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กอนที่จะมีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นในประเทศไทยนั้น ไดมีการใชวิธีการพิเศษ
เพื่อที่จะเยียวยา แกไข ดวยการสงเคราะห ใหการศึกษา และฝกอาชีพแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
แทนการสงตัวไปควบคุมในเรือนจํา เชน สงตัวไปยังโรงเรียนฝกอาชีพตามพระราชบัญญัติประถม
ศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘๑ หรือสงไปฝกอบรมที่โรงเรียนฝกอาชีพตามพระราชบัญญัติจัดการฝกและอบ
รมเด็กบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๗๙๒ ซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ แตตอมาไดโอนกิจ
การไปใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ ปจจุบัน คือ เยาวชนสถานบานหวยโปง จังหวัดระยอง จะเห็นไดวา วิธีการ
พิเศษดังกลาวเปนการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนหลังจากศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลวเทานั้น ยัง
ไมมีวิธีการพิเศษที่จะปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระหวางถูกจับกุมและระหวางพิจารณาคดี ดังนั้น
เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกกลาวหาวากระทําผิด จึงถูกปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีผูใหญกระทําผิด
แนวความคิดในการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ใน
สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยพลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ไดสงหลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ไปดูงานเกี่ยวกับการศาลในทวีปยุโรปและเอเชีย
รวมทั้งกิจการศาลคดีเด็กและเยาวชนเปนคนแรก ตอมาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ พระยาลัดพลี
ธรรมประคัลภ ประธานศาลฎีกา ไดทําบันทึกรายงานเรื่องศาลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศตาง ๆ
รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม แตเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียกอน จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ในสมัยรัฐ
บาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยนายเลียง ไชยกาล (ตอมาคือ นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ) รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม ไดสงผูพิพากษาไปดูงานศาลคดีเด็กและเยาวชนที่ตางประเทศ หลังจากนั้น
ไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนตอคณะรัฐมนตรี และในการ
ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๙๓ ไดวางแนวทางการจัดตั้งไววา ศาลคดีเด็กและเยาวชน
ตองเปนศาลอาญาปนแพง ในชั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเฉพาะกรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดและ
คดีแพงที่เกี่ยวกับการใชอํานาจปกครองเปนเบื้องแรกกอนเทานั้น ในสวนที่เกี่ยวกับเด็กประการอื่น
ๆ และคดีแพงสวนอื่นสมควรดําเนินการในภายหลัง๓ คณะกรรมการจึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔.. และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.
๒๔.. ตอคณะรัฐมนตรี และในที่สุดไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๔ กําหนดใหจัดตั้ง
ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางขึ้นในจังหวัดพระนครภายใน ๑๘๐ วัน โดยมีสถานพินิจและคุมครอง
เด็กกลางเปนเครื่องมือของศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางดวย ดังนั้น จึงไดเปดดําเนินการศาลคดีเด็ก
และเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุมครองเด็กกลางขึ้นเปนครั้งแรก มีอาคารที่ทําการชั่วคราวอยู

ที่ตึกศาลแขวงพระนครใต (เดิม) ตําบลตลาดนอย อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัดพระนคร พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารที่ทําการศาลคดีเด็กและเยาว
ชนกลางและสถานพินิจและคุมครองเด็กกลางเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ ตอมาไดมีการจัดตั้ง
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาและสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๐๕ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาและสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัด
นครราชสีมาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหมและสถานพินิจ
และคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุบลราชธานีและสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๓
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๒๖ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธานีและสถานพินิจและคุมครองเด็ก
จังหวัดสุราษฎรธานีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ ศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรคและ
สถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดนครสวรรคเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๑ นอกจากนี้ยังมีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเด็กและเยาวชนและศาลจังหวัดนนทบุรีแผนก
คดีเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒๔ สําหรับในสวนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ ได
มีการปรับปรุงแกไขอํานาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาว
ชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๖ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพงในกรณีที่เกี่ยวกับผลประโยชน
หรือสวนไดเสียของเด็กและเยาวชนใหเปนไปโดยเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชนยิ่ง
ขึ้น ทั้งกํ าหนดองคคณะผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีเสียใหมใหเหมาะสมและแกไขวิธี
ดําเนินงานในศาลคดีเด็กและเยาวชนบางประการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกเด็กและเยาวชนมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงการสอบสวนคดี การสืบเสาะขอเท็จจริง การแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ตลอดจนการควบคุมและการฝกและอบรมเด็กและเยาวชนใหเปนไปโดยรัดกุมและเพื่อทําใหการ
ดําเนินคดีเปนไปโดยรวดเร็ว อันจะเปนผลทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการคุมครองยิ่งขึ้นกวาเดิม
และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๕ แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อใหเยาวชนที่มีอายุเกิน ๑๖ ป
บริบูรณ ซึ่งกระทํ าผิดอาญาในลักษณะรายแรง ไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลธรรมดาที่
พิจารณาคดีสําหรับผูใหญกระทําผิด๕
หลังจากไดมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระ
ราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ ตลอดจนจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๕ แลว ปรากฏวามีความพยายามที่จะจัดตั้งศาลครอบครัวหรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในปจจุบันขึ้นในราว พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ กลาวคือ รัฐบาลในขณะนั้นเริ่มใหความสนใจ
ถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งศาลครอบครัวในประเทศไทย และหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหยก
รางกฎหมายเกี่ยวกับศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ศาสตราจารย ดร.หยุด
แสงอุทัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น ไดทําบันทึกถึงคณะรัฐมนตรี แสดงความ
เห็นเกี่ยวกับผลดี ๒ ประการ ของการจัดตั้งศาลครอบครัวในประเทศไทย คือ ๑) เปนการคุมครอง

เด็กและเยาวชนซึ่งจะไดรับผลดีจากครอบครัวที่มีเสถียรภาพและปรองดองกันดี ๒) เปนการคุม
ครองครอบครัว และเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลครอบครัว พ.ศ. ๒๔.. พรอมบันทึกหลักการ
และเหตุผล โดยประสงคที่จะใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ เปนตนไป๖ แตรางพระ
ราชบัญญัติดังกลาวมิไดมีการประกาศใช แนวคิดในการจัดตั้งศาลครอบครัวเริ่มเปนรูปธรรมขึ้นใน
พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมไดเล็งเห็นวาการที่จะคุมครองเด็กและเยาวชนอยางเดียวไม
เปนการเพียงพอ เพราะเด็กและเยาวชนตองอยูกับครอบครัว คือ บิดามารดา หรือผูปกครอง หาก
ครอบครัวแตกแยกหรือไมสงบสุข เชน บิดามารดาหยาราง ทอดทิ้งบุตร หรืออยูดวยกันอยางไมราบ
รื่น เปนปากเสียงกัน ยอมมีผลกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนเบื่อบาน
ออกไปมั่วสุมกับเพื่อน หันเขาหายาเสพติด และอาจกลายเปนอาชญากรไดในภายหนา
การมุงคุมครองเด็กและเยาวชนเพียงอยางเดียวโดยไมคุมครองครอบครัวยอมไมเปนการ
คุมครองเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ๗ จึงทําใหมีการศึกษารูปแบบศาลครอบครัวของประเทศตาง
ๆ กวา ๑๐ ประเทศ และไดขอสรุปวา ประเทศไทยสมควรจัดตั้งศาลครอบครัวขึ้นแลว และการจัดตั้ง
ดังกลาวมิไดใชงบประมาณสูง เนื่องจากเพียงแคเพิ่มอํานาจศาลคดีเด็กและเยาวชนที่มีอยูแลวใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวดวยเทานั้น และเปลี่ยนชื่อจาก “ศาลคดีเด็กและเยาวชน” เปน
“ศาลเยาวชนและครอบครัว” ทําใหมีการยกรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๔.. ขึ้น โดยยกเลิกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและ
เยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนทุกฉบับ รวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๖๓ ดวย และตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕
บทบัญญัติในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลทําใหศาลคดีเด็กและเยาวชนตาง ๆ และศาล
จังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวทั้งสองแหงเปลี่ยนฐานะเปน “ศาลเยาวชนและครอบครัว
และศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแกนขึ้นอีกแหงหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕ ดวย ปจจุบันไดมีการจัดตั้งศาลเยาว
ชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๐ รวมทั้งจัดตั้งศาลจังหวัดแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวอีกหลายแหง อันไดแก ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดอํ านาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัด
ปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาล
จังหวัดชลบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดรอยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลจังหวัดลําปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดบุรีรัมยแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว ศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดสิงหบุรี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดปตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัด

สตูลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ปจจุบันมีศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว รวม ๓๔ ศาล ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความเปนธรรมและไดรับ
การปฏิบัติที่เทาเทียมกันเมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิด สมดังเจตนารมณของมาตรา ๘ แหงพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ซึ่งบัญญัติใหจัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นใน
ศาลจังหวัดทุกศาล โดยประกาศในพระราชกฤษฎีกาเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับ
เด็กและเยาวชนผูกระทําผิดปรากฏอยูในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ แตเด็ก
และเยาวชนที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายดังกลาวจะตองเปนเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในเขต
อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ดังนั้น จึงมี
นโยบายที่จะขยายระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวไปทั่วประเทศดวยการเรงรัดใหมีการจัดตั้ง
ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แตยังไมครบทุกจังหวัด คณะกรรมการประสานงาน
กระบวนการยุติธรรม โดยรอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ จึงไดมีคําสั่งที่ ๗/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๘ เพื่อแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัว คณะอนุกรรมการดังกลาว
พิจารณาเห็นวาการขยายระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวตองอาศัยสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนเปนกลไกสํ าคัญที่จะดํ าเนินการไปลวงหนากอนที่จะมีการจัดตั้งศาลจังหวัดแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวในแตละจังหวัด แตเนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคในการทํางานของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหลายประการ อันไดแก ความไมแนชัดในสถานะของหนวยงานวา
อยูในระดับกรม กอง หรือหนวยงานระดับใด ซึ่งมีผลกระทบตอการติดตอประสานงานในการของบ
ประมาณและอัตรากําลังบุคลากร รวมทั้งกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน ปญหาการขาด
แคลนงบประมาณและบุคลากรในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่จําเปนตอการคุมครองสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน และปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานคลังและงบประมาณซึ่งตองอยูในความดูแลของสํานัก
งานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้ง ๆ ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีงบประมาณสําหรับหนวยงานแยก
ออกมาตางหาก และงบประมาณสวนใหญจะตั้งไวที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเปน
จํานวนมาก แตการบริหารและควบคุมงบประมาณดังกลาวไมคลองตัวเพราะสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนยังไมมีความเปนอิสระ เนื่องจากตองนําเสนอผานความเห็นชอบของสํานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรมเสียกอน ซึ่งทําใหมีขั้นตอนในการทํางานมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่งานเหลานั้นสามารถ
ดํ าเนินการให เ สร็จ สิ้นในชั้ นสถานพินิจ และคุม ครองเด็กและเยาวชนได อ ยูแลว ดังนั้น คณะ
อนุกรรมการจึงศึกษาหาแนวทางที่จะยกฐานะสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนขึ้นเปนกรม
พินิจและคุมครองเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเปนนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม๘ เพราะขณะ
นั้นศาลเยาวชนและครอบครัวอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แตตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยฉบับปจจุบันไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ จากบทบัญญัติในมาตรา ๒๗๕๙
ทําใหเกิดโครงการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมและปรับปรุงโครงสรางศาลยุติธรรม ซึ่งทําให
ตองแยกหนวยงานธุรการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมโดยใหไปสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรมซึ่งมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชา และตองจัดตั้งหนวย
งานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมเปนสํานักทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยมีฐานะ
เทียบไดกับกรมในระบบบริหารราชการพลเรือน ดังนั้น แนวความคิดเดิมที่จะยกฐานะเปนกรมพินิจ

และคุมครองเยาวชนและครอบครัวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงตองเปลี่ยนเปน “สํานักพินิจและ
คุมครองเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม” แทน๑๐ แตไดเกิดวิกฤติการณบาน
กรุณาและบานเมตตาขึ้น รวมทั้งการตีความของศาลรัฐธรรมนูญใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม๑๑ จึงมีผลทําใหศาลเยาวชนและครอบครัวอยูในกรอบของ
โครงสรางศาลยุติธรรมใหม สวนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนอยูในกรอบของโครงสราง
กระทรวงยุติธรรมใหม อยางไรก็ตาม ศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังตองมีบทบาทในการพิทักษคุม
ครองสิทธิเด็กและเยาวชนตลอดไป เพราะศาลคดีเด็กและเยาวชนหรือศาลเยาวชนและครอบครัวใน
ปจจุบันถือกําเนิดขึ้นจากแนวคิดที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ

____________________

