บทที่ 4
วิเคราะห์ บทบาทในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิ ารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาซึ่ งเป็ นกระบวนยุติธรรมทางเลือกใหม่
ที่อาศัยหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) แต่ท้ งั นี้อาศัยเพียงหลัก
กฎหมายที่วา่ มานั้นยังไม่เพียงพอจึงต้องพิเคราะห์ถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กที่ซ่ ึ งประเทศไทยเป็ น
ภาคีและใช้เป็ นหลักการใหญ่ในการยกร่ างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 ส่ งผลให้ศาลต้องกาหนดบทบาทที่ชดั เจนเพื่อผดุง
ความยุติธรรมและคุม้ ครองสวัสดิ์ภาพเนื่องในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่ งมีความ
น่าเชื่อถือและยังต้องคานึงถึงหลักผลประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและเยาวชน (The Best Interest of
Childs) ประกอบกับยังมีผพู ้ ิพากษาสมทบ (Lay Judge) เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกมาจากสานักงาน
ศาลยุติธรรม โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดและมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูพ้ ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดต่างๆที่เปิ ดทาการ มีหน้าที่ในทางตุลาการ ร่ วมพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กหรื อเยาวชนถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิด คดีครอบครัวและคดีแพ่งที่มีผเู ้ ยาว์มีผลประโยชน์ได้เสี ย รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้
การอบรม บาบัด แก้ไข ฟื้ นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้กลับตนเป็ นพลเมืองดีอยู่
ร่ วมกับสังคมได้อย่างปรกติสุข1 แต่สภาพปั ญหาในปั จจุบนั เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 86 นี้ศาลมีอานาจเพียงแค่
หากเห็นว่าแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูช้ นั ก่อนฟ้ องไม่ชอบด้วยกฎหมายทาได้เพียงการสัง่ ตามที่
เห็นสมควรทั้งนี้เป็ นการใช้อานาจในหลักเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม (The Best Interest Of
Justice) แต่ยงั ไม่สามารถบังคับใช้หลักเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กได้
อย่างเต็มที่อีกทั้งสภาพความเป็ นอยูร่ วมถึงระบบของกฎหมายในประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เหมือนกับต่างประเทศ กล่าวคือการกระทาความผิดของเด็กนั้นกฎหมายไทย
ยังมองว่าเด็กคือผูท้ ี่กระทาความผิดในทางอาญาในการปรับบทกฎหมายจึงต้องปรับบทตาม
1

ไพฑูรย์ ทับขันธ์ , “บทบาทของผูพ้ ิพากษาสมทบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว,” (รายงานผลงานส่วนบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผูพ้ ิพากษาผูบ้ ริ หารในศาลชั้นต้น”
รุ่ นที่ 10 สานักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2555), น. 4.
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ประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกับผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะกระทาความผิดเช่นเดียวกับอาชญากร แต่
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มี
มุมมองที่ไม่เหมือนกับกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาทัว่ ไปโดยมีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไข บาบัด
ฟื้ นฟู เด็กที่กระทาความผิดโดยมิได้มองว่าเด็กที่กระทาความผิดนั้นเป็ นอาชญากรแต่อยูใ่ นลักษณะ
ที่เป็ นผูป้ ่ วยควรได้รับการรักษา เยียวยา อย่างถูกวิธีเมื่อพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ถูกบังคับใช้จึงมีปัญหาตามมาภายหลังของการ
บังคับใช้ตามมาตรา 86 รวมถึงบทบาทของศาลเยาวชนซึ่งเป็ นองค์กรที่ให้ความยุติธรรมไปพร้อม
กับการแก้ไข บาบัดฟื้ นฟู ในลักษณะสังคมสงเคราะห์ดงั จะกล่าวในข้อต่อไปนี้
4.1 การทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชน
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 86 เป็ นขั้นตอนของการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ อง โดยให้ผอู ้ านวยการสถานพินิจทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเพื่อเสนอ
พนักงานอัยการเพื่อมีคาสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูหรื อไม่ โดยอนุสัญญาว่าด้วย
สิ ทธิเด็กข้อ 40 ( 3) (บี) เมื่อเห็นว่าเป็ นที่เหมาะสมหรื อพึงปรารถนาจะมีการใช้มาตรการพิเศษหรับ
เด็กเหล่านั้นโดยไม่อาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสิ ทธิ มนุษยชนการคุม้ ครอง
ตามกฎหมายจะได้รับการเคารพอย่างเต็มเปี่ ยมโดยการที่ศาลเพียงแค่ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเพียงเท่านี้ยงั ไม่อาจเพียงพอหากแต่ตอ้ งสามารถกาหนดเงื่อนไข
ในแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูดงั กล่าวได้ดว้ ยจึงมีขอ้ สังเกตว่าแม้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กข้อ 40 (3)
(บี) ดังที่กล่าวมานั้นว่าไม่จาต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการก็มิได้หมายความว่าหากศาลเข้ามา
เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูช้ นั ก่อนฟ้ องแล้วจะต้องมีการพิจารณาคดีหรื อพิพากษาให้
เป็ นตราบาปแก่เด็กหรื อเยาวชนต่อไปในอนาคตทุกกรณี หากแต่เป็ นการลดบทบาทจากผูพ้ ิจารณา
พิพากษาอรรถคดีมาเป็ นผูร้ ่ วมแก้ไขปั ญหาให้ตรงจุดเพื่อมิให้เด็กหรื อเยาวชนกลับมากระทา
ความผิดซ้ าซากอีกประกอบกับหลักผลประโยชน์สูงสุ ดของเด็ก (The Best Interest of Childs) ซึ่ง
เป็ นหลักใหญ่ในอนุสัญญาข้อใดๆพึงต้องตกอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติขอ้ 3 (1) นี้ยอ่ มจะเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดสาหรับเด็กหรื อเยาวชนหากศาลเข้าไปเห็นชอบด้วยกับเงื่อนไขในแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟูช้ นั ก่อนฟ้ อง หากเปรี ยบเทียบกับการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายที่หากต้องการจะ
ฟื้ นฟูกิจการจะต้องมีการทาแผนฟื้ นฟูกิจการเช่นกันและศาลต้องเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้ นฟูกิจการ
นั้น ในกรณี ดงั กล่าวที่ผเู ้ ขียนยกตัวอย่างมานั้นก็เพื่อที่จะเปรี ยบเทียบเสนอให้เห็นถึงมุมมองว่าการ
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ล้มละลายซึ่ งเทียบได้กบั การประหารชีวติ ในทางแพ่งโดยเป็ นเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ท้ งั ปวง แต่หากเปรี ยบเทียบกับอนาคตของเด็กหรื อเยาวชนที่แม้วา่ จะกระทา
ความผิดแต่เด็กหรื อเยาวชนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็ นทรัพยากรของโลกหรื อเป็ นกาลังหลักในอนาคตของ
ชาติความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรต่างหากที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของเด็กหรื อเยาวชนมากที่สุด
โดยหลักการที่นามาปรับใช้กบั มาตรา 86 นี้เป็ นการใช้มาตรการหันเหคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม (Diversion) โดยวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งมี
แนวคิดให้ผเู ้ สี ยหายหรื อเหยือ่ ของอาชญากรรมเป็ นประธานในคดีดงั ที่กล่าวมาแล้วนั้นความยินยอม
ของผูเ้ สี ยหายหรื อเหยือ่ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เกิดขึ้นได้ แม้
การฟ้ องคดีของพนักงานอัยการในประเทศไทยจะเป็ นการฟ้ องคดีในรู ปแบบการใช้ดุลพินิจโดยหาก
เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะอาจมีการ ถอนฟ้ อง ยอมความ ได้ซ่ ึ งทาให้สิทธิ นาคดีอาญามา
ฟ้ องระงับแต่ในฐานความผิดที่สามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 86 นี้
ได้จะต้องเป็ นความผิดต่อส่ วนตัวเท่านั้น ผูเ้ สี ยหายหรื อเหยือ่ จึงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการให้
ความยินยอม หากผูเ้ สี ยหายไม่ยนิ ยอมด้วยแล้วกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คงไม่อาจเกิดขึ้น
ได้แผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูจึงต้องมีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ ายรวมถึงศาลที่ตอ้ งเข้าไปมีบทบาท
เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูโดยอาศัยหลักประโยชน์สูงสุ ดของเด็กหรื อเยาวชน (The
Best Interest of Childs) เพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์สูงสุ ดในฐานะที่เป็ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มี
ความเป็ นกลางมีความน่าเชื่อถือโดยการที่ศาลเข้าไปมีบทบาทเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟูเนื่องจากเป็ นธรรมดาที่คดีหากไม่มีการใช้มาตรการพิเศษแล้วคดียอ่ มที่จะต้องเข้ามาสู่
กระบวนการของศาล แต่ในกรณี น้ ีการที่พนักงานอัยการจะใช้อานาจในชั้นก่อนฟ้ องศาลย่อมที่
จะต้องเข้าไปมีบทบาทเพื่อเป็ นการรับรองว่าแผนดังกล่าวมีความเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย
แล้วเพื่อมิให้เกิดตราบาปแก่เด็กหรื อเยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษชั้นก่อนฟ้ องคดีน้ ีมิใช่เป็ นเรื่ อง
ที่ศาลเข้าไปสั่งคดีแทนพนักงานอัยการเพียงแต่ให้ศาลเข้าไปมีบทบาทกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูมิใช่
เป็ นการก้าวก่ายถ่วงดุลยพินิจของพนักงานอัยการแต่อย่างใด โดยอานาจการสั่งคดีก็ยงั เป็ นของ
พนักงานอัยการเช่นเดิมเพียงแต่หากว่ากระบวนการยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วย
กฎหมายก็จะต้องมีผทู ้ ี่จะต้องสั่งให้คดีน้ นั กลับเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาแบบปรกติโดยสรุ ปแล้ว
ว่าการที่ให้ศาลได้เข้าไปมีบทบาทหรื อทราบความเคลื่อนไหวก็ยอ่ มที่จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของเด็กเป็ นสาคัญ
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4.2 การตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของแผนแก้ ไขบาบัดฟื้ นฟู
หลักการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายมีแนวความคิดที่พฒั นามาจากหลักในเรื่ อง
เสรี นิยม (Liberalism) แนวความคิดเรื่ องประชาธิปไตย (Democratic) และ สิ ทธิมนุษยชน (Human
Right) โดยในความเป็ นจริ งแล้วหลักการตรวจสอบนั้นไม่จาต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรศาลทุก
กรณี แต่ในทางบริ บทของสังคมไทยนั้นองค์กรศาลถือได้วา่ เป็ นองค์กรที่ใช้อานาจตุลาการให้ความ
เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายโดยมิได้มีส่วนได้เสี ยดังนั้นในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ 2553 ศาลเยาวชนถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทมากที่สุดในการ
ให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กหรื อเยาวชน ไม่วา่ เด็กหรื อเยาวชนนั้นจะเป็ นผูก้ ระทาความผิดหรื อ
ตกเป็ นเหยือ่ ของการกระทาความผิด เช่นขั้นตอนการตรวจสอบการจับตามมาตรา 73 รวมถึงการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูตามมาตรา 86 นี้ ล้วนแต่เป็ นหลักการ
ตรวจสอบ (Due Process) อันเป็ นหลักที่ประกันการเพิกถอนสิ ทธิ การตัดสิ ทธิ การกระทาใดๆ อันมี
ผลต่อสิ ทธิ ต่างๆ เช่นเสรี ภาพ และทรัพย์สินของบุคคลนั้นจะกระทามิได้เว้นแต่จะมีกระบวนการที่
ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นผูท้ ี่มีอานาจในการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็ นกลาง เที่ยงธรรม และต้อง
เป็ นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับ องค์กรตุลาการซึ่ งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมี
ความเหมาะสมในการใช้อานาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเช่นว่านี้แล้วแต่อย่างไรก็
ตามบทบาทของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู นั้นควรต้องมี
ความตกลงการทาความเข้าใจองค์กรศาลเยาวชน กล่าวคือ ควรจะต้องกาหนดหรื อออกเป็ น
ข้อกาหนดหรื อข้อแนะนาของอธิ บดีศาลเยาวชนแล้วแต่กรณี เพื่อกาหนดแนวทางในกรอบความ
เข้าใจที่ร่วมกันระหว่างผูพ้ ิพากษาเพื่อป้ องกันปั ญหาความคลาดเคลื่อนในความเห็นของการสั่งคดี
และอาจส่ งผลให้กระบวนการพิจารณาคดีเกิดปั ญหาความล่าช้าโดยไม่จาเป็ นเพราะการแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนนั้นจะต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ วมิควรล่าช้าโดยไม่จาเป็ น การให้อานาจศาล
เยาวชนในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูจึงเป็ นเรื่ องที่ดีและ
เหมาะสมแล้วแต่หากให้การตรวจสอบนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ ในทางปฏิบตั ิแล้วควรต้องให้อานาจใน
ส่ วนของการแก้ไข ด้วยเพื่อให้การแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนเป็ นไปอย่างได้ผล ลาพังเพียง
แค่การตรวจสอบเพียงอย่างเดียวในความเห็นของผูเ้ ขียนนั้นมองว่าไม่มีความเพียงพอสาหรับการใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้ องเพราะอาจทาให้กระบวนการเกิดความล่าช้า
โดยไม่จาเป็ น
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4.3 การให้ ความยินยอมในคดีความผิดต่ อส่ วนตัว
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องตามมาตรา
86 แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553
หลักเกณฑ์ที่สาคัญอย่างยิง่ ประการหนึ่ง ในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดในคดีอาญา
ความผิดต่อส่ วนตัว คือ ความยินยอมของผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งหากผูเ้ สี ยหายไม่ให้ความยินยอมเสี ยแล้วนั้น
คดียอ่ มไม่อาจที่จะใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาได้ การให้ความยินยอมของผูเ้ สี ยหาย
นั้นไม่อาจมีผใู ้ ดมาตรวจสอบได้วา่ ก่อนที่ผเู ้ สี ยหายจะให้ความยินยอมการได้รับสิ่ งที่ชดเชยสิ่ งที่
เสี ยหายหรื อสู ญเสี ยไปจากการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นมีเงื่อนไขหรื อวิธีการชดเชย
อย่างไร ตัวอย่างเช่น หากเด็กหรื อเยาวชนนั้นกระทาความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 352 ซึ่ งเป็ นการกระทาความผิดต่อส่ วนตัวประกอบกับได้กระทาความผิดเป็ นครั้งแรก
และต้องการจะใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องตามมาตรา 86 นี้จึงชอบที่
จะต้องมีความยินยอมของผูเ้ สี ยหายเป็ นสาคัญ จึงมีขอ้ สังเกตว่าหากเด็กหรื อเยาวชนที่กระทา
ความผิดนั้นชดเชยความเสี ยหายหรื อบรรเทาผลร้ายโดยวิธีการคืนทรัพย์หรื อเงินที่ยกั ยอกให้แก่
ผูเ้ สี ยหายไปแล้วเท่ากับจานวนที่ได้กระทาความผิดมากรณี เช่นว่านี้เพียงพอแล้วหรื อไม่ หากปรากฏ
ว่าผูเ้ สี ยหายไม่ให้ความยินยอมเนื่องจากต้องการค่าเสี ยหายในส่ วนที่เป็ นการทาละเมิดหรื อ
ค่าเสี ยหายเชิงลงโทษจึงไม่ให้ความยินยอมจนกว่าเด็กหรื อเยาวชนนั้นจะได้ชดใช้ราคาในส่ วน
ดังกล่าวที่เกินกว่าราคาทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายจนกว่าจะพอใจนั้น จะเป็ นปั ญหาที่ทาให้ความยินยอม
เช่นว่านั้นมีราคาไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของการแก้ไขปั ญหาเด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิด
อันมีลกั ษณะที่คล้ายค่าเสี ยหายเชิงลงโทษที่เปิ ดโอกาสให้ราษฎรด้วยกันบังคับกันเองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
แม้กระบวนการตามมาตรา
86 นี้จะเป็ นกระบวนการในชั้นก่อนฟ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นอานาจ
หน้าที่ของพนักงานอัยการโดยส่ วนใหญ่แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดที่ให้พนักงานอัยการในการ
ตรวจสอบถึงการได้มาซึ่ งความยินยอมดังกล่าวและเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 86 วรรค
สามว่า “หากปรากฏข้อเท็จจริ งแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทาแผนแก้ไขฟื้ นฟูน้ นั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร” จึงมีขอ้ สังเกตที่จะต้องพิจารณาถึงบทบาทของศาลว่าหาก
ปรากฏว่าการได้มาซึ่ งความยินยอมของผูเ้ สี ยหายได้มาโดยวิธีการเรี ยกค่าเสี ยหายเชิงลงโทษกันเอง
ระหว่างผูก้ ระทาความผิดกับผูเ้ สี ยหายแล้วจึงอาจไม่ตอ้ งด้วยเจตนารมณ์ของการใช้มาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญาซึ่ งมีหลักมาจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซ่ ึ งมิได้มุ่งหมายให้มี
การสานึกในการกระทาโดยใช้เงินเพื่อเยียวยาชดเชยการกระทาความผิดซึ่งหากข้อเท็จจริ งจะปรากฏ
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แก่ศาลก็จะเป็ นการยากที่จะปรากฏอยูใ่ นสานวนจึงยากต่อการตรวจสอบทั้งนี้จึงต้องอาศัยหลักเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอานาจในการตรวจสอบในเชิงลึกถึงการได้มาซึ่ งความยินยอม
ของผูเ้ สี ยหายได้เพื่อให้สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553โดยมุ่งที่จะแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูมากกว่าการลงโทษ
4.4 การให้ ความยินยอมในคดีอาญาต่ อแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบ
ครับ พ.ศ. 2553 มาตรา 86 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทน
การดาเนินคดีอาญาทั้งของผูเ้ สี ยหายและเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดไว้ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องสาคัญโดย
มีหลักว่าเด็กหรื อเยาวชนและผูเ้ สี ยหายต้องให้ความยินยอมไว้ใน 2 ส่ วน กล่าวคือ
(1) การให้ความยินยอมที่จะใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
(2) การให้ความยินยอมกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู
หากไม่มีความยินยอมเช่นว่านั้นแล้วการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลักแล้วการกระทาความผิดทางอาญาไม่วา่ ความผิดนั้นจะเป็ นความผิด
อันยอมความได้หรื อไม่อย่างไรก็ยอ่ มที่เกิดความวุน่ วายและความไม่สงบแก่รัฐอยูเ่ สมอ
จากการศึกษาพบว่ามาตรา
86 มิได้บญั ญัติถึงในกรณี ที่หากพบว่าการกระทาความผิด
ของเด็กหรื อเยาวชนนั้นเป็ นกรณี ความผิดที่อาญาต่อแผ่นดินไว้ ในปั จจุบนั จึงเกิดปั ญหาว่าศาล
เยาวชนและครอบครัวหลายแห่งได้มีคาสั่งไม่อนุญาตในกรณี ที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิดใน
คดีอาญาต่อแผ่นดินและศาลมีคาสั่งไม่อนุญาตให้คดีดงั กล่าวใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญาในหมวด 7 โดยมีความเห็นว่า"ความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆนั้น รัฐเท่านั้นเป็ นผูเ้ สี ยหาย"
อีกทั้งยังต้องตีความไปในทางที่ถือว่าเป็ นคดีที่ไม่มีผเู ้ สี ยหายที่จะให้ความยินยอมจากปั ญหาดังกล่าว
ย่อมส่ งผลถึงบทบาทของศาลเยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ถ้าหากมีการ
ตีความมาตรา 86 โดยศาลไว้เช่นนั้นน่าจะไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์และการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท้ งั นี้ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กข้อ 2 ว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non - Discrimination) จึงต้องบังคับใช้
กับเด็กหรื อเยาวชนอย่างเท่าเทียมแต่ท้ งั นี้เมื่อพิจารณาจากคาว่าผูเ้ สี ยหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 2 (4) ซึ่ งต้องเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลเท่านั้นที่จะได้รับความ
เสี ยหายจากการกระทาความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งแม้จะปรากฏว่ามีการกระทาความผิด
อาญาซึ่ งเป็ นและก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สังคมโดยส่ วนรวมจึงต้องถือว่ารัฐเป็ นผูเ้ สี ยหายทุกกรณี
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และต้องมีผทู ้ ี่สามารถให้ความยินยอมแทนรัฐได้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเพราะเนื่องจากหากไม่
ผูใ้ ห้ความยินยอมแทนรัฐแล้วกฎหมายมาตรา 86 นี้ก็จะสามารถใช้บงั คับได้นอ้ ยหรื อไม่สามารถ
บังคับได้โดยส่ วนใหญ่หากย้อนไปถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่ งมีตน้ กาเนิดมาจากประเทศนิวซี แลนด์เมื่อมีการกระทาความผิด
เกิดขึ้นรัฐจะเป็ นผูเ้ สี ยหายทุกกรณี จึงไม่มีคดีใดที่จะไม่มีผเู ้ สี ยหายดังนั้นเมื่อมีผเู ้ สี ยหายและมี
ตัวแทนของรัฐให้ความยินยอมแล้วศาลย่อมที่จะอนุญาตให้เด็กหรื อเยาวชนนั้นเข้าสู่ การใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาได้เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งและ
แก้ปัญหาได้อย่างจริ งจัง
4.5 การกระทาความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
เมื่อมีการกระทาความผิดทางอาญาเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่สอบสวน
แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริ สุทธิ์ ของผูต้ อ้ งหา อีกทั้งเป็ นต้นทางของ
กระบวนการยุติธรรมซึ่ งในเบื้องต้นมีหน้าที่ที่จะต้องปรับข้อเท็จจริ งอันเป็ นพฤติการณ์กระทา
ความผิดในคดีเข้ากับข้อกฎหมายแล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหารวมถึงพฤติการณ์ต่างๆเช่นว่านั้นเป็ น
ความผิดให้แก่ผตู ้ อ้ งหา (Charging) แต่การสอบสวนหรื อการแจ้งข้อหาต่อผูต้ อ้ งหาซึ่ งเป็ นเด็ก
จะต้องมีสหวิชาชีพเช่นนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ทนายความ พนักงานอัยการ หรื อบุคคลที่
เด็กร้องขอ ซึ่ งในการกระทาความผิดของเด็กนั้นอาจเป็ นการกระทาความผิดกรรมเดียวและอาจเป็ น
ครั้งแรกที่เด็กนั้นกระทาความผิดแต่เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและพนักงานอัยการมี
ความเห็นควรสั่งฟ้ องในฐานความผิดต่างๆนั้นอาจมีบางฐานความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู ง
ตามกฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ซึ่ งเข้าเงื่อนไขของการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 และบางฐานความผิดที่ไม่เข้าเงื่อนไข จึงมีขอ้ สังเกตถึงความไม่
ชัดเจนของการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องหากการที่เด็กหรื อเยาวชนนั้น
กระทาความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็ นความผิดกรรมเดียวแต่ผดิ ต่อกฎหมายหลายบทซึ่ งจะต้อง
ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 เนื่องจากหากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อ
กล่าวหาเพิ่มเติมหรื อพนักงานอัยการมีคาสั่งให้พนักสอบสวนแจ้งข้อกลาวหาเพิ่มเติมฐานความผิดที่
ไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรา 86 กับความผิดที่เข้าเงื่อนไขรวมกันมาจะมีปัญหาเกี่ยวกับความผิดที่
สามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาได้ เพราะไม่มีบทกฎหมายใดในพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 บัญญัติไว้ถึงกรณี
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ดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดความไม่ชดั แจ้งในการตีความและปั ญหาในการบังคับใช้กฎหมายของ
มาตรา 86 ซึ่ งการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องไม่อาจใช้บงั คับได้ตาม
เจตนารมณ์เมื่อพิจารณาจากการกระทาความผิดทางอาญาในลักษณะหนึ่งซึ่ งเกิดจากการกระทา
กรรมเดียวซึ่ งอาจเป็ นเจตนาที่ประสงค์ต่อผลหรื อเล็งเห็นผลต่อฐานความผิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกัน
ก็อาจเป็ นความผิดที่ทบั ซ้อนและเข้าองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในอีกฐานความผิดหนึ่งด้วย
ตัวอย่างเช่น พนักงานอัยการฟ้ องจาเลยซึ่ งเป็ นเยาวชนต่อศาลเยาวชนในความผิดที่มีอตั ราโทษอย่าง
สู งเกินกว่า 5 ปี และความผิดที่มีอตั ราโทษอย่างสู งต่ากว่า 5 ปี มาพร้อมกันด้วยและขอให้ลงโทษบท
หนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 แต่ในทางพิจารณาได้ความว่าจาเลยซึ่ งเป็ นเยาวชนนั้นมี
ความผิดเพียงฐานความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งต่ากว่า 5 ปี แต่เด็กหรื อเยาวชนนั้นไม่เคยทา
แผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูหรื อใช่มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญามาก่อนหน้านั้นย่อมทาให้
ผูเ้ ยาว์น้ นั เสี ยสิ ทธิ ในการได้รับประโยชน์จากมาตรา 86 แห่งกฎหมายฉบับนี้ได้

