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ประเภทหนังสอื เอกสารรายงานการศึกษา 
ชื่อภาษาไทย รายงานการศึกษา เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
คณะทีป่รึกษา  
 นายธาริต  เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 นางศิวาพร  ช่ืนจิตต์ศิริ  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 พันตํารวจตรีสุริยา  สิงหกมล  ผู้บัญชาการสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
 นางศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
 นางพัชรี  อินทรแย้ม  รองผู้บัญชาการสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
 
คณะทาํงาน  
 นายอัครเมศวร์  ทองนวล  หัวหน้าคณะทํางาน 
 ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

(รายช่ือคณะทํางานตามคําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 369/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานตามโครงการ 
การศึกษา เรื่อง การสํารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2556) 

 
ผู้ศึกษา  
 นางสาววัชรา  ไชยสาร  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ 
 
ฝ่ายสนบัสนุนการจัดทําและเผยแพร ่
 พ.ต.ต. หญิง วารุณ ี คําวะรัตน์  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชํานาญการ 
 นางอรทัย  เพชรสันทัด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
 นายสิทธิชัย  มิ่งเมือง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
จัดพิมพ์และเผยแพร ่  
 ส่วนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม 
 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0 2142 2765  
 
ปีที่จัดพิมพ ์ มกราคม 2557 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษไดทําการศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ตามตัวช้ีวัดกระบวนการสรางคุณคา โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูรับบริการ และ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  การศึกษาน้ีบรรลุผลสาํเร็จไดดวยดี ดวยการสนับสนุนของผูบรหิารในทุกระดับ และเจาหนาที่ของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ นับต้ังแตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ ผูบัญชาการสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย ในสังกัดกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งไดรวมเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และรวมใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาน้ี และนอกจากน้ัน  

ยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของหรือมีสวนรวมกับการสอบสวนคดีพิเศษ ทั้ง 19 หนวยงาน ที่ได

กรุณาตอบแบบสํารวจ  

  คณะทํางานตามโครงการการศึกษา เรื่อง “การสํารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ” ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมีสวนทําใหการศึกษาน้ีบรรลุผลสําเร็จ และหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานการศึกษา 

วิจัยน้ี จะเปนประโยชนตอการพฒันากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยกระดับความเช่ือมั่น

ตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษตอไป. 
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สารบัญ 
       หน้า 
กติติกรรมประกาศ         
สารบัญ   (ก) 
สารบัญตาราง   (ค) 
สารบัญภาพ   (ง) 
บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร   (1) 
บทท่ี  1 บทนํา    1 
  1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   1 
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บทที่  2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสืบสวนและสอบสวน   7 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม   7 
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  5. การวิเคราะห์ข้อมูล    32 
  6.  สถิติที่ใช้ในการศึกษา    32 
  7.  สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา    32 
 

(ข)

 

สารบัญ (ตอ) 

       หนา  

บทท่ี  4 ผลการศึกษา   33 

   1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   33 

  2. ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   35 

  3. ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   38 

บทท่ี  5 บทสรุปและขอเสนอแนะ   43 

   1. บทสรุป   43 

  2. ขอเสนอแนะ   44 

เอกสารอางอิง     49 

ภาคผนวก     

  ก. ผลการพจิารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดนกระทรวงยุติธรรม ประจําป 2556  

  ข. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

          หนา 

ตารางที ่ 1 แผนและข้ันตอนการดําเนินการ    4 

ตารางที่  2   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก    33 

    และความเกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตารางที่  3 ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   35 

ตารางที่  4 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันากระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   36 

ตารางที ่ 5 ความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   38 

ตารางที่  6 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   39 

 

 

สารบัญภาพ 

       หนา 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดของการศึกษา    3 

ภาพที่  2 ทฤษฎีการสอบสวน    8 

ภาพที่  3   แบบสํารวจออนไลน    30 

 

สารบัญตาราง 

          หนา 

ตารางที ่ 1 แผนและข้ันตอนการดําเนินการ    4 

ตารางที่  2   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก    33 

    และความเกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตารางที่  3 ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   35 

ตารางที่  4 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันากระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   36 

ตารางที ่ 5 ความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   38 

ตารางที่  6 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   39 

 

 

สารบัญภาพ 

       หนา 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดของการศึกษา    3 

ภาพที่  2 ทฤษฎีการสอบสวน    8 

ภาพที่  3   แบบสํารวจออนไลน    30 

(ค)



 

สารบัญตาราง 

          หนา 

ตารางที ่ 1 แผนและข้ันตอนการดําเนินการ    4 

ตารางที่  2   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก    33 

    และความเกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตารางที่  3 ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   35 

ตารางที่  4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   36 

ตารางที ่ 5 ความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   38 

ตารางที่  6 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   39 

 

 

สารบัญภาพ 

       หนา 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดของการศึกษา    3 

ภาพที่  2 ทฤษฎีการสอบสวน    8 

ภาพที่  3   แบบสํารวจออนไลน    30 

 

สารบัญตาราง 

          หนา 

ตารางที ่ 1 แผนและข้ันตอนการดําเนินการ    4 

ตารางที่  2   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก    33 

    และความเกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตารางที่  3 ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   35 

ตารางที่  4 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันากระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   36 

ตารางที ่ 5 ความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   38 

ตารางที่  6 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   39 

 

 

สารบัญภาพ 

       หนา 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดของการศึกษา    3 

ภาพที่  2 ทฤษฎีการสอบสวน    8 

ภาพที่  3   แบบสํารวจออนไลน    30 

(ง)



(๑) 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

  กรมสอบสวนคดีพิ เศษไดทํ าการ ศึกษาความเ ช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามตัวช้ีวัดกระบวนการสรางคุณคา โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการ

สนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี (๑) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรอง

ทุกข/กลาวโทษ หนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ ) ผูตองหา พนักงานอัยการ/อัยการ

ทหาร  สํานัก ง านคณะกรรมการปอ งกันและ ปราบปรามการทุจร ิตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) /สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากรในสังกัดกรม (๒) ผูมี

สวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูตอบแบบสํารวจ รวม ๕๓๑ ราย 

  จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๙ และสวนใหญอายุ 

๓๖ – ๔๕ ป คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๓ รองลงมา คือ อายุ ๒๖ – ๓๕ ป อายุ ๔๖ – ๖๐ ป และตํ่ากวา ๒๖ ป คิดเปน 

รอยละ ๓๐.๑๓, ๒๗.๓๑ และ ๕.๔๖ ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๕๑.๖๐ 

รองลงมา คือ ปริญญาโท ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓, ๑๔.๑๒ และ ๐.๙๕ 

ตามลําดับ ทั้งน้ี อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ ๔๙.๙๑ รองลงมา 

คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงาน/ลูกจางเอกชน และอ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ ๒๓.๕๔, ๑๙.๗๗ 

และ ๔.๑๔ ตามลาํดับ โดยสวนใหญมีความเกี่ยวของกับกระบวนการสืบสวนหรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปน

พยาน คิดเปนรอยละ ๒๓.๑๗ รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูรองทุกข/

กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๑, ๒๑.๒๘ และ ๒๐.๓๔ 

ตามลําดับ 

  ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอย

ละ ๗๓.๖๗ ( x = ๓.๖๘) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ ๗๕.๔๔ ( x = ๓.๗๗) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดอาญา คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๙ ( x =๓.๗๖) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออก

หมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน คิดเปนรอยละ 

๗๔.๗๐ ( x =๓.๗๓) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๑ ( x =๓.๗๐) ตามลําดับ และที่

นาสนใจ คือ กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความ

คืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐ ( x = ๓.๕๐) 

 สําหรับความเ ชื่อมั ่นตอกระบวนการ สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบวา กลุ ม

ตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ ๗๒.๗๒ ( x = ๓.๖๓) 

โดยการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่กลุมตัวอยางมี



(๑) 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

  กรมสอบสวนคดีพิ เศษไดทํ าการ ศึกษาความเ ช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามตัวช้ีวัดกระบวนการสรางคุณคา โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการ

สนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี (๑) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรอง

ทุกข/กลาวโทษ หนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ ) ผูตองหา พนักงานอัยการ/อัยการ

ทหาร  สํานัก ง านคณะกรรมการปอ งกันและ ปราบปรามการทุจร ิตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) /สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากรในสังกัดกรม (๒) ผูมี

สวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูตอบแบบสํารวจ รวม ๕๓๑ ราย 

  จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๙ และสวนใหญอายุ 

๓๖ – ๔๕ ป คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๓ รองลงมา คือ อายุ ๒๖ – ๓๕ ป อายุ ๔๖ – ๖๐ ป และตํ่ากวา ๒๖ ป คิดเปน 

รอยละ ๓๐.๑๓, ๒๗.๓๑ และ ๕.๔๖ ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๕๑.๖๐ 

รองลงมา คือ ปริญญาโท ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓, ๑๔.๑๒ และ ๐.๙๕ 

ตามลําดับ ทั้งน้ี อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ ๔๙.๙๑ รองลงมา 

คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงาน/ลูกจางเอกชน และอ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ ๒๓.๕๔, ๑๙.๗๗ 

และ ๔.๑๔ ตามลาํดับ โดยสวนใหญมีความเกี่ยวของกับกระบวนการสืบสวนหรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปน

พยาน คิดเปนรอยละ ๒๓.๑๗ รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูรองทุกข/

กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๑, ๒๑.๒๘ และ ๒๐.๓๔ 

ตามลําดับ 

  ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอย

ละ ๗๓.๖๗ ( x = ๓.๖๘) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ ๗๕.๔๔ ( x = ๓.๗๗) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดอาญา คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๙ ( x =๓.๗๖) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออก

หมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน คิดเปนรอยละ 

๗๔.๗๐ ( x =๓.๗๓) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๑ ( x =๓.๗๐) ตามลําดับ และที่

นาสนใจ คือ กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความ

คืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐ ( x = ๓.๕๐) 

 สําหรับความเ ชื่อมั ่นตอกระบวนการ สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบวา กลุ ม

ตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ ๗๒.๗๒ ( x = ๓.๖๓) 

โดยการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่กลุมตัวอยางมี

(1)



(๒) 
 
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๙ ( x = ๓.๗) รองลงมา คือ การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน 

การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๙ ( x =๓.๖๙) การบูรณาการและ

การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๙ ( x =๓.๖๙) และการมี

พนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาคดีพิ เศษ 

(คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๘ ( x =๓.๖๖) และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และ

การแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๘ ( x =๓.๖๖) ตามลําดับ และที่นาสนใจ คือ กระบวนการสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

๗๐.๐๙ ( x = ๓.๕๑) 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

 ๑) กระบวนการสืบสวนในสวนการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนไดรับความเช่ือมั่น

สูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 ๒) กระบวนการสอบสวนในสวนการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน ไดรับความ

เช่ือมั่นสูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 ขอสังเกต ผลการศึกษาน้ี พบวาความเช่ือมั่นตอการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานตํ่าที ่ส ุด ทั ้งใน

กระบวนการสืบสวนและกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปไดดังน้ี 

 ๑) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับคุณธรรม

จริยธรรม 

 ๒) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

 ๓) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ 

 ๔) ควรดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

 ๕) ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ และ

กํากับดูแลการใชงบประมาณ 

 ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําสั่งกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๗๘๕/๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงาน

ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการพัฒนาการ

แจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่ เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และ

คณะทํางานฯ ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ

สอบสวนคดีพิเศษ และทําตัวอยางTEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

และผูที่เกี่ยวของผานระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว. 

(2)

 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่มีผลกระทบรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศ 

และโดยที่คดีดังกลาวจําเปนตองมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่

ของเจาหนาที่ดังกลาว เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงกําหนดใหมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ และ

วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหนาที่สอบสวนคดีพิเศษดังกลาวเปนการเฉพาะที่มีความชัดเจนย่ิงข้ึน  

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษน้ัน มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย การใหอํานาจดังกลาวทําใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของกับคดีพิเศษพิเศษถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพ เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและในการเลือกถ่ินที่อยู

ภายในราชอาณาจักร และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน เปนตน ดังน้ัน การปฏิบัติหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตอง

ปฏิบัติตามมาตรา 74 และ 78 (4) (5) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยางเครงครัด กลาวคือ 

การปฏิบัติหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตองยึดหลักกฎหมาย วางตนเปนกลาง รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความ

สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และตองดําเนินการตาม

แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินทั้งในการพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 

และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการ  

 ดังน้ัน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงติดตามผลการปฏิบัติราชการและปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการมาอยาง

ตอเน่ืองมาตลอด โดยไดมีการสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากผูมี

สวนไดสวนเสีย ผูที ่เกี ่ยวของ และประชาชน เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

พัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 รอยละของกลุมเปาหมายที่มีความเชื่อมั่นตอกระบวนการ

สืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับมากขึ้นไป ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักพัฒนาและสนับสนุน 

คดีพิเศษรับผิดชอบดําเนินการ 

 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1

(๒) 
 
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๙ ( x = ๓.๗) รองลงมา คือ การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน 

การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๙ ( x =๓.๖๙) การบูรณาการและ

การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๙ ( x =๓.๖๙) และการมี

พนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาคดีพิ เศษ 

(คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๘ ( x =๓.๖๖) และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และ

การแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๘ ( x =๓.๖๖) ตามลําดับ และที่นาสนใจ คือ กระบวนการสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

๗๐.๐๙ ( x = ๓.๕๑) 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

 ๑) กระบวนการสืบสวนในสวนการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนไดรับความเช่ือมั่น

สูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 ๒) กระบวนการสอบสวนในสวนการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน ไดรับความ

เช่ือมั่นสูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 ขอสังเกต ผลการศึกษาน้ี พบวาความเช่ือมั่นตอการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานตํ่าที ่ส ุด ทั ้งใน

กระบวนการสืบสวนและกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปไดดังน้ี 

 ๑) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับคุณธรรม

จริยธรรม 

 ๒) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

 ๓) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ 

 ๔) ควรดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

 ๕) ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ และ

กํากับดูแลการใชงบประมาณ 

 ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําสั่งกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๗๘๕/๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงาน

ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการพัฒนาการ

แจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่ เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และ

คณะทํางานฯ ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ

สอบสวนคดีพิเศษ และทําตัวอยางTEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

และผูที่เกี่ยวของผานระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว. 

 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่มีผลกระทบรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศ 

และโดยที่คดีดังกลาวจําเปนตองมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่

ของเจาหนาที่ดังกลาว เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงกําหนดใหมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ และ

วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหนาที่สอบสวนคดีพิเศษดังกลาวเปนการเฉพาะที่มีความชัดเจนย่ิงข้ึน  

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษน้ัน มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย การใหอํานาจดังกลาวทําใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของกับคดีพิเศษพิเศษถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพ เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและในการเลือกถ่ินที่อยู

ภายในราชอาณาจักร และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน เปนตน ดังน้ัน การปฏิบัติหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตอง

ปฏิบัติตามมาตรา 74 และ 78 (4) (5) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยางเครงครัด กลาวคือ 

การปฏิบัติหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตองยึดหลักกฎหมาย วางตนเปนกลาง รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความ

สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และตองดําเนินการตาม

แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินทั้งในการพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 

และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการ  

 ดังน้ัน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงติดตามผลการปฏิบัติราชการและปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการมาอยาง

ตอเน่ืองมาตลอด โดยไดมีการสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากผูมี

สวนไดสวนเสีย ผูที ่เกี ่ยวของ และประชาชน เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

พัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 รอยละของกลุมเปาหมายที่มีความเชื่อมั่นตอกระบวนการ

สืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับมากขึ้นไป ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักพัฒนาและสนับสนุน 

คดีพิเศษรับผิดชอบดําเนินการ 

 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2

 

 

 จากการสํารวจความเช่ือมั่นจากการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อ

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 พบวา ระดับความเช่ือมั่นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( x  = 3.45 (รอยละ 68.2)) โดย

หลักนิติธรรมมีระดับความเชื่อมั ่นสูงที ่ส ุด ( x  = 3.61 (รอยละ72.2)) รองลงมา คือ หลักความคุมคา ( x  = 3.54  

(รอยละ 70.8)) หลักคุณธรรม ( x  = 3.53 (รอยละ 70.6)) หลักความรับผิดชอบ ( x  = 3.34 (รอยละ 66.8)) และ 

หลักความโปรงใส ( x  = 3.17 (รอยละ 63.4)) ตามลําดับ โดยหลักการมีสวนรวมมีระดับความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด ( x  =3.12 

(รอยละ 62.4))1 

 เน่ืองจากการสํารวจความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 เปนการสํารวจความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม ซึ่งไมไดสํารวจความเช่ือมั่น

ตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะ ทําใหไมสามารถนําผลการสํารวจเช่ือมั่นตอการ

สอบสวนคดีพิเศษดังกลาวไปใชในการปรับปรุงกระบวนการสืบสวนและสอบสวนไดอยางชัดเจน 

 ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ จึงไดทํา

การสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามตัวชี้วัดกระบวนการสราง

คุณคา ซึ ่งสํารวจความคิดเห็นจากกลุ มตัวอยาง ประกอบดวย ผู ร ับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสีย ตามประก าศ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื ่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูร ับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

ดําเนินการตามตัวชี้วัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถนําผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอ

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

     2.1 เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทําใหทราบถึง

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 2.2 เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเปนขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป 

 2.3 เพื่อนําผลการสํารวจและขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาน้ี ไปบูรณาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสืบสวน

และสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

3. กรอบแนวคิดของการศึกษา 

  กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งน้ี ดังภาพที่ 1  

                                                
1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ. รายงานการศึกษา เร่ือง ความเช่ือม่ันตอการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ . สํานักพัฒนาและ

สนับสนุนคดีพิเศษ, 2555.   

 

 

ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสบืสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสบืสวน ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสอบสวน 

1. การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจง

ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา 

2. การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เบื้องตน เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือ

บุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสารรวมถึงการ

ยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน 

3. การบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของ 

4. การประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

5. การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการ

สืบสวน 

6. การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

1. การรับเปนคดีพิเศษ 

2. การสอบสวนปากคําผู เกี่ ยวของ ไดแก  ผูกลาวหา 

ผูเสียหาย และพยาน  

3. การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออก

หมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน  

4. การบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน 

5. การมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือ

การมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญเปนที่

ปรึกษาคดีพิเศษ  

6. การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมี

หมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน 

7. การดําเนินการเกี่ยวกับผูตองหา เชน การออกหมายจับ 

การขัง และการปลอยช่ัวคราว เปนตน 

8. การดําเนินการสอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

9. การคุมครองพยานในคดีอาญาที่เปนคดีพิเศษและที่มกีาร

รองขอใหดําเนินการ 

10. การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวน 

11. การสงสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษใหหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของตามกฎหมาย 

12. การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

4. ขอบเขตของการศกึษา 

  การศึกษาระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนการวิจัย 

เชิงสํารวจ (Survey Research Method) ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการสํารวจจําแนกตามกระบวนการสืบสวน 

และกระบวนการสอบสวน ตามกรอบแนวคิดที่นําเสนอแลวในขอ 2 ซึ่งประกอบดวย การสํารวจความเช่ือมั่นตอ 

กระบวนการสืบสวน 6 กระบวนการ และการสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวน 12 กระบวนการ ดังภาพกรอบ

แนวคิดที่นําเสนอแลวขางตน 
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 จากการสํารวจความเช่ือมั่นจากการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อ

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 พบวา ระดับความเช่ือมั่นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( x  = 3.45 (รอยละ 68.2)) โดย

หลักนิติธรรมมีระดับความเชื่อมั ่นสูงที ่ส ุด ( x  = 3.61 (รอยละ72.2)) รองลงมา คือ หลักความคุมคา ( x  = 3.54  

(รอยละ 70.8)) หลักคุณธรรม ( x  = 3.53 (รอยละ 70.6)) หลักความรับผิดชอบ ( x  = 3.34 (รอยละ 66.8)) และ 

หลักความโปรงใส ( x  = 3.17 (รอยละ 63.4)) ตามลําดับ โดยหลักการมีสวนรวมมีระดับความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด ( x  =3.12 

(รอยละ 62.4))1 

 เน่ืองจากการสํารวจความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 เปนการสํารวจความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม ซึ่งไมไดสํารวจความเช่ือมั่น

ตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะ ทําใหไมสามารถนําผลการสํารวจเช่ือมั่นตอการ

สอบสวนคดีพิเศษดังกลาวไปใชในการปรับปรุงกระบวนการสืบสวนและสอบสวนไดอยางชัดเจน 

 ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ จึงไดทํา

การสาํรวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามตัวชี้วัดกระบวนการสราง

คุณคา ซึ ่งสํารวจความคิดเห็นจากกลุ มตัวอยาง ประกอบดวย ผู ร ับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสีย ตามประก าศ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื ่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูร ับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

ดําเนินการตามตัวชี้วัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถนําผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอ

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

     2.1 เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทําใหทราบถึง

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 2.2 เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเปนขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป 

 2.3 เพื่อนําผลการสํารวจและขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาน้ี ไปบูรณาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสืบสวน

และสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

3. กรอบแนวคิดของการศึกษา 

  กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งน้ี ดังภาพที่ 1  

                                                
1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ. รายงานการศึกษา เร่ือง ความเช่ือม่ันตอการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ . สํานักพัฒนาและ

สนับสนุนคดีพิเศษ, 2555.   

 

 

ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสบืสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสบืสวน ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสอบสวน 

1. การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจง

ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา 

2. การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เบื้องตน เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือ

บุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสารรวมถึงการ

ยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน 

3. การบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของ 

4. การประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

5. การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการ

สืบสวน 

6. การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

1. การรับเปนคดีพิเศษ 

2. การสอบสวนปากคําผู เกี่ ยวของ ไดแก  ผูกลาวหา 

ผูเสียหาย และพยาน  

3. การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออก

หมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน  

4. การบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน 

5. การมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือ

การมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญเปนที่

ปรึกษาคดีพิเศษ  

6. การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมี

หมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน 

7. การดําเนินการเกี่ยวกับผูตองหา เชน การออกหมายจับ 

การขัง และการปลอยช่ัวคราว เปนตน 

8. การดําเนินการสอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

9. การคุมครองพยานในคดีอาญาที่เปนคดีพิเศษและที่มกีาร

รองขอใหดําเนินการ 

10. การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวน 

11. การสงสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษใหหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของตามกฎหมาย 

12. การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

4. ขอบเขตของการศกึษา 

  การศึกษาระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนการวิจัย 

เชิงสํารวจ (Survey Research Method) ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการสํารวจจําแนกตามกระบวนการสืบสวน 

และกระบวนการสอบสวน ตามกรอบแนวคิดที่นําเสนอแลวในขอ 2 ซึ่งประกอบดวย การสํารวจความเช่ือมั่นตอ 

กระบวนการสืบสวน 6 กระบวนการ และการสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวน 12 กระบวนการ ดังภาพกรอบ

แนวคิดที่นําเสนอแลวขางตน 

  



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

4

 

 

5. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

  ในการศึกษาน้ี มีระยะเวลาการดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ – 30 กันยายน 2556 

6. แผนและข้ันตอนการดําเนนิการ 

  แผนและข้ันตอนการดําเนินกจิกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1   แผนและข้ันตอนการดําเนินการ 

อันดับ 
ท่ี 

การดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2556 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การจัดทําแผนการดําเนินโครงการ
ศึกษา การออกแบบสํารวจ และการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

        

2 
 

การจัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและพิจารณา
แบบสาํรวจ ใหสอดคลองกับคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

        

3 ดําเนินการทดลองแบบสํารวจ และ
ปรับปรุงแบบสํารวจ จัดเก็บขอมูล 
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

        

4 การจัดประชุมคณะทํางาน รวมกับ
ผูแทนสํานักตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือ
ในการสํารวจความเ ช่ือมั่นตอการ
สอบสวนคดีพิเศษ  

        

5 การจัดทําแบบสาํรวจออนไลน         

6 การจัดทําหนังสือขอความรวมมือใน
การสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษไปยัง
หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนคดีพิเศษ 

        

7 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ         

8 การประมวลผลและวิเคราะหผลการ
สํารวจ 

        

9 การจัดทํา (ราง) รายงานการศึกษาและ
ปรับปรุง (ราง) รายงานการศึกษาตาม
ความเห็นของคณะทํางาน   

        

  

 

 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 

อันดับ 

ท่ี 
การดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2555 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 การจัดประชุมคณะทํางานเพือ่พิจารณา

ผลการสํารวจ และรางรายงานการศึกษา 

        

11 นําเสนอ (ราง) รายงานการศึกษา ตอ

ผูบริหารเพื่อทราบในเบื้องตน 

        

12 

 

การจัดประชุมเพ่ือเสนอผลการศึกษา

และรับฟ งความคิดเห็นอันจะเปน

ประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนา

ระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป 

        

13 การจัดทํารายงานการ ศึกษาฉบับ

สมบูรณ และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

และยกระดับความเช่ือมั่นตอกระบวน 

การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษของ 

กสพ. ใหมากข้ึน เสนอตอผูบริหาร 

        

14 การจัดทํารายงานการศึกษาในรูปของ

เอกสาร เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ 

        

15 การจัดทําผลรายงานการศึกษาในรูป

ของเผยแพรผาน web site   

        

7. นิยามศพัท 

 คดีพิเศษ หมายถึง คดีความผิดทางอาญาที่จะตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 21 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 25472  

 กระบวนการสืบสวน หมายถึง กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพ่ือทราบรายละเอียดแหงความผิด 

 กระบวนการสอบสวน หมายถึง กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอื่นตาม

บทบัญญัติแหงประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทาํไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบ

ขอเท็ จจริ งหรือพิสู จนความผิด หรือความบริ สุทธ์ิของผู ตองหา (ประมวลวิ ธี พิจารณาความอาญา มาตรา 131 ตอนท าย 

ซึ่งแกไขโดยประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2547) และเพ่ือที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

                                                
2 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3 
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5. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

  ในการศึกษาน้ี มีระยะเวลาการดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ – 30 กันยายน 2556 

6. แผนและข้ันตอนการดําเนนิการ 

  แผนและข้ันตอนการดําเนินกจิกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1   แผนและข้ันตอนการดําเนินการ 

อันดับ 
ท่ี 

การดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2556 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การจัดทําแผนการดําเนินโครงการ
ศึกษา การออกแบบสํารวจ และการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

        

2 
 

การจัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและพิจารณา
แบบสาํรวจ ใหสอดคลองกับคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

        

3 ดําเนินการทดลองแบบสํารวจ และ
ปรับปรุงแบบสํารวจ จัดเก็บขอมูล 
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

        

4 การจัดประชุมคณะทํางาน รวมกับ
ผูแทนสํานักตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือ
ในการสํารวจความเ ช่ือมั่นตอการ
สอบสวนคดีพิเศษ  

        

5 การจัดทําแบบสาํรวจออนไลน         

6 การจัดทําหนังสือขอความรวมมือใน
การสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษไปยัง
หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการ
สอบสวนคดีพิเศษ 

        

7 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ         

8 การประมวลผลและวิเคราะหผลการ
สํารวจ 

        

9 การจัดทํา (ราง) รายงานการศึกษาและ
ปรับปรุง (ราง) รายงานการศึกษาตาม
ความเห็นของคณะทํางาน   

        

  

 

 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 

อันดับ 

ท่ี 
การดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2555 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 การจัดประชุมคณะทํางานเพือ่พิจารณา

ผลการสํารวจ และรางรายงานการศึกษา 

        

11 นําเสนอ (ราง) รายงานการศึกษา ตอ

ผูบริหารเพื่อทราบในเบื้องตน 

        

12 

 

การจัดประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษา

และรับฟ งความคิดเห็นอันจะเปน

ประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนา

ระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป 

        

13 การจัดทํารายงานการ ศึกษาฉบับ

สมบูรณ และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

และยกระดับความเช่ือมั่นตอกระบวน 

การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษของ 

กสพ. ใหมากข้ึน เสนอตอผูบริหาร 

        

14 การจัดทํารายงานการศึกษาในรูปของ

เอกสาร เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ 

        

15 การจัดทําผลรายงานการศึกษาในรูป

ของเผยแพรผาน web site   

        

7. นิยามศพัท 

 คดีพิเศษ หมายถึง คดีความผิดทางอาญาที่จะตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 21 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 25472  

 กระบวนการสืบสวน หมายถึง กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิด 

 กระบวนการสอบสวน หมายถึง กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอื่นตาม

บทบัญญัติแหงประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทาํไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพ่ือที่จะทราบ

ขอเท็ จจริ งหรือพิสู จนความผิด หรือความบริ สุทธ์ิของผู ตองหา (ประมวลวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ตอนท าย 

ซึ่งแกไขโดยประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2547) และเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

                                                
2 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3 
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 ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองทุกข/กลาวโทษ ผูตองหา ผูเสียหาย พยาน และญาติหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหา

หรือผูเสียหายหรือพยาน พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของ 

 ความเช่ือมั่น หมายถึง การมีศรัทธา เช่ือถือในคุณคา ความสามารถ ความเที่ยงตรง ความถูกตอง ความยุติธรรม 

หรือความเช่ือถือได 

8. ประโยชนที่ไดรับ 

  8.1  ทราบระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทําใหทราบถึง

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนในแตละกระบวนการ 

  8.2 รายงานการศึกษาที ่แสดงใหเห็นถึงระดับความเชื่อมั ่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเปนขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป 

  8.3 ขอเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความ เ ชื่อมั ่นตอ

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหมากข้ึนตอไป  ซึ่งจากผลการสาํรวจทําใหไดขอมูล

ที่สามารถพัฒนาระบบงานสืบสวนที่ลงรายละเอียดถึงกระบวนการที่ตองปรับปรุงได กลาวคือ กระบวนการแจง

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงานในช้ันสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสืบสวนและสอบสวน 

 

 การศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ี ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบดวยแนวคิดหลักทั่วไปในการสอบสวนคดีพิเศษ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวน และกระบวนการสืบสวนและกระบวนการสอบสวน ซึ่งองคความรู

ดังกลาวเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา และออกแบบสํารวจตอไป ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม 

  การสอบสวนคดีอาญาเปนกลไกหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐออกแบบขึ้นเพื่อใชในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมืองและความสงบสุขของสังคม บรรดาอารยประเทศทั้งหลายลวนมีกระบวนการสอบสวนที่เปน

แบบอยางของตนตามแตระบบกฎหมาย แตสวนใหญแลวไมวาจะเปนประเทศเล็ก ประเทศใหญ ประเทศลาหลังหรือ

กาวหนา การสอบสวนคดีอาญาในเบื้องตนมักอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ เนื่องจากมี

อํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยใหกับสังคม และภารกิจการสอบสวนคดีอาญาเปนภารกิจตอเนื่องจากการ

รักษาความสงบเรียบรอยน่ันเอง ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจและความตอเนื่องใน

การควบคุมอาชญากรรม เขารวมกระบวนการสอบสวนคดีอาญาดวยเสมอ 

  พนักงานสอบสวนคดีอาญาเปนกลุมบุคคลลาดับแรก ที่เขาไปดําเนินการเกี่ยวกับคดีตั้งแตข้ันตอนของการ

รับคํารองทุกขหรือกลาวโทษในความผิดที่เกิดข้ึน จึงตองระลึกเสมอวาผูตองหาหรือจําเลยน้ัน กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอน

วาเปนผูไมมีความผิดจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงวาเปนผูไดกระทําความผิด ทั้งน้ีเปนไปตามหลัก 

Assumption of Innocent และไดถูกรับรองไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 

พนักงานสอบสวนจึงตองวางตัวเปนกลาง มิใชเพียงแตสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพียงใหยืนยันไดวาผูตองหา

เปนผูกระทําผิดประการเดียว ซึ่งพนักงานสอบสวนตองกระทําการสอบสวนดวยความเปนธรรมตามหลักนิติธรรม 

(Rule of Law) กลาวคือพนักงานสอบสวนตองกระทําการสอบสวนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย และใหความเปนธรรม

กับคูกรณีทุกฝาย ไมวาจะเปนผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาก็ตาม พนักงานสอบสวน จึงตองสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน

ทุกชนิดที ่มีอยู และนํามากลั่นกรองพิเคราะหวาพยานหลักฐานใดนาเชื่อถือได หรือรับฟงไดมากนอยเพียงใด หาก

พยานหลักฐานไมพอรับฟงไดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด ตองมีความเห็นควรสั่งไมฟองและปลอยตัวไปโดยเร็ว แตหาก

วามีพยานหลักฐานยืนยันวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดตองมีความเห็นควรสั่งฟอง และนาตัวผูตองหาสงพนักงานอัยการ

เพื่อดําเนินการตอไป 

  การสอบสวนคดีอาญาจึ งต อ ง เปนหลั กประกัน ในการ คุ มครองสิท ธิและ เสรี ภาพของประชาชน 

ไดอยางแทจริง เพราะอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาเปนการใชอํานาจของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยของ

บานเมือง เพื่อใหประเทศชาติและสังคมดารงอยูดวยความผาสุก ปลอดภัยและประชาชนจะตองไดรับการคุมครองจาก

รัฐดวยความชอบธรรม  
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 ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองทุกข/กลาวโทษ ผูตองหา ผูเสียหาย พยาน และญาติหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหา

หรือผูเสียหายหรือพยาน พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของ 

 ความเช่ือมั่น หมายถึง การมีศรัทธา เช่ือถือในคุณคา ความสามารถ ความเที่ยงตรง ความถูกตอง ความยุติธรรม 

หรือความเช่ือถือได 

8. ประโยชนที่ไดรับ 

  8.1  ทราบระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทําใหทราบถึง

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนในแตละกระบวนการ 

  8.2 รายงานการศึกษาที ่แสดงใหเห็นถึงระดับความเชื่อมั ่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเปนขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป 

  8.3 ขอเสนอแนะเ พื่อการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความ เ ชื่อมั ่นตอ

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหมากข้ึนตอไป  ซึ่งจากผลการสาํรวจทําใหไดขอมูล

ที่สามารถพัฒนาระบบงานสืบสวนที่ลงรายละเอียดถึงกระบวนการที่ตองปรับปรุงได กลาวคือ กระบวนการแจง

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงานในช้ันสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสืบสวนและสอบสวน 

 

 การศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ี ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบดวยแนวคิดหลักทั่วไปในการสอบสวนคดีพิเศษ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวน และกระบวนการสืบสวนและกระบวนการสอบสวน ซึ่งองคความรู

ดังกลาวเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา และออกแบบสํารวจตอไป ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม 

  การสอบสวนคดีอาญาเปนกลไกหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐออกแบบขึ้นเพื่อใชในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมืองและความสงบสุขของสังคม บรรดาอารยประเทศทั้งหลายลวนมีกระบวนการสอบสวนที่เปน

แบบอยางของตนตามแตระบบกฎหมาย แตสวนใหญแลวไมวาจะเปนประเทศเล็ก ประเทศใหญ ประเทศลาหลังหรือ

กาวหนา การสอบสวนคดีอาญาในเบื้องตนมักอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ เนื่องจากมี

อํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยใหกับสังคม และภารกิจการสอบสวนคดีอาญาเปนภารกิจตอเนื่องจากการ

รักษาความสงบเรียบรอยน่ันเอง ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจและความตอเนื่องใน

การควบคุมอาชญากรรม เขารวมกระบวนการสอบสวนคดีอาญาดวยเสมอ 

  พนักงานสอบสวนคดีอาญาเปนกลุมบุคคลลาดับแรก ที่เขาไปดําเนินการเกี่ยวกับคดีตั้งแตข้ันตอนของการ

รับคํารองทุกขหรือกลาวโทษในความผิดที่เกิดข้ึน จึงตองระลึกเสมอวาผูตองหาหรือจําเลยน้ัน กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอน

วาเปนผูไมมีความผิดจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงวาเปนผูไดกระทําความผิด ทั้งน้ีเปนไปตามหลัก 

Assumption of Innocent และไดถูกรับรองไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 

พนักงานสอบสวนจึงตองวางตัวเปนกลาง มิใชเพียงแตสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพียงใหยืนยันไดวาผูตองหา

เปนผูกระทําผิดประการเดียว ซึ่งพนักงานสอบสวนตองกระทําการสอบสวนดวยความเปนธรรมตามหลักนิติธรรม 

(Rule of Law) กลาวคือพนักงานสอบสวนตองกระทําการสอบสวนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย และใหความเปนธรรม

กับคูกรณีทุกฝาย ไมวาจะเปนผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาก็ตาม พนักงานสอบสวน จึงตองสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน

ทุกชนิดที ่มีอยู และนํามากลั่นกรองพิเคราะหวาพยานหลักฐานใดนาเชื่อถือได หรือรับฟงไดมากนอยเพียงใด หาก

พยานหลักฐานไมพอรับฟงไดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด ตองมีความเห็นควรสั่งไมฟองและปลอยตัวไปโดยเร็ว แตหาก

วามีพยานหลักฐานยืนยันวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดตองมีความเห็นควรสั่งฟอง และนาตัวผูตองหาสงพนักงานอัยการ

เพื่อดําเนินการตอไป 

  การสอบสวนคดีอาญาจึ งต อ ง เปนหลั กประกัน ในการ คุ มครองสิท ธิและ เสรี ภาพของประชาชน 

ไดอยางแทจริง เพราะอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาเปนการใชอํานาจของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยของ

บานเมือง เพื่อใหประเทศชาติและสังคมดารงอยูดวยความผาสุก ปลอดภัยและประชาชนจะตองไดรับการคุมครองจาก

รัฐดวยความชอบธรรม  
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  สวนการรวบรวมพยานหลักฐานชั้นสอบสวนมีหลักเกณฑอยางใดนั้น ก็ตองถือตามหลักเกณฑการรับฟง

พยานหลักฐานของศาลเปนหลัก โดยตองถือวาหากพยานหลักฐานใดศาลไมรับฟงแลว พนักงานสอบสวนรวบรวม

เขามาในคดีก็คงจะหาประโยชนอันใดมิได และประการสําคัญก็อาจทําใหเสียหายตอคดีได ซึ่งโดยหลักแลวศาลจะไม

รับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพราะตองการความถูกตองบริสุทธ์ิยุติธรรมของคดี พยานหลักฐาน

ตางๆ ที่ไดมาจะตองไดมาโดยชอบ 

  ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จึงไดบัญญัติไววา  “พยานวัตถุ พยานเอกสาร 

หรือพยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิได

เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกหลวง หรือโดยมิชอบประการอื่นฯลฯ” ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ ถือวา

การรับฟงพยานหลักฐานของศาลเปนไปอยางกวางขวางที่จะรับฟงพยานหลักฐานทุกชนิดที่มีประโยชนตอคดี  แตถา

เปนการไดพยานหลักฐานมาโดยมิชอบดังกลาวแลวศาลจะปฏิเสธการรับฟงพยานหลักฐานเหลาน้ี 

2. ทฤษฎีการสอบสวน (INQUIRY THEORY) 

  ทฤษฎีการสอบสวน หมายถึง การนาหลักคนหาความจริงและหลักเหตุผลมาใชเปนหลักแนวคิดในการ

สอบสวนรวบพยานหลักฐาน เพื่อใหไดพยานหลักฐานที่เปนความจริงและถูกตองอันจะทําใหเกิดความยุติธรรมตาม

ความเปนจริงไดอยางแนแท 

  ทฤษฎีการสอบสวน มีองคประกอบสําคัญ 2 สวน ดังน้ี 

1) หลักคนหาความจริง (Principle 

of Truth Finding)  

(1) การฟงความทกุฝาย 

(2) การตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ 

(3) การตรวจพิสจูนหลักฐานทาง 

วิทยาศาสตร 

(4) การนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบ 

คํารับสารภาพ 

(5) การจัดใหทําการช้ีตัวผูตองหา

ในทันท ี

(6) การใชการสืบสวนกอนเกิดเหตุ 

 2) หลักเหตุผล (Principle of 

Rationality  

(1) เหตุผลธรรมดา 

1. ที่มาขอสิ่งที่อาง 

2. เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น 

3. สิ่งแวดลอมของสถานที่หรือ

สิ่งใกลเคียง 

(2) เหตุผลทางวิทยาการ 

(3) เหตุผลทางจิตวิทยา 

ภาพท่ี 2  ทฤษฎีการสอบสวน 

 

 

 

1) หลักคนหาความจริง (Principle of Truth Finding)  

   การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนมีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบการดําเนินการกระบวนยุติธรรม

ทางอาญา เพราะถือวาเปนข้ันตอนแรกที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาได ดังน้ัน ทุกองคกรที่เกี่ยวของใน

ชั้นนี้ คือ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการจะตองรวมมือกันในการคนหาความจริงหรือกลั่นกรองมูลคดี

เบื้องตนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยจะตองไมมุงหวังที่จะไปคนหาความจริงแตเพียงในช้ันพิจารณาของศาลเทานั้น 

เพราะถาในช้ันกอนการพิจารณาของศาลน้ีมีการดําเนินการมาอยางบกพรองแลว ในช้ันพิจารณาของศาลก็อาจแกไขอะไร

ไมไดมากนัก ผลที่ติดตามมา คือ ความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมอาจไมเกิดขึ้นเพราะเหตุวาแมศาลเองเมื่อทํา

การพิจารณาพิพากษาคดีก็ตองอาศัยพยานหลักฐานที่ไดมาจากกระบวนการในชั้นสอบสวน  เปนขอพิจารณา 

ประกอบดวยเสมอ 

   หลักคนหาความจริง หมายถึง การคนหาขอเท็จจริงหรอืหลักฐานของคดี เพื่อใหไดขอยุติตามความเปนจริง 

ซึ่งไมวาขอเท็จจริงหรือหลักฐานน้ันจะเปนผลดีหรือผลรายของผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาก็ตาม พนักงานสอบสวน

ตองนาเขามาในคดี เพ่ือพิสูจนความจริงใหได แบงออกได 6 กรณี ดังตอไปน้ี  

(1) การฟงความทุกฝาย 

การฟงความทุกฝายน้ันถือวาเปนข้ันตอนอันสําคัญประการแรกที่จะทําการคนหาความจริงของคดี

ไดเปนอยางดีที่สุด ซึ่งการดําเนินคดีในกระบวนยุติธรรมทางอาญาน้ันมีระบบขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาอยู 2 ขั้นตอน

ใหญๆ คือ  

1. ขั้นตอนการสอบสวนหรือในขั้นตอนชั้นกอนฟองคดีตอศาลซึ่ง ขั้นตอนการสอบสวนเปน

ข้ันตอนของการแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน โดยกฎหมายไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตางก็มี

หนาที่ในการรวมกันคนหาความจริงเสียแตเริ่มตน แตอยางไรก็ดี การดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนนั้นการสอบสวน

มักจะเนนหนักไปทางคนหาความผิดมากกวาเพื่อคนหาความจริงของคดี ดังน้ัน จึงตองแกไข โดยใชวิธีการสอบสวนที่

จะเปนการคนหาความจริงเสนอใหศาลเปนผูพิจารณาทั้งหมด โดยจะเสนอขอเท็จจริงทั้งในทางที่เปนคุณและเปนโทษ

แกผูตองหาตอศาล ซึ่งเปนการกระทําที่ถูกตองตามหลักนิติบัญญัติของรัฐ  (Due Process of Law) และทําโดย

ชอบดวยกระบวนการ ไมวาจะเปนการตรวจคนเพื่อพิสูจน รวมทั้งการคนหาพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยาน

วัตถุ ซึ่งเทากับเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ของทุกฝายกอนเขาสูกระบวนการสุดทาย คือ การ

พิเคราะหพยานหลักฐานวามีความนาเชื่อถือ  (Credibility) เพื่อใหไดความจริงเปนอันยุติกอนที่จะนาไปปรับกับ

บทบัญญัติตางๆ ของกฎหมาย โดยความจริงที่ไดมาน้ันเปนหลักฐานที่จะนํามาวินิจฉัยความผิดหรือความบริสุท ธ์ิ 

ของผูถูกกลาวหาตอไป  การคนหาขอเท็จจริงและหลักฐานในทางอาญาจึงเปนการคนหาความจริงทางคดีของ 

เจาพนักงานของรัฐที่จะดําเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเพื่อใหไดซึ่งความถูกตอง ชอบธรรม และมีมูลความจริงของ

คดี ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่สําคัญในการสอบดําเนินคดีอาญา 

 หลักการคนหาความจริงในคดีอาญาน้ันมีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมหรือเที่ยงธรรม

ของทุกฝายได โดยเฉพาะถาพนักงานสอบสวนไดทําการคนหาความจริงเสียแตเริ่มตน ในช้ันสอบสวนซึ่งถือวาเปนตนสายธาร

แหงกระบวนการยุติธรรมแลว ก็จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของบคุคลไดรับการคุมครองจากรัฐอยางมีประสิทธิภาพ พนักงาน
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  สวนการรวบรวมพยานหลักฐานชั้นสอบสวนมีหลักเกณฑอยางใดนั้น ก็ตองถือตามหลักเกณฑการรับฟง

พยานหลักฐานของศาลเปนหลัก โดยตองถือวาหากพยานหลักฐานใดศาลไมรับฟงแลว พนักงานสอบสวนรวบรวม

เขามาในคดีก็คงจะหาประโยชนอันใดมิได และประการสําคัญก็อาจทําใหเสียหายตอคดีได ซึ่งโดยหลักแลวศาลจะไม

รับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพราะตองการความถูกตองบริสุทธ์ิยุติธรรมของคดี พยานหลักฐาน

ตางๆ ที่ไดมาจะตองไดมาโดยชอบ 

  ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จึงไดบัญญัติไววา  “พยานวัตถุ พยานเอกสาร 

หรือพยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิได

เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกหลวง หรือโดยมิชอบประการอื่นฯลฯ” ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ ถือวา

การรับฟงพยานหลักฐานของศาลเปนไปอยางกวางขวางที่จะรับฟงพยานหลักฐานทุกชนิดที่มีประโยชนตอคดี  แตถา

เปนการไดพยานหลักฐานมาโดยมิชอบดังกลาวแลวศาลจะปฏิเสธการรับฟงพยานหลักฐานเหลาน้ี 

2. ทฤษฎีการสอบสวน (INQUIRY THEORY) 

  ทฤษฎีการสอบสวน หมายถึง การนาหลักคนหาความจริงและหลักเหตุผลมาใชเปนหลักแนวคิดในการ

สอบสวนรวบพยานหลักฐาน เพื่อใหไดพยานหลักฐานที่เปนความจริงและถูกตองอันจะทําใหเกิดความยุติธรรมตาม

ความเปนจริงไดอยางแนแท 

  ทฤษฎีการสอบสวน มีองคประกอบสําคัญ 2 สวน ดังน้ี 

1) หลักคนหาความจริง (Principle 

of Truth Finding)  

(1) การฟงความทกุฝาย 

(2) การตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ 

(3) การตรวจพิสจูนหลักฐานทาง 

วิทยาศาสตร 

(4) การนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบ 

คํารับสารภาพ 

(5) การจัดใหทําการช้ีตัวผูตองหา

ในทันท ี

(6) การใชการสืบสวนกอนเกิดเหตุ 

 2) หลักเหตุผล (Principle of 

Rationality  

(1) เหตุผลธรรมดา 

1. ที่มาขอสิ่งที่อาง 

2. เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น 

3. สิ่งแวดลอมของสถานที่หรือ

สิ่งใกลเคียง 

(2) เหตุผลทางวิทยาการ 

(3) เหตุผลทางจิตวิทยา 

ภาพท่ี 2  ทฤษฎีการสอบสวน 

 

 

 

1) หลักคนหาความจริง (Principle of Truth Finding)  

   การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนมีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบการดําเนินการกระบวนยุติธรรม

ทางอาญา เพราะถือวาเปนข้ันตอนแรกที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาได ดังน้ัน ทุกองคกรที่เกี่ยวของใน

ชั้นนี้ คือ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการจะตองรวมมือกันในการคนหาความจริงหรือกลั่นกรองมูลคดี

เบื้องตนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยจะตองไมมุงหวังที่จะไปคนหาความจริงแตเพียงในช้ันพิจารณาของศาลเทานั้น 

เพราะถาในช้ันกอนการพิจารณาของศาลน้ีมีการดําเนินการมาอยางบกพรองแลว ในช้ันพิจารณาของศาลก็อาจแกไขอะไร

ไมไดมากนัก ผลที่ติดตามมา คือ ความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมอาจไมเกิดขึ้นเพราะเหตุวาแมศาลเองเมื่อทํา

การพิจารณาพิพากษาคดีก็ตองอาศัยพยานหลักฐานที่ไดมาจากกระบวนการในชั้นสอบสวน  เปนขอพิจารณา 

ประกอบดวยเสมอ 

   หลักคนหาความจริง หมายถึง การคนหาขอเท็จจริงหรอืหลักฐานของคดี เพื่อใหไดขอยุติตามความเปนจริง 

ซึ่งไมวาขอเท็จจริงหรือหลักฐานน้ันจะเปนผลดีหรือผลรายของผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาก็ตาม พนักงานสอบสวน

ตองนาเขามาในคดี เพื่อพิสูจนความจริงใหได แบงออกได 6 กรณี ดังตอไปน้ี  

(1) การฟงความทุกฝาย 

การฟงความทุกฝายน้ันถือวาเปนข้ันตอนอันสําคัญประการแรกที่จะทําการคนหาความจริงของคดี

ไดเปนอยางดีที่สุด ซึ่งการดําเนินคดีในกระบวนยุติธรรมทางอาญาน้ันมีระบบขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาอยู 2 ขั้นตอน

ใหญๆ คือ  

1. ขั้นตอนการสอบสวนหรือในขั้นตอนชั้นกอนฟองคดีตอศาลซึ่ง ขั้นตอนการสอบสวนเปน

ข้ันตอนของการแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน โดยกฎหมายไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตางก็มี

หนาที่ในการรวมกันคนหาความจริงเสียแตเริ่มตน แตอยางไรก็ดี การดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนนั้นการสอบสวน

มักจะเนนหนักไปทางคนหาความผิดมากกวาเพื่อคนหาความจริงของคดี ดังน้ัน จึงตองแกไข โดยใชวิธีการสอบสวนที่

จะเปนการคนหาความจริงเสนอใหศาลเปนผูพิจารณาทั้งหมด โดยจะเสนอขอเท็จจริงทั้งในทางที่เปนคุณและเปนโทษ

แกผูตองหาตอศาล ซึ่งเปนการกระทําที่ถูกตองตามหลักนิติบัญญัติของรัฐ  (Due Process of Law) และทําโดย

ชอบดวยกระบวนการ ไมวาจะเปนการตรวจคนเพ่ือพิสูจน รวมทั้งการคนหาพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยาน

วัตถุ ซึ่งเทากับเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ของทุกฝายกอนเขาสูกระบวนการสุดทาย คือ การ

พิเคราะหพยานหลักฐานวามีความนาเชื่อถือ  (Credibility) เพื่อใหไดความจริงเปนอันยุติกอนที่จะนาไปปรับกับ

บทบัญญัติตางๆ ของกฎหมาย โดยความจริงที่ไดมาน้ันเปนหลักฐานที่จะนํามาวินิจฉัยความผิดหรือความบริสุท ธ์ิ 

ของผูถูกกลาวหาตอไป  การคนหาขอเท็จจริงและหลักฐานในทางอาญาจึงเปนการคนหาความจริงทางคดีของ 

เจาพนักงานของรัฐที่จะดําเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเพ่ือใหไดซึ่งความถูกตอง ชอบธรรม และมีมูลความจริงของ

คดี ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่สําคัญในการสอบดําเนินคดีอาญา 

 หลักการคนหาความจริงในคดีอาญาน้ันมีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมหรือเที่ยงธรรม

ของทุกฝายได โดยเฉพาะถาพนักงานสอบสวนไดทําการคนหาความจริงเสียแตเริ่มตน ในช้ันสอบสวนซึ่งถือวาเปนตนสายธาร

แหงกระบวนการยุติธรรมแลว ก็จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของบคุคลไดรับการคุมครองจากรัฐอยางมีประสิทธิภาพ พนักงาน
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สอบสวนที่ดีจะตองพยายามสืบหาหลักฐานตางๆ มาพิสูจนความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหาดวย ซึ่งถามี 

ผูมากลาวหาบุคคลใดวาเปนผู กระทําความผิด และยังไมมีหลักฐานตามสมควรนาเ ชื่อวาบุคคลนั้นเปนผู กระทํา

ความผิดเสียกอนแลว แตเจาพนักงานหรือพนักงานสอบสวนก็ไดกระทาํการสอบสวนบุคคลผูถูกกลาวหาเปนผูตองหา

ในทันที โดยไมไดคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพบุคคลข้ันพื้นฐาน  ก็จะถือไดวารัฐนั้นมิไดจัดใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ซึ่งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

 หากไดมองถึงเจตนารมณของกฎหมายแลวจะเห็นไดวาบทบัญญัติแหงประมวลวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 125 มีเจตนารมณคลายคลึงกับบทบัญญัติแหงประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 โดย

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 125 นั้นใชบังคับในชั้นพนักงานสอบสวนแตบทบัญญัติแหงประมวลวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 162 น้ันใชบังคับในชั้นศาล โดยเทียบไดกับกรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาล

ดวยตนเองนั้น ศาลก็จะตองสั่งใหทําการไตสวนมูลฟองคดีเสียกอนเสมอ เพื่อทําการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลขั้นตนเสียกอน วาคดีมีหลักฐานตามสมควรอันควรเชื่อวาบุคคลที่ถูกฟองนั้นนาจะเปนผูกระทําความผิดดวย

หรือไม และในระหวางน้ันเองบุคคลที่ ถูกฟองก็ยังมิไดตกอยูในฐานะเปนจํา เลย หรือผูตองหา แตอยางใดทั้งสิ้น 

จนกวาศาลจะมีคําสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟองไวเพ่ือดําเนินการพิจารณาคดีจําเลยตอไป บุคคลผูถูกฟองถึงจะตกอยู

ในฐานะจําเลย  

 กระบวนวิธีการดําเนินในช้ันเจาพนักงาน ก็จะตองมีการดําเนินงานในการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพเปนแนวทางเดียวกันกับกระบวนการในชั้นศาล ซึ่งจะไดมีการจัดใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลข้ันพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน สอดคลองตามเจตนารมณ 

ของกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานข้ันตนเสียกอน วาคดีมีหลักฐานตามสมควรอันควรเชื่อ

วาบุคคลที่ ถูกฟองน้ันนาจะเปนผูกระทําความผิดดวยหรือไม และในระหวางนั้นเองบุคคลที่ถูกฟองก็ยังมิไดตกอยูใน

ฐานะเปนจําเลย หรือผูตองหา แตอยางใดทั้งสิ้น จนกวาศาลจะมีคําสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟองไว เพื่อดําเนินการ

พิจารณาคดีจําเลยตอไป บุคคลผูถูกฟองถึงจะตกอยูในฐานะจําเลย ซึ่งกระบวนวิธีการดําเนินในชั้นเจาพนักงานก็

จะตองมีการดําเนินงานในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนแนวทางเดียวกันกับกระบวนการในช้ันศาล ซึ่งจะได

มีการจัดใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  สอดคลองตามเจตนารมณของกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

บุคคลไดอยางแทจริงตอไป 

  ดังน้ัน การคนหาความจริงของคดีโดยการฟงความทุกฝายเสียกอน  จึงมีความจําเปนที่จะ

นํามาเปนขอพิจารณาเบื้องตนที่พนักงานสอบสวนจะตองนํามาเปนหลักแนวคิดในการปฏิบัติงานที่สําคัญ ซึ่งจะขาด

ไปเสียมิไดแตอยางใด เพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวน

ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางดีที่สุด 

(2) การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุใหละเอียด 

    การตรวจสถานที่เกิดเหตุใหละเอียดเปนการคนหาความจริงที่สําคัญอยางหนึ่ง  เพื่อหารองรอยและ

พยานหลักฐานทางคดี โดยอาจไดวัตถุพยานที่สามารถใชสาหรับพิสูจนขอเท็จจริงในทางคดีได จึงจําเปนตองทําบันทึกไว

โดยละเอียดและครบถวน ไดแก รอยลายพิมพน้ิวมือ รอยเทาหรือรอยรองเทา รอยงัด เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการ

 

 

กระทําผิด สิ่งของแปลกปลอมที่คนรายทําตกไวในที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกลเคียง เชน หยดเลือด เสนผม เสนขน 

รอยกระสุนปน ปลอกกระสุนปน รองรอยและสิ่งของตางๆ ดังกลาวน้ี พนักงานสอบสวนตองตรวจหาและเก็บยึดไว

เปนพยานหลักฐาน และสิ่งของบางอยางอาจจะตองใหผูชํานาญการพิเศษดําเนินการตามกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร

หรือวิทยาการ เพราะจะเปนประโยชนตอการคนหาความจริงของคดีได  ซึ่งบรรดารองรอยและพยานหลักฐาน

เหลาน้ีพนักงานสอบสวนอาจนําไปใชยืนยันเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูกระทําผิดได และจากการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุใหละเอียดซึ่งไดพบรองรอยพยานหลักฐานตางๆ  ทําใหพนักงานสอบสวนสามารถทราบ

ขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดี เพื่อใชประโยชนในการพิจารณาความนาเช่ือถือของพยานบุคคล ในการชวยคนหา

ความจริงของคดี โดยสามารถนํามาพิจารณาประกอบหรือเปรียบเทียบกับถอยคําของพยานบุคคล ไมวาจะเปน 

ตัวผูกลาวหา พยานหรือผูตองหาก็ตามวามีความสอดคลองถูกตองตรงกันหรือมีความนาเช่ือถือไดเพียงใดหรือไม   

  อีกประการหนึ่งเมื่อเนิ่นนานไปสภาพของสถานที่เกิดเหตุยอมเปลี่ยนแปลงไปได และเมื่อถึงชั้นการ

พิจารณาคดีของศาล คูความฝายใดฝายหน่ึงอาจรองขอใหศาลไปเดินเผชิญสืบยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตอสูคดี ก็อาจทําให

ไมสามารถคนหาความจริงของคดีไดเพราะสภาพของสถานที่เกิดเหตุไดเปลี่ยนแปลงไปแลว โดยอาจเปนการจงใจสราง

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม และอาจจะเปนที่เสียหายตอคดีได ดังนั้น พนักงานสอบสวนที่มีความ

รอบคอบ จึงตองดําเนินการใหมีพยานรับรองการตรวจสถานที่เกิดเหตุน้ัน และหากมีการตรวจยึดสิ่งของตางๆ  ใน

สถานที่เกิดเหตุเพื่อไวเปนพยานหลักฐานก็ควรตองทําบันทึกไว โดยอาจใหคูความหรือพยานรับรองก็ได ซึ่งก็จะเปน

ประโยชนตอการสอบสวนรวมรวบพยานหลักฐานเปนอยางมากดวย  เพราะจะทําใหพยานหลักฐานนั้นมีนํ้าหนัก 

รับฟงไดอยางมั่นคง 

(3) การตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

 การตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร นับวามีความสําคัญเปนอยางมากตอการคนหาความจริงของ

คดีเชนเดียวกัน พนักงานสอบสวนจึงตองใหความสําคัญกับการตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรใหมาก หากสิ่งของใดๆ 

ที่ใชเปนพยานหลักฐานในคดีน้ันสามารถสงไปทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่จะทําใหชวยคนหาความจริงของคดีได 

โดยอาจถือไดวาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรน้ันไดเขามาทําหนาที่ช้ีขอเท็จจริงใหเปนอันยุติไดมากข้ึน เพราะเหตุวาหลัก

ทางวิทยาศาสตรน้ันสามารถตรวจพิสูจนยืนยันไดอยางแนนอน และจากผลการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรน้ัน จะเห็นไดวา

หากผลการตรวจพสิูจนของกลางยืนยันอยางไรแลวก็ยากที่ฝายใดจะหักลางไดโดยงาย เพราะเปนพยานที่ไมอาจจะมากลับคํา

ไดเหมือนอยางพยานบุคคล โดยบางครั้งพยานวัตถุของกลางที่พนักงานสอบสวนตรวจยึดไดจากที่เกดิเหตุหรอืจากตัวผูตองหา 

และนําไปตรวจพิสูจนหลกัฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อยืนยันความผิดของผูตองหาน้ัน อาจมีความเช่ือถือไดมากกวาพยานบุคคล 

ซึ่งเปนประจักษพยานเสียอีก เพราะประจักษพยานซึ่งเปนพยานบุคคลอาจมีการพูดเท็จหรือกลับคําในช้ันศาลไดทุกเมื่อ  

ทําใหเกิดความเสียหายตอคดีไดมาก และพยานวัตถุหรือพยานเอกสารของกลางดังกลาวน้ันอาจเปนพยานหลักฐานที่ดี 

ที่สุด (Best Evidence) ในคดีได  

 ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงควรคํานึงถึงหลักการคนหาความจริงจากการตรวจพิส ูจนทาง

วิทยาศาสตรในคดีใหมากที่สุด ถึงแมในคดีจะมีประจักษพยานก็ตาม พนักงานสอบสวนก็ตองขอสงของกลางไปทํา

การตรวจพิสูจน เชน นําปนของกลางที่ตรวจยึดไดจากที่เกิดเหตุหรือจากตัวผูตองหาไปตรวจลายมือที่ปนของกลาง  

หรือตรวจเปรียบเทียบกับลูกกระสุนปนที่ตรวจยึดไดจากที่เกิดเหตุจากรางกายของผูตาย ผูบาดเจ็บ วาเปนกระสุน



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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สอบสวนที่ดีจะตองพยายามสืบหาหลักฐานตางๆ มาพิสูจนความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหาดวย ซึ่งถามี 

ผูมากลาวหาบุคคลใดวาเปนผู กระทําความผิด และยังไมมีหลักฐานตามสมควรนาเ ชื่อวาบุคคลนั้นเปนผู กระทํา

ความผิดเสียกอนแลว แตเจาพนักงานหรือพนักงานสอบสวนก็ไดกระทาํการสอบสวนบุคคลผูถูกกลาวหาเปนผูตองหา

ในทันที โดยไมไดคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพบุคคลข้ันพื้นฐาน  ก็จะถือไดวารัฐนั้นมิไดจัดใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ซึ่งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

 หากไดมองถึงเจตนารมณของกฎหมายแลวจะเห็นไดวาบทบัญญัติแหงประมวลวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 125 มีเจตนารมณคลายคลึงกับบทบัญญัติแหงประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 โดย

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 125 นั้นใชบังคับในชั้นพนักงานสอบสวนแตบทบัญญัติแหงประมวลวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 162 น้ันใชบังคับในชั้นศาล โดยเทียบไดกับกรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาล

ดวยตนเองนั้น ศาลก็จะตองสั่งใหทําการไตสวนมูลฟองคดีเสียกอนเสมอ เพื่อทําการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลขั้นตนเสียกอน วาคดีมีหลักฐานตามสมควรอันควรเชื่อวาบุคคลที่ถูกฟองนั้นนาจะเปนผูกระทําความผิดดวย

หรือไม และในระหวางน้ันเองบุคคลที่ ถูกฟองก็ยังมิไดตกอยูในฐานะเปนจํา เลย หรือผูตองหา แตอยางใดทั้งสิ้น 

จนกวาศาลจะมีคําสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟองไวเพื่อดําเนินการพิจารณาคดีจําเลยตอไป บุคคลผูถูกฟองถึงจะตกอยู

ในฐานะจําเลย  

 กระบวนวิธีการดําเนินในช้ันเจาพนักงาน ก็จะตองมีการดําเนินงานในการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพเปนแนวทางเดียวกันกับกระบวนการในชั้นศาล ซึ่งจะไดมีการจัดใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลข้ันพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน สอดคลองตามเจตนารมณ 

ของกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานข้ันตนเสียกอน วาคดีมีหลักฐานตามสมควรอันควรเชื่อ

วาบุคคลที่ ถูกฟองน้ันนาจะเปนผูกระทําความผิดดวยหรือไม และในระหวางนั้นเองบุคคลที่ถูกฟองก็ยังมิไดตกอยูใน

ฐานะเปนจําเลย หรือผูตองหา แตอยางใดทั้งสิ้น จนกวาศาลจะมีคําสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟองไว เพื่อดําเนินการ

พิจารณาคดีจําเลยตอไป บุคคลผูถูกฟองถึงจะตกอยูในฐานะจําเลย ซึ่งกระบวนวิธีการดําเนินในชั้นเจาพนักงานก็

จะตองมีการดําเนินงานในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนแนวทางเดียวกันกับกระบวนการในช้ันศาล ซึ่งจะได

มีการจัดใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  สอดคลองตามเจตนารมณของกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

บุคคลไดอยางแทจริงตอไป 

  ดังน้ัน การคนหาความจริงของคดีโดยการฟงความทุกฝายเสียกอน  จึงมีความจําเปนที่จะ

นํามาเปนขอพิจารณาเบื้องตนที่พนักงานสอบสวนจะตองนํามาเปนหลักแนวคิดในการปฏิบัติงานที่สําคัญ ซึ่งจะขาด

ไปเสียมิไดแตอยางใด เพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวน

ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางดีที่สุด 

(2) การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุใหละเอียด 

    การตรวจสถานที่เกิดเหตุใหละเอียดเปนการคนหาความจริงที่สําคัญอยางหนึ่ง  เพื่อหารองรอยและ

พยานหลักฐานทางคดี โดยอาจไดวัตถุพยานที่สามารถใชสาหรับพิสูจนขอเท็จจริงในทางคดีได จึงจําเปนตองทําบันทึกไว

โดยละเอียดและครบถวน ไดแก รอยลายพิมพน้ิวมือ รอยเทาหรือรอยรองเทา รอยงัด เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการ

 

 

กระทําผิด สิ่งของแปลกปลอมที่คนรายทําตกไวในที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกลเคียง เชน หยดเลือด เสนผม เสนขน 

รอยกระสุนปน ปลอกกระสุนปน รองรอยและสิ่งของตางๆ ดังกลาวน้ี พนักงานสอบสวนตองตรวจหาและเก็บยึดไว

เปนพยานหลักฐาน และสิ่งของบางอยางอาจจะตองใหผูชํานาญการพิเศษดําเนินการตามกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร

หรือวิทยาการ เพราะจะเปนประโยชนตอการคนหาความจริงของคดีได  ซึ่งบรรดารองรอยและพยานหลักฐาน

เหลาน้ีพนักงานสอบสวนอาจนําไปใชยืนยันเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูกระทําผิดได และจากการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุใหละเอียดซึ่งไดพบรองรอยพยานหลักฐานตางๆ  ทําใหพนักงานสอบสวนสามารถทราบ

ขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดี เพื่อใชประโยชนในการพิจารณาความนาเช่ือถือของพยานบุคคล ในการชวยคนหา

ความจริงของคดี โดยสามารถนํามาพิจารณาประกอบหรือเปรียบเทียบกับถอยคําของพยานบุคคล ไมวาจะเปน 

ตัวผูกลาวหา พยานหรือผูตองหาก็ตามวามีความสอดคลองถูกตองตรงกันหรือมีความนาเช่ือถือไดเพียงใดหรือไม   

  อีกประการหนึ่งเมื่อเนิ่นนานไปสภาพของสถานที่เกิดเหตุยอมเปลี่ยนแปลงไปได และเมื่อถึงชั้นการ

พิจารณาคดีของศาล คูความฝายใดฝายหน่ึงอาจรองขอใหศาลไปเดินเผชิญสืบยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตอสูคดี ก็อาจทําให

ไมสามารถคนหาความจริงของคดีไดเพราะสภาพของสถานที่เกิดเหตุไดเปลี่ยนแปลงไปแลว โดยอาจเปนการจงใจสราง

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม และอาจจะเปนที่เสียหายตอคดีได ดังนั้น พนักงานสอบสวนที่มีความ

รอบคอบ จึงตองดําเนินการใหมีพยานรับรองการตรวจสถานที่เกิดเหตุน้ัน และหากมีการตรวจยึดสิ่งของตางๆ  ใน

สถานที่เกิดเหตุเพื่อไวเปนพยานหลักฐานก็ควรตองทําบันทึกไว โดยอาจใหคูความหรือพยานรับรองก็ได ซึ่งก็จะเปน

ประโยชนตอการสอบสวนรวมรวบพยานหลักฐานเปนอยางมากดวย  เพราะจะทําใหพยานหลักฐานนั้นมีนํ้าหนัก 

รับฟงไดอยางมั่นคง 

(3) การตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

 การตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร นับวามีความสําคัญเปนอยางมากตอการคนหาความจริงของ

คดีเชนเดียวกัน พนักงานสอบสวนจึงตองใหความสําคัญกับการตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรใหมาก หากสิ่งของใดๆ 

ที่ใชเปนพยานหลักฐานในคดีน้ันสามารถสงไปทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่จะทําใหชวยคนหาความจริงของคดีได 

โดยอาจถือไดวาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรน้ันไดเขามาทําหนาที่ช้ีขอเท็จจริงใหเปนอันยุติไดมากข้ึน เพราะเหตุวาหลัก

ทางวิทยาศาสตรน้ันสามารถตรวจพิสูจนยืนยันไดอยางแนนอน และจากผลการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรน้ัน จะเห็นไดวา

หากผลการตรวจพิสูจนของกลางยืนยันอยางไรแลวก็ยากที่ฝายใดจะหักลางไดโดยงาย เพราะเปนพยานที่ไมอาจจะมากลับคํา

ไดเหมือนอยางพยานบุคคล โดยบางครั้งพยานวัตถุของกลางที่พนักงานสอบสวนตรวจยึดไดจากที่เกดิเหตุหรอืจากตัวผูตองหา 

และนําไปตรวจพิสูจนหลกัฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อยืนยันความผิดของผูตองหาน้ัน อาจมีความเช่ือถือไดมากกวาพยานบุคคล 

ซึ่งเปนประจักษพยานเสียอีก เพราะประจักษพยานซึ่งเปนพยานบุคคลอาจมีการพูดเท็จหรือกลับคําในช้ันศาลไดทุกเมื่อ  

ทําใหเกิดความเสียหายตอคดีไดมาก และพยานวัตถุหรือพยานเอกสารของกลางดังกลาวน้ันอาจเปนพยานหลักฐานที่ดี 

ที่สุด (Best Evidence) ในคดีได  

 ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงควรคํานึงถึงหลักการคนหาความจริงจากการตรวจพิส ูจนทาง

วิทยาศาสตรในคดีใหมากที่สุด ถึงแมในคดีจะมีประจักษพยานก็ตาม พนักงานสอบสวนก็ตองขอสงของกลางไปทํา

การตรวจพิสูจน เชน นําปนของกลางที่ตรวจยึดไดจากที่เกิดเหตุหรือจากตัวผูตองหาไปตรวจลายมือที่ปนของกลาง  

หรือตรวจเปรียบเทียบกับลูกกระสุนปนที่ตรวจยึดไดจากที่เกิดเหตุจากรางกายของผูตาย ผูบาดเจ็บ วาเปนกระสุน



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ปนที่ ยิงมาจากกระบอกปนของกลางหรือไม หรือการตรวจพิสูจนหยดเลือด เสนผม เสนขน นาลาย ที่เก็บไดจากใน

ที่เกิดเหตุ เปนตน โดยคิดเสมอวาประจักษพยานน้ันอาจใหการบิดเบือนขอเท็จจริงบางอยาง  หรือกลับคําใหการก็จะ

มีผลกระทบตอคดีไดโดยตรง 

 ผลการตรวจชันสูตรพลิกศพของแพทยทางนิติเวช ความเห็นของแพทยเกี่ยวกับสาเหตุของการ

ตาย หรือเกี่ยวกับบาดแผล ซึ่งก็เปนการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนพยานหลักฐานที่สืบไดจากศพหรือ

จากรางกายของมนุษย (Body Evidence) ก็นับวามีความสําคัญมากเชนเดียวกัน เพราะหากความเห็นของแพทย

ดังกลาวไมตรงกับประจักษพยาน หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ก็อาจทําใหการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของ

พนักงานสอบสวนมีขอพิรุธได เชน พยานใหการวาเห็นจําเลยใชมีดพราฟนผูตาย แตตามรายงานการชันสูตรพลิก

ศพกลับบอกวาผูตายถูกของแข็งตีที่ศีรษะซึ่งขอพิรุธดังกลาวนั้นศาลอาจนํามาวินิจฉัยเปนเหตุใหยกฟองจําเลยได 

เพราะพยานหลักฐานตางๆ มีความเคลือบแคลงกันอยู เปนตน 

(4) การนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ 

    การนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเปนการบรรยายถึงพฤติการณการกระทําความผิดของ

ผูตองหาตามข้ันตอนที่เกิดข้ึนจริง ต้ังแตเริ่มกระทําความผิด โดยการเริ่มวางแผน จัดเตรียมอาวุธ เครื่องมืออุปกรณที่ใด 

อยางใด เปนตน และขณะกระทําความผิดไดกระทําอยางใด ที่ใด และภายหลังกระทําความผิดไดนําเครื่องมืออาวุธไป

ทิ้งหรือซุกซอนไวที่ใด หรือนําทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดไปจําหนายหรือซุกซอนไวที่ใด เปนตน และถาหาก

การทําแผนนาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา สอดคลองกับพยานหลักฐานอื่นๆ  ดวยแลว เชื่อวา

ผูตองหากระทําโดยความสมัครใจ เพราะถาหากกระทําโดยไมสมัครใจแลวก็เปนการยากที่ผูใดจะรูถึงขั้นตอนการ

กระทําความผิดตางๆ น้ัน สอดคลองกับพยานหลักฐานอื่นๆ ไดทั้งหมด และหากการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับ

สารภาพของผูตองหาน้ัน เมื่อผูตองหาไดนําช้ีหรือแสดงทาทางในการกระทําความผิดไมสอดคลองกับสถานที่เกิด

เหตุ หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ดวยแลว ก็อาจไมนาเช่ือวาผูตองหาจะรับคําสารภาพดวยความเปนจริง ซึ่งอาจเปนกรณี

ที่ผูตองหาน้ันรับสมอางวาเปนผูกระทําความผิดเสียเอง โดยกระทําการชวยเหลือผูกระทําความผิดที่แทจริง หรืออาจจะ

ถูกอิทธิพลขมขูจากผูกระทําความผิดใหรับวาเปนผูกระทําความผิดแทนก็อาจเปนได หรือหากเปนกรณีที่ผูตองหารับ

สารภาพทั้งในช้ันจับกุมและช้ันสอบสวนและนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ จึงมีความสําคัญตอการคนหาความ

จริงในการสอบสวนรวมรวบพยานหลักฐานไดเปนอยางดีที่สุดอีกประการหน่ึง 

    หากการนํา ชี้ที ่ เ กิด เหตุประกอบคําร ับสารภาพไดก ระทําตอหนาสื ่อมวลชนและชาวบาน

จํานวนมาก และมีการถายภาพหรือวิดีโอประกอบคดีไวดวย ทั้งน้ี ถาไมเปนความจริง ผูตองหาก็คงจะไมยอมกระทํา

เชนน้ัน เพราะจะไมมีผูใดสามารถบังคับใหผูตองหาดําเนินการนําช้ีตามแผนการในการกระทําความผิดประกอบคํารับ

สารภาพไดทั้งหมด ถาหากผูตองหาไมไดกระทาํดวยความสมัครใจเสียเอง จึงเปนเหตุผลแสดงวาผูตองหาไดใหการรับ

สารภาพดวยความสมัครใจ และมีนํ้าหนักในการรับฟงไดวาผู ตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง โดยเฉพาะการ

ถายภาพประกอบคํารับสารภาพชวยในการวินิจฉัยคดีของศาลไดมาก  ศาลเคยวินิจฉัยในคดีที ่จํา เลยกลับ

คําใหการช้ันสอบสวนเปนใหการปฏิเสธในช้ันพิจารณาโดยอางวาที่ใหการรับสารภาพเพราะถูกตํารวจซอม สวน

ภาพถายแสดงการนําช้ีที่ เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนเปนผูบังคับขูเข็ญใหแสดงทาทาง  ซึ่งตามภาพถายที่จําเลยนาช้ี

สถานที่เกิดเหตุน้ัน จําเลยแสดงความวิตกกังวลหรือมีสีหนาแหงความเกรงกลัวแตอยางใด  ตรงกันขามไมนาเชื่อวา 

 

 

พนักงานสอบสวนจะกลาใชกําลังบังคับหรือขมขืนใจใหจําเลยแสดงทาทางตางๆ จึงฟงไดวาจาํเลยใหการรับสารภาพ

และนําช้ีสถานที่เกิดเหตุโดยสมัครใจ3  

(5) การจัดใหพยานหรือผูเสียหายทําการชี้ตัวผูตองหาในทันที 

    การจัดใหพยานหรือผูเสียหายทําการชี้ตัวผูตองหาในทันที เปนการคนหาความจริงอยางหนึ่ง  

ซึ่งในกรณีที่พยานหรือผูเสียหายไดใหการยืนยันในช้ันสอบสวนและระบุขอเท็จจริงวาพยานเห็นผูตองหากอน ขณะ

หรือหลังจากการกระทําความผิดก็ตาม และเปนกรณีที่พยานหรือผูเสียหายใหการวารูจักผูตองหาแตไมไดคุนเคย

ดวย หรือไมรูจักมากอน แตเห็นหนาอีกสามารถจําได ตามที่ไดใหการไวกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดแลว เมื่อมี

การจับตัวผูตองหามาไดแลว พนักงานสอบสวนจะตองจัดใหพยานหรือผูเสียหายทาํการช้ีตัวผูตองหาโดยเร็วในโอกาส

แรกที่สามารถกระทําได ทั้งน้ีเพื่อทําการพิสูจนยืนยันวาพยานหรือผูเสียหายน้ันสามารถจาผูตองหาไดอยางแนนอน

ตามที่ไดใหการกับพนักงานสอบสวนไว และในขอสําคัญอีกประการที่จะตองจัดใหมีการช้ีตัวผูตองหาไว ในทันทีก็

เน่ืองมาจากวาหากภายหลังพยานหรือผูเสียหายเบิกความในช้ันพิจารณาคดีของศาลแลวกลับคําจากคําใหการยืนยัน

ในช้ันสอบสวน เมื่อพิจารณาประกอบคําเบิกความของพยานปากอื่นแลวมีเหตุผลใหเชื่อวาประจักษพยานดังกลาว

เห็นเหตุการณดังที่ใหการไวจริง การที่ประจักษพยานมาเบิกความในช้ันศาลและไมยืนยันวาจําเลยเปนคนรายจึงเปน

การบายเบี่ยงทานองชวยเหลือจําเลยใหพนผิด ศาลก็จะเช่ือคําใหการในช้ันสอบสวน 

    เพราะฉะน้ัน การช้ีตัวจําเลยไวต้ังแตในช้ันสอบสวนจึงมีความสําคัญมากตอการคนหาความจริง

ของคดี โดยจะเปนการสอบสวนเพ่ือตรวจสอบยืนยันตามคําใหการของพยานหรือผูเสียหายวาไดเห็นและยืนยันวา

สามารถจาคนรายวาเปนจําเลยไดอยางแทจริงหรือไม แตถาหากพยานหรือผูเสียหาย เปนผูรูจักหรือคุนเคยกับ

ผูตองหาเปนอยางดีแลวพนักงานสอบสวนนั้นอาจไมตองจัดใหพยานหรือผูเสียหายทําการชี้ตัวผูตองหาก็ได เพราะ

การจัดใหมีการช้ีตัวผูตองหาก็ไมไดทําใหพยานหลักฐานน้ันมีนํ้าหนักดีขึ้นแตอยางใด เพราะเหตุวาพยานหรือผูเสียหาย

ไดทําการยืนยันวาผูตองหาเปนบุคคลใด หรือช่ือใด อยางชัดเจนอยูแลว4  

(6) การใชวิธีการสืบสวนกอนการกระทําความผิดเกิดขึ้น 

    วิธีการสืบสวนกอนเกิดเหตุเปนการคนหาความจริงของคดีไดเปนอยางดีอีกวิธีหนึ่ง  โดยเสมือนกับ

เปนการเตรียมการหาพยานหลักฐานไวกอนที่ความผิดจะเกิดข้ึน  เพราะเหตุวาการกระทําความผิดบางประเภท 

ผูกระทําความผิดอาจไดใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม วิธีการอันเปนพิเศษสลับซับซอนมีเครือขายและความ

เช่ือมโยงอยางเปนกระบวนการ  และกระทําในรูปแบบองคกรอาชญากรรม เชน ขบวนการคายาเสพติด การคาหญิงและเด็ก 

การคาอาวุธสงคราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และขบวนการกอการรายขามชาติ เปนตน ซึ่งอาชญากรรมดังกลาว

เหลาน้ีอาจเปนการยากตอการแสวงหาพยานหลักฐานเมื่อความผิดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการใชวิธีการสืบสวนกอนการ

กระทําความผิดเกิดข้ึน จึงมีความจําเปนตอการแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อนํามายืนยันความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ

ผูถูกกลาวหาได  

                                                
3 คําพิพากษาฎีกาที่ 4550/2528  
4 คําพิพากษาฎีกาที่ 485/2542 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

13

 

 

ปนที่ ยิงมาจากกระบอกปนของกลางหรือไม หรือการตรวจพิสูจนหยดเลือด เสนผม เสนขน นาลาย ที่เก็บไดจากใน

ที่เกิดเหตุ เปนตน โดยคิดเสมอวาประจักษพยานน้ันอาจใหการบิดเบือนขอเท็จจริงบางอยาง  หรือกลับคําใหการก็จะ

มีผลกระทบตอคดีไดโดยตรง 

 ผลการตรวจชันสูตรพลิกศพของแพทยทางนิติเวช ความเห็นของแพทยเกี่ยวกับสาเหตุของการ

ตาย หรือเกี่ยวกับบาดแผล ซึ่งก็เปนการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนพยานหลักฐานที่สืบไดจากศพหรือ

จากรางกายของมนุษย (Body Evidence) ก็นับวามีความสําคัญมากเชนเดียวกัน เพราะหากความเห็นของแพทย

ดังกลาวไมตรงกับประจักษพยาน หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ก็อาจทําใหการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของ

พนักงานสอบสวนมีขอพิรุธได เชน พยานใหการวาเห็นจําเลยใชมีดพราฟนผูตาย แตตามรายงานการชันสูตรพลิก

ศพกลับบอกวาผูตายถูกของแข็งตีที่ศีรษะซึ่งขอพิรุธดังกลาวนั้นศาลอาจนํามาวินิจฉัยเปนเหตุใหยกฟองจําเลยได 

เพราะพยานหลักฐานตางๆ มีความเคลือบแคลงกันอยู เปนตน 

(4) การนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ 

    การนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเปนการบรรยายถึงพฤติการณการกระทําความผิดของ

ผูตองหาตามข้ันตอนที่เกิดข้ึนจริง ต้ังแตเริ่มกระทําความผิด โดยการเริ่มวางแผน จัดเตรียมอาวุธ เครื่องมืออุปกรณที่ใด 

อยางใด เปนตน และขณะกระทําความผิดไดกระทําอยางใด ที่ใด และภายหลังกระทําความผิดไดนําเครื่องมืออาวุธไป

ทิ้งหรือซุกซอนไวที่ใด หรือนําทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดไปจําหนายหรือซุกซอนไวที่ใด เปนตน และถาหาก

การทําแผนนาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา สอดคลองกับพยานหลักฐานอื่นๆ  ดวยแลว เชื่อวา

ผูตองหากระทําโดยความสมัครใจ เพราะถาหากกระทําโดยไมสมัครใจแลวก็เปนการยากที่ผูใดจะรูถึงขั้นตอนการ

กระทําความผิดตางๆ น้ัน สอดคลองกับพยานหลักฐานอื่นๆ ไดทั้งหมด และหากการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับ

สารภาพของผูตองหาน้ัน เมื่อผูตองหาไดนําช้ีหรือแสดงทาทางในการกระทําความผิดไมสอดคลองกับสถานที่เกิด

เหตุ หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ดวยแลว ก็อาจไมนาเช่ือวาผูตองหาจะรับคําสารภาพดวยความเปนจริง ซึ่งอาจเปนกรณี

ที่ผูตองหาน้ันรับสมอางวาเปนผูกระทําความผิดเสียเอง โดยกระทําการชวยเหลือผูกระทําความผิดที่แทจริง หรืออาจจะ

ถูกอิทธิพลขมขูจากผูกระทําความผิดใหรับวาเปนผูกระทําความผิดแทนก็อาจเปนได หรือหากเปนกรณีที่ผูตองหารับ

สารภาพทั้งในช้ันจับกุมและช้ันสอบสวนและนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ จึงมีความสําคัญตอการคนหาความ

จริงในการสอบสวนรวมรวบพยานหลักฐานไดเปนอยางดีที่สุดอีกประการหน่ึง 

    หากการนํา ชี้ที ่ เ กิด เหตุประกอบคําร ับสารภาพไดก ระทําตอหนาสื ่อมวลชนและชาวบาน

จํานวนมาก และมีการถายภาพหรือวิดีโอประกอบคดีไวดวย ทั้งน้ี ถาไมเปนความจริง ผูตองหาก็คงจะไมยอมกระทํา

เชนน้ัน เพราะจะไมมีผูใดสามารถบังคับใหผูตองหาดําเนินการนําช้ีตามแผนการในการกระทําความผิดประกอบคํารับ

สารภาพไดทั้งหมด ถาหากผูตองหาไมไดกระทาํดวยความสมัครใจเสียเอง จึงเปนเหตุผลแสดงวาผูตองหาไดใหการรับ

สารภาพดวยความสมัครใจ และมีนํ้าหนักในการรับฟงไดวาผู ตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง โดยเฉพาะการ

ถายภาพประกอบคํารับสารภาพชวยในการวินิจฉัยคดีของศาลไดมาก  ศาลเคยวินิจฉัยในคดีที ่จํา เลยกลับ

คําใหการช้ันสอบสวนเปนใหการปฏิเสธในช้ันพิจารณาโดยอางวาที่ใหการรับสารภาพเพราะถูกตํารวจซอม สวน

ภาพถายแสดงการนําช้ีที่ เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนเปนผูบังคับขูเข็ญใหแสดงทาทาง  ซึ่งตามภาพถายที่จําเลยนาช้ี

สถานที่เกิดเหตุน้ัน จําเลยแสดงความวิตกกังวลหรือมีสีหนาแหงความเกรงกลัวแตอยางใด  ตรงกันขามไมนาเชื่อวา 

 

 

พนักงานสอบสวนจะกลาใชกําลังบังคับหรือขมขืนใจใหจําเลยแสดงทาทางตางๆ จึงฟงไดวาจาํเลยใหการรับสารภาพ

และนําช้ีสถานที่เกิดเหตุโดยสมัครใจ3  

(5) การจัดใหพยานหรือผูเสียหายทําการชี้ตัวผูตองหาในทันที 

    การจัดใหพยานหรือผูเสียหายทําการชี้ตัวผูตองหาในทันที เปนการคนหาความจริงอยางหนึ่ง  

ซึ่งในกรณีที่พยานหรือผูเสียหายไดใหการยืนยันในช้ันสอบสวนและระบุขอเท็จจริงวาพยานเห็นผูตองหากอน ขณะ

หรือหลังจากการกระทําความผิดก็ตาม และเปนกรณีที่พยานหรือผูเสียหายใหการวารูจักผูตองหาแตไมไดคุนเคย

ดวย หรือไมรูจักมากอน แตเห็นหนาอีกสามารถจําได ตามที่ไดใหการไวกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดแลว เมื่อมี

การจับตัวผูตองหามาไดแลว พนักงานสอบสวนจะตองจัดใหพยานหรือผูเสียหายทาํการช้ีตัวผูตองหาโดยเร็วในโอกาส

แรกที่สามารถกระทําได ทั้งน้ีเพื่อทําการพิสูจนยืนยันวาพยานหรือผูเสียหายน้ันสามารถจาผูตองหาไดอยางแนนอน

ตามที่ไดใหการกับพนักงานสอบสวนไว และในขอสําคัญอีกประการที่จะตองจัดใหมีการช้ีตัวผูตองหาไว ในทันทีก็

เน่ืองมาจากวาหากภายหลังพยานหรือผูเสียหายเบิกความในช้ันพิจารณาคดีของศาลแลวกลับคําจากคําใหการยืนยัน

ในช้ันสอบสวน เมื่อพิจารณาประกอบคําเบิกความของพยานปากอื่นแลวมีเหตุผลใหเชื่อวาประจักษพยานดังกลาว

เห็นเหตุการณดังที่ใหการไวจริง การที่ประจักษพยานมาเบิกความในช้ันศาลและไมยืนยันวาจําเลยเปนคนรายจึงเปน

การบายเบี่ยงทานองชวยเหลือจําเลยใหพนผิด ศาลก็จะเช่ือคําใหการในช้ันสอบสวน 

    เพราะฉะน้ัน การช้ีตัวจําเลยไวต้ังแตในช้ันสอบสวนจึงมีความสําคัญมากตอการคนหาความจริง

ของคดี โดยจะเปนการสอบสวนเพื่อตรวจสอบยืนยันตามคําใหการของพยานหรือผูเสียหายวาไดเห็นและยืนยันวา

สามารถจาคนรายวาเปนจําเลยไดอยางแทจริงหรือไม แตถาหากพยานหรือผูเสียหาย เปนผูรูจักหรือคุนเคยกับ

ผูตองหาเปนอยางดีแลวพนักงานสอบสวนนั้นอาจไมตองจัดใหพยานหรือผูเสียหายทําการชี้ตัวผูตองหาก็ได เพราะ

การจัดใหมีการช้ีตัวผูตองหาก็ไมไดทําใหพยานหลักฐานน้ันมีนํ้าหนักดีขึ้นแตอยางใด เพราะเหตุวาพยานหรือผูเสียหาย

ไดทําการยืนยันวาผูตองหาเปนบุคคลใด หรือช่ือใด อยางชัดเจนอยูแลว4  

(6) การใชวิธีการสืบสวนกอนการกระทําความผิดเกิดขึ้น 

    วิธีการสืบสวนกอนเกิดเหตุเปนการคนหาความจริงของคดีไดเปนอยางดีอีกวิธีหนึ่ง  โดยเสมือนกับ

เปนการเตรียมการหาพยานหลักฐานไวกอนที่ความผิดจะเกิดข้ึน  เพราะเหตุวาการกระทําความผิดบางประเภท 

ผูกระทําความผิดอาจไดใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม วิธีการอันเปนพิเศษสลับซับซอนมีเครือขายและความ

เช่ือมโยงอยางเปนกระบวนการ  และกระทําในรูปแบบองคกรอาชญากรรม เชน ขบวนการคายาเสพติด การคาหญิงและเด็ก 

การคาอาวุธสงคราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และขบวนการกอการรายขามชาติ เปนตน ซึ่งอาชญากรรมดังกลาว

เหลาน้ีอาจเปนการยากตอการแสวงหาพยานหลักฐานเมื่อความผิดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการใชวิธีการสืบสวนกอนการ

กระทําความผิดเกิดข้ึน จึงมีความจําเปนตอการแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อนํามายืนยันความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ

ผูถูกกลาวหาได  

                                                
3 คําพิพากษาฎีกาที่ 4550/2528  
4 คําพิพากษาฎีกาที่ 485/2542 
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    ทั้งน้ี เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลวผูกระทําความผิด มักจะหาวิธีกลบเกลื่อนรองรอย

การกระทําความผิดดวยวิธีการตางๆ  อยางแยบยล  โดยพฤติการณของผูกระทําความผิดเหลานี้มักมีการขยาย

เครือขายเช่ือมโยงและดําเนินการประกอบอาชญากรรมทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีเครือขายเปนองคกร

อาชญากรรม  ยากตอการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจะนํามาดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 

กอใหเกิดปญหาในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจาพนักงาน เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นแลวอีกทั้งอาจจะเปน

การปองกันการกระทําความผิดหรือเปนการเฝาระวัง มิใหผูกระทําความผิดมีโอกาสที่จะกระทําความผิดเกิดข้ึนได หรือ

อาจทําไดยากข้ึน ดังน้ันการเฝาติดตามสืบสวนการกระทําของคนรายกอนความผิดเกิดขึ้นนี้ ซึ่งเปนกรณีที่เจาพนักงาน

ไดทําการสืบสวนการเฝาสังเกตการณ หรือการสะกดรอยติดตาม แผนการของคนรายกอนเกิดเหตุ หรืออาจจะเปน

การปลอมตัวเขาไปอยูรวมกันในเหตุการณการกระทําผิดดวยกันกับคนราย โดยเปนการเขาสะกดรอยติดตาม

แผนการการกระทําผิดของคนรายน้ันโดยตลอด หรือการใชวิธีการสืบสวนโดยใชสายลับ เขาไปปะปนรวมกระทํา

ความผิดกับคนราย และคอยใหขาวการเคลื่อนไหวของคนรายโดยตลอดเชนกัน ซึ่งจะทําใหเห็นพฤติการณของการ

กระทําความผิดเกิดข้ึน ถึงเทคนิควิธีการในการกระทําความผิดของคนรายไดอยางชัดเจน และอาจทําใหรูถึงเจตนา

รวมกันกระทําความผิดของจําเลยทั้งหมดได ซึ่งเปนไปตามหลักการคนหาความจริงของคดีไดเปนอยางดี โดย 

เจาพนักงานยอมสามารถทาํบันทึกและนําพยานหลักฐานเหลาน้ันมาประกอบคดี ซึ่งจะเปนพยานหลักฐานที่ดีและ

มีนํ้าหนักรับฟงไดมั่นคงมาก 

2) หลักเหตุผล (Principle of Rationality)  

   พนักงานสอบสวนตองคํานึงถึงความเปนเหตุเปนผลของพยานหลักฐานที่ไดมาดังกลาวนั้นดวยวาจะตอง

เปนพยานหลักฐานที่มีมูลความจริงหรือสามารถคนหาความจริงของคดีไดดวย  โดยตองนําพยานหลักฐานตางๆ มา

พิเคราะหถึงผลแหงรูปคดีวาพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายแลวนั้น  มีความสอดคลองเชื่อมโยง

และสมเหตุและผลตอกันมากนอยเพียงใด  โดยถึงแมพยานทุกปากจะใหการสอดคลองกันก็จริง ก็จะตองทําการ

ไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบทุกแงทุกมุมของการไดมาซึ่งพยานหลักฐาน ซึ่งตองพิจารณาความเปนไปไดและความนาเช่ือถือ

ของพยานหลักฐานน้ัน โดยตองพิเคราะหถึงเหตุผลประกอบดวยเสมอ  

   หลักเหตุผล หมายถึง ความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันของพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดมาโดยชอบดวย

กฎหมาย โดยยึดถึงเหตุผลและความเช่ือมโยงสอดคลองตองกันของพยานน้ันๆ ดวยวาจะเปนพยานหลักฐานที่มีมูลความ

จริง และสามารถรับฟงไดอยางแนนอน ซึ่งหลักเหตุผลดังกลาวน้ันตองนํามาเปนหลักในการพิเคราะหถึงความเปนเหตุ

เปนผลของพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดมาวาสามารถคนหาความจริงได โดยแมพยานทุกปากจะยืนยันสอดคลองตองกันก็

ตาม แตถาเปนการขัดกันตอเหตุผลอยูในตัว กรณีเชนนี้ก็ยอมไมอาจรับฟงได เชน พยานใหการวาเห็นคนรายใชปนยิง

ออกมาเมื่อผูเสียหายเขาไป แตปรากฏวาผูเสียหายมีบาดแผลที่ขางหลังแหงเดียว หรือพยานใหการวา เห็นจําเลยน่ังอยูที่

พื้นยิงผูตาย ซึ่งยืนอยูวิถีกระสุนตองแลนจากตํ่าไปหาสูง ถาบาดแผลของผูตายอยูในระดับแนวตรงเชนน้ียอมขัดตอหลัก

เหตุผล หรือพยานทุกปากใหการวาคนรายใชปนยาวจอยิงนาย  ก. ทางดานหลังขณะนอนตะแคงอยู เมื่อถูกยิงแลว 

นาย ก. ไดระบุวานาย ข. เปนคนยิงแลว นาย ก. ก็ถึงแกความตาย เชนน้ีเมื่อพิเคราะหดูตามหลักเหตุผลแลว จะเห็นได

วา นาย ก. ไมมีทางเห็นคนรายเลย เพราะคนรายเขามาจอยิงขางหลัง คําใหการของพยาน (เปนคําบอกกลาวของ 

 

 

ผูรูตัววาใกลจะถึงแกความตายรับฟงได) แตคําใหการของพยานเหลาน้ีก็ไมชอบดวยเหตุผล เปนการปรักปรําผูตองหา

มากกวาจึงรับฟงไมได  

   ในการที่พยานหลายคนเห็นเหตุการณในขณะเดียวกัน พยานคนหน่ึงใหการอยางหน่ึง อีกคนหน่ึงใหการ

อีกอยางหน่ึง ไมเหมือนกัน จึงเรียกวาเหตุผลขัดกันอยูในตัว ถาจะเช่ือคําใหการของพยานคนใดคนหน่ึง คําพยานอีกคน

หน่ึงก็เปนเท็จ ดังน้ันในทางคดีจึงไมควรเช่ือคําพยานทั้งสองน้ัน  

   นอกจากฝายใดฝายหนึ่งจะมีพยานหลักฐานอื่นใดมาประกอบใหสอดคลองตองกัน  ใหมีความเปนเหตุ

เปนผล ก็อาจทราบไดวาควรรับฟงพยานปากใดมากกวากันและพยานปากไหนเปนความเท็จ เพราะไมสอดคลองกับ

เหตุและผลอื่นของพยานน้ัน  

   หลักเหตุผล แบงออกไดเปน 3 กรณีดังตอไปน้ี  

1) เหตุผลธรรมดา (Normal Rationality)  

  เหตุผลธรรมดา (Normal Rationality) หมายถึง เหตุผลธรรมดาทั่ว ๆ ไป ซึ่งวิญูชนหรือบุคคลทั่วไป 

ยอมรูและเขาใจในสิ่งน้ันหรือเหตุผลน้ัน ๆ  ได โดยไมตองมีความรูหรือความชํานาญเปนพิเศษอยางใดก็รูหรือเขาใจในสิ่งน้ัน ๆ 

ได แยกออกไดเปน 3 ประการ คือ  

(1) ท่ีมาของสิ่งท่ีอาง  
     ที่มาของสิ่งที่อาง ไดแก ที่มาหรือความเปนมาของการไดพยานหลักฐานตาง ๆ น้ันมาน้ัน

จะตองเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไมขัดตอหลักกฎหมาย รวมทั้งมูลที่กอใหเกิดที่มาของสิ่งที่

อางน้ัน เหตุผลจะตองเขากันไดกับเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ๆ และสามารถแสดงถึงสิ่งน้ัน ๆ ข้ึนมาไดอยางสอดคลอง

กับสิ่งที่กลาวอางมา 

     ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงสามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี  

1. ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงกรณีพยานบุคคล 

  การที่บุคคลใดจะกลาวอางถึงสิ่งใดน้ันไมใชของยาก ใคร ๆ ก็พูดได และอาจใหถอยคําได

โดยไมตองรูไมตองเห็นอะไรมาเลย เพียงแตไดรับคําบอกเลาจากบุคคลอื่นมาก็อาจใหถอยคําเชนน้ันได แตการที่บุคคล

ใดจะกลาวอางวาไดเห็นหรือรูมาและจําไดตามความเปนจริงน้ัน จะตองแสดงเหตุผลไดอยางถูกตองและเหตุผลน้ันสามารถ

สอดคลองเขากันไดกับเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงได  

  ดังน้ัน การกลาวอางถึงสิ่งใด ๆ  ของพยานบุคคลจะตองเปนสิ่งที่ตนน้ันเปนผูเห็นหรือไดยินมา

ดวยตนเอง จึงจะรับฟงเปนพยานหลักฐานได 

  ถาพยานรูเห็นมาจริงแลวจะตองแสดงเหตุผลไดอยางถูกตอง ถึงจะถูกซักถามกลับไป

กลับมาอยางไรก็ตาม ก็ตองตอบไดโดยถูกตอง จะผิดไปบางก็เพียงเล็กนอยที่เรียกวา “พลความ” ไมใชขอสําคัญ 

ความคลาดเคลื่อนในเหตุพลความน้ันเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมดาที่จะตองมีการคลาดเคลื่อนไปบาง แตถาหากบุคคล

จะจําไดโดยละเอียดตลอดจนพลความทุกอยางก็จําไดทั้งหมดไมมีอะไรเหลืออยูเลย กลับจะตองเรียกวาขัดกับ  

หลักเหตุผลหรือไมนาเชื่อเพราะเปนการขัดกับหลักกฎของเหตุผลธรรมดา เชน พยานใหการวา ไดเห็นผูตองหา 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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    ทั้งน้ี เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลวผูกระทําความผิด มักจะหาวิธีกลบเกลื่อนรองรอย

การกระทําความผิดดวยวิธีการตางๆ  อยางแยบยล  โดยพฤติการณของผูกระทําความผิดเหลานี้มักมีการขยาย

เครือขายเช่ือมโยงและดําเนินการประกอบอาชญากรรมทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีเครือขายเปนองคกร

อาชญากรรม  ยากตอการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจะนํามาดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 

กอใหเกิดปญหาในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจาพนักงาน เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นแลวอีกทั้งอาจจะเปน

การปองกันการกระทําความผิดหรือเปนการเฝาระวัง มิใหผูกระทําความผิดมีโอกาสที่จะกระทําความผิดเกิดข้ึนได หรือ

อาจทําไดยากข้ึน ดังน้ันการเฝาติดตามสืบสวนการกระทําของคนรายกอนความผิดเกิดขึ้นนี้ ซึ่งเปนกรณีที่เจาพนักงาน

ไดทําการสืบสวนการเฝาสังเกตการณ หรือการสะกดรอยติดตาม แผนการของคนรายกอนเกิดเหตุ หรืออาจจะเปน

การปลอมตัวเขาไปอยูรวมกันในเหตุการณการกระทําผิดดวยกันกับคนราย โดยเปนการเขาสะกดรอยติดตาม

แผนการการกระทําผิดของคนรายน้ันโดยตลอด หรือการใชวิธีการสืบสวนโดยใชสายลับ เขาไปปะปนรวมกระทํา

ความผิดกับคนราย และคอยใหขาวการเคลื่อนไหวของคนรายโดยตลอดเชนกัน ซึ่งจะทําใหเห็นพฤติการณของการ

กระทําความผิดเกิดข้ึน ถึงเทคนิควิธีการในการกระทําความผิดของคนรายไดอยางชัดเจน และอาจทําใหรูถึงเจตนา

รวมกันกระทําความผิดของจําเลยทั้งหมดได ซึ่งเปนไปตามหลักการคนหาความจริงของคดีไดเปนอยางดี โดย 

เจาพนักงานยอมสามารถทาํบันทึกและนําพยานหลักฐานเหลาน้ันมาประกอบคดี ซึ่งจะเปนพยานหลักฐานที่ดีและ

มีนํ้าหนักรับฟงไดมั่นคงมาก 

2) หลักเหตุผล (Principle of Rationality)  

   พนักงานสอบสวนตองคํานึงถึงความเปนเหตุเปนผลของพยานหลักฐานที่ไดมาดังกลาวนั้นดวยวาจะตอง

เปนพยานหลักฐานที่มีมูลความจริงหรือสามารถคนหาความจริงของคดีไดดวย  โดยตองนําพยานหลักฐานตางๆ มา

พิเคราะหถึงผลแหงรูปคดีวาพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายแลวนั้น  มีความสอดคลองเชื่อมโยง

และสมเหตุและผลตอกันมากนอยเพียงใด  โดยถึงแมพยานทุกปากจะใหการสอดคลองกันก็จริง ก็จะตองทําการ

ไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบทุกแงทุกมุมของการไดมาซึ่งพยานหลักฐาน ซึ่งตองพิจารณาความเปนไปไดและความนาเช่ือถือ

ของพยานหลักฐานน้ัน โดยตองพิเคราะหถึงเหตุผลประกอบดวยเสมอ  

   หลักเหตุผล หมายถึง ความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันของพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดมาโดยชอบดวย

กฎหมาย โดยยึดถึงเหตุผลและความเช่ือมโยงสอดคลองตองกันของพยานน้ันๆ ดวยวาจะเปนพยานหลักฐานที่มีมูลความ

จริง และสามารถรับฟงไดอยางแนนอน ซึ่งหลักเหตุผลดังกลาวน้ันตองนํามาเปนหลักในการพิเคราะหถึงความเปนเหตุ

เปนผลของพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดมาวาสามารถคนหาความจริงได โดยแมพยานทุกปากจะยืนยันสอดคลองตองกันก็

ตาม แตถาเปนการขัดกันตอเหตุผลอยูในตัว กรณีเชนนี้ก็ยอมไมอาจรับฟงได เชน พยานใหการวาเห็นคนรายใชปนยิง

ออกมาเมื่อผูเสียหายเขาไป แตปรากฏวาผูเสียหายมีบาดแผลที่ขางหลังแหงเดียว หรือพยานใหการวา เห็นจําเลยน่ังอยูที่

พื้นยิงผูตาย ซึ่งยืนอยูวิถีกระสุนตองแลนจากตํ่าไปหาสูง ถาบาดแผลของผูตายอยูในระดับแนวตรงเชนน้ียอมขัดตอหลัก

เหตุผล หรือพยานทุกปากใหการวาคนรายใชปนยาวจอยิงนาย  ก. ทางดานหลังขณะนอนตะแคงอยู เมื่อถูกยิงแลว 

นาย ก. ไดระบุวานาย ข. เปนคนยิงแลว นาย ก. ก็ถึงแกความตาย เชนน้ีเมื่อพิเคราะหดูตามหลักเหตุผลแลว จะเห็นได

วา นาย ก. ไมมีทางเห็นคนรายเลย เพราะคนรายเขามาจอยิงขางหลัง คําใหการของพยาน (เปนคําบอกกลาวของ 

 

 

ผูรูตัววาใกลจะถึงแกความตายรับฟงได) แตคําใหการของพยานเหลาน้ีก็ไมชอบดวยเหตุผล เปนการปรักปรําผูตองหา

มากกวาจึงรับฟงไมได  

   ในการที่พยานหลายคนเห็นเหตุการณในขณะเดียวกัน พยานคนหน่ึงใหการอยางหน่ึง อีกคนหน่ึงใหการ

อีกอยางหน่ึง ไมเหมือนกัน จึงเรียกวาเหตุผลขัดกันอยูในตัว ถาจะเช่ือคําใหการของพยานคนใดคนหน่ึง คําพยานอีกคน

หน่ึงก็เปนเท็จ ดังน้ันในทางคดีจึงไมควรเช่ือคําพยานทั้งสองน้ัน  

   นอกจากฝายใดฝายหนึ่งจะมีพยานหลักฐานอื่นใดมาประกอบใหสอดคลองตองกัน  ใหมีความเปนเหตุ

เปนผล ก็อาจทราบไดวาควรรับฟงพยานปากใดมากกวากันและพยานปากไหนเปนความเท็จ เพราะไมสอดคลองกับ

เหตุและผลอื่นของพยานน้ัน  

   หลักเหตุผล แบงออกไดเปน 3 กรณีดังตอไปน้ี  

1) เหตุผลธรรมดา (Normal Rationality)  

  เหตุผลธรรมดา (Normal Rationality) หมายถึง เหตุผลธรรมดาทั่ว ๆ ไป ซึ่งวิญูชนหรือบุคคลทั่วไป 

ยอมรูและเขาใจในสิ่งน้ันหรือเหตุผลน้ัน ๆ  ได โดยไมตองมีความรูหรือความชํานาญเปนพิเศษอยางใดก็รูหรือเขาใจในสิ่งน้ัน ๆ 

ได แยกออกไดเปน 3 ประการ คือ  

(1) ท่ีมาของสิ่งท่ีอาง  
     ที่มาของสิ่งที่อาง ไดแก ที่มาหรือความเปนมาของการไดพยานหลักฐานตาง ๆ น้ันมาน้ัน

จะตองเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไมขัดตอหลักกฎหมาย รวมทั้งมูลที่กอใหเกิดที่มาของสิ่งที่

อางน้ัน เหตุผลจะตองเขากันไดกับเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ๆ และสามารถแสดงถึงสิ่งน้ัน ๆ ข้ึนมาไดอยางสอดคลอง

กับสิ่งที่กลาวอางมา 

     ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงสามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี  

1. ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงกรณีพยานบุคคล 

  การที่บุคคลใดจะกลาวอางถึงสิ่งใดน้ันไมใชของยาก ใคร ๆ ก็พูดได และอาจใหถอยคําได

โดยไมตองรูไมตองเห็นอะไรมาเลย เพียงแตไดรับคําบอกเลาจากบุคคลอื่นมาก็อาจใหถอยคําเชนน้ันได แตการที่บุคคล

ใดจะกลาวอางวาไดเห็นหรือรูมาและจําไดตามความเปนจริงน้ัน จะตองแสดงเหตุผลไดอยางถูกตองและเหตุผลน้ันสามารถ

สอดคลองเขากันไดกับเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงได  

  ดังน้ัน การกลาวอางถึงสิ่งใด ๆ  ของพยานบุคคลจะตองเปนสิ่งที่ตนน้ันเปนผูเห็นหรือไดยินมา

ดวยตนเอง จึงจะรับฟงเปนพยานหลักฐานได 

  ถาพยานรูเห็นมาจริงแลวจะตองแสดงเหตุผลไดอยางถูกตอง ถึงจะถูกซักถามกลับไป

กลับมาอยางไรก็ตาม ก็ตองตอบไดโดยถูกตอง จะผิดไปบางก็เพียงเล็กนอยที่เรียกวา “พลความ” ไมใชขอสําคัญ 

ความคลาดเคลื่อนในเหตุพลความน้ันเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมดาที่จะตองมีการคลาดเคลื่อนไปบาง แตถาหากบุคคล

จะจําไดโดยละเอียดตลอดจนพลความทุกอยางก็จําไดทั้งหมดไมมีอะไรเหลืออยูเลย กลับจะตองเรียกวาขัดกับ  

หลักเหตุผลหรือไมนาเชื่อเพราะเปนการขัดกับหลักกฎของเหตุผลธรรมดา เชน พยานใหการวา ไดเห็นผูตองหา 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ซึ่งไมเคยรูจักมากอนว่ิงผานหนาไปจําไดวาเปนผูตองหาแนนอน เพราะเห็นความผิดปกติในรางกายของผูตองหาจนหมด

จดทุกอยาง เชน ตําหนิแผลเปนอยูที่ใดบาง มีไฝอยูที่ใดบาง หรือมีความพิการในรางกายอยูที่ใดบางจนหมดจดทุกอยาง 

เปนตน ซึ่ง เปนการผิดวิสัยธรรมดาของบุคคลที่จะเห็นและจําไดอยางนั้น เพราะผูตองหาวิ่งผานหนา พยานไปใน

ระยะเวลาไมถึง 2 นาที เปนการเหลือวิสัยที่จะมองเห็นไดทั้งหมดทุกอยาง จึงไมนาเช่ือวาใหการตามความเปนจริงเพราะ

ขัดตอหลักเหตุผล  

  อยางไรเปนขอสาํคัญ อยางไรเปนพลความน้ันตองพิจารณาดูวา สิ่งใดเปนรายละเอียดที่

คนธรรมดาจะตองพิจารณาโดยละเอียด จึงจะรูไดแสดงวาสิ่งนั้นเปนพลความ แตถาสิ่งใดเมื่อพิจารณาเพียงเล ็กนอยก็

จะทราบไดน้ันแสดงวาสิ่งน้ันเปนขอสาํคัญ เชน มีคนรายชิงทรัพย มีพยาน 2 ปาก ปากหนึ่งวาคนรายไวหนวดโพก

ศีรษะ สวนอีกปากหนึ่ง เบิกความวาคนรายไมไดไวหนวดและไมไดโพกศีรษะ อยางนี้เปนการแตกตางในขอสําคัญ 

(เพราะคนธรรมดาเมื่อมองไปที่บุคคลเมื่อมองไปที่บุคคลใดยอมเห็นไดทันทีวาบุคคลน้ันไวหนวดหรือโพกศีรษะหรือไม) 

แตถาพยานปากหน่ึงวาคนรายนุงกางเกงขายาวสีดา อีกปากหน่ึงวาสีเทา หรือพยานปากหน่ึงวาคนรายใสเสื้อสีขาว 

อีกปากหน่ึงวาเสื้อสีนวล อยางน้ีเรียกวา พลความ เพราะการแตกตางเชนน้ีเปนเพียงการแตกตาง.ในรายละเอียดซึ่งไมถือวา

เปนขอสําคัญ แตถาเปนการใหการแตกตางกันในขอสําคัญน้ัน อาจไมนาเช่ือถือได 

2. ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงกรณีพยานวัตถุ 

      การไดมาซึ ่งพยานวัตถุหรือที ่มาของพยานวัตถุนั้น  ตองไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

มิฉะน้ันศาลจะไมรับฟงวัตถุพยานน้ัน และก็จะไมเกิดประโยชนตอคดีแตอยางใด 

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 242 บัญญัติวา “ในระหวางสอบสวน 

ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาสิ่งของซึ่งเปนพยานวัตถุ ตองใหคูความหรือพยานตรวจดู  

      ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือการตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือ

พยานที่เกี่ยวของน้ัน” 

      ดังน้ัน การที่ไดมาซึ่งพยานวัตถุน้ันตองมีคูความหรือพยานรับรองถึงการไดมาดวยวาเปน

พยานวัตถุที่ถูกตองตามสภาพของพยานน้ันไมมีการแตงเติมหรือไดมาโดยมิชอบดวยประการอื่นใดก็สามารถรับฟง เปน

พยานได เชน ภาพถายที่เกิดเหตุรถชนกันเปนภาพจําลองวัตถุมีพยานเบิกความรับรองการถายภาพ ซึ่งเปนพยานได5 

      แตอยางไรก็ตาม การที่เจาพนักงานไดมาซึ่งพยานวัตถุโดยการสืบคนมาไดจากสถานที่

เกิดเหตุหรือจากสถานที่ใด ๆ ก็ตาม เจาพนักงานนั้นก็ตองบรรจุหีบหอและตีตราใหเรียบรอยดวย รวมทั้งใหทํา

เครื่องหมายไวเปนสําคัญ 

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 101 บัญญัติวา “สิ่งของซึ่งยึดไดในการคน

ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทาเครื่องหมายไวเปนสําคัญ” โดยอาจใหผูที่เปนพยานในการตรวจคนน้ันลงลายมือ

ช่ือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญเพื่อปองกันการสับเปลี่ยนสิ่งของที่ทําการตรวจคนได อีกทั้งบันทึกแหงการตรวจคนและ

บัญชีสิ่งของน้ัน ใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัวผูตองหา จําเลย ผูแทนหรือพยานฟงแลวแตกรณี แลวให

                                                
5 คําพิพากษาฎีกาที่ 143/2521 

 

 

ผูน้ันลงลายมือช่ือรับรองไว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 103 วรรคสอง) ซึ่งก็จะถือวาเปน

พยานหลักฐานที่ไดมาโดยชอบ เชน ของกลางจํานวนมากเปนช้ินสวนรถที่ตรวจคนไดจากที่รโหฐาน ซึ่งไดมีการตรวจสอบ

กันแลว และใหจําเลยรับรองไววาของกลางตาง ๆ น้ัน คนไดที่รโหฐานดังกลาว ซึ่งจําเลยก็ไดลงช่ือรับรองความถูกตองไว

ตามบัญชีของกลาง ของกลางอันเปนพยานวัตถุเหลาน้ีจึงใชยันจําเลยได6 

3. ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงกรณีพยานเอกสาร 

      การไดมาซึ่งพยานเอกสาร หรือที่มาของพยานเอกสารน้ันตองมีที่มาของพยานเอกสารน้ัน

ดวย มิใชพยานเอกสารที่สงเขามาอยูในสานวนคดีลอย  ๆ โดยไมไดมีการสืบพยานประกอบพยานเอกสารน้ันอาจไม

นาเช่ือถือ เพราะไมทราบถึงที่มาของพยานเอกสารน้ัน  

      กรณีเอกสารเอกชนที่ทาข้ึนแตฝายเดียว ยอมมนํ้ีาหนักนอยเพราะอาจทําข้ึนไดโดยฝายเดียว 

เพื่อสนับสนุนฝายตนโดยไมเปนความจริงก็เปนไปได ตางกับเอกสารที่ทําข้ึนสองฝายโดยลงลายมือช่ือรวมกัน จะมีนํ้าหนัก

มาก และนาเช่ือถือ เพราะถือวาทั้งสองฝายตางรับรองมาแลว  

      ถาเปนเอกสารเอกชนซึ่งบุคคลภายนอกทําข้ึนซึ่งไมมีผลประโยชนเกี่ยวของแตอยางใด และ

เปนเอกสารที่ทําเปนระบบในวิสัยทางการคาปกติ เชน เอกสารของธนาคารก็จะมีนํ้าหนักรับฟงไดและถาเปนเอกสารที่มี

ความเกาแกมีมานาน ก็จะมีนํ้าหนักใหรับฟงสนับสนุนคูความฝายใดฝายหนึ่งไดเชนกัน เพราะมิใชเปนเอกสารที่ทําขึ้น

ใหมเพ่ือจะสรางเอกสารอันเปนเท็จข้ึนมาเพ่ือประโยชนของฝายหน่ึงฝายใดได  

      อยางไรก็ตาม เอกสารที่มีการขูดลบ ขีดฆา หรือเขียนขอความแทรกในที่ตาง ๆ ของ

เอกสาร โดยไมมีคูความหรือพยานรับรอง หรือเอกสารที่เขียนดวยสีหมึกและลักษณะตัวอักษรที่แตกตางกัน อาจเปนที่

สงสัยวามีการปลอมแปลงหรือเพ่ิมเติมข้ึนมาภายหลังไดเชนกัน จึงอาจไมมีนํ้าหนักในการรับฟง  

      ถาเปนเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ ยอมมีนํ้าหนักนาเชื่อถือไดมากกวาเอกสาร

ทั่วไป วาเปนเอกสารที่มีการบันทึกไวตามความเปนจริง และถูกตอง  

(2) เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น 

     เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น ไดแก มูลเหตุที่บุคคลจะมารูมาเห็นไดน้ันจะตองมีเหตุผลของการมา

รูเห็นน้ัน ดวยวามารูมาเห็นไดเพราะอะไร เพราะตามธรรมดาบุคคลที่จะมารูเห็นจะตองมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดจึงจะ

ไปเห็นและรูเหตุการณน้ันได ซึ่งถาไมสามารถแสดงเหตุผลน้ันได หรือแสดงเหตุผลแลวไมมีเหตุผลเพียงพอของการที่

จะไปรูเห็นมาได ก็อาจจะถือไดวาไมไดไปรูเห็นมาจริง แตเปนการสรางหรือแตงเติมขอเท็จจริงข้ึนมาปรักปรําเขา เชน 

ไปธุระอยางใดอยางหน่ึงมาจึงไดไปพบเหตุการณน้ัน หรือบานอยูแถวน้ัน และขณะเห็นเหตุการณกําลังทําอะไรอยู เชน 

กําลังเดินอยูหรือกําลังรับประทานอาหารอยูที่ใด เปนตน แตถาหากเปนกรณีที่บุคคลที่มารูเห็นเหตุการณน้ันอางวาไดมา

พบเห็นโดยบังเอิญ ซึ่งไมไดมีกิจธุระแตอยางใด หรือไมมีความจาํเปนอันใดที่จะตองมาบริเวณน้ันทั้งสิ้น จึงไดมารูเห็นดังนี้ 

อาจถือไดวาไมมีเหตุผลเพียงพอของการที่จะไดมารูเห็น จึงเห็นไดวาบุคคลนั้นอาจไมไดไปรูเห็นมาจริง แตเปนการแตง
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ซึ่งไมเคยรูจักมากอนว่ิงผานหนาไปจําไดวาเปนผูตองหาแนนอน เพราะเห็นความผิดปกติในรางกายของผูตองหาจนหมด

จดทุกอยาง เชน ตําหนิแผลเปนอยูที่ใดบาง มีไฝอยูที่ใดบาง หรือมีความพิการในรางกายอยูที่ใดบางจนหมดจดทุกอยาง 

เปนตน ซึ่ง เปนการผิดวิสัยธรรมดาของบุคคลที่จะเห็นและจําไดอยางนั้น เพราะผูตองหาวิ่งผานหนา พยานไปใน

ระยะเวลาไมถึง 2 นาที เปนการเหลือวิสัยที่จะมองเห็นไดทั้งหมดทุกอยาง จึงไมนาเช่ือวาใหการตามความเปนจริงเพราะ

ขัดตอหลักเหตุผล  

  อยางไรเปนขอสาํคัญ อยางไรเปนพลความน้ันตองพิจารณาดูวา สิ่งใดเปนรายละเอียดที่

คนธรรมดาจะตองพิจารณาโดยละเอียด จึงจะรูไดแสดงวาสิ่งนั้นเปนพลความ แตถาสิ่งใดเมื่อพิจารณาเพียงเล ็กนอยก็

จะทราบไดน้ันแสดงวาสิ่งน้ันเปนขอสาํคัญ เชน มีคนรายชิงทรัพย มีพยาน 2 ปาก ปากหนึ่งวาคนรายไวหนวดโพก

ศีรษะ สวนอีกปากหนึ่ง เบิกความวาคนรายไมไดไวหนวดและไมไดโพกศีรษะ อยางนี้เปนการแตกตางในขอสําคัญ 

(เพราะคนธรรมดาเมื่อมองไปที่บุคคลเมื่อมองไปที่บุคคลใดยอมเห็นไดทันทีวาบุคคลน้ันไวหนวดหรือโพกศีรษะหรือไม) 

แตถาพยานปากหน่ึงวาคนรายนุงกางเกงขายาวสีดา อีกปากหน่ึงวาสีเทา หรือพยานปากหน่ึงวาคนรายใสเสื้อสีขาว 

อีกปากหน่ึงวาเสื้อสีนวล อยางน้ีเรียกวา พลความ เพราะการแตกตางเชนน้ีเปนเพียงการแตกตาง.ในรายละเอียดซึ่งไมถือวา

เปนขอสําคัญ แตถาเปนการใหการแตกตางกันในขอสําคัญน้ัน อาจไมนาเช่ือถือได 

2. ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงกรณีพยานวัตถุ 

      การไดมาซึ ่งพยานวัตถุหรือที ่มาของพยานวัตถุนั้น  ตองไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

มิฉะน้ันศาลจะไมรับฟงวัตถุพยานน้ัน และก็จะไมเกิดประโยชนตอคดีแตอยางใด 

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 242 บัญญัติวา “ในระหวางสอบสวน 

ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาสิ่งของซึ่งเปนพยานวัตถุ ตองใหคูความหรือพยานตรวจดู  

      ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือการตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือ

พยานที่เกี่ยวของน้ัน” 

      ดังน้ัน การที่ไดมาซึ่งพยานวัตถุน้ันตองมีคูความหรือพยานรับรองถึงการไดมาดวยวาเปน

พยานวัตถุที่ถูกตองตามสภาพของพยานน้ันไมมีการแตงเติมหรือไดมาโดยมิชอบดวยประการอื่นใดก็สามารถรับฟง เปน

พยานได เชน ภาพถายที่เกิดเหตุรถชนกันเปนภาพจําลองวัตถุมีพยานเบิกความรับรองการถายภาพ ซึ่งเปนพยานได5 

      แตอยางไรก็ตาม การที่เจาพนักงานไดมาซึ่งพยานวัตถุโดยการสืบคนมาไดจากสถานที่

เกิดเหตุหรือจากสถานที่ใด ๆ ก็ตาม เจาพนักงานนั้นก็ตองบรรจุหีบหอและตีตราใหเรียบรอยดวย รวมทั้งใหทํา

เครื่องหมายไวเปนสําคัญ 

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 101 บัญญัติวา “สิ่งของซึ่งยึดไดในการคน

ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทาเครื่องหมายไวเปนสําคัญ” โดยอาจใหผูที่เปนพยานในการตรวจคนน้ันลงลายมือ

ช่ือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญเพื่อปองกันการสับเปลี่ยนสิ่งของที่ทําการตรวจคนได อีกทั้งบันทึกแหงการตรวจคนและ

บัญชีสิ่งของน้ัน ใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัวผูตองหา จําเลย ผูแทนหรือพยานฟงแลวแตกรณี แลวให
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ผูน้ันลงลายมือช่ือรับรองไว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 103 วรรคสอง) ซึ่งก็จะถือวาเปน

พยานหลักฐานที่ไดมาโดยชอบ เชน ของกลางจํานวนมากเปนช้ินสวนรถที่ตรวจคนไดจากที่รโหฐาน ซึ่งไดมีการตรวจสอบ

กันแลว และใหจําเลยรับรองไววาของกลางตาง ๆ น้ัน คนไดที่รโหฐานดังกลาว ซึ่งจําเลยก็ไดลงช่ือรับรองความถูกตองไว

ตามบัญชีของกลาง ของกลางอันเปนพยานวัตถุเหลาน้ีจึงใชยันจําเลยได6 

3. ท่ีมาของสิ่งท่ีอางถึงกรณีพยานเอกสาร 

      การไดมาซึ่งพยานเอกสาร หรือที่มาของพยานเอกสารน้ันตองมีที่มาของพยานเอกสารน้ัน

ดวย มิใชพยานเอกสารที่สงเขามาอยูในสานวนคดีลอย  ๆ โดยไมไดมีการสืบพยานประกอบพยานเอกสารน้ันอาจไม

นาเช่ือถือ เพราะไมทราบถึงที่มาของพยานเอกสารน้ัน  

      กรณีเอกสารเอกชนที่ทาข้ึนแตฝายเดียว ยอมมนํ้ีาหนักนอยเพราะอาจทําข้ึนไดโดยฝายเดียว 

เพ่ือสนับสนุนฝายตนโดยไมเปนความจริงก็เปนไปได ตางกับเอกสารที่ทําข้ึนสองฝายโดยลงลายมือช่ือรวมกัน จะมีนํ้าหนัก

มาก และนาเช่ือถือ เพราะถือวาทั้งสองฝายตางรับรองมาแลว  

      ถาเปนเอกสารเอกชนซึ่งบุคคลภายนอกทําข้ึนซึ่งไมมีผลประโยชนเกี่ยวของแตอยางใด และ

เปนเอกสารที่ทําเปนระบบในวิสัยทางการคาปกติ เชน เอกสารของธนาคารก็จะมีนํ้าหนักรับฟงไดและถาเปนเอกสารที่มี

ความเกาแกมีมานาน ก็จะมีนํ้าหนักใหรับฟงสนับสนุนคูความฝายใดฝายหนึ่งไดเชนกัน เพราะมิใชเปนเอกสารที่ทําขึ้น

ใหมเพื่อจะสรางเอกสารอันเปนเท็จข้ึนมาเพื่อประโยชนของฝายหน่ึงฝายใดได  

      อยางไรก็ตาม เอกสารที่มีการขูดลบ ขีดฆา หรือเขียนขอความแทรกในที่ตาง ๆ ของ

เอกสาร โดยไมมีคูความหรือพยานรับรอง หรือเอกสารที่เขียนดวยสีหมึกและลักษณะตัวอักษรที่แตกตางกัน อาจเปนที่

สงสัยวามีการปลอมแปลงหรือเพิ่มเติมข้ึนมาภายหลังไดเชนกัน จึงอาจไมมีนํ้าหนักในการรับฟง  

      ถาเปนเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ ยอมมีนํ้าหนักนาเชื่อถือไดมากกวาเอกสาร

ทั่วไป วาเปนเอกสารที่มีการบันทึกไวตามความเปนจริง และถูกตอง  

(2) เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น 

     เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น ไดแก มูลเหตุที่บุคคลจะมารูมาเห็นไดน้ันจะตองมีเหตุผลของการมา

รูเห็นน้ัน ดวยวามารูมาเห็นไดเพราะอะไร เพราะตามธรรมดาบุคคลที่จะมารูเห็นจะตองมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดจึงจะ

ไปเห็นและรูเหตุการณน้ันได ซึ่งถาไมสามารถแสดงเหตุผลน้ันได หรือแสดงเหตุผลแลวไมมีเหตุผลเพียงพอของการที่

จะไปรูเห็นมาได ก็อาจจะถือไดวาไมไดไปรูเห็นมาจริง แตเปนการสรางหรือแตงเติมขอเท็จจริงข้ึนมาปรักปรําเขา เชน 

ไปธุระอยางใดอยางหน่ึงมาจึงไดไปพบเหตุการณน้ัน หรือบานอยูแถวน้ัน และขณะเห็นเหตุการณกําลังทําอะไรอยู เชน 

กําลังเดินอยูหรือกําลังรับประทานอาหารอยูที่ใด เปนตน แตถาหากเปนกรณีที่บุคคลที่มารูเห็นเหตุการณน้ันอางวาไดมา

พบเห็นโดยบังเอิญ ซึ่งไมไดมีกิจธุระแตอยางใด หรือไมมีความจาํเปนอันใดที่จะตองมาบริเวณน้ันทั้งสิ้น จึงไดมารูเห็นดังนี้ 

อาจถือไดวาไมมีเหตุผลเพียงพอของการที่จะไดมารูเห็น จึงเห็นไดวาบุคคลนั้นอาจไมไดไปรูเห็นมาจริง แตเปนการแตง
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เติมขอเท็จจริงข้ึนมาก็เปนไดซึ่งพนักงานสอบสวนก็อาจจะตองรับฟงถอยคําของบุคคลดังกลาวน้ีดวยความระมัดระวัง 

และทําการพิเคราะหวาคําพยานน้ันมีความนาเช่ือถือไดเพียงใดดวย  

(3)  สิ่งแวดลอมของสถานท่ีหรือสิ่งใกลเคียง 
     สิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ ่งใกลเคียง ไดแก สิ่งทั้งหลายที่มีอยูใกลชิดหรือใกลเคียงกับ

สถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่อางถึง โดยมีหลักอยูวา เมื่อเห็นเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงข้ึนแลว บริเวณใกลเคียงจะตองมี

สิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือหลายสิ่งอยูดวยเสมอไปในบริเวณน้ัน ๆ  

     ขอพิจารณาอีกอยางหนึ่ง  คือ บุคคลที่เห็นเหตุการณนั้นยอมจะตองเห็นสิ่งแวดลอมของ

สถานที่ใกลเคียงอื่น ๆ ดวยไมมากก็นอย สุดแตความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ แตถาบุคคลใดเห็นเหตุการณอยางใดแลว  

แตไมเห็นสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงอยางใดเลย  หรือตอบถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงได 

ไมถูกตองตามสภาพที่เปนจรงิดังน้ียอมถือวาขัดตอหลกัเหตุผลไมนาเช่ือถือ เชน พยานบางคนใหการไปตามคําสอนของบุคคล

อื่น โดยพยานมิไดรูเห็นเองจริง ๆ เมื่อถูกถามถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงโดยละเอียดมักจะตอบใหถูกตอง

ตรงกับความเปนจริงไมได ซึ่งเหตุผลน้ันก็แสดงไดวาพยานมิไดเห็นเหตุการณน้ันดวยตนเอง หรือแสดงวาพยานน้ันไมเคยไป

ยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่อางถึงน้ันเลย และการแสดงถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงของพยานน้ันจําตอง

ใชความระมัดระวังในการวินิจฉัยคําพยานใหมาก พยานบางคนแสดงถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงไดโดย

ละเอียดหมดจดผิดวิสัยธรรมดาของบุคคลที่จะจดจามาไดเชนน้ันบางสิ่งบางอยางไมนาจะจําก็จํามา ดังน้ีแสดงไปไดวาพยาน

ไมเห็นสิ่งที่อางถึง แตไดมีการซักซอมกันข้ึนในภายหลัง หรือสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงในสวนสําคัญซึ่งตาม

ธรรมดาควรจะไดเห็นแตกลับไมเห็นกลับไปเห็นในสิ่งที่ไมนาจะเห็น ซึ่งพยานอยางน้ีก็ไมนาเช่ือถือ เชน บริเวณสถานที่ เกิด

เหตุหรือสถานที่อางถึงมีสิ่งสําคัญที่ควรเห็นไดชัด อาทิ มีวัดอยูใกลที่เกิดเหตุกลบัไมเห็น แตเห็นเพียงตนไมใหญตนเดียวซึ่งอยู

ใกลกับศพผูตาย หรือถูกถามวาบานที่เกิดเหตุทาสีอะไร ตอบไมได แตหองที่เกิดเหตุทาสีอะไร กลับตอบได แสดงวาผิดตาม

วิสัยธรรมดาไมนาเช่ือวาจะมารูเห็นจริง 

2) เหตุผลทางวิทยาการ (Scientific Rationality)  

    เหตุผลทางวิทยาการ หมายถึง เหตุผลในหลักวิทยาการหรือวิทยาศาสตร ซึ่งบุคคลธรรมดาไม

สามารถใหความเห็นได จะใหเหตุผลหรือความเห็นไดก็เฉพาะผู มีความรู  ความชํานาญเปนชํานาญเปนพิเศษ 

(ผูชํานาญการพิเศษ) เปนผูใหความเห็นเทาน้ัน  

    เหตุผลทางวิทยาการน้ีถือวามีความสําคัญเปนอยางมากตอการวินิจฉัยคดี เพราะเปนการพิสูจนทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งถือวาสามารถใหความจริงไดอยางแนนอน จึงเห็นไดวาปจจุบันการพสิูจนทางวิทยาศาสตรไดเขามาทา

หนาที่ตุลาการช้ีขอเท็จจริงใหเปนอันยุติไดมากย่ิงข้ึน 

    การพิสูจนขอเท็จจริงในเหตุผลทางวิทยาการ หรือวิทยาศาสตรน้ีมีสิ่งที่จะตองพิสูจนอยูมากมายใน

หลายกรณีดวยกันจนอาจกลาวไดวาบรรดาคดีอาญาแทบทุกเรื่องยอมมีสิ่งที่สามารถทําการพิสูจนทางวิทยาศาสตรได เพราะ

โดยปกติในการกระทําผิดน้ัน ผูกระทําผิดน้ันยอมทิ้งรองรอยไวอยูเสมอ รองรอยน้ันจะเปนพยานหลักฐานสําคัญในการ

พิสูจนไดโดยตรงวาใครเปนคนราย และอาจเปนชองทางชวยในการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดตอมาดวย และถึงแมวาคดีจะ

ไมมีประจักษพยานก็ตามโดยอาจมีเพียงพยานเหตุผลทางวิทยาศาสตรศาลก็รับฟงลงโทษจําเลยได 

 

 

    การนําหลักวิทยาการมาชวยในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เชน การตรวจพิสูจนหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร การตรวจพิสูจนบาดแผลหรือศพทางนิติเวชและสามารถนํามาเปนพยานหลักฐานยืนยันความผิดหรือ

ความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาไดเปนอยางดี โดยสามารถใหขอเท็จจริงและเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุดได (Best Evidence) 

เพราะการพิสูจนทางวิทยาการน้ัน สามารถใหความเช่ือถือไดอยางแนนอน ซึ่งจะเห็นไดวาบางครั้งประจักษพยานเองก็ไมอาจ

เช่ือถือไดแนนอนนัก เพราะอาจเปนการใหการเพื่อชวยเหลือหรือปรักปรําผูถูกกลาวหาได ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึง

จําเปนตองนําเอาหลักเหตุผลทางวิทยาการมาชวยในการกลั่นกรองมูลคดี อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานของคดีไดมากที่สุด เชน ผลการตรวจจากเครื่องตรวจพิสูจนเอกสาร (Documenter) เกี่ยวกับการปลอมแปลง

เอกสารตาง ๆ ผลจากการตรวจโดยเครื่องตรวจพิสูจนลายพิมพสารพันธุกรรม (DNA) จากเลือด นํ้าลาย ปสสาวะ นํ้าอสุจิ 

รากผม หรือเน้ือเย่ือของบุคคลซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลไดอยางแนนอน หรือเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกและปลอกกระสุน 

(IBIS) ซึ่งผลการตรวจพสิูจนลกูกระสุนปนที่เก็บไดจากผูตายกับอาวุธปนของกลางวาเปนลูกกระสุนปนที่ยิงมาจากอาวุธปน

กระบอกเดียวกันหรือไม 

    ตัวอยางเชน มีคดีฆาคนตายซึ่งแมคดีน้ันมีประจักษพยานผูเห็นเหตุการณก็ตาม และผูตายถูกฆาตาย

ดวยอาวุธปน มีบาดแผลเปนรอยกระสุนที่รางกายของผูตายและมีพยานแวดลอมกรณี และชั้นจับกุมผูตองหาใหการรับ

สารภาพดวย ครั้นถึงช้ันพิจารณาของศาลใหการปฏิเสธ และประจักษพยานเองก็ใหการกลับคําในช้ันศาล ดังน้ีจะเห็นได

วาประจักษพยานซึ่งปกติแลวนาจะเปนพยานที่ดีที่สุดในคดีน้ีแตกลับไมเปน ซึ่งแทจริงแลวพยานวัตถุ คือ อาวุธปนที่ตรวจ

ยึดไดจากผูตองหาน้ันเปนพยานที่มีความสําคัญทีจ่ะสามารถตรวจพิสูจนโดยใชหลักทางวิทยาการ (พิสูจนหลักฐาน) นํามา

เปนพยานหลักฐานยืนยันความผิดหรือความบริสุทธ์ิไดเปนอยางดี ซึ่งถือวาเปนพยานที่ดีที่สุดในคดีน้ี เชนแมโจทกจะมี

ผูเสียหายเพียงปากเดียวเบิกความยืนยันวาจําเลยที่ 1 เปนคนราย แตในช้ันจับกุมและสอบสวนจําเลยที่ 1 ใหการรับ

สารภาพวาไดรวมกระทําความผิดดวย ทั้งไดนําช้ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพไวถึงสองครั้ง กับยังปรากฏดวยวาหลัง

เกิดเหตุแลว จําเลยที่ 1 ไดนําอาวุธปนลูกซองสั้นไปฝากบุคคลอื่นไว อาวุธปนกระบอกน้ีเมื่อนํามาพิสูจนเปรียบเทียบกับ

ปลอกกระสุนปนลูกซองที่พบใหที่เกิดเหตุ ปรากฏวาเปนปลอกกระสุนปนลูกซองที่ยิงมาจากอาวุธปนกระบอกดังกลาว 

พยานหลักฐานโจทกจึงประกอบกันมั่นคงฟงไดวาจําเลยที่ 1 ไดรวมกระทําความผิดดังโจทกฟอง7  

    อยางไรก็ตาม ถาหากพยานหลักฐานทางวิทยาการขัดแยงกับพยานบุคคล ดังน้ี พยานหลักฐานทาง

วิทยาการ (เหตุผลทางวิทยาการ) รับฟงไดมากกวา เชน พยานบุคคลของโจทกเบิกความวาจําเลยใชปนยิง แตตามรายงาน

ชันสูตรบาดแผลวาเปนรอยถูกกระสุนปนลูกซอง เมื่อพยานวัตถุขัดกับพยานบุคคล ตองถือวาพยานวัตถุเปนพยานที่รับฟง

ไดมากกวา8  

3) เหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological Rationality)  

    เหตุผลทางจิตวิทยา หมายถึง เหตุผลที่อาศัยความพินิจพิเคราะหทางจิตวิทยา ซึ่งตองมองถึงภาวะแหง

จิตใจของบุคคลเขามาชวยในการกลั่นกรองมูลคดีและช่ังนํ้าหนักคําพยาน 

                                                
7 คําพิพากษาฎีกาที่ 231/2530 
8 คําพิพากษาฎีกาที่ 1118/2479 
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เติมขอเท็จจริงข้ึนมาก็เปนไดซึ่งพนักงานสอบสวนก็อาจจะตองรับฟงถอยคําของบุคคลดังกลาวน้ีดวยความระมัดระวัง 

และทําการพิเคราะหวาคําพยานน้ันมีความนาเช่ือถือไดเพียงใดดวย  

(3)  สิ่งแวดลอมของสถานท่ีหรือสิ่งใกลเคียง 
     สิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ ่งใกลเคียง ไดแก สิ่งทั้งหลายที่มีอยูใกลชิดหรือใกลเคียงกับ

สถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่อางถึง โดยมีหลักอยูวา เมื่อเห็นเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงข้ึนแลว บริเวณใกลเคียงจะตองมี

สิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือหลายสิ่งอยูดวยเสมอไปในบริเวณน้ัน ๆ  

     ขอพิจารณาอีกอยางหนึ่ง  คือ บุคคลที่เห็นเหตุการณนั้นยอมจะตองเห็นสิ่งแวดลอมของ

สถานที่ใกลเคียงอื่น ๆ ดวยไมมากก็นอย สุดแตความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ แตถาบุคคลใดเห็นเหตุการณอยางใดแลว  

แตไมเห็นสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงอยางใดเลย  หรือตอบถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงได 

ไมถูกตองตามสภาพที่เปนจรงิดังน้ียอมถือวาขัดตอหลกัเหตุผลไมนาเช่ือถือ เชน พยานบางคนใหการไปตามคําสอนของบุคคล

อื่น โดยพยานมิไดรูเห็นเองจริง ๆ เมื่อถูกถามถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงโดยละเอียดมักจะตอบใหถูกตอง

ตรงกับความเปนจริงไมได ซึ่งเหตุผลน้ันก็แสดงไดวาพยานมิไดเห็นเหตุการณน้ันดวยตนเอง หรือแสดงวาพยานน้ันไมเคยไป

ยังสถานทีเ่กิดเหตุหรือสถานที่อางถึงน้ันเลย และการแสดงถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงของพยานน้ันจําตอง

ใชความระมัดระวังในการวินิจฉัยคําพยานใหมาก พยานบางคนแสดงถึงสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงไดโดย

ละเอียดหมดจดผิดวิสัยธรรมดาของบุคคลที่จะจดจามาไดเชนน้ันบางสิ่งบางอยางไมนาจะจําก็จํามา ดังน้ีแสดงไปไดวาพยาน

ไมเห็นสิ่งที่อางถึง แตไดมีการซักซอมกันข้ึนในภายหลัง หรือสิ่งแวดลอมของสถานที่หรือสิ่งใกลเคียงในสวนสําคัญซึ่งตาม

ธรรมดาควรจะไดเห็นแตกลับไมเห็นกลับไปเห็นในสิ่งที่ไมนาจะเห็น ซึ่งพยานอยางน้ีก็ไมนาเช่ือถือ เชน บริเวณสถานที่ เกิด

เหตุหรือสถานที่อางถึงมีสิ่งสําคัญที่ควรเห็นไดชัด อาทิ มีวัดอยูใกลที่เกิดเหตุกลบัไมเห็น แตเห็นเพียงตนไมใหญตนเดียวซึ่งอยู

ใกลกับศพผูตาย หรือถูกถามวาบานที่เกิดเหตุทาสีอะไร ตอบไมได แตหองที่เกิดเหตุทาสีอะไร กลับตอบได แสดงวาผิดตาม

วิสัยธรรมดาไมนาเช่ือวาจะมารูเห็นจริง 

2) เหตุผลทางวิทยาการ (Scientific Rationality)  

    เหตุผลทางวิทยาการ หมายถึง เหตุผลในหลักวิทยาการหรือวิทยาศาสตร ซึ่งบุคคลธรรมดาไม

สามารถใหความเห็นได จะใหเหตุผลหรือความเห็นไดก็เฉพาะผู มีความรู  ความชํานาญเปนชํานาญเปนพิเศษ 

(ผูชํานาญการพิเศษ) เปนผูใหความเห็นเทาน้ัน  

    เหตุผลทางวิทยาการน้ีถือวามีความสําคัญเปนอยางมากตอการวินิจฉัยคดี เพราะเปนการพิสูจนทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งถือวาสามารถใหความจริงไดอยางแนนอน จึงเห็นไดวาปจจุบันการพสิูจนทางวิทยาศาสตรไดเขามาทา

หนาที่ตุลาการช้ีขอเท็จจริงใหเปนอันยุติไดมากย่ิงข้ึน 

    การพิสูจนขอเท็จจริงในเหตุผลทางวิทยาการ หรือวิทยาศาสตรน้ีมีสิ่งที่จะตองพิสูจนอยูมากมายใน

หลายกรณีดวยกันจนอาจกลาวไดวาบรรดาคดีอาญาแทบทุกเรื่องยอมมีสิ่งที่สามารถทําการพิสูจนทางวิทยาศาสตรได เพราะ

โดยปกติในการกระทําผิดน้ัน ผูกระทําผิดน้ันยอมทิ้งรองรอยไวอยูเสมอ รองรอยน้ันจะเปนพยานหลักฐานสําคัญในการ

พิสูจนไดโดยตรงวาใครเปนคนราย และอาจเปนชองทางชวยในการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดตอมาดวย และถึงแมวาคดีจะ

ไมมีประจักษพยานก็ตามโดยอาจมีเพียงพยานเหตุผลทางวิทยาศาสตรศาลก็รับฟงลงโทษจําเลยได 

 

 

    การนําหลักวิทยาการมาชวยในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เชน การตรวจพิสูจนหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร การตรวจพิสูจนบาดแผลหรือศพทางนิติเวชและสามารถนํามาเปนพยานหลักฐานยืนยันความผิดหรือ

ความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาไดเปนอยางดี โดยสามารถใหขอเท็จจริงและเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุดได (Best Evidence) 

เพราะการพิสูจนทางวิทยาการน้ัน สามารถใหความเช่ือถือไดอยางแนนอน ซึ่งจะเห็นไดวาบางครั้งประจักษพยานเองก็ไมอาจ

เช่ือถือไดแนนอนนัก เพราะอาจเปนการใหการเพื่อชวยเหลือหรือปรักปรําผูถูกกลาวหาได ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึง

จําเปนตองนําเอาหลักเหตุผลทางวิทยาการมาชวยในการกลั่นกรองมูลคดี อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานของคดีไดมากที่สุด เชน ผลการตรวจจากเครื่องตรวจพิสูจนเอกสาร (Documenter) เกี่ยวกับการปลอมแปลง

เอกสารตาง ๆ ผลจากการตรวจโดยเครื่องตรวจพิสูจนลายพิมพสารพันธุกรรม (DNA) จากเลือด นํ้าลาย ปสสาวะ นํ้าอสุจิ 

รากผม หรือเน้ือเย่ือของบุคคลซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลไดอยางแนนอน หรือเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกและปลอกกระสุน 

(IBIS) ซึ่งผลการตรวจพสิูจนลกูกระสุนปนที่เก็บไดจากผูตายกับอาวุธปนของกลางวาเปนลูกกระสุนปนที่ยิงมาจากอาวุธปน

กระบอกเดียวกันหรือไม 

    ตัวอยางเชน มีคดีฆาคนตายซึ่งแมคดีน้ันมีประจักษพยานผูเห็นเหตุการณก็ตาม และผูตายถูกฆาตาย

ดวยอาวุธปน มีบาดแผลเปนรอยกระสุนที่รางกายของผูตายและมีพยานแวดลอมกรณี และชั้นจับกุมผูตองหาใหการรับ

สารภาพดวย ครั้นถึงช้ันพิจารณาของศาลใหการปฏิเสธ และประจักษพยานเองก็ใหการกลับคําในช้ันศาล ดังน้ีจะเห็นได

วาประจักษพยานซึ่งปกติแลวนาจะเปนพยานที่ดีที่สุดในคดีน้ีแตกลับไมเปน ซึ่งแทจริงแลวพยานวัตถุ คือ อาวุธปนที่ตรวจ

ยึดไดจากผูตองหาน้ันเปนพยานที่มีความสําคัญทีจ่ะสามารถตรวจพิสูจนโดยใชหลักทางวิทยาการ (พิสูจนหลักฐาน) นํามา

เปนพยานหลักฐานยืนยันความผิดหรือความบริสุทธ์ิไดเปนอยางดี ซึ่งถือวาเปนพยานที่ดีที่สุดในคดีน้ี เชนแมโจทกจะมี

ผูเสียหายเพียงปากเดียวเบิกความยืนยันวาจําเลยที่ 1 เปนคนราย แตในช้ันจับกุมและสอบสวนจําเลยที่ 1 ใหการรับ

สารภาพวาไดรวมกระทําความผิดดวย ทั้งไดนําช้ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพไวถึงสองครั้ง กับยังปรากฏดวยวาหลัง

เกิดเหตุแลว จําเลยที่ 1 ไดนําอาวุธปนลูกซองสั้นไปฝากบุคคลอื่นไว อาวุธปนกระบอกน้ีเมื่อนํามาพิสูจนเปรียบเทียบกับ

ปลอกกระสุนปนลูกซองที่พบใหที่เกิดเหตุ ปรากฏวาเปนปลอกกระสุนปนลูกซองที่ยิงมาจากอาวุธปนกระบอกดังกลาว 

พยานหลักฐานโจทกจึงประกอบกันมั่นคงฟงไดวาจําเลยที่ 1 ไดรวมกระทําความผิดดังโจทกฟอง7  

    อยางไรก็ตาม ถาหากพยานหลักฐานทางวิทยาการขัดแยงกับพยานบุคคล ดังน้ี พยานหลักฐานทาง

วิทยาการ (เหตุผลทางวิทยาการ) รับฟงไดมากกวา เชน พยานบุคคลของโจทกเบิกความวาจําเลยใชปนยิง แตตามรายงาน

ชันสูตรบาดแผลวาเปนรอยถูกกระสุนปนลูกซอง เมื่อพยานวัตถุขัดกับพยานบุคคล ตองถือวาพยานวัตถุเปนพยานที่รับฟง

ไดมากกวา8  

3) เหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological Rationality)  

    เหตุผลทางจิตวิทยา หมายถึง เหตุผลที่อาศัยความพินิจพิเคราะหทางจิตวิทยา ซึ่งตองมองถึงภาวะแหง

จิตใจของบุคคลเขามาชวยในการกลั่นกรองมูลคดีและช่ังนํ้าหนักคําพยาน 

                                                
7 คําพิพากษาฎีกาที่ 231/2530 
8 คําพิพากษาฎีกาที่ 1118/2479 
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    การพิเคราะหคําพยานเพือ่คนหาความจริงของมูลคดีใหเปนที่ยุติ และสามารถที่จะใหความเชื่อถือได

อยางแนนอนแลว นอกจากพนักงานสอบสวนจะอาศัยการพินิจพิเคราะหดวยเหตุผลธรรมดา และเหตุผลทางวิทยาการ

แลว เพื่อใหการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกิดประสิทธิภาพเปนอยางดีที่สุด พนักงานสอบสวนยังจะตองอาศัยเหตุผล

อีกอยางหน่ึงเปนหลักในการรับฟงขอเท็จจริงใหเปนอันยุติ คือ เหตุผลทางจิตวิทยาดวย เพราะเหตุวาไมวาจะเปนการ

พิเคราะหพยานดวย เหตุผลธรรมดาและเหตุผลทางวิทยา การมีความสอดคลองตองกันแลวก็ตาม แตก็อาจเปนไปไดวา

พยานหลักฐานตาง ๆ ที่ไดมาน้ันคูความฝายใดฝายหน่ึงอาจทําการตกแตงขอเท็จจริงข้ึนมา เพื่อสนับสนุนขอกลาวอางขอ

องตน ปรักปรําฝายใดฝายหน่ึง เพราะฉะน้ันเหตุผลทางจิตวิทยาจึงมีความสําคัญที่จะตองนํามาพิเคราะหประกอบในการรับ

ฟงพยานหลักฐานในขอเท็จจริงน้ัน ๆ ประกอบดวยเสมอ เพื่อจะทําใหการรับฟงและช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในชั้น

สอบสวนมีความละเอียดรอบคอบและใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝายไดเปนอยางดี และประการสําคัญจะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการสอบสวนรวมพยานหลักฐานไดตอไป 

    ดังน้ัน เหตุผลทางจิตวิทยา หมายถึง หลักในการคนหาความจริงในทางภาวะจิตใจของพยาน หรือความ

นาจะเปนของภาวะจิตใจในบุคคลที่เกี่ยวของในคดี อันเปนความนึกคิดในจิตใจและแสดงออกมาเปนผลของการกระทําตาม

ความประสงคภายใตแหงภาวะของจิตในขณะน้ัน ซึ่งจะทําใหเกิดผลของการกระทําและการแสดงออกที่มั่นคงตอความเปน

จริง หรือเกิดอากัปกิรยิาของการกระทําที่เปนพริุธ ถาหากวาใหการหรือเบกิความไมตรงตอความเปนจรงิหรอืไมสอดคลองกับ

หลักความนาจะเปนไปตามธรรมชาติของบุคคลน้ัน ซึ่งในหลักทางจิตวิทยาน้ันเปนการแสดงออกมาภายใตเหตุผลแหงภาวะ

จิตใจของบุคคล จึงอาจกลาวไดวาหลักเหตุผลทางจิตวิทยาน้ันสามารถนํามากลั่นกรองมูลคดีและช่ังนํ้าหนักคําพยานไดอยาง

มั่นคง ดังน้ันแมคําพยานน้ันจะสอดคลองในเหตุผลธรรมดา และไมขัดกับเหตุผลทางวิทยาการแลวก็ตาม แตสุดทายแลวความ

มั่นคงของคดีจะทาไดโดยปราศจากขอสงสัยอยางแทจริงน้ัน คําพยานควรจะถูกกลั่นกรองหลาย ๆ ช้ันและทุกทางที่สามารถ

จะทาได ฉะน้ัน เหตุผลทางจิตวิทยาจึงเปนทางหน่ึงซึ่งจะทําการกลั่นกรองมูลคดีไดเปนอยางดี จึงเปนการสมควรอยางย่ิง ที่

เจาพนักงานผูทําการสอบสวนจะตองพิเคราะหคําพยานโดยอาศัยเหตุผลทางจิตวิทยาดวย  

    เหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological Rationality) แบงออกไดหลายกรณี ดังตอไปน้ี  

    (1) ตองทราบความสัมพันธของพยานกับคูกรณี หรือความเกี่ยวของในทางคดีของคําพยานน้ัน 

ใหไดความชัดเจนเสียกอน  

    (2) ความเปนพิรุธในพฤติการณการณการกระทําของคูกรณี  

    (3) การบันทึกถอยคําดวยความรวดเร็ว  

    (4)  อากัปกิริยาของคําพยานในขณะใหการหรือเบิกความ  

    การนําเหตุผลทางจิตวิทยามาใชเปนประโยชนตอการช่ังนํ้าหนักคําพยาน ซึ่งจะทําใหการพินิจพิเคราะห

คําพยาน เพื่อกลั่นกรองมูลคดีดวยความรอบคอบมากย่ิงข้ึน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการคนหาขอความจรงิ

ของมูลคดีไดอยางแทจริง ซึ่งสิ่งสําคัญที่เจาพนักงานผูทําการสอบสวนพึงจะตองใชความพินิจพิเคราะหพยานโดยนําเหตุผล

ทางจิตวิทยามาชวยในการสอบสวนกลั่นกรองคดีอีกทางหน่ึงดวย เพื่อใหไดขอเท็จจริงของมูลคดีเปนยุติมีความเช่ือถือได

อยางแนนอน 

 

 

    จากที่กลาวมาแลวน้ัน สรุปไดวา บทบาทของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

น้ัน พนักงานสอบสวนจะตองกระทําดวยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม ดังตอไปน้ี  

     (1) พยานหลักฐานที่ไดมาดวยความชอบธรรมและโดยชอบดวยกฎหมาย 

    (2) ตองคํานึงวาพยานหลักฐานทุกชนิดที่ไดทําการรวบรวมมาน้ันมีความสําคัญเทากันหมดจะขาดอยาง

ใดอยางหน่ึงเสียมิไดเลย ถาเปนพยานหลักฐานที่ทําการรวบรวมไดโดยชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนพฤติเหตุแวดลอมกรณี 

หรือพยานบอกเลาก็ตาม 

    (3) ยึดหลักปฏิบัติในการคนหาความจริงของคดีและใชดุลพินิจในการรับฟง 

    (4) ตองพิเคราะหถึงหลักเหตุผลของการไดมาซึ่งพยานหลักฐานตาง ๆ น้ันวา มีความสอดคลอง

ตองกันกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ไดมาดวยหรือไม เพียงใดเพื่อจะไดทําการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในช้ันสอบสวน

ใหมีความถูกตองแทจริงของคดีเปนอยางดีที่สุด 

    (5) พนักงานสอบสวนจะตองวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังกลาวดวยความเปนกลาง โดยไมมี

อคติใด ๆ 

    โดยหลักแลว พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่มีคุณคาตอการ

พิสูจนขอเท็จจริงในคดีและมนํ้ีาหนักนาเช่ือถือตอการพิจารณาช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานของศาลใหมากที่สุด แตหากพยานที่ดีที่สุด 

(Best Evidence) น้ันหาไมไดก็ยอมจะแสวงหาพยานหลักฐานช้ันรองที่มนํ้ีาหนักและเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่จะช้ีใหเห็นวาจําเลยได

กระทําผิดหรือบริสุทธ์ิ นํามารวบรวมไวในสานวนได โดยถาพนักงานสอบสวนระลึกเสมอวา พยานที่ดีที่สุด คือ พยานที่

ไดมาจากการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาวแลว ถาสอบสวนรวบรวมไดมากเทาไรก็ยิ่งดี เพื่อผลในการ

พิจารณาช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยูประกอบเหตุผลเขาดวยกัน  อันจะทําใหเปนที่แนใจวาจําเลยเปน

ผูกระทําความผิดจริงหรือบริสุทธิ์ และจะเห็นไดวาไมมีบทบัญญัติกฎหมายหามมิใหศาลรับฟง คําใหการชั้นสอบสวน 

เปนขอประกอบการพิจารณาของศาลแตอยางใดและหากพยานหลักฐานช้ันสอบสวนมีนาหนักเหตุผล ศาลก็จะรับฟงยิ่ง

กวาคําเบิกความในช้ันพิจารณาของศาลเสียอีก และก็จะเปนการพิสูจนยืนยันความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยไดเป

นอยางดี9 

3. ความหมายและวัตถุประสงคของการสืบสวนและสอบสวน 

  1) ความหมายและวัตถุประสงคของการสืบสวน 

   ความหมายของการสืบสวน 

   การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ การ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน

เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 

 

                                                
9 จักรพงษ วิวัฒนวานิช. หลักและทฤษฎีการสอบสวน. กรุงเทพฯ : พิมพอักษร, 2550. หนา 1 - 257.  
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    การพิเคราะหคําพยานเพือ่คนหาความจริงของมูลคดีใหเปนที่ยุติ และสามารถที่จะใหความเชื่อถือได

อยางแนนอนแลว นอกจากพนักงานสอบสวนจะอาศัยการพินิจพิเคราะหดวยเหตุผลธรรมดา และเหตุผลทางวิทยาการ

แลว เพื่อใหการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกิดประสิทธิภาพเปนอยางดีที่สุด พนักงานสอบสวนยังจะตองอาศัยเหตุผล

อีกอยางหน่ึงเปนหลักในการรับฟงขอเท็จจริงใหเปนอันยุติ คือ เหตุผลทางจิตวิทยาดวย เพราะเหตุวาไมวาจะเปนการ

พิเคราะหพยานดวย เหตุผลธรรมดาและเหตุผลทางวิทยา การมีความสอดคลองตองกันแลวก็ตาม แตก็อาจเปนไปไดวา

พยานหลักฐานตาง ๆ ที่ไดมาน้ันคูความฝายใดฝายหน่ึงอาจทําการตกแตงขอเท็จจริงข้ึนมา เพื่อสนับสนุนขอกลาวอางขอ

องตน ปรักปรําฝายใดฝายหน่ึง เพราะฉะน้ันเหตุผลทางจิตวิทยาจึงมีความสําคัญที่จะตองนํามาพิเคราะหประกอบในการรับ

ฟงพยานหลักฐานในขอเท็จจริงน้ัน ๆ ประกอบดวยเสมอ เพื่อจะทําใหการรับฟงและช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในชั้น

สอบสวนมีความละเอียดรอบคอบและใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝายไดเปนอยางดี และประการสําคัญจะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการสอบสวนรวมพยานหลักฐานไดตอไป 

    ดังน้ัน เหตุผลทางจิตวิทยา หมายถึง หลักในการคนหาความจริงในทางภาวะจิตใจของพยาน หรือความ

นาจะเปนของภาวะจิตใจในบุคคลที่เกี่ยวของในคดี อันเปนความนึกคิดในจิตใจและแสดงออกมาเปนผลของการกระทําตาม

ความประสงคภายใตแหงภาวะของจิตในขณะน้ัน ซึ่งจะทําใหเกิดผลของการกระทําและการแสดงออกที่มั่นคงตอความเปน

จริง หรือเกิดอากัปกิรยิาของการกระทําที่เปนพริุธ ถาหากวาใหการหรือเบกิความไมตรงตอความเปนจรงิหรอืไมสอดคลองกับ

หลักความนาจะเปนไปตามธรรมชาติของบุคคลน้ัน ซึ่งในหลักทางจิตวิทยาน้ันเปนการแสดงออกมาภายใตเหตุผลแหงภาวะ

จิตใจของบุคคล จึงอาจกลาวไดวาหลักเหตุผลทางจิตวิทยาน้ันสามารถนํามากลั่นกรองมูลคดีและช่ังนํ้าหนักคําพยานไดอยาง

มั่นคง ดังน้ันแมคําพยานน้ันจะสอดคลองในเหตุผลธรรมดา และไมขัดกับเหตุผลทางวิทยาการแลวก็ตาม แตสุดทายแลวความ

มั่นคงของคดีจะทาไดโดยปราศจากขอสงสัยอยางแทจริงน้ัน คําพยานควรจะถูกกลั่นกรองหลาย ๆ ช้ันและทุกทางที่สามารถ

จะทาได ฉะน้ัน เหตุผลทางจิตวิทยาจึงเปนทางหน่ึงซึ่งจะทําการกลั่นกรองมูลคดีไดเปนอยางดี จึงเปนการสมควรอยางย่ิง ที่

เจาพนักงานผูทําการสอบสวนจะตองพิเคราะหคําพยานโดยอาศัยเหตุผลทางจิตวิทยาดวย  

    เหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological Rationality) แบงออกไดหลายกรณี ดังตอไปน้ี  

    (1) ตองทราบความสัมพันธของพยานกับคูกรณี หรือความเกี่ยวของในทางคดีของคําพยานน้ัน 

ใหไดความชัดเจนเสียกอน  

    (2) ความเปนพิรุธในพฤติการณการณการกระทําของคูกรณี  

    (3) การบันทึกถอยคําดวยความรวดเร็ว  

    (4)  อากัปกิริยาของคําพยานในขณะใหการหรือเบิกความ  

    การนําเหตุผลทางจิตวิทยามาใชเปนประโยชนตอการช่ังนํ้าหนักคําพยาน ซึ่งจะทําใหการพินิจพิเคราะห

คําพยาน เพื่อกลั่นกรองมูลคดีดวยความรอบคอบมากย่ิงข้ึน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการคนหาขอความจรงิ

ของมูลคดีไดอยางแทจริง ซึ่งสิ่งสําคัญที่เจาพนักงานผูทําการสอบสวนพึงจะตองใชความพินิจพิเคราะหพยานโดยนําเหตุผล

ทางจิตวิทยามาชวยในการสอบสวนกลั่นกรองคดีอีกทางหน่ึงดวย เพื่อใหไดขอเท็จจริงของมูลคดีเปนยุติมีความเช่ือถือได

อยางแนนอน 

 

 

    จากที่กลาวมาแลวน้ัน สรุปไดวา บทบาทของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

น้ัน พนักงานสอบสวนจะตองกระทําดวยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม ดังตอไปน้ี  

     (1) พยานหลักฐานที่ไดมาดวยความชอบธรรมและโดยชอบดวยกฎหมาย 

    (2) ตองคํานึงวาพยานหลักฐานทุกชนิดที่ไดทําการรวบรวมมาน้ันมีความสําคัญเทากันหมดจะขาดอยาง

ใดอยางหน่ึงเสียมิไดเลย ถาเปนพยานหลักฐานที่ทําการรวบรวมไดโดยชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนพฤติเหตุแวดลอมกรณี 

หรือพยานบอกเลาก็ตาม 

    (3) ยึดหลักปฏิบัติในการคนหาความจริงของคดีและใชดุลพินิจในการรับฟง 

    (4) ตองพิเคราะหถึงหลักเหตุผลของการไดมาซึ่งพยานหลักฐานตาง ๆ น้ันวา มีความสอดคลอง

ตองกันกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ไดมาดวยหรือไม เพียงใดเพื่อจะไดทําการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในช้ันสอบสวน

ใหมีความถูกตองแทจริงของคดีเปนอยางดีที่สุด 

    (5) พนักงานสอบสวนจะตองวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังกลาวดวยความเปนกลาง โดยไมมี

อคติใด ๆ 

    โดยหลักแลว พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่มีคุณคาตอการ

พิสูจนขอเท็จจริงในคดีและมนํ้ีาหนักนาเช่ือถือตอการพิจารณาช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานของศาลใหมากที่สุด แตหากพยานที่ดีที่สุด 

(Best Evidence) น้ันหาไมไดก็ยอมจะแสวงหาพยานหลักฐานช้ันรองที่มนํ้ีาหนักและเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่จะช้ีใหเห็นวาจําเลยได

กระทําผิดหรือบริสุทธ์ิ นํามารวบรวมไวในสานวนได โดยถาพนักงานสอบสวนระลึกเสมอวา พยานที่ดีที่สุด คือ พยานที่

ไดมาจากการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาวแลว ถาสอบสวนรวบรวมไดมากเทาไรก็ยิ่งดี เพื่อผลในการ

พิจารณาช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยูประกอบเหตุผลเขาดวยกัน  อันจะทําใหเปนที่แนใจวาจําเลยเปน

ผูกระทําความผิดจริงหรือบริสุทธิ์ และจะเห็นไดวาไมมีบทบัญญัติกฎหมายหามมิใหศาลรับฟง คําใหการชั้นสอบสวน 

เปนขอประกอบการพิจารณาของศาลแตอยางใดและหากพยานหลักฐานช้ันสอบสวนมีนาหนักเหตุผล ศาลก็จะรับฟงยิ่ง

กวาคําเบิกความในช้ันพิจารณาของศาลเสียอีก และก็จะเปนการพิสูจนยืนยันความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยไดเป

นอยางดี9 

3. ความหมายและวัตถุประสงคของการสืบสวนและสอบสวน 

  1) ความหมายและวัตถุประสงคของการสืบสวน 

   ความหมายของการสืบสวน 

   การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ การ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน

เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 
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   วัตถุประสงคของการสืบสวน 

   การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนมีวัตถุประสงค คือ 

การสืบสวนกอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เพื ่อผลประโยชนในการปองกันหรือเปนแนวทางสําหรับการ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ปจจัยเปนปญหาขอมูลสําคัญในการ

แสวงหาขอที่จริงและหลักฐาน สําหรับวางแนวทางในการปองกัน มิใหกระทําความผิดเกิดข้ึน ซึ่งการแสวงหาขอเท็จจริง  

และหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด มีวัตถุประสงคนี้ คือ การสืบสวนหลังจากมีการกระทําความผิด

เกิดข้ึน ซึ่งอาจแยกไดเปน 3 ประการ 

   (1) ในกรณีที่จับกุมตัวผูกระทําความผิดได การสืบสวนดังกลาวน้ีจะเปนการสืบสวนเพ่ือแสวงหาหลักฐาน

ตางๆ จากพยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยาน เพื่อนํามาพิสูจนความผิดของผูตองหาในข้ันการสอบสวน 

   (2) ในกรณีที่รูตัวผูกระทําความผิด แตยังจับตัวไมได การสืบสวนดังกลาวน้ีนอกจากจะเปนการสืบสวนเพ่ือ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดแหงความผิดแลว ยังตองการทําการสืบสวนเพื่อจับกุมผูกระทําความผิด 

   (3) ในกรณีที่ไมทราบตัวผูกระทําความผิด และยังไมทราบรายละเอียดแหงความผิด การสืบสวนในลักษณะ

น้ีจะตองทําการสืบสวนแสวงหาขอที่เท็จจริงและหลักฐานใหได รายละเอียดวาใครเปนผูกระทําความผิด (Who) กระทํา

ความผิดอะไร (What) และทําความผิดเมื่อใด (When) กระทําความผิดที่ไหน (Where) ทําไมจึงกระทําความผิด (Why) และ

กระทําความผิดอยางไร (How)  

   การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อวัตถุประสงคในการสืบสวนดังกลาวขางตนอาจไดจากบุคคลและ

สถานที่  

   ทั้งน้ี ผูมีหนาที่การสืบสวนควรรู สรุปได 3 ประการคือ 

   (1) ความรูทั่วไปในทองที่ซึ่งไดแกภูมิประเทศ สถานที่ สิ่งของตางๆตลอดจนบุคคลที่อยูในทองที่รับผิดชอบ 

และสามารถนํามาประมวลเปนขอเท็จจริงไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ 

   (2) ความรูเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม หรือบุคคลผูมีประพฤติกรรมโนมเอียงไปในทางผิดกฎหมาย เชน  

ผูที่เคยตองโทษ บุคคลติดยาเสพติดใหโทษ บุคคลที่ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง บุคคลประพฤติตนเปนอันธพาล ฯลฯ 

   (3) ความรูเกี่ยวกับแหลงขาวตางๆ อาทิเชน รานเสริมสวย รานตัดผม รานกาแฟ รานถายรูป ไนตคลับ และ

สถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ 

  2) ความหมายและวัตถุประสงคของการสอบสวน 

   ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการ

ดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับ

ความผิดที่กลาวหา เพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูถูกกระทํา ความผิดมาฟองลงโทษ  

ดังน้ัน “การสอบสวน” จึงมีข้ึนตอเมื่อเกิดความผิดอาญาแลว ตางกับ “การสืบสวน” ซึ่งอาจมีขึ้นกอนเกิดความผิดอาญา 

หรือเมื่อเกิดความผิดอาญาแลวก็ได 

 

 

   ความหมายของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) จําแนกไดเปน 2 

ประเภท คือ 

   (1) ลักษณะการกระทํา  

    การสอบสวนเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนอันเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานและการ

ดําเนินการอื่น ๆ อันเปนอํานาจหนาทีข่องพนักงานสอบสวน แยกพิจารณาได ดังน้ี 

    1. การรวบรวมพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเปนไปตามประมวล

กฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ซึ่งบัญญัติใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดที่สามารถจะทําได เพื่อ

ประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ  อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกูระทําผดิและพิสูจนใหเห็น

ความผิดหรือ ความบริสุทธ์ิของผูตองหา ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานน้ี พนักงานสอบสวนมีอํานาจ กระทําการอยางใดที่

กฎหมายใหอํานาจไวได เชน ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูน้ันยินยอมหรือตรวจตัวผูตองหา หรือคนเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไวเปน

ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําผิด เปนตน 

    2. การดําเนินการอื่น ๆ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนน้ัน นอกจากจะรวบรวมพยานหลักฐาน

โดยตรงแลว ยังอาจดําเนินการอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน ควบคุมผูตองหาและนําผูตองหาไปย่ืนคํารองขอใหศาลออกหมายขังไว

ระหวางการสอบสวน หรือวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว เปนตน 

   (2) วัตถุประสงคของการกระทํา  

    วัตถุประสงคของการกระทําการสอบสวนมีวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายพิจารณาความ

อาญา มาตรา 2 (11) ดังน้ี  

    1. เพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่จะกลาวหา  

    2. เพ่ือพิสูจนความจริงที่กลาวหา 

    3. เพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

4. กระบวนการสืบสอบและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  จากการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแนวคิดและทฤษฎี

ดังกลาวขางตน คณะทํางานตามโครงการศึกษา เรื่อง ความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม

คําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 167/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานตามโครงการศึกษา เรื่อง ความเช่ือมั่นตอการสอบสวน

คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ไดกําหนดกระบวนการสืบสวนและกระบวนการสืบสวน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใชในการศึกษาและสํารวจความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสืบสวนของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังน้ี 

1) กระบวนการสืบสวน 

 กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการศึกษาน้ี ประกอบดวย 

(1) การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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   วัตถุประสงคของการสืบสวน 

   การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนมีวัตถุประสงค คือ 

การสืบสวนกอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เพื ่อผลประโยชนในการปองกันหรือเปนแนวทางสําหรับการ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ปจจัยเปนปญหาขอมูลสําคัญในการ

แสวงหาขอที่จริงและหลักฐาน สําหรับวางแนวทางในการปองกัน มิใหกระทําความผิดเกิดข้ึน ซึ่งการแสวงหาขอเท็จจริง  

และหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด มีวัตถุประสงคนี้ คือ การสืบสวนหลังจากมีการกระทําความผิด

เกิดข้ึน ซึ่งอาจแยกไดเปน 3 ประการ 

   (1) ในกรณีที่จับกุมตัวผูกระทําความผิดได การสืบสวนดังกลาวน้ีจะเปนการสืบสวนเพื่อแสวงหาหลักฐาน

ตางๆ จากพยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยาน เพื่อนํามาพิสูจนความผิดของผูตองหาในข้ันการสอบสวน 

   (2) ในกรณีที่รูตัวผูกระทําความผิด แตยังจับตัวไมได การสืบสวนดังกลาวน้ีนอกจากจะเปนการสืบสวนเพ่ือ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดแหงความผิดแลว ยังตองการทําการสืบสวนเพื่อจับกุมผูกระทําความผิด 

   (3) ในกรณีที่ไมทราบตัวผูกระทําความผิด และยังไมทราบรายละเอียดแหงความผิด การสืบสวนในลักษณะ

น้ีจะตองทําการสืบสวนแสวงหาขอที่เท็จจริงและหลักฐานใหได รายละเอียดวาใครเปนผูกระทําความผิด (Who) กระทํา

ความผิดอะไร (What) และทําความผิดเมื่อใด (When) กระทําความผิดที่ไหน (Where) ทําไมจึงกระทําความผิด (Why) และ

กระทําความผิดอยางไร (How)  

   การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อวัตถุประสงคในการสืบสวนดังกลาวขางตนอาจไดจากบุคคลและ

สถานที่  

   ทั้งน้ี ผูมีหนาที่การสืบสวนควรรู สรุปได 3 ประการคือ 

   (1) ความรูทั่วไปในทองที่ซึ่งไดแกภูมิประเทศ สถานที่ สิ่งของตางๆตลอดจนบุคคลที่อยูในทองที่รับผิดชอบ 

และสามารถนํามาประมวลเปนขอเท็จจริงไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ 

   (2) ความรูเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม หรือบุคคลผูมีประพฤติกรรมโนมเอียงไปในทางผิดกฎหมาย เชน  

ผูที่เคยตองโทษ บุคคลติดยาเสพติดใหโทษ บุคคลที่ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง บุคคลประพฤติตนเปนอันธพาล ฯลฯ 

   (3) ความรูเกี่ยวกับแหลงขาวตางๆ อาทิเชน รานเสริมสวย รานตัดผม รานกาแฟ รานถายรูป ไนตคลับ และ

สถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ 

  2) ความหมายและวัตถุประสงคของการสอบสวน 

   ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการ

ดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับ

ความผิดที่กลาวหา เพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูถูกกระทํา ความผิดมาฟองลงโทษ  

ดังน้ัน “การสอบสวน” จึงมีข้ึนตอเมื่อเกิดความผิดอาญาแลว ตางกับ “การสืบสวน” ซึ่งอาจมีขึ้นกอนเกิดความผิดอาญา 

หรือเมื่อเกิดความผิดอาญาแลวก็ได 

 

 

   ความหมายของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) จําแนกไดเปน 2 

ประเภท คือ 

   (1) ลักษณะการกระทํา  

    การสอบสวนเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนอันเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานและการ

ดําเนินการอื่น ๆ อันเปนอํานาจหนาทีข่องพนักงานสอบสวน แยกพิจารณาได ดังน้ี 

    1. การรวบรวมพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเปนไปตามประมวล

กฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ซึ่งบัญญัติใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดที่สามารถจะทําได เพื่อ

ประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ  อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกูระทําผดิและพิสูจนใหเห็น

ความผิดหรือ ความบริสุทธ์ิของผูตองหา ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานน้ี พนักงานสอบสวนมีอํานาจ กระทําการอยางใดที่

กฎหมายใหอํานาจไวได เชน ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูน้ันยินยอมหรือตรวจตัวผูตองหา หรือคนเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไวเปน

ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําผิด เปนตน 

    2. การดําเนินการอื่น ๆ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนน้ัน นอกจากจะรวบรวมพยานหลักฐาน

โดยตรงแลว ยังอาจดําเนินการอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน ควบคุมผูตองหาและนําผูตองหาไปย่ืนคํารองขอใหศาลออกหมายขังไว

ระหวางการสอบสวน หรือวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว เปนตน 

   (2) วัตถุประสงคของการกระทํา  

    วัตถุประสงคของการกระทําการสอบสวนมีวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายพิจารณาความ

อาญา มาตรา 2 (11) ดังน้ี  

    1. เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่จะกลาวหา  

    2. เพื่อพิสูจนความจริงที่กลาวหา 

    3. เพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

4. กระบวนการสืบสอบและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  จากการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแนวคิดและทฤษฎี

ดังกลาวขางตน คณะทํางานตามโครงการศึกษา เรื่อง ความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม

คําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 167/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานตามโครงการศึกษา เรื่อง ความเช่ือมั่นตอการสอบสวน

คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ไดกําหนดกระบวนการสืบสวนและกระบวนการสืบสวน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใชในการศึกษาและสํารวจความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสืบสวนของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังน้ี 

1) กระบวนการสืบสวน 

 กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการศึกษาน้ี ประกอบดวย 

(1) การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา 
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(2) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาให

ถอยคําหรือมอบเอกสารรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน 

(3) การบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของ 

(4) การประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

(5) การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการสบืสวน 

(6) การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

2) กระบวนการสอบสวน 

    กระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการศึกษาน้ี ประกอบดวย 

(1) การรับเปนคดีพิเศษ 

(2) การสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน 

(3) การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน 

(4) การบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน 

(5) การมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึง่เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญเปน

ที่ปรึกษาคดีพิเศษ 

(6) การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน  

(7) การดําเนินการเกี่ยวกับผูตองหา เชน การออกหมายจับ การขัง และการปลอยช่ัวคราว เปนตน 

(8) การดําเนินการสอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(9) การคุมครองพยานในคดีอาญาที่เปนคดีพิเศษและที่มีการรองขอใหดําเนินการ 

(10) การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวน 

(11) การสงสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามกฎหมาย 

(12) การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

   ทั้งน้ี กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวน้ัน ผูศึกษาไดนําไปใชในการกําหนด

กรอบการศึกษาวิจัย และจัดทําแบบสํารวจ ตลอดจนวิเคราะหผลการศึกษา 

5. องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสอบสวน 

  ในข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญา มบีุคคลหลายฝายจากหลายองคกรเขามาเกี่ยวของมากมาย เชน ในคดีชิงทรัพย

เรื่องหน่ึง เมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน บุคคลผูเกี่ยวของฝายตางๆ จะเขามามีสวนรวมเริ่มต้ังแตผูเสียหายแจงความรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวน เจาพนักงานตํารวจ ติดตามจับบักมุผูตองหามาได สงฝากขังตอศาล เจาพนักงานราชทัณฑรับไปดูแลตอใน

ระหวางการสอบสวน เจาหนาที่พิสูจนหลักฐานและแพทยนิติเวชตองทําการตรวจพิสูจนอาวุธและรองรอยบาดแผล  

 

 

ถาผูตองหาเปนเด็ก นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ตองเขามารวมสอบปากคําดวย เปนตน ในคดีอาญาโดยทั่วไปมี

ผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

1) พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) หมายถึง เจาพนักงานซึ่ง

กฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน บุคคลซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมีอํานาจในการ

สอบสวนได คือ เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน ซึ่งประมวลกฎหมายพิจารณาความ

อาญา มาตรา 18 และ 20 ไดกําหนดตัวบุคคลดังกลาวไว แยกไดเปน  

(1) คดีความผิดเกิดในกรุงเทพมหานคร ไดแก บุคคลที่ระบุไวในมาตรา 18 วรรคสอง คือ ขาราชการตํารวจ

ซึ่งมียศต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป  

(2) คดีความผิดเกิดในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ไดแก บุคคลที่ระบุไวในมาตรา 18 วรรคแรก คือ 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือ

เทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป   

(3) คดีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร ไดแก บุคคลที่ระบุไวในมาตรา 20 คือ (1) อัยการสูงสุดหรือ 

ผูรักษาการแทน (2) พนักงานสอบสวนที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน (3) พนักงานสอบสวน 

ซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ (4) พนักงานสอบสวน ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรองฟองใหทํา

โทษผูตองหา ในกรณี (3) และ (4) อํานาจสอบสวนเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีจําเปนในระหวางรอคําสั่งจากอัยการสูงสุดหรือ 

ผูรักษาการแทนเทาน้ัน 

2) เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) หมายถึง 

เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษา ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัสดี เจาพนักงานกรม

สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการ

จับกุมปราบปรามผูกูระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม 

3) ผูเสียหาย ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหาย เน่ืองจาก

การกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6 

4)  ผูตองหา ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2(2) หมายถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทํา

ความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล 

 5) ผูกลาวหา คําวา ผูกลาวหาไมไดมีบัญญัตินิยามไวในกฎหมายโดยตรง แตเปนคําที่นิยมใชกันในแวดวงของ

ตํารวจ หมายถึง ผูที่เปนคูความกับผูตองหาในคดีที่สอบสวน ผูกลาวหาวามี 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก บุคคลที่เปน

ผูเสียหายในคดีน้ัน ประเภทที่สอง ไดแก เจาหนาที่ของรัฐในคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย เจาพนักงานของรัฐจึงเปนผูกลาวหา

เสียเอง เพื่อเปดคดีทําการสอบสวน และมีใชเรื่อยมาจนเปนคําที่ยอมรับกันในกระบวนการยุติธรรม 

 6) พนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2(5) หมายถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟอง

ผูตองหาตอศาล และเปนตัวแทนของฝายผูเสียหายดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาล บางครั้งก็เปนตัวแทนฝายจําเลย  



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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(2) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาให

ถอยคําหรือมอบเอกสารรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน 

(3) การบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของ 

(4) การประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

(5) การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการสบืสวน 

(6) การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

2) กระบวนการสอบสวน 

    กระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการศึกษาน้ี ประกอบดวย 

(1) การรับเปนคดีพิเศษ 

(2) การสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน 

(3) การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน 

(4) การบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน 

(5) การมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึง่เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญเปน

ที่ปรึกษาคดีพิเศษ 

(6) การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน  

(7) การดําเนินการเกี่ยวกับผูตองหา เชน การออกหมายจับ การขัง และการปลอยช่ัวคราว เปนตน 

(8) การดําเนินการสอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(9) การคุมครองพยานในคดีอาญาที่เปนคดีพิเศษและที่มีการรองขอใหดําเนินการ 

(10) การพิจารณาทําความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวน 

(11) การสงสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามกฎหมาย 

(12) การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

   ทั้งน้ี กระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวน้ัน ผูศึกษาไดนําไปใชในการกําหนด

กรอบการศึกษาวิจัย และจัดทําแบบสํารวจ ตลอดจนวิเคราะหผลการศึกษา 

5. องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสอบสวน 

  ในข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญา มบีุคคลหลายฝายจากหลายองคกรเขามาเกี่ยวของมากมาย เชน ในคดีชิงทรัพย

เรื่องหน่ึง เมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน บุคคลผูเกี่ยวของฝายตางๆ จะเขามามีสวนรวมเริ่มต้ังแตผูเสียหายแจงความรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวน เจาพนักงานตํารวจ ติดตามจับบักมุผูตองหามาได สงฝากขังตอศาล เจาพนักงานราชทัณฑรับไปดูแลตอใน

ระหวางการสอบสวน เจาหนาที่ พิสูจนหลักฐานและแพทยนิติเวชตองทําการตรวจพิสูจนอาวุธและรองรอยบาดแผล  

 

 

ถาผูตองหาเปนเด็ก นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ตองเขามารวมสอบปากคําดวย เปนตน ในคดีอาญาโดยทั่วไปมี

ผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

1) พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) หมายถึง เจาพนักงานซึ่ง

กฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน บุคคลซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมีอํานาจในการ

สอบสวนได คือ เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน ซึ่งประมวลกฎหมายพิจารณาความ

อาญา มาตรา 18 และ 20 ไดกําหนดตัวบุคคลดังกลาวไว แยกไดเปน  

(1) คดีความผิดเกิดในกรุงเทพมหานคร ไดแก บุคคลที่ระบุไวในมาตรา 18 วรรคสอง คือ ขาราชการตํารวจ

ซึ่งมียศต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป  

(2) คดีความผิดเกิดในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ไดแก บุคคลที่ระบุไวในมาตรา 18 วรรคแรก คือ 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือ

เทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป   

(3) คดีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร ไดแก บุคคลที่ระบุไวในมาตรา 20 คือ (1) อัยการสูงสุดหรือ 

ผูรักษาการแทน (2) พนักงานสอบสวนที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน (3) พนักงานสอบสวน 

ซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ (4) พนักงานสอบสวน ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรองฟองใหทํา

โทษผูตองหา ในกรณี (3) และ (4) อํานาจสอบสวนเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีจําเปนในระหวางรอคําสั่งจากอัยการสูงสุดหรือ 

ผูรักษาการแทนเทาน้ัน 

2) เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) หมายถึง 

เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษา ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัสดี เจาพนักงานกรม

สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการ

จับกุมปราบปรามผูกูระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม 

3) ผูเสียหาย ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหาย เน่ืองจาก

การกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6 

4)  ผูตองหา ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2(2) หมายถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทํา

ความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล 

 5) ผูกลาวหา คําวา ผูกลาวหาไมไดมีบัญญัตินิยามไวในกฎหมายโดยตรง แตเปนคําที่นิยมใชกันในแวดวงของ

ตํารวจ หมายถึง ผูที่เปนคูความกับผูตองหาในคดีที่สอบสวน ผูกลาวหาวามี 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก บุคคลที่เปน

ผูเสียหายในคดีน้ัน ประเภทที่สอง ไดแก เจาหนาที่ของรัฐในคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย เจาพนักงานของรัฐจึงเปนผูกลาวหา

เสียเอง เพื่อเปดคดีทําการสอบสวน และมีใชเรื่อยมาจนเปนคําที่ยอมรับกันในกระบวนการยุติธรรม 

 6) พนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2(5) หมายถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟอง

ผูตองหาตอศาล และเปนตัวแทนของฝายผูเสียหายดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาล บางครั้งก็เปนตัวแทนฝายจําเลย  
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ในกรณีที่รัฐหรือเจาหนาทีร่ัฐตกเปนผูตองหาเสยีเอง ทั้งน้ี จะเปนขาราชการในสํานักงานอัยการสงูสุด หรือเจาพนักงานอื่นผูมี

อํานาจเชนน้ันก็ได 

 7) ศาล ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สามารถแบงประเภทศาลเพื่อใหงายตอ

การทําความเขาใจได ดังน้ี  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอีํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทีผู่ตองหา เปนเด็กและเยาวชน อายุต้ังแต 10 

ป และไมเกิน 18 ป  

  ศาลแขวง มอีํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปหรือปรับไมเกนิหกหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

  ศาลอาญาและศาลจังหวัด มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีระวางโทษจาํคุก เกินสามป หรือปรับเกินหกหมืน่

บาท อยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางก็ได ซึ่งเปนคดีที่มีโทษสูงกวาอํานาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได 

  ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เปนศาลสูงซึ ่งพิจารณาคดีที ่ส ง ขึ้นมาจากศาลชั้นตน เพื ่อใหผู พิพากษา 

ผูพิพากษาศาลสูง ซึ่งมีประสบการณสงูกวาไดทําการทบทวนอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกนัความยุติธรรมอยางแทจรงิ 

  ศาลทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีที่ผูตองหาเปนทหาร ยกเวนกรณีที่ทหาร กระทําผิดรวมกับพลเรือน 

ใหสงฟองที่ศาลพลเรือน หรือพิจารณาคดีที่อยูในอํานาจศาลทหาร ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวในชวงเวลาพิเศษ หรือใน

พื้นที่พิเศษที่ประกาศใชเทาน้ัน เชน ในกรณีสงคราม เปนตน 

 8) หนวยงานชวยทางวิชาการอื่น เชน หนวยแพทยนิติเวช ทําหนาที่ตรวจ พิสูจนบาดแผลหรือศพในทางนิติเวช

ศาสตร หนวยงานดานพิสูจนหลักฐาน ตรวจหลักฐาน ทางเคมี ฟสิกส เชน ตรวจพิสูจนพิษ วิถีกระสุนปน ลายมือช่ือใน

เอกสาร รหัสพันธุกรรม บุคคล นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหชวยในการสอบปากคําเด็ก เปนตน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจหรือการวิจัยเ ชิงปริมาณ ผู ศึกษากําหนดระเบียบวิธีการศึกษา  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการศกึษา 

  1.1 การกําหนดกลุมประชากร  

   การศึกษาครั้งน้ี กําหนดกลุมประชากรซึง่เปนผูรับบรกิาร และผูมสีวนไดสวนเสยี ตามประกาศกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เรือ่ง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 ประกอบดวย 

   (1) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรองทุกข/กลาวโทษ หนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและ

ตางประเทศ) ผูตองหา พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) / สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากร

ในสังกัดกรม  

   (2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ  

  1.2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  

   สําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนไปตามตารางกําหนดกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ TARO 

YAMANE10 ซึ่งกําหนดวา ประชากรเกิน 100,000 คน ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยมี

สูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) ดังน้ี 
 

 

Ne21
Nn


  

เมื่อ  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

       N = จํานวนประชากร 

       e = คาความคลาดเคลื่อน 

โดย  e อยูที ่5% 

   ปจจุบัน (ธันวาคม 2555) ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 64,456,695 คน11 ซึ่งตองใชกลุมตัวอยางสําหรับ

การสํารวจจํานวนไมนอยกวา 400 คน  

                                                
10 ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ. การใช SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล. ปรับปรุงครั้งที่ 5. พฤศจิกายน 2548. 274 หนา. อัดสําเนา. 

(อัดสําเนาครั้งแรก เดือนสิงหาคม 2541. 238 หนา ; ปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2542. 257 หนา ; ปรับปรุงครั้งที่ 3 กันยายน 

2543. 315 หนา ; ปรับปรุงครั้งที่ 4 สิงหาคม 2544. 352 หนา) 
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ในกรณีที่รัฐหรือเจาหนาทีร่ัฐตกเปนผูตองหาเสยีเอง ทั้งน้ี จะเปนขาราชการในสํานักงานอัยการสงูสุด หรือเจาพนักงานอื่นผูมี

อํานาจเชนน้ันก็ได 

 7) ศาล ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สามารถแบงประเภทศาลเพื่อใหงายตอ

การทําความเขาใจได ดังน้ี  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอีํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ผูตองหา เปนเด็กและเยาวชน อายุต้ังแต 10 

ป และไมเกิน 18 ป  

  ศาลแขวง มอีํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปหรือปรับไมเกนิหกหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

  ศาลอาญาและศาลจังหวัด มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีระวางโทษจาํคุก เกินสามป หรือปรับเกินหกหมืน่

บาท อยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางก็ได ซึ่งเปนคดีที่มีโทษสูงกวาอํานาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได 

  ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เปนศาลสูงซึ ่งพิจารณาคดีที ่ส ง ขึ้นมาจากศาลชั้นตน เพื ่อใหผู พิพากษา 

ผูพิพากษาศาลสูง ซึ่งมีประสบการณสงูกวาไดทําการทบทวนอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันความยุติธรรมอยางแทจรงิ 

  ศาลทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีที่ผูตองหาเปนทหาร ยกเวนกรณีที่ทหาร กระทําผิดรวมกับพลเรือน 

ใหสงฟองที่ศาลพลเรือน หรือพิจารณาคดีที่อยูในอํานาจศาลทหาร ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวในชวงเวลาพิเศษ หรือใน

พื้นที่พิเศษที่ประกาศใชเทาน้ัน เชน ในกรณีสงคราม เปนตน 

 8) หนวยงานชวยทางวิชาการอื่น เชน หนวยแพทยนิติเวช ทําหนาที่ตรวจ พิสูจนบาดแผลหรือศพในทางนิติเวช

ศาสตร หนวยงานดานพิสูจนหลักฐาน ตรวจหลักฐาน ทางเคมี ฟสิกส เชน ตรวจพิสูจนพิษ วิถีกระสุนปน ลายมือช่ือใน

เอกสาร รหัสพันธุกรรม บุคคล นักจิตวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะหชวยในการสอบปากคําเด็ก เปนตน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจหรือการวิจัยเ ชิงปริมาณ ผู ศึกษากําหนดระเบียบวิธีการศึกษา  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการศกึษา 

  1.1 การกําหนดกลุมประชากร  

   การศึกษาครั้งน้ี กําหนดกลุมประชากรซึง่เปนผูรับบรกิาร และผูมสีวนไดสวนเสยี ตามประกาศกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เรือ่ง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 ประกอบดวย 

   (1) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรองทุกข/กลาวโทษ หนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและ

ตางประเทศ) ผูตองหา พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) / สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากร

ในสังกัดกรม  

   (2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ  

  1.2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  

   สําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนไปตามตารางกําหนดกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ TARO 

YAMANE10 ซึ่งกําหนดวา ประชากรเกิน 100,000 คน ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยมี

สูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) ดังน้ี 
 

 

Ne21
Nn


  

เมื่อ  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

       N = จํานวนประชากร 

       e = คาความคลาดเคลื่อน 

โดย  e อยูที ่5% 

   ปจจุบัน (ธันวาคม 2555) ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 64,456,695 คน11 ซึ่งตองใชกลุมตัวอยางสําหรับ

การสํารวจจํานวนไมนอยกวา 400 คน  

                                                
10 ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ. การใช SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล. ปรับปรุงครั้งที่ 5. พฤศจิกายน 2548. 274 หนา. อัดสําเนา. 

(อัดสําเนาครั้งแรก เดือนสิงหาคม 2541. 238 หนา ; ปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2542. 257 หนา ; ปรับปรุงครั้งที่ 3 กันยายน 

2543. 315 หนา ; ปรับปรุงครั้งที่ 4 สิงหาคม 2544. 352 หนา) 
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2. การสุมตัวอยาง 

  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงกลุมประชากรเปน  

2 กลุม โดยกําหนดใหเก็บรวมรวบขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 จํานวนไมนอยกวา 400 คน  

3. การเกบ็รวบรวมแบบสํารวจและจํานวนแบบสํารวจที่ไดรบัคนื 

  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมแบบสํารวจ ซึ่งไดรับแบบสํารวจคืนในจํานวนที่เกินกวา

ขนาดกลุมตัวอยางที่กําหนดไว ดังน้ี 

  3.1 วิธกีารเก็บรวบรวมแบบสํารวจ 

   วิธีการเก็บรวบรวมแบบสํารวจมี 2 วิธีการ ดังน้ี  

1) การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากเอกสาร 

    การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากเอกสาร มีวิธีการดังน้ี 

    (1) การดําเนินการโดยความรวมมือจากสํานักสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย ภายในกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ดังน้ี 

     1.1 การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากประชาชนทั่วไป โดยสวนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวน 

คดีพิเศษ สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

     1.2 การเก็บรวบรวมแบบสาํรวจจากผูรับบรกิาร โดยความรวมมือจากสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก 

      1.1.1 สํานักบริหารกลาง 

      1.1.2 ศูนยบริหารคดีพิเศษ 

      1.1.3 สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 

      1.1.4 สํานักคดีการเงินการธนาคาร 

      1.1.5 สํานักคดีความมั่นคง 

      1.1.6 สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

      1.1.7 สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา 

      1.1.8 สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

                                                                                                                                                                     
11 ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตาง ๆ ตาม

หลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 (ออนไลน http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html) 

 

 

      1.1.9 สํานักคดีภาษีอากร 

      1.1.10 สํานักคดีอาญาพิเศษ 1 

      1.1.11 สํานักคดีอาญาพิเศษ 2 

      1.1.12 สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 

      1.1.13 สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ 

      1.1.14 สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

      1.1.15 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 

      1.1.16 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      1.1.17 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออก 

      1.1.18 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต 

      1.1.19 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

      1.1.20 ศูนยบริหารคดีพิเศษ 

      1.1.21 ศูนยปราบปรามการคามนุษย 

      1.1.22 ศูนยปราบปรามผูมีอิทธิพล 

     1.3 การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากผูเขารวมกิจกรรม โดยความรวมมือจากศูนยเครือขายและ

พันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั่วประเทศ 

    2) การขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการ

สอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 19 หนวยงาน ไดแก 

     1.1 สํานักงานคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด 

     1.2 สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 

     1.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

     1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

     1.6 สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ส. 

     1.7 สํานักงานคณะกรรมการ ปปง. 

     1.8 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

     1.9 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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2. การสุมตัวอยาง 

  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงกลุมประชากรเปน  

2 กลุม โดยกําหนดใหเก็บรวมรวบขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 จํานวนไมนอยกวา 400 คน  

3. การเกบ็รวบรวมแบบสํารวจและจํานวนแบบสํารวจที่ไดรบัคนื 

  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมแบบสํารวจ ซึ่งไดรับแบบสํารวจคืนในจํานวนที่เกินกวา

ขนาดกลุมตัวอยางที่กําหนดไว ดังน้ี 

  3.1 วิธกีารเก็บรวบรวมแบบสํารวจ 

   วิธีการเก็บรวบรวมแบบสํารวจมี 2 วิธีการ ดังน้ี  

1) การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากเอกสาร 

    การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากเอกสาร มีวิธีการดังน้ี 

    (1) การดําเนินการโดยความรวมมือจากสํานักสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย ภายในกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ดังน้ี 

     1.1 การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากประชาชนทั่วไป โดยสวนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวน 

คดีพิเศษ สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

     1.2 การเก็บรวบรวมแบบสาํรวจจากผูรับบรกิาร โดยความรวมมือจากสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก 

      1.1.1 สํานักบริหารกลาง 

      1.1.2 ศูนยบริหารคดีพิเศษ 

      1.1.3 สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 

      1.1.4 สํานักคดีการเงินการธนาคาร 

      1.1.5 สํานักคดีความมั่นคง 

      1.1.6 สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

      1.1.7 สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา 

      1.1.8 สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

                                                                                                                                                                     
11 ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตาง ๆ ตาม

หลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 (ออนไลน http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html) 

 

 

      1.1.9 สํานักคดีภาษีอากร 

      1.1.10 สํานักคดีอาญาพิเศษ 1 

      1.1.11 สํานักคดีอาญาพิเศษ 2 

      1.1.12 สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 

      1.1.13 สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ 

      1.1.14 สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

      1.1.15 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 

      1.1.16 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      1.1.17 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออก 

      1.1.18 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต 

      1.1.19 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

      1.1.20 ศูนยบริหารคดีพิเศษ 

      1.1.21 ศูนยปราบปรามการคามนุษย 

      1.1.22 ศูนยปราบปรามผูมีอิทธิพล 

     1.3 การเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากผูเขารวมกิจกรรม โดยความรวมมือจากศูนยเครือขายและ

พันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั่วประเทศ 

    2) การขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการ

สอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 19 หนวยงาน ไดแก 

     1.1 สํานักงานคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด 

     1.2 สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 

     1.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

     1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

     1.6 สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ส. 

     1.7 สํานักงานคณะกรรมการ ปปง. 

     1.8 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

     1.9 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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     1.10 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

     1.11 กรมทรัพยสินทางปญญา 

     1.12 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

     1.13 กรมศุลกากร 

     1.14 กรมสรรพาสามิต 

     1.15 กรมปาไม 

     1.16 กรมสรรพากร 

     1.17 กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

     1.18 กรมที่ดิน 

     1.19 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

   2) การเก็บรวบรวมแบบสํารวจโดยแบบสํารวจออนไลน 

    ผู ศึ กษาไดจั ดทํ าแบบสํา รวจออนไลน  https://www.surveycan.com/survey113580 ผ าน 

https://www.dsi.go.th/ (หัวขอยอยของ “ประกาศ สพน. ...”) ซึ่งประชาสัมพันธเชิญชวนใหกลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจ

ผาน web site ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

ภาพท่ี 3 แบบสํารวจออนไลน 

   ทั้งน้ี ในการสํารวจครั้งน้ีไดรับความรวมมือในการจดัเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากสํานัก/กอง/กลุมงาน/

ศูนย ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ รวมจํานวน 531 ราย 

 

 

 

4. การสรางแบบสํารวจ 

  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจครั้งน้ี เปนการสรางแบบสํารวจมีวิธีการ การทดสอบ
ความเช่ือมั่นของแบบสํารวจ และสวนประกอบของแบบสํารวจ ดังน้ี 

  4.1 วิธีการสรางแบบสํารวจ 

   (1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การปรึกษาผูเช่ียวชาญ/ผูมีประสบการณที่เกี่ยวของ และการศึกษาเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   (2) การสรางแนวประเด็นคําถาม นําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานเพ่ือรวมกันพิจารณา กําหนดขอบเขต 
จัดหมวดหมู ความสอดคลอง เหมาะสม และครอบคลุมของแนวประเด็นคําถาม 

  4.3 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสํารวจ 

   แบบสํารวจที่ผ านการวิธีการออกแบบตามขอ 4.1 แลว ผู ศึกษาไดดําเนินการหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสํารวจ โดยนําแบบสํารวจไปทดสอบ (Try-out) ใชกับกลุมประชากรจํานวน 30 คน กอนเก็บขอมูล
จริงและนํากลับมาหาความเช่ือมั่นของแบบสํารวจ โดยนําผลของขอมูลที่ไดเฉพาะที่มีการวัดมาตราสวนประมาณคามา
คํานวณหาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรของ Cronbrach ซึ่งเรียกวา “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา” (Alpha – Coefficient) ดวย
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหไดคาความเช่ือมั่นใหใกลเคียงกับ 1 ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสํารวจไดคาความ
เช่ือมั่น เทากับ .885 ซึ่งเปนคาความเช่ือมั่นในระดับสูงสามารถนํามาใชกับกลุมตัวอยางจริงได12 

  4.3 องคประกอบของแบบสํารวจ 

   แบบสํารวจสําหรับการศึกษาน้ี ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

   สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ  

   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และความเกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดี
พิเศษ  

   สวนท่ี 2 ระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ (Choice) และใหคะแนนแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 
ตามวิธีของ Likert Scale13 โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นตอการสอบสวนคดีพิเศษเปน 5 ระดับ และกําหนดเกณฑการให
คะแนนคําตอบ ตามระดับการใหคะแนน ดังน้ี 
   มากที่สุด 5 คะแนน 
   มาก  4 คะแนน 
   ปานกลาง 3 คะแนน 
   นอย  2 คะแนน 
   นอยที่สุด 1 คะแนน 

   สวนท่ี 3 ขอคําถามเปดสําหรับแสดงขอคิดเห็น  

                                                
 12 กัลยา วานิชยบัญชา. การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ : ธรรมาสาร, 2551. 

 13 เพิ่งอาง. 
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     1.10 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

     1.11 กรมทรัพยสินทางปญญา 

     1.12 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

     1.13 กรมศุลกากร 

     1.14 กรมสรรพาสามิต 

     1.15 กรมปาไม 

     1.16 กรมสรรพากร 

     1.17 กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

     1.18 กรมที่ดิน 

     1.19 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

   2) การเก็บรวบรวมแบบสํารวจโดยแบบสํารวจออนไลน 

    ผู ศึ กษาไดจั ดทํ าแบบสํา รวจออนไลน  https://www.surveycan.com/survey113580 ผ าน 

https://www.dsi.go.th/ (หัวขอยอยของ “ประกาศ สพน. ...”) ซึ่งประชาสัมพันธเชิญชวนใหกลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจ

ผาน web site ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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5. การวิเคราะหขอมูล 

 การประมวลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ ซึ่งผูศึกษานําแบบสอบถามที่จัดเก็บรวบรวมมาอยางถูกตอง 

สมบูรณ และครบถวนมาทําการประมวลผลและวิเคราะหผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows แลววิเคราะห

ขอมูล ตามองคประกอบของแบบสํารวจ ดังน้ี 

  สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 

  สวนท่ี 2 ระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ วิเคราะหขอมูลโดย

การหาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean ( x )) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation (SD)) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  สวนท่ี 3 ขอคําถามเปดสําหรับแสดงขอคิดเห็น  

  ผูศึกษาไดรวบรวมแลววิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมูขอเสนอแนะ แลวนําเสนอในรูปของ

ตาราง พรอมบรรยาย 

6. สถิติที่ใชในการศกึษา 

  การวิเคราะหเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชสถิติเพ่ือการพรรณนา

(Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean ( x )) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation (SD)) เพื่อพรรณนาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และระดับความเช่ือมั่นตอกระบวนการ

สืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

7. สัญลักษณที่ใชในการศึกษา 

 ผูศึกษาไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชสื่อความหมายในการศึกษา ดังน้ี 

N แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 

f แทน จํานวนความถ่ี 

% แทน รอยละ 

x  แทน คาเฉลี่ย (Mean ( x )) 

 

 
 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

 การวิเคราะหขอมูลจากสํารวจ ซึ่งไดรับความรวมมือในการจัดเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากหนวยงานในสังกัด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมจํานวน 531 ราย ดังตอไปน้ี  

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และความ

เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังตางรางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

     - ชาย 

 

265 

 

49.91 

     - หญิง 266 50.09 

รวม 531 100.00 

2. อายุ   

     - ตํ่ากวา 26 ป 29  5.46 

 - 26 – 35 ป 160  30.13 

 - 36 – 45 ป 186  35.03 

 - 46 – 60 ป 145  27.31 

     - มากกวา 60 ป 11  2.07 

รวม 531 100.00 

3. การศึกษา   

     - ต่ํากวาปริญญาตรี   75 14.12 

     - ปริญญาตรี 274 51.60 

     - ปริญญาโท 177 33.33 

     - สูงกวาปริญญาโท 5 0.95 

รวม 531 100.00 
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 - 36 – 45 ป 186  35.03 

 - 46 – 60 ป 145  27.31 

     - มากกวา 60 ป 11  2.07 

รวม 531 100.00 

3. การศึกษา   

     - ต่ํากวาปริญญาตรี   75 14.12 

     - ปริญญาตรี 274 51.60 

     - ปริญญาโท 177 33.33 

     - สูงกวาปริญญาโท 5 0.95 

รวม 531 100.00 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)   

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

4. อาชีพหลัก   

     - ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 265 49.91 

     - พนักงาน/ลูกจางเอกชน 105 19.77 

     - เกษตรกร 14 2.64 

     - ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ   125 23.54 

     - อ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา เปนตน    22 4.14 

รวม 531 100.00 

5. ความเกี่ยวของกบักรมสอบสวนคดีพิเศษ   

     - ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย 113 21.28 

     - ผูตองหา 7 1.32 

     - พยาน  123 23.17 

-  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) 119 22.41 

-  หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) 9 1.69 

-  พนักงานอัยการ/อัยการทหาร 3 0.56 

-  สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ท.  3 0.56 

-  บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 108 20.34 

-  อื่น ๆ  46 8.67 

รวม 531 100.00 

  จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 50.09 และสวนใหญอายุ 36 – 45 ป  

คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 ป อายุ 46 – 60 ป และตํ่ากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 30.13, 27.31 และ 

5.46 ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมา คือ ปริญญาโท  

ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 33.33, 14.12 และ 0.95 ตามลําดับ ทั้งน้ี อาชีพของกลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 49.91 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงาน/ลูกจาง

เอกชน และอ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 23.54, 19.77 และ 4.14 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีความเกี่ยวของ

กับกระบวนการสืบสวนหรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปนพยาน คิดเปนรอยละ 23.17 รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปน 

รอยละ 22.41, 21.28 และ 20.34 ตามลําดับ  

 

 

2. ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

ตารางท่ี 3  ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                                                                                              (n = 531) 

ลําดับ 

ท่ี 

กระบวนการสืบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย 

1 การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/

การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดอาญา 

18.08% 

(96)  

49.91% 

(265)  

25.05% 

(133)  

4.33% 

(23)  

2.64% 

(14)  

3.76 

(75.29%)  

2 

 

 

 

 

การแสวงหาขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานเบื้องตน เชน 

การออกหมายเรียกหนวยงาน

หรือบุคคลมาใหถอยคําหรือ

มอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรือ

อายัดทรัพยสิน เปนตน 

16.57% 

(88)  

48.96% 

(260)  

28.06% 

(149)  

4.14% 

(22)  

2.26% 

(12)  

 

 

3.73 

(74.70%) 

3 การบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของ 

 

18.08% 

(96)  

49.53% 

(263)  

26.18% 

(139)  

3.95% 

(21)  

2.26% 

(12)  

3.77 

(75.44%) 

4 การประสานงานกบัหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

16.19% 

(86)  

47.08% 

(250)  

29.57% 

(157)  

4.89% 

(26)  

2.26% 

(12)  

3.70 

(74.01%) 

5 การพิจารณาทําความเห็นและ

สรุปรายงานการสืบสวน 

15.63% 

(83)  

44.63% 

(237)  

30.13% 

(160)  

6.21% 

(33)  

3.39% 

(18)  

3.63 

(72.58%) 

6 การแจงความคืบหนา/ผลการ

ดําเนินงาน 

11.30% 

(60)  

45.20% 

(240)  

29.38% 

(156)  

10.36% 

(55)  

3.77% 

(20)  

3.50 

(70.00%) 

รวม 
 15.98% 

  (509)  

47.55% 

(1,515) 

28.06% 

(894) 

5.65% 

(180) 

2.76% 

(88) 

3.68 

(73.67%) 

 จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 73.67 ( x = 3.68) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนที่กลุมตัวอยางมีความ

เช่ือมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.44 ( x = 3.77) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูล

เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา คิดเปนรอยละ 75.29 ( x =3.76) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)   

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

4. อาชีพหลัก   

     - ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 265 49.91 

     - พนักงาน/ลูกจางเอกชน 105 19.77 

     - เกษตรกร 14 2.64 

     - ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ   125 23.54 

     - อ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา เปนตน    22 4.14 

รวม 531 100.00 

5. ความเกี่ยวของกบักรมสอบสวนคดีพิเศษ   

     - ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย 113 21.28 

     - ผูตองหา 7 1.32 

     - พยาน  123 23.17 

-  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) 119 22.41 

-  หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) 9 1.69 

-  พนักงานอัยการ/อัยการทหาร 3 0.56 

-  สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ท.  3 0.56 

-  บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 108 20.34 

-  อื่น ๆ  46 8.67 

รวม 531 100.00 

  จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 50.09 และสวนใหญอายุ 36 – 45 ป  

คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 ป อายุ 46 – 60 ป และตํ่ากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 30.13, 27.31 และ 

5.46 ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมา คือ ปริญญาโท  

ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 33.33, 14.12 และ 0.95 ตามลําดับ ทั้งน้ี อาชีพของกลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 49.91 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงาน/ลูกจาง

เอกชน และอ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 23.54, 19.77 และ 4.14 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีความเกี่ยวของ

กับกระบวนการสืบสวนหรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปนพยาน คิดเปนรอยละ 23.17 รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปน 

รอยละ 22.41, 21.28 และ 20.34 ตามลําดับ  

 

 

2. ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสบืสวนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

ตารางท่ี 3  ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                                                                                              (n = 531) 

ลําดับ 

ท่ี 

กระบวนการสืบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย 

1 การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/

การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดอาญา 

18.08% 

(96)  

49.91% 

(265)  

25.05% 

(133)  

4.33% 

(23)  

2.64% 

(14)  

3.76 

(75.29%)  

2 

 

 

 

 

การแสวงหาขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานเบื้องตน เชน 

การออกหมายเรียกหนวยงาน

หรือบุคคลมาใหถอยคําหรือ

มอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรือ

อายัดทรัพยสิน เปนตน 

16.57% 

(88)  

48.96% 

(260)  

28.06% 

(149)  

4.14% 

(22)  

2.26% 

(12)  

 

 

3.73 

(74.70%) 

3 การบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของ 

 

18.08% 

(96)  

49.53% 

(263)  

26.18% 

(139)  

3.95% 

(21)  

2.26% 

(12)  

3.77 

(75.44%) 

4 การประสานงานกบัหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

16.19% 

(86)  

47.08% 

(250)  

29.57% 

(157)  

4.89% 

(26)  

2.26% 

(12)  

3.70 

(74.01%) 

5 การพิจารณาทําความเห็นและ

สรุปรายงานการสืบสวน 

15.63% 

(83)  

44.63% 

(237)  

30.13% 

(160)  

6.21% 

(33)  

3.39% 

(18)  

3.63 

(72.58%) 

6 การแจงความคืบหนา/ผลการ

ดําเนินงาน 

11.30% 

(60)  

45.20% 

(240)  

29.38% 

(156)  

10.36% 

(55)  

3.77% 

(20)  

3.50 

(70.00%) 

รวม 
 15.98% 

  (509)  

47.55% 

(1,515) 

28.06% 

(894) 

5.65% 

(180) 

2.76% 

(88) 

3.68 

(73.67%) 

 จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 73.67 ( x = 3.68) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนที่กลุมตัวอยางมีความ

เช่ือมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.44 ( x = 3.77) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูล

เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา คิดเปนรอยละ 75.29 ( x =3.76) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน 
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เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน  

คิดเปนรอยละ 74.70 ( x =3.73) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 74.01 ( x =3.70) ตามลําดับ  

 สําหรับกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความ

คืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.0 ( x = 3.50) 

ตารางท่ี 4  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1 บุคลากรยังขาดความเช่ียวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวของ แสวงหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน ควรไดมีการ

อบรมในหลักสูตรดังกลาวเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐานเปนมาตรฐาน เอกสารจัดหมวดหมูให

ชัดเจน งายตอการคนหาในการแสวงหาข้ันสืบสวนและสอบสวน และในช้ันพยานศาล 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษใหมี

ความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับคดี และพัฒนาทักษะความชํานาญอยางตอเน่ืองมีมาตรฐานสากลเพื่อการเขาสู

อาเซียน ซึ่งจะมีคดีเกิดข้ึนอีกมากมายเมื่อเขาสูประเทศอาเซียน 

3 ควรมีแบบฟอรมการรายงานการสืบสวนที่ใชสะดวก ตลอดจนแบบฟอรมการใหถอยคําของพยานหรือผูเสียหาย 

และองคกรควรใหความสําคัญกับการสืบสวนมากข้ึนกวาน้ี โดยควรจัดใหมีงบประมาณในการสืบสวนเรื่องทั่วไป

ในทองถ่ิน 

4 1. ตองโปรงใสทั้งในการดําเนินการและการใชงบประมาณมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

2. รวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน 

3. เพิ่มบุคลากรใหมากกวาน้ี 

4. ตองทําสํานวนใหไดขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานใหครบถวน 

5. ตองเปนกลางและอํานวยความยุติธรรมแกทุกฝาย และยกเลกิระบบพรรคพวก 

5 ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนรวมการปฏิบัติการทุกครั้งและควรจัดใหมีการประชุม

หนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะเขาปฏิบัติการเน่ืองจากที่ผานมายังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติการ 

6 ซื่อสัตย ซื่อตรง ยุติธรรม โปรงใส ไมคอรรัปช่ัน เปดเผย ใหเกียรติแก stake holder ที่รวมงานในกระบวนการ

ยุติธรรม แจง/เปดเผยผลการพิจารณาตอ partner ตางๆ ที่มีในคดี ทํางานโดยไมหวังผลจากประชาชน และ

นักการเมือง แตจงทําดวยความดีที่มีอยูในตัวของเจาหนาที่แตละทาน เพื่อดึงความมั่นใจของประชาชนใหมี

ความคิดในแงบวกกับกระบวนการยุติธรรม  

7 ใหเปนที่หน่ึงของประชาชน และขอใหปราบผูมีอํานาจในทองถ่ินโดยเฉพาะการลอบยิงผูใหญบานในตางจังหวัด 

ไมเห็นเจาหนาที่ตํารวจในทองถ่ินจับผูตองหาไดสักราย อยากใหชวยลงไปชวยสืบคดีดวย และคดีสลายการ

ชุมนุมคนเสื้อแดง ใหนําคนออกคําสั่งสลายการชุมนุมมาลงโทษดวย  

8 ควรแจงผลการดําเนินการทั้งในระดับเจาหนาที่ระดับหนวยงานใหทราบในเวลาที่สมควร เน่ืองจากเปน

ผูเกี่ยวของ/ผูรองทุกขกลาวโทษโดยตรง เชน แจงความคืบหนาเรื่อง Standard Morgan ดวย 

  

 

 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

9 1. ควรมีชองทางในการสื่อสารใหมากกวาน้ี และเปดรบัฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอยางรอบดาน 

2. ควรช้ีแจงทําความเขาใจถึงผลสรปุในการสั่งคดี 

3. ใหโอกาสหนวยงานทีเ่กี่ยวของรวบรวมหลกัฐานที่ยังขาดหรือตองการกอนสรปุสัง่คดี 

10 การพิจารณาเลื่อนตําแหนง ควรพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถมากกวาน้ี คนที่ทํางานไดจริงจะไดมีโอกาส

เลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน สงผลดีตอกรมมากกวา 

11 การบริการเขียนสํานวนใหเร็วกวาน้ี 

12 การแจงรายละเอียดใหพยานเขาใจในเหตุที่เขามามีสวนรวม และใหนําหลักฐานมาเพื่อใหราชการตรวจสอบ 

พรอมกับใหขอเท็จจริงที่รูทั้งหมด การสอบสวนเปนแบบเรียบงายและสอบขอเท็จจริงทั้งหมดและวิเคราะหให

ขอคิดเห็นแนะนําในทางที่ดี เปนกันเอง มีความรูการทํางานของหนวยงาน 

13 การตอนรับ แนะใหแนวทางการรองเรียน เอาใจใส อบอุนมาก ที่ผานมารูสึกช่ืนชม และรูสึกดี ที่มีการจัดต้ังกรม

สอบสวนคดีพิเศษข้ึนมาเปนองคกรที่มีผลงานและมีคุณภาพในการทําคดีมาตลอด 

14 ควรมีการวางแผนที่รัดกุมในการสืบสวนสอบสวน ประหยัดเงิน คน และเวลา และควรประสานหนวยงานใน

พื้นที่เบื้องตนเพื่อขอทราบขอมูลพื้นฐาน นํามาพิจารณากอนลงไปดําเนินการสืบสวนเอง 

15 ไมควรจํากัดเฉพาะจํานวนทุนทรัพยที่เสียหาย เพราะบางคดีกระทบกระเทือนตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนทั่วไป 

16 การใชเครื่องมือพิเศษ เชน การดักฟงทางโทรศัพท การขอขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เชน ไลน การทําหลักฐาน

การแฝงตัวควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

17 การสืบสวนควรมีการรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานและเช่ือมโยงความสอดคลองของการเบิก

จายเงินในการสืบสวนดวย 

18 การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง 

  จากขอเสนอแนะดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสํารวจใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรใหเปน

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ การพัฒนางานทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดข้ันตอนการทํางาน และให

ความสําคัญตอการถูกตองและโปรงใสในการทํางาน รวมทั้งใหปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง เปนมิตรกับผูรับบริการ และ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย พัฒนาเทคนิคพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่

จําเปนใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการแจงความคืบหนาในการดําเนินการ 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

37

 

 

เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน  

คิดเปนรอยละ 74.70 ( x =3.73) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 74.01 ( x =3.70) ตามลําดับ  

 สําหรับกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความ

คืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.0 ( x = 3.50) 

ตารางท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1 บุคลากรยังขาดความเช่ียวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวของ แสวงหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน ควรไดมีการ

อบรมในหลักสูตรดังกลาวเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐานเปนมาตรฐาน เอกสารจัดหมวดหมูให

ชัดเจน งายตอการคนหาในการแสวงหาข้ันสืบสวนและสอบสวน และในช้ันพยานศาล 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษใหมี

ความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับคดี และพัฒนาทักษะความชํานาญอยางตอเน่ืองมีมาตรฐานสากลเพื่อการเขาสู

อาเซียน ซึ่งจะมีคดีเกิดข้ึนอีกมากมายเมื่อเขาสูประเทศอาเซียน 

3 ควรมีแบบฟอรมการรายงานการสืบสวนที่ใชสะดวก ตลอดจนแบบฟอรมการใหถอยคําของพยานหรือผูเสียหาย 

และองคกรควรใหความสําคัญกับการสืบสวนมากข้ึนกวาน้ี โดยควรจัดใหมีงบประมาณในการสืบสวนเรื่องทั่วไป

ในทองถ่ิน 

4 1. ตองโปรงใสทั้งในการดําเนินการและการใชงบประมาณมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

2. รวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน 

3. เพิ่มบุคลากรใหมากกวาน้ี 

4. ตองทําสํานวนใหไดขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานใหครบถวน 

5. ตองเปนกลางและอํานวยความยุติธรรมแกทุกฝาย และยกเลกิระบบพรรคพวก 

5 ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนรวมการปฏิบัติการทุกครั้งและควรจัดใหมีการประชุม

หนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะเขาปฏิบัติการเน่ืองจากที่ผานมายังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติการ 

6 ซื่อสัตย ซื่อตรง ยุติธรรม โปรงใส ไมคอรรัปช่ัน เปดเผย ใหเกียรติแก stake holder ที่รวมงานในกระบวนการ

ยุติธรรม แจง/เปดเผยผลการพิจารณาตอ partner ตางๆ ที่มีในคดี ทํางานโดยไมหวังผลจากประชาชน และ

นักการเมือง แตจงทําดวยความดีที่มีอยูในตัวของเจาหนาที่แตละทาน เพื่อดึงความมั่นใจของประชาชนใหมี

ความคิดในแงบวกกับกระบวนการยุติธรรม  

7 ใหเปนที่หน่ึงของประชาชน และขอใหปราบผูมีอํานาจในทองถ่ินโดยเฉพาะการลอบยิงผูใหญบานในตางจังหวัด 

ไมเห็นเจาหนาที่ตํารวจในทองถ่ินจับผูตองหาไดสักราย อยากใหชวยลงไปชวยสืบคดีดวย และคดีสลายการ

ชุมนุมคนเสื้อแดง ใหนําคนออกคําสั่งสลายการชุมนุมมาลงโทษดวย  

8 ควรแจงผลการดําเนินการทั้งในระดับเจาหนาที่ระดับหนวยงานใหทราบในเวลาที่สมควร เน่ืองจากเปน

ผูเกี่ยวของ/ผูรองทุกขกลาวโทษโดยตรง เชน แจงความคืบหนาเรื่อง Standard Morgan ดวย 

  

 

 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

9 1. ควรมีชองทางในการสื่อสารใหมากกวาน้ี และเปดรบัฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอยางรอบดาน 

2. ควรช้ีแจงทําความเขาใจถึงผลสรปุในการสั่งคดี 

3. ใหโอกาสหนวยงานทีเ่กี่ยวของรวบรวมหลกัฐานที่ยังขาดหรือตองการกอนสรปุสัง่คดี 

10 การพิจารณาเลื่อนตําแหนง ควรพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถมากกวาน้ี คนที่ทํางานไดจริงจะไดมีโอกาส

เลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน สงผลดีตอกรมมากกวา 

11 การบริการเขียนสํานวนใหเร็วกวาน้ี 

12 การแจงรายละเอียดใหพยานเขาใจในเหตุที่เขามามีสวนรวม และใหนําหลักฐานมาเพื่อใหราชการตรวจสอบ 

พรอมกับใหขอเท็จจริงที่รูทั้งหมด การสอบสวนเปนแบบเรียบงายและสอบขอเท็จจริงทั้งหมดและวิเคราะหให

ขอคิดเห็นแนะนําในทางที่ดี เปนกันเอง มีความรูการทํางานของหนวยงาน 

13 การตอนรับ แนะใหแนวทางการรองเรียน เอาใจใส อบอุนมาก ที่ผานมารูสึกช่ืนชม และรูสึกดี ที่มีการจัดต้ังกรม

สอบสวนคดีพิเศษข้ึนมาเปนองคกรที่มีผลงานและมีคุณภาพในการทําคดีมาตลอด 

14 ควรมีการวางแผนที่รัดกุมในการสืบสวนสอบสวน ประหยัดเงิน คน และเวลา และควรประสานหนวยงานใน

พื้นที่เบื้องตนเพื่อขอทราบขอมูลพื้นฐาน นํามาพิจารณากอนลงไปดําเนินการสืบสวนเอง 

15 ไมควรจํากัดเฉพาะจํานวนทุนทรัพยที่เสียหาย เพราะบางคดีกระทบกระเทือนตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนทั่วไป 

16 การใชเครื่องมือพิเศษ เชน การดักฟงทางโทรศัพท การขอขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เชน ไลน การทําหลักฐาน

การแฝงตัวควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

17 การสืบสวนควรมีการรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานและเช่ือมโยงความสอดคลองของการเบิก

จายเงินในการสืบสวนดวย 

18 การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง 

  จากขอเสนอแนะดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสํารวจใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรใหเปน

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ การพัฒนางานทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดข้ันตอนการทํางาน และให

ความสําคัญตอการถูกตองและโปรงใสในการทํางาน รวมทั้งใหปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง เปนมิตรกับผูรับบริการ และ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย พัฒนาเทคนิคพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่

จําเปนใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการแจงความคืบหนาในการดําเนินการ 
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3. ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

 ตารางท่ี 5  ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                                                                                          (n = 531) 

ลําดับ 

ท่ี 

กระบวนการสอบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย 

1 การรับเปนคดีพิเศษ 16.57% 

(88)  

42.94% 

(228)  

29.94% 

(159)  

7.53% 

(40)  

3.01% 

(16)  

3.63 

(72.50%) 

2 การสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก 

ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน  

13.94% 

(74)  

51.04% 

(271)  

28.81% 

(153)  

3.95% 

(21)  

2.26% 

(12) 

3.70 

(74.09%) 

3 การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย 

เชน การออกหมายเรียก การเขาตรวจ 

การคนและยึด เปนตน 

15.44% 

(82)  

48.40% 

(257)  

28.81% 

(153)  

4.89% 

(26)  

2.45% 

(13) 

3.69 

(73.89%) 

4 การบูรณาการและการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  

การสนธิกําลัง เปนตน 

14.12% 

(75)  

 

43.31% 

(230) 

 

32.58% 

(173)  

 

7.53% 

(40)  

 

2.45% 

(13)  

 

3.69 

(73.89%) 

 

5 การมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร 

รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปน 

ผูมีความรูความเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษา

คดีพิเศษ  

14.69% 

(78)  

48.40% 

(257)  

27.87% 

(148)  

6.21% 

(33)  

2.82% 

(15)  

3.66 

(73.18%) 

6 การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน 

การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และ

การแฝงตัว เปนตน 

13.56% 

(72)  

42.94% 

(228)  

30.75% 

(163)  

8.47% 

(45)  

4.33% 

(23)  

3.66 

(73.18%) 

7 การดําเนินการเกี่ยวกับผูตองหา เชน 

การออกหมายจับ ขัง และปลอยช่ัวคราว 

เปนตน 

12.62% 

(67)  

47.46% 

(252)  

30.32% 

(161)  

6.97% 

(37)  

2.64% 

(14) 

3.60 

(72.09%) 

8 การดําเนินการสอบสวนตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

15.63% 

(83)  

45.57% 

(242)  

30.13% 

(160)  

5.65% 

(30)  

3.01% 

(16)  

3.65 

(73.03%) 

9 การคุมครองพยานในคดีอาญาที่เปนคดี

พิเศษและที่มีการรองขอใหดําเนินการ 

15.44% 

(82)  

 46.70% 

   (248)  

28.25% 

(150)  

6.59% 

(35)  

3.01% 

(16)  

3.64 

(72.99%) 

10 การพิจารณาทําความเห็นและสรุป

รายงานการสอบสวน 

14.69% 

(78)  

45.57% 

(242)  

29.38% 

(156)  

7.16% 

(38)  

3.20% 

(17)  

3.61 

(72.28%) 

 

 

 ตารางท่ี 5  (ตอ) 

                                                                                                                                (n = 531) 

ลําดับ 

ท่ี 

กระบวนการสอบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด 

คาเฉล่ีย 

11 การสงสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษให

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามกฎหมาย 

13.56% 

(72)  

47.83% 

(254)  

27.50% 

(146)  

7.72% 

(41)  

3.39% 

(18)  

3.60 

(72.09%) 

12 การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนิน 

งาน 

12.99% 

(69)  

44.44% 

(236)  

27.31% 

(145)  

10.55% 

(56)  

4.71% 

(25)  

3.51 

(70.09%) 

รวม 
 14.44% 

(920)  

46.22% 

(2,945) 

29.30% 

(1,867) 

6.94% 

(442) 

3.11% 

(198) 

3.63 

 (72.72%) 

 จากตารางที่ 5 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 72.72 ( x = 3.63) โดยการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และ

พยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.09 ( x = 3.70) รองลงมา คือ 

การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน คิดเปนรอยละ 

73.89 ( x =3.69) การบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปน

รอยละ 73.89 ( x =3.69) และการมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาคดีพิเศษ (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน 

การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) ตามลําดับ 

 สําหรับกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความ

คืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.09 ( x = 3.51) 

ตารางท่ี 6  ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1 ควรฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวนทั้งตามประมวลกฎหมายและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะในสวนของเทคนิคการซักถาม รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  

2 พัฒนาความทันสมัยของอปุกรณ และขยายองคกรใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

3 การบรรจุบุคลากรเขาสูตําแหนงควรมีมาตรฐานที่ดีกวาน้ีและบุคลากรควรมีความรูทางดานกฎหมายพอสมควร 

และเคยมีประสบการณในดานการสอบสวนมาอยางนอยไมตํ่ากวา 5 – 10 ป  
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3. ความเช่ือม่ันตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

 ตารางท่ี 5  ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                                                                                          (n = 531) 

ลําดับ 

ท่ี 

กระบวนการสอบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย 

1 การรับเปนคดีพิเศษ 16.57% 

(88)  

42.94% 

(228)  

29.94% 

(159)  

7.53% 

(40)  

3.01% 

(16)  

3.63 

(72.50%) 

2 การสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก 

ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน  

13.94% 

(74)  

51.04% 

(271)  

28.81% 

(153)  

3.95% 

(21)  

2.26% 

(12) 

3.70 

(74.09%) 

3 การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย 

เชน การออกหมายเรียก การเขาตรวจ 

การคนและยึด เปนตน 

15.44% 

(82)  

48.40% 

(257)  

28.81% 

(153)  

4.89% 

(26)  

2.45% 

(13) 

3.69 

(73.89%) 

4 การบูรณาการและการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  

การสนธิกําลัง เปนตน 

14.12% 

(75)  

 

43.31% 

(230) 

 

32.58% 

(173)  

 

7.53% 

(40)  

 

2.45% 

(13)  

 

3.69 

(73.89%) 

 

5 การมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร 

รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปน 

ผูมีความรูความเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษา

คดีพิเศษ  

14.69% 

(78)  

48.40% 

(257)  

27.87% 

(148)  

6.21% 

(33)  

2.82% 

(15)  

3.66 

(73.18%) 

6 การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน 

การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และ

การแฝงตัว เปนตน 

13.56% 

(72)  

42.94% 

(228)  

30.75% 

(163)  

8.47% 

(45)  

4.33% 

(23)  

3.66 

(73.18%) 

7 การดําเนินการเกี่ยวกับผูตองหา เชน 

การออกหมายจับ ขัง และปลอยช่ัวคราว 

เปนตน 

12.62% 

(67)  

47.46% 

(252)  

30.32% 

(161)  

6.97% 

(37)  

2.64% 

(14) 

3.60 

(72.09%) 

8 การดําเนินการสอบสวนตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

15.63% 

(83)  

45.57% 

(242)  

30.13% 

(160)  

5.65% 

(30)  

3.01% 

(16)  

3.65 

(73.03%) 

9 การคุมครองพยานในคดีอาญาที่เปนคดี

พิเศษและที่มีการรองขอใหดําเนินการ 

15.44% 

(82)  

 46.70% 

   (248)  

28.25% 

(150)  

6.59% 

(35)  

3.01% 

(16)  

3.64 

(72.99%) 

10 การพิจารณาทําความเห็นและสรุป

รายงานการสอบสวน 

14.69% 

(78)  

45.57% 

(242)  

29.38% 

(156)  

7.16% 

(38)  

3.20% 

(17)  

3.61 

(72.28%) 

 

 

 ตารางท่ี 5  (ตอ) 

                                                                                                                                (n = 531) 

ลําดับ 

ท่ี 

กระบวนการสอบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด 

คาเฉล่ีย 

11 การสงสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษให

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามกฎหมาย 

13.56% 

(72)  

47.83% 

(254)  

27.50% 

(146)  

7.72% 

(41)  

3.39% 

(18)  

3.60 

(72.09%) 

12 การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนิน 

งาน 

12.99% 

(69)  

44.44% 

(236)  

27.31% 

(145)  

10.55% 

(56)  

4.71% 

(25)  

3.51 

(70.09%) 

รวม 
 14.44% 

(920)  

46.22% 

(2,945) 

29.30% 

(1,867) 

6.94% 

(442) 

3.11% 

(198) 

3.63 

 (72.72%) 

 จากตารางที่ 5 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 72.72 ( x = 3.63) โดยการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และ

พยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.09 ( x = 3.70) รองลงมา คือ 

การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน คิดเปนรอยละ 

73.89 ( x =3.69) การบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปน

รอยละ 73.89 ( x =3.69) และการมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาคดีพิเศษ (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน 

การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) ตามลําดับ 

 สําหรับกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความ

คืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.09 ( x = 3.51) 

ตารางท่ี 6  ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1 ควรฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวนทั้งตามประมวลกฎหมายและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะในสวนของเทคนิคการซักถาม รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  

2 พัฒนาความทันสมัยของอปุกรณ และขยายองคกรใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

3 การบรรจุบุคลากรเขาสูตําแหนงควรมีมาตรฐานที่ดีกวาน้ีและบุคลากรควรมีความรูทางดานกฎหมายพอสมควร 

และเคยมีประสบการณในดานการสอบสวนมาอยางนอยไมตํ่ากวา 5 – 10 ป  
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 จากผลการสํารวจสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

  (1) กระบวนการสืบสวนในสวนการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนไดรับความเช่ือมั่นสูงสุด 

และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

  (2) กระบวนการสอบสวนในสวนการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยานไดรับ

ความเช่ือมั่นสูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

  จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน สรุปประเด็นสําคัญ ๆ ได ดังน้ี 

  (1) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับคุณธรรม 

จริยธรรม 

  (2) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน  

  (3) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ 

  (4) ควรดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

  (5) ควรมีการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษ และกํากับดูแล

การใชงบประมาณ 

  ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําสั่งกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่ 1785/2556 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานใน

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการพัฒนาการแจง

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และคณะทํางานฯ 

ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสบืสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และ

ทําตัวอยาง TEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของผาน

ระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4 ศึกษา ทบทวน กระบวนงานสอบสวน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนทราบ เพื่อสราง

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

5 ใหมีอสิระในการทําหนาที่ ควรมีความเปนกลางอยางสูงสุด ตองไมใหมกีารเมืองมาแทรก 

6 ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี 

7 ขอใหเรงสอบสวนและแจงผลการดําเนินการในเว็บไซตของ DSI เปนระยะ ๆ 

8 ควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากข้ึน เพื่อความ

สะดวกในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

9 คดีบางคดีลาชา เ น่ืองจากประชาชนไมทราบวิธีการแจงความ รองเรียน ติดตอ จึงควรเพ่ิมชองทาง 

การรับเรื่องเพิ่มข้ึน เชน ตามสํานักงานเขต เทศบาล หรือหนวยงานตางๆ 

10 การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง 

11 ควรมีหลักเกณฑที่รัดกุมในการรับคดีใดคดีหน่ึงเปนคดีพิเศษ ไมรับคดีตามกระแสนิยม การพิจารณาทํา

ความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวนควรใหแนใจไดวาจะไมถูกตีตกในช้ันอัยการ 

12 ควรสํารวจจํานวนคดีที่รับเปนคดีพิเศษเทียบเปนรอยละกับผลคดีพิเศษที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษ เทียบกับ

งบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษในแตละปวามีความคุมคาหรือไม 

13 ผลการสอบสวนที่มีนักการเมืองนักธุรกิจไมถูกฟองเพือ่ลงโทษแตใชดุลพินิจของอธิบดีสั่งงดสอบสวน หรือไมฟอง 

การมีอัยการรวมสอบสวนไมทําใหการสอบสวนเร็วข้ึน และเสียเวลาอยางนอย 2 ครั้ง 

14 จากการประสานขอขอมูลจากหนวยราชการเชนเดียวกัน ไมคอยไดรับความรวมมือ เชน การขอขอมูลการ

สอบสวนพยานที่เกี่ยวของกับคดีเดียวกัน แตไดรับคําตอบวาเปนความลับ 

15 ควรจัดองคกร โดยคงทีมปฏิบัติการที่ประกอบดวย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงาน

ราชการ ลูกจาง แมจะจัดไดไมครบทุกตําแหนงในแตละทีม แตควรคงทีมไวเชนเดิม 

16 คดีพิเศษ กรณียุติการสอบสวนหรอืสงสํานวนอัยการไปแลว แตเมื่อมีการสอบสวนตอเน่ืองหากยังจบักุมผูตองหา

ไดไมหมด ควรมีระบบการควบคุมคดีพิเศษประเภทน้ีดวย 

17 การสอบสวนโดยไมตองบันทึกเปนกระดาษแบบถามตอบ ใหใชวิธีซ ักถามประเด็นสําคัญ  รายงาน

ผูบังคับบัญชา ใหเกียรติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เช่ือถือได รายงานเท็จมีความผิด 

18 ควรมีการทําสํานวนการสอบสวนตามที่กฎหมายกําหนดอยางตรงไปตรงมาและรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือพิสูจน

การกระทําความผิดและพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหาอยางเทาเทียมกัน บุคลากรที่รับผิดชอบควรมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 

6
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 จากผลการสํารวจสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

  (1) กระบวนการสืบสวนในสวนการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนไดรับความเช่ือมั่นสูงสุด 

และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

  (2) กระบวนการสอบสวนในสวนการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยานไดรับ

ความเช่ือมั่นสูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

  จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน สรุปประเด็นสําคัญ ๆ ได ดังน้ี 

  (1) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับคุณธรรม 

จริยธรรม 

  (2) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน  

  (3) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ 

  (4) ควรดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

  (5) ควรมีการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษ และกํากับดูแล

การใชงบประมาณ 

  ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําสั่งกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่ 1785/2556 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานใน

กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการพัฒนาการแจง

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และคณะทํางานฯ 

ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสบืสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และ

ทําตัวอยาง TEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของผาน

ระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4 ศึกษา ทบทวน กระบวนงานสอบสวน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนทราบ เพื่อสราง

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

5 ใหมีอสิระในการทําหนาที่ ควรมีความเปนกลางอยางสูงสุด ตองไมใหมกีารเมืองมาแทรก 

6 ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี 

7 ขอใหเรงสอบสวนและแจงผลการดําเนินการในเว็บไซตของ DSI เปนระยะ ๆ 

8 ควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากข้ึน เพื่อความ

สะดวกในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

9 คดีบางคดีลาชา เ น่ืองจากประชาชนไมทราบวิธีการแจงความ รองเรียน ติดตอ จึงควรเพิ่มชองทาง 

การรับเรื่องเพ่ิมข้ึน เชน ตามสํานักงานเขต เทศบาล หรือหนวยงานตางๆ 

10 การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง 

11 ควรมีหลักเกณฑที่รัดกุมในการรับคดีใดคดีหน่ึงเปนคดีพิเศษ ไมรับคดีตามกระแสนิยม การพิจารณาทํา

ความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวนควรใหแนใจไดวาจะไมถูกตีตกในช้ันอัยการ 

12 ควรสํารวจจํานวนคดีที่รับเปนคดีพิเศษเทียบเปนรอยละกับผลคดีพิเศษที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษ เทียบกับ

งบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษในแตละปวามีความคุมคาหรือไม 

13 ผลการสอบสวนที่มีนักการเมืองนักธุรกิจไมถูกฟองเพือ่ลงโทษแตใชดุลพินิจของอธิบดีสั่งงดสอบสวน หรือไมฟอง 

การมีอัยการรวมสอบสวนไมทําใหการสอบสวนเร็วข้ึน และเสียเวลาอยางนอย 2 ครั้ง 

14 จากการประสานขอขอมูลจากหนวยราชการเชนเดียวกัน ไมคอยไดรับความรวมมือ เชน การขอขอมูลการ

สอบสวนพยานที่เกี่ยวของกับคดีเดียวกัน แตไดรับคําตอบวาเปนความลับ 

15 ควรจัดองคกร โดยคงทีมปฏิบัติการที่ประกอบดวย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงาน

ราชการ ลูกจาง แมจะจัดไดไมครบทุกตําแหนงในแตละทีม แตควรคงทีมไวเชนเดิม 

16 คดีพิเศษ กรณียุติการสอบสวนหรอืสงสํานวนอัยการไปแลว แตเมื่อมีการสอบสวนตอเน่ืองหากยังจบักุมผูตองหา

ไดไมหมด ควรมีระบบการควบคุมคดีพิเศษประเภทน้ีดวย 

17 การสอบสวนโดยไมตองบันทึกเปนกระดาษแบบถามตอบ ใหใชวิธีซ ักถามประเด็นสําคัญ  รายงาน

ผูบังคับบัญชา ใหเกียรติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เช่ือถือได รายงานเท็จมีความผิด 

18 ควรมีการทําสํานวนการสอบสวนตามที่กฎหมายกําหนดอยางตรงไปตรงมาและรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือพิสูจน

การกระทําความผิดและพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหาอยางเทาเทียมกัน บุคลากรที่รับผิดชอบควรมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 



 

 

บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

  ในบทที่ 5 เปนการสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปน้ี 

1. บทสรปุ  

  กรมสอบสวนคดีพิเศษไดทําการศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ตามตัวช้ีวัดกระบวนการสรางคุณคา โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูรับบริการ และ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี (1) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรองทุกข/กลาวโทษ 

หนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูตองหา พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)/สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากรในสังกัดกรม (2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน 

และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความรวมมือในการจัดเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากสํานัก/กอง/กลุม

งาน/ศูนย ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ มีผูตอบแบบสํารวจ รวม 531 ราย 

  จากผลการสํารวจ พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 50.09 และสวนใหญอายุ  

36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 ป อายุ 46 – 60 ป และตํ่ากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 

30.13, 27.31 และ 5.46 ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมา คือ 

ปริญญาโท ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 33.33, 14.12 และ 0.95 ตามลําดับ ทั้งน้ี อาชีพ

ของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 49.91 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 

พนักงาน/ลูกจางเอกชน และอ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 23.54, 19.77 และ 4.14 ตามลําดับ โดยสวน

ใหญมีความเกี่ยวของกับกระบวนการสืบสวนหรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปนพยาน คิดเปนรอยละ 23.17 

รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรใน

สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 22.41, 21.28 และ 20.34 ตามลําดับ 

  ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอย

ละ 73.67 ( x = 3.68) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 75.44 ( x = 3.77) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดอาญา คิดเปนรอยละ 75.29 ( x =3.76) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออก

หมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน คิดเปนรอยละ 

74.70 ( x =3.73) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 74.01 ( x =3.70) ตามลําดับ และที่นาสนใจ 

คือ กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการ

ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.0 ( x = 3.50) 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

  ในบทที่ 5 เปนการสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปน้ี 

1. บทสรปุ  

  กรมสอบสวนคดีพิเศษไดทําการศึกษาความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ตามตัวช้ีวัดกระบวนการสรางคุณคา โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูรับบริการ และ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี (1) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรองทุกข/กลาวโทษ 

หนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูตองหา พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)/สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากรในสังกัดกรม (2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน 

และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความรวมมือในการจัดเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากสํานัก/กอง/กลุม

งาน/ศูนย ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ มีผูตอบแบบสํารวจ รวม 531 ราย 

  จากผลการสํารวจ พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 50.09 และสวนใหญอายุ  

36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 ป อายุ 46 – 60 ป และตํ่ากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 

30.13, 27.31 และ 5.46 ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมา คือ 

ปริญญาโท ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 33.33, 14.12 และ 0.95 ตามลําดับ ทั้งน้ี อาชีพ

ของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 49.91 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 

พนักงาน/ลูกจางเอกชน และอ่ืน ๆ เชน แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 23.54, 19.77 และ 4.14 ตามลําดับ โดยสวน

ใหญมีความเกี่ยวของกับกระบวนการสืบสวนหรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปนพยาน คิดเปนรอยละ 23.17 

รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรใน

สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 22.41, 21.28 และ 20.34 ตามลําดับ 

  ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอย

ละ 73.67 ( x = 3.68) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 75.44 ( x = 3.77) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดอาญา คิดเปนรอยละ 75.29 ( x =3.76) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออก

หมายเรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน คิดเปนรอยละ 

74.70 ( x =3.73) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 74.01 ( x =3.70) ตามลําดับ และที่นาสนใจ 

คือ กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการ

ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.0 ( x = 3.50) 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 สําหรับความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมี

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 72.72 ( x = 3.63) โดยการสอบสวน

ปากคําผู เกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผู เสียหาย และพยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่น

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.09 ( x = 3.7) รองลงมา คือ การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออก

หมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน คิดเปนรอยละ 73.89 ( x =3.69) การบูรณาการและการ

ประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปนรอยละ 73.89 ( x =3.69) และการมี

พนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ ่ง เปนผู มีความรู ความเชี่ยวชาญเปนที ่ปรึกษา  

คดีพิเศษ (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง  

และการแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) ตามลําดับ และที่นาสนใจ คือ กระบวนการสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

70.09 ( x = 3.51) 

 ทั้งน้ี จากผลการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

 (1) กระบวนการสืบสวนในสวนการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนไดรับความเช่ือมั่นสูงสุด 

และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 (2) กระบวนการสอบสวนในสวนการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน ไดรับ

ความเช่ือมั่นสูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 ขอสังเกต ผลการศึกษาน้ี พบวาความเช่ือมั่นตอการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานตํ่าที ่ส ุด ทั ้งใน

กระบวนการสืบสวนและกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2. ขอเสนอแนะ 

  สําหรับขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ดังตอไปน้ี  

  1) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการกระบวนสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (1) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดี

พิเศษใหมีความรู เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับคดี มีความเช่ียวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวของ แสวงหาขอเท็จจริง และ

พยานหลักฐาน เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญอยางตอเน่ือง เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐานเปนมาตรฐาน เอกสารจัด

หมวดหมูใหชัดเจน งายตอการคนหาในการแสวงหาข้ันสืบสวนและสอบสวน และในช้ันพยานศาล อันเปนการยกระดับสู

มาตรฐานสากลเพื่อการเขาสูอาเซียน ซึ่งจะมีคดีเกิดข้ึนอีกมากมายเมื่อเขาสูประเทศอาเซียน 

      (2) ควรมีแบบฟอรมการรายงานการสืบสวนที่ใชสะดวก ตลอดจนแบบฟอรมการใหถอยคําของพยานหรือ

ผูเสียหาย และองคกรควรใหความสําคัญกับการสืบสวนมากข้ึนกวาน้ี โดยควรจัดใหมีงบประมาณในการสืบสวนเรือ่งทั่วไปใน

ทองถ่ิน 

 

 

   (3) ตองโปรงใสทั้งในการดําเนินการและการใชงบประมาณมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน รวดเร็ว  ลด

ข้ันตอนการทํางาน ซึ่งตองเพิ่มบุคลากรใหมากกวาน้ี ตองทําสํานวนใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหครบถวน และ

สุดทายตองเปนกลางและอํานวยความยุติธรรมแกทุกฝาย และยกเลิกระบบพรรคพวก 

   (4) ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนรวมการปฏิบัติการทุกครั้งและควรจัดใหมีการ

ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะเขาปฏิบัติการเน่ืองจากที่ผานมายังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติการ 

   (5) ซื่อสัตย ซื่อตรง ยุติธรรม โปรงใส ไมคอรรัปช่ัน เปดเผย ใหเกียรติแก stake holder ที่รวมงานใน

กระบวนการยุติธรรม แจง/เปดเผยผลการพิจารณาตอ partner ตางๆ ที่มีในคดี ทํางานโดยไมหวังผลจากประชาชน และ

นักการเมือง แตจงทําดวยความดีที่มีอยูในตัวของเจาหนาที่แตละทาน เพื่อดึงความมั่นใจของประชาชนใหมีความคิดในแงบวก

กับกระบวนการยุติธรรม 

   (6) ควรแจงผลการดําเนินการใหผูเกี่ยวของ/ผูรองทุกขกลาวโทษโดยตรงทราบในเวลาที่สมควร  

   (7) ควรมีชองทางในการสื่อสารใหมากกวาน้ี และเปดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอยางรอบดาน 

และควรช้ีแจงทําความเขาใจถึงผลสรุปในการสั่งคดี รวมทั้งใหโอกาสหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมหลักฐานที่ยังขาดหรือ

ตองการกอนสรุปสั่งคดี 

   (8) การบริการเขียนสํานวนใหเร็วกวาน้ี 

   (9) การแจงรายละเอียดใหพยานเขาใจในเหตุที่เขามามีสวนรวม และใหนําหลักฐานมาเพื่อใหราชการ

ตรวจสอบ พรอมกับใหขอเท็จจริงที่รูทั้งหมด การสอบสวนเปนแบบเรียบงายและสอบขอเท็จจริงทั้งหมดและวิเคราะหให

ขอคิดเห็นแนะนําในทางที่ดี เปนกันเอง มีความรูการทํางานของหนวยงาน 

   (10) การตอนรับ แนะใหแนวทางการรองเรียน เอาใจใส อบอุนมาก ที่ผานมารูสึกช่ืนชม และรูสึกดี ที่มีการ

จัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึนมาเปนองคกรที่มีผลงานและมีคุณภาพในการทําคดีมาตลอด 

   (11) ควรมีการวางแผนที่รัดกุมในการสืบสวนสอบสวน ประหยัดเงิน คน และเวลา และควรประสาน

หนวยงานในพื้นที่เบื้องตนเพื่อขอทราบขอมูลพื้นฐาน นํามาพิจารณากอนลงไปดําเนินการสืบสวน 

   (12) คดีพิเศษไมควรจํากัดเฉพาะจํานวนทุนทรัพยที่เสียหาย  เพราะบางคดีจํานวนทุนทรัพยที่เสียหาย 

ไมมาก แตมีผลกระทบกระเทือนตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง 

   (13) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรใชเครื่องมือพิเศษ เชน การดักฟงทางโทรศัพท การขอขอมูลผาน

โทรศัพทมือถือ เชน ไลน การทําหลักฐานการแฝงตัว ซึ่งควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

   (14) การสืบสวนควรมีการรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานและเช่ือมโยงความสอดคลองของการ

เบิกจายเงินในการสืบสวนดวย 



ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

45

 

 

 สําหรับความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมี

ความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 72.72 ( x = 3.63) โดยการสอบสวน

ปากคําผู เกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผู เสียหาย และพยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่น

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.09 ( x = 3.7) รองลงมา คือ การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน การออก

หมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยึด เปนตน คิดเปนรอยละ 73.89 ( x =3.69) การบูรณาการและการ

ประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปนรอยละ 73.89 ( x =3.69) และการมี

พนักงานอัยการ/อัยการทหาร รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ ่ง เปนผู มีความรู ความเชี่ยวชาญเปนที ่ปรึกษา  

คดีพิเศษ (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง  

และการแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ 73.18 ( x =3.66) ตามลําดับ และที่นาสนใจ คือ กระบวนการสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

70.09 ( x = 3.51) 

 ทั้งน้ี จากผลการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

 (1) กระบวนการสืบสวนในสวนการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนไดรับความเช่ือมั่นสูงสุด 

และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 (2) กระบวนการสอบสวนในสวนการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน ไดรับ

ความเช่ือมั่นสูงสุด และกระบวนการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน ไดรับความเช่ือมั่นตํ่าสุด  

 ขอสังเกต ผลการศึกษาน้ี พบวาความเช่ือมั่นตอการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานตํ่าที ่ส ุด ทั ้งใน

กระบวนการสืบสวนและกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2. ขอเสนอแนะ 

  สําหรับขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ดังตอไปน้ี  

  1) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการกระบวนสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (1) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดี

พิเศษใหมีความรู เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับคดี มีความเช่ียวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวของ แสวงหาขอเท็จจริง และ

พยานหลักฐาน เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญอยางตอเน่ือง เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐานเปนมาตรฐาน เอกสารจัด

หมวดหมูใหชัดเจน งายตอการคนหาในการแสวงหาข้ันสืบสวนและสอบสวน และในช้ันพยานศาล อันเปนการยกระดับสู

มาตรฐานสากลเพื่อการเขาสูอาเซียน ซึ่งจะมีคดีเกิดข้ึนอีกมากมายเมื่อเขาสูประเทศอาเซียน 

      (2) ควรมีแบบฟอรมการรายงานการสืบสวนที่ใชสะดวก ตลอดจนแบบฟอรมการใหถอยคําของพยานหรือ

ผูเสียหาย และองคกรควรใหความสําคัญกับการสืบสวนมากข้ึนกวาน้ี โดยควรจัดใหมีงบประมาณในการสืบสวนเรือ่งทั่วไปใน

ทองถ่ิน 

 

 

   (3) ตองโปรงใสทั้งในการดําเนินการและการใชงบประมาณมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน รวดเร็ว  ลด

ข้ันตอนการทํางาน ซึ่งตองเพิ่มบุคลากรใหมากกวาน้ี ตองทําสํานวนใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหครบถวน และ

สุดทายตองเปนกลางและอํานวยความยุติธรรมแกทุกฝาย และยกเลิกระบบพรรคพวก 

   (4) ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนรวมการปฏิบัติการทุกครั้งและควรจัดใหมีการ

ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะเขาปฏิบัติการเน่ืองจากที่ผานมายังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติการ 

   (5) ซื่อสัตย ซื่อตรง ยุติธรรม โปรงใส ไมคอรรัปช่ัน เปดเผย ใหเกียรติแก stake holder ที่รวมงานใน

กระบวนการยุติธรรม แจง/เปดเผยผลการพิจารณาตอ partner ตางๆ ที่มีในคดี ทํางานโดยไมหวังผลจากประชาชน และ

นักการเมือง แตจงทําดวยความดีที่มีอยูในตัวของเจาหนาที่แตละทาน เพื่อดึงความมั่นใจของประชาชนใหมีความคิดในแงบวก

กับกระบวนการยุติธรรม 

   (6) ควรแจงผลการดําเนินการใหผูเกี่ยวของ/ผูรองทุกขกลาวโทษโดยตรงทราบในเวลาที่สมควร  

   (7) ควรมีชองทางในการสื่อสารใหมากกวาน้ี และเปดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอยางรอบดาน 

และควรช้ีแจงทําความเขาใจถึงผลสรุปในการสั่งคดี รวมทั้งใหโอกาสหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมหลักฐานที่ยังขาดหรือ

ตองการกอนสรุปสั่งคดี 

   (8) การบริการเขียนสํานวนใหเร็วกวาน้ี 

   (9) การแจงรายละเอียดใหพยานเขาใจในเหตุที่เขามามีสวนรวม และใหนําหลักฐานมาเพื่อใหราชการ

ตรวจสอบ พรอมกับใหขอเท็จจริงที่รูทั้งหมด การสอบสวนเปนแบบเรียบงายและสอบขอเท็จจริงทั้งหมดและวิเคราะหให

ขอคิดเห็นแนะนําในทางที่ดี เปนกันเอง มีความรูการทํางานของหนวยงาน 

   (10) การตอนรับ แนะใหแนวทางการรองเรียน เอาใจใส อบอุนมาก ที่ผานมารูสึกช่ืนชม และรูสึกดี ที่มีการ

จัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึนมาเปนองคกรที่มีผลงานและมีคุณภาพในการทําคดีมาตลอด 

   (11) ควรมีการวางแผนที่รัดกุมในการสืบสวนสอบสวน ประหยัดเงิน คน และเวลา และควรประสาน

หนวยงานในพื้นที่เบื้องตนเพื่อขอทราบขอมูลพื้นฐาน นํามาพิจารณากอนลงไปดําเนินการสืบสวน 

   (12) คดีพิเศษไมควรจํากัดเฉพาะจํานวนทุนทรัพยที่เสียหาย  เพราะบางคดีจํานวนทุนทรัพยที่เสียหาย 

ไมมาก แตมีผลกระทบกระเทือนตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง 

   (13) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรใชเครื่องมือพิเศษ เชน การดักฟงทางโทรศัพท การขอขอมูลผาน

โทรศัพทมือถือ เชน ไลน การทําหลักฐานการแฝงตัว ซึ่งควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

   (14) การสืบสวนควรมีการรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานและเช่ือมโยงความสอดคลองของการ

เบิกจายเงินในการสืบสวนดวย 
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   (15) การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดตองระมัดระวังเปน

อยางย่ิง เน่ืองจากอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมาอาจยังไมใชขอเท็จจริง 

  2) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (1) ควรฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวนทั้งตามประมวลกฎหมายและประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสวนของเทคนิคการซักถาม รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  

   (2) พัฒนาความทันสมัยของอุปกรณ และขยายองคกรใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

   (3) บุคลากรควรมีความรูทางดานกฎหมายพอสมควร และเคยมีประสบการณในดานการสอบสวนมาอยาง

นอยไมตํ่ากวา 5 – 10 ป ไมใชเอาบุคลากรไหนก็ไดมาทํางานสอบสวน ทําใหองคกรและประชาชนขาดความเช่ือมั่น 

   (4) ศึกษา ทบทวน กระบวนงานสอบสวน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชน

ทราบ เพื่อสรางความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (5) เจาของสํานวนคดีและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของควรมีคุณธรรมจริยธรรมใหมากวาน้ี และกระบวนการจะ

ดีข้ึนเอง อยาเห็นแกประโยชนสวนตัว ทําใหประชาชนมององคกรของรัฐไมยุติธรรมเปนที่พึ่งไมได 

   (6) การนําคนเขาสูตําแหนง ควรมีมาตรฐานที่ดีกวาน้ี 

   (7) ใหมีอิสระในการทําหนาที่ ควรมีความเปนกลางอยางสูงสุด ตองไมใหมีการเมืองมาแทรก 

   (8) ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี 

   (9) ขอใหเรงสอบสวนและแจงผลการดําเนินการในเว็บไซตของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนระยะ ๆ 

   (10) ควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากข้ึน 

เพ่ือความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   (11) คดีบางคดีล าชา เ นื่องจากประชาชนไมทราบวิธีการแจงความ รองเร ียน ติดตอ จึงควรเพิ่ม 

ชองทางการรับเรื่องเพิ่มข้ึน เชน ตามสํานักงานเขต เทศบาล หรือหนวยงานตางๆ 

   (12) การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง 

   (13) ควรมีหลักเกณฑที่รัดกมุในการรับคดีใดคดีหน่ึงเปนคดีพิเศษ ไมรับคดีตามกระแสนิยม การพิจารณาทํา

ความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวนควรใหแนใจไดวาจะไมถูกตีตกในช้ันอัยการ 

   (14) ควรสํารวจจํานวนคดีที่รับเปนคดีพิเศษเทียบเปนรอยละกับผลคดีพิเศษที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษ 

เทียบกับงบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษในแตละปวามีความคุมคาหรือไม 

   (15) ผลการสอบสวนที่มีนักการเมืองนักธุรกิจไมถูกฟองเพื่อลงโทษแตใชดุลพินิจของอธิบดีสั่งงดสอบสวน 

หรือไมฟอง การมีอัยการวมสอบสวนไมทําใหการสอบสวนเร็วข้ึน และเสียเวลาอยางนอย 2 ครั้ง 

 

 

   (16) จากการประสานขอขอมูลจากหนวยราชการเชนเดียวกัน ไมคอยไดรับความรวมมือ เชน การขอขอมูล

การสอบสวนพยานที่เกี่ยวของกับคดีเดียวกัน แตไดรับคําตอบวาเปนความลับ 

   (17) ควรจัดองคกร โดยคงทีมปฏิบัติการที่ประกอบดวย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ 

พนักงานราชการ ลูกจาง แมจะจัดไดไมครบทุกตําแหนงในแตละทีม แตควรคงทีมไวเชนเดิม 

   (18) คดีพิเศษ กรณียุติการสอบสวนหรือสงสํานวยอัยการไปแลว แตเมื่อมีการสอบสวนตอเน่ืองหากยัง

จับกุมผูตองหาไดไมหมด ควรมีระบบการควบคุมคดีพิเศษประเภทน้ีดวย 

   (19) การสอบสวนโดยไมตองบันทึกเปนกระดาษแบบถามตอบ ใหใชวิธีซักถามประเด็นสําคัญ รายงาน

ผูบังคับบัญชา ใหเกียรติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เช่ือถือได รายงานเท็จมีความผิด 

   (20) ควรมีการทําสํานวนการสอบสวนอยางตรงไปตรงมาและรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนการกระทํา

ความผิดและพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหาอยางเทาเทียมกันและเต็มความสามารถขององคกร ตลอดจนการใชอํานาจ

พิเศษตามกฎหมาย 

   สรุปขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนสําคัญๆ  ดังน้ี 

   (1) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับ

คุณธรรม จริยธรรม  

   (2) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

   (3) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ 

   (4) ควรดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

   (5) ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ 

และกํากับดูแลการใชงบประมาณ 

   ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําสั่ง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1785/2556 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงาน

ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการพัฒนาการแจง

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และคณะทํางานฯ 

ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสบืสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และ

ทําตัวอยาง TEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของผาน

ระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว 
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   (15) การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดตองระมัดระวังเปน

อยางย่ิง เน่ืองจากอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมาอาจยังไมใชขอเท็จจริง 

  2) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (1) ควรฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวนทั้งตามประมวลกฎหมายและประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสวนของเทคนิคการซักถาม รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  

   (2) พัฒนาความทันสมัยของอุปกรณ และขยายองคกรใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

   (3) บุคลากรควรมีความรูทางดานกฎหมายพอสมควร และเคยมีประสบการณในดานการสอบสวนมาอยาง

นอยไมตํ่ากวา 5 – 10 ป ไมใชเอาบุคลากรไหนก็ไดมาทํางานสอบสวน ทําใหองคกรและประชาชนขาดความเช่ือมั่น 

   (4) ศึกษา ทบทวน กระบวนงานสอบสวน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชน

ทราบ เพื่อสรางความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (5) เจาของสํานวนคดีและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของควรมีคุณธรรมจริยธรรมใหมากวาน้ี และกระบวนการจะ

ดีข้ึนเอง อยาเห็นแกประโยชนสวนตัว ทําใหประชาชนมององคกรของรัฐไมยุติธรรมเปนที่พึ่งไมได 

   (6) การนําคนเขาสูตําแหนง ควรมีมาตรฐานที่ดีกวาน้ี 

   (7) ใหมีอิสระในการทําหนาที่ ควรมีความเปนกลางอยางสูงสุด ตองไมใหมีการเมืองมาแทรก 

   (8) ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี 

   (9) ขอใหเรงสอบสวนและแจงผลการดําเนินการในเว็บไซตของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนระยะ ๆ 

   (10) ควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากข้ึน 

เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   (11) คดีบางคดีล าชา เ นื่องจากประชาชนไมทราบวิธีการแจงความ รองเร ียน ติดตอ จึงควรเพิ่ม 

ชองทางการรับเรื่องเพ่ิมข้ึน เชน ตามสํานักงานเขต เทศบาล หรือหนวยงานตางๆ 

   (12) การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงที่สุดอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง 

   (13) ควรมีหลักเกณฑที่รัดกมุในการรับคดีใดคดีหน่ึงเปนคดีพิเศษ ไมรับคดีตามกระแสนิยม การพิจารณาทํา

ความเห็นและสรุปรายงานการสอบสวนควรใหแนใจไดวาจะไมถูกตีตกในช้ันอัยการ 

   (14) ควรสํารวจจํานวนคดีที่รับเปนคดีพิเศษเทียบเปนรอยละกับผลคดีพิเศษที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษ 

เทียบกับงบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษในแตละปวามีความคุมคาหรือไม 

   (15) ผลการสอบสวนที่มีนักการเมืองนักธุรกิจไมถูกฟองเพื่อลงโทษแตใชดุลพินิจของอธิบดีสั่งงดสอบสวน 

หรือไมฟอง การมีอัยการวมสอบสวนไมทําใหการสอบสวนเร็วข้ึน และเสียเวลาอยางนอย 2 ครั้ง 

 

 

   (16) จากการประสานขอขอมูลจากหนวยราชการเชนเดียวกัน ไมคอยไดรับความรวมมือ เชน การขอขอมูล

การสอบสวนพยานที่เกี่ยวของกับคดีเดียวกัน แตไดรับคําตอบวาเปนความลับ 

   (17) ควรจัดองคกร โดยคงทีมปฏิบัติการที่ประกอบดวย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ 

พนักงานราชการ ลูกจาง แมจะจัดไดไมครบทุกตําแหนงในแตละทีม แตควรคงทีมไวเชนเดิม 

   (18) คดีพิเศษ กรณียุติการสอบสวนหรือสงสํานวยอัยการไปแลว แตเมื่อมีการสอบสวนตอเน่ืองหากยัง

จับกุมผูตองหาไดไมหมด ควรมีระบบการควบคุมคดีพิเศษประเภทน้ีดวย 

   (19) การสอบสวนโดยไมตองบันทึกเปนกระดาษแบบถามตอบ ใหใชวิธีซักถามประเด็นสําคัญ รายงาน

ผูบังคับบัญชา ใหเกียรติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เช่ือถือได รายงานเท็จมีความผิด 

   (20) ควรมีการทําสํานวนการสอบสวนอยางตรงไปตรงมาและรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนการกระทํา

ความผิดและพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหาอยางเทาเทียมกันและเต็มความสามารถขององคกร ตลอดจนการใชอํานาจ

พิเศษตามกฎหมาย 

   สรุปขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนสําคัญๆ  ดังน้ี 

   (1) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับ

คุณธรรม จริยธรรม  

   (2) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน 

   (3) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ 

   (4) ควรดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

   (5) ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ 

และกํากับดูแลการใชงบประมาณ 

   ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําสั่ง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1785/2556 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงาน

ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการพัฒนาการแจง

ความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และคณะทํางานฯ 

ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสบืสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และ

ทําตัวอยาง TEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของผาน

ระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว 
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