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บทนํา
ในอดีตที่ผานมา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
ตอเด็กหรือเยาวชนที่เปนผูกระทําความผิด โดยกําหนดมาตรการพิเศษที่แตกตางจากการ
ดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยมีหลักการในการคุมครองและเนนการแกไขฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งเปนผูตองหาวาไดกระทําความผิด ดังนั้น กระบวนการที่จะคนหาความ
จริงและการใชมาตรการทางอาญาแกเด็กหรือเยาวชนจึงมีหลักการในการใหความคุม
ครองเด็กมิใหไดรับผลกระทบตอชื่อเสียงหรือตอจิตใจระหวางที่มีการดําเนินคดีอาญา
ดังนั้น วิธีการในการดําเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชนจึงมีลักษณะที่ไมใชรูปแบบอยางเปน
ทางการเหมือนคดีอาญาโดยทั่วไป และผูพิพากษาที่ตัดสินก็จะตองมีผูพิพากษาสมทบ
ซึง่ มีความเขาใจในสภาพจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอันมีผลตอการกําหนด มาตรการฟน
ฟูแกไขเด็กโดยการกักและอบรมแทนการลงโทษทางอาญา๑ ทั้งนี้เพราะแนวคิดพื้นฐาน
ของการดําเนินคดีกับเด็กนั้นมีความแตกตางจากผูกระทําความผิดซึ่งเปนผูใหญที่มีความ
รูผ ดิ ชอบสมบูรณ และวิธีการที่นํามาใชกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญนั้นมีผลกระทบ
ตอจิตใจ ของเด็กซึ่งเปนผูออนวัยและยังตองมีโอกาสเขาสูสังคมตอไป อยางไรก็ดี
กฎหมายไทยไดละเลยการใหความคุมครองตอผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กในคดี
อาญามาเปนเวลานาน กฎหมายมีขอกําหนดในเรื่องพยานเด็กไวเฉพาะในเรื่องการที่ไม
ตองสาบานกอนการเบิกความเทานั้น ถาพยานดังกลาวอายุไมเกินสิบสี่ป๒ สวนในเรื่อง
อื่นก็จะเปนประเด็นของปญหาความสามารถของเด็กในการเปนพยานและความนาเชื่อ
ถือของพยานเด็กวาจะมีนํ้ าหนักมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับคํ าใหการของพยานผู
ใหญ๓ แตเปนที่ยอมรับกันวา ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก หรือ เยาวชนหากจะตองมี
หนาที่มาใหการในชั้นสอบสวนหรือในชั้นพิจารณาของศาลแลว เด็กเหลานี้อาจไดรับ
ความเสียหายตอจิตใจหรือชื่อเสียง อันเกิดจากกระบวนการดําเนินคดีอาญาซึ่งมุงเนนคน
หาความจริงและใหความคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา เพราะสภาพจิตใจของเด็กเหลา
นีไ้ มไดแตกตางจากเด็กที่เปนผูตองหาหรือจําเลย และในบางคดีซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับ

เพศหรือการทารุณเด็ก สภาพจิตใจของเด็กเหลานี้จะตองไดรับการดูแลมากกวาในกรณี
อืน่ และหากมีการดําเนินการเชนเดียวกับการสืบพยานในคดีอาญาโดยทั่วไป เด็กเหลานี้
จะไดรับผลกระทบตอจิตใจมากขึ้น ซึ่งเทากับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดซํ้าเติม
ความเสียหายและความเจ็บปวดแกจิตใจของเด็ก๔ กลาวโดยเฉพาะ การสอบปากคําใน
ชัน้ สอบสวน และในชั้นศาล เพื่อใหไดความชัดเจนทั้งในขอเท็จจริงและการตรวจสอบ
ความนาเชือ่ ของคําใหการ การใชภาษา และคําถามที่ใชจะมีลักษณะที่เปนภาษากฎหมาย
และถามดวยนํ้าเสียงที่เปนทางการ เอาจริงเอาจังหรือเปนคําถามที่สอบถามรายละเอียด
ของเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอการตอบคําถามของเด็ก เพราะเด็กจะมีความกลัวหรือมี
ความจดจําในเหตุการณ ตลอดจนรายละเอียดแตกตางจากผูใหญ หรือการที่พยานซึ่งเปน
ผูเสียหายจะตองเผชิญหนากับผูตองหาในการชี้ตัว หรือตองเบิกความตอหนาจําเลยใน
ศาล กอใหเกิดผลกระทบทางจิตใจแกเด็กที่เปนผูเสียหาย หรือพยานอยางมาก ทําใหเด็ก
อยูในฐานะกลัวและตกใจ ซึ่งนอกจากจะทําใหเด็กไมสามารถจะใหขอเท็จจริงแกศาล
หรือเจาพนักงานไดตามที่ตนรูเห็นแลว กระบวนการดังกลาวยังเปนการปฏิบัติตอเด็กที่
ไมเหมาะสมอีกดวย
เพื่อใหการคุมครองและปองกันความเสียหายตอจิตใจของเด็กในการคนหา
ความจริงในคดีอาญาขางตน รัฐสภาจึงไดแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กําหนดวิธีการพิเศษสําหรับการสอบสวน หรือสืบพยานเด็กที่มีอายุไมเกินสิบแปดป ไม
วาเด็กนัน้ จะเปนผูเสียหาย ผูตองหา จําเลยหรือพยาน โดยใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห และบุคคลที่เด็กไววางใจรวมอยูในการสอบปากคําและสืบพยานดวย ใน
สถานทีท่ เี่ ปนสัดสวนพิเศษจากหองสอบสวนหรือหองพิจารณาคดีโดยทั่วไป นอกจากนี้
ยังมีมาตรการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับผูตองหาหรือจําเลยในระหวางการคนหาความ
จริง อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการไดรับการกระทบจิตใจจากการตองเบิกความซํ้า ๆ ในเรื่องเดียว
กัน โดยการใชการบันทึกภาพและเสียงตั้งแตในชั้นสอบสวน และมานําเสนอในชั้นศาล
เพือ่ การคนหาความจริง บทบัญญัติของมาตรการพิเศษดังกลาวอยูในพระราชบัญญัติแก
ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๕ แต
เนื่องจากการบังคับใหเปนไปตามมาตรการพิเศษขางตนมีความจําเปนตองเตรียมความ
พรอมทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือหรืออุปกรณ และสถานที่ที่เหมาะสมในการสอบ
ปากคําพยานเด็กจึงตองใชเวลาเตรียมการระยะหนึ่ง กฎหมายจึงใหมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนด ๑ ปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา๖ ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ เปนตนไป

บทความนี้มีความประสงคจะนําเสนอแนวคิดและเหตุผลอันเปนที่มาของมาตร
การคุ มครองการสอบปากคํ าเด็ ก ขั้น ตอนและวิธีการของการสอบปากคํ าเด็ ก ตาม
กฎหมาย เพื่อเปนพื้นฐานของการเตรียมความพรอมเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางมีประ
สิทธิภาพ ซึ่งในตอนทายจะขอนําเสนอหลักการและเทคนิคของการใหความคุมครอง
เด็กในการสอบปากคํา ซึ่งในกฎหมายตางประเทศไดมีหลักเกณฑที่นํามาใชเปนแนว
ทางแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการคุมครองเปนไปไดอยางแทจริงในทางปฏิบัติ
และไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่มีความนาเชื่อถืออีกดวย
ผูเ ขียนขอแยกขอพิจารณาออกเปน ๓ หัวขอดังนี้
๑.
แนวคิดและเหตุผลของมาตรการคุมครองการสอบปากคําเด็ก
๒.
ขัน้ ตอนและวิธีการสอบปากคําเด็ก
๓.
เทคนิคการสอบปากคําเด็ก

๑. แนวคิดและเหตุผลของมาตรการคุมครองเด็กในการสอบปากคํา
เหตุผลดานหลักกฎหมายอันเปนที่มาของการใหความคุมครองการสอบปากคํา
เด็ก มีรากฐานจากแนวคิดของการใหความคุมครองสิทธิเด็กในการแสดงความคิดเห็น
ของตน ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ ๑๒๗ ซึ่งเปนการใหหลักประกัน
แกเด็กที่มีความคิดเห็นเปนของตนเองไดแลวมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน
ไดอยางเสรี โดยเฉพาะในกระบวนพิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใด ๆ ที่มีผล
กระทบตอเด็กไมวาจะโดยตรงหรือโดยผานทางผูแทน หรือองคกรที่เหมาะสมใน
ลักษณะที่สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน
สําหรับกฎหมายภายในของประเทศไทยอันเปนที่มาของแนวความคิดที่ใหการ
คุม ครอง พยานเด็กนี้ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มาตรา ๔
และ ๕๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งมีหลักวา “ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง” และ “เด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความ
คุม ครองจากรัฐจากการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม”
จากหลักกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายไทยขางตน พยานเด็กไดรับการ
คุม ครองที่จะสามารถใหการอยางเสรีตามความเห็นของตน และกระบวนการในการคน

หาความจริงนั้นจะตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และปราศจากการ
ใชความรุนแรงและการกระทําที่ไมเปนธรรมตอพยานที่เปนเด็ก
สภาพปญหาขอเท็จจริงอันนําไปสูความจําเปนในการใหความคุมครองพยาน
เด็กในคดีอาญานั้น เกิดจากปญหาอาชญากรรมซึ่งกระทําตอเด็กนั้นเอง โดยเฉพาะการ
ทารุณกรรมทางรางกาย ทางจิตใจ ทางเพศและสิ่งเสพติด ซึ่งทวีความรุนแรงและขยาย
ตัวมากขึ้น๘ และเด็กในภูมิภาคเอเชียอาคเนยตกเปนเหยื่อและมีสภาพเสี่ยงที่จะตกเปน
เหยือ่ ตอการอาชญากรรมเหลานี้สูง โดยเฉพาะการกระทําความผิดทางเพศ๙ และยาเสพ
ติด ซึ่งกระทําโดยองคกรอาชญากรรม และมีลักษณะอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งการนํา
พยานเด็กมาใหการตอกระบวนพิจารณาคดีอาญา ก็มีความยากลําบากและมีอุปสรรค
หลายประการ เชน อาจมีการขมขูพยาน หรือใหสินจางเพื่อชักชวนมิใหมาใหการในชั้น
ศาล หรือตัวพยานเด็กมีความหวาดกลัวจําเลย ซึ่งเคยทารุณหรือทํารายตนมากอนจึงไม
กลามาเบิกความเพราะตองมาพบหนาจําเลยอีก เปนตน
สภาพปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการคนหาความจริงในคดี
อาญามีลักษณะไมเหมาะสมและบางกรณีเปนการทารุณจิตใจของพยานเด็ก กลาวโดย
เฉพาะ ประการแรก การสอบสวนและสืบพยานในคดีอาญา ซึ่งมุงตองการคนหาความ
จริง และใหหลักประกันสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหาอยางเต็มที่ ทําใหกระบวน
การดังกลาวมุงคนหาความจริงจากผูเสียหายและพยานบุคคลที่เกี่ยวของอยางเขมงวด
เพื่อใหไดขอเท็จจริงในคดี ดวยเหตุนี้ ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กจึงอาจไดรับผล
กระทบตอการใหการตอบคําถามพนักงาน สอบสวน พนักงานอัยการ หรือผูพิพากษา
ซึง่ มุง จะถามโดยตองการทราบรายละเอียดของพฤติการณแหงคดี และยิ่งไปกวานั้น คํา
ถามคานจากทนายความของจําเลยที่มุงตรวจสอบความถูกตองและทําลายนํ้าหนักพยาน
ของโจทก อันจะนําไปสูการชี้ขาดขอเท็จจริงแหงคดีโดยผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณานั้น
คําถามคานเหลานี้ที่มีผลตอจิตใจของพยานเด็กเปนอยางมาก ถาทนายความมิไดคํานึงถึง
สภาพจิตใจหรือสภาพความรับรูของเด็ก โดยเฉพาะพยานที่เปนผูเสียหายในความผิด
เกีย่ วกับเพศแลว การที่จะตองเบิกความถึงพฤติการณของจําเลยและตอบคําถามคานของ
ทนายฝายจําเลย อีกทั้งตองใหการตอหนาจําเลย หรือจะตองชี้ตัวผูตองหาในชั้นสอบ
สวน ผูเ สียหายหรือพยานยอมไดรับผลกระทบตอจิตใจเปนอยางมาก๑๐
ประการที่สอง เปนที่ยอมรับกันวา สภาพหองสอบสวนหรือหองพิจารณาของ
ไทยในปจจุบนั ไมเหมาะสมที่พยานเด็กจะมาใหการหรือเบิกความ ทั้งนี้ เพราะหองสอบ

สวนของสถานีตํารวจ มีลักษณะที่ไมเปนสวนตัว อีกทั้งมีพนักงานสอบสวนคนอื่น
ทํางานอยูดวย และสภาพหองสอบสวนซึ่งมีลักษณะเปนหองทํางาน มีความเปนทางการ
จนทําใหพยานเด็กมีความอึดอัดหรือไมคุนเคยในการใหปากคําได จึงไมควรที่จะใช
เปนหองสอบสวนพยานเด็ก สวนในการพิจารณาคดี ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนเขาฟง
การพิจารณาได และกระทําในหองพิจารณาที่มีลักษณะเปนทางการ มีพนักงานอัยการ
และศาลที่แตงกายตามแบบของทางราชการ ทําใหเด็กมีความไมคุนเคยและอาจไมกลา
ใหถอ ยคําที่ตองการให เพราะอยูทามกลางคนแปลกหนา และคนที่ประทุษรายตอตน ถึง
แมในบางคดีที่ศาลสั่งใหพิจารณาลับ ก็อาจไมเหมาะสมสําหรับพยานเด็กในความผิด
เกี่ยวกับเพศ ซึ่งตองเบิกความตอหนาจําเลย เจาหนาที่ของศาลและผูเกี่ยวของอื่น ๆ
เพราะทํ าใหพยานดังกลาวรูสึกอายที่จะใหการในการกระทํ าที่ตนถูกละเมิดสิทธิทาง
เพศ๑๑
ประการที่สาม หลักการนํ าสืบพยานในคดีอาญา ศาลจะรับฟงและใหความ
สําคัญตอพยานบุคคลที่มาเบิกความดวยวาจาในศาลเปนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่เด็กมา
เบิกความในคดีอาญา และคดีนั้นพนักงานอัยการเปนโจทกฟอง จะตองใหการตอ
พนักงานสอบสวน และมาใหการตอศาลซํ้าอีกครั้ง สวนคดีที่ราษฎรเปนโจทก พยานดัง
กลาวอาจตองมาใหการในชั้นไตสวนมูลฟอง และในชั้นพิจารณาซึ่งเปนการที่ตองเบิก
ความซําซ
้ อน เปนภาระและไมเหมาะสมตอสภาพความเปนเด็ก๑๒
ประการทีส่ ี่ สภาพจิตใจและความออนเยาวของพยานเด็ก ไมเหมาะสมที่จะตอง
มีหนาทีม่ าใหการตอหนาประชาชน หรือในสภาพเปนทางการของการพิจารณาคดีอาญา
ซึง่ ในกฎหมาย ไทยกอน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความคุมครองเฉพาะผูตองหาที่เปนเด็กและ
เยาวชน ที่จะไดรับการพิจารณาในลักษณะที่ไมเปนทางการเหมือนในคดีอาญาโดยทั่ว
ไปโดยการพิจารณาคดีของศาลคดีเยาวชนและครอบครัว๑๓ นอกจากนี้ การตอบคําถาม
หรือคําใหการของพยานเด็ก ที่มีความออนอายุมีความแมนยําตรงตามคําถามแตกตางกัน
ตามสภาพอายุและพัฒนาการของจิตใจของเด็ก ซึ่งมีความจําเปนตองตรวจสอบโดยผู
ใกลชดิ หรือนักจิตวิทยา เพื่อใหเขาใจความหมายของคําใหการที่แทจริง ในทางตรงกัน
ขามเด็กอาจไมมีความเขาใจในคําถามของพนักงานหรือศาล และทนายความ ตามความ
ตองการของผูถามก็ได ซึ่งมีผลตอการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานและการวินิจฉัยขอเท็จ
จริงในคดีของศาลอีกดวย๑๔

จากสภาพป ญ หาในด า นจิ ต วิ ท ยาเด็ ก ซึ่ ง มี ผ ลต อ การให ข  อ เท็ จ จริ ง ต อ เจ า
พนักงาน และศาล และเหตุผลในทางกฎหมายที่สนับสนุนการใหความคุมครองพยาน
เด็ก จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงการสืบพยานเด็กเปนพิเศษจากการสืบพยานบุคคล
โดยทัว่ ไป โดยกําหนดใหการสืบพยานบุคคลที่มีอายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ ซึ่งตองมา
เปนพยานในคดีอาญาหรือการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กจะตองดําเนินการตามหลัก
เกณฑพิเศษ โดยมุงคุมครองพยานเด็กใหสามารถใหการไดโดยเสรี ในสภาพที่อบอุน
และปราศจากการขมขูหรือบังคับโดยตรงหรือโดยปริยายจากเจาพนักงานหรือศาลใน
กระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญา รวมถึงการที่จะไมตองใหการซํ้าซอน ตามที่จะ
กลาวตอไปในหัวขอ ๒

๒. ขั้นตอนวิธีการสอบปากคําเด็ก
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดวิธีการสอบสวนพยานเด็ก และการสืบพยานเด็กใน
ชัน้ ไตสวนมูลฟอง ชั้นพิจารณา และในชั้นไตสวนชันสูตรพลิกศพไวดังนี้
๒.๑

การสอบสวนเด็ก
ขัน้ ตอนในการสอบสวนเด็กในชั้นสอบสวนนี้ กฎหมายใหความคุมครองเด็กที่
จะมาใหการทั้งสามฐานะ คือ ฐานะพยานผูรูเห็นเหตุการณ ฐานะผูเสียหาย และฐานะผู
ตองหา
๒.๑.๑ คดีที่ตองสอบปากคําเด็กเปนพิเศษ มีดังนี้ (มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๑๓๔ ตรี)๑๕
๑)
ในคดีอาญาทุกคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปขึ้น
ไป
๒) ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมถึงสามป และพยาน
หรือผูเสียหายที่เปนเด็กรองขอ
๓)
ในคดีทํารายรางกายเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
๔)
ในคดีอาญาตาม ๑)-๓) ซึ่งผูตองหาเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปด
ป
๒.๑.๒ อายุของเด็กที่จะไดรับการคุมครอง คือ อายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ
ในวันสอบปากคํา๑๖

๒.๑.๓ เจาพนักงานหรือบุคคลที่เขารวมในการสอบปากคํา ประกอบดวย
๑)
พนักงานสอบสวน
๒) นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๓)
พนักงานอัยการ
๔)
บุคคลที่เด็กรองขอตอพนักงานสอบสวนใหอยูดวยในการ
สอบปากคํา (มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง)
๕) ทนายความของเด็กซึ่งเปนผูตองหา เฉพาะในกรณีที่เปนการ
สอบปากคําผูตองหาที่มีอายุไมเกิน ๑๘ ป และผูตองหารองขอใหมีทนายความรวมฟง
การสอบสวนดวย (มาตรา ๑๓๔ ตรี และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา
๒๔๑ วรรคสอง) อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนอยางยิ่งอันไมอาจรอบุคคล
ตามขอ ๒) - ๔) พรอมกันได การสอบปากคําในชั้นสอบสวนนี้อาจกระทําโดยไมมี
บุคคลตาม ๒) - ๔) ไดเทาที่เหตุนั้นยังคงอยูแตกฎหมายใหพนักงานสอบสวนเปนผู
บันทึกเหตุนั้นไว และกฎหมายไมใหถือวาเปนการสอบสวนที่ไมชอบในระหวางการ
สอบปากคําที่ไมมีบุคคลดังกลาว (มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหา)
๒.๑.๔ การตั้งรังเกียจ
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบปาก
คําเด็ก อาจถูกตั้งรังเกียจไดและใหพนักงานสอบสวนเปลี่ยนบุคคลที่ถูกตั้งรังเกียจนั้น
(มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสาม)
๒.๑.๕ กระบวนการที่ตองปฏิบัติกอนที่จะมีการสอบปากคําเด็ก
๑)
กฎหมายใหพนักงานสอบสวนมีหนาที่แจงใหบุคคลตาม ๒) ๔) ทราบ (มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง)
๒) ในกรณี ที่ ผู  ต  อ งหามี อ ายุ ไ ม เ กิ น สิบ แปดปใ นวัน แจ งข อ หา
พนักงานสอบสวนจะตองถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม กอนการสอบสวนผูตอง
หา ถาไมมี (และไมจําตองไดความวาผูตองหาจะตองการทนายความหรือไม) พนักงาน
สอบสวนจะตองจัดหาทนายความให ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๓๔ ทวิ)
๒.๑.๖ สถานทีใ่ นการสอบปากคํา กฎหมายกําหนดใหตองกระทําเปนสัดสวน
ในทีท่ เี่ หมาะสมสําหรับเด็ก (มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง) โดยไมปะปนกับการสอบปาก
คําผูใ หญ โดยปกติ ทั้งนี้เพราะหองสอบสวนโดยทั่วไปนั้นไมเหมาะสมและมีผลกระทบ
ตอความสมัครใจของเด็กที่จะใหปากคํา

๒.๑.๗ การบันทึกปากคํา กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนมีหนาที่ตอง
บันทึกโดยใชเครื่องบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนํ าออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง
(Video recording) ไวเปนพยาน (มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสี่) ซึ่งการบันทึกนี้ จะนําไปฉาย
ในชัน้ พิจารณา ของศาล เพื่อไมใหเด็กตองเบิกความซํ้าอีก แตศาลหรือคูความอาจถามคํา
ถามเพิ่มเติมไดอีกนอกเหนือจากที่พนักงานสอบสวนบันทึก
๒.๒ การบันทึกคํารองทุกขของผูเสียหายที่เปนเด็ก
กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชกับการ
สอบสวนเด็กในกรณีพิเศษนี้ ทั้งนี้เพราะในทางปฏิบัติ การบันทึกคํารองทุกขของผูเสีย
หาย พนักงานสอบสวนจะสอบสวนปากคําของผูเสียหายในทันที กฎหมายจึงกําหนดให
นําหลักเกณฑพเิ ศษสําหรับการสอบปากคําเด็กมาอนุโลมใชดวย (มาตรา ๑๒๔ วรรค
สอง)
๒.๓

การจัดใหมีการชี้ตัวผูตองหา
ในทางปฏิบัติของการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหศาลเชื่อวา
ผูตองหาที่จับมาไดและฟองเปนจําเลยตอศาลนั้นเปนผูกระทําความผิดจริงตามที่กลา
วหา พนักงาน สอบสวนจะจัดใหผูเสียหายหรือพยานชี้ตัวผูตองหา ซึ่งถาชี้ถูกตองก็จะมี
ความนาเชื่อวาเปนผูกระทําความผิดจริง และถาปรากฏวาผูตองหาผูนั้นรับสารภาพและ
ยอมทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพดวยแลว จะทําใหมีนํ้าหนักนาเชื่อวาผู
ถูกกลาวหากระทําความผิดจริง ดวยเหตุนี้ โดยทั่วไปพนักงานสอบสวนจะจัดใหมีการชี้
ตัวผูต อ งหา และถาผูตองหาใหการรับสารภาพก็จะนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรม
ประกอบคํารับสารภาพตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีกลาว
โดยเฉพาะ การจัดใหมีการชี้ตัวผูตองหานั้นมีวิธีการหลายวิธี (ชี้รูปหรือชี้ตัว) แตที่นิยม
ใชกนั คือการใหผูตองหายืนปะปนกับบุคคลอื่นเปนแถว แลวใหพยานหรือผูเสียหายชี้
ตัวในลักษณะประจันหนา ซึ่งวิธีการนี้เปนกรณีที่อาจทําใหเด็กซึ่งเปนผูเสียหายหรือ
พยานเกิดความกลัว เพราะตองเผชิญหนากับผูตองหา ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่แกไขใหมนี้จึงกําหนดวิธีการคุมครองไว ๒ ประการคือ
๑) จะตองจัดใหมีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถจะปองกันมิให
ผูต องหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน
๒) ใหมบี ุคคลตามที่ระบุไวใน ๒.๑.๓ ๒) - ๔) อยูรวมดวยในการชี้ตัว เวนแต
จะเขาขอยกเวนตามวรรคทายของมาตรา ๑๓๓ ทวิ (มาตรา ๑๓๓ ตรี)

เปนทีน่ า สังเกตวา การสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป มิไดอยู
ในบังคับของหลักการขางตน แตในกรณีที่มีการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับ
สารภาพ สําหรับผูตองหาอายุไมเกินสิบแปดปมิไดกําหนดไว คงตองถือวาเปนกรณีการ
สอบสวนผูตองหาซึ่งตองใชหลักการเชนเดียวกับการสอบสวนปากคําผูตองหา และจะ
นําไปทําแผนประทุษกรรมตอหนาประชาชนไมได เพราะขัดตอหลักการที่จะปองกันมิ
ใหเด็กตองตกอยูในสภาพที่สังคมรับรู
ปญหาอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปการทําแผนประทุษกรรม มักจะใชตัวแทน
ผูเ สียหายแตมีบางกรณีที่พนักงานสอบสวนใชผูเสียหายจริงมาทําแผน เพื่อใหไดขอเท็จ
จริงที่ละเอียดครบถวนสมจริงและนาเชื่อถือ ซึ่งกรณีดังกลาวถาเปนผูเสียหายที่เปนเด็ก
นาจะตองหามไมใหกระทํา แมวาจะไมมีกฎหมายกําหนดไวชัดแจงเหมือนกับการชี้ตัว
เพราะการกระทํ าดังกลาวเปนการทําใหผูเสียหายที่เปนเด็กตองเผชิญหนากับผูตองหา
และกระทําตอหนาประชาชนที่มาดูการทําแผนดวย
๒.๔

การนําสืบพยานเด็ก
พยานเด็กทีม่ อี ายุไมเกินสิบแปดป จะมาเปนพยานศาลในหลายกรณี คือ ในชั้น
ไตสวนมูลฟองทั้งคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก และราษฎรเปนโจทก ชั้นพิจารณาคดี
ในศาลชั้นตน หรือในศาลอุทธรณหรือฎีกาเฉพาะในกรณีที่ศาลเรียกมาสืบ ในการเดิน
เผชิญสืบของศาลและในการไตสวนการตายคดีความตายเกิดขึ้นจากการกระทําของเจา
พนักงาน หรือตายในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ ซึง่ กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาที่แกไขใหมนี้ไดใหความคุมครองไวทุกกรณี
ดังนี้
๒.๔.๑ ในชั้นพิจารณาของศาล
ซึ่งนํามาใชกับการพิจารณาของศาลที่เดินเผชิญสืบ ศาลที่สืบพยานใน
ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา และการไตสวนการตายในคดีวิสามัญฆาตกรรม
๑)
วิธีการถามคําพยานเด็ก
การสืบพยานเด็กในชั้นศาลนี้ กฎหมายใหศาลสามารถสอบปากคําเด็กไดเอง
หรือจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได สวนพนักงานอัยการ ผูเสียหาย
ซึง่ เปนโจทก ทนายความของโจทก จําเลยหรือทนายความของจําเลย จะถาม หรือถาม
คาน หรือถามติง ตองกระทําผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห (มาตรา ๑๗๒ ตรี)
กฎหมายใหศาลมีหนาที่แจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ทราบถึง
วันสืบพยานเด็ก (มาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสอง)

การนําสืบพยานเด็กนั้น ศาลจะอนุญาตใหเริ่มนําเสนอคําใหการของเด็กซึ่งได
บันทึกเปนภาพและเสียงไวในชั้นสอบสวน หรือชั้นไตสวนมูลฟอง โดยนํามาฉายใน
ศาลโดยเปดเผย จากนั้นถาสามารถไดพยานหรือผูตองหามา ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม
ไดเอง หรือคูความจะสอบถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได (มาตรา
๑๗๒ ตรี วรรคสาม)
๒) สถานทีท่ ใี่ หเด็กนั่งอยูในระหวางใหปากคําในการพิจารณา
ขอนีม้ คี วามสําคัญ เพื่อเปนการปองกันมิใหเด็กตองตกอยูในสภาพ อึดอัด เมื่อ
อยูใ นหองพิจารณาซึ่งมีคนมาก และการที่ตองเผชิญหนากับจําเลย ตลอดจนเพื่อเปนการ
รักษาไวซึ่งสิทธิของจําเลยในคดีอาญาที่จะรับฟงคําเบิกความที่กลาวหาตน เพื่อจะไดตอ
สูค ดีไดอยางเต็มที่ ตามหลักการพิจารณาตองกระทําตอหนาจําเลย การสืบพยานในชั้น
พิจารณานี้ ศาลจะตองจัดใหเด็กที่จะมาใหการในชั้นศาลนั่งอยูในหองที่จัดไวเปนพิเศษ
แยกตางหากจากหองพิจารณา (มาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง) และใชการถายโทรทัศนวง
จรปดมายังหองพิจารณา (มาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสอง) โดยทั้งสองหองสามารถพูดติด
ตอสือ่ สารกันได แตไมใหเผชิญหนากันระหวางจําเลยกับพยานเด็ก และทําใหเด็กไมเกิด
ความรูสึกประหมาหรือกลัวสภาพหองพิจารณาคดีที่มีลักษณะเปนทางการและมีคน
แปลกหนามานั่งฟง อยางไรก็ดี หองที่เด็ก นั่งนี้ควรมีสภาพที่เหมือนกับหองเลนหรือ
หองของเด็ก และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่เด็กตองการใหอยู
ดวยควรอยูในหองนี้๑๗ เพื่อใหเด็กเกิดความอบอุนและไมรูสึกกลัว
๓)
การบันทึกคําพยานเด็ก
บันทึกคําพยานเด็กในชั้นพิจารณานี้ เปนไปตามหลักพิจารณาโดยทั่วไป
๔)
การรับฟงพยานเด็ก
โดยทั่วไป ศาลจะรับฟงขอเท็จจริงตามคําเบิกความที่ไดกระทําในศาลเพราะ
ศาลสามารถสังเกตอากัปกิริยาและมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองโดยการถาม
คาน หรือถามติง ของโจทกและจําเลย หรือแมกระทั่งคําถามของศาลเอง ดังนั้น พยานที่
ใหการในชั้นสอบสวนหรือในชั้นไตสวนมูลฟอง แตมิไดมาเบิกความในชั้นพิจารณา
ศาลก็จะรับฟงแตใหนํ้าหนักของความนาเชื่อถือนอยกวาที่ไดมาเบิกความตอหนาศาลใน
ชั้นพิจารณา แตในคดีที่พยานเปนเด็ก ซึ่งไมควรใหพยานตองใหการซํ้าซอน จึงได
บันทึกภาพและเสียงเพื่อใหเห็นอากัปกิริยาตั้งแตในชั้นสอบสวน และนําเสนอใหชั้น
ศาลได ศาลสามารถรับฟงคําเบิกความที่บันทึกไวในชั้นสอบสวน หรือในชั้นไตสวนมูล
ฟองคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟอง โดยใหนํ้าหนักความนาเชื่อถือเสมือนหนึ่งวาเปนการ
เบิกความตอหนาศาลได

ส ว นในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ตั ว พยานหรื อ ผู  เ สี ย หายที่ เ ป น เด็ ก มาเบิ ก ความในชั้ น
พิจารณา เนือ่ งจากมีเหตุจําเปนอยางยิ่ง คงมีแตบันทึกภาพและเสียงในชั้นสอบสวนหรือ
ชัน้ ไตสวนมูลฟองเทานั้น กรณีนี้ตองถือวามีนํ้าหนักนอยกวาการที่ไดพยานมาตอบคํา
ถามเพิม่ เติมในศาลโดยผานทางโทรทัศนวงจรปด๑๘ ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา จึงใหศาลสามารถรับฟงพยานเด็กที่ไดบันทึกไวประกอบกับพยานอื่น ๆ เพื่อ
พิเคราะหขอเท็จจริงในคดีได (มาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสี่)
อยางไรก็ดี ในกรณีที่คาดหมายไดวาจะไมสามารถนําตัวผูเสียหาย หรือพยาน
เด็กมาใหการในชั้นพิจารณาได พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือผูตองหาก็
สามารถรองขอใหมีการสืบพยานลวงหนา ตามหลักในมาตรา ๒๓๗ ทวิ ซึ่งไดปรับปรุง
แกไขในครั้งนี้ดวย
๒.๔.๒ การสืบพยานไวลวงหนา
มาตรการในการสืบพยานไวลวงหนานี้ เดิมใชกับพยานซึ่งเปนชาว
ตางชาติ๑๙ ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว เพื่อการทองเที่ยวหรือกิจธุระสวนตัว
แลวกลับออกไปภายในกําหนดเวลาที่วีซากําหนด ดังนั้น บุคคลชาวตางชาติเหลานี้ไดให
การในชั้นสอบสวน แตเปนการยากที่จะมาเบิกความในชั้นศาล เพราะเขาไมมีความจํา
เปนตองมาเบิกความเนื่องจากไมคุมคากับเวลาหรือคาใชจายในการเดินทางมาใหการ
และในบางครั้งการสืบ พยานอาจเลื่อ นไปอีก นั ด หนา เพราะจํ าเลยบางคนไมมาศาล
เปนตน กฎหมายจึงกําหนดใหมีการสืบพยานไวลวงหนา เพื่อสืบพยานชาวตางชาตินี้ไว
กอน และถือวาเปนการเบิกความตอหนาศาลอันจะมีผลตอการวินิจฉัยขอเท็จจริงของ
ศาลในคดีอาญานั้นตอไป แตสภาพปญหาที่จะไมสามารถนําพยานมาเบิกความตอศาล
ในชัน้ พิจารณาเกิดขึ้นกับพยานที่เปนเด็กและสตรีดวยเชนกัน แมวาพยานดังกลาวจะอยู
ในประเทศก็ตาม ทั้งนี้เพราะผูเสียหายที่เปนเด็กโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวของกับกระบวน
การคาหญิงและเด็ก ซึ่งเปนอาชญากรรมขามชาติ หรือในความผิดซึ่งเปนอาชญากรรม
ในครอบครัว พยานเด็กหรือหญิงที่เปนผูเสียหายอาจถูกเกลี้ยกลอมหรือขมขูหลังจากที่
ใหการในชั้นสอบสวนไปแลว และไมอาจนํามานําสืบในชั้นศาลได หรือเปนเพราะอยู
ในสถานที่หางไกลจากศาล เชน หญิงและเด็กที่อยูบนพื้นที่สูง หรือในชนบทที่หางไกล
ตอทางคมนาคมตองใชเวลาเดินทางหลายชั่วโมง และบางพื้นที่ตองเดินทางดวยเทา
หลายสิบกิโลเมตรกวาจะมาถึงทางหลวง ซึ่งเหตุผลเหลานี้ก็เปนอันสมควรที่จะนําพยาน
มาสืบลวงหนาเพราะเปนการยากตอการนํามาสืบภายหลัง เชนเดียวกับพยานที่จะเดิน
ทางออกไปนอกราชอาณาจักรหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการสืบพยานไวลวงหนาที่
ปรับปรุงใหม มีดังนี้

๑)
เมือ่ มีเหตุอนั ควรเชื่อวา จะเปนการยากแกการนําพยานมาสืบในภายหนา เพราะ
เหตุใดเหตุหนึ่งตอไปนี้ (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคหนึ่ง)
๑.๑) พยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
๑.๒) ไมมีทอี่ ยูเปนหลักแหลง
๑.๓) มีทอี่ ยูหางไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
๑.๔) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานหลักฐานนั้นไมวาโดยทาง
ตรงหรือโดยทางออม
๑.๕) มีเหตุจําเปนอื่น ๆ
๒) พนักงานอัยการเห็นสมควร หรือโดยพนักงานสอบสวนหรือผูเสียหายรองขอ
ยืน่ คํารองขอใหศาลมีคําสั่งสืบพยานไวกอนลวงหนากอนฟองคดีตอศาล (มาตรา ๒๓๗
ทวิ วรรคหนึ่ง)
๓)
คํารองของพนักงานอัยการ ตองระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาได
กระทําความผิด และถารูตัวผูกระทําความผิด และผูนั้นถูกควบคุมอยูในอํานาจพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ ก็ใหพนักงานอัยการนําตัวผูนั้นมาศาล แตถาผูนั้นถูกควบ
คุมอยูใ นอํานาจศาล ก็ใหศาลเบิกตัวผูนั้นมาพิจารณา (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคหนึ่ง)
๔)
เมือ่ ไดรับคํารองจากพนักงานอัยการ ใหศาลสืบพยานนั้นทันที (มาตรา ๒๓๗
ทวิ วรรคสอง)
๕) สิทธิของผูตองหาในการสืบพยานไวกอนนี้ ไดแก การซักคานหรือตั้งทนายความซักคานพยานที่สืบไวกอนได นอกจากนี้ ถาเปนกรณีที่ศาลตองตั้งทนายความให
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๑๗๓ เมื่อผูนั้นตกเปนจําเลยแลว ศาลก็จะตองตั้งทนายความ
ให ถาเห็นวาตั้งทนายใหทัน แตถาไมอาจตั้งทนายความใหทันก็ใหศาลซักถามพยานนั้น
ใหแทน (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม)
๖)
คําเบิกความของพยานใหอานใหพยานฟง และถาผูตองหาอยูในศาลนั้นก็ให
อานคําเบิกความตอหนาผูตองหา (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสี่)
๗) ในกรณีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ตองดําเนินการตามหลักการสืบ
พยานเด็กในชั้นพิจารณา (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคแปด)
๘)
คําเบิกความของพยานนี้ ศาลสามารถรับฟงเปนพยานไดในชั้นพิจารณา เมื่อ
ผูต องหาผูนั้นถูกฟองเปนจําเลย (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคหา)
ในทํานองเดียวกันผูตองหาก็สามารถขอสืบพยานไวกอนไดโดยอาศัยเหตุเชนเดียวกับ
ของพนักงานอัยการ โดยตองดําเนินการ ดังนี้
๙)
ผูต องหายื่นคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุจําเปน เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาตให
สืบพยานบุคคลไวทันที (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคหก)

๑๐) เมือ่ ศาลรับคํารองและเห็นสมควร ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานไวกอนและ
แจงใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่เกี่ยวของทราบ (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรค
เจ็ด)
๑๑) ในการสืบพยานไวลวงหนานี้ พนักงานอัยการมีสิทธิซักคานพยานของผูตองหา
(มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคเจ็ด)
๑๒) ถาเปนพยานที่มีอายุไมเกินสิบแปดป ตองดําเนินการเชนเดียวกับการสืบพยาน
เด็กในชั้นพิจารณา (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคแปด)
๑๓) คําเบิกความของพยานใหอานใหพยานและผูตองหาฟงตอหนา (มาตรา ๒๓๗
ทวิ วรรคเจ็ด)
๑๔) เมื่อผูตองหาถูกฟองเปนจํ าเลย ศาลรับฟงพยานที่นํ ามาสืบลวงหนาในชั้น
พิจารณาได (มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคเจ็ด)
๒.๕

การไตสวนพยานเด็กในชั้นไตสวนมูลฟอง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหนําหลักการสอบสวนพยานเด็ก และการสืบ
พยานเด็กในชั้นพิจารณามาอนุโลมใชกับการไตสวนมูลฟองในคดีที่พนักงานอัยการเปน
โจทกและคดีที่ราษฎรเปนโจทก (มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง)
ขอพิจารณาในเรื่องนี้ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๒.๕.๑ การไตสวนพยานเด็กในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก
การไตสวนพยานเด็กอายุยังไมเกินสิบแปดป ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก
มีลักษณะที่เหมือนกับการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณา เพราะตองกระทําตอหนาจําเลย
และกระทํ าหลังจากผานกระบวนการสอบสวนเด็กมาแลว ดังนั้น ศาลจึงใชการฉาย
บันทึกปากคํา เด็กใหดูกอน และจัดใหพยานอยูในหองอีกตางหากและตอบคําถามของ
ศาล หรือพนักงานอัยการ หรือจําเลย หรือทนายความจําเลย ผานทางนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห ผานทางโทรทัศนวงจรปด
แตถาพยานเด็กที่มานําสืบมิไดสอบสวนไวในชั้นสอบสวน ก็จะตองถูกสอบ
ถามโดยศาล หรือโดยนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ผานทางโทรทัศนวงจรปด
๒.๕.๒ การไตสวนพยานเด็กในคดีที่ราษฎรเปนโจทก
การไตสวนพยานเด็กในคดีที่ราษฎรเปนโจทก ถาเปนกรณีที่ยังไมมี
การสอบสวนพยานเด็กนั้นมากอนเลย การไตสวนก็จะใชการใหเด็กอยูในหองตางหาก
จากหองพิจารณา และใหการตอบคําถามของศาล ตอบคําถามคาน คําถามติง ของทนาย
ความโจทก ทนายความของจําเลยโดยผานทางนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห

แตถากอนที่จะมีการไตสวนคดีของราษฎร ไดมีการสอบสวนพยานเด็กไวแลว
และบันทึกตามหลักเกณฑที่กําหนด ศาลนาจะใชดุลพินิจนําภาพและเสียงของพยานเด็ก
มาฉายกอนที่จะไดสอบปากคําเชนเดียวกับการสืบพยานในชั้นพิจารณา แมวาคดีเรื่อง
นั้นพนักงานอัยการจะยังไมไดยื่นฟองตอศาลก็ตาม เพื่อเปนการปองกันมิใหพยานเด็ก
ตองเบิกความซํ้าซอน
โดยสรุป หลักการใหความคุมครองเด็กในระหวางการสอบสวน การไตสวนมูล
ฟอง และการพิจารณาคดีในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แกไข
ใหมนี้ ไดใหการคุมครองทั้งผูเสียหาย พยานที่รูเห็นเหตุการณ และผูตองหาที่จะไดรับ
การประกันวาจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนเกี่ยวของอยางเปนอิสระ และ
ดวยสถานที่ที่เหมาะสม เปนสัดสวน และบรรยากาศที่อบอุน ปราศจากสภาพกดดันจิต
ใจไมวา จากผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่หรือศาลในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีนัก
จิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห และผูที่เด็กรองขออยูดวยในการสอบปากคําหรือสืบ
พยาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเด็กตื่นตระหนกเพราะตองอยูในสถานที่ที่เปนหองพิจารณา
และกระทําตอหนาคนแปลกหนา หรือตอผูตองหาหรือจําเลย ยิ่งไปกวานั้นการนําเครื่อง
มือทางเทคโนโลยีที่นํามาใชบันทึกภาพและเสียงเพื่อลดภาระที่เด็กจะตองเบิกความซํ้า
ซอน แตยังคงรักษาโอกาสที่ศาลจะไดชั่งนํ้าหนักพยานเด็กที่ไมสามารถมาเบิกความได
ยอมจะเปนมาตรการที่ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหขยายไปใชแกการสืบ
พยานบุคคลโดยทั่วไป เพื่อใหสามารถบันทึกคําใหการพยานไดอยางครบถวน และมีผล
ตอการวินิจฉัยขอเท็จจริงในศาลสูงตอไป
อยางไรก็ตาม การจะบรรลุถึงเปาหมายตามหลักกฎหมายขางตน มีขอที่จะตอง
ใหความสําคัญเปนพิเศษอยูสองประการ คือ ประการแรก การประสานความรวมมือของ
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และบุคคล
ที่เด็กคุนเคย ในการติดตอสื่อสารตอเด็ก เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่ถูกตองและ
สามารถนํามาชั่งนํ้าหนักไดในหลักกฎหมายพยาน ประการที่สอง คือเทคนิคการใช
เครื่องมือสื่อสารที่ตองบันทึกใหไดอากัปกิริยา อันจะนําไปสูการวินิจฉัยของศาลตอไป
ซึ่งประเด็นทั้งสองนี้ ในกฎหมายตางประเทศไดพัฒนาถึงระดับที่กํ าหนดประมวล
ระเบียบวาดวยการสอบสวนและนําสืบพยานเด็ก๒๐ จึงอาจจะนํามาเปนหลักในการราง
ประมวลระเบียบวาดวยการสอบปากคํ าเด็ก เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กฎหมายตอไป

๓. เทคนิคการสอบปากคําเด็ก

เพื่อใหการเตรียมการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดการ
สอบปากคําพยานเด็กไวเปนพิเศษ ประกอบกับปญหาสําคัญสองประการที่ไดกลาวไว
ในทายหัวขอ ๒ จึงมีขอเสนอดานเทคนิคในเรื่องตอไปนี้
๓.๑ การประสานงานระหวางนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ผูที่เด็กรองขอใหอยู
ดวยกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลและทนายความ
การสืบพยานเด็กใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองประกอบดวยขอพิจารณาประการ
แรก คือการคุมครองสวัสดิภาพเด็กมิใหไดรับการกระทบกระเทือนจิตใจหรือตกอยูใน
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจจากกระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญา และในขณะเดียว
กันเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็มีความจําเปนตองคนหาความจริง
เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่ถูกตอง นาเชื่อถือที่สุดเทาที่จะทํ าไดอันเปนการใหหลัก
ประกันแกผถู ูกกลาวหาและแกสังคมวา เจาพนักงานและศาลในกระบวนการยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม และโดยปกติแลวการรวบรวมพยาน
หลักฐานอยางอื่นทั้งที่เปนพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานแวดลอม อาจจะไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงในคดีไดโดยไมจําตองอาศัยพยานเด็ก แตในบางคดีซึ่งมีเฉพาะพยานเด็กเทา
นัน้ ทีร่ เู ห็นเหตุการณ ก็มีความจําเปนที่จะตองนําสืบพยานเด็กตามวิธีที่ไดกําหนดไวเปน
พิเศษนี้
นอกจากหลักการขางตนแลว ขอพิจารณาประการที่สอง ที่เจาพนักงานหรือศาล
รวมถึงนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะตองมีความเขาใจสอดคลองกันก็คือ การ
สอบสวนหรือนําสืบพยานเด็กมีความแตกตางจากพยานผูใหญ และการสืบพยานเด็กที่
อายุแตกตางกันก็มีความแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะสภาพการพัฒนาการทางจิตใจของเด็ก
กับผูใหญตางกัน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาทางดานจิตใจและกระบวนการหลอ
หลอมทางสังคม ดังนั้น คําถามที่นํามาใช จึงตองใชใหเหมาะสมกับพัฒนาการดานจิตใจ
ของเด็กในแตละวัย และความหมายของคําตอบของเด็กก็ขึ้นอยูกับประสบการณและ
การรับรูของเด็กในแตละวัยดวย ซึ่งบิดามารดาหรือญาติของเด็กจะเปนผูที่สามารถให
ขอมูลแกพนักงานเจาหนาที่หรือศาลไดอีกทางหนึ่ง
ขอพิจารณาประการที่สามก็คือ คําถามที่ใชถามเด็กนั้น จะตองเปนคําถามที่นํา
ไปสูการวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีซึ่งคําถามเหลานี้ นักกฎหมายจะเปนผูกําหนดคําถาม
เพื่อใชถามพยานวาควรจะถามอยางไร และคําตอบที่ไดมาจากปากคําพยานจะมีความ
นาเชือ่ และเกี่ยวพันกับคดีเพียงใด ดังนั้น นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหซึ่งมีความ

รูและเขาใจในจิตวิทยา เด็กจึงมีความจําเปนตองเขาใจความหมายของคําถามที่ทนาย
ความ อัยการ หรือจําเลยถาม และจึงแปลงคําถามเพื่อใชถามเด็กใหไดตามที่นักกฎหมาย
ตองการ สวนคําตอบของเด็กนั้น อาจจะตองใชผูที่เด็กรองขอใหอยูดวยเปนคนแปล
ความหมายรวมกัน เพราะเปนผูที่คุนเคยกับเด็กจึงสามารถเขาใจคําตอบไดวาหมายความ
เชนไร
ขอพิจารณาประการที่สี่ คือ ความนาเชื่อของพยานเด็ก๒๑ เปนที่นาสังเกตวา
ขอเท็จจริงที่ไดจากคํ าใหการของพยานเด็กนั้นจะมีความนาเชื่อเพียงใด ถาเทียบกับ
พยานผูใ หญซึ่งเห็นเหตุการณในคดีเดียวกัน หรือพยานผูใหญโดยทั่ว ๆ ไป การชั่งนํ้า
หนักพยานเด็กซึง่ เปนภาระของผูพิพากษาคดีนั้นจึงมีความยากในการชั่งนํ้าหนักดวย ซึ่ง
ในการวิจยั ถึงความนาเชื่อ ของพยานเด็กนั้น มีงานวิจัยของตางประเทศที่พยายามหาคํา
ตอบในเรื่องนี้ และไดผลสรุปออกมาแตกตางกัน อาทิเชน คําถามที่วาเด็กพูดเท็จมาก
กวาผูใหญหรือไม ซึ่งงานวิจัยก็ไมปรากฏชัดวาจริงหรือไม๒๒ หรือคําถามที่วาเด็ก
สามารถจดจําเหตุการณและลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดแมนยําเพียงใด มีงานวิจัยบางชิ้น
ระบุวา ๒๓ เด็กสามารถลําดับเหตุการณที่เกิดไดอยางแมนยํา แตตองใชคําถามที่เหมาะ
สม ไมขัดจังหวะในระหวางที่เด็กเลาเหตุการณและในบางครั้งคําตอบที่ตอบมาในราย
ละเอียดบางอยางอาจไมตรงกับความเขาใจของคนทั่วไปไดเพราะการรับรูของเด็ก ตาง
กับผูใ หญ เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับสี ขนาด ระยะทางหรือระยะเวลา สถานที่หรือขนาดพื้น
ทีเ่ ปนตน นอกจากนี้ ความรับรูและจดจําในรายละเอียดของเหตุการณจะมีความแตกตาง
กันในเด็กแตละวัย๒๔ อยางไรก็ดี ในงานวิจัยที่ทําการศึกษานั้นไดชี้ใหเห็นถึงปจจัย
หนึง่ ทีส่ าคั
ํ ญที่ทําใหเด็กไมตอบคําถามหรือใหขอมูลผิดพลาดนั้น เนื่องจากคนที่ถามนั้น
ใชคาถามบกพร
ํ
องและแปลความหมายของคําตอบผิดไป ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการขาด
เทคนิคในการใชคําถามและอีกสวนหนึ่งขาดความรูและความเขาใจในสภาพจิตใจและ
ภูมหิ ลังของเด็กที่มาใหการ๒๕
จากขอพิจารณาทั้งสี่ประการนี้เอง ผูเขียนจึงมีความเห็นวา กระบวนการในการ
สอบปากคําเด็กมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประสานความรวมมือในการไดขอมูลใน
ดานสภาพจิตใจเด็ก และขอมูลของคดีกอนที่จะเริ่มสอบปากคํา นักจิตวิทยาและนัก
กฎหมายจะตองมีโอกาสพบและปรึกษาคําถามที่จะใช และเปาหมายในการถามกอนที่
จะสอบปากคําจริง เพราะถาจะมาพบและรวมสอบสวนหรือสืบพยานตามที่กฎหมาย
กําหนดโดยมิไดเตรียมการมากอนคําถามที่ใชหรือคําตอบที่ไดอาจไมเปนประโยชนตอ
การวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดี หรือทํ าใหการวินิจฉัยขอเท็จจริงจากปากคําของเด็กผิด
พลาดก็ได

๓.๒ เทคนิคการสอบปากคําเด็ก
ขอเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอบปากคําเด็กนี้ อาจพิจารณาจากประสบการณ
ของกฎหมายตางประเทศ ไดแก อังกฤษ๒๖ และสหรัฐอเมริกา๒๗ ซึ่งพัฒนาแนวทาง
การสอบปากคําเด็กโดยกําหนดเปนระเบียบการสอบปากคําเด็กซึ่งนาจะเปนแนวทางใน
การปรับใชกับกฎหมายไทย ดังนี้
๓.๒.๑ การสอบปากคําเด็กตองกระทําโดยรวดเร็ว และไมตองใหเด็กตองรอ
ใหการนาน ทั้งนี้เพราะความทรงจําเหตุการณของเด็กนั้นมีจํากัด และการที่จะใหเด็ก
ตองมานัง่ รอเพื่อจะใหการตอพนักงานสอบสวนหรือศาล อาจทําใหเด็กไมใหความรวม
มือกับพนักงานสอบสวนหรือศาลก็ได
๓.๒.๒ กอนที่จะมีการสอบปากคําในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาล ญาติหรือผู
ปกครองของเด็กจะตองอธิบายถึงเปาหมายที่จะใหเด็กตองไปเบิกความ เพื่อใหเด็กทราบ
ถึงความจําเปนตองไปกอนที่จะไปพบกับพนักงานเจาหนาที่หรือศาล ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่
วา เด็กจะไดไมรูสึกตื่นเตนตอการที่จะตองไปในสถานที่สอบสวนหรือศาล เพราะการที่
ไมอธิบายถึงการที่จะตองไปยังสถานที่ดังกลาว อาจทําใหเด็กไมทราบวาผูใหญกําลังทํา
อะไรกับตน และอาจจะตื่นตระหนกเมื่อผูปกครองพาเด็กไปยังสถานีตํารวจหรือศาล
๓.๒.๓ สภาพหองที่ใชในการสอบปากคําที่ถือวาเปนสภาพที่เหมาะสมกับเด็ก
ควรจะจัดไวเปนหองพิเศษ ไมควรใหมีสภาพเปนหองทํางานของพนักงานสอบสวน ซึ่ง
มีโตะทํางาน ตูเหมือนสํานักงาน หรือเปนหองพิจารณาคดีที่มีบัลลังกพิจารณา แตควร
เปนหองที่มีลักษณะคลายกับหองเด็กเลน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือหองที่โรงพยาบาล
จัดใหเด็กเลนเพื่อคอยเวลาเขาไปรับการตรวจรักษา นอกจากนี้ ควรมีอุปกรณหรือภาพ
บางอยางเพื่อใหเด็กไดชี้หรือวาดรูปแทนการอธิบายดวยคํ าพูด ซึ่งบางกรณีเด็กไม
ตองการพูดหรือพูดไมได
ขอทีพ่ งึ ระวังก็คือ สภาพหองดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเหมือนหอง
หรือสถานที่ที่เกิดความผิด ทั้งนี้เพราะจะทําใหพยานซึ่งไดรับผลกระทบตอจิตใจ เชน
ถูกทํารายหรือกระทําผิดทางเพศเกิดความหวาดกลัว
๓.๒.๔ ในการสอบปากคําเด็กนั้น ไมควรถามคําถามที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงใน
คดีทันทีแตควรทําเปนขั้นตอนดังนี้
ขัน้ แรก ควรสรางความคุนเคยกับเด็กกอนโดยสอบถามเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก เชน เรื่องบาน โรงเรียน หรือเพื่อน รายการโทรทัศน หรือกีฬาที่เด็กชอบเพื่อให
เด็กรูส กึ ผอนคลายและเปนกันเอง เนื่องจากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ยังเปน
คนแปลกหนาของเด็ก นอกจากนี้อาจมีขนมหรือของเลนที่เด็กชอบใหเด็กเพื่อเปนการ
สรางความคุนเคย และการตอนรับที่อบอุนกอน

ในขัน้ ตอนที่สอง การถามเกี่ยวของกับการกระทําความผิด คําถามที่ใช
ถามควรมีลักษณะที่เปดใหเด็กไดเลาใหผูถามฟงในลักษณะการบรรยายเหตุการณมาก
กวาจะเปนการถามเพื่อใหตอบเรียงตามลําดับเหตุการณดังเชนการถามคําใหการของผู
ใหญในปจจุบัน ยิ่งไปกวานี้ ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่เด็กจะตอบวา ใชหรือไม เพราะ
เด็กอาจจะตอบวา ใชหรือไมก็ได
การถามควรใชนํ้าเสียงนุมนวล ถามอยางชัดเจนและชา ๆ และไมควร
ใชเวลาเกินกวา ๑ ชั่วโมง ควรมีการพักถาใชเวลาเกิน มิฉะนั้นเด็กจะรูสึกเบื่อ และจะรู
สึกวาถูกบังคับ และควรเรียกชื่อเด็ก ตามแบบที่คนในบานเรียกเขา เพื่อใหเกิดความคุน
เคย
ขัน้ ตอนที่สาม คําถามที่จะไดรายละเอียดเพิ่มเติม ผูสอบถามอาจจะ
ถามในลักษณะคําถามเปด เชนถามวา “มีอะไรที่จะเลาอีกไหม” หรือการถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสีหรืออื่น ๆ อาจจะถามเพื่อใหเลาวา “เห็นสีเปนสีเขียว สีเทา หรือสีอื่น
ๆ ลองเลาใหฟงซิ” สวนการถามในรายละเอียดอื่น ๆ นั้น ถาถามเกี่ยวกับเวลา หรือสถาน
ที่ อาจไมไดคําตอบที่ชัดเจน เพราะเด็กไมคุนเคยกับการจดจําแบบผูใหญ ดังนั้นจึงควร
ใชคําถามในลักษณะที่โยงกับสภาพชีวิตประจําวันของเด็ก โดยเทียบกับเวลาที่เด็กเรียน
เชนเปนเวลาปดหรือเปดภาคเรียน หรือเวลาเลิกเรียน หรือเทียบกับรายการโทรทัศนที่
เด็กชอบดู เปนตน ซึ่งการถามในลักษณะนี้จะทําใหเด็กเขาใจและไดคําตอบที่ตรงกับ
ความเปนจริง
ขอสําคัญคือ ตองไมขัดจังหวะการเลาเหตุการณเด็กถาไมจําเปน และ
ยิ่งไปกวานั้น ตองไมตั้งคําถามอันมีลักษณะไมเชื่อถอยคําที่เด็กเลามาอยางชัดแจง มิ
ฉะนั้นเด็กอาจจะไมเต็มใจใหการอีกตอไป และตองมีความอดทนตอคําตอบของเด็กซึ่ง
ในบางครั้งอาจไมตรงกับคําถาม หรือเด็กไมตอบคําถามนั้นเลย
ในขัน้ ตอนสุดทาย เมื่อจบการใหการควรจะขอบใจเด็ก หรือมอบของ
เล็กนอยใหแกเด็กและอธิบายขั้นตอนตอไปของคดีใหฟง ทั้งนี้ เพื่อทําใหเด็กทราบเหตุ
การณ ที่เปนไป และมีความรูสึกเปนกันเองกับผูสอบถามและเจาพนักงานหรือศาล นอก
จากนี้ ควรใหที่อยูหรือเบอรโทรศัพทติดตอแกเด็ก เพื่อในภายหลังเด็กตองการจะใหขอ
มูลเพิ่มเติมอีกแกผูสอบปากคํา
๓.๒.๕ คํ าตอบของเด็กนั้นอาจไมเปนจริงเสมอไปทั้งหมด เพราะเด็กจะมี
จินตนาการประสานกับการรับรูที่เปนจริง๒๘ ดังนั้น เรื่องที่เลาอาจจะประกอบกันทั้ง
เรือ่ งจริงและจินตนาการซึ่งตองตรวจสอบโดยนักจิตวิทยา หรือผูที่ใกลชิดตอเด็ก แตคํา
พูดของเด็กนั้นมักจะพูดออกมาตามความคิดของตนโดยไมบิดเบือน ซึ่งตางจากผูใหญ ที่
อาจบิดเบือนคําพูดได ถามีผลประโยชนเกี่ยวของ ดังนั้น คําตอบของเด็กจะตองนํามาก

ลั่นกรองขอเท็จจริงบนพื้นฐานของความเขาใจในจิตวิทยาเด็กและพัฒนาการของเด็ก
ประกอบกับคําถามที่ถามเด็กวาสามารถทําให เด็กเขาใจไดเพียงใด ดังนั้น การบันทึก
เทป ภาพและเสียงนั้นจึงมีสวนสําคัญตอการชั่งนํ้าหนักความนาเชื่อถือของการใหปาก
คําเด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูพิพากษาซึ่งมิไดนั่งฟงการเบิก ความของเด็ก
๓.๓

การถายภาพและเสียงในการใหปากคํา
การถายภาพและเสียงโดยเครื่องวิดีทัศนนั้นเปนวิธีการบันทึกคําพยานแบบใหม
ของไทย ซึง่ นํามาใชอยางเปนทางการในการสืบพยานเด็ก กอนหนานี้ พยานที่บันทึก
โดยเครื่องวิดีทัศนสามารถนํามาใชนําสืบในศาลได แตศาลจะใหนํ้าหนักตอการพิสูจน
ความจริงนอยเนื่องจากภาพและเสียงดังกลาวอาจไดรับการตัดตอและแกไขได แตการ
ถายภาพและเสียงของพยานเด็กนี้ ไดกระทําโดยเจาพนักงานและตอหนาบุคคลอื่น ก็นา
จะมีความนาเชื่อถือมากกวา แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปนการปองกันการตัดตอ หรือเปลี่ยน
แปลง หรือลบ ในกฎหมายบางประเทศใหทําเปน ๒ ชุด๒๙ และชุดหนึ่งใหเก็บโดยลง
ตราไวเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งในกรณีนี้ควรจะนํามาใชกับการบันทึกการสอบ
ปากคําเด็กของไทยดวย เพื่อปองกันการเปลี่ยน แปลงบันทึกพยานเด็ก อยางไรก็ดีการ
ผนึกและลงตรานี้ควรมีลายเซ็นของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ ดวยทั้งหมด และเก็บรักษา
ไวเชนเดียวกับพยานวัตถุ
เทคนิคการถายภาพและเสียง ก็เปนสวนสําคัญ มุมกลองและแสง ควรจะตองจัด
ใหดี ในอังกฤษการถายภาพใชระบบสองกลอง โดยกลองแรกจะถายภาพเด็กขณะให
การ สวนอีกกลองหนึ่งจะถายใหเห็นสภาพของหอง และผูที่อยูในหองนั้น
สําหรับบุคคลที่เด็กรองขอใหอยูดวยนั้น ควรจะอยูใกล ๆ กับเด็กขณะสอบปาก
คํา แตไมควรจะไปแตะตองตัวเด็ก ทั้งนี้เพราะอาจเปนที่สงสัยจากผูที่ซักคานวา ผูที่เด็ก
อยูด ว ยนัน้ แนะนําใหเด็กพูดโดยการใชเทคนิคการสัมผัสรางกาย
เทคนิคของการสอบปากคําและการบันทึกคําพยานเด็กที่ไดนําเสนอในเบื้องตน
นี้ เปนเพียงแนวทางหนึ่งเพื่อใหความคุมครองพยานเด็กในการสอบปากคําและเพื่อให
ไดขอ เท็จจริงอันเปนประโยชนในการวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีอาญา แตการใหความคุม
ครองจะไมอาจเกิดขึ้นได ถาผูปฏิบัติตามกฎหมายยังไมเขาใจถึงแนวคิดและเหตุผลอัน
เปนทีม่ าของมาตรการพิเศษนี้และนําไปใชอยางสอดคลองจริงจัง ดังนั้น การศึกษาถึงวิธี
การในการสอบพยานเด็กควรจะมีอยางไรและควรตองดําเนินการอยางไรจึงจะเหมาะ
สมกับสภาพการดําเนินคดีของไทย และการปรับเปลี่ยนการถามพยาน ถามคานและถาม
ติงที่จะนํามาใชหาความจริงจากพยานเด็ก ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวาง
เจาพนักงานศาล ทนายความ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และบิดามารดาของเด็ก

เปนงานที่ควรไดรับการสานตอและเตรียมการอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การบังคับใชกฎหมายที่มุงใหความคุมครองปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอเด็ก
และยังคงรักษาไวซึ่งประสิทธิภาพและความศรัทธาของประชาชนตอการอํานวยความ
ยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ
นอกจากนี้ การใหความคุมครองปองกันเด็กมิใหถูกทารุณ ทรมานหรือถูกกดขี่
อันเปนที่มาของการแกไขกฎหมายเรื่องการสืบพยานเด็กนี้ คงมิใชแตการปรับปรุง
กระบวนการสืบพยานเด็กแตเพียงอยางเดียว แตคงตองใชมาตรการปองกันโดยมุงเนน
ความรวมมือของครอบครัว ชุมชน องคการระหวางประเทศ และองคกรเอกชนอื่น ๆ
ในการประสานงานเพื่อปองกันและปราบปรามอยางจริงจังตามที่กฎหมายกําหนดทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ๓๐ ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการพิจารณาควบคูไป
กับการปรับปรุงการสืบพยานเด็กตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแกไข
เพิ่มเติมนี้

บทสรุป
การคุมครองเด็กในการใหปากคําในคดีอาญาในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี
อาญานี้ นับไดวาเปนกาวแรกของการที่รัฐไดใหหลักประกันแกเด็กที่จะไดรับการสง
เสริมใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับตนโดยอิสระในคดี
อาญา และเปนมาตรการที่พยายามลดความกดดันและการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมแกเด็ก
ในการดําเนินคดีอาญาที่ไดกระทํามาในอดีต อยางไรก็ดีการที่จะบรรลุเปาหมายของ
กฎหมายดั ง กล า วมี ค วามจํ าเปน ต องอาศัย ความ รว มมือ จากบุคคลและสถาบั น ใน
กระบวนพิจารณาคดีอาญา และนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนญาติของ
พยานเด็กเหลานี้ ที่จะดําเนินการใหสมั ฤทธิผลตามความมุงหมาย ดังนั้น การ บังคับให
เปนไปตามกฎหมายตามมาตรการพิเศษนี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดจึงอยูที่ความพรอม
ของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความตั้งใจและจริงใจเปนสําคัญ

__________________

