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ตามที่ ศ าลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ แผนกคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ได จั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขอพิจารณาในการบังคับใชพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2561 โดยมีวิทยากรรวมอภิปรายใหความรูในหัวขอดังกลาว ประกอบดวย
๑. นายนพพร โพธิรังสิยากร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
น.บ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง, น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, น.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, LL.M. American University, Washington D.C.
๒. นายพงษเดช วานิชกิตติกูล ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น.บ.ท. สํา นัก อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบั ณฑิ ตยสภา,
LL.M. American University, Washington D.C.
๓. นางปารณี มงคลศิริภัทรา รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
น.บ. (เกี ยรติ นิยมอั น ดั บ ๒) จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ท ยาลัย, น.บ.ท. สํ า นั ก อบรมกฎหมายแห ง
เนติบัณฑิตยสภา, น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยมี นายเผดิม เพ็ชรกูล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
น.บ. มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม , น.บ.ท. สํ า นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา,
รป.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนผูดําเนินการอภิปราย
การอภิปรายดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
นายเผดิม เพ็ชรกูล : สวัสดีครับผูเขารวมการสัมมนาทุกทาน หัวขอการประชุมสัมมนาในวันนี้
ไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรูความสามารถทั้ง 3 ทาน รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ ทานนพพร โพธิรังสิยากร ในหัวขอ แนวทางในการบังคับใชมาตรการและการ
ดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ทานพงษเดช วานิชกิตติกูล ในหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับทานประธานศาล
ฎีกาตามมาตรา 90 และ 132 วา มีเจตนารมณในการออกข อ บั งคั บ เพื่ อ ใช กั บ คดีป ระเภทใดและ
แนวทางในการใชเปนอยางไร และทานปารณี มงคลศิริภัทรา ในหัวขอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช
มาตรา 90 และมาตรา 132 ในศาลเยาวชนและครอบครัวว า เมื่อ คดีเขา มาสู ศาลชั้น ตน แลวจะมี
แนวทางในการดําเนินการอยางไร หลังจากนั้นจะมีการแบงกลุมเพื่อสัมมนากลุมยอยตามหัวขอที่ไดมอบ
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ใหทุกทานไปแลว เพื่อระดมความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดไวเบื้องตนวาจะมีแนวทางในการแกไข
ปญหาอยางไร
นายนพพร โพธิรังสิยากร : มาตรา 90 และมาตรา 86 ความจริงแลวเหมือนกัน แตเกิดขึ้น
คนละที่โดยมาตรา 90 นั้นจะเนนในศาล ในขณะยกรางมาตรา 90 เปนเรื่องของกระบวนการในคดี
เยาวชนที่มีแนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับของเด็ก ครอบครัวและรัฐโดยเมื่อเด็กกระทําความผิดจะตอง
พิจารณา 3 ดาน คือ ตัวเด็ก ครอบครัวของเด็กและรัฐไมไดพิจารณาเฉพาะตัวเด็กเพียงอยางเดียว
คําวา “เด็ก ครอบครัวและรัฐ” เปนเรื่องที่ตองพิจารณาไปพรอมกัน เพราะเด็ก 1 คนกระทํา
ความผิดจะกระทบกระเทือนตอรัฐทั้งแผนดิน จึงตองพิจารณาวาไดเยียวยารัฐหรือไม และสิ่งที่สามารถ
เด็กครอบครัวและรัฐไดดีที่สุดคือกระบวนการทางเลือก เมื่อมีคนกระทําความผิดสังคมยอมถูกกระทบ
ไปด วย การแกไ ขปญ หาในสังคมดั้งเดิม กลุ ม คนที่ อ ยูในสั งคมนั้ นทั้ งหมดตอ งมี ส ว นดู แลแก ไ ข เช น
ในประเทศไทยเคยมีกฎหมายคือกฎหมายลักษณะโจร ในสมัยอยุธยาเรียกวาโจรสามเสนในสมัยรัชกาล
ที่ 3 เพิ่มขึ้นเปนโจร 5 เสนหมายความวาถามีการกระทําความผิดขึ้นมาภายในเสนรอบวง 5 เสน กลุม
คนที่อยูในรัศมีดังกลาวจะตองมีสวนจัดการแกปญหา หมายความวา ทุกคนตองเขามามีสวนรับรูเรื่อง
ทุกเรื่องในสังคม แตกฎหมายลักษณะดังกลาวไดยกเลิกไปเมื่อมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. 127
ในสังคมดั้งเดิ มของชนอิ นเดี ยนแดง หรือ First Nation หรือ Native American มี วิธี การ
จัดการผูกระทําความผิดโดยนั่งลอมวงปรึกษากัน เรียกวา Sentencing Circle และสหรัฐอเมริกามีการ
ทําสงครามกับชนพื้นเมือง ทําใหเกิดเหตุการณ Casper Last Tang โดยมีกลุมนายพลนําทหารประมาณ
2,300 คน ไปปราบกลุมชนอินเดียแดง แต Crazy Horse ฆาแมทัพใหญเสียชีวิตทั้งหมด
กรณีชนพื้นเมืองที่เรียกตัวเองวา “เมารี” ในประเทศนิวซีแลนดเมื่อมีการทะเลาะกันตองจัดการ
ปญหาในศาลาประชาคมที่เรียกวา “มาลาย” และเมื่อชาวยุโรปเขามาไดเกิดการสูรบกัน ภายหลังไดมี
อนุสัญญาไวตางีเพื่อยุติความรุนแรงและกลายเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด การที่ชาวยุโรป
ยึดถือวัฒนธรรมของฝรั่งแตชาวเมารียังคงยึดถื อวิถี ชีวิตของตนเองจึ งเกิ ดศาลขึ้น มา 2 ชั้ นศาล คือ
ศาลของชาวฝรั่งและศาลของชาวเมารี และมีหลักการสําคัญคือ Family Group Conferencing หรือ
FGC ที่ ศ าลเยาวชนของนิ ว ซี แ ลนด นํ า มาใช แ ละกลายเป น ที่ ม าของมาตรา 86 และมาตรา 90
ถูกนํามาใชในพิพากษากรณีเด็กหรือเยาวชนสํานึกและผูเสียหายไมคัดคาน
แนวความคิดในการจัดการความขัดแยงเริ่มตนจากมีการทะเลาะวิวาทเกิ ดขึ้น จึงต องคนหา
สาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือสิ่งที่ซอนอยูภายใตฐานของภูเขาน้ําแข็ง ตัวอยางเชน การสรางเขื่อนตอง
พิจารณาวาตองการสรางเพื่อวัตถุประสงคอะไร เชน เพื่อการบริหารน้ํา ปองกันแกไขปญหาความแหง
แลงและปองกันปญหาน้ําทวม หรือไมตองการใหสรางเขื่อนเพราะเหตุใด เชน เปน หวงสิ่งแวดลอม
วิถีชีวิตชุมชนหรือตองการคาชดเชยเพิ่ม จึงตองหาทางออกที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย เมื่อพิเคราะหถึง
คดีเยาวชนการที่เด็กทํารายผูเสียหายยอมทําใหสงั คมเดือดรอน เสียความสัมพันธในสังคม ความสัมพันธ
มีหลักวา ถามีความสัมพันธดีจะไวใจมาก ความสัมพันธไมดีจะไวใจนอย โดยความไวใจมาจากความเสี่ยง
และความเสี่ยงมาจากความหวง ถาตองการใหมีความสัมพันธดีและสังคมยอมรับจะตองทําใหความเสี่ยง
ต่ํา มีความไวใจมากแลวความสัม พัน ธจะดี สิ่งที่สัง คมหวงที่สุ ดคือความปลอดภัย การจั ดการเด็ก ที่
กระทําความผิดจึงตองพิจารณาวาไดทําใหสังคมไวใจหรือยัง หากกระบวนการนั้น ยังไมไดทําให เกิด
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ความไวใจในสังคม มุงเฉพาะกระบวนการฟนฟูเด็กโดยมองเฉพาะตัวเด็กและครอบครัวของเด็กโดยไมได
คํานึงถึงรัฐ ตามหลักกฎหมายวิชาเยาวชนถือวาสอบตก
กระบวนการประชุมกลุมครอบครัว Family Group Conferencing หรือ FGC มีคํากลาวที่วา
Without Prejudice หมายความวา กระบวนการตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูใดทั้งสิ้นคือ
1. กระบวนการนั้นตองเปนขั้นตอนลับ
2. กระบวนการบางเรื่องตองแยกตางหาก ไม เป ดเผยจุดออนของฝายหนึ่ งใหอีกฝายหนึ่งได
ทราบ แมเปนขั้นตอนในกระบวนการไกลเกลี่ยหรือการประชุมกลุมครอบครัวก็ตาม เมื่อตองการใหมีการ
ประชุมกลุมครอบครั ว จึง ตองรักษาผลประโยชน ข องทุก ฝา ยไม วา จะเป น ฝ า ยผู เสี ยหาย สั งคมหรื อ
ตัวจําเลย หากเปนเรื่องลับตองแสดงความบริสุทธิ์ใจวาจะรักษาความลับของคูกรณีอยางถึงที่สุดแลวจึง
เขาสูกระบวนการตอไป
กระบวนการที่เปนหัวใจของการประชุมกลุมครอบครัวคือคําวา “หวง” ตองกําหนดเสน sota
หรือสวนที่สามารถตกลงกันไดโดยคํานึงถึงตัวผูกระทําและผูถูกกระทํา ลําดับการไกลเกลี่ย
1. การไกลเกลี่ยตองเริ่มตนจากผูกระทํา วาไดกระทําอะไรทราบหรือไมวาผูถู กกระทําไดรับ
ความเสียหายเพื่อใหเกิดความสํานึกอยางแทจริง
2. ให ผูถูกกระทํายิน ยอมใหโ อกาสอีกฝ ายหนึ่ ง เพราะไมไ ดถูก กระทํา โดยกลั่ นแกลง ในคดี
เยาวชนและครอบครัวถาบอกใหผูถูกกระทําความผิดยอมใหโอกาสทันที ผูกระทําความผิดจะกลายเปน
จําเลยของคนทั้งสังคมเพราะยังไมสํานึกในการกระทําเชน กรณีเด็กผูหญิ งขับรถเฉี่ยวชนรถตูทําให มี
ผูเสียชีวิต 9 คน และเจาหนาที่ตํารวจบอกวาเด็กรูเทาไมถึงการณจะทําใหเด็กผูหญิงกลายเปนจําเลย
สังคม หรือหากชี้ชัดวาผูกระทําเปนคนผิดทันทีก็จะกลายเปนจําเลยสังคมดวย ดังนั้นตองเริ่มตนจากฝาย
ตัวผู กระทําความผิดเพื่อ ให เกิ ดการเยียวยาอยางจริงใจและให หลั กประกัน วา จะไม กระทํ าความผิด
แบบเดิมซ้ําอีก เมื่อฝายผูกระทําความผิดเกิดความสํานึกแลวจึงใหฝายผูถูกกระทํายอมรับการเยียวยา
และใหอภัย
3. หากผลการดําเนินการตามขั้นตอนอยูในระดับที่ทั้งสองฝายเจรจากันไดจึงจัดใหฝายกระทํา
ความผิดและผูถูกกระทําความผิดมาเจอกันและเริ่มดําเนินการตามแผนฟนฟู เมื่อผูกระทําความผิดเกิด
ความสํานึกและผูถูกกระทําไดรับการเยียวยาอยางเหมาะสมยอมกอใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย การให
ผูถ ูกกระทําไดรับการเยียวยาและใหอภัยทําไดยากกวาการใหผกู ระทําความผิดสํานึกและใหหลักประกัน
การดําเนินการจึงตองจัดการใหผูกระทําความผิดสํานึกกอนแลวจึงบอกไปยังผูถูกกระทํา และตามหลัก
“ขาวผัด” คือ เมื่อขาวผัดสุกแลวตองเลิกผัด กลาวคือ เมื่อผูกระทําความผิดสํานึกแลว ผูถูกกระทําตอง
รับเยียวยาและใหอภัย มิฉะนั้น จะเกิดคําถามจากสังคมวาวาตองการอะไรอีกในเมื่อผูกระทําความผิด
ยอมถึงขนาดนั้นแลว
นายเผดิม เพ็ชรกูล : จากที่ไดรับฟงทานอาจารยนพพรไปแลวนั้นเห็นไดวากระบวนการควรเริ่ม
จากฝายผูกระทําความผิด เพื่อใหรูสํานึกในการกระทําเกิดการเยียวยาและใหหลักประกันแกสังคมแลว
จึงดํ าเนินการในสวนของผูเ สียหาย ไดแ นวคิ ดทางทฤษฎีเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ น มาตรการทางเลื อกใน
คดีอาญาวาตองพิจารณาทั้งตัวเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดผูเสียหายและรัฐหรือสังคม รวมถึง
ทฤษฎีขาวผัดทําใหท ราบวากระบวนการตามมาตรา 90 เปน กระบวนการพิเศษแทนการดําเนิน คดี
อาญาหลังฟองทราบมาตรการที่ชัดเจนและมาตรา 90 จะกลายเปนเครื่องมือในชวยแกไขเด็กและ
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เยาวชนที่ก ระทํา ความผิ ดเยีย วยาผูเ สียหายและดูแ ลสังคมใหเกิ ด ความสงบสุข ต อไปขอเรี ยนเชิญ
ทานอาจารยพงษเดชวานิชกิตติกูล ใหความรูเกี่ยวกับขอบังคับประธานศาลฎีกาตามมาตรา 90 และ
มาตรา 132 วามีเจตนารมณหรือความมุงหมายในการใชอยางไร
นายพงษเดช วานิชกิตติกูล : ขณะที่ทานประธานศาลฎีกาไดออกขอบังคับหรือขอกําหนดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ศาลเยาวชนฯ ฉบั บ ป พ .ศ 2553 กระผมได มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการช ว ยพิ จ ารณา
ขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆขอกําหนดหรือขอบังคับที่มีขึ้นจะมีคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบดวย
ทานอาจารยโสภณ รัตนากร อดีตประธานศาลฎีกาเปนประธานการพิจารณาโดย
1. ฝ ายเลขาต อ งดู หลั ก การและเหตุ ผลของกฎหมายที่ใ ห อํ า นาจประธานศาลฎี ก าในออก
ขอกําหนดขอบังคับซึ่งในขณะนั้นตองยอมรับวา แมศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยจะกอตั้ง
มาชานานแตตามความเห็นของผมศาลเยาวชนและครอบครัวไมใชศาลชํานัญพิเศษแตเปนศาลพิเศษ
เพราะหลัก การในการพิ จารณาคดี ทั้ง คดีแ พ งและคดี อาญาไมได แ ตกต างจากคดีทั่ ว ไปที่ ผู ใหญ เป น
ผูกระทําผิดมีเพียงลักษณะเฉพาะของผูกระทําที่เปนเด็กและเยาวชนเทานั้น
2. หลักการสากลมีบทบาทในแงของแนวความคิดตอกฎหมายภายในของแตละประเทศเป น
อยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายฉบับนีซ้ ึ่งไดรับอิทธิพลจากกฎแหงกรุงปกกิ่ง
อนุสัญญาเด็กอันเปนกฎหมายระหวางประเทศทีม่ ีบทบาทตอประเทศไทยที่เปนหนึ่งในประเทศเปนภาคี
สมาชิก
แนวคิด ของกฎแห ง กรุ ง ปกกิ่ ง มีห ลั ก การของการเยี ยวยาเด็ กและเยาวชนรวมอยูด วย และ
ประเด็นที่ทานประธานศาลฎีกาไดใหไวในชวงปาฐกถาพิเศษเปนมุมมองที่ตรงกับหลักการของกฎแหง
กรุงปกกิ่งและอนุสัญญาเด็กที่มีพื้นฐานของแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(คําวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไมตรงกับภาษาอังกฤษเสียทีเดียว แตเห็นวาดีกวาเพราะคําวา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหมายความวาตองไดรับความยินยอมพรอมใจจากทุกฝาย) ตามที่
ทานประธานศาลฎีกากลาววามีสองฝายเขามาเกี่ยวของคือฝายผูกระทําความผิดที่เปนเด็กและเยาวชน
กับฝายผูเสียหายแตอาจตองเพิ่มเขามาอีกฝายหนึ่งคือรัฐซึ่งในคดีอาญาตามมาตรา 90, มาตรา 86
วรรคสี,่ มาตรา 132 ที่ใหอํานาจประธานศาลฎีกาออกขอบังคับมักจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ทางอาญาของเด็กและเยาวชน เห็ นวา แนวความคิดของสังคมมองวาเด็กและเยาวชนเหมือนผาขาว
การกระทําความผิดประกอบดวยปจจัยหลายอยาง
ประการแรกคือวุฒิภาวะหรือความไมรูโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันเด็กรูเยอะแตเปนการรูแบบ
ไมมีวุฒิภาวะ เพราะ Internet หรือเครื่องมือสื่อสารในปจจุบันเปนสื่อที่ทําใหเด็กเขาถึงแหลงขอมูลที่
ไมเหมาะสม จึงมุงแกแคนทดแทนหรือกระทําตอใหสาสมกับการกระทําของเด็กนั้นไมไดเพราะเด็กหรือ
เยาวชนเหลานั้นจะตองเปนกําลังสําคัญของสังคมตอไป
ประการที่สอง สังคมโลกกําลังกาวเข าสูสังคมผูสูงอายุถาสามารถแกไขฟนฟูเด็กไดแตสังคม
ไมฟนฟู จะทําใหสังคมสูญเสียโอกาสไดคนดีกลับคืนสูสังคม
ภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้มีหลักการประการสําคัญคือ
1. พยายาม Diversion หรือ Divert เด็กหรือเยาวชนผูกระทําความผิดออกจากเรือนจําหรือ
สถานที่ปดหรือสถานที่คุมขังเพราะจะเห็นไดวาทุกขั้นตอนมีระบบการคัดออกจากสภาพการณเหลานั้น
ตั้ ง แตขั้ นตอนก อนฟ อ งคดี ห รือ แมจ ะฟอ งคดี แ ล ว ศาลยั ง ใช ม าตรา 90 ได หรื อ แม แ ต ในขั้ น ตอนที่
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ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นแลวก็ยังใหโอกาสศาลจะใชดุลพินิจแทนการพิพากษาคดีเพื่อบําบัดแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชน
2. แนวคิดเชิงสมานฉันทบุคลากรที่มีสวนสําคัญทําใหเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้สัมฤทธิ์ผล
คือนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะหเครือขายตาง ๆ รวมถึงสังคมและตัวผูเสียหายเองที่ตองเขาใจและ
เขาถึงหลักการเหลานั้นใหเขาเทียมและเสมอภาคกันทั้งนี้ขอเท็จจริงที่ไดตองตรงกัน
เมื่อ มี ห ลัก การดั ง กล า วมาแลว การพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ต ามมาตรา 90 และมาตรา 132
จึงตองพิจารณาเนื้อหาของมาตราเหลานั้นโดยอาศัยกรอบความคิดทางกฎหมายเปนหลัก ซึ่งขอกําหนด
ตามมาตรา 91 ขอ 5 มีหลักการสําคัญอยูใน (3) (4) และ (5)
มาตรา 91 (3) มีหลักการสําคัญของการสมานฉันทคือเด็กหรือเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา
แตกฎหมายไมไดใชวา “สํานึกในการกระทําผิด” ดังนั้นการพิจารณาขอกําหนดวาหมายความวาอยางไร
นั้น ลําพังแตการรับสารภาพดวยวาจาวากระทําความผิ ดจริงตามฟอ งจะถื อวาเป นการสํานึก ในการ
กระทําหรือไมก็ได เพราะบุคคลวา แตละคนแตกตางกัน บางคนอาจพูดไปเพราะมองเห็นเปาประสงคใน
ตอนทายที่จะไดรับแตในใจไมไดคิดตามคําพูดที่พูดไปดังนั้นศาลตองใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงวาเด็กหรือ
เยาวชนสํานึกในการกระทําหรือไม แลวจึงดําเนินการตามมาตรา 90 หรือมาตรา 132 ตอไป
มาตรา 91 (4) ผูเสียหายยินยอมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ในประเด็นนี้เปนเงื่อนไขที่
กฎหมายตองการอยางแทจริง กฎหมายฉบับนี้มุงถึงการบําบัดฟนฟูตัวจําเลย เรื่องการเยียวยาผูเสียหาย
จึงตองพิจารณาตามกฎหมายอื่นหรือตามการใชอํานาจของศาลเพื่อเยียวยาผูเสียหาย การชวยเหลือ
เยียวยาความเสียหายตองจัดใหมีการเยียวยาดานจิตใจกอนในเบื้องตนดังนั้นทันทีที่เกิดเหตุ ในขณะที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขามาดูแลจําเลยก็ตองมีคนอีกกลุมหนึ่งเขาไปดูแลเยียวยาจิตใจของ
ผูเสียหายดวย เพราะผูเสียหายอาจเปลี่ยนจากคนดีกลายเปนคนไมดีไดเนื่องจากเห็นผลของการกระทํา
วาแมกระทําผิดกไมไดรับผลราย หากเปลี่ยนเปนคนไมดีแลวไดรับผลตางๆที่กฎหมายกําหนดใหจะไม
ดีกวาหรือ แตกฎหมายฉบับนี้มุงไปที่การแกไขตัวจําเลยซึ่งเปนคนมีปญหามากที่สุดกอนเพราะคนไมดี
เพี ยงคนเดีย วสามารถก อ ความวุ นวายเสี ยหายได ม าก ในส วนนี้คณะกรรมการปฏิรูป กระบวนการ
ยุติธรรมไดกลาววาสังคมมีคําถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในปจจุบันวาทําไมจึงดูแลเยียวยาแตตัว
จํ า เลย ในความเป น จริ ง ไม ไ ด ดูแ ลเฉพาะตั ว จํ า เลยเท า นั้ น เพี ย งแต รั ฐ ไม ไ ด นํ า มาพู ด อธิ บ ายหรื อ
ประชาสัมพันธมากเทาที่ควรการเยียวยาผูเสียหายมีพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะไมคอยคุนเคย
เชน กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาคาทดแทนหรือคาเสียหายที่ไดรับจากการกระทําความผิด
ทางอาญาแตเพราะเปนเงินที่รัฐกําหนดใหจึงมีปริมาณไมมากเพราะรัฐเห็นวาผูท ี่ตองรับผิดในการชดเชย
ความเสียหายแกผูเสียหายคือตัวจําเลยผูกระทําผิด
มาตรา 91 (5) โจทกไมคัดคาน
มาตรา 90 และมาตรา 132 ตางกันที่ มาตรา 90 กําหนดอัตราโทษขั้นสูงไวไมเกิน 20 ปแต
มาตรา 132 ไมไดกําหนดไวเพราะถือเปนดุลพินิจของศาล การใชมาตรการในชั้นพิจารณากอนเริ่มตน
สืบพยานมาตรา 86 เปนเรื่องกอนฟองแตเมื่อฟองคดีเขามาแลวศาลอาจใหจัดทําแผนประกอบการฟน ฟู
ไดตามมาตรา 90 ซึ่งตองมีหลักเกณฑ ตามมาตรา 91 สวนมาตรา 132 กฎหมายไมไดกําหนดโทษ
ขั้น ต่ําของการกระทํ าความผิดไวเพราะในชั้ นแนวความคิดในการพิจ ารณาหลัก การเจตนารมณของ
กฎหมายไมใชเจตนารมณของผูรางกฎหมายคนใดคนหนึ่งแตเปนการแสวงหาวัตถุประสงคหลักที่ซอ นอยู
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เสมือนการแสวงหาสิ่งที่อยูภายใตภูเขาน้ําแข็ง จึงไมจําเปนตองเขียนขอความทุกถอยคํา มิฉะนั้นจะถือ
วาเกินความจําเปน เพราะหากเขียนกฎหมายอยางละเอียดตองถือวากฎหมายจํากัดไวเพียงเทานั้นจะ
ไมเกิดการตีความกฎหมายขึ้น ดังนั้นคดีเด็กและเยาวชนตองแสวงหาสิ่งที่ซอนอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้
ใหเจอเพื่อนํามาประกอบกับขอบังคับขอกําหนดของประธานศาลฎีกาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจตนารมณ
ของกฎหมายสัมฤทธิ์ผลซึ่งสวนนี้เปนเรื่องของมาตรา 90
สําหรับมาตรา 132 บางทานอาจเห็นวาขอความบางอยางไมมีอยูในกฎหมายแตปรากฏอยูใน
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาเชนขอความที่วา “เด็กไดสํานึกในการกระทํา” ที่มาตรา 132 ไมได
บัญญัติถึงแตตามที่ไดเรียนไปวาถาเด็กยังไมสํานึกในการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดผลดีผลเสียหรือ
ผลกระทบตอ สัง คมหรื อ ผลต อ ตัว เด็ ก เองอย างไรกระบวนการที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ต อ ไปอาจไม สั ม ฤทธิ์ ผ ล
เพราะฉะนั้นผูพิพากษาตองใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงอยางถูกตองสมบูรณและครบถวนมากที่สุดขอเท็จจริง
นั้ น หมายความรวมถึ ง สภาพแวดล อ มทั้ ง หลายเกี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด หรื อ ตั ว จํ า เลยหรื อ ตั ว
ผูเสียหาย
จึงขอเรียนไวในเบื้องตนวาขอกําหนดของประธานศาลฎีกามีวัตถุประสงคหลักคือตองการใหใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยคํานึงถึงความคิดเห็นของบุคคลตางๆที่เกี่ยวของอยางรอบดาน
โดยเฉพาะขอมูลจากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห และที่มาตรา 132 ระบุมากไปกวานั้นอีกวา
ศาลอาจใชดุลพินิจจัดทําแผนบําบัดฟนฟูแมจําเลยเด็กหรือเยาวชนไดแมจะผานกระบวนการตามมาตรา
86 หรือมาตรา 90 มาแลวก็ตาม เพื่อแกไขเด็กหรือเยาวชนใหกลับเปนคนดีคืนสูสังคมแตสิ่งที่ยากที่สุด
ในการใชดุลยพิ นิจคือการไดรับข อเท็ จ จริง เพราะการได รั บข อ เท็ จจริงทํ า ให ศ าลใช ดุ ลพิ นิจ ได อยา ง
เหมาะสม ผูพิพากษาสมทบจึง มีสวนสํา คัญ เนื่องจากเป นผูมี ความคิ ด ความรอบรูห ลากหลาย เห็ น
มุมมองของตัวเด็กหรือเยาวชนรอบดานวาพอที่จะแกไขเยียวยาไดหรือไม อยางไร สวนปญหาการกระทํา
ความผิดซ้ํา จากการคนควาวิจัยพบวามีโอกาสเกิดขึ้นไดมากเพราะไมไดบังคับไปถึงเพื่อนและครอบครัว
ดวย ในขอกําหนดจึงตองใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวพอแมหรือบุคคนที่อยูกับเด็กดวย แมการเยียวยา
เด็กจะเปนสิ่งที่ยากสําหรับสังคมในปจจุบันแตก็เปนความหวังที่กฎหมายตองการจะเห็น
นายเผดิม เพ็ช รกู ล : ขอบพระคุ ณ ท า นอาจารย พ งษ เ ดช การออกข อ บั งคั บ ของประธาน
ศาลฎีกาเริ่มขึ้นจากความตองการเยียวยาเด็กและเยาวชนและการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี
อาญาหรือมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีตองมีการรับฟงความเห็นรอบดานไมวาจะเปนฝายรัฐ
ผูเสียหายและจําเลย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ทานอาจารยนพพรไดบรรยายไวและการจัดการแผนตอง
เริ่ มจากฝายผูก ระทํ าความผิดกอนเพื่อให เกิด ความสํ านึก ในการกระทําจากนั้ น จึ ง เยียวยาดูแ ลฝ าย
ผู เสียหาย วา ควรให อภัยกับ การที่ จําเลยกระทํา ความผิด หรือไม ต อ ไปทา นปารณี จ ะให ข อ มู ลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดและขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัววามี
การดําเนินการและการจัดการเพื่อทําแผนตามมาตรา 90 และมาตรา 132 อยางไรเพื่อประกอบเปน
ความรูแ ละใหเปนแนวคิดเบื้องตนในการสัมมนากลุมยอย ตอไปขอเชิญทานปารณีครับ
นางปารณี มงคลศิริภัทรา : ฐานะผูปฏิบัติงานในศาล กอนมีกฎหมายฉบับนี้การดําเนินคดีใน
ศาลมีเฉพาะการพิจารณาและตัดสินคดี แตในปจจุบันเมื่อมีคดีมาสูศาลผูพิพากษาจะใชมาตรการตาม
มาตรา 90 และมาตรา 132 เปนหลัก แทบจะไมมีการตัดสินคดีเลยใชวิธีการเบี่ยงเบนเด็กออกจาก
กระบวนการโดยใชมาตรา 90 และมาตรา 132 ยิ่งไปกวานั้นคือไมไดใชมาตรา 90 เปนหลัก เพราะใช
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มาตรการตามมาตรา 132 แทบจะทุกคดีที่เขาสูกระบวนการของศาลสวนการใชมาตรการแทนการ
ดําเนินคดีตามมาตรา 90 มีเปนสวนนอยเพราะการใชมาตรการตามมาตรา 90 มีขอจํากัดมากไมวาจะ
เปน เรื่องผูเ สียหายกระบวนการในการทําแผนผู ประสานผูบริ หารแผนซึ่ง ทุ กอยางถื อเป น เรื่ องใหม
ผูพิพากษาและบุคลากรที่เกี่ยวของยังไมมีความเขาใจอยางถองแท เพราะความเขาใจแนวความคิดใน
เรื่องนี้ยังไมชัดเจนจึงเกิดการใชมาตรการที่เบี่ยงไปจากแนวความคิดนิวของซีแลนดตามความเห็นของ
ทานอาจารยนพพรที่ไดกรุณาใหความเห็นไวในเรื่องนี้ จึงมีมีความคิดเห็นวาในขณะนี้มีความเขาใจผิด
เกี่ยวกับแนวความคิดในการใชมาตรการหรือไมขณะนี้ไดรับคําถามวาผูพิพากษาขี้เกียจเขียนคําพิพากษา
หรือไม ในความเปนจริงผูพิพากษาไมไดขี้เกียจเขียนคําพิพากษาการเขียนคําพิพากษาของศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางนั้น มีแบบฟอรมอยูแลวสามารถทําไดงาย การใชมาตรการตามมาตรา 90 และ
มาตรา 132 ใหไดผลนั้นยากกวาการตัดสินคดีเสียดวยซ้ําแตเมื่อผูพิพากษาเข าใจวาเจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนี้คือตองการใหใชมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีจึงดําเนินการใชมาตรการตาง ๆ
มากขึ้นเปนลําดับจนในปจจุบันจึงแทบจะไมตองตรวจคําพิพากษาวาไดตัดสิ นคดีวาอยางไรเพราะใช
มาตรการตามมาตรา 90 และมาตรา 132 เกือบทั้งหมด จากสถิติคดีที่เขาสูศาลทั้งหมดในป 2560
มีคดีอาญาที่กลาวหาวาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ กวาคดีและใชมาตรการตาม
มาตรา 132 มากถึง 19,951 คดี ใชมาตรการตามมาตรา 90 แค 1,103 คดี และการตัดสินคดีมีอยู
ในกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74, 75 หรือการใช พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 142 หรือการใช
มาตรการสําหรับเด็กและเยาวชนอื่นๆแตมีอัตราสวนนอยมากประมาณ 1,597 คดี จากการพูดคุยกับ
ผูพิพากษาเกี่ยวกับประเด็นปญหานี้ไดรับคําตอบวาสวนใหญเปนเด็กที่กระทําความผิดซ้ําหลายครั้งมี
พฤติกรรมเสียหายซึ่งไมเขาเงื่อนไขในการใชมาตรการตามมาตรา 90 หรือมาตรา 132 จึงจําเปนตอง
ตัดสินคดี ดังนั้น หากเด็กไมเคยกระทําความผิดมากอนและอยูในเงื่อนไขที่จะใชมาตรการตามมาตรา
90 หรือมาตรา 132 ก็จะใชมาตรการเหลานั้นทั้งหมดเพราะยึดถือประโยชนของเด็กเปนสําคัญและ
หากเปนประโยชนแกเด็กแลวไมวาจะใชมาตรการอยางไรยอมสามารถกระทําไดทั้งหมด จึงขอสอบถาม
ทานพงษเดชวาแนวความคิดเชนนี้ถูกตองหรือไม และเหตุที่ตองใชมาตรการตามมาตรา 90 และมาตรา
132 มากเพราะในการพิจารณาผลงานทางมิติการใหคะแนนของสํานักงานศาลยุติธรรมถูกยึดโยงกับ
การทําแผนมาตรา 90 และมาตรา 132 ทั้ง ๆ ที่การทําแผนมุงแกไขบําบัดฟนฟูเด็กเปนหลัก
ปญหาขอขัดของในการใชมาตรการตามมาตรา 90 และมาตรา 132
1. มาตรการตามมาตรา 90 ใชเฉพาะคดีที่มีผูเสียหายเทานั้นแตคดีทมี่ ีผูเสียหายบางคดีไมไดใช
มาตรการตามมาตรา 90 เชน คดีลักทรั พย หรื อคดีบุก รุก เพราะไม ได รั บความร วมมื อจากผู เสียหาย
ผูเสียหายยังไมเขาใจกระบวนการทําแผนวาทําไมผูเสียหายที่เปนที่เปนผูถูกกระทําตองชวยแกไขจําเลย
ในปจจุบันผูเสียหายมีความตองการคาเสียหายเพียงอยางเดียว ไมไดสนใจแนวทางการแกไขจําเลยและ
ผูเสียหายไมสะดวกเขารวมประชุมแผนเพราะมีความจําเปนตองทํามาหากิน ในบางจังหวัดผูเสียหายอยู
ในตางอําเภอระยะทางไกลตองใชเวลาเดินทางนาน บางพื้นที่มีระยะทางกวา 100 กิโลเมตร ตองเสีย
คาใชจายในการเชารถเดินทางประมาณ 3,000 – 4,000 บาทและตองเสียอาหารจึงไมมีเงินเพียงพอ
และไมสมัครใจจะเสียคาใชจายเพื่อมาชวยเหลือจําเลยซึ่งเปนผูทํารายตนทั้งนี้ ในปจจุบันผูเสียหายกําลัง
จะถู กลื มตอ งอยามองเพี ย งว า จะต อ งแก ไขจํา เลยอย า งไรแตต อ งมองในมุ ม มองของผู เ สียหายดว ย
ตัวอยางเชน กรณีจําเลยซึ่งเปนเด็กนักเรียนศึกษาอยูในโรงเรียนมีชื่อไดรูจักกับหญิงผูเสียหายที่กําลังจะ
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จบการศึกษาในผับและพาผูหญิงไปกระทําชําเรา ทําใหผูเสียหายเปนโรคซึมเศราไมสามารถอยูในสังคม
ต อ ไปได ตองการฆา ตั ว ตายเกิ ด ความโศกเศร าเสี ย ใจแก ฝา ยผู เ สี ยหายเป น อย างมากในกรณี เช น นี้
ผู พิ พ ากษาต อ งพิ จ ารณาว า จะเยี ย วยาฝ า ยผู เ สี ย หายอย า งไร แม ผู เ สี ย หายยิ น ยอมให ทํ า แผนแต
ขณะเดียวกันผูเสียหายก็ไดรับความเดือดรอน จึงตองการใหศาลเยียวยาฝายผูเสียหายดวย
2. ปญหาการใชดุลพินิจของผูพิพากษา
เนื่องจากขอบังคับของประธานศาลฎีกามีเฉพาะการรูสํานึกในการกระทําและพฤติการณแหงคดี
ไมรายแรงเกินสมควร หากพิจารณาเฉพาะประสบการณของผูเขารับการอบรมยอมสามารถวินิจฉัยไดวา
เด็กรูสํานึกไดหรือไมกลับตัวไดหรือไมและพฤติการณแหงคดีและแรงเกินสมควรหรือไม แตผูพิพากษาใน
ตางจังหวัดมักจะเปนผูพิพากษาใหมบางทานยังไมผานการสมรสไมเคยเจอปญหาครอบครัวและยังไมมี
บุตร เมื่ออานและอธิบายฟองใหจําเลยฟงแล วจําเลยมักจะใหการรับสารภาพโดยไมไดรูสํานึกในการ
กระทํา บทบาทของผูพิพากษาจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะถาจําเลยไมไดรูสํานึกอยางจริงใจทํา
ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติคือเมื่อทําแผนแลวแผนไมสําเร็จ เชนไมไปบําบัดไมไปรายงานตัวหรือไมไปฝก
วิชาชีพ ทําใหเสียเวลาตองหยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม ทําใหเกิดความยุงยากแกพนักงานอัยการในการ
ติด ตามพยานและเริ่มทํ าคดี ใหมท างแก ป ญ หาในปจจุ บัน ผูพิพากษาจึ ง ขอให ทํ าแผนไปด วยและขอ
สืบพยานไปดวยขอเรียนถามทานพงษเดชวาสามารถกระทําไดหรือไม
3. ปญหาการใชมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีตามมาตรา 132
ปจจุบันใชมาตรการตามมาตรา 132 ในคดีทุกประเภททั้งคดีเกี่ยวกับทรัพยคดีเกี่ยวกับเพศและ
คดี เกี่ยวกับรา งกายเพราะผูพิพากษาเห็ น วา ใช แลวเป น ประโยชนกั บตั วเด็ กไม วาจะเป น คดีรา ยแรง
เพียงใดหากผูกระทําความผิดเป นเด็กก็สามารถแกไขเยียวยาได และมาตรา 132 มีข อจํากัดเฉพาะ
ปญหาเรื่องการใชดุลพินิจเทานั้น
ในปจจุบันแผนที่กําหนดยังไมสอดคลองกับความเปนจริงเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผนไมได
ทําใหแผนไมสําเร็จเชนกําหนดใหเรียนสายสามัญใหสําเร็จและกําหนดใหเรียนวิชาชีพหรือกําหนดใหเขา
คายแตในความเปนจริงระดับสติปญญาของเด็กในสถานพินิจไมไดมีมากเทากับเด็กปกติ และสถานพินิจ
ไมสามารถจัดใหเด็กเขาฝกอบรมไดทันทีตองมีการจําแนกเด็กกอนเริ่มดําเนินการซึ่งใชระยะเวลากวา
3-4 เดือนจึงจะไดเริ่มเรียนดังนั้นการกํ าหนดแผนให เด็กเขาฝกอบรมและฝกวิชาชีพจํานวนมากใน
ระยะเวลาอันจํากัดไมสามารถสําเร็จไดตองมาเริ่มตนทําคดีใหมและแผนของผูพิพากษาตามมาตรา 132
ในปจจุบันแทบจะไมไดพิจารณาวาเด็กควรจะแกไขบําบัดฟนฟูอยางไรการกําหนดแผนสวนใหญเปนการ
กําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติตามมาตรา 56 เชน หามออกนอกบาน หามเที่ยวเตร หามคบกับเด็กที่มี
ความประพฤติเสียหายและกําหนดใหมีการเขาคาย เปนตน จึงขอเรียนถามทานพงษเดชวาแผนของ
มาตรา 132 ควรมีความเขมขนมากกวานี้หรือไม
4.การใชมาตรา 132 วรรคหนึ่งและวรรคสองสลับกันไปมา สามารถทําไดหรือไม
นายเผดิม เพ็ชรกูล : ขอขอบคุณทานปารณีที่ไดกรุณาชี้ใหเห็นวาในบรรดาคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศกวา90 เปอรเซ็นตมีการใชมาตรการตามมาตรา 90 และมาตรา
132 และใชมาตรา 132 คอนขางมากเพราะแผนตามมาตรา 90 มีอุ ปสรรคหลายเรื่องเช นความ
รวมมือของผูเสียหายหรือถูกผูกมัดอยูกับการประเมินมิติทําใหตองใชม าตรา 90 และมาตรา 132
มากนอยแตกตางกั นทั้งนี้ ชี้ใหเห็น ปญหาในการใช ดุลพินิจตามมาตรา 132 และการนํ ามาใชกั บคดี
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ทุกประเภท เมื่อยอนมาพิจารณาแนวคิดตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาในการนํามาตรการมาใชกับ
คดีบางประเภทรวมถึงมุมมองในการดูแลสังคมและผูเสียหายซึ่งสอดคลองกับความเห็นของทานอาจารย
นพพรที่วาการใชมาตรา 90 ใหเกิดประสิทธิภาพตองมีการดําเนินการอยางไรโดยเริ่มจากการทําให
จําเลยสํานึกในการกระทําความผิดและรูวากอ ความเสียหายแกผูเสี ยหายและสังคมแลว จะเยี ยวยา
ผูเสียหายและสังคมอยางไรจึงเจรจากับฝายผูเสียหายตอไป
กระผมขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยนพพรทานพงษเ ดชและทา นปารณีแทนผูเข าการ
สัมมนาทุกทานครับ
นายพงษเดช วานิชกิตติกูล: ขออนุญาตเพิ่มขอสังเกตเรื่องการใชมาตรา 132 วาขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกาในหมวด 2 ทีถ่ ือเปนสวนสําคัญคือวิธีการประเมินสภาพปญหาของตัวเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะในขอ 17 เห็นวาเรื่องสาเหตุของการกระทําความผิดเปนสาระสําคัญที่ศาลตองคนหาเพราะ
เปนสิ่งที่อยูภายใตการกระทําทีส่ ามารถมองเห็นและจะชี้ใหเห็นวาแผนสําเร็จหรือไมสําเร็จ ตัวอยางเชน
กรณีรุมโทรม
  

