ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องเด็กและเยาวชน*
มาริสา กอเซ็มมูซอ**

บทนา
ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนมีจานวนมากขึ้นใน
ลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะความผิดทางศีลธรรมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ล่วงไปถึงการ
ทาผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยพบเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชนหลายแขนงที่มักปรากฏ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน เช่น ในปี พ.ศ. 2557 คดีที่เด็กและเยาวชนถูกดาเนินคดี
โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มีจานวนทั้งหมด 36,537 คดี เป็นเด็กหรือ
เยาวชนเพศชาย 34,108 คดี เพศหญิง 2,429 คดี จานวนคดีที่เป็นการกระทาผิดซ้า 6,402 คดี1
จากสถิติจานวนเด็กและเยาวชนกระทาความผิดถือว่ามีจานวนมากและมีกฎหมายออกมา
เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ เด็กในทุกรูปแบบ เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งด้านการเรียนรู้ อารมณ์และ
พฤติกรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีประสบการณ์ในการดารงชีวิตน้อยกว่าผู้ใ หญ่มาก ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุที่ทาให้ เด็กและเยาวชนกระทาความผิ ด ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดหลั กเกณฑ์การดาเนิน
กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดาทั่วไปเพื่อสวัสดิ
ภาพของเด็กและเยาวชน จึงได้มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
กาหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งในคดีซึ่งเด็กและเยาวชน
ต้องหาว่ากระทาความผิดทางอาญา
แม้ในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนที่กระทาความความผิดทางอาญามี
จานวนมากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีความสาคัญ
ประการหนึ่งซึง่ ทาให้เกิดความเสียหายในด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ รวมถึงความปลอดภัยในสุขภาพ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

*
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โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 และมาตรา 9 บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เหตุผลสาคัญในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวก็เพื่อ
ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ และ โครงสร้างใหม่ รวมทั้งส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครั ว เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐ ธรรมนูญ อนุสั ญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก 2 โดยมีการใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดีได้ซึ่งใช้หลักการพื้นฐาน
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการหันเหเด็กหรือเยาวชนออก
จากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ทั้งนี้เพื่อลดตราบาปมิให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดต้อง
มีคาพิพากษาติดตัว ไปในอนาคตอันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมโดยไม่ถูกตั้งข้อรัง
เกลียด จึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86
ซึ่งว่าด้วยการกาหนดมาตรการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการ จึง
ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มจัดทาแผนเป็นอานาจของผู้อานวยการสถานพินิจคนเดียว
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 เป็นมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีกับเด็กแลเยาวชนที่กระทาความผิดทาง
อาญา เมื่อพิจารณาตามมาตรา 86 แล้ว ต้องมีหลักเกณฑ์ ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทา
ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชน
สานึกในการกระทาก่อนฟ้อง จึงจะได้รับการพิจารณาให้จัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือ
เยาวชนก่อนฟ้องคดี โดยเป็นอานาจของผู้อานวยการสถานพินิจเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
ผู้ศึกษาเห็น ว่า ในส่ว นที่ให้ ผู้ อานวยการสถานพินิจเพียงคนเดียว ในการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ตามมาตรา 86 แล้วเห็นว่าเด็กและเยาวชนผู้กระทาความผิดดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 86 ควรให้เด็กและเยาวชนผู้กระทาความผิดได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการตาม
มาตรา 86 โดยที่ไม่ถูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือขั้นตอนกระบวนการทางศาล โดยให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการทบทวนการใช้ดุลพินิจของผู้อานวยการสถานพินิจในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ต้องหาที่กระทาความผิดเอง เช่น บิดามารดา ญาติของ
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โปรดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553.
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ผู้ต้องหา ผู้ปกครองของผู้ต้องหา ผู้ดูแลผู้ต้องหา เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่
มีอานาจในการตัดสินใจในการใช้ดุลพินิจของผู้อานวยการซึ่งอาจใช้ดุลพินิจไม่รอบครอบทาให้เด็ก
ไม่ได้รับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู โดยให้อานาจบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิตามกฎหมาย โดยให้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาประกอบดุลพินิจของผู้อานวยการสถานพินิจที่พิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม
มาตรา 86 ที่จะรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเพื่อทาการพิจารณาให้อนุญาต เนื่องจากบิดามารดา ญาติของ
ผู้ต้องหา ผู้ปกครองของผู้ต้องหา ผู้ดูแลผู้ต้องหา เพราะผู้ต้องหาที่กระทาความผิดยังถือว่าเป็นเด็ก
หรือเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคคลดังกล่าวและถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคาสั่ง
ของผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จ เพราะค าสั่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น การกระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาที่ ต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการทางศาล หากให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคาสั่งของผู้อานวยการ
สถานพินิจซึ่งเป็นการใช้อานาจเพียงผู้เดียว เป็นการยับยั้งการใช้ดุลพินิจ และบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดและมีความผูกพันกับผู้ต้องหาที่กระทาความผิดมากที่สุดเพราะบางทีผู้อานวยการสถาน
พินิจดูไม่ทั่วถึงและก็ไม่รู้ถึงนิสัยของเด็กหรือเยาวชนดีกว่าบิดามารดาของเด็กหรือเยาวชนและการ
กระทาของเด็กหรือเยาวชนเป็นการกระทาความผิดเป็นครั้งแรกและเด็กหรือเยาวชนพร้อมจะกลับตน
เป็นคนดีได้ซึ่งตรงกับทางอาชญวิทยาและการมีส่วนร่วมการให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนผู้กระทาความผิดกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองดี
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มจัดทาแผนเป็นอานาจของผู้อานวยการ
สถานพินิจคนเดียว ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในการเริ่มจัดทาแผนเป็นอานาจของผู้อานวยการสถานพินิจคน
เดียวซึ่งอาจทาให้ การใช้ดุลพินิ จไม่เป็นกลาง เที่ยงธรรม หากมีการนาบุคคลที่ใกล้ ชิดกับเด็กหรือ
เยาวชนโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมพิจารณาเพื่อจัดทาแผน
แก้ไขบาบัดฟื้นฟู ในการเริ่มจัดทาแผนร่วมกับผู้อานวยการสถานพินิจซึ่งกฎหมายให้อานาจเพียงลาพัง
ในการพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 86 เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการทางานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ปัญหาเกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดที่นามาจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน
การที่จะลงโทษผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีอยู่หลายวิธี ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปตามช่วงระยะเวลา ค่านิยม จารีตประเพณีท้องถิ่น ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้ง
ทัศนคติปฏิกิริยาที่คนในชุมชนกระทาต่อเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดมีความเปลี่ยนแปลงไป
แนวคิดในการลงโทษที่มุ่งหวังที่จะให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดออกจากสังคม เพื่อให้ผู้กระทา
ผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนรู้สึกหวาดกลัวเข็ดหลาบ อีกทั้งเป็นการข่มขวัญให้ เด็กและเยาวชนเกรงกลัว
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โทษ เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปโดยแทนที่จะเน้นนโยบายการลงโทษอย่างเดียวแต่การขัด
เกลาพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนโดยการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาก็เป็นมาตรการ
อีกทางในการที่จะพยายามแก้ไขฟื้นฟูบาบัดผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กหรื อเยาวชน (Reformation
or Rehabilitation) เพื่อให้สอดคล้องแนวคิดหลักการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อไม่ให้มีการ
กระทาความผิดซ้าอีก ทั้งยังเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น ซึ่งการนา
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดตามมาตรา 86
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ได้มีการกาหนดอัตราโทษในการกระทาความผิดมาพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดที่จะ
นามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ ดูอัตรา
โทษคดีต้องมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี เมื่อรับแจ้งการจับกุมหรือการแจ้งข้อกล่าวหาเด็ก
หรือเยาวชนจากพนักงานสอบสวนไม่ต้องรอให้ปรากฏตามสานวนการสอบสวนว่าเด็กหรือเยาวชนได้
กระทาผิดและความผิดที่ต้องมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะมี
โทษปรั บ ด้ว ยหรื อ ไม่ ก็ต าม โดยให้ ดู จากอั ตราโทษอย่ างสู ง ตามที่มี กาหนดในกฎหมายยั งไม่ต้ อ ง
พิจารณาไปถึงโทษที่อาจได้ลด เช่น การได้ลดมาตราส่วนโทษเพราะความผิดที่ ผู้ต้องหายังกระทาไม่
ส าเร็ จ จึ งอยู่ ในขั้น พยายามกระทาผิ ด หรือได้รับการลดโทษด้ว ยเหตุ แห่ งอายุอัตราโทษนั้นนามา
พิจารณาเฉพาะโทษจาคุก ส่วนโทษปรับนั้นจะมีด้วยหรือไม่ก็ตาม ไม่ต้องนาหลักเกณฑ์โทษมาปรับ
ประกอบการพิจารณาใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญานี้ การพิจารณาโทษตามมาตรา 86
โทษจาคุกเป็นการรับโทษจาคุกจริงตามคาพิพากษาซึ่งถึงที่สุด ให้ลงโทษจาคุกและในความผิดที่รับ
โทษนั้นมิใช่ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ดังนั้นหากเด็กหรือเยาวชนไม่เคย
ได้รับโทษจาคุกมาก่อน หรือเคยรับโทษจาคุกแต่เป็นความผิด ที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษและเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดในอัตราโทษไม่เกินห้าปี จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาให้นามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญามาใช้
จะเห็นได้ว่า จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวของกฎหมายดังกล่าวได้มีการกาหนดอัตราโทษ ใน
คดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษ
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 86 วรรคแรก นั้น ซึ่งอัตราโทษจาคุกไม่เกินห้าปีเป็นความผิดที่เป็นข้อหา
เล็กๆน้อยๆไม่มีความร้ายแรง เช่น ความผิดทางอาญา ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 334 เช่น เด็ก
หรือเยาวชนขโมยของของเพื่อน เนื่องจากเกิดจากเกิดจากความคึกคะนอง บางครั้งเพื่อนชวนทาให้
ขโมย ซึ่งโทษความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือเด็กหรือ
เยาวชนกระทาความผิดฐานทาร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น มาตรา
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295 เช่น เด็กหรือเยาวชนชกต่อยกับเพื่อนซึ่งไม่เป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี ความผิดดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นจึงจะนามาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดตามมาตรา 86 เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ที่
เด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดได้รับการพิจารณาซึ่งมาตาม 86 วรรคแรก ได้มีหลักเกณฑ์ใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชน ต้องหาว่ากระทาความผิดมีอัตรา
โทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม เด็ก
หรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ เด็กหรือ
เยาวชนสานึกในการกระทาก่อนฟ้องคดี และผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่า
เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ซึ่งเด็กหรือเยาวชนที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ดังกล่าวย่อมได้รับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูตามกฎหมายต่อไป
จากการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดที่นามาจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 วรรคแรก ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา ต้องหาว่า
กระทาความผิดมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทาโดยประมาท
หรือลหุโทษ และเด็กหรือเยาวชนสานึกในการกระทาก่อนฟ้องคดี ผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง จัดทาแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติ บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหาย หรือเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยของชุมชนและสังคม หากเด็กหรือเยาวชนไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทาความผิดถึงขั้น
ร้ายแรงและเด็กหรือเยาวชนสานึกในการกระทาก่อนฟ้องคดี จะทาให้เด็กดังกล่าวกลับมาเป็นพลเมือง
ที่ดีได้ แต่หากปรากฏว่าอัตราโทษที่รับหนักขึ้นเกินกว่าห้าปี เด็กและเยาวชนผู้กระทาความผิดจะไม่ได้
รับการพิจารณาตามมาตรา 86 อีกทั้งย่อมไม่เป็นไปตามการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กถือเป็น
ทรั พ ยากรของชาติ ใ นอนาคต หากได้ รั บ การปกป้ อ งและดู แ ลที่ ดี ย่ อ มเติ บ โตเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี
ประสิ ทธิภ าพและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ เนื่องจากเด็กยังเป็นผู้ ขาดประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งมี
ความรู้สึกผิดชอบไม่สมบูรณ์ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื่องสาคัญและมีความละเอียดอ่อน
โดยต้องคานึงถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง
3. ปัญหาเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้เสียหายในการจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟู
.
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครับ
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาทั้งของผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดไว้ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญโดยมีหลัก
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ว่าเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมไว้ใน 2 ส่วน กล่าวคือ การให้ความยินยอมที่จะ
ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา และการให้ความยินยอมกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู เมื่อ
ผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ การจัดทาแผนแก้ไขบาบัด ฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชน
หากจ าเป็น เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน อาจกาหนดให้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง
บุคคลหรือองค์การซึ่ งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติได้ด้วย หลังจากจัดทาแผนแก้ไขการบาบัด
ฟื้นฟู เสร็จแล้ว ให้ผู้อานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบาบัด ฟื้นฟูต่อพนักงาน
อัยการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากในกรณีพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟู ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู หรือสั่งดาเนินคดีต่อไป หากในกรณีพนักงานอัยการเห็นว่า
แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนแล้ว ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับ
แผนดังกล่าวและให้ดาเนินการตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ในการบาบัดฟื้นฟูต้องรับความยินยอม
จากผู้เสียหายและเด็กและเยาวชนผู้กระทาความผิดด้วย
ในการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาความผิดต้องได้รับ
ความยิ น ยอมของผู้ เ สี ย หายซึ่ ง ตามมาตรา 86 วรรคแรก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กาหนดให้ในคดีที่เด็กหรือเยาวชน
ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ อย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี
ไม่ว่าจะมี โ ทษปรั บ ด้ ว ยหรื อไม่ ก็ตาม ถ้ าปรากฏว่ าเด็กหรือ เยาวชนไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หากเด็กหรือเยาวชนสานึกในการกระทาก่อนฟ้องคดี หากผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็ก
หรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ให้เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติและอาจกาหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อ
พิจารณา ทั้งนี้ การจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสี ยหายและเด็กหรือ
เยาวชนด้วย จึงจะสามารถจัด ทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูได้ อีกทั้งหากเป็นกรณีที่รัฐเป็นผู้เสียหายแม้
อัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปีเมื่อรัฐไม่สามารถให้ความยินยอมได้แม้
อัตราโทษจะไม่ร้ายแรง จากเหตุผลดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือ
เยาวชนหรือแม้ก ระทั่งรัฐเองแล้วแม้จะเข้าหลักเกณฑ์กาหนดให้ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมี
โทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือ
เยาวชนสานึกในการกระทาก่อนฟ้องคดี หากผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน
นั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูได้ก็ตาม ก็ไม่สามารถจัดทา
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แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูต้องตามมาตรา 86 วรรคแรก ได้ จึงก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับ
การแก้ไขบาบัดฟื้นฟูและถูกดาเนินคดีทั้งที่เข้าไม่ได้ มีการกระทาความผิดร้ายแรง และไม่ได้รับโอกาส
ในการกลับคืนสู่สังคมในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
4. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมในการจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟู
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 มาตรา 87 ในการจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟูแม้จะมีการกาหนดบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมในการ
จัดทาแผนแก้ไขบาบั ดฟื้นฟูมีสองลักษณะ ลักษณะแรกผู้ ต้องเข้าร่ว ม ได้แก่ ฝ่ ายเด็กหรือเยาวชน
(รวมถึงบิดามารดา ผู้ปกครอง) ฝ่ายผู้เสียหาย (รวมถึงผู้ปกครองกรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์) นักจิตวิทยา
หรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ลั ก ษณะที่ ส องผู้ ที่ อ าจเข้ า ร่ ว ม ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนชุ ม ชน หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการกระทาผิ ด พนั กงานอัยการ อันเป็นการร่ว มกันจัดทาแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กหรือ
เยาวชนนี้เป็นรูปแบบที่คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นสาคัญตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก
และเป็นการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนเพราะในกระบวนการดังกล่าวมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
ที่มีความเข้าใจถึงจิ ตใจเด็ กหรื อเยาวชน แม้ผู้ อานวยการสถานพินิจ จะเป็นผู้ มีอานาจเชิญบุคคล
ดังกล่ าวตามที่กล่าวมาข้างต้น ในการเข้าร่วมในการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูโดยครบถ้ว นตาม
หลักเกณฑ์ มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 แล้วก็ตามแต่การจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิด
อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วมที่ผู้อานวยการสถานพินิจเชิญในการเข้าร่วม
เป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้าน เช่นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในตัวเด็กหรือ
เยาวชนโดยวิเคราะห์จากสภาพจิตใจสภาพครอบครัวแล้วนามาประเมินผลในตัวเด็กหรือเยาวชน
เท่านั้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถให้ความรู้คาแนะนาในด้านข้อกฎหมายหากเด็กหรือเยาวชนที่
กระทาความผิด หรือบิดามารดา ผู้ปกครอง มีความสงสัยในการกระทาความผิดของเด็กหรือเยาวชน
รวมทั้งให้คาแนะนาในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนอาจถูกฟ้องดาเนินคดี ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมายที่จะให้คาปรึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิ ดให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันได้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทาให้เด็กหรือเยาวชนอาจถูกดาเนินคดีทางกฎหมายโดยที่ไม่สมควร
ที่จะถูกดาเนินคดี ซึ่งตามวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายเรื่องนี้เป็นการนากระบวนการยุติธรรมเชิง
การไกล่ เกลี่ ย สมานฉัน ท์เข้ามาเพื่อเบี่ยงเบนเด็กหรื อเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธ รรมโดย
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด แต่ ใ นการจั ด ท าแผนแก้ ไ ขบ าบั ด ฟื้ น ฟู หากเด็ ก หรื อ เยาวชนไม่ เ ข้ า ใจ
กระบวนการทางข้อกฎหมายหรือตัวเด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับการดาเนินการตามแผนการแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟูย่อมเสียโอกาสในการเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการทางกฎหมาย ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มี
การกาหนดผู้ ให้คาปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ เด็กหรือเยาวชน แม้กระทั่งบิดามารดา ผู้ปกครอง
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ผู้ดูแล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน หากมีข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายหรือข้อกฎหมายทาง
อาญา อาจไม่ได้รับคาแนะนาที่ถูกวิธีทาให้เด็กหรือเยาวชนผู้กระทาความผิดเสียโอกาสในการรู้ข้อ
กฎหมายและอาจทาให้ เด็กไม่ได้รั บประโยชน์ในเรื่องสิ ทธิที่เขาจะต้องรู้ ซึ่งส่งผลเสี ยต่อเด็ก หรือ
เยาวชนเป็นอย่างมาก
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทาผิดของเด็กหรือเยาวชนมีจานวนมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก
การกระทาความผิ ดของเด็กหรื อเยาวชนมี วุฒิ ภ าวะแตกต่างจากผู้ ใหญ่ไม่ ว่าจะเป็ นด้า นอารมณ์
พฤติกรรม การเรียนรู้และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตน้อยทาให้เด็ก
หรือเยาวชนมีการกระทาความผิดทางอาญาง่ายขึ้นและจะใช้มาตรการการลงโทษเช่นเดียวกั บผู้ใหญ่
คงไม่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 เน้นกระบวนการที่จะมิให้เด็กหรือ
เยาวชนมีคาพิพากษาติดตัวอันเป็นการลดตราบาปมิให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดนั้นถูกตรา
หน้าว่าเป็นอาชญากรซึ่งขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้น
ในชั้นก่อนฟ้อง กล่าวคือ เป็นการลดขั้นตอนทางกระบวนการทางตุลาการต่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้
สอดคล้องต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 40 อีกทั้งในขั้นตอนของมาตรา 86 คือการนามาตรการหัน
เหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครอบครัว พ.ศ.
2553 จึงเป็นมาตรการใหม่และเป็นเครื่องมือใหม่ในทางกฎหมายที่จะแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็กและ
เยาวชนยิ่งกว่ามุ่งที่จะลงโทษ การศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องเด็ก
และเยาวชน
ผู้ศึกษาได้นาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 กรณี ดังนี้
1. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 มาตรา 86 เมื่อพิจารณาตามมาตรา 86 นั้น เป็นอานาจของผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพียงผู้เดียว ในการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขบาบัด ฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชน
ผู้กระทาความผิทางอาญา อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนผู้กระทาความผิดทาง
อาญาซึ่งผู้อานวยการสถานพินิจอาจใช้ดุลพินิจไม่รอบครอบทาให้เด็ก หรือเยาวชนไม่ได้รับการแก้ไข
บาบัดฟื้นฟูตามบทบัญญัติดังกล่าว
ควรแก้ไขเพิ่ม มาตรา 86 วรรคแรก โดยเพิ่มให้ครูหรืออาจารย์ของเด็กหรือเยาวชนที่
กระทาผิดเข้ามาร่วมกับผู้อานวยการสถานพินิจ หรือผู้ได้รับมอบหมายในการพิจารณาการจัดทาแผน
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แก้ไขบาบัดฟื้นฟู ที่จะเข้าสู่กระบวนเป็นมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อ งและผู้
อานวยสถานพินิจ สามารถมอบหมายในการพิจารณาการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ในกรณีที่ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย
2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 มาตรา 86 วรรคแรก เกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดที่นามาจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟูเด็ก ในคดีที่
เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา ต้องหาว่ากระทาความผิดมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี หากเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดเพียงครั้งแรกและมี
อัตราโทษที่หนักขึ้น หากอัตราโทษเกินห้าปีเด็กหรือเยาวชนย่อมไม่ได้รับการพิจารณาตามมาตรา 86
ควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษมาตรา 86 วรรคแรก อัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินสิบปีและยกเว้นความผิดโดยประมาท เนื่องจากหากเด็กหรือเยาวชนที่กระทา
ความผิดทางอาญาเป็นครั้งแรกหรือเป็นการกระทาโดยไม่มีเจตนาในความผิดที่มีอัตราโทษเกินกว่าห้า
ปี ได้รับการพิจารณาเข้ารับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 86
3. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 มาตรา 86 วรรคแรก เกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้เสียหายในการจัดทาแผนบาบัดฟื้นฟู
กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชน แต่ในส่วนที่รัฐเป็นผู้เสีย
หาไม่ได้ระบุไว้ว่าบุคคลที่ให้ความยินยอมเป็นบุคคลใด
ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 86 การจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูหากรัฐเป็นผู้เสียหายในเรื่อง
การให้ความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนนั้น ให้ยกเว้นในกรณีรัฐเป็นผู้เสียหายไม่ต้อง
ได้รับความยินยอม
4. ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 87 วรรคแรก เกี่ยวกับผู้ร่วมในการจัดทาแผนการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ไม่ได้มีการ
กาหนดที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้ามาให้คาปรึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนตลอดจนแนวทางกฎหมายที่เด็ก
หรือเยาวชนจะได้รับหากปฏิบัติตามแผนหรือหากไม่มีการปฏิบัติตามแผนแล้วเด็กหรือเยาวชนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เด็กหรือเยาวชน
ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 87 โดยให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุม ในการให้
คาแนะนาทางกฎหมาย เนื่องจากหากมิได้ปฏิบัติตามแผนจะมีการดาเนินคดีต่อไปอย่างไรจะทาให้เด็ก
และเยาวชนเข้าใจการกระทาความผิดของตนมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับมา
กระทาผิดซ้าอีก
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