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การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
ในชั้นสอบสวนคดีอาญา
บทน�ำ

ส�ำหรับการด�ำเนินคดีอาญาตามกฎหมายไทยนั้นเป็นไปตามหลักการด�ำเนินคดีอาญาโดยรัฐ
(Ofifizialklage หรือ Public Prosecution) อันเป็นหลักการทีถ่ อื ว่าการควบคุมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เอกชน และรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันปราบปราม
การกระท�ำความผิดอาญาเพราะความผิดอาญาเป็นความผิดต่อสังคมหรือมหาชน ดังนัน้ เมือ่ มีการกระท�ำ
ความผิดอาญาเกิดขึ้นรัฐเท่านั้นจึงถือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา และเจ้าพนักงานของรัฐ คือ พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ เป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินคดีอาญา อย่างไรก็ดี ตามหลักการนี้
รัฐไม่ได้ผกู ขาดการด�ำเนินคดีอาญาไว้แต่ผเู้ ดียวโดยเด็ดขาด เพียงแต่จะจ�ำกัดประเภทและฐานความผิด
บางลักษณะเอาไว้ อันส่งผลท�ำให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้อย่างกว้างขวางมาก
ในการเริ่มกระบวนการด�ำเนินคดีอาญานั้น จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการกล่าวหาว่าได้มีการกระท�ำ
ความผิดอาญา ซึ่งผู้กล่าวหาอาจเป็นเอกชนหรือเป็นเจ้าพนักงานก็ได้ ในกรณีที่เอกชนเป็นผู้กล่าวหา
เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายอาจกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานด้วยค�ำร้องทุกข์ หรือเอกชนผู้อื่นที่มิใช่ผู้เสียหาย
อาจกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานด้วยค�ำกล่าวโทษ หรือเอกชนผูเ้ สียหายอาจกล่าวหาต่อศาลโดยตรงโดยไม่ผา่ น
เจ้าพนักงานก็ได้ และการเริ่มคดีอาญาโดยเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นตามค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
หรือจะเป็นการเริม่ เองโดยพลการ จะมีการด�ำเนินการตามล�ำดับขัน้ ตอน กล่าวคือ เริม่ ต้นด้วยการด�ำเนินการ
ของพนักงานสอบสวน แล้วต่อด้วยการด�ำเนินการของพนักงานอัยการ โดยประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาจะแบ่งแยกความรับผิดชอบในการด�ำเนินคดีอาญาชัน้ สอบสวนฟ้องร้องออกจากกันในทางปฏิบตั ิ
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กรณีนี้จะแตกต่างจากหลักการด�ำเนินคดีอาญาโดยรัฐในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภาคพื้น
ทวีปยุโรปที่ไม่มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการด�ำเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจากกัน
ไม่ว่าโดยกฎหมายหรือโดยทางปฏิบัติ เพราะถือว่าการด�ำเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องเป็น
กระบวนการเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้และการด�ำเนินการทั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
อัยการฝ่ายเดียว ส่วนเจ้าพนักงานอื่นนั้นมีฐานะเพียงเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานอัยการเท่านั้น๑
จากหลักการด�ำเนินคดีอาญาในชัน้ สอบสวนฟ้องร้องของไทยในทางปฏิบตั ทิ แี่ บ่งแยกความรับผิดชอบ
ออกเป็นการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนแล้วต่อด้วยการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ ท�ำให้พนักงานอัยการไม่มีบทบาทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวน โดยเฉพาะกรณีที่
ผูเ้ สียหายหรือพยานเป็นเด็ก ท�ำให้ผเู้ สียหายหรือพยานทีเ่ ป็นเด็กไม่ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเพียงพอ
ซึ่งอาจส่งผลให้พยานหลักฐานที่ได้มามีความคลาดเคลื่อน และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจแก่เด็ก
ทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายหรือพยานได้ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ยกเว้น
ของการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนกรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนเอาไว้ ซึ่งเป็น
การลดมาตรฐานในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กลง
ดังนั้น ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการคุ้มครองสิทธิเด็กและประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทยและเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต คอลัมน์
การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�ำเสนอบทความ เรือ่ ง “การคุม้ ครองผูเ้ สียหายหรือพยาน
ที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา” ดังนี้

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก

“เด็ก” นัน้ ถือเป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าอันสมควรทีจ่ ะได้รบั การปกป้องและความคุม้ ครอง
จากสังคม เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่อ่อนแอและไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้ ดังนั้น เด็กจึงต้อง
พึง่ พาอาศัยครอบครัว สังคม และรัฐในการปกป้องและคุม้ ครอง ส�ำหรับแนวคิดในการคุม้ ครองสิทธิเด็กนัน้
ได้เริม่ ต้นขึน้ จากนักกฎหมายของส�ำนักกฎหมายธรรมชาติ กล่าวคือ เดิมสังคมตะวันตกมีแนวความคิดว่า
เด็กเป็นเสมือนทรัพย์สนิ อย่างหนึง่ อาจถูกน�ำไปขาย ทอดทิง้ หรือ
ใช้อำ� นาจต่าง ๆ อย่างไรก็ได้โดยบิดา ต่อมาเมือ่ มีกระแสเคลือ่ นไหว
ของกฎหมายเพื่ อ สั ง คมซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การปฏิ วั ติ ท าง
อุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของเด็ก
ก่อให้การยอมรับต่อภาวะที่เป็นอิสระของเด็กมากขึ้น โดยส�ำนัก
กฎหมายธรรมชาติ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า สิ ท ธิ เ ด็ ก เป็ น สิ ท ธิ ส ากล
(Universal Right) และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Right)
ทีจ่ ะต้องได้รบั การรับรองและคุม้ ครองโดยเด็ดขาด เพราะเด็กเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม เป็นผู้สืบทอดศิลปะความรู้ และ
คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ ๗ ฉบับปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแผ่นซีดีรอม,
(กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๔๑-๖๒.
๑
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คุณค่าต่าง ๆ ของสังคม ตลอดจนช่วยธ�ำรงไว้ซงึ่ ความคงอยูแ่ ละความสถาพรของสังคมสืบต่อไป แนวคิด
ดังกล่าวท�ำให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิเด็ก มีการร่วมมือกันแสวงหามาตรการ
ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ดังนี้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีข้อมติรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ ปฏิญญาฉบับนี้ถือเป็นเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพืน้ ฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทัว่ โลก ในด้านสิทธิเด็กนัน้ ปฏิญญาฉบับนีเ้ ริม่ ให้ความคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของเด็กในฐานะที่เป็นประชากรของโลก นอกจากนี้ ยังได้บัญญัติสิทธิเฉพาะส�ำหรับเด็ก
ไว้ในข้อที่ ๒๕ (๒) ว่ามารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี
โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ และมีผลใช้บังคับ
เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของสนธิสญ
ั ญานีโ้ ดยการภาคยานุวตั ิ เมือ่ วันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และสนธิสญั ญามีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ สนธิสญั ญานี้
มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล รวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพในศาสนา
เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิเลือกตัง้ และสิทธิในการได้รบั การพิจารณาความอย่างยุตธิ รรม
รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเด็ก เช่น ต้องแยกผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็น
ผู้ใหญ่และให้น�ำตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ วิธีพิจารณาความต้องเป็นไป
โดยค�ำนึงถึงอายุและความปรารถนาทีจ่ ะส่งเสริมการแก้ไขฟืน้ ฟูความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน และ
เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นตามสถานะของผู้เยาว์จาก
ครอบครัวของตน สังคม และรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก
เป็นข้อเสนอแนะที่ให้ประเทศต่าง ๆ สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะ เน้นถึงสิทธิ
ทางแพ่ง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับเด็กทุกคน
และเป็นหลักประกันสวัสดิภาพของเด็กมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบจากการกระท�ำของบุคคลที่มุ่ง
จะเอารัดเอาเปรียบ อย่างไรก็ดี โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศปฏิญญาฉบับดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
พันธะทางกฎหมาย เป็นเพียงความผูกพันทางด้านจริยธรรมในทางการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้น
เพือ่ ให้การคุม้ ครองเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สหประชาชาติจงึ ได้ดำ� เนินการให้มอี นุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิเด็กขึ้นเพื่อขจัดปัญหาเกี่ยวกับการขาดสภาพบังคับทางกฎหมายของการคุ้มครองเด็ก เนื่องจาก
อนุสัญญามีสถานะเป็นสนธิสัญญาซึ่งมีผลทางกฎหมายผูกพันประเทศที่เป็นภาคีทุกประเทศ

ม.ค. - ก.พ. ๖๐

จุลนิติ

143

การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จ�ำนวน ๕๔ ข้อ มีสาระส�ำคัญแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อทีว่ า่ ด้วยหลักการและเนือ้ หาเกีย่ วกับสิทธิตา่ ง ๆ ทีเ่ ด็กพึงได้รบั ซึง่ แบ่งออก
ได้เป็น ๖ หลักการ คือ หลักการทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทั่ว ๆ ไปในแง่ทั้งส่วนบุคคล
การแสดงความคิดเห็น ศาสนา วัฒนธรรม ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน การศึกษา และอืน่ ๆ
หลักการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก หลักการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก
หลักการคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง หลักการคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท�ำความผิด
ทางอาญา และหลักการคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส
ส่วนที่ ๒ เป็นข้อทีก่ ำ� หนดเป็นหลักเกณฑ์และแบบพิธซี งึ่ ประเทศทีใ่ ห้สตั ยาบันแก่อนุสญ
ั ญา
ต้องปฏิบัติตาม
ส่วนที่ ๓ เป็นข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกของอนุสญ
ั ญา ซึง่ ก�ำหนดวิธกี ารสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิ
ตามอนุสัญญาและก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการบังคับใช้

๒. บทบัญญัติของกฎหมาย

		๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
				จากการที่ประเทศไทยได้เข้าภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และอนุสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๓๕ ประเทศไทยจึงให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทย
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กอยู่ด้วยกันหลายฉบับ อาทิเช่น
				- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ คุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของเด็ก๒			
				- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก�ำหนดสิทธิหน้าทีแ่ ละความสามารถของผูเ้ ยาว์
และสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดากับบุตร
				- ประมวลกฎหมายอาญา ก�ำหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและความผิดทางอาญา
ทีก่ ระท�ำต่อเด็กไม่วา่ จะเป็นการทอดทิง้ เด็ก ทารุณเด็ก กระท�ำช�ำเราเด็ก กระท�ำอนาจารเด็ก จัดหาบุคคล
เพื่อตอบสนองความใคร่ของผู้อื่น ฉ้อโกงโดยอาศัยความเบาปัญญาที่เป็นเด็ก และพรากผู้เยาว์
				- ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา คุม้ ครองผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย ผูเ้ สียหาย หรือ
พยานซึ่งเป็นเด็ก
				- พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ ๒๕๕๓
				- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
				- พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น
		 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
		 “มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดา
ที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”.

144

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๖๐

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๒.๒ การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา
			 กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยในอดีตได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ิ
ต่อเด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้กระท�ำความผิด ด้วยการก�ำหนดมาตรการพิเศษที่แตกต่างจากการด�ำเนิน
คดีอาญาโดยทั่วไป ให้การคุ้มครองและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กมากกว่าการลงโทษ
แต่ในส่วนของผูเ้ สียหายหรือพยานทีเ่ ป็นเด็กนัน้ กฎหมายกลับไม่ได้ให้ความส�ำคัญ ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริง
หากผูเ้ สียหายหรือพยานทีเ่ ป็นเด็กต้องมาให้การในชัน้ สอบสวนหรือในชัน้ พิจารณาของศาลเด็กเหล่านัน้
ย่อมจะได้รับความเสียหายทางจิตใจหรือชื่อเสียงไม่ต่างจากผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็ก โดยเฉพาะยิ่ง
ในคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการทารุณเด็ก สภาพจิตใจของเด็กเหล่านี้ยิ่งต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษ และหากด�ำเนินการเช่นเดียวกับคดีอาญาทัว่ ไปย่อมเท่ากับกระบวนการยุตธิ รรมได้ซำ�้ เติม
ความเสียหายให้เกิดขึน้ กับเด็ก ดังนัน้ จึงได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เพื่อก�ำหนดวิธีการพิเศษส�ำหรับการสอบสวนหรือสืบพยานเด็กไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา
จ�ำเลย หรือพยานโดยให้มบี คุ คลทีเ่ ด็กร้องขอและสหวิชาชีพเข้าร่วมอยูใ่ นการสอบปากค�ำและสืบพยานด้วย
ในสถานที่ที่เป็นส่วนสัดพิเศษ อีกทั้งยังมีมาตรการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
และหลีกเลีย่ งการได้รบั ผลกระทบทางจิตใจจากการต้องเบิกความซ�ำ้ ๆ ในเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ เป็นก้าวแรก
ของการคุ้มครองสิทธิเด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือพยานในกระบวนการยุติธรรม
			 ส�ำหรับการคุม้ ครองผูเ้ สียหายหรือพยานทีเ่ ป็นเด็กในชัน้ สอบสวนนัน้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ได้ก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ ดังนี้
			 “มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกีย่ วกับเพศ ความผิดเกีย่ วกับชีวติ และร่างกายอันมิใช่
ความผิดทีเ่ กิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกีย่ วกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิด
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ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจ�ำคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยาน
ทีเ่ ป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีรอ้ งขอ การถามปากค�ำผูเ้ สียหายหรือพยานทีเ่ ป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท�ำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�ำ
เด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค�ำเด็กคนใดหรือ
ค�ำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่าน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค�ำถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้
เด็กได้ยินค�ำถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ�ำ้ ซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
			 ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องพนั ก งานสอบสวนที่ จ ะต้ อ งแจ้ ง ให้ นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
ทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย
			 นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการทีเ่ ข้าร่วมในการถามปากค�ำ
อาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น
			 ภายใต้บงั คับแห่งมาตรา ๑๓๙ การถามปากค�ำเด็กตามวรรคหนึง่ ให้พนักงานสอบสวน
จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค�ำดังกล่าวซึ่งสามารถน�ำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง
ไว้เป็นพยาน
			 ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�ำพร้อมกันได้ ให้พนักงาน
สอบสวนถามปากค�ำเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุ
ที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในส�ำนวนการสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากค�ำผู้เสียหายหรือพยาน
ซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระท�ำไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
			 เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๓๓ ทวิ ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้วา่ กฎหมายวางหลัก
ให้การสอบปากค�ำ “ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี” ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอืน่ ทีม่ อี ตั ราโทษ
จ�ำคุก (ซึง่ ผูเ้ สียหายหรือพยานทีเ่ ป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร้องขอ) ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท�ำเป็น
ส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็ก
ร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยูด่ ว้ ยในการถามปากค�ำเด็กนัน้ เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นเร่งด่วนให้บนั ทึก
เหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในส�ำนวนการสอบสวน และมิให้ถือว่าการสอบปากค�ำดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

		อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองเด็กและหลักการ
ของด�ำเนินคดีอาญาแล้วเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มีข้อควรพิจารณาที่ส�ำคัญดังนี้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุง
กระบวนการสอบสวนและขั้นตอนการด�ำเนินคดีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยาน
ที่เป็นเด็กในคดีอาญาเป็นส�ำคัญ จึงได้มีการก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบสวน ได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์และบุคคล
ทีเ่ ด็กร้องขอให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการสอบสวน ให้บคุ คลดังกล่าวได้มสี ว่ นช่วยในการคุม้ ครองสิทธิของเด็ก
โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่และความสามารถของแต่ละสาขาวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ ดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
(๑) หลักการด�ำเนินคดีอาญาของประเทศไทยในทางปฏิบัติได้แบ่งแยกความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจากกัน ท�ำให้พนักงานอัยการไม่มีบทบาทเข้าไปมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการสอบสวนในชัน้ สอบสวน ประกอบกับบทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๓๓ ทวิ ซึง่ ก�ำหนดบทบาท
ของพนักงานอัยการในการเข้าร่วมสอบปากค�ำเด็กยังไม่ชดั เจนเพียงพอว่าพนักงานอัยการมีบทบาทและ
อ�ำนาจหน้าทีเ่ พียงใด กล่าวคือ ก�ำหนดให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบปากค�ำเด็กโดยไม่ได้กำ� หนด
ให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนในทางเนื้อหาหรือก�ำหนดทิศทางของการสอบสวนแต่อย่างใด
จึงท�ำให้พนักงานอัยการไม่อาจอ�ำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กได้
อย่างเต็มที่
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การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา

(๒) ความไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องการคุ้มครองเด็ก ท�ำให้การท�ำงานของ
สหวิชาชีพไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น อาจมีการสอบปากค�ำเด็กไว้ก่อน ซักซ้อมเด็กไว้ก่อนที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์จะไปถึง หรือมีการเลื่อนคดีโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของเด็ก
อย่างแท้จริง๓ เป็นต้น
(๓) ปัญหาในการตีความกฎหมาย โดยค�ำว่า “สถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก” นั้น
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดค�ำนิยามที่ชัดเจนไว้ อีกทั้งกฎหมายยังก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบปากค�ำดังกล่าวไว้ท�ำให้ทางปฏิบัติสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กก็ยังคง
เป็นสถานีต�ำรวจ๔ นอกจากนี้ ค�ำว่า “ในกรณีจำ� เป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง” ซึ่งเป็นบทยกเว้นให้พนักงาน
สอบสวนไม่ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ต้องรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลทีเ่ ด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�ำพร้อมกัน ในทางปฏิบตั ไิ ด้ถกู น�ำมาใช้
บ่อยครั้งเพื่อความสะดวกของพนักงานสอบสวนเอง ท�ำให้เด็กไม่ได้รับความคุ้มครองสมดังเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ทัง้ ๆ ทีใ่ นความเป็นข้อยกเว้นดังกล่าวควรน�ำมาใช้เมือ่ มีเหตุจำ� เป็นเร่งด่วน เช่น หากไม่สอบ
ปากค�ำในเวลานั้นจะมีผลต่อรูปคดีได้เพราะผู้เสียหายหรือพยานใกล้จะเสียชีวิต เป็นต้น

๓. บทสรุป

การพัฒนาประเทศและสังคมให้ได้ผลอย่างแท้จริงนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมุง่ การพัฒนาไปทีเ่ ด็ก
เพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศและท�ำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศในอนาคต เด็กจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ครอบครัว สังคม และรัฐควรจะให้ความคุ้มครองและ
เอาใจใส่ดแู ลอย่างดี การคุม้ ครองในทีน่ ยี้ อ่ มหมายรวมไปการคุม้ ครองสิทธิทเี่ ด็กพึงมีพงึ ได้ตามกฎหมายด้วย
ดังนัน้ จึงเป็นการสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความคุม้ ครองสิทธิเด็กมาบังคับใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันหน้า
สามารถธ�ำรงไว้ซึ่งความคงอยู่และความสถาพรของประเทศชาติได้สืบต่อไป

สุภาพร พิทกั ษ์เผ่าสกุล, ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุม้ ครองเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีการสอบปากคำ�เด็กในคดีอาญา,
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน้า ๑๒๕.
๔
สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล, เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๒๖.
๓
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