บทที่ 2
แนวคิดในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
แนวคิดในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญามองว่าเด็กหรื อเยาวชนที่
กระทาความผิดมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปโดยสมัยก่อนมองว่าการที่เด็กและเยาวชนกระทา
ความผิดนั้นเป็ นเพราะด้วยฐานะยากจนหรื อด้วยความคึกคะนองการลงโทษเด็กด้วยวิธีเช่นเดียวกับ
ผูใ้ หญ่ที่กระทาความผิดอาจก่อให้เกิดปั ญหาในอนาคตกับเด็กหรื อเยาวชนในการอยูร่ ่ วมกับสังคม
และเมื่อพิจารณาถึงฐานะความเป็ นอยูข่ องเด็กหรื อเยาวชนแล้วสังคมย่อมมีส่วนสาคัญในการ
ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ของเด็กหรื อเยาวชนในการกระทาความผิด เมื่อสังคมเป็ นสังคมที่เสี ยระเบียบ
(Social Disorganization) จึงเป็ นพื้นฐานของการก่ออาชญากรรมและการกระทาความผิดของเด็ก 1
อีกสาเหตุหนึ่งคือความยากจน ร่ อนเร่ หิ วโหย และที่สาคัญคือการไม่ได้รับการศึกษาตามสมควร จึง
ทาให้มีเวลาว่างทาให้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่ดีไม่งามรวมถึงการถูกชักจูงไปในทางที่ผดิ 2 การแสดงออก
ของเด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนั้นล้วนแต่เป็ นการโต้ตอบจากแรงผลักดันภายในที่โต้ตอบ
สิ่ งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นเช่นการต้องการแสดงตนเหนือผูอ้ ื่นในรู ปแบบของการเป็ นผูน้ าหรื อ
หัวหน้า (Ego) อันเป็ นการระบายออกแก่ตนเอง แนวคิดดังกล่าวในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มีหลักแนวความคิดมาจากการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็ นแนวความคิดในการเยียวยาผูท้ ี่
ได้รับความเสี ยหายและเป็ นการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Diversion)
รู ปแบบหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่นาผูก้ ระทาความผิดเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมทางศาลแต่
ทั้งนี้ก็มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้มาตรการในการดาเนินคดีที่เหมาะสมกับกรณี เช่นการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาทในคดีอาญาในกรณี ที่เป็ นความผิดต่อส่ วนตัวหรื อการส่ งตัวกระทาความผิดในคดี
ยาเสพย์ติดไปบาบัดฟื้ นฟูการติดยาเสพย์ติดเพื่อที่จะไม่ตอ้ งนาคดีเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมของศาล
หรื อใช้มาตรการกักและอบรมแทนการฟ้ องคดีเพื่อให้เด็กหรื อเยาวชนไม่ตอ้ งเข้าสู่ การบวนการทาง
ตุลาการหรื อใช้มาตรการชะลอการฟ้ องของพนักงานอัยการ ซึ่ งมีแนวทางที่จะนามาใช้เพื่อสั่งไม่

1

สง่า ลีนะมิตร, กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน (กรุ งเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2522), น. 17.
2
อธิราช มณี ภาค. (11 กรกฎาคม 2535). สาเหตุแห่งการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนรวมถึง
วิธีป้องกันและแก้ไข. สื บค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556, จากhttp://www.elib.coj.go.th/Article/c2535_7_11.pdf

7
ฟ้ องคดีที่มีพยานหลักฐานพอที่พนักงานอัยการจะสั่งฟ้ องได้โดยกาหนดมาตรการคุมประพฤติแทน 3
ในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในพระราชบัญญัติเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 อยูใ่ นหมวด 7 อาจมีการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาได้ท้ งั ในชั้นก่อนฟ้ อง 4และในชั้นพิจารณา 5โดยการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาจะใช้การทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในรู ปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
(Family Group Conference) โดยเป็ นกรณี อาศัยความร่ วมมือกันในทุกส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น
ผูก้ ระทาความผิด ผูเ้ สี ยหาย และผูป้ ระสานงานคนกลางเพื่อหาข้อสรุ ปของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูวา่
จะต้องมีข้ นั ตอนและวิธีการอย่างไร
โดยในส่ วนของสถานพินิจมีความคิดริ เริ่ มในการใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 การประชุมกลุ่มครอบครัวนั้นเป็ นรู ปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่ใช้ในประเทศนิวซี แลนด์ต้ งั แต่ปี ค .ศ. 1989 และต่อมาได้นามาใช้ในประเทศ
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป แอฟริ กาและไทย ซึ่ งเดิมมีการนามาใช้ในเผ่าเมารี มี
ลักษณะคล้ายกับการประนอมข้อพิพาทระหว่างผูก้ ระทาผิดและผูเ้ สี ยหายแต่ได้เปิ ดโอกาสให้บุคคล
อื่นและชุมชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการนั้นซึ่ งเดิมการประชุมกลุ่มครอบครัวได้นามาใช้
เฉพาะการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่ในปั จจุบนั เริ่ มที่จะมีการพัฒนานามาใช้กบั การ
กระทาผิดของผูใ้ หญ่ดว้ ย 6กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเป็ น
การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้เป็ นมาตรการพิเศษมาปรับใช้กบั ผูก้ ระทา
ความผิดโดยไม่ตอ้ งมีคาพิพากษาให้มีตราบาปติดตัวว่าเป็ นผูต้ อ้ งคาพิพากษาของศาลในการกระทา
ผิดทางอาญา ซึ่ งมีความแตกต่างกับการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 567การรอ
การลงโทษคือการที่ศาลพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตามกฎหมายและกาหนดอัตราโทษผูก้ ระทาผิด
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

8
แต่เพื่อให้ผกู ้ ระทาผิดกลับตัวเป็ นพลเมืองดี8ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดไว้ท้ งั นี้เป็ นวิธีการที่นิยม
เพื่อหลีกเลี่ยงการจาคุกระยะสั้นและนอกจากนี้ยงั ได้มีวธิ ี การหลีกเลี่ยงโทษจาคุกในระยะสั้นอีกวิธี
หนึ่งคือการรอการกาหนดโทษซึ่ งศาลจะพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดแต่ยงั มิได้กาหนดว่าจาเลย
จะต้องได้รับโทษจาคุกเป็ นระยะเวลาเท่าใดซึ่ งแตกต่างกับการรอการลงโทษที่ศาลพิพากษาแล้วว่า
จาเลยมีความผิดและพิพากษาลงโทษเป็ นจานวนเท่านั้นเท่านี้ปีแต่โทษจาคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้
ในระยะเวลาที่ศาลกาหนด9แต่การพิพากษาคดีอาญาของศาลเยาวชนอาจมีลกั ษณะพิเศษต่างออกไป
จากการใช้มาตรการรอการลงโทษ หรื อ การรอการกาหนดโทษ กล่าวคือศาลอาจใช้ดุลยพินิจในการ
ไม่ออกคาพิพากษาได้ซ่ ึ งจะถือว่าผูน้ ้ นั มิได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จาคุกถ้าหากปฏิบตั ิได้
ตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูศาลก็จะมีคาสัง่ จาหน่ายคดีออกเสี ยจากสารบความ 10ดังนั้นแนวคิดของ
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาจึงมีจุดประสงค์ที่จะไม่ใช้โทษตามประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่ งวัตถุประสงค์ของการลงโทษนั้นประการสาคัญเพื่อแก้แค้นทดแทน 11(Retribution) ซึ่งเป็ น
สิ่ งแรกที่ตอ้ งคานึงถึงเพื่อให้ผกู ้ ระทาความผิดได้ชดใช้ต่อการกระทาความผิดอาญาของตน 12หากฝ่ า
ฝื นก็จะมีการทาโทษวิธีการนี้คือการควบคุมโดยสังคม (Social Control)13 แต่ในขณะเดียวกันนั้น
ผูก้ ระทาความผิดต้องสานึกผิดและไม่กระทาความผิดซ้ าซากซึ่ งมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญานี้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ข้อ 40 (3)(บี )14 เพื่อเป็ นการลดตราบาปแก่เด็ก
8
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ประเทือง ธนิยผล , อาชญาวิทยา และ ทัณฑ์วทิ ยา (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (2544). น. 134.
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Richard Quinney, Criminology (Boston: Little, Brown and Company (1979). p.134.
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ชาย เสวิกลุ ,
อาชญาวิทยา และ ทัณฑ์วทิ ยา
(กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2517). น. 171-173.
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Article 40 3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures ,
authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having
infringed the penal law, and, in particular:
(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have
the capacity to infringe the penal law;

9
เพราะว่าพฤติกรรมที่กระทาความผิดไปนั้นจะถูกตีตราโดยสังคมที่เรี ยกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบของ
สังคม (Social Reaction) อันมีผลกระทบต่อเด็กหรื อเยาวชนหากปล่อยให้ถูกตราหน้าว่าเป็ น
ผูก้ ระทาความผิด15
2.1 เจตนารมณ์ ของอนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก
โดยคณะกรรมาธิ การด้านสิ ทธิ มนุษย์ชนขององค์การสหประชาชาติได้ยกร่ าง
อนุสัญญาฉบับนี้และสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติยอมรับเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532
โดยในปั จจุบนั มีประเทศที่เป็ นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กจานวน 193 ประเทศ ยกเว้นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศซูดานใต้ และประเทศโซมาเลีย 16 โดยประเทศไทยให้การรับรองใน
ภาคยานุวตั ิสารเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และกาหนดให้อนุสัญญามีผลใช้บงั คับในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 253517 โดยในแต่ละประเทศทัว่ โลกได้คานึงถึงการปกป้ องสิ ทธิ ของเด็กให้
ปราศจากการละเมิดในรู ปแบบต่างๆหลายรู ปแบบเพราะเด็กเป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่อประชากรของ
โลกในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสังคมส่ วนรวมในภายหน้าแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศทัว่
โลกสภาพความเป็ นอยูส่ ังคมและเศรษฐกิจแตกต่างกันออกไปทาให้ตอ้ งมีการตรากฎหมายในแต่ละ
ประเทศให้สอดคล้องต่อการเข้าเป็ นภาคีในอนุสัญญาสิ ทธิ เด็กเนื่องจากมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมาย

(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without
resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.
15
M.A. Bortner, Delinquency and Justice an age of crisis (Arizona: McGraw-Hill Book
Company (1988). p.239.
16
Convention to Right of the Child. (n.d.). Convention to Right of the Child.
RetrievedOctober16,2012,from
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child#cite_note-7
17
กมลินทร์ พินิจภูวดล, “อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก : สิ ทธิเด็กในประเทศไทย ,” บทบัณฑิตย์ , เล่ม
53(ธันวาคม 2550), น. 100.
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ระหว่างประเทศ18 ในการจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กมีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองเด็กออกเป็ น
4 ประการ19
(
1) สิ ทธิในการดารงชีวติ (Survival Rights) ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานเช่นได้รับการดูแล
ขั้นพื้นฐานมีสันติภาพและความปลอดภัย
(2)สิ ทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Delevelopment Rights) ได้แก่สิทธิ ที่จะได้รับการศึกษา
ที่ดีและการโภชนาการที่เหมาะสม
(3) สิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วม (Participation Rights) ได้แก่สิทธิ ในการแสดงออกต่างๆ
ในทางสังคม
(4) สิ ทธิในการได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง (Protection Rights) ได้แก่สิทธิ ที่จะได้รับ
การคุม้ ครองว่าจะไม่ถูกทาร้าย ล่วงละเมิด หรื อลงโทษโดยวิธีการไม่เหมาะสม20
โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผวู ้ จิ ยั จะขอกล่าวถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรมในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนเป็ นผูก้ ระทาความผิดเด็กหรื อเยาวชนเป็ นผูถ้ ูกกระทาและหลัก
ผลประโยชน์สูงสุ ดที่เป็ นหลักเกณฑ์สาคัญที่จะต้องคานึงถึงเป็ นอันดับแรกในอนุสัญญาฉบับนี้
2.1.1 การคุ้มครองสิ ทธิของเด็กในกรณีกระทาความผิด
ในอดีตเด็กที่กระทาความผิดมิได้มีบทบัญญัติหรื อแนวคิดที่รัฐจะใช้อานาจเข้ามาดูแล
คุม้ ครองอย่างชัดแจ้งอย่างเช่นในปั จจุบนั แต่มีลกั ษณะเป็ นการลงโทษโดยครอบครัวรัฐไม่มีอานาจ
มาลงโทษเด็กได้เพราะถือว่าเด็กเป็ นสมบัติของผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัว 21เมื่ออนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
เด็กได้ประกาศใช้เพื่อให้มีผลบังคับแก่รัฐที่มีการรับรองจึงได้มีการตื่นตัวต่อสิ ทธิ เด็กอย่าง
กว้างขวางโดยมองที่ตวั เด็กไม่วา่ จะเป็ นกรณี ที่เด็กกระทาความผิดหรื อตกเป็ นเหยือ่ จากการกระทา

18
19

เพิง่ อ้าง .

จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, “การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กโดยหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตาม มาตรา 3
(1) แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,2551), น. 20.
20
ภาพรวมอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก. (n.d.). อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก. สื บค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2555, จาก http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html
21
ประธาน วัฒนวาณิ ชย์ , กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน (กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์แผนการพิมพ์ (2526). น. 13-19.
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ความผิด เป็ นประธานในการพิจารณาโดยในกรณี ที่เด็กกระทาความผิดรัฐที่ให้การรับรองตาม
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวต้องมีมาตรฐานด้านนิติบญั ญัติ บริ หาร และตุลาการที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นอิสระโดยในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กที่กระทาความผิดมีได้ท้ งั ในชั้นจับกุม สอบสวน และชั้น
พิจารณารวมถึงการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษา 22โดยมาตรฐานด้านบริ หาร
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารพึงต้องปฏิบตั ิต่อเด็กที่กระทาความผิดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง23
ต้องนาหลักกฎหมายไม่มีผลในทางเป็ นโทษมาใช้ กล่าวคือจะนาบทกฎหมายที่
บัญญัติข้ ึนในภายหลังและมีโทษทางอาญาย้อนหลังไปลงโทษแก่การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นก่อน
การกระทาความผิดนั้นไม่ได้รวมถึงการนาบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็ นโทษหนักไปลงโทษ
เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นก่อนไม่ได้เช่นเดียวกันโดยเป็ นไปตามอนุสัญญาข้อ 40 2 (เอ)24
(2) ข้อสันนิษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ 25
รัฐภาคีพึงต้องยึดหลักข้อสันนิฐานว่าบุคคลย่อมเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้โดย
ปราศจากข้อสงสัย (Proof Beyond Reasonable Doubt) ว่าบุคคลนั้นเป็ นผูก้ ระทาความผิดตาม
กฎหมาย ซึ่งได้บญั ญัติไว้ในข้อ 40 2 (ข) “เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาหรื อตกเป็ นผูต้ อ้ งหาว่ากระทา
ความผิดกฎหมายอย่างน้อยที่สุดจะต้องได้รับหลักประกันดังต่อไปนี้ (1) ได้รับประโยชน์จากข้อสัน
นิฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้วา่ เป็ นผูก้ ระทาความผิดกฎหมาย….”
(3) ต้องไม่เลือกปฏิบตั ิต่อเด็ก26
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของรัฐภาคีจะเลือกปฏิบตั ิต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาหรื อตกเป็ น
ผูต้ อ้ งหาไม่ได้ตามข้อ 2 (2) “รัฐภาคีพึงดาเนินมาตรการทั้งปวงเพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับความ

22

วัชริ นทร์ ปั จเจกวิญญูสกุล , “มาตรฐานการปฏิบตั ิตอ่ เด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตาม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก,” บทบัณฑิตย์, เล่ม53(ธันวาคม 2550), น. 118.
23
พลัฏฐ์ ทับทิม , “การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดอาญา : ศึกษากรณี การทาแผน
ประทุษกรรมประกอบคารับสารภาพ ,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2550), น. 65.
24
Convention on the Rights of the Child, article 40 2 (a) No child shall be alleged as, be
accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not
prohibited by national or international law at the time they were committed
25
พลัฏฐ์ ทับทิม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 65.
26
พลัฏฐ์ ทับทิม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 66.

12
คุม้ ครองจากการปฏิบตั ิไม่วา่ กรณี ใดๆ” ฉะนั้นในกรณี ที่เด็กกระทาความผิดเหมือนกันย่อมได้รับ
การปฏิบตั ิจากรัฐเหมือนกัน27
(4) คุม้ ครองการปฏิบตั ิโดยมิชอบต่อเด็ก28
ในข้อ 37 นั้นได้วางหลักว่า “รัฐภาคีประกันว่าเด็กจะไม่ถูกทรมาน หรื อถูกปฏิบตั ิ
หรื อถูกลงโทษที่มีลกั ษณะโหดร้ายไร้มนุษย์ธรรม หรื อถูกลิดรอนสิ ทธิ อิสรเสรี ภาพโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อ โดยพลการ การจับกุม กักขัง หรื อถูกจาคุกจะต้องเป็ นไปตามบทกฎหมายและใช้
มาตรการสุ ดท้ายเท่าที่จาเป็ นและระยะเวลาควบคุมกักขังหรื อจาคุกจะต้องให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพความผิดและอายุเด็กในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องควบคุมหรื อกักขังจะต้องแยกต่างหากจาก
ผูใ้ หญ่29
หลักเกณฑ์ 4 ประการดังที่กล่าวมานั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็ก
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กแต่ยงั มีมาตรการต่างๆอีกมากมายที่กาหนดให้รัฐภาคีตอ้ งอนุวตั ิการ
กฎหมายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์บางข้อ
ก็ได้สอดแทรกอยูใ่ นกฎหมายไทยในส่ วนของวิธีพิจารณาความอาญาแล้วเช่นหลักพิสูจน์ให้
ปราศจากข้อสงสัยว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิด หรื อ หลักข้อสันนิฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ซ่ ึ งบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 อีกทั้งยังมีหลักกฎหมายไม่ยอ้ นหลังในทางที่เป็ นโทษได้ถูกบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3 ทั้งๆที่กฎหมายวิธีพิจารณาความสาหรับเด็กนั้นใช้กฎหมายอาญา
หรื อวิธีพิจารณาความอาญาแบบไม่เคร่ งครัดอันมีลกั ษณะที่ผอ่ นคลายเข้าใจง่าย

27

Convention on the Rights of the Child, article 2 (2) “States Parties shall take all appropriate
measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of
the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members.”
28
พลัฏฐ์ ทับทิม, อ้ างแล้ ว เชิงอรรถที่ 23, น. 66.
29
Convention on the Rights of the Child, article 37 “States Parties shall ensure that:
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed
for offences committed by persons below eighteen years of age;
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort
and for the shortest appropriate period of time.”

13
2.1.2 การคุ้มครองสิ ทธิของเด็กในกรณีตกเป็ นเหยือ่ จากการกระทาความผิด
การได้รับความเสี ยหายจากการกระทาความผิดทางอาญาผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นผูเ้ สี ยหายใน
คดีอาญาแต่ในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสาหรับเด็กและเยาวชนมองว่าเด็กที่ได้รับ
ความเสี ยหายจากการกระทาความผิดทางอาญานั้นเป็ น “เหยือ่ ”
(Victim) ของการประกอบ
อาชญากรรมโดยแบ่งของเหยือ่ ออกเป็ น 6 ประเภท
(1) เหยือ่ จากอาชญากรรมที่แท้จริ ง (Completely innocent victim) มีลกั ษณะส่ วนใหญ่
เป็ นเด็กหรื อผูท้ ี่ถูกกระทาไม่รู้สึกตัวขณะถูกกระทา
(2) เหยือ่ อาชญากรรมในความผิดเล็กน้อยเพราะขาดความยั้งคิดหรื อมีส่วนร่ วมในการ
กระทาความผิดโดยการยัว่ หรื อถูกชักชวน
(3) เหยือ่ ที่มีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดมากกว่าอาชญากร (Victim more guilty
than the offender) เช่นเหยือ่ ที่มีส่วนยัว่ เย้าให้กระทาความผิด
(4) เหยือ่ ที่มีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดด้วย หรื อเรี ยกว่าเหยือ่ สมัครใจ
(Voluntary Victim)
(5) เหยือ่ ที่เป็ นฝ่ ายก่อเหตุกระทาความผิดก่อน (Most guilty victim or Victim who is
guilty alone) เป็ นเหยือ่ ประเภทที่ก่อเหตุร้ายก่อนแล้วจึงถูกทาร้าย
(6) เหยือ่ อาชญากรรมที่เกิดจากสิ่ งเร้า (Simulating Victim) และเหยือ่ แบบเสแสร้ง
(Imaginary Victim) เป็ นเหยือ่ ประเภทที่ชอบสร้างเหตุการณ์เพื่อจะกลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับโทษโดย
เหยือ่ ประเภทนี้มีปัญหาทางจิตโดยกล่าวหาผูอ้ ื่นอันเป็ นเท็จ30
ทั้งนี้เมื่อสังคมเกิดความไม่สงบขึ้นย่อมก่อให้เกิดการประกอบอาชญากรรมจึงเป็ น
หน้าที่ของรัฐที่จะกระทาการให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยเนื่องจากอยูใ่ นความรับผิดชอบ เช่นการออก
คาสั่ง กฎ ระเบียบให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตาม ในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มองว่า
สิ ทธิ ของเหยือ่ ในการเรี ยกค่าเสี ยหายนั้นควรต้องเป็ นสิ ทธิ ที่เรี ยกได้ตามความเป็ นจริ งรวมถึงการ
บรรเทาผลร้ายทางอารมณ์ในทุกช่วงเวลาที่ถูกล่วงละเมิดต่อกฎหมายรวมถึงการได้รับความเคารพ
และความเห็นอกเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาปฏิบตั ิหน้าที่ในทางคดีดว้ ยความเข้าใจ การได้รับ
การเยียวยาก่อนที่ผกู ้ ระทาความผิดจะถูกพิพากษาให้จาคุกและส่ งตัวไปยังเรื อนจาจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพราะถ้าหากศาลส่ งตัวผูก้ ระทาความผิดไปยังเรื อนจาเสี ยแล้วโอกาสในการที่จะได้รับการเยียวยา

30

น. 112

วัชริ นทร์ ปั จเจกวิญญูสกุล , “สิ ทธิของเหยือ่ : กรณี เด็ก ,” บทบัณฑิตย์ , เล่ม48 (ธันวาคม 2550),
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นั้นคงเป็ นเรื่ องยากที่ผกู ้ ระทาความผิดจะชดเชยต่อความเสี ยหาย ซึ่ งการชดเชยด้วยเงินนั้นถือเป็ น
หน้าที่หลักที่ผกู ้ ระทาความผิดต้องชดใช้โดยเป็ นการชดใช้ดว้ ยตัวเองหรื อชดใช้ตามคาสั่งของศาลก็
ตาม แต่สิทธิ ของเหยือ่ ในกระบวนวิธีพิจารณาความของผูใ้ หญ่น้ นั ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
และมักจะถูกคัดค้านว่ากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น้ นั มีวธิ ี การชุมชนที่เรี ยบง่ายอย่างไม่เป็ น
ทางและประสบความความสาเร็ จเฉพาะเด็กหรื อเยาวชนเท่านั้น31
เมื่อเด็กเป็ นบุคคลที่มีความอ่อนแอและไม่สามารถปกป้ องตนเองได้โดยธรรมชาติเมื่อ
ตกเป็ นเหยือ่ แล้วจะต้องได้รับการคุม้ ครองปกป้ องเป็ นพิเศษจากกฎหมาย 32จากอนุสัญญาว่าด้วย
สิ ทธิเด็กมาตรา 39 ส่ งผลให้รัฐภาคีตอ้ งอนุวตั ิการในระบบกฎหมายให้สอดคล้องต่ออนุสัญญาการ
คุม้ ครองเด็กที่ตกเป็ นเหยือ่ จากการประกอบอาชญากรรมได้มีการตื่นตัวในกระบวนการยุติธรรม
อย่างต่อเนื่องโดยในประเทศไทยได้จดั ให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กในกรณี ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายโดย
กาหนดให้ตอ้ งมีสหวิชาชีพได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานอัยการ บุคคลที่เด็กร้อง
ขอ และพนักงานสอบสวน ต้องถามปากคาผ่านนักจิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์หากไม่มีบุคคล
เช่นว่านี้การสอบปากคาผูเ้ สี ยหายที่เป็ นเด็กเป็ นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นถ้อยคา
ที่ตอ้ งห้ามรับฟังเป็ นพยานในชั้นพิจารณาของศาลอันเป็ นบทตัดพยาน 33เพราะเป็ นพยานหลักฐานที่
เกิดจากการกระทาโดยมิชอบต้องห้ามรับฟังเป็ นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

31

Andrew Ashwort, “Restorative Justice And Victim’s Right ,” New Zealand Law Journal,
(March 2000),pp. 84-88.
32
สุภภา ศิริทรัพย์, “การคุม้ ครองสิ ทธิเด็ก : ศึกษากรณี การล่วงเกินทางเพศต่อเด็กโดยบุคคลใน
ครอบครัว,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2542), น. 81.
33
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5294/2549 ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคาเด็กหญิง ว .
ซึ่งมีอายุ 13 ปี เศษ ในฐานะพยาน โดยไม่ได้จดั ให้มีนกั จิตวิทยาหรื อ นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและ
พนักงานอัยการเข้าร่ วมในการถามปากคา คาให้การของเด็กหญิง ว . จึงไม่ชอบด้วย ป .วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรค
หนึ่ง แต่ผลของการไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติมาตรานี้ คงทาให้คาให้การในชั้นสอบสวนของเด็กหญิง ว. ไม่อาจรับ
ฟังเป็ น พยานหลักฐานได้ตาม ป .วิ.อ. มาตรา 226 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 243 วรรคสอง เท่านั้น ไม่เป็ นเหตุให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเสี ยไปทั้งหมด ถือได้วา่ มีการ
สอบสวนความผิดในคดีน้ ีตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 แล้ว โจทก์จึงมีอานาจฟ้ องจาเลยได้ แม้การสอบสวนเด็ก หญิง
ว. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง แต่เมื่อในชั้นพิจารณาโจทก์อา้ งเด็กหญิง
ว. เป็ นพยาน และเด็กหญิง ว. ได้เบิกความต่อหน้าศาลโดยผ่านนักสังคมสงเคราะห์ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 172 ตรี
แล้ว ศาลย่อมรับฟังคาเบิกความของเด็กหญิง ว. เป็ นพยานได้
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ความอาญามาตรา 22634เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 226/1 จะเห็นได้วา่ ในการถามปากคา
ผูเ้ สี ยหายที่เป็ นเด็กกระบวนการยุติธรรมย่อมจะให้ความสาคัญหากคาถามของพนักงานสอบสวน
กระทบกระเทือนจิตใจของเด็กเนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจมาก่อนแล้วสรุ ปได้วา่ ข้อ 3
(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเป็ นข้อที่บญั ญัติไว้อย่างรัดกุมที่จะให้รัฐภาคีไม่วา่ จะเป็ นฝ่ าย
บริ หาร นิติบญั ญัติหรื อตุลาการต้องคานึงถึงหลักผลประโยชน์สูงสุ ดของเด็กไม่วา่ จะเป็ นผูก้ ระทา
ความผิดหรื อตกเป็ นเหยือ่ จากการกระทาความผิดด้วย
2.2 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิ ารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ได้ถูกบัญญัติข้ ึนใหม่โดยยกเลิกพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ .ศ.
2534 อีกทั้งยังได้กาหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน คดีครอบครัว
รวมถึงคดีคุม้ ครองสวัสดิภาพ อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาการบังคับใช้ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น 35และมุ่งถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบตั ิต่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบประกอบกับในปั จจุบนั ได้มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในทุกจังหวัดแล้วโดยให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อเด็กและเยาวชน 36โดยการบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้จึงไม่เข้มงวดอย่างคดีอาญาทัว่ ไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาโดยบทบัญญัติของกฎหมายได้ถูกบัญญัติข้ ึนเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
โดยเด็กหรื อเยาวชนต้องได้รับการพิจารณาจากองค์กรตุลาการที่มีความเป็ นอิสระได้แก่ศาลเยาวชน
และครอบครัวจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพิทกั ษ์ คุม้ ครอง ฝึ กอบรมและสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็ น
พลเมืองดียงิ่ กว่ามุ่งในการลงโทษในคดีอาญาส่ วนคดีแพ่งหรื อคดีครอบครัวมุ่งคุม้ ครองประโยชน์
34

ธานี สิ งหนาท, คาอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุ งเทพมหานคร :
บริ ษทั กรุ งสยามพับลิชชิ่ง จากัด (2552). น. 337.
35
ธนะชัย ผดุงธิติ , “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมาย วิ .เด็ก 2553 แนวคิดเดิม
vs หลักการใหม่ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเขตอานาจศาลและเขตสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน ,” วารสารยุติธรรม
ปริ ทศั น์, เล่ม5, ปี ที่ 5(เมษายน-พฤษภาคม 2550), น. 81.
36
อาจารี มีสิทธิ์ , “สาระสาคัญของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ,” วารสารนิติศาสตร์, เล่ม2, ปี ที่ 40(มิถุนายน 2554), น. 362.
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เกี่ยวกับสิ ทธิ และทรัพย์สินของผูเ้ ยาว์ตลอดจนเสริ มสร้างความมัน่ คงและความสงบสุ ขของ
ครอบครัวเป็ นสาคัญ 37โดยมีการร่ วมมือกันระหว่างองค์กรของรัฐ เช่น สถานพินิจ โดยให้อานาจ
ผูอ้ านวยการสถานพินิจในการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในชั้นก่อนฟ้ องคดีเพื่อเสนอความเห็น
พร้อมแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูให้พนักงานอัยการต่อไปว่าจะเห็นชอบด้วยกับแผนหรื อไม่ 38หากแผน
แก้ไขบาบัดฟื้ นฟูประสบผลสาเร็ จพนักงานอัยการจะมีคาสั่งไม่ฟ้องและทาให้สิทธิ นาคดีอาญามา
ฟ้ องระงับไป 39ซึ่งเป็ นการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาอันเป็ นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกใหม่โดยหันเหเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมทางตุลาการ(Diversion) ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็ น
ตราบาปต่อการใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกับสังคมโดยต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกโดยหันเหเด็ก
ออกจากกระบวนการยุติธรรมนั้นอาจเกิดได้ท้ งั ในชั้นก่อนฟ้ องและชั้นพิจารณาคดีของศาล 40อีกทั้ง
ยังเพิ่มขั้นตอนของการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กและเยาวชนโดยให้ศาลเข้าไปตรวจสอบการกระทาของเจ้า
พนักงานของรัฐเช่นเจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับการจับกุมเด็กและเยาวชนซึ่ งเป็ นไปตามหลักการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย (Due Process) หากศาลพบว่าการจับของเจ้าพนักงานไม่ชอบด้วย
กฎหมายต้องมีคาสั่งปล่อยเด็กหรื อเยาวชนทันที41
2.2.1 การทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชน
การทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเป็ นการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาโดย
หลักเกณฑ์เป็ นไปตามมาตรา 86 ซึ่ งได้บญั ญัติให้อานาจแก่ผอู ้ านวยการสถานพินิจที่จะพิจารณาว่า
อยูใ่ นเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็ นคดีอาญาที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งไม่เกินห้าปี เว้นแต่โทษจาคุกนั้นเป็ น
ความผิดจากการกระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
37

เพิ่งอ้าง
38
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553
มาตรา 86
39

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553

40

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553

41

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553

มาตรา 92
มาตรา 90
มาตรา 73
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(2) เด็กหรื อเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุกมาก่อนเว้นแต่โทษจาคุกนั้นเป็ นความผิด
จากการกระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(3) เด็กหรื อเยาวชนสานึกในการกระทาก่อนฟ้ องคดี
หากผูอ้ านวยการสถานพินิจเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนอาจกลับตัวเป็ นคนดีได้โดยไม่ตอ้ ง
ฟ้ องเมื่อคานึงถึงอายุประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่ างกาย สภาพจิต
อาชีพ ฐานะ เหตุแห่งการกระทาผิดมาแล้ว ผูอ้ านวยการสถานพินิจมีอานาจสั่งให้จดั ทาแผนแก้ไข
บาบัดฟื้ นฟูให้เด็กหรื อเยาวชนปฏิบตั ิได้ ทั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติ
ของเด็กหรื อเยาวชนเพื่อบรรเทาหรื อชดเชยความเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายหรื อเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ชุมชนและสังคม โดยขั้นตอนและวิธีการของการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูถูกจัดตั้งขึ้นโดยผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องมีตวั เด็กหรื อเยาวชนซึ่ งถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิด ผูเ้ สี ยหาย นักจิตวิทยาหรื อ
นักสังคมสงเคราะห์และบุคคลที่ผอู ้ านวยการสถานพินิจ เห็นสมควรได้แก่ผแู ้ ทนชุมชนหรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดรวมถึงพนักงานอัยการ
โดยในการประชุมจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูตอ้ งไม่มีลกั ษณะการจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของเด็กหรื อ
เยาวชนเว้นแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรื อเยาวชนหรื อเพื่อคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะและ
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของเด็กหรื อเยาวชนทั้งนี้เป็ นไปตามมาตรา 8742
ซึ่ งสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่ งหากการประชุมจัดทาแผนแก้ไข
บาบัดฟื้ นฟูเสร็ จสิ้ นแล้วก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ สี ยหายและเด็กหรื อเยาวชนด้วย 43 ใน
ความเป็ นจริ งแล้วกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว 44เกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553จะบังคับใช้ โดยศาลจังหวัด
นนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้เป็ นศาลนาร่ องที่จะนากระบวนการดังกล่าวมาใช้บงั คับ
ร่ วมกับงานกระบวนทัศน์ดา้ นอื่นๆเพื่อแก้ไขผูก้ ระทาความผิดจนกระทัง่ มีตวั แทนจากศาลประเทศ
กัมพูชาได้มาศึกษาดูงานประชุมกลุ่มครอบครัวเพื่อไปพัฒนาต่อยอดโดยทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความคุม้ ครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรื อเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดและให้การ
คุม้ ครองเยียวยาบรรเทาผลร้ายแก่เหยือ่ อาชญากรรมหรื อผูเ้ สี ยหายตลอดจนคุม้ ครองชุมชนหรื อ
42

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553

มาตรา 87
43

เรื องวิทย์ เตชะอินทร์ . (2553).กฎหมายครอบครัวฉบับใหม่ประชาชนได้อะไร . สื บค้นเมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2555, จาก http://www.library.coj.go.th/semi/data/semi10_2pdf.
44
การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conference) อาจถูกเรี ยกขานได้หลายชื่อเช่นการ
ประชุมกลุ่มเยียวยาแก้ไข เป็ นต้น
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สังคมให้ปลอดภัยได้ในขณะเดียวกัน45 แต่ท้ งั นี้ยงั มีปัญหาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนว่าการทา
แผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูโดยการประชุมกลุ่มครอบครัวตามมาตรา 86 นั้นต้องได้รับความยินยอมจาก
ผูเ้ สี ยหายและเด็กหรื อเยาวชนด้วยโดยเรื่ องความยินยอมในมาตรา 86 นี้มิใช่เป็ นเพียงถ้อยคาแต่เป็ น
หลักการใหม่ที่ตอ้ งเพิม่ หลักการให้ผเู ้ สี ยหายให้ความยินยอมในการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู
เพื่อให้เกิดผลในลักษณะเดียวกันกับการให้ความยินยอมในวรรคท้ายเพราะถือว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นเหยือ่
ของอาชญากรโดยการให้ความยินยอมตามมาตรา 86 นี้มีได้ 2 ขั้นตอน
(1) การยินยอมที่จะเข้ากระบวนการ
(2) การยินยอมกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู
เพราะการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูน้ นั มีลกั ษณะที่อานวยความยุติธรรมที่ทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมกับการกระทาความผิดไปในคราวเดียวกันซึ่ งในต่างประเทศเช่นประเทศนิวซี แลนด์การให้
ความยินยอมของเหยือ่ ก็ยอ่ มเป็ นเรื่ องที่สาคัญโดยถ้าหากเหยือ่ ให้ความยินยอมแล้วจะเข้าสู่ มาตรการ
หันเหคดีโดยถือเป็ นโครงการฟื้ นฟูชุมชนในรู ปแบบหนึ่ง 46 ส่ วนการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูอีก
ขั้นตอนหนึ่งคือการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในชั้นพิจารณา ตามมาตรา 90 ถือได้วา่ เป็ นเครื่ องมือ
ทางกฎหมายอีกชิ้นหนึ่งที่ศาลสามารถใช้คดั กรองเพื่อให้เด็กหรื อเยาวชนที่ไม่ควรอยูใ่ น
กระบวนการยุติธรรมมีโอกาสหันเหเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมได้อีกขั้นตอนหนึ่งโดยยังมิตอ้ งทาการพิพากษาและมีการทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู จากผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ ายที่พร้อมใจกันมาแก้ไขปั ญหา
ภายใต้แนวความคิดของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยขั้นตอนของการทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ในชั้นพิจารณา ตามมาตรา
90 นี้มีข้ นั ตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ในชั้นก่อนฟ้ องตามมาตรา 86
เพียงแต่มีขอ้ แตกต่างในรายละเอียดอยูบ่ า้ งแต่วตั ถุประสงค์ของทั้งสองขั้นตอนนี้ลว้ นแต่เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนที่กระทาความผิดมีช่องทางในการหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรมไปสู่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถกลับตัวกลับใจเป็ นพลเมืองดี กลับคืนสู่ สังคม ใช้ชีวติ

45

มนต์ชยั ชนินทรลีลา , “แนวทางการพัฒนางานประชุมกลุ่มเยียวยาแก้ไขแบบบูรณาการตาม
กระบวนทัศน์และกฎหมายใหม่ในศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ,” (รายงานผลงานส่วน
บุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผูพ้ ิพากษาผูบ้ ริ หารในศาลชั้นต้น” รุ่ นที่ 8 วิทยาลัยข้าราชการตุลา
การ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2553), น.10-11.
46
Donald J. Schmid. (2001) .Restorative Justice in New Zealand : A model for U.S. Criminal
Justice. Retrieved November,7,2012 from
http://www.fullbright.org.nz/wp-content/uploads/2011/12/axford2011_Schmid.pdf
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อย่างมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่ตอ้ งพิพากษาคดี
โดยหลักเกณฑ์ของมาตรา 90 มี
ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็ นกรณี ที่โจทก์ฟ้องเด็กหรื อเยาวชนต่อศาลแล้ว
(2) ความผิดนั้นจะต้องมีอตั ราโทษตามกฎหมายอย่างสู งตามที่กาหนดไว้ให้จาคุกไม่
เกินยีส่ ิ บปี ไม่วา่ จะมีโทษปรับด้วยหรื อไม่ก็ตาม
(3) เด็กหรื อเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกมาก่อน
(4) เด็กหรื อเยาวชนสานึกในการกระทา
(5) ผูเ้ สี ยหายยินยอมและโจทก์ไม่คา้ น
(6) พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็ นภัยร้ายแรงเกินสมควรและศาลเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนนั้น
อาจกลับตัวเป็ นพลเมืองดีได้
โดยเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ท้ งั 6 ข้อนี้แล้วให้ศาลมีคาสั่งไปยังผูอ้ านวยการสถานพินิจหรื อ
บุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูจะเห็นได้วา่ การทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟูใน
ชั้นพิจารณานั้นเป็ นอานาจของศาลเยาวชนโดยแท้จะทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู จะต้องถูกกระทา
โดยคาสั่งของศาลมิใช่กรณี ที่ผอู ้ านวยการสถานพินิจเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ในชั้น
ก่อนฟ้ องดังเช่นมาตรา 86
จึงสรุ ปได้วา่ การทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนนั้นมีอยู่ 2 ช่วงเวลา โดย
แต่ละช่วงเวลานั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นประโยชน์สุดท้ายเป็ นอย่าง
เดียวกันนั้นก็คือการหันเหเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยหลีกเลี่ยงการนากระบวนการทางตุลาการมาใช้และทดแทนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์โดยผูท้ ี่ได้ประโยชน์สูงสุ ดจึงได้แก่เด็กและเยาวชน ที่หลายฝ่ ายมุ่งจะแก้ไขมากกว่าการ
ลงโทษซึ่ งเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชน

2.2.2 การใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเป็ นมาตรการใหม่ที่เกิดในหมวด 7 ของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 โดย
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อภิรดี โพธิ์พร้อม, “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนหนทางสู่ความเป็ น
ธรรมทางสังคมอย่างยัง่ ยืน (ตอน 2) ,” วารสารยุติธรรมปริ ทศั น์ , เล่ม5, ปี ที่ 6(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2554), น. 1112.
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การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาสามารถมีข้ ึนได้ท้ งั ในชั้นก่อนฟ้ องตามมาตรา
86
และชั้นพิจารณาคดีของศาลตามมาตรา 90 โดยมีเจตจานงเพื่อใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่จะ
หันเหคดีเด็กหรื อเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(Restorative Justice) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการพ้นจากคดี 48โดยกาหนดวิธีที่เหมาะสมเพื่อที่จะ
ไม่ตอ้ งนาคดีเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของศาลหรื อใช้การอบรมแทนการฟ้ องคดีเพื่อให้เด็กหรื อ
เยาวชนไม่ตอ้ งเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาคดีของศาลนั้นอาจใช้มาตรการชะลอการฟ้ องของ
พนักงานอัยการเพื่อสั่งไม่ฟ้องในคดีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่พนักงานอัยการจะสั่งฟ้ องได้โดย
กาหนดมาตรการคุมประพฤติแทน49การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องตาม
มาตรา 86 นั้นเป็ นอานาจของผูอ้ านวยการสถานพินิจในการใช้ดุลยพินิจว่าเด็กนั้นอาจกลับตัวเป็ น
คนดีได้โดยเป็ นคดีที่อตั ราโทษตามกฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่วา่ จะมีโทษปรับ
หรื อไม่ก็ตามจึงใช้ดุลยพินิจในการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูซ่ ึ งผูเ้ ขียนจะขอนาเสนอไว้ในหัวข้อ
ต่อไปแต่ในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 ใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชน (The Family and Community Group Conference) ซึ่ งมีแนวความคิดที่มีจุดเกาะเกี่ยวมาจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยมีตน้ แบบมาจากประเทศนิวซี แลนด์ต้ งั แต่ปี ค .ศ. 1989 และ
ต่อมาได้นามาใช้ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรปแอฟริ กา และไทย เริ่ มแรกมี
การนามาใช้ในชนเผ่าเมารี (Maori) โดยมีลกั ษณะคล้ายกับการประนอมข้อพิพาทระหว่างผูเ้ สี ยหาย
และผูก้ ระทาความผิดแต่ได้เปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่นและคนที่อยูใ่ นชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการนั้น 50กล่าวโดยสรุ ปว่ามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้ องคดีตาม
มาตรา 86 เป็ นการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้เป็ นการจัดทา
แผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูผา่ นรู ปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนโดยได้รับความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ ายเช่นเด็กหรื อเยาวชนฝ่ ายผูเ้ สี ยหาย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ชุมชนหรื อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 51เพื่อเป็ นการหันเหเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นการ
พิจารณาคดีของศาล (Diversion) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กข้อ 40 3
(ข) แต่การใช้มาตรการดังกล่าวเช่นว่านี้ก็ถือว่าเป็ นการควบคุมความประพฤติอย่างไม่เป็ นทางการ
48

หนังสื อด่วนที่สุด ที่ ยธ 06001/1763 กะทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 10 พ.ค. 55 เรื่ องหารื อกรณี การ
ได้รับความยินยอมจากผูเ้ สี ยหายตามมาตรา 86 พระราชบัญญัติศาลเยาวชน พ.ศ. 2553
49
ณรงค์ ใจหาร และคณะ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.39.
50
ณรงค์ ใจหาร และคณะ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.45.
51
อภิรดี โพธิ์พร้อม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 47, น. 10.
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โดยเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมความประพฤติและมีวตั ถุประสงค์ที่จะแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและ
เยาวชนอย่างแท้จริ ง 52โดยในประเทศสหรัฐอเมริ กาปี ค .ศ. 1976 ได้มีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวนหนึ่งพบว่าประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่งเมื่อผลที่ได้รับคือการกระทาความผิดซ้ าซากลด
น้อยลง 53 จึงสรุ ปได้วา่ การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 หมวด 7 เริ่ มตั้งแต่
มาตรา 86 ถึงมาตรา 94 เป็ นหมวดที่ถูกบัญญัติข้ ึนใหม่มีแนวคิดมาจากการหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางตุลาการโดยไม่ตอ้ งฟ้ องคดีหรื อไม่มีคาพิพากษาเพื่อไม่ให้เด็ก
และเยาวชนต้องมีคาพิพากษาติดตัวอันจะก่อให้เกิดตราบาปอาจทาให้มีปัญหากับการอยูร่ ่ วมกับ
สังคมซึ่ งมาตรการดังกล่าวนี้อยูบ่ นพื้นฐานของความสมานฉันท์และวามยินยอมของตัวผูเ้ สี ยหายอีก
ทั้งยังช่วยลดปริ มาณคดีและค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาประกอบกับเป็ นกระบวนการ
ที่รวดเร็ วและลดความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี ได้ดีอีกด้วย
2.2.2.1 การสานึกในการกระทา
ในคดีอาญาคารับสารภาพถือได้วา่ เป็ นราชินีแห่งพยานหลักฐาน
(Queen of
Evidence) มีววิ ฒั นาการมานานก่อนยุคอียปิ ต์และบาบิโลเนียนปรากฏชัดในรู ปแบบของศาสนาโดย
คารับสารภาพเป็ นคาให้การที่ทาให้ตนเองเสี ยประโยชน์และต่อมาจนพัฒนาให้กลายเป็ นเรื่ องสิ ทธิ
(Right) ปรากฏชัดในคดีของประเทศอังกฤษในคดี R.V Warickshall ค.ศ 1973 โดยในคดีน้ ีศาลของ
ประเทศอังกฤษได้วางหลักในเรื่ องคารับสารภาพต้องมาจากความสมัครใจ (Voluntariness of The
Confession)54และหลักกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้บญั ญัติถึงการ
ได้มาซึ่ งคารับสารภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็ นบทตัดพยาน (Exclusionary Rule)55กล่าวได้วา่
คารับสารภาพถือเป็ นพยานหลักฐานชนิดหนึ่งที่ผกู ้ ระทาความผิดแสดงออกมาเกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริ งที่ตอ้ งพิสูจน์ส่วนจะรับฟังลงโทษได้หรื อไม่น้ นั ต้องพิจารณาจากคุณภาพของคารับ
52

Sander,Willam B., Juvenile Delinquency (Newyork:Praeger Publishers (1976). p.212.
53
เพิ่งอ้าง.
54
ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ, “กฎหมายว่าด้วยคารับสารภาพ : บทนาและความสาคัญของคารับสารภาพ
,” บทบัณฑิตย์, เล่ม63(มีนาคม 2550),น. 131.
55
Exclusionary Rule หมายถึง บทลงโทษทางพยานหลักฐานหรื อบทตัดพยานใช้บงั คับแก่กรณี ฝ่า
ฝื นการจับ ค้น ยึด สิ ทธิที่จะไม่ให้การปรักปราตนเองสิ ทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทนายความและการฝ่ าฝื น
ต่อกระบวนการยุติธรรมแห่งกฎหมาย หลักนี้มีผลจากัดการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจอย่างกว้างขวาง
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สารภาพนั้นว่ามีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงใดด้วย 56โดยกฎหมายฉบับเดิมได้แก่พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2534 มาตรา 63 มีการใช้
ถ้อยคาว่า “เด็กหรื อเยาวชนต้องให้การรับสารภาพ” ในประเด็นนี้ผวู ้ จิ ยั มองว่าการให้การรับสารภาพ
นั้นผูก้ ระทาความผิดควรจะต้องเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะแล้วอีกทั้งต้องมิใช่เด็กเยาวชนซึ่ งมิได้มี
สันดานในการกระทาความผิดจนเป็ นอาชญากรเนื่องจากการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า (Juvenile Delinquency) ซึ่ งคาว่า Delinquency มีความหมายในทานองว่าความ
เหลวไหลหรื อไม่มีความรับผิดชอบบริ บทของสังคมประเพณี ไทยนั้นยังต้องอาศัยฐานความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อมาปรับบทความผิดของผูก้ ระทาความผิดซึ่ งเป็ นเด็กอยูด่ งั นั้นการใช้
ถ้อยคาว่าเด็กหรื อเยาวชนต้องให้การรับสารภาพจึงน่าจะไม่สอดคล้องและเหมาะสมนัก แต่
บทบัญญัติตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ .ศ. 2553 ซึ่ งมีเจตนารมณ์คล้ายกับมาตรา 63 ใช้ถอ้ ยคาว่า “เด็กและเยาวชนสานึก
ในการกระทาก่อนฟ้ องคดี ”การใช้ถอ้ ยคาดังกล่าวนี้เป็ นการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาปรับใช้ 57ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วการสานึกผิดในการกระทาก็คือการยอมรับสารภาพว่าตนเองได้กระทา
ความผิดและยอมรับในสิ่ งที่ตนเองกระทาลงไปและพร้อมที่จะแก้ไขผลที่จะเกิดจากการกระทาของ
ตน การสานึกในการกระทาจึงเป็ นสาระสาคัญในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาทั้ง
ในชั้นก่อนฟ้ องและชั้นพิจารณา 58ส่ วนการสานึกในการกระทาเป็ นถ้อยคาใหม่ที่ปรากฏขึ้นใน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553
หมวด 7 ว่าด้วยมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาทั้งในชั้นก่อนฟ้ องตามมาตรา 86 และชั้น
พิจารณาคดีตามมาตรา 90 โดยในถ้อยคาเดิมของร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวนั้นยังใช้ถอ้ ยคาว่า
“เด็กหรื อเยาวชนรับสารภาพก่อนฟ้ องคดี” 59 การสานึกในการกระทาเป็ นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง
ของการลงโทษโดยต้องการให้ผกู ้ ระทาความผิดกลับตัวเป็ นคนดีของสังคมและสานึกในสิ่ งที่ตนเอง
56

สุรชัย เชาวลิต , “คารับสารภาพกับการชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา ,” (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546), น. 24.
57
สธีระ ทองต่วน , “มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาแห่ง พ .ร.บ. ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 คุม้ ครองหรื อจากัดสิ ทธิตามหลักความเสมอภาค ,”
วารสารยุติธรรมปริ ทศั น์, เล่ม3, ปี ที่ 6(กุมภาพันธ์-มีนาคม 2555),น. 6.
58
เพิ่งอ้าง,น. 21.
59
สภาผูแ้ ทนราษฎร . ตุลาคม 2552. รายงานการประชุมคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ าง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. ครั้งที่ 29/2552 ห้อง
ประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3
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ได้กระทาไปหากเป็ นมาตรการที่เหมาะสมกับผูก้ ระทาความผิดก็จะทาให้ผกู ้ ระทาความผิดได้สานึก
ผิดเพื่อปรับปรุ งตัวเองและคือวิธีการที่เหมาะสมกับผูก้ ระทาความผิด
อีกทั้งยังต้องมีเวลาให้
60
ปรับปรุ งแก้ไขด้วย โดยต้องพิเคราะห์ถึงลักษณะความผิดเพื่อการลงโทษนั้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การสานึกในการกระทานั้นเกิดผลสาเร็ จและมาตรการที่จะบังคับใช้กบั ผูก้ ระทาความผิดนั้น
ต้องยืดหยุน่ ได้เป็ นเรื่ องๆ61และผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าทฤษฎีที่สามารถนามาอธิ บายกับคาว่าสานึกใน
การกระทาคือทฤษฎีความละอายเชิงบูรณาการ (Theory of reintegrate shaming) โดยให้เด็กหรื อ
เยาวชนเกิดความละอายใจที่ได้กระทาผิดโดยความละอายใจนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายรู ปแบบเช่น
ให้เด็กหรื อเยาวชนนั้นถ่ายทอดกับพ่อแม่หรื อกับเพื่อน 62 อีกทั้งยังต้องมาพร้อมกับการเยียวยาต่อ
ผูเ้ สี ยหายอีกด้วยซึ่ งทฤษฎีความละอายเชิงบูรณาการได้ถูกอธิ บายว่า การยับยั้งชัง่ ใจที่จะลงมือ
ประกอบอาชญากรรมเกิดจากการถูกสังคมควบคุมอย่างไม่เป็ นทางการ 2 วิธีดว้ ยกัน
(1) ความกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับ
(2) ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี (Conscience)
โดยการถูกครอบครัวเพื่อนฝูงหรื อบุคคลรอบข้างผูก้ ระทาความผิดรับรู ้ถึงสิ่ งที่
ผูก้ ระทาความผิดได้ทาลงไปซึ่ งมีความสาคัญและผลกระทบทางจิตใจต่อผูก้ ระทาความผิดมากกว่า
การลงโทษโดยผลของกฎหมายเนื่องจากความกลัวที่จะละอายใจต่อผูท้ ี่รักซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยบั ยั้งการ
กระทาความผิดของผูก้ ระทานั้นและในขณะเดียวกันผูก้ ระทามีโอกาสได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของ
ตนเกิดจากความรับผิดชอบเกิดความละอายใจและนาไปสู่ การสานึกรับผิดชอบโดยผลต่อมานั้นทา
ให้ผกู ้ ระทาความผิดพร้อมที่จะแก้ไขสิ่ งที่ตนเองกระทาไป63
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อุทิศ สุภาพ, “การนาปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการกาหนดโทษของศาลไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณี ผกู ้ ระทาความผิดที่เป็ นผูร้ ้ายและผูก้ ระทาความผิดโดยพลั้งพลาด ตอนที่ 2,” รัฎฐาภิรักษ์ , เล่ม3(กรกฎาคมกันยายน 2546), ปี ที่ 45,น. 37
61
อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล, “การใช้มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญาศึกษากรณี เฉพาะความผิดบาง
ประเภท,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548), น. 15.
62
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย , “การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา : กรอบ
แนวความคิด ความสาคัญ และความท้าทาย,” วารสารร่ มพฤกษ์, เล่ม3(มิถุนายน-กันยายน 2552), ปี ที่ 27,น. 39.
63
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืนอานาจแก่เหยือ่ อาชญากรรม
(กรุ งเทพมหานคร:สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั , 2548), น.71.
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2.3 กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เป็ นกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาทางเลือกใหม่ที่แพร่ หลายกันอยูใ่ นหลายประเทศและได้มีการนามาปรับใช้ให้มีความ
สอดคล้องต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสายหลักให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมองว่าการกระทา
ความผิดในทางอาญาเป็ นการทาลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 64โดย John Braithwaite ได้ให้
ความหมายของคาว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไว้วา่
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นการอานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย
การบรรเทาความเสี ยหายแก่เหยือ่ หรื ออาชญากรรมได้กลับคืนสู่ สภาพดีดงั เดิมทาให้เหยือ่ เป็ น
ศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผูก้ ระทาความผิดและสังคมเข้า
ด้วยกัน”65
ซึ่ งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างไปจากแนวความคิดเดิมๆในเรื่ องของ
การลงโทษโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบของผูก้ ระทาความผิด
การมีส่วนร่ วมของชุมชนอีกทั้งยังได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะมีหน่วยงานในชุมชน
ซึ่ งต้องรับมือกับอาชญากรรมร้ายแรงที่ไม่ใช่กระบวนการแก้แค้นทดแทนหรื อการสร้างตราบาป
และในขณะเดียวกันชุมชนเองไม่สามารถควบคุมอาชญากรรมได้หากไม่มีการตาหนิถึง
อาชญากรรมที่ได้เกิดขึ้น66
Howard Zher ได้แสดงความเห็นไว้วา่ อาชญากรรมทาให้ความสัมพันธ์ของบุคคลถูก
ล่วงละเมิด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเข้ามาสร้างพันธะแห่งความเป็ นธรรมโดยมี
โอกาสให้ผเู้ สี ยหาย ผูก้ ระทาความผิดและคนในชุมชนเข้ามาพบปะเพื่อเจรจาหาข้อยุติซ่ ึงอาจกระทา
โดยการชดใช้เยียวยาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อกันและการรับรองว่าจะไม่ไปทาเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดอีกในอนาคต67
64

นิติธร วงศ์ยนื , “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดว้ ยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว
:
หลักการสาคัญโดยย่อและข้อคิดเห็นบางประการ” ใน ดุลพาห ปี ที่ 52,เล่ม 3 (กันยายน – ธันวาคม 2548), หน้า
152.
65
เพิ่งอ้าง, น 153.
66
John Braithwaite, Crime Shame and Reintegration(New York: Cambridge University Press,
1989), p 334.
67
Howard.Zehr, Changing Lenses: a New Focus for Crime and Justice(Scottsdale,
Pennsylvania: Herald Press, 1990),p 181.
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Gerry Johnstone แสดงความเห็นไว้วา่ ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั มี
ความคิดที่แตกต่างกันอยูข่ องบรรดาผูส้ นับสนุนทฤษฎีดงั กล่าวแต่เป้ าหมายหลักที่น่าสนใจคือการ
วางแผนและประยุกต์ให้เข้าและสามารถใช้ได้กบั การประกอบอาชญากรรมการกระทาความผิดของ
เด็กหรื อบางครั้งกับการคุกคามและมุ่งหมายไปที่จุดเด่นของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบั
ความสัมพันธ์ของการกระทาความผิดแต่ก็มีคนจานวนหนึ่งซึ่ งมีความคิดแตกต่างกันออกไปว่า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถูกนามาใช้ต่อรองกับการกระทาความผิดทางอาญา68
นอกจากนี้ยงั มีนกั กฎหมายหลายท่านที่ให้คานิยามในความหมายของคาว่า
กระบวนการยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์ไว้ เช่น นายมนต์ชยั ชนินทรลีลา 69ได้กล่าวถึงกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไว้วา่
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นกระบวนการยุติธรรมรู ปแบบหนึ่งที่
เน้นหนักไปที่การเยียวยาผูเ้ สี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดทางอาญาโดยเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาความผิดและบุคคลอื่นๆหรื อสมาชิกในสังคมทุกฝ่ ายที่ได้รับผลกระทบ
กระเทือนจากการกระทาความผิดทางอาญาและหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการให้
ผูก้ ระทาความผิด ผูเ้ สี ยหาย และสังคมสามารถกลับมาอยูร่ ่ วมกันในสังคม ทั้งนี้ โดยความช่วยเหลือ
ของผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) ”70
โดยจะเห็นได้วา่ ความเห็นนี้ตอ้ งการให้ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ ายมีทางออกของ
ปั ญหาที่ดีโดยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามหรื อคนกลาง
และศาสตราจารย์
(พิเศษ ) วิชา มหาคุณ ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ไว้วา่
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(Restorative justice) คือกระบวนการซึ่งทุกฝ่ าย
มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดที่เกิดขึ้นได้พร้อมใจกันเข้ามาแก้ไขปั ญหาด้วยกัน โดยหาวิธีจดั การกับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดและสิ่ งที่ปรากฏอยูเ่ พื่ออนาคตข้างหน้า”71
68

Gerry Johnstone, “How,And in What Terms, Should Restorative Justice Be Conceived?,” In
Critical Issues in Restorative Justice , Howard Zehr, (New York: Criminal Justice Press and Willan Publishing,
2004), p 5.
69
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิต
สภา ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัด นนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา
70
มนต์ชยั ชนินทรลีลา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 45, น 31.
71
วิชา มหาคุณ, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ :
ทางเลือกใหม่สาหรับกระบวนการ
ยุติธรรมไทย,” ใน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สาหรับกระบวนการยุติธรรมไทย , กิตติ
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และรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออานวย ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไว้วา่
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นปรัชญาแนวคิดและกระบวนวิธีต่อความ
ขัดแย้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์การกระทากึ่งอาชญากรรมและอาชญากรรมด้วยการคานึงถึง
เหยือ่ อาชญากรรมและชุมชนผูท้ ี่ได้รับผลกระทบเป็ นศูนย์กลางของกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์
(Restorative justice process) จะสร้างความตระหนักต่อความขัดแย้งหรื อความเสี ยหายโดยเยียวยา
ความเสี ยหายทั้งร่ างกาย ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างแผนความรับผิดชอบหรื อข้อตกลง
เชิงป้ องกันที่เป็ นไปได้เพื่อนาไปสู่ ผลลัพธ์แห่งความสมานฉันท์ของสังคม” 72 โดยความเห็นนี้
คานึงถึงเหยือ่ ที่ได้รับผลกระทบของการประกอบอาชญากรรมมากกว่าการมุ่งที่จะลงโทษผูก้ ระทา
ผิด
ผูว้ จิ ยั จึงขอกล่าวโดยสรุ ปของคาว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์วา่ เป็ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในรู ปแบบทางเลือกใหม่ที่มิได้มุ่งประสงค์ที่จะลงโทษผูก้ ระทา
ความผิดแต่ตอ้ งการให้ผกู ้ ระทาผิดได้รู้สึกนึกถึงการกระทาผิดของตนอีกทั้งยังต้องเยียวยาความ
เสี ยหายต่อผูเ้ สี ยหายด้วยเจตนาที่บริ สุทธิ์ อีกทั้งยังต้องมีความจริ งใจและเต็มใจมิใช่เพียงแค่เยียวยา
เพื่อให้ตนเองพ้นผิดโดยการใช้เงินเพื่อเยียวยาหรื อล่อลวงหรื อใช้อิทธิ พลในทางมิชอบเพื่อไปบังคับ
ขู่เข็ญให้ผเู ้ สี ยหายต้องยินยอมซึ่ งกระทาโดยวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) ซึ่ งแตกต่างไปจากการ
ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทซึ่ งผูว้ จิ ยั จะได้กล่าวต่อไป (Conciliation) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ความสงบสุ ขโดยลดตราบาปและผูก้ ระทาผิดกับผูเ้ สี ยหายสามารถกลับคืนสู่ สังคมได้โดยไม่ทาลาย
ความสัมพันธ์อนั ดีที่มีต่อกันเหมือนกระบวนยุติธรรมทางอาญาที่คู่ความต้องมาเผชิญหน้ากัน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลักการเพื่อมุ่งถึงผูเ้ สี ยหายและความต้องการของผูเ้ สี ยหาย
เป็ นหลักซึ่ งเป็ นผลโดยตรงที่ถูกกระทาจากผูก้ ระทาความผิด อีกทั้งยังจะต้องขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของชุมชนและผูก้ ระทาความผิดอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดภาระหน้าที่ให้แก่ผกู ้ ระทา
ความผิดและภาระของชุมชนในการเยียวยาที่เกิดความเสี ยหายด้วยรวมถึงการใช้กระบวนการแบบ
เปิ ดเพื่อให้ทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สี ยหาย ผูก้ ระทาความผิด ผูท้ ี่เป็ นคนกลาง เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
และเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระบวนการดังกล่าวและโดยท้ายที่สุดนั้นเพื่อที่จะทาสิ่ งที่เสี ยหายไป
กลับคืนมาให้ดีดงั เดิมโดยมีกระบวนการไกล่เกลี่ย
(Mediation) โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยใน

พงษ์ กิตยารักษ์,บรรณาธิการ. (กรุ งเทพฯ: โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.), 2545). น. 26.
72
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.46
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รู ปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Elmira, Ontario เมื่อปี ค.ศ
1974 โดย Mark Yantzi พนักงานคุมประพฤติได้ขอให้ศาลสั่งให้ผกู ้ ระทาผิดที่เป็ นเยาวชนไปพบ
ผูเ้ สี ยหายถึงการที่ผกู ้ ระทาผิดได้ไปทาลายทรัพย์สินทั้ง
22 รายการและผูก้ ระทาผิดให้การรับ
สารภาพและกลับมารายงานถึงความเสี ยหาย 73 จึงเห็นได้วา่ ต้นกาเนิดของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มีศาลและพนักงานคุมประพฤติเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยด้วย
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ขอให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับวิธีการไกล่เกลี่ยของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กบั การการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในคดีอาญา (Conciliation) ซึ่งเป็ นการบรรเทา
ผลกระทบและทาความตกลงหรื อความเข้าใจ ในบางครั้งเป็ นการบรรเทาปั ญหาทางอารมณ์หรื อ
ร่ างกาย ซึ่ งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในคดีอาญาอาจเกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษาแนะนา
และการไกล่เกลี่ยไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในคดีอาญานั้นบุคคลที่
3 มีบทบาทเข้าไปเจรจาสู งมากกว่าผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) ซึ่ งมีบทบาทเพียงแค่ผไู ้ กล่เกลี่ยและผูฟ้ ัง
เท่านั้น74การไกล่เกลี่ย (Mediation) เป็ นกระบวนการที่ให้ผมู ้ ีความขัดแย้งกันในแต่ละฝ่ ายได้ระบาย
ถึงเรื่ องราวที่ขดั แย้งกันเสนอเงื่อนไขหาทางออกและพยายามที่จะหาข้อตกลงร่ วมกันและ
กระบวนการที่กระทาโดยความช่วยเหลือของประธานในที่ประชุมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) ซึ่ง
ต้องไม่แนะนาหรื อทาการตัดสิ นในเรื่ องราวที่ขดั แย้งกันหรื ออาจจะให้คุณให้โทษแก่คู่กรณี ที่
ขัดแย้งกัน แต่ท้ งั นี้หากมีความจาเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
(Mediator) อาจให้คาแนะนาหรื อตัดสิ นใจ
กระบวนการดังกล่าวได้ 75และอีกความหมายหนึ่งของการไกล่เกลี่ย คือกระบวนการที่แก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งด้วยความไว้วางใจหรื อความสมัครใจโดยมีผเู ้ ป็ นคนกลางที่มิได้มีส่วนได้เสี ยกับความ
ขัดแย้งและได้การยอมรับมาช่วยในการสมานฉันท์ความขัดแย้งทั้งนี้โดยกาหนดบทบาทไว้
3
ประการ
(1) ช่วยคู่กรณี ที่ขดั แย้งกาหนดประเด็นในการขัดแย้ง
(2) ค้นหาสิ่ งที่คู่กรณี เข้าใจหรื อไม่เข้าใจต่างกัน
(3) ค้นหาทางแก้ไขที่เป็ นไปได้เพื่อหาทางออกของคู่กรณี ซ่ ึ งอาจทาให้คู่กรณี ตกลงกัน
ได้
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แต่ท้ งั นี้ผทู ้ ี่เป็ นคนกลางจะต้องไม่ตดั สิ นใจในประเด็นที่ขดั แย้งกัน 76และทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มี
ความเห็นด้วยกับคาว่าผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) ในความหมายที่สองนี้ในส่ วนของผูท้ ี่เป็ นคนกลาง
จะต้องไม่ตดั สิ นใจในประเด็นที่ขดั แย้งกันเพราะเนื่องจากหากไปทาการตัดสิ นใจในประเด็นใดแล้ว
อาจถือเป็ นการชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทของคู่กรณี ที่ส่งผลทาให้เสี ยความยุติธรรมได้ ผูไ้ กล่เกลี่ย
(Mediator) จึงต้องเป็ นผูท้ ี่รับฟังมากกว่าผูพ้ ดู และการพูดต้องไม่เข้าไปมีลกั ษณะในทานองให้คุณ
หรื อให้โทษแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง และหากผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) เห็นว่าการประชุมกลุ่มสมานฉันท์
ไม่สามารถเป็ นไปได้โดยปราศจากความยินยอม กระบวนการดังกล่าวต้องเข้าสู่ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาต่อไป แต่ในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสาหรับเด็กและเยาวชนในการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะใช้ในรู ปแบบของการประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
หนึ่งของกระบวนการการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซ่ ึ งเริ่ มปรากฏครั้งแรกในกระบวนวิธีพิจารณาของ
ประเทศนิวซี แลนด์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการกับความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรม
เด็กและเยาวชน77 โดยเน้นความสาคัญไปที่ครอบครัวและชุมชน แต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยูโ่ ดยที่ชุมชน
ยังไม่มีบทบาทต่อการรับผิดชอบต่อการกระทาของผูก้ ระทาความผิด
โดยหลักแล้วการประชุมกลุ่มครอบครัวในประเทศไทยจะมีลกั ษณะโน้มเอียงไปใน
การไกล่เกลี่ยเพื่อประนอมข้อพิพาทเสี ยมากกว่า โดยมีผเู ้ กี่ยวข้องสามฝ่ าย คือ
(1) ผูเ้ สี ยหาย
(2) ผูก้ ระทาความผิด
(3) ผูไ้ กล่เกลี่ย
โดยคดีที่เข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่เป็ นคดีที่เกี่ยวกับความผิดที่ประทุษร้ายต่อทรัพย์
เช่นบุกรุ ก ลักทรัพย์ ลักทรัพย์ในเคหะสถานและทาลายสิ่ งของสาธารณะ นอกเหนือจากนี้ยงั มี
โครงการบางโครงการที่นาคดีทาร้ายร่ างกายหรื อคดีเกี่ยวกับการใช้ความรุ นแรงอื่นๆรวมอยูด่ ว้ ย 78
แต่อย่างไรก็ตามอาชญากรรมไม่วา่ จะเป็ นคดีใดๆถ้าเป็ นอาชญากรรมที่มีผเู ้ สี ยหายโดยตรงจะเป็ น
อาชญากรรมที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสิ้ นความสัมพันธ์ในการติดต่อสื่ อสารและ
ความสัมพันธ์ในการละเมิดสิ ทธิ ซ่ ึ งสามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยกันและเลิกแล้วต่อกัน 79
76
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29
เมื่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความจาเป็ นที่จะต้องมีชุมชนเข้ามาร่ วมในกระบวนการ
ดังกล่าวจึงมีปัญหาว่าคาว่า “ชุมชน” ในบริ บทดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร ทั้งนี้มีการแสดง
ความคิดเห็นของคาว่าชุมชนที่จะนามาใช้ในบริ บทของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไว้อย่าง
มากมายซึ่ งการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของคาว่าชุมชนเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งนามาทบทวน
ทาความเข้าใจ แต่ในบริ บทนี้ชุมชนหมายถึง “กลุ่มคนคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีความผูกพัน
กันเพราะผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ”80 ซึ่ งบทบาทของชุมชนนั้นผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่ามีบทบาทมาก
พอสมควรซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกลไกของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซ่ ึ งในส่ วนของการ
กากับดูแลให้ผกู ้ ระทาผิดปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในเงื่อนไขต่างๆ เช่นการทางานบริ การสาธารณะ
ชุมชนมีบทบาทในการหาสถานที่ทางานบริ การสาธารณะภายในชุมชนควบคุมดูแลการทางานและ
รับรองยืนยันผลสาเร็ จของการทางานบริ การสาธารณะและจัดหาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูก้ ระทาผิด เช่นการศึกษา การฝึ กหัดอาชีพอีกทั้งยังมีบทบาทต่อเหยือ่ อาชญากรรมในการสนับสนุน
เหยือ่ ในแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มที่ได้รับความเสี ยหายจากการเมาแล้วขับเป็ นต้น 81แต่เป็ นข้อที่น่าสังเกต
ว่าไม่มีภาคชุมชนเข้ามารับผิดชอบและมีบทบาทในการร่ วมไกล่เกลี่ย
แต่อย่างไรก็ตามในภาค
ชุมชนในปั จจุบนั นี้ประเทศไทยได้มีการนานักจิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่ วมในการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวเพื่อทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว ใน
กฎหมายต่างประเทศนั้นหากจะเทียบเคียงกับกฎหมายไทยนั้นคือการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 86 และ มาตรา 9082 ซึ่งเป็ นการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยมีลกั ษณะเป็ นการประชุมกลุ่มครอบครัวในชั้นก่อนฟ้ อง
และหลังฟ้ องตามลาดับ และในประเทศนิวซีแลนด์ในปี 1990 ได้มีวธิ ี การประชุมกลุ่มครอบครัวที่
ได้กล่าวมาแล้วนั้นได้มีกฎหมายรองรับการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณี เด็กหรื อ
เยาวชนกระทาความผิดไว้ในรัฐบัญญัติวา่ ด้วยเด็กและเยาวชนและครอบครัว ( The children and
young person and their family act 1989)83 และยังแพร่ หลายไปอีกหลายประเทศเช่น ออสเตรเลีย
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สิ งคโปร์ อังกฤษ ไอร์แลนด์ แอฟริ กาใต้ สหรัฐอเมริ กา แคนนาดา84 ซึ่ งในต่างประเทศมีรูปแบบหรื อ
โครงการที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างกันไป
4
รู ปแบบดังต่อไปนี้
(1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผูเ้ สี ยหายกับผูก้ ระทาความผิด (Victim offender
Mediation) โดยเป็ นที่นิยมในหลายประเทศ เช่น แคนนาดา สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส
ออสเตรี ย และฟิ นแลนด์และในบางประเทศยังได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับโดยตรงเช่น The
Austrian Juvenile Justice Act of 1988 ของประเทศออสเตรเลีย หรื อ The Canadian Young
Offender Act of 1984 ของประเทศแคนนาดา เป็ นต้นซึ่ งบังคับใช้ได้ผลกับในกรณี ที่เด็กกระทา
ความผิดเป็ นการนาบุคคลทั้งสองฝ่ ายคือฝ่ ายผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาความผิดมาพูดคุยกันเพื่อหาทาง
ออก ประนอมข้อพิพาทโดยตั้งอยูบ่ นหลัก 3 ประการคือ ความยุติธรรม การทาความดีเพื่อแก้ตวั
และมาตรการในการปรับปรุ งตัวเอง แต่ก็ยงั ขาดในส่ วนของภาคชุมชนที่จะมาเข้าร่ วมกับวิธีการนี้
โดยในช่วงหลังๆนั้นได้มีการนาภาคชุมชนที่จะมาเข้าร่ วมกับวิธีการนี้ที่เรี ยกว่า การประชุมกลุ่ม
ครอบครัว (Family Group Conference) การเตือนแบบ Wagga Wagga และการลงโทษโดยที่ประชุม
หรื อที่เรี ยกว่าการล้อมวงพิจารณา (Circle Sentencing)85
(2) การล้อมวงพิจารณาหรื อการลงโทษโดยที่ประชุม (Sentencing Circle) เป็ น
รู ปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศแคนนาดาในปี 1992
ในศาล Yukon Territorial86ในคดี Philip Moses เป็ นกระบวนการที่เน้นให้ผกู้ ระทาความผิดมีความ
รับผิดชอบกับการกระทาของตนเอง โดยการลงโทษในที่ประชุมนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนการ
พิจารณาคดีของศาลและมีสภาพเป็ นกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่ใช้ร่วมกันไปกับระบบ
กระบวนการยุติธรรม87 การลงโทษโดยที่ประชุมมีแนวคิดมาจากปรากฏการการกระทาความผิดของ
ชนเผ่าอาบอริ จิน้ (Aborigine) ที่ใช้กบั ผูก้ ระทาความผิดที่ไม่ใช่กบั ชนเผ่านี้ดว้ ยรู ปแบบนี้จะมีความ
คล้ายคลึงกับการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conference) ที่ใช้กนั อยูใ่ นประเทศ
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นิวซี แลนด์ และออสเตรเลีย การลงโทษในที่ประชุมนี้จะเริ่ มต้นจากทนายความฝั่งจาเลยจะเสนอขอ
ชดใช้การลงโทษในที่ประชุมแทนวิธีการทางเลือกที่จะถูกพิพากษาแต่วธิ ี การนี้ชุมชนต้องมีส่วน
ร่ วมโดยหากผูก้ ระทาความผิดให้การรับสารภาพในชั้นใดชั้นหนึ่งระหว่างการดาเนินคดีและยอม
รับผิดชอบต่อความผิดทั้งหมดที่ได้กระทาการลงโทษที่ประชุมจะใช้เฉพาะกับคดีที่เป็ นความผิด
ร้ายแรงหรื อเฉพาะความผิดที่สมควรจะนาวิธีการดังกล่าวมาใช้กบั ผูก้ ระทาความผิดปรกติแล้วจะไม่
ใช้การลงโทษโดยที่ประชุมกับความผิดเล็กๆน้อย การลงโทษในที่ประชุมนั้นไม่ใช่รูปแบบหนึ่ง
ของการหันเหคดี (Diversion)88 เป็ นการพิจารณาคดีแบบไม่เป็ นทางการโดยมีผพู ้ ิพากษา อัยการ
ทนายความ จาเลย ผูเ้ สี ยหาย ญาติของผูเ้ สี ยหาย พยานและครอบครัวพยาน และตารวจ มานัง่ ล้อมวง
โดยให้ทุกฝ่ ายได้พดู คุยถึงเหตุการณ์ต่างๆและทาความเข้าใจร่ วมกันเพื่อให้ผกู ้ ระทาผิดยอมรับและ
พร้อมที่จะชดใช้โดยประชุมเพื่อกาหนดโทษที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการกระทาความผิดซ้ า เป็ นกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการฝึ กอบรมเพื่อจัดประชุมอภิปรายร่ วมกับผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับการกระทาผิด
และผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้นจากนั้นคณะกรรมการหรื อชุมชนจะเป็ นผูก้ าหนดบทลงโทษ
และระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผูก้ ระทาผิดโดยคณะกรรมการหรื อชุมชนจะ
เป็ นผูด้ าเนินการตามคาสั่งศาลและติดตามผลโดยรู ปแบบเช่นว่านี้ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริ กา
ซึ่งเป็ นมาตรการในการหันเหเด็กที่กระทาผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(3) การเตือนแบบ Wagga Wagga เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียโดยตารวจ
ชุมชน ปี ค .ศ. 1990 ในเมือง New South Wales เป็ นอานาจที่ตารวจทาได้ในกฎหมายคอม
มอนลอว์ 89 การเตือนแบบ Wagga Wagga นั้นได้รับอิทธิ พลแนวความคิดมาจากการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวการเตือนแบบ Wagga Wagga จึงมีแนวความคิดที่จะนาผูก้ ระทาความผิดมาเพื่อให้ชุมชน
ตาหนิเพื่อให้เกิดความละอายใจตามหลักของทฤษฏีความละอายเชิงบูรณาการ
(Theory Of
Reintegrate Shaming) แล้วจึงสานึกในการกระทาเพื่อเยียวยาแก้ไขต่อเหยือ่ กระบวนการนี้บทบาท
หน้าที่หลักจะเป็ นของตารวจการเตือนนั้นไม่จาเป็ นต้องมีการกระทาความผิดแล้วเพียงแต่มี
พฤติการณ์ที่สุ่มเสี่ ยงต่อการกระทาความผิด รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่สมควร พฤติกรรมที่เป็ นอาชญา
กร โดยมิได้เป็ นการใช้ดุลพินิจตามแบบอาเภอใจ โดยการเตือนแบบ Wagga Wagga นั้นเน้นถึงการ
กระทาความผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็ นการควบคุมการก่ออาชญากรรม (Crime Control)
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โดยการเตือนเช่นว่านี้เพื่อให้ผกู ้ ระทาความผิดรู ้ตวั ว่าจะต้องไม่ทาพฤติกรรมเช่นว่านี้อีกและยกเว้น
โทษให้เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นโดยกระบวนการนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าผูก้ ระทาความผิดได้ทาเรื่ อง
ผิดพลาดที่คนในชุมชนไม่ยอมรับและได้รับใบเตือนว่าจะต้องไม่ทาเรื่ องผิดพลาดใดๆขึ้นอีก 90 การ
เตือนแบบ Wagga Wagga จึงได้รับความนิยมในประเทศออสเตเลีย อเมริ กาเหนือ แอฟริ กาใต้
สหรัฐอเมริ กา ในมลรัฐฟิ ลาเดเฟี ย รวมถึงสหราชอาณาจักร91
(4) การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferencing) ซึ่งเป็ นรู ปแบบของการ
ไกล่เกลี่ยโดยมีตวั แทนของชุมชนและครอบครัวของผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาผิดร่ วมกันกาหนด
มาตรการลงโทษแก่ผกู ้ ระทาผิดที่เป็ นเด็กหรื อเยาชนเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศนิวซี แลนด์ต้ งั แต่ปี
1989 ใช้กนั มาเนิ่นนานในกลุ่มของชนเผ่าเมารี มีลกั ษณะคล้ายการประนอมข้อพิพาทโดยเปิ ดโอกาส
ให้คู่กรณี แสดงความรู ้สึกเพื่อนาไปสู่ การเจรจาหาทางออกของปั ญหาแต่การประชุมกลุ่มครอบครัว
นี้สามารถให้ผอู ้ ื่นเข้ามาร่ วมในการประชุมได้ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัวของคู่กรณี รวมถึงบุคคลซึ่ งมี
ส่ วนได้เสี ย ทนายความ ตารวจ รวมถึงภาคชุมชน การประชุมนี้มิได้มุ่งตรงต่อการเยียวยาใน
ค่าเสี ยหายเพียงอย่างเดียวหากแต่มีการตกลงกันถึงเรื่ องที่จะไม่กระทาผิดซ้ าอีกด้วยเพราะถือว่า
บุคคลในครอบครัวและในชุมชนเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงซึ่ งมีหน้าที่ที่จะต้องสอดส่ องความ
ประพฤติมิให้เกิดการกระทาความผิดซ้ า อีกวิธีการนี้ได้ผลมากในกรณี นามาปรับใช้กบั เด็กที่กระทา
ความผิด 92 ซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะทาให้ผกู ้ ระทาผิดที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชนยอมรับโทษหรื อมาตรการ
ต่างๆได้เพราะเป็ นมาตรการของครอบครัวของตนหรื อในชุมชนของตัวเองและในปั จจุบนั ได้
นามาใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตเลีย สหรัฐอเมริ กา แอฟริ กาใต้ อังกฤษ ไอร์แลนด์ สวีเดน
และ แคนนาดา 93 แต่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่ งเป็ นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรได้มี
กฎหมายรองรับในเรื่ องของการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกรณี ที่เยาวชนเป็ น
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ผูก้ ระทาความผิดโดยมีกฎหมายความตกลงทางอาญา (La Composition Pénale) และ กฎหมายว่า
ด้วยผูก้ ระทาผิดซึ่งเป็ นเด็ก (Ordonnance n 45-174 du 2 févrrier 1945 relative a l’ enfance
délinquante) โดยมีลกั ษณะที่ให้การฟื้ นฟูและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
(Protection judiciare de la jeunesse) ซึ่ งหากศาลได้สงั่ ให้มีมาตรการเยียวยาเพื่อให้เด็กหรื อเยาวชน
ปฏิบตั ิตามและหากปฏิบตั ิครบถ้วนตามที่ศาลได้สั่งแล้ว ศาลจะมีมาตรการที่จะยกเลิกโทษ 94 แต่การ
ทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในชั้นพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 90 จะเห็นได้วา่ เป็ นดุลพินิจของ
ศาลที่จะไม่ออกคาพิพากษาได้หากเป็ นกรณี ที่ศาลเห็นสมควรว่าน่าจะต้องมีการทาแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟูเด็กและเยาชนโดยที่ยงั ไม่ตอ้ งบังคับโทษเสี ยก่อนอย่างในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งเป็ นการลด
ปั ญหาการสร้างตราบาปในกรณี ที่มีคาพิพากษาติดตัวและเด็กหรื อเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ สังคม
ได้โดยปราศจากอคติของสังคมแต่ก็มีขอ้ สังเกตว่าการที่กฎหมายให้อานาจศาลในการใช้ดุลพินิจ
ของศาลเป็ นการกาหนดบทบาทของศาลนั้นจึงมีปัญหาที่น่าพิจาณาว่าเด็กหรื อเยาวชนประเภทใด
หรื อคดีประเภทใดหรื อมีพฤติการณ์แห่งคดีอย่างไรที่ศาลเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนนั้นยังไม่ควรที่
จะต้องออกคาพิพากษา
2.3.1 เจตนารมณ์ ของกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ ายที่ได้รับ
ผลกระทบได้กลับคืนสู่ สังคมเช่นเดิมอันเป็ นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 95โดยเหยือ่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทาผิดได้รับการเยียวยาและผูก้ ระทาผิดได้แก้ไขปรับปรุ ง ทั้งนี้ตอ้ งบรรเทา
ความเสี ยหายให้แก่เหยือ่ ด้วยอีกทั้งยังต้องมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างสัมพันธ์ภาพขึ้นมาใหม่ระหว่าง
เหยือ่ อาชญากรรม ผูก้ ระทาผิดและชุมชน 96ซึ่งเป็ นเรื่ องของกระบวนการตกลงเพื่อสลายความ
บาดหมางหลังจากที่ตอ้ งเสี ยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปให้กลับขึ้นมาใหม่ ซึ่ งบางกรณี อาจทาใน
รู ปแบบการขอโทษ 97หรื อการให้บริ การสาธารณะโดยในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมเชิง
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มนต์ชยั ชนินทรลีลา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 45,น 34.
รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สาหรับ
กระบวนการยุติธรรมไทย 16 มกราคม 2545 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาลจัดโดยกระทรวงยุติธรรมร่ วมกับ
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทยสานักกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว)
96
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.36.
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จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.28.
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34
สมานฉันท์ ได้ถูกนามาบูรณาการปรับใช้สู่สังคมเพื่อให้ชุมชนมีส่วนรับรู ้ถึงการกระทาความผิดของ
คนในชุมชนซึ่ งเป็ นกลุ่มสังคมที่เล็ก ผูน้ าชุมชนจึงต้องเข้ามาเป็ นผูม้ ีบทบาทในการประสานงานเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ของผูท้ ี่มีความขัดแย้ง บาดหมางโดยกระบวนการดังกล่าวนั้นอาจถูกเรี ยกว่า
“ยุติธรรมชุมชน” ในปี พ.ศ. 2550 ยุติธรรมชุมชนได้ถูกนามาใช้เป็ นนโยบายที่สาคัญของกระทรวง
ยุติธรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่ วมใจ ” (Justice for all , All for
Justice) โดยมีฐานความคิดของยุติธรรมชุมชน ซึ่งเน้นบทบาทของชุมชนที่หดหายไปเนื่องจากการ
ผูกขาดของรัฐในการแทรกแซงกระบวนการของชุมชน ส่ งเสริ มให้เครื อข่ายภาคชุมชนนั้นมีความ
แข็งแกร่ ง98และในขณะเดียวกันนั้นก็ยงั เป็ นกรณี ที่ชุมชนยังเป็ นหูเป็ นตาให้กบั ภาครัฐในการควบคุม
อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น (Crime Control) ซึ่ งเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนที่
แข็งแรงและมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งภารกิจของยุติธรรมชุมชนมี 4 ประการดังต่อไปนี้
(1) การเสริ มพลัง (Empowerment) หมายถึง การดาเนินบทบาทหรื อกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ในการกระตุน้ ให้ชุมชนมีทุนทางสังคม มีความรู้ ศักยภาพ ประสบการณ์ ตลอดจนภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อนามาพัฒนาร่ วมกันจัดการกับปั ญหาอาชญากรรมรวมถึงการเสริ มทักษะต่างๆ
(2) การป้ องกันและสร้างภูมิคุม้ กันจากปั ญหาอาชญากรรม (Crime Control) หมายถึง
การดาเนินบทบาทต่างๆที่เป็ นการป้ องกันการเกิดอาชญากรรมหรื อแม้ยงั ไม่เกิดอาชญากรรมก็ตาม
หากแต่เป็ นการสุ่ มเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมเช่น การมัว่ สุ มของวัยรุ่ น ในชุมชน การดื่มสุ รา
หรื อการประพฤติตนไม่เหมาะสมอื่นๆ
(3) การเยียวยา (Restoration) หมายถึงการชดใช้เยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการ
ก่ออาชญากรรมรวมถึงการประพฤติตนที่ผดิ กฎกติกาของสังคมชุมชนการบรรเทาผลร้ายจาก
อาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นเหยือ่ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายแม้กระทัง่ ชุมชนเองรวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่ งเป็ นการแสดงการสานึกในการกระทาของตน ซึ่ งการเยียวยานั้นถือเป็ น
สิ่ งสาคัญในกระบวนการนี้ซ่ ึ งขาดการเยียวยากระบวนการนี้ยอ่ มไม่สมบูรณ์แต่ท้ งั นี้การเยียวยานั้น
จะต้องมิใช่การเยียวยาด้วยตัวเงินเป็ นสาคัญแต่อาจเป็ นการเยียวยาด้วยการกระทาบางอย่างซึ่ งตน
แสดงออกถึงการที่จะรับผิดชอบ
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กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ จุฑารัตน์ เอื้ออานวย , ยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอานวยความยุติธรรม
โดยชุมชนเพื่อชุมชน (กรุ งเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (ส.ว.ก) (2550). หน้า 26.
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(4) การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution) หมายถึง การกระทาที่จะนาพาไปสู่
การลดการขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท การไม่เข้าใจกันรวมถึงพฤติกรรมที่อาจนาไปสู่ ความรุ นแรงได้
ลดน้อยลงโดยคู่กรณี ต่างฝ่ ายต่างพูดคุยถึงสิ่ งที่อีกฝ่ ายหนึ่งเสนอพร้อมทั้งหาทางออกสาหรับคู่กรณี 99
คาว่า “Restorative Justice” หรื อ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ” เป็ นคาที่ใช้
กันอย่างแพร่ หลายในสังคมโลก โดยสหประชาชาติ ได้เสนอให้ใช้คานี้ในการประชุม UN Expert
Meeting on Restorative Justice ที่รัฐบาลแคนนาดาจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 หมายถึง “การ
อานวยความยุติธรรมที่ตอ้ งการทาให้ทุกฝ่ ายซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
ได้กลับคืนสู่
100
สภาพดีเช่นเดิมอันเป็ นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเป็ นเป้ าหมายสุ ดท้าย โดยกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีวตั ถุประสงค์ที่สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผูก้ ระทา
ความผิด เหยือ่ อาชญากรรม และชุมชน ต้องมีส่วนร่ วมบรรลุถึงความต้องการร่ วมกันว่าสิ่ งใดคือสิ่ ง
ที่จาเป็ นในการที่จะต้องเยียวยาความเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาของผูก้ ระทาความผิดและหาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประสบผลสาเร็ จผลตอบรับที่กลับมาก็จะทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผูก้ ระทาผิดและเหยือ่ อาชญากรรมกลับคืนสู่ สภาพที่ดีข้ ึน101
แต่อย่างไรก็ตามแม้วา่ เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีผลดีใน
ส่ วนของการที่จะบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาผิดและเหยือ่ อาชญากรรมซึ่ งได้รับความ
นิยมจากนานาอารยประเทศ แต่สิ่งที่พึงระวังคือการนามาใช้กบั ความผิดเล็กน้อยหรื อคดีอาญาที่มี
อัตราโทษต่าซึ่ งอาจมองว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยไม่คุม้ ค่า
และงบประมาณมากเกินกว่าการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรื อการไกล่เกลี่ยเพื่อ
ประนอมข้อพิพาททางอาญาระหว่างผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาผิด หากจะใช้ให้ได้ผลจึงต้องใช้กบั การ
กระทาที่รุนแรงเพราะอาจทาให้สังคมเห็นถึงบทบาทความสาคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มากยิง่ ขึ้นแต่ท้ งั นี้จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง 102จึงเป็ นปั ญหาที่น่าพิจารณาว่าความผิด
ประเภทใดหรื อคดีอาญาที่มีอตั ราโทษอย่างต่าเท่าใดที่ควรนาวิธีของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มาใช้บงั คับ
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เพิ่งอ้าง,น. 26-27.
การปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทาผิดโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา :
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/crime-cj.htm
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จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.43.
102
ยศวันต์ บริ บูรณ์ธนา , ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบั การแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.lac-ircthailand.org/news-detail.php?eid=17&p=news
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2.3.2 เพือ่ ให้ ผ้ เู สี ยหายเป็ นศูนย์ กลางของกระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากผูเ้ สี ยหาย คือ บุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากการกระทาผิดทางอาญาฐานใด
ฐานหนึ่ง คากล่าวที่วา่ นั้นเป็ นความหมายของคาว่าผูเ้ สี ยหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 103อีกทั้งในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังได้รับรองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายไว้เป็ น
จานวนมากเช่นร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
2 (7)104เป็ นโจทก์ยนื่ ฟ้ องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 28105ยืน่ คา
ร้องขอเข้าร่ วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
30106เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 44/1107ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้ อง ยอมความตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
103

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
(4) "ผูเ้ สี ยหาย" หมายความถึงบุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหาย เนื่องจากการกระทาผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอานาจ จัดการแทนได้ดงั่ บัญญัติไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 5 และ มาตรา 6
104
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
(7) “คาร้องทุกข์ ” หมายความถึงการที่ผเู ้ สี ยหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผกู ้ ระทาความผิดขึ้นจะรู ้ตวั ผูก้ ระทาความผิดหรื อไม่ก็ตามซึ่งกระทาให้เกิดความเสี ยหาย
แก่ผเู ้ สี ยหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้กระทาความผิดได้รับโทษ
105
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 28 บุคคลเหล่านี้มีอานาจฟ้ องคดีอาญาต่อศาล
(1) พนักงานอัยการ
(2) ผูเ้ สี ยหาย
106
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยืน่ ฟ้ องต่อ
ศาลแล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คาร้องขอเข้าร่ วมเป็ นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีน้ นั ก็
ได้
107
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ ถ้า
ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิที่จะเรี ยกเอาค่าสิ นไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกาย จิตใจ หรื อได้รับความ
เสื่ อมเสี ยต่อเสรี ภาพในร่ างกายชื่อเสี ยงหรื อได้รับความเสี ยหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทาความผิด
ของจาเลย ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บงั คับจาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตนก็ได้
การยืน่ คาร้องตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ สี ยหายต้องยืน่ คาร้องก่อนเริ่ มสื บพยาน ในกรณี ที่ไม่มีการสื บพยาน
ให้ยนื่ คาร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและให้ถือว่าคาร้องดังกล่าวเป็ นคาฟ้ องตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผูเ้ สี ยหายอยูใ่ นฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งนี้ คาร้องดังกล่าวต้องแสดง
รายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสี ยหายและจานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่เรี ยกร้อง หากศาลเห็นว่าคาร้องนั้น
ยังขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมีคาสัง่ ให้ผรู ้ ้องแก้ไขคาร้องให้ชดั เจนก็ได้
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อาญามาตรา 39(2)108ผูเ้ สี ยหายจึงมีความสาคัญมากในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่
ในทางกลับกันการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผูถ้ ูกกล่าวหาได้ชื่อว่าเป็ นประธานในคดี
กล่าวคือ มีสิทธิ ที่จะกระทาการใดๆในคดีท้ งั ในทางกระทาและทางอยูเ่ ฉย 109แต่ในมุมมองของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มองว่าผูเ้ สี ยหายควรเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากกระบวนยุติธรรมจะมุ่งไปที่ความผิด
(Guilty) มิใช่การเยียวยาซึ่ งเป็ นเรื่ องของความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ขอตั้งข้อสังเกตว่าในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี
เจตนารมณ์เพียงแค่ตอ้ งการให้ผกู ้ ระทาผิดได้รับโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน ซึ่ งกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาไม่ควรมุ่งเน้นเพียงแต่จบั ตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษโดยต้องการเพียงแค่แก้
แค้นทดแทน (Retribution) สร้างความข่มขู่ยบั ยั้ง (deterrent) และตัดโอกาสมิให้กลับมากระทาผิด
อีก (Incapacitation) แต่ควรมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ ายกลับคืนสู่ สังคมสภาพเดิมให้มากที่สุด (Restoration)
ด้วยโดยจะต้องควรละลึกถึงอยูเ่ สมอว่าจะทาอย่างไรเพื่อที่จะทาสิ่ งเสี ยไปกลับเข้าที่หรื อทาอย่างไร
เพื่อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น กระบวนการโดยรวมจึงถูกจับจ้องไปที่ผเู ้ สี ยหายซึ่ งตกเป็ นเหยือ่
ของการกระทาที่ทาให้เสี ยหายที่เกิดผลกระทบต่อร่ างกาย อารมณ์ และทรัพย์สินเงินทองตลอดจน
สัมพันธ์ภาพกับคู่กรณี ผเู ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นเหยือ่ อาชญากรรมควรเป็ นผูก้ าหนดว่าอันตรายที่ตนได้รับ
ตลอดจนความเสี ยหายนั้นมีอะไรบ้างและการชดใช้ในวิธีการใดที่เหมาะสมแก่เหยือ่ โดยที่เหยือ่ เป็ น
ผูก้ าหนด โดยสิ่ งที่ผเู ้ สี ยหายต้องการคือความรับผิดชอบอย่างแท้จริ งและเผชิญหน้ากับสิ่ งที่ผกู ้ ระทา
ความผิดได้กระทาลงไป การที่พงุ่ เป้ าไปที่ความต้องการของผูเ้ สี ยหายเพื่อที่จะพิจารณาว่ามีความ
เสี ยหายอย่างไร ซึ่ งเปลี่ยนจากกระบวนการที่ใช้การเผชิญหน้ากันในลักษณะคู่ต่อสู ้ (adversarial
approach) ให้กลายเป็ นกระบวนการที่เจรจาหารื อทาความเข้าใจกัน (dialogue approach)110เพื่อลด

คาร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคาขอประการอื่นที่มิใช่คาขอบังคับให้จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยในคดีอาญามิได้
และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับคาฟ้ องในคดีอาญาที่
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ และในกรณี ที่พนักงานอัยการได้ดาเนินการตามความในมาตรา 43 แล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยืน่
คาร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรี ยกทรัพย์สินหรื อราคาทรัพย์อีกไม่ได้
108
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 สิ ทธินาคดีอาญามาฟ้ องระงับ
(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้ องหรื อยอมความกันโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย
109
คณิ ต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์นิติธรรม (2536). หน้า 49.
110
วันชัย รุ จนวงศ์ , ประเด็นจากหนังสื อกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ The little book of
restorative justice of howard rher good books, intercourse , PA 17534 (2002) [ออนไลน์ ].
http://i.lamphun.go.th/upload/Org_File/9990034.htm
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ความบาดหมางต่อกัน นอกจากนี้ความสมัครใจของเหยือ่ ที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูเ้ สี ยหายหรื อเหยือ่ นั้นต้องการให้ผกู ้ ระทาความผิดแสดงความ
รับผิดชอบต่อการกระทามิใช่เพียงแค่คาว่า “ขอโทษ” หรื อ “ขออภัย ” แต่ยงั หมายถึงการที่เหยือ่
ได้รับการชดใช้ดว้ ยเงินรวมถึงการทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ สี ยหายโดยตรงหรื อทางาน
บริ การสังคมด้วย111
2.3.3 ให้ ผ้ กู ระทาผิดเข้ ามามีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบในผลเสี ยทีเ่ กิดจากการกระทา
ของตน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้นโดยจุดมุ่งหมายคือ
นาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษและในขณะเดียวกันการให้ผกู ้ ระทาความผิดได้มีโอกาสชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่ผเู ้ สี ยหายและหากผูเ้ สี ยหายคิดว่าการชดใช้ดงั กล่าวเป็ นที่หน้าพอใจแล้วก็อาจจะ
ยินยอมที่ถอนคาร้องทุกข์ถอนฟ้ องหรื อยอมความได้ ซึ่งอาจทาให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้ องของ
ผูเ้ สี ยหายระงับลงไป 112แต่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์มุ่งที่จะให้ผกู ้ ระทา
ความผิดเข้าใจถึงผลกระทบจากผลร้ายในสิ่ งที่ตนได้กระทาลงไปและกระตุน้ ให้ผกู ้ ระทาความผิด
แก้ไขผลร้ายให้กลับคืนดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้113ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความรับผิดชอบ (Accountability)
ของผูก้ ระทาความผิดเอง
ซึ่ งการนาเอาผูก้ ระทาความผิดเข้ามาในกระบวนการนี้เพื่อต้องการให้ผกู ้ ระทาผิดรับรู ้
ถึงความรู ้สึกของผูเ้ สี ยหายที่เกิดขึ้นเพราะการกระทาของตนและในขณะเดียวกันผูก้ ระทาผิดมี
โอกาสที่จะสานึกผิดหรื ออาจขอโทษหรื อเยียวยาความเสี ยหาย โดยวิธีการนี้เชื่อว่าเป็ นเครื่ องมือที่จะ
มิให้ผกู ้ ระทาผิดไปกระทาผิดซ้ าได้ดีมากกว่ามาตรการลงโทษเสี ยอีก หากผูก้ ระทาผิดจะต้องหลุด
พ้นจากการกระทาความผิดของตนด้วยการชดใช้เงินค่าเสี ยหายซึ่ งทาให้ผกู ้ ระทาผิดเข้าใจว่าเงินของ
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กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สาหรับกระบวนการ
ยุติธรรมไทย (กรุ งเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (ส.ว.ก) (2545). หน้า 43-46.
112
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
( 2 ) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้ องหรื อยอมความกันโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
113
วันชัย รุ จนวงศ์ , ประเด็นจากหนังสื อกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ The little book of
restorative justice of Howard Rher good books, intercourse , PA 17534 (2002) [ออนไลน์ ].
http://i.lamphun.go.th/upload/Org_File/9990034.htm
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ตนนั้นสามารถซื้ ออะไรก็ได้ 114จึงมีแนวโน้มที่จะกระทาความผิดซ้ าอีกดังนั้นเมื่อกล่าวถึงในกรณี ที่
ให้ผกู ้ ระทาผิดเข้ามามีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบในการกระทาของตนนั้นก็จะต้องกล่าวถึงทฤษฎี
ความละอายเชิงบูรณาการ 115 (Theory of reiterative shaming) เพราะมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะให้
ผูก้ ระทาผิดรู้สึกอับอาย (shaming) และได้รับการตราหน้าจากสังคมว่าเป็ นอาชญากร ซึ่ งความ
ละอายมีลกั ษณะเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะ (Culturally specific) รู ปแบบหนึ่งซึ่ งไม่ใช่แนวคิดใหม่โดย
พบว่ามีปรากฏอยูก่ ว่าร้อยปี ในปรัชญาความยุติธรรมของชนเผ่าเมารี (Maori philosophy of justice)
ซึ่ งเป็ นทางพื้นเมืองในประเทศนิวซี แลนด์ซ่ ึ งมีแนวคิดในการเยียวยาหรื อทาให้เกิดความละอายใจ
เช่นเดียวกับ Braithwaite ได้กล่าวไว้116ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นการอานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการบรรเทาความเสี ยหายแก่เหยือ่ หรื ออาชญากรรมได้กลับคืนสู่ สภาพดี
ดังเดิมทาให้เหยือ่ เป็ นศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผูก้ ระทา
ความผิดและสังคมเข้าด้วยกัน
2.3.4 การใช้ มาตรการเยียวยาผู้เสี ยหายทีเ่ หมาะสม
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการที่จะทาให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้ องระงับลงด้วย
การใช้สิทธิ ของผูเ้ สี ยหายที่จะถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้ อง หรื อ ยอมความโดยไม่ติดใจที่จะดาเนิน
คดีอาญากับผูก้ ระทาผิดอีกต่อไป โดยส่ วนใหญ่ตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาของไทยมองไปที่การ
แสดงเจตนาของผูเ้ สี ยหายเป็ นหลัก ว่าผูเ้ สี ยหายนั้นยินยอมหรื อไม่อีกทั้งยังมองว่าการชดใช้
ค่าเสี ยหายให้กบั ผูเ้ สี ยหายเป็ นเพียงการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลร้ายเท่านั้น 117แต่ท้ งั นี้ผวู ้ จิ ยั ขอแยก
คดีอาญาออกเป็ นสองประเภท
114

สรวิศ ลิมปรังษี , “การไกล่เกลี่ย ฟื้ นสัมพันธ์ในคดีอาญา ประสบการณ์ของศาลนิวซีแลนด์ ,”
วารสารศาลยุติธรรมปริ ทศั น์ (มกราคม 2549): 32-33.
115
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.69.
116
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, น.71.
117
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2531 คาสัง่ ของบุคคลซึ่งมิได้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้มอบหมายงาน
ให้จาเลยปฏิบตั ิ เป็ นคาสัง่ ที่ออกโดยไม่มีอานาจ จาเลยจึงไม่เป็ นเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจกระทาการตามคาสัง่ นั้น
การที่จาเลยรับเงินค่าดูดสิ่ งปฏิกลู ของเทศบาลซึ่งมิใช่หน้าที่ของจาเลยแล้วเบียดบังไว้จึงไม่เป็ นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,157 และ 161 แต่เป็ นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352 ซึ่งเป็ นความผิดอันยอมความได้ แม้ต่อมาจาเลยจะได้นาเงินจานวนที่ยกั ยอกไปดังกล่าวมาชดใช้คืนแก่
เทศบาลก็ตาม ก็เป็ นเพียงการกระทาเพื่อบรรเทาความเสี ยหายเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเทศบาลซึ่งเป็ นผูเ้ สี ยหายตก
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(
1) คดีอาญาที่เป็ นความผิดอันยอมความได้หรื อความผิดต่อส่ วนตัว หากผูเ้ สี ยหาย
ยินยอมที่จะไม่ประสงค์ให้ผกู ้ ระทาความผิดได้รับโทษก็จะทาให้สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้ องระงับลง
โดยการถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้ อง ยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)
(
2) ความผิดต่อแผ่นดินหรื อความผิดอันมิอาจยอมความได้
ความผิดประเภทนี้
ผูเ้ สี ยหายมิได้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการยอมความเพราะเป็ นความผิดที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย แม้
ผูเ้ สี ยหายจะได้รับการชดใช้เยียวยาที่เหมาะสมเพียงใดหรื อแม้แต่แถลงต่อหน้าศาลว่าตนไม่
ประสงค์จะดาเนินคดีกบั ผูเ้ สี ยหายอีกต่อไปก็ไม่ทาให้สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้ องระงับไปแต่อย่างใด
แต่อาจเป็ นการบรรเทาผลร้ายให้แก่ผเู ้ สี ยหายและศาลอาจใช้ดุลพินิจในการลงโทษจาเลยใน
คดีอาญาในสถานเบาได้
กล่าวโดยสรุ ปเกี่ยวกับการใช้มาตรการเยียวยาที่เหมาะสมสาหรับกระบวนยุติธรรม
ทางอาญาส่ วนมากก็จะเป็ นการชดใช้เยียวยาค่าเสี ยหายที่เป็ นเงินเสี ยส่ วนใหญ่
แต่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นการใช้มาตรการเยียวยาผูเ้ สี ยหายที่เหมาะสมที่จะเป็ นปัจจัยสาคัญโดย
ความสมานฉันท์จะเริ่ มต้นได้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อเมื่อผูก้ ระทาผิดแสดงความ
รับผิดชอบในการกระทามากกว่าการกล่าวคาว่าขอโทษหรื อขออภัยเท่านั้นนอกจากนี้ตอ้ งหมายถึง
การชดใช้เยียวยาด้วยเงินและรวมถึงการให้ผกู ้ ระทาผิดทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ สี ยหาย
โดยตรงหรื อการทางานบริ การทางสังคมด้วยซึ่งจะเป็ นการเยียวยาเชิงสัญลักษณ์ โดยหลักแล้วการ
ชดใช้เยียวยาค่าแห่งความเสี ยหายนั้นสามารถจาแนกได้ออกเป็ น 4 กลุ่มคือ
(
1) เป็ นการใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ นทรัพย์สินเงินทองแก่ผเู ้ สี ยหายโดยตรง
(
2) เป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ นทรัพย์สินเงินทองแก่ชุมชนผ่านทางองค์กรชุมชน
(
3) เป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ นบริ การแก่ผเู ้ สี ยหายรายบุคคล
(
4) เป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายโดยการให้บริ การแก่ชุมชนซึ่ งอาจรู ้จกั กันในนามของการ
ทางานบริ การสังคม (Community Service)
การทางานบริ การสังคมหรื อที่เรี ยกกันว่าการชดใช้ค่าเสี ยหายเชิงสัญลักษณ์
(Symbolic Restitution) โดยเป็ นการเยียวยาความเสี ยหายอาจจะกระทาได้หลายแบบดังที่กล่าวไว้
ข้างต้นดังนั้นการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์จึงถูกโยงกับการชดใช้ค่าเสี ยหายเนื่องจากมีการกระทา

ลงให้ระงับข้อพิพาทหรื อสละสิ ทธิในการดาเนินคดีอาญากับจาเลยเช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้วา่ เป็ นการยอมความกัน
โดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะทาให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้ องระงับตามที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39 (2)
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ความผิดเกิดขึ้นความเสี ยหายย่อมเกิดแก่รัฐหรื อชุมชนอยูน่ นั่ เองเพราะเป็ นการกระทาที่ละเมิดต่อ
กฎหมายทาให้สังคมส่ วนรวมเกิดความไม่สงบไม่ปลอดภัยหรื อชุมชนจึงอยูใ่ นฐานะที่จะต้องได้รับ
การชดเชยความเสี ยหาย ในประเทศสหรัฐอเมริ การู ปแบบของการชดใช้เชิงสัญลักษณ์เป็ นที่นิยมใน
ลาดับรองลงมาจากการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ นทรัพย์สินเงินทองโดยตรง 118 การทางานบริ การสังคม
(Community Service) กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มีแนวทางที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทัง่ รัฐเข้ามาแทรกแซง119
2.3.5 การกลับคืนสู่ สังคมของผู้เสี ยหายและผู้กระทาความผิด
ในคดีอาญาผูก้ ระทาความผิดหลังจากที่ได้รับโทษตามคาพิพากษาของศาลแล้ว ทาให้
คาพิพากษานั้นผูกพันตนและกลายเป็ นผูท้ ี่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ได้รับโทษจาคุกและถูก
ตราหน้าจากสังคมว่าเป็ นอาชญากร ทาให้ยากต่อการกลับคืนสู่ สังคมและรวมถึงการใช้ชีวติ อยู่
ร่ วมกับคนอื่นๆ ในทางอาชญาวิทยาเป็ นกรณี ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีตราบาป (Labeling Theory) ซึ่งคา
พิพากษาเมื่อถึงที่สุดแล้วย่อมไม่สามารถที่จะลบล้างได้และหากพ้นโทษแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบ
ล้างผลของคาพิพากษาได้เช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ส่ วนบทบาทของศาลมีมาตรการในการชะลอคาพิพากษาในกรณี ที่เยาวชนกระทาความผิด120 เป็ นผล
ให้การกลับคืนสู่ สังคมของผูก้ ระทาความผิดเป็ นไปโดยที่ไม่ตอ้ งสร้างตราบาปโดยการต้องคา
พิพากษาอันถึงที่สุดของศาล ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณี ที่เยาวชนกระทาผิด
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดีที่จะนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
เพราะเนื่องจากผูว้ จิ ยั มองว่าการที่เยาวชนกระทาผิดทาไปเพราะไร้เดียงสา รู ้เท่าไม่ถึงกาล อายุนอ้ ย
อ่อนต่อโลก ขาดประสบการณ์ชีวติ และขาดวุฒิภาวะจึงตกเป็ นเหยือ่ ของการกระตุน้ จากสิ่ งแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม ตกเป็ นเหยือ่ ของบุคคลรอบข้างที่หวังผลประโยชน์เพื่อเอารัดเอาเปรี ยบหรื อข่มเหง
รังแกเด็กและวัยรุ่ นที่อายุนอ้ ย121 แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั มีขอ้ โต้แย้ง
118

จุฑารัตน์ เอื้ออานวย , การทางานบริ การสังคม : วิธีการเชิงสมานฉันท์ที่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักนามาใช้
[ออนไลน์ ], 17
มกราคม 2556.
แหล่งที่มา
http://www.Polsci.chula.ac.th/Sumonthip/jounaljutharat.doc
119
เพิง่ อ้าง
120
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 132
121
ประยุกต์ เสรี เสถียร , เอกสารทางวิชาการ นิติจิตเวชเด็กและเยาวชนและครอบครัวมุมมอง
กระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยา (Restorative justice) (นครปฐม : สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็กเยาวชนและ
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อยูห่ ลายประการว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะสามารถใช้บงั คับได้ผลดังจะกล่าว
ต่อไปนี้
(
1) ขาดความสม่าเสมอและการได้สัดส่ วนโดยประการนี้เกิดมาจากการใช้มาตรการ
ต่างๆซึ่ งผูเ้ สี ยหายกับผูก้ ระทาผิดปฏิบตั ิต่อกันซึ่ งสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันของผูก้ ระทาผิดและของ
ผูเ้ สี ยหายที่ต่างถิ่นต่างท้องที่กนั และอาจลงโทษแตกต่างกันไปโดยไม่มีมาตรการที่ควบคุมความ
หนักเบาของโทษ
(
2) กระบวนการที่นุ่มนวลจนเกินไปไม่สามารถที่จะป้ องปรามมิให้มีการกระทาผิดได้
ประเด็นนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากมาตรการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเน้นถึงการเยียวยา
แก้ไขเป็ นส่ วนใหญ่โดยมิได้มุ่งเน้นทางการลงโทษโดยวิธีรุนแรงเพื่อแก้แค้นทดแทนหรื อเพื่อให้
หลาบจาเพราะโทษที่ลงก็มิได้รุนแรงจึงอาจมีบุคคลอื่นลอกเลียนแบบของการกระทาผิดได้
(
3) การใช้ผเู้ สี ยหายเพื่อประโยชน์ของผูก้ ระทาผิดโดยผูก้ ระทาผิดอาจยินยอมทาให้
ผูเ้ สี ยหายยินยอมหรื อใช้สิ่งจูงใจเพื่อให้ผเู ้ สี ยหายสนับสนุนรายงานที่จะเสนอต่อศาลเพื่อให้ผกู ้ ระทา
ผิดหลุดพ้น
(
4) อานาจหรื ออิทธิ พลของผูก้ ระทาผิดกับผูเ้ สี ยหายแตกต่างกัน ในท้องที่ที่ผเู ้ สี ยหาย
และผูก้ ระทาผิดสถานะทางสังคมอาจมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจทาให้ผเู ้ สี ยหายอาจถูกข่มขู่หรื อตก
อยูใ่ นภาวะจายอมจนต้องยอมเพื่อช่วยเหลือผูก้ ระทาผิด
(
5) เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูก้ ระทาผิดตามกฎหมาย เนื่องมาจากกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผกู ้ ระทาผิดไม่มีทนายไปช่วยแนะนาหรื อแก้ต่างให้เช่นเดียวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในการพิจารณาคดีในศาลหรื อไปร่ วมรับฟังการสอบสวนซึ่ งอาจทาให้เสี ยสิ ทธิ
ในการได้รับคาแนะนาหรื อคาปรึ กษาทางกฎหมายก่อนที่จะตกลงใจยินยอมเพื่อเข้าร่ วมโครงการ
ต่างๆ
(
6) การรุ มลงทัณฑ์โดยชุมชน ประเด็นนี้มองว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนในแต่ละ
ส่ วนแตกต่างกันออกไปซึ่ งหากมีการกระทาผิดเกิดขึ้นมุมมองของในแต่ละชุมชนอาจมองการ
กระทาผิดเช่นว่านั้นหนักเบากันออกไปซึ่ งชุมชนที่มองว่าการกระทาผิดนั้นเป็ นสิ่ งที่รุนแรงก็อาจมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรงกับผูก้ ระทาผิดเพื่อแก้แค้นทดแทนแทนการแก้ไขฟื้ นฟู ซึ่ งชุมชนเองก็มี
บทบาทมากในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถา้ หากว่าไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์แล้วย่อมทาให้
เกิดอันตรายต่อการเข้ามาส่ วนร่ วมของชุมชนนั้นเอง

ครอบครัวศูนย์กลางป้ องกันและแก้ไขเด็กเยาวชนครอบครัวและประชุมวิกฤติโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระ
เกียรติสานักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป., หน้า 14.
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(
7) การไม่ลงโทษกับอาชญากรโดยสันดาน เพราะกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มีความมุ่งหมายที่จะให้ผกู ้ ระทาผิดกลับคืนสู่ สังคมได้อีกโดยปราศจากความขัดแย้งใน
ความสัมพันธ์กบั สังคมและผูเ้ สี ยหายอีกทั้งยังเป็ นการลดตราบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิด
จึงขัดกับหลักทางอาชญาวิทยาในเรื่ องการแบ่งแยกผูก้ ระทาผิดออกจาสังคม
(
8) มีค่าใช้จ่ายสู ง เนื่องจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตอ้ งได้รับความ
ร่ วมมือจากหลายส่ วนซึ่ งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสู งในการใช้มาตรการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูกระทาผิดแต่
ประเภทคดีที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นคดีที่มีความผิดเล็กน้อยซึ่ งไม่อาจคุม้ ค่า
กับค่าใช้จ่ายที่เสี ยไป122
ผลตอบรับของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
อังกฤษมีรายงานการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาผิดซึ่ งในช่วงแรกถูกโจมตีวา่
เป็ นการฟื้ นฟูที่จอมปลอมมีรายงานที่เสนอโดยเดวิส (Davis) ในปี 1992 ว่าเป็ นการแก้ไขฟื้ นฟู
มากกว่าเพราะว่ามีการสนับสนุนโครงการใหม่ๆ เช่น การให้ผกู ้ ระทาผิดเขียนคาขอขมามุมมองจาก
สิ่ งที่เรี ยกว่าการต่อรองเพื่อผูเ้ สี ยหายแต่ในมุมมองของประเทศอังกฤษมองว่าสิ่ งใหม่ที่เกิดขึ้นเป็ น
การต่อรองใหม่เพื่อผูก้ ระทาความผิด 123และจุดลงเอยของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ประเทศอังกฤษในโครงการต่างๆที่มีอยูใ่ นปี 1990 หลังจากถูกโจมตีอย่างรุ นแรงได้ผลตอบรับที่ดี
มากจากนักวิจารณ์แต่ท้ งั นี้ตอ้ งสอดคล้องกับพยานหลักฐาน124
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ แม้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกใหม่แต่ก็ยงั มีความจาเป็ นในการจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับพยานหลักฐานเช่นเดียวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีที่อาจถูกชักชวนไปกระทาความผิดได้ง่าย
เพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็ นการลงโทษอยูใ่ นตัวเองเช่นกัน (Process is Punishment)
ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สี ยหายหรื อผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นเยาวชนหากมีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ก็จะทาให้ท้ งั ผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาผิดกลับคืนสู่ สังคมโดยสามารถที่จะอยูร่ ่ วมกันได้
มากขึ้นและลดการบาดหมางได้เป็ นอย่างดี
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