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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการกาํหนดให้ทนายความหรือท่ี
ปรึกษากฎหมายมีอาํนาจและหน้าท่ีเขา้ไปตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนในชั้นการจบักุม การสอบสวนและการจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูทั้งก่อนฟ้องและ
ภายหลงัการฟ้องคดี รวมทั้งการควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษากฎหมาย จากการศึกษาพบว่า 
เม่ือมีการจบักุมเด็กและเยาวชนแลว้พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กาํหนดให้มีบุคคลท่ีเด็กร้องขอเขา้ร่วมสอบสวนดว้ยโดยไม่ได้
กาํหนดให้มีทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ไปตรวจสอบการจบักุมและการใชอ้าํนาจของ
พนักงานเจา้หน้าท่ีจึงก่อให้เกิดปัญหาการท่ีเด็กและเยาวชนไม่ไดรั้บความยุติธรรมอย่างเพียงพอ
เพราะพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 ถือวา่เป็นกฎหมายเฉพาะจึงตอ้งมีมาตรการท่ีมากกวา่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ท่ีมีลกัษณะเป็นบทบญัญติักฎหมายทัว่ไป อีกทั้งในการจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
ทั้งก่อนฟ้องและภายหลงัการฟ้องคดีกไ็ม่ไดก้าํหนดใหท้นายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ไปร่วม
จดัทาํแผนดว้ย จึงพบว่าการจดัทาํแผนบาํบดัฟ้ืนฟูไม่ไดถู้กกลัน่กรองอยา่งละเอียดรอบคอบเพ่ือให้
แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูสอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนดและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ข
และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนอย่างแทจ้ริงมากกว่าท่ีจะทาํให้แผนบรรลุตามวตัถุประสงค ์นอกจากนั้น 
ในส่วนของการควบคุมมรรยาทของท่ีปรึกษากฎหมาย พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ.2528 ไม่ได้
กาํหนดความหมายของท่ีปรึกษากฎหมายไว ้จึงทาํให้การกระทาํผิดมรรยาทไม่มีบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายควบคุมการกระทาํของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงใน
การปฏิบติังาน เพราะท่ีปรึกษากฎหมายมีอาํนาจและหน้าท่ีแตกต่างจากทนายความและมีความ
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ละเอียดรอบคอบท่ีจะตอ้งดูแลเด็กและเยาวชนมากกว่าคดีสามญัทัว่ไป จากการศึกษาเห็นควรให้มี
การแกไ้ขพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 โดยเพิ่มเติมใหมี้ท่ีปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีในขั้นตอนการ
จบักมุเดก็และเยาวชน การจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟกู่อนฟ้องตามมาตรา 86 และภายหลงัการฟ้อง
คดีตามมาตรา 90 และเพื่อให้การทาํงานของท่ีปรึกษากฎหมายไดรั้บการควบคุมให้เป็นไปตาม
มรรยาทเห็นควรให้เพิ่มเติมคาํจาํกดัความของคาํว่าทนายความให้ร่วมถึงท่ีปรึกษากฎหมายดว้ย
เพื่อใหก้ารทาํงานของท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ.2528 และ
เพื่อเป็นการขจดัปัญหาการตีความของคาํวา่ท่ีปรึกษากฎหมายกบัทนายความมีลกัษณะแตกต่างกนั  
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ABSTRACT 

 This thesis aims to study and analyze legal problem and impediment in assignment of 
authority and function to attorney-at-law or legal consultant to inspect judicial administration in a 
trial of child and juvenile in the level of arresting, investigation and preparing remedial, 
therapeutic and rehabilitative plan both in prior and after suit, including control in functions of 
legal consultant. From the study, it was found that when there was an arresting of child and 
juvenile, the Act of Juvenile and Family Court and Proceedings of Child and Juvenile, B.E.2553 
(A.D. 2010) stipulated that there should be an requested person by the child to participate in the 
investigation but did not stipulate that there should be an attorney-at-law or legal consultant 
inspecting the arresting and enforcement of officer, causing problems in insufficient justice 
acquisition of child and juvenile because the Act was deemed to be special law; therefore, there 
should be more measures than the code of criminal proceedings, having characteristics as 
legislation of general laws. In addition, the process in preparing remedial, therapeutic and 
rehabilitative plan of child and juvenile both in prior and after suit did not stipulate that there 
should be attorney-at-law or legal consultant participating in the preparation of the plan; thus, the 
preparation of therapeutic and rehabilitative plan was not screened thoroughly in order to be the 
plan in conformity with the stipulated law and the purpose for remedy and habitation of child and 
juvenile truly than achieving in accordance with the purpose. Moreover, the control of 
professional ethic of legal consultant of the Attorney-at-law Act, B.E. 2528 (A.D. 1985) did not 
stipulate the definition of legal consultant; therefore, there was no control of the act of offense in 
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professional ethic of legal consultant by legislation of laws, which would affect child and juvenile 
directly in the function because legal consultant had the difference in authority and function from 
attorney-at-law and had to be thorough for taking care child and juvenile than a general case. 
From the study, it suggested that there should be the revision in the Act of Juvenile and Family 
Court and Proceedings of Child and Juvenile, B.E. 2553 (A.D.2010) by adding to have legal 
consultant in inspection of officer function in the phases of child and juvenile arresting, 
preparation of remedial, therapeutic and rehabilitative plan in accordance with Section 86 and 
after suit in accordance with Section 90 and to allow the function of legal consultant to be 
controlled in accordance with professional ethic and there should add the definition of attorney-
at-law, including legal consultant in order to allow the function of legal consultant to be under the 
Attorney-at-Law Act, B.E. 2528 (A.D. 1985) and to eliminate the problem in the interpretation of 
legal consultant and attorney-at-law, having different characteristics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


