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บทคดัย่อ 

 

 ในการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึงหมายถึงว่าในการพิจารณาคดีนนับุคคลทวัไปสามารถ

เข้าฟังการพิจารณาคดีได้นันเป็นหลักสําคัญประการหนึงของการพิจารณาคดีอาญาซึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัเพือเป็นหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในกระบวนการยติุธรรมในการทีจะคุม้ครอง

ป้องกนัมิให้จาํเลยตอ้งรับการพิจารณาทีไม่เป็นธรรมอนัอาจเกิดจากการลุแก่อาํนาจของตุลาการ 

และอีกในทางหนึงนันก็เป็นไปเพือให้ประชาชนทวัไปสามารถทราบถึงการพิจารณาคดีของศาล

และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของตุลาการได ้ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีมุ่งศึกษาในประเด็นทีเกียวขอ้งกับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยอนั

เป็นหลกัประกนัสิทธิของจาํเลย รวมไปถึงการพิจารณาคดีโดยลบัซึงเป็นขอ้ยกเวน้ และแนวคิดและ

เขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวอนัเป็นประเด็นทีเกียวขอ้ง โดยศึกษาจากแนวทางการ

บัญญัติกฎหมายของต่างประเทศ รวมไปถึงทีปรากฏอยู่ในทางระหว่างประเทศและนํามา

เปรียบเทียบกบัการบญัญัติกฎหมายไทยทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เพือหาขอ้สรุปเกียวกบัสิทธิในการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยของจาํเลยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ว่าได้รับการ

กระทบกระเทือนในทางใดบา้ง และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขทีเหมาะสมทงันีเพือให้การบญัญัติ

กฎหมายเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัทีปรากฏในทางสากลและเพือให้จาํเลยไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ

ในการพิจารณาคดีอาญาอยา่งเต็มที 

 จากการศึกษาพบว่าโดยหลกัแลว้การพิจารณาคดีอาญาของไทยนันจะถูกทาํลงโดย

เปิดเผย เวน้เสียแต่ว่าเป็นไปตามกรณีทีกฎหมายบัญญัติให้ทาํเป็นการลบัซึงกรณีหนึงคือการ

พิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวทีจะตอ้งพิจารณาคดีโดยลบัเป็นหลกัในทุกกรณี 

ทงันีเพือเป็นการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กหรือเยาวชนทีตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาให้

สามารถกลบัเขา้สู่สงัคมไดใ้นอนาคต อยา่งไรก็ตามผลจากพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ทีได้ก ําหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลทีมีอ ํานาจ เหนือคดีทุกประเภทตาม
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พระราชบญัญติัฉบบันีซึงมีส่วนของคดีอาญาปรากฏอยู่ดว้ย การบญัญติักฎหมายในลกัษณะเช่นนี

ส่งผลใหเ้กิดกรณีซึงผูก้ระทาํความผดิอาญาตามพระราชบญัญติันีทีเป็นผูใ้หญ่สามารถตกเป็นจาํเลย

ทีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวอนัมีผลต่อเนืองให้ตอ้งใชก้ารพิจารณาคดีโดยลบั

กบัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ตามไปดว้ย กรณีดงักล่าวมีผลให้จาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่เสียสิทธิทีจะไดรั้บการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยอนัเป็นหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยทีไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญโดย

หาไดป้รากฏเหตุผลอนัสมควร มีผลให้จาํเลยตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึงเป็น

ผูใ้หญ่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกบัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ทีกระทาํความผิด

ตามกฎหมายอืนอนัเป็นประเด็นทีผูเ้ขียนเห็นว่าควรไดรั้บการแกไ้ข 
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ABSTRACT 

 

 A “public trial” means the conduct of judicial proceedings in which the public has a 

right to be admitted which is one of fundamental principles of criminal proceedings, its objectives 

include ensuring a judiciary that behave fairly and that are sensitive to the values espoused by 

society, promoting a shared sense that courts operate with integrate and dispense justice and 

providing an on-going opportunity for the community to engage in judicial proceedings.  

 The main objective of this research concentrates on issues concerning the public trial, 

which guaranteeing rights of criminal defendants, the in camera trial, which is an exception of the 

public trial principle, relating concepts and jurisdiction of the juvenile and family court by 

researching laws of other countries and international law to draw a comparison with Thai laws in 

order to analyze weaknesses in the public trial principle to the defendants’ right under Child 

Protection Act, B.E. 2546 (2003), and suggest solutions to such problems with the aim of 

reforming law to reach international standards and absolutely protect right of criminal defendants. 

 The research shows that Thai court proceedings are presumed open, unless 

specifically closed by law, which criminal trial in the juvenile and family court is one of an 

exception for the purpose of protecting right of juvenile offenders to reintegrate them into society. 

Child Protection Act, B.E. 2546 (2003), instituting the juvenile and family court to hear all types 

of  juvenile cases including criminal cases, which causes problems in case of adult offenders 

committing crimes under the law are also conducted in in camera trial, therefore, such offenders’ 

right to public trial, which guaranteed by the Constitution, is denied unfairly. In conclusion, such 

law shall be amended to effective adult offenders’ right protection. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

  การทีวิทยานิพนธ์ฉบบันีสามารถสาํเร็จลงไดน้ันเนืองมาจากความอนุเคราะห์จากผูมี้

พระคุณหลายท่าน ซึงท่านแรกทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ผูเ้ขียนมาตงัแต่ตน้คือศาสตราจารย ์วีระพงษ ์

บุญโญภาส ทีไดส้ละเวลาอนัมีค่ามาเป็นทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และไดต้รวจสอบแกไ้ขวิทยานิพนธ์

ฉบบันี ตลอดจนใหค้าํแนะนาํต่างๆตลอดตงัแต่เริมตน้จดัทาํจนกระทงัวิทยานิพนธ์ฉบบันีไดเ้สร็จ

สมบูรณ์ลง ผูเ้ขียนตอ้งขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารยว์ีระพงษ ์บุญโญภาส เป็นอยา่งมากทีไดใ้ห้

โอกาสผูเ้ขียนเขา้พบและใหค้าํปรึกษามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณไว ้ณ ทีนี 

 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัดิ ลิขสิทธิวฒันกุล ทีไดก้รุณารับเป็น

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทังยงัสละเวลาให้ผูเ้ขียนได้เข้าพบ สอบถาม และให้

คาํปรึกษาเกียวกบัวิทยานิพนธ์ฉบบันีนับตงัแต่ในชนับณัฑิตสัมนา จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี

สามารถสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.อุทัย อาทิเวช ทีได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ อีกทังย ังได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเพือทําการสอบวิทยานิพนธ์ และยงัให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉ์บบันีใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึนอีกดว้ย 

  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอ์จัฉรียา ชูตินนัทน์ ทีไดก้รุณารับเป็นกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ ์อีกทงัยงัใหโ้อกาสผูเ้ขียนเขา้พบเพือขอคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะต่างๆในการ

จดัทาํวิทยานิพนธฉ์บบันีจนสาํเร็จเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

  นอกเหนือจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีหลกัสูตรนิติ

ศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านทีให้ความช่วยเหลือผูเ้ขียนอย่างดีมาตลอด

ในทุกขนัตอนนบัตงัแต่ผูเ้ขียนเริมจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันีจนกระทงัวิทยานิพนธ์ฉบบันีไดเ้สร็จ

สมบูรณ์ลง รวมไปถึงครอบครัวและบุคคลรอบขา้งทีคอยเป็นกาํลงัใจให้ผูเ้ขียนอยู่เสมอ สุดทา้ยนี 

หากวิทยานิพนธฉ์บบันีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ละขออภยัมา ณ ทีนีดว้ย 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาของจาํเลยโดยเปิดเผยตาม”หลกัเปิดเผย” อนั

หมายความว่า ในการพิจารณาและสืบพยานในศาล ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขา้ฟังได้1นนัเป็นหลกัที

สาํคญัประการหนึงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลกัดงักล่าวนีเป็นหลกัทีไดรั้บการยอมรับ

กนัในสากลโดยปรากฏอยูใ่นทงัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ทีไดบ้ญัญติัรับรอง

หลกัดงักล่าวไวใ้น ขอ้ 102 และกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ค.ศ.1966 ทีไดบ้ญัญติัรับรองหลกัดงักล่าวไวใ้นขอ้ 14 (1)3 สาํหรับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาของไทยนัน หลกัเปิดเผยไดเ้ริมมีปรากฏในขอ้บงัคบัสาํหรับศาลต่างประเทศ ซึงตงัขึนตาม

สญัญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกบัฝรังเศส ลงวนัที 23 มีนาคม ร.ศ. 1254 และในปัจจุบนั

นีหลกัเปิดเผยก็ยงัคงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 40 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 172 

 แมว้่าหลกัเปิดเผยจะเป็นหลกัสากลทีไดรั้บการยอมรับในระดบัระหว่างประเทศก็ตาม 

แต่หลกัดงักล่าวนนัก็ยงัคงปรากฏขอ้ยกเวน้อยู ่ซึงหมายความว่าแมโ้ดยหลกัแลว้กฎหมายรับรองว่า

                                                             
1  คณิต ณ นคร ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หน้า 68. 
2  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ้ 10 วางหลกัวา่”ทกุคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มทีในอนัทีจะได้รับ

การพิจารณาทีเป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลทีอิสระและเทียงธรรมในการกาํหนดสิทธิและหน้าทีของตนและการกระทาํผิด

อาชญาใด ๆ ทีตนถูกกล่าวหา” 
3  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ขอ้ 14 (1) วางหลกัว่า “บุคคลทุกคนย่อม

เสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการในการพิจารณาคดีอาญาอนับคุคลตอ้งหาวา่กระทาํผิดหรือการพิจารณาข้อพิพาท

ทางสิทธิและหน้าทีของตน ทกุคนยอ่มมีสิทธิไดรับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยในศาลทีมีอาํนาจมีอิสระและเป็น

กลาง ซึงจดัตงัขึนตามกฎหมายหนงัสือพิมพแ์ละสาธารณชนอาจถูกห้ามรับฟังการพิจารณาคดีทงัหมด หรือบางส่วนได้กด็้วย

เหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยหรือความมนัคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือด้วยเหตุผลด้านความเป็นอยู่

ส่วนตวัของคู่กรณี หรือในกรณีศาลเห็นเป็นความจาํเป็นอย่างยิ งว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษซึงการเป็นข่าวอาจทาํให้กระทบต่อ

ความยติุธรรม แต่คาํพิพากษาในคดีอาญาหรือขอ้พิพาททางแพง่ย่อมเป็นทีเปิดเผยเวน้แต่จาํเป็นเพือผลประโยชน์ของเด็กและ

เยาวชนหรือเป็นกระบวนพิจารณาคดีเกยีวดว้ยขอ้พิพาทเรืองทรัพยสิ์นของคู่สมรสหรือการเป็นผูป้กครองเด็ก” 
4  นวพงษ ์บญุสิทธิ. (2530). การเปิดเผยในการพิจารณาคดีอาญา. หน้า จ. 
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การพิจารณาและสืบพยานในคดีอาญาจะตอ้งทาํโดยเปิดเผย แต่ในขณะเดียวกนันันก็ยอมให้มีการ

พิจารณาคดีอาญาในลกัษณะตรงกนัขา้มคือการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัไดใ้นบางกรณี ซึงหากเป็น

การพิจารณาคดีลบัแลว้ประชาชนทวัไปก็จะไม่สามารถเขา้ฟังการพิจารณาได ้คงมีแต่เฉพาะบุคคลที

กฎหมายอนุญาตเท่านนัทีมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณา ในส่วนของการพิจารณาคดีลบันันหากมองใน

มุมหนึงก็เป็นการขดัต่อหลกัเปิดเผยอนัมีวตัถุประสงค์เพือให้มีการตรวจสอบอาํนาจตุลาการโดย

ประชาชน เพือเป็นหลกัประกนัในการอาํนวยความยติุธรรม5 ซึงถือเป็นสิทธิของจาํเลยประการหนึง 

แต่หากมองอีกมุมหนึงนนั เนืองจากกรณีทีจะมีการพิจารณาคดีลบัไดน้ันตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 177 ไดว้างหลกัไวว้่าจะตอ้งเป็นเพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิ

ใหล่้วงรู้ถึงประชาชน ดงันันหลกัเกณฑ์เกียวกบัการทีกฎหมายอนุญาตให้มีการพิจารณาคดีลบัได้

นนัจึงมีลกัษณะเป็นการจึงมีลกัษณะเป็นการชงันาํหนักระหว่างประโยชน์และความเสียหายทีอาจ

เกิดขึนระหว่างการเลือกใชว้ิธีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเทียบกบัการพิจารณาคดีโดยลบั เนืองดว้ย

เหตุผลดงักล่าว จึงทาํให้ในบางกรณีสิทธิของจาํเลยทีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยก็อาจ

ไดรั้บการกระทบกระเทือนไปหากเป็นไปเพือประโยชน์อืนทีมากกว่า ซึงถือว่าเป็นการทีกฎหมาย

ยอมรับและอนุญาตใหเ้กิดขึนได ้

 การพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวก็เป็นการพิจารณาคดีลบัอีกกรณี

หนึงนอกจากหลกัเกณฑ์ทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกรณีนีตาม

พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 108 ไดว้างหลกัใหก้ารพิจารณาคดีอาญาในทุกกรณีทีไดก้ระทาํในศาลเยาวชนและครอบครัว 

ตอ้งกระทาํเป็นการลบั เฉพาะแต่บุคคลทีกฎหมายกาํหนดเท่านนัจึงจะมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาได ้

ทังนีเนืองจากวัตถุประสงค์ในการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวนันก็มีขึนเพือให้ได้ใช้วิธี

พิจารณาและพิพากษาคดีทีเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิอาญา เพือแกไ้ขเด็กและเยาวชนให้กลบั

ตนเป็นคนดี โดยเนน้ทีการป้องกนั แกไ้ขฟืนฟู6 การพิจารณาคดีลบันันก็เพือเป็นการมุ่งแกไ้ขเด็ก

หรือเยาวชนให้กลบัตัวเป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้โดยไม่มีปมด้อย7 จึงมิให้พิจารณาคดีโดย

เปิดเผยอนัเป็นการประจานเด็ก อนัมีลกัษณะเป็นการพิจารณาถึงประโยชน์ทีไดจ้ากการพิจารณาคดี

โดยเปิดเผยว่ามีน้อยกว่าผลกระทบทีจะเกิดขึน โดยแนวคิดเกียวกบัการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชน

                                                             
5  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 535 
6  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  (2551).  กฎหมายเบืองต้นเกียวกับการกระทาํความผิดทางอาญาของเดก็และเยาวชน.  หน้า 

82. 
7  แหล่งเดิม.  หน้า 192. 
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ผูก้ระทาํความผิดอาญาดังกล่าวได้สะท้อนออกมาให้เห็นจากเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ซึงสําหรับเขตอาํนาจในคดีอาญานัน ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาคดีทีมีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลทีมีอายุไม่เกินยีสิบปีบริบูรณ์ทีมีสภาพ

เช่นเดียวกบัเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิ8 จึงเห็นไดว้่าโดยหลกัแลว้ในคดีอาญานันศาลเยาวชน

และครอบครัวมีวตัถุประสงคเ์พือคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผดิเป็นหลกั 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าวิธีการพิจารณาคดีลบัในศาลเยาวชนและครอบครัวอนัมีเพือคุ้ม 

ครองเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผดิจะถือเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผยทีมีเหตุผลอนัยอมรับได ้

แต่ปัญหาเกียวกบัหลกัดงักล่าวก็เกิดขึนเมือเขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวถูกขยายโดยการ

บงัคบัใชข้องพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ส่งผลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขต

อาํนาจในการพิจารณาคดีอาญาทีผูก้ระทาํความผดิไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 เพิมขึนอีกกรณีหนึง ซึงความผิดอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

นนั อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1.1.1 ความผดิอาญาอนัมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นการคุม้ครองเด็ก เช่น การทารุณกรรมต่อ

เด็ก การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ตามมาตรา 78 หรือการเผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบัตวัเด็ก 

ตามมาตรา 79 ซึงมีลกัษณะไม่ต่างจากความผดิอาญาอืนๆทีมีคุณธรรมทางกฎหมายในการคุม้ครอง

เด็กทีปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราเด็ก ตามมาตรา 277 

หรือความผดิฐานกระทาํอนาจารเด็ก ตามมาตรา 279 เป็นตน้  

 1.1.2 ความผดิทางอาญาทีมีคุณธรรมทางกฎหมายคุม้ครองในเรืองอืนๆทีมิใช่การคุม้ ครองเด็ก 

เช่น ความผดิฐานขดัขวางการปฏิบติัหนา้ทีของเจา้หนา้ที ไม่ยอมส่งเอกสาร หรือส่งเอกสารเท็จแก่

เจา้หนา้ที ตามมาตรา 80 อนัมีลกัษณะเดียวกนักบัความผิดฐานแจง้ความเท็จต่อเจา้พนักงาน ตาม

มาตรา 137 หรือความผดิฐานต่อสูห้รือขดัขวางเจา้พนกังาน ตามมาตรา 138 ตามประมวลกฎหมาย

อาญา อนัมีคุณธรรมทางกฎหมาย คือความเด็ดขาดแห่งอาํนาจรัฐ9 หรือการเปิดกิจการสถานรับเลียง

เด็กโดยมิไดรั้บอนุญาต ซึงมีลกัษณะเป็นความผดิต่อรัฐอนัจะเห็นไดว้่ามิไดมี้เด็กเขา้มาเกียวขอ้งกบั

การกระทาํความผดิไม่ว่าจะเป็นผูก้ระทาํความผดิ หรือผูเ้สียหายแต่อยา่งใด 

 ลกัษณะของความผดิทีมีการกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทงั 2 

ลกัษณะนันหากพิจารณาแลว้จะเห็นได้ว่าเป็นมีลกัษณะเป็นความผิดทีโดยหลกัแลว้ผูก้ระทํา

ความผดิจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ ดงันนัการทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดให้คดีอาญา

                                                             
8  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 มาตรา 10 และ

มาตรา 97 
9  คณิต ณ นคร ข  (2545).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หน้า 703,707.  

DPU



4 

 

ตามพระราชบญัญติันีตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจึงส่งผลให้คดีทีผูใ้หญ่

กระทาํความผิด ไม่ว่าความผิดนันจะมีคุณธรรมทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กหรือไม่ก็ตามที

จะตอ้งขึนศาลเยาวชนและครอบครัวเสมอ ซึงหากพิจารณาแลว้แมว้่าบทบญัญติัเกียวกบัความผิด

อาญาตามพระราชบญัญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 จะมีวตัถุประสงค์เพือคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะใน

ทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม แต่ลกัษณะของความผดิและตวัผูก้ระทาํความผดิตามบทบญัญติัดงักล่าว

ก็หาได้มีความแตกต่างไปจากการกระทาํความผิดทีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหรือ

กฎหมายฉบบัอืนทีอยู่ภายใต้เขตอาํนาจศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาปกติแต่อย่างใด ซึงการ

กาํหนดเขตอาํนาจศาลในลกัษณะดงักล่าวนีส่งผลใหผู้ใ้หญ่ทีกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี

ตอ้งตกอยูภ่ายใตว้ิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวทีกาํหนดใหใ้ชว้ิธีการพิจารณาคดีลบัเสมออนั

เป็นการทาํใหจ้าํเลยตอ้งเสียสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผย จึงทาํใหเ้กิด

ความไม่เป็นธรรมแก่จาํเลย เนืองด้วยสาเหตุทีเหตุผลในการพิจารณาคดีลบัในศาลเยาวชนใน

ครอบครัวมีขึนเพือคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผดิ แต่กรณีทีผูก้ระทาํความผดิเป็นผูใ้หญ่

เหตุผลดงักล่าวไม่สามารถอธิบายถึงเหตุแห่งการยกเวน้ไม่ใช”้หลกัเปิดเผย”ได ้และเพราะเหตุใดจึง

ปฏิบติักบัจาํเลยต่างไปจากจาํเลยในคดีอาญาทีกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทงัๆที

ลกัษณะของการกระทาํความผิดก็ไม่ต่างกัน จึงเป็นกรณีทีข้อเท็จจริงเดียวกันได้รับการปฏิบัติ

ต่างกนัซึงเป็นกรณีทีไม่เป็นธรรมแก่จาํเลย นอกจากนีการกาํหนดใหค้ดีอาญาในลกัษณะนีอยูภ่ายใต้

เขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยงัเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องศาลเยาวชนและ

ครอบครัวทีมุ่งคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผดิเป็นหลกัอีกประการหนึงอนัส่งผลต่อสิทธิ

อืนๆของจาํเลยอีกในบางประการ 

 ดว้ยสาเหตุดงักล่าว การทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดเขตอาํนาจศาล

เยาวชนและครอบครัวใหมี้เขตอาํนาจเหนือคดีอาญาทีไดมี้การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี

ยอ่มเป็นการทาํใหจ้าํเลยซึงเป็นผูใ้หญ่เสียสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย อนัเป็นการ

ขดัต่อหลกัเปิดเผยโดยไม่มีเหตุผลรองรับ นอกจากนียงัเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

ศาลเยาวชนและครอบครัวทีจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํ

ความผดิอีกประการหนึงซึงส่งผลกระทบต่อสิทธิของจาํเลยในประการอืนอีก ปัญหาดงักล่าวนีจึง

ควรไดรั้บการศึกษาวิจยัเพือแกไ้ขหลกัเกณฑที์เป็นปัญหาในปัจจุบนัเพือให้สิทธิแก่จาํเลยตามหลกั

เปิดเผย อนัเป็นหลกัสาํคญัในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมไปถึงเพือใหเ้กิดความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคใ์นการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวอีกดว้ย 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

       1.  เพือทราบถึงแนวคิดและหลกัเกณฑ์เกียวกบัการพิจารณาคดีอาญาโดยลบั รวมไปถึงวตัถุ 

ประสงคแ์ละลกัษณะพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัว 

       2.  เพือทราบถึงหลกัเกณฑ์เกียวกับคดีทีอยู่ในเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวใน

ต่างประเทศ 

       3.  เพือวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสิทธิของจาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัในศาลเยาวชน

และครอบครัว และความเหมาะสมเกียวกับเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

       4.  เพือคน้หาแนวทางทีเหมาะสมเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาการพิจารณาคดีตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 อนักระทบต่อสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยของจาํเลย 

        

1.3  สมมตฐิานของการศึกษา 

 เนืองจากการพิจารณาคดีอาญานันโดยหลกัจะตอ้งถูกกระทาํลงโดยเปิดเผย ทงันีเพือ

เป็นการคุม้ครองสิทธิแก่จาํเลยอนัเป็นทียอมรับกนัในทางสากล แต่หลกัดงักล่าวหาไดเ้ป็นหลกัที

จะตอ้งมีการบงัคบัใชใ้นทุกกรณีแต่อยา่งใดโดยอาจมีบางกรณีทีอาจใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดยลบั

ได ้ทงันีเพือประโยชน์บางประการทีเหนือกว่าการคุม้ครองสิทธิในกระบวนพิจารณาของจาํเลย เช่น

การพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวก็เป็นกรณีหนึงทีใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดยลบั

เป็นหลกัเนืองมาจากวตัถุประสงค์ในการพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวนัน

เป็นไปเพือคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิดเป็นสําคัญ ดังนันการทีพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดเขตอาํนาจใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอาํนาจเหนือคดีทีเป็น

ความผดิอาญาทีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึงมีทงัทีมีคุณธรรมทาง

กฎหมายในการคุม้ครองเดก็ และคุณธรรมทางกฎหมายในการคุม้ครองในดา้นอืน อนัมีลกัษณะไม่

ต่างไปจากความผิดทีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกบัลกัษณะของการกระทาํ

ความผดินนัผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ เหตุดงักล่าวจึงส่งผลเป็นการขดัต่อสิทธิของจาํเลย

ซึงเป็นผูใ้หญ่ทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยโดยไม่ปรากฏเหตุผลรองรับ 

ดงันนัจึงควรแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยการแกไ้ขในส่วนของบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 ทีกาํหนดให้คดีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทุกประเภทตอ้งตกอยู่

ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวโดยยกเวน้แต่เฉพาะในส่วนของคดีอาญาไวใ้ห้อยู่

ภายใตเ้ขตอาํนาจศาลตามปกติ หรืออีกทางหนึงคือยกเลิกบทบญัญติัดงักล่าวเสียเพราะในปัจจุบนัได้

มีการบญัญติัรับรองในส่วนของคดีคุม้ครองสวสัดิภาพตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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ใหต้กอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวแลว้โดยบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ทงัเนืองจากในเบืองตน้

นันการกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ตอ้งตกเป็นจาํเลยทีไดรั้บการพิจารณาคดีในศาล

เยาวชนและครอบครัวนันไม่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว อีกทงัยงัเป็นการทาํใหจ้าํเลยเสียสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและเป็นการ

ใหค้วามคุม้ครองจาํเลยอยา่งไม่เท่าเทียมกนั โดยการแกไ้ขหรือยกเลิกบทบญัญติัทีไดก้ล่าวไปนีจะ

ส่งผลให้การบญัญติักฎหมายมีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของศาลเยาวชน

และครอบครัวรวมทงัเป็นการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลมากยงิขึน 

        

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งกบัการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยรวมไปถึง

ขอ้ยกเวน้คือการพิจารณาคดีอาญาโดยลบั รวมไปถึงวตัถุประสงค์ในการจดัตังศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ทีปรากฏอยูใ่นหลกักฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน ทงัของประเทศไทย

และต่างประเทศ ซึงแนวคิดดงักล่าวเป็นหลกัพืนฐานทีสาํคญัในการนาํมาประกอบการพิจารณาเพือ

วิเคราะห์ถึงปัญหาอนัเกียวขอ้งกบัการกระทบกระเทือนถึงสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาทีเปิดเผย

จากการพิจารณาคดีลบัสาํหรับการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 

1.5  วธิีดําเนินการศึกษา 

        ในการศึกษาวิจยัจะกระทาํลงโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) อนั

ได้แก่ บทกฎหมาย ทังในระดับระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในทังของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ, ตาํรา หรือคาํอธิบายกฎหมาย และบทความทีเกียวขอ้งเพือนาํมาวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาทีศึกษาวิจยั 

 

1.6  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

       1.  ทาํให้ทราบถึงแนวคิดและหลกัเกณฑ์เกียวกับการพิจารณาคดีอาญาโดยลบั รวมไปถึง

วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัว 

       2.  ทาํให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์เกียวกับคดีทีอยู่ในเขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวใน

ต่างประเทศ 
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       3.  ทาํใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบต่อสิทธิของจาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัในศาลเยาวชน

และครอบครัว และความเหมาะสมเกียวกับเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

       4.  ทาํใหส้ามารถคน้พบแนวทางทีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการพิจารณาคดีตามพระราช 

บญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 อนัเป็นการกระทบต่อสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

ของจาํเลย 

 

 
 
 DPU



 

 

บทที 2 

แนวคิดและเหตุผลเกียวกับการพจิารณาคดีโดยเปิดเผย และทีเกียวกับศาล

เยาวชนและครอบครัว 

 

 การทีจะพิจารณาและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการยกเวน้ไม่ใชก้ารพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยกบัจาํเลยผูก้ระทาํความผดิอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทีเป็นผูใ้หญ่ได้

นนั ในเบืองตน้ก่อนทีจะพิจารณาถึงหลกัทีปรากฏอยูต่ามกฎหมายภายในของต่างประเทศนนัเห็นวา่

จาํเป็นทีจะตอ้งทราบถึงหลกัพืนฐานอนัเกียวขอ้งกบัประเด็นทีจะตอ้งพิจารณาเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็น

ในส่วนของหลกัซึงคือการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผย และการพิจารณาคดีอาญา

โดยลบัซึงเป็นขอ้ยกเวน้ รวมไปถึงในส่วนทีเกียวขอ้งกบัศาลและวิธีพิจารณาคดีทีเกียวขอ้งกบัเด็ก

และเยาวชน ทงันีเพือเป็นพืนฐานในการนาํไปวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัหลกัพืนฐานของการใช้

การพิจารณาลบัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดอาญาตามกฎหมายทีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองเด็ก

ต่อไป 

  

2.1  แนวคดิเกยีวกบัหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญา 

 การดาํเนินคดีอาญานนัคือการตรวจสอบความจริงของเรืองทีมีการกล่าวหาซึงอาจมีการ

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แมว้่าการกระทาํความผิดอาญาจะเป็นเรืองทีกระทบต่อ

ส่วนรวมแต่ก็จะต้องมีการคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีถูกกล่าวหาด้วย1 ดงันันในการ

ดาํเนินคดีอาญา จาํเลยในคดีอาญาซึงมีฐานะเป็นประธานในคดีจึงจาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บการรับรอง

สิทธิทีจาํเลยนนัพึงมีตามกฎหมายเพือใหส้ามารถต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเต็มที2 อนัเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํให้

ความจริงในคดีเป็นทีปรากฏขึนนนัเอง 

 ตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human 

Rights 1948) ซึงเป็นเสมือนแม่แบบของขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเกียวกบัสิทธิมนุษยชนฉบับ

อืนๆทีเกิดขึนในภายหลงัไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาไวใ้นขอ้ 10 และข้อ 

11(1) ดงันี 
                                                             

1  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 46 และ 47. 
2  แหล่งเดิม.  หน้า 57. 
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 ขอ้ 10 บญัญติัว่า ”ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มทีในอนัทีจะไดรั้บการพิจารณาทีเป็น

ธรรมและเปิดเผยจากศาลทีอิสระและเทียงธรรมในการกาํหนดสิทธิและหน้าทีของตนและการ

กระทาํผดิอาชญาใด ๆ ทีตนถกูกล่าวหา”3 

 ขอ้ 11 (1) บญัญัติว่า “ทุกคนทีถูกกล่าวหาว่าทาํผิดทางอาชญา มีสิทธิทีจะไดรั้บการ

สนันิษฐานไวก่้อนว่าบริสุทธิจนกว่าจะพิสูจน์ ไดว้่ามีผดิตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซึงตน

ไดรั้บหลกัประกนับรรดาทีจาํเป็นสาํหรับการต่อสูค้ดี”4 

 ดงันนั หากพิจารณาตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 แลว้ โดยหลกั

แลว้ในการพิจารณาคดีอาญา หลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาทีอย่างน้อยจาํเลยในคดีอาญา

จาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บจึงไดแ้ก่สิทธิทีจะไดรั้บการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ, สิทธิทีจะไดรั้บการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผย, สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยศาลทีอิสระ และสิทธิทีจะไดรั้บการ

พิจารณาคดีทีเป็นธรรม เป็นตน้ 

 ทางด้านกฎหมายไทยนัน หลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญานันได้ถูกบัญญัติ

รับรองไวท้งัในรัฐธรรมนูญและในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สาํหรับในส่วนของ

รัฐธรรมนูญนนั แต่เดิมในรัฐธรรมนูญฉบบัแรกคือพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

สยามชวัคราวพุทธศกัราช 2475 หาไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาไวแ้ต่อย่างใด 

โดยหลักประกันสิทธิของจําเลยในคดีอาญานันได้มีการปรากฏครังแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 ซึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาทีจะไดรั้บการทีจะ

ไดรั้บการสนันิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ, สิทธิทีจะไดรั้บการประกนัตวั5 รวมถึงสิทธิทีจะไดพ้บและ

ปรึกษาทนายความเป็นการส่วนตวั6 เป็นตน้ และสาํหรับรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบันก็ยงัคงมีการ

บญัญติัรับรองถึงหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาไว ้โดยมีการบญัญติัรับรองสิทธิทีจะไดรั้บ

การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย7เพิมเติมขึนไวใ้นรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นการทวัไปจากเดิมทีไม่เคยมีปรากฏ

จนกระทงัถึงรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนหนา้คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึงเป็นที

น่าแปลกใจว่าเหตุใดสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยจึงไม่เคยไดรั้บการบญัญติัรับรองไว้

                                                             
3  Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial 

tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. 
4  Article 11 (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty 

according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. 
5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 30 
6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 31 
7  รัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) 
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ในรัฐธรรมนูญจนกระทงัพ.ศ. 2550 อย่างเป็นการทวัไป ทงัทีมีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาตงัแต่ในสมยัทีมีการเริมประกาศใช ้คือพ.ศ. 2478 แลว้ 

 สาํหรับในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัน เนืองจากมีการบงัคบั

ใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 มาจนถึงปัจจุบนั จึงปรากฏให้เห็นถึงการ

แกไ้ขเพิมเติมหลายครังทงันีเพือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาที

ไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซึงในปัจจุบนัหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาทีปรากฏ

อยู่ตามประมวลกฎหมายอาญานันมีปรากฏอยู่หลายประการ เช่น สิทธิทีจะมีทนายความในการ

พิจารณาคดี8, สิทธิทีจะไม่ใหก้ารในชนัพิจารณา 9หรือสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อ

หนา้จาํเลย10 เป็นตน้ โดยในส่วนของหลกัประกนัสิทธิอนัเกียวกบัการพิจารณาคดีโดยเปิดนีเองและ

รวมไปถึงขอ้ยกเวน้ของหลกัประกนัสิทธิดงักล่าวนีเป็นประเด็นสาํคญัทีจะนาํมาพิจารณาในส่วน

ต่อๆไป 

 

2.2  แนวความคดิเกยีวกบัการพจิารณาคดโีดยเปิดเผย 

 2.2.1  ความหมายของกระบวนพิจารณาและการพิจารณาในคดีอาญา 

 ความหมายของกระบวนพิจารณาและการพิจารพิจารณาอนัเป็นสิงทีเกียวขอ้งกนันันมี

ความสาํสญัในการนาํมาพิจารณาถึงการพิจารณาคดีลบัในศาลเยาวชนและครอบครัวดว้ย เพราะสิง

ทีเกียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าวนีมุ่งแต่พิจารณาถึงการพิจารณาในศาลเท่านนั 

 สาํหรับความหมายของกระบวนพิจารณานัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามิไดใ้หค้วามหมายไวด้งัเช่นตามทีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่

เนืองจากการทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 บญัญติัหลกัไวว้่า “วิธีพิจารณาขอ้

ใดซึงประมวลกฎหมายนีมิได้บญัญัติไวโ้ดยเฉพาะ ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัเท่าทีพอจะใชบ้งัคบัได”้ ดว้ยเหตุดงักล่าวการจะคน้หาความหมาย

ของกระบวนพิจารณาในคดีอาญายอ่มจะตอ้งนาํความหมายตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาใชอ้ธิบาย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1 (7) บญัญติัว่า “”กระบวนพิจารณา” 

หมายความว่า การกระทาํใดๆตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายนีอนัเกียวดว้ยคดี ซึงไดก้ระทาํ

ไปโดยคู่ความในคดีนนั หรือโดยศาล หรือตามคาํสงัศาล ไม่ว่าการนันจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทาํ

                                                             
8  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 
9  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรก 
10  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสอง 
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ต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึงหรือศาลทาํต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึงหรือทุกฝ่าย และรวมถึงการ

ส่งคาํคู่ความและเอกสารอืนๆ ตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายนี” 

 หากพิจารณาตามบทบญัญติัดงักล่าว ความหมายของกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งย่อมมี

ความหมายโดยเริมตังแต่การยืนฟ้องคดีไปจนถึงการบังคับคดี การยึดทรัพย์ และการขาย

ทอดตลาด11 แต่อย่างไรก็ตาม แมว้่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 จะ

บญัญติัใหน้าํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช ้แต่จะตอ้งเป็นกรณีเท่าทีพอจะนาํมาใช้

ได ้เนืองจากลกัษณะของคดีอาญามีลกัษณะทีแตกต่างจากคดีแพ่ง โดยเฉพาะในขอ้สาํคญัประการ

หนึงคือคดีอาญานันมิไดเ้ริมตน้คดีทีชนัศาล แต่เริมตน้เป็นคดีก่อนชนัศาล ดงันันผูที้เกียวขอ้งใน

คดีอาญาซึงจะเป็นผูด้าํเนินกระบวนพิจารณาจึงมิไดมี้เพียงคู่ความและศาลเท่านัน แต่หมายรวมถึง

บุคคลอืนๆทีเกียวขอ้งในคดีอาญาดว้ย เช่น เจา้พนกังาน ผูเ้สียหาย เป็นตน้ ดงันันการร้องทุกข์ของ

ผูเ้สียหายต่อเจา้พนกังานก็เป็นการกระทาํอนัเกียวดว้ยคดีของผูที้เก่ยวขอ้งในคดี การร้องทุกขจึ์งเป็น

กระบวนพิจารณาดว้ยอยา่งหนึง12 

 การพิจารณาก็เช่นเดียวกบักระบวนพิจารณาทีไม่มีการบญัญติัความหมายไวใ้นประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงจะตอ้งนาํความหมายตามทีบญัญัติไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาอธิบาย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1 (8) บัญญัติว่า “”การพิจารณา” 

หมายความว่า กระบวนพิจารณาทังหมดในศาลใดศาลหนึง ก่อนศาลนันชีขาดตัดสินคดีหรือ

จาํหน่ายคดีโดยคาํพิพากษาหรือคาํสงั” 

 ความหมายของการพิจารณาในคดีอาญานีก็เป็นสิงหนึงทีจะตอ้งหาความหมาย เพราะ

เนืองจากลกัษณะเฉพาะของคดีแพ่งและคดีอาญาทีแตกต่างกนัอาจส่งผลต่อความหมายของการ

พิจารณาเช่นเดียวกนักบัทีปรากฏในกรณีของความหมายของกระบวนพิจารณาในคดีอาญาทีมีความ

แตกต่างจากความหมายของกระบวนพิจารณาในคดีแพ่ง ในเบืองต้นนันหากวางหลกัว่าการ

พิจารณาในคดีอาญามีความหมายเช่นเดียวกบัความหมายของการพิจารณาในคดีแพ่ง การพิจารณา

ในคดีอาญายอ่มมีความหมายเริมตน้นบัแต่เวลาทีมีการยนืคาํฟ้อง ซึงจะตอ้งรวมไปถึงขนัตอนในชนั

ไต่สวนมลูฟ้องดว้ย  

 อยา่งไรก็ตามเกียวกบัความหมายของการพิจารณาในคดีอาญานันปรากฏความเห็นใน

อีกแนวหนึง คือการพิจารณาคดีอาญานันเริมตน้เมือศาลประทบัฟ้องแลว้ ไม่รวมถึงในชนัใต่สวน

                                                             
11  วรรณชยั บญุบาํรุง, ธนกร วรปรัชยากุล และคณะ.  (2551).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง.  

หน้า 47. 
12  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 158. 
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มลูฟ้องแต่อยา่งใด ทงันีเนืองจากเมือพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการไต่สวนมลูฟ้องแลว้จะพบว่ามี

ขึนเพือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูถ้กูกล่าวหาทีจะไม่ตอ้งตกเป็นจาํเลย การไต่สวนมูลฟ้องจึงเป็น

การป้องกนัมิใหเ้อกชนใชก้ฎหมายเป็นเครืองมือในการกลนัแกลง้กนั13 ซึงตามความเห็นแนวหลงันี 

หากพิจารณาถึงลกัษณะของการบญัญติักฎหมายในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ก็จะเป็นไป

ในทางเดียวกนั คือมีการแยกบญัญติัในส่วนของการไต่สวนมูลฟ้องไวใ้นภาค 3 ลกัษณะ 1 “ฟ้อง

คดีอาญาและไต่สวนมลูฟ้อง” กบัลกัษณะ 2 “การพิจารณา” ในลกัษณะทีแยกออกจากกนั 

 สาํหรับการสินสุดของการพิจารณาคดีอาญานนัยอ่มเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 182 วรรคสอง ซึงบญัญติัว่า “ให้อ่านคาํพิพากษาหรือคาํสั งศาลโดยเปิดเผยในวนัเสร็จการ

พิจารณา หรือภายในเวลาสามวนันบัแต่เสร็จคดี ถา้มีเหตุอนัสมควรจะเลือนไปอ่านวนัอืนก็ได ้แต่

ตอ้งจดรายงานเหตุนนัไว”้  

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 182 วรรคสองนีไดบ้ญัญติัถึงเวลา

สินสุดของการพิจารณาคดีอาญาและขันตอนต่อไปหลงัจากนันไว ้ซึงหากพิจารณาแลว้จะมี

ความหมายเช่นเดียวกบัทีบญัญติัไวใ้นส่วนของความหมายของการพิจารณาในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง คือ การพิจารณาจะสินสุดก่อนเวลาทีศาลจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสงั และขนัตอน

ต่อไปทีศาลจะตอ้งดาํเนินการก็คือการอ่านคาํพิพากษาหรือคาํสั งในคดีนัน โดยคาํพิพากษาหรือ

คาํสงันนัก็จะตอ้งมีการอ่านโดยเปิดเผยดว้ย 

 2.2.2  สิทธิของจาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย14ตามหลกัเปิดเผย 

 “หลกัเปิดเผย” เป็นหลกัสาํคญัประการหนึงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลกั

ดงักล่าวมีความหมายว่าในการพิจารณาและสืบพยานในศาลนนั ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขา้ฟังได้15 

หลกัเปิดเผยนีเป็นหลกัสาํคัญประการหนึงของการอาํนวยความยุติธรรมในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยทีประชาชนจะตอ้งมีโอกาสรับรู้กระบวนพิจารณาในชนัศาล ซึงหมายรวมตลอดไป

จนถึงขนัทีศาลมีคาํพิพากษาซึงเป็นขนัตอนสุดทา้ย โดยการทีประชาชนเขา้ไปรับรู้ถึงการพิจารณา

นนัอาจเป็นการรับรู้โดยตนเอง คือการเขา้ไปฟังการพิจารณาในหอ้งพิจารณาของศาลซึงศาลจะจดัที

นงัสาํหรับประชาชนทวัไปไว ้หรืออีกทางหนึงคือการรับรู้ผา่นทางสือมวลชนโดยการทีสือมวลชน

เขา้ร่วมฟังการพิจารณาคดีแลว้จึงนาํมาถ่ายทอดต่อสาธารณชน16 แมว้่าหลกัเปิดเผยนีจะเป็นหลกั

สาํคญัประการหนึงทีมีขึนเพือคุม้ครองสิทธิของจาํเลยแต่ก็หาไดเ้ป็นหลกัทีเคร่งครัดทีตอ้งใชใ้นทุก

                                                             
13  นวพงษ ์บญุสิทธิ.  เล่มเดิม.  หน้า 48. 
14  การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยหมายความวา่การพิจารณาซึงเปิดโอกาสให้ทกุคนเขา้ฟังได้ ดู Bryan A. Garner.  (2009). 

Black’s Law Dictionary.  p. 1644. 
15  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 68. 
16  คนึง ฦๅไชย.  (2548).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2.  หน้า 94. 
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กรณีจนไม่มีขอ้ยกเวน้แต่อยา่งใด โดยขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผยนันก็คือการพิจารณาคดีโดยลบัที

ประชาชนทั วไปไม่อาจเข้าฟังการพิจารณาคดีได ้คงมีแต่บุคคลบางจาํพวกทีกฎหมายหรือศาล

อนุญาตเท่านนัทีจะสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้นอกจากนีหลกัเปิดเผยนีมิไดเ้ป็นขอ้บงัคบัให้

ศาลจะตอ้งอนุญาตให้ประชาชนทุกคนทีมีความประสงค์ทีจะเข้าฟังการพิจารณาได้เขา้ฟังการ

พิจารณาอยา่งครบถว้นทุกคนเพราะหลกัเปิดเผยนีก็ยงัมีขอ้จาํกดัอยู่เนืองจากในส่วนของสถานทีที

อาจจะมีอยู่โดยจาํกดั แต่แมว้่าประชาชนทุกคนอาจไม่สามารถเขา้ฟังการพิจารณาไดแ้ต่จะตอ้งมี

ตวัแทนของประชาชนเขา้ร่วมฟังการพิจารณานนั17 และนอกจากนีโดยหลกัแลว้การพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยนันจะตอ้งเป็นไปโดยตลอดเวลาของการพิจารณาคดี18 แต่การพิจารณาคดีนันไม่ใช่การ

แสดง ดงันนัหากการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยไดถ้กูกระทาํเกินขอบเขต การพิจารณาคดีนันย่อมขดั

ต่อหลกัเปิดเผย เพราะเนืองจากหลกัเปิดเผยนนัมีขึนเพือใหป้ระชาชนควบคุมการทาํงานของศาล หา

ใช่ตอ้งการใหป้ระชาชนครอบงาํหรือสร้างแรงกดดนัต่อศาล ดงันนัการถ่ายทอดการพิจารณาคดีไม่

ว่าดว้ยวิธีการใดๆจึงตอ้งถือว่าเป็นสิงทีตอ้งหา้มโดยเด็ดขาดแมจ้ะมิไดมี้การบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ใน

กฎหมายก็ตาม19 โดยหลกัเปิดเผยนีไดรั้บการยอมรับทงัในระดบักฎหมายระหว่างประเทศ รวมไป

ถึงกฎหมายภายในของต่างประเทศโดยมีการบัญญัติไว ้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศคือ

รัฐธรรมนูญ เช่นในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือญีปุ่น เป็นต้น และสาํหรับใน

ประเทศไทยนัน หลกัเปิดเผยเพิงจะได้มีการบัญญัติรับรองไวเ้ป็นหลักทั วไปเป็นครังแรกใน

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั อนัเป็นการบญัญติัไวใ้นกฎหมายสูงสุดของประเทศเช่นเดียวกนักบัใน

รัฐธรรมนูญของต่างประเทศซึงเป็นการยนืยนัถึงความสาํคญัของหลกัเปิดเผยนีไดอี้กประการหนึง

โดยไดมี้การบญัญติัไวใ้นมาตรา 40 (2) ดงันี 

 รัฐธรรมนูญมาตรา 40 บญัญติัว่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปนี 

 (1)  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทวัถึง 

 (2)  สิทธิพืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึงอย่างน้อยตอ้งมีหลกัประกนัขนัพืนฐานเรือง 

การไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การ

เสนอ ขอ้เท็จจริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพิ้พากษาหรือตุลาการ การ

ไดรั้บการพิจารณาโดยผูพิ้พากษาหรือตุลาการทีนั งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการไดรั้บทราบ

เหตุผล ประกอบคาํวินิจฉยั คาํพิพากษา หรือคาํสงั 

                                                             
17  Edward E. Peoples.  (2000).  Basic Criminal Procedure.  p. 130. 
18  Lawrence J. Culligan and Milorad Nikolic A  (2003).  Corpus Juris Secundum Volume 23.  p. 442. 
19  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 70-71. 
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 (3)  บุคคลยอ่มมีสิทธิทีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว และเป็น

ธรรม 

  (4) ผูเ้สียหาย ผูต้ ้องหา โจทก์ จาํเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดี มีสิทธิ

ไดรั้บการปฏิบติัทีเหมาะสมในการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทงัสิทธิในการไดรั้บ

การสอบสวนอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยคาํเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง 

 (5)  ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จาํเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง และ

ความช่วยเหลือทีจาํเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น ให้

เป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั 

 (6)  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพิ้การหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ

คุม้ครองในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที

เหมาะสมในคดีทีเกียวกบัความรุนแรงทางเพศ 

 (7)  ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที

ถกูตอ้ง รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ

พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการ

ปล่อยตวัชวัคราว 

 (8)  ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 

 หากพิจารณาในทางดา้นของจาํเลยแลว้”หลกัเปิดเผย”นีเป็นหลกัทีมีขึนเพือคุม้ครอง

จาํเลย เป็นหลกัประกนัความยติุธรรมประการหนึง20 หาไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพือเป็นการประจาน

จาํเลยเป็นหลกัแต่อยา่งใด ทงันีเนืองจากวตัถุประสงคข์องหลกัเปิดเผยซึงมีขึนเพือ 

 1)  เพือเป็นหลกัประกนัความยติุธรรมแก่จะเลยในการทีจะไม่ถูกกลนัแกลง้ในทางคดี 

โดยการใชศ้าลเป็นเครืองมือ หรือการป้องกนัมิให้มีการใชอ้าํนาจศาลในทางทีไม่ชอบ21 ทงันีเพือ

ประโยชน์ของจาํเลยในการทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีทีถกูตอ้งและเป็นธรรม 

 2)  เพือให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข่าวสารอนัเป็นสิทธิทีประชาชนพึงมีในการ

รับรู้ถึงขอ้มลูข่าวสารต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบอาํนาจตุลากรโดยประชาชน 

อนัเป็นสิงทีบ่งถึงความเป็นประชาธิปไตยอนัเป็นคุณลกัษณะของวิธีพิจารณาความอาญาทีดี

ประการหนึง22   

                                                             
20  คนึง ฦๅไชย.  หน้าเดิม. 
21  Jerold H Israel., Nancy J. King and Wayne R. LaFare.  (2000).  Criminal Procedure.  p. 1089. 
22  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 535. 
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 3)  เพือผลในทางพยานหลกัฐาน โดยการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนันจะทาํให้พยาน

หลีกเลียงทีจะกระทาํการเบิกความเท็จ โดยมีเหตุผลเนืองจากว่าประชาชนทีเขา้ร่วมฟังการพิจารณา

คดีนันจะเป็นผูค้อยควบคุมและอยู่เหนือพยานทีเบิกความ ทาํให้พยานไม่กลา้ทีจะเบิกความเท็จ

เพราะไม่มนัใจว่าในกลุ่มประชาชนทีเขา้ฟังการพิจารณานนัจะมีบุคคลทีรู้ความจริงอยู่หรือไม่23 ซึง

ดว้ยเหตุผลนีหลกัเปิดเผยจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย

ในการคน้หาความจริงจากการสืบพยาน24 อนัจะทาํให้การดาํเดินคดีอาญาเป็นไปอย่างเทียงธรรม

นนัเอง 

 เมือพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องหลกัเปิดเผยแลว้จะพบว่านอกจากหลกัเปิดเผยจะเป็น

หลกัซึงมีขึนเพือเป็นหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาแลว้ ในอีกมุมหนึงหลกั

เปิดเผยยงัเป็นหลกัทีมีขึนเพือรับรองสิทธิของประชาชนทั วไปทีจะได้รับทราบข่าวสารเพือ

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐอีกทางหนึงดว้ย ดงันันในการพิจารณาถึงการใชห้ลกัเปิดเผยจึงจะตอ้ง

พิจารณาทงั 2 มุมควบคู่กนัไป หลกัเปิดเผยจึงหาใช่สิทธิเด็ดขาดของจาํเลยแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 อยา่งไรก็ตาม แมว้่าหลกัเปิดเผยจะเป็นหลกัทีมีขึนเพือเป็นหลกัประกนัความยุติธรรม

ใหแ้ก่จาํเลย แต่หากการพิจารณาคดีนนัไดถ้กูกระทาํจนเกินขอบเขตของหลกัเปิดเผย เช่น การใชโ้ซ่

ตรวนหรือการจองจาํอยา่งเปิดเผย การพิจารณาคดีนนัก็ยอ่มจะกลายเป็นการประจานแทนทีจะเป็น

การคุม้ครองจาํเลยไปเสีย อนัเสมือนเป็นการพิพากษาจาํเลยเสียก่อนทีความจริงจะปรากฏอนัทาํให้

จาํเลยกลบัเขา้สู่สงัคมไดย้ากไม่ว่าผลของการพิจารณาพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไรก็ตาม25 และยงั

เป็นการละเมิดต่อหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาทีจะตอ้งสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ

จนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดอีกดว้ย ซึงหากพิจารณาในดา้นนีแลว้หลกัเปิดเผยย่อมจะมีลกัษณะ

เป็นหลกัทีมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิในชือเสียงเกียรติคุณของจาํเลย ซึงขนัตอนการดาํเนินการ

พิจารณาคดีในศาลบางขนัตอนนนัหากถกูเปิดเผยก็อาจเกิดเหตุทีทาํใหจ้าํเลยตอ้งเสียชือเสียงเกียรติ

คุณได ้เช่นคาํให้การต่อสู้ของจาํเลยอาจเป็นขอ้ความทีส่งผลเสียต่อชือเสียงเกียรติคุณของจาํเลย 

หรือแมแ้ต่เพียงการนาํตวัของจาํเลยมาพิจารณาซึงในดา้นของสงัคมนนัจาํเลยก็ถือว่าเคยเป็นผูที้เคย

ถกูกล่าวหาว่ากระทาํความผดิอาญาอนัเกือบจะเป็นการประจานจาํเลยอยูใ่นตวัแลว้26 

  

 
                                                             

23  วรวิทย ์ฤทธิทิศ  (2534, มิถุนายน).  “ความหมายและขอบเขตของสิทธิทีจะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย.” บท

บัณฑิตย์, ตอน 2, เล่ม 47.  หน้า 90. 
24  นวพงษ ์บญุสิทธิ.  เลม่เดิม.  หน้า 45. 
25  วิยะดา วงัวรรณรัตน์.  (2543).  วิธีการดาํเนินคดีอาญาทีไม่เป็นทางการ.  หน้า 29-30. 
26  นวพงษ ์บญุสิทธิ.  เลม่เดิม.  หน้า 61-62. 
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 2.2.3  สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีลบั 

ตามมาตรฐานสากล 

 เนืองจากสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผยและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดี

ลบันนัไม่ใช่สิงทีปรากฏแต่เฉพาะในกฎหมายภายในประเทศเท่านนั แต่ทงัในส่วนของสิทธิในการ

ไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผยและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดีลบัอนัเป็นขอ้ยกเวน้เองยงัไดรั้บ

การรับรองไวใ้นระดบัของกฎหมายระหว่างประเทศอีกดว้ย  การพิจารณาในประเด็นทีเกียวขอ้งกบั

สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผยให้ครบถว้นจึงตอ้งศึกษาจากปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ

มนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) และกติการะหว่างประเทศว่า

ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 

Rights 1966) อนัเป็นมาตรฐานทีกาํหนดเป็นรากฐานของอนุสัญญาฉบบัอืนในการกาํหนดรับรอง

ถึงสิทธิมนุษยชนทีได้ถูกจดัทาํขึนในเวลาต่อมาเสียก่อนทีจะทาํการพิจารณาเกียวกับสิทธิและ

ขอ้ยกเวน้ซึงบญัญติัไวใ้นกฎหมายของแต่ละประเทศอนัเป็นสิงทีจะกล่าวต่อไปในบทที 3   

  2.2.3.1 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 

Human Rights 1948)  

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 นันถูกจัดทําขึนโดยองค์การ

สหประชาชาติ และไดมี้การลงมติรับรองเอกสารเมือวนัที 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 อย่างไรก็ตาม

สถานะของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศนันหา

ไดมี้สถานะเป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศ อนัจะก่อให้เกิดพนัธกรณีในทางกฎหมายทีจะบงัคบัให้

ประเทศทีลงนามในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ตอ้งปฏิบติัตามแต่อย่างใด แต่

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 นีเป็นเอกสารทีมีวตัถุประสงค์เพือใชเ้ป็นมาตรฐาน

กลางสาํหรับทุกประเทศทีจะนําไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และเป็นทีมาของขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเกียวกบัสิทธิมนุษยชนหลายฉบบัตามมา27 

โดยในส่วนของประเทศไทยนนัไดร่้วมลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 

มาตงัแต่ตน้ 

  สาํหรับในส่วนของสิทธิในการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาคดีลบันนั ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไดมี้การบญัญติัถึงการคุม้ครอง

สิทธิของจาํเลยไวใ้นขอ้ 10 และขอ้ 11(1) ดงันี 

                                                             
27  กุลพล พลวนั.  (2548).  การบริหารกระบวนการยติุธรรม.  หน้า 269. 
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  ขอ้ 10 บญัญติัว่า ”ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มทีในอนัทีจะไดรั้บการพิจารณาทีเป็น

ธรรมและเปิดเผยจากศาลทีอิสระและเทียงธรรมในการกาํหนดสิทธิและหน้าทีของตนและการ

กระทาํผดิอาชญาใด ๆ ทีตนถกูกล่าวหา”28 

  ขอ้ 11 (1) บัญญติัว่า “ทุกคนทีถูกกล่าวหาว่าทาํผิดทางอาชญา มีสิทธิทีจะไดรั้บการ

สนันิษฐานไวก่้อนว่าบริสุทธิจนกว่าจะพิสูจน์ ไดว้่ามีผดิตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซึงตน

ไดรั้บหลกัประกนับรรดาทีจาํเป็นสาํหรับการต่อสูค้ดี”29 

  เมือพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทัง 2 ข้อแลว้จะพบว่าทังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ้ 10 และขอ้ 11(1) ไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิของบุคคลทีจะไดรั้บการ

พิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยจากศาลทีอิสระและเทียงธรรม แต่อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจาก

หลกัเกณฑ์ทีปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 แลว้จะพบว่าไม่มีการ

กาํหนดหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งกบัขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย หรือคือการพิจารณาคดีโดยลบัไว ้

  อย่างไรก็ตาม แมห้ลกัเกณฑ์เกียวกบัการพิจารณาคดีลบัจะไม่ปรากฏอยู่ในปฏิญญา

สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 แต่ในภายหลงันนั องคก์รสหประชาชาติไดมี้การจดัให้มีการ

สัมนาในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขึนทีประเทศฟิลิปปินส์ ในพ.ศ. 2501 ในส่วนของ

หวัขอ้ทีพิจารณาในการสมันาครังนีไดรั้บการเสนอแนะมาจากองคก์ารสหประชาชาติซึงหวัขอ้หนึง

ทีมีการพิจารณาคือ “การพิจารณาโดยเปิดเผยและขอ้ยกเวน้ของการพิจารณาโดยเปิดเผย การป้องกนั

จาํเลยต่อการพิจารณาลบัหลงัจาํเลย”30 โดยในส่วนของผลสรุปของการประชุมนันไดข้้อสรุปว่า 

“เป็นหลกัของการพิจารณาทีว่าจะตอ้งกระทาํกนัโดยเปิดเผย ทงันีก็เพือทีจะให้ประชาชนไดท้ราบ

ความเป็นไปของการพิจารณา และการพิจารณานันไดเ้ป็นไปโดยขาวสะอาด เรืองนีเป็นสิทธิของ

มนุษย ์แต่อยา่งไรก็ดี ในบางกรณีก็มีความจาํเป็นจะตอ้งทาํการพิจารณากนัโดยมิเปิดเผย เช่น ใน

กรณีทีเกียวกบัการปลอดภัยของประเทศชาติ การคุม้ครองป้องกนัศีลธรรมของประชาชน การ

คุม้ครองผลประโยชน์ของผูเ้คราะห์ร้ายในคดี หรือคุ้มครองเยาวชน และการคุ้มครองป้องกัน

ผลประโยชน์ของจาํเลยเอง”31 กรณีดงักล่าวย่อมทาํให้เห็นไดว้่า แมอ้งค์การสหประชาชาติจะมิได้

กาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการพิจารณาคดีลบัไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 

                                                             
28  Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial 

tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. 
29  Article 11 (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty 

according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. 
30  อทุยั วิเศษสมิต.  (2503).  “การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอนัเกียวกบักฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา.” ดุล

พาหะ, ปีที 7, เล่มที 4.  หน้า 418-419. 
31  แหล่งเดิม.  หน้า 424. 
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แต่ก็ตอ้งถือว่าการพิจารณาคดีลบัเป็นเรืองทีสาํคญัและยอมรับให้มีการทาํได้หากเป็นเพือความ

ปลอดภยัของประเทศชาติ การคุม้ครองป้องกนัศีลธรรมของประชาชน การคุม้ครองผลประโยชน์

ของผูเ้คราะห์ร้ายในคดี หรือคุม้ครองเยาวชน และการคุม้ครองป้องกนัผลประโยชน์ของจาํเลย 

  2.2.3.2 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 

(International Covenant on Civil and Political Rights 1966) 

  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 นันมี

ลกัษณะเป็นอนุสญัญาทีรับรองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนซึงก่อให้เกิดพนัธกรณีแก่ประเทศภาคี

สมาชิกทีจะตอ้งปฏิบติัตาม โดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดใ้ห้การรับรองกติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 เมือวนัที 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2509 และ

มีผลใชบ้งัคบัเมือ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 อนุสัญญาฉบบันีรับรองว่ารัฐภาคีจะเคารพสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซึงรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด 

เสรีภาพในการรวมตวั สิทธิเลือกตงั และสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาความอย่างยุติธรรม โดย

สําหรับประเทศไทยนันการเข้าเป็นภาคี เริ มต้นเมือกระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตัง

คณะกรรมการเพือพิจารณาว่าการเขา้ร่วมเป็นภาคีของกติกาดงักล่าวจะมีผลต่อประเทศไทยอย่าง

ใดบา้ง เช่นมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัใดๆทีขดัหรือแยง้กบักติกาดงักล่าวซึงจาํเป็นทีจะตอ้ง

ยกเลิก แกไ้ข หรือตงัขอ้สงวนไว ้ซึงต่อมาคณะกรรมการเสนอว่าประเทศไทยควรเขา้เป็นภาคีโดย

ไม่ตอ้งตงัขอ้สงวนใดๆ ในทีสุดประเทศไทยจึงไดเ้ขา้เป็นภาคีโดยมีผลตามกฎหมายเมือวนัที 24 

มกราคม 2540 ทงันีการเขา้เป็นภาคีดงักล่าวประเทศไทยมิไดต้งัขอ้สงวนไวแ้ต่อยา่งใด32 

  ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาคดีลบันนั กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ไดมี้

การกาํหนดรองรับสิทธิของบุคคลทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยรวมถึงขอ้ยกเวน้ไว้

ในขอ้ 14 (1) ดงันี 

  ขอ้ 14 (1) บญัญติัว่า “บุคคลทงัปวงยอ่มเสมอกนัในการพิจารณาของศาลและคณะตุลา

การ ในการพิจารณาคดีอาญาซึงตนตอ้งหาว่ากระทาํผดิ หรือการพิจารณาคดีเกียวกบัสิทธิและหนา้ที

ของตน บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาอยา่งเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึง

จดัตงัขึนตามกฎหมาย มีอาํนาจ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง สือมวลชนและสาธารณชนอาจถูก

หา้มเขา้ฟังการพิจารณาคดีทงัหมดหรือบางส่วนก ็ดว้ยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน หรือความมนัคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพือความจาํเป็นเกียวกบัส่วน ได้

เสียในเรืองชีวิตส่วนตวัของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พิเศษซึงศาลเห็นว่าจาํเป็นอย่างยิง เมือการ

                                                             
32  กุลพล พลวนั.  เล่มเดิม.  หน้า 257. 
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พิจารณาโดยเปิดเผยนันอาจเป็นการเสือมเสียต่อประโยชน์แห่งความ ยุติธรรม แต่คาํพิพากษาใน

คดีอาญา หรือคาํพิพากษาหรือคาํวินิจฉยัขอ้พิพาทในคดีอืนตอ้งเปิดเผย เวน้แต่จาํเป็นเพือประโยชน์

ของเด็กและเยาวชน หรือเป็นกระบวนพิจารณาเกียวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรืองการเป็น

ผูป้กครองเด็ก”33 

  จะเห็นไดว้่าหลกัเกณฑ์ตามขอ้ 14 (1) นันไดมี้การบญัญติัหลกัเกณฑ์ทงัในส่วนของ

หลกัเปิดเผย และในส่วนของข้อยกเวน้คือการพิจารณาคดีลบั โดยในส่วนของหลกัเปิดเผยนันมี

ลกัษณะเช่นเดียวกบัทีบญัญติัไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 และนอกจากนี

ตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ้ 14 (1) ยงัไดมี้

การอธิบายถึงความหมายของการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยไวอี้กดว้ยโดยหมายถึงการพิจารณาคดีที

สาธารณชน หรือสือมวลชนสามารถเขา้ฟังการพิจารณาไดน้นัเอง 

  สาํหรับขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย หรือคือการพิจารณาคดีลบันัน ตามกติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ไดมี้การยอมรับใหเ้กิดขึนได ้ไม่ว่าจะ

เป็นการพิจารณาคดีลบัทงัหมดหรือแต่บางส่วนภายใตเ้งือนไขดงันี 

 1)  ดว้ยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมนัคงของชาติ

ในสงัคมประชาธิปไตย 

  2)  เพือความจาํเป็นเกียวกบัส่วน ไดเ้สียในเรืองชีวิตส่วนตวัของคู่กรณี  

  3)  ในสภาพการณ์พิเศษซึงศาลเห็นว่าจาํเป็นอย่างยิง เมือการพิจารณาโดยเปิดเผยนัน

อาจเป็นการเสือมเสียต่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม  

  นอกจากขอ้ยกเวน้ทงั 3 กรณีดงักล่าวแลว้ ในส่วนของคาํพิพากษาในคดีอาญาตอ้ง

เปิดเผย เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี 

  1)  มีความจาํเป็นเพือประโยชน์ของเด็กและเยาวชน  

  2)  เป็นกระบวนพิจารณาเกียวดว้ยขอ้พิพาทของคู่สมรสในเรืองการเป็นผูป้กครองเด็ก 

                                                             
33  Article 14 (1) All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal 

charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a 

competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part 

of a trial for reasons of morals, public order (order public) or national security in a democratic society, or when the interest of 

the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special 

circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a 

suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern 

matrimonial disputes or the guardianship of children. 
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  จะเห็นไดว้่าตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 

1966 ขอ้ 14 (1) นนัไดมี้การกาํหนดถึงรายละเอียวเกียวกบัการพิจารณาคดีลบัไวอ้ย่างละเอียด ไม่

เพียงแต่พิจารณาถึงประเด็นของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีอนัรวมไปถึงความมนัคงของ

รัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยงัพิจารณาถึงสิทธิของบุคคลทีอาจไดรั้บผลกระทบจากการพิจารณาคดี 

รวมไปถึงในส่วนของอาํนาจเฉพาะของศาลทีมีไวเ้พือควบคุมการดาํเนินการะบวนพิจารณาอีกดว้ย 

นอกจากนียงัไดว้างหลกัเกณฑ์ขยายไปถึงในส่วนของการทาํคาํพิพากษาทีจะตอ้งทาํโดยเปิดเผย

เช่นกันเวน้เสียแต่ว่าเพือประโยชน์บางประการเท่านันจึงจะทาํเป็นการลบัได้โดยมุ่งเน้นไปที

ประโยชน์ของเด็กเป็นสาํคญั 

 2.2.4  วิวฒันาการของการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยในประเทศไทย 

 แต่เดิมนันการพิจารณาคดีอาญาของไทยถือว่าเป็นระบบไต่สวน โดยในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนตน้นันถือว่าจาํเลยเป็นผูม้วัหมองทนัทีทีถูกกล่าวหา ศาลจะตอ้งสันนิษฐานว่า

จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดตามทีโจทก์กล่าวหา จาํเลยมีหน้าทีทีจะหาพยานหลกัฐานเพือยืนยนั

ความบริสุทธิของตน การพิสูจน์ทาํโดยวิธีการบุกนาํลุยไฟ หรือใชว้ิธีพิจารณาโจรผูร้้ายตามจารีต

นครบาล34 นอกจากในส่วนของการไม่มีหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยแลว้ในส่วนของศาลเองก็มิไดมี้

การจดัตงัอาคารศาลอยา่งเป็นทางการดงัเช่นปัจจุบนั แต่ใชบ้า้นเรือนของสุภาตุลาการผูช้าํระเป็นที

พิจารณาคดี35 ศาลจึงมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีอาํนาจทีไม่แน่นอนโดยถือว่าศาลเป็นแผนก

หนึงทีขึนอยูก่บักระทรวงฝ่ายปกครอง ทุกกระทรวงลว้นแต่มีศาลของตน 

 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดมี้การประกาศใชพ้ระราช

ยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผูร้้ายตามจารีตนครบาล ร.ศ. 115 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความอาญา

มีโทษใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ. 115 อนัถือไดว้่าเป็นการเปลียนแปลงกระบวนการยติุธรรมในทางอาญา

ของประเทศไทยไปสู่แบบแผนของอารยประเทศโดยอาศยัหลกักฎหมายของประเทศองักฤษเป็น

รากฐานในการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญามีโทษใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 11536 

นอกจากนันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวได้ทรงสถาปนากระทรวงยุติธรรมขึนเมือ

วนัที 25 มีนาคม ร.ศ. 110 ซึงเป็นการรวบรวมศาลซึงกระจดักระจายอยูต่ามกระทรวงต่างๆใหขึ้นอยู่

กบักระทรวงยุติธรรมเพียงแต่กระทรวงเดียว ซึงหากพิจารณาถึงหลกัเปิดเผยในช่วงยุคก่อนการ

ปฏิรูประบบศาลในสมยัรัชกาลที 5 แลว้ไม่มีการกล่าวถึงการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยไว ้ประกอบกบั

                                                             
34  สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ.  (2525).  วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย เล่ม 4.  

หน้า 3. 
35  แหล่งเดิม.  หน้า 81.   
36  แหล่งเดิม.  หน้า 29. 
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ลกัษณะของการพิจารณาคดีทีใชบ้า้นเรือนของสุภาตุลาการผูช้าํระคดีเป็นสถานทีพิจารณาคดีแลว้

น่าจะสนันิษฐานไดว้่าในการพิจารณาคดีนนับุคคลภายนอกไม่สามารถทีจะเขา้ร่วมในการพิจารณา

คดีได้37 และแมจ้ะมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความอาญามีโทษใชไ้ปพลางก่อน ร.

ศ. 115 ก็หาไดป้รากฏบทบญัญติัในเรืองการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยแต่อยา่งใด 

 ภายหลงัจากนนัในสมยัร.ศ. 125 ประเทศไทยกบัประเทศฝรังเศสไดมี้การทาํสญัญาพระ

ราชไมตรีกนั คือสญัญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกบักรุงฝรังเศส ลงวนัที 27 มีนาคม ร.ศ. 

125 โดยตามขอ้ 2 และขอ้ 4 ของสญัญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกบักรุงฝรั งเศสนันได้

บญัญติัถึงหลกัเปิดเผยไวด้งันี 

 ขอ้ 2 “การพิจารณาคดีต่างๆจะเป็นความแพ่งหรือความอาญาก็ดี ให้พิจารณาโดย

เปิดเผย” 

 ขอ้ 4 “คาํพิพากษานันให้อ่านในศาลโดยเปิดเผย ทงัเหตุผลทียกขึนวินิจฉัยก็ตอ้งให้

ปรากฏในคาํพิพากษา” 

 การบญัญัติถึงหลกัเปิดเผยไวใ้นสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกบักรุง

ฝรั งเศสดงักล่าวนับว่าเป็นการปรากฏถึงหลกัเปิดเผยไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นครังแรก38และ

ต่อมาหลกัเปิดเผยดงักล่าวก็ไดป้รากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 ใน

มาตรา 172 ซึงมีมาจนถึงปัจจุบัน และสําหรับในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญนัน แต่เดิมตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 หาไดมี้การบญัญติัรองรับหลกัเปิดเผยไวอ้ย่างเป็น

การทวัไปในรัฐธรรมนูญ คงมีแต่เฉพาะบญัญติัรับรองให้ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเท่านันที

จะตอ้งมีการพิจารณาคดีโดยใชห้ลกัเปิดเผย อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนันีไดมี้การ

บญัญติัรับรองหลกัเปิดเผยไวเ้ป็นการทวัไปในรัฐธรรมนูญมาตรา 40 (2) แลว้ 

 2.2.5  ขอบเขตของหลกัเปิดเผย 

  แมว้่าหลกัเปิดเผยจะเป็นหลกัสําคัญทีมีขึนเพือเป็นหลกัประกันสิทธิของจาํเลยใน

คดีอาญาแต่หลกัดังกล่าวก็หาได้เป็นหลกัทีเคร่งครัดจนจะต้องมีการบังคับใช้ในทุกกรณีโดย

ปราศจากข้อยกเวน้แต่อย่างใด หลกัเปิดเผยนียงัคงปรากฏข้อยกเวน้อยู่ทังนีเพือเป็นการรักษา

ประโยชน์บางประการทีอาจมีนาํหนกัทีเหนือกว่าหลกัเปิดเผย ซึงหากมีการชงันาํหนกัระหว่างสิทธิ

ของจาํเลยตามหลกัเปิดเผยและประโยชน์อืนๆแลว้ประโยชน์อืนๆนันมีนาํหนักทีมากกว่าสิทธิของ

จาํเลยตามหลกัเปิดเผยก็ยอ่มเป็นกรณีทีจะมีการพิจารณาคดีลบัอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตามหลกัเปิดเผยได้

  สาํหรับขอบเขตของหลกัเปิดเผย หรืออาจเรียกไดว้่าประโยชน์อืนๆทีอาจมีนําหนัก

                                                             
37  นวพงษ ์บญุสิทธิ.  เล่มเดิม.  หน้า 21. 
38  แหล่งเดิม.  หน้า 23.  
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มากกว่าสิทธิของจาํเลยตามหลกัเปิดเผยซึงเป็นสิงทีกาํหนดขอบเขตของหลกัเปิดเผยไวน้ันอาจแบ่ง

ไดเ้ป็น 4 ประการ ดงันี 

  1.  ขอบเขตเกียวกบัความมนัคงของประเทศ 

  2.  ขอบเขตเกียวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 

  3.  ขอบเขตเกียวกบัสิทธิของบุคคล 

  4.  ขอบเขตอืนๆ 

ซึงขอบเขตทงั 4 ประการนีเป็นสิงทีจะกาํหนดขอบเขตหรือเป็นสิงจาํกดัการใชห้ลกัเปิดเผยเอาไว้

   2.2.5.1  ขอบเขตเกียวกบัความมนัคงของประเทศ 

   ในบางกรณีนนัการพิจารณาคดีตามหลกัเปิดเผยอาจผลร้ายต่อความมนัคงของประเทศ

ได้ เพราะในการพิจารณาคดีบางประเภท เช่น คดีเกียวกับทางการทหารหรือคดีเกียวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนันหากมีการเปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดเกียวกับคดีต่อ

สาธารณชนก็อาจทาํให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือความไม่มนัคงขึนในประเทศได ้ดงันันใน

บางกรณีเพือรักษาความมนัคงของประเทศไวอ้าจจะตอ้งยกเวน้ไม่ใชก้ารพิจารณาคดีโดยเปิดเผยก็

ได ้ซึงคดีในลกัษณะดงักล่าวนีศาลไทยเคยใชอ้าํนาจไปถึงขนัทีว่านอกจากจะใหพิ้จารณาคดีโดยลบั

แลว้ศาลยงัไม่กล่าวถึงรายละเอียดเรืองราวต่างๆ บุคคลและสถานทีๆ เกียวขอ้งไวใ้นคาํพิพากษาอีก

ด้วย 39 ขอบเขตดังกล่าวนีเป็นทียอมรับกันโดยทั วไปทังในทางระหว่างประเทศ40และใน

ต่างประเทศ41ว่าเป็นขอบเขตหรือประโยชน์ประการหนึงทีมีนาํหนกัเหนือกว่าสิทธิตามหลกัเปิดเผย

ของจาํเลย โดยขอบเขตประการนีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยไดก้าํหนดไว้

เป็นขอ้ยกเวน้ทวัไปตามมาตรา 177 

   2.2.5.2  ขอบเขตเกียวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 

   สาํหรับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีนนัค่อนขา้งจะเป็นคาํทีมีความหมายกวา้ง

ทาํใหข้อบเขตประการนีมีลกัษณะเป็นขอบเขตทีมีความหมายกวา้งและยืดหยุ่นมากประการหนึง

ประชาชน เช่น กรณีคดีความผดิเกียวกบัเพศหรือความผดิฐานหมินประมาทนันหากปล่อยให้มีการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยย่อมจะทาํให้เกิดความเสือมเสียแก่ตวัผูเ้สียหาย ขอบเขตดงักล่าวนีเป็นที

ยอมรับกนัโดยทวัไปในสากลเช่นเดียวกนักบัขอบเขตประการแรก 

 

 

                                                             
39  คาํพิพากษาฎีกาที 1740/2518 
40  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ้ 14 (1) 
41

  เช่น Official Secrets Act 1920 มาตรา 8(4) ของประเทศองักฤษ เป็นตน้  

DPU



23 

 

   2.2.5.3  ขอบเขตเกียวกบัสิทธิของบุคคล 

   ในการพิจารณาคดีอาญาซึงจะต้องดําเนินการค้นหาความจริงนันอาจมีกรณีที

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลได ้การพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยนันก็เป็นกรณีหนึงทีอาจ

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลทีเกียวขอ้งในคดีไม่ว่าจะเป็นจาํเลยหรือผูเ้สียหายเช่นเดียวกนั 

เช่น ในกรณีความผิดทีเกียวกับเพศนัน คาํเบิกความของพยานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ผูเ้สียหายทีเป็นหญิงได ้และในอีกมุมหนึง สาํหรับคดีทีจาํเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนนันหากปล่อยให้

มีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยก็อาจส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพรวมถึงอนาคตของเด็กหรือเยาวชน

ผูก้ระทาํความผิดทีจะตอ้งกลบัสู่สังคมในภายหลงั หากพิจารณาแลว้ขอบเขตเกียวกบัสิทธิของ

บุคคลนีมีลกัษณะทีไม่แตกต่างไปจากในส่วนของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีเท่าใดนัก 

สาํหรับขอบเขตเกียวกบับุคคลนีแมจ้ะกล่าวไดว้่าหากการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยทาํให้เกิดความ

กระทบกระเทือนต่อสิทธิของจาํเลยซึงเป็นบุคคลทีหลกัเปิดเผยใหค้วามคุม้ครองเป็นพิเศษแลว้ก็หา

ไดส่้งผลใหจ้าํเลยสามารถสละสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีตามหลกัเปิดเผยไดเ้สมอไปแต่อย่าง

ใด ทงันีเนืองจากว่านอกจากหลกัเปิดเผยนนัจะเป็นหลกัซึงมีขึนเพือเป็นหลกัประกนัสิทธิของจาํเลย

แลว้แต่ในอีกมุมหนึงหลกัเปิดเผยยงัเป็นสิทธิของประชาชนทวัไปทีใหป้ระชาชนทวัไปสามารถเขา้

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจของศาลได้อีกด้วย ดังนันแมว้่าสิทธิของจาํเลยเองจะเป็นขอ้จาํกัดหรือ

ขอบเขตประการหนึงของหลกัเปิดเผยแต่ก็หาไดเ้ป็นขอบเขตทีเคร่งครัดหรือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาด

ของจาํเลยแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่อยา่งใด42 

   2.2.5.4  ขอบเขตอืนๆ 

   นอกจากขอบเขตของหลกัเปิดเผยทีเกิดจากการเทียบกบัประโยชน์อืนๆทีอาจมีนาํหนัก

มากกว่าการคุ้มครองสิทธิของจาํเลยตามหลกัเปิดเผยแลว้ เหตุผลประการอืนบางประการก็อาจ

ส่งผลใหไ้ม่สามารถมีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยอยา่งเต็มรูปแบบไดเ้ช่นเดียวกนั ตวัอย่างทีเห็นได้

ชดัเจนคือกรณีของห้องพิจารณาทีไม่ไดมี้ขนาดใหญ่โตจนประชาชนทวัไปทีต้องการเขา้ฟังการ

พิจารณาคดีสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดต้ามตอ้งการ กรณีดงักล่าวนีก็เป็นขอ้จาํกดัหนึงทีอาจ

ไม่สามารถพิจารณาคดีโดยเปิดเผยไดอ้ย่างเต็มรูปแบบได ้ซึงสาํหรับห้องพิจารณาคดีในศาลบาง

ศาลนนัมีทีไม่เพียงพอจนแมแ้ต่คู่ความก็อาจไม่สามารถเขา้ไปในหอ้งพิจารณาคดีไดเ้ลยทีเดียว หรือ

แมก้ระทงัอาํนาจของศาลทีใชใ้นการควบคุมใหก้ารพิจารณาคดีเป็นไปอย่างสงบโดยการให้บุคคล

บางคนออกไปจากห้องพิจารณานันก็มีลกัษณะเป็นการยกเวน้การใชก้ารพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

                                                             
42 Lawrence J. Culligan and Milford Nikolic B  (2003).  Corpus Juris Secundum Volume 23 (Cumulative Annual 

Pocket Part).  p. 74. 
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ตามหลกัเปิดเผยเช่นเดียวกนั43 ตัวอย่างทีปรากฏในระบบกฎหมายไทยเช่นตามทีบัญญัติไวใ้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 หรือมาตรา 114 เป็นตน้ 

 2.2.6  ความหมายและลกัษณะของการพิจารณาคดีลบั 

  การพิจารณาคดีลบัเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย โดยหากมีการพิจารณาคดีลบัแลว้

บุคคลทั วไปย่อมไม่สามารถทีจะเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้คงมีแต่เพียงเฉพาะบุคคลทีกฎหมาย

กาํหนดหรือศาลอนุญาตทีจะเขา้ฟังการพิจารณาไดเ้ท่านนั การพิจารณาคดีลบันีจึงเป็นกรณีกฎหมาย

จาํกดับุคคลทีมีสิทธิอยูใ่นหอ้งพิจารณา44 ตรงกนัขา้มกบัหลกัเปิดเผยทีอนุญาตให้ประชาชนทวัไป

สามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้

  ตามหลกัสากลนัน การพิจารณาลบัจะมีขึนไดเ้ฉพาะในกรณีทีจาํกัดเท่านัน เช่น เพือ

ความมนัคงของชาติหรือเหตุผลเกียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน45 หลกัในลกัษณะ

ดงักล่าวปรากฏในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศเช่นเดียวกนั เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน 

การพิจารณาคดีลบัจะกระทาํได้ในกรณีเพือรักษาประโยชน์ของรัฐบาล46 หรือสาํหรับประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย การจะพิจารณาลบัหรือไม่นนัใหเ้ป็นดุลพินิจของศาล โดย

จะต้องเป็นไปเพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือ

ป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน47 ซึงนอกจากจะมี

บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ยงัมีปรากฏในกฎหมายพิเศษฉบบัอืนอีก 

เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมืองพ.ศ. 254248 หรือพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 49 เป็นตน้ โดยหากพิจารณาแลว้การทีจะถือว่ากรณีใดทีจะมีการพิจารณาคดี

ลบัไดน้นัจึงมีลกัษณะเป็นการเปรียบเทียบประโยชน์ระหว่างสิทธิของจาํเลยทีจะไดรั้บหากมีการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยเทียบกบัคุณค่าอืนๆทีจะตอ้งไดรั้บการกระทบกระเทือนหากมีการพิจารณา

คดีในรูปแบบดงักล่าว50 

                                                             
43  Lawrence J. Culligan and Milford Nikolic B  Op.cit.  p. 73. 
44  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 536. 
45  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ้ 14 (1) 
46  Lawrence J. Culligan and Milroad Nikolic A  Op.cit.  p. 440. 
47  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 
48  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 

26 
49  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 108 
50  Nancy J. King, Jerold H. Israel and Wayne R. LaFars.  Op.cit.  p. 1090. 
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   2.2.6.1  การพิจารณาลบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

         ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานนัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการทีจะมีการ

พิจารณาคดีลบัไดเ้มือเป็นกรณีเพือ 

   1)  เพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

   2)  เพือป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน51 

   จะเห็นไดว้่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณานนัไดก้าํหนดประโยชน์อืน 2 ประเภทที

กฎหมายจะอนุญาตใหมี้การพิจารณาคดีลบัได ้ซึงสาํหรับในส่วนของป้องกนัความลบัอนัเกียวกบั

ความปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนนันหากพิจารณาแลว้มีลกัษณะเป็นเพือปกปัก

รักษาความมนัคงของรัฐ ซึงก็คือก็คือความสงบเรียบร้อยทางการเมืองอนัเป็นส่วนหนึงของความ

สงบเรียบร้อยของประชาชนนั นเอง52 ดังนันโดยสรุปแลว้หลกัเกณฑ์เกียวกบัการทีกฎหมายจะ

อนุญาตใหมี้การพิจารณาลบัไดก้็คือตอ้งตอ้งเป็นการมีขึนเพือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อนัดีของประชาชนอนัเป็นคาํทีมีความหมายทีกวา้ง และเป็นสิงทีอยู่ภายใตดุ้ลพินิจของศาลเป็นไป

ตามแต่ละเรืองไป53 

   ในการทีจะมีการพิจารณาคดีลบัไดน้ัน นอกจากจะตอ้งเป็นเพือประโยชน์ 2 ประการ

ตามทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาํหนดแลว้ กฎหมายวางหลกัเกณฑใ์หเ้ป็นเรืองทีอยู่

ในดุลพินิจของศาลทีจะสั งให้มีการพิจารณาคดีลบัได ้โดยอาจเป็นกรณีทีศาลเห็นสมควรเองหรือ

คู่ความร้องขอ กล่าวคือ แมจ้ะมีกรณีเพือเป็นการคุม้ครองประโยชน์ทีกฎหมายกาํหนด แต่ศาลก็อาจ

ไม่อนุญาตใหมี้การพิจารณาคดีลบัได ้และหากศาลสงัใหมี้การพิจารณาคดีลบัแลว้ มีเฉพาะแต่บุคคล

ดงัต่อไปนีทีจะอยูใ่นหอ้งพิจารณา54 

   1)  โจทกแ์ละทนาย 

   2)  จาํเลยและทนาย 

   3)  ผูค้วบคุมตวัจาํเลย 

   4)  พยานและผูช้าํนาญพิเศษ 

   5)  ล่าม 

   6)  บุคคลผูมี้ประโยชน์เกียวขอ้งและไดรั้บอนุญาตจากศาล 

   7)  พนกังานศาลและเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัแก่ศาลแลว้แต่จะเห็นสมควร 

                                                             
51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 
52  จิด เศรษฐบตุร.  (2551).  หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา.  หน้า 32. 
53  จาํปี โสตถิพนัธุ์.  (2547).  คาํอธิบายนิติกรรม-สัญญา.  หน้า 78. 
54 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 178 
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   2.2.6.2  การพิจารณาคดีลบัตามกฎหมายอืน 

           นอกจากหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดีลบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แล้ว ศาลอืนๆซึงมิใช่ศาลทีมีอาํนาจในการพิจารณาคดีอาญาโดยทั วไปซึงมีวิธีพิจารณาคดี

โดยเฉพาะของตนก็ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการพิจารณาคดีลบัไว ้ทงัในรูปแบบทีมีการ

กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดีลบัไวโ้ดยเฉพาะ และทีจะต้องใช้หลกัเกณฑ์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปรับใชโ้ดยอนุโลม ซึงแต่ละกรณีก็ลว้นแลว้แต่ขึนอยู่กบัการ

เปรียบเทียบประโยชน์บางประการทีเหนือกว่าสิทธิของจาํเลยในการได้รับการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยตามแต่ละกรณีไป 

   1)  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแห่งทางการเมือง 

   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแห่งทางการเมืองนนัเป็นศาลยุติธรรมทีมีลกัษณะ

พิเศษแตกต่างไปจากศาลยติุธรรมอืน ซึงนอกจากในส่วนของเขตอาํนาจในการพิจารณาทีจาํกดัทงั

ในส่วนของประเด็นแห่งคดีและตวับุคคลทีจะเป็นจาํเลยในคดี55 การเริมตน้คดีในชนัศาลยงัเริมทีชนั

ของศาลฎีกาทนัทีอีกดว้ย 

   หลกัเกณฑเ์กียวกบัการพิจารณาคดีลบัในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแห่งทาง

การเมืองก็มีลกัษณะไม่ต่างไปจากทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือจะใชไ้ด้

ในกรณีทีเป็นขอ้ยกเวน้เท่านัน โดยการพิจารณาลบัจะมีได้เพือคุม้ครองประโยชน์สาธารณเป็น

สาํคญั56 ซึงการจะมีคาํสงัใหพิ้จารณาคดีลบันนัเป็นอาํนาจของศาลทีจะอนุญาต หาใช่บทบงัคบัศาล

ใหต้อ้งพิจารณาคดีลบัในทุกกรณีแต่อยา่งใด 

   2)  ศาลเยาวชนและครอบครัว 

   ศาลเยาวชนและครอบครัวนันเป็นศาลพิเศษทีมีเขตอาํนาจเหนือคดีอาญาทีเด็กและ

เยาวชนเป็นผูก้ระทาํความผิดโดยมุ่งไปในด้านการคน้หาสาเหตุทีทาํให้เด็กและเยาวชนกระทาํ

ความผิด และมุ่งแก้ไขสาเหตุดงักล่าวมากกว่าทีจะมุ่งลงโทษเด็กและเยาวชน 57 นอกจากอาํนาจ

พิจารณาคดีอาญาแลว้ ศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมีอาํนาจพิจารณาคดีแพ่งในส่วนของคดี

ครอบครัวอีกดว้ย 

   สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดีลบัในศาลเยาวชนและครอบครัวนันจะมีลกัษณะ

ทีแตกต่างไปจากทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคืออาํนาจในการตดัสินใจว่า

                                                             
55  รัฐธรรมนูญ มาตรา 275 
56  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 

26 บญัญติัว่า “การพิจารณาและไต่สวนพยานหลกัฐานให้กระทาํโดยเปิดเผยเวน้แต่ มีความจาํเป็นเพือคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะสาํคญัให้ศาลมีคาํสงัให้พิจารณาเป็นการลบัได”้ 
57  อจัฉรียา ชูตินนัทน์.  (2552).  กฎหมายเกียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว.  หน้า 63. 
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จะใชก้ารพิจารณาคดีโดยเปิดเผยหรือโดยลบันนัมิไดเ้ป็นอาํนาจของศาล แต่การพิจารณาคดีในศาล

เยาวชนและครอบครัวนนัจะตอ้งพิจารณาลบัเสมอ โดยเฉพาะบุคคลตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนัที

จะมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาได้58 ทงันีเพราะเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวมุ่งทีจะแกไ้ข

ใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดีและสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างไม่มีปมดอ้ยและไม่คอ้งการให้มีการ

ประจานเด็กหรือเยาวชนนนัเอง59 ซึงนอกจากในส่วนของการพิจารณาทีจะตอ้งทาํโดยลบัแลว้ การ

อ่านคาํพิพากษาก็จะตอ้งทาํเป็นการลบัดว้ยเช่นกนั60 

   3)  ศาลลม้ละลาย 

   ศาลลม้ละลายเป็นศาลชนัตน้ซึงเป็นศาลชาํนัญพิเศษทีมีอาํนาจพิจารณาคดีลม้ละลาย 

รวมไปถึงคดีแพ่งและคดีอาญาทีเกียวกบักฎหมายลม้ละลายดว้ย61 โดยในส่วนของการพิจารณาคดี

ลบันัน เนืองจากในพระราชบญัญัติจดัตงัศาลลม้ละลายและวิธีพิจารณาคดีลม้ละลาย พ.ศ. 2542 

มิไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑไ์ว ้แต่ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัจดัตงัศาลลม้ละลายและวิธี

พิจารณาคดีลม้ละลาย พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัว่า “นอกจากทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี กระบวน

พิจารณาในศาลลม้ละลายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย และขอ้กาํหนดตามมาตรา 19 ใน

กรณีทีไม่มีบทบญัญติัและขอ้กาํหนดดงักล่าว ให้นาํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาใช้บังคบัโดยอนุโลม” ดังนันหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดีลบัสําหรับคดีอาญาที

เกียวขอ้งกบัคดีลม้ละลายจึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ทงัในส่วนของบุคคลผูมี้อาํนาจ และเงือนไข หรือประโยชน์ทีกฎหมายอนุญาตใหมี้การพิจารณาคดี

ลบัได ้คือเพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนั

ความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน62นนัเอง 

   4)  ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ 

   ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศเป็นศาลชาํนัญพิเศษทีมีเขตอาํนาจ

เหนือทังคดีแพ่งและคดีอาญาทีเกียวข้องกับทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ สิทธิบัตร หรือ

เครืองหมายการค้า เป็นต้น และในส่วนทีเกียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยสําหรับ

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีลบัในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศนันจะเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ซึงจะให้เป็นดุลพินิจ

ของศาลในการสงัใหใ้ชก้ารพิจารณาคดีลบั หากเป็นกรณีเพือประโยชน์ดงัต่อไปนี 

                                                             
58  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 108  
59  อจัฉรียา ชูตินนัทน์.  เล่มเดิม.  หน้า 185. 
60  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 135 
61  พระราชบญัญติัจดัตงัศาลลม้ละลาย และวิธีพิจารณาคดีลม้ละลาย มาตรา 3 และมาตรา 7 
62  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 
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    (1)  เพือความเหมาะสม 

    (2)  เพือคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ 

    (3)  เพือมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศของคู่ความ 

   โดยขอ้กาํหนดดงักล่าวนนัจะตอ้งนาํมาใชก้บัการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม63 กรณี

ดงักล่าวจึงทาํให้เห็นว่า สาํหรับคดีอาญาทีมีการดาํเนินคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้

ระหว่างประเทศนนั ศาลมีดุลพินิจอยา่งกวา้งขวางในการทีจะสงัให้มีการพิจารณาคดีลบัไดห้รือไม่ 

เพราะตามปกติแลว้ประโยชน์ทีศาลจะสามารถอา้งขึนเพือใชเ้ป็นฐานในการพิจารณาคดีลบัไดน้ัน

จะตอ้งเป็นเพือความสงบเรียบร้อยของประชาชนดงัเช่นทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา หรือเพือคุม้ครองบุคคลทีกฎหมายประสงค์จะคุม้ครองดงัเช่นหลกัเกณฑ์ทีใชใ้นศาล

เยาวชนและครอบครัว แต่สําหรับการพิจารณาคดีอาญาในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศนนั แมเ้พือประโยชน์ของคู่ความหรือเพือความเหมาะสมศาลก็มีดุลพินิจทีจะใชก้าร

พิจารณาลบัไดแ้ลว้   

   5)  ศาลทหาร 

   ศาลทหารเป็นศาลทีถูกจัดอยู่คนละประเภทกบัศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาล

รัฐธธรรมนูญ โดยมีเขตอาํนาจในส่วนของคดีอาญาทีบุคคลทีอยู่ในอาํนาจของศาลทหารกระทาํ

ความผดิ64 โดยสาํหรับหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีลบัในศาลทหารนนัตามพระราชบญัญติัธรรมนูญ

ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มิไดมี้การบญัญติัหลกัเกณฑ์ไว ้คงมีแต่เพียงระเบียบราชการศาลทหาร พ.ศ. 

2532 ไดว้างหลกัเกณฑใ์หก้ารพิจารณาคดีตอ้งทาํโดยเปิดเผยไวเ้ท่านัน อย่างไรก็ตามเนืองจากใน

มาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ไดบ้ญัญติัว่า “วิธีพิจารณาความอาญา

ทหาร ใหน้าํกฎหมาย กฎและ ขอ้บงัคบัซึงออกตามกฎหมายฝ่ายทหารมาใชบ้งัคบั ถา้ไม่มีกฎหมาย 

กฎและ ขอ้บงัคบัฝ่ายทหารก็ใหน้าํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

ถา้วิธีพิจารณาขอ้ใดซึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้นาํ

บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาใชบ้งัคบัเท่าทีจะใชไ้ด”้ ดงันนัหลกัเกณฑ์

เกียวกบัการพิจารณาคดีลบัในศาลทหารจึงตอ้งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 177 เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัทีปรากฏในศาลลม้ละลาย กล่าวคือจะตอ้งเป็นไปเพือ

ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนัความลบัอนั

เกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชนนนัเอง 

   

                                                             
63  ขอ้กาํหนดคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ ขอ้ 42 
64  พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 และ 14 
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2.3  แนวความคดิเกยีวกบัการพจิารณาคดีอาญาของเด็กและเยาวชน 

  เนืองจากการวิธีพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย

ประการหนึง ประกอบกบัทีการทราบถึงแนวคิดเกียวกบัการพิจารณาคดีของเด็กและเยาวชนซึงรวม

ไปถึงวตัถุประสงคข์องการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวก็เป็นสิงสาํคญัทีจะตอ้งนาํมาพิจารณา

ประกอบถึงความเหมาะสมในการกาํหนดใหผู้ก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 

2546 ตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวดว้ยหรือไม่ 

 2.3.1  วิวฒันาการเกียวกบัการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนในคดีอาญาทีแยกจากผูใ้หญ่ 

  แนวความคิดเกียวกบัความแตกต่างระหว่างผูก้ระทาํผิดทีเป็นเด็กและเยาวชนออกจาก

ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่นันมีมาตงัแต่สมยัโบราณแลว้โดยจะเห็นไดจ้ากในสมยัโรมนั ทัง

กฎหมายแพ่งโรมนัและกฎหมายพระไดแ้บ่งแยกความแตกต่างระหว่างผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเด็ก

และเยาวชนออกจากผูใ้หญ่โดยใชเ้กณฑอ์าย ุนอกจากนีตามทลัมุดซึงเป็นคมัภีร์โบราณของยิวไดมี้

การกาํหนดว่าหา้มใชก้ารลงโทษทางร่างกายต่อบุคคลซึงยงัไม่ถึงวยัหนุ่มสาว คือ 12 ปีสาํหรับหญิง 

และ 13 ปีสาํหรับชาย และจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิตสาํหรับผูก้ระทาํความผิดทีมีอายุตาํกว่า 

20 ปีอีกดว้ย65 

  อยา่งไรก็ตามแมจ้ะปรากฏถึงแนวคิดเกียวกบัความแตกต่างระหว่างผูก้ระทาํความผิดที

เป็นเด็กและเยาวชนว่ามีความแตกต่างจากผูใ้หญ่ แต่ในส่วนของการปฏิบติัในส่วนอืนนอกจากโทษ

นันยงัคงไม่มีปรากฏใชใ้นระบบของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในประเทศองักฤษในช่วง

ศตวรรษที 15 นนัมีการตงัศาล Chancery Court อนัเป็นศาลทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกษตัริย ์

ขึนมาโดยมีวตัถุประสงค์บางประการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเนืองจากถือตามหลกัทีว่า

กษตัริยอ์นัเป็นผูป้กครองประเทศนันมีความรับผิดชอบต่อบุคคลทีอยู่ภายใตก้ารปกครองเสมือน

เป็นบิดามารดา (Parens  Patriae อนัหมายความว่าหมายความว่า Parent of the Country) โดยให้ศาล

ดงักล่าวมีหนา้ทีในการจดัหาสิงจาํเป็นต่อเด็ก แต่การดาํเนินคดีในศาล Chancery Court นันมกัไม่

เกียวข้องกบัคดีทีเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดเท่าใดนัก แต่มกัจะเกียวกับกรณีของเด็กหรือ

เยาวชนทีถูกทอดทิงเสียมากกว่า และนอกจากนี ในช่วงศตวรรษที 17 ถึง 18 เด็กและเยาวชน

ผูก้ระทาํความผดิยงัตอ้งถกูส่งตวัไปจาํคุก ณ เรือนจาํเดียวกบัผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ มีเพียง

ในบางครังเท่านนัทีจะมีการแยกเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผิดออกจากผูก้ระทาํความผิดทีเป็น

ผูใ้หญ่ 

                                                             
65  Jennifer M. Allen, John J. Conrad and Steven M.Cox.  (2003).  Juvenile Justice: a guide to theory and practice.  

p. 3-4.  
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  อย่างไรก็ตามในช่วงศตวรรษที 18 นีเองทีเริมมีการคาํนึงถึงการปฏิบัติต่อเด็กและ

เยาวชนผูก้ระทาํความผดิทีเปลียนแปลงไป โดยในค.ศ. 1704 ไดมี้การจดัตงัสถาบนัเพือการดูแลเด็ก

และเยาวชนผูก้ระทาํความผิดขึนมาโดยเฉพาะคือ โรงพยาบาล St. Michael’s ซึงไดถู้กจดัตงัโดย

พระสนัตะปาปา คลีเมนต์ที 11 โดยมีวตัถุประสงค์เพือแกไ้ขและอบรมสั งสอนเด็กและเยาวชนที

ประพฤติผิดให้กลบัมาเป็นบุคลากรทีดีของสังคม ในภายหลงัในประเทศองักฤษก็ไดมี้การจดัตัง

สถาบนัในลกัษณะดงักล่าวทีเป็นของเอกชนขึนมาเป็นแห่งแรกในค.ศ. 1788 และสาํหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกานนัก่อนค.ศ. 1825 ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเด็กและเยาวชนนันไม่ไดรั้บการปฏิบติัที

แตกต่างไปจากผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ ส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงผลจากการกระทาํใน

ลกัษณะดงักล่าวทีอาจทาํให้เด็กและเยาวชนซึมซบัหรือเรียนรู้ความเป็นอาชญากรมาจากผูก้ระทาํ

ความผดิทีเป็นผูใ้หญ่ ดงันนัในช่วงปีค.ศ. 1824 ถึง 1828 จึงไดมี้การจดัตงัสถาบนัเพือดูแลเด็กและ

เยาวชนผูก้ระทาํความผดิขึนมาเป็นจาํนวนมาก66 

  ในส่วนของวิ ธีพิจารณาคดีทีเกียวกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนัน ประเทศ

สวิสเซอร์แลนดเ์ป็นประเทศแรกทีเริมใชว้ิธีพิจารณาในลกัษณะดงักล่าว โดยเริมในค.ศ. 1862 และ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทีสองทีมีกระบวนพิจารณาคดีเกียวกับเด็กและเยาวชน เมือ

ประมาณค.ศ. 186967 โดยสาํหรับในประเทศไทยนันกระทรวงยุติธรรมริเริมแนวคิดเกียวกบัการ

จดัตงัศาลเยาวชนเพือคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนทีกระทาํความผดิในทางอาญา และได้

มีการจดัตงัขึนเมือพ.ศ. 2494 โดยจัดตงัเป็นศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และในปัจจุบนันี ศาล

เยาวชนและครอบครัวไดถ้กูจดัตงัขึนโดยพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึงไดถู้กตราขึนเพือบงัคบัใชแ้ทนพระราชบญัญติัจดัตงัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ทีมีมาแต่เดิม 

 2.3.2  เจตนารมณ์ในการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยนันแต่แรกเริมนันไดถู้กจดัตงัเป็นศาลคดี

เด็กและเยาวชนกลางในพ.ศ. 2494 โดยมีจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขสาเหตุแห่งการกระทาํความผิด

ของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคญั68 และในภายหลงัก็ไดมี้การจดัตังหน่วยงานพิเศษเพือดาํเนินการ

ควบคู่ไปกับศาลคดีเด็กและเยาวชนคือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กทีทาํหน้าทีสืบเสาะและพินิจ

ขอ้เท็จจริงเกียวกบัเด็กและเยาวชนเพือเสนอศาลคดีเด็กและเยาวชนให้ทราบสาเหตุแห่งการกระทาํ

ความผิด รวมทังดําเนินการแก้ไขบาํบัด ฝึกอบรม และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตลอดจน

                                                             
66  Ibid.  p. 5-6. 
67  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 78-79. 
68  คมกริช วฒันเสถียร.  (2511).  ศาลคดีเดก็และเยาวชน.  หน้า 73. 
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ดาํเนินการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนตามคาํสั งศาล และในภายหลงัไดมี้การแกไ้ขในส่วนของ

วิธีการดาํเนินงานในศาลคดีเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึน จนกระทั งในพ.ศ. 2527 

กระทรวงยุติธรรมจึงได้เล็งเห็นว่าการมุ่งคุม้ครองเด็กและเยาวชนอย่างเดียวโดยไม่มุ่งคุ ้มครอง

ครอบครัวยอ่มไม่เป็นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอจึงมีการเสนอร่างพระราชบญัญติั

จดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึนบงัคบัใช้

ในปีพ.ศ. 253469ซึงในปัจจุบนันีมีไดมี้การตราพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ขึนมาใชบ้งัคบัแทนแลว้ 

   ศาลเยาวชนและครอบครัวถกูจดัตงัขึนโดยมีเจตนารมณ์คือ 

   1)  เพือแบ่งแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนออกจาก

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของผูใ้หญ่  

   เนืองจากสาเหตุของการกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชนนันแตกต่างจากสาเหตุที

ผูใ้หญ่กระทาํความผดิอาญา ดงันนัการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงแตกต่างไปจาก

การพิจารณาคดีตามปกติ70 และมีวตัถุประสงค์เพือค้นหาสาเหตุทีทาํเด็กและเยาวชนนันกระทาํ

ความผดิ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัตวัเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด โดยจะตอ้ง

คาํนึงถึงขอ้เท็จจริงเหล่านีเป็นสาํคญันอกไปจากประเด็นทีว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดจริง

หรือไม่71 

   2)  เพือคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผดิ  

   จะเห็นไดว้่าศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจในการดาํเนินการใชว้ิธีการสาํหรับเด็ก

แก่เด็กหรือเยาวชนทีมีพฤติกรรมเบียงเบนแมว้่าเด็กหรือเยาวชนนนัจะยงัมิไดก้ระทาํความผิดอาญา

ไดท้งันีเนืองจากเป็นการคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคญั72 

   3)  เพือนาํวิธีการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมทีเหมาะสมมาใชก้ับเด็กและเยาวชนเป็น

รายบุคคล  

   เนืองจากในการพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวนัน นอกจากศาล

เยาวชนและครอบครัวจะตอ้งพิจารณาถึงประเด็นทีว่าเด็กหรือเยาวชนผูน้ันกระทาํความผิดหรือไม่

แลว้ ประเด็นเกียวกบัสาเหตุในการกระทาํความผดิของเด็กและเยาวชนรวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ

ทีเกียวขอ้งกับเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผิดก็เป็นประเด็นสาํคญัทีศาลจะตอ้งนํามาพิจารณา

                                                             
69  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 94-95. 
70  Jennifer M. Allen, John J. Conrad and Steven M.Cox.  Op.cit.  p. 98. 
71  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 80. 
72  แหล่งเดิม. หน้า 80. 
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ประกอบทงันีเป็นเพราะเหตุทีวตัถุประสงค์ประการหนึงของศาลเยาวชนและครอบครัวนันมีเพือ

แกไ้ขเด็กและเยาวชนใหก้ลบัตนเป็นคดีโดยเนน้ทีการป้องกนัและแกไ้ขฟืนฟมูากกว่าทีจะลงโทษ73 

และเมือศาลพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการกระทาํความผิดรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆแลว้ ศาลมี

อาํนาจทีจะใชว้ิธีการสาํหรับเด็กและเยาวชนโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในสวสัดิภาพและอนาคต

ของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคญั นอกจากนีแมจ้ะเป็นกรณีทีเด็กและเยาวชนกระทาํความผิดร่วมกนั 

ศาลก็มีอาํนาจทีสงัใหใ้ชว้ิธีการทีแตกต่างกนัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิเป็นรายบุคคลก็ได้74  

   4)  เพือธาํรงไวซึ้งสถาบนัครอบครัว 

   เนืองจากเด็กและเยาวชนทีกระทาํความผดิส่วนมากมกัมาจากครอบครัวทีแตกแยก เช่น

บิดามารดาแยกกนัอยู ่บิดาหรือมารดามีคู่สมรสใหม่ หรือมีการทะเลาะทุบตีกนับ่อยๆ ศาลเยาวชน

และครอบครัวจึงตอ้งมีหนา้ทีในการคุม้ครองสถานภาพของครอบครัวซึงถือว่าเป็นสถาบนัทีสาํคญั

ทีสุดของเดก็และเยาวชน 75 

   5)  เพือคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว  

  เจตนารมณ์ในส่วนนีได้มีการเพิมเติมขึนมาเมือมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยจะเห็นไดช้ัดจากการบัญญติัขยายเขตอาํนาจศาลเยาวชน

ออกไปให้มีเหนือคดีคุม้ครองสวสัดิภาพเพือให้มีความสอดคลอ้งกบักฎหมายทีอืนทีถูกจดัทาํขึน

โดยมีว ัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว จากทีแต่เดิมตาม

พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ไม่มีเจตนารมณ์ในการคุม้ครองไปถึง 

 2.3.3  ลกัษณะพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัวทีแตกต่างจากศาลทีมีอาํนาจพิจารณา

คดีอาญาตามปกติ 

  ดว้ยเหตุทีเจตนารมณ์ในการจัดตงัศาลเยาวชนและครอบครัวโดยรวมนันมีขึนเพือ

ประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคญั ดงันันการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจึง

ปรากฏลกัษณะพิเศษดงันี 

  1)  การพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวจะตอ้งทาํเป็นการลบั76 ซึงรวมไป

ถึงในส่วนของการอ่านคาํพิพากษาทีจะตอ้งกระทาํเป็นการลบัด้วย77 ทงันีเพราะศาลเยาวชนและ

ครอบครัวมีเจตนารมณ์ในการแกไ้ขฟืนฟูเด็กและเยาวชนให้กลบัตวัเป็นคนดีและสามารถอยู่ใน

                                                             
73  แหล่งเดิม.  หน้า 82. 
74  แหล่งเดิม.  หน้า 80-81. 
75  แหล่งเดิม.  หน้า 81. 
76  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 108 
77  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 135 
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สงัคมไดอ้ย่างไม่มีปมดอ้ย78 ซึงหากปล่อยให้มีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยย่อมไม่อาจตอบสนอง

เจตนารมณ์ดงักล่าวไดแ้ละจะทาํใหเ้กิดตราบาปต่อเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผดิ 

  2)  การพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวนนัมีลกัษณะไม่เคร่งครัดดงัเช่น

ทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา79 กล่าวคือศาลจะพยายามสร้างความเป็น

กนัเองมิใหเ้ด็กกลวั เช่นผูพิ้พากษาไม่สวมครุย การถามพยานไม่เคร่งครัด เป็นตน้80 

  3)  ผูพิ้พากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวนันนอกจากจะประกอบด้วยองคณะผู้

พิพากษาอาชีพแลว้ยงัจะต้องประกอบด้วยผูพิ้พากษาสมทบ81ซึงมีขึนเพือช่วยถ่วงนาํหนักความ

เคร่งครัดในทางกฎหมายของผูพิ้พากษาอาชีพ นอกจากนียงัจะช่วยนาํความรู้ทีมีเกียวกบัเด็กและ

เยาวชนมาใชใ้นการช่วยพิจารณาว่าควรใชว้ิธีการใดกบัเด็กและเยาวชนเพือจะไดก้ลบัตวัเป็นคนดี82 

  4)  ในการพิจารณาคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อาจมีทนายความได ้คงมีได้

แต่ทีปรึกษากฎหมายเท่านัน83 โดยทีปรึกษากฎหมายดงักล่าวอาจเป็นทนายความหรือบุคคลทีมี

ความรู้ทางกฎหมายและไดจ้ดทะเบียนเป็นทีปรึกษากฎหมายแลว้ ทงันีเพือไม่ให้เด็กหรือเยาวชน

เกิดความกลวัเนืองจากทีปรึกษากฎหมายจะไม่ใส่ครุยเหมือนกับทีทนายความทั วไปใส่ในการ

พิจารณาคดีอาญาตามปกติ 

  5) ในการพิจารณาคดีนนันอกจากศาลจะพิจารณาถึงประเด็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํ

ความผดิหรือไม่แลว้ ศาลยงัจะตอ้งพิจารณาสาํนวนในส่วนของสิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัตวัเด็ก

หรือเยาวชนประกอบอีกดว้ย84 ทงันีเพราะวตัถุประสงค์ของศาลเยาวชนและครอบครัวทีมุ่งแกไ้ข

ฟืนฟเูด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผดิมากกว่าทีจะลงโทษนนัเอง 

  6) ในการทาํคาํพิพากษานนัศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจในการแกไ้ขคาํพิพากษา

หรือคาํสั งเด็ดขาดทีให้ลงโทษหรือใชว้ิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได้เสมอ85 กรณีดังกล่าวจะ

แตกต่างไปจากทีปรากฏหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดีอาญาตามปกติทีศาลไม่สามารถแก้ไขคาํ

                                                             
78  อจัฉรียา ชูตินนัทน์.  เล่มเดิม.  หน้า 185. 
79  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 114 
80  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 82. 
81  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 23 อย่างไรก็

ตามมีความเห็นวา่องคค์ณะผูพิ้พากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวนนัไม่จาํเป็นทีจะต้องประกอบด้วยผูพิ้พากษาสมทบเสมอ

ไปเนืองจากหากเป็นคดีทีอยูใ่นอาํนาจของผูพิ้พากษาคนเดียวตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 24 และ 25 กไ็ม่จาํเป็นที

จะตอ้งมีผูพิ้พากษาสมทบร่วมเป็นองคค์ณะ ดู อจัฉรียา ชูตินนัทน์.  เล่มเดิม.  หน้า 76. 
82  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 132. 
83  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 120 
84 พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 115 
85 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 137 
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พิพากษาไดเ้วน้เสียแต่ว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย86 ทงันีเพือให้คาํพิพากษาหรือคาํสั งของศาลนัน

สามารถตอบสนองต่อพฤติการณ์ทีเกียวกบัเด็กและเยาวชนทีเปลียนแปลงไปได ้

                                                             
86 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 190 
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บทที 3 

ข้อยกเว้นการใช้การพจิารณาคดีโดยเปิดเผยและเขตอํานาจศาลสําหรับความผดิ

ทีมีวัตถุประสงค์คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 ในการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการยกเวน้ไม่ใชก้ารพิจารณาคดีโดยเปิดเผยกับ

ผูก้ระทาํความผดิอาญาตามกฎหมายทีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กอนัเป็นการจาํกดัสิทธิของ

จาํเลยทีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยนัน นอกจากจะตอ้งพิจารณาจาก

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งรวมไปถึงหลกัสากลทีมีการรับรองไวแ้ลว้ ในส่วนของหลกักฎหมาย 

ของต่างประเทศก็เป็นสิงสําคัญทีจะตอ้งนํามาพิจารณาเพือให้ทราบว่าในต่างประเทศมีการวาง

หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายไวเ้ช่นใดเพือจะไดน้าํมาวิเคราะห์ถึงการทีประเทศไทยยกเวน้ไม่ใชก้าร

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยกับจาํเลยทีกระทาํความผิดอาญาตามกฎหมายทีมีวตัถุประสงค์ในการ

คุม้ครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึงได้กาํหนดให้การพิจารณาคดีตาม

พระราชบญัญติันีตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวซึงจะตอ้งมีการใชก้าร

พิจารณาคดีโดยลบัเป็นหลกัในทุกกรณี โดยการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยจะถือเป็นขอ้ยกเวน้ซึง

จะตอ้งเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของศาลอนัมีความแตกต่างจากการพิจารณาคดีอาญาโดยปกติว่าการ

บญัญติักฎหมายไวใ้นลกัษณะเช่นนีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางในสากลหรือไม่ และ

แนวทางทีเหมาะสมในการบญัญติักฎหมายควรเป็นเช่นไร 

 

3.1  สิทธิในการได้รับการพจิารณาคดีโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดีลบั 

 3.1.1  ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  หลกักฎหมายภายในของต่างประเทศนันเป็นสิงทีควรนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบเพือ

นาํมาวิเคราะห์เกียวกับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและการพิจารณาคดีลบัด้วย ซึงสําหรับหลกั

กฎหมายของต่างประเทศทีจะยกขึนมาพิจารณานันจะนํากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศองักฤษ และประเทศญีปุ่นมาพิจารณาเพือเปรียบเทียบกบัทีมีการบญัญติัไวใ้นกฎหมายไทย

ว่าการบญัญติักฎหมายของไทยในปัจจุบนันนัมีขอ้บกพร่องอยา่งไรเพือทีจะเสนอแนะถึงวิธีการใน

การแกไ้ขต่อไป  
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   3.1.1.1 การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดีลบัของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

   ประเทศสหรัฐอเมริกานนัมีระบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ (Federal Republic) อนั

ประกอบไปดว้ย 50 รัฐ และดิสตริกซ์ออฟโคลมัเบีย (District of Columbia)1 โดยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งสหรัฐอเมริกา (The Constitution of the United States) นันไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหาร

กิจการของรัฐเป็นสองระดบั คือ ระดบัสหรัฐหรือรัฐบาลกลาง (Federal) และระดบัรัฐ (State) ซึง

อาํนาจของรัฐบาลกลางจะมีอยา่งจาํกดัตามรัฐธรรมนูญเท่านัน อาํนาจอืนทีนอกเหนือจากนันเป็น

ของรัฐ และเนืองดว้ยรูปแบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐนีเองทาํให้แต่ละทาํให้แต่ละรัฐมีระบบ

ศาลของตนเองทีจัดตงัขึนภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐนัน และมีระบบศาลสหรัฐทีจัดตังขึนโดย

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาโดยในส่วนของระบบกฎหมายนัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น

ประเทศทีใชก้ฎหมายในระบบคอมมอนลอวโ์ดยไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศองักฤษโดยตรง2 โดย

ในส่วนของการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยนนัถือว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (Constitution of the 

United States) และบรรดาบทบัญญัติแก้ไขเพิมเติม (Amendments) นันเป็นหลักประกันทีมี

ความสาํคญัมากทีสุด3 

   สาํหรับในส่วนของหลกัเกียวกบัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและการพิจารณาคดีลบันัน 

โดยหลกัแลว้หลกัเกียวกับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนันจะตอ้งถือว่าเป็นการพิจารณาคดีใน

รูปแบบทีเป็นหลกั โดยหลกัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยในประเทศสหรัฐอเมริกานันมีรากฐานมา

จากกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึงไม่อาจหาจุดกาํเนิดของหลกัการดงักล่าวได ้แต่

หลกัเกณฑด์งักล่าวไดรั้บการพฒันามาโดยตลอดในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 

ขององักฤษและเขา้สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกบัการพิจารณาคดีในระบบลูกขุน และไดรั้บ

การรับรองว่าป็นหลกัทีสาํคญัประการหนึงในกฎหมายแองโกล-อเมริกนั4 ดงันันจึงจะตอ้งถือว่า

โดยทวัไปแลว้การพิจารณาคดีลบันนัเป็นการขดัต่อประเพณีของกฎหมายแองโกล-อเมริกนั 

   หลกัเกณฑเ์กียวกบัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนนัปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นครัง

แรกเมือค.ศ.1766 โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญของรัฐ Pennsylvania จากนันจึงได้ปรากฏใน

รัฐธรรมนูญของสหัฐอเมริกาเมือปีค.ศ.1791 ซึงได้รับรองไวโ้ดยใชค้าํว่า “สิทธิทีจะไดรั้บการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผย (Right to a Public Trial)” โดยในส่วนของการคุม้ครองจาํเลยในคดีอาญาได้

                                                             
1  U.S. Congress.  (2003).  Our American Government.  p. 1. 
2  มานิตย ์จุมปา.  (2553).  ความรู้เบืองต้นเกียวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา.  หน้า 42. 
3  ณรงค ์ใจหาญ และคณะ.  (2540).  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรืองสิทธิผู้ต้องหา จําเลย และผู้ต้องโทษใน

คดีอาญา.  หน้า 21-22. 
4  In re Oliver, 333 U.S. 257 (1948) 
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มีการรับรองไวเ้พิมเติมในบทบญัญัติแก้ไขเพิมเติมฉบับที 6 (Sixth Amendment) มีข้อความว่า 

“บุคคลผูถ้กูฟ้องในคดีอาญามีสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยรวดเร็วและเปิดเผยโดยคณะลกูขนุ

ทีปราศจากอคติของรัฐและเขตทีความผดิอาญานนัเกิดขึน”5 และสาํหรับการคุม้ครองประชาชนและ

สือนนัเป็นไปตามบทบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 1 (First Amendment) ซึงมีขอ้ความว่า “ห้ามมิให้

รัฐสภาตรากฎหมายก่อตงัศาสนาใดศาสนาหนึง หา้มมิใหรั้ฐสภาตรากฎหมายจาํกดัเสรีภาพในการ

นบัถือศาสนา จาํกดัเสรีภาพในการปราศรัย เสรีภาพของการพิมพ ์เสรีภาพของประชาชชนในการ

ชุมนุมดว้ยความสงบ หรือเสรีภาพในการยนืคาํร้องต่อรัฐบาลเพือระงบัความเดือดร้อน”6 

   หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายแล้ว การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยของประเทศ

สหรัฐอเมริกานันเป็นสิทธิทีมองไดใ้น 2 มุม คือมุมหนึงนันการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเป็นสิทธิ

ของจาํเลยทีจะไดรั้บความคุม้ครอง ตามบทบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 6 (Sixth Amendment) ทงันี

เพือเป็นการป้องกนัการใชอ้าํนาจตุลาการโดยมิชอบ หรือเพือประโยชน์อืน เช่นการป้องกนัการเบิก

ความเท็จเป็นตน้7 และในอีกมุมหนึงสิทธิดงักล่าวนนัเป็นสิทธิทีกฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนและ

สือในการเขา้ฟังการพิจารณาในคดีอาญาซึงกรณีดงักล่าวเป็นไปตามบทบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 

1 

   สาํหรับในส่วนของตวัอยา่งคดีนนั คดี In Re Oliver8 เป็นตวัอยา่งหนึงของการพิจารณา

คดีโดยเปิดเผยทีมีวตุัประสงคใ์นการคุม้ครองจาํเลยโดยในคดีดงักล่าวนีมีขอ้เท็จจริงคือ จาํเลยไดรั้บ

หมายเรียกไปเป็นพยานต่อ Michigan Circuit Court โดยการให้ถอ้ยคาํนันได้กระทาํลงในห้อง

ทาํงานของผูพิ้พากษาโดยไม่มีบุคคลอืนอยู่ในห้อง และเมือจาํเลยไดใ้ห้ถอ้ยคาํแลว้ศาลไดล้งโทษ

จาํเลยฐานละเมิดอาํนาจศาลโดยอา้งว่าถอ้ยคาํของจาํเลลยเป็นเท็จ คดีดังกล่าวได้ขึนสู่ศาลสูง

สหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้กลบัคาํพิพากษาของ Michigan 

Circuit Court โดยในส่วนหนึงของคาํพิพากษานนัศาลไดก้ล่าวไวว้่า “ไม่มีปรากฏตวัอย่างของการ

พิจารณาคดีอาญาในลกัษณะของการพิจารณาคดีลบัอยูใ่นประวติัศาสตร์ของประเทศ จะมีปรากฏก็

แต่เพียงการพิจารณาคดีในศาล Star Chamber ของประเทศองักฤษเท่านนั ดงันนัจาํเลยจึงไม่สมควร

รับโทษทางอาญา เพราะข้อหาดังกล่าวมิได้มีการพิจารณาคดีดว้ยกระบวนการยุติธรรมซึงต้อง

                                                             
5  In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of 

the State and district wherein the crime shall have been committed. 
6  Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 

abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 

Government for a redress of grievances. 
7  Lawrence J. Culligan and Milford Nikolic A  Op.cit.  p. 439.  
8  In re Oliver, 333 U.S. 257 (1948) 
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กระทาํในศาลโดยวิธีเปิดเผยเท่านัน” คาํพิพากษาดงักล่าวนีจึงยืนยนัให้เห็นถึงหลกัเกียวกับการ

คุม้ครองสิทธิของจาํเลยว่าสิทธิของจาํเลยนันจะไม่ถูกกระทบกระเทือน และจะไม่ตอ้งรับโทษ

ในทางอาญาจนกว่าจะไดรั้บการพิจาณาคดีดว้ยกระบวนการยุติธรรมทีไดก้ระทาํลงในศาลดว้ย

วิธีการทีเปิดเผยเท่านนั 

   นอกจากคาํพิพากษาทีวางหลกัในการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยแลว้ ในคดี Richmond 

Newspaper, Inc. V. Virginia9 ซึงศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดว้างหลกัไวว้่าสาธารณชนและสือมวลชน 

(The Public and Press) มีสิทธิในการเขา้ร่วมรับรู้ในการพิจารณาคดีอาญาในศาลได ้ทงันีเป็นไป

ตามบทบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 1 (First Amendment) เสรีภาพในการพดู หรือการพิมพโ์ฆษณา

ของสาธารณชนและสือมวลชนนียอ่มไม่อาจถกูจาํกดัตดัทอนไดโ้ดยการพิจารณาคดีลบั10 

   ดงันีเมือการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยมีลกัษณะเป็นสิทธิของทงัจาํเลยในคดีอาญา และ

เป็นสิทธิของประชาชนรวมถึงส่อในการรับรู้ขอ้เท็จจริงดว้ยอีกประการหนึง ดงันันแมจ้าํเลยจะขอ

สละสิทธิดังกล่าว11แต่ศาลก็ไม่จาํเป็นทีจะต้องอนุญาตตามคาํขอของจาํเลยเสมอไปเพราะศาล

จะตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์ของสาธารณชนทีเกียวขอ้งเขา้มาประกอบดว้ย และหากพิจารณาแลว้

เห็นว่าผลประโยชน์ของสาธารณชนมีมากกว่าการทีจาํเลยสละสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยทีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัใดแก่จาํเลย ศาลก็อาจปฏิเสธคาํขอนันได้12 หรืออาจกล่าวไดว้่า

การสละสิทธิของจาํเลยในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนนัไม่มีลกัษณะเป็นการเด็ดขาด13 

   ในส่วนของการพิจารณาคดีโดยลบันัน แมจ้ะกล่าวได้ว่าโดยหลกัแลว้การพิจารณา

คดีอาญาจะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย ซึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเพือคุม้ครองสิทธิของจาํเลยรวม

ไปถึงสาธารณชนและสือ แต่สิทธิดังกล่าวก็หาไดเ้ป็นสิทธิเด็ดขาดไม่14เพราะอาจมีบางกรณีที

เป็นไปเพือประโยชน์สาธารณะอืนทีอาจใหเ้กิดการพิจารณาลบัขึนได ้

   การพิจารณาคดีลบัในประเทศสหรัฐอเมริกานนัเกิดขึนไดเ้มือจาํเลยสละสิทธิของตนที

จะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยตามทีไดรั้บรองไวโ้ดยบทบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 6 

(Sixth Amendment) อยา่งไรก็ตามการสละสิทธิดงักล่าวของจาํเลยนนัไม่ไดมี้ผลเป็นการเด็ดขาดไม่ 

เนืองดว้ยเหตุผลทีสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยดงักล่าวนันนอกจากจะเป็น

สิทธิทีจาํเลยได้รับการคุม้ครองแลว้ สิทธิดังกล่าวยงัเป็นสิทธิทีสาธารณชนและสือไดรั้บความ

                                                             
9  448 U.S. 555 (1980) 
10  วรวิทย ์ฤทธิทิศ.  เล่มเดิม.  หน้า 91. 
11  Gannett Co. V. De Pasquale 443 U.S. 368 (1979) 
12  วรวิทย ์ฤทธิทิศ.  หน้าเดิม. 
13  Lawrence J. Culligan and Milford Nikolic B  Op.cit.  p. 74. 
14  Lawrence J. Culligan and Milford Nikolic A  Op.cit.  p. 440 
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คุม้ครองในอีกมุมหนึง ดงันันเมือจาํเลยสละสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยแลว้

ศาลก็อาจใชดุ้ลพินิจทีจะไม่อนุญาตให้กบับุคคลทีไม่เกียวขอ้งมิให้เขา้ฟังการพิจารณาคดีหรือปิด

หอ้งพิจารณาได้15 ทงันีศาลจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบชงันาํหนักระหว่าประโยชน์ของจาํเลยทีจะ

ไดรั้บหากมีการพิจารณาคดีโดยลบั เทียบกบัประโยชน์ของสาธารณชนและสือมวลชนทีจะไดมี้การ

เสนอ หรือรับรู้ข่าวสารจากการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย หากเป็นกรณีทีประโยชชน์ทีจาํเลยจะไดรั้บ

จากการพิจารณาคดีลับมีนําหนักมากกว่ า กล่าวคือในสถานการณ์พิเศษ  (Extraordinary 

Circumstances) และเห็นไดว้่าการเสนอและรับรู้ข่าวสารเกียวกบัการพิจารณาคดีจะก่อให้เกิดอคติ

ของมหาชน (Prejudicial Publicity) ศาลก็อาจให้มีการพิจารณาคดีลบัได้16 เช่นในกรณีของคดี 

Gannett Co. V. De Pasquale17 ทีเมือจาํเลยสละสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยโดยขอให้

ศาลทาํการไต่สวนมลูฟ้องเป็นการลบั ศาลไดอ้นุญาตให้ดาํเนินการไต่สวนมูลฟ้องเป็นการลบัตาม

คาํขอของจาํเลยเนืองจากเห็นว่าประโยชน์ในการพิจารณาลบัต่อจาํเลยมีมากกว่าการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยทีอาจส่งผลใหเ้กิดอคติต่อจาํเลยได ้

   ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดว้างหลกัเกียวกบัหลกัเกณฑ์ทีจะมีการพิจารณาคดีลบัไวใ้นคดี 

Waller V. Georgia18 คือ 

   1)  คู่ความฝ่ายทีประสงคจ์ะใหมี้การสืบพยานโดยลบัจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้เท็จจริง

ทีว่าประโยชน์อืนทีเหนือกว่าอาจไดรั้บการกระทบกระเทือน 

   2)  การพิจารณาคดีลบัจะตอ้งไม่เป็นไปเกินกว่าความจาํเป็นเพือป้องกันประโยชน์

ดงักล่าว 

   3)  ศาลตอ้งพิจารณาถึงทางเลือกอืนทีมีเหตุผลนอกจากการพิจารณาคดีลบั 

   4)  ศาลตอ้งมีเหตุผลอยา่งพอสมควรในการใชก้ารพิจารณาคดีลบันนั 

   3.1.1.2 การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดีลบัของประเทศ

องักฤษ 

   โดยทวัไปแลว้ หลกัเกียวกบักระบวนการยติุธรรมในทางอาญาของประเทศองักฤษนัน

จะตอ้งเป็นไปในรูปแบบของกระบวนการยติุธรรมแบบเปิด ดงันนัการพิจารณาคดีในศาลจึงจะตอ้ง

มีการดาํเนินการในศาลทีเปิดให้ประชาชนสามารถเขา้ฟังได ้โดยสือเองก็เป็นส่วนหนึงทีสามารถ

เข้าร่วมการพิจารณาและรายงานเกียวกับกระบวนพิจารณาของศาลได้ ทังนีภายใต้หลกัเกณฑ์

                                                             
15  Ibid.  p. 74. 
16  ปรีญาภรณ์ อบุลสวสัดิ.  (2549).  การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ.  หน้า 66. 
17  443 U.S. 368 (1979) 
18  467 U.S. 39 (1984) 
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เกียวกับการละเมิดอาํนาจศาล19 หลกัการดังกล่าวสอดคล้องกับอนุสัญญาเพือคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐานแห่งสภายุโรป ขอ้ 6 (1) สาํหรับกฎหมายในรูปแบบทีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรนนั ประเทศองักฤษไดมี้การตรากฎหมายเพือรองรับแนวคิดเกียวกบัการพิจารณาคดี

โดยเปิดเผย เช่น ตามมาตรา 37.2. (1) (a) ของ The Criminal Procedure Rules 2011 20 ทีไดว้าง

หลกัเกณฑใ์หโ้ดยหลกัแลว้การพิจารณาคดีจะตอ้งทาํโดยเปิดเผย เป็นตน้ 

   อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑ์เกียวกับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยดังกล่าวก็ยงัปรากฏ

ขอ้ยกเวน้ซึงเปิดโอกาสใหมี้การพิจารณาคดีโดยลบั (in private หรือ in camera) โดยในกรณีทีมีเหตุ

สําคัญ เช่น การพิจารณาคดีลบัอาจก่อให้เกิดความไม่สงบ (possibility of disorder) หรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคดี หรือเป็นกรณีทีพยานปฏิเสธทีจะเบิกความต่อหน้า

สาธารณชน หรือเป็นกรณีตาม Official Secrets Act 1920 มาตรา 8(4)21อนัเป็นกรณีทีศาลเห็นว่าการ

เปิดเผยพยานหลกัฐานอาจก่อใหเ้กิดการกระทบกระเทือนต่อความปลอดภยัของประเทศ เช่นนีศาล

มีอาํนาจทีจะสงัใหมี้การพิจารณาคดีโดยลบัได ้นอกจากนีหลกัเกณฑ์เดิมกฎหมายยงัเปิดโอกาสให้

คู่ความสามารถร้องขอต่อศาลใหมี้การพิจารณาคดีอาญาโดยลบัได ้ซึงกรณีดงักล่าวเป็นไปตาม The 

Criminal Procedure Rules 2010 ขอ้ 16.10 ซึงบญัญติัว่า 

   “โจทกแ์ละจาํเลยอาจยนืคาํบอกกล่าวต่อศาลขอให้ใชก้ารพิจารณาคดีลบัไม่ว่าทงัหมด 

หรือเพียงแต่บางส่วนของคดีได ้ในกรณีทีเป็นไปเพือความปลอดภยัของประเทศ หรือเพือคุม้ครอง

พยานหรือบุคคลอืน คาํบอกกล่าวดงักล่าวตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไปยงัเจา้หน้าทีศาล 

และคู่ความอีกฝ่ายหนึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการพิจารณาจะเริมตน้ขึน” 

   แต่เมือมีการบังคับใช้ The Criminal Procedure Rules 2011 แทน The Criminal 

Procedure Rules 2010 ก็ไดป้รากฏว่าบทบญัญติัเกียวกบัการใหสิ้ทธิแก่คู่ความทีจะร้องขอให้มีการ

พิจารณาคดีลบัตามขอ้ 16.10 นนัหาไดป้รากฏอยูใ่น The Criminal Procedure Rules 2011 อีกทงัเมือ

มีการแก้ไขเพิมเติม The Criminal Procedure Rules 2011 ก็ได้มีการตัดในส่วนของคาํอธิบาย

                                                             
19  Geoffrey Wilson and Mike McCoonville.  (2003).  The Handbooks of The Criminal Justice Process.  p. 223. 
20  37.2.—(1) Where this Part applies— 

    (a) the general rule is that the hearing must be in public 
21  Section 8 (4) In addition and without prejudice to any powers which a court may possess to order the exclusion of 

the public from any proceedings if, in the course of proceedings before a court against any person for an offence under the 

principal Act or this Act or the proceedings on appeal, or in the course of the trial of a person for felony or misdemeanour 

under the principal Act or this Act, application is made by the prosecution, on the ground that the publication of any evidence 

to be given or of any statement to be made in the course of the proceedings would be prejudicial to the national safety, that 

all or any portion of the public shall be excluded during any part of the hearing, the court may make an order to that effect, 

but the passing of sentence shall in any case take place in public. 
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เกียวกบัการพิจารณาคดีลบั (in camera trial) ออกไปดว้ย แต่สาํหรับในส่วนทีเกียวกบัการพิจารณา

คดีลบัโดยอาํนาจศาลยงัคงปรากฏอยู่ตาม The Criminal Procedure Rules 2011 ขอ้ 37.2.1 (b) โดย

ใหเ้ป็นอาํนาจศาลทีจะสงัไดใ้น 3 ประการคือ 

   1)  กาํหนดขอ้จาํกดัเกียวกบัการรายงานข่าว 

   2)  ปิดบงัขอ้เท็จจริงจากสาธารณชน 

   3)  ออกคาํสงัใหมี้การพิจารณาคดีโดยลบัโดยลบั22 

   ในส่วนของการควบคุมสือทีมีสิทธิรายงานข่าวเกียวกบัการพิจารณาคดีตามหลกัเปิดเผย

แลว้ โดยหลกัทวัไปแลว้หากสือรายงานข่าวอย่างเป็นธรรมโดยสุจริตนันย่อมจะไม่ตอ้งรับผิดใน

ฐานละเมิดอาํนาจศาล อยา่งไรก็ตามศาลก็มีอาํนาจทีจะมีคาํสั งให้สือเลือนการรายงานข่าวออกไป

จนกว่าจะถึงเวลาทีศาลเห็นสมควร ทงันีเพือป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบักระบวนพิจารณา

ในคดีนนั23 

   นอกจากหลกัทวัไปแลว้ การพิจารณาคดีในศาลเยาวชน (Youth Court) ก็เป็นอีกกรณี

หนึงทีจะตอ้งเป็นการพิจารณาคดีลบั ซึงการพิจารณาคดีในศาลดงักล่าวห้ามสาธารณชนเขา้ฟังการ

พิจารณา24 โดยแต่เฉพาะบุคคลตามที The Criminal Procedure Rules 2011 ขอ้ 37.2.1 (c) กาํหนด

เท่านนัทีจะสามารถเขา้ฟังการพิจารณาได ้ทงันีเวน้แต่ศาลจะมีคาํสงัเป็นอยา่งอืน โดยบุคคลดงักล่าว

มีดงันี 

   1)  คู่ความและทนายความ 

   2)  บิดามารดา ผูป้กครอง หรือผูดู้แลของจาํเลย 

   3)  พยาน 

   4)  บุคคลอืนซึงเกียวขอ้งกบัคดีโดยตรง 

                                                             
22  37.2.—(1) (b) the court may exercise any power it has to— 

    (i)impose reporting restrictions, 

    (ii) withhold information from the public, or 

    (iii) order a hearing in private; and 
23  Contempt of Court Act 1981 Section 4 Contemporary reports of proceedings. 

  (1)  Subject to this section a person is not guilty of contempt of court under the strict liability rule in respect of a 

fair and accurate report of legal proceedings held in public, published contemporaneously and in good faith. 

  (2)  In any such proceedings the court may, where it appears to be necessary for avoiding a substantial risk of 

prejudice to the administration of justice in those proceedings, or in any other proceedings pending or imminent, order that 

the publication of any report of the proceedings, or any part of the proceedings, be postponed for such period as the court 

thinks necessary for that purpose. 
24  Lisa Hannibal and Martin Mount ford.  (2006).  Criminal Litigation Handbook.  p. 14. 
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   5)  ตวัแทนของสือสารมวลชน25 

ซึงในส่วนของสืออนัเป็นผูแ้ทนของสาธารณชนทีสามารถเขา้ฟังการพิจารณาไดน้นัไม่สามารถทีจะ

เปิดเผยชือ ทีอยู ่หรือรายละเอียดของเด็กหรือเยาวชนอนัเป็นผูเ้สียหายหรือจาํเลยได ้และหากเป็น

กรณีทีเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งถูกดาํเนินคดีในศาลปกติเหมือนผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ ใน

กรณีดงักล่าวศาลอาจมีคาํสงัให้สือตอ้งถูกจาํกดัในเรืองของการรายงานข่าวดงัเช่นเดียวกบักรณีที

เกิดในศาลเยาวชนก็ได้26 

   ในส่วนของบุคคลทีมีสิทธิเข้าร่วมฟังการดาํเนินกระบวนพิจารณาเมือศาลไดมี้คาํสั ง

อนุญาตใหมี้การพิจารณาคดีลบันนักฎหมายของประเทศองักฤษมิไดก้าํหนดว่าบุคคลใดทีมีอาํนาจ

เขา้ฟังการพิจารณาได ้แต่หากพิจารณาตาม Official Secrets Act 1920 มาตรา 8(4) แลว้จะเห็นไดว้่า

ศาลสามารถทีจะกนัมิให้สาธารณชนเขา้ร่วมฟังการพิจารณาไดซึ้งหากพิจารณาตามวตัถุประสงค์

แลว้ก็น่าจะหมายความรวมถึงการห้ามมิให้สือเขา้ฟังการพิจารณาดว้ย นอกจากในเรืองของการ

พิจารณาคดีลบัแลว้ กฎหมายองักฤษยงัไดมี้การกาํหนดเพิมเติมในเรืองของบุคคลทีกฎหมายหา้มเขา้

ฟังการพิจารณาโดยตาม Children and Young Persons Act 1933 ไดว้างหลกัเกณฑ์ห้ามมิให้เด็กเขา้

ร่วมในการพิจารณาคดีของศาลแมว้่าจะเป็นกรณีทีมีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยก็ตาม เวน้แต่จะ

เป็นไปในกรณีทีเด็กนนัเป็นพยาน หรือเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม27 และในกรณีทีเด็กหรือ

เยาวชนเบิกความเป็นพยานในศาลนัน ศาลสามารถสั งให้บุคคลทีไม่เกียวขอ้งกบัการพิจารณาให้

ออกไปจากศาลได้28ซึงหลกัเกณฑ์ดังกล่าวมีลกัษณะเป็นการให้อาํนาจศาลในการสั งให้มีการ

พิจารณาคดีลบัอีกประการหนึง 

                                                             
25  37.2.—(1) (c) unless the court otherwise directs, only the following may attend a hearing in a youth court— 

    (i) the parties and their legal representatives, 

    (ii) a defendant’s parents, guardian or other supporting adult, 

    (iii) a witness, 

    (iv) anyone else directly concerned in the case, and 

    (v) a representative of a news-gathering or reporting organisation. 
26  Geoffrey Wilson and Mike McConville.  Op.cit.  p. 230. 
27  Section 36 No child (other than an infant in arms) shall be permitted to be present in court during the trial of any 

other person charged with an offence, or during any proceedings preliminary thereto, except during such time as his presence 

is required as a witness or otherwise for the purposes of justice or while the court consents to his presence; and any child 

present in court when under this section he is not to be permitted to be so shall be ordered to be removed. 
28  Section 37 (1)Where, in any proceedings in relation to an offence against, or any conduct contrary to, decency or 

morality, a person who, in the opinion of the court, is a child or young person is called as a witness, the court may direct that 

all or any persons, not being members or officers of the court or parties to the case, their legal representatives, or persons 

otherwise directly concerned in the case, be excluded from the court during the taking of the evidence of that witness. 
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  3.1.1.3  การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย และหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดีลบัของประเทศ

ญีปุ่น 

 ประเทศญีปุ่นใช้ระบบการปกครองแบบรัฐเดียว (Unitary State) และปกครองดว้ย

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิ (The Emperor) ทรงเป็นประมุข อนัเป็น

สญัลกัษณ์ของประเทศ และความสามคัคีของปวงชน29 แต่สมเด็จพระจกัรพรรดิทรงไม่มีพระราช

อาํนาจในรัฐบาล30 รัฐธรรมนูญแห่งญีปุ่น (The Constitution of Japan) ไดก้าํหนดความเป็นอิสระ

ของอาํนาจการปกครอง 3 ฝ่าย คือ อาํนาจนิติบญัญติั (Legislative Power) โดยรัฐสภา (Diet) อนั

ประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร (House of Representatives) และวุฒิสภา (House of Councillors)31 

อาํนาจบริหาร (Executive Power) โดยคณะรัฐมนตรี (Cabinet)32 และอาํนาจตุลาการ (Judicial 

Power) โดยศาล33  

   ในส่วนของระบบกฎหมายนัน ไม่อาจกล่าวไดว้่าประเทศญีปุ่นเป็นระบบซีวิล ลอว์

อยา่งเต็มรูปแบบ กล่าวคือแมจ้ะมีแนวคิดในส่วนทีเกียวกบัทีมาหรือบ่อเกิดของกฎหมายว่ากฏหมาย

ลายลกัษณ์อกัษรเป็นบ่อเกิดทีสาํคญัของกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยงิประมวลกฎหมายหลกั 6 ฉบบั 

(roppo) คือ รัฐธรรมนูญ, ประมวลกฎหมายแพ่ง, ประมวลกฎหมายพาณิชย,์ ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง, ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา34 แต่ใน

ส่วนของกฎหมายจารีตประเพณี (Kanshu) ธรรมเนียมปฏิบติั (jori)35 รวมไปถึงคาํพิพากษาของศาล

สูง36นนัก็ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลในฐานะเป็นบ่อเกิดหนึงของกฎหมายเช่นเดียวกนัจึงอาจสรุปไดว้่า

ประเทศญีปุ่นนนัใชร้ะบบกฎหมายแบบผสม (hybrid)37 ซึงลกัษณะดงักล่าวไม่ต่างจากรูปแบบของ

ระบบกฎหมายในประเทศไทยเท่าใดนกั 

   สาํหรับสิทธิของจาํเลยทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนัน ในระบบกฎหมาย

ญีปุ่นไดรั้บรองสิทธิดงักล่าวไวใ้นกฎหมายลายลกัษณะอกัษรทีสาํคญั 2 ฉบบั คือในรัฐธรรมนูญ 

                                                             
29  The Constitution of Japan Article 1 
30  The Constitution of Japan Article 4 
31  The Constitution of Japan Article 42 
32  The Constitution of Japan Article 65 
33  The Constitution of Japan Article 76 
34  Meryll Dean.  (2002).  Japanese Legal System.  p. 131. 
35  Ibid.  p.133-134. 
36  อยา่งไรกต็าม ในส่วนของคาํพิพากษาของศาลสูงนีหาได้มีผลผูกพนัและมีผลเป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมายทีเป็นหลกั

เสมือนในระบบคอมมอนลอวแ์ต่อยา่งไร ดู Ibid.  p.136. 
37  Ibid.  p. 129. 
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และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยสาํหรับในรัฐธรรมนูญนันไดบ้ญัญติัไวใ้น 

มาตรา 34 และ 82 ดงันี 

   รัฐธรรมนูญ มาตรา 34 บญัญัติว่า “ห้ามมิให้จบักุมบุคคลใดเวน้แต่จะมีการแจง้ข้อ

กล่าวหาแก่บุคคลดงักล่าว และใหสิ้ทธิแก่บุคคลนันทีจะมีปรึกษาทางเสียก่อน และห้ามมิให้มีการ

กกัขงับุคคลใดเวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรซึงการพิจารณาถึงเหตุดงักล่าวตอ้งทาํในศาลทีเปิดเผยต่อ

หนา้บุคคลดงักล่าวและทีปรึกษาทางกฎหมายของบุคคลนนั” 38 

   รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคแรก บญัญติัว่า “การพิจารณาคดีและการอ่านคาํพิพากษา

ตอ้งทาํโดยเปิดเผย”39 

   นอกจากการบญัญติัรับรองสิทธิไวใ้นรัฐธรรมนูญแลว้ สิทธิของจาํเลยตามหลกัเปิดเผย

ยงัได้มีการบัญญัติไว ้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทังในส่วนทีเกียวข้องกับ

หลกัเกณฑใ์นการกกัขงั และหลกัในการสืบพยาน ดงันี 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 (1) บญัญติัว่า “ในการพิจารณาถึง

เหตุแห่งการกกัขงัตอ้งทาํในศาลทีเปิดเผย”40 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 282 (1) บญัญติัว่า “การสืบพยานใน

การพิจารณาคดีจะตอ้งทาํในศาลทีเปิดเผย”41 

    นอกจากในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการพิจารณาคดีแลว้ การอ่านคาํพิพาษานันก็จะตอ้งอ่าน

โดยเปิดเผยเช่นเดียวกนั ตามมาตรา 34242 

   จะเห็นได้ว่าการรับรองสิทธิในการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยของญีปุ่นตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานนัจะมีลกัษณะทีบญัญติัไวใ้นหลายช่วงของการพิจารณาคดีซึงต่าง

จากของประเทศไทยทีบญัญติัไวโ้ดยรวมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 

แต่เพียงมาตราเดียว และนอกจากนีจากลกัษณะของการบญัญติักฎหมายของประเทศญีปุ่นนัน หลกั

เปิดเผยจะเป็นเครืองมือทีมุ่งในการคุม้ครองจาํเลยจากการถกูจาํกดัเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม

ทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

                                                             
38  The Constitution of Japan Article 34 No person shall be arrested or detained without being at once infomed of the 

charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon 

demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel. 
39  The Constitution of Japan Article 82 Paragraph 1 Trials shall be conducted and judgement declared publicly. 
40  Criminal Procedure Article 83 (1) The grounds for detention shall be disclosed in an open court. 
41  Criminal Procedure Article 282 (1) Examinations in the trial are to be conducted in open court. 
42  Criminal Procedure Article 342 The judgment shall be notified by being pronounced in open court. 
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   ในส่วนของการพิจารณาคดีอาญาโดยลบันันสามารถจัดให้มีขึนได้ โดยข้อยกเวน้

ดงักล่าวไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสองอนัมีหลกัเกณฑคื์อ 

   1)  การพิจารณาคดีลบันนัจะมีไดขึ้นเพือคุม้ครองความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 

และ 

   2)  จะตอ้งเป็นกรณีทีองคค์ณะทงัหมดเห็นว่าควรจะใชก้ารพิจารณาคดีลบัอย่างเป็นเอก

ฉนัท ์ 

   อย่างไรก็ตามในคดีทีเป็นความผิดทางการเมือง หรือทีมีความเกียวขอ้งกบัสือ หรือที

เกียวขอ้งกบัสิทธิและหนา้ทีของประชาชนทีไดรั้บรองไวใ้นรัฐธรรมนูญนันจะตอ้งมีการพิจารณา

คดีโดยเปิดเผยเสมอ43  

   นอกจากการบญัญติัเป็นหลกัทวัไปทีใหเ้ป็นดุลพินิจแก่ศาลไวใ้นรัฐธรรมนูญแลว้ การ

พิจารณาคดีบางประเภทก็จะตอ้งมีการพิจารณาคดีลบัเสมอ เช่นการพิจารณาคดีอาญาทีเด็กหรือ

เยาวชนกระทาํความผดิ44ใน Family Court เป็นตน้   

 3.1.2  การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีลบัของประเทศไทย 

  สาํหรับในประเทศไทยนันแต่เดิมก่อนพ.ศ. 2550 นัน สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณา

คดีอาญาโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยมิไดมี้การบญัญติัรองรับไวอ้ยา่งเป็นการทวัไปในรัฐธรรมนูญ 

คงมีแต่เฉฉพาะทีบญัญติัไวเ้กียวกบัวิธีพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญเท่านันทีรับรองไวว้่าอย่าง

นอ้ยตอ้งมีหลกัประกนัพืนฐานในเรืองการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย45 โดยสาํหรับหลกัเปิดเผยนันเริม

มีการบญัญติัรับรองไวเ้ป็นการทวัไปในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตรา 40 (2) 

ดงันี 

 รัฐธรรมนูญมาตรา 40 บญัญติัว่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปนี 

 (1)  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทวัถึง 

 (2)  สิทธิพืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึงอย่างน้อยตอ้งมีหลกัประกนัขนัพืนฐานเรือง 

การไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การ

เสนอ ขอ้เท็จจริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพิ้พากษาหรือตุลาการ การ

                                                             
43 The constitution of Japan Article 82 Paragraph 2 Where a court unanimously determines publicity to be dangerous 

to public order or morals, a trial may be conducted privately, but trials of political offenses, offenses involving the press or 

cases wherein the rights of people as guaranteed in Chapter III of this Constitution are in question shall always be conducted 

publicly. 
44  Supreme Court of Japan.  (2006).  JUVENILE DELINQUENCY CASES.  Retrieved October 27,2010.  From: 

http://www.courts.go.jp/english/proceedings/juvenile.html 
45  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 269 
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ไดรั้บการพิจารณาโดยผูพิ้พากษาหรือตุลาการทีนั งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการไดรั้บทราบ

เหตุผล ประกอบคาํวินิจฉยั คาํพิพากษา หรือคาํสงั 

 (3)  บุคคลยอ่มมีสิทธิทีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว และเป็น

ธรรม 

  (4)  ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จาํเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดี  

มีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัทีเหมาะสมในการดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรม รวมทงัสิทธิ 

ในการไดรั้บการสอบสวนอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถอ้ยคาํเป็นปฏิปักษ์ต่อ

ตนเอง 

 (5)  ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จาํเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง และ

ความช่วยเหลือทีจาํเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น ให้

เป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั 

 (6)  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพิ้การหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ

คุม้ครองในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที

เหมาะสมในคดีทีเกียวกบัความรุนแรงทางเพศ 

 (7)  ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที

ถกูตอ้ง รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ

พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการ

ปล่อยตวัชวัคราว 

 (8)  ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 

  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าในส่วนของรัฐธรรมนูญจะเพิงมีการบญัญติัรับรองสิทธิทีจะไดรั้บ

การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญานนัไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยตาม

หลกัเปิดเผยไวต้งัแต่มีการประกาศใชใ้นพ.ศ. 2478 แลว้ โดยสาํหรับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานนัไดมี้ถกูบญัญติัไวใ้นมาตรา 172 วรรคแรก ดงันี 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรก บญัญติัว่า “การพิจารณา

และสืบพยานในศาลใหท้าํโดยเปิดเผยต่อหนา้จาํเลย เวน้แต่บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน” 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดใ้ห้ความหมายของการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยไว ้แต่หากพิจารณาแลว้อาจสรุปได้ว่า นับแต่มีการประทับฟ้องแลว้จนกระทั งศาลมีคาํ

พิพากษาหรือคาํสงั การพิจารณาและสืบพยานของศาลจะตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลทวัไปสามารถเขา้

ฟังการพิจารณาคดีได้ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนเกียวข้องในคดีหรือไม่ก็ตามซึงในทีนีรวมไปถึง
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สือมวลชนดว้ย ทงันีจาํนวนบุคคลทีจะเขา้ฟังการพิจารณาคดีนนัย่อมขึนอยู่กบัห้องพิจารณาคดี ซึง

ในส่วนของหอ้งพิจารณาคดีนันจะตอ้งไม่มีลกัษณะทีคบัแคบมากเกินไปจนประชาชนไม่อาจเขา้

ร่วมฟังการพิจารณาคดีได ้โดยหากเป็นเช่นนีย่อมจะตอ้งถือว่าเป็นกรณีทีไม่มีการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยและเป็นการขดัต่อหลกัเปิดเผย นอกจากนีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยยงัมีขอบเขต กล่าวคือ 

เนืองจากการพิจารณาคดีมิใช่การแสดง หลกัการสาํคญัของการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนันมีขึน

เพือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีเพือตรวจสอบการทาํงานของศาล ไม่ใช่การแสดงที

จะตอ้งมีผูเ้ขา้ชมจาํนวนมากดงันนัการถ่ายทอดการพิจารณาคดีไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆจึงถือเป็นการ

ตอ้งห้าม เพราะนอกจากจะเป็นการกระทาํทีเกินกว่าขอบเขตของหลกัเปิดเผยแลว้ยงัเป็นการ

ประจานจาํเลย และการพิจารณาคดีนนัอาจถกูครอบงาํโดยประชาชนอีกดว้ย46 

  3.1.2.1  การพิจารณาคดีโดยลบั 

   แมว้่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 จะไดมี้การบญัญติัรับรองถึง

หลกัประกนัสิทธิของจาํเลยทีจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยไว ้แต่ก็หาไดบ้งัคบัให้ศาล

จะตอ้งจดัใหมี้การพิจารณาและสืบพยานโดยเปิดเผยในคดีอาญาทุกกรณีไม่ เพราะในบางกรณีนัน

จะมองแต่ในมุมทีใหค้วามคุม้ครองแก่จาํเลยเพียงอยา่งเดียวไม่ไดเ้พราะอาจมีประโยชน์บางประการ

ทีอยูเ่หนือกว่าการคุม้ครองสิทธิของจาํเลย ดงันีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 

จึงไดบ้ญัญติัถึงการพิจารณาคดีโดยลบัไวเ้ป็นการทวัไป ดงันี 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 วางหลกัว่า “ศาลมีอาํนาจสั งให้

พิจารณาเป็นการลบั เมือเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคาํร้องของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพือ

ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนัความลบัอนั

เกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน” 

   จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานันได้มีการบัญญัติถึงการ

พิจารณาคดีโดยลบัซึงเป็นขอ้ยกเวน้ของการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยไว ้ทงันีเพือ

ประโยชน์ 2 ประการ คือ 

   1)  เพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เช่นในคดี

ความผดิเกียวกบัเพศหรือความผดิฐานหมินประมาท ซึงหากปล่อยใหมี้การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

ยอ่มจะทาํใหเ้กิดความเสือมเสียแก่ตวัผูเ้สียหาย 

   2)  เพือป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน 

เช่นกรณีคดีเกียวกบัความมนัคงของประเทศ เป็นตน้ 

                                                             
46  คณิต ณ นคร ก เล่มเดิม. หน้า 69-71. 
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   เนืองจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 นีมิได้บญัญติัถึง

รายละเอียดว่าหากศาลจดัใหมี้การพิจารณาคดีลบัโดยแลว้ จะตอ้งพิจารณาคดีโดยลบัทงัคดีหรือไม่ 

แต่หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเนืองจากบทบญัญติัเกียวกบัการพิจารณาคดีโดยลบันีเป็นบทบญัญติัทีให้

ดุลพินิจแก่ศาล ดงันนัการพิจารณาคดีโดยลบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

177 นีจึงไม่ตอ้งทาํลงทงัคดีก็ได้ โดยอาจพิจารณาคดีโดยลบัเฉพาะคดีบางส่วน หรือเฉพาะการ

สืบพยานบางปากก็ได้47 

   เมือพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 ซึงไดว้างหลกัเกณฑ์

เกียวกบัการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัแลว้นันจะเห็นไดว้่าสําหรับการพิจารณาคดีอาญาโดยลบั

โดยทวัไปนันให้เป็นอาํนาจของศาลในการสั งให้มีการพิจารณาคดีลบัได ้โดยอาํนาจดงักล่าวนีมี

ลกัษณะเป็นการให้ดุลพินิจแก่ศาล หาไดเ้ป็นบทบงัคบัศาลแต่อย่างใด แต่ทงันีต้องเป็นกรณีเพือ

ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนัความลบัอนั

เกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนอีกดว้ยศาลจึงมีดุลพินิจในการสั งให้มี

การพิจารณาคดีลบัได ้

   1)  ขนัตอนในการสงัใหพิ้จารณาคดีลบั 

   ในการทีศาลจะสงัใหมี้การพิจารณาคดีลบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 177 ไดน้นั สิงสาํคญัประการหนึงทีจะตอ้งนาํมาพิจารณาคือขนัตอนในการสั งให้พิจารณา

คดีลบั ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 ได้วางหลกัเกณฑ์เกียวกับการ

เริมตน้กระบวนการในการมีคาํสงัโดยอาจเริมจากกรณีทีศาลเป็นผูเ้ห็นเองโดยพลการประการหนึง 

หรือคู่ความไม่ว่าฝ่ายใดประสงค์ให้มีการพิจารณาคดีลบัก็อาจทาํไดโ้ดยการยืนคาํร้องต่อศาลโดย

ตอ้งอา้งถึงเหตุผลในการทีจาํเป็นทีจะตอ้งมีการพิจารณาคดีลบัดว้ย คือเป็นกรณีเพือประโยชน์แห่ง

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความ

ปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน และเมือศาลไดรั้บคาํร้องดงักล่าวแลว้เนืองจากคาํร้อง

ดงักล่าวหาใช่คาํร้องทีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นคาํร้องฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัด48 เช่นนีแลว้ก่อนทีศาล

จะมีคาํสงัอนุญาตใหมี้การพิจารณาคดีลบัไดใ้นกรณีนี ศาลจะตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอีกผา่ยหนึงทีจะ

โตแ้ยง้คาํร้องดงักล่าวดว้ย หลงัจากนนัศาลจึงมีอาํนาจทีจะสงัใหอ้นุญาตใหมี้การพิจารณาคดีลบัได ้

แต่หากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 ศาลก็ชอบทีจะ

สงัยกคาํร้องได ้

 

                                                             
47  แหล่งเดิม.  หน้า 536. 
48  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 21 
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   2)  เงือนไขในการทีศาลจะสงัใหมี้การพิจารณาคดีลบั 

   หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 แลว้จะเห็นไดว้่า

การทีศาลจะใชดุ้ลพินิจสงัใหมี้การพิจารณาคดีลบัไดน้นัจะตอ้งอยูบ่นเงือนไขคือการพิจารณาคดีลบั

นันจะตอ้งมีขึนเพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือ

ป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน 

   (1)  เพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

   ความหมายของ”ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” เป็นคาํทีให้คาํ

จาํกดัความถึงความหมายไดย้ากและถือว่าเป็นลกัษณะของกฎหมายทียดืหยุน่โดยใหเ้ป็นอาํนาจของ

ศาลทีจะใช้ดุลพินิจว่ากรณีใดเป็นเรืองอันเกียวกับความสงเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชนเป็นกรณีๆไป49 กรณีของการพิจารณาคดีลบัเพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชนเช่นคดีความผดิเกียวกบัเพศทีจะตอ้งสืบพยานผูเ้สียหายถึงการกระทาํที

กล่าวอา้งว่าจาํเลยกระทาํการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้50 

   (2)  เพือป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน 

   สาํหรับตามเงือนไขนีนนั แมจ้ะตอ้งถือว่ารัฐมีหน้าทีทีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่

ประชาชน และในอีกมุมหนึงก็ถือเป็นสิทธิของประชาชนทีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารในส่วน

ทีเกียวขอ้งกบัรัฐได้51 แต่อยา่งไรก็ตามก็มิไดห้มายความว่าประชาชนจะมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

ได้ทุกประเภท เพราะหากเป็นเรืองทีสาํคัญอนัเกียวกบัความมนัคงของรัฐนันก็มีความจาํเป็นที

จะตอ้งปกปิดขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว และจาํเป็นทีจะตอ้งยกเวน้สิทธิของประชาชนในการเขา้ถึง

ขอ้มลูเหล่านนั ซึงความมนัคงปลอดภยัของประเทศนนัอาจพิจารณาไดใ้นหลายแง่มุม เช่นในดา้น

ความมนัคงทางการทหาร การเมือง หรือเศรษฐกิจ เป็นตน้ อนัมีลกัษณะทีเป็นการบญัญติักฎหมาย

อยา่งยดืหยุน่ในลกัษณะเดียวกนักบัเรืองของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

   3)  บุคคลทีมีสิทธิเขา้ร่วมการพิจารณาคดีลบั 

   หากศาลมีคาํสงัใหมี้การพิจารณาคดีลบันนั ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้

มีการบญัญติัถึงตวับุคคลทีมีสิทธิทีจะเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดด้งันี 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 178 วางหลกัว่า “เมือมีการพิจารณา

เป็นการลบั บุคคลเหล่านีเท่านนัมีสิทธิอยูใ่นหอ้งพิจารณาได ้คือ 

                                                             
49  อกุฤษ มงคลนาวิน  (2518, มีนาคม).  “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน.”  บทบัณฑิตย์, ตอน 1, 

เล่ม 32.  หน้า 13 - 16. 
50  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 536. 
51  รัฐธรรมนูญ มาตรา 56 
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   (1)  โจทกแ์ละทนาย   

   (2)  จาํเลยและทนาย 

   (3)  ผูค้วบคุมตวัจาํเลย 

   (4)  พยานและผูช้าํนาญการพิเศษ 

   (5)  ล่าม 

   (6)  บุคคลผูมี้ประโยชน์เกียวขอ้งและไดรั้บอนุญาตจากศาล 

   (7)  พนกังานศาลและเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัแก่ศาลแลว้แต่จะเห็นสมควร” 

   จะเห็นไดว้่าตาม (1) ถึง (5) และ (7) นนักฎหมายไดก้าํหนดตวับุคคลทีมีสิทธิเขา้ฟังการ

พิจารณาไวโ้ดยเฉพาะแลว้ แต่ใน (6) นนัไดใ้หอ้าํนาจแก่ศาลทีจะใชดุ้ลพินิจใหบุ้คคลทีมีประโยชน์

เกียวขอ้งทีจะเข้าฟังการพิจารณาได ้แต่ทงันีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลดว้ย ซึงหากจะตีความ

ความหมายของบุคคลทีมีประโยชน์เกียวขอ้งแลว้มีปัญหาว่าจะรวมไปถึงสือดว้ยหรือไม่ซึงยงัมีคาํ

พิพากษาฎีกาในเรืองดงักล่าว 

   4)  การอ่านคาํพิพากษาในคดีทีมีการพิจารณาคดีลบั 

   แมว้่าในกรณีทีศาลมีคาํสงัใหพิ้จารณาคดีลบัจะมีผลใหบุ้คคลทวัไปทีไม่มีส่วนเกียวขอ้ง

ในคดีสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดแ้ต่ในส่วนของการอ่านคาํพิพากษาของศาลนันย่อมจะตอ้ง

เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 182 วรรคสอง ซึงจะตอ้งทาํลงโดย

เปิดเผย ดงันี 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 182 วรรคสอง วางหลกัว่า “ให้อ่านคาํ

พิพากษาหรือคาํสงัในศาลโดยเปิดเผยในวนัเสร็จการพิจารณา หรือภายในสามวนันบัแต่เสร็จคดี ถา้

มีเหตุอนัสมควรจะเลือนไปอ่านวนัอืนก็ได ้แต่ตอ้งจดรายงานเหตุนนัไว”้ 

   หากพิจารณาจากการทีกฎหมายบัญญติัไวใ้นลกัษณะดงักล่าวนันจะเห็นไดว้่า แมใ้น

คดีอาญาจะไดมี้การพิจารณาคดีลบัก็ตาม แต่การอ่านคาํพิพากษานนัจะตอ้งทาํลงโดยเปิดเผยเสมอ52 

อยา่งไรก็ตามในประเด็นดงักล่าวนีเคยปรากฏคาํพิพากษาฎีกาที 1740/2518 ทีศาลใชอ้าํนาจในการ

ปิดขอ้เท็จจริงบางส่วนของคดีไวใ้นคาํพิพากษาเนืองจากเป็นขอ้เท็จจริงซึงเกียวกบัความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศและความปลอดภยัมนัคงของราชอาณาจกัร ซึงหากพิจารณาแลว้ยอ่มเป็นการขดัต่อ

หลกัเปิดเผยและเป็นกรณีทีไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจกระทาํได ้

   3.1.2.2  การพิจารณาคดีโดยลบัในศาลเยาวชนและครอบครัว 

   สาํหรับในศาลเยาวชนและครอบครัวนันเนืองจากมีเจตนารมณ์ในการคุม้ครองสวสัดิ

ภาพของเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผิดเป็นสาํคญั การพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและ

                                                             
52  สุรศกัดิ ลิขสิทธิวฒันกุล.  (2551).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับอ้างอิง.  หน้า 329. 
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ครอบครัวจึงเป็นขอ้ยกเวน้ประการหนึงทีจะไม่ใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผย

เป็นหลัก แต่กลับใช้ข้อยกเว ้นคือการพิจารณาคดีลับเป็นหลัก ดังทีได้มีการบัญญัติไว ้ใน

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ดงันี 

   พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 108 บัญญัติว่า ”การพิจารณาคดีในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวใหก้ระทาํเป็นการลบั และเฉพาะบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคดีเท่านนัมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณา

คดีได ้ซึงไดแ้ก่ 

   (1)  จาํเลย ทีปรึกษากฎหมายของจาํเลยและผูค้วบคุมตวัจาํเลย 

   (2)  บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซึงจาํเลยอาศยัอยูด่ว้ย 

   (3)  พนกังานศาล และเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัแลว้แต่ศาลจะเห็นสมควร 

   (4)  โจทก ์และทนายโจทก ์

   (5)  พยาน ผูช้าํนาญการพิเศษ และล่าม 

   (6)  พนกังานคุมประพฤติหรือพนกังานอืนของสถานพินิจ 

   (7)  บุคคลอืนทีศาลเห็นสมควรอนุญาต” 

   บทบัญญัติตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นีมีขอ้ความเช่นเดียวกบัทีปรากฏในมาตรา 73 แห่ง

พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 

ซึงใชบ้งัคบัอยูเ่ดิม และเมือพิจารณาบทบญัญติัดงักล่าวแลว้จะเห็นไดว้่า ในการดาํเนินคดีอาญาใน

ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนันจะตอ้งทาํเป็นการลบัเสมอ นั นคือการนาํเอา

ขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผยมาบญัญติัไวเ้ป็นหลกัในการพิจารณาคดี ทงันีเป็นเพราะกระบวนการ

ยติุธรรมในคดีอาญานันมุ่งถึงการคุม้ครองสวสัดิภาพและประโยชน์ของเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํ

ความผิดเป็นสาํคญันั นเอง ซึงหากใช้หลกัเปิดเผยในการพิจารณาคดีก็ย่อมทีจะส่งผลกระทบต่อ

อนาคตของเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผดิทีจะตอ้งกลบัเขา้สู่สงัคมในอนาคต อย่างไรก็ตาม การ

ทีมาตรา 108 ถกูบญัญติัขึนในลกัษณะดงักล่าวนีโดยรวมคดีทุกประเภททีจะตอ้งมีการพิจารณาใน

ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะคดีทีเด็กหรือเยาวชนเป็น

จาํเลยก็ยอ่มส่งผลใหจ้ะตอ้งมีการใชก้ารพิจารณาคดีลบักบัผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ซึงตกอยู่

ภายใตอ้าํนาจการพิจารณาคดีในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวตามไปดว้ย เวน้

เฉพาะแต่บุคคลซึงศาลอนุญาตใหเ้ขา้ฟังการพิจารณาคดีเท่านนัจึงสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได้

ซึงเป็นกรณีทีขดัต่อหลกัเปิดเผยอยา่งเห็นไดช้ดั 
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   เมือพิจารณาลกัษณะของการบัญญติัมาตรา 108 นันจะเห็นไดว้่ามีการบญัญติัถึงการ

หา้มมิใหมี้การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย และกาํหนดตวับุคคลทีจะสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได้

ไวด้งัเช่นเดียวกบัทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 178 โดยมีการเปิด

ช่องว่างใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้บุคคลทีมิไดมี้การกาํหนดไวใ้น (1) ถึง (6) ให้

สามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้อยา่งไรก็ตามเมือพิจารณาทงัมาตราแลว้จะเห็นไดว้่าแมก้ฎหมาย

จะเปิดช่องใหเ้ป็นดุลพินิจแก่ศาล แต่บุคคลทีศาลจะอนุญาตใหเ้ขา้ฟังการพิจารณาคดีไดต้าม (7) ได้

นนัก็จะตอ้งเป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคดีอีกดว้ย ดงันันหากเป็นไปตามนีแลว้สือย่อมจะไม่สามารถ

เขา้ฟังการพิจารณาคดีในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวไดซึ้งมีลกัษณะทีแตกต่าง

จากทีปรากฏอยูใ่นต่างประเทศ เช่นประเทศองักฤษ 

   ในส่วนทีเกียวกับคาํพิพากษานัน หลกัเกณฑ์ตามทีปรากฏในพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวฯมีความแตกต่างไปจากทีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาเช่นกนั โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวปรากฏอยูใ่นมาตรา 135 และ 136 ดงันี 

   พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 135 บญัญติัว่า ”การอ่านคาํพิพากษาให้กระทาํเป็นการลบั และให้นาํบทบญัญติั

มาตรา 108 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม” 

   พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 136 บญัญติัว่า ”ในการโฆษณาไม่ว่าดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือซึงคาํพิพากษาหรือ

คาํสั งของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวห้ามมิให้ระบุชือ หรือแสดงขอ้ความ 

หรือกระทาํการดว้ยประการใดๆอนัจะทาํให้รู้จกัตวัเด็กหรือเยาวชนซึงเป็นจาํเลย เวน้แต่จะไดรั้บ

อนุญาตจากศาล 

   ถา้อยูใ่นวิสยัทีจะกระทาํไดใ้หศ้าลเรียกบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซึงจาํเลยอาศยั

อยูด่ว้ยมาฟังคาํพิพากษาดว้ย” 

   ตามมาตรา 135 นันไดบ้ัญญติัถึงการอ่านคาํพิพากษาของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัวไวโ้ดยให้ศาลตอ้งอ่านคาํพิพากษาดงักล่าวเป็นการลบั และเฉพาะบุคคล 7 

ประเภทตามทีไดมี้การกาํหนดไวใ้นมาตรา 108 เท่านนัทีสามารถเขา้ฟังการอ่านคาํพิพากษาไดซึ้งมี

ความแตกต่างจากทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีแมว้่าในการพิจารณาคดี

นนัศาลอาจใชอ้าํนาจจดัใหมี้การพิจารณาคดีลบัไดแ้ต่ในการอ่านคาํพิพากษาจะตอ้งทาํโดยเปิดเผย

เสมอซึงก็เป็นเพราะเหตุผลทีไม่ต้องการให้การอ่านคาํพิพากษากลายเป็นการประจานเด็กหรือ

เยาวชน หรือทาํใหเ้ด็กหรือเยาวชนตอ้งอบัอายขายหนา้53นนัเอง และนอกจากนีในมาตรา 136 ยงัได้

                                                             
53  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 200. 
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คุม้ครองครอบคลุมไปจนถึงในส่วนของการโฆษณาคาํพิพากษาหรือคาํสั งทีแมว้่าจะตอ้งมีการ

เปิดเผยแต่ก็จะตอ้งทาํการปกปิดขอ้มูลเกียวกบัตวัเด็กหรือเยาวชนทีเป็นจาํเลยไว ้ซึงหากพิจารณา

แลว้หากเป็นกรณีทีผูใ้หญ่เป็นจาํเลยในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวย่อมที

จะตอ้งตกอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑเ์กียวกบัการพิจารณาและการอ่านคาํพิพากษาทีจะตอ้งทาํเป็นการลบั

แต่ยอ่มไม่ครอบคลุมไปถึงการปกปิดขอ้มูลในการโฆษณาคาํพิพากษาหรือคาํสั ง ทงันีเป็นเพราะ

มาตรา 136 บญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ว่าเป็นกรณีเฉพาะเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลยเท่านนั 

   

3.2  เขตอาํนาจศาลสําหรับความผดิทีมวีตัถุประสงค์คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

  ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการยกเวน้ไม่ใชก้ารพิจารณาคดีโดยเปิดเผยกรณี

ผูใ้หญ่เป็นจาํเลยตามกฎหมายซึงมีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองเด็กนัน อีกประเด็นหนึงซึงเป็น

ประเด็นข้างเคียงทีจะต้องนํามาใช้ในการพิจารณาคือเขตอํานาจศาลสําหรับความผิดทีมี

วตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนทงันีเนืองจากสาเหตุแห่งการทีบุคคลผูก้ระทาํความผิด

ซึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนันก็เนืองมาจาก

การกาํหนดเขตอาํนาจศาลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 จึงตอ้งพิจารณาว่าโดยหลกั

แลว้กฎหมายของต่างประเทศกาํหนดเขตอาํนาจศาลเหนือคดีในลกัษณะดงักล่าวไวเ้ช่นใดเพือนาํมา

เปรียบเทียบกับลกัษณะของการบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ว่ามีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับเขตอาํนาจศาลโดยปกติของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ โดย

กฎหมายต่างประเทศทีจะนาํมาพิจารณาคือกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษและ

ประเทศญีปุ่นเช่นเดียวกบัทีนาํมาพิจารณาในส่วนของสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย 

และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีลบัขา้งตน้ 

 3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   3.2.1.1  เขตอาํนาจของ Juvenile Court 

                    เนืองจากรูปแบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาทาํใหใ้นแต่ละ

รัฐมีระบบศาลของตนเองทีจดัตงัขึนภายใตรั้ฐธรรมนูญของรัฐ ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีจึงขอยกใน

ส่วนของเขตอาํนาจของศาลเยาวชน (Juvenile Court) ของรัฐยทูาห์ (Utah) ขึนมาเพือพิจารณา 

   Juvenile Court นนัถกูจดัตงัขึนตาม Utah Code Title 78A Chapter 6 Section 102 โดยมี

วตัถุประสงค์เพือรักษาความสงบสุขของสังคมโดยการกาํหนดมาตรการเพือใชล้งโทษผูก้ระทาํ

ความผิดซึงเป็นวตัถุประสงค์เกียวกับในส่วนของคดีอาญา และอีกส่วนหนึงคือในส่วนของการ

คุม้ครองผูเ้ยาว ์เช่นการกาํหนดมาตรการทีเหมาะสมเพือคุม้ครองผูเ้ยาวจ์ากการกระทาํอนัไม่ชอบ

หรือการกาํหนดเกียวกบัการออกมาตรการต่างๆเช่นการถอนอาํนาจปกครอง หรือดาํเนินการดว้ยวิธี
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อืนๆทงันีเพือประโยชน์ของผูเ้ยาวแ์ละเพือธาํรงคไ์วซึ้งความสมัพนัธใ์นครอบครัวทีดี54 ซึง Juvenile 

Court นีมีสถานะเทียบเท่า District Courtโดย Juvenile Court นนัมีเขตอาํนาจ55เหนือคดีซึงอาจแบ่ง

ไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดงันี 

   1)  คดีความผดิทีเด็กไดก้ระทาํลง หรือบุคคลอายไุม่เกิน 21 ปีไดก้ระทาํลงก่อนจะมีอายุ

ครบ 18 ปี ไม่ว่าจะเป็นความผดิในระดบัสหพนัธรัฐ หรือในระดบัรัฐก็ตาม 

   2)  คดีเกียวกับบุคคลซึงมีอายุตังแต่ 21 ปี หรือมากกว่าซึงไม่ปฏิบัติตามคาํสั งของ  

Juvenile Court เกียวกบัการเสียค่าปรับหรือการใชใ้ชค้วามเสียหาย ซึงคาํสงัของศาลดงักล่าวไดมี้ขึน

ก่อนทีบุคคลนนัจะมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ 

   3)  คดีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็ก เช่นคดีเกียวกบัเด็กทีถูกทอดทิง, การเพิก

ถอยอาํนาจปกครองของผูป้กครอง, การให้ความยินยอมแก่เด็กอายุไม่ถึง 16 ปีในการสมรส หรือ

การเยยีวยาฟืนฟเูด็กทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นตน้ 

   ในส่วนของการพิจารณาคดีของ Juvenile Court นัน ศาลจะต้องทาํการจดบันทึก

รายละเอียดเกียวกบักระบวนพิจารณา56 อย่างไรก็ตามรายละเอียดดงักล่าวนันมีเฉพาะแต่บุคคลที

เกียวขอ้ง เช่น ผูเ้ยาว ์ผูป้กครอง หรือทนายความของผูเ้ยาวเ์ท่านนัทีจะเขา้ตรวจสอบบนัทึกดงักล่าว

ได้57 นอกจากนีการพิจารณาคดีใน Juvenile Court ยงัใชก้ารพิจารณาคดีในรูปแบบทีไม่เป็นทางการ 

และใหเ้ป็นอาํนาจของศาลทีจะสั งให้บุคคลใดหรือมิให้บุคคลใดเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้ซึงการ

พิจารณาคดีส่วนใหญ่ใน Juvenile Court นีจะใชก้ารพิจารณาคดีลบัเป็นหลกั และการพิจารณาคดีใน 

Juvenile Court นีจะไม่มีการใชร้ะบบลกูขุนอีกดว้ย58  

   เมือพิจารณาเกียวกับ Juvenile Court ของรัฐ Utah แล้วจะพบว่าในส่วนของ

วตัถุประสงคข์องศาลและเขตอาํนาจในการพิจารณาคดีของศาลมีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือใน

ส่วนของเขตอาํนาจในการพิจารณาคดีอาญานันมีอาํนาจพิจารณาเฉพาะแต่ในส่วนของคดีทีผูเ้ยาว์

กระทาํความผดิเท่านนั และในส่วนทีเกียวกบัการคุม้ครองผูเ้ยาวน์นัแมว้่าศาลจะมีอาํนาจออกคาํสั ง

กระทบกระเทือนถึงบุคคลทีไม่ใช่ผูเ้ยาว์เช่นกรณีการถอนอาํนาจปกครองของผูป้กครองก็ลว้น

แลว้แต่เป็นกรณีเพือวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองผูเ้ยาวท์งัสิน และแมว้่า Juvenile Court จะมีอาํนาจ

พิจารณาคดีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูเ้ยาวก์็ตามก็หาไดมี้อาํนาจพิจารณาคดีอาญาทีผูใ้หญ่

                                                             
54  Utah Code 78A-6-102. 
55  Utah Code 78A-6-103. 
56  Utah Code 78A-6-102. 
57  Administrative Office of the Courts.  (2003).  Utah’s Juvenile Court (Brochure).  Retrieved February 1 ,2012.  

From: http://www.utcourts.gov/courts/juv/intro/JuvenileBro.pdf 
58  Utah Code 78A-6-114.    
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เป็นผูก้ระทาํความผดิต่อผูเ้ยาวแ์ต่อยา่งใดไม่ แมจ้ะเป็นความผดิทีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็ก

หรือเยาวชนก็ตามที หากจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่กระทาํความผดิในลกัษณะดงักล่าวก็จะตอ้งตกอยูภ่ายใต้

เขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีตามปกติ 

 3.2.2  ประเทศองักฤษ 

   3.2.2.1  เขตอาํนาจของ Youth Court 

   Youth Court หรือศาลเยาวชนในประเทศองักฤษนนัจดัตงัขึนตาม Children and Young 

Persons Act 1933 ในมาตรา 45 โดยศาลเยาวชนนนัอนัทีจริงก็คือส่วนหนึงของ Magistrate Court ที

มีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกตินั นเอง แต่จะเป็นองค์คณะของผูพิ้พากษาทีมีความเชียวชาญ

เฉพาะในทางดา้นคดีเด็กและเยาวชน โดยในศาลเยาวชนนันการพิจารณาคดีจะมีรูปแบบทีไม่เป็น

ทางการ59และใชก้ารพิจารณาคดีลบัเสมอ60 เฉพาะแต่บุคคลดงักล่าวนีซึงระบุไวต้าม The Criminal 

Procedure Rules 2011 ขอ้ 37.2.1 (c) เท่านนัทีจะมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้ทงันีเวน้แต่ศาลจะ

ไดมี้คาํสงัเป็นอยา่งอืน 

   1)  คู่ความและทนายความ 

   2)  บิดามารดา ผูป้กครอง หรือผูดู้แลของจาํเลย 

   3)  พยาน 

   4)  บุคคลอืนซึงเกียวขอ้งกบัคดีโดยตรง 

   5)  ตวัแทนของสือสารมวลชน61 

   สาํหรับเขตอาํนาจของศาลเยาวชนนัน เป็นไปตามมาตรา 45 (1) (b) แห่ง Children and 

Young Persons Act 1933 ซึงไดก้าํหนดใหศ้าลเยาวชนนนัมีอาํนาจ 

   1)  พิจารณาคดีทีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิ 

   2)  พิจารณาคดีทีถูกก ําหนดให้อยู่ภายใต้เขตอาํนาจของศาลเยาวชนไม่ว่าจะโดย 

Children and Young Persons Act 1933 หรือโดยกฎหมายอืน 

                                                             
59  เช่น เด็กหรือเยาวชนจะไม่ตอ้งนงัในคอกพิจารณา แต่นั งอยู่กบัผูป้กครอง หรือศาลจะเรียกชือต้น ไม่เรียกชือสกุล

ของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด เป็นตน้ 
60  Lisa Hannibal and Martin Mount ford. Op.cit. p. 14. 
61  37.2.—(1) (c) unless the court otherwise directs, only the following may attend a hearing in a youth court— 

    (i) the parties and their legal representatives, 

    (ii) a defendant’s parents, guardian or other supporting adult, 

    (iii) a witness, 

    (iv) anyone else directly concerned in the case, and 

    (v) a representative of a news-gathering or reporting organisation. 
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   เมือได้พิจารณา Children and Young Persons Act 1933 อนัเป็นกฎหมายทีมี

วตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กและเยาวชน รวมถึงกฎหมายอืนทีมีวตัถุประสงค์เช่นเดียวกนั เช่น 

Sexual Offences Act 2003 แลว้ไม่พบว่ามีการกาํหนดให้ศาลเยาวชนมีอาํนาจเหนือผูก้ระทาํ

ความผิดอาญาทีกระทาํความผิดในคดีดังกล่าว ในเบืองต้นแลว้จึงสรุปได้ว่า ในส่วนทีเกียวกับ

คดีอาญานัน เขตอาํนาจของศาลเยาวชนจะมีเฉพาะเหนือคดีทีเด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาว่าเป็น

ผูก้ระทําความผิดเท่านัน ดังนันสําหรับความผิดทีมีการกระทําความผิดตามกฎหมายทีมี

วตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กนนัการพิจารณาถึงเขตอาํนาจศาลจึงจะตอ้งเป็นไปตามหลกัทวัไป 

หาไดมี้ผลบังคบัให้ผูใ้หญ่ทีกระทาํความผิดอาญาทีมีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองเด็กตอ้งตกอยู่

ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนแต่อยา่งใดไม่ 

 3.2.3  ประเทศญีปุ่น 

   3.2.3.1  เขตอาํนาจของ Family Court 

 Family Court มีเขตอาํนาจการพิจารณาพิพากษาคดีแต่เฉพาะทีเกียวกบัเยาวชนและ

ครอบครัวตามทีกาํหนดในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายอืน อนัไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ย

การพิจารณาคดีเกียวกบัความสมัพนัธภ์ายในครอบครัว (Domestic Relation Trial Act) กฎหมายการ

ดาํเนินคดีเกียวกบัสิทธิและสภาพบุคคล (Personal Status Litigation Act) และกฏหมายเกียวกบั

เยาวชน (Juvenile Act)62 เช่น การรับบุตรบุญธรรม การเรียกค่าเลียงดูบุตร การตงัผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม การหย่า และคดีอาญาทีผูก้ระทาํความผิดเป็นผูเ้ยาว์ซึงมีอายุไม่เกิน 20 ปี63 การจดัตังศาล

ครอบครัวมีวตัถุประสงคใ์หศ้าลดงักล่าวมีความเชียวชาญในการพิจารณาคดีทีเกียวกบัเยาวชนและ

ครอบครัวโดยเฉพาะ เนืองจากศาลต้องมีบทบาทเป็นผูไ้กล่เกลียข้อพิพาทในคดีเกียวกับความ 

สมัพนัธภ์ายในครอบครัว แต่หากตกลงกนัไม่ไดก้็อาจมีการดาํเนินคดีต่อไป นอกจากนีสาํหรับการ

พิจารณาคดีอาญาทีผูก้ระทาํความผิดเป็นเยาวชนจะมีขันตอนและวิธีการดาํเนินกระบวนการ

พิจารณาต่างจากคดีปกติ โดยตอ้งจดัใหมี้การพิจารณาคดีลบัและอาจกาํหนดวิธีการสาํหรับเยาวชน

แทนการกาํหนดโทษทางอาญา ซึงการพิจารณาพิพากษากระทาํโดยผูพิ้พากษาคนเดียว หรือองค์

คณะผูพิ้พากษา 3 คน ตามทีกฎหมายบญัญติั64  

                                                             
62  Court Act Article 31-3 ในส่วนนีปรากฏวา่แต่เดิมมีกรณีซึงผูก้ระทาํความผิดซึงเป็นผูใ้หญ่หากได้กระทาํความผิด

อนัมีลกัษณะเป็นการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนแล้วจะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอาํนาจของ Juvenile Court ด้วย ซึงเป็นไปตาม 

Section 37 แห่ง Juvenile Act ทีไดถู้กยกเลิกไปแลว้ โดยแต่เดิมนนัหากผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่หากต้องตกอยู่ภายใต้เขต

อาํนาจของ Juvenile Act จะไม่นาํกระบวนพิจารณาสาํหรับผูเ้ยาวเ์ช่นการใชก้ารพิจารณาคดีลบัมาใช ้
63  Supreme Court of Japan.  (2006). JUVENILE DELINQUENCY CASES.  Retrieved January 31,2012.  From: 

http://www.courts.go.jp/english/proceedings/juvenile.html 
64  Court Act Article 31-4 
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 ในส่วนของคดีอาญานัน Family Court มีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาซึงผูเ้ยาวที์มีอายุไม่

เกิน 20 ปีเป็นผูก้ระทาํความผดิ ซึงในส่วนนีมิไดห้มายถึงแต่ผูเ้ยาวที์ไดก้ระทาํความผดิลงเท่านันแต่

ยงัหมายความถึงผูเ้ยาวที์มีความเสียงว่าจะกระทาํความผดิในอนาคตอีกดว้ย ซึงสาํหรับในส่วนของ

ความผดิอาญานี Family Court มีอาํนาจพิจารณาคดีเฉพาะแต่คดีทีผูเ้ยาวก์ระทาํความผดิเท่านนั ไม่มี

อาํนาจพิจารณาคดีอาญาทีบุคคลซึงมิใช่ผูเ้ยาวก์ระทาํความผิด อย่างไรก็อาจมีบางกรณีทีบุคคลซึง

ไม่ใช่ผูเ้ยาวก์็อาจจะเป็นบุคคลทีตอ้งอยู่ในเขตอาํนาจของ Family Court ไดใ้นบางกรณี เช่นกรณี

ของผูเ้ยาวที์ถกูคุมประพฤติหรือทาํทณัฑบ์นไวต้าม Juvenile Act ซึงหากในภายหลงัเมือพน้จากการ

เป็นผูเ้ยาวแ์ลว้ละเมิดคาํสงัศาลเกียวกบัการคุมประพฤติหรือทาํผดิทณัฑบ์น เป็นตน้65 ซึงลว้นก็เป็น

กรณีทีต่อเนืองมาจากการดาํเนินคดีใน Family Court ทงัสิน ดงันนัสาํหรับประเทศญีปุ่นในปัจจุบนั

สาํหรับผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่นันแมว้่าจะได้กระทาํความผิดอาญาในฐานทีเกียวกบัการ

คุม้ครองเด็กหรือเยาวชนก็หาไดต้กเป็นจาํเลยทีจะอยูใ่นเขตอาํนาจของ Family Court แต่อย่างใดแต่

จะอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีตามปกติ 

 3.2.4  ประเทศไทย 

  แต่เดิมสาํหรับในประเทศไทยนันก่อนพ.ศ.2546 การทีศาลใดจะเป็นศาลทีมีอาํนาจ

พิจารณาคดีอาญาในฐานความ ผิดทีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองเด็กและเยาวชนนันจะต้อง

พิจารณาถึงตวัผูก้ระทาํความผิดว่าผูก้ระทาํความผิดนันเป็นเด็กหรือเยาวชนซึงจะตอ้งอยู่ภายใต้

อาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว หรือเป็นกรณีทีผูก้ระทาํความผิดนันเป็นผูใ้หญ่ซึงจะตอ้งตก

อยูภ่ายใตอ้าํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกติ ทงันีเนืองจากแต่เดิมนันศาลเยาวชน

และครอบครัวซึงถกูจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มีเฉพาะอาํนาจในการพิจารณาคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนเป็น

ผูก้ระทาํความผดิเท่านนัตามทีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 11 ดงันี 

  พระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2534 บญัญติัว่า “ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั ง

ในคดี ดงัต่อไปนี 

  (1)  คดีอาญาทีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิ 

  (2)  คดีอาญาทีศาลซึงมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมาตามมาตรา 61 วรรคหนึง 

  (3)  คดีครอบครัว ไดแ้ก่คดีแพ่งทีฟ้องหรือร้องขอต่ศาลหรือกระทาํการใดๆในทางศาล

เกียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว แลว้แต่กรณี ซึงจะตอ้งบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

                                                             
65  Supreme Court of Japan.  (2006).  JUVENILE DELINQUENCY CASES.  Retrieved January 31,2012.  From: 

http://www.courts.go.jp/english/proceedings/juvenile.html 
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  (4)  คดีทีศาลจะตอ้งพิพากษาหรือสงัเกียวกบัตวัเด็กและเยาวชนตามบทบญัญติัของกฎ 

หมายซึงบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของศาลเยาวชนและครอบครัว” 

  อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 ส่งผล

ใหอ้าํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเปลียนแปลงไปพอสมควร นนัคือคดีความอาญาตามทีไดมี้

การบัญญติัฐานความผิดในพระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นันไม่ว่าผูใ้ดเป็นผูก้ระทาํ

ความผิดก็จะต้องตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเสมอ ทังนีตามทีปรากฏใน

มาตรา 5 ดงันี 

  พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 5 บญัญติัว่า “ให้ศาลทีมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี เวน้แต่ใน

จงัหวดัใดยงัมิไดเ้ปิดทาํการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึนใน

ศาลจงัหวดั ใหศ้าลจงัหวดัมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี” 

  จากบทบญัญติัดงักล่าวส่งผลให้ภายหลงัจากทีมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 ความผดิอาญาทีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนบางประเภท กล่าวคือ

เฉพาะทีมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจศาลเยาวชนและ

ครอบครัวเสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีทีเด็กหรือเยาวชน หรือผูใ้หญ่เป็นผูก้ระทาํความผิดก็ตาม แต่

สาํหรับฐานความผิดทีมิไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 นีก็ยงัตอ้ง

พิจารณาเกียวกบัตวัผูก้ระทาํความผดิว่าเป็นเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระทาํความผิด หรือเป็นกรณีที

ผูใ้หญ่เป็นผูก้ระทาํความผดิเช่นเดิม โดยหากเป็นกรณีทีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระทาํความผิดก็จะ

อยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว แต่หากเป็นกรณีทีผูใ้หญ่กระทาํความผิดก็จะอยู่

ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีตามปกติ 

  อยา่งไรก็ตาม ในภายหลงัจากมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

คือในพ.ศ.2553 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึงได้มีการแก้ไขเกียวกับเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวบางประการ โดยไดป้รากฏอยูใ่นมาตรา 10 ดงันี  

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 10 บญัญติัว่า “ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสงัใน

คดีดงั ต่อไปนี 

  (1)  คดีอาญาทีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิ 

  (2)  คดีอาญาทีศาลซึงมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึง 
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  (3)  คดีครอบครัว  

  (4)  คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ 

  (5)  คดีอืนทีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของศาลเยาวชนและครอบครัว” 

  จะเห็นไดว้่าตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (4) นนัไดเ้พิมประเภทคดีทีศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจ

ในการพิจารณาคือคดีคุม้ครองสวสัดิภาพซึงมีความหมายถึงคดีทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํ

การใดๆในทางศาลเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึงจะตอ้งบงัคบัตาม

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบ 

ครัว หรือกฎหมายอืนทีเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว โดยคดีในส่วน

ดงักล่าวนีมีลกัษณะเป็นคดีในส่วนอาญาหาใช่คดีในส่วนแพ่งแต่อย่างใดไม่66 แต่การเพิมอาํนาจ

พิจารณาในส่วนนีแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวก็หาทาํให้เกิดความเปลียนแปลงเกียวกบัศาลทีมี

อาํนาจพิจารณาคดีอาญาทีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด คงเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เดิมทีมีมาตามทีปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  และพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นนัเองคือ

จะตอ้งพิจารณาว่าผูก้ระทาํความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือเป็นผูใ้หญ่ เวน้แต่จะเป็นกรณีทีกระทาํ

ความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 เท่านนัทีจะตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจการพิจารณา

คดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเสมอ และเมือเป็นคดีอาญาทีจะต้องมีการพิจารณาคดีในศาล

เยาวชนและครอบครัวแลว้ก็จะต้องมีการดาํเนินกระบวนพิจารณาดีตามหลกัเกณฑ์ทีปรากฏใน

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเสมอ 

เวน้เสียแต่จะเป็นกรณีทีกฎหมายไดบ้ญัญติัว่าใหใ้ชว้ิธีการดงักล่าวสาํหรับจาํเลยหรือผูต้อ้งหาทีเป็น

เด็กหรือเยาวชนเท่านนั ดงันนัหากเป็นกรณีทีจาํเลยมิใช่เดก็หรือเยาวชน ศาลก็จะตอ้งนาํหลกัเกณฑ์

เกียวกบัการพิจารณาคดีลบัตามมาตรา 108 มาใช้บงัคับกบัการพิจารณาคดีอาญาดงักล่าวนีดว้ย 

เวน้เสียแต่ว่าศาลจะใชดุ้ลพินิจอนุญาตใหบุ้คคลอืนทีเกียวขอ้งกบัคดีซึงไม่ใช่บุคคลตาม (1) ถึง (6) 

เขา้ฟังการพิจารณาคดีไดเ้ท่านนั 
 
 

                                                             
66  สมชยั ฑีฆาอตุมากร.  (2554).  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ. 

2546.  หน้า 342. 
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บทที 4 

วิเคราะห์ความเหมาะสมในการยกเว้นไม่ใช้การพจิารณาคดีโดยเปิดเผยกรณี

ผู้ใหญ่เป็นจําเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 

 ตามทีได้กล่าวไวแ้ลว้ว่าโดยหลกัแลว้จาํเลยในคดีอาญาจะต้องได้รับการพิจารณา

คดีอาญาโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยอนัเป็นหลกัประกนัสิทธิของจาํเลยประการหนึงเวน้เสียแต่ว่า

เป็นไปเพือประโยชน์บางประการทีมีคุณค่าหรือนาํหนักทีเหนือกว่าสิทธิดงักล่าวของจาํเลยจึงจะ

สามารถใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดยลบัได ้ซึงการพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวที

แต่เดิมมีเฉพาะแต่กรณีทีจาํเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลทีมีสภาพเช่นเดียวกบัเด็กหรือเยาวชน

เท่านนัทีตกอยูใ่นเขตอาํนาจศาลดงักล่าวนันก็เป็นกรณีหนึงทีใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดยลบัเป็น

หลกั ทงันีเนืองจากการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวมุ่งเพือคุม้ครองสิทธิและสวสัดิ

ภาพของจาํเลยทีจะกลบัเขา้สู่สงัคมและอยูร่่วมกบับุคคลอืนไดใ้นอนาคตเป็นประการสาํคญัมากกวา่

การมุ่งทีจะลงโทษ ในบทนีผูเ้ขียนจะวิเคราะห์ถึงประเด็นอนัเกียวข้องกับการยกเวน้ไม่ใชก้าร

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยกบัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ซึงกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 ว่าการใชก้ารพิจารณาในลกัษณะดงักล่าวเป็นการส่งผลกระทบต่อสิทธิในการไดรั้บการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยของจาํเลยผูก้ระทาํความผิดหรือไม่ และเป็นการขดักบัทีปฏิบติัในสากล

อย่างไร นอกจากนีอีกประเด็นหนึงทีจะนํามาวิเคราะห์คือในส่วนของต้นเหตุแห่งการนําการ

พิจารณาคดีลบัมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิในลกัษณะดงักล่าว คือการทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 ได้กาํหนดขยายเขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวออกไปให้มีอาํนาจเหนือคดีที

ผูใ้หญ่เป็นผูก้ระทาํความผดินนัส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูใ้หญ่ และเป็นการ

ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของศาลเยาวชนและครอบครัวในลกัษณะใดบา้ง 

 

4.1  การยกเว้นไม่ใช้การพจิารณาคดีโดยเปิดเผยกรณผีู้ใหญ่เป็นจาํเลยตามพระราชบัญญัตคิุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 

 4.1.1  การพิจารณาคดีลบัโดยทวัไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในศาล

เยาวชนและครอบครัว 
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  ในเบืองตน้นนั โดยหลกัแลว้การพิจารณาคดีอาญาจะตอ้งทาํโดยเปิดเผย ซึงเป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรคแรก ซึงบญัญติัว่า “การพิจารณาและ

สืบพยานในศาลใหท้าํโดยเปิดเผยต่อหนา้จาํเลย เวน้แต่บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน” อนัหมายความว่าใน

การพิจารณาคดีอาญานนัจะตอ้งเปิดโอกาสใหส้าธารณชนสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้ไม่ว่า

จะเป็นผูที้ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือหรือไม่เกียวขอ้งกบัคดีก็ตาม และสือนันก็มีสิทธิทีจะรายงานข่าว

เกียวกบัการพิจารณาคดีดงักล่าวดว้ย โดยหลกัเกียวกบัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนนัไดป้รากฏเป็น

หลกัประกันในทางอาญาทีบัญญัติรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ และยงัได้บัญญัติไวใ้นประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกดว้ย 

  การพิจารณาคดีลบันนัเป็นขอ้ยกเวน้ของการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึงเป็นหลกัทวัไป

ในการพิจารณาคดีอาญาตามหลกัเปิดเผย โดยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัน 

หลกัเกณฑ์เกียวกบัการพิจารณาคดีลบัจะกระทาํลงได้ต้องเป็นไปตามทีบัญญัติไวใ้นประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 ซึงบญัญติัว่า ”ศาลมีอาํนาจสั งให้พิจารณาเป็นการลบั 

เมือเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคาํร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ตอ้งเพือประโยชน์แห่งความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกนัความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยั

ของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน” 

  เมือพิจารณาหลกัเกณฑต์ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 แลว้

จะเห็นไดว้่าในส่วนของเงือนไขในการทีจะมีการพิจารณาคดีลบัไดน้นั ตามทีไดเ้คยกล่าวไปในบท

ก่อนๆว่าจะตอ้งเป็นไปเพือคุม้ครองประโยชน์บางประการทีมีคุณค่าเหนือกว่าสิทธิทีจะไดรั้บการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยของจาํเลย สําหรับประโยชน์ทีเป็นหลกัทั วไปตามทีปรากฏในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานนัจะพบว่ามีอยู ่2 ประการ คือ 

  1)  เพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

  2)  เพือป้องความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน 

  สาํหรับประโยชน์ในการ”ป้องความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิให้

ล่วงรู้ถึงประชาชน”นนัคงเป็นคาํทีมีความหมายเขา้ใจไดไ้ม่ยาก และแมว้่ารัฐจะตอ้งมีหน้าทีในการ

แจง้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน และในอีกมุมหนึงก็ถือเป็นสิทธิของประชาชนทีจะสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูข่าวสารในส่วนทีเกียวขอ้งกบัรัฐได้1 แต่อยา่งไรก็ตามมิไดห้มายความว่าประชาชนจะมีสิทธิ

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดทุ้กประเภท หากเป็นเรืองทีสาํคญัอนัเกียวกบัความมนัคงของรัฐก็มีความ

จาํเป็นทีจะตอ้งปกปิดขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว และจาํเป็นทีจะตอ้งยกเวน้สิทธิของประชาชนใน

การเขา้ถึงขอ้มลูเหล่านนั  

                                                             
1 รัฐธรรมนูญ  มาตรา 56 
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  อยา่งไรก็ตาม ความหมายของ”ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

อนัเป็นประโยชน์อีกประการหนึงทีตามหลกัเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 177 ถือว่าอาจมีนาํหนกัเหนือสิทธิของจาํเลยทีจะไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผยนนั เป็นคาํที

ให้คาํจาํกดัความถึงความหมายได้ยากและถือว่าเป็นลกัษณะของกฎหมายทียืดหยุ่นโดยให้เป็น

อาํนาจของศาลทีจะใชดุ้ลพินิจว่ากรณีใดเป็นเรืองอนัเกียวกบัความสงเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชนเป็นกรณีๆไปและหากพิจารณาแลว้การป้องความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของ

ประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนนันก็มีลกัษณะเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกับความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชนประการหนึงในดา้นของการเมืองการปกครอง2  ดังนันในส่วนของ

ขอ้ยกเวน้ทีใหพิ้จารณาคดีลบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 นันก็มีขึน

โดยเป็นการเทียบประโยชน์กบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนเป็นหลกันนัเอง 

และเมือมีการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยแลว้จะส่งผลมิให้บุคคลภายนอกสามารถเขา้ฟังการ

พิจารณาคดีได ้คงเหลือแต่เฉพาะบุคคลทีกฎหมายอนุญาตจึงจะเขา้รับฟังการพิจารณาคดีได ้โดย

หลกัทวัไปนนัเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 ซึงบุคคลดงักล่าว

ไดแ้ก่ 

  1)  โจทกแ์ละทนาย 

  2)  จาํเลยและทนาย 

  3)  ผูค้วบคุมตวัจาํเลย 

  4)  พยานและผูช้าํนาญการพิเศษ 

  5)  ล่าม 

  6)  บุคคลผูมี้ประโยชน์เกียวขอ้งและไดรั้บอนุญาตจากศาล 

  7)  พนกังานศาลและเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัแก่ศาลแลว้แต่จะเห็นสมควร 

  นอกจากหลกัทวัไปเกียวกบัการพิจารณาคดีลบัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาแล้ว วิธีพิจารณาคดีในศาลชํานัญพิเศษ หรือศาลพิเศษศาลอืนก็มักจะมีการบัญญัติถึง

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดีลบัเอาไวด้ว้ย โดยอาจมีลกัษณะของประโยชน์ทีกฎหมายประสงค์จะ

คุม้ครองแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของคดีในแต่ละศาล  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวนนัก็เป็นศาลหนึงทีไดมี้การหลกัเกณฑเ์กียวกบัการพิจารณา

คดีลบัไวเ้ป็นพิเศษ โดยปรากฏตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 108 ส่วนตน้ทีไดบ้ญัญติัว่า “การพิจารณาคดีในศาลทีมี

                                                             
2  อกุฤษ มงคลนาวิน  หน้าเดิม. 
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อาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใหก้ระทาํเป็นการลบั และเฉพาะบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคดี

เท่านนัมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาคดีได.้..” 

  จะเห็นได้ว่าในศาลเยาวชนและครอบครัวนัน การพิจารณาคดีอาญาจะไม่สามารถ

กระทาํในลกัษณะทีเปิดเผยไดใ้นทุกกรณี ซึงรวมไปถึงการอ่านคาํพิพากษาของศาลทีจะตอ้งทาํเป็น

การลบัเช่นเดียวกนั อนัเป็นไปตามมาตรา 135 วรรคแรก ซึงบญัญติัว่า ”การอ่านคาํพิพากษาให้

กระทาํเป็นการลบั และให้นํามาตรา 108 มาบังคับใช้โดยอนุโลม” แต่สาํหรับในส่วนของคาํ

พิพากษาของศาลนนั แมจ้ะอ่านเป็นการลบัแต่ก็มีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการเปิดเผยใหส้าธารณาชน

ทราบและเขา้ถึงได ้อยา่งไรก็ตามในส่วนของการเปิดเผยนันก็ไดมี้หลกัเกณฑ์ทีออกมารองรับเพือ

คุม้ครองผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเด็กหรือเยาวชนไวใ้นมาตรา 136 ซึงบญัญติัว่า “ในการโฆษณาไม่

ว่าดว้ยวาจาหรือเป็นหนังสือซึงคาํพิพากษาหรือคาํสั งของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว หา้มมิใหร้ะบุชือ หรือแสดงขอ้ความ หรือกระทาํการดว้ยประการใดๆ อนัจะทาํให้รู้จกั

ตวัเด็กหรือเยาวชนซึงเป็นจาํเลยเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล”  

  ดงันนักรณีทีเป็นการพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวจะส่งผลให้เฉพาะ

บุคคลทีกฎหมายอนุญาต กล่าวคือบุคคลตามทีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 108 กาํหนดไวที้จะมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณา

คดีซึงรวมไปถึงฟังการอ่านคาํพิพากษาได ้อนัไดแ้ก่ 

  1)  จาํเลย ทีปรึกษากฎหมายของจาํเลย และผูค้วบคุมตวัจาํเลย 

  2)  บิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลทีจาํเลยอาศยัอยู ่

  3)  พนกังานศาล และเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัแลว้แต่ศาลจะเห็นสมควร 

  4)  โจทก ์และทนายโจทก ์

  5)  พยาน ผูช้าํนาญการพิเศษ และล่าม 

  6)  พนกังานคุมประพฤติ หรือพนกังานอืนของสถานพินิจ 

  7)  บุคคลอืนทีศาลเห็นว่าสมควรอนุญาต 

  สาํหรับในส่วนของบุคคลทีมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดีทัง 7 กลุ่มนี กลุ่มที 7 คือ”

บุคคลอืนทีศาลเห็นสมควรอนุญาต” เป็นคาํทีมีความหมายกวา้งแต่จะตอ้งเป็นบุคคลทีมีส่วนไดเ้สีย

ซึงแตกต่างจากบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 178 ทีให้เป็นอาํนาจ

เฉพาะของศาลทีจะอนุญาตใหบุ้คคลทวัไปสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีอาญาได ้โดยกรณีดงักล่าว

นนัมีลกัษณะเป็นขอ้ยกเวน้ของการพิจารณาคดีโดยลบัซึงเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผยอีกทีหนึง 

อยา่งไรก็ตาม แมบุ้คคลดงักล่าวทงั 7 กลุ่มนีจะมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้แต่ก็มิไดห้มายความ

ว่าสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิเด็ดขาดเพราะอาจมีในบางกรณีทีศาลสามารถกนับุคคลดงักล่าวนีออกไป
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นอกห้องพิจารณาได ้กรณีดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 110 

  หากพิจารณาแลว้ ลกัษณะการบญัญติักฎหมายเกียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีลบัใน

ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553 ซึงไดว้างหลกัเกณฑ์ให้ใชก้ารพิจารณาคดีลบัในการพิจารณาคดีอาญา

เสมอโดยให้เป็นดุลพินิจของศาลทีจะอนุญาตให้บุคคลบางจาํพวกเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดน้ันมี

ลกัษณะของการบญัญติักฎหมายทีไม่แตกต่างจากหลกัเกณฑที์ปรากฏในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดี

เกียวกบัการกระทาํความผดิของเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Juvenile Court ของรัฐ 

Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา, Youth Court ของประเทศองักฤษ หรือ Family Court ของประเทศ

ญีปุ่นซึงลว้นแลว้แต่ใชก้ารพิจารณาคดีลบัเป็นวิธีหลกัในการพิจารณาคดีอาญาซึงเด็กหรือเยาวชน

ตกเป็นจาํเลยในคดีทงัสิน ทงันีเพือวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กหรือ

เยาวชนทีตกเป็นจําเลยเป็นหลกันั นเอง ดังนันในเบืองต้นหากพิจารณาเฉพาะแต่ในส่วนของ

บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 แลว้ย่อมจะเห็นไดว้่าบทบัญญัติซึงเกียวข้องกับการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัในศาล

เยาวชนและครอบครัวของไทยนนัมีลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัทีปรากฏในสากลแลว้ แต่อาจจะมีความ

แตกต่างไปบา้งในส่วนทีเกียวขอ้งกบัสือกล่าวคือในบางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ

องักฤษทีหลกัเปิดเผยจะมีมิติทีเกียวขอ้งกบัสิทธิของสือเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยนนั แมศ้าลจะมีคาํสั งให้

ใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดยลบัหรือเป็นไปตามกรณีทีกฎหมายบญัญตัให้ใชก้ารพิจารณาคดีอาญา

โดยลบัเช่นตาม The Criminal Procedure Rules 2011 ขอ้ 37.2.1 (c) ของประเทศองักฤษทีมีการ

บญัญัติไวถึ้งบุคคลทีสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีในกรณีทีมีการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัใน 

Youth Court ไวว้่าตวัแทนของสือสารมวลชนนันสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดซึ้งสาํหรับใน

ประเทศไทยนนัอาจมิไดพิ้จารณาถึงมิติเกียวกบัสิทธิของสือเท่าใดนกั ซึงประเด็นทีเกียวขอ้งกบัสือ

นนันอกจากทีปรากฏในมาตรา 108 อนัเกียวขอ้งกบัการกาํหนดตวับุคคลทีมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณา

คดีไดแ้ลว้ ยงัมีผลถึงการรายงานข่าวของสือทีหา้มมิใหมี้การบนัทึกหรือเผยแพร่ภาพหรือเสียงของ

เด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผดิซึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 130 อีกดว้ย 

  จะเห็นได้ว่าทังในประเด็นทีเกียวข้องกับหลกัของการพิจารณาคดีทีจะต้องทาํโดย

เปิดเผยตามหลกัเปิดเผย รวมไปถึงขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผยหรือคือการพิจารณาคดีลบัทงัในส่วนที

เป็นการพิจารณาคดีลบัโดยทวัไป หรือทีเป็นไปในศาลเยาวชนและครอบครัวนันมีลกัษณะไม่ต่าง

ไปจากหลกัทงัในทางระหว่างประเทศ หรือหลกัทีปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ 
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  1)  ในกรณีทีเป็นการทวัไปนนั การพิจารณาคดีอาญาจะตอ้งทาํลงโดยเปิดเผย ซึงหลกั

ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัในทางอาญาประการหนึงซึงมีไวเ้พือคุม้ครองสิทธิของจาํเลยทีอาจจะ

ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในกระบวนการยติุธรรมจึงตอ้งใหสิ้ทธิแก่ประชาชนในการตรวจสอบการ

ใชอ้าํนาจตุลาการ3 กรณีดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทีปรากฏในขอ้ 10 และ 11 แห่งปฏิญญาสากลว่าดว้ย

สิทธิมนุษยชน รวมถึงตามหลกักฎหมายต่างประเทศ ดงัเช่นทีไดมี้การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง

สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

  2)  ตามระบบกฎหมายไทยและตามทีปรากฏในต่างประเทศนันถือว่าการพิจารณา

คดีอาญาโดยลบันนัเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย หาใช่รูปแบบของการพิจารณาในรูปแบบหลกั 

และจะใช้ไดก้็ต่อเมือเป็นกรณีทีกฎหมายกาํหนดเท่านัน โดยกรณีต่างๆทีกฎหมายแต่ละฉบบัจะ

กาํหนดหลกัเกณฑ์ให้ใชก้ารพิจารณาคดีลบันันจะพิจารณาถึงประโยชน์อืนทีกฎหมายฉบบันันๆ

ตอ้งการจะคุม้ครอง เช่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอนุญาตให้มีการพิจารณาคดี

ลบัได้เพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือป้องกัน

ความลบัอนัเกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน หรือตามพระราชบญัญติั

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นัน หากพิจารณา

ตามวตัถุประสงคข์องศาลเยาวชนและครอบครัวทีมีขึนเพือคุม้ครองประโยชน์ และสวสัดิภาพของ

เด็กและเยาวชนแลว้ การพิจารณาคดีลบัย่อมเป็นไปเพือตอบสนองวตัถุประสงค์ดงักล่าว ลกัษณะ

ของการเทียบประโยชน์ดงักล่าวนันไม่ต่างไปจากทียอมรับทงัในทางระหว่างประเทศ คือตามขอ้ 

14(1) แห่งกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966  หรือที

ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศ เช่นตามรัฐธรรมนูญของประเทศญีปุ่น เป็นตน้ ดงันันสาํหรับใน

ส่วนของบทบัญญัติเกียวกับการพิจารณาคดีอาญาโดยลบัตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นนั หากพิจารณาแต่เฉพาะเพียงแต่

ในพระราชบญัญติันีเท่านนัยอ่มไม่ปรากฏถึงลกัษณะทีผดิไปจากการใชข้อ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย

ซึงใชก้ารชงันาํหนกัเทียบประโยชน์ระหว่างคุม้ครองสิทธิของจาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาและ

ประโยชน์อืนๆ อีกทงัไม่แตกต่างไปจากการบญัญติัหลกักฎหมายของต่างประเทศทีใชก้ารพิจารณา

คดีอาญาโดยลบัเป็นหลกัเพือมุ่งเนน้การคุม้ครองจาํเลยทีเป็นเด็กหรือเยาวชนเป็นสาํคญัแต่อยา่งใด 

 4.1.2 ผลจากการยกเว ้นไม่ใช้การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยกรณีผู ้ใหญ่เป็นจําเลยตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

  หากถือว่าการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเป็นหลกัประกันอย่างหนึงของจาํเลยแลว้ การ

พิจารณาคดีลบัโดยไม่มีเหตุอนัสมควรยอ่มเป็นการละเมิดต่อสิทธิของจาํเลยทีไดรั้บการรับรองใน

                                                             
3  คณิต ณ นคร ก  เล่มเดิม.  หน้า 535. 
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ระดบัสากลและเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึง เนืองจากการทีเดิมการกาํหนดเขตอาํนาจศาล

เยาวชนและครอบครัวนันเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เพียงแต่ฉบบัเดียว4 ดงันนัสาํหรับในส่วนของคดีอาญา

จึงไม่มีโอกาสทีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่จะสามารถตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและจะตอ้งมาเป็นจาํเลยในคดีอาญาทีศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณาคดีได ้

อยา่งไรก็ตามเนืองจากการทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์เพิมเติม

อนัเป็นการขยายเขตอาํนาจศาลเยาวชนจากเดิม ใหมี้อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดว้ย5 จึงส่งผลให้ในปัจจุบนัศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณา

คดีอาญาทีผูใ้หญ่ตกเป็นจาํเลยเนืองจากกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

เพิมขึนมาอีกดว้ย 

  การทีพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติถึงเขตอาํนาจศาลในลกัษณะ

ดงักล่าวส่งผลให้ผูก้ระทาํความผิดอาญาตามทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดก้าํหนด

ฐานความผิดไวต้้องตกอยู่ภายใต้เขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวอนัจะส่งผลต่อวิธี

พิจารณาคดีอาญาของบุคคลดงักล่าวทีจะตอ้งใชว้ิธีพิจารณาเฉพาะของศาลเยาวชนและครอบครัว 

หรือก็คือเป็นไปตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และหมายความว่าการพิจารณาคดีทีเกียวกับความผิดตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นนัจะตอ้งใชก้ารพิจารณาคดีลบัในทุกกรณี 

  เมือพิจารณาลกัษณะของความผดิอาญาทีมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ 

พ.ศ. 2546 แลว้อาจแบ่งลกัษณะของความผดิไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

  1)  ความผดิทีมีคุณธรรมทางกฎหมายทีมุ่งในการคุม้ครองเด็กและเยาวชน อนัไดแ้ก่ 

  (1)  ความผดิตามมาตรา 78 อนักระทาํการฝ่าฝืนมาตรา 26 เช่น การกระทาํหรือละเวน้

การกระทาํอนัเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก, จงใจหรือละเลยไม่ให้สิงจาํเป็นแก่

การดาํรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กทีอยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกาย

หรือจิตใจของเด็ก เป็นตน้  

  (2)  ความผดิตามมาตรา 79 อนัไดแ้ก่ความผิดทีเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของเด็กหรือ

ผูป้กครองโดยมีเจตนาใหเ้กิดความเสียหาย และความผดิทีบุคคลอนัไดแ้ก่ เจา้ของ ผูป้กครองสวสัดิ

ภาพ และผูป้ฏิบติังานในสถานรับเลียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ 

                                                             
4  พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 
5 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 5 
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และสถานพฒันาและฟืนฟู ทาํร้ายร่างกายหรือจิตใจ กกัขงั ทอดทิง หรือลงโทษเด็กทีอยู่ในความ

ปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรง 

   (3)  ความผดิตามมาตรา 85 คือการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียน

หรือนกัศึกษาไม่ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

  2)  ความผดิทีมีคุณธรรมทางกฎหมายทีมุ่งคุม้ครองสิงอืน ไดแ้ก่ 

   (1)  ความผดิตามมาตรา 80 คือการขดัขวางการปฏิบติัหน้าทีของเจา้หน้าที ไม่ยอมส่ง

เอกสารแก่เจา้หนา้ที ไม่มา หรือไม่ยอมใหถ้อ้ยคาํ หรือใหถ้อ้ยคาํอนัเป็นเท็จต่อเจา้หนา้ที 

  (2)  ความผดิตามมาตรา 81 คือการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของศาลในการคุมประพฤติ หา้มเขา้

เขตกาํหนด หรือหา้มเขา้ใกลต้วัเด็ก 

  (3)  ความผดิตามมาตรา 82 คือ การจดัตงัหรือดาํเนินกิจการสถานรับเลียงเด็ก สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ หรือสถานพฒันาและฟืนฟูโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือใบอนุญาตถกูเพิกถอนหรือหมดอาย ุ

  (4)  ความผดิตามมาตรา 83 คือการทีเจา้ของหรือผูป้กครองสวสัดิภาพของสถานรับเลียง

เด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ หรือสถานพฒันาและฟืนฟูไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมาย 

  (5)  ความผดิตามมาตรา 84 คือการกระทาํการเป็นผูป้กครองสวสัดิภาพของสถานแรก

รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ หรือสถานพฒันาและฟืนฟ ูโดยไม่ไดรั้บการแต่งตงั 

  (6)  ความผดิตามมาตรา 86 คือการไม่ให้ความร่วมมือในการให้เจา้หน้าทีเขา้ไปตรวจ

สถานที 

  ความผดิทงั 2 ลกัษณะดงักล่าวนนั เมือไดว้ิเคราะห์แลว้ จะพบว่ามีปัจจยัทีเกียวขอ้งกบั

เด็กและเยาวชนเขา้มาเกียวขอ้งอยูใ่นทุกฐานความผดิ เช่นสาํหรับความผดิทีมีคุณธรรมทางกฎหมาย

ทีมุ่งคุม้ครองสิงอืนนัน ตามมาตรา 85 อนัเกียวกบัการยุยง ส่งเสริมให้มีการกระทาํผิด ก็ตอ้งได้

ความว่าเป็นการยุยง ส่งเสริมนักเรียนหรือนักศึกษา หรือความผิดทีกระทาํต่อเจา้หน้าทีของรัฐที

ปฏิบติัหนา้ที เช่นตามมาตรา 80 หรือมาตรา 86 ก็ลว้นแต่มีปัยจยัทีเกียวขอ้งเด็กในทางออ้ม  แต่ทว่า

เพียงการทีกฎหมายซึงไดบ้ญัญติัความผดิอาญาดงักล่าวนนัมุ่งคุม้ครองเด็กและเยาวชนนันส่งผลให้

จาํเลยตอ้งเสียสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนนัเป็นเหตุผลทีสมควรหรือไม่ เพราะการ

พิจารณาคดีโดยเปิดเผยนันเป็นสิทธิประการหนึงของจาํเลยทีจะพึงจะได้รับในกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาและมีลกัษณะเป็นสิทธิสากลอนัไดรั้บการรองรับทงัในระดบัระหว่างประเทศว่า

เป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึง แมจ้ะถือว่าสิทธิดังกล่าวนันอาจถูกยกเวน้ได้แต่ก็จะต้องเป็น

ลกัษณะของการชงันาํหนกัประโยชน์ว่าระหว่างประโยชน์ทีกฎหมายคุม้ครอง กบัสิทธิในการไดรั้บ
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การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยของจาํเลย สิงใดมีคุณค่าทีควรไดรั้บการคุม้ครองมากกว่า รวมถึงจะตอ้ง

ใชข้อ้ยกเวน้ดงักล่าวในลกัษณะทีจาํกดัอีกดว้ย 

  การทีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 กาํหนดใหก้ารพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวนนัจะตอ้งทาํเป็นการ

ลบันันเนืองจากเป็นการตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของศาลเยาวชนและครอบครัวทีมุ่งคุม้ครอง

สวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน ดงันันในเบืองตน้หากผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่จะตอ้งตกอยู่

ภายใต้เขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวก็ไม่ควรทีจะใช้การพิจารณาคดีลบักับบุคคล

ดงักล่าว เพราะนอกจากจะไม่เป็นการตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของศาลเยาวชนและครอบครัว

แลว้ยงัเป็นการกระทาํทีเป็นการละเมิดสิทธิของจาํเลยทีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยอีก

ประการหนึง และหากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วลักษณะความผิดอาญาทีมีการบัญญัติไว ้ใน

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กพ.ศ. 2546 นนัก็หาไดมี้ลกัษณะทีแตกต่างจากความผิดอาญาทีปรากฏ

ในประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด เช่นความผิดฐานไม่ส่งเอกสารหรือไม่ให้ถอ้ยคาํ แต่ผลจาก

การบญัญติัเขตอาํนาจศาลในลกัษณะดงักล่าวนีกลบัส่งผลใหก้ลายเป็นว่าจาํเลยทีถกูฟ้องคดีความผดิ

เกียวกบัพระราชบญัญติัคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ตอ้งตกอยู่ภายใตก้ารพิจารณาคดีลบั แต่จาํเลยที

กระทาํความผดิตามประมวลกฎหมายอาญากลบัไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามหลกัเปิดเผย 

  หากพิจารณาจากการพิจารณาคดีในศาลของต่างประเทศแลว้ โดยหลกัแลว้ปัญหา

ดงักล่าวนียอ่มไม่อาจเกิดขึนไดเ้พราะจากทีไดศึ้กษาในบทที 3 เกียวกบัในส่วนของเขตอาํนาจของ

ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิแลว้ไม่อาจมีกรณีทีศาลดงักล่าวที

ไดก้ล่าวไปมีอาํนาจพิจารณาในความผดิทีผูใ้หญ่เป็นผูก้ระทาํและตอ้งตกเป็นจาํเลยได ้จริงอยู่ทีแต่

เดิมใน Family Court ของประเทศญีปุ่นอาจเกิดกรณีทีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ตอ้งตกเป็น

จาํเลยทีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีใน Family Court ไดเ้นืองจากกระทาํความผิดทีเกียวขอ้งกบั

กฎหมายทีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชน แต่อยา่งไรก็ตามก็ไดมี้การวางหลกัเกณฑ์

ไวที้จะไม่ใช้วิธีพิจารณาคดีของเด็กหรือเยาวชนกับผูใ้หญ่ทีตกเป็นจาํเลย ดังนันแมว้่าแต่เดิม

ผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูใ้หญ่อาจตกเป็นจาํเลยใน Family Court ไดก้็ไม่อาจใชก้ารพิจารณาคดีลบั

กบับุคคลดงักล่าวอนัเป็นการจาํกดัสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยของ

บุคคลนนัได ้

  เมือวิเคราะห์ลกัษณะความผดิตามทีไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 จะพบว่าอาจมีกรณีทีเด็กหรือเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีไดใ้น 2 รูปแบบ 

คือ 

  1)  มีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นพยาน 
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  2)  มีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นจาํเลย 

  ลกัษณะของการทีเด็กหรือเยาวชนทีเขา้ร่วมการพิจารณาคดีทงัใน 2 ลกัษณะดงักล่าว 

เมือวิเคราะห์ถึงการคุม้ครองเด็กและเยาวชนตามทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาโดยทวัไป และตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 แลว้จะพบว่าบทบญัญติัทีเป็นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนอยูด่งันี 

   1)  ในกรณีทีมีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นพยาน 

   กรณีทีเด็กหรือเยาวชนมีส่วนร่วมในลกัษณะของพยานนีอาจเนืองมาจากการทีเด็กหรือ

เยาวชนนนัมีส่วนเกียวขอ้งในคดีในฐานะทีเป็นผูเ้สียหาย หรืออาจเป็นพยานทีไดรู้้เห็นเหตุการณ์ก็

เป็นได้ การคุ้มครองเด็กและเยาวชนทีเป็นพยานนีปรากฏหลกัเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสาม มาตรา 172 ตรี และมาตรา 177 ดงันี 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสาม บญัญัติว่า “ในการ

สืบพยาน เมือไดพิ้เคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ อนามยั ภาวะแห่งจิตใจของพยานหรือความ

เกรงกลวัทีพยานมีต่อจาํเลยแลว้ จะดาํเนินการโดยไม่ใหพ้ยานเผชิญหน้าโดยตรงกบัจาํเลยก็ได ้ซึง

อาจกระทาํโดยใชโ้ทรทศัน์วงจรปิด สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอืนตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ

ประธานศาลฎีกา และจะให้สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอืนทีพยาน

ไวว้างใจดว้ยก็ได”้ 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี บญัญติัว่า “เวน้แต่ในกรณีที

จาํเลยอา้งตนเองเป็นพยาน ในการสืบพยานทีเป็นเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปี ใหศ้าลจดัให้พยานอยู่ใน

สถานทีทีเหมาะสมสาํหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี 

  (1)  ศาลเป็นผูถ้ามพยานเอง โดยแจ้งให้พยานนันทราบประเด็นและขอ้เท็จจริงซึง

ต้องการสืบแลว้ให้พยานเบิกความในข้อนันๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห์ก็ได ้

  (2)  ใหคู้่ความถาม ถามคา้น หรือถามติงผา่นนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ 

ในการเบิกความของพยานดงักล่าวตามวรรคหนึง ใหมี้การถ่ายทอดภาพและเสียงไปยงัหอ้งพิจารณา

ดว้ย และเป็นหนา้ทีของศาลทีจะตอ้งแจง้ใหน้กัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ทราบ 

  ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึง ถา้ศาลเห็นสมควรหรือถา้พยานทีเป็นเด็กอายุไม่เกิน

สิบแปดปีหรือคู่ความฝ่าย ใดฝ่ายหนึงร้องขอโดยมีเหตุผลอนัสมควรซึงเมือพิจารณาแลว้เห็นว่าจะ

เป็นผล ร้ายแก่เด็กถา้ไม่อนุญาตตามทีร้องขอ ให้ศาลจดัให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคาํให้การ

ของผูเ้สียหายหรือพยานทีเป็น เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีทีไดบ้นัทึกไวใ้นชนัสอบสวนตามมาตรา  

133 ทวิ หรือชนัไต่สวนมลูฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความและในกรณีเช่นนีให้ถือ
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สือภาพและเสียงคาํให้การของพยานดงั กล่าวเป็นส่วนหนึงของคาํเบิกความของพยานนันในชนั

พิจารณาของศาล โดยใหคู้่ความถามพยานเพิมเติม ถามคา้นหรือถามติงพยานได ้ทงันี เท่าทีจาํเป็น

และภายในขอบเขตทีศาลเห็นสมควร 

  ในกรณีทีไม่ไดต้วัพยานมาเบิกความตามวรรคหนึงเพราะมีเหตุจาํเป็นอย่างยิงให้ ศาล

รับฟังสือภาพและเสียงคาํใหก้ารของพยานนนัในชนัสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ หรือชนัไต่สวน

มลูฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง เสมือนหนึงเป็นคาํเบิกความของพยานนนัในชนัพิจารณาของศาล 

และใหศ้าลรับฟังประกอบพยานอืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได”้ 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 บญัญติัว่า “ศาลมีอาํนาจสั งให้

พิจารณาเป็นการลบั เมือเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคาํร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ตอ้งเพือ

ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือเพือป้องกนัความลบัอนั

เกียวกบัความปลอดภยัของประเทศมิใหล่้วงรู้ถึงประชาชน” 

   หลกัเกณฑต์ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 และมาตรา 172 ตรี

นนัมิใช่หลกัอนัเกียวขอ้งกบัการพิจารณาคดีตามหลกัเปิดเผย แต่เป็นการคุม้ครองสิทธิของพยานที

อาจไม่ต้องเบิกความในศาล หรือเบิกความต่อหน้าจาํเลย โดยสําหรับบทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 วรรคสามนันมีลกัษณะเป็นหลกัทวัไปทีสามารถใชไ้ด้

ทงักบัพยานทีเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือพยานในลกัษณะอืนๆทีเป็นบุคคลทีมีสภาพจิตใจเปราะบาง 

อ่อนแอ ทงันีเนืองจากบทบญัญติัมาตรา 177 วรรคสามนีบัญญติัขึนเพือเป็นการอนุวติัการตราม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (6) ทีมุ่งคุม้ครองสิทธิของ “เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพิ้การ หรือ

ทุพพลภาพ...”6 และสาํหรับบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี 

นันเป็นบทบญัญติัซึงกฎหมายบงัคบัศาลให้ตอ้งปฏิบติัโดยเสมอ7 ซึงหากวิเคราะห์ถึงหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวแลว้จะพบว่าหากเด็กหรือเยาวชนนนัเป็นพยานซึงจะตอ้งเบิกความในการพิจารณาคดี ใน

เบืองตน้ศาลอาจจดัให้เด็กหรือเยาวชนดงักล่าวอยู่ในสถานทีอืนทีศาลจดัไวอ้นัเป็นทีทีเหมาะสม

และทาํการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยงัหอ้งพิจารณาคดี โดยการถามพยานนนัอาจทาํโดยการทีศาล

เป็นผูถ้ามเอง หรือใหคู้่ความถามผา่นนกัจิตวิทยา หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ หรืออีกลกัษณะหนึงซึง

เป็นกรณีทีจะตอ้งไดค้วามว่าอาจเกิดผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชน ศาลอาจใหใ้ชสื้อภาพและเสียงทีไดมี้

การบนัทึกไวใ้นชนัสอบสวนมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในชนัพิจารณาคดีก็ได ้ 

   นอกจากการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนในการทีจะไม่ตอ้งเบิกความในห้องพิจารณาคดี

แลว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 ซึงไดว้างหลกัเกณฑ์เกียวกบัการ

                                                             
6  ธานิศ เกศวพิทกัษ.์  (2554).  คาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2.  หน้า 277. 
7  แหล่งเดิม.  หน้า 286. 
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พิจารณาคดีลบัไวย้งัไดเ้ปิดโอกาสให้ใช้การพิจารณาคดีลบัได้ในกรณีทีเป็นไปเพือความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนซึงคาํดงักล่าวนีเป็นคาํทีมีความหมายกวา้ง ศาลจึงอาจ

อนุญาตใหใ้ชก้ารพิจารณาคดีลบัในส่วนของการพิจารณาคดีทีเด็กหรือเยาวชนตอ้งเบิกความเป็น

พยานได ้และนอกจากนี การตีความของศาลฎีกาเกียวกบัการพิจารณาคดีลบัตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 นนัศาลยงัตีความขยายไปถึงทีว่าหากมีการอนุญาตใหพิ้จารณาคดี

ลบัแลว้ ศาลอาจไม่กล่าวถึงเรืองบางประการไวใ้นคาํพิพากษาไดอี้กดว้ย8 ดงันนัจากหลกัเกณฑท์งั 2 

ประการดังกล่าวจะพบไดว้่าโดยทวัไปแลว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้มี

บทบญัญติัทีเป็นการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนทีตอ้งเป็นพยานในคดีอาญาในศาลทีมีอาํนาจพิจารณา

คดีอาญาตามปกติ ทีจะไม่ใหเ้ด็กหรือเยาวชนตอ้งปรากฏตวัท่ามกลางประชาชนอยู่ในห้องพิจารณา

คดีอยูอ่ยา่งเหมาะสมแลว้ 

  2)  ในกรณีทีมีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นจาํเลย 

   สาํหรับกรณีทีเด็กหรือเยาวชนต้องมีส่วนร่วมในคดีในลกัษณะของจาํเลยนัน ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองไวเ้ป็นพิเศษ

ดงัเช่นกรณีทีเด็กหรือเยาวชนเกียวพนัเป็นพยานในคดีดงัทีกล่าวไปขา้งตน้ คงมีเพียงแต่หลกัเกณฑ์

เกียวกบัการตงัทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 วรรคแรก9

เท่านนั และจะนาํหลกัเกณฑเ์กียวกบัการทีเด็กหรือเยาวชนจะไม่ตอ้งเบิกความในห้องพิจารณาคดี

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี มาปรับใชก้็ไม่ได ้เนืองจากบทบญัญติั

ดงักล่าวจะไม่ใชก้บักรณีทีจาํเลยอา้งตนเองเป็นพยาน เหตุผลทีไม่มีการบญัญติัหลกัเกณฑ์ในการ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนทีเป็นจาํเลยไวเ้ป็นพิเศษในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานันก็

เนืองจากสาเหตุทีไม่มีความจาํเป็นในการบญัญัติกฎหมายในลกัษณะดงักล่าว เนืองจากหากเป็น

กรณีทีเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดก็จะตอ้งเป็นกรณีทีเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิดนัน

จะตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวขนและครอบครัว และจะตอ้งใช้

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกบัเด็กหรือเยาวชนทีถูกฟ้องเป็นจาํเลยอยู่แลว้ ซึงในกรณีนีก็

จะตอ้งใชก้ารพิจารณาคดีลบั ตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 108 ในทุกกรณี 

                                                             
8  คาํพิพากษาฎีกาที 1740/2518 
9  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ ในคดีทีมีอตัราโทษประหารชีวิต หรือใน

คดีทีจาํเลยมีอายไุม่เกนิสิบแปดปีในวนัทีถูกฟ้องต่อศาล ให้ศาลถามจาํเลยวา่มีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มีกใ็ห้ศาลตงัทนายความ

ให้” 
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  ดงันนัในส่วนของลกัษณะของความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นี 

หากไม่มีการบญัญติัขยายเขตอาํนาจศาลให้ทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจ

พิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี กฎหมายทีมีอยู่แต่เดิมไม่ว่าจะเป็นหลกัทั วไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก็มีบทบญัญติัทีสามารถใชใ้นการคุม้ครองสิทธิ และ

สวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนทีจะต้องเข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นีไดอ้ยู่แลว้ การทีพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญติัให้

คดีอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตอ้งตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชน

และครอบครัวจึงมิไดเ้ป็นการเพิมระดบัความคุม้ครองใหก้บัเด็กหรือเยาวชนจากทีกฎหมายบญัญติั

ใหมี้มาแต่เดิมแต่อยา่งใด 

  ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงอาจสรุปในเบืองตน้ไดว้่า แมจ้ะไม่ตอ้งมีการบญัญติัให้ศาลตอ้งใช้

การพิจารณาคดีลบัในกรณีของทีผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูใ้หญ่กระทาํความผิดตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หลกัทวัไปทีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานันก็เป็น

หลกักฎหมายทีสามารถใชใ้นการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนทีจะตอ้งเขา้ร่วมในกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาในชนัศาลอยู่แลว้ ประกอบกบัการทีความผิดอาญาตามพระราชบญัญติัดงักล่าวนันไม่

จาํเป็นทีจะต้องมีเด็กหรือเยาวชนเข้ามาเกียวข้องในทุกกรณี เช่นในฐานความผิดทีกระทาํต่อ

เจ้าหน้าทีของรัฐ เช่นการไม่ยอมให้ถอ้ยคาํต่อเจ้าหน้าที หรือการขัดขวางการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ที แมค้วามความผดิดงักล่าวจะมีขึนเพือเป็นการคุม้ครองเด็กและเยาวชนในทางออ้มแต่ก็ไม่

จาํเป็นทีว่าจะตอ้งมีเด็กหรือเยาวชนเขา้ร่วมในการพิจารณาคดีเพราะมีลกัษณะเป็นความผิดต่อรัฐที

รัฐเป็นผูเ้สียหาย ดงันนัการกาํหนดใหต้อ้งใชก้ารพิจารณาคดีลบักบักรณีดงักล่าวยอ่มเป็นการขดัต่อ

หลกัเปิดเผย เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกประการ

หนึง 

 

4.2  ผลของการกาํหนดเขตอาํนาจศาลตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 แต่เดิมนนั ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534ไดก้าํหนดให้ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวมีเขตอาํนาจศาลเพือคดีดงัต่อไปนี 

 1)  คดีอาญาทีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิ 

 2)  คดีอาญาทีศาลซึงมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมาตามมาตรา 61 วรรคหนึง 
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 3)  คดีครอบครัว ไดแ้ก่ คดีแพ่งทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทาํการใดๆในทาง

ศาลเกียวกับผูเ้ยาวห์รือครอบครัว แลว้แต่กรณี ซึงจะต้องบงัคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์

 4)  คดีทีศาลจะต้องพิพากษาหรือสั งเกียวกับตัวเด็กและเยาวชนตามบทบัญญัติของ

กฎหมายซึงบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ต่อมาในพ.ศ.2553 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึงไดมี้การแกไ้ขเกียวกบัเขตอาํนาจของศาลเยาวชน

และครอบครัวบางประการ โดยไดป้รากฏอยูใ่นมาตรา 10 ดงันี  

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 10 บญัญติัว่า “ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสงัใน

คดีดงัต่อ ไปนี 

  (1)  คดีอาญาทีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผดิ 

  (2)  คดีอาญาทีศาลซึงมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึง 

  (3)  คดีครอบครัว  

  (4)  คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ 

  (5)  คดีอืนทีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของศาลเยาวชนและครอบครัว” 

  จะเห็นไดว้่าตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553 เขตอาํนาจของเยาวชนและครอบครัวในส่วนของคดีอาญานันจะมีแต่

เฉพาะกรณีทีเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลซึงมีอายุไม่เกินยีสิบปีบริบูรณ์ แต่มีร่างกาย สติปัญญา 

สุขภาพ ภาวะแห่งจิตหรือนิสัยในสภาพเดียวกันกบัเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดเท่านัน การ

กาํหนดเขตอาํนาจศาลในลกัษณะดงักล่าวนีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั Juvenile Court, Youth Court 

หรือ Family Court ทีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที 3  และสะทอ้นให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของศาลเยาวชน

และครอบครัวทีมีขึนเพือสงเคราะห์และคุ้มครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงเพือ

อาํนวยความยติุธรรมในการกาํหนดโทษโดยคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล10 

  อยา่งไรก็ตามการมีผลบงัคบัใชข้องพระราชบญัญติัคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 นนัไดส่้งผล

ให้เขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวถูกขยายออกไป แตกต่างจากทีได้มีการบัญญัติไวใ้น

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดย

ใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอาํนาจเหนือคดีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึง

เป็นไปตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 5 ดงันี 

                                                             
10  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า 80. 
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  พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 5 บญัญติัว่า “ให้ศาลทีมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี เวน้แต่ใน

จงัหวดัใดยงัมิไดเ้ปิดทาํการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึนใน

ศาลจงัหวดั ใหศ้าลจงัหวดัมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี” 

   กรณีดงักล่าวนีจึงส่งผลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอาํนาจเหนือคดีทีผูก้ระทาํ

ความผิดเป็นผูใ้หญ่ตามไปเพราะสภาพของความผิดอาญาทีมีการบัญญติัไวใ้นพระราชบญัญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นนั โดยมากแลว้เป็นความผดิทีผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ เช่นการ

กระทาํทารุณกรรมต่อเด็ก การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัเด็กหรือผูป้กครอง หรือการตงัสถานรับเลียง

เด็กโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การบญัญติักฎหมายใหมี้ผลเป็นการขยายเขตอาํนาจ

ศาลเยาวชนและครอบครัวดงักล่าวหาไดมี้การบญัญติัถึงในส่วนของวิธีพิจารณาคดีทีใชก้บัผูก้ระทาํ

ความผดิทีจะตอ้งตกเป็นจาํเลยในศาลเยาวชนและครอบครัวว่าจะตอ้งใชว้ิธีพิจารณาแตกต่างไปแต่

อยา่งใด กรณีดงักล่าวจึงส่งผลใหเ้มือผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที

เป็นผูใ้หญ่ถูกฟ้องเป็นจาํเลยต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับของ

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึง

ส่งผลให้ต้องใช้วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกับจําเลยดังกล่าว ซึงหากพิจารณา

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ทีได้

มีการประกาศใชภ้ายหลงัจากทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดก้าํหนดใหมี้การขยายเขต

อาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวใหมี้เหนือ”คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ” ซึงมีความหมายถึงคดีทีฟ้อง

หรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ ในทางศาลเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลใน

ครอบครัว ซึงจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวหรือกฎหมายอืนทีเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก

หรือบุคคลในครอบครัว11 และสาํหรับคดีในลกัษณะดงักล่าวนีให้เป็นอาํนาจของประธานศาลฎีกา

ในการออกขอ้บงัคบัเกียวกบัวิธีพิจารณาคดีดงักล่าว12 แต่เมือพิจารณาถึงความหมายของคดีคุม้ครอง

สวสัดิภาพแลว้ไม่มีความหมายถึงในส่วนของคดีอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ทีไดมี้การกาํหนดความผดิและโทษไว ้เพราะความผดิอาญาทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าว

นีบางฐานความผดิก็หาไดเ้กียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กแต่อย่างใด ซึงในส่วนของความผิด

ทางอาญานีก็น่าจะยงัคงตกอยู่ภายใต้การพิจารณาคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

                                                             
11  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 10 
12  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 171 
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ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ตามปกติ และอาศยัอาํนาจของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 5 เพือใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณา

คดีเช่นเดิม 

  สาํหรับทีมาและเหตุผลของบทบญัญติัมาตรา 5 แห่ง พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.

2546 ทีไดก้าํหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอาํนาจเหนือคดีตามพระราชบญัญติันีนันเมือ

ยอ้นไปพิจารณาถึงในการจดัทาํร่างพระราชบญัญติัฉบบันีซึงแต่เดิมคือร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง

สวสัดิภาพและส่งเสิรมความประพฤติเด็ก พ.ศ. ... แลว้นันจะพบว่าบทบญัญติัทีกาํหนดให้คดีตาม

พระราชบญัญติันีตอ้งตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนันมีมาตงัแต่ในร่าง

แรกทีถูกจัดทาํขึนโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ แต่

อยา่งไรก็ตามสาํหรับในส่วนของบทบญัญติัมาตรานีซึงในร่างพระราชบญัญติัจะอยู่ในมาตรา 92 

นนัในชนัการจดัทาํก็หาไดป้รากฏถึงเหตุผลแต่อยา่งใดว่าเพราะเหตุใดจึงไดก้าํหนดให้ศาลเยาวชน

และครอบครัวเป็นศาลทีมีอาํนาจเหนือคดีดงักล่าวนีในทุกกรณี ในชนัประชุมคณะทาํงานปรับปรุง

ร่างกฎหมายนันมีเพียงยกมาตรานีขึนมาพิจารณาเฉพาะแต่ในประเด็นทีว่าควรตัดในส่วนที

บทบญัญติัมาตรานีกาํหนดให้นาํวิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวมาใชใ้นศาลจงัหวดั

โดยอนุโลม13ออกไปเท่านนัเนืองจากว่าอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบติัได ้โดยหาไดมี้การวิเคราะห์ถึง

ความเหมาะสมหรือสาเหตุทีกาํหนดเขตอาํนาจศาลไวใ้นลกัษณะเช่นนีแต่อยา่งใด14นอกจากนีในชนั

ของคณะกรรมการกฤษฎีกานนั บทบญัญติัในมาตรานีก็หาไดรั้บความสนใจหรือใหค้วามสาํคญัใน

การพิจารณาแต่อย่างใดทงัๆทีเป็นบทบญัญติัซึงมีผลกระทบต่อจาํเลยซึงเป็นผูใ้หญ่เป็นอย่างมาก 

โดยในชนัของคณะกรรมการกฤษฎีกานนับทบญัญติัตามมาตรานีถกูยกขึนมาพิจารณาแต่เฉพาะใน

ส่วนของการแกไ้ขถอ้ยคาํจาก”พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2546” เป็น”

กฎหมายว่าด้วยการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัว ”แทน15 และอีกประเด็นหนึงคือการ

เปลียนแปลงเลขมาตราเท่านนั16 ซึงในชนัพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานีปรากฏถึงเหตุผล

                                                             
13  ร่างพระราชบญัญติัฉบบันีซึงแต่เดิมคือร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสวสัดิภาพและส่งเสิรมความประพฤติเด็ก พ.ศ. 

... มาตรา 92 บญัญติัวา่ “ให้ศาลทีมีอาํนาจตามพระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2546 มีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี เวน้แต่ในจงัหวดันนัยงัมิไดจ้ดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและ

ครอบครัวขึนในศาลจงัหวดั ให้ศาลจงัหวดัมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี และให้นาํวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัวมาใชใ้นศาลจงัหวดัโดยอนุโลม” 
14  รายงานการประชุมคณะทาํงานปรับปรุงร่างกฎหมายเกยีวกบัการสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน 

ครังที 1/2542 วนัที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 1 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

เยาวชนแห่งชาติ 
15  รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที 9) ครังที 12 (2/2543) 19/2543 วนัพฤหสัที 5 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
16  รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที 9) ครังที 17 (7/2544) 24/2543 วนัพฤหสัที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
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ในการเพิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวนีก็คือ”เพือให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาคดีตามกฎหมายนี”17 นอกจากนีแลว้ก็หาปรากฏเหตุผลอืนๆอีกแต่อยา่งใด 

  นอกจากในชนัการจดัทาํร่างพระราชบญัญติัแลว้ยงัปรากฏว่ามีรายงานการวิจัย เรือง 

กฎหมายคุม้ครองเด็กถกูกระทาํทารุณกรรมจากผูป้กครองซึงเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการคุม้ครองเด็กไวโ้ดยให้แกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัจดัตงั

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2546 (ซึงมีผลบงัคบัใชใ้น

ขณะนัน) เพือให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีมีอาํนาจพิจารณาคดีคุ้มครองสวสัดิภาพบุคคลใน

ครอบครัว ควรมีพระราชบญัญติัคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กเพือกาํหนดใหฝ่้ายบริหารเขา้ดูแลและแกไ้ข

ฟืนฟเูด็กทีถูกกระทาํทารุณกรรม18 ซึงขอ้เสนอในส่วนทีให้มีการแกไ้ขพระราชบญัญติัจดัตงัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2546ให้มีอาํนาจเหนือคดี

คุ้มครองสวสัดิภาพนันก็ได้ประสบความสําเร็จในปัจจุบันโดยปรากฏในพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 และในส่วน

ของพระราชบัญญติัคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กซึงตามภาคผนวกในรายงานการวิจัยฉบับนีคือร่าง

พระราชบญัญติัคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก พ.ศ. ... ก็ไดมี้การจดัทาํเป็นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 ซึงลว้นแลว้แต่มีบทบญัญติัทีใหค้ดีตามพระราชบญัญติันีตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของ

ศาลเยาวชนและครอบครัวทงัสินซึงหากพิจารณาแลว้การทีให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจ

เหนือคดีตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นันก็คงจะพออนุมานได้ว่าเป็นไปเพือ

วตัถุประสงค์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนเป็นหลกัเสียมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการบัญญัติ

กฎหมายในลกัษณะดงักล่าวนีทีใหค้ดีทุกประเภทตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัว

นนักลบัส่งผลกระทบต่อผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ซึงในประเด็นนีหามีผูใ้ดยกขึนพิจารณาแต่

อยา่งใด 

  หากพิจารณาแลว้ ลกัษณะของการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวนันมุ่งทีจะคุม้ครอง

สิทธิของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผดิเป็นหลกั จะเห็นไดจ้ากการทีบทบญัญติัต่างๆทีไดมี้การ

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ทีไดบ้ญัญติัไวใ้หมี้ลกัษณะแตกต่างไปจากทีปรากฏไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา เช่น 

                                                             
17  ตารางเปรียบเทียบประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที 294 และประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที 132 กบัร่าง

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ... ทีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ 
18  วชัรินทร์ ปัจเจกวิญ ูสกุล.  (2545). รายงานการศึกษาวิจัย เรือง กฎหมายคุ้มครองเดก็ผู้ถกูกระทาํทารุณกรรมจาก

ผู้ปกครอง.  สืบคน้เมือ 13 พฤษภาคม 2555.  จาก: http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com 

_content&task=view&id=234&Itemid=11 
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  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 103 บญัญติัว่า “หา้มมิใหใ้ชเ้ครืองพนัธนาการแก่เด็กในระหว่างเวลาทีจาํเป็นตอ้ง

ควบคุมเด็กไวเ้พือการพิจารณาคดี เวน้แต่ในคดีทีมีขอ้หาว่าเด็กกระทาํความผิดทีมีอตัราโทษอย่าง

สูงกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกเกินสิบปี” 

  บทบัญญัติในลักษณะทีมีว ัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเด็ก ทีได้บัญญัติไว ้ใน

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553นัน

ปรากฏในอีกหลายมาตรา ซึงโดยหลกัแลว้จะปรากฏคาํว่า “เด็กหรือเยาวชน” ปรากฏอยู่ เช่น “การ

พิจารณาคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลย” ตามทีได้ปรากฏในมาตรา 10719 หรือ “เพือ

ประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลย” ตามมาตรา 11120 เป็นตน้ 

จากการบญัญติักฎหมายในลกัษณะดงักล่าวนนัส่งผลต่อกรณีของคดีทีผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูใ้หญ่

ตอ้งตกเป็นจาํเลยในศาลเยาวชนและครอบครัวว่าศาลไม่อาจใชบ้ทบญัญติัดงักล่าวกบัการพิจารณา

คดีทีผูใ้หญ่เป็นจาํเลยในศาลเยาวชนและครอบครัวได้ แต่จะต้องใช้บทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ 

  อยา่งไรก็ตามบทบญัญติัในลกัษณะทีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองเด็กทีไดบ้ญัญติัไว้

ในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

นนัหาไดบ้ญัญติัโดยปรากฏคาํว่า“เด็กหรือเยาวชน”ในทุกกรณีไม่ ในบางมาตรานันก็หาไดป้รากฏ

คาํว่า“เด็กหรือเยาวชน”อยู่ ซึงในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการพิจารณาคดีนันปรากฏบทบญัญติัทีเป็น

ขอ้ยกเวน้หลกัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดงันี 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 23 บญัญติัว่า “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 24 ศาลเยาวชนและครอบครัวตอ้งมีผูพิ้พากษา

ไม่นอ้ยกว่าสองคน และผูพิ้พากษาสมทบอีกสองคนซึงอย่างน้อยคนหนึงตอ้งเป็นสตรี จึงเป็นองค์

คณะพิจารณาคดีได ้ส่วนการทาํคาํพิพากษาหรือคาํสงัของศาลนัน ถา้คาํพิพากษาหรือคาํสั งจะตอ้ง

ทาํโดยองคค์ณะพิจารณาคดีหลายคน คาํพิพากษาหรือคาํสั งนนัจะตอ้งบงัคบัตามคะแนนเสียงฝ่าย

ขา้งมากของผูพิ้พากษาผละผูพิ้พากษาสมทบทีเป็นองค์คณะพิจารณาคดีนัน ในกรณีทีผูพิ้พากษา

                                                             
19  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 107 บญัญติัวา่ 

“การพิจารณาคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลยให้กระทาํในห้องทีมิใช่ห้องพิจารณาคดีธรรมดา แต่ถา้ไม่อยู่ในวิสัยทีกระทาํ

ได ้ให้นดัพิจารณาคดีดงักล่าวในห้องสาํหรับพิจารณาคดีธรรมดาแต่ตอ้งไม่ปะปนกบัการพิจารณาคดีธรรมดา” 
20  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 111 บญัญติัวา่ 

“เพือประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทีเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลย ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมี

อาํนาจเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลทีจําเลยอาศยัอยู่ หรือบุคคลทีให้การศึกษา หรือให้การทาํงาน หรือมีความ

เกยีวขอ้งมาเป็นพยานเพือสอบถามขอ้เทจ็จริงทีเกยีวกบัจาํเลยได”้ 
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และผูพิ้พากษาสมทบดงักล่าวมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหน้าํบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

  ในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวใด จะตอ้งมีผูพิ้พากษาสมทบเป็นองค์คณะหรือ

ไม่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 147” 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 106 บญัญติัว่า “ไม่ว่าเวลาใดก่อนศาลชีขาดตดัสินคดี ถา้ผูพิ้พากษาเจา้ของสาํนวน

เห็นสมควร ใหมี้อาํนาจเรียกจาํเลยไปสอบถามเป็นการเฉพาะตวัเพือหยงัทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบั

ขอ้หาและสาเหตุแห่งการกระทาํผดิ บุคลิกลกัษณะ ท่วงที วาจา และขอ้เท็จจริงตามมาตรา 115 ซึง

จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีนัน ทงันี ให้กระทาํในห้องทีเหมาะสมซึงมิใช่ห้อง

พิจารณาคดีนนั” 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 108  บัญญัติว่า “การพิจารณาคดีในศาลทีมีอ ํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวใหก้ระทาํเป็นการลบั และเฉพาะบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคดีเท่านนัมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณา

คดีได ้ซึงไดแ้ก่ 

  (1)  จาํเลย ทีปรึกษากฎหมายของจาํเลย และผูค้วบคุมตวัจาํเลย 

  (2)  บิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลทีจาํเลยอาศยัอยู ่

  (3)  พนกังานศาล และเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัแลว้แต่ศาลจะเห็นสมควร 

  (4)  โจทก ์และทนายโจทก ์

  (5)  พยาน ผูช้าํนาญการพิเศษ และล่าม 

  (6)  พนกังานคุมประพฤติ หรือพนกังานอืนของสถานพินิจ 

  (7)  บุคคลอืนทีศาลเห็นว่าสมควรอนุญาต” 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 109 บญัญติัว่า “ถา้ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นว่าจาํเลย

ไม่ควรฟังคาํใหก้ารของพยานตอนหนึงตอนใด ศาลมีอาํนาจสั งให้จาํเลยออกไปนอกห้องพิจารณา

ได ้แต่เมือศาลสงัใหจ้าํเลยกลบัเขา้มาฟังการพิจารณา ให้ศาลแจง้ขอ้ความทีพยานเบิกความไปแลว้

ใหจ้าํเลยทราบเท่าทีศาลเห็นสมควร” 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 120 บญัญติัว่า “ในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจาํเลยจะมี
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ทนายความแกค้ดีแทนไม่ได้ แต่ให้จาํเลยมีทีปรึกษากฎหมายเพือปฏิบัติหน้าทีทาํนองเดียวกับ

ทนายความได ้ในกรณีทีจาํเลยไม่มีทีปรึกษากฎหมาย ใหศ้าลแต่งตงัทีปรึกษากฎหมายให”้ 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 135 บญัญติัว่า “การอ่านคาํพิพากษาให้กระทาํเป็นการลบั และให้นาํมาตรา 108 

มาบงัคบัโดยอนุโลม 

  ถา้อยูใ่นวิสยัทีกระทาํได ้ใหศ้าลเรียกบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลทีจาํเลยอาศยัอยู่

มาฟังคาํพิพากษาดว้ย” 

  บทบญัญติัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นนัแมจ้ะมีขึนเพือวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนก็ตามแต่ก็หาได้มีการบัญญัติไวโ้ดยเฉพาะว่าจะต้องใชก้ับจาํเลยทีเป็นเด็กหรือเยาวชน

เท่านัน ดังนันจึงจะต้องบงัคับใช้กบักรณีทีผูก้ระทาํความทีเป็นผูใ้หญ่ถูกฟ้องเป็นจาํเลยในศาล

เยาวชนและครอบครัวดว้ย และไม่ปรากฏว่าบทบญัญติัทีไดก้ล่าวมานันหาใช่บทบญัญติัทีให้เป็น

ดุลพินิจแก่ศาลทีจะบงัคบัใชห้รือไม่แต่อย่างใดจึงจะตอ้งบังคบัใช้ในทุกกรณี หากวิเคราะห์แลว้

บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 มาตรา 106 และ 109 นันไม่เป็นบทบญัญติัทีกระทบต่อสิทธิของจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่แต่

อย่างใด อีกทังบทบัญญัติตามมาตรา 106 นันยงัเป็นกรณีทีเพิมหน้าทีแก่ศาลในการค้นหา

พยานหลกัฐานตามหลักไต่สวนอีกด้วย ประกอบกับบทบัญญัติทังสองมาตรานันก็ได้ให้เป็น

ดุลพินิจของศาลทีจะใชไ้ดต้ามความเหมาะสมอีกดว้ย อย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรา 23, มาตรา 

108, มาตรา 120 และมาตรา 135 นันหากพิจารณาโดยละเอียดแลว้จะพบว่าเป็นกรณีทีมีปัญหากบั

สิทธิของจาํเลยซึงเกิดจากความไม่สอดคลอ้งในการกาํหนดเขตอาํนาจศาลให้ตอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของศาลเยาวชนและครอบครัวโดยอาจสรุปไดด้งันี 

  1)  มาตรา 23 นนัไดบ้ญัญติัถึงลกัษณะพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัวอนัแสดงให้

เห็นถึงลกัษณะของการเป็นศาลพิเศษประการหนึงนนัคือจะตอ้งมีผูพิ้พากษาสมทบเป็นองค์คณะซึง

โดยหลกัแลว้จะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในดา้นทีเกียวขอ้งกบัศาลเยาวชนและครอบครัว21 

อยา่งไรก็ตามในประเดน็ทีเกียวขอ้งกบัคดีความผดิอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

นี ปรากฏคู่มือแนวทางการปฏิบติัของศาลยติุธรรมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ครัง

ที 1/2546 วนัองัคารที 23 ธนัวาคม 2546 โดยมีความเห็นว่ากรณีคดีอาญาตามมาตรา 78 ถึงมาตรา 86 

นนัเป็นคดีทีกฎหมายกาํหนดอตัราโทษอย่างสูงไวใ้ห้จาํคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาทผู้

พิพากษาคนเดียวจึงเป็นองคค์ณะมีอาํนาจพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม มาตรา 25 ซึงเป็น

ความเห็นทีมีลกัษณะไปในทางเดียวกนักบัความเห็นในทางวิชาการทีว่ามิใช่ทุกกรณีทีองค์คณะใน

                                                             
21  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  มาตรา 25 
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ศาลเยาวชนและครอบครัวจะตอ้งประกอบดว้ยผูพิ้พากษาปกติและผูพิ้พากษาสมทบเสมอ เพราะผู ้

พิพากษาประจาํศาลเยาวชนและครอบครัวแต่เพียงคนเดียวก็อาจเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาได ้

หากว่าคดีนนัอยูใ่นอาํนาจของผูพิ้พากษาคนเดียวตามมาตตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม22 ดงันันในประเด็นนี แมว้่าการทีตอ้งใชผู้พิ้พากษาสมทบอนัเป็นบุคคลธรรมดามา

ตดัสินคดีทีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ตกเป็นจาํเลยจะไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการมีผู ้

พิพากษาสมทบและเป็นกรณีทีไม่เป็นธรรมแก่จาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ทีไม่ได้รับการปฏิบัติดังเช่น

ผูก้ระทาํความผดิในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกติแต่ในทางปฏิบติันันผลดงักล่าวคงจะ

ไม่เกิดขึนเนืองจากจะไม่มีการใชผู้พิ้พากษาสมทบกบัคดีความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 นนัเอง 

  2)  ในส่วนของมาตรา 108 และ 135 นัน เนืองจากบทบญัญติัดงักล่าวเป็นบทบญัญติัที

เกียวขอ้งกับขอ้ยกเวน้ของหลกัเปิดเผย เนืองจากถือว่าโดยหลกัแลว้การพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวนันจะตอ้งทาํเป็นการลบัเพือเป็นการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กหรือเยาวชนทีตกเป็น

จาํเลยในคดีอาญา ทงันีเนืองจากถือว่าสาเหตุทีเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดนันแตกต่างไปจาก

ผูใ้หญ่และถือว่าการพิจารณาคดีอาญาสาํหรับจาํเลยทีเป็นเด็กหรือเยาวชนนนัมุ่งทีจะมีขึนเพือแกไ้ข

ให้เด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิดสามารถกลบัตวัเพืออยู่ในสังคมไดม้ากกว่าทีจะมุ่งลงโทษ

ดงัเช่นกรณีของผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ เหตุดงักล่าวจึงถือไดว้่าเป็นเหตุผลหรือ”ประโยชน์

อืน”ทีมีค่าเหนือกว่าสิทธิของจาํเลยทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึงสามารถเป็นขอ้ยกเวน้

ในการใชก้ารพิจารณาคดีลบัได ้

   จะเห็นไดว้่าการทีมาตรา 108 และ 135 กาํหนดใหจ้ะตอ้งใชก้ารพิจารณาคดีลบั ซึงรวม

ไปถึงการอ่านคาํพิพากษาสาํหรับคดีในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวโดยเสมอ

นนัมีขึนเพือคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนทีเป็นจาํเลยเป็นสาํคญั ดงันันการทีพระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดให้คดีทีผูใ้หญ่เป็นจาํเลยตอ้งตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวซึงส่งผลให้ต้องใช้การพิจารณาคดีลับกับจําเลยทีเป็นผู ้ใหญ่ด้วยย่อมเป็นการ

กระทบกระเทือนสิทธิของจาํเลยทีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยซึงถือ

เป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึง กรณีดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์

ของศาลเยาวชนและครอบครัวซึงส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของจาํเลยในการพิจารณา

คดีอาญาและหากเทียบกบัผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูใ้หญ่ซึงกระทาํความผิดอาญาตามกฎหมายฉบบั

อืนๆซึงจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกติแลว้จะเห็นไดว้่า

เกิดการปฏิบัติต่อจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ในทงัสองกรณีแตกต่างกัน โดยในกรณีทีเป็นจาํเลยในศาล

                                                             
22  อจัฉรียา ชูตินนัท.์  เล่มเดิม.  หน้า 76. 
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เยาวชนและครอบครัวเนืองจากกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นัน

จาํเลยจะเสียสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยแต่หากจาํเลยกระทาํความผิดอาญาต่อ

เด็กหรือเยาวชนซึงบญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบับอืนซึงตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจ

พิจารณาคดีอาญาตามปกติจาํเลยนนัยอ่มจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิโดยใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดย

เปิดเผยทงัๆทีความผดิอาญาทีไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือที

บญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบัอืนนันก็หาไดมี้ลกัษณะทีแตกต่างกนัเป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่จาํเลยที

กระทาํความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กลบัเสียสิทธิทีจะได้รับการ

พิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยอนัเป็นสิทธิพืนฐานในกระบวนพิจารณาทีไดรั้บการรับรองไวใ้น

รัฐธรรมนูญโดยปราศจากเหตุผลรองรับซึงทาํใหจ้าํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 ไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกบัจาํเลยในกรณีอืนๆซึงเป็นการขดั

รัฐธรรมนูญ23 

  (3)  แต่เดิมนนัตามพระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี 

เยาวชนและครอบครัว มาตรา 83 นันไดบ้ญัญติัถึงสิทธิของจาํเลยในการมีทนายความไว ้โดยได้

กาํหนดยกเวน้ว่าในศาลเยาวชนและครอบครัวนันไม่อาจมีทนายความได้ คงมีได้แต่ทีปรึกษา

กฎหมายเท่านันโดยมีคุณสมบติัคือเป็นทนายความหรือไดรั้บปริญญาทางกฎหมายไม่ตาํกว่าชัน

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและไดมี้การจดทะเบียนเป็นทีปรึกษากฎหมายไว ้อยา่งไรกต็ามในภายหลงั

เมือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 นนัไดมี้การกาํหนดรายละเอียดในส่วนของความหมายของทีปรึกษากฎหมาย

ไวใ้หม่ ดงันี 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 120 บญัญติัว่า “ในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จาํเลยจะมี

ทนายความแก้คดีแทนไม่ได้ แต่ให้จาํเลยมีทีปรึกษากฎหมายเพือปฏิบติัหน้าทีทาํนองเดียวกับ

ทนายความได ้ในกรณีทีจาํเลยไม่มีทีปรึกษากฎหมาย ใหศ้าลแต่งตงัทีปรึกษากฎหมายให”้ 

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 121 บัญญติัว่า “ทีปรึกษากฎหมายตามมาตรา 120 ตอ้งมีคุณสมบัติเป็น  

ทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความและผ่านการอบรมเรืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว ความรู้เกียวกบัจิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และความรู้อืนทีเกียวขอ้งตามทีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา” 

                                                             
23  รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 
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  จากบทบัญญัติดงักล่าวจะเห็นไดว้่าความหมายของทีปรึกษากฎหมายทีแต่เดิมตาม

พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  

นนัหมายความรวมถึงทนายความโดยทวัไปกรณีหนึง และบุคคลทีไดรั้บปริญญาทางกฎหมายไม่ตาํ

กว่าชนัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและได้จดทะเบียนเป็นทีปรึกษากฎหมาย ให้คงเหลือแต่เฉพาะ

ทนายความเท่านัน แต่ทังนีมิได้หมายความว่าทนายความโดยทั วไปจะสามารถเป็นทีปรึกษา

กฎหมายไดด้งัเช่นกรณีของพระราชจดัตงับญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา เนืองจากตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดคุณสมบติัเพิมเติมอีกประการหนึง

คือทนายความดงักล่าวจะต้องผ่านการอบรมเรืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้

เกียวกบัจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อืนทีเกียวขอ้งตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ

ประธานศาลฎีกา ซึงสําหรับเด็กหรือเยาวชนทีต้องตกเป็นจาํเลยนันการบัญญัติกฎหมายไวใ้น

ลกัษณะเช่นนีก็มีไวเ้พือคุ้มครองสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กหรือเยาวชนทีตอ้งตกเป็นจาํเลยใน

คดีอาญา เนืองจากทนายความทวัไปอาจไม่มีความรู้ความเชียวชาญเกียวกบัธรรมชาติของเด็กหรือ

เยาวชนและการปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนรวมไปถึงไม่ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการดาํเนินคดี

อาญาทีมีเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลยซึงมุ่งทีจะแกไ้ขเยียวยามากกว่าทีจะมุ่งลงโทษดงัเช่นกรณีที

ผูใ้หญ่เป็นผูก้ระทาํความผิดอนัเป็นการขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและ

เสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลทวัไปทีเป็นผูใ้หญ่ดงันันจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม

อนัจะเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญแต่อยา่งใด  

  อยา่งไรก็ตามเนืองดว้ยสาเหตุทีในปัจจุบนันีมีกรณีทีจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่จะตอ้งตกเป็น

จาํเลยในศาลเยาวชนและครอบครัวซึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดงันันใน

ส่วนของการทีหา้มมิใหมี้ทนายความในศาลเยาวชนและครอบครัวแต่จะตอ้งใชที้ปรึกษากฎหมาย

ในทุกกรณีประกอบกบัทีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นนัหาใช่เป็นเพียงแต่ทนายความดงัเช่นทีกาํหนดไว้

แต่เดิมแต่จะตอ้งเป็นทนายความทีมีคุณสมบติัพิเศษคือผ่านการอบรมเรืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว ความรู้เกียวกบัจิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และความรู้อืนทีเกียวขอ้งตามทีกาํหนด

ในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ทงันีเป็นไปเพือคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กหรือเยาวชน

เป็นหลกั แต่สาํหรับจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่นันหาไดจ้าํเป็นทีจะตอ้งมีทนายความทีมีความรู้เฉพาะทาง

เป็นพิเศษดงักล่าวแต่อย่างใด แมว้่าบทบญัญติัมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นีจะมิไดมี้การห้ามมิให้จาํเลยไม่

สามารถมีทนายความไดอ้ยา่งเด็ดขาดอนัจะเป็นการยกเวน้สิทธิในการมีทนายความของจาํเลยโดย
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เด็ดขาดแต่ประการใด เพราะหากพิจารณาโดยเนือแทแ้ลว้ทีปรึกษากฎหมายนันก็คือทนายความ

นั นเองเพียงแต่เป็นทนายความทีมีความรู้เฉพาะทางเกียวกับการดาํเนินคดีในศาลเยาวชนและ

ครอบครัวเท่านันจึงไม่เป็นการขัดต่อสิทธิของจาํเลยทีจะต้องไดรั้บความช่วยเหลือทางคดีจาก

ทนายความตามทีบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (7) แต่อย่างใด แต่หากพิจารณาในอีก

มุมหนึงแล้วการทีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 120 บญัญติักาํหนดคุณสมบติัเฉพาะของทีปรึกษากฎหมาย หรือหาก

กล่าวโดยทวัไปก็คือทนายความในศาลเยาวชนและครอบครัวเอาไวน้ันย่อมเป็นการจาํกดัสิทธิของ

จาํเลยทีจะเลือกทนายความทีจะเป็นผูช่้วยเหลือตนในการต่อสู้คดีเพือให้สามารถต่อสู้คดีไดอ้ย่าง

เต็มที โดยเฉพาะอย่างยิงในระบบศาลไทยทีศาลจะวางตัวเป็นกลางคอยรับฟังพยานหลกัฐานที

นาํเสนอจากคู่ความทังสองฝ่ายเป็นผูน้ ําเสนอ จาํเลยยิงจะต้องมีความจาํเป็นทีจะต้องคัดเลือก

ทนายความทีมีความสามารถและเหมาะสมกบัประเภทคดีเพือให้สามารถนาํเสนอขอ้เท็จจริงและ

ต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเต็มที ทงันีเป็นไปตามหลกัอาวุธเท่าเทียมทีมีความหมายถึงว่าเมือทางฝ่ายรัฐมีเจา้

พนกังานซึงเป็นผูรู้้กฎหมาย ทางฝ่ายจาํเลยซึงโดยปกติไม่รู้กฎหมายก็ยอ่มชอบทีจะมีทนายความซึง

เป็นผูรู้้กฎหมายคอยช่วยเหลือแนะนาํเพือใหก้ารดาํเนินคดีนนัเกิดความเป็นธรรมสูงสุด24 ดงันนัการ

ทีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 120 บญัญติัจาํกดัสิทธิดงักล่าวของจาํเลยไวน้อกจากจะไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของที

ปรึกษากฎหมายแลว้ยงัเป็นการให้ความคุม้ครองจาํเลยอย่างไม่เท่าเทียมกบัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ซึง

ไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกติทีมีสิทธิเลือกทนายความได้

อยา่งอิสระอนัเป็นการขดัรัฐธรรมนูญอีกดว้ย 

  จะเห็นไดว้่าการบญัญติัใหค้ดีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทุกประเภท

ตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวส่งผลให้เกิดความแปลกประหลาดต่อ

การพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทีมีมาแต่เดิมซึงจะมีแต่เฉพาะจาํเลยทีเป็นเด็กหรือ

เยาวชนหรือบุคคลทีมีอายุไม่เกิน 20 ปีซึงมีสภาพเช่นเดียวกบัเด็กหรือเยาวชนทีกระทาํความผิด

อาญาเท่านนัทีจะตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ดงันันการบญัญติัเกียวกบั

วิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553 จึงมีลกัษณะของการบัญญัติทีแตกต่างไปจากทีปรากฏอยู่ในประมวล

กฎหมายอาญา ทงันีเพือความเหมาะสมในการใชก้บัเด็กหรือเยาวชนนนัเอง บทบญัญติับางประการ

ทีมีความแตกต่างไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานันแมจ้ะมีความแตกต่างแต่ก็

เป็นไปดว้ยเหตุผลเพือคุม้ครองสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ซึงหากนาํหลกัเกณฑ์

                                                             
24  คณิต ณ นคร ก เล่มเดิม. หน้า 147. 
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เกียวกบัวิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวมาใชก้บัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่นอกจากจะไม่เป็น

การสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายแลว้ยงัเป็นการลิดรอนสิทธิของจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่อีกดว้ย 

เพราะเหตุทีไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการบญัญติักฎหมายให้แตกต่างออกไปเพือคุม้ครองสวสัดิ

ภาพของจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่แต่อยา่งใด ยกตวัอยา่งเช่นกรณีของการพิจารณาคดีลบันีซึงการทีวิธีการ

พิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวใหมี้การใชก้ารพิจารณาคดีลบัเป็นหลกันั นก็เพือเป็นการ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนทีตกเป็นจาํเลยไม่ใหถ้กูประจานความผิดและให้สามารถกลบัตวัเป็นคนดี

เพือเขา้สู่สงัคมในอนาคตอนัเป็นการเปรียบเทียบประโยชน์ทีเหนือกว่าของสวสัดิภาพและอนาคต

ของเด็กและเยาวชนทีมีอยู่เหนือการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผย แต่หากเป็นกรณีที

จาํเลยเป็นผูใ้หญ่นันประโยชน์ดงักล่าวย่อมหามีไม่ การทีใชก้ารพิจารณาคดีลบัเป็นหลกัย่อมเป็น

การขดัต่อสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยของจาํเลยซึงหาใช่หลกัทีมีวตัถุประสงคใ์นการ

ประจานจาํเลยแต่อยา่งใด แต่เป็นหลกัทีมีไวเ้พือคุม้ครองจาํเลยและตรวจสอบการใชอ้าํนาจของศาล

ในอีกทางหนึง 

 เมือพิจารณาในส่วนของเขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีทีเด็กหรือเยาวชน

กระทาํความผดิอาญาในต่างประเทศดงัทีไดย้กขึนในบทที 3 แลว้จะพบว่าศาลดงักล่าวเหล่านันหา

ไดมี้เขตอาํนาจเหนือคดีทีจาํเลยเป็นผูใ้หญ่แต่อย่างใด แมว้่าใน Family Court ของประเทศญีปุ่นจะ

เคยมีเขตอาํนาจเหนือคดีทีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่ไดก้ระทาํผิดกฎหมายทีมีวตัถุประสงค์ใน

การคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนก็ตาม แต่การพิจารณาคดีอาญาในศาลก็หาไดใ้ชว้ิธีพิจารณาคดีสาํหรับ

เด็กหรือเยาวชนกบัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ไม่ แต่จะใชว้ิธีพิจารณาคดีอาญาตามปกติของผูใ้หญ่แทน และ

การบญัญติักฎหมายในลกัษณะดงักล่าวทีให ้Family Court มีเขตอาํนาจเหนือคดีทีจาํเลยเป็นผูใ้หญ่

ก็ไดถ้กูยกเลิกไปแลว้ เช่นนีแลว้เมือมาพิจารณาเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเฉพาะแต่

ทีปรากฏตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 แลว้จะพบว่าเขตอาํนาจศาลตามมาตรา 10 ก็มีลกัษณะทีคลา้ยคลึงไม่แตกต่างไปจากศาล

ในต่างประเทศทีกล่าวมา และยงัมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในการจดัตงัศาล

เยาวชนและครอบครัวอีกดว้ย ดงันนัการทีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 บญัญติัให้คดีทุก

ประเภทซึงรวมไปถึงคดีอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตอ้งตกอยู่ภายใตเ้ขต

อาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวซึงส่งผลให้คดีความผิดทีผูใ้หญ่กระทาํความผิดและตอ้งตก

เป็นจาํเลยต้องตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยนันเป็นกรณีทีแปลก

ประหลาดทังในส่วนของเหตุและผล เพราะนอกจากจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ

เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวซึงรวมไปถึงลกัษณะของการบญัญติัเกียวกบัเขตอาํนาจ

ศาลทีปรากฏในศาลต่างประเทศแลว้ยงัทาํให้เกิดผลทีแปลกประหลาดทีจะตอ้งนาํวิธีการพิจารณา
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คดีสาํหรับเด็กหรือเยาวชนบางประการมาใชก้บัจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่และเป็นการลิดรอนสิทธิของ

จาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่อีกดว้ย 

  ดว้ยเหตุผลทังหมดขา้งต้นจะทาํให้เห็นได้ว่าการทีพระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

2546 นนัไดก้าํหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอาํนาจเหนือคดีผูก้ระทาํความผดิทุกประเภท

ซึงรวมไปถึงกรณีทีผูก้ระทาํความผิดเป็นผูใ้หญ่นันเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของศาล

เยาวชนและครอบครัว ซึงมิไดเ้พียงแต่ไม่สอดคลอ้งเท่านัน แต่ยงัมีผลเป็นการลิดรอนสิทธิของ

จาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ทีพึงมีตามหลกัเปิดเผยอีกประการหนึงซึงเป็นประเด็นทีควรหยบิยกมาเพือแกไ้ข

เป็นอยา่งยงิ 

 DPU



 

 

บทที 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

 การพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยตามหลกัเปิดเผยอนัหมายความว่าในการพิจารณา

คดีอาญานันบุคคลทั วไปสามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดน้ันเป็นหลกัสําคัญประการหนึงของ

ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และโดยหลกัแลว้การพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยนีถือเป็น

สิทธิของจาํเลยทีจะไดรั้บ ทงันีสิทธิดงักล่าวไดรั้บการยอมรับทงัในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ

และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และอาจกล่าวไดว้่าสิทธิดงักล่าวนันมีลักษณะเป็นสิทธิ

มนุษยชนประการหนึง โดยสําหรับในประเทศไทยนันการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนันถือเป็น

หลกัประกนัสิทธิประการหนึงของจาํเลยทีไดถู้กรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ไม่ต่างจากสิทธิการมี

ทนายความหรือสิทธิอืนๆทีจาํเลยพึงมีในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาแต่อยา่งใด 

 สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยของจาํเลยนัน หากมองในมุมหนึง

อาจพาลใหเ้ขา้ใจไดว้่ามีขึนเพือกลนัแกลง้จาํเลยใหไ้ดรั้บความอบัอายจากการทีจะตอ้งมีการเปิดเผย

กระบวนพิจารณาคดีในศาลใหป้ระชาชนทวัไปไดรั้บทราบ แต่ในความเป็นจริงนนัสิทธิดงักล่าวหา

ไดมี้วตัถุประสงคเ์ช่นนนัไม่ แต่มีขึนเพือหลกัการในการคุม้ครองจาํเลยจากกระบวนการยุติธรรมที

อาจมีการใช้อาํนาจในทางทีไม่ชอบประการหนึง ประกอบกับมีขึนเพือให้ประชาชนในสังคม

สามารถทีจะทาํการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของศาล อนัมีเพือรองรับหลกัความเป็นประชาธิปไตย

อีกประการหนึง 

 แมว้่าสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยนันจะมีลกัษณะเป็นสิทธิที

สาํคญัและมีขึนเพือคุม้ครองจาํเลย แต่ในบางกรณีนนัก็เป็นทียอมรับกนัในสากลว่าอาจจะตอ้งมีการ

พิจารณาคดีอาญาบางประเภททีจะตอ้งใช้การพิจารณาคดีโดยลบัทีจะตอ้งกันมิให้บุคคลทวัไป

สามารถเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้โดยการทีจะถือว่าคดีใดสามารถจะใชก้ารพิจารณาคดีอาญาโดย

ลบัได้นันจะต้องมีการเทียบประโยชน์ระหว่างประโยชน์ทีจะเสียไปหากให้มีการพิจารณาโดย

เปิดเผยกับสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเสียก่อน ซึงโดยทั วไปแลว้ประเด็นที

เกียวขอ้งกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนมกัจะเป็นประเด็นทีทาํให้สามารถ
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ใชก้ารพิจาณาคดีโดยลบัได ้เช่น เพือเป็นการปกป้องความลบัหรือผลประโยชน์ของประเทศ หรือ

ในคดีข่มขืน หรือคดีทีเด็กหรือเยาวชนเป็นจาํเลย เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตามเนืองจากการทีพระราชบญัญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 5 ได้

กาํหนดให้คดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กนันจะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอาํนาจของศาล

เยาวชนและครอบครัวส่งผลใหผู้ก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่ว่า

จะเป็นกรณีทีเด็ก หรือเยาวชน หรือผูใ้หญ่ เป็นผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งใชก้ารพิจารณาคดีลบักบั

บุคคลดงักล่าวทีตกเป็นจาํเลยเสมอ ซึงในส่วนของเด็กหรือเยาวชนนันเป็นทียอมรับกนัว่าหากเด็ก

หรือเยาวชนเป็นจาํเลยในคดีอาญา สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยจะถูกยกเวน้

ไม่นาํมาใช ้ทงันีเพือเป็นการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็ก ไม่ให้เป็นตราบาปแก่เด็กในอนาคต เป็น

การเห็นว่าประโยชน์ในภายภาคหนา้ของเด็กหรือเยาวชนทีตกเป็นจาํเลยนนัมีความสาํคญัทีมากกว่า 

แต่สาํหรับผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่นันกฎหมายไม่สามารถให้คาํอธิบายหรือเหตุผลทีจะมา

อธิบายว่าเหตุใดบุคคลดงักล่าวจึงไม่อาจมีสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยตามหลกั

ทวัไปได ้หากแต่ตอ้งตกอยูภ่ายใตดุ้ลพินิจของศาลทีจะอนุญาตใหบุ้คคลใดๆเขา้ร่วมการพิจารณาคดี

ได ้ทงัๆทีความผดิทีบุคคลนนัไดก่้อขึนแมจ้ะมีปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัเด็กหรือเยาวชนอยูบ่า้ง แต่ก็มิได้

จาํเป็นทีจะตอ้งมีเด็กหรือเยาวชนเขา้มาเกียวขอ้งในกระบวนพิจารณาคดีแต่อย่างใด และหลายฐาน

ความผดิก็มีลกัษณะเป็นความผดิต่อรัฐทีมีคุณธรรมทางกฎหมายในการคุม้ครองอาํนาจเด็ดขาดของ

รัฐอีกดว้ย 

 นอกจากในส่วนของสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอาญาโดยลับแล้ว การที

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดใหค้ดีอาญาตามพระราชบญัญติันีตอ้งตกอยู่ภายใต้

เขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องศาลเยาวชน

และครอบครัวทีแมว้่าจะมีการขยายเขตอาํนาจตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ใหมี้อาํนาจเหนือคดีคุม้ครองสวสัดิภาพอีกประการ

หนึง แต่หากพิจารณาในส่วนของคดีอาญาแลว้ศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยงัคงมีวตัถุประสงค์เพือ

คุม้ครองเด็กหรือเยาวชนทีตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาเท่านัน การทีให้ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูใ้หญ่

ตอ้งตกอยู่ภายใต้เขตอาํนาจศาลดังกล่าวนีนอกจากจะเป็นการไม่สอดคลอ้งต่อเจตนารมณ์และ

วตัถุประสงคใ์นการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวแลว้ยงัเป็นการลิดรอนสิทธิของจาํเลยทีพึงมีใน

การพิจารณาคดีอาญา การบญัญติักฎหมายในลกัษณะเช่นนีจึงเป็นกรณีทีไม่สมควรเป็นอยา่งยงิ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อสรุปทีได้กล่าวไว้ในข้างต้นนัน เนืองจากในส่วนของวัตถุประสงค์หรือ

เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยในส่วนคดีอาญานัน แมจ้ะไดมี้การ

ยกเลิกพระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2534 และใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ก็ยงัคงมีขึนเพือคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนผูเ้ป็นจาํเลยเท่านัน และแมต้าม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จะ

เพิมเขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนของคดีคุ้มครองสวสัดิภาพเข้ามาก็ไม่ทาํให้

วตัถุประสงค์ในส่วนดังกล่าวเปลียนแปลงไป และยงัคงต้องใช้มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการกาํหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจเหนือคดีในส่วนอาญา

ทีผูใ้หญ่เป็นจาํเลยและไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  อยู่เช่นเดิม 

ดงันนัจึงเห็นว่าการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนนัอาจทาํไดใ้น 2 วิธีการ ดงันี 

 5.2.1  แกไ้ขในส่วนของบทบญัญติัมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทีใน

ปัจจุบนันีไดก้าํหนดใหค้ดีทุกประเภทตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของคดีคุม้ครองสวสัดิภาพซึงในปัจจุบนันีไดมี้กาํหนดเขตอาํนาจศาลเกียวกบัคดีประเภทนีไว้

ในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 10 แลว้ และในส่วนของคดีอาญาทีกาํหนดฐานความผิดไวใ้นพระราชบญัญติันีตอ้งตกอยู่

ภายใตเ้ขตอนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวทงัสิน โดยแกไ้ขใหย้กเวน้มิใหใ้นส่วนของคดีอาญา

ต้องตกอยู่ภายใต้เขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเนืองด้วยเหตุผลซึงการบัญญัติให้

คดีอาญาตามพระราชบญัญติันีตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวจะส่งผล

กระทบเทือนต่อสิทธิของจาํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาโดย

เปิดเผยหรือสิทธิในการเลือกทนายความโดยอิสระก็ตาม โดยแกไ้ขบทบญัญติัมาตรา 5 ให้มีถอ้ยคาํ

ตามนี 

  พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 5 “ให้ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาพิพากษา

คดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันียกเวน้แต่ในส่วนของ

คดีอาญาทีมีบุคคลซึงมิใช่เดก็หรือเยาวชนหรือบุคคลตามมาตรา 97 วรรคหนึง แห่งพระราชบญัญติั

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553 เป็นจาํเลย” 

  การแกไ้ขบทบญัญติัตามนีจะมีผลให้ในส่วนของเขตอาํนาจศาลสาํหรับคดีอาญาตาม

พระราชบญัญติันีตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจศาลตามปกติ กล่าวคือสาํหรับในกรณีทีจาํเลยเป็นเด็ก
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หรือเยาวชนหรือบุคคลทีมีสภาพเดียวกับเด็กหรือเยาวชน ทีกระทําความผิดอาญาตาม

พระราชบัญญัตินีก็จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวซึงจะเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 10 และสําหรับจาํเลยผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินีทีเป็นผูใ้หญ่นันก็จะตกอยู่

ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกติและใชว้ิธีพิจารณาคดีอาญาตามปกติ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และสาํหรับในส่วนของคดีคุม้ครองสวสัดิภาพนันก็

จะตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวในทุกกรณีซึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัในส่วน

ของเขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวทีมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 10 (4) ทีไดเ้พิมเติมเขา้มาจาก

เขตอาํนาจศาลแต่เดิมทีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวทีมุ่งคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นหลกั ซึง

แต่เดิมตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 ไม่มีเจตนารมณ์ถึงในส่วนนี 

 5.2.2  ยกเลิกบทบญัญติัตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เสีย ซึงการ

ยกเลิกบทบญัญติัดงักล่าวนนัจะไม่ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของศาลเยาวชน

และครอบครัวของประเทศไทยในปัจจุบนัเนืองจากว่าในปัจจุบนันีไดมี้การเพิมเติมในส่วนของคดี

คุม้ครองสวสัดิภาพให้อยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไวแ้ลว้ โดยการยกเลิก

บทบญัญติัดงักล่าวจะมีผลดงันี 

   1)  ในส่วนของคดีคุม้ครองสวสัดิภาพอนัเป็นคดีทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํ

การใดๆ ในทางศาลเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึงจะตอ้งบงัคบั

ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงใน

ครอบครัวหรือกฎหมายอืนทีเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัวนันจะ

ยงัคงอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว เพราะแม้จะยกเลิกมาตรา 5 แห่ง

พระราชบญัญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไปแลว้ แต่เนืองจากในปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชยและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดบ้ญัญติัเพิมเติมเขต

อาํนาจในส่วนนีไวใ้นมาตรา 10 แลว้ การยกเลิกมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 

2546จึงไม่มีผลกระทบต่อคดีในส่วนนีแต่ประการใด  

   2)  ในส่วนของคดีอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นัน หากยกเลิก

มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไปจะส่งผลให้ตอ้งมีการพิจารณาเขตอาํนาจ
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ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

ตามปกติ ซึงนนัก็คือหากผูก้ระทาํความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชนยอ่มจะตอ้งตกอยู่ภายใตศ้าลเยาวชน

และครอบครัวและไดรั้บความคุม้ครองตามทีกฎหมายกาํหนด แต่หากผูก้ระทาํความผิดเป็นผูใ้หญ่

นนัยอ่มจะตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาตามปกติ และใชก้ฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาปกติซึงจะไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของจาํเลยในการไดรั้บการพิจารณา

คดีอาญาโดยเปิดเผย รวมถึงสิทธิการมีทนายความของจาํเลยอีกประการหนึง 

  การแกไ้ขปัญหาในทงั 2 วิธีนันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเขตอาํนาจของศาลเยาวชนใน

กรณีอืนๆแต่อย่างใด เนืองจากในปัจจุบันนีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวได้มีการกาํหนดเขตอาํนาจศาลเพิมเติมให้ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวมีเขตอาํนาจเหนือคดีคุม้ครองสวสัดิภาพตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 แลว้ 

การแกไ้ขนีจะส่งผลแต่เฉพาะต่อเขตอาํนาจของศาลทีเกียวขอ้งกบัคดีอาญาใหจ้ะตอ้งมีการพิจารณา

ถึงอายุของผูก้ระทาํความผิดเป็นสาํคญัดงัเช่นทีเป็นอยู่แต่เดิมก่อนมีการบงัคบัใช้พระราชบญัญติั

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทงันีเพือใหจ้าํเลยทีเป็นผูใ้หญ่ซึงกระทาํความผิดอาญาตามพระราชบญัญติั

ฉบบันีไดรั้บความคุม้ครองทีเท่าเทียมกบัจาํเลยในความผดิตามกฎหมายอืนนนัเอง ซึงหากพิจารณา

จากทงั 2 วิธีการแลว้ การยกเลิกบทบญัญติัตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ตามวิธีที 2 น่าจะเป็นวิธีการทีเหมาะสมทีสุดเนืองจากในปัจจุบนันีมีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553 กาํหนดเขตอาํนาจของศาลเยาวชน

และครอบครัวไวอ้ยา่งชดัเจนโดยครอบคลุมไปถึงส่วนของคดีคุม้ครองสวสัดิภาพแลว้ จึงไม่มีความ

จาํเป็นทีจะตอ้งมีการกาํหนดศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ไวใ้นตวัของพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เองใหเ้กิดความซาํซอ้นและอาจมีปัญหาหากมี

การแกไ้ขกฎหมายในอนาคตอยา่งไม่สอดคลอ้งกนัเช่นนีอีก 
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 เด็กและเยาวชน ครังที 1/2542 วนัที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เวลา 10.00 ณ หอ้งประชุม 1 

 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 
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ประวตัผิู้เขียน 

 

ชือ-นามสกุล นายธาม ภคัพงษพ์นัธุช์ยั 

ประวติัการศึกษา พ.ศ.2551 นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ตาํแหน่งและสถานทีทาํงานปัจจุบนั พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสูงสุด 
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