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บทคัดยอ 

   บทความวิชาการเรื่องน้ี เปนบทความเก่ียวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนท่ี

กระทําความผิด มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการกําหนดเง่ือนไขของการใชมาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญาในคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

   ผลการศึกษาสรุปไดวา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ไดกําหนดมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาไวดังน้ี ช้ันกอนฟองคดี ตามมาตรา 86 และหลังฟองคดี 

มาตรา 90 และกําหนดเง่ือนไขบางประการท่ีเหมือนกันโดยเฉพาะตองใหความยินยอมของผูเสียหายในการจัดทําแผน

แกไขบําบัดฟนฟู ซึ่งเง่ือนไขความยินยอมของผูเสียหายดังกลาวสงผลใหมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาไม

สามารถใชกับความผิดตอรัฐไดเพราะไมมีผูใหความยินยอม ตอมาในป 2559 ไดมีการแกไขมาตรา 86 สงผลใหในช้ัน

กอนฟองหากเปนคดีความผิดตอรัฐซึ่งไมมีผูเสียหายใหผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจไดโดยไมตองขอความยินยอม

จากใคร แตกลับไมแกไขมาตรา 90 ในทางปฏิบัติหากเปนความผิดตอรัฐศาลยังคงยึดถือวาไมมีผูเสียหายใหความ

ยินยอม จะใชมาตรการตามมาตรา 90 ไมได สงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและมีเง่ือนไขตามหลักเกณฑ

มาตรา 90 อาจไมไดรับโอกาสท่ีจะเขาสูกระบวนใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในช้ันหลังฟองคดี  ดังน้ันจึง

ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความสอดคลองกับมาตรา 86 และการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ : มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา,เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด,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

มาตรการหลักในการดําเนินคดีท่ีเดก็และเยาวชนกระทําความผิด และสอดคลองกับลักษณะของการกําหนดมาตรการ

สําหรับเด็ก เพ่ือเบ่ียงเบนคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดออกจากกระบวนยุติธรรมหลัก  เน่ืองจากในกรณี

ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนไดกระทําลงน้ันเปนความผิดเล็กนอยหรือความผิดท่ีไมรุนแรง ซึ่งโดยปกติศาลจะไมพิพากษา

ใหลงโทษผูกระทําผิด จึงเปนกรณีท่ีสมควรเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมเพ่ือลดภาระการดําเนินคดีและลด

ปริมาณเด็กหรือเยาวชนท่ีจะถูกสงไปควบคุมเพ่ือฝกอบรมในสถานพินิจโดยไมจําเปน  ปจจุบันมาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญาไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ท้ังช้ันกอนฟองโดยใชผานดุลพินิจของผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ท่ีมีหลกัเกณฑ

ตามมาตรา 86  และในช้ันหลังฟองคดีโดยผานทางศาลเยาวชนและครอบครัว  ตามมาตรา 90  

 การกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขในการเขาสูกระบวนการดังกลาวน้ันนอกจากจะไดกําหนดเพ่ือใหโอกาสเด็ก

และเยาวชนท่ีไดกระทําความผิดแลว ยังจะตองพิจารณาในสวนของความยินยอมของผูเสียหายเปนสําคัญดวย อยางไร

ก็ตามเน่ืองจากในการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนน้ันอาจเปนความผิดอาญาท่ีคุมครองสวนท่ีเปนเอกชน บุคคลท่ี

ไดรับผลกระทบก็เปนผูเสียหาย  แตหากเปนความผิดอาญาท่ีมุงคุมครองสวนท่ีเปนสวนรวม เอกชนก็ไมอาจอางเปน

ผูเสียหายไดหรือเปนความผิดท่ีไมมีผูเสียหาย (สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล, 2560: หนา 38-39) ดังน้ันในเง่ือนไขท่ีจะตอง

ไดรับความยินยอมจะสามารถกระทําไดเฉพาะความผิดอาญาท่ีคุมครองสวนท่ีเปนเอกชน บุคคลท่ีไดรับผลกระทบก็เปน
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ผูเสียหาย แตหากความผิดน้ันเปนความผิดตอรัฐซึ่งไมมีผูเสียหายในการใหความยินยอมก็อาจสงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีอันเก่ียวกับการบังตับใชกฎหมายได 

 ผูเขียนจะไดนําเสนอเก่ียวกับการกําหนดเง่ือนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทําความผิด โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับความใหความยินยอมของผูเสียหาย โดยนําเสนอเปนลําดับ ดังน้ี 

 

1. นิยามความหมายของเด็กและเยาวชน 

ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวฯไดกําหนดวา 

“เด็ก” หมายความวา  บุคคลอายยุังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 

“เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 

ท้ังน้ีในคดีอาญาท่ีมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผดิ  ตามกฎหมายใหถืออายุของเด็กหรือเยาวชนใน

วันท่ีการกระทําความผิดไดเกิดข้ึน (พระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 5) 

 

2. มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 

 ประเทศไทยไดมีการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกอนมีกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก 

และเยาวชนตามแบบสากล และการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด ผูเสียหาย ผูนําชุมชนจะเปนผูมีบทบาท

สําคัญในการดําเนินงาน และวัฒนธรรมชุมชนดั่งเดิมมีพัฒนาการมาจากการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ซึ่งพัฒนา

มาเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน เพราะถือวาเด็กและเยาวชนเปนอนาคตของชาติ เมื่อเติบใหญก็จะเปนพลเมือง

ท่ีตองรับผิดชอบตอบานเมือง ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดถือเปนพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสมควรไดรับการแกไขมิ

ใหเกิดผลท่ีรุนแรงข้ึนจนอาจสงผลรายตอสังคม โดยมีความมุงหวังจะใหการสงเคราะหฟนฟู ควบคุม และกวดขันดาน

วินัย เทาท่ีจําเปนตามสมควรแกกรณีโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนพรอมกับคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของสังคมดวย (ธนกมล สูญทุกข, 2553: หนา 77) 

เน่ืองมาจากความจําเปนท่ีวาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดจะเนนท่ีการลงโทษ และใหความสําคัญกับ

ผูกระทําผิดมากกวาผูเสียหาย สงผลใหผูกระทําความผิดมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพราะมุงเนนในการนําคดีเขาสู

กระบวนการยุติธรรมท่ีเปนทางการ โดยการนําตัวเด็กเขาไปในสถานแรกรับเพ่ือฝกอบรม เนนการลงโทษเพ่ือใหหลาบ

จํา ปญหาท่ีตามมาคือการแออัดยัดเยียดของเด็กในสถานแรกรับ หรือสถานฝกอบรม การดูแลเปนไปอยางไมท่ัวถึงทํา

ใหการขัดเกลาเปนไปไดยาก จึงมีการนํามาตรการทางเลือกอ่ืนเขามาใชเสริมกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชนในการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเพ่ือหันเหคดีอาญาท่ีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมใหมากท่ีสุดสําหรับเด็กและเยาวชนท่ียังพอสามารถแกไขปรับปรุงตัวได ซึ่งเปนการดีกวาท่ีจะนําตัวเด็กเขาสู

กระบวนการยุติธรรมหลัก และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนท่ีตองเขาสู

กระบวนการทางอาญาท่ีเปนทางการหรือเต็มรูปแบบแลวมีหลายประการ ดังน้ีคือ (พรรณกรณ พรหมเพ็ญ, 2548 :หนา 

77-78) 

  1) ในสวนตัวเด็กและเยาวชนหากตองถูกศาลพิพากษาวาไดกระทําความผิดน้ัน สภาพจิตใจของเด็กจะ

เปลี่ยนไป บางสวนอาจจะหมดความภาคภูมิใจในคนเองบอกวาตนเปนผูตองหา และเมื่อถูกสังคมรังเกียจผลักไสออก

จากสังคม แนวทางการใชชีวิตปกติก็จะมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดไดงายข้ึน ขาดศักยภาพในความเปนตัวของตัวเอง
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ในการพัฒนาและสังคม สูญเสียทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา ในท่ีสุดอาจจะมีการพัฒนาในทางตรงขาม คือ กลับไป

ประกอบอาชญากรรม 

  2) ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิต การถูกดําเนินคดีอาญาทําใหบุคคลขาดสิทธิและ

เสรีภาพในการดําเนินชีวิตตามปกติเด็กและเยาวชนท่ีอยูในชวงชีวิตท่ีกําลังดําเนินตามปกติของตน กลับตองมีภาวะ

ชะงักงันท่ีขาดเสรีภาพ ตองอยูในสถานพินิจ และคุมครองเด็กและเยาวชน ทําใหไมมีโอกาสในการศึกษาหรือหางาน

ตามปกติ ขาดกลุมเพ่ือนท่ีเคยดําเนินชีวิตรวมกันในวัยเรียน แมภายหลังพนโทษ และไดมีโอกาสไดกลับไปศึกษาอาจจะ

มีความอับอายเพ่ือนขาดความภูมิใจในตนเอง ไมอาจดําเนินชีวิตไดตามปกติ 

  3) ผลกระทบตออนาคตอันเปนตราบาปของเด็กและเยาวชน สงผลกระทบตออนาคตของเด็กและ

เยาวชน กลาวคือ เด็กและเยาวชนเมื่อมีประวัติวา ถูกลงโทษหรือกระทําความผิด สังคมไทย และบุคคลท่ัวไปยังมี

ทัศนคติวา เด็กและเยาวชนมีมลทินมัวหมองไมสมควรท่ีจะไดมีโอกาสศึกษาตอในสถาบัน ของรัฐบาลบางแหง เชน 

หนวยงานของทหารและตํารวจ การท่ีหนวยงานของรัฐยังปดก้ันโอกาสของเด็กและเยาวชนถือวาวิธีการในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาท่ีนําเด็กไปสูระบบการลงโทษไดประทับตราบาปแกเด็กและเยาวชน ท้ังๆ ท่ีบางความผิดของเด็กและ

เยาวนเหลาน้ันไมมีความจําเปนท่ีจะตองถูกลงโทษเขาอยูในสถานพินิจใหเปนตราบาปตออนาคต 

  4) สิทธิท่ีจะไดรับการบําบัดฟนฟูแกไขมากกวาท่ีจะมุงลงโทษ เมื่อเด็กและเยาวชนกระทํา ความผิด

อาญาเด็กและเยาวชนพึงไดรับการดูแลและชวยเหลือเปนพิเศษตามท่ีไดระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก โดย

เหตุผลท่ีวาเด็กยังไมเติบโตเต็มท่ีท้ังทางรางกายและจิตใจ จึงตองการพิทักษและดูแลเปนพิเศษ รวมถึงการคุมครองทาง

กฎหมายท่ีเหมาะสมดวย ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 40 (1) รัฐสภายอมรับสิทธิเด็กทุกคนท่ีถูกกลาวหา หรือถูก

ถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาจะไดรับการปฏิบัติตอในลักษณะท่ีสอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรี และ

คุณคาของเด็กและสงเสริมการกลับคืนสูสังคมและการมีบทบาทสรางสรรคของเด็กและสังคมและตามกฎแหงกรุงปกก่ิง

ไดวางหลักไวในขอ 17 เรื่องหลักช้ีนําในการพิจารณาคดีและวางขอกําหนด โดยแสดงใหเห็นวาการลงโทษอยางเขมงวด

เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม ในคดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดควรคํานึงถึงการคุมครองความเปนอยูท่ีดีและอนาคต

ของเด็กและเยาวชนเสมอ รวมถึงการสนับสนุนใหใชหนทางเลือกอ่ืนท่ีมีใหมากท่ีสุด และพัฒนาการใชหนทางอ่ืนท่ี

แปลกใหม หลีกเลี่ยงการตัดอิสรภาพของเด็กและเยาวชน 

  กรณีท่ีไมมีหนทางปองกันสังคมแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม การสงเด็กและเยาวชนเขาสถานฝกอบรมแบบปด

ควรจัดเปนหนทางสุดทายของการวางขอกําหนดและใหอยูในระยะท่ีสั้นท่ีสุดเทาท่ีจําเปน รวมถึงการจะตองมีความ

รับผิดชอบในการสอดสองดูแลความประพฤติของบุตร เน่ืองจากครอบครัวเปนพ้ืนฐานสําคัญของสังคม จึงไมควรแยก

เด็กออกจากบิดามารดาหรือหากจะแยกออกจากบิดามารดาก็ควรเปนมาตรการทางเลือกสุดทาย 

  โดยประเทศไทยนํามาตรการดังกลาวมาใชโดยผานมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตาม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือท่ีจะสกัดหรือหัน

เหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี

อาญา เปนทางเลือกท่ีสามท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาทางออกวาจะลงโทษเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดอยางไรจึงไมเปนการ

ตัดโอกาสหรือวิถีการพัฒนาชีวิตเด็ก ไมดึงเด็กออกจากครอบครัว แตขณะเดียวกันก็ใหเด็กมีความรับผิดชอบตอการ

กระทําของตนเอง และเปดโอกาสใหผูเสียหายหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก ในกรณีท่ีเด็ก

หรือเยาวชนสํานึกในการกระทํากอนฟองคดีเมื่อคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพ

รางกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแหงการกระทําความผิดแลว ซึ่งมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาน้ัน

แบงออกได ดังน้ี 
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2.1 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นกอนฟอง 

ในบทความฉบับน้ีผูเขียนจะไดนําเสนอเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไขการใช

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 ดังน้ี 

     1) คดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดซึ่งมีอัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกิน 

5 ป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตามเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดตองไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปน

โทษท่ีเกิดจากความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

     2) ผูกระทําความผิดตองสํานึกในการกระทํากอนท่ีจะมีการฟองคดี  

     3) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็ก

หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดน้ันปฏิบัติเพ่ือบรรเทา ทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายหรือเพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยตอชุมชน แตกอนท่ีจะมีการจัดทําแผนข้ึน  

     4) ตองไดรับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชน และผูเสียหายดวย หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมี

ผูเสียหาย 

  สําหรับเง่ือนไขในขอ 4) น้ันแตเติมมีปญหาเก่ียวกับกรณีท่ีเด็กและเยาวชนไดกระทําความผิดตอรัฐ เชน 

ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เปนตน ซึ่งในคดี

ดังกลาวพนักงานอัยการไมใชผูเสียหายในคดีจึงไมอาจใหความยินยอมในการทําแผนแกไขฟนฟู จึงถือวาเปนคดีไมมี

ผูเสียหายสงผลใหไมอาจจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดตามมาตรา 86  วรรคแรกตอนทาย และวรรคทายแหง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได สงผลใหเกิดปญหา

ในทางปฏิบัติเน่ืองจากกฎหมายขาดความชัดเจนและไดหนังสือของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีตอบขอหารือของกรมพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนในกรณีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติกระทําความผิดตอรัฐท่ีพนักงานอัยการไมสามารถให

ความยิมยอมได ยอมเปนการแปลความบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปนผลรายแกเด็กหรือเยาวชน และเห็นวาไม

สอดคลองกับเจตนารมณของการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา จึงไดมีขอตกลงใหพนักงานอัยการ

ดาํเนินการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูวาไดเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนหรือไม แมวาคดีความผิดตาม

แผนแกไขบําบัดฟนฟูท่ีผูอํานวยการสถานพินิจเสนอมา จะเปนคดีความผิดตอรัฐหรือความผิดท่ีไมมีผูเสียหายก็ตาม 

(สํานักงานวิชาการ,2559 : หนา 2)  จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติตอมาจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 86 

ดังกลาวเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงไดเพ่ิมเติมคําวา “ตองไดรับ

ความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย” (แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบ

ครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559) 

 จากการเพ่ิมเติมคําวา “ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย” ยอมมี

ความหมายวา หากคดีน้ันมีผูเสียหาย จะตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย  และคําวาผูเสียหายในท่ีน้ีหมายถึง

ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เปน

ผูเสียหายได และสําหรับในคดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย แตรัฐไมถือวาเปนผูเสียหายตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 2 (4) เพราะรัฐไมใชบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังน้ันคดีดังกลาวเชน ความผิดตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก จึงไมถือวามีบุคคลใดเปน

ผูเสียหาย เมื่อมีการแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 86 จึงสงผลใหผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจใชมาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 ไดโดยไมตองขอความยินยอมจากใครอีก (สหรัฐ กิติ ศุภการ,2560: หนา 188)  
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 เห็นไดวาเพ่ิมเติมคําวา “ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย” แลว ทําให

เกิดความชัดเจนของหลักเกณฑ เง่ือนไขเก่ียวกับการใหความยินยอมของผูเสียหายในคดีความผิดตอรัฐมากข้ึน และการ

ใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาช้ันกอนฟองก็สามารถดําเนินการตอไปไดตามเจตนารมณของกฎหมายตอไป 

2.2 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นหลังการฟองคดี 

ในคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําผิดและมีการฟองตอศาลแลวหาก เปนคดีท่ีกฎหมายกําหนด

อัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกไมเกิน 20 ป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม โดยกําหนดหลักเกณฑวา เด็กหรือเยาวชนท่ี

กระทําความผิดตองไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกมากอน ยกเวนแตเปนโทษท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ

โทษ เมื่อผูเสียหายใหความยินยอมและโจทกไมคัดคาน และพฤติการณแหงคดีไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร 

ศาลสามารถใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีในช้ันหลังฟองได เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 90 แหง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สามารถสรุป

หลักเกณฑ เง่ือนไข ดังน้ี 

1) ประเภทคดี เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดซึ่งมี 

อัตราโทษอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกอยางสูงไมเกิน 20 ป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม  

2) ตองปรากฎวาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษตองไมเคยไดรับโทษจําคุก (คดีถึงท่ีสุด) 

ยกเวนกระทําโดยประมาทกับลหุโทษ  

3) กอนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทําและผูเสียหายยินยอม และ

โจทกไมคัดคาน 

3.1) กอนมีคําพิพากษา คือ หลังจากศาลรับฟองเปนตนมา หากยังไมมีคําพิพากษาก็ถือ

วาอยูในกรอบเวลาท่ีสามารถใชมาตรการพิเศษน้ีได 

3.2) หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา สํานึกในการกระทํา คือ เด็กหรือเยาวชน

ตระหนักวาการกระทําของตนกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน เสียใจในการกระทํา พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเอง 

ท้ังน้ีไมจําเปนตองรับสารภาพวาการกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหา  

3.3) ผูเสียหายยินยอมและโจทกไมคัดคาน หลักเกณฑในขอน้ีมีความสําคัญอยางมาก

และจะตองประกอบดวยกัน 2 กรณี คือ กรณีแรกผูเสียหายยินยอม ถามีผูเสียหายหลายคนทุกคนจะตองใหความ

ยินยอมท้ังหมด กรณีท่ีสอง โจทกตองไมคานดวย  

4) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

4.1) พฤติการณแหงคดีไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร  

4.2) ศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได เชน กําลังเรียนหนังสือและมีผล

การเรียนคอนขางดี ประกอบอาชีพเปนหลักแหลงและบิดามารดายังใหความดูแล 

4.3) ผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยเยียวยาตามสมควร  

4.4) หากนําวิธีจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ซึ่งเปนประโยชนตออนาคตของเด็กหรือ

เยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษา ใหศาลเทียบประโยชนในอนาคตของเด็กหรือเยาวชนระหวาง

การใชมาตรการกับการพิจารณาพิพากษาคดี หากการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญามีประโยชนมากกวาก็

ใหใช 

จากการศึกษาหลักเกณฑ เง่ือนไขของการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาหลัง

ฟองคดีอาญา ตามมาตรา 90 จะเห็นไดวา ในขอ 3.3) ไดกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับความยินยอมของผูเสียหาย 
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เชนเดียวกับมาตรา 86 ซึ่งการใหความยินยอมของผูเสียหายหากเปนคดีความผิดสวนตัวก็จะมีผูเสียหายในการใหความ

ยินยอม แตหากเปนความผิดตอรัฐ  เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติการพนัน 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งไมมีผูเสียหายใหความยินยอม อันถือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญของการใชมาตรการพิเศษ

แทนการดําเนินคดีอาญา และเมื่อมาตรา 90 ไมไดกําหนดไวใหชัดเจน เชนเดียวกับมาตรา 86 ท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 โดย

เพ่ิมเติมคําวา “ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย” ในทางปฏิบัติอาจเกิดความ

สับสนในการบังคับใชกฎหมายเหมือนกับท่ีเคยเกิดปญหากับมาตรา 86 กอนท่ีมีจะแกไข ตามท่ีผูเขียนไดกลาวไวแลว

ขางตน ซึ่งสงผลใหมาตรา 90 ท่ีศาลใชน้ันยังมีแนวทางไมชัดเจน ซึ่งในกรณีดังกลาวน้ีไดเกิดเปนความเห็นเปน 2 

แนวทาง (สหรัฐ กิติ ศุภการ,2560: หนา 203) 

ความเห็นท่ีแรก ยังยึดความคิดท่ีวาถาเปนคดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย หรือคดีความผิดตอรัฐ 

หากไมมีผูเสียหายใหความยินยอมจะใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ไมได เน่ืองจากความ

ยินยอมของผูเสียหายน้ันเปนเง่ือนไขของมาตรา 90 

ความเห็นท่ีสอง  ไมเห็นดวยกับความเห็นแรก โดยใหเหตุผลวาถาคดีใดไมมีผูเสียหาย (รัฐ

เปนผูเสียหาย) ศาลก็ไมตองขอความยินยอมจากใคร อีกท้ังกฎหมายกําหนดใหถามพนักงานอัยการแลววาจะคัดคาน

หรือไม เมื่อพนักงานอัยการในฐานทนายของแผนดินมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของรัฐแถลงไมคาน ศาลก็นาจะใช

มาตรการได ซึ่งอาจเปนการใชดุลพินิจของศาล 

อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นแรก ซึ่งยึดความคิดท่ีวาถาเปนคดี

ท่ีรัฐเปนผูเสียหาย หรือคดีความผิดตอรัฐ จะใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ไมได เน่ืองจาก

กฎหมายไมไดเขียนใหแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน หากเห็นวาจะตองใหศาลมีอํานาจในการใชดุลพินิจพิจารณาเอง การใช

ดุลพินิจของแตละทานก็อาจจะไมเหมือนกันและสงผลใหมีอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติเชนเดียวกับกอนท่ีจะมีการแกไข

มาตรา 86 ตามท่ีไดนําเสนอไวขางตน แตหากไดมีการกําหนดใหเกิดความชัดเจนวาตองไดรับความยินยอมจาก

ผูเสียหาย หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย ก็ยอมหมายความวาหากเปนคดีความผิดตอรัฐ ซึ่งไมถือวามีบุคคลใดเปน

ผูเสียหาย ศาลมีอํานาจใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 ไดโดยไมตองขอความยินยอมจาก

ใครอีก เปนการแปลความในลักษณะของมาตรา 86  

 

อภิปรายผล 

จากการนําเสนอการกําหนดเง่ือนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนท่ี

กระทําความผิด ในสวนเก่ียวกับการใหความยินยอมของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ช้ันหลังฟองคดี ตามมาตรา 90 ท่ีไมชัดเจนเก่ียวกับแนวทางในการ

ดําเนินการกับความผิดตอรัฐท่ีไมมีผูเสียหายท่ีจะใหความยินยอมในการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา อาจ

สงผลใหเกิดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี

อาญาช้ันหลังฟองคดี ตามมาตรา 90 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมาย 

จึงควรตองมีการเพ่ิมเติมขอความในมาตรา 90 โดยเพ่ิมเติมคําวา “...หากคดีน้ันเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย” ตอทายคําวา

ผูเสียหายยินยอม ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความสอดคลองกับมาตรา 86 ซึ่งจะสงผลใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไป  
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