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ปญหาการกําหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิด
Problems on the Determination of Condition for Special Measures in
Lieu of Criminal Proceedings on the Juvenile Offender
เมธาพร กาญจนเตชะ 1
0

บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่องนี้ เปนบทความเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิด มีวัตถุประสงค เพื่อศึ กษาปญหาเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขของการใชมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาในคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ผลการศึกษาสรุปไดวา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาไวดังนี้ ชั้นกอนฟองคดี ตามมาตรา 86 และหลังฟองคดี
มาตรา 90 และกําหนดเงื่อนไขบางประการที่เหมือนกันโดยเฉพาะตองใหความยินยอมของผูเสียหายในการจัดทําแผน
แกไขบําบัดฟนฟู ซึ่งเงื่อนไขความยินยอมของผูเสียหายดังกลาวสงผลใหมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาไม
สามารถใชกับความผิดตอรัฐไดเพราะไมมีผูใหความยินยอม ตอมาในป 2559 ไดมีการแกไขมาตรา 86 สงผลใหในชั้น
กอนฟองหากเปนคดีความผิดตอรัฐซึ่งไมมีผูเสียหายใหผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจไดโดยไมตองขอความยินยอม
จากใคร แตกลับไมแกไขมาตรา 90 ในทางปฏิบัติหากเปนความผิดตอรัฐศาลยังคงยึดถือวาไมมีผูเสียหายใหความ
ยินยอม จะใชมาตรการตามมาตรา 90 ไมได สงผลใหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและมีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ
มาตรา 90 อาจไมไดรับโอกาสที่จะเขาสูกระบวนใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในชั้นหลังฟองคดี ดังนั้นจึง
ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพื่อใหมีความสอดคลองกับมาตรา 86 และการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา,เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด,ความผิดตอรัฐ

Abstract
This academic article was related to special measures in lieu of criminal proceedings on the
juvenile offender with the purpose as; to study problems on the determination of condition for
special measures in lieu of criminal proceedings on the juvenile offender as enacted in Section 90 of
the Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010).
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Results revealed that the Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010)
enacted the special measures in lieu of criminal proceedings as in Section 86 for the pre-trial
procedure and Section 90 for the post-prosecution; as well as stipulated some identical conditions
especially for making a rehabilitation plan shall be consented by injured person. The conditions for
consent of the injured person affecting the special measures in lieu of criminal proceedings could
not be used with offences against the state due to without any persons giving consent. Later in B.E.
2559 (2016), there was an amendment of the Section 86 affecting in the pre-prosecution i.e. if it was
an offence against the state without any injured person, the director of juvenile detention center
would be authorized without consent from anyone, whereas the Section 90 was not amended. In
practice, measures in the Section 90 could not be used with offences against the state that courts
still deemed as no injured person for giving consent. This was affected to juvenile offenders and had
their conditions according to the Section 90, they might not be granted with opportunities to enter
processes for using the special measures in lieu of criminal proceedings in the post-trial procedure.
Section 90 of the Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010), therefore, should be
amended for being in accordance with the Section 86 and the law shall be enforced efficiently.
Keywords: Special measures in lieu of criminal proceedings , juvenile offender , offence against the
state.
บทนํา
ประเทศไทยไดมีการนํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาโดยนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาเปน
มาตรการหลักในการดําเนินคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด และสอดคลองกับลักษณะของการกําหนดมาตรการ
สําหรับเด็ก เพื่อเบี่ยงเบนคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดออกจากกระบวนยุติธรรมหลัก เนื่องจากในกรณี
ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนไดกระทําลงนั้นเปนความผิดเล็กนอยหรือความผิดที่ไมรุนแรง ซึ่งโดยปกติศาลจะไมพิพากษา
ใหลงโทษผูกระทําผิด จึงเปนกรณีที่สมควรเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดภาระการดําเนินคดีและลด
ปริมาณเด็กหรือเยาวชนที่จะถูกสงไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานพินิจโดยไมจําเปน ปจจุบันมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ทั้งชั้นกอนฟองโดยใชผานดุลพินิจของผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่มีหลักเกณฑ
ตามมาตรา 86 และในชั้นหลังฟองคดีโดยผานทางศาลเยาวชนและครอบครัว ตามมาตรา 90
การกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขในการเขาสูกระบวนการดังกลาวนั้นนอกจากจะไดกําหนดเพื่อใหโอกาสเด็ก
และเยาวชนที่ไดกระทําความผิดแลว ยังจะตองพิจารณาในสวนของความยินยอมของผูเสียหายเปนสําคัญดวย อยางไร
ก็ตามเนื่องจากในการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนั้นอาจเปนความผิดอาญาที่คุมครองสวนที่เปนเอกชน บุคคลที่
ไดรับผลกระทบก็เปนผูเสียหาย แตหากเปนความผิดอาญาที่มุงคุมครองสวนที่เปนสวนรวม เอกชนก็ไมอาจอางเปน
ผูเสียหายไดหรือเปนความผิดที่ไมมีผูเสียหาย (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2560: หนา 38-39) ดังนั้นในเงื่อนไขที่จะตอง
ไดรับความยินยอมจะสามารถกระทําไดเฉพาะความผิดอาญาที่คุมครองสวนที่เปนเอกชน บุคคลที่ไดรับผลกระทบก็เปน
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ผูเสียหาย แตหากความผิดนั้นเปนความผิดตอรัฐซึ่งไมมีผูเสียหายในการใหความยินยอมก็อาจสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับการบังตับใชกฎหมายได
ผูเขียนจะไดนําเสนอเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิด โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความใหความยินยอมของผูเสียหาย โดยนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้
1. นิยามความหมายของเด็กและเยาวชน
ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯไดกําหนดวา
“เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ
“เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบรู ณ
ทั้งนี้ในคดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด ตามกฎหมายใหถืออายุของเด็กหรือเยาวชนใน
วันที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้น (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 5)
2. มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
ประเทศไทยไดมีการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกอนมีกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตามแบบสากล และการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด ผูเสียหาย ผูนําชุมชนจะเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงาน และวัฒนธรรมชุมชนดั่งเดิมมีพัฒนาการมาจากการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ซึ่งพัฒนา
มาเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน เพราะถือวาเด็กและเยาวชนเปนอนาคตของชาติ เมื่อเติบใหญก็จะเปนพลเมือง
ที่ตองรับผิดชอบตอบานเมือง ปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดถือเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สมควรไดรับการแกไขมิ
ใหเกิดผลที่รุนแรงขึ้นจนอาจสงผลรายตอสังคม โดยมีความมุงหวังจะใหการสงเคราะหฟนฟู ควบคุม และกวดขันดาน
วินัย เทาที่จําเปนตามสมควรแกกรณีโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนพรอมกับคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสังคมดวย (ธนกมล สูญทุกข, 2553: หนา 77)
เนื่องมาจากความจําเปนที่วาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดจะเนนที่การลงโทษ และใหความสําคัญกับ
ผูกระทํ าผิ ดมากกว าผู เสี ยหาย ส งผลให ผูก ระทํา ความผิด มีป ริม าณที่เ พิ่ม มากขึ้น เพราะมุ งเนน ในการนํ าคดีเ ขา สู
กระบวนการยุติธรรมที่เปนทางการ โดยการนําตัวเด็กเขาไปในสถานแรกรับเพื่อฝกอบรม เนนการลงโทษเพื่อใหหลาบ
จํา ปญหาที่ตามมาคือการแออัดยัดเยียดของเด็กในสถานแรกรับ หรือสถานฝกอบรม การดูแลเปนไปอยางไมทั่วถึงทํา
ใหการขัดเกลาเปนไปไดยาก จึงมีการนํามาตรการทางเลือกอื่นเขามาใชเสริมกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเพื่อหันเหคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมใหมากที่สุดสําหรับเด็กและเยาวชนที่ยังพอสามารถแกไขปรับปรุงตัวได ซึ่งเปนการดีกวาที่จะนําตัวเด็กเขาสู
กระบวนการยุ ติ ธ รรมหลั ก และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบต อ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของเด็ ก และเยาวชนที่ ต อ งเข า สู
กระบวนการทางอาญาที่เปนทางการหรือเต็มรูปแบบแลวมีหลายประการ ดังนี้คือ (พรรณกรณ พรหมเพ็ญ, 2548 :หนา
77-78)
1) ในสวนตัวเด็กและเยาวชนหากตองถูกศาลพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น สภาพจิตใจของเด็กจะ
เปลี่ยนไป บางสวนอาจจะหมดความภาคภูมิใจในคนเองบอกวาตนเปนผูตองหา และเมื่อถูกสังคมรังเกียจผลักไสออก
จากสังคม แนวทางการใชชีวิตปกติก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําความผิดไดงายขึ้น ขาดศักยภาพในความเปนตัวของตัวเอง
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ในการพัฒนาและสังคม สูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ในที่สุดอาจจะมีการพัฒนาในทางตรงขาม คือ กลับไป
ประกอบอาชญากรรม
2) ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิต การถูกดําเนินคดีอาญาทําใหบุคคลขาดสิทธิและ
เสรีภาพในการดําเนินชีวิตตามปกติเด็กและเยาวชนที่อยูในชวงชีวิตที่กําลังดําเนินตามปกติของตน กลับตองมีภาวะ
ชะงักงันที่ขาดเสรีภาพ ตองอยูในสถานพินิจ และคุมครองเด็กและเยาวชน ทําใหไมมีโอกาสในการศึกษาหรือหางาน
ตามปกติ ขาดกลุมเพื่อนที่เคยดําเนินชีวิตรวมกันในวัยเรียน แมภายหลังพนโทษ และไดมีโอกาสไดกลับไปศึกษาอาจจะ
มีความอับอายเพื่อนขาดความภูมิใจในตนเอง ไมอาจดําเนินชีวิตไดตามปกติ
3) ผลกระทบตออนาคตอันเปนตราบาปของเด็กและเยาวชน สงผลกระทบตออนาคตของเด็กและ
เยาวชน กลาวคือ เด็กและเยาวชนเมื่อมีประวัติวา ถูกลงโทษหรือกระทําความผิด สังคมไทย และบุคคลทั่วไปยังมี
ทัศนคติวา เด็กและเยาวชนมีมลทินมัวหมองไมสมควรที่จะไดมีโอกาสศึกษาตอในสถาบัน ของรัฐบาลบางแหง เชน
หนวยงานของทหารและตํารวจ การที่หนวยงานของรัฐยังปดกั้นโอกาสของเด็กและเยาวชนถือวาวิธีการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่นําเด็กไปสูระบบการลงโทษไดประทับตราบาปแกเด็กและเยาวชน ทั้งๆ ที่บางความผิดของเด็กและ
เยาวนเหลานั้นไมมีความจําเปนที่จะตองถูกลงโทษเขาอยูในสถานพินิจใหเปนตราบาปตออนาคต
4) สิทธิที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูแกไขมากกวาที่จะมุงลงโทษ เมื่อเด็กและเยาวชนกระทํา ความผิด
อาญาเด็กและเยาวชนพึงไดรับการดูแลและชวยเหลือเปนพิเศษตามที่ไดระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก โดย
เหตุผลที่วาเด็กยังไมเติบโตเต็มที่ทั้งทางรางกายและจิตใจ จึงตองการพิทักษและดูแลเปนพิเศษ รวมถึงการคุมครองทาง
กฎหมายที่เหมาะสมดวย ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 40 (1) รัฐสภายอมรับสิทธิเด็กทุกคนที่ถูกกลาวหา หรือถูก
ถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาจะไดรับการปฏิบัติตอในลักษณะที่สอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรี และ
คุณคาของเด็กและสงเสริมการกลับคืนสูสังคมและการมีบทบาทสรางสรรคของเด็กและสังคมและตามกฎแหงกรุงปกกิ่ง
ไดวางหลักไวในขอ 17 เรื่องหลักชี้นําในการพิจารณาคดีและวางขอกําหนด โดยแสดงใหเห็นวาการลงโทษอยางเขมงวด
เปนวิธีการที่ไมเหมาะสม ในคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดควรคํานึงถึงการคุมครองความเปนอยูที่ดีและอนาคต
ของเด็กและเยาวชนเสมอ รวมถึงการสนับสนุนใหใชหนทางเลือกอื่นที่มีใหมากที่สุด และพัฒนาการใชหนทางอื่นที่
แปลกใหม หลีกเลี่ยงการตัดอิสรภาพของเด็กและเยาวชน
กรณีที่ไมมีหนทางปองกันสังคมแบบอื่นที่เหมาะสม การสงเด็กและเยาวชนเขาสถานฝกอบรมแบบปด
ควรจัดเปนหนทางสุดทายของการวางขอกําหนดและใหอยูในระยะที่สั้นที่สุดเทาที่จําเปน รวมถึงการจะตองมีความ
รับผิดชอบในการสอดสองดูแลความประพฤติของบุตร เนื่องจากครอบครัวเปนพื้นฐานสําคัญของสังคม จึงไมควรแยก
เด็กออกจากบิดามารดาหรือหากจะแยกออกจากบิดามารดาก็ควรเปนมาตรการทางเลือกสุดทาย
โดยประเทศไทยนํามาตรการดังกลาวมาใชโดยผานมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อที่จะสกัดหรือหัน
เหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี
อาญา เปนทางเลือกที่สามที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางออกวาจะลงโทษเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดอยางไรจึงไมเปนการ
ตัดโอกาสหรือวิถีการพัฒนาชีวิตเด็ก ไมดึงเด็กออกจากครอบครัว แตขณะเดียวกันก็ใหเด็กมีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง และเปดโอกาสใหผูเสียหายหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก ในกรณีที่เด็ก
หรือเยาวชนสํานึกในการกระทํากอนฟองคดีเมื่อคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพ
รางกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแหงการกระทําความผิดแลว ซึ่งมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญานั้น
แบงออกได ดังนี้
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2.1 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นกอนฟอง
ในบทความฉบับนี้ผูเขียนจะไดนําเสนอเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขการใช
มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 ดังนี้
1) คดีที่เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดซึ่งมีอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกิน
5 ป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตามเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดตองไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปน
โทษที่เกิดจากความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2) ผูกระทําความผิดตองสํานึกในการกระทํากอนที่จะมีการฟองคดี
3) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็ก
หรือเยาวชนที่กระทําความผิดนั้นปฏิบัติเพื่อบรรเทา ทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายหรือเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยตอชุมชน แตกอนที่จะมีการจัดทําแผนขึ้น
4) ตองไดรับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชน และผูเสียหายดวย หากคดีนั้นเปนคดีท่ีมี
ผูเสียหาย
สําหรับเงื่อนไขในขอ 4) นั้นแตเติมมีปญหาเกี่ยวกับกรณีที่เด็กและเยาวชนไดกระทําความผิดตอรัฐ เชน
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เปนตน ซึ่งในคดี
ดังกลาวพนักงานอัยการไมใชผูเสียหายในคดีจึงไมอาจใหความยินยอมในการทําแผนแกไขฟนฟู จึงถือวาเปนคดีไมมี
ผูเ สี ย หายสง ผลให ไ ม อาจจั ด ทํ า แผนแก ไ ขบํ าบั ด ฟ น ฟู ไ ดต ามมาตรา 86 วรรคแรกตอนท าย และวรรคท า ยแห ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได สงผลใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายขาดความชัดเจนและไดหนังสือของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ตอบขอหารือของกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนในกรณีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกระทําความผิดตอรัฐที่พนักงานอัยการไมสามารถให
ความยิ มยอมได ย อมเปน การแปลความบทบัญ ญัติข องกฎหมายที่เ ปน ผลร ายแก เด็ก หรื อเยาวชน และเห็ นว าไม
สอดคลองกับเจตนารมณของการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี อาญา จึง ไดมีขอตกลงใหพนัก งานอัยการ
ดําเนินการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูวาไดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนหรือไม แมวาคดีความผิดตาม
แผนแกไขบําบัดฟนฟูที่ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอมา จะเปนคดีความผิดตอรัฐหรือความผิดที่ไมมีผูเสียหายก็ตาม
(สํานักงานวิชาการ,2559 : หนา 2) จากปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 86
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดเพิ่มเติมคําวา “ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีนั้นเปนคดีที่มีผูเสียหาย” (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบ
ครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559)
จากการเพิ่มเติมคําวา “ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีนั้นเปนคดีที่มีผูเสียหาย” ยอมมี
ความหมายวา หากคดีนั้นมีผูเสียหาย จะตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย และคําวาผูเสียหายในที่นี้หมายถึง
ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เปน
ผูเสียหายได และสําหรับในคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย แตรัฐไมถือวาเปนผูเสียหายตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (4) เพราะรั ฐ ไม ใ ช บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล ดั ง นั้ น คดี ดั ง กล า วเช น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก จึงไมถือวามีบุคคลใดเปน
ผูเสียหาย เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 86 จึงสงผลใหผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจใชมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 ไดโดยไมตองขอความยินยอมจากใครอีก (สหรัฐ กิติ ศุภการ,2560: หนา 188)
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เห็นไดวาเพิ่มเติมคําวา “ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีนั้นเปนคดีที่มีผูเสียหาย” แลว ทําให
เกิดความชัดเจนของหลักเกณฑ เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหความยินยอมของผูเสียหายในคดีความผิดตอรัฐมากขึ้น และการ
ใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นกอนฟองก็สามารถดําเนินการตอไปไดตามเจตนารมณของกฎหมายตอไป
2.2 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นหลังการฟองคดี
ในคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดและมีการฟองตอศาลแลวหาก เปนคดีที่กฎหมายกําหนด
อัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกไมเกิน 20 ป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม โดยกําหนดหลักเกณฑวา เด็กหรือเยาวชนที่
กระทําความผิดตองไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกมากอน ยกเวนแตเปนโทษที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ เมื่อผูเสียหายใหความยินยอมและโจทกไมคัดคาน และพฤติการณแหงคดีไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร
ศาลสามารถใช ม าตรการพิ เ ศษแทนการดํ า เนิ น คดี ใ นชั้ น หลั ง ฟ อ งได เป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 90 แห ง
พระราชบั ญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั วและวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 สามารถสรุ ป
หลักเกณฑ เงื่อนไข ดังนี้
1) ประเภทคดี เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดซึ่งมี
อัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกอยางสูงไมเกิน 20 ป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม
2) ตองปรากฎวาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษตองไมเคยไดรับโทษจําคุก (คดีถึงที่สุด)
ยกเวนกระทําโดยประมาทกับลหุโทษ
3) กอนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทําและผูเสียหายยินยอม และ
โจทกไมคัดคาน
3.1) กอนมีคําพิพากษา คือ หลังจากศาลรับฟองเปนตนมา หากยังไมมีคําพิพากษาก็ถือ
วาอยูในกรอบเวลาที่สามารถใชมาตรการพิเศษนี้ได
3.2) หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา สํานึกในการกระทํา คือ เด็กหรือเยาวชน
ตระหนักวาการกระทําของตนกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เสียใจในการกระทํา พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตนเอง
ทั้งนี้ไมจําเปนตองรับสารภาพวาการกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา
3.3) ผูเสียหายยินยอมและโจทกไมคัดคาน หลักเกณฑในขอนี้มีความสําคัญอยางมาก
และจะตองประกอบดวยกัน 2 กรณี คือ กรณีแรกผูเสียหายยินยอม ถามีผูเสียหายหลายคนทุกคนจะตองใหความ
ยินยอมทั้งหมด กรณีที่สอง โจทกตองไมคานดวย
4) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
4.1) พฤติการณแหงคดีไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร
4.2) ศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได เชน กําลังเรียนหนังสือและมีผล
การเรียนคอนขางดี ประกอบอาชีพเปนหลักแหลงและบิดามารดายังใหความดูแล
4.3) ผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยเยียวยาตามสมควร
4.4) หากนําวิธี จัดทํา แผนแกไขบํา บัดฟน ฟู ซึ่ง เปนประโยชนตออนาคตของเด็กหรื อ
เยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษา ใหศาลเทียบประโยชนในอนาคตของเด็กหรือเยาวชนระหวาง
การใชมาตรการกับการพิจารณาพิพากษาคดี หากการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญามีประโยชนมากกวาก็
ใหใช
จากการศึกษาหลักเกณฑ เงื่อนไขของการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาหลัง
ฟ อ งคดี อ าญา ตามมาตรา 90 จะเห็ น ได ว า ในข อ 3.3) ได กํ า หนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ ความยิ น ยอมของผู เ สี ย หาย
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เชนเดียวกับมาตรา 86 ซึ่งการใหความยินยอมของผูเสียหายหากเปนคดีความผิดสวนตัวก็จะมีผูเสียหายในการใหความ
ยินยอม แตหากเปนความผิดตอรัฐ เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติการพนัน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งไมมีผูเสียหายใหความยินยอม อันถือเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการใชมาตรการพิเศษ
แทนการดําเนินคดีอาญา และเมื่อมาตรา 90 ไมไดกําหนดไวใหชัดเจน เชนเดียวกับมาตรา 86 ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดย
เพิ่มเติมคําวา “ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีนั้นเปนคดีที่มีผูเสียหาย” ในทางปฏิบัติอาจเกิดความ
สับสนในการบังคับใชกฎหมายเหมือนกับที่เคยเกิดปญหากับมาตรา 86 กอนที่มีจะแกไข ตามที่ผูเขียนไดกลาวไวแลว
ขางตน ซึ่งสงผลใหมาตรา 90 ที่ศาลใชนั้นยังมีแนวทางไมชัดเจน ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้ไดเกิดเปนความเห็นเปน 2
แนวทาง (สหรัฐ กิติ ศุภการ,2560: หนา 203)
ความเห็นที่แรก ยังยึดความคิดที่วาถาเปนคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย หรือคดีความผิดตอรัฐ
หากไมมีผูเสียหายใหความยินยอมจะใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ไมได เนื่องจากความ
ยินยอมของผูเสียหายนั้นเปนเงื่อนไขของมาตรา 90
ความเห็นที่สอง ไมเห็นดวยกับความเห็นแรก โดยใหเหตุผลวาถาคดีใดไมมีผูเสียหาย (รัฐ
เปนผูเสียหาย) ศาลก็ไมตองขอความยินยอมจากใคร อีกทั้งกฎหมายกําหนดใหถามพนักงานอัยการแลววาจะคัดคาน
หรือไม เมื่อพนักงานอัยการในฐานทนายของแผนดินมีหนาที่รักษาผลประโยชนของรัฐแถลงไมคาน ศาลก็นาจะใช
มาตรการได ซึ่งอาจเปนการใชดุลพินิจของศาล
อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นแรก ซึ่งยึดความคิดที่วาถาเปนคดี
ที่รัฐเปนผูเสียหาย หรือคดีความผิดตอรัฐ จะใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ไมได เนื่องจาก
กฎหมายไมไดเขียนใหแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน หากเห็นวาจะตองใหศาลมีอํานาจในการใชดุลพินจิ พิจารณาเอง การใช
ดุลพินิจของแตละทานก็อาจจะไมเหมือนกันและสงผลใหมีอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติเชนเดียวกับกอนที่จะมีการแกไข
มาตรา 86 ตามที่ไ ดนําเสนอไวขางตน แตหากไดมี การกํ าหนดใหเกิ ดความชัด เจนว าตองไดรับ ความยินยอมจาก
ผูเสียหาย หากคดีนั้นเปนคดีที่มีผูเสียหาย ก็ยอมหมายความวาหากเปนคดีความผิดตอรัฐ ซึ่งไมถือวามีบุคคลใดเปน
ผูเสียหาย ศาลมีอํานาจใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 ไดโดยไมตองขอความยินยอมจาก
ใครอีก เปนการแปลความในลักษณะของมาตรา 86
อภิปรายผล
จากการนําเสนอการกําหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิด ในสวนเกี่ยวกับการใหความยินยอมของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ชั้นหลังฟองคดี ตามมาตรา 90 ที่ไมชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินการกับความผิดตอรัฐที่ไมมีผูเสียหายที่จะใหความยินยอมในการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา อาจ
สงผลใหเกิดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี
อาญาชั้นหลังฟองคดี ตามมาตรา 90 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมาย
จึงควรตองมีการเพิ่มเติมขอความในมาตรา 90 โดยเพิ่มเติมคําวา “...หากคดีนั้นเปนคดีที่มีผูเสียหาย” ตอทายคําวา
ผูเสียหายยินยอม ทั้งนี้เพื่อใหมีความสอดคลองกับมาตรา 86 ซึ่งจะสงผลใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอไป
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