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บทที่ 12 ‘ไม้บรรทัดสากล’ ที่ ไม่ถูกหยิบมาใช้  

หากทั้งหลายทั้งปวงที่งานวิจัยกล่าวไว้ ได้แสดงให้เห็นถึงรูโหว่ของร่างแหขนาดใหญ่ 
เช่นนั้นแล้วมาตรฐานกฎหมายเยาวชนอื่นๆ ที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบก็อาจเปรียบได้

กบัการตรวจสอบคณุภาพของสนิคา้ประเภทเดยีวกนั แตต่า่งยีห่อ้ และทำาใหเ้หน็ไดช้ดัขึน้วา่ยีห่อ้
ใดต่ำากว่ามาตรฐาน ยี่ห้อใดมีมาตรฐาน กระทั่งได้รับการยอมรับ ในระดับสากล

นั่นเพราะเนื้อความในส่วนนี้ คือการบอกกล่าวถึงมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม
สำาหรับเด็กและเยาวชน ในหลากหลายบริบท  เริ่มด้วย... 
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1. มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้รับการรับรองไว้อยู่ในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับหลักสอง
ฉบับด้วยกันคือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 
1966 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ตลอดจนถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการรับรองโดยองค์การ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ในรายงานการวิจัยฉบับนี้จะศึกษาถึงมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับบริบทการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกจับกุม ควบคุมตัว และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม

1.1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ICCPR”) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2539 และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2540 ICCPR รับรองสิทธิที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมและกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวไว้ในข้อที่ 
943 ข้อที่ 1044 และข้อที่ 1445 ซึ่งประเทศไทยได้มีถ้อยแถลงตีความ ICCPR ข้อที่ 9 
วรรค 3 ว่า การนำาตัวผู้ต้องหาเข้าสู่การพิจารณาคดี “โดยพลัน” ตีความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ให้อำานาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้
ต้องหาได้ 48 ชั่วโมง และสามารถขยายระยะเวลาการควบคุมตัวได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนนำา
ตัวไปศาลเพื่อฝากขังต่อไป

ทั้งนี้ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ICCPR ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ
ของบุคคลที่ถูกจับกุมและควบคุมตัว กล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 สิทธิของผู้ถูกจับกุมที่จะได้รับแจ้งถึงเหตุผลและข้อกล่าวหาในการจับกุม      
โดยจะต้องแจ้งโดยพลันในขณะที่ทำาการจับกุม โดยจะต้องแจ้งในภาษาที่ผู้ถูกจับกุมและ
ควบคุมตัวสามารถเข้าใจได้ โดยที่ผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวมีสิทธิในการได้รับการ  

43 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9
44 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10
45 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14
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แปลภาษา 
 สิทธิของผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวที่จะได้พบและปรึกษากับทนายความหรือ   

ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย และสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง 
หรือให้รับสารภาพผิด

 สิทธิในการถูกควบคุมตัวในสถานที่เหมาะสมและได้รับการรับรอง และการ
ห้ามการคุมขังโดยตัดขาดจากโลกภายนอก โดยผู้ถูกคุมขังมีสิทธิที่จะได้พบกับ
ครอบครัว แพทย์ และทนายความดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวที่จะถูกนำาตัวขึ้นสู่ศาลเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีโดย
พลัน และสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี และสิทธิที่จะนำา
คดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายการควบคุมตัว 
(rights to habeas corpus) โดยในการพิจารณาคดีนั้น ผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ถูก
กล่าวหาจะต้องได้รับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตามที่ไดัรับรองไว้ใน 
ICCPR ข้อ 14 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าตน สิทธิที่จะได้นำา
เสนอพยานหลักฐานในการคัดค้านการควบคุมตัว สิทธิที่จะได้รับการแปลภาษา สิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาคดีโดยพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ ICCPR ยังกำาหนดในกรณีของ
บุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชนนั้น การพิจารณาคดีนั้นต้องดำาเนินไปโดยคำานึงถึงอายุ และ
ความปรารถนาที่จะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติของเด็กและเยาวชนเป็นสำาคัญ

 สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการห้ามทรมาน โดยกฎหมายระหว่างประเทศกำาหนดห้าม
เด็ดขาดซึ่งการทรมาน การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมและเหยียบย่ำาศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และ
มีสถานะเป็นกฎหมายเด็ดขาด ที่ไม่สามารถจำากัด ลิดรอน หรือหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น การห้ามทรมานยังได้รับการรับรองไว้โดยเฉพาะใน อนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมาน และการปฏิิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี 
ค.ศ.1984 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “CAT”) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีและอนุสัญญาฯ มี
ผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา 

1.2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“CRC”) โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 
26 เมษายน 2535 เป็นต้นมา และมิได้มีการตั้งข้อสงวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด ในฐานะรัฐภาคี ประเทศไทยจะต้องรับรองว่าในการ  
กระทำาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก46 ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรมนั้น ไม่
ว่าจะโดยศาลยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ จะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นลำาดับแรก47 

ทั้งนี้ CRC รับรองสิทธิที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและกำาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวไว้ในข้อที่ 3748 และข้อ 4049 กล่าวโดยสรุปได้ดัง
ต่อไปนี้

 เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและด้วย
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เด็กจะต้องไม่ถูกทรมาน ถูกปฏิบัติ หรือถูกลงโทษ
ด้วยวิธีการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในทำานองเดียวกับ
ที่ได้รับการรับรองไว้ใน ICCPR และ CAT ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

 สิทธิของเด็กที่จะไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นการ
จับกุม คุมขัง และจำาคุกเด็ก จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยจะต้องใช้เป็นมาตรการ
สุดท้ายและให้มีระยะเวลาสั้นที่สุด 

 การควบคุมตัวเด็กนั้นต้องแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ และเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับ
การเยี่ยมจากครอบครัว เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ 

 สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยพลัน และสิทธิของเด็กผู้ถูก
ควบคุมตัวในการที่จะคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจ เป็น
อิสระและเป็นกลาง และที่จะได้รับคำาวินิจฉัยเกี่ยวกับการคัดค้านการควบคุมตัวเช่นว่านี้
โดยพลัน

 สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายและในการต่อสู้คดี รวมถึงสิทธิของ

46 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 1 “เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่อายุต่ำากว่าสิบแปดปี เว้นแต่
จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น”
47 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 3 (1) “ในการกระทำาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำาโดยสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐ
หรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิทธิที่ต้องคำานึงถึงเป็นลำาดับ
แรก”
48 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 
49 อนุสัญญาสิทธิเด็ก ข้อ 40
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เด็กที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาทันทีและโดยตรง สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือ
สารภาพผิด และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่าม

สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีและตัดสินคดีโดยไม่ชักช้า โดยหน่วยงาน
ตุลาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

สิทธิของเด็กที่จะได้รับการเคารพต่อความเป็นส่วนตัว กล่าวคือ จะต้องรักษาความ
ลับของเด็กในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่จะเกิดแก่เด็กและเยาวชน และต้องไม่เผยแพร่ข่าวสารที่อาจทำาให้สามารถ
รู้ตัวผู้กระทำาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน

1.3) มาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในรูปของสนธิสัญญา 

นอกจากสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมระหว่างประเทศและสมาชิกสหประชาชาติควรต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนยังอยู่ในรูปของตรา
สารอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองโดยนานาประเทศด้วย ได้แก่ มาตรฐานขั้นต่ำาของ
สหประชาชาติว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1985 
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎปักกิ่ง”) ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
โดยมติที่ 40/33 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 และกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ ค.ศ.1990 ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ โดยมติที่ 45/113 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1990 ตราสารระหว่าง
ประเทศทั้งสองฉบับกำาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและ
เยาวชน กล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ผู้กระทำาความผิดที่เป็นเยาวชนหมายถึงเด็กหรือผู้เยาว์ที่ถูกกล่าวหาหรือได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าได้กระทำาความผิดทางอาญา

 กำาหนดให้มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะที่ใช้กับกรณีผู้กระทำาความ
ผิดที่เป็นเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสำาหรับ
เยาวชนโดยเฉพาะ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเยาวชน 

 การพรากเยาวชนออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองจะกระทำาไม่ได้เว้นแต่มีความจำาเป็น
ตามพฤติการณ์แห่งคดี และการลิดรอนเสรีภาพเด็กและเยาวชน จะต้องเป็นวิธีสุดท้าย 
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และในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และควรดำาเนินการพิจารณาโดยตุลาการที่มีอำานาจหน้าที่เพื่อ
พิจารณาปล่อยตัวเด็กและเยาวชนโดยเร็ว 

 การคุมขังเยาวชนที่กระทำาความผิดไว้ในระหว่างการดำาเนินคดีจะทำาได้ต่อเมื่อ
เป็นหนทางสุดท้ายโดยไม่มีวิธีอื่นที่เหมาะสม อีกทั้งการควบคุมตัวดังกล่าวจะต้องเป็น
ระยะเวลาที่สั้นที่สุด การคุมขังเยาวชนที่กระทำาความผิดไว้ในระหว่างการดำาเนินคดี พึงถูก
ทดแทนด้วยทางเลือกอื่นๆ เช่น การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการควบคุมตัว การ
จัดให้เยาวชนนั้นอยู่ในความดูแลของครอบครัวหรือในสถานศึกษาโดยเฉพาะหรือในบ้าน
ของเยาวชนผู้นั้นเอง

 เมื่อมีการจับกุมเยาวชนจะต้องแจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนนั้นทราบ
เกี่ยวกับการที่เยาวชนนั้นถูกจับกุมในทันที หากไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ในทันทีจะต้องแจ้ง
โดยเร็วที่สุดภายหลังจากนั้น  ผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจหน้าที่จะต้องพิจารณา
ปล่อยตัวเยาวชนผู้ถูกจับกุมนั้นโดยเร็ว รูปแบบพื้นฐานของวิธีการและตำารวจเจ้าหน้าที่ที่มี
อำานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในคดีเยาวชนจะต้องเป็นไปในทางที่เคารพต่อ
สถานภาพทางกฎหมายของเยาวชน ต้องส่งเสริมสวัสดิภาพของเยาวชนนั้น และต้องหลีก
เลี่ยงการกระทำาที่จะเป็นผลร้ายต่อเยาวชน ทั้งนี้คำาว่า ”หลีกเลี่ยงการกระทำาที่จะเป็นผล
ร้ายต่อเยาวชน” มีความหมายที่ยืดหยุ่น และครอบคลุมพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเป็น
จำานวนมาก เช่นการใช้วาจาที่หยาบกระด้าง การใช้กำาลังทำาร้ายหรือปล่อยให้เกิดสภาพ
แวดล้อมเช่นนั้น เป็นต้น ดังนั้นการใช้กระบวนการยุติธรรมกับเยาวชนโดยสภาพในตัว
ของมันเองย่อมก่อให้เกิดผลร้ายแก่เยาวชนอยู่แล้ว คำาว่า “หลีกเลี่ยงการกระทำาที่จะเป็น
ผลร้ายต่อเยาวชน” จึงควรตีความอย่างกว้างเพื่อให้ผลร้ายแก่เยาวชนนั้นเหลือน้อยที่สุด
เท่าที่จะทำาได้ตั้งแต่แรก รวมทั้งการขจัดผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือภายหลัง 

 สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิที่จะได้รับการปรึกษาแนะนำา และได้รับการ  
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 สิทธิที่จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยในระหว่างถูกสอบปากคำา และสิทธิที่จะ
ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

 การควบคุมตัวเด็กที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยจะต้องถูกแยกออก
จากเด็กและเยาวชนที่ถูกตัดสินว่ากระทำาผิดแล้ว และจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม
เป็นการเฉพาะ และในระหว่างที่ถูกคุมขังเยาวชนจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ การ
คุ้มครอง การช่วยเหลือทั้งหมดที่จำาเป็นตามรายบุคคลทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ 
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จิตวิทยา การแพทย์และสุขอนามัย โดยคำานึงถึงความต้องการตามเพศ อายุ และ
บุคลิกภาพของเยาวชนนั้นๆ

 ควรดำาเนินการในทางคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ระยะเวลาของการกักขังสั้นที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้ โดยที่เยาวชนจะต้องได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ ทั้งสิทธิ
ที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิที่
จะไม่ให้การใดๆ สิทธิที่จะได้รับคำาปรึกษาแนะนำา สิทธิที่จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่
ด้วยในระหว่างถูกสอบปากคำา สิทธิที่จะได้เยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลดังกล่าว สิทธิที่จะ
ได้เผชิญหน้าและซักค้านพยาน ตลอดจนสิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลสูง จะต้องมีการ
คุ้มครองและกำาหนดไว้อย่างชัดเจน

 เด็กและเยาวชนมีสิทธิได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการอบรมแต่ต้องไม่ถือว่า
เป็นเหตุผลที่ทำาให้มีการควบคุมเด็กและเยาวชนต่อไป 

 การเบี่ยงเบนคดีออกจากการใช้มาตรการทางอาญา โดยการใช้มาตรการทาง
สังคมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจเป็นรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้

 ผู้กระทำาผิดที่เป็นเยาวชนจะต้องได้รับการพิจารณาคดีจากองค์กรที่มีอำานาจ
หน้าที่ เช่น ศาล คณะกรรมการ คณะผู้แทนชุมชน บนหลักการของการพิจารณาอย่างถูก
ต้องและเป็นธรรม โดยการพิจารณาจะต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเยาวชน
ผู้นั้นอย่างดีที่สุด

เยาวชนมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากที่ปรึกษากฎหมายตลอดระยะเวลาที่คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาและมีสิทธิร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ พ่อแม่
หรือผู้ปกครองของเยาวชนผู้นั้นมีสิทธิเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี หรืออาจถูกเรียกให้ไป
ฟังการพิจารณาคดีนั้นเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเยาวชนผู้นั้น 

 ก่อนที่จะทำาการพิพากษาลงโทษนั้นจะต้องรับฟังรายงานการสืบเสาะรายละเอียด
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับภูมิหลัง และสภาพแวดล้อมที่ผู้กระทำาผิดที่เป็นเยาวชนนั้นอาศัยอยู่
หรือวิสัยและพฤติการณ์ของการกระทำาความผิด เพื่อให้การวินิจฉัยและพิพากษาคดีเป็น
ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้คำาสั่งทางคดีจะต้องพึงคำานึงถึงแนวทางดังนี้           
การลงโทษหรือมาตรการต่างๆ ที่ใช้กับเยาวชนที่กระทำาความผิดต้องอยู่ในสัดส่วนที่   
เหมาะสม ไม่ใช่คำานึงถึงแต่เพียงพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิด แต่ต้องคำานึง
ถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกี่ยวกับเยาวชนที่กระทำาความผิด รวมถึงสภาพความต้องการ
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ของสังคมด้วย 
 การลงโทษหรือมาตรการที่จำากัดอิสรภาพทำาได้เมื่อมีการใคร่ครวญอย่างรอบคอบ

แล้วและต้องใช้อย่างจำากัดในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 
 สิทธิในความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการเคารพในทุกขั้น

ตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยจะต้องป้องกันมิให้เยาวชนนั้นได้รับผลร้ายจากการเผย
แพร่ข่าว และห้ามเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่จะทำาให้บุคคลทั่วไปทราบหรือสามารถบ่งชี้ตัว
เยาวชนได้ 
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1. กระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมายไทย
1.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำาหนดรับรองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพของบุคคลไว้ในมาตรา 450 และมาตรา 3251 กำาหนดรับรองสิทธิใน

บทที่ 13 ‘ไม้บรรทัด’ แบบไทยๆ 

นอกจากมาตรฐานสากลแล้ว เนื้อหาของงานวิจัยก็ไม่ลืมที่จะหยิบยกมาตรฐานของไทย
อันว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเยาวชน มาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และกฎหมาย
พิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

50 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4
51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 
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ชีวิตร่างกายของบุคคลที่ไม่สามารถถูกลิดรอนโดยการจับกุม คุมขัง หรือตรวจค้นตัว
บุคคลได้ เว้นแต่การลิดรอนเสรีภาพในร่างกายนั้นเป็นไปตามคำาสั่ง หมายศาล หรือเหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ อีกทั้งยังห้ามการทรมาน การกระทำาทารุณกรรม             
และการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม แม้สิทธิเสรีภาพในร่างกายของ
บุคคลจะสามารถถูกจำากัดได้โดยอาศัยอำานาจในการจับกุมบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย แต่การใช้อำานาจดังกล่าวนั้น ยังคงต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็นโดยจะต้องใช้วิธีการที่
กระทบสิทธิของบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำาได้52 อีกทั้งในกรณีที่มีการ   
กระทำาซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยเกิน
ความจำาเป็น ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำาเช่น
ว่านั้น รวมทั้งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับความ
คุ้มครองในการดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมได้รับการรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 4053 ดังต่อไปนี้

 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับการพิจารณา

คดีโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อ
เท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน เป็นต้น

 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 

รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้
คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบพยานหลักฐานหรือได้รับพยานหลักฐานตามสมควร การ
ไม่ให้ถ้อยคำาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง การได้รับการช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความและ
การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

 สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ 
ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดำาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม  

52 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 29 
53 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 
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1.2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 5 กำาหนดให้อำานาจเจ้าพนักงาน
และศาลในการจำากัดเสรีภาพทางร่างกายของบุคคลได้โดยการตรวจค้น จับกุม และ
ควบคุมตัวบุคคล ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกระบวนการยุติธรรม 
กล่าวคือ การตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคลนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
สืบสวน สอบสวน เพื่อให้การดำาเนินคดีอาญาสามารถได้มาซึ่งพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์
ความผิดและลงโทษผู้กระทำาผิดที่แท้จริงได้54 

การจับกุมบุคคล

การจับกุมบุคคลในคดีอาญาจะต้องมี “หมายจับ” ที่ออกให้โดยศาล เว้นแต่เป็น
กรณีการกระทำาของบุคคลนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เจ้าพนักงานผู้จับเป็นผู้เห็นเอง หรือมี
พฤติการณ์ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าได้กระทำาผิดมาแล้วสดๆ55 หรือมีเหตุจำาเป็นเร่ง
ด่วนให้ต้องจับกุมเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย กล่าวคือ มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าน่าจะ
ก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือ
วัตถุอย่างอื่น หรือเป็นการจับเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาผิดขึ้นและไม่อาจขอหมายจับได้
ทัน หรือในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถขอออกหมายจับได้ทัน กล่าวคือ เมื่อมีหลักฐาน
ตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี 
หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นประกอบกับมีเหตุด่วน
จำาเป็นที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ หรือเป็นกรณีการจับผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่หนี
หรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว56 ทั้งนี้การจับกุมบุคคลไม่ว่าจะมีหมายหรือไม่
นั้น ห้ามจับในที่รโหฐานเว้นแต่มีหมายค้นด้วย และห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมตัวผู้ถูกจับเกิน
กว่าที่จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น57

หลักเกณฑ์ในการออกหมายจับเป็นไปตามมาตรา 66 ข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 254858 (ต่อ

54 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 8, สำานักพิมพ์วิญญูชน, หน้า 193
55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 80
56 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78
57 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86
58 กรุณาดูในภาคผนวก 
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ไปนี้จะเรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา”) กล่าวคือ มีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าบุคคล
นั้นน่าจะได้กระทำาความผิด59 ในคดีที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือน่าจะได้
กระทำาผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี60 หรือจะไปยุ่งกับพยาน
หลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น61 ทั้งนี้เมื่อเจ้าพนักงานจับบุคคลตามหมายจับได้แล้ว 
ต้องรายงานให้ศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็วภายใน 7 วัน และต้องบันทึกรายละเอียดการ
ปฏิบัติตามหมายจับเพื่อนำาส่งยังศาลโดยเร็วภายใน 15 วัน

หมายจับเมื่อออกแล้วนั้นยังคงมีผลบังคับใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับผู้ถูกกล่าวหาตาม
หมายนั้นได้ เว้นคดีนั้นขาดอายุความ หรือศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืน62 ทั้งนี้การ
เพิกถอนหมายจับนั้นสามารถทำาได้เมื่อมีเหตุจำาเป็น โดยเจ้าหนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
สามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนหมายจับได้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ข้อ 24 โดย
ให้ผู้พิพากษาไต่สวนและมีคำาสั่งเป็นการด่วน เมื่อผู้พิพากษามีคำาสั่งให้เพิกถอนหมายจับ
แล้ว ให้ผู้พิพากษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ 

กฎหมายยังกำาหนดกรอบเกี่ยวกับสิทธิของการถูกจับกุมในการที่จะได้รับการปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังกำาหนดให้เจ้าพนักงานผู้ทำาการจับกุมต้อง
ดำาเนินการดังนี้63

 แจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ หากมีหมายให้แสดงหมายจับ 
 แจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งแจ้งสิทธิที่จะไม่ให้การและถ้อยคำาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้

เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ สิทธิที่จะพบทนายความ 
 ถ้าผู้ถูกจับต้องการแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมก็ให้เจ้า

พนักงานจัดการให้เป็นไปตามนั้น 
 เจ้าพนักงานต้องบันทึกการจับกุมและนำาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำาการของพนักงาน

สอบสวนทันที ในกรณีจำาเป็นต้องรักษาพยาบาลผู้ถูกจับ ก็สามารถดำาเนินการเสียก่อน       

59 ในการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ออกหมายจับหรือหมายค้น ผู้พิพากษาไม่จำาต้องถือเคร่งครัดเช่นเดียวกับการ
รับฟังพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความผิดของจำาเลย
60 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร 
61 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 
62 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 68
63 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 237 ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ถูกจับที่ได้รับการแจ้งข้อหา รายละเอียดแห่งการจับ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่ง
ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
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นำาตัวส่งไปยังที่ทำาการของพนักงานสอบสวน
 เมื่อได้รับมอบตัวผู้ถูกจับแล้ว เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำาการของพนักงานสอบสวน

ผู้รับตัวผู้ถูกจับต้องดำาเนินการดังนี้64 
1) แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม พร้อมทั้งอ่านหมาย

จับให้ผู้ถูกจับฟัง และมอบสำานวนบันทึกการจับกุมแก่ผู้ถูกจับ 
2) แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับที่กำาหนดไว้ในมาตรา 7/165 โดยเร็ว
3) พนักงานสอบสวนต้องดำาเนินการให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติเพื่อแจ้งให้

ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับเดินทางมาถึงที่
ทำาการพนักงานสอบสวน66

ทั้งนี้ถ้อยคำาใดๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับในชั้นรับมอบตัว หากเป็นคำารับ
สารภาพว่าตนได้กระทำาความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่หากเป็นถ้อยคำาอื่น
ที่ไม่ใช่คำารับสารภาพก็ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ก็ต่อเมื่อก่อนที่จะมีการให้ถ้อยคำานั้น 
เจ้าพนักงานได้มีการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับแล้วตามกระบวนการที่กล่าวข้างต้น67 อันเป็น
มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนก่อนที่จะถูกสอบปากคำา
หรือให้ถ้อยคำาใดๆ ต่อเจ้าพนักงาน

นอกจากนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 64 ยังกำาหนดให้นำาตัวผู้
ถูกจับตามหมายศาลส่งไปยังศาลหรือเจ้าพนักงานตามหมายทันที แต่หากเป็นกรณีจับโดย
ไม่มีหมาย เจ้าพนักงานที่รับตัวผู้ถูกจับไว้สามารถพิจารณาปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือ
ควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ก็ได้ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการจับตามหมายจับหรือจับโดย 
ไม่มีหมายและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พนักงานสอบสวนจะต้องนำาตัวผู้ถูกจับส่งต่อ
ศาลภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ถูกจับ

64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 237 ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ถูกจับที่ได้รับการแจ้งข้อหา รายละเอียดแห่งการจับ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่ง
ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
65 พนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ถูกกล่าวหาตามรายละเอียดที่กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 7/1
66 หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกจับร้องขอให้เจ้าพนักงานเป็นผู้แจ้งให้ญาติของผู้ถูกจับทราบ ก็ให้จัดการตามขอโดยเร็ว
67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคท้าย
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การควบคุมตัวบุคคล

“การควบคุม” หมายถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำารวจในระหว่างการสืบสวนและสอบสวน68 ซึ่งจะควบคุมได้เท่าที่จำาเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดีและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด กล่าวคือ สามารถควบคุมได้เท่า
ที่จำาเป็นเพื่อสอบสวน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
โดยที่พนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกจับในชั้นพนักงานสอบสวน
ได้ กรณีที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พนักงานสอบสวนต้องนำาตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งต่อ
ศาลภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ได้รับมอบตัว 

“ขัง” หมายถึงการกักขังจำาเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล69 โดยผู้ถูกกล่าวหาหรือจำาเลย
จะถูกนำาตัวไปขังไว้ในเรือนจำาที่อยู่ในเขตอำานาจศาลที่ออกหมายขังบุคคลนั้น ซึ่งสามารถ
แยกได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

 การขังผู้ถูกกล่าวระหว่างสอบสวน70 กรณีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
เห็นว่ามีเหตุจำาเป็นที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาต่ออีกหลังจาก 48 ชั่วโมงแรก เพื่อให้การ
สอบสวนเสร็จสิ้นหรือเพื่อการฟ้องคดี พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็สามารถยื่น
คำาร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลได้ โดยในการไต่สวนคำาร้องขอฝากขังนั้น กฎหมายกำาหนด
ให้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านการฝากขัง โดยศาลต้องสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะมี
ข้อคัดค้านการฝากขังประการใดหรือไม่ พร้อมทั้งศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือ
อัยการมาชี้แจงเหตุจำาเป็นที่ต้องฝากขัง โดยจะให้นำาพยานหลักฐานมาประกอบการไต่สวน
ด้วยก็ได้ ซึ่งศาลจะอนุญาตฝากขังได้ก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนหรืออัยการได้แสดงให้เป็น
ที่พอใจแก่ศาลแล้วถึงเหตุจำาเป็นที่จะต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อไปอีก ทั้งนี้ในการ
ไต่สวนคำาร้องขอฝากขังนั้น ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้านและ 
ซักถามพยานได้ 

กรณีที่ศาลเห็นสมควรอนุญาตให้ขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน ศาลสามารถสั่งขัง
ได้เท่าที่จำาเป็น ทั้งนี้สำาหรับกรณีความผิดอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน ศาล
สามารถสั่งขังได้ครั้งเดียวไม่เกิน 7 วัน กรณีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 10 
ปี ศาลสามารถสั่งขังได้หลายครั้งติด ๆ กันครั้งละไม่เกิน 12 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 48 

68 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (21)
69 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22)
70 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการออกคำาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อที่ 42
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วัน และกรณีอัตราโทษอย่างสูง 10 ปีขึ้นไป ศาลสามารถสั่งขังได้หลายครั้งติดๆ กันครั้งละ
ไม่เกิน 12 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 84 วัน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ศาลจะออกหมายขังได้นั้น 
ต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่จะทำาให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาน่าจะได้กระทำา
ความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือผู้ถูกกล่าวหาน่าจะได้กระทำา
ความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลัก
ฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น71

 การขังจำาเลยระหว่างพิจารณาคดี กรณีเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ศาลมี
อำานาจขังจำาเลยไว้ในระหว่างพิจารณาตลอดไปจนกว่าจะพิพากษาหรือจะสั่งปล่อยชั่วคราว
ก็ได้72 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ศาลจะออกหมายขังได้นั้น ต้องปรากฏพยานหลักฐานตาม
สมควรที่จะทำาให้เชื่อได้ว่าจำาเลยน่าจะได้กระทำาความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำาคุกอย่าง
สูงเกินสามปี หรือจำาเลยน่าจะได้กระทำาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะ
หลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น73 

อนึ่ง การขังผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ถ้าศาลใช้ดุลยพินิจไม่ออก
หมายขัง ศาลก็ยังสามารถสั่งให้บุคคลนั้นอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่
ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือกำาหนดวิธีการป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น74

การตรวจค้น 

 การตรวจค้นบุคคล เจ้าพนักงานผู้จับ หรือรับตัวผู้ถูกจับมีอำานาจค้นตัวผู้ถูกจับ
และยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องทำาโดยสุภาพและหากเป็นผู้
หญิงก็ต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น75

 การตรวจค้นที่รโหฐาน ต้องมีหมายค้นที่ออกโดยศาล เว้นแต่เป็นกรณีมี

71 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อที่ 42 
ซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์ในทำานองเดียวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกหมายจับตามมาตรา 66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
72 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88
73 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อที่ 42 ซึ่ง
กำาหนดหลักเกณฑ์ในทำานองเดียวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกหมายจับตามมาตรา 66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
74 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรค 3
75 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85
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พฤติการณ์ที่แสดงว่ามีเหตุร้ายเกิดในที่รโหฐาน ปรากฏความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐาน เมื่อ
บุคคลที่ทำาความผิดซึ่งหน้าขณะถูกไล่จับหนีเข้าไปซ่อน เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า
สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำาความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ใน
การกระทำาความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำาความผิดได้ซ่อนอยู่ในนั้น 
โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากรอไปดำาเนินการขอหมายค้น สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือ
ทำาลาย หรือในกรณีที่ผู้จะถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับหรือเป็นกรณีที่จับได้โดย
ไม่ต้องมีหมายจับตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ การค้นในที่รโหฐานจะต้องทำาเฉพาะใน
เวลากลางวัน เว้นแต่เป็นกรณีการค้นต่อเนื่อง หรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง และการค้นในที่
รโหฐานนั้นจะต้องกระทำาต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ถ้า
หาไม่ได้ให้ทำาการค้นต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน 

การค้นในที่รโหฐานไม่ว่าจะเป็นการค้นโดยมีหมายหรือไม่มีหมาย เจ้าพนักงานผู้ค้น
จะต้องทำาการบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียด
ไว้ แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จำาเลย ผู้แทน หรือ
พยานแล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ 

1.3) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “วิธีพิจารณาคดีเยาวชน”) กำาหนดกรอบวิธีการพิเศษและ
แนวทางปฏิบัติเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำาความผิด โดย
มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรม สั่ง
สอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษ โดยจะต้องคำานึงถึง
สุขภาพและสภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนแต่ละคน76

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนกำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดอายุเด็กและเยาวชนในคดี
อาญาดังนี้ “เด็ก” คือ บุคคลที่อายุไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ และ “เยาวชน” คือบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ให้ถืออายุเด็กและเยาวชนในวันที่ได้กระทำา
ความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นตัวกำาหนด77 กล่าวคือ หากกระทำาผิดขณะอายุไม่เกิน 18 ปี 

76 อัจฉรียา ชูตินันท์, กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำานักพิมพ์วิญญูชน, หน้า 37
77 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 5
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การพิจารณาคดีก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้วิธีพิจารณาคดีเยาวชน ถึงแม้จำาเลยจะอายุเกิน 18 ปี
แล้วก็ตามในวันพิจารณาคดี 

กรณีเมื่อเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำาความผิดตามกฎหมายที่มีโทษ
ทางอาญา กระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นที่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมี
อำานาจค้น จับกุม ควบคุมตัว และพนักงานสอบสวนมีอำานาจดำาเนินการสอบสวนโดยมี
เงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้โดยมีกรอบวิธีการพิเศษและแนวทางปฏิบัติเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่แตกต่างจากการปฏิบัติต่อ
ผู้ใหญ่ดังต่อไปนี้

1) การจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชน

การจับกุมเด็กและเยาวชนนั้นต้องกระทำาโดยความละมุนละม่อมเพื่อมิให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความกระทบกระเทือนไม่เพียงด้านร่างกาย แต่รวมถึงผลกระทบด้านจิตใจ
หรือได้รับความอับอาย ทั้งนี้กฎหมายกำาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อประกันสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งเจ้าพนักงานผู้จับกุม และ/หรือ 
ผู้ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 ห้ามจับกุมเด็กและเยาวชนโดยไม่มีหมายจับ เว้นแต่เป็นการกระทำาความผิดซึ่ง
หน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือมีผู้เสียหายชี้ตัวและยืนยันให้จับ 
หรือมีผู้ขอให้จับโดยได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว78 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 แล้ว การจับกุมเด็กและเยาวชนเพียงเพราะมีผู้เสียหาย
ชี้ตัวหรือมีผู้ขอให้จับ โดยไม่มีหมายจับและไม่ใช่กรณีกระทำาความผิดซึ่งหน้านั้นไม่น่าจะ
กระทำาได้ เว้นแต่เป็นการจับกุมในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 78 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มิเช่นนั้นแล้วการจับกุมเด็กและเยาวชน
นั้นย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ

 เมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำาความผิด ให้เจ้าพนักงานผู้
จับกุมหรือควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นแจ้งการจับกุมหรือควบคุมไปยังผู้อำานวยการสถาน
พินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำานาจ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่

78 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 49
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เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ชักช้า79

 ห้ามมิให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้ปะปนกับผู้ใหญ่ และห้าม    
มิให้ควบคุมไว้ในห้องขังที่จัดไว้สำาหรับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่80 

 ห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กที่ต้องหาว่ากระทำาความผิด81 ทั้งนี้กฎหมายมิได้
กำาหนดห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เยาวชนด้วย แต่ในทางปฏิบัติได้มีข้อประสานงานให้
ปฏิบัติโดยอนุโลมอย่างเดียวกัน82 

 พนักงานสอบสวนจะต้องถามปากคำาเด็กหรือเยาวชนให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงสถานที่ทำาการของพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงาน
สอบสวนถามปากคำาเด็กหรือเยาวชนแล้วให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจ83 

 เมื่อผู้อำานวยการสถานพินิจได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนแล้ว ให้ดำาเนินการดังต่อไปน้ี  
- พิจารณาปล่อยชั่วคราวหรือมอบตัวเด็กหรือเยาวชนไว้กับบุคคลหรือองค์กรตาม

ความเหมาะสม84 กรณีที่เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวและต้องถูกควบคุมไว้ที่
สถานพินิจ85 ให้ดำาเนินการต่อไปนี้

- ทำาความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
- ให้แพทย์ตรวจร่างกายและถ้าเห็นสมควรให้จิตแพทย์ตรวจจิตใจด้วย 
- ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนควรจะได้รับการรักษาพยาบาลก่อนดำาเนินคดี       

ให้รักษาพยาบาลในสถานพินิจหรือสถานพยาบาลอื่นตามที่เห็นสมควร 
- สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริง86 

79 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 50 
80 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 54
81 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 68 ซึ่งห้ามการใช้
เครื่องพันธนาการแก่เด็กในระหว่างเวลาที่จำาเป็นต้องควบคุมเด็กไว้เพื่อพิจารณาคดีเว้นแต่คดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงให้จำาคุกเกิน 10 
ปี ซึ่งอนุโลมมาใช้กับการควบคุมตัวเด็กระหว่างก่อนส่งฟ้องศาลด้วย
82 อัจฉรียา ชูตินันท์, กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำานักพิมพ์วิญญูชน, หน้า 127
83 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 50
84 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรค 1
85 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 50 
วรรค 2 กำาหนดไว้ว่า เมื่อมีคำาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ให้ผู้อำานวยการสถานพินิจพิจารณาสั่งโดยพลันหากเห็นไม่สมควรให้ปล่อย
ชั่วคราวให้รีบส่งคำาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมทั้งความเห็นไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อพิจารณาสั่ง ซึ่ง
คำาสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวให้เป็นที่สุด แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใหม่ 
86 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 55 
(1) กำาหนดไว้ว่า เว้นแต่ในคดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ให้จำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ ถ้าผู้อำานวยการสถานพินิจเห็นว่าการสืบเสาะข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่จำาเป็นแก่คดี จะสั่งงดการสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงนั้นเสียก็ได้ แล้วให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง
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- ทำารายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับ
สาเหตุแห่งการกระทำาผิดของเด็กหรือเยาวชน แล้วส่งรายงานและความเห็นนั้นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และถ้ามีการฟ้องร้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาล ให้
เสนอรายงานและความเห็นนั้นต่อศาลพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษหรือการใช้วิธี
การสำาหรับเด็กและเยาวชนด้วย87 

2) การสอบปากคำาเด็กและเยาวชน

ก่อนเริ่มสอบปากคำาเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา พนักงานสอบสวนต้อง
แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามกระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และต้องถามผู้ถูกกล่าวหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องจัดหา
ทนายความให้88 โดยวิธีปฏิบัติในการสอบปากคำาผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นเป็น
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ89 ดังนี้

 แยกสถานที่สอบปากคำาเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำาหรับเด็ก
 ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอเข้าร่วมในการสอบ

ปากคำาด้วย
 ให้พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบปากคำาด้วย
 ทั้งนี้ในการสอบปากคำานั้น หากเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวไม่สามารถพูดหรือ

เข้าใจภาษาไทยได้ พนักงานสอบสวนต้องจัดหาล่ามให้

3) การฟ้องร้องและการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน

การพิจารณาและพิพากษาคดีเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดนั้นอยู่
ภายใต้เขตอำานาจศาลเยาวชนและครอบครัว โดยศาลจะต้องคำานึงถึงสวัสดิภาพและ
อนาคตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรม สั่งสอนและสงเคราะห์ให้กลับตัว
เป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลคำานึงถึง
บุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นคนคนไป 

87 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 55 (2)
88 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
89 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 ให้นำามาตรา 133 ทวิมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหา
อายุไม่เกินสิบแปดปี
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และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการสำาหรับเด็กหรือเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือ
เยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง90 ทั้งนี้โดยมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะสำาหรับกระบวนการ
ฟ้องร้องและพิจารณาคดี ดังต่อไปนี้

 การฟ้องร้องคดีที่เด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด พนักงาน
สอบสวนต้องทำาการสอบสวนให้เสร็จโดยเร็วและส่งสำานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
อัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวให้ทันภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุม อย่างไรก็ตาม สามารถขอผัดฟ้องได้ 30 วันสำาหรับ
กรณีความผิดซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้จำาคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินห้าปี และในกรณีความ
ผิดซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้จำาคุกเกินห้าปี สามารถขอผัดฟ้องได้ 60 วัน ต่อเมื่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการได้แสดงถึงเหตุจำาเป็นและนำาพยานมาเบิกความประกอบจน
เป็นที่พอใจแก่ศาล ซึ่งการพิจารณาคำาร้องขอผัดฟ้องนั้น เด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหาจะตั้งที่
ปรึกษากฎหมายเพื่อแถลงข้อคัดค้านหรือซักถามพยานก็ได้91 ทั้งนี้การฟ้องคดีเมื่อพ้น
กำาหนดระยะเวลานั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดเท่านั้น92 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายอนุญาตให้สามารถมีการเบี่ยงเบนคดีโดยไม่ต้องฟ้องร้องผู้
ถูกกล่าวหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้ หากผู้อำานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคำานึงถึงอายุ 
ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ 
ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีแล้วเห็น
ว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอม
ที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจด้วยแล้ว และผู้อำานวยการสถานพินิจได้แจ้งความ
เห็นไปยังพนักงานอัยการ แล้วพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยและมีคำาสั่งไม่ฟ้อง93

 การพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจำาเลย กรณีที่จำาเลยไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย 
ให้ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ เว้นแต่จำาเลยนั้นไม่ต้องการและศาลเห็นว่าไม่จำาเป็นแก่
คดี 

ศาลต้องถามจำาเลยว่าสามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้หรือไม่ และกรณีที่จำาเลยไม่
สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้ ให้ศาลจัดหาล่ามให้ 

การควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำาเลยมาหรือไปจากศาล หรือใน
ระหว่างควบคุมตัวไว้ก่อนนำาเข้าห้องพิจารณา ห้ามมิให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นปะปนกับ

90 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 82 
91 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 51
92 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 53
93 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 63
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ผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่เป็นผู้ใหญ่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรที่จะควบคุมเด็กหรือเยาวชนไว้ในระหว่างพิจารณา ให้

ศาลสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนไว้ยังสถานพินิจหรือสถานที่อื่นใดทำานองเดียวกันตามที่
ศาลเห็นสมควร 

ให้พิจารณาคดีในห้องที่มิใช่ห้องพิจารณาคดีธรรมดา แต่ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะ
กระทำาได้ ให้นัดพิจารณาคดีดังกล่าวในห้องสำาหรับพิจารณาคดีธรรมดาได้ แต่ต้องไม่
ปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา และให้พิจารณาคดีเป็นการลับ และเฉพาะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรอนุญาตให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดี
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บทที่ 14 บทสรุปถึงรัฐ
 
หลังจากเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างทางมาตรฐานของกฎหมายแต่ละประเภท

แล้ว รายงานดังกล่าวยังนำาเสนอบทสรุปที่น่าสนใจ ว่ากฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ
พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่ใช้บังคับอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นบทกฎหมายที่จะมีผล    
บังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่ที่กำาหนด กล่าวคือ          
การประกาศเป็นพื้นที่บังคับใช้กฎอัยการศึก การประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อบังคับใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือการประกาศเป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคง โดยยกเว้นกฎเกณฑ์ที่
ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายปกติ ส่งผลให้เกิดการลิดรอนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของเด็ก
และเยาวชนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
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1. การขาดกฎเกณฑ์เฉพาะสำาหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการตาม

กฎหมายความมั่นคง

 กฎหมายความมั่นคงที่บังคับใช้อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลเป็นการยกเว้น
กฎเกณฑ์เฉพาะสำาหรับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ได้กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายความมั่นคง
ดังกล่าว ทั้งกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็มิได้มีกำาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะสำาหรับการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนไว้ ในกรณีที่เด็กและเยาวชนนั้นถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการตาม
กฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด 

2. กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายความมั่นคงที่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกระบวนการ

ยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน

ด้วยเหตุที่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายความมั่นคงมิได้กำาหนดวิธีการพิเศษ
เฉพาะสำาหรับเด็กและเยาวชนไว้ ดังนั้นพิจารณาจากข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากกรณีศึกษา จึงกล่าวได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎ
อัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลเป็นการละเมิดมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนหลายประการ กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้

 บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงโดยอาศัย 
“ยุทธวิธี” ในการป้องกันและปราบปราบเป็นหลัก โดยขาดการคำานึงถึงสิทธิเด็กที่จะได้รับ
การคุ้มครองจากความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน
ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้กำาลังทหารและกำาลัง
อาวุธ

 บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายที่การขาดกระบวนการตรวจสอบอายุผู้ถูก
จับ ขาดการแบ่งแยกเด็กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ และขาดวิธีปฏิบัติเฉพาะสำาหรับเด็ก
ในทุกขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ตั้งแต่การตรวจค้น จับกุม คุมขัง ซัก
ถาม จนกระทั่งการปล่อยตัว ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตัวเด็กปะปนกับผู้ใหญ่ การไม่
อนุญาตให้ญาติเยี่ยม การไม่แจ้งผู้ปกครองเด็กให้ทราบถึงการควบคุมตัวและการปล่อยตัว
เด็ก เป็นต้น ซึ่งการไม่แจ้งผู้ปกครองของเด็กให้ทราบถึงการควบคุมและการปล่อยตัวนั้น 
เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดสภาวการณ์ของการบังคับให้บุคคลสูญหาย เนื่องจากหากญาติไม่
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ทราบถึงการควบคุมตัวย่อมทำาให้ไม่สามารถติดตามตัวเด็กและเยาวชนนั้นๆ ได้ 
 การใช้อำานาจในการจับกุมและคุมขังเด็กและเยาวชนโดยขัดต่อหลักความจำาเป็น

และความพอสมควรแก่แหตุ อันเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กที่จะไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหลักที่ว่าการจับกุมและคุมขังเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องใช้เป็น
มาตรการสุดท้ายและให้มีระยะเวลาสั้นที่สุด 

 ความไร้ประสิทธิภาพของระบบกลไกการตรวจสอบการใช้อำานาจตามกฎอัยการ
ศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตามกระบวนการยุติธรรมในการถ่วงดุล
ตรวจสอบการใช้อำานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคล94 อันเป็นสาเหตุสำาคัญประการหนึ่งของ
การใช้อำานาจโดยมิชอบและภาวะลอยนวลจากความผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ได้
กระทำาละเมิดต่อเด็กและเยาวชนในระหว่างการควบคุมตัว เช่นการควบคุมตัวโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือเกินกว่าที่กฎหมายให้อำานาจไว้ ถูกบังคับให้ให้ถ้อยคำา หรือสารภาพผิด 
และการทรมาน เป็นต้น อันเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะไม่ถูกลิดรอน
เสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างละมุนละม่อมในการจับกุม
และควบคุมตัว และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน และสิทธิของเด็กผู้ถูกควบคุมตัวในการที่จะ
คัดค้านการควบคุมตัวต่อศาล ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และที่จะได้รับคำาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การคัดค้านการควบคุมตัวเช่นว่านี้โดยพลัน

 กระบวนการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชน อันเป็นการละเมิดหลักประกัน
ในกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน กล่าวคือ การไม่แจ้งเหตุแห่งการจับกุม   
ไม่แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัว ไม่ได้รับอนุญาตให้พบทนายและให้มี
ทนายความเข้าร่วมการซักถาม ไม่มีล่าม นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา บุคคลที่เด็ก
ไว้วางใจ และพนักงานอัยการเข้าร่วมการซักถาม เป็นต้น 

3. การใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เจตนารมณ์ของกฎหมายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ 
พ.ร.บ.ความมั่นคง คือ เพื่อให้อำานาจแก่รัฐในยามที่ต้องต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
รัฐสามารถใช้มาตรการพิเศษต่างๆ เพื่อความจำาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและการดำารงชีวิตโดยปกติของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สถานการณ์ร้ายแรงหรือ

94 ยกตัวอย่างเช่น การใช้อำานาจจับกุมตามกฎอัยการศึกโดยไม่มีหมาย และระเบียบ กอ.รมน.เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลา
การควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ไม่ต้องนำาตัวผู้ถูกควบคุมมาศาล ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น
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ความวุ่นวายในบ้านเมืองได้ยุติหรือคลี่คลายลง และนำาสังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
อีกทั้งยังเพื่อรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อย และประโยชน์ส่วน
รวม กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงให้อำานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำาเนินการ
ใดๆ เพื่อให้สถานการณ์ยุติหรือคลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจที่จะบังคับใช้กฎหมายที่
ส่งผลเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ ซึ่งหมายรวมถึงอำานาจในการจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคล 

อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการต่างๆ ที่ส่งผลเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคล
นั้น ต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น95 พอสมควรแก่เหตุ96 และต้องไม่สร้างภาระให้ประชาชนจนเกิน
ควร อีกทั้งกฎอัยการศึก97 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน98 เองก็บัญญัติไว้ให้ต้องคำานึงถึงหลักความ
จำาเป็นด้วย กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีบุคคลนั้นต้องสงสัยว่าจะกระทำาการหรือร่วมกระทำาการ
ให้เกิดเหตุร้ายแรง อันเป็นกรณีมีเหตุจำาเป็นให้ต้องจับกุม และ/หรือ ควบคุมตัวบุคคลไว้ 
โดยสามารถกระทำาได้เท่าที่จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทำาการหรือร่วมมือกระทำา
การใดๆ อันจะทำาให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรง แต่จากกรณีศึกษากลับพบกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้อำานาจจับกุมและควบคุม
ตัวเด็กและเยาวชนโดยไม่มีเหตุจำาเป็น และ/หรือ ใช้วิธีปฏิบัติที่เกินสมควรแก่เหตุ ยก
ตัวอย่างเช่น 

 การจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนโดยปราศจากพฤติการณ์หรือเหตุ
สงสัยอันจำาเป็นให้ต้องมีการควบคุม แต่กลับเป็นการควบคุมการควบคุมไว้เพียงเพื่อต่อ
รองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนั้นปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อซักถามข้อมูลเกี่ยวกับ

95 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 29 การจำากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำาหนดไว้และเท่าที่จำาเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
96 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 4 วรรค 1 ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคาม
ความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของ
ตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่จำาเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอื่นๆ 
ของตน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ทางสังคม
97 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ ….เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำานาจกักตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อการสอบถามหรือ
ตามความจำาเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกินกว่า 7 วัน
98 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11(1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจจับกุม
และควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน…ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้น
กระทำาการหรือร่วมมือกระทำาการใดๆ อันจะทำาให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง 
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บุคคลที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัว โดยอาจเป็นญาติ หรือเพื่อนบ้านของเด็ก 
 ระยะเวลาการควบคุมตัวที่ยาวนานเกินความจำาเป็นสำาหรับการซักถาม เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ถามคำาถามเดิมซ้ำาๆ และ/หรือ ไม่มีการซักถามใดๆ เลย แต่กลับยังคงควบคุมตัว
ไว้จนครบกำาหนดระยะ 30 วัน99

 การใช้วิธีการที่รุนแรงเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่คำานึงถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่
แตกต่าง เช่น การพันธนาการ การใช้ปืนจี้ การพูดจาข่มขู่ การทำาร้ายร่างกาย และการ
ทรมานเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมควบคุมตัว การใช้สุนัขในการตรวจค้น เป็นต้น100

 การควบคุมตัวที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งกำาหนดให้เป็นการควบคุมตัว
เชิงป้องกันเหตุร้ายหรือเพื่อปรับทัศนคติ โดยที่ต้องไม่เป็นการควบคุมตัวเพื่อการสอบสวน
ความอาญา หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่จะดำาเนินคดีอาญากับบุคคลที่ถูกควบคุมตัวนั้น 
แต่จากกรณีศึกษากลับพบว่า การกักตัวเป็นเวลา 7 วันตามกฎอัยการศึก และการควบคุม
ตัวเป็นเวลา 30 วันตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น กระบวนการซักถามเป็นไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะ
นำาไปสู่การดำาเนินคดีอาญาต่อบุคคลที่ถูก กัก/ควบคุม นั้น จากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น 
การเกลี้ยกล่อม ข่มขู่ ทรมาน บังคับให้รับสารภาพ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยราย
อื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัว การตรวจเก็บพยานหลักฐานจากตัวเด็ก เช่นการตรวจเก็บ DNA 
และสารตั้งต้นวัตถุระเบิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำาเนินคดี และการนำาผลการซักถาม
ประกอบสำานวนของพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งฟ้อง ดังเช่นตัวอย่างกรณีที่เด็กและเยาวชน
ถูก กัก/ควบคุม ตามกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งต่อมาถูกแจ้งข้อหาดำาเนินคดี101

นอกจากนี้ กรณีศึกษาทุกกรณีสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายความมั่นคงบังคับใช้กฎอัยการ
ศึก “เป็นหลัก” แทนที่จะใช้เมื่อยามจำาเป็นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 
ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎอัยการศึกที่มุ่งประสงค์ให้เป็นเครื่องมือหรือมาตรการทาง
กฎหมายในการที่จะรองรับอำานาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศ
ชาติเมื่อยามคับขันและจำาเป็นที่ไม่อาจใช้หน่วยงานของฝ่ายพลเรือนได้เท่านั้น 

ดังคำาบรรยายในกฎเสนาบดีที่บรรยายความถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของการ
ที่ต้องมีกฎอัยการศึกความว่า “เหตุที่จะต้องเรียกว่ากฎอัยการศึกนั้นเพราะเหตุว่ากฎหมาย
นี้จะประกาศใช้ได้แต่เฉพาะเวลามีสงคราม หรือการจลาจล หรือมีความจำาเป็นที่จะรักษา

99 กรณีตัวอย่าง
100 กรณีศักษา
101 กรณีอับดุลเลา มูฮัมหมัดซานัย
102 เกร็ดความรู้เรื่องกฎอัยการศึก, กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
www.pocnara.go.th/narathiwat/provnara/civil%20servant/soldier.htm
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ความเรียบร้อยให้ปราศจากภัย”102 อีกทั้งกฎอัยการศึกมีบทบัญญัติจำากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างรุนแรง และให้อำานาจเจ้าหน้าที่ทหารในฐานะ “ผู้บังคับใช้กฎอัยการศึก” ใน
การบังคับใช้บทบัญญัติซึ่งลิดรอนสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนี้ โดยที่ไม่ต้องรับผิดทั้งในทาง
แพ่งและอาญา 

ดังนั้นกฎอัยการศึกซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้บังคับเพื่อเตรียมและกำากับกำาลังทหาร
ในยามศึกสงครามเช่นนี้ จึงเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจน
เกินสมควรและไม่เหมาะสมที่จะนำามาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อัน
เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งอันมีเหตุปัจจัยทางด้านความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมือง 
ประกอบกับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ซึ่งมิใช่ภัยรุกรานข้าศึกศัตรู
จากภายนอกประเทศแต่อย่างใด

นอกจากนั้น รายงานฉบับดังกล่าวยังมีข้อเสนอแนะที่ไม่อาจมองข้าม นั่นก็คือ

 กฎอัยการศึกถือเป็นมาตรการทางกฎหมายอันสำาคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการรองรับ
อำานาจหน้าที่ของฝ่ายทหาร เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ชาติ จึงได้ให้อำานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้อย่างมากมาย อำานาจดังกล่าวมีผลในทางรอน
สิทธิของบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงเห็นว่าการสั่งการโดยใช้อำานาจของฝ่าย
ทหารตามกฎอัยการศึกนี้ ควรยึดถือและปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ละเอียด
รอบคอบ และมีความจำาเป็นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ

 กฎหมายจะกำาหนดกรอบสำาหรับศาลในการพิจารณารับฟังพยานบอกเล่า ซึ่งใน
ที่นี้ย่อมหมายถึงบันทึกผลการซักถามด้วยนั้น คือ โดยหลักแล้วต้องไม่รับฟังบันทึกผล
การซักถามหรือคำาซัดทอดเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดแต่จะรับฟังได้ในกรณีที่มี
เหตุผลจำาเป็นอย่างยิ่งยวดและต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยเท่านั้น ซึ่งอัยการก็
ควรที่จะต้องนำาหลักการดังกล่าวนี้มาประกอบการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาใน
คดีความมั่นคงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชน อีกทั้งคดีความ
มั่นคงเป็นความผิดที่มีโทษหนักซึ่งไม่สามารถใช้กระบวนการเบี่ยงเบนคดีเพื่อให้เด็กไม่
ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำาเนินคดีได้ดังเช่นในคดีอื่นๆ ประกอบกับโดยหลักแล้ว
ศาลจะไม่รับฟังผลการซักถามหรือคำาซัดทอดเป็นพยานหลักฐานโดยลำาพังเพื่อลงโทษ
จำาเลย ดังนั้นการพิจารณาสั่งฟ้องคดีที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือคดีที่ข้อมูลหรือ
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พยานหลักฐานนั้นได้มาจากผลการซักถาม ย่อมมีโอกาสสูงที่ศาลจะยกฟ้อง  พยานบอก
เล่าหรือพยานซัดทอดกล่าวคือ แม้กฎหมายจะอนุญาตให้สามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ 
แต่ก็ต้องพิจารณาหลักฐานประกอบอื่นที่มีแหล่งที่มาอิสระจากพยานบอกเล่านั้น 

       ...

เนื้อหายาวเหยียดในรายงานวิจัยทำาให้หญิงสาวผู้ห่างไกลจากเรื่องราวความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ รู้สึกวิงเวียนจนตาลาย 

กระนั้น ตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย สิ่งที่สะกิดใจเธอที่สุดก็คือเนื้อ
ความในส่วนที่ว่า

“...กฎอัยการศึกซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้บังคับเพื่อเตรียมและกำากับกำาลังทหารใน
ยามศึกสงครามเช่นนี้ จึงเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกิน
สมควรและไม่เหมาะสมที่จะนำามาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็น
สถานการณ์ความขัดแย้งอันมีเหตุปัจจัยทางด้านความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมือง 
ประกอบกับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ซึ่งมิใช่ภัยรุกรานข้าศึกศัตรู
จากภายนอกประเทศแต่อย่างใด”
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บทส่งท้าย

หญิงสาวอดคิดไม่ได้ว่าจะมีใครสนใจอ่านงานวิจัยชิ้นนี้บ้างไหม? จะมีใครเปิดอ่านมัน
บ้างหรือเปล่า? และเมื่ออ่านแล้วจะมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ประชาชนทั้งพี่น้อง
ชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มานั่งล้อมวงเล่าถึงปัญหาและร่วมกันหาทางออก
ให้กับปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังหรือไม่? 

ในความรู้สึกของเธอ คำาตอบที่มีในใจก็คือ เธอไม่เชื่อว่าการร่วมกันหาทางออกอย่าง
จริงจังจะเกิดขึ้นจริง 

อาจเพราะครั้งหนึ่งเธอเคยจับพลัดจับผลูเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของกองทัพเชิญชาวบ้านจากจังหวัดยะลามานั่งล้อมวงรอบโต๊ะ แต่ตลอดระยะเวลายาวนานนับ
ชั่วโมงที่รับฟังเจ้าหน้าที่ระดับสูงพูดถึงการทำางานของเขาและความสำาเร็จตามแนวทาง         
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ที่รัฐปูไว้ เธอแทบไม่ได้ยินเสียงชาวบ้านเอื้อนเอ่ยแม้แต่น้อย
ในวงสนทนาเดียวกัน เสียงที่ชัดเจนที่สุดของพวกเขาคือความเงียบงัน พวกเขาเพียงนั่ง

นิ่งๆ และรับฟังทุกถ้อยคำาอย่างแน่แน่วจดจ่อ
แต่น่าแปลก ท่ามกลางถ้อยคำาที่พรั่งพรูยาวนานของเจ้าหน้าที่ระดับสูง หญิงสาวกลับ

รู้สึกว่า สิ่งที่ทรงพลังและตรึงความรู้สึกเธอไว้ คือความเงียบสงัดจากพี่น้องมุสลิมเหล่านั้น มัน
เป็นความเงียบที่ควบคู่กันกับแววตาของพวกเขา ทุกแววตาในที่นั้นมีทั้งคมกริบราวกริชโบราณ
ที่พร้อมจะตรวจสอบและมองทะลุไปถึงก้นบึ้งจิตใจของคนพูด หากบางแววตาก็เยือกเย็นราว
ปล่อยวางและปลดปลง ขณะที่อีกหลายแววตานั้นเศร้าหมองหดหู่ 

มันคือแววตาที่มองเห็นทุกสิ่ง แต่ไม่อาจบอกเล่าในสิ่งที่เห็น 
จึงไม่แปลก ที่เธอจะไม่เชื่อว่าการนั่งล้อมวงเจรจาอย่างจริงใจระหว่างรัฐกับชาวบ้านเพื่อ

ร่วมกันหาทางออกให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นจริงในสังคม
นี้ เพราะภาพนั้นยังฝังจำาในใจเธอ ภาพที่ชาวบ้านเป็นเพียงอากาศธาตุไร้ซึ่งคนสนใจไยดีใน
ความคิดเห็นของพวกเขา 

หญิงสาวไม่เชื่อว่ารัฐจะมีความจริงใจในการหาทางออกของปัญหาดังกล่าว
เธอมองโลกแบบติดลบ 
แต่ถึงอย่างไร เธอก็ภาวนาให้ความรู้สึกนั้นเป็นเพียงการตีขลุมจากอคติอันคับแคบของ

ตัวเอง
เธอภาวนาให้ความเป็นจริงเดินสวนทางกับอคติ ภาวนาให้สันติสุขและความสงบอัน

เป็นเนื้อแท้ของพื้นที่แห่งนั้น มีชัยชนะเหนือ ‘บางสิ่งบางอย่าง’ ที่เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ตราบจนบรรทัดสุดท้ายของเรื่องราวมากมายที่ได้รับรู้มาจากผู้คนที่นั่น ทั้งที่มองผ่าน

มุมมองการเดินทางของเธอเองและจากมุมมองของทีมนักกฎหมายที่กลั่นออกมาเป็นงานวิจัย
ซึ่งอัดแน่นด้วยข้อเสนอแนะต่อกระบวนการยุติธรรม ถึงที่สุดแล้ว เธอก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเอง ว่า
อะไร? คือจุดกำาเนิดอันจริงแท้ของสิ่งที่หล่อเลี้ยงความหวาดระแวงให้ปกคลุมและบดบังความ
สงบจนมืดมิด

นับแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นกระทั่งล่วงเข้าปีที่ 7 เธอบอกตัวเองว่าคงไม่มีใครคิดหาคำา
ตอบและหาทางออกจากความมืดมิดนั้น หรือเพราะความมืดมันเอื้อให้บางสิ่งบางอย่างเดินทาง
สะดวกจนไม่มีใครคิดจะเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟ ปล่อยให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่รัฐที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรม ต่างมะงุมมะงาหราเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำาว่ามันคือ
อะไร 

คาวเลือดที่คละคลุ้งและการจุดชนวนความขัดแย้งให้ลุกลามบานปลาย คงทำาให้      
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เจ้าสิ่งที่ว่านั้นเอร็ดอร่อยกับการหาเหยื่อจนพร้อมจะทำาทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ใครหน้าไหน
อาจเอื้อมไปเปิดสวิตช์ไฟ...

แต่เจ้าสิ่งนั้นคงหลงลืมไปว่า หากการเข้าถึงสวิตช์ถูกปิดกั้นทุกหนทาง แสงตะเกียงซึ่ง
ถูกจุดด้วยเชื้อเพลิงแห่งความจริงแท้ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ดวงไฟส่องสว่าง
และสามารถขับไล่ความมืดมิดให้หายไป 

นั่นย่อมขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้คนสักกี่มากน้อยที่พร้อมจะร่วมกันจุดตะเกียงแห่งสันติภาพ
ให้เรืองรองไปทั่วทุกพื้นที่ของชายแดนภาคใต้

หรือระยะเวลายาวนานนับ 7 ปี ที่ได้คร่าชีวิต พรากความหวัง ทำาลายความฝันและฉุด
กระชากเสียงหัวเราะไปจากหลายร้อยหลายพันดวงใจ ยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้เราทุกคนหันมา
ร่วมกันคิดหาทางออกจากปลายอุโมงค์อันมืดมิดร่วมกัน

ต้องรอจนถึงเมื่อไหร่? รัฐอันทรงอำานาจจึงจะกล้าเป็นฝ่ายตีแผ่หัวใจให้ชาวบ้านสำารวจ
ตรวจสอบได้อย่างสนิทใจ 

ต้องรอจนถึงเมื่อไหร่? รัฐอันทรงอำานาจจึงกล้าที่จะยอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมาและ
องอาจผ่าเผย เมื่อระบบของรัฐกระทำาการล่วงละเมิดและทุบทลายสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์
ของประชาชนผู้บริสุทธิ์จนแหลกละเอียด

คำาขอโทษจากอดีตนายกฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่เคยกล่าวไว้เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งหลัง
รัฐประหารอาจมีนัยซับซ้อนจนเกินไปและไม่กระจ่างใสพอ สำาคัญกว่านั้น มันคล้ายเป็นการ
ขอโทษแต่เพียงในนามของรัฐบาลที่ท่านผู้นั้นกุมบังเหียน หากรัฐบาลยุคก่อนหน้า ยุคต่อมา
และต่อๆ มา ก็คล้ายมิเคยมีท่าทีที่พร้อมยอมรับอย่างจริงใจในการดำาเนินแนวทางที่ผิดพลาด

รัฐยังคงเฉยเมยต่อหลายสิทธิที่ถูกลิดรอนในดินแดนของรัฐโดยคนของรัฐ 
แต่ขณะที่หญิงสาวเฝ้ามองทุกสิ่งด้วยดวงตาติดลบ ก็ให้บังเอิญน้ำาเสียงจากแม่ทัพภาค 

4 ที่ถูกส่งผ่านไปทั่วประเทศเดินทางสู่ความรับรู้ของเธอ น้ำาเสียงที่ว่านั้นคือการประกาศกร้าวว่า
พร้อมปลุกนโยบายคืนความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง ได้รับ
ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม

ความมุ่งมั่นที่จะรื้อฟื้น ตรวจสอบคดีที่ค้างคาใจพี่น้องมุสลิม เช่น คดีกราดยิงมัสยิด
ในไอร์ปาแย เมื่อ 2 ปีก่อน รวมทั้งสั่งให้มีการตรวจสอบคดีผู้ต้องขังผูกคอตายปริศนากับ
ลูกกรงของห้องควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธเมื่อปีก่อน ทั้งหลายทั้งปวง เป็นเรื่องที่เธอเงี่ยหูฟัง
อย่างตั้งใจ

หญิงสาวบอกตัวเองว่า เธอจะจดจำาถ้อยคำาเหล่านั้น...เพื่อพิสูจน์ว่ามุมมองของเธอถูกต้อง...



93

เธอคาดว่าเจตนารมณ์ของท่านแม่ทัพภาค 4 อาจเป็นเพียงสายลมที่พัดมาและพัดผ่านไป 
เธอมองโลกแบบติดลบ 
เพราะสำาหรับเธอ เจตนารมณ์ของแม่ทัพภาค 4 ก็ไม่ต่างจากคำาสั่งให้คนในอุโมงค์ช่วย

กันควานหาอุปกรณ์มาเป็นเชื้อไฟเพื่อจุดตะเกียงนำาทางดุ่มเดิน 
คนที่รับคำาสั่งต่อจากนั้นเล่า พวกเขาจะร่วมกันประคับประคองแสงอันน้อยนิดไปจนถึง

ทางออกที่ปลายอุโมงค์หรือไม่?
หญิงสาวภาวนาให้ความเป็นจริงสวนทางกับอคติในใจ เพราะเธอไม่อยากเห็นแววตา

แบบเดียวกับที่เห็นในวันนั้น 
แววตาของประชาชนที่ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำาไม เพราะอะไร? พวกเขาจึงถูกต้อนเข้าสู่

อุโมงค์อันมืดมิดแห่งนี้
ความจริงใจอันล้นเปี่ยมจากรัฐและทุกภาคส่วน รวมทั้งหลักอันเที่ยงตรงแห่ง

กระบวนการยุติธรรมที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยไม่ไหวเอนไปตามกลไก
อำานาจใดนั่นต่างหาก คือแสงสว่างอันแท้จริงที่จะปลุกฟื้นและคืนความหวังให้หลายดวงตาที่
หม่นหมองเหนื่อยล้ากลับมาทอประกายได้อีกครั้ง

แต่คงเนิ่นนาน กว่าจะถึงวันนั้น
อคติในใจหญิงสาวยังคงส่งเสียงเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดระยะเวลา 7 ปี นับแต่

สถานการณ์ความไม่สงบ ณ พื้นที่แห่งนั้นถูกจุดปะทุขึ้นพร้อมมายาคติสั้นๆ อย่างคำาว่า      
‘โจรใต้’ 

     …

‘มุมมองของเธอมืดหม่นเหลือเกิน’ มิตรสหายผู้หนึ่งถามทักหญิงสาวอย่างห่วงใย 
ใช่  คนเราควรมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง เพียงแต่ความหวังของเธอถูกท้าทายด้วยความ

เป็นจริงอีกด้านอันเปรียบเสมือนกำาแพงอันมืดมิด 
แต่ไม่ว่าอย่างไร เนิ่นนานแค่ไหน เธอก็พร้อมเอาใจช่วยให้แสงสว่างก้าวข้ามความมืดที่

กั้นขวาง ทั้งเอาใจช่วยให้ ‘จันทรา’ ดวงนั้นฉายแสงนวลอย่างที่ควรจะเป็น 
และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ขออย่าให้มีรอยแผลครั้งใหม่ เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ดวงอื่นใดอีกเลย
        …


