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แสงสว่างของแสงเทียน 
 

เส้นทางคดเคี้ยวทุรกันดารดูไกลโข เม่ือการเดินทางไปยังท่ีไม่คุ้นเคยกับคนท่ีเราไม่รู้จะ

วางใจได้ ขณะท่ีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างไปตามทางลูกรั งสีแดงเป็นหลุมเป็นบ่อ

เฉอะแฉะหลังส้ินฤดูฝนใหม่ ๆ ใจฉันตุ้ม ๆ ต่อม ๆ มองข้างทางซ่ึงเป็นสวนยางแน่นทึบไร้ร้างบ้าน

ผู้คนสลับกับหันหลังมองเพ่ือนท่ีซ้อนรถอีกคันตามมาข้างหลัง ขณะเข้าโค้งแยกเลี้ยวแต่ละคร้ัง

ความมั่นใจของฉันหดหาย เม่ือเหลียวข้างหลังไม่เห็นเพ่ือนตามมา ทางดูเหมือนจะไกลขึน้และไร้

จุดหมาย ท้ัง ๆ ท่ีฉันออกเดินทางจากสถานีต ารวจมาเกือบช่ัวโมงกไ็ม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดหมาย 

อาทิตย์หรุบแสงทุกขณะ วนันีดู้เหมือนจะมืดเร็วกว่าปกติ หลายคร้ังฉันพยายามชวนคนขับ

พูดคุยเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกลบความหวาดวิตก แต่ดูเหมือนจะไม่รับการโต้ตอบใด ๆ 

กว่าช่ัวโมงฉันจึงมาถึงจุดหมาย บ้านไม้เลก็ ๆ กลางสวนยางและสวนทุเรียนตั้งโดดลึกเข้า

ไปจากถนนหลัก ฉันโล่งใจและเหมือนต่ืนจากฝันร้ายอันน่ากลัว ดูเหมือนเพ่ือนท่ีไปด้วยกันก็มี

ความรู้สึกเดียวกันกับฉัน 

เสียงรถท าให้คนในบ้าน ๓ คน เดินออกมาเมียงมอง เม่ือรู้ว่าเป็นใคร ผู้ เป็นแม่ก็ร่ีตรงมา

ต้อนรับพาฉันและเพ่ือนขึน้ไปบนบ้าน เด็กหญิงและเดก็ชายท่ีอยู่บนบ้านแอบตัวโผล่เพียงใบหน้า

เลก็ ๆ ยิม้อาย ๆ 

                                                           
 ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑, ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น

ท่ี ๑ ของวทิยาลยัรัฐธรรมนูญศึกษา ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ. 
  จาก สาส์นสิทธิเดก็ ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๓๘ ฉบบัถามหาความยติุธรรม ของศูนยพ์ิทกัษ์-

สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก. 



๒ 

 

หลังอาหารเยน็ฉันแจ้งข่าวให้รู้ถึงจุดประสงค์การมาในคร้ังนี ้เม่ือรู้ว่าจะต้องไปสอบปากค า

อีกคร้ัง ท าให้เด็กหญิงท่ีนั่งตรงหน้าท่ีฉันเรียกเธอว่า “แสงเทียน” ก้มหน้าน่ิง ความสดช่ืนร่ืนเริงซ่ึง

ปกติมีน้อยนิดอยู่แล้วเหือดหายไปจากหน้าและท่าทางของเธออย่างรวดเร็ว เธอบอกกับฉันเสียง  

อ่อย ๆ ว่า “ไม่ตอ้งไปอีกไม่ไดห้รือพี่” ฉันถามเหตุผล แม่เธอเล่าให้ฟังว่า “หนท่ีแลว้ไปพบผูก้อง  

ผูก้องเขาซกัมนัวา่ พอ่ท ายงัไงกบัมนั ท าก่ีคร้ัง มนัไม่ยอมพูดเอาแต่กม้หนา้ แลว้ก็ร้องไห้” ฉันตกใจ

กับส่ิงท่ีแม่เธอเล่าให้ฟัง เพราะอย่างนีน่ี้เองเธอจึงไม่อยากไปท่ีสถานีนีอี้กคร้ัง 

ฉันนึกเห็นภาพท่ีสถานีต ารวจท่ีเคยเห็นมา รวมท้ังในหลายคร้ังท่ีได้เคยมีโอกาสพาเดก็ไป

หาต ารวจ สถานท่ีท่ีรวมไว้สารพัดปัญหา เวลาเดินเข้าไปหาร้อยเวรกจ็ะถามด้วยเสียงอันดังว่ามาหา

ด้วยเร่ืองอะไร ประสบการณ์แรก ๆ ท่ีฉันเร่ิมเข้ามาท างานท่ีศูนย์พิทักษ์สิทธิเดก็ ในคร้ังนั้นฉันตอบ

เขาไปเบา ๆ ว่าพาเดก็มาแจ้งความเร่ืองถกูล่วงเกินทางเพศ ต ารวจจะพูดทวนประโยคด้วยเสียงอันดัง

ว่า “ถูกข่มขืนมาหรือ” คนท้ังห้องหันมามองเดก็และฉันอย่างใคร่รู้ สายตาบางคู่จ้องมองมาเหมือน

เด็กท าส่ิงผิด น่าอับอาย จนฉันเองยังรู้สึกหน้าและตัวชาท้ัง ๆ ท่ีฉันเป็นเพียงผู้พา ไม่ใช่เหย่ือผู้ถูก

ล่วงละเมิดทางเพศ ท าให้ฉันรู้ว่าท าไมเดก็ ๆ และผู้ใหญ่จ านวนมากท่ีโดนล่วงเกินทางเพศไม่อยาก

แจ้งความด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด 

เม่ือมีประสบการณ์ท างานมากขึ้น ฉันจึงหลีกเล่ียงโดยวิธีนัดล่วงหน้ากับต ารวจทาง

โทรศัพท์ก่อนท่ีจะพาเด็กไปพบต ารวจ และเม่ือไปพบก็ขอความร่วมมือต ารวจ ขอสอบสวนแยก

ต่างหากจากคดีอ่ืน ๆ 

กว่าจะปฏิบัติดังนีไ้ด้กต้็องต่อสู้รบรากับต ารวจมากมาย แต่นั่นกเ็ป็นเพียงข้อตกลงและข้อ

ต่อรองระหว่างศูนย์ฯ กับต ารวจบางท้องท่ีบางคนท่ีเข้าใจปัญหาเท่านั้น แล้วเด็กและผู้ เสียหาย  

อีกมากมายท่ีต้องผจญปัญหานี้ตามล าพัง ใครจะช่วยเขา ฉันคิดขณะท่ีอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ให้  

แสงเทียนเข้าใจ ท้ังรับปากกับแสงเทียนว่าเธอจะไม่ต้องพบกับเหตุการณ์เช่นคร้ังก่อนแล้ว 

ฉันอธิบายและเตรียมค าถามคร่าว ๆ ท่ีคิดว่าแสงเทียนจะถูกพนักงานสอบสวนซักถามให้

เธอได้รับรู้ก่อนท่ีจะพบกับเหตุการณ์จริง พร้อมกับส าทับแสงเทียนว่าหากเธอยอมพูดความจริง

ท้ังหมดให้ต ารวจฟัง เธอจะไม่ต้องถกูซักถามซ ้าหลายคร้ังจากต ารวจ 

เม่ือได้ฟังค าอธิบายค าชี้แจงท่ีให้ก าลังใจเธออยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะท าให้แสง -

เทียนแช่มช่ืนมีก าลังใจ รับปากว่าจะต่อสู้เพ่ือสิทธิแห่งตนท่ีถกูพ่อผู้ให้ก าเนิดย า่ยีคร้ังแล้วคร้ังเล่า 



๓ 

 

ฉันนอนคิดตลอดท้ังคืนถึงเหตุการณ์ข้างหน้า คิดแทนแสงเทียนว่าคุ้มค่าหรือไม่ท่ีจะต้องลุก

ขึน้มาต่อสู้เพ่ือสิทธิของตัวเอง กลัวว่าการต่อสู้นั้นจะเป็นเพียงแค่การป่าวประกาศให้สาธารณชน

ได้รับรู้ว่าเธอถกูข่มขืน และเธอจะต้องถูกข่มขืนซ ้าจากกระบวนการยุติธรรมที่เธอเดินเข้าไปร้องขอ

ความเป็นธรรมและทวงสิทธิคืน สุดท้ายต้องถูกข่มขืนซ ้าจากชาวบ้านที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงที่มองเธอ

ด้วยสายตาดูแคลนเช่นหลาย ๆ กรณทีีผู่้ เสียหายทางเพศถูกกระท ามา 

คืนนั้นฉันฝันร้ายไปกับภาพเหตุการณ์จริงท่ีผ่านมากับเดก็คนแล้วคนเล่าท่ีฉันพาพวกเขาไป

พบต ารวจและขึน้ศาล เด็ก ๆ จะต้องไปขึ้นศาล พวกเขาต้องไปน่ังคุยกับอัยการคนแปลกหน้าท่าทาง

ขรึมเคร่ง เพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนที่ได้เล่าให้พนักงานสอบสวนฟังเมื่อหลายเดือนก่อนอีก

คร้ัง จากน้ันต้องพบกบัจ าเลยทีเ่คยย า่ยพีวกเขามา จ าเลยมักจะมีทนายความผู้ท าหน้าที่แทนตนคอย

ซักถามพูดจาเชือดเฉือนทิ่มแทงและเหยียดหยามจนท าให้เด็กหวาดกลัวไม่กล้าพูด เด็กผู้ เสียหาย

หลายคนร้องไห้โฮกลางศาล จะมีสักกี่คนที่เห็นใจและเข้าใจเด็กผู้ เสียหาย แม้กระทั่งผู้พิพากษาที่น่ัง

อยู่บนบัลลังก์สูงตรงหน้าที่เด็กต้องแหงนหน้าและตะเบ็งเสียงเล่าให้ผู้อยู่ เบื้องบนได้ยินเร่ืองราวที่

พวกเขาถูกย า่ย ีซ่ึงในขณะทีพ่วกเขาก็เกือบจะลืมเลือนเร่ืองราวที่ท าให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดและอับ

อายที่สุดในชีวิต ขณะที่เล่าภาพทุกภาพในอดีตจะเรียงซ้อนกลับมาอีกคร้ังเสมือนว่าพวกเธอก าลัง

ถูกข่มขืนอยู่  ความกลัวในตัวผู้กระท าผิดตรงหน้าปิดปากพวกเด็กให้พูดน้อยลง วาจาคาดคั้นท่าที

เคี่ยวเข็ญจากทนายจ าเลยและท่าทางเคร่งขรึมของผู้พพิากษาท าให้เด็กหลายคนหยดุพูด 

แม้ว่าทุกคร้ังก่อนท่ีพวกเขาจะต้องเผชิญเหตุการณ์จริง ก่อนพบพนักงานสอบสวน ศูนย์ฯ 

จะมีการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาโดยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือกระท่ังจิตแพทย์

แล้วก็ตาม เด็กหลายต่อหลายคนก็ต้องเผชิญความพ่ายแพ้อีกคร้ังต่อค าตัดสินยกฟ้องให้จ าเลย

ผู้กระท าพ้นผิด เพราะเด็ก ๆ ไม่สามารถให้การตามความเป็นจริงได้ ภาพใบหน้าท่ีนองน า้ตา มือ 

เล็ก ๆ ท่ีกุมมือฉันแน่นทุกคร้ังท่ีฉันพาพวกเขาไปขึน้ศาล ท่ีสุดแล้วศูนย์ฯ และฉันช่วยพวกเขาได้

เพียงการเตรียมความพร้อมอย่างดีท่ีสุดในทุกส่วนและค าปลอบประโลมใจซ ้า ๆ ท่ีว่า “หนูจะ

เขม้แข็ง หนูไม่ไดเ้รียกร้องสิทธิเพื่อตวัหนูเองเท่านั้น หนูยงัช่วยไม่ให้เด็กและคนอ่ืน ๆ ถูกเขาท า

เช่นเดียวกบัหนู” เด็กเกือบทุกรายเป็นผู้ เสียสละท่ีย่ิงใหญ่ ย่อมฝ่าฟันส่ิงเลวร้ายท้ังมวลท่ีจะต้อง

เผชิญข้างหน้า แต่พวกเขากอ็ดจะถามไม่ได้ว่า “แลว้ใครจะช่วยหนูละพี่” 



๔ 

 

ฉันเคยอ่านเอกสารและรับรู้ว่าหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา ในกรณีผู้ เสียหายที่เป็น

เด็กถูกล่วงเกนิทางเพศ จะมีการใช้ทมีงานหลายส่วนเข้าช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรมต้ังแต่

การสอบสวนจนถึงช้ันศาล อันได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์เด็ก เข้าช่วยเหลือ

ไม่ให้เด็กต้องตอบค าถามที่ก่อให้เกิดผลร้ายกับจิตใจ โดยต ารวจจะป้อนค าถามผ่านนักสังคม

สงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์เด็ก  ในศาลเด็ก ๆ ก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับจ าเลย ค าถามต่าง ๆ จาก

ทนายจ าเลย อัยการ และผู้พิพากษาจะถูกถามผ่านนักจิตวิทยา จิตแพทย์ มีนักสังคมสงเคราะห์คอย

น่ังเป็นก าลังใจให้ข้าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น วิดีโอเทป โทรทัศน์วงจรปิด ซ่ึงต่อจาก

ห้องซักถามพเิศษมายงัห้องพจิารณาคดี เพือ่ให้เด็กไม่ต้องบอบช ้าและกระทบกระเทือนใจซ ้าอีกคร้ัง 

ฉันและศูนย์ฯ หวงัและพยายามต่อสู้เพ่ือว่าสักวนัหน่ึงระบบดังกล่าวจะน ามาใช้ในบ้านเมืองของเรา 

ฉันต่ืนขึน้มาแต่เช้า แต่ก็ยังไม่ทันแม่ลูกท่ีเตรียมตัวเรียบร้อยคอยอยู่แล้ว แสงเทียนเข้ามา

กอดแขนฉัน แล้วบอกว่า “หนูไม่กลวัแลว้พี่” สร้างความแช่มช่ืนลึก ๆ ในใจฉันย่ิงนัก ฉันรู้ว่าวันนี้

ต้องผ่านไปด้วยดี วนัต่อ ๆ ไปกค็งจะผ่านไปด้วยดีเช่นกัน หากแสงเทียนแขง็แกร่งเช่นวนันี ้

 ทางคดเคี้ยวทุรกันดารในขากลับไม่น่าหวาดกลัวส าหรับฉันต่อไปอีกแล้ว หลุมบ่อความ

ยากล าบากในการเดินทางเทียบไม่ได้กับเศษเส้ียวของอุปสรรคและความน่าหวาดหวั่นท่ีแสงเทียน

จะต้องเผชิญในวันนีแ้ละตลอดไปจนกว่าคดีของเธอจะส้ินสุดลง ฉันกุมมือแสงเทียนกระชับเข้ามา 

แขนอีกข้างโอบกอดลูบหลังเธอเพ่ือถ่ายทอดและส่งก าลังใจให้แสงเทียนมีพลังท่ีจะสู้ต่อไป 
 

ในปี ๒๕๓๙ ขณะท่ีรับราชการในต าแหน่งผูพ้ิพากษาประจ ากระทรวง ท างานธุรการใน

ต าแหน่งรองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไปร่วมเสวนาเร่ือง การคน้หาวิธีการ

พิทกัษสิ์ทธิเด็กทางเพศในกระบวนการยุติธรรม คร้ังท่ี ๒ ซ่ึงศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก จดัข้ึน

เม่ือวนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๙ ณ หอ้งประชุมสมาคมนกัเรียนเก่าคริสเตียน ตามท่ีท่านศาสตราจารย์

พิเศษจรัญ  ภกัดีธนากุล เลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการในขณะนั้น มอบหมาย ขา้พเจา้ไดรั้บแจก

สาส์นสิทธิเด็ก ฉบบัถามหาความยุติธรรม มา ๑ เล่ม เม่ือกลับถึงบ้านก็ได้น ามาอ่านดูและพบ

ขอ้เขียนเร่ือง แสงสวา่งของแสงเทียน ซ่ึงไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง แต่เขียนข้ึนจากจิตส านึกท่ีดีงามและ

จากประสบการณ์ท่ีปวดร้าว เม่ือน ามาประมวลความคิดกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากการศึกษา Case 

study ๒ เร่ือง จากการสัมมนาในคร้ังน้ี คือ เร่ืองแรก พ่อข่มขืนลูกสาวคนโต แลว้ก าลงัพยายามจะ
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ข่มขืนลูกสาวคนเล็กอีก แต่ทางศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก ไดช่้วยเหลือน าลูกสาวคนเล็กแยกมา

อยูท่ี่บา้นอุ่นรัก เน่ืองจากเด็กเล่าใหค้รูพละฟังและครูพละแจง้มายงัศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก ต่อมาพี่สาว

คนโตก็โทรศพัทม์าขอความช่วยเหลืออีก และปัจจุบนัเด็กทั้งสองอยูใ่นความดูแลของศูนยพ์ิทกัษ์-

สิทธิเด็ก เร่ืองท่ีสอง พ่อเล้ียงข่มขืนลูกเล้ียงในขณะท่ีแม่ออกไปขายของในตอนกลางคืนเป็นเวลา

ประมาณ ๑ ปี เศษ ทั้งสองเร่ืองแม่ไม่สามารถช่วยเหลือลูกสาวได ้เร่ืองแรกแม่เป็นคนไม่รับผิดชอบ

ต่อครอบครัว ต่อมาไดห้นีไปอยูก่บัสามีใหม่และหยา่ขาดกบัพ่อเด็กทั้งสองในท่ีสุด ส่วนเร่ืองท่ีสอง

แม่เป็นคนอ่อนแอและขาดวุฒิภาวะในการตดัสินใจ จึงไม่สามารถคุม้ครองลูกสาวได ้ก่อนเกิดเหตุ

เด็กจะมีหน้าตาสดช่ืน แจ่มใสร่าเริงสมวยั แต่เม่ือเกิดเหตุแลว้ เด็กจะซึมเศร้า ผลการเรียนต ่าลง มี

ปัญหาดา้นสภาพจิตใจ โดยเฉพาะเด็กในเร่ืองท่ีสองจะสะดุง้ต่ืนตกใจง่าย ไม่มีสมาธิ มีปัญหาใน 

การปรับตวั และรู้สึกว่าตวัเองไม่มีคุณค่า๑ รวมทั้งความรู้ท่ีได้จากการเสวนาเร่ือง การคุ้มครอง 

สวสัดิภาพเด็ก๒ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๙ ณ หอ้งรางเงิน โรงแรมเมอร์เคียว ซ่ึงแจง้ให้ทราบ

วา่ จากการประมาณการในแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) คาดว่าในแต่ละปีจะมีคดีความเก่ียวกบัเด็กถูกล่วงเกินทางเพศมากกว่า 

๕๐๐ ราย ท่ีถูกส่งด าเนินคดีต่อศาล ซ่ึงนอ้ยกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั ดงันั้น ในแต่ละปีจะมี

เด็ก ๆ กวา่ ๕๐๐ คน ท่ีมีบาดแผลลึกทางใจเช่นเดียวกบัเด็กหญิงแสงเทียน เป็นจ านวนไม่นอ้ยเลยใช่

                                                           
๑ รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มัพล  สูอ าพนั จิตแพทยเ์ด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวไวใ้นตอน 

ทา้ยของสาส์นสิทธิเด็กฉบบัเดียวกนัวา่ “เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิทุกราย โดยเฉพาะท่ีถูกกระท าทารุณทางร่างกายและ
การล่วงเกินทางเพศ จะมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ ดา้นสติปัญญา และการพฒันาบุคลิกภาพของเด็กอยา่งมาก เด็ก
จะมีอาการซึมเศร้า เฉยเมย ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม หงุดหงิดโกรธง่าย วิตกกงัวล มีแนวโน้มท่ีจะฆ่าตวัตายสูง มี 
อตัมโนทศัน์ต ่า....ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เด็กเหล่าน้ีถา้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ นอกจากจะมีปัญหาทางดา้นจิตใจ 
สติปัญญา และการพฒันาบุคลิกภาพแลว้ ยงัท าให้เด็กเหล่าน้ีเติบโตเป็นผูท่ี้มีแนวโน้มเป็นปัญหาบุคลิกต่อตา้น
สงัคมสูงมาก และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะละเมิดสิทธิเด็กและผูอ่ื้นอีกต่อไป. 

๒ จัดข้ึนโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรมประชาสงเคราะห์ ส านักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ส านักอยัการสูงสุด กองก ากับ 
การสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน กรมต ารวจ และศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก รวม ๗ องคก์ร ดว้ยการสนบัสนุน
จากองคก์ารยนิูเซฟ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน คน้หา ป้องกนั ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา และฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจของเด็กถูกทอดท้ิง เด็กถูกกระท าทารุณกรรมทางกาย เด็กถูกล่วงเกินทางเพศ และเด็กถูกละเมิดสิทธิอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กดงักล่าวและสร้างเครือข่ายในการท างานคุม้ครองสิทธิเด็กใหเ้ป็นระบบและ
มีมาตรฐานในทิศทางเดียวกนั. 
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ไหมคะ ขณะนั้นขา้พเจา้มีปากกา คือ เป็นบรรณาธิการนิตยสารดุลพาห และเป็นเจา้ของคอลมัน์ 

สรรหามาเล่า......อดีต โดยใช้นามปากกา “ตราชูหญิง” ขา้พเจา้จึงน าปัญหาสังคมและปัญหาของ

กระบวนการยติุธรรมดงักล่าวมาเขียนเป็นบทความเร่ือง ถามหาความยุติธรรม เพื่อทวงถามหาความ

ยุติธรรมให้แก่เด็ก ๆ เหล่าน้ีอีกต่อหน่ึงในคอลมัน์น้ีของนิตยสารดุลพาห อย่างน้อย ๆ ก็เป็นการ

สร้างจิตส านึกในการคุม้ครองสิทธิเด็กให้แก่นกักฎหมายทุกสาขาวิชาชีพและประชาชนทัว่ไปท่ีได้

อ่านนิตยสารดุลพาหฉบบันั้น 

เม่ือน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๓๙) มา

พิจารณาดู จะพบว่ามีตวับทกฎหมายคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหาและจ าเลยทุกขั้นตอน

ของกระบวนการยติุธรรม แต่ไม่มีบทบญัญติัท่ีมีหลกัการคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีเป็นเหยื่อหรือผูเ้สียหาย

จากการกระท าผิดของผูใ้หญ่ ทั้ง ๆ ท่ีเด็กมีความอ่อนดอ้ยทางวุฒิภาวะและขาดประสบการณ์ท่ีจะ

ปกป้องคุม้ครองตนเองได้เฉกเช่นผูใ้หญ่ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสอนัเน่ืองจากความพิการทาง

ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็กมีการด าเนิน

กระบวนพิจารณาเช่นเดียวกบัคดีท่ีผูใ้หญ่เป็นผูเ้สียหาย กล่าวคือ ในคดีอาญาทุกคดีถือหลกัในการ

พิสูจน์ความผิดของจ าเลยว่าโจทก์มีหน้าท่ีน าสืบหรือภาระการพิสูจน์เสมอว่าได้มีการกระท า

ความผดิอาญาเกิดข้ึนและจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผิดนั้น อนัเป็นไปตามหลกัภาระการพิสูจน์ให้ได้

ความชัดแจง้จนปราศจากขอ้สงสัยตามสมควร ซ่ึงตรงกบัหลกักฎหมายคอมมอนลอว ์(Common 

law) เร่ือง proof beyond reasonable doubt นอกจากน้ี ในคดีอาญายงัให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่จ าเลย

ไม่มีความผิด ซ่ึงเป็นไปตามหลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo) หลกัทั้งสอง

ปรากฏอยูใ่นมาตรา ๒๒๗ แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ดงัน้ี 

“ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน า้หนักพยานหลักฐานท้ังปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะ

แน่ใจว่ามีการกระท าผิดจริง และจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดนั้น 

เม่ือมีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัย

นั้นให้จ าเลย” 
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ดงันั้น ระบบการสืบพยานของคดีอาญาในปัจจุบนัจึงวางน ้ าหนกัการรับฟังพยานอยูท่ี่การ

เบิกความของผูเ้สียหายเป็นส าคญั๓ เพราะผูเ้สียหายเป็นตวับุคคลผูถู้กละเมิดสิทธิ จึงยอ่มเขา้ใจและ

สามารถบอกเล่าเหตุการณ์และพฤติการณ์ต่าง ๆ ของการกระท าผิดท่ีจ  าเลยถูกกล่าวหาว่าเป็น

ผูก้ระท าได ้รวมทั้งสามารถจดจ าไดดี้วา่ผูใ้ดกระท าผิดต่อคน แต่สมมุติฐานดงักล่าวใชไ้ม่ไดก้บัการ

เบิกความของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก เพราะเด็กมีขอ้จ ากดัในเร่ืองความเยาวว์ยัและความอ่อนดอ้ยทาง

วุฒิภาวะ ตลอดจนขาดประสบการณ์ทั้งในดา้นการศึกษาอบรมและการเรียนรู้ของชีวิต ดงันั้น แม้

เด็กจะมีความจ าดี แต่เด็กอาจจะไม่สามารถรับรู้หรือเขา้ใจการกระท าผิดหรือพฤติการณ์เลวร้ายท่ี

เกิดข้ึนกบัตนได้ รวมทั้งไม่สามารถล าดับเหตุการณ์และถ่ายทอดหรือแยกแยะข้อเท็จจริงท่ีเกิด 

ข้ึนได ้โดยเฉพาะในคดีท่ีเด็กยงัเล็กมากหรือมีความผิดปกติอนัเน่ืองจากความพิการทางกาย จิตใจ 

และสติปัญญา จึงท าให้ศาลไดข้อ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานจากพยานปากผู ้เสียหายท่ีเป็นเด็กไม่

เพียงพอรับฟังลงโทษจ าเลยทั้งท่ีมีการกระท าผิดเกิดข้ึนจริงและปรากฏความเสียหายท่ีตวัเด็ก

ผูเ้สียหายก็ตาม ยิง่ถา้ผูก้ระท าผดิหรือจ าเลยเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเด็ก เช่น พ่อบงัเกิดเกลา้ของเด็กเอง เด็ก

ก็จะปิดปากเงียบไม่ยอมเบิกความ เพราะเกิดความสับสนและรักใคร่ผูใ้ห้ก าเนิดทั้งท่ีเขาผูน้ั้นท าร้าย

สิทธิของตน นอกจากน้ี ในบทบญัญติัมาตรา ๑๗๒ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาบญัญติัให้พยานตอ้งเบิกความโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย ทั้งน้ี เพราะเป็นหลกัในการ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของจ าเลย เม่ือเด็กตอ้งเขา้สู่บรรยากาศแห่งการเป็นพยานท่ีบลัลงัก์ศาลซ่ึง

ดูเคร่งขรึม เด็กย่อมตอ้งตกใจและหวาดหวัน่จนเบิกความไม่รู้เร่ืองและสับสนจนขาดน ้ าหนกัท่ีจะ

รับฟังได ้เน่ืองจากตอ้งเผชิญหนา้กบับุคคลท่ีท าร้ายตนอีกคร้ังและตอ้งเบิกความตอบค าถามซ ้ าแลว้

ซ ้ าเล่าเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายต่อความรู้สึกนึกคิดซ่ึงอยากจะลืมให้เหมือนอยา่งท่ีให้การไว้

กบัพนกังานสอบสวน ทั้งยงัอาจถูกทนายความจ าเลยใช้เทคนิคและความเจนจดัในทางคดีซักคา้น

จนเด็กเบิกความคลาดเคล่ือนต่อความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ทั้งหมดเป็นความบกพร่องของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีไม่แยกวุฒิภาวะของผูเ้สียหายและเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ

ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในการพิจารณาคดีซ่ึงมีผลต่อการพิเคราะห์พยานหลกัฐานท่ีจะน าไปสู่การช้ีขาด
                                                           

๓ ดู สรรพสิทธ์ิ  คุมพป์ระพนัธ์, “แนวทางการป้องกนัแกไ้ขการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย,” เอกสาร
ประกอบการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง รัฐจะให้การคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ซ่ึงจัดโดย 
ส านักงานอยัการสูงสุด และศูนยเ์ครือข่ายสิทธิเด็กเอเชียเน็ท เม่ือวนัท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ ณ ห้องประชุม
ส านกังานอยัการสูงสุด, หนา้ ๑-๒๘ หรือ ดุลพาห ๔๕ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๔๑) ๑ : ๑๔-๔๙. 



๘ 

 

ในทางคดีของศาลเป็นอยา่งยิง่ เพราะในหลายคดีท่ีเด็กถูกละเมิดสิทธิโดยเฉพาะคดีท่ีเด็กถูกล่วงเกิน

ทางเพศตอ้งถูกพิจารณายกฟ้องไป ซ่ึงสร้างความขมข่ืนและปวดร้าวให้แก่เด็ก ๆ เหล่านั้นโดยท่ี 

ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไม่มีทางเลือก ในช่วงเวลานั้นไดมี้ความพยายามแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวดว้ยการบญัญติัเป็นมาตรา ๑๗๒ ตรี ในร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

สตรีแห่งชาติ (กสส.) ส านักนายกรัฐมนตรี และผู ้เ ช่ียวชาญทางกฎหมายจากหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรม ทั้งจากกระทรวงยุติธรรม ส านกังานอยัการสูงสุด กรมต ารวจ และส านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ งจากองค์กรพฒันาภาคเอกชน (NGO) ร่วมกันร่างข้ึนโดยการ

สนบัสนุนขององคก์าร UNICEF และมี ดร. สายสุรี  จุติกุล วุฒิสมาชิก เป็นประธานในการยกร่าง มี

บทบญัญติัดงัต่อไปน้ี 

“ในการสืบพยานในคดีท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ถ้าศาลเห็นสมควรจะจัดให้

พยานนั้นอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็ แล้วศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้

(๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเดน็และข้อเท็จจริงซ่ึงต้องการ

สืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็

ได้ 

(๒) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหน่ึง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้อง

พิจารณาด้วย และเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ 

ก่อนการสืบพยานตามวรรคหน่ึง ศาลจะจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงค าให้การของ

พยานท่ีได้บันทึกไว้ในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ 

วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความก็ได้ และหากศาลเห็นสมควรจะให้ถือส่ือภาพและเสียงค าให้การของ

พยานดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของค าเบิกความของพยานนั้นในช้ันพิจารณาของศาลกไ็ด้ 

ในกรณีท่ีไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหน่ึง ให้ศาลรับฟังส่ือภาพและเสียง

ค าให้การของพยานนั้นในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 

๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหน่ึงเป็นค าเบิกความของพยานนั้นในช้ันพิจารณาของศาล และให้ศาลรับ

ฟังประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได้” 



๙ 

 

ร่างมาตรา ๑๗๒ ตรี น้ีไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และต่อมาได้ผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วธีิพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... ซ่ึงมีการแกไ้ขบทบญัญติัดงัต่อไปน้ี 

“ในการสืบพยานในคดีท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ถ้าศาลเห็นสมควรจะจัดให้

พยานนั้นอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็ แล้วศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้ 

(๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเดน็และข้อเท็จจริงซ่ึงต้องการ

สืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็

ได้ 

(๒) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหน่ึง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้อง

พิจารณาด้วย และเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ 

ก่อนการสืบพยานตามวรรคหน่ึง ศาลจะจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงค าให้การของ

พยานท่ีได้บันทึกไว้ในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ 

วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความก็ได้ และหากศาลเห็นสมควรจะให้ถือส่ือภาพและเสียงค าให้การของ

พยานดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของค าเบิกความของพยานนั้นในช้ันพิจารณาของศาลกไ็ด้ 

ในกรณีท่ีไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหน่ึง เพราะมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้ศาลรับ

ฟังส่ือภาพและเสียงค าให้การของพยานนั้นในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต่สวน 

มูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหน่ึงเป็นค าเบิกความของพยานนั้นในช้ันพิจารณาของ

ศาล และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได้”  

น่ีเป็นกระบวนพิจารณาคดีส าหรับสืบพยานบุคคลท่ีเป็นเด็กโดยเฉพาะ โดยการจดัให้พยาน

ท่ีเป็นเด็กอยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณาโดยมีนกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์นัง่อยู่ดว้ย 

เพื่อเด็กจะไดไ้ม่ตอ้งเผชิญหนา้กบัจ าเลย ให้ศาลหรือพนกังานอยัการถามค าถามและทนายจ าเลยซกั

คา้นพยานโดยผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งน้ี เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรแก่

ความรู้สึกของเด็ก (Child Friendly Atmosphere) เพื่อท าให้พยานท่ีเป็นเด็กพูดความจริงและไม่ต่ืน

กลัวจนเบิกความไม่รู้เร่ือง กฎเกณฑ์ในการถามความตามกฎหมายวิธีพิจารณาความในส่วน



๑๐ 

 

พยานหลกัฐานไม่อาจใช้กบัค าถามของนกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีท าให้

พยานพูดความจริง ดงันั้น การถามน าโดยนกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์จึงกระท าได ้เพราะ

ค าถามไม่อาจถามพยานท่ีเป็นเด็กอยา่งตรงไปตรงมาได ้และใหมี้การถ่ายทอดภาพและเสียงของการ

เบิกความโดยโทรทศัน์วงจรปิดมายงัห้องพิจารณาเพื่อให้จ  าเลยและทนายจ าเลยเห็นอากปักิริยาของ

พยาน อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของจ าเลยตามท่ีมาตรา ๑๗๒ วรรคแรก แห่งประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาบญัญติัไว ้ปัจจุบนักระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในการให้ความ

ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิไดมี้การท างานร่วมกนัเป็นทีมงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของเด็ก

โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพต่าง ๆ ซ่ึงเรียกวา่ สหวิชาชีพ เช่น ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีการตั้ง

ทีมงานร่วมกนั เรียกว่า  Scan Team ซ่ึงประกอบดว้ยจิตแพทย ์นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ 

กุมารแพทย ์แพทยท์างนิติเวช แพทยท์างรังสี และศลัยแพทย ์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเหล่าน้ีมี

ส่วนร่วมในการคน้หาขอ้เทจ็จริงหรือพยานหลกัฐานจากเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิดว้ย 

ในขณะเดียวกันขณะนั้ นมีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะ

พยานหลกัฐานของกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษโสภณ  รัตนากร เป็นประธาน

กรรมการ และมีกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานและผูแ้ทน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศาลต่าง ๆ ส านักอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สภาทนายความ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะ

พยานหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานในส่วนแพ่ง และกฎหมาย

ลกัษณะพยานหลกัฐานในส่วนอาญา ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานใน

ส่วนอาญานั้นได้มีการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการข้ึนชุดหน่ึง ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานในส่วนอาญาของกระทรวงยุติธรรม โดยมีท่านเริง

ธรรม  ลดัพลี อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานอนุกรรมการ ขา้พเจา้

ได้มีโอกาสร่วมเป็นอนุกรรมการด้วยผูห้น่ึง คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบญัญติัแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... โดยมีการเพิ่มเติมบทบญัญติั

เก่ียวกบัการสืบพยานเด็กและผูมี้ขอ้จ ากดัทางจิตใจ เช่น หญิงท่ีถูกกระท าความผดิทางเพศและไดรั้บ

ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ รวมทั้งผูท่ี้มีข้อจ ากดัทางการพฒันาสมองด้วย โดยยกร่างเป็น

มาตรา ๒๓๔ ทว ิซ่ึงมีบทบญัญติัดงัต่อไปน้ี 



๑๑ 

 

“ในกรณีท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี  หรือเป็นผู้ โง่เขลาเบาปัญญา หรืออาจมี

ข้อจ ากัดทางภาวะจิตใจท่ีศาลเห็นสมควร ศาลอาจจัดให้พยานอยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณา 

และให้ศาลหรือคู่ความถามพยานผ่านนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอ่ืนท่ีศาล

เห็นสมควร โดยอาจให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการเบิกความของพยานดังกล่าวไปยังห้อง

พิจารณาด้วยกไ็ด้ 

ศาลอาจให้นักจิตวิทยาดังกล่าวท าความเห็นเก่ียวกับสภาพจิตใจของพยาน รวมท้ังความ

น่าเช่ือถือของพยานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด้” 

ร่างมาตรา ๒๓๔ ทวิ ท่ียกร่างข้ึนนั้นคณะอนุกรรมการฯ ชุดดงักล่าวมีความเห็นว่าในการ

สืบพยานบุคคลท่ีเป็นเด็ก ผูท่ี้มีขอ้จ ากดัทางการพฒันาสมอง หรือแมแ้ต่หญิงท่ีถูกกระท าความผิด

ทางเพศและได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมกัจะประสบปัญหาในกรณีท่ีพยานบุคคล

เหล่านั้นไม่สามารถเบิกความได ้อาจเน่ืองจากความกลวั ความไม่เขา้ใจ หรือดว้ยสาเหตุประการ 

อ่ืน ๆ ดงันั้น จึงไม่อาจใชว้ธีิการน าสืบพยานตามกระบวนการธรรมดาได ้ในต่างประเทศไดก้ าหนด

วธีิการท่ีเหมาะสมข้ึนโดยเฉพาะเพื่อท าใหก้ารสืบพยานบุคคลประเภทน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กล่าวคือ ก าหนดให้การสืบพยานบุคคลประเภทดงักล่าวไม่ตอ้งกระท าต่อหนา้จ าเลยอยา่งเคร่งครัด 

หรืออาจให้กระท าในห้องท่ีจดัไวเ้ป็นพิเศษโดยมีบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาจิตวิทยา

มาอยู่ร่วมกบัพยานเพื่อท าหน้าท่ีถามค าถามแก่พยานแทนพนกังานอยัการ ทนายความจ าเลย หรือ

ศาล แต่เน่ืองจากจ านวนผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาจิตวิทยายงัมีไม่มากนกั จึงก าหนดให้นกั

สังคมสงเคราะห์หรือแมแ้ต่กลุ่มผูมี้วิชาชีพในดา้นเดียวกนัน้ีเขา้มาเป็นผูท้  าหนา้ท่ีแทนนกัจิตวิทยา

ได ้และให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงดว้ยระบบ closed-circuit television เพื่อให้บุคคลในห้อง

พิจารณาเห็นและได้ยินค าเบิกความของพยาน นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการฯ ยงัเห็นสมควร

ก าหนดให้ศาลสามารถให้นกัจิตวิทยาเสนอรายงานความเห็นเก่ียวกบัสภาพจิตใจของพยานบุคคล

ดงักล่าวรวมทั้งความน่าเช่ือถือของพยานนั้น ๆ ดว้ย 

นอกจากยกร่างมาตรา ๒๓๔ ทวิ แลว้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย

ลกัษณะพยานหลกัฐานในส่วนอาญายงัไดเ้พิ่มเติมหลกัเกณฑ์การสืบพยานบุคคลไวก่้อนตามมาตรา 

๒๓๗ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเพิ่มเติมขอ้ความเก่ียวกบัการสืบพยาน

บุคคลท่ีเป็นเด็กไวก่้อนในวรรคแปดของมาตราดงักล่าวดว้ยส าหรับในกรณีพยานไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกั



๑๒ 

 

แหล่งหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอนัเป็นการยากแก่การท่ีจะน าพยานมาสืบในภายหลงัไวด้ว้ย ซ่ึงเป็นการ

น ากระบวนพิจารณาคดีส าหรับสืบพยานบุคคลท่ีเป็นเด็กโดยเฉพาะตามมาตรา ๒๓๔ ทวิ มาบงัคบั

ใชโ้ดยอนุโลม จึงอาจจะช่วยแกไ้ขปัญหาในกรณีเด็กผูเ้สียหายหรือพยานท่ีมกัถูกข่มขู่หรือบีบบงัคบั

จากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีมีอิทธิพล หรือในกรณีถูกอ านาจเงินชกัจูงจนไม่มาเบิกความเป็นพยานท่ี

ศาล หรือในกรณีผูป้กครองไดรั้บชดใช้ค่าเสียหายจากผูก้ระท าผิดจนไม่ติดใจด าเนินคดี หรือใน

กรณีเป็นเด็กเร่ร่อนหรือเป็นเด็กชาวเขาหรือเด็กท่ีมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย อนัจะเป็นการ

คุม้ครองสิทธิเด็กท่ีเป็นเหยื่อในการกระท าผิดได้อีกประการหน่ึง บทบญัญติัมาตรา ๒๓๗ ทวิ ท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 

“ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เม่ือมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักร ไม่มีท่ีอยู่ เป็นหลักแหล่ง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันเป็นการยากแก่การท่ีจะน าพยานนั้น

มาสืบในภายหลัง พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือผู้ เสียหายจะย่ืนค าร้องต่อศาลให้

สืบพยานนั้นไว้ทันทีกไ็ด้ 

เม่ือศาลได้รับค าร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนีผู้้ ต้องหาจะซักค้านพยาน

นั้นกไ็ด้ และในกรณีท่ีผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา ซ่ึงหากมีการฟ้องคดี จะเป็น

คดีซ่ึงจ าเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้งทนายให้ตามมาตรา ๑๗๓ ก่อนเร่ิมสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถาม

ผู้ต้องหาว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ หากศาลเห็นว่าศาลตั้งทนายให้ทันกใ็ห้ศาล

ตั้งทนายให้และด าเนินการสืบพยานนั้นทันที แต่หากศาลเห็นว่าไม่สามารถตั้งทนายหรือผู้ ต้องหา

ไม่อาจต้ังทนายได้ทัน กใ็ห้ศาลซักถามพยานนั้นให้แทน 

ค าเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟังต่อหน้าผู้ต้องหา 

ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดอาญานั้น กใ็ห้รับฟังค าพยาน

ดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้ 

ในกรณีท่ีผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดอาญานั้น กใ็ห้รับ

ฟังค าพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้ 

ในกรณีท่ีผู้ ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้ว บุคคลซ่ึงจ าเป็นจะต้องน ามาสืบ

เป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีท่ีอยู่ เป็นหลักแหล่ง หรือมีเหตุจ าเป็น



๑๓ 

 

อ่ืนอันท าให้เป็นการยากแก่การท่ีจะน าบุคคลนั้นมาสืบในภายหลัง ผู้ ต้องหาดังกล่าวจะย่ืนค าร้องต่อ

ศาลโดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีกไ็ด้ 

เม่ือศาลพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้สืบพยานนั้น และให้แจ้งให้

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการท่ีเก่ียวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าวพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีสิทธิท่ีจะซักค้านพยานนั้นได้ และให้น าความในวรรค

สามและวรรคส่ีมาใช้บังคับ 

ในกรณีท่ีพยานเป็นเดก็อายไุม่เกินสิบห้าปี หรือเป็นผู้ โง่เขลาเบาปัญญา หรือมีข้อจ ากัดทาง

ภาวะจิตใจ การสืบพยานดังกล่าวให้น ามาตรา ๒๓๔ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

แม้เม่ือได้มีการฟ้องคดีอาญาไว้แล้ว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องสืบพยานไว้ก่อนถึง

ก าหนดเวลาสืบพยานตามปกติ กใ็ห้น าความในมาตรานีไ้ปใช้บังคับโดยอนุโลม” 

การยกร่างมาตรา ๑๗๒ ตรี และมาตรา ๒๓๔ ทวิ รวมทั้งเพิ่มขอ้ความในวรรคแปดของ

มาตรา ๒๓๗ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ท าใหก้ระบวนการยติุธรรมของไทย

เร่ิมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและขอ้ก าหนดตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ๔ มาก

ข้ึน  

ต่อมาข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายตระกูล  วินิจฉัยภาค อยัการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

รับผิดชอบงานเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน นายวนัชยั  รุจนวงศ์ อยัการผูเ้ช่ียวชาญ 

ส านกังานต่างประเทศ และนายจิรศกัด์ิ  พรหมทอง อยัการพิเศษประจ ากรม ผูช่้วยเลขานุการอยัการ

สูงสุด ไดไ้ปดูงานเก่ียวกบัการป้องกนัสิทธิเด็ก ณ ประเทศ New Zealand และประเทศ Australia 

ตามค าเชิญของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ภายใตโ้ครงการ International Good Government Programme 

และค าเชิญของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยส านักงานต ารวจกลางออสเตรเลีย (Australian Federal 

Police) ระหว่างวนัท่ี ๑๐ ถึงวนัท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๐ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลและดูงาน

เก่ียวกบัการสืบพยานเด็กโดยใช้โทรทศัน์วงจรปิด (closed - circuit television) อยา่งเป็นระบบ 

โดยเฉพาะมีโอกาสเห็นการพิจารณาคดีท่ีใช้กระบวนการสืบพยานเด็กท่ี High Court ของเมือง 

โอคแลนด์ (Auckland) ประเทศ New Zealand รวมทั้งไดค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการป้องกนัสิทธิ

เด็กของประเทศ New Zealand และประเทศ Australia ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการคุม้ครอง

                                                           
๔ ไดมี้การลงนามและบงัคบัใชเ้ม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓. 



๑๔ 

 

สิทธิเด็กในประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากรายงานการไปดูงานเก่ียวกบัการป้องกนั

สิทธิเด็ก ณ ประเทศ New Zealand และประเทศ Australia โดยวนัชยั  รุจนวงศ ์และดุษฎี  ห๎ลีละ-

เมียร ในคอลมัน์ วงการกฎหมายทัว่ไป ดุลพาห ๔๔ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๔๐) ๓ : ๑๙๘-

๒๑๗.  

นอกเหนือจากบทความเร่ือง ถามหาความยุติธรรม ซ่ึงเขียนลงในคอลมัน์ สรรหามาเล่า......

อดีต ของนิตยสารดุลพาห เล่ม ๑ ปีท่ี ๔๓ มกราคม – มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นบทความแรกแล้ว 

บทความท่ีสองซ่ึงตามมา คือ บทความเร่ือง กระบวนการยุติธรรมกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีเป็น 

“เหยื่อ” ซ่ึงลงพิมพใ์นนิตยสารดุลพาห เล่ม ๒ ปีท่ี ๔๔ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยขา้พเจา้

เขียนร่วมกบันายตระกูล  วินิจฉยัภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองการสืบพยานท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็ก 

แลว้ขา้พเจา้ไดเ้ขียนบทความเร่ือง การสืบพยานเด็กดว้ยระบบโทรทศัน์วงจรปิด นวตักรรมใหม่เพื่อ

การคุม้ครองสิทธิเด็ก เป็นเร่ืองสุดทา้ย ซ่ึงลงพิมพใ์นนิตยสารดุลพาห เล่ม ๒ ปีท่ี ๔๕ กรกฎาคม – 

ธนัวาคม ๒๕๔๑ โดยตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาส าหรับสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบ

แปดปีเป็นพิเศษตามมาตรา ๑๗๒ ตรี แห่งพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... ดงัน้ี 

๑. ถ้าศาลเห็นสมควร จะจดัให้เด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กอยู่ในห้องต่างหากจากห้อง

พิจารณาโดยมีนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์อยูด่ว้ย ๑ คน 

๒. การเบิกความของเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กจะตอ้งมีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยงั

หอ้งพิจารณาโดยระบบโทรทศัน์วงจรปิด (closed – circuit television) ดงันั้น ภาพของเด็กผูเ้สียหาย

หรือพยานเด็กจะถูกถ่ายทอดใหผู้พ้ิพากษา พนกังานอยัการ ทนายความจ าเลย และจ าเลยไดเ้ห็นการ

ตอบค าถามและกิริยาท่าทางของเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็ก และเช่นเดียวกนัภาพของผูพ้ิพากษา

และพนักงานอยัการท่ีถามค าถามหรือทนายความจ าเลยท่ีซักคา้นจะถูกถ่ายทอดมายงัห้องท่ีเด็ก

ผูเ้สียหายหรือพยานเด็กอยู ่

๓. ศาลจะเป็นผูถ้ามพยานเองหรือจะถามผา่นนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์โดยผา่น

ระบบโทรทศัน์วงจรปิดก็ได ้แต่พนกังานอยัการจะถามหรือถามติง หรือทนายความจ าเลยจะซกัคา้น

ผา่นนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์โดยผา่นระบบโทรทศัน์วงจรปิดเท่านั้น 



๑๕ 

 

๔. ก่อนถามค าถามแก่เด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็ก จะมีการฉายวีดิทศัน์ของการสอบปากค า

เด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นชั้นสอบสวนตามวิธีการพิเศษซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 

๑๓๓ ทวิ๕ ท่ีร่างไวใ้นขณะนั้น ซ่ึงกระท าไวไ้ม่นานหลงัเกิดเหตุ หรือวีดิทศัน์ของค าให้การของเด็ก

ผูเ้สียหายหรือพยานเด็กในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง๖ ท่ีร่างไวใ้นขณะนั้น เพื่อ

ใชแ้ทนค าเบิกความของเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กก็ได ้

๕. เม่ือเสร็จการฉายวีดิทศัน์แลว้ หากยงัไม่สมบูรณ์ พนกังานอยัการจะถามค าถามแก่เด็ก

ผูเ้สียหายหรือพยานเด็กผา่นนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์โดยผา่นระบบโทรทศัน์วงจรปิดก็

ได้ ต่อจากนั้นทนายความจ าเลยจึงจะซักค้านผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์โดยผ่าน

ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และพนกังานอยัการจะถามติงผา่นนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์โดย

ผา่นระบบโทรทศัน์วงจรปิดอีกคร้ังหน่ึง 

๖. ในกรณีท่ีเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กไดใ้ห้ปากค าในชั้นสอบสวนตามวิธีการพิเศษทซ่ึง

บญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๓๓ ทวิ ท่ีร่างไวใ้นขณะนั้น หรือได้มีค  าให้การในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตาม

มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ท่ีร่างไวใ้นขณะนั้นแลว้ แต่ไม่ไดต้วัมาเบิกความในชั้นพิจารณาดว้ย ทั้งน้ี 

อาจเน่ืองมาจากถูกข่มขู่หรือบีบบงัคบัจากจ าเลยท่ีมีอิทธิพล หรือถูกอ านาจเงินชกัจูงจนไม่ยอมมา
                                                           

๕ “ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีข้ึนไปหรือในคดีท าร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี การ
ถามปากค าเด็กไวใ้นฐานะเป็นผูเ้สียหายหรือพยาน ให้แยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 
และให้มีนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค า
นั้นดว้ย 

ให้เป็นหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีจะตอ้งแจง้ให้นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอ และพนกังานอยัการทราบ 

ภายใตบ้ังคบัแห่งมาตรา ๑๓๙ การถามปากค าเด็กตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
บนัทึกภาพและเสียงการถามปากค าดงักล่าวซ่ึงสามารถน าออกถ่ายทอดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไวเ้ป็นพยาน 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ี
เด็กร้องขอ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค าพร้อมกนัได ้ให้พนกังานสอบสวนถามปากค าเด็กโดยมี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู่ร่วมดว้ยก็ได้ แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส านวนการ
สอบสวน และมิใหถื้อวา่การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กในกรณีดงักล่าวท่ีไดก้ระท าไปแลว้ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย”. 

๖ “ให้น าบทบญัญติัในมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใชบ้งัคบัแก่การไต่สวนมูลฟ้องในคดี 
ท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ทั้ งในคดีท่ีราษฎรเป็นโจทก์และในคดีท่ีพนักงานอยัการเป็นโจทก์โดย
อนุโลม”. 



๑๖ 

 

เบิกความท่ีศาล ก็ให้ศาลรับฟังวีดิทศัน์ของค าให้การของเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กท่ีไดบ้นัทึกไว้

ในชั้นสอบสวนหรือในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเสมือนหน่ึงเป็นค าเบิกความของพยานดงักล่าวในชั้น

พิจารณาคดี และใหศ้าลรับฟังประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได ้

๗. กระบวนพิจารณาส าหรับสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นพิเศษโดยจัดห้อง

ส าหรับเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กแยกต่างหากจากห้องพิจารณาและผา่นระบบโทรทศัน์วงจรปิด

ตามมาตรา ๑๗๒ ตรี แห่งร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... แมจ้ะมิไดเ้ป็นการสืบพยานต่อหนา้จ าเลยโดยตรงอยา่งท่ีเรียกวา่ face to face แต่

ก็ไม่ขดักบัหลกัการเผชิญหน้ากบัพยานตามท่ีปรากฏในมาตรา ๑๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาแต่อยา่งใด เพราะจ าเลยยงัสามารถเห็นหนา้และสังเกตกิริยาอาการตลอดจนได้

ยนิเสียงของพยานในขณะเบิกความไดต้ลอดเวลา รวมทั้งสามารถซกัคา้นและต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเต็มท่ี

โดยผา่นเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (closed – circuit television) นอกจากนั้น ยงั

เป็นการคุม้ครองผูเ้สียหายและพยานท่ีมีความอ่อนดอ้ยทางวุฒิภาวะให้ไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะ

สมดุลและเท่าเทียมกบัจ าเลยดว้ย 

๘. ความจ าเป็นท่ีต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่กับเด็กผูเ้สียหายหรือ 

พยานเด็กในห้องท่ีจดัไวเ้ป็นพิเศษ เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีมีความอ่อนด้อยทางวุฒิภาวะและขาด

ประสบการณ์ท่ีจะปกป้องคุม้ครองตนเอง นอกจากน้ี แมเ้ด็กจะมีความจ าดี แต่อาจไม่เขา้ใจหรือไม่

ทราบสาระส าคญัของการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนกบัตน ตลอดจนขาดความสามารถในการล าดบั

เหตุการณ์ และเด็กท่ีตกเป็นเหยือ่ของการกระท าความผดิมกัจะมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ สติปัญญา 

และการพฒันาบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก จึงท าให้การเบิกความคลาดเคล่ือนต่อความเป็นจริง 

โดยเฉพาะในคดีท่ีเด็กยงัเล็กมากหรือมีความผิดปกติอนัเน่ืองจากความพิการทางกาย จิตใจ และ

สติปัญญา ดงันั้น นกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์จึงมีส่วนส าคญัในการสืบพยานเด็กผูเ้สียหาย

ท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท าผิดของผูใ้หญ่ เพราะบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

สภาพจิตใจ อารมณ์ ความตอ้งการ และบุคลิกภาพของเด็กเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม นกัจิตวิทยาและ

นกัสังคมสงเคราะห์ควรท าความคุน้เคยกบัเด็กก่อนจะมานัง่อยูก่บัเด็ก เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ

ท่ีเป็นมิตรแก่ความรู้สึกของเด็ก (Child Friendly Atmosphere) นอกจากน้ี นกัจิตวิทยาและนกัสังคม

                                                           
๗ “การพิจารณาและการสืบพยานในศาลใหท้ าโดยเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย เวน้แต่บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน”. 



๑๗ 

 

สงเคราะห์ควรไดรั้บการอบรมเป็นพิเศษเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาส าหรับสืบพยานเด็กท่ีให ้

ผูพ้ิพากษาและพนกังานอยัการถามค าถามและทนายความจ าเลยซกัคา้นเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็ก

ผ่านนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูถ้ามค าถามโดยปรับเปล่ียน

น ้ าเสียงหรือกิริยาอาการให้อ่อนโยนเหมาะสมกบัความรู้สึกและวยัของเด็กโดยมีการใชภ้าษาท่ีเด็ก

สามารถเขา้ใจไดง่้าย เพื่อลดความกดดนัและความกระทบกระเทือนจิตใจของเด็กในการตอบค าถาม 

ท าให้เด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กกลา้และไม่ต่ืนกลวัท่ีจะพูดความจริง บางคร้ังนกัจิตวิทยาหรือนกั

สังคมสงเคราะห์อาจมีการใชค้  าถามน าบา้งในบางกรณี เพราะบางค าถามก็ไม่อาจถามเด็กผูเ้สียหาย

หรือพยานเด็กอย่างตรงไปตรงมาได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กบางคนอาจต่ืนกลวัจนเบิกความไม่รู้เร่ือง

หรือตกใจมากจนไม่พดูอะไรเลยก็มี๘  

๙. การพิจารณาคดีในขณะท่ีเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กเบิกความถือเป็นการพิจารณาลบั 

หา้มผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ฟังการพิจารณาคดี 

กระบวนพิจารณาส าหรับสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นพิเศษซ่ึงขณะนั้นไดผ้่าน

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... แลว้ จึงเป็นเร่ืองท่ีกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นสมควรให้

ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเม่ือร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... ผ่านรัฐสภาแล้ว ศาลทัว่ประเทศท่ีพิจารณาคดีอาญาจะตอ้งใช้

กระบวนพิจารณาคดีพิเศษดงักล่าวเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา ดงันั้น กระทรวงยุติธรรมควรจะตอ้งศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับวิธีการสืบพยานเด็ก

อายุไม่เกินสิบแปดปีดว้ยระบบโทรทศัน์วงจรปิด (closed – circuit television) ขา้พเจา้จึงไดเ้สนอ

แนวทางปรับปรุงและเตรียมการเพื่อรองรับไวใ้นบทความสุดทา้ยดงัต่อไปน้ี 
 

๑.) การจดัสถานท่ีซ่ึงเหมาะสมในการเบิกความส าหรับเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็ก 

                                                           
๘ ดู เขมจุฑา  สุวรรณจินดา, “กระบวนการยติุธรรมจะช่วยคุม้ครองสิทธิเด็กผูเ้สียหายในคดีความผิดทาง

เพศไดอ้ยา่งไร”, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง มาตรการใหม่ทางกฎหมายเพ่ือเด็ก รูปธรรมใน
การคุม้ครองเด็กท่ีเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ ซ่ึงจดัโดย สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด และ
องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เม่ือวนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ ณ โรงแรมนิกโกมหานคร, หนา้ 
๑๔. 



๑๘ 

 

ในท่ีน้ีหมายถึง ห้องซ่ึงพยานท่ีเป็นเด็กนั่งเบิกความโดยมีนักจิตวิทยาและนักสังคม

สงเคราะห์อยู่ดว้ยเพื่อท าหน้าท่ีถามค าถามท่ีผูพ้ิพากษาและพนกังานอยัการถามหรือท่ีทนายความ

จ าเลยซกัคา้นดว้ยน ้าเสียงและอากปักิริยาท่ีเหมาะสมกบัความรู้สึกและวฒิุภาวะของเด็ก 

สภาพหอ้งเบิกความของพยานท่ีเป็นเด็กควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

ก. ไม่ควรอยู่ติดกบัห้องพิจารณาจนเกินไป โดยมีประตูห้องท่ีสามารถเปิดเขา้ออกสู่ห้อง

พิจารณาได้ เพราะเด็กผูเ้สียหายในคดีท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดของผูใ้หญ่ เช่น คดี

ความผิดเก่ียวกบัพิเศษ ซ่ึงมีผลกระทบทางดา้นจิตใจท่ีบอบช ้ าอยู่แลว้ จะเกิดความรู้สึกกดดนัและ

ต่ืนกลวัวา่จ าเลยท่ีท าร้ายตนยงัอยูใ่กล ้ๆ เพียงฝาห้องกั้น จึงอาจเป็นผลให้เด็กไม่ยอมเบิกความหรือ

เบิกความไม่รู้เร่ืองได ้

ข. ควรมีทางเขา้ออกแยกต่างหาก เพื่อไม่ให้เด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กตอ้งเผชิญหน้ากบั

จ าเลยอยา่งเด็ดขาด 

ค. ควรมีบรรยากาศของห้องท่ีเป็นมิตรต่อความรู้สึกของเด็ก (Child Friendly Atmosphere) 

ไดแ้ก่ 

 ๑. ผนงัหอ้งทาสีอ่อนโยนและสบายตา 

 ๒. หอ้งตอ้งไม่อึดอดัและคบัแคบเกินไป 

 ๓. มีการตกแต่งห้องให้ดูเป็นกันเองกบัเด็ก เช่น มีหนังสือการ์ตูน ตุ๊กตา เกมส์

ส าหรับเด็ก และของเล่นอ่ืน ๆ วางอยูบ่า้ง 

 ๔. ควรมีหอ้งน ้าและอุปกรณ์เตรียมอาหารเพื่อให้ความสะดวกแก่เด็กท่ีอาจจะตอ้ง

อยูใ่นหอ้งนั้นเป็นเวลานาน และจะไดไ้ม่ตอ้งออกมานอกหอ้งแลว้เจอผูค้นซ่ึงอาจท าให้เด็กไม่สบาย

ใจและรู้สึกอบัอายซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

การจดัหอ้งเบิกความส าหรับเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กคงตอ้งมีทุกศาลจงัหวดัและทุกศาล

เยาวชนและครอบครัวจงัหวดั ส่วนในกรุงเทพมหานครคงมีเฉพาะท่ีศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาล

อาญากรุงเทพใต ้และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 

๒.) การติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (closed – circuit television) 

 ๒.๑) ตอ้งมีหอ้งควบคุมระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

 ๒.๒) การติดตั้งกลอ้งบนัทึกภาพ 



๑๙ 

 

  ก. ในห้องพิจารณาคดี กล่าวคือ จะตอ้งติดตั้งกลอ้งบนัทึกภาพและเหตุการณ์ใน

หอ้งพิจารณาคดีเพื่อถ่ายทอดในเคร่ืองรับโทรทศัน์ใหเ้ด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กเห็น จ านวน ๒ จุด 

จุดแรก ได้แก่ บนัทึกภาพผูพ้ิพากษาขณะนั่งพิจารณาคดี ซ่ึงตอ้งบนัทึกภาพตลอดเวลา จุดท่ีสอง 

ได้แก่ บันทึกภาพพนักงานอัยการหรือทนายความจ าเลยขณะท่ีถามค าถามหรือซักค้านผ่าน

นกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นการประหยดัอุปกรณ์ของระบบโทรทศัน์วงจรปิด และ

เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความผดิพลาดในการบนัทึกภาพของเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได้

จากการฉายภาพจ าเลยให้พยานท่ีเป็นเด็กเห็นในเคร่ืองรับโทรทศัน์อนัจะมีผลกระทบกระเทือน

จิตใจเด็กเป็นอย่างมาก ดงันั้น น่าจะก าหนดให้พนกังานอยัการหรือทนายความจ าเลยตอ้งมานัง่ท่ี

คอกพยานขณะท่ีถามค าถามหรือซกัคา้น 

  ข. ในห้องเบิกความของพยานท่ีเป็นเด็ก จะต้องติดตั้ งกล้องบันทึกภาพเด็ก

ผูเ้สียหายหรือพยานเด็กขณะเบิกความ จ านวน ๑ จุด แล้วต่อสายกับเคร่ืองรับโทรทศัน์ในห้อง

พิจารณาคดี จ านวน ๓ เคร่ือง เพื่อให้ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ ทนายความจ าเลย และจ าเลยได้

เห็นการตอบค าถามและกิริยาท่าทางของเด็กขณะเบิกความ 

 ๒.๓) การติดตั้งเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

  ก. ในห้องพิจารณาคดี จะมีเคร่ืองรับโทรทศัน์ติดตั้งไว ้จ  านวน ๓ เคร่ือง กล่าวคือ 

เคร่ืองแรกส าหรับผูพ้ิพากษาท่ีจะเห็นภาพและไดย้ินเสียงของเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กในขณะ

เบิกความ เพื่อศาลจะได้สังเกตน ้ าเสียงและอากปักิริยาว่ามีพิรุธหรือไม่ และเพื่อตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือและความจริงใจของพยานวา่ส่ิงท่ีพยานกล่าวออกมานั้นเป็นความจริงท่ีรับฟังไดห้รือไม่ 

เคร่ืองท่ีสองส าหรับพนกังานอยัการ เคร่ืองท่ีสามส าหรับทนายความจ าเลยและจ าเลยท่ีจะเห็นหน้า

และกิริยาอาการรวมทั้งได้ยินเสียงของเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กในขณะเบิกความ ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชน์ในการต่อสู้คดีและซกัคา้นอนัเป็นการรักษาสิทธิในการท่ีจ าเลยจะไดเ้ผชิญหนา้กบัพยาน

ตามบทบญัญติัในมาตรา ๑๗๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากน้ี การติดตั้ง

เคร่ืองรับโทรทศัน์ในห้องพิจารณาคดียงัท าให้ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ ทนายความจ าเลย และ

จ าเลยไดย้นิค าถามท่ีนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ถามเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กดว้ย 

  ข. ในหอ้งเบิกความของพยานท่ีเป็นเด็ก จะมีการวางเคร่ืองรับโทรทศัน์ไว ้จ  านวน 

๒ เคร่ือง บนโต๊ะท่ีเด็กผูเ้สียหายหรือพยานเด็กนัง่เบิกความ เคร่ืองหน่ึงเด็กจะเห็นภาพผูพ้ิพากษา 



๒๐ 

 

แต่อีกเคร่ืองหน่ึงจะเห็นภาพของพนกังานอยัการขณะท่ีถามค าถามหรือภาพทนายความจ าเลยขณะท่ี

ซักค้านผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ แต่เสียงของผู ้พิพากษาในกรณีท่ีถามผ่าน

นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์รวมทั้งเสียงของพนกังานอยัการท่ีถามค าถามหรือทนายความ

จ าเลยท่ีซักคา้นจะถูกถ่ายทอดไปยงันกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์เท่านั้น เด็กผูเ้สียหายหรือ

พยานเด็กจะไม่ไดย้นิเสียงดงักล่าว 

 ๒.๔) จากการไปดูงานเก่ียวกบัการป้องกนัสิทธิเด็กท่ี High Court ของเมือง Auckland 

ประเทศ NewZealand พบว่าท่ี High Court จะเช่าอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบโทรทศัน์วงจรปิดมาเป็น

คร้ังคราว กล่าวคือ เฉพาะเม่ือมีกรณีสืบพยานท่ีเป็นเด็กเท่านั้น ดงันั้น ในเบ้ืองตน้เม่ือกระทรวง

ยุติธรรมจะตอ้งด าเนินการเพื่อรองรับกระบวนพิจารณาพิเศษตามมาตรา ๑๗๒ ตรี แห่งพระราช 

บญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... นั้น ก็สามารถ

กระท าไดอ้ยา่งประหยดังบประมาณดว้ยการจดัซ้ืออุปกรณ์ของระบบโทรทศัน์วงจรปิดส าหรับศาล

ในแต่ละภาค จ านวนภาคละ ๒ ชุด รวมทั้งส้ิน ๑๘ ชุด และเก็บไวท่ี้ส านกังานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค

ทั้ง ๙ ภาค เม่ือศาลจงัหวดัหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัใดมีความจ าเป็นตอ้งสืบพยานดว้ย

กระบวนการพิจารณาพิเศษดงักล่าวก็ท าหนงัสือแจง้ขอใชอุ้ปกรณ์นั้นต่อส านกังานอธิบดีผูพ้ิพากษา

ภาค ส่วนในกรุงเทพมหานครคงตอ้งมีอุปกรณ์ของระบบโทรทศัน์วงจรปิดในทุกศาลท่ีพิจารณา

คดีอาญาและท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ านวนอยา่งนอ้ยศาลละ ๑ ชุด 
 

๓.) ร่างระเบียบว่าดว้ยการใช้โทรทศัน์วงจรปิดในการพิจารณาคดีท่ีมีพยานเป็นเด็ก รวมทั้งออก

กฎกระทรวงเก่ียวกบัคุณสมบติัของนกัจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ท่ีตอ้งอยู่กบัเด็กในขณะ 

เบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและในชั้นพิจารณาคดีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๒ ทวิ๙ แห่ง

พระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... โดย

ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) และ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนองคก์รพฒันาภาคเอกชน (NGO) ท่ีมีบทบาทส าคญัใน

เร่ืองน้ี เช่น มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก FACE 

                                                           
๙ “ในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณา ถา้บทบญัญติัใดก าหนดให้มี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เขา้ร่วมด้วยแลว้ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ดังกล่าวจะตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”. 



๒๑ 

 

๔.) จดัอบรมและสัมมนาผูพ้ิพากษาเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชนท่ีเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดของผูใ้หญ่ทั้งในชั้นพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ 

และในชั้นพิจารณาคดีของศาล และจดัอบรมวิชาจิตวิทยาเด็กเพื่อให้ผูพ้ิพากษาไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบั

จิตวิทยาเชิงลึกท่ีเ ก่ียวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวและการกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก 

โดยเฉพาะการกระท าทารุณกรรมทางเพศท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งจดั

อบรมความรู้เก่ียวกับแนวคิดสากลของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เพื่อเป็น

พื้นฐานในการคุม้ครองสิทธิเด็ก 
 

๕.) ต้องมีการประชุมร่วมกบัหน่วยงานหรือบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ พนักงาน

สอบสวน พนกังานอยัการ และทนายความ เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ี

ตกเป็นเหยือ่ของการกระท าความผดิของผูใ้หญ่ ไม่เฉพาะแต่ในกรณีการสืบพยานเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน

สิบแปดปีเท่านั้น แต่ยงัต้องปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงาน

สอบสวนและพนกังานอยัการดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหทุ้กฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมไดเ้ขา้ใจรายละเอียด

ของพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... และ

วิธีปฏิบติัตามกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้องตรงกนั อนัจะสามารถประสานความร่วมมือกนัใน

กระบวนการยุติธรรมอยา่งเป็นระบบ และท าให้แต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถ

ปรับระบบงานและกลไกของการประสานงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดระบบการส่ง

ต่อคดีท่ีต่อเน่ือง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 

๖.) น่าจะมีโครงการน าร่อง (pilot project) ท่ีเก่ียวกบักระบวนพิจารณาส าหรับสืบพยานเด็กอายุไม่

เกินสิบแปดปีเป็นพิเศษท่ีศาลใดศาลหน่ึง อนัจะเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและ

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพื่อให้การเตรียมการรองรับเม่ือร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... มีผลใช้บงัคบัมีความสมบูรณ์และ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการคุม้ครองสิทธิเด็ก 



๒๒ 

 

 หลงัจากนั้นขา้พเจา้ได้ร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... แลว้ในท่ีสุด มาตรา ๑๗๒ 

ตรี๑๐ แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มีบทบญัญติัในปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

 “เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเลยอ้างตนเองเป็นพยานในการสืบพยานท่ีเป็นเดก็อายุไม่เกินสิบแปดปี 

ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก  และศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง

ดังต่อไปนี ้

  (๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเดน็และข้อเท็จจริงซ่ึงต้องการ

สืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็

ได้ 

 (๒)ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

 ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหน่ึง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้อง

พิจารณาด้วย และเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ 

 ก่อนการสืบพยานตามวรรคหน่ึง ถ้าศาลเห็นสมควร หรือถ้าพยานท่ีเป็นเดก็อายุไม่เกินสิบ

แปดปี หรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็น

ผลร้ายแก่เด็ก ถ้าไม่อนุญาตตามท่ีร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงค าให้การของ

ผู้ เสียหายหรือพยานท่ีเป็นเดก็อายุไม่เกินสิบแปดปีท่ีได้บันทึกไว้ในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ 

ทวิ หรือช้ันไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความ และในกรณีเช่นนี้ให้ถือ 

ส่ือภาพและเสียงค าให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของค าเบิกความของพยานนั้นใน ช้ัน

พิจารณาของศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพ่ิมเติม ถามค้าน หรือถามติงพยานได้ ท้ังนี ้เท่าท่ีจ าเป็น

และภายในขอบเขตท่ีศาลเห็นสมควร 

 ในกรณีท่ีไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหน่ึง เพราะมีเหตุจ าเป็นอย่างย่ิง ให้ศาลรับ

ฟังส่ือภาพและเสียงค าให้การของพยานนั้นในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต่สวนมูล

ฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหน่ึงเป็นค าเบิกความของพยานนั้นในช้ันพิจารณาของศาล 

และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ ” 
                                                           

๑๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบบัท่ี 
๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมาแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบบัท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐. 



๒๓ 

 

 และมาตรา ๒๓๗ ทวิ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบญัญติัใน

ปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

 “ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักร ไม่มีท่ีอยู่ เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถ่ินท่ีอยู่ห่างไกลจากศาลท่ีพิจารณาคดี หรือ

มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน

อันเป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับ  

ค าร้องขอจากผู้ เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะย่ืนค าร้องโดยระบุการกระท าท้ังหลายท่ีอ้าง

ว่าผู้ ต้องหาได้กระท าผิดต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าส่ังให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้ กระท า

ความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอ านาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงาน

อัยการน าตัวผู้นั้นมาศาล หากถกูควบคุมอยู่ในอ านาจของศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป 

 เม่ือศาลได้รับค าร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี ้ผู้ ต้องหาจะซักค้านหรือ

ตั้งทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยกไ็ด้ 

 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีท่ีผู้ ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา  

ซ่ึงหากมีการฟ้องคดีจะเป็นคดีซ่ึงศาลจะต้องตั้งทนายความให้ หรือจ าเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้ง

ทนายความให้ตามมาตรา ๑๗๓ ก่อนเร่ิมสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถามผู้ ต้องหาว่ามีทนายความ

หรือไม่ ในกรณีท่ีศาลต้องตั้งทนายความให้ ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายความให้ทันก็ให้ตั้งทนายความ

ให้และด าเนินการสืบพยานนั้นทันที แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สามารถตั้งทนายความได้ทันหรือผู้ ต้องหา

ไม่อาจต้ังทนายความได้ทัน กใ็ห้ศาลซักถามพยานนั้นให้แทน 

 ค าเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง หากมีตัวผู้ ต้องหาอยู่ในศาลด้วยแล้ว 

กใ็ห้ศาลอ่านค าเบิกความดังกล่าวต่อหน้าผู้ต้องหา 

 ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดอาญานั้น กใ็ห้รับฟังค าพยาน

ดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้ 

 ในกรณีท่ีผู้ ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้ว บุคคลซ่ึงจ าเป็นจะต้องน ามาสืบ

เป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีท่ีอยู่ เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมี

                                                           
๑๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ๒๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒. 



๒๔ 

 

ถ่ินท่ีอยู่ ห่างไกลจากศาลท่ีพิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันเป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า 

ผู้ต้องหานั้นจะย่ืนค าร้องต่อศาลโดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้สืบพยาน

บุคคลนั้นไว้ทันทีกไ็ด้ 

 เม่ือศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้สืบพยานนั้นและแจ้งให้พนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการท่ีเก่ียวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าว พนักงานอัยการมีสิทธิท่ีจะซักค้าน

พยานนั้นได้ และให้น าความในวรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น าบทบัญญติัในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานท่ีเป็นเดก็อายุ

ไม่เกินสิบแปดปี” 

 


