บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุ ป
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ 2553 มาตรา 86 เน้นกระบวนการที่จะมิให้เด็กหรื อเยาวชนมีคาพิพากษาติดตัว
อันเป็ นการลดตราบาปมิให้เด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดนั้นถูกตราหน้าว่าเป็ นอาชญากรซึ่ ง
ขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวนี้ถือได้วา่ เป็ นขั้นตอนกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นในชั้นก่อนฟ้ อง
กล่าวคือ เป็ นการลดขั้นตอนทางกระบวนการทางตุลาการต่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กข้อ 40 อีกทั้งในขั้นตอนของมาตรา 86 คือการนามาตรการหันเหคดีออก
จากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) โดยวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(Restorative Justice) โดยการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ถือเป็ นมาตรการหลักสามารถ
ใช้วธิ ี การได้หลายรู ปแบบเช่น การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็ น
ต้น โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เน้นการมีส่วนร่ วมของกระบวนการทุกฝ่ าย เช่น
ผูเ้ สี ยหาย หรื อ เหยือ่ (Victim) ซึ่ งรวมถึงญาติของเหยือ่ หรื อบุคคลต่างๆที่เป็ นฝ่ ายของเหยือ่ ผูเ้ สี ยหาย
ฝ่ ายของผูก้ ระทาความผิดรวมถึงญาติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูก้ ระทาความผิดและสุ ดท้ายได้แก่
ฝ่ ายของผูเ้ ป็ นคนกลางซึ่ งได้แก่ผปู ้ ระสานงาน หน่วยงาน หรื อชุมชนของผูก้ ระทาความผิดซึ่ งมี
หน้าที่ที่จะต้องมารับทราบถึงพฤติกรรมของเด็กหรื อเยาวชนในชุมชนของตนพร้อมทั้งหาวิธีการ
เยียวยาแก้ไขทั้งเหยือ่ ผูเ้ สี ยหายและตัวผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนเอง ขั้นตอนวิธีการเช่น
ว่านี้จึงเป็ นการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างชัดเจน การใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้ องตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครอบครัว พ.ศ. 2553 จึงเป็ นมาตรการใหม่และเป็ นเครื่ องมือใหม่ในทางกฎหมาย
ที่จะแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนยิง่ กว่ามุ่งที่จะลงโทษ และ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของผูท้ ี่มีบทบาทในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องเด็กมาอย่างช้านานอย่างศาลเยาวชนและครอบครัวย่อมถือ
ได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหลักในการแก้ไขปั ญหาเนื่องจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเป็ นศาลที่ใช้
อานาจตุลาการกึ่งสังคมสงเคราะห์มีผพู ้ ิพากษา ผูพ้ ิพากษาสมทบ ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผูท้ ี่มี
คุณสมบัติที่ตรงตามระเบียบของคณะกรรมการตุลาการและถือเป็ นข้าราชการฝ่ ายตุลาการสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรมที่จะลงมาแก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการใช้มาตรการ
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พิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้ องจึงต้องมีการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูซ่ ึ งใน
รายละเอียดของแผนนั้นย่อมเป็ นสิ่ งสาคัญของการแก้ไขปั ญหาอย่างแท้จริ งโดยจากการศึกษา
วิเคราะห์แล้วพบว่าในต่างประเทศบทบาทที่สาคัญในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ของเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้ องนั้นเป็ นบทบาทของศาลเยาวชนไม่วา่ จะเป็ นขั้นตอนที่ศาลเป็ นผู ้
มีคาสั่งให้นาคดีน้ นั เข้าสู่ กระบวนการของการใช้มาตรการพิเศษพร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้า
ให้ศาลทราบถึงรายละเอียดของแผนหากศาลเห็นว่ารายละเอียดของแผนนั้นไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของเด็กซึ่ งศาลเยาวชนก็สามารถมีคาสั่งให้แก้ไขให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของเด็ก
และเยาวชนมากที่สุดได้และจึงสั่งให้คดีน้ นั เข้าสู่ กระบวนการของการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาและในระหว่างของการดาเนินการตามแผนนั้นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีหน้าที่ที่
จะต้องรายงานผลการดาเนินการให้ศาลทราบเป็ นระยะที่เป็ นเช่นนั้นเนื่องจากต้องการทราบความ
คืบหน้าของการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนเป็ นระยะและเมื่อมัน่ ใจว่าเด็กและเยาวชนนั้น
สามารถกลับตัวกลับใจเป็ นพลเมืองดีได้ก็ยอ่ มที่จะไม่ยอ้ นกลับมากระทาความผิดอีก ฉะนั้นการที่
ไม่ให้ศาลเข้าไปมีบทบาทของการเห็นชอบด้วยแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูในชั้นก่อนฟ้ องโดยมองว่า
เป็ นขั้นตอนที่ศาลยังไม่ควรไปก้าวล่วงถึงอานาจของพนักงานอัยการนั้นย่อมเป็ นสิ่ งที่คลาดเคลื่อน
ทางความคิดและความเห็นทางวิชาการโดยมิได้มองถึงหลักผลประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นสาคัญ
อย่างแท้จริ ง
ซึ่ งอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กมีศกั ดิ์เป็ นกฎหมายระหว่างประเทศโดยสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติมีมติยอมรับเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 และประเทศไทยเป็ นหนึ่งในภาคีของ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวจึงต้องมีหน้าที่ในการอนุวตั รการกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวโดยบทบัญญัติของอนุสัญญาที่สอดคล้องต่อการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาโดยมีเจตนารมณ์เพื่อต้องการมิให้เด็กและเยาวชนต้องเข้าสู่ กระบวนการทางตุลาการ
โดยไม่จาเป็ นได้แก่อนุสัญญาข้อที่ 40 3 (b) แต่ท้ งั นี้การที่จะขั้นตอนทางกระบวนการทางตุลาการ
นั้นมิได้หมายความว่า ศาล หรื อ ผูพ้ ิพากษา ผูใ้ ช้อานาจตุลาการจะเข้ามาแก้ปัญหามิได้แต่ในทาง
กลับกันย่อมเป็ นประโยชน์กบั เด็กหรื อเยาวชนมากกว่าซึ่ งแตกต่างกับบทบาทของศาลในการดาเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีอาญาทัว่ ไป เพราะการแก้ปัญหานั้นกระทาไปโดยยึดหลักประโยชน์สูงสุ ด
ของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กข้อ 3
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงบทบาทของศาลเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศฝรั่งเศส พบว่าบทบาทของศาลเยาวชนในประเทศนั้นๆมีการนา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาเป็ นพื้นฐานของการใช้มาตรการพิเศษ
โดยให้ศาลเยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการที่จะมีคาสั่งในการใช้มาตรการพิเศษอีกทั้งยังเป็ นผูท้ ี่
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จะต้องมีอานาจในการเห็นชอบกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูน้ นั รวมถึงเนื้อหาความเหมาะสมของแผน
อีกด้วย แต่ก็ยงั มีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยในการใช้มาตรการดังกล่าวอยูบ่ า้ ง คือ ประเทศ
นิวซีแลนด์ มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาบังคับใช้กบั
กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน มีตน้ กาเนิดมาจากชนเผ่าเมารี (Maori) โดยกฎหมายที่จะ
บังคับใช้กบั เด็กที่กระทาความผิดได้แก่ Children, Young Person, And Their Families Act 1989
กฎหมายฉบับนี้ใช้วธิ ี การประชุมกลุ่มครอบครัว (Families Group Conference) มาบังคับใช้เพื่อให้
เกิดความปรองดองกันระหว่างผูก้ ระทาความผิดกับผูเ้ สี ยหายและในขณะเดียวกันก็เป็ นการเยียวยา
ผูเ้ สี ยหายควบคู่กนั แม้เด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดนั้นจะไม่สารภาพก็ตาม โดยการประชุม
กลุ่มครอบครัวนั้น ยังมีส่วนร่ วมของหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากฝ่ ายผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทา
ความผิดแล้วยังมี ตารวจ ที่ปรึ กษากฎหมาย รวมถึงตัวแทนของฝ่ ายผูเ้ สี ยหายและตัวแทนของ
ผูก้ ระทาความผิดซึ่ งการประชุมกลุ่มครอบครัวนี้เป็ นอานาจหน้าที่ของศาลเยาวชนในการที่จะสั่งให้
ประชุมกลุ่มครอบครัวและให้ถือว่าการประชุมนั้นถูกจัดตั้งขึ้นภายในอานาจหน้าที่ของศาลรวมถึง
เงื่อนไขต่างๆของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ซึ่ งศาลต้องทราบด้วย เมื่อศาลเห็นชอบด้วยกับขั้นตอนแล้ว
จึงมีคาสั่งให้ดาเนินการตามแผนและมีอานาจทบทวน แก้ไขเพิ่มเติมได้ภายหลังหากปรากฏว่าแผน
แก้ไขบาบัดฟื้ นฟูไม่สอดคล้องกับเด็กและเมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ 2553 มาตรา 86 พบว่าขั้นตอนของการทา
แผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู ที่ศาลเข้าไปมีบทบาทในชั้นก่อนฟ้ องเกี่ยวกับแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู นั้น
แบ่งเป็ น 4 ช่วงระยะเวลาดังนี้
1. การเข้าสู่ แผน ซึ่ งขั้นตอนนี้เป็ นอานาจของผูอ้ านวยการสถานพินิจโดยแท้ในการที่
จะเริ่ มทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟู แต่ในขั้นตอนนี้บทบาทของศาลเยาวชนไม่สามารถเข้าถึงแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ได้เนื่องจาก
การเริ่ มต้นการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู กฎหมายมิได้บญั ญัติให้ศาลต้องมีคาสั่งในการทาแผนแก้ไข
บาบัด ฟื้ นฟูไปยังผูอ้ านายการสถานพินิจ เช่นเดียวกับประเทศนิวซี แลนด์ จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชนกับศาลโดยศาลไม่อาจรับรู ้ถึงการทาแผนดังกล่าวได้ ทาให้การติดตามผลการ
ดาเนินการระหว่างเด็กกับศาลขาดหายไป
2. การทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ขั้นตอนนี้ เป็ นอานาจของผูอ้ านวยการสถานพินิจใน
การจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ .ศ 2553 มาตรา 86 วรรคสอง ได้บญั ญัติให้อานาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวเพียงการตรวจสอบการทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ดีและเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากศาลเยาวชนเป็ นองค์กรตุลาการที่เป็ นอิสระและมีความรู้ความเชียวชาญในด้านกฎหมาย
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เป็ นอย่างดี การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูจึงนับว่าเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดแก่เด็กและเยาวชนประการหนึ่ง แต่เพียงแค่การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเพียงอย่าง
เดียวแต่ไม่มีอานาจที่จะแก้ไขแผนจึงยังไม่อาจเพียงพอที่จะแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที ทาให้ปัญหา
การแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูล่าช้าออกไปโดยไม่จาเป็ น
3. เนื้อหาและเงื่อนไขของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ตามมาตรา 86 ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งสาคัญ
ของการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ศาลมิได้มีบทบาทในการพิจารณาเห็นชอบด้วยกับเนื้อหาของแผน แก้ไข
บาบัด ฟื้ นฟู ในชั้นก่อนฟ้ องคดีซ่ ึ งในขั้นตอนนี้เป็ นบทบาทของผูอ้ านวยการสถานพินิจซึ่ งเป็ นผู ้
ริ เริ่ มทาแผนและกาหนดเงื่อนไข รายละเอียดของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู เสนอต่อพนักงานอัยการ
เพื่อให้พนักงานอัยการเห็นชอบหรื อสัง่ ให้แก้ไขแผนนั้นได้ ซึ่ งในขั้นตอนนี้หากศาลเยาวชนเข้าไป
มีบทบาทในการเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับเด็กและ
เยาวชนที่ประทาความผิด เนื่องจากศาลเยาวชนมีผพู้ ิพากษาซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยเฉพาะ
ประกอบกับผูพ้ ิพากษาสมทบซึ่ งอุทิศเวลาส่ วนตัวมาแก้ไขปั ญหาการกระทาความผิดของเด็กและ
เยาวชนอีกทั้งศาลเยาวชนยังมีศูนย์ให้คาปรึ กษาเพื่อแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนโดยมี
นักจิตวิทยาประจาศาลทางานร่ วมกับทีมแพทย์ผชู ้ านาญจากโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติใน
ขณะที่พนักงานอัยการยังไม่มีความพร้อมในการแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็กหรื อเยาวชนเช่นศาลเยาวชน
และครอบครัว การกาหนดเงื่อนไขของแผนถือว่าเป็ นรายละเอียดที่สาคัญของการแก้ไขปั ญหาการ
กระทาความผิด ความเหมาะสมจึงเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจะต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ ของเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการคุม้ ครองทางกฎหมายด้วยในขณะเดียวกันนั้นก็แก้ไขเด็กที่กระทาความผิดให้กลับตัวกลับ
ใจเป็ นพลเมืองดีต่อไปและไม่ยอ้ นกลับมากระทาความผิดในลักษณะซ้ าซากอีก
4.การติดตามความสาเร็ จของแผน จากการศึกษาไม่พบว่าในประเทศนิวซี แลนด์มีการ
ติดตามความสาเร็ จของแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ภายหลังการปฏิบตั ิตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูสาเร็ จ
แล้ว ซึ่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ
2553 ก็มิได้บญั ญัติให้อานาจศาลในการติดตามความสาเร็ จของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูไว้เช่นกันใน
ความเห็นของผูเ้ ขียนมองว่าการติดตามผลสาเร็ จของแผนนั้นเป็ นการป้ องกันการกระทาความผิดมิ
ให้กลับมากระทาความผิดรวมถึงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ ยงที่จะกระทาความผิดอีก
ประเทศฝรั่งเศส มีการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาสาหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระทาความผิดในชื่อกฎหมายว่าด้วยผูก้ ระทาความผิดซึ่ งเป็ นเด็ก (Ordonnance n 45-174
du 2 févrrier 1945 relative a l’ enfance délinquante) จากการศึกษาพบว่าในประเทศฝรั่งเศสนั้นศาล
มีบทบาทกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในชั้นสอบสวนเรี ยกว่าผูพ้ ิพากษาสอบสวน (Juge d’instruction)
โดยการใช้มาตรการพิเศษของผูพ้ ิพากษาสอบสวนนั้นคือในระหว่างพิจารณานั้นอาจส่ งตัวเด็กไปยัง
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บุคคลใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ได้การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาของประเทศ
ฝรั่งเศสโดยผูพ้ ิพากษาจะเน้นไปทางการให้การศึกษากับผูก้ ระทาความผิดเป็ นหลัก กฎหมายอีก
ฉบับหนึ่งที่นามาใช้บงั คับเพื่อให้เด็กและเยาวชนหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรมได้แก่ การใช้
มาตรการความตกลงในทางอาญา (La composition pénale) ซึ่งเป็ นหนึ่งในกฎหมายชะลอการฟ้ อง
เริ่ มจากพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นชอบกับข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญาโดยมาตรการต่างๆที่พนักงานอัยการเสนอเขาไปเพื่อให้ศาลเห็นชอบด้วย
ตัวอย่างเช่น การอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนที่ดีหรื อการให้การศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผเู ้ สี ยหาย
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ 2553 มาตรา 86 แล้วพบว่ามีส่วนที่ใกล้เคียงกับกฎหมายไทยเป็ น
อย่างมาก โดยการเสนอมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสนั้นคล้ายกับ
การทาแผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนของไทย ซึ่ งมีขอ้ สังเกตว่าในประเทศฝรั่งเศสจะมีการ
ทางานร่ วมมือกันระหว่างองค์กรพนักงานอัยการ กับ องค์กรศาล เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและ
เยาวชน ให้ศาลมีบทบาทในการเห็นชอบด้วยกับแผน แต่ประเทศไทยนั้น บทบาทของศาลเยาวชน
ในการเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟูช้ นั ก่อนฟ้ องกฎหมายมิได้บญั ญัติให้อานาจศาล
เยาวชนเข้าไปมีบทบาทได้อย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสจากการศึกษาผูว้ จิ ยั มองว่าหากให้ศาลเข้าไปมี
บทบาทเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูแล้ว ย่อมเป็ นประโยชน์กบั เด็กหรื อเยาวชนมากกว่า
เนื่องจากแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูมีการตรวจสอบกลัน่ กรองโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอัยการซึ่ ง
ใช้อานาจกึ่งตุลาการ ประโยชน์สูงสุ ดย่อมที่จะตกอยูก่ บั เด็กและเยาวชนมากที่สุด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา จากการศึกษาพบว่ามีการนาวิธีการหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) มาบังคับใช้กบั เด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดผ่าน
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน (The Juvenile Justice And
Delinquency Prevention Act) ซึ่ งมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนสานึกในการกระทาโดยการบริ การ
สังคมในขณะเดียวกันก็ป้องปรามมิให้เด็กหรื อเยาวชนหวนกลับมากระทาความผิดอีก โดย
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่นิยมคือการจัดตั้งคณะกรรมการ
ฟื้ นฟูชุมชน มีลกั ษณะในการล้อมวงเพื่ออภิปรายถึงปั ญหา การที่จะใช้มาตรการนี้ได้จะต้องเป็ นไป
โดยคาสั่งของศาลเท่านั้น และเมื่อประชุมเสร็ จแล้วจะต้องกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมรวมถึง
ระยะเวลาให้ศาลทราบอีกด้วย สิ่ งที่มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายของประเทศไทย คือ เป็ นการ
ทางานร่ วมกันขององค์กรหลายฝ่ ายเช่น พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ ตารวจ พนักงาน
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อัยการ เป็ นต้น และหากเป็ นคดีร้ายแรงก็จะต้องได้รับการแก้ไขโดยผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนเพื่อ
ตรวจสอบว่าการกระทาเช่นว่านั้นของเจ้าพนักงานอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายหรื อไม่
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยพบว่า การทาแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟู ซึ่ งอยูใ่ นขั้นตอนก่อนฟ้ องตามมาตรา 86 นั้น เป็ นอานาจของผูอ้ านวยการสถานพินิจในการ
เริ่ มทาแผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู เพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อเห็นชอบหรื อสั่งแก้ไขแผนแล้วจึง
ดาเนินการตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ซึ่ งเงื่อนไขของแผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู ถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
เปรี ยบเสมือนบทลงโทษเชิงแก้ไขฟื้ นฟูที่ตอ้ งมีความเหมาะสม ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้รับ
ความร่ วมมือจากหลายองค์กรโดยเฉพาะศาลเยาวชนซึ่ งเป็ นผูม้ ีความชานาญในการแก้ไขปั ญหาเด็ก
และเยาวชนมาอย่างเนิ่นนาน มีผพู ้ ิพากษาที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผูพ้ ิพากษาซึ่ งต้องเป็ นผูม้ ี
อัธยาศัยและความประพฤติที่เหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน และเป็ นผูม้ ี
ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาครอบครัว มีผพู ้ ิพากษาสมทบ ที่ตอ้ งมีคุณสมบัติมีหรื อเคยมี
บุตรหรื อเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรื อทางานเกี่ยวกับสงเคราะห์หรื อคุม้ ครองสวัสดิ์ภาพเด็ก เยาวชน
หรื อครอบครัว มาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จึงมีความชานาญในการแก้ไขปั ญหาการกระทาความผิด
ของเด็กและเยาวชนได้เป็ นอย่างดี ในฐานะของคนเป็ นบิดา มารดา ของเด็กและเยาวชน มีศูนย์ให้
คาปรึ กษาแนะนาและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อ
สนับสนุนเด็ก และเยาวชน ซึ่ งต้องหาว่ากระทาความผิดเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และสามารถอยูก่ บั ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปรกติสุข ตลอดจนทา
รายงานผลการให้คาปรึ กษานั้น และแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู เสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป หากการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้ องเปิ ด
ช่องให้ศาลเยาวชนรวมถึงศูนย์ให้คาปรึ กษาที่มีนกั จิตวิทยาประชาศาลเข้าไปมีบทบาทย่อมนับว่า
เป็ นเรื่ องที่ดีและเหมาะสมอีกทั้งยังเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริ ง

5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. เห็นควรให้ศาลเยาวชนเข้าไปมีบทบาทเห็นชอบด้วยกับแผนรวมถึงมีอานาจสั่ง
แก้ไขแผนแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู ในชั้นก่อนฟ้ องของมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ 2553 เนื่องจากอัตราโทษที่สามารถใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งไม่เกิน 5 ปี ซึ่งหากพนักงาน
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อัยการจะใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา คือการหันเหคดี (Diversion) ก็ควรที่จะให้ศาล
เยาวชนได้มีการกลัน่ กรองแผนแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆของแผนเพื่อให้การหันเห
คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนศาลเยาวชนมีความ
เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของเด็ก และเยาวชนมาอย่างเนิ่นนาน มีผพู ้ ิพากษาสมทบที่มีความชานาญ
ในการแก้ไขปั ญหา ตลอดจนเสี ยสละเวลาส่ วนตัวเพื่อเข้ามาแก้ไขปั ญหา เด็กและเยาวชน รวมถึง
ศูนย์ให้คาปรึ กษาเพื่อแก้ไขบาบัด ฟื้ นฟู เด็กและเยาวชนและครอบครัวที่มีความชานาญ มี
นักจิตวิทยาประจาศาล ในความเห็นของผูเ้ ขียนเห็นว่าพนักงานอัยการยังมิได้มีการเตรี ยมพร้อมถึง
การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวนี้อย่างเหมาะสม หากต้องเห็นชอบกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู หรื อ สั่งให้
แก้ไขแผน เนื้อหาหรื อเงื่อนไขของแผน ประโยชน์สูงสุ ดที่จะตกได้แก่เด็กหรื อเยาวชนนั้นอาจไม่ได้
รับอย่างเต็มที่ ทั้งนี้จึงต้องมีการทบทวนแก้ไขบทบัญญัติของมาตรา 86 วรรคสองให้เป็ นไปตามร่ าง
กฎหมายที่ทางสานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอไปในครั้งแรก ความว่า “เมื่อพนักงานอัยการได้รับ
แผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูและความเห็นของผูอ้ านวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีขอ้ สงสัย
อาจสอบถามผูอ้ านวยการสถานพินิจหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ถ้าพนักงาน
อัยการไม่เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูหรื อสั่ง
ดาเนินคดีต่อไป และให้ผอู ้ านวยการสถานพินิจแจ้งคาสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ หากพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูให้รายงานให้
ศาลทราบ เมื่อปรากฏต่อศาลว่ามีกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กหรื อเยาวชน หรื อเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจสอบถามพนักงานอัยการ ผูอ้ านวยการสถานพินิจหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องและศาลอาจสั่งให้ปรับปรุ งแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูใหม่ก็ได้”
2. เห็นควรให้ศาลมีอานาจในการค้นหาความจริ งเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของ
ผูเ้ สี ยหาย และมีอานาจตรวจสอบความยินยอมที่ผเู้ สี ยหายได้ให้ไว้เพื่อการใช้มาตรการพิเศษแทน
การดาเนินคดีอาญา หากพบว่าความยินยอมเช่นว่านั้น ไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรื อ เด็กและเยาวชนต้องได้รับภาระเกินสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการชดใช้
ค่าเสี ยหายเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กหรื อเยาวชนและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี
อานาจในการเพิกถอนการให้ความยินยอมนั้นและให้ถือว่าแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชน
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ศาลมีอานาจสัง่ ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
เด็กและเยาวชนเป็ นสาคัญทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กข้อ 3
3. เห็นควรให้มีการจัดการอบรม ซักซ้อม ทาความเข้าใจร่ วมกัน ในระหว่างองค์กร
ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่ ตลอดจนผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญารวมถึง
การทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันระหว่างองค์กร ศาล พนักงานอัยการ
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ตารวจ ทนายความหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย สถานพินิจ ศูนย์ให้คาปรึ กษาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู
นักจิตวิทยา เนื่องจากมีขอ้ สังเกตว่าศาลเยาวชนและศูนย์ให้คาปรึ กษาเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู ไม่มี
อานาจลงไปเห็นชอบและทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ 2553 มาตรา 86 เนื่องจากเป็ นอานาจของผูอ้ านวยการ
สถานพินิจ หากศูนย์ให้คาปรึ กษาทางานร่ วมกันกับสถานพินิจในการทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูช้ นั
ก่อนฟ้ องแล้วย่อมเป็ นประโยชน์สูงสุ ดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุดที่องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการแก้ไขบาบัดฟื้ นฟูช่วยกันกลัน่ กรองถึงความเหมาะสมของแผนแก้ไขบาบัดฟื้ นฟู

