
บทที่ 10 
การสืบสวนสอบสวน 
..................................... 

 
ความหมายของการสืบสวน 
 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2  (10)  ไดใหคํานิยามไววา  “การสืบสวน  
หมายถึง  การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน  ซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหง
ความผิด” 
 
 จากบทนยิามดังกลาว  สามารถแยกประเภทการสืบสวนออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การสืบสวนที่ไมเกี่ยวกับคดี ไดแก  การสืบสวนทั่วไปเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน 

2. การสืบสวนเกี่ยวกับคดี  เปนกรณีที่ความผิดไดเกดิขึ้นแลว  เจาหนาที่ที่มีอํานาจจะทําการ
แสวงหาขอเทจ็จริงและพยานหลักฐาน  เพือ่ที่จะทราบรายละเอียดแหงการกระทําความผิด  
 
วัตถุประสงควัตถุประสงคของการสืบสวน คือ 
 (1) เปนการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อรักษาความสมงบเรียบรอยของประชาชน 
 (2) เปนการแสวงหาหลักฐานเพือ่ทราบรายละเอียดแหงความผิดและรูตัวผูกระทําผิด 
รวมทั้งใหไดความแนชัดวามกีารกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นจริงหรือไม  
 
อํานาจทําการสืบสวน 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17  บัญญัติวา  “ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจมีอํานาจทําการสบืสวนคดีอาญาได”  องคประกอบที่จะนาํมาพิจารณาวา ผูตรวจการ  มี
อํานาจในการสืบสวนความผิดตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  และพระราช 
บัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ไดหรือไมอยางไร นั้น  ผูเขียนเห็นวา  บุคคลที่จะมีอํานาจทําการสืบสวน
ได  ตองมีกฎหมายบัญญัติรองรับไวชัดเจน  จึงขอใหพจิารณากฎหมายที่เกีย่วของ ดงันี้ 
 1.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (16)  ความวา “ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ” หมายความถึงเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน  ใหรวมทั้งพศัดี  เจาพนกังานกรมสรรพสามิต  กรมศลุกากร  กรมเจาทา  พนักงาน
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ตรวจคนเขาเมอืง  และเจาพนักงานอืน่ๆ  เมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย  ซ่ึงตนมีหนาที่ตองทําการจับกุมหรือปราบปราม” 

2. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
 2.1 มาตรา 4 (10)  บัญญัติวา  “ผูตรวจการ”  หมายความวา “ขาราชการสังกัดกรมการ 

ขนสงทางบก ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหมหีนาที่ตรวจการขนสง”   
 2.2  มาตรา 50 วรรคหนึ่ง “ ใหผูตรวจการมอํีานาจเรียกรถใหหยุดเพื่อทําการตรวจ สอบ 

และเมื่อเชื่อวา มีการกระทําอนัเปนการฝาฝนบทบัญญัตินี้เกิดขึ้น  ใหผูตรวจการมีอํานาจจับกุมผูฝาฝน
เพื่อสงใหพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนนิคดีตอไป” 

 
3. พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 

3.1 มาตรา 4 บัญญัติวา “ ผูตรวจการ ” หมายความวา  “ขาราชการสังกัดกรมการ
ขนสงทางบก ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปนผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี”้  
ซ่ึงเปนคํานิยามที่เกิดขึ้นใหมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542  เพื่อใหผูตรวจการ
สามารถดําเนินการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตอกฎหมายวาดวยรถยนตได ซ่ึงเดิมตองอาศัย
เจาหนาทีต่ํารวจในการจับกมุปราบปราม 

3.2 มาตรา 57 ทว ิวรรคหนึง่  “ใหผูตรวจการมีอํานาจสัง่ใหผูขับรถหยุดเพื่อทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กับมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการตรวจสอบนั้นได  และเมื่อพบวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้  จะวากลาวตักเตือนหรือส่ังเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียน
ภายในเจด็วนันับแตวันที่มีคาํสั่ง  เพื่อดําเนินการเปรยีบเทียบปรับกไ็ด  เวนแตเปนกรณีที่ความผิด
ดังกลาวมีโทษจําคุก  ใหผูตรวจการนําตัวผูนั้นสงพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเพื่อดําเนินคดีตอไป” 
 

จากกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนอันไดแก  พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 
2522  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  ไดบัญญัติใหอํานาจแกผูตรวจการในการจับกุม หรือ
ปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายขางตน  ดังนั้น  ผูตรวจการของกรมการขนสงทางบก  จงึ
เปน  “ พนกังานฝายปกครอง”  ตามนยิามของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (16)  
ดวย  ทําใหมอํีานาจในการสืบสวนการกระทําตางๆ ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  
และพระราชบญัญัติรถยนต พ.ศ. 2522  ได 
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คุณสมบัตขิองพนักงานสืบสวน - สอบสวนที่ด ี
 
  ผูที่จะทําหนาที่ดานการสืบสวน - สอบสวน ใหไดดีและไดรับความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น  ควรจะมคีุณสมบัติเฉพาะเปนพืน้ฐานดังนี้  

  1. มีความรูและศึกษากฎหมายตาง ๆ อันเปนผลทางอาญาอยางถองแท และทั่วถึง 
หมายความวา  พนักงานสืบสวน-สอบสวน จะตองมีความรูตัวบทกฎหมายดังกลาวเปนอยางดี  ให
รูวาการกระทําอะไรอะไรถูก  อะไรผิด  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการนํามาประยุกตใชในการปฏิบัตไิด
อยางมีประสิทธิภาพ มิเชนนั้นแลว ประชาชนผูเกี่ยวของก็อาจจะไดรับความเดือดรอนจากการ
กระทําที่ผิดพลาดของเจาหนาที่สืบสวน – สอบสวนได 
  2. มีความรูในกฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  สามารถนํามา
ประยุกตใชกับงานในหนาที่ไดเปนอยางดี   กฎหมายลกัษณะพยานเปนกฎหมายทีเ่กี่ยวกับหลักฐาน
ที่จะพิสูจนความผิดของจําเลย  พยานที่เสนอตอศาลตองเปนพยานที่รับฟงได  และไดมาอยางถูกตอง 
ตลอดจนไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดอยางถกูตองครบถวน สวนกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาจะวาดวยกระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินคดีทกุระดับชั้น  การนาํสืบพยานตอศาล
เพื่อใหศาลเชื่อวา ผูถูกกลาวหา  กระทําความผิดหรือความบริสุทธิ์ โดยเปนกฎหมายที่วางระเบียบ
เกี่ยวกับการสืบสวน  จับกุม ตรวจคน ควบคุม สอบสวนและฟองรอง การรับฟงพยานหลักฐานและ
การฟองคดีที่ศาล การอุทธรณโทษและการพนโทษ ที่กลาวมานั้นเปนเรื่องจําเปนตองผิดพลาดไมได
ทั้งสิ้น 
  3. มีความรูทางจติวิทยาและตรรกวิทยาดี  เพือ่ใหประชาชน หรือ พยาน  ผูถูกกลาวหา 
ใหความรวมมอืใหการพดูความจริงแกเจาหนาที่หรือ คนหาความจริงถอยคําพยานผูพบเห็นเหตุการณ 
ทั้งนี้  เจาพนักงานดังกลาวนั้นจึงควรที่จะตองมีจิตวิทยาในการปฏิบัตงิานในหนาที่รับผิดชอบใหมาก
เปนที่สุด ตองรูจักใหความสําคัญเอาใจใสตอบุคคลที่มาติดตอดวยเปนอยางดี ไมวาผูนั้นจะเปนใคร 
มาจากไหน ฐานะเปนประการใด  ใหเขามคีวามพอใจในระดับสูงใหจงได 
  4. มีความรูทางภาษาถิ่นพอสมควร เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญอีกอยางหนึ่ง เพราะคนเราถา
พูดจาสื่อสารกันรูเร่ืองแลว แลวเขาใจกันดี ส่ิงใดที่วายากก็จะงายเขา  การสืบสวน – สอบสวน จะ
กระทําไดงายขึ้นกวาปกติ เปนผลดีตอการปฏิบัติงาน 
  5. ตองเปนผูมีความเฉลียวฉลาดและสุขุม คุณสมบัติเร่ืองนี้ถือเปนเรื่องสาํคัญยิ่งอยาง
หนึ่ง เพราะหากเจาพนักงานสืบสวน – สอบสวนมีความเรียบรอย เฉลียวฉลาด มีความสุขุม ใจเย็น จะ
พูดจากับใครกต็องระมัดระวงั ไมพูดจาสามหาว กาวราวผูอ่ืน รูจักออนนอมถอมตน ออนนอกแข็งใน
มีปฏิภาณไหวพริบ วิเคราะหสถานการณเกีย่วกับงานที่ตนกําลังปฏิบัติอยูไดอยางถูกตองแมนยํา
ผลสําเร็จในการสืบสวน-สอบสวน ก็จะบรรจุวัตถุประสงคเปนอยางด ี
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  6. มีความเปนอิสระในการปฏิบตัิหนาท่ี เจาพนักงานสืบสวน-สอบสวน กฎหมายให
ความคุมครองในการปฏิบัตหินาที่คือ ใหอํานาจหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีอาญาไดโดยอิสระ ในทางปฏิบัติจงึตองยอมใหมอํีานาจปฏิบัติการในหนาทีอ่ยางสมบูรณตาม
ความตองการของกฎหมาย บุคคลอื่นไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสืบสวน – สอบสวน
ผูอ่ืนที่มีความเหนือกวา ไมควรจะเขาไปกาวกายอํานาจหนาที่การปฏบิัติ ไมเชนนัน้จะทําใหเสยีหลัก
ความเปนธรรมได 
  7. ความชํานาญในการสืบสวน-สอบสวน เจาพนักงานสืบสวน-สอบสวนคนใดมีความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที ่ ก็เหมือนผูนั้นเปนผูชํานาญพิเศษ เพราะจะทําใหงานที่อยูในความ
รับผิดชอบดําเนินไปดวยความราบรื่น ถูกตองทันกาลเวลาที่ควรจะเปน ความผิดพลาดจะเกิดขึน้ได
นอยซ่ึงความชํานาญดังกลาวนี้ จะมีไดก็ตอเมื่อเจาพนักงานผูนั้นเคยปฏิบัติหนาที่เปนเวลายาวนาน
พอสมควร มคีวามละเอียดออน มีความขยันหมัน่เพยีร เอาใจใสอยางตลอดจนมีความสามารถในการ
ใชสติปญญาพิจารณาพิเคราะหพยานหลักฐานและขอเท็จจริงไดอยางถูกตอง ส่ิงเหลานี้ก็จะเปน
ประสบการณและสามารถมาประยุกตไดเปนอยางดดีวย  
  
ประเภทของการสืบสวน  แบงออกไดเปน  2 ประเภท ดงันี้  
 
 (1) การสืบสวนเพื่อเปนฐานขาว  คือ  การรวบรวมขาวสารเบือ้งตน  หรือการตรวจสอบ
ขาวสารสําหรับเจาหนาที่สืบสวนหรือหนวยงานเพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหที่จะวางแผนการสืบสวนใน
ขั้นตอไป  อีกทั้งยังเปนการปองกันการกระทําความผิดกอนเกิดคดีอาญา 

 (2) การสืบสวนแบบปฏิบตัิการ คือ การสืบสวนที่มุงแสวงหารายละเอยีดพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะทําการปราบปรามและลงโทษผูกระทําความผิดตามกฎหมาย 
การสืบสวนประเภทนี้โดยปกติมักจะตองใชเทคนิคตาง ๆ มาชวยในการสืบสวน  รวมทั้งตองใชกาํลัง
เจาหนาที่  อุปกรณ  และเวลา  มากกวาการสืบสวนเพื่อเปนฐานขาว อีกทั้งมุงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
มากกวาการสืบสวนประเภทแรก 
 
จุดเริ่มตนในการสืบสวน 
 โดยปกติเจาหนาที่สืบสวนจะเริ่มทําการสบืสวน เมื่อตรวจพบวามีการกระทําความผดิ
เกิดขึ้น  การตรวจพบนี้อาจไดมาจากแหลงขอมูล ดังนี้  

- การรองทุกขของผูเสียหาย  หรือจากการแจงเหตุของผูประสบเหตุการณ 
- จากการรายงาน  หรือการตรวจสอบ หรือคาํขอจากหนวยงานอื่น  
- การติดตามสังเกตพฤติกรรมของบุคคล หรือองคกรที่ตองสงสัย 
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- การติดตามสืบสวนสิ่งชี้นําทีไ่ดมาจากกรณอ่ืีน 
- การรายงาน หรือขอรองเรียนของประชาชน 
- การเปดเผยโดยบังเอิญ 
 

เทคนิคและวิธีการสืบสวน 
 (ก) การหาแหลงขาวสาร  สามารถหาแหลงขาวได  คือ  
  1. แหลงขาวสารเปด 
   - ขาวสารที่มีอยูทั่วไป  บุคคลธรรมดาสามารถหาขาวไดโดยไมตองมกีาร
ปฏิบัติทางลับ เชน  เอกสารทีม่ีเผยแพรทัว่ไป  สมุดโทรศัพท  หนังสือรุน  หนังสือพิมพ 
  2. แหลงขาวกึ่งปดก่ึงเปด 
   - ขาวสารที่ปดไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเกีย่วของรู นอกจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
เชน  ทะเบยีนบาน สูติบัตร  ประวัติโรงเรียน  ประวัติที่มหาวิทยาลัย  ประวัติที่ ก.พ.  ประวัติที่ทํางาน  
ประวัติเมื่อรองขอมีหนังสือเดินทาง  ทะเบยีนรถ  แหลงขาวที่อาจใหขอมลูเกี่ยวกับบคุคล  องคการที่
ตองการมีอยูหลายแหง  เชน  ที่วาการอําเภอ  สํานักงาน  ก.พ. สํานกังานตํารวจแหงชาติ  ธนาคาร  
องคการโทรศัพท 
  3. แหลงขาวปด 
   - ขาวสารประเภทนี้ไมสามารถหาไดดวยวิธีเปดเผยจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ซ่ึงเปนเอกสารที่ไมเปดเผย 
   - เปนวิธีสุดทายในการหาขาวสาร  โดยไดจากการสืบสวนเอง หรือไดมาจาก
หนวยงานสืบสวนอื่น ๆ  วิธีการหาขาวเปนการหาขาวทางลับดวยวิธีสัมภาษณ  ซักถาม  ลวงถาม  การ
สังเกตการณดลัูกษณะบุคคล  รวมทั้งการปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ  

 (ข) การหาขาวทางลับ 
  ในการปฏิบัติงานสืบสวน  การหาขาวทางลับเปนงานทีม่ีลักษณะตองปกปดการ
กระทําหรือการปฏิบัติการ เพื่อมิใหเปาหมายรูตัววากําลังถูกสืบสวนอยู  ดังนัน้  เจาหนาที่จึงจําเปนที่
จะตองมีความรูความสามารถในการที่จะรับฟงขอมูล  หรือแสวงหาขาวสาร  และสามารถปกปดการ
รับหรือแสวงหาขาวสารนั้นใหดดีวย  เราเรียกวิธีการดังกลาววา  การหาขาวทางลับ  ซ่ึงประกอบดวย
รายละเอียด  ดงัตอไปนี ้
  1. การสังเกตจดจํา  คือ  การรอบรูอยางสมบูรณเกีย่วกบัสิ่งแวดลอม  โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้งหา  ไดแก  การเห็น การไดยิน  การไดกล่ิน  การรูรส  การสัมผัส  และสามารถ
จดจําเหตุการณตาง ๆ ไดถูกตอง  ซ่ึงอาจเปนบุคคล  สถานที่  หรือเหตุการณ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
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ความสามารถแตกําเนิด  และประสบการณ  ตลอดจนการฝกฝนและที่สําคัญก็คือตองเปนคนตื่นตัวอยู
เสมอ 
  
 หลักการสังเกตจดจําท่ีด ี
   - ผูสังเกตตองสามารถรับรู  และรายงานถึงสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองและ
แมนยํา  โดยยดึหลัก ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร และทําไม 
   - ขีดความสามารถในการสังเกตของเจาหนาที่ ขึ้นอยูกับประสบการณ  ความรู 
การฝกอบรม และสิ่งแวดลอม 
   - การสังเกตที่ถูกตองแมนยํา  ขึ้นอยูกับความสนใจและความเขาใจ 
   - รูจักทีจ่ะเลือกวาในรายละเอยีดที่สําคัญของเหตกุารณและรายละเอียดทีเ่ดนชัด 
    
 วิธีการในการสังเกต 
   (ก) ระบบการสังเกต คือ  ตองเปนไปตามระบบจากจดุเริ่มตนของเปาหมายแลว
วนไปเปนวงจรครบบรรจบกันที่เดิม  และพยายามรวบรวมขาวสารใหไดมากที่สุด 
   (ข) การวัดขนาด  การไดขนาดแทจริงเปนการยาก วิธีทีด่ีที่สุด คือ การถายภาพ
แตไมสามารถทําไดทุกโอกาส  จึงตองฝกฝนศิลปะในการวัดโดยประมาณ คือ  
     - วิธีเบื้องตน  ในกรณีสัมผัสได หรือเขาใกลไดใชรางกายเปนเครื่องวัด เชน 
ฝามือคืบ สวนสูง หนังสือ ดินสอ รองเทา วัดดกูอนแลวนํามาคํานวณขนาดจริงภายหลัง 
     - การวัดดวยกาว  คือ  วัดดวยวิธีการกาวเดินปกติของคนเรา  แลวนาํมา
คํานวณอกีครั้งหนึ่ง 
     - การเปรียบเทยีบ คือ  การวัดในลักษณะที่อยูหางเปาหมาย  หรือระยะไกล
เกินไปนับกาวไมได  ใหใชส่ิงของเปรียบเทียบ เชน สะพาน  ความยาวของตูรถไฟ  สวนในการวัด
สวนสูง ใหเปรียบเทียบกับระยะที่วดัได 
     - การคาดคะเน ใชในกรณทีี่ไมสามารถวัดได จึงอาจใชการคาดคะเนซึ่ง
ตองระบุขอบเขตไวดวย  เชน  สูงระหวาง 165-170 เซนตเิมตร น้ําหนกัระหวาง 56-62 กิโลกรัม  
   (ค) การจดบันทกึ ปกติการจดเปนการเสี่ยงอันตรายมาก ตองใชวิธีจําไวกอน
และรีบจดทนัทีเมื่อมีโอกาสเพราะอาจลืมได 
   (ง) การทองจํา  ถาจดไมได  ตองจําใหได ทัง้นี้ ขึ้นอยูกับการฝกฝนของแตละ
บุคคล 
   (จ) เครื่องชวยความจํา  เชน  ใชอักษรยอรวมกัน  ประโยคที่จําไดขึ้นใจ  วนั
สําคัญ  วันเกิด 
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   วิธีการฝกฝนการสังเกต 
- พยายามฝกฝนและตื่นตวัอยูเสมอ  ในการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมประจําวัน 
- พยายามแยกสิ่งที่สําคัญออกจากสิ่งที่ไมสําคัญ 

   - ฝกฝนตัวเองในการประมาณ  หรือคาดคะเนเกี่ยวกับความเร็ว  ระยะทาง  
ทิศทาง 
   - พยายามฝกฝนคุนเคย  และทาํความเขาใจกบัการเรียกสี หรือส่ิงตาง ๆ ที่พบ
เห็น 
   - พยายามฝกฝนในการนกึภาพเหตุการณที่ประสบมาใหไดอยางชัดเจน 
   - พยายามสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหนาทีก่ารงาน 

  2. สํารวจสถานที่  หมายถึง  การรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกบัอาคารบานเรือน
หรือพื้นที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  เพื่อเปนประโยชนหรือนํามาประกอบการพิจารณาในการ
ปฏิบัติการ 
   หัวขอขาวสารที่ตองการในการสํารวจ 

- ที่ตั้งโดยแนนอน 
- ลักษณะของพืน้ที่ 
- การเขาถึงพื้นที่ 
- ลักษณะพิเศษของพื้นที่  หรือเปาหมายนั้น 

   - ประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ เชน ทาที   ทัศนคติตอคนแปลกหนา 
   - ขอพิจารณาในดาน  รปภ. เชน  เสนทางหลบหลีกและหนรีะบบการรักษา
ความปลอดภยัในสถานที่ หรือพื้นที่นั้น 
   วิธีการสํารวจ 
   1.  โดยออกไปแสวงหาขาวสาร  หรือทําการสังเกตดวยตวัเอง  วิธีนี้เปนวธีิที่ดี
ที่สุดเชื่อถือไดมากที่สุดและไดขาวมาก 
   2.  โดยการศึกษา  หรือลาดตระเวนทางแผนที ่
   3.  ดวยการคนควาจากแหลงขาวตาง ๆ  
   4.  ดวยการรวบรวมขาวสารที่มอียูเดิม 
   5.  ดวยการฟงหรือศึกษาจากคําบอกเลาที่ไดรับฟงมา 
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การเขียนรายงานสืบสวน  
 การรายงาน    หมายถึง  การเสนอขาวสารจากผูหนึ่งไปถึงอีกผูหนึ่งซึ่งโดยทัว่ไปจะเปน
การรายงานจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไปยังผูบังคับบัญชาจากระดบัลางไปสูระดับสูง  หรือรายงานใน
ระดับเดยีวกัน  

 ประเภทของรายงานสืบสวน  แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 (1) รายงานขาวสาร  หมายถึง  การรายงานความจริง  หรือส่ิงที่เปนจริงเกีย่วกับบุคคล  
องคการ สถานที่  บุคคล  หรือส่ิงของซึ่งเปนสิ่งที่สนใจของหนวยงานนั้น  
 (2) รายงานปฏิบัตกิาร  หมายถึง  รายงานความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไดกระทําไป
จนทําใหไดขาวสารตามที่ตองการ  เชน  รายงานการพบปะแหลงขาว  หรือผูใหขาวรายงานการสะกด
รอย  รายงานความกาวหนาของการสืบสวน เปนตน  

 ลักษณะของรายงานที่ด ี
1. ประกอบดวยขาวสารที่เปนจริง 
2. ตองชัดเจนแจมแจง  กระชับ 
3. ตองสมบูรณในตัวเอง  โดยระบุใหชัดเจนวา  

- มีอะไรเกดิขึ้น 
- เหตุการณที่เกดิขึ้นเมื่อไร 
- เหตุการณที่เกดิขึ้นที่ไหน 
- เหตุการณเกดิขึ้นอยางไร 
- มีใครเกี่ยวของในเหตุการณนัน้  
- เพราะเหตุใดจงึเกิดเหตุการณนั้นขึน้ 

 4. ประกอบดวยขาวสารที่มีความสําคัญ ใหขอมูลที่ใชประโยชนไดจริง ไมใชเปนเรื่อง
เล่ือนลอย  หรือเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับภารกิจเลย 
 5. ประกอบดวยขาวสารที่ตรงประเด็น ตองการรายงานเรือ่งไหนกพ็ูดถึงเฉพาะเรื่องนัน้  
พึงระลึกไวเสมอวา  1  เร่ือง ตอ   1  รายการ  
 6. ช้ีใหเห็นประเด็นสําคัญ  เนนน้ําหนักในจดุที่ควรเนน 
 7. ผูเขียนตองวางตัวเปนกลาง  ไมมีอคติเอนเอียง  ไมวาจะเปนในทางบวกหรือลบ 
 8. การลําดับความและเหตุการณใหถูกตอง  ตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงจดุสุดทายมีความ
เกี่ยวของที่สัมพนัธกัน และมีเหตุมีผล 
 9. การใชถอยคําดวยภาษาธรรมชาติที่ไมใชภาษาตลาด  ภาษาทองถ่ิน คําแสลงหรือภาษาที่
ยากเกินไป 
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 10. มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 11. รายงานจะตองเรงทันเวลาการใชงาน 
 
การสอบสวน  
 ความหมาย  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหคํานิยามไวในมาตรา 
2(11)  วา  “การสอบสวน”  หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน  และการดําเนินการทั้งหลาย
อ่ืน ตามบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี ้  ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกบัความผิดที่กลาวหา  
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด  และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
 - การสอบสวนจึงเปนการดําเนินการของพนักงานสอบสวนเพื่อใหพนกังานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่จะสามารถกระทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและ
พฤติกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา  และเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและเพื่อพิสูจน
ความผิด (มาตรา 131 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 
 - การสอบสวนเกี่ยวกับความผิด ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา แตเนื่องจาก
ผูตรวจการกรมการขนสงทางบก มิไดเปนพนักงานสอบสวน  จึงไมมีอํานาจในการสอบสวน
คดีอาญาดังกลาว  อยางไรกด็ี ในทางปฏบิัติผูตรวจการสามารถที่จะนําเอาหลักการและแนวทางของ
การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปปฏิบัติ หรือนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม  ก็จะทําใหการทํางานของพนกังานสอบสวนมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 การรวบรวมพยานหลักฐาน  พยานหลักฐานมี 3 ชนิด คือ  พยานบุคคล  พยานเอกสาร  
และพยานวตัถุ  และพยานวตัถุ  พยานหลักฐานซึ่งนาจะพิสูจนไดวาผูตองหามีความผิดหรือบริสุทธิ์  
พนักงานสอบสวนยอมรวบรวมนํามาประกอบการสอบสวนได 
 - พยานบุคคล   ใชวิธีบันทกึถอยคําของบุคคลนั้น  โดยพนกังานสอบสวนรวบรวมเขา
ไวเปนสํานวน  เชน  คําใหการของผูกลาวหา  ผูตองหา พยาน เปนตน  
 - พยานเอกสาร  คือ   เอกสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการสอบสวน เชน  เครื่องหมาย 
แสดงการเสียภาษี  ใบอนุญาตผูขับขี่  ภาพถายพาหนะที่ใชกระทําความผิด เปนตน  
 - พยานวัตถุ  ไดแก  วัตถุของกลางที่จะพิสูจนความผิด  หรือทราบขอเท็จจริง เชน   
รถยนตที่ใชในการกระทําความผิด  ทั้งนี้  หากพนักงานสอบสวนไมสามารถนํามารวมในสํานวนการ
สอบสวนได  ก็ใหทําบัญชแีนบติดไวในสาํนวน 
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ขอปฏิบตัิของพนักงานสอบสวนเบื้องตน 
 
 การทีจ่ะเปนพนักงานสอบสวนที่ดีมีความสามารถนั้น  มิใชหมายความวาจะตองมคีวามรู  
ทั้งวิชากฎหมายและวิชาอื่น ๆ เทานั้น พนกังานสอบสวนจะตองมีอีกหลายส่ิงหลายอยางประกอบอยู
ในตัวของพนักงานสอบสวนผูนั้นดวย  เชน  จะตองเปนผูฉลาดมีไหวพริบ  ชั้นเชิงทันคน มีหลัก
จิตวิทยาสามารถอานนิสัยใจคอของผูที่มาติดตอเบื้องตน  นอกจากนี้จะตองมีวาจาสุภาพเดด็ขาด  ตอง
วางตนใหเปนที่ยําเกรงเคารพนับถือของผูที่จะตองถูกซกัถาม  ตลอดจนมีศิลปะในการพูด  และมีการ
สังคมประสานงานกับหนวยราชการอื่น ๆ ไดด ี
 การสอบสวนจะใหไดผลดนีั้น  ขอสําคัญที่สุดในระยะเริ่มตนของการสอบสวน ก็คอื ใน
เร่ืองของการวางตนใหเหมาะสม สุภาพ วาจาดี แตงกายสะอาด มีสงา หากพนักงานสอบสวนผูนั้น
เร่ิมแรกมีการแสดงออกที่ไมดีตอผูพบเหน็  เชน  แตงกายสกปรก  รุมราม  ผมยาว  ไวหนวดรุงรัง
เครื่องแตงกายไมเขารูป  เหี่ยวยน  ขาดวิน่  ทาทางขาดความสงาแลว  ผูพบเห็นจะรูสึกดุหมิน่ขาด
ความยําเกรงทนัที  เมื่อเปนดงันี้ในระยะตอไปจะไมเกิดผลดีตอการสอบสวน 
 
การสอบสวนผูกลาวโทษ ผูรองทุกข  ผูเสยีหาย  หรือพยาน  
 
 กฎหมายมิไดบังคับวาจะตองซักถามผูเสียหาย  ผูกลาวโทษ  ผูรองทุกข หรือพยาน
อยางไร ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ของผูทําการสอบสวนที่จะตองใชความพยายามที่จะบันทกึถอยคําใน
ลักษณะอยางไรที่อาจเปนประโยชน หรือกอประโยชนแหงคดี  โดยมหีลักดังตอไปนี้ 
 (1) หามมใิหผูทาํการสอบสวน ตกัเตอืน พูดใหทอใจหรือใชกลอุบายอืน่ เพือ่ที่จะปองกนั
มิใหบุคคลใดใหถอยคํา ซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ หรือหามมิใหมีการจัดทําคาํใหการใด ๆ  ซ่ึง
เปนการลอลวง หรือขูเข็ญ หรือสัญญากับผูตองหาเพื่อจงูใจใหเขาใหการซึ่งถือวาเปนวิธีการสอบสวน
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พยานที่ไดมาดวยวธีิการดังกลาว  จะไมสามารถใชอางอิงตอศาลได 
 (2) ผูทําการสอบสวน จะตองใหผูกลาวโทษ ผูรองทุกข ผูเสียหาย พยานเลาเรื่องใหฟง
ตามความจริงที่เขาไดรูไดเห็น หรือจากการที่เขาถูกกระทํามาอยางไร ถาเขาเลาใหฟงแลวยังมี
ขอบกพรองหรือยังมีอะไรแอบแฝงอยู ผูทําการสอบสวนก็ตองบันทกึความไวดวย  เพื่อใหไดความ
ชัดเจนใหรายละเอียดมากทีสุ่ด  โดยในการซักถามใหคํานึงถึงคําถามที่วา  ใครทําอะไร ที่ไหน 
อยางไร  เมื่อไร แลวจึงใหตอบคําถามนั้น 
 (3) วัน เดือน ป เวลา และสถานที่เกิดเหตุ  แขวง  เขตใด ตองชัดเจน  
 (4) สังเกตอาการของผูถูกซักถามวาเปนอยางไร ตลอดจนพฤตกิรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับเหตกุารณนั้น ๆ  
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 (5) เมื่อจบคําใหการ ผูทําการสอบสวนตองระบุขอความวา “อานใหฟงแลวรับวา
ถูกตอง” ลงลายมือช่ือเจาหนาที่ผูทาํการสอบสวนและผูใหถอยคํา  ถาบุคคลที่ตองลงลายมือช่ือใน
บันทึกไมสามารถหรือไมยอมลงชื่อ ใหบันทึกหรือรายงานเหตุนัน้ไวดวย 
 (6) เอกสารซึ่งผูทําการสอบสวนเปนผูทํา  จะตองเขียนดวยน้ําหมกึหรือพิมพดีด ถามผิีด
ที่ใดไมวาจะเปนการแกไข  ทักทวง  เพิม่เติม  หามมใิหลบใหเพียงแตขีดฆาคําผิดนั้นแลวเขียนใหม  
ผูทําการสอบสวนหรือบุคคลที่แกไขนั้น  ตองลงนามรับรองไวขางกระดาษ 
 
แนวทางในการซักถาม ผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา กระทําได ดังนี้  
 
 (1) ควรถามปากคําเมื่อใด  ผูซักถามควรรีบดําเนินการสอบสวนปากคําโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะเรว็ไดภายหลังเกิดเหตุ  เพราะผูเสียหายหรือพยานตาง ๆ ยังสามารถจดจําเหตุการณไดด ี
 (2) ตองมีการเตรยีมการลวงหนา  กอนลงมือซักถามปากคําพยานควรเตรยีมขอเท็จจริง
ที่หาไวใหพรอม  และเตรยีมประเด็นซักถามลวงหนาใหเรียบรอย  โดยพิจารณาวาพยานปากนี้รูเหน็
เหตุการณตอนไหน ควรจะไดขอเทจ็จรงิจากพยานตอนใดบาง มิฉะนั้นอาจพลั้งเผลอผานประเด็นที่
สําคัญบางตอนไป 
 (3) แสดงความเปนกันเอง  ระยะเริ่มตนกอนลงมือทําการซักถามปากคําพยานควรถือ
โอกาสสนทนากับพยาน  สอบถามสารทุกขสุกดิบทํานองแสดงความเปนกันเองเสียกอน  หากเริ่มทํา
การถามปากคําเกี่ยวกับขอเทจ็จริงในทนัท ี  พยานอาจเกิดอารมณดึงเครียด  และไมเต็มใจเปดเผย
ขอเท็จจริงก็ได  กอนลงมือซักไซไลเลียงก็ควรใหพยานเลาเหตุการณที่ไดประสบมาโดยตลอด
เสียกอน 
 (4) คุมพยานใหการตามประเด็น   ในการถามปากคําพยาน สวนมากมกัจะใหการเลย
เถิดนอกเรื่องนอกราว  ผูซักถามจะตองคอยตะลอมใหเขาประเด็นอยูเสมอ 
 (5) พยานชัดกัน  คําใหการที่ไดจากพยานปากหนึ่ง  จะตองสอดคลองกับคําใหการของ
พยานปากอื่น  และจะตองสอบเนนในขอเท็จจริงอันเปนสวนสําคัญของคดีไปดวย  
  (6) อยาถามนําพยาน  การถามในเชิงใหถอยคําเสียเอง  จะทําใหขอเท็จจริงเสียไปและ
อาจตั้งรูปคดีผิดพลาดได 
 (7) การตั้งปญหาซักถามใหตอบทีละขอ อยาถามคําถามซอนคําถามขึ้นมาหลายขอ
พรอม ๆ กัน  
 (8) ควรตั้งปญหาซักถามที่เขาใจงาย  ไมใชคําถามซอนคําถาม 
 (9) พยานประเภทตอบไมรูไมเห็น  ซ่ึงมักจะไดแกบุคคลที่ไรการศึกษา  เพราะบุคคล
ประเภทนี้มักครุนคิดวา การเอาตัวเขามาผูกพันนั้นเปนเรื่องเอาทุกขใสตัวมากกวา  จึงไมเตม็ใจให
ปากคํากับผูซักถาม  ผูซักถามจะตองเริ่มดวยการเปนกนัเองใหมาก  และตองปอนคําถามทํานองขยั้น
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ขยอเปนพิเศษ  และตองใชคําถามสกัดอยาใหมีทางตอบวา  ไมเห็น  ไมทราบทั้ง ๆ ที่พยานรูเห็นโดย
ตลอด 
 (10)  พยานประเภทเฉยเมยตอผูซักถาม  พยานพวกนี้มักตอบเสี่ยง ๆ ไมคอยตรงตาม
ประเด็นที่ตองการ ควรหาวิธีเราอารมณใหตอบขอถามใหละเอียดใหไดโดยการเยินยอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ สนใจการที่เขาไดใหขอเท็จจริง  ควรกระตุนพยานดวยวิธีเนนใหเห็นความสําคัญของ
ขอเท็จจริงที่พยานไดรูเห็นมา 
 (11)  พยานประเภทขี้เมา  ควรใหคําเยินยอมาก ๆ บางครั้งอาจไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง
ชัดเจนจากคนเมาดีกวาพยานธรรมดาก็ได 
 (12)  พยานประเภทชางพูด ผูซักถามจะตองใชวิธีหกัคอรวบรัดใหเขาประเด็นอยูเสมอ
อยาปลอยใหพูดเพอเจอได 
 (13)  พยานประเภทตรงไปตรงมา  พยานที่ใหความรวมมือตอขอซักถามตรงไปตรงมา
จะเปนประโยชนแกรูปคด ี
 (14)  พยานประเภทกลาวเท็จ  หากพยานใหถอยคําโดยเห็นชดัเจนวาเปนความเท็จ ควร
ปลอยใหพยานโกหกจนจบเรื่อง  พยานประเภทนี้มักแสดงทาทางสะทกสะทาน ประหมาหรือแสดง
ความรูสึกออกมาในขณะที่พดูไมจริง  เชน  จับเกาอี้แนน  หูแง  เหงื่อตก  เปนตน 
 (15)  การถามผูตองหาที่จับไดในขณะที่เกิดเหตุ  โดยปกติผูตองหาที่จับไดในทันทีที่ได
กระทําผิดมักจะมีอาการตกใจ  และเผลอสติควรรีบซักถามในทันทกีอนที่จะมีโอกาสตั้งสติอารมณได  
เพราะจะไดคํารับสารภาพที่งายดายมากขึ้น 
 การวิเคราะหคําใหการของผูตองหา พยาน หรือผูเสียหาย 
 ผูทําการสอบสวนจําเปน  จะตองเริ่มดาํเนินการวิเคราะหคําใหการของผูตองหา พยาน 
หรือผูเสียหายไปในทันทีทีไ่ดเร่ิมคําถามแรกจนจบคําใหการ การวเิคราะหตามหลักสามัญสํานึก  การ
สังเกตขอพิรุธ  ทั้งอากัปกิริยาและขอพิรุธของคําใหการบางขอ  ความไมนาจะเปนความจริงมีเพียงไร 
และเปนความจริงเพียงไร  ซ่ึงผูทําการสอบสวนใชหลักการซักถามหรือถามติงก็ได  แตไมควรใช
คําถามนําเพราะอาจทําใหผูใหการไขวเขวและจําขอเท็จจริงตลอดจนรายละเอียดแหงคดีที่เกิดขึ้นแท
เท็จจริงไมได ซ่ึงเทากับทําใหเกิดการเสียความยุติธรรมได  
 ปญหาวาพยานบุคคลปากใดสุจริต  นาเชื่อถือหรือเปนบุคคลที่ไมนาไววางใจนั้นตองดู
จากสภาพแวดบอม  บุคลิกภาพ ทวงที วาจา รวมทั้งความสัมพันธที่เกี่ยวของกันของผูตองหากับ
พยาน หรือผูกลาวหากับพยานซึ่งอาจไดขอมูลเพื่อพิจารณาเรื่องนี้จากการถามคาน ถามติง ของผูทํา
การสอบสวน 
 ดังนั้น  ปญหาวาพยานบุคคลผูนั้นสุจริตและเชื่อถือไดหรือไมนั้น เปนเรื่องที่จะตอง
วิเคราะหวิจยักนัตอไปในจุดมุงหมายวาเหตุที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง ลําดบัเหตุการณตาง ๆ เปนประการ
ใด  ความแมนยําในการจดจําเหตกุารณทีเ่กิดขึ้นของพยานมีเพียงใด  และมีความมั่นใจถูกตองของ
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เหตุการณที่เกดิขึ้นของพยานมีเพียงใด  และมีความมั่นใจถูกตองของเหตุการณทีเ่กดิขึ้นในทัศนะของ
พยานเปนประการใด  แมพยานบุคคลปากนั้นจะเปนผูสุจริตและนาเชื่อถือก็มักจะมีขอผิดพลาด
คลาดเคลื่อนอยูเสมอการซักถามพยานโดยเฉพาะการใชคําถามนั้น  แมจะเปนการดีที่สุดในการ
ทดสอบ  หรืตรวจสอบความถูกตองของถอยคําพยานก็ตาม  แตก็มีเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายได  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาพยานเปนเด็กหรือแมพยานเปนผูใหญ  ถาหากไมมีปฏิภาณหรอืไหวพริบดีพอก็
อาจไขวเขวผิดพลาดได  การสอบถามปากคําจะไดความจริงไมยาก  ถาหากการสอบสวนนั้น ไม
หางไกลจากวนัเกิดเหตุมากนัก  นอกจากนี้ควรใหโอกาสพยานใหการโดยเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหฟงกอน
แลวจึงใชคําถามซักถาม  
 ปญหายังมีตอไปอีกวา  เหตุใดพยานบุคคลจึงมีการใหการผิดพลาดคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง และแตกตางกันระหวางผูทีเ่ปนพยานดวยกันทั้ง ๆ ที่พยานเองก็สุจริตใจและนาเชือ่ถือ
ดวยกัน  ซ่ึงในการปฏิบัติสวนใหญพยานทุกคนที่ใหการโดยสุจริตนัน้  อาจจะใหการตรงกันในสาระ 
สําคัญ แตสวนปลีกยอยนั้นอาจผิดพลาดไดบางไมมากกน็อย  ทั้งนี้  เนือ่งมาจากเหตผุล 3 ประการ คือ 

 (1) ความสังเกตของพยานแตละคนแตกตางกนั  ในเรื่องความสังเกตนั้น  พยานบางคน
อาจสังเกตเห็นผูกระทําผิดใสตางหู แตพยานอีกปากหนึ่งอาจเห็นผูกระทําผิดใสเสื้อผาสีฟา  สวม
รองเทาแตะ เปนตน  การทีจ่ะใหพยานบคุคลทุกปากสังเกตเหน็ทุกเรือ่งยอมเปนไปไมได 
 (2) ความสามารถในการจาํของพยานแตละคนแตกตางกนั พยานบางคนจดจํารายละเอยีด
ตาง ๆ ไดมาก บางคนจดจาํไดนอย บางตอน บางคนจําไดกระทอนกระแทนไมประติดประตอกัน 
บางคนไมไดเลย 
 (3) การใชวจิารณญาณของแตละคนแตกตางกนั  บางทีความคิดของตนเองก็ยังมีการ
สับสน  บางทีก็ขัดแยงกัน  และเมื่อถูกเจาหนาที่สอบสวนซักถามทั้งที่สุจริตใจก็อาจลังเลใหการ
กลับไปกลับมาได  
 
 เร่ืองที่ควรพิจารณาอีกเรื่อง ก็คือ  พยานผูเสียหายหรือผูตองหาที่มาใหการกับเจาหนาที่
อาจมีกิริยากระสับกระสายวอกแวก  หรือพูดจาเคอะเขนิติดอาง เสียงสั่น ประหมาดวยประการตาง ๆ 
โปรดอยาคิดวาเปนเรื่องพิรุธของผูใหการเสมอไป  คนธรรมดาบริสุทธิ์  บางคนอาจประหมา อาจ
ตื่นเตน เมื่ออยูตอเจาหนาที่ แตในทางตรงขามพานเท็จทีรั่บอาสาหรือรับจางใหมาใหการ  ตีหนาสนิท
ไมมีอาการแสดงประหมา  หรือตื่นเตนก็มีอยูเสมอ  ฉะนั้นเจาหนาที่ผูสอบสวนจะเชื่อถือ  หรือจะ
วินิจฉัยจากทวงที วาจา  ความตื่นเตนประหมาของผูใหการ วาเปนสิ่งบงชี้ของความพิรุธเสียที่เดียว
ไมได  จะไมพจิารณาประกอบก็ไมได  เจาหนาที่ผูสอบสวนจะตองใชความสังเกตในเรื่องประกอบกัน 
เพื่อหาสาระที่ผูใหการปากนั้นใหการประกอบดวย วาพยานปากนั้นนาเชื่อถือเพียงไร  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง  ถอยคําพยานนั้นสมเหตสุมผลหรือไมหรือสอดคลองกับสามัญสํานึกหรือไม  
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ศิลปะการสอบสวน - ซกัถามปากคํา 
 
 วิธีการที่เจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนพนักงานสอบสวนนั้น  เปน
เร่ืองที่ยุงยากมาก  สําหรับการปฏิบัติตนและวางตัวของพนักงานสอบสวนหรือผูตรวจการในการ
สอบสวนปากคําบุคคลไมวาบุคคลผูถูกสอบสวนปากคํานั้น จะถูกสอบสวนในฐานะ “พยาน” หรือ 
“ผูตองหา” หรือ “ผูใหถอยคํา” ก็ตาม การที่ผูจะสอบปากคําและผูถูกสอบปากคํา ตางก็เปนมนษุย
ปุถุชนธรรมดาสามัญในฐานะมนษุยยอมมีความรูสึก  มีอารมณผันแปรไดตลอดเวลาทั้ง ดี  โกรธ  
โมโห  และยิง่มีผลกระทบมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกอกีไมวาจะเปนจากบุคคลที่มีอิทธิพลตาง ๆ ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สถานทีอ่ยู สถานที่สอบปากคํา  เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทีอ่าจเกี่ยวหรือไม
เกี่ยวของกับตวัผูสอบปากคําหรือผูถูกสอบปากคํา เหลานี ้ 
  
 โดยสรุป ความมุงหมายของการสืบสวนสอบสวน จึงเปนการสืบเสาะแสวงหาขอเทจ็จริง
และรวบรวมพยานหลักฐานแหงความผดิอาญาตาง ๆ เพื่อบรรลุตามความมุงหมาย 3 ประการ คือ 
 - เพื่อที่จะรูตัวผูกระทําผิด (ใครทําผิด) 
 - เพื่อที่จะทราบวาผูกระทําผิดอยูที่สด (ผูทําผิดอยูไหน) 
 - เพื่อที่จะเสาะหาพยานหลักฐานตาง ๆ ในการกระทํา 
 
 การสืบสวนสอบสวนไมใชวิทยาศาสตร  ไมมีกฎตายตัว แตเปนทั้งศาสตรและศิลปะ
แขนงหนึ่ง ฉะนั้น ผูที่ทาํหนาที่เปนพนักงานสืบสวน-สอบสวน จึงจําเปนตองมีความรูทั้งดาน
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการสบืสวน-สอบสวน รูจิตวิทยา รูตรรกวิทยาและวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตามสมควร  บุคคลผูนั้นจึงจะมีคุณสมบัติเปนพนักงานสืบสวน – สอบสวน ไดดีที่สําคัญตองมี
ศีลธรรมและคุณธรรม ประจาํใจเปนอยางดเีลิศดวย  
 นอกจากนั้น ตองมีลักษณะยืดหยุน อาศยัตัวอยางและประสบการณมาใชในการปฏิบัติ
หนาที่มากกวาที่จะวากันเปนหลักเกณฑหรือเปนทฤษฏีบริสุทธิ์แท ๆ แมกระทั่งจติสังหรณหรือการ
ดลบันดาลใจใหเลือกวิธีการเหมาะในบางโอกาสก็มีสวนในความสําเร็จในการสืบสวนไดทั้ง ๆ ที่ผู
สืบสวนไดปฏิบัติตอคดีนั้น อยางมีระเบียบวิธีการและใชความมานะพยายามเปนอยางยิ่งแลวกต็าม 
เร่ืองของจังหวะในการปฏิบัติ  ตลอดจนโชคชวยกเ็ปนสิ่งที่มีสวนในการนี้เชนกัน 
 การสืบสวน-การสอบสวนคลี่คลายคดีที่ถือวาสําเร็จสมบูรณเปนทีย่อมรับ  ไดแก  คดีที่
ผูกระทําผิดรับสารภาพตลอดทั้งในชั้นสอบสวน  ช้ันศาล  และศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษ  ผูกระทาํ
ผิดนั้นตามกระทงความผิดทีต่นไดกระทําลงไป 
 ฉะนั้น  พึงระลึกอยูเสมอวา  ผูสืบสวนสอบสวนนั้น  นอกจากจะมุงสืบสวนสอบสวน
ติดตามจับกุมตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีแลว  ยังจะตองเนนหนักไปทางการหาพยานหลักฐานตาม
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ประเด็นในขอกฎหมายมาประกอบสํานวนคดี  เพื่อพิสูจนการกระทําผิดของผูตองหาและฟองรองตอ
ศาลพิพากษาไดตามความจรงิและความเปนธรรม 
 
ศิลปะในการสอบสวน – ซักถาม 
 
 โดยที ่การสอบสวน – ซักถามปากคําผูตองหาหรือผูตองสงสัยวาจะกระทําผิดในคดีอาญา
มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับพนักงานสอบสวนหรือผูตรวจการ  เพือ่ที่จะคนหาความจริงและเพือ่ให
ไดมาซึ่งคํารับสารภาพของผูตองหาหรือผูตองสงสัยที่เปนความจริง โดยวิธีการโดยชอบดวยกฎหมาย
นั้น เปนวัตถุประสงคหลักของขบวนการยุติธรรม  ดังนั้น  พนักงานสอบสวนและผูตรวจการจึงมี
ความจาํเปนที่จะตองศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรูถึงศิลปะและกลวิธีในการสอบ 
ปากคาํผูตองหาหรือผูตองสงสัยอยางถองแท เพื่อจะนาํมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดรับความสําเร็จ โดยความสมัครใจปราศจากการขูเข็ญ  ทําราย  หรือหลอกลวง อันเปนการกระทาํที่
ไมชอบดวยกฎหมาย และขาดคุณธรรม เปนเรื่องที่ไมควรปฏิบัติเปนอยางยิ่ง 
 
คุณลักษณะที่ดีของผูซักถาม (The  Investigator) 
 หลักการสําคัญเบื้องตน ที่พนักงานสอบสวนและผูตรวจการจะตองทําการสํารวจตัวเอง  
วามีคุณสมบัตพิรอมในการทําการสอบปากคําหรือไม คอื 
 1. รูหลักจิตวิทยา คือ  สามารถอานจิตใจของผูถูกสอบปากคําออก และสามารถกระทํา
ตัวเปนนักแสดง  หรือเปนนักธุรกิจได เพราะผูถูกซักถามมีจิตใจแตกตางกัน บางคนชอบปลอบ บาง
คนชอบขู  และบางคนชอบสภุาพ 
 2. มีความรูทั่วไปกวางขวาง  เพราะเกี่ยวกับจะตองสอบสวนซักถามคดีไมจํากัดประเภท 
ความผิดและจะตองหมั่นศกึษาหาความรูในเรื่องทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 3. มีเชาวไหวพรบิ  เพราะการถามปากคํามีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึน้มากมาย ตอง
วิจัยคนควาหาเหตุผล 
 4. มีบุคลิกภาพดี  ผูถามปากคําแตละคนควรเปนที่นาเล่ือมใส  และยําเกรงแกผูที่จะถูก
ซักถาม  มีลักษณะเปนผูเฉยีบขาดแตออนโอน และสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจในตวัผูซักถาม
ไดเปนอยางดดีวย 
 5. มีความพากเพียรพยายาม ผูถามปากคํามีมานะบากบั่นในการที่จะซักถามใหได
ขอเท็จจริงที่ถูกตองเสมอ เพราะผูถูกซักถามอาจใหการสับสนวกวน บางครั้งจําเหตุการณไมได  และ
บางครั้งอาจใหถอยคําคลาดเคลื่อนขอเท็จจริงโดยไมตั้งใจ  
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 6. รูจักทําความเชื่อมโยงกับผูใหปากคํา  คือ รูจักแสดงความสนิทสนมเปนกันเองกับ
ผูถูกซักถาม ปากคําหากผูถูกซักถามรูสึกวา ผูซักถามไมแสดงความเปนกันเองกับตนก็ยอมจะไม
เต็มใจใหขอเท็จจริงอันถูกตองแกผูซักถาม 
 7. มีวาจาสัตย  ผูซักถามจะตองไมยอมใหสัญญากับผูถูกซักถามในสิ่งที่ตนปฏิบัติไมได  
จะรับปากไดเฉพาะสิ่งที่ตนทําใหไดเทานั้น  หากยอมใหสัญญาในสิ่งที่ทําไมได  ผูซักถามอาจเกิด
ความสงสัย และจาดความไววางใจตวัผูซักถาม  
 8. ความสามารถในการสังเกตและอานกิริยาเทาที่ผูถูกซักถาม คือ รูจักสังเกตปฏิกิริยา
ของผูถูกซักถามตอขอซักถาม  และสามารถเขาใจในความหมายของอากปักิริยานั้น ๆ เพื่อจะไดเลือก 
ใชกลวิธีในการซักปากคําไดถูกตอง 
  
กลวิธีในการซักถามปากคําผูตองหาที่ไดกระทําผิดหรือเชื่อวาไดกระทําผิดอยางแนแท 
 
 การสอบปากคําที่ดี คือ การใหผูตองหารับสารภาพหรือไดหลักฐานสําคัญเพื่อพิสูจนได
และทําใหศาลเชื่อวาผูตองหาไดกระทําผิดจริง  ผูสอบปากคําจําตองรูสภาพของความผิด สาเหตุทีย่ั่วยุ
ใหกระทาํความผิดและปฏิกริิยาของผูกระทําผิด หลังจากไดกระทําความผิดแลวอยางไร  ผูซักถาม
จะตองเลือกใชกลวิธีการซักถามปากคําผูตองหาใหเหมาะสม 
 ผูที่กระทําความผิดดวยอารมณมักจะกระทาํในขณะที่มีอารมณเครียด  โกรธหรือตองการ 
เชน สามีฆาชายชูหรือพวกทีข่ับรถชนแลวหนี  ผูกระทําผิดเหลานี้มักจะมีความหวัน่ไหวหลังจาก
กระทําความผดิ  บางทีก็เศรา  รูสึกในความไมสบาย สําหรับผูกระทําพวกนี้ผูสอบสวนปากคําจําตอง
พูดกอใหเกดิความเหน็ใจ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งมิใชเกิดอารมณ  แตกระทําไปเพือ่ประโยชนทางการเงิน เชน ลัก
ทรัพย ชิงทรัพย  ปลนทรัพย  พวกเหลานี้จะไมมีความเหน็อกเหน็ใจหรอืความสงสารหวั่นไหว
หลังจากกระทาํความผิด  บางทีก็เศรารูสึกในความไมสบาย  สําหรับผูกระทําพวกนี้ผูสอบสวนปากคํา
จําตองพูดกอใหเกิดความเหน็ใจ  

  

 1. แสดงใหเห็นวาเรารูขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําของเขา 
  ผูสอบสวนซักถามปากคํา  ควรแสดงความเชื่อมั่นตอผูตองหาวาเรารูความจริงที่
ผูตองหาไดกอความผิดขึ้นมิใชรังแกหรือแกลงจับมา  และจะตองไมแสดงความทะนงตนวาเราเหนือ 
กวาผูตองหานัน้  ควรพยายามหยิบยกพยานหลักฐานทีแ่สดงวาผูตองหานั้นไดกระทําความผิดจริง  ใน
การสอบสวนปากคําครั้งแรกยอมมีความสําคัญมาก เพราะความสําเร็จในขั้นตอไปนั้นอยูกับการ
สอบสวนปากคํา  เขาไปแลวก็ควรทกัทายผูตองหานั้นกอน  แสดงวาเรารูจักเขาดี  และพยายามมองดู
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นัยนตาของผูตองหาเพื่อแสดงความมั่นใจของผูซักถาม  แลวจึงเริ่มซักถาม ระวังอยาเปดโอกาสให
ผูตองหากลาวคําปฏิเสธบอย ๆ จะทําใหไดความจริงลดนอยลงไปทุกที  ทั้งนี้ตามหลักจิตวิทยาที่วา
เมื่อผูใหถอยคาํไมพูดความจริงเสียแลวเขาก็จะไมกลาพูดความจริงที่ตองการจะใหผูซักถามทราบ  
การนําจิตวิทยามาใชยอมเปนประโยชนมากในการซักถามปากคําผูซักถามก็ควรจะตองมีการพูดเบง
ทับกันบางเล็กนอย  
  ความจริงมีอยูวา  ในกรณีทีผู่ตองหาเคยตองโทษมาแลว  เมื่อถูกจับกุมและถูกซักถาม
ปากคําบางทีประวัติอาชญากรรมของผูตองหาที่เรารูไมชวยใหผูตองหารับสารภาพเลย ในทางตรงกัน
ขามทําใหผูตองหานั้นมีความฉลาดในการที่จะปกปดความจริงหรือปฏิเสธความผิดไดมาก ผูตองหาที่
มีความรูดีนั้นอยานึกวาจะกอความหนกัใจในการซักถามใหแกเรา  เพราะผูที่รูอยูแลวยอมนึกวาผูอ่ืนก็
ยอมมีความรูความเขาใจเหมอืนเชนตวัเองดวยซ่ึงผิดกับผูที่ไมรูอะไรเลย มักจะเชื่อตวัเองอยูเสมอ 

 2. ชี้หลักฐานบางขอเพื่อระบุวาผูตองหาไดกระทําความผิดจริง 
  2.1 ผูสอบสวนซักถามบางคนไมยอมบอกเรื่องราวตาง ๆ ใหผูตองหาฟง ทางที่ถูก
ควรจะไดหยิบยกหลักฐานบางขอที่เราแนใจมาใหผูตองหาทราบ  เพื่อเปนการยนืยนัในการกระทาํ
ความผิด เชน ในคดีขมขืนกระทําชําเรา  ควรชี้ใหเห็นรอยเล็บขวนที่ลําตัวของผูตองหาเปนการยนืยนั
ความผิด ในการบอกหลักฐานเชนวานี้มิใชบอกเรื่อยเปอยไปหมด  แตบอกสิ่งที่มั่นใจจริง ๆ เทานัน้  
  2.2 ในกรณีที่ผูตองหาพยายามชกัชวนใหผูซักถามปากคําหลงออกไปนอกประเด็น 
ก็ควรจะบอกใหเขาหยุดและวายังไมถึงเวลา แลวหยิบยกเอาหลักฐานที่มั่นคงขึ้นมาซักถามผูตองหา
นั้นในกรณีที่ผูตองหาเปนนกัธุรกิจ หรือไดกระทําผิดบางอยางโดยมกีารจดหลักฐานเปนเอกสารไว 
เชน หลักฐานบัญชีการจําหนายของรายไดจากการกระทําผิด ผูซักถามปากคําควรนําเอาเอกสาร
หลักฐานนัน้ขึน้มาทําทีตรวจดู เพื่อใหผูตองหาเกดิความหวั่นไหวและยอมเปดเผยความจริงที่สําคัญ 
อยาบอกรายละเอียดในเอกสารนั้น ควรใหผูตองหาพูดใหฟงวา ไดบันทึกขอความอะไรไวแลว
ตรวจสอบดูวาเปนความจริงเพียงใด 

 3. เอาใจใสกิริยาทาทางสอถึงการกระทําความผิดในทางจิตวิทยา 
  โดยปกติผูกระทําความผิดมักจะมีกิริยาทาทางเปลี่ยนแปลงไปจากปกต ิ และกระสับ 
กระสายเมื่อถูกซักถามอยางเหมาะเจาะ จะทําใหผูตองหานั้นยอมจํานนไดงาย หรือรับสารภาพใน
ที่สุดการสังเกตกิริยาอาการหรือรางกายของผูตองหาที่อาจเปลี่ยนแปลงใหสังเกตเปนได ดังนี้  
  3.1 การเตนของโลหิต การเตนของโลหิตที่คอซึ่งเปนเสนนําเลือดไปเลี้ยงศีรษะใน
บางครั้งจะมีอาการเตนผิดปกติ  สําหรับผูตองหาที่ถูกซักถาม  ผูซักถามอาจชี้ที่เสนโลหิตนั้นเพื่อ
แสดงวาผูตองหามีความวิตกกังวลที่ไมบอกความจริง เสนโลหิตที่คอผูตองหาจึงเตนผิดปกติเชนนั้น
แลวแนะนาํใหผูตองหาพูดความจริงก็จะไมมีอาการเชนนั้น 
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  3.2 ความเคลื่อนไหวผิดปกติของลูกกระเดือด ดังเชนไดกลาวแลวในขอหนึ่ง ถาผู
ซักถามปากคําสังเกตใหดีจะเห็นวาในขณะที่ผูซักถามปากคําคือผูกระทาํความผิดตัวจริง ผูถูกซักถาม
ปากคําจะเกิดอาการประหมา  ลูกกระเดอืกเตนขึ้น ๆ ลง ๆ ผิดปกติ ซ่ึงอาจสังเกตเหน็ได  แลวช้ี
จุดออนของผูตองหาเพื่อใหจํานนเปดเผยความจริงได  
  3.3 กิริยามองดูพืน้หรือเพดานไมยอมสบตาผูซักถาม เขยาเทา เขยาขา เอานิ้วเคาะ
หรือกัดเล็บ เชน  เขยาเทา  เขยาขา  ไขวกัน สลับไปมาถี่ ๆ บางทีก็กัดเล็บหรือเอามือจับดินสอจับ
เหล็กเสียบดินสอที่อยูบนโตะ  การกระทาํเชนนี้ยอมสอใหเห็นวาผูตองหากําลังพูดเท็จ  ควรหยิบยก
เอาขอพิรุธเหลานั้นขึ้นมาเปนขอซักถามรุกเอากับผูตองหาโดยทนัที  
  3.4 ความรูสึกแปลกประหลาดภายใน ถาสังเกตไดวาในขณะสอบปากคาํ ถาเห็น
ผูตองหาหวาดระแวงอนัเกดิจากความรูสึกภายในผูสอบปากคํา ก็ควรถือโอกาสเตือนเขาวาการกระทํา
ของเขากอใหเกิดความหวาดกลัวในจิตใจ 
  3.5 อาการปากแหง อาการธรรมดา ที่ปรากฏบอย ๆ และเชื่อถือไดตามสมควร ก็คือ 
การปากแหงแลวก็กลืนน้ําลายบอย ๆ แตขณะเดียวกนักเ็อาลิ้นไปเลียที่ปาก  บางทีปากแหงจนถึง
ขนาดทําใหเกดิเสียงแยกริมฝปากจากกนั  
  ในกรณีนี้  เมื่อผูซักถามปากคําสังเกตเหน็ตองรีบรุกดวยคําซักถามชีจุ้ดออนแอของ
ผูตองหานั้นทนัทีวา  ผูตองหานั้นยังไมบอกความจริงจงึเกิดอาการเชนนั้น  และวาถึงจะมาดื่มน้ําไมแก
อาการเชนนั้นได  นอกจากจะบอกความจรงิเทานั้น  

 4. แสดงความเห็นใจกับผูตองหา  และบอกวาใครก็ตามถาอยูในภาวะดังกลาว  ก็อาจ
ตองทําเชนนั้นหรือท่ีผูตองหากระทํานั้น  
  ผูกระทําผิดทางอาญาโดยเฉพาะผูที่มีอารมณหวั่นไหวงาย ถาไดรับความเห็นอกเห็น
ใจจากผูซักถาม  โดยแบงเบาเอาภาระทีห่นักอึ้งอยูในใจของผูตองหาไปบาง  และไดรับความเอาอก
เอาใจจากผูซักถามดวยการพดูซักถามเชิงปลอบใจวา ไมวาใครก็ตามถาอยูในภาวการณอยางเดียวกับ
ผูตองหาอาจตองทําอยางเดยีวกันนั้น  จะชวยใหผูตองหาเกิดความรูสึกเบาใจหรืออยางนอยก็สามารถ
รูถึงความผิดถูก และยอมรับผิดในการกระทําที่เขากอขึ้น เชน  ในกรณีที่ขับรถชนคนในที่เปลีย่วแลว
หลบหนีถาไดใชคําซักถามเชิงใหความเหน็ใจวา บุคคลอื่นซึ่งอยูในภาวการณซ่ึงหนาเชนนั้นกย็อม
จะตองหนีไปกอน เพราะความตกใจ มิใชจะเกดิความชัว่รายหรือไรศีลธรรมเพื่อเปดโอกาสให
ผูตองหานั้นสาํนึกและยอมรบัความจริง 

 5. ทําใหผูตองหารูสึกผิดนอยลง โดยลดระดบัความผดิในทางศีลธรรมสําหรับความผดิ
ท่ีไดกระทําลง 
  มีคดีความผิดหลายอยางโดยเฉพาะคดีความผิดทางเพศ การสอบสวนซักถามปากคาํ
ผูกระทําผิดประเภทนี้ควรพดูใหผูตองหาเขาใจวามใิชเปนความผิดปกตอิะไรมากนกั  ความตองการ
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ทางเพศนั้นเกดิแกปุถุชนทกุผูทุกนามเปนความผิดธรรมดาสามัญ แมแตบุคคลที่มีหนาที่ก็อาจกระทํา
ความผิดทางเพศได  โดยพยายามชกัจูงใหเห็นวามนษุยเรานั้นหนีไมพนกิเลส ทั้งนีเ้พื่อใหผูตองหาเกิด
ความสบายใจและพอที่จะยอมรับสภาพความจริง เพราะผูซักถามปากคําไดช้ีชองลดระดับความผิด
ในทางศีลธรรมดังกลาวแลว 
 
 6. ออกความเห็นเกี่ยวกับศีลธรรมเพื่อจูงใจใหเหตุผลเกี่ยวกับความผดิเปนเชิงชักจูงใจ
ใหยอมรับ  
  การใชกลวิธีซักถามปากคําตามขอนี้เปนการเปดโอกาสเพื่อใหผูตองหา หรือผูถูก
ซักถามรักษาหนาของเขาโดยยอมรับผิดเริ่มแรก  โดยอาศัยการพูดชีช้องดวยเหตุผลวาเปนความผิดที่
ไมเลวรายมากมายนักในดานศีลธรรม หรือช้ีเหตุผลในการกระทําของเขาเพื่อจูงใจใหผูซักถามยอมรับ 
เพราะเห็นวาเปนการเลือกทางออกที่ดีกวาสําหรับเขา  ทั้งที่ผูซักถามรูอยูวาความจริงมิไดเปนเชนนั้น
เลย เชน ในคดีที่ใชอาวุธปนยิงหลังจากทีไ่ดขมขืนผูตายสมใจแลวแตผูซักถามไดเลือกซักถามโดยการ
พูดจูงใจวา ความจริงผูตองหาไมไดเจตนาฆาอาจจะเปนการยื้อแยงปนกันหลังจากที่ฝายหญิงสมยอม
ใหรวมประเวณีแลว  เกิดปนล่ันโดยบังเอิญ จะทําใหผูตองหาพอใจที่จะเลือกทางออกโดยผูตองหา
ยากที่จะกลับแก แลวผูสอบสวนซักถามกห็าหลักฐานอื่นมาผูกมัดไดตอไป 

 7. แสดงความเห็นอกเห็นใจผูตองหา โดยตําหนิผูเคราะหราย ตําหนผิูมีสวนรวมเกิด
ตําหนผิูอ่ืนหรอืทุกคนท่ีมีสวนพัวพันในการกระทําผิดดวย  
   กลวิธีการซักถามปากคําขอนีใ้ชไดผลดีกับบุคคลที่ไมคิดวาการกระทําของเขานั้นผิด
กฎหมาย หรือในกรณีที่จําตองยอมทําตามผูอ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเยาว และอาจใชไดในกรณีที่ผู
รวมกระทําผิดหลายคน ผูซักถามปากคําอาจจะตองใชวิธีโยนความผิดไปใหเจาทกุขบาง  โยนความผิด
ไปใหแกเพื่อนผูตองหาที่รวมกระทําผิดบางหรือแมแตบุคคลที่มีสวนพัวพันกับความผิดนั้น  เพื่อเปด
โอกาสใหผูตองหาที่กระทําความผิดรูสึกวาความผิดนั้นตามมิไดริเร่ิมกอขึ้นเอง  แตเปนเพราะถูกเจา
ทุกขบีบคั้นน้ําใจหรือถูกเพื่อนรวมงานชกัชวน  ทั้งนี้เปนไปตามหลกัจิตวิทยาทีว่าบุคคลเรานั้นจะไม
ยอมลงโทษตวัเอง  เมื่อมีความผิดพลาดเกดิขึ้นก็มักจะโยนกองไปใหผูอ่ืนเปนผูรับผิดชอบ  
  7.1 การตําหนิผูเคราะหราย ความโนมเอียงผูกระทําผิดบางกรณี  ซ่ึงมักไดแกคิด
ประทุษรายตอชีวิตและรางกาย  ผูกระทําผิดมักจะกลาวหาวาเจาทุกขหรือผูเคราะหรายนั้นเปนฝาย
กอใหเกิดกระทําผิดนั้นแลวผูกระทําผิดจึงทําตอบ  เชน  อาจกลาวหาวาผูถูกกระทํารายถึงตายเคยดาวา
ตนเองอยางเสยี ๆ หาย ๆ  มากอนจึงผูกใจเจ็บและฆาเสีย  โดยเหตุผลดังกลาวนี้ผูซักถามปากคําก็ควร
ใชกลวิธียกขึ้นเปนขอซักถาม เพื่อใหผูกระทํายอมรับความผิดนั้นได  
  7.2 การตําหนิผูรวมมือ มักปรากฏเสมอวา ความผิดคงไมเกิดขึ้น และมักจะโยน
ความผิดที่ฉกรรจกวาไปใหเพื่อนผูรวมกระทําผิดที่ยังจบัไมได  เพื่อใหผูถูกซักถามเขาใจวาตนนัน้
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ถึงแมจะกระทาํความผิดก็ไมใชตัวการสําคัญ  เชน  ผูลงมือใชปนจี้ปลนลงมือฆา หรือผูวางแผนการ
กระทํามิใชตนเปนผูลงมือหรือวางแผน  ทั้งที่ความจริงผูตองหานั้นเปนตัวการสําคัญ  ดังนี้ในการ
สอบสวนซักถามปากคําผูตองหาในคดีรวมกันกระทําหลายคน  ผูซักถามควรนําหลักการขอนี้ไปใช
เปนกลวิธีในการซักถามปากคํายอมไดผล ยิ่งถามีการจับกุมผูที่ถูกซัดทอดโยนความผิดมาได  จะทํา
ใหผูที่ถูกซักทอดนั้นเกิดความแคนเคือง และในที่สุดความจริงทั้งหมดก็จะถูกเปดเผยโดยผูตองหาที่
ถูกซักถามนั้นทุกคน  
  7.3 การตําหนิผูอ่ืน นอกจากจะซักถามเปนเชิงตําหนิผูเสียหายหรือผูรวมกระทําผิด
แลวในบางกรณีอาจจะตําหนิผูอ่ืน  หรือสังคม หรือรัฐบาล วาเปนสาเหตุใหผูตองหานั้นจําตองกระทํา
ความผิดหรือแมแตจะเปนเพราะบิดามารดา มิใหความอบอุนหรือความเปนธรรมอยางเพียงพอแก
ผูตองหาจนทาํใหตองหลบหนีออกจากบาน  แลวมากระทําความผิดขึ้นดวยความกลัดกลุมก็ได  
บางครั้งอาจจะตําหนภิรรยาของผูตองหานั้นเองวา  บนสามีจนเกนิควร ตองมาดื่มสุราอยางหนกั  และ
กออาชญากรรมขึ้นโดยที่ผูตองหาไมเคยคดิหรือสมัครใจทีก่ระทําความผดิขึ้นเลยกไ็ด  การนาํหลักการ 
ซักถามนี้มาใชก็เปนเหตุผลในทางจิตวทิยาในการยกเหตจุูงใจผูตองหาวาความจริงผูตองหานั้นไมได
ช่ัวรายอะไรมากนัก  ทีก่ระทําผิดนั้นก็เพราะเหตจุากบุคคลอื่นมากกวา  

 8. แสดงความเขาใจและเห็นใจ แลวจึงบอกใหผูตองหารับความจริง 
  การใหความเห็นใจและเขาใจตอคนซึ่งกระทําความผิดเปนปจจยัสําคัญในการนําเอา
เทคนิคดังตอไปนี้มาใชอาจเปนชองทางนําไปสูความสําเร็จ  กลาวคือ อาจเปนผลใหผูตองหายอมรับ
สารภาพได  
  8.1 แสดงการเหน็ใจโดยการตบไหลเบา ๆ หรือจับแขนอยางปราณี ถาผูสอบสวน
รูจักใชใหเหมาะสมกับกาลเทศะจริง ๆ แลว  อาจไดผล ซ่ึงขึ้นอยูกบัสภาพขอเท็จจริงเปนราย ๆ ไป 
เชน การตบไหลเบา ๆ ใหกับผูตองหาทีม่ีอายุรุนราวคราวเดยีวกับผูซักถามหรืออายุนอยกวา  และ
กระทําเมื่อเร่ิมแรกสอบสวนซักถาม วิธีนี้มักใชไดแกผูตองหาที่เพิ่งกระทําผิดครั้งแรก ๆ ถานําไปใช
กับผูตองหาทีก่ระทําผิดมาแลวหลายครั้งจะไมไดผลเพราะเขาเจนจัดรูวาเปนการแกลงทํา  การแสดง
ดังกลาวเปนการแสดงออกถึงความเขาใจและเห็นใจดกีวาการพูดดวยปาก 
  8.2 บอกผูตองหาวา แมแตเขาเปนนองชายหรือเปนญาตสินิทก็ยังจะแนะนําใหรับ
สารภาพการบอกดังกลาวนี ้ เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูตองหาวาเขาไมมทีางปฏิเสธความผิด
ตอไปอีกและทําใหผูตองหารูสึกสบายใจมคีวามเปนกันเองกับผูสอบสวนซักถามมากขึ้น  
  8.3 กระตุนเตือนใหผูตองหาบอกความจรงิเพือ่ความสบายของตัวผูตองหาเอง โดย
กลาวชี้ใหเห็นวา การกระทําที่มีเกียรติและเปนที่นานิยมดวยดีกวาจะปกปดไมบอกความจริงซึ่งมี
ผลรายแกตัว  ผูตองหาเองจะไดรับโทษสูงขึ้น  แตมิใชกลาวขมขูหรือใหสัญญาในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
หรือทําไมได  เชน  แนะนําวาถารับสารภาพอยางมีเกยีรติของผูชายแลว  นอกจากตวัเองจะสบายใจยัง
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จะทําใหพอแมของผูตองหาคลายทุกข เมื่อเห็นวาลูกทําผิดแลวยอมรับอยางลูกผูชาย  นับเปนเกียรติที่
ควรไดรับการยกยองดวย  ถาจําเปนและเห็นประโยชนอาจเชิญบิดามารดาของผูตองหานั้นมาชวยพูด
ปลอบประโลมดวยก็ได  
  8.4 การแสดงความเปนมิตร เมื่อใชวิธีการพดูจงูใจใหผูตองหาเปดใจรับความจริงไม
ไดผลก็อาจเลอืกใชวิธีนีเ้ขาชวยในการซักถามได โดยผูสอบสวนซักถาม 20  คนแสดงบทบาทตางกัน
เมื่อเขาไปในหองสอบสวนพบผูตองหาจะตองแสดงความเห็นอกเห็นใจกับผูตองหา แลวออกนอก
หองสอบสวนไป  โดยมีผูสอบสวนซักถามอีกคนหนึ่งเขาไปซักถามตอ เร่ิมดวยการพูดยั่วยุให
ผูตองหาโกรธและแสดงการดูถูกเหยียดหยามผูตองหานัน้ ซ่ึงอาจจะเขามาพูดยัว่ยุเชนนั้นในขณะที่ผู
สอบสวนคนแรกกําลังพูดปลอบประโลมก็ได  และพูดเปนเชิงวาผูตองหาแบบนีไ้มนาเห็นอกเหน็ใจ
เลยเสียเวลาเปลา ๆ ตอจากนั้นจึงพูดกับผูตองหาวาดแีลวที่ไมบอกความจริงกับผูสอบสวนที่ยัว่ยนุั้น 
เพราะเขาเปนคนมุทะลุไมคอยเห็นอกเหน็ใจคนอื่น  ชอบพูดกาวราวดูหมิ่นคนอืน่ขอใหผูตองหาพูด
ความจริงกับผูสอบสวน (ผูปลอบประโลม) ดีกวา  แตควรใหสมจริงอยาใหผูตองหาจับพิรุธได  

 9. บอกใหรูวาผูกลาวหาหรือผูเสียหายกลาวเกินความจริง มีบอยครั้งที่ผูตองหากลาว
อางวาเขาถูกกลาวหาเกนิเลยไปจากความจรงิ เชน  ในคดขีมขืนกระทําชําเรา แทจริงเปนเรื่องสมยอม  
แตผูเสียหายแจงความวาถูกขมขืนบังคับหรือ  เชน คดีถูกฉอโกงดวยวธิหลอกใหเลนการพนัน เปนตน  
ผูสอบสวนควรบอกกลาวผูตองหาจะรับสารภาพ ในบางครั้งอาจจะแกลงซ้ําเติมผูเสียหายบางกเ็ปนได 

 10. ใหผูตองหาไป ณ ท่ีเกิดเหตุหรือไดมีโอกาสพบเห็นผูเสียหายหรือเหตุการณ เชน ใน
การตะลอมผูตองหาคดีลักทรัพยอาจเลือกใชวิธีพาไปดูที่เกิดเหตุแลวซักถมวา เคยเห็นตูเก็บทรัพยที่
หายเปดอยูใชหรือไมเมื่อผูตองหาไดเขาไปในหองหลายครั้งจึงเหน็เชนนั้น เปนการสรุปใหผูตองหา
ยอมรับวาเขาไปในที่เกดิเหตใุนลักษณะทีจ่ะลักทรัพยในตูนั้น  ไดตลอดเวลาและหาทางซักใหจํานน
ตอไปแตพึงระลึกวาการนําตัวผูตองหาไปยังที่เกดิเหตนุัน้ ควรนําไปกอนสอบปากคํา 

 11. หาทางพิสูจนหักลางขอเท็จจริงท่ีจับได  แมตอนใดตอนหนึ่งของเหตุการณแหงคดี  
นั้น  
  เมื่อปลอยใหผูตองหาใหการไปจนจบไดความวาตอนใดตอนหนึ่งเปนเท็จ แลวก็
กลาวชี้ใหเห็นวาที่ใหการนั้นตอนใดเปนเท็จบาง ยิ่งจับไดหลายขอหลายตอนยิ่งดี  ซ่ึงอาจรวมถึง
พิสูจนการอางฐานที่อยูของผูตองหานั้นเปนเท็จดวย  โดยหาหลกัฐานมายันกนัใหเหน็ทันตาวา การที่
ผูตองหากลาวอางนั้นเปนเทจ็ จะชวยใหผูตองหายอมรับความจริงไดมาก 

 12. ชี้ใหเห็นวาผูตองหาหมดทางที่จะดื้อดึงไมรับ หรือผูรวมกระทําผิดซักทอดแลว   
  วิธีนี้ผูสอบสวนซักถามอาจพูดหวานลอมใหผูตองหาเหน็วา เรามีหลักฐานแนนเฟน
ไมมีประโยชนที่ผูตองหาจะดื้อดึงปฏิเสธตอไป  มีผลรายตองรับโทษหนกัเปลา ๆ หรือถาจับผูรวม
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กระทําผิดไดแลว  อาจจะกลาววาผูรวมกระทําผิดนั้นบอกความจริงหมดแลว  โดยใชวิธีเสี้ยมเขาควาย
ใหชนกันตามสุภาษิตโบราณก็ได  
 
กลวิธีในการซักถามปากคําผูตองหาที่ยงัไมแนใจวาไดกระทําความผิด 
 
 ในการสอบสวนซักถามปากคําผูตองหาในคดีอาญานั้น มีบอยครั้งที่ผูสอบสวนยังไม
แนใจวา ผูตองหานั้นไดกระทําความผิดจรงิหรือไม เพราะยังไมมหีลักฐานพอที่จะยืนยันใหเชื่อได  
กรณีนี้มีความจาํเปนเบื้องตนที่ผูสอบสวนจําตองเลือกเฟนใชคําถามที่เหมาะสมจึงจะรูไดวาผูตองหา
ไดกระทําผิดจริงหรือไม มีหลักเบื้องตนในการพิจารณาดาํเนินการซักถามหยั่งเชิงผูตองหาอยู 3 วิธี 
คือ 
 วิธีแรก  ควรย้ําและซักถามที่จุดในทํานองที่แนใจวาผูตองหาไดกระทําผิดจริงตั้งแตเร่ิม
ลงมือสอบสวน โดยถามจดุที่ทําใหผูตองหาเกิดความหวั่นวิตกวาผูสอบสวนรูความจริงแลว จะชวย
ใหสามารถสังเกตดูความกระวนกระวายใจของผูตองหาวามีปฏิกิริยาอยางไร  เมื่อถูกซักถามเชนนั้น
บุคคลที่กระทําผิดมักจะไมแสดงความไมพอใจตอบโต  แตผูบริสุทธิ์ยอมจะแสดงความไมพอใจตอบ
โตทันที และจะเพิ่มขึ้นตามความเครียดของผูซักถาม  บางทีอาจถึงขั้นแสดงอาการดูถูกดูหมิน่ซักถาม
ดวย สําหรับผูกระทําผิดจริงจะมีปฏิกิริยาหวั่นวิตก เชน จับเข็มขัด เปลี่ยนขาไขวไปมาบอยครั้ง เปน
ตน  แตพึงระลึกวาผูตองหานั้นรูวาผูสอบสวนสุมอยางไมรูความจริง อาจปฏิเสธตลอดไปก็ได  จึงควร
เลือกเฟนใชคาํถามแตพอเหมาะและบางกรณีผูบริสุทธิ์อาจแสดงความกระวนกระวายใจสับสนเมื่อถูก
ซักถามอยางปรักปรําก็ได จึงควรสังเกตความแตกตางใหดี  

 วิธีท่ีสอง   ใชคําถามไปในทํานองที่วาเขาอาจเปนผูบริสุทธิ์ อาจทําใหผูตองหาสบายใจ
และชวยเปดเผยความจริง โดยงาย ถาผูตองหานั้นเปนผูบริสุทธิ์ แตรูเบาะแสหรือรูตัวผูกระทําผิดอาจ
เปดเผยความจริงใหทราบแตถาผูตองหานั้นกระทําผิดจริงก็อาจตายใจวาผูสอบสวนไมรูความจริงขาด
การระมัดระวงั และตอบขอซักถาม โดยไมพิจารณากอน ทําใหผูสอบสวนสามารถรวบรวมขอพิรุธ
ผิดพลาดเปนประโยชนในการหวนกลับมาซักถามจับขอพิรุธใหผูตองหาจํานนได  แตมีขอเสียอยูบาง
ที่ผูสอบสวนตั้งคําถามเปนที่ยอมรับโดยสนิทวา ผูตองหานั้นเปนผูบริสุทธิ์จนไมสามารถที่จะปรับตัว
ตั้งคําถามใหมเปนอยางอื่นได  จึงควรใครครวญในการตั้งคําถามอยางละเอียดลอออยาใหถึงขั้นใช
คําถามที่เปนการยอมรับโดยปริยายวาผูตองหานั้นบริสุทธแตแรก 

 วิธีท่ีสาม  ใชคําถามในลักษณะแหงความเปนกลาง โดยผูสอบสวนละเวนการแจงหรือ
บอกสิ่งใดอันเกี่ยวกับขอเท็จจริงแหงคดีนั้นโดยสิ้นเชิง คือ ไมแสดงออกวาตนเชื่อวาผูตองหาได
กระทําผิดหรือไม โดยผูสอบสวนคอยสังเกตดูกิริยาอาการและคําตอบของผูตองหาอยางเดยีว เพือ่
รวบรวมขอพรุิธตาง ๆ แลวพิจารณาดวูาผูตองหานั้นเปนผูกระทําผิดหรือไม  
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 กลาวโดยสรุปหลักการซักถามปากคําผูตองหาที่ยังไมแนใจวากระทําผิดหรือไมนั้น ผู
สอบสวนอาจพิจารณาเบื้องตนเลือกใชวิธีการซักถามได 3 ทาง ดังกลาวขางตน  วิธีหนึ่งนั้นอาศยัการ
ซักถามดวยกลวิธีที่จะลวงเอาความจริงจากผูตองหาโดยแสดงวาเรารูความจริงแลว สวนวิธีที่สองและ
วิธีที่สามนั้น  ตองอาศัยการสังเกตจากปฏกิิริยาของผูตองหานั้นเปนสําคัญ การที่จะพจิารณาผิวเผิน
แลวรวบรัดลงมติ เอาวาผูตองหากลาวเทจ็หรือเปนผูบริสุทธิ์กลาวความจริงนั้น ยอมเปนไปไมได  
โดยทั่วไปแลวจําตองพิจารณาสิ่งอื่นประกอบซึ่งยอมจะตองมีการพูดคุยกับผูตองหาอยางกวาง ๆ เปน
การเปดโอกาสใหผูสอบสวนไดศึกษาอุปนิสัยใจคอของผูตองหานั้นกอนแลวจึงจะสามารถหยั่งใจ
ผูตองหาและเลือกใชขอซักถามกับผูตองหาเปนราย ๆ ไป สําหรับแนวทางในการซักถามผูตองหา
ประเภทนี้เทาที่พอสรุปไดมี 10 ประเภท  ดังตอไปนี้  

1. ซักถามผูถูกสอบปากคําวาทําไมเขาจึงถูกสอบปากคําเชนนั้น 
  ในกรณีนี้ใชเมือ่ผูสอบสวนยังไมแนใจวาผูถูกซักถามเปนผูกระทําผิดหรือไม การ
สอบสวนซักถามจึงควรถามในลักษณะที่วา ผูตองสงสัยนั้นรูเรื่องหรือเขามาเกี่ยวของกับเหตุการณ
แหงคดีนั้นอยางไรบาง และควรจะเลือกซักถามผูที่อยูหางไกลจากความผิด เพื่อเก็บรวบรวมขอเท็จจริง 
และประเด็นขอสงสัยมาใชซักถามผูตองสงสัยที่ใกลชิดและนาจะเปนผูกระทําผิดมากที่สุด 

  2. ขอใหผูตองหาเปดเผยทุกสิ่งท่ีเขารูเห็นเกี่ยวกับเหตุการณผูเสียหายและผูตอง
สงสัยอ่ืน (หากมี) 
   ในตอนตนผูสอบสวนควรซกัถามหาความรูทั่วไปเกีย่วกบัเหตุการณเกีย่วกับ
ผูเสียหายและผูตองสงสัยอ่ืน ๆ กอน การซักถามเชนนีถ้าผูตองสงสัยนั้นเปนผูบริสุทธิ์ก็จะเปดเผยให
ทราบแตถาซักถามเอาจริงเอาจังกับผูตองสงสัยเชนนีแ้ตแรก ผูตองสงสัยนั้นอาจไมยอมเปดเผยอะไร
เลย การซักถามควรถามกวาง ๆ อยาเจาะจงเนนประเดน็ใดโดยเฉพาะ อาจทําใหผูตองสงสัยที่กระทํา
ผิดจริงหรือมสวนกระทําผิดไหวตัวบดิเบอืนความจริงได ในบางครัง้ผูซักถามอาจออกความเหน็แยง
ได เชน ผูตองสงสัยปฏิเสธไมรูเห็นการกระทําผิดทั้งที่ตนมีสวนอยู  แตไมเผยความจรงิเราอาจซักถาม
แยงวาผูตองสงสัยนั้นไมไดทําแลวใครเลานาจะกระทําผิดครั้งนี้ เพื่อใหเขาวิจารณหรือใหขอคิดเห็น
เปนแนวทาง หรือเราอาจยกเปนประโยชนไปใชซักถามผูตองสงสัยที่อยูในขายวาถูกซักทอดสงสัย
เชนนั้นเขาหลักเสี้ยมเขาควายชนกนั ในทีสุ่ดเรื่องจริงทั้งหมดอาจถูกเปดเผยขึ้นได 

  3. หารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูตองหาในอดีตในขณะเกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุ 
   ผูสอบสวนควรซักถามและพยายามเสาะหารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ
โดยทั่วไปของผูตองหาในอดตี เชน เคยลักทรัพยของบิดามารดา และตอมาลักทรัพยนายจาง หรือเคย
คาขายปนเถื่อนหรือของเถื่อนมากอน เปนตน  ตลอดจนขณะเกดิเหตุหรือหลังเกิดเหตุแลวผูตองหา



 88

นั้นมีพฤติกรรมอยางไรบาง  เพื่อแสดงหาขอพิรุธหรือพัวพันพบความผิดนั้นอยางไร เปนการกรยุทาง
ใหผูสอบสวนซักถามหาความจริงตามกลวธีิอ่ืน ๆ ตอไป 
   การทดสอบหาความจริงเกี่ยวกับการอางฐานที่อยูของผูตองหา โดยปกติเมื่อ
ซักถามอยางกวางเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกบัความผิด  ผูตองหามักจะอางหลักฐานที่อยูวามิไดอยูในที่
เกิดเหตุแตมีอยูที่อ่ืน วิธีทีด่ีที่สุดในการทดสอบการอางฐานที่อยูควรรีบเดินทางไปหรือสงคนไปสืบ
หาความจริง ณ สถานที่ที่ผูตองหาอาง เพื่อทราบวาผูตองหามีตวัตนเอยูที่นั่นจริงในขณะเกดิเหตุ
หรือไม  ถาจริงเราจะไดไมหลงผิดเสียเวลาซักถาม ถาไมจริงจะไดยกเปนขอซักถามหักลางขออางของ
ผูตองหาไดทนัการ ถาเปนการกลาวอางเลื่อนลอย เชน อางวาขณะเกดิเหตุผูตองหาขับรถแลนไปนอก
เมืองไปดูภาพยนตร (ซ่ึงยากจะหาพยานบคุคลมาหกัลางได) ก็ตองพยายามซักถามรายละเอียดเกีย่วกับ
เสนทางระยะทางที่ผูตองหาอางวาขับรถไป แลวดูวาสมเหตุสมผลหรือไม ตลอดจนซักถามถึงสถานที่
หรืออาคารหรือเคาโครงเรื่องอยางใด เพือ่จับผิดใหจงได โดยถือหลักวาถาเปนเรื่องไมจริงผูตองหา
ยอมใหการขัดกันไมตรงความจริงไปทั้งสิ้นได  

  4. เม่ือแนใจวาผูตองหากระทําผิดจริงใหถามเปนเชิงวาไมรูเขาเปนผูกระทําผิด 
   เมื่อผูสอบสวนซักถามจนเกดิความมั่นใจวาผูตองหานั้นกระทําผิดจริง ก็ควรจะ
ซักถามผูตองหาถึงเรื่องที่เกดิขึ้นเปนการถามแบบทําคําชีแ้จงโดยละเอียดจากผูตองหา และผูสอบสวน
ควรจับประเดน็วาตอนใดผูตองหานั้นกลาวเท็จบดิเบือนไปจากความจริงบาง  ปลอยใหผูตองหาวาไป
กอนแลวจึงคอยวกวนถามผูตองหาภายหลังตามขอที่เราสืบทราบความจริงมาได เมื่อจับความเท็จได
แลวใหรีบบอกกับผูตองหาใหเห็นวาคําใหการของเขานัน้ขัดตอความจริงทันท ี

5. ซักถามดวยคําถามที่ผูสอบสวนรูคําตอบทีแ่ทจริง 
   ในบางกรณีผูสอบสวนไดซักถามปากคํา จนไดรูคําตอบที่แทจริงมานานแลว 
ควรซักถามผูตองหาในขอเทจ็จริงเหลานัน้ เพื่อขมขวญัผูตองหาใหเห็นวาเรารูความจริงมิใชกระทบ
หลอก ถาผูตองหาไมตอบความจริงใหยนัความจริงที่ผูสอบสวนรูมานั้นทันที  ซ่ึงอาจจะไดจากสมุด
บันทึกสวนตัวของผูตองหาที่บันทึกขอความเกี่ยวกับคดีไว  หรือความสัมพันธอันลํ้าลึกระหวาง
ผูตองหากับผูเสียหายที่มีนานถึงขนาดเคยลักลอบไดเสียกัน  แตผูตองหาปฏิเสธไมรูจักผูเสียหาย
หรือไมเคยมีความสัมพันธมากอนเปนตน  ขอสําคัญก็คือผูสอบสวนจะตองรูความจริงอยางแทจริง  
มิฉะนั้นผูตองหาอาจจับไดวาเขาไมรูจริงจะนึกดูหมิน่ในใจและไมรับความจริงโดยสิน้เชิง 

  6. ยืนยันถงึหลักฐานที่ระบุวาผูตองหากระทําผิดจริงแลวใหชี้แจงขอเท็จจริง 
   เกี่ยวกับหลักฐานที่ปรากฏนัน้ ปกติผูกระทําผิดจริงยิม้มิหวั่นวิตกกลบเกลื่อน
รองรอยอยูเสมอการที่ผูสอบสวนซักถามชี้ใหเห็นวา หรือบงบอกหลักฐานใหผูตองหารูวาเราพบ
หลักฐานมดัตวัเชนนั้นแลว  เปนการขมขวัญใหจํานนกลัว เชน  รองรอยเสื้อผาผูตองหาที่เปอนโลหิต
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สดไดพิสูจนแลวเปนเลือดหมูเดียวกับหมูเลือดของผูถูกทําราย  เปนตน  เพื่อใหผูตองหาชี้แจงเหตุผล
และอาจํานนยอมรับความจริงได 

  7. ซักถามผูตองหาวาเคยกระทําผิดเชนนี้บางหรือไม 
   ถาผู ตองหายอมรับวาเคยกระทํา หรือเคยคิดจะทําบางแตคร้ังนี้ไมไดทํา ซ่ึงมัก
ปรากฏวาผูตองหามักเลี่ยงตอบเชนนี้บอย ๆ ก็ใหพยายามซักถามวิธีและรายละเอียดแหงความผดิที่
กระทํามาแลว หรือที่คิดจะกระทํา  ผูตองหาบางคนอาจตายใจวาเราไมอาจหยิบยกเอาความผิดกับ
ผูตองหาได แตเราอาจพิจารณาหยิบยกเปนประโยชนในการที่จะตะลอมผูตองหาได  

  8. ในกรณีลักทรัพยผูตองหาปฏิเสธแตยอมชดใชเงนิใหผูเสยีหายแสดงวาเขาเปน
ผูกระทําผิดจรงิ 
  โดยปกตแิลวผูที่มิไดกระทําผิดจริง ยอมจะไมยอมชดใชเสียหายแน แตถาผูตองหา
ปฏิเสธ แตกลับรับจะชดใชเงินใหก็ดี  หรือจะชวยติดตามเอาทรัพยของกลางมาคืนใหดี ยอมสอแสดง
วาผูตองหานัน้กระทําจริงผูสอบสวนจึงควรซักถามเปนการหยั่งเชิงผูตองหาดู หากปฏิเสธความผิดแต
ยอมรับเชนนัน้จะไดหยิบยกขอพิรุธใหผูตองหายอมรับความจริงได 

  9. เคร่ืองจับเท็จ  บอกแกผูตองหาวาเขาจะตองทดสอบความจริงดวยเครื่องจับเท็จ  
ผูบริสุทธิ์จะยอมโดยดี  เพราะมั่นในใจความบริสุทธิ์ของตน  แตผูกระทําผิดมักอิดเอือ้น 
   การซักถามเชนนี้ก็เปนการหยั่งเชิง เพือ่จะทราบวาผูตองหานั้นกระทําผิดจริง
หรือไม   แตสวนจะทําการทดสอบดวยเครื่องจับเท็จจรงิหรือไม สุดแตผูสอบสวนจะเหน็สมควร  ดัง
ไดกลาวแลวในเรื่องวิธีการถามปากคําผูตองหาตอนตนในที่นี้หมายถึงเพียงบอกแกผูตองหาเพื่อหยัง่
เชิงดูเทานัน้ 
  10. การกลับคํา  ผูตองหารับวาจะบอกความจรงิตามตองการ แตแลวกลับปฏิเสธ
ภายหลังเชนนี ้เชื่อไดวาเขานาจะกระทําผิดจริง 
   มีบอยครั้งในการสอบสวนซักถามผูตองหมักตอบคําซักถามตอนแรกวา เอาละ
จะบอกความจริงแหงคดีนัน้ใหแตพอซักถามจะเอาความจริงกลับปฏิเสธภายหลัง  โดยไมมีเหตุผล
เชนนี้นาเชื่อไดวา  ผูตองหานั้นกระทําผิดจริง   เพราะผูตองหาปฏิเสธยอมจะยึดมัน่ในคําพดูของตน 
แตผูกระทําผิดอาจรวนเร ตอนแรกอาจตั้งใจจะบอกความจริง  ภายหลังเกิดเปลี่ยนใจกะทันหนัปฏิเสธ
ไมบอกความจริงถาเปนเชนนี้ผูสอบสวนควรหยิบยกเปนขอซักถามจี้ใหผูตองหาจํานนโดยพลัน อยา
ปลอยใหปฏิเสธ 
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