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บทคัดย่อ 

 องค์กรอยัการเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทอนัส าคญัยิ่งในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

โดยจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีกลัน่กรองคดี ฟ้องร้องและด าเนินคดีในศาล นอกจากนั้นอยัการยงัมีบทบาท

ในการเขา้ร่วมคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน จึงมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงการใช้

อ านาจของอยัการและภาระความรับผิดชอบต่อการใช้อ านาจ โดยมีแนวคิดของหลกัการด าเนินคดี

อาญาโดยรัฐซ่ึงเป็นหลกัท่ีเนน้ใหอ้งคก์รในกระบวนการยติุธรรมทุกองคก์รตอ้งท าหนา้ท่ีตรวจสอบ

ความจริงในคดีตั้งแต่เร่ิมต้นคดี และเพื่อให้การด าเนินคดีของรัฐบรรลุวตัถุประสงค์ด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและไดรั้บความเช่ือถือศรัทธาจากสาธารณชน ในขณะท่ีประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาแบ่งแยกการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีออกจากกนัโดยเด็ดขาด ซ่ึงมีผล

เท่ากบัการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนออกจากอ านาจหน้าท่ีของพนกังานอยัการ

ท าใหพ้นกังานอยัการไม่มีบทบาทเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวน โดยเฉพาะการสอบสวน

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้น พนักงานอยัการไม่มีบทบาทท่ีชัดเจนในการเข้าไปก ากบัการสอบสวน

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก ท าให้ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กไม่ได้รับการคุม้ครองสิทธิอย่างเพียงพอ ส่งผลให้

พยานหลักฐานท่ีได้มานั้นมีความคลาดเคล่ือนและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาแก่เด็กท่ีจะต้องถูก

สอบปากค าซ ้ าซ้อน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความบอบช ้ าทางจิตใจแก่เด็กเป็นอยา่งมาก  จึงจ าเป็นตอ้ง

ใหค้วามคุม้ครองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการใหค้วามคุม้ครองทางดา้นกฎหมาย อนัเป็นหลกัประกนั 

ต่อสิทธิของเด็กวา่จะไม่ถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของตน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นส าคญั  

 จากการศึกษาพบวา่การสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญามาตรา 133 ทว ิวรรคหน่ึงนั้นยงัมีปัญหาความไม่ชดัเจนของบทบาทและหนา้ท่ีของ 
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พนกังานอยัการในการเขา้ร่วมสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กสืบเน่ืองจากหลกัการแบ่งแยกอ านาจการ

สอบสวนกบัการฟ้องร้องคดีออกจากกนัโดยเด็ดขาดท าให้พนกังานอยัการไม่มีบทบาทท่ีชดัเจนใน

การเขา้ไปก ากบัการสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก และยงัมีขอ้บกพร่องในหลกักฎหมายมาตรา 133 

ทว ิวรรคหา้ในเร่ืองเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเป็นการหยอ่นมาตรฐานในการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ี เป็นเด็ก

เน่ืองจากขาดการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก รวมถึงปัญหาเก่ียวกับพนักงานอัยการท่ีร่วม

สอบสวน และพนักงานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนัท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการ

ด าเนินคดีอาญา ทั้ งท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายประสงค์ให้การมีพนักงานอัยการเข้าร่วมการ

สอบสวนตั้งแต่เร่ิมตน้คดี เพื่อสามารถท าให้พนกังานอยัการเขา้ใจรูปคดี และสามารถพิจารณาสั่ง

คดีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

 ดงันั้นควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้เหมาะสมยิ่งข้ึนในชั้นสอบสวนและชั้นฟ้องร้อง

คดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาและมีการค านึงถึงประโยชน์อนั

สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบงัคบัใช้กฎหมายและตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายต่อไป 
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ABSTRACT 

 The public prosecutor organization is the major organization in criminal  management  

which  examination each case, prosecution and criminal proceeding. Furthermore, the public  

prosecutor  had roles for injured child’s right protection in  the inquiry  process  so  its  necessary  

to consider  about  the  public  prosecutor’s  responsible  and  enforcement  powers. The  concept  

of  public  prosecutor is all organization involved criminal proceeding shall fact – findings  from  

the  beginning  and  to  achieve  with  order,  effective  and  trust.  Meanwhile,  the  Criminal  

Procedure  Code  of  Thailand  is  absolutely  divided  the  inquiry  from  the  prosecution  that  

affect  divided  the  examination  power  from  the  public  prosecution.  This  cause  of  the  

public  prosecutor  had  no  roles  in  the  inquiry  process,  especially  the  injured  child  case.  So  

the  injured  child  didn’t got  enough  protection  that  affect  the  gathering  of  evidence  

incorrect  and  may  be  interrogated  2  times.  This  situation  shall  hurt  injured  child’s  feeling. 

 This is  the  reason  why  public  shall  extra  protection  for  injured  child.  Especially  

legal  protection  that  the  child’s  fundamental  right  security. Namely,  considered  on  child’s  

maximize  benefits. 

 According  to  the  study,  the  injured  child  under  the  Criminal  Procedure  Code  

of  Thailand ,  the  first  paragraph  in  section  133  bis,  had  legal  problem  about  roles  and  

functions   not  clearly  because  of  absolute  divided  examination from  prosecution.  This  
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cause  the  public  prosecutor  had  not  clearly  roles  to  control  injured  child’s  inquiry  

process.   

 And  the  fifth  paragraph  in section  133  bis,  an  urgent  need  did  substandard  for  

injured  child  protection  because  it  was  lacked  of  examination  by  external  organization,  

including  the  public  prosecutor  who  made  the  joint  investigation  in  injured  child’s  case  

two  different  the  public  prosecutor  who  ordered  the  lawsuit  while  the  legal  intention  need  

the  public  prosecutor  shall  examination  from  the  beginning – for  the  public  prosecutor  

understand  case – and  they  can  ordered  the  lawsuit  with  fast,  continue  and  fair. 

 So  the  code  shall  amendment   in  inquiry  and  prosecution  process  for  efficient  

justice  management  and  considered  child’s  maximize  benefits  and  for  conform  law  

enforcement  and  specie  in  the  legal  intention.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีคงไม่อาจส าเร็จลุล่วงลงได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากผูมี้

พระคุณหลายท่านทั้ งท่ีได้กล่าวนามและมิได้กล่าวนาม ในท่ีน้ีผู ้เขียนขอกราบขอบพระคุณ 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล ท่ีให้โอกาสแก่ผูเ้ขียนในการจดัท าวิทยานิพนธ์ และกรุณารับ

เป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ข

เพิ่มเติมวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์อจัฉรียา ชูตินนัทน์ ท่ีได้กรุณารับเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่ผูเ้ขียน โดยไดส้ละเวลามาให้ความรู้ให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็น

ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการศึกษาคน้ควา้และใหก้ าลงัใจกบัผูเ้ขียนดว้ยจิตวิญญาณแห่งความเป็น

ครูจนประสบผลส าเร็จ วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเสร็จสมบูรณ์มิไดเ้ลยหากไม่ไดรั้บความกรุณาและ

ความเอาใจใส่จากท่านอาจารย ์ 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ประธาน วฒันวาณิชย ์และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ท่ีไดก้รุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้สละเวลา

อนัมีค่าเพื่อมาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะทางวิชาการเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึน 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารยจิ์รวุฒิ ลิปิพนัธ์ ซ่ึงท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมี

ค่ายิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะทางวิชาการ ตลอดจนค าแนะน า

ต่างๆดว้ยความเมตตาต่อผูเ้ขียนเป็นอยา่งยิง่    

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของผูเ้ขียนท่ีให้ก าเนิดและ

อบรมเล้ียงดู และเป็นก าลังใจรวมถึงสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อผูเ้ขียนตลอดมาจนส าเร็จ

การศึกษา และมีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถด าเนินไปจนส าเร็จลุล่วงลงได ้ตลอดจน  

ครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้ขียน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

  
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ1 ซ่ึงเป็นระบบท่ีเน้นให้

องคก์รในกระบวนการยุติธรรมทุกองค์กรตอ้งท าหนา้ท่ีตรวจสอบความจริงในคดีตั้งแต่เร่ิมตน้คดี 

และเพื่อให้การด าเนินคดีของรัฐบรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและไดรั้บ

ความเช่ือถือศรัทธาจากสาธารณชน กระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทั้งหลายจึงตอ้ง

ด าเนินไปดว้ยความรับผดิชอบของเจา้พนกังานภายใตก้รอบของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาจึงตอ้งมีเจา้พนักงานในแต่ละองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้อ านาจ ในแต่ละขั้นตอนท่ีตอ้งมี

กฎหมายรองรับและบญัญติัไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการใช้อ านาจโดยไม่ซ ้ าซ้อนและ

สามารถใชอ้ านาจไดอ้ยา่งเต็มท่ี การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานในกระบวนการยุติธรรม

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งก าหนดให้ชดัเจนเพื่ออ านาจในการปฏิบติัการ โดยเฉพาะเร่ือง

เก่ียวกบัอ านาจในการสอบสวน ถือเป็นอ านาจท่ีมีความส าคญัมากในกระบวนยุติธรรมทางอาญา 

ในขณะท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยแบ่งแยกการสอบสวนและการฟ้องร้อง

คดีออกจากกนั ซ่ึงก็มีผลเท่ากบัการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนออกจากอ านาจ

หนา้ท่ีของพนกังานอยัการ ส่วนระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะถือวา่การ

สอบสวนและการฟ้องร้องคดี เป็นกระบวนการท่ีต้องด า เนินไปในกระบวนการเดียวกัน           

ดงันั้นพนกังานอยัการของประเทศเหล่านั้นจึงเป็นผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลการสอบสวนตั้งแต่เวลา

เร่ิมตน้ของคดีรวมทั้งมีอ านาจท าการสอบสวนดว้ยตนเองไดอี้กดว้ย 

 การแบ่งแยกอ านาจการสอบสวนออกจากการฟ้องร้องคดีในระบบการด าเนินคดีอาญา

ของไทยนั้น ท าให้พนกังานอยัการไม่มีบทบาทเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวน พนักงาน
                                                           

1 จาก การให้ถ้อยค าของบุคคลในฐานะพยานในช้ันเจ้าพนักงาน: ยืนหยดับนหลกันิติธรรม (น.259), โดย 
อุดม รัฐอมฤต, 2552, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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อยัการของไทยจะเร่ิมตน้คดีต่อเม่ือการสอบสวนของพนกังานสอบสวนเสร็จส้ิน แลว้ส่งส านวนการ

สอบสวนมายงัพนกังานอยัการ พนักงานอยัการจึงจะเร่ิมปฏิบติังานในบทบาทหน้าท่ีของตนใน

ขั้นตอนของการฟ้องคดีได ้ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการของ

ไทยจึงเป็นความสัมพนัธ์ในแนวนอน (Horizontal relation) กล่าวคือ พนกังานอยัการไม่มีอ านาจ

สอบสวนหรืออ านวยการหรือก ากบัดูแลการสอบสวนตั้งแต่เร่ิมตน้การด าเนินคดี พนกังานอยัการ

จะสามารถเร่ิมคดีต่อเม่ือได้รับส านวนการสอบสวนท่ีส่งมาจากพนักงานสอบสวน ซ่ึงรูปแบบ

ดงักล่าวน้ีจะพบในประเทศท่ีใชร้ะบบกล่าวหา เช่น ประเทศองักฤษ2 

 ส่วนระบบท่ีพนักงานอยัการมีอ านาจท าการสอบสวนหรือก ากบัดูแลการสอบสวน

ตั้งแต่เร่ิมตน้คดี โดยพนกังานอยัการอาจเขา้มาด าเนินคดีเองหรือมอบหมายให้พนกังานสอบสวน

ด าเนินคดีแทนก็ไดน้ั้น ความสัมพนัธ์ของพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการในระบบดงักล่าว

น้ีเรียกวา่ ความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง (Vertical relation) ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะแนวด่ิงน้ี จะพบ

ในระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศท่ีอยู่ในระบบประมวลกฎหมาย ไดแ้ก่ ประเทศฝร่ังเศส

และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี3 

 การแบ่งแยกหน้าท่ีสอบสวนฟ้องร้องดังกล่าวนั้นย่อมผิดหลักสากลอย่างยิ่ง เพราะ

พนักงานสอบสวนไม่ใช่ผูน้  าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดในศาล แต่เป็นเพียงผูร้วบรวม

พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอยัการ ซ่ึงเท่ากบัว่าพนักงานอยัการ  

เป็นแต่เพียงผูก้ลัน่กรองส านวนการสอบสวนท่ีพนกังานสอบสวนส่งมาให้ และถือไดว้า่พนกังาน

อยัการท างานตามส านวนท่ีต ารวจส่งมาเท่านั้น4  

 การแบ่งแยกความรับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนและชั้นฟ้องร้องคดี

ออกจากกันเด็ดขาดนั้ น ท าให้มีการแบ่งอ านาจของพนักงานสอบสวนออกจากอ านาจของ   

พนกังานอยัการในการคน้หาความจริงในคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีท่ีเก่ียวกบัการสอบสวน  

เด็กในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดก้  าหนดใหพ้นกังานอยัการมีหนา้ท่ีในการเขา้ร่วม

                                                           
2 จาก “การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา” คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3            

(น. 12 -13), โดย อุทยั อาทิเวช, 2555, กรุงเทพฯ: ว.ีเจ.พร้ินติ้ง. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยส านกัพิมพว์.ีเจ.พร้ินติ้ง. 
3 แหล่งเดิม. (น. 13). 
4 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 33), โดย คณิต ณ นคร, 2549, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 

2549 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
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สอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก5 แต่กฎหมายมิไดบ้ญัญติัในเร่ืองอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการไว้

ให้ชัดเจน เช่น พนักงานอยัการควรจะเป็นผูก้  าหนดทิศทางหรือก ากบัการสอบสวน เน่ืองจาก

ประเทศไทยใช้ระบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงเป็นระบบท่ีเน้นให้องค์กรในกระบวนการ

ยติุธรรมทุกองคก์รตอ้งท าหนา้ท่ีตรวจสอบความจริงในคดีตั้งแต่เร่ิมตน้คดี 

 เป้าหมายของการด าเนินคดีอาญาคือการคน้หาความจริง และขณะเดียวกนัการคน้หา

ความจริงจะต้องเป็นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม    

อนัได้แก่ ผูท่ี้ถูกกล่าวหา รวมถึงผูเ้สียหายหรือพยานด้วย ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยบุคคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็น

ผูเ้สียหายหรือผูถู้กกล่าวหา รูปแบบของการด าเนินคดีอาญาย่อมแตกต่างกันไปโดยเฉพาะการ

ด าเนินคดีอาญาทัว่ไปกบัการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก เพราะเด็กเป็นบุคคลท่ีตอ้ง

ได้รับความคุ้มครองมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากเด็กเป็นผูท่ี้มีความอ่อนอายุ สภาพร่างกาย จิตใจ  

อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งการถ่ายทอดข้อเท็จจริงยงัไม่สมบูรณ์เท่ากับ 

ผูใ้หญ่ ทั้ งน้ีเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถค้นหาความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  

อ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่สังคมไดโ้ดยแทจ้ริง6  

                                                           
5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง “ในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ 

ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายอนัมิใช่ความผิดท่ีเกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ ความผิด  
ฐานกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน    
และปราบปรามการคา้ประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการคา้    
หญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ซ่ึงผูเ้สียหาย    
หรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกิน            
สิบแปดปี ให้พนกังานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัด ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการร่วมอยูด่ว้ยในการถามปากค าเด็กนั้น และใน
กรณีท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เห็นว่าการถามปากค าเด็กคนใดหรือค าถามใด อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนกัจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  
เป็นการเฉพาะ ตามประเด็นค าถามของพนกังานสอบสวน โดยมิให้เด็กไดย้ินค าถามของพนกังานสอบสวนและ
หา้มมิใหถ้ามเด็กซ ้ าซอ้นหลายคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร” 
 6 จาก “กระบวนการยุติธรรมจะช่วยคุม้ครองสิทธิเด็กผูเ้สียหายในคดีความผิดทางเพศไดอ้ย่างไร”        
โดย เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2540, บทบัณฑิตย์, 53 (4), น. 149. นิตยสารของเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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 ดงันั้นจึงไดมี้แนวคิดในการให้ความคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก โดยประเทศไทยเพิ่ง  

มีการบญัญติัรับรองเป็นคร้ังแรกวา่เด็กควรท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมและเพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) ในการกระท าทั้ง

ปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก ไม่ว่าจะกระท าโดยสถาบนัสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม 

หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติั ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็น

ล าดบัแรก7 โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) 

พ.ศ. 25428 ของประเทศไทยก าหนดให้มีการสอบปากค าเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน18 ปี ในกระบวนการ

ด าเนินคดีอาญาเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งประสงค์จะให้การคุ้มครองเด็กท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวัน

สอบปากค าไม่ว่าจะเป็นผูเ้สียหาย พยาน หรือผูต้อ้งหา ต่อมาได้มีพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 โดยไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 

                                                           
7 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) ขอ้ 3 (1). 
8 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2542      

มาตรา 133 ทวิ มีใจความวา่ “ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงตั้งแต่สามปีข้ึนไป หรือในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก
อยา่งสูงไม่ถึงสามปีและผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กร้องขอ หรือในคดีท าร้ายร่างกายเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปี      
การถามปากค าเด็กไวใ้นฐานะเป็นผูเ้สียหายหรือพยาน ให้แยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ
เด็กและให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการเขา้ร่วมในการถาม
ปากค านั้นดว้ย 
  ให้เป็นหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีจะตอ้งแจง้ให้นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอ และพนกังานอยัการทราบ 
  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยกาท่ี เข้าร่วมในการถามปากค าอาจถูก                 
ผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กตั้งรังเกียจได ้หากมีกรณีดงักล่าวใหเ้ปล่ียนตวัผูน้ั้น 
  ภายใตบ้ังคบัแห่ง มาตรา 139 การถามปากค าเด็กตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
บนัทึกภาพและเสียงการถามปากค าดงักล่าวซ่ึงสามารถน าออกถ่ายทอดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไวเ้ป็นพยาน 
 “ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอนกัจิตวิทยา หรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคล     
ท่ีเด็กร้องขอ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค าพร้อมกนัได ้ใหพ้นกังานสอบสวนถามปากค าเด็กโดย
มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส านวน         
การสอบสวนและมิใหถื้อวา่การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กในกรณีดงักล่าวท่ีไดก้ระท าไปแลว้ไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย” 
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133 ทวิ9 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมเฉพาะวรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยสาระส าคญัในการคุม้ครอง

เด็กก็ยงัคงเดิม บทบญัญติักฎหมายในเร่ืองน้ีมีลกัษณะพิเศษกวา่การสอบสวนคดีอาญาโดยทัว่ไป ทั้ง

ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเด็กร่วมกับ              

เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กมิให้ได้รับความ

กระทบกระเทือนต่อจิตใจจากกระบวนการคน้หาความจริงในคดีอาญา จึงถือวา่เป็นมาตรการพิเศษ

ในการคุม้ครองสิทธิของเด็กใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

 แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายไทยได้ละเลยการให้ความคุม้ครองต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กใน

คดีอาญามาเป็นเวลานาน และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก หากจะตอ้งมีหนา้ท่ีมาให้การ

ในชั้นสอบสวนหรือในชั้นพิจารณาของศาลแลว้ เด็กอาจไดรั้บความเสียหายต่อจิตใจหรือช่ือเสียง 

อนัเกิดจากกระบวนการด าเนินคดีอาญาซ่ึงมุง้เน้นคน้หาความจริงและให้ความคุม้ครองสิทธิของ    

ผูถู้กกล่าวหา เพราะสภาพจิตใจของเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายไม่ได้แตกต่างจากเด็กท่ีเป็นผูต้อ้งหาหรือ

จ าเลย และในบางคดีซ่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัเพศหรือการทารุณเด็ก สภาพจิตใจของเด็กนั้นจะตอ้ง

ไดรั้บการดูแลมากกว่าในกรณีอ่ืน และหากมีการด าเนินการเช่นเดียวกบัการสืบพยานในคดีอาญา

                                                           
9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 26) พ.ศ. 2550     

มาตรา  133 ทว ิมีใจความวา่ “ในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายอนัมิใช่ความผิดท่ีเกิด
จากการชุลมุนต่อสู ้ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยต์ามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ หรือคดี
ความผิดอ่ืนท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ซ่ึงผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากค า
ผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัด ในสถานท่ี         
ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ  และพนักงานอยัการ  
ร่วมอยูด่ว้ยในการถามปากค าเด็กนั้น และในกรณีท่ีนกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์เห็นวา่การถามปากค าเด็ก
คนใดหรือค าถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่าน
นกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนกังานสอบสวนโดยมิให้เด็กไดย้ิน
ค าถามของพนกังานสอบสวนและหา้มมิใหถ้ามเด็กซ ้ าซอ้นหลายคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร” 
 “ให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตอ้งแจง้ให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ี      
เด็กร้องขอและพนักงานอยัการทราบ รวมทั้งแจง้ให้ผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหน่ึง 
ดว้ย”  
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โดยทั่วไปเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายก็จะได้รับผลกระทบต่อจิตใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเท่ากับกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาไดซ้ ้ าเติมความเสียหายและความเจบ็ปวดแก่จิตใจของเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหาย 

 เม่ือได้พิจารณาจากกระบวนการคน้หาความจริงในประเทศไทยแลว้พบว่า กระบวน 

การยุติธรรมทางอาญาท่ีมีอยู่ในการพิจารณาคดีชั้นสอบสวนส าหรับเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายนั้น ซ่ึง            

เจา้พนักงานมีอ านาจสอบสวนโดยอิสระและเด็ดขาดปราศจากการตรวจสอบจากองค์กรอ่ืนใน

กระบวนการยุติธรรม เช่น อยัการ และศาล ท าให้ไม่อาจมีส่วนรับรู้เร่ืองตรวจสอบการรวบรวม

พยานหลกัฐาน ซ่ึงในทางปฏิบติัอยัการซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการสั่งคดีและการว่าความในศาล มิได ้ 

มีส่วนร่วมด าเนินการของพนกังานสอบสวนในการสอบสวน เพราะไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน คงมีหน้าท่ีเพียงพิจารณาขอ้เท็จจริงไปตามส านวนการสอบสวนท่ี

พนกังานสอบสวนไดจ้ดัท าข้ึน ระบบตามกฎหมายดงักล่าวท าให้อยัการไม่สามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของพยานหลกัฐานท่ีพนกังานสอบสวนรวบรวมไวน้ั้นได ้ 

 ตามหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นถือว่ารัฐเป็นผูเ้สียหายและเจา้พนกังานของรัฐ   

ผูมี้อ  านาจหน้าท่ีด าเนินคดีอาญา คือ พนักงานอยัการ นั่นก็หมายความว่าพนักงานอัยการเป็น

ผูรั้บผิดชอบการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง อนัเป็นหลักเกณฑ์ของระบบอยัการท่ีสมบูรณ์10 

กล่าวคือ ตามระบบอยัการท่ีสมบูรณ์ถือวา่ การสอบสวนฟ้องร้อง เป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญา

กระบวนการเดียวท่ีแบ่งแยกไม่ได้ เจา้พนักงานต ารวจเป็นเพียงเจา้พนักงานผูมี้หน้าท่ีช่วยเหลือ

พนักงานอยัการแต่การด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องในประเทศไทยใช้ระบบการด าเนินคดีอาญา 

โดยรัฐ ซ่ึงในทางปฏิบติัไดแ้ยกความรับผดิชอบการด าเนินคดีอาญาของพนกังานสอบสวนออกจาก

การด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ และการแยกความรับผิดชอบในทางปฏิบติั เช่นน้ีเป็นการ

แยกท่ีค่อนขา้งจะเด็ดขาด รวมถึงพนกังานอยัการของไทยไม่มีบทบาทในเชิงรุก (Active) เน่ืองจาก

หลกัการแบ่งแยกอ านาจการสอบสวนกบัการฟ้องคดีออกจากกนัโดยเด็ดขาด ท าให้พนกังานอยัการ

ไม่มีบทบาทในการสอบสวน ซ่ึงแตกต่างจากระบบอยัการสากลท่ีพนกังานอยัการมีบทบาทมากไม่

วา่จะเป็นการสอบสวนหรือการฟ้องคดี เน่ืองจากเป็นกระบวนการเดียวกนัไม่แบ่งแยกออกจากกนั

อย่างเช่นในระบบกฎหมายไทย ท าให้บทบาทของพนักงานอัยการของไทยไม่มีความชัดเจน 

                                                           
10 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 66), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 

2555 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 

DPU



7 

 

โดยเฉพาะพนกังานอยัการท่ีเขา้ร่วมสอบสวนกบัพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีนั้นเป็นคนละคน

กนั ท าใหก้ระบวนการยติุธรรมทางอาญายงัขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินคดี 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงมีแนวคิดว่าพนกังานอยัการในฐานะท่ีเป็นผูมี้หน้าท่ีสั่งคดีจึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ไปร่วมรู้เห็นดว้ยในการสอบสวนคดีอาญาของพนกังานสอบสวน

ตั้งแต่เร่ิมต้นคดีโดยควรก าหนดให้พนักงานอัยการเป็นผูส้อบสวนคดีนั้นเองและให้พนักงาน

สอบสวนเป็นผูช่้วยพนกังานอยัการอีกชั้นหน่ึง เพื่อท่ีจะไดรั้บรู้ถึงความถูกตอ้งของพยานหลกัฐาน

และการปฏิบติัต่อผูเ้สียหายอนัเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะในการสอบสวนคดีอาญาท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ี  

ตกเป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงภายหลงัจากท่ีประเทศไทยไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 โดยไดมี้การเล็งเห็นถึงความส าคญัในอนัท่ีจะตอ้งมีวิธีปฏิบติั

โดยเฉพาะเพื่อคุม้ครองสิทธิของเด็ก เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขอ้ 12 แห่งอนุสัญญาว่าดว้ย

สิทธิเด็ก ค.ศ. 198911 โดยการถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก ให้แยกกระท าเป็นสัดส่วน 

ในสถานท่ีเมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ 

และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค าด้วย แต่อย่างไรก็ดีการบังคับให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์และหลกัการคุม้ครองสิทธิเด็กตามมาตรการพิเศษน้ีก็ยงัเป็นปัญหา โดยเฉพาะอุปสรรค

ในตวับทกฎหมายในการคุม้ครองเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริงนั้นยงัพบปัญหาว่า ความไม่

แน่ใจว่าการด าเนินการตามกฎหมายนั้นจะสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ในการให้ความคุม้ครองเด็ก

หรือไม่ เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับเจา้พนกังานท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการซ่ึงผลของความไม่แน่ใจ

ดงักล่าว บางกรณีอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก  

ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัในมาตรา 133 ทวิ วรรคห้า ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัทัว่ไป

ในการสอบปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก เน่ืองจากการสอบปากค าเด็กโดยทัว่ไปนั้นกฎหมายก าหนด

                                                           
11 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 12. 
1. รัฐภาคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนได้แลว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงความคิด    

เห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งน้ี ความคิดเห็นดงักล่าวของเด็กจะไดรั้บการพิจารณา     
ตามสมควรแก่อายแุละวฒิุภาวะของเด็กนั้น 

2. เพ่ือความมุ่งประสงค์น้ี เด็กจะไดรั้บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสท่ีจะมีสิทธิ มีเสียงในกระบวนการ
พิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วา่โดยตรงหรือโดยผ่านผูแ้ทนหรือองคก์รท่ี
เหมาะสมในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิปฏิบติัตามกฎหมายภายใน 
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ไวว้า่การสอบปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีประเภทต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายใหแ้ยกกระท า

เป็นสัดส่วน โดยเป็นสถานท่ีเหมาะสมกบัเด็กต่างหากไม่ปะปนกบัการสอบปากค าทัว่ๆ ไป และให้

มีทีมสหวิชาชีพเขา้ร่วมในการสอบปากค าเด็ก ไดแ้ก่ นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ี

เด็กร้องขอ และพนกังานอยัการ แต่บทบญัญติัมาตรา 133 ทวิ วรรคห้า เป็นกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน 

หากบุคคลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่สามารถอยูพ่ร้อมกนัได ้ให้พนกังานสอบสวนถามปากค าเด็กโดยมี

บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ร่วมอยูด่ว้ยในการสอบปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก แต่ตอ้งบนัทึก

เหตุท่ีไม่สามารถรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส านวนการสอบสวน แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งควรจะเป็น

กรณีเป็นเหตุท่ีเกิดจากตวัผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กเอง เช่น ผูเ้สียหายหรือพยานเด็กใกลจ้ะเสียชีวิต12 จึงจะ

ถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่เพียงเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ

สอบสวนเท่านั้น 

แมเ้จตนารมณ์ในการตราพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 จะมุ่งประสงคใ์นการคุม้ครองสิทธิของเด็กให้ไดรั้บการดูแลดว้ย

วิธีการเฉพาะก็ตาม แต่ก็เป็นท่ีเห็นได้ชัดเจนจากถ้อยค าของกฎหมายนั้นเองว่า ในบางกรณีการ

คุม้ครองสิทธิของเด็กไม่อาจด าเนินไปได้สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดงับทบญัญติั มาตรา  

133 ทว ิวรรคหา้ เป็นบทกฎหมายท่ีหยอ่นหรือลดมาตรฐานลงกวา่ปกติท่ีใชใ้นการให้ความคุม้ครอง

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก เน่ืองจากหลกัเกณฑ์ปกติจะมีสหวิชาชีพเขา้ร่วมในการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็น

เด็ก ถา้เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนข้ึนมาพนกังานสอบสวนอาจสอบปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กไปโดย

ไม่จ  าตอ้งรอให้มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบปากค ามาครบจ านวนตามท่ีก าหนด คงมีเพียงบุคคล 

ท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พียงหน่ึงคนแลว้สอบปากค าไปพร้อมกบัพนกังานสอบสวนก็เพียงพอ จึงเป็น

กรณีท่ีถือไดว้า่เป็นบทกฎหมายท่ีหยอ่นหรือลดมาตรฐานในการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กลง และ

หลกักฎหมายดงักล่าวน้ีขดักบัหลกัการคุม้ครองเด็ก ซ่ึงอาจจะท าให้เด็กไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สมดัง เจตนารมณ์ในการตรา

พระราชบญัญติัดงักล่าว และจะเห็นไดว้า่การบญัญติัเหตุกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเช่นน้ี เป็นการอ านวย

                                                           
12 จาก ค าอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: ว่าด้วยการด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา 

(น. 573), โดย เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, 2553, กรุงเทพฯ: พลสยาม พร้ินติ้ง. ลิขสิทธ์ิ 2553 โดยส านกัพิมพพ์ลสยาม 
พร้ินติ้ง. 
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ความสะดวกให้กบัเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ี ซ่ึงไม่เป็นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กอยา่ง

แทจ้ริง เห็นไดว้า่การอา้งเหตุกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งนั้นเป็นดุลพินิจของพนกังานสอบสวนแต่

เพียงผูเ้ดียวในการท่ีจะถือวา่กรณีใดเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งท่ีไม่อาจรอบุคคลดงักล่าวไดน้ั้น 

ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ใดมาตรวจสอบหรือรองรับในความถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งของการใชดุ้ลพินิจใน

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งท่ีมีเหตุอนัสมควรไม่อาจรอบุคคลดงักล่าว เพราะข้ึนอยู่กบัการสั่งใช้

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนของพนกังานสอบสวนโดยล าพงั จึงท าให้เกิดการปฏิบติัท่ีมิชอบในการใชก้รณี

จ าเป็นเร่งด่วน อนัจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก และถือว่ากระบวนการ

ยุติธรรมไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก เน่ืองจากไม่ไดมุ้่งคุม้ครองประโยชน์สูงสุด 

ของเด็ก และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 

โดยเฉพาะในการสอบสวนคดีอาญาในกรณีท่ีผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 

ซ่ึงประเทศไทยคงมีแต่บทบญัญติัท่ีเป็นการกล่าวถึงการคุม้ครองกรณีท่ีเด็กตกอยูใ่นฐานะผูต้อ้งหา

หรือจ าเลยไวโ้ดยมิไดใ้ห้การคุม้ครองถึงกรณีท่ีเด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายโดยเฉพาะ ซ่ึงหากพิจารณา  

ค  าว่า สิทธิ ในทศันะของกฎหมายคงจะกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ คือ ส่ิงท่ีกฎหมายให้การรับรองและ

คุม้ครองให้14 เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น สิทธิและหนา้ท่ีถือวา่เป็นของคู่กนั กล่าวคือ 

ผูใ้ดมีสิทธิท่ีกฎหมายรับรองให้ในเร่ืองใด กฎหมายก็จะคุม้ครองสิทธิในเร่ืองนั้นๆ ให้และดว้ยเหตุ

ดงักล่าวน้ีบุคคลทัว่ไปย่อมมีหน้าท่ีในการเคารพสิทธิของผูน้ั้น ถ้าบุคคลใดล่วงละเมิดสิทธิผูถู้ก

ละเมิดสิทธิย่อมตกเป็นเหยื่อ (victim) หรือผูเ้สียหาย (injured person) ย่อมมีสิทธิท่ีจะร้องทุกข์

กล่าวโทษหรือน าคดีไปฟ้องร้องยงัศาลให้ลงโทษผูน้ั้นเป็นความผิดอาญาและยงัมีสิทธิเรียกร้องให้

ผูก้ระท าดงักล่าวชดใชค้่าเสียหายในทางแพง่ไดด้ว้ย 

ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า สิทธิเด็ก ในทศันะของกฎหมาย15 คือ ส่ิงท่ีกฎหมายให้การ

รับรองและคุ้มครองให้ตามท่ีกล่าวมาขา้งต้น แต่อย่างไรก็ตามมีขอ้จ ากัดมากมายในการแก้ไข

เยียวยาการละเมิดต่อสิทธิเด็ก ทั้งน้ี เพราะกฎหมายก าหนดให้บิดามารดา ผูป้กครอง ญาติ หรือเจา้

พนกังานบางหน่วยงาน ท่ีถือวา่เป็นตวัแทนของรัฐเขา้ท าแทนเด็ก ซ่ึงหากพิจารณาตามอนุสัญญาวา่

                                                           
14 จาก “สิทธิของเหยื่อ: กรณีเด็ก” โดย วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 2535, บทบัณฑิตย์, 48 (1), น.115. 

นิตยสารเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
15 สิทธิของเหยือ่: กรณีเด็ก. หนา้เดิม. 
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ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ได้กล่าวไวต้อนหน่ึงว่า เด็กพึงมีสิทธิท่ีจะได้รับการดูแล และช่วยเหลือ

คุม้ครองเป็นพิเศษ (childhood is entitled to special care and assistance) และไดก้ าหนดหลกัการ

คุม้ครองชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และสวสัดิภาพของเด็กไวอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือมุ่งคุม้ครองมิให้เด็ก

ถูกข่มเหงรังแก หรือถูกละเมิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และสวสัดิภาพ ไม่วา่กรณีใดๆ เช่น การฆ่า 

ท าร้าย การล่วงเกินทางเพศ การถูกเอารัดเอาเปรียบไม่วา่ทางใดๆ การไม่เสมอภาค จนเป็นอนัตราย

ต่อสวสัดิภาพของเด็ก จึงก าหนดใหมี้การคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีถูกกระท าให้กลบัคืนสู่สภาพ

ปกติโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีไดป้รากฏอยูใ่นอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก16 

จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางขอ้กฎหมายและในทางปฏิบติั 

เน่ืองดว้ยความไม่ชดัเจนของกฎหมายซ่ึงมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายท่ีน่าพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการเข้าร่วม

สอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก กล่าวคือบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง มิไดก้ าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีของพนกังานอยัการให้ชดัเจนว่า มี

บทบาทอ านาจหนา้ท่ีในการสอบสวนคดีนั้นอยา่งไร ซ่ึงกฎหมายไม่ไดใ้ห้อ านาจแก่พนกังานอยัการ

เป็นผูก้  าหนดประเด็นการสอบสวน และก าหนดทิศทางในการสอบสวนหรือควบคุมการสอบสวน 

เพียงแต่ให้พนกังานอยัการเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสอบสวนคดีเด็ก กล่าวคือเป็นเพียงผูเ้ขา้ร่วมใน

การสอบสวนเด็กเท่านั้นหากเปรียบเทียบกบัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพตามมาตรา 150 

ไดบ้ญัญติัให้พนกังานอยัการมีอ านาจในการออกค าสั่งและให้พนกังานสอบสวนปฏิบติัตามค าสั่ง

ของพนกังานอยัการ  

 ปัญหาความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคห้า ท่ีไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการเข้าร่วมในการถามปากค าพร้อมกันได้นั้น     

เห็นวา่เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีมากกว่าท่ีจะคุม้ครองประโยชน์สูงสุด

ของเด็ก ซ่ึงการอา้งเหตุจ าเป็นเร่งด่วนนั้นไม่ได้มีการก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่ากรณีเช่นไรถือเป็น

เหตุจ าเป็นเร่งด่วน จึงเป็นดุลพินิจของพนกังานสอบสวนเท่านั้นโดยพนกังานสอบสวนอาจอา้งเหตุ

จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ตอ้งรอสหวิชาชีพเขา้ร่วมในการสอบปากค าได้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัตวัพนักงาน

                                                           
16 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 39. 
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สอบสวนแต่เพียงผูเ้ดียว โดยท่ีไม่มีหลกัเกณฑ์การตรวจสอบหรือการถ่วงดุลการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ขององค์กรอ่ืนๆ ในส่วนน้ีได ้อนัจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีควรจะ

ไดรั้บในการด าเนินการท่ีเหมาะสมอนัเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก17 ซ่ึงจะเห็นว่าความไม่ชดัเจน

ของกฎหมายในมาตรา 133 ทว ิวรรคหา้18 ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีวา่เด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจะตอ้งถูก

สอบปากค าซ ้ าซ้อน ซ่ึงเป็นการสร้างความบอบช ้ าทางจิตใจแก่เด็กและท่ีส าคัญย่อมไม่บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 

 ปัญหาเก่ียวกบัพนกังานอยัการท่ีร่วมสอบสวนและพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีนั้น

เป็นคนละคนกนั ท าใหข้าดความต่อเน่ืองของการด าเนินคดีอาญา ส่งผลใหก้ารพิจารณาคดีเกิดความ

ล่าชา้หรือพยานหลกัฐานท่ีไดม้าอาจจะไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงตอ้งมีค าสั่งใหมี้การสอบสวนเพิ่มเติม 

ท าให้ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมตามสมควร เพราะเด็ก

อาจจะตอ้งถูกสอบปากค าซ ้ าซ้อน จากกรณีพนักงานอยัการท่ีเขา้ไปร่วมสอบสวนกับพนักงาน

อยัการท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบส านวนพิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนัท าให้ไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   

การพิจารณาคดีก็ยอ่มผดิพลาดไดโ้ดยง่าย ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวถือไดว้า่เป็นกรณีท่ีต่างคนต่างท า

หน้าท่ีของตนเองโดยไม่ได้ค  านึงสภาพจิตใจของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก การท่ีกฎหมายก าหนดให้

พนักงานอยัการเขา้ร่วมสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้นก็เพื่อให้พนักงานอยัการเขา้ไปคุม้ครอง

สิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กโดยตรง จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งก าหนดให้พนกังานอยัการคนท่ีร่วม

สอบสวนกบัพนกังานอยัการคนท่ีพิจารณาสั่งคดีจะตอ้งเป็นคนๆ เดียวกนัจึงจะเกิดประสิทธิภาพใน

การด าเนินคดีอาญามากกวา่ท่ีต่างคนต่างท า 

                                                           
17 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 3.  
(1) ในการกระท าทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก ไม่วา่จะกระท าโดยสถาบนัสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 

ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติั ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็น   
ล าดบัแรก 

18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 มาตรา 133 ทวิ วรรคห้า “ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอนกัจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และ
พนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค าพร้อมกนัได ้ใหพ้นกังานสอบสวนถามปากค าเด็ก โดยมีบุคคลใดบุคคล
หน่ึงตามวรรคหน่ึงอยูร่่วมดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส านวนการสอบสวน และมิให้
ถือวา่การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กในกรณีดงักล่าวท่ีไดก้ระท าไปแลว้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 
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 เน่ืองจากในระเบียบการด าเนินคดีของส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็กใน

คดีอาญา พ.ศ. 2543 หมวด 4 การคุม้ครองเด็กในชั้นพนกังานอยัการ ขอ้ 1619 ไม่มีขอ้ก าหนดให้

พนักงานอัยการท่ีเข้าร่วมการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องเป็นคนเดียวกับ

พนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดี ท าให้การพิจารณาสั่งคดีตอ้งเสียเวลาในการพิจารณาส านวนการ

สอบสวนอีกระยะหน่ึง แทนท่ีจะพิจารณาสั่งคดีไดด้ว้ยความรวดเร็ว ทั้งท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ประสงคใ์ห้การมีพนกังานอยัการเขา้ร่วมการสอบสวนตั้งแต่เร่ิมตน้คดี เพื่อสามารถท าให้พนกังาน

อยัการเขา้ใจรูปคดี และสามารถพิจารณาสั่งคดีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

ดงันั้น จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวว่าการท่ีกฎหมายมิได้

บญัญติัถึงบทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก และความไม่

ชดัเจนของกฎหมายท่ีบญัญติัให้มีกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่ตอ้งรอสหวิชาชีพในการสอบสวน

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก รวมถึงความต่อเน่ืองของบทบาทพนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญาท่ีมีการ

แบ่งแยกความรับผิดชอบการสอบสวนกบัการฟ้องคดีออกจากกนัเป็นเหตุให้พนกังานอยัการท่ีเขา้

ร่วมการสอบสวนกบัพนักงานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีในคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็กเป็นคนละคนกนั   

ท าให้ต้องเสียเวลาในการพิจารณาส านวนการสอบสวน แทนท่ีจะพิจารณาสั่งคดีได้ด้วยความ

รวดเร็ว ทั้งท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายประสงคใ์ห้การมีพนกังานอยัการเขา้ร่วมการสอบสวนตั้งแต่

เร่ิมตน้คดี ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบกระเทือนโดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิเด็กอนั

เป็นส่วนส าคญัในการคุม้ครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใน

ประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการบงัคบัใช้ของกฎหมายและตรงตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

 
                                                           

19 ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543 หมวด 4 การคุม้ครอง
เด็กในชั้นพนกังานอยัการ ขอ้ 16 วรรคสอง. 

“กรณีเป็นส านวนการสอบสวนท่ีพนักงานอยัการเขา้คุม้ครองเด็กตามหมวด 3 ให้พนักงานอยัการ
เจา้ของส านวนขอรับแบบรายงานตามขอ้ 14 วรรคสามมารวมเขา้ไวใ้นส านวนการสอบสวนดงักล่าว เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา” 

ขอ้ 14 วรรคสาม “ใหศู้นยอ์  านวยการเก็บรักษาแบบรายงานการเขา้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน เพ่ือ
ส่งใหพ้นกังานอยัการผูรั้บผิดชอบรวมเขา้ไวใ้นส านวนคดีอาญาต่อไป” 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

      1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีในการคุม้ครองสิทธิเด็กตลอดจนบทบาทของพนักงาน

อยัการในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

      2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาในชั้นสอบสวนคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก ในกรณีท่ีพนกังานอยัการไม่

มีบทบาทในการก ากบัการสอบสวน และกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐมากกวา่ท่ีจะคุม้ครองสิทธิเด็กหรือบุคคลท่ีเด็กร้องขอ รวมถึงพนกังานอยัการท่ีเขา้

ร่วมการสอบสวนกบัพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนั ท าให้ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก

ไม่ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิในชั้นสอบสวนอยา่งเหมาะสม 

      3. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหาย

ท่ีเป็นเด็กตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ 

      4. เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายโดยก าหนดให้พนกังานอยัการเขา้ร่วม

ก ากบัการสอบสวนในชั้นสอบสวน และกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจรอบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

สอบปากค าใหห้มายถึงเฉพาะบุคคลท่ีเด็กร้องขอเท่านั้น รวมถึงพนกังานอยัการท่ีเขา้ร่วมสอบสวน

จะตอ้งเป็นพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดี มาบงัคบัใชใ้นการสอบสวนคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก 

 

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 พนกังานอยัการมีบทบาทในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ แต่กฎหมายดงักล่าวไม่มีบทบงัคบั

เด็ดขาดให้พนักงานอยัการตอ้งเขา้ไปก ากบัการสอบสวนในคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก และกรณีเหตุ

จ าเป็นเร่งด่วนก็เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐมากกว่าท่ีจะคุม้ครองสิทธิเด็ก

หรือบุคคลท่ีเด็กร้องขอ ตลอดจนพนักงานอยัการท่ีเขา้ร่วมการสอบสวนกับพนักงานอยัการท่ี

พิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนั ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้สียหายท่ีเป็นเด็กไม่ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ 

และย่อมกระทบต่อการได้มาซ่ึงความจริงจากการสอบปากค าท่ีเป็นเร่ืองส าคญัในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา จึงส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิเด็กไม่บรรลุวตัถุประสงค์

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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การสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในต่างประเทศก าหนดให้พนักงานอยัการเข้าไป

ตรวจสอบความจริงตั้งแต่เร่ิมแรกโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กให้ได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุด จึงสมควรให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา              

มาตรา 133 ทว ิโดยก าหนดใหพ้นกังานอยัการเขา้ไปก ากบัการสอบสวนในกรณีผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก 

และในกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนควรก าหนดให้หมายถึงเฉพาะบุคคลท่ีเด็กร้องขอเท่านั้น ตลอดจน

ควรก าหนดให้พนกังานอยัการท่ีเขา้ร่วมสอบสวนเป็นพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีดว้ย เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กและค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กเป็นส าคญั 

 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การวิจัยฉบับน้ีได้ศึกษาถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนและการ

คุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทว ิ

อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดว่าด้วยการคุม้ครองเด็กใน

คดีอาญา พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553  โดยขอบเขต

การศึกษาเร่ิมจากการศึกษาถึงแนวคิดในการให้ความคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก และหลกัเกณฑ์

ของพนกังานอยัการในการเขา้ร่วมการสอบสวนในคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็กและปัญหาการสอบสวน

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน ปัญหาขอ้กฎหมายในเร่ืองเหตุจ าเป็นเร่งด่วนในการสอบสวน

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก รวมทั้งศึกษาอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการสอบสวนกบัการพิจารณา

สั่งคดี และศึกษาถึงมาตรการในการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัการสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในประเทศไทย    

วา่มีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร เพื่อแกไ้ขบทกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กใน

ประเทศไทย โดยค านึงถึงหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 

 

1.5 วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิจยัฉบบัน้ีจะท าการศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็น

การใช้วิธีศึกษาโดยคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือ บทความ วารสารกฎหมาย เอกสาร
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งานวิจยั วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั และเอกสารต่างๆเพื่อน ามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ

เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

      1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีในการคุม้ครองสิทธิเด็กตลอดจนบทบาทของพนกังานอยัการ

ในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

      2. ท าให้ทราบถึงปัญหาในชั้นสอบสวนคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก ในกรณีท่ีพนกังานอยัการไม่มี

บทบาทในการก ากับการสอบสวน และกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐมากกวา่ท่ีจะคุม้ครองสิทธิเด็กหรือบุคคลท่ีเด็กร้องขอ รวมถึงพนกังานอยัการท่ีเขา้

ร่วมการสอบสวนกบัพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนั ท าให้ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก

ไม่ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิในชั้นสอบสวนอยา่งเหมาะสม 

      3. ท าให้ทราบถึงบทบาทของพนักงานอยัการในการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กตาม

กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ 

      4. ท าใหท้ราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายโดยก าหนดให้พนกังานอยัการเขา้ร่วม

ก ากบัการสอบสวนในชั้นสอบสวน และกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจรอบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

สอบปากค าใหห้มายถึงเฉพาะบุคคลท่ีเด็กร้องขอเท่านั้น รวมถึงพนกังานอยัการท่ีเขา้ร่วมสอบสวน

จะตอ้งเป็นพนกังานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดี มาบงัคบัใชใ้นการสอบสวนคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก 
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บทที ่2 

แนวคดิที่เกีย่วข้องกบัพนักงานอยัการในการคุ้มครองสิทธิเดก็ 
 

เร่ืองการคุม้ครองเด็กหรือสิทธิเด็กเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจจากทัว่โลก เพราะเด็ก
เป็นทรัพยากรส าคญัของโลกท่ีสมควรได้รับการปกป้องคุม้ครองให้เจริญเติบโตเต็มศกัยภาพใน
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Conventional on the Right of the Child) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของเด็กท่ีส าคญัมีอยู ่3 ประการดว้ยกนัคือ  

1. สิทธิท่ีจะมีชีวติอยูร่อด (survival)  

2. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันารอบดา้น (development) อนัเป็นสิทธิท่ีเด็กทุกคนจะตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาอยา่งเพียงพอทั้งทางดา้นโภชนาการ สาธารณสุขมูลฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีเพียงพอ และ  

3. สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครองทันทีท่ีเกิด (protection) อันเป็นการปกป้อง

คุม้ครองจากการถูกท าร้าย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ รวมไปถึงสิทธิในครอบครัว สิทธิใน

การมีช่ือ และสัญชาติของตนเอง1 

 ในอดีตท่ีผ่านมา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัต่อเด็ก

หรือเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าผิดมากเกินไป อย่างไรก็ดี กฎหมายไทยไดล้ะเลยการให้ความคุม้ครอง

ต่อผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กในคดีอาญามาเป็นเวลานาน เน่ืองจากผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กเหล่าน้ี

จะตอ้งมาให้ปากค าในชั้นสอบสวน ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีอาจไดรั้บความเสียหายต่อจิตใจหรือช่ือเสียงอนั

เกิดจากกระบวนการด าเนินคดีอาญาซ่ึงมุ่งเน้นคน้หาความจริงและให้ความคุม้ครองสิทธิของผู ้    

ถูกกล่าวหา เพราะสภาพจิตใจเด็กเหล่าน้ีไม่ไดแ้ตกต่างไปจากเด็กท่ีเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่อยา่ง

                                                           
1 จาก “สาระส าคญัเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองเด็ก” โดย วรวิทย ์ฤทธิทิศ, 2547, ดุลพาห, 1 (51), น. 97. 

นิตยสารกระทรวงยติุธรรม เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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ใด และในบางคดีซ่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัเพศหรือการทารุณเด็ก สภาพจิตใจของเด็กเหล่าน้ีจะตอ้ง

ไดรั้บการดูแลมากกวา่ในกรณีอ่ืน2  

เน่ืองจากเด็กเป็นวยัท่ีอ่อนแอ ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้เสมือนผูใ้หญ่  

ดงันั้นเด็กจึงตอ้งอาศยัพึ่งพาผูใ้หญ่ในหลายๆดา้น ทั้งยงัตอ้งการความดูแลจากบิดามารดา สังคม

รอบขา้งรวมถึงรัฐดว้ย เพราะเด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งของสังคมมนุษยแ์ละเป็นก าลงัอนั

ส าคญัของชาติในอนาคต สังคมทุกๆสังคมจึงจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองเด็กของตนให้ดีท่ีสุด และโดย 

เฉพาะเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท าผิดจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองดูแลรวมถึงการเยียวยาสภาพ

จิตใจเด็กดงักล่าวให้เป็นปกติ จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายเพื่อ   

ให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีวา่ให้ค  านึงถึงหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The best 

interest of the child)  

จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบั ประวติัความเป็นมา บทบาท อ านาจและหนา้ท่ี

ขององค์กรอยัการ ประกอบกบัหลกัการด าเนินคดีของพนักงานอยัการ เน่ืองจากพนกังานอยัการ

เป็นองค์กรท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการในชั้นสอบสวน และการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ซ่ึงในกระบวนการยุติธรรมพนักงานอยัการมี

บทบาทส าคญัเก่ียวขอ้งในการคน้หาความจริงและการคุม้ครองสิทธิโดยเฉพาะสิทธิของเด็ก ดงันั้น

จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของพนกังานอยัการให้มีความชัดเจน

มากยิง่ข้ึน 

 

2.1 ววิฒันาการเกีย่วกบัองค์กรอยัการในกระบวนการยุติธรรม 

 อยัการถือก าเนิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส3 ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวล

กฎหมาย ต่อมาจึงมีการน าแนวคิดน้ีไปใชใ้นประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย จนกลายเป็นตน้แบบ

                                                           
2 จาก “การคุม้ครองเด็กในการใหป้ากค าในคดีอาญา” โดย ณรงค ์ใจหาญ, 2543, ดลุพาห, 1 (47), น. 5-7. 

นิตยสารกระทรวงยติุธรรม เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
3 จาก “อยัการกบักระบวนการยุติธรรม” โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2539, บทบัณฑิตย์, 52 (4),              

น. 137-138. นิตยสารของเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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ของระบบองค์กรอยัการทัว่โลก4 ภายหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศสเม่ือปลายศตวรรษท่ี 18 การก่อตั้ง

องค์กรอยัการข้ึนเป็นผลพวงของความไม่เป็นธรรมในกระบวนการสอบสวน ฟ้องร้อง และการ

ตดัสินคดีอาญาในฝร่ังเศสก่อนการปฏิวติั ซ่ึงด าเนินการโดยองค์กรเดียวท่ีท าหน้าท่ีทั้งสอบสวน 

ฟ้องร้อง และตดัสินคดีอาญา ท าให้เกิดการใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรมและการใชอ้ านาจรัฐในการ

ลงโทษทางอาญาอยา่งปราศจากหลกัเกณฑ์และไม่เป็นธรรม เป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีน ามา

สู่การปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศสในท่ีสุด 

 ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศแรกท่ีริเร่ิมใชห้ลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐแบบสมยัใหม่ 

เน่ืองจากหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐน้ีรัฐเท่านั้นท่ีมีอ านาจในการด าเนินคดีอาญาเอกชนหรือ

ประชาชนไม่มีอ านาจในการด าเนินคดีอาญาดว้ยตนเอง หลกัการน้ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของ    

ซีซ่าร์ แบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria)5 ก่อนมีการก่อตั้งสถาบนัอยัการข้ึนหลงัจากการปฏิวติัของ

ฝร่ังเศสใหม่ๆไดมี้การพยายามน าเอาแนวคิดการด าเนินคดีอาญาในระบบกล่าวหามาใช ้โดยจดัให้มี

ระบบคณะลูกขนุ ระบบคน้หาความจริง โดยทนายทั้งสองฝ่ายซกัถามพยานในท่ีสาธารณะ สิทธิใน

การมีทนายและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดในระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) ในประเทศองักฤษ แต่

ต่อมาก็ประจกัษว์า่ระบบดงักล่าวไม่สามารถใชไ้ดผ้ลในประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมีพื้นฐานของระบบไต่

สวนมาเป็นเวลานาน ในท่ีสุดจึงไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างคร้ังใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยเป็นการ

จดัระบบเสียใหม่ภายใต้โครงสร้างของระบบดั้ งเดิม แต่ให้มีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลท่ี

เหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถอ านวยความยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง  

 ในการปฏิวติัคร้ังหลงัน้ีไดมี้การแยกองคก์รตุลาการซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีช้ีขาดตดัสิน

คดีออกจากออกจากองค์กรท่ีมีหนา้ท่ีสอบสวนและฟ้องร้องโดยเด็ดขาด ในขณะเดียวกนัไดมี้การ

ก่อตั้งองค์กรอยัการข้ึนมาเป็นประเทศแรก มีลักษณะเป็นองค์กรก่ึงตุลาการ (quasi-judicial) มี 

หน้าท่ีเป็นองค์กรอ านวยความยุติธรรมของฝ่ายบริหารในชั้นก่อนฟ้องคดีอาญา องค์กรท่ีตั้งข้ึนมา

                                                           
4 จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 95-97), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ:      

วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
5 จาก กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศฝร่ังเศส: ในหนังสือประมวลสาระชุดวิชาการ

บริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง (น.5-8), โดย อุทัย อาทิเวช, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทัย    
ธรรมธิราช. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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ใหม่น้ีพฒันามาจากต าแหน่ง “ Procureur du roi” หรือ “ Cousel of the king” ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทาง

กฎหมายแก่พระมหากษตัริยท่ี์มีอยูแ่ลว้ในขณะนั้น โดยปรับปรุงให้มีฐานะเป็นตุลาการ (Magistrat) 

แต่อยู่ภายใตฝ่้ายบริหาร โดยมีอิสระท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้ด้วยความเท่ียงธรรมโดยปราศจากการ

แทรกแซงหรือแรงกดดนัจากฝ่ายบริหาร6 

 จากลกัษณะพิเศษท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้นั้น องคก์รอยัการจึงเป็นองคก์รในลกัษณะท่ีไม่

เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ซ่ึงมีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นผลพวงมาจากแนวคิดของ           

นักกฎหมายชาวฝร่ังเศส ท่ีตอ้งการสร้างองค์กรฝ่ายบริหารท่ีสามารถเข้าไปก ากับดูแลให้ความ

ยติุธรรมแก่ผูท่ี้เขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมไดต้ั้งแต่ในเวลาเร่ิมตน้คดี โดยไม่ตอ้งรอให้

เร่ืองไปถึงชั้นศาลซ่ึงอาจจะสายเกินไป จากลกัษณะของความเป็นองคก์รอยัการ “ก่ึงบริหารก่ึงตุลา

การ” น้ีเอง ท าใหบ้างคร้ังยากแก่การเขา้ใจสถานภาพ บทบาทและความเป็นอิสระขององคก์รอยัการ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีการน าแนวคิดของประเทศท่ีใชร้ะบบคอมมอนลอว ์(Common Law) ซ่ึงมี

อิทธิพลจากระบบการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popular prosecution) มีปรัชญาของการ

คุม้ครองสิทธิผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไปมาปะปนก็ยิ่งอาจท าให้เกิด

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไป7 

 อยา่งไรก็ตามก็เป็นท่ีน่าสังเกตวา่แนวคิดการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ (Public prosecution) 

โดยองค์กรอยัการนั้นเป็นท่ียอมรับกนัมากข้ึนเร่ือยๆ แมจ้ากประเทศท่ีมีอิทธิพลจากระบบคอม

มอนลอว ์(Common Law) จะเห็นวา่ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเคยเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ 

และใช้ระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) ก็ได้รับเอาระบบอยัการซ่ึงมีอิทธิพลจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์และประเทศฝร่ังเศสเขา้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แมแ้ต่ประเทศองักฤษซ่ึงเป็น

ตน้แบบของระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) และระบบการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน 

(Popular prosecution) ก็ไดมี้การก่อตั้งองค์กรอยัการข้ึนอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2529 

จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการจดัตั้งสถาบนัอยัการในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีวตัถุประสงค์ในการ

อ านวยความยุติธรรม ประเทศฝร่ังเศสเป็นผูคิ้ดคน้และไดรั้บการยอมรับและน าไปใชป้ฏิบติักนัทัว่

โลก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของบทบาทอยัการนัน่เอง 

                                                           
6  อัยการกับกระบวนการยติุธรรม. หนา้เดิม. 
7  แหล่งเดิม. 
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2.1.1 ความเป็นอิสระขององคก์รอยัการ 

 การจดัตั้งองคก์รอยัการในประเทศไทย เกิดจากแนวความคิดในการปฏิรูปกฎหมายและ

ระบบการศาลยุติธรรมของประเทศไทย เดิมใช้ระบบท่ีลา้สมยัและไม่เป็นท่ียอมรับในการอ านวย

ความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพจากชาวตะวนัตกท่ีเข้ามาอาศยัในประเทศไทยในช่วงเวลานั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเป็นมหาอ านาจล่าอาณานิคมท่ีตอ้งการยึดประเทศไทยเป็น

เมืองข้ึน เร่ิมดว้ยการบงัคบัใหไ้ทยยอมรับสิทธิสภาพทางศาลฝร่ังเศส ส่งผลให้คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน

ในบงัคบัและผลประโยชน์ของฝร่ังเศสตอ้งข้ึนศาลฝร่ังเศส ท าให้ไทยตอ้งแกร้ะบบการด าเนินคดี

โดยการตั้งองค์กรอยัการข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีด าเนินคดีแทนรัฐ จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก่อตั้ง

องค์กรอยัการเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย และการก่อตั้งองค์กรอยัการถือเป็นการแยกอ านาจการ

ฟ้องร้องคดีออกจากอ านาจตุลาการในท านองเดียวกบันานาอารยประเทศ8  

 ส าหรับค าวา่ “พนกังานอยัการ” ไดป้รากฏข้ึนในกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเป็นคร้ังแรก

อยู่ในพระธรรมนูญศาลหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) ดัง่ความตามมาตรา 25  

ท่ีว่า “ข้าหลวงเทศาภิบาล เม่ือได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว มีอ านาจหน้าท่ีจะตั้ ง 

พนกังานอยัการ ส าหรับเป็นทนายแผน่ดินฟ้องคดีท่ีมีโทษหลวงในมณฑลนั้นๆ”9 

 ภายหลงัมีขอ้บงัคบัปกครองหัวเมือง ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2540) อนัได้บญัญติัถึงต าแหน่ง 

“ยกกระบตัร” ให้มีหน้าท่ีเป็น ผูรั้กษาพระอยัการ (ผูรั้กษากฎหมาย) โดยมีอ านาจและหน้าท่ีฟ้อง

และวา่ความแผน่ดินทั้งในคดีแพง่และคดีอาญา ไต่สวนหาหลกัฐานในคดีท่ีมีโทษหลวง ปราบปราม

โจรผูร้้าย เช่นน้ีเห็นได้ว่า ต าแหน่ง “ยกกระบตัร” มีอ านาจและหน้าท่ีบางประการคล้ายคลึงกบั

พนักงานอัยการในปัจจุบัน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าต าแหน่งพนักงานอัยการในอดีต ถูกเรียกว่า 

“ยกกระบตัร” นัน่เอง10 

 คร้ันเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ     

พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้รวมพนกังานอยัการท่ีด าเนินคดี

                                                           
8 จาก การบริหารกระบวนการยติุธรรม (น. 80-81), โดย กุลพล พลวนั, 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

ลิขสิทธ์ิ 2544 โดยส านกัพิมพนิ์ติธรรม. 
9 จาก ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น.17), โดย อ านาจ เนตยสุภา,  รวนิท ์

ชยัภิวตัรภกัดี, และธีรัช ลิมปยารยะ, 2556, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
10 หนา้เดิม. 
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ในหัวเมืองซ่ึงเคยสังกดักระทรวงมหาดไทยเขา้มาสังกดั กรมอยัการ กระทรวงยุติธรรม เน่ืองจาก

ก่อนหน้านั้น มีพนกังานอยัการบางส่วนท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีเฉพาะการด าเนินคดีในศาลพระราช

อาญาและศาลกงสุลต่างประเทศเท่านั้นท่ีสังกดักระทรวงยุติธรรม ส่วนพนกังานอยัการท่ีมีอ านาจ

และหนา้ท่ีด าเนินคดีในหวัเมือง สังกดักระทรวงมหาดไทย11 

 หลงัจากนั้น ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 กรมอยัการไดถู้กโอนจากกระทรวงยุติธรรม

ไปสังกดักระทรวงมหาดไทย จนเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 กรมอยัการไดถู้กโอนให้ไปข้ึน

ตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปล่ียนช่ือกรมอัยการเป็น “ส านักงานอัยการสูงสุด” ทั้ งเปล่ียนช่ือ

ต าแหน่งอธิบดีกรมอยัการและรองอธิบดีกรมอยัการเป็นต าแหน่ง “อยัการสูงสุด” และ “รองอยัการ

สูงสุด” ตามล าดบั เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานยติุธรรมใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเกิดความเป็น

ธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม ภายหลงัมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

ข้ึนซ่ึงมีผลใหเ้กิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย จึงท าให้ส านกังานอยัการสูงสุด

ถูกโอนไปข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไดย้ึดอ านาจการปกครอง

จากรัฐบาลและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แลว้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549 โดยมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและ

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ขณะนั้นส านักงานอยัการ

สูงสุดมีแนวคิดว่า นอกจากพนกังานอยัการจะมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง 

และคดีปกครองตามกฎหมายต่างๆแลว้ พนกังานอยัการยงัมีอ านาจและหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญ โดย

อยัการสูงสุดมีอ านาจด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ดงันั้น พนกังานอยัการและ

ส านกังานอยัการสูงสุดจึงควรมีความเป็นอิสระโดยเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ไม่ควรเป็นส่วน

ราชการท่ีอยู่ในก ากบัของฝ่ายบริหาร ส านักงานอยัการสูงสุดจึงได้เสนอให้มีองค์กรอยัการเป็น

องคก์รตามรัฐธรรมนูญ12 

                                                           
11 แหล่งเดิม. (น. 18). 
12 จาก หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น. 13-14), โดย สุริยา ปานแป้น, และ

อนุวฒัน์ บุญนนัท,์ 2557, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2557 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
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 จนกระทัง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้ าหนดให้แยกองค์กร

อยัการออกเป็นอิสระจากรัฐบาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีการบญัญติัองคก์รอยัการไวใ้นหมวด 11 

ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนท่ี 2 องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีได้มีการ

รับรององคก์รอยัการใหเ้ป็นองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ โดยบทบญัญติัมาตรา 255 แห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 255013ไดก้ าหนดหลกัการอนัส าคญัเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของพนกังาน

อยัการ หลกัประกนัความเป็นอิสระของพนกังานอยัการ การแต่งตั้งและการพน้จากต าแหน่งของ

อยัการสูงสุด ความเป็นอิสระของส านักงานอยัการสูงสุดขากฝ่ายบริหาร ขอ้ห้ามของพนักงาน

อยัการในบทบาทอ่ืน เป็นตน้ ส่งผลให้องค์กรอยัการไม่ได้ข้ึนตรงต่อฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลอีก

ต่อไป ฝ่ายบริหารจึงไม่อาจเข้าแทรกแซงหรือครอบง าได้ และท าให้พนักงานอัยการซ่ึงเป็น

องค์ประกอบหน่ึงขององค์กรอยัการสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ด าเนินคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง อนัจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของรัฐ รวมทั้งปฏิบติัภารกิจของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัอ านาจ

และหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยจกัตอ้งกระท าด้วยความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม กบัทั้งตอ้ง

กระท าใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน14 

 ทั้งน้ีเพื่ออนุวติัการใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีมีการ

บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทองค์กรอ่ืน และตามบทบัญญัติ     

มาตรา 255 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ก่อให้เกิดการตราพระราชบญัญติัข้ึน

คือ พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดบ้ญัญติัหลกัการท่ีส าคญัเพื่อ

สอดรับกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานอยัการและภารกิจของส านกังานอยัการสูงสุดในปัจจุบนั 

อนัจะเป็นการพฒันาองค์กรส านักงานอยัการสูงสุด รวมทั้งพฒันางานของพนักงานอยัการให้มี

ความเจริญกา้วหนา้ในระดบัมาตรฐานสากลเช่นเดียวกบัอารยประเทศ15 

                                                           
13 มาตรา 255 บญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ีและตามกฎหมาย

วา่ดว้ยอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการและกฎหมายอ่ืน” 
“พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสัง่คดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปโดยเท่ียงธรรม” 
14 ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น. 18-19). เล่มเดิม. 
15 แหล่งเดิม. (น. 20). 
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 2.1.2 บทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ ตามพระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังาน

อยัการ พ.ศ. 2553 

 พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (2) ก าหนดวา่ 

“ในคดีอาญา พนกังานอยัการมีอ านาจและหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

กฎหมายอ่ืนซ่ึงบญัญติัว่าเป็นอ านาจและหน้าท่ีของส านักงานอยัการสูงสุดหรือพนักงานอยัการ” 

โดยบทบัญญัติดังกล่าวมีสาระส าคัญตรงกับพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498             

มาตรา 11 (1) ซ่ึงก าหนดวา่ “ในคดีอาญา พนกังานอยัการมีอ านาจและหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนซ่ึงบญัญติัว่าเป็นอ านาจและหน้าท่ีของกรมอยัการหรือ

พนกังานอยัการ” เป็นตน้ และในขณะเดียวกนัพระราชบญัญติัองค์กรอยัการและพนกังานอยัการ

ฉบับใหม่น้ีก็มีการบัญญัติหลักกฎหมายใหม่เพิ่มข้ึนมา เช่น เร่ืองอ านาจและหน้าท่ีสอบสวน

คดีอาญาของพนกังานอยัการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงก าหนดว่า ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานอยัการในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้มี

อ านาจและหนา้ท่ีในการสอบสวนคดีอาญาซ่ึงมิใช่การร่วมสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนหรือร่วม

ท าส านวนสอบสวนกบัพนกังานสอบสวน ให้พนกังานอยัการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการสอบสวน

เช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวน ทั้งน้ี ให้พนกังานอยัการเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้น

ผูใ้หญ่และมีอ านาจและหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยในการคน้ การจบั 

และการคุมขงัอาจร่วมกบัเจา้พนกังานต ารวจ หรือเจา้พนกังานอ่ืน หรือแจง้ให้เจา้พนกังานต ารวจ 

หรือเจา้พนกังานอ่ืนด าเนินการก็ได้16 เป็นตน้ 

 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ .ศ. 2553 ถูกจัดเป็นกฎหมาย     

วธีิสบญัญติั (Adjective Law) ซ่ึงก าหนดโครงสร้างและรูปแบบขององคก์รอยัการ อ านาจหนา้ท่ีและ

ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการอยัการ (ก.อ.) อยัการสูงสุด พนักงานอยัการ ส านักงานอยัการ

สูงสุด ท่ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและสาธารณะ ขณะเดียวกนัพระราชบญัญติัดังกล่าวยงัมี

เจตนารมณ์ท่ีจะคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของประชาชน อนัอาจถูกกระทบจากการใช้

อ านาจขององค์กรอยัการซ่ึงรวมถึงพนักงานอยัการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งประสงค์ให้

องค์กรอยัการและพนกังานอยัการไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัหน้าท่ีแห่งตนซ่ึงตอ้งอยู่ภายในกรอบ

                                                           
16 พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553. มาตรา 17. 
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ของกฎหมายท่ีบัญญัติให้อ านาจไว้เท่านั้ น และอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องสุจริต เพื่อ

จุดมุ่งหมายสูงสุดคือใหบ้ริการและอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชน17 

 อ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญา  ซ่ึงมาตรา 14 วรรคหน่ึง 

(2) ก าหนดให้พนกังานอยัการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบญัญติัว่าเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของส านกังานอยัการ

สูงสุดหรือพนกังานอยัการ ซ่ึงแยกออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัต่อไปน้ีคือ18 

 (1) อ านาจและหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 อ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญาตามท่ีก าหนดไวใ้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหลายประการทั้งในชั้นพนกังานสอบสวน ชั้นพนกังาน

อยัการ และชั้นศาล ซ่ึงในท่ีน้ีจะขออธิบายเฉพาะในชั้นพนกังานสอบสวน ดงัน้ี 

 ก. อ านาจและหนา้ท่ีในชั้นพนกังานสอบสวน 

 อ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญาตามท่ีก าหนดไวใ้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นพนกังานสอบสวน เช่น การเป็นพนกังานสอบสวน

ผูรั้บผิดชอบหรือท าการสอบสวนร่วมกบัพนกังานสอบสวนในคดีความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมาย

ไทยไดก้ระท าลงนอกราชอาณาจกัรตามมาตรา 20 การเขา้ร่วมในการจดบนัทึกค าร้องทุกข์ในคดีท่ี

ผูเ้สียหายอายุไม่เกิน 18 ปี ตามมาตรา 124/1 การเขา้ร่วมในการถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึง

เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ ฯลฯ ตามมาตรา 133 ทวิ การเขา้ร่วมในการท่ี

ผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กอายไุม่เกิน 18 ปี ช้ีตวับุคคลใดตามมาตรา 133 ตรี การเขา้ร่วมในการ

สอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายไุม่เกิน 18 ปี ตามมาตรา 134/2 การชนัสูตรพลิกศพร่วมกบัพนกังาน

สอบสวนและแพทยใ์นกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจา้พนกังานซ่ึงอา้งว่าปฏิบติั

ราชการตามหนา้ท่ี หรือตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุมของเจา้พนกังานซ่ึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการ

ตามหนา้ท่ีตามมาตรา 150 การสอบสวนร่วมกบัพนกังานสอบสวนในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดย

การกระท าของพนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงอา้งว่าปฏิบติัราชการตามหน้าท่ี หรือตายในระหว่างอยู่ใน

                                                           
17 ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น. 21). เล่มเดิม. 
18 หลกักฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น. 46-47). เล่มเดิม. 
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ความควบคุมของเจา้พนกังานซ่ึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี หรือในกรณีท่ีผูต้ายถูกกล่าวหาวา่

ต่อสู้ขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีตามมาตรา 155/1 เป็นตน้19 

 (2) อ านาจและหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

 อ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญาตามท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายอ่ืนมีหลายประการทั้งอ านาจและหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา และอ านาจหนา้ท่ีตาม

กฎหมายอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

 ก. อ านาจและหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา 

 อ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญาตามท่ีก าหนดไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญามีหลายประการ เช่น การร้องขอให้ศาลก าหนดโทษผูก้ระท าความผิดเสีย

ใหม่ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดยงัไม่ได้รับโทษหรือก าลังรับโทษอยู่ และโทษท่ีก าหนดตามค า

พิพากษาหนกักวา่โทษท่ีก าหนดตามกฎหมายท่ีบญัญติัในภายหลงัตามมาตรา 3 (1) การร้องขอให้

ศาลสั่งเก่ียวกบัการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภยัตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 การแถลงขอให้ศาล

ทราบถึงพฤติการณ์ของผูต้อ้งโทษกกัขงัเพื่อให้ศาลพิจารณาเปล่ียนโทษกกัขงัเป็นจ าคุกตามมาตรา 

27 การฟ้องขอใหก้กักนัโดยจะขอรวมกนัไปในฟ้องคดีอนัเป็นมูลใหก้กักนัหรือจะฟ้องภายหลงัก็ได้

ตามมาตรา 43 และกรณีอ่ืนๆ เป็นตน้20 

 ข. อ านาจและหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

 อ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญาตามท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายอ่ืนนอกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายอาญามีหลาย

ประการ เช่น การรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ร้ือฟ้ืนคดีอาญาท่ีศาลไดมี้ค า

พิพากษาถึงท่ีสุดให้บุคคลใดตอ้งรับโทษอาญาแลว้ข้ึนพิจารณาใหม่ ในกรณีท่ีพนกังานอยัการมิได้

เป็นโจทกใ์นคดีเดิมตามพระราชบญัญติัการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 5 ถึง

มาตรา 7 การสอบสวนร่วมกบัพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบติัหน้าท่ี

ร่วมกบัพนกังานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหค้  าแนะน าและตรวจสอบพยานหลกัฐานใน

คดีพิเศษท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษ เห็นชอบตามพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. 2547 

                                                           
19 หลกักฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ. หนา้เดิม. 
20 หลกักฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น. 48). เล่มเดิม. 
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มาตรา 32 การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน การสอบปากค าพยานบุคคล การออก

ค าสั่งเรียกให้บุคคลใดมาให้การ และการด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการกรณีประเทศไทยร้องขอให้ประเทศอ่ืนส่งผูร้้ายขา้มแดนมาให้ตามพระราชบญัญติัส่ง

ผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 31 การสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาวา่กระท าความผิดซ่ึงมี

อตัราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ภายหลงัท่ีไดมี้การปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูครบถว้น

แลว้ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 

2553 มาตรา 88 วรรคสอง เป็นตน้21 

 เน่ืองจากความส าคัญของบทบาทของพนักงานอัยการในฐานะเป็นผูอ้  านวยความ
ยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ครองประโยชน์สาธารณะท าให้เกิดความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างหลกัประกนัความเป็นอิสระของพนักงานอยัการในการใช้ดุลพินิจส าหรับ
พิจารณาสั่งคดีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเท่ียงธรรม คือ ไม่ล าเอียงและเขา้ขา้งฝ่ายใด ซ่ึงความเป็นอิสระ
ในท่ีน้ีหมายถึง ความเป็นอิสระท่ีจะสั่งคดี และปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงหรือกดดนั
จากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด แต่ไม่ไดห้มายความวา่เป็นอิสระจากการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบติั
หน้า ท่ีของพนักงานอัยการ นอกจากนั้ นหลักการดังกล่าวย ังสอดคล้องกับ แนวทางของ
สหประชาชาติวา่ดว้ยบทบาทของพนกังานอยัการ (Guidelines on the role of prosecutors) ซ่ึง
รับรองโดยท่ีประชุมใหญ่สหประชาชาติวา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระท า
ผิด คร้ังท่ี 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน ค.ศ. 1990 ท่ีไดก้ าหนดสถานภาพ
และเง่ือนไขในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการไวใ้นขอ้ 4 วา่ รัฐตอ้งรับรองวา่พนกังานอยัการ
จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตน โดยปราศจากการคุกคาม อุปสรรค การละเมิด การแทรกแซงท่ีไม่
เหมาะสมหรือเส่ียงต่อความรับผดิทางแพง่ ทางอาญา หรืออ่ืนๆ โดยไม่เป็นธรรม และดว้ยเหตุน้ีเอง 
จึงเป็นผลใหพ้ระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรคหน่ึง ถูก
บญัญติัข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 21 วรรคหน่ึง 
บัญญัติว่า พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม22 
 
 
 
                                                           

21 แหล่งเดิม. (น. 49). 
22 ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (น. 34-35). เล่มเดิม. 
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2.2 บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องพนักงานอยัการในการด าเนินคดีอาญา 
 จากหลักการในการด าเนินคดีอาญาในระบบไต่สวนท่ีรวมเอาอ านาจหน้าท่ีในการ

สอบสวน การฟ้องร้องและการพิจารณาพิพากษาคดีไวใ้นองคก์รตุลาการเพียงองค์กรเดียวจนขาด

การตรวจสอบและถ่วงดุลจากองคก์รอ่ืน ผูไ้ต่สวน (ศาลหรือผูพ้ิพากษา) เป็นผูด้  าเนินการเองตั้งแต่

เร่ิมตน้คดีจนกระทัง่ถึงการตดัสินคดี การด าเนินคดีอาญาระบบน้ีไม่มีโจทกห์รือจ าเลย หากแต่มีผูไ้ต่

สวน (ซ่ึงเป็นทั้งโจทก์และผูต้ดัสินในคนคนเดียวกนั) และผูไ้ต่สวนมีสภาพเป็นเพียงวตัถุแห่งการ

ซกัฟอกในคดีเท่านั้น สภาพเช่นน้ีเห็นกนัในเวลาต่อมาวา่ไม่ถูกตอ้ง23  จึงมีแนวคิดในการแยกหนา้ท่ี

สอบสวนฟ้องร้องและหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกนั โดยให้ศาลซ่ึงเป็นองค์กรในการ

ด าเนินคดีอาญาดั้งเดิมนั้น รับผดิชอบเฉพาะการพิจารณาพิพากษาคดี ในส่วนการสอบสวนฟ้องร้อง

ให้จัดตั้ งองค์กรในการด าเนินคดีอาญาข้ึนใหม่เป็นผูรั้บผิดชอบคือ องค์กร “อัยการ” และเจ้า

พนกังานของรัฐผูท้  าหนา้ท่ีน้ีก็คือ “พนกังานอยัการ” โดยเรียกระบบการด าเนินคดีอาญาท่ีแยกหนา้ท่ี

การสอบสวนฟ้องร้องและหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกนัน้ีเรียกว่า “การด าเนินคดีอาญา

ระบบไต่สวนโดยการกล่าวหาของรัฐ” องคก์รอยัการจึงมีความเป็นมาจากการตั้งองคก์รข้ึนเพื่อท า

หน้าท่ีสอบสวนและฟ้องร้องด าเนินคดีท่ีแยกมาจากหน้าท่ีของฝ่ายตุลาการ นักกฎหมายบางฝ่าย

ถึงกบัเห็นว่าอ านาจอยัการเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจตุลาการและในบางประเทศถือว่าขา้ราชการ

อยัการจึงเป็นขา้ราชการตุลาการดว้ยประเภทหน่ึง24  

 ในประเทศไทย องค์กรอยัการและพนกังานอยัการมีบทบาทส าคญัยิ่งในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice process) พนกังานอยัการเป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใช้

กฎหมายเป็นผูอ้  านวยความยุติธรรม (The administrator of justice) ในฐานะทนายแผน่ดิน ซ่ึงมี

หนา้ท่ีในการออกค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผูต้อ้งหาในคดีอาญา รวมตลอดจนถึงการด าเนินคดีในศาล

ชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา รวมทั้งศาลต่างๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และเน่ืองจากพนกังาน

อยัการเป็นผูท่ี้ปฏิบัติงานอยู่ก่ึงกลางระหว่างพนักงานสอบสวนและศาล โดยเหตุน้ีเองจึงมีผู ้

                                                           
23 จาก หลกัวิชาชีพนกักฎหมาย: อยัการ: ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการครูกฎหมาย นักกฎหมาย 

และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (น. 101), โดย คณิต ณ นคร, 2556, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดย
ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 

24 จาก “กรมอยัการ: การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงาน” โดย คณิต ณ นคร, 2555, วารสารอัยการ,         
น. 46-54. นิตยสารส านกังานอยัการสูงสุด เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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เปรียบเทียบวา่พนกังานอยัการเปรียบเสมือนผูคุ้มจุดยุทธศาสตร์ (Hold a strategic position) ในทาง

คดีเพราะคดีทั้งหมดจะตอ้งผ่านมาจากพนักงานอยัการ พนักงานอยัการนอกจากจะเป็นผูอ้  านวย

ความยุติธรรมในคดีอาญาแลว้ยงัมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การร่วมมือระหวา่งประเทศในทางอาญาและ

มีหน้าท่ีอ่ืนๆอีกมากมายหลายประการตามท่ีกฎหมายบญัญติัดังกล่าว ซ่ึงแต่เดิมไม่มีกฎหมาย

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรมอยัการไวอ้ย่างชัดแจ้ง คงมีกฎหมายต่างๆท่ีก าหนดไวเ้ป็นอ านาจ

หนา้ท่ีของพนกังานอยัการจนพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 253425 

 จึงเห็นได้ว่าองค์กรอยัการในทุกประเทศลว้นเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมท่ีมี

ความส าคญัอย่างยิ่งท่ีมีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรมในการด าเนินคดีอาญาของรัฐ การ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด การคุ้มครองและการรักษา

ผลประโยชน์ของประชาชนตามท่ีกฎหมายแพง่และพาณิชยก์ าหนด การคุม้ครองรักษาผลประโยชน์

ของแผ่นดิน การเป็นทนายความให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง 

นอกจากน้ีในบางประเทศยงัให้อ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบแก่องคก์รอยัการในการเป็นองค์กร

ตรวจสอบการใชอ้ านาจและการปฏิบติัตามกฎหมายของหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐวา่เป็นไป

โดยชอบดว้ยกฎหมายและสุจริตหรือไม่ 

2.2.1 ความเป็นมาของอยัการไทย 

 ก่อนประกาศใช้พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความมีโทษใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ. 115 อาจ

กล่าวได้ว่าการด าเนินคดีอาญาในประเทศไทยเราก็ใช้ระบบไต่สวน กล่าวคือ ไม่มีการแบ่งแยก

หนา้ท่ีในการสอบสวนฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกนั 

 ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) นบัเป็นจุดส าคญัของการเปล่ียนแปลงระบบการด าเนินคดีอาญาท่ี

เห็นไดช้ดั เพราะนอกจากจะไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความมีโทษใชไ้ปพลางก่อน 

ร.ศ. 115 แลว้ ยงัไดมี้พระราชบญัญติัยกเลิกวิธีพิจารณาจารีตนครบาลอีกดว้ย ซ่ึงจากผลของการน้ี

                                                           
25 “มาตรา 39 บัญญติัให้ส านักงานอยัการสูงสุดมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง 

ด าเนินคดีแพง่และใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐและอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย” 
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อาจกล่าวได้โดยชัดแจง้ว่านับแต่บดันั้นเป็นต้นมาเราได้เปล่ียนมาใช้การด าเนินคดีอาญาระบบ

กล่าวหาเช่นเดียวกบันานาประเทศ26  

 วิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติความมีโทษใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 115       

นั้น27 ไดเ้อาแบบอยา่งมาจากองักฤษ คือมีลกัษณะเป็นวธีิพิจารณาความท่ีมีคู่ความ และลกัษณะอนัน้ี

ไดต้กทอดมาจนถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปัจจุบนั แต่วิธีพิจารณาความอาญา

ในประเทศไทยตรงกนัขา้มกบัวิธีพิจารณาความอาญาขององักฤษในส่วนท่ีว่าฐานะของอยัการใน

ประเทศไทยเป็นท านองเดียวกบัฐานะของอยัการในยุโรป กล่าวคือ ในประเทศไทยอยัการเป็น

พนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ส่วนในประเทศองักฤษนั้นไม่มีพนกังานอยัการ28 

 พนกังานอยัการเป็นเจา้พนกังานของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีอาญา

ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ประเทศไทยเร่ิมมีพนกังานอยัการเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2435 พนกังานอยัการใน

ขณะนั้นสังกัดกองกลางกระทรวงยุติธรรม ในปีถัดมาหน่วยงานน้ีได้ถูกยกฐานะข้ึนเป็นกรม 

อยา่งไรก็ตาม ราชการอยัการในขณะเร่ิมแรกนั้นยงักระจดักระจายไม่รวมอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั 

จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2458 ราชการอยัการจึงไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบของกรมอยัการแต่เพียงกรม

เดียว กรมอัยการได้สังกัดกระทรวงยุติธรรมมาจนถึงปี พ.ศ. 2465 จึงได้ถูกโอนไปสังกัด

กระทรวงมหาดไทย29  

(กรมอยัการไดส้ังกดักระทรวงมหาดไทยจนถึงปี พ.ศ. 2534 จึงไดถู้กโอนไปข้ึนตรงต่อ

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี และเปล่ียนช่ือหน่วยงานและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน

                                                           
26 จาก ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ (น. 58), โดย คณิต ณ นคร, 2551, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

ลิขสิทธ์ิ 2551 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
27 จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: หลักกฎหมาย และพืน้ฐานการเข้าใจ (น. 357), โดย 

คณิต ณ นคร, 2556, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
28 หลกัการด าเนินคดีอาญาในประเทศองักฤษไม่ใช่หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ แต่โดยหลกัแลว้ใช้

หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popularklage) กล่าวคือ ในประเทศองักฤษนั้น โดยทางทฤษฎีแลว้ราษฎร
หรือประชาชนทุกคนมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได ้ทั้งน้ีไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นผูเ้สียหายหรือไม่ก็ตาม และในประเทศ
องักฤษเองไดมี้การพยายามหลายคร้ังท่ีจะจดัให้มีอยัการตามแบบอย่างประเทศภาคพ้ืนยโุรป แต่ก็ประสบความ
ลม้เหลวตลอดมาดว้ยเหตุผลต่างๆกนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามน้ีก็มีเพียงการจดัตั้ง Director of  Public 
Prosecutions. 

29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: หลกักฎหมาย และพืน้ฐานการเข้าใจ (น. 358). เล่มเดิม. 
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เสียใหม่เป็น “ส านกังานอยัการสูงสุด” และ “อยัการสูงสุด” ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูปการเมืองหลงั

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดมี้การปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม

ใหม่ ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้ไปข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส าหรับใน

ปัจจุบนัโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส านกังานอยัการสูงสุด

เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

งานอยัการในขณะเร่ิมแรกนั้นไดเ้ป็นไปตามระบบอยัการท่ีสมบูรณ์เช่นนานาประเทศ 

กล่าวคือ พนกังานอยัการในขณะเร่ิมแรกนั้นมีอ านาจหน้าท่ี “สอบสวนฟ้องร้อง” และ “บงัคบัคดี” 

แต่ต่อมาความรับผิดชอบของพนกังานอยัการไดถู้กตดัทอนลง ในท่ีสุดตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาในปัจจุบนัพนกังานอยัการคงมีหนา้ท่ี “ฟ้องร้อง” เท่านั้น30 

โดยท่ีตามกฎหมายปัจจุบนัมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาชั้น

สอบสวนฟ้องร้องกนัเด็ดขาด พนกังานอยัการจึงท างานตามส านวนการสอบสวนเท่านั้น แมจ้ะมี

มาตรการบางอยา่งตามกฎหมายท่ีพนกังานอยัการอาจกระท าไดเ้พื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงท่ีน่าจะถูกตอ้ง

กบัความเป็นจริง กล่าวคือ พนักงานอยัการอาจสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้ส่งพยานมาเพื่อ

ซกัถามได ้แต่ก็ยงัไม่เป็นหลกัประกนัเพียงพอ ทั้งปรากฏวา่ในทางปฏิบติับ่อยคร้ังท่ีพนกังานอยัการ

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานสอบสวนตามสมควรและยิ่งกวา่นั้นก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจกนั

อีกดว้ย31 

 2.2.2 แนวคิดในการด าเนินคดีอาญา 

แนวคิดในการด าเนินคดีอาญามีหลายประการไม่วา่จะเป็นหลกัการด าเนินคดีอาญาโดย

ผูเ้สียหาย หลักการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชนและหลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงเป็น

หลกัการท่ีเกิดข้ึนใหม่แต่ละหลกัเกณฑมี์ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ กล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

ก. การด าเนินคดีอาญาโดยเอกชน (Privatklage/private prosecution) 

ในสมยัโบราณถือวา่การด าเนินคดีเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษ กล่าวคือ การ

แกแ้คน้ทดแทน การด าเนินคดีในยุคเร่ิมแรกจึงเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย ซ่ึงผูเ้สียหายมี

หน้าท่ีตอ้งหาพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดโดยท่ีมีศาลวางตนเป็นกลางท าหน้าท่ีพิพากษา

                                                           
30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: หลกักฎหมาย และพืน้ฐานการเข้าใจ (น. 359). เล่มเดิม. 
31 หนา้เดิม. 
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ลงโทษผูก้ระท าความผิด การฟ้องคดีอาญาโดยผูเ้สียหายจึงเป็นแนวคิดท่ีให้สิทธิแก่ผูเ้สียหายตอ้ง

ด าเนินการกนัเอง กฎหมายในยุคก่อนจึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อจดัระเบียบในการจดัการกบัความ

ขดัแยง้ระหวา่งเอกชนสองฝ่ายแทนท่ีจะใหคู่้กรณีแกแ้คน้กนัเอง บทบาทของรัฐจ ากดัเฉพาะเป็นคน

กลางตดัสินความถูกผดิ32 

ข. การด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popularklage/popular prosecution)  

การด าเนินคดีตามหลักการน้ีถือว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหน้าท่ีของ

ประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนจึงฟ้องคดีอาญาได้โดยไม่ค  านึงว่าเป็นผู ้เสียหายท่ีแท้จริง       

หรือไม่33 เป็นหลกัการด าเนินคดีดั้งเดิมของประเทศองักฤษ 

ตามหลกัการด าเนินคดีอาญาดั้งเดิมของประเทศองักฤษนั้น ถือวา่ประชาชนทุกคนต่างมี

ความรับผดิชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ประชาชนทุกคนจึงเป็นผูเ้สียหายและมี

อ านาจฟ้องคดีอาญาโดยไม่ค  านึงว่าเป็นผูเ้สียหายท่ีแท้จริงหรือไม่ เม่ือประชาชนคนหน่ึงฟ้อง

ประชาชนคนหน่ึงผูฟ้้องกบัผูถู้กฟ้องจึงมีฐานะเท่าเทียมกนั “การด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน” 

(Popularklage/popular prosecution) จึงเป็นเร่ืองการต่อสู้ของคู่ความ 

แมว้่าการด าเนินคดีอาญาดั้งเดิมของประเทศองักฤษจะเป็น “การด าเนินคดีอาญาโดย

ประชาชน” (Popularklage/popular prosecution) ก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัขององักฤษส่วนมากต ารวจ

ด าเนินคดีข้ึนมาก่อน โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุม “Director of public prosecutions” (D.P.P) และใน

บางกรณี D.P.P ก็เขา้ด าเนินคดีเองหรือเขา้ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ส่วนศาลก็ใช ้Barrister เป็นผูแ้ทน

แผน่ดิน D.P.P ดงัท่ีกล่าวไม่ใช่พนกังานอยัการ แต่เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อควบคุม

การฟ้องคดีอาญาโดยประชาชนตามหลกั การด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popularklage/popular 

prosecution) และการเกิดข้ึนของเจา้พนกังานต าแหน่งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากความพยายามท่ีจะน า

                                                           
32 จาก หลกันิติธรรมกบักระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยัการ: ในหนังสือรวมบทความ

ทางวิชาการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (น. 47), โดย คณิต ณ นคร,2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 
2552 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 

33 จาก ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (น. 47), โดย คณิต ณ นคร, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
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การฟ้องคดีโดยรัฐหรือหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Offizialklage/public prosecution) เขา้มาใช้

ในประเทศนั้น34 

อังกฤษได้เปล่ียนมาใช้ “หลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ” (Offizialklage/public 

prosecution) เม่ือปี ค.ศ. 198635 กล่าวคือ ปัจจุบนัประเทศองักฤษได้มีการจดัตั้ งองค์กรอยัการท่ี

เรียกว่า Crown prosecution service (CPS) ข้ึน องค์กรอยัการน้ีอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ 

“Director of public prosecutions” (D.P.P) ซ่ึงเป็นต าแหน่งเดิมแต่ไดเ้ปล่ียนบทบาทใหม่ และมี 

Attorney general เป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานในคณะรัฐมนตรี 

CPS มีอ านาจหน้าท่ีในการฟ้องคดีอาญาซ่ึงต ารวจเป็นผูส้อบสวนทั้งหมด ยกเวน้คดี

เล็กๆ น้อยๆ เช่นคดีจราจร อย่างไรก็ตามสิทธิในการฟ้องคดีของผูเ้สียหายตาม “หลกัการด าเนิน

คดีอาญาโดยประชาชน” (Popularklage/popular prosecution) ก็ยงัคงมีอยูแ่ต่จะอยูภ่ายใตก้ารดูแล

ของ CPS กล่าวคือ CPS อาจจะเขา้ไปด าเนินคดีเสียเองหรืออาจใชดุ้ลพินิจให้ระงบัการฟ้องคดีนั้นๆ

ไดต้ามท่ีเห็นสมควร36 

ค. หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Offizialklage/public prosecution) 

แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาในประเทศภาคพื้นยุโรป ซ่ึงรับอิทธิพลมา

จากวิธีการด าเนินคดีความของอาณาจกัรโรมนัและศาลทางศาสนาโรมนัคาทอลิก 37 ไดน้ าเอาการ

ด าเนินคดีใน “ระบบไต่สวน” (Inquisitorial system) มาใช้โดยถือว่ารัฐมีหน้าท่ีในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง การฝ่าฝืนกฎหมายอาญาถือไดว้า่เป็นการฝ่าฝืนต่อรัฐและรัฐมอบอ านาจ

ในการด าเนินการทางกฎหมายใหแ้ก่เจา้พนกังานรัฐ ซ่ึงก็คือ “พนกังานอยัการ”38 

                                                           
34 แหล่งเดิม. (น. 65). 
35 จาก วธีิพิจารณาความอาญาไทย: หลกักฎหมายกบัทางปฏิบติัไม่ตรงกนั: ในหนังสือรวมบทความ   

วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 12), โดย คณิต ณ นคร, 2552, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
36 ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (น. 66). เล่มเดิม. 
37 จาก ระบบอัยการในต่างประเทศ: ในระบบอัยการสากล (น. 6), โดย สุข เปรุนาวิน, 2526, กรุงเทพฯ: 

กองทุนสวสัดิการ ศูนยบ์ริการเอกสารและวิชาการ กรมอยัการ . ลิขสิทธ์ิ 2526 โดยศูนย์บริการเอกสารและ 
วชิาการ กรมอยัการ. 

38 ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  (น.65). เล่มเดิม. 
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เป็นหลกัการด าเนินคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนใหม่ เดิมทีการด าเนินคดีอาญาเป็นเร่ืองของเอกชน

ท่ีตกเป็นผูเ้สียหาย การด าเนินคดีอาญาในประเทศไทยเป็น “การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ”39 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายควบคู่กบักบัการคุม้ครองสิทธิของ 

ผูบ้ริสุทธ์ิ ทุกฝ่ายมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบคน้หาความจริง ในการด าเนินคดีอาญาชั้นเจา้พนกังานตอ้ง

ตรวจสอบคน้หาความจริงแทข้องเร่ืองโดยไม่ผกูมดักบัค าร้องค าขอของผูใ้ด และในการด าเนินคดี

อาญาชั้นศาลทุกฝ่ายมีหน้าท่ีกระตือรือร้นในการตรวจสอบคน้หาความจริงแทข้องเร่ืองท่ีกล่าวหา 

ศาลเองจะวางเฉย (Passive) ไม่ได้40  

แมก้ารด าเนินคดีในประเทศไทยจะเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public prosecution) 

มีพื้นฐานมาจากความคิดท่ีวา่การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหนา้ท่ีของรัฐ41 เหมือนประเทศท่ีใช้

ประมวลกฎหมายอนัมีประเทศในภาคพื้นยุโรปเป็นแม่บทก็ตาม การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐใน

ภาคพื้นยุโรปนั้ น การค้นหาความจริงในศาลมีลักษณะเป็นการค้นหาความจริงในเน้ือหา 

(inquisitorial maxim) ท่ีองค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลหรืออยัการ

ร่วมกนัคน้หาความจริง การคน้หาความจริงในภาคพื้นยุโรปตั้งอยูบ่นพื้นฐานความคิดของการต่อสู้

หรือการแข่งขัน (competition doctrine) เพราะการด าเนินคดีอาญาในประเทศคอมมอนลอว ์

(Common Law) เป็นการด าเนินคดีโดยประชาชน (popular prosecution) มีพื้นฐานความคิดท่ีว่า  

การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหน้าท่ีของประชาชน ซ่ึงกระบวนการพิจารณาคดีในศาลไทยได้

เบ่ียงเบนตามแบบอย่างคอมมอนลอว ์แต่อยา่งไรก็ดีในประเทศไทยท่ีถือหลกัการด าเนินคดีอาญา

โดยรัฐก็ยงัผ่อนคลายให้เอกชนหรือผูเ้สียหายสามารถฟ้องคดีอาญาไดบ้า้งโดยจ ากดัประเภทและ

ฐานความผิดเอาไว ้ในขณะท่ีประเทศไทยถือหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ แต่รัฐมิไดผ้กูขาดการ

ด าเนินคดีอาญาไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ถือเป็นลกัษณะการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐและการด าเนินคดีอาญา

โดยผูเ้สียหาย 

                                                           
39 จาก กระบวนการยติุธรรมในมมุมองของ คณิต ณ นคร (น. 92), โดย คณิต ณ นคร, 2556, กรุงเทพฯ: 

วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
40 จาก การมอบอ านาจให้จดัการแทนในคดีอาญา: ในหนังสือรวมบทความ วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 55-56),

โดย คณิต ณ นคร, 2552, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
41 กระบวนการยติุธรรมในมมุมองของ คณิต ณ นคร (น. 100). เล่มเดิม. 
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ในการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ซ่ึงมีอยัการเป็นองค์กรในการ

ด าเนินคดีท่ีส าคญัองคก์รหน่ึง อยัการไม่ใช่คู่แพช้นะกบัผูต้อ้งหาและจ าเลย อยัการไม่ใช่คู่ความใน

เน้ือหาไม่วา่ในกรณีใด42 อย่างไรก็ตามพนกังานอยัการในอดีตเม่ือเราเร่ิมมีระบบอยัการใหม่ๆ ได้

เขา้ใจบทบาทของตนผดิพลาดจนตอ้งมีการตกัเตือนกนัวา่ 

“…บรรดาความในหน้าท่ีพนกังานอยัการท่ีไดว้่ากล่าวในเวลาใดๆ พนกังานอยัการไม่

ควรคิดให้ความชนะอยา่งเดียว ถึงความเร่ืองนั้นจะชนะเป็นไปตามความประสงคไ์ด ้แต่เม่ือเห็นว่า

ไม่ใช่ความจริงและปราศจากความยุติธรรมแลว้ พนกังานอยัการก็ไม่ควรคิดให้ความชนะท่ีจะเป็น

เหตุใหผู้ไ้ม่มีความผดิตอ้งรับโทษเลย…”43 

ศาลฎีกาเองก็เคยกล่าวถึงบทบาทของอยัการวา่ 

“…ท าราชการเป็นอยัการวา่ความแผน่ดิน ควรเขา้ใจหนา้ท่ีวา่ตอ้งรักความยุติธรรม ไม่

ถือรัดเอาเปรียบคนยาก ไม่พอจะใหค้วามล าบากก็อยา่แกลง้ให้มีข้ึน ไม่ใช่คาดหมดัตั้งมวยเป็นคู่แพ้

ชนะกบัราษฎร เขมน้ขมกัท่ีจะวา่ความใหไ้ดจ้ริงกระจ่างปรากฏปลดเปล้ืองขอ้สงสัยในอรรถคดี ท า

ดงัน้ีดอกไดช่ื้อวา่ตรงต่อหนา้ท่ีราชการ...”44 

ดงัน้ี จะเห็นไดว้า่เม่ือมีอยัการใหม่ๆ และเม่ือใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความมีโทษ

ใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ. 115 นั้น พนกังานอยัการตอ้งมีความเป็นกลาง กล่าวคือตอ้งดูแลประโยชน์รัฐ 

คือการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและตอ้งดูแลประโยชน์ส่วนบุคคลคือ การคุม้ครองสิทธิ

ของบุคคลดว้ย45 

แม้ต่อมาจะได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทน

พระราชบัญญัติดังกล่าว บทบาทของพนักงานอัยการก็ยงัไม่เปล่ียนแปลง และไม่อาจท่ีจะ

เปล่ียนแปลงบทบาทของพนกังานอยัการไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มไดเ้ลย ตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา พนักงานอยัการจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งตรวจสอบความจริงอย่างมีความเป็น

                                                           
42 จาก แนวความคิดในการคุ้ มครองสิทธิของบุคคลของพนักงานอัยการ ใน 100 ปี อัยการ

(กรุงเทพมหานคร: ฉลองรัตน์. 2536: ส านกังานอยัการสูงสุด จดัพิมพใ์นโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา
สถาบนัอยัการ) (น. 142), โดย คณิต ณ นคร, 2536. ลิขสิทธ์ิ 2536 โดยส านกังานอยัการสูงสุด. 

43 แหล่งเดิม. (น. 142). 
44 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 791/2455. 
45 แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลของพนักงานอัยการ ใน 100 ปีอัยการ (น. 142). เล่มเดิม. 
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ภาวะวสิัยก่อนสั่งคดีเสมอ แมว้า่ตามกฎหมายพนกังานอยัการจะไม่มีหนา้ท่ีในการเร่ิมคดี ความเป็น

ภาวะวสิัยหรือเป็นกลางของอยัการน้ียอ่มมีตลอดไปถึงการด าเนินคดีในชั้นศาล46 

การตดัสินใจท่ีจะฟ้องด าเนินคดีต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดนั้น เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั

ยิ่งเพราะการฟ้องด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหวัใจท่ีส าคญัในการรักษา

กฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกทั้งการฟ้องด าเนินคดีเล็กๆ นอ้ยๆ ก็จะมีผลเก่ียวพนั

ไปถึงพยาน ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา และครอบครัวของผูเ้สียหายและผูต้อ้งหา รวมตลอดถึงเจา้หน้าท่ี

ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมและงบประมาณของรัฐ ในการตดัสินใจท่ีจะด าเนินการฟ้องคดี

นอกจากพิจารณาพยานหลกัฐานและขอ้กฎหมายแลว้พนกังานอยัการจึงตอ้งพิจารณาท่ีวตัถุประสงค์

ของการลงโทษเป็นส าคัญ เพราะการฟ้องคดีของพนักงานอัยการซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ            

ผูมี้หนา้ท่ีอ านวยความยติุธรรมตามกฎหมายนั้นมุ่งหมายใหส้าธารณชนหรือประชาชนโดยส่วนรวม

ไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินคดีเพื่อลงโทษผูก้ระท าความผิดอย่างแทจ้ริงและเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี 

มีความมุ่งหมายให้ผูก้ระท าความผิดเกิดความส านึกไม่ไปกระท าความผิดอนัเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืนอีกตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษในปัจจุบนัท่ีมุ่งหมายแกไ้ขดดัแปลง

ผูก้ระท าความผิดและสังคมเป็นวตัถุประสงค์หลกั ดงันั้นประโยชน์ท่ีสาธารณชนจะพึงไดรั้บจาก

การฟ้องคดีโดยพนกังานอยัการจึงแตกต่างจากการท่ีผูเ้สียหายอาจใชสิ้ทธิฟ้องคดีเอง47 

เม่ือหลักการด าเนินคดีของพนักงานอัยการมีความแตกต่างกับการด าเนินคดีอาญา
โดยทัว่ไปของประชาชนผูเ้ป็นโจทก์ การศึกษาหลกัการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการจะท า
ให้เขา้ใจถึงแนวความคิดของพนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญา ปรัชญาและวิธีการปฏิบติังาน 
อนัเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการท างานของพนกังานอยัการอยา่งถูกตอ้ง 
 
2.3 แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.3.1 แนวคิดในการคุม้ครองและปฏิบติัต่อเด็ก 

 แนวคิดในการคุม้ครองและปฏิบติัต่อเด็กท่ีมีอยูน่ั้น มีผูใ้ชห้ลกัเกณฑ์หลายอยา่งประกอบ

กบัการพิจารณา เช่น การมองในแง่เศรษฐกิจ จริยศาสตร์ เป็นตน้ ถือวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

ในสังคมมีความเก่ียวข้องกนัในเชิงสิทธิอ านาจท่ีบุคคลอย่างน้อยสองคนมีต่อกัน คือ เด็ก บิดา 

                                                           
46 แหล่งเดิม. (น. 142-143). 
47 หนา้เดิม.  
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มารดา และสังคมแลว้ มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ต่อกนัในเชิงสิทธิอ านาจ สามารถแบ่งแนวคิดต่อเด็ก

ออกเป็น 3 แนวคิดดงัน้ีคือ48 

  (1) แนวคิดท่ีถือว่าเด็กเป็นสมบติัของบิดามารดา เกิดจากความคิดท่ีว่าครอบครัวเป็น

สถาบนัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะด ารงสังคมส่วนรวมเอาไว ้เพราะสังคมในสมยัก่อนนั้น ยงัไม่

เขม้แข็งเหมือนสังคมปัจจุบนั แนวคิดน้ีจึงเป็นกระแสหลกัในสังคมทุกแห่งพบมากท่ีสุดและยงัฝัง

อยูอ่ยา่งลึกซ้ึงในสังคมปัจจุบนั แนวคิดดงักล่าวน้ีถือวา่เด็กเป็นสมบติัส่วนตวัของบิดา มารดา สังคม

ภายนอกหรือรัฐไม่สามารถแทรกแซงได้ บิดา มารดามีสิทธิและอ านาจเหนือลูกอย่างเด็ดขาด        

จะปฏิบติัต่อเด็กดีเลิศเพียงใดก็ได ้หรือจะลงโทษหรือขนาดสังหารชีวติก็สามารถกระท าได ้

 แนวคิดน้ีเร่ิมก่อตวัตั้งแต่สมยัสุเมเรียนและบาบิโลน49รวมทั้งอีกหลายวฒันธรรมในอดีต 

ในสมยัโรมนัโบราณ บุคคลมีเสรีภาพท่ีจะขาย ละทิ้งหรือฆ่าเด็กของเขาก็ได้ บิดาของเด็กได้รับ

อ านาจท่ีจะเป็นเจา้ของชีวิต และความตายเหนือเด็กของเขา เม่ือไดรั้บการประกาศโดยบิดาของเด็ก

เท่านั้น เด็กจึงเป็นท่ียอมรับในบา้นและในชุมชน 

 ในสังคมโบราณของไทย บิดาหรือสามีมีอ านาจเหนือบุตร ภริยา คล้ายกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สิน โดยมีอ านาจเด็ดขาดในการปกครองบุตรและภริยา สามารถปฏิบัติต่อเด็กเหมือน

ทรัพยสิ์น เช่น การท าโทษหรือแมก้ระทัง่การน าเด็กท่ีเป็นบุตรของตนไปจ าหน่ายได ้แนวคิดเช่นน้ี

ยงัคงมีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบนั  ซ่ึงอาจจะมีมากหรือนอ้ยตามแต่ละวฒันธรรมของสังคม แมจ้ะ

มิไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นตวับทกฎหมายอย่างชดัเจนก็ตาม หากแต่สามารถสังเกตไดจ้ากขนบธรรมเนียม

ประเพณี และแนวปฏิบติัของสังคมนั้นๆ ในสังคมไทยก็เช่นกนัยงัคงมีอิทธิพลของแนวความคิดน้ี

อยูอ่ยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงเห็นไดจ้ากค่านิยมในการเล้ียงดูเด็กของไทยท่ีบิดา มารดาจะถือสิทธิในการอบรม

สั่งสอนเด็ก รวมทั้งสิทธิในการลงโทษ เช่น การดุด่าวา่กล่าว หรือการเฆ่ียนตีวา่เป็นอ านาจสิทธิขาด

ของบิดา มารดา บุคคลอ่ืนไม่สามารถเขา้ไปกา้วก่ายได ้เป็นตน้ 

                                                           
48 จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาวิจยัเร่ือง: บทบาทและผลการด าเนินงานของพนกังาน

อยัการในการคุม้ครองเด็กในคดีอาญา: ศึกษากรณีสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข (ในเขตกรุงเทพมหานคร), 
2553, ส านกังานอยัการสูงสุด, (น. 23). ส านกังานอยัการสูงสุด เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 

49 จาก กระบวนการยติุธรรมส าหรับเดก็และเยาวชน และกฎหมายเก่ียวกับความผิดของเดก็  (น.13-14), 
โดย ประธาน วฒันวาณิชย,์ 2530, กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ละปกเจริญผล. ลิขสิทธ์ิ 2530 โดยโรงพิมพแ์ละปก    
เจริญผล. 
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  (2) แนวความคิดท่ีถือว่าเด็กเป็นสมบัติของสังคม แนวความคิดน้ีเกิดจากการเห็น

ความส าคญัของ "ส่วนใหญ่" วา่มีความส าคญักวา่ "ส่วนยอ่ย" ดงันั้นรัฐเป็นส่วนใหญ่ปัจเจกชนเป็น

ส่วนยอ่ยท่ีด ารงอยูใ่นรัฐ รัฐมีความส าคญักวา่ปัจเจกชน 

 แนวความคิดน้ีถือวา่เด็กเป็นสมบติัของสังคมหรือรัฐ บิดา มารดามีสิทธิอ านาจนอ้ยกวา่

สังคม(รัฐ) หรือไม่มีสิทธิอ านาจเหนือเด็กเลย เป็นหน้าท่ีของสังคมท่ีต้องดูแลอบรมเด็กให้เป็น

พลเมืองอนัพึงประสงค์ของสังคมนั้น ในบางวฒันธรรมเด็กจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลคนหน่ึงจนกว่า

สังคมจะขนานนามเด็กนั้นอยา่งเป็นทางการ (Baptize)  ในสังคมคริสเตียนหลายแห่งแมใ้นปัจจุบนั

เด็กจะไม่เป็นท่ียอมรับจนกวา่เขาจะไดรั้บการประกาศวา่เป็นคริสเตียน (Christined) แลว้50 

   แนวความคิดน้ีสามารถเห็นได้ตั้ งแต่ยุคอดีต ในสมยักรีกโบราณ รัฐสปาต้ามีความ

ต้องการให้เด็กของตนเติบโตเป็นนักรบท่ีเข้มแข็ง ดังนั้ นจึงเข้ามาอบรมเล้ียงดูให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องตน เด็กท่ีอ่อนแอก็จะถูกรัฐก าจดัทิ้งไป จนกระทัง่ในปัจจุบนัแนวความคิดดงักล่าว

ก็จะสามารถเห็นไดจ้ากแนวความคิดของประเทศสังคมนิยม หรือพวกลทัธิคอมมิวนิสต ์ท่ีรัฐจะเขา้

มาควบคุมการเล้ียงดูเด็กตั้งแต่เล็กๆ โดยการปลุกเร้าจิตใจและความเช่ือของเด็กให้ตอ้งเรียนและ

ท างานหนกัเพื่อสังคมส่วนรวม ซ่ึงก็คือรัฐนัน่เอง 

  (3) แนวความคิดท่ีถือว่าเด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจกชน  รากฐานของแนวความคิดน้ีคือ

แนวความคิดปัจเจกชนนิยม (Individualism)  ซ่ึงใหค้วามส าคญัแก่บุคคลแต่ละคนวา่เป็นบุคคลหรือ

ส่ิงซ่ึงมีอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงแนวความคิดปัจเจกชนเกิดจากแนวคิดมนุษยนิ์ยม (Humanism) ซ่ึงเป็น

ทศันะท่ีถือว่ามนุษยมี์ศกัด์ิศรี มีคุณค่าและมีความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองโดยอาศยัเหตุผลและ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ตอ้งอาศยัอ านาจเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด ทั้งแนวคิดปัจเจกชนนิยม 

และมนุษย์นิยมเกิดข้ึนสมยัฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) เป็นความคิดท่ีแยกตวัออกจาก

ความคิดของคริสตจกัรท่ีครอบง าความคิดของผูค้นตลอดสมยัยคุกลางในยโุรป51 

                                                           
50 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง: บทบาทและผลการด าเนินงานของพนักงานอัยการ

ในการคุ้มครองเดก็ในคดีอาญา: ศึกษากรณีสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ในเขตกรุงเทพมหานคร) (น.24).   
เล่มเดิม.  

51 จาก มาตรการคุ้มครองเด็กท่ีถูกท าร้ายโดยบุคคลในครอบครัว  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) (น. 23), โดย นาถวดี ฟักคง, 2536, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2536 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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 แนวความคิดท่ีถือว่าเด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจกชน เป็นการมองเด็กอย่างมีสิทธิอ านาจ

และคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมบุคคลทัว่ไป ดงันั้นแมเ้ด็กจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในความดูแล

ของบิดามารดา เด็กก็มีเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลในตวัด้วย สังคมและรัฐจึงมีส่วนร่วมเป็น

เจา้ของเด็กเช่นเดียวกบับิดา มารดา และทั้งเด็กและบิดา มารดาก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมทั้งส้ิน บิดา 

มารดามีสิทธิเป็นเจา้ของเด็กในฐานะผูใ้ห้ก  าเนิด ตราบเท่าท่ีเด็กไดรั้บการดูแลอยา่งถูกวิธี ไม่เป็นท่ี

เส่ือมเสีย สวสัดิภาพทุกประการ และไม่ขดัขวางต่อพฒันาการของเด็ก แต่เม่ือใดท่ีบิดา มารดา

บกพร่องหรือมีเหตุผลอนัใดท่ีจะกระท าหนา้ท่ีนั้นไม่ได ้รัฐหรือชุมชนหรือองคก์รเอกชนตอ้งเขา้มา

เป็นธุระ ช่วยเหลือ แก้ไขโดยวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อคุ้มครองสวสัดิภาพและสิทธิความเป็น     

ปัจเจกชนของเด็กเอาไว ้

 แนวคิด "เด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจกชน" ไดรั้บการยอมรับและเติบโตข้ึนอย่างเต็มท่ีใน

สมยัปัจจุบนัคือ ศตวรรษท่ี 20 เพราะแนวความคิดมนุษยนิ์ยมไดรั้บการยอมรับกนัมากในยุคปัจจุบนั 

จนสหประชาชาติไดป้ระกาศ "ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน" ซ่ึงแนวความคิดมนุษยนิ์ยมน้ี

เป็นรากฐานของแนวความคิด "เด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจกชน" ดงัต่อมา พ.ศ. 2502 สหประชาชาติได้

ประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชน และในปี พ.ศ. 2532 องคก์ารกองทุนเพื่อเด็กแห่ง

สหประชาชาติ (UNICEF) ไดป้ระกาศใช ้"อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก" ทั้งปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ

เด็กและเยาวชน และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กไดแ้สดงออกถึงความคิด "เด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจก

ชนท่ีเป็นความคิด ท่ีไดรั้บการยอมรับและรับรองกนัมากท่ีสุดในปัจจุบนั52 

  ส าหรับสังคมไทยนั้นตั้งแต่ดั้งเดิมสมยัสุโขทยัท่ีมีการปกครองท่ีเรียกวา่ พ่อปกครองลูก 

กล่าวคือ พระมหากษตัริยท์รงปฏิบติัพระองค์เสมือนหน่ึงว่าเป็นพ่อของประชาชน กล่าวคือ ทรง

ปกครองดูแลประชาชนอย่างใกลชิ้ดเหมือนพ่อดูแลลูก และขณะเดียวกนัก็ทรงมีอ านาจสิทธิขาด

เหนือชีวิตลูก การท่ีกษตัริย์ทรงมีสิทธิเด็ดขาดเหนือชีวิตประชาชนเสมือนเหนือชีวิตลูกเช่นน้ี      

อาจกล่าวไดว้า่แบบแผนความสัมพนัธ์ในครอบครัว พ่อก็อาจมีสิทธิเหนือชีวิตลูกเช่นกนั ค ากล่าวน้ี

ยืนยนัไดจ้ากหลกัศิลาจารึกในสมยัสุโขทยั ซ่ึงมีขอ้ความว่า ถือว่าบุคคลท่ีเป็นเมียและลูกมีสภาพ

เป็นทรัพย์สมบติัของพ่อหรือสามี พ่อแม่จะยกลูกให้เป็นมรดกตกทอดแก่ผูอ่ื้นก็ได้ ดังนั้นเม่ือ

                                                           
52 มาตรการคุ้มครองเดก็ท่ีถกูท าร้ายโดยบุคคลในครอบครัว (น. 24). เล่มเดิม. 
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พิจารณาจากการปฏิบติัต่อเด็ก ในสังคมไทยสมยัสุโขทยัแลว้จะเห็นวา่แนวความคิดในการปฏิบติัต่อ

เด็กคือ แนวคิดท่ีถือวา่ "เด็กเป็นสมบติัของพอ่แม่" 

  ต่อมาในสมัยอยุธยาการปกครอง เป ล่ียนแปลงมา เ ป็นแบบ  "เทวราชา "คื อ 

พระมหากษตัริยเ์ป็นเทพเจา้ลงมาจุติ แต่ภายในครอบครัวยงัคงถือว่าพ่อมีสิทธิเหนือชีวิตลูกและ

กฎหมายอยุธยายงัก าหนดให้สามีและบิดา มารดาน าภรรยาหรือบุตรไปขายเป็นทาสได้ แต่มิให้

ภรรยาหรือบุตรน าสามีและบิดา มารดาไปขายเพราะถือว่าภรรยาและบุตรอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของสามีและบิดา มารดา53  

 คร้ันในสมยัรัตนโกสินทร์ การท่ีพระมหากษตัริย์ทรงลาจากฐานะสมมติเทพมาเป็น

ธรรมราชาท่ีตอ้งมีทศพิธราชธรรมนั้นท าให้เร่ิมมีการผอ่นคลายในเร่ืองอ านาจของชายในสังคมท่ีมี

ต่อหญิงและเด็ก นอกจากนั้นการเปิดรับวฒันธรรมตะวนัตกท าให้ค่านิยมและแนวคิดในการปฏิบติั

ต่อเด็กเปล่ียนแปลงไป ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดมี้การประกาศพระราชบญัญติัผวัขายเมีย จ.ศ. 1229 

(พ.ศ. 2410) มีสาระส าคญัตอนหน่ึงก าหนดไวว้า่ "ก็ถา้ลูกชายก็ดี ลูกหญิงก็ดี อายุ 15 ปี  ข้ึนไปแลว้

ถา้พอ่แม่มนัจะเอามาขายต่อมนัลงแกงไดยนิยอม มีผูรู้้เห็นดว้ยจึงเป็นอนัขาย" จะเห็นไดว้า่กฎหมาย

ไดใ้ห้การรับรองคุม้ครองสิทธิเด็ก คือพ่อแม่จะน าบุตรท่ีมีอายุกวา่ 15 ปีไปขายโดยไม่ไดรั้บความ

ยินยอมของบุตรไม่ได ้นบัไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวความคิดท่ีให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิ

เด็กในสังคมไทยโดยรัฐเร่ิมมีแนวความคิดว่า "รัฐควรเข้ามาปกป้องและแทรกแซงอ านาจของ

สถาบนัครอบครัวท่ีมีเหนือเด็ก" นอกจากน้ีก็มีประกาศค าปรึกษาตดัสินเร่ืองจ าน าเด็ก จ.ศ. 1244 

(พ.ศ. 2425) ท่ีประกาศห้ามไม่ให้ใครกระท าผิดฐานพรากเด็กไปจ าน า และในระยะต่อมาเม่ือมีการ

ประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ไดมี้การก าหนดบทลงโทษต่อผูก้ระท าละเมิดสิทธิเด็กไวเ้ช่นกนั 

แต่อยา่งไรก็ตามแนวคิดท่ีวา่เด็กเป็นสมบติัของพอ่แม่ก็ยงัคงเป็นแนวคิดหลกัของสังคมสมยันั้นอยู ่

  ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ. 2475 

แนวคิดท่ีถือว่า "เด็กเป็นสมบติัของรัฐหรือสังคม" ไดเ้ร่ิมมีบทบาทข้ึนโดยรัฐได้เขา้มามีบทบาท 

และขยายความรับผิดชอบในงานสวสัดิการสังคมแก่ประชาชน54 มีการบญัญติัพระราชบญัญติั
                                                           

53 แหล่งเดิม. (น. 24). 
54 จาก การศึกษาแนวคิดและการปฏิบัติงานในการให้บริการครอบครัวอุปการะ (วทิยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) (น. 50),โดย อภิญญา เวชยชยั, 2527, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ลิขสิทธ์ิ 2527 โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ประถมศึกษาก าหนดการศึกษาภาคบงัคบัให้เด็ก เพื่อท่ีรัฐจะได้สามารถวางรูปแบบการศึกษา 

ปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์ของรัฐใหเ้ด็กรับทราบในรูปแบบเดียวกนัได ้

  ส่วนแนวคิดท่ีวา่ "เด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจกชน" นั้น เพิ่งเกิดข้ึนในสังคมไทยพร้อมกบั

การยอมรับของแนวความคิดน้ีในโลกตะวนัตก โดยสหประชาชาติไดป้ระกาศ "ปฏิญญาสากลว่า

ดว้ยสิทธิมนุษยชน", "ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชน" และ "อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก"  

ซ่ึงประเทศไทยในฐานะท่ีอยูร่่วมในประชาคมโลกและไดเ้ป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กของประเทศไทย รวมทั้งการเรียกร้องจากองคก์ารและหน่วยงาน

ต่างๆในระดบัระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ ใหรั้ฐมีนโยบายในการรับรองและคุม้ครองสิทธิ

เด็กในฐานะปัจเจกชนตามมาตรฐานสากล ท าให้ประเทศไทยมีการยอมรับแนวความคิดท่ีวา่ "เด็กมี

สิทธิในฐานะปัจเจกชน" มากข้ึน55 

 อยา่งไรก็ตามส าหรับสังคมไทยแลว้ แนวความคิดหลกัในการปฏิบติัต่อเด็กก็ยงัคงเป็น

แนวความคิดท่ีว่า "เด็กเป็นสมบติัของพ่อแม่" อยู่นัน่เอง เน่ืองแนวความคิดท่ีว่าน้ีได้ฝังรากลึกใน

สังคมไทยมีการถ่ายทอดผ่านทางจารีตประเพณี อันเป็นแนวปฏิบัติและเป็นบรรทัดฐานของ

สังคมไทยมายาวนาน และแม้ว่าจะมีแนวความคิด "เด็กเป็นสมบติัของรัฐและสังคม" เข้ามามี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติต่อเด็กบ้างก็ตามแต่ก็มิได้มีอิทธิพลเต็มท่ีเสมือนในยุคโบราณของชาติ

ตะวนัตกบางชาติ และแมก้ระทัง่จนถึงปัจจุบนั แนวความคิดท่ีว่า "เด็กมีสิทธิในฐานะปัจเจกชน"  

จะไดรั้บการยอมรับมากข้ึนก็ตามแต่สังคมไทยก็ยงัคงมองวา่ บิดา มารดายงัคงมีอ านาจเหนือบุตรอยู่

นัน่เอง เพียงแต่ไม่มีสิทธิเด็ดขาดอยา่งส้ินเชิงเหมือนกบัสมยัก่อนเท่านั้นเอง56 

  2.3.2 แนวคิดทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็ก 

  เน่ืองจากมนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดงันั้นการอยู่ร่วมกนั

ในสังคมอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อันเน่ืองมาจากการขัดกันซ่ึง

ผลประโยชน์ ท าใหเ้กิดการละเมิดสิทธิในชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลในสังคมไดเ้สมอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผูท่ี้ดอ้ยกว่าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเช่นเด็ก เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี

แลว้จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีกฎระเบียบ ท่ีมีลกัษณะบงัคบัให้สมาชิกของสังคมนั้นๆ ตอ้งปฏิบติัตาม 

                                                           
55 มาตรการคุ้มครองเดก็ท่ีถกูท าร้ายโดยบุคคลในครอบครัว (น. 25). เล่มเดิม. 
56 แหล่งเดิม. 
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โดยรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลสวสัดิภาพของประชาชนทุกคน  

จะด าเนินการบญัญติักฎหมาย เพื่อให้เกิดหลกัประกนัท่ีว่า บุคคลทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่จะ

ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในชีวติและทรัพยสิ์นของตนเอง และบุคคลท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นจะตอ้งถูก

ลงโทษตามกฎเกณฑข์องสังคมโดยยติุธรรม เพื่อประโยชน์และความสงบเรียบร้อยของสังคม 

  ตามปกติแลว้หน้าท่ีในการดูแลสวสัดิภาพของเด็กจะเป็นหน้าท่ีของสถาบนัครอบครัว 

คือ บิดา มารดา โดยรัฐมีส่วนท่ีจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองความเป็นอิสระของสถาบนั

ครอบครัวเพื่อท่ีจะใหสิ้ทธิแก่บิดา มารดาในการเล้ียงดูบุตรไปตามวิถีทางท่ีเหมาะสมโดยปราศจาก

การแทรกแซงจากรัฐและรัฐจะตอ้งให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิเด็ก เพราะเด็กมีความส าคญัต่อ

รัฐในฐานะพลเมืองท่ีจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยเด็กมีสิทธิและฐานะปัจเจกชนมี

ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ไม่ต่างจากผูใ้หญ่57 

  ดงันั้น แมเ้ด็กจะอยู่ในครอบครัวและอยู่ในความดูแลของบิดา มารดา เด็กก็ยงัมีสิทธิ

และเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่ในตวัดว้ย สังคมหรือรัฐก็มีส่วนร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เช่นเดียวกบั

บิดา มารดาและทั้งเด็กและบิดา มารดาก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมทั้งส้ิน บิดา มารดามีสิทธิเป็น

เจา้ของเด็กในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้ก  าเนิด ตราบเท่าท่ีเด็กไดรั้บการเล้ียงดูอย่างถูกวิธีไม่เป็นท่ีเส่ือมเสีย

สวสัดิภาพทุกประการ และไม่ขดัขวางต่อการพฒันาการของเด็ก แต่เม่ือใดท่ีบิดา มารดาบกพร่อง

หรือมีเหตุท่ีจะกระท าหน้าท่ีนั้ นต่อไปไม่ได้ รัฐต้องเข้าเป็นธุระช่วยเหลือแก้ไขโดยวิธีการท่ี

เหมาะสมส าหรับเด็ก58 ซ่ึงการท่ีรัฐเขา้ไปใชอ้ านาจในการคุม้ครองดูแลและปกป้องสวสัดิภาพของ

เด็กและเยาวชนในสังคมนั้น มีแนวความคิดทางกฎหมายท่ีเป็นหลกั ให้อ านาจรัฐในการแทรกแซง

ใชอ้ านาจรัฐอยู ่2 แนวความคิด คือ แนวความคิด police power และ แนวความคิด parens patriae 

 

                                                           
57 จาก การคุ้มครองเดก็และเยาวชนในกรณีท่ีตกเป็นผู้ เสียหายในความผิดอาญา: ศึกษาอ านาจหน้าท่ีของ

เจ้าพนักงานภายใต้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) (น. 42), โดย อุม้พร ค าพิทกัษ์, 2540, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2540 โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

58 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง: บทบาทและผลการด าเนินงานของพนักงานอัยการ
ในการคุ้มครองเดก็ในคดีอาญา: ศึกษากรณีสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ในเขตกรุงเทพมหานคร) (น.25).   
เล่มเดิม. 
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  1. แนวความคิด police power  

 แนวความคิด police power เป็นแนวความคิดในกฎหมายมหาชน (Public law) ถือวา่รัฐ

มีอ านาจชนิดหน่ึง เรียกวา่ police power หรืออ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ ซ่ึง

เดิมอ านาจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจพระมหากษตัริย ์ศาลสูงสหรัฐเคยให้ค  าจ  ากดัความอ านาจรัฐ

เช่นน้ีวา่ หมายถึงอ านาจในทางสาธารณสุข จดัให้ราษฎรมีสวสัดิภาพ มีศีลธรรม มีสวสัดิการ หรือ

ความเป็นอยูท่ี่ดี ซ่ึงกล่าวโดยสรุปก็คือ อ านาจปกครองราษฎรใหมี้ความสุขนัน่เอง59 

  การใช้อ านาจรัฐเช่นว่าน้ี ในทางนิติบญัญติัแสดงออกโดยผ่านทางตรากฎหมาย เช่น

กฎหมายอาญา กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตลอดจนพระราชบญัญติัอ่ืนๆในส่วนของการใชอ้ านาจรัฐ 

ฝ่ายบริหาร รัฐต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นอกจากน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจรัฐฝ่ายตุลาการก็จดัใหมี้องคก์ร คือ ศาล เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี 

ก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการน าตวัผูฝ่้าฝืนกฎหมายมาเขา้สู่กระบวนการพิจารณาเพื่อรับโทษ 

เพื่อใหก้ฎหมายความศกัด์ิสิทธ์ิ 

  แนวความคิด police power ถือวา่รัฐมีอ านาจเต็มบริบูรณ์ท่ีจะปกป้องพลเมืองของรัฐให้

พน้ภยัอนัตรายจากบุคคล ซ่ึงกระท าความผดิ หรือเป็นภยัต่อสังคม ฉะนั้นรัฐจึงถือความชอบธรรมท่ี

จะเขา้ไปแทรกแซงสถาบนัครอบครัว เพื่อให้ความคุม้ครองแก่เด็ก ซ่ึงเป็นพลเมืองของตนเพื่อให้

เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคม หากสถาบนัครอบครัวซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการดูแลปกป้องเด็ก 

ท าหนา้ท่ีบกพร่อง 

  2. แนวความคิด parens  patriae 

  แนวความคิด parens  patriae เร่ิมจากกฎหมายองักฤษ (Common law) ซ่ึงถือวา่กษตัริย์

เป็นบิดาของประเทศ (The king as “Father of the country”) โดยกษตัริยจ์ะให้อ านาจ Chancellor ใน

การคุม้ครองเด็กทั้งหมดในอาณาจกัรของพระองค์อ านาจดงักล่าวถูกจ ากดัเฉพาะในสภาพความ

เป็นอยูท่ี่ดีของเด็กในปัจจุบนัหรืออนาคตท่ีถูกคุกคามความปลอดภยั ซ่ึงเหตุผลของการใชอ้ านาจรัฐ

ดงักล่าวนั้น เน่ืองมาจากผูป้กครองรัฐตอ้งการช่วยเหลือพลเมือง ซ่ึงไม่สามารถจะดูแลอารักขา

ตนเอง เน่ืองจากอายุหรือความสามารถด้านจิตใจ ในปัจจุบนัความมุ่งหมายของแนวความคิด  

                                                           
59 การคุ้มครองเดก็และเยาวชนในกรณีท่ีตกเป็นผู้ เสียหายในความผิดอาญา: ศึกษาอ านาจหน้าท่ีของเจ้า

พนักงานภายใต้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (น. 44). เล่มเดิม. 
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parens  patriae ก็เป็นเช่นเดียวกบัในอดีต คือถือวา่รัฐมีอ านาจพิเศษในฐานะท่ีเป็นบิดา มารดาของ

ประเทศชาติท่ีจะปกป้องคุม้ครองผูเ้ยาว์ให้พน้จากภยนัตราย หรือความเสียหายอย่างใดและจะ

ช่วยเหลือใหเ้ติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีความรับผดิชอบ60  

  ดังนั้ นหน้าท่ีของรัฐในฐานะท่ีเป็นบิดา มารดาของประเทศชาติเป็นการแสดง

แนวความคิดท่ีว่า รัฐสามารถเขา้แทรกแซงสถาบนัครอบครัว เม่ือบิดา มารดาปฏิบติัหน้าท่ีตาม

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อเด็กและสังคมบกพร่องหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ซ่ึงการท่ีรัฐจะเขา้

แทรกแซงเพื่อคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กตามแนวความคิด parens patrice น้ีจะตอ้งมีขอ้สมมุติฐาน       

2 ประการคือ61 

  ก. สมมุติฐานท่ีวา่เด็กขาดความสามารถทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจ และไม่สามารถ

ควบคุมสติ ตรึกตรองโดยรอบคอบเช่นผูใ้หญ่ 

  ข. รัฐจะด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของเด็ก และก่อนท่ีรัฐจะเข้ามาใช้อ านาจ

แทรกแซง รัฐตอ้งแสดงให้ปรากฏว่าบิดา มารดา ไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความสามารถ หรือ

บกพร่องในหนา้ท่ีใหก้ารดูแลเอาใจใส่เด็ก 

 2.3.3 การใหค้วามคุม้ครองสิทธิเด็ก 

  แนวคิดอนัเป็นพื้นฐานของความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความคุม้ครองเด็กในการด าเนินคดี

อาญา ในเบ้ืองตน้เพื่อมุ่งเน้นท่ีจะให้ความคุม้ครองผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงมีผลท าให้การ

ด าเนินคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะต้องได้รับการปฏิบติัท่ีเป็นพิเศษโดยมี

หลกัการว่า เด็กตอ้งได้รับการดูแลด้วยความเมตตาและได้รับการบ าบดัแก้ไขจิตใจมากกว่าการ

ลงโทษโดยการจ าคุก ส่วนการให้ความคุม้ครองเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายหรือพยานนั้นเป็นเร่ืองของการ

คุม้ครองสิทธิเด็กท่ีจะสามารถให้ขอ้เท็จจริงต่อพนกังานสอบสวนหรือศาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และป้องกนัมิใหเ้ด็กนั้นไดรั้บผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจจากการใหป้ากค า62 

                                                           
60 การคุ้มครองเดก็และเยาวชนในกรณีท่ีตกเป็นผู้ เสียหายในความผิดอาญา: ศึกษาอ านาจหน้าท่ีของเจ้า

พนักงานภายใต้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (น. 45). เล่มเดิม. 
61 แหล่งเดิม. (น. 46). 
62 จาก การถามปากค าเด็กในคดีอาญา: หลกักฎหมายและทางปฏิบติั, โดย ณรงค์ ใจหาญ, 2543,   

วารสารนิติศาสตร์, 30 (3), น.358-359. นิตยสารกระทรวงยติุธรรม เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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  เน่ืองจากสิทธิของเด็กเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ท่ีมีอยู่ตาม

ธรรมชาติตั้งแต่คลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารก ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่การให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน

นั้นจะเร่ิมตน้จากการท่ีสังคมใหก้ารดูแลเด็กๆ ในสังคม โดยเฉพาะสังคมท่ีเอาใจใส่ต่อเด็กจะตอ้งให้

เสรีภาพและยอมรับถึงศกัด์ิศรีของเด็ก รวมทั้งจะตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก

เหล่าน้ีสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ีและมีโอกาสเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพ 

ซ่ึงเน้ือหาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในบางประเด็นได้รับการก าหนดข้ึนมาเพื่อเน้นเร่ืองของเด็ก

โดยเฉพาะ อนัสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของเด็กท่ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีก็ได้รับการยอมรับและรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก    

(Declaration of the Rights of the Child) ท่ีไดป้ระกาศใชใ้นปี 2502 รวมถึงอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ

เด็ก (Convention on the Right of the Child) อนัเป็นอนุสัญญาท่ีมีผลบงัคบัทางกฎหมาย63 ซ่ึงไดมี้

การประกาศใชค้ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2533  และประเทศไทยไดล้งนามในภาคยานุวติั รับรองอนุสัญญา

น้ี  เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2535 อนุสัญญาวา่

ดว้ยสิทธิเด็กมีทั้งส้ิน 54 ขอ้ ซ่ึงมีสาระส าคญัเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการคือ สิทธิท่ี

จะมีชีวติ สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้อง สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา และสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม64 

  2.3.4 หลกัสากลในการคุม้ครองและรับรองสิทธิเด็ก 

  แนวความคิดในการรับรองสิทธิเด็กได้เร่ิมต้นข้ึนโดยนักกฎหมายส านักกฎหมาย

ธรรมชาติ  (Natural Law School) ไดเ้ล็งเห็นวา่ “สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากล” (Universal Right) และ 

“เป็นสิทธิเด็ดขาด” (Absolute Right) จะตอ้งไดรั้บการรับรองและคุม้ครองโดยเด็ดขาด65 โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เด็กคือ ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม เพราะเด็กเป็นผูสื้บทอดศิลปะความรู้ และคุณค่าต่างๆ

ของสังคม ตลอดจนช่วยธ ารงไวซ่ึ้งความคงอยูแ่ละความสถาพรของสังคมนั้นต่อไป นอกจากน้ีใน

                                                           
63 จาก กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการคุ้ มครองสิทธิเด็กผู้ เสียหายในความผิดทางเพศ  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) (น. 14-15), โดย เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2540, 
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 2540 โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

64 จาก อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child). ขอ้ 1-40. 
65 จาก กฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเก่ียวกับเด็ก: รายงานพิธีเปิดปีครอบครัวสากลและ   

การประชุมสมชัชาแห่งชาติด้านครอบครัว (น. 97), โดย วิชา มหาคุณ, 2538, กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พร้ินติ้ง แอนด์
พบัลีชช่ิง. ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยส านกัพิมพอ์มัรินทร์พร้ินติ้ง แอนดพ์บัลีชช่ิง. 
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แง่ของความรู้สึกทางจิตใจ เด็กย่อมเป็นศูนยร์วมแห่งความรัก ความอบอุ่นและความมุ่งหวงัของ

ครอบครัว ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีสังคมระหวา่งประเทศจึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและปัญหาการ

ละเมิดสิทธิเด็ก และปัญหาการทารุณกรรมเด็กมากยิ่งข้ึน โดยประเทศต่างๆท่ีสนใจปัญหาสิทธิเด็ก

ไดร่้วมมือกนัแสวงหามาตรการระหวา่งประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิในประเทศต่างๆ

ดงัน้ี 

  1. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 

  โดยแรกเร่ิมไดมี้การให้ความคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของเด็กในฐานะท่ีเป็นประชากร

ของโลก โดยจะเห็นไดจ้ากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights 1948) ท่ีองคก์ารสหประชาชาติไดใ้หก้ารยอมรับเป็นมติท่ีประชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาติ 

เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 1948 และจุดประสงคส์ าคญัของปฏิญญาฉบบัน้ีคือการขยายเจตนารมณ์ของ

สหประชาชาติในเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยการจ าแนกประเภทของสิทธิ

มนุษยชนออกเป็น 2 ประเภทคือ66 

  (1) สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเรือน เช่น สิทธิในความเป็นอิสระและความเท่าเทียม

กนัในเกียรติภูมิ ความเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ สิทธิในการด ารงชีวิต เสรีภาพ

และความมัน่คง สิทธิท่ีไม่อาจถูกทรมานลงโทษอยา่งโหดร้าย ปราศจากมนุษยธรรม เป็นตน้ 

  (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษยทุ์กคน 

เช่น มีสิทธิในความมัน่คงทางสังคม และทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สิทธิท่ีจะไดม้าตรฐาน

การครองชีพอนัเพียงพอส าหรับสุขภาพและความอยูดี่กินดีของตน และครอบครัว เป็นตน้ 

  สิทธิทั้งหลายท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัเด็ก เพราะสมมุติฐานของมนุษย ์คือ มนุษยทุ์กคนยอ่ม

มีสิทธิเสรีภาพตั้งแต่เกิด ดงันั้นเด็กท่ีเกิดมาทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองเพื่อสิทธิต่างๆ

เช่นกนั นอกจากน้ี ปฏิญญาสากลท่ีว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนยงัไดบ้ญัญติัสิทธิเฉพาะส าหรับเด็กในขอ้ 

ท่ี 25 วา่ "...มารดาและเด็กชอบท่ีจะไดรั้บการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษเด็กทั้งหลายไม่วา่จะเป็น

                                                           
66 กฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเก่ียวกับเด็ก: รายงานพิธีเปิดปีครอบครัวสากลและการ

ประชุมสมชัชาแห่งชาติด้านครอบครัว (น. 97). เล่มเดิม. 
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บุตรในสมรสหรือบุตรนอกสมรส ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองทางสังคมเช่นเดียวกนั '' ความในขอ้ 25 

น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่เด็กนั้นพึงไดรั้บความคุม้ครองสิทธิและไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษทุกคน67 

  เน่ืองจากเด็กเป็นผูท่ี้มีสภาวะทางร่างกายและจิตใจท่ีดอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ จึงจ าตอ้งไดรั้บการ

พิทกัษ์ดูแลเอาใจใส่มากกว่าบุคคลทัว่ไป ดงันั้นการคุม้ครองสิทธิเด็กในฐานะบุคคลทัว่ไปจึงไม่

สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงการละเมิดต่อสิทธิเด็กท่ียงัมีอยูใ่นสังคมระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งจริงจงั 

ดว้ยเหตุน้ีเองสหประชาชาติจึงสร้างปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิเด็กข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1959 เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะและมีการเรียกร้องใหรั้ฐต่างๆสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ในการคุม้ครองเด็ก

โดยเฉพาะ สถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง

สหประชาชาติ (U.N. Declaration on the Right of the Child) เป็นค าแนะน าท่ีไดรั้บการรับรองจากท่ี

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในฐานะมติของสมัชชาสหประชาชาติโดยได้มีการบัญญัติไว ้    

ทั้ งส้ิน 10 ข้อ โดยเน้นถึงสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรม เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับเด็กทุกคน และเป็นหลกัประกนัสวสัดิภาพของเด็กมิให้

ตกเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบต่อการกระท าของบุคคลท่ีมุ่งจะเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะขอ้ 2 ท่ีว่า    

“เด็กและเยาวชนพึงไดรั้บความพิทกัษ์และคุม้ครองเป็นพิเศษ อนัจะช่วยให้เด็กสามารถพฒันาทั้ง

ทางดา้นร่างกาย สมอง และจิตใจ เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างปกติชน” และขอ้ท่ี 9 ท่ีว่า “เด็กและ

เยาวชนพึงไดรั้บการปกป้องจากการถูกทอดทิ้ง พน้จากความโหดร้ายทารุณ และการถูกข่มเหงรังแก

ทุกชนิด” เด็กจะตอ้งไม่กลายเป็นสินคา้ไม่ว่าในรูปแบบใด จะไม่มีการรับเด็กท างานก่อนวยัอนั

สมควร ไม่มีการกระท าใดๆอนัจะเป็นการชกัจูงหรืออนุญาตเด็กให้จ  าตอ้งรับจา้งท างาน ซ่ึงอาจจะ

เป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็กหรือเป็นเหตุให้พฒันาการทางดา้นร่างกาย ทางสมอง และทางจิตใจ

ของเด็กตอ้งเส่ือมถอยลง68 

  2. กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights) หรือ ICCPR ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาพหุภาคี โดยสมชัชาใหญ่ 
                                                           

67 การคุ้มครองเดก็และเยาวชนในกรณีท่ีตกเป็นผู้ เสียหายในความผิดอาญา: ศึกษาอ านาจหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานภายใต้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (น. 46). เล่มเดิม. 

68 จาก คู่มือกฎหมายเด็ก (น. 3-4), โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2530, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพส์มาคม
สวสัดิการในประเทศไทย. ลิขสิทธ์ิ 2530 โดยส านกัพิมพส์มาคมสวสัดิการในประเทศไทย. 
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แห่งสหประชาชาติไดใ้หก้ารรับรองไว ้เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 

23 มีนาคม พ.ศ. 2519 สนธิสัญญาน้ีให้ค  ามัน่สัญญาวา่ภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมืองของบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตวั 

สิทธิเลือกตั้งและสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาความอย่างยุติธรรม ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคี

ของสนธิสัญญาน้ีโดยการภาคยานุวติั เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบงัคบัใชก้บัไทยเม่ือ

วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2540 

  กติการะหวา่ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ี

ไดรั้บการยอมรับโดยรัฐตอ้งให้ความเคารพในสิทธิดงักล่าวของบุคคล โดยถือเป็นสิทธิในทางลบ 

กล่าวคือ จ ากดัอ านาจรัฐมิใหก้ระท าการใดๆแก่พลเมืองตามอ าเภอใจ69 

  3. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิเด็กและอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 

  สหประชาชาติไดเ้ชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิกยอมรับนบัถือสิทธิเด็กตามปฏิญญาวา่ดว้ย

สิทธิเด็กตลอดมา  ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิเด็กเป็นไปอยา่งกวา้งขวางทัว่ถึงทุกประเทศในโลก 

แต่อย่างไรก็ตามโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับดังกล่าวไม่

ก่อให้เกิดพนัธะทางกฎหมาย แก่บรรดารัฐทั้งหลายท่ีร่วมกนัลงมติรับรองให้มีการประกาศใช้คง

เป็นเพียงความผูกพนัทางดา้นจริยธรรมในทางการเมืองระหว่างประเทศ คือไม่มีผลบงัคบัในแง่

กฎหมาย แต่เป็นเพียงขอ้แนะน าให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติปฏิบติัตาม และท่ีส าคญัปฏิญญา

ดงักล่าวมิไดส้ร้างกลไกในทางปฏิบติัใหแ้ก่รัฐท่ีร่วมลงมติรับรอง ดงันั้นในการให้สิทธิเสรีภาพและ

ความคุม้ครองแก่เด็ก จึงเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี ทั้งในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิเด็กใน

ประเทศใดประเทศหน่ึง ก็หาไดมี้วิธีการแกไ้ขหรือบงัคบัการให้เป็นไปตามปฏิญญานั้นแต่อยา่งใด 

เพราะประเทศสมาชิกสหประชาชาติมีสิทธิท่ีจะไม่ปฏิบติัตามปฏิญญาหรือแมแ้ต่จะปฏิบติัตาม       

ก็สามารถเลือกท่ีจะปฏิบติัตามเพียงบางส่วนท่ีตนเห็นสมควรก็ได ้

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สหประชาชาติโดยเฉพาะองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่ง

สหประชาชาติ (UNICEF: United Nations Children's Fund) ไดเ้พียรพยายามร่างอนุสัญญาวา่ดว้ย

สิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) ข้ึนเพื่อใหมี้ผลบงัคบัใชแ้ก่รัฐท่ีใหก้ารรับรองอยา่ง

                                                           
69 จาก “วนัสิทธิมนุษยชน” โดย กุลพล พลวนั, 2518, บทบัณฑิตย์, 32 (4), น. 620. นิตยสารเนติ     

บณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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จริงจงั อนุสัญญาฉบบัดงักล่าวได้ร่างเสร็จในปี ค.ศ. 1989 และมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 2 กนัยายน   

ค.ศ 199070 เพื่อขจดัปัญหาเก่ียวกบัการขาดสภาพบงัคบัทางกฎหมายของสิทธิ เสรีภาพ และการ

คุม้ครองเด็กดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ี เน่ืองจากอนุสัญญาสิทธิเด็กมีสถานะเป็นสนธิสัญญา

ซ่ึงมีผลทางกฎหมายผูกพนัประเทศท่ีเป็นภาคีทุกประเทศ และนอกจากน้ีในกรณีท่ีประเทศต่างๆ 

แมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นภาคีของอนุสัญญาฉบบัน้ี แต่หากถือปฏิบติัตามบทบญัญติัของอนุสัญญาฉบบัน้ี 

โดยการออกกฎหมายภายในของตนให้สอดคลอ้งหรือโดยประการอ่ืน อนุสัญญาฉบบัน้ีก็อาจจะมี

ความส าคญัเพิ่มข้ึนในฐานะท่ีเป็นแม่บทของสิทธิเด็ก และตน้ก าเนิดของกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ตลอดจนจารีตประเพณีเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพและความคุม้ครองเด็กต่อไป71 

  บทบญัญติัของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กประกอบด้วยมาตราต่างๆ 54 มาตรา ซ่ึงอาจ

แบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 

  ส่วนท่ี 1 เป็นลกัษณะของกฎหมายสาระบญัญติั คือ หลกัการต่างๆในการคุม้ครองเด็ก 

เร่ิมจาก มาตรา 1 ถึง มาตรา 41 

  ส่วนท่ี 2 เป็นลกัษณะของกฎหมายวิธีสบญัญติั คือ เป็นหลกัเกณฑ์และแบบพิธีในการ

บงัคบัใช ้ซ่ึงเร่ิมจากมาตรา 42 ถึง มาตรา 54 

  เน่ืองจากอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เป็นอนุสัญญาท่ีบงัคบัให้รัฐภาคีตอ้งให้การคุม้ครอง

สิทธิเด็ก และในบทบญัญติัก าหนดให้รัฐภาคีตอ้งเคารพในความรับผิดชอบ สิทธิ หน้าท่ีของบิดา 

มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย ซ่ึงจากบทบญัญติัดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อ านาจในการ

คุ้มครองสิทธิเด็กเป็นของบิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย รัฐภาคีจะเข้าแทรกแซง

ด าเนินการคุม้ครองสิทธิเด็กก็ต่อเม่ือบิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย ไม่สามารถคุม้ครอง

สิทธิเด็กได้72 ดงันั้นจึงสามารถแยกหลกัการคุม้ครองสิทธิเด็กทางดา้นครอบครัวตามอนุสัญญาว่า

ดว้ยสิทธิเด็ก บญัญติัไวอ้อกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ 

                                                           
70 กฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเก่ียวกับเด็ก: รายงานพิธีเปิดปีครอบครัวสากลและการ

ประชุมสมชัชาแห่งชาติด้านครอบครัว (น.98). เล่มเดิม.  
71 จาก การเปรียบเทียบอนุสัญญาสิทธิเด็กกบักฎหมายไทย: เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองร่าง

อนุสัญญาสิทธิเดก็ (น. 21-26), โดย วมิลศิริ ช านาญเวช, 2530, กรุงเทพฯ: คณะท างานเพื่อเด็ก. ลิขสิทธ์ิ 2530 โดย
คณะท างานเพื่อเด็ก. 

72 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532  ขอ้ 5. 
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   (1) สิทธิในการอยูร่อดหรือสิทธิในการด ารงชีวติ (Survival Rights) 

  เน่ืองจากเด็กเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กไดก้ าหนดให้

เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเล้ียงดูจากบิดา มารดาของตน ทั้งบิดา มารดา มีความรับผิดชอบร่วมกนัใน

การเล้ียงดูโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั เพื่อให้เด็กมีชีวิตอยูร่อด สามารถด ารงชีวิต

ไดอ้ยา่งมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการดูแลเอาใจใส่ การให้ท่ีอยู่อาศยั ให้อาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ และให้การรักษาพยาบาลเม่ือเด็กเจ็บป่วย ในกรณีท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองไม่

สามารถคุม้ครองสิทธิของเด็กดงักล่าว รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้แทรกแซงให้ความช่วยเหลือ ให้เด็กไดรั้บ

อาหาร ตามมาตรฐานสาธารณสุขท่ีดี เพื่อลดอตัราการเสียชีวติของทารกและเด็ก73 

  (2) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา (Development Rights) 

  นอกจากบิดามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย มีหน้าท่ีในการเล้ียงดูให้เด็กมีชีวิตอยู่

รอด โดยมีรัฐเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือดงักล่าวในขอ้ (1) การพฒันาก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เด็ก

สามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพยิง่ข้ึน บิดา มารดาหรือผูป้กครอง จึงมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาเด็ก ไม่

ว่าจะเป็นทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยการให้การอบรมศึกษา การออกก าลงักาย 

และการพกัผ่อนหย่อนใจท่ีเหมาะสม แต่การให้บิดา มารดาหรือผูป้กครองสมารถปฏิบติัหน้าท่ี

ดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงตอ้งมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือให้เด็กได้มีโอกาสในการ

พฒันาตนเองโดยการพฒันาสถาบนัและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษา 

สร้างสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ74  

  (3) สิทธิในการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง (Protection Rights)  

  เน่ืองจากเด็กเป็นวยัท่ีอ่อนแอจ าเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากบิดา มารดา หรือจากรัฐ

เพื่อมิใหมี้การละเมิดสิทธิเด็ก ซ่ึงอาจจะเกิดจากบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลภายในครอบครัว หรือ

บุคคลอ่ืน โดยเด็กอาจถูกพรากจากบิดา มารดา ถูกทรมาน ถูกลงโทษในลกัษณะโหดร้าย ถูกเอารัด

เอาเปรียบทางเพศหรือถูกท าร้ายรังแกทางเพศ จากการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจหรือจากการ

ท างานใดท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือ การพฒันาร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของ

                                                           
73 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ขอ้ 6,7,18,24. 
74 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ขอ้ 6,17,18,24,28,29,31. 
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เด็กถูกใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าในลักษณะใด ดังนั้น รัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้อง

คุม้ครองสิทธิเด็ก75  

  (4) สิทธิในการมีส่วนร่วมต่างๆ (Participation Rights) 

  เน่ืองจากโดยธรรมชาติมนุษยจ์  าเป็นตอ้งอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ เด็กซ่ึงจะเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ต่อไปในอนาคต บิดา มารดา จึงมีหน้าท่ีตอ้งเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ือง

ต่างๆ ในทางครอบครัวด้วยตนเอง เช่น มีส่วนร่วมในการเลือกการศึกษา การเขา้ร่วมกิจกรรม

สันทนาการ การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เป็นตน้ โดยใหเ้ด็กมีสิทธิตดัสินใจดว้ยตนเองโดย บิดา 

มารดาเป็นเพียงท่ีปรึกษามิใช่ตดัสินใจแทนเด็ก รัฐจึงมีหน้าท่ีเขา้มาส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมใน

เร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี76 

  หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กทางด้านครอบครัวทั้ง 4 ประการข้างต้นสรุปได้ว่า บิดา 
มารดา มีหน้าท่ีคุ ้มครองสิทธิเด็กทางด้านครอบครัวในเบ้ืองต้นและเป็นหน้าท่ีของรัฐในการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บิดา มารดา สามารถให้การคุ้มครองสิทธิเด็กทางด้าน
ครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก แต่หากปรากฏว่าบิดา มารดา ไม่
สามารถคุม้ครองสิทธิเด็กได ้รัฐก็จะใชอ้  านาจเขา้ด าเนินการคุม้ครองสิทธิแทน โดยเฉพาะในกรณีท่ี
เด็กตกเป็นผูเ้สียหายจากการละเมิดสิทธิเหนือร่างกาย ชีวิตและเสรีภาพ ซ่ึงในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ
เด็กจะมีบทบญัญติัในการคุม้ครองชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ สวสัดิภาพของเด็ก เพื่อคุม้ครองมิให้เด็ก 
ถูกข่มเหงรังแกหรือถูกละเมิดสิทธิเหนือร่างกาย ชีวติ และเสรีภาพ รวมทั้งสวสัดิภาพไม่วา่จะท าร้าย 
ฆ่า ล่วงเกินทางเพศ ขูดรีดหาก าไรทางเพศ หรือค้าก าไรทางเศรษฐกิจ หรือปฏิบัติต่อเด็กไม่
เหมาะสมจนเป็นผลเสียต่อสวสัดิภาพของเด็ก รวมทั้งคุม้ครองให้มีการเยียวยาฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูกกระท า
ละเมิดดังกล่าวให้กลบัคืนสู่สภาพปกติต่อไป จึงนับว่าเป็นบทบญัญติัท่ีให้การคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนท่ีดียิง่77 
 
 
 
 
 
                                                           

75 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ขอ้ 9,32,34,35,36,37. 
76 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ขอ้ 31. 
77 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532  ขอ้ 19,32,33,34,35,36,39. 
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2.4 บทนิยามและความหมายของผู้เสียหายทีเ่ป็นเด็ก 
  2.4.1 ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญา 

  การละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนทางอาญาในปัจจุบนั พิเคราะห์ไดใ้น 2 รูปแบบดว้ยกนั

ไดแ้ก่ การละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชน ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผิดอาญา กบัการ

ละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในการกระท าความผิดอาญา ส าหรับการละเมิดสิทธิ

เด็กหรือเยาวชน เม่ือเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผิดอาญานั้นมีหลายลกัษณะ ตั้งแต่ขั้นตอน

การปฏิบติัต่อเด็ก การลงโทษ การควบคุม ซ่ึงบางคร้ังมีความรุนแรงไม่เหมาะสม ส่วนการละเมิด

สิทธิเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นผูเ้สียหายในความผิดอาญา ได้แก่ การท าร้ายทารุณกรรมเด็ก การล่วง

ละเมิดทางเพศ รวมทั้งการไม่เอาใจใส่และให้ความคุม้ครองเด็ก การไม่ค  านึงถึงสุขภาพจิตของเด็ก 

ท่ีตกเป็นผูเ้สียหายเหล่าน้ีเป็นตน้78 

  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้นจะท าให้คนจ านวนมากตระหนกัถึงและให้ความส าคญัต่อ

สิทธิเด็ก แต่จะเห็นไดว้่าการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิเด็กมกัมุ่งไปยงัประเด็นท่ีเด็ก

เป็นผูก้ระท าความผิดทางอาญามากกวา่ กรณีเด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา แต่ในขณะเดียวกนั

เด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหาย ความรู้สึกของสังคมท่ีมีต่อเด็ก คือความเห็นอกเห็นใจความสงสาร แต่

หลงัจากนั้นประชาชนในสังคม และเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูเ้ก่ียวขอ้งส่วนมากมกัไม่เอาใจใส่และติดตาม

ถึงผลท่ีเด็กจะไดรั้บ กลบัปล่อยใหห้นา้ท่ีหรือบทบาทในการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญา

เป็นของเอกชนมากกว่าองค์กรของรัฐ ทั้งๆ ท่ีความเสียหายท่ีเด็กไดรั้บอาจน าไปสู่ความแตกแยก

ของสถาบนัครอบครัว อนัเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีส าคญัของสังคมได ้79 

  เด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายถูกกระท าการละเมิดสวสัดิภาพจากบุคคลในครอบครัวดว้ยการ

ท าร้ายร่างกาย หรือบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครูอาจารยท่ี์ขาดจิตส านึก ท าโทษเฆ่ียนตีเด็กอยา่งรุนแรงเพื่อ

ระบายอารมณ์หรือล่วงละเมิดทางเพศ กรณีเหล่าน้ียอ่มท าใหเ้ด็กท่ีเป็นผูถู้กกระท าเกิดความเจ็บปวด

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ไวว้างใจบุคคลรอบขา้งปฏิเสธการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม ปัญหาท่ี

อาจจะตามมาก็คือเด็กจะมีความประพฤติท่ีกา้วร้าวเบ่ียงเบน และอาจน าไปสู่การกระท าท่ีเป็นการ 

                                                           
78 กระบวนการยติุธรรมจะช่วยคุ้มครองสิทธิเดก็ผู้ เสียหายในคดีความผิดทางเพศได้อย่างไร  (น.149-

150). เล่มเดิม. 
79 แหล่งเดิม. (น.150).  
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ฝ่าฝืนกฎหมายจนตอ้งถูกด าเนินคดีอาญาในท่ีสุดได ้ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นและสมควรท่ีจะตอ้ง

ศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญา โดยค านึงถึงหลกัประโยชน์

สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขสภาพปัญหาดงักล่าวต่อไป 

  (1) ความหมายของค าวา่  “เด็ก” 

 การพิจารณาความหมายของเด็กในเร่ืองของอายุนั้น พบว่ามีกฎหมายหลายฉบบัท่ีได้

ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และค าวา่ “เด็ก” ไดมี้การให้ค  านิยามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงมีความหมายตาม

แหล่งท่ีมาต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 ความหมายตามตามพจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. 254280 หมายถึง คนท่ีมีอายุยงั

นอ้ย ผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูซ่ึ้งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะด้วยการสมรส บุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ บุคคลท่ีมีอายุแต่     

15 ปีลงมา บุคคลผูมี้อายไุม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ยงัเล็ก อ่อนวยักวา่ในค าวา่เด็กกวา่  

 ความหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมายความเฉพาะบุคคลซ่ึงมี

อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรสแลว้ 

 ความหมายตามตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หมายความวา่บุคคลอายยุงัไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์81 

 ความหมายตามตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Right of the 

Child) ขอ้ 1 ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ “เด็ก” หมายถึง มนุษยทุ์กคนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ เวน้แต่

จะบรรลุนิติภาวะก่อนหนา้นั้นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่เด็กนั้น 

 จากความหมายของเด็กนั้นมีหลากหลายตามวตัถุประสงค์แต่ละเร่ืองดงัท่ีกล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ ซ่ึงพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความหมายของเด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

ยกเวน้บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 

 

                                                           
80 ราชบณัฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 
81 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว, 2553, ราชกิจจา

นุเบกษา 127 (72 ) ก. 
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 (2)  ความหมายของค าวา่ “ผูเ้สียหาย” 

 ความหมายในทางอาชญาวิทยา ค าว่า “ผูเ้สียหาย” หรือ “เหยื่ออาชญากรรม” (Crime 

victim) หมายถึงบุคคลท่ีถูกประทุษร้ายในทางชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน โดยปราศจากความ

ยินยอมของผูน้ั้น82 ดังนั้นผูเ้สียหายอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษทัห้างร้านท่ีถูกประทุษร้าย

ในทางทรัพยสิ์นดว้ยเช่นกนั 

 ผูเ้สียหายตามความหมายในทางกฎหมาย และในทางอาชญาวิทยาแตกต่างกนัตรงท่ีว่า

ในทางกฎหมายผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าความผดิไม่ถือวา่เป็นผูเ้สียหาย แต่ในทางอาชญาวิทยานั้น 

ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายแมจ้ะมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด ก็ถือว่าเป็นผูเ้สียหายหรือเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม83 

 ความหมายในทางกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้นิยาม

ความหมายของค าวา่ ผูเ้สียหาย ไวใ้นมาตรา 2 (4) วา่ผูเ้สียหายหมายความรวมถึงบุคคลผูไ้ดรั้บความ

เสียหายเน่ืองจากการกระท าผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้ งบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจจัดการแทนได ้            

ดงับญัญติัไวใ้นมาตรา 4, 5 และ6 ดว้ย 

 เก่ียวกบัความหมายของ ผูเ้สียหาย น้ีในเบ้ืองตน้กล่าวไดว้่า84 นกักฎหมายของไทยและ

ศาลฎีกาเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่มิใช่บุคคลท่ีเสียหายทุกคนจะเป็น ผูเ้สียหาย ตามกฎหมาย ศาลฎีกาจึงได้

วางหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเร่ือง ผูเ้สียหาย โดยได้วางหลกัว่า บุคคลใดจะเป็น “ผูเ้สียหาย” ก็

ต่อเม่ือ 

 (1) บุคคลนั้นไม่เป็นผูร่้วมกระท าความผดินั้นดว้ยกนั หรือ 

 (2) ไม่เป็นผูท่ี้ยนิยอมใหก้ระท าความผดินั้นต่อตน หรือ 

 (3) การกระท าความผิดนั้นจะตอ้งมิไดมี้มูลมาจากการท่ีตนมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

                                                           
82 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 27), โดย สุวทิย ์น่ิมนอ้ย และคณะ, 2522, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. ลิขสิทธ์ิ 2522 โดยส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
83 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 37), โดย วีรพงษ ์บุญโญภาศ, 2527, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2527 โดยส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
84 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 118). เล่มเดิม. 
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 หลกัเกณฑ์ดงัท่ีกล่าวมาน้ีเรียก ผูเ้สียหายได้ว่า “ผูเ้สียหายโดยนิตินัย” เป็นเร่ืองตาม

หลกัเกณฑก์ฎหมายทัว่ไปท่ีวา่ “ผูท่ี้จะมาพึ่งบารมีแห่งความยติุธรรมตอ้งมาดว้ยมืออนับริสุทธ์ิ” 

 จากนิยามความหมายของค าว่า ผูเ้สียหาย ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถแยกได้

ออกเป็นสองพวกคือ 

 (1) ตัวบุคคลซ่ึงได้รับความเสียหาย เน่ืองจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหน่ึง 

เรียกวา่ “ผูเ้สียหายโดยตรง” 

 (2) ผูมี้อ  านาจจดัการแทนผูเ้สียหายโดยตรง ซ่ึงกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะในมาตรา 

4, 5 และ 6 

 โดยมีอ านาจจัดการแทนผูเ้สียหายท่ีแท้จริงตามท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา 3 ซ่ึงอาจแยก

พิจารณาตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมายดงักล่าวไดด้งัน้ี 

 (1) ผูเ้สียหายโดยตรง ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ีคือ85 

 (ก) มีการกระท าความผิดฐานใดฐานหน่ึงทางอาญาเกิดข้ึน กล่าวคือ การกระท าท่ี

กล่าวหานั้นเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ ส าหรับการใดเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ต้อง

พิจารณาตามกฎหมายสารบญัญติัอนัได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบญัญติั หรือ

บทบญัญติักฎหมายตามกฎหมายอ่ืนใดท่ีระบุความผิด และก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าผิด และก าหนด

โทษแก่ผูก้ระท าผดิ รวมทั้งวธีิการเพื่อความปลอดภยัแก่ผูก้ระท าผดิ 

 (ข) บุคคลนั้นไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการกระท าผิดฐานนั้น กล่าวคือ ตอ้งพิจารณา

บุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีกฎหมายประสงค์จะคุม้ครองหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือกฎหมายมุ่ง

ประสงค์จะคุม้ครองส่ิงใดเป็นส าคญั เพราะถา้บทบญัญติัของกฎหมายใดท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้

ความคุ้มครองบุคคลประเภทใดแล้วและการฝ่าฝืนนั้นได้กระท าต่อบุคคลนั้น บุคคลนั้นจึงเป็น

ผูเ้สียหาย 

 (ค) บุคคลนั้นตอ้งเป็นผูเ้สียหายโดยนิตินยั กล่าวคือ บุคคลนั้นจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วน

ร่วมหรือรู้เห็นด้วยในการกระท าผิดนั้น หรือเป็นผูท่ี้ยินยอมให้มีการกระท าผิดต่อตน หรือการ

                                                           
85 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, (น. 2-12), โดย คะนึง ฦาไชย, 2530, กรุงเทพฯ: มิตรนรา

การพิมพ.์ ลิขสิทธ์ิ 2530 โดยส านกัพิมพมิ์ตรนราการพิมพ.์ 
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กระท าผิดนั้นจะต้องมิได้มีมูลเหตุมาจากการท่ีตนเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย หรือความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 (2) ผูมี้อ  านาจจดัการแทนผูเ้สียหาย อาจแบ่งไดเ้ป็น 

 (ก) การจดัการแทนท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาต (มาตรา 4) ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงตามมาตรา 4 คือ 

ภริยา และสามี ในท่ีน้ีหมายถึงสามีภริยาอนัชอบดว้ยกฎหมาย โดยสามีมีสิทธิท่ีจะร้องทุกข์ หรือ

ฟ้องคดีอาญาแทนภริยาไดโ้ดยทัว่ไป ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้จากภริยาซ่ึงปกติตอ้งท าเป็น

หนงัสือ 

 (ข) การจดัการแทนโดยไม่ตอ้งรับมอบอ านาจ (มาตรา 5) ไดแ้ก่ 

 ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูอ้นุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซ่ึงได้กระท าต่อผูเ้ยาวห์รือ      

ผูไ้ร้ความสามารถซ่ึงอยูใ่นความดูแล 

 ความเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นไปตามกฎหมาย คือ ต้องเป็นผูใ้ช้อ  านาจ

ปกครอง ไดแ้ก่ บิดาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือมารดา หรือผูป้กครองซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น

ผูป้กครองผูเ้ยาวโ์ดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดา หรือโดยศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์มาตรา 158686 

 ผูอ้นุบาลไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีจดักิจการงานทั้งหลายแทนผูไ้ร้ความสามารถและค าวา่ 

ผูไ้ร้ความสามารถตามมาตรา 5 น้ี หมายถึงผูว้ิกลจริตซ่ึงศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว      

(ป.พ.พ. มาตรา 29, 30)87 

 กฎหมายใช้ค  าว่า ผูเ้ยาวห์รือผูไ้ร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความดูแล ศาสตราจารย ์หยุด 

แสงอุทยั จึงมีความเห็นวา่ผูเ้ยาวห์รือผูไ้ร้ความสามารถ จะตอ้งอยูใ่นความปกครองอยา่งแทจ้ริงของ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้นุบาล ถา้ผูเ้สียหายไม่ได้อยู่ในความดูแลของบุคคลดงักล่าว บุคคล

                                                           
86 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (น. 15). เล่มเดิม.  
87 หนา้เดิม. 
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ดงักล่าวก็ยอ่มไม่มีอ านาจจดัการแทน88 อน่ึงบุคคลทั้งสองประเภทน้ี มีอ านาจจดัการแทนผูเ้สียหาย

ซ่ึงอยูใ่นความดูแลในความผดิทุกประเภทซ่ึงไดก้ระท าต่อผูเ้ยาวห์รือผูไ้ร้ความสามารถ89 

 บุพการี ผูสื้บสันดาน สามี ภริยา เฉพาะแต่ในความผิดอาญาซ่ึงผูเ้สียหายถูกท าร้ายถึง

ตาย หรือบาดเจบ็จนไม่สามารถจะจดัการเองได้90 

 ผูบุ้พการี หมายถึง ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป คือ บิดามารดา ปู่ ยา่ตายาย (ป.พ.พ. 

มาตรา 29) โดยถือตามความเป็นจริง แมมิ้ดามารดาจะมิไดจ้ดทะเบียนสมรสกนั บิดาตามความเป็น

จริงก็มีอ านาจฟ้องคดีแทนได ้ส่วนผูสื้บสันดานหมายถึง ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงไป คือ ลูก 

หลาน เหลน โดยถือตามความเป็นจริงเช่นกนั และไม่จ  าเป็นตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย และอาจจะเป็น 

ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะแลว้ก็ได้91 ส่วนสามีหรือภริยานั้นตอ้งจดทะเบียนโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น92 

 (ค) การจดัการแทนโดยไดรั้บแต่งตั้งจากศาล (มาตรา 6) 

 ผูมี้อ านาจจดัการแทนตามมาตรา 6 เรียกว่า “ผูแ้ทนเฉพาะคดี” ซ่ึงมีอ านาจจดัการแทน

ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงเฉพาะในคดีท่ีตนไดรั้บการแต่งตั้งเท่านั้น93 

 การท่ีจะแต่งตั้งผูแ้ทนเฉพาะคดีข้ึนมาได ้ตอ้งมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี คือ94 

 ผู้เ สียหายท่ีแท้จริงเป็นผู ้เยาว์หรือผู ้วิกลจริต ( ซ่ึงศาลย ังไม่ได้สั่ งให้ เป็นคนไร้

ความสามารถ) หรือคนไร้ความสามารถ ดงันั้นผูเ้สียหายอ่ืนไม่อาจมีผูแ้ทนเฉพาะคดีได ้

 ผูเ้สียหายท่ีแท้จริงไม่มีผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้นุบาล หรือมีแต่ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมหรือผูอ้นุบาลไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดโ้ดยเหตุใดเหตุหน่ึง รวมทั้งเหตุท่ีมีผลประโยชน์ขดักบั

ผูเ้ยาว ์หรือคนไร้ความสามารถนั้นดว้ย 

                                                           
88 จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: ศึกษาทางค าพิพากษาฎีกา (น. 142), โดย หยุด         

แสงอุทยั, 2507, กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ม่บา้นการเรือน. ลิขสิทธ์ิ 2507 โดยโรงพิมพแ์ม่บา้นการเรือน. 
89 จาก ค าบรรยายสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (น.21), โดย เริงธรรม ลดัพลี, 2529, 

กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพนิ์ติบรรณาการ. ลิขสิทธ์ิ 2529 โดยส านกัพิมพนิ์ติบรรณาการ. 
90 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (น. 17). เล่มเดิม.  
91 แหล่งเดิม. (น. 18). 
92 ค าบรรยายสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 22). เล่มเดิม.  
93 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (น. 21). เล่มเดิม.  
94 แหล่งเดิม. (น. 21-24). 
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 การท่ีผู ้แทนโดยชอบธรรมหรือผู ้อนุบาล ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อาจเพราะป่วย         

ไปต่างประเทศ ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเสียเอง หรือเพราะผลประโยชน์ขัดกับ

ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง ซ่ึงประโยชน์ท่ีขดักนัน้ีอาจเป็นในทางใดก็ได ้หากมีลกัษณะท่ีวา่ความเสียหาย

อาจเกิดข้ึนแก่ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง ถา้จะใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้นุบาลเขา้จดัการแทน 

 ผูแ้ทนเฉพาะคดีจะมีข้ึนไดก้็ต่อเม่ือศาลไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งภายหลงัท่ีไดพ้ิจารณาไต่สวน

ค าร้องขอตามท่ีญาติของผูเ้สียหาย หรือผูมี้ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งไดย้ื่นค าร้องขอไว ้ค าวา่ “ญาติ”

น้ี กฎหมายไม่ไดจ้  ากดัวา่จะตอ้งเป็นญาติใกลชิ้ดกนัอนัดบัใด ส่วนค าว่า “ผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้ง” 

เป็นถอ้ยค าท่ีมีความหมายกวา้งขวาง อาจเป็นผูท่ี้มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งทางใดทางหน่ึงก็ได ้เช่น 

เป็นเจา้หน้ี หรือผูอุ้ปการะเล้ียงดูผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง 

 บุคคลผูจ้ะเป็นผูแ้ทนเฉพาะคดี อาจจะเป็นผูร้้องขอเองหรือเม่ือศาลเห็นสมควรอาจจะ

ตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเขายินยอมก็ได ้ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะตั้งผูร้้องเป็นผูแ้ทนเฉพาะคดีหรือ

บุคคลอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรจะตั้งเป็นผูแ้ทนเฉพาะคดีไม่ยินยอม ศาลอาจตั้งพนกังานฝ่ายปกครอง

คนใดคนหน่ึง เช่น ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอก็ได ้

 จะเห็นไดว้า่ค  าวา่ “ผูเ้สียหาย” ตามความหมายในเชิงอาชญาวิทยา และในทางกฎหมาย

นั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั95กล่าวคือ ผูเ้สียหายในทางอาชญาวิทยานั้น แมว้่าเขาจะมีส่วนร่วมใน

การกระท าผิด หากเขาเป็นผูถู้กประทุษร้ายในทางชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น โดยปราศจากความ

ยินยอมของผูน้ั้น เขาก็เป็นผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมได ้แต่ทว่าในทางกฎหมายแล้วหาได้

เหมือนกนัไม่ กล่าวคือ หากผูน้ั้นมีส่วนร่วมในการกระผิดย่อมไม่อาจเป็นผูเ้สียหายตามกฎหมาย 

และนอกจากน้ีผูเ้สียหายตามกฎหมายยงัหมายความรวมถึง ผูมี้อ  านาจจดัการแทนผูเ้สียหายดว้ย 

 ดงันั้น เด็กหรือเยาวชนท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในความผิดอาญา คือ กรณีท่ีเด็กตกเป็นเหยื่อ

ของการกระท าผิดทางอาญา (victim of criminal acts) กล่าวคือ เด็กเป็นผูถู้กกระท าหรือเป็น

ผูเ้สียหายในความผิดอาญาทุกประเภท อาทิเช่น เด็กถูกฆ่า ถูกท าร้ายร่างกาย ถูกทารุณกรรม ถูก

ข่มขืน ถูกลกัพาตวัไป หรือถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระท าผิดกฎหมาย ซ่ึงนกัวิชาการบางท่าน    

มีความเห็นว่า แม้ว่าเด็กจะมีส่วนร่วมในการกระท าผิดอาญาด้วยก็ต้องถือว่าเด็กเป็นเหยื่อ

                                                           
95 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 38). เล่มเดิม. 
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อาชญากรรมท่ีแทจ้ริง (Innocent victim) และเป็นผูเ้สียหายในความผิดอาญา ทั้งน้ีเพราะเด็กยอ่มง่าย

ต่อการถูกชกัจูง ล่อลวงหรือกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์96 

 2.4.2 สภาพปัญหาและสาเหตุท่ีเด็กตกเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา 

     ก. สภาพปัญหาในปัจจุบนัท่ีเด็กตกเป็นผูเ้สียหาย 

    เด็กเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัซ่ึงสมควรไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง และพฒันาให้

เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วปัญหาทางการ

เมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีปรากฏอยู่ทัว่โลกเป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กใน

รูปแบบต่างๆ  เช่นเด็กถูกน าไปแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและถูกบงัคบัใชแ้รงงาน เด็กท่ีถูก

ชักจูงหรือบีบบงัคบัให้คา้ประเวณี หรือการกระท าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัเพศหรือส่ิงลามก เด็กท่ีใช้ยา   

เสพติด เด็กท่ีถูกบงัคบัหรือชกัจูงใหป้ระกอบอาชญากรรม97 และท่ีส าคญัคือ ปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง

โดยบิดา มารดาหรือผูป้กครอง และเด็กท่ีไดรั้บการทรมานถูกปฏิบติัหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้าย

ในครัวเรือน ซ่ึงอาจมีผลร้ายต่อสภาพจิตใจของเด็กใหต้อ้งเส่ือมถอยลง 

  การทารุณกรรมเด็ก (child abuse) ถือวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีมาพร้อมกบัสังคมมนุษยท่ี์

เกิดมีข้ึนก็ว่าได้ในสังคมดั้งเดิมนั้นการกระทารุณกรรมเด็กถูกมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา และด้วย

ความเช่ือวา่ผูใ้หญ่มีความชอบธรรมท่ีจะลงโทษทุบตีเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองดูแลของตนได ้และ

เม่ือสังคมถือว่าการทารุณกรรมเด็กเป็นเร่ืองธรรมดา จึงไม่ใช่ปัญหาท่ีจะตอ้งหาทางป้องกนัหรือ

แกไ้ข สังคมเพิ่งจะให้ความสนใจในปรากฏการณ์ของการทารุณกรรมของเด็กในช่วงทศวรรษท่ี

ผา่นมา หลงัจากท่ี Kempte ไดเ้ขียนเร่ือง “อาการของเด็กท่ีถูกทุบตี The Batterd Child Syndrome” 

ในปี ค.ศ. 1962 ออกเผยแพร่ ท าให้สังคมเห็นว่าการทารุณกรรมเด็กเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งไดรั้บการ

แกไ้ขและเยยีวยา 

  ในประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่มีการศึกษาหรือการวิจยัหรือมีการบนัทึกสถิติเก่ียวกบัการ

กระท าความผิดต่อเด็กอย่างจริงจงั อนัเน่ืองมาจากสังคมไทยยงัไม่เห็นความส าคญัของปัญหา 

                                                           
96 จาก “สิทธิของเหยือ่: กรณีเด็ก” โดย วชัรินทร์ ปัจเจกวญิญูสกลุ, 2532, บทบัณฑิตย์,  น.114.  นิตยสาร

เนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
97 จาก อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก: สิทธิเด็กในประเทศไทย: เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ภาคใต้, โดย กมลินทร์ พินิจภูวดล, 2538. ลิขสิทธ์ิ 2538 เอกสารประกอบการสมัมนาเชิง
ปฏิบติัการอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ภาคใต.้ 
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ประกอบกบัวฒันธรรมการใชอ้ านาจปกครองบุตรของบิดามารดา หรือผูป้กครองเอ้ืออ านวยต่อการ

ทารุณกรรมเด็ก เพราะผูท่ี้เป็นบิดา มารดา หรือผูป้กครองเด็กเป็นจ านวนมากท่ีถือวา่ตนมีสิทธิโดย

ชอบธรรมท่ีจะท าร้ายทุบตีผูซ่ึ้งเป็นบุตรของตน ต่อเม่ือประเทศไทยไดรั้บแนวคิดในการคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนจากประเทศทางตะวนัตก จึงเร่ิมมีการศึกษาและสนใจปัญหาใน

เร่ืองน้ีอย่างจริงจงัมากข้ึน แต่จากสถิติท่ีหน่วยงานท่ีท างานในดา้นเด็กไดร้วบรวมไวเ้ป็นเพียงสถิติ 

ท่ีไดรั้บแจง้และเขา้ช่วยเหลือไวเ้ท่านั้น คาดวา่ยงัมีเด็กอีกเป็นจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัคงถูกทารุณกรรม

อยูท่ ัว่ทุกแห่งของสังคมเมืองต่างๆ โดยไม่มีผูรู้้เห็น หรือไม่กลา้รายงานต่อเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง หรือ

หน่วยงานท่ีท างานดา้นเด็กเพื่อท่ีจะท าการช่วยเหลือเยยีวยาอยา่งท่ีควรจะเป็น98 

  สังคมไทยในปัจจุบนั มีการละเมิดต่อสิทธิของเด็กปรากฏอยู่ในหลายลกัษณะ ซ่ึงใน

ส่วนน้ีจะท าไดท้  าการศึกษาปัญหาเด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในความผดิอาญา ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่ปกติ

แล้วเด็กย่อมได้รับการปกป้องดูแลจากบิดา มารดา หรือผูป้กครองในครอบครัวให้พน้จากการ

ประทุษร้ายของบุคคลอ่ืน เม่ือมีบุคคลอ่ืนมากระท าการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนท่ี 

ตกเป็นผูเ้สียหายนั้นก็จะมีบิดา มารดา หรือผูป้กครองเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนเด็กในการแกไ้ขหรือเยียวยา

เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ในปัจจุบนักลบัปรากฏว่าแมแ้ต่บิดา มารดา หรือผูป้กครองจ านวนไม่น้อย

กลบัท าร้ายร่างกาย ทารุณกรรม หรือท าการฆ่าเด็กท่ีเป็นลูกหลานของตน และจะพบไดจ้ากส่ือต่างๆ 

อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ ซ่ึงนับวนัการกระท าดงักล่าวมีจ านวนมากยิ่งข้ึนและทวีความ

รุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็นการเฆ่ียนตีเด็กในลกัษณะท่ีรุนแรง เช่น การกระทืบ การตบ ขงัล่ามโซ่ 

ใช้บุหร่ีจ้ีตามร่างกาย ใช้อาวุธต่างๆ ท าร้ายร่างกายเด็กหรือแมก้ระทัง่การกระท าละเมิดทางเพศ     

ต่อเด็ก เป็นตน้ 

  ข. สาเหตุท่ีเด็กตกเป็นผูเ้สียหายในความผดิทางอาญา 

  การศึกษาเก่ียวกบัผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในทางวิชาการไดรั้บการยอมรับมาก

ข้ึน โดยเฉพาะในส่วนกระบวนการสาเหตุและผลของการตกเป็นผูเ้สียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม 

โดยในระยะแรกการศึกษาจะเน้นทางด้านบุคคลผูต้กเป็นเหยื่อของการประกอบอาชญากรรม

พื้นฐาน ซ่ึงค าวา่ “อาชญากรรมพื้นฐาน หมายถึง อาชญากรรมซ่ึงเก่ียวกบัการประทุษร้ายต่อทรัพย ์

                                                           
98 จาก “มาตรการป้องกนัการทารุณกรรมเด็กท่ีสังคมคาดหวงั” โดย วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 2532, 

บทบัณฑิตย์, น. 64. นิตยสารเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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ร่างกายและหรือชีวิตของบุคคลอ่ืน” เช่น ลกัทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ท าร้ายร่างกาย ฆ่าผูอ่ื้น เป็นตน้ ซ่ึง

ต่อมาไดมี้ผูใ้หค้วามสนใจศึกษาถึงโครงสร้างทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้ง

มีการศึกษาถึงลกัษณะต่างๆทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหยือ่อาชญากรรมดว้ย99 

  การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมน้ีไดเ้ร่ิมมีการศึกษากนัมา

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดย Lombroso, Garofaro และ Ferri100 อยา่งไรก็ตามวิชาน้ียงัมิไดรั้บการ

วิวฒันาการเพราะมุ่งศึกษาหาสาเหตุของการกระท าความผิดของผูก้ระท าผิดจากดา้นผูก้ระท าผิด

ดา้นเดียว จนกระทัง่ในราวปี ค.ศ. 1940-1950 นกัอาชญาวิทยาไดเ้ร่ิมมองเห็นวา่ ผูเ้สียหายมีบทบาท

ส าคญัในการก่อใหเ้กิดอาชญากรรม และไดมี้นกัอาชญาวทิยาท่ีมีช่ือเสียงในระยะต่อมา เช่น Hentig, 

Mendelsohn, Ellenberger, Schafer, Wolfgang ท่ีไดพ้ยายามท่ีจะศึกษาผูเ้สียหายเพื่อหาสาเหตุของ

อาชญากรรม ทั้งน้ีเพื่อน าไปใชใ้นการป้องกนัผูเ้สียหายและปรับปรุงการป้องกนัอาชญากรรมให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน101 

  1. สาเหตุท่ีเด็กตกเป็นผูเ้สียหาย 

  ปัญหาเด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในความผดิอาญานั้น นอกจากกรณีท่ีผูก้ระท าเป็นบุคคลอ่ืน

ภายนอกครอบครัวแลว้ ยงัพบวา่เด็กยงัตกเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าของบิดา มารดา หรือบุคคล

ในครอบครัวดว้ย ซ่ึงจะพบวา่ปัญหาน้ีรุนแรงและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มจ านวนมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุการ

ตกเป็นเหยื่อของผูเ้สียหายของเด็กกรณีท่ีถูกกระท าจากบิดาร มารดา หรือบุคคลในครอบครัวหรือ  

ผูมี้หน้าท่ีดูแลเด็กนั้นอาจมิได้เกิดจากความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจของเด็กแต่อย่างเดียว

เท่านั้น อาจมีสาเหตุอ่ืนๆ ประกอบหลายสาเหตุดว้ยกนั ซ่ึงอาจพิจารณาไดด้งัน้ีคือ 

 

 
                                                           

99 จาก อาชญากรรมพืน้ฐานกับกระบวนการยติุธรรม: ปัญหา อุปสรรคและแนวทางควบคุม (น. 5), โดย 
ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ และคณะ, 2531, กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 2531 โดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

100 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 36). เล่มเดิม. 
101 จาก ทัศนคติของบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษผู้กระท าผิดโดยการชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ เสียหายในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล) (น. 48), โดย อมรรัตน์ กิริยาผล, 2527, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล. ลิขสิทธ์ิ 2527 โดย
มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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  (1) สาเหตุอนัเกิดจากบิดามารดา  

  ความรู้และประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็ก บิดา มารดาท่ีท าร้ายหรือปล่อยปละละเลย

บุตร มีการเล้ียงดูบุตรท่ีผิดปกติ สืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ในวยัเด็กท่ีพวกเขาไดรั้บ บางคนมี

ประวติัความยากไร้ขาดแคลน และการท าร้ายทารุณหรือถูกปล่อยปละละเลยมาก่อน อาจกล่าวไดว้า่ 

เพราะสภาพการเล้ียงดูท่ีบิดามารดาได้รับเช่นนั้น จึงฝังใจกลายเป็นวิธีการด ารงชีวิตท่ีบิดามารดา

กลุ่มน้ีคิดวา่เป็นเร่ืองถูกตอ้ง ท่ีจ  าตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกนั102 

  บิดามารดาไม่ตอ้งการเด็กและไม่มีความพร้อม สาเหตุท่ีบิดา มารดาไม่ตอ้งการเด็กอนั

เน่ืองมาจากบุตรนอกสมรส บุตรไม่เป็นไปตามเพศท่ีตอ้งการหรือลูกเล้ียงท่ีติดมากบัคู่สมรสใหม่ 

ในกรณีเช่นน้ีบิดา มารดาจะมีความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งการเด็กนั้น การทุบตีท าร้ายร่างกายเด็กจึงมกัจะ

เกิดข้ึนได ้และบางคร้ังบิดามีความเช่ืออยา่งงมงายวา่เด็กนั้นไม่ใช่บุตรของตน ซ่ึงกรณีอยา่งน้ีอาจมี

การล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กได้ ในส่วนของความพร้อมท่ีจะมีบุตรและมีบุตรในขณะท่ี บิดา 

มารดายงัไม่มีความพร้อม เช่น หารายไดไ้ม่พอเล้ียงครอบครัวจึงเกิดความตึงเครียดในครอบครัว 

หรือมีบุตรตั้งแต่ในวยัเรียนเหล่าน้ีเป็นตน้ 

  โรคจิต ถ้าเด็กอยู่ในระบบการสร้างภาพของบิดา มารดาว่าเด็กเป็นลูกปีศาจท่ีส่งมา

ท าลายบิดา มารดา บุคคลประเภทน้ีจะหมกมุ่นอยู่ในโลกของภาพหลอนท่ีเขาสร้างคืน จนไม่ได้

สนใจของเด็กเลย103 

  (2) สาเหตุทางดา้นตวัเด็ก 

  เด็กท่ีมีปัญหาความพิการ ปัญญาอ่อน เด็กท่ีเกิดมาพิการหรือปัญญาอ่อนตั้งแต่แรก ยอ่ม

กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของบิดา มารดาบา้งโดยเฉพาะในรายท่ีบิดา มารดาไม่ได้ตอ้งการ

บุตรอย่างแทจ้ริง ก็มกัจะปฏิเสธเด็ก การท าร้ายและการทอดทิ้งจึงเกิดไดง่้าย เพราะว่าเด็กพวกน้ี

ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ 

  เด็กโตท่ีมีปัญหาพฤติกรรม เด็กบางรายมีปัญหาตอนโตแล้ว ในเด็กโตอาจมีปัญหาท่ี

น าไปสู่การปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมได ้เช่น เด็กท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว ลกัขโมย หนีโรงเรียน หนีออก

จากบา้น และมีการกระท าทางเพศ104 

                                                           
102 มาตรการป้องกันการทารุณกรรมเดก็ท่ีสังคมคาดหวงั (น. 69). เล่มเดิม. 
103 แหล่งเดิม. (น. 79). 
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  (3) สาเหตุทางดา้นครอบครัว 

  กล่าวคือ ครอบครัวรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดทาง

สังคม มีอิทธิพลต่อการสร้างบุคลิกภาพและอุปนิสัยท่ีดีหรือไม่ดีของเด็กและเยาวชน บิดามารดา

เป็นเสมือนครูเสมือนเพื่อน และเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเด็กและเยาวชนได้พบเห็นตั้งแต่จ าความได ้

ดังนั้นถ้าบิดามารดามีความเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของเด็กหรือเยาวชน มีความ

ประพฤติท่ีดีงาม มีความรักใคร่กลมเกลียวกนั เป็นผูท่ี้มีเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ก็จะปรับ

พฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้เด็กหรือเยาวชนซ่ึงเป็นบุตรปฏิบติั

ตามได้105 

  (4) สาเหตุดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 

  ส่ิงแวดล้อมทางสังคมนบัว่ามีอิทธิพลส าคญัต่อพฤติกรรมของมนุษยม์าก เช่น สภาพ

เศรษฐกิจตกต ่า ความแตกต่างในเร่ืองวฒันธรรม ตลอดจนความแออดัในชุมชนใหญ่ มีผลท าให้เกิด

ความกดดนัหรือความตึงเครียด จากสาเหตุดงักล่าว โอกาสท่ีเด็กจะตกเป็นเคร่ืองรับรองทางอารมณ์

และถูกท าร้ายยอ่มมีมาก106 ดงันั้นอ านาจบารมีของบิดา มารดาจึงข้ึนอยูก่บัสถานภาพในสังคม และ

ฐานะทางเศรษฐกิจ บิดา มารดา ท่ีประสบกับความล้มเหลวเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจจึงเกิดความเครียด ความขดัแยง้ในครอบครัว ซ่ึงอาจน าไปสู่การระบายอารมณ์ดว้ยการท า

ร้ายร่างกายหรือลงโทษอยา่งรุนแรงแก่บุตรเช่นกนั 

  2. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแก่เด็กท่ีเป็นผูเ้สียหาย 

  (1) ผลกระทบต่อพฒันาการและพฤติกรรมของเด็ก 

  เด็กท่ีถูกท าร้ายทางร่างกายหรือทางเพศจากบุคคลอ่ืนจะมีอาการหวาดผวา ซึมเศร้า 

หวาดกลวัคนแปลกหนา้ โดยเฉพาะกรณีเด็กหญิงท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในความผิดทางเพศจะรู้สึกว่า

                                                                                                                                                                      
104 จาก ปัญหาการทารุณกรรมและการปล่อยปละละเลยเดก็: แนวความคิดและตระหนักต่อปัญหาของ 

นักวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), (น. 85), โดย กิตติพฒัน์   
นนทปัทมดุลย,์ 2528, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 2528 โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

105 จาก กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว  (น.27), โดย อจัฉรียา ชูตินันทน์, 2552, 
กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกัพิมพว์ญิญูชน. 

106 จาก “ปัจจยัและผลกระทบของเด็กท่ีถูกบิดา มารดาท าโทษรุนแรง” โดย วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 
2532, บทบัณฑิตย์, 45 (2), น. 98. นิตยสารเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 

DPU



63 

 

ตนเองมีปมดอ้ยไม่บริสุทธ์ิ โดนสังคมรังเกียจ วิตกกงัวล อยากฆ่าตวัตายจึงตอ้งการความเอาใจใส่

และก าลงัใจจากครอบครัว และคนรอบขา้งอยา่งมาก หรือมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นคนกา้วร้าว เกลียด

ชงัโลกตอ้งการให้ผูอ่ื้นประสบเคราะห์กรรมเช่นตนเอง ส าหรับกรณีเด็กท่ีถูกบิดา มารดา ท าโทษ

รุนแรง ท าร้ายร่างกายหรือทารุณกรรมบ่อยๆ นั้น หากไม่ถึงแก่ชีวิตก็ยอ่มมีผลต่อการพฒันาของเด็ก

ทั้งทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การเจริญเติบโตชา้ แคระเกรน มีอาการประสาทหรือวิตกกงัวลสูง 

ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองในดา้นทศันคติ เด็กจะมองโลกในแง่ร้าย เกลียดชงัผูใ้หญ่ มีความรู้สึกวา่

ตนเองถูกบิดา มารดา ปฏิเสธทอดทิ้ง และโหดร้ายทารุณกบัตน โดยเฉพาะดา้นพฤติกรรม107 

  (2) ผลกระทบต่อคุณภาพประชากรและสวสัดิภาพของสังคม 

  ผลเสียหายจากปัญหาการท าร้ายเด็ก มีผลกระทบกระเทือนต่อสวสัดิภาพของสังคมโดย

กวา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพประชากรในประเทศ เพราะว่าเด็กท่ีถูกท าร้ายน้ีมีผลท าให้

สติปัญญาต ่ากว่าปกติ เด็กท่ีถูกท าร้ายร่างกายหรือทารุณกรรมท่ีรอดตายมกัจะมีปัญหาทางจิต      

เก็บกด มองโลกในแง่ร้าย ไม่ไวว้างใจคน เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ความรุนแรงท่ีเขาไดรั้บสะสมมา

ตั้งแต่วยัเด็กก็จะระบายออกแก่ผูอ่ื้นโดยเฉพาะผูท่ี้ด้อยกว่าเขารวมทั้งการใช้ความรุนแรงในการ

แกปั้ญหาท่ีตนประสบในการใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม อนัจะน าไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรม

ในสังคมได้108 

  อีกประการหน่ึงจะพบวา่ ปัญหาหน่ึงในสังคม นอกจากจะมีผลกระทบต่อความสงบสุข
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมแลว้ ยงัมีผลกระทบท่ีก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆอนัจะน ามาซ่ึง
ความขดัแยง้ในสังคมได้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแก่เด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายไม่เพียงแต่
เฉพาะจะมีผลกระทบแก่ตวัเด็กเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น หากยงัมีผลกระทบไปถึงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมนั้นอีกด้วย เพราะประชาชนไม่มัน่ใจในสวสัดิภาพของของตนเองและบุตร
หลาน นอกจากนั้นส าหรับเด็กท่ีได้รับประสบการณ์ท่ีเลวร้าย จากการถูกท าร้ายหรือทารุณกรรม
ส่วนมากแลว้จะมีบุคลิกกา้วร้าว มีแนวโนม้ท่ีจะหนีออกจากบา้นไปเร่ร่อน ติดยาเสพติด และอาจจะ
น าไปสู่การกระท าความผดิทางอาญาได ้ 
 
 
                                                           

107 แหล่งเดิม.(น. 97). 
108 การคุ้มครองเดก็และเยาวชนในกรณีท่ีตกเป็นผู้ เสียหายในความผิดอาญา: ศึกษาอ านาจหน้าท่ีของ    

เจ้าพนักงานภายใต้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (น. 28). เล่มเดิม. 
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2.5 แนวคิดและเหตุผลของการคุ้มครองผู้เสียหายทีเ่ป็นเด็กในช้ันสอบสวนคดีอาญา 
 เหตุผลด้านหลกักฎหมายอนัเป็นท่ีมาของการให้ความคุม้ครองการสอบปากค าเด็ก       

มีรากฐานจากแนวความคิดของการให้ความคุม้ครองสิทธิเด็กในการแสดงความคิดเห็นของตน  

ตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989109 ขอ้ 12 ท่ีว่า รัฐภาคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสามารถมีความ

คิดเห็นเป็นของตนเองได้แล้ว ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ เร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อเด็ก ทั้งน้ีความเห็นดงักล่าวของเด็กจะไดรั้บการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒิ

ภาวะของเด็กนั้น และเพื่อความมุ่งประสงค์น้ีเด็กจะไดรั้บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสท่ีจะมีสิทธิมี

เสียงในกระบวนการยติุธรรม และทางปกครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือ

โดยผ่านทางผูแ้ทนหรือองค์กรท่ีเหมาะสม ในลักษณะท่ีสอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติตาม

กฎหมายภายใน ซ่ึงถือเป็นการให้หลกัประกนัแก่เด็กท่ีมีความคิดเห็นเป็นของตนเองไดแ้ลว้ มีสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน โดยเฉพาะกบักระบวนการยติุธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก 

 ส าหรับกฎหมายภายในของประเทศไทยอนัเป็นท่ีมาของแนวความคิดท่ีให้หารคุม้ครอง

เด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชั่วคราว110 มาตรา 4 ซ่ึงมี 

หลกัวา่ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง”  

 จากบทบญัญติัของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและหลกักฎหมายไทยดงักล่าว เด็กท่ีตก

เป็นผูเ้สียหายได้รับการคุม้ครองในการท่ีจะสามารถให้การอย่างเสรีตามความเห็นของตน และ

กระบวนการในการค้นหาความจริงนั้นจะต้องให้ความเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ

ปราศจากการใช้ความรุนแรง และการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก สภาพปัญหา

ขอ้เท็จจริงอนัน าไปสู่ความจ าเป็นในการให้ความคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญานั้น เกิด

จากปัญหาอาชญากรรมซ่ึงไดก้ระท าต่อเด็กนัน่เอง โดยเฉพาะการทารุณกรรมทางดา้นร่างกาย ทาง

จิตใจ และทางเพศ ซ่ึงไดท้วีความรุนแรงและขยายตวัมากข้ึน และเด็กเหล่าน้ีก็ตกเป็นเหยื่อและมี

สภาพเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมเหล่าน้ีสูง โดยเฉพาะการกระท าความผดิทางเพศ เป็นตน้ 

                                                           
109 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 12. 
1. รัฐภาคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนไดแ้ลว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น

เหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งน้ี ความคิดเห็นดงักล่าวของเด็กจะไดรั้บการพิจารณาตาม
สมควรแก่อายแุละวฒิุภาวะของเด็กนั้น 

110 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2557. 
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 2.5.1 ความหมายและความส าคญัของการสอบสวน 

 ก. ความหมายของการสอบสวน 

 การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหมายความรวมถึงการ

รวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึง

พนักงานสอบสวนได้ท าไปเก่ียวกับความผิดท่ีกล่าวหาเพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์

ความผดิ และเพื่อท่ีจะเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาฟ้องลงโทษ111 

 การสอบสวนจึงหมายถึง การด าเนินการของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม

พยานหลกัฐาน และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด112  

 การสอบสวนมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอยู่ 3 ประการ113 คือ 1. เพื่อท่ีจะทราบขอ้เท็จจริง   

2. เพื่อพิสูจน์การกระท าความผดิ 3. เพื่อท่ีจะเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ 

 1. เพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริงว่าได้มีการกระท าความผิดทางอาญาเกิดข้ึนตามข้อหา

หรือไม่ พนักงานสอบสวนจะท าการสอบสวนเม่ือมีการกล่าวโดยค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ซ่ึง

พนกังานสอบสวนจะตอ้งท าการรวบรวมพยานหลกัฐาน เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์

ต่างๆท่ีถูกกล่าวหานั้นว่าเกิดการกระท าอนัเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะถ้าหากว่าการ

กระท าไม่เป็นความผดิทางอาญาแลว้ พนกังานสอบสวนยอ่มไม่มีอ านาจท าการสอบสวน 

 2. เพื่อพิสูจน์การกระท าความผิด เม่ือไดพ้ยานหลกัฐานแน่ชดัวา่ไดมี้การกระท าอนัเป็น

ความผดิข้ึนแลว้ วตัถุประสงคข์องการสอบสวนท่ีส าคญัประการต่อมาก็คือเพื่อพิสูจน์ให้เห็นวา่เป็น

ความผิดฐานใด ตามบทกฎหมายใด มีใครเป็นผูก้ระท าความผิดฐานใดบา้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังาน

สอบสวนนอกจากจะเป็นผู ้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วยงัเป็นผู ้พิสูจน์การกระท าความผิด          

และพิสูจน์ตวัผูก้ระท าความผิดในชั้นตน้ในการสอบสวนอีกดว้ย เพื่อให้เป็นไปตามหลกักฎหมาย

ท่ีวา่ "ในคดีอาญาใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาไม่มีความผดิ" 

                                                           
111 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11). 
112 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3: การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา (น.13). เล่ม

เดิม. 
113 จาก บทบาทของพนักงานอัยการท่ีมีต่อการเข้าร่วมการสอบสวนเด็กในคดีอาญา  (วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง), (น. 24), โดย พรรณพิไล พาหุสัจจะลกัษณ์, 2545, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
รามค าแหง. ลิขสิทธ์ิ 2545 โดยมหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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 3. เพื่อท่ีจะเอาตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน และเป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

ทั้งน้ี เน่ืองจากเม่ือทราบตวัผูก้ระท าผิดแล้ว พนักงานสอบสวนก็จะด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ 

เพื่อให้ได้ตัวผูก้ระท าผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายต่อไป ซ่ึงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี

ด้วยกัน เช่น การออกหมายเรียก การจบัผูต้ ้องหาโดยมีหมายจบัหรือโดยไม่มีหมายจบั การให้

ผูต้อ้งหาเขา้พบพนกังานสอบสวนหรือเขา้มอบตวัต่อพนกังานสอบสวน รวมทั้งการรับเร่ืองราวร้อง

ทุกขจ์ากผูเ้สียหายตลอดจนการสอบปากค าผูเ้สียหาย เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ดี การสอบสวนนั้นกฎหมายมิไดบ้ญัญติัไวว้า่จะตอ้งสอบสวนมากนอ้ยเพียงใด 

จึงจะถือวา่เป็นการสอบสวนโดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นการท่ีพนกังานสอบสวนจดบนัทึกปากค า

ผูต้อ้งหาเพียงปากเดียวก็ถือวา่เป็นการสอบสวนแลว้ การสอบสวนอาจจะด าเนินการได ้แมว้า่จะยงั

จบัตวัผูก้ระท าความผดิไม่ได ้หรือขณะท าการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาไม่จ  าตอ้งอยูด่ว้ยก็ได้114 

 ข. ความส าคญัของการสอบสวน 

 การสอบสวนมีความส าคญัหลายประการ แต่จะขอกล่าวเฉพาะท่ีเห็นวา่การสอบสวนมี

ความส าคัญต่อการด าเนินคดีอาญาในชั้ นสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการเพียง 2 ประการ 

ดงัต่อไปน้ีคือ 

 (1) การรักษาความยุติธรรมเบ้ืองตน้ให้แก่ผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน การสอบสวนเป็น

การรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดตามท่ีมีการกล่าวหากนั ซ่ึงอาจกล่าวหาโดยการร้อง

กล่าวหานั้นวา่เป็นความจริงหรือไม่เพียงใดนั้น ไดแ้ก่ พนกังานสอบสวนซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการสอบสวน

เป็นเคร่ืองมือในการพิสูจน์ความผิดนั้น ผลการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหาเม่ือ 

ท าการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้นั้นไดแ้ก่ การมีความเห็นควรสั่งฟ้องผูต้อ้งหาในกรณีท่ีรู้ตวัผูก้ระท า

ผิด ส่วนในกรณีท่ีไม่รู้ว่าผูใ้ดเป็นผูก้ระท าความผิด พนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบมีอ านาจงด    

การสอบสวนหรือมีความเห็นควรให้งดการสอบสวน มาตรา 140 (1) ฉะนั้น หากการสอบสวน

ด าเนินไปดว้ยความถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงดว้ย อนัเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กบัคู่กรณีดงักล่าว 

ซ่ึงจะมีผลไปสู่ความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยส่วนรวม 

                                                           
114 บทบาทของพนักงานอัยการท่ีมีต่อการเข้าร่วมการสอบสวนเดก็ในคดีอาญา (น. 25). เล่มเดิม.  
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 (2) การสอบสวนเป็นเง่ือนไขแห่งอ านาจฟ้องคดีของพนกังานอยัการ เน่ืองดว้ยประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้ามมิให้พนักงานอยัการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการ

สอบสวนในความผิดนั้น115 ดงันั้น พนกังานอยัการซ่ึงถือเป็นเจา้พนกังานของรัฐประเภทหน่ึงของ

กระบวนการยุติธรรม และถือเป็นทนายความของแผ่นดินผูคุ้ ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่กรณี         

จะด าเนินการให้มีการฟ้องผูต้อ้งหาเป็นจ าเลยต่อศาล ท่ีส าคญัประการแรกนั้นจะตอ้งเป็นความผิด  

ท่ีไดมี้การสอบสวนโดยชอบดว้ยกฎหมาย และประการท่ีสองจะตอ้งมีพยานหลกัฐานรับฟังไดว้่า 

ผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระท าความผดิตามขอ้กล่าวหาดว้ย 

 เม่ือพิจารณาถึงเง่ือนไขแห่งอ านาจฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้

แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการสอบสวนคดีอาญามีผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับคู่กรณีหรือ

ผูเ้สียหายในชั้นอยัการซ่ึงถือวา่เป็นทนายแผน่ดินดว้ย 

 ดังนั้ นการสอบสวนท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงกระท าอย่างมีประสิทธิภาพนั้ น จึงมี

ความส าคญัต่อระบบการท างานของพนกังานอยัการ เน่ืองจากวา่สามารถช่วยให้การปฏิบติังานของ

พนกังานอยัการเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 จึงอาจกล่าวได้ว่าการสอบสวนคดีอาญาเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัยิ่งของกระบวนการ

ยติุธรรม เพราะมีผลโดยตรงต่อการสร้าง หรือท าลายกระบวนการยุติธรรมในชั้นอยัการหรือชั้นศาล

ก็สุดแท้แต่ว่าการสอบสวนได้ด าเนินไปโดยถูกตอ้งและชอบธรรมเพียงใด ถ้าการสอบสวนได้

กระท าไปโดยไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักการและเหตุผล และความชอบธรรมแล้ว ผลการ

ด าเนินงานของเจา้พนกังานกระบวนการยุติธรรมในชั้นอยัการและศาลก็จะด าเนินการให้เกิดความ

เท่ียงธรรมไดโ้ดยยาก ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองก็จะหามิไดแ้ละทั้งน้ีความสงบเรียบร้อยของ

บา้นเมืองก็ข้ึนอยู่กบักลไกการอ านวยความยุติธรรมในเบ้ืองตน้ของรัฐ ซ่ึงก็คือพนกังานสอบสวน   

ผูซ่ึ้งตอ้งท าการสอบสวนอยา่งมีประสิทธิภาพและโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมเป็นส าคญั 

 2.5.2 การสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กตาม มาตรา 133 ทว ิ

ในอดีตการถามปากค าเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในฐานะผู ้เสียหายหรือพยานใน           

ชั้นสืบสวนนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการปฏิบติั 

                                                           
115 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา. มาตรา 120 บญัญติัวา่ “หา้มมิใหพ้นกังานอยัการยื่นฟ้องคดี

ใดต่อศาลโดย มิไดมี้การสอบสวนในความผิดนั้นก่อน”. 
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ไวเ้ช่นเดียวกับการสอบสวนในกรณีทัว่ไป โดยในชั้นสอบสวนนั้นพนักงานสอบสวนยงัไม่มี    

ความช านาญเพียงพอในด้านจิตวิทยาเด็ก รวมทั้งมิได้ค  านึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก        

ท่ีอ่อนไหวเท่าท่ีควร และการใช้ภาษากบัเด็กนั้นยงัไม่มีความเหมาะสมอนัเป็นเหตุให้การถาม

ปากค าเด็กส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็ก และส่งผลให้การสอบสวนคลาดเคล่ือนไป และหากมีการ

สืบพยานในชั้นศาล นอกจากผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กจะตอ้งเผชิญหน้ากบัจ าเลยในห้องพิจารณาและ

ตอบค าถามซ ้ าแล้วซ ้ าอีกเหมือนกับในชั้นสอบสวน เปรียบเสมือนหน่ึงว่าต้องตกเป็นเหยื่อซ ้ า        

อีกคร้ังหน่ึง116 ซ่ึงค าถามท่ีใช้ถามกบัเด็กล้วนแต่เป็นค าถามท่ีตอกย  ้าจิตใจของเด็ก ซ่ึงบอบช ้ าอยู ่  

แล้วให้เลวร้ายยิ่งข้ึนอีกและอาจส่งผลให้ข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการสืบพยานคลาดเคล่ือนอีก

เช่นเดียวกนั 

กรณีดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ    

อาญาเพื่อให้กระบวนการถามปากค าและการสืบพยานส าหรับผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กเป็นกรณีพิเศษ  

ในปีพ.ศ. 2542117 จึงได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทว ิ    

(ฉบบั 20) พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม 118  

                                                           
116 การคุ้มครองเดก็ในการให้ปากค าในคดีอาญา (น. 5-7). เล่มเดิม. 
117 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พุทธศกัราช 

2542, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 81 ก ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2542. 
118 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542    

มาตรา 133 ทว ิ“ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงตั้งแต่สามปีข้ึนไป หรือในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่ถึง
สามปีและผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กร้องขอ หรือในคดีท าร้ายร่างกายเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปี การถามปากค า
เด็กไวใ้นฐานะเป็นผูเ้สียหายหรือพยาน ให้แยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มี
นกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอและพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค านั้นดว้ย 

 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีจะตอ้งแจง้ให้นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอและพนกังานอยัการทราบ 

 นกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ หรือพนกังานอยัการท่ีเขา้ร่วมในการถามปากค าอาจถูกผูเ้สียหาย
หรือพยานซ่ึงเป็นเด็กตั้งรังเกียจได ้หากมีกรณีดงักล่าวใหเ้ปล่ียนตวัผูน้ั้น 

 ภายใตบ้ังคบัแห่ง มาตรา 139 การถามปากค าเด็กตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
บนัทึกภาพและเสียงการถามปากค าดงักล่าวซ่ึงสามารถน าออกถ่ายทอดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไวเ้ป็นพยาน 

 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ี
เด็กร้องขอและพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค าพร้อมกนัได ้ให้พนกังานสอบสวนถามปากค าเด็กโดยมี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู่ร่วมดว้ยก็ได้ แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส านวนการ
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เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีจ  าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษ ซ่ึงตอ้งจดัช่องทางพิเศษไม่ให้

เหมือนผูเ้สียหายในกรณีทัว่ๆ ไป ซ่ึงเห็นว่าเด็กเหล่าน้ีมีแผลภายในจิตใจมากอยู่แลว้ หากตอ้งถูก

กระบวนการยุติธรรมสอบปากค าเหมือนเช่นกรณีปกติก็จะไปตอกย  ้าจิตใจเด็กซ่ึงเกิดผลเสียมาก 

กว่าผลดี ตามค ากล่าวท่ีว่า “เด็กท่ีถูกข่มขืนมายงัต้องถูกข่มขืนซ ้ าจากกระบวนการยุติธรรมอีก” 

นอกจากการสอบปากค าท่ีจะตอกย  ้าจิตใจเด็กแลว้ เด็กเหล่าน้ียงัตอ้งประสบกบักระบวนการทาง

เทคนิคในการถามพยานของนกักฎหมาย ซ่ึงนกักฎหมายไดใ้ชเ้ทคนิคพิเศษ คือการถามพยานท่ีท า

ให้ผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กเพล่ียงพล ้ า บางคร้ังก็สร้างความเจ็บช ้ าให้กบัผูเ้สียหายหรือพยาน  

ท่ีเป็นเด็ก รวมถึงทนายจ าเลยในระบบกฎหมายในหลายประเทศจะมีสิทธิซักคา้นผูเ้สียหายท่ีเป็น

พยานเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศคร้ังก่อนๆ ของผูเ้สียหายได้ด้วย เพื่อแสดงว่าเด็กได้ให้ความ

ยินยอมในการกระท าความผิดนั้น แมบ้างกรณีจะใช้อา้งเพื่อยกเวน้ความผิดไม่ได้ แต่อาจจะเป็น

ประโยชน์ในชั้นก าหนดโทษของจ าเลยได้119 

การถามปากค าในลกัษณะน้ีนอกจากจะท าร้ายจิตใจเด็กแล้ว ยงัไม่เป็นธรรมและไม่  

เป็นจริงอีกด้วย เพราะการท่ีในอดีตผูเ้สียหายเคยให้ความยินยอมในกิจกรรมทางเพศนั้นก็ไม่ได้

หมายความว่าจะให้ความยินยอมในคดีท่ีเกิดข้ึนด้วย จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีเป็น

ผูเ้สียหายหรือพยาน หลายประเทศจึงออกกฎหมายห้ามใช้ค  าถามในลกัษณะท่ีว่ามาน้ี โดยถือว่า  

การถามในเร่ืองดงักล่าวน้ีไม่เก่ียวกบัประเด็นในคดี แต่กฎหมายท่ีแกไ้ขยงัไม่คุม้ครองในเร่ืองการ

ถามปากค าเด็กอยา่งเพียงพอ 

จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทว ิ  

วรรคหน่ึงและวรรคสอง (ฉบับ 26) พ.ศ. 2550120 อีกคร้ัง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมี

                                                                                                                                                                      

สอบสวน และมิใหถื้อวา่การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กในกรณีดงักล่าวท่ีไดก้ระท าไปแลว้ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย” 

119 การคุ้มครองเดก็ในการให้ปากค าในคดีอาญา (น. 5-7). เล่มเดิม. 
120 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พุทธศกัราช 

2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 100 ก ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550.  
“มาตรา 133 ทว ิในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายอนัมิใช่ความผิดท่ีเกิดจาก

การชุลมุนต่อสู้ ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ หรือคดี
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วตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งคุม้ครองเด็กอายไุม่เกิน 18 ปี ไม่วา่ จะอยูใ่นฐานะผูเ้สียหายหรือพยานให้ไดรั้บ

การดูแลปกป้องและคุม้ครองทางกฎหมายเป็นพิเศษแตกต่างจากการถามปากค าในกรณีทัว่ไป  ทั้งน้ี 

เพื่อมิให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ ้ าเติมความเสียหายและความเจ็บปวดแก่จิตใจของเด็ก  

และอาจท าให้ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการสอบสวนคลาดเคล่ือนไป และการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวน้ี   

ก็เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989121  

การเสนอร่างแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายฉบบัน้ีก็เป็นเพราะตอ้งการท่ีจะคุม้ครองผูเ้สียหาย  

ท่ีเป็นเด็ก โดยเล็งเห็นว่าเด็กเหล่าน้ียงัมีวุฒิภาวะท่ีเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี การท่ีได้รับความ

กระทบกระเทือนดา้นจิตใจจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็ไม่ควรท่ีจะมาถูกซ ้ าเติมจากกระบวนการ

ยุติธรรมอีก เน่ืองจากการถามปากค าเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้เด็กต้องนึกถึงเหตุการณ์เลวร้าย          

ท่ีเกิดข้ึนถือว่ากระบวนการยุติธรรมซ ้ าเติมจิตใจเด็ก จึงจ าเป็นตอ้งบญัญติัวิธีการคุม้ครองสิทธิเด็ก  

ท่ีเป็นผูเ้สียหายหรือพยานข้ึนมาเป็นพิเศษ 
                                                                                                                                                                      

ความผิดอ่ืนท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ซ่ึงผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากค า
ผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัด ในสถานท่ีท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์  บุคคลท่ีเด็กร้องขอและพนกังานอยัการร่วม
อยูด่ว้ยในการถามปากค าเด็กนั้น และในกรณีท่ีนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์เห็นวา่การถามปากค าเด็กคน
ใดหรือค าถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอยา่งรุนแรง ใหพ้นกังานสอบสวนถามผ่านนกัจิตวิทยา
หรือนกัสงัคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนกังานสอบสวนโดยมิให้เด็กได้ยินค าถามของ
พนกังานสอบสวนและหา้มมิใหถ้ามเด็กซ ้ าซอ้นหลายคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

ให้เป็นหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีจะตอ้งแจง้ให้นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอและพนกังานอยัการทราบ รวมทั้งแจง้ใหผู้เ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหน่ึงดว้ย” 

121 จาก อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 34 รัฐภาคีรับท่ีจะคุม้ครองเด็กจากการแสวงประโยชน์
ทางเพศ  และการกระท าทางเพศท่ีมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือการน้ีรัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง       
ทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวภิาคีและพหุภาคีเพ่ือป้องกนั 

ก) การชกัจูงหรือบีบบงัคบัใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการคา้ประเวณี หรือการกระท าอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับเพศท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจารและท่ีเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจาร 

 ขอ้ 35 รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดบัประเทศ ระดบัทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือ
ป้องกนัการลกัพา การขาย หรือการลกัลอบคา้เด็ก ไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดหรือในรูปแบบใด 
 ขอ้ 36 รัฐภาคีจะคุม้ครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอ่ืนทั้งหมดท่ีเป็นผลร้ายต่อสวสัดิ
ภาพของเด็กไม่วา่ในดา้นใด 
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เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีแก้ไขใหม่น้ีมีสาระส าคญั   

คือ ก าหนดให้วิธีการการถามปากค า การสืบพยาน และการช้ีตวัผูต้อ้งหาของผูเ้สียหายหรือพยาน   

ท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ตอ้งจดัท าในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กและตอ้งมีนกัจิตวิทยา 

หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการเข้าร่วมในการถามปากค า

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กดว้ย โดยมุ่งหมายมิให้เด็กไดรั้บผลกระทบทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจ

จากกระบวนการยุติธรรม แต่เน่ืองจากการท่ีมิได้จ  ากัดประเภทของคดีซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้

วธีิการพิเศษอยา่งแทจ้ริงไว ้ จึงท าใหก้ารด าเนินคดีบางประเภทเป็นไปดว้ยความล่าชา้โดยไม่จ  าเป็น 

ประกอบกับการถามปากค ามีความซ ้ าซ้อนในแต่ละขั้นตอน ท าให้ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กได้รับ

ผลกระทบจากกระบวนการยติุธรรมเกินสมควร122 

จะเห็นไดว้่าเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทว ิ

วรรคหน่ึง123 ท่ีแก้ไขใหม่น้ียงัคงก าหนดบทบาทให้พนักงานสอบสวนเป็นผูรั้บผิดชอบท าการ

สอบสวนคดีอาญาท่ีเก่ียวกบัผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ก าหนดให้มีพนกังานอยัการ 

นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ และบุคคลท่ีเด็กร้องขอเขา้ร่วมในการถามปากค าผูเ้สียหายท่ี

เป็นเด็กดว้ยเท่านั้น กล่าวคือ ในชั้นสอบสวนกฎหมายก าหนดให้พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีจะตอ้ง

แจง้ใหน้กัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ และบุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมท า

การสอบสวน รวมทั้งจดัใหมี้การบนัทึกภาพและเสียงการถามปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงสามารถ

                                                           
122 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: หลกักฎหมายและพืน้ฐานการเข้าใจ (น. 223). เล่มเดิม. 
123 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง “ในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ 

ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายอนัมิใช่ความผิดท่ีเกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ ความผิด  
ฐานกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน    
และปราบปรามการคา้ประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการคา้    
หญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ซ่ึงผูเ้สียหาย    
หรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกิน            
สิบแปดปี ให้พนกังานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการร่วมอยูด่ว้ยในการถามปากค าเด็กนั้น และใน
กรณีท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เห็นว่าการถามปากค าเด็กคนใดหรือค าถามใดอาจจะมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนกัจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  
เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนกังานสอบสวน โดยมิให้เด็กไดย้ินค าถามของพนักงานสอบสวนและ
หา้มมิใหถ้ามเด็กซ ้ าซอ้นหลายคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร” 
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น าออกถ่ายทอดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไวเ้ป็นพยานหลกัฐาน เพื่อมุ่งหมายมิให้ผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็น

เด็กไดรั้บผลกระทบทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยติุธรรมเกินสมควร124 

 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทว ิ

(ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 นั้นแสดงให้เห็นวา่กฎหมายกฎหมายตอ้งการให้ความคุม้ครองสิทธิเด็กใน

คดีท่ีส าคญัและมีโทษสูง ซ่ึงแนวคิดในการสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กก็เพื่อให้เด็กได้รับการ

ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมจากสังคมในทุกสภาวะ ฉะนั้นการถามปากค าเด็กในฐานะผูเ้สียหายหรือพยาน

ในคดีอาญาเป็นเร่ืองส าคญัอีกเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะคดีความผิดทางเพศ เด็กอาจจะมีความหวาดกลวั 

ความระแวงหรือความอบัอายท่ีจะใหถ้อ้ยค าถึงความผดิท่ีไดก้ระท าต่อตน หรือถอ้ยค าท่ีอาจเป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผูก้ระท าความผิด หากเด็กสามารถให้ถอ้ยค าไดโ้ดยปราศจากความระแวงในเร่ือง

เหล่าน้ี ก็จะเป็นถอ้ยค าท่ีใหค้วามจริงมากท่ีสุด125  

ในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 133 ทวิ ไดก้  าหนดให้มีการสอบปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปีจะตอ้งมี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการ

สอบปากค าดว้ย โดยเฉพาะนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ ถือวา่เป็นบุคคลส าคญัในการเขา้

คุม้ครองสิทธิเด็ก เน่ืองจากนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์นั้นเป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจสภาวะทาง

จิตใจของเด็กไดดี้ท่ีสุด และสามารถใช้วิธีการถามค าถามเด็กโดยไม่ให้เด็กตอ้งรู้สึกหวาดกลวัหรือ

หวาดระแวง รวมถึงไม่ใหก้ระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ ้ าเติมความเสียหายและความเจ็บปวดแก่

จิตใจของเด็ก เน่ืองจากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก              

จึงสามารถเขา้ใจเด็กไดดี้กวา่พนกังานสอบสวน  

ส่ิงส าคญัคือ พนกังานอยัการซ่ึงจะเป็นผูน้ าคดีข้ึนสู่ศาลเม่ือเขา้ร่วมฟังการสอบสวนเด็ก

ยอ่มสามารถเขา้ใจสภาพจิตใจ และความสามารถของเด็กในการตอบค าถามในชั้นสอบสวน ก็เพื่อ 

มีจุดมุ่งหมายมิใหเ้ด็กไดรั้บผลกระทบทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม

มากเกินสมควร จึงถือเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมเน่ืองจากการด าเนินคดีอาญาย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิ
                                                           

124 จาก คดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน (แพ่งและอาญา) (น. 195-196), โดย ทนงศกัด์ิ ดุลยกาญจน์, และ      
พรรณพิไล ดุลยกาญจน์, 2557, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพนิ์ติธรรม. ลิขสิทธ์ิ 2557 โดยส านกัพิมพนิ์ติธรรม.  

125 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (น. 354), โดย คะนึง ฦาไชย, 2551, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เดือนตุลา. ลิขสิทธ์ิ 2551 โดยโรงพิมพเ์ดือนตุลา. 
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และเสรีภาพของเด็ก ด้วยสาเหตุท่ีเด็กเป็นบุคคลท่ีมีความอ่อนอายุ สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

ตลอดจนการถ่ายทอดขอ้เท็จจริงยงัไม่สมบูรณ์เท่าผูใ้หญ่126 ดงันั้นจึงไดมี้แนวคิดในการคุม้ครอง

สิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก 
 

 

                                                           
126 การคุ้มครองเดก็ในการให้ปากค าในคดีอาญา (น. 5-7). เล่มเดิม. 
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บทที ่3 
บทบาทของพนักงานอยัการกบัการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็นเดก็ในช้ัน

สอบสวนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

การให้ความคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในความผิดของแต่ละประเทศอาจจะมีความ
หลากหลาย ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของระบบกฎหมาย จารีตประเพณีวฒันธรรม ทศันคติ 
และแนวความคิดของคนในสังคมท่ีมีต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก ในหลายประเทศไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
สิทธิ และการให้ความคุ้มครองผู ้เสียหายท่ีเป็นเด็ก เน่ืองจากเด็กเป็นบุคคลท่ีถูกจ ากัดด้วย
ความสามารถทางร่างกายและจิตใจไม่สามารถต่อสู้ป้องกนัตนเองให้พน้จากการถูกท าร้ายได ้ตอ้ง
อาศยัการปกป้องจากบิดา มารดา ผูป้กครองหรือผูมี้หน้าท่ีดูแลเด็กนั้น1 ฉะนั้นหากการกระท า
ความผิดเกิดข้ึนกับเด็ก รัฐจึงมีหน้าท่ีท่ีจะดูแลและเยียวยาความเสียหายให้กับเด็กท่ีได้รับความ
เสียหายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ในหลายๆ ประเทศจึงให้ความส าคัญต่อการปกป้องเด็กท่ีเป็น             
ผูเ้สียหายเหล่าน้ี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีควรจะไดรั้บจากการช่วยเหลือของรัฐ มิใช่
เพียงตอ้งการน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษเท่านั้น  

ในกรณีท่ีเกิดการกระท าความผิดต่อเด็กโดยท่ีเด็กเป็นผูเ้สียหายโดยตรงและมีการ

ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด จะเห็นไดว้า่เด็กมีส่วนในการด าเนินคดีนอ้ยมาก กล่าวคือ มีหน้าท่ี

เพียงใหก้ารในชั้นสอบสวนและเป็นพยานในชั้นศาลเท่านั้น ซ่ึงบางคร้ังการให้การในชั้นสอบสวน 

เด็กบางคนอยู่ในสภาวะหวาดผวา หรือบาดเจ็บจากความเสียหายท่ีไดรั้บ เช่น การถูกทารุณกรรม

ทางเพศ หรือทางร่างกาย เป็นตน้ ท าใหไ้ม่สามารถใหก้ารตามความเป็นจริงได ้ 

จากการพิจารณาสภาพปัญหากรณีเด็กตกเป็นผู ้เ สียหายในคดีอาญา เ ม่ือ เข้า สู่
กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนพบว่าการปฏิบติัต่อเด็กในปัจจุบนัการสอบปากค าเด็กนั้น
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของเด็ก และผลของการสอบสวนก็เกิดความคลาดเคล่ือนไป
จากข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เร่ืองดังกล่าวน้ีน่าจะเป็นสาเหตุส าคัญประการหน่ึงท่ีท าให้เด็กท่ีเป็น

                                                           
1 จาก “สิทธิของเหยื่อ: กรณีเด็ก” โดย วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 2535, บทบัณฑิตย์, 48 (1), น.120. 

นิตยสารเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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ผูเ้สียหายไม่กล้าเขา้มาพึ่งพากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งน้ีเพราะเด็กไม่สามารถคาดเดา      
ไดว้า่การท่ีตนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะคุม้กบัการท่ีตนตอ้งถูกท าร้าย
จิตใจซ ้ าเติมมากข้ึนจากขั้นตอนในกระบวนการยติุธรรมหรือไม่ ดงันั้น เพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครอง
สิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญา และเพื่อพฒันาระบบการสอบสวนในกรณีท่ีมีการกระท า
ความผิดทางอาญาต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงมาตรการในการคุม้ครองสิทธิของ
ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีใชก้นัอยูใ่นต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการน ามาปรับใชก้บั
กฎหมายของประเทศไทยท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยศึกษาจากประเทศดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ประเทศฝร่ังเศส 
 ตน้ก าเนิดของพนักงานอยัการเร่ิมต้นมาจากแนวความคิดในเร่ืองหลักการแบ่งแยก

อ านาจของ มองเตสกิเออ (Montesquieu) ในสมยัศตวรรษท่ี 13 ประชาชนจะมีความคิดเห็นวา่เป็น

หนา้ท่ีของผูป้กครองประเทศท่ีจะด าเนินคดีอาญา อนัเป็นแนวความคิดหลกัของการด าเนินคดีอาญา

โดยรัฐ ความคิดดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของการตั้ งเจ้าพนักงานข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีเฉพาะในการ

ด าเนินคดีอาญา ซ่ึงเจา้พนกังานท่ีถูกก่อให้เกิดข้ึนน้ีก็คือ “อยัการ” (Ministere public) ข้ึนภายหลงั

การปฏิวติัคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 17892 ซ่ึงตามกฎหมายฝร่ังเศส หมายถึง เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการ

แต่งตั้งให้อยู่ประจ าตามศาลเพื่อเป็นผูแ้ทนของสังคม มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการในนามของสังคม 

เพื่อใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบสุขเรียบร้อยในสังคม ช่วงแรกพนกังานอยัการ

จะท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนพระมหากษตัริย ์(Procurator) ซ่ึงท าใหร้ะบบไต่สวนสมบูรณ์ข้ึน  

 ราวช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 พระมหากษตัริยไ์ด้แต่งตั้งทนายความส่วนพระองค์ให ้    

ท าหนา้ท่ีวา่ต่างแกต่้างในศาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพระมหากษตัริย ์ต่อมาระบบศาลยุติธรรม

ซ่ึงใชร้ะบบไต่สวนมาแต่เดิมถูกปฏิรูปใหม่โดยแยกอ านาจการสอบสวนฟ้องร้องคดีมาไวท่ี้องคก์ร

ใหม่คือ องคก์รอยัการ ทนายความส่วนพระองคก์็ไดพ้ฒันาบทบาทของตนเองไปเป็นทนายความท่ี

ท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเรียกวา่ พนกังานอยัการ (Public Prosecutors) และ

ยุติบทบาทการเป็นทนายความส่วนพระองค์ อย่างไรก็ดีพนักงานอยัการฝร่ังเศสไม่ถือว่าตนเป็น

ทนายความของรัฐบาล หากแต่ถือว่าเป็นผูใ้ช้กฎหมายในนามของกระบวนการยุติธรรมแทน

                                                           
2 จาก “อยัการกบักระบวนการยติุธรรม” โดย กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2538, อัยการนิเทศ, 57 (2), น. 58.

นิตยสารส านกังานอยัการสูงสุด เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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สาธารณชน พนกังานอยัการมีหนา้ท่ีคน้หาความจริงจึงมีอ านาจควบคุมดูแลการสอบสวนและการ

ใชอ้ านาจจบักุมคุมขงัของพนกังานสอบสวน รวมทั้งมีอ านาจ แจง้ให้ผูพ้ิพากษาสอบสวนเขา้ท าการ

สอบสวนในคดีอาญาบางประเภท โดยทัว่ไปพนักงานอยัการมีอิสระเต็มท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ี     

แต่ส านกังานอยัการอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีอ านาจ  

หนา้ท่ีก าหนดนโยบายการด าเนินคดี รวมทั้งมีอ านาจสั่งการให้อธิบดีอยัการด าเนินคดีอาญาในบาง

กรณี3 

 3.1.1 บทบาทของพนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญา 

 (1) การจดัรูปแบบองคก์รอยัการ 

 องคก์รอยัการ (Direction des affaires criminelles et des graes) อยูใ่นฝ่ายบริหารและ

สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุด    

พนักงานอัยการขององค์กรอัยการฝร่ัง เศสจึงปฏิบัติหน้า ท่ีภายใต้การบังคับบัญชาของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจควบคุมบริหารการ

ด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการอีกดว้ย พนกังานอยัการฝร่ังเศสไดรั้บแต่งตั้งจากรัฐกฤษฎีกา    

ท่ีออกโดยประธานาธิบดีตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงได้รับเสนอ

ความเห็นจากคณะกรรมการตุลาการฝ่ายอยัการ4 โดยท่ีพนกังานอยัการเป็นผูแ้ทนของรัฐบาลและอยู่

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้ นรัฐบาลจะเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ  

พนักงานอยัการได้น้อยมาก ความแตกต่างระหว่างพนักงานอยัการกับผูพ้ิพากษานั้นมีเฉพาะ          

ในเร่ืองฐานะเท่านั้น โดยท่ีพนกังานอยัการเป็นตวัแทนของรัฐบาลจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บ

ความไวว้างใจจากรัฐบาล เน่ืองจากรัฐบาลมีอ านาจถอดถอนพนักงานอยัการออกจากต าแหน่ง

หนา้ท่ีได ้แต่กรณีเช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนนอ้ยราย5 

                                                           
3 จาก “สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ” (น. 24), โดย ชาติ ชยัเดชสุริยะ, 

2556, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดยส านกัพิมพเ์ดือนตุลา. 
4 จาก “อยัการฝร่ังเศส” โดย อุทยั อาทิเวช, 2554, วารสารอัยการ, 24 (258), น. 160. นิตยสารส านกังาน

อยัการสูงสุด เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
5 จาก “การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญาโดยพนักงานอยัการ” โดย ประพนัธ์ นัยโกวิท, 2539,        

บทบัณฑิตย์, 52 (4), น. 79. นิตยสารเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 

DPU



77 

 

 ในระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศฝร่ังเศสนั้น ไม่ได้มีแนวคิดในการแบ่งแยก  

การสอบสวนออกจากการฟ้องร้องคดีอย่างเช่นในระบบกฎหมายไทย หลกัการด าเนินคดีอาญาใน

ประเทศฝร่ังเศสถือว่าผูมี้อ  านาจในการสอบสวนและฟ้องคดีอาญาคือ พนกังานอยัการ6 ซ่ึงเป็นไป

ตามหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐอยา่งแทจ้ริง โดยพนกังานอยัการเป็นผูใ้ชอ้  านาจและเอกชนจะ

ฟ้องคดีเองไม่ได้ ดงันั้นในระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศฝร่ังเศสจึงไม่ได้แบ่งแยกการ

สอบสวนออกจากการฟ้องร้องคดี พนกังานอยัการเป็นผูรั้บผิดชอบการสอบสวน โดยอาจจะท าการ

สอบสวนด้วยตนเองหรือมอบให้ต ารวจฝ่ายคดีด าเนินการแทนก็ได้ แต่โดยทัว่ไปแล้วพนักงาน

อยัการจะมอบให้ต ารวจฝ่ายคดีด าเนินการสอบสวนแทน โดยพนกังานอยัการเป็นผูก้  าหนดทิศทาง

และก ากบัดูแลการท างานของต ารวจฝ่ายคดี ซ่ึงกล่าวโดยรวมแล้วการสอบสวนคดีอาญาจะอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของพนกังานอยัการเท่านั้น 

(2) อ านาจควบคุมการสอบสวนของพนกังานอยัการ 

 การปฏิบติังานของต ารวจฝ่ายคดีหรือพนักงานสอบสวนในประเทศฝร่ังเศสนั้นมิใช่  

การท างานท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม แต่เป็นการปฏิบัติงานท่ีมี

ความสัมพนัธ์ของอ านาจระหว่างต ารวจฝ่ายคดีกับตุลาการ ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยความยุติธรรมอัน

ประกอบดว้ยพนกังานอยัการและผูพ้ิพากษาไต่สวน โดยถือวา่ต ารวจเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกของ

การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงมีพนกังานอยัการเป็นผูก้  ากบัดูแลและควบคุมทิศทางการ

สอบสวน7 

 ในอดีตท่ียงัใชป้ระมวลกฎหมายวิธีไต่สวนคดีอาญาของฝร่ังเศส ค.ศ. 1808 (Le Code 

d’instruction criminelle – C.I.C.) ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาฝร่ังเศส ค.ศ. 1959 นั้น กฎหมายไดก้ าหนดให้อยัการแห่งสาธารณรัฐและผูพ้ิพากษาไต่สวน 

ท าหน้าท่ีฝ่ายต ารวจคดีและให้ผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวมีสถานะเป็นเจา้พนักงานต ารวจฝ่ายคดี       

จึงถือวา่อยัการแห่งสาธารณรัฐและผูพ้ิพากษาไต่สวนเป็นผูบ้งัคบับญัชาของต ารวจฝ่ายคดี กล่าวคือ 

มีอ านาจไม่แต่เฉพาะการด าเนินคดีอย่างต ารวจฝ่ายคดีเท่านั้ น แต่ยงัมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้า

                                                           
6 จาก “อยัการฝร่ังเศส” ในรวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส (น.192), โดย อุทยั  

อาทิเวช, 2557, กรุงเทพฯ: ว.ีเจ.พร้ินติ้ง. ลิขสิทธ์ิ 2557 โดยส านกัพิมพว์.ีเจ.พร้ินติ้ง. 
7 แหล่งเดิม. (น.193). 
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พนกังานต ารวจฝ่ายคดีปฏิบติัตามอีกดว้ย ดว้ยเหตุดงัท่ีกล่าวมากฎหมายในอดีต จึงก าหนดให้อยัการ

แห่งสาธารณรัฐอยูภ่ายใตก้ารควบคุมทางวนิยัของศาลไต่สวน ส่วนผูพ้ิพากษาไต่สวนอยูภ่ายใตก้าร

ก ากับดูแลของอธิบดีอยัการ8 ดังนั้น ความสัมพนัธ์ของต ารวจฝ่ายคดีกับพนักงานอยัการจึงเป็น

ความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง9 ในลกัษณะของสายการปฏิบติังานตามโครงสร้างของการด าเนินคดีอาญา 

แมว้า่จะไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาในสายการปฏิบติังานตามโครงสร้างของหน่วยงานก็ตาม 

 ต่อมาเม่ือประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส ค.ศ. 1959 แลว้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานอยัการและต ารวจฝ่ายคดีก็ยงัคงมีลกัษณะของการบงัคบับญัชาใน

การปฏิบติังาน ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 1) ต ารวจฝ่ายคดีปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้การอ านวยการของอัยการแห่งสาธารณรัฐ 

(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 12(1) 

 2) ต ารวจฝ่ายคดีอยูภ่ายใตก้ารสอดส่องดูแลของอธิบดีอยัการและภายใตก้ารควบคุมของ

ศาลไต่สวน (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 13) 

 พนักงานอยัการจึงมีความจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีต ารวจในการสืบสวนสอบสวน

คดีอาญา เพื่อคน้หาพยานหลกัฐานรวมถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ ซ่ึงเก่ียวกบัคดี เพราะพนกังานอยัการ  

เป็นผูมี้หน้าท่ีน าคดีอาญาข้ึนสู่ศาล และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญา เจา้หน้าท่ี

ต ารวจจึงตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานอยัการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 1210 ความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานอยัการและต ารวจฝ่ายคดีนั้นมี

ลกัษณะของการบงัคบับญัชาในการปฏิบติังาน โดยต ารวจฝ่ายคดีปฏิบติัหน้าท่ีภายใตก้ารอ านวย 

การของอยัการแห่งสาธารณรัฐ และอยู่ภายใตก้ารสอดส่องดูแลของอธิบดีอยัการ และภายใตก้าร

ควบคุมของศาลไต่สวน11 
                                                           

8 ซ่ึงไดมี้การยกเลิกในภายหลงั เน่ืองจากสภาพการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั เน่ืองจาก    
ผูพิ้พากษาไต่สวนตอ้งด าเนินคดีตามความประสงคข์องอธิบดีอยัการ หลกัดงักล่าวจึงขดักบัหลกัแบ่งแยกอ านาจ
หนา้ท่ีระหวา่งผูพิ้พากษาและพนกังานอยัการ 

9 “อยัการฝร่ังเศส” ในรวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส (น. 194). เล่มเดิม.   
10 แหล่งเดิม. (น. 193). 
11 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 12. 
Article 12 Judicial police operations are carried on under the direction of the district prosecutor by the 

officers, civil servants and agents designated by the present Title. 
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 3.1.2 บทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

 ในประเทศฝร่ังเศสอายุของเด็กท่ีจะได้รับการคุม้ครองนั้น ตามกฎหมายคุม้ครองเด็ก

ของประเทศฝร่ังเศสจะก าหนดช่วงอายขุองเด็กไวคื้อ เด็กท่ีมีอาย ุ13-18 ปี 12  

วิธีการสอบสวนจะกระท าแตกต่างจากการสอบสวนทัว่ไป ซ่ึงจะใช้วิธีพิเศษส าหรับ 

การกระท าความผิดทางเพศและการคุม้ครองเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อ13 ซ่ึงอยัการแห่งสาธารณรัฐและ      

ผูพ้ิพากษาไต่สวนจะเป็นผูท้  าการสอบสวน โดยจะตอ้งค านึงถึงพฤติการณ์ของเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อ   

ของการกระท าผิด ซ่ึงเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดอาญานั้นจะตอ้งได้รับความเห็น  

จากผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละนกัจิตวิทยาก่อน เพื่อประเมินลกัษณะและขอบเขตของอนัตราย  

ท่ีเด็กไดรั้บเพื่อการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม14 อยัการแห่งสาธารณรัฐหรือผูพ้ิพากษาไต่สวนจะแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของเด็กท่ีตกเป็นเหยือ่ดว้ย15 

การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีรวมถึงการตรวจสอบพยานหลกัฐานจะใชว้ิ ธีการไต่

สวนเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อจากความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยการไต่สวนนั้นจะใช้วิธีการ

บนัทึกภาพและเสียงภายใตค้วามยนิยอมของเด็กและผูแ้ทนทางกฎหมายของเด็ก หรืออาจจะท าการ

บนัทึกภาพและเสียงไดโ้ดยวิธีการร้องขอจากเด็กหรือผูแ้ทนทางกฎหมายของเขา ถา้อยัการแห่ง

สาธารณรัฐหรือผูพ้ิพากษาไต่สวนเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วิธีการไต่สวนโดยการ

                                                           
12 The French Juvenile Justice System. 
13 Code of Criminal Procedure: Title Xix: Special Procedure Applicable to Sexual Offences and to the 

Protection of Juvenile victims. 
14 Code of Criminal Procedure: Article 706-48 Minors who are victims of any of the offences 

specified in article 706-47 may undergo a medical and psychological expert analysis designed to evaluate the 
nature and scope of the harm suffered and to establish whether this harm calls for appropriate treatment or care. 

15 Code of Criminal Procedure: Article 706-50 The district prosecutor or the investigating judge  
seised of intentional offences committed against a minor appoint an ad hoc administrator where the protection 
of the interests of the minor is not completely ensured by his legal representatives or by one of them. The ad 
hoc administrator ensures the protection of the interests of the minor and exercises if necessary in the latter's 
name the rights open to a civil party. In the event of a civil party petition, the judge has an advocate appointed 
officially for the minor if none has been already chosen. 

DPU



80 

 

บนัทึกภาพและเสียงดงัท่ีกล่าวมานั้น อยัการแห่งสาธารณรัฐหรือผูพ้ิพากษาไต่สวนจะตอ้งให้เหตุผล

ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการบนัทึกภาพและเสียงประกอบดว้ย16  

ส าหรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีหรือการตรวจสอบพยานหลกัฐานท่ีจะตอ้ง
กระท าโดยการเผชิญหน้าของเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิดทางอาญาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดจะกระท าไดต่้อเม่ืออยัการสาธารณรัฐหรือผูพ้ิพากษาไต่สวนมีความเห็นว่าให้กระท าได ้
หรือเป็นกรณีทีเด็กหรือผูแ้ทนทางกฎหมายของเด็กร้องขอ และจะตอ้งมีนักจิตวิทยาหรือแพทย์
ผูเ้ ช่ียวชาญเพื่อเป็นผู ้ตั้ งค  าถาม รวมถึงบุคคลท่ีเด็กร้องขอและบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก              
ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนดว้ย17 

 
3.2 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 กลางคริสต์ศตวรรษ ท่ี 19 เยอรมนัไดรั้บอิทธิพลทางกฎหมายมาจากประเทศฝร่ังเศส   

ท่ีตอ้งการให้การสอบสวนฟ้องร้องอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์กรใหม่ คือ “อยัการ” เพื่อสร้าง

ความสมดุลระหว่างอ านาจศาลกบัอยัการ (To creat a balance of powers between court and 

prosecutor) และเพื่อเสริมสร้างใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความยุติธรรมมากข้ึน18 เน่ืองจากตน้

คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 19 ไดมี้แนวคิดท่ีแพร่หลายวา่การใหผู้พ้ิพากษาเป็นผูใ้ชท้ ั้งอ านาจสอบสวนอ านาจ
                                                           

16 Code of Criminal Procedure: Article 706-52 In the course of an inquiry or judicial investigation,  
the questioning of a minor who is a victim of one of the offences considered in article 706-47 is recorded by 
audio-visual means with his consent or, if he is incapable of giving it, with that of his legal representative. 

The recording provided for by the previous paragraph may, if the minor or his legal representative    
so requests, be a sound recording only. 

Where the district prosecutor or the investigating judge decide not to resort to this recording, this 
decision must be reasoned. 

17 Code of Criminal Procedure: Article 706-53 In the course of the inquiry or judicial investigation, 
the examinations or confrontations of a minor who is a victim of one of the offences specified by article 706-47 
are made upon the decision of the district prosecutor or investigating judge or, as the case may be upon the 
request of the minor or of his legal representative, in the presence of a psychologist or of a physician specialized 
in childhood questions, or of a member of the family of the minor, or of the ad hoc administrator appointed 
pursuant to article 706-50, or of a person entrusted with a mandate given by the juvenile court judge.  

18 จาก ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงายอัยการ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ (น. 91), โดย ณิชาภทัร โฉมทอง, 2557, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
ลิขสิทธ์ิ 2557 โดยมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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ฟ้องร้องและอ านาจพิพากษาแต่เพียงผูเ้ดียวเป็นการไม่ยุติธรรม หลังจากท่ีมีการก่อตั้งสถาบนั 

อยัการซ่ึงถือว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเยอรมนั พนักงานอยัการจึงมี

อ านาจเร่ิมคดีโดยการสอบสวนและการฟ้องคดีอาญา ส่วนผูพ้ิพากษาก็มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 

ส่วนต ารวจนั้นเป็นเพียงผูช่้วยเหลือพนกังานอยัการในการสอบสวนคดีอาญาเท่านั้น หรือกล่าวไดว้า่ 

ต ารวจตอ้งท างานเพื่ออยัการ 

 3.2.1 บทบาทของพนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญา 

 (1) การจดัรูปแบบองคก์รอยัการ 

 การจัดองค์กรของส านักงานอัยการเป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยองค์กรทางศาล        

ค.ศ. 1877 ส านักงานอยัการมีการจดัหน่วยงานคู่ขนานไปกบัศาล โดยมีเขตอ านาจอิงไปตามเขต

อ านาจของศาล ส านกังานอยัการแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐ (Federal public prosecution office) กบั

ส านกังานอยัการของแต่ละรัฐแยกขาดจากกนั ต่างก็มีอธิบดีอยัการเป็นของตนเอง และอยู่ภายใต้

บงัคบับญัชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐหรือรัฐนั้นๆ แล้วแต่

กรณีประธานาธิบดีมีอ านาจหน้าท่ีแต่งตั้งพนักงานอยัการแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐตามค าแนะน า

ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐ ส่วนพนกังานอยัการแห่งรัฐแต่งตั้ง

โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐนั้น19 ซ่ึงในแต่ละมลรัฐของประเทศ

เยอรมนีจะรับผิดชอบในการบริหารงานยุติธรรมภายในมลรัฐนั้นดว้ยตนเอง ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมของแต่ละมลรัฐนั้นๆ ซ่ึงการด าเนินคดีอาญาส่วนใหญ่จะเป็น

การด าเนินการในระดบัมลรัฐ20 

 องค์กรอยัการเป็นส่วนราชการยุติธรรมท่ีมีการจดัโครงสร้างตามล าดบัชั้น พนักงาน

อยัการแต่ละคนไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในนามของตนเอง หากแต่กระท าในฐานะของหวัหนา้พนกังาน

อยัการ อยัการสูงสุดแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเป็นผูใ้ช้อ  านาจขององค์กรอยัการโดยอยัการสูงสุด 

แห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมของแห่ง

สหพันธ์สาธารณรัฐและสามารถสั่งงานแก่พนักงานอัยการท่ีประจ าอยู่ ท่ีศาลแห่งสหพันธ์
                                                           

19 สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ (น.32). เล่มเดิม. 
20 จาก อยัการเยอรมนัและการด าเนินคดีอาญาของอยัการเยอรมนัก่อนฟ้อง: ในรวมบทความทางวิชา 

การของ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร (น. 150), โดย คณิต ณ นคร, 2540, กรุงเทพฯ: พิมพอ์กัษร. ลิขสิทธ์ิ   
2540 โดยส านกัพิมพพ์ิมพอ์กัษร. 
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สาธารณรัฐ อยัการสูงสุดแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการฟ้องร้องความผิด

บางกรณี อยัการสูงสุดแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐสามารถท่ีจะมอบคดีให้แก่พนักงานอยัการแห่ง     

มลรัฐเพื่อด าเนินคดีท่ีศาลสูงแห่งมลรัฐได ้อยัการสูงสุดแห่งมลรัฐสามารถให้ค  าแนะน าแก่พนกังาน

อยัการทุกคนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นศาลแห่งมลรัฐท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของตน21 

(2) อ านาจควบคุมการสอบสวนของพนกังานอยัการ 

 เยอรมนัใช้หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐอย่างเคร่งครัด แต่ก็เปิดโอกาสให้ผูเ้สียหาย

ฟ้องคดีอาญาได้บ้างในบางฐานความผิด ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ในการ

ด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา พนกังานอยัการเองหรืออาจมอบหมายให้เจา้พนกังานต ารวจ

ท าการสืบสวนแทนได้ ข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการสืบสวนถือเป็นหน้าท่ีของพนักงานอยัการท่ี

จะตอ้งสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะพนักงานอยัการต้องปฏิบติัหน้าท่ี  

อยา่งมีภาวะวสิัย หรือเท่ียงธรรม และเป็นกลาง22  

 ภารกิจของพนกังานอยัการเยอรมนัคือ การฟ้องคดีอาญา การด าเนินคดีชั้นสอบสวน

ฟ้องร้องในเยอรมนัเป็นกระบวนการเดียวกนั ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาในเยอรมนัคือ 

“พนกังานอยัการ” การวินิจฉยัสั่งคดีพนกังานอยัการเป็นผูพ้ิจารณาเองทั้งส้ิน23 ต ารวจในเยอรมนั  

ไม่เป็นหน่วยงานข้ึนตรงกบัอยัการ แต่จะข้ึนตรงกบักระทรวงมหาดไทย มีกฎหมายก าหนดให้

ต ารวจเป็น “เจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีช่วยเหลือพนกังานอยัการ” ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญา                

โดยตอ้งฟังค าสั่งของจากพนกังานอยัการเป็นล าดบัแรก24 แต่ไม่ตดัอ านาจเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการท่ี

เจา้หน้าท่ีต ารวจมีอ านาจด าเนินการดว้ยตนเอง การด าเนินคดีอาญาในเยอรมนัเป็นหน้าท่ีของรัฐ 

พนกังานอยัการเป็นผูรั้บผดิชอบในการสอบสวนฟ้องร้องคดีอาญาทั้งหมด อาจท าการสอบสวนดว้ย

ตนเอง แต่โดยทัว่ไปมกัจะแนะน าต ารวจให้ท าการสอบสวนในนามของพนกังานอยัการ เน่ืองจาก

                                                           
21 จาก กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : ในหนังสือประมวล

สาระชุดวิชาการการบริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง  (น. 6-25), โดย สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจน์พฒัน์, 2555, 
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

22 จาก “ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั” โดย สุรสิทธ์ิ         
แสงวโิรจน์พฒัน์, 2551, ดลุพาห, 1 (45) น.190. นิตยสารกระทรวงยติุธรรม เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 

23 อัยการเยอรมนัและการด าเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมนัก่อนฟ้อง (น. 94). เล่มเดิม.  
24 แหล่งเดิม. (น. 94). 
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ถือว่ากระบวนการตั้งแต่มีการกระท าความผิดจนถึงขั้นฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกนัแบ่งแยก

ไม่ได้25 เอกชนท่ีเป็นผูเ้สียหายฟ้องคดีอาญาไดอ้ยา่งจ ากดั 

 3.2.2 บทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

 กระบวนพิจารณาในชั้นสืบสวนมีพนกังานอยัการเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยในชั้นสืบสวน

สอบสวนนั้นพนกังานอยัการอาจสืบสวนดว้ยตนเองหรืออาจจะมอบหมายให้เจา้พนกังานต ารวจท า

การสืบสวนแทนได้26  

 วิธีการเร่ิมสอบสวน คือ บุคคลอาจแจ้งการกระท าความผิดต่อเจ้าหน้าท่ีโดยค า

กล่าวโทษ บุคคลใดท่ีพบการกระท าความผิดก็สามารถกล่าวโทษไดโ้ดยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรือโดยค าร้องทุกข์ และกระท าโดยผูท่ี้ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดนั้น 

พนักงานอัยการอาจเร่ิมการสอบสวนได้ด้วยตนเองเม่ือมีค ากล่าวโทษหรือค าร้องทุกข์ ส่วน          

เจา้พนกังานต ารวจนั้นท าการสอบสวนไดโ้ดยเร่ิมด าเนินการสอบสวนเองเม่ือตนรับแจง้ความไว ้วา่

มีการกระท าความผิดเกิดข้ึน หรือท าตามค าสั่งของพนักงานอยัการ ซ่ึงในการคน้หาความจริงนั้น

พนกังานอยัการจะตอ้งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลกัฐานทั้งหมดทั้งท่ีเป็นผลดีและเป็นผลร้าย

แก่ผูต้อ้งสงสัย ซ่ึงการด าเนินคดีชั้นน้ีจะจบลงเม่ือมีค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของพนกังานอยัการ27 

 การสอบสวนเด็กในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ไดก้  าหนดอายุของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก

ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองคือ เด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี28 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เยอรมนั มาตรา 58a 

                                                           
25 แหล่งเดิม. (น. 95). 
26 จาก “ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน” โดย สุรสิทธ์ิ         

แสงวโิรจนพฒัน์, 2540, ดลุพาห, 55 (1), น. 189. นิตยสารกระทรวงยติุธรรม เจา้ของลิขสิทธ์ิ.  
27 จาก ศาลกับการตรวจสอบอ านาจด าเนินคดี (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรม 

ศาสตร์) (น. 63-64), โดย สุกลัยา ตรีเนตร, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 2551 โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

28 The German Code of Criminal Procedure (StrafprozeBordnung, StPO), Section 58a. 
 1. the interests meriting protection of persons of less than 18 years of age as well as of persons 
who as children or juveniles have been aggrieved as a result of one of the criminal offences designated under 
Section 255a subsection (2) can thus be better safeguarded. 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั มีการให้ความคุม้ครองเด็กท่ีตกเป็น

ผูเ้สียหายตาม มาตรา 58a คือ การสอบสวนเด็กหรือพยานอาจบนัทึกปากค าบนส่ือบนัทึกภาพและ

เสียงได ้หากปรากฏวา่มีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี และไดรั้บบาดเจบ็อนัเป็นผลมาจากการกระท าความผิด

ทางอาญา หรือหากเกรงว่าจะไม่สามารถไต่สวนเด็กระหว่างการพิจารณาคดีได ้หรือหากมีความ

จ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกการไต่สวนนั้นเพื่อการตรวจสอบความจริงและการใช้วิธีการบนัทึกทางส่ือ

ภาพและเสียงจะไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะในการฟ้องคดีอาญา และภายใตข้องเขตของการบนัทึก

ดงักล่าวนั้นตอ้งมีความจ าเป็นเพื่อใหมี้การตรวจสอบความจริง 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั The German Code of Criminal 

Procedure (StPO) มาตรา 58a การสอบสวนโดยส่ือบนัทึกภาพและเสียง29 

 (1) การสอบสวนพยานอาจถูกบนัทึกไวใ้นส่ือบนัทึกภาพและเสียงไดแ้ละควรบนัทึก

การสอบสวนในกรณีต่อไปน้ี 

 1. หากบุคคลท่ีมีอายุต ่ากวา่ 18 ปี ท่ีไดรั้บบาดเจ็บอนัเป็นผลมาจากการกระท าความผิด

ทางอาญาท่ีบญัญติัในมาตรา 255A (2) หรือ 

                                                           
29 The German Code of Criminal Procedure (StrafprozeBordnung, StPO), Section 58a (Examination 

by Audio-Visual Medium). 
 (1) The examination of a witness may be recorded on an audio-visual medium. The examination shall, 
after evaluation of the relevant circumstances, be recorded and conducted as a judicial examination if  
 1.  the interests meriting protection of persons of less than 18 years of age as well as of persons 
who as children or juveniles have been aggrieved as a result of one of the criminal offences designated under 
Section 255a subsection (2) can thus be better safeguarded; or 
 2.  there is a concern that it will not be possible to examine the witness during the main hearing 
and the recording is required in order to establish the truth. 
 (2) Use of the audio-visual recording shall be admissible only for the purposes of the criminal 
prosecution and only insofar as it is required in order to establish the truth. Section 101 subsection (8) shall 
apply mutatis mutandis. Sections 147 and 406e shall apply mutatis mutandis subject to the proviso that     
copies of the recording may be made available to persons entitled to inspect the files. The copies may not be 
duplicated nor may they be passed on. They are to be returned to the public prosecution office as soon as     
there is no  further legitimate interest in using them. The transfer of the recording or the release of copies to 
persons other than those aforementioned shall be subject to the consent of the witness. 
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 2. หากเกรงวา่จะไม่สามารถไต่สวนบุคคลระหวา่งการพิจารณาคดี และหากจ าเป็นตอ้งมี

การบนัทึกการไต่สวนเพื่อการตรวจสอบความจริง 

(2) การใช้ส่ือบนัทึกภาพและเสียงจะได้รับอนุญาตเฉพาะเพื่อการฟ้องคดีอาญาและ

ภายใต้ขอบเขตท่ีว่าบนัทึกดังกล่าวจ าเป็นเพื่อให้มีการตรวจสอบความจริง ภายใต้มาตรา 101 

อนุมาตรา (8) มาตรา 147 และ 406e ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ตามมาตรา 255a30 ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของส่ือบนัทึกภาพและเสียงของการสืบพยานโดย
สามารถรับฟังเป็นพยานหลกัฐานได้ในชั้นพิจารณาคดีของศาล หากเป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผิดทางอาญาเก่ียวขอ้งกับการกระท าความผิดทางเพศหรือกับชีวิต หรือการกระท า
ในทางโหดร้ายทารุณ จะน าไปใชก้บัพยานหรือเด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ท่ีตกเป็นผูเ้สียหายและเป็น
การจ าเป็นท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายโดยส่ือบนัทึกภาพและเสียง 
 
3.3 ประเทศญีปุ่่น 

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว ์(Civil Law) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่เดิมการจัดองค์กรในกระบวนการยุติธรรมรับอิทธิพลมาจาก

ประเทศฝร่ังเศสท่ีศาลและอยัการอยูใ่นสังกดัเดียวกนั คือกระทรวงยุติธรรม ต่อมาประเทศญ่ีปุ่นแพ้

                                                           
30 The German Code of Criminal Procedure (StrafprozeBordnung, StPO), Section 255a (Showing 

Audio-Visual Recordings) 
(1) The provisions relating to the reading of a transcript of an examination pursuant to Sections 251, 

252, 253 and 255 shall apply mutatis mutandis to the showing of an audio-visual recording of a witness 
examination. 

(2) In proceedings relating to criminal offences against sexual self-determination (sections 174 to 
184g of the Criminal Code) or against life (sections 211 to 222 of the Criminal Code) or for ill-treatment of an 
individual placed in the charge of another (section 225 of the Criminal Code) or to criminal offences against 
personal liberty pursuant to sections 232 to 233a of the Criminal Code, the examination of a witness under 18 
years of age may be replaced by the showing of an audio-visual recording of his previous judicial     
examination if the defendant and his defence counsel were given the opportunity to participate in such 
examination. This shall also apply to witnesses who have been aggrieved by one of these criminal  offences  
and were  under the age of 18 at the time of the offence. When taking its decision the court shall also     
consider the interests of the witness meriting protection and shall give the reason for showing the recording. 
Supplementary witness examination shall be admissible. 
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สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้ งกฎหมายเก่ียวกับ

กระบวนการยุติธรรม โดยให้ใชรู้ปแบบเดียวกบัสหรัฐอเมริกา จึงท าให้ศาลแยกออกจากกระทรวง

ยุติธรรม และรวมหน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรมไวก้บักระทรวงยุติธรรม โดยต ารวจมี 

การจดัองคก์รเป็นต ารวจแห่งชาติ และต ารวจจงัหวดั หรือท่ีเรียกวา่ ต ารวจทอ้งถ่ิน31 

3.3.1 บทบาทของพนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญา 

(1) การจดัรูปแบบองคก์รอยัการ 

ส านกังานอยัการของประเทศญ่ีปุ่น (Prosecutors offices) มีการจดัองคก์รเป็นระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถ่ิน โดยมีส านักงานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยงานสูงสุดของโครงสร้างบงัคบับญัชา

ส านกังานระดบัสูง 8 แห่ง ระดบัมณฑล 50 แห่ง และระดบัทอ้งถ่ิน 448 แห่ง ส านกังานอยัการของ

ญ่ีปุ่นเป็นหน่วยงานอิสระ สังกดัอยู่ในกระทรวงยุติธรรม โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานหลกัของ

กระทรวงยุติธรรมซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร ภารกิจและความรับผิดชอบขององค์กรอยัการญ่ีปุ่นจึงเป็น 

การด าเนินการในฐานะตวัแทนดา้นกฎหมายของฝ่ายบริหาร32 มีอยัการสูงสุด (Prosecutor general) 

เป็นผูบ้งัคับบญัชาสูงสุด อัยการสูงสุดมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการบงัคบับญัชาสั่งการ 

พนักงานอัยการทั่วประเทศ พนักงานอัยการแต่งตั้ งโดยพระบรมราชโองการของสมเด็จ              

พระมหาจกัรพรรด์ิเช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษา33 ในญ่ีปุ่นพนกังานอยัการและผูพ้ิพากษามีฐานะเท่าเทียม

กนั 

หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของพนักงานอยัการ พนักงานอยัการแต่ละคนมีอ านาจฟ้อง

ด าเนินคดีอาญา (Kensatsuken) ในฐานะส านกังาน (Kanchou) หน่ึงเดียว ซ่ึงต่างกบัผูพ้ิพากษาซ่ึงมี

อ านาจอิสระโดยสมบูรณ์ การใช้อ านาจด าเนินคดีของพนักงานอยัการนั้น อยัการสูงสุดซ่ึงเป็น

                                                           
31 จาก กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญ่ีปุ่น : ในหนังสือประมวลสาระชุดวิชาการ

บริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง (น. 7-2), โดย ศิระ บุญภินนท,์ 2555, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยั      
ธรรมาธิราช. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

32 จาก งานอัยการของประเทศญ่ีปุ่น: ระบบอัยการสากล (น. 102), โดย ทวีศกัด์ิ ณ ตะกัว่ทุ่ง, (มปป),
กรุงเทพฯ: กองทุนสวสัดิการศูนยบ์ริการและวิชาการ กรมอยัการ. กองทุนสวสัดิการศูนยบ์ริการและวิชาการ   
กรมอยัการ เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 

33 จาก ระบบอัยการในต่างประเทศ: ในระบบอัยการสากล, (น. 44), โดย สุข เปรุนาวิน,  2526, 
กรุงเทพฯ: กองทุนสวสัดิการศูนยบ์ริการและวิชาการ กรมอยัการ. กองทุนสวสัดิการศูนยบ์ริการและวิชาการ   
กรมอยัการ เจา้ของลิขสิทธ์ิ.  
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ต าแหน่งสูงสุด อยัการทัว่ประเทศไดรั้บการจดัวางเป็นองค์กรท่ีเป็นหน่ึงเดียวตามล าดบัชั้น มีการ 

ใช้อ านาจฟ้องด าเนินคดีอาญาเป็นองค์กรเดียวแบ่งแยกมิได ้ซ่ึงเรียกว่า “หลกัความเป็นหน่ึงเดียว

ของพนกังานอยัการ”34  

(2) อ านาจควบคุมการสอบสวนของพนกังานอยัการ 

พนกังานอยัการมีหนา้ท่ีส าคญัในคดีอาญา คือ อ านาจฟ้องร้องสืบสวนสอบสวน การรับ

คดีของพนักงานอยัการไม่ว่าโดยการรับคดีเองโดยตรงหรือรับจากต ารวจสอบสวนส่งคดีให้35 

พนกังานอยัการรับคดีดว้ยตนเองโดยตรง กล่าวคือ กรณีท่ีพนกังานอยัการรับค าร้องทุกข ์กล่าวโทษ 

ค าร้องขอโดยตรง หรือผูต้อ้งหาเขา้มอบตวัต่อพนักงานอยัการ หรือกรณีท่ีพนักงานอยัการรู้เอง 

กล่าวคือ พนกังานอยัการรับรู้การกระท าความผิดอาญาดว้ยตนเองแลว้เขา้ท าการสอบสวน ทั้งสอง

กรณีเรียกว่าการรับคดีโดยปกติ36 แต่อยา่งไรก็ตามกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้พนกังานอยัการตอ้งท า

การสอบสวนทุกกรณีไป เวน้แต่วา่จะมีความจ าเป็นตอ้งท าการสอบสวนดว้ยตนเอง พนกังานอยัการ

ญ่ีปุ่นอาจจะมอบอ านาจให้เจา้พนักงานธุรการอยัการสอบสวนแทน การสอบสวนของพนกังาน

อยัการญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้โดยเจา้หน้าท่ีต ารวจด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จส้ิน แลว้

ส่งส านวนคดีนั้นมาให้พนักงานอยัการ เม่ือพนกังานอยัการเห็นว่ามีความจ าเป็นพนักงานอยัการ  

อาจด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้โดยด าเนินการสอบสวนเอง37หรือสั่งให้พนักงานสอบสวน

ด าเนินการให้38 แมว้า่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193 ไม่ไดก้  าหนดขอบเขต

วา่พนกังานอยัการมีอ านาจสอบสวนเพียงใด ซ่ึงในทางปฏิบติันั้นพนกังานอยัการมีอ านาจสอบสวน

ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปโดยปราศจากขอ้สงสัยและขอ้โตแ้ยง้39  

                                                           
34 จาก “อยัการญ่ีปุ่น” โดย ศิระ บุญภินนท์, (2541), บทบัณฑิตย์, 54 (4), น. 12. นิตยสารเนติบณัฑิตย 

สภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
35 จาก “กระทรวงยุติธรรมญ่ีปุ่น” โดย ศิระ บุญภินนท์, 2541, วารสารอัยการ, 21 (241), น. 3-24. 

นิตยสารส านกังานอยัการสูงสุด เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
36 กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศญ่ีปุ่น: ในหนังสือประมวลสาระชุดวิชาการบริหารงาน

ยติุธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง (น. 7-26). เล่มเดิม. 
37 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาญ่ีปุ่น มาตรา 191. 
38 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาญ่ีปุ่น มาตรา 193. 
39 งานอัยการของประเทศญ่ีปุ่น: ระบบอัยการสากล (น. 104). เล่มเดิม. 
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ประเทศญ่ีปุ่น ใชห้ลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ กล่าวคือ เฉพาะพนกังานอยัการเท่านั้น

เป็นผูมี้อ  านาจฟ้องคดีอาญา ผูเ้สียหายจะฟ้องคดีอาญาเองไม่ได้40 ซ่ึงเป็นระบบผูกขาดอ านาจการ

ฟ้องคดี เช่นเดียวกบักฎหมายในประเทศฝร่ังเศสและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท าให้พนกังาน

อยัการญ่ีปุ่นมีอ านาจเฉพาะ (Exclusive power) กล่าวคือ การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐนั้น พนักงาน

อยัการเป็นผูก้ระท า ซ่ึงก็หมายความว่า พนักงานอยัการซ่ึงเป็นข้าราชการนั้นเป็นตวัแทนของ

ประเทศ และพนักงานอยัการเท่านั้นเป็นผูรั้บผิดชอบในการฟ้องร้องซ่ึงเรียกหลักการเช่นน้ีว่า 

หลกัการผกูขาดการฟ้องร้อง ซ่ึงทั้งสองหลกัการดงักล่าวในประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถแยกออกจาก

กนัได ้จึงเรียกไดว้า่ หลกัอ านาจเฉพาะในการฟ้องของพนกังานอยัการ41 

3.3.2 บทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน 

กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นมีการให้ความหมายของค าว่าเด็กไวแ้ตกต่างกันไปตาม

วตัถุประสงคข์องกฎหมายนั้นๆ ซ่ึงใน The Penal Code ให้ความหมายของเด็กไวคื้อ เด็กท่ีมีอายุต ่า

กวา่ 14 ปี จะไม่อยูภ่ายใตก้ารลงโทษทางอาญา42 ส่วน The Juvenile Act ไดก้ าหนดอายุของเด็กท่ีจะ

ไดรั้บการคุม้ครองไวคื้อ บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี43  

กระบวนการสอบสวนนั้นพนกังานอยัการมีบทบาทในคดีอาญาตั้งแต่เร่ิมมีการกระท า

ความผดิจนกระทัง่ถึงการบงัคบัคดี ในส่วนของการสอบสวนมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจและพนกังานอยัการ

เป็นเจ้าหน้าท่ีหลัก เม่ือมีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องถ่ินจะเป็น

ผู ้รับผิดชอบเบ้ืองต้นในการสอบสวนคดีอาญาทุกประเภทในจังหวดันั้ นๆ แล้วรายงานต่อ    

พนักงานอยัการ โดยส านกังานอยัการจะมอบหมายให้พนักงานอยัการคนหน่ึงรับผิดชอบคดีซ่ึง

ในทางปฏิบติัแล้วพนักงานอยัการและต ารวจจะร่วมมือกันสอบสวนจนแล้วเสร็จ ซ่ึงเดิมเม่ือปี    

ค.ศ. 1880 พนักงานอยัการญ่ีปุ่นมีเพียงอ านาจร้องขอให้มีการสอบสวนคดีอาญาแต่ไม่มีอ านาจ
                                                           

40 จาก การควบคุมดุลพินิจอยัการในประเทศญ่ีปุ่นและการน าระบบการควบคุมดุลพินิจอยัการมาใช ้   
ในประเทศไทย: เอกสารทางวิชาการเร่ืองการตรวจสอบค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  (น. 8-18), โดย ศิระ    
บุญภินนท,์ 2540, กรุงเทพฯ: สถาบนักฎหมายอาญา. ลิขสิทธ์ิ 2540 โดยสถาบนักฎหมายอาญา. 

41 แหล่งเดิม. (น. 18). 
42 The Penal Code  Article 41. (Infancy).  
An act of a person less than 14 years of age is not  punishable. 
43 The Juvenile Act in Japan: Article 2 (1) In this Act, the term "Juvenile" refers to a person under    

20 years of age; the term "Adult" refers to a person of 20 years of age or older. 
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สอบสวนเอง จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ. 1897-1916 พนักงานอยัการเร่ิมมีบทบาทในการสอบสวน

คดีอาญามากข้ึน เน่ืองจากประชาชนตอ้งการให้มีการฟ้องคดีเม่ือพยานหลกัฐานต่างๆ ซ่ึงรวบรวม

มานั้นเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนว่าจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผิด44 รวมถึงพนกังานอยัการเป็นผูอ้  านวย

ความยติุธรรม และมีอ านาจฟ้องคดีอาญาตามระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ เอกชนฟ้องคดีอาญาเอง

ไม่ได ้

เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะเป็นผูเ้ร่ิมตน้สอบสวนคดีอาญา พนกังานอยัการอาจท าการสอบสวน

ได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการเสริมการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยการสอบค าให้การของ

ผูเ้สียหายหรือพยาน และแนะน าใหต้  ารวจท าการรวบรวมพยานหลกัฐานต่อไป นอกจากน้ีพนกังาน

อยัการอาจเร่ิมตน้คดีและท าการสอบสวนเองจนเสร็จส้ินโดยไม่ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีต ารวจก็ได้45  

การสอบสวนผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก จะตอ้งกระท าโดยได้รับความเห็นของ

พนกังานอยัการและท่ีปรึกษาของผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก และจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะของ

อาชญากรรม อายุของผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก สภาพทางร่างกายและจิตใจ ความสัมพนัธ์

รวมถึงพฤติการณ์ท่ีถูกกล่าวหาหรือพฤติการณ์อ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้ผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กมี

ความรู้สึกกดดนัทางดา้นจิตใจในขณะท่ีมีการถามปากค า46 และการสอบสวนผูเ้สียหายหรือพยาน  

ท่ีเป็นเด็กจะต้องอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก รวมถึงการ

                                                           
44  การถามปากค าเดก็ในฐานะผู้ต้องหาในช้ันสอบสวน (น. 71). เล่มเดิม. 
45 จาก “โครงสร้างกระทรวงยุติธรรมและงานอยัการของญ่ีปุ่น” โดย โทโมโกะ อากาเนะ, 2541,         

บทบัณฑิตย,์ 54 (2), น.152. นิตยสารเนติบณัฑิตยสภา เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
46 The Code of Criminal Procedure Article 157-3. 
(1) In the examination of a witness the court may, after hearing the opinions of the public prosecutor 

and the accused or his/her counsel, when, taking into account the nature of the crime, the witness's age,    
mental or physical condition, relationship with the accused or other circumstances that the witness is likely      
to feel pressure and his/her peace of mind is likely to be seriously harmed while testifying in the presence of       
the accused and when the court believes it to be appropriate, take measures so that the accused and the    
witness cannot discern the state of the other either from one side or from both sides; provided, however, that 
measures to make it impossible for the accused to discern the state of the witness may only be taken when 
counsel is present. 
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สอบสวนของผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กนั้นอาจใช้อุปกรณ์ในการส่ือสารโดยการส่งภาพและ

เสียงตามมาตรา 157-4 ในกรณีดงัต่อไปน้ีคือ47 

 (1) ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือการพยายามของการก่ออาชญากรรมใน 

มาตรา 176-178, 181, 225 เฉพาะกรณีท่ีจ ากดัในความผิดฐานอนาจารหรือความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเราตามวรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 (2) ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมท่ีบญัญติัไวใ้นวรรค (1) ของมาตรา 60 หรือใน

วรรค (2) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรา (ix) ของวรรค (1) ของมาตรา 34 ของพระราชบญัญติัสวสัดิการเด็ก 

(พระราชบญัญติัฉบบัท่ี 164, 1947) หรือมาตรา 4-8 ของพระราชบญัญติัการปราบปรามท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกเด็กและการการคุม้ครองเด็ก (พระราชบญัญติัฉบบัท่ี 512, 1999) 

กระบวนการสอบสวนคดี เด็ก  พนักงานอัยการต้องทบทวนและตรวจสอบ

พยานหลกัฐานท่ีต ารวจส่งมาให้อีกคร้ังอย่างละเอียด ถ้าพนักงานอยัการเห็นว่าเป็นการจ าเป็น 

พนักงานอยัการอาจให้ค  าแนะน าในการสอบสวนคดีของต ารวจท่ีเก่ียวข้องกับการสืบสวนได ้     

เช่น การให้ค  าแนะน าไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและ

                                                           
47 The Code of Criminal Procedure Article 157-4. 
1. In the examination of a witness prescribed in the following items, the court may, when it    believes 

it to be appropriate, after hearing the opinions of the public prosecutor and the accused or his/her counsel,    
have the witness be present in a place other than the place where the judge and other persons concerned in      
the case are present for examination of the witness (limited to the same premises), and  examine the  witness in   
a way using devices that allow recognition of the state of the other and communication by transmission of 
visual images and sound: 

(1) The victim of the crimes or attempts of the crimes provided for in Articles 176 to 178, 181, 225 
(limited to cases with the purpose of indecency or marriage; the same shall apply in this item hereinafter), 
paragraph (1) (limited to cases with the purpose of accessory to the person who commits the crime provided   
for in Article 225) or paragraph (3) (limited to cases with the purpose of indecency) of Article 227, or the first 
sentence of Article 241 of the Penal Code. 

(2) The victim of the crimes provided for in paragraph (1) of Article 60 or in paragraph (2)   
pertaining to item (ix) of paragraph (1) of Article 34 of the Child Welfare Act (Act No. 164, 1947), or Articles   
4 to 8 of the Act on Punishing Activities Relating to Child Prostitution and Child Pornography and the   
Protection of Children (Act No. 512, 1999). 
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เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการฟ้องร้อง และยงัสามารถออกค าสั่งท่ีเห็นว่าเป็นการจ าเป็นให้

เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหค้วามร่วมมือในการสืบสวน48 

 การสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาของญ่ีปุ่นนั้น จะต้องมีการสอบสวนโดยใช้

วิธีการบนัทึกภาพและเสียงเพื่อสามารถน าไปใช้ประกอบในการพิจารณาคดีของศาล และเพื่อ

ประโยชน์ของผูเ้สียหายหรือพยานโดยเฉพาะเด็ก ซ่ึงมีความอ่อนแอทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  

ถ้าจะให้ตอบค าถามซ ้ าๆอาจท าให้เด็กเกิดความหวาดกลัวได้ ซ่ึงในประเทศญ่ีปุ่นนั้นค านึงว่า       

เด็กเป็นส่ิงบริสุทธ์ิ ควรห่างไกลจากศาลมากท่ีสุด เพราะในความคิดของเด็กนั้น ศาลเป็นสถานท่ี    

ท่ีน่ากลวั และน่าหวัน่เกรง49 

 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามกฎหมายในต่างประเทศแล้วจะพบว่า ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือแมก้ระทัง่ประเทศญ่ีปุ่น ลว้นเป็นประเทศท่ีใช้

ระบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐทั้งส้ิน ซ่ึงประเทศทั้งสามน้ีได้ให้ความส าคญักบักระบวนการ

สอบสวนโดยการก าหนดบทบาทของพนกังานอยัการให้เป็นผูเ้ร่ิมตน้คดี และมีอ านาจหนา้ท่ีในการ

ด าเนินการสอบสวนดว้ยตนเอง หรือมอบอ านาจให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจท าการสอบสวนแทนก็ได ้แต่

ใหอ้ยูภ่ายใตค้  าสั่งของพนกังานอยัการโดยพนกังานอยัการเป็นผูก้  าหนดทิศทางการสอบสวน 
 

 

                                                           
48 The Code of Criminal Procedure Article 193.  
(1) A public prosecutor may, within his/her jurisdiction, give necessary general instructions to   

judicial police officials regarding their investigation. Such instructions shall be given by setting forth general 
standards for a fair investigation and other matters necessary for the fulfillment of prosecution. 

(2) A public prosecutor may, within his/her jurisdiction, also issue to judicial police officials such 
general orders as are necessary for them to cooperate in investigations. 

(4) In the case of the preceding three paragraphs, judicial police officials shall follow the    
instructions and orders of the public prosecutor. 

49 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาญ่ีปุ่น มาตรา 157-3. 
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บทที ่4 
วเิคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพนักงานอยัการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ที่เป็นเดก็ในช้ันสอบสวนตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
 อ ำนำจสอบสวนถือเป็นอ ำนำจท่ีส ำคญัมำกในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เพรำะ
กำรสอบสวนถือเป็นตน้ธำรของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เม่ือมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดข้ึน
และมีผูแ้จ้งควำมหรือร้องทุกข์ให้ด ำเนินคดีอำญำ พนักงำนสอบสวนจะต้องท ำกำรรวบรวม
พยำนหลกัฐำนเพื่อพิสูจน์ควำมผิด ระบบกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทยนอกจำกจะแยก
กำรสืบสวนจบักุมออกจำกกำรสอบสวนแล้ว ยงัแบ่งแยกกำรสอบสวนออกจำกกำรฟ้องร้องคดี  
ดว้ย  ซ่ึงมีผลเท่ำกบักำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำท่ีของพนกังำนสอบสวนออกจำกอ ำนำจหน้ำท่ีของ
พนักงำนอยักำร ซ่ึงพนักงำนอยักำรไทยไม่มีอ ำนำจท ำกำรสอบสวนหรือควบคุมกำรสอบสวน 
ในขณะท่ีระบบกำรด ำเนินคดีอำญำของประเทศต่ำงๆ ส่วนใหญ่ในโลกนั้นจะถือวำ่กำรสอบสวนกบั
กำรฟ้องร้องคดีเป็นกระบวนกำรเดียวแบ่งแยกไม่ได ้ดงันั้น พนกังำนอยักำรในประเทศเหล่ำนั้นจึง
เป็นผูรั้บผิดชอบก ำกบัดูแลกำรสอบสวนตั้งแต่ไดรั้บแจง้ว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดข้ึน รวมทั้งมี
อ ำนำจสอบสวนดว้ยตนเองและในท่ีสุดก็จะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจวำ่จะฟ้องร้องคดีหรือไม่ดว้ย1 

ระบบกำรด ำเนินคดีอำญำของไทยนั้นพนักงำนอยักำรไม่มีอ ำนำจเขำ้ไปมีส่วนเก่ียว  
ขอ้งกบักำรสอบสวน พนกังำนอยักำรไทยจะเร่ิมตน้กำรปฏิบติังำนของตนต่อเม่ือกำรสอบสวนของ
พนกังำนสอบสวนเสร็จส้ิน แลว้ส่งส ำนวนกำรสอบสวนไปให้พนกังำนอยักำร พนกังำนอยักำรจึง
เร่ิมกำรปฏิบติังำนในอ ำนำจหน้ำท่ีของตนได้ 2 โดยเฉพำะกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้น
จ ำ เ ป็นอย่ำงยิ่ ง ท่ีจะต้องก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรมีบทบำทในกำรสอบสวน เ น่ืองจำก        
พนักงำนอยักำรเป็นผูฟ้้องร้องคดีต่อศำลจึงต้องมีส่วนรับรู้ตั้ งแต่กำรเร่ิมต้นคดี แต่กฎหมำยท่ี 
บญัญติัในเร่ืองกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้นพบปัญหำว่ำยงัไม่มีควำมชัดเจนในเร่ืองของ
บทบำทและหน้ำท่ีของพนักงำนอยักำร และท่ีส ำคญัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กอำจจะไม่ได้รับควำม

                                                           
1 จำก “กำรสอบสวน มำตรกำรบังคับในคดีอำญำ” คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3            

(น. 12), โดย อุทยั อำทิเวช, 2555, กรุงเทพฯ: ว.ีเจ.พร้ินติ้ง. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยส ำนกัพิมพว์.ีเจ.พร้ินติ้ง. 
2 หนำ้เดิม.  
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คุม้ครองตำมสิทธิของเด็กท่ีกฎหมำยก ำหนดไวอ้ยำ่งเพียงพอ จึงมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งศึกษำถึงปัญหำ
ดงัจะกล่ำวต่อไปน้ี 

 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็นเด็กตาม           
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 133 ทว ิวรรคหน่ึง 
 ประเทศไทยจดัอยู่ในประเทศท่ีใช้ระบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ3 ซ่ึงเป็นระบบท่ี  

เน้นให้องค์กรในกระบวนกำรยุติธรรมทุกองค์กรตอ้งท ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมจริงในคดีตั้งแต่

เร่ิมตน้คดี และเพื่อให้กำรด ำเนินคดีของรัฐบรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ

และได้รับควำมเช่ือถือศรัทธำจำกสำธำรณชน กระบวนกำรสอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำน

ทั้ งหลำยจึงต้องด ำเนินไปด้วยควำมรับผิดชอบของเจ้ำพนักงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย 

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำจึงตอ้งมีเจำ้พนักงำนในแต่ละองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรใช้อ ำนำจ   

ในแต่ละขั้นตอนท่ีตอ้งมีกฎหมำยรองรับและบญัญติัไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อประโยชน์ในกำรใชอ้ ำนำจ

โดยไม่ซ ้ ำซ้อนและสำมำรถใช้อ ำนำจไดอ้ย่ำงเต็มท่ี กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของเจำ้พนกังำนใน

กระบวนกำรยุติธรรมจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องก ำหนดให้ชัดเจนเพื่ออ ำนำจในกำร

ปฏิบติักำร โดยเฉพำะเร่ืองเก่ียวกบัอ ำนำจในกำรสอบสวน ถือเป็นอ ำนำจท่ีมีควำมส ำคญัมำกใน

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ในขณะท่ีประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทยแบ่ง 

แยกกำรสอบสวนและกำรฟ้องร้องออกจำกกัน ซ่ึงก็มีผลเท่ำกับกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำท่ีของ

พนกังำนสอบสวนออกจำกอ ำนำจหน้ำท่ีของพนกังำนอยักำร ส่วนระบบกำรด ำเนินคดีอำญำของ

ประเทศต่ำงๆ ส่วนใหญ่จะถือว่ำ กำรสอบสวนและกำรฟ้องร้องคดีเป็นกระบวนกำรท่ีตอ้งด ำเนิน 

ไปในทิศทำงเดียวกนั ดงันั้น พนกังำนอยักำรของประเทศเหล่ำนั้นจึงเป็นผูรั้บผิดชอบก ำกบัดูแล 

กำรสอบสวนตั้งแต่เวลำเร่ิมตน้ของคดี รวมทั้งมีอ ำนำจท ำกำรสอบสวนดว้ยตนเองไดอี้กดว้ย4 

 กำรด ำเนินคดีอำญำในประเทศไทยเป็นกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้

ขำ้งตน้เช่นเดียวกบักำรด ำเนินคดีอำญำของประเทศในภำคพื้นยุโรป แต่อำจจะแตกต่ำงกนัในกรณี

                                                           
3 การให้ถ้อยค าของบุคคลในฐานะพยานในช้ันเจ้าพนักงาน: ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม (น. 259). เล่ม

เดิม. 
4 การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 (น. 12-13).      

เล่มเดิม. 
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กำรด ำเนินคดีอำญำของประเทศในภำคพื้นยโุรปนั้น พนกังำนอยักำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเร่ิมคดีอำญำเอง

ไดห้รือมีอ ำนำจสอบสวนคดีอำญำได ้แต่กำรด ำเนินคดีอำญำในประเทศไทยพนกังำนสอบสวนซ่ึง

เป็นเจำ้พนกังำนต ำรวจ เป็นผูมี้อ  ำนำจหน้ำท่ีในกำรเร่ิมด ำเนินคดีอำญำหรือสอบสวนคดีอำญำ แต่

กำรด ำเนินคดีอำญำของพนักงำนสอบสวนนั้นก็ตอ้งถือว่ำเป็นกำรด ำเนินคดีอำญำเพื่อพนักงำน

อยักำร5  

 กฎหมำยท่ีบังคับใช้ในกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในคดีอำญำ คือประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึง6 ก ำหนดให้มีสหวิชำชีพเขำ้ร่วมในกำร

สอบสวนเด็กเพื่อคุม้ครองสิทธิและค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับ ได้แก่ นักจิตวิทยำหรือ    

นกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังำนอยักำรจะตอ้งเขำ้ร่วมในกำรสอบสวนเด็กดว้ย 

ซ่ึงเหตุผลดำ้นหลกักฎหมำยอนัเป็นท่ีมำของกำรใหค้วำมคุม้ครองกำรสอบปำกค ำเด็ก มีรำกฐำนจำก

แนวควำมคิดของกำรให้ควำมคุม้ครองสิทธิเด็กในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตน ตำมอนุสัญญำว่ำ

ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ข้อ 12 ท่ีว่ำ รัฐภำคีจะประกันแก่เด็กท่ีสำมำรถมีควำมคิดเห็นเป็นของ 

ตนเองไดแ้ลว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นเหล่ำนั้นโดยเสรีในทุกๆเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก 

ทั้งน้ีควำมเห็นดงักล่ำวของเด็ก จะไดรั้บกำรพิจำรณำตำมสมควรแก่อำยุ และวุฒิภำวะของเด็กนั้น 

และเพื่อควำมมุ่งประสงค์น้ี  เด็กจะได้รับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโอกำสท่ีจะมีสิทธิ  มีเสียงใน

                                                           
5 จำก วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 26), โดย คณิต ณ นคร, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดย 

ส ำนกัพิมพว์ญิญูชน. 
6 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึง “ในคดีควำมผิดเก่ียวกบัเพศ 

ควำมผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่ำงกำยอนัมิใช่ควำมผิดท่ีเกิดจำกกำรชุลมุนต่อสู้ ควำมผิดเก่ียวกบัเสรีภำพ ควำมผิด  
ฐำนกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน    
และปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคำ้    
หญิงและเด็ก ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำนบริกำร หรือคดีควำมผิดอ่ืนท่ีมีอตัรำโทษจ ำคุก ซ่ึงผูเ้สียหำย    
หรือพยำนท่ีเป็นเด็กอำยุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ กำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กอำยุไม่เกิน            
สิบแปดปี ให้พนกังำนสอบสวนแยกกระท ำเป็นส่วนสัด ในสถำนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยำ
หรือนักสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงำนอยักำรร่วมอยูด่ว้ยในกำรถำมปำกค ำเด็กนั้น และใน
กรณีท่ีนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ เห็นว่ำกำรถำมปำกค ำเด็กคนใดหรือค ำถำมใดอำจจะมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่ำงรุนแรง ให้พนักงำนสอบสวนถำมผ่ำนนกัจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์  
เป็นกำรเฉพำะตำมประเด็นค ำถำมของพนกังำนสอบสวน โดยมิให้เด็กไดย้ินค ำถำมของพนักงำนสอบสวนและ
หำ้มมิใหถ้ำมเด็กซ ้ ำซอ้นหลำยคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร” 
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กระบวนกำรยุติธรรม และกำรคุม้ครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดย 

ผ่ำนทำงผูแ้ทนหรือองค์กรท่ีเหมำะสม ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบวิธีปฏิบติัตำมกฎหมำย

ภำยใน ซ่ึงถือเป็นกำรให้หลกัประกนัแก่เด็กท่ีมีควำมคิดเห็นเป็นของตนเองไดแ้ลว้ มีสิทธิเสรีภำพ

ในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตน โดยเฉพำะกบักระบวนกำรยติุธรรมท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก7 

 บทบญัญติัของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กและหลกักฎหมำยไทยดงักล่ำว เด็กท่ีตกเป็น

ผูเ้สียหำยย่อมได้รับกำรคุม้ครองในกำรท่ีจะสำมำรถให้กำรอย่ำงเสรีตำมควำมเห็นของตนและ

กระบวนกำรในกำรค้นหำควำมจริงนั้นจะต้องให้ควำมเคำรพต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์และ

ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง และกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก สภำพปัญหำ

ขอ้เท็จจริงอนัน ำไปสู่ควำมจ ำเป็นในกำรให้ควำมคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในคดีอำญำนั้น เกิด

จำกปัญหำอำชญำกรรมซ่ึงไดก้ระท ำต่อเด็กนัน่เอง โดยเฉพำะกำรทำรุณกรรมทำงดำ้นร่ำงกำย ทำง

จิตใจ และทำงเพศ ซ่ึงไดท้วีควำมรุนแรงและขยำยตวัมำกข้ึน และเด็กเหล่ำน้ีก็ตกเป็นเหยื่อและมี

สภำพเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรมเหล่ำน้ีสูง โดยเฉพำะกำรกระท ำควำมผิดทำงเพศ เป็นตน้  

ทั้งน้ีโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส ำคญัดว้ย 

ก่อนท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 133 ทวิ8 

เดิมกำรถำมปำกค ำเด็กอำยุยงัไม่เกินสิบแปดปีในฐำนะเป็นผูเ้สียหำยหรือพยำนในชั้นสอบสวน 

กฎหมำยไดก้ ำหนดวิธีปฏิบติักำรถำมปำกค ำไวเ้ช่นเดียวกบักำรถำมปำกค ำกรณีทัว่ไป จึงเป็นเร่ือง   

ท่ีกฎหมำยละเลยไม่ให้ควำมคุ้มครองผู ้เสียหำยหรือพยำนซ่ึงเป็นเด็กในคดีอำญำ คงมีเพียง

ขอ้ก ำหนดไวแ้ต่เฉพำะในเร่ืองท่ีพยำนซ่ึงเป็นเด็กอำยุไม่เกินสิบส่ีปีไม่ตอ้งสำบำนตนก่อนเบิกควำม

เท่ำนั้น ส่วนในเร่ืองอ่ืนก็จะเป็นประเด็นปัญหำควำมสำมำรถของเด็กในกำรเป็นพยำนและควำม

น่ำเช่ือถือของพยำนเด็กวำ่จะมีน ้ำหนกัมำกนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัค ำใหก้ำรของพยำนทัว่ไป9 
                                                           

7 อนุสญัญำวำ่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 12. 
8 พระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542 มำตรำ 

133 ทวิ “ในคดีท่ีมีอตัรำโทษจ ำคุกอยำ่งสูงตั้งแต่สำมปีข้ึนไป หรือในคดีท่ีมีอตัรำโทษจ ำคุกอยำ่งสูงไม่ถึงสำมปี
และผูเ้สียหำยหรือพยำนซ่ึงเป็นเด็กร้องขอ หรือในคดีท ำร้ำยร่ำงกำยเด็กอำยไุม่เกินสิบแปดปี กำรถำมปำกค ำเด็ก
ไวใ้นฐำนะเป็นผูเ้สียหำยหรือพยำน ให้แยกกระท ำเป็นส่วนสัดในสถำนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็กและให้มี
นกัจิตวทิยำ หรือนกัสงัคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังำนอยักำรเขำ้ร่วมในกำรถำมปำกค ำนั้นดว้ย” 

9 จำก ปัญหำและขอ้พิจำรณำกรณีเด็กเป็นพยำนในคดีอำญำ, 2539, โดย สุพิศ ประณีตพลกรัง, ดุลพาห, 
(43) 4, น. 24-28. นิตยสำรกระทรวงยติุธรรม เจำ้ของลิขสิทธ์ิ. 
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อย่ำงไรก็ดีหำกผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กตอ้งมำให้กำรในชั้นสอบสวนเด็กเหล่ำน้ี

อำจไดรั้บควำมเสียหำยต่อจิตใจหรือช่ือเสียงอนัเกิดจำกกระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำ  ซ่ึงมุ่งเน้นท่ี 

จะคน้หำควำมจริงและให้ควำมคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่ำวหำมำกกว่ำผูเ้สียหำยและพยำน ทั้งท่ี

สภำพจิตใจของเด็กเหล่ำน้ีก็ไม่ไดแ้ตกต่ำงไปจำกเด็กท่ีเป็นผูต้อ้งหำหรือจ ำเลย และในบำงคดีซ่ึง

เป็นควำมผิดเก่ียวกบัเพศหรือกำรทำรุณกรรมเด็ก สภำพจิตใจของเด็กเหล่ำน้ีกลบัจะตอ้งไดรั้บกำร

ดูแลมำกกว่ำในกรณีอ่ืนและหำกปล่อยให้มีกำรด ำเนินกำรเช่นเดียวกบักำรสืบพยำนในคดีอำญำ

ทัว่ไป เด็กเหล่ำน้ีจะได้รับผลกระทบต่อจิตใจมำกข้ึน เท่ำกบักระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำได้

ซ ้ ำเติมควำมเสียหำยและควำมเจบ็ปวดแก่จิตใจของเด็ก10 และไม่ไดค้  ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

เด็กเป็นส ำคญั 

พนกังำนอยักำรจะมีบทบำทเพียงรับส ำนวนกำรสอบสวนท่ีพนกังำนสอบสวนท ำกำร

สอบสวนเสร็จส้ินแลว้จำกนั้นพนกังำนอยักำรจึงจะพิจำรณำมีค ำสั่งทำงคดีดงักล่ำวขำ้งตน้ ต่อมำ

หลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้มีกำรปฏิรูปกระบวนกำร

ยุติธรรมทำงอำญำ โดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของบุคคล รวมทั้ งกำร

คุม้ครองเด็กจำกกำรปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม จึงไดมี้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำมำตรำ 133 ทวิ11 โดยมีกำรบญัญติัเพิ่มบทบำทให้พนักงำนอยักำรมีส่วนร่วมในกำร

คุม้ครองเด็กอำยไุม่เกินสิบแปดปีในชั้นสอบสวนหลำยประกำร และกำรก ำหนดให้พนกังำนอยักำร

มีส่วนร่วมในกำรสอบสวนคดีชนัสูตรพลิกศพเพื่อคุม้ครองสิทธิในชีวติของผูต้ำยดว้ยเช่นกนั12 

กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนก็คือ กำรตรวจสอบว่ำควำมจริงในเร่ืองนั้นเป็น

อยำ่งไร ดว้ยเหตุน้ีเองประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 13113 และประมวลกฎหมำย

                                                           
10 จำก มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุม้ครองเด็กท่ีเป็นเหยื่ออำชญำกรรมทำงเพศ , 2540, โดย คะนึง      

ฦำไชย, บทบัณฑิตย์, 53, น. 2-3. นิตยสำรเนติบณัฑิตยสภำ เจำ้ของลิขสิทธ์ิ. 
11 พระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542. 
12 บทบาทของพนักงานอัยการท่ีมีต่อการเข้าร่วมการสอบสวนเดก็ในคดีอาญา (น.110). เล่มเดิม. 
13 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 131 “ ให้พนกังำนสอบสวนรวบรวมหลกัฐำนทุก

ชนิดเท่ำท่ีสำมำรถจะท ำได ้เพ่ือประสงคจ์ะทรำบขอ้เท็จจริงและพฤติกำรณ์ต่ำงๆ อนัเก่ียวกบัควำมผิดท่ีถูกกล่ำวหำ 
เพื่อจะรู้ตวัผูก้ระท ำผิด และพิสูจน์ใหเ้ห็นควำมผิดหรือควำมบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหำ” 
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วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 13814 จึงก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนรวบรวมหลกัฐำนทุกชนิด  

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นควำมผิดหรือบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหำ รวมทั้งเพื่อทรำบถึงควำมเป็นมำแห่งชีวิตและ

ควำมประพฤติอนัเป็นอำจิณของผูต้้องหำ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำพนักงำนสอบสวนต้องรวบรวม

หลกัฐำนทั้งท่ีเป็นผลร้ำยและผลดีแก่ผูต้อ้งหำ รวมทั้งขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในกำร

ด ำเนินคดีต่อไปของพนกังำนอยักำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คือตอ้งรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีพนกังำนอยักำร

สำมำรถอำจใชป้ระกอบดุลพินิจในกำรสั่งคดี รวมตลอดถึงกำรท่ีพนกังำนอยักำรจะสำมำรถใชใ้น

กำรแถลงต่อศำลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของศำลในกำรท่ีจะลงโทษจ ำเลยไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบั

ควำมผดิท่ีจ ำเลยกระท ำ15 ในส่วนของพนกังำนอยักำรนั้น ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

มำตรำ 143 ก็บญัญติัให้อ ำนำจพนักงำนอยักำรท่ีจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้พนักงำน

สอบสวนส่งพยำนคนใดมำใหเ้พื่อสั่งต่อไปได ้บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัพนกังำนสอบสวนและพนกังำน

อยักำรดงัท่ีได้กล่ำวมำนั้นแสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำ เจำ้พนักงำนของรัฐทั้งสองจะตอ้งด ำเนิน    

คดีโดยควำมรอบคอบและเท่ียงธรรม กล่ำวคือ จะต้องมีควำมเป็นภำวะวิสัย16 (Objectivity)          

อย่ำงแทจ้ริง พนักงำนสอบสวนอำจจะเขำ้ใจบทบำทของตนคลำดเคล่ือนไป กล่ำวคือ พนักงำน

สอบสวนเขำ้ใจว่ำ ตนมีหน้ำท่ีตอ้งรวบรวมพยำนหลกัฐำนท่ีเป็นผลร้ำยแก่ผูต้อ้งหำเท่ำนั้น ส่วน

พยำนหลกัฐำนท่ีเป็นผลดีกบัผูต้อ้งหำนั้นพนกังำนสอบสวนอำจมองขำ้มไป จึงท ำให้หลกักฎหมำย

กบัทำงปฏิบติัในวธีิพิจำรณำควำมอำญำเกิดควำมไม่ตรงกนั17  

 ดงัจะเห็นได้จำกประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึง    

ท่ีก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี18โดยก ำหนดให้มี

                                                           
14 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 138 “พนกังำนสอบสวนมีอ ำนำจสอบสวนเองหรือ

ส่งประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทรำบควำมเป็นมำแห่งชีวติและควำมประพฤติอนัเป็นอำจิณของผูต้อ้งหำ แต่ตอ้งแจง้
ใหผู้ต้อ้งหำทรำบขอ้ควำมทุกขอ้ท่ีไดม้ำ” 

15 วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 27). เล่มเดิม. 
16 แหล่งเดิม. (น. 27). 
17 แหล่งเดิม. (น. 30). 
18 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึง “ในคดีควำมผิดเก่ียวกบัเพศ 

ควำมผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่ำงกำยอนัมิใช่ควำมผิดท่ีเกิดจำกกำรชุลมุนต่อสู้ ควำมผิดเก่ียวกบัเสรีภำพ ควำมผิด  
ฐำนกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน    
และปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคำ้    
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นกัจิตวทิยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอและพนกังำนอยักำรร่วมอยูด่ว้ยในกำรถำม

ปำกค ำ เพื่อให้เด็กไดรั้บควำมคุม้ครองและป้องกนัควำมเสียหำยท่ีมีต่อจิตใจเด็กจำกกระบวนกำร

ยุติธรรม แต่กำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้พนกังำนอยักำรเขำ้มำร่วมในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็น

เด็กนั้น กฎหมำยไม่ไดบ้ญัญติัใหเ้ป็นบทบงัคบัเด็ดขำดวำ่พนกังำนอยักำรจะตอ้งเขำ้ร่วมสอบปำกค ำ

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในทุกกรณีไป รวมถึงปัญหำในเร่ืองควำมไม่ชดัเจนของบทบำทพนกังำนอยักำร

ในกำรเขำ้ร่วมสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงกำรสอบปำกค ำแต่ละคดีพนกังำนสอบสวนจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในกำรสอบสวนจึงเท่ำกบัว่ำกฎหมำยมิไดมี้เจตนำรมณ์ท่ีจะให้พนกังำนอยักำรเขำ้มำ   

มีบทบำทในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กแทนพนักงำนสอบสวน แต่คงเข้ำมำในฐำนะ   

พนกังำนอยักำรท่ีเขำ้มำร่วมกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก โดยกำรด ำเนินกำรของพนกังำน

สอบสวน เพื่อให้มีกำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไดค้รบถว้นและสำมำรถท่ีจะน ำสืบไดใ้นชั้น

พิจำรณำเท่ำนั้น  

 ดงันั้นพนักงำนอยักำรจึงไม่มีบทบำทท่ีจะถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได้โดยตรง    

จึงก่อให้เกิดปัญหำตำมมำว่ำ กำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้พนักงำนอยักำรเขำ้ร่วมกำรสอบปำกค ำ

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้น พนกังำนอยักำรจะมีอ ำนำจท ำกำรสอบสวนเองหรือจะก ำหนดประเด็นหรือ

ก ำหนดทิศทำงให้พนักงำนสอบสวนท ำกำรสอบสวนไปตำมแนวทำงท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นท่ีจะต้อง

น ำเสนอขอ้เท็จจริงต่อศำลไดห้รือไม่ หรือหำกพบวำ่พนกังำนสอบสวนไม่ไดด้ ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึงแลว้ พนกังำนอยักำรจะมี

สิทธิสั่งกำรให้พนกังำนสอบสวนด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งไดห้รือไม่เพียงใด หรือเม่ือมีกำรสั่งกำรให้

พนกังำนสอบสวนด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งแลว้ แต่พนกังำนสอบสวนกลบัเพิกเฉย พนกังำนอยักำรจะ

                                                                                                                                                                      

หญิงและเด็ก ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำนบริกำร หรือคดีควำมผิดอ่ืนท่ีมีอตัรำโทษจ ำคุก ซ่ึงผูเ้สียหำย    
หรือพยำนท่ีเป็นเด็กอำยุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ กำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กอำยุไม่เกิน            
สิบแปดปี ให้พนกังำนสอบสวนแยกกระท ำเป็นส่วนสัด ในสถำนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็ก และให้มีนกัจิตวิทยำ
หรือนักสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงำนอยักำรร่วมอยูด่ว้ยในกำรถำมปำกค ำเด็กนั้น และใน
กรณีท่ีนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ เห็นว่ำกำรถำมปำกค ำเด็กคนใดหรือค ำถำมใด อำจจะมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่ำงรุนแรง ให้พนักงำนสอบสวนถำมผ่ำนนกัจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์  
เป็นกำรเฉพำะตำมประเด็นค ำถำมของพนกังำนสอบสวน โดยมิให้เด็กไดย้ินค ำถำมของพนักงำนสอบสวนและ
หำ้มมิใหถ้ำมเด็กซ ้ ำซอ้นหลำยคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร” 
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มีสิทธิด ำเนินกำรแกไ้ขต่อปัญหำดงักล่ำวน้ีไดห้รือไม่อยำ่งไร หรือจะตอ้งใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำยใน

ภำยหลงั เม่ือไดรั้บมอบส ำนวนกำรสอบสวนจำกพนกังำนสอบสวนแลว้จึงสั่งใหพ้นกังำนสอบสวน

ด ำเนินกำรใหม่ให้ถูกตอ้ง ซ่ึงอำจจะก่อให้เกิดปัญหำข้ึนไดว้ำ่เด็กจะตอ้งถูกสอบปำกค ำซ ้ ำซ้อนอีก

คร้ัง อนัจะเป็นกำรสร้ำงควำมบอบช ้ ำทำงจิตใจให้แก่เด็กเป็นอยำ่งยิ่ง จำกกำรท่ีพนกังำนสอบสวน

ท ำกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเพียงเพื่อท่ีจะรวบรวมพยำนหลกัฐำนทุกชนิด เพื่อพิสูจน์ให้

เห็นควำมผดิหรือบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหำ ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่พนกังำนสอบสวนตอ้งรวบรวมหลกัฐำน

ทั้งท่ีเป็นผลร้ำยและผลดีแก่ผูต้อ้งหำ รวมทั้งขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินคดี

ต่อไปของพนกังำนอยักำร โดยไม่ค  ำนึงถึงตวัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กว่ำจะไดรั้บกำรกระทบกระเทือน

ทำงจิตใจอย่ำงไรท่ีจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือให้กบัพนักงำนสอบสวนในกำรแสวงหำขอ้เท็จจริงจำก

ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงเด็กควรท่ีจะไดรั้บกำรคุม้ครองและเยียวยำตลอด  

จนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม19 โดยค ำนึงถึงประโยชน์

สูงสุดท่ีเด็กจะไดรั้บมำกกวำ่เป็นส ำคญั 

ทำงปฏิบติักำรเข้ำร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนของพนักงำนอยักำร ส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุดได้ก ำหนดระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กในคดีอำญำ           

พ.ศ. 254320 ก ำหนดหน่วยงำนและวิธีกำรปฏิบติั โดยได้จดัตั้ งศูนย์อ  ำนวยกำรคุ้มครองเด็กใน

คดีอำญำข้ึนในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดมีหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรติดต่อ

ประสำนงำนกรณีพนกังำนอยักำรตอ้งเขำ้คุม้ครองเด็ก จดัท ำบญัชีรำยช่ือพนกังำนอยักำรผูมี้หนำ้ท่ี

เข้ำร่วมในกำรคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน21 โดยเม่ือได้รับแจ้งจำกพนักงำนสอบสวนขอให้

พนักงำนอยักำรเขำ้ร่วมในกำรจดบนัทึกค ำร้องทุกข์ กำรถำมปำกค ำเด็กในฐำนะผูเ้สียหำยหรือ 

พยำน กำรช้ีตวัผูต้อ้งหำ กำรสอบสวนผูต้อ้งหำซ่ึงเป็นเด็กในชั้นสอบสวน เจำ้หน้ำท่ีประจ ำศูนย์

อ  ำนวยกำรจะบนัทึกถ้อยค ำของพนักงำนสอบสวนไวใ้นแบบรับแจง้กำรเขำ้คุม้ครองเด็กในชั้น

สอบสวนและแจง้ใหพ้นกังำนอยักำรผูมี้หนำ้ท่ีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป22 

                                                           
19 สิทธิของเหย่ือ: กรณีเดก็ (น. 120). เล่มเดิม. 
20 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 3 กำรคุม้ครอง

เด็กในชั้นสอบสวน. 
21 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ขอ้ 6. 
22 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ขอ้ 9. 
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เม่ือเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนแลว้ พนกังำนอยักำรตอ้งท ำบนัทึกรำยงำนกำร

เขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนตำมแบบรำยงำนท่ีส ำนกังำนอยักำรสูงสุดก ำหนดให้ไดค้วำม

เพียงพอท่ีจะทรำบวำ่ ไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวในวนัใด คร้ังใด ร่วมกบัผูใ้ดและด ำเนินกำรไปอยำ่งไร 

ถำ้เหตุท่ีไดจ้ดักำรไปนั้นสมควรจะให้ปรำกฏถึงเจตนำเพื่อผลใดๆ ก็ให้บนัทึกเหตุนั้นให้ปรำกฏไว้

ด้วย แล้วเสนอผูอ้  ำนวยกำรศูนย์ทรำบและกรณีเป็นคดีส ำคญัต้องรำยงำนตำมล ำดับชั้ นจนถึง  

อัยกำรสูงสุด และศูนย์อ ำนวยกำรต้องเก็บรักษำแบบรำยงำนกำรเข้ำร่วมคุ้มครองเด็กในชั้ น

สอบสวนเพื่อส่งใหพ้นกังำนอยักำรผูรั้บผดิชอบ รวมเขำ้ไวใ้นส ำนวนคดีอำญำต่อไป23 

กำรเข้ำร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน หำกพนักงำนอยักำรไม่ได้รับควำมร่วมมือ  

จำกพนักงำนสอบสวน หรือพบข้อบกพร่องของพนักงำนสอบสวนอนัอำจท ำให้คดีเสียหำยได ้

พนกังำนอยักำรตอ้งแจง้พนกังำนสอบสวนให้ด ำเนินกำรให้ถูกตอ้ง ถำ้พนกังำนสอบสวนเพิกเฉย 

พนักงำนอยักำรตอ้งบนัทึกเหตุดังกล่ำวไวใ้นแบบรำยงำนตำมท่ีส ำนักงำนอยักำรสูงสุดก ำหนด  

แลว้รำยงำนต่อผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์พื่อแจง้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัทรำบ 

แลว้แต่กรณี24 

กำรท่ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้ก ำหนดระเบียบส ำนักงำนอยักำรสูงสุดว่ำด้วยกำร

คุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนนั้นเพื่อให้พนกังำนอยักำรได้เขำ้มำคุม้ครองเด็กโดยค ำนึงถึงสภำพ

ร่ำงกำยและจิตใจของผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก โดยไม่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของผูเ้สียหำยท่ีเป็น

เด็กและส่งผลให้ข้อเท็จจริงคลำดเคล่ือนไปจำกควำมเป็นจริง อีกทั้ งต้องไม่ตอกย  ้ ำจิตใจของ

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กซ่ึงบอบช ้ำใหเ้ลวร้ำยยิง่ข้ึน25 

จะเห็นได้ว่ำหลักกฎหมำยกับทำงปฏิบัติเกิดควำมไม่ตรงกันในเร่ืองกำรสอบสวน
ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึง กับ
ระเบียบส ำนักงำนอยักำรสูงสุดว่ำด้วยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ท ำให้พนักงำน
สอบสวนอำจคิดว่ำพนักงำนสอบสวนมีหน้ำท่ีเร่ิมตน้กำรสอบสวนและรวบรวมหลกัฐำนท่ีเป็น
ผลร้ำยและขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไปของพนกังำนอยักำรเท่ำนั้น จึงกล่ำวไดอี้กนยั

                                                           
23 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ขอ้ 14. 
24 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ขอ้ 15. 
25 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ขอ้ 11. 
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หน่ึงวำ่ กำรด ำเนินคดีอำญำของพนกังำนสอบสวนเป็นกำรด ำเนินคดีอำญำเพื่อพนกังำนอยักำร26 แต่
ในควำมเป็นจริง ระบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐนั้นพนกังำนอยักำรควรจะมีบทบำทในกำรเร่ิมตน้
กำรสอบสวนด้วยตนเอง โดยเข้ำไปในฐำนะก ำกับดูแล ควบคุม หรือก ำหนดทิศทำงในกำร
สอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไม่ใช่เพียงเขำ้ร่วมนัง่ฟังกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเพื่อให้
กำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์เท่ำนั้ น ซ่ึงหำกมีกำรก ำหนดให้
พนกังำนอยักำรมีบทบำทในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กดว้ยตนเองแลว้ ยอ่มท ำให้ผูเ้สียหำย
ท่ีเป็นเด็กไดรั้บกำรปกป้องคุม้ครองตั้งแต่ชั้นเร่ิมแรกของกำรด ำเนินคดีอำญำ 
 
4.2 วิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญามาตรา 133 ทว ิวรรคห้า 
 ปัญหำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ  วรรคห้ำ             

กรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งท่ีไม่อำจรอบุคคลท่ีเก่ียวข้องในกำรสอบปำกค ำได้27ถือว่ำเป็น

ขอ้ยกเวน้ของหลกัทัว่ไปในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก อนัเน่ืองมำจำกกำรสอบปำกค ำเด็ก

โดยทัว่ไปนั้นกฎหมำยไดก้ ำหนดให้กำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในคดีประเภทต่ำงๆ ตำมท่ี

ระบุไวใ้นกฎหมำย ให้มีกำรแยกกระท ำเป็นส่วนสัดในสถำนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็ก ซ่ึงแยก

ต่ำงหำกจำกกำรสอบปำกค ำโดยทัว่ๆ ไป และให้มีบุคลำกรต่ำงๆ ในสำขำวิชำชีพเขำ้ร่วมในกำร

สอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กดว้ย อนัไดแ้ก่ นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้อง

ขอ และพนกังำนอยักำร  

 อย่ำงไรก็ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคห้ำ  

ดงักล่ำวน้ีถือเป็นกรณีเร่ืองเหตุเร่งด่วนท่ีไม่อำจรอนกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็ก

ร้องขอและพนกังำนอยักำรโดยไดก้ ำหนดให้พนกังำนสอบสวนถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดย

มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงักล่ำวขำ้งตน้ร่วมอยูด่ว้ยในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก แต่จะตอ้ง

                                                           
26 วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 26-27). เล่มเดิม. 
27 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคห้ำ บญัญติัวำ่ “ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน

อยำ่งยิง่ซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อำจรอนกัจิตวทิยำ หรือนกัสงัคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังำนอยักำรเขำ้
ร่วมในกำรถำมปำกค ำ พร้อมกนัไดใ้หพ้นกังำนสอบสวนถำมปำกค ำเด็ก โดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตำมวรรคหน่ึง
อยูร่่วมดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อำจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน และมิให้ถือวำ่กำรถำมปำกค ำ
ผูเ้สียหำยหรือพยำนซ่ึงเป็นเด็กในกรณีดงักล่ำวท่ีไดก้ระท ำไปแลว้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย” 
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บนัทึกเหตุท่ีไม่อำจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน และมิให้ถือวำ่กำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำย

ท่ีเป็นเด็กในกรณีดงักล่ำวท่ีไดก้ระท ำไปแลว้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หลกัเกณฑ์ในขอ้น้ีคงมีข้ึนเพื่อ

เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรสอบสวนในทำงปฏิบติัของเจำ้พนกังำนเท่ำนั้น เพรำะ

ในควำมเป็นจริงอำจไม่สำมำรถท ำให้บุคคลทุกคนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดมำพร้อมเพรียงกนัไดใ้น

ครำวเดียวทุกคร้ังไปจึงไดบ้ญัญติัอนุโลมไวใ้ห้สำมำรถน ำเนินคดีต่อไปได ้แต่เหตุท่ีจะด ำเนินกำร

ถำมปำกค ำเด็กโดยขำดบุคคลใดบุคคลหน่ึงตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไวน้ั้นควรจะต้องเป็นเหตุท่ี

เกิดข้ึนจำกตวัเด็กเอง เช่น กำรท่ีผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเจ็บป่วยใกลเ้สียชีวิต จนไม่อำจรอให้สหวิชำชีพ

มำครบได ้แต่กำรปฏิบติัให้ตรงตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั ยอ่มเป็นผลดีท่ีสุดต่อกระบวนกำรสอบสวน

และตวัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเองดว้ย28 

 ส ำหรับกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิ่งท่ีมีเหตุอนัสมควรท่ีไม่อำจรอบุคคลดงักล่ำวไดน้ั้น

อำจจะท ำให้ดูประหน่ึงว่ำเป็นกำรขัดกับหลักกำรคุ้มครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก เน่ืองจำกกำร

สอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิ่งนั้นอำจจะมีบุคคลดงักล่ำวท่ีกฎหมำย

ก ำหนดไวเ้พียงหน่ึงคนคือ นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังำน

อยักำร ท่ีจะตอ้งเขำ้ร่วมในกำรถำมปำกค ำกบัพนักงำนสอบสวนในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ี    

เป็นเด็ก ซ่ึงอำจจะท ำให้เด็กไม่ได้รับควำมคุ้มครองให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย                

และเน่ืองจำกบทบญัญติัมำตรำดงักล่ำวน้ีไดมี้ข้ึนก็เพื่อท่ีจะให้กำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กให้มี

ผลสอดคลอ้งกนัโดยกฎหมำยได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไว ้แต่

ทวำ่เม่ือมีกำรสอบปำกค ำท่ีไม่ครบตำมหลกัเกณฑ์ตำมท่ีกฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้โดยท่ีไม่ไดค้  ำนึงถึง

กำรคุ้มครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กและหลักจิตวิทยำของเด็กเป็นส ำคญัแล้ว ก็ย่อมท ำให้หลักกำร

ดงักล่ำวไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจำกหำกขำดอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงไปก็ย่อมท ำให้เกิดผลกระทบต่อตวั

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก และย่อมส่งผลต่อกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กท่ีจะเป็นกำรได้มำซ่ึง

ขอ้เทจ็จริงจำกตวัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยท่ีตอ้งค ำนึงถึงหลกัจิตวทิยำของเด็กเป็นส ำคญั29 

                                                           
28 ค าอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: ว่าด้วยการด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา    

(น. 573). เล่มเดิม.  
29 การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้ เสียหายหรือพยานท่ีเป็นเดก็ในช้ันสอบสวน (น. 105). เล่มเดิม. 
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 หำกจะกล่ำวว่ำในกำรใชดุ้ลพินิจของพนกังำนสอบสวนในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่ง  

ท่ีมีเหตุอนัสมควรไม่อำจรอบุคคลดงักล่ำวไดน้ั้นเป็นดุลพินิจของพนกังำนสอบสวนโดยล ำพงั และ

กรณีใดท่ีจะถือวำ่เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิง่ท่ีมีเหตุอนัสมควรท่ีไม่อำจรอสหวิชำชีพในกำรเขำ้

ร่วมสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได้นั้น ประเด็นน้ีจึงท ำให้เกิดปัญหำว่ำจะใช้หลักกำรใดมำ

ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของพนกังำนสอบสวนในเร่ืองเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อำจรอสหวิชำชีพ

ดงักล่ำวได ้ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรใช้ดุลพินิจเช่นว่ำน้ีข้ึนอยู่กบักำรสั่งใช้กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อำจ

รอสหวิชำชีพดงักล่ำวโดยล ำพงัของพนกังำนสอบสวน จึงท ำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบติังำนท่ีไม่

ชอบในกำรใช้กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อำจรอทีมสหวิชำชีพ อนัจะเป็นผลให้เกิดผลเสียต่อตัว

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได ้

 ทำงปฏิบติักำรเข้ำร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนของพนักงำนอยักำร ส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุดได้ก ำหนดระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กในคดีอำญำ          

พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ้ 730 ศูนยอ์  ำนวยกำรมีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือพนกังำนอยักำรผูมี้

หน้ำท่ีเขำ้ร่วมในกำรคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน โดยในกรุงเทพมหำนครเสนอให้อยักำรสูงสุด 

หรือผูท่ี้อยักำรสูงสุดมอบหมำยเพื่อออกค ำสั่ง ส่วนในต่ำงจงัหวดัให้ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ป็นผูอ้อก

ค ำสั่ง แลว้แจง้ใหพ้นกังำนอยักำรทรำบล่วงหนำ้ หรือหำกมีกรณีท่ีพนกังำนอยักำรผูมี้รำยช่ือไม่อำจ

ปฏิบติัหน้ำท่ีได้ก็จดัให้มีพนักงำนอยักำรปฏิบติัหน้ำท่ีแทน จะเห็นได้ว่ำระเบียบของส ำนักงำน

อยักำรสูงสุดได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนให้พนกังำนอยักำรตอ้งเขำ้ร่วมกำรสอบสวนของ

พนกังำนสอบสวนในคดีท่ีผูเ้สียหำยเป็นเด็กทุกคดีทัว่ทั้งประเทศ ในฐำนะท่ีพนักงำนอยักำรเป็น     

ผูอ้  ำนวยควำมยุติธรรม เป็นเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ และคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พนักงำน

อยักำรจึงไม่อำจใชข้อ้อำ้งในเร่ืองเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีมีเหตุอนัควรไม่สำมำรถเขำ้ร่วมสอบปำกค ำ

                                                           
30 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 2 ศูนยอ์  ำนวยกำร 
ขอ้ 7 ศูนยอ์  ำนวยกำร มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
(1) จัดท ำบัญชีรำยช่ือพนักงำนอยักำรผูมี้หน้ำท่ีเขำ้ร่วมในกำรคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน โดยใน

กรุงเทพมหำนครให้เสนออัยกำรสูงสุด หรือผู ้ท่ีอัยกำรสูงสุดมอบหมำยเพ่ือออกค ำสั่ง ในต่ำงจังหวดัให้
ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ป็นผูอ้อกค ำสัง่ แลว้แจง้ใหพ้นกังำนอยักำรทรำบล่วงหนำ้  

(2) จัดให้มีพนักงำนอยักำรปฏิบัติหน้ำท่ีแทน กรณีพนักงำนอยักำรผูมี้รำยช่ือตำม (1) ไม่อำจปฏิบัติ
หนำ้ท่ีได ้
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ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได ้เพรำะพนกังำนอยักำรมีเวรในกำรเขำ้ร่วมสอบสวนเด็ก และมีจ ำนวนเพียงพอ

ต่อกำรเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน ดงันั้นจึงถือไดว้ำ่ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีกรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน

ท่ีไม่อำจรอไดใ้นกำรสอบปำกค ำส ำหรับพนกังำนอยักำรอีกต่อไป 

 ส ำหรับนกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์นั้นกำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้มีนกัจิตวิทยำ

หรือนกัสังคมสงเครำะห์เขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก เน่ืองจำกหลกักำรท่ีจะตอ้งมี

ผูท่ี้เขำ้ใจถึงควำมรู้สึกของเด็กและสำมำรถใช้ค  ำถำมท่ีกระทบกระเทือนจิตใจเด็กน้อยท่ีสุด เพรำะ

นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ทำงดำ้นจิตวิทยำเด็กและผ่ำนกำรอบรม

ตำมหลกัสูตรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงมำก่อน ท ำให้นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์มีควำมรู้

และควำมเข้ำใจในหลักกำรของพยำนหลักฐำนและกำรด ำเนินคดีอำญำ จึงสำมำรถเข้ำใจและ

เลือกใชค้  ำถำมและสำมำรถรับฟังค ำตอบของเด็กไดดี้กวำ่พนกังำนสอบสวน31 

 ทำงปฏิบติัไดมี้กำรข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีนกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ท่ีจะ

เขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กท่ีส ำนกักฎหมำย ส ำนกังำนปลดักระทรวงยุติธรรม32 

ในกำรข้ึนทะเบียนนกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์นั้นไม่วำ่จะเป็นส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค

จะมีจ ำนวนและอตัรำก ำลงัท่ีแตกต่ำงกนัไปส ำหรับกำรเขำ้ร่วมคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก 

ปัจจุบนัไม่ว่ำจะเป็นส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคถือว่ำมีอตัรำก ำลงัของนักจิตวิทยำหรือนักสังคม

สงเครำะห์เป็นจ ำนวนมำกและถือเป็นจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อกำรเขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำย 

ท่ีเป็นเด็กแล้ว33 ในฐำนะท่ีนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ทำงด้ำน

จิตวิทยำเด็กและเป็นผูท่ี้เขำ้ใจถึงควำมรู้สึกของเด็กและสำมำรถใชค้  ำถำมท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ

เด็กไดน้อ้ยท่ีสุด นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์จึงไม่อำจใชข้อ้อำ้งในเร่ืองเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน

ท่ีมีเหตุอันควรไม่สำมำรถเข้ำร่วมสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได้ เพรำะนักจิตวิทยำหรือ          

นกัสังคมสงเครำะห์จะมีเวรในกำรเขำ้ร่วมสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก และมีจ ำนวนเพียงพอต่อ

                                                           
31 การถามปากค าเดก็ในคดีอาญา: หลกักฎหมายและทางปฏิบัติ (น. 361). เล่มเดิม. 
32 จำก ระบบการย่ืนค าขอและการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  

ส านักกฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวงยติุธรรม. ใน ภำคผนวก ทำ้ยเล่ม. 
33 จำก อัตราก าลังการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  ส านักกฎหมาย 

ส านักงานปลดักระทรวงยติุธรรม. ใน ภำคผนวก ทำ้ยเล่ม. 
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กำรเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน ดงันั้นจึงถือไดว้ำ่ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีกรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ี

ไม่อำจรอไดใ้นกำรสอบปำกค ำส ำหรับนกัจิตวทิยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์อีกต่อไป 

 ในส่วนของบุคคลท่ีเด็กร้องขอนั้ นถือว่ำเป็นบุคคลท่ีส ำคัญกับตัวเด็กอีกคนหน่ึง 

เน่ืองจำกเป็นคนท่ีใกลชิ้ดกบัตวัเด็กมำกท่ีสุด อำจจะเป็นบิดำ มำรดำ ผูป้กครอง ญำติ หรือนำยจำ้ง 

เป็นตน้ เหตุผลของกำรมีบุคคลท่ีเด็กร้องขอให้อยู่ด้วยก็เพื่อให้เด็กมีควำมอบอุ่นใจ ท่ีมีผูซ่ึ้งเด็ก

ไวว้ำงใจหรือคุน้เคยอยูด่ว้ย เน่ืองจำกเด็กท่ีตอ้งมำให้ปำกค ำจะตอ้งเผชิญหนำ้กบัพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี

ซ่ึงตนไม่เคยรู้จกัหรือคุน้เคยมำก่อน หรือแมแ้ต่นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์เองซ่ึงมีวิธีกำร

ในกำรพูดคุยกบัเด็กแต่ในควำมรู้สึกของเด็กก็ถือวำ่ยงัเป็นคนแปลกหนำ้ ดงันั้นบุคคลท่ีเด็กร้องขอ

จึงมีควำมส ำคญัต่อกำรป้องกนัมิให้เด็กรู้สึกต่ืนเตน้และลดควำมตึงเครียดอนัเกิดจำกกำรตอ้งให้

ถ้อยค ำต่อหน้ำคนท่ีเด็กไม่คุ้นเคย แต่หำกบุคคลท่ีเด็กร้องขอไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมในกำร

สอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไดเ้น่ืองจำกเกิดกรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งท่ีมีเหตุอนัควรไม่

สำมำรถมำไดจ้ริงๆ เช่น ป่วย ไดรั้บอนัตรำยสำหัส ประสบอุบติัเหตุ หรืออยู่ต่ำงประเทศ เหล่ำน้ี 

เป็นตน้ กรณีเช่นน้ีถือไดว้ำ่เป็นเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งแทจ้ริง ประกอบกบับุคคลท่ีเด็กร้องขอไม่ใช่

เจำ้หน้ำท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งมีหนำ้ท่ีเข้ำร่วมในกำรสอบปำกค ำเด็กดว้ยเสมอ กรณีเช่นน้ีจึงจะอนุโลม

ให้อำ้งถึงเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งท่ีไม่อำจรอไดใ้นกำรสอบปำกค ำ และให้พนกังำนสอบสวน   

จดัให้มีกำรสอบปำกค ำต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งมีบุคคลท่ีเด็กร้องขอ นัน่ก็หมำยควำมว่ำกรณีจ ำเป็น

เร่งด่วนตอ้งมองในแง่ของกำรคุม้ครองตวัเด็ก และบุคคลท่ีเด็กร้องขอมำกกว่ำท่ีจะอ ำนวยควำม

สะดวกหรือเอ้ือประโยชน์ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ และเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิ่งท่ีจะถือวำ่ไม่อำจรอ

ไดใ้นกำรสอบปำกค ำ คือ เหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเด็กเอง เช่น ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กใกลจ้ะ

เสียชีวติ34 หรือเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเด็กร้องขอเอง เช่น ป่วย ไดรั้บอนัตรำยสำหสั 

ประสบอุบติัเหตุ หรืออยูต่่ำงประเทศ เหล่ำน้ีเป็นตน้ จึงจะถือวำ่เป็นเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งแทจ้ริง 

แต่ในส่วนของกรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งท่ีบุคคลท่ีเด็กร้องขออำ้งมำนั้นจะตอ้งมีองค์กรใด

องค์กรหน่ึงเขำ้มำตรวจสอบดว้ยวำ่เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิ่งหรือไม่ และองคก์รท่ีเหมำะสม

                                                           
34 ค าอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: ว่าด้วยการด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา    

(น. 573). เล่มเดิม. 
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ในกำรท่ีจะเขำ้มำดูแลในกรณีน้ีก็คือ องค์กรอยักำรซ่ึงก็คือพนกังำนอยักำรนัน่เองในฐำนะท่ีเป็น     

ผูอ้  ำนวยควำมยติุธรรม รักษำผลประโยชน์ของรัฐและคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน  

 ทำงปฏิบติักำรเข้ำร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนของพนักงำนอยักำร ส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุดได้ก ำหนดระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กในคดีอำญำ           

พ.ศ. 2543 ขอ้ท่ี 12 โดยก ำหนดว่ำพนกังำนอยักำรตอ้งพิจำรณำว่ำเป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่ง 

ซ่ึงมีเหตุอนัสมควรไม่อำจรอนกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอหรือไม่ หรือ 

มีหลักฐำนว่ำเป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งโดยมีเหตุอันควร พนักงำนอัยกำรสำมำรถเข้ำ

ด ำเนินกำรคุม้ครองเด็กต่อไปได้35แต่ถ้ำเป็นกรณีท่ีไม่จ  ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งโดยไม่มีเหตุอนัควร

พนกังำนอยักำรตอ้งแจง้ใหพ้นกังำนสอบสวนด ำเนินกำรให้ถูกตอ้ง หำกพนกังำนสอบสวนเพิกเฉย

ไม่ด ำเนินกำรตำมท่ีพนกังำนอยักำรแจง้ พนกังำนอยักำรตอ้งท ำบนัทึกคดัคำ้นแลว้แจง้ให้พนกังำน

สอบสวนทรำบและงดกำรเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน และตอ้งรำยงำนใหผู้อ้  ำนวยกำรศูนย์

ทรำบถึงกรณีดงักล่ำวดว้ย ถือไดว้ำ่ตำมระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดก้ ำหนดใหพ้นกังำนอยักำร

มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งตรวจสอบในกรณีของเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหำยท่ี

เป็นเด็กในฐำนะท่ีเป็นผูอ้  ำนวยควำมยุติธรรม รักษำผลประโยชน์ของรัฐและคุม้ครองสิทธิเสรีภำพ

ของประชำชน 

 เม่ือมองในส่วนของกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำฝร่ังเศส มำตรำ 706-53 ไดก้ ำหนดขั้นตอนในกำร

สอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้นคือ หำกมีกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหำยท่ีเป็น

เด็กตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด จะท ำกำรสอบสวนได้ก็ต่อเม่ือมีอยักำรสำธำรณรัฐหรือผูพ้ิพำกษำ        

ไต่สวน นกัจิตวทิยำหรือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ รวมถึงบุคคลท่ีเด็กร้องขอเขำ้ร่วมในกำรสอบสวนพร้อม 

                                                           
35 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 3 กำรคุม้ครอง

เด็กในชั้นสอบสวน ขอ้ 12 วรรคส่ี.   
“ในกรณีไม่มีนกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอตำม (3) ให้พิจำรณำวำ่เป็นกรณี

จ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อำจรอบุคคลดงักล่ำวหรือไม่ ถำ้มีหลกัฐำนวำ่เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน
อยำ่งยิง่โดยมีเหตุอนัควรก็ใหด้ ำเนินกำรเขำ้คุม้ครองเด็กต่อไป หำกไม่เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิง่โดยไม่มีเหตุ
อนัควรใหด้ ำเนินกำรตำมวรรคก่อน” 
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กนั36 จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยในประเทศฝร่ังเศสไม่เปิดช่องในเร่ืองเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงเช่นใน

ระบบกฎหมำยไทย เพรำะกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กทุกคร้ังจะตอ้งมีบุคคลท่ีกล่ำวมำใน

เบ้ืองตน้เขำ้ร่วมกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กครบทุกคน เพื่อเป็นกำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็น

เด็กอยำ่งแทจ้ริง  

 เม่ือพิจำรณำตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติตำมอนุสัญญำว่ำดว้ยสิทธิเด็ก 

แล้วก็จะพบว่ำมีหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ครองเด็กอย่ำงเต็มประสิทธิภำพโดยมีกำรค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กและจะต้องด ำเนินมำตรกำรท่ีเป็นกำรเหมำะสมทั้ งปวง ไม่ว่ำจะเป็น

ทำงดำ้นนิติบญัญติัในอนัท่ีจะคุม้ครองเด็กจำกรูปแบบทั้งปวงของควำมรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง

กำรให้ควำมยุติธรรมแก่เยำวชนในสังคม37โดยท่ีกระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับเด็กนั้นจะตอ้งเน้น

ควำมส ำคญัไปท่ีสวสัดิภำพของเด็ก กำรกระท ำใดๆ จะตอ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของ

เด็กผูน้ั้นอย่ำงดีท่ีสุด และจะตอ้งกระท ำภำยใตบ้รรยำกำศของควำมเข้ำใจกนัของเด็ก เน่ืองจำก

องค์กำรสหประชำชำติมองว่ำควรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กอย่ำงเต็มท่ีเท่ำท่ีจะท ำได ้โดยไม่มี

กรณีท่ีเป็นกำรลดมำตรฐำนในกำรสอบปำกค ำเด็กเหมือนเช่นกฎหมำยของประเทศไทย 

 ดงันั้น ในเร่ืองเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 

133 ทวิ วรรคห้ำนั้น ควรจะมีกำรแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกล เน่ืองจำกบทบญัญติัมำตรำ

ดงักล่ำวน้ีคงเน้นแต่เพียงกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบติังำนของเจำ้พนกังำนจนท ำให้กำร

คุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไม่เป็นไปตำมหลกัสำกลอยำ่งสมบูรณ์ เพรำะเป็นกำรหยอ่นมำตรฐำน

ในกำรคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กอยำ่งแทจ้ริง โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส ำคญั 

 

 

 

                                                           
36 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำฝร่ังเศส มำตรำ 706-53. 
37 อนุสญัญำวำ่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 3. 
1. ในกำรกระท ำทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก ไม่วำ่จะกระท ำโดยสถำบนัสังคมสงเครำะห์ของรัฐหรือเอกชน 

ศำลยติุธรรม หน่วยงำนฝ่ำยบริหำร หรือองคก์รนิติบญัญติั ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงเป็น
ล ำดบัแรก 
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4.3 วิเคราะห์ปัญหาความต่อเน่ืองของบทบาทพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็น
เด็ก 
 กำรก ำหนดใหพ้นกังำนอยักำรเขำ้ร่วมคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนนั้นก็

เพื่อใหก้ำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน

ขอ้ 12 แห่งอนุสัญญำว่ำดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 253238 และบทบญัญติัในเร่ืองศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์

สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลย่อมได้รับควำมคุ้มครองของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจกัรไทย กรณีจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งจดัองคก์ร เพื่อรองรับภำรกิจและบทบำทดงักล่ำว

รวมถึงก ำหนดหลกัปฏิบติัรำชกำรในกำรด ำเนินคดีอำญำของพนกังำนอยักำรใหเ้หมำะสมยิง่ข้ึน39
 

 เม่ือกำรสอบสวนเป็นกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรใช้มำตรกำรบงัคบั 40กำร

สอบสวนคดีอำญำของพนักงำนสอบสวนหรือต ำรวจในประเทศไทย จึงแบ่งแยกออกจำกกำร

ฟ้องร้องคดีของพนกังำนอยักำรโดยเด็ดขำด และเน่ืองจำกกำรด ำเนินคดีอำญำไม่ไดเ้ร่ิมเม่ือมีกำร

ฟ้องร้องหรือจะฟ้องคดีแต่จะเร่ิมตั้งแต่ชั้นสอบสวน41 กำรสอบสวนจะต้องเร่ิมเม่ือมีข้อสงสัย       

อนัสมควรวำ่ไดมี้กำรกระท ำผดิเกิดข้ึนเจำ้พนกังำนมีหนำ้ท่ีตอ้งสอบสวนและถำ้ฟังไดว้ำ่กำรกระท ำ

ผดิเกิดข้ึนจริงจะตอ้งฟ้องร้องหรือไม่นั้น ปัญหำน้ีเป็นปัญหำเร่ืองหลกัในกำรด ำเนินคดี และปัญหำ

น้ีในต่ำงประเทศเป็นปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงำนอยักำรโดยตรง เพรำะกำรสอบสวนฟ้องร้อง  

เป็นกระบวนกำรเดียวกันท่ีแบ่งแยกไม่ได้และอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรเดียวคือ       

“องคก์รอยักำร”42 

                                                           
38 อนุสญัญำวำ่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 12. 
1. รัฐภำคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสำมำรถมีควำมคิดเห็นเป็นของตนไดแ้ลว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงควำมคิดเห็น

เหล่ำนั้นโดยเสรีในทุกๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งน้ี ควำมคิดเห็นดงักล่ำวของเด็กจะไดรั้บกำรพิจำรณำตำม
สมควรแก่อำยแุละวฒิุภำวะของเด็กนั้น 

2. เพ่ือควำมมุ่งประสงค์น้ี เด็กจะไดรั้บโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโอกำสท่ีจะมีสิทธิ มีเสียงในกระบวนกำร
พิจำรณำทำงตุลำกำร และทำงปกครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วำ่โดยตรง หรือโดยผ่ำนผูแ้ทน หรือองคก์ร  
ท่ีเหมำะสม ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิปฏิบติัตำมกฎหมำยภำยใน 

39 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543. 
40 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 2. 
41 วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 26). เล่มเดิม. 
42 อัยการเยอรมนัและการด าเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมนัก่อนฟ้อง (น. 42). เล่มเดิม. 
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 กำรก ำหนดให้พนกังำนอยักำรเขำ้มำมีบทบำทในกำรสอบสวนคดีอำญำมำกข้ึน ไม่ว่ำ

จะเป็นอ ำนำจในกำรสอบสวนควำมผิดท่ีไดก้ระท ำลงนอกรำชอำณำจกัร กำรสั่งสอบสวนเพิ่มเติม 

กำรเขำ้ร่วมในกำรชนัสูตรพลิกศพ กำรสั่งคดีวิสำมญัฆำตกรรม และรวมถึงกำรเขำ้ร่วมสอบสวน

เด็ก โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงเพื่อให้กำรสอบสวนมีควำมเป็นภำวะวิสัย เพื่อเป็น

หลกัประกนัในควำมโปร่งใส หรือถูกตอ้งไดข้องกระบวนกำรยติุธรรม43 

 โครงสร้ำงกำรด ำเนินคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำได้แยก

กระบวนกำรสอบสวนฟ้องร้องและกำรพิจำรณำคดีในศำลออกจำกกนัตำมหลกัสำกล โดยพนกังำน

อยักำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบกลัน่กรองส ำนวนกำรสอบสวนตำมหลกักำรด ำเนินคดีอำญำตำมดุลพินิจ 

พนกังำนอยักำรสำมำรถใชดุ้ลพินิจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีตลอดจนสั่งสอบสวนเพิ่มเติม แต่ในทำง

ปฏิบติักำรสอบสวนฟ้องร้องคดีอำญำของประเทศไทยแตกต่ำงจำกระบบอยักำรสำกล พนกังำน

สอบสวนสำมำรถเร่ิมคดีไดเ้องและด ำเนินกำรสอบสวนโดยล ำพงั พนกังำนอยักำรเป็นเจำ้พนกังำน

ผูมี้หนำ้ท่ีฟ้องคดีต่อศำล44 ซ่ึงในควำมเป็นจริงแลว้ เม่ือพนกังำนอยักำรเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจน ำคดีข้ึนสู่

กำรพิจำรณำของศำล พนักงำนอยักำรก็ควรมีบทบำทในกำรก ำกบัดูแลกำรสอบสวน โดยเขำ้มำ

ตรวจสอบค้นหำควำมจริงตั้ งแต่ต้น ซ่ึงจะท ำให้พนักงำนอัยกำรสำมำรถด ำเนินกำรบังคับใช้

กฎหมำยแก่ผูก้ระท ำควำมผิดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและสำมำรถเขำ้คุม้ครองผูบ้ริสุทธ์ิให้พน้จำก

กระบวนกำรยติุธรรมท่ีผดิพลำดไดดี้ยิง่ข้ึน 

 แม้ว่ำในปัจจุบนั พนักงำนอยักำรจะไม่อำจท ำหน้ำท่ีบงัคับใช้กฎหมำยแก่ผูก้ระท ำ

ควำมผดิและคุม้ครองผูบ้ริสุทธ์ิใหพ้น้จำกกระบวนกำรยติุธรรมท่ีผดิพลำดไดอ้ยำ่งสมบูรณ์45 แต่กำร

ท่ีกฎหมำยก ำหนดใหพ้นกังำนอยักำรเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรสอบสวน ก็ท ำให้กำรสอบสวนมีควำม

เป็นภำวะวิสัยมำกข้ึน กล่ำวคือ กระบวนกำรยุติธรรมในชั้ นสอบสวนไม่ได้ด ำเนินกำรโดย  

พนกังำนสอบสวนท่ีเป็นเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจแต่โดยล ำพงั แต่หำกมีกำรถ่วงดุลและกำรคำนอ ำนำจโดย

พนกังำนอยักำร และโดยท่ีพนกังำนอยักำรมีควำมเป็นอิสระในกำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีในทำงอรรถคดี

ท่ีเรียกว่ำ ควำมเป็นอิสระในเน้ือหำ (material independent) ไม่มีอิทธิพลภำยนอกมำบีบบงัคบัให้

                                                           
43 วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 21). เล่มเดิม. 
44 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 99). เล่มเดิม. 
45 หนำ้เดิม. 
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พนกังำนอยักำรด ำเนินกำรไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีในทำงอรรถคดีท่ีตอ้งกำรได ้ควำมเป็นอิสระในส่วน

น้ีไม่ผกูมดักบัหน่วยงำนอ่ืนและโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งปลอดจำกกำรแทรกแซงของฝ่ำยกำรเมืองหรือ

ฝ่ำยบริหำร46โดยพระรำชบญัญติัองคก์รอยักำรและพนกังำนอยักำร พ.ศ. 2553 มำตรำ  21 วรรคหน่ึง 

บญัญัติว่ำ “พนักงำนอยักำรมีอิสระในกำรพิจำรณำสั่งคดีและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำม

รัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำยโดยสุจริตและเท่ียงธรรม”47 เห็นไดว้ำ่องคก์รอยักำรในประเทศไทยมี

หลกัประกนัควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในทำงอรรถคดี พนักงำนอยักำรปลอดจำกกำร

แทรกแซงของฝ่ำยกำรเมืองหรือฝ่ำยบริหำรอยำ่งแทจ้ริง 

 ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้วำ่ในระบบอยักำรสำกลนั้น พนกังำนอยักำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบกำร

สอบสวนฟ้องร้องคดี ซ่ึงพนกังำนอยักำรสำมำรถใชดุ้ลพินิจในกำรเขำ้ไปก ำกบัดูแลกำรสอบสวน

ได้อย่ำงกวำ้งขวำง เช่น ประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น ถือว่ำ

ขั้นตอนกำรสอบสวนและฟ้องคดีเป็นขั้นตอนเดียวกนัไม่ควรแยกจำกกนั โดยพนักงำนอยักำรมี

อ ำนำจสอบสวนเอง ตลอดจนมีอ ำนำจก ำกบัดูแลกำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน ซ่ึงแตกต่ำง

กบัระบบอยักำรในประเทศไทยท่ีจ ำกดัให้พนกังำนอยักำรมีบทบำทในกำรกลัน่กรองส ำนวนกำร

สอบสวนท่ีพนักงำนสอบสวนเสนอมำเท่ำนั้น แต่ตำมระเบียบส ำนักงำนอยักำรสูงสุดว่ำด้วยกำร

คุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 ก ำหนดให้พนักงำนอยักำรมีบทบำทในกำรเขำ้ร่วมในกำร

สอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยให้ค  ำนึงถึงสภำพร่ำงกำยและจิตใจของเด็ก โดยไม่ท ำให้เกิดผล

กระทบต่อจิตใจของเด็กและส่งผลให้ขอ้เท็จจริงคลำดเคล่ือนไปจำกควำมเป็นจริง อีกทั้งตอ้งไม่ 

ตอกย  ้ำจิตใจเด็กซ่ึงบอบช ้ำใหเ้ลวร้ำยยิง่ข้ึน48 ถือวำ่เป็นควำมพยำยำมท ำใหพ้นกังำนอยักำรมีบทบำท

ในกำรสอบสวน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรสอบสวน แต่ในทำงปฏิบติัพบว่ำกำรสอบสวน

ร่วมกนัระหวำ่งพนกังำนอยักำรและพนกังำนสอบสวนมีปัญหำและมีขอ้ขดัขอ้งอำจกล่ำวไดด้งัน้ีคือ  
                                                           

46 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 104). เล่มเดิม. 
47 พระรำชบญัญติัองคก์รอยักำรและพนกังำนอยักำร พ.ศ. 2553. 
48 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 3 กำรคุม้ครอง

เด็กในชั้นสอบสวน ขอ้ 11. 
“กำรเขำ้ร่วมในกำรจดบันทึกค ำร้องทุกข์ กำรถำมปำกค ำเด็กในฐำนะผูเ้สียหำยหรือพยำน กำรช้ีตวั

ผูต้อ้งหำ กำรสอบสวนผูต้อ้งหำซ่ึงเป็นเด็กในชั้นสอบสวน ให้พนกังำนอยักำรใชก้ริยำและภำษำท่ีเหมำะสม โดย
ใหค้  ำนึงถึงสภำพร่ำงกำยและจิตใจของเด็ก โดยไม่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและส่งผลให้ขอ้เท็จจริง
คลำดเคล่ือนไปจำกควำมเป็นจริง อีกทั้งตอ้งไม่ตอกย  ้ำจิตใจเด็กซ่ึงบอบช ้ำใหเ้ลวร้ำยยิง่ข้ึน” 
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 ปัญหำเก่ียวกบัพนกังำนอยักำรท่ีร่วมสอบสวนและพนกังำนอยักำรท่ีพิจำรณำสั่งคดีนั้น

เป็นคนละคนกนั ท ำให้เกิดปัญหำขำดควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินคดีอำญำ ส่งผลให้กำรพิจำรณำ

คดีเกิดควำมล่ำช้ำหรือพยำนหลกัฐำนท่ีได้มำอำจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงตอ้งมีค ำสั่งให้มีกำร

สอบสวนเพิ่มเติม ท ำให้ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกระบวนกำรยุติธรรมตำม

สมควร เพรำะเด็กอำจจะตอ้งถูกสอบปำกค ำซ ้ ำซอ้น จำกกรณีพนกังำนอยักำรท่ีเขำ้ไปร่วมสอบสวน

กบัพนักงำนอยักำรท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบส ำนวนเป็นคนละคนกนัท ำให้ไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน   

กำรพิจำรณำคดีก็ยอ่มผดิพลำดไดโ้ดยง่ำย ซ่ึงกระบวนกำรดงักล่ำวถือไดว้ำ่เป็นกรณีท่ีต่ำงคนต่ำงท ำ

หน้ำท่ีของตนเองโดยไม่ได้ค  ำนึงสภำพจิตใจของผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก กำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้

พนักงำนอยักำรเขำ้ร่วมสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้นก็เพื่อให้พนักงำนอยักำรเขำ้ไปคุม้ครอง

สิทธิของผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยตรง จึงสมควรอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งก ำหนดให้พนกังำนอยักำรคนท่ีร่วม

สอบสวนกบัพนกังำนอยักำรคนท่ีพิจำรณำสั่งคดีจะตอ้งเป็นคนๆ เดียวกนัจึงจะเกิดประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินคดีอำญำมำกกวำ่ท่ีต่ำงคนต่ำงท ำ 

 เน่ืองจำกในระเบียบกำรด ำเนินคดีของส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กใน

คดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 4 กำรคุม้ครองเด็กในชั้นพนกังำนอยักำร ขอ้ 1649 ไม่มีขอ้ก ำหนดให้

พนักงำนอัยกำรท่ีเข้ำร่วมกำรสอบสวนร่วมกับพนักงำนสอบสวนนั้นจะต้องเป็นคนเดียวกับ

พนกังำนอยักำรท่ีพิจำรณำสั่งคดี ท ำให้กำรพิจำรณำสั่งคดีตอ้งเสียเวลำในกำรพิจำรณำส ำนวนกำร

สอบสวนอีกระยะหน่ึง แทนท่ีจะพิจำรณำสั่งคดีไดด้ว้ยควำมรวดเร็ว ทั้งท่ีเจตนำรมณ์ของกฎหมำย

ประสงคใ์ห้กำรมีพนกังำนอยักำรเขำ้ร่วมกำรสอบสวนตั้งแต่เร่ิมตน้คดี เพื่อสำมำรถท ำให้พนกังำน

อยักำรเขำ้ใจรูปคดี และสำมำรถพิจำรณำสั่งคดีไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

                                                           
49 ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 4 กำรคุม้ครอง

เด็กในชั้นพนกังำนอยักำร ขอ้ 16 วรรคสอง. 
“กรณีเป็นส ำนวนกำรสอบสวนท่ีพนักงำนอยักำรเขำ้คุม้ครองเด็กตำมหมวด 3 ให้พนักงำนอยักำร

เจำ้ของส ำนวนขอรับแบบรำยงำนตำมขอ้ 14 วรรคสำมมำรวมเขำ้ไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนดงักล่ำว เพ่ือใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ” 

ขอ้ 14 วรรคสำม “ใหศู้นยอ์  ำนวยกำรเก็บรักษำแบบรำยงำนกำรเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน เพ่ือ
ส่งใหพ้นกังำนอยักำรผูรั้บผิดชอบรวมเขำ้ไวใ้นส ำนวนคดีอำญำต่อไป” 
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 เห็นว่ำควรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรท่ีเข้ำร่วมสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรท่ี

รับผิดชอบส ำนวนพิจำรณำสั่งคดีจะตอ้งเป็นคนเดียวกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดี

อำญำมำกกวำ่ท่ีต่ำงคนต่ำงท ำ เพื่อใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินคดีอำญำ และเพื่อเพิ่มบทบำท

ของพนักงำนอัยกำรให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่ง ข้ึน ทั้ งน้ีเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมใน

กระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำและเพื่อค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส ำคญั 

 

4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหายที่เป็นเด็กตาม
กฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ 
 ตำมพระรำชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัท่ี 20)  

พ.ศ. 2542 50 และต่อมำปี พ.ศ. 2550 ไดมี้พระรำชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำ (ฉบบัท่ี 26) แกไ้ขในส่วนของมำตรำ 133 ทวิดว้ย เพียงแต่ก ำหนดฐำนควำมผิดท่ีตอ้งมี

มำตรกำรพิเศษส ำหรับเด็กข้ึนมำใหม่ โดยก ำหนดรูปแบบและวธีิกำรในกำรถำมปำกค ำและคุม้ครอง

ผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน โดยได้มีกำรก ำหนดหลกักำรใหม่เพิ่มเติมเข้ำมำ 

กล่ำวคือ ก ำหนดให้มีเจำ้พนักงำนหรือบุคคลท่ีเขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำเด็กในชั้นสอบสวนอนั

ประกอบไปดว้ย พนกังำนสอบสวน นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ รวม

ไปถึงพนกังำนอยักำรใหอ้ยูด่ว้ยในกำรสอบปำกค ำในชั้นสอบสวน โดยเม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมำย

ของต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้ระบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ โดยมีพนกังำนอยักำรเป็นผู ้

ควบคุมและก ำหนดทิศทำงของกำรสอบสวน ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

 1. ระบบกำรด ำเนินคดี 

 ประเทศฝร่ังเศสนั้น เป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ ซ่ึงจะมีพนกังำน

อยักำรเป็นผูใ้ช้อ  ำนำจ และเอกชนจะฟ้องคดีเองไม่ได้ ดังนั้นในระบบกำรด ำเนินคดีอำญำของ

ประเทศฝร่ังเศสจึงไม่ได้แบ่งแยกกำรสอบสวนออกจำกกำรฟ้องร้องคดี พนักงำนอยักำรเป็น 

ผูรั้บผิดชอบกำรสอบสวน โดยอำจจะท ำกำรสอบสวนด้วยตนเองหรือมอบให้ต ำรวจฝ่ำยคดี

ด ำเนินกำรแทนก็ได ้แต่โดยทัว่ไปแลว้พนกังำนอยักำรจะมอบให้ต ำรวจฝ่ำยคดีด ำเนินกำรสอบสวน

                                                           
50 พระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542. รำช

กิจจำนุเบกษำ เล่ม 116 ตอนท่ี 81 ก ลงวนัท่ี 14 กนัยำยน 2542. 
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แทน โดยพนกังำนอยักำรเป็นผูก้  ำหนดทิศทำงและก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของต ำรวจฝ่ำยคดี ซ่ึงกล่ำว

โดยรวมแลว้กำรสอบสวนคดีอำญำจะอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของพนกังำนอยักำรเท่ำนั้น ในระบบ

กำรด ำเนินคดีอำญำของประเทศฝร่ังเศสนั้นไม่ไดมี้แนวคิดในกำรแบ่งแยกกำรสอบสวนออกจำก

กำรฟ้องร้องคดีอยำ่งเช่นในระบบกฎหมำยไทย 

 สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ใช้หลกักำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐอย่ำงเคร่งครัดแต่ก็เปิด

โอกำสให้ผูเ้สียหำยฟ้องคดีอำญำได้บ้ำงในบำงฐำนควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ  

ควำมอำญำ ในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำพนกังำนอยักำรอำจจะท ำกำรสืบสวนเอง

หรืออำจมอบหมำยใหเ้จำ้พนกังำนต ำรวจท ำกำรสืบสวนแทนได ้ขอ้เท็จจริงท่ีไดม้ำจำกกำรสืบสวน

ถือเป็นหน้ำท่ีของพนักงำนอัยกำรท่ีจะต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้ งหมด         

เพรำะพนกังำนอยักำรตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่งมีควำมเป็นภำวะวิสัย51 หรือเท่ียงธรรมและเป็นกลำง            

กำรด ำเนินคดีชั้นสอบสวนฟ้องร้องในประเทศเยอรมนัเป็นกระบวนกำรเดียวกนัผูรั้บผิดชอบในกำร

ด ำเนินคดีอำญำในเยอรมนัก็คือพนกังำนอยักำรเท่ำนั้น 

 ประเทศญ่ีปุ่นก็ใช้หลักกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ กล่ำวคือ เฉพำะพนักงำนอยักำร

เท่ำนั้นเป็นผูมี้อ  ำนำจฟ้องคดีอำญำ  ผูเ้สียหำยจะฟ้องคดีอำญำเองไม่ได้52 ซ่ึงเป็นระบบผกูขำดอ ำนำจ

กำรฟ้องคดีเช่นเดียวกบักฎหมำยในประเทศฝร่ังเศสและสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี พนักงำน

อยักำรในประเทศญ่ีปุ่นจึงมีหนำ้ท่ีส ำคญัมำกในคดีอำญำ คือ อ ำนำจฟ้องร้องสืบสวนสอบสวนกำร

รับคดีเข้ำสู่อยักำรไม่ว่ำโดยกำรรับคดีเองโดยตรงหรือรับจำกต ำรวจสอบสวนส่งคดีให้53หำก

พนกังำนสอบสวนเป็นผูท้  ำกำรสอบสวนเองจะตอ้งท ำตำมค ำสั่งของพนกังำนอยักำรเท่ำนั้น 

 ส ำหรับกำรด ำเนินคดีอำญำของประเทศไทยใชห้ลกักำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ แต่ไดมี้

กำรแยกกำรสอบสวนและกำรฟ้องร้องออกจำกกนัอย่ำงเด็ดขำด พนักงำนอยักำรจึงท ำงำนตำม

ส ำนวนกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนเท่ำนั้น แม้จะมีมำตรกำรบำงอย่ำงตำมกฎหมำยท่ี

พนักงำนอัยกำรอำจกระท ำได้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีน่ำจะถูกต้องกับควำมเป็นจริง กล่ำวคือ 

พนักงำนอัยกำรอำจสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้ส่งพยำนมำเพื่อซักถำมได้แต่ก็ยงัไม่เป็น
                                                           

51 ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั (น.190) เล่มเดิม. 
52 กำรควบคุมดุลพินิจอยักำรในประเทศญ่ีปุ่นและกำรน ำระบบกำรควบคุมดุลพินิจอยักำรมำใชใ้น

ประเทศไทย: เอกสารทางวิชาการเร่ืองการตรวจสอบค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ (น. 8-18) เล่มเดิม. 
53 กระทรวงยติุธรรมญ่ีปุ่น (น. 3-24) เล่มเดิม. 
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หลกัประกนัท่ีเพียงพอ54 ซ่ึงแตกต่ำงจำกกฎหมำยในประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 

และประเทศญ่ีปุ่นต่ำงใช้หลกักำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐอย่ำงเคร่งครัด โดยไม่ไดมี้แนวคิดในกำร

แบ่งแยกกำรสอบสวนออกจำกกำรฟ้องร้องคดีอยำ่งเช่นในระบบกฎหมำยไทย 

 2. อำยขุองผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กท่ีจะไดรั้บควำมคุม้ครอง 

 กฎหมำยของประเทศไทยท่ีเก่ียวกบักำรคุม้ครองเด็กนั้นคงจ ำกดัไวแ้ต่เฉพำะผูเ้สียหำย

หรือพยำนท่ีเป็นเด็กเท่ำนั้น ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ ซ่ึงได ้      

มีกำรก ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำรพิเศษในกำรสอบปำกค ำเด็กหรือพยำนท่ีเป็นเด็กซ่ึงมีอำย ุ          

ไม่เกิน 18 ปี เท่ำนั้นโดยพิจำรณำแต่เพียงวำ่ในวนัท่ีสอบปำกค ำผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กนั้นมี   

อำยุเกิน 18 ปี หรือไม่ หำกในวนัสอบปำกค ำดังกล่ำวผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กมีอำยุอยู ่          

ในเกณฑ์ไม่เกิน 18 ปี ในวนัสอบปำกค ำก็ย่อมไดรั้บควำมคุม้ครองตำมบทบญัญติัแห่งประมวล

กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทว ิ

 ประเทศฝร่ังเศสนั้นได้ก ำหนดอำยุของเด็กท่ีจะได้รับกำรคุ้มครองไวต้ำมกฎหมำย

คุม้ครองเด็กคือบุคคลท่ีมีอำยุ 13-18 ปี ซ่ึงไดก้  ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำรพิเศษในกำรสอบปำกค ำ

ผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็ก55 

 สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ไดใ้ห้ควำมคุม้ครองแก่ผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กซ่ึงมี

อำยไุม่เกิน 18 ปี กล่ำวคือ หำกบุคคลดงักล่ำวมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี และไดรั้บบำดเจ็บอนัเป็นผลมำจำก

ควำมผิดอำญำ หรือหำกเกรงว่ำจะไม่สำมำรถมีกำรไต่สวนบุคคลในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีได ้ 

ควรมีกำรไต่สวนเด็กและบนัทึกปำกค ำของเด็กลงบนส่ือท่ีใช้ในกำรเก็บขอ้มูล ซ่ึงเรียกว่ำ กำรไต่

สวนโดยส่ือบนัทึกภำพและเสียง ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเยอรมัน Criminal 

Procedure (StPO) มำตรำ 58a 

 ประเทศญ่ีปุ่นได้ก ำหนดอำยุของเด็กท่ีจะได้รับกำรคุ้มครองไวต้ำมพระรำชบญัญติั

คุม้ครองเด็ก คือ บุคคลท่ีมีอำยุต  ่ำกวำ่ 20 ปีตำม The Juvenile Act56 ซ่ึงจะไดรั้บกำรสอบปำกค ำใน

ฐำนะผูเ้สียหำยหรือพยำน 

                                                           
54 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: หลกักฎหมายและพืน้ฐานการเข้าใจ (น. 364). เล่มเดิม. 
55 The French Juvenile Justice System. 
56 พระรำชบญัญติัคุม้ครองเด็กประเทศญ่ีปุ่น. 
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 ดงันั้นจะเห็นไดว้ำ่ในแต่ละประเทศท่ีไดมี้กำรก ำหนดอำยขุองผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็น

เด็กอันจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับควำมคุ้มครองนั้น ก็เป็นไปเพื่อควำมเหมำะสมของในแต่ละ

ประเทศท่ีจะมีกำรก ำหนดเกณฑด์งักล่ำวไว ้ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ เกณฑ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็กท่ีจะไดรั้บ

ควำมคุม้ครองในกำรสอบปำกค ำในฐำนะผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กดงักล่ำวนั้น เม่ือพิจำรณำใน

แต่ละประเทศท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ก็ลว้นแต่ก ำหนดเกณฑ์อำยุของเด็กไวแ้ตกต่ำงกนัไป อนัถือไดว้่ำ

เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ท่ีเหมำะสมแลว้ในดำ้นของอำยุท่ีจะได้รับควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยของ  

แต่ละประเทศ ซ่ึงเม่ือพิจำรณำในส่วนของเกณฑ์อำยุของผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กท่ีจะไดรั้บ

ควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยแลว้  

 3. วธีิกำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก 

 กำรสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำฝร่ังเศส ได้

ก ำหนดใหใ้ชม้ำตรกำรพิเศษในกำรกระท ำควำมผิดทำงเพศและคุม้ครองเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของกำร

กระท ำควำมผิดทำงอำญำ โดยจะมีอยักำรสำธำรณรัฐเป็นผูท้  ำกำรสอบสวน และกำรสอบสวนนั้น

จะตอ้งค ำนึงถึงพฤติกำรณ์ของเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของกำรกระท ำผิด และกำรสอบสวนเด็กท่ีตกเป็น

เหยือ่ของกำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำนั้นจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญทำงกำรแพทยแ์ละ

นกัจิตวทิยำเพื่อประเมินลกัษณะและขอบเขตของอนัตรำยท่ีเด็กไดรั้บ เพื่อกำรดูแลรักษำท่ีเหมำะสม  

อยักำรสำธำรณรัฐหรือผูพ้ิพำกษำสืบสวนอำจจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดูแลปกป้องผลประโยชน์

ของเด็กดว้ยก็ได ้

 กำรสอบสวนนั้นจะใช้วิธีกำรบนัทึกภำพและเสียงภำยใต้ควำมยินยอมของเด็กและ

ผูแ้ทนทำงกฎหมำยของเด็ก เพื่อใช้เป็นพยำนหลักฐำนในชั้นพิจำรณำของศำล แต่ถ้ำอัยกำร

สำธำรณรัฐหรือผูพ้ิพำกษำสืบสวนเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้วิธีกำรไต่สวนโดยกำร

บนัทึกภำพและเสียงดงัท่ีกล่ำวมำนั้น อยักำรสำธำรณรัฐหรือผูพ้ิพำกษำสืบสวนจะตอ้งให้เหตุผล    

ท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งใชว้ธีิกำรบนัทึกภำพและเสียงประกอบดว้ย57 

 สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ไดก้ ำหนดกระบวนพิจำรณำในชั้นสืบสวน โดยมีพนกังำน

อยักำรเป็นผูรั้บผิดชอบ ในชั้นสืบสวนสอบสวนนั้นพนกังำนอยักำรอำจสืบสวนดว้ยตนเองหรือ  

อำจจะมอบหมำยให้เจำ้พนักงำนต ำรวจท ำกำรสืบสวนแทนได้ และพนักงำนอยักำรอำจเร่ิมกำร

                                                           
57 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำฝร่ังเศส มำตรำ 706-52. 
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สอบสวนได้ด้วยตนเองเม่ือมีค ำกล่ำวโทษหรือค ำร้องทุกข์ ส่วนเจ้ำพนักงำนต ำรวจนั้นท ำกำร

สอบสวนไดโ้ดยเร่ิมด ำเนินกำรสอบสวนเองเม่ือตนรับแจง้ควำมไวว้่ำมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดข้ึน 

หรือท ำตำมค ำสั่งของพนกังำนอยักำร ส ำหรับกรณีท่ีผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้นไม่มีกฎหมำยบญัญติัไว้

เป็นพิเศษ แต่ไดมี้กำรบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำเยอรมนั โดยมีวิธีกำรใน

กำรคุม้ครองเด็กโดยกำรไต่สวนพยำนอำจบนัทึกปำกค ำบนส่ือบนัทึกภำพและเสียงไดห้ำกปรำกฏ

วำ่มีบุคคลอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี และไดรั้บบำดเจบ็อนัเป็นผลมำจำกควำมผดิอำญำ หรือหำกเกรงวำ่จะไม่

สำมำรถไต่สวนบุคคลระหวำ่งกำรพิจำรณำคดี และหำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรบนัทึกกำรไต่สวน

นั้นเพื่อกำรตรวจสอบควำมจริงและกำรใช้วิธีกำรบนัทึกทำงส่ือบนัทึกภำพและเสียง จะได้รับ

อนุญำตเป็นกำรเฉพำะในกำรฟ้องคดีอำญำ และกำรบนัทึกโดยส่ือบนัทึกภำพและเสียงของกำร

สืบพยำนนั้นสำมำรถรับฟังเป็นพยำนหลกัฐำนไดใ้นชั้นพิจำรณำคดีของศำล58 

 ประเทศญ่ีปุ่นนั้น กระบวนกำรสอบสวนกรณีท่ีเด็กเป็นผูเ้สียหำยไม่มีกฎหมำยบญัญติั

เร่ืองกำรสอบสวนไวเ้ป็นพิเศษแต่จะมีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำญ่ีปุ่น 

กล่ำวคือ กระบวนกำรสอบสวนนั้นพนักงำนอยักำรมีบทบำทในคดีอำญำตั้งแต่เร่ิมมีกำรกระท ำ

ควำมผดิจนกระทัง่ถึงกำรบงัคบัคดี ในส่วนของกำรสอบสวนมีเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจและพนกังำนอยักำร

เป็นเจำ้หนำ้ท่ีหลกั เม่ือมีกำรกระท ำควำมผดิอำญำเกิดข้ึน ต ำรวจทอ้งถ่ินจะเป็นผูรั้บผิดชอบเบ้ืองตน้

ในกำรสอบสวนคดีอำญำทุกประเภทในจงัหวดันั้นๆ แลว้รำยงำนต่อพนกังำนอยักำรโดยส ำนกังำน

อยักำรจะมอบหมำยใหพ้นกังำนอยักำรคนหน่ึงรับผิดชอบคดี ซ่ึงในทำงปฏิบติัแลว้พนกังำนอยักำร

และเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจจะร่วมมือกนัสอบสวนจนแลว้เสร็จ59 

 กำรสอบสวนพยำนหรือผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้นจะตอ้งกระท ำโดยไดรั้บควำมเห็นของ

พนกังำนอยักำรและท่ีปรึกษำของเด็ก โดยจะตอ้งค ำนึงถึงลกัษณะของอำชญำกรรม อำยุของเด็ก 

สภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจ ควำมสัมพนัธ์รวมถึงพฤติกำรณ์ท่ีถูกกล่ำวหำหรือพฤติกำรณ์อ่ืนๆ ท่ี

ส่งผลใหเ้ด็กมีควำมรู้สึกกดดนัทำงดำ้นจิตใจในขณะท่ีมีกำรถำมปำกค ำ และกำรสอบสวนผูเ้สียหำย

ท่ีเป็นเด็กจะตอ้งอยูใ่นสถำนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก กำรสอบสวนตำมกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมอำญำของญ่ีปุ่นนั้น จะตอ้งมีกำรสอบสวนโดยใช้วิธีกำรบนัทึกภำพและเสียงเพื่อ

                                                           
58 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำเยอรมนั มำตรำ  255a. 
59 โครงสร้างกระทรวงยติุธรรมและงานอัยการของญ่ีปุ่น (น.152). เล่มเดิม. 

DPU



117 

 

สำมำรถน ำไปใชป้ระกอบในกำรพิจำรณำคดีของศำลได ้และเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหำยโดยเฉพำะ

เด็กซ่ึงมีควำมอ่อนแอทั้งทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ60 

 กระบวนกำรสอบสวนตำมกฎหมำยของไทยนั้นกฎหมำยไทยไดก้ ำหนดตวับุคคลใน

กำรเขำ้ร่วมเพื่อคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก ดงัน้ี คือ พนกังำนสอบสวน นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคม

สงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงำนอยักำรเพื่อเข้ำมำคุ้มครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กจำก

กระบวนกำรยติุธรรม เพื่อมิใหก้ระบวนกำรยุติธรรมซ ้ ำเติมควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก เพรำะเด็ก

ท่ีตกเป็นผู ้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำจะมีควำมกลัวหรือจดจ ำเหตุกำรณ์ท่ี เกิดข้ึน 

ตลอดจนรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงจำกผูใ้หญ่ ดว้ยสภำพร่ำงกำยและอำยุของเด็กท ำให้ตอ้งมีสหวิชำชีพ

เข้ำร่วมคุ้มครองเด็ก ซ่ึงสหวิชำชีพจะมีบทบำทและหน้ำท่ีแตกต่ำงกันไป จะขอแยกพิจำรณำ

วเิครำะห์เฉพำะพนกังำนสอบสวนและพนกังำนอยักำร ดงัต่อไปน้ี 

   (1) พนกังำนสอบสวน 

 “พนกังำนสอบสวน” หมำยถึง “เจำ้พนกังำนซ่ึงกฎหมำยให้มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีท ำกำร

สอบสวน”61  

 พนกังำนสอบสวนในประเทศไทยมีหนำ้ท่ีหลกัคือ สืบสวนและสอบสวนคดีอำญำทั้ง

ปวงโดยมีหนำ้ท่ีรวบรวมพยำนหลกัฐำนทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี ทั้งพยำนหลกัฐำนท่ีจะเป็นผลร้ำย

และผลดีแก่ผูต้อ้งหำ ดงัมีผูก้ล่ำววำ่ พนกังำนสอบสวนเป็นจุดเร่ิมตน้ของคดีอำญำในกำรด ำเนินคดี

อำญำโดยรัฐเลยก็ว่ำได้ ทั้งน้ีกำรสอบสวนในประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงกบัประเทศท่ีใช้ระบบ

อยักำรสมบูรณ์ ท่ีพนกังำนสอบสวนมีหนำ้ท่ีเป็นเพียงผูช่้วยเหลือพนกังำนอยักำรเท่ำนั้น62 

 ดงันั้น จะเห็นได้ว่ำในประเทศไทย กำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวินั้ น พนักงำนสอบสวนมีบทบำทมำกในกำร

สอบสวน ซ่ึงพนักงำนสอบสวนเองควรเน้นบทบำทในกำรให้ควำมคุ้มครองเด็กโดยค ำนึงถึง

ควำมรู้สึกของเด็กเป็นส ำคญั หำใช่มุ่งแต่รวบรวมหลกัฐำนทั้งท่ีเป็นผลร้ำยและผลดีแก่ผูต้อ้งหำ 

รวมทั้งขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีต่อไปของพนักงำนอยักำร หรือกำร

                                                           
60 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำญ่ีปุ่น มำตรำ 157-3. 
61 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 2 (6). 
62 วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 27). เล่มเดิม. 
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ด ำเนินคดีอำญำของพนักงำนสอบสวนเป็นกำรด ำเนินคดีอำญำเพื่อพนักงำนอยักำรเท่ำนั้น63แต่

พนักงำนสอบสวนควรค ำนึงถึงสภำวะจิตใจของเด็กท่ีได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ท่ีเลวร้ำย 

เพรำะเด็กนั้ นมีสภำพร่ำงกำยและจิตใจท่ีอ่อนโยน และบอบบำงมำกกว่ำผูใ้หญ่ เป็นไปตำม

วตัถุประสงค์ของกฎหมำยเพื่อให้กำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

รวดเร็วสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน ขอ้ 12 แห่งอนุสัญญำว่ำดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 และผลประโยชน์

สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงเป็นล ำดบัแรก64 

 (2) พนกังำนอยักำร 

 กำรท่ีให้มีพนักงำนอัยกำรร่วมอยู่ด้วยในกำรถำมปำกค ำนั้ น ก็มีควำมประสงค์

เพื่อท่ีจะให้พนักงำนอัยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยให้กำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก  

เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงท่ีมีควำมเป็นภำวะวสิัย (Objectivity) ถูกตอ้งและเป็นธรรม65และสำมำรถน ำไป

เป็นพยำนหลกัฐำนในกำรด ำเนินคดีอำญำในศำลได ้กฎหมำยจึงไดก้ ำหนดให้พนกังำนอยักำรเขำ้

ร่วมในกำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กดว้ยเพื่อจะซกัถำมเพิ่มเติมหรือแจง้ให้พนกังำนสอบสวน

เพิ่มเติมค ำถำมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนในกำรวินิจฉัยคดีในขั้นตอนของกำรสอบปำกค ำ

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กของพนกังำนสอบสวนเท่ำนั้น แต่กำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กดงักล่ำว

กฎหมำยก็ไม่ได้ก ำหนดบทบำทของพนักงำนอยักำรให้มีควำมชัดเจนในกรณีท่ีพนักงำนอยักำร  

เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรสอบสวนเองหรือก ำกับดูแล หรือก ำหนดทิศทำงกำรสอบสวนให้กับ

พนกังำนสอบสวนในกำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได้โดยตรง ดงันั้นบทบำทของพนกังำน

อยักำรในกำรเขำ้ร่วมในกำรถำมปำกค ำเด็กนั้น จึงเป็นกำรเขำ้มำเพื่อให้กำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ี

เป็นเด็กครบถว้นสมบูรณ์เท่ำนั้น 

                                                           
63 แหล่งเดิม. (น. 26).  
64 อนุสญัญำวำ่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ขอ้ 12. 
1. รัฐภำคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสำมำรถมีควำมคิดเห็นเป็นของตนไดแ้ลว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงควำมคิดเห็น

เหล่ำนั้นโดยเสรีในทุกๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งน้ีควำมคิดเห็นดงักล่ำวของเด็กจะไดรั้บกำรพิจำรณำตำม
สมควรแก่อำยแุละวฒิุภำวะของเด็กนั้น 

2. เพ่ือควำมมุ่งประสงค์น้ี เด็กจะไดรั้บโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโอกำสท่ีจะมีสิทธิ มีเสียงในกระบวนกำร
พิจำรณำทำงตุลำกำร และทำงปกครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วำ่โดยตรง หรือโดยผ่ำนผูแ้ทน หรือองคก์รท่ี
เหมำะสม ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิปฏิบติัตำมกฎหมำยภำยใน 

65 วิ.อาญาวิพากษ์ (น. 27). เล่มเดิม. 
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 จะเห็นได้ว่ำ พนักงำนอยักำรในฐำนะท่ีเป็นผูดู้แลในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย และดูแล

ผลประโยชน์ของรัฐและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม กำรด ำเนินคดีอำญำของพนกังำนอยักำรจึงตอ้ง   

มีบทบำทท่ีส ำคญัในกำรคน้หำควำมจริง เพรำะหลกัในกำรด ำเนินคดีอำญำ คือ หลกักำรตรวจสอบ

และคน้หำควำมจริง ซ่ึงบทบญัญติัในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิได้

บญัญติัให้พนกังำนอยักำรเขำ้ร่วมสอบปำกค ำเด็กเพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์ของคดี เน่ืองจำกในกำร

ฟ้องคดีนั้นจ ำเป็นท่ีจะต้องมีขอ้เท็จจริงครบถ้วน และเม่ือคดีไปถึงศำลแล้วอำจจะต้องใช้ระยะ

เวลำนำนควำมทรงจ ำของเด็กท่ีจะไปให้กำรในชั้นพิจำรณำคดีอำจจะมีกำรลดเลือนหรือจดจ ำ

รำยละเอียดหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่เท่ำกบัตอนท่ีมีกำรสอบปำกค ำในชั้นสอบสวน66 

 ดงันั้น จำกท่ีได้กล่ำวมำขำ้งตน้จึงเห็นได้ว่ำ พนักงำนอยักำรในฐำนะท่ีเป็นผูอ้  ำนวย

ควำมยุติธรรม และเป็นเจำ้หน้ำท่ีรัฐจึงควรท่ีจะมีบทบำทในกำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยมี

บทบำทในเร่ืองกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในเชิงรุกมำกกว่ำน้ีมิใช่แต่มุ่งท่ีจะคน้หำควำม

จริงจำกเด็กโดยร่วมสอบปำกค ำกบัพนักงำนสอบสวนโดยต่ำงฝ่ำยต่ำงสอบปำกค ำ แต่พนักงำน

อยักำรควรท่ีจะเป็นผูท้  ำกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กด้วยตนเองหรืออำจจะมอบหมำยให้

พนักงำนสอบสวนสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กภำยใตค้  ำสั่งหรือกำรก ำกบัดูแลของพนักงำน

อยักำรก็ได้ เน่ืองจำกเด็กอำจได้รับกำรกระทบกระเทือนทำงร่ำงกำยหรือจิตใจจำกเหตุกำรณ์           

ท่ีเกิดข้ึนหำกจะตอ้งมีกำรถำมปำกค ำซ ้ ำซ้อนหลำยคร้ังจะท ำให้เด็กรู้สึกกลวัและไม่กลำ้ ท่ีจะตอบ

ค ำถำมนั้นก็ได ้

 ประเทศฝร่ังเศสนั้นบุคคลท่ีจะท ำกำรสอบสวนเด็กนั้นกฎหมำยก ำหนดให้อยักำร

สำธำรณรัฐหรือผูพ้ิพำกษำสืบสวนเป็นผูท้  ำกำรสอบสวนด้วยตนเอง 67 โดยจะมีผูเ้ช่ียวชำญทำง

กำรแพทยแ์ละนักจิตวิทยำเขำ้ร่วมดว้ยในกำรสอบสวนเพื่อประเมินควำมร้ำยแรงของควำมผิดท่ี

เกิดข้ึนแก่ตวัเด็กนั้นเอง ซ่ึงกำรก ำหนดให้มีบุคคลดงักล่ำวน้ีก็เพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของ  

เด็กท่ีตกเป็นเหยือ่ดว้ย 

 สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีนั้ น ผู ้ท่ีจะสอบปำกค ำผู ้เ สียหำยท่ี เ ป็นเด็กได้แก่                

เจ้ำพนักงำนต ำรวจหรือพนักงำนอัยกำรก็ได้เพรำะในชั้ นสอบสวนพนักงำนอัยกำรจะเป็น

                                                           
66 บทบาทของพนักงานอัยการท่ีมีต่อการเข้าร่วมการสอบสวนเดก็ในคดีอาญา (น. 60). เล่มเดิม. 
67 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำฝร่ังเศส มำตรำ 706-48. 

DPU



120 

 

ผูรั้บผิดชอบ โดยพนักงำนอยักำรจะเป็นผูท้  ำกำรสอบสวนด้วยตนเองหรืออำจจะมอบหมำยให้     

เจำ้พนกังำนต ำรวจท ำกำรสืบสวนสอบสวนแทนก็ได ้ แต่เจำ้พนกังำนต ำรวจตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่ง

ของพนกังำนอยักำรเท่ำนั้น68 

 ประเทศญ่ีปุ่น ในส่วนของกำรสอบสวนมีต ำรวจและพนกังำนอยักำรเป็นเจำ้หนำ้ท่ีหลกั

ในกำรสอบสวน  เม่ือมีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดข้ึนต ำรวจทอ้งถ่ินจะเป็นผูรั้บผิดชอบเบ้ืองตน้

ในกำรสอบสวนคดีอำญำทุกประเภทในจงัหวดันั้นๆ แลว้รำยงำนต่อพนกังำนอยักำร โดยส ำนกังำน

อยักำรจะมอบหมำยให้พนกังำนอยักำรคนหน่ึงรับผดิชอบคดีและในทำงปฏิบติัแลว้พนกังำนอยักำร

และต ำรวจจะร่วมมือกนัสอบสวนจนเสร็จส้ิน69 

 เม่ือพิจำรณำถึงข้อกฎหมำยในกรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งท่ีไม่อำจรอบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไดต้ำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

มำตรำ 133 ทว ิวรรคหำ้70 อำจจะท ำใหดู้ประหน่ึงวำ่เป็นกำรขดักบัหลกักำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็น

เด็ก เน่ืองจำกกำรสอบปำกค ำเด็กในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนนั้นอำจจะมีบุคคลดังกล่ำวท่ีกฎหมำย

ก ำหนดไวห้น่ึงคนคือ นกัจิตวิทยำหรือนกัสังคมสงเครำะห์ พนกังำนอยักำรหรือบุคคลท่ีเด็กร้องขอ

ร่วมกบัพนกังำนสอบสวนเพียงสองคนเท่ำนั้นในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงอำจจะท ำ

ให้เด็กไม่ได้รับควำมคุ้มครองให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และเน่ืองจำกบทบญัญติั

มำตรำดงักล่ำวน้ีได้มีข้ึนก็เพื่อท่ีจะให้กำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กให้มีผลสอดคล้องกนั โดย

กฎหมำยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสอบปำกค ำผู ้เสียหำยท่ีเป็นเด็กไว้ แต่ทว่ำเม่ือมีกำร

สอบปำกค ำท่ีไม่ครบตำมหลกัเกณฑ์ตำมท่ีกฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้โดยท่ีไม่ไดค้  ำนึงถึงกำรคุม้ครอง

เด็กและหลกัจิตวทิยำของเด็กเป็นส ำคญัแลว้ ก็ยอ่มท ำใหห้ลกักำรดงักล่ำวไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจำก

หำกขำดอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงไปก็ย่อมท ำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและย่อมส่งผลต่อกำร

                                                           
68 ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั (น.189). เล่มเดิม. 
69 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำญ่ีปุ่น มำตรำ 157-3. 
70 ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทว ิวรรคหำ้ “ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งยิ่งซ่ึงมี

เหตุอนัควรไม่อำจรอนกัจิตวทิยำ หรือนกัสงัคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังำนอยักำรเขำ้ร่วมในกำร
ถำมปำกค ำพร้อมกนัไดใ้หพ้นกังำนสอบสวนถำมปำกค ำเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตำมวรรคหน่ึงอยูร่่วมดว้ยก็
ได ้แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อำจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนและมิใหถื้อวำ่กำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยหรือ
พยำนซ่ึงเป็นเด็กในกรณีดงักล่ำวท่ีไดก้ระท ำไปแลว้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย” 
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สอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กท่ีจะเป็นกำรไดม้ำซ่ึงขอ้เท็จจริงจำกตวัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยท่ีตอ้ง

ค ำนึงถึงหลกัจิตวทิยำของเด็กเป็นส ำคญั 

 หำกมำพิจำรณำตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ  

เด็กแลว้ก็จะพบว่ำมีหลกัเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ครองเด็กอยำ่งเต็มประสิทธิภำพโดยมีกำรค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กและจะต้องด ำเนินมำตรกำรท่ีเป็นกำรเหมำะสมทั้ งปวง ไม่ว่ำจะเป็น

ทำงดำ้นนิติบญัญติัในอนัท่ีจะคุม้ครองเด็กจำกรูปแบบทั้งปวงของควำมรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง

กำรให้ควำมยุติธรรมแก่เด็กในสังคม71โดยท่ีกระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับเด็กนั้นจะต้องเน้น

ควำมส ำคญัไปท่ีสวสัดิภำพของเด็ก กำรกระท ำใดๆ จะตอ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของ

เด็กผูน้ั้นอย่ำงดีท่ีสุด และจะตอ้งกระท ำภำยใตบ้รรยำกำศของควำมเขำ้ใจกนัของเด็ก และรวมถึง 

กฎหมำยในต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และประเทศ

ญ่ีปุ่น ประเทศเหล่ำน้ีต่ำงก็ไม่มีบทบญัญติักฎหมำยใดท่ีก ำหนดในลกัษณะกรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน

อย่ำงยิ่งอนัสมควรท่ีไม่อำจรอบุคคลดงักล่ำวไวเ้หมือนดงัเช่นประเทศไทย โดยท่ีหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมำยนั้นคงมีแต่เพียงกรณีทัว่ไปในกำรสอบปำกค ำเด็กเท่ำนั้น เน่ืองจำกองคก์ำรสหประชำชำติ

หรือกฎหมำยของต่ำงประเทศลว้นแต่มองวำ่ควรจะให้ควำมคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กอยำ่งเต็มท่ี

เท่ำท่ีจะท ำได ้โดยไม่มีกรณีท่ีจะเป็นกำรลดมำตรฐำนในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเหมือน

ดงัเช่นระบบกฎหมำยของประเทศไทย 

 จำกท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้จะเห็นไดว้ำ่กำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในประเทศไทยนั้น 

เจตนำรมณ์ของกฎหมำยในกำรคุม้ครองเด็กก็คือ มิให้กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำซ ้ ำเติมควำม

เสียหำยและควำมเจ็บปวดแก่จิตใจแก่เด็ก และเพื่อเป็นกำรไม่ให้ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ำกกำรสอบสวน

คลำดเคล่ือนไป ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 133 ทวิ จึงก ำหนดให้กำรสอบ

สอบสวนแต่ละคดีพนกังำนสอบสวนจะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรสอบสวนเท่ำกบัว่ำกฎหมำยมิไดมี้

เจตนำรมณ์ท่ีจะให้พนักงำนอยักำรเข้ำมำมีบทบำทในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กแทน

พนักงำนสอบสวน แต่คงเขำ้มำร่วมกำรสอบสวนเพื่อให้มีกำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได้

ครบถว้นและสำมำรถท่ีจะน ำสืบไดใ้นชั้นพิจำรณำไดเ้ท่ำนั้น  

                                                           
71 อนุสญัญำวำ่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 3. 
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 เน่ืองจำกประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัแยกกำรสอบสวน
กบักำรฟ้องร้องคดีออกจำกกนัโดยเด็ดขำด ท ำให้พนกังำนสอบสวนมีอิสระจำกพนักงำนอยักำร 
พนกังำนอยักำรจึงท ำงำนตำมส ำนวนกำรสอบสวนเท่ำนั้น72 เป็นเหตุให้พนกังำนอยักำรไม่สำมำรถ
เขำ้มำก ำหนดทิศทำงในกำรสอบสวนได ้ซ่ึงบทบญัญติัของกฎหมำยดงักล่ำวถือวำ่ยงัไม่เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรให้พนักงำนอัยกำรเข้ำไปคุ้มครองสิทธิของเด็กในชั้ นสอบสวนได้อย่ำงเต็มท่ี ดังนั้ น 
พนกังำนอยักำรจึงไม่มีบทบำทท่ีจะถำมปำกค ำเด็กไดโ้ดยตรง จึงก่อให้เกิดปัญหำตำมมำว่ำกำรท่ี  
ไม่มีกฎหมำยก ำหนดบทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีของพนกังำนอยักำรในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็น
เด็กไวอ้ย่ำงชัดเจนนั้น พนักงำนอยักำรมีบทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรร่วมในกำรถำมปำกค ำเด็ก    
นั้นหรือไม่อย่ำงไร พนักงำนอัยกำรจะมีอ ำนำจในกำรก ำหนดประเด็นหรือก ำหนดทิศทำงให้
พนักงำนสอบสวนท ำกำรสอบสวนไปตำมแนวทำงท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเสนอข้อเท็จจริง    
ต่อศำลได้หรือไม่ หรือหำกพบว่ำพนักงำนสอบสวนไม่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ แลว้พนกังำนอยักำรจะมีสิทธิสั่งกำรให้พนกังำน
สอบสวนด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งได้หรือไม่ หรือเม่ือมีกำรสั่งกำรให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินกำร   
ให้ถูกต้องแล้ว แต่พนักงำนสอบสวนกลับเพิกเฉย พนักงำนอยักำรจะมีสิทธิด ำเนินกำรแก้ไข        
ต่อปัญหำดังกล่ำวน้ีได้หรือไม่อย่ำงไรหรือจะต้องใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยในภำยหลงัเม่ือได้รับ    
มอบส ำนวนกำรสอบสวนจำกพนกังำนสอบสวนแลว้จึงสั่งให้พนกังำนสอบสวนด ำเนินกำรใหม่   
ใหถู้กตอ้ง  
 ประกอบกบัปัญหำเร่ืองเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีก ำหนดให้สหวิชำชีพไม่ตอ้งเขำ้ร่วมถำม
ปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กครบทุกคนได้นั้ นไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรคุ้มครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก
เท่ำท่ีควรซ่ึงอำจจะก่อให้เกิดปัญหำข้ึนไดว้่ำจะกระทบสิทธิของผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยเด็กอำจจะ
ตอ้งถูกสอบปำกค ำซ ้ ำซอ้น ท ำให้ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กจะตอ้งนึกถึงเหตุกำรณ์เลวร้ำยท่ีเกิดข้ึนซ ้ ำแลว้
ซ ้ ำอีก อนัจะเป็นกำรสร้ำงควำมบอบช ้ำทำงจิตใจใหแ้ก่เด็กเป็นอยำ่งยิง่ รวมถึงพนกังำนอยักำรท่ีร่วม
สอบสวนกบัพนกังำนอยักำรท่ีพิจำรณำสั่งคดีนั้นเป็นคนละคนกนั ท ำให้กำรพิจำรณำคดีขำดควำม
ต่อเน่ืองในกำรด ำเนินคดี ส่งผลให้กำรพิจำรณำคดีเกิดควำมล่ำชำ้และเด็กก็ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม
ตำมสมควร 
 
 
 

                                                           
72 ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ (น. 64). เล่มเดิม. 
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4.5 เหตุผลและความจ าเป็นของบทบาทพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็นเด็กใน
ช้ันสอบสวน 
 เป้ำหมำยของกำรด ำเนินคดีอำญำคือกำรคน้หำควำมจริง และขณะเดียวกนักำรคน้หำ

ควำมจริงจะต้องเป็นกำรคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม

โดยเฉพำะผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงกระบวนกำรยุติธรรมควรมีวิธีกำรคน้หำควำมจริงโดย 

มิให้เด็กซ่ึงยงัไม่เจริญเติบโตท่ีเพียงพอในแง่ของร่ำงกำย จิตใจ กำรรับรู้และกำรพฒันำทำงด้ำน

อำรมณ์และควำมคิดถูกกระทบกระเทือนทำงจิตใจมำกเกินสมควร โดยท่ีตำมกฎหมำยของ  

ประเทศไทยปัจจุบนัมีกำรแบ่งแยกควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้อง

ออกจำกกนัโดยเด็ดขำดพนกังำนอยักำรจึงท ำงำนตำมส ำนวนกำรสอบสวนเท่ำนั้น แมจ้ะมีมำตรกำร

บำงอย่ำงตำมกฎหมำยท่ีพนกังำนอยักำรอำจกระท ำได ้กล่ำวคือ พนกังำนอยักำรอำจสั่งสอบสวน

เพิ่มเติมหรือสั่งใหส่้งพยำนมำเพื่อซกัถำมได ้แต่ก็ยงัไม่เป็นหลกัประกนัเพียงพอ และอำจจะเป็นเหตุ

ใหเ้กิดควำมไม่เขำ้ใจกนัได ้

 กำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 

133 ทวิ ถือว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนรวมถึงสหวิชำชีพต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเจตนำรมณ์ของประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิไดบ้ญัญติั

ข้ึนมำเพื่อท่ีจะคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเป็นส ำคญั อนัเน่ืองมำจำกเด็กเป็นบุคคลท่ีมีสภำพร่ำงกำย 

จิตใจ อำรมณ์ ตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดขอ้เท็จจริงต่ำงๆ ยงัไม่สมบูรณ์

เทียบเท่ำผูใ้หญ่ ดงันั้นในกำรถำมปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก พนกังำนสอบสวนรวมถึงสหวิชำชีพ

ต่ำงๆ ท่ีเขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเขำ้ใจถึงบทบำทหนำ้ท่ีของตน ในกำรท่ี

กฎหมำยก ำหนดให้ตนเขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กเพื่อให้บทบญัญติัดงักล่ำวน้ี

เป็นกำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กอย่ำงแทจ้ริง แต่หลกักำรท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเขำ้มำใหม่นั้นในทำง

ปฏิบติัก็ยงัไม่สอดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของกฎหมำยเท่ำท่ีควร 

 เม่ือพิจำรณำถึงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคหน่ึง       

ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันแยกกำรสอบสวนฟ้องร้องออกจำกกันโดยเด็ดขำด พนักงำนสอบสวนจึงมี   

อิสระจำกพนักงำนอยักำร พนักงำนอยักำรก็ไม่สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรสอบสวนได้ ซ่ึง

บทบญัญติัของกฎหมำยดงักล่ำวถือว่ำยงัไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรให้พนักงำนอยักำรเขำ้ไปคุม้ครอง
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ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนไดอ้ยำ่งเต็มท่ี เน่ืองดว้ยกำรเขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำย

ท่ีเป็นเด็กของพนกังำนอยักำรนั้น กฎหมำยไม่ไดบ้ญัญติัให้อ ำนำจแก่พนกังำนอยักำรในกำรท่ีจะมี

อ ำนำจในกำรออกค ำสั่งหรือก ำหนดทิศทำงใหพ้นกังำนสอบสวนปฏิบติัตำมเหมือนดงัเช่นกรณีตำม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 20 วรรคส่ี ท่ีบญัญติัให้พนกังำนสอบสวนปฏิบติั

ตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของพนกังำนอยักำรในเร่ืองเก่ียวกบักำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน และตำม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 150 วรรคหก ในเร่ืองเก่ียวกบักำรชนัสูตรพลิกศพ 

ก็ไดบ้ญัญติัให้พนกังำนอยักำรมีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้พนกังำนสอบสวนปฏิบติัตำมค ำสั่งได ้ 

ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ควำมไม่ชดัเจนของกฎหมำยในกำรให้อ ำนำจแก่พนกังำนอยักำรดงักล่ำวยอ่มก่อให ้ 

เกิดปัญหำแก่เด็กท่ีจะตอ้งถูกสอบปำกค ำซ ้ ำซ้อนอีก ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงควำมบอบช ้ ำทำงจิตใจ

ใหแ้ก่เด็กดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้เป็นอยำ่งมำก 

 ดังนั้ น ในเร่ืองกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้น ควรจะก ำหนดบทบำทของ

พนกังำนอยักำรใหมี้อ ำนำจในกำรท่ีจะท ำกำรสอบสวนดว้ยตนเองหรือมีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้

พนักงำนสอบสวนปฏิบติัตำมค ำสั่งได ้ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมำยโดยค ำนึงถึง

ประโยชน์อนัสูงสุดของเด็กเป็นส ำคญั 

 กรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อำจรอบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นกำรสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ี

เป็นเด็กตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 133 ทวิ วรรคห้ำ เห็นว่ำเป็นบท 

บญัญติัท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจำ้พนกังำนมำกกว่ำ ซ่ึงจะเป็นกำรลดมำตรฐำนในกำร

คุม้ครองผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็กอย่ำงเห็นได้ชัด และเป็นช่องว่ำงท่ีท ำให้เกิดกำรกระท ำ      

อนัมิชอบต่อตวัผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได ้สืบเน่ืองมำจำกกำรใชดุ้ลพินิจของเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อำจ

รอบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกำรสอบปำกค ำไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัตวัพนกังำนสอบสวนแต่เพียงผูเ้ดียวโดยท่ี 

ไม่มีหลกัเกณฑก์ำรตรวจสอบหรือกำรถ่วงดุลกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยขององคก์รอ่ืนๆ ในส่วนน้ีได ้ 

 เม่ือพิจำรณำถึงระเบียบส ำนักงำนอยักำรสูงสุดว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กในคดีอำญำ    

พ.ศ. 2543 ในกำรเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนของพนักงำนอยักำรนั้นส ำนักงำนอยักำร

สูงสุดไดก้ ำหนดให้ศูนยอ์  ำนวยกำรมีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือพนกังำนอยักำรผูมี้หนำ้ท่ี

เขำ้ร่วมในกำรคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน พนกังำนอยักำรจึงไม่อำจใช้ขอ้อำ้งในเร่ืองเหตุจ ำเป็น

เร่งด่วนท่ีมีเหตุอนัควรไม่สำมำรถเขำ้ร่วมสอบปำกค ำผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กได ้เพรำะพนกังำนอยักำร 
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มีเวรประจ ำในกำรเขำ้ร่วมสอบสวนเด็ก และมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรเขำ้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้น

สอบสวน แต่หำกมีกรณีท่ีพนกังำนสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนไปก่อนโดยไม่รอพนกังำนอยักำร 

ให้พนกังำนอยักำรพิจำรณำว่ำมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรหรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่

เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่งโดยไม่มีเหตุอนัควรให้ท ำบนัทึกคดัคำ้นแจง้ให้พนักงำนสอบสวน  

ทรำบแลว้รำยงำนพร้อมส ำเนำบนัทึกคดัคำ้นเสนอผูอ้  ำนวยกำรศูนยท์รำบ เห็นไดว้่ำหลกักฎหมำย

กบัทำงปฏิบติัเกิดควำมไม่ตรงกนั ซ่ึงควำมไม่ตรงกนัระหว่ำงหลกักฎหมำยกบัทำงปฏิบติัน้ีท ำให้

องคก์รต่ำงๆ ในกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำต่ำงเขำ้ใจคลำดเคล่ือนในบทบำทและภำรกิจของตน 

อนัเป็นเหตุให้ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไดรั้บผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพอยำ่งเห็นไดช้ดั และอำจท ำ

ใหก้ระบวนกำรยติุธรรมขำดควำมไวว้ำงใจจำกประชำชนได ้ดงันั้น พนกังำนสอบสวนตอ้งทบทวน

บทบำทของตนเองเพื่อสนองต่อกำรสร้ำงควำมศรัทธำและเช่ือถือของประชำชน พนกังำนสอบสวน

จึงตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของพนักงำนอยักำรโดยก ำหนดให้พนักงำนอยักำรเป็นผูเ้ร่ิมตน้คดีอำญำ 

เน่ืองจำกพนกังำนอยักำรเป็นผูอ้  ำนวยควำมยุติธรรมและเป็นเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐจึงควรท่ีจะมีบทบำท

ในกำรคุม้ครองผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กและในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนกังำนอยักำรจะตอ้งมีควำมเป็น

ภำวะวสิัย กล่ำวคือ มีควำมเป็นกลำง ถูกตอ้งและเป็นธรรม 

 เพื่อให้หลกักฎหมำยกบัทำงปฏิบติัสอดคลอ้งกนัเห็นควรก ำหนดบทบงัคบัในเร่ืองเหตุ

จ ำเป็นเร่งด่วนในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 133 ทวิวรรคห้ำ และเหตุจ ำเป็น

เร่งด่วนตำมระเบียบส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กในคดีอำญำ ในกรณีเหตุจ ำเป็น

เร่งด่วนท่ีไม่อำจรอบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกำรสอบปำกค ำได ้หมำยถึงเฉพำะบุคคลท่ีเด็กร้องขอเท่ำนั้น 

และควรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรเข้ำมำตรวจสอบในกรณีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนดังกล่ำวด้วย 

เน่ืองจำกกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งมองในแง่ของกำรคุม้ครองตวัเด็ก และบุคคลท่ีเด็กร้องขอมำกกวำ่

ท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกหรือเอ้ือประโยชน์ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ และเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงยิ่ง  

ท่ีจะถือว่ำไม่อำจรอได้ในกำรสอบปำกค ำ คือ เหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกับตัวเด็กเอง เช่น 

ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กใกลจ้ะเสียชีวิต หรือเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเด็กร้องขอเอง เช่น 

ป่วย ไดรั้บอนัตรำยสำหัส ประสบอุบติัเหตุ หรืออยูต่่ำงประเทศ เหล่ำน้ีเป็นตน้ จึงจะถือวำ่เป็นเหตุ

จ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งแทจ้ริง 
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 รวมถึงปัญหำเก่ียวกบัพนักงำนอยักำรท่ีเขำ้ร่วมกำรสอบสวนและพนักงำนอยักำรท่ี

พิจำรณำสั่งคดีนั้นเป็นคนละคนกนั ท ำให้ขำดควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินคดีอำญำ ส่งผลให้กำร

พิจำรณำคดีเกิดควำมล่ำชำ้หรือพยำนหลกัฐำนท่ีไดม้ำอำจจะไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงตอ้งมีค ำสั่งให ้

มีกำรสอบสวนเพิ่มเติม ท ำให้ผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกระบวนกำรยุติธรรม

ตำมสมควร เพรำะเด็กอำจจะตอ้งถูกสอบปำกค ำซ ้ ำซ้อนจำกกรณีพนักงำนอยักำรท่ีเขำ้ไปร่วม

สอบสวนกบัพนกังำนอยักำรท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบส ำนวนเป็นคนละคนกนัท ำให้ ไม่เป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั กำรพิจำรณำคดีก็ยอ่มผิดพลำดไดโ้ดยง่ำย ซ่ึงกระบวนกำรดงักล่ำวถือไดว้ำ่เป็นกรณีท่ีต่ำง

คนต่ำงท ำหน้ำท่ีของตนเองโดยไม่ได้ค  ำนึงสภำพจิตใจของผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็ก กำรท่ีกฎหมำย

ก ำหนดให้พนกังำนอยักำรเขำ้ร่วมสอบสวนผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กนั้นก็เพื่อให้พนกังำนอยักำรเขำ้ไป

คุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหำยท่ีเป็นเด็กโดยตรง จึงสมควรอยำ่งยิ่งท่ีจะตอ้งก ำหนดให้พนกังำนอยักำร

คนท่ีร่วมสอบสวนกับพนักงำนอยักำรคนท่ีพิจำรณำสั่งคดีจะต้องเป็นคนๆ เดียวกันจึงจะเกิด

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดีอำญำมำกกวำ่ท่ีต่ำงคนต่ำงท ำ 

 เน่ืองจำกในระเบียบกำรด ำเนินคดีของส ำนกังำนอยักำรสูงสุดวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองเด็กใน

คดีอำญำ พ.ศ. 2543 หมวด 4 กำรคุม้ครองเด็กในชั้นพนกังำนอยักำร ขอ้ 16 ไม่มีขอ้ก ำหนดให้

พนักงำนอัยกำรท่ีเข้ำร่วมกำรสอบสวนร่วมกับพนักงำนสอบสวนนั้นจะต้องเป็นคนเดียวกับ

พนกังำนอยักำรท่ีพิจำรณำสั่งคดี ท ำให้กำรพิจำรณำสั่งคดีตอ้งเสียเวลำในกำรพิจำรณำส ำนวนกำร

สอบสวนอีกระยะหน่ึง แทนท่ีจะพิจำรณำสั่งคดีไดด้ว้ยควำมรวดเร็ว ทั้งท่ีเจตนำรมณ์ของกฎหมำย

ประสงคใ์ห้กำรมีพนกังำนอยักำรเขำ้ร่วมกำรสอบสวนตั้งแต่เร่ิมตน้คดี เพื่อสำมำรถท ำให้พนกังำน

อยักำรเขำ้ใจรูปคดี และสำมำรถพิจำรณำสั่งคดีไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ต่อเน่ืองและเป็นธรรม ในฐำนะท่ี

พนกังำนอยักำรเป็นผูอ้  ำนวยควำมยุติธรรม รักษำผลประโยชน์ของรัฐและคุม้ครองสิทธิเสรีภำพ

ของประชำชน 

 เห็นว่ำควรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรท่ีเข้ำร่วมสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรท่ี

รับผิดชอบส ำนวนพิจำรณำสั่งคดีจะตอ้งเป็นคนเดียวกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดี

อำญำมำกกวำ่ท่ีต่ำงคนต่ำงท ำ เพื่อใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินคดีอำญำ และเพื่อเพิ่มบทบำท

ของพนักงำนอัยกำรให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่ง ข้ึน ทั้ งน้ีเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมใน

กระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำและเพื่อค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส ำคญั 
 

DPU



 
 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ในการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ซ่ึงมีพนกังานอยัการเป็นองคก์รใน

การด าเนินคดีท่ีส าคญัอีกองคก์รหน่ึงในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด พนักงานอยัการมีหน้าท่ีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และโดยหลกัแล้วพนักงาน

อยัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้องหรือรับผิดชอบในการตรวจสอบความจริงในชั้น

เจ้าพนักงาน ดังนั้นทุกประเทศอยัการจึงมีอ านาจเร่ิมคดีและมีอ านาจสอบสวนได้ด้วย เพื่อให้

พนกังานอยัการมีขอ้มูลเพียงพอในการสั่งคดีไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  า พนกังานอยัการนอกจาก

จะเป็นผู ้อ  านวยความยุติธรรมในคดีอาญาแล้วย ังมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการรักษา

ผลประโยชน์ของรัฐ การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนดว้ย 

 การด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องคดีนั้น การสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกนั

และผูรั้บผิดชอบคือ พนักงานอยัการ แต่ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัแยกการ

สอบสวนฟ้องร้องออกจากกันโดยเด็ดขาด พนักงานสอบสวนจึงมีอิสระจากพนักงานอัยการ 

พนกังานอยัการก็ไม่สามารถก าหนดทิศทางในการสอบสวนและไม่อาจทราบขอ้เท็จจริงในทางคดี

ตั้งแต่เร่ิมตน้คดีได ้เน่ืองจากระบบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยนั้น พนกังานสอบสวนมี

อ านาจสอบสวนได้โดยอิสระและเด็ดขาดปราศจากการตรวจสอบจากองค์กรอ่ืนในระบบ

กระบวนการยุติธรรม จึงเห็นได้ว่าองค์กรอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมเช่นทนายความ พนักงาน

อยัการ และศาลไม่อาจรับรู้และตรวจสอบถึงการท างานของพนกังานสอบสวนได ้รวมถึงพนกังาน

อยัการของไทยไม่มีบทบาทในเชิงรุก (Active) เน่ืองจากหลกัการแบ่งแยกอ านาจการสอบสวนกบั

การฟ้องร้องออกจากกันโดยเด็ดขาด ท าให้พนักงานอัยการไม่มีบทบาทในการสอบสวน ซ่ึง

แตกต่างจากระบบอยัการสากลท่ีพนกังานอยัการมีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนหรือการ

ฟ้องคดี เน่ืองจากเป็นกระบวนการเดียวกนัไม่แบ่งแยกออกจากกนัเช่นในระบบกฎหมายไทย ท าให้
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บทบาทของพนักงานอัยการของไทยไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะพนักงานอัยการท่ีเข้าร่วม

สอบสวนกบัพนักงานอยัการท่ีพิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนั ท าให้กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินคดี 

 ในทางปฏิบัติพนักงานอยัการซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีในการสั่งคดีและด าเนินกระบวน

พิจารณาในชั้นศาลในฐานะท่ีเป็นเสมือนหน่ึงทนายแผ่นดินกลบัมิไดรู้้เห็นถึงการด าเนินการของ

พนกังานสอบสวนเพราะไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐาน คงมีหนา้ท่ี

แต่เพียงพิจารณาขอ้เทจ็จริงไปตามส านวนการสอบสวนท่ีพนกังานสอบสวนจดัท าข้ึนเท่านั้น ระบบ

กฎหมายดังกล่าวท าให้พนักงานอัยการไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของ

พยานหลกัฐานท่ีพนกังานสอบสวนไดร้วบรวมไวน้ั้นได ้การน าเสนอคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาล

เป็นข้อเท็จจริงท่ีได้จากส านวนการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนได้จัดท าข้ึน แต่ทว่าหาก

ข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวนเกิดการคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ก็ย่อมส่งผลให้การ

น าเสนอขอ้เทจ็จริงในคดีต่อศาลของพนกังานอยัการยอ่มคลาดเคล่ือนตามไปดว้ย 

 หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายวิธีสบญัญติั

ของประเทศไทยและระบบการด าเนินคดีอาญาในระบบต่างๆ แล้วจะเห็นได้ว่า วตัถุประสงค์ท่ี

ส าคญัของการด าเนินคดีอาญาคือ การหาตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ ต่อมาเม่ือมีการพฒันาการ

ดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพมากข้ึน วตัถุประสงคข์องการด าเนินคดีอาญาจึงเพิ่มข้ึนจากเดิมและ

รวมถึงการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญาดว้ยเช่นกนั ปัญหาจึงเกิดข้ึนวา่ควรท า

อย่างไรเพื่อจะให้วตัถุประสงค์ทั้งสองประการดงักล่าวสามารถน ามาปรับใช้กันได้อย่างสมดุล 

ประเทศต่างๆจึงพยายามก าหนดให้มีองค์กรท่ีท าหนา้ท่ีหาตวัผูก้ระท าความผิดโดยก าหนดอ านาจ

หนา้ท่ีตลอดจนการควบคุมการใชอ้ านาจขององคก์รให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ให้องคก์รดงักล่าว

ใชอ้  านาจเกินขอบเขตจนเป็นผลกระทบต่อกระบวนการยติุธรรม 

 ส าหรับประเทศไทยนั้นแมว้า่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของไทยจะไดรั้บ

แบบอย่างมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศในภาคพื้นยุโรป แต่ 

พนักงานอัยการกลับไม่มีบทบาทในการสอบสวนเหมือนดังเช่นในภาคพื้นยุโรป กล่าวคือ  

พนักงานอยัการของไทย  คงมีแต่เพียงอ านาจในการสั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน

เพิ่มเติมเท่านั้น และนอกจากน้ีการท่ีพนักงานอยัการไม่เคยรู้เร่ืองการสอบสวนในคดีมาตั้งแต่ตน้
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จนกระทัง่ได้รับส านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนพร้อมกับความเห็นของพนักงาน

สอบสวน จึงจ าตอ้งใชเ้วลาศึกษาส านวนอีกคร้ังหน่ึงท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึงก็คือพนักงานอยัการมีหน้าท่ีก่ึงตุลาการ (quasi judicial) ท่ีจะตอ้งชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐาน

ต่างๆ ก่อนน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลต่อไป ดงันั้นการท่ีให้พนกังานอยัการเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการสอบสวนตั้งแต่ท่ีคดีอาญาได้เกิดข้ึนและเร่ิมมีการสอบสวนตั้งแต่ตน้ย่อมท าให้เกิดความ

รอบคอบ และท าให้ความผิดพลาดในคดีลดน้อยลง จึงเป็นท่ีเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในชั้นสอบสวนเป็นกระบวนการท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นกา้วแรกของการคน้หาความจริงในคดี

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญาท่ีมีเด็กมีส่วนเก่ียวข้องนั้น ไม่ว่าเด็กนั้นจะอยู่ในฐานะเป็น

ผูเ้สียหาย เป็นพยาน หรือเป็นผูต้อ้งหาก็ตามจึงเป็นคดีท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัและการคุม้ครองเป็น

กรณีพิเศษ 

 เน่ืองจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    

มาตรา 133 ทวิ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งปรับปรุงกระบวนการ

สอบสวนและขั้นตอนการด าเนินคดีเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญา

เป็นส าคญั จึงไดมี้การก าหนดบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวน อนัไดแ้ก่ 

พนกังานอยัการ นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์และบุคคลท่ีเด็กร้องขอให้มาส่วนร่วมอยูด่ว้ย

ในการสอบสวน เน่ืองจากเห็นวา่บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการคุม้ครองสิทธิของเด็ก

ได ้โดยจะมีบทบาทในการคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีแตกต่างกนัออกไปตามหนา้ท่ีและความสามารถของ

แต่ละสาขาวิชาชีพ ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือตอ้งการช่วยเหลือเด็กให้พน้จากการกระท าท่ี

รุนแรงและเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กให้ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ทว่า

เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมีการแก้ไขใหม่ดังกล่าวยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในทางปฏิบัติอัน

เน่ืองมาจากบทบญัญติัของกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของพนกังานอยัการในการเขา้

ร่วมถามปากค าเด็กเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนนั้นยงัไม่

ชัดเจนว่าพนักงานอยัการมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเพียงใด กล่าวคือ กฎหมายคงก าหนดให้

พนกังานอยัการ “เขา้ร่วมในการถามปากค าเด็ก” ซ่ึงในทางปฏิบติัพนกังานอยัการคงมีบทบาทเพียง

เขา้ร่วมในการถามปากค าเด็กโดยการด าเนินการของพนกังานสอบสวนเท่านั้น มิไดมี้บทบาทใน

การเขา้ร่วมการสอบสวนในทางเน้ือหาหรือก าหนดทิศทางของการสอบสวนดว้ยแต่อยา่งใด ดงันั้น
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การเข้าร่วมถามปากค าเด็กของพนักงานอัยการจึงไม่อาจอ านวยความยุติธรรมและคุ้มครอง 

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กไดอ้ย่างเต็มท่ีสมตามเจตนารมณ์ของการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก

เป็นส าคญั จึงเห็นควรท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขต่อปัญหาดงักล่าว 

ในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นการสอดคลอ้งกบัสภาพและเง่ือนไขในการเขา้ร่วมการ

สอบสวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กให้ชดัเจนว่าเขา้ร่วมสอบสวนในฐานะใด และเน่ือง

ดว้ยขอบเขตอ านาจของพนกังานอยัการในการเขา้ร่วมการสอบสวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สียหายท่ี

เป็นเด็กในส่วนท่ีเก่ียวกบัการสืบพยานในชั้นพิจารณาของศาลนั้นไดมี้กฎหมายบญัญติัถึงวิธีการไว้

โดยเฉพาะวา่ใหส้ามารถน าพยานหลกัฐานในชั้นสอบสวนมาใชไ้ดโ้ดยตรงในชั้นพิจารณาของศาล 

ทั้งยงัใหอ้ านาจศาลในการรับฟังส่ือบนัทึกภาพและเสียงของค าให้การในชั้นสอบสวนดงักล่าวเป็น

พยานไดเ้สมือนเป็นค าเบิกความของพยานในชั้นพิจารณา การสอบสวนพยานหรือผูเ้สียหายท่ีเป็น

เด็กจึงเป็นเสมือนหน่ึงการสืบพยานในชั้นพิจารณาคดีของศาลซ่ึงเป็นหน้าท่ีของพนกังานอยัการ

โดยแท ้ดงันั้นจึงสมควรให้พนกังานอยัการซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการในการฟ้องคดี

และสืบพยานเป็นผูด้  าเนินการในชั้นสอบสวนในลกัษณะท่ีสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางการ

สอบสวนไดใ้นฐานะท่ีเป็นหวัหนา้ของพนกังานสอบสวน 

 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายใน

ต่างประเทศแลว้จะพบวา่ ไม่วา่จะเป็นประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือแมก้ระทัง่

ประเทศญ่ีปุ่น ลว้นเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐทั้งส้ิน ซ่ึงประเทศทั้งสามน้ีได้

ให้ความส าคญักับกระบวนการสอบสวนโดยการก าหนดบทบาทของพนักงานอยัการให้เป็นผู ้

เร่ิมตน้คดี และมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการสอบสวนดว้ยตนเอง หรือมอบอ านาจให้เจา้หนา้ท่ี

ต ารวจท าการสอบสวนแทนก็ได ้แต่ให้อยูภ่ายใตค้  าสั่งของพนกังานอยัการโดยพนกังานอยัการเป็น

ผูก้  าหนดทิศทางการสอบสวน จะเห็นไดว้า่พนกังานอยัการไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการร่วม

ตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมองค์กรอ่ืนในฐานะท่ีเป็น

องค์กรหลกัท่ีรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวน การท่ีพนกังานอยัการของต่างประเทศมี

อ านาจท าการสอบสวน ท าใหพ้นกังานอยัการรู้ขอ้เทจ็จริงต่างๆ มาตั้งแต่เร่ิมตน้ของคดี  

  รวมถึงมีบทบญัญติัในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญา และแมว้่า

จะมีการก าหนดอายุของเด็กหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบปากค าเด็กท่ีแตกต่างกนัออกไปก็
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ตามแต่ก็เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ แต่โดยกฎหมายนั้นๆ ก็บญัญติัข้ึนมาเพื่อ

จุดประสงคเ์ดียวกนัคือ เพื่อตอ้งการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กเป็นส าคญัดงัท่ีไดก้ล่าวไว้

แล้วขา้งตน้ รวมถึงก าหนดให้มีกระบวนการพิเศษในชั้นสอบสวน และให้มีบุคคลในต่างสาขา

วิชาชีพร่วมกันเพื่อค้นหาความจริงและให้การคุ้มครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญาให้ครบ      

ทุกด้าน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้เด็กพูดความจริง ป้องกนัการท าให้เด็กเกิดความหวาดกลวั ต่ืนตระหนก 

หรือถูกข่มขู่อนัเน่ืองมาจากการเผชิญหนา้กบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย หลีกเล่ียงการตอบค าถามซ ้ าในชั้น

สอบสวนและป้องกนัมิให้ใช้ค  าถามท่ีเป็นการตอกย  ้าจิตใจของเด็กให้เลวร้ายยิ่งข้ึน โดยค านึงถึง

สภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก และเพื่อรักษาไวซ่ึ้งพยานหลกัฐานมิให้เกิดการคลาดเคล่ือนจาก

ความเป็นจริง อนัเป็นการให้หลกัประกนัเบ้ืองตน้แก่เด็กว่าให้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมมากข้ึน 

 แมว้่ากฎหมายของประเทศไทยจะมีแนวทางดงักล่าว แต่กฎหมายของไทยก็ยงัเน้นใน

การไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงจากเด็กโดยมุ่งเนน้แต่เพียงการตอ้งการขอ้ความจริงหรือขอ้เท็จจริงจากเด็ก

เท่านั้นจนละเลยการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กไปโดยปริยาย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กระบวนการในการ

คุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนดงักล่าวน้ี ไม่วา่จะเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่

ในบรรดากลุ่มสาขาวชิาชีพต่างๆ ยงัขาดความพร้อมและความเขา้ใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายกบั

การไดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงในกระบวนการชั้นสอบสวนท าให้ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเป้าหมาย

ท่ีมุ่งท่ีจะคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กเป็นส าคญั และจากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทั้งหมด

จึงเห็นควรมีขอ้เสนอแนะดงัท่ีจะกล่าวต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาของการคุ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายท่ีเป็นเด็กในชั้ นสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 พบวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัมิไดป้ระสบความส าเร็จ

สมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าท่ีควร ซ่ึงรวมถึงในส่วนของบทบญัญติัของกฎหมายบางส่วนยงั

ไม่มีความชัดเจนพอและยงัมีขอ้จ ากดัอยู่มาก โดยเม่ือท าการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของ

ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญ่ีปุ่น และอนุสัญญา
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วา่ดว้ยสิทธิเด็ก ซ่ึงเป็นมาตรฐานของสหประชาชาติแลว้จะเห็นไดว้า่ แนวทางการคุม้ครองผูเ้สียหาย

ท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนของไทยควรท่ีจะตอ้งมีการประชุมร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยท่ีการประชุมร่วมกนันั้นไม่ควรท่ีจะยึดติดในกรอบของตวั

บทกฎหมายเท่านั้น แต่ควรท่ีจะพิจารณาถึงแนวคิดในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็น

เด็กเป็นส าคญั เพื่อสรุปปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองสิทธิ

ของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวน และจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกนั

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและควรจดัท าคู่มือในทางปฏิบติัออกมาโดยแยกเป็นการด าเนินการ

ในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาของศาล ซ่ึงอาจจะตอ้งอาศยัแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ

เขา้มาช่วยในการก าหนดแนวทางในทางปฏิบติั 

 การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กของประเทศไทย ประเทศฝร่ังเศส สหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี หรือแม้กระทัง่ประเทศญ่ีปุ่น ล้วนแต่พบว่ากฎหมายจะมีเป้าหมายหรือ

เจตนารมณ์เป็นอยา่งเดียวกนั กล่าวคือ มุ่งท่ีจะคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญาเป็น

ส าคญัทั้งส้ิน แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2550 จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรการพิเศษในการถามปากค าเด็กใน

คดีอาญาของไทยเข้ามาอนัอาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่าเป็นมาตรการท่ีก้าวหน้าและทดัเทียมกับ

มาตรฐานสากลกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ก็ตาม แต่ทว่าเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองใหม่ในทาง

ปฏิบติัของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทยเก่ียวกบัการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก 

จึงมีปัญหาท่ีเป็นบทกฎหมายและขอ้จ ากดัอยูม่าก ซ่ึงเห็นควรปรับปรุงแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 

 1. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง

ในเร่ืองการสอบปากค าผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้น ควรจะก าหนดบทบาทของพนักงานอยัการให้มี

อ านาจในการก ากบัการสอบสวนผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กดว้ยตนเองโดยตรง เพราะพนกังานอยัการจะได้

ทราบขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลโดยตรงซ่ึงจะเป็นผลดีในการพิจารณาในชั้นศาลดว้ย หรือมีอ านาจใน

การออกค าสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏิบติัตามค าสั่งได้ เน่ืองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัแยกการสอบสวนกบัการฟ้องร้องคดีออกจากกนัโดยเด็ดขาด ท าให้

พนกังานสอบสวนมีอิสระจากพนกังานอยัการ พนกังานอยัการจึงไม่สามารถก าหนดทิศทางในการ

สอบสวนได ้ถือวา่บทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้พนกังานอยัการเขา้ไป
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คุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในชั้นสอบสวนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่งผลใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

มุ่งคุม้ครองสิทธิเด็กไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

 2. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคห้า ใน

กรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจรอบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบปากค าได ้หมายถึงเฉพาะบุคคลท่ี

เด็กร้องขอเท่านั้น และควรก าหนดให้พนกังานอยัการเขา้มาตรวจสอบในกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน

ดงักล่าวดว้ย เน่ืองจากกรณีจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งมองในแง่ของการคุม้ครองตวัเด็ก และบุคคลท่ีเด็ก

ร้องขอมากกว่าท่ีจะอ านวยความสะดวกหรือเอ้ือประโยชน์ให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ และเหตุจ าเป็น

เร่งด่วนอยา่งยิ่งท่ีจะถือวา่ไม่อาจรอไดใ้นการสอบปากค า คือ เหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเด็ก

เอง เช่น ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กใกลจ้ะเสียชีวิต หรือเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเด็กร้องขอ

เอง เช่น ป่วย ไดรั้บอนัตรายสาหสั ประสบอุบติัเหตุ หรืออยูต่่างประเทศ เหล่าน้ีเป็นตน้ จึงจะถือวา่

เป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งแทจ้ริง 

 3. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบของส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการคุม้ครองเด็กใน

คดีอาญา พ.ศ. 2543 ขอ้ 16 วรรคสาม ในเร่ืองบทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิ

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้นควรก าหนดให้ “พนกังานอยัการท่ีเขา้ร่วมสอบสวนเป็นพนกังานอยัการใน

การพิจารณาสั่งคดีด้วย” พนักงานอัยการควรจะมีบทบาทในเชิงรุกในกระบวนการสอบสวน

มากกว่าน้ี เพื่อให้การสั่งคดีของพนักงานอยัการมีข้อมูลเพียงพอและมีความสัมพนัธ์กับการท่ี

พนักงานอยัการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก เห็นว่าควรก าหนดให้

พนักงานอัยการท่ีเข้าร่วมสอบสวนเป็นพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดี เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญาและเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการด าเนินคดีอาญา และเพื่อ

เพิ่มบทบาทของพนกังานอยัการให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึนและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั โดย

ค านึงถึงประโยชน์อนัสูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 

      อยา่งไรก็ตามขอ้เสนอแนะดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีคงเป็นแต่เพียงแนวทางหน่ึงท่ีเห็น

วา่น่าจะน ามาปรับปรุงและพฒันาไดใ้นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในคดีอาญาในชั้น

สอบสวนให้ดียิ่ง ข้ึน โดยมุ่งหมายท่ีจะคุ้มครองผู ้เสียหายท่ีเป็นเด็กเป็นส าคัญให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากลในนานาอารยประเทศ และหากมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะดงัท่ีกล่าวมาน้ีจะ
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ก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย

และส่งผลใหเ้ป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือมากข้ึนต่อไป 
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สถิติการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าทีนั่กจิตวทิยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ส านักกฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม  

ในส่วนกลางและภาค 1 ถงึ ภาค 9 

พ.ศ. 2554 – 2558 

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) 331  คน รวม  331  คน 
ภาค 1 400  คน รวม  400  คน 
ภาค 2 211  คน รวม  211  คน 
ภาค 3 271  คน รวม  271  คน 
ภาค 4 395  คน รวม  395  คน 
ภาค 5 354  คน รวม  354  คน 
ภาค 6 225  คน รวม  225  คน 
ภาค 7 207  คน รวม  207  คน 
ภาค 8 176  คน รวม  176  คน 
ภาค 9 176  คน รวม  176  คน 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวนิยะดา อภิปรัชญาพงศ ์

ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2554 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

พ.ศ. 2556 ประกาศนียบตัรวิชาวา่ความ ส านกัฝึกอบรม

วชิาวา่ความแห่งสภาทนายความ รุ่นท่ี 40   

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ทนายความ  ท่ีส านกังานกฎหมายอภิปรัชญาพงศ ์

เลขท่ี 2/3 ม. 5 ต. เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
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