อัยการกับการใหโอกาสผูกระทําผิดกลับคืนสังคม

โดย ทาน กุลพล พลวัน
อธิบดีอัยการฝายชวยเหลือทางกฎหมาย
(คัดจาก อัยการนิวส ฉบับที่ 2 ปที่ 1 ประจําเดือน สิงหาคม - กันยายน 2546)

องคกรอัยการเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนใน
นามของฝายบริหาร โดยในการดําเนินคดีอาญานั้น อัยการจะพิจารณาวาเปนเหตุสมควรที่จะฟองผูถูก
กลาวหาตอศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาตอไปหรือไม และเมื่อฟองแลวสมควรยุติคดีในศาลดวยการถอนฟอง
ถอนอุทธรณ-ฎีกาหรือไม ดวยหลักการสั่งฟอง-ไมฟอง ของอัยการในประเทศไทยนั้นมีลักษณะเหมือนอีก
หลายสิบประเทศ (เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อิสราเอล....ฯลฯ) คือใชหลักการฟองคดีตามดุลพินิจ
(Opportunity Principle) คือ
นอกจากจะพิจารณาจากขอเท็จจริงขอกฎหมายวานาเชื่อวาผูตองหากระทําตามขอหาหรือไมแลว
อัยการจะพิจารณาถึงนโยบายเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Policy) ดวยวาถึงแมขอเท็จจริง และขอ
กฎหมายจะนาเชื่อวา กระทําผิดจริงแตเมื่อพิจารณาเหตุผลอื่นๆประกอบ อาทิ สติปญญา การศึกษา สภาพ
จิตใจ สภาพแวดลอมที่ยั่วยุ ผลเสียที่จะเกิดแกชีวิตของผูตองหามีมากเกินไปหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลดี
และผลเสียที่ประเทศชาติสังคมจะไดรับจากากรฟองคดีนั้นๆไดสัดสวนที่เหมาะสมหรือไม เพียงใดดวย เมื่อ
พิจารณาเหตุผลตางๆ ดังกลาวแลวอัยการอาจมีคําสั่งไมฟองผูตองหาก็ได และองคกรอัยการประเทศไทยได
ใช หลั ก การฟ อ งตามดุ ล พินิ จมาตั้ ง แต ส มั ย รั ช กาลที่ 5 เป นต น มา จนป จ จุบั น ดัง นั้น ระเบีย บการดํ า เนิ น
คดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ.2528 ขอ 51จึงกําหนดวา
" ถาพนักงานอัยการเห็นวา การฟองคดีใดจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือความมั่นคงแหงชาติ หรือ
ตอผลประโยชนอันสําคัญของประชาชน ใหเสนอความเห็นพรอมสํานวนไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อสั่ง"
(อธิ บ ดี อั ย การในป จ จุ บั น คื อ อั ย การสู ง สุ ด ) รั ฐ บาลโดยพ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และ
คุณประโยชนของหลักการฟองคดีตามดุลพินิจขององคกรอัยการวาจะสามารถนํามาปรับใชเพื่อเปดโอกาสให
ผูกระทําผิดอาญาบางประเภทไดคืนกลับสูสังคม เพื่อประพฤติตนเปนพลเมืองดี และรวมกันสรางประโยชน
ใหแกประเทศชาติไดเปนอยางดี ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหนําหลักการฟองคดีตามดุลพินิจมาใชประโยชน
ในเรื่องนี้ 2 กรณี คือ
1. การให โ อกาสแก ผู ก ระทํ า ผิ ด คื น สู สั ง คมในคดี อ าญาทั่ ว ไป คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
10กรกฎาคม 2544 มอบหมายใหสํานักงานอัยการสูงสุดทําการศึกษาแนวทางและวิธีการที่รัดกุมของการใช
มาตรการชะลอการฟอง โดยใหผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะยอมรับใหใชไดหรือไมดวย
ปจจุบัน สํานักงานอัยการสูงสุด ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ......... และผานการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน รวม 2 ครั้ง และไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีตอไป ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม โดยมีสาระสําคัญวาการชะลอ
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การฟองจะใชกับการกระทําผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือกระทําโดยประมาทซึ่งผูตองหาไดรับ
สารภาพ และขอใหพนักงานอัยการชะลอการฟองและผูเสียหายใหความยินยอม หากพนักงานอัยการเห็นวา
ผูตองหามีเหตุสมควรไดรับการชะลอการฟอง ก็จะมีคําสั่งใหชะลอการฟองและจัดใหมีการคุมประพฤติโดย
พนักงานคุมประพฤติเปนเวลาไมเกินสามป จากนั้นจึงมีการยุติคดีกันตอไป กฎหมายชะลอการฟองนี้มี
เจตนาเพื่อใหโอกาสแกประชาชนที่เปนพลเมืองดีแตกระทําผิดอาญาเล็กๆ นอยๆ มิใหตองถูกฟองตอศาล
อันจะทําใหเกิดปญหาคดีลนศาลและแมวาศาลพิพากษาลงโทษจําคุก และรอการลงอาญาใหบุคคลดังกลาว
ก็จะมีประวัติเคยตองพิพากษาถึงจําคุกติดตัวไปตลอดชีวิต การชะลอการฟองก็คือการสั่งไมฟอง โดยมี
เงื่อนไขของอัยการนั้นเอง
ดวยเหตุผลที่วาผูตองหารูสึกสํานึกผิด และขอโอกาสจากสังคมที่จะกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคม
ทั้งนี้โดยความยินยอมของผูเสียหาย ตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซึ่งรัฐบาลและ
กระทรวงยุติธรรมสนับสนุนใหมีการนํามาใชในสังคมมากที่สุด
2. การใหโอกาสแกผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคมในคดียาเสพติด ปญหาการผลิตการจําหนายและการ
เสพยาเสพติด ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรง ตอเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศชาติในทุกดาน
โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนของชาติซึ่งกําลังตกเปนเหยื่อของขบวนการผลิตและจําหนายยาเสพติดมากขึ้น
ทุกที ดังนั้น รัฐบาลจึงแตงตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ศตส.) และกําหนด
มาตรการสําคัญ 2 ประการ ควบคูกันไป คือ
(1) ปราบปรามการผลิต การจําหนายยาเสพติดทุกรูปแบบ อยางจริงจังและเด็ดขาดทั่วประเทศ
(2) ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสให ผูที่หลงผิดไปกระทําผิดเกี่ยวของกับยาเสพติดไมวาจะเปน
ผูผลิต ผูจําหนายหรือผูเสพ เขามอบตัว เพื่อใหความรวมมือตอทางราชการในการปราบปรามยาเสพติดใน
ฐานะพลเมืองดี
อยางไรก็ดี ผูที่หลงผิดและเขามอบตัวตอทางราชการ เพื่อรวมมือในการปราบปรามยาเสพติดนั้น
จํานวนไมนอยไดรองเรียนวาตนและครอบครัวบริวารถูกขมขู ถูกทําราย หรือถูกฆาจากขบวนการดังกลาว
อยูเสมอ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 61/2546 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามการใหความคุมครอง ผูใหความรวมมือตอทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด
ประกอบดวย นายประมุข สวัสดิ์มงคล (อดีตผูพิพากษาและอดีตเลขาธิการป.ป.ส.) เปนที่ปรึกษา นายวิเชียร
วิริยะประสิทธิ์ อัยการสูงสุด เปนประธานกรรมการ พล.ต.อ.สมชาย วานิชเสนี นายคัมภีร แกวเจริญ
รองอัยการสูงสุด เปนกรรมการ โดยมีนายกุลพล พลวัน อธิบดีอัยการฝายชวยเหลือทางกฎหมายเปน
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการไดพิจารณาวา นอกจากจะมีมาตรการใหความคุมครองแกผูใหความ
รวมมือตอทางราชการดังกลาวแลว ก็ควรมีมาตรการชวยเหลือทางกฎหมายแกบุคคลดังกลาวดวย เพื่อ
ส ง เสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการร ว มมื อ ต อ ทางราชการ จึ ง ได เ สนอร า งมาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ ทาง
กฎหมายแกผูใหความรวมมือ ตอทางราชการในการปราบปรามยาเสพติดตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2546ไดมีมติคณะรัฐมนตรี(แจงตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0504/ว169
ลงวัน ที่ 6 กรกฎาคม2546)กํ า หนดมาตรการชว ยเหลื อ ทางกฎหมาแก ผู ใ ห ค วามรว มมื อต อทางอย า งสู ง
ตอประชาชนผูหลงผิดกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศไทย ในการกลับคืนสูสังคม ในฐานะพลเมือง
ของประเทศชาติ ผูเขียนคิดวาประชาชนจํานวนไมนอยอาจจะยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอ
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สรุปเสนอเพื่อใหผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผูหลงผิดกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได
ทราบทั่วกัน ดังนี้
มาตรการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย มีดังตอไปนี้
1. ผู เ สพหรือ ผู ติ ด ยาเสพติ ด ที่ เ ข า รายงานตัว กอ นความผิ ด ปรากฎตามมาตรา 94 แห ง พ.ร.บ.
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ให ศตส. รับตัวเขาบําบัดในสถานพยาบาลแลวดําเนินการฝกอบรมเพื่อฟนฟู
ความประพฤติตอไป
2. ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดที่ถูกดําเนินคดีโดยมีหมายจับอยูแลวให ศตส.ดําเนินการเพื่อเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ตอไป
3. ผู คา ยาเสพติ ร ายย อยที่ เ ขา รายงานตนตอ ทางราชการ ก อ นมีก ารดํา เนิ น คดีอ าญาในความผิ ด
ดังกลาวให ศตส. รับตัวเขาอบรมตามคําสั่ง ศตส. ที่ 6/2546 ตอไป
4. ผูคายาเสพติดรายยอยที่เขารายงานตนตอทางราชการที่มีหมายจับอยูแลว หาก ศตส.พิจารณาตาม
มาตรา 100/2 แหง พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แลวเห็นวาผูตองหาไดใหขอมูลที่สําคัญและเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ในการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดตอทางราชการ สมควรไดรับการ
ชวยเหลือจากทางราชการเปนกรณีพิเศษดวยการยุติคดีทั้งหมด ก็ใหศตส.เสนอความเห็นไปยังพนักงาน
สอบสวน และใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นเสนอไปยังพนักงานอัยการ ตามมาตรา 142 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นดวย จะอาศัยอํานาจตามมาตรา 143 และ
หลักการสั่งคดีตามดุลพินิจ (OpportunityPrinciple) ดังกลาวมาแลวขางตน โดยพิจารณาจากนโยบายเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ (Public Policy) มีคําสั่งไมฟองผูตองหา เมื่อมีการยุติคดีแลว ก็ให ศตส. นําตัวผูตองหา
เขารับการอบรมในโครงการทําความดีเพื่อแผนดินตามคําสั่ง ศตส. ที่6/2546 ตอไป
5. ผูคายาเสพติดรายสําคัญที่เขารายงานตัวตอทางราชการไมวาจะมีหมายจับหรือไม ตองดําเนินคดี
ทุกราย แตหากทางราชการพิจารณาตามมาตรา 100/2 แหง พ.ร.บ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ2522 วาผูตองหา
ไดใหขอมูลเปนประโยชนตอการปราบปรามยาเสพติดอยางยิ่ง และพนักงานอัยการเห็นวาสมควรใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายเปนกรณีพิเศษก็จะบรรยายฟองและมีคําขอทายฟอง ขอใหศาลพิพากษาลงโทษผูนั้น
นอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับความผิดตามมาตรา 100/2 ดวย
สรุป
จากมาตรการชะลอการฟอง และมาตรการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูใหความรวมมือตอทาง
ราชการในการปราบปราม ยาเสพติดดังกลาวขางตนคงจะพอทําใหเห็นวา ปจจุบันแนวความคิดที่จะฟองคดี
ผูกระทําผิดตอศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษอยางเขมงวดเด็ดขาด ตามกระบวนการยุติธรรมตามแบบ
พิธี (Traditional Justice System) ที่ใชกันมาหลายรอยป ไดเปลี่ยนไป ในทางเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาว
ไดฟนฟูความประพฤติเพื่อกลับตนเปนพลเมืองดีตอสังคม และมาตรการเปดโอกาสใหแกผูกระทําผิดกลับคืน
สูสังคมที่จะทวีความสําคัญและเปนที่ยอมรับกันในประเทศตาง ๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือกัน
อยางใกลชิดระหวางองคกรในกระบวน การยุติธรรมรวมทั้งประชาชนโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน คือสรางคนดี
ใหแกสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได
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