บทที่ 1
บทนา

1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
โดยมีการพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2554 และมาตรา 9 บัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เหตุผลสาคัญในการตราพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวก็เพื่อ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ และ โครงสร้างใหม่ รวมทั้งส่ วนของกระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
เด็ก 1โดยมีการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาทั้งในชั้นก่อนฟ้ องคดีและหลังฟ้ องคดีได้
ซึ่ งใช้หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการหันเห
เด็กหรื อเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ทั้งนี้เพื่อลดตราบาปมิให้เด็กหรื อ
เยาวชนที่กระทาความผิดต้องมีคาพิพากษาติดตัวไปในอนาคตอันจะส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวติ
ร่ วมกับสังคมโดยไม่ถูกตั้งข้อรังเกลียด จึงมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับบทบาทของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องคดีตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 ซึ่ งว่าด้วยการกาหนดมาตรการจัดทาแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟู ทั้งนี้เป็ นการให้อานาจแก่ผอู ้ านวยการสถานพินิจจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนนั้นอาจกลับตัวเป็ นคนดีได้โดยมุ่งประโยชน์สูงสุ ดของเด็กจึงเสนอ
ความเห็นประกอบแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณา
เห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบกับแผนดังกล่าวหากไม่เห็นชอบให้พนักงานอัยการมีอานาจสั่งแก้ไขแผน
หรื อสั่งดาเนินคดีต่อไป และหากพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยกับแผนก็สามารถที่จะดาเนินการตาม
แผนดังกล่าวได้ทนั ทีพร้อมทั้งให้รายงานให้ศาลทราบ และภายหลังหากปรากฏข้อเท็จจริ งต่อศาลว่า
การจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ศาลพิจารณาสัง่ ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้จากสภาพปั ญหาจังมีอยูว่ า่ ในการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูช้ นั ก่อนฟ้ องคดีมิได้
ให้อานาจศาลเยาวชนและครอบครัวมีอานาจในการเห็นชอบกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในชั้นก่อน
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โปรดดูหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
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ฟ้ องคดี เห็นว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นั้นมุง่ ถือเอา
ประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและเยาวชนเป็ นสาคัญและมีความจาเป็ นที่จะต้องคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนอีกทั้งยังไม่มีการแยกปฏิบตั ิต่อเด็กที่กระทาความผิดในลักษณะที่แตกต่างกันคือการ
กระทาความผิดในตัวเอง ( Mala in se) และการกระทาความผิดที่กฎหมายห้าม ( Mala Prohibita)
ความผิดในสองลักษณะนี้แตกต่างกันเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะความผิดที่กฎหมายห้าม เด็กและ
เยาวชนผูก้ ระทาความผิดอาจมิได้มีเจตนาที่ชวั่ ร้ายหรื อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่เป็ นเพราะความคึก
คะนองรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ 2 ประกอบกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูถือเป็ นหัวใจหลักในการแก้ไขปั ญหา
เด็กและเยาวชนเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนรายละเอียดของแผนแต่ยงั ขาดความร่ วมมือในระหว่าง
องค์กรที่ทางานด้านเด็กและเยาวชน พนักงานอัยการกับศาล จึงควรให้องค์กรเหล่านั้นให้ความ
ร่ วมมือกับศาลโดยให้ศาลมีบทบาทในการเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูช้ นั ก่อนฟ้ องเพื่อ
แก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดโดยการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้น
ก่อนฟ้ องได้อย่างเข้มแข็งรวมถึงการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเพื่อให้เด็กกลับคืนสู่ สังคมต่อไปโดยคานึงถึง
หลักประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเป็ นสาคัญจะเป็ นประโยชน์
มากกว่าหากมีการให้ความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึงแนวคิดกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชน
ระหว่างกฎหมายต่างประเทศ และระบบกฎหมายไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการใช้มาตรการ
พิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามอนุสัญญาสิ ทธิเด็ก
1.2.3 เพื่อเสนอสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุ งบทบาทของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กที่ประเทศไทยเป็ นภาคี
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วันชัย รุ จนวงศ์ และคณะโดยสถาบันกฎหมายอาญาองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิ
เซฟ), กฎหมายและแนวปฏิบตั ิในประเทศไทยเฉพาะกรณี ไม่สอดคล้องตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั คอมแพคท์พริ้ นท์ จากัด, 2543), น.39
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1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้โดยผูว้ จิ ยั จะใช้กรอบแนวความคิดในหลักกฎหมายดังต่อไปนี้
1.3.1 หลักกฎหมายในเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)
หลักกฎหมายในเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) คือ
กระบวนการที่มุ่งฟื้ นฟูความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สูญเสี ยไปเพราะอาชญากรรมหรื อการกระทา
ความผิดโดยให้ผเู ้ สี ยหายได้บอกเล่าถึงความรู ้สึกและความเสี ยหายที่ได้รับและการได้รับการชดใช้
เยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ทั้งความเสี ยหายทางกายภายในจิตใจ อารมณ์ ฯลฯ ให้ผกู ้ ระทา
ความผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน โดยการชดใช้ เยียวยาความเสี ยหายนั้นๆ
ให้แก่ผเู ้ สี ยหายโดยตรง โดยมีแนวคิดมาจากหลักการไกลเกลี่ย (Mediation) โดยมีการประชุมกลุ่ม
เยียวยา (Healing conference) โดยจะมีการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเพื่อเสนอต่อศาลให้
สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่มีอยูแ่ ละมีความทันสมัยเทียบเท่าในนานาอารยประเทศโดยรวมหลัก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นหลักกฎหมายที่ใช้กนั อยูใ่ นต่างประเทศเช่นในประเทศ
นิวซี แลนด์หรื อออสเตรเลียเป็ นต้นในการนาหลักกฎหมายนี้มาปรับใช้ก็เพื่อที่จะเป็ นมาตรการที่ใช้
หันเหเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องปรามมิให้เด็กหรื อเยาวชน
กลับมากระทาความผิดซ้ าอีกพร้อมทั้งบาบัดเพื่อที่จะมีความพร้อมกลับคืนสู่ สังคม
1.3.2 หลักในเรื่ องทฤษฎีตราบาป (Labeling theory)
จากหลักนี้ได้ขอ้ สรุ ปว่ากระบวนการยุติธรรมไม่สามารถแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมได้
เพราะกระบวนการยุติธรรมคือการแบ่งแยกผูก้ ระทาความผิดออกจากสังคมเพื่อแก้ไขให้กลับคืนสู่
สังคมได้อีก บุคคลที่ถูกดาเนินคดีถูกพิพากษาก็มกั จะถูกตราหน้าว่าเป็ นคนเลวจึงทาให้สังคมมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Social reaction) ไปยังบุคคลดังกล่าวทาให้บุคคลที่ถูกเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
ไม่ได้การยอมรับจากสังคมทั้งที่สามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคมได้ แต่ก็เป็ นการยากที่สังคมจะให้
โอกาสจึงได้มีการนาเสนอในเรื่ องการผันคดี (diversion) เพื่อลดตราบาปที่จะเกิดแก่ผกู ้ ระทา
ความผิดมิให้ตอ้ งมีคาพิพากษาติดตัวและกลับคืนสู่ สังคมได้
1.4 สมมติฐานการวิจัย
เนื่องจากการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามาตรา 86 แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 เป็ น
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้ องโดยผูอ้ านวยการสถานพินิจเห็นว่า
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เด็กหรื อเยาวชนนั้นอาจกลับตัวเป็ นคนดีได้จึงทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูพร้อมเสนอความเห็นให้กบั
พนักงานอัยการเพื่อเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบด้วยแผน ทั้งนี้ศาลมิได้มีบทบาทในการให้ความ
เห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในชั้นก่อนฟ้ องซึ่ งอาจทาให้ขาดการ
ตรวจสอบจากองค์กรอิสระทั้งนี้เป็ นไปตามหลักการตรวจสอบ (Due Process) ดังนั้นศาลควรต้องมี
บทบาทในการเห็นชอบด้วยแผนและสามารถกาหนดเงื่อนไขต่างๆในแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูอีกทั้ง
ยังต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในชั้นก่อนฟ้ องคดีตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 86 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของอนุสัญญาสิ ทธิ เด็ก
โดยควรต้องคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและเยาวชนเป็ นสาคัญ
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพปั ญหาการกาหนดบทบาทของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 86 เพื่อเปรี ยบเทียบกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on Rights of the child) รวมถึงกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และ ฝรั่งเศส เพื่อหาบทบาทของศาลเยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ที่เหมาะสมและแนวทางปฏิบตั ิของศาลเยาวชนและครอบครัว
ในการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
1.6 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการวิจัย
1.6.1 ทาให้เข้าใจแนวคิดกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิของศาลเยาวชนและครอบครัวใน
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนระหว่าง
กฎหมายต่างประเทศ และระบบกฎหมายไทย
1.6.2 ทาให้เข้าใจบทบาทที่เหมาะสมของศาลเยาวชนและครอบครัวในการใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
1.6.3 ทาให้เข้าใจสภาพปัญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุ งกฎหมายของศาล
เยาวชนและครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็ก
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และเยาวชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กที่ประเทศไทย
เป็ นภาคี

