
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1  ทฤษฎีการจัดการความรู 

 การจัดการองคความรู คือการรวบรวมความรูที่กระจัดกระจายในตัวบุคคลและใน

เอกสารตาง ๆ มาจัดการพัฒนาเก็บใหเปนระบบ เพื่อใหบุคคลสามารถเขาไปศึกษาและพัฒนาระบบ

ดวยตนเอง และนําไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยองคความรูมีอยู 2 ประเภท คือ  ความรู

ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชดัแจง (Explicit Knowledge) 

 ความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวบุคคล จากผูที่เชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณในการทํางาน พรสวรรค หรือสัญชาติญาณ ของแตละบุคคลซึ่งอาจไดรับมาจาก

การฝกฝน หรือประสบการณจริงที่ไดรับมา ไมสามารถถายทอดมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษร

ไดงาย 

ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่เดนชัด ในรูปแบบเอกสาร หรือ

แผนภาพ อันเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือ สามารถถายทอดได ใชในการทํางานแกไขปญหา

หรือตัดสนิใจ 

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรที่ต้ังมานานนับรอยป จึงมีพนักงานอัยการที่มีองคความรู

และประสบการณเกี่ยวกับการพิจารณาสํานวนการสอบสวนมาอยางดี เพียงแตขาดประสบการณ

ดานการสอบสวนคดีเยาวชนในอาญาดวยตนเองเทาน้ัน เน่ืองจากสาํนักงานอัยการไมไดจัดต้ัง

หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสอบสวนโดยตรง  ดังน้ัน หากสํานักงานอัยการสูงสุด มียุทธศาสตร

และแนวทางการพัฒนาที่เปนระบบและชัดเจนอยางเพียงพอ รวมทั้งนําแนวทางทฤษฎีการสราง

ความรู (Knowledge Creation) มาประยุกตใชและนําเทคโนโลยีมาใชรวมดวยยอมสามารถพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานอัยการใหมีองคความรูในดานงานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน ไดเปนอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

ในการพัฒนาองคความรูดานการสอบสวนคดีเยาวชนในอาญาของพนักงานอัยการ

ดังกลาวนั้น สามารถนําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka  และ 

Kirotaka Takeuchi1

                                                 
1 Nonaka,The Knowledge Creating Company,1995 

 มาประยุกตใชในการแกปญหางานดานการสอบสวนคดีเยาวชนในอาญา ของ

พนักงานอัยการไดเนื่องจากทฤษฎีการสรางความรู  (Knowledge Creation) มีหลักการสําคัญ คือ 
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องคกรตองสรางกระบวนการสรางความรูข้ึนในองคกร โดยมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาระหวาง

ความรูที่ชัดแจงและความรูที่อยูในตัวบุคคล  เพื่อผลิตองคความรูอยางตอเน่ือง ซึ่งเหมาะสําหรับ

องคกรที่ตองการสรางนวัตกรรมจากคนที่มีความรูประสบการณ  

2.1.1  ทฤษฎกีารสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka และ Kirotaka Takeuchi 

เนนหลักการสรางกระบวนการเปลี่ยนความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง 

(Explicit Knowledge) ภายในองคกร ในการจัดการความรูน้ีเรียกวาเกลียวความรู “ Knowledge 

Spiral” ดังรูป 2.1  ทฤษฎีเนนการสรางองคความรูอยางตอเน่ืองเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูแบบ

วงกลม โดยมีกระบวนเปลี่ยนความรู 4 กระบวนการ ดังน้ี 

1.  กระบวนการสรางสังคม (Socialization) ของคนทํางานที่มีความรูประสบการณจาก

การทํางานจริง โดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูจากประสบการณของแตละบุคคล เพื่อให

คนทํางานหรือกลุมผูเชี่ยวชาญมีความรูเพิ่มขึ้น และยังเปนการสรางความสามัคคีหรือความเขาใจซึ่ง

กันและกันระหวางคนทํางานที่ทํางานรวมกันหรือที่เรียกวา ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of 

Practice) 

2.  กระบวนการอธิบายความรู (Externalization) เปนการนําความรูที่ไดมาจากคนทํางาน

หรือชุมชนนักปฏิบัติ ถายทอดออกมาเปนความรูชัดแจงสูองคกรเพื่อใหคนทํางานเขาใจตรงกันและ

เห็นรวมกัน โดยการสื่อสารเปนเอกสาร ลายลักษณอักษร หรือแผนภาพก็ได 

3.  กระบวนการรวบรวมความรู (Combination) เปนการรวบรวมความรูชัดแจงที่ไดมา

จากการถายทอดของคนทํางานหรือชุมชนนักปฏิบัติหรือที่มีอยูในองคกร แลวเชื่อมโยงเขาดวยกัน 

เพื่อสรางความรูชัดแจงใหมแลวนําไปใชงานในอนาคตตอไป 

4.  กระบวนการฝกฝนซึมซับความรู (Internalization) เปนการนําความรูชัดแจงที่องคกร

ไดสรางขึ้นจากการรวบรวมความรู  (Combination) นําไปใหคนทํางานหรือชุมชนนักปฏิบัติฝกฝน

ใชงานในสถานการณจริง เพื่อใหเกิดความรูและประสบการณจริง อันเปนการพัฒนาทักษะและ

เพิ่มพูนความรูประสบการณใหม ๆ ใหแกคนทํางานหรือชุมชนนักปฏิบัติ จากน้ันก็จะวนกลับไปสู

กระบวนการสรางสังคม (Socialization) เพื่อสรางความรูใหมในรอบตอไปเร่ือย  ๆ อันเปนการสราง

นวัตกรรมใหมใหแกองคกรอยางตอเน่ืองไมรูจบ 
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รูป 2.1 Knowledge Spiral 

 

องคความรูใน 4 กระบวนการ จะเปลี่ยนกลับไปกลับมา  (Conversion) ระหวางความรูใน

ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เพื่อสรางและเพิ่มพูนความรู

ใหมในองคกร การเปลี่ยนกลับไปกลับมาที่เกิดขึ้นใน 4 กระบวนการ ดังน้ี 

(1) ในกระบวนการสรางสังคมของผูมีความรูประสบการณจริงในองคกร องคกรจะ

สรางความรูในการเห็นอกเห็นใจ (Sympathized Knowledge) ในการทํางานรวมกันของบุคลากร ซึ่ง

เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงขอจํากัดปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหาหนางานจริงของ

ผูเชี่ยวชาญแตละคนที่ทํางานรวมกัน ทําใหเห็นอกเห็นใจกันและนําไปสูการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

มากขึ้นในการทํางาน 

(2) ในกระบวนการอธิบายถายทอดความรูของกลุมผูมีความรูและประสบการณจริงใน

การทํางานเร่ืองนั้น  ๆ องคกรจะพัฒนาความรูหลักการเหตุผล ( Conceptual Knowledge) ในการ

ทํางานนั้น  ๆ จากประสบการณของกลุมผูทํางาน ทั้งเหตุและผลที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งหลักการใน

การอธิบายถึงปญหาตาง ๆ และหลักการของวิธีการแกปญหาตาง ๆ ในงานที่กลุมผูเชี่ยวชาญรวมกัน

ทํางาน 

(3) ในกระบวนการรวบรวมความรูชัดแจงของกลุมงานตาง ๆ ในองคกรสรางเปนความรู 

ชดัแจงใหม ๆ ในการทํางานใหม ๆ ในองคกร องคกรจะสรางความรูเชิงระบบ (Systemic Knowledge) 

ในการทํางานใหม  ๆ ที่องคกรตองการปฏิบัติในอนาคต โดยอาศัยพื้นความรูประสบการณเดิมของ
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คนทํางานกลุมตาง  ๆ ในองคกรมารวมกันหรือตอยอด รวมทั้งการนําความรูชัดแจงใหม  ๆ จาก

ภายนอกมาประยุกตใชกับองคกรรวมกับองคความรูเดิมเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจใหองคกรเติบโต 

หรือสามารถแขงขันไดในการดําเนินกิจการในอนาคต 

(4) ในกระบวนการฝกฝนซึมซับความรูชัดแจงเพื่อนําไปใชงานบุคลากร กระจายนํา

ความรูชัดแจงใหมไปประยุกตใชงานในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู ซึ่งองคกรจะพัฒนาจากความรู

ในระบบที่สรางขึ้นใหมใหเปนความรูเชิงปฏิบัติ ( Operational Knowledge) คือ ประสบการณที่อยู

ในตัวบุคคลเฉพาะคนที่นําความรูไปปฏิบัติเปนการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพจริงหนางาน

รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ มีการคิดคนเทคนิควิธีการทํางาน ปรับวิธีการใหทํางานไดผล 

ในองคกรเกาที่ตองการจัดการความรูประสบการณของคนในองคกรเพื่อสรางความรู

ใหม  วงของการสรางความรูอาจเร่ิมจากกระบวนการทางสังคมหรือพัฒนาความรู เร่ิมจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูในตัวบุคคลแตละคนของคนทํางานหนางาน แตถาในกรณีองคกรที่ต้ังขึ้น

ใหมอาจเร่ิมเรียนรูจากการสรางความรูเชิงระบบหรือการรวบรวมความรูที่ชัดแจงทางทฤษฎีหรือ

สารสนเทศเขาดวยกันและนําไปประยุกตเพื่อเตรียมเขาทํางานใหม ๆ ที่องคกรตองเผชิญ 

ในการนํา นําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka และ 

Kirotaka Takeuchi มาประยุกตใชในการแกปญหางานดานการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนใน

คดีอาญาของพนักงานอัยการ เนื่องจากงานรวมการสอบสวนกระทําโดยพนักงานอัยการชั้น 2 ถึง

พนักงานอัยการชั้น 6 ที่ปฏิบัติหนาที่ทุกสํานักงานทั่วประเทศ และพนักงานอัยการทุกสํานักงานจะ

มีการโยกยายกันประจําทุกป และจะมีพนักงานอัยการบางคนที่อยูในสํานักงานนั้นเปนเวลานานจึง

จําเปนตองรวบรวมความรูจากพนักงานอัยการที่ทํางานเปนเวลานานมีประสบการณ มารวบรวม

เพื่อพนักงานอัยการที่ยายมารับราชการใหมไดศึกษาเพื่อใชปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

ไมตองเสียเวลาไปศึกษาใหม เมื่อไดความรูในงานที่สอบสวนใหมก็นํามาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการ

ปฏิบัติงานตอไป ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka จึงเหมาะสมที่

จะนํามาใชในงานสอบสวนคดีเยาวชน 

2.1.2   Knowledge  Engineer 

 Common KADS : เปนเคร่ืองมือ (Tool) จําลองความคิดหรือความรูมนุษย ใหอยูในรูปแบบ

ของแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ที่มนุษยใชในการแกไขปญหาตัดสินใจ และเรียนรูจาก

ความรูท่ีเหมาะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยความรูดังกลาวแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

1. ระดับงาน (Task Level) คือ ความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ของงานตาง ๆ 

2. ระดับคิด (Inference Level) คือ ความรูในขั้นตอนของความคิด 
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3. ระดับปญหา (Domain Level) คือ ความรูเกี่ยวกับสิ่งที่คิดเฉพาะปญหาน้ัน  ๆ หลักการ

ที่เปนเหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชในการทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ 

ระเบียบวิธี Common KADS ที่มีกระบวนการ ซึ่งประกอบดวย 

- วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) 

-  การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 

-  การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) 

-  การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) 

2.1.3  Microsoft SharePoint  

มีองคประกอบพื้นฐานของเว็บไซต หรือ Feature ตาง ๆ ของเว็บไซต แบงออกเปน 3 สวน

ใหญ ๆ ดังน้ี  

1) แผนภาพความรู (Knowledge map) ใชสําหรับแสดงแผนภาพความรู 

2) มีเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative tools) 

3) ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) 

 

2.2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การสอบสวนคดีเยาวชน ไดมีกระบวนการพิเศษที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาที่แกไขใหม โดยพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) 

พ.ศ. 2542 บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองเด็กอายุไมเกินสิบแปดปที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะ

ฐานะ ผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา ไดแก 

1. สถานที่คุมครองเด็กกฎหมายกําหนดใหแยกกระทําเปนสัดสวน ในสถานที่เหมาะสม    

เหตุผล เน่ืองจากสถานที่ที่พนักงานสอบสวนใชในการสอบสวนเด็ก คือ หอง

สอบสวนของสถานีตํารวจตาง  ๆ มีทั้งพนักงานสอบสวนคดีอ่ืน บุคคลอ่ืนอยูดวย ไมเปนสวนตัว 

ดวยสภาพจิตใจ และความออนเยาวของเด็กทําใหเกิดความหวาดกลัว มีผลใหเด็กไมยอมใหถอยคํา 

หรือถอยคําอาจบิดเบือนได ดังน้ี กฎหมายจึงกําหนดการคุมครองเด็กตองแยกกระทําเปนสัดสวนใน

สถานที่ที่เหมาะสมกับเด็ก  เพื่อไมใหสภาพแวดลอมมีผลกระทบตอเด็ก ทําใหเด็กรูสึกอบอุน ผอนคลาย 

และพรอมที่จะใหถอยคํา  

2. มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยู

ดวย 

เหตุผล เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถและทักษะเฉพาะดานที่แตกตาง

กัน โดยนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เปนผูมีความรูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา และพฤติกรรม 
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โดยผานหลักสูตรในการสอบถามเด็กกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ฯลฯ รวมทั้ง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาแลว บุคคลที่เด็กรองขอเปนผูเกี่ยวของกับเด็กเพื่อใหเด็กเกิด

ความอุนใจ และพนักงานอัยการเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบ

คุมครองเด็กใหเปนไปตามเจตนารมของกฎหมาย 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ ที่เขา

รวมอาจถูกเด็ก “ต้ังรังเกียจได” เด็กขอใหเปลี่ยนตัวผูน้ันได2

เหตุผล เพื่อไมใหเด็กถูกกระทําซ้ําซอนโดยไมจําเปน เพราะสื่อภาพและเสียงสามารถ

ใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได พยานไมตองตอบคําถามเพียงซ้ําเพียงแตตอบคําถามคาน หรือ

ถามติง รวมทั้งกรณีไมไดตัวพยานมาเบิกความตอศาลตองรับฟงสื่อภาพและเสียงน้ันเสมือนหน่ึง

เปนคําเบิกความของพยานนั้น และรับฟงประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดี

 

“ต้ังรังเกียจ ” หมายความวา แสดงใหปรากฏซึ่งความเกียจ ไมชอบ ไมพอใจ ไม

ตองการ ฯลฯ มีความหมายกวางกวา  “ต้ังรังเกียจ ” ผูพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 27  

3.  มีการบันทึกภาพและเสียงในการถามปากคํา ซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยาง

ตอเน่ือง 

3

                                                 
2 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคสาม 
3 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี 

 

ผูตองหาและจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนและการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว 

ตอเนื่อง และเปนธรรม รวมทั้งมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน มีดังน้ี 

(1)  การชี้ตัวผูตองหากําหนดใหใชกระบวนการพิเศษในการดําเนินการ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ตรี คือใหจัดสถานที่ที่เหมาะสมและมีนักจิตวิทยา หรือ

นักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยู 

(2)  เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงมา หรือเขามา หรือมาอยูตอหนาพนักงานสอบสวน 

จะตองแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่ถูกกลาวหา แจงขอหาใหทราบ ซึ่ง

การแจงขอกลาวหาจะตองมีพยานหลักฐานตามสมควรวากระทําความผิด และไดรับการสอบสวน

อยางรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม  
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(3)  ในกรณีเรงดวนไมสามารถจัดหาทนายความใหผูตองหาไดทัน ก็ใหพนักงาน

สอบสวนทําการสอบสวนผูตองหาไดโดยไมตองรอทนายความ แตตองบันทึกเหตุน้ันไว (ยกเลิก

ความในมาตรา 134 ทวิ และมาตรา 134 ตรี และใหใชความใหม) 

(4)  ผูตองหามีสิทธิที่จะใหทนายความหรือบุคคลที่ตนไววางใจเขารวมฟงการสอบสวนได 

(5)  ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได 

นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดมีการบัญญัติคุมครองสิทธิและ

ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ไดกําหนดเกณฑการปฏิบัติไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ยังมีกระบวนการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเพื่อใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยใหมี

ผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

คือในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ทั้งฉบับ โดยมีสาระสําคัญคือ 

1.  แกไขชื่อพระราชบัญญัติเปนพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เนื่องจากในปจจุบันมีการจัดต้ังศาลเยาวชนและ

ครอบครัวครอบคลุมทุกจังหวัดอยูแลว จึงไมใชคําวาจัดต้ัง 

2.  แกไขอายุเด็กและเยาวชนใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งกําหนดให

ประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  นอกจากน้ียังใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ัง

ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับดวย เนื่องจากหากผูใหญกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก ซึ่งตองฟองที่ศาลเยาวชนและครอบครัว แตไมสามารถนํา

เร่ืองผัดฟองมาใชได 

3.  ใหศาลต้ังผูเชี่ยวชาญเด็กเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจนศาลมีอํานาจ

กําหนดใหเด็กเขารับการแกไขฟนฟูหรือรับการสงเคราะหเด็กและเยาวชนอยางรอบครอบ 

4.  แกไขบทบาทสถานพินิจ ใหครอบคลุม ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถ

ตอบสนองความตองการและจําเปนในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน 

5.  เพิ่มวิธีปฏิบัติตอเด็กและยาวชนในชั้นจับกุมและสอบสวน ใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วิธีพิจารณาความอาญา และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก การ

สอบสวนผูตองหาแตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากผูตองหามีที่

ปรึกษากฎหมาย 
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ไดกาํหนดหนาทีข่องพนักงานอัยการไวหลายประการ เชน หมวด 6 การสอบสวน

คดีอาญา ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เกี่ยวกับการสอบสวนคดีเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนผูตองหา

ในชั้นสอบสวนแตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหมวด 7 มาตรการพิเศษ

แทนการดําเนินคดีอาญา ไดเพิ่มกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจในการสั่งไมฟองของพนักงาน

อัยการมากขึ้น เปนตน  

วิธีการคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน 

1.  เด็กผูไดรับการคุมครอง 

1.1  เด็กที่จะไดรับการคุมครองในการจดบันทึกคํารองทุกข ถามปากคําผูเสียหาย/

พยานสอบสวนผูตองหาหรือชี้ตัวบุคคล คือ เด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

1.2  อายุเด็กที่จะไดรับการคุมครอง ไมเกินสิบแปดปในวันที่คุมครองเด็กน้ัน เชน 

1.3 ตัวอยาง นาย ก. เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2534 ถูกทํารายรางกาย เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม 2552 ไดไปแจงความรองทุกขพนักงานสอบสวน  ๆ จึงไดจัดใหมีการถามสอบปากคํา

นาย ก. ผูเสียหายในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 

คําถาม พนักงานอัยการจะตองเขารวมถามปากคํานาย ก. ผูเสียหายหรือไม 

คําตอบ พนักงานอัยการตองเขารวมถามปากคํานาย ก. ผูเสียหาย เน่ืองจากใน

วันที่ 3 สิงหาคม 2552 นาย ก. อายุครบ 18 ปบริบูรณ ยังไมเกินสิบแปดป เปนตน 

1.4  การนับอายุเด็กใหเร่ิมนับแตวันเกิด หากไมรูหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็ก

ใหดําเนินการคุมครองเด็กไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

1.5  เด็กจะไดรับการคุมครองในชั้นสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา บัญญัติกําหนดอายุไวไมเกินสิบแปดปเปนการเฉพาะ ดังน้ัน เมื่อกฎหมายกําหนดไวแลว ตอง

บังคับตามนัยที่บัญญัติไว จะนํากรณีอ่ืน  ๆ เชน ผูเยาวบรรลุนิติภาวะดวยการสมรสมาตีความเพื่อ

ไมใหไดรับการคุมครองไมได 

1.6  แม “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 4 หมายความวา บุคคลอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยังไม

เกินสิบสี่ปบริบูรณ และ “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบสี่ปบริบูรณแตยังไมเกินสิบแปด

ปบริบูรณ  และตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก มาตรา 4 “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่า

กวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส แตเน่ืองจากกฎหมายทั้งสอง

ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการบังคับใชตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อายุเด็กที่จะ

ไดรับการคุมครองจึงตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ 

อายุไมเกินสิบแปดปในวันใชวิธีการคุมครอง 
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2.  ประเภทของเด็กผูไดรับการคุมครองในชั้นสอบสวน 

ประเภทของเด็กผูไดรับการคุมครองในชั้นสอบสวนมีดังน้ี 

2.1  ผูเสียหาย ถือเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผูเสียหายให

หมายความรวมถึงผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายตามกฎหมาย แตทั้งนี้อยูภายใตบังคับวาตองมีอายุ

ไมเกินสิบแปดป 

2.2  พยาน ความหมายของคําวา “พยาน”  

(1)  ผูที่รูเห็นเหตุการณหรือขอเท็จจริง  

(2)  บุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปนประโยชนแกคดี  

(3)  บุคคลซึ่งจะมาให หรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน

คดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา  พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา หรือศาลในการ

ดําเนินคดีอาญา รวมทั้งผูชํานาญการพิเศษ แตมิใหหมายความรวมถึงจําเลยที่อางตนเองเปนพยาน 

2.3  ผูตองหา 

ผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2) ใหนยิามวา 

หมายถึง “บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล” 

3.  บุคคลที่กฎหมายกําหนดใหเขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน 

3.1  พนักงานสอบสวน 

3.1.1  หมายถึง 

(1)  เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน 

(2)  อัยการสูงสุด ผูรักษาการแทนอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการ 

สํานักงานอัยการสูงสุด ที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมาย ในความผิดซึ่งมีโทษตาม

กฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย 

 (3)  อธิบดี รองอธิบดีและผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหมีอํานาจและหนาที่

สบืสวนและสอบสวนคดีพเิศษ 

ขอสังเกต พนักงานสอบสวนตองเปนเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและ

หนาที่ทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 และ 19 

3.1.2  อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน 

พนักงานสอบสวนมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน ดังน้ัน จึงเปนผูมี

หนาที่หลักในการถามปากคําเด็ก 
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3.2 นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห 

3.2.1  ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาทิ มีอายุไมตํ่ากวา 25 ป   

มีวุฒิการศึกษาตามที่กําหนด ขึ้นทะเบียนไวกับ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม เปนตน 

3.2.2  อํานาจหนาที่ของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 

(1)  กอนที่จะมีการถามปากคําเด็กที่เปนผูเสียหาย พยาน และผูตองหา 

พนักงานสอบสวนควรจัดใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหไดพูดคุยกับเด็กเพื่อใหเด็กรูสึก

ผอนคลายไมถูกกดดัน โดยคํานึงถึงสภาพจิตใจเด็กวามีความพรอมที่จะใหปากคําไดหรือไม 

(2) เพื่อใหการประสานงานในการถามปากคําเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

พนักงานสอบสวนอาจกําหนดประเด็นการสอบสวนที่จะถามปากคําเด็ก และนําเขาหารือกับบุคคล

ที่เขารวมถามปากคําใหไดขอยุติเสียกอนก็ได 

(3) ในการถามคําถามตอเด็กที่เปนพยาน ผูเสียหาย หรือผูตองหา หาก

นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผล

กระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง  เชน ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต

และรางกาย อันมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับ

เสรีภาพ ความผิดฐานชิงทรัพยและปลนทรัพย ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการอาจขอให

พนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะ ตามประเด็นคําถาม

ของพนักงานสอบสวนก็ได โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็ก

ซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(4) นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตองต้ังคําถามตามประเด็นของ

พนักงานสอบสวนจนครบถวนกอน หากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหประสงคจะถาม

คําถามเพิ่มเติมจึงใหถามทีหลังและตองระบุวาเปนคําถามของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 

เมื่อมีคําถามใดที่พนักงานสอบสวนไดแยงวาไมควรถามใหนักจิตวิทยา

หรือนักสังคมสงเคราะหงดการถามคําถามนั้น และใหพนักงานสอบสวนบันทึกคําถามที่ไมไดถาม

ดังกลาวรวมไวในสาํนวน และเมือ่การสอบสวนสิน้สดุลงนักจิตวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะห

จะตองลงชื่อรวมกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในเอกสารคําใหการของเด็กในสํานวน

การสอบสวน 

3.3 ทนายความ 

3.3.1  ทนายความที่เขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวนเปนทนายความที่

ผูตองหาจัดหามาเอง หรือเปนทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาใหก็ได หากพนักงานสอบสวน
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จัดหาใหจะเปนทนายความอาสา ใหคําปรึกษาและเขาฟงการสอบปากคําผูตองหาในคดีอาญาของ

สภาทนายความจากบัญชีที่กระทรวงยุติธรรม จัดสงใหตามลําดับหมายเลขของบัญชีที่จัดไวสําหรับ

เขตทองที่น้ัน 

ในกรณีที่ผูตองหามีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธไมรับทนายความที่พนักงาน

สอบสวนจัดหาใหหรือไมมีทนายความในบัญชีเพียงพอที่จะจัดหาได ผูตองหาหรือผูไดรับมอบหมาย

อาจรองขอตอผูแทนกระทรวงยุติธรรมหรือผูแทนสภาทนายความ ใหจัดหาทนายความให 

ทนายความเขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวนเฉพาะกรณีเด็กเปนผูตองหา และ

ขณะสอบปากคําเด็กที่เปนผูตองหามีอายุไมเกิน 18 ปเทาน้ัน 

ทนายความเขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวนทําหนาที่ทนายความแลว ไมสามารถ

ทําหนาที่ในฐานะอ่ืน เชน บุคคลที่เด็กรองขอ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหไดอีกในคดีน้ัน 

3.3.2  อํานาจหนาที่ของทนายความ 

(1)  กอนเขารวมการถามปากคําผูตองหาซึ่งเปนเด็ก ทนายความมีสิทธิขอ

พนักงานสอบสวนเพื่อพบผูตองหาเปนการเฉพาะตัว สอบถามผูตองหา ญาติ บุคคลที่เกี่ยวของกับ

ผูตองหา เพื่อใหเขาใจความเปนมา สภาพและสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ของผูตองหาตามสมควร 

(2)  ทนายความมีหนาที่ตรวจดูวาการใหถอยคําของเด็กที่เปนผูตองหาตอ

พนักงานสอบสวนเปนไปโดยสมัครใจ ไมถูกขูเข็ญ ลอลวง ใหสัญญา รางวัล หรือจูงใจอยางอ่ืน 

(3)  ทนายความมีหนาที่ตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติตอเด็กซึ่งเปนผูตองหา

ถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

(4)  ทนายความอาจต้ังคําถามได และหากพนักงานสอบสวนเห็นวาคําถาม

ดังกลาวเปนคําถามที่เหมาะสม พนักงานสอบสวนสามารถใชคําถามนั้นเปนคําถามในการสอบสวน

ไดโดยใหทนายความผูนัน้ทาํบนัทกึรวมไวในสาํนวน 

(5)  ทนายความไมมีหนาที่ตอบคําถามแทนเด็ก 

(6)  เมื่อผูตองหาที่เปนเด็กใหการรับสารภาพโดยสมัครใจ ใหทนายความมี

หนาที่รวมมือกับพนักงานสอบสวนในการสอบถามรายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติกรรมอ่ืน  ๆ เพื่อ

ประโยชนในการดําเนินคดีตอไป 

3.4  บุคคลที่เด็กรองขอ 

3.4.1  พนักงานสอบสวนจะตองสอบถามเด็กวา ประสงคจะรองขอบุคคลใด โดย

บุคคลที่เด็กรองขอควรจะตองมีความเกี่ยวของกับเด็กในฐานะญาติ พี่นอง เพื่อ น ผูดูแล ผูสนิทสนม

คุนเคย เมื่อเด็กรองขอคนใดแลวใหพนักงานสอบสวนแจงไปยังบุคคลดังกลาว โดยบุคคลที่เด็กรอง

ขอสามารถเขารวมในการสอบสวนไดไมเกิน 1 คน เนื่องจากบุคคลที่เด็กรองขอหากเขารวมได
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หลายคนก็ไมไดทําใหเด็กอบอุน หรือคลายกังวลมากขึ้น กลับอาจทําใหเด็กเกิดความสับสนได 

ดังนั้น แมกฎหมายจะมิไดกําหนดวาบุคคลที่เด็กรองขอเขารวมในการสอบสวนไดกี่คน แตตามมติ

ที่ประชุมคณะทํางานพิจารณารางโครงการความรวมมือระหวางนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 

พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการในการคุมครองเด็กในคดีอาญา คร้ังที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม 2544 ณ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติดังกลาวไว 

3.4.2  อํานาจหนาที่ของบุคคลที่เด็กรองขอ 

(1)  บุคคลที่เด็กรองขอมีหนาที่ทําใหเด็กเกิดอบอุนและสบายใจ เพื่อใหเด็ก

ใหการโดยสมคัรใจ 

(2) เน่ืองจากผูเสียหายหรือพยานเปนฝายตรงกันขามกับผูตองหา ดังน้ัน 

บุคคลที่เด็กรองขอของผูเสียหายหรือพยาน จะตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่เด็กรองขอของ

ผูตองหา 

(3)  หากบุคคลที่เด็กรองขอเห็นวาเด็กไมไดใหการโดยสมัครใจใหบุคคลที่

เด็กรองขอน้ัน ทําบันทึกรวมไวในสํานวน 

(4)  บุคคลที่เด็กรองขอไมมีหนาที่ซักถามประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับเด็ก 

3.5  พนักงานอัยการ 

3.5.1  หมายถึง พนักงานอัยการ ผูไดรับมอบหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุด ให

เขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน และพนักงานอัยการจะเขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน ได

เฉพาะคดีที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

3.5.2 อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ 

4.  ประเภทคดีที่เด็กจะไดรับการคุมครองในชั้นสอบสวน 

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ซึ่งเปนเร่ืองการ 

“ถามปากคํา” ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป และนําไปใชโดยอนุโลมกับการ 

“จดบันทึกคํารองทุกข” ในคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป และการ “สอบสวน” 

ผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิดสิบแปดปดวย 

4.1  ในกรณีจดบันทึกคํารองทุกข ถามปากคําผูเสียหาย/พยานและสอบสวนผูตองหาที่

เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

4.1.1  คดีที่กฎหมายบังคับใหตองใชวิธีการพิเศษเพื่อคุมครองเด็กอายุไมเกินสิบ

แปดปในชัน้สอบสวน ไดแก 

(1)   ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ไดแก ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

(ลักษณะที่ 9 ต้ังแต มาตรา 276 – 287) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใชความผิดที่เกิดจาก
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การชุลมุนตอสู (ลักษณะ 10 มาตรา 288 ถึงมาตรา 300 เวนมาตรา 294 มาตรา 299) ความผิดเกี่ยวกับ

เสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยและปลนทรัพย (เวนมาตรา 338) 

(2)  ความผิดตามประมวลกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี 

(3)  ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติวาดวยมาตรการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.  

2540 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และไมแทนที่กัน 

4.1.2  คดีที่ตองใชวิธีการพิเศษเพื่อคุมครองเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในชั้น

สอบสวนเมื่อเด็กรองขอ ไดแก คดีความผิดอ่ืนนอกเหนือจาก ขอ 4.1.1 ที่มีอัตราโทษจําคุก 

4.2  ในกรณีผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคล ไดแก คดี

ทุกประเภท 

5.  กรณีหรือประเภทของเร่ืองที่จะตองเขารวมคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน 

5.1  การจดบันทึกคํารองทุกขในกรณีเด็กเปนผูเสียหายอายุไมเกินสิบแปดป 

5.1.1  ความหมายของคําวา “คํารองทุกข” หมายความถึง การที่ผูเสียหายได

กลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัว

ผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนน้ัน

ไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ 

5.1.2  คํารองทุกขน้ันตองปรากฏชื่อและที่อยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด 

พฤติการณตาง  ๆ ที่ความผิดน้ันไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับและชื่อหรือรูปพรรณของ

ผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได 

คํารองทุกขที่เปนหนังสือจะตองมีวันเดือนปและลายมือชื่อของผูรองทุกข 

5.1.3  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124/1 กาํหนดใหวธิกีาร

พิเศษ ในมาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาบังคับใชโดยอนุโลมกับการจด

บันทึกคํารองทุกข ดังน้ี 

(1)  ใชกับประเภทคดีตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง 

(2)  แยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

(3)  มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และ

พนักงานอัยการรวมอยูดวย เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
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สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการได และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคล

ดังกลาวตอไป ทั้งน้ีใหผูรับคํารองทุกขบันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกคํารองทุกขดวย 

หมายเหตุ 

กรณีมีเหตุจําเปนที่ไมตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรอง

ขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการจดบันทึกคํารองทุกขจะตองไดความทั้งสองประการวาเปน

กรณีไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ

ได และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ซึ่งกรณีมีเหตุจําเปนดังกลาวอาจไมมี

บุคคลทั้งสามคนอยูรวมในการจดบันทึกคํารองทุกขดวยก็ได  

(1) ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคน

ใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถาม

ผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน 

โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวน และหามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมี

เหตุอันสมควร 

(2) ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนัก

สังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่

เปนเด็กทราบถึงสิทธิดังกลาว 

(3) นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการจด

บันทึกคํารองทุกขอาจถูกผูเสียหายซึ่งเปนเด็กต้ังรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูน้ัน 

(4) ในการจดบันทึกคํารองทุกข ถาพนักงานสอบสวนไมไดดําเนินการในขอใด

ขางตน พนักงานอัยการตองแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินการใหถูกตอง หากพนักงานสอบสวน

เพิกเฉย ใหทําบันทึกคัดคานและไมรวมอยูดวยในการจดบันทึกคํารองทุกขแลวรายงานในแบบ

รายงานการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญา อส.คด. 2 พรอมสําเนาบันทึกคัดคานเสนอผูอํานวยการ

ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาทราบ 

ขอสงัเกต 

(1) เด็กรองทุกขไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา และควรให

รองทุกขใหครบทุกกรรมความผิด รวมทั้งจะตองระมัดระวังใหมีถอยคําในบันทึกคํารองทุกข

ดังกลาว โดยชดัแจงวา “ตองการใหผูถูกกลาวหาไดรับโทษ” ดวย 

(2) ถาเปนคํากลาวโทษ ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรา 12 ทวิ, 124  และ 

124/1 เพราะไมใชคํารองทุกขของผูเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  2 (8) 
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5.2  การถามปากคําผูเสียหาย/พยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ บัญญัติหลักเกณฑและ

วิธีการไว ดังน้ี 

1. ใชกับประเภทคดีตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง 

2. แยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

3. มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ

รวมอยูดวย 

ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําพรอมกันไดให

พนักงานสอบสวนถามปากคําเด็ก โดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยูรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไม

อาจรอบุคคลอ่ืนไวในสํานวนการสอบสวน และมิใหถือวาการถามปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่ง

เปนเด็กในกรณีดังกลาวที่ไดกระทําไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย 

หมายเหตุ กรณีเขาขอยกเวนในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจ

รอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ  และพนักงานอัยการเขารวมในการถาม

ปากคําพรอมกันไดน้ัน ในการถามปากคําจะตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือบุคคล

ที่เด็กรองขอ หรือพนักงานอัยการ จํานวนหน่ึงคนอยูรวมในการถามปากคําดวย 

4. ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคนใด

หรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถามผาน

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เปนการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดย

มิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวน และหามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมีเหตุ

อันสมควร 

5. ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่เปน

เด็กทราบถึงสิทธิดังกลาว 

6. นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการจด

บันทึกถามปากคําอาจถูกผูเสียหายซึ่งเปนเด็กต้ังรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูน้ัน 

7. การถามปากคําเด็กใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการ

ถามปากคําดังกลาว ซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน 
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8. ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากคําผูเสียหายซึ่งเปนเด็กหญิง  ให

พนักงานสอบสวนซึ่งเปนหญิงเปนผูสอบสวน เวนแตผูเสียหายซึ่งเปนเด็กหญิงน้ันยินยอมหรือมี

เหตุจําเปนอยางอ่ืนและใหบันทึกความยินยอมหรือเหตุจําเปนน้ันไว ทั้งน้ี ผูเสียหายซึ่งเปนเด็กหญิง

จะขอใหบุคคลใดอยูรวมในการถามปากคํานั้นดวยก็ได 

9. ในการถามปากคําผูเสียหาย/พยานที่เปนเด็ก  ถาพนักงานสอบสวนไมได

ดําเนินการในขอใดขางตน พนักงานอัยการตองแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินการใหถกูตอง หาก

พนักงานสอบสวนเพิกเฉย ใหทําบันทึกคัดคานและไมรวมอยูดวยในการถามปากคําแลวรายงานใน

แบบรายงานการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญา อส.คด. 2 พรอมสําเนาบันทึกคัดคานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา ทราบ 

ขอสงัเกต 

(1) กอนเร่ิมถามปากคําควรตรวจสอบ 

1. เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับบันทึกภาพและเสียงวาอยูในสภาพใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไม โดยทดลองบันทึกและเปดดู 

2. สาํนวนการสอบสวนทีพ่นักงานสอบสวนไดทาํไวกอนแลว เพือ่ใหทราบรูป

เร่ืองโดยสังเขปของคดี ทําใหการถามปากคํามีประเด็นครบถวน 

(2) สภาพภายในหองถามปากคําจะตองมีแสงสวาง และไมมีเสียงรบกวนเพียง

พอที่จะทําใหสามารถบันทึกภาพและเสียงไดอยางชัดเจน 

(3) พนักงานสอบสวนเปนผูถามปากคํา โดยมีพนักงานอัยการ นักจิตวิทยา หรือนัก

สังคมสงเคราะห และบุคคลที่เด็กรองขอ (ถามี) รวมอยูดวย 

(4) พนักงานสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียกอนก็ได และ

ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคล 

(5) หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจหรือใชกลอุบายอ่ืน  เพื่อปองกัน

มิใหบุคคลอ่ืนใดใหถอยคํา ซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจ 

(6) คําถามใด อาจกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง เชนคําถามที่วาเด็กเคยมี

เพศสัมพันธกับใครมากอนน้ีหรือไม ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยา/นักสังคม

สงเคราะห เปนการเฉพาะตามประเด็นนั้น โดยมิใหเด็กไดยินคําถามจากพนักงานสอบสวน รวมทั้ง

หามมิใหบุคคลดังกลาถามคําถามซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควรดวย เชน เด็กถูกกระทํา

ชําเราหลายคร้ัง เด็กไดใหปากคําถึงการกระทําที่ถูกกระทําชําเราคร้ังแรกอยางไรแลว เมื่อเด็กให

ปากคําถึงการถูกกระทําชําเราคร้ังตอ  ๆ มา ก็ไมควรถามใหเด็กใหเด็กใหถอยคําในรายละเอียด

เกี่ยวกับการถูกกระทําชําเราคร้ังหลังอีก เปนตน 
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(7) ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง ตามมาตรา 133 ทวิ วรรคหา ตองเปน

กรณีจําเปนเรงดวนจริง ๆ และหากไมถามปากคําในเวลานั้นจะมีผลกระทบกระเทือนตอรูปคดีเปน

อยางยิ่ง เปนตนวา กรณีผูเสียหายหรือพยานกําลังจะเสียชีวิต หรือคดีกําลังจะขาดอายุความที่มิใช

เปนเหตุมาจากความบกพรองของเจาพนักงาน 

(8) กรณีที่เด็กไมวาจะอยูในฐานะเปนผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา  หากไมสามารถ

พูดหรือเขาใจภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาอ่ืนและไมมีลาม เชน 

ลาว เขมร หรือพมา ใหพนักงานสอบสวนจัดหาลามใหดวย รวมทั้งกรณีเด็กสามารถพูดหรือไดยิน 

หรือสื่อความหมายไดและไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวนจัดหาลามภาษามือให หรือจัดให

ถามตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร 

(9) คําถามที่ซักถามเด็ก ใหพิจารณาองคประกอบความผิดตามกฎหมายเปนหลักแลว

ซักถามขอเท็จจริงละรายละเอียดที่เกี่ยวกับการกระทําทั้งหลายที่อางวาไดกระทําผิด วันเวลา และ

สถานที่ ซึ่งเกิดการกระทําน้ันๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวของดวย เชน ตัวการ ผูสนับสนุน 

รวมทั้งพยานอ่ืนๆ ที่รวมรูเห็นการกระทําความผิด ไมวาจะเปนประจักษพยาน พยานแวดลอม หรือ

แมแตบุคคลอ่ืนที่อาจอยูในฐานรูเห็นหรือรวมกระทําความผิด 

การถามปากคําผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กที่จะใหไดขอเท็จจริงครบถวนน้ัน ควร

ถามปากคําใหไดขอเท็จจริงทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุวากอนเกิดเหตุผูเสียหาย

หรือพยานทําอะไรอยูที่ไหน ขณะเกิดเหตุรูเห็นเหตุการณ หรือเกี่ยวของกับเหตุการณอยางไร และ

หลังเกิดเหตุไดดําเนินการอยางไร ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในแตละฐานความผิดเพื่อใหการ

ถามปากคําครบถวนสมบูรณ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวน

ใหพนักงานอัยการจะไดไมตองสั่งสอบสวนเด็กน้ันเพิ่มเติมอีก 

ทั้งน้ี การถามปากคําผูเสียหายและพยานที่เปนเด็กในคดีความผิดลักษณะตาง  ๆ ควรมี

รายละเอียดตามตัวอยาง ดังตอไปน้ี 

1. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

(1) อายุของผูเสียหายหรือพยาน 

(2) ความเกี่ยวของกับผูตองหา ในฐานะเปนผูสืบสันดาน  ศิษยซึ่งอยูในความ

ดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ หรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือใน

ความอนุบาล หากมีจะเปนเหตุใหผูตองหาตองระวางโทษหนักขึ้น 

(3) ถารูจักผูตองหาควรจัดใหดูรูปผูตองหาไปในคราวเดียวกันกับการถามปากคํา 

(4) ถาไมรูจักผูตองหาควรสอบสวนใหปรากฏตําหนิรูปพรรณ  
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การแตงกาย สีเสื้อ กางเกง รองเทา สวมหมวกปดบังใบหนาหรือไม หากสวม

เปนหมวกสีอะไร ชนิดใด หากรูตัวคนรายและตรวจคนพบหลักฐานดังกลาว จะไดใหผูเสียหายหรือ

พยาน ชี้ยืนยันในโอกาสตอมา 

(5) มีการขมขูหรือใชกําลังประทุษรายหรือไม อยางไร 

(6) หากไดรับบาดเจ็บไดรับบาดเจ็บอยางไร รักษานานเทาใด 

(7) หากมีหรือใชอาวุธเปนอาวุธประเภทใด ขนาดเทาใด 

ขอสงัเกต  ควรสอบถามขอเท็จจริงในคดีใหไดความชัดเจนวาเปนความผิด

ฐานอนาจารหรือขมขืนกระทําชําเรา 

2.  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

(1)  ชนิดและอาวุธทีใ่ช, บาดแผลที่ไดรับ, ลักษณะการทําราย 

(2)  ลักษณะของคนราย มูลเหตุของการกระทําความผิด และยานพาหนะที่ใช

ในการกระทําความผิด (ถามี) 

3.  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 

(1)  ผูเสียหายรองทุกขหรือไม และผูรองทุกขเปนผูเสียหายหรือไม (เพือ่จะ

ทราบวามีการรองทุกขและเปนการรองทุกขที่ชอบดวยกฎหมาย) 

(2)  กรณีพรากผูเยาว ตองถามใหไดความเกี่ยวกับอายุของผูเยาวโดยชัดแจง 

เนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญของความผิด 

(3)  กรณีการกระทําผิดเพื่อการหากําไร หรือนาจาร มีพฤติการณอยางไร 

4.  ความผิดฐานกรรโชกทรัพย 

(1)  มีการขมขืนใจดวยวิธีใด อยางไร 

(2)  หากมีเหตุฉกรรจ สอบใหปรากฏถึงเหตุดังกลาว 

(3)  รายละเอียดเกี่ยวกับ ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน 

ฯลฯ 

(10)  การบันทึกภาพและเสียงหองถามปากคําเด็ก ควรจํากัดใชในกรณีจําเปนดังกลาว

ขางตนเทาน้ัน และไมควรบันทึกภาพและเสียงนอกหองถามปากคําเด็ก เชน การนําชี้ที่เกิดเหตุ

ประกอบคํารับสารภาพไมควรบันทึกภาพและเสียงในที่เกิดเหตุ เพียงแตบันทึกคํารับสารภาพของ

เด็กในหองถามปากคําอยางละเอียดก็เพียงพอแลว 

(11)  กลองควรจับภาพที่เด็กต้ังแตเร่ิมบันทึกภาพจนจบอยางตอเน่ือง 

(12)  กรณีเด็กไมยินยอมใหบันทึกภาพและเสียง ใหปฏิบัติอยางน่ิมนวลตอเด็ก โดย

อธิบายและชี้แจงใหเขาใจและพิจารณาถึงสิทธิสวนบุคคลของเด็กประกอบ เชน เด็กไมยินยอมให
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บันทึกภาพ รองรอยบาดแผลของเด็กตามรางกายของเด็กในรมผา อาจไมจําเปนตองบันทึกไวก็ได 

โดยใหพนักงานสอบสวนบนัทกึรายละเอียดลกัษณะบาดแผลน้ีไวในคาํใหการของเด็ก 

(13)  ภาพและเสียงเมื่อบันทึกแลวควรรวมกับสหวิชาชีพอ่ืนและพนักงานสอบสวน

ตรวจสอบใหปรากฏวาสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง 

5.3  ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคล 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ตรี บัญญัติหลักเกณฑและ

วิธีการไว ดังน้ี 

1. ใชกับคดีทุกประเภท 

2. จัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

3. สามารถปองกันมิใหผูถูกชี้ตัวเห็นตัวเด็ก 

4. มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงาน

อัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัวบุคคลน้ัน เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนไมอาจหารือหรือรอบุคคลใดบุคคล

หน่ึงได และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งน้ี ใหพนักงานสอบสวนบันทึก

เหตุผลดังกลาวไวในสาํนวนการสอบสวนดวย 

หมายเหตุ กรณีมีเหตุจําเปนที่ไมตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคล

ที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการชี้ตัวบุคคลใด จะตองไดความทั้งสองประการวาเปน

กรณีไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงได และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไปซึ่งกรณีดังกลาวจะ

ขาดนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ หรือพนักงานอัยการไดเพียงหนึ่งคน

เทาน้ัน 

5. ในกรณีผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กชี้ตัวบุคคล ถาพนักงานสอบสวนไมได

ดําเนินการในขอใดขางตน พนักงานอัยการตองแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินการใหถกูตอง หาก

พนักงานสอบสวนเพิกเฉย ใหทําบันทึกคัดคานและไมรวมอยูดวยในการชี้ตัวบุคคลแลวรายงานใน

แบบรายงานการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญา อส.คด.2 พรอมสําเนาบันทึกคัดคานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาทราบ 

ขอสงัเกต 

(1) หองชี้ตัว ควรมีกระจกมองดานเดียวกั้น ใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กมอง

ผานเห็นบุคคลที่จะถูกชี้ตัวได โดยผูถูกชี้ตัวไมสามารถมองเห็นตัวเด็ก 

(2) ภายในหองชี้ตัวตองมีแสงสวางเพียงพอที่จะเห็นผูถูกชี้ตัวไดอยางชัดเจน 
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(3) ผูถูกชี้ตัว ยืนปะปนกันโดยมีเพศ อายุ รูปราง ขนาด และการแตงกายคลายคลึง

กนัเปนแถว ไมนอยกวา 5 คน และทําการชี้ตัวไมนอยกวา 2 คร้ัง โดยสลับตําแหนงผูถูกชี้ตัว 

(4) การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณของผูกระทําผิดหรือผูถูก

กลาวหาเพื่อรางภาพผูกระทําผิด เพื่อประโยชนในการสอบสวน แมจะถือวาเปนสวนหน่ึงของการ

สอบสวนแตก็ไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองใชวิธีการคุมครอง 

(5) การทําบันทึกชี้รูปภาพผูกระทําผิด ชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และ

รับรองแผนที่เกิดเหตุรับรองภาพและเสียงที่บันทึกดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือรับรองเอกสารอ่ืน  ๆ 

เชน บัญชีของกลาง รายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย เปนตน ไมอยูในบังคับของ

กฎหมายใหใชวิธีการคุมครอง เวนแตมีการถามปากคําประกกอบดวยจึงจะตองใชวิธีการคุมครอง 

(6) ในกรณีที่เด็กไมยินยอมชี้ตัวบุคคล หรือชี้รูปภาพผูกระทําผิด ฯลฯ โดยมีการ

ซักถามและเด็กใหถอยคําดวย ตองใชวิธีการคุมครอง เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการถามปากคําใน

ชัน้สอบสวน 

(7) กรณีชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ไมตองใชวิธีการคุมครอง

เพียงแตจัดใหมีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปน

เด็กเห็นตัวบุคคลที่จะทําการชี้ตัวเทาน้ัน เวนแต กรณีที่ผูจะทําการชี้ตัวเปนเด็กในฐานะผูเสียหาย

หรือพยานเทาน้ันที่จะตองใชวิธีคุมครอง 

5.4  การสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 ใหนําบทบัญญัติ ในมาตรา 

133 ทวิ มาใชบังคับ โดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ดังน้ี  

1. ใชกับประเภทคดีตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง 

2. กอนถามคาํใหการ ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ 

(1) แจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาได

กระทําผิด 

(2) แจงขอหาใหทราบซึ่งตองมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดตาม

ขอหาน้ัน 

(3) ถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐ (พนักงานสอบสวน) 

จัดหาทนายความให 

(4) แจงใหทราบถึงสิทธิของผูตองหาดังตอไปน้ี 

1. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได 
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2. จะใหการหรือไมก็ได ถาใหการ ถอยคําที่ใหการน้ันอาจใชเปน

พยานหลกัฐานในการพจิารณาคดีได 

3. ในการถามคําใหการ พนักงานสอบสวนตองดําเนินการ 

(1) แยกกระทําเปนสัดสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับผูตองหาซึ่ง

เปนเด็ก 

(2) มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และ

พนักงานอัยการรวมอยูดวย 

เวนแต ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอ

นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถาม

คําใหการผูตองหาพรอมกันได ใหพนักงานสอบสวนถามคําใหการโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู

รวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอ่ืนไวในสํานวนการสอบสวน และมิใหถือวาการ

ถามคําใหการผูตองหาที่เปนเด็กในกรณีดังกลาวที่ไดกระทําไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย 

หมายเหตุ กรณีเขาขอยกเวนในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอัน

ควรไมอาจรอนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวม

ในการถามคําใหการผูตองหาพรอมกันไดน้ัน ในการถามปากคําจะตองมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคม

สงเคราะห หรือบุคคลที่เด็กรองขอ หรือพนักงานอัยการจํานวนหนึ่งคนอยูรวมในการถามปากคําดวย 

4. ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามคําใหการ

ผูตองหาที่เปนเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจผูตองหาที่เปนเด็กคน

นั้นอยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะ

ตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหผูตองหาที่เปนเด็กไดยินคําถามของพนักงาน

สอบสวน และหามมิใหถามผูตองหาที่เปนเด็กซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 

5. ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือ

นักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูตองหาที่เปนเด็ก

ทราบถึงสิทธิดังกลาว 

6. นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมใน

การถามคําใหการผูตองหาที่เปนเด็กอาจถูกผูตองหาที่เปนเด็กน้ันต้ังรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาว

ใหเปลี่ยนตัวผูน้ัน 

7. การถามคําใหการผูตองหาที่เปนเด็กใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการ

บันทึกภาพและเสียงการถามคําใหการดังกลาวซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปน

พยาน 
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8. ในการถามปากคําผูตองหาที่เปนเด็ก ถาพนักงานสอบสวนไมได

ดําเนินการในขอใดขางตนพนักงานอัยการตองแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินการใหถกูตอง หาก

พนักงานสอบสวนเพิกเฉยใหทําบันทึกคัดคานและไมรวมอยูดวยในการถามปากคําแลวรายงานใน

แบบรายงานการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญา อส.คด.2 พรอมสําเนาบันทึกคัดคานเสนอ

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาทราบ 

ขอสงัเกต 

(1) ในกรณีจัดหาทนายความใหผูตองหาที่เปนเด็กใหพนักงานสอบสวน

ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความที่รัฐจัดหาให

ไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง 

เมื่อไดจัดหาทนายความใหแลว ในกรณีจําเปนเรงดวน หากทนายความไม

อาจมาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขัดของใหพนักงานสอบสวนทราบหรือแจง แตไมมาพบ

ผูตองหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนผูตองหาไปไดโยไมตองรอ

ทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบนัทกึเหตุนัน้ไวในสาํนวนการสอบสวนดวย 

(2) กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุของผูตองหาที่เปนเด็ก ใหดําเนินการ

เชนเดียวกับกรณีผูเสียหายและพยาน 

(3) ในการถามคําใหการผูตองหาที่เปนเด็ก หามมิใหพนักงานสอบสวน

ทําหรือจัดใหทําการใด  ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน หรือใชกําลังบังคับ 

หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเร่ืองที่ตองหาน้ัน 

(4) เด็กที่เปนผูตองหาไมยินยอมใหบันทึกภาพหรือถายวีดีโอเทปไมได 

เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 บัญญัติใหนํามาตรา 133 ทวิ มาใช

บังคับโดยอนุโลม กลาวคือ ตองมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาว ซึ่งสามารถนํา

ออกมาถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยานหลักฐาน 

(5) ในคดีที่เปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 37 และ 38 แลวแตกรณี พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบผูตองหาที่เปนเด็กไดโดยไม

ตองใชวิธีการคุมครอง 

5.5  การกรอกขอความในเอกสารประกอบการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญา  

1.  กรอกขอความใหครบถวนทุกชอง 

2.  ในชองรายละเอียดเกี่ยวกับคํารองทุกข คําใหการ หรือการชี้ตัวใหกรอก

ขอความเพียงพอที่จะทราบวาขอเท็จจริงในคํารองทุกข คําใหการ หรือการชี้ตัว มีอยางไร โดยไม
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จําเปนตองกรอกขอความทั้งหมด แตทั้งน้ี ในบันทึกคํารองทุกข คําใหการ หรือการชี้ตัว จะตองมี

รายละเอียดครบถวน 

 

2.3  เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ในการคนควาแบบอิสระเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

สอบสวน คดีเด็กและเยาวชน จะได ศึกษาวิจัยงานสอบสวนคดีเด็กของพนักงานอัยการ โดยมี

หลักการตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ และเอกสารรายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับ

อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน ดังตอไปนี้ 

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25504

2.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  

มาตรา 40 (6) ไดบัญญัติไววา   “บุคคลยอมมีสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับการคุมครองในการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม ในคดีที่

เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ” 

เปนการกําหนดสิทธิเด็กในกฎหมายรัฐธรรมนูญใหปฏิบัติใหเหมาะสมไว กฎหมาย

อ่ืนจะบัญญัติที่ผิดจากน้ีไมได 
5

ตามมาตรา 124 เดิมเปนการรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมี

ตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตาม

กฎหมาย ไมใชเปนเร่ืองพนักงานสอบสวน ดังน้ันเพื่อใหความคุมครองแกผูเสียหายที่เปนเด็ก จึงได

แกไขใหมีความหมายครอบคลุมทั้งกรณีตามมาตรา 123 และมาตรา 124 ดวย โดยยกเลิก มาตรา 124 

วรรคสี่ และเพิ่มมาตรา 124/1  เพื่อกําหนดใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง วรรคสอง 

และวรรคสาม  มาใชกรณีการจดคํารองทุกขผูเสียหายที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป กําหนดให

  

มาตรา 124/1 “ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม 

มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํารองทุกขในคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

เวนแตมีเหตุจําเปน  ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลที่เด็ก รองขอ และ

พนักงานอัยการไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป  ทั้งน้ี ใหผูรับคํารองทุกข  

ตามมาตรา 123 หรือมาตรา 124 แลวแตกรณี บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกคํารองทุกขดวย” 

                                                 
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
5 ราชกิจจานเุบกษา เลม 124 ตอนที่ 100 ก หนา 1 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 
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มีสหวิชาชีพเขารวม แตก็ประสบปญหาเร่ืองของเวลาและความพรอม จึงไดแกไขโดยบัญญัติใหแต

คดีที่เด็กประสงคจะรองทุกขก็จัดสหวิชาชีพให หากไมประสงคก็ใหดําเนินการไปไดเลย 

มาตรา 133 ทวิ “ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใช

ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู   ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ  ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย และ

ปลนทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การคาประเวณี ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง

และเด็ก  ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  หรือคดีความผิดอ่ืนที่มีอัตราโทษจําคุก  ซึ่ง

ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปรองขอ  การถามปากคําผูเสียหายหรือพยานที่เปน

เด็กอายุ ไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสม

สําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห  บุคคลที่เด็กรองขอ  และพนักงานอัยการ

รวมอยูดวยในการถามปากคําเด็กน้ัน และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการ

ถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด  อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรงให

พนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะตามประเด็นคําถาม

ของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็ก

ซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร” 

มาตราน้ีกําหนดความผิดที่มีผลกระทบตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง ทําใหเด็กเกิดความ

หวาดกลัวและตองการใหมีการถามปากคํา โดยวิธีการพิเศษ เพื่อคุมครองการกระทบกระเทือนตอ

จิตใจเด็กในการถามซ้ําซอนหลายคร้ัง บางคําถามที่จะกระเทือนจิตใจเด็ก ก็ใหถามผานนักสังคม

สงเคราะห 

มาตรา 133 ตรี “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือ

พยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคลใด  ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวบุคคลใน

สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวน้ันเห็นตัวเด็ก  โดยใหมี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัว

บุคคลน้ัน เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดและเด็กไมประสงคจะใหมี

หรือรอบุคคลดังกลาวตอไป  ทั้งน้ี  ใหพนักงานสอบสวนบนัทกึเหตุดังกลาวไวในสาํนวนการ

สอบสวนดวย” 

เปนบทบัญญัติเร่ืองการชี้ตัวที่จะตองใชวิธีการคุมครองไวเปนการเฉพาะ กรณีชี้ตัว

ผูตองหาที่เปนเด็กไมจําเปนตองมีสหวิชาชีพ ตางจากกรณีผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กชี้ตัวบุคคล

ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง จําเปนตองใชวิธีการคุมครองพิเศษตองมีทีมสหวิชาชีพรวมอยูดวย ทาง

ปฏิบัติพบปญหาเร่ืองของเวลาและความพรอมเชนเดียวกับการจดบันทึกคํารองทุกข 
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มาตรา 134/2  “ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  133 ทวิ  มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ

สอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป” 

ในทางปฏิบัติมีแตเฉพาะกรณีเด็กที่เปนผูตองหาถูกชี้ตัว จึงนําไปบัญญัติในเร่ืองการชี้ตัว

โดยเฉพาะ  (มาตรา 133 ตรี วรรคสอง) แตไมปรากฏวามีกรณีผูตองหาที่เปนเด็กชี้ตั วบุคคลสถานะ

ของเด็กในกระบวนการน้ีจะเปลี่ยนเปนผูเสียหายหรือพยานไปทันที จึงไมบัญญัติไวใหนํามาตรา 

133 ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหา 

3.  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 25536

                                                 
6 ราชกิจจานเุบกษา เลม 127 ตอนที่ 72 A หนา 12 ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2553 

 

มาตรา 77 (2) “ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาเด็กไมไดกระทําความผิดตามที่

กลาวหา หรือพยานหลักฐานรับฟงไมไดวาเด็กกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา ใหพนักงาน

สอบสวนแจงบิดามารดา ผูปกครอง หรือองคการซึ่งเด็กอาศัยอยูดวย หรือพนักงานเจาหนาที่ 

แลวแตกรณีทราบในโอกาสแรกที่กระทําได แตตองภายในเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ทราบ

ความเห็นของพนักงานอัยการ” 

มาตรา 77 (3) “หากพนักงานอัยการเห็นวาเด็กน้ันไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา 

ใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็ก ไปยังพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองเด็กใน

โอกาสแรกที่กระทําได แตตองภายในเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตวนัทีไ่ดทราบความเห็นของ

พนักงานอัยการ เพื่อใหดําเนินการตามกฎหมาย” 

กรณีตามมาตรา 77 (2) และ  (3) เปนการทําความเห็นของพนักงานสอบสวนและ

พนักงานอัยการ ในการพิจารณาพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา 78 “เมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด ตามมาตรา  

69 (1) หรือกรณีเด็กหรือเยาวชนปรากฏตัวอยูตอหนาพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 70 (1)  ให

พนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสอบสวน และสงสาํนวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยงั

พนักงานอัยการ เพื่อใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัว ใหทันภายใน 30 วัน

นับแตวันที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม หรือปรากฏตัวตอพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี” 

เปนกรณเีด็กมาปรากฏตัวตอหนาพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนรีบ

ดําเนินการ สงสาํนวนใหพนักงานอัยการฟองใหทนัภายใน 30 วัน นับแตจับหรือปรากฏตัว 

มาตรา 80 “หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 78

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด” 
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กรณีควบคุมผูตองหาที่เปนเด็กเกินกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด หากจะฟองตอง

ไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด 

มาตรา 86 วรรคสอง “เมื่อพนักงานอัยการไดรับแผนบําบัดฟนฟู และความเห็นของ

ผูอํานวยการสถานพินิจตามวรรคหน่ึงแลว ถาพนักงานอัยการไมเห็นชอบดวยกับแผนบําบัดฟนฟู

ใหสั่งแกไขแผนการบําบัดฟนฟู หรือสั่งดําเนินการตอไป และหากพนักงานอัยการเห็นวาแผนบําบัด

ฟนฟูไดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน ใหดําเนินการตามแผนบําบัดฟนฟูดังกลาว

ทันที พรอมทั้งรายงานใหศาลทราบ” 

กรณีพนักงานอัยการไมเห็นดวยกับแผนบําบัดฟนฟู ก็สั่งใหแกไข หากเห็นชอบก็ให

ดําเนินการตามแผนตอไป 

มาตรา 88 วรรคสอง “เมื่อไดมีการปฏิบัติตามแผนบําบัดฟนฟูครบถวนแลวให

ผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงานอัยการทราบ หากพนักงานอัยการเห็นชอบใหมีคําสั่งไม

ฟองเด็กหรือเยาวชนน้ัน คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนที่สุด  และสิทธินําคดีอาญามาฟอง

ยอมระงับ ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่จะดําเนินคดีสวนแพง ใหผูอํานวยการสถานพินิจ

รายงานคําสั่งไมฟองไปใหศาลทราบ” 

เมื่อผูตองหาไดปฏิบัติตามแผนครบถวน พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟอง สิทธินํา

คดีอาญามาฟองระงับไป 

4.   กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 ขอ 137

5.  ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543

 

กาํหนดใหสาํนักงานคดีอาญา และสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบรวมสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนทั้งปวง ในการดําเนินงาน

คุมครองเด็กในคดีอาญาของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญากรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการ

แบงความดูแลรับผิดชอบในแตละสํานักงานใหชัดเจน งายตอการประสานงานติดตอกัน 
8

                                                 
7 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ขอ 13 
8 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2543 

 

เปนการกําหนดใหจัดต้ังศูนยคุมครองเด็กในคดีอาญาขึ้นในกรุงเทพมหานคร  มีหนาที่

ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานอัยการผูมีหนาที่เขารวมในการคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน 

โดยในกรุงเทพมหานครใหเสนออัยการสูงสุดหรือผูที่อัยการสูงสุดมอบหมายเพื่อออกคําสั่ง แลว

แจงใหพนักงานอัยการทราบลวงหนา  โดยมีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา เปนผูอํานวยการ

ศูนยฯ และอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน  เปนเลขานุการศูนย  เปนการกาํหนด

ตัวผูรับผิดชอบ 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งไดศึกษาวิจัยลักษณะงานกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเด็ก

และเยาวชน บทบาทพนักงานอัยการในการรวมสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน ศึกษาถึงปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ  ในเร่ืองที่ใกลเคียงกับปญหาและอุปสรรคตามหัวขอการคนควาแบบ

อิสระน้ี ที่มีผูศึกษาวิจัยไวแลวมาทําการศึกษา เพื่อตรวจสอบวางานวิจัยดังกลาวสามารถแกปญหา

ไดจริงหรือไม เพราะเหตุใด และเพือ่เปนแนวทางในการเสนอทางแกปญหา นอกจากน้ันยงัไดนาํ

ตัวอยางของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง แลวนําทฤษฏีการจัดการความรูมาใชในการแกปญหามา

นําเสนอเพือ่เปนแนวทางและเปน ขอสนับสนุนไดวา ทฤษฎีการจัดการความรูที่ผูศึกษาไดนํามา

ประยุกตใชน้ัน สามารถนํามาใชและไดผลจริง  

2.4.1 วิทยานิพนธเร่ือง บทบาทพนักงานอัยการที่มีตอการเขารวมสอบสวนเด็กในคดีอาญา 9

1) ขัน้ตอนการสอบสวน ดําเนินการโดยองคกรตํารวจ  

  

ระบบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยนั้น พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวน

โดยอิสระและเด็ดขาดปราศจากการตรวจสอบ พนักงานอัยการซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ในการสั่งคดีและ

วาความในศาลมิไดรูเห็นในการดําเนินการของพนักงานสอบสวน การนําเสนอคดีขึ้นสูการพิจารณา

ของศาลเปนขอเท็จจริงที่ไดจากสํานวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจัดทําขึ้น หากขอเท็จจริง

ในสํานวนการสอบสวนคลาดเคลื่อน การเสนอขอเท็จจริงในคดีตอศาลของพนักงานอัยการก็

คลาดเคลื่อนตามไปดวย 

วัตถุประสงคที่สําคัญของการดําเนินคดีอาญา คือ การหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 

ประเทศตาง  ๆ จึงพยายามกําหนดใหมีองคกรที่ทําหนาที่หาตัวผูกระทําความผิดโดยการกําหนด

อํานาจหนาที่ตลอดจนการควบคุมการใชอํานาจขององคกรใหเหมาะสม สําหรับประเทศไทยนั้นได

แยกขัน้ตอนกอนฟองคดีอาญาออกเปน 2 สวน เด็ดขาดจากกนั คอื 

2) ขั้นตอนการฟองรอง ดําเนินการโดยองคกรอัยการ  

แมวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยจะไดรับแบบอยางมาจากวิธี

พิจารณาความอาญาของภาคพื้นยุโรป มีเพียงอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน

เพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรค 2 (ก) เทาน้ัน  พนักงาน

อัยการจะตองใชดุลพินิจในเบื้องตนกลั่นกรองคดีวาสมควรจะนําคดีขึ้นสูศาลหรือไม การที่ให

พนักงานอัยการเขาไปมีสวนในการสอบสวนต้ังแตคดีอาญาเกิดขึ้นและเร่ิมมีการสอบสวนยอมทํา

                                                 
9 โดยพรรณพิไล พาหสัุจจะลักษณ   วิทยานพินธ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง,http://dcms.lib.ru.ac.th/search.nsp 
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ใหเกิดความรอบคอบ หรือทําใหมีความผิดพลาดในคดีนอยลง ทั้งสอดคลองกับหลักอัยการสากลที่

หลายประเทศสวนใหญใหการยอมรับและถือปฏิบัติอยูในปจจุบันดังเชนประเทศฝร่ังเศส การคนหา

ความจริงในคดี เฉพาะอยางยิ่งคดีอาญาที่เด็กมีสวนเกี่ยวของไมวาเด็กน้ันจะอยูในฐานะเปน

ผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา ก็ตาม เปนคดีที่ตองใหความสําคัญและคุมครองเปนพิเศษ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มี

เจตนารมณมุงปรับปรุงกระบวนการสอบสวนและขั้นตอนการดําเนินคดีเพื่อคุมครองสิทธิเด็ก จึง

กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการสอบสวน อันไดแก พนักงานอัยการ 

ทนายจําเลย  นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห และบุคคลที่เด็กรองขอใหมีสวนรวมในการ

สอบสวน ทั้งน้ี โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ ชวยเหลือเด็กใหพนจากการกระทําดวยความรุนแรง และ

คุมครองสิทธิเด็ก ใหไดรับการดูแลที่เหมาะสมและเปนธรรมดวย กลาวคือ กฎหมายกําหนดให

พนักงานอัยการ “เขารวมในการถามปากคําเด็ก” ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานอัยการมีบทบาทเพียงเขา

รวมในการถามปากคําเด็กโดยการดําเนินการของพนักงานสอบสวนเทานั้น มิไดมีบทบาทเขารวม

สอบสวนในเนื้อหาของการสอบสวนดวย ซึ่งยังไมอาจอํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิเด็ก

ไดอยางเต็มที่ 

ประเภทของคดีที่จะไดรับความคุมครอง ควรมุงเนนคดีที่มีผลตอตัวเด็กโดยตรง และ

กําหนดบทบาทของพนักงานอัยการในการเขารวมการสอบสวนคดีที่เกี่ยวของกับเด็กใหชัดเจนวา

พนักงานอัยการอยูในฐานะเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน ยกเลกิการนําวิธกีารสอบสวนปากคาํเด็ก

มาใชกับการจดบันทึกคํารองทุกข เพราะสรางความยุงยากแกผูรองทุกขเอง ไมสามารถรองทุกขได

ทันทวงที กําหนดใหพนักงานอัยการเปนผูเก็บรักษามวนเทปที่บันทึกการสอบปากคําเด็กไว 

จัดพนักงานอัยการที่มีหนาที่รับผิดชอบในการเขารวมสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับเด็กขึ้น

โดยเฉพาะ เพื่อลดปญหาปริมาณงานที่มากเกินไปจนสงผลกระทบตองานประจํา  

ควรมีการรณรงค ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการคุมครองสิทธิเด็ก

แกบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงานสอบสวน ทนายความ พนักงานอัยการ นักจิตวิทยา หรือนัก

สังคมสงเคราะห ตลอดจนผูพิพากษา 

รัฐควรใหการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณสําหรับการจัดซื้อเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณที่ใช

ในการสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับเด็ก 
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2.4.2  วิทยานิพนธเร่ือง กรณีการคุมครองสิทธิเด็ก ระหวางสอบสวนคดีอาญาชั้นสอบสอน 

(ตํารวจ)10

                                                 
10 โดยทัศนัย พรั่งพิบูลย วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,http://dcms.lib.ru.ac.th/search.nsp 

  

การคุมครองสิทธิเด็ก คือ ใหความคุมครองแกเด็กที่เปนเหยื่ออาชญากรรม เด็กที่เปน

พยานในคดีอาญา  และเด็กที่เปนผูกระทําความผิดทางอาญาใหดีที่สุด กรณีที่เด็กตกเปนเหยื่อของ

การกระทําความผิด ไมวาจะเปนการกระทําความผิดทางเพศ หรือการถูกทํารายในดานตาง  ๆ มี

ผลกระทบตอสภาพจิตใจและอารมณของเด็กอยางรุนแรง 

แตการสอบสวนคดีอาญาในปจจุบัน ไมไดสนใจในประเด็นเกี่ยวกับเด็กเหลาน้ี แตให

ความสนใจกับวิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดทางอาญามาลงโทษใหได

เทานั้น ยังไมมีหนวยงานใดใหความสนใจมากนัก ประกอบกับหลักการดําเนินคดีอาญานั้น ใหความ

สนใจในการดําเนินคดีตอผูตองหาหรือจําเลยเพียงดานเดียว โดยไมคํานึงถึงสภาวะหรือสวัสดิภาพของ

เด็กที่เปนผูเสียหาย พยาน หรือผูกระทําความผิดเลย นอกจากน้ันการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติไมไดจัดอบรมใหพนักงานสอบสวน เพื่อใหมีความชํานาญใน

การสอบสวนเด็กในคดีอาญา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และกรมประชาสงเคราะห หรือ

กระทรวงสาธารณสุข ขาดความพรอมทั้งในดานการฝกอบรมบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญาอยางแทจริง ขาดแคลนเงินงบประมาณเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิเด็ก ขาดแคลนบุคลากรที่จะทําหนาที่เปนนัก สังคมสงเคราะห 

และนักจิตวิทยา ฯลฯ 

การที่ประเทศไทยไดมีการแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหมี

กระบวนการสอบสวนและสืบพยานเด็กใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอ 12 แหงอนุสญัญา

วาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนยังไมสามารถบังคับใชพระราชบัญญัติน้ี ใหมีประสิทธิภาพ

และใหความคุมครองผูเสียหายและพยานที่เปนเด็กไดตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ดังน้ีควรกําหนดวิธีการปฏิบัติ ใหพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สามารถใช

ดุลพินิจในการถามปากคําเด็กในชั้นสอบสวน เพื่อใหเหมาะสมกับเด็ก แกไขปรับปรุงบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เพื่อใหใชวิธีการสอบสวนคดีอาญาสําหรับเด็กเฉพาะในคดีบางประเภทเทานั้น 

สมควรใหความคุมครองแกเด็กตามมาตรการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้เฉพาะในคดีอุกฉกรรจ หรือ

คดีที่เด็กไดรับความเสียหายอยางหนักหรือในคดีที่มีขอยุงยากซับซอน ไมควรที่จะตองเขาไป

คุมครองเด็กในทุกคดี 
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กอนทําการบันทึกภาพและเสียงพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และทนายความ 

จะตองสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับคดีใหนักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยาทราบถึงขอมูล

เบื้องตน เพื่อประโยชนในการซักถามเด็ก เสร็จการสอบสวนเด็กแลว ผูรวมรับฟงการสอบสวนเด็ก

ในคดีอาญาตองลงลายมือชื่อบนมวนเทป 

รัฐตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทําหองสอบสวนเด็กในคดีอาญาอยางเปน

สดัสวนและเปนสถานทีเ่หมาะสมสาํหรับเด็ก 

 


