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บทคดัย่อ 

 องค์กรอยัการเป็นองค์กรที่มีบทบาทอนัสาํคัญย่ิงในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

โดยจะเป็นผู้ทาํหน้าที่กล่ันกรองคดี ฟ้องร้องและดาํเนินคดีในศาล นอกจากน้ันอยัการยังมีบทบาท

ในการเข้าร่วมคุ้มครองผู้เสยีหายที่เป็นเดก็ในช้ันสอบสวน จึงมีความจาํเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้

อาํนาจของอยัการและภาระความรับผดิชอบต่อการใช้อาํนาจ โดยมีแนวคิดของหลักการดาํเนินคดี

อาญาโดยรัฐซ่ึงเป็นหลักที่เน้นให้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกองค์กรต้องทาํหน้าที่ตรวจสอบ

ความจริงในคดีตั้งแต่เร่ิมต้นคดี และเพ่ือให้การดาํเนินคดีของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและได้รับความเช่ือถือศรัทธาจากสาธารณชน ในขณะที่ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแบ่งแยกการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีออกจากกันโดย

เดด็ขาด ซ่ึงมีผลเท่ากบัการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนออกจากอาํนาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการทําให้พนักงานอัยการไม่มีบทบาทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวน 

โดยเฉพาะการสอบสวนผู้เสยีหายที่เป็นเดก็น้ันพนักงานอยัการไม่มีบทบาทที่ชัดเจนในการเข้าไป

กาํกบัการสอบสวนผู้เสยีหายที่เป็นเดก็ ทาํให้ผู้เสยีหายที่เป็นเดก็ที่มีความอ่อนแอทางร่างกายและ

จิตใจไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเพียงพอ ส่งผลให้พยานหลักฐานที่ได้มาน้ันมีความ

คลาดเคล่ือนและอาจจะก่อให้เกดิปัญหาแก่เดก็ที่จะต้องถูกสอบปากคาํซํา้ซ้อน ซ่ึงจะเป็นการสร้าง

ความบอบชํา้ทางจิตใจแก่เดก็เป็นอย่างมาก จึงจาํเป็นต้องให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

การให้ความคุ้มครองทางด้านกฎหมาย อนัเป็นหลักประกนัต่อสทิธขิองเดก็ว่า จะไม่ถูกล่วงละเมิด

สทิธขิั้นพ้ืนฐานของตน โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นสาํคัญ 

 

1. บทนาํ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ
1
 ซ่ึงเป็นระบบที่เน้นให้

องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกองค์กรต้องทาํหน้าที่ตรวจสอบความจริงในคดีตั้งแต่เร่ิมต้นคดี 

                                                            

* นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ  คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
 

1
 จาก กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, (น. 66), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญู

ชน. ลิขสทิธิ์ 2555 โดยสาํนักพิมพ์วิญญูชน. 
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และเพ่ือให้การดาํเนินคดีของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย มีประสทิธิภาพและได้รับ

ความเช่ือถอืศรัทธาจากสาธารณชน
2
 กระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายจึงต้อง

ดาํเนินไปด้วยความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาจึงต้องมีเจ้าพนักงานในแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องในการใช้อาํนาจในแต่ละขั้นตอนที่ต้องมี

กฎหมายรองรับและบัญญัติไว้อย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการใช้อาํนาจโดยไม่ซํ้าซ้อนและ

สามารถใช้อาํนาจได้อย่างเตม็ที่ การกาํหนดอาํนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม

จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องกาํหนดให้ชัดเจนเพ่ืออาํนาจในการปฏบิัติการ โดยเฉพาะเร่ือง

เกี่ยวกับอาํนาจในการสอบสวน ถือเป็นอาํนาจที่มีความสาํคัญมากในกระบวนยุติธรรมทางอาญา 

ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาแบ่งแยกการสอบสวนและการฟ้องร้องออกจาก

กัน ซ่ึงกมี็ผลเท่ากับการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนออกจากอาํนาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการ ส่วนระบบการดําเนินคดีอาญาในต่างประเทศจะถือว่าการสอบสวนและการ

ฟ้องร้องคดีเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3
 ดังน้ันพนักงานอัยการของ

ประเทศเหล่าน้ันจึงเป็นผู้รับผิดชอบกาํกับดูแลการสอบสวนตั้งแต่เวลาเร่ิมต้นของคดีรวมทั้งมี

อาํนาจทาํการสอบสวนด้วยตนเองได้อกีด้วย 

เป้าหมายของการดาํเนินคดีอาญาคือการค้นหาความจริง และขณะเดียวกนัการค้นหา

ความจริงจะต้องเป็นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม    

โดยเฉพาะผู้เสยีหายที่เป็นเดก็ ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีผลกระทบต่อสทิธแิละเสรีภาพ

ของบุคคลโดยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นผู้เสยีหายหรือผู้ถูกกล่าวหา รูปแบบ

ของการดาํเนินคดีอาญาย่อมแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะการดาํเนินคดีอาญาทั่วไปกบัการดาํเนินคดี

อาญาของผู้เสียหายที่เป็นเด็ก เพราะเดก็เป็นบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองมากเป็นพิเศษ 

เน่ืองจากเดก็เป็นผู้ที่มีความอ่อนอายุ สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์การ

เรียนรู้รวมทั้งการถ่ายทอดข้อเทจ็จริงยังไม่สมบูรณ์เท่ากบัผู้ใหญ่ ทั้งน้ีเพ่ือให้กระบวนการยุติธรรม

สามารถค้นหาความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาํนวยความยุติธรรมให้แก่สังคมได้โดย

แท้จริง
4
 ดังน้ันจึงได้มีแนวคิดในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเดก็โดยประเทศไทยมีการ

บัญญัติรับรองว่าเดก็ควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่า

                                                            

 
2
 จาก การให้ถ้อยคาํของบุคคลในฐานะพยานในช้ันเจ้าพนักงาน: ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม,      

(น. 259), โดย อุดม รัฐอมฤต, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ลิขสทิธิ์ 2552 โดยสาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

3
 จาก การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา คู่มือกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, (น. 12-

13), โดย อทุยั อาทเิวช, 2555, กรุงเทพฯ: วี.เจ.พร้ินติ้ ง. ลิขสทิธิ์ 2555 โดยสาํนักพิมพ์วี.เจ.พร้ินติ้ ง. 

 
4
 จาก “กระบวนการยุติธรรมจะช่วยคุ้มครองสิทธิเดก็ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศได้

อย่างไร”, โดย เขมจุฑา สวุรรณจินดา, 2540, บทบัณฑติย์ 53 (4), น. 149. นิตยสารของเนติบัณฑติยสภา 

เจ้าของลิขสทิธิ์. 
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ด้วยสทิธเิดก็ ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) ในการกระทาํทั้งปวงที่

เกี่ยวกบัเดก็ ผลประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นสิ่งที่ต้องคาํนึงถงึเป็นลาํดับแรก 

เ ม่ือได้พิจารณาจากกระบวนการค้นหาความจริงในประเทศไทย แล้วพบว่า 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่ในการพิจารณาคดีช้ันสอบสวนสาํหรับเดก็ที่เป็นผู้เสียหาย

น้ัน พนักงานสอบสวนมีอาํนาจสอบสวนโดยอิสระและเดด็ขาด แม้ว่ากฎหมายจะกาํหนดให้มี

พนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วยในการสอบสวนกต็าม แต่พนักงานอัยการกไ็ม่อาจมีส่วนรับรู้ ในเร่ือง

การรวบรวมพยานหลักฐาน ถึงแม้ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการเป็นผู้มีหน้าที่ในการสั่งคดีและ   

ว่าความในศาลกต็าม แต่กไ็ม่มีอาํนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน คงมี

หน้าที่เพียงพิจารณาข้อเทจ็จริงไปตามสาํนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนได้จัดทาํขึ้ นเท่า  

น้ัน ระบบกฎหมายดังกล่าวทําให้พนักงานอัยการไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ

พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไว้น้ันได้ 

ตามหลักการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐน้ันถือว่ารัฐเป็นผู้เสยีหายและเจ้าพนักงานของรัฐ 

ผู้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินคดีอาญา คือ พนักงานอัยการ น่ันก็หมายความว่าพนักงานอัยการ          

เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาช้ันก่อนฟ้อง อันเป็นหลักเกณฑ์ของระบบอัยการที่        

สมบูรณ์
5
 กล่าวคือ ตามระบบอยัการที่สมบูรณถ์อืว่า การสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการดาํเนิน

คดีอาญากระบวนการเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ เจ้าพนักงานตาํรวจเป็นเพียงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่

ช่วยเหลือพนักงานอัยการ แต่การดําเนินคดีอาญาช้ันก่อนฟ้องในประเทศไทยที่ใช้ระบบการ

ดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐน้ัน ในทางปฏบิัติได้แยกความรับผิดชอบการดาํเนินคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวนออกจากการดาํเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ และการแยกความรับผิดชอบในทาง

ปฏบิัติเช่นน้ีเป็นการแยกที่ค่อนข้างจะเดด็ขาด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีแนวคิดว่าพนักงานอยัการในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่สั่งคดี จึงมี

ความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเข้าไปร่วมรู้ เหน็ด้วยในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน

ตั้งแต่เร่ิมต้นคดีโดยควรกาํหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้สอบสวนคดีน้ันเองและให้พนักงาน

สอบสวนเป็นผู้ช่วยพนักงานอยัการอกีช้ันหน่ึง เพ่ือที่จะได้รับรู้ถึงความถูกต้องของพยานหลักฐาน

และการปฏิบัติต่อผู้เสียหายอันเป็นสิ่งสาํคัญ โดยเฉพาะในการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับเดก็   

ที่ตกเป็นผู้เสยีหาย  

 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาก่อให้เกิดปัญหาในทางข้อกฎหมายและในทางปฏิบัติ เน่ือง

ด้วยความไม่ชัดเจนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ในการกาํหนด

บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการเข้าร่วมสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเดก็ซ่ึงกฎหมาย

ไม่ได้ให้อาํนาจแก่พนักงานอัยการเป็นผู้กาํหนดทิศทางในการสอบสวนหรือกาํกับการสอบสวน 

และปัญหาความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนที่ขาดการตรวจสอบจาก

องค์กรภายนอก รวมถงึปัญหาเกี่ยวกบัพนักงานอยัการที่ร่วมสอบสวนและพนักงานอยัการที่สั่งคดี

                                                            
5
 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (น. 66). เล่มเดิม. 
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เป็นคนละคนกันทาํให้ขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินคดีอาญา ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ประสงค์ให้การมีพนักงานอยัการเข้าร่วมการสอบสวนตั้งแต่เร่ิมต้นคดีเพ่ือสามารถทาํให้พนักงาน

อัยการเข้าใจรูปคดี และสามารถพิจารณาสั่งคดีได้อย่างรวดเร็ว มีความต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอํานวยความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพ่ือคํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นสาํคัญ 

 

2. แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิเด็ก 

 2.1 วิวฒันาการเกีย่วกบัองคก์รอยัการในกระบวนการยติุธรรม 

 อัยการถือกาํเนิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส
6
 ซ่ึงเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวล

กฎหมาย ต่อมาจึงมีการนําแนวคิดน้ีไปใช้ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย จนกลายเป็น

ต้นแบบของระบบองค์กรอัยการทั่วโลก ภายหลังการปฏวัิติฝร่ังเศสเม่ือปลายศตวรรษที่ 18 การ

ก่อตั้งองค์กรอัยการขึ้นเป็นผลพวงของความไม่เป็นธรรมในกระบวนการสอบสวน ฟ้องร้อง และ

การตัดสินคดีอาญาในฝร่ังเศสก่อนการปฏิวัติ ซ่ึงดําเนินการโดยองค์กรเดียวที่ทาํหน้าที่ทั้ง

สอบสวน ฟ้องร้อง และตัดสนิคดีอาญา ทาํให้เกดิการใช้อาํนาจโดยไม่ชอบธรรมและการใช้อาํนาจ

รัฐในการลงโทษทางอาญาอย่างปราศจากหลักเกณฑ์และไม่เป็นธรรม เป็นสาเหตุสาํคัญประการ

หน่ึงที่นาํมาสู่การปฏวัิติใหญ่ในฝร่ังเศสในที่สดุ 

 การจัดตั้งองค์กรอัยการในประเทศไทย เกิดจากแนวความคิดในการปฏิรูปกฎหมาย

และระบบการศาลยุติธรรมของประเทศไทย เดิมใช้ระบบที่ล้าสมัยและไม่เป็นที่ยอมรับในการ

อาํนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพจากชาวตะวันตกที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยในช่วงเวลา

น้ันโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเป็นมหาอาํนาจล่าอาณานิคมที่ต้องการยึดประเทศไทย

เป็นเมืองขึ้น เร่ิมด้วยการบังคับให้ไทยยอมรับสทิธิสภาพทางศาลฝร่ังเศส ส่งผลให้คดีที่เกี่ยวข้อง

กับคนในบังคับและผลประโยชน์ของฝร่ังเศสต้องขึ้ นศาลฝร่ังเศส ทาํให้ไทยต้องแก้ระบบการ

ดาํเนินคดีโดยการตั้งองค์กรอยัการขึ้นมาเพ่ือทาํหน้าที่ดาํเนินคดีแทนรัฐ จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การก่อตั้งองค์กรอยัการเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย และการก่อตั้งองค์กรอยัการถือเป็นการแยก

อาํนาจการฟ้องร้องคดีออกจากอาํนาจตุลาการในทาํนองเดียวกบันานาอารยประเทศ
7
 

 2.2 บทบาทและอํานาจหนา้ทีข่องพนกังานอยัการในการดําเนนิคดีอาญา 

 ในประเทศไทย องค์กรอยัการและพนักงานอยัการมีบทบาทสาํคัญย่ิงในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice process) พนักงานอยัการเป็นผู้มีอาํนาจหน้าที่ในการบังคับ

ใช้กฎหมายเป็นผู้อาํนวยความยุติธรรม (The administrator of justice) ในฐานะทนายแผ่นดิน ซ่ึง

                                                            
6
 จาก อัยการกับกระบวนการยุติธรรม, โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2539, บทบัณฑติย์ 52 (4),     

น. 137. นิตยสารของเนติบัณฑติยสภา เจ้าของลิขสทิธิ์.      

7
 จาก การบริหารกระบวนการยุติธรรม, (น. 80), โดย กุลพล พลวัน, 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

ลิขสทิธิ์ 2544 โดยสาํนักพิมพ์นิติธรรม. 

161



มีหน้าที่ในการออกคาํสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมตลอดจนถึงการดาํเนินคดีใน

ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา รวมทั้งศาลต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และเน่ืองจาก

พนักงานอัยการเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่กึ่งกลางระหว่างพนักงานสอบสวนและศาล โดยเหตุน้ีเอง  

จึงมีผู้เปรียบเทียบว่าพนักงานอัยการเปรียบเสมือนผู้คุมจุดยุทธศาสตร์ (Hold a strategic 

position) ในทางคดีเพราะคดีทั้งหมดจะต้องผ่านมาจากพนักงานอยัการ พนักงานอยัการนอกจาก

จะเป็นผู้อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาแล้วยังมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการรักษา

ผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสทิธเิสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การร่วมมือระหว่าง

ประเทศในทางอาญาและมีหน้าที่อื่นๆ อกีมากมายหลายประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
8
 เหน็ได้

ว่าองค์กรอัยการเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่มีความสาํคัญอย่างย่ิงที่มีบทบาทในการ

อาํนวยความยุติธรรมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกาํหนด 

 2.3 แนวคิดในการคุม้ครองสิทธิเด็ก 

 แนวความคิด police power เป็นแนวความคิดในกฎหมายมหาชน (Public law) ถือ

ว่ารัฐมีอาํนาจชนิดหน่ึง เรียกว่า police power หรืออาํนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

รัฐ ซ่ึงเดิมอาํนาจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอาํนาจพระมหากษัตริย์ ศาลสูงสหรัฐเคยให้คาํจาํกัดความ

อํานาจรัฐเช่นน้ีว่า หมายถึงอํานาจในทางสาธารณสุข จัดให้ราษฎรมีสวัสดิภาพ มีศีลธรรม          

มีสวัสดิการ หรือความเป็นอยู่ที่ดี ซ่ึงกล่าวโดยสรุปกค็ือ อาํนาจปกครองราษฎรให้มีความสุข

น่ันเอง
9
 แนวความคิด police power ถือว่ารัฐมีอาํนาจเตม็บริบูรณ์ที่จะปกป้องพลเมืองของรัฐให้

พ้นภัยอนัตรายจากบุคคล ซ่ึงกระทาํความผดิ หรือเป็นภัยต่อสงัคม ฉะน้ันรัฐจึงถอืความชอบธรรม

ที่จะเข้าไปแทรกแซงสถาบันครอบครัว เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เด็ก ซ่ึงเป็นพลเมืองของตน

เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคม หากสถาบันครอบครัวซ่ึงมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล

ปกป้องเดก็ทาํหน้าที่บกพร่อง 

 แนวความคิด parens  patriae เร่ิมจากกฎหมายองักฤษ (Common law) ซ่ึงถือว่า

กษัตริย์เป็นบิดาของประเทศ (The king as “Father of the country”) โดยกษัตริย์จะให้อาํนาจ 

Chancellor ในการคุ้มครองเดก็ทั้งหมดในอาณาจักรของพระองค์อาํนาจดังกล่าวถูกจาํกดัเฉพาะ

ในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเดก็ในปัจจุบันหรืออนาคตที่ถูกคุกคามความปลอดภัย ซ่ึงเหตุผล

ของการใช้อาํนาจรัฐดังกล่าวน้ัน เน่ืองมาจากผู้ปกครองรัฐต้องการช่วยเหลือพลเมือง ซ่ึงไม่

                                                            
8
 จาก “กรมอัยการ: การปฏรูิปโครงสร้างและระบบงาน” โดย คณิต ณ นคร, 2555, วารสาร

อยัการ, น. 46-54. นิตยสารสาํนักงานอยัการสงูสดุ เจ้าของลิขสทิธิ์. 

9
 จาก การคุ้มครองเดก็และเยาวชนในกรณีที่ตกเป็นผู้เสียหายในความผิดอาญา: ศึกษาอาํนาจ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานภายใต้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), (น. 42), โดย อุ้มพร คาํพิทกัษ์, 2540, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ลิขสทิธิ์ 2540 โดยจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
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สามารถจะดูแลอารักขาตนเอง เน่ืองจากอายุหรือความสามารถด้านจิตใจ ในปัจจุบันความมุ่ง

หมายของแนวความคิด  parens  patriae กเ็ป็นเช่นเดียวกบัในอดีต คือถือว่ารัฐมีอาํนาจพิเศษใน

ฐานะที่เป็นบิดา มารดาของประเทศชาติที่จะปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ให้พ้นจากภยันตราย หรือ

ความเสยีหายอย่างใดและจะช่วยเหลือให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ ดังน้ันหน้าที่

ของรัฐในฐานะที่เป็นบิดา มารดาของประเทศชาติเป็นการแสดงแนวความคิดที่ว่า รัฐสามารถเข้า

แทรกแซงสถาบันครอบครัว เม่ือบิดา มารดาปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่มีต่อเดก็และ

สงัคมบกพร่องหรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ 

 2.4 แนวคิดและเหตุผลของการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน

คดีอาญา 

 เหตุผลด้านหลักกฎหมายอนัเป็นที่มาของการให้ความคุ้มครองการสอบปากคาํเดก็ มี

รากฐานจากแนวความคิดของการให้ความคุ้มครองสทิธเิดก็ในการแสดงความคิดเหน็ของตน ตาม

อนุสญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็ ค.ศ. 1989 ข้อ 12 ที่ว่า รัฐภาคีจะประกนัแก่เดก็ที่สามารถมีความ

คิดเห็นเป็นของตนเองได้แล้ว ซ่ึงสิทธิที่จะแสดงความคิดเหน็เหล่าน้ันโดยเสรีในทุกๆ เร่ืองที่มี

ผลกระทบต่อเดก็ ทั้งน้ีความเห็นดังกล่าวของเดก็จะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และ 

วุฒิภาวะของเดก็น้ันและเพ่ือความมุ่งประสงค์น้ีเดก็จะได้รับโดยเฉพาะอย่างย่ิงโอกาสที่จะมีสิทธ ิ 

มีเสียงในกระบวนการยุติธรรมและทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเดก็ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรือโดยผ่านทางผู้แทนหรือองค์กรที่เหมาะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติตาม

กฎหมายภายใน ซ่ึงถือเป็นการให้หลักประกันแก่เดก็ที่มีความคิดเหน็เป็นของตนเองได้แล้ว มี

สทิธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ของตน โดยเฉพาะกับกระบวนการยุติธรรมที่มีผลกระทบ

ต่อเดก็ 

 

3. กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกบับทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครอง

ผูเ้สียหายทีเ่ป็นเด็ก 

 3.1 ประเทศฝรัง่เศส 

 ระบบการดาํเนินคดีอาญาของประเทศฝร่ังเศสน้ัน ไม่ได้มีแนวคิดในการแบ่งแยกการ

สอบสวนออกจากการฟ้องร้องคดีอย่างเช่นในระบบกฎหมายไทย หลักการดาํเนินคดีอาญาใน

ประเทศฝร่ังเศสถือว่าผู้มีอาํนาจในการสอบสวนและฟ้องคดีอาญาคือ พนักงานอยัการ ซ่ึงเป็นไป

ตามหลักการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐอย่างแท้จริง
10

 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 706-48 บัญญัติถึง วิธีการ

สอบสวนจะกระทาํแตกต่างจากการสอบสวนทั่วไป ซ่ึงจะใช้วิธีพิเศษสาํหรับการกระทาํความผิด

                                                            
10

 จาก “อยัการฝร่ังเศส” ในรวมบทความกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาฝร่ังเศส, (น.192), 

โดย อทุยั อาทเิวช, 2557, กรุงเทพฯ: วี.เจ.พร้ินติ้ ง. ลิขสทิธิ์ 2557 โดยสาํนักพิมพ์วี.เจ.พร้ินติ้ ง. 

163



ทางเพศและการคุ้มครองเดก็ที่ตกเป็นเหย่ือ ซ่ึงอัยการแห่งสาธารณรัฐและผู้พิพากษาไต่สวนจะ

เป็นผู้ทาํการสอบสวน โดยจะต้องคาํนึงถึงพฤติการณ์ของเดก็ที่ตกเป็นเหย่ือของการกระทาํผิด ซ่ึง

เดก็ที่ตกเป็นเหย่ือของการกระทาํความผิดอาญาน้ันจะต้องได้รับความเห็นจากผู้เช่ียวชาญทาง

การแพทย์และนักจิตวิทยาก่อนเพ่ือประเมินลักษณะและขอบเขตของอันตราย  ที่เดก็ได้รับเพ่ือ

การดูแลรักษาที่เหมาะสม อัยการแห่งสาธารณรัฐหรือผู้พิพากษาไต่สวนจะแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้ นมาเพ่ือปกป้องดูแลผลประโยชน์ของเดก็ที่ตกเป็นเหย่ือด้วย โดยการไต่สวนน้ันจะใช้วิธีการ

บันทกึภาพและเสียงภายใต้ความยินยอมของเดก็และผู้แทนทางกฎหมายของเดก็ หรืออาจจะทาํ

การบันทกึภาพและเสยีงได้โดยวิธกีารร้องขอจากเดก็หรือผู้แทนทางกฎหมายของเขา  

 3.2 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี

 ใช้หลักการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐอย่างเคร่งครัด แต่กเ็ปิดโอกาสให้ผู้เสียหายฟ้อง

คดีอาญาได้บ้างในบางฐานความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการ

ดาํเนินการสบืสวนสอบสวนคดีอาญาพนักงานอยัการเองหรืออาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานตาํรวจ

ทาํการสืบสวนแทนได้ ข้อเทจ็จริงที่ได้มาจากการสืบสวนถือเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่      

จะต้องสืบสวนสอบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริงทั้งหมด เพราะพนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่  

อย่างมีภาวะวิสยั หรือเที่ยงธรรม และเป็นกลาง
11

 

 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาเยอรมัน มีการให้ความคุ้มครองเดก็ที่ตกเป็น

ผู้เสยีหายตาม มาตรา 58a คือ การสอบสวนเดก็หรือพยานอาจบันทกึปากคาํบนสื่อบันทกึภาพ

และเสยีงได้ หากปรากฏว่ามีเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี และได้รับบาดเจบ็อนัเป็นผลมาจากการกระทาํ

ความผิดทางอาญา หรือหากเกรงว่าจะไม่สามารถไต่สวนเดก็ระหว่างการพิจารณาคดีได้ หรือหาก

มีความจาํเป็นต้องมีการบันทกึการไต่สวนน้ันเพ่ือการตรวจสอบความจริงและการใช้วิธีการบันทกึ

ทางสื่อภาพและเสยีงจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะในการฟ้องคดีอาญา และภายใต้ของเขตของ

การบันทกึดังกล่าวน้ันต้องมีความจาํเป็นเพ่ือให้มีการตรวจสอบความจริง 

 3.3 ประเทศญีปุ่่น 

 ใช้หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ กล่าวคือ เฉพาะพนักงานอัยการเท่าน้ันเป็นผู้มี

อาํนาจฟ้องคดีอาญา  ผู้เสยีหายจะฟ้องคดีอาญาเองไม่ได้ซ่ึงเป็นระบบผูกขาดอาํนาจการฟ้องคดี 

เช่นเดียวกับกฎหมายในประเทศฝร่ังเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทาํให้พนักงานอัยการ

ญ่ีปุ่นมีอาํนาจเฉพาะ (Exclusive power) กล่าวคือ การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐน้ัน พนักงานอยัการ

เป็นผู้กระทาํ ซ่ึงกห็มายความว่า พนักงานอัยการซ่ึงเป็นข้าราชการน้ันเป็นตัวแทนของประเทศ 

และพนักงานอัยการเท่าน้ันเป็นผู้รับผิดชอบในการฟ้องร้องซ่ึงเรียกหลักการเช่นน้ีว่า หลักการ

                                                            
11

 จาก “ขั้นตอนการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาเยอรมัน” โดย สรุสทิธิ์         

แสงวิโรจน์พัฒน์, 2551, ดุลพาห 1 (45) น.190. นิตยสารกระทรวงยุติธรรม เจ้าของลิขสทิธิ์. 
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ผูกขาดการฟ้องร้อง ซ่ึงทั้งสองหลักการดังกล่าวในประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ จึง

เรียกได้ว่า หลักอาํนาจเฉพาะในการฟ้องของพนักงานอยัการ
12

  

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญ่ีปุ่น มาตรา 157-3 และมาตรา 157-4 

บัญญัติวิธีการสอบสวนผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก จะต้องกระทาํโดยได้รับความเห็นของ

พนักงานอัยการและที่ปรึกษาของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเดก็และจะต้องคาํนึงถึงลักษณะของ

อาชญากรรม อายุของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเดก็ สภาพทางร่างกายและจิตใจ ความสัมพันธ์

รวมถึงพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาหรือพฤติการณ์อื่นๆที่ส่งผลให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเดก็มี

ความรู้สกึกดดันทางด้านจิตใจในขณะที่มีการถามปากคาํและการสอบสวนผู้เสียหายหรือพยานที่

เป็นเดก็จะต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสาํหรับผู้เสยีหายหรือพยานที่เป็นเดก็ รวมถงึการสอบสวน

ของผู้เสยีหายหรือพยานที่เป็นเดก็น้ันอาจใช้อปุกรณใ์นการสื่อสารโดยการส่งภาพและเสยีง 

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 จากบทบัญญัติข้างต้นน้ันมีปัญหาทางกฎหมายที่นํามาสู่การศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาในวิทยานิพนธฉ์บับน้ี ดังต่อไปน้ี คือ 

 ประการที่หน่ึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง       

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแยกการสอบสวนฟ้องร้องออกจากกันโดยเด็ดขาด พนักงานสอบสวนจึงมี   

อิสระจากพนักงานอัยการ พนักงานอัยการกไ็ม่สามารถกาํหนดทิศทางในการสอบสวนได้ ซ่ึง

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวถือว่ายังไม่เอื้ออาํนวยต่อการให้พนักงานอัยการเข้าไปคุ้มครอง

ผู้เสียหายที่ เป็นเด็กในช้ันสอบสวนได้อย่างเต็มที่ เน่ืองด้วยการเข้าร่วมในการสอบปากคํา

ผู้เสยีหายที่เป็นเดก็ของพนักงานอยัการน้ัน กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อาํนาจแก่พนักงานอยัการใน

การที่จะมีอาํนาจในการออกคาํสั่งหรือกาํหนดทศิทางให้พนักงานสอบสวนปฏบิัติตาม จะเหน็ได้ว่า

ความไม่ชัดเจนของกฎหมายในการให้อาํนาจแก่พนักงานอยัการดังกล่าวย่อมก่อให้เกดิปัญหาแก่

เดก็ที่จะต้องถูกสอบปากคาํซํา้ซ้อน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความบอบชํา้ทางจิตใจให้แก่เดก็เป็นอย่าง

มาก 

 ดังน้ัน แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในประเด็นน้ีได้ ก็คือ ในเร่ืองการสอบปากคํา

ผู้เสียหายที่เป็นเดก็น้ัน ควรจะกาํหนดบทบาทของพนักงานอัยการให้มีอาํนาจในการกาํกับการ

สอบสวนด้วยตนเองหรือมีอาํนาจในการออกคาํสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏบิัติตามคาํสั่งได้ ทั้งน้ี

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยคาํนึงถงึประโยชน์อนัสงูสดุของเดก็เป็นสาํคัญ 

 ประการที่สอง ปัญหาความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคห้า ที่ไม่อาจรอนักจิตวิทยา 

หรือนักสงัคมสงเคราะห์ บุคคลที่เดก็ร้องขอ และพนักงานอยัการเข้าร่วมในการถามปากคาํพร้อม

                                                            
12

 จาก “อยัการญ่ีปุ่น” โดย ศิระ บุญภินนท,์ (2541), บทบัณฑติย์ 54 (4), น. 12. นิตยสารเนติ

บัณฑติยสภา เจ้าของลิขสทิธิ์. 
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กันได้น้ันเหน็ว่าเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากกว่าที่จะคุ้มครองสิทธิ

เดก็ ซ่ึงการอ้างเหตุจาํเป็นเร่งด่วนน้ันไม่ได้มีการกาํหนดไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นไรถือเป็นเหตุ

จาํเป็นเร่งด่วน จึงเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนโดยลาํพังและไม่มีหลักเกณฑก์ารตรวจสอบ

จากองค์กรภายนอก อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายที่เป็นเด็ก และอาจจะ

ก่อให้เกดิปัญหาแก่เดก็ที่จะต้องถูกสอบปากคาํซํา้ซ้อน ซ่ึงเป็นการสร้างความบอบชํา้ทางจิตใจแก่

เดก็ 

 ดังน้ัน แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในประเดน็น้ีได้ กค็ือ เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคห้า ในกรณีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบปากคําได้ หมายถึงเฉพาะบุคคลที่เด็กร้องขอเท่าน้ัน และควร

กาํหนดให้พนักงานอยัการเข้ามาตรวจสอบในกรณเีหตุจาํเป็นเร่งด่วนดังกล่าวด้วย 
 ประการที่สาม กรณีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการดาํเนินคดีของสาํนักงานอัยการสูงสุด 

ว่าด้วยการคุ้มครองเดก็ในคดีอาญา พ.ศ. 2543 หมวด 4 การคุ้มครองเดก็ในช้ันพนักงานอยัการ 

ข้อ 16 ไม่มีข้อกาํหนดให้พนักงานอยัการที่เข้าร่วมการสอบสวนจะต้องเป็นคนเดียวกับพนักงาน

อยัการที่พิจารณาสั่งคดี ทาํให้เกิดปัญหาขาดความต่อเน่ืองของการดาํเนินคดีอาญา ส่งผลให้การ

พิจารณาคดีเกดิความล่าช้าหรือพยานหลักฐานที่ได้มาอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงต้องมีคาํสั่งให้

มีการสอบสวนเพ่ิมเติม ทาํให้ผู้เสียหายที่เป็นเด็กไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ

ยุติธรรมตามสมควร เพราะเดก็อาจจะต้องถูกสอบปากคาํซํา้ซ้อน จากกรณีพนักงานอยัการที่เข้า

ไปร่วมสอบสวนกบัพนักงานอยัการที่เป็นผู้รับผดิชอบสาํนวนพิจารณาสั่งคดีเป็นคนละคนกนัทาํให้

ไม่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การพิจารณาคดีกย่็อมผิดพลาดได้โดยง่าย การที่กฎหมายกาํหนดให้

พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเดก็น้ันกเ็พ่ือให้พนักงานอัยการเข้าไปคุ้มครอง

สทิธขิองผู้เสยีหายที่เป็นเดก็โดยตรง เพ่ือสามารถทาํให้พนักงานอยัการเข้าใจรูปคดี และสามารถ

พิจารณาสั่งคดีได้อย่างรวดเรว็ ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

 ดังน้ัน แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในประเดน็น้ีได้ กค็ือ เห็นควรกาํหนดให้พนักงาน

อัยการที่เข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานอัยการที่รับผิดชอบสาํนวนพิจารณาสั่งคดีจะต้องเป็นคน

เดียวกันเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการดาํเนินคดีอาญามากกว่าที่ต่างคนต่างทาํ และเพ่ือให้เกิด

ความต่อเน่ืองของการดาํเนินคดีอาญา และเพ่ือเพ่ิมบทบาทของพนักงานอยัการให้มีความชัดเจน

มากย่ิงขึ้ น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอาํนวยความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพ่ือ

คาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นสาํคัญ 
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