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บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญของปญหาวิจัย
เด็กเปนวัยที่ออนแอทั้งดานรางกายและจิตใจ ขาดประสบการณ และยังไมสามารถ
คุมครองตนเองไดอยางเต็มที่ สิ่งเหลานี้จึงเปนแรงผลักดันใหมีการรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กโดย
องคการสหประชาชาติเพื่อเปนหลักประกันและใหความคุมครองแกเด็ก ซึ่งอนุสัญญานี้ถือวาเปน เสา
หลักแหงสิทธิเด็ก โดยประเทศไทยไดใหความสําคัญและไดลงนามเปนภาคีแลว เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2535 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดใหความสําคัญแกเด็ก โดยได
กําหนดสิทธิที่เด็กควรจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายในดานตาง ๆ ไวหลายประการ แตเนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยูในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาล สําหรับเด็กที่เปน
ผูเสียหาย หรือตกเปนเหยื่อของการถูกกระทําทารุณกรรมตาง ๆ ที่ใชอยูในอดีตไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
ตอเด็ก และยังไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กผูซึ่งสมควรไดรับการพิทักษ
ปกปองดูแลเปนพิเศษไดอยางสมบูรณเทาที่ควร โดยแตเดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคําเด็กในฐานะตาง ๆ เชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูใหญ แตเนื่อง
จากเด็กนั้นมีสภาพความแตกตางจากผูใหญทั้งดานรางกายและจิตใจ สติปญญา และอารมณ
ประกอบกับพนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในดานจิตวิทยาเด็กไมเพียงพอ ดังนั้น การปฏิบัติตอ
เด็กในการสอบปากคําเชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูใหญ จึงสงผลกระทบตอจิตใจของเด็กและสงผลให
การสอบสวนเพื่อคนหาความจริงคลาดเคลื่อนไป และสําหรับการสืบพยานในชั้นศาลนั้น นอกจากเด็ก
จะตองเผชิญหนากับจําเลยในหองพิจารณาและตอบคําถามซ้ํากับในชั้นสอบสวนเสมือนหนึ่งตองตก
เปนเหยื่อซ้ําอีกครั้งหนึ่ง และคําถามที่ใชถามเด็กยังอาจเปนคําถามตอกย้ําจิตใจของเด็กซึ่งบอบช้ําให
เลวรายยิ่งขึ้น และสงผลใหขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบพยานคลาดเคลื่อนไปเชนกัน
เพื่อใหความ
คุมครองและปองกันความเสียหายตอจิตใจของเด็กในการคนหาความจริงในคดีอาญา รัฐสภาจึงได
แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดวิธีการในการสอบสวนเด็กมีอายุ
ไมเกินสิบแปดป ทั้งในฐานะที่เด็กเปนผูตองหา ผูเสียหาย พยาน วาจะตองมีบุคคลที่เขารวมในการ
สอบสวน โดยประกอบดวย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
ทนายความ หรือบุคคลที่เด็กรองขอตอพนักงานสอบสวนใหอยูดวยในการสอบสวน โดยใหจัด สถานที่
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ที่เปนสัดสวนโดยเฉพาะ และในการสอบสวนตองบันทึกภาพและเสียงในขณะที่ทําการ สอบสวนไว
ดวย โดยกฎหมายฉบับดังกลาวใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 1 ปนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2543 เปนตนไป
ซึ่ ง ตามเจตนารมณ ข องกฎหมายดั ง กล า วที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยให มี บุ ค ลากร
ดังกลาวขางตนเขารวมในการสอบสวนดวยนั้น ก็เพื่อใหความคุมครองและปองกันความเสียหายตอ
จิตใจของเด็กทุกฐานะในการคนหาความจริงในคดีอาญา
เพื่อนําความขอความจริงที่ไมบิดเบือน
ดังกลาวนําขึ้นสูการพิจารณาในชั้นศาลตอไป เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย แตในทางปฏิบัติแม
กฎหมายฉบับนี้จะไดบังคับใชมาระยะหนึ่งแลวก็ตาม
ในการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายดังกลาวขางตนนั้น
ยังมีปญหาและอุปสรรคดานความพรอมอีกมากมาย
ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.ปญหาและอุปสรรคในดานสถานที่และอุปกรณ
2.ปญหาและอุปสรรคในดานทักษะและความพรอมของบุคลากร
3.ปญหาและอุปสรรคในดานความรวมมือกันแบบสหวิชาชีพ
4.ปญหาและอุปสรรคในดานทัศนคติของบุคลากรตางหนวยงานกัน
5.ปญหาและอุปสรรคในดานการปฏิบัติตามขอกฎหมาย
6.ปญหาในการเดินทางและยานพาหนะ
7.ปญหาชวงเวลาในการปฏิบัติงานของแตละฝาย
8.ปญหาการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
9.ปญหาคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทราบทัศนคติของบุคลากรที่
เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ
นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห ที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการ สอบสวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 นี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนประโยชนในการที่จะแกไข
ปญหาขอขัดของตางๆ
และเพื่อไดวิธีการเหมาะสมและชัดเจนเพื่อที่จะใหการบังคับใชกฎหมาย
ดั ง กล า วมี ค วามสมบู ร ณ เ พื่ อ ประโยชน ใ นการคุ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ในทุ ก ฐานะตามเจตนารมณ ข อง
กฎหมายดังกลาวตอไป
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
ในการศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 มีวัตถุประสงคอยู 5 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในคดีอาญา
2. เพื่อทราบถึงภูมิหลังของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในคดีอาญา
3. เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
4. เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและชัดเจนในการสอบสวนเด็กใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
5. เพื่อทราบถึงแนวความคิดที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กให
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของประเทศไทย
3. ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุมประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครอันไดแกบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542 อันประกอบดวย เจาหนาที่
ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวน โดยจะทําการศึกษาจากกลุมประชากร
ที่เปนพนักงานสอบสวน ระดับ สัญญาบัตร 1 สัญญาบัตร 2 และสัญญาบัตร 3 ที่ปฏิบัติหนาที่
ประจําสถานีตํารวจนครบาล จํานวน 60 คน
2. พนักงานอัยการ จะทําการศึกษาพนักงานอัยการที่ประจําอยูที่สํานักงานอัยการ
สูงสุด จํานวน 50 คน
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3. ทนายความ
จะทําการศึกษาจากทนายความที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทนายความ จํานวน 60 คน
4. นักจิตวิทยาที่สังกัดโรงพยาบาลที่สังกัดในกระทรวงสาธารณสุข
และองคกร
เอกชนที่ผานการอบรมและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม
และนักสังคมสงเคราะหที่สังกัดกอง
คุมครองสวัสดิภาพเด็ก สถานแรกรับเด็กหญิงบานพญาไท บานพักเด็กและครอบครัวภายในสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี กรมประชาสงเคราะห
และองคกรเอกชนที่ผานการอบรมและขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม รวมจํานวน 80 คน
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
2. เพื่อทราบถึงภูมิหลังของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในคดีอาญา
3. เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
4. เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและชัดเจนในการสอบสวนเด็กใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
5. เพื่อทราบถึงแนวความคิดที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กให
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542” ไดนําแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชประกอบ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสรางความชัดเจนสําหรับกรอบการวิจัย มีดังตอไปนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม
1.1 นิยามความหมายของคําวา “เด็ก” และ “เยาวชน” ตามกฎหมาย
1.2 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the
child)
1.3 สาระสําคัญของสิทธิเด็กในอนุสัญญา
1.4 มาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตาม
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวน
3.แนวคิดและเหตุผลของมาตรการคุมครองเด็กในการสอบปากคํา
4.แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะใชบังคับในการสอบปากคําเด็กที่มีอายุไมเกิน 18 ป
5.ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
6.แนวคิดของสังคมที่มีตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
7.ทฤษฎีทางทัศนคติ
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1.แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม
1.1 นิยามความหมายของคําวา “เด็ก” และ “เยาวชน”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปพุทธศักราช 2525 นิยามคําวา “เด็ก”
หมายถึง ผูที่มีอายุไมเกิน 14 ปบริบูรณ
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534 นิยามคําวา “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปแตไมถึง 14 ปบริบูรณ และ
“เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินกวา 14 ปบริบูรณแตไมเกิน 18 ปบริบูรณ
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
20) พุทธศักราช 2542 ในการถามปากคําเด็กในคดีอาญาและการสืบพยานเด็ก ในฐานะผูเสียหาย
ผูตองหา พยาน โดยกําหนดอายุไมเกิน 18 ป
1.2 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the child)
(เธียรไท รอดครุฑธา , 2543)
ในอดีต แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในระดับนานาชาตินั้น ไดเริ่มมีขึ้นตั้งแต
ครั้งที่มีปฏิญญาเจนีวา พ.ศ.2467 (Geneva Declaration of 1924) ซึ่งรางขึ้นโดยสหภาพระหวาง
ประเทศเพื่อกองทุนชวยเหลือเด็ก (Save the Children Fund International Union) และไดรับการนํา
เขาสูการพิจารณาภายในกรอบของสันนิบาตชาติ (League of Nations) จนกระทั่งในปตอ ๆ มาก็
ขยายออก
จนกลายเปนพื้นฐานของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเยาวชน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ.2502 ซึ่งสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดมีมติเปนเอกฉันทยอมรับและออกประกาศชี้แจง
เรื่องสิทธิซึ่งเด็กทุกคนพึงไดรับ โดยไมมีการยกเวนแตประการใดตามขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งนี้
เพื่อใหเด็กพึงมีชีวิตวัยเยาวที่เปนสุขทั้งตอตนเองและตอสังคมที่ตนอาศัยอยูดวย อยางไรก็ดี แมวา
ปฏิญญาเจนีวา พ.ศ.2467 (1924) จะไดวางหลักการหาประการสําหรับสวัสดิภาพและการคุมครอง
พิทักษเด็ก และไดรับการทบทวนเพิ่มเติมในป พ.ศ.2491 จนกลายเปนหลักการพื้นฐานสิบประการใน
ปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ.2502 (1959) ก็ตาม แตการใหความคุมครองพิทักษสิทธิเด็กก็คงเปน
เพียงพันธกรณีทางกฎหมายอยางออน (Soft Law) เทานั้น ซึ่งหมายถึงวา สถานะทางกฎหมายของ
ปฏิญญาดังกลาวมี คําบังคับทางกฎหมายอยางออน (Soft Law) เทานั้น ซึ่งหมายถึงวา สถานะทาง
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กฎหมายของปฏิญญาดังกลาวมีคําบังคับทางกฎหมายนอยมาก กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ปฏิญญา
ดังกลาวมีลักษณะเปนเพียง คําประกาศหลักการทั่วไปที่ประเทศตาง ๆ ยอมรับ แตไมกําหนดขอ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติตาม โดยเหตุนี้ แมรัฐตาง ๆ จะไดใหการสนับสนุนปฏิญญาเชนวานี้ดวยการ
แสดงออกทางวาจา หรือลายลักษณอักษรในหลักการกวาง ๆ ก็ตาม ก็หามีผลทางกฎหมายใหรัฐที่
สนับสนุนหลักการดังกลาวจําตองปฏิบัติใหเกิดผลในประเทศของตนไม จึงมักปรากฏวามีการละเมิด
สิทธิเด็กและมีการใหความคุมครองพิทักษเด็กอยางผิวเผินเทานั้นในหลายรัฐ
ดังนั้น ความจําเปนที่จะตองคุมครองพิทักษสิทธิเด็กอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่
สิทธิเด็กเปนสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ดวย จึงเปนสิ่งที่เรงดวนและไมอาจหลีกเลี่ยงได แมวาจะ
มีทั้งปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ.2502 (1959) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491
(1948) และขอสัญญาระหวางประเทศตาง ๆ (The International Covenants) เกี่ยวกับการใหความ
คุมครองสิทธิมนุษยชนอีก 2 ฉบับ ซึ่งไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม พ.ศ.2509 (1966) คือ ขอสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒน
ธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2519 (1976) และขอสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมือง และทาง
การเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ.2519 (1976) พรอมทั้งเอกสารอื่น ๆ เพื่อการเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ
ติดตามมาก็ตาม แตการพิทักษสิทธิมนุษยชนก็ยังคงมีขอจํากัดอยูมิใชนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
ไปปฏิบัติ (Implementation) ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐตาง ๆ ยังคงยึดถืออํานาจอธิปไตยของตนไวอยาง
เหนียวแนน การจัดทําตัวบทกฎหมายระหวางประเทศเพื่อการพิทักษสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กจึงเปน
วิธีการที่เหมาะสมในการจํากัดอํานาจอธิปไตยของรัฐตาง ๆ เขามาอยูภายใตกฎเกณฑมาตรฐาน
สากลในการใหความคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก
1.3 สาระสําคัญของสิทธิเด็กในอนุสัญญา
(กมลินทร พินิจภูวดล, 2540)
สิทธิเด็กเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจมากจากทั่วโลก
เด็กเปนทรัพยากรมนุษยที่
สําคัญ ซึ่งสมควรไดรับการปกปอง คุมครอง ดูแล และพัฒนาใหเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ
อยางมีศักยภาพ แตในความเปนจริงแลว สภาพปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ปรากฏอยู
ทั่วโลกเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบตาง ๆ เชน เด็กที่ถูกนําไปแสวงหา
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ประโยชนทางเศรษฐกิจและถูกใชแรงงาน เด็กที่ถูกชักจูงหรือบีบบังคับใหคาประเวณีหรือการกระทํา
อื่น ๆ เกี่ยวกับเพศหรือสิ่งลามกอนาจาร เด็กที่ถูกเกณฑเขาประจําในกองทัพ หรือใหมีสวนรวมในกรณี
พิพาทกันดวยอาวุธ เด็กเรรอน เด็กที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ เด็กที่ไดรับหรือปวยจาก เชื้อโรค
เอดส เด็กที่ไดรับการทรมาน ถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดรายในครัวเรือน เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยบิดา
มารดาหรือผูปกครอง เด็กที่ใชยาเสพติด หรือสารที่มีอันตรายตอสุขภาพ เด็กที่ถูกชักจูง หรือบีบบังคับ
ใหประกอบอาชญากรรม เด็กผูลี้ภัย เด็กพิการ และเด็กจากชนกลุมนอยเปนตน
อนุสัญญาฯ ไมเพียงแตตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็กและเด็กที่ตกอยูในสภาวะที่
ยากลําบากเหลานี้เทานั้น ยังมุงใหการคุมครองสิทธิแกเด็กโดยทั่ว ๆ ไป หรือ “มนุษยทุกคนที่อายุต่ํา
กวา 18 ป” เด็กแตละคนจะไดรับการเคารพและประกันสิทธิตาง ๆ “โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม
วาชนิดใด ๆ โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น
ตนกําเนิดทางชาติ ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก
หรือบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย” และการกระทําใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับเด็ก ไมวาโดย
องคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน “ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับ
แรก”
อาจแบงสิทธิเด็กที่อนุสัญญาบัญญัติใหการคุมครองไว ออกเปนสิทธิ 4 ประเภท
ใหญ ๆ ไดแก
1. สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) หรือสิทธิพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของเด็ก เชน
สิทธิในการมีชีวิตอยู สิทธิที่จะไดรับมาตรฐานสาธารณสุข สิทธิที่จะไดประโยชนจากการประกันสังคม
สิทธิที่จะมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีพอ สิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ เปนตน
2. สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง (Protection Rights) จากการถูกเอาเปรียบ
ทางเพศ หรือถูกทํารายรังแกทางเพศ จากการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ หรือจากการทํางาน
ใด ๆ ที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
จากการถูกใชอยางเอาเปรียบไมวาในลักษณะใด จากการถูกทรมานหรือลงโทษ หรือการกระทําใน
ลักษณะที่โหดราย จากการเขาไปมีสวนรวมในสงคราม ตลอดจนการปกปองคุมครองเด็กที่มีชีวิตอยูใน
ภาวะที่ยากลําบาก เชน เด็กพิการ เด็กผูลี้ภัย เด็กกําพรา เปนตน
3. สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา (Development Rights) เชน สิทธิที่จะไดรับการศึกษา
สิทธิที่จะไดรับการพักผอนหยอนใจ และการทํากิจการตาง ๆ เปนตน
4. สิทธิในการมีสวนรวม (Participation Rights) เชน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเสรีในทุก ๆ เรื่องที่มีผลกระทบตอตนเอง สิทธิในการแสดงออก และการแสวงหา ไดรับหรือถาย
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ทอดขอมูลขาวสาร สิทธิในการสมาคม และชุมนุมอยางสงบ สิทธิทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
เปนตน
1.4 มาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก (ณรงค ใจหาญ : 2542 )
อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ได กํา หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ให รั ฐ ภาคี ส มาชิ ก แห ง
อนุสัญญาฯ มีพันธกรณีพึงปฏิบัติตอเด็กทั้งหลาย รวมทั้งเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดดวย
นอกจากขอผูกพันตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแลวรัฐภาคีสมาชิกพึงระลึก (recalling) และตองผูก
พันปฏิบัติตามกฎกรุงปกกิ่ง (The Beijing Rules) ขององคการสหประชาชาติที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
(Standard Minimum) ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม (Juvenile Justice) ตอเด็กและเยาวชน
อนุสัญญาฯ ไดกําหนดมาตรฐานใหองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการแหงรัฐ
ภาคีพึงถือเปนแนวนําไปปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดดังตอไปนี้
1.4.1 มาตรฐานดานนิติบัญญัติ
การใชอํานาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กไมวากรณีใด ๆ รัฐ
ภาคีตองคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้
ก. หลักการผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและลําดับแรก
ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กไมวาในกรณีใด ๆ เชน เกี่ยวกับการรับรองสิทธิ
เด็ก การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก หรือการสงเสริมสวัสดิการเด็ก จะตองคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญและลําดับแรก
คําวาประโยชนสูงสุดของเด็กยอมหมายถึง สิทธิประโยชนของเด็กทั้งปวงที่พึงมี พึง
ได ในฐานะที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยูภายในกรอบอนุสัญญาฯ ใหการรับรองหรือโดยสามัญสํานึกของ
วิญูชนทั่วไปยอมเห็นไดวาเปนสิทธิประโยชนของเด็ก ดังนั้น ในการตรากฎหมายไมวาจะเปน
กฎหมายกําหนดบทลงโทษแกเด็กหรือกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดจะตองคํานึงถึงผล
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ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ โดยมีจุดเนนที่การคุมครองสวัสดิภาพเด็กมิใชคุมครองสวัสดิภาพ
ของสังคมโดยมองวาเด็กเปนตัวทําลายสวัสดิภาพของสังคม
ข. หลักไมเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
การตรากฎหมายไมวาจะเปนกฎหมายวาดวยบทลงโทษ
หรือกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติตอเด็กกระทําผิด รัฐภาคีจะตองไมเลือกปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ๆ โดยไมคํานึงถึงอายุ เพศ
ความพิการของรางกาย เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิความเชื่อทางศาสนา สีของผิว ภาษาพูด ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ชั้นทางสังคม ชนกลุมนอย ความคิดเห็นทางการเมือง หลักการไมเลือกปฏิบัติตอเด็กถือเปน
หลักสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกยอมรับและถือปฏิบัติ
ค. ตองสอดคลองกับอนุสัญญา
การออกกฎหมายภายในที่มีผลตอเด็กของรัฐภาคีจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมที่จะ
ใชบังคับกับเด็กและตองสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ดังนั้น ในการตรากฎหมายที่มีบทลง
โทษแกเด็ก หรือการปฏิบัติตอเด็กที่กระทําความผิดรัฐภาคีควรจะตองใหสอดคลองกับอนุสัญญา เชน
จะกําหนดบทลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตแกเด็กที่กระทําผิดหาไดไม
1.4.2 มาตรฐานดานบริหาร
การปฏิบัติตอเด็กที่กระทําความผิด
โดยเจาหนาที่ฝายบริหารทั้งกอนนําคดีขึ้นสู
ศาลและภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาแลว เชน ชั้นจับกุม สอบสวน การสงฟองศาล การควบคุมดูแล
และฟนฟูภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีแลว อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไดกําหนดให
เจาหนาที่ฝายบริหารพึงปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดไวดังนี้
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ก. กฎหมายไมมีผลยอนหลัง
ตองนําหลักกฎหมายไมมีผลยอนหลังมาใช กลาวคือ จะนําบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
ในภายหลังและมีโทษทางอาญายอนหลังไปลงโทษแกการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นกอนหาไดไม รวม
ถึงจะนําบทกฎหมายที่เปนโทษหรือมีโทษหนักขึ้นไปใชลงโทษแกการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นกอนหา
ไดไม
ข. ขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
รัฐภาคีพึงยึดหลักขอสันนิษฐานะวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์ (innocent) จนกวาจะ
พิสูจนไดโดยปราศจากขอสงสัย (Beyond Reasonable Doubt) วาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด
ตามกฎหมาย ดวยเหตุนี้การปฏิบัติตอเด็กที่ตองหาวากระทําความผิดจะปฏิบัติเชนผูตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดกฎหมายหาไดไม
ค. ตองไมเลือกปฏิบัติตอเด็ก
เจาหนาที่ฝายบริหารของรัฐภาคีจะเลือกปฏิบัติตอเด็กที่ถูกกลาวหา
หรือตกเปน
ผูตองหาไมได ในกรณีเด็กที่มีพฤติการณกระทําผิดเหมือนกันยอมไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐ
เหมือนกัน
ง. คุมครองการปฏิบัติโดยมิชอบตอเด็ก
รัฐภาคีพึงใหหลักประกันวาเด็กจะไมถูกทรมาน
หรือถูกปฏิบัติหรือถูกลงโทษที่มี
ลักษณะโหดรายทารุณไรมนุษยธรรม หรือถูกริดรอนอิสระเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดย
พลการ การจับกุม กักขังหรือจําคุกจะตองเปนไปตามบทกฎหมายและใชเปนมาตรการสุดทายเทาที่
จําเปนและระยะเวลาควบคุมกักขังหรือจําคุกจะตองใหมีความเหมาะสมกับสภาพความผิดและอายุ
ของเด็กในการริดรอนอิสระเสรีภาพจะตองปฏิบัติตอเด็กดวยความมีมนุษยธรรมในกรณีมีความจําเปน
ตองควบคุมหรือกักขังจะตองแยกตางหากจากผูใหญ
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จ. การชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็ก
กรณีเด็กถูกกลาวหาหรือตกเปนผูตองหาวากระทําผิดอาญา
รัฐภาคีพึงจัดใหเด็ก
ไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนใหมีสิทธิตอสูคดีใน
ศาลไดอยางเต็มที่
ฉ. สิทธิที่จะไดรับการติดตอกับบิดามารดา
รัฐภาคีพึงใหหลักประกันวาเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดและถูกริดรอนอิสรภาพยังคง
มีสิทธิที่จะไดรับการติดตอเยี่ยมเยือนจากครอบครัวไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร
เวนแตมี
พฤติการณพิเศษเทานั้น ประเทศไทยไมมีบทกฎหมายใดหามมิใหเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดไดมี
โอกาสพบติดตอกับบิดามารดาหรือผูปกครองแตอยางใด
ช. สิทธิที่จะมีลามชวยเหลือ
กรณีเด็กที่ถูกกลาวหาหรือตกเปนผูตองหาวากระทําความผิดอาญา
และเด็กนั้น
ไมอาจเขาใจภาษาทองถิ่นได รัฐภาคีจะตองจัดหาลามใหโดยไมคิดมูลคา ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กเขาใจ
ขอกลาวหาและสามารถใชสิทธิในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่
ซ. ตองไมมีการบังคับเด็กใหใหถอยคําหรือรับสารภาพ
เด็กที่ถูกกลาวหาหรือตกเปนผูตองหาวากระทําความผิดอาญา รัฐภาคีพึงคุมครอง
และประกันวาเด็กนั้นจะไมถูกบังคับใหใหถอยคําหรือรับสารภาพการกระทําความผิดของตนตองเปด
โอกาสใหเด็กตอสูคดีไดอยางเต็มความสามารถ
1.4.3 มาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดในชั้นศาล
การปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาล อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
กําหนดมาตรฐานไวดังตอไปนี้
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ก. การพิจารณาความผิดตองกระทําโดยองคกรอิสระ
รัฐภาคีตองจัดตั้งศาลที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ในการพิจารณาคดีเด็กที่ถูกกลาวหา
หรือตกเปนผูตองหาวากระทําผิดกฎหมายอาญา ทั้งตองกําหนดกระบวนวิธีพิจารณาคดีเปนพิเศษ
แตกตางจากคดีทั่วไป รวมทั้งกําหนดสิทธิในการอุทธรณไปยังองคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระใน
ระดับสูงขึ้นไปดวย
ข. การดําเนินคดีจะตองรวดเร็ว
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเด็กในศาลรัฐภาคีตองกําหนดหลักประกันในการ
ดําเนินคดีจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยมิชักชา และมีความยุติธรรมตามกฎหมาย จัดใหมี
การชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแกเด็ก
โดยคํานึงถึงอายุของเด็กและความ
สัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของเด็กเปนสําคัญ อยางไรก็ตามไมวาในกรณีใด ๆ ใหคํานึง
ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
ค. เปดโอกาสใหตอสูคดีไดอยางเต็มที่
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเด็กในศาล รัฐภาคีตองกําหนดหลักประกันใหเด็กจะ
ไมถูกบังคับใหเบิกความหรือรับสารภาพผิดและเด็กมีสิทธิที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ เชน การซักถาม
หรือถามคานพยาน
หรือสิทธิในการนําพยานเขาสืบพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนไดอยางเสมอภาค
เทาเทียมกัน
ง. ตองใหครอบครัวมีสวนรวมในการแกไขเด็ก
การพิจารณาคดีเด็กที่กระทําผิดในศาล รัฐภาคีตองกําหนดวิธีการแจงใหบิดามารดา
หรือผูปกครองของเด็กทราบทันที เพื่อบิดามารดาหรือผูปกครองจะไดใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก
รวมทั้งชวยเหลือเด็กในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่
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จ. ตองคํานึงถึงการคุมครองสวัสดิภาพเด็กเปนสําคัญ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กที่กระทําความผิด รัฐภาคีพึงพิจารณาหามาตรการที่
เหมาะสมในอันที่จะสงเสริมและฟนฟูรางกายจิตใจเด็กเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสกลับคืน
สูสังคมในสภาพแวดลอมที่เปนคุณแกสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กดวย ดังนั้น การพิจารณา
พิพากษาคดีเด็กกระทําความผิดยอมมีวัตถุประสงคแตกตางจากคดีผูใหญกระทําผิด กลาวคือมุงฟนฟู
สมรรถภาพและคุมครองสวัสดิภาพ มิใชมุงลงโทษใหเกิดความเข็ดหลาบทํานองเดียวกับผูใหญกระทํา
ความผิด
1.4.4 มาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กภายหลังศาลพิพากษา
การปฏิบัติตอเด็กที่ศาลพิพากษาแลว
สวัสดิภาพเด็กไวดังนี้

อนุสัญญาไดกําหนดมาตรฐานการคุมครอง

ก. ตองไมกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
รัฐภาคีพึงประกันวาเด็กที่ศาลพิพากษาแลวจะไมถูกทรมาน หรือถูกลงโทษที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม กลาวคือ เด็กที่ถูกศาลพิพากษาแลวจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมดวย
ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของเด็ก โดยคํานึงถึงอายุของเด็กเปนสําคัญ
ข. ตองใหการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจแกเด็ก
การปฏิบัติตอเด็กหลังศาลพิพากษา รัฐภาคีจําตองคํานึงถึงมาตรการที่เหมาะสมที่ใช
แกเด็กแตละคนเปนสําคัญ โดยมุงเนนที่การสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของ
เด็กแตละคน ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กนั้น ๆ กลับตนเปนคนดีเพื่อกลับเขาสูสังคมไดโดยปกติ และคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเด็กดวย จะปฏิบัติตอเด็กต่ํากวามาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปหาไดไม ไมวา
เด็กนั้นจะสืบเชื้อสายหรือมีสีผิว หรือศาสนาหรือลัทธิการเมืองใด ๆ
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ค. ตองสงเสริมการศึกษาและอาชีพแกเด็ก
เด็กที่ถูกควบคุมหรือกักขังโดยคําพิพากษาถึงที่สุดแลว รัฐภาคีพึงดําเนินการตาง ๆ
ตามคําพิพากษาโดยใหการดูแลและควบคุม ใหการเลี้ยงดู ดูแลดานสุขภาพอนามัย ตองจัดใหมีการ
แนะแนวหรือใหคําปรึกษาแกเด็กถาจําตองไดรับการชวยเหลือ
รวมทั้งจัดใหเด็กไดรับการศึกษา
วิชาการสามัญ หรือการฝกหัดวิชาชีพแกเด็ก การปฏิบัติตอเด็กทั้งปวงจําตองคํานึงถึงอุปนิสัย ลักษณะ
ของเด็กรวมทั้งความผิดที่เด็กกระทําผิด ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เด็กอยูในขณะกระทําผิด (วัชรินทร
ปจเจกวิญูสกุล, 2540)
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการสอบสวน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา
2 ระบบ (กริช ปจฉิมสวัสดิ์ : 2540) ไดแก

ไดแบงแยกระบบการดําเนินคดีอาญาเปน

1. ระบบกลาวหา หรือ ระบบการตอสูระหวางคูกรณี
ระบบกลาวหานั้น สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลคนหนึ่งนําเรื่องราวมาฟองรองวากลาว
อีกบุคคลหนึ่งตอผูมีอํานาจ เพื่อใหผูมีอํานาจนั้นชําระใหแกตนโดยถือหลักวา บุคคลทุกคนมีอํานาจ
กลาวโทษไดรัฐเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใหวิธีดําเนินคดีอาญาแบบนี้เปนการที่เอกชนมาฟองรองกันเอง รัฐ
ในฐานะที่เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด จะตองตั้งตัวเปนกลางอยางแทจริง คอยทําหนาที่ดูแลทั้งฝายผูกลาวหา
และฝายผูถูกกลาวหาไดดําเนินคดีอันเกี่ยวกับการพิสูจนพยานหลักฐานของแตละฝาย ใหเปนไปตาม
กฎเกณฑที่รัฐกําหนดขึ้นไวโดยเครงครัด
หลักการของระบบกลาวหา
1) เปนการตอสูระหวางคูกรณีอยางเปนธรรม โดยเนนใหศาลยุติธรรมเปนกลางใน
การพิจารณาพิพากษาคดีความจริงจะปรากฏจากการตอสูอยางเสรีและเปดเผย โดยมีขอสันนิษฐาน
เบื้องตนวาผูถูกกลาวหา ซึ่งไดแก ผูตองหา และจําเลย เปนผูบริสุทธิ์ ภาระการพิสูจนเปนของฝายโจทก
ซึ่งไดแก อัยการ ในการนําสืบพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาโดยปราศจาก
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ขอสงสัย ในการตอสูคดีชั้นศาล แตละฝายมีโอกาสที่จะซักคานพยานของฝายตรงขามได การจัดสรร
อํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไดแก ตํารวจ อัยการ ทนายความ
จําเลย ผูพิพากษา ตลอดจนคณะลูกขุน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันมิใหอํานาจตกอยูกับฝาย
หนึ่งฝายใด ตามหลักการตรวจสอบและคานอํานาจซึ่งกันและกัน
2) เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะในสวนของผูถูกกลาวหาจะ
ประกอบดวยสิทธิในการที่จะไมใหการก็ได สิทธิที่จะปรึกษาทนาย เสรีภาพจากการถูกตรวจคนจับกุม
และควบคุมตัวโดยมิชอบ สิทธิเผชิญหนากับโจทก และซักคานพยานโจทก สิทธิที่จะไดรับการปลอยตัว
หรือประกันตัวระหวางถูกดําเนินคดี และสิทธิในการอุทธรณ และฎีกา เปนตน
2. ระบบไตสวน
เปนระบบที่ผูมีอํานาจปกครอง มีหนาที่ดูแลบุคคลในสมาชิกของตน หากกระทําการ
อันมิชอบ จะมีผูกลาวหาฟองรองหรือไมก็ตาม ผูปกครอง (รัฐ) ตองขวนขวาย คนหาใหรูขอเท็จจริง
และความจริงใหจนไดและถือวาการฝาฝนกฎหมายอาญาเปนความผิดตอรัฐ รัฐมีความรับผิดชอบโดย
ตรงที่จะดําเนินการตอผูกระทําความผิด แสวงหาพยานหลักฐานและดําเนินการลงโทษ การดําเนินคดี
อาญา ในระบบนี้ เรื่องวิธีการพิสูจนพยานหลักฐานไมใครมีหลักเกณฑเครงครัด ดังเชน ระบบกลาวหา
ทั้งนี้ เพราะมุงหวังเอาผลที่จะไดรูถึงความเท็จและจริงมากกวานอกจากนี้การดําเนินคดีอาญาในระบบ
ไตสวนจะไมยอมใหเอกชนฟองรองกันเอง หากจะมีการฟองรองตองมีพนักงานอัยการเปนผูแทนของรัฐ
ฟองรอง กระบวนการสอบสวนของระบบไตสวนเปนหนาที่หลักของรัฐโดยตรงที่จะเขาไปดําเนินการ
ตั้งแตการกระทําความผิดเกิดขึ้น โดยเปนผูดําเนินการสอบสวน ฟองรอง และพิจารณาพิพากษา รัฐ
เปนผูกระทําเองโดยไมตองมีผูมารองทุกข
หลักการของระบบไตสวน
1) ระบบนี้ถือหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเพราะเห็นวา การฝาฝนกฎหมายอาญา
เปนความผิดตอรัฐ ซึ่งเปนไปตามแนวความคิดที่วาการรักษาความสงบเรียบรอย เปนหนาที่ของรัฐ
ดังนั้น รัฐจึงมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะดําเนินการกับผูกระทําผิด จัดหาพยานหลักฐาน โดยไม
คํานึงวาจะมีผูเสียหายหรือบุคคลอื่นมากลาวหาหรือไม
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2) ผูถูกไตสวนมีลักษณะเปนเพียงวัตถุแหงการไตสวนในคดีเทานั้น กลาวคือ ระบบนี้
มุงแสวงหาขอเท็จจริงจากตัวบุคคลผูตองสงสัยเปนสําคัญ โดยปกติผูตองหามักจะปฏิเสธการกระทํา
ผิดของตน เพราะการรับสารภาพเปนการทํารายตนเอง ดังนั้น จึงถือวาการทรมาน บังคับ ขูเข็ญ จึง
เปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได จึงมีการใชจิตวิทยาและกลอุบายในการสอบสวน ไตสวนเพื่อใหรับสารภาพ
ผูถูกไตสวนจึงเปนเปาหมายของการไตสวนไมมีสวนรวมในการคนหาความจริง ทนายความ หรือ
ผูชวยเหลือผูตองหาก็ไมมีบทบาทสําคัญที่จะคนหาความจริงมากเหมือนระบบกลาวหา เพราะบทบาท
สําคัญเปนบทบาทของศาล
3) เนื่องจากระบบนี้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการพิจารณา หรือคนหาความจริง
ไดถูกตองคือ ศาล
ดังนั้น ระบบนี้จะไดผลหรือคนหาความจริงไดถูกตองก็ตอเมื่อผูพิพากษาหรือ
ผูไตสวนนั้นกระทําการไตสวนดวยความระมัดระวัง ไมลําเอียง ตองดํารงตนในฐานะเปนปฏิปกษ และ
เพื่อประโยชนของผูตองสงสัย ซึ่งลักษณะเชนนี้ไดรับการวิจารณวาเปนทฤษฎีบริสุทธิ์หรือ อุดมคติ
ผลเปนไปไดยาก เพราะผูไตสวนมักไมสามารถหลีกเลี่ยงอคติจากการแสวงหาความจริงได
4) ระบบนี้ กําหนดระเบียบวิธีเกี่ยวกับการสืบพยานมีนอย ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจได
กวางขวางและยืดหยุนไดมาก มักไมมีกฎเกณฑการสืบพยานโดยเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมี
บทตัดพยานที่เด็ดขาด แตเปดโอกาสใหเสนอพยานทุกชนิดมาสูศาลได
ดังนั้น อาจกลาวไดวาความสําคัญระหวางผลประโยชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพระหวาง
เอกชนนั้นมีความสัมพันธกันนอยมาก เพราะในระบบไตสวนนี้ การดําเนินคดีอาญานั้นถือวาเปนการ
กระทําโดยรัฐ
ปรัชญาการสอบสวน
งานสอบสวนคดีอาญานั้นมีสวนเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรม ตลอดจนมีผล
กระทบโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตํารวจมิใชเปนเพียงผูพิทักษสันติภาพแหงรัฐ หรือดูแล
ขอกฎหมายทั่วไปเทานั้น
แตเปนผูพิทักษศักดิ์ศรีแหงมนุษยชาติและความเปนธรรมในสังคมดวย
ดังนั้น พนักงานสอบสวนในฐานะตัวแทนองคกรแรกในกระบวนการยุติธรรมตองทําหนาที่ผดุงไวซึ่ง
ความยุติธรรมใหเกิดกับประชาชนอยางแทจริง โดยจะตองดํารงไวซึ่งปรัชญาสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. ความถูกตอง
2. ความรวดเร็ว
3. ความเปนธรรม
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ความถูกตองในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนไปโดยชอบ
อยางแทจริงนั้น จะตองกระทําภายในกรอบของกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวโดย
เครงครัด พนักงานสอบสวนจะตองเพียรพยายามใชศิลปในการสอบสวนอยางเต็มความสามารถ การ
สอบสวนโดยใชกําลังประทุษราย หรือบังคับ ขูเข็ญใหผูตองหาใหการนั้นพนสมัยไปแลวสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไมมีนโยบาย สนับสนุน ใหปฏิบัติเชนวานั้น
การกระทําอยางใดจะถือวาเปนความผิดกฎหมายนั้น วินิจฉัยงาย แตผูถูกกลาวหาจะ
กระทําผิดจริงหรือไมเปนการยากที่จะตัดสินใจขึ้นอยูกับพยานหลักฐาน ที่สามารถรวบรวมไดวามีมาก
นอยเพียงใด ในระบบการสอบสวนของตางประเทศที่เจริญแลวนั้นศาลจะไมยอมรับฟงพยานหลักฐาน
ที่ไดมาโดยมิชอบการสอบสวนที่ทําไปถือวาเปนการเสียเปลา นําไปพิสูจนความผิดของจําเลยในศาล
ไมได สําหรับประเทศไทยนั้น การสอบสวนโดยมิชอบของพนักงานสอบสวนจะมีผลใหงานสอบสวน
คดีอาญาในสวนรวมตองเสียไป ขาดความเชื่อถือไววางใจจากบุคลากรในองคกรกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาขั้นตอไป ทั้งในขั้นตอนของอัยการ และศาล สํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานตาง ๆ
ยอมมีตําหนิและถูกโตแยง กอใหเกิดความสงสัยในชั้นพิจารณาของศาลได
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางหลักเกณฑ ใหพนักงานสอบสวนทุกนายยึดหลักวา
การสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนั้นตองกระทําภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่กําหนดไว การสอบสวนผูเสียหายหรือพยานจะตองไมเกิดจากการจูงใจ ใหคํามั่น สัญญา
ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดย มิชอบประการอื่น หากการสอบสวนเริ่มตนโดยมิชอบแลว ก็หมายถึงวา
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ประชาชนพึงไดรับนั้นถูกทําลายตั้งแตตน
ความรวดเร็วในการสอบสวนคดีอาญา
ในหลักของกฎหมายวาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือหลักการ
อํานวยความยุ ติ ธ รรมทางอาญาก็ ดี ก ารสอบสวนคดี อ าญาที่ ล า ช า ก็ เ ท ากั บเปนการปฏิ เสธความ
ยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 ไดบัญญัติไววา “ใหเริ่มทําการ
สอบสวนโดยไมชักชา” โดยขอเท็จจริงนั้น หากการสอบสวนกระทําโดยลาชารองรอยและพยาน
หลักฐานตาง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุอาจลบเลือน ถูกยักยาย ทําลายซอนเรนหรือ ทําใหสูญหายได เมื่อ
ผานขั้นตอนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ในเบื้องตนแลว พนักงานสอบสวนก็จะตองทําการ
สอบสวนในขั้นตอไปใหเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อปองกัน มิใหผูเสียหายหรือพยานหลงลืมเหตุการณที่เกิดขึ้น
อันสงใหการเบิกความในศาลคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริงได นอกจากนั้นยังสงผลใหผูตองหาถูก
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ควบคุมหรือถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพนานเกินไป การสอบสวนใหเสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว เรียบรอยนั้น
นอกจากจะสงผลโดยตรงถึงการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดกับประชาชนทั่วไปแลว ยังมีผลใหประชา
ชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสอบสวนอยางมากดวย และจะ
หันกลับมาใหความเชื่อถือไววางใจใหความรวมมือในการแจงขาว เบาะแสของคนราย รวมมือเปน
พยาน หรือชี้ชองพยานหลักฐานทางคดี ซึ่งสงผลใหงาน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดผล
ยิ่งขึ้นคนรายเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําความผิด
ความเปนธรรมในการสอบสวนคดีอาญา
ความเปนธรรมในการสอบสวนนั้นเปนเรื่องสําคัญมาก และความเปนธรรมนั้นไม
สามารถวัดไดดวยตัวหนังสือ ไมอาจวัดไดดวยความรูสึกของคนใดคนหนึ่งในทางวิชาการ นโยบาย
ทางอาญา กลาววา ความเปนธรรมนั้น แบงไดเปน 2 ประการ คือ
1. ความเปนธรรมโดยแท
2. ความเปนธรรมโดยกฎหมาย
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ควรยึดหลักความเปนธรรมตามกฎหมาย
เปนหลักแตควรพิจารณาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเห็นอกเห็นใจ
กลาวคือเมื่อมีผูมารองทุกข
กลาวหาใหดําเนินคดีกับบุคคลใด
และมีการจับกุมผูถูกกลาวหามาทําใหผูถูกกลาวหาเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและถูกจํากัดอิสรภาพลงในทันที
ความรูสึกของผูถูกจับกุมและญาติพี่นองจะเริ่มคิดและ
เรียกรองหาความยุติธรรมทันทีเชนกัน และในทางตรงกันขามฝายผูเสียหาย หรือผูถูกประทุษราย
รางกายหรือทรัพยสินก็จะเรียกรองความเปนธรรม เรียกรองใหเจาพนักงานสอบสวนสอบสวนดําเนิน
คดีให สามารถลงโทษกับผูตองหาและเพื่อใหไดรับการชดใชความเสียหาย หรือเพื่อใหติดตาม
ทรัพยสินกลับคืนมา จึงตองเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนไป
ดวยความเปนธรรมแกทุกฝาย
ซึ่งนับเปนเรื่องสําคัญและยากยิ่งในกระบวนยุติธรรมทางอาญา
อาจกล า วได ว า ขั้ น ตอนการสอบสวนรวบรวมพยานหลั ก ฐานเป น ขั้ น ตอนที่ เ หนื่ อ ยยากที่ สุ ด
พนักงานสอบสวนจะตองคนหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ทุกอยาง ซึ่งในการ
รวบรวมพยานหลักฐานนั้นจะตองอาศัยหรือตองประสานงานกับหนวยงานอื่นและนอกจากนั้นยังตอง
เดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อไปเสาะหาพยานหลักฐานและตองเสียคาใชจายในการทํางานและตองแขง
กับเวลามีการชิงไหว ชิงพริบ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะตองทํางานดวยความเสียสละ อดทนตอ
ความเหนื่อยยาก จึงจะทําใหการสอบสวนเปนที่พึ่งและใหความยุติธรรมกับประชาชนไดอยางแทจริง
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3.แนวคิดและเหตุผลของมาตรการคุมครองเด็กในการสอบปากคํา
เหตุผลดานหลักกฏหมายอันเปนที่มาของการใหความคุมครองการสอบปากคําเด็ก มี
รากฐานจากแนวคิดของการใหความคุมครองสิทธิเด็กในการแสดงความคิดเห็นของตน ตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ 12 ซึ่งเปนการใหหลักประกันแกเด็กที่มีความคิดเห็นเปนของตนเองได
แลวมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเสรี
โดยเฉพาะในกระบวนพิจารณาทาง
ตุลาการ และทางปกครองใด ๆ ที่มีผลกระทบตอเด็กไมวาจะโดยผานทางผูแทน หรือองคกรที่
เหมาะสมในลักษณะที่สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฏหมายภายใน (ณรงค ใจหาญ , 2542)
สําหรับกฏหมายในของประเทศไทยอันเปนที่มาของแนวความคิดที่ใหการคุมครอง
พยานเด็กนี้ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มาตรา 4 และ 53 วรรคหนึ่ง ซึ่งมี
หลักวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” และ “เด็ก
เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐจากการใชความรุนแรง และการ
ปฏิบัติอันไมเปนธรรม”
จากหลักกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายไทยขางตน
พยานเด็กไดรับการ
คุมครองที่จะสามารถใหการอยางเสรีตามความเห็นของตน และกระบวนการในการคนหาความจริงนั้น
จะตองใหความเครพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และปราศจากการใชความรุนแรงและการกระทํา
ที่ไมเปนธรรมตอพยานที่เปนเด็ก
สภาพปญหาขอเท็จจริงอันนําไปสูความจําเปนในการใหความคุมครองพยานเด็กใน
คดีอาญานั้น เกิดจากปญหาอาชญากรรมซึ่งกระทําตอเด็กนั้นเอง โดยเฉพาะการทารุณกรรมทาง
รางกาย ทางจิตใจ ทางเพศและสิ่งเสพติด ซึ่งทวีความรุนแรงและขยายตัวมากขึ้น และเด็กในภูมิภาค
เอเซี ย อาคเนย ต กเป น เหยื่ อ และมี ส ภาพเสี่ ย งที่ จ ะตกเป น เหยื่ อ ต อ การอาชญากรรมเหล า นี้ สู ง
โดยเฉพาะการกระทําความผิดทางเพศ และยาเสพติด ซึ่งกระทําโดยองคกรอาชญากรรม และมี
ลักษณะอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งการนําพยานเด็กมาใหการตอกระบวนพิจารณาคดีอาญา ก็มีความ
ยากลําบากและมีอุปสรรคหลายประการ เชน อาจมีการขมขูพยาน หรือใหสินจางเพื่อชักชวนมิใหการ
ในชั้นศาล หรือตัวพยานเด็กมีความหวาดกลัวจําเลย ซึ่งเคยทารุณหรือทํารายตนมากอนจึงไมกลามา
เบิกความเพราะตองมาพบหนาจําเลยอีก เปนตน
สภาพปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญามี
ลักษณะไมเหมาะสมและบางกรณีเปนการทารุณจิตใจของพยานเด็ก กลาวโดยเฉพาะ ประการแรก
การสอบสวนและสืบพยานในคดีอาญา ซึ่งมุงตองการคนหาความจริง และใหหลักประกันสิทธิในการ
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ตอสูคดีของผูถูกกลาวหาอยางเต็มที่ ทําใหกระบวนการดังกลาวมุงคนหาความจริงจากผูเสียหายและ
พยานบุคคลที่เกี่ยวของอยางเขมงวดเพื่อใหไดขอเท็จจริง ดวยเหตุนี้ ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก
จึงอาจไดรับผลกระทบตอการใหการตอบคําถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือผูพิพากษา
ซึ่งมุงจะถามโดยตองการทราบรายละเอียดของพฤติการณแหงคดี และยิ่งไปกวานั้น คําถามคานจาก
ทนายความของจําเลยที่มุงตรวจสอบความถูกตองและทําลายน้ําหนักพยานของโจทก อันจะนําไปสู
การชี้ขาดขอเท็จจริงแหงคดีโดยผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณานั้น คําถามคานเหลานี้ที่มีผลตอจิตใจของ
พยานเด็กเปนอยางมาก
ถาทนายความมิไดคํานึงถึงสภาพจิตใจหรือสภาพความรับรูของเด็ก
โดยเฉพาะพยานที่เปนผูเสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศแลวการที่จะตองเบิกความถึงพฤติการณของ
จําเลยและตอบคําถามคานของทนายฝายจําเลย อีกทั้งตองใหการตอหนาจําเลย หรือจะตองชี้ตัว
ผูตองหาในชั้นสอบสวน ผูเสียหายหรือพยานยอมไดรับผลกระทบตอจิตใจเปนอยางมาก
ประการที่สอง เปนที่ยอมรับกันวา สภาพหองสอบสวนหรือหองพิจารณาของไทยใน
ปจจุบันไมเหมาะสมที่พยานเด็กจะมาใหการหรือเบิกความ ทั้งนี้ เพราะหองสอบสวนของสถานีตํารวจ
มีลักษณะที่ไมเปนสวนตัว อีกทั้งมีพนักงานสอบสวนคนอื่นทํางานอยูดวย และสภาพหองสอบสวนซึ่งมี
ลักษณะเปนหองทํางาน มีความเปนทางการจนทําใหพยานเด็กมีความอึดอัดหรือไมคุนเคยในการให
ปากคําได จึงไมควรที่จะใชเปนหองสอบสวนพยานเด็ก สวนในการพิจารณาคดี ซึ่งเปดโอกาสให
ประชาชนเขาฟงการพิจารณาได และกระทําในหองพิจารณาที่มีลักษณะเปนทางการ มีพนักงาน
อัยการและศาลที่แตงกายตามแบบของทางราชการ
ทําใหเด็กมีความไมคุนเคยและอาจไมกลาให
ถอยคําที่ตองการได เพราะอยูทามกลางคนแปลกหนา และคนที่ประทุษรายตอตน ถึงแมในบางคดีที่
ศาลสั่งใหพิจารณาลับ ก็อาจไมเหมาะสมสําหรับพยานเด็กในความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งตองเบิกความ
ตอหนาจําเลย เจาหนาที่ของศาลและผูเกี่ยวของอื่น ๆ เพราะทําใหพยานดังกลาวรูสึกอายที่จะใหการ
ในการกระทําที่ตนถูกละเมิดสิทธิทางเพศ
ประการที่สาม หลักการนําสืบพยานในคดีอาญา ศาลจะรับฟงและใหความสําคัญตอ
พยานบุคคลที่มาเบิกความดวยวาจาในศาลเปนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่เด็กมาเบิกความในคดีอาญา
และคดีนั้นพนักงานอัยการเปนโจทยฟอง จะตองใหการตอหนาพนักงานสอบสวน และมาใหการตอ
ศาลซ้ําอีกครั้ง สวนคดีที่ราษฎรเปนโจทกพยานดังกลาวอาจตองมาใหการในชั้นไตสวนมูลฟอง และใน
ชั้นพิจารณา ซึ่งเปนการที่ตองเบิกความซ้ําซอน เปนภาระและไมเหมาะสมตอสภาพความเปนเด็ก
ประการที่สี่ สภาพจิตใจและความออนเยาวของพยานเด็ก ไมเหมาะสมที่จะตองมี
หนาที่มาใหการตอหนาประชาชน หรือในสภาพเปนทางการของการพิจารณาคดีอาญา ซึ่งในกฎหมาย
ไทยกอน พ.ศ.2542 ใหความคุมครองเฉพาะผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชน ที่จะไดรับการพิจารณาใน

22

ลักษณะที่ไมเปนทางการเหมือนในคดีอาญาโดยทั่วไปโดยการพิจารณาคดีของศาลคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
นอกจากนี้ การตอบคําถาม หรือคําใหการของพยานเด็ก ที่มีความออนอายุมีความ
แมนยําตรงตามคําถามแตกตางกันตามสภาพของอายุและพัฒนาการของจิตใจของเด็ก ซึ่งมีความ
จําเปนตองตรวจสอบโดยผูใกลชิด หรือนักจิตวิทยา เพื่อใหเขาใจความหมายของคําใหการที่แทจริง
ในทางตรงกันขาม เด็กอาจไมมีความเขาใจในคําถามของพนักงานหรือศาล และทนายความ ตาม
ความตองการของผูถามก็ได
ซึ่งมีผลกระทบตอการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานและการวินิจฉัยขอ
เท็จจริงในคดีอาญาอีกดวย
จากสภาพปญหาในดานจิตวิทยาเด็กซึ่งมีผลตอการใหขอเท็จจริงตอเจาพนักงานและ
ศาล และเหตุผลในทางกฎหมายที่สนับสนุนการใหความคุมครองพยานเด็ก จึงมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงการสืบพยานเด็กเปนพิเศษจากการสืบพยานบุคคลโดยทั่วไป โดยกําหนดใหการสืบพยาน
บุคคลที่มีอายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ ซึ่งตองมาเปนพยานในคดีอาญาหรือการสอบสวนผูตองหาที่
เปนเด็กจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑพิเศษ โดยมุงคุมครองพยานเด็กใหสามารถใหการไดโดยเสรี
ในสภาพที่อบอุน และปราศจากการขมขูหรือบังคับโดยตรงหรือโดยปริยายจากเจาพนักงานหรือศาล
ในกระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญา รวมถึงการที่จะไมตองใหการซ้ําซอน
4.แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะใชบังคับในการสอบปากคําเด็กที่มีอายุไมเกิน 18 ป
ประเทศไทยไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อให
กระบวนการยุติธรรม สามารถคุมครองสิทธิผูเสียหาย พยานและผูตองหาที่เปนเด็ก ใหไดรับความ
ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นถึงสภาพทางกายและสภาพทางจิตของเด็กวา ควรไดรับ
การดูแลปกปองและคุมครองทางกฎหมายเปนพิเศษ
แตกตางจากผูใหญอันจะทําใหกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยสอดคลองกับมาตรฐานตามขอ 12 แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 และบท
บัญญัติในมาตรา 4 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ณรงค ใจหาญ
, 2542)
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1.พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
20) พ.ศ.2542 ไดกําหนดวิธีการสอบสวนพยานเด็กและการสืบพยานเด็กในชั้นไตสวนมูลฟอง
ชั้นพิจารณาไวดังนี้
1) การสอบสวนเด็ก
ขั้นตอนในการสอบสวนเด็กในชั้นสอบสวนนี้ กฎหมายใหความคุมครองเด็กที่จะมา
ใหการทั้งสามฐานะ คือ ฐานะพยานผูรูเห็นเหตุการณ ฐานะผูเสียหายและฐานะผูตองหา
1.1 คดีที่ตองสอบปากคําเด็กเปนพิเศษ มีดังนี้ (มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง และมาตรา
134 ตรี)
1) ในคดี อ าญาทุ ก คดี ที่ มี อั ต ราโทษจําคุ ก อย า งสู ง ตั้ ง แต ส ามป
ขึ้นไป
2) ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมถึงสามปและพยาน
หรือผูเสียหายที่เปนเด็กรองขอ
3) ในคดีทํารายรางกายเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
4) ในคดีอาญาตาม 1-3 ซึ่งผูตองหาเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
1.2 อายุของเด็กที่จะไดรับการคุมครอง คือ อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณในวันสอบ
ปากคํา
1.3 เจาพนักงานหรือบุคคลที่เขารวมในการสอบปากคําประกอบดวย
1) พนักงานสอบสวน
2) นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
3) พนักงานอัยการ
4) บุคคลที่เด็กรองขอตอพนักงานสอบสวนใหอยูดวย
ในการ
สอบปากคํา (มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง)
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5) ทนายความของเด็กซึ่งเปนผูตองหา เฉพาะในกรณีที่เปนการ
สอบปากคําผูตองหาที่มีอายุไมเกิน 18 ป และผูตองหารองขอ
ใหมีทนายความรวมฟงการสอบสวนดวย (มาตรา 134 ตรี และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 241 วรรคสอง)
อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนอยางยิ่งอันไมอาจรอบุคคลตามขอ 1.3.21.3.5 พรอมกันได การสอบปากคําในชั้นสอบสวนนี้อาจกระทําไดโดยไมมีบุคคลตาม 1.3.2-1.3.5 ได
เทาที่เหตุนั้นยังคงอยู แตกฎหมายใหพนักงานสอบสวนเปนผูบันทึกเหตุนั้นไวและกฎหมายไมใหถือวา
เปนการสอบสวนที่ไมชอบในระหวางการสอบปากคําที่ไมมีบุคคลดังกลาว (มาตรา 133 ทวิ วรรคหา)
1.4 การตั้งรังเกียจ
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบปากคําเด็ก
อาจถูกตั้งรังเกียจไดและใหพนักงานสอบสวนเปลี่ยนบุคคลที่ถูกตั้งรังเกียจนั้น (มาตรา 133 ทวิ วรรค
สาม)
1.5 กระบวนการที่ตองปฏิบัติกอนที่จะมีการสอบปากคําเด็ก
1) กฎหมายใหพนักงานสอบสวนมีหนาที่แจงใหบุคคลตาม 2)-4)
ทราบ (มาตรา 133 ทวิ วรรคสอง)
2) ในกรณี ที่ ผู ต อ งหามี อ ายุ ไ ม เ กิ น สิ บ แปดป ใ นวั น แจ ง ข อ หา
พนักงานสอบสวนจะตองถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม
กอนการสอบสวนผูตองหา ถาไมมี (และไมจําตองไดความวา
ผูตองหาจะตองการทนายความหรือไม) พนักงานสอบสวนจะ
ตองจัดหาทนายความให ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 134 ทวิ)
1.6 สถานที่ในการสอบปากคํา กฎหมายกําหนดใหตองกระทําเปนสัดสวนในที่ที่
เหมาะสมสําหรับเด็ก (มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง) โดยไมปะปนกับการสอบปากคําผูใหญโดยปกติ
ทั้งนี้ เพราะหองสอบสวนโดยทั่วไปนั้นไมเหมาะสมและมีผลกระทบตอความสมัครใจของเด็กที่จะให
ปากคํา
1.7 การบันทึกปากคํา กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองบันทึกโดย
ใชเครื่องบันทึกภาพและเสียง ซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง (Video recording) ไวเปน
พยาน (มาตรา 133 ทวิ วรรคสี่) ซึ่งการบันทึกนี้ จะนําไปฉายในชั้นพิจารณาของศาล เพื่อไมใหเด็กตอง
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เบิกความซ้ําอีก แตศาลหรือคูความอาจถามคําถามเพิ่มเติมไดอีกนอกเหนือจากที่พนักงานสอบสวน
บันทึก
2. การบันทึกคํารองทุกขของผูเสียหายที่เปนเด็ก
กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชกับการ
สอบสวนเด็กในกรณีพิเศษนี้ ทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบัติการบันทึกคํารองทุกขของผูเสียหาย พนักงาน
สอบสวนจะสอบสวนปากคําของผูเสียหายในทันที กฎหมายจึงกําหนดใหนําหลักเกณฑพิเศษสําหรับ
การสอบปากคําเด็กมาอนุโลมใชดวย (มาตรา 124 วรรคสอง)
3. การจัดใหมีการชี้ตัวผูตองหา
1) จะตองจัดใหมีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถปองกันมิใหผู
ตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน
2) ใหมีบุคคลตามที่ระบุไวใน 1.3 2)-4) อยูรวมดวยในการชี้ตัว เวนแตจะ
เขาขอยกเวนตามวรรคทายของมาตรา 133 ทวิ (มาตรา 133 ทวิ)
การสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป มิไดอยูในบังคับของหลักการ
ขางตน
แตในกรณีที่มีการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพสําหรับผูตองหาอายุไมเกิน
สิบแปดปมิไดกําหนดไว คงตองถือวาเปนกรณีการสอบสวน ผูตองหาซึ่งตองใชหลักการเชนเดียวกับ
การสอบสวนปากคําผูตองหา และจะนําไปทําแผนประทุษกรรมตอหนาประชาชนไมได เพราะขัดตอ
หลักการที่จะปองกันมิใหเด็กตองตกอยูในสภาพที่สังคมรับรู
4. การนําสืบพยานเด็ก
พยานเด็กที่มีอายุไมเกินสิบแปดป จะมาเปนพยานศาลในหลายกรณี คือ ในชั้น
ไตสวนมูลฟองทั้งคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก และราษฎรเปนโจทก ชั้นพิจารณาคดีในศาลชั้นตน
หรือในศาลอุทธรณหรือฎีกาเฉพาะในกรณีที่ศาลเรียกมาสืบ ในการเดินเผชิญสืบของศาลและในการ
ไตสวนการตายคดีความตายเกิดขึ้นจากการกระทําของเจาพนักงาน หรือตายในระหวางควบคุมของ
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เจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ดังกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แกไขใหมนี้ได
ใหความคุมครองไวทุกกรณี ดังนี้
4.1 ในชั้นการพิจารณาของศาล
1.ในชั้นพิจารณาของศาลซึ่งนํามาใชกับการพิจารณาของศาลที่เดินเผชิญสืบ ศาลที่
สืบพยานในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา และการไตสวนการตายในคดีวิสามัญฆาตกรรม
2.วิธีการถามคําพยานเด็กการสืบพยานเด็กในชั้นศาลนี้ กฎหมายใหศาลสามารถ
สอบปากคําเด็กไดเอง หรือจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได สวนพนักงานอัยการ
ผูเสียหายซึ่งเปนโจทก ทนายความของโจทก จําเลยหรือทนายความของจําเลย จะถามหรือถามคาน
หรือถามติง ตองกระทําผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห (มาตรา 172 ทวิ)
กฎหมายใหศาลมีหนาที่แจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหทราบถึงวันสืบ
พยานเด็ก (มาตรา 172 ตรี วรรคสอง)
การนําสืบพยานเด็กนั้น ศาลจะอนุญาตใหเริ่มนําเสนอ คําใหการของเด็ก ซึ่งได
บันทึกเปนภาพและเสียงไวในชั้นสอบสวน หรือชั้นไตสวนมูลฟอง โดยนํามาฉายในศาลโดยเปดเผย
จากนั้นถาสามารถไดพยานหรือผูตองหามา ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดเอง หรือ
คูความจะ
สอบถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได (มาตรา 172 ตรี วรรคสาม)
3.สถานที่ที่ใหเด็กนั่งอยูในระหวางใหปากคํา ในการพิจารณาเพื่อเปนการปองกัน
มิใหเด็กตองตกอยูในสภาพอึดอัด เมื่ออยูในหองพิจารณาซึ่งมีคนมาก และการที่ตองเผชิญหนากับ
จําเลย ตลอดจนเพื่อเปนการรักษาไวซึ่งสิทธิของจําเลยในคดีอาญาที่จะรับฟงคําเบิกความที่กลาวหา
ตน เพื่อจะไดตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ตามหลักการพิจารณาตองกระทําตอหนาจําเลย การสืบพยาน
ในชั้นพิจารณาชั้นศาลจะตองจัดใหเด็กที่จะมาใหการในชั้นศาลนั่งอยูในหองที่จัดไวเปนพิเศษแยก
ตางหากจากหองพิจารณา (มาตรา 172 ตรี วรรคหนึ่ง) และใชการถายโทรทัศนวงจรปดมายังหอง
พิจารณา (มาตรา 172 ตรี วรรคสอง) โดยทั้งสองหองสามารถพูดติดตอสื่อสารกันได แตไมใหเผชิญ
หนากันระหวางจําเลยกับพยานเด็ก และทําใหเด็กไมเกิดความรูสึกประหมา หรือกลัวสภาพหอง
พิจารณาคดีที่มีลักษณะเปนทางการ และมีคนแปลกหนามานั่งฟง อยางไรก็ดี หองที่เด็กนั่งนี้ควรมี
สภาพที่เหมือนกับหองเลนหรือหองของเด็ก และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหหรือบุคคลที่เด็ก
ตองการใหอยูดวยควรอยูในหองนี้ เพื่อใหเด็กเกิดความอบอุนและไมรูสึกกลัว
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4.การบั น ทึ ก คําพยานเด็ ก บั น ทึ ก คําพยานเด็ ก ในชั้ น พิ จ ารณานี้ เ ป น ไปตามหลั ก
พิจารณาโดยทั่วไป
5. การรับฟงพยานเด็กโดยทั่วไป ศาลจะรับฟงขอเท็จจริงตามคําเบิกความที่ไดกระทํา
ในศาล เพราะศาลสามารถสังเกตอากัปกริยาและมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองโดยการถาม
คานหรือถามติง ของโจทกและจําเลย หรือแมกระทั่งคําถามของ ศาลเอง ดังนั้น พยานที่ใหการในชั้น
สอบสวนหรือในชั้นไตสวนมูลฟอง แตมิไดมาเบิกความในชั้นพิจารณา ศาลก็จะรับฟงแตใหน้ําหนักของ
ความนาเชื่อถือนอยกวาที่ไดมาเบิกความตอหนาศาลในชั้นพิจารณา
แตในคดีที่พยานเปนเด็ก ซึ่งไมควรใหพยานตองใหการซ้ําซอน จึงไดบันทึกภาพและ
เสียงเพื่อใหเห็นอากัปกิริยาตั้งแตในชั้นสอบสวน และนําเสนอใหชั้นศาลได ศาลสามารถรับฟงคําเบิก
ความที่บันทึกไวในชั้นสอบสวน หรือในชั้นไตสวนมูลฟองคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟอง โดยใหน้ําหนัก
ความนาเชื่อถือเสมือนหนึ่งวาเปนการเบิกความตอหนาศาลได
ส ว นในกรณีที่ ไม ไดตั ว พยานหรื อผูเ สียหายที่เปนเด็กมาเบิกความในชั้นพิจารณา
เนื่องจากมีเหตุจําเปนอยางยิ่ง คงมีแตบันทึกภาพและเสียงในชั้นสอบสวนหรือชั้น ไตสวนมูลฟองเทา
นั้น กรณีตองถือวามีน้ําหนักนอยกวาการที่ไดพยานมาตอบคําถามเพิ่มเติมในศาลโดยผานทางโทร
ทัศนวงจรปด ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงใหศาลสามารถรับฟงพยานเด็กที่ไดบันทึกไว
ประกอบกับพยานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะหขอเท็จจริงในคดีได (มาตรา 172 ตรี วรรคสี่)
4.2 การสืบพยานไวลวงหนา
มาตรการในการสืบพยานไวลวงหนานี้ เดิมใชกับพยานซึ่งเปนชาวตางชาติ ซึ่งเขามา
ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว เพื่อการทองเที่ยวหรือกิจธุระสวนตัว แลวกลับออกไปภายในกําหนด
เวลาที่วีซากําหนด ดังนั้น บุคคลชาวตางชาติเหลานี้ได ใหการในชั้นสอบสวน แตเปนการยากที่จะมา
เบิกความในชั้นศาล เพราะเขาไมมีความจําเปนตองมาเบิกความ เนื่องจากไมคุมคากับเวลาหรือคาใช
จายในการเดินทางมาใหการ กฎหมายจึงกําหนดใหมีการสืบพยานไวลวงหนา เพื่อสืบพยานชาว
ตางชาตินี้ไวกอนและถือวาเปนการเบิกความตอหนาศาลอันจะมีผลตอการวินิจฉัยขอเท็จจริงของศาล
ในคดีอาญานั้นตอไป
แตสภาพปญหาที่จะไมสามารถนําพยานมาเบิกความตอศาลในชั้นพิจารณาเกิดขึ้น
กับพยานที่เปนเด็กและสตรีดวย
แมวาพยานดังกลาวจะอยูในประเทศก็ตาม
ทั้งนี้ เพราะ
ผูเสียหายที่เปนเด็กโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวของกับกระบวนการคาหญิงและเด็ก ซึ่งเปนอาชญากรรม
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ขามชาติ หรือในความผิดซึ่งเปนอาชญากรรมในครอบครัว พยานเด็กหรือหญิงที่เปนผูเสียหายอาจถูก
เกลี้ยกลอมหรือขมขูหลังจากที่ใหการในชั้นสอบสวนไปแลว และไมอาจนํามานําสืบในชั้นศาลได หรือ
เปนเพราะอยูในสถานที่หางไกลจากศาล เชน หญิงและเด็กที่อยูบนพื้นที่สูง หรือในชนบทที่หางไกล
ตอทางคมนาคมตองใชเวลาเดินทางหลายชั่วโมง
และบางพื้นที่ตองเดินทางดวยเทาหลายสิบ
กิโลเมตรกวาจะมาถึงทางหลวง
ซึ่งเหตุผลเหลานี้ก็เปนเหตุอันสมควรที่จะนําพยานมาสืบลวงหนา
เพราะเปนการยากตอการนํามาสืบภายหลัง เชนเดียวกับพยานที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ สืบพยานไวลวงหนาที่ปรับปรุงใหม มีดังนี้
1. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา จะเปนการยากแกการนําพยานมาสืบในภายหนา เพราะ
เหตุใดเหตุหนึ่งตอไปนี้ (มาตรา 237 ทวิ วรรคหนึ่ง)
1.1 พยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
1.2 ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
1.3 มีที่อยูหางไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
1.4 มีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานหลักฐานนั้น ไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยทางออม
1.5 มีเหตุจําเปนอื่น ๆ
2. พนักงานอัยการเห็นสมควร หรือโดยพนักงานสอบสวน หรือผูเสียหายรองขอ ยื่น
คํารองขอใหศาลมีคําสั่งสืบพยานไวกอนลวงหนากอนฟองคดีตอศาล (มาตรา 237 ทวิ วรรคหนึ่ง)
3. คํารองของพนักงานอัยการ ตองระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาไดกระทํา
ความผิด และถารูตัวผูกระทําความผิด และผูนั้นถูกควบคุมอยูในอํานาจ พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ ก็ใหพนักงานอัยการนําตัวผูนั้นมาศาล แตถาผูนั้นถูกควบคุมอยูในอํานาจศาล ก็ให
ศาลเบิกตัวผูนั้นมาพิจารณา (มาตรา 237 ทวิ วรรคหนึ่ง)
4. เมื่อไดรับคํารองจากพนักงานอัยการ ใหศาลสืบพยานนั้นในทันที (มาตรา 237
ทวิ วรรคสอง)
5. สิทธิของผูตองหาในการสืบพยานไวกอนนี้ ไดแก การซักคานหรือตั้งทนายความ
ซักคานพยานที่สืบไวกอนได นอกจากนี้ ถาเปนกรณีที่ศาลตองตั้งทนายความใหตามหลักเกณฑใน
มาตรา 173 เมื่อผูนั้นตกเปนจําเลยแลว ศาลก็จะตองตั้งทนายความให ถาเห็นวาตั้ง ทนายความใหทัน
แตถาไมอาจตั้งทนายความใหทันก็ใหศาลซักถามพยานนั้นใหแทน (มาตรา 237 ทวิ วรรคสาม)
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6. คําเบิกความของพยานใหอานใหพยานฟง และถาผูตองหาอยูในศาลนั้นก็ใหอาน
คําเบิกความตอหนาผูตองหา (มาตรา 237 ทวิ วรรคสี่)
7. ในกรณีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ตองดําเนินการตามหลักการสืบพยาน
เด็กในชั้นพิจารณา (มาตรา 237 ทวิ วรรคแปด)
8. คําเบิกความของพยานนี้ ศาลสามารถรับฟงเปนพยานไดในชั้นพิจารณา เมื่อ
ผูตองหาผูนั้นถูกฟองเปนจําเลย (มาตรา 237 ทวิ วรรคหา)
9. ผูตองหายื่นคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุจําเปน เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบ
พยานบุคคลไวทันที (มาตรา 237 ทวิ วรรคแรก)
10. เมื่อศาลรับคํารองและเห็นสมควร
ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานไวกอน
และแจงใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่เกี่ยวของทราบ (มาตรา 237 ทวิ วรรคเจ็ด)
11. ในการสืบพยานไวลวงหนานี้ พนักงานอัยการมีสิทธิซักคานพยานของผูตองหา
(มาตรา 237 ทวิ วรรคแปด)
12. ถาเปนพยานที่มีอายุไมเกินสิบแปดป ตองดําเนินการเชนเดียวกับการสืบพยาน
เด็กในชั้นพิจารณา (มาตรา 237 ทวิ วรรคเจ็ด)
13. คําเบิกความของพยานใหอานใหพยาน และผูตองหาฟงตอหนา (มาตรา 237 ทวิ
วรรคเจ็ด)
14. เมื่อผูตองหาถูกฟองเปนจําเลย
ศาลรับฟงพยานที่นํามาสืบลวงหนาในชั้น
พิจารณาได (มาตรา 237 ทวิ วรรคเจ็ด)
5. การไตสวนพยานเด็กในชั้นไตสวนมูลฟอง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหนําหลักการสอบสวนพยานเด็ก
และการสืบ
พยานเด็กในชั้นพิจารณามาอนุโลมใชกับการไตสวนมูลฟอง ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกและคดี
ที่ราษฎรเปนโจทก (มาตรา 171 วรรคสอง)
ขอพิจารณาในเรื่องนี้ แยกเปน 2 กรณี ดังนี้
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5.1 การไตสวนพยานเด็กในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก
การไตสวนพยานเด็กอายุยังไมเกินสิบแปดป
ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกมี
ลักษณะเหมือนกับการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณา เพราะตองกระทําตอหนาจําเลย และกระทํา
หลังจากผานกระบวนการสอบสวนเด็กมาแลว ดังนั้น ศาลจึงใชการฉายบันทึกปากคําเด็กใหดูกอน
และจัดใหพยานอยูในหองอีกตางหากและตอบคําถามของศาล หรือพนักงานอัยการ หรือจําเลย หรือ
ทนายความจําเลย ผานทางนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหผานทางโทรทัศนวงจรปด
แตถาพยานเด็กที่มานําสืบมิไดสอบสวนไวในชั้นสอบสวน ก็จะตองถูกสอบถามโดย
ศาล หรือโดยนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ผานทางโทรทัศนวงจรปด
5.2 การไตสวนพยานเด็กในคดีที่ราษฎรเปนโจทก
ถาเปนกรณีที่ยังไมมีการสอบสวนพยานเด็กนั้นมากอนเลย การไตสวนก็จะใชการให
เด็กอยูในหองตางหากจากหองพิจารณา และใหการตอบคําถามของศาล ตอบคําถามคาน คําถามติง
ของทนายความโจทก ทนายความของจําเลยโดยผานทางนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
แตถากอนที่จะมีการไตสวนคดีของราษฎร ไดมีการสอบสวนพยานเด็กไวแลวและ
บันทึกตามหลักเกณฑที่กําหนด ศาลนาจะใชดุลพินิจนําภาพและเสียงของพยานเด็กมาฉายกอนที่จะ
ไดสอบปากคําเชนเดียวกับการสืบพยานในชั้นพิจารณา แมวาคดีเรื่องนั้นพนักงานอัยการจะยังไมได
ยื่นฟองตอศาลก็ตาม เพื่อเปนการปองกันมิใหพยานเด็กตองเบิกความซ้ําซอน
โดยสรุป หลักการใหความคุมครองเด็กในระหวางการสอบสวน
การไตสวน
มูลฟอง และการพิจารณาคดีในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แกไขใหมนี้ ไดให
การคุมครองทั้งผูเสียหาย พยานที่รูเห็นเหตุการณ และผูตองหาที่จะไดรับการประกันวาจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนเกี่ยวของอยางเปนอิสระ และดวยสถานที่ที่เหมาะสม เปนสัดสวน และ
บรรยากาศที่อบอุน
ปราศจากสภาพกดดันจิตใจไมวาจากผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่หรือศาลใน
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห และผูที่เด็กรองขอ อยูดวยใน
การสอบปากคําหรือสืบพยาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเด็กตื่นตระหนกเพราะตองอยูในสถานที่ที่เปนหอง
พิจารณาและกระทําตอหนาคนแปลกหนา หรือตอผูตองหาหรือจําเลย ยิ่งไปกวานั้นการนําเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีที่นํามาใชบันทึกภาพและเสียงเพื่อลดภาระที่เด็กจะตองมาเบิกความซ้ําซอน แตยังคง
รักษาโอกาสที่ศาลจะไดชั่งน้ําหนักพยานเด็กที่ไมสามารถเบิกความไดยอมจะเปนมาตรการที่ควรไดรับ
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การสงเสริมและสนับสนุนใหขยายไปใชแกการสืบพยานบุคคลโดยทั่วไป เพื่อใหสามารถบันทึกคําให
การพยานไดอยางครบถวน และมีผลตอการวินิจฉัยขอเท็จจริงในศาลสูงตอไป
5.ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542
จากการที่บทบัญญัติของมาตรการพิเศษในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ไดใหเวลาเตรียมความพรอมทั้งในดาน
บุคลากร เครื่องมือหรืออุปกรณ สถานที่และรูปแบบการจัดองคกรที่เหมาะสมใน การรองทุกข
การสอบสวน การไตสวนมูลฟอง และการพิจารณาคดีผูเสียหายหรือพยานและผูตองหาที่เปนเด็กอายุ
ไมเกินสิบแปดป โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 81 ก หนา 30-35 เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2542 กําหนดใหพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไปนั้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2543 จนถึงปจจุบัน แตการเตรียมการในเรื่องดังกลาวยังไมมีความคืบหนา
เทาที่ควรโดยเฉพาะในชั้นการรองทุกขและการสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติอันเปนกระบวนการยุติธรรมขั้นตน เปนผลใหการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
พบกับปญหาและอุปสรรคในหลายๆดานซึ่งพอจะจําแนกได (จิตติมา ธงไชย : 2543) ดังนี้
1. ปญหาและอุปสรรคในดานสถานที่และอุปกรณ
จากการที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดในเรื่องสถานที่และอุปกรณไวใน มาตรา 133 ทวิ วรรคแรก วรรคหา
และมาตรา 133 ตรี ไว วา การถามปากคําเด็กไวในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยาน ใหแยกกระทําเปน
สวนสัด ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และพนักงานสอบสวน จัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการ
ถามปากคําดังกลาว ซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน รวมถึงการจัดใหมีการ
ชี้ตัวผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถปองกันมิใหผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน
แมบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากกรณีของผูใหญ และใหมี
บรรยากาศที่เปนมิตร และเอื้อตอการใหขอเท็จจริง จากการศึกษาพบวายังมีปญหาในเรื่องดังกลาว
ดวยสาเหตุหลายประการ เชน
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1.1 การถูกจํากัดในสถานที่
ในสถานีตํารวจหลายแหงไมอาจจัดหาหอง หรือขยายหรือตอเติมเพื่อทําเปนหองสอบ
ปากคําเด็กโดยเฉพาะได
การสอบสวนยังใชหองทํางานเทาที่มีอยูและสามารถจัดไดซึ่งก็ยังคงมี
ลักษณะเปนทางการ ทําใหพยานเด็กมีความอึดอัดหรือไมคุนเคยในการใหปากคํา จึงไมอาจสนองตอบ
ในเรื่องสถานที่ที่เหมาะสมได แมจะไดมีการจัดแบงหองออกเปนสวนสัดเพื่อความสะดวกตอการบันทึก
ภาพและเสียงแลวก็ตาม แตก็เปนไปเพื่อใหถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น มิไดคํานึงถึง
เจตนารมณในการแกไขกฎหมายที่ตองการใหผูเสียหายและพยานที่มีอายุไมเกินสิบแปดป ไดรับการ
สอบสวนในสภาพหองที่เหมาะสมกับเด็ก
ซึ่งควรจะจัดไวเปนหองพิเศษไมควรใหมีสภาพเปนหอง
ทํางานของพนักงานสอบสวน หรือหองประชุม หรือหองเอนกประสงค แตควรเปนหองที่มีลักษณะ
คลายหองเด็กเลน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือหองที่โรงพยาบาลจัดใหเด็กเลนเพื่อคอยเวลาเขาไป
รับการตรวจรักษา นอกจากนี้ ควรมีอุปกรณหรือภาพบางอยาง เพื่อใหเด็กไดชี้หรือวาดรูปแทนการ
อธิบายดวยคําพูด ซึ่งบางกรณีเด็กไมตองการพูดหรือพูดไมไดโดยมีขอที่พึงระวังก็คือ สภาพหอง
ดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเหมือนหองหรือสถานที่ที่เกิดความผิด ทั้งนี้เพราะจะทําใหพยานซึ่งไดรับ
ผลกระทบตอจิตใจเชน ถูกทํารายหรือกระทําผิดทางเพศเกิดความหวาดกลัว สถานที่ที่พนักงาน
สอบสวนทําขึ้น เชน หองชี้ตัวหองสอบสวนคับแคบไมไดมาตรฐาน อุปกรณในการถายวีดีโอเทป เชน
กลองถายวีดีโอและเครื่องอัดวีดีโอเทปยังไมไดมาตรฐาน แสงสวางไมเพียงพอ ทําใหไดภาพไมชัดเจน
การใชไมโครโฟนที่ติดกับตัวกลองถายซึ่งอยูหางจากผูสอบสวนและผูใหปากคํา ทําใหเสียงเบาและ
กอง ไมมีความชัดเจน เครื่องพิมพดีดเปนของเกา ทําใหพิมพชาไมมีความพรอมในเรื่องของการจัดหอง
ที่เหมาะสมสําหรับการสืบพยานเด็ก อาทิ บางสถานีตํารวจมีผูเขารวมฟงในการสอบสวนเปนจํานวน
มาก เสียงดังรบกวน รวมทั้งมีคนเดินเขาออกพลุกพลานในหองสอบสวน ตํารวจ อัยการ ทนายความ
และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห อยูรวมกันในหองสอบสวน ผูบันทึกวีดีทัศนไมใชพนักงาน
สอบสวน แตเขามาอยูในหองสอบสวน และลวงรูเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบสวน ซึ่งอาจทําใหเสียหาย
แกคดี
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1.2 ปญหาดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณการบันทึกภาพและเสียง
การถามปากคํานั้น ในระยะเริ่มแรกที่กฎหมายมีผลใชบังคับ สถานีตํารวจหลายแหง
ยังขาดเครื่องมือ อุปกรณในการบันทึกภาพและเสียง จึงไดแกปญหาโดยการจางรานถายวีดีโอมา
บันทึกภาพและเสียง โดยชางสวนใหญก็จะเปนบุคคลเพศชาย และที่ไมเกี่ยวของกับคดี บางครั้งก็ใช
การเดินถายไมไดวางกลองไวบนขาตั้งกอใหเกิดความรําคาญและขาดสมาธิในการทํางานทั้งของ
พนักงานสอบสวนและนักสังคมสงเคราะห และในบางคดีที่เปนความผิดเกี่ยวกับเพศอันเปนคดีที่ควร
ทราบเฉพาะผูที่สามารถชวยบําบัดฟนฟูผูเสียหายใหมีความรูสึกที่ดีขึ้นเทานั้น แตการที่ผูเสียหายหรือ
พยานตองมาบอกเลาใหพนักงานสอบสวนฟงซึ่งเปนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังมีชางบันทึก
ภาพและเสียงมารวมรับรูรับฟงดวย
ซึ่งอาจจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกอับอายไมกลาใหความจริง
บางอยางได นอกจากนี้ในบางทองที่ไดมีการบันทึกภาพและเสียงในขณะถามปากคําไวอยางตอเนื่อง
ดวยอุปกรณเทาที่พนักงานสอบสวนจัดหาได เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายของพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบสํานวนคดีเอง แตเมื่อบันทึกปากคําเสร็จ กลับปรากฏวาการบันทึกภาพและเสียงดังกลาว
ไมสามารถใชงานได เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวขาดประสิทธิภาพเพียงพอ ประกอบกับ
ในการสงสํานวนใหกับพนักงานอัยการก็ยังคงสงเฉพาะสํานวนการสอบสวนไปเทานั้น สวนวิดีโอที่
บันทึกไวก็ยังอยูกับพนักงานสอบสวน สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน พนักงานสอบสวนมักจะไมสงมวน
วิดีโอไปพรอมกับสํานวน
เวนแตพนักงานอัยการไดเรียกใหสงเพื่อนําไปใชพิจารณาประกอบหรือ
สืบพยานซึ่งก็ยังไมปรากฏ ยกเวนในคดีดัง เชน คดีของอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่เกิดในทองที่อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโดยเฉพาะในกรณีของผูตองหาดวยแลว พนักงานสอบสวนสวน
ใหญก็จะสงเฉพาะสํานวนไปเทานั้น เนื่องจากการฟองคดีจะตองมีตัวผูกระทําความผิดอยูแลวจึงจะ
พิพากษา
ลงโทษได การที่ตองบันทึกภาพและเสียงของผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปดวย
โดยเฉพาะในคดียาเสพติด จึงทําใหสิ้นเปลืองมวนวิดีโอเปนอยางมาก และพนักงานสอบสวนขาด
งบประมาณในการจัดซื้อ ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือสอบสวน เชน กลองถายวิดีโอเทป เครื่องอัด
เลนวิดีโอเทป เครื่องโทรทัศน มวนวิดีโอเทป บางแหงตองยืมหรือเชาจากที่อื่น
ปจจุบันสถานีตํารวจหลายแหงไดแกไขปญหานี้โดยการขอใชหองบันทึกภาพและ
เสียงของสถานที่ตาง ๆ เชน สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท ซึ่งเรียกวา “หองสานใยรัก” โดยหองนี้ถูก
แบงเปน 2 สวน คือ
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สวนที่ 1 คือ หองควบคุม มีชุดกลองถายทอดสัญญาณพรอมอุปกรณควบคุมการ
ทํางานประกอบไปดวย กลองวิดีโอ เครื่องเลนและบันทึกภาพ เครื่องเลนและบันทึกเสียงตอเนื่อง
อัตโนมัติ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ลําโพง และเครื่องเสียง โทรทัศน และโตะสําหรับคณะทํางาน
สวนที่ 2 คือ หองปฏิบัติการ ทาสีออน ๆ จัดหองใหดูสดชื่น มีภาพประดับขางฝา
สําหรับเด็ก ๆ ทําใหเด็กไมรูสึกอึดอัด หรือถูกบีบคั้น มีตุกตา และของเลนนานาชนิดใหเด็กได
ผอนคลาย ไมโครโฟน 2 ตัว ซอนอยูบนเพดาน กลองบันทึกภาพ 2 ตัวอยูบนเพดานเชนกัน
ในขณะที่กรมประชาสงเคราะห ในฐานะผูกํากับดูแลคุมครองสวัสดิภาพเด็กไดทํา
โครงการนํารองหองสืบพยานเด็กทั่วประเทศ 6 แหง คือ สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท สถานแรกรับ
เด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง ศูนยฝกอาชีพ
เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดชลบุรี สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ฯ จังหวัด
ขอนแกน บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในเรื่องดังกลาว นายศุภชัย สถิรศิลปน
ผูอํานวยการกองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะหไดใหสัมภาษณวา “ความจริงเปนเรื่อง
ของกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตที่ตองนํารองเพราะเรารับผิดชอบเรื่องของ
สวัสดิการเด็กอยูแลว เราจะทําเพียง 6 แหง นอกจากนั้นก็จะเปนหนาที่ของตํารวจที่จะตองรับผิดชอบ
ตอไป”
ในขณะที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเอง ยังไมไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหแตละ
สถานีไดมีการจัดทําหองสอบสวนเด็กแยกเปนสวนสัดตามกฎหมาย
คงมีแตคําสั่งที่ผูบังคับบัญชา
หัวหนาหนวยงานนั้นจัดใหมีหองสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เมื่อไมมีการ
ดําเนินการใดจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในดานงบประมาณสถานที่เลย การจัดหาหองสอบสวน
เด็กในแตละสถานีจึงเปนไปในลักษณะตามมีตามเกิด คือ ทําเทาที่หาไดโดยมิไดคํานึงถึงเจตนาที่แท
จริงของพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งหากบุคคลที่เขาไปรวมฟงการสอบปากคําตามที่กฎหมายบัญญัติ
จะยึดถือระเบียบของหนวยงานตนที่กําหนดหนาที่ไวอยางเครงครัด และจะสงผลกระทบตอพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนอยางมาก
โดยในสภาพความเปนจริง ในสถานีตํารวจนครบาลอื่น ๆ ที่ไมมีหองสอบสวนเด็ก
แยกเฉพาะก็จะจัดใหมีการถายทําวิดีโอโดยบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของตามกฎหมายจะนั่งรวมอยูในหอง
เดียวกัน และพนักงานสอบสวนก็จะทําการบันทึกถอยคําเปนลายลักษณอักษร พนักงานสอบสวน
สวนใหญยังคงใชเครื่องพิมพดีดในการบันทึกซึ่งจะสงเสียงดัง และเสียงพิมพดีดก็จะเขาไปในเครื่อง
บันทึกภาพและเสียงดวย ซึ่งกอใหเกิดความนารําคาญไดไมนอย เนื่องจากจําเปนตองบันทึกถอยคํา
ในที่สอบปากคํานั้นและทําใหเสียงที่เด็กตอบคําถามก็จะไมชัดเจน
และเมื่อพนักงานอัยการหรือ
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นักสังคมสงเคราะหขอใหมีการเปดวิดีโอเทปที่บันทึกไว ก็จะพบกับปญหาเรื่องเสียงไมชัดเจนเสมอ
ในสวนเครื่องมืออุปกรณในการบันทึกถอยคําจึงเปนสวนหนึ่งที่นาจะไดรับการแกไขและสนับสนุนจาก
ภาครัฐดวย นอกเหนือจากงบประมาณในการจัดหองแยกเปนสัดสวนและเครื่องมืออุปกรณหลัก ๆ
แลว เครื่องมือสําหรับบันทึกก็ควรจะใหมีความทันสมัยเชนเดียวกับอุปกรณอื่น ๆ ดวย
2. ปญหาและอุปสรรคในดานทักษะและความพรอมของบุคลากร
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
20) พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรและบทบาทของแตละฝายในการสอบสวน
ผูเสียหายและพยานที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปไว ในมาตรา 133 ทวิ ไววา “ใหมีนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํานั้น และใหเปน
หนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ
และพนักงานอัยการทราบ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการ
ถามปากคํา อาจถูกผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาว ใหเปลี่ยนตัวผูนั้น
จากการศึกษาพบวา ปญหาดานทักษะและความพรอมของบุคลากรสามารถแยก
พิจารณาไดดังนี้
2.1 ปญหาจํานวนนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยาที่ผานการอบรมและขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมแลวมีจํานวนนอย
ป จ จุ บั น ในองค ก รของรั ฐ และเอกชนที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองเด็ ก ที่ เ ป น
ผูเสียหายยังขาดแคลน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก เชน นักจิตวิทยา แพทย
ผูเชี่ยวชาญดานเด็ก
นักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยาผูเชี่ยวชาญในการฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
ซึ่งบุคคลเหลานี้มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย ตองขึ้นศาลอาญา ไมใชศาล
คดีเยาวชนและครอบครัว ดังนั้นการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดไวในมาตรา 12 ทวิ วรรคแรก
ตอนหนึ่งวา
“…ถาบทบัญญัติไดกําหนดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมดวยแลว
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง…” และ
กําหนดไวในวรรค 2 วา “ใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามวรรค 1 ไดรับคาตอบแทนตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
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ในมาตรการดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า นั ก สั ง คมสงเคราะห จ ะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
กระบวนการยุติธรรมตองการ ซึ่งก็จะตองมีการเตรียมการในดานบุคลากรวามีความพรอมเพียงใด
จํานวนนักสังคมสงเคราะหทั่วประเทศที่อยูในระบบการทํางานราชการโดยไมนับกระทรวงกลาโหมและ
เอกชนมีประมาณ 1,340 คน สําหรับกรมประชาสงเคราะหทั่วประเทศมีนักสังคมสงเคราะห 523
อัตรา ประจําอยูสวนกลาง 223 อัตราและภูมิภาค 300 อัตรา ถาพิจารณาถึงจํานวน
นักสังคมสงเคราะห ตอความรับผิดชอบในขอบเขตกวางขวางทั่วประเทศที่จะตองมีคดีเกิดขึ้น ก็คงจะ
ไมเพียงพอนอกจากนั้นนักสังคมสงเคราะห แมจะมีที่จบการศึกษาโดยตรงอีก ก็อาจไมไดประกอบ
อาชีพสังคมสงเคราะหโดยตรงอีกจํานวนไมนอย ในที่นี้ ตองมองถึงบทบาทของนักสังคมสงเคราะห
อาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะหที่ไมไดจบการศึกษาโดยตรงแตผานการอบรมแลวนั้น ลวนเปนปญหา
ในทางมาตรฐานทางวิชาชีพที่จะตองมีการเตรียมการเพื่อกําหนดแนวทางลงไป ใหชัดเจนนอกจากนั้น
ยังมีขออื่นๆที่ควรจะตองหยิบยกมาพิจารณาดวย ไดแก ประสบการณในการทํางาน หรืออายุความที่
ทํางานดานเด็กรวมตลอดไปถึงวัยวุฒิและความรูในดานกระบวนการยุติธรรม ที่นอกเหนือจากวิชาชีพ
อันเปนสิ่งที่ตองเตรียมการอยางรอบคอบและรัดกุมทั้งสิ้น
ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมไดออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2543 ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดกําหนดคุณสมบัติของผูทําหนาที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหไววาตองมีอายุ ไมต่ํากวา 25 ป สําเร็จการศึกษาทางดาน
จิตวิทยาแพทยศาสตรสาขากุมารเวทศาสตร สาขาจิตเวทศาสตรเด็กและวัยรุน พยาบาลศาสตรสาขา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวท และสังคมวงเคราะหศาสตร และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนมาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือปริญญาหรือ
เทียบเทาปริญญาในสาขาอื่น โดยผายการอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษาการสังคมสงเคราะห ที่จัด
หรือรับรองโดยหนวยงานของรัฐ หรือองคกรวิชาชีพที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยมีหนังสือรับรอง ซึ่งบุคคลเหลานี้จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่กรมประชา
สงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขรับรองและ
ไดขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรมแลวเทานั้น
จึงจะเปนผูที่เขารวมฟงการถามปากคํา ตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ได
ในระยะแรก ที่กฎหมายบังคับใช (ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2543 วันที่ 10 ตุลาคม
2543) มีจํานวนนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา ที่ผานการอบรมและขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
ยุติธรรมแลวในสวนกลาง กทม. มีจํานวนทั้งสิ้น 35 ราย และในสวนภูมิภาคมีจํานวน 115 ราย เฉลี่ย
จังหวัดละประมาณ 1-2 ราย ซึ่งไมเพียงพอกับคดีที่ไดรับแจงในแตวัน ทําใหนักสังคมสงเคราะหและ
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นักจิตวิทยาบางราย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตองออกปฏิบัติงานในการสอบปากคําเด็ก
เกือบทุกวันรวมทั้งในวันหยุดราชการ บางรายใชเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแตเชาจนถึงรุงเชาวันใหม
ทําใหนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยาออนลา มีเวลาพักผอนไมเพียงพอ สุขภาพรางกายทรุดโทรม
เกิดการเจ็บปวย รวมทั้งสงผลกระทบตองานประจําดวย ขณะนั้นในเขตกรุงเทพมหานคร มีนักสังคม
สงเคราะหและนักจิตวิทยา ที่ผานการอบรมและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมแลวจํานวนทั้งสิ้น 35
ราย โดยสังกัดกรมประชาสงเคราะหจํานวน 22 ราย และสังกัดองคกรตางๆ อีก 13 ราย
กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ในฐานะเปนศูนยประสานติดตอ นักสังคมสงเคราะหและ
นักจิตวิทยาในสวนกลาง กรุงเทพมหานคร ไดจัดทําคําสั่งกรมฯ แบงชุดเวรปฏิบัติหนาที่ ในการเขารวม
สอบปากคําเด็ก ในสวนขาราชการกรมฯ จํานวน 22 ราย ออกเปน 4 ชุด เฉลี่ยชุดละประมาณ 5-6 ราย
โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยน กันปฏิบัติงานชุดละ 1 สัปดาห
การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ไดรับแจงใหประสานนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา
ในการไปเขารวมในการสอบปากคําเด็กจากสถานีตํารวจตางๆ ทั่งกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยวันละ 12-14
สถานีตํารวจ ซึ่งไมเพียงพอกับเจาหนาที่ ที่เปนชุดเวรในแตละสัปดาห ในการนี้ กองคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กที่ไมไดเปนชุดเวรในสัปดาหนั้นๆออกไปปฏิบัติหนาที่รวมกับชุดเวรอื่นในทุกๆวัน และยังไดประสาน
ใหเจาหนาที่จากองคกรเอกชนตางๆ ที่ผานการอบรมและขึ้นทะเบียนแลว ไปรวมในการสอบปากคํา
เด็ก อีกทางหนึ่งดวย ซึ่งในบางครั้ง ก็ยังมีจํานวนไมเพียงพอกับคดีที่ไดรับแจงจากสถานีตํารวจตางๆ
2.2 พนักงานสอบสวน
จากมาตรา 133 ทวิ ซึ่งกําหนดใหการสอบปากคําเด็กอายุไมเกิน 18 ป ตองกระทํา
โดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวม ในการถาม
ปากคํานั้นดวย ในการทํางานนั้นพนักงานสอบสวน มีการจัดบุคคลเขาเวรตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อ
มีผูมารองทุกขหรือจับกุมผูกลาวหาที่เปนเด็ก พนักงานสอบสวนสวนใหญก็มุงที่จะทํางานใหเสร็จเพื่อ
ปองกันการถูกรองเรียน ยิ่งในคดีที่ผูตองหาเปนเด็ก ก็ถูกจํากัดดวยเวลา การนําตัวสงสถานพินิจและ
คุมครองเด็ก เมื่อติดตอผูเขารวมสอบปากคําไมได ในวันเวลาที่พนักงานสอบสวนสะดวก กอใหเกิด
ความเครียดแกผูรับผิดชอบ เพราะการเขาเวรในแตละวันของพนักงานสอบสวน ในแตละสถานีตํารวจ
มีจํานวนชั่วโมงไมเหมือนกัน บางสถานีตํารวจ พนักงานสอบสวนเขาเวร 6 ชั่วโมง บางแหง 12 ชั่วโมง
ดังนั้นในแตละครั้งที่เขาเวรจึงมิใชมีเพียงคดีเดียว ที่เขามาแจงความรองทุกข หรือมีการจับกุมผูตองหา
เขามาเพียงรายเดียว ประกอบกับสํานวนการสอบสวนในแตละคดี ก็มิใชสิ้นสุดเพียงการสอบปากคํา
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พยานหรือผูตองหา เมื่อมาตรา 133 ทวิ วรรค 2 กําหนดใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวน ที่จะตองแจง
ใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ ทําบันทึกเหตุที่
ไมอาจปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติไดเพิ่มขึ้น ทําใหพนักงานสอบสวนสวนใหญ ซึ่งเปนเพศชาย และ
ไมเขาใจถึงเจตนารมยในการแกไขกฎหมาย เพื่อใหการคุมครองสิทธิเด็ก
ก็จะเห็นวาบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนการเพิ่มภาระมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตนครบาล พนักงานสอบสวนแตละคน มีสํานวนที่
ตองรับผิดชอบอยูจํานวนมาก และตองมาทํางานทามกลางความไมพรอมในทุกดาน ทั้งยังตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้น เชน คามวนวีดีโอ หรือคาโทรศัพทมือถือ
ที่เพิ่มขึ้นในการติดตอประสานงาน
คาอาหารเครื่องดื่มของผูมารวมงานฯ สิ่งเหลานี้จึงทําใหพนักงานสอบสวน พยายามหลีกเลี่ยงคดีที่เด็ก
เปนผูเสียหายเวนแตกรณีที่เลี่ยงไมไดจริงๆ ซึ่งในเรื่องดังกลาว ไดมีความเห็นวา ควรจะมีการจัดตั้ง
ศูนยเฉพาะกิจ ในการทํางานมากกวา ที่จะนํามาใชกับสถานีตํารวจ มีระบบการทํางานแบบเดิมๆ
ประกอบกับพนักงานสอบสวนสวนใหญก็เปนเพศชาย มิใชผูที่ผานการฝกอบรมเพื่อมาทํางานดานนี้
โดยเฉพาะ ยิ่งเมื่อตองมาพบกับผูตองหาที่เปนเด็กในคดียาเสพติด (ยาบา) และหลายคนเคยทําความ
ผิดมาแลว ก็ยิ่งทําใหพนักงานสอบสวนเกิดความรูสึกวา เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุและ
ควรเปนเรื่องขององคกรที่เกี่ยวของกับเด็ก นาจะไดทําการบําบัดฟนฟูมากกวาที่จะตองมาบันทึกภาพ
และเสียงเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเสมือนหนึ่งตองการใหพยานหลักฐานหนาแนนขึ้น
2.3 พนักงานอัยการ
การที่พนักงานอัยการตองมารวมสอบปากคําเด็กอายุไมเกิน 18 ป ดวยเปนหนาที่ที่
เพิ่มขึ้นมาจากเดิมซึ่งปกติมีเวลาการทํางานเชนราชการทั่วไป เมื่อมีการกําหนดเชนนี้ ทําใหตองมีการ
เขาเวร เพื่อเขารวมการสอบปากคํา และเมื่อพนักงานอัยการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญา โดย
เฉพาะในคดีที่เด็กเปนผูตองหายาเสพติด (ยาบา) ซึ่งมีจํานวนมาก และเมื่อไปถึงถาผูตองหาใหการ
ปฏิเสธและจะขอใหการในชั้นศาล หรือไมก็รับสารภาพ การถามปากคําก็เสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว ซึ่ง
หลายทานเห็นวา ไมคุมกับการเสียเวลาในการเดินทางมารวมถามปากคํา และเสียเวลาในการทํางาน
ประจํา ไดมีความคิดเห็นจากหลายทานวาควรใหความคุมครองเด็กตามมาตรการ บังคับใชกฎหมาย
ฉบับนี้ เฉพาะในคดีอุกฉกรรจ หรือคดีที่เด็กไดรับความเสียหายอยางหนัก หรือในคดีที่มีขอยุงยาก
ซับซอน เชน คดีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เปนตน
ไมควรที่พนักงานอัยการจะตองเขาไปใหการ
คุมครองเด็กในทุกคดี และจากการประมวลสภาพปญหา ของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการได
สรุปปญหาเรื่องบุคลากรไวดังนี้
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พนักงานอัยการมีนอย การสั่งคดี การวาความของพนักงานอัยการซึ่งเปนหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบตามปกติมีจํานวนมากเมื่อตองไปรวมการสอบสวนคดีเด็กทําใหตองเลื่อนคดีเปนผลใหคดี
ลาชาเปนผลเสียหายแกคดีทําใหจําเลยในคดีตองสูญเสียเสรีภาพ
ตองถูกกักขังนานออกไปอีก
อยางนอย 1-2 เดือน และพยานตองเสียเวลามาศาลหลายครั้ง บางครั้งมาแลวไมอาจสืบพยานได
เพราะเจาของสํานวนตองเลื่อนคดีไปรวมสอบสวนเด็ก อัยการ ผูที่จะไปดําเนินแทนในศาลตางก็มี
สํานวนการสืบพยานของตนมากพออยูแลว ไมอาจสืบพยานแทนได
2.4 ความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห
และพนักงานอัยการในการถามปากคําเด็กในการสอบสวน
เนื่องจากในชั้นสอบสวน
กฎหมายกําหนดใหเฉพาะบุคคลที่เขารวมในการถาม
ปากคําเด็ก แตไมไดกําหนดวาบุคคลใดควรเปนผูตั้งคําถาม
ดังนั้นจึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
เนื่องจากทั้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ตางก็มี
บทบาทของตนเองหลายคดี เมื่อถามปากคําเสร็จสิ้นแลวไมไดกอใหเกิดความรูสึกที่ดีแกผูรวมงาน
เทาไรนัก โดยเหตุที่แตละฝายตางมีจุดมุงหมายในงานของตนเอง ดังเชน
ก.พนักงานสอบสวนก็มุงที่ใหการสอบสวนเสร็จสิ้นไปโดยเร็วจึงไมไดคํานึงในเรื่อง
สภาพจิตใจของเด็กเทาใดนัก
ข.พนักงานอัยการ
ซึ่งเดิมพนักงานอัยการเพียงแตตรวจดูเอกสารหรือสํานวนที่
พนักงานสอบสวนสงมาให หรือเปนผูพิจารณาพยานหลักฐาน เมื่อมารวมถามปากคํา ก็มุงที่จะ
พิจารณาวา ไดมีการสอบถามขอเท็จจริงในประเด็นแหงคดีครบถวนหรือไม ซึ่งตองใชเวลามากขึ้น
ค.นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยามุงที่จะยึดหลักการและใชความรู เพื่อคุมครอง
ความปลอดภัยของเด็กใหมากที่สุด โดยใหเกิดความกระทบกระเทือนจิตใจเด็กใหนอยที่สุด ซึ่งก็จําเปน
ตองใชเวลาในการถามปากคํานานกวาคดีทั่วไป และจากรายงานผลการปฏิบัติและปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
20) พ.ศ. 2542 ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2543 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2543 ไดระบุวาคดีที่นักสังคม
สงเคราะหและนักจิตวิทยาเขารวมในการสอบปากคําเด็ก สวนใหญจะเปนคดีที่เด็กเปนผูตองหา ซึ่ง
จากหลักสูตรที่เขารับการอบรมจะเนนเทคนิค กระบวนการในการสอบปากคําเด็กที่เปนผูเสียหายหรือ
ถูกกระทําซึ่งนักสังคมสงเคราะหบางรายไมเคยไดเขารวมสอบปากคําในคดีที่เด็กเปนผูเสียหายเลย
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ความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ที่เขารวมในการสอบปากคําเด็กในชั้น
สอบสวนทั้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ และนักสังคมสงเคราะหยังมีความเขาใจ
ในบทบาทของแตละฝาย ในการเขารวมสอบปากคําเด็กไมเปนไปในทิศทางเดียวกันสวนใหญพนักงาน
สอบสวนจะเปนผูสอบปากคําเด็กโดยใชวิธีการแบบเดิมมีการตั้งคําถามชี้นํา และจัดทําสํานวนมากอน
นอกจากนี้ การที่นักสังคมสงเคราะหไมไดสรางสัมพันธภาพกับเด็กกอนถามปากคํา
ทําใหเด็กไม
คุนเคย เกิดความกลัว ไมกลาพูดความจริง
3. ปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพ
จากการที่ยังไมมีขอตกลงรวมกันในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในการถามปากคําเด็ก
ทําใหแตละฝายตางแสดงบทบาทของตนเอง จนเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพตอ
มาศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือที่ อส. (ศด.) 0013/81
เรื่อง แนวทางในการสอบถามปากคําเด็กในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยไดกําหนดแนวทางในการสอบถามปากคําเด็กในคดีอาญาชั้นสอบสวน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่แตละฝายไวในขอ 11 , 12 , 13 และ 14 ความวา
“11 อํานาจหนาที่ของนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา”
11.1 หนาที่หลักในการสอบถามปากคําเด็กทุกกรณี คือพนักสอบสวน
11.2 พนักงานสอบสวนตองตั้งคําถามผานนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาเสมอ
11.3นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยามีหนาที่ขัดเกลาคําถามของพนักงานสอบ
สวนใหนุมนวล เหมาะกับเพศและวัยของเด็ก
11.4นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาตองตั้งคําถามตามประเด็นของพนักงาน
สอบสวนจนครบถวนแลว หากประสงคจะถามคําถามเพิ่มเติมจึงใหถามทีหลังได แตตองระบุวา เปน
คําถามของนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
11.5 เมื่อมีคําถามใดที่พนักงานสอบสวนโตแยงวาไมควรถาม ใหงดการถามคําถาม
นั้น แตใหพนักงานสอบสวนบันทึกคําถามที่ไมไดถามไว ดังกลาวรวมสํานวน
12. อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ
12.1 ที่หลักในการถามปากคําเด็กในกรณี คือพนักงานสอบสวน
12.2 พนักงานอัยการมีหนาที่ตรวจดูวา มีการแจงขอหาครบถวนหรือไม พนักงาน
สอบสวนถามขอเท็จจริงในประเด็นแหงคดีครบถวนหรือไม เพื่อมิใหเด็กตองถูกนําตัวมาสอบสวนเพิ่ม
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เติมอีก
(เพราะวาจะเปนการสอบสวนเด็กหลายครั้ง) เมื่อมีการสงสํานวนไปใหพนักงานอัยการ
พิจารณาสั่งคดี
12.3 เมื่อพนักงานสอบสวนตั้งคําถามจนครบถวนแลว พนักงานอัยการถาม คําถาม
ถามนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาเพิ่มเติมได แตตองระบุวาเปนคําถามของพนักงานอัยการ
12.4 พนักงานอัยการเปนที่ปรึกษา ของพนักงานสอบสวน นักจิตวิทยานักสังคม
สงเคราะหและบุคคลที่เด็กรองขอมีการตั้งคําถามตอเด็กวา คําถามใดสมควรหรือไม
12.5 พนักงานสอบสวนไมควรโตแยงคําถามเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ เพราะมิ
ฉะนั้น พนักงานอัยการอาจมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งจะทําใหเด็กถูกซักถามหลายครั้ง
13. อํานาจหนาที่ของทนายความ
13.1 ทนายความจะเขารวมถามปากคําเด็กได เฉพาะกรณีเด็กเปนผูตองหา เพื่อ
ตรวจสอบวา ไดมีการปฏิบัติตอผูตองหาถูกตองตามกฎหมาย
13.2 ทนายความจะเขารวมถามปากคําเด็ก ที่เปนผูเสียหาย หรือพยานไมไดเวนแต
จะเปนบุคคลซึ่งเด็กรองขอ
13.3 ทนายความมีหนาที่ตรวจดูวา การใหถอยคําเด็กที่เปนผูตองหา ตอพนักงาน
สอบสวน เปนไปโดยสมัครใจ ไมถูกขูเข็ญ ลอลวงฯลฯ
13.4 ทนายความไมอาจตั้งคําถามนอกเหนือจากที่พนักงานสอบสวนไดตั้งคําถามไว
หากทนายความประสงคจะตั้งคําถามนอกเหนือจากที่พนักงานสอบสวนตั้งให ทนายความผูนั้นทํา
บันทึกรวมไวกับสํานวน
14. อํานาจหนาที่ของบุคคลที่เด็กรองขอ (ไมเกิน 1 คนในหองสอบสวน)
14.1 บุคคลที่เด็กรองขอมีหนาที่ ทําใหเด็กเกิดความอบอุนใจ และสบายใจ ไมมีหนา
ที่ซักถามประเด็นใดๆเกี่ยวกับเด็ก
14.2 หากบุคคลที่เด็กรองขอเห็นวา เด็กไมไดใหการโดยสมัครใจ ใหบุคคลที่เด็กรอง
ขอนั้น ทําบันทึกรวมไวในสํานวน
แนวทางดังกลาวเกิดขึ้นจากการประชุมหารือ ระหวางศูนยอํานวยการคุมครองเด็ก
ในคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห พนักงานสอบ
สวนทุกสถานีตํารวจ ในกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2543 ณ หอง
ประชุมสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท กรุงเทพ ฯ โดยศูนย ฯ ไดเสนอแนวทางการรวมถามปากคํา
เด็กในคดีอาญาไวทั้งหมด 17 ขอ เฉพาะในกรุงเทพมหานครและไดขอใหผูที่นําไปใชปฏิบัติสงความ
คิดเห็นที่ควรแกไขเพิ่มเติมไปยังศูนย ฯ ตอไป
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จึงเปนขอที่ควรพิจารณาวาแนวทางดังกลาวจะถือเปนขอตกลงรวมกันของผูปฏิบัติ
งานทั่วกรุงเทพมหานครไดหรือไม และหากผูปฏิบัติงานหนวยอื่นที่ไมไดเขารวมประชุมหารือดวยไม
ยึดถือเปนแนวทางจะทําอยางไรและมีโทษหรือไม และหากแนวทางดังกลาวเปนวิธีการที่ดีอันจะถือ
เปนคูมือปฏิบัติไดแลวจะมีมาตรการใดที่จะใหทุกฝายมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติปฏิบัติตาม หาก
ไมปฏิบัติตามจะถือวาเปนสอบปากคําโดยมิชอบ
4.ทัศนคติของบุคลากรตางหนวยงานสาขาอาชีพ
ในการทํางานรวมกันหลายหนวยงานตางวิชาชีพ แตละฝายยอมมีภาพลักษณของ
ตนเองที่สังคมวาดไวแลว ดังเชน พนักงานสอบสวน โดยภาพลักษณทั่วไปมักถูกมองในแงลบ ใน
ขณะที่ พ นั ก งานอั ย การซึ่ ง โดยปกติ มี ห น า ที่ พิ จารณาไตรตรองคดี แ ละพยานหลักฐานในสํานวนที่
พนักงานสอบสวนสงไป
เมื่อเขามามีสวนรวมในการสอบปากคําตั้งแตชั้นตนก็จะมีความรูสึกตอ
พนักงานสอบสวนวาที่ผานมาสํานวนสวนใหญยังสอบไมครบประเด็นแหงคดี ไมมีความละเอียดรอบ
คอบหรือแมนยําในตัวบทกฎหมายเพียงพอ ในขณะที่นักสังคมสงเคราะหซึ่งเปนบุคคลที่เพิ่งจะเขาสู
ในกระบวนการยุติธรรมโดยมีพระราชบัญญัติฉบับนี้รองรับการทํางานก็คาดหวังผลในการทํางานที่
คอนขางสูง จึงมีบรรยากาศที่ไมเอื้อตอการคุมครองเด็กเทาใดนัก
5.ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอกฎหมาย
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหการสอบปากคําเด็กในฐานะเปนผูเสียหายหรือ
พยานใหแยกกระทําเปนสวนสัด ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหบุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํานั้นดวย และบุคคลที่
เขารวมในการถามปากคําอาจถูกผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวให
เปลี่ยนตัวผูนั้นและอีกบทบัญญัติหนึ่งซึ่งกําหนดวาในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม
อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการ
ถามปากคําพรอมกันได ใหพนักงานสอบสวนถามปากคําเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมดวยก็ได
แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบสวน
และมิใหถือวาการถามปากคํา
ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กในกรณีดังกลาวไดกระทําไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย
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เนื่องจากขอบัญญัติดังกลาวไมไดมีนิยามหรือขอบเขตที่ชัดเจนในการที่จะยึดถือเปน
แนวทางได จึงมีปญหาที่ผูปฏิบัติงานที่มาจากหลายหนวยงานตางใหความเห็นที่แตกตางกัน พอจะ
แยกพิจารณาได ดังนี้
5.1 คําวา “สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” หมายความวาอยางไร ในปจจุบันนอก
จากยังไมมีสถานที่ที่เปนสัดสวน ขาดอุปกรณเครื่องมือแลว คําวา “สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก”
ควรหมายความถึงสถานที่ใดไดบาง ในทางปฏิบัติแลวมีความคิดเห็นที่หลากหลาย อาจหมายความ
ถึงสถานที่ที่ใดก็ไดที่ทําใหเด็กปลอดภัย อบอุน และเด็กตองมั่นใจวาจะไมถูกลงโทษ หรือมีความ
เกรงกลัวตอสถานที่ หรืออาจหมายถึง สถานที่ที่มิใชที่ทําการหรือทํางานปกติโดยทั่วไป แตเปนสภาพ
ที่จัดไวเพื่อใหเด็กเห็นวาเปนสภาพปกติทั่ว ๆ ไป ไมเปนทางการ
5.2 คําวา “บุคคลที่เด็กรองขอ” โดยหลักแลวนาจะหมายถึงบิดามารดา หรือญาติ
หรือผูปกครองที่เด็กมีความประสงคขอใหรวมฟงการสอบสวนดวยแตไมรวมถึงบุคคลอื่นที่เขามาใน
ฐานะทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย
5.3 คําวา “ตั้งรังเกียจ” หมายถึง การคัดคานมิใหเจาพนักงานตามกฎหมายปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
หรืออาจหมายความถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับการสอบสวนอาจถูกตั้ง
รังเกียจเนื่องจากมีสวนไดเสียในคดีไมวาจะเปนฝายผูตองหาหรือฝายผูเสียหาย
5.4 คําวา “กรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง” ใหหมายถึงเหตุการณซึ่งพอจะเทียบเคียงได
กับเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
6.ปญหาอื่น ๆ
6.1 ปญหาการเดินทางและยานพาหนะ
นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตาม สน.ตาง ๆ สวนใหญเดินทางลําบากเนื่องจากไกล
และไมปลอดภัย รวมทั้งการขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
พนักงานอัยการ
1.ขาดยานพาหนะ และพนักงานขับรถในการเดินทางไปรวมทําการสอบสวน
2.ในตางจังหวัด บางทีสถานที่ที่จัดทําการสอบสวนเด็กหางจากที่ทํางานหลายสิบ
กิโลเมตรทําใหเสียเวลาการทํางานตามปกติ เชน การพิจารณาสั่งสํานวน
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3.บางครั้งตองไปทําการรวมสอบสวน หลายทองที่พรอมกัน แมจะมีรถยนตสวนตัวก็
ไมสามารถเดินทางไปรวมสอบสวนไดทุกทองที่ และบางครั้งพนักงานอัยการยังตองออกไปรวมทําการ
ชันสูตรพลิกศพดวย ยิ่งไมสามารถไปรวมการสอบสวนคดีเด็กไดทัน
พนักงานสอบสวน
โดยปกติ การสอบสวนจะกระทําในสถานีตํารวจ เจาของสํานวนเอง เวนแตมีการใช
สถานที่อื่นที่เหมาะสมกวา ดังเชน การขอใชหองของกรมประชาสงเคราะหฯ ในการเดินทางพนักงาน
สอบสวนก็ตองออกคาใชจายสวนตัว เพราะรถยนตของทางราชการที่ใหพนักงานสอบสวน ไปยังที่เกิด
เหตุนั้น จะตองใชในขณะที่เขาเวรปฏิบัติหนาที่ แตในการนัดสอบปากคํานอกสถานีตํารวจนั้น เปนที่
แนนอนวาจะตองนอกเหนือจากเวลาที่เขาเวรอยางแนแท จึงเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอีก
6.2 ปญหาชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา ไดรายงานปญหาในเรื่องนี้ไววา สวนใหญไดรับ
แจงจากพนักงานสอบสวนใหเขารวมในการสอบปากคําเด็ก ในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทําใหนักสังคม
สงเคราะหเดินทางไปรวมในการสอบปากคําเด็ก ไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด รวมทั้ง มักไดรับแจงให
ไปรวมในเวลาเย็นและค่ํา ซึ่งทําใหปฏิบัติหนาที่เสร็จในเวลาดึก สงผลใหนักสังคมสงเคราะหออนลา
รวมถึงความไมสะดวกและไมปลอดภัยในการเดินทางกลับที่พักดวย
ในขณะที่พนักงานอัยการไดสรุปปญหาเรื่องการแจงเขารวมสอบสวนไววา พนักงาน
สอบสวนแจงกระชั้นชิด ทําใหเกิดปญหาในการจัดระบบงาน
และการแจงของพนักงานสอบสวน
บางครั้งไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของผูตองหา อายุ ฐานความผิด และจํานวนผูตองหา หรือพยานที่
จะสอบสวน วามีจํานวนเทาใด ถึงแมจะมีกําหนดเวลาลวงหนาแลวก็ตาม แตเมื่อถึงเวลานัด ก็ไม
สามารถสอบสวนไดทันที ตองรอทุกฝายพรอม และควรใหพนักงานสอบสวนจัดหองสอบสวน พรอมวีดี
ทัศนใหพรอมทันเวลา
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6.3 ปญหาการประสานงานของนักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาเขารวม
ในการพิจารณาคดีในชั้นสอบสวน
ก.พนักงานสอบสวนสวนใหญมักประสานติดตออัยการ ทนายความ กอนนักสังคม
สงเคราะหเสมอ ซึ่งจํานวนนักสังคมสงเคราะหมีไมเพียงพอ กับจํานวนคดีที่ไดรับแจงในแตละวัน ทําให
ไมสามารถไปเขารวมในการสอบปากคําเด็กได
ข.พนักงานสอบสวน บางสถานีตํารวจใชคําพูดไมสุภาพ ขมขู ในกรณีที่ไมสามารถจัด
หานักสังคมฯ ใหเขารวมในการสอบปากคําไดในกําหนดเวลาที่พนักงานสอบสวนตองการ อาทิ “ใน
เมื่อไมพรอมแลว ออกกฎหมายมาทําไม” หรือ “ทีตํารวจทําไมทําไหว” เปนตน รวมทั้งขอชื่อตําแหนง
ผูรับแจง เพื่อที่จะไดนําไปรายงานใหผูใหญทราบวา ประสานขอนักสังคมสงเคราะหแลวไมมา
ค.พนักงานสอบสวน มักติดตอประสานขอ นักสังคมสงเคราะหในชวงกลางคืน เชน
เวลาเที่ยงคืน หรือตีสอง เปนตน เนื่องจากในชวงเชาพนักงานสอบสวนจะออกเวร ซึ่งทางนักสังคม
สงเคราะหไมสามารถเดินทางไปได
6.4 เครื่องมือสื่อสาร
นักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา ขาดเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร ในการ
ออกปฏิบัติงาน อาทิ โทรศัพทมือถือ ซึ่งจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร เชน สอบถามจากสถานี
ตํารวจตางๆ หรือประสานกับศูนยประสาน ฯ เจาหนาที่บางราย เมื่ออกไปปฏิบัติงานแลวไมสามารถ
ติดตอได สวนบางรายที่มีโทรศัพทมือถือสวนตัว ก็เสียคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้นบาง
พนักงานอัยการบางคนไมมีโทรศัพทมือถือ วิทยุสื่อสารที่มีใชอยูในสํานักงานตางๆ
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ยังติดตั้งไมไดมาตรฐาน สายอากาศติดตั้งไมเหมาะสม ไมมีพนักงานวิทยุ
ทําใหการติดตอประสานงานทําไดไมสะดวก
6.5 คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา ยังไมไดรับคาตอบแทนในการเดินทาง ไปปฏิบัติ
หนาที่จากพนักงานสอบสวน ทําใหตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ซึ่งนักสังคมสงเคราะหบางราย
เดือดรอนเกี่ยวกับฐานะการเงินของตนเอง จําเปนตองทําเรื่องขอเบิกกับตนสังกัดสํารองไปกอน
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พนักงานอัยการ เห็นวาการไปรวมสอบสวนเด็ก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหและ
ทนายความ ตางไดรับคาตอบแทน เปนรายคดี แตพนักงานอัยการไมปรากฏวามีคาตอบแทน ซึ่งใน
บางครั้ง มีการสอบสวนนอกเวลาราชการ และในวันหยุดเสารอาทิตย
พนักงานสอบสวน มีความเห็นควรมีการจายคาตอบแทน ใหแกพนักงานสอบสวน
ดวย ไมควรกําหนด ภาระหนาที่เพิ่ม โดยไมมีงบประมาณในการทํางานใหเลย เพราะสภาพเชนนั้น
ไมไดสรางขวัญกําลังใจ ใหแกผูปฏิบัติงานแมแตนอย ในขณะที่ผูมาปฏิบัติงาน รวมกันฝายอื่นๆ ตาง
มีคาตอบแทน
และยังกําหนดใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนในการเบิกจายใหแกนักสังคม
สงเคราะหอีกดวย
6.แนวความคิดของสังคมที่มีตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
“เด็กในวันนี้ คือผูใหญในวันขางหนา”
ดังนั้นถาเด็กในวันนี้เปนเด็กที่มีความ
ประพฤติดี เปนเด็กที่มีคุณภาพก็ยอมเล็งเห็นในอนาคตวาในวันขางหนาสังคมนั้น ๆ ก็จะมีผูใหญที่มี
ความประพฤติดี เปนผูมีคุณภาพและเปนประโยชนตอสังคม ตรงกันขาม ถาเด็กในวันนี้เปนเด็กที่มี
ความประพฤติเกเร มีนิสัยชอบลักขโมย รังแกผูอื่น กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นอยู
เนือง ๆ แลว เราก็คงจะคาดการณลวงหนาไดวาตอไปขางหนาสังคมนั้น ๆ ก็จะมีแตผูใหญที่มีความ
ประพฤติเปนภัยตอสวนรวม เปนอาชญากร กาวราว เปนอันธพาล เปนผูใหญที่ไมมีคุณภาพ เด็กใน
วันนี้จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่สังคมจะตองสนใจเปนพิเศษ (กมลรัตน หลาสุวงษ : 2534)
แนวความคิดของสังคมแตเกากอนเห็นวาเด็กที่เกิดมายอมไดรับการถายทอดอุปนิสัย
ทางกรรมพันธุ เด็กที่ประพฤติตัวเกเรชอบลักเล็กขโมยนอย จึงถูกมองวาเปนเด็กที่มีสันดานชั่วราย
ไมมีทางที่จะแกไขได สังคมจะตั้งขอรังเกียจเด็กเหลานี้ อยากจะใหเอาเด็กเหลานี้ไปใหพนจากสังคม
ของตัว หรือใหจับไปคุมขังเสียดวยวิธีการที่รุนแรง
เมื่อเด็กกระทําผิดก็จะถูกลงโทษเชนเดียวกับที่
ผูใหญกระทําความผิด ในสมัยกอนมีหลายประเทศถึงกับมีการลงโทษประหารชีวิตเด็กหรือเยาวชนที่
กระทําผิดดวย เด็กที่กระทําผิดและถูกลงโทษจําคุก ก็จะนําไปขังรวมอยูกับผูใหญ ซึ่งแนนอนวา เมื่อ
เด็กเขาไปอยูในคุกปะปนกับนักโทษที่เปนผูใหญก็จะถูกคนที่โตกวาขมเหงรังแกตาง ๆ นานา และจะ
ไดรับการถายทอดสิ่งชั่วราย
หรือความประพฤติในทางเสียหายที่รายแรงยิ่งขึ้นจากนักโทษที่เปน
ผูใหญ ซึ่งมีความจัดเจนในการกออาชญากรรมทําใหเด็กเหลานั้นจมปลักเขาไปอีกจนยากที่จะแกไข
ไดจริง ๆ จึงทําใหมองเห็นวาเปนจริงตามที่มีแนวความคิดที่วาเปนเด็กกระทําผิดเพราะมีความชั่วราย
อยูในสันดานมาแตกําเนิด
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ตอมานักวิชาการทางอาชญาวิทยาไดมีการคนควาวิจัย พยายามที่จะเปลี่ยนแนว
ความคิดเกา ๆ มีการเผยแพรผลงานการวิจัยใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจวา เด็กที่ทําผิดไมใชจะเปน
สันดานโดยกําเนิด ไมวาสังคมใดประเทศใด เชื้อชาติใด ก็ยอมจะตองมีทั้งคนดีคนชั่ว เราไมอาจ
กําจัดอาชญากรรมใหหมดสิ้นไปได เชนเดียวกับเราก็ไมอาจทําใหสังคมใดปราศจากเด็กที่กระทําผิด
ได
แตจากผลการวิจัยคนควาของนักอาชญาวิทยาทําใหประชาชนสวนใหญมองเห็นความจริงวา
ความคิดหรือความเชื่อเดิมที่วา เด็กที่กระทําผิดเปนเพราะมีสันดานชั่วรายติดมาแตกําเนิดนั้น เปน
ความคิดที่ไมถูกตอง วามจริงนั้นเด็กที่กระทําผิดสวนใหญเปนเพราะไดรับความชั่วรายหรือสิ่งที่ผิดมา
ภายหลัง และอยูในวิสัยที่จะแกไขใหกลับตัวเปนคนดีได การที่เด็กกระทําผิดอาจเปนเพราะความ
ออนแอแหงจิต ความเบาปญญา ความรูเทาไมถึงการณ ในแงเจตนาและการกระทํา เด็กยอมมี
ความยั้งคิดนอยกวาผูใหญ การที่จะใชวิธีการลงโทษเด็กที่กระทําผิดเทาเทียมกับผูใหญที่กระทําผิดก็
ยอมไมเปนธรรมอยางยิ่ง และการที่ปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดดวยวิธีการที่รุนแรงก็ดี ตั้งขอรังเกียจแก
เด็กก็ดี การผลักดันใหเด็กที่กระทําผิดออกจากสังคมที่ดีก็ดีลวนแลวแตเปนการผลักไสใหเด็กหลานั้น
ไปสูการเปนอาชญากร ตรงกันขามถาเราใหโอกาสแกเด็กที่กระทําผิด ไมทอดทิ้งเขา เขาใจเขา ชวย
แกไขสาเหตุที่ทําใหเขาไปสูการกระทําผิด ใหความชวยเหลือ ชี้แจงแนะนําเขาเหลานั้นใหไปสูทางที่
ถูกตอง ปกปองไมใหกลับไปสูทางเดิมอีก เด็กเหลานี้ก็กลับตัวเปนคนดีได เปนพลเมืองดี และเปน
ประโยชนตอสังคม ดังนั้น แนวความคิดที่มีตอเด็กที่กระทําผิดในปจจุบัน จึงไดวางหลักที่จะปฏิบัติ
ตอเด็กที่กระทําผิดในลักษณะที่หลีกเลี่ยงวิธีเกา ๆ แยกเด็กที่กระทําผิดออกจากอาชญากรผูใหญ วิธี
ปฏิบัติตอเด็กแตกตางกับผูใหญตั้งแตขั้นจับกุม การควบคุม การพิจารณา การพิพากษามิใหเปนการ
ประจานเด็ก มิใหเด็กเกิดความรูสึกตอตานหรือรูสึกวาถูกทอดทิ้ง เกลียดชัง ใหเด็กเหลานั้นรูสึกวา
สังคมยังตอนรับเขาอยู ตลอดจนมิใหมีชนักติดหลังเด็กเหลานั้นดวยใบแดงแจงโทษ หรือมีประวัติเปน
อาชญากร การวิวัฒนาการไดกาวมาจนถึงขั้นแยกการพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดในศาลพิเศษตางหาก จากศาลผูใหญก็คือศาลคดีเด็กและเยาวชน และใชกฎหมายพิเศษ
สําหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะซึ่งเปนประโยชนในการแกไขเด็กที่กระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดีเปน
อยางยิ่ง แตทั้งนี้ทุกฝายซึ่งรวมทั้งบิดามารดา ผูปกครอง ครูบาอาจารย และผูที่เกี่ยวของดวยจะตอง
ใหความรวมมือกัน ชวยกันพยายามสนใจสนับสนุนใหกําลังใจแกเด็กเหลานั้น เพื่อใหเด็กเหลานั้น
ปรับตัวเขากับสังคมไดโดยไมรูสึกวาตนมีปมดอย
การปฏิบัติตอเด็กเหลานั้นจะตองคํานึงวา
เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กยิ่งกวาทําเพื่อลงโทษ และโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคม
ควบคูไปดวย
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7.ทฤษฎีทางทัศนคติ
ทฤษฎีทางทัศนคติ Allport ( 1954) ไดใหความหมายของทัศนคติวาเปนสภาวะความ
พรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้ จะเปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาของบุคคล สิ่งของหรือสถานการณที่เกี่ยวของ
ทัศนคติตาง ๆ ของบุคคลนั้นสรางขึ้นหรือ
มีขึ้นจากการที่ไดพูดจากับสมาชิกในครอบครัวของตน จากเพื่อนฝูง
ทัศนคติสามารถเรียนรูจาก
ประสบการณโดยตรง ทัศนคติมีความสําคัญ
และมีอิทธิพลที่อาจจะทําใหบุคคลแสดงออกถึง
พฤติกรรม ความพรอมที่จะกระทํา หรือการรวมมือตอองคประกอบในการสรางทัศนคติ มีอยู 3
ประการ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบทางความคิด (Cognitive Component)
บุคคลไดรับรูและสัมผัสสิ่งตาง ๆ มากมายในชีวิตประจําวัน บุคคลมักจะแบงกลุมของ
สิ่งที่ผานมาจากภายนอก เพื่อใหเกิดความงายในการใหความหมายหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยรวม
สิ่งที่เหมือนกันหรือคลายกันเขาดวยกัน การจัดหมวดหมูจะชวยบุคคลในดานการรับรู (Perception)
แตในทางตรงกันขามอาจจะทําใหบุคคลเขาใจสิ่งแวดลอมในทางที่ผิดได โดยบุคคลนั้นสรุปดวยตนเอง
อยางปราศจากขอมูลที่ถูกตอง การรับรูเกี่ยวกับสิ่งที่เราตาง ๆ นี้เปนสวนประกอบทางดานความรูของ
ทัศนคติ
2. องคประกอบทางอารมณ (Affective Component)
ซึ่งไดแก ความรูสึกหรืออารมณที่เปนดานบวกหรือลบ ในทางสรีระวิทยา อารมณจะ
เกี่ยวของโดยตรงกับภาวการณที่มาเราหรือจากบุคคลนั้นแปลความหมาย หรือใหความหมายสิ่งที่เรา
แลวก็จะทําใหทราบทิศทางของอารมณ หรือความรูวาเปนในทางบวกหรือลบได
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3. องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component)
ปทัสถานของสังคมจะมีอิทธิพลตอการเกิดทัศนคติของคน ปทัสถานทางสังคมเปนสิ่ง
ที่กําหนดวาอะไรเปนสิ่งที่ถูกตองหรือไมถูกตอง ซึ่งจะมีอิทธิพลในการ ควบคุมความประพฤติหรือ
การแสดงออกของแตละบุคคล
คุณสมบัติประจําตัวของทัศนคติ 3 ประการ
1) มีลักษณะคงเสนคงวา (Consistency) ไมอาจเปลี่ยนแปลงได
2) มีทิศทาง (Direction) ที่แนนอนตอสิ่งแวดลอมหรือเปาหมายทางทัศนคติ
แตละอยาง
3) มีปริมาณความเขมขนของมันตอสิ่งแวดลอมที่คอนขางถาวร แตอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเปลี่ยนแปลงของคานิยม
Foster, George M. (1962) ไดสรุปแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเกิดทัศนคติวา ขึ้นอยู
กับมูลเหตุ 2 ประการ คือ
1) ประสบการณที่บุคคลมีกับสิ่งของ บุคคล หรือสถานการณ ทัศนคติซึ่งเกิดขึ้นในตัว
บุคคลจากการไดพบเห็นคุนเคย ไดทดลอง ฯลฯ อันถือเปนประสบการณโดยตรง และจากประสบ
การณโดยทางออม ไดแก การไดยิน ไดฟง ไดเห็นภาพ หรือไดอานเกี่ยวกับสิ่งนั้น ฯลฯ
2) คานิยมและการตัดสินคานิยม
เนื่องจากกลุมชนแตละกลุมมีคานิยมและการ
ตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน คนแตละกลุมจึงอาจจะมีทัศนคติตอสิ่งเดียวกัน แตกตางกันได
บุคคลเราจะมีทัศนคติตอสิ่งใดนั้น มักจะขึ้นอยูกับสภาวการณของสิ่งแวดลอมกลาว
คือ บุคคลใดถามีความพอใจในการไดมีประสบการณในสิ่งใดที่ถือไดวา บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะมี
ทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น แตถาตรงกันขาม ก็ถือวามีแนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้นดวย
Cognitive Dissonance Theory โดย Leon Festunger (1965)
แนวความคิดของทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ กลไกของการปรับตัวของมนุษย
ซึ่งสรุปวา มนุษยไมสามารถทนตอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขัดแยงหรือไมลงรอยกันได เมื่อภาวะทางจิตอยูใน
ภาวะที่ขัดแยงหรือไมลงรอยกัน ภาวะทางจิตนี้จะทําใหเกิดสิ่งสองสิ่งขึ้น ในตัวบุคคล คือ กระตุนให
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บุคคลมีกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อที่จะทําใหภาวะความไมสบายอันเกิดจากความขัดแยงของ
ความคิดลดลงได
Festinger กลาวถึง ความขัดแยงระหวางความคิด ความเขาใจ จะมีผลตอพฤติกรรม
หรือการกระทําของบุคคล ภาวะความขัดแยงระหวางความคิด ความเขาใจเกิดขึ้นเมื่อ
1. บุคคลรับรูเหตุการณ หรือขอมูลใหมซึ่งกับความรูของตน อันไดแก ความเชื่อ
ความคิดเห็นและทัศนคติ
2. บุคคลไดพบเห็นเหตุการณหรือขอมูลที่ไมคาดคิดมากอน
3. การไมเห็นพองกับบุคคลอื่นในสังคม
4. การบังคับใหยอมตาม ทําใหบุคคลสามารถลดความขัดแยง ระหวางความคิดกับ
การกระทําเมื่อเกิดการขัดแยงขึ้น บุคคลสามารถลดความขัดแยงไดดวยการ
4.1 หาขอมูลใหมมาสนับสนุนความคิดหรือพฤติกรรมของตน
4.2 ไมรับหรือหลีกเลี่ยงที่จะรับขอมูล
4.3 เปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับความคิด
หรือเปลี่ยนความคิดให
สอดคลองกับพฤติกรรมของตน
4.4 เปลี่ยนความคิดใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม
Consistency Theory
ทฤษฎีนี้กลาววา การที่บุคคลมีทัศนคติอยางไรนั้น เกิดจากความสอดคลองขององค
ประกอบของทัศนคติทั้งดานความคิด ความเขาใจ ความรูสึก พฤติกรรมและองคประกอบอื่นเปลี่ยนไป
ดวย และทัศนคติก็จะเปลี่ยนไป Rosenberg and Abelson (1960) กลาววา ความสอดคลองเกิดขึ้น
ในลักษณะที่ความคิดกับความรูสึกของบุคคลสอดคลองกัน ทัศนคติที่มีตอสิ่งตาง ๆ จะคงที่ แตเมื่อ
ใดที่ความคิดกับความรูสึกเกิดขัดแยงกันขึ้น จนกระทั่งถึงระดับที่บุคคลไมสามารถจะทน ตอไป
ไดบุคคลจะลดการขัดแยงโดยการ
1. คงทัศนคติของตนไวโดย
1.1 ไมรับรูขอมูลใด ๆ ที่จะทําใหเกิดการขัดแยงขึ้น
1.2 แยกแยะ และเลือกรับเฉพาะขอมูลที่สอดคลองกับความรูสึก
และความคิดของตน
2. เปลี่ยนทัศนคติไปตามขอมูลที่ไดรับ
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Ferguson ไดใหความหมายของทัศนคติ หรือเจตนคติไวดังนี้
ทัศนคติ เปนการแสดงออกของความเชื่อวาอะไรถูก หรืออะไรผิด ชอบ หรือ ไมชอบ
ยอมรับ หรือปฏิเสธ การแสดงออกดังกลาวเกี่ยวกับองคประกอบ 3 ประการคือ
1. องคประกอบดานการรับรู ความเขาใจ (Cognitive Component)
2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component)
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Comonent)
แผนภาพที่ 1.

โครงสรางของทัศนคติเสนอโดย รอสเซนเบิอรก และโฮฟ

แลนด

ความรูสึก

สิ่งเรา เชน ตัวบุคคล สภาพการณ
กลุมสังคม ระบบการเมือง

ทัศนคติ

พฤติกรรม

- ทาทางการแสดงความเห็นใจ
หรือความชอบไมชอบ
- คําพูดเกี่ยวกับความรูสึกสวนตัว

การรับรู

- ทาทางแสดงการรับรู
- คําพูดเกี่ยวกับความเชื่อ
- ทาทางแสดงการรับรู
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งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
1.จงรัก จุฑานนท (2543) รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล ไดเปดใจปญหา
กฎหมายสืบพยานเด็กวา ตามที่มีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2542 เรื่องการสืบพยานเด็ก ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2543 เปนตนมา สาระ
สําคัญของการแกไขดังกลาวก็คือ การสอบปากคําเด็กที่เปนผูเสียหาย ผูตองหา หรือเด็กที่เปนพยาน
จะตองใหพนักงานอัยการ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห รวมทั้งบุคคลที่เด็กรองขอ เขารวมใน
การสอบปากคํา รวมทั้งยังตองบันทึกภาพ และเสียงการถามปากคําเด็กไวดวย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พลตํารวจตรี จงรัก จุฑานนท รองผูบัญชา
การตํารวจนครบาล เปดเผยอุปสรรคของการบังคับใชกฎหมายดังกลาววา ในสวนของตํารวจมีหนาที่
แจงใหบุคคลฝายตาง ๆ ทราบ ซึ่งไดแกพนักงานอัยการ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห จะตอง
เดินทางมายังสถานีตํารวจเพื่อสอบปากคําเด็ก ในกรุงเทพมหานครมีสถานีตํารวจอยู 87 สถานี แต
เวลาเกิดเหตุจริง ๆ ทั้งสามฝายจะเดินทางมาลาชามาก รวมทั้งหากเหตุเกิดในเวลากลางคืนตีหนึ่ง
ตีสองก็ยิ่งแลวใหญ หากลาชาไปพยานเด็กบางรายอาจกลับคําพูดเพราะถูกชักจูงได ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกา
ไดวินิจฉัยไววา “คําใหการใหม ๆ หลังจากเกิดเหตุ มีน้ําหนักมากกวาคําใหการหลังเกิดเหตุนาน ๆ
เพราะพยานอาจถูกชักจูงใจใหเปนอยางอื่นได”
พลตํารวจตรี จงรัก ยังกลาวอีกวา ตนเคยไดรับการประสานจากนักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะหวา อยากขอใหแตละกองบังคับการกําหนดสถานที่กลางไวแหงหนึ่ง เพื่อไวใชสอบ
ปากคําเด็ก เนื่องจากทั้งนักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา มีจํานวนนอยไมเพียงพอกับความ
ตองการ ทําใหไมสามารถเดินทางไปโรงพักไดทันทวงที ซึ่งตนตอบไปวา ไมสามารถทําได เนื่องจาก
พนักงานสอบสวนเอง วันหนึ่ง ๆ ตองทําคดีที่เกิดขึ้นประจําวันจํานวนมาก หากจะใหมาสนใจกับคดี
เด็กแลวทิ้งคดีอื่นก็อาจเกิดความเสียหายไดเชนกัน รวมทั้งคดีเด็กบางคดีไมมีสาระสําคัญอะไรมาก
มาย จึงไมนาจะตองมานั่งรอนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห อีกกรณีคือ ทั้งนักจิตวิทยา
และ
นักสังคมสงเคราะห ก็ไมใชญาติของเด็ก ทําใหเด็กอาจไมกลาพูดอะไรก็เปนได อยางไรก็ตามตํารวจ
พรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายใหมอยูแลว แตนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหนั้นยังมีไมเพียงพอ
กับความตองการ ยิ่งในพื้นที่ตางจังหวัดยิ่งแลวใหญ”
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คอลัมนสองตัวเอง จากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ได
กลาวถึงผลกระทบกฎหมายใหมวา กฎหมายวาดวยการสอบสวนพยาน ผูเสียหาย หรือผูตองหาที่เปน
เด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป ซึ่งมีการแกไขและเริ่มใชทั่วประเทศเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผานมา
กําหนดใหอัยการ ทนาย ผูปกครอง นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เขามีสวนรวม
รับฟงในการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ
โดยหลักการแลวกฎหมายไดลอมคอกเอาไวถี่ยิบ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทั้ง
ผูเสียหายและผูกระทําผิด
แตทวาในเชิงปฏิบัติ ก็ยังมีปญหาและขอติดขัดไมยิ่งหยอนไปกวาการชันสูตรพลิกศพ
เนื่องจากความไมพรอมของหลายฝาย มีขอแมขอรวมรับฟงการสอบสวนแตเฉพาะใน
ชวงเวลากลางวันเทานั้น
ดวยเหตุผล เกรงจะไมไดรับความสะดวกและปลอดภัย ถาเปนกลางคืน!!
ทั้งที่ขอเท็จจริงแลว คดีอาชญากรรมยอมเกิดไดตลอดเวลาใน 24 ชั่วโมง หากจะให
พยาน หรือผูเสียหายซึ่งเปนเด็กรอกันไปถึงเชา คดีคงจบไมสวยแน
ตรงนี้จึงอาจเปนสาเหตุใหมีการพยายาม “เปาคดี” เพื่อเลี่ยงขั้นตอนของกฎหมาย
และความไมพรอมของหลายฝาย
ทั้งที่ปจจุบันเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยกําลังตกเปนผูตองหายาเสพติด และอีก
มากเปน “เหยื่อ” ของอาชญากร
ขณะที่กระบวนการยุติธรรมยังงุมงาม อืดกันอยูเปนเรือเกลือ.
บทความจากหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 ไดกลาวถึง
เสียงสะทอนผูปฏิบัติกฎหมายสืบพยานเด็ก เจตนาดีแตขาดความพรอม วารัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติแนวคิดในการคุมครองสิทธิเด็กไวในมาตรา 53 วรรคหนึ่งวา “เด็กเยาวชน
และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ จากการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม
เปนธรรม”
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญจึงมีการยกรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542 โดยมีสาระสําคัญคือ ให
พนักงานอัยการ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และทนายความเขารวมในการสอบสวนกรณีที่
ผูเสียหาย ผูตองหาและพยานเปนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป รวมทั้งใหมีการบันทึกเทปโทรทัศนขณะ
สอบสวน เพื่อนํามาใชเบิกความแทนตัวเด็กในชั้นศาล ปองกันไมใหเด็กไดรับความสะเทือนใจอีก
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นายจรัญ ภักดีธนากุล
ผูพิพากษาศาลอุทธรณและคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม
กลาวถึงเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ไวอยางนาสนใจวา บทบัญญัติในกฎหมายเพิ่ม
สิทธิใหกับเด็กจนดูเหมือนมากเกินไป แตหากมองสภาพสังคมที่แวดลอมอยูก็จะเห็นวาไมมากเกินไป
เลย เปาหมายหลักของกฎหมายก็คือคุมครองเด็กที่ถูกทํารายทางเพศ และตองไปเปนพยานในชั้นศาล
“เด็ ก ที่ ถู ก ทําร า ยทางจิ ต ใจนั้ น จําเป น ต อ งมี ค วามระมั ด ระวั ง ในการสอบปากคํา
เทคนิคการถามของนักกฎหมายโดยเฉพาะการถามคานพยานอาจทําใหเด็กเกิดเพลี่ยงพล้ําและเจ็บ
ปวดจากการถามคานพยาน จึงจําเปนที่จะตองหาทางออกใหกับเด็กเหลานี้ เพื่อไมใหเด็กที่ถูกขมขืน
มาแลวถูก ขมขืนซ้ําดวยกระบวนการยุติธรรม”
แมเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้จะเปนสิ่งที่ดี แตเจตนารมณเปนเรื่องของผูยกราง
แตการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณเปนเรื่องของผูมีหนาที่ตามกฎหมาย แมเปนเรื่องของเด็ก แต
ปญหากลับอยูที่ผูใหญ หลังจากกฎหมายฉบับนี้ประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผานมา ทุก
ฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปนอัยการ พนักงานสอบสวน ทนายความ นักจิตวิทยา และนักสังคม
สงเคราะหตางไมมีความพรอมเทาที่ควร ทั้งที่มีเวลาเตรียมการลวงหนากวา 1 ป จึงเกิดปญหาตามมา
มากมาย
เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมกับสภาทนายความ จัดสัมมนาถึง
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายสืบพยานเด็ก เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมีตัวแทนจาก
ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมแลกเปลี่ยนความเห็น
พันตํารวจเอก อํานวย นิ่มมะโน ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลทาขาม ตัวแทน
ฝายพนักงานสอบสวน กลาวถึงการปฏิบัติที่ผานมาวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือเจาหนาที่แตละฝาย
ตางไมรูวาใครมีหนาที่อยางไร ทําใหเกิดความชุลมุนวุนวายในการสอบปากคํา
“ทนายความหญิงทานหนึ่ง อยากถามคําถามที่คิดวาเปนประเด็นสําคัญ แตถูก
อัยการหาม บอกวาไมมีอํานาจถาม บางครั้งนักจิตวิทยาก็บอกวาตัวเองเทานั้นมีสิทธิถาม เพราะเห็น
วากฎหมายเขียนคําวา นักจิตวิทยา อยูขางหนาสุด ทั้งหมดสะทอนใหเห็นวาผูใหญใหความสนใจเอา
ใจใสกฎหมายเด็กนี้แคไหน กฎหมายกําหนดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรอง
ขอ พนักงานอัยการ และทนายความรวมในการสอบสวนดวยตางหาก ใครถามคําถามเด็กไมใช
ประเด็นสําคัญ
ทุกฝายจึงควรทําความเขาใจหนาที่ของแตละฝายดวย ไมใชรูเฉพาะหนาที่ของตนเอง
ในการติดตามทุกฝายใหมาพรอมกันเพื่อสอบปากคําก็มักจะถามกอนวาฝายนั้นมาหรือยัง ถายังไมมา
ก็ยังไมไปเพราะไมอยากไปรอฝายอื่น ทําใหลาชาไปกันใหญ”
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สวนแนวทางแกไขนั้น พันตํารวจเอก อํานวย เสนอวา ควรวางแนวทางไวใหชัดเจน
เลือกวาใครเปนคนถามจะดีที่สุด ไมใชรุมกันถามเด็ก
ขณะที่ นางสาวณัฐวดี ณ มโนรม หนวยจิตเวชเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
โรงพยาบาลศิริราชเสนอแนวทางการสอบปากคําเด็กของตางประเทศ ใหเห็นวา ประเทศนิวซีแลนด จะ
มีนักสัมภาษณซึ่งเปนนักสังคมสงเคราะหทําหนาที่ถามคําถามแกเด็ก พนักงานสอบสวน อัยการ
ทนายความ คอยรับฟง หากพบวามีปญหาใดที่ตกหลนไมไดถามก็จะบันทึกไว เมื่อมีการพักก็จะนําคํา
ถามที่ตองการใหถามสงใหนักสังคมสงเคราะหถามแทน ซึ่งเปนการดีเพราะนักสังคมสงเคราะหไมมี
ความรูดานกฎหมายเทาอัยการ ทนายความ เชนเดียวกับอัยการ ทนายความที่ไมมีความรูในการตั้ง
คําถามใหเด็กตอบ จึงเปนการประสานงานที่สอดคลองกัน มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ยังตองมีการเตรียมพรอมพูดคุยใหเวลาแกเด็ก เพื่อใหเด็กรูสึกวางใจและ
กลาพูด เด็กบางคนถูกทํารายจากคนในครอบครัว ดังนั้น ความใกลชิดผูกพันกันยังมีอยู เด็กเพียง
ตองการใหทราบวาอยาทําอยางนั้นกับเขาอีก แตไมไดตองการขนาดใหไดรับโทษทางอาญา บางครั้ง
เด็กจึงไมพูด
ดาน นางสาวเยาวลักษณ อนุพันธุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ก็
เห็นพองวาควรมีการวางแผนรวมกันวาจะถามประเด็นไหนอยางไร เพราะการพูดกับคนแปลกหนาอาจ
ทําใหเด็กกลัว ไมกลาพูด ในที่สุดตองใหพนักงานสอบสวนถามนํา แลวเด็กตอบเพียงใชหรือไมใช ซึ่งไม
ไดความจริงอะไรเพิ่มขึ้น หลังสอบสวนเสร็จก็แยกยายกันกลับ ไมมีการประเมินผลรวมกัน ที่ผานมามี
แคบุคลากรและอัดเทป เพียงทําใหครบตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น หากมีการประเมินผลรวมกัน
การสอบสวนนาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายณรงค ใจหาญ อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ขณะ
ที่ยกรางกฎหมายนี้ อาจลืมไปวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดใหการสอบสวนเปนอํานาจ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนเทานั้น แตกฎหมายวาดวยการสืบพยานเด็กกําหนดใหรวมกันสอบสวน
จึงมีปญหาวาใครกันแนที่มีอํานาจตั้งคําถามกับเด็ก ซึ่งในการปฏิบัติเห็นวาใหนักจิตวิทยาเปนผูตั้ง
คําถามจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้น ควรกําหนดกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหนักจิตวิทยาเด็กเปนผูถามแทน
ที่ผ านมาหลายคนเขา ใจผิดวา คดีที่เกี่ยวของกับเด็ กทุ ก กรณี ต องมี เ จ าหนาทีฝาย
ตาง ๆ รวมสอบปากคํา ทั้งที่จริงแลวมีเพียง 3 กรณี คือคดีที่มีโทษจําคุกเกิน 3 ป คดีที่มีโทษจําคุก
ต่ํากวา 3 ป แตเด็กรองขอ และคดีที่เด็กถูก กลาวหาวาทําผิดทางอาญาตอเด็กดวยกัน
อยางไรก็ตาม ที่ผูเขารวมสัมมนาตางเห็นตรงกันวากฎหมายฉบับนี้ ออกมาบังคับ
ใชขณะที่ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังไมมีความพรอม ไมมีการเตรียมการรองรับ นักจิตวิทยา
และ
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นักสังคมสงเคราะหประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร ไมสะดวกในการเดินทางไปสอบปากคําเด็กยัง
สถานที่หางไกลหรือในเวลากลางคืน แมแตพนักงานสอบสวนเองก็ยังขาดความพรอมดานอุปกรณการ
บันทึกภาพและเสียง
ยังไมรวมถึงปญหาอื่น ๆ เชนการรอใหเจาหนาที่ทุกฝายมาพรอมกันจึงสอบปากคํา
ได อาจทําใหการติดตามจับกุมคนรายลาชา
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองเรงหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อใหการ
ปฏิบัติเปนไปตรงตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการคุมครองสิทธิเสรีภาพเด็กและเยาวชน ไมให
ถูกทํารายซ้ําอีกครั้งโดยกระบวนการยุติธรรม
มิใชจัดสัมมนากันแตละครั้งก็พูดถึงแตปญหาแตหาทางออกรวมกันไมได
เพราะ
มัวแตใหความสนใจแตผลตอบแทนที่ตนเองจะไดรับ อยางที่ทนายความคนหนึ่ง ลุกขึ้นถามกลางวง
สัมมนาวา “ใหคาแรงทนาย 500 บาท ไมรูวาใหตอวันหรือตอเรื่อง ถาเปนตอวันก็ไมคุมคาเสียเวลา
ทีอัยการยังได 800 บาท ทําไมไมเทาเทียมกัน”
2. ทัตพงศ สุนทรพิพิธ (2543 : 27-30 )
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการปองกัน
อาชญากรรมขั้นมูลฐานในเด็กและเยาวชน พบวา การที่จะทําใหเด็กและเยาวชนสมัครใจไมกระทํา
ความผิดถึงขั้นที่เปนการประกอบอาชญากรรมนั้นเปนสิ่งที่ทําได
แตจะตองไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจากเด็กและสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็ก คือ บิดามารดา โรงเรียนและคลีนิคสุขวิทยาจิตที่
คอยใหความ ชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนที่มีปญหา จําเปนที่บิดามารดาจะตองคนหาสาเหตุในทัน
ทีที่เกิด ยิ่งเริ่มแกไขไดเร็วเพียงใดก็จะเปนผลดีเพียงนั้น แตถาบิดามารดาพบความผิดของเด็กแลว แต
ไมสามารถหาสาเหตุไดหรือไมสามารถเขาใจเด็กได ก็มีสถาบันหนึ่งซึ่งสามารถจะใหบริการปรึกษา
และใหบริการบําบัดรักษาแกเด็กที่มิไดมีความเจ็บปวยทางรางกายแตมีปญหาเกี่ยวกับอารมณ และ
ความประพฤติไมเหมาะสม สถาบันนั้นก็คือ คลีนิคสุขวิทยาจิตตาง ๆ และที่โรงพยาบาลเด็ก ในการให
บริการบําบัดรักษาโดยสุขวิทยาจิตนั้น ผูปกครองจะตองพยายามเขาใจและยอมรับถึงปญหาที่เกิดขึ้น
แกเด็ก รวมทั้งใหความรวมมือกับสถาบันที่รักษาดวยการใหขอเท็จจริงโดยไมปดบัง เพื่อประโยชนใน
การวินิจฉัยปญหาและเพื่อสาเหตุและวิธีการแกไขเด็ก ตอจากนั้นบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กก็
จะตองพยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของคลีนิคสุขวิทยาจิตที่ใหบริการ รวมทั้งการไปตรงตามเวลานัด
ที่คลีนิคสุขวิทยาจิตจะนัดเปนคราว ๆ ตอไปดวย
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3. วันชัย ศรีนวลนัด (2533 : 32) ศึกษาวิจัยเรื่อง สิทธิของเด็กและเยาวชนระหวาง
ตองหาคดีอาญาในชั้นสืบสวนและสอบสวน โดยทําการศึกษาจากเด็กและเยาวชนที่อยูในสถานแรกรับ
และสถาน ฝกอบรมของสถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จํานวนทั้ง
สิ้น 728 ราย เปนเพศชาย 579 ราย และเพศหญิง 149 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ
และใชแบบ สอบถาม พบวา ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะการกระทําผิดและการมีที่ปรึกษากฎหมาย
ของเด็กหรือเยาวชนที่ตกเปนผูตองหา มีความสัมพันธตอการถูกละเมิดสิทธิในเรื่องตาง ๆ ไดแก การ
ถูกทํารายในระหวางที่ถูกควบคุมตัวอยูในสถานีตํารวจ การถูกบังคับใหถอยคํากอนการสอบสวน การ
ไมไดรับแจงขอกลาวหากอนการสอบสวน การไมแจงใหทราบผลของคําใหการในฐานะเปนผูตองหา
การถูกบังคับขูเข็ญขณะสอบสวน การถูกทํารายในระหวางสอบสวน การถูกจับโดยไมมีหมายจับ การ
ถูกใสกุญแจมือ ความรวดเร็วในการเริ่มทําการสอบสวน การแจงการจับกุม ระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัว
อยูที่สถานีตํารวจ และการถูกควบคุมอยูรวมกับผูใหญ
4. วรรธนะ อินทรทอง (2530) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยนี้เปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พยานบุคคลในคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ตําแหนงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจนครบาล
โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ รองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจนครบาล จํานวน 352 นาย
ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ พบวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพยานบุคคลในคดีศาลอาญาของพนักงานสอบสวน มี 4 ดาน ไดแก ปจจัยดานปริมาณงานที่
ตองรับผิดชอบมีมากเกินไป ปจจัยดานอิทธิพลของฝายผูตองหา ปจจัยดานคาใชจายสําหรับการ
สอบสวนพยานบุคคลในคดีอาญาที่ไมเพียงพอ ปจจัยอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการ สอบสวน
พยานบุคคลในคดีอาญาไมเพียงพอ
5. วีรพล ตุลวรรธนะ (2531) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปญหาการปฏิบัติ
หนาที่ของรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนใหม กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นายตํารวจชั้นสัญญา
บัตรที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ปการศึกษา 2529 ที่ดํารงตําแหนงรองสารวัตร
สืบสวนสอบสวนประจําสถานีตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล และสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจภูธร 1-4 จํานวน 196 นาย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา
ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนใหม คือ การที่ไดรับความ
รูจากสถานศึกษาไมเพียงพอ การไดรับประสบการณในการฝกปฏิบัติงานนอยเกินไป การมีปริมาณ
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งานในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากเกินไป การมีจํานวนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานไม
เพียงพอ
6. โสภณ ศิริมาจันทร (2531) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใหทนายความรวมรับรูการ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน โดยศึกษาจากเจาหนาที่ตํารวจฝายสอบสวนในสถานีตํารวจ
นครบาล เจาหนาที่ตํารวจกองคดี กรมตํารวจ พนักงานอัยการ และทนายความในเขตกรุงเทพมหานคร
รวม ทั้งสิ้น 185 ราย ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ พบวา ทนายความ
เห็นดวยมากกวากลุมอื่นในเรื่องการใหทนายความรวมรับรู ทั้งในขั้นตอนกอนการสอบสวน และ ขั้น
ตอนการสอบสวน ทั้งในกรณีที่ผูตองหาปฏิเสธ ภาคเสธ และรับสารภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานอัยการเห็นดวยมากกวากลุมอื่นในเรื่องการใหญาติของผูตองหารวมรับรูการสอบสวนในทุก
ขั้นตอนของการสอบสวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทนายความเห็นดวยมากกวากลุมอื่นในเรื่องการ
บัญญัติกฎหมายใหทนายความรวมรับรูการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เพื่อเปนการรักษาสิทธิ
ของผูตองหาและปองกันการกลาวหาพนักงานสอบสวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ พนักงาน
อัยการเห็นดวยมากกวากลุมอื่นในการใหเจาหนาที่ฝายปกครองเขารวมรับรูในกรณีหา ทนายความไม
ได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเจาหนาที่ตํารวจไมเห็นดวยมากกวากลุมอื่น
7. สุชาติ โสรัจจ (2537) ศึกษาวิจัยเรื่อง การละเมิดสิทธิของผูตองหาที่เปนเด็กและ
เยาวชนของพนักงานสอบสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะจังหวัดที่มีศาลเยาวชนและ
ครอบครัว โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ พนักงานสอบสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะ
จังหวัดที่มีศาลเยาวชนและครอบครัว 3 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา อุบลราชธานี และขอนแกน
จํานวนทั้งสิ้น 191 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนมากมีการรักษาสิทธิในเรื่องการแจงขอหา
การใหการ
ระยะเวลาการควบคุมตัว การเยี่ยมเยียน และการรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บปวยสูงกวาผูที่มีประสบ
การณการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนนอยกวา
ผูมีอายุมากกวามีการรักษาสิทธิในการใชเครื่อง
พันธนาการแกผูตองหาสูงกวาผูที่มีอายุนอยกวา นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่มีผูบังคับบัญชาเรงรัดการ
ทํางานเสมอ ๆ มีการรักษาสิทธิในการแจงขอหา ระยะเวลาการควบคุมตัว การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บ
ปวยสูงกวาผูที่มีผูบังคับบัญชากวดขันเรงรัดการทํางานนาน ๆ ครั้ง หรือไมเคยเลย
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8. เขมจุฑา สุวรรณจินดา (2540, 1-2) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับการคุมครองสิทธิเด็กผูเสียหายในคดีความผิดทางเพศ พบวา ปจจุบันวิธีการที่กระบวนการ
ยุติธรรมใชพิสูจนวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดในคดีอาญาหรือไมนั้น เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
ผูเสียหายที่เปนผูใหญเทานั้น และยังมุงใหความเปนธรรม หรือยุติธรรมตอฝายจําเลยเพียง ฝายเดียว
โดยไมคํานึงถึงสถานภาพของผูเสียหาย โดยเฉพาะในคดีความผิดทางเพศ ซึ่งมีผูเสียหายเปนเด็ก มิได
คํานึงถึงสภาพทางกายภาพ และสภาพทางจิตใจของเด็กวาอยูในฐานะที่ดอยโอกาสเพียงใด หรือ
พรอมที่จะตอสูคดีกับจําเลยหรือไม โดยผูเกี่ยวของมักจะมองวาเด็ก หรือผูเสียหายเปนเพียงพยาน
ธรรมดาคนหนึ่ง โดยมิไดคํานึงถึงวาเด็กเหลานี้ คือ เหยื่ออาชญากรรมที่ไดรับบาดเจ็บและบอบช้ํา ทั้ง
รางกายและจิตใจ ซึ่งควรไดรับการดูแล ปกปองเปนพิเศษ และจากผลการศึกษายังพบวา สถิติการ
ยกฟองคดีในความผิดทางเพศตอเด็กมีจํานวนมาก
และยังมีเหยื่ออาชญากรรมจํานวนหนึ่งไมเขา
พึ่งพากระบวนการยุติธรรมทําใหสถิติการดําเนินคดีอาญาประเภทนี้มีนอยกวาการกระทําที่เกิดขึ้นจริง
9. ไพศาล ตั้งใจตรง (2540 : 21) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทบาท การอํานวย
ความยุติธรรมของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ไดกลาวไววา การ
สอบสวนคดีอาญาเปนภารกิจที่สําคัญของตํารวจ เปนตัวการในกระบวนการยุติธรรม เปนงานที่มี
ลักษณะพิเศษไปกวางานอื่น ๆ มีหลายขั้นตอน มีความยุงยากซับซอนผูที่ทําหนาที่พนักงานสอบสวน
จึงตองเปนผูมีความรูความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความมีปฏิภาณไหวพริบ ตลอด
จนตองมีความเสียสละสูง เพราะหนาที่พนักงานสอบสวนนั้นมีภาระที่ตองปฏิบัติอยูมากมายหลายขั้น
ตอน
10. ปนัดดา พันธพานิช (2535 :2-3) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของบุคลากรในกระบวน
การยุติธรรมตอปญหาการดําเนินคดีขมขืนกระทําชําเรา พบวา เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญเห็นวา
บรรยากาศ สถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานีตํารวจ รวมทั้งพนักงานสอบสวนเปนชาย และ การ
เลารายละเอียดของคดีใหพนักงานสอบสวนชายฟงนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเสียหายที่เปนหญิงไม
กลาแจงความเมื่อถูกขมขืน หรือตองเปลี่ยนใจไมดําเนินคดีไปใหตลอด อีกทั้งการที่พนักงานสอบสวน
มักตั้งสมมติฐานไวกอนเสมอวา ผูเสียหายไมไดถูกขมขืนจริง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ผูเสียหายไม
ดําเนินคดีตอไป และแนวทางในการแกไขปญหาการดําเนินคดีขมขืนกระทําชําเรานั้น บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมสวนใหญเห็นวา ผูสอบปากคําผูเสียหายควรเปนตํารวจหญิง กรณีไมสามารถใช
ตํารวจหญิง ควรอนุญาตใหนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือทนายความที่เปนหญิงเขารวมในการ
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สอบปากคําดวย
ตํารวจชาย

จะทําใหหญิงสะดวกใจในการเลาเหตุการณและเขาใจสภาพจิตใจหญิงไดดีกวา

11. สุพัตรา สุภาพ (2541 : 49-50) การที่ปญหาการกระทําผิดของเด็กนับวันจะมี
มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ มิใชเหตุเพราะวาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดมีอัตราสูงหรือลักษณะการกระทํา
ผิดรายแรงขึ้น แตเนื่องจากวาพฤติกรรมฝนระเบียบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีความเกี่ยวพันกับลักษณะความประพฤติเกเร สภาพความเปนอยู
ทางสังคม และลักษณะประจําตัวบุคคลที่กระทํา หรืออีกนัยหนึ่งคือองคประกอบทางสังคมและภาวะ
ความเปนอยูของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความเชื่อ เหตุจูงใจ
ตาง ๆ ที่คอย ๆ กอตัวขึ้นในชีวิตและความเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนสาเหตุใหเด็ก
กระทําผิด กระทําในสิ่งที่สังคมไมยอมรับ มีพฤติกรรมที่เปนการขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศีลธรรมอันดีของสวนรวม
ดังนั้น จึงมีการชวยเหลือใหกลับตัวเปนคนดี และกลับเขามาอยูในสังคมของคนดีได
อยางเดิม โดยที่หลาย ๆ ฝายรวมมือกัน เพราะตระหนักดีวาการกระทําผิดเปนโรคชนิดหนึ่งที่สามารถ
รักษาใหหายได และนักวิชาการก็ไดทุมเทความรูความสามารถ ตลอดจนเวลาและกําลังทรัพยในการ
ศึกษา คนควาหาสาเหตุของการกระทําผิด ทั้งที่เปนการกระทําผิดของผูใหญและการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชน
12. บุญเสนาะ แสงเทียน (2542 : 5) อธิบายถึงสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนวา มาจากการที่เด็กและเยาวชนนั้นคบหาสมาคมกับคนที่ความประพฤติไมดี อาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่ไมดีเด็กและเยาวชนเปนผูที่ยังมีจิตใจออนแอ ไมมั่นคง จึงถูกชักนํา ครอบงําไดงาย
ตัวอยางที่ไมดีของบุคคลที่แวดลอมตัวเด็กและเยาวชน หลอหลอมใหเด็กและเยาวชนประพฤติผิดไป
จากบรรทัดฐานของสังคมและกลายเปนการกระทําผิดในที่สุดจากสถิติของศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางปรากฏวาปจจัยซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนก็คือ สภาพครอบครัว
ที่แตกแยก (Broken Home) ความยากจน การขาดการศึกษา การอาศัยอยูในชุมชนแออัดซึ่งแวดลอม
ไปดวยมิจฉาชีพ คนจรจัด และเปนแหลงมั่วสุมทางอบายมุข
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ผลงานวิจัยตางประเทศ
13.วิเลียม เอฟ. แมคโดนัลด (William F. McDonald) (1997 : 5) ไดเสนอแนว
ความคิดเกี่ยวกับศิลปในการสอบสวนซักถามปากคําไวในหนังสือเรื่อง “The Prosecutor” โดยกลาว
วา ศิลปะในการสอบสวนซักถามปากคําแบงออกเปนลักษณะใหญ ๆ คือ
1.คุณลักษณะของผูซักถาม (The Investigator) เพื่อใหพนักงานสอบสวนไดสํารวจ
ตัวเองวามีคุณสมบัติพรอมดังตอไปนี้หรือไม
1.1 รูหลักจิตวิทยา คือ สามารถอานจิตใจของผูถูกสอบสวนออก
1.2 มีความรูทั่วไปกวางขวาง เพราะจะตองสอบสวนซักถามคดีไมจํากัดประเภท
1.3 มีเชาวนไหวพริบ เพราะการถามปากคํามีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้นมากมาย จึง
ตองคนควาหาเหตุผลเพื่อขบปญหาอยูเสมอ
1.4 มีบุคลิกภาพดี เปนผูที่มีบุคลิกภาพเปนที่นาเลื่อมใสและยําเกรงแกผูที่จะถูกซัก
ถาม มีลักษณะเปนผูเฉียบขาดแตออนโยน
1.5 มีความพากเพียรพยายาม ผูถามปากคําตองมีมานะบากบั่นในการที่จะซักถาม
ใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองอยูเสมอ เพราะผูถูกซักถามอาจใหการสับสนวกวน บางครั้งนึกเหตุการณไม
ออก และบางครั้งอาจใหถอยคําคลาดเคลื่อนขอเท็จจริงโดยไมตั้งใจ
1.6 รูจักทําความเชื่อมโยง รูจักแสดงความสนิทสนมเปนกันเองแกผูถูกซักถาม
1.7 ผูซักถามจะตองไมยอมใหสัญญากับผูถูกซักถามในสิ่งที่ตนปฏิบัติไมได
1.8 รูจักสังเกตปฏิกิริยาของผูถูกซักถามตอขอซักถาม และสามารถเขาใจในความ
หมายของอากัปกิริยานั้น ๆ เพื่อที่จะไดเลือกใชกลวิธีในการซักถามปากคําไดถูกตอง
2.ความสงบเฉพาะตัว (Privacy) โดยผูซักถามปากคําจะตองอยูกับผูที่ถูกสอบสวน
ปากคําโดยเฉพาะ ไมควรมีผูอื่นเขามาปะปนในขณะทําการสอบสวนนั้นดวย ถาจําเปนจะตองมีผู
สอบสวนซักถามมากกวา 1 คน ก็ไมควรเกินกวา 2 คน เนื่องจากตามธรรมดาบุคคลยอมที่จะเปดเผย
ความจริงที่ไมอยากเปดเผยโดยตองการที่จะบอกเปนการเฉพาะตัวแกผูที่ซักถามหรือผูที่ตองการทราบ
มากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ตองสงสัยวากระทําความผิด สภาพความสงบเฉพาะตัวเปน
สิ่งที่สําคัญมากในการซักถามปากคํา เนื่องจากจิตใจของผูถูกซักถามยอมอยูในภาวะที่ปนปวนและ
กระวนกระวายมากกวาปกติ
3.หองสอบสวนซักถาม (Interrogation Room) หองสอบสวนจะตองเงียบ ปราศจาก
เสียงรบกวนอยาใหมีคนผานเขาออกในขณะที่มีการสอบสวน สภาพของหองอยาใหผูที่ถูกสอบปากคํา
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มีความนึกคิดหวั่นวิตกในตัวเขา ควรใหเขามีความสบายใจ เพื่อที่เขาจะไดตอบคําถามตามความ
มุงหมาย ภายในหองสอบสวนไมควรมีภาพหรือเครื่องประดับตกแตงหองใด ๆ เพราะจะดึงดูดเอา
ความสนใจของผูที่ถูกสอบปากคําไป ภายในหองสอบสวนควรมีการติดตั้งโคมไฟใหสวาง แตทวาอยา
ใหพุงเขาหนาผูถูกสอบปากคํา แตในขณะเดียวกันก็ตองมีแสงสวางเพียงพอที่จะใหผูสอบปากคําเห็น
หนาผูถูกสอบปากคําอยางเต็มที่ ภายในหองสอบปากคําไมควรมีโทรศัพท เพราะเสียงกริ่งโทรศัพท
จะดึงดูดความรูสึกของผูถูกสอบปากคําไปในฉับพลัน
4.การเตรียมการขั้นตน (Preliminary Preparations)
กอนที่จะมีการสอบสวน
ซักถามปากคํา และกอนที่จะไดพบหรือติดตอกับผูตองหา ผูสอบสวนปากคําควรจะไดรูความจริง
ตาง ๆ และสภาพแวดลอมของความผิดที่ไดเกิดขึ้นจนถึงเวลาที่จะสอบสวนขอเท็จจริง และเรื่องราว
ตาง ๆ นั้น จะตองไดมาจากแหลงที่เชื่อถือไดมากที่สุด ทั้งนี้เพราะหากไดขอเท็จจริงหรือขาวคราวที่
ผิดไปจากความเปนจริงยอมทําใหประสิทธิภาพในการสอบสวนซักถามปากคําลดลงไปดวย อันจะสง
ผลใหการวินิจฉัยรูปคดีผิดไปได เพื่อประสิทธิภาพในการสอบถามปากคํา
ผูสอบปากคําควรมี
รายละเอียดของขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับความผิด ไดแก ประเภทของความผิดรวมทั้งรายละเอียดที่
เกี่ยวของ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุและบริเวณขางเคียง วิธีการ
และพฤติการณเกี่ยวกับการกระทําความผิด เหตุจูงใจในการกระทําความผิด ปจจัยที่ทําใหผูกระทํา
ความผิดไดเขามาพัวพันในการกระทําความผิด
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับผูตองหา ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติสวนตัวในอดีต สภาพ
ของรางกายและจิตใจ ทวงทีที่แสดงออกในขณะที่ถูกสอบสวน ความสัมพันธกับเหยื่อหรือสถานที่
เกิดเหตุ ศาสนาและความเชื่อมั่นในลัทธิ ภาวะทางบาน ทัศนคติตอสังคมโดยทั่ว ๆ ไป งานอดิเรก
สวนที่เกี่ยวของกับกามารมณ ความสามารถหรือโอกาสในการกระทําความผิด ในกรณีที่ผูตองหา
อางฐานที่อยูก็จะตองทําการตรวจสอบใหแนชัดกอนที่จะเริ่มสอบปากคํา
4.3 เกี่ยวกับเจาทุกข ถาเปนบริษัทหรือสถาบันอื่น ควรทราบถึงทัศนคติและการ
ปฏิบัติตอลูกจางและสาธารณชน รวมทั้งภาวะทางการเงิน เปนตน ถาเปนบุคคลธรรมดา ควรทราบ
ถึงสภาพของการบาดเจ็บที่ไดรับหรือการถูกทําราย และรายละเอียดที่เกี่ยวของ อายุ เพศ สถาน
ภาพการสมรส สภาพความรับผิดชอบใสครอบครัว สัญชาติ ศาสนา สิ่งแวดลอมทางการเงินและ
สังคม สภาพของรางกายและจิตใจ สวนที่เกี่ยวกับกามารมณ หรือกามวิตถาร ความโนมเอียง
เกี่ยวกับการขูเอาเงินหรือแจงความเท็จ

63

โดยสรุปการสอบปากคําที่ดี คือ การใหผูตองหารับสารภาพหรือไดหลักฐานสําคัญ
เพื่อพิสูจนใหศาลเชื่อวาผูตองหาไดกระทําความผิดจริงในการนี้ ผูสอบสวนซักถามปากคําจึงจําเปน
จะตองรูสภาพของความผิด สาเหตุที่ยั่วยุใหกระทําความผิด และปฏิกิริยาของผูกระทําความผิด
การพิจารณาในเรื่องดังกลาวนี้จะทําใหผูซักถามสามารถเลือกใชกลวิธีในการซักถามปากคําผูตองหา
ไดอยางเหมาะสม
14.คารเวล ไอ. จี.(Carvell I.G.) (1998 : 26) ไดกลาวถึงวิธีการในการซักถาม
ปากคําผูตองหาที่ไดกระทําความผิดหรือเชื่อวาไดกระทําผิดอยางแนแท ไวในหนังสือเรื่อง “Criminal
Law and Procedure” สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ ในการถามปากคําในกรณีที่ผูกระทําผิดมิใชเกิด
จากอารมณ แตกระทําไปเพื่อประโยชนทางการเงิน เชน ลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ผูที่กระทํา
ผิดเหลานี้จะไมมีความสงสารหรือความเห็นใจเกิดขึ้นในใจเลย เพราะเขากระทําความผิดเนื่องจาก
ตองการเงินเพียงอยางเดียว
บุคคลเหลานี้จะไมมีอารมณหวั่นไหวใด ๆ ในการสอบสวนซักถาม
ปากคําตองอาศัยหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ มายืนยันการกระทําความผิด และตองพยายามเริ่ม
ตนดวยการซักถามใหจนมุม วิธีการที่พึงเลือกในชในการสอบสวนซักถามปากคําผูตองหาประเภทนี้
สามารถสรุปได ดังตอไปนี้
1.แสดงใหเห็นวาเราเชื่อวาเขาไดกระทําความผิดจริง
2.ชี้หลักฐานบางขอเพื่อระบุวาผูตองหาไดกระทําความผิดจริง
3.เอาใจใสในกิริยาทาทางที่สอถึงการกระทําความผิดในทางจิตวิทยา เชน ความ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติของลูกกระเดือก กิริยามองดูพื้นหรือเพดานโดยไมยอมสบตากับผูซักถาม ปาก
แหงและกลืนน้ําลายบอย ๆ เปนตน
4.แสดงความเห็นใจกับผูตองหา และบอกวาใครก็ตามถาอยูในภาวะดังกลาวเหมือน
กันแลว ก็อาจจะตองทําดังเชนที่ผูตองหากระทํา
5.ทําใหผูตองหารูสึกผิดนอยลง โดยลดระดับความผิดในทางศีลธรรม สําหรับความ
ผิดที่ไดกระทําลงไป
6.ออกความเห็นเกี่ยวกับศีลธรรมเพื่อจูงใจใหเหตุผลอันเกี่ยวกับความผิดเปนเชิงจูงใจ
ใหยอมรับ
7.แสดงความเห็นอกเห็นใจผูตองหา โดยตําหนิผูเคราะหราย ตําหนิผูมีสวนรวมคิด
ตําหนิผูอื่นหรือทุกคนที่มีสวนพัวพันในการกระทําผิดดวย
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8.แสดงความเขาใจและเห็นใจแลวจึงบอกใหผูตองหารับความจริง เชน การแสดง
ความเห็นใจโดยตบไหลเบา ๆ หรือจับแขนอยางปราณี หรือการบอกผูตองหาวาหากเขาเปนนองชาย
หรือเปนญาติสนิทก็จะแนะนําใหรับสารภาพ
การกระตุนเตือนใหผูตองหาบอกความจริงเพื่อความ
สบายใจของตัวผูตองหาเอง หรือการแสดงความเปนมิตรในรูปแบบอื่น ๆ
9.การบอกใหรูวาผูกลาวหาหรือผูเสียหายกลาวเกินความจริง
10.ใหผูตองหาไป ณ ที่เกิดเหตุ หรือไดมีโอกาสพบเห็นผูเสียหายหรือเหตุการณ
11.ชี้ใหเห็นวาผูตองหาหมดทางที่จะดื้อดึงที่จะไมรับ หรือผูรวมระทําผิดซัดทอดแลว
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กรอบในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพการมีบุตร

สายอาชีพที่ปฏิบัติหนาที่

ประสบการณการทํางาน
ในสายอาชีพ

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยว
ของกับเด็ก

ความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมาย
ทัศนคติที่ตอความยุงยากซับซอน
ของกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็ก

ทัศนคติที่มีตอการ
บังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็ก
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สมมติฐานในการวิจัย
1.บุคลากรที่มีบุตรแลวจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กมากกวาบุคลากรที่ยังไมมีบุตร
2.บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เปนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะมี
ทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรมากกวาบุคลากรที่เกี่ยว
ของในการสอบสวนเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่น
3.บุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยจะมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพมาก
4.บุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมากจะมีทัศนคติที่ดีตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ
กับเด็กนอย
5.บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กในระดับสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวา
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กใน
ระดับต่ํา
6.บุคลากรที่มีทัศนคติตอกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กวาไมมีความยุงยากและ
ซับซอนจะมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มี
ความเห็นวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากและซับซอน

67

นิยามศัพททั่วไปในการวิจัย
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก หมายถึง พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่
ไดกลาวหาเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
บุคลากรที่เกี่ยวของ หมายถึง เจาพนักงานหรือบุคคลที่เขารวมในการสอบปากคํา
เด็กตามที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธ
ศักราช 2542 ไดบัญญัติไว ซึ่งประกอบดวย
1. พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่
ทําการสอบสวน สําหรับกรุงเทพมหานครไดแกขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบ
เทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิดหรืออางวาไดเกิด หรือเชื่อ
วาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได ซึ่งเขต
อํานาจจะแบงตามเขตของสถานีตํารวจและการที่ตํารวจยศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป จะ
ทําหนาที่สอบสวนไดตองไดรับการแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่ สอบสวน
ดวย
2. พนักงานอัยการ หมายถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล เปน
ขาราชการในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
3. นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หมายถึง นักจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะหที่ขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม
4. ทนายความ หมายถึง ผูทําหนาที่รับวาความใหแกฝายโจทกหรือจําเลย
5. บุคคลที่เด็กรองขอ หมายถึง บุคคลที่เด็กรองขอใหเขารวมอยูดวยในการสอบ
สวนปากคําเด็กตามกฎหมายนี้
เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุไมเกินสิบแปดป
ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกของความเชื่อวายอมรับสิ่งใด หรือไมยอมรับสิ่งใด
หรือเชื่อวาสิ่งใดถูกหรือผิด ชอบหรือไมชอบ ซึ่งประกอบดวยความรู ความเขาใจ ความรูสึกและ
พฤติกรรม
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นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการในการวิจัย (Operational Definition)
สถานภาพการสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็ก
สถานภาพสมรส หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีภรรยาหรือ
สามีแลวจะจดทะเบียนสมรสหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงผูที่เคยสมรสแตไดหยารางหรือไม
หรือแยกกันอยู
สถานภาพโสด หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ไมมีภรรยาหรือ
สามี
สถานภาพการมีบุตร หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีบุตรหรือ
ไมมีบุตรรวมตลอดถึงการมีบุตรบุญธรรมดวย
บุคลากรที่มีบุตรแลว หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีบุตร
แลวและรวมถึงบุคลากรที่มีบุตรบุญธรรมดวย
บุคลากรที่ยังไมมีบุตร หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ยังไมมี
บุตรและไมเคยมีบุตรบุญธรรมดวย
สายอาชีพที่ปฏิบัติงาน หมายถึง การทํางานที่มีภารกิจหนาที่เฉพาะตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด
ประสบการณทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนาที่ตั้งแตเริ่มปฏิบัติ
หนาที่ในแตละสายอาชีพจนถึงปจจุบัน
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ประสบการณทํางานมาก หมายถึง
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก อันประกอบดวย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ ที่ปฏิบัติหนาที่เปนระยะเวลาตั้งแต 15 ปขึ้นไป
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ประสบการณทํางานนอย หมายถึง
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก อันประกอบดวย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ ที่ปฏิบัติหนาที่เปนระยะเวลาตั้งแต 15 ปลงมา
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของแตละสายอาชีพที่ไดทํางานเกี่ยวของกับเด็ก
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บุคลกรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับ
เด็กมาก หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก อันประกอบดวย พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับเด็ก
มากกวา 100 คดี/ราย ขึ้นไป
บุคลกรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับ
เด็กมาก หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก อันประกอบดวย พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับเด็กต่ํา
กวา 100 คดี/ราย ลงมา
ความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก
หมายถึง การรับทราบถึงหลักการและ
เหตุผลและวัตถุประสงคของการบังคับใชกฎหมายนี้วาเพื่อประโยชนอยางไรของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็ก
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูง หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการสอบสวนเด็กที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กเปนอยางดีครบทุกมาตรา
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับต่ํา หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการสอบสวนเด็กที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กไมครบทุกมาตรา
ทั ศ นคติ ต อ ความยุ ง ยากซั บ ซ อ นของกฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก
หมายถึง ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
วาดวยการสอบสวนเด็ก
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กไมมีความยุงยากซับซอน หมายถึง ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวน
เด็กที่เห็นวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กไมมีความยุงยากซับซอนในการปฏิบัติแตอยางใด
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กมีความยุงยากซับซอน หมายถึง ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวน
เด็กที่เห็นวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากซับซอนยากตอการปฏิบัติ
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ทัศนคติการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก หมายถึง ทัศนคติตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในการสอบสวนเด็ ก ที่ มี ทั ศ นคติ ไ ม ดี ต อ การบั ง คั บ ใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติไม
เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในการสอบสวนเด็ ก ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การบั ง คั บ ใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติเห็น
ดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
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การวัดตัวแปร
ในการวัดตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม
ปลายปด (Closed-Ended Questionnaire) โดยกําหนดใหผูตอบทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรง
กับขอเท็จจริงและทัศนคติของผูตอบ
และกําหนดคาตัวเลขในแตละคําตอบเพื่อนํามาใชในการ
คํานวณ ในการวัดตัวแปรแตละตัวถือหลักเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้
1.ตัวแปรสถานภาพการมีบุตรของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก
1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีบุตรแลวกําหนดใหมีคาตัวเลขเปน
“2”
1.2 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ยังไมมีบุตร กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน
“1”
2.ตัวแปรสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก
2.1บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะหกําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “2”
2.2บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในการสอบสวนเด็ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสายงานพนั ก งาน
สอบสวน อัยการ หรือทนายความ กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “1”
3.ตัวแปรประสบการณทํางานในสายอาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
สอบสวนเด็ก
3.1บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพมาก
กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “2”
3.2บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอย
กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “1”

72

4.ตัวแปรประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็ก
4.1บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก
มากกําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “2”
4.2บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก
นอย กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “1”
5.ตัวแปรความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก
เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรนี้คือแบบสอบถามในรูปแบบ Likert ’s Scale จํานวน 10 ขอ
ที่จะมีการแบงระดับรูปแบบของความรูความเขาใจออกเปน 2 ประเภท และกําหนดคาตัวเลขเปน
คะแนน สําหรับทัศนคติในแตละระดับ ดังตอไปนี้
1.ใช กําหนดระดับคะแนนเปน “2” สําหรับขอความที่ถูกตอง และกําหนดระดับ
คะแนนเปน “1” สําหรับขอความที่ผิด
2.ไมใช กําหนดระดับคะแนนเปน “1” สําหรับขอความที่ถูกตอง และกําหนดระดับ
คะแนนเปน “2” สําหรับขอความที่ผิด
เมื่อรวมคะแนนจากขอคําถามทั้ง 10 ขอ จะมีคะแนนเต็มเปน 20 คะแนน
5.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ตอบคําถามในสวนนี้และไดคะแนนใน
ชวงระหวาง 16-20 คะแนน กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “2”
5.2 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ตอบคําถามในสวนนี้และไดคะแนนใน
ชวงระหวาง 0-15 คะแนน กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “1”
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6.ตัวแปรทัศนคติที่ตอความยุงยากของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก
เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรนี้คือแบบสอบถามในรูปแบบ Likert ’s Scale จํานวน 10 ขอ
ที่จะมีการแบงระดับรูปแบบของทัศนคติออกเปน 5 ประเภท และกําหนดคาตัวเลขเปนคะแนน
สําหรับทัศนคติในแตละระดับ ดังตอไปนี้
1.เห็นดวยอยางยิ่ง กําหนดระดับคะแนนเปน “5”
2.เห็นดวย กําหนดระดับคะแนนเปน “4”
3.เฉย ๆ กําหนดระดับคะแนนเปน “3”
4.ไมเห็นดวย กําหนดระดับคะแนนเปน “2”
5.ไมเห็นดวยอยางยิ่ง กําหนดระดับคะแนนเปน “1”
เมื่อรวมคะแนนจากขอคําถามทั้ง 10 ขอ จะมีคะแนนเต็มเปน 50 คะแนน
6.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กไมมีความยุงยากซับซอน คือ บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ตอบคําถามในสวนนี้
และไดคะแนนในชวงระหวาง 26-50 คะแนน กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “2”
6.2 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติที่วากฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กมีความยุงยากซับซอน คือ บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ตอบคําถามในสวนนี้และ
ไดคะแนนในชวงระหวาง 0-25 คะแนน กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “1”
7.ตั ว แปรทั ศ นคติ ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก ของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก
เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรนี้คือแบบสอบถามในรูปแบบ Likert ’s Scale จํานวน 10 ขอ
ที่จะมีการแบงระดับรูปแบบของทัศนคติออกเปน 5 ประเภท และกําหนดคาตัวเลขเปนคะแนน
สําหรับทัศนคติในแตละระดับ ดังตอไปนี้
1.เห็นดวยอยางยิ่ง กําหนดระดับคะแนนเปน “5”
2.เห็นดวย กําหนดระดับคะแนนเปน “4”
3.เฉย ๆ กําหนดระดับคะแนนเปน “3”
4.ไมเห็นดวย กําหนดระดับคะแนนเปน “2”
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5.ไมเห็นดวยอยางยิ่ง กําหนดระดับคะแนนเปน “1”
เมื่อรวมคะแนนจากขอคําถามทั้ง 10 ขอ จะมีคะแนนเต็มเปน 50 คะแนน
7.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการสอบสวนเด็ก คือ บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ตอบคําถามในสวนนี้และได
คะแนนในชวงระหวาง 26-50 คะแนน กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “2”
7.2 บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก คือ บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ตอบคําถามในสวนนี้
และไดคะแนนในชวงระหวาง 0-25 คะแนน กําหนดใหมีคาตัวเลขเปน “1”

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Social Survey)
เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กใน
คดีอาญาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พุทธศักราช 2542 โดยกําหนดใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ทนายความ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาที่เคยมีประสบการณในการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาเปนกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยในครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาที่เคยมี
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาเปนกลุมตัวอยาง
ที่ใชอางอิงถึงบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา
วิธีการสุมตัวอยาง
ในการวิจัยในครั้งนี้ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)โดยสุมตัวอยางจากเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงพนักงานสอบ
สวน พนักงานอัยการ ทนายความ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาที่เคยมีประสบการณใน
การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ถือเปนการสุมตัวอยางที่ไมเปนไป
ตามโอกาสทางสถิติ (Non Random Sampling) เพราะไมเปดโอกาสในการถูกเลือกใหแกบุคลากรที่
เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหไดประชากรเฉพาะกลุมที่ตองการทําวิจัยจริง ๆ เทานั้น
ขอมูลที่ใชในการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ไดอาศัยขอมูล 2 ประเภท ไดแก
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
จํานวน 220 ชุดในการเก็บรวบรวมขอมูล และนอกจากนี้ยังไดใชการวิจัย
ภาคสนาม (Survey
Research) ที่เรียกวา การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
ผูใหขาวสําคัญ
(Key Informant) จํานวน 10 คน ซึ่งคัดเลือกจากเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
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พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาที่เคยมี
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา จํานวนประเภท
ละ 2 คน
2.ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารอื่น ๆ (Documentary Research) เชน ตํารา
วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทความจากวารสารตาง ๆ รวมทั้งเอกสารของทางราชการ เชน
ขอมูลและสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
วิธีการวิจัย
1.ใชระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantiative Research) โดยการใชแบบ
สอบถามและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
2.ใชระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยภาค
สนามและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเนื้อหา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed-End Question) โดยแบงออกเปน 4
สวน ดังตอไปนี้
1.ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
2.ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
3.ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอความยุง
ยากซั บ ซ อ นของกฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
4.ข อมู ลเกี่ยวกับทัศนคติข องบุคลากรที่เ กี่ ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
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การทดสอบความนาเชื่อถือและความสมบูรณของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเมื่อไดจัดทําแบบสอบถาม
นี้ขึ้นมาแลวก็ไดทําการทดสอบความสมบูรณของเครื่องมือ (Validity) โดยการนําแบบสอบถามนี้ไป
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในการวิจัยทางดาน สังคมศาสตร และไดลง
ความเห็นวาขอคําถามที่นํามาใชในแบบสอบถามนั้นถูกตองและเหมาะสมแลว
นอกจากนี้แลวยังไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ดวย
เพื่อใหแนใจวาขอคําถามที่ตั้งขึ้นมาสามารถใชวัดตัวแปรที่เกี่ยวของกับสมมติฐานในการวิจัยไดจริง
การทดสอบความนาเชื่อถือนี้ทําโดยวิธีการ Pre-Test กับกลุมประชากรทดสอบซึ่งก็คือ เจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ
นักสังคม
สงเคราะห และนักจิตวิทยาที่เคยมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและ
เยาวชนในคดีอาญา
จํานวน 30 คน ซึ่งกลุมประชากรทดสอบดังกลาวเปนกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับประชากรที่จะใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ในการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบ
สอบถามจะใชวิธีการคํานวณหาคาความสัมพันธของขอคําถามในแตละสวนที่ใชวัดตัวแปร แตละ
ตัว โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความนาเชื่อถือ (Reliability Coefficient Alpha) เพื่อทดสอบ
ความนาเชื่อถือของมาตรวัดคาตัวแปร โดยกําหนดคาความสัมพันธดังตอไปนี้
1.คาความสัมพันธตั้งแต 0.70 ขึ้นไป แสดงวา
ขอคําถามในสวนนั้นมี
ความสัมพันธในทางบวกและสูงมาก
2.คาความสัมพันธตั้งแต 0.50-0.69 แสดงวา
ขอคําถามในสวนนั้นมี
ความสัมพันธในทางบวกและมากพอสมควร
3.คาความสัมพันธตั้งแต 0.30-0.49
แสดงวา
ขอคําถามในสวนนั้นมี
ความสัมพันธในทางบวกในระดับปานกลาง
4.คาความสัมพันธตั้งแต 0.10-0.29
แสดงวา
ขอคําถามในสวนนั้นมี
ความสัมพันธในทางบวกและต่ํา
5.คาความสัมพันธตั้งแต 0.01-0.09
แสดงวา
ขอคําถามในสวนนั้นมี
ความสัมพันธทางบวกและต่ํามาก
6.คาความสัมพันธในระดับ 0.00
แสดงวา
ขอคําถามในสวนนั้นไม
มีความสัมพันธกันเลย
ผลจากการทดสอบความนาเชื่อถือนี้จะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับตัวแปรแตละตัว
แปรเพื่อที่จะนําไปพิสูจนสมมติฐานในการวิจัยที่ไดกําหนดขึ้นตอไป โดยคําถามในแบบสอบถามจะ
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เกี่ยวของกับตัวแปรในการวิจัยที่ไดกําหนดไวโดยไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือของตัวแปร 3 ตัว
แปร ไดแก
1.ตัวแปรความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 20)
พุทธศักราช 2542
2.ตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอความยุงยากซับ
ซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
3.ตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
สําหรับตัวแปรสถานภาพการมีบุตร สายงานในการปฏิบัติหนาที่ ประสบการณใน
การปฏิบัติงานในสายอาชีพ และประสบการณที่เกี่ยวของกับเด็ก ไมตองใชการทดสอบความนาเชื่อ
ถือเนื่องจากคําถามที่ใชวัดตัวแปรดังกลาวมุงหวังใหผูตอบตอบขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับตนเอง
ไมใช
คําถามที่ใชวัดทัศนคติหรือความรูสึกแตอยางใด
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรความรูความเขาใจใน
เจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
ขอคําถามเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของ
กฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กตาม
พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช
2542
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reliability Coefficients 10 Items
Alpha = 0.5413

Corrected Item-Total
Correlation

Alpha if Item Deleted

0.0000
0.2174
0.2580
0.1914
0.0490
0.4629
0.3504
0.0837
0.1497
0.4313

0.5481
0.5204
0.5079
0.5314
0.5552
0.4395
0.4761
0.5525
0.5348
0.4470
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จากการทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของมาตรวั ด ตั ว แปรความรู ค วามเข า ใจใน
เจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 ซึ่งมีขอความในแบบสอบ
ถามที่ใชในการวัดตัวแปรนี้ทั้งหมด 10 ขอคําถาม พบวาขอคําถามทั้ง 10 ขอมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง คือ 0.5413 และมี ทิศทางเปนบวกในทุกขอความ แสดงใหเห็นวาวัดไปในเรื่อง
เดียวกัน ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตองตัดขอความใดออกจากแบบสอบถามในสวนนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรทัศนคติของบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอความยุงยากซับซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช
2542
ขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็กที่มีตอ
ความยุงยากซับซอนของ
กฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กตามพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ 20) พุทธศักราช 2542
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Corrected Item-Total
Correlation

Alpha if Item Deleted

0.4145
0.3930
0.3233
0.3085
0.5511
0.0908
0.6595
0.3087
0.3434
0.2625

0.6661
0.6704
0.6904
0.6849
0.6338
0.7126
0.6299
0.6849
0.6859
0.6919
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Reliability Coefficients 10 Items
Alpha = 0.6995
จากการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการสอบสวนเด็กที่มีตอความยุงยากซับซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 ซึ่งมี
ขอความในแบบสอบถามที่ใชในการวัดตัวแปรนี้ทั้งหมด 10 ขอคําถาม พบวาขอคําถามทั้ง 10 ขอมี
ความสัมพันธกันในระดับมากพอสมควร คือ 0.6955
และมีทิศทางเปนบวกในทุกขอความ
แสดงใหเห็นวาวัดไปในเรื่องเดียวกัน ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตองตัดขอความใดออกจากแบบสอบ
ถามในสวนนี้
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรทัศนคติของบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
ขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวา Corrected Itemดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม
Total
เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Correlation
(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
1
0.2635
2
0.1236
3
0.2035
4
0.1627
5
0.4526
6
0.0232
7
0.2954
8
0.2122
9
0.4025
10
0.1904

Alpha if Item
Deleted
0.5049
0.5425
0.5189
0.5417
0.4276
0.5564
0.5013
0.5126
0.4480
0.5217
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Reliability Coefficients 10 Items
Alpha = 0.5373
จากการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 ซึ่งมีขอความใน
แบบสอบถามที่ใชในการวัดตัวแปรนี้ทั้งหมด 10 ขอคําถาม พบวาขอคําถามทั้ง 10 ขอมีความ
สัมพันธกันในระดับมากพอสมควร คือ 0.5373 และมีทิศทางเปนบวกในทุกขอความ แสดงให
เห็นวาวัดไปในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น จึงไมจําเปนที่จะตองตัดขอความใดออกจากแบบสอบถามใน
สวนนี้
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ
1.ขอมูลที่ไดจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Litterature Survey) ไดแก ตํารา วิทยา
นิพนธ รายงานการวิจัย บทความจากวารสารตาง ๆ รวมทั้งเอกสารของทางราชการ เชน ขอมูล
และสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขาว
สําคัญ
(Key Informant) จํานวน 10 คน ซึ่งคัดเลือกจากเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาที่
เคยมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา จํานวน
ประเภทละ 2 คน โดยกอนที่จะทําการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญนั้นผูวิจัยไดทําการพิจารณา
คัดเลือกผูใหขาวสําคัญโดยการพิจารณาผูใหขาวสําคัญที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
และเยาวชนในคดีอาญาโดยตรง และยังไดพิจารณาจากความสมัครใจของผูถูกคัดเลือกที่จะยอม
เปนผูใหขาวสําคัญใหกับผูวิจัย โดยผูวิจัยจะเปนผูสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขาวสําคัญดวยตนเอง
ในการสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขาวสําคัญนี้ผูวิจัยจะใชเวลาในการสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขาว
สําคัญรายละประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นจากการสัมภาษณเจาะลึกผูวิจัยก็จะทําการเรียบ
เรียงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกตอไป
การสัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญในการวิจัย
ในครั้งนี้เริ่มทําการสัมภาษณเจาะลึกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2545 และเสร็จสิ้นในวันที่ 15
มีนาคม 2545
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3.ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 250
ชุด โดยทําการสุมตัวอยางประชากรจากซึ่งคัดเลือกจากเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยาที่เคยมี
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา สําหรับขอมูลที่
ไดจากแบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมประชากรคนละ 1 ชุด และเรียกเก็บคืน
ใน วันรุงขึ้น พรอมกับกําชับใหกลุมประชากรตอบแบบสอบถามใหตรงกับขอเท็จจริงหรือทัศนคติ
หรือความรูสึกของประชากรเอง โดยไมตองเกรงใจผูวิจัย การสํารวจโดยใชแบบสอบถามนี้ผูวิจัยได
เริ่มทําการสํารวจตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2544 และเสร็จสิ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2545 โดยที่
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางจํานวน 250 ชุดและไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน
220 ชุด
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การวิเคราะหขอมูล
สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
โดยใชวิธีการทางสถิติ สําหรับสถิติที่จะใชสําหรับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ จะ
สามารถแบงออกเปน
1.ขอมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และขอมูลเกี่ยวกับ การ
แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และขอเสนอแนะตางๆ ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาต่ําสุด
(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรที่ศึกษา
2.การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบ
สวนเด็กที่ มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 ใชเทคนิควิเคราะหหา
ความสัมพันธของตัวแปร (Bivariate Relationship) โดยใชการวิเคราะห ไคสแควร (Chi-Square
Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธของตัวแปรอิสระตั้งแตสองตัวขึ้นไปที่มีตอทัศนคติของบุคลากรที่
เกี่ย วของในการสอบสวนเด็ ก ที่ มีตอการบัง คับใชกฎหมายวาด วยการสอบสวนเด็ กตามพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทาง
สถิติ ซึ่งจะใชโปรแกรม SPSS/PC (Statistical Package For The Social Science Personal
Computer Plus)เพื่อคํานวณขอมูลทางสถิติใหไดผลตรงตามความตองการ สําหรับสถิติที่จะใช
สําหรับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดังกลาวนี้
เนื่องจากตัวแปรสวนใหญมีระดับในการ
วัดเปนขอมูลระดับนามมาตรา (Norminal Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนใหญจึงเปน
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก
1.การทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความนาเชื่อถือ (Reliability Coefficient Alpha) เพื่อ
ทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัดคาตัวแปร
2.การใชตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยระบุจํานวนคาของขอมูลเปน
รอยละ เพื่อพรรณนาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
3.การทดสอบไคสแคว (Chi-Square Technique) เพื่อทดสอบความเปนอิสระ
(Test of Independent) คือ ดูคาแหงความเปนอิสระระหวางตัวแปร 2 ตัว และไดกําหนดระดับนัย
สําคัญทางสถิติ (Test of Significant) ไวดวยเพื่อใหเปนการวิจัยที่มีมาตรฐานทางสังคมศาสตร
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในการพิสูจนสมมติฐานจะยึดคาไคสแควรเปน
หลัก กลาวคือ
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หากคาไคสแควรที่คํานวณไดนอยกวาคาไคสแควรในตารางภาคผนวก แสดงวาตัว
แปร 2 ตัวเปนอิสระตอกัน ไมมีความสัมพันธกัน สมมติฐานจะถูกปฏิเสธ
หากคาไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรในตารางที่ระดับนัยสําคัญที่ .05
แสดงวาตัวแปร 2 ตัวไมเปนอิสระตอกัน คือมีความสัมพันธกัน สมมติฐานจะไดรับการยอมรับ
คา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 กลาวคือ หากคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณไดในแตละตัวแปรมีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวถูกปฏิเสธ แตหาก
คา ASYMP.SIG ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไดรับการยอมรับ
4.การหาคา Goodman and Kruskal’s Coefficient of Ordinal Association
หรือ GAMMA เพื่อนํามาวิเคราะหหาทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรวาแปรผันไปในทิศทาง
เดียวกันหรือแปรผกผันกันอยางไร หากตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธกัน แตหากตัวแปรทั้งสอง
ตัวเปนอิสระตอกันก็ไมจําเปนที่จะตองหาคา GAMMA โดยพิจารณาระดับความสัมพันธ คือ
1.คาความสัมพันธตั้งแต 0.70 ขึ้นไป
แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและสูงมาก และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
2.คาความสัมพันธตั้งแต 0.50-0.69
แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและมากพอสมควร และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
3.คาความสัมพันธตั้งแต 0.30-0.49
แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกในระดับปานกลาง และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
4.คาความสัมพันธตั้งแต 0.10-0.29
แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและต่ํา และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
5.คาความสัมพันธตั้งแต 0.01-0.09
แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและต่ํามาก และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
6.คาความสัมพันธในระดับ 0.00
แสดงวา
ไมมีความสัมพันธกัน
เลย และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
7.คาความสัมพันธต่ํากวาระดับ 0.00
แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองตัวแปร
ผันกันในเชิงผกผัน
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2.ขอมูลจากการวิจัยทางมานุษยวิทยา (Anthropological Research) โดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) และการวิเคราะหทางมานุษยวิทยา (Anthropological Analysis) และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิจัยและการสัมภาษณเจาะลึก
ในบทนี้จะแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 จะเปนการนําผลการวิจัยที่เปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและรอยละ
ในการตอบแบบสอบถามในแตละสวนของกลุมตัวอยาง โดยจะนําเสนอในรูปแบบตาราง
การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะมีลักษณะเปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ได
แก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการมีบุตร สายอาชีพที่ปฏิบัติหนาที่ ประสบ
การณในสายอาชีพ และประสบการณที่เกี่ยวของกับเด็ก
สวนที่ 2 จะเปนการนําเสนอผลการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) จาก
ผูใหขาวสําคัญ (Key Informants) จํานวน 10 คน ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนา
(Descriptive)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4 แสดงชวงอายุของกลุมตัวอยาง
ชวงอายุ
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
45
64
92
19
220

คิดเปนรอยละ
20.45
29.09
41.81
8.65
100.0

จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายไดวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่เปน
กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 41.81 อายุเฉลี่ย = 55.0
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ตารางที่ 5 แสดงเพศของกลุมตัวอยาง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
141
79
220

คิดเปนรอยละ
64.1
35.9
100.0

จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 141 คน คิด
เปนรอยละ 64.1 เปนเพศชาย และจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 35.9 เปนเพศหญิง
ตารางที่ 6 แสดงสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยูดวยกัน
สมรสและแยกกันอยู
หยา
คูสมรสถึงแกกรรม
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
64
138
10
8
0
0
220

คิดเปนรอยละ
29.1
62.7
4.5
3.6
0.0
0.0
100.0

จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กสวนใหญจะ
สมรสและอยูดวยกัน มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 62.7
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ตารางที่ 7 แสดงสถานภาพการมีบุตรของกลุมตัวอยาง
สถานภาพการมีบุตรของ
กลุมตัวอยาง
ไมมีบุตร
มีบุตร
มีบุตรบุญธรรม
อื่น ๆ เชน บุตรถึงแกกรรม
รวม

จํานวน
(คน)
109
111
0
0
220

คิดเปนรอยละ
49.5
50.5
0.0
0.0
100.0

จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายไดวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กสวน
ใหญจะเปนผูที่มีบุตรแลว จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 50.5
ตารางที่ 8 แสดงสายงานในการปฏิบัติหนาที่ของกลุมตัวอยาง
สายอาชีพในการปฏิบัติหนา
ที่ของกลุมตัวอยาง
พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ
ทนายความ
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห
รวม

จํานวน
(คน)
56
42
51
32
39
220

คิดเปนรอยละ
25.45
19.09
23.18
14.54
17.65
100.0
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ตารางที่ 9 แสดงประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในสายอาชีพของกลุมตัวอยาง
ประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่ในสายอาชีพ
1-10 ป
11-20 ป
20 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

123
77
20
220

55.90
35.0
9.10
100.0

Mean = 9.88
จากตารางที่ 9 สามารถอธิบายไดวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กสวน
ใหญจะมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในสายอาชีพ 1-10 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ
55.90 สําหรับคาเฉลี่ยประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในสายอาชีพเฉลี่ย = 9.88 ป
ตารางที่ 10 แสดงประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเด็กของ
กลุมตัวอยาง
ประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับเด็ก
ต่ํากวา 100 คดี ลงมา
ตั้งแต 101 คดี ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

190
30
220

86.36
13.64
100.0

Mean = 107.99
จากตารางที่ 10 สามารถอธิบายไดวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กสวน
ใหญจะมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเด็กนอยกวา 100 คดี จํานวน 190 คน
คิดเปนรอยละ 86.36 สําหรับคาเฉลี่ยประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเด็กเฉลี่ย =
107.99 คดี
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สวนที่ 1.2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบของกลุมตัวอยางในตัวแปรความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542

ขอคําถาม
1.เหตุผลในการใชพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อคุมครองเด็กในฐานะผูเสียหาย
พยาน และผูตองหา
2.การที่ใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมในการถามปากคํา
เด็กนั้นเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในดานจิตวิทยาเด็ก
ไมเพียงพอ
3.ในการสอบสวนที่มีเด็กเปนผูเสียหายหรือพยานทานจะตองพิจารณากอน
วาคดีนี้มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต 3 ปขึ้นไป หรือคดีที่มีอัตราโทษจํา
คุกอยางสูงไมถึง 3 ป และผูเสียหายหรือพยานรองขอ หรือในคดีทํารายราง
กายเด็กอายุไมเกิน 18 ป

จํานวนรอยละของการตอบแบบสอบถาม
ใช
ไมใช
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

คาเฉลี่ย

S.D.

9

4.1

211

95.9

1.96

0.20

48

21.8

172

78.2

1.78

0.41

55

25.0

165

75.0

1.75

0.43
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ขอคําถาม
4.ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งพนักงานสอบสวนสามารถถามปากคําได
โดยไมตองมีบุคคลใดรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอื่น
ไวในสํานวนการสอบสวน
5.พนักงานสอบสวนจะตองจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงในขณะถาม
ปากคําเด็กเพื่อนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน
6.ในกรณีที่เด็กเปนผูตองหาพนักงานสอบสวนจะตองถามวามีทนายความ
หรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
7.ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กจะตองชี้ตัวผูตองหาตาม พ.ร.บ.
นี้ระบุวาจะตองจัดใหมีการชี้ตัวซึ่งหนาโดยใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ หรือพนักงานอัยการรวมอยูดวย
8.กรณีการใชมาตรการตาม พ.ร.บ.นี้ กรณีที่เด็กเปนผูตองหาใหนับแตวันที่
เด็กกระทําความผิด
9.พนักงานสอบสวนจะตองจัดสถานที่เปนสวนสัดใหเหมาะสมกับเด็กเพื่อใช
ในการถามปากคํา

จํานวนรอยละของการตอบแบบสอบถาม
ใช
ไมใช
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

คาเฉลี่ย

S.D.

91

41.4

128

58.2

1.67

1.40

34

15.5

186

84.5

1.85

0.36

66

30.0

154

70.0

1.70

0.46

136

61.8

84

38.2

1.38

0.49

48

21.8

172

78.2

1.78

0.41

9

4.1

211

95.9

1.96

2.0
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ขอคําถาม
10.ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กตั้งรังเกียจไมยอมรับนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะหหรือพนักงานอัยการที่รวมในการถามปากคําใหตัด
บุคคลนั้นออกไป

จํานวนรอยละของการตอบแบบสอบถาม
ใช
ไมใช
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
131

59.5

89

40.5

คาเฉลี่ย

S.D.

1.40

0.49
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบของกลุมตัวอยางในตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็กที่มีตอความยุงยากซับซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก : ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
1.พ.ร.บ.แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห มายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542
กําหนดให ก ารถามปาก
คํา ผูเสียหาย พยาน
ผูตองหา ที่เปนเด็กมีวิธี
การปฏิบัติที่แตกตางกับ
กรณีของ
ผูใหญ
ทําให ค ดี มี ค วามยุ ง ยาก
และลาชา

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

40

18.2

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

71

32.3

17

7.7

54

24.5

38

17.3

คาเฉลี่ย

S.D.

2.90

1.41
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
2.การจั ด สถานที่ ใ นการ
สอบสวนเพื่ อ ให เ หมาะ
สมกั บ การถามปากคํ า
เด็ ก นั้ น เนื่ อ งจากจะต อ ง
จั ด เตรี ย มห อ งถามปาก
คําเด็กแยกตางหากจาก
หองสอบสวนทั่วไป โดย
จัดใหมีบรรยากาศที่เปน
กั น เองและอบอุ น เพื่ อ ที่
เด็ ก จะได พู ด ความจริ ง
แต ต ามสภาพความเป น
จริ ง ก็ ยั ง มี ป ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดสถาน
ที่เพื่อใหเกิดบรรยากาศ
ดังกลาว

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

3

1.4

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

14

6.4

9

4.1

100

45.5

94

42.7

คาเฉลี่ย

S.D.

4.22

0.90
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
3 . ไ ด มี ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
เครื่องมือ อุปกรณที่ใช
ในการบั น ทึ ก ภาพและ
เสี ย งในการถามปากคํา
โ ด ย ก า รดํ า เนิ นการมี
ปริ มาณที่เหมาะสมและ
เพี ย งพอกั บจํานวนคดีที่
เกิดขึ้น

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

30

13.6

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

79

35.9

21

9.5

64

29.1

26

11.8

คาเฉลี่ย

S.D.

2.90

1.29
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
4.ควรจะมีเจาหนาที่โดย
เฉพาะในการประสาน
งานกับบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ให ม าตามนั ด หมาย
ในการถามปากคํา เด็ ก
โดยไม ค วรให เ ปนหน าที่
ของพนั ก งานสอบสวน
เพี ย งผู เ ดี ย วเนื่ อ งจากมี
ภารกิจมากอยูแลว

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

12

5.5

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

47

21.4

19

8.6

56

25.5

86

39.1

คาเฉลี่ย

S.D.

3.71

1.32
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
5.ในการที่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย ว
ข อ งในการถามปากคํา
เด็ ก จะต อ งเดิ น ทางไปที่
สถานีตํารวจเพื่อเขารวม
ในการถามปากคํ า เด็ ก
นั้ น ก อ ให เ กิ ด ความยุ ง
ยากในการเดินทาง

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

22

10.0

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

64

29.1

19

8.6

76

34.5

39

17.7

คาเฉลี่ย

S.D.

3.21

1.31
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
6.การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ ป น
ไปตามข อ กํ า หนดของ
พ . ร . บ . ฉ บั บ นี้ ยั ง มี
บุ ค ลากรไม เ พี ย งพอใน
การที่ จ ะเข า ร ว มในการ
ถามปากคํ า ทํ า ให เ กิ ด
ความลาชาในการปฏิบัติ
7.พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรจะมี
ข อ กํ า หนดที่ ชั ด เจนใน
การปฏิบัติงานในแบบสห
วิ ช าชี พ โดยควรกําหนด
ว า วิ ช าชี พ ใดมี บ ทบาท
หนาที่อยางใด หากไม
กําหนดไว อ าจทําให เ กิ ด
ปญหาในการดําเนินการ
ในการถามปากคําเด็กได

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

คาเฉลี่ย

S.D.

3

1.4

49

22.3

10

4.5

75

34.1

83

37.7

3.85

1.19

1

0.5

39

17.7

15

6.8

93

42.3

72

32.7

3.89

1.07
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
8.ตามข อ บั ญ ญั ติ ข อง
พ .ร.บ.ฉบั บ นี้ ยั ง มี ข อ
ค ว า ม ที่ มี นิ ย า ม ห รื อ
ขอบเขตที่ยังไมชัดเจนที่
จะยึ ด ถื อ เป น แนวทาง
ปฏิบัติได เชน กรณีจํา
เ ป น เ ร ง ด ว น อ ย า ง ยิ่ ง
ตั้งรังเกียจเปนตน หมาย
ความวาอยางไร อาจทํา
ให เ กิ ด ป ญ หาในการตี
ความหมายและก อ ให
เกิดปญหาในทางปฏิบัติ
งานเพื่ อ ให ถู ก ต อ งตาม
กฎหมายได

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

5

2.3

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

32

14.5

18

8.2

90

40.9

75

34.1

คาเฉลี่ย

S.D.

3.90

1.10
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
9.ในกรณีที่เด็กเปนผูตอง
หาซึ่งจะมีเวลาควบคุมที่
สถานีตํารวจเพียง 24 ชั่ว
โมง ทําใหไมมีเวลาเพียง
พอที่จะนัดหมายบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบสวนได
ทัน หรือหากดําเนินการ
นัดหมายไดทัน เนื่องจาก
เวลาที่มีอยูนอยทําใหการ
ถามปากคําเด็กไมไดราย
ละเอียดที่ครบถวน

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

17

7.7

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

48

21.8

30

13.6

65

29.5

60

27.3

คาเฉลี่ย

S.D.

3.47

1.30
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
10.การทํ า งานแบบสห
วิ ช าชี พ ในการถามปาก
คําเด็กตามพ.ร.บ.นี้เนื่อง
จากมีหลายฝายเขารวม
ในการถามปากคําทําให
มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ
มาก เชน ตองมาพูดคุย
สรุ ป เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตองทําการตกลงบทบาท
ห น าที่ ของแต ล ะส ว น
กําหนดคําพูดที่เหมาะสม
ที่ ใ ช ใ นการถามปากคํา
ฯลฯ ทําใหเกิดความยุง
ยากและเสียเวลามาก

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

28

12.7

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

74

33.6

32

14.5

66

30.0

20

9.1

คาเฉลี่ย

S.D.

2.89

1.23
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบของกลุมตัวอยางในตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก : ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พุทธศักราช 2542
จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
1.ในการถามปากคํ า ผู
เสียหาย พยาน ผูตอง
หาที่เปนเด็กตามพ.ร.บ.นี้
คื อ ให มี นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
นั ก สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห
พนักงานอัยการ ทนาย
ความ เขามาชวยในการ
ถามปากคําจะทําให ผ ล
การสอบสวนถูกตองตรง
ต อ ความเป น จริ ง มากที่
สุด

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

8

3.6

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

27

12.3

19

8.6

98

44.5

68

30.9

คาเฉลี่ย

S.D.

3.87

1.10
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
2.ในการดําเนินการถาม
ปากคําผูเสียหาย พยาน
ผูตองหาที่เปนเด็กซึ่งมีวิธี
การปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั น
กั บ ผู ใ หญ ต ามเดิ ม นั้ น
เหมาะสมดีอยูแลว

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

64

29.1

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

84

38.2

23

10.5

30

13.6

19

8.6

คาเฉลี่ย

S.D.

2.35

1.27
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
3.เพื่อใหการถามปากคํา
เด็ ก ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยการนําสหวิชาชีพเขา
มารวมดวยนั้นสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานัก
งานอัยการสูงสุด ควรจัด
ใหมีหนวยงานโดยเฉพาะ
เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามวิ ธี
การของ
พ.ร.บ.ดัง
ก ล า ว โ ด ย ไ ม ค ว ร ใ ห
พนั ก งานสอบสวนตาม
สถานีตํารวจ ตาง ๆ
หรือพนักงานอัยการโดย
ทั่วไปดําเนินการ

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

17

7.7

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

61

27.7

20

9.1

60

27.3

62

28.2

คาเฉลี่ย

S.D.

3.40

1.35
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
4.การดํ า เนิ น การถาม
ปากคําเด็กตาม พ.ร.บ.
นี้ที่ใหมีการนําสหวิชาชีพ
เข า ร ว มในการถามปาก
คํ า นั้ น คว รดํ า เนิ น การ
เฉพาะบางประเภทเท า
นั้น เชน คดีอุกฉกรรจ
คดี ล ว งละเมิ ด ทางเพศ
หรือคดีที่เด็กไดรับความ
เสี ย หายทางด า นจิ ต ใจ
อย า งรุ น แรงเท า นั้ น ไม
ควรใชกับคดีทุกประเภท

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

18

8.2

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

61

27.7

20

9.1

55

25.0

66

30.0

คาเฉลี่ย

S.D.

3.41

1.38
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จํานวนและรอยละการตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
5.การดํ า เนิ น การตาม
พ.ร.บ.นี้ ค วรคุ ม ครอง
เฉพาะกรณีที่มีฐานะเปน
ผูเสียหายและพยานเทา
นั้น
ไมควรรวมไปถึง
กรณี ที่ เ ด็ ก มี ฐ านะเป น ผู
ต อ งหาเนื่ อ งจากได รั บ
ความคุมครองตาม พ.ร.
บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534 อยู
แลว

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

29

13.2

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

85

38.6

15

6.8

54

24.5

37

16.8

คาเฉลี่ย

S.D.

2.93

1.35
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ขอคําถาม
6.ผลจากการดําเนินการ
ตามพ.ร.บ.นี้ จ ะทําให ผู
กระทําความผิดมีโอกาส
สู ง มากที่จะถูกจั บกุมนํา
ตัวมาสอบสวนดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
7.การที่ สั ง คมคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน ที่ เ ด็ ก จะได รั บ
ความคุมครองตาม พ.ร.
บ.ฉบับนี้เพียงอยางเดียว
โดยไม คํานึ ง ถึ ง ผู ป ฏิ บั ติ
วาจะปฏิบัติไดหรือไมไม
นาจะถูกตอง

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

คาเฉลี่ย

S.D.

25

11.4

70

31.8

43

19.5

64

29.1

18

8.2

2.91

1.18

9

4.1

76

34.5

20

9.1

67

30.5

48

21.8

3.31

1.26
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ขอคําถาม
8.การดํ า เนิ น การตาม
พ.ร.บ.นี้เปนการคุมครอง
สิ ท ธิ เ ด็ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง
สภาพรางกายและจิตใจ
ของเด็ ก ที่ จ ะถู ก กระทบ
กระเทือนโดยวิธีการสอบ
สวนแบบเดิม
9.สภาพภูมิประเทศของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ค ว า ม
เหมาะสมที่สามารถใชวิธี
การตามพ.ร.บ.นี้ ในการ
สอบสวนเด็ ก โดยไม มี
ปญหาและขอขัดของแต
อยางใด

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

คาเฉลี่ย

S.D.

13

5.9

68

30.9

17

7.7

75

34.1

47

21.4

3.34

1.28

33

15.0

96

43.6

39

17.7

35

15.9

17

7.7

2.58

1.15
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ขอคําถาม
10.ในการถามปากคําที่
เปนเด็กตาม พ.ร.บ.นี้
นั้นจะดําเนินการที่ใดก็ได
ไมจําเปนที่จะตองดําเนิน
การที่สถานีตํารวจทั้งนี้ให
คํานึ ง ถึ ง ประโยชน ที่ เ ด็ ก
จะไดรับเปนอันดับแรก

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน รอยละ

10

4.5

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

45

20.5

16

7.3

83

37.7

66

30.0

คาเฉลี่ย

S.D.

3.68

1.23
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สวนที่ 2 สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญ
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 1
ชื่อ พันตํารวจโทเรืองชัย (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ยศพันตํารวจโท เพศชาย ตําแหนง พนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 3) อายุ 42 ป
สมรสแลว มีบุตรจํานวน 1 คน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร
พันตํารวจโทเรืองชัยรับราชการเปนตํารวจเปนระยะเวลานาน 19 ป และไดมีประสบการณในการ
ทํางานในการสอบสวนเด็ก ทั้งที่อยูในฐานะผูเสียหาย พยาน และผูตองหา มาประมาณ 120 คดี
และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ไดทําการสอบสวนเด็กมาประมาณ15คดี โดยไดทํา
การสอบสวนปากคําเด็กในฐานะผูตองหาเปนจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือในฐานะผูเสียหาย
และที่นอยที่สุดคือในฐานะพยาน และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทําการสอบสวน
เด็กในคดีที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดียาเสพติดมากที่สุด เพราะในปจจุบันสถานการณเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ยาเสพติดไดแพรระบาดเขาไปในชุมชนที่เด็กไดพักอาศัย
อยู และบางสวนไดระบาดเขาไปในโรงเรียน เด็กจะกระทําผิดทั้งเปนผูที่เสพเอง รวมตลอดถึงการ
จําหนายโดยมีผูใหญเปนผูใชเด็กเปนผูจําหนาย ดังนั้นเด็กที่ตกเปนผูตองหาจึงมีมากที่สุด รองลง
มาเปนคดีที่เด็กเปนผูเสียหายที่เด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ เชนถูกขมขืนกระทําชําเรา หรืออนาจาร
คดีประเภทนี้จะเกิดในเขตชุมชนแออัดหรือกลุนคนระดับลางที่บิดามารดาหรือผูปกครองปลอย
ประละเลยเด็กปลอยใหเด็กอยูตามลําพัง โดยจะถูกละเมิดโดยผูที่อยูละแวกใกลเคียง หรือแม
กระทั่งถูกละเมิดจากคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้เด็กจะถูกละเมิดหลายครั้ง จึง
จะทราบความจริง ซึ่งในกรณีนี้เจาหนาตํารวจจะทราบไดโดยคนที่อยูใกลเคียงจะแจงใหทราบหรือ
ทราบโดยมูลนิธิตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กจะมาแจงใหทราบ พนักงานสอบสวนจึงจะเขาไปทํา
การสอบสวนในคดีดังกลาว สําหรับคดีอุกฉกรรจที่ผูใหขาวสําคัญไดเคยมีประสบการณในการสอบ
สวน ก็ไดทําการสอบสวนเด็กในฐานะพยานในคดีดังกลาว แตก็ประสบปญหาในการสอบสวนบาง
พอสมควร เพราะตองใชวิธีการตาง ๆ ในการสอบสวน แตในปจจุบันเมื่อกฎหมายฉบับนี้กําหนดให
มีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหมาชวยเหลือปญหาที่จะทําการสอบสวนเด็กก็สามารถคลี่
คลายไปได เนื่องจากนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหจะมีวิธีการในการพูดกับเด็กเพื่อคนหา
ความจริงไดดีพอสมควร
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ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
พั น ตํารวจโทเรื อ งชั ย เห็ น ว า การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายดั ง กล า วยั ง มี ป ญ หาและ
อุปสรรคอยูบาง คือ ปญหาดานสถานที่ เมื่อมีการเริ่มบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวทุกสถานี
ตํารวจจะตองจัดเตรียมหองสอบสวนเด็กไวโดยเฉพาะ ซึ่งการดําเนินการก็จะเลือกหองทํางานเดิม
หองใดหองหนึ่งไวเปนหองสอบสวนเด็ก และจะตองจัดหาเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่จําเปนเบื้องตน
เชน โตะเกาอี้ เครื่องถายวีดีโอ ซึ่งในขั้นแรกก็มีอุปสรรคบางพอสมควร โดยจัดในลักษณะที่เทาที่
พอจะทําได เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ และในการจัดหองในครั้งแรกนั้น
ก็ยังไมมีแบบแปลนที่ชัดเจนในการจัดหอง ซึ่งก็จะดําเนินการจัดเปนลักษณะหองเดี่ยว โดยสภาพ
ทั่วไปก็เหมือนกับหองทํางานทั่วไป แตโดยทางทฤษฎีแลวการจัดหองสอบสวนเด็ก จะตองจัดใหมี
สภาพเหมือนหองเด็กเลน ที่จะทําใหเด็กมีความรูสึกสบายใจ ไมเครียด และมีเครื่องมืออุปกรณ
ของเด็กเลน หรือการแสดงสัญลักษณตางๆ เพื่อใหเปนเครื่องมือชวยในการสอบสวน และหองตอง
จัดเปน 2 หอง คือหองที่ 1 เปนหองสําหรับสอบสวนเด็ก โดยมีเด็กและนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหอยู หรือมีบุคคลที่เด็กไววางใจอยูดวย สวนหองที่ 2 จะเปนหองที่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือทนายความนั่งอยู ซึ่งจะเปนหองที่ใชสําหรับอัดวีดีโอเทป ซึ่งในปจจุบันการจัด
หองตามแบบดังกลาวจะมีอยูไมกี่แหง ซึ่งก็เปนขอจํากัดทางดานงบประมาณ และสําหรับปญหา
ดานวัสดุอุปกรณเชนกลองวีดีโอเทป หรือมวนวีดีโอเทป ก็มีปญหาเชนกัน โดยเมื่อมีการเริ่มบังคับ
ใชกฎหมายใหม ๆ นั้น กลองวีดีโอนั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติยังไมสามารถจัดสงมาไดทัน
พนักงานสอบสวนก็ไดแกปญหาโดยไปจางใหชางมาถายวีดีโอดังกลาว โดยพนักงานสอบสวนเปน
ผูออกคาใชจายดวยตนเอง แตเมื่อไดรับเครื่องถายวีดีโอมาแลว ก็ยังมีปญหาเรื่องมวนวีดีโอที่ยังไม
เพียงพอ ซึ่งพนักงานสอบสวนตองดําเนินการจัดซื้อเองเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาดังกลาว และยังมี
ปญหาดานการประสานงานระหวางบุคลากรตางๆอีกดวย ซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับการนัดแนะให
บุคลากรดานตางๆ มาพบกันโดยใหตรงตามนัดหมาย ซึ่งบางครั้งตองมีการรอกันทําใหการทํางาน
ไมราบรื่นได ซึ่งอาจเกิดมาจากสาเหตุที่บุคลากรไมเพียงพอก็เปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากร
ดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหนั้นมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนคดีที่เกิดขึ้น
พันตํารวจโทเรืองชัยเห็นวาตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้จะมีผลตอสถิติที่
เด็กถูกกระทํา หรือตอเด็กที่กระทําความผิด โดยในสวนของสถิติในคดีที่เด็กถูกกระทําหรือเปน
ผูเสียหายทางคดี นาจะเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุวา เมื่อกฎหมายกําหนดใหการสอบสวนมีบุคลากร
ในดานตางๆ มารวมทําการสอบสวน ซึ่งจะทําใหเด็กหรือแมกระทั่งผูปกครองมีความรูสึกอุนใจ
สบายใจ มากขึ้น ในการที่จะถูกสอบสวน เพราะจะมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหมาชวย
เหลือดูแลเด็กดวย เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอาจทําใหกลาที่จะมาแจงความมากขึ้น เนื่องจากจะไดรับการ
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คุมครองชวยเหลือเปนอยางดี สําหรับกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหานั้น เมื่อเริ่มมีการบังคับใช
กฎหมายใหม ๆ สถิติในการจับกุมเด็กจะลดลง เพราะเหตุวาเจาหนาที่ตํารวจตองทําการปรับตัววา
จะดําเนินการสอบสวนเด็กตามวิธีการแบบใหมนี้อยางไร
ซึ่งในขอเท็จจริงก็ไดมีการรองขอกัน
ระหวางพนักงานสอบสวนกับเจาหนาที่ตํารวจที่ทําการจับกุมวาใหลดหยอนการจับกุมเด็กในชวง
เวลาดังกลาว เพราะจะตองดําเนินการเตรียมการณตางๆ ทุกดานใหเรียบรอยเสียกอน แตตอมา
เมื่อมีการใชกฎหมายไดระยะหนึ่งทุกอยางคอนขางที่ปฏิบัติได สถิติการจับกุมเด็กก็จะเปนไปตาม
ปกติ สําหรับในสวนที่เด็กเปนพยาน ในคดี หากมีพยานหลายประเภททั้งที่เปนผูใหญ หรือพยาน
ที่เปนเด็ก พนักงานสอบสวนอาจจะตัดพยานที่เปนเด็กออกไปจากสํานวนการสอบสวนก็เปนได
เพราะจะตองมาดําเนินการตามวิธีการดังกลาว ซึ่งพนักงานสอบสวนบางคนอาจเห็นวาจะกอให
เกิดความยุงยาก หากจะตองสอบเด็กเปนพยาน โดยสอบสวนแตเพียงผูใหญในฐานะพยานเทานั้น
ซึ่งอาจเปนเหตุใหพยานที่เปนเด็กในสํานวนการสอบสวนลดลงก็เปนได
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณ ที่ ไ ด เ ข า ไปร ว มในการสอบสวนเด็ ก ตามกฎหมายฉบั บ นี้
พันตํารวจโทเรืองชัย มีความรูสึกที่เห็นดวยตอการที่มีกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช เพราะเปน
กฎหมายที่ไดออกมาเพื่อคุมครองสิทธิเด็กเปนอยางมาก เนื่องจากมีบุคคลหลายฝาย คือมีทั้ง
พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห และทนายความ รวมตลอดถึงผูที่เด็กไววาง
ใจ ซึ่งภาษาทางกฎหมายเรียกวาผูที่เด็กรองขอ มารวมในการถามปากคํา เพื่อคนหาความจริงที่
เกิดขึ้น โดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะมาชวยเหลือเด็กทางดานจิตวิทยาและการ
สงเคราะหเด็ก เพื่อคนหาสาเหตุหรือมูลเหตุทางดานจิตใจที่ทําใหเด็กกระทําความผิด หรือในกรณี
ที่เด็กเปนผูเสียหายถูกละเมิดทางเพศ จะมาชวยพนักงานสอบสวนคนหาความจริงและใชคําพูด
หรือใชวิธีการทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับเด็กแตละวัย เพื่อทราบวาไดเกิดเหตุการณอยางใดขึ้น
เพราะกรณีที่พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพียงลําพัง
อาจจะมีประสบการณในดาน
จิตวิทยาเด็กไมเพียงพอ โดยเด็กอาจจะไมกลาพูดความจริงออกมา หรือคําพูดอาจะขอนขาง
รุนแรงอาจทําใหเด็กเกิดความหวาดกลัวตางๆ เปนผลทําใหไมไดขอเท็จจริงจากการสอบสวน อาจ
จะมีผลเสียตอการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได สําหรับพนักงานอัยการก็จะมีบทบาทมาชวย
ดูขอเท็จจริงเพื่อปรับเขาขอกฏหมาย วาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นผิดตามฐานความผิดใด และชวย
สนับสนุนพนักงานสอบสวนตรวจสอบประเด็นการสอบสวนที่อาจจะตกหลนไป ซึ่งจะไดดําเนิน
การสอบสวนไดครบถวนทุกประเด็น
โดยพนักงานอัยการจะไดไมตองดําเนินการใหพนักงาน
สอบสวนเรียกเด็กมาสอบสวนเด็กเพิ่มเติมอีก
ซึ่งอาจจะเปนตอกย้ําเด็กใหไดรับการกระทบ
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กระเทือนจิตใจไดอีก สวนทนายความก็จะมาชวยดูแลดานสิทธิเด็กในกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหา
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเด็กในการที่จะไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย สําหรับบุคคลที่
เด็กรองขอนนั้นจะเปนผูใดก็ไดที่เด็กเห็นวาหากมารวมในการสอบสวนแลวจะทําใหเด็กมีความรูสึก
อบอุนและสบายใจ และกลาที่จะพูดความจริงโดยไมมีแรงกดดันทางดานจิตใจ ซึ่งจะเห็นไดวาวิธี
การสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ไดคํานึงถึงการคุมครองสิทธิเด็ก โดยมีทีมสหวิชาชีพเขามารวม
ในการคนหาความจริง
ตั้งแตชั้นการสอบสวนซึ่งถือวาเปนตนธารแหงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งหากญาติพี่นองหรือบุตรของพันตํารวจโทเรืองชัยเปนผูเสียหายหรือผูตองหา ไดรับการสอบสวน
ตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีความรูสึกอุนใจและสบายใจ ที่ไดรับการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้
เพราะจากเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตนที่มีบุคคลหลายฝายเขามาชวยในการสอบสวน ทําใหเกิด
ความรูสึกวาไดรับการคุมครองจากกระบวนการยุติธรรม โดยหากเปนกรณีของผูเสียหาย ก็จะเปน
หลักประกันไดวาการสอบสวนจะมีความละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก และเด็กจะไมถูกกระทบ
กระเทือนทางดานจิตใจเพราะมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหที่มีความรูทางดานจิตวิทยา
เด็กมาชวยกลั่นกรองในการใชคําพูดในการถามปากคําเด็ก และมีวิธีการตางๆ เพื่อใหเด็กพูดความ
จริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด เพื่อพนักงานสอบสวนจะไดนําความจริงที่เด็กพูดออกมานั่น มาใชเพื่อคน
หาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในทางคดีเพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ สําหรับกรณีที่
เปนผูตองหา ก็จะรูสึกวาจะไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนมากขึ้น และรูสึกปลอดภัย
เพราะวามีบุคคลหลายฝายเขามาดูแลเกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่ตกเปนผูตองหา
และจะเปนหลัก
ประกันไดวาการสอบสวนจะเปนไปอยางเที่ยงตรงเที่ยงธรรม
เพราะตองยอมรับความจริงวามี
พนักงานสอบสวนบางคนที่ขาดจรรยาบรรณของการสอบสวน จะไปบังคับ ขูเข็ญ ผูตองหาเพื่อให
การ ซึ่งหากมีบุคคลหลายฝายมารวมในการสอบสวนแลว พนักงานสอบสวนบางนายที่ขาดจรรยา
บรรณดังกลาว ก็จะไมกลาประพฤติตนดังกลาว ก็จะทําใหผลการสอบสวนเปนไปอยางบริสุทธิ์
เที่ยงธรรม
พั น ตํารวจโทเรื อ งชั ย คิ ด ว า วิ ธี ก ารสอบสวนเด็ ก ตามกฎหมายฉบั บ นี้ มี ค วาม
เหมาะสมแลวกับสถานการณปจจุบันของประเทศไทย เพราะถือวากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อ
คุมครองสิทธิเด็ก ถึงแมจะมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย แตหาก
คํานึงถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับแลว เราควรที่จะปฏิบัติตามเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายนี้สัมฤทธิ์
ผล หากมีปญหาและอุปสรรคก็ควรจะมารวมมือกันแกไขปญหาขอขัดของตางๆ
พันตํารวจโทเรืองชัยมีความเห็นวาถึงแมวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมี
ขอกําหนดที่เพิ่มมากกวาเดิม ซึ่งจะเปนภาระตอบุคลากรทุกฝายที่จะตองปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น แต
หากเมื่อคํานึงถึงผลที่ไดนั้นถือวามีความคุมคาตอการปฏิบัติอยางมากเมื่อคํานึงถึงผลประโยชนที่
เด็กจะไดรับจากกระบวนการยุติธรรม
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พันตํารวจโทเรืองชัยยังมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวควรใช
กับคดีทุกประเภท เพราะกฎหมายฉบับดังกลาวออกมาโดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองเด็ก ดังนั้นไม
วาเด็กจะกระทําความผิดคดีประเภทใด ก็ควรที่จะไดรับการคุมครอง
พันตํารวจโทเรืองชัยเห็นวาผลที่ไดจากการสอบสวนจากวิธีการสอบสวนตาม
กฎหมายฉบับนี้จะมีคุณภาพมากกวาการสอบสวนตามเดิม เนื่องจากเมื่อมีบุคคลหลายฝายมา
รวมในการสอบสวน จะทําใหการสอบสวนมีความละเอียดรอบคอบขึ้น โดยนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะหจะมาชวยเหลือในดานจิตวิทยาในการใชคําพูดหรือวิธีการที่จะใหเด็กใหความ
จริงตางๆ พนักงานอัยการก็จะมาชวยดูแลดานขอกฎหมายหรือประเด็นการสอบสวนที่ขาดไป ซึ่ง
เมื่อมีบุคคลหลายฝายมาชวยกัน ก็จะทําใหผลที่ไดมีความละเอียดรอบคอบขึ้นกวาเดิมที่พนักงาน
สอบสวนแตเพียงผูเดียวเปนผูทําการสอบสวน
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
พันตํารวจโทเรืองชัยเห็นวากฎหมายฉบับนี้ดีแลว ควรปรับปรุงแกไขเรื่องขอความ
กรณีเหตุจําเปนเรงดวนเทานั้นที่ตัดขอความดังกลาวออกไป แตที่สําคัญคือผูบังคับใชกฎหมาย
ตองทําความเขาใจเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้วาเพื่อคุมครองสิทธิเด็ก และอยากใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายนี้ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว โดยคํานึงถึง
ประโยชนที่เด็กจะไดรับเปนประการสําคัญที่สุด
พันตํารวจโทเรืองชัย มีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรที่จะใชกับ
คดีเด็กทุกฐานะไมวาจะเปน ทั้งผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยาน เพราะเห็นวากฎหมายดังกลาวออก
มาเพื่อคุมครองเด็ก ดังนั้นไมวาเด็กจะอยูในฐานะใดก็ยอมตองไดรับการคุมครอง
พันตํารวจโทเรืองชัย เห็นดวยกับการที่แตละหนวยงานจะจัดใหมีหนวยงานที่รับ
ผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เพราะหากจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแลว
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละสาขาวิชาชีพ จะจัดใหมีบุคลากรที่มีความชํานาญโดยเฉพาะ
มาทําหนาที่ดังกลาว และจะทําใหแตละหนวยงานสามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญใน
การสอบสวนเด็กไดเปนอยางดี และจะทําใหเจาหนาที่แตละหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถประสาน
งานเพื่อติดตามคดีในแตละคดีที่ทั้งเด็กเปนผูเสียหายและเด็กเปนผูกระทําควาทผิดไดอยางตอ
เนื่อง ซึ่งจะเปนผลดีเปนอยางยิ่ง
พันตํารวจโทเรืองชัยตองการการสนับสนุนโดยผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญ
ในการคุมครองสิทธิเด็กตามกฎหมายดังกลาวอยางจริงจัง ซึ่งเมื่อผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญ
แลว ก็จะใหความสนับสนุนดูแลในสวนที่ขาดแคลนไมวาจะเปนดานการปรับปรุงสถานที่สอบสวน
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เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ขาดแคลน หรือจํานวนบุคลากรที่ยังไมเพียงพอตอปริมาณคดีที่เกิดขึ้น
และในสวนของพนักงานสอบสวนโดยตรงตองการใหสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดูแลสวัสดิ
การตางๆ เพื่อใชในการสอบสวน เนื่องจากภาระกิจดังกลาวจะตองมีบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝาย
เขามารวมสอบสวนในสถานที่ซึ่งพนักงานสอบสวนเปนผูดูแล
และบางคดีการสอบสวนตองใช
ระยะเวลาการสอบสวนยาวนาน ซึ่งเห็นควรใหมีการจัดสวัสดิการ การจัดหาอาหารหรือเครื่องดื่ม
ตามสมควรใหแกพนักงานสอบสวนเพื่อใชบริการผูมาเขารวมในการสอบสวนดังกลาวดวย เพื่อจะ
ไดสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 2
ชื่อ พันตํารวจโทวุฒิชัย (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ยศพันตํารวจโท เพศชาย ตําแหนง พนักงานสอบสวน(สัญญาบัตร 3) อายุ 45 ป
สมรสแลว มีบุตรจํานวน 3 คน สําเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตรบัณฑิต พันตํารวจโทวุฒิชัย
รับราชการเปนตํารวจเปนระยะเวลานาน 21 ป และไดมีประสบการณในการสอบสวนเด็กทั้งที่อยู
ในฐานะผูเสียหาย พยานและผูตองหามาประมาณ 150 คดี และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับนี้ไดทําการสอบสวนเด็กมาประมาณ 10 คดี โดยไดทําการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะ
ผูตองหามากที่สุด รองลงมาคือในฐานะผูเสียหาย และนอยที่สุดคือในฐานะพยาน และตั้งแตเริ่มมี
การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทําการสอบสวนเด็กในกลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหายคือคดีที่เด็กได
กระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ มากที่สุด รองลงมาคือกลุมคดีเกี่ยวกับชีวิต
รางกายหรือเพศ เชนขมขืนกระทําชําเรา และอนาจาร และกลุมถัดมาคือคดีที่นาสนใจ เชนคดี
โจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต และกลุมคดีประทุษรายตอทรัพย เชนลักทรัพย
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
จากประสบการณ ที่ พั น ตํา รวจโทวุ ฒิ ชั ย ได เ ข า ไปร ว มในการสอบสวนเด็ ก
ตามกฎหมายฉบับนี้มีความรูสึกวาการปฏิบัติมีความยุงยาก เปนภาระของพนักงานสอบสวนที่
เพิ่มขึ้นที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
โดยเมื่อมีคดีเกิดขึ้นไมวาจะเปน
กรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย เปนผูตองหา หรือเปนพยาน พนักงานสอบสวนซึ่งในปจจุบันมีภาระกิจ
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หนาที่ในการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกประเภท ซึ่งมีปริมาณมากอยูแลว
ไมสามารถที่จะดําเนินการสอบสวนไดในทันทีทันใด จะตองมาดําเนินการแจงบุคลากรตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไมวาจะเปนพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ หรือ
บุคคลที่เด็กรองขอ มาเขารวมในการสอบสวน ซึ่งในการดําเนินการแจงนัดหมายบุคคลตางๆ นั้นก็
มีปญหาพอสมควร เชนกรณีที่นัดหมายพนักงานอัยการไดตามเวลานัดไดแลว แตในเวลาดังกลาว
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหไมวางติดราชการหรือตองดําเนินการเขารวมในการสอบสวน
ปากคําเด็กในคคดีอื่นซึ่งอยูตางทองที่กัน ซึ่งกวาจะนัดหมายไดพรอมเพียงกัน พนักงานสอบสวน
ซึ่งโดยหนาที่ความรับผิดชอบตองเปนผูนัดหมายนั้นก็เสียเวลาเปนอยางมาก และเมื่อไดนัดหมาย
มาแลวก็จะตองเตรียมหองที่ใชในการสอบสวน รวมทั้งอุปกรณตางๆ เชนเครื่องถายวีดีโอ มวนเทป
วีดีโอ และเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพที่จะใชในการสอบสวน ซึ่งเปนหนาที่ของพนักงาน
สอบสวนทั้งสิ้น และหากเปนกรณีที่เด็กเปนผูตองหา เนื่องจากระยะเวลาในการที่เด็กจะถูกควบคุม
ตัวไวที่สถานีตํารวจจํากัดเพียงไมเกิน 24 ชั่วโมง จากนั้นตองรีบดําเนินการสงตัวไปยังสถานพินิจ
และหากเปนกรณีที่เด็กไดกระทําความผิดในคดีเดียวกันจํานวนหลายคน
จะเปนปญหาของ
พนักงานสอบสวนเปนอยางมากที่จะตองดําเนินการสอบสวนใหไดทัน ซึ่งเมื่อมีปญหาในการนัด
หมายดังกลาวขางตน กวาจะไดเริ่มทําการสอบสวนก็เหลือระยะเวลาทําการสอบสวนเพียงเล็ก
นอย อาจทําใหผลการสอบสวนขาดตกบกพรองไปได หรือหากสงตัวผูตองหาไปยังสถานพินิจแลว
จึงคอยไปดําเนินการสอบสวนในภายหลังก็จะเกิดปญหาไดวา ผูตองหาไดรับการประกันตัวไปกอน
แลว และผูตองหาไดหลบหนีการประกันตัวไป ซึ่งหากภายหลังพนักงานสอบสวนไมสามารถที่จะ
ติดตามมาดําเนินการสอบสวนได ก็จะเปนปญหาที่พนักงานอัยการไมรับสํานวนการสอบสวนไว
พิจารณา ซึ่งปญหาดังกลาวไดเกิดขึ้นมาแลว ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวขางตน เห็นวาขอปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกลาวเกิดปญหาตอพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก จึงมีความรูสึกวายุงยากในการ
ปฏิบัติ
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
พันตํารวจโทวุฒิชัย มีความเห็นวากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อที่จะคุมครองสิทธิ
เด็กในการดําเนินคดีอาญา โดยไมคอยที่จะมีความเชื่อมั่นวาพนักงานสอบสวนจะสามารถดําเนิน
การสอบสวนเด็กใหมีประสิทธิภาพไดโดยลําพัง โดยเห็นวาพนักงานสอบสวนไมมีจิตวิทยาในการ
สอบสวนเด็กในทุกฐานะที่เพียงพอ จึงไดนํานักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขามาชวยทาง
ดานจิตวิทยาเด็กดังกลาว และการที่นําพนักงานอัยการเขามารวมในการสอบสวนในขั้นตอนนี้ ก็
เนื่องจากตองการใหพนักงานอัยการมารับรูขอเท็จจริงตั้งแตเบื้องตนตั้งแตชั้นสอบสวน จะไดไม
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ตองแจงใหพนักงานสอบสวนสอบสวนเด็กเพิ่มเติมซึ่งเปนการตอกย้ําจิตใจเด็กหลายๆ ครั้ง สวน
บุคคลที่เด็กรองขอก็นําเขามาเพื่อใหเด็กเกิดความสบายใจ และจะไดพูดความจริง แตในทาง
ปฏิบัตินั้นบางคดีการบุคคลที่เด็กรองขออยูดวยขณะสอบสวนนั้น เด็กอาจจะไมกลาเปดเผยความ
จริงก็เปนได เนื่องจากเด็กอาจจะเกิดความอายในการเปดเผยสิ่งที่ไดกระทําไปตางๆ ในทางที่ไม
สมควรแกบุคคลที่ใกลชิด เชนบิดา มารดา หรือผูปกครอง เปนตน ซึ่งโดยเจตนารมณของโดยรวม
ของกฎหมายนั้นผูใหขาวสําคัญคิดวาก็เพื่อประโยชนตางๆ ของเด็กเปนสําคัญ ซึ่งหากญาติพี่นอง
ของผูใหขาวสําคัญไดรับการสอบสวนตามวิธีการนี้นาจะไดรับประโยชนในการคุมครองสิทธิเพิ่ม
มากขึ้น
แตอยางไรก็ตามนาจะมีวิธีการบังคับใชกฎหมายที่แคบกวานี้เพื่อที่จะทําใหบุคลากร
ผูปฏิบัติเต็มใจที่จะปฏิบัติไมสรางภาระมากเกินไป ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายมี
ประโยชนสูงสุดและเปนผลดีแกทุกฝาย
พันตํารวจโทวุฒิชัย มีความเห็นวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ ยังไม
เหมาะสมที่จะนํามาใชในประเทศไทยเพราะการบังคับใชกฎหมายดังกลาวนี้มีขอบเขตกวางมาก
เกินไป โดยจะเห็นไดวาจะตองดําเนินการกับเด็กในทุกฐานะ ตั้งแตฐานะผูเสียหาย พยาน และ
ผูตองหา ซึ่งหากจะคํานึงถึงการคุมครองเด็กในกรณีที่จะตองนําบุคลากรในดานตางๆ มาชวยเหลือ
เด็กแลว ในความเหมาะสมของประเทศไทย ควรจะดําเนินการเฉพาะกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย หรือ
พยาน เทานั้น เพราะกรณีที่เด็กเปนผูถูกกระทําอาจจะมีความจําเปนตองใชนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะหมาชวยเหลือทางดานจิตวิทยา โดยการใชคําพูดในการซักถามที่เหมาะสมเพื่อที่
จะไดความจริง และจะไดมีการวิเคราะหในการชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหอยางตอเนื่อง สวน
กรณีที่เด็กเปนผูตองหา เนื่องจากเมื่อไดมีการสอบสวนเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนจะตองดําเนิน
การสงเด็กไปยังสถานพินิจ ซึ่งในสถานพินิจก็จะมีกระบวนการในการดูแลเด็กเปนการเฉพาะอยู
แลว ประกอบกับปริมาณคดีที่เด็กตกเปนผูตองหามีจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบันจะเปนคดีประเภท
ยาเสพติด โดยการสอบสวนจะมีรูปแบบการสอบสวนโดยชัดเจนอยูแลว ไมจําเปนจะตองใช
กระบวนการที่จะนํานักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหหรือแมกระทั่งพนักงานอัยการเขามาดูแล
ซึ่งเห็นวาจะทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยเกินความจําเปน และเปนการสรางภาระงานในหนา
ที่ใหเพิ่มขึ้นดวย โดยจะมีผลใหบุคลากรตางๆ ไมอยากมาทํางาน ซึ่งหากจํากัดเฉพาะผูเสียหาย
หรือพยาน ในบริบทของประเทศไทยนาจะเหมาะสมมากกวา เพราะบุคลากรที่เกี่ยวของจะมีความ
ตั้งใจจริงที่จะชวยเหลือเด็กโดยทํางานดวยใจมากกวาที่จะถูกบังคับเพื่อเพียงทําใหครบถวนตาม
กฎหมายที่กําหนดเทานั้น และอีกประการหนึ่งควรจะพิจารณาในการดําเนินการเฉพาะคดีบาง
ประเภทที่สําคัญเทานั้น เชน ดําเนินการในคดีที่เด็กถูกละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรมทางดาน
รางกายหรือจิตใจ ซึ่งเปนคดีประเภทที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือรางกายของเด็กอยางรุนแรง ไม
ควรที่จะดําเนินการกับคดีทุกประเภท ซึ่งจะทําใหมีปริมาณที่มากเกินไป เกินความจําเปนที่จะตอง
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ใชกระบวนการตามกฎหมายนี้ และหากเปนไปไดควรจะพิจารณาอายุของเด็ก ควรจะดําเนินลดลง
มาเหลืออายุเพียง 15 ป เพราะในปจจุบันเด็กอายุ 16 ถึง 18 ป สามารถมีวุฒิภาวะในการรับรู มี
จิตสํานึกในดานตางๆ ดี ใกลเคียงกับผูใหญแลว จึงนาจะใชวิธีการดําเนินการแบบผูใหญ ซึ่งหาก
สามารถทําใหการบังคับใชกฎหมายในสวนที่มีความจําเปนสําหรับเด็กจริงๆ บุคลากรที่เกี่ยวของก็
จะสามารถดําเนินการไดดีและเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยไมใชแบบฟุมเฟอยในลักษณะปจจุบัน
และจะทําใหบุคลากรมีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประโยชนของเด็กอยางแทจริง มิใชทํางานใน
ลักษณะถูกบังคับตามกฎหมาย ซึ่งนาจะเหมาะสมในภาวะที่ขาดแคลนของประเทศไทยในปจจุบัน
พันตํารวจโทวุฒิชัย เห็นวาเมื่อมีการเริ่มบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ใหมๆ สถิติที่
เด็กถูกจับกุมนั้นลดลง เนื่องจากเมื่อมีการบังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ตํารวจยังไมมีความพรอม
ในดานตางๆ เชน หองสอบสวนเด็กยังไมพรอม ขาดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องถายวีดีโอ หรือมวน
วีดีโอเทป ซึ่งเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกลาว อาจเปนเหตุ
ให มี ก ารประสานงานกั บ ฝ า ยจั บ กุ ม ให ช ะลอการจั บ กุ ม เด็ ก ที่ ก ระทําความผิ ด มาส ง พนั ก งาน
สอบสวน จึงทําใหสถิติคดีที่เด็กถูกจับกุมลดลงไปจากเดิม สวนกรณีที่เด็กเปนผูเสียหายนั้นนาจะ
ไมมีผลกระทบเชิงสถิติแตอยางใด เนื่องจากเมื่อไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดแลว ก็จะมา
แจงแกพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินการจับกุมตัวผูกระทําความผิด สําหรับกรณีของพยานที่
เปนเด็กนั้น มีผลกระทบอยางแนนอน เนื่องจากจะตองใชวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ที่จะ
ตองนําเอาบุคลากรตางๆมารวมสอบสวนดวย ซึ่งพนักงานสอบสวนอาจเห็นวาเปนการยุงยาก อาจ
จะตัดพยานที่เปนเด็กในสํานวนการสอบสวนนั้นทิ้งไป โดยไมมีการกลาวอางถึง ซึ่งจะไปใชพยาน
หลักฐานอื่น หรือเลือกใชพยานที่เปนผูใหญที่จะทําใหการสอบสวนสะดวกมากกวา ซึ่งในกรณี
ดังกลาวหากพยานที่เปนเด็กเปนประจักษพยานสําคัญ หรือเปนพยานแวดลอมกรณีที่เชื่อมพยาน
หลักฐานอื่น ที่จะมัดตัวผูกระทําความผิด หากตัดพยานที่เปนเด็กทิ้งไป ก็จะเปนผลเสียแกทางคดี
เปนอยางมาก
พันตํารวจโทวุฒิชัย เห็นวามีถอยคําในกฎหมายฉบับดังกลาว ที่ยังไมชัดเจนยาก
แกการตีความหมายอยูบาง เชนตั้งรังเกียจ หมายความวาอยางไร หรือกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง
ขอบเขตแคไหน กรณีใดที่จะถือวาเปนกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งบาง ซึ่งถอยคําดังกลาวไมมี
นิยามคําจํากัดความเอาไว ซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองเปนผูที่ตีความหมายเอง ซึ่งก็จะเปนการ
เสี่ยงตอพนักงานสอบสวนในการบังคับใชกฎหมายไดอยางถูกตอง
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ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
พันตํารวจโทวุฒิชัย ไดเสนอแนะวาหากจะตองการใหมีการบังคับใชกฎหมาย
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดดี และมีประโยชนตอเด็กจริงๆ ควรจะมีการแกไขกฎหมาย คือ ควรจะ
ดําเนินการบังคับใชเฉพาะกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย หรือพยาน และควรที่จะใชกับคดีที่สําคัญบาง
ประเภทที่กลาวไปแลวขางตนเทานั้น และลดอายุของเด็กลงเหลือ 15 ปและในแตละหนวยงานควร
จัดใหมีหนวยงานเฉพาะดาน มาทํางานเพื่อใหความคุมครองเด็กโดยเฉพาะ ในสวนของตํารวจ
หากเปนในเขตนครบาล ควรใหจัดใหหนวยงานแหงใดแหงหนึ่ง ทําหนาที่สอบสวนเด็กโดยเฉพาะ
โดยคัดเลือกพนักงานสอบสวนที่มีความตั้งใจที่จะมาทํางานดานเด็กมาอยูหนวยงานนี้ และตองจัด
ใหมีการฝกอบรมใหเปนผูชํานาญการดานเด็กโดยเฉพาะ โดยเมื่อมีคดีเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนใน
ทองที่เกิดเหตุก็จะสงเด็กมาที่หนวยงานแหงนี้เปนการเฉพาะ และหนวยงานนี้ก็จะประสานงานกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดเกิดประโยชนตอตัวเด็กอยางแทจริง ซึ่งจะเปน
หนทางในการแกปญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่จะตองกระจายไปทุกแหง ที่ทําไดไมเพียงพอ
หากมีหนายงานเดียวที่รับผิดชอบโดยเฉพาะแลว
การจัดสรรงบประมาณก็จะเปนไปไดอยาง
พอเพียง และสามารถที่จะใหเงินคาตอบแทนแกพนักงานสอบสวนที่อยูในหนวยงานนี้ไดเหมือน
เชนบุคลากรของหนวยงานอื่นไดรับเชนกัน
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 3
ชื่อ นางสาววรัญญา (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห ระดับ 5 เพศหญิง อายุ 31 ป ยังโสด สําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสังคมศาสตร และระดับปริญญาโท ในสาขา พัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ นางสาววรัญญารับราชการเปนนักสังคมสงเคราะหมาเปนระยะเวลานานประมาณ 7 ป
เศษ และไดมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมาเปนระยะเวลานาน 6 ป และตั้งแต
เริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ไดไปรวมในการสอบสวนเด็กมาประมาณ 110 คดี โดยไดรวม
ในการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะผูตองหาเปนจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือในฐานะผูเสียหาย
และที่นอยที่สุดในฐานะพยาน และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขารวมในการสอบ
สวนเด็กในคดีกลุมที่รัฐเปนผูเสียหาย โดยเฉพาะคดีที่เด็กไดกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติ
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ยาเสพติดใหโทษ เปนจํานวนมากที่สุด โดยเด็กไดกระทําความผิดในฐานครอบครองยาเสพติดให
โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย หรือ เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1(เมทแอม
เฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย เปนจํานวนมาก และที่ถัดลงมาคือในความผิดฐานจําหนายยาเสพติด
ใหโทษ สําหรับประเภทคดีที่รองลงมาคือกลุมคดีที่เกี่ยวกับเพศ โดยคดีกลุมนี้เด็กจะเปนผูถูก
กระทํา โดยจะเปนคดีเด็กถูกขมขืนกระทําชําเรา หรือเด็กถูกกระทําอนาจาร หรือคดีพรากผูเยาวไป
เสียจากบิดา มารดาหรือผูปกครอง และกลุมคดีที่เกี่ยวกับทรัพยก็จะพบเชนกัน ซึ่งเปนคดีที่เด็กได
กระทําความผิดฐานลักทรัพยหรือวิ่งราวทรัพย
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางสาววรัญญามีความเห็นวาวีธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้โดยหลักการ
แลวมีความเหมาะสมแลวกับสถานการณของประเทศไทยในปจจุบันเพราะจะเห็นไดวาสถิติของ
เด็กที่ถูกกระทําหรือเด็กที่ถูกละเมิดมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีการสอบสวนตามกฎหมายดังกลาวเปนจุด
เริ่มตนของการคุมครองสิทธิเด็ก และเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ซึ่งได
กําหนดหลักการคุมครองชีวิต รางกาย เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็กไวอยางชัดเจน และกําหนด
ใหมีการคุมครองแกไขเยียวยาและฟนฟูสมรถภาพของเด็กที่ถูกละเมิด ซึ่งประเทศไทยก็เปนรัฐภาคี
ตามอนุสัญญาดังกลาวดวย แตกอนที่จะมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังขาดการเตรียมการที่ดี
ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติของบุคลากรที่เกี่ยวของเปนอยางมากในขณะที่ไดมีการบังคับใชใน
ชวงแรกๆ เชนความไมพรอมของหองที่ใชในการสอบสวนเด็กตามสถานีตํารวจตางๆ โดยบาง
สถานีตํารวจยังไมสามารถจัดหองใหเปนสวนสัดตามกฎหมายได ซึ่งก็นาเห็นใจเพราะอาจจะขาด
แคลนในเรื่องงบประมาณในการจัดทําหรือมีปญหาในเรื่องพื้นที่ที่มีความคับแคบอยูเปนเบื้องตน
แลว แตก็เห็นวาเจาหนาที่ตํารวจมีความพยายามในภาวะที่จํากัดเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาว และในสวนของนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยานั้นมีความขาดแคลนไม
เพียงพอตอจํานวนคดีที่เกิดขึ้น เนื่องจากในชวงแรกมีนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาที่ผาน
การฝกอบรมและไดขึ้นทะเบียนไวที่กระทรวงยุติธรรมมีประมาณ 10 กวาคนเทานั้น โดยจะตอง
เดินทางไปรวมทําการสอบสวนเมื่อมีคดีที่เกิดขึ้นทั่วกรุงเทพมหานคร เพราะบางวันจะมีคดีที่เกิด
ขึ้นจํานวนหลายคดี และตางทองที่กัน นักสังคมสงเคราะหจะตองเดินทางไปรวมสอบสวนเกือบ
ตลอดวัน ซึ่งบางวันทํางานดังกลาวเกือบจะถึงตี 4 ของอีกวันหนึ่ง และการเดินทางก็ตองออกคา
ใชจายเอง ซึ่งเปนภาระกิจที่เหน็ดเหนื่อยมาก ซึ่งเมื่อมีปญหาดังกลาวฝายพนักงานสอบสวนก็ไม
เขาใจ วาทําไมไมเปนไปตามนัดหมายทําใหบุคลากรฝายอื่นมารอซึ่งก็ไดมีการโตเถียงและเกิด

122

อารมณกันบาง แตก็สามารถปรับความเขาใจกันได ตอมาเมื่อมีจํานวนบุคลากรที่ผานการฝก
อบรมและขึ้นทะเบียนมากขึ้นก็มาชวยแบงเบาภาระไดมาก
นางสาววรัญญาเห็นวาปจจุบันมีปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับนี้คือความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคาะห วาในการซักถามปากคําเด็กนั้น
ใครจะเปนผูถาม บางคดีพนักงานสอบสวนก็จะซักถามเด็กเอง โดยไมผานนักสังคมสงเคราะห หรือ
บางคดีพนักงานสอบสวนก็จะใหนักสังคมสงเคราะหเปนผูซักถามเอง
หรือบางคดีตางคนตาง
ซักถามเด็กดวยกัน ซึ่งเรื่องดังกลาวนี้ยังไมมีคูมือการปฏิบัติงานรวมกันวาใครทําหนาที่อยางไรที่
ชัดเจน ซึ่งการแกปญหาดังกลาวแตละหนวยงานควรมาประชุมรวมกันเพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติ
งานรวมกันเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติทั่วประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อปองกัน
ปญหาขอขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในระหวางวิชาชีพได
นางสาววรัญญาเห็นวากฎหมายฉบับนี้มีขอความที่ยังไมชัดเจนในการปฏิบัติคือ
ตาม มาตรา133 ทวิ ที่ใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอและพนักงาน
อัยการเขารวมในการถามปากคํานั้น คําวาเขารวมในการถามปากคํา นั้น มีวิธีปฏิบัติอยางไรซึ่งได
กลาวไวขางตนวาใครจะมีหนาที่ถามปากคํา และการถามนั้นการนั่งถามจะเปนลักษณะใด เปน
การรุมถามเด็กหรือไม ภายในหองเดียวกันหรือไม หรือตองมีการแยกหองเปน 2 หอง คือหองที่ 1
เปนหองที่เด็กอยูโดยมีนักสังคมสงเคราะหหรือบุคคลที่เด็กรองขอนั่งอยูกับเด็ก โดยหองที่ 2 จะเปน
หองควบคุมโดยมีอัยการ พนักงานสอบสวนหรือทนายความนั่งอยูโดยการถามปากคําเด็กจะใช
การถามผานนักสังคมสงเคราะหโดยผานหูฟง ซึ่งเปนไปตามแบบของตางประเทศที่ใชกัน ซึ่งกรณี
ดังกลาวยังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติเทาที่ควร
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้มีความ
รูสึกที่เห็นดวยตอการที่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช เพราะเปนการใหความสําคัญในการ
คุมครองสิทธิเด็กตั้งแตในชั้นการสอบสวนซึ่งแตเดิมเปนอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจแตเพียงฝาย
เดียว โดยกฎหมายฉบับดังกลาวจะมีบุคคลหลายฝาย ทั้งพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห ทนายความ หรือบุคคลที่เด็กรองขอ ซึ่งเปนผูที่เด็กไววางใจ เขามารวมในการ
สอบสวนดังกลาวเพื่อที่จะไดคนหาความจริงที่เกิดขึ้น โดยในสวนของนักสังคมสงเคราะหที่เห็น วา
ตนเองมีคุณคาตอการมารวมในการถามปากคําเด็กคือในสวนที่เด็กตกเปนผูถูกกระทํา ตัวอยาง
เชน คดีที่เด็กถูกขมขืนกระทําชําเรา ซึ่งคดีดังกลาวเด็กนั้นไดรับความเจ็บปวดทั้งทางรางกายและ
จิตใจ เด็กมีความรูสึกบอบช้ําเปนอยางมาก ในฐานะของนักสังคมสงเคราะหก็จะมีสวนชวยเหลือ
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ไดเปนอยางมาก ตั้งแตการใชคําพูดที่เหมาะสมในการสอบถามเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยในสวนนี้
นักสังคมสงเคราะหจะไดรับการฝกฝนดานการสงเคราะหเด็กที่ถูกละเมิด และจากประสบการณใน
การทํางานที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดตางๆ
ทําใหมีประสบการณวาควรจะใช
คําพูดอยางไรที่จะไมกระทบกระเทือนจิตใจเด็ก ซึ่งจะไดไมตอกย้ําทําใหสะเทือนใจเปนครั้งที่สอง
จากการที่ถูกกระทําในครั้งแรก ซึ่งในสวนนี้ถือวานักสังคมสงเคราะหไดชวยเหลือพนักงานสอบสวน
เพื่อคนหาความจริงเปนอยางมาก และเมื่อไดผานกระบวนการสอบสวนในเบื้องตนแลว ดาน
นักสังคมสงเคราะหจะติดตามชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทําที่มีสภาพไมพรอมในการชวยเหลือตนเอง
ดวย ในสวนนี้ก็เปนความภูมิใจของนักสังคมสงเคราะหที่ไดชวยเหลือสังคมในสวนนี้ แตสําหรับ
กรณีที่เด็กตกเปนผูตองหานั้น คดีบางประเภทเชนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด บทบาทของนักสังคม
สงเคราะหที่จะชวยเหลือในการสอบสวนนั้นมีไมมากเทาใด
เนื่องจากคดีประเภทดังกลาวเมื่อ
พนักงานสอบสวนไดสอบถามเด็ก เด็กก็มักจะตอบคําถามไดอยูแลว โดยไมตองใชเทคนิคทางดาน
จิตวิทยาในการซักถามแตอยางใด และคดีประเภทดังกลาวการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็มี
แบบแผนที่ขอนขางแนนอนอยูแลว นักสังคมสงเคราะหสวนมากจะไปนั่งฟงการสอบสวนเพื่อทําให
ครบตามขอกําหนดของกฎหมายเทานั้น
ซึ่งหากญาติพี่นองของนางสาววรัญญาเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหา ไดรับการ
สอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีความรูสึกที่ดี มีความอบอุนใจสบายใจ เนื่องจากมีบุคคลหลาย
ฝายมาชวยในการสอบสวน โดยหากญาติเปนผูเสียหาย ก็จะมีความรูสึกวาอยางนอยก็มีนักสังคม
สงเคราะหหรือนักจิตวิทยามาชวยดูแลทางดานจิตใจ ในการปลอบโยนเพื่อที่จะไมใหไดรับการ
กระทบกระเทือนจิตใจไปมากกวานี้ และจะไดรับการชวยเหลือทางดานสังคมสงเคราะหจากภาค
รัฐ สําหรับพนักงานอัยการก็จะมาชวยเหลือพนักงานสอบสวนทางดานขอกฎหมายเพื่อใหมีความ
รัดกุมมากขึ้น สําหรับกรณีของผูตองหาก็เชื่อวาการสอบสวนจะเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจาก
การบังคับขูเข็ญจากเจาหนาที่ตํารวจบางนายที่ใชระบบการสอบสวนแบบเดิมๆ
เชนการซอม
ผูตองหาเพื่อใหรับสารภาพ ซึ่งเชื่อวาภาพเหลานี้จะหมดไปจากระบบการสอบสวนแบบใหมตาม
กฎหมายฉบับนี้ เพราะเหตุวานอกจากจะมีบุคคลหลายฝายมารวมสอบสวนแลว ในการสอบสวน
ตองมีการบันทึกวีดีโอเทปไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลอีกดวย ซึ่ง
เปนเครื่องยืนยันไดวาการสอบสวนจะเปนไปดวยความโปรงใสจริงๆ
นางสาววรัญญาเห็นวากฎหมายฉบับนี่มีความคุมคาในการปฏิบัติถึงแมวาจะ
เปนการสรางภาระจากงานในหนาที่ปกติมากยิ่งขึ้น เพราะถือวามีวิธีการสําหรับคุมครองเด็ก ซึ่งมี
ประโยชนมากในสวนที่เด็กตกเปนผูเสียหาย ซึ่งในฐานะที่เปนนักสังคมสงเคราะหไดเขาไปชวย
เหลือในสวนนี้ไดมาก และเปนการคุมครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมไดดีมาก โดยจะทําใหคําให
การของเด็กในฐานะผูเสียหายมีน้ําหนักในชั้นศาลมากขึ้น
เนื่องจากมีบุคคลหลายฝายมารวม
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สอบสวนและมีการถายวีโอไวเปนหลักฐานโดยบางคดีเปนคดีที่เด็กถูกกระทําโดยผูมีอิทธิพล จาก
นักการเมือง ขาราชการ ซึ่งหากไมมีกระบวนการนี้อาจมีการใชอิทธิพลทั้งจากตําแหนงหนาที่หรือ
การเงินมาแทรกแซงเพื่อใหเด็กกลับคําใหการในชั้นศาล ซึ่งจะเปนผลเสียตอความยุติธรรมเปน
อยางยิ่ง
นางสาววรัญญาเห็นวาผลการสอบสวนที่ไดจากวิธีการสอบสวนตามกฎหมาย
ฉบับนาจะมีคุณภาพมากกวาการสอบสวนแบบเดิม เนื่องจากมีบุคลากรหลายฝายเขามารวมใน
การสอบสวนดวย และมีการถายวีดีโอไวเปนหลักฐาน ซึ่งจะทําใหการสอบสวนมีความโปรงใสมาก
ขึ้น และในบทบาทของนักสังคมสงเคราะหก็จะชวยเหลือพนักงานสอบสวนดวยวิธีการตางๆในเชิง
จิตวิทยาหรือการใชคําพูดที่เหมาะสมเพื่อใหเด็กใหความจริงมากที่สุด ซึ่งเปนผลดีตอการรวบรวม
พยานหลักฐานในทางคดีกับพนักงานสอบสวนตอไป
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นางสาววรัญญาเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาว
หากจะใชบทบาทของ
นักสังคมสงเคราะหเขาไปชวยเหลือแลวนาจะดําเนินการเฉพาะกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย เนื่องจาก
ในกรณีที่เด็กซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูอื่น จะไดรับการกระทบกระเทือนจิตใจ
เปนอยางมาก ดังนั้นการคนหาความจริงจึงตองใชนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหที่ไดผานการ
ฝกอบรมดานจิตวิทยา มาชวยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ประกอบกับการใชคําพูดที่เหมาะสม
กับเด็กแตละวัย เพื่อใหไดขอเท็จจริงมากที่สุด สําหรับกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหา บทบาทของ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหนั้นมีนอย ซึ่งหากเด็กไมใหการใดๆ ตามกฎหมายก็จะไปบังคับ
ใหเขาใหการก็ไมได ซึ่งในสวนนี้ทนายความนาจะมีประโยชนสําหรับเด็กที่ตกเปนผูตองหาเพื่อที่จะ
อธิบายหรือแนะนํากระบวนการตางๆทางคดีใหเด็กเขาใจก็เพียงพอแลว และเมื่อเด็กไดเขาไปยัง
สถานพินิจ ทางสถานพินิจก็จะมีกระบวนการในการชวยเหลือเด็กที่ตกเปนผูตองหาอยูแลว
นางสาววรัญญาเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรจะกระทําเฉพาะคดีบาง
ประเภทที่สําคัญเทานั้น เชนคดีที่เด็กถูกทารุณกรรม คดีเด็กถูกขมขืนกระทําชําเรา หรือคดีถูกระทํา
อนาจาร หรือคดีประเภทที่เด็กไดรับการกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง แตคดีเล็กๆ นอยๆ เชน
เด็กชกตอยกันเอง หากจะใชนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหหรืออัยการเขาไปรวมสอบสวน
ดวยนั้น เห็นวาไมมีความจําเปนเทาใดนัก
นางสาววรัญญาเห็นดวยที่แตละหนวยงานจะจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดย
ตรงที่จะมาทํางานตามวิธีการตามกฎหมายฉบับนี้ เพราะในปจจุบันการทํางานจะทําไปเปนเรื่องๆ
ไปและจะไปทําในทุกทองที่ในเขตกรุงเทพ
โดยจะไปทํางานกับบุคลากรไมวาจะเปนพนักงาน
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สอบสวน พนักงานอัยการ ที่มีหนาที่ประจําอยูแลว โดยหนาที่ประจําของตนเองซึ่งมีภาระมากอยู
แลว เมื่อไดดําเนินการสอบสวนปากคําเด็กในคดีนั้นๆแลว ก็จบลงตรงนั้น ไมมีการติดตามงานวา
หลังจากเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปากคําแลว ในกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย เด็กจะไดรับการคุมครองแค
ไหนอยางไรจนกวาคดีจะถึงชั้นศาล ซึ่งมีแตคดีที่ครึกโครมหรือคดีที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนให
ความสนใจเทานั้นที่จะไดรับความดูแล แตถาเปนคดีที่ไมดังเทาใด ก็จะถูกปลอยปละละเลยไมมี
หนวยงานใดมาชวยกันดูแลคุมครองเด็กดังกลาว ซึ่งหากแตละหนวยงานจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ
มาดูแลงานดานนี้โดยมีบุคลากรที่ชํานาญการดานเด็กโดยเฉพาะก็จะทําใหการทํางานเปนไปใน
ลักษณะทีมสหวิชาชีพจริงๆ เมื่อมีคดีเกิดขึ้นทีมสหวิชาชีพที่ชํานาญเฉพาะดานก็จะเขาไปดูแลเด็ก
และหากการทํางานที่เปนทีมแลว ก็จะมีการประสานงานเพื่อคุมครองดูแลเด็กอยางตอเนื่องตอไป
จนกระทั่งศาลตัดสินคดีดังกลาวเสร็จสิ้น
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 4
ชื่อ นางสถิภรณ (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ปจจุบันเปนนักสังคมสงเคราะห ซึ่งทํางานดานนโยบายแผนงานในการพัฒนา
กระบวนการคุมครองเด็ก ประจําองคกรพัฒนาเอกชนแหงหนึ่ง อายุ 28 ป มีบุตร 1 คน สําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร และปริญญาโท ในสาขา สังคม
สงเคราะหศาสตร โดยไดทํางานมาเปนระยะเวลา 5 ปเศษ และไดมีประสบการณในการทํางานที่
เกี่ยวของกับเด็กมาเปนระยะเวลานาน 5 ปเศษเชนกัน และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้
ไดไปรวมในการสอบสวนเด็กมาประมาณ 135 คดี โดยไดรวมทําการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะ
ผูตองหาเปนจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือในฐานะผูเสียหาย และที่นอยที่สุดในฐานะพยาน และ
ตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทําการสอบสวนเด็กในกลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหายมากที่
สุดเปนอันดับที่ 1 คือในกลุมของเด็กที่ไดกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษโดยผิด
กฎหมาย ฐานครอบครองยาเสพติดใหโทษโดยผิดกฎหมาย และฐานจําหนายยาเสพติดใหโทษ
โดยผิดกฎหมาย และอันดับที่ 2 คือกลุมคดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือเพศ โดยเปนคดีที่เด็กทําราย
รางกายซึ่งกันและกัน หรือเปนคดีที่เด็กถูกทํารายรางกาย สวนคดีที่เกี่ยวกับเพศ เปนคดีที่เด็กถูก
ขมขืนกระทําชําเรา คดีที่เด็กถูกระทําอนาจาร อันดับ 3 คือกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ เชน
เด็กถูกฆาตกรรม และมีเด็กเปนพยานผูเห็นเหตุการณในคดีดังกลาว และคดีที่เด็กรวมกันปลน
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ทรัพย อันดับที่ 4 คือกลุมคดีประทุษรายตอทรัพย ที่พบในกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหาในความผิด
ฐานลักทรัพย สวนกลุมคดีที่นาสนใจ ยังไมเคยดําเนินการแตอยางใด
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางสถิภรณเห็นวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ดีมีเจตนารมณในการชวยเหลือ
คุมครองเด็กทั้งในดานการสอบสวนและการเบิกความในชั้นศาลแตเมื่อออกมาบังคับใชในชวงแรก
คิดวายังไมเหมาะสมกับประเทศไทยเนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมอยางมากเพราะกฎหมาย
ฉบับดังกลาวไดออกมาใชกับเด็กทุกฐานะซึ่งมีปริมาณคดีที่มาก จึงทําใหการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรไมเพียงพอโดยเฉพาะอยางยิ่งนักสังคมสงเคราะหไมเพียงพอ สถานที่ที่ใชใน
การสอบสวนเด็กตามสถานีตํารวจตางๆไมพรอมโดยการจัดหองไมเปนสวนสัดตามขอกําหนดของ
กฎหมาย
อุปกรณเชนกลองถายวีดีโอไมพรอมโดยพนักงานสอบสวนตองไปเชากลองวีดีโอ
จากเอกชนมาถายซึ่งก็มีผลสําหรับเด็กเปนอยางมากเนื่องจากบุคคลที่มาถายวีดีโอนั้นเปนบุคคล
ภายนอกและเมื่อเด็กเห็นดังนั้นก็เกรงวาจะภาพที่ถายนั้นไปออกทางสื่อมวลชนก็จะทําใหเด็กไม
กลาที่จะใหปากคําและกรณีดังกลาวเด็กก็เกรงวาบุคคลดังกลาวจะนําความลับที่ใหปากคํานั้นไป
เปดเผย
และที่ประการสําคัญคือไมมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานรวมกันที่ชัดเจนวาใครมี
บทบาทหนาที่อยางไร ใครจะเปนผูซักถาม นักสังคมสงเคราะหเปนผูซักถามถามหรือวาพนักงาน
สอบสวนเปนผูซักถาม แตในปจจุบันแตละหนวยงานก็ปรับตัวไดดีขึ้นโดยมีนักสังคมสงเคราะหที่
ผาน
การอบรมและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมมาชวยเหลือมากขึ้นและทางสถานีตํารวจ
ก็จัดหองไดเหมาะสมมากขึ้น แตในสวนของวิธีการปฏิบัติงานรวมกันนั้นควรจะมีคูมือในการ
ปฏิบัติงานรวมกันเพื่อความชัดเจนมากกวานี้
นางสถิภรณเห็นวาขอความในกฎหมายฉบับดังกลาวยังมีความไมชัดเจนยากแก
การตีความหมายอยูบาง เชนคําวาบุคคลที่เด็กรองขอหมายถึงใครบาง
และหากบุคคลที่เด็ก
รองขอไมสามารถมาไดตามที่เด็กรองขอและเด็กก็ไมรองขอผูใดแทนจะทําอยางไร หรือคําวา
กรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งนั้นมีขอบเขตแคไหน กรณีใดบางเปนกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่ง
ทําใหผูปฏิ บัติต องใช ดุ ล ยพินิ จแตก ารใชดุ ลยพินิจก็มีมาตรฐานต างกั น ไปโดยขึ้นอยูกับบุคคล
ผูปฏิบัติงาน เชน หากเปนกรณีที่เด็กเปนผูตองหาแลวนักสังคมสงเคราะหไมสามารถมาไดตามที่
นัดหมายก็ไมรอนักสังคมสงเคราะหในการรวมสอบสวน แตถาเปนกรณีเด็กเปนผูเสียหายและ
นักสังคมสงเคราะหไมสามารถมาไดตามที่นัดหมายก็ตองรอนักสังคมสงเคราะหเพื่อรวมในการ
สอบสวนปากคํา ซึ่งถอยคําตางๆที่ยังไมชัดเจนนั้นควรจะมีขอบัญญัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ
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ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่นางสถิภรณไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมาย
ฉบับนี้มีความรูสึกที่ดีทําใหมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมากขึ้น ทําใหเขาไปรับรู
ปญหาดานตางๆ ของเด็กมากขึ้น และไดมีประสบการณในการทํางานรวมกับวิชาชีพอื่น ไมวาจะ
เปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ หรือบิดามาดาผูปกครองของเด็ก ทําใหไดแนว
ความคิดในแตละวิชาชีพที่มีตอเด็ก ทําใหมีความรูกวางขวางขึ้น เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงกับงานที่
ไดทําอยูในดานนโยบายการสงเคราะหเด็กในปจจุบัน สําหรับความรูสึกที่มีตอกฎหมายฉบับนี้เห็น
วากฎหมายฉบับนี้นาจะออกมาใหมีความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติมากกวานี้ โดยควรจะแบงแยก
การใชบุคลากรที่จะใชในการสอบสวนปากคําเด็กใหเหมาะสมกับฐานะของเด็ก
เชนในกรณี
ที่เด็กเปนผูเสียหายหรือพยานก็ควรใชบุคลากรทุกประเภทตามที่กฎหมายนี้กําหนดแตก็ควรเลือก
นักสังคมสงเคราะหที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางานในคดีแตละประเภท เขามารวมในการ
สอบสวนปากคําเพื่อใหไดขอเท็จจริงในทางคดีมากที่สุดเชนคดีที่เด็กถูกขมขืนกระทําชําเราเด็กได
รับการกระทบกระเทือนทางดานจิตใจมากควรที่จะใชนักสังคมสงเคราะหที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
คดีที่เด็กเปนพยานในคดีอุกฉกรรจเด็กจะเกิดความกลัวเปนอยางมากเด็กจะไมพูดอะไรออกมาเลย
ในกรณีนี้ก็ควรใชนักสังคมสงเคราะหที่มีความเชี่ยวชาญเชนกันแตถาเปนคดีธรรมดาเชนคดีทําราย
ร า งกายก็ สามารถใช นั กสั งคมสงเคราะหโดยปกติทั่วไปได สําหรับกรณีที่เด็กตกอยูในฐานะ
ผูตองหานาจะใชบุคลากรคือพนักงานสอบสวน นักสังคมสงเคราะหที่มาจากสถานพินิจคุมครอง
เด็กเนื่องจากเมื่อเด็กเปนผูตองหาพนักงานสอบสวนจะตองสงตัวเขาไปในสถานพินิจตามกฎหมาย
อยูแลว ดังนั้นถาใชนักสังคมสงเคราะหของสถานพินิจก็จะสามารถทํางานในการชวยเหลือบําบัด
เด็กไดอยางตอเนื่องโดยจะรูปญหาของเด็กตั้งแตชั้นการสอบสวนในเบื้องตนแลว ก็จะสามารถ
นําขอมูลดังกลาวมาใชในการบําบัดชวยเหลือเด็กไดอยางตอเนื่องและรวดเร็วเพื่อทําใหเด็กกลับ
เปนพลเมืองดีของสังคมไดอยางรวดเร็ว สําหรับพนักงานอัยการนั้นในสวนของเด็กที่ตกเปน
ผูตองหานั้นไมนาจะมีความจําเปนเนื่องจากเด็กจะใชสิทธิตามกฎหมายที่จะมีทนายความชวย
เหลือทางดานกฎหมายอยูแลว และมีความเห็นวาคดีในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทเชน
คดีเสพหรือครอบครองยาเสพติดเพียงเล็กนอยก็ไมมีความจําเปนที่จะตองใชนักสังคมสงเคราะห
เพราะจะมีบทบาทในการชวยเหลือนอยมาก
โดยสรุปคือกฎหมายดังกลาวนั้นออกมาบังคับ
ใชกับเด็กทุกฐานะโดยไมมีการแบงแยกในการใชวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนในเด็กแตละฐานะซึ่งมี
เครื่องมือในการคนหาความจริงที่แตกตางกัน
ซึ่งหากจะปรับปรุงคือควรจะออกกฎกระทรวง
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เพื่อแบงแยกเด็กเปน 3 ฐานะวาจะใชบุคลากรประเภทใดหรือมีคุณสมบัติอยางไรเพื่อใหเหมาะสม
กับเด็กในแตละฐานะดังกลาวขางตน
ซึ่งหากญาติพี่นองของนางสถิภรณเปนผูเสียหายหรือผูตองหาไดรับการสอบสวน
ตามกฎหมายฉบั บนี้ จะมีความรูสึก ที่ดีถาบุคลากรที่เกี่ ยวข องไดทําตามเจตนารมณ ของ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติตามหนาที่ของบุคลากรตางๆที่ทํางานดวยจิตใจที่จะมาชวยเหลือเด็ก
จริง ๆ แล ว ก็เ ชื่ อเด็ กในทุ กฐานะจะไดรับประโยชนตามกฎหมาฉบับนี้ โ ดยในกรณีที่ เ ด็ กเปน
ผูเสียหายก็จะมีบุคลากรหลายฝายมาชวยเหลือคนหาความจริงโดยวิธีการจะไมใหกระทบตอจิตใจ
ของเด็ก สําหรับผูตองหาจะทําใหไดรับความเปนธรรมในการสอบสวนมากขึ้นเชนในการถูกตั้ง
ขอกลาวหาก็จะไดรับความเปนธรรมคือไมถูกตั้งขอกลาวหาที่เกินจากความเปนจริงจากเจาหนาที่
ตํารวจ
นางสถิภรณเห็นวาผลที่ไดจากการสอบสวนจากวิธีการสอบสวนตามกฎหมาย
ฉบับนี้จะมีคุณภาพมากกวาวิธีการสอบสวนแบบเดิม
เนื่องจากมีบุคลากรหลายฝายเขามา
ชวยเหลือพนักงานสอบสวนซึ่งบางครั้งพนักงานสอบสวนอาจจะตกประเด็นการสอบสวนไปบางก็
สามารถชวยเหลือในการทักทวงเพื่อใหการสอบสวนครบถวนทุกประเด็นและจะทําใหการสอบสวน
มีความโปรงใสมากขึ้นดวย
นางสถิภรณมีความเห็นวาถึงแมวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมีขอกําหนด
ที่เพิ่มเติมมากกวาเดิมซึ่งจะเปนภาระของบุคลากรที่จะตองมาปฏิบัติหนาที่เพิ่มเติมจากงานประจํา
แตถาบุคลากรไดเขามาทําหนาที่ดวยจิตใจที่จะมาชวยเหลือเด็กอยางเต็มที่แลวผลที่เด็กจะไดรับมี
ความคุมคากับการที่ไดเสียเวลามาปฏิบัติหนาที่เปนอยางยิ่ง
แตถาหากบุคลากรดังกลาวไม
ไดมีความตั้งใจที่จะมาทําหนาที่มาแตเพียงเพื่อใหครบตามขอกําหนดของกฎหมายเทานั้นผลที่ได
รับอาจจะไมคุมคากับการเสียเวลาและทรัพยากรตางๆที่เสียไป
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นางสถิ ภ รณ เ ห็ น ว า เจตนารมณ ข องกฎหมายฉบับนี่ ดี อยูแลว แต การบัง คั บใช
กฎหมายดังกลาวไดใชกับเด็กทุกกลุมโดยใชวิธีการเดียวกันทั้งหมด ซึ่งหากจะแกไขควรจะแบงวิธี
การสอบสวนกับเด็กออกเปน 3 กลุมคือ
1.ผูเสียหาย
2.พยาน
3.ผูตองหา
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ว า จะใช บุคลากรประเภทใดและมีคุณสมบัติอยางไรและวิธีการสอบสวนเปน
ลักษณะใดเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กในกลุมตางๆโดยคํานึงถึงประเภทคดีที่เกิดขึ้นดวย ซึ่งหาก
สามารถดําเนินการวิเคราะหในรายละเอียดดังกลาวไดแลวเด็กในแตละกลุมก็จะไดรับประโยชน
มากที่สุดและบุคลากรผูปฏิบัติงานก็จะมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
และจะมี ทัศนคติที่เห็นดวยที่จะเขาไปทําหนาที่อยางเต็มใจ
นางสถิภรณเห็นดวยที่แตละหนวยงานจะมีหนวยงานโดยเฉพาะมารับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ทํางาน เชนของสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ควรมีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงและจัดพนักงานสอบสวนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเด็กโดยตรง
สําหรับ
สํานักงานอัยการสูงสุดก็มีศูนยในการปฏิบัติงานอยูแลวแตก็ควรจะมีพนักงานอัยการที่ทํางานตาม
กฎหมายนี้โดยเฉพาะเชนกันสําหรับของนักสังคมสงเคราะหนั้นมีกองคุมครองสวัสดิภาพเด็กเปน
หน ายงานที่ รับผิ ดชอบเรื่ องนี้อยู แลวซึ่งหากแต ละหน ว ยงานมีหนวยงานเฉพาะก็จะทําใหการ
ทํางานสามารถประสานงานกันไดอยางราบรื่นและจะมีการพัฒนาบุคลาการที่ทํางานเกี่ยวของกับ
เด็กอยางเปนระบบ ซึ่งจะมีผลดีสําหรับเด็กเปนอยางยิ่ง
นางสถิภรณตองการการสนับสนุนในเรื่องการเบิกคาตอบแทนโดยปจจุบันการ
เบิกคาตอบแทนของนักสังคมสงเคราะหนั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานที่จัดเบิกใหแต
ก็ติดขัดปญหาในเรื่องการจัดเบิกลาชาอาจเปนเพราะมีภาระกิจมากและนักสังคมสงเคราะหก็มิใช
บุคลากรในสังกัดโดยตรงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เห็นควรเปลี่ยนระเบียบวิธีในการจัด
เบิกโดยควรมีหนวยงานของกรมประชาสงเคราะหเปนผูจัดเบิกใหแทน
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 5
ชื่อ นางอรัชพร (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ตําแหน ง นั ก จิ ต วิ ท ยาระดั บ 6 เพศหญิ ง อายุ 3 3ป เคยแต ง งานมาแล ว แต
ปจจุบันหยารางกันมีบุตร 2 คนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาและระดับ
ปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม
นางอรัชพรรับราชการเปนนักจิตวิทยามาเปนระยะเวลานาน
ประมาณ 7 ปเชนกัน และไดมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมาเปนระยะเวลานาน
7 ป และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดไปรวมในการสอบสวนเด็กประมาณ 300 กวา
คดีโดยไดไปรวมในการสอบสวนเด็กในฐานะผูตองหามากที่สุด รองลงมาในฐานะพยานและ
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นอยที่สุดในฐานะผูเสียหาย
และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขาไปรวมในการ
สอบสวนกลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหายเปนอันดับ 1 โดยเปนกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหาในความผิด
ฐานเสพยาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา) และความผิดฐานครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภท
1(ยาบ า )โดยผิ ด กฎหมายหรื อ ความผิ ด ฐานครอบครองยาเสพติ ด ให โ ทษประเภท1(ยาบ า )
เพื่ อจําหน ายโดยผิ ดกฎหมาย และยังพบความผิดฐานพกพาอาวุ ธ ปนไปในเมืองหรือทาง
สาธารณะโดยไมมีเหตุอันควรอีกดวย อันดับที่ 2 คือกลุมคดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือเพศ ซึ่งกลุม
คดีประเภทนี้จะพบในกรณีที่เด็กตกเปนผูเสียหายเชนคดีขมขืนกระทําชําเรา พรากผูเยาวไปเสีย
จากบิดามารดาหรือผูปกครอง อันดับที่ 3 เปนกลุมคดีประทุษรายตอทรัพยเชนคดีที่เด็กตกเปน
ผูตองหาในความผิดฐานลักทรัพย อันดับที่4เปนกลุมคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญโดยคดีประเภทนี้
จะพบกรณีที่เด็กเปนพยานในคดีที่บิดาถูกคนรายฆาตกรรมและคดีพยายามฆาโดยเด็กเปนพยาน
ผูเห็นเหตุการณ
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางอรั ช พรมี ค วามเห็ น ว า กฎหมายดั ง กล า วก็ มี ป ญ หาในการปฏิ บั ติ อ ยู บ า ง
เนื่องจากบุคลากรมีไมเพียงพอตอปริมาณคดีที่เกิดขึ้น
ทําใหมาชาไมตรงตามนัดหมายโดย
พนักงานอัยการก็จะอางวาติดวาความในศาล นักจิตวิทยาซึ่งมีจํานวนนอยแตอาจจะติดภาระ
กิจในการรวมถามปากคําที่สถานีตํารวจแหงอื่นก็จะมาไมตรงตามนัดหรือพนักงานสอบสวนเมื่อ
นัดหมายบุคลากรตางๆแลวแตมาไมพรอมกันก็ตองมานัดเมื่ออกเวรไปแลวก็จะทําใหรูสึกวาเกิด
ความยุงยากในการดําเนินการ สถานที่ที่ใชในการสอบปากคํไามเหมาะสมบางสถานีตํารวจที่
ยังไมพรอมก็ใชหองทํางานของพนักงานสอบเปนที่สอบสวนเด็กทําใหไมเปนสัดสวนและมีเสียงดัง
รบกวนมากทําใหผูเขารวมในการสอบปากคําขาดสมาธิเปนอยางมาก สวนอุปกรณก็ยังไมพรอม
สถานีตํารวจบางแหงพนักงานสอบสวนตองไปเชาวีดีโอจากเอกชนเพื่อมาถายและพนักงานสอบ
สวนผูอาวุโสบางนายก็ถายวีดีโอไมเปนจะตองรอบุคคลอื่นมาถายวีดีโอใหทําใหเกิดขอขัดของเสีย
เวลาเปนอยางมาก
ซึ่งปญหาตางๆนั้นควรจะไดรับการแกไขโดยการจัดตั้งศูนยสําหรับใชใน
การสอบสวนปากคําเด็กโดยไมตองไปใชที่สถานีตํารวจเพราะมีมาตรฐานของหองที่ใชในการสอบ
สวนเด็ ก ไม เ ท า กั น และควรมี เ จ า หน า ที่ ตํารวจที่ ทํางานเกี่ ย วกั บ การสอบสวนเด็ ก โดยเฉพาะ
เนื่องจากปจจุบันพนักงานสอบสวนตามสถานีตํารวจโดยทั่วไปพนักงานสอบสวนจะทําคดีทุก
ประเภทอาจทําใหไมมีเวลาหรือความตั้งใจเพียงพอที่จะมาทําการสอบสวนเด็กซึ่งเปนเรื่องที่ตองใช
เวลาและความละเอียดออนในการทํางาน และควรจัดการฝกอบรมบุคลาการที่ไดมาทํางานรวม
กันเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและออกคูมือในการปฏิบัติงานรวมกัน
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นางอรัชพรเห็นวาขอความในกฎหมายฉบับนี้มีความไมชัดเจนยากแกการตีความ
หมายอยูบางเชนกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง ตีความไมไดวากรณีใดบางเปนกรณีจําเปนเรงดวน
อยางยิ่งตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งจากประสบการณที่ไดพูดคุยปรึกษากับพนักงานสอบสวนคน
หนึ่ง ก็ทราบวาพนักงานสอบสวนคนั้นไดนัดพนักงานอัยการแลวแตเมื่อถึงเวลานัดหมายพนักงาน
อัยการไมมาเมื่อโทรไปที่ศูนยก็แจงวาพนักงานอัยการมาไมได
พนักงานสอบสวนก็ไดใชกรณี
ดังกลาวเปนกรณีจําเปนเรงดวน แตก็ไดลงบันทึกประจําไวเปนหลักฐาน
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้มีความ
รูสึกที่ดีเพราะกฎหมายฉบับนี้ออกมาคุมครองเด็กไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีบุคลากรหลายฝาย
คือมีทั้งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
พนักงานอัยการบุคคลที่เด็กรองขอทนายความ
มารวมในการถามปากคําเด็กจะทําใหเด็กรูสึกอุนใจกลาที่จะพูดความจริงมากขึ้นและยังมีผลทําให
เด็กที่ตกเปนผูตองหาไดรับความเปนธรรมมากขึ้นโดยจะเปนการปองกันมิใหเจาหนาที่ตํารวจที่
ขาดจรรยาบรรณยัดเยียดขอหาแกเด็กและในสวนที่เด็กกระทําความผิดโดยมิไดตั้งใจหรือเปนการ
กระทําความผิดครั้งแรกนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็จะมีบทบาทในการชวยเหลือใหคํา
แนะนําแกบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กในการบําบัดฟนฟูใหเด็กกลับมาเปนพลเมืองดีของ
สังคมและปองกันการกระทําความผิดซ้ําขึ้นอีกและในสวนของพนักงานสอบสวนก็จะปองกันมิให
พนักงานสอบสวนใชคําพูดที่ไมเหมาะสมหรือใชคําพูดที่ไมสุภาพขมขูเด็กเพื่อที่จะใหการ
ซึ่งหากญาติพี่นองหรือบุตรของนางอรัชพรเปนผูเสียหายหรือผูตองหาไดรับการ
สอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีความรูสึกมั่นใจวาจะไดรับความยุติธรรมมากขึ้นเนื่องจากมี
บุคลากรหลายฝายเขามารวมในการสอบสวน และในกรณีที่เด็กเปนผูเสียหายก็จะไดรับการ
ประกันไดวาเด็กจะไมกระทบกระเทือนจิตใจจากการใชคําพูดที่ไมเหมาะสมเพราะมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะหมาดูแลและในดานการสอบสวนก็จะไมตองมาทําการสอบสวนเพิ่มเติม
จํานวนหลายครั้งเนื่องจากมีพนักงานอัยการมาชวยดูประเด็นการสอบสวนตั้งแตตนทําใหเด็กไม
ถูกตอกย้ําซ้ําแลวซ้ําอีกในการสอบสวนหลายครั้ง สําหรับผูตองหาก็จะไดรับความเปนธรรมมาก
ขึ้นจากการไมถูกบังคับขูเข็ญเพื่อใหปากคําจากพนักงานสอบสวนบางนายที่ขาดจรรยาบรรณ
นางอรั ช พรยั ง ไม มี ค วามแน ใ จว า วิ ธี ก ารสอบสวนเด็ ก ตามกฎหมายฉบั บ
ดังกลาวจะเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไม โดยคิดวากฎหมายฉบับดังกลาวนาจะใชกับ
เด็กในฐานะผูเสียหายกอนเพราะในขณะนี้สถานการณของประเทศไทยมีการแพรระบาดของยาบา
อยางรุนแรง เมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใชซึ่งรวมไปถึงเด็กที่อยูในฐานะผูตองหาดวยนั้น ได
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ไปสอดคลองกับสถานการณของยาบาที่รุนแรงดังกลาว ก็ไมแนใจวาจะเปนผลดีหรือไม เพราะวา
การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้จะมีความยุงยากมากขึ้น พนักงานสอบสวนก็จะคุยกับเจาหนาที่
ตํารวจฝายสืบสวนวาถาเด็กครอบครองยาบา 1 เม็ดหรือ 1/2 เม็ด ก็ยังไมใหใชมาตราการในการ
จับกุม ซึ่งอาจจะทําใหการแพรระบาดของยาบามากขึ้นก็ได เพราะเจาหนาที่ตํารวจจะไมจับกุมใน
เด็กกลุมนี้ ซึ่งตามกฎหมายนี้ถามาใชคุมครองในสวนของผูเสียหายหรือพยานจะไดผลมากกวา
เพราะโดยนิสัยของคนไทยไมชอบเปดเผย ไมกลาพูด ไมชอบการตอสู กลัวการขมขู ซึ่งเมื่อ
กฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใชไดชวยเหลือในกรณีที่เด็กเปนผูเสียหายไดมาก
เนื่องจากมี
บุคลากรหลายฝายเขามารวมสอบสวนและมาดูแลคุมครองสิทธิเด็ก เมื่อฝายผูตองหาไดกระทํา
ความผิดและเมื่อไดไปขอความชวยเหลือจากผูใหญหรือผูมีอิทธิพล บุคคลดังกลาวก็ไมกลาเขามา
ชวยเหลือ ซึ่งเด็กจะไดรับความคุมครองตามวิธีการของกฎหมายฉบับนี้ แตในสวนของผูตองหาใน
สวนที่เปนเด็กที่ไอคิวต่ําหรือสติปญญาไมดี หรือมีปญหาดานความประพฤติมากๆ นักจิตวิทยาก็
จะไดไปใหความรูคําแนะนําตางๆ กับบิดามารดาเพื่อบําบัดแกไขเด็กไดถูกวิธี ซึ่งในกรณีนี้ก็ควรมี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขาไปชวยเหลือเด็ก ซึ่งหากมีเพียงทนายความก็ไมสามารถ
ชวยเหลือประเด็นเหลานี้ได
นางอรัชพรมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรที่จะใชกับเด็กใน
ฐานะผูเสียหายและพยาน สวนในฐานะผูตองหานั้นควรจะใชกับผูตองหาบางประเภทเทานั้น เชน
เด็กที่มีไอคิวต่ําหรือสติปญญาไมดีหรือมีปญหาดานความประพฤติมาก ไมควรที่จะใชกับเด็กที่
เปนผูตองหาทุกประเภท
นางอรัชพรมีความเห็นวาถึงแมวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมีขอกําหนดที่
เพิ่มมากวาเดิมซึ่งจะเปนภาระตอบุคลากรทุกฝายที่จะตองปฏิบัติหนาที่เพิ่มขน แตถาหากคํานึงถึง
ประโยชนที่เด็กไดรับแลวก็มีความคุมคา เพราะเด็กจะไดรับการดูแลจากบุคลากรหลายฝายมาก
ขึ้น
นางอรัชพรเห็นวาผลที่ไดจากการสอบสวนจากวิธีการสวบสวนตามกฎหมายฉบับ
นี้จะมีคุณภาพและดีมากวาวิธีการสอบสวนแบบเดิม
เพราะพนักงานสอบสวนจะใชคําพูดที่
ไพเราะและสุภาพกับเด็กมากกวาเดิม และบุคคลที่เกี่ยวของจะใชความรูความสามารถในแตละ
สาขาวิชาชีพมารวมกันในการคนหาความจริงที่เกิดขึ้น
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สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 6
ชื่อ

นางสาวขวัญหทัย (นามสมมติ)

ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ปจจุบันเปนนักจิตวิทยา ฝายบําบัดฟนฟูเด็ก ประจําองคกรพัฒนาเอกชนแหง
หนึ่ง อายุ 28 ป ยังโสด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาจิตวิทยาใหคําปรึกษาและ
ปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาใหคําปรึกษา โดยไดทํางานมาเปนระยะเวลา 3 ปเศษ และไดมี
ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมาเปนระยะเวลานาน 3 ปเศษเชนกัน และตั้งแตเริ่ม
มีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขาไปรวมในการสอบสวนปากคําเด็กมาประมาณ 80 คดี โดยได
รวมในการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะผูตองหามากที่สุด รองลงมาในฐานะผูเสียหาย และนอยที่
สุดในฐานะพยาน และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายนี้ไดทําการสอบสวนเด็กในกลุมที่รัฐเปน
ผูเสียหายมากมี่สุดเปนอันดับที่ 1 โดยเฉพาะคดีที่เด็กไดกระทําความผิดฐานเสพยาบาโดยผิด
กฎหมาย ฐานจําหนายยาบาโดยผิดกฎหมาย และอันดับที่ 2 คือกลุมคดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือ
เพศ เปนคดีที่เด็กถูกขมขืนกระทําชําเรา ถูกกระทําอนาจาร และคดีที่เด็กไดทํารายรางกายซึ่งกัน
และกัน (กรณีที่เด็กนักเรียนชางกลตีกัน) และอันดับที่ 3 คือกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
เชนเด็กถูกฆาตกรรม โดยมีพยานที่เปนเด็กเปนผูเห็นเหตุการณและอันดับที่ 4 คือกลุมคดีประทุษ
รายตอทรัพย พบในกลุมที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดีลักทรัพย ปลนทรัพย
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางสาวขวัญหทัยเห็นวาวิธีการสอบสวนตามกฎมายฉบับดังกลาวในชวงแรกที่
ออกมาบังคับใชยังขาดความพรอมอยางมากโดยในชวงแรกนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหที่
ผานการอบรมขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมมีนอยไมพอกับคดีที่เกิดขึ้น สถานที่สําหรับการ
สอบสวนตามสถานีตํารวจตางๆไมพรอมโดยบางสถานีไมไดจัดหองใหเปนสวนสัดตามกฎหมาย
อุปกรณเชนเครื่องถายวีดีโอไมพรอม
การนัดหมายไมตรงตามเวลาทําใหตองนั่งรอกันเปน
เวลานานจึงจะครบองคประกอบที่สามารถดําเนินการสอบสวนได และในสวนของนักจิตวิทยาก็
ต อ งเดิ น ทางไปเองโดยใช เ งิ น ส ว นตั ว ยั ง ไม ส ามารถเบิ ก เงิ น ค า ตอบแทนได ซึ่ ง ในช ว งแรก
บุคลากรแตละฝายก็ตองปรับตัวเพื่อใหการปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย แตตอมาภายหลัง
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เมื่อกฎหมายไดออกมาบังคับใชระยะหนึ่งเมื่อมีนักสังคมหรือนักจิตวิทยาที่ผานการอบรมเพิ่มมาก
ขึ้นก็ไดมาชวยแบงเบาภาระไดบาง
นางสาวขวัญหทัยเห็นวาขอความในกฎหมายฉบับดังกลาวมีความไมชัดเจนอยู
บางเชนคําวารวมในการถามปากคํานั้นยังไมกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของบุคลากรที่ไดเขาไปรวม
ในการสอบสวนซึ่งทําใหบทบาทหนาที่ของแตละฝายไมชัดเจนไปดวย ซึ่งในขั้นตอนที่นักจิตวิทยา
ไดเขาไปอบรมขึ้นทะเบียนกับกระทรงยุติธรรมนั้นก็แจงวาใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
เปนผูสอบถามเด็กเองแตในความเปนจริงพนักงานสอบสวนเปนผูสอบถามเด็ก
และในทาง
ทฤษฎีกอนถามปากคําเด็กก็ตองมีการประชุมเพื่อใหไดประเด็นกันกอน
แตในสภาพความ
เปนจริงในการสอบสวนเด็กที่เปนผูตองหาเนื่องจากมีเวลานอยซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองรีบสง
เด็กไปยังสถานพินิจคุมครองเด็กภายใน 24 ชั่วโมง ก็มิไดมีการประชุมกันกอนแตอยางใด บางครั้ง
ก็มีการถามแทรกกันหรือตางฝายตางถามกันทําใหประเด็นการสอบสวนกลับไปกลับมาทําใหเสีย
เวลามาก
ซึ่งในกรณีดังกลาวควรที่จะออกระเบียบในการถามปากคําใหชัดเจนเพื่อเปน
กรอบการปฏิบัติงานรวมกันวาบุคลากรฝายใดเปนผูซักถามและขั้นตอนในการดําเนินการถามปาก
คําเด็กมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไรเพื่อใหแตละฝายมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณ ที่ น างสาวขวั ญ หทั ย ได เ ข า ไปร ว มในการสอบสวนเด็ ก ตาม
กฎหมายฉบับนี้มีความรูสึกที่ดีวากฎหมายฉบับนี้ไดเขามาคุมครองเด็กในกระบวนการยุคิธรรม
ตั้งแตในชั้นการสอบสวน เนื่องจากมีบุคคลหลายฝาย คือมีทั้งพนักงานอัยการ
นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความและบุคคลที่เด็กไววางใจเชนบิดามารดาหรือผูปกครอง มา
รวมในการซักถามปากคําเพื่อคนหาความจริงที่เกิดขึ้นทําใหเด็กกลาที่จะพูดมากกวาเดิม โดย
ในกรณีที่เด็กเปนผูตองหานั้นเด็กจะสอบถามวาถาใหการรับสารภาพจะเปนอยางไรตอไปหรือถา
ใหการปฏิเสธจะเปนอยางไรตอไปเพราะเด็กที่ไดกระทําความผิดบางคนเด็กคนนั้นไมรูวาอะไรที่
เปนแรงผลักดันใหกระทําความผิดขึ้นมา ซึ่งจากการที่ไดไปพูดคุยกับเด็กในฐานะที่นางสาว
ขวัญหทัยเปนนักจิตวิทยาก็สามารถที่จะทราบวาอะไรที่เปนสาเหตุที่ทําใหเด็กมากระทําความผิด
จากประสบการณมีคดีหนึ่งเด็กไดตกเปนผูตองหาคดีเสพยาบานางสาวขวัญหทัยไดเขาไป
ซักถามมารดาเด็กกอนที่จะมีการสอบสวนปากคําเด็กคนนั้น
ก็ไดทราบวามารดาเด็กได
หยารางกับสามีและมีบุตรชายจํานวน 2 คนโดยมารดาบอกวารักบุตรเทากันแตการปฏิบัติมารดา
ไดเขมงวดกับบุตรคนเล็กที่เปนผูตองหานี้อยางมาก
ซึ่งจากการพูดคุยก็ทราบวาตัวมารดา
เองก็มีความกดดันที่จะตองเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพังคนเดียวถาเลี้ยงบุตรไมดีก็กลัวฝายสามีจะตําหนิ
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ได
ซึ่งจากการสอบถามบุตรชายคนเล็กนั้นก็คิดวามารดาไดรักพี่ชายมากกวาซึ่งทําใหขาด
ความอบอุนทางดานจิตใจ
เนื่องจากบิดาไมเคยมาหาใหความอบอุนบางเลย เมื่อไดไป
เรียนเทคนิคก็ไดไปคลุกคลีและสนิทสนมกับเพื่อนที่โรงเรียนและไดชักจูงไปในทางที่ไมดีโดยไดไป
เสพยาบา ซึ่งกรณีดังกลาวในฐานะนักจิตวิทยาก็ไดเขาไปพูดคุยกับมารดาและเด็กคนดังกลาว
ก็ทําใหทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นและสามารถชวยแนะนําในการแกไขปญหากอนที่จะสายเกินไป ซึ่ง
ในสวนนี้นักจิตวิทยาสามารถใชบทบาทและความรูที่ไดศึกษามาชวยเหลือทั้งมารดาและเด็กและ
ช ว ยเหลื อ พนั ก งานสอบสวนในการค น หาสาเหตุว าทําไมเ ด็ ก ถึ งเสพยาบ า ซึ่ง ถ าพนั กงาน
สอบสวนสอบถามเองเด็กอาจจะไมตอบเพราะเด็กไมทราบสาเหตุวาทําไมเด็กจึงไดกระทําความ
ผิดขึ้น โดยในกรณีนี้ก็ใหพนักงานสอบสวนชวยพิมพลงไปในคําใหการถึงสาเหตุที่ทําใหเด็กกระทํา
ความผิดเพื่อใหไดรายละเอียดในการพิจารณาคดีของศาลเพื่อใชดุลพินิจในการลงโทษเด็กเพื่อให
เหมาะสมตอไป
ในสวนของเด็กที่เปนผูเสียหายนั้นกรณีที่เด็กถูกขมขืนกระทําชําเรานั้นเห็นวาการ
ใชวิธีการตามกฎหมายฉบับนี้มีความจําเปนมากเพราะบางครั้งเด็กที่เปนผูเสียหายไมกลาพูดกับ
พนักงานสอบสวนที่เปนผูชายโดยพนักงานสอบสวนอาจจะใชคําพูดอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหได
รายละเอียดที่ชัดเจนในการดําเนินคดีกับผูตองหา แตการใชคําพูดดังกลาวอาจจะทําใหเด็กเกิด
ความอายจึงไมกลาพูดโดยในกรณีนี้นักจิตวิทยาจะเขาไปชวยเหลือในการใชคําพูดและใชวิธีการ
ทางดานจิตวิทยามาสอบถามปากคําเด็กโดยในกรณีนี้นางสาวขวัญหทัยไดมีประสบการณโดยมี
คดีหนึ่งเด็กผูหญิงอายุ 8 ปไดถูกเด็กชายอายุ 15 ปขมขืนและมีเด็กอายุ 5 ปเปนพยานผูเห็นเหตุ
การณ ซึ่งในคดีดังกลาวเมื่อพนักงานสอบสวนถามเด็กก็ไมคอยพูดดังนั้นในฐานะนักจิตวิทยาก็
ไปชวยเหลือในการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ซึ่งในตอนแรกเด็กก็ไมคอยพูดโดยในกรณีที่เด็ก
อายุนอยๆก็ตองใชคําถามนําบางเพราะเด็กจะจําเหตุการณอะไรไมคอยไดแมระยะเวลาจะผานมา
ไมนานนัก
ซึ่งเมื่อเราคอยๆถามเขาโดยใชคําพูดที่นุมนวลเด็กก็จะเริ่มพูดออกมาและจะเริ่ม
นึกเหตุการณออกแตก็ตองใชความอดทนอยางมากเพราะเด็กจะมีอาการหงุดหงิด ซึ่งในคดีนี้
เด็กอายุ 8 ปจะเลาเหตุการณไดมากกวาแตการใชคําพูดก็ตองเหมาะสมกับวัยดวยเพราะศัพทบาง
คําเด็กไมเขาใจเชนสําเร็จความใคร
คําวาอวัยวะเพศหมายความวาอยางไรเด็กเพียงแตรู
เพียงวาอวัยวะสวนนั้นเรียกวาอะไรเทานั้นซึ่งในฐานะนักจิตวิทยาก็ตองคอยๆอธิบายใหเด็กเขาใจ
เพื่อใหเด็กใหการตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งในจุดนี้ไดสามารถชวยเหลือพนักงานสอบสวน
ไดมากและเปนผลดีตอรูปคดี
ซึ่งหากญาติพี่นองของนางสาวขวัญหทัยเปนผูเสียหายหรือผูตองหาไดรับการ
สอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้จะรูสึกวาไดรับการคุมครองจากกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นโดยรูสึก
วาจะไดรับการคุมครองดูแลจากบุคลากรที่เขามารวมในการสอบสวน
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นางสาวขวัญหทัยมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวการใชกับเด็ก
ในทุกฐานะไมวาจะเปนผูเสียหาย พยาน ผูตองหานั้นเปนสิ่งที่ดีเพราะจะทําใหรูถึงสาเหตุที่เด็กที่
เปนผูเสียหายหรือผูตองหานั้นเกิดจากสาเหตุใด เพราะบางกรณีที่เด็กที่ตกเปนผูเสียหายนั้นก็
เนื่องมาจากการเลี้ยงดูเพราะบางครอบครัวทอดทิ้งเด็กมิไดดูแลเอาใจเทาที่ควรทําใหเด็กมีโอกาส
ที่ตกเปนเหยื่อไดงายสําหรับผูตองหาทําใหสามารถวิเคราะห็ไดวาเด็กคนนั้นตกเปนผูตองหามา
จากสาเหตุ ใ ดเพื่ อ จะได มี ก ระบวนการแก ไ ขเพื่ อ ให ก ลั บ มาเป น พลเมื อ งดี ข องสั ง คมต อ ไป
แตในสภาพความเปนจริงแลวบางคดีเชนคดีที่เด็กเสพยาบาและเด็กคนนั้นไดกระทําความผิดซ้ํา
คือเห็นหนาก็จําได
บางครั้งนักจิตวิทยาก็ไมไดพูดอะไรมากนักเพราะจากการสอบสวนครั้ง
แรกก็รูปญหาอยูแลวแตในประเทศไทยก็ยังขาดกระบวนการแกไขปญหาที่เปนระบบที่ตอเนื่องโดย
ในคดีดังกลาวก็เพียงแตมาใหครบองคประกอบตามกฎหมายเทานั้น ซึ่งในสวนของคดีที่เด็กเสพยา
เสพติดนั้นควรจะมีกระบวนการบําบัดฟนฟูที่เปนกระบวนการโดยอาจจะไมตองใชนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะหมาในสวนการสอบสวนในชั้นนี้เพราะอาจทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรไปเสีย
เปลาๆควรที่จะใหเด็กเขาไปในสถานบําบัดฟนฟูและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขาไป
ชวยเหลือเด็กในสวนนั้นโดยตรงจะไดผลมากกวา
นางสาวขวั ญหทัยมีความเห็ นวาถึ งแมวาการบัง คับใชก ฎหมายดั ง กล าวจะมี
ขอกําหนดที่เพิ่มมากกวาเดิมและเปนภาระตอบุคลากรทุกฝายที่จะตองปฏิบัติหนาที่เพิ่มากขึ้นแต
หากคํานึงถึงประโยชนของเด็กที่จะไดรับแลวก็มีความคุมคาเพราะเด็กจะไดรับการดูแลดานตางๆ
จากบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานมาชวยเหลือเด็กในการใหปากคําและจะไดรับ
ความเปนจริงมากที่สุดเพื่อใชเปนขอมูลในการชวยเหลือเด็กในทุกดานตอไป
ผูใหขาวสําคัญเห็นวาผลที่ไดจาการสอบสวนจากวิธีการสอบสวนตามกฎหมาย
ฉบับนี้จะมีคุณภาพมากกวาเดิมเพราะมีบุคลากรหลายฝายที่มีความชํานาญเฉพาะดานเขามา
ชวยเหลือเด็กและชวยเหลือพนักงานสอบสวนซึ่งแตเดิมมีเพียงพนักงานสอบสวนเทานั้นที่ทําการ
สอบสวน
ซึ่งจะสามารถคนหาความจริงไดมากกวาเดิมและจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ
มากขึ้นดวยเนื่องจากมีบุคลากรหลายฝายเปนพยานในการสอบสวน
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นางสาวขวั ญ หทั ย เห็ น ว า หากมี หนวยงานที่ รับผิดชอบในการดําเนินการตาม
กฎหมายฉบับนี้ก็นาจะมีผลดีเพราะการทํางานของบุคลากรแตละฝายจะเปนทีมสหวิชาชีพที่มา
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ช ว ยเหลื อ เด็ ก อย า งเป น กระบวนการและจะมี ค วามชํานาญเฉพาะด านมากขึ้ นซึ่ งถ าทําได จะ
สามารถแกไขปญหาขอขัดของที่เปนอยูในปจจุบันไดมาก
นางสาวขวั ญ หทั ย ต อ งการการสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการเบิ ก จ า ยค า ตอบแทนให
รวดเร็วและครบถวนโดยเสนอแนะวาการเบิกจายควรทําเปนรายเดือนและเบิกใหไดรับครบถวน
เพราะการปฏิบัติหนาที่ของนักจิตวิทยาตองเดินทางไปที่สถานีตํารวจเองไมมีรถรับสงแตอยางใดมี
คาใชจายในการเดินทางมาก
นางสาวขวัญหทัยมีขอเสนอแนะวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับดังกลาว
ควรที่จะคุมครองกลุมผูหญิงที่เปนผูเสียหายในคดีขมขืนกระทําชําเราดวยเพราะโดยสภาพจิตใจ
ผูหญิงที่ถูกขมขืนนั้นคงจะไมแตกตางอะไรกับเด็กก็ตองการนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหมา
ชวยเหลือในการใหปากคําเชนเดียวกัน
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 7
ชื่อ นางสาวบุญเอิบ (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ตําแหนงพนักงานอัยการจังหวัดประจํากรมชั้น 4 สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานอัยการสูงสุดเพศหญิง อายุ 45 ป ยังโสด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
นิติศาสตร และเนติบัณฑิตไทย นางสาวบุญเอิบรับราชการเปนพนักงานอัยการมาเปนระยะเวลา
นาน 15 ปเศษและตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขารวมในการสอบสวนเด็กมาประมาณ
30 คดีโดยเขารวมในการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะผูตองหามากที่สุด รองลงมาในฐานะ
พยานและที่นอยที่สุดในฐานะผูเสียหายและตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทําการ
สอบสวนเด็กในกลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหายมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือในกลุมของเด็กที่ไดกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา) โดยผิดกฎหมายฐานครอบครองยาเสพติดให
โทษประเภท 1(ยาบา) โดยผิดกฎหมาย ฐานจําหนายยาเสพติดใหโทษโดยผิดกฎหมาย และ
อันดับที่ 2 คือกลุมคดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือเพศโดยเปนคดีที่เด็กถูกทํารายรางกายหรือคดีที่เด็ก
ทํารายรางกายซึ่งกันและกันอันดับ 3 คือกลุมคดีประทุษรายตอทรัพยที่พบเปนคดีที่เด็กตกเปน
ผูตองหาในคดีลักทรัพยโดยเด็กคนดังกลาวไดไปลักเอาเงินของมารดาตัวเองหลายครั้งจนมารดา
ตองใหเจาหนาที่ตํารวจจับกุมตัวเพื่อดัดนิสัย อันดับที่ 4 คือกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
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เปนคดีที่เด็กไดตกเปนผูตองหารวมกันฆาอื่นและมีเด็กเปนพยานผูเห็นเหตุการณในคดีดังกลาว
ดวย สวนกลุมคดีที่นาสนใจยังไมมีประสบการณในการสอบสวนเด็กในกลุมคดีนี้แตอยางใด
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางสาวบุ ญ เอิ บ มี ค วามเห็ น ว า วิ ธี ก ารสอบสวนตามกฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง ไม
เหมาะสมที่จะนํามาใชกับประเทศไทยเพราะเมื่อเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวยังขาด
การเตรียมความพรอมที่ดี เชนสถานที่ที่ใชในการสอบสวนตามสถานีตํารวจตางๆ ยังไมพรอมโดย
การจัดสถานที่ยังไมเปนสวนสัดตามขอกําหนดของกฎหมาย อุปกรณเชนเครื่องถายวีดีโอยังเปน
วีดีโอแบบพกพาโดยมิไดใชระบบแบบวงจรปดตามแบบตัวอยางที่ตางประเทศใชแตอยางใด และ
บุคลากรทางดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหไมเพียงพอ
ประกอบกับการบังคับใช
กฎหมายฉบับ ดังกลาวมีขอบเขตกวางมากเกินไป โดยครอบคลุมถึงเด็กทุกฐานะและคดีเกือบ
ทุกประเภท ซึ่งเปนภาระตอแกผูปฏิบัติงานที่มีภาระในการปฏิบัติงานในหนาที่ปกติมากเกินไป โดย
การบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรใชเฉพาะคดีบางประเภทที่มีความรุนแรงและกระทบกระเทือน
จิตใจกับเด็ก สําหรับคดีบางประเภทเชนคดีทํารายรางกายซึ่งกันและกัน คดีเสพยาเสพติดใหโทษ
หรือครอบครองยาเสพติดใหโทษ
นาจะไปใชกระบวนการอื่นมิใชเขามาสูกระบวนการตาม
กฎหมายนี้ เนื่องจากคดีประเภทดังกลาวมีจํานวนมากและกระบวนการตามกฎหมายฉบับนี้ก็นา
จะไมมีผลดีกับเด็กที่ไดกระทําความผิดตามประเภทคดีดังกลาว ประกอบกับเมื่อพนักงานอัยการ
เขาไปรวมในการสอบสวนก็มิไดไปชวยเหลืออะไรมากนัก สวนมากก็ไปนั่งฟงเฉยๆ เพราะคดี
ดังกลาวมีแบบแผนในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยชัดเจนอยูแลว มีความรูสึกวาเปน
การเสียเวลาในหนาที่ปกติมากวาที่เด็กจะไดรับประโยชน ซึ่งกรณีที่เด็กกระทําความผิดประเภท
ดั ง กล า วควรจะมี ก ระบวนการที่ เ รียกวาการประชุม กลุมครอบครั วเพื่ อใช ในการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของเด็กใหกลับมาเปนคนดีของสังคม โดยควรจะมีกระบวนการในการประชุมรวมกันทั้ง
ฝายเจาหนาที่ตํารวจ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาและผูปกครองเด็ก มาประชุมกันเพื่อ
บําบัดรักษาเด็กคนนั้นและรวมตลอดถึงการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเด็กกระทําความผิด โดยเปน
การรวมมือในดานสังคมสงเคราะหและควรจะมีศูนยในการบําบัดกับเด็กที่ติดยาเสพติดโดยเฉพาะ
เพื่อเปนการแกปญหาโดยตรงในสภาวะการณที่ยาเสพติดใหระบาดอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่ง
วิธีการดังกลาวในตางประเทศ เชนประเทศนิวซีแลนดใชไดผลมาแลว และเนื่องจากระบบของ
ประเทศไทยเมื่อไดสอบสวนเด็กที่กระทําความผิดแลวก็ตองสงตัวไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็ก
ซึ่งการที่เด็กประเภทคดีเหลานี้เขาไปอยูในสถานพิจและคุมครองเด็กก็ไมแนใจวาจะมีผลดีหรือไม
เพราะเด็กจะเขาไปอยูรวมกันทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นมาโดยเด็กที่เขาไปอยูกอนตามศัพท
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เรียกวาลูกพี่ที่อยูในสถานพินิจอาจจะสอนวิธีการกระทําความผิดที่รุนแรงขึ้นก็ได ซึ่งควรที่จะกลับ
มาทบทวนวิธีการปฏิบัติตอเด็กที่เปนผูตองหาคดีดังกลาวขางตนเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดกับเด็ก
กลุมนี้
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้มีความ
รูสึกทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้
โดยในสวนที่เห็นดวยในกรณีที่
กฎหมายฉบับดังกลาวใชกับคดีที่มีความรุนแรงกระทบกระเทือนจิตใจสําหรับเด็ก เชนคดีที่เด็กเปน
ผูเสียหายในคดีที่ถูกขมขืน หรือถูกทารุณกรรมจากผูใหญ สําหรับคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เชนเสพยาเสพติดใหโทษประเภท
1(ยาบา)โดยผิดกฎหมายหรือครอบครองยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 1 (ยาบา)โดยผิดกฎหมาย หรือคดีที่เด็กทํารายรางกายซึ่งกันและกันเล็กนอยก็ไมเห็นดวย
ที่จะมาใชวิธีการตามกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากมีความรูสึกวาเด็กจะไมไดรับประโยชนอะไรมากนัก
ในการที่พนักงานอัยการไดเขาไปรวมในการสอบสวน
ซึ่งควรจะมีวิธีการอื่นในการบําบัดหรือ
สงเคราะหเด็กกลุมนี้
ซึ่งหากญาติพี่นองของนางสาวบุญเอิบเปนผูเสียหายหรือผูตองหาไดรับการสอบสวน
ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีความรูสึกสบายใจมากขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรหลายฝายคือพนักงาน
อัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ ผูที่เด็กรองขอ เชนบิดามารดา หรือผูปก
ครองเขามารวมในการสอบสวน ซึ่งนาจะดีกวาที่จะใหพนักงานสอบสวนแตเพียงผูเดียวเปนผูทํา
การสอบสวนเด็ก ซึ่งจากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามสถานีตํารวจตาง ๆ
ในเขตนครบาลเมื่อมีการบังคับใชตามกฎหมายฉบับนี้ พนักงานสอบสวนจะใชคําพูดกับเด็กที่นุม
นวลขึ้น และในกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหาจะเปนสิ่งที่ประกันไดวาการสอบสวนจะเปนไปดวยความ
ถูกตองโดยจะไมมีกรณีการบังคับหรือขมขูเพื่อใหเด็กใหการแตอยางใด เนื่องจากมีบุคลากรหลาย
ฝายเขามาดูแลเด็กดังกลาว โดยในสวนของพนักงานอัยการจะมาชวยเหลือพนักงานสอบสวนวามี
การแจงขอกลาวหาครบถวนหรือไม
พนักงานสอบสวนมีการถามขอเท็จจริงในประเด็นแหงคดี
ครบถวนหรือไม เพื่อมิใหเด็กตองถูกนําตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะทําใหเด็กไดรับการกระทบ
กระเทือนจิตใจซ้ําแลวซ้ําอีก และในสวนของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็จะมาชวยเหลือ
พนักงานสอบสวนในการขัดเกลาคําถามของพนักงานสอบสวนให นุมนวลเหมาะสมกับเด็กแต
ละเพศและวั ย เพื่ อ ให เ ด็ ก เกิ ด ความสบายใจเพื่ อที่ ก ารให ป ากคําของเด็ ก มี ค วามเป น จริ ง และ
ครบถวนมากที่สุดสําหรับในสวนของทนายความก็จะมาชวยดูแลเด็กในกรณี่ที่ตกเปนผูตองหาใน
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ดานสิทธิตามกฎหมายตางๆ สําหรับบุคคลที่เด็กรองขอ เชนบิดามารดาหรือ ผูปกครอง อาจารย
ก็จะมาชวยสรางความอบอุนใจใหแกเด็ก
นางสาวบุญเอิบมีความเห็นวาวิธีการสอบสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้จะทําให
เกิดความคุมครองในดานสิทธิเด็กมากขึ้น โดยเขามาคุมครองกระบวนการยุติธรรมตั้งแตชั้นตนขั้น
คือขั้นการสอบสวน
นางสาวบุญเอิบมีความเห็นวาหากปฏิบัติตามวิธีการดังกลาวอยูโดยมิไดมีการ
แบงแยกประเภทคดี ที่เหมาะสมก็นาจะไมมีความคุมกับประโยชนที่เด็กจะไดรับ
นางสาวบุญเอิบมีความเห็นวาขอความในกฎหมายฉบับดังกลาวยังไมมีความ
ชัดเจนยากแกการตีความหมายเชน คําวากรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง มีขอบเขตแคไหนอยางไร ซึ่ง
ยังไมมีขอกําหนดที่แนนอนยังตองใชดุลยพินิจในการตีความหมาย ซึ่งอาจจะมีผลตอเนื่องหรือ
ขอโตแยงในอนาคตไดวาการสอบสวนจะชอบตามกฎหมายหรือไมหากบุคคลในบุคคลหนึ่งไมได
มารวมในการสอบสวนและอางเหตุดังกลาว
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นางสาวบุญเอิบเห็นดวยที่แตละหนวยงานจะมีหนวยงานโดยเฉพาะมารับผิด
ชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อจะทําใหการประสานงานเปนไปดวยความราบรื่นและ
การทํางานของบุคลากรแตละหนวยก็จะไดมีลักษณะที่เปนทีมสหวิชาชีพโดยแทจริง เพื่อที่จะไดติด
ตามชวยเหลือเด็กไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพราะในปจจุบันเมื่อตางคนตางมาทําหนาที่ก็
มิไดมีการติดตามวาเด็กคนนั้นจะเปนอยางไรตอไป
ไดรับการชวยเหลือทางกระบวนการสังคม
สงเคราะหหรือทางดานกฎหมายอยางไรอีกหรือไม หากมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงก็จะมีการ
ติดตามเพื่อชวยเหลือเด็กไดอยางตอเนื่อง จะเปนประโยชนสําหรับเด็กอยางแทจริง
นางสาวบุญเอิบตองการใหรัฐสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เชนงบประมาณในการ
จัดทําหองการสอบสวนเพื่อใหเปนสวนสัดตามกฎหมาย การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณใหเพียงพอ
และควรมีการจัดการฝกอบรมวิธีการทํางานรวมกันใหมากขึ้นเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
นางสาวบุญเอิบมีความเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวควรที่จะปรับปรุงแกไขใน
สวนกรณีที่เด็กไดกระทําความผิดในเรื่องยาเสพติดหรือคดีทํารายรางการเล็กนอยควรจะใชวิธีการ
อื่นเชนวิธีการประชุมกลุมครอบครัวในการบําบัดเด็กกลุมนี้มิควรมาใชกระบวนการสอบสวนตาม
กฎหมายฉบับนี้
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สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 8
ชื่อ นางอัมพร (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ตําแหนงพนักงานอัยการจังหวัดประจํากรมชั้น 4 สํานักงานอัยการสูงสุด เพศ
หญิง อายุ 40 ป สมรสแลว มีบุตรจํานวน 2 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
นิติศาสตร และเนติบัณฑิตไทย นางอัมพรรับราชการเปนพนักงานอัยการมาเปนระยะเวลานาน
11 ปและตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขารวมในการสอบสวนเด็กมาประมาณ 40 คดี
โดยเขารวมในการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะผูตองหามากที่สุด รองลงมาในฐานะผูเสียหาย
และที่นอยที่สุดในฐานะพยานและตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทําการสอบสวนเด็ก
ในกลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหายมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือในกลุมของเด็กที่ไดกระทําความผิดฐานเสพ
ยาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา) โดยผิดกฎหมาย ฐานครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภท 1
(ยาบา) โดยผิดกฎหมาย ฐานจําหนายยาเสพติดใหโทษโดยผิดกฎหมาย และอันดับที่ 2 คือกลุม
คดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือเพศโดยเปนคดีที่เด็กถูกทํารายรางกายหรือคดีที่เด็กทํารายรางกายซึ่ง
กันและกัน
อันดับ 3 คือกลุมคดีประทุษรายตอทรัพยที่พบเปนคดีที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดี
ลักทรัพยนายจาง ลักรถจักรยานยนต อันดับที่ 4 คือกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญเปนคดีที่
เด็กไดตกเปนผูตองหา เชนคดีที่เด็กไดรวมกันปลนทรัพยผูขับขี่รถยนตแท็กซี่
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางอัมพรมีความเห็นวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้
หากคํานึกถึง
ประโยชนที่เด็กจะไดรับแลวก็คิดวานาจะถึงเวลาที่จะมาใชกับประเทศไทย แตตามสถาพความเปน
จริงรัฐไดออกกฎหมายดังกลาวมาเพื่อคุมครองเด็กเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
แหงสหประชาชาติ แตไมไดเตรียมความพรอมดานตางๆ ในการบังคับใชกฎหมายที่ดีเทาที่ควร
โดยยังขาดงบประมาณในการดําเนินการดานการจัดเตรียมสถานที่สอบสวนปากคําที่เปนสวนสัด
และอุปกรณที่เกี่ยวของ เชนกลองถายวีดีโอ หรือมวนวีดีโอ ไมเพียงพอ บุคลากรที่เกี่ยวของในการ
บังคับใชกฎหมายไมเพียงพอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสวนของนักสังคมสงเคราะหและ
นักจิตวิทยา ไมเพียงพอกับประมาณงาน ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานรวมกัน และแตละหนวยงาน
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ไมมีการประสานงานกันที่ดีเทาที่ควร ซึ่งในระยะเริ่มการบังคับใชกฎหมายมีปญหาในการทํางาน
มากพอสมควร
นางอัมพรเห็นวาขอความในกฎหมายฉบับนี้ยังมีขอความที่ไมชัดเจนยากแกการตี
ความหมายอยูบาง เชนคําวา กรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง มีขอบเขตอยางไร ซึ่งเปนเรื่องการใช
ดุลยพินิจ ซึ่งบุคลากรแตละหนวยงานมีมาตรฐานในการตีความหมายไมเหมือนกัน ซึ่งอาจเปน
ปญหาในการปฏิบัติได และกรณีที่เด็กเปนผูตองหานั้น กฎหมายกําหนดวาเด็กอายุไมเกิน 18 ป
ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหา ซึ่งในกรณีที่ไปกําหนดโดยใหนับแตวันแจงขอกลาวหา
นั้น อาจจะมีความลักลั่นกันและเปนชองวางของกฎหมายได เชนกรณีที่เด็กจํานวนหลายคนไดไป
กอคดีเดียวกัน แตพนักงานสอบสวนไดเรียกเด็กแตละคนมาแจงขอกลาวหาไมพรอมกัน เด็กบาง
คนที่ไดรับการแจงขอกลาวหาในขณะที่อายุไมเกิน 18 ป ก็จะไดรับการสอบสวนตามวิธีการของ
กฎหมายนี้ แตเด็กบางคนพนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหาเมื่ออายุเกิน 18 ปก็ไมไดรับการ
สอบสวนตามวิธีการของกฎหมายฉบับนี้แตอยางใด ซึ่งประเด็นดังกลาวนี้ควรกลับไปพิจารณาวา
ควรจะไปนับในวันที่กระทําความผิดหรือไม
จะไดไมมีความแตกตางกันในวิธีการสอบสวนแต
อยางใด
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้นาง
อัมพรมีความรูสึกวาทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ โดยในสวนที่เห็น
ดวยในกรณีที่กฎหมายฉบับดังกลาวนาจะใชคุมครองในคดีบางประเภทที่มีความรุนแรงเชนคดี
อุกฉกรรจ หรือคดีที่เด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ และคดีที่เด็กไดรับการกระทบกระเทือนจิตใจอยาง
รุนแรง และในสวนที่ไมเห็นดวย คือในการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมควรที่จะบังคับใชใน
กรณีที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดียาเสพติดเชน เสพยาบา ครอบครองยาบาเพื่อเสพ โดยเห็นวานา
จะใชวิธีการอื่นมากกวา เชนการนําเด็กไปบําบัดรักษา
ซึ่งหากญาติพี่นองของนางอัมพรเปนผูเสียหายหรือผูตองหาไดรับการสอบสวน
ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีความรูสึกที่ดี
เนื่องจากมีบุคลากรหลายฝายคือพนักงานอัยการ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ ผูที่เด็กรองขอ เชนบิดามารดา หรือผูปกครองเขา
มารวมในการสอบสวน แตอยางไรก็ตามบุคลากรดังกลาวที่เขามารวมในการสอบสวนนั้นตองมี
จิตสํานึกในการมาชวยเหลือคุมครองเด็ก แตถามาตามหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น โดย
ไมมีจิตใจที่จะมาชวยเหลือเด็ก ญาติพี่นองที่เปนเด็กดังกลาวก็จะไมไดรับประโยชนแตอยางใด
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นางอัมพรมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรจะใชกับเด็กทุกฐานะ
ไมวาจะเปนผูเสียหาย พยาน หรือแมกระทั่งผูตองหา เนื่องจากถึงแมเด็กจะอยูในฐานะใดก็ควรได
รับการคุมครองโดยคํานึงถึงสิทธิเด็กเปนหลัก
แตการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรจะเลือก
ประเภทคดี มิควรใชกับคดีทุกประเภท เนื่องจากคดีบางประเภทเมื่อใชกระบวนการสอบสวนตาม
วิธีการนี้ อาจจะไมมีประโยชนอะไรมากนัก เชนคดีที่เด็กเสพยาเสพติด หรือครองครองยาเสพติด
เพื่อเสพ ควรที่จะใชวิธีการอื่น โดยควรมองวาเด็กเปนผูปวย ควรจะหาวิธีการบําบัดรักษาเพื่อให
เด็กกลับมาเปนคนดี ไมควรใหเด็กเขามาสูกระบวนการนี้นาจะมีผลดีมากกวา
นางอั ม พรเห็ น ว า คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากวิ ธี ก ารสอบสวนตามกฎหมายฉบั บนี้ จ ะมี
คุณภาพมากกวาวิธีการสอบสวนแบบเดิมที่ใหพนักงานสอบสวนสอบสวนปากคําเด็กแตเพียง
ผูเดียวนั้นก็ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของบุคลากรผูที่มาปฏิบัติงานวาจะมีจิตสํานึกในการคุมครองเด็ก
ตามกฎหมายฉบับดังกลาวนี้มากนอยเทาใด หากมาปฏิบัติหนาที่โดยขาดจิตสํานึกในการคุมครอง
เด็กแลว ก็รับประกันไมไดวาคุณภาพที่ไดจะดีกวาเดิมหรือไม
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นางอัมพรตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในดานงบประมาณเพื่อใชในการ
ปรับปรุงในดานสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช คาตอบแทน และการจัดสัมนาเชิงวิชาการ
และการจัดการฝกอบรมบุคลากร เพื่อปลุกจิตสํานึกในดานการคุมครองสิทธิเด็กดังกลาว
นางอั ม พรได เ สนอแนะว า หากจะต อ งการให มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเพื่ อ ให
สามารถปฏิบัติงานในการคุมครองสิทธิเด็กไดอยางดี
แตละหนวยงานควรที่จะมีหนวยงาน
โดยเฉพาะมาทําหนาที่ดังกลาวและสรรหาบุคลากรที่มีความตั้งใจที่จะมาทํางานเพื่อการคุมครอง
สิทธิเด็ก ซึ่งหากแตละหนวยงานสามารถจัดองคกรและสรรหาบุคลากรดังกลาว ประกอบกับรัฐให
ความสําคัญโดยจัดสรรงบประมาณมาใหอยางเพียงพอแลว เชื่อวาการบังคับใชกฎหมายฉบับ
ดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดโดยเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับเด็ก และบุคลากรผูปฏิบัติก็จะมี
ความตั้งใจทํางานเพื่อคุมครองเด็กอยางจริงจัง
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สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 9
ชื่อ นายภาณุมาศ (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ประกอบอาชีพทนายความ เพศชาย อายุ 37 ป สมรสแลว มีบุตรจํานวน 2 คน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร และเนติบัณฑิตไทย นายภาณุมาศได
ประกอบอาชีพเปนทนายความมาประมาณ 9 ป และตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขา
รวมในการสอบสวนเด็กมาประมาณ 35 คดีโดยเขารวมในการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะ
ผูตองหาและตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทําการสอบสวนเด็กในกลุมคดีที่รัฐเปน
ผูเสียหายมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือในกลุมของเด็กที่ไดกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษ
ประเภท1(ยาบา) โดยผิดกฎหมายฐานครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภท 1(ยาบา) โดยผิด
กฎหมายฐานจําหนายยาเสพติดใหโทษโดยผิดกฎหมาย และอันดับที่ 2 คือกลุมคดีเกี่ยวกับชีวิต
รางกายหรือเพศโดยเปนคดีที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดีทํารายรางกายและกระทําชําเราเด็กดวย
กัน อันดับ 3 คือกลุมคดีประทุษรายตอทรัพยที่พบเปนคดีที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดีลักทรัพย เชน
เด็กตกเปนผูตองหาในคดีลักทรัพยในรานมินิมารทและวิ่งราวทรัพย อันดับที่ 4 คือกลุมคดี
อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญเปนคดีที่เด็กไดตกเปนผูตองหารวมกันปลนทรัพยโดยใชอาวุธมีดเปน
เครื่องมือในการกระทําความผิด
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นายภาณุมาศเห็นวาการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวมีปญหาและอุปสรรคอยู
บาง เชนสถานที่ที่ใชในการสอบสวนบางสถานีตํารวจยังไมพรอม โดยการจัดหองยังไมเปนสวนสัด
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งอาจจะเปนเพราะพื้นที่ในสถานีตํารวจบางแหงมีพื้นที่ที่จํากัด และ
อุปกรณที่ใช เชนกลองวีดีโอ ก็ใชเครื่องถายวีดีโอแบบพกพา และจากการสอบถามพนักงานสอบ
สวนมวนถายวีดีโอบางครั้งไมเพียงพอตองซื้อเอง ซึ่งกรณีดังกลาวก็เปนภาระของพนักงานสอบ
สวน ซึ่งรัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหเพียงพอ และบุคลากรดานนักสังคมวิทยาและ
นักจิตวิทยามีไมเพียงพอตอปริมาณคดี บางครั้งทนายความตองไปนั่งรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง
จะไดเริ่มทําการสอบสวน เนื่องจากนักจิตวิทยาติดภารกิจในการรวมสอบสวนในคดีอื่น
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นายภาณุมาศมีความเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวยังมีขอความที่ยังไมชัดเจน
ยากแกการตีความหมายอยูบาง เชนคําวากรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งมีขอบเขตแคไหนอยางไร ซึ่ง
บุคลากรตองใชดุลยพินิจในการตีความหมายเอาเอง ซึ่งแตละฝายหรือแตละบุคคลก็มีดุลยพินิจไม
เหมือนกัน ซึ่งกฎหมายนาจะบัญญัติใหชัดเจนกวานี้เพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติของบุคลากร
ซึ่งกรณีดังกลาวอาจเปนปญหาในขอกฎหมายไดวา หากใชกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งเปนขออาง
ในการไมรอบุคลากรฝายหนึ่งฝายใดมารวมสอบสวนแลว หากเหตุผลไมดีเพียงพอจะทําใหการ
สอบสวนนั้นชอบตามกฎหมายหรือไม ซึ่งเชื่อวาอาจมีการหยิบยกเอาประเด็นดังกลาวมากลาวอาง
กันในชั้นศาลได
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้นาย
ภาณุมาศมีความรูสึกวาการสอบสวนในลักษณะนี้จะดีขึ้นกวาการสอบสวนแบบเดิมโดยสิ้นเชิง
เพราะมีบุคลากรหลายฝาย
คือมีทั้งพนักงานอัยการ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
ทนายความ และบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กมาเขารวมการสอบสวนดวย ซึ่งการสอบสวนใน
ลักษณะนี้
ไมใชการสอบสวนในแบบเดิมที่พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพียงผูเดียว
บรรยากาศไมเหมือนการสอบสวนแบบเดิมที่รูสึกวาเครงเครียด
แตการสอบสวนแบบใหมนี้มี
ลักษณะเปนการพูดคุยกันมากกวาไมนากลัว ซึ่งบุคลากรหลายฝายมาชวยกันคนหาความจริงที่
เกิดขึ้นจริง พรอมกับคนหาสาเหตุที่ทําใหเด็กกระทําความผิด ดังกลาวดวย โดยในบทบาทของ
ทนายความก็ไดเขาไปชวยดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ตกเปนผูตองหา ทนายความก็จะเขาไปชวย
ดู แ ลว า เจ า หน า ที่ ตํารวจตั้ ง ข อ กล า วหาเกิ น ความเป น จริ ง หรื อ ไม แ ละผู ต อ งหาได รั บ สิ ท ธิ ต าม
กฎหมายครบถวนหรือไม
ซึ่งหากญาติพี่นองหรือบุตรของนายภาณุมาศเปนผูเสียหายหรือผูตองหาที่ไดรับ
การสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีความรูสึกสบายใจ เนื่องจากมีความรูสึกวาภาครัฐไดจัดสง
บุคลากรในดานตางๆ เขามาดูแลคุมครองสิทธิของเด็กเปนอยางดี และเนื่องจากมีบุคลากรหลาย
ฝายเขามารวมสอบสวน
เจาหนาที่ตํารวจก็จะระมัดระวังในการใชคําพูดที่จะกระทบกระเทือน
จิตใจของเด็กมากขึ้น โดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหชวยดูแลเรื่องการใชคําพูดกับเด็ก
ใหออนโยน และมีพนักงานอัยการมาดูแลเรื่องประเด็นการสอบสวนไดครบถวน อีกทั้งมีผูที่เด็ก
รองขอมาดูแลใหกําลังใจเด็ก และมีทนายความมาดูแลเรื่องสิทธิเด็กตามกฎหมายในกรณีที่เด็กตก
เปนผูตองหาอีกดวย ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวาการสอบสวนจะมีความโปรงใสขึ้นกวาเดิม
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นายภาณุมาศคิดวาวิธีการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสม
แลวกับสถานการณปจจุบันของประเทศไทย
เพราะกฎหมายออกมาเพื่อมีเจตนารมณในการ
คุมครองสิทธิเด็ก โดยใหโอกาสเด็กกลับตัวเปนคนดีในสังคมมากกวาที่จะนําเด็กไปติดคุก
นายภาณุมาศมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรที่ใชกับเด็กทุก
ฐานะไมวาจะเปนฐานะผูเสียหาย พยาน และผูตองหา และใชบังคับกับทุกประเภทคดีนั้น
เหมาะสมแลว เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อคุมครองสิทธิเด็กในการสอบสวนรวมตลอดถึง
การเบิกความชั้นศาล ดังนั้นไมวาเด็กจะอยูในฐานะใดหรือกระทําผิดฐานใดก็เปนเด็กควรที่จะได
รับการคุมครองอยางเต็มที่
นายภาณุมาศมีความเห็นวาถึงแมวาการบังคับใชกฎหมายจะมีขอกําหนดที่เพิ่ม
เติมมากขึ้น ซึ่งทุกฝายตองปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น แตหากคํานึงถึงผลประโยชนที่เด็กจะไดรับแลวเห็น
วาคุมคาตอการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
นายภาณุมาศมีความเห็นวาผลการสอบสวนจากวิธีการสอบสวนตามกฎหมาย
ฉบับนี้มีคุณภาพมากกวาวิธีการสอบสวนแบบเดิมอยางแนนอน เนื่องจากมีบุคลากรหลายฝายที่มี
ความรูความสามารถตางกันเขามาชวยเหลือเด็กในการคนหาความจริง ประกอบกับมีวีดีโอถาย
เปนหลักฐาน ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวาการสอบสวนจะเปนไปดวยความโปรงใส ไมมีการบังคับ
ขูเข็ญเพื่อใหเด็กใหการแตอยางใด
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นายภาณุมาศเห็นดวยที่แตละหนวยงานจะมีหนวยงานโดยเฉพาะมารับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เชนสภาทนายความควรที่จะมีหนวยงานสําหรับทนายความที่
ใหความคุมครองสิทธิเด็กตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะไดมีความชํานาญเฉพาะดาน โดย
หนวยงานดังกลาวจะไดประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เปนหนวยเฉพาะเชนกันกับหนวยงาน
อื่นเพื่อพัฒนาในการคุมครองสิทธิเด็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
นายภาณุมาศตองการใหรัฐสนับสนุนในดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณที่
ยังขาดแคลน และปรับปรุงหองสอบสวนใหเปนสวนสัดตามที่กฎหมายกําหนด และใหสวัสดิการแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจะเปนขวัญและกําลังใจใหบุคลากรตางๆ ทํางานเพื่อ
การคุมครองสิทธิเด็กอยางเต็มใจ
นายภาณุมาศเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวควรปรับปรุงในสวนของกรณีที่เด็กตก
เปนผูตองหานั้น เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหมีทนายความมาชวยดูแลเด็กเพื่อใหไดรับสิทธิตาม
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กฎหมายใหครบถวนอยูแลว ก็ควรจะยกเวนพนักงานอัยการที่ปจจุบันมีงานประจําอยูมากไมตองมา
เขารวมสอบสวนก็ได ซึ่งอาจทําใหการปฏิบัติงานคลองตัวขึ้น
สัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญกรณีที่ 10
ชื่อ นางสาวพรพิตร (นามสมมติ)
ภูมิหลังของผูใหขาวสําคัญ
ประกอบอาชีพทนายความ เพศหญิง อายุ 31 ป โสด สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร นางสาวพรพิตรไดประกอบอาชีพเปนทนายความมาประมาณ 7 ป
และตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดเขารวมในการสอบสวนเด็กมาประมาณ 20 คดีโดยเขา
รวมในการสอบสวนปากคําเด็กในฐานะผูตองหา และตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดทํา
การสอบสวนเด็กในกลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหายมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือในกลุมของเด็กที่ไดกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา) โดยผิดกฎหมายฐานครอบครองยาเสพติดให
โทษประเภท 1(ยาบา) โดยผิดกฎหมาย ฐานจําหนายยาเสพติดใหโทษโดยผิดกฎหมาย และอันดับ
ที่ 2 คือกลุมคดีประทุษรายตอทรัพยที่พบเปนคดีที่เด็กตกเปนผูตองหาในคดีลักทรัพย เชนเด็กตก
เปนผูตองหาในคดีลักทรัพยในเคหสถาน วิ่งราวทรัพย และอันดับ 3 คือกลุมเกี่ยวกับชีวิตรางกาย
และเพศ เชนเด็กตกเปนผูตองหาทํารายรางกายซึ่งกันและกัน และอันดับที่ 4 คือกลุมคดีที่นาสนใจ
เชนเด็กรวมตัวเปนแกงคลักรถจักรยานยนต
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมาย
นางสาวพรพิตรมีความเห็นวาเมื่อกฎหมายดังกลาวออกมาแลว แตยังขาดความ
พรอมในดานตางๆ ที่จะนําไปสูการบังคับใชกฎหมายไดอยางไดผล ซึ่งจากประสบการณที่ไดเขาไป
รวมในการสอบสวน จะประสบปญหาบาง ประการแรก สถานที่ที่ใชในการสอบสวนยังไมได
มาตรฐาน ซึ่งตามหลักการ จะตองแบงเปน 2 หอง คือหองแรกเปนหองที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหอยูรวมกับเด็ก สวนหองที่สองเปนหองที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ
อยูรวมกันและมีการติดตอระหวางหองโดยใชระบบวีดีโอวงจรปด และมีหูฟงที่นักจิตวิทยาและ
นักสังคมสงเคราะหเพื่อพนักงานสอบสวนจะไดถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหผาน
ระบบวงจรปดดังกลาว ซึ่งสภาพความเปนจริงหองสอบสวนก็ยังเปนหองเดี่ยว โดยบุคลากรทุกฝาย
รุมสอบสวนเด็กซึ่งอาจจะผิดหลักการก็เปนได
ประการที่สองบุคลากรดานนักจิตวิทยาหรือ
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นักสังคมสงเคราะหไมเพียงพอกับปริมาณงาน
เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกลาวไดออกมาเพื่อ
คุมครองเด็กในทุกฐานะ และในปจจุบันเด็กที่ตกอยูในฐานะผูตองหาในคดียาเสพติดมีเปนจํานวน
มาก
ก็ตองใชบุคลากรดังกลาวเขารวมสอบสวนทุกกรณี โดยบางคดีตองรอนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะหเปนเวลาหลายชั่วโมงเพื่อทําการสอบสวนเด็กฐานเสพยาบา เนื่องจากตองไป
สอบสวนเด็กหลายสถานีตํารวจ
ประการที่สามยังขาดคูมือในการปฏิบัติงานรวมกันโดยตอง
กําหนด บทบาทหนาที่ใหชัดเจนวา บุคลากรแตละฝายนั้นมีหนาที่อยางไร และขึ้นตอนในการ
ดําเนินการสอบสวนเปนอยางไร ซึ่งในกรณีดังกลางนั้นถึงแมวากฎหมายจะออกมาเพื่อคุมครอง
สิทธิเด็กซึ่งเปนสิ่งที่ดี แตก็ควรเตรียมความพรอมใหมากกวานี้กอนที่จะออกกฎหมายมาเพื่อให
ปฏิบัติ
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
จากประสบการณที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้นางสาว
พรพิตรมีความรูสึกที่ดีเพราะกฎหมายไดออกมาคุมครองสิทธิเด็กในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีบุคลากร
หลายฝายคือมีทั้งพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทนายความ และบิดา
มารดาหรือผูปกครองของเด็กมาเขารวมการสอบสวนดวย โดยยังผลใหเด็กที่ตกเปนผูตองหากลาที่
จะพูดความจริงมากขึ้น และเจาหนาที่ตํารวจเองก็จะมีความระมัดระวังในการใชคําพูดที่กระทบ
กระเทือนจิตใจของเด็ก โดยในสวนของทนายความก็ชวยดูแลดานสิทธิเด็กตามกฎหมาย วาเด็กได
รับการแจงขอกลาวหาถูกตองตามความขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม และบางคดีเด็กไดกระทําความ
ผิดโดยไมตั้งใจก็มาคนหาสาเหตุวาทําไมเด็กถึงกระทําความผิด
ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุทาง
ครอบครัวก็เปนได ซึ่งในสวนนี้นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาจะไดเขาไปชวยเหลือเด็กอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งวิธีการสอบสวนในลักษณะนี้เปนวิธีการสอบสวนที่เหมาะสมที่นํามาใชกับเด็กเปนอยางยิ่ง
ซึ่ ง หากญาติ พี่ น อ งของนางสาวพรพิ ต รเป น ผู เ สี ย หายหรื อ ผู ต อ งหาที่ไดรับ การ
สอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีความรูสึกที่ดี อุนใจ เนื่องจากมีบุคลากรในดานตางๆ ที่มีความ
รูความสามารถเฉพาะดานในลักษณะทีมวิชาชีพเขามาดูแลเด็กตั้งแตตนธารของกระบวนการ
ยุติธรรมคือการสอบสวนปากคําเพื่อคนหาความจริงที่เกิดขึ้น
แตบุคลากรที่เขามารวมในการ
สอบสวนตองมาปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกที่เขามาชวยเหลือเด็กจริงๆ
มิใชมาทําตามหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดเทานั้น ซึ่งจะไมเกิดประโยชนอะไรมากนัก
นางสาวพรพิตรมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวควรที่ใชกับเด็กทุก
ฐานะไมวาจะเปนฐานะผูเสียหาย พยาน และผูตองหา และใชบังคับกับทุกประเภทคดีนั้น
เหมาะสมแลว เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อคุมครองสิทธิเด็กในการสอบสวนรวมตลอดถึง
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การเบิกความชั้นศาล ดังนั้นไมวาเด็กจะอยูในฐานะใดหรือกระทําผิดฐานใดก็เปนเด็กควรที่จะได
รับการคุมครองอยางเต็มที่ แตรัฐตองสนับสนุนในดานงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอเพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นางสาวพรพิตรมีความเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวยังมีขอความที่ยังไมชัดเจน
ยากแกการตีความหมายอยูบาง เชนคําวาตั้งรังเกียจ กรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งมีขอบเขตแคไหน
อยางไร ซึ่งถอยคําดังกลาวไมมีคํานิยามไววาหมายความวาอยางไร ซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองใช
ดุลยพินิจเอง ซึ่งเปนการหมิ่นเหมวาการตีความนั้นถูกตองหรือไม
นางสาวพรพิตรเห็นวาการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ไมนาจะมีผลทางสถิติ
คดีในดานของผูเสียหายที่จะเขามาแจงความรองทุกขแตอยางใด แตอาจจะมีผลในดานสถิติการ
จับกุมผูตองหา หรือการสอบสวนปากคําพยานก็เปนได เนื่องจากเมื่อมีการบังคับใชกฎหมายฉบับ
ดังกลาวนี้ เจาหนาที่ตํารวจไมมีความพรอมในดานตางๆ ซึ่งอาจจะใชวิธีการอื่นในการปรามเด็กที่
กระทําความผิด สวนกรณีของพยานนั้น หากคดีดังกลาวมีพยานคูหลายคนพนักงานสอบสวนอาจ
จะใชวิธีการสอบสวนพยานที่เปนผูใหญและตัดพยานเด็กออกจากสํานวนการสอบสวนก็เปนได
เนื่องจากถาดําเนินการสอบสวนพยานที่เปนเด็กก็ตองใชวิธีการสอบสวนแบบนี้ ซึ่งอาจจะเห็นวา
เปนภาระยุงยาก และมีพยานอื่นที่จะใหการอยูแลว
นางสาวพรพิตรมีความเห็นวาผลการสอบสวนจากวิธีการสอบสวนตามกฎหมาย
ฉบับนี้มีคุณภาพมากกวาวิธีการสอบสวนแบบเดิมอยางแนนอน ถาบุคลากรตางๆ มีความพรอม
และมีจิตสํานึกที่จะเขามาชวยเหลือเด็กอยางจริงใจ
มิใชมาทําหนาที่เพียงใหครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนดเทานั้น ซึ่งจะไมมีประโยชนมากเทาใดนัก
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นางสาวพรพิตรเห็นดวยที่แตละหนวยงานจะมีหนวยงานโดยเฉพาะมารับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เชนสภาทนายความควรที่จะมีหนวยงานสําหรับทนายความที่
ใหความคุมครองสิทธิเด็กตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา
และสงทนายความเขาไปอบรมรวมกับ
บุคลากรฝายอื่นในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ใหเปนแนวทางเดียวกัน และเพื่อประโยชนในการ
ประสานความรวมมือระหวางกันดวย
นางสาวพรพิ ต รต อ งการให รั ฐ มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการคุ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก
สนับสนุนในดานงบประมาณในการปรับปรุงหองสอบสวนใหไดมาตรฐานสากล จัดซื้ออุปกรณที่
เพียงพอ เพิ่มบุคลากรที่ยังขาดแคลนใหเพียงพอกับปริมาณคดี และดูแลสวัสดิการแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน
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นางสาวพรพิตรเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวไดใชมาเปนระยะเวลาพอสมควร
แลว หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติวาการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาว
มีประสิทธิภาพหรือไม มีขอดีอยางไร มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางไร เพื่อหา
หนทางการแกไขปญหาดังกลาวใหตรงประเด็น ทั้งนี้ตองคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับในการ
คุมครองและความเปนไปไดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานควบคูไปดวย
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บทที่ 5
การพิสูจนสมมติฐานและอภิปรายผลการวิจัย
ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการพิสูจนสมมติฐานในแตละขอซึ่งเปนผลการวิจัยที่ได
จากแบบสอบถาม โดยในสวนนี้จะนําเสนอใน 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้
1.การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
2.การหาคาไคสแควร (Chi-Square Test) เพื่อใชดูคาแหงความเปนอิสระระหวางตัว
แปร 2 ตัว และไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Test of Significant) ไวดวยเพื่อใหเปนการวิจัยที่
มีมาตรฐานทางสังคมศาสตร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการพิสูจนสมมติฐาน
ในแตละขอจะพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square Test) เปนหลัก หาก คาไคสแควรที่สามารถ
คํานวณไดมีคามากกวาคาไคสแควร ในตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวาตัวแปรทั้งสอง
ตัวไมเปนอิสระระหวางกัน กลาวคือ ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธกัน สมมติฐานจะไดรับการยอม
รับ และจะนําตัวแปรทั้งสองตัวไปหาคา การหาคา Goodman and Kruskal’s Coefficient of
Ordinal Association หรือ GAMMA เพื่อนํามาวิเคราะหหาทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร
วาแปรผันไปในทิศทางเดียวกันหรือแปรผกผันกันอยางไร แตหากคาไคสแควรที่สามารถคํานวณไดมีคา
นอยกวาคาไคสแควรในตารางภาคผนวกที่ระดับ นัยสําคัญ .05 แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวเปนอิสระ
ระหวางกัน คือตัวแปรทั้งสองตัวไมมี
ความสัมพันธตอกันเลย สมมติฐานจึงถูกปฏิเสธและไมมี
ความจําเปนที่จะตองหาคาทิศทาง ของความสัมพันธระหวางตัวแปร (GAMMA) อีก
คา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 กลาวคือ หากคา ASYMP.SIG ที่คํานวณ
ไดในแตละตัวแปรมีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวถูกปฏิเสธ
แตหากคา
ASYMP.SIG ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไดรับ การยอมรับ
3.การหาคา Goodman and Kruskal’s Coefficient of Ordinal Association
หรือ GAMMA เพื่อนํามาวิเคราะหหาทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรวาแปรผันไปในทิศทาง
เดียวกันหรือแปรผกผันกันอยางไร โดยพิจารณาระดับความสัมพันธ คือ
3.1.คาความสัมพันธตั้งแต 0.70 ขึ้นไป แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและสูงมาก และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
3.2.คาความสัมพันธตั้งแต 0.50-0.69 แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและมากพอสมควร และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
3.3.คาความสัมพันธตั้งแต 0.30-0.49
แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกในระดับปานกลาง และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
3.4.คาความสัมพันธตั้งแต 0.10-0.29 แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและต่ํา และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
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3.5.คาความสัมพันธตั้งแต 0.01-0.09 แสดงวา
มีความสัมพันธในทาง
บวกและต่ํามาก และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
3.6.คาความสัมพันธในระดับ 0.00
แสดงวา
ไมมีความสัมพันธกัน
เลย และแปรผันตามกันในทิศทางเดียวกัน
3.7.คาความสัมพันธต่ํากวาระดับ 0.00
แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองตัวแปร
ผันกันในเชิงผกผัน
4.การอภิปรายผลในลักษณะที่เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)
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การพิสูจนสมมติฐานและอภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรที่มีบุตรแลวจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ยังไมมีบุตร
ตารางที่ 15
แสดงการแจกแจงความถี่ระหวางตัวแปรสถานภาพการมีบุตรของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการสอบสวนเด็ก
บุคลากรที่เกี่ยวของ บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการสอบสวนเด็ก กับการสอบสวนเด็ก
สถานภาพการมีบุตรของ
รวม
ที่มีทัศนคติไมดีตอ ที่มีทัศนคติที่ดีตอ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบ
(คน)
การบังคับใช
การบังคับใช
สวนเด็ก
กฎหมายวาดวยการ กฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็ก
สอบสวนเด็ก
(คน)
(คน)
58
51
109
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
สวนเด็กที่ยังไมมีบุตร
(คน)
(26.4%)
(23.2%)
(49.5%)
13
98
111
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
สวนเด็กที่มีบุตรแลว
(คน)
(5.9%)
(44.5%)
(56.5%)
71
149
220
รวม
(คน)
(32.3%)
(67.7%)
(100.0 %)
Chi-Square = 43.332
GAMMA = 0.791

(df = 1)

ASYMP.SIG = 0.000
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จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาคารอยละในตารางพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมมีบุตรและเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็ก ซึ่งมีจํานวน 58 คนคิดเปนรอยละ 26.4 สวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมมีบุตรและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กมีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 23.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ที่มีบุตรและเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 5.9 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีบุตรและเปนผูที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รวม
จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมมีบุตรทั้งสิ้น 109 คน คิดเปน
รอยละ 49.5 จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมมีบุตรมีจํานวน
ทั้งสิ้น 111 คน คิดเปนรอยละ 56.5 คน จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 71 คน
คิดเปนรอยละ 32.3 และจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่
มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คิดเปนรอยละ 67.7
จากผลการวิจัยในตารางแจกแจงความถี่พบวาสมมติฐานที่ไดกําหนดไววาบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
สอบสวนเด็กที่มีบุตรแลวจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวา
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ยังไมมีบุตร พบวาเปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square) ที่คํานวณไดจากตารางพบวาคาไคสแควรมี
คาเทากับ 43.332 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05
df.= 1 แลวพบวาคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกมีคาเทากับ 3.84 ซึ่งนอยกวาคาไคสแควรที่คํานวณ
ได และคา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มีคาเทากับ 0.000 จะเห็นไดวาคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณไดจากตัวแปรตัวแปรสถานภาพการมีบุตรของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับ
ตั ว แปรทั ศ นคติ ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็กของบุ คลากรที่เ กี่ยวข องกั บการ
สอบสวนเด็กมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไดรับการยอมรับ จึงสามารถสรุป
ไดวาตัวแปรสถานภาพการมีบุตรของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กนั้นไมเปนอิสระ
ตอกัน หมายความวา ตัวแปรสถานภาพการมีบุตรของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ
ถาหากนําสมมติฐานนี้ไปทดสอบกับประชากรทั้งหมดก็จะสามารถมั่นใจได 95 % วาบุคลากรที่เกี่ยว
ของในการสอบสวนเด็กที่มีบุตร แลวจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
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มากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ยังไมมีบุตรดังนั้นสมมติฐานดังกลาวจากผลการวิจัย
ในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สมมติฐานไดรับการยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กที่มีบุตรแลว ทางดานจิตวิทยาจะมีความรัก
และความหวงใยบุตร ตองการใหไดบุตรไดรับความคุมครองจากเจาหนาที่ของรัฐเปนอยางดี โดยหาก
บุตรของบุคลากรเหลานี้ไดตกอยูในฐานะผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยานผูเห็นเหตุการณในคดี ซึ่งตาม
วิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐไดออกกฎหมายกําหนดใหมีบุคลากรจากหลายวิชาชีพ คือ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการ หรือทนายความ เขามารวมในการสอบสวนปาก
คําเด็ก โดยบุคลากรเหลานี้จะมีบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือดูแลเด็กเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวน
ซึ่งบทบาทของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางเจาพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรมกับเด็กเพื่อคนหาความจริง โดยมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศในการสอบสวน
ใหเหมาะสมกับสภาพจิตใจของเด็ก อันมีผลตอความรวมมือในการใหปากคํา และมีสวนในการแปลคํา
ถามที่ซับซอนของภาษากฎหมายออกมาเปนภาษาที่เด็กสามารถเขาใจได และชวยแปลคําตอบหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กเพื่อใหไดขอเท็จจริงอันสามารถใหศาลวินิจฉัยไดอยางถูกตอง สวน
พนักงานอัยการมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบวามีการแจงขอกลาวหาครบถวนหรือไม พนักงานสอบ
สวนถามขอเท็จจริงในประเด็นแหงคดีครบถวนหรือไม เพื่อมิใหเด็กตองถูกนําตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมใน
ภายหลังอีก ซึ่งจะเปนการตอกย้ําความเจ็บปวดทางดานจิตใจของเด็กซ้ําสอง สวนทนายความมี
บทบาทในกรณีที่เด็กตกเปนผูตองหาโดยมาชวยดูแลเด็กเพื่อตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติตอเด็กที่เปน
ผูตองหาถูกตองตามกฎหมายหรือไม ซึ่งบุคลากรที่มีบุตรแลวเชื่อวาหากบุตรที่เปนที่รักและหวงแหน
ของตนไดรับวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ ก็จะไดรับความคุมครองจากบุคลากรเหลานี้ในบท
บาทหนาที่ที่กลาวมาขางตน จึงมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวา
บุคลากรที่ยังไมเคยมีบุตร ที่ยังไมเคยมีความรูสึกในความรักและความหวงใยบุตรวามีความลึกซึ้งและ
มีคุณคาทางดานจิตใจมากเพียงใด
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สมมติฐานขอที่ 2 บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เปนนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยว
ของในการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่น
ตารางที่ 16 แสดงการแจกแจงความถี่ระหวางตัวแปรสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็ก
สายงานที่ปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ บุคลากรที่เกี่ยวของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบ กับการสอบสวนเด็กที่ กับการสอบสวนเด็กที่
รวม
สวนเด็ก
มีทัศนคติไมดีตอการ มีทัศนคติที่ดีตอการ
(คน)
บังคับใชกฎหมายวา บังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็ก ดวยการสอบสวนเด็ก
(คน)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
16
105
121
สวนเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ในสาย
งานพนักงานสอบสวน อัยการ
หรือทนายความ
(7.3%)
(47.7%)
(55.0%)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
55
44
99
สวนเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ในสาย
งานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห
(25.0%)
(20.0%)
(45.0%)
(คน)
71
149
220
รวม
(คน)
(32.3%)
(67.7%)
(100.0 %)
Chi-Square = 44.642
GAMMA = 0.783

(df = 1)

ASYMP.SIG = 0.000
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จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาคารอยละในตารางพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานพนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายความ
และเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก ซึ่งมีจํานวน 16 คนคิดเปน
รอยละ 7.3 สวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
พนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายความ และเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กมีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 47.7 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหและเปนผูที่มีทัศนคติไม
ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 25.0 บุคลากรที่
เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 20.0 รวมจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานพนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายความทั้งสิ้น 121 คน คิดเปนรอยละ 55.0
จํานวนบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสอบสวนเด็ ก ซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสายงาน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหมีจํานวนทั้งสิ้น 99 คน คิดเปนรอยละ 45.0 คน จํานวนบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 71 คน คิดเปนรอยละ 32.3 และจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การสอบสวนเด็ ก ซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการ
สอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คิดเปนรอยละ 67.7 จากผลการวิจัยในตารางแจกแจงความถี่พบวา
สมมติฐานที่ไดกําหนดไววาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เปน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
มากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่นพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square) ที่คํานวณไดจากตารางพบวา คาไคสแควร
มีคาเทากับ 44.642 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05
df.= 1 แลวพบวาคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกมีคาเทากับ 3.84 ซึ่งนอยกวาคาไคสแควรที่คํานวณ
ได และคา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มีคาเทากับ 0.000 จะเห็นไดวาคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณไดจากตัวแปรตัวสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปร
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กมี
คานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไดรับการยอมรับ จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปร
สายงานที่ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กนั้นไมเปนอิสระตอกัน
หมายความวา
ตัวแปรสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กมีความ
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สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ ถาหาก
นําสมมติฐานนี้ไปทดสอบกับประชากรทั้งหมดก็จะสามารถมั่นใจได 95 % วาบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะมีทัศนคติที่ดีตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานพนักงานสอบสวน ทนายความ หรืออัยการดังนั้นสมมติฐานดังกลาวจากผลการวิจัย
ในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สมมติฐานไดรับการยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
1.เนื่องจากบุคลากรดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหที่ไดผานการอบรมและ
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมตองมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานจิตวิทยา
แพทยศาสตรสาขากุมารเวชศาสตร สาขาจิตเวชศาสตรและวัยรุน พยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช หรือสังคมสงเคราะหศาสตรและเคยปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนมา
แลวไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือปริญญาหรือเทียบเทาปริญญา
ในสาขาอื่ น โดยผ า นการอบรมหลั ก สู ต รการให คําปรึ ก ษาหรื อ การสงเคราะห ที่ จั ดหรื อ รั บ รองโดย
หนวยงานของรัฐหรือองคกรวิชาชีพและเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยมีหนังสือรับรอง
ซึ่งบุคคลเหลานี้จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่กรมประชาสงเคราะห
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุขรับรองและไดขึ้นทะเบียน
ไวกับกระทรวงยุติธรรมแลวเทานั้น ซึ่งจะเห็นไดวาบุคลากรดานนี้โดยหลักสูตรการศึกษามีความเกี่ยว
ของในดานจิตวิทยาและการสงเคราะหเด็ก ซึ่งทําใหมีความเขาใจจิตวิทยาเด็กไดเปนอยางดี ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อมีเจตนารมณในการคุมครองเด็ก ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดที่ไดรับการศึกษาอบรม
มาดังกลาว ทําใหบุคลากรดานนี้มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมาก
กวาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่น
2.เนื่ อ งจากลั ก ษณะงานของบุ ค ลากรด า นนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห
สวนใหญมีความเกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาทางดานจิตวิทยาและการสงเคราะหชวยเหลือเด็กเปน
ภารกิจหลัก ซึ่งลักษณะงานดังกลาวมีอิทธิพลที่ชวยหลอหลอมจิตใจใหมีความเมตตากรุณาตอเด็กเปน
พื้นฐาน จึงทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานอื่น
3.เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหมารวมใน
การสอบสวนปากคําเด็ก
ซึ่งถือวาเปนบทบาทหนาที่ใหมที่มีโอกาสเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยมีกฎหมายฉบับนี้มารองรับในการทํางาน ก็คาดหวังผลในการทํางานขอนขางสูงในบทบาท
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หนาที่ที่กฎหมายกําหนดให ประกอบกับมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติหนาที่ที่เปนลักษณะงานใหม
ซึ่งทาทายความสามารถ และอยากที่จะเขารวมในการสอบสวนเด็กเพื่อชวยเหลือคุมครองเด็ก จึงทําใหมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก มากกว า บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ น
สายงานอื่น
4.ในสวนสายงานอื่น คือ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ ในดานการ
ศึกษาสวน ใหญ สําเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร และ รัฐประศาสนศาสตร ซึ่งในสาขาวิชาดังกลาวได
มุงเนนศึกษาดานกฎหมายเปนสวนใหญ
โดยจะเรียนรูดานจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะหเปนสวนนอย
ประกอบกับลักษณะการทํางานก็มุงเนนดานตัวบทกฎหมาย ดังนั้นโอกาสที่จะคลุกคลีกับเด็กมีนอยกวา
สายอาชีพดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ซึ่งก็มีผลทําใหความรูสึกผูกพันกับเด็กหรือความเขาใจ
ในจิตวิทยานอยกวาสายงานดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห จึงมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับ
ใชกฎหมายฉบับนี้นอยกวาบุคลากรดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
5.เนื่องจากบุคลากรในสายอาชีพของ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ
นั้น ในสวนของคาตอบแทนในการทํางาน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ มิไดรับคาตอบแทนในการ
ทํางานทั้งที่มีภาระการทํางานที่เพิ่มขึ้นกวาเดิม ทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานลดลง ในขณะที่
บุคลากรในดานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหไดรับคาตอบแทนตามกฎหมาย ดังนั้นจึงเปนผลทําให
ทั ศ นคติ ที่ เ ห็ น ด ว ยต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายฉบั บ นี้ น อ ยกว า บุ ค ลากรด า นนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คม
สงเคราะห
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สมมติฐานขอที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยจะมีทัศนคติที่
ไมเห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางาน
ในสายอาชีพมาก
ตารางที่ 17 แสดงการแจกแจงความถี่ระหวางตัวแปรประสบการณทํางานในสาย
อาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก

ประสบการณทํางานในสาย
อาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการสอบสวนเด็ก

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
สวนเด็กที่มีประสบการณทํางาน
ในสายอาชีพนอย
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
สวนเด็กที่มีประสบการณทํางาน
ในสายอาชีพมาก
(คน)
รวม
(คน)
Chi-Square = 44.642
GAMMA = 0.783

ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการสอบสวนเด็ก
บุคลากรที่เกี่ยวของ บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการสอบสวนเด็ก กับการสอบสวนเด็ก
ที่มีทัศนคติไมดีตอ ที่มีทัศนคติที่ดีตอ
การบังคับใช
การบังคับใช
กฎหมายวาดวยการ กฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็ก
สอบสวนเด็ก
(คน)
(คน)

รวม
(คน)

67

86

153

(30.5%)

(39.1%)

(69.5%)

4

63

67

(1.8%)

(28.6%)

(30.5%)

71

149

220

(32.3%)

(67.7%)

(100.0 %)

(df = 1)

ASYMP.SIG = 0.000

162

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาคารอยละในตารางพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยและเปนผูที่มี ทัศนคติไม
ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก ซึ่งมีจํานวน 67 คนคิดเปนรอยละ 30.5 สวน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอย
และเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 86 คน คิดเปนรอย
ละ 39.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานในสาย
อาชีพมากและเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 1.8 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางาน
ในสายอาชีพมากและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน
63 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รวมจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่
ปฏิบัติหนาที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยทั้งสิ้น 153 คน คิดเปนรอยละ 69.5 จํานวน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพมากมี
จํานวนทั้งสิ้น 67 คน คิดเปนรอยละ 30.5 คน จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปน
กลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น
71 คน คิดเปนรอยละ 32.3 และจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่
เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คิดเปนรอย
ละ 67.7 จากผลการวิจัยในตารางแจกแจงความถี่พบวาสมมติฐานที่ไดกําหนดไววาบุคลากรที่เกี่ยว
ของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยจะมีทัศนคติที่มเห็นดวยตอการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณ
ทํางานในสายอาชีพมากพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square) ที่คํานวณไดจากตารางพบวา คาไคสแควร
มีคาเทากับ 30.493 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05
df.= 1 แลวพบวาคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกมีคาเทากับ 3.84 ซึ่งนอยกวาคาไคสแควรที่คํานวณ
ได และคา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มีคาเทากับ 0.000 จะเห็นไดวาคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณไดจากตัวแปรประสบการณทํางานในสายอาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับ
ตั ว แปรทั ศ นคติ ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่ เ กี่ ย วข องกั บการ
สอบสวนเด็กมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไดรับการยอมรับ จึงสามารถสรุป
ไดวาตัวแปรประสบการณทํางานในสายอาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปร
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
นั้นไมเปนอิสระตอกัน หมายความวา ตัวแปรประสบการณทํางานในสายอาชีพของบุคลากรที่
เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติตอการ
บั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก ของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสอบสวนเด็ ก ที่ ร ะดั บ
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นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ ถาหากนําสมมติฐานนี้ไปทดสอบกับประชากรทั้งหมดก็จะสามารถ
มั่นใจได 95 % วาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยจะ
มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบ
สวนเด็กที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพมาก ดังนั้นสมมติฐานดังกลาวจากผลการวิจัยในครั้งนี้
แสดงใหเห็นวา สมมติฐานไดรับการยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
บุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพมากคือบุคลากรที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสาย
อาชีพมาเปนระยะเวลานาน โดยบุคลากรเหลานี้จะยึดติดกับระบบและวิธีการทํางานในระบบเดิมจนเกิด
ความเคยชินจนเปนนิสัย เมื่อมีสิ่งใหมเขามาทําใหระบบการทํางานนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไมสามารถที่จะ
ปรับตัวรับกับสิ่งใหมได และเมื่อสิ่งใหมที่เขามานั้นมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยากมากขึ้นแลว ก็ยิ่งจะไมยอมรับ
มากขึ้นจนกระทั่งเกิดการตอตานได เปรียบเทียบกับกรณีดังกลาวคือเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับ
ใชเนื่องจากวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกลาวนั้นมีขั้นตอนวิธีการที่มากขึ้นกวาเดิม บุคลากรที่ได
ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานานก็รูสึกวาวิธีการตามกฎหมายฉบับดังกลาวสรางภาระหนาที่ใหมากขึ้น
โดยยังติดยึดกับระบบวิธีการแบบเดิมที่มีความสะดวกสบายมากกวา ดังนั้นบุคลากรเหลานี้จึงมีทัศนคติที่
ไมเห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานใน
สายอาชีพนอย
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สมมติฐานขอที่ 4 บุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมากจะมี
ทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
ตารางที่ 18 แสดงการแจกแจงความถี่ระหวางตัวแปรประสบการณทํางานที่เกี่ยว
ของกับเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการสอบสวนเด็ก
บุคลากรที่เกี่ยวของ บุคลากรที่เกี่ยวของ
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของ
กับการสอบสวนเด็ก กับการสอบสวนเด็ก
กับเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของ
รวม
ที่มีทัศนคติไมดีตอ ที่มีทัศนคติที่ดีตอ
ในการสอบสวนเด็ก
(คน)
การบังคับใช
การบังคับใช
กฎหมายวาดวยการ กฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็ก
สอบสวนเด็ก
(คน)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
51
78
129
สวนเด็กที่มีประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
(23.2%)
(35.5%)
(58.6%)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
20
71
91
สวนเด็กที่มีประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของกับเด็กมาก
(9.1%)
(32.3%)
(41.4%)
(คน)
71
149
220
รวม
(คน)
(32.3%)
(67.7%)
(100.0 %)
Chi-Square = 7.525
GAMMA = 0.398

(df = 1)

ASYMP.SIG = 0.006
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จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาคารอยละในตารางพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอยและเปนผูที่มีทัศนคติ
ไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก ซึ่งมีจํานวน 51 คนคิดเปนรอยละ 23.2 สวน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก
นอยและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 78 คน คิด
เปนรอยละ 35.5 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของกับเด็กมากและเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมี
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 9.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวขอวกับเด็กมากและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กมีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รวมจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอยทั้งสิ้น 129 คน คิด
เปนรอยละ 58.6 จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณ
ทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมากมีจํานวนทั้งสิ้น 91 คน คิดเปนรอยละ 41.4 คน จํานวนบุคลากรที่เกี่ยว
ของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 71 คน คิดเปนรอยละ 32.3 และจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คิดเปนรอยละ 67.7 จากผลการวิจัยในตารางแจกแจงความถี่พบวาสมมติ
ฐานที่ไดกําหนดไววาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก
มากจะมีทัศนคติที่ไมเห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยว
ของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอยพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square) ที่คํานวณไดจากตารางพบวาคาไคสแควรมี
คาเทากับ 7.525 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05
df.= 1 แลวพบวาคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกมีคาเทากับ 3.84 ซึ่งนอยกวาคาไคสแควรที่คํานวณ
ได และคา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มีคาเทากับ 0.006 จะเห็นไดวาคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณไดจากตัวแปรประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวน
เด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไดรับการยอมรับ จึงสามารถสรุป
ไดวาตัวแปรประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับ
ตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
สวนเด็กนั้นไมเปนอิสระตอกัน หมายความวา ตัวแปรประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติ
ตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก ที่ระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ ถาหากนําสมมติฐานนี้ไปทดสอบกับประชากรทั้งหมดก็จะสามารถ
มั่นใจได 95 % วาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก
มากจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็กที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยดังนั้นสมมติฐานดังกลาวจากผลการวิจัยใน
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สมมติฐานไดรับการยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
1.เนื่องจากบุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมาก จะมีความรูสึก
ผูกพันกับเด็ก เขาใจถึงสภาวะจิตใจของเด็กแตละวัยวามีความตองการที่จะไดรับการปฏิบัติ อยางไร
และรูถึงหลักจิตวิทยาที่จะนํามาใชปฏิบัติตอเด็ก รวมตลอดถึงทราบวาพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก
หมายความวาอยางไร จึงไดเขาใจในเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้วามีเจตนารมณที่จะคุมครองเด็ก
ในชั้นสอบสวนโดยคํานึงถึงสภาวะทางดานรางกายและจิตใจของเด็กที่ออนแอเชนกัน ที่ตอง การไดรับ
การชวยเหลือคุมครองจากบุคลากรจากหลายสาขาวิชาชีพ โดยแตละอาชีพจะใชความรูความสามารถ
และการทํางานในลักษณะเปนทีมสหวิชาชีพเพื่อคนหาความจริงที่เกิดขึ้นในภาวะจิตใจที่ออนแอดัง
กลาว จึงเปนเหตุผลทําใหบุคลากรที่มีประสบการณทํางานเกี่ยวของกับเด็กมากจึงมี ทัศนคติที่ดีตอ
การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้มากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
2.เนื่องจากบุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมาก ทําใหเกิดความ
ผูกพันกับเด็กดังกลาว ตองการที่จะใหเด็กไดรับประโยชนที่จะไดรับจากกฎหมายฉบับนี้ ถึงแมวา
กฎหมายฉบับนี้จะมีวิธีการปฏิบัติที่ยุงยากและเปนการเพิ่มภาระมากกวาเดิม
ก็ไมคิดวาจะเปน
อุปสรรคและปญหาเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เด็กจะไดรับ จึงเปนเหตุผลทําใหบุคลากรที่มีประสบการณ
ทํางานเกี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก มากจึ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายฉบั บ นี้ ม ากว า บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
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สมมติฐานขอที่ 5 บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของ
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กในระดับต่ํา
ตารางที่ 19 แสดงการแจกแจงความถี่ระหวางตัวแปรความรูความเขาใจในเจตนา
รมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
กับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็ก
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็ก
ความรูความเขาใจในเจตนารมณและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ บุคลากรที่เกี่ยวของ
ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบ
กับการสอบสวนเด็กที่ กับการสอบสวนเด็กที่
สวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
รวม
มีทัศนคติไมดีตอการ มีทัศนคติที่ดีตอการ
สอบสวนเด็ก
(คน)
บังคับใชกฎหมายวา บังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็ก ดวยการสอบสวนเด็ก
(คน)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
39
5
44
ที่มี ความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กในระดับต่ํา
(17.8%)
(2.3%)
(20.1%)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
32
143
175
ที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กในระดับสูง
(14.6%)
(65.3%)
(79.9%)
(คน)
71
149
220
รวม
(คน)
(32.3%)
(67.7%)
(100.0 %)
Chi-Square = 79.424
(df = 1) ASYMP.SIG = 0.000
GAMMA = 0.944
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จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาคารอยละในตารางพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวา
ด ว ยการสอบสวนเด็ ก ในระดั บ ต่ําและเป น ผู ที่ มี ทั ศ นคติ ไ ม ดี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการ
สอบสวนเด็ก ซึ่งมีจํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ 17.8 สวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กในระดับต่ําและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 2.3 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความรูความ
เขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงและเปนผูที่มี
ทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.6
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและ
ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงและเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 65.3 รวมจํานวนบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนด
ของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับต่ําทั้งสิ้น 44 คน คิดเปนรอยละ 20.1 จํานวนบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนด
ของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงมีจํานวนทั้งสิ้น 175 คน คิดเปนรอยละ 79.9 คน
จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 71 คน คิดเปนรอยละ 32.3 และจํานวนบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คิดเปนรอยละ 67.7 จากผลการวิจัยในตารางแจกแจง
ความถี่พบวาสมมติฐานที่ไดกําหนดไววาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีความรูความเขาใจ
ในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีความรู
ความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับต่ําพบวาเปนไป
ตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square) ที่คํานวณไดจากตารางพบวาคาไคสแควรมี
คาเทากับ 79.424 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05
df.= 1 แลวพบวาคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกมีคาเทากับ 3.84 ซึ่งนอยกวาคาไคสแควรที่คํานวณ
ได และคา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มีคาเทากับ 0.000 จะเห็นไดวาคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณได จ ากตั ว แปรความรู ค วามเข า ใจในเจตนารมณ แ ละข อ กําหนดของกฎหมายว า ด ว ยการ
สอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวา

169

สมมติฐานดังกลาวไดรับการยอมรับ จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปรความรูความเขาใจในเจตนารมณ
และขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กกับตัว
แปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวน
เด็กนั้นไมเปนอิสระตอกัน หมายความวา ตัวแปรความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนด
ของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปร ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ ถาหากนําสมมติ
ฐานนี้ไปทดสอบกับประชากรทั้งหมดก็จะสามารถมั่นใจได 95% วาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวน
เด็กที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับ
สูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
สอบสวนเด็กที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
ในระดั บ ต่ําดั ง นั้ น สมมติ ฐ านดั ง กล า วจากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า สมมติ ฐ านได รั บ
การยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
1.เนื่องจากบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมาย
ในระดับสูง จะมีความเขาใจเปนอยางดีวากฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อคุมครองเด็กที่จะไดรับจาก
กระบวนการยุติธรรม
และมีความเขาใจถึงขอกําหนดของกฎหมายเปนอยางดีวากฎหมายฉบับนี้ได
กําหนดวิธีการปฏิบัติไวอยางไรที่จะปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
ซึ่งความรูความเขาใจที่ดี
ดังกลาวจะสงผลใหบุคลากรเหลานี้มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายมากกวาบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจในระดับต่ํา
2.เนื่องจากบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมาย
ในระดับต่ําไมเขาใจดีวากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อคุมครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยมีความรูสึก
วากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อสรางภาระหนาที่ใหเพิ่มขึ้นจากงานปกติ ประกอบกับความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของกฎหมายที่ดีพอทําใหรูสึกวามีความยุงยากในการปฏิบัติ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหบุคลากร
เหลานี้มีทัศนคติที่ไมดีตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้
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สมมติฐานขอที่ 6 บุคลากรที่มีทัศนคติตอกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กวาไมมี
ความยุงยากและซับซอนจะมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมาก
กวาบุคลากรที่มีความเห็นวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากและซับซอน
ตารางที่ 20
แสดงการแจกแจงความถี่ระหวางตัวแปรทัศนคติตอความยุงยาก
ซับซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปร
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็ก
ทัศนคติตอความยุงยากซับซอน
บุคลากรที่เกี่ยวของ บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ของกฎหมายวาดวยการสอบ
กับการสอบสวนเด็กที่ การสอบสวนเด็กที่มี
สวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของ
รวม
มีทัศนคติไมดีตอการ
ทัศนคติที่ดีตอการ
ในการสอบสวนเด็ก
(คน)
บังคับใชกฎหมายวา บังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็ก ดวยการสอบสวนเด็ก
(คน)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
39
6
45
สวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมาย
วาดวยการสอบสวนเด็กไมมี
ความยุงยากซับซอน
(17.7%)
(2.7%)
(20.5%)
(คน)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบ
32
143
175
สวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมาย
วาดวยการสอบสวนเด็กมีความ
ยุงยากซับซอน
(14.5%)
(65.0%)
(79.5%)
(คน)
71
149
220
รวม
(คน)
(32.3%)
(67.7%)
(100.0 %)
Chi-Square = 76.577
GAMMA = 0.933

(df = 1)

ASYMP.SIG = 0.000
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จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาคารอยละในตารางพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กไมมีความยุงยาก
ซับซอน และเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก ซึ่งมีจํานวน 39
คนคิดเปนรอยละ 17.7 สวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติวา
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กไมมีความยุงยากซับซอน และเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากซับซอน
และเปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 14.5 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติวากฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากซับซอน และเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กมีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รวมจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กไมมีความยุงยาก
ซับซอน ทั้งสิ้น 45 คน คิดเปนรอยละ 20.5 จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปน
กลุมตัวอยางที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากซับซอน มีจํานวนทั้งสิ้น
175 คน คิดเปนรอยละ 79.5 คน จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ที่เปนผูที่มีทัศนคติไมดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 71 คน คิดเปน
รอยละ 32.3
และจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คิดเปนรอยละ 67.7
จากผลการวิจัยใน
ตารางแจกแจงความถี่พบวาสมมติฐานที่ไดกําหนดไววาบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติตอกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กวาไมมีความยุงยากและซับซอนจะมี
ทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
สอบสวนเด็กที่มีความเห็นวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากและซับซอนพบวาไมเปน
ไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาคาไคสแควร (Chi-Square) ที่คํานวณไดจากตารางพบวาคาไคสแควรมี
คาเทากับ 76.577 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกที่ระดับนัยสําคัญ .05
df.= 1 แลวพบวาคาไคสแควรจากตารางภาคผนวกมีคาเทากับ 3.84 ซึ่งนอยกวาคาไคสแควรที่คํานวณ
ได และคา ASYMP.SIG ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มีคาเทากับ 0.000 จะเห็นไดวาคา ASYMP.SIG ที่
คํานวณได จ ากตั ว แปรทั ศ นคติ ต อ ความยุ ง ยากซับซอนของกฎหมายวาด ว ยการสอบสวนเด็ กของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กกับตัวแปรทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาว
ไดรับการยอมรับ
จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปรทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็ ก ของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในการสอบสวนเด็ ก กั บ ตั ว แปรทั ศ นคติ ต อ การบั ง คั บ ใช
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กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กนั้นไมเปนอิสระตอกัน
หมายความวา
ตัวแปรทัศนคติตอความยุงยากซับซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของ
บุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติ
ตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็ก ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ ถาหากนําสมมติฐานนี้ไปทดสอบกับประชากรทั้งหมดก็จะสามารถ
มั่นใจได 95 % วาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กไมมีความยุงยากซับซอน จะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมาก
กวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กที่มีทัศนคติวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความ
ยุงยากซับซอน ดังนั้นสมมติฐานดังกลาวจากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สมมติฐานไดรับการ
ยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเริ่มจาก
การจัดเตรียมสถานที่ใหเปนสวนสัดตามที่กฎหมายกําหนด
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการ
สอบสวนเชนกลองถายวีดีโอ มวนวีดีโอ ความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของที่จะมาดําเนินการสอบสวน
ไดตรงตามเวลาที่กําหนด ปญหาการเรื่องยานพาหนะที่ใชเดินทางมารวมการสอบสวนของบุคลากรที่
เกี่ยวของ บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่ยังไมชัดเจน ซึ่งปญหาดังกลาวนี้หากบุคลากรที่เห็นวาทําใหเกิด
ความยุงยากในการปฏิบัติ ก็จะมีทัศนคติที่ไมเห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ สวนบุคลากรที่เห็น
วาปญหาที่เกิดขึ้นไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติสามารถที่จะหาหนทางในการแกไขปญหาไดก็จะเห็นวา
กฎหมายฉบับดังกลาวไมมีความยุงยากซับซอน ก็จะมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้
มากกวาในบุคลากรในกลุมแรก
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ตารางที่ 21 สรุปผลการพิสูจนสมมติฐาน
สมมติฐาน
1.บุคลากรที่มีบุตรแลวจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ยังไมมีบุตร
2.บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสายงานที่ เ ป น นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คม
สงเคราะหจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กมากกวาบุคลากรมากกวาบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่น
3.บุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยจะมีทัศนคติที่เห็น
ดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มี
ประสบการณทํางานในสายอาชีพมาก
4.บุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กมากจะมีทัศนคติที่ดี
ตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มี
ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
5.บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเจตนารมณ แ ละข อ กําหนดของ
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีความรูความเขา
ใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กใน
ระดับต่ํา
6.บุคลากรที่มีทัศนคติตอกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กวาไมมีความยุง
ยากและซับซอนจะมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีความเห็นวากฎหมายวาดวยการ
สอบสวนเด็กมีความยุงยากและซับซอน

ยอมรับ
ปฏิเสธ
สมมติฐาน สมมติฐาน
9

9

9

9

9

9

บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ในบทที่ ผ า นมาทําให ท ราบรายละเอี ย ดเกี่ ยวกับขอมูลที่ผูวิจัยได
ทําการศึกษามาทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอสรุปภาพโดย
รวมของผลการวิจัยขอมูลดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง โดยนําเสนอในรูปของความเรียง พรอมทั้งขอเสนอแนะ
เชิงวิชาการ และขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในคดี
อาญาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พุทธศักราช 2542 เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่ไมเอื้ออํานวย ตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย
ฉบับดังกลาวเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
คุมครองสิทธิเด็ก โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลอยางเปนระบบโดยใชเทคนิควิจัยทั้งใน
เชิงปริมาณ ไดแกการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 220 ชุด กับ
กลุมตัวอยางที่ศึกษา และเทคนิควิจัยภาคสนาม(Social Survey) เพื่อรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ
โดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูใหขาวสําคัญ (Key Informants)
จํานวน 10 คน สําหรับขอมูลเชิงปริมาณเมื่อรวบรวมขอมูลไดแลวจะนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการทาง
สถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่(Frequency) การหาคารอยละ การหาคามัชฌิมเลขคณิต (Mean)
และทําการพิสูจนสมมติฐานโดยพิจารณาจากความเปนอิสระระหวางตัวแปรโดยใชการทดสอบคา
Chi-Square ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และหาคา GAMMA
เพื่อดูทิศทางของความ
สัมพันธระหวางสองตัวแปรทั้งสอง
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
(Statistical Package for the Social Sciences – SPSS for Windows) และวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ จึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
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จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชวิธี
การทางสถิติ ไดแก การทดสอบคา Chi-Square ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อใหเห็นถึงความ
เปนอิสระระหวางตัวแปรทั้งสองและคา GAMMA เพื่อดูทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้งสองแลวพบวา
สมมติฐานขอที่ 1 : บุคลากรที่มีบุตรแลว จะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ยังไมมีบุตร
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา
จากการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
สถานภาพการมี บุ ต รและตั ว แปรทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการ
สอบสวนเด็ก พบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาคา
GAMMA พบวาตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือบุคลากรที่มีบุตรแลวมี
ทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ยังไมมีบุตร
สมมติฐานขอที่ 2 : บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เปนนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะหจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวา
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่น
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา
จากการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
สายงานที่เปนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหและตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก พบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อพิจารณาคา GAMMA พบวาตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เปนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะมีทัศนคติที่ดีตอการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานอื่น
สมมติฐานขอที่ 3 : บุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพนอยจะมี
ทั ศ นคติ เ ห็ น ด ว ยต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก มากกว า บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณทํางานในสายอาชีพมาก
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา
จากการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ประสบการณทํางานและตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวน
เด็กพบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาคา GAMMA
พบวาตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือบุคลากรที่มีประสบการณทํางานใน
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สายอาชีพน อยจะมี ทั ศนคติที่เห็น ดวยต อ การบังคับใช กฎหมายว า ด วยการสอบสวนเด็กมากกวา
บุคลากรที่มีประสบการณทํางานในสายอาชีพมาก
สมมติฐานขอที่ 4 : บุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็ก
มากจะมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการสอบสวนเด็ ก มากกว า ที่ มี
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา
จากการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กและตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็ก พบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณาคา GAMMA พบวาตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือบุคลากรที่มี
ประสบการณ ทํางานที่ เ กี่ ย วข องกั บ เด็ ก มากจะมีทัศนคติที่ดีต อการบัง คั บใช ก ฎหมายว าด ว ยการ
สอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กนอย
สมมติฐานขอที่
5 : บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและ
ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและ
ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในระดับต่ํา
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา จากการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรความรู
ความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กและตัวแปรทัศนคติของ
บุคลากรที่มีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก พบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาคา GAMMA พบวาตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กในระดับสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมาก
กวาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
ในระดับต่ํา
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สมมติฐานขอที่ 6 : บุคลากรที่มีทัศนคติตอกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
วาไมมีความยุงยากซับซอนจะมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบ
สวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีความเห็นวากฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากซับ
ซอน
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา จากการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรความ
ยุงยากซับซอนของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กและตัวแปรทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก พบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อพิจารณาคา GAMMA พบวาตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ
บุคลากรที่มีทัศนคติตอกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กวาไมมีความยุงยากซับซอนจะมีทัศนคติที่เห็น
ดวยตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กมากกวาบุคลากรที่มีความเห็นวากฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กมีความยุงยากซับซอน
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ปญหาที่พบในการวิจัย
1.เนื่ อ งจากหั ว ข อ เรื่ อ งที่ ทําการวิ จั ย ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การบั ง คั บใช กฎหมายว า ด วยการ
สอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนเรื่องใหม แหลงขอมูลในการคนควาศึกษาจึงมีนอย ทําใหเกิดปญหาในการ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารตําราตาง ๆ ที่ตองใชระยะเวลานาน
2.เนื้อหาของแบบสอบถามคอนขางจะละเอียดและเปนเรื่องที่คอนขางเครียด ทําให
ผูตอบแบบสอบถามตองทําความเขาใจมากพอสมควร ประกอบกับแบบสอบถามมีทั้งหมด 10 หนา
ซึ่งในการทําแบบสอบถามคอนขางที่จะใชเวลาในการตอบมาก จึงทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลใชเวลา
นาน
3.เมื่อไดทําการแจกแบบสอบถามไปแลว ปญหาที่พบคือมักจะไดรับแบบสอบถาม
มาไมครบตามจํานวนที่แจกไปครั้งแรก ทําใหเสียเวลาแจกแบบสอบถามตองเตรียมแบบสอบถามไป
ใหเกินจํานวนที่กําหนดไว
4.เมื่อเก็บแบบสอบถามมาเรียบรอยแลว พบวาแบบสอบถามบางชุดไมสมบูรณไม
สามารถนํามาใชได เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามไมกรอกแบบสอบถามในบางขอ ทําใหแบบสอบถาม
ใชไมไดทั้งชุด ทําใหตองเก็บขอมูลเพิ่มเติม
5.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้กลุมตัวอยางเปนบุคลากรหลายฝายตางหนวยงานกัน จึง
ยากแกการติดตอและติดตามแบบสอบถามและการประสานงานในการขอสัมภาษณเจาะลึก ทําใหใช
ระยะเวลานานในการรับแบบสอบถามคืนใหครบถวน และการสัมภาษณใหครบถวน
6.เนื่องจากบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ สวนใหญเปนขาราชการ
เมื่อตอบแบบสอบถามหรือใหสัมภาษณเกรงวาอาจจะมีผลกระทบตอหนาที่ราชการ ซึ่งเมื่อไดทําความ
เขาใจวาการทําวิจัยในครั้งนี้ทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยภาพรวม โดยปกปดชื่อนามสกุลของ
ผูตอบแบบสอบถามและผูใหสัมภาษณ กลุมตัวอยางก็ใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดทางดานระยะเวลาและงบประมาณในการ
ดําเนินการ จึงไดจํากัดขอบเขตในการศึกษาแตบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็ก คือ พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และทนายความ ที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น หากผูสนใจในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาในสวนของบุคลากรที่
เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กในตางจังหวัด ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่มีความแนนอนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยในกลุมผูปฏิบัติงานตามกฎหมายฉบับ
นี้วามีทัศนะคติตอการบังคับใชกฎหมายอยางไร หากมีผูสนใจในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาใน
กลุมตัวอยางไดรับผลจากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ คือเด็กในทุกฐานะ ไดแก ผูเสียหาย ผูตองหา
พยาน และผูปกครองของเด็ก วามีทัศนะคติอยางไรตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะไดขอมูล
โดยตรงที่ชัดเจนเพื่อมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ
เด็กตอไป
3.ควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณในเชิงลึกจากกลุมเด็ก
ซึ่งตามเจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนี้มุงคุมครองสิทธิเด็กในการสอบสวนคดีอาญาวาวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เด็ก
ไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด และเด็กตองการใหกฎหมายมีขอกําหนดเพิ่มเติมอยางไรเพื่อดําเนิน
การแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็กตอไป
4.ควรมีการศึกษาวาการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งใชบังคับกับกลุมเด็กในทุกฐานะ
ทั้งผูเสียหาย ผูตองหา พยาน และใชบังคับกับคดีทุกประเภท โดยมีวิธีการปฏิบัติที่ไมแตกตางกันนั้น
มีความเหมาะสมแลวหรือไม
หรือควรจะมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับเด็กในแตละฐานะหรือแตละ
ประเภทคดี
5.ควรมีการศึกษาผลกระทบวาเมื่อมีการออกกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใชแลวจะมีผล
กระทบในทางปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายฉบับอื่นหรือไม เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขใหการ
บังคับใชกฎหมายแตละฉบับมีความสอดคลองกัน
6.ควรมีการศึกษาวาการคุมครองสิทธิเด็กในการสอบสวนคดีอาญานั้นมีวิธีการหรือ
แนวทางอื่นอีกหรือไมที่จะทําใหเกิดประโยชนในการคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย
7.ควรมีการเผยแพรผลงานวิชาการนี้ไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ
กระตุนใหเกิดความรวมมือเพื่อมาชวยกันระดมความคิดเพื่อมามาตราการที่เหมาะสมในการคุมครอง
สิทธิเด็กในฃั้นการสอบสวน เพื่อจะไดเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับเด็กอยางแทจริง
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ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ตามที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับ
ที่ 20) พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 จนถึงปจจุบัน โดยมีเจตนารมณเพื่อใหมี
การคุมครองสิทธิเด็กตั้งแตกาวแรกที่เด็กเขาสูกระบวนการยุติธรรม
แตในการบังคับใชกฎหมาย
ปรากฎวาในทางปฏิบัติยังมีปญหาและอุปสรรคในหลายๆ ดาน คือ ดานสถานที่ที่ยัง ไมเปนสวนสัด
ตามกฎหมาย ดานอุปกรณไมเพียงพอ ดานความพรอมของบุคลากรที่ยังขาดแคลน ดานการทํางาน
รวมกันแบบสหวิชาชีพที่ยังไมมีแนวทางในการทํางานรวมกัน ดานทัศนคติของบุคลากรตางวิชาชีพที่
แตกตางกัน ดานขอกฎหมายที่ยังไมชัดเจนในการปฏิบัติ และปญหาอื่นๆ เชนปญหาการเดินทาง และ
ยานพาหนะ ปญหาชวงระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ปญหาคาตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ได
รับแตกตางกัน ซึ่งปญหาและอุปสรรคตางๆ นั้นควรที่จะไดรับการแกไขเพื่อใหการการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชน สูงสุดกับเด็ก ซึ่งจากผลการศึกษา
วิจัยกลุมตัวอยางไดเสนอแนะแนวทางแกไขดังนี้
1.ใหภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดทําหองสอบสวนเด็กใหเปนสวนสัดและเปน
สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก โดยมีอุปกรณเครื่องมือเชนกลองถายวีดีโอที่เปนมาตรฐาน
มีการ
บันทึกภาพและเสียงไดอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีหองจํานวน 2 หอง ซึ่งหองแรกจัดใหมีบรรยากาศที่
เปนมิตรสําหรับเด็ก ลักษณะหองตองไมเปนทางการ มีอุปกรณบันทึกภาพและเสียงซอนไว เพื่อใหเด็ก
และนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาไดใชพูดคุยกับเด็ก โดยมีบุคคลที่เด็กรองขอเชนบิดามารดา
หรือผูปกครองไดอยูในหองดังกลาว สวนหองที่สองเปนหองที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ
ทนายความ อยูรวมกันในการสอบสวนเด็ก โดยมีกระจกมองทางเดียวกั้นระหวางหอง ซึ่งสามารถมอง
เห็นเด็กได
และมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดตอตั้งคําถามผานนักสังคมสงเคราะหหรือ
นักจิตวิทยาได ซึ่งในปจจุบันตามสถานีตํารวจตางๆ สวนใหญการจัดหองที่ใชสําหรับการสอบสวนเด็ก
ยังเปนลักษณะหองเดียว บุคลากรทุกฝายไดเขาไปนั่งลอมถามเด็ก ซึ่งบรรยากาศดังกลาวอาจทําให
เด็กตื่นเตนและกลัวและไมกลาที่จะใหปากคําได และสถานีตํารวจหลายแหงยังขาดเครื่องมืออุปกรณ
ในการบันทึกภาพและเสียง จึงไดแกปญหาโดยการจางรานถายวีดีโอมาบันทึกภาพและเสียง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศเด็กจะเกิดความอับอายไมกลาที่จะเลาความจริง
บางอยางได และสวนมากเครื่องวีดีโอที่พนักงานสอบสวนใชนั้นเปนเครื่องแบบพกพา มิไดใชวีดีโอที่
ติดตั้งอยางถาวร ซึ่งอาจะทําใหเด็กเกิดความกังวลเหมือนถูกทําขาว ซึ่งทําใหเด็กไมกลาพูดความจริง
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ได ซึ่งหากรัฐไดใหงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่และเครื่งมืออุปกรณตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานแลว
จะเปนผลดีสําหรับเด็กและบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง
2.กระทรวงสาธารณะสุ ข ควรเร ง ผลิ ต บุ ค ลากรด า นนั ก สั ง คมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยาเพื่อใหมีปริมาณที่เพียงพอกับประมาณคดีที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทํางานของพนักงาน
สอบสวนทํางานตลอด 24 ชั่วโมง และโอกาสที่เกิดคดีทั้งที่เด็กเปนผูเสียหาย ผูตองหา พยาน มีโอกาส
เกิดขึ้นไดตลอด 24 ชั่งโมง ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนไมสามารถเรียกนักสังคมสงเคราะหหรือ
นักจิตวิทยาใหมารวมทําการสอบสวนปากคําเด็กไดอยางรวดเร็วถึงแมวาเด็กจะพรอมใหปากคําก็ตาม
ตองมีการนัดหมายกันลวงหนา ซึ่งบางครั้งนัดหมายแลวก็ไมสามารถมาไดตามกําหนด เนื่องจากติด
ภารกิจในคดีอื่น ซึ่งเปนภาระของพนักงานสอบสวนที่จะตองเลื่อน นัดหมายบุคลากรฝายอื่นใหมา
พรอมกัน ซึ่งปญหานี้กระทรวงสาธารณะสุขควรเรงผลิตบุคลากรที่ผานการอบรมและขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงยุติธรรมใหมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณคดี
3.ทุ ก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรได มี ก ารจั ด ทําคู มื อ ในการทํางานร ว มกั น แบบที ม
สหวิชาชีพ โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน เนื่องจากในทางปฏิบัติในปจจุบันไมมีรูปแบบการทํางานรวมกันที่
ชัดเจน เพราะกฎหมายกําหนดเฉพาะบุคลากรที่เขารวมในการสอบสวนเด็กเทานั้นวามีผูใดบาง แตไม
ไดกําหนดวิธีการไววา กอนเริ่มการสอบสวนนั้นจะตองทําอยางไร มีการประชุมกันกอนหรือไม และใน
สวนของการสอบสวนเด็กนั้น บุคลากรฝายใดมีหนาที่ถาม และบทบาทของบุคลากรแตละฝายนั้นทํา
หนาที่อยางไร ซึ่งบางกรณีบุคลากรฝายตางๆ ก็สามารถตกลงวิธีการทํางานรวมกันได บางกรณี
บุคลากรฝายตางๆ ก็ไมสามารถที่ตกลงวิธีการทํางานรวมกันได ซี่งจะเกิดผลเสียตอเด็กและรูปคดีและ
กอใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอบุคลากรแตละฝายได ดังนั้นแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกสํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และสภาทนายความ
ควรมาประชุมรวมกันเพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงานรวมกัน
เพื่อใชเปนคูมือมาตรฐานกลางที่ใช
ทั่วประเทศ
4.หนวยงานทางดานกฎหมายเชนกระทรวงยุติธรรมหรือสํานักงานกฤษฎีกาควรออก
ระเบียบนิยามศัพทในขอบัญญัติของกฎหมายที่มีปญหาในการตีความหมาย เพื่อใหการปฏิบัติของ
บุคลากรเปนมาตรฐาน ไมใชดุลยพินิจในการตีความหมาย ซึ่งมักจะตีความเขาขางตนเอง เชนคําวา
กรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง ตั้งรังเกียจ บุคคลที่เด็กรองขอ สถานที่เหมาะสม มีคําจํากัดความหรือ
นิยามวาอยางไร เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
5.หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข และสภาทนายความ โดยแตละหนวยงานควรจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดย
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เฉพาะในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ โดยแตละหนวยงานตองพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความ
สมัครใจและมีจิตสํานึกในการเขามาทํางานดานการคุมครองสิทธิเด็ก และหนวยงานหลักตองจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอมาใหหนวยงานนี้ รวมตลอดถึงการดูแลดานสวัสดิการและความเจริญกาวหนา
ในหนาที่ ซึ่งหากแตละหนวยมีหนวยงานโดยเฉพาะมาทําหนาที่นี้แลว จะทําใหเกิดทีมสหวิชาชีพที่มา
ทํางานรวมกันอยางแทจริง โดยบุคลากรแตละหนวยสามารถพัฒนาความรูความสามารถจนเกิดความ
ชํานาญซึ่งเปนผลดีในการบังคับใชกฎหมายนี้อยางยิ่ง ประกอบกับจะมีการประสานงานกันระหวาง
หนวยงานอยางใกลชิด รวมตลอดถึงการประสานงานดานขอมูลซี่งจะตองมีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
คุมครองเด็กที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรมที่ถูกตองครบถวนและการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อใชใน
การชวยเหลือคุมครองเด็กไดเปนรูปธรรม
6.ควรมีการแกไขปรับปรุงประเภทคดีที่ใหบุคลากรที่เกี่ยวของเขาไปสอบสวนเด็ก
เฉพาะในคดีที่เด็กไดรับการกระทบกระเทือนทั้งดานรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรง คดีที่ยุงยากซับซอน
คดีอุกฉกรรจ เชนคดีที่เด็กถูกทารุณหรือถูกทอดทิ้ง ไดแกเด็กถูกกระทําทารุณทางดานรางกายหรือ
จิตใจ คดีที่เด็กถูกลวงเกินทางเพศ เปนตน สวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งปจจุบันมีปริมาณคดีที่มาก
ควรจะใชมาตรการอื่นเขามาแกไขปญหา เชน ใชวิธีชุมชนบําบัดควบคูไปกับการบําบัดรักษา ซึ่งจะเปน
การลดภาระของบุคลากรที่ เขามาทําหนาที่ดังกลาวเพื่อใหบุคลากรไปมุงเนนโดยใชความรูความ
สามารถอยางเต็มที่ในการชวยเหลือเด็กในคดีที่เด็กไดรับความเสียหายในคดีประเภทดังกลาวขางตน
7.จัดใหมีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของรวมกัน โดยมีหนวยงานกลางเชนกระทรวง
ยุติธรรมเปนหนวยงานเจาของเรื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย
ฉบับนี้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปลุกจิตสํานึกบุคลากรใหเห็นความสําคัญในการคุมครองสิทธิเด็ก ซึ่ง
หากมีการอบรมทําความเขาใจดังกลาวแลว เชื่อวาการปฏิบัติงานของบุคลากรจะทําดวยความเต็มใจ
เพื่อคุมครองสิทธิเด็กอยางแทจริง มิใชทําตามหนาที่หรือขอกําหนดของกฎหมายเทานั้นซึ่งจะไมเกิดผล
ดีแตอยางใด
8.รัฐจะตองมีนโยบายในการใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิเด็กอยางตอเนื่อง
ควรออกกฎหมายมาเพื่อรองรับในการคุมครองสิทธิเด็กตอจากกฎหมายฉบับนี้ เชนเรงรัดในการออก
กฎหมายคุมครองเด็ก กฎหมายคุมครองพยาน เปนตน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของในการคุมครองเด็ก
จะได มีเครื่อ งมื อทางกฎหมายในการคุมครองเด็ก อยางตอเนื่องตั้ ง แต จุ ดเริ่ม ต นของกระบวนการ
ยุติธรรมและหลังจากที่กระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดแลว
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9.ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ วามีจุดออนหรือ
จุดแข็งอยางไร มีผลกระทบตอกฎหมายฉบับอื่นในทางปฏิบัติหรือไม มีสวนที่ตองปรับปรุง แกไขเพื่อ
ใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร โดยหลักการตองคํานึงถึงประโยชนที่
เด็กจะไดรับ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคูไปดวย
10.ควรมี การประชาสัม พั นธใหประชาชนทั่วไปทราบวามีกฎหมายฉบับนี้ออกมา
บังคับใช โดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจ และจะไดสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของเมื่อมีคดีเกิดขึ้น และเปนแรง
ผลักดันใหรัฐกําหนดนโยบายในการคุมครองสิทธิเด็กอยางตอเนื่อง และจริงจังมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง
ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก
ในคดีอาญา : ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย ในชอง R หนาขอความที่ทานตองการและเติมขอ
ความในชองวางใหสมบูรณ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
R ชาย

R หญิง

2.อายุ………………ป (ถาเกิน 6 เดือนจากวันเกิดใหนับเปน 1 ป)
3.สถานภาพการสมรส
R โสด
R สมรสและแยกกันอยู
R คูสมรสถึงแกกรรม

R สมรสและอยูดวยกัน
R หยา
R อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………

4.สถานภาพการมีบุตร
R ไมมีบุตร
R มีบุตรจํานวน……………คน
R มีบุตรบุญธรรมจํานวน……………คน
R อื่น ๆ เชน บุตรถึงแกกรรม(โปรดระบุ)…………………
5.ทานปฏิบัติงานในตําแหนง
R พนักงานสอบสวน
R นักจิตวิทยา

R พนักงานอัยการ
R นักสังคมสงเคราะห

R ทนายความ
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6.ทานปฏิบัติงานตามขอ 5 มาเปนระยะเวลา ………………ป
7.หากทานปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนทานเคยมีประสบการณในการดําเนินคดีหรือ
เขารวมในการถามปากคํากับเด็กอายุไมเกิน 18 ปในฐานะของผูเสียหา พยาน หรือผูตองหาใน
การสอบสวนมาแลวบางหรือไม
R เคย จํานวนโดยประมาณ…………คดี
R ไมเคย
8.หากทานปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานอัยการทานเคยมีประสบการณในการดําเนินคดีหรือเขา
รวมในการถามปากคํากับเด็กอายุไมเกิน 18 ปในฐานะของผูเสียหา พยาน หรือผูตองหาในการ
สอบสวนมาแลวบางหรือไม
R เคย จํานวนโดยประมาณ…………คดี
R ไมเคย
9.หากทานปฏิบัติงานในตําแหนงทนายความทานเคยมีประสบการณในการดําเนินคดีหรือเขารวม
ในการถามปากคํากับเด็กอายุไมเกิน 18 ปในฐานะของผูเสียหา พยาน หรือผูตองหาในการสอบ
สวนมาแลวบางหรือไม
R เคย จํานวนโดยประมาณ…………คดี
R ไมเคย
10.หากทานปฏิบัติงานในตําแหนงนักจิตวิทยาทานเคยมีประสบการณในการใหคําปรึกษาเกี่ยว
กับกรณีที่เด็กมีปญหาดานสุขภาพจิตมาบางแลวหรือไม
R เคย จํานวนโดยประมาณ…………ราย
R ไมเคย
11.หากทานปฏิบัติงานในตําแหนงนักสังคมสงเคราะหทานเคยมีประสบการณดานการสงเคราะห
เด็กมาแลวบางหรือไม
R เคย จํานวนโดยประมาณ…………ราย
R ไมเคย
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12.ท า นมี ป ระสบการณ ใ นการทํางานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมาแล ว เป น
จํานวน………………………(คดี / ราย)
13.ตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ทานเคยไปรวมในการถามปากคําเด็กในฐานะใดบาง
โปรดเรียงลําดับฐานะของเด็กที่ทานเคยไปรวมในการถามปากคําโดยกรอรกเลขตามลําดับดังนี้
(1) มากที่สุด
(2) รองลงมา
(3) นอยที่สุด
R ผูเสียหาย
R พยาน
R ผูตองหา
14.ตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ทานเคยไปรวมในการถามปากคําเด็กในทุกฐานะในคดี
กลุมใดบาง
โปรดเรียงลําดับประเภทคดีที่ทานเคยไปรวมในการถามปากคําโดยกรอกเลขตามลําดับดังนี้
(1) มากที่สุด
(2) มากรองลงมา
(3) ปานกลาง
(4) คอนขางนอย
(5) นอยที่สุด
R กลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ เชน คดีฆาผูอื่น ปลนทรัพย เปนตน
R กลุมคดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือเพศ เชน คดีทํารายรางกาย ขมขืนกระทําชําเรา อนาจาร
เปนตน
R กลุมคดีประทุษรายตอทรัพย เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย เปนตน
R กลุมคดีที่นาสนใจ เชน คดีโจรกรรมรถยนต คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต เปนตน
R กลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย เชน คดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ คดีเสพยาบา
ครอบครองยาบา จําหนายยาบา เปนตน
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเจตนารมณและขอกําหนดของกฎหมายวา
ดวยการสอบสวนเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
ขอคําถาม
1.เหตุผลในการใชพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อคุมครองเด็กในฐานะผูเสียหาย
พยาน และผูตองหา
2.การที่ใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมในการถามปากคํา
เด็กนั้นเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในดานจิตวิทยาเด็ก
ไมเพียงพอ
3.ในการสอบสวนที่มีเด็กเปนผูเสียหายหรือพยานทานจะตองพิจารณากอนวา
คดีนี้มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต 3 ปขึ้นไป หรือคดีที่มีอัตราโทษจําคุก
อยางสูงไมถึง 3 ป และผูเสียหายหรือพยานรองขอ หรือในคดีทํารายรางกาย
เด็กอายุไมเกิน 18 ป
4.ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งพนักงานสอบสวนสามารถถามปากคําไดโดย
ไมตองมีบุคคลใดรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอื่นไวใน
สํานวนการสอบสวน
5.พนักงานสอบสวนจะตองจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงในขณะถามปาก
คําเด็กเพื่อนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน
6.ในกรณีที่เด็กเปนผูตองหาพนักงานสอบสวนจะตองถามวามีทนายความ
หรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
7.ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กจะตองชี้ตัวผูตองหาตาม พ.ร.บ. นี้
ระบุ ว า จะต อ งจั ด ให มี ก ารชี้ ตั ว ซึ่ ง หน า โดยให มี นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คม
สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ หรือพนักงานอัยการรวมอยูดวย
8.กรณีการใชมาตรการตาม พ.ร.บ.นี้ กรณีที่เด็กเปนผูตองหาใหนับแตวันที่
เด็กกระทําความผิด
9.พนักงานสอบสวนจะตองจัดสถานที่เปนสวนสัดใหเหมาะสมกับเด็กเพื่อใช
ในการถามปากคํา
10.ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กตั้งรังเกียจไมยอมรับนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะหหรือพนักงานอัยการที่รวมในการถามปากคําใหตัด
บุคคลนั้นออกไป

ใช

ไมใช
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สวนที่ 3 ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอความยุงยากซับซอน
ของกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก : ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542

ขอคําถาม
1.พ.ร.บ.แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542
กําหนดใหการถามปากคํา ผูเสียหาย พยาน ผู
ตองหา ที่เปนเด็กมีวิธีการปฏิบัติที่แตกตางกับ
กรณีของผูใหญทําใหคดีมีความยุงยากและลา
ชา
2.การจัดสถานที่ในการสอบสวนเพื่อใหเหมาะ
สมกับการถามปากคําเด็กนั้นเนื่องจากจะตอง
จัดเตรียมหองถามปากคําเด็กแยกตางหากจาก
หองสอบสวนทั่วไป โดยจัดใหมีบรรยากาศที่
เปนกันเองและอบอุนเพื่อที่เด็กจะไดพูดความ
จริง แตตามสภาพความเปนจริงก็ยังมีปญหา
และอุ ป สรรคในการจั ด สถานที่ เ พื่ อ ให เ กิ ด
บรรยากาศดังกลาว
3.ไดมีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณที่ใชใน
การบันทึกภาพและเสียงในการถามปากคําโดย
การดําเนินการมีปริมาณที่เหมาะสมและเพียง
พอกับจํานวนคดีที่เกิดขึ้น
4.ควรจะมีเจาหนาที่โดยเฉพาะในการประสาน
งานกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ม าตามนั ด
หมายในการถามปากคําเด็ก โดยไมควรใหเปน
หนาที่ของพนักงานสอบสวนเพียงผูเดียวเนื่อง
จากมีภารกิจมากอยูแลว

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ไมเห็น
เฉย ๆ
ดวยอยาง
ดวย
ยิ่ง
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ขอคําถาม
5.ในการที่บุคคลที่เกี่ยวของในการถามปาก
คําเด็กจะตองเดินทางไปที่สถานีตํารวจเพื่อ
เขารวมในการถามปากคําเด็กนั้นกอใหเกิด
ความยุงยากในการเดินทาง
6.การปฏิ บัติเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีบุคลากรไมเพียงพอ
ในการที่จะเขารวมในการถามปากคําทําให
เกิดความลาชาในการปฏิบัติ
7.พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรจะมีขอกําหนดที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงานในแบบสหวิชาชีพโดยควร
กําหนดวาวิชาชีพใดมีบทบาทหนาที่อยาง
ใด หากไมกําหนดไวอาจทําใหเกิดปญหา
ในการดําเนินการในการถามปากคําเด็กได
8.ตามขอบัญญัติของพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีขอ
ความที่มีนิยามหรือขอบเขตที่ยังไมชัดเจนที่
จะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติได เชน กรณี
จําเปนเรงดวนอยางยิ่ง
ตั้งรังเกียจ
เปนตน หมายความวาอยางไร อาจทําให
เกิ ดปญ หาในการตีความหมายและกอให
เกิดปญหาในทางปฏิบัติงานเพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมายได
9.ในกรณี ที่ เ ด็ ก เป น ผู ต อ งหาซึ่ ง จะมี เ วลา
ควบคุมที่สถานีตํารวจเพียง 24 ชั่วโมง ทํา
ใหไมมีเวลาเพียงพอที่จะนัดหมายบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบสวนไดทัน
หรือหาก
ดําเนินการนัดหมายไดทัน
เนื่องจาก
เวลาที่มีอยูนอยทําใหการ
ถามปากคํา
เด็กไมไดรายละเอียดที่ครบถวน

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ

ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
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ขอคําถาม
10.การทํางานแบบสหวิ ช าชี พ ในการ
ถามปากคําเด็กตามพ.ร.บ.นี้เนื่องจากมี
หลายฝายเขารวมในการถามปากคําทํา
ใหมีขั้นตอนในการปฏิบัติมาก เชน ตอง
มาพูดคุยสรุปเหตุการณที่เกิดขึ้น ตอง
ทําการตกลงบทบาทหน า ที่ ข องแต ล ะ
สวน กําหนดคําพูดที่เหมาะสมที่ใชใน
การถามปากคํา ฯลฯ ทําใหเกิดความยุง
ยากและเสียเวลามาก

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ

ไมเห็น
ไมเห็น ดวย
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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สวนที่ 4
ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวนเด็กที่มีตอการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็ก : ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542

ขอคําถาม
1.ในการถามปากคําผูเสียหาย พยาน ผู
ตองหาที่เปนเด็กตามพ.ร.บ.นี้คือใหมีนัก
จิ ต วิ ท ย า ห รื อ นั ก สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห
พนักงานอัยการ ทนายความ เขามาชวย
ในการถามปากคําจะทําให ผ ลการสอบ
สวนถูกตองตรงตอความเปนจริงมากที่สุด
2.ในการดําเนินการถามปากคําผูเสียหาย
พยาน
ผูตองหาที่เปนเด็กซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติเชนเดียวกันกับผูใหญตามเดิมนั้น
เหมาะสมดีอยูแลว
3.เพื่อใหการถามปากคําเด็กใหมีประสิทธิ
ภาพโดยการนําสหวิชาชีพเขามารวมดวย
นั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด ควรจัดใหมีหนวยงานโดย
เฉพาะเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก ารของ
พ.ร.บ.ดังกลาวโดยไมควรใหพนักงานสอบ
สวนตามสถานีตํารวจ
ตาง ๆ หรือ
พนักงานอัยการโดยทั่วไปดําเนินการ
4.การดํา เนิ น การถามปากคํา เด็ ก ตาม
พ.ร.บ.นี้ที่ใหมีการนําสหวิชาชีพเขารวมใน
การถามปากคํานั้นควรดําเนินการเฉพาะ
บางประเภทเทานั้น เชน คดีอุกฉกรรจ คดี
ล ว งละเมิ ด ทางเพศหรื อ คดี ที่ เ ด็ ก ได รั บ
ความเสียหายทางดานจิตใจอยางรุนแรง
เทานั้นไมควรใชกับคดีทุกประเภท

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ

ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอคําถาม
5.การดํา เนิ น การตามพ.ร.บ.นี้ ค วรคุ ม
ครองเฉพาะกรณีที่มีฐานะเปนผูเสียหาย
และพยานเทานั้น ไมควรรวมไปถึงกรณีที่
เด็ ก มี ฐ านะเป น ผู ต อ งหาเนื่ อ งจากได รั บ
ความคุมครองตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาว
ชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว
ชนและครอบครัว พ.ศ.2534 อยูแลว
6.ผลจากการดําเนินการตามพ.ร.บ.นี้จะ
ทําใหผูกระทําความผิดมีโอกาสสูงมากที่
จะถูกจับกุมนําตัวมาสอบสวนดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
7.การที่สังคมคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจะ
ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้
เพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงผูปฏิบัติวา
จะปฏิบัติไดหรือไมไมนาจะถูกตอง
8.การดําเนินการตามพ.ร.บ.นี้เปนการคุม
ครองสิทธิเด็กโดยคํานึงถึงสภาพรางกาย
และจิตใจของเด็กที่จะถูกกระทบกระเทือน
โดยวิธีการสอบสวนแบบเดิม
9.สภาพภู มิ ป ระเทศของประเทศไทยมี
ความเหมาะสมที่สามารถใชวิธีการตามพ.
ร.บ.นี้ในการสอบสวนเด็กโดยไมมีปญหา
และขอขัดของแตอยางใด
10.ในการถามปากคํ า ที่ เ ป น เด็ ก ตาม
พ.ร.บ.นี้ นั้ น จะดําเนิ น การที่ ใ ดก็ ไ ด ไ ม จํา
เปนที่จะตองดําเนินการที่สถานีตํารวจทั้ง
นี้ใหคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับเปน
อันดับแรก

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ

ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.ทานคิดวาการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในคดีอาญา : ตามพระราชบัญญัติแก
ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 นี้มี
ประโยชนมากนอยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.ทานคิดวาการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแก
ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542 นี้เกิด
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางไร และทานคิดวาควรปรับปรุงแกไขอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ข.
โครงรางคําถามในการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญ
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพการสมรส
4.สถานภาพการมีบุตร
5.ปฎิบัติงานในตําแหนง
6.ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน
7.ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวกับเด็ก
8.ตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้เคยไปรวมในการถามปากคําเด็กใน
ฐานะใดบาง โดยเรียงลําดับฐานะเด็กจากมากไปนอย
9.ตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้เคยไปรวมในการถามปากคําเด็กในคดี
กลุมใดบาง
9.1 กลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
9.2 กลุมคดีเกี่ยวกับชีวิตรางกายหรือเพศ
9.3 กลุมคดีประทุษรายตอทรัพย
9.4 กลุมคดีนาสนใจ เชนคดีโจรกรรมรถยนตหรือจักรยานยนต
9.5 กลุมคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย เชน คดียาเสพติด
10.จากประสบการณของทานที่ไดเขาไปรวมในการสอบสวนเด็กตามกฎหมาย
ฉบับนี้ทานมีความรูสึกอยางไร
11.ทานจะรูสึกอยางไรหากญาติพี่นอง หรือบุตรของทานเปนผูเสียหายหรือผูตอง
หาและไดรับวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้
12.ทานคิดวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้จะทําใหเกิดความคุมครอง
เกี่ยวกับสิทธิเด็กอยางไร
13.ทานคิดวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้เหมาะสมกับสภาพการณตางๆ
ของประเทศไทยดีแลวหรือไม มีปญหาในการบังคับใชอยางไร
14.ทานมีความคิดเห็นอยางไรที่กฎหมายฉบับนี้ใชกับเด็กทุกกลุมที่เปนทั้งผูเสีย
หายพยาน รวมตลอดไปถึงในสวนของผูตองหา
15.ทานคิดวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้มีขอดีและสวนที่ตองปรับปรุง
แกไขอยางไรบาง
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16.ทานคิดวาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้มีปญหาและอุปสรรคอยางไร
มีวิธีการแกไขอยางไร
17.ท า นคิ ด ว า วิ ธี การปฏิบัติต ามกฎหมายซึ่ ง มีข อกําหนดเพิ่ มเติ มจากเดิ มนั้ น
ทานคิดวามีความคุมคากับผลที่เด็กจะไดรับหรือไม
18.ทานคิดวาขอความในกฎหมายฉบับนี้มีขอความใด ที่มีลักษณะที่ยังไมชัดเจน
ยากแกการตีความหมายและกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายได
19.ทานคิดวาตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ทําใหสถิติคดีที่เด็กถูกกระทํา
หรือเด็กกระทําผิดลดลงหรือไม
20.ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งใชบังคับกับคดี
ทุกประเภท
21.ทานคิดวาการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้แตละหนวยงานควรจัดใหมีหนวย
งานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อใหมีทีมการทํางานเปนแบบสหวิชาชีพที่แทจริง เปนกระบวนการ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเด็ก
22.หากเปรียบเทียบวิธีการสอบสวนตามกฎหมายฉบับเดิมกับวิธีการสอบสวน
ตามกฎหมายฉบับนี้ ทานคิดวาผลการสอบสวนที่ไดมีความแตกตางในเชิงคุณภาพอยางไรหรือไม
23.ทานตองการการสนับสนุนอยางไรบางเพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของทาน
ในการบังคับใชกฎหมายนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
24.ทานคิดวาวิธีการสอบสวนเด็กตามกฎหมายฉบับนี้ควรจะปรับปรุงแกไขอยาง
ไรอีกหรือไม เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเกิดประโยชนตอเด็กที่จะไดรับการคุมครอง
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ภาคผนวก ค
ตารางไคสแควร
Critical Values Of Chi-Square
Degree of
freedom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Significance
level

Significance
level

Significance
level

Significance
level

Significance
level

0.1
2.71
4.60
6.25
7.78
9.24
10.64
12.02
13.36
14.68
15.99

0.05
3.84
5.99
7.82
9.49
11.07
12.59
14.07
15.51
16.92
18.31

0.01
6.64
9.21
11.34
13.28
15.09
16.81
18.48
20.09
21.67
23.21

0.005
7.88
10.60
12.84
14.86
16.75
18.55
20.28
21.96
23.59
25.19

0.001
10.83
13.82
16.27
18.46
20.52
22.46
24.32
26.12
27.88
29.59

** Reject Ho if calculated value of chi-square is greater than the critical value at
the chosen Significance level
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
พันตํารวจโท เจริญศักดิ์ บุตรไทย เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ 2508 ที่
กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จาก
โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รุนที่ 41) ปการศึกษา 2530 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรสังคมวิทยา
มหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2542 ปจจุบันรับราชการตํารวจ ตําแหนง
พนักงานสอบสวน (สบ.3) สถานีตํารวจนครบาลบางรัก
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ

