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ร.ต.อ. พงศภัคพล อันท้าว**
บทนา
ปัญหาอาชญากรรมเป็นสิ่งสาคัญ ที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทาผิดที่มีอันตรายมีความ
รุนแรงและเป็นการทาลาย ความสงบสุขของสังคม ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการกระทาความผิดทางอาญานั้น ได้กระทาขึ้นโดยอาชญากร เช่น
คดีฆ่าผู้อื่นทาร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทาชาเรา ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ปัจจุบัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้ ในสังคมควรร่วมกันตระหนักถึง ปัญหาอาชญากรรมที่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากกลุ่ม
อาชญากร ที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นที่มาของคาว่า"ยุวอาชญากร" จากที่เราได้มองภาพรวมใน
สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ที่ปรากฏพบในสื่อต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่เป็นจานวนมากนั้น การกระทา
ความผิดในเด็ก ไม่ได้เกิดมาจากจิตใจที่ชั่วร้ายโดยกาเนิด แต่มาจากการที่เด็ก ขาดวุฒิภาวะ ซึ่งนาไปสู่การ
กระทาที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม และเด็กที่พบว่ามีการกระทาความผิดจะอยู่ในช่วงอายุ 15-18 ปี ถือว่า
เป็นช่วงรอยต่อ ที่เรียกว่าวัยรุ่นโดยร่างกายของเด็กถือเป็นผู้ใหญ่ แต่โดยวุฒิภาวะนั้นยังไม่เพียงพอ ถ้า
ระบบการควบคุมสังคมในครอบครัวที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดไม่ดีพอเด็กเหล่านี้จะสามารถกระทาความผิด
อย่ างผู้ ใหญ่ได้ วิวัฒ นาการและความเจริญของสั ง คมทาให้ เ ด็กเข้าถึง บางสิ่ งบางอย่างได้ มากขึ้นกว่ า
สมัยก่อนโดยเฉพาะสังคมโซเชียล ทาให้การรับรู้ของเด็กมีมากขึ้นแต่กลับขาดคนที่คอยชี้แจง และว่าสิ่งใด
ควรทาหรือไม่ควรทาเพราะสังคมเริ่มกลายเป็นสังคมเดี่ยวโดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่เด็กเริ่มมีความ ใกล้ชิด
กั บ พ่ อ แม่ ห รื อ ครอบครั ว น้ อ ยลงไปทุ ก วั น แต่ จ ะให้ ค วามส าคั ญ กั บ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
โทรศัพท์มือถือแทน นี่คือเป็นช่องว่างที่ทาให้กลไกในการควบคุมสังคมเกิดความอ่อนแอและมีอยู่ในสังคม
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บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทา
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บนโลกนี้เชื่อว่าสังคมไทยก็ไม่ได้มีน้อยไปกว่าที่อื่น ปัญหาสังคมที่เกิดในระดับชาติ ลาดับต้นต้น อีกปัญหา
หนึ่งในขณะนี้คือ จานวนเยาวชนที่เป็นทรัพยากร ที่เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน อนาคตของประเทศ
กลับเลือกที่จะกระทาความผิดทางอาญาทั้งในคดีความผิด อาญาธรรมดาจนกระทั่งถึงคดีอาญาที่มีความ
รุนแรงโหดเหี้ยม ผิดวิสัยเฉกเช่นเดียวกับการกระทาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ที่เราเรียกกันว่า “อาชญากร”
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการกระทาผิดซ้าในโทษฐานความผิดที่สูงขึ้นของเยาวชนยังมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนกลายเป็นการกระทาผิดอย่างต่อเนื่องอี กด้วย ทั้งในกรณีที่เกิดจากการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นจาก
เยาวชนเอง และการกระทาความผิดที่เกิดจากการบังคับขู่เข็ญชักจูงหลอกให้กระทาจากบุคคลอื่น
จากปั ญหาที่ได้กล่ าวมาข้างต้น ทาให้ เกิดข้อสงสั ยเกี่ยวกับประสิ ทธิภ าพของแนวทางในการ
กาหนดความรั บผิ ดทางอาญา กรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นเยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญา จะ
คานึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ โดยการใช้อายุเป็นเกณฑ์ พิจารณาว่าสมควรยกเว้นโทษ
หรือลดโทษ ให้แก่เยาวชนผู้กระทาความผิดหรือไม่ เพียงใด การที่กฎหมายยังคงคานึงถึงเฉพาะอายุของ
ผู้กระทาความผิดโดยไม่พิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาความผิดประกอบด้วย ย่อมทาให้เหยื่อ
และสังคมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความคุ้มครองจากการกระทาอุกฉกรรจ์ร้ายแรง ของเยาวชน
เท่าที่ควร จึงสมควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องหาแนวทางหรือวิธีการควบคุมการกระทาผิดของเยาวชนเหล่านี้ มิให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
หรือมีการพัฒนาเป็นการกระทาความผิดซ้าอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยหลายฉบับที่อธิบายถึง
สาเหตุของการกระทาความผิดซ้าว่าเกิดจากสถาบันทางครอบครัวของเด็กและเยาวชนลักษณะของสภาพ
สังคมของเด็กและเยาวชนและอีกปัญหาหนึ่งซึ่งมีความสาคัญนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องควบคุมและป้องกันที่
ต้นเหตุ แต่ปัญหาในด้านกฎหมายที่เห็นว่ากระบวนการที่จะบังคับใช้กฎหมายสาหรับเยาวชนที่กระทา
ความผิดทางอาญา และการกาหนดโทษ ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
การกระทาความผิดของเยาวชน 3 ฉบับคือ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2553 เป็น
บทบัญญัติที่ถูกนามาบังคับใช้กับเยาวชนที่กระทาความผิดแต่กลับส่งผลต่อการกระทาความผิด ทางอาญา
ซ้าและยังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีปัญหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดโทษแก่เ ยาวชน อายุกว่า 15 ปี แต่ต่ากว่า 18 ปี ที่กระทา
ความผิดที่ร้ายแรง
ปัจจุบันพบว่าเยาวชนอายุกว่า 15 ปีแต่ต่ากว่า 18 ปี มีการกระทาความผิดอาญาที่มีอัตราโทษ
หนักเพิ่มจานวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด คดีฆ่า ข่มขืน ปล้นทรัพย์ และอีกหลายคดี
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ผู้กระทาความผิดมักจะเป็นเยาวชนที่มีอายุน้อยเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดเยาวชนเหล่านั้น
ถึงมีการกระทาความผิดเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อย ๆ หรือบางรายเมื่อเคยกระทาความผิดไปแล้วก็หันกลับมา
กระทาความผิดซ้าอีกในฐานความผิดเดิม ๆ เช่น คดียาเสพติด ปล้น ฆ่า พบว่า
ปัญหาที่เยาวชนกลับมากระทาความผิดร้ายแรงและกระทาความผิดซ้า ๆ ส่วนหนึ่งนั้นเป็นที่มาจากปัญหา
ของกฎหมายที่บัญญัติไว้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 บัญญัติว่า “มาตรา 75 ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ากว่าสิบแปด
ปี กระทาอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้
นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่ควรพิพากษาลงโทษก็
ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง”
ปัญหาที่เกิดขึ้น จากบทบั ญญัติดังกล่ าวคือ กฎหมายกาหนดให้ ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการ
ลงโทษทางอาญาเยาวชนที่กระทาความผิดอาญา แต่กฎหมายบังคับให้ศาลต้องลดมาตราส่ วนโทษที่
กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งเสมอ ถึงแม้ว่าเยาวชนจะกระทาความผิดอาญาร้ายแรงหรือกระทา
ความผิดซ้าเพียงใดก็ตาม เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่า “ความผิดร้ายแรง” หรือเยาวชนที่กระทา
ความผิดมีพฤติกรรมอย่างไรศาลจึงจะลดโทษให้ได้มากน้อยเพียงใด กฎหมายกาหนดว่าถ้าศาลจะลดโทษก็
ให้ลดกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิดโดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจากพฤติกรรมต่าง
ที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เยาวชนได้ก่อการกระทาความผิดอาญา ความรับผิดทางอาญาของเยาวชนอายุ 15
ปี แต่ต่ากว่า 18 ปี กาหนดให้ศาลสามารถใช้วิธีการสาหรับเด็กตามมาตรา 74 หรือจะลงโทษในทางอาญา
ก็ได้ โดยให้ศาลพิจารณาว่าสมควรจะใช้วิธีการสาหรับเด็ก หรือจะลงโทษทางอาญาโดยพิจารณาจาก
ความรู้สึกผิดของผู้กระทานั้น ส่วนการลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งเป็นอัตราส่วนโทษที่กฎหมายบังคับโดย
เด็ดขาด ไม่ใช่ดุลพินิจของศาล ศาลไม่จาเป็นต้องนาพฤติกรรมต่าง ๆ ของจาเลยมา ใช้ประกอบในการ
พิจารณาเพื่อลดโทษให้จาเลยเลย เพราะในตัวบทกฎหมายได้เป็นบทบังคับศาลว่าถ้าลดโทษก็จะต้องลดกึ่ง
หนึ่งเพียงเท่านั้น จากปัญหาที่มาจากตัวบทบัญญัติตามมาตรา 75 ส่งผลกระทบสะท้อนกลับมายังเยาวชน
ให้กระทาความผิดเพิ่มจานวนขึ้น เพราะเยาวชนขาดความยาเกรงต่อกฎหมาย เนื่องจากบทลงโทษที่
เยาวชนจะได้รับจากการกระทาความผิดเป็นการลงโทษที่เบาเกินไป ลักษณะการบังคับใช้กฎหมายที่
นามาใช้กับการกระทาความผิดของเยาวชนมีลักษณะเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน
มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนกลับตัวอย่างเดียวมากจนเกินไปโดยไม่มีข้อจากัดจึงขาดความสมดุลและความได้
สัดส่วนในการลงโทษ เพื่อป้องปรามผู้กระทาความผิด จนทาให้เยาวชนผู้กระทาความผิดไม่เกรงกลัวต่อ
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โทษที่จะได้รับจนเกิดการหวนกลับมากระทาความผิดซ้า ๆ และกระทาความผิดในฐานความผิ ดที่ร้ายแรง
เพิ่มขึ้น ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กมาวิเคราะห์จะพบว่า เยาวชนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มี
จริยธรรมในระดับสูงแล้ว ในการตัดสินใจกระทาการใดจะนามาตริตรองด้วยตนเองและตัดสินใจไปตาม
ความสาคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน ทั้งมีอุดมคติและคุณธรรมประจาใจ หรือ ทาตามที่สัญญาไว้กับผู้อื่น เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่พยายามเบียดเบียนผู้อื่น มีความละอายใจต่อการ
กระทาความชั่วและเกรงกลัวต่อบาป แสดงให้เห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้ มีความรู้ผิดชอบสามารถแยกแยะ
ถูกผิ ดได้แล้ว การที่เยาวชนกลุ่ มนี้ กระทาความผิ ดอาญาอุ จฉกรรจ์เหล่ านี้ เกิดจากจิตใจที่ชั่วร้ายของ
เยาวชนผู้กระทาความผิดนั้นเองด้วยส่วนหนึ่ง จึงเป็นการสมควรที่เยาวชนจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการ
กระทาความผิดของตนเอง แต่หลักในการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 การลดมาตรา
ส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งให้กับเยาวชนเหล่านี้ ถึงแม้ จะถูกลงโทษทางอาญาเมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วเมื่อถูก
จาคุกไปถ้ามีพฤติกรรมที่ดีก็จะได้รับการลดโทษอีกไม่นานก็จะได้พ้นโทษออกมาแล้วหวนหลับมากระทา
ความผิดอีก จึงมีการโต้แย้งและเรียกร้องความเป็นธรรม ว่าเป็นการไม่ยุติธรรมสาหรับเหยื่อและสังคม
แต่หากจะลงโทษเยาวชนกลุ่มนี้ให้ได้สัดส่วนกับการกระทาความผิดอาญาร้ายแรงหรือ กระทาผิดซ้า ๆ ไม่
คิดจะกลับใจ โดยการให้ศาลให้ดุลพินิจในการลดมาตราส่วนโทษตามความเหมาะสมกับพฤติการณ์ ความ
ร้ายแรง และสภาพของผู้กระทาผิดที่เป็นเยาวชน

2. ปัญหาเกี่ยวกับการรอการลงโทษ กรณีเยาวชนกระทาความผิด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องใช้วิธีการสาหรับเด็กในการรอการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 144 มาบังคับใช้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 144 บัญญัติว่า “คดีอาญาที่อยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลที่ มี
อานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษ
ไว้แต่รอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ แม้ว่า
(1) เด็กหรือเยาวชนนั้นได้เคยรับโทษจาคุกหรือโทษอย่างอื่นตามคาพิพากษามาก่อนแล้ว
(2) โทษที่จะลงแก่เด็กหรือเยาวชนเป็นโทษอย่างอื่นนอกจากโทษจาคุก
(3) ศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่าสามปี”
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จากบทบั ญญัติ ดังกล่ าวในกรณีที่ เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิ ดอาญาศาลสามารถรอการ
กาหนดโทษหรือกาหนดโทษไว้แต่รอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนได้เสมอ ไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษที่
ร้ายแรงมากมายเพียงใดซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของศาล แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นได้เคยรับโทษจาคุกหรือ
โทษอย่างอื่นตามคาพิพากษามาก่อนแล้ว โทษที่จะลงแก่เด็กหรือเยาวชนเป็นโทษอย่างอื่นนอกจากโทษ
จาคุก หรือแม้ว่าศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่าสามปีก็ตาม ศาลมีสิทธิที่จะรอการลงโทษเด็กหรือ
เยาวชนที่กระทาความผิด ร้ายแรงได้ นั้นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลเยาวชนใช้อานาจ
ดุลพินิจในการลงโทษเยาวชนที่กระทาความผิดได้ทุกกรณีไม่ว่าเยาวชนจะกระทาความผิดร้ายแรงมาก
น้อยเท่าใด ศาลมีอานาจที่จะรอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษไว้แต่รอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จากตัวบทกฎหมาย “(3) ศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่าสามปี ” ซึ่งตีความได้
ว่าศาลมีอานาจรอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษไว้แต่รอการลงโทษได้ ถึงแม้ว่าศาลจากาหนดโทษจาคุก
แก่เยาวชนที่กระทาความผิดเกินสามปี ตัวอย่างในฐานความผิดที่ร้ายแรงเช่น ความผิดฐานฆ่ าคนตายโดย
เจตนา ตามมาตรา 288 ซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต จาคุกตลอดชีวิต หรือจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
มาตรา 289 (1) การฆ่าบุพการี ต้องระวางโทษประหารชีวิต การปล้นทรัพย์ มาตรา 340 จาคุกตั้งแต่สิบปี
ถึงสิ บห้ าปี หรื อปล้ นทรัพย์ เป็ นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษประหารชีวิต ความผิดฐาน
จาหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม
ขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ความผิดดังที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นความผิดที่ที่
ศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่าสามปี ทั้งสิ้นตาม อนุ3 ซึ่งเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมี
โทษขั้นต่า จาคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ในกรณีที่เยาวชนได้กระทาความผิดในฐานที่มีความผิดร้ายแรงนี้ ถ้าศาล
จะใช้ดุลพินิจ ที่จะสั่งรอการลงโทษก็ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ให้ศาลจะต้องลงโทษอาญาแก่
เยาวชนที่กระทาความผิ ด แต่กฎหมายเปิดโอกาสให้ ศาลใช้ดุล พินิจในการพิจารณาเอาว่าควรต้องสั่ ง
ลงโทษหรือรอการลงโทษ ซึ่งผลการทาคาพิพากษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรอการลงโทษเสียเป็นส่วนมาก
แต่นั้นก็เป็นการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางเกินไป นั่นคือปัญหาของบทบัญญัติที่ไม่มีการกาหนดขอบเขต
ให้ กับ ศาลเลยว่าฐานความผิ ดที่ร้ ายแรงเพียงใด ควรรอการลงโทษหรือต้องลงโทษอาญาแก่เยาวชน
ผู้กระทาความผิดเพื่อให้เกิดความเข็ดกลัว ตามทฤษฎีการขู่การาบ (ป้องปราม) เพราะผู้ที่กระทาความผิด
ควรต้องได้รับการลงโทษจะต้องกระทาโดยรวดเร็ว เสมอภาค ตามความเหมาะสม และยัง เป็นการยับยั้ง
ป้องกันมิให้ผู้กระทาความผิดหวนกลับมากระทาความผิดอีกครั้ง เพราะเป้าหมายเพื่อลดอาชญากรรม
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3 ปัญหาเกี่ยวกับการแยกฟ้องเยาวชนที่กระทาความผิดร่วมกับผู้ใหญ่กรณีกระทาความผิด
ร้ายแรง
ปัญหาในกรณีที่มีการฟ้องผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนที่กระทาความผิดอาญาร่วมกับ
บุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือเยาวชนไว้ ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่ง
มาตรา 96 บัญญัติว่า “ถ้าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนให้ แยกฟ้องเด็กหรื อเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชน
ร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฎแก่ศาล
นั้นว่าจาเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนและถ้าศาลเห็นสมควร ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมาดามีอานาจ
โอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายังศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 95 แต่ถ้า
ศาลเห็นว่า ไม่สมควรโอนคดี ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาใช้วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แก่จาเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ไม่ทาให้การดาเนินการ
ในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาดังกล่าวเสียไป”
ปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัตินี้ก็คือ เมื่อเกิดพบการกระทาความผิดอาญาที่ผู้กระทาความผิดคือ
เยาวชนกับผู้ใหญ่กระทาความผิดร่วมกัน ซึ่งกรณีความผิดนั้นเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาร้ายแรงในการ
ฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนจะต้องแยกฟ้องออกจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ สังคมต่างมองว่าเหตุใดเยาวชนที่
จงใจก่ออาญชากรรมร้ายแรง ถึงได้รับการปกป้องจากกฎหมาย มากกว่าที่รัฐจะออกกฎหมายมาเพื่อ
ป้องกันเหตุเพื่อที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพของเหยื่อ มากกว่าการปกป้องอาชญากรที่เป็นเยาวชน ทั้ง ๆ ที่รัฐ
พยายามที่จะออกกฎหมายมาในการกาหนดวิธีการสาหรับเด็กเพื่อจะมุ่งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชน แต่กลับสังเกตได้ว่าจานวนเด็กและเยาวชนที่ก่ออาชญากรรมมีเพิ่มจานวนขึ้นและ
เพิ่มความร้ายแรงมากขึ้น ซึ่งสวนทางกันกับนโยบายที่ออกมาคุ้ มครองเด็กและเยาวชน และการแก้ไข
ผู้กระทาความผิดซึ่งแท้ที่จริงแล้วเยาวชนที่กระทาความผิด ซ้าแล้วซ้าอีกและกระทาความผิดร้ายแรงมิได้มี
ความเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะเป็นผลมาจากกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กที่ออกมาป้องกันเยาวชน
ที่ก่อคดีชั่วร้ายเหล่านั้น อีกทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มอาชญากร ผู้ค้ายาเสพติดก็ยังชักจูง และใช้เยาวชนเหล่านั้น
เป็นเครื่องมือร่วมกันกระทาความผิด และยังมีปัญหาที่เกิดจากการต้องแยกฟ้องผู้กระทาความผิดที่เป็น
เยาวชนออกจากผู้ใหญ่ก็คือความล่าช้าในกระบวนการฟ้องไปจนถึงการสืบพยาน ที่เกิดความยุ่งยากของ
พยานที่จะต้องนาขึ้นมาสืบหลายครั้ง ทั้งศาลเยาวชนฯและศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดา ส่งผลให้คดี
ดาเนินไปล่าช้า และผู้ที่เป็นพยานต้องเข้ามาศาลหลายครั้งเสียเงินเดินทางเสียเวลา อีกทั้งยังมีปัญหาใน
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กรณีที่เมื่อผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชนกระทาความผิดอาญาร่วมกับผู้ใหญ่ในขณะที่ กระทาความผิดนั้น
ยังมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และเมื่อถูกจับตัวได้และนามาฟ้องร้องดาเนินคดี ปรากฏว่าอายุ เกิน18 ปี
บริบูรณ์และจะต้องมีกระบวนการสอบสวนแบบเด็กและฟ้องคดีไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งต้อง
แยกฟ้องกับผู้ร่วมกระทาความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งที่อย่างไรเสียศาลเยาวชนก็มีอานาจโอนคดีไปยังศาลที่มี
อานาจพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ แต่กระบวนการสอบสวนต้องใช้แบบเด็ก การฟ้องคดีต่าง ๆ ยังต้องผ่าน
กระบวนการฟ้องไปยังศาลเยาวชนก่อน ส่งผลทาให้กระบวนการเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติจะต้อง
ดาเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่ตัวผู้กระทาความผิดซึ่งในขณะนั้นมีวุฒิสภาวะที่พ้นจากการเป็น
เยาวชนมาแล้วก็ยังคงต้องแยกฟ้องผู้ต้องหาไปยังศาลเยาวชนอยู่ เป็นผลทาให้เกิดขั้นตอนที่เสียเวลาใน
กระบวนการต่ าง ๆ เกิดความยุ่ งยากล่ าช้ าและเกิดความขัดแย้งในสภาพความจริงกั บบทบังคับของ
กฎหมาย

บทสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกับการกระทาความผิดอาญาของเยาวชนยังมี
ปัญหาหลายประการ สรุปได้ดังนี้
1. มาตรา 75 ในประมวลกฎหมายอาญาเพราะตัวบทกฎหมายได้กาหนดให้ศาลสามารถลงโทษ
ทางอาญาแก่เยาวชนที่กระทาความผิดได้ โดยให้ศาลพิ จารณาถึงความรู้ผิดชอบ และสิ่งอื่นทั้งปวงที่
เกี่ยวกับตัวผู้กระทานั้น ถ้าผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชนมีสภาพไปในทางไม่รู้ผิดชอบหรือในความที่เป็น
เด็ก ศาลก็จะใช้วิธีปฏิบัติ ดุจเดียวกับเด็ก ตามมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมาอาญา ถ้าค่อนไปในทางที่
รู้สึกผิดชอบศาลก็จะลงโทษทางอาญาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ความรู้สึกผิดชอบอาจพิจารณาได้
จากพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้กระทาความผิด อย่างไรเสียกฎหมายบังคับให้ศาลต้องลดมาตราส่วนที่กาหนด
ไว้สาหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งเสมอ โดยไม่เปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการกาหนดลดโทษ ว่าถ้าทา
ผิดมากความชั่วร้ายปรากฏแก่ศาลมาก ศาลน่าจะได้ใช้ดุลพินิจในการลดโทษได้ ถึงแม้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะ
กระทาความผิดร้ายแรงเพียงใด ในฐานความผิดที่มีโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หลายครั้งซึ่งถูกศาลสั่งให้มี
การใช้วิธีการสาหรับเด็กหลายครั้งเมื่อพ้นกาหนดโทษออกมาเยาวชนกลุ่ม นี้ก็ยังไม่มีความสานึกที่จะกลับ
ตนเป็นคนดีของสังคม ทั้งหมดนี้อย่างไรเสียกฎหมายก็กาหนดให้ศาลต้องลดโทษลงกึ่งหนึ่งให้กับเยาวชน
ผู้กระทาความผิด มาตรานี้มีผลให้เยาวชนเหล่านี้ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะกลุ่มเยาวชนเหล่านี้
บางครั้งการที่เราจะเอาเขาไปแก้ไขปรับปรุ งตัวให้โอกาสหลาย ๆ ครั้งเขาก็มิได้มีความสานึก บางทีก็อาจ
เรียกกว่าเยาวชนผู้กระทาความผิดเหล่านี้ได้ว่าเด็กเหลือขอ ดังนั้นการที่กฎหมายจะใช้วิธีการที่เป็นการ
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ลงโทษตามแนวทฤษฎีแก้ไขผู้กระทาความผิดกับ “เด็กเหลือขอ” กลุ่มนี้อาจไม่เหมาะสม ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่อไป
2. ปัญหาเกี่ยวกับการรอการลงโทษ กรณีเยาวชนกระทาความผิด กรณีปัญหาเกี่ยวกับ การรอ
การลงโทษ ตาม มาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2553 กฎหมายที่มีอยู่ มีลักษณะ ที่มุ่งฟื้นฟู แก้ไข เยียวยา และให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่
กระทาความผิดได้กลับคืนสู่สังคมมากเกินไปและไม่มีข้อจากัด มีลักษณะ คือ รอการลงโทษให้กับเด็กและ
เยาวชนที่ โดยที่ไม่มีอัตราโทษอย่างสูง และจานวนครั้งที่เด็กและเยาวชนที่กระทาผิดมากี่ครั้งแล้วก็ตาม
ศาลก็ มีสิ ทธิ ใ ช้ดุ ล พิ นิ จ พิพ ากษา รอการลงโทษ ให้ แก่ เ ด็ก และเยาวชนที่ก ระท าความผิ ด ได้ ในการ
พิจารณาส่งตัวเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดตามข้อหาที่กาหนดไว้ การให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่
กระทาความผิด กลับคืนสู่สังคม เด็กไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทา
ความผิดติดตัว ในมาตรานี้ เปิดโอกาสศาลใช้ดุลพินิจที่เปิดกว้างเกินไปสาหรับการให้โอกาสเยาวชนที่
กระทาความผิด เพราะใน อนุ 3 ได้กาหนดว่าศาลจะรอการกาหนดโทษหรือจะกาหนดโทษไว้แต่รอลงโทษ
เด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ แม้ว่าศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่า 3 ปี
3. ปั ญหาเกี่ย วกับ การแยกฟ้องเยาวชนที่กระทาความผิ ดร่ว มกับผู้ใหญ่กรณีกระทาความผิ ด
ร้ายแรงไป กรณีนี้กฎหมายไม่ได้ให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีใดที่ศาลไม่ต้องโอนคดีไปยังศาลธรรมดา
แค่เขีย นระบุ ไว้เท่านั้ น อยู่ ที่ดุล พินิ จของศาลจะโอนก็ได้ไม่โ อนก็ได้ และอีกกรณีที่เกิดปั ญหาก็คือเมื่อ
เยาวชนกระทาความผิ ดและมาจั บตัว ได้ในภายหลั ง และถูกส่ งฟ้อ งต่อศาล การดาเนินกระบวนการ
สอบสวน การฟ้องต่อศาลทุกอย่างจะต้องกระทาการทุกอย่างเหมือนกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนและ
การส่งตัวผู้ต้องหาไปฟ้องก็จะต้องส่งไปฟ้องยังศาลเยาวชนและครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยาก
เสียเวลาในกระบวนการฟ้องร้องและกระบวนการพิจารณาซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุบไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อ
เกิดกรณีที่กระทาความผิดร้ายแรงศาลควรต้องสั่งรวมพิจารณาผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่
มายังศาลเดียวกันหรือไม่เพื่อสะดวกในการพิจารณาไต่สวน สืบพยาน เพื่ อเป็นการสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งผู้ที่เป็นผู้เสียหาย และจาเลย อีกทั้งในการฟ้องผู้ต้องหาแบบเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งมีสภาวะสภาพร่างกายเป็นผู้ใหญ่ ที่ฟ้องมายังศาลเยาวชนและครอบครัวก็ดูเป็นการย้อนแย้งกับ
สภาพความเป็นจริง อย่างไรเสียศาลก็จะต้อ งให้ดุลพินิจในการโอนคดีว่าจะให้พิจารณาคดีที่ศาลเยาชน
ต่อไปหรือจะต้องโอนผู้กระทาความผิดไปยังศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่กฎหมายมิได้บัญญัติ
ความชัดเจน
จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
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1. ปั ญหาเกี่ย วกั บบทก าหนดโทษแก่เ ยาวชน อายุ กว่ า 15 ปี แต่ไ ม่เ กิน 18 ปี ที่ก ระท า
ความผิดที่ร้ายแรง
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 เดิมกาหนดไว้ว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบ
ห้าปีแต่ต่ากว่าสิบแปดปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้สึกผิดชอบ
และสิ่งอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็น
ว่าไม่ควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ล ด
มาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง”
แก้ไ ขเป็ น ว่า “ผู้ ใดอายุ ก ว่าสิ บห้ า ปีแต่ ต่ากว่า สิ บแปดปี กระทาการอันกฎหมายบั ญญัติ เป็ น
ความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้สึกผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่า
สมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่ควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือ
ถ้าศาลเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาความผิดร้ายแรงที่มีอัตราโทษจาคุกตั้งแต่ 10
ปีขึ้นไป ถ้าศาลเห็นสมควรลดจะลดมาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่ง
หนึ่งก็ได้”
จากข้อเสนอแนะดังกล่ าวข้างต้น ได้เสนอแนะแก้ไขเป็นเพิ่มเติมมาตราส่ ว นโทษที่ศาลจะใช้
ดุลพินิจลดโทษให้แก่เยาวชนที่กระทาความผิดร้ายแรง เพราะว่าการที่กฎหมายเดิมบัญญัติไว้เป็นการ
บังคับศาลว่าถ้าผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชนกระทาความผิดที่ศาลเห็นควรว่าจะต้องลงโทษทางอาญา
จึงจะเหมาะสมกว่าการใช้ม าตรการสาหรับเด็ก ศาลจะลงโทษอาญาแก่เยาวชนที่กระทาความผิดไม่ว่า
ความผิดนั้นผู้กระทาความผิดจะมีพฤติกรรมโหดร้าย หรือฐานความผิดร้ายแรงมากน้อยเท่าใด กฎหมายก็
บังคับให้ศาลลดโทษให้กับผู้กระทาความผิดนั้น ถ้าเรามีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยบัญญัติไว้เป็นแนวทางให้
ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจของศาลเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจว่า ถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่มีอัตราโทษ
จาคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ศาลจะลดโทษหนึ่งในสาม หรือลดโทษลงกึ่งหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลมีอานาจใช้
มาตรการลงโทษทางอาญาอย่างเหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงของการกระทา และจิตใจที่ชั่ วร้ายของ
เยาวชน ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ าวจะทาให้ ได้ประโยชน์คือคือทาให้ ล ดการกระทาความผิดอาญา
ร้ายแรง หรือการกระทาความผิดซ้าของเยาวชนลงได้เพราะเป็นการปรามเพื่อให้เยาวชนเกรงกลัวต่อโทษ
ที่จะได้รับ อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองเหยื่อ ที่ได้ผลจากการกระทา เพราะมีมาตรการลงโทษทางอาญาที่ได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทา เพื่อที่ผู้กระทาความผิดจะได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายว่าการ
ทาผิดต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่ตนได้กระทาลงไป และจะได้ไม่เกิดการหวนกลับไปกระทาความผิดอีก
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการรอการลงโทษ กรณีเยาวชนกระทาความผิด
สาหรับปัญหาข้อนี้ ขอเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2553 มาตรา 144 เดิมกาหนดว่า “คดีอาญาที่อยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
นั้น ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือ
กาหนดโทษไว้แต่รอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ แม้ว่า
(1) เด็กหรือเยาวชนนั้นได้เคยรับโทษจาคุกหรือโทษอย่างอื่นตามคาพิพากษามาก่อนแล้ว
(2) โทษที่จะลงแก่เด็กหรือเยาวชนเป็นโทษอย่างอื่นนอกจากโทษจาคุก
(3) ศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่าสามปี”
แก้ไขเป็นว่า “คดีอาญาที่อยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลที่มีอานาจพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษไว้แต่รอการ
ลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ แม้ว่า
(1) เด็กหรือเยาวชนนั้นได้เคยรับโทษจาคุกหรือโทษอย่างอื่นตามคาพิพากษามาก่อนแล้ว
(2) โทษที่จะลงแก่เด็กหรือเยาวชนเป็นโทษอย่างอื่นนอกจากโทษจาคุก
(3) ศาลจะกาหนดโทษจาคุกเกินกว่าสามปีแต่ไม่เกินสิบปี”
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้ น ผู้ เขียนเห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขในการให้ โ อกาสเด็กและ
เยาวชนกลับคืนสู่สังคมต้องมีความชัดเจน กรณีการรอการลงโทษ หรือการรอการกาหนดโทษ ควรมีการ
กาหนดอัตราโทษขั้นสูงไว้ ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแก้ไขเป็นเพิ่มเติม เงื่อนไขในการรอการกาหนดโทษหรือ
กาหนดโทษไว้แต่รอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาได้ แม้ว่า...(3) ศาลจะกาหนด
โทษจ าคุ ก เกิ น กว่ า สามปี แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ปี ” เมื่ อ แก้ ไ ขกฎหมายมาตรานี้ แ ล้ ว ศาลจะมี เ พดานในการ
กาหนดการรอลงโทษแก่เยาวชนที่กระทาความผิดอาญาที่ร้ายแรงที่มีฐานความผิดสูงมีโทษเกินจาคุกเกิน
สิบปี เพราะเยาวชนที่กระทาความผิดจะได้มีความเกรงกลัวต่อโทษที่ตนจะได้รับเมื่อกระทาความผิดมิใช่
ว่าเมื่อกระทาความผิดแล้ว ก็รับสารภาพ ศาลก็จะพิพากษาลดโทษให้และรอการลงโทษ เมื่อไม่ต้องรับ
โทษทางอาญาเยาวชนก็หวนกลับไปกระทาความผิดได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า และส่งผลให้ผู้ที่ค้ายาเสพติดที่
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ใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดไม่สามารถเอาช่องว่างของกฎหมายเรื่องการรอการลงโทษ
สาหรับเยาวชนมาใช้ให้เยาวชนเป็นผู้จาหน่ายยาเสพติดได้ ซึ่งโทษที่มีฐานความผิดจาคุกเกินกว่าสิบปี

3 ปัญหาเกี่ยวกับการแยกฟ้องเยาวชนที่กระทาความผิดร่วมกับผู้ใหญ่กรณีกระทาความผิด
ร้ายแรง
สาหรับปัญหาข้อนี้ ขอเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2553 มาตรา 96 เดิมกาหนดว่า “ถ้าเด็กหรือเยาวชนกระทา
ความผิ ดอาญาร่ ว มกับ บุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือเยาวชนให้แยกฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว ถ้าโจทก์ยื่ น ฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่ว มกับบุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลที่มีอานาจ
พิจารณาคดีธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฎแก่ศาลนั้นว่าจาเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนและถ้าศาลเห็นสมควร
ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมาดามีอานาจโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายังศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว ตามกรณี ที่บั ญญั ติไ ว้ใ นมาตรา 95 แต่ถ้ า ศาลเห็ น ว่า ไม่ ส มควรโอนคดี ให้ ศาลที่ มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาใช้วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แก่จาเลยที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ไม่ทาให้การดาเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาดังกล่าวเสียไป”
แก้ไขเป็นว่า “ถ้าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือเยาวชนให้
แยกฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกับบุคคลซึ่ง
มิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฎแก่ศาลนั้นว่าจาเลยเป็น
เด็กหรือเยาวชนและถ้าศาลเห็นสมควร ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมาดามีอานาจโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณายังศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 95 แต่ถ้าศาลเห็นว่า ไม่
สมควรโอนคดี ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาใช้วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบั ญญัติ นี้ แก่จ าเลยที่เ ป็ น เด็กหรื อเยาวชนได้ ในกรณีเ ช่นว่ านี้ ไม่ทาให้ ก ารดาเนิ น การในชั้ น
สอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาดังกล่าวเสียไป
เว้นแต่เป็นความผิดร้ายแรงที่มีโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ศาลไม่จาต้องโอนคดีไปยังศาลเยาวชน
และครอบครัวตามกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 95 หรือให้ศาลเยาวชนและครอบครัวโอนคดีดังกล่าวที่ไปยัง
ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาเพื่อรวมพิจารณา”
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จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขในในการโอนคดี กรณีที่
เยาวชนกระทาความผิดร้ายแรง ที่มีโทษจาคุกเกินกว่าสิบปี กรณีเยาวชนกระทาความผิดร่วมกับผู้ใหญ่
แก้ไขเป็นเพิ่มเติมในวรรคสอง ว่า “เว้นแต่เป็นความผิดร้ายแรงที่มีโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ศาลไม่
จาต้องโอนคดีไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 95 หรือ ให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวโอนคดีดังกล่าวที่ไปยังศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาเพื่อรวมพิจารณา” ซึ่งจากเดิมไม่มีการ
บัญญัติไว้ถึงความร้ายแรงของฐานความผิด ซึ่งศาลไม่ต้องพิจารณาว่าฐานความผิดใดควรจะโอนหรือไม่
ควรโอนคดีไปยั งศาลเยาวชน กรณีที่เยาวชนกระทาความผิ ดร้ายแรง ที่ส่ งผลกระทบให้เห็ นถึงความ
โหดร้ายทุกวันนี้ทาให้สังคมต่างเริ่มมองว่ารัฐออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องโจร มากกว่าที่จะปกป้อ งเหยื่อ
การที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ศาลสามารถรวมกระบวนพิจารณาได้นั้นทาให้เกิดประโยชน์ เพิ่มความ
รวดเร็ว ในกระบวนการในชั้นพิจารณาไม่ต้องฟ้องคดีเดียวกันหลายศาล อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนที่จะมองว่ากระบวนการยุติธรรม มิได้ปกป้องเพียงแต่ผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
แต่ยังให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ตกเหยื่อจากการกระทาความผิดที่โหดร้ายทารุณ และเป็นการสร้างบรรทัด
ฐานให้กับศาลให้เป็นแนวทางเดียวกันในการใช้ดุลพินิจซึ่งไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่กว้างข้างมากจนเกินไป และ
สุดท้ายผลที่จะได้รับคือการที่ผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชนจะมีความเกรงกลัวต่อโทษที่ตนจะได้รับจาก
การกระทาความผิด ทาให้ไม่กล้าที่จะกระทาความผิดหรือหวนกลับไปกระทาความผิดซ้าอีก
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