บทที่ 3
บทบาทและอานาจหน้ าที่ของศาลในการดาเนินมาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญา
ในประเทศไทย กฎหมายหลักที่ใช้กบั เด็กและเยาวชนที่ตกเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดอาญา คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยศาลเยาวชนได้มีเขตอานาจ
ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศแล้ว เด็กที่กระทาผิดจะต้องบังคับตามกฎหมายดังกล่าวซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อเด็กทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาด้วยแต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็ก
แตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผูใ้ หญ่ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ
หลักการในชั้นพิจารณาสาหรับจาเลยซึ่ งเป็ นเด็กจึงต้องเริ่ มต้นตั้งแต่นิยามคาว่า “เด็ก” บทบาทของ
ศาลในชั้นพิจารณา การรับรองสิ ทธิ ต่างๆ ในชั้นพิจารณารวมถึงการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญากับเด็กรวมทั้งการปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยผูเ้ ขียนจึงขอเสนอบทบาทของศาลเยาวชนใน
ต่างประเทศรวมถึงการที่ศาลเข้าไปมีบทบาทคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กในรู ปแบบของการใช้มาตรการ
พิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศดังต่อไปนี้
3.1 บทบาทของศาลเยาวชนในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามอนุสัญญาว่ าด้ วย
สิ ทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ค .ศ. 1989 (The U.N convention on the right of the Child
(1989)) เป็ นความคิดริ เริ่ มของรัฐบาลแห่งประเทศโปแลนด์ที่ได้มีการอภิปรายยกร่ างตราสาร
ระหว่างประเทศเพื่อนามาใช้คุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็ก 1จนกระทัง่ ในเดือนธันวาคม ค .ศ. 1988
คณะทางานได้ยอมรับร่ างอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กและนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสมัชชา
สหประชาชาติได้มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน
ค.ศ.1989 โดยเปิ ดให้มีการลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ 1990 ซึ่งมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่
1

Natasha Parassram Concepcion, “The Convention on the Rights of the Child After ten Years:
Success or Failure?,” Human rights Brief, 7,2,(winter 2000)(Lexis November 2006). อ้างถึงใน จิราวัฒน์ แช่มชัย
พร, “การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กโดยหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามมาตรา 3 (1) แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
ค.ศ 1989,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551),น. 10-11.
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2 กันยายน ค.ศ. 1990 ในปั จจุบนั มีรัฐที่เข้ามาเป็ นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้เป็ นจานวน 193 ประเทศ 2
โดยประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้3ประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535
และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2535 มีผลให้ประเทศไทยต้องดาเนินมาตรการต่างๆให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกล่าวโดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กได้วางหลักประกัน
ในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและกาหนดมาตรฐานให้องค์กรนิติ
บัญญัติ บริ หาร และตุลาการปฏิบตั ิในการดาเนินคดีเด็กและเยาวชนเอาไว้ 4ซึ่ งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
จะขอกล่าวถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิ ต่อเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดในชั้นก่อนฟ้ องในขั้นตอนที่ศาล
เยาวชนเข้าไปมีบทบาทเท่านั้นโดยมีมาตรการปฏิบตั ิต่อเด็กที่กระทาผิดในชั้นขั้นตอนที่ศาลเข้าไปมี
บทบาทชั้นก่อนฟ้ องดังต่อไปนี้5
(1) การพิจารณาต้องทาโดยองค์กรอิสระ กล่าวคือ รัฐภาคีจะต้องจัดตั้งศาลที่มีลกั ษณะ
พิเศษเฉพาะในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรื อตกเป็ นผูต้ อ้ งหาว่ากระทาผิดตาม
กฎหมายอาญาทั้งต้องกาหนดกระบวนวิธีพิจารณาคดีเป็ นพิเศษให้แตกต่างจากคดีทวั่ ไปรวมทั้ง
กาหนดสิ ทธิ ในการอุทธรณ์ไปยังตุลาการที่มีความเป็ นอิสระในระดับสู งขึ้นไปด้วยทั้งนี้ในส่ วนของ
ประเทศไทยได้จดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวสาหรับพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด
โดยเฉพาะและศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่ งเป็ นตุลาการที่มีระดับสู งขึ้นไป
(
2) การดาเนินคดีจะต้องรวดเร็ ว หมายถึงการที่รัฐภาคีตอ้ งกาหนดหลักประกันในการ
ดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในศาลโดยจะต้องดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีโดย
มิชกั ช้าและมีความยุติธรรมตามกฎหมายรวมถึงจัดให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายหรื อทางอื่นใดที่
เหมาะสมกับเด็กโดยคานึงถึงอายุของเด็กและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวของ
เด็กและเยาวชนเป็ นสาคัญอย่างไรก็ตามไม่วา่ กรณี ใดๆให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ น
สาคัญตามอนุสัญญามาตรา 37 (ดี) และมาตรา 40 (2) (บี) (iii)
2

อิงอร จินตนาเลิศ , “กลไกระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
สิ ทธิเด็ก,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541),น. 15.
3
ดุษฎีห์ ลีละเมียร , “เหตุผลและความจาเป็ นในการยกฐานะสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนขึ้นเป็ นสานักพินิจและคุม้ ครองเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม ,” ดุลพาห 45, 4
(มกราคม-มิถุนายน 2541), น. 60.
4
สานักงานคณะกรรการส่งเสริ มและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ , อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
(กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2534), น. 16.
5
วัชริ นทร์ ปั จเจกวิญํูสกุล, “มาตรฐานการปฏิบตั ิต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด ,” บทบัณฑิตย์
53, 4 (ธันวาคม 2540), น.116-122.
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(3) เปิ ดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถต่อสู ้คดีได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือรัฐภาคีตอ้ ง
กาหนดหลักประกันให้เด็กว่าจะไม่ถูกบังคับให้รับสารภาพและเด็กมีสิทธิ ที่จะต่อสู ้คดีอย่างเต็มที่
เช่นการซักถามหรื อถามค้านพยานหรื อสิ ทธิ ในการนาพยานเข้าสื บพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ ของตนเอง
ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
(4) ต้องให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการแก้ไขเด็ก กล่าวคือในการพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาผิดในศาลรัฐภาคีจะต้องกาหนดวิธีการแจ้งให้บิดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองของเด็กทราบทันทีเพื่อบิดามารดาหรื อผูป้ กครองจะได้ให้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับตัวเด็ก
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการต่อสู ้คดีได้อย่างเต็มที่ตามอนุสัญญามาตรา 37 (ซี ) และมาตรา 40 (2) (บี)
(ii) ซึ่งในประเทศไทยได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 69 วรรคสอง บัญญัติวา่
“ถ้าขณะจับกุมมีบิดา มารดา
ผูป้ กครอง บุคคลหรื อผูแ้ ทนองค์การซึ่ งเด็กหรื อเยาวชนอาศัยอยูด่ ว้ ย อยูด่ ว้ ยในขณะนั้น ให้เจ้า
พนักงานผูจ้ บั แจ้งเหตุแห่งการจับให้บุคคลดังกล่าวทราบ และในกรณี ความผิดอาญาซึ่งมีอตั ราโทษ
อย่างสู งตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี เจ้าพนักงานผูจ้ บั จะสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็ น
ผูน้ าตัวเด็กหรื อเยาวชนนั้นไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้
แต่ถา้ ใน
ขณะนั้นไม่มีบุคคลดังกล่าวอยูก่ บั ผูถ้ ูกจับ ให้เจ้าพนักงานผูจ้ บั แจ้งให้บุคคลดังกล่าวคนใดคนหนึ่ง
ทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรกเท่าที่สามารถกระทาได้ และหากผูถ้ ูกจับประสงค์จะติดต่อสื่ อสาร
หรื อปรึ กษาหารื อกับบุคคลเหล่านั้น ซึ่ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการจับกุมและอยูใ่ นวิสัยที่จะดาเนินการ
ได้ ให้เจ้าพนักงานผูจ้ บั ดาเนินการให้ตามควรแก่กรณี โดยไม่ชกั ช้า”
(5) ต้องคานึงถึงการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กเป็ นสาคัญ หมายถึงในการพิจารณา
พิพากษาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดรัฐภาคีพึงพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมในอันที่จะ
ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจของเด็กเป็ นสาคัญทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสกลับคืนสู่ สังคมใน
สภาพแวดล้อมที่เป็ นคุณแก่สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กด้วยซึ่ งเป็ นไปตาม อนุสัญญามาตรา 39
เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนกระทาผิดมีวตั ถุประสงค์แตกต่างจากคดีที่ผใู ้ หญ่
กระทาผิด กล่าวคือมุ่งฟื้ นฟูสมรรถภาพและคุม้ ครองสวัสดิ์ภาพมิใช่มุ่งลงโทษให้เกิดความเข็ด
หลาบทานองเดียวกับผูใ้ หญ่กระทาความผิด
ในการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กนั้นหากมองในมุมมองทางการแพทย์น้ นั มองว่า หลัก
ประโยชน์สูงสุ ดของเด็กในทางกฎหมายยังขัดแย้งต่อมุมมองทางการแพทย์อยูไ่ ม่นอ้ ยอีกทั้งยังต้อง
อยูภ่ ายใต้ของมาตรฐานขั้นต่าของมาตรฐานสุ ขภาพด้วยเช่นกันซึ่ งในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้นเป็ น
หน้าที่ของศาลที่จะคุม้ ครองมาตรฐานสุ ขภาพเช่นว่านั้นด้วยโดยถือว่าเป็ นงานที่หน้าภาคภูมิใจ
ภายใต้การแนะนาของผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางซึ่งนักจิตวิทยาได้คานึงถึงหลักประโยชน์
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สู งสุ ดของเด็กและเยาวชนเป็ นอันดับสุ ดท้ายโดยมีความเห็นตรงข้ามกับศาลซึ่ งมองเป็ นอันดับแรก 6
ยกตัวอย่างในคดี Palmore V. Sidoti7 โดยมีขอ้ เท็จจริ งว่าบิดาของเด็กซึ่ งเป็ นคนผิวขาวยืน่ คาร้องต่อ
ศาลให้ตนมีสิทธิในการใช้อานาจปกครองบุตรสาวของตนจากมารดาของเด็กซึ่งแยกทางและ
แต่งงานใหม่กบั คนผิวดาศาลชั้นต้นโดยศาลฟอริ ดา้ (Florida) มีคาพิพากษาว่าเด็กควรอยูก่ บั บิดาซึ่ ง
มีความสามารถในการเลี้ยงดูได้มากกว่า แต่เมื่อคดีสู่ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษากลับคาพิพากษาศาล
ชั้นต้นโดยมองว่าศาลชั้นต้น ตัดสิ นคดีโดยมีอคติต่อการพิจารณาพิพากษาต่อคาร้องนั้นซึ่ งศาลฎีกา
เห็นว่าเป็ นข้อผิดพลาดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีไม่ชอบเนื่องจากไม่คานึงถึงการมีสิทธิ เท่าเทียมของ
มารดาโดยเป็ นคาตัดสิ นที่เหยียดเชื้อชาติ แต่เมื่อพิจารณาจากมุมมองของนักจิตวิทยามองว่า
ความรู ้สึกทางอารมณ์ของเด็กนั้นหากเด็กอยูก่ บั มารดานั้นอาจได้รับผลกระทบทางอารมณ์เนื่อง
ความมีเชื้อชาติที่ต่างจากบิดาบุญธรรมซึ่ งเป็ นคนผิวดา นักจิตวิทยาจึงได้มีคาแนะนาให้ทบทวนคา
พิพากษานั้นเสี ยใหม่โดยมุ่งถึงการพัฒนาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มากกว่าจะมองไป
ยังหลักความเสมอภาคแต่ท้ งั นี้ปัญหาคือคาพิพากษาของศาลฎีกามองว่าความเสมอภาคเป็ นเรื่ องของ
ผูใ้ หญ่และคาพิพากษาศาลฎีกานั้นมีผลผูกพันอีกทั้งยังมองว่าหลักความเท่าเทียมที่น้ นั คุม้ ครอง
มารดาของเด็กและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเธอเท่านั้นแต่ไม่ใช่ของเด็ก
3.2 บทบาทของศาลเยาวชนในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามระบบกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยซึ่ งเป็ นจุดย้าถึงหลักการ
มีสิทธิ เท่าเทียมกันในระหว่างประชาชนในสังคมประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริ กามิได้เป็ นภาคีใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กแต่ในช่วงยุคของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริ กามีแนวคิดในการ
ระงับข้อพิพาทมาจากชนเผ่า Lakota และ Dakota โดยมีผอู้ าวุโสซึ่งอาจมีคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
ประธานพูดคุยถึงเรื่ องที่บาดหมางกันอยูพ่ ร้อมทั้งให้ผกู ้ ระทาความผิดเสนอทางเยียวยาแก้ไขเพื่อ
กลับเข้าสู่ สังคมต่อไปในลักษณะสภาผูเ้ ฒ่า 8โดยแนวความคิดทางกฎหมายของการใช้กระบวนการ
6

Glenn H. Miller “The Psychological Best Interest Of the Child Is Not the Legal Best Interest
The Journal of the American Academy Of Psychiatry and the Law Vol. 30 Number 2 2002, p. 196.
7
Palmore V. Sidoti , 466 U.S 429 (1984)
8
ณัฐวสา ฉัตรไพบูลย์, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบตั ิในนานาชาติ ,
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ยุติธรรมสาหรับเด็กมีความแตกต่างกันในหลายมลรัฐแต่ในสาระสาคัญนั้นคือการหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) โดยในปี ค.ศ.1974 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
ออกกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน (The Juvenile Justice and
Delinquency Prevention Act) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็ นทางการ9โดยกฎหมายฉบับนี้ให้ความคุม้ ครองในหลัก 4 ประการ10
(1) ผูก้ ระทาความผิดหรื อมิใช่ผกู ้ ระทาความผิดต้องมีสถานะเป็ นเยาวชนที่ประพฤติ
ตัวไม่เหมาะสมรวมถึงการฝ่ าฝื นเคอร์ ฟิวแต่ท้ งั นี้ไม่สามารถกักตัวเด็กหรื อเยาวชนนั้นไว้ในสถานที่
กักขังเด็กหรื อคุกของผูใ้ หญ่ได้
(2) ไม่อนุญาตให้ติดต่อกันระหว่างผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นเด็กกับผูใ้ หญ่โดยกฎหมาย
ต้องการจาแนกผูเ้ ยาว์กบั ผูใ้ หญ่ออกจากกัน
(3) ปกปิ ดสถานะของเยาวชนที่ถูกจาคุกเว้นแต่มีสถานการณ์ที่จาเป็ นอย่างยิง่
(4) รัฐต้องแก้ไขปั ญหาโดยใช้การกักขังผูเ้ ยาว์ในสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุดเพื่อมิให้ผเู ้ ยาว์
ต้องมีตราบาป
โดยมาตรการหันเหคดีของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้รับประโยชน์หลักๆอยู่
2 ประการ
คือ11เป็ นการแสดงตัวตนของผูเ้ ยาว์ที่สานึกในการกระทาโดยการบริ การสังคมและมีมุมมองใหม่
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระทาความผิดโดยไม่หนั กลับมากระทาความปิ ดแบบซ้ าซาก
โดยในการใช้มาตรการหันเหคดีของประเทศสหรัฐอเมริ กาผูท้ ี่มีหน้าที่หลักได้แก่ เจ้าพนักงาน
ตารวจ ซึ่ งมีหน้าที่ป้องปรามและการใช้กระบวนการเช่นว่านี้ถือเป็ นมิติใหม่ของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนแต่ท้ งั นี้การใช้มาตรการหันเหคดีน้ ีอาจขัดต่อความรู ้สึกของ
คนส่ วนใหญ่ซ่ ึ งดูเสมือนว่ากระบวนการนี้ยอมรับการกระทาความผิดที่ยอมให้จาเลยกระทา
ความผิดยกตัวอย่างในเรื่ องของวิธีการจัดการกับผูก้ ระทาความผิดที่ไม่เป็ นไปตามครรลองของการ
9
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กระบวนการยุติรรมสาหรับเด็ก ,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2546), น. 15.
10
Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act. (n.d.). Juvenile Justice and Delinquency
Prevention Act. Retrieved December,3,2012 from
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11
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ลงโทษซึ่ งส่ งผลให้เกิดการโต้แย้งในทางมุมมองเป็ นอย่างมาก12 เนื่องจากมาตรการหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมแม้จะเป็ นการดีที่ไม่ตอ้ งใช้กระบวนการทางตุลาการแต่จาเลย
ซึ่ งเป็ นผูเ้ ยาว์ก็มิได้รับผิดชอบต่อการโต้ตอบของสังคมการกระทาความผิดเช่นว่านั้นและพฤติกรรม
ทางอาญาเพราะเหตุที่วา่ มาตรการดังกล่าวเป็ นเพียงมาตรการเสริ มและศาลเยาวชนได้ให้ความสาคัญ
ในลักษณะการตื่นตัวสาหรับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างเพิ่มขึ้น13 ศาลเยาวชน
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตอนปลายมีวตั ถุประสงค์ที่จะ อบรม แก้ไข
บาบัด ฟื้ นฟู ผูเ้ ยาว์ที่กระทาความผิดและในขณะเดียวกันก็คุม้ ครองสิ ทธิ ไปพร้อมกันด้วยทั้งนี้เพื่อ
ยืนยันถึงจุดยืนถึงการดาเนินคดีที่แตกต่างระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ในกระบวนการยุติธรรม 14และอีก
มาตรการหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้เพื่อเป็ นมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาคือการ
จัดตั้งคณะกรรมการฟื้ นฟูชุมชนซึ่ งนิยมใช้กนั มากในการลงโทษผูก้ ระทาความผิดซึ่ งเป็ นเด็กและ
เยาวชนโดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี ค .ศ. 1920 ซึ่ งก่อตั้งเป็ นกลุ่มเล็กๆเพื่อใช้ในการฝึ กอบรมมีการอภิปราย
ร่ วมกันในลักษณะการล้อมวงโดยเด็กหรื อเยาวชนที่เข้าใช้มาตรการนี้ศาลเยาวชนต้องมีคาสั่งในการ
เข้าสู่ กระบวนการและเมื่อประชุมแล้วคณะกรรมการจะกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมรวมถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย 15 อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องกาหนดมาตรการของ
กระบวนการของชุมชนในกรณี ที่คดีน้ นั ไม่ถึงศาลซึ่ งสามารถแก้ไขได้โดยชั้นเจ้าพนักงานตารวจ
พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการ ผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนก็มีหน้าที่ที่
จะต้องตรวจสอบให้การกระทาเช่นว่านั้นอยูใ่ นกรอบของกฎหมายและหากเป็ นคดีที่ร้ายแรงก็
จะต้องได้รับการแก้ไขโดยผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนั้นเป็ นธรรมสาหรับ
คู่ความโดยเชื่อว่าหลักประโยชน์สูงสุ ดของเด็ก ในมุมมองของประเทศสหรัฐอเมริ กาหมายถึงการใช้
กระบวนการทางอาญาที่หลีกเลี่ยงการลงโทษในเชิงป้ องปรามและวิธีการแก้ไขฟื้ นฟูทางสังคมโดย
การใช้มาตรการหันเหคดีหรื อการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อพิจารณามาตรการที่จะ
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นามาปรับใช้กบั เด็ก 16แต่ท้ งั นี้หากจะต้องมีการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาทางอาญากับเด็กหรื อ
เยาวชนตามวิธีการปกติก็จาเป็ นจะต้องคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กไม่ต่างจากผูใ้ หญ่ทวั่ ไป ยกตัวอย่างคดี
ของเด็กชาย Gerald Gault ในคาพิพากษาคดี In re Gault17 ซึ่งรับรองหลักการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมาย Due Process ไว้เช่นเดียวกับคดีที่ผใู ้ หญ่เป็ นผูก้ ระทาความผิดโดยในวันที่ 8 พฤษภาคม
1964 นาย Gerald Gault อายุ 15 ปี ถูกควบคุมตัวโดยตารวจของมลรัฐอริ โซน่า ซึ่ งตารวจได้รับการ
แจ้งความจากเพื่อนบ้านของเด็กซึ่ งเป็ นผูห้ ญิงโดยเป็ นผูเ้ สี ยหายในขณะที่ตารวจมาถึงที่เกิดเหตุซ่ ึ ง
เป็ นบ้านของเด็กนั้นครอบครัวของเด็กไม่อยูบ่ า้ นเพื่อนบ้านของ
Gault กล่าวหาว่าเขานั้นใช้
โทรศัพท์มาพูดคุยกับเธอด้วยวาจาอันไม่สมควรทางเพศ ในเบื้องต้นผูพ้ ิพากษาศาลอาญาได้รับฟัง
ถึงความประพฤติจากนั้นจึงมอบหมายให้ผพู ้ ิพากษาศาลเยาวชนต่อไปโดยผูพ้ ิพากษาสอบถามถึง
เรื่ องโทรศัพท์และแม่ของ Gault ได้พยายามให้ลูกชายของตนกดเบอร์ โทรศัพท์น้ นั อีกครั้งหนึ่งซึ่ ง
Gault ก็กดเบอร์ โทรศัพท์ซ่ ึ งเป็ นเบอร์ เพื่อนของเขาเอง เมื่อผูพ้ ิพากษารับฟังข้อเท็จจริ งแล้ว Gault
ได้ถูกส่ งตัวไปสถานฝึ กอบรมจนบรรลุนิติภาวะอีกหลายวันต่อมาจึงได้กลับบ้านและกฎหมายของ
มลรัฐอริ โซน่ามิได้อนุญาตให้อุทธรณ์ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ กระบวนการการพิจารณา
คดีของศาลเยาวชนในคดีน้ ีมิได้ปฏิบตั ิตามหลักการตรวจสอบ (Due Process) ต่อมาจึงเกิดข้อโต้แย้ง
ในหลายประการเกี่ยวกับคดีน้ ีเช่น สิ ทธิ ที่จะได้รับการปรึ กษาทนายความ สิ ทธิ ที่จะไม่ให้การ
ปรักปราตนเอง สิ ทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อหา และสิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากศาลที่มีอานาจ
เหนือกว่า แต่กรณี ของ Gault ก็มิได้สิทธิ เช่นว่านั้น โดยในที่สุดแล้วทนายความของ Gault ได้ยนื่ ขอ
ออกหมายเรี ยกให้ส่งตัวผูท้ ี่ถูกคุมขังมาศาลต่อศาลฎีกาซึ่ งศาลได้ประชุมปรึ กษาแล้วเห็นว่าหลัก
Paren Pariae ซึ่ งเป็ นหลักกฎหมายที่วา่ รัฐเป็ นบิดาของเด็กซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งคุม้ ครองผูเ้ ยาว์และผูเ้ ยาว์
นั้นจะต้องได้รับประโยชน์จากกระบวนวิธีพิจารณาความ ซึ่ งมีความพิเศษจากศาลเยาวชนและไม่
เห็นด้วยกับคาพิพากษาคาสัง่ ที่ส่งตัว Gault ไปฝึ กอบรมโดยมีความเห็นว่าไม่มีลกั ษณะของการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย (Due process) และขัดต่อรัฐธรรมนูญ18
นอกจากนี้บทบาทของศาลเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
การอาศัยเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างองค์กรรวมถึงชุมชน เนื่องด้วยเหตุที่วา่ กระบวนการแก้ไข
บาบัด ฟื้ นฟู ของศาลเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้นมีรูปแบบอย่างไม่เป็ นทางการ แต่ท้ งั นี้

16

Judge Leonard P.Edwards, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, p.28.
17
in re gault 387 U.S : 87 S.CT.1428;18 L.Ed.2d 527 (1967)
18
William B.Wagel, Delinquency And Juvenile Control A Sociological Perspective (New
Jersey : Prentice – Hall. Inc (1989). pp.149-152.
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ต้องอาศัยเครื อข่ายความร่ วมมือเช่นการจัดตั้งสานักคดีเยาวชน (Intake officers) พนักงานคุม
ประพฤติ (Probation Officers) หรื อ นักสังคมสงเคราะห์ (Social Work Staff) ทาการสื บเสาะ
แสวงหาข้อมูลและค้นหาทางเยียวยาแก้ไขโดยบทบาทของศาลเยาวชนนั้นมีอานาจมากกว่าการสั่ง
คดีอาญาทัว่ ๆไปเช่นการสัง่ ให้ผเู ้ ยาว์ทาการบาบัดรักษา การสอดส่ องดูแลเด็กและเยาวชนแทนพ่อ
แม่ผปู ้ กครอง แต่เนื่องจากสังคมชาวอเมริ กนั เป็ นสังคมแบบเปิ ดได้ก่อปั ญหาความรุ นแรงมากขึ้นแต่
โดยเจตนารมณ์แล้วประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้แก่
เด็กและเยาวชนโดยเน้นการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนมาอย่างเนิ่นนานโดยภาพรวมแล้วศาล
เยาวชนมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยใช้วธิ ี การอย่างไม่เป็ นทางการและให้
ครอบครัว บิดา มารดา ของเด็กมาช่วยเหลือสนับสนุนศาลให้บรรลุวตั ถุประสงค์19
3.3 บทบาทของศาลเยาวชนในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามระบบกฎหมาย
ของประเทศนิวซีแลนด์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มีตน้ กาเนิดมาจากประเทศ
นิวซี แลนด์ถูกนามาใช้อย่างเนิ่นนานโดยชนเผ่าเมารี (Maori Rule) มีวธิ ีการโดยให้ชุมชนตัดสิ น
กันเองในความผิดที่บุคคลในชุมชนนั้นกระทาขึ้นโดยผ่านผูน้ าชุมชนในลักษณะสภาผูเ้ ฒ่า
จนกระทัง่ มาตรการดังกล่าวได้ถูกวิวฒั นาการนามาใช้กบั กรณี เด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดเพื่อ
ลดตราบาปจากการพิพากษาเด็กหรื อเยาวชนโดยศาลเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด์มีอานาจ
พิจารณาคดีในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิดโดยเด็กนั้นต้องมีอายุ 14 ปี ไม่เกิน 17 ปี โดย
ศาลเยาวชนถือเป็ นองค์กรตุลาการ เมื่อกล่าวถือวิธีการปฏิบตั ิต่อเด็กหรื อเยาวชนในประเทศ
นิวซีแลนด์มี 4 ระดับ20

19

จารัส รุ่ งเรื อง, “การนาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็ก (Juvenile Justice) : ศึกษากรณี การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group
Conferencing) ,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,2547), น. 116
- 118.
20
พิษณุ โหระกุล , “สิ ทธิของผูเ้ สี ยหายกับการมีส่วนร่ วมในการดาเนินคดีอาญาของรัฐ ศึกษา
เปรี ยบเทียบกรณี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2547), น. 115.
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(1) การเตือน การเตือนซึ่งถูกกระทาโดยเจ้าพนักงานตารวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กและ
ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะ (Youth aid officers) ซึ่ งการเตือนเช่นว่านั้นอาจออกเป็ น
จดหมายรวมถึงการติดตามผลเพื่อป้ องปรามการก่ออาชญากรรมของเด็กหรื อเยาวชน
(
2) การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ซึ่งจะถูกบังคับใช้โดย
เจ้าหน้าที่ตารวจและทาหน้าที่เป็ นผูฟ้ ้ องคดีต่อศาลในฐานะพนักงานอัยการด้วยถ้าความผิดนั้นเป็ น
การกระทาโดยเด็กหรื อเยาวชน แต่ท้ งั นี้ในมุมมองของประเทศนิวซี แลนด์ความแตกต่างระหว่างการ
หันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความแตกต่างกัน
โดยการหันเหคดีน้ นั มุ่งถึงการจากัดสิ ทธิ ของผูก้ ระทาความผิดที่จะเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมโดย
ศาลเป็ นสาคัญเพื่อที่จะลดปริ มาณคดีข้ ึนสู่ ศาลให้นอ้ ยที่สุดโดยใช้กระบวนการอื่นนอกจาก
กระบวนการทางตุลาการส่ วนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้วธิ ี การเยียวยาความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นให้กลับคืนดีดงั เดิม21
(3) การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conference) โดยมาตรการนี้จะ
นาไปใช้เมื่อการกระทาความผิดนั้นไม่สามารถใช้วธิ ี การเตือนดังกล่าวข้างต้น
(4) กระบวนการทางศาล โดยถือเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายที่จะนามาปรับใช้แก่เด็กหรื อ
เยาวชนที่กระทาผิด
ซึ่ งกฎหมายที่จะนามาปรับใช้แก่กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศนิวซี แลนด์
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเด็ก เยาวชน และครอบครัว ค .ศ. 1989 ( Children Young Person and Their
Families Act 1989) โดยกฎหมายฉบับนี้มีจุดเน้นย้าถึงการหลีกเลี่ยงการดาเนินคดีกบั เด็กและ
เยาวชนโดยศาลอย่างชัดเจน ประเภทข้อหาความผิดดังต่อไปนี้ที่สามารถนาเข้าสู่ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้22
(1) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีโทษจาคุกตั้งแต่สองปี ขึ้นไป
(2) ความผิดอื่นๆตามพระราชบัญญัติความผิดทางอาญาที่มีโทษจาคุกขั้นสู งไม่นอ้ ย
กว่าสองปี ขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็ดปี
แต่ไม่รวมถึงประเภทความผิดดังต่อไปนี้
(ก) ความผิดต่อกระบวนการยุติธรรม

21

สรวิศ ลิมปรังษี การไกล่เกลี่ยฟื้ นสัมพันธ์ในคดีอาญาประสบการณ์ของศาลนิวซีแลนด์ วารสาร
ศาลยุติธรรมปริ ทศั น์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2549, น. 45.
22
สรวิศ ลิมปรังษี การไกล่เกลี่ยฟื้ นสัมพันธ์ในคดีอาญาประสบการณ์ของศาลนิวซีแลนด์ วารสาร
ศาลยุติธรรมปริ ทศั น์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 7 สิ งหาคม 2549, น. 43-44.
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(ข) ความผิดเกี่ยวกับการศาสนา ศีลธรรม และความปลอดภัยสาธารณะ
(ค) ความผิดเกี่ยวกับการบุกรุ กเคหะสถาน
(ง) ความผิดที่ผเู ้ สี ยหายและจาเลยมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันอยู่

(on-going

Relationship)
(3) ความผิดต่อร่ างกาย รวมถึง ความผิดที่มีโทษจาคุกขั้นสู งเพียงหนึ่งปี
(4) ความผิดของบุคคลที่ขบั ขี่ยานพาหนะเป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
ความผิดเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะในลักษณะอันตรายจนเป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรื อ
เสี ยชีวติ และไม่หยุดช่วยเหลือ ความผิดฐานขับยานพาหนะโดยประมาทเป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
หรื อเสี ยชีวติ รวมทั้งมีเหตุฉกรรจ์ตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก ค .ศ. 1998 (Land Transport
Act 1998)
(5) ความผิดฐานคุกคามในทางอาญาตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาอันเป็ นการ
คุกคาม ค.ศ. 1997 (Harassment Act 1997)
(6) ความผิดฐานพกพาอาวุธปื น ความผิดฐานมีอาวุธปื นหรื อพกพาไปในทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานใช้อาวุธปื นโดยประมาทและปล่อยอาวุธปื นไว้ในที่
อันตรายตามพระราชบัญญัติอาวุธปื น ค.ศ. 1983 (Arms Act 1983)
ในกรณี บทบาทของศาลเยาวชนนั้นหากเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดมาปรากฏ
ตัวต่อหน้าศาลไม่วา่ ด้วยวิธีใดนั้น ศาลอาจสั่งให้ผปู ้ ระสานงานสาหรับเด็กและเยาวชนดาเนินการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวรวมถึงหามาตรการที่จะดาเนินการกับเยาวชนพร้อมทั้งทาแผนการประชุม
ขึ้นมา 23 กฎหมายฉบับนี้ยงั ให้อานาจกับตารวจเมื่อพบว่าเด็กหรื อเยาวชนมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ ยงต่อ
การกระทาความผิดทางอาญาความรับผิดชอบในการเฝ้ าติดตามซึ่ งเป็ นภารกิจหลักก็ตกอยูก่ บั ตารวจ
เช่นกัน 24 แต่ก่อนที่จะทาแผนนั้นจะมีการสัมภาษณ์ในทางลับระหว่างคลินิกที่ทาการบาบัดรักษา
ยกตัวอย่างเช่น Miriam Center ในเมือง Auckland ที่ทางานร่ วมกับศาลครอบครัวมาเป็ นเวลานาน
กว่า 10 ปี อันเป็ นการสอบถามเชิงค้นหาพยานหลักฐานและในขณะเดียวกันนั้นจะทาการ
บาบัดรักษาไปด้วยการบาบัดในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเข้าถึงเด็กและเยาวชนในขณะที่ผปู ้ กครองเด็กนั้นไม่
23

พิษณุ โหระกุล , “สิทธิของผู้เสียหายกับการมีสว่ นร่วมในการดาเนินคดีอาญาของรัฐ ศึกษา
เปรี ยบเทียบกรณีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2547), น. 120.
24
Stephen J.O’Driscoll. (n.d.).Youth Justice in New Zealand : A Restorative Justice Approach
to Reduce Youth Offending. Retrieved August ,6,2013 from
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/Rs_No75/No75_10VE_ O’Driscoll.pdf
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สามารถเข้าถึงได้จึงมีความจาเป็ นต้องจัดตั้งคลินิกขึ้นมา แต่การสัมภาษณ์น้ นั พบว่าเด็กที่ถูก
กระทบกระเทือนจิตใจนั้นเป็ นผลมาจากความล้มเหลวของครอบครัวและไม่ได้รับการเอาใจใส่ จาก
ผูป้ กครอง เมื่อรู ้สาเหตุเช่นว่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณา
ของศาลโดยรายงานดังกล่าวนั้นถือเป็ นพยานหลักฐานได้ส่วนหนึ่งในการดาเนินกระบวน
พิจารณา25แต่ท้ งั นี้การสัมภาษณ์ในทางลับดังกล่าวนั้นยังมีปัญหาอยูบ่ า้ ง เช่น
(
1) เนื่องด้วยการสัมภาษณ์ที่เป็ นทางลับในเบื้องต้นไม่สามารถเปิ ดเผยต่อศาล
ครอบครัวได้เมื่อเด็กนั้นไม่ยอมที่จะเปิ ดเผยความจริ งก็จะทาให้กระบวนการนั้นเกิดความล้มเหลว
(
2) การขาดทักษะของเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญที่อาจทาให้การสัมภาษณ์น้ นั สุ่ ม
เสี่ ยงต่อการต้องห้ามรับฟังเป็ นพยานหลักฐาน หรื อต้องด้วยบทตัวพยานหลักฐาน26
ในส่ วนของศาลนั้นจะใช้วธิ ี การประชุมกลุ่มครอบครัวเสมอแม้วา่ เด็กจะไม่รับ
สารภาพก็ตามโดยกฎหมายฉบับนี้ทาให้ผเู ้ สี ยหายได้รับการชดใช้และปรองดองกันระหว่าง
ผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาความผิด อีกทั้งยังมีส่วนร่ วมของหน่วยงานต่างๆเช่น ตารวจ ครอบครัว ที่
ปรึ กษากฎหมาย ผูเ้ สี ยหาย โดยอาจเข้ามาร่ วมเองหรื อส่ งตัวแทนมาก็ได้ โดยถือว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นสิ่ ง
สาคัญซึ่งต้องได้รับการชดใช้และคาขอโทษจากผูก้ ระทาความผิดซึ่งเป็ นเด็กหรื อเยาวชนอีกด้วย
โดยจากการสารวจพบว่าของผูเ้ สี ยหายจานวนไม่นอ้ ยได้รับการตอบสนองที่ดีจากการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวนี้ 27โดยผ่านผูป้ ระสานงานในกรณี ที่ศาลเยาวชนมีคาสัง่ ให้ประชุมกลุ่ม
ครอบครัวโดยให้ถือว่าการประชุมเช่นว่านั้นถูกกระทาภายใต้อานาจของศาลเพื่อมุ่งเน้นไปที่
สถาบันครอบครัวและในการประชุมกลุ่มครอบครัวนั้นครอบครัวเด็กที่กระทาความผิดจะต้องมี
มาตรการลงโทษต่อเด็กนั้นออกมาด้วยทั้งนี้มิใช่เรื่ องของการเยียวยาผูเ้ สี ยหายด้วยเงินและหากการ
กระที่ทาให้ผเู ้ สี ยหายถูกชดใช้ดว้ ยเงินก็จะทาให้ผเู ้ สี ยหายนั้นเสี ยความรู ้สึกเป็ นอย่างมาก โดยเมื่อมี
การประชุมกลุ่มครอบครัวและออกแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูรวมถึงมาตรการลงโทษกับเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิดแล้วนั้นยังต้องรายงานแผนแก้ไขดังกล่าวให้ศาลทราบด้วย 28รวมทั้งรายชื่อผู ้
25

Patsy Henderson “To Heed the Child’s Voice” Newzeland Law Journal Jury 2000 p. 267.
26
เพิ่งอ้าง,p. 272.
27
Donald Schimid Family Group Conferences Newzeland Law Journal September 2001 p. 318.
28
Children, Young Persons, and Their Families Act 1989
Article 30 Care and protection co-ordinator to seek agreement to decisions, recommendations,
and plans of family group conference
(b) where the conference was convened under section 19(2)(a) on the basis of a referral from
any body, organisation, or court

55
ประสานงานการดูแลติดตามการทาแผนนั้น 29 แต่หากว่าการประชุมกลุ่มนั้นไม่เป็ นผลสาเร็ จ
กล่าวคือตกลงกันไม่ได้ในระหว่างคู่กรณี ก็อาจให้มีการเลื่อนการเจรจาออกไปอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อ
พิจารณาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูน้ นั อีกครั้งหนึ่ง 30 ซึ่ งแผนที่นากลับมาพิจารณากันในระหว่างการ
ประชุมครั้งใหม่น้ นั อาจเป็ นแผนฉบับเก่าหรื อใหม่ก็ได้ 31และการตกลงครั้งที่สองยังไม่สามารถตก
ลงกันได้ในครั้งนี้ก็จะต้องรายงานให้ศาลทราบเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้คดีเข้าสู่ กระบวนการตามวิธี
ปกติต่อไป 32 เมื่อเด็กเยาวชนถูกนามาตัวมาขึ้นศาลเยาวชนคาแนะนาและขั้นตอนของการทาแผน
แก้ไขและแผนของการประชุมกลุ่มครอบครัวจะถูกนามาเสนอศาลต่อศาลเยาวชนให้มีคาสั่งอนุมตั ิ
ก่อนนาไปปฏิบตั ิ33
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ บทบาทของศาลเยาวชนตาม
Children, Young Persons, and Their
Families Act 1989 ศาลต้องให้ความสาคัญกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนซึ่ งเป็ นผลมา
จากข้อตกลงที่ได้จากการประชุมกลุ่มครอบครัว อีกทั้งยังมีอานาจทบทวนมาตรการภายหลังได้เมื่อ

(i) communicate that decision, recommendation, or plan to that body, organisation, or court, and
to every person who will be directly involved in the implementation of that decision, recommendation, or plan
29
Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 Article 30 (b) (ii) seek the agreement
of that organisation or body, and of every other person (other than a court) to whom that decision,
recommendation, or plan is communicated pursuant to subparagraph (i), to that decision, recommendation
30
Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 Article 30 (b) (3) Where a care and
protection co-ordinator is unable to secure agreement, under subsection (1), to a decision, recommendation, or
plan made or formulated by a family group conference, the care and protection co-ordinator may, for the
purpose of enabling that conference to reconsider that decision, recommendation, or plan, reconvene that
conference.
31
Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 Article 30 (b) (4) Any family group
conference reconvened under subsection (3) may confirm, rescind, or modify its previous decision,
recommendation, or plan, or rescind its previous decision, recommendation, or plan and make or formulate a
new decision, recommendation
32
Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 Article 30 (ii) (d) in any other case,
report the matter to a social worker : shall, where proceedings have been commenced under this Act in any
court in relation to the child or young person in respect of whom the conference was convened, report the
matter to that court
33
จารัส รุ่ งเรื อง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19, น. 101.
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เห็นว่าแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูน้ นั ไม่เหมาะสม34 ดังนั้นการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ของประเทศนิวซีแลนด์ซ่ ึงมีแนวคิดจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice) โดยผ่านมาตรการย่อยเช่น การหันเหคดี (Diversion) หรื อการประชุมกลุ่มครอบครัว
(Family Group Conference) ซึ่ งจะมีโอกาสให้ผเู ้ สี ยหายกับเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาผิดมาพบกัน
และผูก้ ระทาผิดมีโอกาสที่จะแสดงความรับผิดชอบที่จะชดใช้ในสิ่ งที่ตนกระทาให้ตอ้ งเสี ยหายและ
การชดเชยเช่นว่านั้นมิใช่ตวั เงินหากแต่เป็ นการสานึกในการกระทาที่เกิดขึ้นมาจากใจ
3.4 บทบาทของศาลเยาวชนในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามระบบกฎหมาย
ของประเทศฝรั่งเศส
การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศฝรั่งเศสมีหลักดั้งเดิมมาจาก
กฎหมายโรมันที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดเป็ นพิเศษแต่ยงั มิได้มีการแยกเด็กที่กระทาผิดออก
จากผูใ้ หญ่ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ได้มีกฎหมายเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดออกมาต่อมาวันที่
19 เมษายน 1898 ให้ศาลที่มีอานาจส่ งตัวเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดไปอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ผูป้ กครอง บุคคล สถาบัน หรื อองค์กร ช่วยเหลือสาธารณะ ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม 1912 ได้
กาหนดเขตอานาจของศาลเด็กและเยาวชนขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่ งถือว่าได้เป็ นกฎหมายที่มีววิ ฒั นาการ
ในการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กและเยาวชนมากทีเดียวและท้ายที่สุดของการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทาผิดของเด็กและเยาวชนที่ประสบผลสาเร็ จมากที่สุด ได้แก่ วันที่ 17 กรกฎาคม 1970 ซึ่ งถือว่า
เป็ นกฎหมายที่แก้ปัญหาได้มากที่สุดและให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เช่น เด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปี หากกระทาผิดทางอาญาไม่วา่ กรณี ใดๆไม่ตอ้ งรับโทษทาง
อาญา สาหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปี หากกระทาผิดทางอาญาจะได้รับโทษทางอาญาเพียง
บางส่ วนและให้ใช้มาตรการให้ความสาคัญทางด้านการศึกษามากกว่าการลงโทษเป็ นต้น 35 จะเห็น
ได้วา่ กฎหมายที่บงั คับใช้กบั เด็กที่กระทาผิดได้ถูกพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิม่ เติมหลายครั้งสาคัญ
เวลาต่อมาได้แก่วนั ที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1996 ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2002 และครั้งล่าสุ ดได้
แก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 5 มีนาคม ค .ศ. 2007 ในชื่อกฎหมายว่าด้วยผูก้ ระทาผิดซึ่ งเป็ นเด็ก

34

เพิ่งอ้าง, น. 103.
พรรณกรณ์ พรหมเพ็ญ, “ปั ญหาการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพของเด็กและเยาวชน
,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2548)น. 65.
35
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(Ordonnance n 45-174 du 2 févrrier 1945 relative a l’ enfance délinquante) โดยบทบาทของผู้
พิพากษาในประเทศฝรั่งเศสถือได้วา่ มีบทบาทมากเพราะผูพ้ ิพากษาต้องเข้าร่ วมการสอบสวนเรี ยกว่า
ผูพ้ ิพากษาสอบสวน ( Juge d’instruction) โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศส
แบ่งแยกอานาจหน้าที่ในการสอบสวนและการฟ้ องร้องคดีออกจากกันโดยให้ผพู ้ ิพากษาสอบสวน
36
นั้นมีอานาจในการสอบสวนแต่พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการฟ้ องร้องและดาเนินคดี
เมื่อ
พนักงานอัยการได้รับแจ้งว่ามีการกระทาความผิดจากตารวจแล้วพนักงานอัยการจะต้องแจ้งให้ผู ้
พิพากษาสอบสวนทราบเพราะพนักงานอัยการไม่มีสิทธิ ดาเนินคดีดว้ ยตนเอง ผูพ้ ิพากษาจึงมี
บทบาทมากแม้กระทั้งในชั้นสอบสวน37 โดยพิจารณาพยานหลักฐานเสี ยก่อนว่ามีมูลที่จะส่ งฟ้ องไป
ยังศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษา 38 ( Tribunal pour enfant) แต่ท้ งั นี้เคยมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ถึงบทบาทของผูพ้ ิพากษาสอบสวนที่เคยสอบสวนผูต้ อ้ งหานั้นไม่วา่ ผูต้ อ้ งหานั้นจะเป็ นเด็ก เยาวชน
หรื อ ผูใ้ หญ่น้ นั ไม่อาจนัง่ พิจารณาทาการไต่สวนในกระบวนวิธีพิจารณาอื่นๆได้อีก เช่น การ
สื บพยานไต่สวนคาร้องคาขอต่างๆได้อีก เนื่องจากอนุสัญญาสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพ ยุโรป ข้อ 6
เป็ นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่เปิ ดเป็ น
ธรรม เปิ ดเผย ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยศาลซึ่ งมีความเป็ นอิสระและเป็ นกลางผูพ้ ิพากษาจึงไม่
สามารถเป็ นผูพ้ ิพากษาสอบสวนและผูพ้ ิพากษาที่นงั่ พิจารณาในคดีเดียวกันนั้นได้จนกระทัง่ ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสได้มีคาวินิจฉัยที่ 147/2011 และ 635/2011 ได้วนิ ิจฉัยเกี่ยวกับเรื่ อง
สิ ทธิ ของประชาชนในการเข้าร่ วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและคาพิพากษาทางอาญา
สาหรับเด็กผูพ้ ิพากษานายเดียวของศาลเยาวชน (Juge des enfants) ที่ทาการสอบสวนและสั่งฟ้ อง
นั้นไม่สามารถนัง่ พิจารณา (Tribunal) ได้และซึ่ งหากฝ่ าฝื นก็จะเป็ นการขัดต่อคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจนกระทัง่ กระทรวงยุติธรรมของประเทศฝรั่งเศสได้มีหนังสื อเวียนเพื่อแจ้งให้ผู ้
พิพากษาปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว 39 แต่อย่างไรก็ตามผูพ้ ิพากษาสอบสวน
อาจใช้มาตรการพิเศษชัว่ คราวได้โดยส่ งเด็กไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ดูแล
36

อุดม รัฐอมฤต , บทบาทของอัยการในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.), น.83.
37
Michèle-Laure Rassat,Le Ministère Public entre Son Passé et Son Avenir, (Paris : Librairie
Générale de droit et de jurisprudence, 1974) p.227. อ้างถึงในอุดม รัฐอัมฤต
38
Bernard Poullin and Laurence Cirba, France : Note on the Juvenile Justice Juvenile Justice :
An international survey (Rome:United Nations Social Defence Research Institute,1976), p. 145.
39
Bulltin office Du Ministtère de la justice et des Libertés Circulaire d’orientation du 31
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ก่อนก็ได้แต่เมื่อคดีอยูใ่ นชั้นพิจารณาศาลที่พิจารณาคดีน้ นั ก็สามารถใช้มาตรการนั้นระหว่าง
พิจารณาได้โดยระเบียบ หรื อ กฎหมายที่ใช้บงั คับนั้นจะเหมือนกับกรณี ที่ผใู ้ หญ่กระทาผิดแต่ในคดี
ที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาผิดในโอกาสแรกคือศาลต้องแจ้งให้บิดา มารดา ผูป้ กครองทราบโดย
บทบาทของศาลในชั้นพิจารณาสามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชัว่ คราวเพื่อ
ช่วยเหลือควบคุมดูแล และให้การศึกษาโดยใช้มาตรการให้การศึกษาแก่ผกู ้ ระทาผิดที่เป็ นเด็กได้40
จากการศึกษาพบว่าประเทศฝรั่งเศสให้ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาที่เด็กหรื อ
เยาวชนกระทาผิดด้วยการศึกษาและในบทบัญญัติมาตราเดียวกันนั้นเองให้อานาจศาลพิจารณา
พิพากษาจาคุกไม่วา่ จะเป็ นกรณี รอการลงโทษหรื อไม่ และหากจะพิพากษาจาคุกแล้วศาลจะต้องให้
เหตุผลเช่นว่านั้นในคาพิพากษาโดยชัดแจ้งและในกฎหมายฉบับนี้ยงั มีการใช้มาตรการความตกลง
ในทางอาญาในหลักกฎหมายชะลอการฟ้ องมาใช้บงั คับกับเด็กหรื อผูเ้ ยาว์ที่มีอายุอย่างต่า 13 ปี 41
โดยในชั้นก่อนฟ้ องนั้นประเทศฝรั่งเศสมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความตกลงในทางอาญา (La
composition pénale) ประกาศใช้เป็ นกฎหมายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค .ศ 1999 แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 41-2 และ 41-3 ซึ่งโดยภายหลังจากที่
ผูต้ อ้ งหาให้การรับสารภาพและยินยอมรับข้อเสนอของพนักงานอัยการแล้วพนักงานอัยการจะต้อง
ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอ โดยศาลจะทาหน้าที่พิจารณาคาร้องของพนักงาน
อัยการ ได้แก่ ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลนั้นๆ โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสมองว่า ใน
กระบวนการนั้นๆศาลยุติธรรมมีบทบาทมากโดยวินิจฉัยไว้ในปี
1995 ว่าคาสั่งทางอาญา
(L’injonction pénale) หากไม่มีศาลเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการใช้มาตรการกระบวนการนั้นจะ
ขัดกับรัฐธรรมนูญ แม้จะมีนกั วิชาการบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีความจาเป็ นอันใดเนื่องจากเป็ น
การเพิ่มภาระของศาลให้หนักขึ้น42
แต่ความตกลงทางอาญาเช่นว่านี้พนักงานอัยการต้องเสนอต่อผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชน
โดยผูพ้ ิพากษานายเดียวมีอานาจรับคาร้องขอไว้พิจารณาและศาลมีอานาจในการฟังผูต้ อ้ งหา
ผูเ้ สี ยหาย และทนายความของคู่ความทั้งสองฝ่ ายและอาจมีคาสั่งอนุญาตโดยศาลจะต้องให้ศาลเห็น
ด้วยกับคาร้องของพนักงานอัยการเสี ยก่อนแต่อย่างไรก็ตามอาจมีการร้องขอให้ไต่สวนความตกลง
เช่นว่านั้นก็ได้หรื อถ้าศาลเห็นเองก็สามารถมีคาสั่งให้ไต่สวนได้แล้วจึงส่ งคาวินิจฉัยไปยังเด็กและ
40

Ordonnance n 45-174 du 2 févrrier 1945 relative a l’enfance délinquante Article 2
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Jean Pradel, Procédure penal, (Cujas,edition, 2000/2001), p.210 อ้างใน อุทยั อาทิเวช , “การใช้
ดุลยพินิจของพนักงานอัยการกับการลดปริ มาณคดีของศาลในประเทศฝรั่งเศส (2),” วารสารยุติธรรม ฉบับที่ 1 ปี ที่
4(ตุลาคม-พฤศจิกายน2546) , น.39.
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ผูแ้ ทนของเด็กโดยคาสั่งของศาลเช่นว่านั้นถือเป็ นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้
อย่างไรก็ตาม
พนักงานอัยการอาจเสนอมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อให้ศาลเห็นชอบและรับรองด้วยคือ ( 1) การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเป็ นประชาชนที่ดี
(
2) ให้เรี ยนหนังสื อ หรื อ ฝึ กหัดทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
(
3) เชื่อฟังคาสั่งศาลที่ได้มีมาก่อนหน้านั้นให้อยูใ่ นสถาบันอันใดอันหนึ่งในแบบเปิ ด
หรื อแบบปิ ดหรื อฝึ กหัดทางวิชาชีพ
(
4) ได้รับคาปรึ กษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา
(
5) ลงโทษตามมาตรการให้ทากิจกรรมตามวันที่กาหนด
แต่ท้ งั นี้ยงั มีมาตรการอื่นๆอีกที่สามารถใช้กบั เด็กที่กระทาผิดเช่นการชดใช้ค่าเสี ยหาย
44
บังคับให้เรี ยนหนังสื อ จาคุก ปรับ ตักเตือนและส่ งให้ผปู ้ กครอง เป็ นต้น
โดยศาลที่มีอานาจ
พิจารณาในคดีที่เด็กกระทาผิดมี 5 ระดับชั้นศาลซึ่ งจะขออธิ บายดังต่อไปนี้
(
1) ในคดีที่ผพู ้ ิพากษานายเดียว สาหรับคดีอาญาทัว่ ไป (Juge de proximité) มีอานาจ
พิจารณาพิพากษาความผิดระดับล่างที่มีความร้ายแรงระดับ 1 – 4 (Contravention de la 1 à la 4
class)
(
2) องค์คณะผูพ้ ิพากษาในคดีอาญาทัว่ ไป (Tribunal de police) ที่มีความผิดระดับล่าง
ที่มีความร้ายแรงระดับ 5 จะสังเกตได้วา่ ผูพ้ ิพากษาในศาลอาญาที่พิจารณาในการกระทาความผิด
ระดับล่างก็มีอานาจพิจารณาหรื อพิพากษาในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาผิดได้โดยไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นอานาจของผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนโดยเฉพาะ
(
3) ผูพ้ ิพากษานายเดียวของศาลเยาวชน (Juge des enfants) มีอานาจพิจารณาพิพากษา
ในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาผิดระดับล่างร้ายแรงระดับ 5 ถึงความผิดระดับกลาง (délits)
(
4) องค์คณะผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชน (Tribunal pour enfants) มีอานาจพิจารณา
พิพากษาในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาผิดในความผิดระดับล่างที่มีความร้ายแรงระดับ 5 อัตรา
โทษระดับกลาง อัตราโทษระดับสู งหรื อคดีอุจฉกรรจ์ (Crimes)
(
5) ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน (Cour d’assises de mineurs) มีอานาจพิจารณา
พิพากษาในคดีอุจฉกรรจ์ที่เยาวชนกระทาผิดมีอายุ 16 – 18 ปี
ทั้งนี้หากจาเลยประสงค์ที่จะอุทธรณ์คาพิพากษาก็สามารถที่จะกระทาได้โดยยืน่
อุทธรณ์ต่อองค์คณะพิเศษในศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชน (Chambre spéciale des mineurs ( Cour
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d’appel) โดยจะรับอุทธรณ์คาพิพากษาจากศาลที่พิจารณาคดีอาญาทัว่ ไป (Tribunal de police) จาก
การพิจารณาของผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนนายเดียว (Juge des anfants) และ องค์คณะผูพ้ ิพากษาศาล
เยาวชน (Tribunal pour enfants)45 ในกรณี ที่มีการกระทาผิดอาญาด้วยไม่วา่ ผูก้ ระทาผิดจะเป็ นเด็ก
หรื อผูใ้ หญ่แต่ถา้ เด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปี กระทาผิดอาญาห้ามผูพ้ ิพากษาที่ตดั สิ นคดีตดั สิ นลงโทษทาง
อาญาจะกระทาได้เพียงส่ งตัวไปฝึ กอบรมหรื อมอบให้บุคคลหรื อองค์กรที่เหมาะสมนาตัวไปเลี้ยงดู
จะกว่าจะอายุ 21 ปี บริ บูรณ์โดยการสอบสวนอาจใช้วธิ ีการที่หลากหลายในการตรวจสอบเพื่อ
วิเคราะห์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพจิตระบบประสาทหรื อมีการสังเกตพฤติกรรม และในการ
พิจารณาคดีเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาผิดต้องคานึงถึงสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนนั้นเป็ นสาคัญ
ต้องมีทนายความที่ปรึ กษากฎหมายอยูด่ ว้ ยเสมอและเด็กนั้นมีสิทธิ ที่จะพบกับที่ปรึ กษากฎหมายได้
ทันทีเมื่อปรากฏตัวต่อศาลโดยบทบาทของศาลในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในการพิพากษา
สามารถทาได้สองแบบคือ
(
1) รู ปแบบเปิ ด กล่าวคือเป็ นรู ปแบบที่ไม่ใช่สถานที่ฝึกอบรมหรื อควบคุมตัวแบบ
หนาแน่นโดยเด็กจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบิดามารดา ผูป้ รกครอง หรื อผูร้ ับผิดชอบดูแลเด็กนั้น
(
2) รู ปแบบปิ ดเป็ นรู ปแบบที่กกั ตัวเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาผิดไว้ชวั่ คราวเพื่อรักษา
สภาพของพยานหลักฐาน หรื อ ปกป้ องพยาน หรื อ ป้ องกันการสมคบกับเด็กอื่นเพื่อกระทาผิดซ้ าแต่
ทั้งนี้ศาลอาจปล่อยตัวเด็กนั้นได้โดยมีเงื่อนไข 46และในส่ วนของการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่
กระทาผิดซึ่ งถือเป็ นการฝึ กอบรมอย่างหนึ่งสาหรับการคุมประพฤติจะใช้เจ้าหน้าที่ที่เรี ยกว่าเจ้า
พนักงานคุมประพฤติซ่ ึ งมีความชานาญในด้านสังคมสงเคราะห์เป็ นผูด้ าเนินการและอยูภ่ ายใต้การ
บังคับบัญชาของศาลรวมถึงมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติที่เป็ นอาสาสมัครด้วย47
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Gualino, L’essentiel de la Procédure Pénale (Paris:Gualino éditeur,Lextenso éditions , 2010),
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3.5 บทบาทและอานาจหน้ าทีข่ องศาลเยาวชนในประเทศไทย
ในกรณี ที่เด็กและเยาวชนกระทาผิดหากมิได้มีการแก้ไขปั ญหาให้ถูกต้องและ
เหมาะสมอาจทาให้เด็กหรื อเยาวชนมีความประพฤติที่ไม่ดีจนเป็ นนิสัยซึ่ งอาจทาให้ยากต่อการ
แก้ไขได้จนทาให้กลายเป็ นอาชญากรในที่สุดเมื่อเติบโตขึ้นอาจทาให้เกิดผลร้ายต่อสังคมและ
ส่ วนรวมจนกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของประเทศชาติ 48 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็ นศาล
ที่ต้ งั ขึ้นสาหรับพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเด็กหรื อเยาวชนในคดีอาญาและผูเ้ ยาว์ในคดีแพ่งโดยมี
เจตนารมณ์เพื่อคุม้ ครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในส่ วนคดีอาญาและเพื่อคุม้ ครองส่ วนได้เสี ย
ของผูเ้ ยาว์ในคดีแพ่ง 49มีเจตจานงเพื่อให้วธิ ี การสาหรับใช้กบั เด็กและเยาวชนให้เหมาะสมเป็ นรายๆ
ไป โดยมีหลักดาเนินงานที่มุ่งไปในทางหามูลเหตุที่ทาให้เด็กหรื อเยาวชนกระทาผิดในคดีอาญาแล้ว
จึงใช้วธิ ี การแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟูมากกว่าที่จะลงโทษเด็กหรื อเยาวชนและในคดีแพ่งก็ยดึ หลักการเพื่อ
ระวังรักษาผลประโยชน์ให้กบั ผูเ้ ยาว์ในเรื่ องสิ ทธิ และทรัพย์สินการดาเนินงานของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจึงเป็ นการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็ นพลเมืองดีและส่ งผลให้เกิดความ
ปลอดภัยและสงบสุ ข 50 โดยแนวทางของการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนในสมัยอดีตก่อนที่จะมา
เป็ นศาลเยาวชนและครอบครัวในปั จจุบนั มีแนวทางในการจัดตั้งศาลว่าศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็ น
ศาลคดีอาญาปนแพ่ง กล่าวคือมีอานาจพิพากษาคดีอาญาที่เด็กหรื อเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
และมีอานาจชาระคดีแพ่งในส่ วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 5 ลักษณะครอบครัว
เช่น คดีฟ้องหย่า ร้องขอให้ศาลมีคาสัง่ อนุญาตในการร้องขอเกี่ยวกับการทานิติกรรมของผูเ้ ยาว์ 51
หรื อ ฟ้ องขอถอนอานาจปกครองบุตรเป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ศาลเยาวชนและครอบครัวยังคุม้ ครอง
ส่ วนได้เสี ยของผูเ้ ยาว์และคุม้ ครองสถานภาพการสมรสของสามีภรรยาอีกด้วย รวมถึงการใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรื อเยาวชนเป็ นรายบุคคลไปเพื่อ
มุ่งที่จะหาทางแก้ไขปั ญหาอย่างแท้จริ งเพราะเนื่องจากสาเหตุของการกระทาผิดของเด็กหรื อเยาวชน
48

ประภาส อวยชัย , บทบาทของศาลคดีเด็กและเยาวชนกับความมัน่ คงแห่งชาติ (พระนคร:โรง
พิมพ์ธรรมศาสตร์ , 2517), น. 127
49
อัจฉรี ยา ชูตินนั ท์, กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชนและคดีครอบครัว (กรุ งเทพ:สานักพิมพ์วญ
ิ ํู
ชน , 2549), น. 63
50
ปราณี ต ปิ ยสิ รานนท์, เอกสารเผยแพร่ บทบาทของศาลคดีเด็กและเยาวชนในการดาเนินคดีเด็ก
และเยาวชน : ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศาลคดีเด็กและเยาวชน - สถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก (กรุ งเทพ: ครบรอบ 90 ปี
วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม, โรงพิมพ์พรานนกการพิมพ์), น. 71.
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มีความแตกต่างกันไปดังนั้นรู ปแบบของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงเป็ นการให้ความยุติธรรมใน
รู ปแบบสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องใช้วธิ ีการหลากหลายเพื่อนามาบังคับใช้แทนการลงโทษใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงเกณฑ์และข้อปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นทางการซึ่ งแตกต่างจาก
วิธีการของการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผูใ้ หญ่เป็ นอย่างมาก
3.5.1 การพิจารณาคดี
ในการพิจารณาคดีอาญาในกรณี ที่จาเลยเป็ นเด็กหรื อเยาวชนซึ่งในลักษณะพิเศษของ
การพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงไม่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาความอาญาโดยเคร่ งครัด โดยให้ใช้ถอ้ ยคาที่เข้าใจง่ายโดยถ้อยคาเช่นว่านั้นอาจเกิดขึ้นโดย
การที่ศาลถามจาเลยรวมทั้งการบรรยายฟ้ องของพนักงานอัยการด้วยแต่ก็มิใช่วา่ จะต้องง่ายจนถึง
ขนาดที่ทาให้เด็กหรื อเยาวชนไม่เข้าใจถึงสาระสาคัญของคาฟ้ อง 52ซึ่ งแท้จริ งแล้วมีความมุ่งหมายที่
จะให้เด็กเข้าใจถึงการพิจารณาของศาลเป็ นสาคัญ ดังนั้นจะเห็นได้จากการที่มีความบัญญัติไว้วา่ ให้
ใช้ภาษาง่ายๆให้จาเลยเข้าใจ53อีกทั้งลักษณะพิเศษของการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนซึ่ งถูกบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 11954 โดยเป็ นการพิจารณาคดีที่ให้ความสาคัญแก่สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรื อ
เยาวชนเพื่อให้กลับตัวเป็ นพลเมืองดียงิ่ กว่าการลงโทษ กล่าวคือควรจะได้รับการฝึ กอบรมและสัง่

52

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2505 โจทก์บรรยายฟ้ องว่า "จาเลยบังอาจลักเอาธนบัตรของชายผูม้ ี
ชื่อไปโดยเจตนาทุจริ ตโดยจาเลยล้วง กระเป๋ าชายผูม้ ีชื่อเพื่อลักทรัพย์" ดังนี้ เป็ นฟ้ องเคลือบคลุม เพราะเห็นได้วา่
ยังไม่มีความหมายแน่นอนพอที่จะเข้าใจได้วา่ ชายผูม้ ีชื่อนั้น หมายถึงบุคคลใดโดยเฉพาะ แม้โจทก์ไม่สามารถ
ทราบชื่อ ก็น่าจะกล่าวบรรยายข้อเท็จจริ งและรายละเอียดเกี่ยวกับชายผูน้ ้ นั ให้พอที่จะ ทาให้ฟ้องของโจทก์มีความ
แน่นอนขึ้น ไม่เกิดความสับสนหลงผิดแก่จาเลยได้ ในคดีที่จาเลยเป็ นเด็กนั้น แม้ตามพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 44 จะให้ศาลพยายามกระทาโดยไม่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาโดย เคร่ งครัดก็ตาม แต่แท้ที่จริ งมาตรานี้ก็เป็ นบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองและประโยชน์แก่เด็ก มีความ
มุ่งหมายที่จะให้เด็กเข้าใจการพิจารณาของศาลเป็ นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากที่มีความบัญญัติไว้ดว้ ยว่า "ให้ใช้ภาษา
ง่ายๆ ให้จาเลยเข้าใจ" โจทก์จึงชอบที่จะบรรยายฟ้ องให้ละเอียดเพื่อช่วยให้จาเลยซึ่งเป็ นเด็กเข้าใจ ข้อหาโดยชัด
แจ้งด้วย
53
สมชัย ฑีฆาอุตมากร , พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 (กรุ งเทพ:สานักพิมพ์พลสยามพริ้ นติ้ง , 2554), น. 229.
54
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
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สอนแทนการลงโทษ 55อีกทั้งยังมีลกั ษณะพิเศษในส่ วนของตัวผูพ้ ิพากษาที่นงั่ พิจารณาคดีซ่ ึ งได้รับ
การคัดเลือกมาแล้วว่าจะต้องเป็ นข้าราชการฝ่ ายตุลาการซึ่ งเป็ นผูม้ ีอธั ยาศัยและความประพฤติ
เหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนและเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาครอบครัว 56 แต่แม้จะมีการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะมาทาหน้าที่ผพู ้ ิพากษาแล้วแต่ผพู ้ ิพากษาที่
ได้รับการคัดเลือกมานั้นอาจจะยังคงติดวิธีการหรื อแนวความคิดที่มุ่งมัน่ หรื อมองปั ญหาไปในด้าน
ตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวโดยลืมคานึงถึงปั ญหาเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนนั้นอาจขาด
ประสบการณ์ในการทาความเข้าใจถึงความรู ้สึกของเด็กและเยาวชนนั้นจึงจะต้องมีผพู ้ ิพากษา
สมทบเพื่อช่วยให้ผพู ้ ิพากษาได้ใช้ดุลพินิจในการที่จะมีคาสั่งหรื อคาพิพากษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ได้ถูกต้องแท้จริ งตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้น 57 โดยลักษณะพิเศษ
ของการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวผูพ้ ิพากษา พนักงานอัยการ ที่ปรึ กษา
กฎหมายจะไม่สวมครุ ยผูพ้ ิพากษาหรื อครุ ยเนติบณั ฑิตซึ่ งจะแตกต่างจากการดาเนินคดีอาญาหรื อคดี
แพ่งทัว่ ไปในศาลแพ่งหรื อศาลอาญา โดยมาตรา 108 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ซ่ ึ งคงหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 73 เดิม ซึ่ งยืนยันในหลักการเดิมที่วา่ ใน
ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให้ทาเป็ นการลับซึ่ งมีเจตนารมณ์ที่มุ่งจะแก้ไขเด็ก
หรื อเยาวชนให้กลับตัวเป็ นคนดีและสามารถอยูร่ ่ วมกับสังคมได้โดยไม่มีปมด้อยและไม่ตอ้ งการให้
มีการประจานเด็กหรื อเยาวชนศาลเยาวชนจึงไม่อนุญาตให้บุคคลผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องรับฟังการพิจารณา
อันเป็ นการแตกต่างกับการพิจารณาในศาลแพ่งหรื อศาลอาญาโดยในคดีดงั กล่าวบุคคลทัว่ ไป
สามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้เพราะเป็ นการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผย58 ดังนั้นการพิจารณาในคดีที่
เด็กหรื อเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดการพิจารณาจึงต้องคานึงถึงสวัสดิภาพเด็กและอนาคตของ
เด็กอีกทั้งต้องทาเป็ นการลับและต้องทาในห้องพิจารณาที่จดั ไว้เป็ นพิเศษไม่ปะปนกับห้องพิจารณา
ในคดีอาญาและไม่จาต้องดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่ งครัดรวมถึงการบรรยาย
55
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สมชัย ฑีฆาอุตมากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, น. 238.
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กาชัย ก้องเกียรติกลุ , เอกสารเผยแพร่ ผูพ้ ิพากษาสมทบในศาลคดีเด็กและเยาวชนกับทัศนะบาง
ประการที่มีส่วนร่ วมในการสงเคราะห์และพัฒนางานของศาลคดีเด็กและเยาวชน : ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศาลคดี
เด็กและเยาวชน - สถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก (กรุ งเทพ: ครบรอบ 90 ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม, โรงพิมพ์
พรานนกการพิมพ์), น. 41-42.
58
อัจฉรี ยา ชูตินนั ท์, กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชนและคดีครอบครัว (กรุ งเทพ:สานักพิมพ์วญ
ิ ํู
ชน , 2549), น. 185
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ฟ้ องของพนักงานอัยการด้วยที่จะต้องใช้ถอ้ ยคาง่ายเพื่อให้จาเลยซึ่ งเป็ นเด็กหรื อเยาวชนเข้าใจการ
กระทาผิดอย่างง่ายๆ
3.5.2 การพิพากษา
การพิพากษาคดีอาญาซึ่ งเด็กหรื อเยาวชนต้องหาว่ากระทาผิดศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมุ่งที่จะพิพากษาโดยคานึงถึงสวัสดิภาพ (Welfare) ของเด็กและเยาวชนเป็ นสาคัญทั้งนี้
ต้องพิเคราะห์ถึงอายุ สติปัญญา สภาพแวดล้อมของจาเลยซึ่งเป็ นเด็กหรื อเยาวชนเป็ นรายบุคคลโดย
คานึงถึงอนาคตของเด็กด้วยซึ่ งอาจมีความสมควรที่จะต้องได้รับการแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟูหรื อเข้ารับ
การฝึ กอบรม สั่งสอน ขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เด็กหรื อเยาวชนกลับตัวเป็ นพลเมืองดียงิ่ กว่าการ
ลงโทษ 59 โดยหากศาลเยาวชนจะพิพากษาลงโทษเด็กหรื อเยาวชนนั้นจะต้องพิพากษาควบคู่กบั
รายงานการสื บเสาะและความเห็นของผูอ้ านวยการสถานพินิจ 60ด้วย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ศาลเยาวชนมี
ความจาเป็ นที่จะต้องทางานควบคู่ไปกับสถานพินิจซึ่ งเป็ นกลไกสาคัญของระบบงานศาลเยาวชน
และครอบครัวในอันที่จะพิทกั ษ์คุม้ ครองแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู61 โดยลักษณะพิเศษของการพิพากษาคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครัวมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปั ญหาของเด็กและเยาวชนในแต่ละคดีเป็ นสาคัญ
โดยพิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระทาผิดของจาเลยในแต่ตวั บุคคลแม้วา่ เด็กหรื อเยาวชนจะร่ วมกัน
กระทาผิดก็ตามนับว่าเป็ นลักษณะพิเศษและมีความชอบธรรมมากที่สุด 62และทั้งนี้อาจมีการยกฟ้ อง
โดยมีเงื่อนไขได้ซ่ ึ งเป็ นกรณี ที่ศาลเห็นว่าจาเลยมิได้กระทาผิดตามฟ้ องหรื อมีเหตุยกเว้นโทษตาม
กฎหมายแต่ศาลสามารถกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรื อเยาวชนนั้นก็ได้ 63 ซึ่ง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 138
ซึ่ งเป็ นบทบาทของศาลเยาวชนในการที่จะกาหนดเงื่อนไขในคาพิพากษาเพื่อคุมความประพฤติของ
จาเลยที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชนแต่ท้ งั นี้เพียงเท่าที่จาเป็ นเท่านั้นและต้องสั่งภายในอนุมาตรา (1)-(8)
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เพิ่งอ้าง, น. 199
60
สมชัย ฑีฆาอุตมากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, น.130.
61
ดุษฎีห์ ลีละเมียร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น. 51.
62
พฤษภา พนมยันต์ , “ดุลพินิจในการพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด ,” (รายงาน
ผลงานส่วนบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่ นที่
12
วิทยาลัยข้าราชการตุลาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2552), น. 30-31.
63
ทัศนีย ์ ปลอดเปลี่ยว , “ข้อสังเกตบางประการในการดาเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน ,”
วารสารอัยการ 15, 172 (มิถุนายน 2535), 134.

65
เท่านั้นเพื่อป้ องกันการใช้ดุลพินิจในการพิพากษาที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็ก
เป็ นสาคัญโดยพิพากษาจากผลที่อาจเกิดกับเด็กก็น่าจะอนุมานได้วา่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
เด็กและเยาวชน64
3.5.3 การแก้ ไขบาบัดฟื้ นฟู
เดิมการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนเป็ นภารกิจของสถานพินิจแต่เมื่อ
ภายหลังมีการแยกสถานพินิจออกจากศาลเยาวชนและครอบครัวทาให้เกิดช่องว่างในการที่จะดูแล
เด็กซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากโดยเด็กที่กระทาผิดที่คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีให้อยูใ่ นอานาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวโดยสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาคดีแล้วให้ส่งตัวเด็กและเยาวชนไปรับการ
แก้ไขบาบัดฟื้ นฟูพร้อมกับการพิจารณาปล่อยตัวชัว่ คราว 65 ซึ่ งกฎหมายได้ให้อานาจไว้วา่ อย่า
พิพากษาในทันที ซึ่ งการรี บร้อนพิพากษานั้นอาจเป็ นการขี้ขาดอนาคตของเด็กหรื อเยาวชนนั้นได้ซ่ ึ ง
ประเทศไทย โดยสานักงานศาลยุติธรรมได้จดั ตั้งโครงการศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพเด็กเยาวชนใน
ครอบครัว “ตุลาการเฉลิ มพระเกียรติ ” ขึ้นโดยใช้โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเป็ นที่ต้ งั ของ
ศูนย์ และเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สานักงานศาลยุติธรรม โดยใช้
แนวทางใหม่ในการบาบัดแก้ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่กระทาผิดและมีปัญหา ซึ่ งมี
โครงการที่เรี ยกว่า Community Psycho Prophylactic Program for Children and Family เป็ น
โครงการบาบัดแก้ไขทางกายและทางจิตของชุมชนเพื่อเด็กเยาวชน และครอบครัวโดยมีชุมชนเป็ น
พื้นฐานโดยโครงการของศาลเยาวชนที่ได้กระทาอยูน่ ้ นั แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มคือ
(
1) โครงการป้ องกัน เป็ นโครงการทัว่ ไป เช่น การจัดค่ายเยาวชน ค่ายทหาร อบรม
ธรรมมะ แข่งกีฬา ซึ่ งเรี ยกว่า Community Based Treatment หมายความถึงการเข้าถึงชุมชนเป็ น
สาคัญ
(
2) โครงการแก้ไข เป็ นโครงการให้คาแนะนาปรึ กษาเรี ยกว่า Youth and Counseling
โดยแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มเยาวชนและครอบครัวทัว่ ไปที่ถือเป็ นกลุ่มเสี่ ยง และกลุ่ม
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จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, “การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กโดยหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามมาตรา 3
(1) แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก ค .ศ. 1989,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551)น. 182.
65
พนิดา ชินสุวพลา, “การศึกษาแนวทางการสงเคราะห์ฟ้ื นฟูเยาวชนโดยวิธีการชุมชนบาบัดของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,” (การค้นคว้าวิจยั ทางอิสระทางการจัดการ โครงการทวิปริ ญญาโทรัฐประศาสน
ศาสตร์และบริ การทางธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2548),น. 15.

66
เยาวชนที่มีปัญหาเพราะครอบครัวมีปัญหาเฉพาะกลุ่มนี้ไม่ตอ้ งอยูป่ ระจาโดยให้มาเช้าและกลับบ้าน
ตอนเย็นได้ได้โดยการจัดกิจกรรมก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องจัดทุกวันหรื อจะให้มาพบทุกๆ 2 วันก็ได้66
(
3) โครงการบาบัดฟื้ นฟู การบาบัดฟื้ นฟูต่างจากการให้คาแนะนาปรึ กษาคือ
1. มีความเสี่ ยงที่สูงมาก ไม่ใช่เสี่ ยงโดยปรกติ มิใช่เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมี
ปั ญหาเฉยๆแต่ได้แก่เด็กที่มีความเสี่ ยงสู งเช่นไม่มีพอ่ แม่ และเด็กเร่ ร่อน
2. ปรับพฤติกรรมทางอารมณ์เป็ นพิเศษ คือ อยูก่ บั พ่อแม่ ชุมชน หรื อสังคมไม่ได้
ต้องได้รับการบาบัดเป็ นพิเศษ เช่น การจัดกลุ่มบาบัดเป็ นเวลา 1 สัปดาห์หรื อ 5 วันเป็ นเดือน หรื อ
เป็ นปี แล้วแต่สภาพของเด็กและเยาวชนนั้นแต่ไม่จาเป็ นที่จะต้องอยูป่ ระจา67
สรุ ปได้วา่ การแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเป็ นเป้ าหมายหนึ่งของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่ ง
ก่อนที่ประเทศไทยจะมีกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนตามแนวคิดสากลประเทศไทย
ได้มีแนวความคิดในการจัดตั้งศาลพิเศษเฉพาะด้านเพื่อพิจารณาคดีอาญาที่ผกู ้ ระทาผิดอายุไม่ถึง 18
ปี บริ บูรณ์ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ
.ศ. 2499
จนกระทัง่ มาถึงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพิทกั ษ์ปกป้ องคุม้ ครองสวัสดิภาพและประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็ก
และเยาวชนให้เห็นการแก้ไขปรับปรุ งพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็ นคนดีและ
สามารถกลับคืนสู่ สังคมได้อนั เป็ นการแก้ไขฟื้ นฟูแบบเปิ ดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเล็งเห็นว่า
เด็กและเยาวชนควรเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือในครอบครัวของตนเองและสังคมมิใช่
เติบโตในสถานที่ฝึกอบรมโดยศาลเยาวชนมีแนวทางแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนสามารถ
กลับตนเป็ นคนดีได้ 68จึงต้องมีการจาแนกความร้ายแรงของการประกอบอาชญากรรมออกเป็ น 2
ประเภท
(
1) กรณี มีลกั ษณะพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง โดยเด็กที่กระทาผิดเนื่องมาจากสาเหตุ
ปั ญหาครอบครัวก็จะดาเนินการให้เข้าครอบครัวสัมพันธ์พบนักจิตวิทยาโครงการฝึ กอาชีพและ
จัดหางานให้ไปทางานกับสถานประกอบการของเครื อข่าย
-การกระทาผิดเนื่องจากปั ญหาของเด็กและเยาวชนนั้นเองก็จะดาเนินการให้เข้า
โครงการค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ (ค่ายทหาร) โครงการเยาวชนสัมพันธ์ (องค์การด้านเด็ก )
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เพิ่งอ้าง, น. 16.
เพิ่งอ้าง, น. 17.
68
ภิญโญ แสงภู่, “การฟื้ นฟู แก้ไข และป้ องกันการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน ,” (รายงาน
ผลงานส่วนบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่ นที่
12
วิทยาลัยข้าราชการตุลาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2550), น. 40.
67

67
โครงการฝึ กอาชีพ โครงการบรรพชาสามเณร รวมถึงโครงการค่ายธรรมมะหรื อบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวนิ ยั 69
-การกระทาผิดที่มาจากสาเหตุสิ่งแวดล้อมจะดาเนินการให้เข้าค่ายโครงการเยาวชน
สัมพันธ์ (องค์การด้านเด็ก) โครงการฝึ กอาชีพ โครงการบรรพชาสามเณร รวมถึงโครงการค่ายธรรม
มะหรื อบาเพ็ญสาธารณะหรื อส่ งเข้าสถานศึกษาต่างๆเช่นโรงเรี ยนฟ้ าใส โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์70
(
2) ในกรณี ที่มีลกั ษณะพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงและมีผเู ้ สี ยหายและเป็ นคดีที่จาเลยไม่
เคยกระทาผิดมาก่อนก็จะนาเข้าสู่ กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conference)
โดยต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ สี ยหายก่อนและหากผูเ้ สี ยหายไม่ยนิ ยอมก็จะไม่สามารถประชุม
กลุ่มครอบครัวได้71และสาหรับเด็กหรื อเยาวชนที่ศาลมีคาพิพากษาปล่อยตัวไปตามมาตรา 138 โดย
มีเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติน้ นั เด็กและเยาวชนต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตาม
วัน เวลาที่ศาลกาหนดไว้โดยมีลกั ษณะในการสอดส่ องดูแลผลของการปฏิบตั ิตวั ของเด็กหรื อ
เยาวชนซึ่ งหากมีปัญหาก็สามารถที่จะสั่งให้เด็กหรื อเยาวชนไปศึกษาเข้ารับการฝึ กอบรมรับ
คาปรึ กษา แก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ประกอบสัมมาชีพ หรื อให้เด็กหรื อเยาวชนรับการอบรมศีลธรรม
จริ ยธรรม หน้าที่พลเมืองตาม อนุมาตรา (8)72 ทั้งนี้เป็ นมาตรการพิเศษที่ศาลเยาวชนมีอานาจที่จะ
กระทาได้แม้จะพิพากษาปล่อยเด็กหรื อเยาวชนไปเพื่อเป็ นการคุมความประพฤติในเด็กหรื อเยาวชน
ที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงโดยเป็ นหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤตินกั สังคมสงเคราะห์หรื อผูค้ ุม้ ครองสวัสดิ
ภาพเด็กที่จะสอดส่ องและทารายงานเสนอต่อศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา 73ดังนั้นมาตรการคุมประพฤติตามมาตรา 138 (6) จึงถือเป็ นโครงการในการ
ป้ องกันการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนซึ่ งเป็ นมาตรการเชิงรุ กเพื่อป้ องกันมิให้เด็กและเยาวชน
กลับมากระทาผิดและมาตรการเชิงรับได้แก่โครงการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด
ไปแล้วนับว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ .ศ. 2553 ซึ่ งในปั จจุบนั ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้
คาปรึ กษาเพื่อแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนและครอบครัวโดยจัดให้มีนกั จิตวิทยาประจาศาล
เพื่อให้คาปรึ กษาถือได้วา่ เป็ นโครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพเสี ย
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ค่าใช้จ่ายน้อยเนื่องจากเป็ นโครงการของศาลเอง และในปั จจุบนั ศาลเยาวชนในจังหวัดต่างๆได้มี
การตั้งศูนย์ให้คาปรึ กษาในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

