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นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ส�ำหรับกำรด�ำเนินคดีอำญำตำมกฎหมำยไทยน้ันเป็นไปตำมหลักกำรด�ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ  

(Of if izialklage หรอื Public Prosecution) อนัเป็นหลักกำรทีถื่อว่ำกำรควบคมุและกำรรกัษำควำมสงบ 
เรียบร้อยของบ้ำนเมืองนั้นเป็นหน้ำที่ของรัฐไม่ใช่เอกชน และรัฐมีหน้ำที่ที่จะต้องป้องกันปรำบปรำม
กำรกระท�ำควำมผดิอำญำเพรำะควำมผดิอำญำเป็นควำมผดิต่อสงัคมหรอืมหำชน ดงันัน้ เมือ่มกีำรกระท�ำ 
ควำมผิดอำญำเกิดขึ้นรัฐเท่ำนั้นจึงถือเป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำ และเจ้ำพนักงำนของรัฐ คือ พนักงำน
สอบสวนและพนักงำนอัยกำร เป็นผู้มีอ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรด�ำเนินคดีอำญำ อย่ำงไรก็ดี ตำมหลักกำรนี้
รฐัไม่ได้ผูกขำดกำรด�ำเนินคดีอำญำไว้แต่ผูเ้ดยีวโดยเดด็ขำด เพยีงแต่จะจ�ำกดัประเภทและฐำนควำมผดิ
บำงลักษณะเอำไว้ อันส่งผลท�ำให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องคดีอำญำได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำก 

ในกำรเริ่มกระบวนกำรด�ำเนินคดีอำญำนั้น จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีกำรกล่ำวหำว่ำได้มีกำรกระท�ำ 
ควำมผิดอำญำ ซ่ึงผู้กล่ำวหำอำจเป็นเอกชนหรือเป็นเจ้ำพนักงำนก็ได้ ในกรณีที่เอกชนเป็นผู้กล่ำวหำ 
เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหำยอำจกล่ำวหำต่อเจ้ำพนักงำนด้วยค�ำร้องทุกข์ หรือเอกชนผู้อื่นที่มิใช่ผู้เสียหำย
อำจกล่ำวหำต่อเจ้ำพนักงำนด้วยค�ำกล่ำวโทษ หรอืเอกชนผูเ้สยีหำยอำจกล่ำวหำต่อศำลโดยตรงโดยไม่ผ่ำน 
เจ้ำพนักงำนก็ได้ และกำรเริ่มคดีอำญำโดยเจ้ำพนักงำนไม่ว่ำจะเป็นตำมค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ 
หรอืจะเป็นกำรเริม่เองโดยพลกำร จะมีกำรด�ำเนินกำรตำมล�ำดบัขัน้ตอน กล่ำวคอื เริม่ต้นด้วยกำรด�ำเนนิกำร 
ของพนกังำนสอบสวน แล้วต่อด้วยกำรด�ำเนินกำรของพนักงำนอัยกำร โดยประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ
ควำมอำญำจะแบ่งแยกควำมรบัผิดชอบในกำรด�ำเนินคดอีำญำชัน้สอบสวนฟ้องร้องออกจำกกันในทำงปฏบิตั ิ

การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก 

ในชั้นสอบสวนคดีอาญา
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กรณีนี้จะแตกต่ำงจำกหลักกำรด�ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศในภำคพื้น 
ทวีปยุโรปที่ไม่มีกำรแบ่งแยกควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจำกกัน 
ไม่ว่ำโดยกฎหมำยหรือโดยทำงปฏิบัติ เพรำะถือว่ำกำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้องเป็น 
กระบวนกำรเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้และกำรด�ำเนินกำรท้ังหมดจะอยู่ในควำมรับผิดชอบของพนักงำน
อัยกำรฝ่ำยเดียว ส่วนเจำ้พนักงำนอื่นนั้นมีฐำนะเพียงเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนอัยกำรเท่ำนั้น๑

จำกหลกักำรด�ำเนนิคดอีำญำในชัน้สอบสวนฟ้องร้องของไทยในทำงปฏิบติัทีแ่บ่งแยกควำมรบัผดิชอบ 
ออกเป็นกำรด�ำเนินคดีอำญำของพนักงำนสอบสวนแล้วต่อด้วยกำรด�ำเนินคดีอำญำของพนักงำน 
อัยกำร ท�ำให้พนักงำนอัยกำรไม่มีบทบำทเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรสอบสวน โดยเฉพำะกรณีที ่
ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนเป็นเด็ก ท�ำให้ผู้เสียหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ไม่ได้รบักำรคุ้มครองสทิธอิย่ำงเพยีงพอ  
ซึ่งอำจส่งผลให้พยำนหลกัฐำนที่ได้มำมคีวำมคลำดเคลื่อน และอำจจะก่อให้เกิดปัญหำทำงจิตใจแก่เด็ก
ทีเ่ป็นผูเ้สียหำยหรอืพยำนได้ ประกอบกบัประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำได้บญัญตัข้ิอยกเว้น
ของกำรคุ้มครองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนกรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนเอำไว้ ซึ่งเป็น 
กำรลดมำตรฐำนในกำรคุ้มครองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กลง

ดังนั้น ด้วยเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรคุ้มครองสิทธิเด็กและประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งเป็น
ทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำของสังคมไทยและเป็นก�ำลังส�ำคัญของชำติบ้ำนเมืองในอนำคต คอลัมน์  
กำรปฏรูิปกฎหมำย : LAW REFORM จงึขอน�ำเสนอบทควำม เรือ่ง “การคุม้ครองผูเ้สยีหายหรอืพยาน
ที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา” ดังนี้

๑.	แนวคิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก
 “เดก็” นัน้ถอืเป็นทรพัยำกรทีท่รงคณุค่ำอนัสมควรทีจ่ะได้รบักำรปกป้องและควำมคุม้ครอง

จำกสังคม เนื่องจำกเด็กเป็นวัยที่อ่อนแอและไม่สำมำรถปกป้องคุ้มครองตนเองได้ ดังนั้น เด็กจึงต้อง
พึง่พำอำศัยครอบครัว สังคม และรฐัในกำรปกป้องและคุม้ครอง ส�ำหรบัแนวคดิในกำรคุม้ครองสทิธเิดก็น้ัน 
ได้เร่ิมต้นขึน้จำกนกักฎหมำยของส�ำนกักฎหมำยธรรมชำต ิกล่ำวคือ เดมิสงัคมตะวนัตกมแีนวควำมคิดว่ำ 
เดก็เป็นเสมอืนทรัพย์สนิอย่ำงหน่ึง อำจถกูน�ำไปขำย ทอดทิง้ หรอื
ใช้อ�ำนำจต่ำง ๆ  อย่ำงไรกไ็ด้โดยบิดำ ต่อมำเมือ่มกีระแสเคลือ่นไหว 
ของกฎหมำยเพื่อสังคมซึ่งเกิดขึ้นภำยหลังกำรปฏิวัติทำง
อุตสำหกรรมได้มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะทำงกฎหมำยของเด็ก  
ก่อให้กำรยอมรับต่อภำวะที่เป็นอิสระของเด็กมำกขึ้น โดยส�ำนัก
กฎหมำยธรรมชำติได ้ เล็งเห็นว ่ำสิทธิ เด็กเป ็นสิทธิสำกล 
(Universal Right) และเป็นสิทธิเด็ดขำด (Absolute Right)  
ทีจ่ะต้องได้รบักำรรบัรองและคุม้ครองโดยเด็ดขำด เพรำะเด็กเป็น
ทรัพยำกรที่มีคุณค่ำของสังคม เป็นผู้สืบทอดศิลปะควำมรู้ และ

  ๑คณิต ณ นคร, กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ, พิมพ์ครั้งที่ ๗ ฉบับปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแผ่นซีดีรอม, 
(กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้ำ ๔๑-๖๒.
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คณุค่ำต่ำง ๆ  ของสังคม ตลอดจนช่วยธ�ำรงไว้ซ่ึงควำมคงอยูแ่ละควำมสถำพรของสงัคมสบืต่อไป แนวคดิ
ดังกล่ำวท�ำให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิทธิเด็ก มีกำรร่วมมือกันแสวงหำมำตรกำร
ระหว่ำงประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิเด็ก ดังนี้

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติได้มีข้อมติรับรอง
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๔๙๑ ปฏิญญำฉบับนี้ถือเป็นเอกสำร
ประวัตศิำสตร์ในกำรวำงรำกฐำนดำ้นสิทธิมนุษยชนระหวำ่งประเทศฉบบัแรกของโลก และเป็นพืน้ฐำน
ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชำชนทัว่โลก ในด้ำนสทิธิเด็กน้ันปฏิญญำฉบบันีเ้ริม่ให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของเด็กในฐำนะที่เป็นประชำกรของโลก นอกจำกนี้ ยังได้บัญญัติสิทธิเฉพำะส�ำหรับเด็ก
ไว้ในข้อที่ ๒๕ (๒) ว่ำมำรดำและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับกำรดูแลรักษำและกำรช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
เด็กทั้งปวงไม่ว่ำจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมเช่นเดียวกัน

 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เป็นสนธิสญัญำพหภุำคี 
โดยสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติได้ให้กำรรับรองเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๐๙ และมีผลใช้บังคับ 
เม่ือวนัที ่๒๓ มนีำคม ๒๕๑๙ ประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคขีองสนธสิญัญำนีโ้ดยกำรภำคยำนวัุติ เม่ือวนัที่ 
๒๙ ตุลำคม ๒๕๓๙ และสนธิสัญญำมผีลบังคบัใช้กบัประเทศไทยเมือ่วันที ่๒๙ มกรำคม ๒๕๔๐ สนธสิญัญำนี ้
มสีำระส�ำคญัเกีย่วกบัสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมืองของบคุคล รวมถึงสทิธใินชวีติ เสรภีำพในศำสนำ 
เสรภีำพในกำรพดู เสรภีำพในกำรรวมตวั สทิธเิลอืกตัง้และสทิธใินกำรได้รบักำรพจิำรณำควำมอย่ำงยตุธิรรม 
รวมท้ังกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก เช่น ต้องแยกผู้ต้องหำที่เป็นเด็กและเยำวชนออกจำกผู้ต้องหำที่เป็น 
ผู้ใหญ่และให้น�ำตัวขึ้นพิจำรณำพิพำกษำคดีให้เร็วที่สุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ วิธีพิจำรณำควำมต้องเป็นไป 
โดยค�ำนงึถงึอำยแุละควำมปรำรถนำทีจ่ะส่งเสรมิกำรแก้ไขฟ้ืนฟคูวำมประพฤตขิองเดก็หรอืเยำวชน และ
เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองโดยมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นตำมสถำนะของผู้เยำว์จำก
ครอบครัวของตน สังคม และรัฐ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิเดก็และอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธเิดก็ 
เป็นข้อเสนอแนะที่ให้ประเทศต่ำง ๆ สร้ำงระเบียบกฎเกณฑ์ในกำรคุ้มครองเด็กโดยเฉพำะ เน้นถึงสิทธิ
ทำงแพ่ง สิทธิทำงกำรเมอืง สิทธิทำงสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เป็นมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ส�ำหรบัเดก็ทกุคน 
และเป็นหลักประกันสวัสดิภำพของเด็กมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบจำกกำรกระท�ำของบุคคลที่มุ่ง
จะเอำรัดเอำเปรียบ อย่ำงไรก็ดี โดยหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศปฏิญญำฉบับดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิด
พันธะทำงกฎหมำย เป็นเพียงควำมผูกพันทำงด้ำนจริยธรรมในทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ ดังน้ัน  
เพือ่ให้กำรคุ้มครองเด็กเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สหประชำชำตจึิงได้ด�ำเนินกำรให้มอีนุสญัญำว่ำด้วย
สิทธิเด็กขึ้นเพ่ือขจัดปัญหำเก่ียวกับกำรขำดสภำพบังคับทำงกฎหมำยของกำรคุ้มครองเด็ก เนื่องจำก
อนุสัญญำมีสถำนะเป็นสนธิสัญญำซึ่งมีผลทำงกฎหมำยผูกพันประเทศที่เป็นภำคีทุกประเทศ 
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 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก จ�ำนวน ๕๔ ข้อ มีสำระส�ำคัญแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
 ส่วนท่ี ๑ เป็นข้อท่ีว่ำด้วยหลักกำรและเนือ้หำเกีย่วกบัสิทธต่ิำง ๆ ทีเ่ดก็พงึได้รบั ซึง่แบ่งออก 

ได้เป็น ๖ หลักกำร คือ หลักการทั่วไป เป็นกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพทั่ว ๆ ไปในแง่ทั้งส่วนบุคคล  
กำรแสดงควำมคิดเหน็ ศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำยเดยีวกัน กำรศึกษำ และอืน่ ๆ 
หลักการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก หลักการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก 
หลักการคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง หลักการคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท�าความผิด
ทางอาญา และหลักการคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส

  ส่วนที ่๒ เป็นข้อทีก่�ำหนดเป็นหลกัเกณฑ์และแบบพธีิซึง่ประเทศทีใ่ห้สตัยำบนัแก่อนุสญัญำ
ต้องปฏิบัติตำม

 ส่วนที ่๓ เป็นข้อทีเ่กีย่วข้องกบักลไกของอนสุญัญำ ซึง่ก�ำหนดวธิกีำรสอดส่องดแูลกำรปฏบิตัิ
ตำมอนุสัญญำและก�ำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรบังคับใช้

๒.		บทบัญญัติของกฎหมำย
  ๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
    จำกกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กโดยกำรภำคยำนุวัติ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕ และอนุสัญญำมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันที่ ๒๖ เมษำยน 
๒๕๓๕ ประเทศไทยจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังจะเห็นได้จำกกำรท่ีประเทศไทย 
มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กอยู่ด้วยกันหลำยฉบับ อำทิเช่น 

    - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ คุ้มครอง
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของเด็ก๒   

    - ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ ก�ำหนดสทิธหิน้ำทีแ่ละควำมสำมำรถของผูเ้ยำว์ 
และสิทธิและหน้ำที่ของบิดำมำรดำกับบุตร 

    - ประมวลกฎหมำยอำญำ ก�ำหนดควำมรบัผดิทำงอำญำของเดก็และควำมผดิทำงอำญำ 
ทีก่ระท�ำต่อเดก็ไม่ว่ำจะเป็นกำรทอดทิง้เดก็ ทำรณุเดก็ กระท�ำช�ำเรำเดก็ กระท�ำอนำจำรเดก็ จดัหำบคุคล 
เพื่อตอบสนองควำมใคร่ของผู้อื่น ฉ้อโกงโดยอำศัยควำมเบำปัญญำที่เป็นเด็ก และพรำกผู้เยำว์ 

    - ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ คุม้ครองผูต้้องหำ จ�ำเลย ผูเ้สยีหำย หรอื
พยำนซึ่งเป็นเด็ก 

    - พระรำชบญัญตัศิำลเยำวชนและครอบครวัและวธิพีจิำรณำคดเียำวชนและครอบครวั 
พ.ศ ๒๕๕๓ 

    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    - พระรำชบัญญัติกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น

   ๒รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
   “มำตรำ ๔ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค บรรดำ
ที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และตำมพันธกรณีระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้”.
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 ๒.๒ การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา
   กระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำของประเทศไทยในอดตีได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบิตัิ

ต่อเด็กหรือเยำวชนที่เป็นผู้กระท�ำควำมผิด ด้วยกำรก�ำหนดมำตรกำรพิเศษที่แตกต่ำงจำกกำรด�ำเนิน
คดีอำญำโดยทั่วไป ให้กำรคุ้มครองและกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำควำมผิดท่ีเป็นเด็กมำกกว่ำกำรลงโทษ 
แต่ในส่วนของผู้เสียหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็น้ันกฎหมำยกลบัไม่ได้ให้ควำมส�ำคญั ทัง้ทีใ่นควำมเป็นจรงิ
หำกผูเ้สยีหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ต้องมำให้กำรในชัน้สอบสวนหรอืในชัน้พจิำรณำของศำลเด็กเหล่ำนัน้ 
ย่อมจะได้รับควำมเสียหำยทำงจิตใจหรือชื่อเสียงไม่ต่ำงจำกผู้กระท�ำควำมผิดที่เป็นเด็ก โดยเฉพำะยิ่ง 
ในคดีที่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือกำรทำรุณเด็ก สภำพจิตใจของเด็กเหล่ำนี้ยิ่งต้องได้รับกำร 
ดแูลเป็นพเิศษ และหำกด�ำเนนิกำรเช่นเดยีวกบัคดอีำญำทัว่ไปย่อมเท่ำกบักระบวนกำรยตุธิรรมได้ซ�ำ้เตมิ 
ควำมเสยีหำยให้เกดิขึน้กับเดก็ ดงัน้ัน จึงได้มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมอำญำ 
เพื่อก�ำหนดวิธีกำรพิเศษส�ำหรับกำรสอบสวนหรือสืบพยำนเด็กไม่ว่ำเด็กนั้นจะเป็นผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ 
จ�ำเลย หรอืพยำนโดยให้มบีคุคลทีเ่ดก็ร้องขอและสหวชิำชพีเข้ำร่วมอยูใ่นกำรสอบปำกค�ำและสบืพยำนด้วย 
ในสถำนที่ที่เป็นส่วนสัดพิเศษ อีกทั้งยังมีมำตรกำรหลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำกับผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย 
และหลีกเล่ียงกำรได้รบัผลกระทบทำงจิตใจจำกกำรต้องเบกิควำมซ�ำ้ ๆ  ในเรือ่งเดยีวกนั ซ่ึงเป็นก้ำวแรก 
ของกำรคุ้มครองสิทธิเด็กที่เป็นผู้เสียหำยหรือพยำนในกระบวนกำรยุติธรรม

    ส�ำหรบักำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ในช้ันสอบสวนนัน้ ประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ ได้ก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ไว้ในมำตรำ ๑๓๓ ทวิ ดังนี้

    “มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดคีวามผดิเกีย่วกับเพศ ความผดิเกีย่วกับชีวติและร่างกายอันมใิช่ 
ความผดิทีเ่กดิจากการชุลมุนต่อสู ้ ความผดิเกีย่วกับเสรภีาพ ความผดิฐานกรรโชก ชงิทรพัย์และปล้นทรพัย์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิด 
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ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนที่มีอัตราโทษจ�าคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยาน 
ทีเ่ป็นเดก็อายุไม่เกนิสบิแปดปีร้องขอ การถามปากค�าผูเ้สยีหายหรอืพยานทีเ่ป็นเดก็อายุไม่เกนิสิบแปดปี 
ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท�าเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�า 
เด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค�าเด็กคนใดหรือ 
ค�าถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่าน 
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค�าถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้
เด็กได้ยินค�าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ�้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

    ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
ทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย

    นกัจติวิทยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห์ หรอืพนักงานอยัการทีเ่ข้าร่วมในการถามปากค�า
อาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น

    ภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา ๑๓๙ การถามปากค�าเดก็ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวน
จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค�าดังกล่าวซึ่งสามารถน�าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง 
ไว้เป็นพยาน

    ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซ่ึงมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�าพร้อมกันได้ ให้พนักงาน 
สอบสวนถามปากค�าเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุ 
ที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในส�านวนการสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากค�าผู้เสียหายหรือพยาน 
ซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระท�าไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

   เมือ่พิจำรณำบทบญัญตัใินมำตรำ ๑๓๓ ทว ิดงักล่ำวแล้วจะเหน็ได้ว่ำ กฎหมำยวำงหลกั 
ให้กำรสอบปำกค�ำ “ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี” ในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ 
ควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำยอันมิใช่ควำมผิดที่เกิดจำกกำรชุลมุนต่อสู้ ควำมผิดเกี่ยวกับเสรีภำพ 
ควำมผดิฐำนกรรโชก ชิงทรพัย์และปล้นทรพัย์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี ควำมผิดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยมำตรกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำหญงิและเดก็ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบรกิำร หรอืคดคีวำมผดิอืน่ทีม่อีตัรำโทษ 
จ�ำคกุ (ซึง่ผู้เสียหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็อำยไุม่เกนิ ๑๘ ปี ร้องขอ) ให้พนักงำนสอบสวนแยกกระท�ำเป็น
ส่วนสัดในสถำนที่ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอ และพนกังำนอยักำรร่วมอยูด้่วยในกำรถำมปำกค�ำเดก็น้ัน เว้นแต่ในกรณจี�ำเป็นเร่งด่วนให้บนัทกึ
เหตุที่ไม่อำจรอบุคคลอื่นไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน และมิให้ถือว่ำกำรสอบปำกค�ำดังกล่ำวไม่ชอบด้วย 
กฎหมำย
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

  อย่ำงไรก็ดี เม่ือพิจำรณำเจตนำรมณ์ของกฎหมำยในเรื่องกำรคุ้มครองเด็กและหลักกำร
ของด�ำเนินคดีอำญำแล้วเห็นวำ่บทบัญญัติในมำตรำ ๑๓๓ ทวิ มีข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญดังนี้ ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓๓ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนำรมณ์ที่จะปรับปรุง
กระบวนกำรสอบสวนและขั้นตอนกำรด�ำเนินคดีเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำยหรือพยำน 
ที่เป็นเด็กในคดีอำญำเป็นส�ำคัญ จึงได้มีกำรก�ำหนดบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 
กำรสอบสวน ไดแ้ก่ พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร นกัจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์และบุคคล
ทีเ่ดก็ร้องขอให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอบสวน ให้บุคคลดงักล่ำวได้มส่ีวนช่วยในกำรคุม้ครองสทิธขิองเดก็ 
โดยมีบทบำทที่แตกต่ำงกันออกไปตำมหน้ำที่และควำมสำมำรถของแต่ละสำขำวิชำชีพ อย่างไรก็ตาม 
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ ดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ 
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 (๑) หลักกำรด�ำเนินคดีอำญำของประเทศไทยในทำงปฏิบัติได้แบ่งแยกควำมรับผิดชอบ 
ในกำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจำกกัน ท�ำให้พนักงำนอัยกำรไม่มีบทบำทเข้ำไปมีส่วน
เกีย่วข้องกบักำรสอบสวนในช้ันสอบสวน ประกอบกบับทบญัญตัใินมำตรำ ๑๓๓ ทว ิซึง่ก�ำหนดบทบำท
ของพนกังำนอัยกำรในกำรเข้ำร่วมสอบปำกค�ำเดก็ยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอว่ำพนักงำนอัยกำรมบีทบำทและ
อ�ำนำจหน้ำทีเ่พียงใด กล่ำวคอื ก�ำหนดให้พนักงำนอัยกำรเข้ำร่วมในกำรสอบปำกค�ำเด็กโดยไม่ได้ก�ำหนด
ให้พนักงำนอัยกำรเข้ำร่วมกำรสอบสวนในทำงเนื้อหำหรือก�ำหนดทิศทำงของกำรสอบสวนแต่อย่ำงใด 
จึงท�ำให้พนักงำนอัยกำรไม่อำจอ�ำนวยควำมยุติธรรมและคุ้มครองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กได ้
อย่ำงเต็มที่ 



ม.ค. - ก.พ. ๖๐148 จุลนิติ

การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา

 (๒) ควำมไม่เข้ำใจในเจตนำรมณ์ของกฎหมำยเรื่องกำรคุ้มครองเด็ก ท�ำให้กำรท�ำงำนของ
สหวิชำชีพไม่สอดคล้องกับกฎหมำย เช่น อำจมีกำรสอบปำกค�ำเด็กไว้ก่อน ซักซ้อมเด็กไว้ก่อนที ่
นักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์จะไปถึง หรือมีกำรเลื่อนคดีโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของเด็ก 
อยำ่งแท้จริง๓ เป็นต้น

 (๓) ปัญหำในกำรตีควำมกฎหมำย โดยค�ำว่ำ “สถานท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็ก” นั้น
กฎหมำยไม่ได้ก�ำหนดค�ำนิยำมที่ชัดเจนไว้ อีกทั้งกฎหมำยยังก�ำหนดให้พนักงำนสอบสวนจัดให้มีกำร
บันทึกภำพและเสียงกำรสอบปำกค�ำดังกล่ำวไว้ท�ำให้ทำงปฏิบัติสถำนที่ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็กก็ยังคง
เป็นสถำนีต�ำรวจ๔ นอกจำกนี้ ค�ำว่ำ “ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง” ซึ่งเป็นบทยกเว้นให้พนักงำน
สอบสวนไม่ต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ต้องรอนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ 
บุคคลทีเ่ดก็ร้องขอ และพนกังำนอยักำรเข้ำร่วมในกำรถำมปำกค�ำพร้อมกัน ในทำงปฏบิตัไิด้ถกูน�ำมำใช้
บ่อยครั้งเพื่อควำมสะดวกของพนักงำนสอบสวนเอง ท�ำให้เด็กไม่ได้รับควำมคุ้มครองสมดังเจตนำรมณ์
ของกฎหมำย ทัง้ ๆ  ทีใ่นควำมเป็นข้อยกเว้นดงักล่ำวควรน�ำมำใช้เม่ือมเีหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น หำกไม่สอบ 
ปำกค�ำในเวลำนั้นจะมีผลต่อรูปคดีได้เพรำะผู้เสียหำยหรือพยำนใกล้จะเสียชีวิต เป็นต้น

๓.	บทสรุป	
 กำรพฒันำประเทศและสงัคมให้ได้ผลอย่ำงแท้จรงิน้ันจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมุง่กำรพฒันำไปทีเ่ดก็ 

เพรำะเด็กเป็นทรัพยำกรมนุษย์ท่ีจะเป็นพลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศและท�ำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศในอนำคต เด็กจึงเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ครอบครัว สังคม และรัฐควรจะให้ควำมคุ้มครองและ
เอำใจใส่ดแูลอย่ำงด ีกำรคุม้ครองในทีน่ีย่้อมหมำยรวมไปกำรคุม้ครองสทิธทิีเ่ดก็พงึมพีงึได้ตำมกฎหมำยด้วย 
ดังนัน้ จงึเป็นกำรสมควรอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องมกีำรน�ำกฎหมำยทีเ่ก่ียวกับควำมคุม้ครองสทิธิเดก็มำบงัคบัใช้ 
ให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง เพื่อให้เด็กเหล่ำน้ันได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภำพในวันหน้ำ 
สำมำรถธ�ำรงไว้ซึ่งควำมคงอยู่และควำมสถำพรของประเทศชำติได้สืบต่อไป

๓สภุำพร  พทิกัษเ์ผ่ำสกลุ, ปญัหำทำงกฎหมำยในกำรใหค้วำมคุม้ครองเด็ก : ศกึษำเฉพำะกรณกีำรสอบปำกค�ำเดก็ในคดอีำญำ, 
วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกรำคม-กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ หนำ้ ๑๒๕.
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