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บทคัดยอ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดวิธีการถามปากคําผูเสียหายหรือ

พยานเด็กในช้ันสอบสวนและการสืบพยานเด็กในช้ันพิจารณาไวตางหากจากการถามปากคําและ

การสืบพยานผูใหญ โดยใหนํามาตรการที่เหมาะสมกับวัยเด็กมาใช เชน การถามปากคําหรือ

สืบพยานในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับเด็ก การใหมีการถามคําถามผานสหวิชาชีพ รวมถึงการบันทึก

การถามปากคําพยานเด็กในช้ันสอบสวนไวเปนภาพและเสียงซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยาง

ตอเนื่องเพื่อนําบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวนนี้ ไปใช เปน

พยานหลักฐานในช้ันพิจารณาเสมือนหนึ่งพยานเด็กไดมาเบิกความเองในช้ันศาล ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี เปนการชวยลดปญหาท่ีตองใหพยานเด็กเบิก

ความซ้ําอันเปนการกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กและลดปญหาพยานเด็กเกรงกลัวการเผชิญหนา

กับจําเลย ซึ่งปญหาเหลานี้นํามาซ่ึงการไดขอเท็จจริงท่ีคลาดเคล่ือนอันไมเปนผลดีตอกระบวนการ

ยุติธรรม  

 จากการศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีไดปรับใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟงบันทึกส่ือ

ภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวนในกรณีท่ีไมไดตัวพยานเด็กมาศาลในวันพิจารณา 

ยังพบวาศาลรับฟงพยานหลักฐานช้ินนี้อยางจํากัดและเครงครัดจนถึงขนาดตัดไมรับฟง

พยานหลักฐานช้ินนี้เลย เนื่องจากขอจํากัดในบทบัญญัติท่ีใหศาลรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียง

คําใหการพยานเด็กในชั้นสอบสวนไดก็ตอเม่ือไมไดตัวพยานเด็กมาศาลเพราะมีเหตุจําเปนอยาง

ย่ิง ทําใหศาลแตละคดีตีความเหตุจําเปนอยางย่ิงเปนอัตวิสัยและไมมีหลักเกณฑแนนอน การรับ

ฟงพยานหลักฐานช้ินนี้จึงไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหศาลรับฟงบันทึกส่ือ

ภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวนน้ีเสมือนหนึ่งพยานเด็กมาเบิกความเองในช้ัน

ศาลและยังเปนการขัดตอหลักการรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 226 ท่ีใหศาลรับฟงพยานหลักฐานทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับคดี เวนแต

พยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบอีกดวย 

                                                            

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 


 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการปรับใชบทบัญญัติมาตรานี้เปนไปตามเจตนารมณของผูราง จึงเห็น

ควรใหแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคส่ี ใหศาลรับฟง

บันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการของพยานเด็กในช้ันสอบสวนเสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของ

พยานเด็กในช้ันพิจารณาของศาลและใหศาลรับฟงประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดี 

และเพ่ือใหการถามปากคําพยานเด็กในช้ันสอบสวนมีความนาเช่ือถือมากข้ึนจึงเห็นควรใหเพ่ิม

บทบัญญัติใหอนุญาตใหผูตองหาหรือจําเลยสามารถแตงทนายความเขามาถามคานพยานเด็กใน

ช้ันสอบสวนไดและใหเพ่ิมระเบียบเก่ียวกับการจัดเก็บบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็ก

โดยใหทําสําเนา 2 ชุด 1 ชุดเพ่ือสงแกศาลเปนพยานหลักฐานในช้ันพิจารณาและอีก 1 ชุดใหปด

ผนึกและจัดเก็บไวท่ีทําการพนักงานสอบสวนเพื่อสามารถทําการตรวจสอบได 

 
1. บทนํา 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดหลักเกณฑในการสืบพยานเด็กใน

ช้ันสอบสวนและช้ันศาลไวแตกตางจากการสืบพยานผูใหญ ดวยเหตุผลวาเพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมเกี่ยวกับการถามปากคําเด็กอายุไมเกินสิบแปดปท่ีเปนผูเสียหายหรือพยานในช้ัน

สอบสวน และการสืบพยานบุคคลซ่ึงเปนเด็กในช้ันศาลซึ่งเดิมไมมีความแตกตางจากการถาม

ปากคําและการสืบพยานผูใหญ ท้ัง ๆ ท่ีเด็กเปนผูท่ีมีสภาพรางกายและจิตใจออนแอกวาผูใหญ 

นอกจากนั้นการถามปากคําหรือการสืบพยานเด็กยังมีปญหาดานการใชภาษากับเด็กท่ีไมเหมาะสม 

ซึ่งปญหาเหลานี้เปนเหตุใหการถามปากคําเด็กสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กและสงผลให

การสอบสวนคลาดเคลื่อน สวนการสืบพยานในช้ันศาลนั้น นอกจากเด็กจะตองเผชิญหนากับ

จําเลยในหองพิจารณาและตอบคําถามซ้ํากับในช้ันสอบสวนเสมือนหนึ่งตองตกเปนเหย่ือซ้ําอีกคร้ัง

หนึ่งแลว คําถามท่ีใชถามเด็กยังอาจเปนคําถามท่ีตอกย้ําจิตใจของเด็กซึ่งบอบชํ้าใหเลวรายย่ิงข้ึน

และสงผลใหขอเท็จจริงท่ีไดจากการสืบพยานคลาดเคล่ือนอีกเชนกัน ฉะนั้น สมควรแกไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองดังกลาวใหมีกระบวนการถามปากคําและสืบพยานสําหรับ

เด็กเปนพิเศษ เพ่ือใหเหมาะสมย่ิงข้ึนและสอดคลองกับมาตรฐานตามขอ 12 แหงอนุสัญญาวา

ดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 จึงไดมีการเพ่ิมเติมการถามปากคําผูเสียหายหรือพยานเด็กในช้ัน

สอบสวนเปนมาตรา 133 ทวิ และการสืบพยานเด็กในช้ันพิจารณาเปนมาตรา 172 ตรี แตจาก

การศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกายังมีการปรับใชบทบัญญัติเก่ียวกับการรับฟงพยานหลักฐานท่ีเกิด

จากการใชมาตรการในการถามปากคําและการสืบพยานเด็กไมเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมาย ทําใหศาลไมรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวในช้ันพิจารณา ทําใหไมสามารถนําตัวผูกระทํา

ผิดมาลงโทษไดและยังทําใหเด็กถูกทํารายซ้ําเติมจากกระบวนการยุติธรรมดวย 
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2. แนวคิด หลักกฎหมาย และการปรับใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟงบันทึกส่ือ
ภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในชั้นพิจารณา 
 การถามปากคําเด็กในช้ันสอบสวน กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนตองจัดใหมี

การถามปากคําในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับเด็ก ใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห พนักงาน

อัยการ และบุคคลท่ีเด็กรองขอเขารวมอยูในการถามปากคําดวย และพนักงานสอบสวนจะตอง

บันทึกการถามปากคําพยานเด็กไวเปนภาพและเสียงซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง

หรือก็คือการบันทึกเปนวิดีโอไวเพ่ือนําบันทึกส่ือภาพและเสียงการถามปากคําพยานเด็กนี้ไปใช

เปนพยานหลักฐานในช้ันพิจารณาตอไป 

 การรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กเขาเปนพยานหลักฐานในช้ัน

พิจารณาสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี คือกรณีท่ีพยานเด็กมาศาลในวันพิจารณาและกรณีท่ี

พยานเด็กไมมาศาลในวันพิจารณา ในกรณีท่ีพยานเด็กมาศาลในวันพิจารณา กฎหมายกําหนดให

เปนดุลพินิจของศาลหรือเม่ือพยานเด็กรองขอหรือคูความรองขอ ใหศาลอนุญาตใหนําบันทึกส่ือ

ภาพและเสียงท่ีไดบันทึกไวในช้ันสอบสวนออกถายทอดตอหนาคูความและศาลอาจอนุญาตให

คูความถามพยานเพ่ิมเติม ถามคานหรือถามติงได เทาท่ีจําเปนและภายในขอบเขตที่ศาล

เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคสาม แตในกรณี

ท่ีไมไดตัวพยานเด็กมาเบิกความในศาลในวันพิจารณา กฎหมายกําหนดใหตองมีเหตุจําเปนอยาง

ย่ิงในการท่ีไมไดตัวพยานเด็กมาศาล ศาลจึงจะสามารถรับฟงส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็ก

ในช้ันสอบสวนไดเสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานเด็กในช้ันพิจารณาและใหรับฟงประกอบ

พยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีดวย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

172 ตรี วรรคส่ี 

 เจตนารมณของการใหรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ัน

สอบสวนในกรณี ท่ีไมไดตัวพยานเด็กมาศาลในวันพิจารณาก็คือตองการใหศาลรับฟง

พยานหลักฐานดังกลาวเสมือนหนึ่งตัวพยานเด็กไดมาเบิกความในช้ันศาลเอง เพราะขอสําคัญของ

การสืบพยานในช้ันศาลก็คือศาลซึ่งเปนผู มีหนาท่ี ช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานไดสังเกตเห็น

อากัปกิริยาทาทางของพยานในการใหปากคําดวยตัวศาลเอง ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

บันทึกการถามปากคํายอมทําใหศาลไดมองเห็นการใหปากคําของพยานเด็กดวย แตดวยความท่ี

บันทึกส่ือภาพและเสียงดังกลาวถูกจัดทําข้ึนในช้ันสอบสวนและมิไดทําตอหนาจําเลยจึงจําเปน

จะตองรับฟงพยานหลักฐานช้ินนี้ดวยความระมัดระวัง กฎหมายจึงไดบัญญัติกํากับไววาใหศาลรับ

ฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงนี้ประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดี  

 แตจากการศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีไดมีการปรับใชบทบัญญัติมาตรา 172 ตรี 

วรรคส่ี ทําใหพบวาการรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวนอยาง

พยานหลักฐานช้ินหนึ่งในคดียังมีความไมแนนอน เกิดจากการตีความ “เหตุจําเปนอยางย่ิง” ใน

การไมไดตัวพยานเด็กมาศาล เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 10238/2550 ตามคําพิพากษาศาลฎีกานี้
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ศาลพิจารณาวาการท่ีตามตัวผูเสียหายมาเบิกความในช้ันศาลไมไดไมถือเปนเหตุจําเปนอยางย่ิงท่ี

ศาลจะรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงไดตามมาตรา 172 ตรี วรรคส่ี แตก็ใหรับฟงบันทึกส่ือภาพ

และเสียงนั้นอยางพยานบอกเลา และตัดสินคดีโดยช่ังน้ําหนักบันทึกส่ือภาพและเสียงอยางพยาน

บอกเลา หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 3511/2552 ท่ีโจทกไมสามารถนําผูเสียหายท่ี 1 มาเบิกความ

เปนพยานเนื่องจากผูเสียหายท่ี 1 ยายท่ีอยูหาตัวไมพบ แตเม่ือไดมีการบันทึกส่ือภาพและเสียงไว

ถูกตองตามมาตรา 133 ทวิ ศาลจึงรับฟงส่ือภาพและเสียงคําใหการของผูเสียหายท่ี 1 ไดเสมือน

หนึ่งเปนคําเบิกความของผูเสียหายท่ี 1 ในช้ันพิจารณาของศาลประกอบพยานหลักฐานอ่ืนของ

โจทกได หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 4112/2552 คดีนี้เปนกรณีท่ีพนักงานอัยการฟองจําเลยในขอหา

พรากผูเยาวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 ในวันสืบพยาน พนักงานอัยการไมสามารถ

นําตัวผูเสียหายมาเบิกความได เนื่องจากผูเสียหายเกิดความกลัว แตไดมีการอางสงพยานเปน

แถบบันทึกภาพหรือวิดีโอคําใหการของผูเสียหายท่ีไดใหการไวในช้ันสอบสวน รวมถึงมีผูปกครอง

ของผูเสียหายและพนักงานสอบสวนซึ่งไดรับฟงเร่ืองราวมาจากผูเสียหายมาเปนพยานบุคคล แต

เม่ือเร่ืองข้ึนสูศาลฎีกา ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา เหตุท่ีพนักงานอัยการอางวาผูเสียหายกลัวนั้น มิได

เปนเหตุจําเปนอยางย่ิงท่ีศาลจะตองรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงนั้นเสมือนพยานหลักฐานในช้ัน

พิจารณา ดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี จึงไมรับฟง

บันทึกส่ือภาพและเสียงดังกลาว และมีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก  

 การปรับใชมาตรา 172 ตรี วรรคส่ีของคําพิพากษาศาลฎีกาท้ังสามฉบับขางตนมีความ

ไมแนนอนเพราะความไมชัดเจนของตัวบทบัญญัติและศาลมองวาบันทึกส่ือภาพและเสียงท่ีจัดทํา

ข้ึนในช้ันสอบสวนนั้นเปนพยานบอกเลาซึ่งเปนพยานหลักฐานท่ีทําข้ึนนอกศาลซึ่งมุงพิสูจนวา

ขอความในพยานหลักฐานนั้นเปนความจริง (เข็มชัย ชุติวงศ, 2551 : 177) และเปนการละเมิด

สิทธิในการเผชิญหนาพยานและสิทธิในการถามคานของจําเลย ทําใหศาลมองวาบันทึกส่ือภาพ

และเสียงเปนพยานบอกเลาและมีน้ําหนักนอยในการพิสูจนความจริง ศาลจึงมักไมรับฟงพยาน

บอกเลาเขาสูสํานวน ท้ังท่ีความเปนจริงแลวในคดีอาญายึดหลักท่ีวาพยานหลักฐานทุกชนิดท่ี

เก่ียวของกับคดี เวนแตพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ สามารถรับฟงเขาสูสํานวนศาลไดท้ังส้ิน 

ตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 และศาลเปนผูมีหนาท่ีสืบพยาน

และช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวงในคดี ซึ่งเปนหลักสําคัญของผูพิพากษาในระบบไตสวน และ

หลักนี้ก็มีรับรองอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และมาตรา 229 

 
3. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการรับฟงส่ือภาพและเสียงคําใหการ
พยานเด็กในชั้นพิจารณา 
 จากการศึกษากฎหมายไทย กฎหมายตางประเทศ และคําพิพากษาศาลฎีกาใน

ประเทศไทย ทําใหพบปญหาของการรับฟงส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวนมา

เปนพยานหลักฐานในช้ันพิจารณาอยู 3 ประการ ไดแก 
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 3.1  ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติ 
 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคส่ี ท่ีกําหนดใหตอง

มี “เหตุจําเปนอยางย่ิง” ในการไมไดตัวพยานเด็กมาศาลเทานั้น จึงจะสามารถนําบันทึกส่ือภาพ

และเสียงคําใหการพยานเด็กในชั้นสอบสวนมาเปนพยานหลักฐานได ทําใหเกิดการตีความคําวา 

“เหตุจําเปนอยางย่ิง” ในแตละคดี และมักจะเปนการตีความอยางเครงครัดไมใหรับฟงบันทึกส่ือ

ภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กเขาเปนพยานหลักฐานในคดี เสมือนเปนการเพ่ิมบทตัดพยาน

บอกเลานอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3  ท้ัง ๆ ท่ี

กฎหมายมีเจตนารมณใหรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงนี้ไดเสมือนพยานเด็กมาเบิกความดวย

ตัวเองเปรียบเสมือนเปนบทบัญญัติยกเวนใหรับฟงพยานบอกเลาเพ่ิมเตมินอกเหนือจากขอยกเวน

ในมาตรา 226/3 วรรคสอง 

 

 3.2  ปญหาคุณคาการพิสูจนของสื่อภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในชั้นสอบสวน  
 เหตุสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีศาลไมรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงนี้เปนพยานหลักฐาน

ทุกกรณีก็เพราะพยานหลักฐานช้ินนี้จัดอยูในประเภทพยานบอกเลา ซึ่งตามหลักกฎหมายใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 มีหลักวาหามรับฟงพยานบอกเลา 

เพราะพยานบอกเลาเปนพยานท่ีทําข้ึนนอกศาลทําใหศาลมิไดเห็นทาทางการใหการของพยาน 

นอกจากนั้นพยานบอกเลายังเปนพยานท่ีไมไดใหการตอหนาจําเลยและจําเลยไมไดถามคาน และ

ยังเปนพยานท่ีไมไดผานการสาบานตัว แตกลาวไดวาการจํากัดการรับฟงพยาหลักฐานของศาล

เปนการขัดกับหลักการรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญาคือใหรับฟงพยานหลักฐานทุกชนิดท่ี

เก่ียวของในคดี เวนแตจะเปนพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ และใหศาลเปนผูช่ังน้ําหนัก

พยานหลักฐานดวยตัวศาลเอง 

  

 3.3  ปญหาเร่ืองความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานที่จัดทําโดยพนักงานสอบสวน 
 พยานหลักฐานท่ีจัดทําหรือแสวงหามาโดยพนักงานสอบสวนนั้นควรจะเปน

พยานหลักฐานสําคัญในคดี เพราะพนักงานสอบสวนเปนผูท่ีปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการ

คนหาพยานหลักฐาน อีกท้ังมีบทลงโทษหากพนักงานสอบสวนใชอํานาจเกินหนาท่ี และพนักงาน

สอบสวนยังเปนบุคคลท่ีเปนกลางมิไดมีสวนไดเสียอยางใดกับคูความ แตในทางปฏิบัติกลับพบวา

ศาลไมยอมรับฟงพยานหลักฐานทุกช้ินท่ีเกิดจากการแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงาน

สอบสวน รวมถึงบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวนดวย ซึ่งการท่ีศาลไม

ยอมรับฟงพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนอาจเกิดจากความไมเช่ือใจในกระบวนการ

แสวงหาพยานหลักฐานและการจัดเก็บพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน 
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคส่ีบัญญัติเก่ียวกับการ

นําส่ือภาพและเสียงในช้ันสอบสวนหรือช้ันไตสวนมูลฟอง มาใชเปนพยานหลักฐานเสมือนคําเบิก

ความในช้ันศาล ในกรณีท่ีไมสามารถนําตัวพยานเด็กมาศาลไดในวันสืบพยาน เพ่ือท่ีพยานเด็กจะ

ไมตองเบิกความซํ้าหลาย ๆ รอบในเหตุการณรายท่ีประสบมา แตในทางปฏิบัติปรากฏวาส่ือภาพ

และเสียงท่ีไดมีการบันทึกไวในช้ันสอบสวนหรือช้ันไตสวนมูลฟองนี้ยังไมเปนท่ียอมรับของศาล

เทาท่ีควร เพราะกฎหมายไดวางเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชไววาในกรณีท่ีไมสามารถนําตัวพยานเด็กมา

ใหการไดจะตองเปนกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอยางย่ิงในการท่ีไมสามารถนําตัวเด็กมาเบิกความในศาล

ได ซึ่งไมชัดเจนวาอยางไรจึงเรียกวา “เหตุจําเปนอยางย่ิง” ซึ่งศาลฎีกาก็ไดตีความแตกตางกันไป

ในแตละคดี จนทําใหไมสามารถนําส่ือภาพและเสียงดังกลาวมาใชได 

 นอกจากตัวบทกฎหมายท่ีไมชัดเจนถึงวิธีการนํามาใชแลว ยังมีเร่ืองเก่ียวกับการหาม

รับฟงพยานบอกเลาซึ่งศาลไทยถืออยางเครงครัดตามตัวบทในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 226/3 แตในมาตรา 226/3 เองก็มีขอยกเวนท่ีใหรับฟงพยานบอกเลาไดโดย

คํานึงถึงความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานและคํานึงถึงความจําเปนเพ่ือความยุติธรรม ซึ่งกลาวได

วาบันทึกส่ือภาพและเสียงท่ีทําข้ึนโดยพนักงานสอบสวนในช้ันสอบสวนหรือทําข้ึนจากเจาพนักงาน

ศาลในช้ันไตสวนมูลฟองนั้นคงจะเขาขอยกเวนใหสามารถรับฟงพยานบอกเลาไดโดยเปน

พยานหลักฐานท่ีมีความนาเช่ือถือ และมาตรา 172 ตรี ก็ถือไดวาเปนบทยกเวนใหรับฟงพยาน

บอกเลา เพียงแตยังมีบทกฎหมายท่ีไมชัดเจนในการรับฟงเทานั้น อาจกลาวไดวาศาลยังไมมีความ

เช่ือถือในประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนท่ีทําการบันทึกและเก็บรักษาส่ือภาพและเสียงวาได

เปนไปตามความเปนจริงหรือไมเพียงใด 

 เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีศาลมักจะไมรับเอาส่ือภาพและเสียงคําใหการพยาน

เด็กจากช้ันสอบสวนหรือช้ันไตสวนมูลฟองนี้เขาสูสํานวนก็เพราะศาลมองวาเปนพยานบอกเลาซึ่ง

จําเลยหรือทนายจําเลยในฐานะประธานในคดียังไมไดถามคาน ซึ่งการถามคานเปนกระบวนการท่ี

มีประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการคนหาความจริงในการดําเนินกระบวนพิจารณาในช้ันศาล  

 จากปญหาการไมยอมรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวน

ดังกลาว จึงขอเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียง

คําใหการพยานเด็กในช้ันสอบสวน ดังนี้ 

 เห็นควรแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคส่ี ใน

กรณีท่ีไมไดตัวพยานเด็กมาศาล ใหศาลรับฟงบันทึกส่ือภาพและเสียงคําใหการพยานเด็กในช้ัน

สอบสวนเสมือนหน่ึงคําเบิกความของพยานเด็กในช้ันพิจารณาของศาลและใหศาลรับฟงประกอบ

พยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได โดยไมจําตองมีเหตุจําเปนอยางย่ิงในการไมไดตัวพยาน

เด็กมาศาล 
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 เห็นควรใหเพ่ิมบทบัญญัติใหอนุญาตใหมีการถามคานจากคูความฝายตรงขามได โดย

การแตงทนายเขามาถามคําถามกับพยานเด็กไดในช้ันสอบสวน ซึ่งในช้ันสอบสวนการถามพยาน

เด็กนั้นจะตองถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามมาตรา 133 ทวิ การถามคานใน

ช้ันสอบสวนนี้จะทําใหลดปญหาเก่ียวกับคุณคาและความนาเช่ือถือของพยานบอกเลาในเร่ืองการ

ถามคานพยานเด็กของทนายฝายตรงขามในช้ันศาลลงไปไดบางสวน 

 เห็นควรใหเพ่ิมระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึกส่ือภาพและเสียงท่ีพนักงาน

สอบสวนไดบันทึกไวนั้น โดยใหทําสําเนาไว 2 ชุด 1 ชุดเพ่ือสงแกศาลเพ่ือใชเปนพยานหลักฐาน

ในช้ันศาล อีก 1 ชุดใหปดผนึกและจัดเก็บไวในท่ีทําการของพนักงานสอบสวนเพ่ือสามารถทําการ

ตรวจสอบความถูกตองได 
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