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บทคดัย่อ 

 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในทางกฎหมายที่น ากระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกมาใช้แทนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง การน ามาตรการพิเศษ

ดังกล่าวมาใช้เป็นเคร่ืองมือหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้อง ซ่ึงเป็นการให้โอกาสเดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้

กลับตัวเป็นคนดี โดยใช้แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมแทนการด าเนินคดีให้เป็นตราบาปติด

ตัว แต่อย่างไรกต็าม พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดเง่ือนไขการน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี

อาญามาใช้หันเหคดีในช้ันก่อนฟ้องไว้อย่างบางเบา โดยปราศจากเง่ือนไขเกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดของเดก็

หรือเยาวชนเพ่ือให้ทราบข้อเทจ็จริงก่อนว่าพฤติการณ์แห่งการกระท าของเดก็หรือเยาวชนน้ันเป็นความผิดต่อ

กฎหมายหรือไม่ และเขาเป็นผู้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหรือไม่ เพียงใด ผู้เขียนเหน็ว่าการไม่ก าหนด

เง่ือนไข  ในเร่ืองการพิสจูน์ความผิดเช่นน้ี อาจส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิด

ที่อาจต้องเข้าสู่กระบวนการของมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไปโดยไม่เป็นธรรม โดยที่ยังไม่ได้

พิสูจน์ข้อเทจ็จริงตามข้อกล่าวหาก่อน และยังอาจมีผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมที่อาจเกิดความรู้สึกไม่

ปลอดภัย หากมาตรการพิเศษดังกล่าวถูกน าไปใช้กบัเดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผิด แต่มิได้เกิดความส านึก

และไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

 

1.  บทน า 

 ปัญหาอาชญากรรมมีรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ภาวะ

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และยังมีแนวโน้มความรุนแรงมากย่ิงขึ้ น ในบางกรณี

อาชญากรรมไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่คู่กรณีเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์

ด้วย และไม่เพียงแต่อาชญากรรมที่ก่อข้ึนโดยผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่เท่าน้ัน อาชญากรรมที่ก่อข้ึนโดย

เดก็หรือเยาวชนกมี็สถิติที่สูงด้วยเช่นกัน หากพิจารณาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงเป็นกลไกส าคัญใน

                                                           
*
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การคุ้มครองความสงบสุขของสังคม การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่น าพาต่อความสงบสุขของ

สังคมในปัจจุบันจึงมิได้มุ่งที่จะป้องกันหรือปราบปรามการก่ออาชญากรรมแต่เพียงถ่ายเดียว หากแต่ยังต้อง

ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสยีหายจากอาชญากรรม รวมทั้งการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ก่ออาชญากรรมให้

กลับตัวเป็นคนดีและกลับไปใช้ชีวิตร่วมกบัคนในสงัคมได้อย่างปกติสุข ดังน้ัน มาตรการต่าง ๆ ในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาจึงต้องเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละราย โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดย

เดก็หรือเยาวชน ซ่ึงไม่มีความรู้ผิดชอบช่ัวดีเช่นผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ดังน้ัน เม่ือตกอยู่ในฐานะเป็นผู้

ถูกกล่าวหาแล้ว การน ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามาใช้กับเดก็หรือเยาวชนจะต้องค านึงถึงการส่งเสริมให้

แก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมและอุปนิสัยย่ิงกว่าการมุ่งเอาผิดลงโทษ ด้วยเหตุที่ยังเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอ ทั้งใน

แง่กายภาพและวัยวุฒิ แนวคิดหน่ึงที่สนองกระบวนการยุติธรรมเช่นว่านี้ คือการหันเหคดีออกจากการด าเนินคดี

ในทางปกติ (Diversion from Criminal Justice System) 

 ประเทศไทยมมีาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่รองรับการกระท าความผิดของเดก็

หรือเยาวชนมาตั้งแต่ในอดีต จนกระทั่งประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน แต่หากกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับ

การหันเหคดี จะพบว่ามีการน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เมื่อคร้ังใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ที่ก  าหนดให้ผู้อ านวยการสถานพินิจเสนอ

ความเหน็ต่อพนักงานอัยการที่จะ ไม่ฟ้องคดีที่เดก็หรือเยาวชนกระท าความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 

โดยน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์(Restorative Justice) มาใช้ในช้ันก่อนฟ้อง
1
 ต่อมาเมื่อใช้บังคับ

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553กยั็งปรากฏ

บทบัญญัติที่ว่าด้วยมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ที่เปิดช่องให้มีการหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้องผ่าน

วิธกีารจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชน อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็

หรือเยาวชน ชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และยุติข้อพิพาทโดยไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้

เป็นตราบาปติดตัวเดก็หรือเยาวชน ซ่ึงมีสาระส าคัญตามความในมาตรา 86 ที่ก  าหนดเง่ือนไขการหันเหคดีใน

ช้ันก่อนฟ้องไว้ว่าจะต้องมีอตัราโทษของคดีเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ต้องไม่เคยได้รับโทษตามที่กฎหมาย

ก าหนด ต้องส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี ผู้อ านวยการสถานพินิจเหน็สมควรให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการ

ด าเนินคดีอาญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนดังกล่าว ซ่ึงผู้เขียน

เหน็ว่า เป็นเง่ือนไขที่บางเบา และปราศจากเง่ือนไขเกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดของเดก็หรือเยาวชน อันเป็น

กระบวนการที่จะท าให้ทราบข้อเทจ็จริงว่าพฤติการณ์แห่งการกระท าของเดก็หรือเยาวชนน้ันเป็นความผิดต่อ

กฎหมายหรือไม่ และเขาเป็นผู้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหรือไม่ เพียงใดการไม่ก าหนดเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

                                                           

 
1
 อจัฉรียา  ชูตนิันทน์, “กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันทโ์ดยวิธกีารประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเห

คดเีดก็และเยาวชนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว,” (รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2551), น. 2 
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อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของเดก็หรือเยาวชนน้ันเอง ที่อาจต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูไป

โดยไม่เป็นธรรม และยังขัดกบัหลักประกนัในกฎหมายอาญา ที่ต้องสนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ

พิสูจน์ได้ว่ากระท าความผิด แม้ว่ามาตรการพิเศษดังกล่าวจะมิใช่มาตรการบังคับหรือการลงโทษในทางอาญา

โดยตรงกต็าม ผลที่ตามมาจึงอาจท าให้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไม่ถูกน ามาใช้กับเดก็หรือ

เยาวชนที่สมควรจะได้รับโอกาสแก้ไขกลับตัวด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและเกิดความส านึกในการ

กระท าอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ต้องการให้คดีเสร็จสิ้ นไปโดยเร็วและไม่ถูกฟ้องร้องต่อศาล และยังอาจมี

ผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมที่อาจเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่มั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองจาก

อาชญากรรม ด้วยเหตุที่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาถูกน ามาใช้แทนกระบวนพิจารณาพิพากษา

และการลงโทษของศาลอย่างหละหลวม 

 

2.  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรบัเด็กและเยาวชน 

  2.1 แนวคิดมูลฐานเกี่ยวกบัความรับผิดทางอาญาของเดก็และเยาวชน 

  พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์เป็นไปตามการเจริญวัยของมนุษย์ เมื่อเติบโตจนเป็น

ผู้ใหญ่กจ็ะสามารถแยกแยะความรู้ผิดชอบช่ัวดีได้ แต่บางคนอาจมีความบกพร่องบางประการ ในตัวเอง ซ่ึง

อาจเป็นความบกพร่องมีมาแล้วแต่ก าเนิดหรือเกิดขึ้ นภายหลัง และด้วยความบกพร่องน้ันอาจท าให้ขาดความรู้

ผิดชอบและไม่สามารถบังคับตัวเองได้ จนกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ซ่ึงในทางกฎหมายอาญาจะ

ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการท าช่ัว การกระท าอันเป็นการ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายจึงเป็นการกระท าที่

ปราศจาก “ความช่ัว”
2
 ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาได้แบ่งความสามารถในการท าช่ัวของบุคคลออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ 

  (1) บุคคลที่ขาดหรือไม่มีความสามารถในการท าช่ัวเลย คือเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีในขณะ

กระท าความผิด และบุคคลที่มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือนในขณะกระท าความผิด 

  (2) บุคคลที่อาจมีความสามารถในการท าช่ัว คือบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน สิบแปดปี

ในขณะกระท าความผิด 

  (3) บุคคลที่มีความสามารถในการท าช่ัวสมบูรณ์ คือบุคคลที่มีอายุกว่าสบิแปดปี 

  ประมวลกฎหมายอาญาถืออายุของเดก็และเยาวชนเป็นเกณฑ์ในการรับผิดทางอาญา และแม้ว่าจะ

ได้กระท าครบองค์ประกอบของความผิดตามกฎหมายแล้ว ศาลกอ็าจจะใช้วิธีการตามสมควรเพ่ือด าเนินการกับ

เดก็หรือเยาวชนน้ันได้ เน่ืองจากกฎหมายไม่ถือว่าการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนเป็นอาชญากร 

เพราะเด็กและเยาวชนมีความรู้ผิดชอบต่างกับบุคคลทั่วไป และบางคร้ังอาจมี ความบกพร่องในเร่ือง

                                                           

 2
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ความสามารถหรือได้รับอิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวหรือสังคม ที่อาจจะท าให้เดก็หรือเยาวชนน้ัน

ตัดสนิใจกระท าความผิดได้ สอดคล้องกบัหลักอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา ที่อธบิายว่าการกระท าความผิดของ

เดก็และเยาวชนไม่ถือเป็นอาชญากรรมอย่างเช่นการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ แต่เรียกว่า “การกระท าผิด” 

หรือ “พฤติกรรมเบ่ียงเบน” (Delinquency) และไม่เรียกเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิดว่าอาชญากร แต่

เรียกว่า “Delinquent, Delinquent Child” หรือ “Juvenile Delinquent”
3
 

  2.2 การคุ้มครองเดก็และเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิด 

  แนวคิดมูลฐานก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 สังคมตะวันตกมองว่าเดก็เป็นเสมือนทรัพย์สินอย่างหน่ึง

ที่อาจถูกน าไปขาย ทอดทิ้ง หรือใช้อ านาจต่าง ๆ อย่างไรกไ็ด้โดยบิดา แต่เมื่อมีกระแสเคล่ือนไหวของกฎหมาย

เพ่ือสังคม (Social Legislation) จึงเร่ิมเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ของเดก็ที่เป็นการยอมรับต่อภาวะ

ความเป็นอสิระมากข้ึน การคุ้มครองสทิธเิดก็จึงเป็นการคุ้มครองสทิธมินุษยชนในฐานะที่เดก็เป็นประชากรของ

โลก เฉกเช่นเดียวกับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับเดก็และเยาวชน มาตรการที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการจึงต้องมีความเหมาะสม และแตกต่างกับกรณีผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การสอบสวนต้องมี

บุคคลจากสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากค า  ซ่ึงอาจประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เดก็

ร้องขอ หรือพนักงานอัยการ การด าเนินคดีในศาลจะมีทนายความแก้ต่างมิได้ แต่ให้เดก็มีที่ปรึกษากฎหมาย

ซ่ึงท าหน้าที่ท  านองเดียวกับทนายความ เน่ืองจากเกรงว่าทนายความจะว่าความเช่นเดียวกับคดีทั่วไป ที่มุ่งให้

ลูกความ ชนะคดีหรือให้รับสารภาพเพ่ือจะได้รับการลดโทษ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่ต้องการให้

เดก็และเยาวชนที่กระท าความผิดได้แก้ไขกลับตัว การพิจารณาต้องกระท าโดยลับและเฉพาะบุคคล ที่กฎหมาย

หรือศาลอนุญาตเทา่น้ันที่จะฟังการพิจารณาคดีได้ ซ่ึงต่างจากกระบวนพิจารณาคดีอาญาทั่วไปที่ต้องกระท าโดย

เปิดเผย ทั้งน้ี เพ่ือไม่ต้องการให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ในรายละเอยีดแห่งการกระท าของเดก็หรือเยาวชน ซ่ึง

อาจท าให้เกิดความอับอายและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู โดยทั่วไปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะมุ่ง

ค้นหาความจริงว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดจริงหรือไม่ หากฟังได้ว่ากระท าความผิดกจ็ะถูกลงโทษและบันทกึ

ประวัติ แต่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเดก็และเยาวชนจะไม่มีการน าประวัติการกระท าความผิดของ

เด็กและเยาวชนมารับฟังเป็นผลร้ายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งการด าเนินกระบวนพิจารณาจะไม่เคร่งครัด

เหมือนคดีอาญาทั่วไป ใช้ถ้อยค าที่จ าเลยเข้าใจได้ง่าย และให้โอกาสจ าเลย รวมทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง หรื

อบบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดก็หรือเยาวชนได้แถลงข้อเทจ็จริง ความรู้สึก หรือความคิดเหน็ ตลอดจนระบุ

และซักถามพยานได้ไม่ว่าในเวลาใดระหว่างการพิจารณาคดี 

  2.3 การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเ์พ่ือหันเหคดี 
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  Randy E. Barnett นักวิชาการด้านกฎหมายและการเมืองชาวอเมริกันเป็นบุคคลหน่ึง ที่ได้อธิบาย

แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ว่า หากอาศัยแต่เพียงระบบการลงโทษ (Punishment) อาจจะไม่สามารถ

แก้ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมได้ แต่ควรหันมาค านึงถึงเร่ืองการชดใช้เยียวยา (Restitution) แม้จะมิได้

อธิบายแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในความหมายที่ เ ข้าใจกันอย่างในปัจจุบันว่าเป็น

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก แต่กไ็ด้ช้ีให้เหน็จุดอ่อนของระบบลงโทษ และข้อดีของระบบชดใช้เยียวยาได้ชัด

ขึ้น ซ่ึงอาจน ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ 3 แนวทาง
4
 ได้แก่ 

  (1) Abolitionism ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือกอย่างสิ้นเชิง โดยน ามา

แทนที่กระบวนการยุติธรรมที่ มีอยู่เดิม หรืออาจหาข้อตกลงในขั้นตอนแรกๆ เพ่ือหันเหคดีออกจาก

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

  (2) Separatist ให้ด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลักที่มีลักษณะเสริมกัน เช่น ระหว่างด าเนินคดีไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดอาจมีการ ส่งต่อไปยังผู้ท า

หน้าที่เป็นคนกลางเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกนัระหว่างผู้เสยีหายและผู้กระท าความผิด โดยข้อตกลงน้ันอาจมีผลต่อ

การตัดสนิคดีได้ 

  (3) Reformist บูรณาการโดยปรับรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กลมกลืนเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เช่น การก าหนดให้เป็นทางเลือกส าหรับคู่กรณี ที่สมัครใจเข้าร่วม 

หรือก าหนดให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการปฏบัิติบางขั้นตอนส าหรับความผิด บางประเภท เช่น จัดประนอม

ข้อพิพาทภายหลังสิ้ นสุดการพิจารณาคดี หรือก าหนดให้น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน

ขั้นตอนการสบืเสาะและพินิจหรือก่อนศาลมีค าพิพากษา 

 

3.  มาตรการทางกฎหมายเพือ่หนัเหคดีในชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทย 

  มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ก าหนดหลักเกณฑก์ารน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้หันเหคดีในช้ัน

ก่อนฟ้องไว้ว่า จะต้องเป็นคดีที่มีอตัราโทษอย่างสงูตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุก ไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะมีโทษ

ปรับด้วยหรือไม่กต็าม ถ้าปรากฏว่าเดก็หรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเดก็หรือเยาวชนส านึกในการ

กระท าก่อนฟ้องคดี เม่ือค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพ

จิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผิดแล้ว หากผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเหน็ว่าเดก็หรือ
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เยาวชนน้ันอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้เดก็หรือเยาวชนปฏิบัติ 

และหากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเดก็หรือเยาวชน อาจก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล

หรือผู้แทนองค์การซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏบัิติด้วยกไ็ด้ ทั้งน้ี เพ่ือแก้ไขปรับเปล่ียนความประพฤติ

ของเดก็หรือเยาวชน บรรเทาทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่

ชุมชนและสังคม  แล้วเสนอความเหน็ประกอบแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี 

การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเดก็หรือเยาวชนด้วย ดังน้ัน จึงอาจ

พิจารณาเง่ือนไขแห่งคดีที่จะสามารถน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้หันเหคดีในช้ันก่อนฟ้อง

ได้ 5 ประการ ได้แก่ 

 (1) อตัราโทษของคดีเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2) ไม่เคยได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด 

 (3) การส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี 

 (4) ผู้อ านวยการสถานพินิจเหน็ควรให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 

 (5) บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 

  เมื่อจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูส่งมายังพนักงานอัยการแล้ว หากมีข้อสงสัยพนักงานอัยการอาจ

สอบถามผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ถ้าพนักงานอัยการไม่เหน็ชอบ

ด้วยกับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือสั่งด าเนินคดีต่อไป และให้ผู้อ านวยการ

สถานพินิจแจ้งค าสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แต่หากพนักงานอัยการเหน็

ว่าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเยาวชนแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ให้พนักงานอัยการเหน็ชอบกับแผนดังกล่าว และให้ด าเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้ทันที พร้อมทั้ง

รายงานให้ศาลทราบ ทั้งน้ี ในระหว่างการจัดท าและปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ให้พนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอยัการงดสอบปากค าหรือด าเนินการใดๆ เฉพาะกบัเดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิด

ไว้ก่อน หากการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู  ไม่ส าเรจ็และมีผลให้ต้องด าเนินคดีกับเดก็หรือเยาวชนต่อไป ห้าม

มิให้น าข้อเทจ็จริงหรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากการประชุมเพ่ือจัดท าแผนดังกล่าวมาใช้อ้างต่อศาล แต่อย่างไร

กต็าม พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้อย่างแน่ชัดว่าให้น ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาใน

ช้ันก่อนฟ้อง มาใช้ในขั้นตอนใดของกระบวนการด าเนินคดี เพียงแต่ก าหนดเง่ือนไขการใช้มาตรการพิเศษ

ดังกล่าวไว้อย่างกว้าง ๆ จึงอาจตีความได้ว่าสามารถน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้ได้ ในทุก

ข้ันตอนตราบเท่าที่ยังไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับการพิจารณาของผู้อ านวยการ สถานพินิจและ

ระยะเวลาที่เดก็หรือเยาวชนได้ส านึกในการกระท า เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้อ านวยการ

สถานพินิจว่าจะเหน็ควรให้น ามาตรการพิเศษดังกล่าวมาใช้กบัคดีหรือไม่ และหากเหน็สมควรกต้็องจัดท าแผน

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเสนอต่อพนักงานอยัการภายในสามสบิวัน นับแต่วันที่เดก็หรือเยาวชนส านึกในการกระท า 
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4.  มาตรการทางกฎหมายเพือ่หนัเหคดีในชั้นก่อนฟ้องของต่างประเทศ 

  4.1 การหันเหคดีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ได้ก าหนดโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยจัดตั้งศาลเยาวชนทางเลือกขึ้ น (Teen 

Alternative Court) เม่ือเดก็หรือเยาวชนกระท าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจจะน าคดีเข้าสู่  การพิจารณาของ

ศาลดังกล่าว ซ่ึงมีอ านาจก าหนดมาตรการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกรณีกระท าความผิดไม่ร้ายแรง 

โดยผู้พิพากษาและพนักงานคุมประพฤติจะก าหนดมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

เยียวยาและการลงโทษในเชิงป้องปราม และจะไม่มีการพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิด แต่จะใช้วิธีการแก้ไข

พฤติกรรมแทน ซ่ึงอาจจะก าหนดให้เดก็หรือเยาวชน   ที่กระท าความผิดเข้ารับการฟ้ืนฟูบ าบัดในโครงการต่าง 

ๆ ตามลักษณะความผิด ส าหรับความผิดที่มีความร้ายแรงจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนต่อไป ซ่ึง

ศาลอาจสั่งให้เด็กหรือเยาวชนน้ัน เข้าโปรแกรมแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูร่วมกับการลงโทษตามกฎหมายด้วย 

นอกจากน้ันยังมีการชะลอการฟ้อง ซ่ึงเป็นอกีเคร่ืองมือหน่ึงในการหันเหคดีที่ผู้กระท าความผิดที่ไม่มีเจตนาช่ัว

ร้าย และการฟ้องจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะผู้กระท าความผิดสามารถรับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม

ภายนอกเรือนจ าได้
5
 

  4.2 การหันเหคดีของประเทศแคนาดา 

  Youth Criminal Justice Act ถือเป็นกฎหมายหลักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเดก็

และเยาวชน ซ่ึงมีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวน (Extrajudicial measures) ที่ให้

อ านาจเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่ไม่รุนแรง มีอัตราโทษไม่สูงมาก และไม่เคย

กระท าความผิดมาก่อน ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต ารวจจะรายงานไปยังพนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบการใช้ดุลพินิจต่อไป 

และยังมีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการ (Extrajudicial sanction) ที่ให้อ านาจ

พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจน ามาตรการอื่นมาใช้แทนการฟ้องคดี ซ่ึงเป็นข้ันตอนภายหลังที่ได้รับรายงานจาก

เจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณีที่คดีไม่เข้าเง่ือนไขการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวน 

พนักงานอยัการจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เยาวชนจะสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ แล้วก าหนดแผนเพ่ือให้

เยาวชนนั้นปฏบัิติ ซ่ึงจะช่วยย่นระยะเวลาการด าเนินคดีให้รวดเรว็ย่ิงขึ้น แต่การใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องเกิด

จากความสมัครใจของเยาวชน   และต้องยอมรับว่าเป็นผู้กระท าความผิดจริง ทั้งน้ี จะต้องไม่เป็นการบังคับ

หรือโน้มน้าวให้เยาวชนยินยอมที่จะใช้มาตรการดังกล่าวเพียงเพ่ือให้คดีของตนเสร็จสิ้ นไปโดยเร็ว และ

พนักงานอยัการจะต้องพิจารณารายละเอียดในทางคดีประกอบด้วย โดยคดีต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ

ฟ้องร้องต่อศาลได้และยังอยู่ในเง่ือนไขอายุความ เมื่อได้ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ัน

พนักงานอยัการแล้ว จะไม่มีการด าเนินการอย่างใดๆ กบัเยาวชนที่กระท าความผิดในช้ันศาลอกี 

                                                           

 5
 พิชญา เหลืองรัตนเจริญ, “กระบวนการยุตธิรรมส าหรับเดก็และเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า ความผดิ,” (ดุษฎี

นิพนธ ์คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติ, 2555), น. 151. 
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  4.3 การหันเหคดีของประเทศฟิลิปปินส์ 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและสวัสดิภาพส าหรับเดก็และเยาวชน ค.ศ. 2006 

ก าหนดเง่ือนไขการหันเหคดีว่าต้องเป็นการกระท าความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงให้จ าคุกไม่เกิน 6 ปี ซ่ึงจะมี

ผลให้ไม่ต้องด าเนินคดีในช้ันศาล แต่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการไกล่เกล่ีย ประชุมกลุ่ม

ครอบครัว และประนีประนอมข้อพิพาทเพ่ือระงับความขัดแย้ง ซ่ึงเดก็ที่กระท าความผิดและครอบครัวจะต้องมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก  าหนดข้ึน นอกจากน้ันยังมีกระบวนการหันเหคดีในช้ันพนักงานอัยการ โดยเจ้าหน้าที่

ต ารวจจะสอบสวนข้อเทจ็จริงในทางคดีเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเดก็ รวมทั้งพิจารณาถึงสภาพ

ร่างกายและจิตใจว่าอยู่ในภาวะผิดปกติหรือ มีความบกพร่องหรือไม่ เมื่อพนักงานอัยการได้รับรายงานจาก

เจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว จะท าการไต่สวนการกระท าความผิดของเดก็ในเบ้ืองต้นอีกคร้ังเพ่ือการพิจารณาสั่งฟ้อง

คดีต่อศาล ซ่ึงจะต้องพิจารณาด้วยว่าความผิดที่เดก็ก่อข้ึนน้ันสามารถใช้มาตรการหันเหคดีได้หรือไม่ ส าหรับ

การกระท าความผิดที่มีอตัราโทษอย่างสงูให้จ าคุกเกนิกว่า 6 ปีขึ้นไป การพิจารณาใช้มาตรการหันเหคดีจะเป็น

อ านาจของศาล 

 

5.  วิเคราะหเ์งือ่นไขการหนัเหคดีในชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทย 

  ผู้เขียนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดเง่ือนไขการหันเหคดีในช้ันก่อนตามมาตรา 86  แห่ง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ใน 2 กรณี 

ดังน้ี 

  1. เมื่อเดก็หรือเยาวชนเข้ามาอยู่ในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา ต่อมาผู้อ านวยการสถานพินิจ

เหน็สมควรให้น ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับคดี โดยมีองค์ประกอบของคดีเป็นไปตาม

เง่ือนไขการหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้องตามมาตรา 86 ครบถ้วนทุกประการ อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการใช้

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยไม่น าคดีขึ้ นสู่การพิจารณาในช้ันศาล จึงมีข้อสังเกตว่าเมื่อมาตรการพิเศษ

แทนการด าเนินคดีอาญาเป็นมาตรการที่จะน ามาใช้กบัผู้ที่ได้ช่ือว่า “กระท าความผิด” แต่กลับไม่มีกระบวนการ

ใดที่เป็นการพิสจูน์ความผิดของเขาเลย เพราะมาตรา 86 วรรคสอง มิได้ก าหนดให้น าข้อเทจ็จริงในทางคดีมา

พิจารณาประกอบเพ่ือเลือกใช้มาตรการพิเศษดังกล่าวแทนการด าเนินคดีในทางปกติแต่อย่างใด กรณีเช่นน้ี

อาจท าให้เดก็หรือเยาวชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อาจต้องเข้าสู่กระบวนการหันเหคดีไปโดยไม่เป็นธรรม เพราะยังไม่

ปรากฏข้อเทจ็จริงว่าพฤติการณ์แห่งการกระท าของเดก็หรือเยาวชนน้ันเป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่ และ

เขาเป็นผู้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เพียงใด จะอาศัยเพียงเง่ือนไขที่เดก็หรือเยาวชนได้ส านึก

ในการกระท ากห็าใช่ข้อพิสูจน์ความผิดไม่ และยังเป็นการยากที่จะหย่ังรู้ได้แน่ว่าเดก็หรือเยาวชนน้ันเกิดความ

ส านึกในการกระท าอย่างแท้จริง มิใช่เพียงต้องการให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยเรว็และไม่ต้องถูกฟ้องต่อศาลซ่ึงโดย

แท้จริงแล้วหากมีการพิสจูน์ความผิดให้แน่ชัดเสยีก่อนเดก็หรือเยาวชนน้ันอาจไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาเลย

กเ็ป็นได้ จึงเหน็ว่าในขณะที่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพ่ือไม่ให้เป็น
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ตราบาปติดตัวเดก็หรือเยาวชน แต่การผลักเดก็หรือเยาวชนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยก าหนด

เง่ือนไขไว้อย่างบางเบาและขัดกับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of innocence) กจ็ะ

ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเดก็หรือเยาวชนได้เช่นกัน แม้ว่ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจะไม่ใช่

มาตรการบังคับหรือการลงโทษในทางอาญาโดยตรงกต็าม นอกจากน้ัน ยังมีข้อสังเกตว่าในช้ันสอบสวน

คดีอาญาน้ัน เดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดได้ทราบถึงสิทธิและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนแก่ตัวเขา

มากน้อยเพียงใด ระหว่างการเลือกที่จะต่อสู้คดีและการเลือกเข้าสู่กระบวนการมาตรการพิเศษแทนการ

ด าเนินคดีอาญา เน่ืองจากการให้ความยินยอมของเดก็หรือเยาวชนในการเข้าสู่มาตรการพิเศษดังกล่าว กเ็ป็น

อกีหน่ึงเง่ือนไขขอ การหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้อง จึงเหน็ว่าหากมีการแจ้งสิทธิและอธิบายให้เขาทราบและเข้าใจ

ถึงข้อดีข้อเสีย รวมทั้งผลสืบเน่ืองอย่างใด ๆ ได้อย่างเพียงพอ กน่็าจะท าให้การด าเนินคดีมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น และยังเป็นการคุ้มครองสทิธขิองเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย 

  2. หากเดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดน้ันเป็นผู้กระท าความผิดจริง ซ่ึงมักจะกระท า

ความผิดอยู่ซ า้ ๆ ถูกจับกุมด าเนินคดีบ่อยคร้ังแต่กไ็ม่เคยได้รับโทษจ าคุกเลย จะเหน็ว่าเดก็หรือเยาวชนกลุ่มน้ี

มิได้เกดิความส านึกในการกระท าอย่างแท้จริง ดังน้ัน เง่ือนไขการหันเหคดีตามมาตรา 86 ในเร่ืองการส านึกใน

การกระท าของเด็กหรือเยาวชนจึงอาจไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ต้องการแก้ไขฟ้ืนฟู

พฤติกรรมของเดก็หรือเยาวชน โดยให้เง่ือนไขดังกล่าวเป็นตัวช่วยท าให้เดก็หรือเยาวชนเกิดความรู้สึกเหน็อก

เห็นใจผู้เสียหาย ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการกระท าของตน และจะไม่กระท าความผิดซ ้าอีก แต่

เง่ือนไขดังกล่าวอาจท าให้เดก็หรือเยาวชนบางรายได้รับประโยชน์จากมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 

ทั้งที่โดยสภาพแล้วไม่สามารถแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเขาได้ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และ

ไม่ท าให้เกิดความส านึกในการกระท า เพราะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่สามารถใช้เป็นมาตรการเชิงลงโทษ

ให้เขด็หลาบได้เลย จึงอาจมีผลกระทบที่เกิดข้ึนกับความสงบสุขของสังคม เน่ืองจากอาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่

ปลอดภัยและไม่ม่ันใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจากอาชญากรรม ด้วยเหตุที่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี

อาญาถูกน ามาใช้แทนกระบวนการพิจารณาพิพากษาและการลงโทษของศาลอย่างหละหลวม 

  ผู้เขียนเหน็ว่าข้อสงัเกตทั้งสองกรณีเป็นผลโดยตรงจากบทบัญญัติที่ว่าด้วยมาตรการพิเศษแทนการ

ด าเนินคดีอาญา ที่ก  าหนดเง่ือนไขการหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้องไว้อย่างบางเบา โดยเฉพาะการขาดเง่ือนไขในเร่ือง

การพิสูจน์ความผิดของเดก็หรือเยาวชน ซ่ึงแตกต่างจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และฟิลิปปินส์ ที่ได้ก าหนดโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเดก็และเยาวชนหรือ

ก าหนดบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชัดเจนให้การพิสจูน์ความผิดของเดก็หรือเยาวชนเป็นเง่ือนไขในการพิจารณา

ใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

 

6.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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  จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการศึกษา

เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเพ่ือหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้องของต่างประเทศ และวิเคราะห์สภาพปัญหา

มาตรการหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้องของประเทศไทย ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรแก้ไขบทบัญญัติที่ว่าด้วย

มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  โดยก าหนดให้การพิสูจน์ความผิดของเด็ก

หรือเยาวชนเป็นเงื่อนไขของการน ามาตรการพิเศษแทน การด าเนินคดีอาญามาใช้หันเหคดีในช้ันก่อนฟ้อง ซ่ึง

เป็นการค้นหาความจริงในเบ้ืองต้นเพ่ือให้  อย่างน้อยได้ทราบว่าพฤติการณ์แห่งการกระท าของเด็กหรือ

เยาวชนน้ันน่าเช่ือได้ว่าเป็นความผิดจริงตามข้อกล่าวหา และเป็นหลักประกันว่ามาตรการอย่างใด ๆ ที่จะ

น ามาใช้กับบุคคลจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของเขาโดยไม่เป็นธรรม และน ามาใช้แทนกระบวนการยุติธรรมกระแส

หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเจตนารมณ์การคุ้มครองสิทธิเดก็และเยาวชนและความสงบสุขของ

สงัคมได้อย่างเพียงพอ 
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