
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

การสอบสวนน้ัน ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากเปน

จุดเร่ิมตนของกระบวนการยุติธรรม และเปนการรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ เพื่อที่จะทราบ

ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่จะนํามาพิสูจนการกระทําของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดหรือไม ซึ่งแตเดิม

การสอบสวนคดีเด็กอายุไมเกินสิบแปดปไมวาในฐานะผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา ยังคงใชวิธี

ปฏิบัติในการสอบสวนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับ

ผูใหญ โดยไมคํานึงถึงสภาพรางกายและจิตใจของเด็ก จึงสงผลใหการสอบสวนคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากมีการใชภาษาที่ไมเหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน สถานที่ซึ่งใชสําหรับ

ทําการสอบสวนเด็ก มีสภาพไมเหมาะสม ทําใหมีผลกระทบตอรางกายและจิตใจของเด็ก  

การสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน นับวาเปนสิ่งที่ละเอียดออนซึ่งอารยะประเทศให

ความสําคัญ ทําใหในแตละประเทศออกกฎหมายเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการปฏิบัติและการ

คุมครองในกระบวนการยุติธรรมอยางเหมาะสม ซึ่งประเทศไทยก็ใหความสําคัญเชนเดียวกัน จึงได

มีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเพื่อให

เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคลองกับมาตรฐานแหง ขอ 12 ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ซึ่ง

กฎหมายดังกลาวก็คือ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ

ที่ 20) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ

ที่ 22) พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) 

พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายดังกลาว บญัญัติใหมกีระบวนการสอบสวนและขัน้ตอนการดําเนินคดี  ดวย

วิธีการพิเศษแตกตางจากคดีอาญาทั่วไป กลาวคือ การถามปากคําเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในฐานะ

ผูเสียหาย พยานหรือผูตองหา ตองแยกทําเปนสัดสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ใหมี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ เขารวมในการถถาม

ปากคําน้ันดวย และกําหนดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําน้ันดวย นอกจากน้ีกรณี

ผูเสียหาย หรือพยานที่เปนเด็กชี้ตัวบุคคล กําหนดใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวในสถานที่ที่

เหมาะสมสําหรับเด็กและสามรถปองกันมิใหผูซึ่งถูกชี้ตัวน้ันเห็นตัวเด็ก และกําหนดใหตองมี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวย สวนกรณี



2 
 
ชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็ก กําหนดใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวในสถานที่เหมาะสมสําหรับ

เด็กและสามารถปองกันมิใหเด็กเห็นผูที่จะทําการชี้ตัว  นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ยงัไดบญัญัติคุมครองเด็กในชัน้สอบสวนไวในหมวด 3 วาดวยสทิธแิละ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย สวนที่ 4  สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม  มาตรา 40 (6) เด็ก เยาวชน สตรี 

หรือผูพิการ หรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี

อยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  

ดังน้ันพนักงานอัยการต้ังแตชั้น 2 (ประจํากอง) ถึงชั้น 6 (ผูเชี่ยวชาญ) จําตองไดรับความรู

ดานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน และตองมีทักษะในวิธีการปฏิบัติงานในการคุมครอง

สิทธิเด็กและเยาวชนใหครบถวนถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอนกฎหมาย 

ถึงแมจะจัดต้ังศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา ในการดําเนินการเขารวมคุมครอง

เด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนก็ตาม แตการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการที่เขารวมทําการ

สอบสวนคดีเยาวชนก็ยังมีปญหาอยู กลาวคือ  

1.  พนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่คุมครองเด็กและเยาวชนในคดีอาญาไมมีประสบการณ

ในงานรวมการสอบสวนคดีอาญา สาเหตุเนื่องจากงานรวมสอบสวนคดีเยาวชนที่เขาไปรวม

คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนไมใชงานหลักของพนักงานอัยการแตละสํานักงาน เปนเพียงงานที่

สํานักงานอัยการสูงสุด  ออกคําสั่งใหพนักงานอัยการประจําสํานักงานตาง  ๆ ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากงานประจําของตนเอง อีกทั้งงานสวบสวนคดีอาญาตามกฎหมายไมไดกําหนดให

พนักงานอัยการมีอํานาจในการสอบสวน จึงทําใหพนักงานอัยการไมมีความชํานาญในงาน

สอบสวน  

2. สํานักงานอัยการสูงสุดก็ไมไดจัดต้ังสํานักงานอัยการที่ทําหนาที่ในงานสอบสวนคดี

เยาวชนไวโดยเฉพาะ มีเพียงแตต้ังศูนยการคุมครองเด็กในคดีอาญาเพื่อประสานงานแจงให พนักงาน

อัยการซึ่งประจําตามสํานักงานอัยการตาง ๆ ใหทําหนาที่ในการรวมการสอบสวนคดีเยาวชน  

3. กฎหมายที่คุมครองเด็กไดแกไขตลอดเวลา ทําใหพนักงานอัยการไมมีเวลาใน

การศึกษากฎหมายที่แกไขใหมในสวนที่เกี่ยวกับงานคุมครองเด็กและเยาวชน อีกทั้งพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ไดกําหนดวิธีการ กระบวนการ

ขัน้ตอน ตลอดจนบุคลากรตาง ๆ ที่จะตองทําหนาที่ในการเขารวมสอบสวนคดีเยาวชนที่กระทํา

ความผิดอาญา ซึ่งบุคลากรที่ใชรวมในการสอบสวนนั้นตองมาจากกลุมวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน

จริงยอมมีปญหาและอุปสรรค จําเปนตองมีคูมือในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สะดวก 

รวดเร็ว และถกูตอง  
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ดังน้ัน วิธีการแกปญหา (Solution) จึงมีความจําเปนตองมีการสรางระบบการจัดการ

ความรู (Knowledge Management Systems) ดานการสอบสวนคดีเยาวชน ใหกบัพนักงานอัยการ 

ต้ังแตชั้น 2 (ประจํากอง) ถึงชั้น 6 (ผูเชี่ยวชาญ) ซึ่งจะสามารถชวยแกปญหาดังกลาวขางตนได  เชน 

มีระบบ E-learning ดานการสอบสวนคดีเยาวชน  การจัดการความรูจะชวยตอยอดทักษะ ในการ

แกปญหาของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา  และพนักงานอัยการในการรวมสอบสวนคดี

เยาวชน โดยระบบการจัดการความรู จะมีการรวบรวมประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดาน การ

สอบสวนคดีเยาวชน ทั้งขั้นตอนวิธีการทํางานต้ังแตขั้นตอน การรับแจงใหรวมสอบสวน การเขา

รวมทําการสอบสวน การควบคุมการสอบสวนใหถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

กฎหมาย เพื่อจะไดใชเปนพยานหลักฐานในการสืบพยานในชั้นศาลตอไป วิธีการใชเอกสาร

พยานหลักฐานที่สําคัญประกอบการดําเนินคดี  (Repository) แหลงความรู (Portal) ที่ตองใชอางอิง

ในการทํางาน ทั้งที่มีอยูบนอินทราเน็ตภายในศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา สํานักงาน

อัยการจังหวัด สํานักงานอัยการสูงสุด หรือบนอินเตอรเน็ตภายนอกสํานักงานอัยการสูงสุด รายชื่อ

บุคคลที่เกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญ (Contacts) รวมทั้งสารสนเทศที่ใชในการทํางานที่มีประโยชนใน

การเรียนรู ทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ การจัดการความรูจะชวยลดเวลาในการทํางาน ชวยแกไข

ปญหา หรือตัดสินใจโดยเปนแหลงรวบรวมความรูทั้งความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) 

เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความ

เขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรได

โดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน หรือการคิดเชิงวิเคราะห เปนตนและความรูที่ชัดแจง  (Explicit 

Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีการตาง ๆ เชน คูมือตาง ๆ เปนตน  

ผูปฏิบัติงานจะใชเวลาและทรัพยากรลดลง มีประสบการณทราบวาจําเปนตองใชสารสนเทศ

ประกอบการทํางานใหเกิดประสิทธิผล เปนการพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจาก

ประสบการณเดิม และไมตองคิดวิธีใหมในการทํางานทุกคร้ัง ซึ่งปจจุบันทั้งภาครัฐ และเอกชนได

ใหความสําคัญกับการจัดการความรู โดยใชเปนเคร่ืองมือเพื่อนํามาใชแกปญหาใหกับองคกร ที่มี

ความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคก ร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู หากศูนยอํานวยการคุมครองเด็กใน

คดีอาญา นําระบบการจัดการความรูดานการสอบสวนคดีเยาวชนมาใชจะชวยแกไขปญหาดังกลาว

ขางตน จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการดานการสอบสวนคดีเยาวชน มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ดังน้ันจะตองมีการจัดการดานฐานขอมูล (Information) ประเภทหลักกฎหมายที่สําคัญที่

เกี่ยวของกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน กฎหมาย คําพิพากษา คําสั่ง ระเบียบ หนังสือเวียน 
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คูมือการสอบสวนคดีเยาวชน ที่สําคัญเพื่อความสะดวกในการคนควาเพื่อใชในการแกไขปญหาได

โดยถกูตองและรวดเร็ว 

 

1.2  วัตถุประสงคของการคนควา 

1.2.1  เพื่อสรางระบบการจัดการความรู (KMS) ในงานการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน

ของ ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัดและพนักงานอัยการที่ปฏิบัติ

หนาที่เขารวมการสอบสวนคดีเยาวชนเพื่อเปนชองทางการเรียนรู (E-learning) 

1.2.2  เพื่อสรางระบบสารสนเทศ ขอมูล ในงานการสอบสวนคดีเยาวชน  ใหรองรับการ

พัฒนามาตรฐานการทํางานศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด และ

จัดมีพนักงานอัยการมีหนาที่ในการสอบสวนคดีเยาวชนโดยเฉพาะ 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา เชิงทฤษฎี และหรือเชิงประยุกต  

1.3.1  มีระบบการจัดการความรูในการสอบสวนคดีเยาวชน  ในศูนยอํานวยการคุมครอง

เด็กในคดีอาญา และสํานักงานอัยการที่พนักงานอัยการที่ทําหนาที่ในการสอบสวนคดีเยาวชน  

1.3.2  มีระบบสารสนเทศ ที่มีขอมูล ที่มาตรฐานในการทํางานการสอบสวนคดีเยาวชน

ในศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา และพนักงานอัยการที่ทําหนาที่ในการสอบสวนคดี

เยาวชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.3  เปนตนแบบในการพัฒนาความสามารถของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กใน

คดีอาญา และพนักงานอัยการที่ทําหนาที่ในการสอบสวนคดีเยาวชน เพื่อนําขอมูลไปประกอบการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

1.3.4  ผูปฏิบัติงานในการสอบสวนคดีเยาวชน ไดมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนรูปญหา

ในการสอบสวนคดีเยาวชน สามารถนําการจัดการความรูมาปฏิบัติงานแกไขปญหา เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสอบสวน ตลอดจนลดเวลาและขัน้ตอนงานสอบสวน ทาํใหการสอบสวนครบถวน ถกูตอง 

เปนไปตามกฎหมาย อยางเหมาะสม เพิ่มศักยภาพพนักงานในการเขารวมคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน

ในชั้นสอบสวน ทําใหพนักงานอัยการสั่งคดีไดโดยไมตองสอบสวนเพิ่มเติมอีก 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะปญหาและความตองการงานการสรวมสอบสวนคดีเยาวชนของพนักงาน

อัยการและนิติกรที่ปฏิบัติงานในศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา และสํานักงานอัยการ
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จังหวัด  ในประเด็นปญหาการขาดผูเชี่ยวชาญและการขาดระบบสารสนเทศ ขอมูลที่จําเปน  เพื่อ

สนับสนุนการรวมสอบสวนคดีเยาวชน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงานอัยการ นิติกร และ

ขาราชการธุรการ ที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยอํานวยการคุมครองเด็ก ในคดีอาญา ในการคุมครองสิทธิ

เด็กและเยาวชนในสวนกลาง และสํานักงานอัยการจังหวัดในภูมิภาค โดยผูคนควาจะไดทําการสราง

ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการในการรวมสอบสวนคดีเยาวชน สวน

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจะประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดยปรับลดกระบวนการ

เหลอื 15 กจิกรรม (Task) ที่สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Task) และจะทําการวิเคราะหและประเมินคา

ขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)   

ดังนั้นจะทําการศึกษาคนควากฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนด แนวทาง

ปฏิบัติ คําพิพากษาศาลฎีกา และคูมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการสอบสวนคดีเยาวชน ที่

เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการรวมสอบสวนคดีเยาวชน 


