การคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจํ าเลยทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชน
ในการมีที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดี
วาริท จิ ระภาค
รองศาสตราจารย์ อัจฉรียา ชูตินนั ทน์
ปั จ จุ บั น การดํา เนิ น การและการบั งคั บ ใช้ มาตรการบั งคั บ ทางอาญาสํา หรั บ เด็ก และ
เยาวชนจะคํานึงถึง สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็ นอันดับแรก โดยมุ่งเน้ น
วัตถุประสงค์ในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทําความผิด (Rehabilitation) เป็ นสําคัญ เด็กและเยาวชนเมื่อ
ได้ เ ข้ า สู่ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาในฐานะผู้ ถู ก กล่ า วหา จึ ง จํา เป็ นที่จ ะต้ อ งได้ รั บ ความ
คุ้มครองและได้ รับหลักประกันที่จาํ เป็ นและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสิทธิใน
การที่จะมีท่ปี รึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ทาํ นองเดียวกันกับทนายความในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ก็ถือว่าเป็ นสิทธิและหลักประกันขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้ องให้ การรับรองและคุ้มครองให้
เด็กและเยาวชนได้ รับสิทธิดังกล่าว
หลักการที่รัฐจะต้ องสนับสนุ นและให้ ความช่ วยเหลือในการจัดหาที่ปรึ กษากฎหมาย
ให้ กับเด็กและเยาวชนนั้น ได้ มีการบัญญัติรับรองเอาไว้ ในมาตรฐานสากลที่ได้ รับการยอมรับใน
นานาอารยประเทศ เช่ น กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิท ธิพ ลเมื อ งและสิท ธิท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights) กฎแห่งกรุงปักกิ่ง และกฎของ
สหประชาชาติว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรี ภาพ ค.ศ. 1996 (United
Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) โดยในแต่ละประเทศ
ได้ มีการยอมรับหลักการตามมาตรฐานสากลดังกล่ าวมาบังคับใช้ รับรอง และคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชน
ประเทศไทย ปั จจุบันได้ มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
และวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับ
เด็กและเยาวชน โดยยังพบว่ ามีประเด็นปั ญหาในเรื่องความเหมาะสมของบทบัญญั ติและการ
คุ้มครองสิทธิท่ยี ังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดี นอกจากนี้
คุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายก็ยังมีความไม่เหมาะสมกับการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยผู้เขียนจะขอแยกพิจารณาปั ญหาดังกล่ าวออกเป็ นสามประเด็น คือ
ประเด็นในชั้นสอบสวน ประเด็นในชั้นพิจารณาคดี และประเด็นคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายที่


นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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รัฐแต่งตั้งให้ พร้ อมทั้งนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทบัญญัติท่เี กี่ยวข้ องกับประเด็นดังกล่าว ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การคุม้ ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะได้รบั การแต่ งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
จากรัฐในชั้นสอบสวน
การสอบสวนเด็กและเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิดโดยเจ้ าพนักงานสอบสวนนั้น
ในการแจ้ งข้ อกล่าวหาและสอบปากคําจะต้ องมีท่ปี รึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมอยู่ด้วย
ทุกครั้ง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 75 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า
“ในการแจ้ งข้ อกล่ าวหาและสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ ากระทําความผิด
จะต้ องมีท่ปี รึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่ วมอยู่ด้วยทุกครั้ง พร้ อมทั้งแจ้ งด้ วยว่าเด็กหรือ
เยาวชนมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะไม่ ใ ห้ การหรื อ ให้ การก็ไ ด้ และถ้ อ ยคํา ของเด็ก หรื อ เยาวชนอาจใช้ เป็ น
พยานหลั กฐานในการพิ จารณาคดีได้ ทั้งนี้ เมื่อคํานึงถึงอายุ เพศ และสภาพจิตของเด็กหรื อ
เยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิดแต่ละราย”
1.1 วิ เ คราะห์ปั ญ หาของการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ข องเด็ ก และเยาวชนที่ จ ะได้ร บั การ
แต่งตั้งทีป่ รึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นสอบสวน
การมีท่ปี รึกษากฎหมายอยู่ร่วมกับเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 75 วรรคสองนั้น ไม่ได้ มีการบัญญัติไว้ ให้ ชัดเจนว่าเป็ นหน้ าที่ของรัฐในการ
จัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั เด็กและเยาวชน ส่งผลให้ เกิดประเด็นปัญหา คือ ในบางกรณีเด็ก
หรือเยาวชนจะต้ องดําเนินการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วมสอบสวนด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
อันเป็ นการผลักภาระในการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ กับเด็กและเยาวชน ซึ่งสมควรที่จะเป็ น
หน้ าที่ของรัฐที่จะต้ องดําเนินการจัดหาให้ โดยเด็กและเยาวชนไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
ปั ญหาของการคุ้ มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการได้ รับการแต่ งตั้งที่ป รึ ก ษา
กฎหมายในชั้นสอบสวน ประการต่อมา คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและ
วิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 75 หรือมาตราอื่นๆ ไม่มีการบัญญัติ
ให้ เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิดจะต้ องได้ รับการสอบถามหรือแจ้ งสิทธิ (inform)
ในการได้ รับการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ จากรัฐอย่างไรก็ตาม ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 134/1 ได้ บัญญัติให้ ผ้ ูต้องหามีสทิ ธิท่จี ะได้ รับการสอบถามและแจ้ งสิทธิเรื่อง
การจัดหาทนายความให้ เข้ าร่วมการสอบสวนจากรัฐ ดังนี้
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“ในคดีท่มี ีอตั ราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ผี ้ ูต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี ใน
วันที่พนักงานสอบสวนแจ้ งข้ อหา ก่อนเริ่มถามคําให้ การให้ พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้ าไม่มีให้ รัฐจัดหาทนายความให้
ในคดีท่มี ีอตั ราโทษจําคุก ก่อนเริ่มถามคําให้ การให้ พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหา
ว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้ าไม่มีและผู้ต้องหาต้ องการทนายความ ให้ รัฐจัดหาทนายความให้ ……”
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั ว กลางและวิ ธีพิจ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 6 บัญญัติให้ นาํ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาบังคับใช้ โดยอนุ โลมเท่าที่ไม่ ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ดังนั้น จึงมีปัญหาในการตีความ
กฎหมายว่า จะนําประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 เรื่องการสอบถามและ
แจ้ งสิทธิแก่ผ้ ูต้องหามาบังคับใช้ โดยอนุโลมได้ หรือไม่ ซึ่งการบัญญัติข้ันตอนการปฏิบัติในการ
สอบปากคําเอาไว้ ในกฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 75 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 134/1 นั้น ส่งผลให้ ให้ ผ้ ูบังคับใช้ กฎหมาย (พนักงานสอบสวน) เกิดปัญหา
ในการบังคับใช้ กฎหมายไม่สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองประโยชน์
สูงสุดของเด็กและเยาวชน โดยแทนที่จะนําขั้นตอนการสอบปากคําในชั้นสอบสวนมาบัญญัติเอาไว้
ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 มาตรา 75 มาตราเดียว เพื่อให้ มีการตีความกฎหมายที่ถูกต้ องตามเจตนารมณ์ แต่ กลับ
บัญญัติข้นั ตอนเดียวกันแยกจากกันในกฎหมายสองฉบับ ส่งผลให้ ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวน
ในบางท้ องที่กม็ ีการตีความกฎหมายแตกต่างกัน ทําให้ แนวทางการปฏิบัติและวิธกี ารการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนในแต่ ละท้ องที่ไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน บางกรณีพนักงานสอบสวน
ไม่ได้ มีการสอบถามหรือแจ้ งสิทธิในการที่เด็กและเยาวชนจะได้ รับการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้
จากรัฐก่อนสอบปากคําหรือแจ้ งข้ อหา ทําให้ เด็กและเยาวชนต้ องจัดหาที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วม
สอบสวนด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็ นการผลักภาระหน้ าที่ให้ แก่เด็กและเยาวชนอันเป็ น
การกระทบต่ อสิท ธิข องเด็กที่ส มควรจะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายจากรั ฐ โดยไม่ เ สีย
ค่าใช้ จ่าย
ปั ญ หาประการต่ อ มา คื อ ระบบการจั ด หาที่ป รึ ก ษากฎหมายของพนั ก งาน
สอบสวนที่ยังไม่มีการอํานวยความสะดวกและมีอุปสรรคในการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วม
สอบปากคํา โดยในกรณีท่พี นักงานสอบสวนมีท่ปี รึกษากฎหมายที่ร้ ูจักเป็ นการส่วนตัวอยู่แล้ ว ก็
สามารถที่จะใช้ ความสนิทสนมส่วนตัวขอความช่ วยเหลือในการมาเข้ าร่ วมในการสอบปากคําได้
แต่ในกรณีท่ไี ม่มีท่ปี รึกษากฎหมายที่ร้ จู ักเป็ นการส่วนตัว พนักงานสอบสวนจะต้ องประสานงานไป
ยังศาลคดีเยาวชนและครอบครัวที่ใกล้ กบั สถานีตาํ รวจของพนักงานสอบสวน เพื่อขอให้ ท่ปี รึกษา
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กฎหมายที่เข้ าเวรอยู่หรือพร้ อมปฏิบัติหน้ าที่ให้ มาอยู่ร่วมด้ วยในการสอบปากคํา อย่างไรก็ตาม
การประสานงานดั ง กล่ า วยั ง มี ปั ญ หาอยู่ ม าก คื อ ความล่ า ช้ า ในขั้ น ตอนการประสานงานเพื่ อ
ดําเนินการจัดส่งที่ปรึกษากฎหมายที่ข้ ึนบัญชีเอาไว้ มาร่ วมการสอบปากคํา โดยในกรณีท่ีสถานี
ตํารวจที่จะทําการสอบสวนที่อยู่ห่างไกลจากศาลก็ทาํ ให้ เกิดปั ญหาความล่ าช้ าในการส่งเรื่องและ
ประสานงาน อีกทั้งยังไม่ค่อยได้ รับความร่ วมมือจากที่ปรึกษากฎหมายที่ข้ ึนบัญชีเอาไว้ เนื่องจาก
ต้ องเดินทางไกลจากศาล ส่งผลให้ การจัดหาที่ปรึ กษากฎหมายในชั้ นสอบสวนมีอุปสรรคและ
เป็ นไปอย่างยากลําบาก
ปั ญหาประการสุดท้ ายในชั้นสอบสวน คือ การแต่ งตั้งที่ปรึ กษากฎหมายตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 มาตรา 75 บัญญัติให้ เด็กและเยาวชนจําเป็ นต้ องมีท่ปี รึกษากฎหมายปฏิบัตหิ น้ าที่เสมอโดย
ไม่มีข้อยกเว้ น ส่งผลให้ ในคดีเล็กน้ อย เช่น คดีลหุโทษ หรือ คดีท่มี ีอตั ราโทษเล็กน้ อยจะต้ องมีการ
จัดตั้งที่ปรึกษากฎหมายทุกกรณี ซึ่งในกรณีท่ี ที่ปรึกษากฎหมายติดภารกิจ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ หรือในขณะนั้นมีปริมาณคดีท่ตี ้ องสอบสวนจํานวนมาก ทําให้ ท่ปี รึกษากฎหมายไม่เพียง
พอที่จะสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ทุกคดี ทําให้ ต้องรอที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้ าที่ให้ เสร็จสิ้น
เสียก่อน อันอาจส่งผลให้ ต้องมีการเลื่อนการสอบสวนออกไป ทําให้ เด็กและเยาวชนต้ องอยู่ ใน
กระบวนวิธพี ิจารณานานขึ้น และส่งผลกระทบให้ กระบวนวิธพี ิจารณาสําหรับเด็กและเยาวชนล่าช้ า
ออกไปโดยไม่จาํ เป็ น ซึ่งไม่สอดคล้ องกับหลักการสอบสวน ที่จะต้ องเป็ นไปอย่างถูกต้ อง รวดเร็ว
และเป็ นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (7) และไม่
สอดคล้ อ งกับ โครงสร้ างและลั ก ษณะการดํา เนิ น คดี อ าญาสํา หรั บ เด็ก และเยาวชนที่จ ะต้ อ ง
ดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็ นสําคัญ โดยไม่ จาํ เป็ นต้ องมีวิธีพิจารณา
อย่างเคร่งครัด แต่เป็ นการดําเนินการในลักษณะการปรึกษาหารือภายในครอบครัว โดยในคดีท่มี ี
ความผิดเล็กน้ อยนั้น พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับ หรือสามารถไกล่เกลี่ยหรือใช้
มาตรการพิเศษอื่นๆ ได้ ทนั ที
1.2 แนวทางการพัฒนาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะ
ได้รบั การแต่งตั้งทีป่ รึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นสอบสวน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 75 วรรคสอง ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประเด็นการกําหนดให้ มีการ
แจ้ งสิทธิท่จี ะได้ รับความช่วยเหลือด้ านที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐ ดังนี้
“ในการแจ้ งข้ อกล่ าวหาและสอบปากคําเด็กหรื อเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ ากระทํา
ความผิดจะต้ องมีท่ีป รึ กษากฎหมายของเด็กหรื อเยาวชนร่ วมอยู่ ด้ วยทุ กครั้ ง ก่ อนเริ่ มแจ้ งข้ อ
กล่าวหาและสอบปากคําให้ พนักงานสอบสวนถามเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิดว่ามี
ที่ปรึกษากฎหมายหรือไม่ ถ้ าไม่มีให้ รัฐจัดหาให้ พร้ อมทั้งแจ้ งด้ วยว่าเด็กหรือเยาวชนมีสิทธิท่จี ะ
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ไม่ ใ ห้ ก ารหรื อ ให้ ก ารก็ไ ด้ และถ้ อ ยคํา ของเด็ก หรื อ เยาวชนอาจใช้ เ ป็ นพยานหลั ก ฐานในการ
พิจารณาคดีได้ ทั้งนี้ เมื่อคํานึงถึงอายุ เพศ และสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทํา
ความผิดแต่ละราย”
การแจ้ งสิทธิดังกล่ าว เป็ นการแจ้ งให้ เด็กและเยาวชนทราบว่ าตนมีสิทธิท่ีจะ
ได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย เพื่อไม่ให้
ผลักภาระให้ กับเด็กและเยาวชนในการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายโดยเสียค่าใช้ จ่ายของตนเองและ
เป็ นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่รัฐจะต้ องให้ การสนับสนุ นและให้ ช่วยเหลือสําหรับ
หลักประกันที่จาํ เป็ นในกระบวนการยุติธรรมและสอดคล้ องกับหลักการตามมาตรฐานสากล
มาตรการที่จาํ เป็ นในการให้ ความช่วยเหลือด้ านที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐในชั้น
สอบสวนอีกมาตรการหนึ่ง คือ สมควรมีการจัดตั้งหน่ วยงานเฉพาะทางหรื อโครงการให้ ความ
ช่วยเหลือในด้ านการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนโดยเฉพาะ หรือมี
การมอบอํานาจให้ หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งทําหน้ าที่ประสานงานในเรื่องการจัดหาที่ปรึกษา
กฎหมายให้ กับเด็กและเยาวชนในแต่ ละจังหวัดโดยเฉพาะ โดยหน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่ดังกล่ า ว
จะต้ อ งมี โ ครงสร้ า งและระบบการจั ด การอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เช่ น การจั ด ทํา รายชื่ อที่ป รึ กษา
กฎหมายในแต่ ละจังหวั ดแยกตามประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในแต่ ละคดี เพื่ อจั ดหาที่
ปรึ กษากฎหมายเข้ าร่ วมสอบสวนได้ อย่ างมี ป ระสิทธิภาพ และสมควรจะต้ องมี ระบบการจ่ า ย
ค่ าตอบแทนให้ กับที่ปรึกษากฎหมายที่ปฏิบัติหน้ าที่ให้ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ
สอดคล้ องกับค่าครองชีพในขณะนั้น ตามแนวทางของต่างประเทศที่มีการจัดตั้งหน่วยงานให้ ความ
ช่ วยเหลือด้ านที่ปรึกษากฎหมายโดยเฉพาะ เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ มีการจัดตั้งระบบ
ทนายความพิทักสิทธิ์ (Public Defender) ขึ้นเพื่อให้ ประชาชนมีสิทธิท่จี ะได้ รับการแต่งตั้ง
ทนายความจากรัฐ (The right to appointed counsel) ส่วนในประเทศแคนาดาได้ มีการจัดตั้ง
The Office of the Children's Lawyer ทําหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้ าน
ทนายความโดยเฉพาะทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดี ส่วนประเทศอังกฤษ มีหน่วยงานที่
มีหน้ าที่ช่วยเหลือและให้ การสนับสนุนด้ านทนายความแก่ผ้ ูต้องหาหรือจําเลยโดยเฉพาะ โดยได้ มี
การจัดตั้งหน่วยงานที่ช่ือว่า The Public Defender Service (PDS) ซึ่งจะให้ ความช่วยเหลือด้ าน
การให้ คาํ แนะนําและด้ านทนายความแก่ผ้ ูถูกกล่าวหาในคดีอาญาตั้งแต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนในชั้น
สถานีตาํ รวจในชั้น magistrates courts จนถึง higher courts โดย The Public Defender Service
นั้นมีการจัดตั้งอยู่ครอบคลุมทุกท้ องที่ในประเทศอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูต้องหาที่
ถูกสอบสวนในคดีอาญา ให้ สามารถติดต่อ The Public Defender Service ในท้ องที่น้ันๆ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งด้ านการให้ คาํ แนะนํา และความช่วยเหลือด้ านทนายความในการ
ต่อสู้คดีได้ อย่ างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือว่ าเป็ นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้ถูก
กล่ า วหาที่ส มควรจะต้ อ งได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและได้ รั บ หลั ก ประกัน ที่จํา เป็ นจากรั ฐ อัน เป็ น
แนวทางที่ประเทศไทยควรนํามาปรับใช้ กบั ระบบการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวน
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แนวทางการพัฒนาบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้ องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะได้ รับการ
แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นสอบสวนประการต่อมา คือ การกําหนดข้ อยกเว้ นให้ เยาวชน
ที่ต้องหาว่ากระทําความผิดในคดีลหุโทษหรือคดีเล็กน้ อยสามารถสละสิทธิการมีท่ปี รึกษากฎหมาย
เข้ าร่วมสอบสวนได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนในคดี
เล็กน้ อยและคดีลหุโทษ และเพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้ าในการสอบสวนคดีลหุโทษและคดีเล็กน้ อย
ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ย หรือเปรียบเทียบปรับไปได้ ในคราวเดียว หรืออาจใช้ มาตรการพิเศษต่างๆ ที่
กฎหมายบัญญัติได้ โดยไม่ต้องรอที่ปรึกษากฎหมาย โดยผู้เขียนเสนอแนวทางให้ มีการกําหนดให้
เยาวชนที่อายุเกินสิบห้ าปี ซึ่งถือว่าเป็ นวัยที่สามารถรับรู้ผลแห่งการกระทําและการตัดสินใจของตน
ได้ สามารถสละสิทธิในการมีท่ปี รึกษากฎหมายได้ สาํ หรับคดีลหุโทษหรือคดีเล็กน้ อย โดยจะต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยู่ด้วยก่อน
และพนักงานสอบสวนจะต้ องเห็นว่ าการสละสิทธิดังกล่ าวนั้นไม่ ส่งผลกระทบต่ อประโยชน์และ
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนด้ วย โดยการเพิ่มวรรคสาม ในบทบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 75 ดังนี้
“ในการแจ้ งข้ อกล่ าวหาและสอบปากคําคดีท่เี ป็ นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มี
อัตราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษ เฉพาะเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิดสามารถสละสิทธิ
ในการได้ รับการจัดหา ที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐได้ เมื่อได้ รับความยินยอมจากบิดา หรือมารดา
หรื อ ผู้ ป กครอง หรื อ บุ ค คลซึ่ ง จํา เลยอาศั ย อยู่ ด้ ว ยแล้ ว ในกรณีเ ช่ น นี้ รั ฐ จะไม่ จั ด หาที่ป รึ ก ษา
กฎหมายให้ ถ้ าพนักงานสอบสวนเห็นว่าการที่เยาวชนไม่มีท่ปี รึกษากฎหมายนั้นจะไม่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของเยาวชน ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนอนุ ญาตให้ เยาวชนสละสิทธิการได้ รับการ
จัดหาที่ปรึกษากฎหมายแล้ ว หากในภายหลังเยาวชนนั้นไม่ต้องการสละสิทธิดังกล่าวและต้ องการ
ให้ รัฐจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ ให้ รัฐจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ แก่เยาวชนนั้น”
การบัญญัติเพิ่มข้ อยกเว้ นดังกล่าวไม่เป็ นการริดรอนสิทธิในการมีท่ปี รึกษากฎหมาย
ของเยาวชนแต่ อย่ างใด เนื่องจากเยาวชนยังได้ รับสิทธิในการมีท่ปี รึกษากฎหมายในคดีลหุ โทษ
หรือคดีเล็กน้ อยได้ อยู่เช่นเดิม เพียงแต่มีทางเลือกที่จะสละสิทธิได้ เพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็น
ว่ า การสละสิท ธิข องเยาวชนในคดี ล หุ โ ทษและคดี เ ล็ก น้ อ ยดั ง กล่ า วนั้ น จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประโยชน์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนมากนัก เนื่องจากในคดีดังกล่ าว เป็ นคดีเล็กน้ อยที่
ไม่ ใช่ คดีอาญาร้ ายแรง เป็ นความผิดที่ไม่ ส่งผลกระทบต่ อรัฐโดยส่วนรวม ซึ่งเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดเล็กน้ อยดังกล่าว สามารถได้ รับการเปรียบเทียบปรับ หรือไกล่เกลี่ย หรือเบี่ยงเบน
ออกจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ ทัน ที นอกจากนั้ น การสอบสวนเยาวชนนั้ น บิ ด า มารดา
ผู้ปกครอง บุคคลหรื อผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ ด้วยยังมีสิทธิเข้ าร่ วมฟั งการ
สอบสวนได้ และหากต้ องการนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการเข้ าร่ วมสอบสวน
เข้ าร่ วมการสอบสวนด้ วยแล้ ว ก็สามารถร้ องขอได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 133 ทวิ จึงสมควรกําหนดข้ อยกเว้ นการสละสิทธิในคดีลหุ โทษและคดีเล็กน้ อยเอาไว้
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อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าเยาวชนจะสละสิทธิดังกล่ าวไปแล้ ว เยาวชนก็ยังมีสิทธิท่จี ะได้ รับการจัดหาที่
ปรึกษากฎหมายใหม่ได้ เมื่อมีการร้ องขอต่อพนักงานสอบสวน เพื่อเคารพสิทธิในการที่จะได้ รับ
การจั ด หาที่ ป รึ ก ษากฎหมายของเยาวชนนั้ น ๆ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก การพื้ นฐานและ
มาตรฐานสากลและเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นสําคัญ

2. การคุม้ ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะได้รบั การแต่ งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
จากรัฐในชั้นพิจารณาคดี
หลั กเกณฑ์การแต่ งตั้งที่ป รึ กษากฎหมายในชั้ น พิ จ ารณาคดี ตามพระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา
120 บัญญัติว่า
“ในศาลที่มีอาํ นาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จําเลยจะมีทนายความแก้ คดี
แทนไม่ได้ แต่ให้ จาํ เลยมีท่ปี รึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ทาํ นองเดียวกับทนายความได้ ในกรณี
ที่จาํ เลยไม่มีท่ปี รึกษากฎหมาย ให้ ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ ”
ชั้นพิจารณาคดี กฎหมายบัญญัติให้ เด็กและเยาวชนจําเป็ นต้ องมีท่ปี รึกษากฎหมาย
ทุกกรณีไม่ ว่าจะต้ องการหรือไม่ โดยเป็ นบทบังคับให้ ศาลจําเป็ นต้ องแต่ งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ให้ แก่เด็กและเยาวชนเสมอหากเด็กและเยาวชนไม่มีท่ปี รึกษากฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้ นไม่ว่า
เด็กและเยาวชนจะต้ องการที่ปรึกษากฎหมายหรือไม่กต็ าม
2.1 วิเคราะห์ปัญหาของการคุม้ ครองสิทธิ ของเด็กและเยาวชนที่จะได้รบั การ
แต่งตั้งทีป่ รึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นพิจารณาคดี
การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะจําเลยทุกกรณี
โดยไม่มีข้อยกเว้ นนั้น แม้ ว่าตามหลักการและเจตนารมณ์จะเป็ นการคุ้มครองสิทธิในการที่จะมีผ้ ูให้
ความช่ ว ยเหลื อ ในคดี และเป็ นการคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข องเด็ก และเยาวชนในคดี แต่ การ
กําหนดให้ ต้องมีท่ปี รึกษากฎหมายทุกคดีแม้ กระทั่งในคดีท่มี ีอตั ราโทษเล็กน้ อยที่สามารถใช้ วิธกี าร
เบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุ ติธรรมได้ น้ัน ย่ อมส่งผลให้ วิธีพิจารณาความสําหรั บเด็กและ
เยาวชนมีความเคร่ งครั ด ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกับวิธีพิจารณาความอาญาสําหรั บผู้ ใหญ่ การ
พิ จารณาคดีในศาลจะเป็ นเรื่ องของการต่ อสู้คดีกันระหว่ างโจทก์และจําเลย ซึ่งแต่ ละฝ่ ายต้ อง
นําเสนอพยานหลักฐานมาพิสจู น์ข้อกล่าวอ้ างของตน และศาลมักจะใช้ วิธกี ารลงโทษแก่จาํ เลยหาก
มีคาํ พิพากษาว่ ากระทําความผิด ดังนั้น ในการพิจารณาคดีสาํ หรับผู้ใหญ่ จึงจําเป็ นต้ องมีความ
เคร่งครัด ทนายความสําหรับจําเลยในคดีอาญาจึงเป็ นหลักประกันที่จาํ เป็ นสําหรับการต่อสู้คดีเพื่อ
พิสจู น์พยานหลักฐาน แต่ในการพิจารณาคดีสาํ หรับเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัว
นั้น เป็ นเรื่องของการหามาตรการเยียวยาแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนเป็ นสําคัญ ไม่ใช่ลักษณะการ
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ต่อสู้คดีระหว่างคู่ความจึงไม่จาํ เป็ นต้ องมีความเคร่งครัดในกระบวนวิธีพิจารณาความ มากไปกว่า
นั้ น บุ คลากรที่เกี่ยวข้ องกระบวนวิธีพิจารณาในศาลยาวชนและครอบครั ว เช่ น ผู้ พิพากษา ผู้
พิพากษาสมทบ สหวิชาชีพ ต่ างได้ รับการคัดสรรคุณสมบัติให้ มีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ดําเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน เพื่อช่ วยเหลือหามาตรการเยียวยาที่ดีท่ีสุดสําหรับเด็กและ
เยาวชน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กและเยาวชนเป็ นสําคัญ ซึ่งหากพิจารณาประกอบกับ
โครงสร้ างและลักษณะการดําเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว การแต่งตั้งที่ปรึกษาให้ ทุกคดี
โดยไม่มีข้อยกเว้ นนั้นยังถือว่ามีความเคร่ งครัดและยังไม่สอดคล้ องและเหมาะสมกับลักษณะการ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชน
การแต่งตั้งที่กฎหมายให้ ทุกคดี ยังส่งผลให้ กระบวนพิจารณาคดีท่มี ีอัตราโทษ
เล็กน้ อยบางคดีเกิดความล่าช้ า เช่น กรณีท่ปี รึกษากฎหมายไม่สามารถมาปฏิบัติหน้ าที่ในศาลได้
ทําให้ ศาลต้ องมีการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปหลายนัด หรือในบางคดีท่เี ป็ นความผิดเล็กน้ อย
ไม่ร้ายแรงหรือความผิดลหุ โทษ ซึ่งจําเลยรับสารภาพ คู่ความในคดีได้ อยู่กันพร้ อมหน้ าแล้ วต่ อ
หน้ าศาล ขาดแต่ท่ปี รึกษากฎหมาย ทําให้ คดีล่าช้ าหรือต้ องดําเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายกัน
ใหม่ ทํา ให้ ก ารพิ จ ารณาคดี ข องเด็ก และเยาวชนเป็ นไปอย่ า งล่ า ช้ า แทนที่จ ะไกล่ เ กลี่ ย หรื อ
ดําเนินการใช้ มาตรการพิเศษได้ ไปในคราวเดียว ทําให้ เด็กและเยาวชนต้ องอยู่ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานานขึ้น อันเป็ นการกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ดังสภาพปั ญหาที่กล่ าวมาข้ างต้ น จึงมีประเด็นปั ญหาเรื่องความเหมาะสมของ
บทบัญญัติท่กี าํ หนดให้ ศาลต้ องแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั เด็กและเยาวชนทุกกรณีน้ันยังไม่มี
ความเหมาะสม สมควรที่จะผ่ อนคลายความเคร่ งครัดของบทบัญญัติเรื่องการแต่ งตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายลง โดยไม่กระทบต่อประโยชน์สงู สุดของเด็กและเยาวชนในคดี
2.2 แนวทางการพัฒนาบทบัญญัติทีเ่ กีย่ วข้องสิทธิของเด็กและเยาวชนทีจ่ ะได้รบั
การแต่งตั้งทีป่ รึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นพิจารณาคดี
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 120 สมควรที่จะ
แก้ ไขให้ มีข้อยกเว้ นเพื่อผ่ อนคลายความเคร่ งครัดลง และไม่ ส่งผลกระทบต่ อสิทธิของเด็กและ
เยาวชน ดังนี้
“ในศาลที่มีอาํ นาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จําเลยจะมีทนายความแก้
คดีแทนไม่ได้ แต่ให้ จาํ เลยมีท่ปี รึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ทาํ นองเดียวกับทนายความได้ ใน
กรณีท่ีจําเลยไม่ มีท่ีปรึ กษากฎหมาย ให้ ศาลแต่ งตั้งที่ปรึ กษากฎหมายให้ เว้ นแต่ ในคดีท่ีเป็ น
ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษและจําเลยอายุเกินสิบห้ าปี
จําเลยสามารถสละสิทธิในการได้ รับการแต่ งตั้งที่ปรึ กษากฎหมายจากศาลได้ เมื่อได้ รับความ
ยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยู่ด้วยแล้ ว ในกรณีเช่นนี้
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ศาลจะไม่ แต่ งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ ถ้าศาลเห็นว่าการที่จาํ เลยไม่ มีท่ปี รึกษากฎหมายนั้นจะไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ของจําเลย
ในกรณีท่ศี าลอนุญาตให้ จาํ เลยสละสิทธิการได้ รับการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ตามวรรคแรกแล้ ว หากในภายหลังจําเลยไม่ต้องการสละสิทธิดังกล่าวและต้ องการให้ ศาลแต่งตั้งที่
ปรึกษากฎหมายให้ ให้ ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ แก่จาํ เลย”
เหตุผลของการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่ าวมีข้อพิจารณา คือ สําหรับในคดีท่ี
เป็ นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีอตั ราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษ ซึ่งถือว่าเป็ นคดีท่ไี ม่ถือ
ว่าเป็ นคดีอาญาร้ ายแรง ไม่ส่งผลกระทบต่อรัฐโดยส่วนรวม ซึ่งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
เล็กน้ อยดังกล่ าว หากขึ้นสู่กระบวนวิธีพิจารณาในศาล ก็สามารถที่ไกล่ เกลี่ยหรือดําเนินการใช้
มาตรการพิเศษโดยศาลได้ ทนั ที โดยไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องมีท่ปี รึกษากฎหมายคอยช่วยเหลือ
ในคดี แต่ อย่ างไรก็ตามแม้ เป็ นความผิดเล็กน้ อย อัตราโทษเท่าใดก็ตาม จําเลยที่เป็ นเด็กและ
เยาวชนก็ยังมีสทิ ธิท่จี ะมีท่ปี รึกษากฎหมายเช่นเดียวกันกับคดีท่มี ีอตั ราโทษอื่นๆ เช่นกัน ผู้เขียนจึง
เสนอให้ การที่จาํ เลยที่เป็ นเด็กและเยาวชนจะไม่มีท่ปี รึกษากฎหมายคอยช่วยเหลือในคดีความผิด
เล็กน้ อยนั้น จะต้ องเกิดจากการที่จาํ เลยดังกล่าวสละสิทธิด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการที่รัฐตัดสิทธิ
ของจําเลยโดยการไม่แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ ในคดีเล็กน้ อย ซึ่งถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม การสละสิทธิในการที่จะได้ รับการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐนั้น ผู้เขียนเห็นว่าจะต้ องไม่ให้ เกิดกระทบต่อผลประโยชน์และสวัสดิภาพ
ของเด็กและเยาวชน โดยสมควรที่จะต้ องให้ เด็กและเยาวชนรู้ข้อเท็จจริงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการสละสิทธิในการมีท่ปี รึกษากฎหมายด้ วย ซึ่งหากเทียบเคียงกับการสละสิทธิในการมี
ทนายความของประเทศสหรัฐอเมริกาตามหลักการดําเนินคดีด้วยตนเองโดยปราศจากทนายความ
(The right to represent oneself หรือ Pro se) การสละสิทธิดังกล่าวจะจะต้ องเป็ นไปโดยผู้สละ
สิทธิมีการรู้ในข้ อเท็จจริงและจะต้ องพิจารณาอย่ างรอบคอบและเฉลียวฉลาดจากผู้สละสิทธิ์น้ัน
แล้ ว (knowingly and intelligently) ดังนั้น ผู้เขียนจึงกําหนดให้ เด็กและเยาวชนที่จะสละสิทธิใน
การที่จะได้ รับการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายจากศาลนั้น จะต้ องเป็ นเยาวชนที่อายุเกินสิบห้ าปี ซึ่ง
เป็ นวัยที่สภาพร่างกายและจิตใจพัฒนาจากเด็กไปสู่เยาวชน ซึ่งถือว่ามีวุฒิภาวะในระดับที่สามารถ
เข้ าใจผลแห่ งการกระทําดังกล่าวได้ ในระดับหนึ่งแล้ ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบของการ
ตัดสินใจ สละสิทธิดังกล่ าว จึงสมควรที่จะให้ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่ง
จําเลยอาศัยอยู่ ด้วย ซึ่งถือว่ าเป็ นผู้ท่ีมีประสบการณ์และวุฒิภาวะมากกว่ าจําเลยและคอยดู แล
ผลประโยชน์ของจําเลย ช่ วยพิจารณาผลได้ ผลเสียและสวัสดิภาพของจําเลยหากไม่ มีท่ีปรึ กษา
กฎหมายคอยช่ วยเหลือในคดี ซึ่งถือว่าเป็ นการกําหนดให้ มีผ้ ูท่ชี ่วยพิจารณาการตัดสินใจในการ
สละสิทธิดังกล่าวของเด็กและเยาวชนให้ รอบคอบมากยิ่งขึ้น
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การสละสิทธิในการที่จะได้ รับการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายของจําเลย แม้ ว่าจะได้ รับ
ความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยู่ด้วยแล้ วก็ตาม แต่
หากศาลพิจารณาแล้ วเห็นว่าการสละสิทธิดังกล่าว อาจเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์และสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน หรือที่ปรึกษากฎหมายยังมีความจําเป็ นในคดีอยู่ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายเป็ นผู้ท่มี ี
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ตั ว เด็ก หรื อ เยาวชนที่ก ระทํา ความผิ ด อยู่ จึ ง สมควรที่จ ะให้ ท่ีป รึ ก ษากฎหมาย
ช่ วยเหลือศาลในการเสนอแนะมาตรการและวิธีการแก้ ไขเยียวยาที่เหมาะสม หรือศาลพิจารณา
แล้ วเห็นว่ามีความจําเป็ นให้ ท่ปี รึกษากฎหมายติดตามความประพฤติของเด็กและเยาวชนภายหลัง
ศาลมีคาํ พิพากษา เป็ นต้ น ศาลก็สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั เด็กและเยาวชนได้ และ
ในกรณีท่จี าํ เลยได้ สละสิทธิการได้ รับแต่งตั้งที่ปรึกษาแล้ ว ต่อมาภายหลังเปลี่ยนใจไม่ต้องการสละ
สิทธิและต้ องการมีท่ปี รึกษากฎหมาย กรณีดังกล่าวผู้เขียนกําหนดให้ จาํ เลยสามารถที่จะกลับมา
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ที่ป รึ ก ษากฎหมายได้ อีก เนื่ อ งจาก หลั ก การแต่ ง ตั้ ง ที่ป รึ ก ษากฎหมายเป็ น
หลักประกันขั้นพื้นฐานและเป็ นความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal aid) ที่รัฐจําเป็ นต้ องสนับสนุน
และจัดหาให้ จาํ เลยที่เป็ นเด็กเสมอเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นสําคัญ

3. คุณสมบัติของทีป่ รึกษากฎหมายทีร่ ฐั แต่งตั้งให้กบั เด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ได้ บัญญัติให้ มี “ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่ งตั้ง” ในกรณีท่ีจาํ เลยที่เป็ นเด็กและ
เยาวชนไม่ มี ท่ีป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ไม่ ส ามารถจั ด หาที่ป รึ ก ษากฎหมายได้ ด้ ว ยตนเอง ทั้ง นี้
ข้ อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายการจดแจ้ ง
และลบชื่ อ ออกจากบั ญ ชี พ.ศ. 2556 กํา หนดให้ ท่ีป รึ ก ษากฎหมายที่ศ าลแต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ
(1) เป็ นผู้มีความพร้ อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาล
แต่งตั้ง
(2) ไม่เป็ นผู้เคยถูกตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกํากับดูแลที่
ปรึกษากฎหมายในเรื่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย และเสียหายแก่เกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ เกินกว่าหนึ่งครั้งภายในเวลาห้ าปี นับแต่วันจัดทําบัญชีท่ปี รึกษากฎหมายที่ศาล
แต่งตั้ง
3.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายที่รฐั แต่ งตั้งให้กบั
เด็กและเยาวชน
ประเด็น คุ ณ สมบั ติ ข องที่ ป รึ ก ษากฎหมายที่ ศ าลแต่ ง ตั้ ง นี้ พบว่ า ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายที่ศาลแต่ งตั้งบางท่านเป็ นผู้ ท่ีไม่ มีประสบการณ์ในการว่ าความหรื อปฏิบัติหน้ าที่ด้าน
กฎหมายมาก่ อ น จึ ง มี ป ระเด็น ปั ญ หาว่ า คุ ณ สมบั ติ ข องที่ป รึ ก ษากฎหมายที่ศ าลแต่ ง ตั้ ง จะมี
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ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่ วยเหลือหรือรักษาสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ตนมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ได้ มากน้ อยเพียงใด ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าคุณสมบัติดังกล่าวย่อมทําให้ เด็กและเยาวชน
เกิดความเสี่ยงที่จะเสียสิทธิและไม่ ไ ด้ รับความคุ้ มครองในคดีอย่ างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย เพราะการขาดประสบการณ์ในคดี อาจทําให้ ดาํ เนินการในกระบวนพิจารณาผิดพลาด
หรือดําเนิ นการได้ ล่าช้ า โดยเฉพาะในคดีท่ีมีอัตราโทษสูงหรือมีความยุ่ งยากซับซ้ อน เด็กและ
เยาวชนสมควรที่จะมีผ้ ูช่วยเหลือที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะช่วยเหลือในคดี
หากที่ปรึกษากฎหมายมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญไม่เพียงพออาจประสบปั ญหาในปฏิบัติ
หน้ าที่ เช่ น การร่ า งคํา ให้ การ คํา ร้ อง การอุ ท ธรณ์ หรื อ ฎี ก าผิ ด พลาดหรื อ ล่ า ช้ า การขาด
ประสบการณ์ในการประสานงาน การเจรจา หรือขาดวุฒิภาวะในการทํางาน จนอาจทําให้ เด็กและ
เยาวชนเสียสิทธิในคดีได้
3.2 แนวทางการพัฒ นาบทบัญ ญัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คุ ณ สมบัติ ข องที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายทีร่ ฐั แต่งตั้งให้กบั เด็กและเยาวชน
คุ ณ สมบั ติ ข องที่ป รึ ก ษากฎหมายที่ศ าลแต่ ง ตั้ ง สมควรแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายการจดแจ้ งและลบชื่อออก
จากบั ญ ชี พ.ศ. 2556 ข้ อ 32 ให้ ท่ีป รึ ก ษากฎหมายที่ศ าลแต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ คื อ มี
ประสบการณ์การทํางานในด้ านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้ าที่
ในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลอื่นๆ
คุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้ง สมควรจะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมให้
จะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานด้ า นกฎหมาย หรื อ ผ่ า นการดํา เนิ น คดี ใ นศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เนื่องจากจะทําให้ ท่ปี รึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ นประโยชน์แก่ตัวเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังทําให้ การปฏิบัติหน้ าที่ของที่
ปรึกษากฎหมายนั้นคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในมาตรฐานเดียวกันกับทนายความคุ้มครอง
สิทธิของลูกความของตน โดยเฉพาะในคดีท่มี ีอตั ราโทษสูงหรือมีความยุ่งยากซับซ้ อน สมควรที่จะ
มีท่ปี รึกษากฎหมายที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของที่
ปรึ ก ษากฎหมายที่ศ าลแต่ งตั้ ง ให้ มีค วามสามารถในการปฏิบั ติห น้ า ที่แ ละช่ ว ยเหลื อ เด็ก และ
เยาวชนในคดีได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

4. บทสรุป
สิทธิในการที่จะได้ รับการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐนั้นถือได้ ว่าเป็ นสิทธิท่สี าํ คัญ
ที่เด็กและเยาวชนสมควรจะได้ รับความคุ้มครองในคดีอาญา อันเป็ นการคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็ นสําคัญ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลที่ได้ บัญญัติรับรอง
สิทธิการมีท่ปี รึกษากฎหมายเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้ กับเด็กและ
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เยาวชน ตามพระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและครอบครั วกลางและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 นั้นยังมีปัญหาและกระทบต่อสิทธิของเด็กและเยาวชนหลายประการ จึงมี
ความจําเป็ นต้ องพัฒนาและแก้ ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเสียใหม่ และ
เพิ่มคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายให้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ มี
ความเหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน และบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด และเพื่อสวัสดิภาพและประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเป็ นสําคัญ
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