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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งเน้นค้นคว้าศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดเปรียบเทียบกฎหมายราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เขียนได้ศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนของกฎหมาย
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือช้ีให้เห็นความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเด็กและ
เยาวชนของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่ึงเกิดมาจากการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  
ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนในแต่ละขั้น เช่น 
กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของราชอาณาจักรไทย เริ่มจากชุมชน 
สถานพินิจ เจ้าหน้าที่ตํารวจ  อัยการ ศาลเยาวชนและครอบครัว ส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา
เด็กและเยาวชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มจากหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับ
หมู่บ้าน  ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หน่วยงาน
อัยการคดีเด็ก ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็กตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของเด็ก ปี 2006  

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัวของ
ราชอาณาจักรไทยเด็ก ปี พ.ศ.2553 มาตรา 86 บัญญัติว่า “เด็กและเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งมี
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อัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับ หรือไม่ ถ้าเด็กและเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก” 

กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ปี 2006 มาตรา 52 บัญญัติว่า 
“การกระทําผิดของเด็กที่ไม่ส่งให้ศาลตัดสิน เป็นการกระทําผิดในสถานลหุโทษ และโทษานุโทษ ที่ไม่
เป็นอันตรายร้ายแรง ซึ่งกฎหมายบัญญัติโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี” ตามกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว เห็นได้ว่า กรณีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่มีความเสียหาย
เล็กน้อยที่มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี นําตัวเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนยุติธรรม  มาตรา 56 บัญญัติ
ว่า “ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) มีสิทธิและหน้าที่ในการอบรมประนีประนอม  ข้อพิพาท 
และไกล่เกลี่ยคดีเด็กที่ส่งมาจากหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ กรณีห้องการ
ยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ให้คู่กรณีฟ้องร้องคดีต่อศาล” มาตรา 58 บัญญัติ
ว่า “การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนขององค์การสืบสวนสอบสวนไกล่เกลี่ยคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน ภายในกําหนด 30 วัน และไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนที่ส่งมาจากห้องการ
ยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ กรณีองค์การสืบสวนสอบสวนไกล่เกลี่ยคดีเด็กและ
เยาวชนไม่สําเร็จ ต้องสรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการเพ่ือพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาล” 

สําหรับคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก 3 ปีขึ้นไปนําตัวเด็ก
และเยาวชนเข้าในกระบวนการยุติธรรม เช่น หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนทําการ
สืบสวนสอบถาม สรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องขึ้นศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก 
 จากการค้นคว้าเปรียบเทียบการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของ
กฎหมายราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว กระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนเห็นได้ว่า ทั้งสองประเทศนําใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดเข้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแต่ขั้นตอนของการ
แก้ไขคดีเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกัน เช่น กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ราชอาณาจักรไทยเร่ิมจากชุมชน สถานพินิจ เจ้าหน้าที่ตํารวจ อัยการ ศาลเยาวชนและครอบครัว ส่วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มจากบ้าน (ชุมชน) ห้องการยุติธรรม เทศบาล (อําเภอ) 
หน่วยงานสืบสวนสวนคดีเด็ก หน่วยงานอัยการเด็ก ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก และกฎหมายของ
ราชอาณาจักรไทยได้ให้ความสําคัญกลุ่มวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
เช่น ทางด้านการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็ก     
และเยาวชนไม่ว่าจะอยู่เทศบาล หรือเขตห่างไกล 

สําหรับราชอาณาจักรไทยเด็กและเยาวชนกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระทําผิดในสถานลหุโทษ และโทษานุโทษเป็นการกระทําความผิดที่เบาบาง 
ความเสียหายเพียงเล็กน้อย และมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาวเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่มีอัตราโทษที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี 
นําตัวเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม (แก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดฝ่าย
ปกครอง) 

เพ่ือแก้ไขกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว บุคคลที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนต้องขึ้นทะเบียน หน่วยไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนข้ันตํ่าต้องประสานงานกับขั้นสูง และทุกขั้นตอนการไกล่เกลี่ยต้องให้กลุ่ม
วิชาชีพมีส่วนร่วม เช่น ทางด้านการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ อย่างไรก็ตาม           
เพ่ือรับประกันการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําผิด       
หรือผู้เสียหายทุกข้ันตอนของการไกล่เกลี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะด้านเข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะ
ท้องถิ่นที่ห่างไกล ควรได้ปรับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง   
 
คําสําคัญ  : การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด. กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของเด็ก ปี 2006. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on research study on legislation relevant with the 
Conciliation of the Juvenile delinquency comparing among Thai legislation and Lao 
legislation by using problem situation analysis and obstacles of using law 
enforcement. An author studied and compared theories and models of the 
Conciliation of the Juvenile delinquency in Thai legislation and Lao legislation in 
order to identify similarities and differences in terms of concept. theory. method. 
practice and process of conciliation. Moreover. this study is to make understanding to 
the Juvenile Justice system into 2 countries especially in each process of the Juvenile 
conciliation; for example. the Conciliation of the Juvenile delinquency in Thailand 
begins with communities. detention centers. police officers. attorneys. juvenile courts. 
and families.  However. the Conciliation of the Juvenile delinquency in Lao begins 
with conciliation at a village level. fairness rooms. districts. children investigating 
departments. juvenile courts or children’s court communities as stipulated in the 
Children's Rights and Benefit protection 2006. 

The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Case Procedure. Act 
B.E. 2553 [2010]. section 86 stipulated that “The maximum penalty for children and 
adolescent offenders is imprisonment for a term not exceeding 5 years whether 
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offenders pay penalty or not.  If children and adolescent offenders have not been 
previously sentenced as imprisonment. the final judgment is imprisonment".   

The legislation of the Protection of the Right and Interests of Children 2006. 
section 52 stipulated that “The Juvenile delinquency which is not submitted to the 
court for making decision is a minor offence and little damage. the legislation 
stipulates imprisonment for a term not exceeding 3 years”. According to Lao 
legislation. it indicates that juvenile offenders with minor offence are imprisonment 
for a term not exceeding 3 years. and juvenile offenders can be taken off from the 
Juvenile Justice process.  According to the section 56. it stipulates that “The Fairness 
room and district have rights and duties to train and compromise on disputes and 
conciliate juvenile cases which were not successful conciliation at the conciliation at 
village level.  However. there are not successful conciliation at the Fairness room. 
district. the parties can have lawsuit in the court”. The section 58 stipulates that 
“The period of responsibility for conciliation at the Juvenile Investigation Organization 
is 30 days. If the Juvenile conciliation from the Fairness room and district is 
unsuccessful. it needs to submit a case conclusion to prosecutors for further 
consideration. 

For the Juvenile delinquency. children and adolescents will be brought into 
the Juvenile justice system if infringement for imprisonment over 3 years; for 
example. the Department of the Juvenile Investigation investigates. conclude and 
submit court cases to attorneys in order to sue at the Juvenile Court or children’s 
court community. 

According to comparison of conciliation on the Juvenile delinquency in 
Thailand and Lao. it shows that the Juvenile justice in both two countries applies all 
steps of justice conciliation. However. processes of court case revision for juvenile are 
different such as the Juvenile Justice in Thailand begins with communities. detention 
centers. police officers. attorneys. juvenile courts. and families. In Lao. the Juvenile 
Justice begins with conciliation at a village level. fairness rooms. districts. children 
investigating departments or juvenile courts or children’s court communities.   

Moreover. Thai legislation also concerns with the importance of professional 
groups participating in the Juvenile Justice such as medical professionals. 
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psychologists. social workers in order to protect interests of children whether being in 
municipalities or remote areas. 

For Thailand. children and adolescents have delinquency apart from the 
Juvenile Justice with a minor offence and little damage will have imprisonment not 
exceeding 5 years; however. it takes 3 years in Lao. and juvenile offenders can be 
taken off from the Juvenile Justice process (revision of the Juvenile delinquency). 

In order to make revision the Juvenile Justice processes in Lao. a person 
appointed to be a Juvenile conciliator must be registered.  The conciliation of the 
Juvenile delinquency unit should coordinate with higher units in all processes and 
should involve with all professional groups such as medical professionals. 
psychologists. and social workers.  However. to guarantee for protection of rights and 
interests of children and adolescents whether being offenders or victims. government 
specialists should participate in conciliation especially in remote areas which law 
should be widely applied. 

 
Keyword : Conciliation of the Juvenile Delinquency. The legislation of the Protection 
of the Right and Interests of Children 2006. The Juvenile and Family Court and 
Juvenile and Family Case Procedure. Act B.E. 2553. Juvenile Justice processes in Lao 
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 กิตติกรรมประกาศ  
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับความกรุณาของ ท่านอาจารย์ 
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วิทยานิพนธ์และให้ข้อมูลที่จําเป็นในการเขียนรวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลคําแนะนําตลอดจนช้ีแนะ
และได้เอาใจใส่คอยติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์เสมอมาและทั้งเป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์    

ขอกราบขอบพระคุณนําท่านอาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช ประธานกรรมการ ท่านอาจารย์ 
ดร.สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจนพัฒน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีและเป็นผู้ให้คําแนะนํา ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อบิดา มารดา พ่ีชาย น้องชาย และบุคคลในครอบครัว
ของผู ้เขียนที่เป็นกําลังใจให้การดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือตลอดมา พิเศษขอขอบคุณ      
นางสีรวัน อุดทะลาและเด็กชายรวัด สีบุณเรือง ซึ่งเป็นภรรยาและลูกชายของผู้เขียนที่ส่งรอยยี้มให้
กําลังใจเสมอมา  
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ท่านอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนผู้ เขียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านอาจารย์คณะนิติศาสตร์                 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการกฎหมาย เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดและให้
โอกาสในการศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งน้องวศิน และพ่ี ๆ น้องๆ เพ่ือนๆ ในสาขากฎหมายอาญา    
รหัส 56 ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เขียนตลอดมารวมท้ังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร ์        
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ ไ ด้ให้การช ่วยเหลือและความสะดวก               
ในหลาย ๆ ด้าน 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ ที่ขึ้นกับกระทรวงยุติธรรม
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ทุน และ
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่ผู้เขียน และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การศึกษาของผู้เขียน
ประสบผลสําเร็จได้ด้วยดี ถ้าหากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียน
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว แต่หากเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านใดด้านหน่ึง ผู้เขียนขอกราบมอบ
ให้แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และบุคคลที่ช่วยเหลือแก่ผู้เขียนทุกท่าน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 
 การไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทอีกวิธีการหน่ึงซึ่งถือปฏิบัติมาต้ังแต่อดีตกาล        
อันถือเป็นวิธีการตามจารีตประเพณีในการระงับข้อพิพาทด้วยการประนีประนอม ปัจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการไกล่
เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเป็นความเสียยหาย
เล็กน้อยการระงับข้อพิพาทในคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดด้วยวิธีการประนีประนอม เป็น
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของพรรคและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเก่ียวกับ
การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หรือเด็กและเยาวชนที่ถูก
เคราะห์ร้าย ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศหน่ึงที่มีจารีตประเพณี           
และวัฒนธรรมอันดีงามต้ังแต่โบราณกาลสืบทอดกันมาจนกระทั้งปัจจุบัน ซึ่งจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของลาวน้ันเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของคนในชาติ ความเป็นพ่ีน้อง
ความสมานฉันท์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดํารงชีวิตในสังคมด้วยความสงบสุข การไม่มีความ
อาฆาตพยาบาท การไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสังคม
ลาว ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน เมื่อมีการกระทําความผิด และเกิดข้อขัดแย้งขึ้นจึงต้องมีการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี ปราศจากความรุนแรงสิ่งน้ีได้กลายเป็นคุณค่าทางด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม        
ของสังคมลาว อย่างไรก็ตาม การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มิได้เป็นวิธีการใหม่แต่อย่างใด เป็นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง1 ที่มีมาแต่สมัย
โบราณ ดังน้ัน ตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมการดําเนินการไกล่เกลี่ยแต่ละท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้วิธีการการไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างครอบครัว 

                                                  
1 ข้อตกลงของกระทรวงของรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ังและการ

ดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหมู่ดับบ้านแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
ปี 2009 มาตรา 2 วรรค 2 “ข้อขัดแย้ง” หมายถึงความคู่กรณีไม่ถูกต้องปองดองกัน ไม่ลงลอยกันที่
เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน หรือหลายคน บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อการจัดต้ัง ครอบครัวต่อครอบครัว 
เก่ียวกับสายพัวพันทางแพ่ง การคร้า ครอบครัว ทางอาญาและอ่ืนๆ ซึ่งคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ 
แต่ยังไม่ทันถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
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ประชาชนภายในหมู่บ้าน2 ชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูความสมานฉันท์และความสงบสุขภายในหมู่บ้าน ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 
 เน่ืองจากได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการไกล่เกลี่ยดังกล่าว รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงได้มีคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็ก   
และเยาวชนระดับหมู่บ้าน ข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสร้างครอบครัว
และหมู่บ้านปลอดคดี และข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ังและการ
ดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกําลังร่างกฎหมายตามแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก่อต้ังและการดําเนินของหน่วย
แก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน และข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ัง  
และการดําเนินของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านหรือการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านเป็น
วิธีที่ดีวิธีหน่ึงในการแก้ไขข้อขัดแย้งคดีแพ่ง เนื่องมาจากการกระทําผิดทางอาญา และการกระทําผิดใน
สถานลหุโทษ และโทษานุโทษ รวมทั้งการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนภายในหมู่บ้าน 
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างประชาชนภายในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้าในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความยุติธรรมใน
สังคม3 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งคดีเด็กระดับหมู่บ้าน เป็นหน่วยเดียวกับหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ระดับหมู่บ้าน เป็นหน่วยยุติธรรมรากฐานที่ได้รับการคัดเลือกโดยประชาชนภายในหมู่บ้าน และได้รับ
การรับรองจากเจ้าเมือง (นายอําเภอ) มีบทบาทหน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับ        
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี4 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
กระทรวงยุติธรรมจะออกข้อตกลงขั้นกระทรวงก็ตาม และรัฐบาลออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้แต่ก็
ปัญหาในทางปฏิบัติ และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและคลุมเครือ 

 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็กปี 2006 มาตรา 56 บัญญัติว่า 
“ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล5 (อําเภอ) มีสิทธิและหน้าที่ในการอบรมประนีประนอมข้อพิพาท 

                                                  
2 บ้าน หมายถึงชุมชน (แปลภาษาลาว) 
3 ร่างดํารัฐว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ค.ศ. 2014 มาตรา 1 
4 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม, หนังสือเก่ียวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยคดี

เด็กระดับหมู่บ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, (2010), น. 2. 
5 ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล หมายถึงองค์การบังคับคดีขั้นอําเภอ (แปลภาษาลาว) 
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และไกล่เกลี่ยคดีเด็กที่ส่งมาจากหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่ บ้าน6 ที่ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ           
กรณีห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ)ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ให้คู่กรณีฟ้องร้องคดีต่อศาล”      
และมาตรา 58 บัญญัติว่า “องค์การสืบสวนสอบสวนมีสิทธิไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร ้อง หรือแจ้งความจากผู้เสียหาย กรณีคดีเด็ก
และเยาวชนที่ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ กรณีองค์การสืบสวน
สอบสวนไกล่เกลี่ยคดีไม่สําเร็จ องค์การสืบสวนสอบสวนต้องสรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการเพ่ือพิจารณา
สั่งฟ้องขึ้นศาล  

สําหรับคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่มี อัตราโทษจําคุก  3 ปีขึ้นไป         
องค์การสืบสวนสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดต้องสรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง
ขึ้นศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก 

ปัญหาการแก้ไขคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเกิดจากกฎหมายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกําหนดไม่ชัดเจนและคลุมเครือในการประสานงานของเจ้าพนักงานของรัฐ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ปี 2006 มาตรา 56 บัญญัติว่า “ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) มีสิทธิและหน้าที่ในการ
อบรมประนีประนอมข้อพิพาท และไกล่เกลี่ยคดีเด็กที่ส่งมาจากหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน
ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ กรณีห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ)ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ให้คู่กรณีฟ้องร้อง
คดีต่อศาล” มาตรา 58 บัญญัติว่า “การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนขององค์การสืบสวนสอบสวน  
ไกล่เกลี่ยคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ภายใน 30 วัน และไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนที่ส่งมา
จากห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ กรณีองค์การสืบสวนสอบสวน      
ไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนไม่สําเร็จ ต้องสรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการ เพ่ือพิจารณาสั่งฟ้องขึ้นศาล 
 การที่จะนําเอาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีเด็ก        
และเยาวชนกระทําความผิดคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และเป็นการกระทําความผิดที่ไม่เป็น
อันตรายร้ายแรงต่อสังคม หรือเป็นความผิดเล็กน้อย ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมายอาญา            
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก้เพ่ิมเติม ปี 2005 มาตรา 25 บัญญัติว่า “กรณี              
ที่การกระทําผิดหากไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคมถ้าว่าไม่มีการฟ้องร้องของผู้เสียหายก็ดําเนินคดี
ไม่ได้ เช่น การทําร้ายร่างกายระหว่างญาติสนิท การนินทา การใส่ร้าย การดูหมิ่น การหมิ่นประมาท
                                                  

6 ข้อตกลงของกระทรวงของรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ัง       
และการดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยของข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวปี 2009 มาตรา 2 คําว่า “หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน” หมายถึงประชาชนลาว
ภายในบ้าน ซึ่งได้รับการก่อต้ังขึ้นโดยประชาชนระดับหมู่บ้าน และรับรองจากเจ้าเมือง (นายอําเภอ) 
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ผู้ตาย หรือช่ือเสียงของผู้ตาย การกระทําความผิดต่อกรรมสิทธิส่วนตัวของญาติใกล้ชิด การล่วงละเมิด
เคหสถาน และการล่วงละเมิดความลับส่วนตัว การถอนคําฟ้องร้องของผู้เสียหายก็ทําให้การดําเนินคดี
ยุติลง7และมาตรา 49 บัญญัติว่า “ถ้าหากการกระทําเป็นการกระทําความผิดในสถานลหุโทษ       
และบุคลิกภาพของผู้กระทําผิดน้ันไม่เป็นอันตรายต่อสังคม ศาลอาจจะส่งผู้กระทําผิดให้อํานาจการ
ปกครอง หรือองค์กรจัดต้ังสังคมศึกษาอบรมก็ได้8 อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบกฎหมาย
ราชอาณาจักรไทยกับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีความแตกต่างกันในการ
กําหนดโทษแก่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด เพ่ือเอาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรม เช่น กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกําหนดว่าเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ให้แก้ไขตามองค์กรบริหาร เช่น หน่วยไกล่
เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก
และหน่วยงานอัยการคดีเด็ก9 เป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการนําเด็กและเยาวชนกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมส่วน
กฎหมายราชอาณาจักรไทยเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะมี
โทษปรับ หรือไม่ ถ้าเด็กและเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก10      
อาจจะดําเนินการนําเด็กและเยาวชนกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม ส่วนอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 วางหลักว่า การกําหนดโทษแก่เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดนั้นต้องดูที่
อายุของเด็กและเยาวชนมิใช่ดูที่อัตราโทษ 
 การใช้มาตรการการดําเนินการต่อผู้ เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด              
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญ เช่น การที่ผู้เสียหายกับเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดได้ตกลงยุติข้อพิพาทการดําเนินคดีเป็นอันระงับ แต่เด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดไม่ยอมปฏิบัติข้อตกลงก็เป็นปัญหาเพราะยังไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและไม่มีองค์การใด
รับรอง เพียงแต่เป็นบทบันทึกการประชุมคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน หน่วยงานสืบสวน
สอบสวนคดีเด็ก หน่วยงานอัยการคดีเด็ก ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม     
                                                  

7 กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2005 
มาตรา 25 

8 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 49 
9 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็กแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.             

2013 มาตรา 26 
10 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.   

2553 มาตรา 86 
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กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมิได้กําหนดละเอียดเก่ียวกับมาตรการและการ
ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดและหน่วยไกล่เกลี่ย
คดีเด็กระดับหมู่บ้าน หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หน่วยงานอัยการเด็กไม่มีสิทธิบังคับให้คู่กรณี
ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง เพราะว่าหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน หน่วยงานสืบสวนสอบสวน    
คดีเด็ก หน่วยงานอัยการคดีเด็ก เป็นเพียงผู้เข้าร่วมเจรจามีฐานะเป็นคนกลาง ในการแนะนําการ    
ไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายเท่าน้ัน เพราะวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด ให้คู่กรณีประนีประนอมยุติข้อพิพาท ซึ่งเป็นปัจจัยอันก่อให้การยุติการดําเนินอาญาเด็ก   
และเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยทําให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเข้าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําและทําให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดได้ตระหนักถึงความเสียหาย
และผลกระทบจากการกระทําของตนต่อผู้เสียหาย ฉะน้ัน กระบวนการไกล่เกลี่ยจึงมิใช่แต่ให้คู่กรณี
ประนีประนอมข้อพิพาทกันเท่าน้ัน ยังได้ศึกษาอบรม แก้ไขฟ้ืนฟูตัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอีก
ด้วย เพ่ือมิให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดซ้ํา อย่างไรก็ตาม กระบวนการไกล่เกลี่ยยังได้ระงับข้อ
ขัดแย้งและป้องกันการแก้แค้นระหว่างคู่กรณี เช่น ทําให้ผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
เข้าใจกันยุติข้อขัดแย้งและหาทางออกร่วมกันในเรื่องข้อขัดแย้งน้ัน อย่างไรก็ดี การดําเนิน
กระบวนการไกล่เกลี่ยอาจทําให้ทั้งสองฝ่าย ให้อภัยต่อกัน หรือมีความเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชนจะกระทําความผิดในอนาคตอีกด้วย11 
 การแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแตกต่างจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไป เพราะการ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมุ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิด เป็นเร่ืองสถานภาพ
ส่วนตัวของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังที่ในการอบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดและ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งในด้านส่วนตัว ครอบครัว และสังคมมิได้มุ่งการลงโทษใส่เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดแมว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็ตาม ฉะน้ัน การแก้ไขเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด จึงมีเป้าหมายในการอบรมสั่งสอนและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด12 อย่างไรก็ดี การแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นการดําเนินโดยรัฐ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเอาการชดใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่ง

                                                  
11 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานผลการศึกษาวิจัย 

ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553), น. 11. 

12 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร:      
วิญญูชน, 2555), น. 594. 
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เท่าน้ัน เพราะกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมิได้ให้สิทธิผู้เสียหายฟ้องร้อง    
ทางอาญา  

เจ้าหน้าที่ตํารวจ อัยการเม่ือรับคําร้อง หรือแจ้งความของผู้เสียหาย เจ้าหน้าตํารวจ หรือ
อัยการต้องดูว่าเด็กและเยาวชนกระทําผิดน้ัน เป็นการกระทําผิดที่มีอัตราโทษไม่เกิน 3 ปี เจ้าหน้าที่
ตํารวจ หรืออัยการต้องส่งคดีน้ันให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านทําการไกล่เกลี่ย ถ้าในกรณีที่
อัตราโทษเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป นําตัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านทําการไกล่เกลี่ยคดีที่ส่งมาจากเจ้าหน้าตํารวจ 
อัยการประชาชน กรณีไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จส่งคืนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนการชดใช้แทนค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายน้ันเป็นความรับผิดชอบเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ในกรณีเด็กและเยาวชนไม่มี
ทรัพย์ ไม่มีเงินชดใช้แทนค่าเสียหายก็ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองชดใช้แทนค่าเสียหายแทนเด็กและ
เยาวชน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและข้อผูกพันนอกสัญญาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2008 มาตรา 93 บัญญัติว่า “บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หรือบุคคลที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ หรือคนวิกลจริตที่อยู่ในความปกครองของตน” 

ตัวอย่าง: การบันทึกการไกล่เกลี่ย ของคณหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านแล้ว       
เห็นว่านายพรสะหวัน (ผู้กระทําผิด) ให้การรับสารภาพตามบทบันทึกคําให้การฉบับเลขที่ เลขที่ 16 
ธันวาคม 2015 เวลา12:00 โมง  
 ดังน้ัน นายเหนียง นายต้อม นายหล้าเกิดการโต้เถียงกัน และ นายหล้าได้พูดให้นายพร
สะหวันฟังว่า นายโล้ยจะไปทําร้ายร่างกาย นายเหนียงพอนายพรสะหวันได้ยิน จึงเดินไปคุยกับนาย
โล้ยที่อยู่ที่ร้านขายเครื่องเรือน ถึงเหตุการของการทะเลาะพิวาทท่ีเกิดข้ึนขณะน้ันนายต้อม             
ได้เดินเข้ามา และได้พูดจาดูหน่ินถึงพ่อแม่ ของนายพรสะหวัน เมื่อนายพรสะหวันได้ยินก็เกิดการไม่
พอใจมีการท้าทายจะชกต่อยกัน พอดีมีเพ่ือนของนายพรสะหวันห้ามไว้ และทําความเข้าใจกันจึง
เลิกลากันไป จากนั้นนายพรสะหวันได้ชวนนายเหนียง นายโล้ยไปด่ืมเบียร์ที่บ้านขณะเดินมาครึ่งทาง               
นายพรสะหวันบอกเพ่ือนว่า เร่ืองที่นายต้อมพูดจาดูหน่ินพ่อแม่น้ัน ผมไม่ยอม นายโล้ยได้ยินก็พลัก          
นายพรสะหวันจนเสียหลักล้มลงทําให้หัวแตกจึงไปทําแพลที่โรงพยาบาล เมืองไชทานี เสร็จก็กลับบ้าน       
พอถึงบ้าน นายพรสะหวันรู้สึกโกธรนายต้อมไม่หาย จึงหยิบมีดที่บ้านแล้วเดินตามหานายต้อม          
เดินผ่านที่ทําการของผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือน ๆ เห็นนายพรสะหวันคึงมีด ก็เลยเข้ามาห้ามปราม เกิดการ    
ย้ือยุดเพ่ือแย้งมีดกัน มีดเลยไปโดนคางของนายบุณรุ่ง ได้รับบาดเจ็บ 

จากบทบันทึกการไกล่ เกลี่ ยคดี เ ด็กระดับหมู่ บ้าน  บ้านลาดควาย  เมืองไชทานี           
(อําเภอไชทานี) นครหลวงเวียงจันทน์ เลขที่ 1 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2015 ที่กล่าวข้างบนน้ัน คู่กรณี
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สามารถตกลงกันได้ และนายพรสะหวันยอมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาและทําขวัญตามจารีต
ประเพณี  

ส่วนค่ารักษานายบุญรุ่ง พ่อแม่ของนายพรสะหวันยอมชดใช้ค่ารักษาพยาบาล  
เมื่อคู่กรณีตกลงกันแล้ว คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน จึงทําบทบันทึกการไกล่

เกลี่ย พร้อมด้วยอบรมนายพรสะหวัน แล้วมอบให้พ่อแม่ผู้เก่ียวทําการอบรมต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดเพ่ือเปรียบเทียบราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ของกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดและขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยประสานงานของเจ้าหน้าที่ เ พ่ือเปรียบเทียบ
ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.2.3 เพ่ือพัฒนาแนวคิด รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการไกล่เกลี่ยของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย 
 
1.3 สมมุติฐานการศึกษา 
 
 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเป็นทางเลือกหน่ึงที่มีความสําคัญ
มากในการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนด้วยการให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในทุกข้ันตอน เช่น ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด ชุมชน 
สังคม แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ และให้เจ้าพนักงานของรัฐ    
เข้าร่วม โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกล ควรได้ปรับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง บุคคลที่มีสิทธิทําการไกล่เกลี่ย
ต้องขึ้นทะเบียน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านวิชาเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิด นอกจากน้ี การประสานงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดแต่ละช้ันต้องประสานงานกัน เมื่อไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้มีหน้าที่
รายงานและทําเรื่องไปหน่วยงานที่สูงกว่า 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.4.1 ศึกษาถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกระทํา
ความผิดเปรียบเทียบกฎหมายราชอาณาจักรไทยและกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.4.2 ศึกษาแนวคิด รูปการ และวิธีการของการไกล่เกลี่ยของประเทศต่างๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบกฎหมายราชอาณาจักรไทยและกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
1.5 วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 
 การวิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Document research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาลาว และต่างประเทศได้แก่หนังสือ บทความ เอกสารวิจัย วารสารทางกฎหมาย 
กฎหมายของราชอาณาจักรไทย กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ตลอดจนข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือทราบแนวทาง 
เทคนิค หลักการ และกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนตลอดปัญหา อุปสรรค ข้อดีและ
ข้อเสียในการนํากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนมานําใช้ในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชน เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปปัญหา 
 
1.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.6.1 ได้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการไกล่เกลี่ยอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด เพ่ือปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.6.2 ได้ทราบถึงปัญหาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกระทํา
ความผิดในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.6.3 ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลในกระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.6.4 ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมสําหรับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือเป็นประโยชน์อํานวยความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย 
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บทท่ี 2 
ความหมาย แนวความคดิ ทฤษฎีและรูปแบบของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 

 
 ในบทที่ 2 น้ีศึกษาถึงแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แนวคิดเบ้ืองต้น 

ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี รูปแบบและวิธีของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด เกณฑ์อายุกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน สาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนกระทําผิด 
และองค์กรที่มีอํานาจในการไกล่เกลี่ยทั้งสองประเทศ ดังน้ี 

 
2.1 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

 
หลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินโครงการกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ (Basic Principles on the Use of Restorative justice programmes Criminal 
Matters 2002) ข้อ 6 กําหนดว่า โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรมีได้ทุกขั้นตอนของ
ระบบกระบวนยุติธรรมทางอาญา โดยเป็นไปตามกฎหมายประเทศน้ัน1 แนวคิดกระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์ (Restorative justice) หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทํา
ความผิด และผู้เสียหายให้กลับคืนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยใช้วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
หลายฝ่าย ได้แก่ผู้กระทําความผิด ผู้เสียหาย สังคม ชุมชนและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา2 เป็นกระบวนการยุติธรรมในการเยียวยาความเสียหายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมปรึกษาหารือของผู้ที่มีส่วนร่วมได้เสีย หรือได้รับผลกระทบและผู้กระทําความผิดน้ัน         
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คือ เป็นกระบวนการที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายต่างเกิดความรู้สึกยอมรับว่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการที่สามารถจะกลับคืน
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน3 ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมด้ังเดิมเน้นกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่มุ่ง

                                                  
1 ชาติ ชัยเดชสุริยะ, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวน

ยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549), น. 178. 
2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 

การนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในช้ันพนักงานอัยการ ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานวิชาการ สํานักอัยการ
สูงสุด, 2555), น. 15. 

3 ชาติ ชัยเดชสุริยะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 177. 
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ค้นหาความจริง และกระบวนการลงโทษท่ีมีความถูกต้อง เที่ยงธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้
รวบรวมพยานหลักฐาน และศาลเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด โดยละเลยไม่ได้คํานึงถึงความพึงพอใจ หรือเปิด
โอกาสให้ผู้กระทําความผิดได้นําเสนอสาเหตุของการกระทําความผิดเลยไม่เปิดโอกาสให้สังคมมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางดําเนินการ ส่วนกระบวนการเชิงสมานฉันท์ เน้นความเสนอ
ภาคและความพึงพอใจของคู่กรณีการมีส่วนร่วมของสังคม คู่กรณี เจ้าพนักงาน และศาลในการสร้าง
ความเข้าใจในทุกฝ่ายและผู้เสียหาย หรือสังคมได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามถ้า
เปรียบเทียบกระบวนการเชิงสมานฉันท์ จึงไม่ใช่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอาศัยคนกลาง หรือคณะ
บุคคล เพ่ือมาชี้ขาดข้อเท็จจริง หรือข้อถูกผิดในการกระทําความผิดและกําหนดการชดเชยหรือ
เยียวยาผู้เสียหาย4 และเป็นเร่ืองการทําความเข้าใจให้เหตุและผลของการกระทําความผิด รวมถึง
ผลกระทบอันต่อเน่ืองกับการกระทําความผิด แล้วจึ่งนําไปสู่การหาทางออกร่วมกัน เพ่ือแก้ไข         
ข้อพิพาทดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิด สังคมและพนักงานของรัฐในลักษณะที่
ไม่ใช่คู่กรณีหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่เป็นการหาทางออกร่วมกันในปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือจะไม่ให้
เกิด ความขัดแย้ง หรือการกระทําความผิดซ้ํา เป็นต้น5 

โทน่ี มาร์แชล (tony Marshall.n.d.) กล่าวว่า การกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดรวมกันกําหนดแนวทางแก้ไข 

ปัญหาว่าจะจัดการอย่างไรกับการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนและผลของการกระทําที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต6 

มาร์ค อัมบรีท (Mark Umbreit.n.d.) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
หมายถึง กระบวนการที่มีเหย่ืออาชญากรรมเป็นศูนย์กลาง โดยให้เหย่ืออาชญากรรมผู้กระทําความผิด 
ครอบครัวอาชญากรรมและตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยการพูดคุยกันเพ่ือจัดการกับปัญหาและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้กระทําความผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อบุคคล

                                                  
4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 17. 
5 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานผลการศึกษาวิจัย 

ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553), น. 40. 

6 สุวิช ปนุตติกร, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการดําเนินคดีอาญาของศาล
เยาวชนและครอบครัว ผลงานส่วนบุคคลน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร: 
สถานบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555), น. 22. 
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คนและชุมชนที่ได้ความเสียหายจากการกระทําความผิด ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และสามารถกลับคืน
สู่สังคมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปได้ ทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกปลอดภัย7 

รองศาสตรจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ได้ให้นิยามคําว่า “กระบวนการเชิงสมานฉันท์” 
(Restorative justice) หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือระงับข้อพิพาทให้ได้ข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ 
เช่น แผนเยียวยาผู้เสียหาย แนวทางการลงโทษและสังคมทั้งหมดอยู่ร่วมกันได้เหมือนเดิม ในการจะ
นํามาใช้พยานหลักฐานจะต้องชัดเจน เพราะหากไม่ชัดเจนไม่แนะนําทํากระบวนการยุติธรรม         
เชิงสมานฉันท์ ในกรณีกระบวนการเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะไปดําเนินคดี
อย่างคดีทั่วไป8 

 
2.1.1 แนวคิดเบื้องต้นของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
แนวคิดเบ้ืองต้นของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดทางอาญา 

สามารถใช้แนวคิดต่าง ๆ แนวคิดที่หน่ึง ต้องเคารพสิทธิของเด็กและเยาวชน เพราะในการดําเนินคดี
อาญาดังกล่าวน้ันเจ้าหน้าที่ตํารวจ อัยการ หรือศาลต้องเคารพสิทธิของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 แนวคิดที่สองการเบ่ียงเบนเด็กและเยาวชนกระทําผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมหรือออกจากกระบวนการดําเนินคดีอาญา ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ก็ได้ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989     
และอิงตามกฎของสหประชาชาติที่กําหนดไว้ การที่ไม่นําคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดสั่งฟ้องขึ้น
ศาลตัดสินลงโทษน้ันเป็นทางเลือกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ อัยการ หรือศาลเลือกใช้เพ่ือปฏิบัติต่อเด็ก   
และเยาวชนกระทําความผิด เช่น การตักเตือน การปรับใหม หรือการไกล่เกลี่ยและอบรมอยู่ระดับ
หมู่บ้าน หรือชุนชม แนวคิดที่สามารถใช้มาตรการลงโทษต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิด โดยไม่มี
การกักขัง เว้นแต่การกระทําความผิดที่ร้ายแรง เช่น การฆ่าคนตาย ข่มขืนกระทําชําเรา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นํา
แนวคิดของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเข้าในทุกขั้นตอนการดําเนินคดี คือ 
ระดับบ้าน (ชุมชน) ตํารวจ สถานพินิจ อัยการ หรือศาลยุติธรรม และราชทัณฑ์ เป็นกลไกใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งแต่ละองค์การมีที่สิทธิ และบทบาทที่ต้องดําเนินการ
ให้เป็นไปตามวิธีการ และตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดในทุกข้ันตอน และมีวิธีการที่ซับช้อน
                                                  

7 เพ่ิงอ้าง, น. 22. 
8 ปกป้อง ศรีสนิท, สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,       

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในศาลยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553), น. 345. 
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มาก อย่างไรก็ดี การป้องกัน และการแก้ปัญหาข้อพิพาทในสังคม ดังน้ัน จําเป็นที่รัฐจะต้องพยายาม
แสวงหาเคร่ืองมือ และกลไกขึ้นมาเพ่ือนํามาใช้เข้าในการระงับข้อพิพาทให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เช่น ความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายและเป็นธรรม9 บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคมให้มีความ
สงบ และพัฒนาแนวทางเข้าหาชุมชน เพ่ือหาแนวร่วมมาช่วยแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน กระทํา
ความผิดอีกทางหน่ึง โดยการให้ประชาชน เข้ามาร่วมในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก และเยาวชน
มากข้ึน 

 
2.1.2 ความหมายของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาของราชอาณาจักรไทย หมายถึงกระบวนการทําความตกลงระหว่าง

ผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหายที่จะยุติการดําเนินคดีอาญา หากเป็นความผิดต่อส่วนตัว การไกล่เกลี่ย
สามารถทําได้ก่อนร้องทุกข์ไปจนกระทั่งก่อนคดีถึงที่สุด แต่เมื่อเป็นคดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว 
(อาญาแผ่นดิน) การไกล่เกลี่ยไม่ทําให้สิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับลงแม้ไกล่เกลี่ยสําเร็จ กระบวนการ
ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลจะต้องทําคดีดังกล่าวแบบเป็น
ทางการต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาท่ีมิใช่ความผิดส่วนตัวไม่มีผลใด ๆ กับการ
ดําเนินคดีอาญา ทําให้ทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนพยายามไกล่เกลี่ยและยุติคดีนอกรูปแบบของ
กฎหมายโดยไม่ได้รับการแจ้งความ และพยายามไกล่เกลี่ยให้สําเร็จกระบวนการทางปฏิบัติดังกล่าว
ส่งผลดีให้คู่กรณีมีความสมานฉันท์กลับไปอยู่ด้วยกันได้อย่างดีในสังคม ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาและ
ผู้กระทําความผิดได้สํานึกการกระทําความผิดของตน กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่มิใช่ความผิด
ต่อส่วนตัวก่อนช้ันศาลก็ยังคงเป็นสิ่ง นอกกฎหมายที่ปฏิบัติกันอยู่ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติต่อ
ผู้กระทําความผิดนอกจากกระบวนยุติธรรม เข้ามาสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้าง
กระบวนการไกล่เกลี่ย กระบวนการตรวจสอบที่ดี น่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกหน่ึงในการดําเนินคดีอาญา10 คําว่า การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนของ

                                                  
9 ไพบูลย์ บุญยรัตน์, “ทัศนะของพนักงานสอบสวนต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในข้ัน

สอบสวน ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตํารวจนครบาล 7,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร ์มหาบัณฑิต 
(การบริหารงานยุติธรรม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 23. 

10 ลลิตา ปนุตติกร, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในช้ันก่อนฟ้อง ศึกษาในชั้น     
การสั่ งค ดีของพนักงานอัยการ ,” ( วิทยานิพนธ์  นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิ ติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น. 122-123. 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “การไกล่เกลี่ย” หมายถึงการอบรมทําให้คู่กรณีมีความรู้สึก
ต่ืนตัวและยินยอมตกลงแก้ไขข้อขัดแย้งนํากันด้วยสันติวิธี11 

 
2.1.3 ความสําคัญของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
ดังที่รู้กันแล้วว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรอันล้ําค่าและทั้งเป็นอนาคตของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนโดยธรรมชาติแล้วยังไม่มีความรอบคอบและไม่เข้าใจเกี่ยวกับความผิด
ถูก ในเมื่อเป็นเช่นน้ันรัฐและสังคมต้องมีวิธีการแก้ไขอันเหมาะสม และการให้ความยุติธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดที่ร้ายแรงก็ต้องได้ดําเนินการแก้ไขตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ในกฎหมายโดย
ผ่านกระบวนการยุติธรรม แต่สําหรับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่ไม่ร้ายแรงน้ันต้องใช้วิธีการ
แก้ไขแบบประนีประนอมด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย เพราะวิธีน้ี นอกจากจะทําให้เด็กและเยาวชน รู้ได้ถึง
การกระทําของตนที่เป็นอันตรายต่อสังคม รู้ได้ถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เด็กและเยาวชนจะยอม
เปลี่ยนแปลงการประพฤติของตนและสามารถกลับคืนเข้าสู้ชุมชน และสังคมปราศจากการแปลกแยก 
ซึ่งมีความแตกต่างจากศาลตัดสิน อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยยังมีความสําคัญในการแก้ไขคดีอาญา
เด็กและเยาวชนการกระทําความผิดที่มีลักษณะเบาบาง และการไกล่เกลี่ยโดยรูปแบบประนีประนอม
น้ีสามารถตักเตือน อบรมและสร้างความเข้าใจให้แก่คู่กรณี ผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันปราศจากความบาดหมางกัน12 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าเป็น
ภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปี1989 มีเน้ือในที่สําคัญของอนุสัญญาฉบับ ดังกล่าว ได้กําหนดการ
แยกคดีเด็กและเยาวชนออกจากการดําเนินคดีของศาล เช่น กรณีเด็กและเยาวชนกระทําผิดไม่เป็น
อันตรายร้ายแรง ฉะน้ัน การไกล่เกลี่ยจึงมีความสําคัญในการแก้ไขคดีเด็ก และ เยาวชนกระทําผิด เพ่ือ
รับประกันในการปฏิบัติสิทธิเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือการ
รับประกันการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก และเยาวชนจําต้องมีการแก้ไขข้อขัดแย้งคดีเด็ก
และเยาวชนกระทําผิดด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย 

 
 
 

                                                  
11 ข้อตกลงกระทรวงของรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ัง           

และการดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยของขัดแย้งระดับหมู่บ้านแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน ค.ศ. 2009 มาตรา 2 วรรค 1 

12 หนังสือแบบเรียนสําหรับช้ันต้น, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมรากฐาน
แก้ไขเพ่ิมเติม, (2012), น. 115-116. 
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2.1.4 ทฤษฎีที่เก่ียวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
ทฤษฎีความยุติธรรมได้ต้ังข้อสมมุติฐานว่า ความเป็นธรรมและความยุติธรรมได้อยู่ทุก

สถานการณ์ เมื่อความยุติธรรมได้ถูกละเมิด เหย่ืออาชญากรรมต้องมีวิธีในการฟ้ืนฟูความยุติธรรมให้
กลับคืนมา ซึ่งเหย่ืออาชญากรรมปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมมักจะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการไกล่
เ กลี่ ยทั้ ง น้ี  เพราะ ต้องการ ให้ ผู้ ก ระทํ าความ ผิด เยี ย วยาผู้ เ สี ยหาย ด้ วยความส มัคร ใจ 
และตรงกับความต้องการของผู้เสียหายอย่างเหมาะสม13 

ทฤษฎีการแข่งขัน (competitive theory) ทฤษฎีน้ีถือหลักว่าผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพ
ได้แก่ผู้ที่รู้กฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของคู่กรณีโดยได้รับผลออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งอาจเป็น
เงินตรา หรือวัตถุและเข้าใจถึงอํานาจที่ตนมีอยู่และได้ใช้โดยไม่ชักช้าเพ่ือผลประโยชน์ของคู่กรณี 
ทฤษฎีน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของคู่กรณี ทฤษฎีน้ีต้ังอยู่บนสมมติฐานว่าสังคมอยู่ภายใต้การปกครอง หรือ
การครอบงําโดยผู้ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ายทั้งนักกฎหมาย
และคู่กรณีต่างมีความประสงค์บรรลุความต้องการของตนมากที่สุดทฤษฎีการแข่งขันมองโลกในแง่ที่ว่า
ทรัพยากรในโลกน้ีมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งต้องแบ่งปันโดยการแข่งขันเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในแต่ละ
เรื่อง ระบบการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้แก่ การเจรจาแจกจ่ายโดยอีกฝ่ายหน่ึงได้และอีกฝ่าย
หน่ึงสูญเสียทฤษฎีการแข่งขันยอมรับว่านักกฎหมายมีความประสงค์ให้ลูกความของตนได้รับความ
ยุติธรรม ความชอบธรรม ความปรารถนาดี ความไว้วางใจจากผู้อ่ืนและการตอบสนองที่มีจริยธรรม
ตามทฤษฎีน้ีรูปแบบการเจรจากําหนดขึ้นโดยถือผลประโยชน์ของตนเป็นสําคัญเพ่ือให้ตนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุดและอีกฝ่ายหน่ึงต้องสูญเสียผลประโยชน์14 

ทฤษฎีแก้ไขปัญหา (probiem-solving theory) กล่าวคือผู้เข้าร่วมเจรจาทุกคนมี
ผลประโยชน์บางประการร่วมกันถ้าไม่มีสิ่งอ่ืนเข้ามาแทรกแซง เช่น บางคนที่เข้าร่วมเจรจาแต่ไม่จริงใจ
ในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่เข้ามาเพ่ือประวิงการเจรจาให้ช้าออกไป ดังน้ัน ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของสังคมเดียวกันและมีส่วนร่วมกันเพ่ือทําข้อตกลงด้วยความสมัครใจภายใต้ทฤษฎีน้ี
ข้อขัดแย้งเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาและแก้ไขร่วมกันโดยกรณีทั้งสองฝ่าย เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันการนํา
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหามาใช้ มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ 
                                                  

13 ลัดตะนา อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย–ลาว ,” ( วิทยานิพนธ์  นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต             
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น. 73. 

14 บุญตา ส.ผาบมีชัย, “กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมาย
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,” ( วิทยานิพนธ์  นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต              
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), น. 25-26. 
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1) แยกปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากข้อขัดแย้งและแก้ไขแต่ละปัญหาแยกต่างหาก
จากกัน 

2) เน้นความสําคัญของประโยชน์ได้เสียและความต้องการของคู่กรณีซึ่งไม่ใช้ฐานะของ
คู่กรณี การเน้นถึงฐานะที่แตกต่างกันของคู่กรณีจะทําให้การเจรจาประนีประนอมยากข้ึน คู่กรณี
จะต้องหาทางประสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายและเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน 

3) คิดหาทางเลือกหลายวิธี ซึ่งคู่กรณีจะได้ประโยชน์ร่วมกัน 
4) ยืนยันการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องนํามาใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือประเมินทางเลือก 
5) เข้าใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลง 
ทฤษฎีการแข่งขันและทฤษฎีการแก้ไขปัญหาซึ่งกล่าวมาข้างต้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังน้ัน 

ในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ควรนําเฉพาะข้อดีของแต่ละทฤษฎีมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแต่ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมของคดีน้ัน ๆ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมเจรจาต้อง
เข้าใจละเอียดในทฤษฎีสองอย่างน้ีและสมควรที่จะนําเอาทฤษฎีใดมาใช้ในการเจรจาน้ัน ผู้ไกล่เกลี่ย
ควรกําหนดแนวปฏิบัติในการเจรจาและกําหนดวัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยมิใช่เพ่ือช้ีแนะข้อตกลง
ให้คู่กรณี วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการไกล่เกลี่ยคือการเข้าไปช่วยคู่กรณีทําการเจรจาต่อรองง่ายเข้า
และอํานวยความสะดวกให้แก่การติดต่อเจรจาระหว่างคู่กรณีสร้างบรรยกาศแห่งความเป็นมิตรในการ
เจรจา จนกระทั้งคู่กรณีสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หรือมองเห็นทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหา ผู้ไกล่
เกลี่ยจึงเป็นผู้พยายามนําทางให้คู่กรณีเพ่ือจะพบทางออกของปัญหาเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย15 

 
2.1.5 รูปแบบของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดก็เป็นทางเลือกหน่ึง ในกระบวนการ

ดําเนินคดีอาญาและเป็นแนวคิดหน่ึง เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือว่า
กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นโดยให้คู่กรณีได้สมานฉันท์กับความรู้ของ
แต่ละฝ่ายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังน้ัน ถ้าเปรียบเทียบรูปแบบการไกล่เกลี่ยคดีอาญา
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดกับรูปแบบการไกล่เกลี่ยแบบ (victim offenter mediation)16 มี
หลักการสําคัญ กล่าวคือ 

1) มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่หลักการของความถูกต้อง ภายใต้หลักการความถูกต้องน้ันมนุษย์จึง
เข้าใจถึงปัญหาและกําจัดปัญหาด้วยหลักการของความถูกต้องน้ัน 

                                                  
15 เพ่ิงอ้าง, น. 26-27. 

16 victim offenter mediation หมายถึงการไกล่เกลี่ยผู้ที่ได้รับเคราะห์ร้ายจาการกระทํา 



16 
 

 

2) รูปแบบการไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีส่วนสําคัญมากในกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยเป็น
บุคคลที่สาม ที่มีความเป็นกลางทําหน้าที่การอธิบาย และให้คําแนะนําในการประชุมไกล่เกลี่ยร่วมทั้ง
เตรียมสถานที่ จัดที่น่ัง และวางแผนการประชุมเป็นผู้ที่ทําให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านอุปนิสัยสถานะทางสังคม ฐานะและความเป็นอยู่นํามาสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยที่มีความสําคัญ
แม้ว่าจะเต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงของคู่กรณีก็ตาม 

3) ผู้ไกล่เกลี่ยต้องใช้ยุทธวิธี หรือเทคนิคเฉพาะในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือให้การ
ดําเนินการไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย 

4) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีแต่ละคนจะได้รับการเอาใจใส่และมีความเข้าใส่อย่าง
ละเอียดอ่อนถึงผลกระทบที่แต่ละคนได้รับการบอกเล่าและรับฟังเรื่องราวเหล่าน้ันจะทําให้เกิดทัศนคติ
ที่ดีขึ้นระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําผิด 

5) ในการประชุมผู้ไกล่เกลี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกในการเจรจาไกล่เ
กลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดสองฝ่าย โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะใช้ทั้งวัจนภาษา การสื่อสาร มี
ความจริงใจ ตรงไปตรงมา มีความเอาใจใส่ในคณะทําการไกล่เกลี่ย 

6) ผู้ เสียหายและผู้กระทําความผิดได้รับการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ในการดําเนิน
กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือสถานที่ที่จะทําการไกล่เกลี่ยนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
เหย่ืออาชญากรรมมีสิทธิในกระบวนการไกล่เกลี่ยมากข้ึน 

7) ในกระบวนการไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยมีบทบาทสําคัญในการทําให้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ประสบผลสําเร็จโดยในระหว่างการประชุมผู้ไกล่เกลี่ยจะเข้าแทรกแซงการเจรจาให้น้อยที่สุด และ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยกัน 

8) กระบวนการไกล่เกลี่ยจะทําให้ความต้องการของผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดเกิดขึ้น 
และทั้งผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดรู้สึกปลอดภัย และเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความสบายใจ 
ซึ่งการที่คู่กรณีใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดการเข้าใจความหมายที่ผิดได้ 

9) ทุกฝ่ายไม่ว่าทั้งผู้ไกล่เกลี่ย ผู้เสียหาย และผู้กระทําความผิดต้องร่วมมือกันในการทําให้
ความต้องการ และสัดส่วนได้เสียของคู่กรณีทุกฝ่ายที่ผลเป็นที่น่าพอใจ 

10)  การทําข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นการแนะนําและมีรายเอียด
ให้ปฏิบัติตาม และกล่าวบทสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเหตุกระทํา และ
ผลกระทบต่อการกระทําต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเขา ส่วนความพอใจของผู้เสียหายกับผู้กระทํา
ความผิดในการไกล่เกลี่ยไม่มีผลในการทําข้อตกลง 
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2.1.6 วิธีการของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บางส่วน (Restorative Justice) เท่าน้ัน เน่ืองจากกระบวนการไกล่เกลี่ยเป็น
เรื่องของผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด ถ้าตกลงกันได้จะเกิดผลดีระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทํา
ความผิดแต่สังคมไม่ได้อะไร แต่ถ้าหากเป็นการสมานฉันท์เต็มรูปแบบจึงมีผู้เกี่ยวข้องสามฝ่าย คือ 
ผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิดและสังคม คดีที่อาจไกล่เกลี่ยได้ เช่น คดีความผิดต่อส่วนตัวถ้าตกลงได้
สิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ และคดีความผิดต่อแผ่นดินที่ปรากฎผู้เสียหายและโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี 
ถ้ามีการไกล่เกลี่ยคดีไม่มีผลทําให้ สิทธิการนําคดีอาญามาฟ้องระงับ หากนํากระบวนการไกล่เกลี่ย
แทรกเข้าไปในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับโทษไม่รุนแรงนักจะเป็นการเปิดช่องให้มี
กระบวนการไกล่เกลี่ยอย่างถูกกฎหมายและก่อให้เกิดกระบวนการสมานฉันท์ในคดีประเภทน้ี 
กระบวนการไกล่เกลี่ยต้องจํากัดเฉพาะคดีที่ เ กิดขึ้นทั่วไปที่ผู้ เสียหายและผู้กระทําความผิด            
สามารถตกลงได้17 วิธีการไกล่เกลี่ยคดีอาญา ดังน้ี18 

1) พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการเห็นว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยทําให้เกิดข้อดี 2 
ประการ คือ 

(1) ปรากฎว่าการสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะทําให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าสินไหน
ทดแทน 

(2) ปรากฎว่าการสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะยุติปัญหาที่เกิดข้ึนจากการกระทํา
ความผิดได้ หรือทําให้ผู้กระทําความผิดได้กลับตัวเป็นคนดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 

2) พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการตัดสินใจใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้แต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นคนกลางและช่วยหาทางออกเชิงสนาม
ฉันท์ที่เป็นที่พอใจให้กับผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด 

3) เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยได้รับมอบหมายจากพนักงานสอบสวนแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยจะเรียกคู่กรณี คือ 
ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยอธิบายหลักกฎหมายและกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยให้แต่ละคนฟัง หลังจากน้ัน ผู้ไกล่เกลี่ยจะร่วมกับผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดหาทางออก
ที่เหมาะสมที่เป็นที่พอใจทุกฝ่าย เช่น ด้านฝ่ายผู้กระทําความผิดอาจตกลงให้ผู้กระทําความผิดชดใช้
                                                  

17 ปกป้อง ศรีสนิท, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การนํากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในช้ันพนักงานอัยการ ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานวิชาการ สํานักอัยการสูงสุด, 2555), น. 
344. 

18 เพ่ิงอ้าง, น. 269-270. 
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ค่าเสียหาย และผู้กระทําความผิดกล่าวคําขอโทษฝ่ายผู้เสียหายอาจตกลงกันไม่ติดใจเอาความ
คดีอาญา ต่อไป 

4) ทั้งผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยได้
ตลอดเวลา นอกจากน้ี ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความได้ 

5) หากคู่กรณีได้ข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ ผู้ไกล่เกลี่ยจะทํารายงานข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรและให้ผู้เสียหายและผู้กระความผิดลงลายมือช่ือ สกุลและเสนอพนักงานอัยการ 

6) พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีคําสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการรับรอง
พนักงานอัยการมีอํานาจรับรอง หรือไม่รับรองกระบวนการไกล่เกลี่ยของผู้กระทําความผิดก็ได้ กรณี
คล้ายกับการเปรียบเทียบปรับและส่งให้พนักงานอัยการรับรอง 

7) หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
พนักงานสอบสวนต่อไป 

8) ในกรณีที่ผู้เสียหายหลายคน กระบวนการไกล่เกลี่ยที่ทําให้สิทธิคดีอาญามาฟ้องระงับ 
คดีอาญาจะระงับเฉพาะผู้เสียหายที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จ หากผู้เสียหายคนอ่ืนไม่เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย
ด้วย หรือไกล่เกลี่ยแล้วไม่สําเร็จ สิทธินําคดีอาญามาฟ้องไม่ระงับสําหรับผู้เสียหายหลายคนน้ัน เพราะ
การไกล่เกลี่ยเป็นเง่ือนไขระงับคดีเฉพาะตัวของผู้เสียหายแต่ละคนเท่าน้ัน เน่ืองจากการไกล่เกลี่ยเป็น
เรื่องระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดที่ไม่เก่ียวข้องกับรัฐ เปรียบเทียบเหมือนกับการยอมความ 
น้ันเอง คดีจะระงับเฉพาะผู้เสียหายที่เข้ามายอมความ แต่ผู้เสียหายอ่ืนที่ไม่ยอมความด้วยก็ยังมีสิทธิ
ดําเนินคดีอาญาต่อไป 

9) บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยน้ันนอกจากจะเป็นคนกลางที่หาทางออกเชิงสมานฉันท์ให้กับ
คู่กรณีแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยยังมีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันระหว่างการไกล่
เกลี่ยอีกด้วย 

10) หากพนักงานอัยการเห็นควรไกล่เกลี่ยให้พนักงานอัยการแจ้งให้พนักงานสอบสวนนําคดี
ไปแต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ยการดําเนินการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและ
เยาวชน ก่อนอ่ืนหมดคณะไกล่เกลี่ยต้องรู้ได้เก่ียวกับหลักการ วิธีการ เทคนิกและข้ันตอนของการไกล่
เกลี่ย ดังน้ี 

2.1.6.1 หลักการของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
การแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดที่คณะหน่วยไกล่เกลี่ยจะแก้ไขน้ีต้องเป็นคดีที่มีข้อมูล

หลักฐานครบถ้วนเป็นการกระทําความผิดฐานลหุโทษและโทษานุโทษท่ีไม่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่ง
กฎหมายกําหนดโทษขั้นตํ่า และเพ่ือรับประกันการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 
รับประกันการแก้ไขคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดต้องรู้และปฏิบัติตามหลักการ ดังน้ี 
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1) ต้องมีข้อมูล หลักฐานหนักแน่น เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดรับรู้การกระทํา
ความผิดของตน 

2) ต้องมีการเข้าร่วมของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้า
ร่วมนําทุกครั้งในการไกล่เกลี่ย 

3) ผู้ไกล่เกลี่ยต้องวางตัวเป็นกลางมีท่าที่น่ินนวล และต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดน้ันด้วย19 

2.1.6.2 วิธีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
เป็นวิธีการหน่ึงที่ไม่เป็นทางการ เพ่ือแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด ดังน้ันคณะไกล่

เกลี่ยสามารถใช้ได้หลายวิธี แต่สิ่งสําคัญแต่ละวิธีที่นํามาปรับใช้น้ันต้องเหมาะสมกับอายุ และ
ความสามารถของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดน้ันด้วย ในการจําแนกความถูกผิด ฉะน้ัน คณะไกล่
เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด ต้องรู้วิธีการสําหรับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด ดังน้ี20 

1) ตักเตือน อบรมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
2) ให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไปขอโทษผู้เสียหายด้วยวิธีการอันเหมาะสม 
3) การไกล่เกลี่ยระหว่างเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกับผู้เสียหาย 
4) ชดใช้แทนค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนโดยบิดา 

มารดาหรือผู้ปกครอง 
5) ทํางานบริการสังคมตามความสามารถและเหมาะสมกับอายุของเด็กและเยาวชนกระทํา

ความผิด 
2.1.6.3 เทคนิคของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด สิ่งสําคัญของคณะหน่วยไกล่เกลี่ย

คดีเด็กและเยาวชนต้องมีความละเอียดอ่อน ทําเหมือนกันกับการไกล่เกลี่ยทั่วไปและเหมือนกันกับข้อ
ขัดแย้งของผู้ใหญ่ ฉะน้ัน ผู้ที่ประกอบเป็นคณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องรับรู้เก่ียวกับเทคนิค พ้ืนฐาน 
กล่าวคือ21 

1) ก่อนจะดําเนินการไกล่เกลี่ยจําเป็นต้องทราบประวัติ พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิด รู้สภาพแวดล้อมของการดํารงชีวิตของครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
                                                  

19 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม, คู่มือเก่ียวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยคดี
เด็กระดับหมู่บ้าน, 2010, น. 8. 

20 เพ่ิงอ้าง, น. 9. 
21 เพ่ิงอ้าง, น. 10. 
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2) ต้องรู้สาเหตุต้นตอท่ีทําให้เด็กและเยาวชนกระทําผิด ในน้ีอาจมีสาเหตุในตัวและสาเหตุ
นอกตัว เช่น ความขาดแคลนทางด้านครอบครัว ขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว ถูกบังคับจากบุคคล
ในครอบครัว จากทุกคนอ่ืน หรือเพราะความอยากรู้อยากเห็น อยากลองของตัวเด็กและเยาวชนเอง 

3) ในเวลาการดําเนินการไกล่เกลี่ย คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องถามเด็กและเยาวชนกระทําผิด
ด้วยถ้อยคําที่เข้าใจง่าย เป็นถ้อยคําที่มีความอบอุ่น หรือเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดน้ัน 

4) ในเวลาคณะหน่วยไกล่เกลี่ยสอบถาม ทุกคร้ังต้องสังเกตดูลักษณะของเด็กและเยาวชน
กระทําผิดในการพูด จริงใจตอบหรือไม่ มีลักษณะกลัวและปิดบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ 

5) การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ถ้าไม่สําเร็จอาจจะทําหลายครั้งก็ได้ แต่
สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง 

2.1.6.4 ขั้นตอนของการดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
เพ่ือรับประกันประสิทธิผลของการแก้ไขคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดและเพื่อ

รับประกันให้การดําเนินการแก้ไขถูกต้องตามหลักการของคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด กล่าวคือ22 การรับคําร้อง คําเสนอ หรือสํานวนคดี คณะหน่วยไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดจะสามารถดําเนินการแก้ไขได้ก็เมือมีการคําร้องคําเสนอเป็น
รายการเอกสารอย่างละเอียดเพ่ือป้องกันไม่ให้เอกสารเสียหาย เอกสารที่เป็นหลักฐาน ซึ่งคําเสนอมา
น้ันไม่จําเป็นต้องเป็นฉบับเดิมทุกครั้งอาจจะเป็นฉบับสําเนาก็ได้ เว้นแต่เอกสารเดิมและสําหรับเอกสาร
ฉบับสําเนาน้ันคณะหน่วยไกล่เกลี่ยสามารถแจ้งให้คู่กรณีเอาเอกสารฉบับเดิมมาให้ตรวจดูว่ามีเน้ือใน
เอกสารต่าง ๆ เป็นอันเดียวกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องยืนยันใส่เอกสารฉบับ
ดังกล่าวว่าได้ตรวจดูฉบับเดิมให้ความเห็นว่าเอกสารฉบับสําเนาถูกต้องตามฉบับเดิม 

อย่างไรก็ตาม กรณีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเล็กน้อยผลเสียหายไม่มากเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดรับรู้ต่อการกระทําความผิดของตนผู้เสียหายก็ต้องการให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเป็นผู้แก้ไข ในกรณีน้ีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการ
กระทําของเด็กและเยาวชนมีสิทธิเขียนคําร้องหรือคําเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะหน่วยไกล่
เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเพ่ือแก้ไขโดยตรง  หมายถึง คําร้องหรือคําเสนอที่ย่ืนต่อ
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมิได้ผ่านกระบวนการยุติธรรม 

สํานวนคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่ส่งมาให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดที่ส่งมาจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวน หรือหน่วยงานอัยการคดีเด็กเป็น
การกระทําความผิดไม่ร้ายแรง เป็นคดีที่ยอมความได้น้ัน คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็ก         
และเยาวชนต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบและนําเอาคดีดังกล่าวมาพิจารณาทําการไกล่เกลี่ย ถ้าการไกล่
                                                  

22 เพ่ิงอ้าง, น. 11. 
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เกลี่ยไม่สําเร็จ คณะหน่วยไกล่เกลี่ยขั้นบ้านต้องสรุปรายงานและส่งสํานวนคดีให้ห้องการยุติธรรมเมือง 
เทศบาล (อําเภอ) ทําการไกล่เกลี่ยเพ่ิมอีก กรณีห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่
สําเร็จต้องสรุปสํานวนคดีคืนหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หรือหน่วยงานอัยการคดีเด็ก23 

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดต้องได้ประชุมค้นคว้าคดีที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของตนที่จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าอยู่ในอํานาจหน้าที่แล้วต้องได้ค้นคว้าเน้ือในละเอียด
ตรวจดูบรรดาข้อมูลหลักฐานว่าครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือไม่ กรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ปฏิเสธต่อการกระทําความผิดของตนแล้ว มิให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยอย่างเด็ดขาด คณะหน่วยไกล่เกลี่ย
ต้องแนะนําให้คู่กรณีไปย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน หน่วยงานอัยการคดีเด็ก ศาลเด็กหรือ
คณะศาลเด็ก 

คณะไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับคําร้อง คําเสนอของคู่กรณี หรือสํานวนคดีจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก      
หรือหน่วยงานอัยการคดีเด็ก คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องกําหนดวันเวลาและสถานที่เพ่ือดําเนินการไกล่
เกลี่ยภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคําร้อง คําเสนอ หรือสํานวนคดีจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดี
เด็กหรือหน่วยงานอัยการคดีเด็ก24 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้รับคําร้องและคําเสนอของคู่กรณี รับสํานวนคดีจากหน่วยงาน
สืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หรือหน่วยงานอัยการคดีเด็ก ประธานคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด ต้องแต่งต้ังคณะหน่วยไกล่เกลี่ย ซึ่งเลือกมาจากหน่วยไกล่เกลี่ยตามที่ได้
กําหนดไว้ในโครงประกอบของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด25 อย่างไรก็ตาม การ
ตระเตรียมคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาชนกระทําความผิดน้ันถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะใน
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดต้องมีความพร้อมและความสามารถเข้า
ร่วมการไกล่เกลี่ยเป็นคนกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับข้อขัดแย้งและมิใช่ญาติพ่ีน้อง
ของทั้งสองฝ่าย คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่เด็กและเยาวชน26  
นอกจากน้ี คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดต้องได้เตรียมสถานที่ที่จะ
ใช้ในการดําเนินการไกล่เกลี่ย สถานดังกล่าวต้องเป็นมีความเหมาะสม การกําหนดสถานที่ที่ไกล่เกลี่ย

                                                  
23 เพ่ิงอ้าง, น. 12. 
24 เพ่ิงอ้าง 
25 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม, คู่มือเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยคดี 

เด็กระดับหมู่บ้าน, (2010), น. 13. 
26 เพ่ิงอ้าง, น. 14. 
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ต้องคํานึงถึงเง่ือนไข คือ ในเวลาการดําเนินการไกล่เกลี่ยน้ัน ห้ามมิให้มีการรบกวนจากภายนอก ไม่
เป็นสถานที่สาธาณชน หรือไม่เป็นสถานที่ยุ่งยากในการเข้าร่วมสําหรับผู้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย27 

การดําเนินการไกล่เกลี่ยก็เป็นส่วนสําคัญข้ันตอนหนึ่ง หลังจากคณะหน่วยไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดช้ีแจงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยกับผู้เข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยก็เร่ิมทําการไกล่เกลี่ย โดยประธานคณะหน่วยไกล่เกลี่ยเป็นผู้เสนอจุดประสงค์
ของการไกล่เกลี่ย แจ้งช่ือและสกุล หน้าที่รับผิดชอบของคณะหน่วยไกล่เกลี่ยแต่ละคน กับผู้เข้าร่วมใน
การไกล่เกลี่ย นอกจากน้ัน ก็แจ้งคดีที่จะทําการไกล่เกลี่ยพร้อมทั้งถามความเห็นของคู่กรณีว่าเห็นชอบ
ให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยทําการไกล่เกลี่ย หรือไม่ ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงคัดค้านขอเปลี่ยนตัวคณะหน่วย
ไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่ค้านน้ันต้องให้เหตุผลหรือกรณีมีความจําเป็นก็ต้องหยุดการไกล่เกลี่ยไว้ช่ัวคราว แล้ว
รายงานขอความเห็นจากประธานคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเพ่ือ
แก้ไขทันที ประธานคณะหน่วยไกล่เกลี่ยที่ได้รับการแต่งต้ังน้ันต้องปฏิบัติตามระเบียบการไกล่เกลี่ย 
ดังน้ี28 

1) แจ้งรายละเอียดของคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้ที่ประชุมทราบ
โดยเฉพาะให้พูดถึงความเป็นมาของคดีและประเด็นของการกระทําความผิด ผู้เสียหายได้รับความ
เสียหายอะไรบาง 

2) ถามผู้เสียหายเก่ียวกับความเสียหายของตนและผลกระทบจากความเสียหายมีอะไรบ้าง 
มีปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นภายหลังที่ตนเองได้รับความเสียหาย 

3) หลังจากที่ได้รับฟังสภาพความเสียหายของผู้เสียหายและผลกระทบจากการกระทําของ
เด็กและเยาวชนแล้ว คณะหน่วยไกล่เกลี่ยจะถามเด็กและเยาวชนกระทําความผิดทราบถึงคําร้อง และ
สาเหตุที่ตนเองได้กระทําความผิดหรือไม่อย่างไร มีความรู้สึกต่อการกระทําของตนที่ทําให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหาย มีความสามารถชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายได้หรือไม่ คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้อง
พยายามช้ีแจงให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดน้ันรับผิดชอบต่อการกระทําของตน  

4) หลังจากน้ันก็ถามความเห็นของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด กล่าวคือ การประพฤติและประวัติของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในระยะผ่าน
มาเด็กและเยาวชนประพฤติตนเองอย่างไรบาง การให้ความอบอุ่นและการอบรมของ บิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองต่อเด็กละเยาวชนระยะผ่านมาน้ันเป็นอย่างไร และในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้น้ัน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจะมีวิธีการแนวใดเพ่ือจะรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
                                                  

27 เพ่ิงอ้าง, น. 15. 
28 เพ่ิงอ้าง, น. 16-18. 
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5) ถามความเห็นของครู อาจารย์ หรือนายจ้างเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด 

6) ถามความเห็นของผู้เสียหายเกี่ยวกับการเยียวยาหรือเกี่ยวกับการให้ผู้กระทําความผิด
เยียวยาค่าเสียหายอย่างไรบาง 

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องวางตัวเป็นกลาง มองสภาพปัญหาของทั้งสองฝ่าย โดยต้องแสวงหา
วิธีที่ดีเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมและสามารถตกลงกันได้ด้วยดี หลังจากที่คู่กรณีสามารถตกลง
เก่ียวกับการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแล้วและอีกปัญหาหน่ึงที่สําคัญคือการอบรมเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด ในนี้ผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย เช่น ครู อาจารย์ หรือนายจ้างมีสิทธิมีความเห็นตักเตือน
และอบรมเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หลังจากน้ันคณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องตักเตือน อบรมเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิด  

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องมีความเห็นทุกคนแต่ต้องให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยน้ันออกความเห็น
ก่อน ส่วนประธานหน่วยไกล่เกลี่ยออกความเห็นเป็นผู้สุดท้าย  

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องเลือกเอาวิธีการแก้ไขใดหน่ึงที่เห็นว่าเหมาะสมกับอายุ และ
ความสามารถของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในการจําแนกความถูกผิดกําหนดใส่เด็กและเยาวชน 
เช่น ให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดไปขอโทษต่อผู้เสียหาย ด้วยวิธีการอันเหมาะสม และการ
บริการสังคมตามความสามารถและเหมาะสมกับอายุของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดน้ัน 

ในกรณีคณะหน่วยไกล่เกลี่ยทําการไกล่เกลี่ยคู่กรณีไม่สําเร็จคณะไกล่เกลี่ยต้องส่งสํานวนคํา
ร้อง คําเสนอดังกล่าว ให้แก่ผู้ยืนคําร้อง เพ่ือไปย่ืนต่อองค์การที่เก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขถ้าอยู่ขั้นตอน
ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) และต้องส่งสํานวนคดีน้ันคืนให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดี
เด็กหรือหน่วยงานอัยการคดีเด็กที่ส่งสํานวนคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้เบ้ืองต้นน้ัน 
เป็นผู้พิจารณาแก้ไขต่อไป  

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยทําการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดทุกครั้งน้ัน
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสามารถเสนอ แนะนํา และมีความคิดความเห็นต่อที่ประชุมการไกล่เกลี่ย เพ่ืออบรม
เด็กและเยาวชนกระทําความผิด หรือให้คู่กรณีสมยอมกันในปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ลงลอยกันสามารถ
ประนีประนอมแก้ไขข้อพิพาท 

 
2.2 ความหมายเด็กและเยาวชน 

 
คําว่าเด็กและเยาวชนโดยทั่วไปยอมเข้าใจว่าบุคคลท่ีมีอายุน้อยไม่ว่าเป็นเพศชาย หรือเป็น

เพศหญิงก็ตาม และยังอ่อนต่อประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ในการกระทําการใด ๆ ก็ตามก็ต้องมีบุคคล
อ่ืนที่เป็นผู้ใหญ่ค่อยช่วยเหลือ แนะนํา สั่งสอน ให้ปฏิบัติตนและดํารงชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง 
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อย่างไรก็ดี อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคร้ังการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนอาจมีพฤติการณ์การ
กระทําความผิดคล้ายกับผู้ใหญ่ ดังน้ัน การกําหนดเกณฑ์อายุของบุคคลจึงต้องให้ความสําคัญต่อ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายในเรื่องน้ัน ๆ เป็นสําคัญ29 

ก. ความหมายของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย 
ความหมายคําว่า “เด็ก” มีความแตกต่างกันหลากหลายไม่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งกับ

จุดประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ปี พ.ศ.2534 มาตรา 4 คําว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 
7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ ส่วนคําว่า “เยาวชน” หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ 
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งตามนิยามน้ีแม้ว่าบุคคลนั้นจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้วก็ยังคงเป็น
เยาวชนตามความหมายน้ี ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 4 คําว่า “เด็ก” 
หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ดังน้ัน จึงกล่าวได้
ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คําว่าความหมายของเด็กอาจจะเป็นได้ทั้งเด็กหรือเยาวชนก็
ได้ แต่สําคัญอยู่ตรงที่ว่าต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และปกติการสมรสจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิง
มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้วแต่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนหน้าน้ันก็ได้ ซึ่งถ้า
หากว่าอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ไปทําการสมรสตามกฎหมายถือว่าเด็กน้ันบรรลุนิติภาวะแล้ว ดังน้ัน 
เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้ครองเด็ก พ.ศ.254630พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4 คําว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุยังไม่เกิน 
15 ปีบริบูรณ์ ส่วนคําว่า “เยาวชน”หมายถึงบุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

ข. ความหมายของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การให้นิยามคําว่า “เด็ก” ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มี
ความแตกต่างกันหลากหลายเช่นเดียวกันกับการให้นิยามของกฎหมายราชอาณาจักรไทย และขึ้นกับ
กฎหมายของแต่ละฉบับ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ปี 2006 
มาตรา 2 คําว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และกฎหมายฉบับดังกล่าวน้ีมิได้
                                                  

29 อัจฉรียา ชูตินันทน์, กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 2  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2551), น. 54.   

30 อุภัยวัน ชัยยะวง, “การคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา:ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,”         
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), น. 9. 



25 
 

 

ให้คํานิยามเกี่ยวกับวัยรุ่น ส่วนคํานิยามคําว่า “วัยรุ่น”ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
กําหนดไว้กฎหมายว่าด้วยการอนามัย ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ปี 2011 มาตรา 3 คําว่า “วัยรุ่น” 
หมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การ
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดความหมายของวัยรุ่นไว้กฎหมายว่าด้วยการอนามัย 
และส่งเสริมสุขภาพ ปี 2011 เพ่ือจําแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างเด็กและวัยรุ่นแต่กฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ได้กําหนดละเอียดเก่ียวกับอายุของเด็กและเยาวชนในการ
ลงโทษเหมือนกับกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ถ้าเปรียบเทียบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 
1989 มาตรา 1 คําว่า “เด็ก” หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่อายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะบรรลุนิติ
ภาวะก่อนหน้าน้ันตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็ก31 

 
2.2.1 เกณฑ์อายุ 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 มาตรา 40 ข้อ 3 บัญญัติว่า “รัฐภาคี จะต้อง

ส่งเสริมการสร้างกฎหมาย ระเบียบ องค์กรและสถานที่เฉพาะสําหรับเด็กที่ถูกกล่าวหา ต้องหาหรือถูก
รับรู้ว่า ได้ละเมิดกฎหมายอาญา โดยเฉพาจะต้องกําหนดอายุขั้นตํ่าของเด็กที่มีความรับผิชอบทาง
อาญา เมื่อเห็นว่าเหมาะสม และต้องการเอามาตรการต่อเด็กที่ต้องคดีอาญา กล่าวคือ โดยไม่ต้อง
ดําเนินคดีทางตุลาการต้องเคารพสิทธิมนุษย์และปกป้องกฎหมายอย่างเต็มที่32 ดังน้ัน เกณฑ์อายุขั้นตํ่า
และขั้นสูงของแต่ระประเทศจะมีความแตกต่างหลากหลายกันไป เช่น ประมวลกฎหมายอาญาของ
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2499 มาตรา 74 บัญญัติว่า “เด็ก” อายุไม่เกิน 15 ปี กระทําการอัน 

                                                  
31 Convention on the Rights of the Child Adopted and pened for signature,  

ratification and accession by Geneal Assembly resolution 44/25 of 20 Nocemver 1989 
ENTRY INTO FORCE: 2 Septemder 1990 Articee 1 For the purposes of the Convention, 
a chitd means every human being below the age of eighteen years unless, under the 
law applicable to the chitd majority is attained earlier  

32 Convention on the Rights of the Child Adopted and pened for signature, 
ratification and accession by Geneal Assembly resolution 44/25 of 20 Nocemver 1989 
ENTRY INTO FORCE: 2 Septemder 1990 Articee 40 (3) States Parties shall seek to 
promote the establishment of laws, procedures, authoritirons specificafically 
applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the 
penal law, and, in particular  
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กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กน้ันไม่ต้องรับโทษ33 แต่กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปี 2005 มาตรา 7 บัญญัติว่า บุคคลใดจะมีความรับผิดชอบทางอาญาต้องมีอายุเกิน 15 
ปี34 ถ้าสมเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ แล้ว เกณฑ์อายุมีความแตกต่างและบางประเทศก็กําหนดเกณฑ์
อายุเท่ากัน เช่น รัฐทาสเมเรีย (ออสเตรเลีย) เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 7 ปี นิวซีแลนด์ เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 10 ปี 
สหราชอาณาจักร เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 10 ปี ฝรั่งเศส เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 13 ปี แคนาดา เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 
12 ปี และประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 14 ปี35  มลรัฐอิลลินอยส์ (สหรัฐอเมริกา) เกณฑ์อายุขั้นตํ่า 
16 ปี36 อย่างไรก็ตาม การกําหนดเกณฑ์อายุขั้นตํ่าของเด็กน้ัน ขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศและความเหมาะสมในการบัญญัติกฎหมายของแต่ประเทศเพ่ือคุ้มครองพลเมืองของตน    
เป็นต้น 

 
2.2.2 เกณฑ์การกระทําผิด 
เกณฑ์การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน กล่าวคือ การพิจารณาว่าการกระทําอย่างไรของ

เด็กและเยาวชนจึงถือว่าเป็นการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมิได้มีความหมายแคบ ๆ เฉพาะ
การกระทําความผิดทางอาญาเท่าน้ันแต่รวมถึงการกระทําความผิดอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น การประพฤติ
ตนมั่วสุมเกเร หลบหนีจากโรงเรียน การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนอาจพิจารณาเกณฑ์การ
กระทําความผิด ดังน้ี 

1) เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดกฎหมายอาญา หมายถึงการที่เด็กกระทําความผิด
อันกฎหมายาอาญาที่บัญญัติไว้โดยทั่วไป37 

2) เด็กกระทําความความผิดที่เป็นกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะหรือ
ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคม หรือบรรทัดฐานของการศึกษาซึ่งความผิดเหล่าน้ี
ไม่ถือว่าเป็นความผิดถ้ากระทําโดยผู้ใหญ่38 คําว่า “status offence” หมายถึงความผิดที่ผู้ใหญ่
                                                  

33 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 31 (กรุงเทพมหานคร :  
วิญูญูชน, 2556), มาตรา 74 วรรค 1. 

34 กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2005         
มาตรา 7 วรรค 6  

35 ลัดตะนา อินทพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13, น. 13. 
36 อุภัยวัน ชัยยะวง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30, น. 12. 
37 สุธินี รัตนวราท, กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน Law on Juvenile 

Delinquency la 213, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: หจก.กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2531), น. 23. 
38 เพ่ิงอ้าง. 
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กระทําความผิดมาก่อนแล้วมิได้ถือว่าเป็นความผิด จึงมิใช่เพราะเหตุที่ได้กระทําความผิดกฎหมาย
อาญาบัญญัติแต่เป็นเพราะเหตุที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมควรแก่วัยของเด็กและเยาวชน เช่น หนีออก
จากบ้าน หนีออกจากโรงเรียน การไม่เคารพเช่ือฟังบิดา มารดา39 

3) เด็กและเยาวชนจําต้องได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครอง (in need of cae and 
protaction) หมายถึงเด็กและเยาวชนที่มิได้กระทําความผิดหรือเด็กและเยาวชนที่ความประพฤติ 
อาจไม่เสียหาย แต่มีข้อพิจารณาในแง่สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน เช่น เด็กและเยาวชนที่มีความ
เป็นอยู่ในภาวะอันตรายต่อศีลธรรมได้แก่เด็กและเยาวชนอนาถา เด็กและเยาวชนจรจัดมีที่อยู่อาศัย  
เด็กและเยาวชนที่บิดา มารดาทอดทิ้ง ซึ่งบรรดาเด็กเหล่าน้ีถ้าหากมิได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออาจ
กลายเป็นเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดได้ 

4) การเอาบรรทัดฐานความผิดตามกฎหมายอาญา คือ การกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนน้ันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือไม่ อย่างไร 

5) วัดจากบรรทัดฐานทางสวัสดิภาพ หมายถึงการพิจารณาจากการกระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชนว่าการกระทําฝ่าผืนบรรทัดฐาน หรือเกณฑ์ปกติในด้านความเป็นอยู่ของเด็ก และ
เยาวชนในวัยเดียวกัน หรือไม่ 

6) วัดจากบรรทัดฐานการศึกษา หมายถึงการพิจารณาจากการกระทําความผิดเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียนว่าได้กระทําฝ่าฝืนเกณฑ์ปกติของวัยเรียนหรือสภาพของนักเรียนเพียงไร40 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปี 2006 มาตรา 2 ข้อ 12 คําว่า “เด็กกระทําผิด” หมายถึงเด็กที่ถูกดําเนินคดีอาญา
เป็นผู้กล่าวหา เป็นจําเลย หรือถูกศาลตัดสินว่าเป็นความผิดทางอาญา ตามหลักการของสากลหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิเด็ก คําว่า “เด็กกระทําผิด” กล่าวคือ 

มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม เก่ียวกับคดีเด็กและ
เยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง ปี 1985 united Nations standard minimum Rules for the 
Administration Juventice: Beijing Rules คําว่า “เด็กกระทําผิด”หมายถึงเด็กที่ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดกฎหมาย หรือถูกพบว่าการกระทําผิดกฎหมายซึ่งอาจถูกดําเนินคดีสําหรับความผิดด้วยวิธีที่
แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ ตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 2.2 บัญญัติว่า “รัฐภาคีควรปรับใช้คํานิยามต่อไปนี้ให้เข้ากับ
กฎหมายและความคิดรวบยอดของแต่ละประเทศ” 

                                                  
39 ประธาน วัฒนวานิชย์ , กฎหมายเก่ียวกับเด็กและกระทรวงยุติธรรมสําหรับเด็ก,        

พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ประกายพรึก, 2530), น. 9. 
40 ลัดตะนา อินทพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13, น. 15. 
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ก. เด็กและเยาวชน(Juvenile) หมายถึง เด็กและเยาวชน ซึ่งตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง อาจถูกดําเนินคดีสําหรับความผิดด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากของผู้ใหญ่ 

ข. ความผิด(offense) หมายถึง พฤติกรรมใด ๆ (การกระทําความผิด หรือละเว้นการ
กระทําความผิด) ที่ต้องโทษ รับโทษจากกฎหมายตามระบบกฎหมายที่เก่ียวข้อง41 

ค. ผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน (Juvenile offender) หมายถึง เด็กและ
เยาวชนที่ถูกกล่าวหา ว่าการกระทําผิดกฎหมาย หรือถูกพบว่าการกระทําความผิดกฎหมาย42 

กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ปี 1990 
(United Nation Rules For the Protection of Juvenile Deprived of their Liderty) ข้อ 11(ก) 
บัญญัติว่า “เด็กและเยาวชน” คือบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี หรืออายุที่ตํ่ากว่าน้ี ซึ่งไม่ยินยอมให้ถูก
ลิดรอดเสรีภาพ ควรกําหนดไว้ในกฎหมาย 

ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติแต่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุคิธรรมทางอาญาหรือ
ข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา ปี 1997 (Guideline for Action on children in the Criminal 
Justice System: the Vienna Guidelines) ข้อ 4 (ค) จะไม่มีเด็กคนใดผู้ซึ่งอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ความ
รับผิดชอบทางอาญาจะต้องถูกดําเนินคดีอาญา 

ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
หรือข้อแนะนําแห่งกรุงริยาด ปี 1990 (Undab Nation Guidelines fro the Prevention of 
Juveniles Delinquency: the Riyadh Guideline) บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เสี่ยง
ต่อการกระทําความผิดโดยเฉพาะและสร้างมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันมิให้เด็กเหล่าน้ันกระทํา
ความผิด เช่น ผู้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ผู้มีความประพฤติเหลวไหล หรือเริ่มมีความประพฤติที่เหลวไหล 
ซึ่งเป็นความประพฤติที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนและไม่เป็น
อันตรายต่อผู้อ่ืน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนดังกล่าวอยู่ในภาวะอันตรายหรืออยู่ในภาวะสังคมที่เสี่ยง
และมีความจําเป็นต้องได้รับการดูแล และให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งลักษณะความผิดดังกล่าว
เรียกว่า Status Offence น้ันเอง ส่วนเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดตามกฎข้อแนะนําแห่งกรุง
ริยาดเพียงแต่บัญญัติหลักการเพ่ือป้องกันการกระทําความผิดซ้ําเท่าน้ัน43 อย่างไรก็ตาม จากมาตรฐาน
ขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม เก่ียวกับคดีอาญาเด็กและเยาวชน หรือกฎ
แห่งกรุงปักก่ิง ปี 1985 กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
ปี 1990 ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือข้อแนะนํา
                                                  

41 เพ่ิงอ้าง, น. 16. 
42 เพ่ิงอ้าง, น. 17. 
43 เพ่ิงอ้าง. 
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แห่งกรุงเวียนนา ปี 1997 ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน หรือข้อแนะนําแห่งกรุงริยาด ปี 1990 ที่ได้กล่าวมาข้างบนน้ี คําว่า เด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิด หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งได้กระทําการอัน กฎหมายบัญญัติว่า
เป็นความผิด หรือพูดอีกอย่างหน่ึงว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่วัย 

 
2.3 สาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

 
สาเหตุพ้ืนฐานของอาชญากรรมน่าจะได้แก่ความบกพร่องของสังคม ซึ่งก็ให้เกิดความ

แตกต่างระหว่างเป้าหมายทางวัฒนธรรม และวิธีปฏิบัติของสถาบันซึ่งเปิดโอกาสให้บรรลุเป้าหมาย44 
ดังน้ัน นักอาชญาวิทยาเป็นจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยามักจะมุ่งค้นหาเก่ียวกับเหตุในตัวผู้กระทํา
ความผิดโดยพิจารณาถึงลักษณะอวัยวะทางร่างกายและจิตใจอันเป็นลักษณะส่วนบุคคลว่ามีอะไร
บกพร่อง45ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดจากในตัวของเด็กและเยาวชนเอง ส่วนนักอาชญา
วิทยาที่เป็นนักสังคมวิทยากล่าวว่าสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระความผิดมาจาเหตุภายนอก เช่น ฐานะ
ทางด้านครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่ชักจูงหรือผลักดันให้เด็ก และเยาวชน
กระทําความผิด46 

 
2.3.1 สาเหตุความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนที่เกิดมามีความผิดปกติทางร่างกายมีความพิการของอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึง

ทําให้เด็กและเยาวชนเกิดมีปมด้อย ก็มักจะหาทางแสดงออกในทางก้าวร้าวใส่ผู้อ่ืนหรือทําสิ่งที่ผิดต่อ
ระเบียบของกฎหมายและระเบียบของสังคมเพ่ือเป็นการสร้างจุดเด่นให้แก่ตนเอง ส่วนความบกพร่อง
ทางด้านจิตใจมีจิตพิการ หรือมีความผิดปกติทางจิต เช่น  ชายท่ีผิดปกติชอบแต่งตัวเป็นหญิงหรือหญิง
ที่ชอบแต่งตัวเป็นชาย พวกน้ีมักจะมีแนวโน้มให้เห็นต้ังแต่เป็นเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็มักจะทํา
ความผิดเก่ียวกับเพศ และก็จะต่อเน่ืองไปถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกายต่อไป47 
                                                  

44 ประธาน วัฒนวาณิชย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 39, น. 56.  
45 สง่า ลีนะสนิต, กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2517), น. 17.  
46 จารุณี ตันตยาคม, คําอธิบายกฎหมายเก่ียวกับการกระความผิดของเด็กและเยาวชนและ

คดีส่วนแพ่ง เกี่ยวกับผู้เยาว์ในศาลคดีเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์, 1090), 
น. 6. 

47 เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
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อย่างไรก็ตามจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างบนน้ี พอแยกสาเหตุที่เกิดจากตัวผู้กระทําความผิด
เอง ดังน้ี48 

1) พันธุกรรม หรือสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา มารดา ทําให้เด็กที่เกิดขึ้นมาเป็น
โรคปัญญาอ่อน จิตใจบกพร่อง บุคลิกภาพที่ไม่ดีและให้เด็กไม่สามารถใช้สติปัญญาไตร่ตรองยับย้ัง 
หรือหักห้ามใจต่อต้านกับสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ ได้ 

2) การท่ีเด็กมีร่างกายพิการ หรือไม่สมประกอบซึ่งอาจเป็นมาแต่กําเนิดหรือมาประสบ
เคราะห์กรรมเกิดขึ้นภายหลัง หรือมีโรคภัยเบียดเบียนเกิดป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งไม่อาจรักษาให้หายขาด
ได้ เช่น เป็นโรคระบบประสาทพิการ หรือเป็นไขมาลาเรียขึ้นสมอง หรือเป็นไขไทฟอยด์ เป็นต้น 

3) ภาวะแห่งจิตเด็กก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่อาจมีอารมณ์ และจิตใจแตกต่างกันโดยเฉพาะ
เด็กวัยรุ่นในสภาพเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจมักจะมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียว โมโหบางคนก็เป็นคน
เจ้าทุกข์ มักจะมีอารมณ์ขุ่นมัว เอาใจยากหงุดหงิดทําเร่ืองเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และชอบแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมในลักษณะที่เป็นภัยอันตรายต่อผู้อ่ืนได้ในบางโอกาส แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นกับความสมบูรณ์ของ
ร่างกายและจิตใจ โรคภัยไข้เจ็บตลอดจนส่ิงแวดล้อมทางบ้านทางโรงเรียนที่มาเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของแต่คนด้วย 

4) มนุษย์เกิดมาย่อมมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกันบางคนมีสติปัญญา
สูงเหนือระดับธรรมดา บางคนก็มีสติปัญญาปกติธรรมดาหรือที่เรียกว่าปานกลาง บางคนก็ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้แต่กําเนิด บางคนความจําก็ไม่ดีเรียนไม่ทันเพ่ือน จึงเกิดการเบ่ือหน่ายในการเรียน ผลที่สุด
ก็เลยคิดอ่านหนีไปเที่ยว และกลายเป็นเหย่ือความช่ัวร้ายโดยอาจถูกชักจูงให้เห็นผิดเป็นชอบและ
กลายเป็นผู้กระทําความผิดทางกฎหมาย 

 
2.3.2 สาเหตุความบกพร่องทางครอบครัวของเด็กและเยาวชน 
ครอบครัวเป็นสังคมหนึ่งที่สําคัญแห่งแรกในการให้คําศึกษาอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ โดยบิดา 

มารดา และสมาชิกในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และทําให้เด็กรู้ศึกมีความอุ่นใจ และมี
แต่ความสุข ร่วมทั้งรับแต่สิ่งที่ดีงามท้ังกายและวาจาจิตใจ ซึ่งจะเป็นกําลังของประเทศชาติต่อไป49 แต่
ตรงกันข้าม บิดา มารดาไม่เอาใจใส่อบรมสั่งสอนบุตร เด็กขาดความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดมากขึ้น เน่ืองจากปัญหาครอบครัวดังกล่าว
                                                  

48 ประกาศน์ อวยชัย, บทบาทศาลคดีเด็กและเยาวชนกับความม่ันคงแห่งชาติ เอกสารวิจัย
ส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2517), น. 6-7. 

49 เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
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มักทําให้เด็กมีพฤติกรรม เบ่ียงเบน เพราะขาดการฝึกอบรมสั่งสอน ดังน้ัน ครอบครัวจึงมีบทบาทอย่าง
สําคัญในการช้ีว่า ชีวิตของเด็กจะเดินไปสู่ทางดีหรือเลว50 ซึ่งทําให้เด็กเป็นเหย่ือแห่งการกระทํา
ความผิดกฎหมายได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาถึง
สภาพต่าง ๆ ภายในครอบครัวพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
ได้แก่51 

1)  เด็กที่ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ถูกทอดทิ้งให้โดยเด่ียวไม่ได้รับการเอา
ใจใส่ทําให้เด็กมองโลกในแง่ร้าย ต่อต้านสังคม  ถูกชักจูงได้ง่าย เพราะต้องการความรักจากคนรอบข้าง
และมีจิตใจแข็งกระด้าง 

2)  เด็กที่มาจากครอบครัวที่บิดา มารดา ขาดความรักใคร่กลมเกลียว บิดา มารดาทะเลาะ
วิวาทอยู่ตลอด พูดจากันด้วยคําหยาบ ตบตีกันอยู่เสนอ และให้ลูกเป็นที่ระบายอารมณ์จะมีผล ทําให้
เด็กกลายเป็นคนก้าวร้าวรุนแรง เน่ืองจากเรียนแบบความเลวร้ายจาก บิดา มารดา และเห็นว่าเป็น
เรื่องปกติธรรมดาที่ตนเองต้องทําตาม เด็กและเยาวชนจะไม่มีความรัก ความผูกพันกับครอบครัวไม่
ชอบอยู่บ้าน ไม่ชอบการเรียนเข้าหาอบายมุขต่าง ๆ ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

3)  เด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดาถึงแก่กรรมทั้งสองคน หย่าร้าง ละทิ้งจะทําให้เด็กไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชนจะมีความรู้สึกว้าเหว่ ขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดความสุข 
ซึมเศร้า ไม่ร่าเริงและหาทางชดเชยให้กับสิ่งที่ตนขาดไปในทางท่ีผิดและง่ายต่อการถูกชักจูงไปในทางที่
ผิด52 

4)  เด็กและเยาวชนที่ถูกกระทํา ทารุณกรรม ในครอบครัว มักหนีออกจากบ้านและเข้าร่วม
กลุ่มกับเพ่ือนไม่เช่ือว่าจะมีคนไว้วางใจได้และต่อสู่แย้งชิงเพ่ือปกป้องตนเอง มักใช้ความรุนแรงบีบ
บังคับคนอ่ืน 

5)  เด็กและเยาวชนที่บิดา มารดา อบรมเลี้ยงอย่างเข้มงวดเกินไป หรือภายใต้กฎเกณฑ์
ระเบียบวินัย จนไม่มีเวลาเป็นของตนเองไม่สามารถทําอะไรตามที่ตนเองต้องการ หรือไม่มีโอกาสได้
แสดงความคิดความเห็นใด ๆ ไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรเพราะกลัวความผิด กลัวการถูกลงโทษ อยู่ลําพัง
ไม่ได้ ขณะที่เด็กและเยาวชนมาจากครอบครัวที่ บิดา มารดาเลี้ยงดูด้วยการตามใจ หรือปกป้องมาก
เกินไป อยากได้อะไร หรืออยากทําอะไรก็ได้ดังใจ ขาดเหตุผล ทําให้เด็กและเยาวชนได้ใจ เอาแต่ใจ
ตนเองกลายเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควรกระทําหรือไม่ควร เมื่อโตขึ้นเด็กและ

                                                  
50 ลัดตะนา อินทพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13, น. 24. 
51 เพ่ิงอ้าง, น. 25. 
52 ประกาศน์ อวยชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น. 8. 
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เยาวชนเหล่าน้ีจะมีแนวโน้มกระทําความผิดได้ง่าย ขาดความอดทน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง53 

 
2.3.3 สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งได้แก่เศรษฐกิจทั่วไปของชุมชนและเศรษฐกิจของผู้กระทําความผิด ดังน้ี 
1) ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน การท่ีอยู่ในสังคมที่มีภาวะทางด้านเศรษฐกิจ เจริญรุ่งเรือง 

การกินอยู่และการดํารงชีวิตของชุมชนกลุ่มน้ันก็ยอมอยู่ในมาตรฐานการครองชีพสูงประชาชนอยู่ดีกิน
ดี ได้รับแต่ความสะดวกสบายไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพ ประชาชนมีแต่ความผาสุก จิตใจ
เบิกบาน และอยู่กันอย่างเป็นปกติสุข ตรงกันข้ามหากสังคมใดสังคมหน่ึงในภาวะเศรษฐกิจเสื่อมโทรม 
เกิดวิกฤติการณ์อันเกิดเน่ืองจากสาเหตุนานาประการทําให้เกิดความขาดแร้นแค้น และอัตคัดขาด
แคลน ผลผลิตที่ได้รับไม่พอแต่ความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค ทําให้เกิดสภาวะข้าว
ยากหมากแพงขึ้น การกระจายได้คือการเก็บภาษี อากรไม่เป็นธรรมแก่สังคม อํานาจช้ือของเงินตรา
น้อยลง ย่อมมีผลกระทบกระเทือนพวกที่มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้ประจําอย่างมาก และมีผลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะในทางเศรษฐกิจของสังคมอย่างใหญ่หลวง54 

2) ภาวะเศรษฐกิจของผู้กระทําความผิด ความยากจนเป็นสาเหตุหน่ึงที่บีบบังคับให้คนเรา
จําต้องกระทําความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าความยากจนเป็นต้นเหตุแห่ง
อาชญากรรมอย่างหน่ึง ทั้งน้ีเพราะมนุษย์จําเป็นต้องต่อสู้ด้ินรนเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ในบางกรณี
มิใช่แต่ตัวคนเด่ียว ยังมีครอบครัวและบุตรน้อย ๆ อีกที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู เมือถูกบีบบังคับในด้านน้ี
หนักเข้าก็อาจกลายเป็นโรคจิต หรือมิฉะน้ันก็อาจทําความผิดกลายเป็นชอบก็อาชญากรรมขึ้น 
โดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจน บิดา มารดาต้องต่อสู้กับการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้ไม่มีเวลาที่จะ
เอาใจใส่อบรมดูแลบุตรหรือไม่มีความรู้ในการอบรมสั่งสอนบุตร จึงมักจะเลี้ยงดูบุตรตามยถากรรม 
ขาดการศึกษา มีแต่ความอดยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาก็ยอมทําให้เด็กต้องช่วยตนเองโดยไปลักขโมย
เขากินต่อ ๆ ไปก็อาจจะติดนิสัยช่ัว การกระทําเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์อยู่เรื่อย ๆ โดยเห็นว่า
ไม่ต้องทํางานหนัก ถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับไม่ได้ก็จะมีเงินทองกับของใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีชีวิตอยู่อย่าง
สะดวกสบาย แต่ถ้าถูกจับได้ก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์มากกว่าที่จะคิดว่าเป็นความประพฤติที่ ไม่ดี55 
                                                  

53 สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล, ความสําคัญของการพิเคราะห์ทางจิตของเด็กและเยาวชน      
ที่กระทําความผิดและการคุมประพฤติ หลังจากการพิพากษา, (ปทุมธานี: คู่มือผู้พิพากษาสมทบ       
ศาลจังหวัดปทุมธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว, 2542), น. 36.  

54 ประกาศน์ อวยชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น. 8.  
55 เพ่ิงอ้าง, น. 9.  
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2.3.4 สาเหตุสภาพแวดล้อมสังคม 
สภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากมายหลายประการ นับว่ามีอิทธิพลที่จะ

ทําให้ชีวิตของเด็กและเยาวชนน้ัน ๆ โน้มเอียงไปในทางใดทางหน่ึงได้”56 เน่ืองจากมีสิ่งแวดล้อมที่ชวน
ให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตเหลวแหลกมากขึ้น57 ดังน้ัน การท่ีเด็กเกิดมาในชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
จะมีโอกาสรับเอาสิ่งที่ไม่ดี สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กที่อาจมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ไม่ดี ได้แก่58 

1)  การศึกษา อบรม โรงเรียน หรือสถาบันที่สําคัญอย่างหน่ึงที่เป็นส่วนรับผิดชอบสั่ง
สอนอบรมเด็กและเยาวชนให้กลายเป็นคนดีของสังคมและของชาติ  เช่น ความรู้ทางด้านวิทยาการ
และศีลธรรมจรรยา หรือการประพฤติต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังน้ัน ถ้าครอบครัว ครูอาจารย์ไม่ทําตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ขาดความเคารพ เช่ือฟัง อาจไปมั่วสุมกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดได้ง่ายและก็ให้เป็นอาชญากรรมเกิดขึ้น 

2)  สภาพที่อยู่อาศัย ครอบครัวใดอยู่สภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหลงมั่วสุม และเป็นแหล่ง
ที่เสื่อมโทรม มักจะกลายเป็นแหล่งที่มิจฉาชีพ แหล่งคนอันธพาลและที่รวมของยาเสพย์ติด ดังน้ัน จะ
ทําให้เด็กเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและทําให้เด็กกระทําความผิดกฎหมายได้ง่าย 

3)  ผู้ใหญ่ทําตัวไม่ดีต่อเด็ก ถือว่าผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ซึ่งการกระทําที่ไม่เหมาะสม
ต่างๆ เช่น มีกิริยาวาจาหยาบคาย  มีความประพฤติเสื่อมเสีย ชอบด่ืมสุราอาละวาดติดยาเสพย์ติด เล่น
การพนัน เมื่อเด็กและเยาวชนได้พบแต่สิ่งที่ไม่ดีก็อาจจําเป็นตัวอย่างและไปกระทําผิดกฎหมายได้ง่าย 

4)  สถานที่รื่นรมย์เป็นแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เช่น ช่องการพนัน สถานที่อาบอบนวดทํา
ให้เด็กเห็นแล้วเด็กติดใจและทําให้เสียคนได้ง่าย เด็กและเยาวชนต้องหาเงินเข้าไปเที่ยวในสถานที่
ดังกล่าว จนเป็นเหตุหาเงินมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ เป็นขโมย เป็นต้น 

5)  การคบเพ่ือน ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงเพราะถ้าเด็กและเยาวชนได้เพ่ือเกเรมีการ
ประพฤติไม่ดีแล้ว ก็อาจชักจูงให้เด็กและเยาวชนน้ันประพฤติไม่ดีไปด้วย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่
ขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว โดยบิดา มารดา ไม่มีโอกาสอบรมส่ังสอนบุตร  หรือเด็กและเยาวชน
ที่ บิดา มารดาไม่พยายามเข้าใจปัญหาของลูกทําให้เด็กและเยาวชนไปพ่ึงพาเพ่ือนนอกบ้านแทน และ
อาจไปได้เพ่ือนที่ไม่ดีชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย เช่น ชักชวนหนีโรงเรียน เที่ยวเตร่เสเพล ในสถาน
รื่นรมย์  เล่นการพนัน เสพยาเสพย์ติด ด่ืมสุรา เป็นต้น 

                                                  
56 เพ่ิงอ้าง, น. 10. 
57 สง่า ลีนะสมิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 45, น. 105. 
58 ประกาศน์ อวยชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น. 10-14. 
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6)  สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของเด็กและเยาวชนอย่างมากไม่ว่าในด้านดี หรือด้านเสีย เช่น การเสนอข่าว หนังสือพิมพ์
เก่ียวกับ อาชญากรรมก็อาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้เด็ก หนังสือลามกก็อาจเป็นสิ่งย่ัวยวนให้เด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดเก่ียวกับเพศ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมอย่างมากมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการเลียนแบบได้สูง ถ้าหาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ดีก็อาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้เด็กและเยาวชนในสังคมน้ันมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไป
ด้วย59 เพราะเด็กและเยาวชนมีความรู้ปัญญายังอ่อน และมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อ่อนต่อโลก     
และก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ง่าย เป็นต้น 

 
2.4 หลักการสากลในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

  
เมื่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิด เข้าสู่กระบวนยุติธรรมทางอาญา หรือถูกกล่าวหาว่าได้

กระทําความผิดนั้น เด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่เก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนต้องเท่าเทียมกัน เช่น เช้ือชาติ ผิวพรรณ เพศ ภาษา 
ศาสนา ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษย์ชนในศักด์ิศรี และคุณค่าของเด็กและเยาวชนต้ังแต่ขั้นตอนการไกล่
เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ขั้นตอนก่อนการจับกุม หรือข้ันตอนการพิจารณา
คดีอาญาเด็กและเยาวชน “เฉพาะเด็กมีความอ่อนแอมาก ดังน้ัน เด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และการคุ้มครองเป็นพิเศษ รวมทั้งเด็กและเยาวชนควรได้รับการประกัน
เก่ียวกับสิทธิการเลี้ยงดูที่ดี ในกําหนดระยะเวลาที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ และภายหลังที่ถูกลิดรอน
เสรีภาพ60 อย่างไรก็ตาม สหประชาชาติยังได้ออกกฎ ข้อแนะนํา มติต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
ศักด์ิศรีของเด็กและเยาวชน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ(United Nation 
Convention on the Rights of Child)  ปี 1989 กฎอันเป็นพ้ืนฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วย
การบริหารยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง (United Nations Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: the Beijing Rules) รับรองโดย
                                                  

59 อุภัยวัน ชัยยะวง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30, น. 25. 
60 Recognizes that, because of their high vulnerability, juvenile deprived of 

their liberty requie special attention and protection and that thaeir righs and weak-
being should buaranteed during and after the period when they are deprived of their 
liberty  
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สมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปี 1985 ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน หรือข้อแนะนําของกรุงริยาด(United nations Guidelines for the 
Prevention of Juvenite Justice Delinquency: the Riyadh Guidelines) การประชุมครั้งที่ 68 
วันที่ 14 ธันวาคม ปี 1990 และข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชน หรือข้อแนะนําของกรุงริยาด (United nations Guidelines for the Prevention of 
Juvenite Justice Delinquency: the Riyadh Guidelines) การประชุมคร้ังที่ 68 วันที่ 14 
ธันวาคม ปี 1990 และข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาหรือข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา (Guidelines for antions on Children in the Criminal 
Justice system: the Vienna Guideline) ปี 1997 ซึ่งรายละเอียด ดังลุ่มน้ี 

 
2.4.1 มาตรการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nation Convention on the 

Rights of Child) เป็นอนุสัญญาที่ให้กรอบสําหรับดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่กําหนดหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก แต่ยัง
ได้สร้างกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในรูปของการรายงาน 
ซึ่งรัฐภาคีจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก แห่งสหประชาชาติทั้งน้ีเพ่ือให้หลักประกันว่า 
สถานการณ์ และปัญหาเก่ียวกับเด็กในรัฐภาคีจะได้รับการแก้ไขและการคุ้มครองสิทธิเด็กจะได้รับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ61 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 ได้กําหนดมาตรการขั้นตํ่าให้รัฐภาคีสมาชิก มีพันธะใน
การปฏิบัติต่อเด็กทั้งหลายตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 โดยไม่เลือกปฏิบัติ ที่กําหนดไว้ใน  
ข้อ 2 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (the best of interest of the child) ตามท่ีกําหนดไว้ ข้อ 3 (1) 
หลั กการ ใ ห้ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็น ไปตามอนุสัญญา  ( Implementation)  ตาม ท่ีกํ าหนดไ ว้  ข้อ  4 
หลักสิทธิในการดํารงชีวิต (the right to life. survival and development) ตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 6
หลักสิทธิการมีส่วนร่วม (the to particpation) ตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 12 โดยได้แบ่งการ
คุ้มครองสิทธิเด็กเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังน้ี62 

1) สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival rights) เหลือสิทธิพ้ืนฐานทั่วไปของเด็ก เช่น สิทธิในการ
มีชีวิตอยู่ สิทธิได้รับมาตรฐานสาธารณสุข สิทธิได้รับประโยชน์จากการประกัน สังคมสิทธิที่ได้ได้รับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีพอ สิทธิในการมีช่ือและสัญชาติ 
                                                  

61 ลัดตะนา อินทพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13, น. 48. 
62 เพ่ิงอ้าง, น. 48. 
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2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection rights) จากการถูกเอาเปรียบทาง
เพศหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ หรือจากทํางานใด ๆ ที่จะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือกานพัฒนาทางด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 
จากการถูกทรมาน หรือถูกลงโทษ หรือการกระทําในลักษณะที่โหดร้าย จากการเป็นส่วนร่วมใน
สงคราม ตลอดจนการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ ลี้ภัย 
เด็กกําพร้า เป็นต้น 

3) สิทธิที่ได้รับการพัฒนา (Development rights) เช่น สิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิที่จะ
ได้รับการพักผ่อน และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

4) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation rights) เช่น สิทธิในการแสดงความคิดความเห็น
ได้อย่างเสรีในทุก ๆ เร่ืองที่มีผลกระทบต่อตนเอง สิทธิในการแสดงออก และกานแสดงหา หรือ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการสมาคม และชุมนุมอย่างสงบ สิทธิทางความคิดมโนธรรมและ
ศาสนา เป็นต้น 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 คุ้มครองสิทธิเด็กโดยท่ัวไปเท่าน้ันแต่คุ้มครองสิทธิเด็กที่
กระทําความผิด ที่กําหนดไว้ในข้อ 37 (ก) “ไม่มีเด็กใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือตํ่าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสใน
การปล่อยตัว สําหรับความผิดที่กระทําโดยบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์63 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 ยังมีกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็ก และ
การเคารพในศักด์ิศรีของเด็ก กระทําความผิดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมใช้ชีวิตปกติ ตามท่ีกําหนดไว้
ข้อ 39 ว่า “รัฐภาคี จะดําเนินการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมการฟ้ืนฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก และการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยใน
รูปแบบใด ๆ ในการแสวงหาประโยชน์ การกระทําอันไม่ชอบ การทรมาน หรือการลงโทษ หรือการ

                                                  
63 Convention on the Ringths of Chilh Adopte and opened for singnature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 
Article 37 (a) “No child shall be sudjected to torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without 
possibiliby of release shall be imposed for offencen committed by persons below 
eighteen years of age” 
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ปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มโนธรรม หรือตํ่าช้าโดยรูปอ่ืน หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟ้ืนฟูหรือการกลับ
สู่สังคมดังกล่าว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพการเคารพตนเอง และศักด์ิศรีของเด็ก64 

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 ยังได้กําหนดกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็ก ซึ่งบัญญัติไว้ใส่ข้อ 40 (1) “รัฐภาคี ยอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ได้ละเมิด หรือได้
กระทําผิดกฎหมายอาญา มีสิทธิถูกปฏิบัติในลักษณะส่งเสริมเกียรติศักด์ิศรี และคุณค่าแห่งความ
มนุษย์ของเด็ก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก มีความเคารพต่อสิทธิมนุษย์ และเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล
อ่ืน และการปฏิบัติน้ัน จะต้องคํานึงถึงอายุของเด็ก และความมุ่งหมายปราถนาที่ส่งเสริมการกลับคืนสู่
สังคม และมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในสังคม65 

หลักการส่งเสริมให้เด็กกลับคืนสู่สังคม (Reintegration) ตามข้อ 40 (1) ที่ได้กล่าวมา
ข้างบนน้ัน มีขอบเขตของการให้ความหมายที่ใช้เฉพาะกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กทั้งหมด       
ซึ่งบางคร้ังจะมีช่ือเรียกว่า “การแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation)66 ซึ่งเป็นหลักการท่ีช่วยเหลือให้ผู้กระทํา
ความผิดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้ โดยเฉพาะเด็กที่เช่ียมต่อการกระทําความผิดน้ัน ครอบครัว
และชุมชน สามารถลดอัตราการเสี่ยงต่อการกระทําความผิดของเด็กได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่ง
หลักการน้ีมีความสอดคล้องกับข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชน หรือข้อแนะนํากรุงริยาด (United natlions guidelines for the prevention of 
juveniles delinquency the Riyadh guidelines) ซึ่งได้วางหลักการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา

                                                  
64 Convention on the Ringths of Chilh Adopte and opened for singnature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 
Article 39 “States Parties shall take all appropriate measures to promate physical and 
psycholognical recovery and social reintegration of a chitd victim of: any  form of neglect 
exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman ordegrading treatment 
or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an 
environment, which fosters the health, self-respect and dignity of the chilh” 

65 Convention on the Ringths of Chilh Adopte and opened for singnature, 
ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 
Article 40 (1) 

66 Unicef International Child Development Centre, (Juvenile Justice) Innocenti 
Digest 3 (January 1998) : 15.  
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และหลี่กเลี่ยงการดําเนินคดีอาญากับเด็ก โดยการฝึกอบรมวิชาชีพให้เด็ก การให้คําปรึกษา การปล่อย
ตัวโดยมีเง่ือนไข67 

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 เด็กยังได้รับการคุ้มครองสิทธิและ
รับประกันข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีได้บัญญัติไว้ข้อ 40 (2) “เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา หรือมีข้อกล่าวหาว่าได้
ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา” ต้องได้รับหลักประกัน ดังน้ี68 

1) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหาต้ังข้อกล่าวหาหรือต้องหาว่าได้ละเมิด หรือถูกรับรู้ว่าได้
ละเมิดกฎหมายอาญาย้อนการกระทําหรือการละเว้น ที่กฎหมายภายใน หรือกฎหมายสากลไม่ได้ห้าม
ในเวลาที่มีการกระทําหรือละเว้นน้ัน 

2) เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา หรือต้ังข้อกล่าวว่าได้ละเมิดกฎหมายอาญา อย่างน้อยต้องได้รับ
หลักการ ดังน้ี 

(1) ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม
กฎหมาย 

(2) ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาทันที และโดยตรง ในกรณีที่เหมาะสมก่อให้แจ้งผ่านบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายและจะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอ่ืน ที่เหมาะสม
เพ่ือการตระเตรียมและการต่อสู้คดีของเด็ก 

(3) ได้รับการตัดสินโดยมิชักช้า โดยหน่วยงาน หรือองค์กรทางตุลาการที่มีอํานาจเป็นอิสระ
และเป็นกลางในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งน้ี ให้มีความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
หรือทางอ่ืนที่เหมาะสม เว้นเสียแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเมื่อคํานึงถึงอายุของเด็ก หรือสถานการณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

(4) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความ หรือสารภาพผิด สามารถซักถาม หรือคัดค้านพยาน        
และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วมและให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เง่ือนไขแห่งความเท่า
เทียมกัน 

(5) หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัย หรือมาตรการใดที่
กําหนดโดยผลของการวิจัยน้ัน ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงาน หรือองค์กรทางตุลาการที่มีอํานาจเป็น
อิสระ และเป็นกลางในระดับสูงข้ึนไป 

                                                  
67 Ibid., p. 15. 
68 Convention on the Ringths of Chilh Adopte and opened for singnature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 
1989 Article 40 (2). 
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(6)  ให้มีความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจ หรือพูดภาษาที่
นําใช้ในศาลไม่ได้ 

(7) ในทุกข้ันตอนของกระบวนการพิจารณา ให้เคารพสิทธิส่วนตัวของเด็ก อย่างเต็มที่ 
 
2.4.2 มาตรการของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมคดีอาญาเด็กและ

เยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง ปี 1985 
การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ

ผู้กระทําความผิดคร้ังที่ 9 ณ กรุงคาราคัส (Caracas) ประเทศเวเนซ ูเอลา (Bolivarian Republic of 
Venezuela) ปี 1980 ได้มีการวางหลักขั้นมูลฐาน ซึ่งพัฒนาขึ้นสําหรับการบริหารงานยุติธรรม
เก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชนเพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในทาง
กฎหมาย กฎที่จัดทําข้ึนจึงถือเสมือนเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็ก    
และเยาวชน แก่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ต่อมาได้มีการแก้ไขและยอมรับจากที่ประชุม
เตรียมการระดับระหว่างภูมิภาค ณ กรุงปักก่ิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-18 
พฤษภาคม 1984  และการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติครั้งที่ 7 ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี 
(Italian Republic) ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 1985 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม ได้
นําเสนอกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ซึ่งรู้จักกันในนามกฎแห่งปักก่ิงและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมในวันที่ 9 กันยายน 
1985 ก่อนเสนอต่อสมัชชาใหญ่เพ่ือลงมติวันที่ 29 พฤษภาคม 1985 และสมัชชาใหญ่ให้การยอมรับ
และผนวกกฎดังกล่าวไว้ในมติที่ 40/33 69 

กฎอันเป็นพ้ืนฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็ก   และ
เยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง(United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice: the Beijing Rules) รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1985 ซึ่ง
กําหนดมาตรการไว้บางมาตรา ดังน้ี 

ประเทศสมาชิกควรพยายามพัฒนาสภาพที่จะทําให้เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยเสี่ยงต่อการ
กระทําความผิดได้มีชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความหมายและมีคุณค่า โดยดูแลกระบวนการของ
                                                  

69 สืบค้นจาก Internet www2djop.moj.th/media/k2/attachmentsl 
10020001.pdf กฎอันเป็นพ้ืนฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็ก
และเยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง(United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice: the Beijing Rules) รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 1985  
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พัฒนาการและการศึกษาให้ปลอดจากอาชญากรรมและการกระทําความผิดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ
กระทําได้70 สําหรับการบริหารความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนควรมีการประสานงาน และพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยมุ่งที่จะปรับปรุง และดํารงความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ 
รวมถึงเรื่องระเบียบการปฏิบัติงานวิธีการทํางาน และทัศนคติของบุคลากรเหล่าน้ันด้วย71 

กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าต่อไปน้ี จะใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธ์ุ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา แนวความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็น
อ่ืนๆ รวมท้ังต้นกําเนิดของชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน  การเกิด หรือสถานภาพอ่ืนๆ72 เด็กและเยาวชน 
ซึ่งตามระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจถูกดําเนินคดีสําหรับความผิดด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจาก
ผู้ใหญ่73 อย่างไรก็ตาม ควรจัดทําชุดของกฎหมาย กฎหรือบทบัญญัติพิเศษท่ีใช้เฉพาะผู้กระทํา
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน สถาบันอบรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจให้ทํางานด้าน
บริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน74 นอกจากน้ี กฎอันเป็นพ้ืนฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการบริหารยุติธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง(United Nations 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: the Beijing Rules) 
รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1985 ตามท่ีบัญญัติข้อ 5.1ว่า “ระบบความยุติธรรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนควรเน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน และให้เกิดความม่ันใจว่า
การปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะได้สัดส่วนกับสภาพแวดล้อม ทั้งของผู้กระทํา
ความผิดที่ได้กระทําและตามที่บัญญัติไว้ข้อ 7.1 ว่า “ทุกข้ันตอนของกระบวนการ สิทธิขั้นมูลฐาน
จะต้องได้รับการคุ้มครอง เช่น การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ สิทธิที่จะถูกแจ้งข้อหา สิทธิที่จะ
ไม่ให้ถ้อยคํา สิทธิที่ได้รับคําปรึกษา สิทธิที่จะให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย สิทธิที่จะต้องต่อสู้
คดีและซักค้านพยานรวมท้ังสิทธิอุทธรณ์ด้วย 

 
2.4.3 ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําผิดของเด็ก และ

เยาวชนหรือข้อแนะนําของกรุงริยาด ปี 1990 
ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน หรือ

ข้อแนะนําของกรุงริยาด (United nations Guidelines for the Prevention of Juvenite Justice 
                                                  

70 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 1.2. 
71 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 1.6. 
72 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 2.1. 
73 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 2.2 (ก). 
74 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 2.3. 



41 
 

 

Delinquency: the Riyadh Guidelines) การประชุมครั้งที่ 68 วันที่ 14 ธันวาคม 1990 ตามที่
บัญญัติไว้ ข้อ 1 ว่า  เป็นกฎของสหประชาชาติที่เก่ียวกับการวางแผน เพ่ือป้องกันและควบคุม
อาชญากรรม และเลขาธิการสหประชาชาติในการกําหนดเกณฑ์ที่เป็นข้อแนะนําในการป้องกันการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน75 สภาพของสังคมท่ีมีความเสี่ยง และเร่ืองการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชนรวมท้ังการใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชญากรรม76 

อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายคู่มือประกอบเก่ียวกับมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน ที่ได้บรรจุเอากฎอันเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารยุติธรรม
เกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง(United Nations Standard Minimum Rules 
for the Administration of Juvenile Justice: the Beijing Rules) รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 1985 และข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชน หรือข้อแนะนําของกรุงริยาด(United nations Guidelines for the Prevention 
of Juvenite Justice Delinquency: the Riyadh Guidelines) การประชุมคร้ังที่ 68 วันที่ 14 
ธันวาคม 1990 และกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
ตลอดจนบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งอยู่ท้ายบทบัญญัติของกฎดังกล่าว 

ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน หรือ
ข้อแนะนําของกรุงริยาด (United nations Guidelines for the Prevention of Juvenite Justice 
Delinquency: the Riyadh Guidelines) การประชุมคร้ังที่ 68 วันที่ 14 ธันวาคม 1990 ตามที่
บัญญัติไว้ ข้อ 52 บัญญัติว่า “รัฐบาลควรออก และบังคับใช้กฎหมายและวิธีพิจารณาคดีเป็นการ
เฉพาะเพ่ือส่งเสริมและให้ความคุ้มครองสิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนทุกคน77 ตามที่
บัญญัติไว้ข้อ 57 ว่า “ควรพิจารณาจัดต้ังสํานักงานผู้ตรวจการ หรือหน่วยงานอิสระที่คล้ายคลึงกัน    
ซึ่งจะหลักประกันได้ว่าสถานภาพ สิทธิ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนจะได้รับสนับสนุน
ส่งเสริมและจะได้รับการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม หน่วยงานดังกล่าวจะทําหน้าที่ให้การดูแล       
และปฏิบัติตามข้อแนะนําแห่งกรุงริยาด กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการ
                                                  

75 สืบค้นจาก Internet WWW.elib.coj.th/Ebook/data/36-06-002.pdf ข้อแนะนําของ
สหประชาชาติว่าด้วยการปกป้องการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน หรือข้อแนะนําของกรุงริยาด
(United nations Guidelines for the Prevention of Juvenite Justice Delinquency: the 
Riyadh Guidelines) การประชุมครั้งที่ 68 วันที่ 14 ธันวาคม 1990 ข้อ. 1.  

76 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 7. 
77 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 52. 
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บริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน และกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
และเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ สํานักงานผู้ตรวจการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่คล้ายคลึงกันจะทําหน้าที่
พิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในระหว่างเวลาปกติ และในระหว่าง
ที่มีปัญหาความยุ่งยาก นอกจากน้ีควรจัดต้ังหน่วยงานให้บริการทางด้านกฎหมายแก่เด็กทั้งหลาย
ด้าย78 นอกจากน้ี ยังได้บัญญัติไว้ ข้อ 58 ว่า “ควรฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกับการใช้กฎหมาย และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งสองเพศ เมื่อตอบสนองความต้องการเป็นพิเศษของเด็กและเยาวชน และ
ควรทําความคุ้มเคยกับการใช้งานโครงการให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการส่งต่อเด็กและเยาวชน
ให้พ้นจากกระบวนการยุติธรรม79 

 
2.4.4 ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หรือข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา ปี 1997 
ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือ

ข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา (Guidelines for antions on Children in the Criminal Justice 
system: the Vienna Guideline) เป็นมติของสหประชาชาติที่ 1997/30 เรืองการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ที่ได้กําหนดกรอบการบริการกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนให้นานาประเทศนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างย่ิง การสนับสนุนให้เกิดความรวม
มือในการสร้างโปรแกรม ในการกําหนดระหว่างประเทศและบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ80 และทําให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงสิทธิ
มนุษย์ชนและสิทธิของเด็กและเยาวชน 

ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือ
ข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา (Guidelines for antions on Children in the Criminal Justice 
system: the Vienna Guideline) ปี 1997 เป็นข้อแนะนําที่ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ได้มี 
การพัฒนาระบบกระบวนการ ยุ ติ ธรรมทางอาญาสํ าห รับ เ ด็กและเยาวชน  โดย เฉพาะ 
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมีการทําแผนกําหนด 
มาตรการอย่างกว้างขวางที่จําเป็นในการนําไปปฏิบัติ เพ่ือการบริหารยุติธรรมเก่ียวกับคดีเด็กและ
เยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 กฎอันเป็นพ้ืนฐาน
                                                  

78 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 57. 
79 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 58. 
80 Unites Nations Economic and Social Council resolution 1997/30 of 1      

July 1997. 
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ขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง
(United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: 
the Beijing Rules) ปี 1985 และข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการปกป้องการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชน หรือข้อแนะนําของกรุงริยาด (United nations Guidelines for the Prevention 
of Juvenite Justice Delinquency: the Riyadh Guidelines) ปี 1990 

ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือ
ข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา (Guidelines for antions on Children in the Criminal Justice 
system: the Vienna Guideline) ปี 1997ข้อ15วางหลักว่า“การพิจารณาทบทวน กระบวนการ
พิจารณาความท่ีมีอยู่ การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หรือทางเลือกแทน
กระบวนยุติธรรมทางอาญาแบบด้ังเดิม ต้องมีการพัฒนาโดยต้องหลีกเลี่ยงมาตรการในกระบวนการ
ทางอาญาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด ขั้นตอนที่เหมาะสมจะต้องถูกจัดให้มี
ขึ้นทั่วไป สําหรับการใช้มาตรการทางเลือกอย่างกว้างขวาง ในข้ันตอนก่อนการจับกุมก่อนการ
พิจารณา ขั้นตอนพิจารณาและขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือที่จะป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา และ
ส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้กลับคืนสู่สังคม เมื่อใดก็ตามที่มีความ
เหมาะสมและกลไกสําหรับระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ ในคดีที่เก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด จะต้องนํามาใช้ให้เกิดผลประโยชน์อันสูงสุดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งวิธีการไกล่
เกลี่ยและวิธีปฏิบัติของกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม กระบวนการท่ี
ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในมาตรการที่หลากหลายต้องถูกนํามาใช้ โดยครอบครัวจะต้องมีส่วนร่วมมากที่สุด 
ในการจัดการกับการประพฤติ ของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด นอกจากน้ี รัฐต้องให้ความเช่ือมั่น
ว่า มาตรการทางเลือกจะเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 และมาตรฐานขั้นตํ่าของ
สหประชาชาติ และบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรม เช่น เดียวกับมาตรฐานและบรรทัดฐานในการ
ป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่ กฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของ
สหประชาชาติเก่ียวกับมาตรการไม่ควบคุม (กฎแห่งโตเกียว) โดยการพิจารณาเป็นพิเศษในการทําให้
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด การทําให้เช่ือมั่นต่อหลัก Due Process 
ในการนํามาตรการ และหลักการข้ันตํ่า เพ่ือนําไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ทําให้เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดไม่เข้าในกระบวนการยุติธรรม81 

 
 

                                                  
81 Ibid., p. 15.  
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2.4.5 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ป ี2014  

การนํายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย การขจัดความ
รุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาไปสู่การปฏิบัติอาญา 
สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้รับรองและมีผลบังคับใช้วันที่ 18 ธันวาคม 2014 เพ่ือเป็นบรรทัด
ฐานสากลในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซึ่งมีเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ82  

ประการแรก การห้ามกระทํารุนแรงต่อเด็ก การบังคับใช้วิธีการป้องกัน และการสนับสนุน
การวิจัยและการเก็บข้อมูล เช่น การป้องกันความรุนแรงเชิงรุกและการห้ามอย่างชัดแจ้งต่อความ
รุนแรงทุกรูปแบบ การมีอยู่ของกรอบทางกฎหมายซึ่งมีเหตุผลห้ามความรุนแรงต่อเด็ก และความเสี่ยง
ต่อความรุนแรงที่เกิดต่อเด็ก83 

 ประการที่สอง การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
เพ่ือตอบโต้การกระทํารุนแรงต่อเด็กและการปกป้องเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ84 เช่น วิธีการคุ้มครองเด็กซึ่ง
เป็นเหย่ือของความรุนแรงที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงให้การพิจารณาคดีอาญาที่เก่ียวข้องกับเด็กซึ่ง
เป็นเหย่ือของความรุนแรงดีขึ้น และมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นเหย่ือของความรุนแรง
ยังต้องดําเนินอยู่หลังผู้กระทําผิดความรุนแรงถูกลงโทษ85 

ประการสุดท้าย  การปกป้อง และตอบโต้การกระทําความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น การหลีกเลี่ยงการทํา ให้เป็นความผิดอาญาและการลงโทษเด็กอย่างไม่จําเป็น การไม่ให้
กําหนดอายุขั้นตํ่าของความรับผิดทางอาญาตํ่า เกินไป มาตรการโต้ตอบทุกเหตุการณ์ความรุนแรงต่อ
เด็กจากกระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระทําผิด การใช้ทุกมาตรการที่เหมาะสม

                                                  
82 สืบค้นจาก

file:///C:/Users/Vilakhone/Downloads/AUAuAAuAAO_253_AAOAIaAZA.pdf 
83 สืบค้นจาก http://www.kamlangjai.or.th/upload/ebook/file_attach/d-

b5ea9736b6a0b 6f8a54f9f27c6e08c3e.pdf 
84 สืบค้นจาก

file:///C:/Users/Vilakhone/Downloads/AUAuAAuAAO_253_AAOAIaAZA.pdf  
85 สืบค้นจาก http://www.kamlangjai.or.th/upload/ebook/file_attach/d-

b5ea9736b6a0b 6f8a54f9f27c6e08c3e.pdf 
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ต่อต้านการไม่ต้องถูกลงโทษและการยอมรับต่อความรุนแรงต่อเด็กภายในกระบวนการยุติธรรม การมี
พันธกรณีที่ชัดเจนในทุกระดับของสถาบันการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและจัดการกับความรุนแรงต่อเด็ก86 

การนํายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความ
รุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไปสู่การปฏิบัติอาญา    
ไม่ใช่เพ่ือป้องกัน คุ้มครองสิทธิมนุษยเฉพาะเพศหญิงเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และมีความเสี่ยงที่จะถูกกระทํารุนแรง
ทางด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิโดยท่ัวไปและด้วยเหตุน้ีการต่อต้าน             
และยุติความรุนแรงต่อเด็กที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความจําเป็น87   

 
2.5 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของราชอาณาจักรไทย 

 
การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของราชอาณาจักรไทยมีความสําคัญมากใน

การยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด เ พ่ือให้ทั้ งสองฝ่าย
ประนีประนอมยุติข้อพิพาทและทั้งเป็นกระบวนการที่นําใช้เข้าทุกขั้นตอนของการแก้ไขคดีเด็กและ
เยาวชน เช่น การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยชุมชน การไกล่เกลี่ยคดีเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนของอัยการ หรือ
การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี 

 
2.5.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยชุมชน 
การไกล่เกลี่คดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยชุมชนน้ัน ผู้นําหมู่บ้าน หรือผู้นําชุมชนมีส่วน

สําคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอย่างมาก  เช่น กํานันบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งอาสัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนเด่ียวกัน เป็นส่วนหน่ึงของคนในชุมชนและสังคมน้ันๆ ด้วยลักษณะ
ความเป็นผู้นําตามธรรมชาติ ผสมผสานกับอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย
ช่วยเหลือปกป้องอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน หรือชุมชนน้ัน ทําให้ผู้นําหมู่บ้าน หรือชุมชนมี
ความหน้าเคารพนับถือ88 อย่างไรก็ตาม การที่จะไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดทางอาญาน้ันต้องเป็นการยอมความท้ังสองฝ่าย และอีกทาง คือ 
                                                  

86 เพ่ิงอ้าง.  
87 สืบค้นจาก

file:///C:/Users/Vilakhone/Downloads/AUAuAAuAAO_253_AAOAIaAZA.pdf  
88 ไพบูลย์ บุญรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 34. 
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ให้ครูอาจารย์ ทําการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด เน่ืองจากว่า ครูอาจารย์จะมี
อิทธิพลมากในการเข้าไปจัดการการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาท โดยมิต้องนําคดีเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดขึ้นสู้การพิจารณาตัดสิน  

การแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญของแนวความคิดน้ี
แต่ราชอาณาจักรไทยยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขคดีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดโดยชุมชนน่าจะเข้ามามีโอกาสดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีได้ การฟ้อง
คดีอาญาในหลายเรื่องถ้าหากแยกกระบวนการที่เป็นทางการออกไปในที่สุดอาจจะไม่ได้ผลในการแก้
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน แต่ถ้าเปิดระบบให้กว้างขึ้น ให้ผู้ เสียหายกับเด็กและเยาวชน          
กระทําความผิด ครอบครัว หรือชุมชนเข้ามีส่วนร่วมจะทําให้มีกระบวนการท่ีจะแก้ไขเยียวยาได้
ต่อเน่ืองแม้คดีจะจบไปแล้ว เพราะในที่สุดบุคคลเหล่าน้ันก็ต้องกับไปที่ชุมชน ดังน้ัน กระบวนการแก้ไข
คดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดจึ่งเปิดโอกาสโดยให้ชุมชนเข้ามารับรู้ปัญหาต้ังแต่ต้น และหาทาง
ออกร่วมกันแม้คดีจะจบไปแล้วคนในชุมชนยังดูแลกันได้อย่างต่อเน่ือง89 

อย่างไรก็ตาม ต้องคํานึงระบบจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้านมีความเชื่อถือผู้มี
อํานาจในท้องถิ่น โดยเฉพาะกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้านด้วย เพราะการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาใช้โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก่ กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้านยอมมีสิ่งที่ดี และสามารถทําได้โดย
เพ่ิมเข้าไปในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดินฉบับที่ 7 ปี พ.ศ.2550 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สามารถทําการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดได้ และเพ่ือให้ศาลพิพากษาตามท่ีได้ตกลง
กัน ซึ่งเป็นการใช้หลักเด่ียวกับ New York Convention โดยให้ฝ่ายปกครองเป็นคนดําเนินการแล้วใน
คนชุมชนทําหน้าที่คล้ายคลึงผู้พิพากษาสมทบ เพราะเป็นผู้รู้เบ้ืองลึกเบ้ืองหลังของคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี ทั้งน้ีจะให้บรรยากาศในการระงับข้อพิพาทดีขึ้นการเยียวยาที่แท้จริงก็จะดีขึ้น90 

 
2.5.2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยพนักงาน

สอบสวน 
ในคดีความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดย

พนักงานสอบสวนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบปรับ หรือการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ล้วนแต่เป็นกระบวนการในช้ันสอบสวนท้ังสิ้นโดยที่การไกล่เกลี่ยสามารทําได้ก่อนร้องทุกข์ไป
จนกระทั่งคดีจะถึงที่สุด91 ดังที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 
                                                  

89 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 222. 
90 เพ่ิงอ้าง, น. 223. 
91 ลลิตา ปนุตติกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 66. 
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บัญญัติว่า ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมือได้ถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับได้92 

ในระบบกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด เช่น กระบวนการตรวจสอบต้องคํานึงถึงจุดเด่นของทางเลือกในการแก้ไขคดี
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่จะนํามาใช้ กล่าวคือ ต้องมีกลไกการตรวจสอบท่ีจะไม่ทําลาย
แนวคิดของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่เหมาะสม หรือเป็นการตีกรอบข้อหา
ความผิดที่ไม่รุนแรงมากนัก เพราะถ้าการตรวจสอบยากเกินไปก็จะทําให้พนักงานอัยการไม่อยากใช้
ทางเลือก ทําให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่จะใช้ทางเลือก กลายเป็นเร่ืองภาระมากกว่าการตรวจสอบ
ต้องทําให้เหมาะสม และไม่เป็นการเพ่ิมภาระ หรือตรวจสอบเท่าจําเป็น93 อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ย
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเป็นเร่ืองที่ดี แต่ราชอาณาจักร
ไทยยังไม่มีกฎหมาย จึงเป็นปัญหามากพอไกล่เกลี่ยก็ถูกร้องเรียนหาว่าเข้าข้าง ฉะน้ัน ก็ยากที่จะมี
กระบวนการไกล่เกลี่ยที่จะทําให้คนเราปรองดองคืนดีกัน มีคนกลางคอยไกล่เกลี่ย และคนกลางที่ว่าน้ี
ควรจะใช้คณะกรรมการระดับตํารวจ มีคณะกรรมการระดับกองบังคับการเข้ามาแล้วก็ดําเนินการ
พูดคุยกัน94 ระหว่างผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้ประนีประนอม สามารถตกลงกัน
ได้ด้วยดี เช่น จะเกิดผลดีทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาส่วนเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดก็ไม่ต้องรับโทษทางอาญา 

 
2.5.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยฝ่าย

ปกครอง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน ปี พ.ศ.2534 มีบทบาทบัญญัติว่า อํานาจฝ่าย 

ปกครองสามารถไกล่เกลี่ยคดีอาญา95 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
                                                  

92 สุ ร ศัก ด์ิ  ลิ ขสิ ท ธ์ิ วัฒน กุล , ประมวล วิ ธี พิจารณาความอาญา , พิม พ์ค ร้ั งที่13  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญณูชน, 2555), มาตรา 39 (2). 

93 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 218. 
94 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11,     

น. 403. 
95 ณรงค์ ใจหาญ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การนํากระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในช้ันพนักงานอัยการ ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานวิชาการ สํานักอัยการสูงสุด, 2555), น. 
346. 
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แผ่นดิน ปี พ.ศ.2550 บัญญัติว่า “บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเป็น
ความผิดอันยอมความได้และมิใช่เป็นความผิดเก่ียวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้กล่าวหายินยอม หรือ
แสดงความจํานงให้นายอําเภอของอําเภอน้ัน หรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้
ไกล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี และเมือผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ยและ
ปฏิบัติตามการตกลงของการไกล่เกลี่ยดังกล่าว ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ยให้จําหน่ายข้อพิพาทน้ัน    
แต่เพ่ือประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปดําเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมาย
อาญาให้เริ่มแต่วันจําหน่ายข้อพิพาทหลักเกณฑ์และวิธีในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวน้ี ได้ให้อํานาจนายอําเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ไม่ว่าคดีผู้ใหญ่ หรือว่าคดีเด็กและเยาวชนต้องเป็นคดีที่ความผิดอันยอมความได้และต้องไม่ใช่ความผิด
เก่ียวกับเพศและต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดต้องยินยอมในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วย หรือหากผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดแสดงความจํานงต่อนายอําเภอว่าต้องการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญานายอําเภอ หรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมาย จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทน้ันและเมือผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดยินยอมโดยทําเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ยและปฏิบัติ
ตามการไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้วคดีอาญาก็เป็นอันเลิกกันตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา96 

อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียหายและบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดหากไม่ยินยอมตามท่ีไกล่เกลี่ย ให้จําหน่ายข้อพิพาทน้ัน และให้ผู้เสียหายดําเนินคดีต่อไป   
อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาก็จะเริ่มนับแต่วันที่จําหน่ายข้อพิพาท97 

 
2.5.4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยพนักงาน

อัยการ 
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้ออกระเบียบสํานักงาน

อัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญา ในช้ันพนักงานอัยการ ปี พ.ศ.2555 
โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการ ด้วย
การนํากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ใช้เพ่ือสร้างความสนามฉันท์ใน
สังคมและลดภาระในการดําเนินคดีทั้งของรัฐและประชาชน ซึ่งในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
                                                  

96 ลลิตา ปนุตติกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 70. 
97 เพ่ิงอ้าง. 



49 
 

 

ของพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องจะต้องกระทําด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นกลาง และไม่ต้องกระทํา
การใดเพ่ือเป็นการจูงใจให้คํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน เพ่ือให้คู่กรณี
ยินยอมในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยหน้าที่ความรับผิดชอบในการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทคดีอาญาเป็นของสํานักงานพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 

การไกล่ เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทคดีอาญาตามระเบียบดังกล่าวน้ีแบ่งออก             
เป็น 2 กรณี ดังน้ี 

(1) การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในความผิดส่วนตัว (หมวด1) 
โดยคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวที่พนักงานอัยการจะดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม  
ข้อพิพาทคดีอาญาต้องไม่เป็นคดีที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการกระทําความผิดเป็นการประกอบ
อาชญากรรมเป็นอาชีพ หรือเป็นผู้กระทําความผิดติดนิสัย และต้องไม่เป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นที่แน่
ชัด หรือเป็นผู้กระทําความผิดติดนิสัย และไม่ต้องเป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพนักงาน
อัยการจะต้อมีคําสั่งยุติการดําเนินคดีเพราะเหตุอ่ืน  

(2) การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาทีมิใ ช่ความผิดต่อส่วนตัว (หมวด2) โดยท่ีผู้ เสียหาย           
และผู้กระทําความผิดต้องมีความประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ยด้วยจึงจะได้รับการพิจารณาให้ดําเนินการ 
ไกล่เกลี่ยได้98 

อย่างไรก็ตาม ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
คดีอาญา ในช้ันพนักงานอัยการ ปี พ.ศ.2555 ข้อ 7 ในกรุงเทพมหานครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คดีอาญา ให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่วนใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้สํานักงานอัยการจังหวัดในท้องที่ที่พนักงานสอบสวนส่ง
สํานวนมามีหน้าที่รับผิดชอบ และข้อ 23 ในสํานวนคดีอาญาที่มิใช่ความผิดส่วนตัวหรือในสํานวน
คดีอาญาที่มีความผิดต่อส่วนตัวและมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวรวมกัน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหามีความ
ประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย เพ่ือบรรเทาความเสียหายและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาล 
สํานักงานอัยการตาม ข้อ 8 ที่ได้รับสํานวนคดีอาญาอาจพิจารณาแจ้งให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยได้ 

 
2.5.5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยศาล 
นอกจากการไกล่เกลี่ยขั้นเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยชุมชน การไกล่เกลี่ยคดีอาญา

เด็กและเยาวชนกระทําความผิดขั้นพนักงานสอบสวน และการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดขั้นพนักงานอัยการ การไกล่เกลี่ยโดยศาลเยาวชนและครอบครัวดูเหมือนว่าจะมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จง่ายกว่าการไกล่เกลี่ยอ่ืน เพราะกฎหมายราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ทําการไกล่
                                                  

98 ลลิตา ปนุตติกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 71. 
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เกลี่ยได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงคดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา และคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ ถ้าหาก
กรณีที่ฟ้องคดีกันเองก็สามารถถอนฟ้องได้ก่อนศาลเยาวชนและครอบครัวขั้นต้นจะพิพากษาคดี หรือ
ความผิดลหุโทษอาจลงโทษปรับในสถานเบา และคดีอาญาที่มีอัดตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และยิ่งใน
คดีแพ่งที่เก่ียวกับคดีอาญาที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด อย่างไรก็ตาม ประมวลวิธี
พิจารณาความอาญาไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้โดยตรง แต่จะกําหนดใน
ลักษณะทางอ้อมเป็นการสนับสนุน เป็นเคร่ืองมือในการไกล่เกลี่ยเท่าน้ัน ประการสําคัญศาลเยาวชน
และครอบครัวเป็นที่เคารพ และน่าเกรงขามแก่คู่กรณีเสนอโอกาสที่บรรลุผลในการไกล่เกลี่ยจะมีมาก 
อย่างไรก็ดี ถ้าหากคู่กรณีที่ยืนคําร้องการไม่ยินยอมยุติข้อพิพาท ศาลเยาวชนและครอบครัวก็ไม่อาจ
ประสบความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด99 

 
2.5.6 ผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด 
กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นเร่ืองระหว่างผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหายแต่ละคน ดังน้ันเมื่อ

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ คณะหน่วยไกล่เกลี่ยขั้นชุมชน การไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ก็รายงานให้
พนักงานสอบสวนทราบ และพนักงานอัยการก็จะมีคําสั่งไม่ฟ้อง ทําให้สิทธิดําเนินคดีอาญามาฟ้อง
ระงับ แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องรายงานพนักงานสอบสวนทันที เพ่ือให้
พนักงานสอบสวนรายงานพนักงานอัยการต่อไป เพ่ือทําการสั่งฟ้องคดีอาญา100 อย่างไรก็ตาม การที่
พนักงานสอบสวนเป็นผู้สั่งให้มีการไกล่เกลี่ย ต่อเมื่อมีการไกล่เกลี่ยสําเร็จ และมีการทําบันทึกข้อตกลง
แล้ว พนักงานสอบสวนต้องเสนอสํานวน และข้อตกลงที่ได้จากคณะหน่วยไกล่เกลี่ยให้พนักงานอัยการ
ตรวจสอบ เหมือนสํานวนการเปรียบเทียบปรับ พนักงานอัยการเป็นองค์กรที่มีหน้าตรวจสอบ
กระบวนการ และข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ย โดยเป็นการตรวจสอบกระบวนการเท่าน้ัน 
เพราะข้อตกลงเป็นสิ่งที่ผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดได้ตกลงกันเอง ดังน้ัน หากมิใช่
ข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย พนักงานอัยการก็จะไม่แทรกแซงข้อตกลงดังกล่าว กรณีข้อตกลง
ที่ได้จากการไกล่เกลี่ยจะมีลักษณะเป็นข้อตกลงที่ให้ผู้กระทําความผิดสํานึกความผิด และเยียวยา
ผู้เสียหาย เง่ือนไขดังกล่าวจึงไม่ใช่โทษเหมือนกับเง่ือนไขคุมประพฤติที่เกิดจากการชะลอการฟ้อง
คดีอาญา ฉะน้ัน การที่ให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับรองข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ย ถือว่าเพียงพอ

                                                  
99 ไพบูลย์ บุญรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 36. 
100 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น. 270. 
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และสอดคล้องกับหลักการ101 อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ต้องหาปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลง พนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้อง กรณีผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลง พนักงานจะส่งคดีต่อไป102 

การไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด เป็นกระบวนการที่ให้
ผู้เสียหายและเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมาพบกันในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยมีบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หรือบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ส่งคดีเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กแลเยาชนกระทําความผิดได้แสดงความรับผิดชอบ
การกระทําของตนเอง ให้ความช่วยเหลือ และชดใช้ความเสียหายต่อผู้เสียหาย ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องตี
ค่าเป็นจํานวนเงินเสนอไป อย่างไรก็ตาม คณะผู้ไกล่เกลี่ยต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพ่ือช่วย
ให้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยดี103 

 
2.6 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หมายความว่า การแก้ไขคดีอาญา

เด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่ไม่สั่งฟ้องขึ้นศาลเด็กหรือคณะศาลตัดสิน และต้องเป็นการกระทํา
ความผิดในสถานลหุโทษและสถานโทษานุโทษ เป็นความผิดเล็กน้อย ซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษ
จําคุกไม่เกิน 3 ปี104 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวองค์กรที่มีสิทธิแก้ไขคดีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด ประกอบด้วย หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน หรือหน่วยงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ระดับหมู่บ้าน ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หน่วยงาน
อัยการเด็ก ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก105 

 
 
 
 

                                                  
101 เพ่ิงอ้าง, น. 270.  
102 เพ่ิงอ้าง, น. 345. 
103 ลลิตา ปนุตติกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 90. 
104 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 52 
105 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 53 
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2.6.1 กระบวนการยุติธรรมก่อนฟ้องในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ก) ขั้นตอนการดําเนินคดีขององค์การสืบสวนสอบสวน 
เมื่อองค์การสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวน ได้รับคําฟ้อง หรือแจ้งความ106 ส่ง

คําฟ้อง หรือแจ้งความไปให้องค์การท่ีมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้องพิจารณา ไม่เกินกําหนด 5 วัน นับแต่
วันได้รับคําฟ้อง หรือแจ้งความ เป็นต้นไป กรณีมีความยุ้งยากกําหนดเวลาพิจารณา ไม่เกิน 10 วัน 
และต้องลงความเห็น กล่าวคือ ออกคําสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวน ออกคําสั่งไม่เปิดการสืบสวน
สอบสวน และส่งคําฟ้อง หรือแจ้งความไปให้องค์การที่มีสิทธิ และหน้าที่เก่ียวข้องพิจารณา107  

ออกคําสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวน108 ต้องมีข้อมูลหลักฐานหนักแน่นแล้วรายงานให้หัวหน้า
อัยการนําใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน การเอาคําให้การผู้ถูกหา การสอบถามต่อหน้า การช้ีตัว และการ
ยืนยัน การยึดและอายัดทรัพย์ การพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ การชันสูตรพลิกศพ การทดสอบข้อมูลคืน
ใหม่ บันทึกการสืบสวนสอบสวน หมายเรียกนอกจากน้ีก็นําใช้มาตรการสกัดก้ัน เช่น การพาตัว การ
คุมตัวกลับที่เสนอขอคําสั่งจากอัยการ การจับตัว การกักพราง การตรวจค้นเคหสถาน งดหน้าที่
ตําแหน่งกําหนดเวลาการสืบสวนสอบสวน 2 เดือน ต่อได้คร้ังละ 2 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน สําหรับการ
กระทําผิดสถานโทษานุโทษ และ 3 เดือน ต่อได้คร้ังละ 3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี สําหรับการกระทําผิดใน
สถานครุโทษ แจ้งสิทธิในการสู้คดี ทนายความเข้าร่วมฟังการสืบสวนสอบสวนขององค์การสืบสวน
สอบสวนออกคําสั่งไม่เปิดการสืบสวนสอบสวน แจ้งคําสั่งไม่เปิดการสืบสวนสอบสวนให้บุคคล หรือ
องค์การจัดต้ังที่ได้ฟ้องร้องหรือแจ้งความ 

โจะการสืบสวนสอบสวน ในเมื่อผู้ถูกหาได้ช้อนตัว หรือหนีจากการดําเนินคดี หรือไม่รู้ที่อยู่ 
ไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ใดกระทําผิด ผู้ถูกหาเจ็บหนัก หรือเป็นบ้าเสียจิต โดยมีการยืนยันจากแพทย์   

การชัดเมี้ยนคดี เมื่อสาเหตุใดหน่ึงที่ได้กําหนดไว้ใน มาตรา 6 ของกฎหมายว่าด้วยการ
ดําเนินคดีอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2012 การกระทําผิดไม่มี
หลักฐาน 

ถ้ายืนยันได้ว่าผู้ถูกหาเป็นผู้กระทําผิด ส่งบทสรุปการสืบสวนสอบสวนส่งองค์การอัยการ 
พร้อมด้วยสํานวนคดี และของกลางให้อัยการ ภายใน 3 วัน  
                                                  

106 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไข     
เพ่ิมเติม ค.ศ. 2012 มาตรา 87 

107เพ่ิงอ้าง, มาตรา 90  
108 กระทรวงยุติธรรม, องค์การอัยการ, ศาล, มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, คณะนิติศาสตร์       

และรัฐศาสตร์กับองค์การ JICA ประเทศญี่ปุ่น, “โครงสร้างการดําเนินคดีอาญาอยู่สาธารณรัฐ          
ประชาธิปไตยประชาชนลาว,” 2013, น. 1. 
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ข) ขั้นตอนการดําเนินคดีของอันยการ 
เมื่อหัวหน้าองค์การอัยการได้รับบทสรุปจากองค์การสืบสวนสอบสวน อัยการต้องค้นคว้า

อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน109 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ยกเลิก หรือลบล้างมาตรการสกัดก้ัน 
ส่งสํานวนคดีคืนให้องค์การสืบสวนสอบสวน เห็นว่าหลักฐานยังไม่ครบถ้วนเพ่ือให้องค์การ

สืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม  
สั่งฟ้องขึ้นศาล ก่อนส่งสํานวนคดีให้ศาลต้องแจ้งคําสั่งฟ้องให้ผู้ถูกหาหรือทนายความลงช่ือ

รับรู้ภายใน 3 วัน ถ้าไม่มีลงช่ือให้ทําบทบันทึกไว้ นอกจากน้ีส่งสํานวนคดี และของกลางให้ศาล  
กรณีสั่งฟ้องโดยตรง ต้องสั่งฟ้องภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 7 วันในเขตห่างไกล  
ค) ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล  
ภายหลังที่ได้รับคําสั่งฟ้องของหัวหน้าอัยการ ต้องพิจารณาตัดสิน ภายใน 30 นับแต่วันได้

รับคําฟ้อง110 
กรณีสั่งฟ้องโดยตรงพิจารณาตัดสินภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่วันได้รับคําสั่งฟ้อง 
ค้นคว้าสํานวนคดี ผู้พิพากษาค้นคว้าตามการมอบหมายของประธานศาล นําเสนอประธาน

ศาล เพ่ือพิจารณาต่อไป  
ในกรณีศาลเห็นว่ายังต้องการหลักฐานเพ่ิมเติม ประธานศาลออกคําสั่ง ส่งสํานวนคดีคืนให้

อัยการ เพ่ือดําเนินการสืบสวนสอบสวน หรือสั่งฟ้องเพ่ิมเติม ตามแต่กรณี กล่าวคือ ขาดหลักฐานที่
สําคัญ มีพ้ืนฐานที่เช่ือถือได้ว่าจําเลีย ยังมีการกะทําผิด หรือผู้กระทําผิดอ่ืนอีกในคดีเดียวกันที่ยังไม่ได้
สั่งฟ้องขึ้นศาล และการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม ต้องทําเป็นประเด็นพร้อมทั้งพูดแจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่
ต้องการให้สืบสวนสอบสวน111 

ประธานศาลออกคําสั่งให้นําเอาคดีมาพิจารณาในท่ีประชุมศาล จ่าศาลออกหมายเรียก 
หมายเชิญตระเตรียมกองประชุมศาล  

การค้นคว้าและการพิจารณาตัดสินคดีอาญาอยู่ศาลข้ันต้น  
เปิดประชุมศาล จ่าศาลแจ้งระเบียบ ประธานศาลแจ้งคดีออกพิจารณา และประธานศาล

แจ้งช่ือคณะศาล 
การไต่สวนคดีในที่ประชุมศาล  

                                                  
109 เพ่ิงอ้าง, น. 2. 
110 เพ่ิงอ้าง, น. 3. 
111 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไข     

เพ่ิมเติม ค.ศ. 2012 มาตรา 168 
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หัวหน้าองค์การอัยการอ่านคําสั่งฟ้อง ประธานศาลไต่สวนผู้เข้าร่วมผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญ
เฉพาะด้านมีความเห็น แสดงหลักฐานทุกสภาพการของคดีได้นํามาไต่สวนในที่ประชุมศาลอย่าง
ครบถ้วนแล้ว  

การเลื่อนการไต่สวน อยุดเชาการไต่สวนคดีในที่ประชุมศาลช่ัวคราวเมื่อมีเหตุการณ์ใดหน่ึง 
ตกลงเอาคดีไปไต่สวนในวันข้างหน้า การเลื่อนแต่ละครั้งสูงสุดไม่ให้เกิน 7 วัน 

การโต้เถียงในท่ีประชุมศาล  หัวหน้าองค์การอัยการช้ีแจ้งเก่ียวกับหลักฐานผูกมัด        
และความรับผิดชอบของจําเลย มีความเห็นปกป้องตนเอง พร้อมด้วยทนายความ หรือผู้ปกครองให้
ความเห็นเก่ียวกับข้อกล่าวหา หัวหน้าองค์การอัยการแถลง จําเลยมีความเห็น แล้วปิดประชุมศาล
ช่ัวคราว 

พิจารณาคดีในห้องประชุมลับประกอบผลการไต่สวน คําช้ีขาดต้องถือเอาตามเสียงข้างมาก
ลงช่ือใส่ร่างตัดสิน 

อ่านคําตัดสินในที่ประชุมศาลตัดสินว่าผิด และลงโทษ หรือตัดสินว่าไม่ผิดให้พ้นข้อกล่าวหา 
มีสิทธิขออุทธรณ์ หรือคัดค้านภายใน 20 วัน ถ้าอุทธรณ ์ หรือคัดค้านต้องส่งให้ศาลช้ันอุทธรณ์ 
พิจารณาต่อไป ถ้าไม่มีการขออุทธรณ์ หรือไม่มีการคัดค้าน ถือว่าคําตัดสินน้ันใช้ได้อย่างเด็ดขาดต้อง
นําไปปฏิบัติ 

 
2.6.2 การไกล่เกลี่ยของหน่วยงานไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดระดับ

หมู่บ้าน 
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยเด็กระดับหมู่บ้าน เป็นหน่วยเดียวกับหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับ

หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการวางรากฐานในระดับหมู่บ้านให้มีความยุติธรรมเพ่ือช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง  ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ด้วยการประนีประนอมโดยสันติวิธี มีบทบาทช่วยองค์การปกครองระดับ
หมู่บ้านในการอบรมประชาชนเพ่ือสร้างสันติภาพ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รับประกันความ
เสมอภาพบนพ้ืนฐานระเบียบกฎหมาย ปกป้องสิทธิและเกิดความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว 
และประชาชนภายในหมู่บ้าน112 

เน่ืองจากว่าการปฏิบัติตัวจริงบางหมู่บ้านยังไม่จัดต้ังหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน
ตามที่ ได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชลาว ปี 2006 และข้อตกลงกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยการก่อต้ังและการดําเนินคดีการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับบ้าน ปี 2009 จึงถือว่าหน่วย
                                                  

112 ข้อตกลงกระทรวงของรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติธรรมว่า ด้วยการก่อ ต้ัง               
และการดําเนินคดีการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ค.ศ. 2009 มาตรา 1 
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ไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านเป็นหน่วยเดียวกับหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยประชาชนภายในหมู่บ้าน และได้รับรองจากเจ้าเมือง (นายอําเภอ) การ
ดําเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลทางด้านการเมือง แนวความคิดขององค์กรปกครองหมู่บ้าน (กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) มีอํานาจในการคุ้มครอง ตรวจตรา แนะนําทางด้านวิชาการของห้องการยุติธรรมเมือง 
เทศบาล (อําเภอ)113คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านประกอบด้วยคณะจํานวน 4 คนคือ
ประธาน 1 คน คณะกรรมการจํานวน 1-2 คน มาจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ของหมู่บ้านซึ่งมาจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี114 

1. แนวลาวสร้างชาติในหมู่บ้าน 
2. องค์การปกครองหมู่บ้าน 
3. สหพันธ์นักรบเก่า 
4. สหพันธ์สตรีระดับหมู่บ้าน 
5. ชาวหนุ่มภายในหมู่บ้าน 
6. ผู้อาวุโสในบ้านหมู่บ้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) หรือตัวแทนของหมู่บ้าน 
7. ป.ก.ศ.บ้าน (ตํารวจบ้าน) 
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ได้รับการแต่งต้ังจากประธานหน่วยไกล่เกลี่ย   

ข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ซึ่งในคณะหน่วยไกล่เกลี่ยทั้งหมด หรือสมาชิกของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ระดับหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกต้ังแล้วน้ัน ห้ามมิให้แต่งต้ังคนภายนอกเข้ามาเป็นหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็ก 

ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ให้เลือกจากผู้นําแนวลาวสร้างชาติ (อาวุโส)     
ในหมู่บ้าน สําหรับรองประธานหรือคณะหรือสมาชิกเป็นตัวแทนฝ่ายผู้หญิง ตัวแทนชาวหนุ่มและผู้ต่าง
หน้าอาวุโสภายในหมู่บ้าน 

นอกจากน้ี ก่อนการไกล่เกลี่ยต้องให้คู่กรณีจ่ายค่าธรรมเนียม จํานวน 100.000 กีบ 
(ประมาณ 400 บาท) ตามที่ได้กําหนดไว้ใน รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยค่าธรรมเนียม    
และค่าบริการ เลขที่ 3/ปปท115 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายม 2008 โดยมอบให้คู่กรณีจ่ายคนละ 50.000 

                                                  
113 หนังสือแบบเรียนสําหรับกฎหมายช้ันต้น, ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม

รากฐานแก้ไขเพ่ิมเติม, (2012), น. 117. 
114 ข้อตกลงกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ังและการ

ดําเนินคดีการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ค.ศ. 2009 มาตรา 8 
115 ป.ป.ท. หมายถึงประธานประเทศ (แปลภาษา) 
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กีบ (200บาท)116 อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็นต้องมีใช้จ่ายเข้าในการไกล่เกลี่ยคร้ังต่อไปก็มอบให้
คู่กรณีจ่ายเพ่ิม แต่ไม่ให้เกิน 50.000 กีบ (200บาท)117 

ผู้ที่ประกอบเป็นคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านต้องมีเง่ือนไข ดังน้ี118 
1) มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจ ให้ความเคารพ 
2) รับรู้ ทําได้ และเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมี

ความสามารถในการอบรม ปลุกละดมประชาชนให้เคารพ และปฏิบัติกฎหมายอย่างเคร่ังครัด 
3) มีบทบาทในการสร้างความสามัคคีภายในบ้าน สามารถปลุกระดม ชักชวนประชาชนเข้า

ร่วมในการเคลื่อนไหว หรือเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วมของหมู่บ้าน และของประเทศ 
4) มีความสามารถ และมีเทคนิคในการศึกษาอบรมและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการ

ประนีประนอมโดยสันติวิธี โดยมีความเป็นกลาง 
5) เป็นผู้ที่เคารพสิทธิเด็กและเยาวชน และถือเอาผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
6) ได้ผ่านการศึกษาอบรมทางด้านวิชาการ 
7) เข้าใจวิธีการ และหลักการของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชน 
นอกจากน้ี กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ย

คดีเด็กระดับหมู่บ้านมีสิทธิและหน้าที่ ในการตักเตือน อบรมเด็กและเยาวชนกระทําความผิด119 ไกล่
เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ไกล่เกลี่ยปัญหาทางแพ่งที่เก่ียวข้องกับเด็ก วางมาตรการ 
เพ่ืออบรม และหาวิธีการสกัดก้ันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน และตรวจสอบการจัดต้ัง
ปฏิบัติ ข้อตกลงของผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ในการชดใช้แทนค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหาย ส่งสํานวนเอกสารท่ีได้ไกล่เกลี่ยสําเร็จให้ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) เป็นผู้เก็บ
รักษาไว้และส่งผลการไกล่เกลี่ยดังกล่าวให้หน่วยงานสืบสวน สอบสวนคดีเด็กเพ่ือตรวจสอบการ
เคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จก็ส่งให้ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) 
ทําการไกล่เกลี่ยเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ยังตรวจสอบหรือประสานงานกับองค์การปกครองบ้าน (กํานัน 
                                                  

116 ข้อตกลงกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ัง               
และการดําเนินคดีการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ค.ศ. 2009 มาตรา 6 

117 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 13 
118 หนังสือแบบเรียนสําหรับกฎหมายช้ันต้น, ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม

รากฐานแก้ไขเพ่ิมเติม, (2012), น. 119. 
119 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 55 
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ผู้ใหญ่) และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ปฏิบัติการตาม
สิทธิและหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย120 

 
2.6.3 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความความผิดโดยห้องการยุติธรรม

เมือง เทศบาล 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล 

(อําเภอ) มีบทบาทในการอบรม ประนอมข้อพิพาทและไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชน ที่ส่งมาจากหน่วย
ไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน หรือหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านที่ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ หน่วย
ไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านจะส่งเรื่องให้ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ทําการไกล่เกลี่ย
เพ่ิมเติม กรณีไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ คู่กรณีมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก121 อย่างไรก็ตาม 
การแก้ไขข้อพิพาทในความผิดที่ความเสียหายเล็กน้อย เช่น สายสัมพันธ์ครอบครัว ต้องให้หน่วยไกล่
เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน หรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องทําการไกล่เกลี่ยเสียก่อน อบรม ประนีประนอม
ข้อพิพาท และไกล่เกลี่ยคู่กรณีเพ่ิมเติม กรณีไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ส่งให้ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล 
(อําเภอ) เจ้าหน้าสืบสอบสวนคดีเด็ก หน่วยงานอัยการเด็ก ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก122 กรณีไกล่
เกลี่ยไม่สําเร็จ ศาลจึงพิจารณาตัดสินตามกฎหมาย 

การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล 
(อําเภอ) มีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี  

1)  ช้ีแจงทางด้านวิชาการ ต่อคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน 
2)  ไกล่เกลี่ย อบรมเด็กและเยาวชนกระทําผิด ในคดีที่ส่งมาจากคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็ก

ระดับหมู่บ้าน 
3)  ติดตาม ตรวจตรา วางมาตรการต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของคณะหน่วย   

ไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน 
4)  เก็บสถิติ และเก็บรักษาเอกสารสํานวนคดีของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่รับมา

จากคณะหน่วยไกล่เกลี่ยเด็กระดับหมู่บ้าน หรือตนเองเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
                                                  

120 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.          
2013 มาตรา 31 

121 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 56 

122 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว          
แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2012 มาตรา 194 
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5)  จัดต้ังปฏิบัติผลการไกล่เกลี่ย หรือข้อตกลงของศาลเก่ียวกับปัญหาทางแพ่งในคดีเด็ก
และเยาวชน 

6)  ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมาย123 
 
2.6.4 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยหน่วยงานสอบสวน

สอบสวนคดีเด็ก 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด โดยหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเด็ก 

องค์การดังกล่าวนอกจากจะต้องปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้กฎหมายว่าด้วยการดําเนินอาญา
และกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็ก กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก และ
กฎหมายอ่ืนเกี่ยวข้องแล้ว ยังได้ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี  

1) สรุป และส่งคดีเด็กไปให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านเพ่ือแก้ไข ถ้าหากเห็น
ว่าเป็นการกระทําผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52124 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของเด็ก ปี 2006 

2) ไกล่เกลี่ยคดีอยู่ในความรับผิดของตนในช้ันสอบสวน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคํา
ร้องจากคู่กรณีในคดีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยที่ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) กรณีไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยได้ สรุปคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง 

3) สืบสวนสอบถาม และสรุปคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง
กรณีโทษจําคุกเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป 

4) ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา และคุ้มครองผู้ถูกหาที่อยู่ในบัญชี และนักโทษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน125 

การดําเนินคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก           
ใช้มาตรการสืบสวนสอบถาม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของ
                                                  

123 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.         
2013 มาตรา 32 

124 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปี 2006 มาตรา 52 บัญญัติว่า “การกระทําความผิดของเด็กที่ไม่ส่งให้ศาลตัดสิน เป็น
การกระทําความผิดในสถานลหุโทษและโทษานุโทษที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งกฎหมายบัญญัติโทษจําคุก        
ไม่เกิน 3 ปี 

125 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 58 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2006 มาตรา 59 วางหลักการของการสืบสวนสอบถาม
ดังน้ี 

1) การสืบสวนสอบถามเด็กและเยาวชนกระทําผิดต้องกระทําอย่างอ่อนโยน และเหมาะสม
กับเด็กและเยาวชนโดยคํานึงถึงอายุ และความสามารถของเด็กและเยาวชน 

2) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้าร่วมการสืบสวนสอบถามทุกขั้นตอนในการสอบถาม
การเอาคําให้การเด็กและเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองไม่มีสิทธิให้การแทนเด็กและ
เยาวชนแต่มีสิทธิเสนอปัญหาที่ตนเห็นว่าไม่เหมาะสม 

3) การสอบปากคําเด็กและเยาวชนต้องดําเนินในห้องเฉพาะด้วยวิธีเปิดเผย โดยปราศจาก
การบังคับ หรือข่มขู่เด็กและเยาวชน หลีกเลี่ยงวาจาที่เป็นการกระทบถึงเกียรติศักด์ิศรีและจิตใจของ
เด็กและเยาวชน 

4) การสืบสวนสอบถามเด็กและเยาวชนแต่ระคร้ังต้องใช้เวลาไม่เกิน 90 นาที 
5) การสืบสวนสอบถามในคดีเด็กและเยาวชนต้องทําให้แล้ว ภายใน 30 วัน โดยการตกลง

ของอัยการ 
 
2.6.5 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยหน่วยงานอัยการเด็ก 
ภายหลังอัยการได้รับสํานวนคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดส่งให้หน่วยงานอัยการคดีเด็ก

ทําการค้นคว้า ตรวจสอบสังรวมเอกสาร และมีสิทธิทําการสอบสวนสอบถามเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดด้วยตนเอง หรือส่งให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีเด็กทําการสืบสวนสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ซึ่งขั้นตอนการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของอัยการน้ัน อัยการมีสิทธิใช้มาตรการสกัด
กั้นคือกลับขั้นตอนการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก 
นอกจากน้ี ถ้าอัยการเห็นว่าคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วน รอบด้าน
ภาวะวิสัยมีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี 

1) วางมาตรการ ในขอบเขตสิทธิอํานาจของตน เพ่ือปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็ก
และเยาวชน 

2)  พิจารณาส่งคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับ
หมู่บ้าน 

3) ไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอยู่ขั้นของตนด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ถ้าไม่
สําเร็จ ให้สั่งฟ้องขึ้นศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก 

4)  การพิจารณาออกคําสั่งจับตัว กักขัง ในกรณีที่เห็นว่ามีการจําเป็นและเป็นการกระทํา
ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป 



60 
 

 

5)  พิจารณาออกคําสั่งปล่อยตัว126 
เพ่ือเป็นรับประกันสิทธิและหน้าที่ของตน อัยการสูงสุดอาจจะต้ังหน่วยงานดําเนินคดีเด็ก

และเยาวชนกระทําความผิดเฉพาะด้าน กําหนดเวลาในการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ในขั้นของตน อัยการต้องค้นคว้า ตรวจสอบ พิจารณาลงความเห็น คดีที่ได้รับจากองค์การสืบสวน
สอบสวน ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับสํานวนคดี และให้ความเห็น กล่าวคือ 1) ส่งสํานวนคดีคืนให้
องค์การสืบสวนสอบสวน เพ่ือสืบสวนสอบถามเพ่ิมเติม 2) สั่งฟ้องขึ้นศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก 

นอกจากน้ี กรณีที่อัยการมีความเห็นให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดในขั้นของตน ต้องได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้สําเร็จ       
ภาย 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสํานวนคดีเด็กและเยาวชนจากองค์การสืบสวนสอบสวน127 

 
2.6.6 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยศาล 
สําหรับอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเม่ือศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็กได้รับ

สํานวนคดีและคําแถลงสั่งฟ้องของอัยการแล้ว คดีก็จะถูกดําเนินในขั้นตอนของศาลเด็ก หรือคณะศาล
เด็ก ตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็ก ในขั้นตอนการดําเนินของศาลเด็ก หรือ
คณะศาลเด็ก มีอํานาจสั่งให้ทําการสอบสวนสอบถามเด็กและเยาวชนกระทําความผิด หรือจัดส่ง
ประเด็นสอบสวนสอบถามให้อัยการสอบสวนเพ่ิมเติมในกรณีเห็นว่าข้อมูลหลักฐานไม่ครบถ้วน ใน
กรณีคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด มีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนแล้ว ศาลเด็ก หรือคณะศาลก็เปิด
ประชุมศาลเพ่ือพิจารณาตัดสิน ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กเป็นองค์กรตุลาการท่ีทําหน้าที่พิจารณา
ตัดสินคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแต่ศาลเท่าน้ันที่มี
อํานาจพิจารณาคดีบนพ้ืนฐานหลักการการเคารพและปฏิบัติกฎหมายอย่างเคร่ังครัด128 ศาลเด็ก หรือ
คณะศาลเด็กจะรับเอาคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมาพิจารณาได้ต้องมีคําสั่งฟ้องของ
อัยการเท่าน้ัน129 ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กมีสิทธิอํานาจพิจารณาตัดสินคดีเด็กและเยาวชนกระทํา
                                                  

126 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 66 
127 เกด เกียรติสัก, จอมคํา บุบผาลีวัน และคณะเรียบเรียงและปรับปรุงหลักสูตรกระทรวง

ยุติธรรม , หนังสือเรียนกฎหมายช้ันต้นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยปกป้องสิทธิ            
และผลประโยชน์ของเด็กแก้ไขเพ่ิมเติม, (2012), น. 19-20. 

128 กฎหมายว่าด้วยศาลประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2009 มาตรา 2 

129 คําแนะนําของประธานศาลประชาชนสูงสุดเก่ียวกับ การดําเนินคดีของคณะศาลเด็กของ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ. 2009 มาตรา 26 
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ความผิดในเขตพ้ืนที่ที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือในเขตพ้ืนที่ที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ศาลเด็ก
หรือคณะศาลเด็กของศาลประชาชนแขวง (ศาลจังหวัด) นครหลวงเวียงจันทน์ มีสิทธิอํานาจพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเป็นช้ันต้น และท่ีขึ้นกับเขตอํานาจของตน130 การพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดต้องพิจารณา ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่งฟ้องของอัยการ131 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่จัดต้ังศาลเด็ก ก็ได้จัดต้ังเป็นคณะศาล
เด็กอยู่ศาลแขวง (ศาลจังหวัด) ศาลนคร132 

หลักการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กต้องพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 5 หลักการ 
ดังน้ี133 

1) ในการพิจารณาคดีเด็ก ต้องมีห้องพิจารณาท่ีเหมาะสมโดยแตกต่างจากห้องประชุมศาล
ทั่วไป และการดําเนินคดีต้องถือเป็นความลับ 

2) เด็กและเยาวชนมีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาคดี มีสิทธิเสนอความคิดเห็น และความคิดเห็น
น้ันต้องได้รับการพิจารณา โดยยึดถือ อายุ และความสามารถของเด็กในการแยกแยะความถูกผิด 

3) ภาษา และคําศัพท์ที่ใช้ในศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็กต้องเป็นภาษา และคําศัพท์ที่เด็ก
เข้าใจง่าย ถ้าเด็กไม่รู้ภาษาลาว ต้องให้มีล่ามแปลให้ 

4) เด็กต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย จากทนายความ หรือจากผู้คุ้มครองสิทธิ
ของเด็กอ่ืนๆ และมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมด้วย 

5) ปฏิบัติตามหลักการอ่ืนๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม การกําหนดโทษต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ศาลเด็ก หรือคณะศาล
เด็กต้องอิงตามลักษณะ และระดับความเป็นอันตรายต่อสังคม บุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน สาเหตุ
ที่ทําให้มีการหลุดพ้นความรับผิดชอบทางอาญา ห้ามลงโทษจํากัดที่อยู่แก่ผู้กระทําผิดที่มีอายุตํ่ากว่า 

                                                  
130 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 27 
131 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 28 
132 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไข 

เพ่ิมเติม ค.ศ. 2012 มาตรา 161 วรรค 2 
133 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 70 
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18 ปีบริบูรณ์134 หรือห้ามลงโทษประหารชีวิต และโทษจําคุกตลอดชีวิตต่อเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดหากมีความจําเป็นต้องได้ลงโทษจําคุกเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ศาลเด็กหรือคณะศาล
เด็กอาจจะลงโทษเด็กและเยาวชนคร่ึงหน่ึงของโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายก็ได้ หรืออาจจะลงโทษตํ่า
กว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก็ได้135 อย่างไรก็ตาม สําหรับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่มีอายุ
ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการกระทําที่มีอันตรายต่อสังคม ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก สามารถใช้
มาตรการต่าง ๆ คือ ให้ไปขอโทษผู้เสียหายด้วยวิธีการอันเหมาะสม ชดใช้ค่าเสียหายโดย บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง ส่งตัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองอบรม ส่งตัวเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดให้องค์การปกครอง (ชุมชน) ดูแลการประพฤติและศึกษาอบรม อย่างไรก็
ตาม เด็กและเยาวชนกระความผิดที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 
หากได้กระทําผิดอาญาในสถานลหุโทษและโทษานุโทษ ศาลเด็กหรือคณะศาลจะใช้มาตรการท่ี 
กล่าวมาข้างบนน้ีก็ได้136 การกําหนดอัตราโทษจําคุกเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้เป็นมาตรการ
สุดท้าย เว้นแต่การกระทําผิดในสถานครุโทษ137 

ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็กจัดต้ังขึ้นอยู่แขวง (จังหวัด) นคร ตามการอนุมัติของสภาแห่งชาติ
ขึ้นกับศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) และมีสิทธิพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเป็นข้ันต้น กรณีที่ไม่สามารถจัดต้ัง
ศาลเด็กให้คณะศาลเด็กของศาลแขวง (ศาลจังหวัด) ศาลนครเป็นผู้พิจารณา138 ส่วนอํานาจในการ
พิจารณาคดีของศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก กล่าวคือ พิจารณาตัดสินคดีอาญาและคดีแพ่งที่เก่ียวข้อง
กับเด็กและช้ีขาดเก่ียวกับข้อตกลงของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ห้องการยุติธรรมเมือง 
เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กและหน่วยงานอัยการเด็กที่ได้ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ 

ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็กมีสิทธิและบทบาทในการพิจารณาคดี กล่าวคือ 
1) ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับเด็ก 

                                                  
134 กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2005        

มาตรา 36 วรรค 3 
135 เกด เกียรติสัก, จอมคํา บุบผาลีวัน และคณะเรียบเรียงและปรับปรุงหลักสูตรกระทรวง

ยุติธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 127, น. 20. 
136 กฎหมายอาญาของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2005 

มาตรา 53 
137 เกด เกียรติสัก, จอมคํา บุบผาลีวัน และคณะเรียบเรียงและปรับปรุงหลักสูตรกระทรวง

ยุติธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 127, น. 21. 
138 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.

2013 มาตรา 78 
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2) ออกคําสั่ง คําช้ีขาด คําตัดสิน หรือคําพิพากษาคดีเด็ก 
3) ใช้วิธี การสืบสวนสอบถาม การสอบปากคํา และมาตรการสกัดกั้นตามที่ได้กําหนดไว้ใน

กฎหมาย 
4) อบรม ไกล่เกลี่ยเก่ียวกับปัญหากฎหมายแพ่งในคดีเด็ก 
5) ส่งคําตัดสิน หรือคําพิพากษาที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดของศาล พร้อมด้วยสํานวนคดี ไปยัง

ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดต้ังปฏิบัติ 
6) ปฏิบัติสิทธิและหน้าอ่ืน ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย139 
 
2.6.7 ผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
ผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเมื่อผู้เสียหายกับเด็กและ

เยาวชนกระทําความผิดได้ยินยอมปฏิบัติตามการตกลง คณะหน่วยไกล่เกลี่ยบทบันทึกพร้อมกับลงช่ือ
ใส่บทบันทึก ผลของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนจะมีผลบังคับใช้ได้นับแต่ศาลเด็ก หรือศาลคณะ
ศาลเด็กออกคําสั่งปฏิบัติผลการไกล่เกลี่ยน้ัน ในกรณีผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามการตกลงเบ้ืองต้นผู้เสียหายกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีสิทธิร้องขอ
ต่อศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก ให้พิจารณาออกคําช้ีขาดเพ่ือบังคับการปฏิบัติตามผลการไกล่เกลี่ย
ดังกล่าว เมื่อศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กได้รับคําร้องของคู่กรณีแล้ว ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กต้อง
พิจารณาออกคําช้ีขาด ภายใน 10 วัน นับแต่วันได้รับคําร้อง 

ศาลเด็กหรือคณะศาลต้องตรวจสอบการดําเนินการไกล่เกลี่ยว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ ถ้าเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็กต้องออกคําสั่งคําช้ีขาด
ตามผลการไกล่เกลี่ย แต่กรณีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กก็จะไม่ออกคําช้ีขาด     
อย่างไรก็ตาม คําช้ีขาดของศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กน้ันยังมีผลบังคับปฏิบัติ แต่ไม่สามารถขออุทธรณ์ 
ส่วนค่าธรรมเนียมของการไกล่เกลี่ยให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงของรัฐมนตรีว่าด้วยการก่อต้ัง
และการดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยของข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านและรัฐบัญญัติของประธารประเทศ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

 
 
 
 

                                                  
139 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 80 
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2.7 ปัญหาแนวทางการนําการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเปรียบเทียบ
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
แนวทางการนําการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดราชอาณาจักรไทย

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วทั้งสองประเทศมีจารีตประเพณี   
ที่คล้ายคลึงกันมาก  และกระบวนการไกล่ เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด               
ทั้งราชอาณาจักรไทยและประสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นําใช้การไกล่เกลี่ยคดีอาญา
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเข้าในทุกข้ันตอนของการดําเนินคดีอาญา เช่น การไกล่เกลี่ยคดีเด็ก
และเยาวชนระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนขั้นเมือง (อําเภอ) หน่วยงาน
สืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หน่วยงานอัยการคดีเด็ก ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก 

แนวทางการนําการไกล่เกลี่ยของราชอาณาจักรไทย ปัจจุบัน แม้ว่ารัฐจะใช้กฎหมายเป็น  
เครื่องมือในการควบคุมความประพฤติและข้อพิพาทของคนในสังคมโดยมีกระบวนการยุติธรรม      
อันประกอบด้วยองค์กรของรัฐ คือ ตํารวจ อัยการ ศาลยุติธรรม และราชทัณฑ์เป็นกลไก             
การดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งแต่องค์กรมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องดําเนินการเป็นไปตามแบบ
พิธีการ เร่ิมแต่การสืบสวนสอบสวน ฟ้องคดี และจนกระทั้งให้ศาลพิจารณาตัดสิน และช้ีขาดข้อพิพาท
โดยศาลยุติธรรมก็ตาม แต่การดําเนินกระบวนการยุติธรรมโดยองค์กรต่าง ๆ มีกฎเกณฑ์ขั้นตอนของ
การปฏิบัติไปตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการที่ซับช้อนมาก140 ดังน้ัน      
การแก้ไขปัญหาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในสังคมก็ไม่ได้ลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย อีกทั้งจําเป็นต้องมีรัฐ จะต้องพยายาม แสวงหาเคร่ืองมือและกลไกขึ้นมา
เพ่ือใช้ระงับข้อพิพาทให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็วเป็นธรรม และคุ้มครองสังคมให้มีความสงบ และพัฒนาเข้าหาชุมชนมากขึ้นเพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาอีกทางหนึ่งโดยการให้ประชาชน141ส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด 

ส่วนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น
สิ่งติดพันกับจารีตประเพณีลาวมาแต่โบราณ เพราะมนุษย์ต้องการความรักความเมตตา ความเป็น
ธรรม ไม่มีมนุษย์คนใดต้องการ การกดขี่ข่มเหง และความไม่ยุติธรรม142 นอกจากน้ี ยังมีคําพูดของคน
                                                  

140 ไพบูลย์ บุญบรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 23. 
141 เพ่ิงอ้าง, น. 23. 
142 สัมลิต บัวสีสะหวัด, กฎหมายโบราณลาว, พิมพ์คร้ังที่ 1 (นครหลวงเวียงจันทน์,1995),     

น. 6.  
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ลาวโบราณว่า “เด็กน้อยผิดกัน ผิดเทื่อหน่ึงให้บอกว่า ผิดสามเทื่อให้บอกสอน หลอนนํ้าลอดฝาย บุตร
ไม่ฟังคําสั่งสอนของบิดา มารดา ไว้ให้ผู้เถ้าผู้แก่พิจารณาลงโทษ143 หมายความว่า ในสมัยก่อนถ้าเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดครั้งแรกให้กล่าวเตือน ถ้ามีการกระทําความผิดสามคร้ังให้สั่งสอน กรณีลูก
ไม่ฟังความบิดา มารดานั้น ให้ผู้อาวุโสเป็นผู้พิจารณาลงโทษการกระทําดังกล่าว 

เร่ิมแต่ ปี 1975 สาธารณรัฐประขาธิปไตยประขาขนลาวได้เป็นเอกราชต่อมา ปี 1976 ได้มี
คําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่ 53/นย144 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 1976 ได้กล่าวว่า “การกระทําที่มีความ
เสียหายเล็กน้อยไม่มีผลสะท้อนต่อความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม กักตัวไว้ช่ัวคราว 
เพ่ือตักเตือน สั่งสอน และชดใช้ค่าเสียหาย” และเมื่อมีข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านในสมัยน้ัน มอบให้
กําลังป้องกันความสงบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความยุติธรรมภายในหมู่บ้าน ต้องประสานสมทบกับ
องค์การจัดต้ังปกครองท้องถิ่นของตน ใช้ทุกความพยายามอบรมไกล่เกลี่ยให้ถูกต้องปรองดองกันจน
สุดความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ย  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นได้ความเรียกร้องต้องการของสังคม รัฐบาลลาว
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 1990 
มาตรา 19 บัญญัติว่า “ผู้เสียหายมีสิทธิในการตกลงกับผู้กระทําความผิด ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เป็น
อันตรายร้ายแรง มีความเสียหายเล็กน้อย”  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการนําแนวทางการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นได้ว่าสมัยก่อนการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนเป็นการ
ดําเนินคดีเหมื่อนกับผู้ใหญ่ หรือดําเนินคดีอาญาแบบทั่วไป เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม  ยังมีน้อยไม่เพียงพอ งบประมาณมีน้อย กฎหมายยังไม่ได้กําหนดแนวทางการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาไมชั่ดเจน เพียงแต่ให้สิทธิของผู้เสียหาย 

นอกจากน้ี กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพ่ิมเติม        
ปี 2001 มาตรา 48 บัญญัติว่า “เด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หากได้กระทํา
ความผิดในสถานลหุโทษและโทษานุโทษ ศาลจะใช้มาตรการ กล่าวคือ 

1) ให้เด็กกระทําความผิดไปขอโทษผู้เสียหายด้วยวิธีอันเหมาะสม  
2) ส่งให้ผู้ปกครองเด็กอบรม  
3) ส่งให้อํานาจการปกครองบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) อบรม ส่วนการกระทําความผิดของเด็กที่มี

อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ก็ปฏิบัติต่อเด็กดังเช่นข้างบนน้ี 

                                                  
143 เพ่ิงอ้าง, น. 13. 
144 น.ย. หมายถึงนายกรัฐมนตร ี(แปลภาษาลาว) 
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ต่อมาข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ังและการดําเนินการของหน่วย
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ปี 1997 คณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านแก้ไขเพิ่มเติม
ปี 2005 และแก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2009 คณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านเป็นการจัดต้ัง
ยุติธรรมระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน แก้ไขด้วยรูปแบบ
ประนีประนอมโดยสันติวิธีต้องปฏิบัติตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     
และจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น การปฏิบัติข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
ก่อต้ังและการดําเนินการหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน คณะหน่วยไกล่เกลี่ยมีสิทธิ และ
บทบาทหน้าที่ กล่าวคือ แก้ไขข้อขัดแย้งทางแพ่ง และข้อขัดแย้งทางด้านครอบครัว นอกจากน้ี เพ่ือ
สร้างความสงบสุขภายในบ้าน คณะหน่วยไกล่เกลี่ยมีสิทธิแก้ไขการกระทําความผิดทางอาญา ซึ่งการ
กระทําความผิดที่มีลักษณะเบาบาง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ังและการ
ดําเนินการหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านได้ประกาศใช้แล้ว เห็นว่าพบปัญหาซึ่งบางหมู่บ้าน
ยังไม่มีการจัดต้ังคณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน145 

ปัจจุบัน คณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านได้จัดต้ังทุกหมู่บ้าน และคณะหน่วย
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านก็ได้รับการฝึกอบรมจากพนักงานวิชาการกระทรวงยุติธรรม และ    
ในต่อหน้าต้องได้รับการปรับปรุงคณะหน่วยไกล่เกลี่ยหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านให้มีความ
ความรู้ทางด้านวิชาการด้านกฎหมายให้กลายเป็นสถานท่ีให้ความรู้ และอบรมระเบียบกฎหมายให้
ประชาชนภายในหมู่บ้านจัดต้ังข้ึนอยู่ระดับหมู่บ้านประกอบด้วยพลเมืองภายในบ้าน และการปกครอง
ของนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และการให้ความรู้ด้านวิชาการของศาลประชาชน (ศาลอําเภอ) และ บาง
กรณีอาจสามารถไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้ เช่น การกระทําความผิดที่มีความเสียหายเล็กน้อย และมีคํา
ร้อง หรือคําเสนอของผู้เสียหาย กล่าวคือ การทําร้ายร่างกายกับญาติใกล้ชิดที่ไม่บาดเจ็บ การนินทา 
ใส่ร้ายป้ายสี การกระทําต่อกรรมสิทธ์ิส่วนตัวบุคคล การลักทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อย อย่างไรก็ตาม สําหรับ
การแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ก็เป็นปัญหาในการแก้ไขเพราะว่าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสมัยก่อนยังไม่มีศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก เมือเด็กและเยาวชน
กระทําผิดก็ปฏิบัติตามกระบวนยุติธรรมแบบผู้ใหญ่ และยังไม่มีกฎหมายเด็กเฉพาะ  

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งทําให้การปฏิบัติตามกฎหมายไม่
                                                  

145 กระทรวงยุติธรรม, องค์การอัยการประชาชนสูงสุด, ศาลฎีกา, กระทรวงป้องกันความ
สงบ, แผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนารัฐแห่งกฎหมายของสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว  
Masterplaw on in the lao P.D.R. toward the year, (2020), น. 27.  
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ถูกต้อง เช่น ในสมัยก่อนน้ันบางท้องถิ่นได้เอาคดีแพ่งมาเป็นคดีอาญา และบางท้องถิ่นก็ได้เอา
คดีอาญามาเป็นคดีแพ่ง เป็นต้น นอกจากน้ี ปัญหาทางด้านบุคลากรท่ีจําเป็นในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการลงเก็บข้อมูล และหลักฐานต่าง ๆ ของคดีไม่ทันกลับ
สภาพการณ์ อัยการ และศาลหลายที่ยังไม่มีสถานที่จัดต้ังที่เหมาะสม เช่น ห้องประชุมศาล สถานที่
สอบสวน เป็นต้น   

การเตือนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ยังจํากัดสิทธิในการใช้มาตรการในการเตือน ถ้าเจ้าหน้าที่
เห็นว่าไม่ผิดหลักการแล้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจสามารถนําใช้มาตรการ การเตือนได้ หรือเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับอัยการ เพ่ือปฏิบัติการเตือนเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ในสมัยก่อนตํารวจมีสิทธิ
ตัดสินใจ หรืออัยการเป็นผู้พิจารณาว่าคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดน้ันสามารถแก้ไขคดีด้วย
วิธีการไกล่เกลี่ยหรือไม่ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1991 ปัจจุบัน
สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาวปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดตามหลักการของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎสหประชาชาติต่อกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่เปิดโอกาสให้ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็กเลือกใช้ เพ่ือปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนกระทําความผิด เช่น การตักเตือน และการไกล่เกลี่ยแบบใหม่ การนําใช้วิธีการแบบ
ใหม่น้ีได้เสนอให้ตํารวจ และอัยการใช้ดุลพินิจ  

การตักเตือน หมายถึง เจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกตัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิด บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองเข้ามาห้องการของตํารวจ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้แจ้งการกระทําของเด็กและ
เยาวชนช่องหน้าแก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชนกระทําความผิด เมื่อเจ้าหน้าที่
ตักเตือนแล้ว ให้เด็กและเยาวชนลงลายมือในใบตักเตือน สําหรับผู้ไกล่เกลี่ยคดีต้องได้รับการฝึกอบรม 
และในการไกล่เกลี่ยน้ันต้องเรียกผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหายมาเผชิญหน้าแล้วให้โอกาสผู้เสียหาย
อธิบายปัญหาที่ตนได้รับจากการกระทําของเด็กและเยาวชนได้ทราบ และผู้กระทําความผิดมีโอกาสใน
การกล่าวคําขอโทษต่อผู้ เสียหาย ส่วนผู้ไกล่เกลี่ยเพียงเป็นคนกลางทําให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ประนีประนอมข้อพิพาท เก่ียวกับการชดใช้แทนค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดตามจารีตประเพณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้ันโดย
ผ่านการแก้ไขคดีของผู้อาวุโสภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ปฏิบัติแต่โบราณต่อมาได้นําเอากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
มาใช้ในขั้นเมือง (ขั้นอําเภอ) และปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นําเอา           
กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้าในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระทําผิด 
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บทท่ี 3 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดในประเทศต่าง ๆ 

 
ในบทที่ 3 ได้กล่าวถึง การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในประเทศต่าง ๆ   

ที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ common law เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 
แคนาดา และระบบกฎหมายซีวิลลอว์ civil law เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น  

 
3.1 สหรัฐอเมริกา 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกามองอาชญากรรมเป็นเร่ืองการกระทําความผิดต่อประชาชนและ

ชุมชนไม่ใช่การละเมิดกฎหมายจึงจําเป็นต้องแก้ไขให้ถูกทาง1 การจําคุกเป็นการลงโทษผู้กระทํา
ความผิดเพ่ือปกป้องสังคม แต่การลงโทษมีความหมายมากกว่าน้ันที่ควรจะเปลี่ยนความประพฤติและ
ทัศนคติของผู้กระทําความผิดหลังจากพ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมด้วย และกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การ
แทนที่กระบวนการทางศาล แต่เป็นทางเลือกในการให้การเยียวยาแก้ไขสําหรับประชาชนที่ต้องการให้
กระบวนการยุติธรรมแนวทางใหม่ โดยประเทศอเมริกาได้เริ่มโครงการประนอมข้อพิพาทระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด หรือ Victim-Offenfer Mediation (VOM) ใช้คดีอาญาต้ังแต่         
ปี 1790 โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานอัยการ และศาลที่สํานักงานของ Attorey-General ของรัฐ
หรือองค์กรไม่แสวงหากําไร และใน ปี 2000 รัฐต่างๆรวม 23 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีบทบัญญัติเป็นกฎหมาย หรือนโยบายรัฐในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามท่ีได้กําหนดเพ่ือ
ลดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขภายในรัฐ โดยแต่ละรัฐเลือกใช้รูปแบบแตกต่างกัน2 เช่น การแก้ไขคดี
เด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

รัฐ Minnesota การแก้ไขคดีเด็กกระทําความผิด “Department of Corrections และ 
Department of Children. Families and Learning  เพ่ือบังคับใช้กับชุมชน เช่น โครงการประชุม
กลุ่มครอบครัว (Family Group Conference-FGC) และการประชุมล้อม้วน (Circles) โดย the 
Tubman Family Alliance ที่ใช้กับคดีกระทําความผิดเด็กและความรุนแรงในครอบครัวที่ต้องการ

                                                  
1 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานผลการศึกษาวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553), น. 98. 

2 เพ่ิงอ้าง, น. 99. 
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ความร่วมมือสูงจากชุมชน3 อย่างไรก็ตามรัฐ Illinois มีหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ The Illinois 
Criminal Justice Information Authority (ICJA) ที่ใช้กระบวน Balanced and Restorative 
Justice (BARJ) ในคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ดําเนินโครงการมีทั้งการประชุม (Conferences) 
การประชุมล้อมวง  (Circles)  คณะกรรมการชุมชน  (Community Boards)  การไกล่ เกลี่ ย
ประนีประนอม (Madiation)4 

อย่างไรก็ตาม การประชุมกลุ่มครอบครัวของสหรัฐอเมริกา ใน The North Carolina 
Family Group Conferencing Project โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็ก สมาชิกใน
ครอบครัว ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพ่ือนบ้าน ผู้นําและสมาชิกในชุมชน และหน่วยงาน
ของรัฐและRestorative Conferencing for Youth justice ภายใต้ The Juvenile Justice and 
Delinquency prevention (JJDPA) ที่ชุมชนมีส่วนร่วมและรัฐสภาอเมริกาได้อนุมัติให้ใช้โครงการ 
(JJDPA) ในมลรัฐต่าง ๆ ใ ช้เป็นแนวทางดําเนินการเพ่ือส่งเสริมระบบยุ ติธรรมแก่เยาวชน             
และครอบครัวเพ่ือลดปัญหา5  อย่างไรก็ดี การดําเนินโครงการประชุมมีการแนะนําหลักจริยธรรม      
และเทคนิค คือ 1) ต้องทําให้ผู้กระทําความผิดตระหนักถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิด         
2) หลีกเลี่ยงการว่ากล่าวสั่งสอน 3) ให้ผู้กระทําความผิดมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ได้พูดและได้รับฟังผู้อ่ืน               
4) ยอมรับถึงความไม่ชัดเจนของคดีในช่วงแรก ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้อง
ร่วมกันตัดสิน 5) มองด้วยความเป็นกลาง แยกเรื่องการกระทําความผิดกับผู้กระทําความผิด          
ตามข้อสันนิษฐานว่าผู้กระทําความผิดไม่ได้ต้ังใจทําความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 6) มองความรุนแรง หรือ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่ดีของการเรียนรู้6โดยทั่วไปเป็นการแยกที่จะกล่าวถึงลักษณะทั่วไป
กระบวนการยุติธรรมเชิงสนามฉันท์ กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิด
ได้มีการดําเนินการในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในช้ันตํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล 
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีในสถานีตํารวจ พนักงานอัยการ หรือในองค์กรทางศาสนาหรือชุมชน
ซึ่งไม่ใช้แสวงหาผลกําไร7 

                                                  
3 เพ่ิงอ้าง. 
4 เพ่ิงอ้าง, น. 100. 
5 เพ่ิงอ้าง, น. 102.  
6 เพ่ิงอ้าง, น. 103. 
7 สํานักงานวิชาการสํานักอัยการสูง, สํานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา, 

รายงานวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน the Participation of the layperson 
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3.2 สหราชอาณาจักร 
 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหราชอาณาจักร เป็นการเปลี่ยนกรอบแนวความคิด

ของเป้าหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเน้นการลงโทษผู้กระทําความผิด ซึ่งเน้นมาลงโทษ
เพ่ือตอบแทนผู้กระทําความผิด หรือลงโทษเพ่ือป้องกันการกระทําความผิดซ้ําหรือป้องกันสังคม 
(retributive and crime reduction or prevention) ซึ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดโดย
ละเลยการคํานึงถึงความพอใจของผู้เสียหาย การเยียวยาความเสียหาย หรือการมีส่วนร่วมของสังคม
และผู้ กระทํ าความผิดในการกํ าหนดมาตรการในการลงโทษผู้ กระทํ าความผิดรวมกัน                
ดังน้ัน สหราชอาณาจักร จึงมุ่งให้ความสําคัญต่อผู้เสียหายที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายทั้ง
ทางด้านกายภาพและจิตใจและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิด 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกับผู้กระทําความผิดและลักษณะความผิด
โดยความเห็นร่วมระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิด ชุมชน เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา8 อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรน้ัน เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน เจ้าหน้าที่ตํารวจจะ
ทําหน้าที่สืบสวน สอบสวนคดี มีอํานาจในการเตือน (Caution) ผู้กะทําความผิดแทนกานสั่งฟ้องคดี
ต่อศาล ซึ่งเตือนแบบเดิมน้ัน ตํารวจจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการใช้อํานาจน้ี โดยไม่มีส่วนร่วมจาก
ผู้เสียหาย หรือผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นการกระทําความผิดที่เป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชน9 

นับแต่ทศวรรษ ปี 1990 การที่พนักงานตํารวจจะเตือนผู้กระทําความผิด(caution)การ
กําหนดโทษของผู้กระทําความผิดที่เป็นเยาวชน (juvenile delinquency) และ การกําหนดโทษ
สําหรับคดีอาญาโดยทั่วไป (sentencing process) และนโยบายของรัฐบาลอังกฤษที่จะส่งเสริมให้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้เร่ิมเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งการดําเนินงานของ Home office ให้ผู้เสียหายได้รับ
สิทธิในการเยียวยาความเสียหายจากการกระทําความผิดอาญา อย่างไรก็ตาม หากมองในด้านของ
ผู้กระทําความผิดจะได้มีโอกาสที่จะกล่าวคําขอโทษแก่ผู้เสียหายและให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องกระทํา
ความผิด นอกจากน้ี รัฐบาลมีความเช่ือว่าการนํามาตรการดังกล่าวมาใช้จะก็ให้เกิดความเช่ือมั่นใน
                                                                                                                                               
in Criminal Cases, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา, 
สํานักงานวิชาการสํานักอัยการสูง, 2551), น. 132. 

8 สถาบันวิจัย และให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 
56. 

9 ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยรพัฒนศักด์ิสํานักงานศาล
ยุติธรรม, 2552), น. 55. 



71 
 

 

กระบวนยุติธรรมทางอาญาและมีส่วนร่วมในการดําเนินคดีอาญาและมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางสังคมมากขึ้น10 อย่างไรก็ตาม การท่ีพนักงานอัยการของอังกฤษจะ
พิจารณาถึงพฤติการณ์ที่เหมาะสมของคดีแต่ละคดีว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ร้ายแรงหรือไม่ เป็นผลจาก
การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดติดนิสัย พฤติการณ์ของผู้กระทําความผิดในอดีตของการ
กระทําความผิดและแนวโน้มที่ผู้น้ันจะถูกลงโทษน้อยมากฟ้องคดีอาญาต่อศาล นอกจากน้ี ยังได้
พิจารณาความเห็นของผู้เสียหายมาพิจารณาด้วย หรือในกรณีที่ตํารวจเสนอให้มีการเตือนโดยมี
เง่ือนไข พนักงานอัยการอาจมีคําสั่งเตือนโดยมีเง่ือนไขได้หากเห็นสมควร11 

 
3.3 นิวซีแลนด์ 

 
ก่อน ปี 1989 การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระทําความผิดที่เป็นเยาวชน

ใช้มาตรการในการให้สวัสดิการแก่เยาวชนในการดูแล ปกป้อง และดําเนินคดีต่อเยาวชนซึ่งรวมถึงการ
ป้องกันมิให้เยาวชนจะต้องกระทําความผิดซ้ําโดยอาศัยการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ในกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการและนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้เสนอความเห็นต่อศาลในการปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งทําให้เด็กจะต้องเข้าสู่การกักขังและอบรมโดยแยกออกจากครอบครัว
ของตน12 การที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะพิจารณาการนําเอาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมาอบรม
โดยแยกจากครอบครัวน้ันเกิดความไม่มั่นคงและก็ให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น   
และชนเผ่าเมารี ในนิวซีแลนด์จํานวนมากเห็นว่าการนําเด็กและเยาวชนไปอบรมสถานสงเคราะห์น้ัน 
เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนจารีตประเพณีและทําลายความเป็นชนเผ่าเมารีด้วย ทั้งน้ีเป็นการทําลาย
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของเผ่าเมารี อย่างไรก็ตาม การลงโทษโดยให้ถูกกักขังในสถานที่ของ
ตนเองจึงมีข้อเปรียบเทียบว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากการท่ีผู้กระทําความผิดที่ได้รับการลงโทษของรัฐน้ัน
จึงเป็นปัญหาในระดับชาติที่ต้องได้รับการทบทวนและขัดวัฒนธรรมและทางการเมืองที่ไม่อาจยอมรับ
ได้ ดังน้ัน ประเทศนิวซีแลนด์จึงได้ร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนขึ้น          
                                                  

10 เพ่ิงอ้าง, น. 56. 
11 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย 

เร่ือง การนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในช้ันพนักงานอัยการ ศึกษาเปรียบเทียบนานา
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานวิชาการ 
สํานักอัยการสูงสุด, 2555), น. 189. 

12 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 
73. 
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แล้วนําเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรการที่จะแก้ไขปรับปรุงผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมือง โดยนําเสนอให้มีบิดา มารดา และครอบครัวเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งเรียกว่า “การประชุมกลุ่มครอบครัว” 
ในการกําหนดวิธีการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิด The children and Young 
Persons and their Families  Act198913 

 
3.3.1 การประชุมกลุ่มครอบครัวในคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
กฎหมายของนิวซีแลนด์น้ัน เด็กและเยาวชนกระทําความผิดและเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง 

จะได้รับการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจของ Police Youth Aid แต่เป็นการกระทําความผิดที่ไม่
ร้ายแรง ในระดับกลาง หรือร้ายแรง เช่น ความผิดถือว่าเป็นการใช้กําลัง การชิงทรัพย์ วางเพลิง 
ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา หรือความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดฐานฆ่าคน จะดําเนินการเป็น
เอกเทศโดยอาศัยอํานาจตาม The children and Young Persons and their Families  Act 1989 
อย่างไรก็ตาม การประชุมกลุ่มครอบครัวเพ่ือทําให้ผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งได้
กระทําความผิดที่ร้ายแรงได้มีความรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของเขาและให้การสนับสนุน
เพ่ือให้ผู้กระทําความผิด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตน
และผลการประชุมกลุ่มครอบครัวน้ัน จะก้าวล่วงไปถึงการนําเสนอเพ่ือให้ศาลมีแนวทางที่เหมาะสมใน
การลงโทษผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน14 

The children and Young Persons and their Families Act 1989 มาตรา 5          
ได้กําหนดว่า “เด็กและเยาวชน ครอบครัว ชนเผาต่าง ๆ มีสิทธิในการเข้าร่วมเพ่ือกําหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน และเสนอแนวทางที่เหมาะสม ในการกําหนดมาตรการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงความมีสัมพันธภาพระหว่างเด็กและเยาวชนครอบครัวหรือชุมชนด้วยการกําหนดมาตรการใน
การดําเนินการต่อเด็กและเยาวชนจะต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจําได้รับและความมั่นคง
ในครอบครัวและครอบครัวที่เด็กและเยาวชนที่จะได้รับประกอบกันและต้องได้รับการพิจารณาท่ี
สอดคล้องกับสภาพของเด็กและเยาวชน วุฒิภาวะ วัฒนธรรมมาตรการที่กําหนดจะต้องได้รับการ
สนับสนุนโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก และเด็กจะต้องมีสิทธิที่เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาด้วย และจะต้องเป็นมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ภายในเวลาที่กําหนด”  และมาตรา 208 
ได้กําหนดไว้ว่า ศาลหรือบุคคลใดที่บังคับให้เป็นไปตามมาตรา 5 หรือมาตรา 351-360 แห่ง The 
children and Young Persons and their Families Act 1989 ดังน้ี 
                                                  

13 เพ่ิงอ้าง, น. 74. 
14 เพ่ิงอ้าง, น. 74. 



73 
 

 

1) เด็กและเยาวชนจะไม่ถูกฟ้องคดีอาญาถ้ามีมาตรการอ่ืนที่เหมาะสม เว้นแต่จะมีเหตุ
จําเป็นเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ 

2) การฟ้องเด็กและเยาวชนเป็นคดีอาญาทําไม่ได้ หากจําเป็นต้องกระทําเพ่ือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชนหรือครอบครัวของเด็กและเยาวชน 

3) มาตรการท่ีนํามาใช้กับเด็กและเยาวชนจะต้องกําหนดภายใต้หลักการดังน้ี 
(1) เพ่ือรักษาความม่ันคงในครอบครัว  
(2) เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาวิธีการและการคุ้มครองเด็ก และ

เยาวชน 
4) เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอาญาควรอยู่ในสังคมต่อไปและต้องไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายให้แก่สังคมด้วย 
5) อายุของเด็กและเยาวชนคือเป็นเหตุลดโทษภายใต้ข้อพิจารณาที่ว่า 

(2) ควรลงโทษเด็กน้ันหรือไม่ 
(3) ควรลงโทษเด็กในมาตรการอย่างไร 

6) การลงโทษเด็กและเยาวชน ซึ่งกระทําความผิด พิจารณาจาก 
(2) มาตรการท่ีให้เด็กและเยาวชนน้ันสามารถรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ 
(3) ใช้มาตรการจํากัดเสรีภาพให้น้อยที่สุดและตามสภาพการณ์ 

7) มาตรการท่ีนํามาใช้ต่อเด็กและเยาวชน ควรสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
8) เด็กหรือเยาวชนท่ีด้อยโอกาส หรือมีข้อจํากัดอย่างอ่ืน จะได้รับมาตรการคุ้มครองพิเศษ

ระหว่างการสอบสวนการกระทําความผิด15 
อย่างไรก็ตาม การกําหนดหลักการและกระบวนการที่ศาลจะต้องพิจารณาดําเนินเก่ียวกับ

เด็กและเยาวชนกระทําความผิดและการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมซึ่งใช้ในการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวเข้ามาให้การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์เด็กและเยาวชนกระทําความผิด เพ่ือไม่ให้เด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดซ้ําและเบ่ียงเบนไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

ประเทศนิวซีแลนด์ นําใช้กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีเยาวชน ตาม The children 
and Young Persons and their Families  Act 1989 โดยพระราชบัญญัติได้กําหนดถึงหลักการ
เรื่องการประชุมกลุ่มครอบครัว (the families Group Conference) ซึ่งใช้ทั้งในกรณีที่เยาวชน
กระทําความผิดและกรณีที่เยาวชนเป็นผู้เสียหายกรณีคดีผู้ใหญ่ the Griminal justice                
Act 1985.section 11. 12 ได้กําหนดให้ศาลให้ผู้กระทําความผิดแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้
                                                  

15 เพ่ิงอ้าง, น. 75-76. 
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กลับคืนดีหรือให้ใช้สินไหนทดแทนแก่ผู้เสียหาย ส่วนในข้ันตอนก่อนการดําเนินน้ันการใช้มาตรการ
ดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง16 

การประชุมครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากสํานักงานสวัสดิภาพสังคมและอาจมี
หน่วยงานอ่ืนมาให้การสนับสนุนด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของหน่วยงานตํารวจ 
ผู้เสียหายจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาของการเข้าร่วมประชุมทุกคนจะมีส่วนร่วมประชุมหรือ
อาจต้ังตัวแทนไปเข้าร่วมประชุมแทนก็ได้ โดยมีผู้ส่วนร่วมในการประชุมทุกคนจะมีส่วนร่วม
ปรึกษาหารือกัน โดยจะมีการหารือกันเก่ียวกับข้อเท็จจริงของการกระทําความผิด และต่อจากน้ันทั้ง
ผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิด ผู้ช่วยเหลือในการประชุมน้ัน ต่างจะได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตนเอง
น้ันให้ที่ประชุมได้รับฟัง และหาข้อสรุป ซึ่งจะนําไปสู่การท่ีผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้น
ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน17 

  
3.3.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในโครงการประชุมกลุ่มครอบครัวในผู้กระทําความผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ 

the Department of Child youth and family services ในการประชุมครอบครัวน้ัน 
ประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพราะเหตุที่ต้องรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนน้ัน และการเยียวยาความเสียหาย กระบวนการท่ีต้องดําเนินการ
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการดําเนินการอย่างไม่เป็นทางการยืดหยุ่น มีกระบวนการตัดสินใจที่ใช้
ปรึกษาหารือ การประชุมครอบครัวจึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทหลัก
ในการก่อให้เกิดการสมานฉันท์และการกําหนดข้อตกลงในการประชุม  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนข้อตกลงในที่ประชุมกลุ่มชุมชนข้างต้น ศาลจะเรียกจําเลยเข้ามาและจะดําเนินการพิจารณาโทษ
ตามความผิดที่ได้กระทํา แต่โดยปกติศาลจะออกหมายเรียกผู้กระทําความผิดมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจ
ไม่ดําเนินการตามตกลงได้ก่อน18 

การประเมินผลและการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อตกลงยังคงเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติว่าจะติดตามโดยหน่วยงานใด ซึ่งมีผู้เห็นว่าควรเป็นหน่วยงานที่ต้ังขึ้นเป็นคณะกรรมการชุด
                                                  

16 สํานักงานวิชาการสํานักอัยการสูง สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น. 132. 

17 เพ่ิงอ้าง, น. 132. 
18 สถาบันวิจัย และให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 

87. 
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พิเศษเพ่ือทําหน้าที่ในการติดตามผลการดําเนินการน้ี  ส่วนในกรณีการประชุมกลุ่มครอบครัวสําหรับ
เด็กและเยาวชนน้ัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้กระทําความผิด ผู้เสียหายและผู้ให้การสนับสนุน
เด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัวหรือเพ่ือน ตํารวจและผู้ประสานงานของเด็กและเยาวชน       
(youth justice Coordinator) ซึ่งกรณีหลังน้ีทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในบางกรณีนักสังคมสงเคราะห์
หรือที่ปรึกษาของเด็กและเยาวชนที่ศาลแต่งต้ังจะเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากน้ี การประชุม
ครอบครัวน้ัน จะดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหายและพยายามที่จะชักชวนให้ผู้กระทําความผิด
ได้ปรับปรุงแก้ไขตัว เพ่ือที่จะนําไปสู่ผลการประชุม โดยอาจมีการขอโทษหรือการแสดงออกซึ่งความ
เสียใจอย่างย่ิง หรือการเยียวยาแก่ผู้เสียหายโดยตรงหรือโดยการทํางานบริการสาธารณะ การประชุม
กลุ่มครอบครัวจะต้องทําหน้าที่ในการกําหนดให้ผู้กระทําความผิดมีหน้าที่ในการป้องกันมิให้กระทํา
ความผิดซ้ําและปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้น19 ในกระบวนการบรรลุภารกิจหลักทั้ง สาม 
ประการข้างต้น คือ20 

1)  ต้องยํ้าเตือนหน้าที่ของผู้กระทําความผิดที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําความผิด
ของตน 

2) โดยการร่วมมือกันในการเข้าใจในผลกระทบของการกระทําความผิด 
3) ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงในที่ประชุม หากฝ่าฝืนจะต้องดําเนินการฟ้องร้อง 
ข้อตกลงในการประชุมกลุ่มครอบครัวประกอบด้วย การขอการทํางานในชุมชนการชดใช้

ค่าเสียหาย หรือเข้าร่วมในการฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด ซึ่งการดําเนินการตามข้อตกลงนั้นสามารถ
ดําเนินการได้ ยกเว้นกรณีการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเยียวยาแก้ผู้เสียหายเพราะเด็กและเยาวชนมี
ข้อจํากัดการเงิน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด มี
กระบวนพิจารณา คือ เป็นกระบวนการหลีกเลี่ยงไม่ดําเนินกับผู้กระทําความผิดและเป็นกรณีศาลส่งให้
มีการประชุมกลุ่มครอบครัวหลังจากที่ได้ย่ืนฟ้องแล้ว21 

นอกจากที่กล่าวมาข้างบนแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ ยังมีหลักการที่สําคัญในการแก้ไขคดีเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิด ดังน้ี22 

1)  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงผลจากการดําเนินแก้ไขผู้กระทําความผิด
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์ของผู้เสียหายและประโยชน์ของชุมชนแทนที่จะเป็นประโยชน์ของ

                                                  
19 เพ่ิงอ้าง. 
20 เพ่ิงอ้าง, น. 88. 
21 เพ่ิงอ้าง, น. 89. 
22 เพ่ิงอ้าง, น. 90-91. 
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รัฐ ดังน้ัน ผู้ที่เป็นผู้ประสานงานการประชุม หรือผู้มีอํานาจตัดสินต้องคํานึงในประโยชน์เหล่าน้ีแทนที่
จะใช้การตัดสินโดยถือประโยชน์ของรัฐฝ่ายเดียว 

2)  การให้เกียรติ (respect) หมายถึงบุคคลทุกคนมีเกียรติ และศักด์ิศรีจะได้รับการ
เคารพในการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกระทําความผิดหรือการกระทําความช่ัว หรือไม่ว่าจะเป็นคนเช้ือ
ชาติใด ศาสนา วัฒนาธรรม เพศ อายุ ความเช่ือ และสถานในสังคม ดังน้ันปัจจัยเหล่าน้ีจะต้องนํามา
พิจารณาในกระบวนพิจารณาและกําหนดมาตรการที่ต้องปฏิบัติในการประชุมกลุ่มและการให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมจะนําไปสู่ความไว้วางใจและความศรัทธาที่มี
ระหว่างกัน 

3)  ความจริงใจ (honesty) หมายถึง การพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นหลักการสําคัญใน
การไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ แทนที่จะไปค้นหาความจริงว่าผู้กระทําได้กระทําความผิดตามท่ีถูก
ฟ้องร้อง ดังน้ันในการไกล่เกลี่ย และสมานฉันท์จึงกําหนดให้ทุกฝ่ายพูดอย่างเปิดใจและด้วยความ
จริงใจเก่ียวกับการกระทําของเขาที่ได้กระทําความผิด ความรู้สึกและความรับผิดชอบในทางศีลธรรม 

4)  ความเคารพในความเป็นมนุษย์ (humility) หมายถึง การไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์
ยอมรับความมีข้อจํากัดของคน เช่น ความอ่อนแอเป็นต้น ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย หรือผู้กระทํา
ความผิดยอมมีความเป็นมนุษย์ที่มีความบกพร่อง หรือความอ่อนแอในบางเรื่อง การเคารพในความ
เป็นมนุษย์จะทําให้มีความสามารถเข้าใจข้อจํากัดของผู้กระทําความผิดหรือผลที่กระทบอันเกินกว่า
ความคาดหมายของผู้กระทําความผิดที่ได้ก่อให้เกิดแก่ผู้เสียหายได้ ดังน้ัน หลักในการเคารพในความ
เป็นมนุษย์จริงต้องมีความเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์และความเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นหลัก 

5)  การประสานงานติดต่อกัน (interconnectedness)  หมายถึง หลักประกันสิทธิ
เสรีภาพและความโปร่งใสในการพิจารณา แต่กระบวนการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ จะเน้นผู้เสียหาย
และผู้กระทําความผิดเพราะทุกคนเป็นสมาชิกในสังคม ซึ่งต้องมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์ต่อกันใน
สังคม และสังคมเองจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสมาชิกในสังคม และรับผิดชอบต่อการควบคุม
อาชญากรรม และรับผิดชอบในการให้ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดได้ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ต่อกัน 
นอกจากนี้ ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดจะมีความผูกพันในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและเยียวยา
ความเสียหายอันเกิดจากกระทําความผิดภายใต้เง่ือนไขของแต่ละคน สังคมเองก็ต้องมีบทบาทสําคัญ
ในการร่วมแก้ไขและทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น 

6)  ความรับผิดชอบ (accountability) เมื่อมีความเสียหายเกิดแก่คนอ่ืนผู้ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายน้ันจะชดใช้ผลการกระทําน้ัน การที่ผู้กระทําความผิดได้ขอโทษและกระทําการอันเป็น
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้เก่ียวข้องเป็นความรับผิดชอบที่ผู้กระทําความผิดพึงต้อง
กระทําแนวทางของการชดเชยการกระทําที่ตนได้ก่อนให้เกิดขึ้น 
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7)  การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เสียหาย (empowerment) คนทุกคนมีความต้องการ
เป็นตัวของตัวเอง และมีความเป็นอิสระแต่การกระทําความผิดทางอาญาที่ทําให้ผู้เสียหายขาดความ
เป็นอิสระนี้ เพราะบุคคลท่ีกระทําความผิดได้เข้ามาควบคุมผู้เสียหาย โดยปราศจากความยินยอม 
ดังน้ัน การไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์จึงสร้างให้ผู้เสียหายมีความเป็นอิสระ และมีความเป็นตัวของตัวเอง
มากข้ึน โดยให้อํานาจผู้เสียหายที่จะกําหนดมาตรการที่จะทําให้ผู้เสียหายได้รับผลประโยชน์จากการ
กําหนดโทษ และในคณะเดียวกันก็ให้ผู้กระทําความผิดได้มีโอกาสท่ีกําหนดว่าเขาควรจะทําอย่างไร  
ต่อการชดเชยการกระทําให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย 

ความหวัง (hope) หมายถึงการกําหนดมาตรการที่จะนํามาใช้ในกระบวนการไกล่เกลี่ยและ
สมานฉันท์เป็นความคาดหวังว่าการดําเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดีในอนาคต ซึ่งมีผลดี
ดังกล่าวไม่เพียงแต่การลดปัญหาอาชญากรรมอันเป็นผลจากการลงโทษแต่เป็นเรื่องผลท่ีจะ
เกิดขึ้นแก่ทั้งผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิด และต่อสังคมท่ีจะได้รับความสงบสุข 

 
3.3.3 ผู้มีบทบาทสําคัญในกระบวนประชุมปรึกษาหารือ 
กระบวนการประชุมปรึกษาหารือต้องมีผู้เข้าร่วมหลายฝ่ายด้วยกัน  คือ ผู้เสียหาย ผู้กระทํา

ความผิด ครอบครัวของเขา นักวิชาชีพต่าง ๆ และผู้ประสานงาน (Coordinator)ซึ่งมีส่วนสําคัญ 
ดังน้ี23 คือ 

ผู้ติดตามประสานงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการดําเนินกระบวนการประชุม
ทั้งหมดเพ่ือทําให้เกิดความแน่นอนว่ากระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์และหลักการของกฎหมายน้ี ผู้
ติดต่อประสานงาน มีหน้าที่หลายอย่างเก่ียวกับการเตรียมการประชุม และจะมีผู้ช่วยเหลือในการ
ดําเนินการเป็นทีมงานของพนักงานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ติดต่อประสานงานทําหน้าที่
เป็นผู้จัดการในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นผู้แจ้งข้อมูล อํานวยความสะดวก 
เจรจาระหว่างเด็กและเยาวชนกระทําความผิด  ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
เจ้าหน้าที่ตํารวจ และผู้เสียหาย ผู้ติดตามประสานงานเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาจากพนักงานสังคม
สงเคราะห์ พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ต้องได้รับการแต่งต้ัง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน the New Zealand Children and young person service (CYPS) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อยู่ในกรมประชาสงเคราะห์ 

                                                  
23 ลัดตะนา อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย–ลาว ,” ( วิทยานิพนธ์  นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต             
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น. 97-99. 
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นอกจากผู้ประสานงานที่กล่าวมาข้างบนแล้ว การเตรียมการประชุมปรึกษาหารือก็มี
ความสําคัญ ซึ่งรายละเอียด ดังน้ี 

(1) การกําหนดระยะเวลา กฎหมายกําหนดให้กระบวนการดําเนินการภายใน 21 วัน 
หลังจากได้รับสํานวนคดีกรณีที่ไม่มีการส่งคดีไปยังศาลเด็กและเยาวชนและภายใน 14 วัน ในกรณีที่
เป็นคดีที่ส่งไปยังศาลเด็กก่อนแต่ทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ทุกครั้งจะสามารถเปิดการประชุมได้
ภายในระยะดังกล่าวคดี 2 ใน 3 จะเปิดการประชุมภายใน1สัปดาห์หลังจากที่ล่าช้า ถ้าเป็นคดีที่ส่งมา
จากศาลเด็กจํานวนของคดีที่เปิดประชุมภายในกําหนดระยะเวลาจะมีมากกว่าคดีที่ถูกส่งโดยตรงไปยัง
กระบวนการประชุม กลุ่มครอบครัว แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่ตํ่า เช่น เกินกว่าก่ึงหนึ่ง 

(2) การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ผู้เสียหาย เด็กและเยาวชนกระทําความผิด สมาชิกใน
ครอบครัว บุคคลที่ครอบครัวเชิญและผู้ประสานงาน ในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดที่ส่งมา
จากศาลเด็ก ต้องมีตัวแทนของเจ้าหน้าที่พนักงานตํารวจ ทนายความเข้าร่วมด้วย 

(3) เวลาของการประชุม จะต้องกําหนดเวลาประชุมที่เหมาะสมกับครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนทําความผิดและผู้เสียหาย เช่น การกําหนดเวลาอาจจะสอดคล้องกับเวลาว่างของผู้เข้าร่วมแต่
ละคน 

(4) สถานที่ประชุม โดยท่ัวไปจะอยู่ในกรมประชาสงเคราะห์ อาจจะเป็นไปได้ว่า สถานที่
ประชุมเป็นบ้านของผู้กระทําความผิด หรือที่เรียกว่า Marea (บ้านสําหรับประชุมของ ชาวเมารี) หรือ
สถานที่ใดหน่ึงที่ครอบครัวเลือก โดยปกติแล้วครอบครัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิดจะมีความรู้สึก
สะดวกเป็นอย่างมากเมื่อมีการประชุมภายในบ้านของตน หรือบ้านประชุม 

(5) การจัดเตรียมการ ความสําเร็จของการประชุมจําเป็นต้องมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ประชุมหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงครอบครัวของผู้กระทําความผิดและครอบครัวของ
ผู้เสียหายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผลการตกลงที่อาจเป็นไปได้ในการประชุมกลุ่มครอบครัว จะต้อง
มาพร้อมกันวางแผนการลงโทษ ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ดังน้ันผู้ติดต่อ
ประสานงานบางคนจะให้ความรู้กับครอบครัว ก่อนการประชุม และกระตุ้นให้ตรวจสอบโปรแกรม 
ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ท้องถิ่นของตน 

(6) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉล่ียแล้วมีประมาน 9 คน จํานวนที่น้อยที่สุดมี 2 คนและ
มากที่สุดมีประมาน 39 คน 2 ใน 3 ในกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวทั้งหมด มีผู้เข้าร่วมประชุม
ระหว่าง 5 คน ถึง 10 คน ความแตกต่างดังกล่าวเกิดมาจากเช้ือชาติ เช่น Pakaha มีจํานวนมากที่สุด 
18 คน ชาวเมารี มีจํานวนมากท่ีสุด 39 คน 

(7) การที่ให้สมาชิกในครอบครัวเข้ามารับผิดชอบต่อความผิดที่เด็กและเยาวชนได้กระทําขึ้น
น้ัน ซึ่งเป็นมุมมองที่เหมาะสมทางด้าน วัฒนธรรมที่มองว่า เยาวชนเป็นเด็กซึ่งไม่เพียงแต่เป็น
ศูนย์กลาง แต่ยังเป็นสมาชิกของครอบครัว ขยาย ดังน้ัน ครอบครัวขยายมีทั้งสิทธิและหน้าที่ในการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชน ครอบครัวขยายและสมาชิก ภายในครอบครัวยังให้การสนับสนุน และ
คําแนะนําในการดําเนินการกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งบิดา มารดา ต้องให้การ       
สนับสนุนใ ห้คํ าแนะ นําและในคดีทั้ งหมดมีครอบค รัวขยาย เข้ า ร่ วมประ ชุมประมาณ2                    
ใน5ของกระบวนการประชุม กลุ่มครอบครัว และมีแนวโน้นว่าสมาชิกในครอบครัวขยายจะเข้าร่วม
ประชุมเพ่ิมมากข้ึนในคดีที่กระทําความผิดซ้ํา และความผิดรุนแรงที่ศาลเป็นผู้คดีเข้ามา และยังมี
จํานวนสมาชิกของครอบครัวขยายจํานวนมากข้ึนที่เข้าร่วมประชุมในคดีที่มีการประชุมมากกว่าก่ึงหน่ึง
ก่อนที่จะข้อตกลง อย่างไรก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติตัวจริงแล้วจํานวนของสมาชิกที่เข้าประชุมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนการสนับสนุนอ่ืนที่เข้าร่วมประชุม เช่น พ่ีชาย พ่ีสาว น้องชาย น้องสาว 
เพ่ือนบ้าน ครู อาจารย์  สมาชิกของกลุ่มเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้ที่มี
ความสําคัญเป็นอย่างมากที่จะให้การสนับสนุนได้ในทันทีอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลานานและมีความ
เข้าใจในตัวเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

(8) การที่ให้โอกาสผู้เสียหาย  เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหัวใจสําคัญในการผสมผสานระบบใหม่
และเป็นวิธีการที่สําคัญของความสําเร็จเป็นการกระตุ้นให้ผู้เสียหายเข้ามาร่วมในท่ีประชุม ผู้เสียหาย
เกือบทั้งหมดที่เข้ามาร่วมประชุมมีความพอใจ  และการเข้าร่วมประชุมเพราะไม่ต้องพบผู้กระทํา
ความผิด แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีน้อยกว่ากึ่งของกระบวนการประชุมในกลุ่มตัวอย่างที่มีผู้เสียหายเข้า
ร่วมประชุม เหตุผลที่ใช้กันมากในการไม่เข้าร่วมประชุมของผู้เสียหาย คือ ไม่ได้ถูกเชิญ ไม่ได้แจ้งให้
ทราบในระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าร่วม หรือไม่สามารถเข้าร่วมตามกําหนดเวลาที่กําหนด ส่วน
เหตุผลที่ผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมน้ัน อ้างว่าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง มีเจตนาช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีความเช่ือว่าผู้เสียหายจะต้องเข้าร่วม 

(9) ผู้มีวิชาชีพเข้าร่วมประชุมส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าตํารวจ คือ ตํารวจในหน่วยงาน
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกระทําความผิด Youth Aid Officer ในคดีที่ส่งมาจากศาลจะมีการแต่งต้ัง
ผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีน้อยกว่าร้อยละ 59 คดีที่มีผู้ช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสาเหตุมาจากเวลาของการประชุมไม่สะดวกที่จะมาร่วมประชุม
ด้วยบทบาทของผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย และส่วนใหญ่แล้วจะสรุปตาม
ข้อเท็จจริงการบันทึกข้อตกลงอย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกความของตนและไม่มีการแนะนํา
ให้ใส่โทษรุนแรงเกินไป ส่วนในกรณีอ่ืน ๆ จะมีบทบาทหลากหลายกันไปในการเข้าร่วมประชุมซึ่งไม่มี
ความแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์จะมีสิทธิเข้าประชุม ก็ต่อเมือกรมประชาสงเคราะห์มี
ความรับผิดชอบ อย่างเป็นทางการในการดูแลเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ส่วนเหตุผลที่มีการ
จํากัดการเข้าร่วมประชุมของนักสังคมสงเคราะห์เป็นผลสะท้อนมา จากระบบกฎหมายใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงการมุ่งเน้น จากการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชนกระทําความผิดไปสู่การทําให้เด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วพนักงาน
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สังคมสงเคราะห์จะเข้ามาร่วมประชุมเป็นอย่างมากเมื่อมีบทบัญญัติกฎหมายห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุม 
จากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานสังคมสงเคราะห์ได้เข้าประชุมร้อยละ 62 ของคดีทั้งหมด 

 
3.4 แคนาดา 

 
ประเทศแคนาดามีรากฐานจากวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง Aboriginal culture ความ    

ศรัทราของชุมชนและหน่วยงานที่ไม่ใส่องค์กรของรัฐที่ได้นํามาประยุกต์ใช้ทั่วประเทศแคนาดากับ
ผู้กระทําความผิดที่เด็กและผู้ใหญ่ในคดีอาญาเล็กน้อย หรือรุนแรงหลังช้ันศาล ในช่วงปี ค.ศ.1990   
the National Associations Active in Criminal justice ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนจํานวน 20 แห่ง ได้จัดทำข้อมูลเอกสารที่ส่งเสริมการใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ ซึ่งถือเป็น
ความรับผิดชอบสังคมสู่การพัฒนาระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม นอกจากน้ี 
ประเทศแคนาดายังได้ทําโครงการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหาย Victim 
Offender Resolutions Programme VORP เกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศแคนาดา ปี 1974 ที่เมือง 
Kitchener  ซึ่งเป็นการพบเผชิญหน้าระหว่างผู้กระทําความผิด ผู้เสียหายและชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สามารถปรับใช้ได้ในตลอดกระบวนการและช่วย
แก้ปัญหาที่เน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมมากกว่าการปรับหรือลงโทษ24  

ในคดีที่เป็นเด็กและเยาวชน มาตรา 2 และมาตรา 4 ของ the Young Offender Act 
1985 รวมถึงมาตรา 5 ของ the Youth Criminal justice Act 2003 ได้บัญญัติให้ใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาตรการทางเลือกแทนกระบวนการทางศาล ทั้งน้ี โครงการกระบวนการ
ยุติธรรมในคดีอาญา โดยจะต้องความเข้าใจและทําให้ทุกฝ่ายยอมรับที่จะร่วมโครงการและผู้เข้ารวม
โครงการจะขอถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการในข้ันตอนใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการตาม
โครงการท้ังการประชุม การประชุมล้อมวง หรือการประนีประนอมระหว่างผู้กระทําความผิดกับ
ผู้เสียหาย จะต้องเป็นการเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจมีข้อตกลงชัดเจนร่วมกัน สามารถถอนตัว
จากโครงการในขั้นตอนใดก็ได้ มีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในทุกข้ันตอน ต้องสร้าง
ความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ผลการดําเนินโครงการจะนําไปใช้เป็นพยานในช้ันศาลไม่ได้ 
และจะมีการประเมินผลโครงการสมํ่าเสนอเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและบรรลุ
วัตถุประสงค์25 
                                                  

24 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,     
น. 105. 

25 เพ่ิงอ้าง, น. 106. 
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แต่ละชุมชนของประเทศแคนาดามีความแตกต่างกันสามารถปรับใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
และสมานฉันท์ตามความเหมาะสมและยังได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ ดําเนินโครงการ หรือผู้
ประสานงานโครงการท่ีจะต้องผ่านการฝึกอบรมกระบวนการเชิงสนามฉันท์ ต้องเรียนรู้การเตรียม
โครงการประชุมที่ดี เช่น สถานที่ประชุม การอํานวยความสะดวก การบันทึกการประชุม และประเทศ
แคนาดาได้นําโครงการของประเทศออสเตรเลียมาใช้กับคนพ้ืนเมืองในแคนาดา Canada First 
Nation People ด้วย26  อย่างไรก็ตาม รัฐ Alberta เมืองหลวง Edmonton มีโครงการการประชุม
ของชุมชน Community Conferencing Programme ที่เยาวชนกระทําความผิด จะไม่ถูกดําเนิน
ตามกระบวนการยุติธรรมแต่จะมีบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
และมีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีช่วยโน้มน้าวให้ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดได้แสดงความรู้ในสิ่ง
ที่เกิดขึ้น หาข้อสรุปเพ่ือชดใช้และเยียวยาผลจากการกระทําความผิดน้ัน และจะกําหนดโทษโดยการ
กล่าวคําขอโทษรวมถึงการลงนามในสัญญาที่กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนและ
ผู้เสียหาย ซึ่งจะมีหลายฝ่ายเก่ียวข้องกับโครงการประชุม ต้ังแต่ผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิด ครอบครัว 
เจ้าหน้าที่ตํารวจ และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน27 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ประเทศแคนาดาอาจใช้มาตรการทางเลือกหรือให้คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนพิจารณา ซึ่งหาก
มาตรการทางเลือกดังกล่าวบรรลุก็จะมีผลให้มีการชะลอการดําเนินคดีน้ัน อาจจะกําหนดโทษโดยที่
ประชุม เพ่ือช่วยเหลือผู้พิพากษาในการกําหนดโทษที่เหมาะสม โดยการทําคําพิพากษาอาจจะ
กําหนดการชดใช้เยียวยาแก่ผู้เสียหายมากข้ึน อีกทั้งการลงโทษที่ประชุมดังกล่าวยังอาจมีส่วน
สนับสนุนชุมชนในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทําความผิดด้วย28 

 
3.4.1 มาตรการทางเลือกนอกกระบวนการยุติธรรม  
มาตรการทางเลือกนอกกระบวนการยุติธรรม Alternative measures ได้กําหนดไว้ 
“Young Offenders act (YOA) Chapter y-1” มาตรา 4 สรุปข้อบัญญัติ ดังน้ี29 
มาตรการทางเลือกนอกกระบวนการยุติธรรม Alternative measures สามารถนําไปใช้ใน

การดําเนินคดีเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดแทนการดําเนินคดี โดยใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางศาลภายใต้กฎหมาย คือ 1)มาตรการที่ใช้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมมาตรการทางเลือกนอก
                                                  

26 เพ่ิงอ้าง, น. 107. 
27 เพ่ิงอ้าง, น. 108. 
28 สํานักงานวิชาการสํานักอัยการสูง สํานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา,    

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น. 132. 
29 ลัดตะนา อินทพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 103-104. 
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กระบวนการยุติธรรมที่ใช้อํานาจโดยอัยการ หรือผู้แทน หรือโดยบุคคล หรือบุคคล ที่ได้รับการแต่งต้ัง
จากผู้ว่าการจังหวัดในศาลจังหวัด 2)บุคคลที่เป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการน้ีจะต้องพอใจว่ามีความ
เหมาะสมที่จะต้อง พิจารณาถึงความจําเป็นของเด็กและเยาวชนและประโยชน์ของสังคม 3) เยาวชนที่
ได้รับแจ้งในการเข้าร่วมมาตรการทางเลือกกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการให้
ความยินยอมในการเข้าร่วมในข้อน้ี 4) ก่อนที่จะให้ความยินยอมเข้าร่วมในมาตรการทางเลือกกระบวน
ยุติธรรม เยาวชนต้องได้รับคําแนะนําเก่ียวกับสิทธิการมีผู้แทนเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และได้รับโอกาส
อันเหมาะสมในการปรึกษากฎหมาย 5) เยาวชนยอมรับผิดชอบสําหรับการกระทําความผิด หรือความ
ประมาทที่เป็นมูลเหตุของความผิดที่เยาวชนถูกกล่าวหา 6) ในความเห็นของอัยการ หรือผู้แทนคดีมี
พยานหลักฐานพอฟ้องฐานความผิด 7) ไม่มีข้อห้ามประการใด ๆ ทางกฎหมายในการฟ้องคดีของเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิด 

มาตรการทางเลือกนอกกระบวนการยุติธรรม Alternative measures ไม่สามารถนําไปใช้
กับเด็กและเยาวชนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิด ถ้าหากว่าเยาวชนผู้น้ัน ได้ปฏิเสธในการเข้า
ร่วม หรือไม่ได้เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด แสดงความต้องการของเยาวชนออกมาว่าต้องการให้
ดําเนินคดีในความผิดของตนโดยศาลเด็ก และคํารับสารภาพ หรือถ้อยคํายอมรับในความรับผิดชอบ
ต่อการกระทํา หรือความประมาทท่ีทําโดยเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเพ่ือเป็นเง่ือนไขของ
การดําเนินการกับเยาวชนโดยมาตรการทางเลือกนอกกระบวนการยุติธรรม ไม่สามารถไปรับฟังเป็น
พยานหลักฐานโต้แย้งกับเยาวชนในกระบวนการใด ๆ ในทางอาญาหรือทางแพ่ง 

 
3.4.2 เงื่อนไขของการดําเนินมาตรการทางเลือกกระบวนการยุติธรรม 
บุคคลที่เข้าร่วมในการดําเนินมาตรการทางเลือกกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการ ผู้แทน 

หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้อํานาจในการดําเนินการได้พิจารณานํา
มาตรการดังกล่าวน้ีมาใช้กับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ผู้พิจารณาจะต้องเห็นว่า มาตรการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม “ความจําเป็นของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด และประโยชน์ต่อสังคม” 
การใช้มาตรการดังกล่าวเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้ความยินยอม และมีสิทธิปรึกษากับที่
ปรึกษาทางกฎหมายก่อนให้ความยินยอมตามโอกาสท่ีเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดต้องให้มีความยินยอมดําเนินตามมาตรการทางเลือกกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ี 
เด็กและเยาวชนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตน เช่น เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับสารภาพว่า
ได้กระทําความผิด และยินยอมรับผิดชอบในการกระทําความผิดของตน แต่ถึงแม้ว่าเยาวชนจะต้องรับ
สารภาพเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแล้วก็ตาม กฎหมายยังได้กําหนดให้พนักงานอัยการต้อง
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พิจารณาตรวจสอบแล้ว คดีเด็กและเยาวชนมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องคดีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดต่อศาลด้วย30 

 
3.4.3 วิธีการ มาตรการทางเลือกนอกระบบศาล 
นอกจากมาตรการทางเลือกนอกกระบวนการยุติธรรม Alternative measures และ

เง่ือนไขของการดําเนินมาตรการทางเลือกกระบวนการยุติธรรม ที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเทศแคนาดายัง
ได้กําหนดวิธีการ มาตรการทางเลือกนอกระบบศาล คือ การกล่าวตักเตือน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ตํารวจแต่เพียงอย่างเดียวโดยปกติเมื่อว่ากล่าวเตือนแล้วจะไม่มีการบันทึกข้อมูลการกระทําความผิด
ของ เ ด็กและ เยาวชนไว้  และโปรแกรมสํ าหรับการ หัน เหค ดีก่ อนการแจ้ งข้ อกล่ าวหา                    
Pre-charge Diversion Program เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจส่งคดีไปยังหน่วยอ่ืนในชุมชน          
โดยกําหนดให้การใช้โปรแกรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอัยการจังหวัดหรือเขตเสียก่อน แต่ 
“เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจให้คําแนะนําไปยังพนักงานอัยการ” เพ่ือให้อัยการเป็นผู้ตัดสินใจส่งคดีไปยัง
โปรแกรมดังกล่าว หรือ “เจ้าหน้าที่ตํารวจมีอํานาจหน้าที่ส่งคดีไปโดยตรง” ก็ได้ แต่ต้องขึ้นกับเขต
อํานาจของศาลจังหวัดซึ่งบางจังหวัด “ผู้อํานวยการสังคมสงเคราะห์เด็ก” ก็เข้ามาเก่ียวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจด้วย อย่างไรก็ตาม การนําเอาวิธีการระบบสังคมสงเคราะห์ มาใช้ปฏิบัติ ต่อเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดและให้เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมใช้ดุลพินิจ การปฏิบัติหน้าที่
ต้องตระหนักถึงหลักการสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้ “การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสําคัญ” ซึ่งหลักสําคัญของกฎหมายที่ให้สิทธิอํานาจเจ้าหน้ที่ตํารวจในการ
ดําเนินเด็กและเยาวชนกระทําความผิด “เมื่อไม่เป็นการขัดต่อการปกป้องสังคมการไม่ดําเนินการใด ๆ 
หรือมาตรการทางเลือกอ่ืนนอกจากกระบวนการยุติธรรมภายใต้กฎหมาย จะถูกนํามาพิจารณาสําหรับ
การดําเนินการกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด” 

 
3.5 ฝรั่งเศส 

 
ประเทศฝร่ังเศสมีหลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง

ผู้ เสียหายกับผู้กระทําความผิดน้ันมาจากการผสมผสานของการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ               
(ปี 1993 - ปี 1999)ของประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญาพระราชกฤษฎ ีกาและวิธีปฏิบัติออก 
โดยสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและการช่วยเหลือผู้เสียหาย (INAVEM) อย่างไรก็ตาม       
การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายมีการจัดไว้ให้สําหรับคู่กรณีที่จะเข้าสู่การไกล่เกลี่ย the code of 
                                                  

30 ลัดตะนา อินทพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 104.  
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Criminal Procedure artcle 41 (6) ซึ่งมีผลบังคับใช้เดือน มกราคม ปี 1993  ได้กําหนดให้พนักงาน
อัยการ “สั่งให้มีการไกล่เกลี่ย ด้วยความยินยอมของคู่กรณี ก่อนที่จะมีคําสั่งใด ๆ ทางคดีน้ัน        
หากปรากฎว่าการไกล่เกลี่ยจะนําไปสู่การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการละเมิดต่อกฎหมายน้ันตลอดจนช่วยบําบัดแก้ไขผู้กระทําความผิด” อย่างไรก็ตามการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิด ใช้ทั้งในกรณีของเยาวชนและผู้ใหญ่ 
เป้าหมายที่ต้องการคือการที่ผู้กระทําความผิดสํานึกได้ในความผิดน้ัน และได้จัดการแก้ไขความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผลของการน้ันจะมีการรายงานต่อพนักงานอัยการเพ่ือประกอบการสั่งคดีว่าจะ
ฟ้อง ยุติการดําเนินการ31 เพ่ือมิให้คดีเข้าสู่ศาลจนทําให้มีปัญหากับความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม
ในปัจจุบันกระบวนการเบ่ียงเบนคดีในฝร่ังเศสมี 3 วิธีการ คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ความ
ตกลงทางอาญาและการต่อรองคํารับสารภาพ32 

 
3.5.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา 
ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา40-1(2) บัญญัติให้อํานาจดุลพินิจ

พนักงานอัยการฝรั่งเศสในการส่ังคดีอาญาที่ปรากฎหลักฐานว่ามีการกระทําความผิดหรือยกเว้นโทษ 
และพนักงานอัยการสามารถออกคําสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น  ออกคําสั่งฟ้องคดีอาญา และออกคําสั่ง
ให้ใช้มาตรการเบ่ียงเบนคดีอาญา 33 

มาตรการเบ่ียงเบนคดีที่พนักงานอัยการได้ตาม มาตรา 40-1(2) น้ันประกอบได้หลาย
มาตรการ สั่งมาตรการดังกล่าวทําให้อายุความคดีอาญาสะดุดหยุดอยู่ (มาตรา 41-1 วรรค 2 หาก 
ผู้กระทําผิดได้ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตราการที่สั่งโดยพนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการ 
ก็จะสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ในทางตรงกันข้ามแล้วหากผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดใน
มาตรการต่าง ๆ พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีอาญา 

มาตรการหน่ึงที่พนักงานอัยการนํามาใช้ เพ่ือทําให้คดีไม่ขึ้นสู่ศาลโดยมีพ้ืนฐานแนวความคิด
ของกระบวนการยุติธรรมสนามฉันท์บางส่วน คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางอาญาถูกมาใช้ในคดีเล็กๆ น้อยๆ หลายคดี ซึ่งอํานาจเริ่มให้การไกล่เกลี่ยอยู่ที่พนักงาน
อัยการ และศาลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการสายกลางระหว่างการส่ังคดีอาญากับการสั่งไม่
                                                  

31 สํานักงานวิชาการสํานักอัยการสูง สํานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา,
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น. 125. 

32 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 
112. 

33 เพ่ิงอ้าง, น. 112-113. 
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ฟ้องคดีอาญา ดังน้ัน อัยการฝร่ังเศสมักใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสําหรับคดีความผิดฐานทําให้
เสียทรัพย์ ทําร้ายร่างกายธรรมดา คดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีระหว่างเพ่ือนบ้าน อัยการจะสั่ง
ให้มีการไกล่เกลี่ยได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ไว้ ข้อเท็จจริงไม่ซับช้อน และปรากฎชัดแจ้งว่า
ผู้กระทําความผิด และผู้กระทําความผิดยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา ใน
ประเทศฝร่ังเศสให้ประโยชน์ หลายประการ คือ 

(1) ประโยชน์ทางสังคม 
ก. การลดระยะเวลาของการดําเนินคดีอาญา เมื่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการปรับ

ใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาแทนการดําเนินคดีอาญาแบบปกติ ระยะเวลาของการดําเนินคดี
อาญาก็จะลดลงหากมีการไกล่เกลี่ยตามกระบวนการแล้วระยะเวลาการยุติปัญหาข้อพิพาททางอาญา
จะใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 3 เดือน 

ข. การส่งเสริมให้ความจริงปรากฎเง่ือนไขประการสําคัญของการไกล่เกลี่ยทางอาญา คือ 
การท่ีผู้กระทําความผิดต้องยอมรับสภาพ แต่การยอมรับสภาพที่เกิดข้ึนโดยบริสุทธ์ิใจโดยมีความต้ังใจ
ที่จะเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายและสังคมจะเป็นผลให้ความจริงปรากฎ หรือความจริงอาจ
ปรากฎในกระบวนการยุติธรรมได้ยากกว่าการให้กระบวนการไกล่เกลี่ย เพราะผู้กระทําความผิด
อาจจะปฏิเสธและต่อสู้คดีและพยานหลักฐานไม่พอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้กระทํา อย่างไรก็ตาม 
บางกรณี ประเทศฝร่ังเศสที่ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดําเนินการไกล่เกลี่ย    
ทั้ง ๆ ที่พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้กระทํา หากใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ 
ผู้กระทําความผิดอาจจะหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาได้โดยง่าย แต่เมื่อใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
แล้ว พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้กระทํา ผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยยังคงมีความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและสังคมตามเงือนไขข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ย 

ค. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีใช้สังคมสงบสุขและมีความมั่นคง กระบวนการยุติธรรม
โดยรัฐไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบของกระบวนการต่อสังคม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททําให้สังคมมีความ
สงบสุขและมั่นคง เน่ืองจากการเจรจาท่ีสําเร็จคู่กรณีจะเข้าใจซึ่งกันและกันและรักษาสังคมด้วย  
อย่างไรก็ตาม พนักงานอัยการประจําเขต Valennce พบว่าเมื่อปรับใช้กระบวน การไกล่เกลี่ยพิพาท
แล้วทําให้การกระทําความผิดซ้ําลดลงด้วย 

(2) ประโยชน์ของคู่กรณี พบว่าผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดที่ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางอาญาแล้วจะได้รับผลประโยชน์หลายประการ คือ 

- ผู้กระทําไม่ต้องถูกลงโทษทางอาญา 
- การไกล่เกลี่ยที่ประสบความสําเร็จน้ันจะทําให้ผู้กระทําความผิดไม่ต้องถูกบันทึกช่ือใน

ทะเบียนประวัติอาชญากร 
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- ผู้กระทํามีโอกาสอย่างสูงที่จะสํานึกในการกระทําความผิดและกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 
ตามแนวคิดที่ว่า “การลงโทษคนที่ถูกลงโทษยอมรับย่อมมีผลดีกว่าการบังคับคนให้ถูกลงโทษ” ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้กระทําได้รับจากการยอมรับการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในข้อตกลง 
เมื่อผู้กระทําความผิดยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อตกลง การยอมรับบริสุทธ์ิใจดังกล่าวย่อมส่งผลให้
ผู้กระทําความผิดมีการเรียนรู้ที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้มากกว่าการถูกบังคับให้ต้องโทษตามคําพิพากษา
ที่กําหนดข้ึนโดยฝืนใจผู้กระทําความผิด ซึ่งผู้กระทําความผิดมักจะต่อต้านการลงโทษดังกล่าว 

(3) ประโยชน์ต่อผู้เสียหาย 
1) การได้รับคําขอโทษจากผู้กระทําความผิด กระบวนการยุติธรรมทางอาญารูปแบบ

ปกติไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้กระทําความผิดได้ขอโทษผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ ซึ่งบางกรณีการขอโทษ
อาจทําให้สภาพจิตใจของผู้เสียหายดีขึ้น แต่ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้เสียหายจะเปิดโอกาส
ให้ผู้กระทําความผิดได้ขอโทษต่อผู้เสียหาย และหาทางออกในการแก้ไขปัญหารวมกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ที่ผู้เสียหายอาจได้รับจากกระบวนไกล่เกลี่ย 

2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย กระบวนการไกล่เกลี่ยเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะให้
ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทําความผิด เพราะผู้เสียหายจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในกระบวนการดังกล่าว ในขณะที่บทบาทของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมปกติมีน้อยมาก 
กล่าวคือ เป็นเพียงแค่พยานปากหนึ่งเท่าน้ัน หากผู้เสียหายต้องการการเยียวยา ผู้เสียหายต้องย่ืนคํา
ร้อง หรือคําฟ้องขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายอีกส่วนหน่ึง34 

การไกล่เกลี่ยคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ใช้ในคดีอาญาท่ีเกี่ยวข้องคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดเท่าน้ัน แต่มีการยอมรับและนําไปใช้ในคดีอาญาทั่วไปด้วย เช่น การไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายเท่าน้ัน ส่วนสังคมและ
ตัวแทนของสังคมไม่มีส่วนร่วมและไม่มีประโยชน์โดยตรง ดังน้ัน ฝ่ายนิติบัญญัติของฝรั่งเศสจึงให้
เหตุผลในการจัดให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญา ดังน้ี35 

(1) เป็นกระบวนการลดค่าใช้จ่ายของรัฐ ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมแบบเต็ม
รูปแบบ 

(2) เป็นกระบวนการท่ีทําให้ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) เป็นกระบวนการที่น่าจะทําให้สังคมกับสู่ความสงบ 
                                                  

34 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 
114-115. 

35 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่11, น. 173-174.  
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(4) เป็นกระบวนการท่ีทําให้ผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดมีโอกาสได้พบปะกันใกล้ชิด เพ่ือ
คืนดีกัน ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมปกติไม่ได้เปิดโอกาสดังกล่าว 

(5) เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายประหยัดค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น ค่าทนายความ ค่าดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา เพราะ
เมื่อไกล่เกลี่ยสําเร็จ ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา การดําเนินคดีเต็มรูปแบบก็ไม่จําเป็น จึงไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม 

รองศาตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ให้ความเห็นว่า “การไกล่เกลี่ยคดีอาญา” ของฝรั่งเศส
เป็นแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บางส่วนที่เป็นความตกลงจะยุติการดําเนินคดีอาญา
ระหว่างผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหาย ซึ่งในคดีทําให้เสียทรัพย์ ทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับความ
บาดเจ็บ คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีระหว่างเพ่ือนบ้าน พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งให้มีการไกล่
เกลี่ยคดีอาญาได้ แต่อย่างไรก็ดี การไกล่เกลี่ยคดีอาญาน้ันไม่มีผู้ตรวจสอบโดยตรง ทั้งน้ีการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาจะต้องเข้าเง่ือนไขว่า การไกล่เกลี่ยคดีน้ันจะเป็นช่องทางให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา
มากกว่าการดําเนินคดีในศาลและจะทําให้ผู้กระทําความผิดกลับสู่สังคมโดยไม่กระทําความผิดอีก โดย
ผู้ทําการไกล่เกลี่ยคดี จะต้องเป็นคนกลางที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะและได้รับการแต่งต้ังโดย
พนักงานอัยการ โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะเผชิญกับผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดมาเจรจากัน แล้วทําบันทึก
ข้อตกลงในเชิงสมานฉันท์ จากนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะรายงานไปยังพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการจะ
สั่งไม่ฟ้อง โดยพิจารณาว่าผู้กระทําความผิดได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ เช่น กําหนดระยะเวลา 1 ปี 
ผู้กระทําความผิด ต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีและไม่กระทําความผิดซ้ําอีก พนักงานอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้อง 
“การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเป็นการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ36 

 
3.5.2 กระบวนการสมานฉันท์ในคดีเด็กและเยาวชน37 
ในฝรั่งเศสคดีความอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดจะไม่อยู่ในกระบวนพิจารณา

คดีอาญาทั่วไป กฎหมายฝร่ังเศสมุ่งเน้นการปรับใช้มาตรการให้การศึกษา เด็กและเยาวชนที่กระทํา
ความผิดมากกว่าการลงโทษ อย่างไรก็ตาม กฎหมายสมัยแรกที่วางหลักการดําเนินคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด รัฐกําหนด ปี 1945 และหลังจากน้ันได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและ
                                                  

36 ปกป้อง ศรีสนิท, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การนํากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในช้ันพนักงานอัยการ: ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555), น. 322. 

37 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 
122-123. 
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เยาวชนกระทําความผิดอีกหลายครั้ง การแก้ไขคร้ังใหญ่โดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 9 กันยายน 2000      
จนกระทั้งล่าสุดมีการแก้ไขโดยรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2007 เมื่อเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด มาตรการฟ้ืนฟูและให้การศึกษาเด็กและเยาวชนจ่ึงไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
กฎหมายฝร่ังเศสกําหนดวิธีพิจารณาสําหรับเด็กและเยาวชนให้แตกต่างกับวิธีพิจารณาปกติทั้งในแง่มุม
ขององค์กรที่ ตัดสิน เช่น การจัดต้ังศาลเด็กหลายประเภทและในแง่กระบวนการพิจารณา             
เช่น การควบคุมตัวเด็กระหว่างพิจารณา 

นอกจากวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ฝรั่งเศสยังได้กําหนดพิเศษ 2 
มาตรการเพ่ือใช้สําหรับเด็กและเยาวชนกระทําความผิด โดยทั้ง 2 มาตรการ ได้รับแนวความคิดเชิง
สมานฉันท์บางส่วน คือ การเจรจาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการเยียวยาทางอาญา 

(1) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเหมือนกันกับกรณี
ผู้ใหญ่เป็นผู้กระทําความผิด โดยพนักงานอัยการให้ดุลพินิจสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยกรณีที่เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดได้ หลักการ แนวคิด และวิธีการจึงเหมือนกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีความผิด
เล็กน้อยทั่วไป 

(2) การเยียวยาทางอาญาเป็นมาตรการที่ถูกนํามาใช้โดยรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 4 มกรคม 
1993 โดยรัฐบัญญัติดังกล่าว ได้แก้ไขเพ่ิมเติมจากรัฐบัญญัติฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 1845 อันว่าด้วยการ
กระทําความผิดอาญาและพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชน โดยกําหนดเป็นมาตรา 21-1 บัญญัติว่า 
“อัยการจังหวัด ศาลไต่สวน หรือศาลตัดสินคดีมีอํานาจเสนอมาตรการเยียวยาทางอาญาเพ่ือประโยชน์
กับผู้เสียหายให้สั่งการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายเท่าน้ัน 

ในกรณีที่มาตรการดังกล่าวถูกเสนอให้นํามาใช้กับผู้กระทําความผิดก่อนที่จะมีการฟ้องร้อง
คดีอาญาอัยการจังหวัดจะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทําความผิดก่อน และผู้แทน
โดยชอบธรรมด้วยและให้ทําเป็นหนังสือรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงในสํานวนคดีบทบาทบัญญัติในวรรคก่อน
ให้ใช้กับศาลไต่สวนด้วย 

กรณีที่มาตรการเยียวยาได้รับการสั่งโดยศาลท่ีทําหน้าที่ตัดสินคดีให้ศาลรับข้อสังเกตของ
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดรวมทั้งผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยผู้มีอํานาจดําเนินการให้มีการเยียวยา
ทางอาญา คือ หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ให้การฟ้ืนฟูและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด (Protection judiciaire de la jeunesse) หรือบุคคลธรรมดา หรือองค์กรอิสระที่ได้รับการ
รับรองภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดโดยรักฤษฎิดา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเยียวยาทางอาญา บุคคลผู้มี
อํานาจดําเนินการดังกล่าวจะต้องรายงานผลต่ออัยการจังหวัด หรือศาลไต่สวน หรือศาลตัดสินแล้วแต่
กรณี” 

อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ทําการไกล่เกลี่ย ซึ่งบุคคลที่สมาคม
ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในขณะที่การเยียวยาเป็นกระบวนการที่เยียวยา
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เป็นกระบวนการที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยงานของ
รัฐที่มีหน้าที่ ให้การฟ้ืนฟูและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด นอกจากนี้ 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีลักษณะของกระบวนการสมานฉันท์เพราะเป็นกระบวนการท่ีตกลง
กันระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดในขณะที่สังคมไม่มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาการเยียวยาทางอาญาแล้วจะพบว่ามีลักษณะกระบวนการเชิงสมานฉันท์
บางส่วนในอีกรูปแบบหน่ึง ผู้กระทําความผิดได้เยียวยาชดใช้ให้กับสังคม โดยขอความร่วมมือจาก
สังคมรวมทั้งให้กลับตัวเพ่ือกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม กระบวนการไกล่เกลี่ย
มุ่งเน้นให้เกิดข้อตกลงประนีประนอมยอมความ (transaction) ในขณะที่กระบวนการเยียวยาทาง
อาญามุ่งเน้นให้การศึกษาและฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

 
3.6 ญี่ปุ่น 

  
จากการประสบผลสําเร็จของประเทศญี่ปุ่น เพราะเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่นได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการแก้ไขผู้กระทําคามผิดและการฟ้ืนฟูชุมชนเป็นเร่ืองสําคัญและได้มีการพิสูจน์แล้วว่าวิธีการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการแก้ไขพฤติกรรมอาชญากร ไม่ว่าตํารวจ พนักงานอัยการ และศาลต่างมี
ความคิดร่วมกันที่จะแก้ไขผู้กระทําความผิดย่ิงกว่าการลงโทษโดยการตัดผู้กระทําความผิดออกจาก
สังคม โดยปกติแล้วผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการสารภาพและแสดงความ
เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการขอให้ผู้เสียหายให้อภัย และยืนหนังสือที่เป็นผลการเจรจาตกลงกับ
ผู้เสียหาย และในเมื่อผู้เสียหายให้อภัยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษสถาน
เบาหรือมีการสั่งยุติคดี38 

 
3.6.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการดําเนินคดีอาญา39 
ในสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจะ “ขอโทษและให้อภัย” (apology forgiveness) ซึ่ง

วัฒนธรรมดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ ข้อดี ทําให้สังคมญี่ ปุ่นเป็นสังคมแห่งการ
ประนีประนอมซึ่งทําให้สังคมสงบสุขและสมานฉันท์ในขณะที่ข้อเสียก็ทําให้คดีอาญาน้ันผู้เสียหายอาจ
                                                  

38 ลลิตา ปนุตติกร, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในช้ันก่อนฟ้อง ศึกษาในชั้น     
การสั่ งค ดีของพนักงานอัยการ ,” ( วิทยานิพนธ์  นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิ ติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น. 54.  

39 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,      
น. 128-130. 
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ไม่ได้รับการเยียวยาทั้ง ๆ ที่ประเทศญี่ ปุ่นได้มีกฎหมายเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหาย       
(Crime victims Benefil Paymant law) ต้ังแต่ ปี 1981 แต่ผู้เสียหายไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 
จนกระทั่ง ปี 1996 ผู้เสียหายส่วนมาก ในประเทศญี่ปุ่น ไม่พอใจหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่
ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล รวมทั้งผู้กระทําความผิด โดยผู้เสียหายรู้สึกโดดเด่ียวและไม่ได้รับการ
ดูแลจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่าที่ควร อีกทั้งไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการดําเนินคดีนํา
ผู้กระทําความผิดมาลงโทษ 

การขอโทษ (apology) หมายถึง การสารภาพ (Confession) การยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําที่ตน ได้กระทําแม้ว่าตนไม่ได้กระทําความผิด เมื่อผู้กระทําความผิดได้ดําเนินการขอโทษแล้ว 
ฝ่ายผู้ เสียหายก็ตอบแทนด้วยการให้อภัย (forgiveness) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม (haditus) ที่ทําให้เกิดความสงบสุขในสังคม หลักการดังกล่าวกลายมาเป็นหลักที่เรียกว่า 
“principle of wa” 

Haley ได้ตัวอย่างของความสําเร็จของวัฒนธรรมการขอโทษและการให้อภัยโดยยก
เหตุการณ์หน่ึง ซึ่งมีข้อเท็จจริงมีคือ เด็กผู้ชายคนหน่ึงสร้างปัญหาให้โรงเรียน โดยข่มขู่เพ่ือนร่วมช้ัน
และกรรโชกเงินจากเพ่ือน พ่อของเด็กคนดังกล่าวซึ่งเคยเป็นครูใหญ่โรงเรียน ได้ไปพบครูประจําช้ัน
ของเด็กตามจดหมายเชิญ เมื่อพ่อของเด็กผู้ชายได้รับทราบการกระทําความผิดของลูกชายตน พ่อของ
เด็กคนน้ีได้ก้มศีรษะและขอคําขอโทษต่อหน้าลูกชายที่เป็นผู้กระทําความผิด เมื่อลูกชายเห็นพฤติกรรม
พ่อของตนลูกชายก็เร่ิมร้องไห้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมเปลี่ยนสําหรับการดําเนินชีวิตของเด็กคนน้ี
อย่างชัดเจน เด็กจะสํานึกผิดจากการท่ีพ่อขอโทษซึ่งเป็นผลให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีมากกว่า
การนําเด็กไปลงโทษ 

ตามหลัก “principle of wa”โดยผ่านทางการขอโทษและให้อภัยก็ก่อให้เกิดปัญหาในบาง
กรณี คือ 1) กระบวนการดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงบทบาทของผู้เสียหาย 2) บางคร้ังการขอโทษและการ
ให้อภัยกลายเป็นเพียงรูปแบบโดยผู้กระทําความผิดและต่างไม่ได้กระทําด้วยความจริงใจ โดยการขอ
โทษและให้อภัยขึ้นเพ่ือต้องการรักษาประเพณีการปฏิบัติเท่าน้ันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้กระทํา
ความผิดขอโทษโดยไม่จริงใจ ทําให้โอกาสกระการทําความผิดซ้ํา หรือการไม่สํานึกถึงการกระทํา
ความผิดของตนยังคงมีอยู่ 

ผลของการขอโทษและให้อภัยทําให้การกระทําความผิดทางอาญาเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ถูก
ดําเนินอย่างเป็นทางการ โดยปกติแล้วผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจะให้รับสารภาพ แสดงความ
เสียหายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ผู้เสียหายให้อภัย และยื่นหนังสือที่เป็นผลมาจากการตกลง
กับผู้เสียหายให้กับหน่วยงานของรัฐ ทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษสถานเบา หรือไม่ต้องถูก
ดําเนินคดีจากสถิติพบการขอโทษ และให้อภัยทําให้คดียุติที่ช้ันตํารวจได้ร้อยละ 40 ของคดี
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ทั้งหมดและพนักงานอัยการชะลอการฟ้องจํานวนหน่ึงในสามของคดีที่ได้รับแม้คดีจะถึงศาลซึ่งศาล
ลงโทษได้ถึงร้อยละ 99.5 แต่โดยทั่วไปศาลจะชะลอการลงโทษร้อยละ 60 ของคดีที่ขึ้นสู่ศาล 

แต่กระบวนการขอโทษและการให้อภัยก็มีผลการลดความรุนแรงของการลงโทษหรือการ
ดําเนินคดีอาญาให้กับผู้กระทําความผิดเท่าน้ันโดยผู้เสียหายไม่ได้รับผลดีอย่างใดกับการขอโทษและให้
อภัยจากการศึกษาของ  Haley พบว่าการขอโทษและให้อ ภัยเ ป็นกระบวนการระหว่าง 
ผู้กระทําความผิดกับหน่วยงานของรัฐเท่าน้ันเพ่ือที่จะไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด โดยผู้เสียหาย
ยังมีความรู้สึกไม่พอใจในเรื่องของการได้รับการชดใช้เยียวยา รวมทั้งการขอโทษอย่างจริงใจจากการ
กระทําความผิดเพราะหลายกรณีที่ผู้กระทําความผิดขอโทษผ่านทางตัวแทนหรือทนายความ การ
คํานึงถึงผู้เสียหายบทบาทของผู้เสียหายในญี่ปุ่นได้เริ่มมีมากแต่ก่อนเป็นอย่างมากในอดีตผู้เสียหายใน
ญี่ ปุ่น ไม่มีส่วนร่วมในการดําเนินคดีอาญาจนกระทั่งมี เหตุการณ์สําคัญ ๆ บางเรื่องทําให้รู้           
ความเคลื่อนไหวเพ่ือการคํานึงสิทธิของเสียหายขึ้นในญี่ปุ่นทําให้เกิดการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลาย
ครั้งเพ่ือสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา เมื่อเกิดเหตุการณ์วางระเบิดสํานักงานใหญ่บริษัท Mitsudishi 
Heavy Industry ในโตเกียว เมื่อปี 1974 เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้สังคมญี่ปุ่นตระหนักว่าการกระทํา
ความผิดอาญาเพียงคร้ังเดียวสร้างความเสียหาย (Crime Victim Payment law) ปี 1981 และในปี
เดียวกันได้จัดต้ังกองทุนบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้เสียหายจากคดีอาญา (Crime Victim Relief 
Fund) และเหตุการณ์วางระเบิดสถานีรถไฟใต้ดินในโตเกียวด้วยแก๊สชารีน (sarin gas) โดยลัทรี 
(Aum) ปี 1995 เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตระหนักที่มากข้ึนกับสังคมญี่ปุ่นถึงสิทธิของผู้เสียหาย
ในคดีอาญา ใน ปี 1999 เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหาย(National Network for Victim 
sapport) ได้ถูกต้ังขึ้นเพ่ือรักษาให้กับผู้เสียหายในคดีอาญา องค์กรน้ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายและองค์อ่ืน ๆ และ ปี 2000 สมาคมผู้เสียหายคดีอาญาและ
ครอบครัวแห่งชาติ (National Association fo Crime Victim and surviving Families) ได้ถูก
ต้ังขึ้นเพ่ือเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในประเทศญี่ปุ่น 

 
3.6.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีเด็กและเยาวชน 
สํานักงานแห่งชาติของญี่ปุ่นมีแผนการที่จะนํากระบวนการเชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดีอาญา

เด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยสํานักตํารวจแห่งชาติมีแนวคิดว่าการนํากระบวนการดังกล่าวมาใช้
น่าจะมีผลเป็นการลดจํานวนผู้กระทําความผิดซ้ําเหตุที่สํานักตํารวจแห่งชาติตัดสินใจนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้เน่ืองจากสถิติพบว่าจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดซ้ํา 
(recidivism) มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน ปี 2006 เด็กและเยาวชนอายุต้ังแต่ 14 ปี 
ถูกจับและควบคุมตัวในข้อหาว่ากระทําความผิดอาญาร้อยละ 30 ของบุคคลดังกล่าวเป็น 
ผู้กระทําความผิดซ้ํา แม้ว่าจํานวน ผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะลดลงในรอบ 3 ปี      
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แต่จํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดซ้ํากับเพ่ิมข้ึน สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงมีความห่วงใย
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปลดปล่อยจากกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ให้ดําเนินคดีอย่างเป็นทางการ
ซึ่งมีจํานวนถึงร้อยละ 70 ของคดีอาญาและเยาวชนท้ังหมด จากสถิติการดําเนินคดีอาญาที่เด็ก     
และเยาวชนเป็นผู้กระทําความผิดพบว่าร้อยละ 41.5 ศาลจะพิพากษารอการลงโทษ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
จํานวนมาก ดังน้ัน การนํามาตรการยุติธรรมสมานฉันท์มาใช้กับบุคคลดังกล่าวน่าจะมีผลเป็นการลด
อาชญากรรมที่กระทําความผิดซ้ํา40 

เดือนมิถุนายน ปี 2001 ในเขตจังหวัด Chida (Chida Prefecture)  กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายจํานวน 130 คนได้รวมกันเปิดศูนย์ประชุมกลุ่มครอบครัวสําหรับความผิดที่ผู้กระทําความผิด
เป็นเด็กและเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาวัฒนธรรมขอโทษและให้อภัยด้ังเดิมที่ตัด
ผู้เสียหายออกจากกระบวนการ โดยการประชุมกลุ่มครอบครัวจะเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเป็นบุคคลท่ี
สําคัญที่เข้าร่วมในกระบวนการประชุมเชิงสมานฉันท์เพ่ือหาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา 

กระบวนการประชุมกลุ่มดังกล่าว เริ่มต้นจากการที่ผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
จะต้องยอมรับผิด ผู้ประสานงานประชุมจะพบคู่กรณีแต่ฝ่ายเพ่ือยืนยันว่าทั้งผู้เสียหาย และผู้กระทํา
ความผิดต้องการท่ีเจรจาระงับข้อพิพาทและผลเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดสมานฉันท์ทาง
อาญาการประชุมจะเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเข้าร่วมได้ เช่น ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงาน สมาชิกใน
ครอบครัว ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด 

ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะร่วมกันกําหนดข้อตกลงในการเยียวยา เช่น ให้ผู้กระทํา
ความผิดไปฝึกอบรม ทํางานบริการสาธารณะ รวมทั้งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประชุมสามารถ
จัดขึ้นได้ก่อนการดําเนินคดีในช้ันศาล หรือศูนย์ควบคุมตัว (detention center) เพ่ือที่จะใช้มาตรการ
กําหนดโดยข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดต่อไป อย่างไรก็ตาม มาตรการการ
ประชุมดังกล่าว ได้สร้างสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ เสียหายและสิทธิของผู้กระทําความผิดใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากกว่าการขอโทษและการให้อภัย41 

 
 
 

                                                  
40 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 

131-132. 
41 เพ่ิงอ้าง. 
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บทท่ี 4 
วิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญา 

 
จากการค้นคว้าหลักการสากลในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

ระบบกฎหมาย common law และ vivil law กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ผู้เขียนเห็นว่า            
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นปัญหา กล่าวคือ 

- ปัญหากระบวนการของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด          
ของกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น ปัญหาการคุ้มครองสิทธิ ปัญหาการขาด
ความเช่ียวชาญและปัญหาการประสานงานของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

-  ปัญหาในเร่ืองมาตรการและการติดตามการปฏิบัติข้อตกลงระหว่างเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดกับผู้เสียหาย  

-  ปัญหาการฟ้องคดีอาญาของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกรณีไกล่เกลี่ย
คดีอาญาไม่สําเร็จหรือกรณีเด็กและเยาวชนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  
 
4.1 วิเคราะห์ปัญหากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด              
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
คนลาวโบราณถือว่ามนุษย์ต้องการความรัก ความเมตตา ความเป็นธรรม ไม่มีมนุษย์คนใด

ต้องการ การข่มขู่ และความไม่ยุติธรรม1 คนลาวในสมัยโบราณแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดครั้งแรกให้กล่าวเตือน ถ้ามีการกระทําความผิดสามคร้ังให้สั่งสอน และกรณีบุตรไม่ฟังความ
บิดา มารดา ให้ผู้อาวุโสเป็นผู้ พิจารณาลงโทษใส่การกระทําน้ัน นอกจากน้ี ยังได้แก้ไขตาม          
จารีตประเพณีของแต่ละชนเผ่า เพราะว่าในสมัยก่อนการปฏิบัติกฎหมายยังไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม        
เมื่อประเทศลาวได้เป็นเอกราช ปี 1975 ยังไม่มีข้อกําหนดใด ๆ ในการจัดต้ัง ต่อมาจึงมีคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีเลขที่ 53/นย วันที่ 15 ตุลาคม 1976 ได้กําหนดว่า “การกระทําที่มีความเสียหาย
เล็กน้อยไม่มีผลสะท้อนต่อความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ก็กักตัวไว้ช่ัวคราว       
เพ่ือตักเตือน สั่งสอน และชดใช้ค่าเสียหาย” และเมื่อมีข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านในสมัยน้ัน            

                                                  
1 สัมลิต บัวสีสะหวัด, กฎหมายโบราณลาว, พิมพ์คร้ังที่ 1 (นครหลวงเวียงจันทน์,1995), น. 

7.  
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มอบให้กําลังป้องกันความสงบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความยุติธรรมภายในหมู่บ้าน ต้องประสานสมทบ
กับองค์การจัดต้ังปกครองท้องถิ่นของตน ใช้ทุกความพยายามอบรมไกล่เกลี่ยให้ถูกต้องปรองดองกัน
จนสุดความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ตาม คําสั่งนายกรัฐมนตรี ปี 1976 มิได้กําหนดเกี่ยวกับ
เกณฑ์อายุกระทําความผิดของเด็กและผู้ใหญ่ ฉะน้ัน จึงเป็นปัญหาในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
กระทําผิด คําสั่งกังกล่าวเพียงแต่บัญญัติรวม ๆ ยังมิได้กําหนดชัดเจน 

ปี 1990 รัฐบาลลาวเล็งเห็นความสําคัญในความต้องการของสังคมที่ต้องการกฎหมาย     
เพ่ือใช้เข้าในการปกครองจึงได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วย
ศาลประชาชน กฎหมายว่าด้วยอัยการ กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 1990 บัญญัติว่า “ผู้เสียหาย มีสิทธิในการตกลงกับผู้กระทําผิด ซึ่งการ
กระทําที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง มีความเสียหายเล็กน้อย” อย่างไรก็ตาม ปัญหากระบวนการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นได้ว่าการกําหนด
กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดการแก้ไขคดีเด็กคือกับคดีผู้ใหญ่ หรือดําเนิน
คดีอาญาแบบทั่วไป เพราะว่ายังมิได้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน เพียงแต่กําหนดรวม ๆ ไว้กฎหมายเท่าน้ัน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1991 
เพ่ือปฏิบัติตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกฎสหประชาชาติที่มีต่อกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระทําผิด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมายและ
ข้อตกลงจํานวนหน่ึงเพ่ือแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด เช่น การตักเตือนและการไกล่เกลี่ย 

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในสมัยก่อนปัญหาการปฏิบัติกฎหมายของ
พนักงานเพราะกฎหมายยังมิได้กําหนดชัดเจน เพ่ียงกําหนดรวม ๆ เช่น ในสมัยก่อนบางท้องถ่ินได้เอา
คดีแพ่งมาเป็นคดีอาญา และบางท้องถ่ินก็เอาคดีอาญามาเป็นคดีแพ่ง อย่างน้ีเป็นต้น นอกจากน้ี 
ปัญหาทางด้านบุคลากรที่ใช้เข้าในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนยังจํากัด โดยเฉพาะ
ปัญหาการลงเก็บข้อมูล และหลักฐานต่าง ๆ ของคดีไม่ทันกลับสภาพการณ์    

ต่อมา ปี 1997 ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ังและการดําเนินการ
ของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2005 และแก้ไขเพ่ิมเติมปี 2009          
ซึ่งมีภาระบทบาทในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีการประนีประนอมโดยสันติวิธี
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจารีตประเพณีของแต่ละท้องถ่ิน มีสิทธิและหน้าที่ กล่าวคือ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งทางแพ่ง และข้อขัดแย้งทางด้านครอบครัว เพ่ือทําให้หมู่บ้านของตนมีความสงบสุขคณะหน่วย
ไกล่เกลี่ยมีสิทธิแก้ไขการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนการกระทําผิดที่มีลักษณะเบาบาง           
ความเสียหายเล็กน้อย   

นับแต่ ปี 1990 เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์คร้ังแรกที่สําคัญของมวลมนุษย์ ซึ่งผู้นําส่วนใหญ่
ของโลกได้รับรองเอาแผนการแถลงการณ์ว่าด้วยการมีชีวิต การปกป้องและการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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เมื่อมีแถลงการณ์ดังกล่าว จึงทําให้มีการดําเนินการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบรรดาประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกได้ลงนามเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหลายกว่าอนุสัญญาอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นเอกสารที่สําคัญให้แก่บรรดาประเทศท่ีลงนาม และให้จรรยาบรรณ ได้ให้
สัญญาประชาคมโลกว่า พวกตนจะทําทุกความสามารถ เพ่ือจัดต้ังปฏิบัติตามเน้ือในจิตใจของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพ่ือยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กของตนเองให้ดีขึ้น จากการที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็หน่ึงในรัฐภาคีได้ลงนามรับเอาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
อย่างไรก็ตาม หลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ารวมเป็นภาคีแล้ว รัฐบาลลาวต้องได้
รายงานผลการจัดต้ังปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ให้คณะกรรมธิการของ
สหประชาชาติที่ ดูแลการจัดต้ังปฏิบัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเ ด็ก โดยสํานักงานในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ได้รับทราบ2  

คณะกรรมธิการ ดังกล่าวได้เสนอให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งหน่ึงในคําเสนอ คณะกรรมการได้ช้ีแจงว่าประเทศลาวยัง
ขาดระบบยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จากการเสนอของคณะกรรมธิการดังกล่าว รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตกลงไว้ว่าจะรับเอาคําเสนอของคณะกรรมธิการน้ันมา
พิจารณา ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดข้ึนจากผลการตัดสินใจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่อยากให้กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเกิดข้ึนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตามเน้ือในของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก      
และเยาวชนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก กระบวนการ
ดังกล่าวได้แยกออกเป็นสองวิธี กล่าวคือ ประการแรก แก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรม ประการสุดท้าย แก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดตามกระบวนการยุติธรรม 
ฉะน้ัน ผ่านการศึกษาค้นคว้าข้างบน ผู้เขียนเห็นว่าระหว่างกฎหมายราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นําใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้าในการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดทุกขั้นตอน กล่าวคือ ประการแรก การดําเนินคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด           
ของราชอาณาจักรไทย เร่ิมแต่ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งมีกํานันบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ทําหน้าที่ตาม
กฎหมายในการป้องกันความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และความเป็นระเบียบ
ระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน ประการที่สอง กระบวนการดําเนินคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถทํา
การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดส่งให้อัยการทําการไกล่เกลี่ย กรณีไม่สามารถไกล่
                                                  

2 กระทรวงยุติธรรม, โครงการทดลองศาลยุติธรรมเด็กโดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร
ช่วยเหลือเด็กอังกฤษ, หนังสือสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมงานยุติธรรมเด็ก, (2001), น. 4. 
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เกลี่ยสั่งฟ้องข้ึนศาล ประการที่สาม กระบวนการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดสามารถ
จัดทําการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดตามสิทธิและบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย ประการที่สี่ การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดฝ่ายปกครองก็มี
อํานาจในการไกล่เกลี่ย ประการสุดท้าย การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยศาลเด็ก 
หรือคณะศาลเด็ก 

 
4.1.1 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของกฎหมายของสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้ารวมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ปี 1989 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงรายงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนต่อคณะกรรมธิการของสหประชาชาติในการจัดต้ังปฏิบัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 
คณะกรรมธิการของสหประชาชาติได้เสนอให้สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาวสร้างระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนขึ้นและตามปฏิบัติตาม 8 หลักการ กล่าวคือ3  ประการ
แรก เคารพสิทธิเด็ก ประการที่สอง นําเด็กและเยาวชนกระทําผิดออกจากระบบศาล เช่น พยายามนํา
เด็กที่กระทําความผิดออกจากระบบศาลด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและอบรมอยู่ขั้นชุมชนประการที่สาม ให้
มีมาตรการลงโทษต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยไม่มีการกักขัง เว้นแต่กรณีร้ายแรง เช่น ฆ่า
คน ข่มขืนทําชําเรา ประการที่สี่ ควรให้มีการประกันตัว เว้นแต่คดีร้ายแรง ประการที่ห้า การกักขัง 
ควรจะเป็นมาตรการสุดท้าย ประการที่หก จะอยู่ในกรณีใดก็ตาม ไม่ควรเอาเด็กและเยาวชนไปกักขัง
รวมกับนักโทษผู้ใหญ่ หรือกักตัวไว้ในห้องพักของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือรอการสืบสวนสอบสวน ซึ่งใน
น้ันมีทั้งเด็ก และผู้ใหญ่อยู่รวมกันเด็ดขาด ประการที่เจ็ด ให้มีศาลเด็ก พร้อมทั้งมีพนักงานที่ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้วเป็นผู้รับผิดชอบศาลเด็ก ประการสุดท้าย สร้างและผลักดันให้มีแผนยุทธศาสตร์
สําหรับป้องกันอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน 

การคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 วางหลักว่า การ
คุ้มครองสิทธิเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนกระทําผิด กล่าวคือ ประการแรก จะไม่
มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือตํ่าช้า จะไม่มีการ
ลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ที่ไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวสําหรับความผิดที่กระทําโดย
บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ประการที่สอง จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วย
                                                  

3 กระทรวงยุติธรรม, โครงการงานยุติธรรมเด็กโดยการสนับสนุนจากองค์กรช่วยเหลือเด็ก
อังกฤษ, เน้ือในสําคัญของกฎหมายสากลเก่ียวกับงานยุติธรรมเด็กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,             
(2002), น. 4. 
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กฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุม กักขัง หรือจําคุกเด็ก จะเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็น
มาตรการสุดท้ายเท่าน้ัน และให้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม ประการที่สาม เด็กทุกคนที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และด้วยความเคารพในศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์  และลักษณะที่คํานึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยน้ัน โดยเฉพาะเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะ
ถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก และเด็กมีสิทธิติดต่อ
กับครอบครัวทางหนังสือ และการเย่ียม เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ ประการสุดท้าย เด็กทุกคนที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หรือทางอ่ืนที่เหมาะสมโดยพลัน 
ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล หรือหน่วยงานท่ี
มีอํานาจที่เป็นอิสระ และเป็นกลาง และที่จะได้รับคํารับคําวินิจฉัยโดยพลันต่อการดําเนินการเช่นว่าน้ี4  

รัฐภาคีจะดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูทั้งทางร่างกาย และจิตใจและการ
กลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใด ๆ การแสวงหาประโยชน์การ
กระทําอันมิชอบ การทรมาน หรือการลงโทษ  หรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือตํ่าช้า โดย
รูปแบบอ่ืน หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟ้ืนฟู หรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าวจะเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การเคารพ หรือศักด์ิศรีของเด็ก5 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วได้ออก
กฎหมายปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กได้กําหนดการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในทุก
ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนน้ัน ต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทําผิด รัฐปกป้องสิทธิอิสรภาพ และสิทธิประชาธิปไตยของประชาชน 
ที่ไม่มีใครจะละเมิดได้ ทุกองค์กร และพนักงานของรัฐต้องเผยแพร่อบรมบรรดานโยบาย และระเบียบ
กฎหมายให้ประชาชนทราบ และพร้อมกับจัดต้ังปฏิบัติเพ่ือรับประกันสิทธิและผลประโยชน์อันชอบ
ธรรมของประชาชน ห้ามทุกการกระทําแบบอาชญาสิทธ์ิ ข่มขู่ อันจะก่อความเสียหายถึงเกียรติศักด์ิศรี 
ร่างกาย ชีวิต จิตใจ และทรัพย์สมบัติของประชาชน6 และพลเมืองลาวมีสิทธิโดยไม่มีใครจะล่วงละเมิด
ได้ทางด้านร่างกาย เกียรติศักด์ิศรี และเคหะสถาน นอกจากน้ี จะไม่ถูกจับตัวหรือตรวจค้นเคหสถาน
ถ้าหากไม่มีคําสั่งของอัยการ หรือศาล เว้นแต่ในกรณีที่กําหนดไว้ในกฎหมาย7  

                                                  
4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ข้อ. 37  
5 เพ่ิงอ้าง, ข้อ. 39 
6 รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2003 มาตรา 

6 
7 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 42 
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เพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกฎหมาย
อาญาของประเทศลาวยังได้กําหนดมาตรการต่อบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ที่ได้กระทํา
ความผิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมนั้นต้องนําใช้มาตรการ กล่าวคือ8 ประการแรก ให้ไปขอโทษ
ผู้ เสียหายด้วยวิธีอันเหมาะสม ประการที่สอง ใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งโดยบิดา มารดา             
หรือผู้ปกครอง ประการที่สาม ส่งให้ผู้ปกครองเด็กติดตามอบรม ประการสุดท้าย ส่งให้องค์กรปกครอง
บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรจัดต้ังสังคมติดตามอบรมส่วนเด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์ หากได้กระทําความผิดในสถานลหุโทษ และโทษานุโทษน้ัน ศาลอาจนําใช้มาตรการ            
ที่กล่าวมานั้น  

เด็กและเยาวชนกระทําผิด มีสิทธิ คือ ประการแรก ได้รับการพิจารณาออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ในกรณีการกระทําความผิดนั้น หากไม่เป็นอันตรายร้ายแรง ประการที่สอง ได้ทราบข้อ
กล่าวหา และสิทธิในการต่อสู้คดี ประการที่สาม ได้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากทนายความ 
หรือผู้ปกป้อง ที่ถูกต้องตามกฎหมายและบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้าร่วมทุกข้ันในการดําเนินคดี
อาญา ประการที่สี่ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยไม่มีการข่มขู่ บังคับ และการใช้คําพูดที่ไม่
สุภาพ ในทุกขั้นตอนการดําเนินคดีอาญา ประการที่ห้า ได้รับการปกป้องทางด้านความลับ ในการ
ดําเนินคดี เช่น ประวัติ และข้อมูลส่วนตัว ประการสุดท้าย ได้รับสิทธิอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย9 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายกําหนดให้บิดา มารดา หรือผู้คุ้มครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไข แต่มิได้กําหนดให้แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ทนายความเข้าร่วมด้วย 
ฉะน้ัน จึงเป็นปัญหาในการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านมากท่ีสุด 
โดยเพราะท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองส่วนมากการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนเป็นการแก้ไขคดีตาม
จารีตประเพณีของคนในท้องถิ่นไม่มีมาตารการในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทําผิด 

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มิได้ไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลเน่ืองมาจากปัญหาการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 

                                                  
8 กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2005 มาตรา 

53 
9 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 51 
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ประกอบกับปัจจัยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการบังคับใช้มาตรการ
กฎหมายต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทําผิด10  

นอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขคดีเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดแล้ว ทุกข้ันตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยต้องมีกลุ่มวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และให้เจ้าพนักงานของรัฐเข้าร่วมในการไกล่
เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในเวลาดําเนินการไกล่
เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด  

ประเทศไทยเข้ารวมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 1989 เพ่ือคุ้มครองสิทธิและสวัสดิ
ภาพของเด็กทั้งสิทธิทางชีวิต เสรีภาพ ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน อาทิ รัฐธรรมนูญประเทศไทย        
ปี พ.ศ.2550 วางหลักว่า “ให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมทั้งสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อยู่หลายมาตรา มาตรการการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
สําคัญ11 สําหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายท้ัง
ร่างกาย และจิตใจเพ่ือคุ้มครองเด็ก กล่าวคือ การดูแลให้เด็กทุกคนปลอดภัยจากการถูกใช้ความรุนแรง 
การล่วงละเมิด การถูกละเลย หรือการทอดทิ้ง การถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าเด็กได้รับ
สิทธิและปกป้องจากการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ12  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมแก่เด็กและ
เยาวชน และทุกข้ันตอนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชน ควรเปิดกว้างให้กลุ่มวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยเพ่ือคุ้มครองการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิด เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกลควรได้ปรับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง   

 
 

                                                  
10 ลัดตะนา อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย–ลาว ,” ( วิทยานิพนธ์  นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต             
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น. 130.  

11 สืบค้นจาก
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/articl
e_20120821094823.pdf. 

12 สืบค้นจาก
http://www.ecpat.net/sites/default/files/Child%20protection%20Policy-CSO-.pdf. 
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4.1.2 ปัญหาของการขาดความเช่ียวชาญของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

หลักเกณฑ์ของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ประการแรก ต้องมี
ข้อมูล หลักฐานหนักแน่น และเด็กและเยาวชนกระทําความผิด รับรู้ต่อการกระทําความผิดของตน 
ประการที่สอง ต้องมีการเข้าร่วมของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้า
ร่วมทุกข้ัน ประการสุดท้าย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องวางตัวเป็นกลาง ต้องน่ิมนวล และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและเยาวชน13  อย่างไรก็ตาม คณะหน่วยไกล่เกลี่ยทุกขั้นต้องปฏิบัติตามหลักการ
ประนีประนอมโดยถือเอาการอบรมให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันน้ันมีการตกลงแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และข้อตกลงที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อิงตามการตกลงของคู่กรณี เพ่ือให้ผู้กระทําความผิดรับผิดชอบต่อ
การกระทําของตน และรับประกันการเยียวยาผู้เสียหาย การดําเนินโครงการต้องวางแผนเป็นอัน
ละเอียดที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น สรุปบทเรียนเป็นปกติในทุก ๆ ขั้นหลังจากทําการไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้งใดหน่ึง  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการขาดความเช่ียวชาญของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนมากปัญหาเกิดข้ึนในหน่วย
ไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน14 เพราะว่าคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านของสาธารณรัฐ
ประธิปไตยประชาชนลาวมิใช่นักกฎหมาย หรือมิใช่ผู้เช่ียวชาญ เป็นเพียงประชาชนภายในหมู่บ้านที่
ประชาชนภายในบ้านเป็นผู้เลือก และรับรองจากเจ้าเมือง (นายอําเภอ) ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลาง     
และเป็นเพียงผู้เสนอทางออกให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีอํานาจตัดสิน  

อย่างไรก็ตาม คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านที่อยู่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง (อําเภอ) 
ไม่เข้าใจความหมายของกฎหมายก็ทําให้การไกล่เกลี่ยไม่ไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทําให้
ผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหายมิได้รับความเป็นธรรม ปัญหาของการไม่เช่ียวชาญของหน่วยไกล่เกลี่ย
คดีเด็กระดับหมู่บ้านบางท้องถิ่นการไกล่เกลี่ยยังขาดผู้เช่ียวชาญ และยังยึดถือตามจารีตประเพณีเดิม 
การรับรู้กฎหมายของประชาชนยังมีจํากัด เน่ืองจากว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น
ประเทศกําลังพัฒนาบางท้องถ่ินหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านยังมีความรู้จํากัด การฝึกอบรม
คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนในเขตห่างไกลยังไม่ทั่วถึง 
                                                  

13 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 57 

14 ข้อตกลงของกระทรวงของรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก่อต้ัง     
และการดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยของข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค.ศ. 2009 มาตรา 12 
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การขาดความเช่ียวชาญของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดควรให้
มีการฝึกอบรบผู้ไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะขึ้นทะเบียนผู้ที่มีสิทธิทําการไกล่เกลี่ย และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ได้ผ่านวิชาเฉพาะทางด้านกฎหมายเข้ามีส่วนร่วมในหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน 

 
4.1.3 ปัญหาการประสานงานของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทํา

ความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย

สามฝ่าย กล่าวคือ ผู้เสียหาย ผู้กระทําคผิดและชุมชนโดยรัฐทําหน้าที่ประสานงาน15 อย่างไรก็ตาม 
การประสานงานของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแต่ละขั้นกฎหมายยัง
มิได้กําหนดชัดเจน ยังคลุมเครือ กําหนดเพียงแต่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเป็นช้ัน ๆ โดยไม่ได้กําหนดให้
หน่วยไกล่เกลี่ยแต่ละหน่วยประสานงานกัน ฉะน้ัน เมื่อผู้กระทําความผิดตกลงไม่ได้ เจ้าหน้าที่รัฐไม่มี
บทบาทใด ๆ เป็นเร่ืองที่คู่กรณีจะนําเร่ืองไปสู่หน่วยไกล่เกลี่ยในช้ันที่สูงกว่าเอง ฉะน้ัน กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเป็น
ปัญหาการประสานงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนแต่ละข้ันตอน 

เปรียบเทียบการประสานงานของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของ
ราชอาณาจักรไทยการประสานงานของหน่วยไกล่เกลี่ยกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจน แต่ละขั้นตอนจะมี
พนักงานของรัฐเป็นผู้ประสานงาน และประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศหน่ึงที่มีกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการประสานงานเป็นระบบและให้สิทธิอํานาจ        
แก่ผู้ประสานงานในการสัมภาษณ์ผู้กระทําความผิดก่อน เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการไกล่เกลี่ย     
และถ้าผู้ประสานงานเห็นว่าผู้กระทําความผิดมีลักษณะที่ไม่สมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย            
เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของตนเอง16ผู้ประสานงานส่ง
เรื่องให้แก่ Providre group ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรทําหน้าที่ฝึกอบรม 
และรายช่ือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และในหนังสือที่ส่งแก่ Providre group จะระบุให้ตอบรับ 
และระยะเวลาในการจัดให้มีการไกล่เกลี่ย17  

                                                  
15 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานผลการศึกษาวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553), น. 189. 

16 เพ่ิงอ้าง, น. 84. 
17 เพ่ิงอ้าง, น. 85. 
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หน่วยไกล่เกลี่ยเป็นผู้กําหนดการไกล่เกลี่ยและอาจจะเชิญตํารวจ พนักงานคุมประพฤติ เข้า
ร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ แต่ต้องมีผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดเข้าร่วม และหน่วยไกล่เกลี่ยต้องช้ี
แจ้งบทบาทของตํารวจ และพนักงานคุมประพฤติในการร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยหน่วยไกล่เกลี่ยต้องแจ้ง
ความคืบหน้าแก่ผู้ประสานงานไปยังทนายความทราบตามแบบรายงานการไกล่เกลี่ย และเมื่อผู้
ประสานงานได้รับแจ้งแล้วจะประสานงานไปยังทนายความ พนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ 
ผู้เสียหายกับผู้กระทําผิดเพ่ือให้ทราบแต่ไม่สามารถจัดให้มีการไกล่เกลี่ยได้18 

การประสานงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด ให้หน่วยไกล่เกลี่ย
แต่ละช้ันต้องมีประสานงานกัน เมื่อไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้มีหน้าที่รายงานและทําเร่ืองไปหน่วยงาน      
ที่สูงกว่า 

 
4.2 ปัญหาในเรื่องมาตรการและการติดตามการปฏิบัติข้อตกลงระหว่างเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดกับผู้เสียหาย  

 
รัฐบาลได้มีนโยบายเก่ียวกับมาตรการสกัดก้ันและต้านการทารุณ การขูดรีดเด็ก ด้วยการ

ออกมาตรการปกป้องและช่วยเหลือต่อเด็กที่ถูกการทารุณ หรือ การขูดรีด รัฐได้มอบให้กระทรวง
แรงงานเป็นองค์กรที่ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข การศึกษา ยุติธรรม การ
ต่างประเทศ ป้องกันความสงบ องค์การอัยการประชาชน องค์กรจัดต้ังสังคม กระทรวงแรงงานวาง
ระเบียบ คําแนะนํา จัดต้ังคณะกรรมการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก เพ่ือจัดต้ังปฏิบัติรวมท้ังติดตามใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน19 อย่างไรก็ตาม รัฐยังได้ส่งเสริมให้ครอบครัวจัดต้ังครอบครัวเข้มแข็ง      
และมีความสามัคคีให้การช่วยเหลือบิดา มารดา ในการปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดู และอบรมบุตร เพ่ือ
ปกป้องและช่วยเหลือเด็ก กล่าวคือ ประการแรก ให้การช่วยเหลือบิดา มารดา เพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการปฏิบัติพันธะเลี้ยงดูบุตร และอบรมเด็กตอบสนองความอยู่ดีกินดีและผลประโยชน์สูงสุดของ
ครอบครัว สร้างความสามัคคีภายในครอบครัว ประการที่สอง สกัดกั้นผลกระทบจากภายนอกต่อ
ครอบครัว ประการสุดท้าย ให้คําแนะนําและช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ครอบครัวเด็กและเยาวชนมี
ปัญหาให้คําปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยอันตรายและผลสะท้อนจากการทารุณและการขูดรีด
เด็ก20  
                                                  

18 เพ่ิงอ้าง, น. 85. 
19 กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ค.ศ. 2006 มาตรา 35 
20 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 37 
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มาตรการต่อเด็กกระทําความผิดที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ กล่าวคือ ประการแรก         
ให้ไปขอโทษผู้เสียหายด้วยวิธีอันเหมาะสม ประการที่สอง ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง โดย บิดา มารดา 
หรือ ผู้ปกครอง ประการที่สาม ส่งตัวเด็กกระทําความผิดให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ติดตาม
อบรม ประการสุดท้าย ส่งให้องค์การปกครองบ้าน หรือองค์การจัดต้ังสังคมติดตามศึกษาอบรม21

มาตรการต่อเด็กกระทําผิดที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจจะใช้มาตรการ
ข้างบนนี้ อย่างไรก็ตาม การวางมาตรการใส่เด็กกระทําผิดมิใช่ลักษณะประจาน ออกแรงงานหนัก 
หรือออกแรงงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก22  

นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา มีสิทธิและหน้าที่ กล่าวคือ ประการแรก ในการ
ติดตามเด็กกระทําความผิดเมื่อหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน หรือห้องการยุติธรรมเมือง 
เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก และหน่วยงานอัยการคดีเด็ก ประการที่สอง   
การให้คําปรึกษาแก่เด็ก ติดตาม บําบัดฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจของเด็ก ประการสุดท้าย เข้าร่วมใน
สอบถาม การสัมภาษณ์เด็ก และไกล่เกลี่ยคดีเด็ก23  

สําหรับมาตรการและการติดตามการปฏิบัติข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําผิด 
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมิได้กําหนดชัดเจน ฉะน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหา
มาตรการและการติดตามการปฏิบัติข้อตกลงของการไกล่ เกลี่ยผู้กระทําผิดและผู้ เสียหาย            
หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดแต่ละขั้นต้องมีมาตรการและการติดตามการปฏิบัติ
ข้อตกลงอย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามเด็กและเยาวชนกระทําผิด และติดตามข้อตกลงที่
ได้จากการไกล่เกลี่ย  

 
4.3 วิเคราะห์ปัญหาการฟ้องคดีอาญาของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกรณีไกล่เกลี่ย
คดีอาญาไม่สําเร็จ หรือกรณีเด็กและเยาวชนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

 
เริ่มแต่ ปี 1975 เป็นต้นมา สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาวได้ปกครองประเทศด้วย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยให้ความสําคัญในการแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
เน่ืองจากว่าเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่จะสืบทอดการปฏิบัติเพ่ือต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดน้ัน 
                                                  

21 กฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2005 มาตรา 
53  

22 กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็กสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ. 2013 
มาตรา 36  

23 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 22 
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เพ่ือปกป้องและพัฒนาประเทศในอนาคต ดังน้ัน รัฐจึงได้ออกกฎหมาย เช่น กฎหมายอาญา    
กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก และ
กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเด็ก24 

ขั้นตอนการรับคําร้องของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่ บ้านตามที่กําหนดไว้ใน     
กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก กล่าวคือ ผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดมี
สิทธิย่ืนคําร้อง หรือคําเสนอให้หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านจัดทําการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและ
เยาวชนที่ส่งมาจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หรือส่งมาจาหน่วยงานอัยการคดีเด็ก ที่เห็นว่า
การกระทําผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรณีคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับ
หมู่บ้านไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ส่งคดีเด็กและเยาวชนให้ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) เป็นผู้ไกล่
เกลี่ย กรณีห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ส่งบทบันทึกให้หน่วยงาน
สืบสวนสอบสวนคดีเด็กไกล่เกลี่ย กรณีหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ สรุป
สํานวนคดีส่งให้อัยการเพ่ือพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาล 

จากท่ีกล่าวมาข้างบนปัญหาการฟ้องคดีอาญาของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
กรณีไกล่เกลี่ยคดีอาญาไม่สําเร็จ หรือกรณีเด็กและเยาวชนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ปัญหาการบัญญัติ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบางมาตราบัญญัติขัดกัน เช่น กฎหมายว่าด้วย
การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2006 มาตรา 
56 ได้กําหนดว่า “ในกรณีห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จคู่กรณีมีสิทธิฟ้อง
ต่อศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก” และมาตรา 58 บัญญัติว่า “การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนของ
องค์การสืบสวนสอบสวนไกล่เกลี่ยคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ภายในกําหนด 30 วัน และไกล่
เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนที่ส่งมาจากห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ กรณี
องค์การสืบสวนสอบสวนไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนไม่สําเร็จ ต้องสรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการเพ่ือ
พิจารณาสั่งฟ้องต่อศาล อย่างไรก็ตาม เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ผู้เขียนเห็นว่า การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนกระทําผิด เมื่อหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ไม่ว่าจะรับคําร้องจากคู่กรณี หรือ
สํานวนส่งมาจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก และหน่วยงานอัยการคดีเด็ก ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
การดําเนินคดีอาญาทั่วไป เช่น คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ก็ส่งบท
บันทึกการไกล่เกลี่ยให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กไกล่เกลี่ย กรณีไม่สําเร็จ ทําการสืบสวนสอบถาม
เด็ก ส่งให้อัยการไกล่เกลี่ย กรณีไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จพิจารณาสั่งฟ้องขึ้น ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก   
                                                  

24 สัมภาษณ์ท่าน กิสิน ศรีพันธ์งาม, อดีตรองอัยการสูงสุด อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวง
ยุติธรรม ปัจจุบัน ดํารงตําแหนงรองกรรมธิการกฎหมายสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทั้งเป็นสมาชิกแห่งชาติลาว วันที่ 2 มิถุนายม 2015. 
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หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กและหน่วยงานอัยการเด็กรับคําร้อง หรือได้รับการแจ้ง
ความจากผู้เสียหาย ค้นคว้า สรุปสํานวนคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดไปยังหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็ก
ระดับหมู่บ้านเพ่ือแก้ไข ถ้าเห็นว่าการกระทําผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี กรณีหน่วยไกล่เกลี่ยคดี
เด็กระดับหมู่บ้านไกล่เกลี่ยม่สําเร๊จ ต้องดําเนินคดีอาญาต่อไป 

ปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามบทบันทึกการไกล่เกลี่ยของ  
หน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดี
เด็ก หน่วยงานอัยการเด็กคดีเด็ก ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก เพราะกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมิได้กําหนดมาตรการและการติดตามการในการปฏิบัติข้อตกลง    
ฉะน้ัน กรณีผู้กระทําผิดไม่ปฏิบัติตามบทบันทึกการไกล่เกลี่ย หรือตามข้อตกลงต้องดําเนินคดีอาญา
ต่อไป 
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป  
 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดเบ้ืองต้นของการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน ทฤษฎีที่ใช้
เข้าในการไกล่เกลี่ย หลักการ วิธีการการไกล่เกลี่ย ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดของกฎหมายราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทั้งสองประเทศ ให้ความสําคัญในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดและ
นําเอากระบวนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในทุกข้ันตอนของการแก้ไขคดีเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด เพ่ือให้สอดคล้องกลับหลักการของสากลท่ีว่า“เด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิด เด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่
เก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เช่น เช้ือชาติ ผิวพรรณ เพศ 
ภาษา ศาสนา ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษย์ชนในศักด์ิศรี และคุณค่าของเด็กและเยาวชนต้ังแต่ขั้นตอน
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ขั้นตอนก่อนการจับกุมหรือขั้นตอนการ
พิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชน” 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สร้างกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานด้านส่งเสริม         
และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ซึ่งรัฐภาคีต้องเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการสิทธิ
เด็กแห่งสหประชาชาติ เ พ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในรัฐภาคีจะได้รับการแก้ไข           
และการคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขฟ้ืนฟู ทําให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
สามารถกลับคืนสู่สังคม หลักการ การแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นหลักการที่สอดคล้องข้อแนะนําของ
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนหรือข้อแนะนําของกรุงริยาด       
ที่รายละเอียดกําหนดไว้ ข้อ 2.4.3 บทที่ 2 

มาตรการของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมคดีอาญาเด็กและเยาวชนหรือกฎ
แห่งกรุงปักก่ิง กําหนดว่าไว้ว่า “บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี หรืออายุตํ่ากว่าน้ี ช่ึงไม่ให้ยินยอมให้ถูกลิด
รอดเสรีภาพ ควรกําหนดไว้ในกฎหมาย”  

ข้อแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือ
ข้อแนะนําแห่งกรุงเวียนนา ได้กํานหดไว้ว่า “จะไม่มีเด็กคนใดผู้ ช่ึงอายุตํ่ากว่าเกณฑ์อายุความ
รับผิดชอบทางอาญา” 
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นอกจากการค้นคว้าหลักการ การแก้ไขคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดของสากลแล้ว   
ยังได้ค้นคว้าการแก้ไขคดีอาญาเด็กและเยาวชนของประเทศที่นําใช้ระบบกฎหมายmommon law 
และ ระบบกฎหมาย civil law เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชน
กระทําความของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผล เพ่ือ
นําเอาบทเรียนของหลาย ๆประเทศไปปรับใช้ในการไกล่เกลี่ยของประเทศ 

ภายหลังราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเป็นภาคี 
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญของทั้งสองประเทศ เพ่ือปกป้อง
สิทธิและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน เพราะว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรอันล้ําค่าและทั้ง
เป็นอนาคตของประเทศ อย่างไรก็ตาม สําหรับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มจากหมู่บ้าน (ชุมชน)ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล 
(อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก หน่วยงานอัยการคดีเด็ก ศาลเด็ก หรือคณะศาลเด็ก เช่น 
หลักการที่สําคัญในการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดต้องเป็นการกระทําที่มีลักษณะ
เบาบางที่มีความเสียหายเล็กน้อยมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และต้องมีหลักฐานหนักแน่น ด้วยความ
ยินยอมของคู่กรณี นอกจากน้ี เด็กและเยาวชนต้องรับรู้การกระทําผิดของตน และคณะหน่วยไกล่
เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนต้องวางตัวเป็นกลาง   

ส่วนการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยน้ันยังมิได้รับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเต็มที่ เพราะการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน  
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังขาดการเข้าร่วมของกลุ่มมวิชาชีพ เช่น การไกล่เกลี่ย
คดีอาญาเด็กระดับหมู่บ้านบางท้องถิ่นยังไม่มีแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และ
ให้เจ้าพนักงานของรัฐเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านมีเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาว
หนุ่ม ตัวแทนสหพันธ์ผู้หญิง และผู้อาวุโสภายในหมู่บ้าน ฉะน้ัน จึงเป็นปัญหาการคุ้มครองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนกระทําความผิด อย่างไรก็ตาม เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจาก
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดทุกขั้นตอนของกระบวนการไกล่เกลี่ยต้องให้กลุ่มวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย เช่น ทางด้านการแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ และให้เจ้า
พนักงานของรัฐเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านและทุกข้ันตอนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและ
เยาวชนควรเปิดกว้างให้กลุ่มวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกลควรได้ปรับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง   

คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
มิใช่นักกฎหมาย หรือไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญ เป็นเพียงประชาชนภายในหมู่บ้านเท่าน้ันประชาชนภายในบ้าน
เป็นผู้เลือก และรับรองจากเจ้าเมือง (นายอําเภอ) คณะหน่วยไกล่เกลี่ยต้องเป็นคนกลาง เป็นเพียง     
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ผู้เสนอทางออกให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเท่าน้ันไม่มีอํานาจตัดสิน เพราะการตกลงทุกปัญหาของผู้เสียหาย
กับผู้กระทําความผิดขึ้นกับคู่กรณีเอง ดังน้ัน จึงเป็นปัญหาของการไม่เช่ียวชาญของคณะไกล่เกลี่ยคดี
เด็กระดับหมู่บ้านบางท้องถิ่นการไกล่เกลี่ยยังขาดผู้เช่ียวชาญ และยังยึดถือตามจารีตประเพณีเดิม       
การรับรู้กฎหมายของประชาชนยังจํากัดและการบัญญัติกฎหมายไม่ชัดเจน หรือยังคลุมเครือ เน่ืองจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนาบางท้องถิ่นคณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดี
เด็กระดับหมู่บ้านยังมีความรู้จํากัด เพ่ือแก้ไขปัญหาควรให้มีการฝึกอบรบผู้ไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะต้อง
ขึ้นทะเบียนผู้ที่มีสิทธิทําการไกล่เกลี่ย และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ผ่านวิชาเฉพาะวิชาการทางด้าน
กฎหมายเข้ามีส่วนร่วมในหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านที่ห่างไกล 

กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปี 2006 การประสานงานหน่วยไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแต่
ละข้ันกฎหมายยังมิได้กําหนดไว้ชัดเจน กฎหมายกําหนดเพียงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเป็นช้ัน ๆ โดยไม่ได้
กําหนดให้หน่วยไกล่เกลี่ยแต่ละหน่วยประสานงานกัน ดังน้ัน เมื่อผู้กระทําความผิดตกลงไม่ได้ 
เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีบทบาทใดๆ เป็นเร่ืองที่คู่กรณีจะนําเรื่องไปสู่หน่วยไกล่เกลี่ยในช้ันที่สูงกว่าเอง  

การดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจึงเป็นปัญหาการประสานงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะไกล่เกลี่ยแต่ละขั้นเป็นผู้
กําหนดการไกล่เกลี่ยและอาจจะเชิญตํารวจ พนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ แต่
ต้องมีผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม คณะไกล่เกลี่ยต้องแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้
ประสานงานไปยังทนายความทราบตามแบบรายงานการไกล่เกลี่ย และเมื่อผู้ประสานงานได้รับแจ้ง
แล้วจะประสานงานไปยังทนายความ พนักงานอัยการ ผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิด เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาการประสานงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนนั้น คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็ก
และเยาวชนแต่ละขั้นต้องประสานงานกันเมื่อไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้มีหน้าที่รายงานและทําเร่ืองไป
หน่วยงานที่สูงกว่า 

สําหรับมาตรการและการติดตามการปฏิบัติข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิด 
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมิได้กําหนดละเอียด ไม่ชัดเจน และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติข้อตกลงตามการไกล่เกลี่ยของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกับผู้เสียหาย       
คณะไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน ห้องการยุติธรรม เทศบาล (อําเภอ) หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก 
หน่วยงานอัยการคดีเด็ก ศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก ต้องกําหนดให้มีผู้ติดตาม อย่างไรก็ตาม         
การติดตามการตกลงระหว่างเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกับผู้เสียหายไว้ในกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามเด็กและเยาวชนกระทําผิด 
และติดตามข้อตกลง  
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาการบัญญัติกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบาง
มาตราขัดกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2006 มาตรา 56 ได้กําหนดว่า “กรณีห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล 
(อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ คู่กรณีมีสิทธิฟ้องต่อศาล” ส่วนมาตรา 58 ได้กําหนดว่า“หน่วยงาน
สืบสวนสอบสวนคดีเด็กไกล่เกลี่ยอยู่ในความรับผิดของตน ภายใน 30 วัน กรณีห้องการยุติธรรมเมือง 
เทศบาล (อําเภอ) ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ผู้เขียนเห็นว่าการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด เมื่อหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ไม่ว่าจะรับคําเสนอจากคู่กรณี หรือ
สํานวนส่งมาจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก และหน่วยงานอัยการคดีเด็กควรเป็นไปตามการ
ดําเนินคดีอาญาทั่วไป เช่น หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จก็ส่งสํานวนการไกล่
เกลี่ยให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กไกล่เกลี่ย กรณีไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จหน่วยงานสืบสวนสอบสวน
คดีเด็กส่งสํานวนคดีเด็กให้อัยการไกล่เกลี่ย กรณีอัยการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จพิจารณาสั่งฟ้องขึ้นศาลเด็ก
หรือคณะศาลเด็ก 

หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กรับคําร้องจากผู้เสียหาย สรุปและส่งคดีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดไปยังหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านเพ่ือแก้ไข ถ้าเห็นว่าเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดที่มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กต้องไกล่เกลี่ยคดี
เด็กและเยาวชนให้สําเร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคําร้องหรือแจ้งความของผู้เสียหาย 

กรณีคณะไกล่เกลี่ยผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดสามารถยุติข้อพิพาทประนีประนอม ถือว่า
คดีอาญาระงับ กรณีไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ก็ทําการสืบสวนสอบถามเด็กและเยาวชนส่งให้อัยการ เพ่ือ
พิจารณาสั่งฟ้องขึ้นศาล  

หน่วยงานอัยการเด็ก พิจารณาส่งคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดให้หน่วยไกล่เกลี่ยคดี
เด็กระดับหมู่ บ้านและแก้ไขคดีด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ถ้าไม่สําเร็จจึงพิจารณาสั่งฟ้องขึ้นศาล           
เพ่ือดําเนินคดีอาญาต่อไป 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาค้นคว้าบทวิทยานิพนธ์การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิดใน
กฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่าปัญหาในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําผิด ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ กล่าวคือ 

1. เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิท ธิและผลประโยชน์ของเ ด็ก              
เช่น คณะไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่ บ้านไม่สําเร็จ ส่งให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็ก              
ทําการไกล่เกลี่ย กรณีหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ทําการสืบสวนสอบถามเด็ก
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และเยาวชนกระทําผิดส่งสํานวนคดีให้อัยการไกล่เกลี่ย กรณีอัยการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จก็พิจารณาสั่ง
ฟ้องขึ้นศาลเด็กหรือคณะศาลเด็ก 

2. ให้กลุ่มสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดใน
ทุกขั้นตอน เช่น ทางด้านการแพทย์ นักจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ      
และให้เจ้าพนักงานของรัฐเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกล
ควรได้ปรับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง  

3. ให้คณะหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กทุกข้ันมีการแจ้งสิทธิต่อผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด 
4. ให้มีการฝึกอบรบผู้ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิทําการไกล่เกลี่ยต้องขึ้นทะเบียน 

และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ผ่านวิชาเฉพาะด้าน เข้ามามีส่วนรวมในการไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน 
5. ให้มีการประสานงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแต่

ละขั้นต้องประสานงานกัน เมื่อไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้มีหน้าที่รายงาน และทําเร่ืองไปหน่วยงานที่สูงกว่า 
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หนังสือแบบเรียนสําหรับกฎหมายช้ันต้น. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมรากฐานแก้ไข 
เพ่ิมเติม, 2012. 
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b5ea9736b6a0b6f8a54f9f27c6e08c3e.pdf 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวร 

กระทรวงยุตธิรรม 
กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม                                                                                                                                                                                 เลขที่ 362/กย.กคย. 
                                                                                                                                                                                   นครหลวงเวัยงจันทน์. ลงวนัที่ 8 ตุลาคม 2015 
สถิติกระบวนการยุติธรรมรากฐานบ้านปลอดคดี ทั่วประเทศ ปี 2014 -2015 

ล/ด ชื่อจังหวัด 
จ/น  
อําเภอ 

จ/น 
กลุ่มบา้น 

จ/นบ้าน 
จ/นปลอดคดปีระกาสปีผา่นมา 

ยังรักษาไว ้
ลบลา้งบา้น
ปลอดคด ี

จ/นบา้นปลอดสรา้ง 
เฉพาะ ปี 2015 

รวมบา้น
ปลอดคด ี

หมาย
เหต ุ

สร้างผา่นมา ตามมูลเชื้อ สร้าง ปี 2015 ตามมูลเชื้อ 

1 
นครหลวง
เวียงจันทน์ 

9  39 481 394 - 374 20 21 - 395  

2 ผ้งสาล ี 7 63 522 257 - 255 2 35 - 290  
3 บ่อแกว้ 5 45 255 140 - 140 - 24 - 164  
4 หลวงน้ําธา 5 47 365 195 - 193 2 28 - 221  
5 อุดมชัย 7 58 469 267 24 267 - 16 - 283  
6 หัวพัน 10 91 718 391 - 391 - 37 - 428  
7 เชียงขวาง 7 47 481 335 - 324 11 12 - 336  
8 หลวงพระบาง 12 107 752 559 - 502 57 20 - 522  
9 ชัยยะบูลี 11 39 430 387 109 366 21 11 223 377  
10 เวียงจันทน์ 11 53 434 306 38 306 - 22 - 328  
11 ชัยสมบูน 5 14 96 60 25 56 4 4 1 60  
12 บอลิคําชัย 7 24 296 268 - 141 127 4 - 145  
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13 คําม่วน 10 79 582 539 - 534 5 36 - 570  
14 สหวรรณเขต 15 166 1.009 537 41 510 27 148 23 658  
15 จําปราศัก 10 66 643 555 151 552 3 58 18 610  
16 สารวัน 8 54 582 157 - 157 - 28 - 185  
17 เชกอง 4 20 200 111 1 111 - 30 - 141  
18 อัจตปือ 5 7 146 88 - 86 2 12 - 98  
 รวม 148 1.019 8.461 5.546 389 5.265 281 546 265 5.811  

 
สถิติกระบวนการยุติธรรมรากฐานครัวครอบปลอดคดีทั่วประเทศ ปี 2014 -2015 

ล/ด ชื่อจังหวัด 
จ/น  

อําเภอ 
จ/น 

กลุ่มบา้น 
จ/น บ้าน 

จ/นครอบครัว
ทั่วจังหวัด 

จ/นปลอดคดปีระกาสปีผา่นมา
ยังรักษาไว ้

ลบลา้งบา้น
ปลอดคด ี

จ/นบ้านปลอดสรา้ง 
เฉพาะปี 2015 

รวมบา้น
ปลอดคด ี

หมาย
เหต ุ

สร้างทางการ ตามมูลเชื้อ สร้าง ปี 2015 ตามมูลเชื้อ 

1 
นครหลวง
เวียงจันทน์ 

9  39 481 148.648 120.610 - 119.957 653 8.996 - 128.953  

2 ผ้งสาล ี 7 63 522 36.530 17.505 - 17.505 - 2.597 - 20.102  
3 บ่อแกว้ 5 45 255 31.898 17.084 - 17.084 - 5.011 - 22.095  
4 หลวงน้ําธา 5 47 365 36.420 19.034 - 19.034 - 3.619 - 22.653  
5 อุดมชัย 7 58 469 56.693 36.876 2.043 36.876 - 2.536 - 39.412  
6 หัวพัน 10 91 718 49.893 25.453 - 25.453 - 2.098 - 27.551  
7 เชียงขวาง 7 47 481 44.719 27.979 - 27.292 687 1.002 - 28.294  

8 
หลวงพระ
บาง 

12 107 752 77.712 51.416 - 51.416 - 1.578 - 52.994  
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9 ชัยยะบูลี 11 39 430 73.662 68.796 298 67.872 924 1.860 298 69.732  
10 เวียงจันทน์ 11 53 434 79.489 51.482 3.246 51.482 - 51.482 - 56.012  
11 ชัยสมบูน 5 14 96 12.322 7.113 - 7.113 - 663 - 7.776  
12 บอลิคําชัย 7 24 296 46.742 37.648 - 22.121 15.527 1.247 - 23.368  
13 คําม่วน 10 79 582 76.717 69.026 - 69.026 88 4.711 - 73.737  
14 สหวรรณเขต 15 166 1.009 158.180 62.342 - 61.812 530 16.438 500 78.250  
15 จําปราศัก 10 66 643 164.004 74.776 14.421 73.005 1.771 4.228 1.323 77.233  
16 สารวัน 8 54 582 75.099 18.989 - 18.989 - 3.682 - 22.671  
17 เชกอง 4 20 200 19.749 11.993 97 11.993 - 4.413 - 16.406  
18 อัจตปือ 5 7 146 25.892 20.736 - 20.629 107 1.551 - 22.180  
 รวม 148 1.019 8.461 1.214.368 728.946 20.105 718.659 20.287 70.760 2.121 789.419  

 
สถิติกระบวนการยุติธรรมรากฐาน หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขั้นบ้าน ทั่วประเทศ ปี 2014 – 2015 

ล/ด ชื่อจังหวัด 
จ/น  

อําเภอ 
จ/น 

กลุ่มบา้น 
จ/นบ้าน 

จ/นหน่วยไกล่เกลีย่ข้อขัดระดับ
หมู่บา้นทั้งหมด 

จ/นหน่วยไกล่เกลีย่ที่ได้รับการปรับปรุง
และฝึกอบรม 

จ/นหน่วยไกล่เกลีย่ที่จะสืบต่อ
ปรับปรงุและฝกึอบรม 

หมายเหต ุ

สร้าง   
ผ่านมา 

สร้างป ี รวม ผ่านมา ในป ี รวม 
สืบต่อ

ปรับปรงุ 
สืบต่อ

ฝึกอบรม 
 

1 
นครหลวง
เวียงจันทน์ 

9 39 481 481 - 481 299 250 549 187 358  

2 ผ้งสาล ี 7 63 522 522 - 522 330 27 357 205 205  
3 บ่อแกว้ 5 45 255 255 - 255 184 71 255 30 39  
4 หลวงน้ําธา 5 47 365 272 68 340 138 62 200 93 52  
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5 อุดมชัย 7 58 469 330 139 469 369 92 456 105 105  
6 หัวพัน 10 91 718 718 - 718 718 - 718 187 187  
7 เชียงขวาง 7 47 481 481 - 481 417 142 559 198 198  

8 
หลวงพระ

บาง 
12 107 752 752 - 752 610 148 758 87 87  

9 ชัยยะบูลี 11 39 430 430 - 430 430 - 430 96 334  
10 เวียงจันทน์ 11 53 434 434 - 434 156 166 322 278 268  
11 ชัยสมบูน 5 14 96 96 - 96 20 76 96 6 85  
12 บอลิคําชัย 7 24 296 296 - 296 190 106 296 81 84  
13 คําม่วน 10 79 582 582 - 582 - - - 186 190  
14 สหวรรณเขต 15 166 1.009 1.009 - 1.009 279 161 458 - -  
15 จําปราศัก 10 66 643 516 127 643 279 286 565 287 279  
16 สารวัน 8 54 582 582 - 582 315 69 384 160 160  
17 เชกอง 4 20 200 154 - 154 41 49 90 70 44  
18 อัจตปือ 5 7 146 146 - 126 96 69 165 75 75  
 รวม 148 1.019 8.461 8.056 334 8.390 4.884 1.774 6.658 2.331 2.719  

 
สถิติกระบวนยตุิธรรมรากฐาน การแก้ไขข้อขัดแย้ง ทั่วประเทศ ปี 2014 -2015 

ล/ด ชื่อจังหวัด 
จ/น 

อําเภอ 
จ/นกลุ่ม
บ้าน 

จ/น 
บ้าน 

จ/นข้อขดัแย้งทั้งหมด แก้ไขและไกล่เกลีย่สําเร็จ แก้ไขและไกล่เกลีย่ไม่สําเรจ็ ส่งภาคส่วนอื่น หมายเหต ุ
อาญา แพ่ง รวม อาญา แพ่ง รวม อาญา แพ่ง รวม อาญา แพ่ง รวม  

1 
นครหลวง
เวียงจันทน์ 

9  39 481 494 1.635 2.129 401 1.441 1.842 50 118 168 48 71 119  
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2 ผ้งสาล ี 7 63 522 3 12 15 1 10 11 1 2 3 1 - 1  
3 บ่อแกว้ 5 45 255 3 18 21 3 9 12 - 4 4 - 5 5  
4 หลวงน้ําธา 5 47 365 43 145 197 14 101 115 9 21 30 18 34 52  
5 อุดมชัย 7 58 469 79 116 195 67 115 182 4 1 5 8 - 8  
6 หัวพัน 10 91 718 15 47 62 9 30 39 2 6 8 5 10 15  
7 เชียงขวาง 7 47 481 48 98 146 16 48 64 14 6 20 18 44 62  

8 
หลวงพระ
บาง 

12 107 752 10 21 31 5 19 24 1 - 1 3 3 6  

9 ชัยยะบูลี 11 39 430 81 362 443 60 324 384 2 27 29 19 11 30  
10 เวียงจันทน์ 11 53 434 16 130 146 16 108 124 - 15 15 - 7 7  
11 ชัยสมบูน 5 14 96 20 41 59 11 36 47 - - - 9 3 12  
12 บอลิคําชัย 7 24 296 38 106 144 26 78 104 7 23 30 5 5 10  
13 คําม่วน 10 79 582 66 72 138 57 62 119 9 10 19 - -   
14 สหวรรณเขต 15 166 1.009 46 150 196 27 96 122 11 51 62 8 4 12  
15 จําปราศัก 10 66 643 113 417 530 87 355 442 3 27 30 26 32 58  
16 สารวัน 8 54 582 3 17 20 3 17 20 - - - - - -  
17 เชกอง 4 20 200 4 10 14 2 7 9 1 2 3 1 1 2  
18 อัจตปือ 5 7 146 58 200 258 47 190 237 7 7 14 5 2 7  
 รวม 148 1.019 8.461 1.140 3.606 4.744 852 3.046 3.987 121 320 441 174 232 406  
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สังรวมสถิติกระบวนการยุติธรรมรากฐาน โคษณากฎหมายและการจดัตั้งหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ปี 2014 – 2015 

ล/ด ชื่อจังหวัด จ/นบา้น 
โคษณากฎหมาย สร้างตั้งหน่วยไกลเ่กลี่ยและฝกึอบรม 

หมายเหต ุ
อยู่กลุ่มบา้นและสถานที่ต่าง ๆ สถานที่ศึกษาและโรงเรียน สร้างตั้งหน่วยไกลเ่กลี่ย ฝึกอบรม 

จ/นครั้ง ผู้เข้ารว่ม หญิง จ/นครั้ง ผู้เข้ารว่ม หญิง สําเรจ็ ไม่สําเร็จ สําเรจ็ ไม่สําเร็จ  

1 
นครหลวง
เวียงจันทน์ 

481 168 19.848 8.264 46 17.194 5.721 393 88 271 210  

2 ผ้งสาล ี 522 15 2.011 736 6 1.972 964 522 - 330 205  
3 บ่อแกว้ 255 - - - 25 6.761 3.816 255 - 58 55  
4 หลวงน้ําธา 365 75 7.784 3.464 9 2.400 1.079 74 89 57 93  
5 อุดมชัย 469 6 214 113 12 5.244 2.394 348 150 322 150  
6 หัวพัน 718 39 4.108 1.821 31 8.233 3.565 - - - -  
7 เชียงขวาง 481 - - - 25 5.103 2.613 - - - -  
8 หลวงพระบาง 752 150 23.930 7.284 23 5.011 2.154 752 - 752 -  
9 ชัยยะบูลี 430 370 55.791 25.416 61 20.337 10.790 37 - 27 4  
10 เวียงจันทน์ 434 109 14.787 6.712 24 6.730 2.158 434 - 166 268  
11 ชัยสมบูน 96 51 7.205 3.571 26 3.521 1.234 83 13 83 13  
12 บอลิคําชัย 296 73 8.993 3.716 15 3.546 1.811 296 - 56 240  
13 คําม่วน 582 159 18.506 7.844 74 10.528 6.065 - - - -  
14 สหวรรณเขต 1.009 410 58.123 20.249 18 23.888 7.594 - - - -  
15 จําปราศัก 643 158 13.516 5.184 54 17.280 7.671 332 88 202 37  
16 สารวัน 582 42 4.034 2.181 24 1.889 1.742 - - - -  
17 เชกอง 200 66 23.137 3.401 6 2.035 992 154 46 60 94  
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18 อัจตปือ 146 36 1.918 842 54 9.851 4.932 - - - -  
 รวม 8.461 1.927 263.905 100.798 533 151.523 67.295 3.680 474 2.384 1.369  

 
สถิติกระบวนการยุติธรรมรากฐาน จุดเปดิเรียน และผู้เข้าเรียนกฎหมายชั้นต้น ทั่วประเทศ ปี 2014 – 2015 

ล/ด ชื่อจัหวดั 
จ/น 

อําเภอ 
จ/น   

กลุ่มบา้น 
จ/นบา้น
เข้าเรียน 

จุดเปิด
เรียน 

จ/นผู้เข้าเรียนทั้งหมด 
พลเมือง ป.ก.ส 

องค์การ
ปกครอง
บ้าน 

นักธุรกจิ ประชาชน 
นักเรียน
และ

นักศึกษา 
หมายเหต ุ

รวม หญิง 

1 
นครหลวง
เวียงจันทน์ 

9 10 60 3 131 55 42 12 75 - - -  

2 ผ้งสาล ี 7 11 36 3 145 35 39 37 69 - - -  
3 บ่อแกว้ 5 3 17 3 120 12 9 23 75 - 13 -  
4 หลวงน้ําธา 5 3 26 3 134 9 1 46 15 - 72 -  
5 อุดมชัย 7 3 31 3 110 9 11 17 21 - 61 -  
6 หลวงพระบาง 10 5 386 4 289 71 97 87 97 - 8 -  
7 หัวพัน 7 5 46 3 135 16 12 22 101 - - -  
8 เชียงขวาง 12 4 46 4 154 26 13 24 104 - 13 -  
9 ชัยยะบูลี 11 17 149 12 525 125 96 88 331 - 3 7  
10 เวียงจันทน์ 11 3 11 2 92 20 11 4 77 - - -  
11 ชัยสมบูน 5 14 96 2 71 12 - - - - - -  
12 บอลิคําชัย 7 24 - 4 204 67 113 41 48 - 2 -  
13 คําม่วน 10 5 51 5 298 37 45 79 97 - 69 8  
14 สหวรรณเขต 15 3 30 3 155 37 30 19 98 2 3 - พระ3องค์ 
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15 จําปราศัก 10 20 - 3 152 23 58 - 94 - - -  
16 สารวัน 8 54 61 3 91 19 25 6 56 - 4 -  
17 เชกอง 4 3 19 3 127 8 - 24 88 - 15 -  
18 อัจตปือ 5 7 11 3 129 42 18 17 38 1 43 12  
 รวม 148 194 1.076 66 3.062 623 620 546 1.484 3 306 20 พระ3องค์ 

 
สังรวมสถิติการกระทําผิดเด็ก ทั่วประเทศ ปี 2014 -2015 

ล/ด ชื่อจัหวดั จ/นเดก็ทั้งหมด จ/นเดก็กระทําผิด หญิง จ/นข้อกลา่วหา แก้ไขสาํเรจ็ แก้ไขไมส่ําเร็จ ส่งไปภาคส่วนอื่น หมายเหต ุ

1 นครหลวงเวียงจันทน์ 1.450 25 6 2 25 - -  
2 ผ้งสาล ี - - - - - - -  
3 บ่อแกว้ 73.702 1 - 1 1 - -  
4 หลวงน้ําธา - - - - - - -  
5 อุดมชัย - 21 - 3 21 - -  
6 หัวพัน - 4 - 3 4 - -  
7 เชียงขวาง - 27 8 5 - - -  
8 หลวงพระบาง 155.112 2 - 2 2 - -  
9 ชัยยะบูลี 90.361 93 9 10 85 7 1  
10 เวียงจันทน์ 60.908 - - - - - -  
11 ชัยสมบูน - 15 2 7 10 2 3  
12 บอลิคําชัย 11.146 23 1 17 8 12 3  
13 คําม่วน 12.310 17 1 15 16 1 -  
14 สหวรรณเขต 265.397 41 6 41 34 5 2  
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15 จําปราศัก 39.673 125 17 18 55 40 30  
16 สารวัน 95.946 - - - - - -  
17 เชกอง 26.448 10 - 10 10 - -  
18 อัจตปือ 16.255 18 - 16 14 2 2  
 รวม 848.708 422 50 150 285 69 41  

หมายเหต:ุ  จ/น หมายถงึจาํนวน (แปลภาษาลาว) 
ล/ด หมายถึงละดบั (แปลภาษาลาว)  
ส.ป.ป.ลาว หมายถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แปลภาษาลาว) 
ป.ก.ส หมายถงึตํารวจบา้น (แปลภาษาลาว) 
ก.ย หมายถึงกระทรวงยุติธรรม (แปลภาษาลาว) 
ก.ค.ย  หมายถึงกรมคุ้มครองระบบยุติธรรม (แปลภาษาลาว) 
วันที่ 17 กันยายม 2015 กระบวนการยุติธรรมรากฐานและเวียกสามสรา้งของ ส.ป.ป.ลาว ปี 2014 -2015  

 
                    หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบยุติธรรม                         หวัหน้าแพนกคุ้มครองกระบวนการยุติธรรมห้องถิ่น                                                       ผูส้ังรวม 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวร 

สภาแห่งชาติ                                                                                 เลขที ่05/สพช 
                                                            นครหลวงเวียงจันทน์. ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2006 

กฎหมายว่าด้วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
 ภาคท่ี I 

บทบัญญัติทั่วไป 
มาตรา 1 จุดประสงค ์

กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์กําหนดหลักการ  ระเบียบการ            
และมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การติดตามตรวจการจัดต้ังปฏิบัติ การปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์  ของเด็กบรรดาเผ่า รวมทั้งมาตรการต่อผู้กระทําผิดต่อเด็ก แนะนําให้เด็กมีความ
สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และมันสมอง มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  สามารถดําลงชีวิต
ในสังคมอย่างมีคุณภาพ และกายเป็นผู้สืบทอดที่ดีของชาติ 
มาตรา 2 การอธิบายคําศัพท์ 

คําศัพท์ต่าง ๆ ที่นําใช้ในกฎหมายฉบับน้ี มีความหมาย ดังน้ี 
1. เด็ก หมายถึงบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 
2. เด็กที่ต้องการปกป้องเป็นพิเศษ หมายถึง เด็กกําพร้า กําพอย เด็กที่ถูกประถิ้ม เด็กที่ถูก

ประระ หรือที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จาก บิดา มารดา ในการเล้ียงดู เด็กที่ถูกทําร้ายร่างกาย เด็กที่
ทารุณทางเพศ เด็กที่กลายเป็นโสเภณี ตกเป็นเหย่ือ ของการค้ามนุษย์ เด็กที่ทํางานอยู่ในสภาพที่เป็น
อันตรายร้ายแรง ต่อชีวิต สุขภาพ หรือถูกขูดรีดแรงงาน เด็กอพยพ เด็กที่ติดยาเสพติด เด็กที่ได้ผล
กระทบ จากโรกเอดส์ หรือเช้ือเอดส์ไอวีและเด็กที่เป็นผู้เสียหายในกระบวนการดําเนินคดี 

3. เด็กพิการ หมายถึงเด็กที่ไม่มีความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือมันสมอง        
ซึ่งสร้างความทรมาณ และส่งผลสะท้อนต่อการเติบโต และการพัฒนาของเด็ก การพิการดังกล่าว 
อาจจะเกิดขึ้น ในเวลาเกิดและหลังการเกิด 

4. เด็กที่ถูกประระ หมายถึงเด็กที่ขาดการเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู ศึกษาอบรม ส่งเสริม สนอง
เง่ือนไขที่จําเป็นในการพัฒนาของเด็กจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เช่น ด้านสุขภาพ โภชนาการ    
ที่ไม่เพียงพอ และถูกหลักอนามัย ด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย ด้านการศึกษาการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ   บนพ้ืนฐานเง่ือนไขทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
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5. เด็กที่ถูกละท้ิง หมายถึงเด็กที่ถูกปล่อยปละจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการ
คุ้มครองดูแลและเลี้ยงดู 

6. เด็กกําพร้า หมายถึงเด็กที่บิดา มารดาได้เสียชีวิต 
7. เด็กกําพอย หมายถึงเด็กที่บิดา มารดาเสียชีวิตทั้งหมด 
8. เด็กที่ถูกทําร้ายร่างกาย หมายถึงเด็กที่ถูกทารุณ ทรมารจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ

ผู้อ่ืนๆ  
9. เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึงเด็กที่ถูกข่มขืนกระทําชําเรา หรือถูกทําอนาจาร 
10. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือเช้ือเอชไอวี หมายถึง เด็กที่เป็นโรคเอดส์      

ติดเช้ือเอชไอวี เด็กที่เป็นกําพร้า กําพอย ที่เน้ืองมาจากเช้ือเอชไอวี หรือเด็กที่ได้อาศัยอยู่กับสมาชิก
ครอบครัวท่ีเป็นโรคเอดส์ หรือติดเช้ือเอชไอวี 

11. เด็กด้อยโอกาส หมายถึงเด็กที่ขาดเง่ือนไขอันจําเป็นในการตอบสนอง หรืออํานวยความ
สะดวกแก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ 

12. เด็กกระทําผิด หมายถึง เด็กที่ถูกดําเนินคดีอาญาผู้ต้องหา จําเลย หรือถูกศาลตัดสินว่า   
มีความผิดทางอาญา 

13. ผู้ปกครองเด็ก หมายถึง ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อเด็ก คือกับบิดา มารดาของเด็ก 
14. นักสังคมสงเคราะห์ หมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากองค์การจัดต้ังที่เกี่ยวข้องของ

รัฐ เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กที่ต้องการปกป้องพิเศษ 
15. การทารุณกรรมเด็ก หมายถึงการทําร้ายร่างกาย ทําร้ายจิตใจของเด็ก การล่วงละเมิด

ทางเพศ การยุงยงให้เด็กกระทําผิด หรือกระทําในสิ่งที่มีผลสะท้อนต่อร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก 
16. การปกป้องเด็ก หมายถึงการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือการจัดต้ังแนวทางเพ่ือรับประกัน

ให้เด็กมีชีวิตและเติบใหญ่ ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ได้รับการปกป้อง
ทางด้านสิทธิและผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมการเคล่ือนไหวในสังคมอย่างมีประสิทธิธิภาพ 

17. การช่วยเหลือเด็ก หมายถึงการเคื่อนไหวของบุคคลและการจัดต้ังเพ่ือกอบกู้เอาเด็กที่
ตกอยู่ในภัยอันตราย ตอบสมองความต้องการของเด็ก นําส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวและเพื่อให้เด็ก
ปรับตัวเข้ากับสังคม 

18. ศูนย์ฝึกอบรมสําหรับเด็กกระทําผิด หมายถึง ศูนย์สําหรับศึกษาอบรมด้านแนวคิด     
และการกระทําของเด็กรวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเด็กกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 
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19. การสืบสวนสอบถาม หมายถึงการสืบสวนสอบสวนในการดําเนินคดีเด็กกระทําผิด 
มาตรา 3 สิทธิ และหน้าท่ีของเด็ก 

เด็กทุกคน มีสิทธิพ้ืนฐาน ดังน้ี 
1. การดํารงชีวิตอย่างปลอดภัย และได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอย่างสมบูรณ์ 
2. ได้รับการจดทะเบียนการเกิดการต้ังช่ือสกุล และสัญชาติ 
3. ได้รับการรับรองและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา มารดา และไม่ถูกแยกจากบิดา มารดา 

เว้นเสียแต่ในกรณีเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของเด็ก 
4. ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ การพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพในเวลาป่วย 
5. ได้รับการศึกษาเพ่ือให้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวมีวิชาชีพและมีงานทํา 
6. พูด แสดงความคิดเห็น พบปะ และแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีกับเด็กด้วยกัน               

เช่น ร่วมกิจกรรมทางด้านสังคม ศิลปะ กิฬา และพักผ่อนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
7. รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีเน้ือหาที่เหมาะสมกับวัยและระดับการพัฒนาของเด็กพร้อมทั้ง

ได้รับการปกป้องจากข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
8. ได้รับการปกป้องจากทุกการกระทําทุกรูบแบบที่ทารุณ ด้านร่างกาย จิตใจต่อเด็ก  
10. ได้รับสิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมาย 

มาตรา 4 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ในการตกลงทุกๆ ปัญหาที่พัวพันกับเด็ก เป็นต้นปัญหาการดูแลเลี้ยงดูเด็ก การแต่งต้ัง

ผู้ปกครองเด็ก การเอาเด็กเป็นมาเป็นบุตรบุญธรรม การศึกษา การรักษาเด็กและการดําเนินคดีอาญา 
สําหรับเด็ก ต้องถือผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นปัจจัยสําคัญ 
มาตรา 5 ความรับผิดชอบของเด็ก 

1. เคารพ นับถือบิดา มารดา ผู้ปกครอง สมาชิกภายในครอบครัว คูรอาจารย์ ท่านผู้นํา 
ผู้สูงอายุ เคารพสิทธิของคนอ่ืน 

2. ช่วยเหลือบิดา มารดา ครอบครัว เพ่ือน ผู้สูงอายุ และคนพิการตามความสามารถ 
3. ขยันเรียนอย่างน้อยให้จบขั้นประถม เคารพ และปฏิบัติระเบียบของโรงเรียนอย่าง

เคร่งครัด 
4. รักษาสุขภาพ อนามัย สิ่งสาธารณะประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม 
5. เคารพ และปฏิบัติรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบการต่างๆ ของรัฐ 
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6. ช่ือสัตย์ สุจริต รักบ้านเกิดเมืองนอน รักประเทศชาติ รักผู้มีคุณงามความดีต่อ
ประเทศชาติ นับถือวัฒนาธรรม จาริตประเพณีอันดีงามของชาติ 

7. เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานความสามารถของตน 
มาตรา 6 การไม่จําแนกเด็ก 

เด็กทุกคนมีความเสนอภาพในทุกด้านโดยไม่จําแนกเพศ เช้ือชาติ ชนเผ่า ภาษาความเช้ือถือ 
ศาสนา สภาพทางด้านร่างกาย สถานะทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัว 
มาตรา 7 การมีส่วนร่วมของเด็ก 

รัฐ สังคม และครอบครัวต้องสร้างเง่ือนไขให้เด็กมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ออกความคิด
ความเห็นต่อปัญหาที่ พัวพันกับเด็ก  คําเห็นเล่า น้ันต้องได้รับการพิจารณาบนพ้ืนฐานอายุ              
และความสามารถของเด็ก 
มาตรา 8 ความรับผิดชอบของรัฐ 

รัฐเห็นความสําคัญของเด็ก ต่อการปกปักรักษา และพัฒนาประเทศชาติ รัฐมีความ
รับผิดชอบวางนโยบายเก่ียวกับ การงานศึกษาอบรมและก่อสร้างเด็กให้มีนํ้าใจรักชาติบ้านเกิดเมือง
นอน สร้างและขยายโรงเรียนสามัญ โรงเรียนวิชาชีพ สถานที่ดูแลรักษาให้เพียงพอ ส่งเสริมให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการเคื่อนไหวทางสังคม สร้างปรับปรุงมาตรการในการปกป้องเด็กจากการขูดรีด การปล่อย
ปะการทารุณ และอื่นๆ 
มาตรา 9 ความรับผิดชอบของสังคม 

สังคม มีความรับผิดชอบประกอบส่วนสร้างและพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายสติปัญญาเป็น
ต้นเข้าร่วมในการสร้างสถานที่รักษาสุขภาพ ศึกษารํ่าเรียน เคลื่อนไหวศิลปะ กีฬาและปกป้องเด็ก    
จากสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ ในสังคม 
มาตรา 10 ความรับผิดชอบของบิดา มารดา ผู้ปกป้อง 

บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 
1. ดูแลเลี้ยงดูเด็กให้เติบใหญ่เอาใจใส่รักษาความปลอดภัยของเด็ก สนับสนุนและส่งเสริม

การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านปกป้องเด็กจากภัยอันตราย เช่น การใช้ความรุนแรง การฉวยโอกาส         
การกฎขี่ข่มเหงทุกรูปแบบ 

2. รับประกันให้เด็ก ได้รับการรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
3. สนับสนุน ส่งเสริม สร้างเง่ือนไขและอํานวยความสะดวกให้เด็กได้เข้าโรงเรียนอย่างน้อย     

ให้จบช้ันประถม 
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4. ศึกษาอบรมเด็ก ให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและเป็นผู้สืบทอดภารกิจ              
ของประเทศชาติ 

5. เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเด็ก ปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็กอยู่
ศาล และสถานที่อ่ืนๆ 

6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก 
7. มีความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมาย 

มาตรา 11 กองทุน 
เพ่ือรับประกันการพัฒนา และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก รัฐเห็นความ

จําเป็นต้องสร้างกองทุนขึ้น แหล่งของกองทุนได้จาก 
- งบประมานของรัฐ 
- การประกอบส่วนของบุคคล และการจัดต้ังในประเทศ 
- การช่วยเหลือของต่างประเทศ และองค์การจัดต้ังสากล 
- แหล่งอ่ืนๆ 
การจัดต้ัง และการเคลื่อนไหวของกองทุนได้กําหนดไว้ในระเบียบการเฉพาะ 

มาตรา 12 การสนับสนุนร่วมมือ 
รัฐส่งเสริมการร่วมมือสากล เ ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็ก           

ด้วยการแลกเปล่ียนบทเรียน และข้อมูลข่าวสาร การก่อสร้างและบํารุงพนักงาน การช่วยเหลือในชาติ
พ่ีน้องและอ่ืนๆ 

ภาคท่ี II 
การรักษาสุขภาพ ทะเบียนครอบครัวและการดูแลเลี้ยงดู 

หนวดที ่1 
การรักษาสุขภาพ 

มาตรา 13 การสนองข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพ 
เด็กทุกคนมีสิทธิเรียนรู้ และได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอจากวิทยุ  

และสื่อมวลชน อ่ืนๆ  
แขนงการสาธารณสุข ศึกษา แถลงข่าว วัฒนธรรม สื่อมวลชนและการจัดต้ังต่าง ๆ         

ในสังคมท้ังภาครัฐและเอกชนมีความรับผิดชอบหรือประกอบส่วนในการสมองข้อมูลข่าวสาร        
ด้านสุขภาพให้แก่เด็กอย่างปกติ 
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มาตรา 14 การรักษาสขุภาพ และโภชนาการสําหรับหญิงต้ังครรค ์
รั ฐ  เอาใจใส่ ให้หญิ ง ต้ั งครรค์ ไ ด้ รับการบ ริการ  ทางด้านสุขภาพในเวลาถือภา                

และหลังคลอดบุตรแล้วตามระเบียบการ เป็นต้นการกวดกาการติดตามระเบียบการเป็นต้นการติดตาม 
ตรวจเบ่ิงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อหญิงต้ังครรค์และให้การช่วยเหลือในการคลอดบุตร 

บุคคล และองค์การจัดต้ังประกอบส่วนให้ข้อมูลข่าวสารแก่หญิงต้ังครรค์รู้เข้าใจเก่ียวกับ
การโภชนาการ เป็นต้น การกินอาหารที่มีคุณประโยชน์ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้เด็กเกิด
มามีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจและมันสมอง 
มาตรา 15 รักษาสุขภาพเด็กขั้นพืน้ฐาน 

รัฐสร้างเง่ือนไขเพ่ือรับประกันให้เด็ก ได้รับการรักษา สุขภาพดังนี้ 
1. ได้รับการเอาใจใส่ดูแลต้ังแต่อยู่ในท้องแม่ เป็นต้น 
2. ได้รับการศักด์ิยา หยอดยากันพยาธิตามอายุของเด็กอย่างครบถ้วน 
3. ได้รับการตอบสนองด้านโภชนาการ อย่างเพียงพอและปลอดภัยด่ืมนํ้าสะอาดดํารงชีวิต

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยจากมลภาวะที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ 
4. ได้รับการตอบสมอง จากข้อมูลข่าวสาร และศึกษาทางด้านการรักษาสุขภาพที่สอดคล้อง

กับระดับวัยและความเข้าใจของเด็ก 
5. สามารถใช้การบริการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ 
6. ได้รับการตรวจ และติดตามสุขภาพอย่างเป็นปกติ 

มาตรา 16 การติดตามและการรักษาสุขภาพของเด็ก 
เด็กภายหลังเกิดมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพและติดตามการเจริญเติบโต อย่างเป็นปกติ 
เด็กอายุ 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปี มีสิทธิตัดสินใจ ในการเลือกวิธี หรือสถานที่รักษาที่

เหมาะสม เว้นเสียแต่เด็กน้ันหากอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ หรือไม่มีสติสมบูรณ์ 
เด็กพิการ เด็กที่ถูกละทิ้งเด็กครอบครัวทุกยากในเวลาเจ็บเป็นต้องได้รับการกวด และรักษา

ในสถานที่บริการรักษาแห่งต่าง ๆ โดยกองทุนสงเคราะห์ของรัฐเป็นผู้เสียให้ 
มาตรา 17 การรักษาเด็กที่ได้ผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือเชื้อเอชไอวี  

การรักษาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือเช้ือเอชไอวี 
รัฐสังคมต้องสร้างเง่ือนไขให้เด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือเช้ือเอชไอวี ได้เข้าถึง

การบริการทางด้านการรักษาสุขภาพการศึกษา การดํารงชีวิตร่วมกับครอบครัวและการปกป้องเด็ก
จากการจําแนกทุกรูปแบบจากชุมชนและสงัคม 
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รัฐสร้างเง่ือนไขให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือเช้ือเอชไอวี ได้รับนโยบาย
เก่ียวกับการป้องกันและการรักษาสุขภาพ ดังน้ี 

1.ต้องมีมาตรการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ หรือเช้ือเอชไอวี เป็นต้นจากแม่ไปสู่ลูก 
2. ให้คําปรึกษาต่อเด็กที่เป็นโรคเอดส์ และสภาพการติดเช้ือพยาธิของเด็ก ต้องรักษาเป็น

ความลับ 
3. ให้การช่วยเหลือให้การรักษาและการรักษาสุขภาพเด็กที่ติดโรคเอดส์หรือเช้ือเอชไอวี

รวมท้ังการให้ยาต้านเช้ือและยารักษาต่าง ๆ 
4. สังคมและชุมชนให้การช่วยเหลือแก่เด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคเอชไอวี 

มาตรา 18 ความรับผิดชอบของรัฐในการปกป้องเด็กจากอุบัติเหต ุ
รัฐมีความรับผิดชอบวางระเบียบการ มาตรการ สนับสนุน ติดตามและตรวจการจัดต้ัง

ปฏิบัติ  เพ่ือปกป้องเด็กจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่นําผลเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพของเด็กเป็นต้นความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของการจราจรบนถนนและในสถานที่เลี้ยงเด็ก 

หมวดที่ 2 
ทะเบียนครอบครัวของเด็ก 

มาตรา 19 การจดทะเบียนการเกิดของเด็ก 
เด็กที่เกิดอยู่โรงพยาบาล ต้องได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลน้ันแล้ว ให้บิดา มารดา      

นําเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ท้องที่อยู่ หรือท้องที่ตนจดทะเบียนสํามโน      
เพ่ือจดทะเบียนการเกิดของเด็ก 

เด็กที่ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาล ให้บิดา มารดา ไปแจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ท้องที่อยู่   
หรือท้องที่ตนจดทเบียนสัมโนครัวเพ่ือจดทะเบียนการเกิดของเด็ก 

ในกรณีที่ เ ด็กอยู่ ต่างประเทศให้บิดา  มารดาไปแจ้งต่อสถานทูตแห่งสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว           
ประจําประเทศน้ันเพ่ือจดทะเบียนการเกิดเด็ก 

การจดทะเบียนการเกิดของเด็กให้ดําเนินภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันเกิดเป็นต้นไป 
นอกจากน้ี ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนครอบครัว 
 
มาตรา 20 ชื่อและสกุลของเด็ก 

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการต้ังช่ือและสกุลตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรา 31 ของกฎหมายว่า
ด้วยครอบครัว 
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มาตรา 21 สัญชาติของเด็ก 
สัญชาติของเด็กให้กําหนดตามสัญชาติของบิดา มารดา ถ้าว่าบิดา มารดา หากมีสัญชาติ

เดียวกัน 
ในกรณีที่บิดา มารดา หากมีสัญชาติต่างกันเด็กอาจจะเอาสัญชาติของบิดา มารดาก็ได้โดย

ปฏิบัติตามกฎหมายสัญชาติ 
หมวดที่ 3 

การดูแลเลี้ยงดูเด็ก 
มาตรา 22 การให้ความอบอุ่นแก่เด็ก 

บิดา มารดา  ผู้ปกครอง สมาชิกอ่ืนในครอบครัว ญาติใกล้ชิด สังคมและองค์การจัดต้ังที่
เก่ียวข้อง ต้องให้ความอบอุ่นแก่เด็กด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมให้คําปรึกษาหารือ ศึกษาอบรม 
ช่วยเหลือและอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาทางร่างกายจิตใจและมันสมองของเด็ก 

บิดา มารดา ที่หย่าร้างกัน ต้องรักษาสายสัมพันธ์กับลูกโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่ทันบรรลุ       
นิติภาวะ 
มาตรา 23 ผู้ปกครอง 

เด็กที่ขาดบิดา มารดา มีสทิธิได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่ถูกแต่งต้ังตามที่ได้กําหนด
ไว้ในมาตรา 43 หา มาตรา 46 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 
มาตรา 24 บิดา มารดามีพนัธะร่วมกันในการดูแลเลี้ยงดูบุตร 

บิดา มารดามีพันธะร่วมกันในการดูแลเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ขึ้นกับสภาพการเป็นสามีภรรยา
ตามท่ีได้กําหนดไว้ ในมาตรา 35 ของกฎหมายว่าด้วยครอบครัว 

บิดา มารดาหรือผู้ปกครองเด็กต้องสนับสนุนและส่งเสริมเง่ือนไขที่ดีให้แก่เด็กเพ่ือให้เด็ก  มี
สุขภาพแข็งแรงมีการพัฒนาและมีอนาคตที่ดี ถ้าว่าบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประสบปัญหาในการ
เลี้ยงดูเด็กและไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ก็สามารถขอคําปรึกษาและการช่วยเหลือจาก
องค์การจัดต้ังที่เก่ียวข้อง 
มาตรา 25 ความรับผิดชอบของรัฐในการเลี้ยงดูเด็ก 

รัฐรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูเด็กซึ่งบิดา มารดา ละทิ้งด้วยการสร้างและขยายศูนย์เด็กกําพร้า
โรงเรียนกินนอนและอ่ืน ๆ 
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หมวดที่ III 
การพัฒนาเด็ก 

หมวดที่ 1 
การศึกษาสําหรับเด็ก 

มาตรา 26 การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก 
รัฐมีนโยบายส่งเสริมและสร้างเง่ือนไขให้เด็กได้รับการศึกษาด้วยการขยายโรงเรียนสามัญ

ศึกษา อาชีวะศึกษา วิชาชีพ ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานทางภาครัฐและเอกชน สนับสนุนครูหนังสือเรียน        
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถคุณสมบัติ พรสวรรค์    
ให้เด็กเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก และการจัดต้ังสังคมมีพันธะส่งเสริมและสร้างเง่ือนไขให้เด็กได้
เข้าโรงเรียนและแก้ไขอุปสรรคขัดขวางเด็กในการได้รับการศึกษา 
มาตรา 27  โรงเรียนเพื่อนเด็ก 

รัฐมีนโยบายสร้างโรงเรียนเด็กซึ่งเป็นที่นิยมและดึงดูดเด็กให้สนใจการร่ําเรียนโรงเรียนเพ่ือน
เด็กเป็นสถานที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การร่ําเรียนศึกษาค้นคว้าสําหรับเด็ก ได้รับการเอาใจใส่ 
ปรึกษาหารือช่วยเหลือจากครู มีความสามัคคีระหว่างนักเรียนด้วยกันปกป้องเด็กจากการใช้ความ
รุนแรงเด็กปราศจากการจําแนก หรือการลําเอียงและการทํางาน หรือใช้แรงงานเกินขอบเขต 
มาตรา 28การส่งเสริมเด็กที่มีพรสวรรค ์

รัฐ สังคมและครอบครัวต้องส่งเสริมเด็กที่มีพรสวรรค์ ด้วยการสร้างเง่ือนไขอันสะดวกให้เด็ก
ได้ความสามารถทางด้านพรสวรรค์ของตนอย่างสมบูรณ์ไปเคียงคู่กับการศึกษาทั่วไป 
มาตรา 29 การศึกษาสําหรบัเด็กด้อยโอกาส 

รัฐ มีนโยบายกับการเรียนโดยไม่คิดค่าให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุที่จําเป็นและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสเด็กที่อยู่เขตห่างไกลและเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน 
การศึกษาสําหรับเด็กดังกล่าวอย่างน้อยให้เรียนจบช้ันประถมและฝึกอบรมวิชาชีพ 
มาตรา 30 การศึกษาสําหรบัเด็กพิการ 

เด็กพิการ มีสิทธิได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยปราศจากการจําแนกโดยผ่าน
นโยบายการศึกษาสําหรับหมดทุกคน 

รัฐ ส่งเสริมและสร้างเง่ือนไขให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและให้ภาครัฐ องค์กรจัดต้ังสังคม 
องค์กรจัดต้ังต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ช่วยเหลือการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
มาตรา 31 การศึกษาสําหรบัเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือเชื้อเอชไอวี 

รัฐสร้างเง่ือนไขการศึกษาสําหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือเช้ือเอชไอวี      
ให้ได้รับการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนโดยไม่จําแนก 
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ห้ามเปิดเผยการเป็นโรคเอดส์ หรือการติดเช้ือเอชไอวีของเด็ก 
หมวดที่ 2 

การมีส่วนร่วมของเด็ก 
มาตรา 32 การมีส่วนร่วมของเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ 

เด็กทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและมันสมอง 
เช่น กิจกรรมทางด้านการศึกษาวัฒนธรรม สังคม  ศีลปะ วรรณคดี กีฬาการเล่นต่างของเด็กอยู่ใน
ชุมชน 

โรงเรียนองค์การปกครองท้องถิ่น มีความรับผิดชอบในการวางแผนและจัดต้ังสถานที่  
สําหรับกิจกรรมที่กําหนดไว้ในวรรคบนน้ี 
มาตรา 33 การมีส่วนร่วมของเด็กในการประดิษฐ์สร้าง 

รัฐ มีนโยบายส่งเสริมเด็กทุกคนให้มีการประดิษฐ์สร้าง ด้วยการแสดงผลงานการ       
ประดิษฐ์สร้างสิ่งต่าง ๆ ของตนที่ เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่เด็กผู้ อ่ืนเสนอ         
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในสังคมในการแสดงความสามารถของตนออกด้วยรูปการต่าง ๆ 
มาตรา 34 การมีส่วนร่วมของเด็กในการตกลงปัญหา 

เด็กทุกคน มีสิทธิค้นคว้าประกอบความเห็นในการตกลงปัญหาต่าง ๆ ที่ยกขึ้นมาพิจารณา   
เป็นต้นปัญหาที่พัวพันกับอนาคตและชะตากรรมของตน บุคคล และการจัดต้ังที่เกี่ยวข้อง ต้องอํานวย
ความสะดวกให้แก่การประกอบความเห็นดังกล่าวบนพ้ืนฐานตามอายุ และความสามารถของเด็กใน
การจําแนกความถูกผิด 

หมวดที่  IV 
การปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 

 หมวดที่ 1 
ความรับผิดชอบของรัฐในการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 

มาตรา 35 นโยบายเก่ียวกับการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 
รัฐ มีนโยบายสกัดก้ันและต้านการทารุณ การขูดรีดเด็ก ด้วยการออกมาตรการปกป้อง   

และช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการทารุณ หรือการขูดรีด โดยมอบให้กระทรวงแรงงาน           
และสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานหลัก โดยประสานสมทบกับภาคส่วนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
สาธารณสุข  ศึกษา ยุติธรรม การต่างประเทศ ป้องกันความสงบ องค์การอัยการ องค์การจัดต้ัง
มหาชนและองค์การจัดต้ังที่เก่ียวข้อง 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวางระเบียบการ และการออกคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ปกป้องและช่วยเหลือเด็กต้ังคณะกรรมการปกป้องและช่วยเหลือเด็กเพ่ือจัดต้ังปฏิบัติรวม   ทั้งติดตาม 
ตรวจ สนับสนุนการจัดต้ังปฏิบัติดังกล่าว 
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มาตรา 36 สิทธิและหน้าท่ีคณะกรรมการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 
คณะกรรมการปกป้อง และช่วยเหลือเด็ก มีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี 
1. รับการรายงาน เสาะหา และนําใช้มาตรการอันรีบด่วน เพ่ือปกป้องและช่วยเหลือเด็ก       

ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงและเด็กที่ต้องการ การปกป้องพิเศษ  
2. สร้างเง่ือนไข และให้การช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของเด็กที่ต้องการ การปกป้องพิเศษ  

และครอบครัวที่มีเด็กตกอยู่ในสภาพความเส่ียงเพ่ือให้ครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง   
อย่างถูกต้อง 

3. แนะนํา ติดตาม ตรวจอย่างเป็นปกติ เก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือเด็กของบรรดาศูนย์   
หรือสถานที่ที่เก่ียวข้อง 

4. เก็บสถิติเก่ียวกับเด็กที่ต้องการปกป้องพิเศษและเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยงในขอบเขต
ความรับผิดชอบของตน สรุปสังรวมจัดต้ังปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือรายงานให้หน่วยงานทราบอย่าง
เป็นปกติ 
มาตรา 37 นโยบายเก่ียวกับการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 

รัฐ ส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง และมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลี่ยว          
ให้การช่วยเหลือแก่บิดา มารดา ให้ใส่ใจดูแลเลี้ยงดูและศึกษาอบรมบุตร กําหนดครอบครัว และเด็กที่
มีความอ่อนแอหรืออยู่ในความเสี่ยงสูงเพ่ือปกป้องและช่วยเหลือ 

การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีเน้ือใน ดังน้ี 
1. ให้ความช่วยเหลือแก่บิดา มารดา เพ่ือสร้างความสามารถให้ใส่ใจดูแลเลี้ยงดู และศึกษา

อบรมเด็กตอบสนองความอยู่ดีกินดีและผลประโยชน์สูงสุดของบุตรของครอบครัวสร้างความสามัคคี
ภายในครอบครัว 

2. สกัดก้ัน ผลกระทบจากภายนอกต่อครอบครัวและเด็กให้คําแนะนําปรึกษาหารือ       
และการช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ครอบครัวและเด็กท่ีมีปัญหา 

3. สร้างความรับรู้ของมวลชน เก่ียวกับภัยอันตรายและผลสะท้อนอันไม่ดีของการทารุณ 
และขูดรีดเด็ก 
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หมวดที่ 2 
การปกป้องและช่วยเหลือเด็กที่ต้องการ การปกป้องพเิศษ 

มาตรา 38 การรายงาน 
เพ่ือกําหนดสภาพการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนของเด็กและในสังคมเสาะหาสาเหตุที่ทําให้

เด็กตกเป็นบุคคลที่ต้องการ การปกป้องพิเศษอย่างทั่วถึงน้ัน ต้องสร้างองค์กรปกป้องเด็กอย่าง
กว้างขวางภายใต้การช้ีนําของคณะกรรมการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 

องค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ ดังน้ี 
- ติดตามเฝ้าดูเด็กที่ขาดความเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ 
- เก็บข้อมูลและสถิติเก่ียวกับเด็กที่ต้องการการปกป้องพิเศษแล้วรายงานให้คณะกรรมการ

ปกป้องและช่วยเหลือเด็กอย่างเป็นปกติ 
- ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เด็กที่ต้องการ การปกป้องพิเศษ 
- อํานวยความสะดวก และประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่กี่ยวข้องเก่ียวกับการงานปกป้อง

และช่วยเหลือเด็ก 
นอกจากน้ี บุคคลและการจัดต้ังหากได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเหตุการท่ีทําให้เด็กตกอยู่ในความ

เสี่ยงที่จะทําให้มีการปกป้องพิเศษ หรือเด็กที่ต้องการ การปกป้องพิเศษน้ัน ต้องแจ้ง หรือรายงาน
เหตุการให้คณะกรรมการปกป้อง และช่วยเหลือเด็กโดยด่วน หรือให้องค์การสืบสวนสอบสวน        
ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําผิดทางอาญา 
มาตรา 40 มาตรการปกป้องรีบด่วน 

เมื่อได้พบเห็น หรือรับรายงานว่า มีเด็กที่ต้องการปกป้องพิเศษเพ่ือนําเอาเด็กออกจากภัย
อันตรายน้ันคณะกรรมการปกป้องและช่วยเหลือเด็กต้องนําใช้มาตรการปกป้องรีบด่วน ดังน้ี 

1. ตรวจสถานที่ ที่สงสัยว่ามีเด็กที่ต้องการปกป้องพิเศษ  
2. เอาเด็กออกจากการคุ้มครองของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองแล้วนําเด็กไปไว้ในสถานท่ี

ปลอดภัยช่ัวคราว หรือศูนย์ต้อนรับเด็ก ถ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกป้องน้ันมีปัญหา 
3. ในกรณีที่เอาเด็กมาจากสถานที่อ่ืนต้องมอบเด็กให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกป้อง        

ดูแล เว้นเสียแต่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองน้ันมีปัญหา 
มาตรา 41 ขั้นตอนการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 

โดยอิงใส่เง่ือนไขสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคนคณะกรรมการปกป้อง และช่วยเหลือเด็ก
ต้องดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. เอาเข้าศูนย์รับต้อนเด็ก 
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2. ให้คําปรึกษา รักษาสุขภาพ ศึกษาร่ําเรียน ฝึกอบรมวิชาชีพ และให้การบริการอ่ืน ๆ     
ที่จําเป็นเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูสภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจของเด็กให้ความสามารถกลับเข้าสู่สังคมคืน
ใหม่ 

3. ตามหาบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กและส่งเด็กคืนให้แก่ครอบครัว 
4. ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กให้ปฏิบัติเอาใจใส่เลี้ยง

ดู และศึกษาอบรมลูกให้ดีช่วยเหลือให้มีงานทําให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินและอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
5. ติดตามท่ีอยู่ประจําของเด็ก เพ่ือตรวจคุณภาพของการดูแลเลี้ยงดูเด็กของบิดา มารดา

หรือผู้ปกครอง 
มาตรา 42 ทางเลือกสําหรับการดูแลเลี้ยงดูเด็ก 

การดูแลเลี้ยงดูเด็กมีหลายทางเลือก การพิจารณาเกี่ยวกับการนําใช้ทางเลือกน้ัน ต้องอิงใส่
เง่ือนไข ดังน้ี 

1. ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ต้องถือเป็นปัจจัย ต้นตอ ในการพิจารณา 
2. ผู้ปกครองที่ถูกแต่งต้ัง ต้องมาจากสมาชิกภายในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิด ที่อยู่ใกล้   

กับเด็ก เว้นเสียแต่หากขัดกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
3. ความจําเป็นในการปกปักรักษาวัฒนาธรรม ภาษา ศาสนาและเช้ือชาติของเด็ก 
4. การคุ้มครองเด็กอยู่สถานที่ดูแลเลี้ยงดูเด็ก เช่น ศูนย์เด็กกําพร้า โรงเรียนกินนอน     

หรือสถาบันอ่ืนๆ ต้องถือเป็นทางเลือกสุดท้าย 
5. ความเห็นของเด็กต้องได้รับการพิจารณาบนพ้ืนฐานละดับอายุและความสามารถของเด็ก

ในการจําแนกความถูกผิด 
6. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือเช้ือเอชไอวี ต้องได้รับการดูแลเลี้ยงดู            

จากครอบครัวไม่ควรแยกเด็กออกจากเด็กคนอ่ืนและสังคม 
มาตรา 43 การติดตามตรวจคืนทางเลือก 

คณะกรรมปกป้องและช่วยเหลือเด็ก องค์การปกป้องบ้านต้องติดตาม และตรวจคืน      
การปฏิบัติทางเลือกที่กําหนดไว้ในมาตรา 42 ของกฎหมายฉบับน้ี เพ่ือรับประกันให้เด็กได้รับการ
ปฏิบัติให้เด็กรับการปฏิบัติอย่างเต็มส่วน ได้รับการดูแลเลี้ยงดูและปกป้องอย่างเพียงพอ  

ศูนย์หรือสถานที่ อ่ืน ที่รับเด็กเอามาดูแลเลี้ยงดูต้องติดตาม ตรวจการปฏิบัติหน้าที่         
ของตนอยู่เสนอเพ่ือรับประกันให้เด็กกลับคืนสังคมอย่างมีประสิทธิผล 
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หมวดที่ 3 
การสัมภาษณเ์ด็กที่เปน็ผู้ถูกเคราะหร์้ายและเป็นพยาน 

มาตรา 44 สิทธิของเด็กที่เป็นผู้ถูกเคราะห์ร้ายและเปน็พยาน 
สิทธิของเด็กที่เป็นผู้ถูกเคราะห์ร้ายและเป็นพยานในการดําเนินคดีอาญามีสิทธิ ดังน้ี 
1. ได้รับการเคารพทางด้านเกียรติสักด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย์  
2. ออกความเห็น ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาบนพ้ืนฐานระดับอายุและความสามารถของเด็ก

ในการจําแนกความถูกผิด 
3. ได้รับการช่วยเหลือจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ปกป้องทางกฎหมายในทุกขั้นตอน 

ของการดําเนินคดี เพ่ือปกป้องสิทธิและประโยชน์ของเด็ก 
4. ได้รับการรักษาความลับ 
5. ได้รับการปกป้องจากการบังคับ ข่มขู่ หรืออันตรายทุกรูปแบบรวมทั้งสมาชิกครอบครัว

ของตน 
6. ได้รับสิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา 

มาตรา 45 การสัมภาษณ์  
คดีที่มีเด็กเป็นผู้ถูกเคราะห์ร้าย หรือเป็นพยานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสืบสวนสอบสวน 

และองค์การอัยการที่ ไ ด้ผ่ านการฝึกอบรมเฉพาะเป็นผู้ สัมภาษณ์ โดยประสานสมทบกับ                
นักสังคมสงเคราะห์ 

ในการสัมภาษณ์ องค์การสืบสวนสอบสวน และองค์การอัยการต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
1. มีวิธีการที่น่ิมนวลและเป็นมิตรต่อเด็กที่เป็นผู้ถูกเคราะห์ร้ายหรือเป็นพยาน 
2. ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ปกป้องเข้าร่วมกับเด็กทุกครั้งในเวลาสัมภาษณ์  
3. ให้มีห้องสัมภาษณ์เฉพาะ โดยปราศจากการรบกวน 
4. ถามเด็กด้วยคําพูดที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับอายุและความสามารถของเด็ก           

ในการจําแนกความถูกผิด 
5. มีวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เด็กมีการติดต่อสือสารกับผู้กล่าวหาหรือจําเลย ใน

ระยะเวลา ที่สมัภาษณ์ 
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หมวดที่ 4 
การสกัดก้ันและการบําบัดฟื้นฟเูด็กสารสิ่งเสพติด 

มาตรา 46 การสกัดก้ันการติดสารเสพติด 
รัฐมีนโยบายวางระเบียบกฎหมายสกัดก้ันการติดสารเสพติด เช่น ยาเสพติด เหล้า เบียร์   

หรือสิ่งมึนเมาอ่ืน ๆ และสนับสนุนให้สังคมและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในการสกัดกั้นดังกล่าว     
พร้อมกันน้ันก็มีวิธีการศึกษาอบรม ยกระดับความรู้เก่ียวกับอันตรายของยาเสพติด 
มาตรา 47 การบําบัด ฟื้นฟู เด็กติดสารเสพติด 

รัฐ มีนโยบาย สร้างเง่ือนไข ฟ้ืนฟูและจัดต้ังรักษาบําบัดฟ้ืนฟู และศึกษาอบรมเด็ก          
ติดยาเสพติดไปเคียงคู่กับการฝึกวิชาชีพโดยสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมของกิจกรรมชุมชน โรงเรียนและ
ครอบครัว 

การรักษาเด็กติดสารเสพติดอยู่โรงพยาบาล หรือศูนย์บําบัดฟ้ืนฟูน้ันให้ถือว่าเป็นทางเลือก
สุดท้ายและไม่ให้เกินกําหนดเวลาที่จําเป็นในการบําบัดและฟ้ืนฟู 

การรับเด็กติดสารเสพติด เข้าในศูนย์บําบัดฟ้ืนฟู ต้องปฏิบัติตามระเบียบการอย่างเข้มงวด 
โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก 

หมวดที่ 5 
ข้อห้าม 

มาตรา 48 ข้อห้ามสําหรับเด็ก 
ข้อห้ามสําหรับเด็ก ดังน้ี 
- การเสพยาเสพติด การด่ืมเหล้า เบียร์ การสูบบูหรี่และสิง่เสพติดอ่ืนๆ  
- การบริการอยู่ห้องบันเทิง บ้านพัก โรงแรม ร้านกินด่ืม 
- การใช้บริการอยู่ห้องบันเทิง บ้านพัก โรงแรม ร้านกินด่ืม ในทางที่ไม่ถกูต้อง เช่น เพ่ือเสพ

ยาเสพติด ด่ืมสิ่งมึนเมา 
- การมั่วสุมสิ่งลามก อนาจาร ต่างๆ 
- การเล่นเกมนอกหลักสูตรการเรียน การสอน ในเวลาเข้าโรงเรียน 
- การเล่นการพนันทุกประเภท 
- การพกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
- ข้อห้ามอ่ืน ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

มาตรา 49 ข้อห้ามสําหรับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน 
ข้อห้ามสําหรับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน ดังน้ี 
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- การขัดขวาง ไม่ให้เด็กไปรักษา ศึกษาร่ําเรียน หรือประกอบส่วนเข้าในกิจกรรมต่าง ๆ      
ที่เป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจ มันสมอง ความรู้และความสามารถของเด็ก 

- การทําร้ายร่างกายของเด็กและการทําทารุณต่อเด็ก 
- การประพฤติที่เป็นแบบอย่างอันไม่ดีแก่เด็ก 
- การใช้ให้เด็กไปช้ือ โฆษณาสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา 
- การอนุญาตให้เด็กเข้าไปใช้บริการ และบริการในห้องบันเทิง บ้านพัก โรงแรมและสถาน

การพนัน 
- การอนุญาตให้เด็กเที่ยวสถานบริการประเภท เหล้า เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมที่มีสิ่งมึนเมา 
- การให้เด็กเข้ามั่วสุมสิ่งลามกและอนาจาร  
- การติดต้ังป้ายโฆษณาเหล้า เบียร์ บุหร่ีหรือสิ่งมึนเมาอ่ืน ๆ อยู่ใกล้โรงเรียน              

หรือเขตชุมชนของเด็ก 
- ข้อห้ามอ่ืนๆ ที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

ภาคท่ี V 
การแก้ไขเด็กที่มีปัญหา 

หมวดที่ 1 
เด็กกระทําผิดกฎหมาย 

มาตรา 50 เด็กอายุไม่ถึงเกษียณอายุทางอาญา 
เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปีในเวลากระทําผิดจะไม่ถึงว่าเป็นผู้กระทําผิดทางอาญาตามท่ีได้ 

บัญญัติไว้ในมาตรา 7 กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาตรา 51 สิทธิของเด็กกระทําผิดกฎหมาย 

การกระทําผิดคดีอาญาเด็กที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือจําเลย มีสิทธิ ดังน้ี 
1. ได้รับการพิจารณานอกกระบวนการยุติธรรมที่กรณีการกระทําน้ัน หากไม่เป็นการกระทํา

ผิดที่ร้ายแรง 
2. ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิในการต่อสู้คดี 
3. ได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากทนายความ หรือผู้ปกป้องที่ถูกต้องตาม

กฎหมายและบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้าร่วมในทุกข้ันตอนของการดําเนินคดีอาญา 
4. ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยไม่มีการข่มขู่ บังคับและไม่ให้ใช้คําพูดที่หยาบคาย   

ในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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5. ได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
6. ได้รับการปกป้องทางด้านการรักษาความลับในการดําเนินคดี เช่น เก่ียวกับประวัติ    

และข้อมูลส่วนตัว 
7. ได้รับสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

หมวดที่ 2 
การแก้ไขคดีเด็กโดยไม่ส่งให้ศาลตัดสนิ 

มาตรา 52 การกระทําผิดของเด็กที่ไม่ส่งให้สาลตัดสนิ 
การกระทําผิดของเด็กที่ ไม่ส่ ง ใ ห้ศาลตัดสิน  เ ป็นการกระทําผิดในสถานลหุ โทษ             

และโทษานุโทษ ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง ซึ่งกฎหมายบัญญัติโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี 
มาตรา 53 องค์การที่มีสิทธแิก้ไข 

องค์การที่มีสิทธิแก้ไขคดีอาญาของเด็กที่ไม่ส่งให้ศาลตัดสิน ดังน้ี 
1. หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน 
2. ห้องการยุติธรรมของเมือง เทศบาล (อําเภอ) 
3. องค์การสืบสวนสอบสวน 
4. องค์การอัยการ 
กรณีที่ยังไม่ได้สร้างต้ังหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง

ระดับหมู่บ้านรับผิดชอบ 
มาตรา 54 วิธีการแก้ไขโดยไม่ส่งให้ศาล 

การแก้ไขคดีเด็กโดยไม่ส่งให้ศาลตัดสิน สามารถนําใช้วิธี ดังน้ี 
1. ตักเตือนอบรมเด็กที่กระทาํผิด 
2. ให้เด็กไปขอโทษผู้เสียหายด้วยวิธีการอันเหมาะสม 
3. ไกล่เกลี่ยระหว่างเด็กกระทําผิดและผู้เสยีหาย 
4. ชดใช้ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดของเด็กโดยบิดา มารดา          

หรือผู้ปกครอง 
5. ทํางานบริการสังคมตามความสามารถ และความเหมาะสมกับอายุของเด็ก 
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หมวดที่ 3 
การไกล่เกลีย่คดีเด็ก 

มาตรา 55 สิทธิ และหน้าท่ีของหน่วยไกลเ่กลี่ยวคดีเด็กระดับหมู่บา้น 
กรณีที่ไม่ส่งคดีเด็กให้ศาลตัดสิน หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านมีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี 
1. ตักเตือน อบรมเด็กที่กระทําผิด 
2. ไกล่เกลี่ยคดีแพ่งที่เก่ียวกับเด็ก 
3. ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กกระทําผิดตามท่ีได้บัญญัติในกฎหมายฉบับน้ี 
4. ติดตาม และผลักดันการชดใช้ค่าเสียหาย 
5. สอดส่องดูแลเด็กกระทําผดิรวมทั้งเด็กที่ปฏิบัติโทษแล้ว 

มาตรา 56 สิทธิและหนา้ท่ีของห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ในการไกล่เกลีย่คดีเด็ก 
ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) มีสิทธิและหน้าที่ในการอบรมประนีประนอมข้อ

พิพาทและไกล่เกลี่ยคดีเด็กที่ส่งมาจากหน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน เน่ืองจากหน่วยไกล่เก่ียดังกล่าวไม่
สามารถไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งตามมาตรา 55 ของกฎหมายฉบับน้ีและให้ปฏิบัติตามท่ีได้บัญญัติไว้มาตรา 
79 และมาตรา 80 ของกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่ง ในกรณีไม่สามารถตกลงให้คู่กรณีฟ้องต่อ
ศาล 
มาตรา 57 หลักการของการไกล่เกลี่ยคดีเด็ก 

การไกล่เกลี่ยคดีเด็กต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังน้ี 
1. ต้องมีหลักฐานหนักแน่นและเด็กกระทําผิดต้องรับรู้ต่อการกระทําของตน 
2. ต้องมีการเข้าร่วมของเด็กกระทําผิด บิดา มารดา หรือผูป้กครองทุกครั้ง 
3.กรรมการไกล่เกลี่ยต้องวางตัวเป็นกลางมีท่าที่น่ิมมวลและคํานึงถึงผลประโยชน์ของเด็ก 

หมวดที่ 4 
การสืบสวนสอบถามเด็ก 

มาตรา 58 สิทธิและหนา้ท่ีขององค์การสบืสวนสอบสวนในการดําเนนิคดีเด็ก 
การสืบสวนสอบถามเด็กดําเนินโดยองค์การสืบสวนสอบสวนเด็กเฉพาะในการดําเนินอาญา

เด็กกระทําผิด องค์การสืบสวนสอบสวนนอกจากจะต้องปฏิบัติตามสิทธิ และหน้าที่ตามท่ีได้บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องแล้วยังมีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี 

1. สรุป และส่งคดีเด็กไปให้หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขถ้าหากเห็นว่าเป็น
การกระทําผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 52 ของกฎหมายฉบับน้ี 



144 
 

 

2. ไกล่เกลี่ยคดีอยู่ในความรับผิดของตนในช้ันสอบสวน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ 
คําร้องจากคู่กรณีคดีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยอยู่ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) กรณีที่เจ้าหน้า
สืบสวนไม่สามารถไกล่เกลี่ยก็สืบสวนสอบสวนเด็กกระทําผิด สรุปคดีส่งให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง 

3. สืบสวนสอบถามและสรุปคดีเด็กเพ่ือส่งให้อัยการประชาชนพิจารณาสั่งฟ้องในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติโทษจําคุก 3 ปีขึ้นไป 

4. ติดตาม ตรวจ แนะนําและคุ้มครองบัญชีเด็กที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาและนักโทษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน 
มาตรา 59 หลักการสืบสวนสอบถามเด็ก 

ในการดําเนินคดีอาญาต่อเด็กองค์การสืบสวนสอบสวนใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนตาม    
ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและปฏิบัติตามหลักการ ดังน้ี 

1. การสืบสวนสอบถามเด็กกระทําผิดต้องทําอย่างน่ินนวลและเหมาะสมกับเด็กโดยคํานึงถึง 
อายุ และความสามารถของเด็กในการแยกแยะความถูกผิด 

2. บิดา มารดาหรือผู้ปกป้องอ่ืนต้องเข้าร่วมการสืบสวนสอบถามทุกข้ันตอน                 
ในการสืบสวนอสอบถามการเอาคําให้การเด็กกระทําผิด บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ปกป้อง        
ไม่มีสิทธิให้การแทนเด็กแต่มีสิทธิเสนอปัญหาที่ตนเห็นว่าไม่เหมาะสม 

3. การเอาคําให้การของเด็กต้องดําเนินในห้องเฉพาะด้วยพิธีเปิดเผยโดยปราศจากการบังคับ 
หรือข่มขู่เด็ก หลีกเลี่ยงวาจาที่เป็นการกระทบถึงเกียรติศักด์ิศรีและจิตใจของเด็ก 

4. การสืบสวนสอบถามเด็กแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่เกิน 90 นาที่ 
5. การสืบสวนสอบถามในคดีเด็กต้องทําให้แล้ว ภายใน 30 วันตามการเห็นดีของอัยการ 

หมวดที่ 5 
การนําใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัย 

มาตรา 60 มาตรการเพื่อความปลอดภัย 
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยต่อเด็ก หมายถึงมาตรการทั่วไปตามที่ได้บัญญัติไว้ใน     

มาตรา 59 ของกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา ดังน้ี 
1. การพาตัว 
2. การควบคุมตัว 
3. การจับตัว 
4. การกักตัวเด็กช่ัวคราว 
5. การปล่อยตัวช่ัวคราว 
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มาตรา 61 การพาตัว 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน อัยการหรือศาลได้ออกหมายเรียกตัวเด็กมาศาล       

ถึง 3 ครั้งแต่เด็กไม่ไปตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลเด็กก็จะถูกพาตัวพร้อมด้วยบิดา มารดา              
หรือผู้ปกครอง 
มาตรา 62 การกักตัวเด็ก 

กรณีมีความจําเป็นเด็กจะถูกกักตัวไม่เกิน 48 ช่ัวโมงถ้าหากว่าการกระทําผิดของเด็กน้ัน 
หากเป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งกฎหมายกําหนดโทษจําคุก 3 ปีขึ้นไป ต้องมีหลักฐานหนักแน่น 

กรณีจําเป็นต้องได้ควบคุมตัวเด็ก เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือพนักงานสอบสวน      
ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ต้องแจ้งให้เด็กทราบเกี่ยวกับเหตุผลของการถูกควบคุมตัวและแนะนําให้เด็กรู้สิทธิ      
ของตนตามกฎหมาย 

2. แจ้งให้บิดา มารดา ผู้ปกครองของเด็กทราบโดยทันที่ภายหลังได้ควบคุมตัวเด็กแล้ว 
3. ห้ามใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบการข่มขู่ด้วยอาวุธ หรือด้วยวัตถุอ่ืนใช้คําพูดที่หยาบคาย   

ดูถูกเด็ก 
4. ต้องนําส่งเด็กไปพบแพทย์ เพ่ือตวจสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างละเอียดผล   

ของการตรวจต้องเก็บไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะมีคําสั่งจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าน้ัน 
5. ต้องรับประกันความปลอดภัยแก่เด็กในขณะที่อยู่ในสถานที่ควบคุมตัว 
6. ต้องเอาเด็กที่ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ควบคุมเด็กเฉพาะและแยกจากเพศที่แตกกัน 

มาตรา 63 การจับตัวเด็ก 
การจับตัวเด็กต้องมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอัยการ หรือศาลเด็ก เว้นแต่กรณีการ

กระทําผิด ซึ้งหน้าหรือรีบด่วนและการกระทําความผิดที่ร้ายแรง 
อัยการ หรือศาลเด็กจะออกคําสั่งจับตัวเด็กในกรณีเป็นมาตรการทางเลือกสุดท้ายเท่าน้ัน 

โดยต้องมีเง่ือนไขครบถ้วน ดังน้ี 
1. เป็นการกระทําความผิดที่ ครบโครงสร้างความรับผิดทางอาญา 
2. เด็กที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําผิดทางอาญาร้ายแรง และกฎหมายกําหนดโทษจําคุก 3 ปี

ขึ้นไป 
3. มีเหตุผลที่เช่ือได้ว่าเด็กอาจหลบหนีทําลายหลักฐาน หรือจะไปกระทําผิดใหม่ไปทําร้าย

ผู้เสียหาย พยานหรือถูกผู้อ่ืนทําร้าย 
การจับตัวเด็กน้ัน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา 62  

ของกฎหมายฉบับน้ี 
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มาตรา 64 การกักขังพรางเด็ก 
การกักขังพรางเด็ก ต้องมีเหตุผล และเง่ือนไข ดังน้ี 
1. ต้องคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอัยการหรือศาลเด็กและต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ได้

กําหนดไว้ในมาตรา 63 ของกฎหมายฉบับน้ี 
2. ต้องอนุญาตให้บิดา มารดาผู้ปกครอง ญาติใกล้ชิด เพ่ือนและผู้ปกครองเข้าเย่ียม 
กําหนดเวลาของการกักขังพรางไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันออกคําสั่งเป็นต้นไปถ้าเห็นว่ามี

ความจําเป็นต้องได้สืบสวนสอบสวนอัยการหรือศาลเด็ก อาจต่อกําหนดเวลากักขังพรางออกไปอีกได้
ค ร้ั งละ  1 เ ดือน  แ ต่สู งสุ ด ไม่ เ กิน  4 เ ดือน  สํ าหรับการกระทํ าผิ ด ในสถานโทษานุ โทษ                    
และต้องไม่เกิน 8 เดือนการกระทําในสถานครุโทษ 
มาตรา 65 การปล่อยตัวพรางเด็ก 

การปล่อยตัวพรางเด็กจาการกักขังพรางถือเป็นบุริมสิทธิในกระบวนการดําเนินคดีอาญา 
โดยเฉพาะเมื่อเง่ือนไขของการกักขังพรางหากได้ตกไปการปล่อยตัวพรางหมายถึงการดําเนินตามคํา
ร้องขอของบิดา มารดา ผู้ปกป้อง หรือญาติใกล้ชิด หรือโดยหน้าที่ของอัยการหรือศาลเด็ก  

ในการปล่อยตัวพรางตามคําร้องขอของบิดา มารดาผู้ปกครองหรือญาติใกล้ชิดนั้น เจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวนต้องให้คําเห็นต่อคําร้องขอปล่อยตัวพรางเด็ก ภายใน 24 ช่ัวโมง ภายหลังที่ได้รับ    
คําร้องเป็นต้นไป แล้วส่งคําร้องดังกล่าว พร้อมด้วยคําเห็นของตนไปให้อัยการหรือศาลเด็กพิจารณา 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ถ้าอัยการหรือศาลเด็กเห็นดีให้ปล่อยตัวพรางเด็ก เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็ต้อง
ปล่อยตัวพรางเด็กโดยทันที 

เด็กที่ถูกปล่อยตัวพรางต้องถูกติดตามจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือญาติใกล้ชิด          
ที่ได้ตกลงประกันตัวเด็ก  

สําหรับการกระทําผิดในสถานครุโทษจะไม่มีการปล่อยตัวพราง  
หมวดที่ 6 

การดําเนินคดีเด็กขององค์การอัยการ 
มาตรา 66 สิทธิและหน้าท่ีขององค์การอัยการในการดําเนินคดีเด็ก 

ในการดําเนินคดีอาญาเด็กกระทําผิดของอัยการนอกจากที่ต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่
ตามท่ีได้บัญญัติไว้กฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วยังมีสิทธิ 
และหน้าที่ ดังน้ี  

1. วางมาตราการ ในขอบเขตสิทธิอํานาจของตน เพ่ือปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็ก 
2. พิจารณาส่งคดีเด็กให้หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านเป็นผู้แก้ไข  
3. ไกล่เกลี่ยคดีเด็กกระทําผิดอยู่ขั้นของตนด้วยวิธีการไกล่เกลั่ย ถ้าไม่สําเร็จจึงสั่งฟ้อง     

ขึ้นศาล 
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4. การพิจารณาออกคําสั่งจับตัว กักขังพราง ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็น และการกระทํา
ผิดที่กฎหมายบัญญัติโทษจําคุก 3 ปีขึ้นไป 

5. พิจารณาออกคําสั่งปล่อยตัวพราง เพ่ือรับประกันสิทธิ และหน้าที่ของตนอัยการสูงสุด
อาจจะสร้างต้ังหน่วยงานดําเนินคดีเด็กเฉพาะ 
มาตรา 67 กําหนดเวลาในการดําเนินคดีเด็กในข้ันของอัยการ 

อัยการต้องพิจารณาลงคําเห็นคดีที่ได้รับจากองค์การสืบสวนสอบสวน ภายใน 10 วัน       
นับจากวันที่ได้รับสํานวนคดีเป็นต้นไปและต้องตกลง ดังน้ี 

1. ส่งสํานวนคดีคืนให้องค์การสืบสวนสอบสวน เพ่ือสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม  
2. สั่งฟ้องขึ้นศาลเด็ก  
ในกรณีที่ อัยการตกลงไกล่เกลี่ยคดีเด็กอยู่ในขั้นของตนต้องพิจารณาให้แล้วสําเร็จ       

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสํานวนคดีเป็นต้นไป 
หมวดที่ 7 
ศาลเด็ก 

มาตรา 68 การจัดต้ังศาล 
ศาลเด็ก จัดต้ังข้ึนอยู่ แขวง (จังหวัด) นครหลวงเวียงจันทน์ตามการเห็นดีของคณะประจํา

สภาแห่งชาติ ขึ้นกับศาลสูงสุดโดยตรง (ศาลฎีกา) และพิจารณาเป็นขั้นต้นสําหรับข้ันอุทธรณ์        
และขั้นลบล้างเป็นหน้าที่ของคณะศาลเด็กข้ันศาลอุทธรณ์ และศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) เป็นผู้พิจารณา 

ในกรณีที่ยังไม่สามารถสรางต้ังศาลเด็กมอบให้คณะศาลเด็กของศาลแขวง (ศาลจังหวัด)    
นะครหลวงเวียงจันทน์พิจารณา 
มาตรา 69 คดีที่ศาลเด็กจะรับมาพิจารณา 

ศาลเด็กมีสิทธิพิจารณาคดี ดังน้ี 
1. คดีอาญาที่เด็กกระทําผิด 
2. คดีเก่ียวกับแรงงานเด็ก 
3. คดีแพ่งที่ฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับเด็ก 
10. ข้อขัดแย้งอ่ืนที่เก่ียวข้องกับเด็ก 

มาตรา 70 หลักการพิจารณาคดขีองศาลเด็ก 
หลักการพิจารณาคดีเด็กของศาลเด็ก ต้องพิจารณาคดีเด็กตาม 5 หลักการ ดังน้ี 
1. ในการพิจารณาคดีเด็ก ต้องมีห้องพิจารณาที่เหมาะสม โดยแตกต่างจาก ห้องประชุมศาล

ทั่วไป และการดําเนินคดีต้องถือเป็นความลับ 
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2. เด็กมีสิทธิเข้ารวมการพิจารณาคดี มีสิทธิเสนอความเห็นน้ันต้องได้รับการพิจารณา       
โดยคํานึงถึงอายุ และความสามารถของเด็กในการจําแนกความถูกผิด 

3. ภาษาและคําศัพท์ที่ใช้ในศาลเด็กต้องเป็นภาษาและคําศัพท์ที่เด็กเข้าใจง่าย ถ้าเด็กไม่รู้
ภาษาลาวต้องให้มีล่ามแปล 

4. เด็กต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย จากทนายความ หรือผู้ปกป้องอ่ืน ๆ     
และบิดา มารดา หรือผู้ปกป้องเด็กเข้ารวมด้วย 

5. ปฏิบัติตามหลักการอ่ืนๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดําเนินอาญาและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
มาตรา 71 กําหนดเวลาในการดําเนินคดีอยู่ศาลเด็ก 

ศาลเด็กต้องนําเอาคดีเด็กออกมาพิจารณา ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคําสั่งฟ้องของ
อัยการเป็นต้นไป 
มาตรา 72 การกําหนดโทษทางอาญาต่อเด็ก 

นอกจากปฏิบัติตามหลักการรวมของการวางโทษแล้ว ศาลเด็กอาจใช้วิธีการสําหรับเด็ก 
หรือวางโทษ ที่เหมาะสมกับอายุ และความสามารถของเด็ก ดังน้ี 

1. ใช้วิธีสําหรับเด็ก ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 53 (ใหม่) ของกฎหมายอาญา 
2. พักการลงโทษตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ของกฎหมายอาญา แล้วส่งตัวเด็กให้บิดา 

มารดา หรือผู้ปกครององค์การปกครองบ้านศึกษาอบรม 
การลงโทษตัดอิสรภาพต่อเด็กกระทําผิดให้ถือเป็นมาตรการสุดท้าย เว้นแต่เป็นการกระทํา

ความผิดสถานครุโทษ 
ห้ามลงโทษประหารชีวิต และโทษจําคุกตลอดชีวิตต่อเด็กกระทําความผิดหากมีความ

จําเป็นต้องได้ลงโทษจําคุก ศาลเด็กอาจลงโทษครึ่งหน่ึงของโทษที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา    
หรือศาลเด็กอาจลงโทษตํ่ากว่าโทษที่กําหนดไว้ในมาตรา 44 ของกฎหมายอาญา 
มาตรา 73 การพิจารณาคดีแพ่ง และคดีอ่ืน ๆ ของศาลเด็ก 
 สําหรับการพิจารณาคดีแพ่งคดีอ่ืน ๆ ของศาลเด็กให้ดําเนินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ดําเนินคดีแพ่งและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ 8 
ศูนยฝ์ึกอบรมสําหรบัเด็กกระทําผิด 

มาตรา 74 สิทธิและหนา้ท่ีของศนูย์ฝึกอบรม สําหรับเด็กกระทําผิด 
เด็กกระทําผิดและถูกศาลตัดสินลงโทษจะถูกส่งเข้าศูนย์ฝึกอบรมสําหรับเด็กศูนย์ฝึกอบรม

ดังกล่าวมีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี 
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1. ศึกษาอบรมแนวคิด คุณสมบัติ การศึกษาร่ําเรียน ฝึกอบรมวิชาชีพ และให้การบริการ
อ่ืนๆ ที่จําเป็นโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เพ่ือช่วยเหลือเด็กให้เป็นคนดี และสามารถกลับคืนสู่สังคม 

2. จัดต้ังการออกแรงงาน ตามความเหมาะสมกับอายุของเด็ก 
3. สร้างความร่วมมือและประสานสมทบกับองค์การจัดต้ังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตน 
4. ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมาย 
การจัดต้ังและการเคลื่อนไหวของศูนย์ฝึกอบรมสําหรับเด็กกระทําผิดได้กําหนดไว้               

ในระเบียบการเฉพาะ 
มาตรา 75 สิทธิของเด็กกระทําผิดในศูนย์ฝึกอบรม 

เด็กกระทําผิดที่ถูกส่งเข้าศูนย์ฝึกอบรม มสีทิธิ ดังน้ี 
1. มีที่พักอาศัยและได้รับอาหารอย่างเหมาะสม 
2. ได้รับเคร่ืองนุ่งห่มอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพอากาศ 
3. ได้รับการบริการ ด้านสาธารณสุข การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4. ได้เล่นกีฬาและพักผ่อน 
5. ได้พบบิดา มารดา ผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาติใกล้ชิดและหมู่เพ่ือน 
6. ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์สําหรับเด็ก 
7. ได้รับการปกป้องจากทุกรูปแบบจากการทารุณ 
8. ได้รับสิทธิอ่ืน ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย 

มาตรา 76 ความรับผิดชอบของเด็กในศูนย์ฝึกอบรม 
เด็กกระทําผิดที่ถูกส่งเข้าศูนย์ฝึกอบรม มคีวามรับผิดชอบ ดังน้ี 
1. เคารพและปฏิบัติตามระเบียบภายในของศูนย์ฝึกอบรมอย่างเครั่งครัด 
2. ฝึกตนเองให้กลายเป็นเด็กที่ดี 
3. เอาใจใส่ต่อการศึกษาร่ําเรียน ออกแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4. เคารพและนับถือสิทธิของคนอ่ืนที่อยู่ในสถานท่ีเดียวกัน 

มาตรา 77 การติดตามตรวจศูนย์ฝึกอบรม 
รัฐ เอาใจใส่ติดตาม ตรวจอย่างเป็นปกติเก่ียวกับการฝึกอบรมเด็กกระทําผิดโดยมอบใน

องค์การอัยการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องติดตามตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรม
ดังกล่าว เพ่ือทําให้การฝึกอบรมน้ันได้ดําเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
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มาตรา 78 การสนบัสนุนและช่วยเหลือเดก็ที่ออกจากศูนย์ 
เด็กที่ออกจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กกระทําผิดและศูนย์บําบัดพ้ืนฟูต้องได้รับการชุกยู้          

และช่วยเหลือจากคณะกรรมการการปกป้องและช่วยเหลือเด็กด้วยการติดตาม ศึกษาอบรม           
ให้คําปรึกษาและให้การช่วยเหลือแก่เด็กในการออกแรงงาน เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม   
โดยวัย 

ภาคท่ี VI 
การคุ้มครองและตรวจการปกป้องและผลประโยชน ์

มาตรา 79 องค์การคุ้มครองและตรวจ 
รัฐบาล คุ้มครองอย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศและตรวจการจัดต้ังปฏิบัติเกี่ยวกับ

การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
รัฐบาลมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแต่ศูนย์กลาง ลงรอดท้องถ่ินเป็นต้น กระทรวงยุติธรรม 

คณะกรรมการเพ่ือแม่และเด็กแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม สาธารณสุข 
ศึกษาธิการ แถลงข่าวและวัฒนธรรม ป้องกันความสงบ การต่างประเทศ แนวลาวสร้างชาติ    
องค์การจัดต้ังมหาชน องค์การอัยการประชาชนสูงสุด และศาลฎีกา เป็นองค์การคุ้มครอง            
และตรวจการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 

ในการคุ้มครองและตรวจการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กกระทรวงยุติธรรม      
เป็นใจกลางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
มาตรา 80 สิทธิและหนา้ท่ีขององค์การคุม้ครองและตรวจ 

องค์การคุ้มครองและตรวจการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กมีสิทธิและหน้าที่ ดังน้ี 
1.วางยุทธศาสตร์ นโยบายระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการปกป้องสิทธิและผลประโยขน์ 
2.โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายระเ บียบกฎหมายเ ก่ียวกับการปกป้องสิท ธิ             

และผลประโยชน์ของเด็ก 
3. สร้าง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวกับหน้าที่ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
4. ช้ีนํา ติดตาม ตรวจการจัดต้ังปฏิบัติแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ

ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
5. เก็บสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
6. ประสานสมทบกับภาคส่วนต่าง ๆ เก่ียวกับการปกป้องและผลประโยชน์ของเด็ก 
7. สนับสนุนร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การจัดต้ังสากลเก่ียวกับการปกป้องสิทธิ           

และผลประผลโยชน์ 
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8. สรุปรายงานเก่ียวกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
9. ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อ่ืน ๆ ตามระเบียบกฎหมาย 

ภาคท่ี VII 
นโยบายต่อผูมี้ผลงานและมาตรการต่อผูล้ะเมิด 

มาตรา 81 นโยบายต่อผู้มีผลงาน 
บุคคลหรือการจัดต้ังที่มีผลงานดีเด็น ในการปฏิบัติกฎหมายฉบับน้ี จะได้รับการยกย่อง    

หรือได้รับนโยบายอ่ืน ๆ ตามระเบียบการ 
เด็กคนใดหากได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หมู่เพ่ือน ในการปฏิบัติสิทธิและความรับผิดชอบของ

ตนจะได้รับการยกย่อง หรือได้รับนโยบายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
มาตรา 82 มาตรการต่อผูล้ะเมิด 

บุคคลหรือการจัดต้ังที่ได้ละเมิดกฎหมายฉบับน้ี จะถูกปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการ
การศึกษาอบรม ทางบริหาร หรือทางอาญาตามแต่กรณีเบาหรือหนักรวมทั้งการใช้แทนค่าเสียหาย  
ทางแพ่ง 
มาตรา 83 มาตรการศึกษาอบรม  

บุคคลหรือการจัดต้ังที่ได้ละเมิดกฎหมายฉบับน้ีจะถูกศึกษาอบรมในกรณี ดังน้ี 
- การขัดขวางไม่ให้เด็กได้รับการรักษา ศึกษาร่ําเรียนและประกอบส่วนเข้าในกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่เป็นการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและความสามารถของเด็ก 
- การประพฤติที่เป็นแบบอย่างอันไม่ดี 
- การให้เด็กไปช้ือ โฆษณายาเสพติด 
- การติดป้ายโฆษณาเหล้า เบียร์ บุหรี่หรือสิ่งมึนเมาอ่ืน ๆ อยู่ใกล้โรงเรียนหรือในเขตชุมชน

ของเด็ก 
- การเมินเฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเก่ียวกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์

ของเด็ก 
- การรับเอาเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 14 ปีเข้าทํางาน 
- การละเมิดอ่ืน ๆ ที่มลีักษณะเบาบาง ซึ่งได้กําหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ 

มาตรา 84 มาตรการบรหิาร 
บุคคลหรือการจัดต้ังที่ได้ละเมิดกฎหมายฉบับน้ีจะถูกปรับใหมหรือปฏิบัติวินัยในกรณี ดังน้ี 
- การละเมิดตามมาตรา 83 กฎหมายฉบับน้ีที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว 
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- การอนุญาติให้เด็กเข้าร้านกินด่ืม ที่บริการประเภท เหล้า เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมที่มีสิ่งมึนเมา 
- การอนุญาติให้เด็กเข้ามั่วสุมสิ่งลามกและอนาจาร 
- การให้เด็กทํางานเกินช่ัวโมงหรือทํางานหนักตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน 
- การละเมิดอ่ืน ๆ ซึ่งได้กําหนดไว้ในกฎหมายฉบับน้ี ที่มีโทษทางบริหาร 
นอกจากมาตรการที่กล่าวมาข้างบนน้ีแล้ว ผู้ละเมิดอาจจะถูกโจะหรือถอนใบอนุญาติ 

ดําเนินกิจการ 
ค่าปรับใหมได้กําหนดไว้ในระเบียบการเฉพาะ 

มาตรา 85 การเปิดเผยประวัติส่วนตัวของเด็ก 
บุคคลผู้ใดหากได้เปิดเผยประวัติส่วนตัวหรือข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับเด็กที่เป็นผู้เสียหาย     

ผู้ถูกหา จําเลยหรือเป็นผู้กระทําผิดจะถูกลงโทษจําคุก 3 เดือน หา 1 ปี หรือดัดสร้างโดยตัดอิสรภาพ
และจะถูกปรับใหมแต่ 500.000 กีบ หา 2.000.000 กีบ 
มาตรา 86 การเผยแพร่สิ่งลามกเด็ก 

บุคคลผู้ใดหากผลิต  จําหน่าย  เผยแพร่  นํา เข้า  ส่งออก  แสดง  หรือขายหนังสือ               
รูป พิมพ์วิดีโอดีวิดีและสิ่งอ่ืน ๆ ที่ลามกจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 1 ปี หา 3 ปี และปรับใหมแต่ 
2.000.000 กีบ หา 6.000.000 กีบ 
มาตรา 87 การใช้แรงงานเด็ก 

บุคคลผู้ใดหากใช้แรงงานเด็กอยู่ในองค์เขตที่เป็นอันตรายและผ่านการใช้มาตรการทาง
บริหารแล้วหากไม่เข็ดหลาบจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 3 เดือน หา 1 ปี และปรับใหมแต่ 1.000.000 กีบ 
หา 6.000.000 กีบ 

ในกรณีที่การใช้แรงงานน้ันหากพาให้เด็กเสียองค์คะหรือเสียชีวิต จะถูกลงโทษจําคุกแต่ 3 ปี 
หา 7 ปี และปรับใหมแต่ 3.000.000 กีบ หา 7.000.000 กีบ 
มาตรา 88 การละทิ้งเด็ก 

บุคคลผู้ใดหากได้ประถิ้มเด็กโดยเจตนาจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 6 เดือน หา 2 ปี และ
ปรับใหมแต่ 600.000 กีบ 2.000.000 กีบ 

ในกรณีที่การประถ้ิมหากทําให้เด็กเสียองค์คะ หรือเสียชีวิตจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 3 ปี หา 7 
ปี และปรับใหมแต 3.000.000 กีบ หา 7.000.000 กีบ 
มาตรา 89 การร่วมเพศกับเด็ก 

บุคคลผู้ใดหากได้ร่วมเพศกับเด็กหญิง หรือเด็กชายที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีลงมา หา 15 ปีด้วย
การจ่ายค่าตอบแทน หรือตอบสนองผลประโยชน์ด้วยรูปการใดหนึ่งจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 3 เดือน   
หา 1 ปี หรือดัดสร้างโดยไม่ตัดอิสรภาพและปรับใหมแต่ 1.000.000 กีบ หา 2.000.000กีบ 
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บุคคลผู้ใดหากได้ร่วมเพศกับเด็กหญิง หรือ เด็กชายที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ลงมาหา 12 ปี
ด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือสนองผลประโยชน์ด้วยรูปการใดหน่ึงจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 1 ปี หา 5 ปี 
และปรับใหมแต่ 2.000.000 กีบ หา 5.000.000 กีบ 

บุคคลผู้ใดหากได้ร่วมเพศกับเด็กหญิงหรือเด็กชายที่มีอายุตํ่ากว่า 12 ปี จะด้วยรูปการใด     
ก็ตามถือว่าข่มขืนทําชําเราเด็กและจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 7 ปี หา 15 ปี และปรับใหมแต่      
7.000.000กีบ หา 15.000.000 กีบ 

บุคคลผู้ใดที่ได้เสนอ รับเอา จัดหา หรือสนองเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ให้เป็นโสเภณี       
ถือว่าเป็นการกระทําผิดและจะถูกลงโทษตามมาตรา 134 (ใหม่) กฎหมายอาญา 
มาตรา 90 การค้าเด็ก 

บุคคลผู้ ใดได้กระทําผิดในสถานการค้าเด็กจะถูกลงโทษจําคุกแต่ 5 ปี หา 15 ปี            
และปรับใหมแต่  10.000.000 กีบหา  100.000.000 กีบ  และจะถูกริบทรัพย์ตามมาตรา34     
กฎหมายอาญา 
มาตรา 91 มาตรการทางแพ่ง 

นอกจากโทษที่ได้กําหนดไว้มาตรา 85 หา 90 ของกฎหมายฉบับน้ีแล้วผู้กระทําผิด         
ยังชดใช้แทนค่าเสียหายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษา ค่ารักษาสภาพจิตใจ ค่าป่วยการ ค่าเดินทาง ค่ากินอยู่
ค่าที่พักและค่าเสียหายอ่ืน ๆ 

ภาคท่ี VIII 
บทบัญญัติสุดท้าย 

มาตรา 92 การจัดต้ังปฏิบัติ 
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้จัดต้ังปฏิบัติกฎหมายฉบับน้ี 

มาตรา 93 ผลศักด์ิสิทธิ์ 
กฎหมายฉบับน้ีมีผลศักด์ิสิทธ์ิภายหลัง 90 วัน นับจากวันที่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ออกรัฐดํารัฐประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อกําหนดบทบัญญัติใดที่ขัดกับกฎหมายฉบับน้ีจะถูกยกเลิก 

   
                                                                      ประธานรัฐสภาแห่งชาติ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวร 

                                                                               กระทรวงยุติธรรม. เลขที ่304/กย                      
ข้อตกลง 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยการก่อต้ังและดําเนนิการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขดัแย้งระดับหมู่บ้าน 

 
อิงตามดํารัฐของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที 94/นย ลงวันที  1 ธันวาคม 1992 ว่าด้วยการ

จัดต้ังและการเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรม 
อิงตามดํารัฐของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที 102/นย ลงวันที 5 กรกฎาคม 1993 ว่าด้วยการ

จัดต้ังและการบริหารบ้าน 
อิงตามจดหมายฉบับเลขที 26/หสนย ลงวัยที 15 กรกฎาคม 1997 ช่ึงมอบให้กระทรวง

ยุติธรรมออกข้อตกลงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

หมวดที่ 1 
ที่ต้ังและบทบาทของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

มาตรา 1 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน หมายถึงหัวหน่วยประนีประนอมของบ้านเก่ียวกับ
การแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
มาตรา 2 หม่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีบทบาท ช่วยองค์การปกครองบ้านในการไกล่เกลี่ย
ระดับหมู่บ้าน เพ่ิมธะวีนิติธรรม เสริมขยายสิทธ์ิผลประโยชน์ของพลเมือง เผยแพร่ระเบียบกฎหมาย    
ปลุกระดมประชาชนบรรดาเผ่าในหมู่บ้านของตนให้เคารพและปฏิบัติกฎหมาอย่างเคร่งครัดประสาน
สมทบกับบรรดาองค์การที่เคลื่อนไหวกระบวนการยุติธรรมและองค์การอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างแน่น
แฟ้น 
มาตรา 3 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านสร้างต้ังอยู่ภายในหมู่บ้าน โดยการประกอบส่วนของ
พลเมืองภายในบ้าน และอยู่ภายใต้การช้ีนําตรวจตาขององค์การปกครองบ้าน และแนะนําด้าน
วิชาการของศาลประชาชนเมือง (ศาลอําเภอ)  
มาตรา 4 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัอแย้งระดับหมู่บ้านเคลื่อนไหวหน้าที่ของตน บนพ้ืนฐานแนวทาง
นโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐด้วยวิธีการประนีประนอมเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง นํามาใช้ทําให้
คู่กรณีที่ขัดแย้งกันตกลงเห็นดีด้วยความสมัครใจและความยุติธรรม 

หมวดที่ 2 
โครงประกอบการจัดต้ังของหน่วยไกล่เกลีย่ข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
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มาตรา 5 หน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านประกอบด้วย 
 นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) โดยตําแหน่ง 
 ตัวแทนแนวโรมบ้าน 1 คน (ผู้อาวุโส) 
 ตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงบ้าน 1 คน 
 ตัวแทนชาวหนุ่มภายในบ้าน 1 คน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 อยู่ภายในบ้าน 
 สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึงประชาชนภายในหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือก ส่งเข้าประกอบ                  
ในหน่วยไกล่เกลี่ยโดยให้นายบ้านเป็นผู้รับรองเอา 
มาตรา 6 ผู้ไกล่เกลี่ยที่ประกอบเข้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ศีลธรรมปฏิวัติมีบทบาทในการสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้านเป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจและให้
ความนับถือมีการประพฤติเป็นแบบอย่างในการปลุกระดมให้ประชาชนเข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติ
ตามหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
มาตรา 7 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีอายุการเท่ากับอายุการของนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
ถ้าว่าขาดบุคคลใดบุคคลหน่ึงในหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านจะด้วยเหตุผลใดก็ตามใน
องค์การจัดต้ังที่เก่ียวข้องเสนอผู้ใหม่เข้าแทน 

หมวดที่ 3 
สิทธิและบทบาทของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

มาตรา 8 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน มีสิทธิและบทบาท ดังน้ี 
 - เข้าร่วมในการเรียน เผยแพร่ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และศึกษาอบรมพลเมืองให้เคารพ   
และปฏิบัติระเบียบกฎหมาย 

- ให้การช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติคําตัดสินของศาล ในคดีแพ่งและคดีอาญา      
เก่ียวกับการใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่ง 

- ไกล่เกลี่ยคดีแพ่งเกี่วยกับหน้ีสิน ทรัพย์สมบัติ มรดก ครอบครัว  (ยกเว้นการหย่าร้าง)และ
อ่ืนๆ 

- ในบางกรณีก็อาจไกล่เกลี่ยคดีอาญา ถ้าว่าการกระทําน้ันเป็นกระทําความผิดที่เล็กน้อย   
และมีคําร้องของผู้เสียหายช่ึงกฎหมายอาญาได้กําหนดไว้ กล่าวคือ การทําร้ายร่างกายระหว่างญาติ
ใกล้ชิด การนินทาการใส่ร้าย การหมิ่นประมาทผู้ตาย หรือช่ือเสียงของผู้ตาย การกระทําความผิดต่อ
กรรมสิทธ์ิส่วนตัวของญาติใกล้ชิด การล่วงละเมิดเคหสถานและการล่วงละเมิดความลับส่วนตัว       
ไม่มีการปรับใหมหรือลงโทษทางอาญาต่อคู่กรณีที่ขัดแย้งกัน 

- ช่วยติดตามศึกษาอบรมผู้ที่ได้ปฏิบัติโทษแล้ว ตามคําตัดสินของศาล ช่ึงมอบให้องค์การ
จัดต้ังของรัฐ หรือสังคมสืบต่อศึกษาอบรม 
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- หน่วยไกล่เกลี่ยมีสิทธิเก็บค่าบริการนําคู่กรณีที่ขัดแย้งกันสูงสุดไม่เกิน 50.000 กีบ 
(200บาท) เพ่ือประกอบในการใช้จ่ายเคลื่อนไหวหน้าที่ของตนโดยมีแผนการใช้จ่ายระเอียด 
 - หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านไม่มีเงินเดือนเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่มีสิทธิ
ได้รับนโยบายชมเชย เช่น ได้รับบําเหน็จ ยกย่อง เหรียญเชิดชู หรือเหรียญชมเชยตามผลงานของตน
ตามการเสนอของนายบ้าน 

หมวดที่ 4 
แบบแผนวิธีทาํงานของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

มาตรา 9 หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านทําหน้าที่เป็นหมู่คณะตามหลักการรวมศูนย์
ประชาธิปไตย 
มาตรา 10 เมื่อได้รับการเสนอข้อขัดแย้งของพลเมืองแล้วหน่วยไกล่เกลี่ยต้องจัดต้ังการค้นคว้า
พิจารณาข้อขัดแย้ง ภายใน 7 วัน หน่วยไกล่เกลี่ยเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่ เชิญคู่กรณีและพยาน
เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  
 การไกล่เกลี่ยจะดําเนินแต่ละครั้งก็ต่อเมื่อมีคณะหลายกว่าครึ่งหน่ึงเข้าร่วม กรณีนายบ้าน 
(ผู้ใหญ่บ้าน) เข้าร่วมไน่ได้ ให้คณะเสนอเข้าบุคคลในคณะหน่วยไกล่เกลี่นเป็นหัวหน้าแทนก็ได้ 
มาตรา 11 การไกล่เกลี่ยแต่ละคร้ังให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทําบทบันทึกไว้เป็นหลักฐานอ่านช่อง
หน้าคู่กรณีที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานแล้วลงช่ือ 
 ถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งจะทําหลายครั้งก็ได้ แต่ละครั้งต้อง
จ่ายบริการสูงสุดไม่เกิน 5.000 กีบ (20บาท) แต่ละครั้งต้องทําบทบันทึกตามวรรค 1 ของมาตราน้ี    
ถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คณะกรรรมการไกล่ เกลี่ยทําหมายเหตุไว้ในบทบันทึก              
และส่งบทบันทึกไปยังศาลประชาชนที่มีสิทธิอํานาจ ที่เก่ียวข้องพิจารณาตัดสินตามกฎหมาย 
 ห้ามเอาคดีที่ศาลหรือกรรมการไกล่เกลี่ยเศรษฐกิจได้ตัดสินไปแล้วมาไกล่เกลี่ย 

หมวดที่ 5 
การจัดต้ังปฏิบัติ 

มาตรา 12 ระยะต้นให้ก่อต้ังหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านขึ้นในหมู่บ้านที่เห็นว่ามีประชาชน
จํานวนมากโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ขึ้นกับตัวเมืองใหญ่แล้วนําเอาบทเรียนการก่อต้ังหน่วยไกล่เกลี่ย 
มาตรา 13 ในเมื่อหากมีความเรียกร้องต้องการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้ันศาลเมือง (ศาลอําเภอ)          
มีหน้าที่แนะนําด้านวิชาการ 
มาตรา 14 มอบให้ห้องการ กรมจัดต้ัง และพนักงาน กรมคุ้มครองระบบยุติธรรมที่ขึ้นกับกระทรวง
ยุติธรรม และองค์การปกครองท้องถิ่นจัดต้ังปฏิบัติข้อตกลงฉบับน้ี 
มาตรา 15 ข้อตกลงว่าด้วยการก่อต้ังและการดําเนินงานของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน
ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้นับวันที่ลงช่ือเป็นต้นไป 
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 ข้อกําหนดและระเบียบการเก่ียวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านที่ได้ประกาศใช้ใน
เมื่อก่อนช่ึงขัดกับข้อตกลงฉบับน้ีให้ยกเลิก 
 

นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 7 สิงหาคม 1997 
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 

คําอ้วน บุบผา 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวร 

กระทรวงยุติธรรม                                                                    เลขที ่08/กย 
                                                             นครหลวงเวียงจันทน์. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2005 

ข้อตกลง 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ว่าด้วยการก่อต้ังและดําเนนิการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขดัแย้งระดับหมู่บ้าน 
อิงตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่123/นย ลงวันที่ 1 กันยายน 2004 ว่าด้วยการจัดต้ัง

และดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
อิงตามจดหมายฉบับเลขที่ 26/นย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 1997 ซึ่งมอบให้กระทรวง

ยุติธรรมออกข้อตกลงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
อิงตามการเสนอของกรมคุ้มครองระบบยุติธรรมและค้นคว้าของกรมจัดต้ังพนักงาน       

และตรวจสอบ 
รัฐมนตรีตกลง 

หมวดที่ I 
ที่ต้ังและบทบาท 

มาตรา 1 ที่ต้ัง 
หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านก่อต้ังข้ึนอยู่ภายในหมู่บ้าน โดยการประกอบส่วน

ของบรรดาองค์ การ จัด ต้ั งและพลเมื อ งภายในหมู่ บ้ าน  และอ ยู่ภายใ ต้การ ช้ี นํ า  ตรวจ                  
องค์การปกครอง คุ้มครองและแนะนําด้านวิชาการของห้องการยุติธรรม เทศบาล (อําเภอ) 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน หมายถึงหน่วยประนีประนอมของบ้านเก่ียวกับการ
แก้ไขข้อขัดแย้งอยู่ในหมู่บ้านตามการเสนอของคู่กรณี 
มาตรา 2 บทบาท 
 หน่วยไกล่เก่ียวข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน มีบทบาทดังน้ี 

1. การไกล่เกลี่ยอยู่ภายในหมู่บ้าน กรณีที่มิได้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคมและเป็นการ
กระทําผิดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของบ้าน 

2. ประกอบส่วนช่วยองค์การปกครองบ้านในการเพ่ิมเติมความยุติธรรม เสริมขยายสิทธิเป็น
เจ้าและผลประโยชน์ของพลเมือง โฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมาย ปลุกระดมประชาชนบรรดาเผ่า
ภายในหมู่บ้านของตนให้เคารพและปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3. ประสานสมทบหน้าที่กับบรรดาองค์การที่เคลื่อนไหวกระบวนการยุติธรรม              
และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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มาตรา 3 หน้าท่ี  
หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ ดังน้ี 
1. จัดต้ังการร่ําเรียน โฆษณาเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ และศึกษาอบรมพลเมืองให้เคารพ    

และปฏิบัติระเบียบกฎหมาย 
2. การไกล่เกลี่ยข้อขัดทางแพ่งเก่ียวกับหน้ีสิน ทรัพย์สมบัติ มรดก ครอบครัว (เว้นแต่การ

หย่าร้างต้องส่งให้ศาลพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย) ข้อขัดแย้งเล็กน้อยที่ไม่มีมูลค่าสูง กรรมสิทธิ
เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง การนําใช้ที่ดิน การขอทางผ่าน และอื่นๆ สําหรับข้อขัดแย้ง ที่มีมูลค่าสูงน้ัน คู่กรณีก็
มีสิทธิเสนอต่อหน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านทําการไกล่เกลี่ยก็ได้ 

3. ให้การช่วยเหลือ และรวมมือในการจัดต้ังปฏิบัติคําตัดสินของศาลในคดีแพ่ง            
และคดีอาญาในการใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่ง 

4. บางกรณี ก็อาจไกล่เกลี่ยคดีอาญาถ้าว่าการกระทําน้ันหากเป็นการกระทําผิดที่เบาบาง 
(สถานลหุโทษ) ซึ่งผู้เสียหาย แต่หากเสนอมายังหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน เพ่ือทําการ
ไกล่เกลี่ย เช่น การทําร้ายร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดที่ไม่บาดเจ็บสาหัส หรือไม่เสียองค์คะ การนินทา 
การใส่ร้าย การนินทา การกระทําผิดต่อกรรมสิทธิส่วนตัวของญาติใกล้ชิดการหมิ่นประมาทซากศพ 
หรือช่ือเสียงของผู้ตาย การล่วงละเมิดความลับส่วนตัว แต่ไม่มีสิทธิทําการปรับใหม หรือลงโทษทาง
อาญาต่อคู่กรณี 

5. ติดตาม และศึกษาอบรมผู้ที่ได้ปฏิบัติโทษแล้ว หรือผู้ถูกศาลตัดสินซึ่งองค์การจัดต้ังรัฐ 
หรือศาลประชาชนที่เก่ียวข้องมอบให้ 
มาตรา 4 ขอบเขตสิทธิ 

1. หน่วยไกล่เกลี่ยมีสิทธิเก็บค่าบริการกับคู่กรณีสูงสุดไม่เกิน 50.000 กีบ (200 บาท)          
ผู้ที่จะจ่ายค่าบริการข้ึนกับการตกลงของ 2 ฝ่าย เพ่ือประกอบเข้าในการใช้จ่ายเคลื่อนไหวหน้าที่      
ของตน เช่น ค่าแรงงาน ค่ากระดาษ ดินสอ ทําบทบักทึก และอื่นๆ โดยมีแผนการใช้จ่าย 

2. หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน มีสิทธิได้รับการปกป้องตามระเบียบกฎหมาย 
3. หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมิได้รับเงินเดือนเหนือนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่มี

สิทธิได้รับนโยบาย เช่น ค่าแรงงาน ได้รับการยกย่องตามผลงานตัวจริงของตน และตามการเสนอของ
ผู้ใหญ่บ้าน 

หมวดที่ II 
โครงประกอบการจัดต้ัง 

มาตรา 5 โครงประกอบบุคคกร 
หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขั้นบ้าน ประกอบด้วย 
1.นายบ้าน (ผู่ใหญ่บ้าน) โดยตําแหน่งเป็นคณะ 
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2. ตัวแทนผู้อาวุโส 1 คน เป็นคณะ 
3. ตัวแทนสหพันธ์แม่หญิง 1 คน เป็นคณะ 
4. ตัวแทนชาวหมุ่มภายในหมู่บ้าน 1 คน เป็นคณะ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คนอยู่ในบ้านเป็นคณะ 
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึงประชาชนภายในหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกส่งเข้าประกอบเข้า      

หน่วยไกล่เกลี่ยโดยให้นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้รับรองเอาการก่อต้ังคณะหน่วยไกล่เกลี่ย           
ข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านก่อต้ังขึ้นโดยประชาชนภายในบ้านและรับรองเอาโดยเจ้าเมือง (นายอําเภอ)          
ตามการเสนอของห้องการยุติธรรมประจําเมือง เทศบาล (อําเภอ) 
มาตรา 6 เงื่อนไขและมาตรฐาน 

คณะที่ประกอบเข้าในหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านผู้ที่คุณธรรมทางการเมืองหนัก
แน่นมีคุณสมบัติมีศีลธรรมปฏิวัติมีความรู้ทางด้านกฎหมาย และมีบทบาทในการปลุกระดมความ
สามัคคีภายในหมู่บ้าน เป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจและให้ความเช่ือถือ มีการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี              
และรู้ปลุกระดมประชาชนเข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
มาตรา 7 อายุการ 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน มีอายุเท่ากับอายุการของนายบ้าน (ผู่ใหญ่บ้าน)   
ถ้าขาดบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามมาตรา 5 ของข้อตกลงฉบับน้ี 

หมวดที่ IV 
แผนวิธทีํางาน 

มาตรา 8 หลักการ 
1. หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านทํางานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย และ

ปรึกษาหารือในคณะก่อนการดําเนินการไกล่เกลี่ย 
2. หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน เคลื่อนไหวหน้าที่ของตนบนพ้ืนฐานเนวทาง

นโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐ ด้วยวิธีการศึกษาอบรมประนีประนอมเก่ียวกับข้อ
ขัดแย้ง เพ่ือคู่กรณีสามรถตกลงเห็นดีด้วยความสมัครใจและเป็นธรรม 
มาตรา 9 วิธีทํางาน 

1. เมื่อได้รับการเสนอข้อขัดแย้งของพลเมืองแล้ว หน่วยไกล่เกลี่ยต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ
แล้วจัดต้ังการค้นคว้าพิจารณาข้อขัดแย้ง ภายใน 7 วัน ต้องมีข้อมูลตัวจริงเพ่ือเป็นที่อ้างอิง            
ในการไกล่เกลี่ย หน่วยไกล่เกลี่ยเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่ เชิญคู่กรณีขัดแย้งและพยานเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยการดําเนินการไกล่เกลี่ยแต่ละครั้งจะดําเนินได้ก็ต่อเมื่อมีคณะมากกว่าคร่ึงหน่ึงเข้าร่วม 
ถ้าหากนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เข้าร่วมไกล่เกลี่ยไม่ได้ให้คณะเสนอเอาบุคคลในคณะเป็นหัวหน้า     
แทนก็ได้ 
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2. การไกล่เกลี่ยแต่ละคร้ังให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทําบทบันทึกไว้เป็นหลักฐานอ่านช้อง
หน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานแล้วลงช่ือ 

3. กรณีหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง จะทําหลายครั้งก็ได้      
แต่ละคร้ังจะต้องเสียค่าบริการเพ่ิมแต่สูงสุดไม่เกิน 50.000 กีบ (200บาท) แล้วให้ทําบทบันทึกไว้ตาม
ข้อ 2 ของมาตราน้ี ถ้าคู่กรณีหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยทําหมายเหตุ   
ไว้บทบันทึก แล้วส่งสํานวนแก้ไขข้อขัดแย้งไปยังห้องการยุติธรรม เทศบาล (อําเภอ) เพ่ือไกล่เกลี่ยเป็น
ครั้งที่ 2 ถ้าหากไกล่เกลี่ยอยู่ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) ไม่สามารถตกลงกันได้           
จึงแนะนําให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือพิจารณาคดีตามระเบียบกฎหมาย 

4. ห้ามเอาคดีที่ศาล หรือกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจตัดสินไปแล้ว           
มาไกล่เกลี่ย 

หมวดที่ V 
บทบัญญัติสุดท้าย 

มาตรา 10 การจัดต้ังปฏิบัติ 
ห้องการ กรมจัดต้ังพนักงาน กรมคุ้มครองระบบยุติธรรมที่ขึ้นกับกระทรวงยุติธรรม         

แผนกยุติธรรมมแขวง นครหลวงเวียงจันทน์ และเขตพิเศษองค์การปกครองเมือง เทศบาล (อําเภอ)        
ห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) บ้าน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องจัดต้ังปฏิบัติข้อตกลงฉบับน้ี
ตามหน้าที่ในลาวให้มีประสิทฺภาพ 
มาตรา 11 ผลศักด์ิสิทธิ์ 

ข้อตกลงฉบับน้ีมีผลศักด์ิสิทธ์ิ นับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และเปลี่ยนแทนกฎกระทรวง 
ฉบับเลขที่ 304/กย ลงวันที่ 7 สิงหาคม 1997 ว่าด้วยการก่อต้ังและดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้งระดับหมู่บ้าน  

 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

                                                                                           คําอ้วน บุบผา 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวร 

กระทรวงยุติธรรม                                                                           เลขที่ 210/กย 
                                                               นครหลวงเวียงจันทน์. วันที่ 19 ตุลาคม  2009 

ข้อตกลง 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ว่าด้วยการก่อต้ังและดําเนนิการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขดัแย้งระดับหมู่บ้าน 
อิงตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขท่ี 404/นย ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2007ว่าด้วยการ

จัดต้ังและดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
อิงตามการประเมินผลในการปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระ

กระทรวง ฉบับเลขที่ 02/กย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2007 ว่าด้วยการก่อต้ังและดําเนินการของหน่วย
ไกล่เกลี่ยขั้นบ้าน 

อิงตามการศึกษาค้นคว้าและการเสนอของกรมคุ้มครองระบบยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตกลง 

หมวดที่ 1 
บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับหนว่ยไกล่เกลี่ยขอ้ขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

มาตรา 1 วัตถุประสงค์ในการสร้างหน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน 
การสร้างหน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์ทําให้รากฐานของบ้านมีกระบวนการ

ยุติธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านโดยใช้การประนีประนอมข้อพิพาท
โดยสันติวิธีมีหน้าที่ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการอบรมประชาชนภายในหมู่บ้านให้เคารพ และปฏิบัติ
กฎหมาย ระเบียบของบ้านรับประกันความเสนอภาพบนพ้ืนฐานระเบียบกฎหมาย ปกปักรักษาความ
ปรองดองภายในครอบครัว และประชาชนภายในหมู่บ้านทําให้บ้านมีการพัฒนาโดยรอบด้าน 
มาตรา 2 นิยามคําศัพท์ 

1. การไกล่เกลี่ย หมายถึงการอบรมคู่กรณีให้มีความเข้าใจ และยินดีเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยให้    
รุร่วงไปด้วยสันติวิธี 

2. ข้อขัดแย้ง หมายถึงการไม่ปรองดองกัน การไม่ลงรอยกันที่เกิดข้ึนระหว่างคนสองคน 
หรือหลายคน ส่วนบุคคลด้วยกันหรือส่วนบุคคลกับหน่วยงานระหว่างครอบครัว ที่เก่ียวเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ทางแพ่ง ครอบครัว แรงงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งคู่กรณีไม่สามารถตกลงได้ แต่ยังไม่
เคยถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

3. ข้อขัดแย้งขั้นบ้านหมายถึงความไม่ถูกต้องปรองดองกัน ไม่ลงลอยกันขึ้นภายในครอบครัว
หรือภายในหมู่บ้าน 
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4. คณะกรรมการไลก่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจหมายถึงคณะกรรมการท่ีได้ถูก
แต่งต้ัง ให้รับผิดชอบแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วการแก้ไข    
ข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจอยู่กระทรวงยุติธรรม หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ       
ของแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์และแขวง (จังหวัด) 

5. ข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึงข้อขัดแย้งในการดําเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน 
และอื่นๆ ที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ 

6. หน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน หมายถึงหน่วยการจัดต้ังกระบวนการยุติธรรมรากฐาน    
ซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าเมือง (นายอําเภอ) 

7. หน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็ก หมายถึงหน่วยเดียวกันกับหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับน้ี 

8. การกระทําผิด หมายถึงการกระทําหรือการเนินเสียของบุคคลที่เป็นการละเมิดกฎหมาย
ร้ายแรงซึ่งแตะต้องถึงความสงบของชาติ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ต่อชีวิต สุขภาพ เกียรติศักด์ิศรี 
กรรมสิทธิ ของรัฐ รวมหมู่และอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

9. หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีสิทธิแก้ไขบรรดาการกระทําผิดที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 25 ของกฎหมายอาญา ซึ่งผู้เสียหายไม่ได้ฟ้องต่อศาลแต่เสนอ ให้หน่วยแก้ไขข้อขัดแย้งระดับ
หมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาด้วยการประนีประนอม 

10. การกระทําของเด็ก หมายถึงการกระทําผิดตามท่ีระบุไว้ในข้อ (8) ข้างบนน้ีบุคคลที่มี
อายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
มาตรา 3 หลักการก่อต้ังหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านก่อต้ังตามหลักการพ้ืนฐาน ดังน้ี 
1. ดําเนินการเลือกต้ังโดยประชาชนภายในหมู่บ้านด้วยการลงคะแนนเสียงปิดลับ           

หรือเปิดเผยตามความเห็นส่วนหลายของประชาชนท่ีมาร่วมประชุม 
2. คณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนส่วนหลายของ

ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม 
3. คณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ที่ได้รับการเลือกต้ังแล้วน้ันจะถูกรับรอง 

และแต่งต้ังโดยเจ้าเมืองตามการเสนอของนายบ้านโดยผ่านห้องการยุติธรรมเมือง เทศบาล (อําเภอ) 
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หมวดที่ II 
ที่ต้ังและหน้าท่ี 

มาตรา 4  ที่ต้ังของหน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน 
หน่วนไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน หมายถึงหน่วยก่อต้ังกระบวนการยุติธรรมรากฐาน

อยู่บ้าน ซึ่งได้รับการเลือกต้ังโดยประชาชนและได้รับการรับรองโดยเจ้าเมือง (นายอําเภอ) เคลื่อนไหว
หน้าที่ภายใต้การช้ีนําทางด้านการเมือง แนวคิดของคณะพรรคและองค์การปกครองบ้านขึ้นกับการ
ตรวจ แนะนําทางด้านวิชาการของห้องการยุติธรรมเมือง (อําเภอ) 
มาตรา 5 ภาระบทบาทของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่ระดับหมู่บ้าน ดังน้ี 
1. แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ภายในหมู่บ้านด้วยวิธีการประนีประนอมตามการเสนอของคู่กรณี 

และแก้ไขคดีอาญาเด็กกระทําผิด 
2. ช่วยองค์การปกครองบ้านศึกษาอบรม และปลุกระดมประชาชนบรรดาเผ่าภายในบ้านให้

มีสติเคารพ และปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเครั่งครัด 
3. ช่วยองค์การปกครองบ้านสร้างบ้านให้เป็นบ้านปลอดคดีและร่วมมือในการจัดต้ังปฏิบัติ

คําตัดสินของศาล  
4. ประสานสมทบกับองค์การที่เคลื่อนไหวกระบวนการยุติธรรม และองค์การอ่ืน ๆ           

ที่เก่ียวข้องแน้นแฟ้นเพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายในหมู่บ้าน 
หมวดที่ III 

หน้าท่ีและขอบเขตสิทธ ิ
มาตรา 6 ขอบเขต 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน มีขอบเขต ดังน้ี 
1. มีสิทธิศึกษาอบรม และไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านโดบสันติวิธี 
2. มีสิทธิรายงานขอความเห็นจากนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) หรือคณะพรรครากฐานกลุ่มบ้าน

เก่ียวกับหน้าที่ของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
3. เก็บค่าบริการในการไกล่เกลี่ยจากคู่กรณี จํานวน 100.000 กีบ (400บาท) ต่อข้อขัดแย้ง 

ตามที่ กํ าหนดไ ว้ ในรั ฐถะบัญญั ติของประธานประเทศว่า ด้วยค่ าทํ า เ นียมและค่ าบ ริการ                
ฉบับเลขที่ 03/ปปท ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2008 โดยมอบให้คู่กรณีจ่ายคนระครึ่งจํานวน        
50.000 กีบ (200บาท) 

4. ได้รับการปกป้องตามระเบียบกฎหมาย 
5. ได้รับค่าแรงงาน โดยหักจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
6. ประสานสมทบกับองค์การที่เก่ียวข้องของบ้านในการจัดต้ังปฏิบัติหน้าที่ 
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7. สิทธิอ่ืนๆ ตามการมอบหมายขององค์การปกครองบ้าน หรือห้องการยุติธรรมเมือง 
(อําเภอ) ที่สอดคล้องกับภาระบทบาทของตน 
มาตรา 7 หน้าท่ี 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ ดังน้ี 
1. จัดต้ังรําเรียน โฆษณาศึกษาอบรมระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ทําให้พลเมืองภายในหมู่บ้านมี

สติเคารพและปฏิบัติกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2. ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางแพ่ง การค้า มรดก ครอบครัว และอื่น ๆ ตามการร้องขอหรือการ

เสนอของคู่กรณี 
3. แก้ไขคดีเด็กตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
4. ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการจัดต้ังปฏิบัติคําตัดสินของศาลคดีแพ่ง และคดีอาญา 

เก่ียวกับการชดใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งคู่กรณี หรือผู้เสียคดีอยู่บ้านของตน 
5. ไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้บางกรณี ถ้าว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่เบาบางตามท่ี

กําหนดไว้ในมาตรา 25 ของกฎหมายอาญาซึ่งผู้เสียหายไม่ได้ฟ้องขึ้นศาล แต่เสนอมายังหน่วย        
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาแก้ไข เช่น การทําร้ายร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดที่ไม่
บาดเจ็บสาหัส การนินทาการใส่ร้าย การนินทา การลักเล็กขโมยน้อย การกระทําผิดต่อกรรมสิทธิ
ส่วนตัวของญาติใกล้ชิด การประมาทชากศพ หรือช่ีอเสียงของผู้ตาย การล่วงละเมิดความลับส่วนตัว
ต่อคู่กรณี 

6. ช่วยองค์การปกครองบ้านในการคุ้มครอง การสร้างครอบครัว และบ้านปลอดคดี 
7. ติดตาม และศึกษาอบรมผู้ที่ได้ปฏิบัติโทษแล้ว หรือผู้ถูกศาลตัดสินโดยไม่ตัดอิสรภาพ    

ซึ่งองค์การจัดต้ังของรัฐ หรือศาลประชาชนที่เก่ียวข้องมอบให้ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามการมอบหมายขององค์การปกครองบ้าน หรือห้องการยุติธรรม

เมือง (อําเภอ) ที่สอดคล้องกับภาระบทบาทของ 
หมวดที่ IV 

โครงประกอบการจัดต้ัง 
มาตรา 8 โครงสร้างด้านบุคลากร 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านประกอบด้วยหัวหน้า 1 คน รอง 1-2 คน         
และกรรมการจํานวนหน่ึงซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆ ดังน้ี 

1. แนวลาวสร้างชาติในหมู่บ้าน 
2. องค์การปกครองหมู่บ้าน 
3. สหพันธ์นักรบเก่า 
4. สหพันธ์สตรีระดับหมู่บ้าน 
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5. ชาวหนุ่มภายในหมู่บ้าน 
6. ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
7. ป.ก.ส (ตํารวจบ้าน) 
นอกจากน้ีให้มีเลขา 1 คน เพ่ือช่วยงาน ทั้งเป็นผู้บันทึกในเวลาไกล่เกลี่ยและเขียนบทสรุป        

บทบันทึก และอื่นๆ  
สําหรับการแก้ไขคดีเด็ก หมายถึงให้เอาสมาชิกหน่วยไกล่เกลี่ยจากแนวลาวสร้างชาติ 

สหพันธ์นักรบ สหพันธ์แม่หญิงและชาวหนุ่มบ้านเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข  
มาตรา 9 มาตรฐานของคณะไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

บุคคลที่จะประกอบเข้าเป็นคณะหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านต้องมีมาตรฐาน 
ดังน้ี 

1. มีการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจ ให้ความเช่ือถือและเป็นผู้ช่ือ
สัตวว์สุจริตต่อประชาชน 

2. รับรู้และเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐ มี 
ความสามารถในการศึกษาอบรมปลุกระดมประชาชนเคารพ และปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่าง     
เคร่งครัด 

4. มีบทบาทในการเต้าโรมความสามัคคีภายในบ้าน สามารถปลุกระดมประชาชนเข้าในการ
เคลื่อนไหวหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วมของบ้านก็คือของประเทศ 

5. มีความสามารถ พรสวรรค์ในการศึกษาอบรมและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการประนีประนอม
โดยสันติวิธี  
มาตรา 10 หัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 

หัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านหมายถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก
ของหน่วยไกล่เกลี่ยมากกว่าหมู่ มีความสามารถจัดต้ัง และนําหน่วยไกล่เกลี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคคล
สร้างความสามัคคีภายในหน่วยไกล่เกลี่ยและเป็นผู้เช่ียวชาญขององค์การจัดต้ังหรือบุคคลต่าง ๆ ได้ดี 

รองหัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านหมายถึงบุคคลที่มีมาตรฐานครบถ้วนถัด
จากผู้เป็นหัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยที่ได้กล่าวมาข้างบนน้ี 
มาตรา 11 อายุการ 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีอายุการเท่ากับนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)  ตามท่ีได้
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 
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หมวดที่ V 
หลักการและระบบแบบแผนวิธีทํางาน 

มาตรา 12 หลักการ 
หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านเคลื่อนไหวหน้าที่ของตนตามหลักการ ดังน้ี 
1. ทํางานตามหลักการประนีประนอม โดยถือเอาการศึกษาอบรมให้คู่กรณีที่ขัดแย้ง      

ยินยอมตกลงแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง 
2. ทํางานเป็นหมู่คณะ ตกลงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามเสียงส่วนมากโดยมีการเสริมขยาย

ความรับผิดชอบของบุคคลเคลื่อนไหวหน้าที่อย่างมีแผนการ 
3. สรุป ถอดถอนบทเรียนเป็นปกติในทุกๆ คร้ังภายหลังได้มีการไกล่เกลี่ยแก้ไขข้อขัดแย้งใด

หน่ึง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อด้อย เสริมขยายด้านดีให้ทันเวลา 
มาตรา 13 วิธีและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 

หน่วยไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านดําเนินการไกล่เกลี่ยต่าง ๆ ตามวิธีและขั้นตอน ดังน้ี 
1. เมื่อได้รับคําร้องหรือคําเสนอของพลเมืองแล้ว หน่วยไกล่เกลี่ยต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ

แล้ว จัดต้ังค้นคว้าพิจารณาข้อข้อขัดแย้ง ภายใน 7 วัน โดยสืบต่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพ่ือเป็น
ข้ออ้างในการไกล่เกลี่ย หน่วยไกล่เกลี่ยเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่ เชิญคู่กรณีและพยานเข้าร่วม
ไกล่เกลี่ยการดําเนินการไกล่เกลี่ยแต่ระครั้งจะดําเนินได้ก็ต่อเมื่อมีคณะหลายกว่าครึ่งหน่ึงเข้าร่วม     
ในกรณีที่จําเป็นอาจเชิญผู้เก่ียวข้อง หรือประชาชนจํานวนหน่ึงเข้าร่วมรับฟังก็ได้เพ่ือช่วยประกอบคํา
เห็น 

2. ถ้าหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยตามคําเชิญมากกว่า 3 คร้ัง โดย
ไม่มีเหตุผล หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านส่งคําร้อง หรือคําเสนอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืน
ให้แก่ผู้ร้องขอหรือคําเสนอในเบ้ืองต้น เพ่ือไปฟ้องต่อองค์การท่ีมีสิทธิอํานาจตามกระบวน            
การยุติธรรม 

3. การไกล่เกลี่ยคดีเด็กต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้าร่วมนําทุกครั้ง 
4. ในการไกล่เกลี่ยแต่ละคร้ัง ต้องทําบทบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วอ่านช่องหน้า

คู่กรณี พยานและผู้เข้าร่วมแล้วลงช่ือไว้เป็นหลักฐานเน้ือในบทบันทึกจะต้องเขียนละเอียดเกี่ยวกับ   
ช่ือคณะและผู้เข้าร่วม สถานที่ วันเวลา เหตุการณ์ตัวจริง การตกลง และการไม่ตกลงของคู่กรณีและ
อ่ืนๆ 

5. ถ้าคู่กรณีหากยังไม่ตกลงกัน คณะหน่วยไกล่เกลี่ยเสนอคณะพรรครากฐาน กลุ่มบ้านช่วย
ศึกษาอบรม ถ้าไม่สามารถประนีประนอม ส่งบทบันทึกพร้อมกับสํานวนการแก้ไขข้อขัดแย้งให้      
ห้องการยุติธรรมเมือง (อําเภอ) เพ่ือศึกษาอบรมไกล่เกลี่ย ถ้าไม่สําเร็จจึงแนะนําคู่กรณีฟ้องร้องต่อ
องค์การที่มีอํานาจดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
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6. การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันจะทําหลายครั้งก็ได้                 
แต่ไม่ให้เกิน 3 ครั้ง การไกล่เกลี่ยหากมีความจําเป็นต้องได้ใช้จ่ายเข้าในการไกล่เกลี่ยมอบให้คู่กรณี
เป็นผู้จ่ายแต่ไม่ให้เกิน 50.000 กีบ (200บาท)  
มาตรา 14 ผลศักด์ิสิทธิ์ของการไกล่เกลี่ย 

บทบันทึกการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่คู่กรณียินยอมตกลงประนีประนอมหมายถึงผลสักด์ิสิทธ์ิ
ในการปฏิบัติทันที่ 

บทบันทึการแก้ไขข้อขัดแย้ง ที่ไม่สามารถตกลงจะมีคุณค่าเป็นเอกสาร ข้อมูลอ้างอิงให้คณะ
พรรครากฐาน กลุ่มบ้านและห้องการยุติธรรมเมือง (อําเภอ) พิจารณาหรือเป็นข้อมูลให้แก่การ
ดําเนินคดีขององค์การที่เก่ียวข้อง ในกรณีหากถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
มาตรา 15 ข้อห้าม 

ข้อห้ามสําหรับหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ดังน้ี 
- ไม่ให้นําเอาคดีอาญาที่ร้ายแรงมาไกล่เกลี่ย (ยกเว้นการกระทําผิดที่กําหนดไว้ในมาตรา 25 

ของกฎหมายอาญา) 
- ไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่ขัดกับผลประโยชน์ของรัฐ รวมหมู่  
- ไม่ให้ปรับใหมหรือลงโทษทางอาญา 
- ไม่ให้เอาคดีที่ศาลหรือคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเสรษฐกิจได้ตัดสินแล้ว          

มาไกล่เกลี่ย 
มาตรา 16 การถอนตัวของคณะหน่วยไกล่เกลี่ย 

คณะหน่วยไกล่เกลี่ย สามารถถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งได้ในกรณี ดังน้ี 
- รวมถึงปัญหาสุขภาพของตน 
- ข้อขัดแย้งที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับผลประโยชน์ของตน และครอบครัว 
- เป็นญาติใกล้ชิดของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีขัดแย้งกัน 
- คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลที่หนักแน่นไม่เห็นดีให้ประกอบเป็นคณะไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง

ดังกล่าว 
- กรณีอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความจําเป็น 

หมวดที่ VI 
นโยบายต่อผูท้ี่มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด 

มาตรา 17 นโยบาย 
หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด็นในการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับ       

การยกย่อง หรือได้รับนโยบายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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คณะไกล่เกลี่ยผู้ใดหากเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หมู่คณะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจะได้รับ   
การยกย่อง หรือได้รับนโยบายอ่ืน ๆ ตามความเหมะสม 
มาตรา 18 มาตรการ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะไกล่เกลี่ยผู้ใดใช้หน้าที่ของตน เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวเคลื่อนไหว
ไม่ถูกต้องตามข้อตกลงฉบับน้ี จะถูกปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการศึกษาอบรมทางบริหาร 
หรือทางอาญาตามแต่กรณีเบา หรือหนัก 

หมวดที่ VII 
บทบัญญัติสุดท้าย 

มาตรา19 การจัดต้ังปฏิบัติ 
ให้กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม กรมจัดต้ัง พนักงาน ห้องการยุติธรรม แผนกยุติธรรม       

นครหลวงเวียงจันทน์ แขวง (จังหวัด) องค์การปกครองท้องถิ่น ห้องการยุติธรรมเมือง (อําเภอ)     
กลุ่มบ้านและภาคส่วนที่เก่ียวข้องรับรู้และจัดต้ังปฏิบัติข้อตกลงฉบับน้ีตามภาระบทบาทและหน้าที่  
ของในลาวให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรา 20 ผลศักด์ิสิทธิ์ 
 ข้อตกลงฉบับน้ีมีผลสักด์ิสิทธ์ิแต่ลงนามเป็นต้นไป และเปลี่ยนแทนข้อตกลงฉบับเลขที่ 02/กย 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2007 ว่าด้วยการก่อต้ังและดําเนินการของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน  
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                     
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