
คํานํา 
พิมพคร้ังที่ 1 

 

  มีนักศึกษากฎหมายที่เขาใจผิดเปนจํานวนมากวา “การสืบสวนสอบสวน” เปนวิชาหลัก

ของ “อาชีพตํารวจ” ผูที่ควรเรียนคือผูที่ตองการมอีาชีพเปนตํารวจเทานัน้ ความจรงิวิชาการสืบสวน

สอบสวนนั้น เกี่ยวของกับความเปนอยูและชีวิตประจําวนัของทกุคน ดงันัน้จึงเปนวิชาที่มีความจําเปนอยาง

ยิ่งตอการอยูรวมกนัในสงัคม ในฐานะที่ผูรวบรวมไดรับมอบหมายใหบรรยายวิชาการสืบสวนสอบสวนมา

เปนเวลานาน พบวา ผูที่ผานการอบรมวชิานี ้ สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอการดํารงชวีิตประจําวนั 

อีกทั้งยังสามารถนําความรูไปแนะนาํหรือชวยเหลือใหสังคมไดรับรูและเขาใจขบวนการสืบสวนสอบสวนอีก

ดวย 

  ผูรวบรวมไดรับเกียรติจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ใหเปนผูรับผิดชอบบรรยายวิชา “การ

สืบสวนสอบสวน” ซึ่งเปนวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร จึงไดรวบรวมเอกสารประกอบคําบรรยายเปนสรุป

ยอใหทราบถงึหลักของการสบืสวน ปญหาอาชญากรรม การปองกนัปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจน

วิธีการสืบสวนหาตัวผูกระทาํผิด สวนในหลักการสอบสวนไดกลาวถงึวิธีการดําเนนิคดีอาญา การสอบสวน 

การตรวจคน จับกุม การชนัสูตรพลิกศพ เปนตน 

  เอกสารประกอบคําบรรยายเลมนี้ เปนเพียงหลักพืน้ฐานของการสืบสวนสอบสวนเทานั้น 

รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติ นักศึกษาจะตองรับฟงจากการบรรยายในหองเรียน และตองศึกษาคนควา

เพิ่มเติม จึงจะทําใหการศึกษาครบถวนสมบูรณ 

 

       พล.ต.ต.วุฒ ิ      วทิิตานนท 

    

           1  พฤศจกิายน   2547 

 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
พิมพคร้ังที่ 2 

 

  ดวยสํานักนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดเปดทําการเรียนการสอนรายวิชา    

การสืบสวน ( Criminal Investigation) สําหรับนกัศกึษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในภาคการศึกษา

ปลายปการศึกษา 2549 และไดเชิญใหขาพเจา และพันตํารวจโท ทศภูมิ  เจริญพร เปนอาจารยพิเศษ

บรรยายในวิชาดังกลาว 

  ขาพเจาเคยรวบรวม “คูมือการสืบสวนสอบสวน” ไวตั้งแตป พ.ศ.2545 และเหน็วา 

ปจจุบันสถานการณไดมีการเปลี่ยนแปลง มีวิทยาการใหม ๆ เกิดขึ้น   อีกทั้งกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง 

ๆ มีการเปลี่ยนแปลงใหมอีกดวย จงึเหน็ควรที่จะปรับปรุงแกไขใหทนักับสถานการณ ขาพเจาจึงไดเรงรัด

แกไขคําบรรยายเฉพาะ “วิชาการสืบสวน” เสียใหม เพื่อใชเปนคูมอืประกอบการบรรยายใหกับนักศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในภาคการศกึษาที ่ 2 ปการศึกษา 2549 ในการรวบรวมในครั้งนี้ เนื่องจาก

ขาพเจามีเวลาอันจาํกัด ดังนั้น เชื่อวาการบรรยายอาจมีขอบกพรองผิดพลาดอยูบาง ก็ขออภัยมา ณ ทีน่ี ้

และขอใหทานไดกรุณาแจงขอบกพรองผิดพลาดใหขาพเจาทราบดวย ก็จะขอขอบคุณยิ่ง เพื่อจะไดแกไขใน

โอกาสตอไป สวนดีของหนงัสือนี้ขาพเจาขออุทิศใหกับมารดาของขาพเจา กับทั้งขอมอบใหกับครูอาจารยผู

ประสาทวิชาใหกับขาพเจามา ณ โอกาสนี้  

 

       พลตํารวจโท วุฒิ  วทิิตานนท 

     ( วุฒ ิ วิทิตานนท ) 

   7  พฤศจิกายน  2549 
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บทที่ 1 

การสืบสวน 
 
1.  การสืบสวน คืออะไร 

 การสืบสวน ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง “การเสาะหา

ทบทวนไปมา” และตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(10)  ไดใหความหมายของ

การสืบสวนไวโดยไดบัญญัติไววา “การสืบสวน” หมายถงึการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่ง

พนกังานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที ่ เพื่อรักษาความสงบเรยีบรอยของ

ประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 

 จากความหมายของการสืบสวนดังกลาว “การสืบสวนอาชญากรรม” จึงหมายถึง การที่เจา

พนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ ไดแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อหาตวัผูกระทําผิด เพื่อนําตัวมาดําเนนิคดีตาม

กฎหมาย ดงันั้นจงึอาจสรุปไดวา การสืบสวนนับเปนการดําเนนิงานตามขั้นตอนของพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจ ซึง่ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและหลกัฐานในการกระทาํผิด อีกทัง้

เพื่อบรรลุถึงวตัถุประสงคในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

สําหรับรายละเอียดแหงความผิดอันเปนหลักสําคัญมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ 

-  จะตองสืบสวนใหพบวาไดมีการกระทําผดิกฎหมายเกดิขึ้นจริงหรือไม 

-  ถามีการกระทําผิดเกิดขึ้นจริงแลวเปนความผิดใด 

-  และใครเปนผูกระทําความผิดในคดีนั้น ๆ  

 
2.  ผูมีอํานาจในการสืบสวน และเขตอํานาจของการสืบสวน 
 ผูมีอํานาจในการสืบสวนคดีอาญาไดนั้น ก็คือ พนกังานฝายปกครองหรือตํารวจนั่นเอง ทัง้นี้หาก

เปนขาราชการตํารวจก็ไมจาํกัดวาจะเปนชั้นยศใด จะเปนสิบตํารวจตรี จนถงึพลตํารวจเอก กม็ีอํานาจ

เชนเดียวกนั ในสวนของฝายปกครองนัน้ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน 

รวมถึงเจาพนกังานอืน่ ๆ กม็ีอํานาจสืบสวนไดทัง้สิ้น  

เหตุที่เปนเชนที่กลาวก็เพราะความหมายของ “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” นั้น ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 2(16) หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมี

อํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน ทัง้นี ้โดยใหรวมถงึพัสดี เจาพนักงานสรรพสามติ 

กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนกังานอื่น ๆ ทีท่าํการเกี่ยวกับการจับกุม 

ปราบปรามผูกระทาํผิดกฎหมายซึ่งตนมหีนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม 
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 สําหรับในเรื่องเขตอํานาจการสืบสวนคดอีาญานัน้ ในประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 

มิไดมีบทบัญญัติระบุเร่ืองเขตอํานาจการสืบสวนไวโดยเฉพาะเชนเดียวกับเร่ืองเขตอาํนาจการสอบสวน แต

ในเรื่องเขตอํานาจการสืบสวนนัน้ ศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานไว ปรากฏตามคําพพิากษาฎีกาที ่140/2490  

วา “ตํารวจมอํีานาจสืบสวนคดีอาญาไดทั่วราชอาณาจกัร สวนพนักงานปกครอง มีอํานาจสืบสวน

ไดอยางจํากดัเฉพาะในเขตทองที่ที่ตนประจําอยูเทานั้น” ซึ่งหมายความวา ถาเปนพนักงานฝาย

ปกครอง เชน นายอาํเภอก็คงมีอํานาจสืบสวนเฉพาะในเขตอํานาจที่อยูในความรับผิดชอบ ถาเปนกํานนั ก็

เฉพาะในเขตตําบลที่ตนมีเขตรับผิดชอบ ถาเปนผูใหญบาน ก็เฉพาะในเขตหมูบานเทานัน้  

นอกจากนีย้ังมีแนวคําพพิากษาฎีกาพพิากษาเปนบรรทดัฐานไวดงันี ้

- คําพพิากษาฎีกาที ่6708/2529 วินิจฉัยวา ตํารวจดับเพลิง แมจะมหีนาที่ดับเพลงิก็ยังม ี

หนาที่สืบสวนคดีอาญาได  

- คําพพิากษาฎีกาที ่199/2527 วินิจฉัยวา จําเลยเปนเจาพนกังานตํารวจ มีอํานาจทาํการ 

สืบสวนคดีอาญา และจับกมุผูกระทาํความผิดกฎหมาย 

  - คําพพิากษาฎีกาที ่ 1670/2509 ,  500/2537   วนิิจฉัยวา    ตํารวจมอํีานาจสืบสวนทัว่ 

ราชอาณาจกัร แมจะไดรับคําสั่งใหไปทําหนาที่อ่ืนก็ยงัมอํีานาจการสืบสวน 

  - คําพพิากษาฎีกาที ่ 140/2490   วนิิจฉัยวา ตํารวจมีอํานาจจับกมุผูกระทาํผิดนอกทองที่

ที่ตนประจาํการได 

  - คําพพิากษาฎีกาที ่  4711/2542   วนิิจฉัยวา    ตํารวจจับกุมโดยไมไดรับอนุญาตจาก 

ผูบังคับบัญชากอนไมมีผลกบัอํานาจทีม่ีอยูตามกฎหมาย 

นอกจากอํานาจหนาทีพ่นักงานฝายปกครองและตํารวจดังที่กลาวมาแลว ปจจุบันจะมีเจา

พนกังานที่มีอํานาจสืบสวนซึ่งอยูในความหมายของ “เจาพนักงานอืน่ ๆ ที่มีอํานาจเกี่ยวกับการจับกุม

ปราบปรามผูกระทาํผิด อีกทัง้หลายหนวยงาน เชน เจาพนักงานปราบปรามยาเสพติด หรือที่เรียกวา 

ป.ป.ส. เจาพนักงานปองกนัปราบปรามการฟอกเงนิ หรือ ป.ป.ง. เจาหนาที่กรมสอบสวนคดพีเิศษ หรือ     

ดีเอสไอ เปนตน  

 
3.   หลักการสืบสวน 
        งานสืบสวนทีพ่นกังานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที ่ เพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน และเพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิดนัน้ หากจะพจิารณาวิธกีารปฏบิัติอาจแบง 
“การสบืสวน” เปน 2 ประเภทดวยกัน คือ “การสืบสวนกอนเกิดเหตุและการสืบสวนหลังเกิดเหตุ” 
ซึ่งพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนตํารวจซึ่งมหีนาที่บงัคับใชกฎหมายในการรักษาความสงบเรยีบรอย 
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ของประชาชนปองกนัปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงฝายปกครองอืน่ ๆ เชน สรรพากรทีม่ีหนาที่จัดเก็บ

ภาษี, ขนสงมีหนาที่จับกมุยานพาหนะขนสงรถโดยสารที่กระทําผิดกฎหมาย, ศุลกากรมหีนาที่ควบคมุ

จัดเก็บภาษีดแูลสินคานาํเขาสงออก, ป.ป.ส.มหีนาที่ปองกันปราบปรามยาเสพติด เปนตน มีภารกิจและ

อํานาจหนาที่ในการสืบสวนเพื่อรักษากฎหมายและรักษาความสงบเรยีบรอยดวยกนัทัง้สิ้น 
 

4.  ประเภทของการสืบสวน  
 หากแบงประเภทของการสบืสวนตามความหมายของคําจํากัดความดังกลาวขางตนแลว เราอาจ

แยกประเภทการสืบสวนออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 4.1 การสืบสวนกอนเกิดเหตุ หมายถึง การที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทีม่ีอํานาจหนาที่

รับผิดชอบ ไดสืบสวนหาขอมูลเกีย่วกับบุคคลที่ตองสงสัยกระทาํความผิด หรือสืบสวนหารองรอย

พฤติการณที่อาจมีการกระทาํผิดเพื่อสืบสวนไวกอนที่จะมีเหตุการณเกดิขึ้น รวมถึงการสืบสวนหาขอมลู

ทองถิน่กับอาคารสถานที ่ แหลงที่อาจเกิดอาชญากรรม หรือแหลงที่ลอแหลมตอการประกอบอาชญากรรม

ไดงาย เพื่อที่จะนํามาวางแผนปองกนัอาชญากรรมไมใหเกิดขึ้น ซึง่การสืบสวนหาขอมูลกอนเกดิเหตุนี ้     

มีนัยสาํคัญตอการปองกนัอาชญากรรมเปนอยางยิง่ ทัง้นี้เพราะ “การสืบสวนกอนเกิดเหต”ุ นั้น เจา

พนกังานตํารวจไดดําเนินการไปเพื่อประโยชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบ

เรียบรอย  

4.2  การสืบสวนหลังเกิดเหตุ หมายความวา เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็จะตองสืบสวนหาตัวผูกระทาํผิด 

ผูสืบสวนจะตองสืบสวนหารองรอยพยานหลักฐานจากบุคคลหรือสถานที่ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อหาพยาน

บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถ ุ เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด และนาํหลักฐานมายืนยนัการ

กระทาํผิดอีกดวย   

ซึ่งในหลักการสืบสวนตามหลักสากลนั้น มคีวามมุงหมายเดียวกันกลาวคือ   เมื่อมีคดี 

เกิดขึ้น จะรูตวัผูกระทาํผิดหรือไมรูตัวผูกระทําผิดก็ตาม เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับแจงความรองทกุขแลว 

จําเปนจะตองมีการสืบสวนหาตัวผูกระทาํผิดหรือหาตัวคนรายซึง่อาจจะตองแบงขั้นตอนในการสืบสวนหา

รอยรอยหลักฐานรวมถึงพยานหลกัฐานเพือ่นํามาประกอบการดําเนินคดีอยางเปนระบบ 
 

5.   ขัน้ตอนการสืบสวนกอนเกิดเหตุ 
 “การปองกนัอาชญากรรมมิใหเกิดขึ้นถือวาเปนงานหลักของตาํรวจ” พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที ่ 5 ทรงใหขอคิดเปนพระราชดํารัสเกีย่วกับการบริหารงานตํารวจที่ทรงคุณคาไววา “การ
จับกุมผูรายนั้น ไมถือเปนความชอบ เปนแตนับวาผูนั้นไดกระทําการครบถวนแกหนาที่เทานั้น 
แตจะถือเปนความชอบ ตอเมื่อไดปกครองปองกันเหตุราย ใหชีวิตและทรพัยสินของขาแผนดิน
ในทองถิ่นนีอ้ยูเย็นเปนสขุพอสมควร” 
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 จากพระราชดาํรัสดังกลาว ตํารวจจะตองวางแผนเพือ่ปองกันมิใหเหตุรายเกิดขึ้นจะดีกวาเหตุราย

เกิดขึ้นแลวจงึจะตามจับคนราย ดังนัน้ “การสืบสวนกอนเกิดเหตุ” จึงเปนภารกจิที่สําคัญที่ “นักสืบ” ที่

จะตองออกทําการสืบสวนแสวงหาขอมูลในพืน้ที่รับผิดชอบของตน เพือ่ใหทราบถึงขอเท็จจริงในพืน้ที ่ไดแก  

ขอมูลบุคคล สถานที่ที่เกี่ยวของกับการเกิดอาชญากรรม รวมถงึความรูรอบตัวอื่น ๆ ที่ควรจะรูเพื่อ

ประโยชนในการปองกนัมิใหเกิดเหต ุ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และยังอาจสบืสวนเก็บ

ขอมูลไวเพื่อประโยชนตอการวางแผนงานในหนาที่ของตํารวจอีกดวย ซึ่งสรุปไดดังนี ้

5.1 ลักษณะภูมิประเทศ นักสืบจะตองสืบสวนสภาพภูมิประเทศ หมูบาน ชุมชน ถนนหนทาง  

ตรอก ซอย อาคารสถานทีสํ่าคัญ ๆ แหลงที่อาจกออาชญากรรมไดงาย ที่เปล่ียว รวมทัง้เสนทางรถไฟ 

ยานพาหนะรถยนต รถโดยสาร ฯลฯ  

5.2 “สถานที”่ นักสืบจะตองรูและศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับบานของบุคคลสําคัญ สถานทีร่าชการที ่

สําคัญ ธนาคารสาขาใหญ สาขายอย รานทอง รานเพชร รานคา รานสะดวกซื้อ โรงงานทุกประเภท โรงแรม 

หอพัก อพารตเมนต ส่ิงเหลานี้ “นักสืบจะตองรวบรวมเกบ็ไวเปนขอมูลทองถิน่ ปจจุบนัการจัดเก็บไดจัดเก็บ

ไวในคอมพวิเตอร หรืออยูในระบบขอมูลผานดาวเทียม GPRS (General packet Radio Service) ซึ่ง

หมายถงึ เปนขอมูลทีถ่กูตองตรงความเปนจริงและสะดวกตอการคนหาเปาหมายอาคารสถานที่ไดเปน

อยางด ี

5.3 “ประวัติบุคคล” นกัสืบจะตองเก็บขอมูลประวัติบุคคลพนโทษ ประวัตบิุคคลที่ประกอบอาชีพ 

ที่เสี่ยงตอการผิดกฎหมาย กลุมที่มพีฤตกิารณผิดปกติ เชน มีที่อยูเรนลับ มพีฤตกิารณที่นาสงสยั นักสืบ

ตองเก็บประวตัิทั้งบุคคลสําคัญที่ควรใหความคุมครองและคนทีม่ีประวัติ  

5.4 ขอมูลอ่ืน ๆ เชน  ขอมูลที่พกัแรม ขอมูลหมายจบั ขอมูลรานคาของชํา ขอมูลที่เห็นวาเปน

ประโยชนตอการปองกนัปราบปรามมีมากมาย ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ “ภาวะผูนาํ” ของหนวยงานนัน้ ๆ วาจะ

วิเคราะหหรือพิจารณาเหน็ความจาํเปนมากนอยเพยีงใด บางทานอาจไมเหน็ความสําคัญ บางทานหาก

มองปญหาครบวงจรก็จะเหน็ความสําคัญและนําขอมูลมาใช  อาท ิ สถิติการเกิดอาชญากรรมนํามาเปน

ขอมูลลงแผนที่อาชญากรรมไว นาํมาเขียนแผนปองกันอุบัติภัย การวางแผนการปลนรานทอง เปนตน  

ที่กลาวมาเปนเพียงขอมูลพืน้ฐานทีน่ักสืบ หรือผูสืบสวนจะตอง “สืบสวนไวกอนเกดิเหตุ”  ซึ่ง 

ขอมูลที่กลาวมาแลวจะเปนประโยชนตอการวางแผนการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การจัดสาย

ตรวจเดินเทา  สายตรวจรถยนต สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจทางเรือ ลวนแลวแตมีความจําเปนที่

จะตองใชขอมลูพื้นฐานมาวางแผนทัง้สิ้น นอกจากนี้ หากมกีารสืบสวนกอนเกิดเหตุไวดี “เมื่อ

อาชญากรรมเกิดขึ้น” นักสืบสามารถวิเคราะหขอมูลกอนเกิดเหตุวาคดีทีเ่กิดขึ้นนาจะเปนกลุมคนราย

กลุมใด ซึ่งรายละเอียดการสืบสวนกอนเกิดเหตุนีน้ัน้ มีความสมัพนัธเกี่ยวของกับงานอื่น ๆ เกอืบทุกดาน 

ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวเพิ่มเติมในโอกาสตอไป 
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6.   ขัน้ตอนการสืบสวนหลังเกิดเหตุ 
 ผูสืบสวนหรือนักสืบจะตองระลึกไวเสมอวา ในการสืบสวนหาเรื่องราวและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

อาชญากรรมที่ไดเกิดขึ้น และสืบสวนหาตัวผูกระทาํผิดที่ไดหลบหนีไปนั้น ผูกระทาํผิดหรืออาชญากรอาจ

ทิ้งรองรอยหลกัฐานบางอยางไว จะเปนพยานหลักฐานที่สําคัญทีจ่ะนาํมาใชเปนแนวทางการสืบสวน หรือ

บางคดีเกิดขึ้นแมจะยังไมทราบวาใครเปนผูเสียหายก็จะตองสืบสวนหาผูเสียหายดวย หรือกรณคีดีฆาคน

ตายไมทราบแมกระทัง่ผูตายเปนใคร และไมทราบวาใครเปนผูกระทําผดิ เชน ในกรณีผูหญิงสาวถูกขมขืน

แลวฆาตาย นําศพมาทิ้งไวที่ปาละเมาะ  ตองพยายามสืบสวนใหไดวาผูตายเปนใคร และใครเปนผูทาํให

ตาย สาเหตทุีท่ําใหตายเพื่ออะไร มีวัตถุประสงคอะไร เปนตน 
 

“การสบืสวนหลังเกิดเหตุ” นักสืบจะตองระลึกถึงหลักเบื้องตนในการสืบสวน 5 ประการ ดงันี ้

6.1 สืบสวนใหไดความวา มีการกระทาํผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงหรือไม เพราะบางบางครัง้บางคดี  

เชน พบผูตายอาจตายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ หรือบางคนตายเนื่องจากปวย ไมใชมผูีทําใหตาย 

6.2 สืบสวนใหไดความวา คดีที่เกิดขึ้นเปนคดปีระเภทใด ตัวอยาง เชน บางคดีอาจเปนลกัทรัพย  

หรือบางครั้งอาจไมใช อาจมาแจงความเพือ่หวงัเงนิประกัน 

6.3  สืบสวนใหไดความวา ใครเปนผูกระทาํผิด หรือมีใครเปนผูรวมกระทําผิด 

6.4  สืบสวนใหไดความวา มีพยานรูเห็นเหตุการณหรือไม หากมีตองพยายามหาหลักฐานมา 

ประกอบการดาํเนนิคดีดวย 

 6.5 สืบสวนใหไดความวา คนรายหลบหนไีปอยูที่ใด   จะตองพยายามสืบสวนติดตามจับกมุ 

ผูกระทําผิดมาดําเนินคดีเพือ่ใหรับโทษตามกฎหมาย 
 

การสืบสวนหลังเกิดเหตุนี้  เมื่อเหตุการณเกิดขึ้นแลว   และไดมีการสืบสวนหาตัวผูกระทาํผิดมา 

ดําเนนิคดีตามกฎหมายแลว ตอมาแมตาํรวจจะไดตัวผูกระทําผิดมาลงโทษแลว ก็จะตองสืบสวนขยายผล 

หาขอมูลศึกษาวิเคราะหปองกนัมิใหเกิดเหตุดังกลาวซ้าํอีก ซึ่งในเรื่องนี้ถือเปนเรื่องสําคัญ   นักสบืที่ดีนัน้ไม

เพียงแตจับกุมผูกระทําผิดไดแลวก็ยุติ จะตองมีหนาที่คนหาสาเหตุแกนแทของอาชญากรรมที่เกดิขึ้น เพื่อ

หาแนวทางแกไขควบคูไปดวย ก็จะถือไดวาเปน “นักสืบที่ทาํหนาที่ครบถวนสมบูรณ” ซึ่งรายละเอยีดในการ

สืบสวนและวธิีการสืบสวนจะไดกลาวตอไป  
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7.   โครงสรางงานสืบสวน 
 

                                              เพื่อ                                                เพือ่ การสืบสวน 
กอนเกดิเหต ุ

รักษาความสงบ
เรียบรอย 

ปองกัน 
อาชญากรรม  

 

 

อาชญากรรม 
ที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

การสืบสวน 
หลังเกิดเหต ุ

 

 

 

 

 

 
เทคนิคการสืบสวน
และติดตามคนราย 

การสืบสวนโดยใช
เทคโนโลยี 

การสืบสวนโดยใช
วิทยาการตํารวจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
นักสืบกับคุณสมบัติของนักสืบ 

 
1.   คุณลักษณะและคณุสมบัติของผูสบืสวน 
 เพื่องายตอการศึกษาและจดจํา สําหรับลักษณะหรือคุณสมบัติของ “นักสืบอาชีพหรือผูที่สืบสวนที่

ดี” ควรจะยึดหลัก 8 ร. คือ “รัก รอบรู ริเร่ิม รวดเร็ว รอบคอบ รับผิดชอบ ไรรองรอย เร่ืองรางกาย” ดังมี

รายละเอียดดงันี ้ 
 

1.1. ตองมีใจรัก 
 บุคคลที่จะเขามาเปนสายลบัหรือนักสืบทีด่ีไดนั้น อันดับแรกจะตอง “มีใจรักงานสบืสวน”  

กลาวคือ งานใดก็ตามโดยธรรมชาติของมนษุยแลว ถาไดทาํงานที่ตนเองรักและชอบแลวยอมประสบ

ความสาํเร็จและงานนั้นก็จะบรรลุผลตามที่ตองการ แตถาหากถกูบังคับใหทํางานที่ไมชอบและเปนงานที่

ไมถนัดและไมมีใจรักแลว กอ็าจกอใหเกิดปญหาในงานนั้นมากมาย  

โดยเฉพาะงานดานการสืบสวนเปนงานทีจ่ะตองใชความอดทน อดกลั้น และตองมีความ

ขยันหมั่นเพียร จึงจะทาํใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ เพราะงานสืบสวนเปนงานยาก และตอเนื่อง

สําหรับผูที่จะปฏิบัติงานในดานนี้  ดังนั้น คนที่จะมาเปนนกัสืบที่ดนีั้น จะตองมีความชอบ ความรกั ความ

เสียสละเพื่องาน อีกทัง้ตองเต็มไปดวยความอดทน อดกลั้น ประกอบกับตองขยนัและกระตือรือรนในการ

ทํางานอยูตลอดเวลา  
 

1.2. ตองมีความรอบรู 
 นักสืบที่ดีนัน้ จําเปนจะตองรอบรูดังนี้ 

1.2.1  ตองรูตวับทกฎหมาย ระเบียบคําสัง่ กฎขอบังคับ ระเบียบงานสารบรรณ ตลอดจน 

การเขียนรายงานการสืบสวนตาง ๆ ตองมีการศึกษาคนควาอยูตลอดเวลา เนื่องจากปจจุบันทั้งระเบยีบ 

คําสั่ง และกฎหมายบางอยางไดเปลี่ยนแปลง แกไขใหม ถายึดหลกัเกาอยูก็อาจจะผิดพลาดและเกิดปญหา

กับระบบงาน แลวนําความเสียหายมาสูหนวยงานและตนเองได 

1.2.2  ตองรูจกัวิธกีารสืบสวนกอนเกิดเหตุเปนอยางดี กลาวคือ นักสืบที่ดีจะตองรูจักคน 

ทุกวยั ทุกอาชีพ ทุกประเภท และนกัสบืจะตองมีความสังเกตที่ด ี จดจําไดแมนยํา การสืบสวนนั้นแมวา

ความผิดยงัไมเกิด นกัสืบกต็องมีความรูถงึขอมูลตาง ๆ ใหมากที่สุด เพื่อทีจ่ะไดใชเปนแนวทางในการ

สืบสวนและปองกันอาชญากรรมได 

1.2.3   ความรูสภาพพืน้ที่สําคัญเพื่อผลของการสืบสวน 

1) ความรูทัว่ไปในทองถิ่น นักสืบจะตองมีความรูจริงหลับตามองเหน็ภาพตรอก

ซอกซอยตาง ๆ บานบุคคลสําคัญ บานนกัธุรกิจ บานในยานชุมชนแออัด และโดยเฉพาะบานในยานที่มี

การกระทําผิดกฎหมาย 
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2)  ความรูเกี่ยวกับประวัติบคุคลและอดีตของผูประพฤติผิดกฎหมาย บุคคลผู 

เปนภัยตอสังคม พวกตั้งบอนการพนนั หรือพวกชอบซื้อของโจรตาง ๆ คดีมือปนรับจาง หรือบุคคลอื่นที่

หลบหนีเขามาพักอาศัย ถานักสบืไมรูจักตัวบุคคลเหลานี้แลว การสบืสวนยอมเปนการยากตอการปฏิบัติ

หนาที ่

1.2.4   รูจักแสวงหาขาวจากแหลงขาวตาง ๆ ไดแก 

     1)  รานอนิเตอรเน็ต คาเฟอินเตอรเน็ต 

     2)  รานตัดผม รานเสริมสวย   

     3)  พอคาขายของเกา 

     4) พวกอูซอมรถตางๆ ซึง่อาจเปนรับจางพนสีรถที่ถกูลักมาหรือมกีารเปลี่ยนแปลง 

เลขหมายเครื่องยนต 

            5)  ไนทคลับ หญิงบริการ หญงิเสิรฟอาหาร และพนกังานตอนรับตาง ๆ  

              6)  รานถายรูปตาง ๆ ที่รับจางอัดรูป รานถายเอกสาร 

             7)  พนักงาน กรรมกรของบริษัทขนสง เพราะบคุคลเหลานี้อาจจะนาํหีบหอ  

หรือกระเปาเดินทางที่มีลักษณะพิเศษที่อาจเปนสิ่งของผดิกฎหมาย 

            8) บรุุษไปรษณียทีส่งจดหมายในเขตทองที่ ซึ่งอาจจดจําวา บานและบุคคลที่รับ

จดหมายไดแมนยาํ 

     ฯลฯ 
 

  รวมความแลววา ตํารวจที่เปนนกัสืบที่ด ี จะตองรูจักบุคคลหลาย ๆ ประเภท ตองรูจักกับ

บุคคลทุกสาขาอาชพีกอน นําชาวบานมาเปนแกนนําสรางศรัทธา ขอความรวมมือเมื่อมีความจาํเปน

เกี่ยวกับการแจงขาวสารตาง ๆ ถาชาวบานรักใครศรัทธาแลวกย็อมไดรับความรวมมืออยางด ี แมชาวบาน

จะตองเสียเวลาทาํมาหากินบาง แตก็เต็มใจใหความรวมมือ นักสบืที่ดีจะตองใหเกยีรติและยกยองผูอ่ืน

เสมอ ไมดูถูกใคร โดยเฉพาะพวกหญงิโสเภณี พาทเนอร ชางเสริมสวย คนขับรถแท็กซี่  พนักงานโรงแรม 

คนงานตามโรงงานตาง ๆ เปนตน บุคคลเหลานี้เปนแหลงขาวที่จําเปนสําหรับงานสืบสวนอยางมาก 

1.2.5  ตองมีความรูเร่ืองยุทธวิธีตาํรวจ การตรวจคนจับกุม นกัสืบที่จะตองหมั่นฝกฝน

หาความรูเร่ืองยุทธวิธีตํารวจทั้งหลายไมวาจะเปนยุทธวิธกีารตรวจคนจบักุม การใชอาวุธ หรือการลอมจับ

คนรายตองยึดหลักยทุธวิธีตาํรวจ ขอพงึระมัดระวัง เชน การเขาไปจับตัวคนรายตองสังเกตวาคนรายมี

อาวุธหรือไม วิธีเขาจับกุมจะเขาอยางไรถึงจะไมกอใหเกิดความสญูเสียทัง้ทรัพยสินและกาํลงัเจาหนาที่

ตํารวจเอง มีตัวอยางเกิดขึ้นมากมายทีว่าตํารวจบุกเขาไปจับกุมคนรายแลวถูกคนรายยิงถงึแกความตาย 

ความสูญเสียดังกลาวอาจจะเกิดมาจากความประมาท ความรูเทาไมถึงการ อีกทัง้ ไมไดนํายุทธวิธีตํารวจ

มาใช รวมถงึบางกรณีมกีารยิงกนัเองเพราะเขาใจผิดก็เคยมีปรากฏมาแลว  
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  ดังนัน้ ในการเปนนกัสืบที่ดนีั้นจะตองมกีารศึกษาขอมลูเกี่ยวกับตัวคนรายใหดีเสียกอนวา 

คนรายนั้นเปนคนรายประเภทใด เมายาบา บาคลัง่ จับตัวประกันโดยมีอาวุธ หรือมอืปนรับจาง ซึง่ขอมูล

ทั้งหลายเหลานี้ จะเปนเครื่องบงชี้ถงึการตัดสินใจของนักสืบที่จะใชวิธีใดเขาทาํการจับกุม เพือ่ลดความ

สูญเสียที่จะเกดิขึ้นไดตลอดเวลา 
 

1.3   ตองมีความริเริ่ม 
         ริเริม่  หมายถงึ นกัสบืที่ดีจะตองมคีวามคิดริเร่ิม หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน

สืบสวนใหงานบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยควรจะตอง

ดําเนนิการดังนี ้

  1.3.1 ปรับปรุงตัวบุคคลฝายสืบสวนใหมจีํานวนเพียงพอและมีคุณภาพ มีความรูความ  

สามารถ ไดรับการฝกอบรมใหทนัตอวทิยาการตํารวจแผนใหม ซึ่งมกีารพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา 

  1.3.2  ปรับปรุงพัฒนาการเกบ็ขอมูลทะเบยีนประวัติอาชญากรรมตาง ๆ ภาพถายคนราย  

และขอมูลทองถิน่ทุกระดับ ใหมีระบบการเก็บรวบรวมที่มีประสิทธภิาพ มีการแยกแยะประเภทของการ

กระทาํความผดิ งายตอการคนหาเมื่อตองการ และใหมกีารแลกเปลี่ยนขาวสาร ประสานงานกนัระหวาง

หนวยอยูเสมอ  

  1.3.3  ขยายงานดานวิทยาการตํารวจ โดยเฉพาะระดับจังหวัดใหมีอยางเพียงพอ และ 

ปรับปรุงใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานตัวบุคคลและเครื่องอุปกรณ ทัง้นี้เพื่อจะไดใชเปนเครื่องมือ

สนับสนนุการปฏิบัติงานของฝายสืบสวนใหไดผลยิ่งขึ้น 

  1.3.4  เนนใหมีการดําเนนิการฝกอบรมและนําเทคนิคและเทคโนโลย ีวธิีการสืบสวนมาใช 

ใหเปนประโยชน เชน คอมพิวเตอร ซีซทีีว ี เครื่องถายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสยีง กลองถายรปู ส่ิงเหลานี้

สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนตองานสบืสวนเพื่อบรรลุเปาหมาย 

  1.3.5  จัดอบรมฝกฝนเจาหนาที่สืบสวนถงึการเขาพบปะประชาชน โดยใหความสนิทสนม 

กันใหมากยิ่งขึน้ จงูใจและชีแ้นวทางใหประชาชนดังกลาวเขามาชวยเหลือแกทางราชการดวยความเต็มใจ 
 

1.4.   ตองมคีวามรวดเร็ว 
           รวดเรว็  นกัสืบทกุคนจะตองยึดหลัก รุกรบ รวดเร็ว ทนัททีนัใด เมื่อมีเหตุหรือคดีที่เกิดขึ้น 

จะตองปฏิบัติดังนี ้  

1.4.1 ตองเรงรีบไปที่เกิดเหตุทันที เมื่อไดรับแจงขาวทางโทรศัพท หรือมีผูอ่ืนมาแจงก็ตาม  

จุดมุงหมายทีต่องเรงรีบไปทีเ่กิดเหตุก็คือ 

-  ถาคนรายหนีไปไมไกล เราก็สามารถตามจับไดทัน 

-  ถาคนรายหนีไปแลว เรากจ็ะไดรูเห็นพยานหลักฐานไดมากที่สุด 
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   -  ถาเราไปชา รองรอยตาง ๆ อาจถกูกลบเกลื่อนไปหมด 

   -  ถาเราไปเร็ว เปนเรื่องจิตวทิยา ทาํใหชาวบานเชื่อถือวาตํารวจสนใจและอาจได

พบปะพยานทีเ่ห็นเหตุการณอยูบริเวณที่เกดิเหตุ 

  1.4.2  ตอง “รักษาสถานที่เกดิเหตุ” เพื่อใหวิทยาการมาทาํการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดย 

ละเอียด มหีลกังาย ๆ คือ ตรวจภายนอกกับตรวจภายในสถานที่เกิดเหตุ 

             1)  การตรวจภายนอกสถานที่เกดิเหตุ 

   - เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ตองตรวจบริเวณรอบ ๆ นอกเสยีกอน ดูวาลักษณะของที่

เกิดเหตุเปนอยางไร เปนบานไม ตึก คนรายเขาไปบริเวณที่เกิดเหตุไดอยางไร 

   -  คนรายไดลืมหรือทิง้อะไรไวในที่เกิดเหตบุาง  

   -  เครื่องมือของคนรายใชอะไรมากอเหตุบาง ใชยานพาหนะอะไร  

   2) การตรวจภายในสถานที่เกิดเหตุ 

   -  ดูวาทรัพยทีห่ายเก็บไวที่ใด 

   -  มีรอยงัดแงะ เจาะตรงไหนบาง 

   -  คนรายไดทรัพยอะไรไปบาง เดิมเก็บไวอยางไร 

   -  คนรายทาํอะไรตกหลนไวบาง 

   -  คนรายออกทางไหน 

  1.4.3  ตองทาํแผนผังหรือแผนที่สังเขปไว โดยทํา 2 แผน คือ แผนแรกเปนบริเวณรอบที ่

เกิดเหตุ แผนที่ 2 เปนที่ ๆ เกิดเหตุกรณีที่ไดตัวผูตองหา กน็ําผูตองหาชี้ที่เกิดเหตุ แลวทาํแผนที่โดยให

ผูตองหาลงลายมือชื่อรับวาถูกตองดวย เพราะสามารถใชเปนหลกัฐานสําคัญ ใชยนืยนัผูตองหาในชั้นศาล

ได โดยมอบใหพนักงานสอบสวนนําประกอบสํานวน 

  1.4.4  ตองทาํบันทกึการตรวจที่เกิดเหตุไว เพราะจะไดรูวาวนัที่เกิดเหตนุั้น เหตุเกิดที่ใด  

เมื่อใด มีหลกัฐานอะไรทีเ่กดิเหตุบาง เพื่อทราบพฤติการณของคนรายและสถานทีเ่กิดเหต ุ

  1.4.5  ใหผูชํานาญการถายภาพทีเ่กิดเหตไุว 

  1.4.6  พยายามตรวจคนทีเ่กดิเหตุ และบริเวณที่เกิดเหตุใกลเคียงใหละเอียด 

  1.4.7  เรงสอบถามเจาของบานผูเสยีหายและพยานที่เกดิเหตุ เพื่อหาขอเท็จจริงเบื้องตน 

ใหมากที่สุด เพื่อจะไดใชเปนแนวทางการสืบสวนตอไป 

  หลักการตรวจที่กลาวมานี ้ ถาผูสืบสวนใชความรวดเรว็หลงัไดรับแจงเหตุ ก็จะไดขอมูล

ดังกลาวมาประกอบ เพื่อพิจารณาและแสวงหาแนวทางในการสืบสวนหาตัวคนรายไดรวดเร็วยิ่งขึน้ 
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1.5   รอบคอบ 

             รอบคอบ ผูสืบสวนจะตองมีความรอบคอบละเอียดถี่ถวนในการทํางาน ไมวาจะเปนการตรวจ 

สถานที่เกิดเหตุ การติดตามจับกุมตัวคนราย การหาขาว การลอมจับคนราย การติดตอประสานงานเหลานี ้

จะตองมีความรอบคอบ มีการสังเกตจดจํา ไมหูเบา มีไหวพริบปฏิภาณในการทํางาน ไมตกใจงาย ไม

ประมาท กระทําการโดยปญญา เพื่อจะไดบรรลุเปาหมาย 

  การปฏิบัติงานดานการสืบสวนจะรอบคอบสมบูรณแบบ จะตองมีการเตรยีมการที่ด ี

กลาวคือ จะตองมีการวางแผนลวงหนา โดยอาศัยการบริหารจัดการทั่วไปทีเ่รารับทราบไดแก 

  1)  คน  Man  หมายถงึ ขาราชการตํารวจที่ทหีนาที่สืบสวนทั้งหมด 

  2)  เงนิ  Money  หมายถงึ งบประมาณทีจ่ะนาํมาใชจาย 

  3)  วัสดุอุปกรณ  Material  หมายถงึ เครื่องมืออุปกรณทีจ่ะใชในงานสบืสวน 

  4)  การจัดการ  Management  หมายถงึ การจัดการบรหิารงานสบืสวน 

  จะตองมีการบริหารและจัดการดานการใชคน การใชเงนิ และวัสดุอุปกรณ บางกรณีการ

สืบสวนจะอยูในภาวะจํากัด เร่ืองคนนอย เงินไมม ีแตนกัสืบที่ดีตองวางแผนการสืบสวนภายในขดีจํากัดให

เกิดประโยชนมากที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 

1.6    รับผิดชอบ 
   นักสืบที่ดีตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตองาน รับผิดชอบตอสวนรวม 

1.6.1 ความรบัผิดชอบตอตนเอง 

  -  จะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว 

   -  จะตองเปนคนที่ไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา และไวใจไดเสมอ 

   -  ไมสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน 

   -  มีความซื่อสัตย ไมมีนิสัยคดโกง หรือฉอราษฎรบังหลวง 

   -  ไมเลนการพนันอนัเปนนิสัย 

   -  ไมประพฤติผิดลูกเมียผูอ่ืน 

   -  ไมพูดปดหรอื โกหก 

        1.6.2  ความรับผิดชอบตองาน 

   -  รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   -  มีการรายงานผลการปฏิบตัิ หลังจากไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาไปแลว 

   -  ไมทิง้งานโดยไมมีเหตุผล  

   -  ตองรักษาความลับของหนวยงานโดยเครงครัด 

   -  มีความจริงใจตองานและเพื่อนรวมงาน 
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  1.6.3  ความรับผิดชอบตอสังคม 
   -  มีความสามคัคีในหมูคณะ 

   -  ชวยเพื่อนฝงูทาํงาน ไมเอารัดเอาเปรียบ 

   -  เห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตัว 
 

1.7   ไรรองรอย 
         นักสบืทีด่ีตองทํางานโดยไรรองรอย ทัง้กอนหนาและหลงัทาํงานแลว ตองวางแผนในการ

สืบสวนใหรอบคอบ คือ 
1.7.1  กอนทาํงาน 

     - การทํางานเปนสายลับจะตองมีการพรางตัวหรือปลอมตัว เขาไปปฏิบัติงานโดย

ไมใหผูใดเห็นรองรอยวามาทําอะไร ที่ใด เพื่อเขากับประชาชนและภมูิประเทศ หรือทองถิน่ที่เขาไปทํางาน

ไดอยางกลมกลืน ปราศจากขอสงสัยของฝายตรงขาม  
           1.7.2  หลังทาํงาน 
     - เมื่อทาํงานเสร็จแลว จะตองปกปดมิใหผูใดรูวาเราเปนตํารวจหรือสายสืบเขาไป

สืบหาขอมูล เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผูที่เราเขาไปขอขาว หรือพยานที่ใหขาวแกเรา จะเห็นไดวา

คดีสําคัญ ๆ นั้น พยานที่ใหขาวแกตาํรวจ อาจถูกคนรายปดปาก โดยฆาตายเสียกอนที่จะไปเบิกความใน

ชั้นศาล ทาํใหเสียรูปคดี   
 

1.8   เรื่องรางกาย 
         นักสบืทีด่ีจะตองมีการฝกฝน ออกกาํลังกาย เตรียมพรอมในเรื่องพละกําลงัทีจ่ะทาํงานไดทกุ

สภาพการณ มีสภาพจติใจที่เขมแข็งอดทนโดยเฉพาะการติดตามจับกุมคนรายในพืน้ทีทุ่รกนัดารหรือปา

เขา ถารางกายไมพรอมก็จะติดตามคนรายไมทนั หรือถามีการตอสูเกดิขึ้นก็อาจถกูคนรายทํารายอาจถึงแก

ชีวิตไดงาย ดงันัน้นกัสืบที่ดจีะตองหมั่นฝกฝน ใหมีความรูความชาํนาญในยุทธวิธีตาํรวจ การตอสูปองกนั

ตัว การใชอาวธุปน เพื่อใหมคีวามพรอมในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 
 

2.  ความรูพืน้ฐานที่นักสบืควรรู    
2.1  ความรูพื้นฐานในการเปนนักสืบ 

2.1.1 การศึกษาภูมิศาสตร หรือภูมิประเทศ ตลอดจนสถานที่สําคัญ ๆ เสนทางคมนาคมที่

อยูในพืน้ที่รับผิดชอบ ตองสามารถจดจาํไดดีและนึกภาพออกไดทันท ี

  2.1.2  ศึกษาคนในพืน้ที่ทัง้คนดีและคนเลวทุกประเภท 

  2.1.3  ตองเปนคนที่ “ข้ีสงสัย” ฝกหัดตั้งปญหาถามตัวเองอยูเสมอ 
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  2.1.4  ตองระมัดระวังบุคคลที่จะไปหาขาวใหเรา เพราะอาจจะมีลักษณะหนาหลังหลอก 

ใหขาวที่เปนเท็จหรือเขาขางฝายคนรายกไ็ด  

  2.1.5  ในกรณกีารสืบสวนบางอยางเราตองทาํผิดกฎหมาย ซึง่เปนเพราะความจําเปนตอง 

ระมัดระวัง เชน ดักฟงโทรศพัท ลักลอบเปดจดหมายอาน อันเปนการละเมิดสิทธเิสรีภาพผูอ่ืน 

   -  เปนการนําความลับมาเปนขอมลูในการสืบสวน หรือใชขอมูลเพื่อซักถามพยาน

เทานัน้  

   -  ไมสามารถนําความลับนัน้มาเปนพยานหลกัฐาน เพราะอาจถกูฟองรองได 

  2.1.6  อยาหวงงาน ถาเราไมมีความสามารถพอ ก็ตองมอบใหคนอืน่ไปทําแทน 

  2.1.7  ตองกลาตัดสินใจในการที่จะหักหลังคนราย “สัจจะตองไมมีกับคนราย” ตองเปนผู 

มีการตัดสินใจดี เมื่อมีเหตุเฉพาะหนา 
 

2.2   คําถามที่นักสบืตองหาคําตอบ 
  ผลการสืบสวนคดีตาง ๆ ผลของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ผลของการตรวจพิสูจนรองรอย

คนราย ไดความเปนประการใด นักสืบจะตองจําและเกบ็รวบรวมเปนขอมูล หรือรวบรวมไวในบนัทึก โดย

จะตองสืบใหไดความวา คนรายแกงคนี้เปนใคร ชื่ออะไร อยูที่ไหน ทําผิดเมื่อไหร ทาํไมจึงตองทําผิด และ

กระทาํอยางไรบาง นักสืบหรือสารวัตรสบืสวนหรือตํารวจฝายสบืสวน จะตองตั้งปญหา คําถาม และตอบ

ปญหาเหลานีใ้หได ทั้งนี้เพื่อความกระจางและใหส้ินสงสัย  ในการซักถามผูถามจะตองคอยสังเกตสิง่

ผิดปกติ จากตัวผูตองหาหรอืผูตองสงสัยดวยวามีพิรุธอยางไร คําตอบนั้นเปนความจริงหรือไม หรือมีการ

ซอนเงื่อนอยางไร ผูซักถามจะตองมีความฉลาด และจะตองรูจักตอรองในเร่ืองตาง ๆ เพื่อใหไดผลในการ

สืบสวนที่ดีที่สุด 

  การศึกษาพฤติกรรมระหวางซักถามปากคํามีความสําคัญอยางยิง่ การที่ผูกระทาํผิด

พยายามปกปดความผิด จะมีพฤติกรรมแสดงออกเปนระยะ ๆ เชน เสียงสัน่เครือ ใบหนาซีด หรือบางราย

ใบหนาแดงกล่ํา ตอบคําถามไมตรงกบัขอมูลที่นกัสืบทราบ ตาจะกระพริบถี่ปกติ หาวโดยไมงวงนอน

เนื่องจากการโกหกของคนรางกายตองการออกซิเจนสงูจงึหาวออกมา การนัง่การยืนจะกระสบักระสาย มือ

เทาจะแสดงพฤติกรรมที่แปลก ๆ เชน ถาเปนผูหญิงจะจับแหวนหมนุไปมา จับผมเลน ถาเปนผูชายจะกํา

มือ จับมือ ถาถกูซักถามมาก ๆ และไมอาจตอบคําถามได บางคนก็จะกอดอกแสดงการปกปองตัวเอง   

เปนตน  
  Who  =  ใคร 

- ใครเปนผูเสียหาย (แจงความ) 

- ใครเปนผูประสบเหต ุ

- ใครเปนผูรูเหน็เหตกุารณหรือเร่ืองราวทีเ่กิดขึ้น (เคยไดรับคําบอกเลา) 
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- ใครเปนผูกระทําผิดและมกีีค่น 

- ใครเปนผูสนับสนุน 

-     ใครที่กลาพูดความจริงเรื่องนี้ และพรอมที่จะเปนพยาน 

-     ใครควรเปนผูติดตามจับกุม  ฯลฯ 
What  =   อะไร 
- มีอะไรเกิดขึ้น 

- เปนความผิดเรื่องอะไร 

- พยานรูเห็นอะไรบาง 

- คนรายใชอาวธุอะไร 

- คนรายใชยานพาหนะอะไร 

- คนรายไดทรัพยสินอะไรบาง 

- คนรายทิ้งรองรอยอะไรไวบาง 

- มูลเหตุในการกระทาํผิดมีอะไร ฯลฯ 
Where  =  ที่ไหน 
- คดีเกิดขึ้นที่จดุไหน 

- ผูเสียหายอยูทีใ่ด กําลังทาํอะไร 

- พยานอยูที่ใด หางจากจุดเกดิเหตุเทาใด 

- พบอาวุธคนรายที่ไหน 

- ผูตองหาหลบหนีไปทิศทางใด 

- จับผูตองหาไดที่ไหน  ฯลฯ 
When  =  เมือ่ไหร 
- คดีเกดิขึ้นเวลาใด 

- ทราบการกระทําผิดเมื่อใด 

- คดีนี้แจงใหตํารวจทราบเมื่อใด  

- คนรายหลบหนีไปแตเมื่อใด 

- จับคนรายไดเมื่อใด  ฯลฯ 
Why  =   ทําไม 
- ทําไมจงึเกิดเหตุคดีนี้ข้ึน 

- ทําไมจงึตองทาํแบบทารุณโหดราย 

- ทําไมจงึตองยงิกนัหรือจางฆา 
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- ทําไมจงึตองปกปดความจรงิ 

- ทําไมจงึตองใชเลหเหลี่ยมหกัลางกัน      ฯลฯ 
How  =  อยางไร 
- ความผิดนีเ้กิดขึ้นไดอยางไร 

- คนรายมีแผนประทุษกรรมอยางไร 

- คนรายไดอาวธุมาอยางไร จากที่ไหน 

- คนรายซอนตัวเขามาในบานไดอยางไร 

- คนรายวางแผนการทํางานกนัอยางไร มีใครรวมดวยบาง ฯลฯ 
 

2.3  การรายงานผูบังคับบัญชา 
  เมื่อนักสืบหรือตํารวจฝายสบืสวน หรือสารวัตรสืบสวนเมื่อไดทําการสืบสวนคดีทีเ่กิดขึ้น

จนไดเร่ืองราวและหาพยานหลักฐานหรือทราบขอมูล จะตองรีบรายงานผลของการสืบสวนเปนลายลักษณ

อักษรทุกระยะ ทัง้นี้โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

  2.3.1 เปนการบันทกึเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพือ่เปนขอมูลวา คดีที่เกิดขึ้นนัน้ไดพยานมาจาก 

ใคร รูเห็นเหตกุารณอยางไร คําพูดพยานนาเชื่อไดหรือไมเพียงไร คนรายทีห่ลบหนหีลบหนีไปอยูที่ใด กับ

ใคร 

  2.3.2  หากมีการเปลี่ยนตวัพนักงานสอบสวนหรือมีการแตงตั้งโยกยาย พนกังานสอบสวน 

คนเดิมผูทีม่ารับมอบงานสามารถอานเรื่องราวเดิม และรับชวงตอไปได 

  2.3.3  เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดทราบเหตุแหงคดี และเรื่องราวในสํานวนการสอบสวนจะ 

ไดพิจารณาวนิิจฉัยสัง่การตาง ๆ ไดถูกตอง การรายงานดังกลาวนี ้ ใหรวมอยูในบนัทกึพนักงานสอบสวน 

และตองรวมไวในสํานวนเปน “สํานวนการสืบสวน” (เวนแตเปนเรื่องลับ หรือสวนตัว ก็ไมตองตดิสํานวน) 

ซึ่งรายละเอียดการทําสาํนวนการสืบสวนจะไดแนะนาํในโอกาสตอไป 

 
3.   การเปนนักสืบที่ดี ตองมีคุณสมบติัดังนี้ 

 นักสืบที่ดีตองมีคุณสมบัติพืน้ฐานดังนี ้

3.1  ตองมีความอดทนและความพยายาม ไมเบื่อหนายงานที่ไดรับมอบหมาย 

3.2  ตองมีสุขภาพรางกายตองสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ พรอมที่จะออกปฏิบัติงานได 

ตลอดเวลา หากรางกายไมพรอมก็ควรจะหยุดปฏิบัติงานหนัก เพราะอาจทาํใหฝายคนรายสงัเกตไดงาย 

3.3  ตองเปนผูศึกษาหาความรูอยูเสมอ เปนนกัฟง นักอาน ติดตามสภาพความเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมอยูตลอดเวลา 
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3.4  ตองรูกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบัตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่และตองรูหนาที่ของตนเอง  

รวมทัง้ตองฝกฝนหาประสบการณโดยตอเนื่อง 

3.5  ตองศึกษาหาความรูเพิม่เตมิเกี่ยวกับงานวิทยาการ ความรูใหม ๆ ทีเ่กี่ยวของกับงานสืบสวน  

หรือความรูที่จะนํามาใชกบังานสืบสวน   เชน วิทยาการตํารวจ นิติเวชวิทยา 

3.6  ตองเปนคนชางสงัเกต จดจาํ ในการสอบปากคํา ไมวาพยานหรือผูตองหาเรามกัจะตองคุยกับ 

ผูตองหานาน ๆ เราจะตองสงัเกตอาการกิริยาของผูตองหา หรือพยานวา ใหการเท็จหรือมีพิรุธตอนใดบาง

หรือไม 

3.7  ตองมีจุดหมายแนนอนในการสืบสวน ตองตั้งจุดมุงหมาย หรือมวีัตถุประสงคใหแนนอน 

ชัดเจนวา ตองสืบสวนจับกุมเอาผูกระทําผดิมาลงโทษอยางมีใจเปนธรรม ไมยัดเยียดความผิดให 

3.8  ตองเปนคนมจีิตใจซื่อสัตย สุจริต จิตใจมั่นคง มีคุณธรรมประจําใจ ไมกลั่นแกลงผูใด ไมตก 

อยูภายใตอิทธิพลของผูใดที่จะคอยบงการหรือส่ังการใหกระทําผิดกฎหมาย 

3.9  ตองยอมรับความสามารถของผูอ่ืนวาเหนือตน ไมอิจฉาริษยากัน ไดขอมูลอะไรมาตองใจ 

กวาง ตองมีการแลกเปลี่ยนขอตกลงอยางตอเนื่อง เมื่อมีประเด็นคางคาใจตองสืบสวนใหไดความกระจาง 

ไมเก็บไวคนเดยีว 

3.10   ตองรักษาความลับไวดีเยีย่ม และไมสอดรูสอดเห็นเรื่องที่ไมใชหนาที่ของตน 

3.11  ตองมีปฏิภาณไหวพรบิ รูเทาเหตุการณที่เกิดขึ้น และเราตองสามารถตัดสินใจวาจะตองเรง 

ทําอะไรกอน อะไรหลัง เมื่อเกิดเหตุข้ึน ตองไมตื่นเตน คุมสติตนเองได 

3.12  ตองมีความสามารถในการผกูมิตรกบัประชาชน มแีหลงขาวหรือผูใหขอมูลยิ่งมากยิง่เปน 

ประโยชน เพือ่ผลของงานในการหาขาวตาง ๆ ในพืน้ที่ ขอสําคัญที่สุด คือ จะตองเปนผูรักงานสืบสวน 

นอกจากทุมเทใหแลวตองใจรักดวย จงึจะเปนนักสืบทีม่ีผลงานได 

 
4.   บทสรุป 
 โดยสรุปแลว พนกังานสืบสวนที่ดีนัน้จะตองมีความรูความสามารถ มปีฏิภาณไหวพริบ มีคุณธรรม 

มีความสามารถที่จะจับกมุผูกระทาํผิด และสามารถติดตามหาทรพัยสินของกลางทีห่ายไปหรือถูกลักทรัพย 

ชิงทรพัย เพือ่นําของกลางนั้นคนืมาใหกบัเจาทรพัยไดเร็วทนัทวงที หรือนําทรัพยมาคืนจนครบถวน เจา

ทรัพยและประชาชนยอมมคีวามศรัทธา เชื่อมั่นในฝมือการทาํงาน จะไดรับคําสรรเสริญยกยอง คําชมเชย

และเปนที่ไววางใจของประชาชน เปนที่รักของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

 การเปนนักสืบนั้นเปนไดทกุคน ไมวาจะเปนราษฎรหรือตํารวจทุกชัน้ยศ แตทกุคนควรรูวิธีการ

สืบสวนเบื้องตนั โดยตองอาศัยจากการซักถาม หรือสอบสวนพยานผูเสียหาย แตการที่จะเปนนักสืบที่เกง 

หรือนักสืบที่ดมีีประสิทธิภาพสูงนั้น เปนเรื่องยากมาก   ตองมีความมานะอดทน และใชความพยายามสงู  
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บางคดีตองอดทน บางคดีใชเวลาสืบสวนหารองรอยนานมาก ซึ่งนักสืบที่มีคุณภาพนัน้ตองมีใจรัก มีความ

ฉลาดไหวพริบและมุงหนาทาํงานนั้น ๆ ใหประสบความสําเร็จ ไมทอถอยหรือสืบสวนไดเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ  

แลวก็หยุด หากไมมีความพยายามจะไมไดผล บางครั้งเมื่อพบอุปสรรคก็หมดความพยายาม ไมทดลองหา

วิธีการสืบสวนดานอื่นตอไป ซึ่งถือวาเปนนกัสืบที่ดีไมได ตองระลึกเสมอวา อาชญากรรมทุกประเภทจะตอง

ทิ้งรองรอย หรือหลักฐานไวเสมอ รองรอยหรือหลักฐานนัน้จะพบไดจากบริเวณที่เกิดเหตุหรือบริเวณ

ใกลเคียงนั่นเอง 

 พยานหลักฐานที่รับฟงไดนัน้ จะตองเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึน้ หลกัฐานอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกบัคดีใหตัดออก

เสีย การไดมาซึ่งพยานหลกัฐานนัน้ ตองไดมาโดยวิธทีี่ชอบดวยกฎหมาย พนกังานสอบสวนจะตองเก็บ

หลักฐานแตละชิ้น ทําเครื่องหมายหรือบันทึกยอ ๆ ไว และจะตองเก็บรักษาไวเปนอยางดี เพื่อนําแสดงและ

พิสูจนความผดิของผูตองหาในชั้นพิจารณาของศาล “ความละเอียดรอบคอบเปนยอดปรารถนาของนกัสืบ” 

 นักสืบที่ดีจะตองมีสามัญสาํนึกอนัเทีย่งธรรม มีความจาํดีและสามารถวินิจฉัยปญญาไดดี มีความ 

วิริยะ อุตสาหะ ทํางานดวยความบากบัน่ และตองอาศัยความรูทางวิทยาการตํารวจเขามาชวยเหลืองาน

สืบสวนดวย จึงจะไดมาซึง่พยานหลักฐานโดยครบถวนสมบูรณ สามารถนาํไปเปนพยานหลักฐานในคดีได 

การนาํพยานหลักฐานที่นกัสืบสืบสวนมาเขาสูสํานวนการสืบสวน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดในการ

สืบสวน ตั้งแตกอนเกิดเหตจุนสามารถจบักุมตัวคนรายได และสามารถนาํพยานบุคคลมาเบิกความยนืยนั

การกระทําความผิดจนศาลพิพากษาคดีลงโทษผูกระทําผิด  จึงจะถือวาไดทําหนาทีโ่ดยครบถวนสมบูรณ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
อาชญากรรมกับงานสืบสวน 

 
1.   ปญหาอาชญากรรมกับการปองกนั 

  อาชญากรรม หมายถึง บคุคลที่กระทาํผิดกฎหมาย รวมถงึกลุมบุคคลที่รวมตัวกนักระทําผิด 

เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมชิอบดวยกฎหมาย กอใหเกดิความไมสงบสุขใหกับสังคม 

อาชญากรรมเปนปญหาสังคม ทุกสงัคมในโลกลวนแลวแตมีอาชญากรรมทั้งสิ้น สังคมใดจะมี 

อาชญากรรมมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของสังคม

นั้น รวมทัง้มปีจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ทีท่ําใหเกิดปญหาอาชญากรรม สังคมที่เจริญแลวใชวาอาชญากรรม

จะไมมีหรือไมเกิดขึ้น ปญหาอาชญากรรมสรางความวติกกังวล ความตื่นกลวั ความหวาดระแวงใหกับคน

ทุกคน ไมวาจะรวยหรือจะจน จะพักอาศัยในเมืองหรือชนบทก็อาจตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมไดทั้งสิน้ 

ปจจุบันรูปแบบของอาชญากรรม วิธกีารประกอบอาชญากรรมไดพัฒนารุดหนาไปกบัความ 

เจริญทางวัตถ ุ สภาพแวดลอมตาง ๆ เชน การเพิ่มข้ึนของประชากร การที่คนขาดการพัฒนาดานจิตใจ 

หรือไมมีศีลธรรม หลงใหลคลั่งไคล หรือหลงในวัตถุนยิมที่ผิด มวัเมาในอบายมุข เศรษฐกิจรัดตัว เปนตน 

ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลใหคนประกอบอาชญากรรมงายขึน้ทัง้สิ้น 

การทาํงานของตํารวจเพียงฝายเดียวไมสามารถจะระงบัยับยั้งอาชญากรรมได จําเปนจะตอง 

ไดรับความรวมมือจากประชาชน เพื่อรวมกนัปองกันอาชญากรรม ปจจุบันการปองกนัมิใหอาชญากรรม

เกิดขึ้นจึงถือเปนภารกิจที่สําคัญของตํารวจ การปองกันอาชญากรรมที่ประชาชนเขามามีสวนรวม ไดรับ

ความสนใจจากตํารวจทุกประเภท มีการนาํประชาชนเขามามีสวนรวมทํางานในรูปแบบตาง ๆ อาท ิตํารวจ

บาน การอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม เพื่อนบานระวงัภัย สมาชิกแจงขาวอาชญากรรมนกัสืบรุนจิ๋ว 

รวมถึงการอบรมลูกเสือเนตรนารี อาสาสมัครตาง ๆ เพื่อใหรูเร่ืองการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ

การแจงขาวอาชญากรรม 

 
2.    ลักษณะการประกอบอาชญากรรม 

คนเราทกุคนประกอบอาชญากรรมไดทั้งสิน้ บางครั้งเราอาจกระทําผิดโดยที่ตัวเราเองไมรูสึกตัว

หรือบางคนประกอบอาชญากรรมเล็ก ๆ นอย ๆ โดยไมเจตนากม็ีเปนจํานวนมาก หรือบางครั้งการประกอบ

อาชญากรรมเนื่องมาจากบคุลิกภาพ เพราะการเจ็บปวยทางจิตใจและรางกาย บางครั้งก็เกิดจากสาเหตุ

ของความยากจนขนแคน บางรายประกอบอาชญากรรมเพื่อความอยูรอดของชีวิต บางรายจําใจกระทาํผดิ

เพื่อทดแทนผูมีพระคุณก็ม ีซึ่งเปนเรื่องทีน่าเหน็ใจ 

 ความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรมมีหลายระดบั เราอาจแบงประเภทการประกอบ

อาชญากรรมอาจแบงออกไดดังนี ้
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 2.1  กระทําผิดโดยผิวเผิน      ปกติพวกนีจ้ะเคารพกฎหมายบานเมืองแตหากกระทาํผิดใน 

บางครั้งอาจตองการความสะดวกสบายเปนที่ตัง้ เชน ฝาฝนกฎจราจร ทิ้งขยะบนถนน การทําลายปายหาม

หยุด หามจอด 

 2.2  อาชญากรผูกระทาํความผิดเปนครั้งคราว ดวยความจาํเปนหรือเหตุสุดวิสัย ตามปกต ิ

ก็เปนผูเคารพตอกฎหมายบานเมือง แตในบางครั้งบางคราวกระทําผดิกฎหมาย การกระทาํผิดนี ้ มักเกิด

จากความประมาทเลินเลอและปราศจากมลูเหตุจูงใจ เมื่อกระทาํผิดแลวมักจะไมกระทาํผิดซ้ําอีกเพราะ

บุคคลเหลานีม้ิไดมีความตองการที่จะเขาไปขัดแยงหรอืฝาฝนตอระเบียบสังคมแตประการใด เชน ผูที่ขับรถ

ชนคนตาย หรือบาดเจ็บโดยประมาท 

 2.3  อาชญากรผูกระทาํผิดเพราะถูกกดดันทางจิตใจอยางรุนแรง ปกติมิใชอาชญากร 

 เปนผูที่เคารพกฎหมายบานเมืองไมอยากทําความผิด แตเนื่องจากถกูกดดันหรอืยั่วทางอารมณอยาง

รุนแรงไมสามารถยับยัง้สติได ความผิดทีก่ระทาํนัน้มักจะเปนความผดิที่รายแรง เชน สามีฆาภรรยาและ

ชายชู  การทาํรายรางกายผูอ่ืนเนื่องจากบนัดาลโทสะหรือถูกยัว่ย ุ

 2.4  อาชญากรผูกระทาํความผิดเกีย่วกับการเงิน   ปกติก็เปนผูเคารพกฎหมาย แตในการ 

ประกอบอาชพีหรือธุรกิจของบุคคลกลุมนี ้ มีโอกาสฝาฝนกฎหมายไดงาย มีส่ิงยัว่ยุคือเงนิ จงึถือโอกาส

กระทาํการบางอยางอันเปนความผิดตอกฎหมายคือการทุจริตเกี่ยวกบัสถาบนัการเงิน เรามักจะเรียกกลุม

อาชญากรรมพวกนี้เปน “พวกคอเชิ้ตขาว”  ก็เพราะบุคคลพวกนี้มักจะเปนพวกนกัธรุกิจ มีความรูดี ทํางาน

ในสถาบนัการเงิน ธนาคาร ซึ่งเปนผูทีท่ํางานสบาย แตงตัวสะอาด อาชญากรรมประเภทนี ้  เชน กลุมพวก

พอคาทีโ่กงภาษีรัฐบาล หรือสมุหบัญชทีี่โกงเงนิบริษทัฯ นายธนาคารปลอยเงนิกูที่ผิดหลักเกณฑ เปนตน 

 2.5  อาชญากรที่กระทําความผิดติดนสิัย     คือบุคคลจําพวกที่ไมสามารถทาํตนใหเขากับ 

มาตรฐานของสังคมได การกระทาํแสดงคลาย ๆ กับวาไมมีหวังอะไรในชีวิต นกึจะทําอะไรก็ทาํไดโดยไม

คํานึงถึงวาผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร และประกอบอาชญากรรมก็เปนเรื่องที่ไมตองใชแบบแผนวธิีการอะไร

ที่ซับซอน เพยีงแตสบโอกาสที่จะทําอะไรไดก็ทําไป อาชญากรรมประเภทนี ้ มกัจะเปนที่รูจักดใีนบรรดา

เจาหนาที่ของกระบวนการยตุิธรรมทั้งตํารวจ อัยการ ศาล และเรือนจํา เพราะคนประเภทนีท้ําผดิบอย ๆ  

ไดแกผูกระทําผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย วิง่ราวทรัพย โจรกรรมรถ เปนตน และสวนมากมกัจะเปนผูที่ติด

ยาเสพติดหรือติดสุรา 

 2.6  อาชญากรอาชีพ คือพวกที่ยึดถือการประกอบอาชญากรรมเปนอาชพี และในการที่ยึดถือ 

อาชญากรรมเปนอาชพีนี ้ จะตองศึกษาวิธกีารและเทคนคิในการประกอบอาชญากรรมเฉพาะอยางที่เลือก

เปนอาชพี        
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 อาชญากรพวกนี้คิดวาการทีท่ําความผิดนัน้ เปนการทํามาหาเลี้ยงชีพที่มีรายไดดีอยางหนึง่ 

และยิ่งเชีย่วชาญเทาใด ก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจในความสามารถเทานัน้ อาชญากรพวกนี้เมื่อถูกจับกมุ

ดําเนนิคดีลงโทษ เมื่อพนโทษก็จะกระทาํผิดอีก บางรายจะไมยอมประกอบอาชพีโดยสุจริตเลย เพราะเห็น

วาลําบากและมีรายไดนอย ประกอบอาชญากรรมนัน้สะดวกกวา งายกวาและไดเงนิมากกวาหากจะพลาด

พลั้งเสยีทหีากถูกจับกมุและตองโทษ โทษที่ไดรับก็ไมหนกัหนา รายไดที่ไดมาเรยีกวาคุม หรือเกินคากวา

โทษที่จะตองรบั  

 อาชญากรรมที่จัดเขาอยูในประเภทอาชญากรรมอาชพีผูกระทําจะตองเรียนรูวธิีใหเชี่ยวชาญ 

เชน การตมตุน หลอกลวง หรือที่ภาษาองักฤษเรียกวา Confidence Game การเจาะหรือการเปดตูนิรภัย 

การลักสนิคาจากรานสรรพสนิคาและการลวงกระเปา  ซึ่งแตละอยางผูกระทําจะตองมคีวามรูความ

ชํานาญอยางมากจงึจะทําไดสําเร็จ 

 2.7  แกงคอาชญากร หรือเรียกวาองคกรอาชญากร   หมายถงึ อาชญากรกลุมหนึ่งรวมกนั 

เปนกลุมกอนเพื่อรวมกนัวางแผนดําเนนิการประกอบอาชญากรรมเปนอาชีพ มีการแบงหนาที่ มีตัวการ 

ผูสนับสนนุ กระทาํอยางมอือาชีพ เสมอืนเปนองคกรหรือบริษัทที่ดําเนนิงานโดยมีแบบแผน และมีการ

บริหารงานแบงงานออกเปนสัดสวน มหีวัหนาควบคมุงานเปนชั้น ๆ และดําเนนิงานอยางมีสมรรถภาพ และ

แตละองคการมีงานดานมิจฉาชีพหลายอยางหลายดานเขาดวยกนั เชน ดานคายาเสพติด ดานคาหญิง

โสเภณี การคามนษุย ลักลอบเปดบอนการพนนั ขบวนการขนของหนภีาษี แกงคโจรกรรมรถ  

 อาชญากรรมประเภทนีก้ารสืบสวนปราบปรามกระทําไดยากกวาอาชญากรรมทัว่ ๆ ไป ซึ่งมี

วิธีการไมสลับซับซอน ซึง่เปนภารกิจหนาที่การสืบสวนที่จะตองรวมมอืกับทุก ๆ ฝาย ตองระดมหนวยงานที่

เกี่ยวของจัดเปนศูนยบัญชาการเปนเรื่อง ๆ ไป เชน ศูนยปราบปรามการคามนุษย ศูนยปองกนัปราบปราม

ยาเสพติด ศูนยปองกนัปราบปรามน้าํมนัเถื่อน เปนตน  

 
3.  วธิีปองกนัอาชญากรรม 
 ประชาชนหรือสังคม มักจะโยนปญหาอาชญากรรมใหกับตํารวจเปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝาย

เดียว ซึ่งความจริงแลวการปองกนัอาชญากรรมก็ดี การแกปญหาอาชญากรรมก็ด ี “ทุกคนมหีนาที่ที่จะตอง

รวมแรงรวมใจปองกนัหรือรวมกันแกปญหาอาชญากรรมทั้งสิน้” 

 ตํารวจมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย  (Law Enforcement) ไมใหสังคมหรือประชาชนฝาฝน

กฎหมาย ประชาชนมีหนาทีดู่แลรักษาทรพัยสินของตนเอง ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ ในการแจง

ขาวสารอาชญากรรมใหตาํรวจ สืบสวนหาขาว สังเกตสิ่งผิดปกติ ดูแลความเปนอยู เขาไปในหมูบาน ชมุชน 

หากพบเห็นสิง่ผิดปกติก็ควรแจงเจาหนาที่ตํารวจ ใหขาวสาร เปนพยานใหกับเจาหนาที่ตาํรวจ     การ

กระทาํดังกลาวถือเปนหนาที่ของประชาชนที่ด ี
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 3.1  วธิีปองกันอาชญากรรมมีหลายวธิี อาจสรุปไดดังนี้ 
   3.1.1 การตัดชองโอกาสคนรายเพื่อไมใหกระทาํผิด 

   คนรายจะหาโอกาสหรือจังหวะกออาชญากรรมในชวงที่เห็นวามโีอกาสดีหรือเจาของบาน

เผลอ ซึ่งคนรายจะเลือกโอกาสที่สะดวกที่สุด ดังนัน้คนรายจะกระทําการโจรกรรมทันทีเมื่อมจีังหวะได

โอกาสเหมาะสม  เชน 

    - ชวงที่เจาของบานไมอยู 

    - นอนเปดประตู หนาตางยามวิกาล 

    - ลืมปดประตู หนาตาง ลืมใสกลอนประตู หรือกุญแจ 

    - ไปตางจังหวดัโดยทิ้งบานไวหลาย ๆ วัน  โดยไมมีผูดูแลบาน  หรือปลอยเด็ก ๆ 

เฝาบานอยูกนัเอง เทานัน้ 

    - เมื่ออยูในที่เปลี่ยว หรือปลอดคน ไมวากลางวันหรือกลางคืน คนรายอาจฉวย 

โอกาสขณะทีป่ลอดคนทําการโจรกรรมทรพัยดวยการชงิทรัพย หรือวิ่งราวทรพัย  หรือลักทรัพย คนรายยอม

กระทาํได 

    - ความประมาทเลนิเลอ เผลอเลอของทาน อาจนําไปสูอาชญากรรมได เชน ลืม

ทิ้งสิง่ทีม่ีคาไวนอกบาน ตามรานคาหรือตามที่สาธารณะที่มีคนพลุกพลาน 

    - เกิดจากความรูเทาไมถึงการณของทานเอง  เชน  ทานอาจถูกหลอกลวงดวย 

วิธีการตาง ๆ จากมจิฉาชพี ดวยการอาศัยเลหเหลีย่มตาง ๆ ซึ่งถาหากทานนกึไมถึงแลว โอกาสทีท่าน

จะตองถูกคนรายทาํการโจรกรรมทรัพยสินนัน้เปนเรื่องงายมาก ดงันัน้ทานควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ตัวทานเองและพิจารณาดูวา สมควรที่จะไววางใจบุคคลที่ทานไมรูจักมักคุนหรือ ซึ่งคนรายอาจมาในหลาย

รูปแบบเชน ทาํทีเปนวาเปนชางลับมีด ซอมโทรศัพทบาง ซอมวิทยุไฟฟา ประปา หรือแมแตพวกทีแ่อบอาง

วามาทาํการสํารวจตามบานก็อาจเปนอาชญากรที่แฝงมา ถงึแมจะเปนหญงิก็อยาไดไวใจ ซึ่งเมื่อทานเผลอ

ก็จะถือโอกาสโจรกรรมทรัพยสินทันท ี
            3.1.2   การตัดชวงเวลาของคนราย 
    เวลาที่คนรายจะประกอบอาชญากรรมนั้น ก็มหีลายชวงเวลาดวยกัน ซึง่แตละชวงเวลา

คนรายก็จะประกอบอาชญากรรมแตละอยางไมเหมือนกนั 

    - ชวงเวลา 00.01 - 04.00 น. คนรายมักจะเขาตามหมูบาน ทาํการโจรกรรม

ทรัพยสินของชาวบานดวยการงัด - แงะตามประตูหนาตาง ปนเขาบานเพื่อเอา ทรัพยสินที่ทิง้ไวขางนอกตัว

บาน หรือโจรกรรมรถยนต  

   ชวงนี้เปนชวงเวลาที่ชาวบานจะนอนหลับสนิทมาก ทีช่าวบานเรียกกนัทัว่ ๆ ไปวา “ยาม

หมาหลับ” ชวงเวลาที่เรียกวา “ฤกษดาวโจรกําลังขึ้น” ดังนั้นกอนนอนควรจะไดทําการสํารวจประตูหนาตาง

และดูแลทรัพยสินใหอยูในที่ปลอดภัย 
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    - ชวงเวลา 05.00 - 07.00 น.  หากเปนชนบทเปนชวงเวลาทีพ่อคา แมคา และ 

ชาวบานเริ่มไปประกอบอาชีพกนัแตเชาตรู ชวงนี้เองทีค่นรายมกัชอบกระทาํการชงิทรัพย หรือวิง่ราวทรัพย 

พึงระมัดระวังเปนพิเศษในเรือ่งนี ้ กระเปาสตางคควรถือไวใหแนน ระวังโจรมอเตอรไซค และไมควรเดินคน

เดียวตามตรอกซอกซอยที่เปลี่ยวคน 

    - ชวงเวลา 10.00 - 15.00 น. สําหรับบานที่ไมมีคนเฝาดูแล เนื่องจากตองออกไป

ประกอบอาชพีสวนตัว คนรายอาจทําการเบื่อยาหมาตาย เขาบานทําการโจรกรรมทรัพยสินไปได 

    - ชวงเวลา 21.00 - 24.00 น. สําหรับชวงเวลานี ้ไมคอยมอีาชญากรรมเกิดขึ้น 

มากนัก มีเปนสวนนอย สําหรับผูที่ปลอยปละละเลยทิง้ทรัพยสินที่ไมคอยจะมีคามากนักไวนอกบาน และ

คิดวาคงไมมีใครเอาไป นัน่แหละทรพัยเหลานี้เองที่อาจจะหายได เชน พวกตนวานตาง ๆ หรือส่ิงของ

เครื่องใชเล็ก ๆ นอย ๆ โตะ เกาอี้ ดงันี้เปนตน 

 
4.  ขอแนะนําในการปองกันอาชญากรรม 
        ที่กลาวขางตนแลว นับวาเปนจังหวะ หรือโอกาสของคนรายที่จะทาํการโจรกรรมทรัพยสินของ

ทาน หรือบางครั้งทานก็อาจไดรับอันตรายถึงชวีิตเมื่อเปนดังนี้ ควรหาโอกาสปองกนัทรัพยสินและชีวิตของ

ทานใหปลอดภัยดีกวา โดยเริ่มปฏิบัติตามคําแนะนํา ดงัตอไปนี้ 

         4.1   เมื่อทานจะออกจากบานไปตางจังหวัด หรือไปทาํธุรกิจโดย   ทิ้งบานไวหลาย ๆ วัน 

   4.1.1  กอนออกจากบานควรสํารวจทรพัยสินภายในบานใหเรียบรอยวาอยูครบถวน 

อยางไร เก็บไวในที่ที่เหมาะที่ควรกับการมคีา 

   4.1.2  เก็บของที่มีคามาก ๆ ไวในที่มิดชิด อยาใหลอแหลมตอสายตาของเหลามิจฉาชีพ 

   4.1.3 ปดประตูใสกลอนไวใหเรียบรอย รวมทั้งดนู้ําประปาปดใหเรียบรอย ไฟฟาสับสวิทช

ไฟฟาลงใหเรียบรอยกอนจากบานไป 

   4.1.4  ปดประตูร้ัวบาน ใสกญุแจใหมั่นคง 

   4.1.5  ควรจะไดแจงใหเจาหนาที่ตํารวจทราบบาง เพื่อวาเจาหนาที่ตํารวจจะไดไปตรวจ 

ตราดูแลใหบางเปนครั้งคราว 

   4.1.6  แจงใหเจาหนาที่ตํารวจทราบวา กรณีถาเกิดเหตุฉุกเฉินจะติดตอไดอยางไร 

   4.1.7  ขอรองเพื่อนบานที่สนทิใหชวยดูแลบานขณะที่ไมอยู และใหชวยติดตอทาง 

โทรศัพทใหตํารวจทราบ ถาพบพฤติการณที่นาสงสยั  เชน กรณีที่มีคนหรือรถมาวิง่วนเวียนแถวหนาบาน 

   4.1.8  ไมควรบอกใหชาวบานทราบวาวนันั้น วนันีจ้ะไปทําธุระทีน่ั่นทีน่ี่ ควรบอกเฉพาะ 

เพื่อนบานที่สนิท และไววางใจไดเทานัน้ มฉิะนัน้แลวขาวที่ไมอยูบานอาจเขาหูของคนรายไดโดยไมรูตัว 
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   4.1.9  ไมควรทิ้งคนใชไวตามลําพงั หากมญีาติใกลเคียงควรจะไดวานใหมาอยูเปนเพื่อน  

หรือใหเฝาบานแทน 

   4.1.10 หากทีบ่านของทานรบัหนงัสือพมิพรายวนั ควรแจงใหคนสงหนงัสือพิมพงดการสง 

หนงัสือพมิพตามจํานวนวันที่ทานไมอยู เพราะถาทานไมกระทาํเชนนัน้อาจเปนการชี้ชองใหคนรายทราบวา

ทานไมอยูบาน อันจะเปนชนวนอยางหนึง่ที่คนรายจะลอบเขาทําการ   โจรกรรมทรัพยสินของทาน 

 4.2  กรณีที่ทานจะออกจากบานในเวลากลางคืนเพื่อไปทําธุระชั่วคราว 

  4.2.1  ถาบานของทานม ี2 ชั้น ควรจะเปดไฟทิง้ไวทัง้สองชั้น 

  4.2.2  ไมควรปดบานทานใหมืดทึบจนมองไมเหน็ภายในบาน 

  4.2.3  ไมควรซอนกุญแจไวในบริเวณบาน เชน ตามประตู หนาตาง การแขวน หรือวางไวที่

เห็นชัดเจน ก็ไมควรทํา 

  4.2.4  ตรวจตราประตู หนาตาง ใสกลอนใหเรียบรอยกอนออกจากบาน 

  4.2.5  ไมควรบอกกลาวผูที่ไมไววางใจวาไมอยูบาน นอกจากเพื่อนบานที่สนิท และอยู 

ใกลเคียงเทานัน้  

  4.2.6  ขอรองเพื่อนบานที่สนทิชวยดูแลบานใหดวย ทางที่ดีควรแจงใหทราบวาจะกลบั 

มาถงึเวลาทีจ่ะกลับบาน เพือ่นบานจะไดรูวาเปนทานไมใชขโมย 

  4.2.7  ควรเปดไฟนอกชายคาไวใหสวาง ไมควรเสียดาย 

  4.2.8  ปลอยสุนัขใหอยูรักษาบานตามปกติ และระวงัการลักลอบวางยาเบื้อสุนัขดวยการ 

หาเครื่องปองกันการกนิอาหารใหสุนัขดวย 

  4.2.9  ควรทาํประวัติคนใชไวและไมควรใหคนใชที่ยงัไมมักคุน หรือยังไมทราบประวตัิดี ให

อยูเฝาบานตามลําพงั 

 
5.   การจัดทาํขอมูลประกอบการสบืสวนสอบสวน 
        5.1   การจัดการประวัติหรือขอมูลประกอบอาชญากรรม 

    การรวบรวมขอมูล การประกอบอาชญากรรมหรือที่เรียกวา “แผนประทุษกรรม” มีความ

จําเปนอยางยิง่ที่ฝายสืบสวนจะตองรวบรวมไว  ตลอดจนการจัดทําประวัติหรือขอมลูการประกอบ

อาชญากรรมในแตละสถานที่ แตละชวงเวลา เพื่อใชศึกษาเปรียบเทยีบยอมจะเปนประโยชนตองานดาน

การสืบสวนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น การจดัทําประวัตหิรือขอมูลอาชญากรกรม

ของผูกระทาํผดิ ภายในเขตพื้นที่และเขตพื้นที่ใกลเคียงไวเพื่อประโยชนในการสืบสวน สาระสาํคญัของการ

จัดทําประวัติหรือขอมูลแหงการประกอบอาชญากรรมนั้น   โดยหลักแลวควรที่จะแยกแตละประเภทออก

จากกนั   เชน  
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ประเภทเกี่ยวกับการกระทาํความผิดตอชีวิต การกระทาํความผิดตอทรัพย ประเภทเกี่ยวกับมอืปนรับจาง 

ประเภทเกี่ยวกับการกระทาํความผิดทางเพศ ประเภทเกี่ยวกับการปลนทรพัย(รานคาทอง) เปนตน ปจจุบัน

การเก็บประวตัิคนรายมีการพัฒนารูปแบบการเก็บโดยอาศัยคอมพวิเตอร ทั้งลายพิมพนิว้มือ(สแกนลาย

พิมพนิ้วมือเกบ็ไว) พรอมภาพเก็บไวดวยจะทําใหคนหาไดงาย 

 การจัดทาํประวัติหรือขอมูลดังกลาวมาแลวขางตน จะมีประโยชนเปนอยางมากในการใชสืบ

เสาะหาตัวผูกระทําความผิดหรือเมื่อมีการกระทาํความผดิเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะจะปรากฏอยูเสมอ ๆ วา

ผูกระทําความผิดสวนมากจะเปนผูกระทาํความผิดซ้ํา ๆ ตามความชํานาญของตนเอง 

 5.2 การนําขอมูลทองถิ่นและขอมลูประวัติบุคคลพนโทษมาใชประโยชนในการสืบสวน 

ตามระเบียบการตํารวจไมเกีย่วกับคดีและคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดส่ังการใหสถาน ี

ตํารวจทกุแหงตองจัดทําขอมูลทองถิ่นเกี่ยวกับภูมิประเทศใหตรงกับความเปนจริง และเปนปจจุบันอยู

เสมอ มีระเบยีบ เปนระบบ และสามารถนําเอามาใชประโยชนได  โดยขอมูลที่สําคัญ ๆ จัดเก็บรวบรวม

ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล สถานที่สําคัญ และสถานที่ที่อาจมีสวนกอใหเกิดอาชญากรรมเกดิขึ้นได ก็

เก็บรวบรวมไวได หากเก็บไดมากเทาใดก็ยิ่งจะเปนประโยชนตอการปองกนัปราบปรามอาชญากรรม 

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่เหลานี้บางประเภทจาํเปนตองใหความคุมครอง บางประเภทจาํเปนตอง

รวบรวมหลกัฐานเพื่อประโยชนตอการดําเนินคดีกับบุคคลบางคน และบางประเภทตองจัดทําไวเพื่อความ

สะดวกในการเขาระงับเหตุราย เปนตน 

 บุคคลพนโทษ หมายถงึ บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาใหจําคุก ปรับสถานเดียว หรือเพียงแตการ

รอลงอาญา หรือพิพากษาใหสงตัวเขาฝกอบรมในสถานสงเคราะหของกรมราชทณัฑ และเมื่อไดรับโทษนัน้

ครบตามกําหนดตามคําพิพากษาแลว ใหถือวาเปนบุคคลพนโทษ 

 ขอมูลทองถิน่และขอมูลประวัติบุคคลพนโทษ เปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ปราบปรามเพราะกลุมบุคคลกลุมนี้จะทราบขอมูลอาชญากรรมมาก โดยปกติการสํารวจขอมูลทองถิ่นและ

ขอมูลประวัติบุคคลพนโทษนั้นอยูในความรับผิดชอบของฝายปองกนัและปราบปรามที่จะตองพัฒนาใหมี

การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนทัง้ในการสืบสวน

กอนและหลังเกิดเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับการติดตามพฤตกิรรมของบุคคลพนโทษนัน้ แมจะมิใชหนาที่ของตํารวจโดยตรงก็ตาม 

แตขอมูลประวัติบุคคลพนโทษนั้นเปนสิง่สําคัญที่มีสวนชวยใหการปราบปรามอาชญากรรมงายยิ่งขึ้น 

ระบบขอมูลสารสนเทศประจําบุคคลพนโทษในเขตทองถิ่นระดับสถานีตํารวจ ตองพัฒนาใหเปนระบบที่

เหมาะสมและเอื้ออํานวยตอการใชประโยชนในการสืบสวน ทัง้นี้เพราะจะปรากฏอยูเสมอ ๆ วาผูกระทํา

ความผิดสวนมากพนโทษมาแลว จะเปนผูกระทําความผิดซ้ํา ๆ ดังที่เคยกระทาํผิดมากอน 
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6.   การใชวทิยาการตํารวจควบคูกบังานสืบสวนสอบสวน 
 ในการสืบสวนปจจุบัน นอกจากใชวธิกีารสืบสวนโดยใชวิทยาการตํารวจเขามาชวยในการ

สืบสวนมากยิง่ขึ้น การใชวิทยาการตาํรวจเขามาสนับสนุนงานสืบสวนหมายถึง การใชเครื่องมือ

ทางวทิยาศาสตรหรือทางเทคโนโลยีเขาชวย เชน การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรทําการตรวจสอบ 

พิสูจนอาวธุปนเครื่องกระสนุปน ตรวจเปรียบเทียบลายมือในเอกสาร ลายพมิพนิ้วมือ เขมาดินปน การใช

เครื่องเอ็กซเรย เครื่องตรวจโลหะวัตถุระเบิด การใชเครือ่งคอมพวิเตอร การใชเครื่องดักฟงเสยีง เปนตน 

 อยางไรก็ดีในสวนที่เกีย่วกบัการใชวทิยาการตํารวจเขามาชวยในการสบืสวนที่เปนอยูใน

ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเล็งเหน็ความสําคัญของวิทยาการสมัยใหม จึงไดพยายามทุกวิถีทางที่

จะสนับสนุนงานการสืบสวน และนํามาเปนประโยชนในกระบวนการยุติธรรมใหมากยิ่งขึน้ โดยไดพยายาม

พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจใหมีความรูความเขาใจในวิทยาการสมัยใหมอันไดแก งาน

พิสูจนหลักฐาน งานดานทะเบียนประวัติอาชญากร และงานนิติเวช ตลอดจนนาํเอาเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เขามา

ใชในการสืบสวน เปนตน ซึง่จะขอสรุปรายละเอียดเปนเรื่อง ๆ ดังนี ้
 6.1  ลายพิมพ ดี เอ็น เอ กับการดําเนนิคดีอาญา 
    การดําเนินการสืบสวนสอบสวนในปจจุบัน นอกจากจะใชวิธกีารโดยตัวบุคคลและใน

ปจจุบันวทิยาศาสตรสาขาอนุพนัธุศาสตรพันธวุิศวกรรมศาสตรไดรับการพัฒนาเปนอยางมาก นับต้ังแต เจ 

ดี วัตสัน ( J.D.Watson ) และ เอช เอฟ ซีคริก  ( H.F.C. Crick) ไดเสนอโครงสราง ดี เอน็ เอ ในป ค.ศ.

1953 วาเปนแบบสายเกลยีวคูในลักษณะการคลายรูบนัไดเกลียวกลม โดยมีสายน้าํเชื่อมระหวางน้าํตาล

กับฟอสเฟตสองสาย ทําหนาที่เสมือนกับราวบนัไดทั้งสองขาง สวนคูเบสที่ยืน่ออกมาจากแตละสายและยึด

ตอกันระหวางคูเบส A-T และ G-C  ทําหนาที่เสมือนเปนขั้นบันได  

 โครงสรางของ ดี เอน็ เอ ตามแบบจาํลองนี้มีคุณสมบัติทางเคมสีอดคลองกับคุณสมบัติทาง

ชีววทิยาของยนีทกุประการ ไมวาจะเปนคุณที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของยีนในรูปแบบของรหัสที่เกิดขึ้น

จากการเรียงลาํดับในโมเลกลุ ดี เอน็ เอ การดังกลาวนบัเปนการเปดศักราชใหมของการศึกษาพนัธุศาสตร

ในระดับโมเลกุล ( Molecular genetics) ที่ลงไปถึงความเรนลับของรหัสพนัธกุรรมที่ประกอบกันเขาเขา

เปนภาษาทางเคมีที่สะสมเปนขอมูลขาวสารพันธุกรรมอยางมากมายมหาศาล นําไปสูการคนพบวิธีการหา

ลายพมิพ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprints) ที่สามารถบงบอกความเปนปจเจกบุคคลในตัวเองทีไ่มเหมือน

ใครไดเชนเดียวกับลายพมิพนิ้วมือ ลายพมิพ ดี เอน็ เอ จึงถกูนาํมาประยุกตใชในงานนิติเวชเพื่อพิสูจน

ความเกี่ยวพนัของบุคคลในคดีอาญาที่รุนแรง คดีฆาตกรรม ทํารายรางกาย และการขมขืนกระทาํชาํเรา 
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 ลายพมิพ ดี เอ็น เอ เปนผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติที่สรางใหแตละบุคคลแตกตางกนั

และเปนเอกลกัษณเฉพาะคน เชนเดียวกบัลายพมิพนิ้วมือในทางวิทยาศาสตรนัน้ ความแตกตางของลาย

พิมพ ด ี เอ็น เอ เกิดขึ้นจากความแตกตางของลําดับเบสจําเพาะ A-T และ G-C ขนาดสั้นจาํนวนซ้ํา ๆ กนั  

กระจายไปทั่วบนเสน ดี เอน็ เอ ตําแหนงการกระจายของลาํดับเบสจาํเพาะ 

 การนาํลายพมิพ ดี เอ็น เอ มาใชในการกลั่นกรองมูลคดีในชั้นสืบสวน-สอบสวน ถือวาเปนการ

ใชวิทยาการตํารวจ ( Police Science ) เกี่ยวกับการพสูิจนหลกัฐานเขาชวยในการคลี่คลายคดี โดยเฉพาะ

ในคดีที่ขาดประจักษพยาน เพราะโดยสภาพของคดีอาญาที่รุนแรง พยานหลักฐานทีพ่บในสถานที่เกิดเหตุ

มักไดแก เลือด เสนผม ขน อาวุธ และเสื้อผาของผูเสียหายหรือของผูกระทําความผิด ส่ิงคัดหลั่งดงักลาวจะ

มีสารพนัธุกรรม คือ ด ี เอ็น เอ  ( DNA Deoxyribonucleic Acid ) เปนสวนประกอบที่สามารถจะสกัด ดี 

เอ็น เอ ออกมาเพื่อนําเอาลายพมิพ ด ีเอน็ เอ เปรียบเทียบกับลายพมิพ ดี เอ็น เอ ของผูตองสงสยัที่ไดจาก

การเจาะเลือดพิสูจนลายพิมพ ดี เอ็น เอ เดียวกนัก็แสดงวาเลือด อสุจ ิเสนผม หรือขน ในที่เกิดเหตเุปนของ

ผูตองสงสัยแนนอน การนาํพิมพ ดี เอน็ เอ มาชวยในกระบวนการกลั่นกรองในชั้นพนักงานสบืสวนทําให

แนวทางการสบืสวนแคบลงจนถงึตัวผูกระทําผิด ในขณะที่วธิีการพิสูจนทางนิติเวชแบบดั้งเดิม เชน การหา

หมูเลือด ( A B O blood Group ) เสนผม ขน ยงัมีขอจํากัดในการแยกบุคคลออกเปนกลุม ๆ เทานั้น ไม

สามารถที่จะชีเ้ฉพาะลงไปไดวาเปนบุคคลใด 
 

ความสาํคัญของการตรวจพิสูจนลายพิมพ DNA   
 DNA ในการใชประโยชนในการดาํเนนิคดีอาญาดังนี้ 
 1)  ลายพิมพ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprinting ) ชวยเชือ่มโยงระหวางสถานที่เกิดเหตุ ผูตองหา 

และเหยื่ออาชญากรรม ดังนั้นผูสืบสวนจะตองพยายามเก็บรองรอยหลักฐานใหละเอียดที่สุดเพื่อจะได

สวนประกอบของคนราย เชน เสนผม ขน กลุมเลือด เศษเนื้อ ฯลฯ เพือ่นํามาตรวจพิสูจนทาง ด ีเอ็น เอ  

 2)  ลายพิมพ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprinting ) เปนพยานหลักฐานพิสูจนความบริสุทธิ์ของ 

บุคคล เพื่อใหผูที่มิไดเกีย่วของไดรับการปลอยตัวโดยเร็ว กรณีที่จบับุคคลตองสงสัยมาและพบรองรอย 

DNA ของมนษุยในที่เกิดเหตุ กรณีนี้สามารถนาํมาตรวจเปรียบเทยีบได 

3) ลายพมิพ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprinting ) ใชพิสูจนความเกี่ยวพนัระหวางบุคคลที่ม ี

ความใกลชิดกนัทางสายเลือด จะใชในการตรวจหาความเปนพอ แม ลูก  

 ดังนัน้ การสืบสวนในปจจุบันการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียด เก็บพยานหลักฐานให

ละเอียดรอบคอบ ก็จะเปนประโยชนตอการสืบสวนหาตวัคนรายไดแคบยิ่งขึ้น 
6.2  รองรอยตาง ๆ ที่พบในทีเ่กิดเหตุสามารถตรวจพิสจูนได ไดแก 

 6.2.1  รอยพิมพลายนิว้มือ นิว้เทา สามารถตรวจพิสูจนเปรียบเทียบวาใครเปนเจาของ  

หรือเปนของใคร 
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 6.2.2  รอยเจาะ งัด ตัดฟน นั้น เปนรอยทีเ่กิดจากการใชเครื่องมือชนดิไหนและอันไหน 

 6.2.3  รอยกัดฟน เปนรอยฟนของผูตองสงสัยหรือไม 

 6.2.4 รอยเครื่องหมายตาง ๆ เปนรอยเครือ่งหมายของสิง่ใด หรือของผูใดและเปนของใคร 
6.3  เอกสารและวัตถุปลอมแปลงจะพิสูจนวา 
 6.3.1 เอกสารตาง ๆ ใครเปนผูเขียนขอความหรือเปนผูเซ็นตชื่อ ไดมีการปลอมแปลง 

เอกสารหรือไม ตลอดจนพสูิจนหาขอความจากเอกสารลับตาง ๆ  

6.3.2 วัตถุปลอมแปลง เชน เงินตรา เครื่องหมายการคา แสตมป ไดมีการปลอมแปลง 

หรือไม  มวีิธีการปลอมแปลงอยางไร 
6.4  อาวธุปนจะพิสจูนวา 
 6.4.1 หวักระสุนและปลอกกระสุนนั้น ไดยิงมาจากปนกระบอกทีย่ึดไดจากผูตองสงสัย 

หรือไม 

 6.4.2 รอยคราบดินปนที่ปรากฏบนเครื่องแตงกายของผูเคราะหรายแสดงถึงระยะวา 

ผูเคราะหรายถูกยงิในระยะหางสกัเทาใด 

 6.4.3 การสลัดของปลอกกระสุนออโตเมติกแสดงระยะของการยงิได 

 6.4.5 ใครเปนเจาของปน ถงึแมทะเบียนจะถูกลบออกไปก็ตาม 

6.5  วัตถุจําพวกยาเสพติด ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน กัญขา และยาบางอยางจะตรวจ 

พิสูจนไดวาเปนยาดงักลาวหรือไม และเปนยาเสพติดชนดิใด 

6.6  วัตถุพยานจาํพวกเลือด คราบอสุจ ิจะตรวจไดวาเปนเลือดมนษุยหรือสัตว และจัดอยู 

ในหมูใด 

6.7  วัตถุพยานจําพวกเสนผม ขน จะตรวจไดวาเปนชนิดไหน บางกรณีอาจจะตรวจไดถึงวา 

ไดถูกดึงหรือฉีกขาดจากสวนไหนก็ได 

6.8  วัตถุพยานจําพวกวัตถุระเบิด จะตรวจไดวา มกีลไกการทาํงานอยางใด และเปนวัตถ ุ

ระเบิดชนิดไหน 

6.9  วัตถุพยานที่เปนชิ้นเล็ก ๆ ที่สาํคัญ ไดแก 

  6.9.1  เศษแกว กระจก จะตรวจพิสูจนไดวา เศษแกวแตกออกโดยใชแรงทุบหรือใชกระสุน 

ปนยงิทางดานไหน และแตกมาจากวัสดุชิ้นไหนได  

 6.9.2  เศษผง เศษดิน ฯลฯ จะพิสูจนไดวามาจากแหลงใด 

 6.9.3  เศษส ีจะพิสูจนไดวาเปนสีชนิดใด เหมือนกับสีที่ตดิกับวัตถุอ่ืนทีเ่ปนพยาน 

หลักฐานไดหรือไม 
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 จะเหน็ไดวาบรรดาวัตถุพยานตาง ๆ นั้น ใหคุณคาในการสืบสวนสอบสวนเปนอยางมาก       

ถาหากวาไดพบวัตถุพยานอยางใดอยางหนึ่งในตัว หรือที่อยูอาศัยของผูตองสงสัยและไดทําการพิสูจน

เปรียบเทยีบแลววาเปนวัตถพุยานชนิดเดยีวกับที่ไดจากที่เกิดเหตุ หรือบางกรณีวัตถุพยานบางอยางจะชี้

ระบุตัวผูตองสงสัยได 

 นอกจากนีย้ังจะใชมาเปนหลักฐานสนับสนุนการกระทําผิดของผูตองสงสัยหรือหลกัฐาน

บางอยางทีท่ําใหแนวทางการสืบสวนแคบลง และไดพยานหลักฐานระบุยืนยนัผูกระทําผิดไดแนนอนยิ่งขึ้น 

รวมทัง้ยงัใชเปนหลกัฐานเพื่อพิสูจนผูบริสุทธิ์ปราศจากมลทินออกไปจากคดี หรือจากการตองสงสัย 

 
7.    ตําหนิรปูพรรณบุคคล 
 นักสืบที่ดีจะตองมีความรูความเขาใจตําหนิรูปพรรณของคนราย ดังนัน้เพื่อความเขาใจถึง

ตําหนิรูปพรรณของคนเราหรือเพื่อใหทราบตําหนิรูปพรรณของคนราย ก็ควรจะทาํความเขาใจลกัษณะหรือ

ตําหนิรูปพรรณของคนเราไวเพื่อจะสามารถใชเปนขอมลูในการจดจาํ หรือใชเปนแนวทางการสืบสวนหาตวั

คนรายหรือผูกระทําความผิดไดงายขึ้น มีวธิีจดจําลักษณะที่สําคัญ ๆ ของคนเราดงันี ้ 

 - สูง นอกจากวัดความสงูเปนเมตรและเซนติเมตรแลว ใหใชการวัดสวนสูงเปนฟต และนิ้ว เพื่อ 

ประโยชนในการอานความสงูของคนดวยสายตาและการเก็บบัตร เพราะเปนวิธีสากลการคาดคะเนสวนสูง

โดยใชฟตและนิ้วนี้ สะดวกกวาเมตรและเซนติเมตร เพราะอาจคาดคะเนไดแมนยาํกวากนั รูปราง มี

ลักษณะ สมสวน ทวม อวน พุงพลุย สวนใหญ หนา บาง สูงผอม รางตรง ตัวงอ หลังโกง ไหลกลม ฯลฯ  

 - ผิว มีลักษณะอยางไร นวล เปลงปลัง่ เลอืดฝาด ซีด งาม เหีย่ว สะเกด็ หรือตุม 

 - หนา  ก.รูปหนา - กลม รูปไข ยาว ยนเปนร้ิว เหี่ยวยาน อูม หนากระดูก 

           ข.ลักษณะดวงหนา - บึ้ง ยิม้แยมแจมใส เหมอใจลอยหนาแดงอยูเสมอ 

 - ผม  อะไร เร่ิมหงอก เร่ิมลาน ดัด หยิก แสกอยางไร หวเีสย ยาว ส้ัน ดัดอยางไร ทรงผม 

 กระทุมยาว ฯลฯ ใสน้าํมนั ปลอยใหยุง ฯลฯ 

 - หนวดเครา (ลักษณะและสี) หนวด (ขนาด ลักษณะ สี ดก) คางเขียว เคราเขียว ฯลฯ      

 - ค้ิว สี หนา บาง ดก เขียน โกง คิว้ตอ หรอมแหรม ถอน  

 - ตา ดี  บอด เหล ลึกโบ ขอบตาแดง ขนตายาว ใสแวน (เวลาอานหนงัสือหรือทาํเปนปกติ   

ชอบแวนชนิดใด กรอบแวนตาความหนากระจกแวน) ตาชั้นเดยีว 

- ศีรษะ ใหญ เล็ก แบน เหลี่ยม แฟบ บุมหนุย หนาผาก - สูง ต่ํากวาง แคบ ยน โหนก บุม 

- จมูก  ใหญ  เล็ก  ยาว  ส้ัน  งอ  บิด  เบีย้ว  งอน  โคงแบบนกแกว  โต  แตก  รูจมูกเล็ก  

รูจมูกใหญ ฯลฯ 
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 - ปาก หนา บาง สมสวน บนยืน่ ลางยืน่ ริมฝปาก-หนา บาง สมสวน 

 - คอ ยาว ส้ัน ใหญ เลก็      

 - คาง ลักยิ้ม บุม แหลม กลม ยืน่ ส้ัน คางเหลี่ยม ฯลฯ   

 - ฟน สะอาด ขาว เสยี หาง เหยนิ ไมเรียบ อุด ถอน เรียบ ไมมีฟน   

 - หู ใหญ กาง ไมมีติ่ง หูแหลม หูดอกกะหล่ํา (มวน)     

 - มือ  ยาว ส้ัน ใหญ นิ้วยาว นิว้สั้น มือหนาหยาบ สะอาด เล็บยาว ตดัสั้น เล็บสกปรก แตงเล็บ

ทายา (สีอะไร) 

 - เสียง หาว เพราะ สูง ลึก ดัง เขา เสียงผูหญิง ติดอาง พูดไมชัดคํา ฯลฯ 

 - แผลเปนหรอืตําหนิ ที่ติดตัวมาแตกําเนดิ ซึ่งอาจเปนปาน ฝา จุด ไฝ ส่ิงพกิาร แผลถูกอาวุธ

มีคม หรือเกิดโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเหน็ไดและที่แขนทอนลาง เร่ิมพิจารณาแตศีรษะลงมา 

 - ลายสัก อาจเปนรูปภาพตาง ๆ ยัก แสดงหมูคณะ รูปสัตว เรือ ฯลฯ ใหเร่ิมพิจารณาแตศีรษะ

ลงมา 

 - ลักษณะพิกลและอุปนสิยัพิเศษ อากปักิริยา เชน ชอบใชมือเกาจมูกหรือหูเวลาพูด  อาการ 

กระแอมกะไอ ใชคําพูดชาเปนที่สังเกต อาการเดนิกมหนาเดินแกวง กลาวถงึที่ฐานที่บางแหง ถึงบุคคล

รํ่ารวยบางคน มีความชาํนาญพิเศษในสิง่ใด ชอบกฬีาเลนเปยโน ดนตรีอ่ืน เลนกลได หรือหอยโหน สูบบุหรี ่

ยี่หอที่สูบ มวนเอง หรืออ่ืน ๆ สูบกลอง (กลองที่ใชสูบลักษณะยาเสน) ดื่มเบียร เหลา (ยี่หออะไร) สมคบ

หญิงโสเภณี ติดยานัตถุ รวมทั้งชอบแตงกายอยางไรดวย 

 - การแตงกาย (ที่เหน็ครั้งสดุทาย) ถาเปนผูชายสวมใส เสื้อ กางเกง ถงุเทา รองเทา สีและแบบ

ใด ถาส่ิงใดทีก่ลาวมีลักษณะพิเศษ เชน กางเกงขาสั้น ขาบาน ก็ใหระบุรายละเอียดลงดวย หญิง เสื้อ 

ผานุง หรือถุงเทา รองเทา มส่ิีงใดเปนลักษณะพิเศษ เชน ใสเสื้อไมมีกระดุม ฯลฯ  

 - สถานที่ที่ชอบไปเที่ยวเตรและตําบลที่ควรสืบ  เปนสถานที่ ๆ ผูกระทาํผิดอาจไปเที่ยวหรือ

ชอบเที่ยว เชน โรงเตนรํา สืบสนามมา โรงบิลเลียด โรงเหลา รานไหนเปนพิเศษ โรงแรม สุดแทแตถนัด หรือ

สถานที่ ๆ หลบซอนตัวอยู อาจเปนภูมิลําเนาเดิม บานญาติ บานเพือ่นฝูงผูรูจักทีค่าดคะเนวาจะหนีไปอยูที่

นั่น  

 -  ตําบลที่สงตาํหนิรูปพรรณผูกระทําผิดไป ไดแก ทองทีท่ี ่ๆ สืบทราบ ผูกระทาํผิดหลบหนีไปอยู  

ถามีการติดตอกันโดยเฉพาะอยางไรแลว ก็ใหระบุรายละเอียดเขาไวเปนขอมูลดวย 

 ที่กลาวมาทัง้หมด เปนตําหนิรูปพรรณของคนเรา ดังนั้น เมื่อพบผูกระทาํผิดหรือคนรายก็ขอให

พยายามจดจาํจุดเดนของคนรายใหได โดยเลือกจําจุดเดน ๆ ไมควรจดจํามากไป 
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8.  ตําหนริูปพรรณวัตถุสิง่ของ 
 นักสืบนอกจากจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณของบุคคลเปนอยางดแีลว 

นักสืบที่ดีจะตองมีความรอบรู มีความรูทั่วไปและความรูรอบตัวเรื่องเกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวนัเปน

อยางด ี ประการสําคัญนักสบืจะตองมีปฏิภาณไหวพริบ รูจักสังเกต จดจํา นําไปวเิคราะหหาขอเท็จจริงที่

เปนประโยชนตอการสืบสวน จงึจาํเปนจะตองมีความรูและเขาใจลักษณะสิ่งของเครื่องใชประจําวนั เชน 

ยี่หอ รุนรถยนต รถจักรยานยนต ชนิดประเภทอาวุธปน โทรศพัทมือถอืชิด ยี่หอ รุน รวมทั้งตองสงัเกตและ

เขาใจเรื่องตําหนิรูปพรรณหรือลักษณะอุปกรณส่ิงของเครื่องมือเครื่องใชเปนอยางดีอีกดวย 

 การประกอบอาชญากรรมของคนรายจะตองมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชประกอบในการกระทาํ

ผิด เชน ยานพาหนะที่ใช ลักษณะหมายเลขปายทะเบียนอาวุธปน การแตงกาย อุปกรณที่ใชในการกระทาํ

ผิดนั้น เมื่อเจาหนาที่ตํารวจยึดไวก็จะใชเปนหลกัฐานและเปนของกลางในคดีอาญา ซึ่งมีความจําเปนที่

นักสืบจะตองรูและเขาใจเพือ่นําขอมูลนั้น ๆ มาประกอบการสืบสวนสอบสวนตอไป อาจพิจารณาเปนแนว

ทางการสืบสวนไดดังนี ้

 8.1  ตําหนิรปูพรรณทรัพยสิน 

  นอกจากเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจจะตองมีความรูในเรื่องนี้แลว จักตองแนะนําให

ประชาชนไดรูจักวิธกีารเก็บขอมูลทรัพยสินของตนเองไวเปนหลักฐาน ควรทีจ่ะแยกทรัพยสินที่มีคาออกเปน

กลุม ๆ จากนัน้กท็ําการเก็บขอมูล รายละเอียด ตําหนิไวทุกรายการ อาจแยกเปน 

       -  กลุมเครือ่งประดับ เครือ่งเพชร สรอยคอทองคํา แหวน 

       -  กลุมนาฬิกา 

       -  กลุมเครือ่งใชไฟฟา 

       -  กลุมพระเครื่อง 

       -  กลุมของเกา 

    ฯลฯ 

เจาของทรัพยสินควรจะเก็บรายละเอียดของทรัพยสินโดย “ถายภาพไว” และบันทกึหมายเลขเครื่อง  รุน 

ตําหนิหรือจุดที่สังเกตไดงายอาท ิ

  -  สี ชนิด ขนาด 

  -  ที่เปนตําหน ิมีรอยแตก รอยราว รอยสีถลอก 

  -  มีเครื่องหมายพเิศษทีท่ําขึ้นมาเฉพาะรุน เฉพาะชิ้น 

  -  ยีห่อ รุน หมายเลขเครื่อง รหัส วนัเวลาทีซ่ื้อ 

  -  หลกัฐานหนงัสือหรือใบรับรองค้ําประกนั 

     ฯลฯ 
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เมื่อเจาทรัพยเก็บขอมูลหรือตําหนิรูปพรรณทรัพยสินไวโดยละเอียด เมื่อถูกโจรกรรม การแจงรายละเอียด

ทรัพยสินใหกบัพนกังานสอบสวนก็จะไดรายละเอยีดที่ชดัเจนแนนอน สามารถใชเปนขอมูลทีน่ักสืบจะ

สืบสวนหาทรพัยสินทีห่ายไดงายยิ่งขึ้น 

 นอกจากนีเ้ครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ ที่คนรายนาํมาประกอบอาชญากรรม เจาหนาทีต่ํารวจและ

นักสบืจะตองสอบถามจากผูเสียหาย พยาน ผูรูเหน็เหตกุารณ ใหไดรายละเอยีดชัดเจน อาท ิ

  -  ยานพาหนะที่ใชในการกระทําผิด ยี่หอ รุน แบบ จุดเดนของรถ 

  -  อาวุธปนหรอือาวุธที่ใชในการกระทําผิด 

  -  การแตงกายของคนราย 

  -  โทรศัพทที่ใชติดตอส่ือสารขณะกระทําผิด 

     ฯลฯ 

ส่ิงเหลานีน้ักสบืจะตองสืบสวนคนหาความจริงใหได การจดจําตําหนรูิปพรรณและจดจําจุดเดนของคนราย

จะไดงายขึน้ 

 
9.  ความสําคัญของการสังเกตจดจํากับการสืบสวน 
 ไดศึกษามาแลววา คุณสมบัติของผูสืบสวนนั้น การสังเกตจดจําดี เปนความสามารถอยางหนึ่งของ

ผูสืบสวน ฉะนัน้จึงควรไดศึกษาถงึการทีจ่ะสรางความสามารถใหเปนผูที่มกีารสงัเกตที่ดีเกี่ยวกบัสัมผัสทั้ง 

5 ของคนเรา ดังนี ้

9.1 สายตา   เปนสัมผัสที่ดีที่สุดในการใชการสังเกตสิ่งของหรือเหตุการณตาง ๆ สายตาของ 

คนเราตามปกติจะสามารถเพงเหน็และจําบุคคลไดในระยะประมาณ 10 เมตร ในคืนเดือนหงายและใน

เวลากลางวนั ควรจําบุคคลไดในระยะประมาณ 40 เมตร สําหรับบุคคลที่ไมเคยรูจักมากอน ถาเปนบุคคลที่

เคยรูจักหรือคนเคยเห็น ตองจําไดในระยะไกลขึ้น และถายิง่เปนบุคคลที่สนทิสนมกนัมากเปนพิเศษ ตองจํา

ไดในระยะไกลกวานี้ข้ึนไปอกี สําหรับความสามารถในการเหน็ในที่มืด ถาเราอยูในมืดนาน ๆ สามารถจะ

เห็นอะไรไดดีกวาเพิง่เขาในที่มีสายตา คนเราสามารถเห็นสิง่อยูตรงหนามากกวาอยูทางขวาหรือซาย การ

ใชสายตาในการสังเกต จึงควรไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับสายตาบาง 

9.2 การไดยนิหรอืใชหูเปนเครื่องสังเกต ตองฝกฝนใหมคีวามสามารถในการฟงเสยีงเพื่อรู 

ที่มาของเสียงนั้น ๆ วามาในทางขวา ซาย หรือหลัง ระยะที่มาของเสียงนั้นหางจากที่ไดยินเพยีงใด รูถึง

ธรรมชาติของเสียงนั้นเปนเสยีงของอะไร เชน ผูหญิง คนชรา เด็ก 
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9.3 การไดดมหรอืใชจมูกเปนเครื่องสังเกต ความเคยชนิและการใชไดกระทาํดวยตนเอง  

จากการสัมผัสดวยจมูก ทาํใหเกิดความรูความชาํนาญในการที่จะทราบไดวา กลิน่ทีเ่กิดขึ้นนัน้เปนกลิ่น 

อะไร เชน บางขณะอาจถกูคนรายลอลวงใหเขาไปในสถานที่แหงใดแหงหนึง่ที่คนรายเตรียมเอาไวสําหรับ

การทาํรายรางกายโดยใชแกสพิษ เมื่อไปถึงที่นัน่ยอมไมเปนการสายเกินไปถาทราบวา ทีน่ั้น ๆ มีแกสพษิ  

หรือขณะที่เดนิตรวจทองที่ไดกลิ่นน้าํมนัเบนซินที่คนรายราดไวเพื่อเตรียมการวางเพลิงก็อาจจัดการแกไข

สถานการณไดทันทวงท ีหรือเขาตรวจคนเมื่อไดกลิ่นยาบา เปนตน 

9.4 การไดชมิหรอืใชลิ้นเปนเครื่องสังเกต การรูรสตาง ๆ ไดดีตามปกติสามารถรูไดวาสิ่งของ 

ตาง ๆ นั้นเปนอะไร เพราะสิ่งของบางอยางอาจสัมผัสดวยตา ห ูหรือจมูกไมได ตองอาศัยการชมิ หรือการ

สัมผัสดวยลิน้ 

9.5 การสัมผัสโดยใชมือหยิบจับเปนเครื่องสังเกต ควรไดรูและฝกฝนในเรื่องสัมผัสตาง ๆ  

เชน  ผา  ไม  อิฐ  กระจก เปนตน ทัง้นีห้ากมีความชาํนาญก็เปนเครื่องชวยในการสืบสวนได 
 

10.    การจดจําตําหนิรปูพรรณคนราย 
 โดยปกติหากอาชญากร พบเห็นเจาหนาที่ตํารวจก็มักจะไมกลาที่จะกระทาํผิดอีก “คนราย” จะ

กระทาํผิดก็ตอเมื่อเหน็วา “ปลอดจากการถูกจับกุม” ดังนัน้ การกระทําผิดของคนราย ผูพบเห็นก็มักจะ

เปน”ประชาชน พนกังานรักษาความปลอดภัย” มากกวาเจาหนาที่ตํารวจ 

 “หลักการจดจาํตําหนิรูปพรรณ” ของคนราย ยานพาหนะที่ใชในการกระทําผิด จึงมีความสาํคัญตอ

การสืบสวนของนักสบืเปนอยางมาก หากมีพยานรูเหน็และสามารถจดจํารูปราง ลักษณะ หนาตา ตําหนิ

รูปพรรณของคนรายไดละเอียดถูกตองแมนยาํ ก็จะเกิดประโยชนตอการสืบสวนเปนอยางมาก ขอมูลที่

ไดมาสามารถใช “สเก็ตซภาพคนราย” ตองเขาใจวาโดยหลักของการออกหมายจบันั้น “เพียงแตทราบ
รายละเอียดตําหนิรูปพรรณของคนราย สามารถสเก็ตซภาพออกมาได “กส็ามารถออกหมายจบั
ได” ดังนั้นจงึขอแนะนําวิธกีารจดจําหรือหลักสังเกตคนรายดังนี ้

10.1  สังเกตจดจําสิ่งที่พบเหน็ชัดเจนหรือส่ิงใหญที่เหน็งายกวาไปสูส่ิงเล็กกวาซึ่งเหน็ไดยากกวา  

 

ไมวาจะเปน “คน” หรือยานพาหนะ เชน มแีผลเปน แขนโกง กระจกหนารถยนตติดสติ๊กเกอรรูปชาง ฯลฯ 

10.2  สังเกตจดุเดนหรือลักษณะเดน เชน คิ้วซายมีแผลเปน ไฟเลี้ยวรถยนตดานหนามีสีแดง(ปกต ิ

จะเปนสีสม) เปนตน 

10.3  จดจําที่เห็นวาจาํไดแมนยํา เชน คนรานเดนิขาเป หรือแขนโกง รถยนตบริเวณกนัชนหนาม ี

รอยบุบ 

10.4  จดจําลกัษณะตั้งแต เพศ วยั รูปราง ผิว ใบหนา ทรงผม ปาก หู ตา  ฯลฯ 
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10.5   จุดเดนผิดปกติ เชน ตําหนิแผลเปน ลายสัก การเดินผิดปกติ สูบบุหร่ีจัด การแตงกาย หรือ 

รถยนตไฟเลีย้วขวาไมม ี

10.6 เครื่องประดับ หากเปนยานพาหนะก็สังเกตการตกแตง สี ติดสติ๊กเกอรตรา หรือ 

เครื่องหมายอะไร เปนตน 

นอกจากนีจ้ะตองสังเกตจุดเดน จุดผิดปกติอ่ืน ๆ จนสามารถจํารูปพรรณคนรายไดซึ่ง 

รายละเอียดและวิธีการจดจาํ จะตองเปนผูที่สนใจ หัดฝกฝนและทดสอบความจาํของตนเองเสมอ ก็จะเปน

ประโยชนตอการทํางาน 
 

  สรุป  อาชญากรรมเปนปญหาสงัคมโลก สรางความวิตกกังวลใหกับประชาชน เปน

ภาระหนาที่ของตํารวจที่จะตองระงับยับยัง้ ควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับทีท่ําใหประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอน ตํารวจจําเปนจะตองทําหนาที่ในการสืบสวนจับกุมอาชญากรรม รวมทั้งประชาชนก็จะตอง

มีสวนรวมในการปองกนัปราบปรามอาชญากรรมดวย จึงจะทาํใหสังคมเกิดความสงบสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 
แนวทางการสืบสวนกับพยานหลักฐาน 

 



1.  วธิีการสบืสวน 
 ในการสืบสวนไมวาจะเปนการสืบสวนกอนเกิดเหตุ เพื่อติดตาม ”บุคคล” ที่เปนเปาหมาย หรือการ

สืบสวนหลังเกดิเหตุ เพื่อตองการติดตามบุคคลผูตองสงสัยที่นาจะกระทําผิด หรือคนรายที่หลบหนี และ

ฝายเราเปนผูที่จะตองติดตามเพื่อจับกุมตัวมาดําเนนิคดี “มีวิธกีารสบืสวนหรือหลกัการสืบสวน” ดังนี ้

1.1 วิธีการสืบสวนโดยใชนกัสบื คือการมอบหมายหรือการใหเจาหนาที่ตํารวจหรือพนกังาน 

ฝายปกครองที่มีอํานาจในการสืบสวน ทาํการสืบสวนดวยตนเองซึ่งมักจะเรียกกนัวา “นักสืบ” วธิีการนี้ก็จะ

ใชความสามารถของบุคคลเปนหลกั จะใชวิธีการใดตองสุดแลวแตสถานการณและจุดมุงหมายของการ

สืบสวน เชน บางครั้งอาจใชวิธีสะกดรอยติดตาม บางครั้งอาจใชสายลับเขาไปสืบสวนโดยตาํรวจปลอมตัว

ไปสืบสวนในเหตุการณนั้น ๆ   

1.2 วิธีการสืบสวนโดยใชวิทยาการ การนาํความรูทางวทิยาการตํารวจมาใชในการพสูิจนทาง 

วิทยาศาสตร เพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการเชื่อมโยงใหไดขอเทจ็จริงในการกระทําผิด หรือยืนยนัการ

กระทาํผิด ในการดําเนินคดเีพื่อใหศาลลงโทษ เชน การตรวจหาดีเอ็นเอหรือตรวจพิสูจนทางฟสิกส การ

ตรวจเปรียบเทียบลายพมิพนิ้วมือ นิว้เทา การตรวจพิสูจนอาวุธปนและเครื่องกระสนุปน เปนตน 

1.3 วิธีการสืบสวนโดยใชเทคโนโลยี คือการนําเทคโนโลยีเขามาเปนอปุกรณเครื่องมือเครื่องใช 
ในการสืบสวน เพื่อใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อทราบรายละเอียดในการกระทาํผิด เชน ใช

กลองสองในเวลากลางคนืเพื่อสะดวกตอการติดตามตวัคนราย การใชกลองวีดีโอวงจรปดเพื่อตรวจสอบ

พฤติกรรมหรือเฝามองการประกอบอาชญากรรม การใชคอมพวิเตอรวิเคราะหขอมูลการใชโทรศัพทของ

กลุมคนรายหรือแกงคคนรายเพื่อใหทราบความสมัพันธเชื่อมโยงและการติดตอเครือขายทางโทรศพัท การ

ดักฟงทางโทรศัพท การใชเครื่องตรวจสารเสพติดจากตวับุคคล การใชเครื่องตรวจ X-RAY ยานพาหนะใน

การลักลอบขนยายยาเสพตดิหรือส่ิงของผดิกฎหมาย เปนตน 

 
2.  การสืบสวนโดย “นักสบื”  

  การทีน่ักสืบไดรับมอบหมายหรือออกทาํการสืบสวน ไมวาจะดวยตนเองหรือมอบใหผูอ่ืนสืบสวน 

แทน  พึงระลกึเสมอวา “นักสืบ” จะตองยึดหลักการหรอืตองใชวิธีการใหสอดคลองกับ “เปาหมาย” หรือ 

“วัตถุประสงค” ที่จะทําการสืบสวน กลาวคือ นักสืบจะตองเลือกวิธกีารสืบสวนใหเหมาะสม ซึง่อาจแยก

วิธีการสืบสวนโดยนักสืบ ดังนี ้

  2.1  วธิีการ “เฝาจุดและการสะกดรอย” คือการไปเฝาดูหรือสะกดรอยติดตามคนราย 

         2.2  วธิีการ “เขาเกลียว”  คือ การปลอมตวัใหเขากับคนราย เพื่อสืบสวนหาขาว 
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         2.3  วธิีการ “นกตอ” คือ การใชบุคคลเขาไปสัมพนัธเกีย่วของกับการกระทาํผิดของคนราย เพื่อ 

เปนสายใหฝายเรา 



         2.4  วธิีการ “ตกเบ็ดหรือลอเหยื่อ” คือ เมื่อคาดการณวาคนรายจะกระทําผิดที่ใด ก็วางแผนให 

คนรายมากระทําผิดบริเวณนั้น ในลักษณะ “ลอ” ใหคนรายกระทําผิด เพื่อตกหลุมพรางของฝายเรา 

 
3.   วธิีการเฝาจุดและสะกดรอย 
 การเฝาจุดและสะกดรอย คอื การมอบหมายใหบุคคลเขาทาํหนาที่ติดตามผูกระทําผิด หรือติดตาม

บุคคลที่สมคบหรือเกี่ยวของกับการกระทาํความผิด เพื่อสืบสาวไปถงึตัวบุคคลและขอเท็จจริงอืน่ ๆ เพื่อให

ทราบขอเท็จจริงใหแนชัด เชน มีใครรวมกระทําความผิดบาง สถานที่พบปะหรือนัดชมุนุมกนัอยูที่ใด 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหเฝาจดุหรือสะกดรอย จะเริ่มงานจากบุคคลที่ผูสอบสวนทราบอยูแลววาเปน

ผูที่เกีย่วของกบัการกระทําผดิ และดําเนินการติดตามความเคลื่อนไหวทุกระยะ โดยมิใหผูนั้นรูตวัหรือไหว

ทัน การเฝาจดุและสะกดรอยนี้ไมใชของงาย ยากตอการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง เปนงานที่ตองใชความอดทน 

เพราะถาอยูหางเกินไปเปาหมายกจ็ะหลุดสายตา แตถาอยูใกลเกินไปก็อาจจะทําใหผูที่ถกูสะกดรอยรูตวั

เสียกอน ฉะนัน้จึงเปนงานทีจ่ะตองอาศัยความชาํนาญ มีการวางแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  

ดังนัน้ตํารวจซึง่มคีวามจําเปนที่จะตองอบรมใหมีความรูในงานสืบสวน การสืบสวนติดตามบุคคล

แตละประเภท ในกรณีที่เกดิขึ้นเฉพาะหนา จะตองมวีิธีการหรือตองรูจักใชชั้นเชิงใหทนัฝายคนราย  ส่ิง

สําคัญอยางหนึ่งสาํหรับผูปฏิบัติการในเรื่องนี้ก็คือจําเปนจะตองรูจกัภูมิประเทศ สถานที่ เสนทางที่จะตอง

ไปติดตาม เชน ชองทาง ถนน ตรอกซอกซอยตาง ๆ ตลอดจนนิสัยใจคอ ฐานะความเปนอยู รวมทั้งการแตง

กายของนักสบืจะตองแตงกายใหกลมกลนืกับสภาพแวดลอม สอดรับกับบุคคลอื่น ไมเดนจนเปนที่สังเกต

ไดงาย ดังนัน้บางครั้งนกัสบืตองปลอมตัวโดยแตงกายใหเขากับสถานการณ เชน แตงเปนคนกวาดถนน 

แตงตัวเปนบุรุษไปรษณีย แตงตัวเปนพนกังานตอนรับ พนกังานเสิรฟ เปนตน 

 
4.    การเขาเกลียว 
 การเขาเกลียว คือ การปลอมตัวเขาไปติดตอกับคนรายโดยตรง วธินีี้ข้ันแรกผูปฏิบัติการจะตอง

ปลอมแปลง หรือทําตวัใหกลายเปนบุคคลอีกคนหนึ่งไปโดยมิใหผูใดทราบวาตนเปนใครมาจากไหน แลวจึง

หาวิธีการตีสนทิกับคนราย โดยการทาํใหสนิทชิดชอบ หากเขาไปอยูรวมกันหรือมีความเปนอยูรวมกันไดยิง่

ดี ในกรณีนีน้อกจากผูสืบสวนจะตองมีปฏิภาณไหวพรบิอยางยอดเยีย่ม แลวยงัจะตองรูจักแตงกายแสดง

กิริยาทาทางการพูดจาใหสมกับสภาพและลักษณะของบคุคลประเภทที่ตนปลอมตวันั้นดวย 
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5.    วิธีนกตอ 



 วิธีนกตอ คือ การใชบุคคลเขาไปเปนสาย เพื่อลอใหคนรายหรือผูที่ตองการสืบสวนหลงเชื่อ แสดง

ตัวหรือเผยวิธกีารที่ผูสืบสวนพงึประสงคออกมา เพื่อทําการจับกุม หรือปรากฏหลักฐานในการกระทาํผิด

อยางเดนชัด เชน ใชบคุคลเปนสายเขาไปติดตอขอซื้อธนบัตรปลอมหรือลอซื้อยาเสพติดจากผูคา โดย

กําหนดวนั เวลา และสถานที่ จากนั้นก็นดัหมายเพื่อใหเจาหนาที่เขาจับกุม เปนตน 

 
6.    วิธีตกเบ็ดหรือลอเหยื่อ 
 วิธีตกเบ็ดหรือลอเหยื่อ ไดแก ในกรณทีี่ใดที่มีการกระทาํผิดเกิดขึ้นบอย เชน การลกัทรัพยรถยนต 

รถจักรยานยนตกันมาก หรือบางซอยมีคนรายวิ่งราวทรัพยกันมากและเปนประจําก็อาจใชวิธีตกเบด็ 

ตัวอยาง เชน ใชรถจักรยานยนตของฝายเราไปจอดไว รถที่จอดนัน้ตองมีความใหมพอสมควร เพือ่เปนการ

จูงใจใหคนรายลัก ตองเตรียมน้ํามันในถังใหเหลือนอยที่สุด และตองจัดวางกาํลงัตํารวจ สายสืบ หรือ

บุคคลภายนอกไปนั่งเฝาจุดใชเวลา 30-60 นาท ี เพื่อสังเกตพฤติกรรมของคนราย กรณนีี้ควรใชตํารวจ

รวมงาน 3-4 คน และมอบหมายภารกิจใหชัดเจน ใหระมัดระวังเรื่องคนรายใชอาวธุดวย และตํารวจตองมี

วิทยุคอยแจงขาวใหทัว่ถึงกันเกี่ยวกับการสกัดจับคนราย วิธีการตกเบด็ดังกลาวนี้เคยไดผลมาแลวมากมาย 

การซุมตัวเพื่อสกัดจับคนรายของตํารวจจะตองแนบเนียนและปะปนกบัประชาชน เพื่อไมใหคนรายสงสัย 

 
7.   สายลับ 
 “สายลับ” เรามักจะพบเหน็ในภาพยนตรที่เกี่ยวกับการสืบสวน มกัจะมีคนรายเปน “สายลบั” 

ใหกับฝายตํารวจอยูเสมอ ๆ แมปจจุบนัตํารวจหรือนักสบืก็ยังใชสายลบัอยู ดังนัน้คําวา “สายลับ” นัน้จัก

ตองมีคุณสมบัติที่ฝายเราไววางใจได หากสายลับไมซือ่สัตยกับฝายเรา อันตรายยอมเกิดขึ้นไดทกุเมื่อ 

ดังนัน้ “สายลับ” จงึมีประโยชนถารูจกัวิธีใชใหเหมาะสม จะทาํใหรูแผนการของคนรายหรือรู

รายละเอียดผูกระทาํผิด ตัวการ ผูสนับสนุน และวธิีการอันอาจหาพยานหลักฐานที่จะใชอางยนืยนั “การ

กระทาํผิด” อีกทัง้ทาํใหฝายเราสามารถจบัตัวคนรายไดโดยรวดเร็วและไมผิดตัว 
7.1  หลกัในการเลือกสายลับ มวีธิีดังนี้ 

7.1.1  ใชหมูแมวมองไปเลือกดูในเขตพืน้ที่ นํามาเปนสายลับพจิารณาความเหมาะสม 

ตามความถนดั 

7.1.2  ใชวิธีเขาไปคุยตีสนิทกับเขาเพื่อทาํความรูจักวาบคุคลนั้นเปนคนชนิดใด มีภาวะ 

จิตใจเปนอยางใด สามารถทํางานใหเราไดหรือไม เพื่อรูเจตนารมณวาจะมาทํางานใหเราไดหรือไม และเขา

ตองการอะไร 
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7.1.3    เมื่อไดตัวคนที่เปนสายลับแลวตองนาํมาฝกหดั(Train) เพื่อใชในการปฏิบตัิงาน 



7.1.4    Operation เปนขัน้ตอนของการนาํสายไปปฏิบตัิงาน 
7.2  การปฏบิัติงานของสายลับ 

     สายลับที่ดจีะตองใชเมื่อมีความจาํเปนและจะตองเขากับเปาหมายได อีกทัง้ตองปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคของฝายเรา การทํางานไมใชคนเดียวเสมอไป บางครั้งตองใชสายลับอยางนอย 2 คน หรือ 2 

สาย เพื่อใหมกีารตรวจสอบขาวหรือไดขาวมายืนยันวาขาวนัน้เปนจริงหรือไม และทั้ง 2 คนจะตองไมรูจัก

กัน คือตางคนตางก็ปฏิบัติงาน บางครั้งการทํางานของสายลับจําเปนตองมี Cut out หมายความวาเมื่อเขา

นําขาวมาจะตองสงกับบุคคลที่ไมรูอะไรเลย แลวจะมีคนไปเอาขาวมาแจงฝายเราอกีทอดหนึ่ง เพื่อความ

ปลอดภัย 

      วิธีไดขาวจากสายลับอาจแยกเปน 4 กรณี คือ 

  7.2.1  กรณีแรก ไดแก ใชคนนําสงและใหคนไปรับ 

  7.2.2  กรณีทีส่อง  มักเปนสถานที ่คือ การใหนาํขาวไปไวใหตามสถานที่ทีก่ําหนดไว  

เชน เชาตู ปณ.  พอเขยีนขาวเสร็จกใ็สตูไว พอถงึกําหนดก็จะมคีนไปไขตูรับขาว ประโยชนคือทําให

ปลอดภัยแกผูรับ – สง 

  7.2.3  กรณีที่สาม  การติดตอสงขาวสารทางโทรศพัทมอืถือ ซึง่ปจจุบนัสะดวกรวดเร็ว แต

ตองระมัดระวงัการใชโทรศัพท บางครั้งหากใชเครื่องจดทะเบียนกอ็าจถูกตรวจสอบได ควรใชระบบ

โทรศัพทที่ไมตองจดทะเบียน 

  7.2.4  กรณทีีส่ี่  กรณีอ่ืน ๆ อาจสงทางโทรสาร สงทาง E-mail  สงทางอินเตอรเน็ต โดย

หองสนทนา แคใชรหัสที่รูเพยีง 2 ฝายก็ยอมทําได 
7.3  การทํางานในรูปสายลับ  
        ตองยึดหลัก 4 ประการ คือ  

7.3.1  Economic หลกัประหยัด สายลับทั้งหลายตองการเงนิ เหตนุีเ้ราจําเปนตองมี  

 

Cut out  เพื่อไมรูวาเขาตองสงขาวใหใครแนอยาตามใจสายลับมากเกนิไป 

7.3.2  Effectiveness  ตองมีผลงาน 

7.3.3  Efficiency  ตองมีประสิทธิภาพ 

   7.3.4  Equity  ตองมีความเปนธรรม 
       7.4  การเตรยีมตัวพบกับสายลับ  
     7.4.1  เราตองรูวาการที่ฝายเราไปพบกับสายลับ ตองถามวาฝายเราตองการอะไรจาก 

สายลับ โดยตองเตรียมหวัขอและบันทกึรายละเอยีดไวใหครบประเด็นที่ตองการ ใหสายลับดําเนนิการ   
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     7.4.2  ตองรูและทราบประวตัิของสายลับเพียงพอที่จะมอบหมายงานให 



     7.4.3  ตองมีการนัดหมายลวงหนา และบอกใหรูวาเปนพวกเดียวกัน เพราะทางปฏิบัติเมือ่

เราไมเคยพบสายลับมากอน จะตองมีการนัดหมายหรอืตองมีการกาํหนดเครื่องหมาย “บอกฝาย” อาจมี

สัญญาณบอกฝายจะไปยนืยนัวาเปนพวกเดียวกนั 

     7.4.4 ขณะพดูคุยนั้น พยายามตรวจสอบอารมณ ความรูสึกวาจิตใจของสายลับวายังจะ

รวมทาํงานกับเราอยูหรือไม ซึ่งจะตองใชจติวิทยาในการซักถามพูดคุยกัน 

     7.4.5  พยายามตั้งอยูในความยุติธรรม พจิารณาจากความเปนจริง เพราะสายบางคน 

รายงานเกินความจรงิ 

    7.4.6  การควบคุมสายลับพยายามใหรูสึกอบอุนใจ และไดรับความคุมครองจากฝายเรา 

    7.4.7  พยายามใหสายลับพดูมาก และใหฝายเราเปนผูฟงใหมาก อยาแสดงกิริยาเบื่อที ่

จะฟงสายลับพูด พยายามเก็บขอมูลใหได 

    7.4.8  การเตรียมตัวถาม ตองเตรียมการถามจากงายไปหายาก อยาแสดงตัวเปนนาย 

หรือเปนครู ตองเปนกันเองใหมากที่สุด 

    7.4.9  คําถามที่ถาม ถาสายตอบมาไมละเอียดชัดเจน จะตองใหสายลบัอธิบายคําตอบให 

ชัดเจน พยายามเลีย่งคําถามทีก่อใหเกิดปญหา ใชคําถามงาย ๆ  ใหแยกความเหน็กับความจริงหรือ

ขอเท็จจริงไว 

    7.4.10 ขอพึงระวัง อยาพบสายลับผิดตัว เพราะหากฝายคนรายไหวตวัก็อาจสงผูอ่ืนมา 

แทนสายลับ และฝายเราอาจถูกกลลวงไดงาย ซึ่งอนัตรายอาจเกิดขึน้ได 
 

8.   การรวบรวมพยานหลักฐานของฝายสืบสวน 
        8.1 พยานหลกัฐานกับงานสืบสวน  

       พยานหลกัฐานที่จะใชประกอบการสืบสวนเพื่อดําเนนิคดีอาญาหรือเพื่อนาํขึ้นสูศาลในการ

พิจารณาคดทีัง้หลายทั้งปวง อาจแยกเปน 3 ประเภท ไดแก 

- พยานบุคคล 

- พยานเอกสาร 

- พยานวัตถ ุ

      นอกจากพนกังานสอบสวนหรือผูมีอํานาจในการสอบสวนจะมีอํานาจหนาที่ในการรวบรวม

พยานหลักฐานแลว ฝายสืบสวนก็มีความสําคัญไมยิง่หยอนไปกวาฝายสอบสวนที่สามารถชวยเกบ็

พยานหลักฐานเขาสูสํานวน ในอดีตที่ผานมาการปฏิบตัิงานของ “นกัสืบ” มกัจะถอืเปนความลบั ดังนัน้จงึ

ไมอาจนาํพยานหลกัฐานที่ฝายสืบสวนไปดําเนนิการมา หรือไดรับรูรับทราบและพบเห็นมาเพือ่มอบให

พนกังานสอบสวนรวมไวในสํานวน 
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ดังนัน้ ผูรวบรวมจึงไดริเร่ิมและดําเนนิการใหฝาย “สืบสวน” หรือ “นักสืบ”  “ทําสํานวนการ

สืบสวน” โดยใหรวบรวมพยานหลักฐานที่ฝายสบืสวนรวบรวมไดและมีความสําคญัในการดําเนนิคดี เพื่อ

ใชเปนพยานหลักฐานสงใหพนกังานสอบสวนประกอบสํานวนการสอบสวน ซึ่งในการนําหลักฐานที่ฝาย

สืบสวน สืบสวนมาไดเพื่อใหเขาสูสํานวนการสอบสวน อาจดําเนินการไดหลายวธิีดังนี ้

1)  การทาํสาํนวนการสืบสวน  โดยบันทึกรายละเอียดตั้งแตเร่ิมสืบสวนมาโดยตอเนื่อง จากนัน้ 

ก็สงใหพนักงานสอบสวน เพื่อใชเปนพยานหลกัฐานในสํานวนการสอบสวน ใหพนกังานสอบสวน

สอบปากคําเจาหนาที่ตํารวจผูรับผิดชอบรวบรวมหลักฐานจนเปน “สํานวนการสืบสวน” จากนั้นใหสง

สํานวนการสอบสวนใหพนักงานสอบสวน และใหพนักงานสอบสวนสอบปากคํายนืยนัหลกัฐานทั้งหมดไว

อีกทางหนึง่ดวย รายละเอียดจะไดกลาวตอไป  

2)  ใหพนักงานสอบสวน “รายงานรายละเอียดในการสืบสวนของบุคคลที่ทําการสืบสวน”  

ตั้งแตเร่ิมทําหนาที่สืบสวนกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหต ุ หลังเกิดเหตุ จนถงึการสืบสวนติดตามตัวคนราย ให

สอบสวนรายละเอียดเปนคาํใหการของ “ฝายสืบสวน” ซึ่งอาจมีรายงานการสืบสวน ประวัติคนราย 

ภาพถายการติดตามตัว หลกัฐานอื่น ๆ ประกอบคําใหการดวยก็จะเปนการดียิง่ 

3)  “สั่งการใหสืบสวน” หมายถงึ ผูบงัคบับัญชาตํารวจเมื่อไดส่ังการตรวจสํานวนการสอบสวน 

ก็ควรสั่งการไว  โดยปกติการสั่งการไวจะสัง่วา “ใหทําการสืบสวนหาตัวคนรายโดยดวน” โดยจะดูจาก

แนวทางทีพ่นกังานสอบสวนสอบสวนไวแลว จากนั้นกต็องมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการสืบสวน 

ซึ่งปกติจะมีรายงานการสืบสวนทุกระยะ หากเปนคดีใหญ คดีสําคัญที่ประชาชนใหความสนใจ ก็มักจะมี

การประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนกนัทุกระยะ  

ดังนัน้ บนัทกึรายละเอียดในการสัง่การทกุระยะ บันทกึรายงานการประชุม   การออกปฏิบัติงาน

สืบสวน  ความคืบหนาหรือผลของการสืบสวนหาตวัผูกระทําผิดทุกระยะ จนสามารถจับกุมคนรายได กรณี

เชนนี้ควรอยางยิ่งที่จะตองรวบรวมหลักฐานทัง้หมดเพื่อใหเกิดความเชือ่มโยงในการดําเนนิคดีทั้งฝาย

สืบสวน ฝายสอบสวน ใหเหน็ความเปนมาของคดี จนกระทั่งมีการสืบสวนหาตวัคนรายได 

เมื่อพนักงานสอบสวนไดรวบรวมขอมูล รายละเอียดที่ฝายสืบสวนดําเนนิการมาตั้งแตตน แลวนํา 

ประกอบไวในสาํนวนการสอบสวน จนเมือ่เบิกความเปนพยาน “นักสืบ” หรือฝายสืบสวนที่รับผิดชอบใน

การสืบสวนหรือดูแลรวบรวมสํานวนการสอบสวน จะตองเบิกความยนืยนัพยานหลกัฐานคือ “สํานวนการ

สืบสวน”หรือรายงานการสืบสวน” เพือ่ใหอัยการยื่นตอศาล เมื่อศาลไดรับรายละเอียดของ “สํานวน

สืบสวน” ศาลก็จะไดใชขอมูลที่ฝายสบืสวนรวบรวมมาประกอบการพิจารณาคดีตอไป 
          8.2  การทําสาํนวนการสืบสวน 

      8.2.1 แนวทางการรวบรวมพยานหลักฐาน 
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     1)  ใหแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานที่เกีย่วของกับบุคคลในเปาหมาย หรือมีเครือขาย 
โยงใยเกี่ยวของสัมพนัธกับบุคคลอื่น โดยรวบรวมขอมลูทองถิน่ สภาพทองที ่ สภาพความเปนอยูของ

กลุมเปาหมาย  อาจใชการซักถามบุคคล  การตรวจสถานที่เกิดเหตุ  การคนตัวบุคคลและสถานที ่  การ
เฝาตรวจ  การใชสายลับ 

    2)  ใหทุก สภ.ส่ังการใหขาราชการตํารวจในปกครองดําเนินการสืบสวนในรูปแบบตาง ๆ  

เชน  

              -  การใชสายตรวจเชน สายตรวจเดนิเทา สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจรถยนต  

สายตรวจสนุัขตํารวจ  บางกรณีอาจจัดสายตรวจรวม หรือสายตรวจผสม เพื่อเปนการปองปรามและหา

ขอมูลไปพรอม ๆ กนั 

                -  การใชระบบสายสืบ เปนการติดตามขาวสารขอมลูของกลุมเปาหมาย ติดตาม 

ความเคลื่อนไหว  เพื่อมิใหกลุมบุคคลดังกลาวมีโอกาสประทําความผิด 

                -  ให ชปส.สภ. ปฏิบัติหนาที่สืบสวนจับกุมตอกลุมเปาหมาย โดยมอบหมายให 

รับผิดชอบแตละเปาหมายใหชัดเจน 
8.2.2 การทําสํานวนการสบืสวนตอบุคคลเปาหมาย 

    การทาํสาํนวนการสืบสวน  มีความสําคัญตอการดําเนนิคดีอาญาในชัน้สอบสวนของ 

พงส. เพราะสํานวนดงักลาวถือเปนเอกสารรายงานของพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจผูมีอํานาจทําการ

สืบสวนบนัทกึและรวบรวมไวเปนหลักฐาน เพื่อทราบรายละเอียดในการกระทาํผดิ ดังนัน้สาํนวนการ

สืบสวนจะตองมีเอกสารหลกัฐานประกอบดังนี ้

    1)  การมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบในการสืบสวน   

                -  ให หน.หนวยงาน ออกเปนคําสัง่ของหนวยงานใหผูใดสืบสวนบาง   สืบสวนใน 
พื้นที่ใด รายละเอียดที่ใหสืบสวน ออกคําสั่งใหชัดเจน ส่ิงที่สําคัญที่สุดผูที่ไดรับมอบหมายจะตองรายงาน
ผล การสืบสวนโดยตอเนื่อง  เมื่อไดรายละเอียดในการสืบสวนทุกครัง้  หัวหนาสถานีตํารวจหรือผูที่ส่ังการ
ใหสืบสวนหรอืผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมเร่ืองนี้โดยเฉพาะ  จะตองสั่งการทุกระยะ  แลวใหเก็บ

รวบรวมไวในประวัติของบุคคลที่เกี่ยวของไวโดยตอเนื่อง 
         -  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ จะตองมีผูรับผิดชอบงานอํานวยการเกี่ยวกับ 

การเก็บหลักฐาน การบริหารขอมูลขาวสาร  ลักษณะหนาที่อํานวยการ ตัวอยาง เชน ในคดียาเสพติด การ

ควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวกับผูที่เกีย่วของกับนายทนุผูสนับสนุนเกี่ยวของกับยาเสพติด ผูจําหนายทัง้รายใหญ 

รายยอย รายกลาง  ผูเสพ ผูมีพฤติการณเปนตัวการหรอืผูสนับสนนุ  รวมทัง้เจาหนาที่ของรัฐที่เกีย่วของกับ

การกระทําผิด  ก็ตองเก็บขอมูลไวอยางตอเนื่อง 
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      2)   การจัดทาํสาระบบงาน   

           ตั้งแตประวัติ   อาชีพ   รายได  ฐานะความเปนอยู  ตลอดทั้งลงขอมูลสถานที่อยูทุกแหง  

แผนที่แสดงทีอ่ยู ส่ิงเหลานี้ลวนมีประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนทั้งสิน้จะตองรวบรวมไวในสาํนวนการ

สืบสวน (ดังตัวอยาง รายละเอียดตามแบบรายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติการณเกีย่วกับยาเสพติดทายบท) 

      3)   บันทกึผลของการสืบสวน   

กลาวคือ  ขาราชการตํารวจผูใดไดรับมอบหมายหนาที่สืบสวนในเรื่องใดโดยเฉพาะ 

หรือตํารวจคนใดที่ดําเนนิการสืบสวนโดยลาํพงัในฐานะเปนขาราชการตํารวจ ไมวาเหตุการณทีสื่บจะได

เกิดขึ้นแลวหรือไม จําเปนตองมีรายงานการบันทึกผลการสืบสวนที่ตนไดดําเนนิการทุกระยะ ไดแก 

             -  การสืบสวนดําเนินมาเปนระยะๆ  ตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุดการสืบสวน 
             -  วัน เวลา  และตําบลทีเ่กิดเหต ุ

                          -  มูลเหตหุรือพฤติการณ  ความประพฤติ ประวัติอาชญากรรม 
          4)   พยานเอกสารที่เกีย่วของอื่น ๆ  

อาท ิ สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร รายละเอียดการตดิตอทางโทรศพัทบัญชีติดตอลูกคา    
การซื้อส่ิงของเครื่องใชราคาแพง เชน ยานพาหนะรถยนต โฉนดทีด่ิน หนงัสือแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดินและ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงพฤติการณ ฐานะการเงนิ บางรายไมมอีาชีพแตมีรายไดจํานวนมากก็ถือวามี

พิรุธ 

       5)   พยานหลักฐาน   

           -  ถาเปนพยานบุคคลที่รูเหน็หรือทราบ หรือบอกเลาใหผูสืบสวนจดบันทึกไว โดยให 

ปรากฏชื่อ นามสกุล ตําบลที่อยูใหชัดเจน  พยานวัตถุจะเปนเอกสารหรือส่ิงของทรัพยสิน ใหรวบรวมไว

ทั้งหมด พรอมทั้งถายภาพไว เปนหลักฐานถาสืบสวนยังไมไดตัวผูกระทําผิด แตผลการสืบสวนเชื่อวาคน

หนึง่คนใดหรือหลายคนเปนผูเกี่ยวของแลว ก็ใหสืบสวนเครือขายกลุมบุคคลเหลานั้นใหชดัเจนเพื่อ

ประโยชนแกการสืบสวน  โดยตองทาํเปนรายงานการสืบสวน  เสนอผูมอํีานาจรับทราบและสั่งการไว 

       - หากมีพยานหลักฐานเพียงพอนาเชื่อถือวา  บุคคลนั้นอาจเตรียมการกระทํา ซองสุม

กําลังในบริเวณบานหรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม  เมื่อผูบังคบับัญชาไดรับรายงาน  ก็ควรสั่งการใหฝายสืบสวน
หรือฝายปราบปรามแลวแตกรณีไปดําเนนิการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายคนไปทําการตรวจคน คํารอง

ที่ยืน่ตอศาลตองมีเหตุผลสอดคลองกับรายงานการสืบสวนของผูสืบสวน  เมื่อศาลออกหมายคนให 
แลว ก็ใหนาํหมายคนไปทําการคน “หากพบสิ่งของที่เปนความผิดหรอืไดมาจากการกระทําผิดหรือสงสัยวา

จะใชในการกระทําผิด” ผูที่เขาตรวจคนจะตองบันทึกรายละเอียดไว  

          - กรณีไมพบสิ่งผิดกฎหมาย   ผูทีเ่ปนหวัหนาควบคุมทําการคน    จะตองบนัทกึการ

ตรวจคนใหละเอียด  หากไมพบของผิดกฎหมายก็ระบวุานาจะเปนเพราะอะไร  
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               -  กรณีที่พบพยานหลกัฐานทีเ่ปนประโยชนตอการดําเนนิคดีก็ควรยึดมาเปนหลักฐานไว  

เชน ส่ิงของทีป่ระกอบกระทาํผิดรายชื่อลูกคา  ถาคดียาเสพติดอาจพบซองพลาสติกที่ใชใสยาบา  ผาเทป

หอพนัยาบา ฯลฯ ใหบันทึกประกอบและลงรายละเอียดในบันทึกการตรวจคน  ใหผูตรวจคนรายงานผลการ

ตรวจคนตอผูบังคับบัญชาทราบ และใหนาํผลการตรวจคนไปลง  ปจว. ไวเปนหลักฐานดวย  และหากไปทํา

การคนหลายครั้ง  แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมายก็ตองรายงานใหปรากฎสาเหตุและรายงานเก็บหลักฐานไว

ทุกครั้ง 
 

9.    การทาํสํานวนการสบืสวน  
9.1   เพื่อใหเขาใจการทํา “สํานวนการสืบสวน” ที่สามารถนําไปประกอบคําใหการ  หรือนําไป 

ประกอบในสํานวนการสอบสวนคดีอาญาได จึงขอยกตัวอยาง สํานวนการสบืสวนที่จะทํากับบุคคลที่

เกี่ยวของกับยาเสพติด หรือสํานวนการสบืสวนกลุมบุคคลผูมีพฤติการณ ผูคา ผูเสพยาเสพติด ซึ่งควร

จะตองรวบรวมขอมูลประกอบดวยหลกัฐานตาง ๆ  ดังนี ้

9.1.1  ประวัตผูิคาโดยละเอยีด 

                         9.1.2  ผูไดรับมอบหมายใหสืบสวนจะเปนผูใดก็ไดที่เห็นวาเหมาะสม และหากใชผู 

สืบสวนหลายคนก็จะทําใหการตรวจสอบมีความแมนยาํยิ่งขึน้  ทัง้นีจ้ะตองมีการรายงานผลการปฏิบัติเปน

หนงัสือประกอบสํานวนสืบสวนทุกครั้ง 
 9.1.3  รายงานผลการสืบสวนทุกระยะ 7 - 10  - 15  วนั เปนอยางนอย 

        9.1.4  พฤติการณของเปาหมาย เชน วิธีการคา มีลูกคามากนอยเพียงใด ลูกคาเคยถูกจับ

หรือไม ใครบางเปนลกูคา  วธิีการจําหนาย   เครือขาย ฯลฯ 

        9.1.5  ทรัพยสินที่มีอยู เชนยานพาหนะ  ที่ดิน  เงินฝากธนาคาร ฯลฯ 

       9.1.6  พฤติกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของกับยาเสพติด เชน ชอบเดินทางในเวลากลางคืน  ไปยัง 

แหลงที่ซึ่งรับยาเสพติด  ใชเงนิฟุมเฟอย มีฐานะรวยขึ้นอยางรวดเร็ว ไมมีอาชีพอืน่ 

          9.1.7 บันทึกทําการของผูสืบสวนทุกระยะ 

        9.1.8  บัญชีแสดงทรัพยสิน 

        9.1.9  กรณีเคยไปคนบานหรือยานพาหนะ  ใหทําบนัทึกตรวจคนแนบสํานวนการสืบสวน 

ไวทุกครั้ง ซึ่งจะแสดงใหศาลเห็นวาบุคคลผูนี้มีพฤติการณและถูกติดตามอยางตอเนือ่ง 

 9.1.10 การดําเนนิการอื่น ๆ เชน ฝายสอบสวนอาจสอบวามีผูเสพเคยไปซื้อ หรือการเฝา 

จุด สะกดรอย พบพฤติการณอยางไร  ฯลฯ  

   9.1.11 การสัง่การใหสืบสวนหรือใหดาํเนนิการทุกระยะ ตองนาํมาประกอบสํานวน เชน 

หากมีกรณีใชโทรศัพทใหขอรายละเอยีดการใชโทรศัพทจากบริษทั      และนํามาวเิคราะหความสัมพันธ  
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ทําเครือขาย โดยใชโปรแกรม I2 ก็จะไดเห็นภาพการติดตอของคนราย หากเกี่ยวของกับบุคคลใดก็ใหมีการ

สืบสวนขยายผลตอไปอีก เปนตน 

        9.1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ อาจถายภาพไว   หรือ

สําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ  เชน จดหมายติดตอ 

          9.2  เมื่อรวบรวมขอมลูไดดังกลาวขางตน ก็ใหฝายสบืสวนมอบหมายใหนายตํารวจผูใดผูหนึง่  

อาจเปน “นักสืบ” หรือผูที่สืบสวนในคดีนี้ หรือจะเปนนายตํารวจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม

พยานหลักฐานของฝายสืบสวนเปนผูใหการกับพนักงานสอบสวนในคดีที่จับกุมได และมอบสํานวนให

พนกังานสอบสวนประกอบสํานวนคดีอาญาดวย นอกจากนี้หากมกีารยึดทรัพยสินผูคาหรือดําเนินการตาม

พระราชบัญญตัิมาตรการปราบปรามผูกระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ก็ยงัใชประโยชนประกอบ

คดียึดทรัพยอีกดวย  

9.3  ขอพึงระวังในการเฝาจุดหรือสะกดรอย 

9.3.1  เปาหมายรูตัววาถกูติดตาม ตองพยายามสลัดเปาหมายออก  เปลี่ยนใหผูอ่ืนสะกด 

รอยแทน ตองพยายามเกาะติดเปาหมายทุกระยะ 

9.3.2  การจับหรือตรวจสอบการสะกดรอยแบบเดินตาม 

  - หันไปดานหลังเพื่อตรวจสอบผูเดินตาม 

  - หยุดอยางกะทนัหนั แลวหนัไปมองดูคนขางหลงั  มองชายตาไปรอบ ๆ  

  - เดินทวนหรือยอนทางเกา หรือเดินซ้ําทางเกา 

  - ข้ึนรถประจําทางหรือเปลี่ยนเสนทาง 

  - แกลงกมลงเก็บของ ผูกรองเทา 

  - ดูเงาสะทอนกระจกจากรานคา 

  - แกลงทิง้กระดาษเพื่อดูวาจะมีใครเก็บ 

  - นัดแนะโทรศพัทใหบุคคลอื่นเฝาติดตามดแูทน 

  - ในลอบบี้โรงแรมควรสังเกตไปรอบ ๆ ใหทั่ว   ฯลฯ 

9.3.3  วิธีการสลัดการสะกดรอยใหพนตวั 

- หลบออกทางประตูหลงัหรอืหลีกเดินไปทางออกอืน่ ๆ  

  -  เขาไปในโรงหนงั โรงละครแลวหลบออกอีกทางหนึง่ 

   -  ใชนกตอลอออกไป 

   -  เปลี่ยนเครื่องแตงตัวเพื่อพรางตัว 

     ฯลฯ 
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 9.3   ตัวอยางการทาํสาํนวนการสืบสวน 
 “ลับมาก” 

สํานวนการสบืสวน 
         สํานวนที่…………/……….. 

       เร่ิมสืบสวนเมื่อวันที่.….เดือน………พ.ศ…….. 

   กรณี….…..นายใจ จําตองทํา …….… บัตรประจําตัวเลขที่ …1011227853…… 

 อยูบานเลขที ่ …111… หมูที่ …3…  ถนน ….เชิงดอย…..  ตําบล…..สุเทพ…… 

 
 
 
 

ภาพถาย 

อําเภอ…….เมือง…..จังหวัด………เชียงใหม…โทรศัพท…053-11111………… 

ที่อยูใกลเคียง………………...ภูมิลําเนาอยูในทองที…่….สภ.ต.ชางเผือก……. 

ถูกกลาวหาวา……………………………………………………………………….. 

ลําดับ วัน เดือน ป การสั่งการ/การปฏิบัต ิ ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

1. 1 ม.ค.2544 

นส.ศอ.ปป. 

ที่……./…….. 

- รับแจงจาก ศอ.ปป.ภ.5 วา  

นายใจ จําตองทํา มีพฤติการณ

เปนผูคายาเสพติด 

- มอบให ร.ต.ท.เดชา ใจตรง  

หน.ชปส.สภ.ต.ชางเผือกเปนผูสืบสวน 

 

2.  10 ม.ค.2544 - ร.ต.ท.เดชาฯ รายงานผลการ 

สืบสวนเบื้องตนให ผบก.ฯ 

ทราบ 

- ทราบวานายดําฯ เปนผูคารายยอย

ใหกับชมุชนสันติธรรม 

-  ไดจัดทําประวัติไวแลว 

 

3.  12 ม.ค.2544 -ผกก.ส่ังการใหสืบสวนวิธีการ 

จําหนาย และสืบสวนหา

เครือขาย 

- พบวาจาํหนายใหกับผูใชแรงงาน 

นักเรียน นักศึกษา โดยผูเสพเคยให

ปากคํากับ พงส.วาซือ้มาจากนายใจฯ 

 

4. 14 ม.ค.2544 - ผกก.ส่ังใหไปคนบาน - ร.ต.ท.เดชาฯ ขอหมายคนไปคนบานไม

พบยาเสพติด แตพบรายชือ่ผูตองสงสัย

จะเปนเครือเขายพบรองรอยพลาสติก

หอยาบา 

- จึงบันทึกตรวจยึด และบันทกึตรวจคน 

- ลง ปจว.ไวตาม ปจว.ขอ 9 เวลา 15.30 

น 

 

5.  15 ม.ค.2544 -ร.ต.ท.เดชาฯ ส่ังให ส.ต.ต. 

ศราวุธฯ ไปเฝาจุดสะกดรอยที่

บานนายดําฯ 

- ส.ต.ต.ศราวุธฯ ปลอมตัวเฝาบานของ 

นายดําฯ  
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ลําดับ วัน เดือน ป การสั่งการ/การปฏิบัต ิ ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

6. 16 ม.ค.2544 - ส.ต.ต.ศราวุธฯ รายงานผลการ

เฝาจุดใหกับ ร.ต.ท.เดชาฯ 

- ส.ต.ต.ศราวุธฯ เฝาจุดเมื่อ 16 ม.ค44  เวลา 

06.00-14.00น. พบวามวีัยรุนเขาออกบาน

ผิดปกติ มยีานพาหนะรถยนตกระบะยี่หอโต

โยตา ไทเกอร สีเขียว หมายเลขทะเบียน  ท-

1111 เชียงใหม จอดอยูในบาน 

 

7. 17 ม.ค.2544 - ผกก.ส่ังใหตรวจสอบทรัพยสิน 

ที่อยู ยานพาหนะ ของนายดําฯ 

และให ร.ต.ท.เดชาฯ รายงานผล

การสืบสวน 

 - ไดตรวจสอบแลวพบวามียานพาหนะไดแก 

รถยนตกระบะโตโยตา ไทเกอร   สีเขียว ทะเบยีน 

ท-1111 เชียงใหม ราคา 400,000 บาท รถยนต

เกงฮอนดา ซวีิค  สีดํา ทะเบียน กข-3333 

เชียงใหม ราคา 500,000 บาท  รถจักรยานยนต

ฮอนดา ดรีม สีแดง ทะเบียน จ-5555 เชียงใหม 

ราคา 30,000 บาท รถจักรยานยนตยามาฮา 

เมท สีแดง ทะเบียน ง-4444 เชียงใหม ราคา 

20,000 บาท  

- มีที่ดินพรอมบาน 2 ชั้น คร่ึงตึกครึ่งไม บานเปน

ชื่อของภรรยา ราคา 2.5 ลานบาท 

- มีเงินฝากธนาคาร 3 บัญชี กาํลังตรวจสอบ 

 

8. 20 ม.ค.2544 - ร.ต.ท.เดชาฯ รายงาน - ไดรับรายงานจากสายลับวาจะมีการขนยาบา

มาซุกซอนไวทีบ่านในชวง ม.ีค.44 

 

   9. 23 ม.ค.2544 - สายตรวจรายงาน - พบรถยนตยี่หอเบ็นซ หมายเลขทะเบียน 

กท.7177 กทม. เขาไปในบานของนายดําฯ เมื่อ 

23 ม.ค.44 เวลา 22…-23.00 น. 

 

10. 24 ม.ค.2544 - ตรวจสอบทะเบียนรถและ

ประวัติบุคคลจากโครงการ Polis 

                    ฯลฯ 

 มีพฤติการณสงสัยจึงบันทึกชื่อไว พบวารถยนต

เปนของนายเลาตาฯ มีพฤตกิารณคายาเสพติด 

นาเชื่อวาเปนเครือขายการคา จะไดติดตาม

พฤติการณตอไป 

- ไดสําเนาทะเบียนรถ และสําเนาประวัติบตัร

ประจําตัวประชาชนประกอบการสืบสวนแลว 
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รายงานประวัติบุคคลที่มพีฤติกรรมดานยาเสพติด 

ก.   เขตพื้นที่   ตร.ภาค..........  จังหวัด...........................…………..…….. อําเภอ…............................................. 

ข.   บทบาทดานยาเสพติด 

 ผูเสพ 

 ผูจําหนาย  รายใหญ   รายกลาง  รายยอย 

 ขาราชการ   ไมใชขาราชการ 

ค.    ประเภทยาเสพติด 

   เฮโรอีน  ยาบา      ฝน  กัญชา  อื่น ๆ................…………………..... 

 
 
 

รูปภาพ 

ง.    ประวัติบุคคล 

 1.ชื่อ................................................นามสกุล....................................................  เพศ ชาย  หญิง 

 2. ฉายา /ชื่อเลน...........................................................................   สถานภาพ   โสด    สมรสแลว 

 3.วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................อายุ..............ป   นับถือศาสนา.............................. 

 4.สัญชาติ..................เชื้อชาติ...................จบการศึกษา..............สถาบัน……………….……............... 

 5.ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................................... 

 6.เลขบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ.............................................................................................. 

 7.หมายเลขไมโครฟลม....................................................................................................................... 

 8.หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................................................................................. 

 9.ชื่อ-สกุล บิดา..................................................……...ที่อยู............................................................... 

     ................................................................................................................................................... 

 10.ชื่อ-สกุล มารดา................................................……..ที่อยู............................................................. 

      .................................................................................................................................................. 

 11.ชื่อ-สกุล คูสมรส...................................................………...ที่อยู..................................................... 

      ..................................................................................................................…............................. 

 12.ชื่อ-สกุล บุตร........................................................……...ที่อยู........................................................ 

      ชื่อ-สกุล บุตร........................................................……...ที่อยู....................................................... 

      ชื่อ-สกุล บุตร.......................................................…..…..ที่อยู....................................................... 

 13.ชื่อ-สกุล พี่นอง..........................................................ที่อยู............................................................. 

                     ชื่อ-สกุล พี่นอง.......................................................ที่อยู.....…..................................................... 

 14.ตําหนิรูปพรรณ............................................................................................................................. 

      ...............................................................................................................................................… 

 15.ประวัติการถูกจับกุม/ตองโทษ....................................................................................................….. 

      ...................................................................................................................................………….. 

 16.อาชีพ/สถานที่ทํางาน..................................................................................................................... 
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 17.ยานพาหนะที่ใช............................................................................................................................ 

 18.สถานที่นาสนใจที่ปรากฏตัวเปนประจํา.........................................................................................… 
จ. ผูเกี่ยวของ 

1.ชื่อ..........................................................................สกุล.............................................................… 

  ที่อยู..........................................................................................................................................….. 

  ความสัมพันธ............................................................................................................................…... 

  บทบาทที่เกี่ยวของกับยาเสพติด....................................................................................….................     

  ชื่อ…….............................................................สกุล........…............................................................ 

  ที่อยู…............................................................................................................................................ 

  ความสัมพันธ........................................….......................................................…............................ 

  บทบาทที่เกี่ยวของกับยาเสพติด….......……........................................................................................ 
ฉ. พฤติการณดานยาเสพติด 
 สถานที่ (จําหนาย /เสพ)...................................................................................................................... 

     ชวงเวลาที่กระทําผิด........................................................................................................................... 

 แหลงรับยาเสพติด.............................................................................................................................. 

 พฤติการณในการจําหนาย................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

ช. พฤติการณที่นาสนใจ.................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

ซ.  แผนที่สังเขป / สถานจําหนาย /ม่ัวสุม / บาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................................................ผูรายงาน 

ตําแหนง..................................................................................................... 

      ................./........................../........................ 
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รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 

      วันที่………เดือน………………….พ.ศ……………… 

เสนอ………………………………………………………….. 

ขาพเจา…………………………………………………..ตําแหนง………..………………………………… 

กับพวกคือ………………………………………………………….ตําแหนง………………………………………….. 

ไดทําการสืบสวนเกี่ยวกับคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ มีรายละเอียดที่จะรายงาน  ดังตอไปนี้ 

  1. เปนผลการสืบสวนของวันที่……………../………………………../…………….เวลา…………..น.

ถึงวันที่……………/…………………………/………………..เวลา……………..น. 

  2. ทําการสืบสวนในเขตพื้นที่บาน…………………………………หมูที่………ตําบล…………….. 

อําเภอ………………………..จังหวัด………………………………..………………….. 

  3. ขาวเกี่ยวกับการลักลอบ จําหนายยาเสพติดใหโทษ หรือแหลงมั่วสุม หรือเสพยาเสพติดใหโทษ   ใน

พื้นที่รับผิดชอบ 

(1)รายละเอียดของขาว…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 (2)แหลงขาว………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (3)ความนาเชื่อถือของขาว หรือมีเหตุผล………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  (4)ส่ิงที่ควรดําเนินการในขั้นตอนตอไป……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………………….ผูรายงาน 

             (………………………………………..) 

    (ตําแหนง)…………………………………………………………….       

          

    (ลงชื่อ)……………………………………………………….ผูรายงาน 

             (………………………………………..) 

    (ตําแหนง)…………………………………………………………….            



สัญลักษณเครือขายความสัมพันธ 
 

            

      ชัดเจน 

 

 

 

ไมชัดเจน 

ตัวอยางความสัมพันธเชือ่มโยง

 

 

 
ผูคานอกเขตพื้นที ่

(รายใหญ) 
 

 

 

 

ผูคารายกลาง  

 

1.นายแดง    คําดี    อายุ   36  ป  บานเลขที่  113  หมูที่ 4  ต.เวียงทอง  อ.เมือง  จว.แพร 

 

 
ผูคารายยอย  

1.นายขาว    คําเจริญ     อายุ   33  ป  บานเลขที่  117  หมูที่ 4  ต.เวียงทอง  อ.เมือง  จว.แพร 

2.นายสมชัย    ดําขํา    อายุ   40  ป  บานเลขที่  59  หมูที่ 4  ต.เวียงทอง  อ.เมือง  จว.แพร 

3.นายสมบูรณ    จงเจริญ   อายุ   37  ป  บานเลขที่  93  หมูที่ 8  ต.เวียงทอง  อ.เมือง  จว.แพร 

 

 

 กลุมผูใชแรงงาน กรรมกร, กลุมเด็ก เยาวชน วัยรุนภายในหมูบาน 
ผเสพ

แสดงความสัมพันธเช่ือมโยงเครือขาย ผูคารายกลาง ถึง ผูคารายยอย 
ผูคารายใหญ 

 

 

    นายแดง   คําดี 

 

 

    นายขาว  คําเจริญ 

 

 

     นายสมชัย   ดําขํา       

 

 

        นายสมบูรณ   จงเจริญ 
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แบบสํารวจขอมูลหมูบาน/ชุมชน 

 
ของ   สถานีตํารวจภูธรอําเภอ……………………………………… 

สํารวจเมื่อวันที่………..เดือน…………………………….พ.ศ…………………. 

1. ชื่อหมูบาน/ชุมชน…………………………..………….. หมูที่…………. ตําบล……………………………………. 

    อําเภอ……………………………………..……….จังหวัด…………………………………………………………. 

2. ระยะหางจากอําเภอ………………………………..เมตร/กม.  หางจากสถานีตํารวจ………………….เมตร/กม. 

3. สภาพภูมิประเทศของหมูบาน…………………………………….………………………………………………… 

4. ชื่อกํานัน…………………………………………ที่อยู…………………………………โทรศัพท…………..………… 

5. ชื่อผูใหญบาน.……………………………………ที่อยู………………………………..โทรศัพท…….………………. 

6. คณะกรรมการหมูบาน(ระบุชื่อ ,ที่อยู,โทรศัพท,และหนาที่แตละบุคคล ฯลฯ) 

    6.1….……………………………………………………………………………………………………………… 

    6.2..…………………………………………………………………………………………………………………      

    6.3….……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ชื่อ สมาชิก อบต. (ระบุชื่อ ,ที่อยู,โทรศัพท) 

    7.1………………………………………………………………………………………………………………… 

    7.2………………………………………………………………………………………………………………… 

8. จํานวนประชากรทั้งส้ิน……………คน  แยกเปนชาย………….คน  หญิง…………..คน หลังคาเรือน…………หลัง 

- อายุไมเกิน 20 ป จํานวน……………..คน  แยกเปนชาย…………….คน  หญิง……………..คน 

- อายุ 21 – 40 ป  จํานวน……………..คน  แยกเปนชาย…………….คน  หญิง……………..คน 

- อายุ 41 ปขึ้นไป  จํานวน……………..คน  แยกเปนชาย…………….คน  หญิง……………..คน 

9. ประชาชนสวนใหญในหมูบานประกอบอาชีพ……………………………………………………………………… 

10. ประชาชนในหมูบานประกอบอาชีพนอกหมูบานจํานวน………..คน  ชาย…………คน  หญิง…………..คน 

      สวนใหญไปประกอบอาชีพ….…………………………………………………………………………………… 

11. บุคคลสําคัญในหมูบาน เชน สว.,สส.,อบจ.,ประธาน อบต.,ขรก.ชั้นผูใหญ ทั้งยังรับราชการอยู และเกีษยณอายุราช 

การ,อดีตนักการเมือง,นักเคลื่อนไหวทางการเมือง,บุคคลสําคัญอื่นๆ(ระบุชื่อ ,ที่อยู,โทรศัพท) 

12. ชื่อกลุมองคกร,ชมรม,สมาคม,มูลนิธิ,สมาพันธใหระบุชื่อและรายละเอียดของหัวหนากลุมดวย 

   12.1….………………………………………………………………………………………………………………… 

   12.2.…………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ชื่อวัด…………………………………… เจาอาวาสชื่อ………………………………..…………………………. 

      จํานวนพระภิกษุ…………..……………………รูป     สามเณร………………………………………รูป 

14. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………… หัวหนาชื่อ……………………………………… 

-  จํานวนครู อาจารย  ………..คน  แยก  ชาย………….คน  หญิง…………..คน   

-  จํานวนนักเรียน       ………..คน  แยก  ชาย………….คน  หญิง…………..คน   
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15. ชื่อสถานที่สําคัญ เชน ธนาคาร,รานทอง,ปมน้ํามัน,โรงงาน,สถานที่ทองเที่ยว,รานอาหาร ฯลฯ (ระบุชื่อ ชื่อเจาของ,  ผู

จัดการ,ผูดูแล แจงที่อยู,เบอรโทร และรายละเอียดอื่นๆ ที่มี) 

15.1……………………………………………………………………………………………………………………… 

15.2……………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม 

       16.1 บุคคลที่มีหมายจับ……………………………………………………………………………………………. 

       16.2 บุคคลที่อยูระหวางรับโทษ……………………………………………………………………………………. 

       16.3 บุคคลพนโทษ…………………………………………………………………………………………………. 

17. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 

       16.1 …………………..……………………………………………………………………………………………. 

       16.2 ……………………………..…………………………………………………………………………………. 

       16.3 ………………..………………………………………………………………………………………………. 

18. ชื่อบุคคลที่เคยเกี่ยวของกับยาเสพติด แตไดรับการบําบัดรักษาแลว ปจจุบันเลิกเกี่ยวของแลว 

       16.1 ………………..……………………………………………………………………………………………… 

       16.2 …………………………..…………………………………………………………………………………… 

       16.3 ………………..……………………………………………………………………………………………… 

19.สถานที่ที่คนรายมักใชประกอบอาชญากรรม,สถานที่ผลิตจําหนายหรือม่ัวสุมยาเสพติด การพนันและอื่นๆในหมูบาน 

       ………………………...……………………………………………………………………………………………. 

20. ชื่อบุคคลตางดาวที่เขามาอยูในพื้นที่(อยูกับผูใด) 

       20.1 …………………..……………………………………………………………………………………………. 

       20.2 ………………………..………………………………………………………………………………………. 

21. สถานที่ ชุมนุม/ประชุม  ของหมูบาน/ชุมชน 

       ……………………..………………………………………………………………………………………………. 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………. ผูจัดทํา 

                    (………………………………) 

ตําแหนง……………………………………………….. 

                 ……………/………………/…………….. 

        ตรวจแลวถูกตอง(หน.สภ.) 

      

(ลงชื่อ)…………………………………………….. 

               (…………………………………) 

                      (ตําแหนง)……….……………………………………………… 

 ……………/…….………./…………….. 



บทที่ 5 
เทคนิคการสืบสวน 

 
1.   งานสืบสวน 
 1.1  กอนที่จะเขามาเปนนักสืบในหนวยงานสืบสวนนัน้ ควรเขาใจถึงการจัดระบบงานสืบสวนกอน 

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องดวยถาเรารูงานของเราเองหรือรูหนาที่ในงานของเราแลว

เราจะปฏิบัติงานไดตามรูปแบบที่เหมาะสม สอดคลองตองกนัในทีมงานเพือ่บรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานทีว่างไว 

 1.2  หนวยงานที่จะเขาไปหาขาวสารและกลั่นกรองในระดับแรกเพื่อพสูิจนผลในการกระทาํผิดของ

อาชญากรรมตาง ๆ อาจจะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึง่จะตองระมัดระวังเปนอยางมาก อาจ

กลาวไดวาหนวยงานสืบสวน หรือชุดสืบสวนนั้นเปนหนวยแรกที่ตองสรางความกระจางและบริการในระดับ

แรกกอน และอาจจะตองปฏิบัติตอเนื่องจนจะเสร็จภารกิจหรือดําเนินการจับกุมหรือช้ีใหเหน็ชัดไดวามีใคร

ทําผิดที่ไหน อยางไร เมื่อใด และผิดอะไร ประมวลเปนเรื่องเปนราวเพื่อใหผูบงัคับบัญชาและหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบในขอเท็จจริง 

 1.3  แมอาจจะยากหรือลําบาก แตทีมงานสืบสวนควรตระหนักในภารกิจหนาทีท่ีต่องปฏิบัติอาจ

ไมไดรับคําชมเชยใด ๆ แตควรภูมิใจที่ไดตอบสนองในการปฏิบัติเพื่อใหประชาชนมีความสุข ซึ่งมีคายิ่ง

สําหรับอาชพีตํารวจ เพราะงานสืบสวนมกัจะเปนความลับ ตํารวจสืบสวนยึดมั่นในอุดมการณไวก็จะทาํให

เกิดพลังมากยิง่ขึ้น  

 การจัดองคกรภายในหนวยงานสืบสวนจงึมีความจาํเปนที่ผูบริหารงานสืบสวนจะตองวาง

ระบบงานและจัดองคกรแบงภารกิจอํานาจหนาที่ไวใหชัดเจน ซึง่ควรกาํหนดไวดงันี ้

 
 

งานสืบสวน 
 

 

 

 

 

 งานธุรการ 

สืบสวน 

งาน 

หาขาวสาร  

 

งาน 

ปฏิบัติการ 

งานการวางแผน 

และประเมิน

สถานการณ 

งานวิเคราะห 

และ

ประเมินผล 
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2.  งานธุรการสืบสวน 
 2.1  ควรจะจดังานธุรการงานสืบสวนเปนแผนกตาง ๆ คือ 

  2.1.1  งานรับสงและการเสนอหนังสือของานสืบสวน 

  2.1.2  การรางโตตอบและการรายงานของงานสืบสวน 

  2.1.3  การจัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เกีย่วของ โดยจัดทําแฟมขอมูลตาง ๆ  

 2.2  จากการหาขาวสารจากชุดหาขาวสารควรจะหาขอมูลงานสืบสวนที่สําคัญ ๆ เชน 

  2.2.1  คนรายเคยกระทาํผิดในพืน้ที่คนรายที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่แตเคยกระทาํผดิใน 

พื้นที่อ่ืนและคนรายที่ปฏิบัติการคาบเกีย่วพื้นที่รับผิดชอบ 

  2.2.2  บุคคลพนโทษ 

  2.2.3  บุคคลที่มีแนวโนมจะกระทาํความผิดหรือสงสัยวาไดกระทําความผิด แตยังไมมี 

หลักฐานเพียงพอ 

2.2.4  แผนประทุษกรรม 

 2.2.5  สภาพพื้นที ่

 2.2.6  แหลงขาว 

 2.2.7  บุคคลสําคัญในพืน้ที ่

 2.2.8  หมายจบัที่ออกโดยสถานีตาํรวจในพื้นที่รับผิดชอบและสถานทีอ่ื่นรวมทั้งหนวยงาน 

ที่เกีย่วของ เชน หมายจับจากศาล  

2.2.9  แนวโนมและวิธีการสบืสวนที่เคยปฏิบัติ รวมตลอดทั้งผลและปญหา อุปสรรค 

 ขอขัดของ 

2.2.10 บัญชทีรัพยที่ถกูประทุษรายและยังไมไดคืน พรอมตําหนิรูปพรรณ 

2.2.11 คดีคางเกาที่จับตัวคนรายไมไดและยังไมหมดอายุความ 

2.3 งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของกับการสืบสวน ไดแก  

2.3.1  การเกบ็รักษาและทาํลายเอกสารของงานสืบสวน 

2.3.2  การเบกิจายเก็บรักษาจําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัต ิ

2.3.3  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสืบสวน และที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
 

3.  งานการหาขาวสาร 
3.1  การหาขาวสารและการรวบรวมขอเทจ็จริงและหาหลักฐานเพื่อประโยชนในการรักษาความ 

สงบเรียบรอยของประชาชนจับ ไดแก การปองกนัเหตุราย เหตุรุนแรง การกระทําผิดตาง ๆ ทั้งจาก

แหลงขาวทัว่ไปและจากแหลงขาวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการนี ้ เปนการหาขาวหรือการสืบสวนกอนหรือหลังเกิด

เหตุการณที่มกีารกระทําผิดเกิดขึ้น โดยดําเนินการดังนี้  
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3.1.1  ทําการสืบสวนดวยตนเองในกรณีจาํเปนหรือเหน็สมควรในขอมลูขาวสารนั้น ๆ  

และเก็บรวบรวมไว 

3.1.2  หาสายลับ (ทีท่ั่ว ๆ ไปเรียกวา “สาย” ) มาชวยดาํเนนิการสืบสวนหาขาวสาร (จะ 

อธิบายในเรื่องการแสวงหาขาวแนวรวม เพื่อการปฏิบัตหินาที่ของตํารวจใหบรรลุสําเร็จมากยิง่ขึ้น) 

3.1.3  การหาขาวสาร ตาํรวจแตละนายจะมีความสามารถไมเทาเทียมกัน ดังนั้นเมือ่ 

ทราบขอมูลขาวสารในสวนใดสวนหนึง่ที่เกี่ยวเนื่องกันควรแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ 

รวมกันเพื่อจะไดทราบขอเทจ็จริงไดอยางถูกตองยิง่ขึ้น 

3.1.4  การสืบสวนหาขาวสารหลังจากเกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดการกระทําผิดในเขตพื้นที ่

ตนเองนั้น ตองเริ่มดําเนินการสืบสวนทนัทีในที่เกิดเหตุและสภาพแวดลอมใกลเคยีง ไมตองมกีารสั่งการ 

ควรทําตามหนาที่เลยเพื่อหาขาวสารไดอยางรวดเร็ว ทนัเวลาในการติดตามคนราย 

  3.1.5  จัดทําบันทกึการหาขาวสารในแตละครั้งดวย 

  3.1.6  กรณีมีแหลงขาวหรือสายลับแจงขอมูลขาวสาร ควรใหความคุมครองและปกปด 

ดูแลใหเครงครัด 

  3.1.7  การหาขาวสารอาจตองมีการปรับใชเทคโนโลยีสมัยใหมดวย เชน ใชกลอง V.D.O. 

เก็บภาพความเคลื่อนไหวหรือคนรายเพื่อใหพยานดู การใชคอมพวิเตอรสเก็ตซภาพคนรายหรือเก็บขอมูล

ขาวสารไว 

 3.2  ขาวสารที่ไดมาตองระลึกถงึวาตองมีพยานหลักฐาน ที่จะนําทางไปสูการเปนคดี หรือถงึขั้น

ดําเนนิการจับกุมคนรายได ดังนัน้จึงตองศึกษาขอมูลขาวสาร โดยมีพยานหลักฐานตาง ๆ คือ 

  3.2.1  จากพยานบุคคล 

  3.2.2  จากพยานวัตถุตาง ๆ  

  3.2.3  จากพยานแวดลอม หรือเหตุการณตาง ๆ นาํมาผนวกเปนขอมูลขาวสารดวย 

 เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานไดแจงชัดวาเปนเชนไร ก็เกบ็เปนขอมูลขาวสารเพื่อดําเนินการไปตาม

หนาทีห่รือรายงานผูบังคับบัญชาดําเนินการตอไป 

 
4.  งานปฏิบติัการ 
 เปนการรวมมอืของชุดสืบสวนและตํารวจชุดอื่น ๆ ในพื้นที่ กรณีเขาปฏิบัติการแจงเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการดําเนนิการ จะเปนการตรวจคน จบักุมตาง ๆ ทีส่ามารถนํามาซึ่งขอมูลขาวสาร หรือ

คนรายที่กระทาํผิดตาง ๆ โดยตอเนื่อง มาจากการวางแผนและประเมินสถานการณมาแลวและนํามา

ปฏิบตัิการเพือ่ใหบังเกิดผลสําเร็จในภารกจิหรือคดีตาง ๆ ได เพราะขอมูลขาวสารนั้น ชุดสืบสวนจะหา

ขอมูลดําเนนิการ จึงตองเขารวมปฏิบัติการเพื่อใหเกิดสมัฤทธิ์ผลไดเปนอยางด ี



-55- 

 
5.  การวางแผนและการประเมินสถานการณ 
 การปฏิบัติงานที่ดีและไดผลสําเร็จนัน้ควรจะตองมีการวางแผนและการประเมินสถานการณที่จะ

ปฏิบัติงานในแตละขาวสารหรือแตละกรณี เพราะการวางแผนและประเมินสถานการณกอนนัน้หากการ

วางแผนและประเมินสถานการณดีแลว จะมีความสําเรจ็ไปแลวครึ่งหนึ่งและไมผิดพลาด ไมสูญเสียเรื่องที่

ไมนาจะเกิดขึน้ หรือหากสญูเสียก็นอยทีสุ่ด ซึ่งตองกําหนดการปฏิบัติในการวางแผนนัน้ ๆ ใหสุขุมรอบคอบ 

ความสาํคัญของการวางแผนและการประเมินสถานการณเพื่อจะปฏิบตัิภารกิจใดภารกิจหนึง่นั้นจงึมี

ความสาํคัญยิง่ 

 ดังนัน้งานการวางแผนและการประเมินสถานการณที่ควรดําเนินการนัน้เริ่มต้ังแตการจัดทําสถิติ

ขอมูลขาวสารและผลการศึกษาวิเคราะหขาวสารที่ไดมาใชในการวางแผนการสืบสวนเพื่อประเมิน

สถานการณในการปฏิบัติโดยการสืบสวนหาขาวตองสอดคลองกับการปฏิบัติการของงานอืน่ ๆ ทั้งในสถานี

หรือหนวยงานที่เกีย่วของ ซึ่งตองประสานงานดังนี ้

  1)  แผนการสืบสวนที่กาํหนดตองใหสัมพนัธสอดคลองกับการปฏิบัตกิารของงานอืน่ ๆ ทั้ง

ในสถานีตํารวจ ตนเอง และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

  2)  ถาการปฏบิัติของงานอืน่ ๆ ในสถานตีํารวจ หรือหนวยงานที่เกีย่วของเปนปญหา 

อุปสรรคตอการสืบสวนแลว ใหประสานดวยตนเอง หรือรายงานใหผูบงัคับบัญชาทราบตามลาํดับช้ัน และ

ติดตามขาวสารโดยตลอดดวยจะไดไมขาดชวงและทันเหตุการณอยูเสมอ 

 
6.  งานวิเคราะหและประเมินผล 
 ในสวนนี้เมื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ หรือดําเนินการติดตามคดีใด ๆ เสร็จส้ินก็ควรมีการวิเคราะหผล

การปฏิบัติงาน ขอผิดพลาด พรอมทั้งประเมินผลวา การปฏิบัติที่ผานมาเปนเชนไร บกพรองหรือตองแกไข

กันอยางไร หากมีการผิดพลาดก็จะตองศึกษาวเิคราะหหาทางแกไข เพื่อมิใหเกิดการผิดพลาดและสูญเสีย

อีก  คร้ังตอไปจะวางแผนและดําเนนิการใหรัดกุมแนนอนมากขึ้น 

 ซึ่งในงานวิเคราะหผลการปฏิบัติงานที่ผานมาในแตละกรณี จะไมคอยมีทีมงานสืบสวนหรือชุด

สืบสวนสนใจเทาใดนกั สวนใหญจะปฏิบัติภารกิจเสร็จแลวก็จะเสร็จกนั ถือวาเสร็จส้ินแลวแตในกรณีตาง ๆ 

ที่ทาํนัน้ ๆ จะมีกลยทุธกลวธิีที่แตกตางกนั เพราะเปนการสรางสมประสบการณ เพื่อจะไดงานทีม่ีคุณภาพ

ในอนาคตตอไปจึงตอกลับมาวิเคราะหผลงานและประเมินผลการปฏิบัติดวยจะดียิง่ขึ้น 

 
7.  การแสวงหาแนวรวมเพื่อการหาขาวสาร 
 7.1  การหาแนวรวมโดยสายลับจะม ี2 ลักษณะ คือ 
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  7.1.2  ใชตํารวจเปนสายลับเอง 

  7.1.3  ใชประชาชนทั่ว ๆ ไปเขามาเปนสายลับ 

 การดําเนินการสืบสวนแตละกรณี บางครั้งถาไมยุงยากก็ปฏิบัตไิดเลย แตบางครั้งยุงยาก

จําเปนตองใชสายลับหรือสาย เขาไปหาขาวสารหรือปฏิบัติงานรวมกับตํารวจ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลเปน

อยางด ีและเกดิผลสําเร็จยิ่งขึ้น 

 7.2  การแสวงหาความรวมมือจากประชาชนทัว่ไปเพื่อมาเปนสายลับหรือเปนผูใหขาวสารนั้น ซึง่

การหาแนวรวมดังกลาวนี้ ตํารวจจะตองสรางความศรัทธา ความซือ่สัตยและปกปองคุมครองสายลับได

โดยใหขวัญกาํลังใจและอืน่ ๆ ใหเห็นเปนรูปธรรม ดังนัน้ตํารวจที่หาสายลับไดตองมคีุณสมบัติดังนี ้

 7.2.1  สรางความสัมพนัธใหเกิดความศรทัธาในตํารวจกับประชาชนในพืน้ทีโ่ดยใกลชิด  

เพื่อประโยชนในการหาขาว 

7.2.2  ปกปดและใหความคุมครองแกประชาชนที่ใหขาวสารอยางเครงครัด 

 7.3  เมื่อกาํหนดตัวสายลบัหรือมีสายในการปฏิบัติงานแลว ตองระลึกและตระหนักถงึการปฏิบัติ

ภารกิจและควรเฉลียวใจบางวา (ในกรณีทีส่ายมิใชตํารวจ)  

  7.3.1  สายนั้นเชื่อถือไดมากเพียงใด 

  7.3.2  อยาไวใจมากนัก เพราะสายลับมิใชตํารวจ ควรกาํหนดงานในหนาที่เปนอยาง ๆ  

ไป และไมใหลวงรูความลับในหนวยสืบสวนมากนัก (แตอยาทาํใหสายลับรูวาเราไมไวใจเพราะจะทําใหได

งานไมเต็มที่) 

7.3.3  ตองเขาใจสภาพความเปนจริง สายลับแตละคนจะทาํงานไดผลไมเทากัน เพราะ 

อยูที่ตัวบุคคล ฉะนั้นอยาทอแท พยายามหาสายลับทีท่ํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป เพื่อใหบรรลุ

ภารกิจใหได 

 สายลับนั้น หากเปนตํารวจเปนสายเองในการปฏิบัติจะดีกวาคนนอกเพราะรูรายงานตาง ๆ ดีกวา 

แตขอเสียคือ ลักษณะตํารวจสวนใหญจะถูกสอนมาอยูในระเบียบวินยัจึงเปนที่สังเกต หรือแสดงอาการของ

การเปนตาํรวจจนคนทั่วไปทราบ เมื่อไมแตงเครื่องแบบก็ตาม ฉะนัน้ถาตาํรวจที่เปนสายลับจึงตองอําพราง

ตัวใหดี แนใจวาเปนธรรมชาติจะไดไมผิดพลาดภายหลัง เพราะจากเหตุการณทีผ่าน ๆ มามตีํารวจเปน

สายลับเองถูกจับไดและถูกฆาตัวตาย หรือถูกทาํรายมาแลว 
 

8.  การเฝาจดุสะกดรอย  
 ไดนําคําบรรยายของ พล.ต.ต.สงา ดวงอมัพร กบัพวกไดรวบรวมหนงัสือคําบรรยายการสืบสวน

สอบสวน  ขออนุญาตนํามาศึกษา เพื่อจะไดนาํวิธกีารปฏิบตัิจากคําบรรยายดังกลาวไปปรับใชในการ

ปฏิบัติใหไดผล โดยขอนาํรายละเอียดวิธีการสืบสวนสะกดรอย ซึ่งไดแนะนาํการปฏิบัติการสืบสวนใน

รูปแบบตาง ๆ โดยละเอียด การเฝาตรวจม ี3 วิธี คือ 
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 8.1 การเฝาตรวจชนิดเคลื่อนที่ ( Moying Surveillance ) ไดแกการเดินสะกดรอย Foot 

Surveillance และการใชยานพาหนะ ( Vehicle Surveillance ) 

        8.1.1  การเฝาตรวจโดยวิธีเดินสะกดรอย( Foot Surveillance ) ยังอาจทาํไดเปน 2 วธิีคอื 

        - วิธทีี่ 1 วธิีที่ 1  วิธ ีเอ.บี.ซี. (A.B.C.Method) ระบบนี้ใชเจาหนาที่ 2 คน หรือมากกวา 

เอ.ติดตามผูถกูสงสัยโดยมี บี. เดินตามขางหลัง เอ. และผูถูกสงสัย ซี.เดินขนาบไปอีกฟากหนึง่ของถนน 

เมื่อผูถูกสงสัยเลี้ยวที่มุมถนน บี.จะเดินอยูในตําแหนงเดิมของ เอ. ระหวางนัน้ เอ.จะขามถนนไปเดินอยูใน

ตําแหนงของ ซี. แลว ซี.จะรุกไปขางหนาในตําแหนงของ บี. ระบบนี้เปนประโยชนในขอที่วา ผูสะกดรอย

ติดตามจะไมซ้ําหนากัน และไมตองไปเดินเลี้ยวที่มมุถนนกับผูถูกสงสัย ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                           B. 
                                                                  A. 
                                                   
                                                   
 
                                                                                       C. 

เอ.  ติดตามผูถูกสงสยั โดยมี บี. เดินตามหลัง เอ.  ซ ีเดินขนาบขางไปอีกฟากหนึ่งของถนน 

 

 
                                                                                  
                                                                          B. 
                                                                                         
                                                            C. 
 
             
 
             A.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อผูถูกสงสัยเลี้ยวที่มุมถนน ซ.ี จะเดินอยูในตําแหนงเดิมของ เอ. ระหวางนั้น เอ. จะเดินขามถนนไปเดิน

อยูในตําแหนงของ ซี.  ซ.ีจะรุดไปขางหนา 
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   -  วิธีที ่ 2  วธิีกบกระโดด (Leap frog) ระบบนี้ใชกับผูถูกสงสยัมีความไหวตัวด ี

เปนคนขี้ระแวงและมีความระแวดระวังอยูเสมอ มกีารใชระบบเดินสะกดรอยตามแบบ เอ.บ.ีซี. ดังกลาว

แลว แตจะหยุดสะกดรอยทันทีในกรณีทีผู่ถูกสงสยัเดินเลี้ยวหรือหยุดเดิน การเฝาเฝาตรวจจะกระทําอกีใน

วันรุงขึน้ ณ จุดและเวลาทีห่ยุดเดินครัง้สุดทาย สวนดีของระบบนี้อยูที่วาทานไมทําใหผูถกูสงสัยตกใจ

เพราะตองยนือยูกับเขานาน ๆ วิธนีี้กนิเวลานานมากและจะเกิดผลดีตอเมื่อผูถูกสงสัยมีความเคลื่อนไหว 

ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ทกุวัน 

 8.2   การเฝาตรวจแบบใชยานพาหนะ  (Vehicle Surveillance)  อาจนาํวิธกีารบางอยางที่ใช

ในการเฝาตรวจแบบสะกดรอย มาใชกับการเฝาตรวจแบบใชยานพาหนะดังภาพ 1, 2, 3, 4 และ 5 
  

ภาพที่ 1 
 

    ติดตามผูตองสงสัยในระยะหาง ๆ แตอยาใหคลาดสายตา รถติดตามรถ  

    และรถติดตามรถ  ในระยะหางพอสมควร โดยไมใหหยุดเชนเดียวกนั 

 

 

 

 

      C.       A.        B. 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 
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เมื่อรถเปาหมายเลี้ยวไปในทางแยก เพราะอาจรูตัวหรือสงสัยวาถกูติดตาม ใหรถ A. ขับผานเลยไป 

ใหเปนหนาที่ของรถ  B. และ  C.  ติดตามตอไปและปฏิบัติเชนนี้อีก  เมือ่รถเปาหมายเลี้ยวหรือจอด 
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ภาพที่ 3  

 เมื่อรถ A. แลนตรงไปแลว ใหรีบหาทางกลับรถมาอยูในตําแหนงติดตามรถ C.  ตอไป 
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ภาพที่ 4  

 

ในโอกาสที่มทีางคูขนาน รถ B. และ  C. อาจขับอยูในทางขนานอีกสายหนึ่งจะเปนการดี 
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ภาพที่ 5 

 
  
 A. 

 
  
 C. 

 
  
 B. 

A. C. B.        

เมื่อรถเปาหมายเลี้ยวไป หรือเมื่อรถ A. 

จําเปนตองเปลี่ยนตําแหนงใหรถ B.  

ติดตามตอไป หรือทําหนาทีแ่ทน ใหรถ A. 

รีบแจงใหรถ  B. ทราบ (โดย ว.) 

หามรถ A. เลี้ยวตาม ในขณะเดียวกนั 

ใหรีบหาทางกลับรถมาตอทายรถ C. 

เพื่อเปนคนัสํารองตอไป 
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8.3 การเฝาตรวจชนิดประจําที่ (Stationary Surveillance) ซึ่งไดแก การเฝาตรวจเคหะสถาน  

อาคารพาณิชย สถานที่ตาง ๆ ฯลฯ การเฝาตรวจลักษณะนี้อาจทําการขยายวิธีการสืบสวนในรูปแบบการ

สังเกตการณ (observation post) ที่สังเกตการณ ควรจะเปนที่ชวยใหเห็นสถานที ่หรือยานพาหนะไดอยาง

ชัดเจนและควรเปนที ่ๆ เขาออกไดโดยไมมีคนเหน็ นอกจากจะใชสถานที่เปนที่สังเกตการณแลว อาจจะใช

รถบรรทุกดัดแปลงใหเปนที่สังเกตการณ การใชรถบรรทุกหรือรถอยางอื่นดัดแปลงเปนที่สังเกตการณจะทํา

ใหการเฝาตรวจไดเขาไปใกลสถานทีท่ี่ตองสงสัยไดเปนอยางด ี

เจาหนาที่ประจําที่สังเกตการณ ควรมีเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานดงันี ้

 8.3.1  วิทยุรับ-สง ซึ่งสามารถรับสงระหวางสํานักงานและที่สังเกตการณไดเปนอยางดี 

  8.3.2  กลองสองทางไกลที่สามารถสองใหไดภาพชัดเจนถึงความเคลื่อนไหวของบุคคล  

ตลอดทั้งตําหนิรูปพรรณของบุคคลที่อยูในสถานที่ตองสงสัย 

  8.3.3  กลองถายรูป และกลองถายรูปเคลื่อนไหวได ควรใชเล็นซถายไกล เพื่อบันทึกภาพ 

สถานที่บุคคลตองสงสัย 

  8.3.4  เครื่องบันทกึเสียง หรืออาจใชกลองหรือโทรศัพทมือถือถายภาพหรือบันทึกภาพไว  

เพื่อใชประกอบรายละเอียดอันเปนสาระสาํคัญที่เกีย่วกบัการพิสูจนตวับุคคลและสิ่งของ เพื่อเปนหลักฐาน 

  8.3.5  สมุดบนัทกึ จะตองมไีวเพื่อบันทึกเหตุการณประจําวนัที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 

หนาที ่

 8.4  การเฝาตรวจชนิดใชเครื่องอีเล็คโทรนิคส ( Electronic Surveillance) เปนวิธกีารสืบสวน

ที่ใชวทิยาการสมัยใหม เชน ใชเครื่องลอบฟง(Eavesdropping devices) เครื่องดักฟง(Conceal 

Microphone) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทนัสมยั 

  
9.    การสืบสวนในลกัษณะสายลับ (Undercover) 
 9.1  การสืบสวนในลักษณะสายลับ คือ กรรมวิธีทางการสืบสวนวธิีหนึ่ง ซึง่ใชวธิีปลอมแปลงและ

อางขอแกตัวกลบเกลื่อนตาง ๆ เพื่อทําใหผูตองสงสยัวาเปนอาชญากรไววางใจ ทัง้นี้เพื่อวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

  9.1.1  เพื่อจะทราบวากาํลังมีการวางแผนเพื่อประกอบอาชญากรรม หรือมีการประกอบ 

อาชญากรรมนั้นแลวหรือไม 

  9.1.2  เพื่อใหทราบผูเกีย่วของทัง้หมด 

  9.1.3  เพื่อหาพยานหลักฐานแสดงตอศาล 

  9.1.4  เพื่อคนหาของผิดกฎหมายหรือทรัพยสินทีถู่กขโมย 
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  9.1.5  เพื่อกาํหนดเวลาที่เหมาะสม สําหรบัเขาจูโจมสถานที่ที่ตวัการชอบมามั่วสมุ หรือ 

เพื่อเขาจับกุมตัวการสําคัญ 

 9.2  ในการสบืสวนวิธนีี้ผูปฏิบัติดําเนินการตาง ๆ อันเปนการปลอมแปลงและอางขอแกตัวดังนี ้

  9.2.1  ละทิง้หลักฐานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับทางราชการ    เชน   เครื่องหมายที่เปนแผน 

เหรียญ แหนบ เข็ม หรือกระดมุประดับเครื่องแบบ ตลอดจนเกบ็บัตรประจําตัวที่บอกถึงตาํแหนงหรือ

อํานาจหนาที่เสีย 

  9.2.2  ไมพกบรรดาบัตร จดหมาย สมุดบันทกึ และส่ิงอื่น ๆ ที่อาจทาํใหเกิดความสงสัยวา

มีสวนเกี่ยวของกับทางราชการ หรือที่สามารถสืบสวนยอนไปยังแหลงที่มาของสิ่งเหลานัน้ได นอกจากวาสิ่ง

เหลานั้นจะตรงกับเร่ืองราวภมูิหลังที่สรางขึน้ 

  9.2.3  แสรงทาํเปนผูมีอุปนสัิยตรงกันกับผูตองสงสัยและทองถิ่นที่สมมุติข้ึน 

  9.2.4  เร่ืองราวทีน่ํามาอางเปนฉากบังหนา เลือกมุงที่อยูหางไกลที่ทานรูจักดีเปนถิ่นเดิม 

ของทา หากทาํไดควรเปนเมอืงที่ผูตองสงสยัไมทราบ ไมเคยไดยินชื่อ พยายามคัดเลือกขาวที่ปราศจากมูล

ความจริงที่ผูตองสงสัยไมสามารถพิสูจนไดวาจริงหรือไมทันท ี

  บุคคลที่สําคญั ๆ ที่อางเปนฉากบังหนา ควรใชบุคคลที่นัดกนัไวจนสามารถกลาวยืนยัน

เร่ืองราวดังกลาวได เผื่อวาในกรณีผูตองสงสัยจะสืบสวนเรื่องราวภายหลัง 

9.2.5  การแตงกายตองเหมาะสมกับอุปนสัิยที่เลือก และตองกลมกลนืกับทองถิน่ของ 

ผูตองสงสัย ตองตรงกับเร่ืองราวที่เปนฉากบังหนา ระวังเรื่องคุณภาพ ราคา ยุคสมัย ความเหมาะสมและ

ความสะอาด อีกทั้งตองลบเครื่องหมายที่รานซักรีดทาํขึ้น หรือทาํใหสอดคลองกบัช่ือ ตําบล ที่อยู และ

รายละเอียดตาง ๆ ตองสอดคลองกับทีก่ําหนดขึ้น 

  9.2.6  ครองชพี ควรระบุอาชีพหนึ่งอาชพีใดตามที่เลือกรวมไวในเรื่องราวภูมิหลงั หาก 

เลือกอาชพีที่ตองใชเครื่องมือประกอบการ ก็ใหจัดหาเครือ่งมือ หีบเกบ็เครื่องมือ ฯลฯ ที่มีสภาพเกา ๆ ให

กลมกลนืกับสถานการณที่สรางขึ้นมา อยาเลือกอาชีพหรือการคาที่ตนไมรูจักมักคุนกับวิธีการ หรือศัพท

เฉพาะของอาชีพนัน้ก็ตองศึกษาใหดี 

  9.2.7  เอกสารแนะนําตวัตาง ๆ พกบัตรประจําตัวปลอม จดหมายทีท่ําขึ้นโดยใชชื่อและ 

ตําบลที่อยูตามเรื่องราวภูมหิลังที่สรางขึ้นมา 

 9.3  ในการสบืสวนวิธนีี้ นอกจากผูสืบสวนจะตองปลอมแปลงและอางขอแกตัวดงัทีก่ลาวมาแลว

นั้น ยงัไมเปนการเพียงพอที่จะทําใหการสืบสวนไดผลดี ผูสืบสวนซึ่งทาํหนาที่เปนสายลบัยังจาํเปนตอง

ปฏิบัติตามหลกัเกณฑในสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

  9.3.1  เกี่ยวกบัตัวผูตองสงสัย  ผูเปนสายลับจะตองศกึษาใหรูประวตัิและพื้นเพของเขา 

วาเขาทําอะไรบางในอดีต ปจจุบัน และศกึษาถงึอาชญากรรมที่กาํลังถกูสงสัยในปจจุบัน 
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  9.3.2  เกี่ยวกบัยานหรือตําบล     ผูเปนสายลับจะตองศึกษาใหรูวาเปนยานธุรกิจ  ยาน 

พํานักอาศยั ประเภทกิจกรรมตาง ๆ ในยานนัน้ ๆ ประเภทบุคคลที่พาํนกัอาศัย ประเภทเครื่องแตงกาย 

ความประพฤติ ภาษาพูดและอาชีพทีพ่บเห็นกันอยูทัว่ไปในยานนั้น ๆ  

9.3.3  เกีย่วกบัตัวของสายลับ จะตองไมแสดงตนโออวด หรืออางตนวาเปนคนสาํคญั 

เพราะอาจทาํใหทานตองตกอยูในฐานะที่พิสูจนใหเหน็จริงไมได หากมีการพิสูจนทีหลงั อยาใชเงินมากกวา

ปกติวิสัยของสถานการณทีท่านแสดงอยู ไมเขารวมประกอบอาชญากรรมหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ โดย

ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของไมทราบ หรือไมไดรับอนุญาตใหกระทําเชนนัน้  

อยายอมจาํนวนตอหลกัฐานเปนอนัขาด พยายามหลกีเลี่ยงไมไปยังสถานทีท่ี่อาจมผูีรูจัก  

พยายามหลกีเลี่ยงไมพบบุคคลที่ทานรูจัก หรือรูจักทาน ไมควรเขาจูโจมผูตองสงสยักอนไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชา เวนไวแตวาตกอยูในสถานการณซึง่ไมสามารถจะติดตอกับผูบังคับบัญชาไดทันทวงท ี และ

เห็นวาจาํเปนตองปฏิบัติการดังกลาวโดยทันที ในกรณสีายลบัถูกตํารวจจบัควรไดรับคําแนะนาํจาก

ผูบังคับบัญชากอนเปดเผยความจรงิ สายลับควรกําหนดวิธีการติดตอส่ือสารกับศูนยบัญชาการ ตลอดตน

เจาหนาที่ผูรวมงานตาง ๆ ไวลวงหนาใหเปนที่เรียบรอย   

 
10.  การใชเครื่องมือเทคโนโลยีในงานสืบสวน 
 ปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว การปฏิบัติงานของฝายสืบสวนนอกจากใชความสามารถ

เฉพาะตัวบุคคล อาศัยความรูความสามรถประสบการณ การเรียนรูจากการปฏิบัตงิานแลว มีความจําเปน

ที่จะตองใชเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีมาสนับสนนุมากขึ้น จึงจะทําใหการสืบสวนมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะขอกลาวเฉพาะในสวนที่สําคัญ ๆ มีดังตอไปนี ้

การใชเครื่องมือทางเทคโนโลยชีวยในการสืบสวน แยกพิจารณาไดดังนี้ 

 10.1  เครื่องดกัฟงโทรศัพท เปนการกระทาํที่ผิดกฎหมาย แตนักสืบกอ็าจขออนุญาตศาลดักฟงได  

เชน กฎหมายยาเสพติด ตํารวจและเจาหนาที่ ป.ป.ส. สามารถยืน่คํารองตอศาลขอดักฟงได การดักฟง

โทรศัพทมือถอื เครื่องมือราคาแพงมาก การดักฟงจะฟงไดในขีดจํากัด ยากกวาการแทปหรือโยงจากตูพกั

สายของโทรศัพทบานหรือโทรศัพทสาธารณะ 

 10.2  เครื่องตรวจสารเสพตดิ ตรวจวัตถุระเบิด ปจจุบันมีเครื่องมือตรวจทางวิทยาศาสตร สามารถ

หาสารเสพติดจากตัวบุคคล หรือจากวตัถุส่ิงของโดยงาย เพียงใชกระดาษที่มนี้ํายาเคมีไปเช็ดบริเวณ

ส่ิงของหรือตัวบุคคลและนําเขาเครื่องตรวจก็สามารถบอกไดวา “บุคคลหรือสิ่งของนั้นมีสารเสพติดติด

อยูหรือไม” หากมีจะเปนชนิดใด หรือหากเปนวัตถุระเบิดก็อาจบอกไดวาเปนยาเสพติดชนิดใด หรือวัตถุ

ระเบิดใด เปนตน เทคโนโลยีดังกลาวสามารถชวยเหลือตํารวจในการตรวจสอบตัวบุคคลหรือส่ิงของไดงาย 
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 10.3 กลอง CCTV. ปจจุบันมีสวนสาํคัญ อาจติดไวในสถานที่สําคญั รานทอง ธนาคาร เสนทาง

การหลบหน ี ฯลฯ ซึ่งสามารถใชเก็บความเคลื่อนไหวของผูกระทําผิด เมือ่บันทกึไวก็ยงันํามาเปน

พยานหลักฐานกับการดําเนนิคดีกับผูกระทําผิดได 

 10.4  กลองถายภาพในเวลากลางคืน จะเปนประโยชนตอการบันทึกภาพความเคลือ่นไหวของ 

กลุมคนรายทีจ่ะกระทาํผิด สามารถจับกมุไดไมยากนกั 

 10.5  กลองถาย DVD. ,VCD. ปจจุบันกลองถายภาพเคลื่อนไหว ไมวาจะเปน  DVD. ,VCD. ราคา

ถูกลงมาก นักสืบจะตองมีกลองถายภาพไวบนัทึกเหตุการณ ถายที่เกิดเหต ุ บันทกึปากคําผูตองหา 

ผูเสียหาย และสามารถนาํไปเปนพยานหลักฐานไดดวย ประการสําคญัปจจุบันโทรศัพทมือถือที่มี

คุณภาพสูงก็สามารถถายภาพได 

 10.6 เครื่องถายภาพขนาดเล็ก บางชนิดทาํเปนปากกา เข็มกลัดเนกไท ทําเปนสิ่งของที่พรางได

งาย เครื่องถายประเภทนีป้จจุบันสามารถเก็บไดทั้งภาพนิ่ง และภาพถายตัดตอเคลื่อนไหว ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการดําเนนิคดีไดแนนแฟนยิง่ขึ้น 

 

 บทสรุป   นอกจากตวับุคคลที่ทําหนาที่เปนผูสืบสวนที่จะตองมคีุณสมบัติดังที่ไดกลาวมาแลว   

ในสถานการณปจจุบัน นติิวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช มีความจําเปน

อยางยิ่ง ทีน่กัสืบจะตองพจิารณานาํมาใชเปนเครื่องมอืในการสืบสวนใหเกิดประโยชนสูงสุด การจะอาศัย

วิธีการสืบสวนโดยตัวบุคคลอยางเดยีวจะไมไดผลเทากับการนาํนิตวิิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชควบคู

กันไป 

 ในภาวะปจจุบันศาลจะรับฟงพยานหลักฐานที่เกิดจากการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรมากกวา

การรับฟงพยานบุคคลเบิกความเพียงฝายเดียว ดังนัน้การจะนํามาเปนเครื่องมือในการสืบสวน จึงอยูที่

ความสนใจ ความเขาใจ รอบรู และสามารถวิเคราะหเครื่องมือนั้น ๆ และการนําผลการตรวจทางนิติ

วิทยาศาสตรทุกแขนงมาใชใหบังเกิดประโยชนใหมากทีสุ่ด ในสวนของ “งานสืบสวน” จะมีบทบาทสําคัญที่

จะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่ตรวจพบ เพื่อตรวจพิสูจนเปรียบเทียบทางวทิยาศาสตร เพื่อ

เปนพยานหลกัฐานยนืยนัในการกระทาํผดิของคนราย จนศาลรับฟงและพิพากษาลงโทษ 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

                     หนา 
 บทที่ 1   การสืบสวน         1 

  -  การสืบสวนคืออะไร        1 

  -  ผูมีอํานาจในการสืบสวน และเขตอํานาจในการสืบสวน    1 

  -  หลกัการสืบสวน        2 

  -  ประเภทของการสืบสวน       3 

  -  ข้ันตอนการสืบสวนกอนเกิดเหต ุ      3 

  -  ข้ันตอนการสืบสวนหลังเกดิเหตุ       5 

  -  โครงสรางงานสืบสวน        6 

 

 บทที่ 2  นกัสืบกับคุณสมบัติของนักสืบ      7 

  -  คุณลักษณะและคุณสมบัติของนักสืบ      7 

  -  ความรูพืน้ฐานที่นกัสืบควรรู      12 

  -  การเปนนักสืบที่ดี       15 

  

 บทที่ 3  อาชญากรรมกับงานสบืสวน      18 

  -  ปญหาอาชญากรรมกับการปองกนั     18 

  -  ลักษณะการประกอบอาชญากรรม     18 

  -  วิธปีองกนัอาชญากรรม      20 

  -  ขอแนะนําในการปองกนัอาชญากรรม     22 

  -  การจัดทําขอมูลประกอบการสืบสวนสอบสวน    23 

  -  การใชวิทยาการตํารวจควบคูกับงานสืบสวนสอบสวน   25 

  -  ความสําคญัของการตรวจพิสูจนลายพมิพ DNA     26 

  -  ตําหนิรูปพรรณบุคคล       28 

  -  ตําหนิรูปพรรณวัตถุส่ิงของ      30 

  -  ความสําคญัของการสังเกตจดจําในการสืบสวน    31 

  -  การจดจําตาํหนิรูปพรรณคนราย     32 

 

บทที่ 4  แนวทางการสบืสวนกับพยานหลักฐาน    34 



  -  วิธกีารสืบสวน        34 

  -  การสืบสวนโดยนักสืบ       34 
                     หนา 
 

  -  วิธกีารเฝาจดุและสะกดรอย      35 

  -  การเขาเกลยีว        35 

  -  วิธนีกตอ        36 

  -  วิธีตกเบ็ดหรือลอเหยื่อ       36 

  -  สายลับ        36 

  -  การรวบรวมพยานหลักฐานของฝายสืบสวน    38 

  -  การทําสาํนวนการสืบสวน      42 

  -  ตัวอยางการทําสํานวนการสืบสวนคดียาเสพติด    44 

 

 บทที่ 5  เทคนิคการสืบสวน       52 

  -  งานสืบสวน        52 

  -  งานธุรการสบืสวน       53 

  -  งานหาขาวสาร       53 

  -  งานปฏิบัติการ        54 

  -  งานวางแผนและการประเมินสถานการณ    55 

  -  งานวิเคราะหและประเมนิผล      55 

  -  การแสวงหาแนวรวมเพื่อการหาขาวสาร     55 

  -  การเฝาจุดสะกดรอย       56 

  -  การสืบสวนในลักษณะสายลับ      61 

  -  การใชเครื่องมือเทคโนโลยีในการสืบสวน    63 
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