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คํานํา 

 
  หนังสือ คูมือการบริหารงานการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมของตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  

ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี ๓๘ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การบริหารงานของระดับผูบังคับการ เพ่ือใชเปนกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา บริหารและจัดการ

กับความทาทายในการบริหารงานในสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน เพ่ือประโยชนใน

การสนองนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย และการอํานวยความยุติธรรม 

นอกจากนั้นคูมือฉบับนี้ยังมีประโยชนเพ่ือใชเปนแบบอยางในการบริหารงานดานการสอบสวนคดีวิสามัญ

ฆาตกรรม ซ่ึงเปนคดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ ท่ีประชาชนและผูบังคับบัญชาระดับสูง ใหความสนใจ เพ่ือให

การสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วถูกตองและเปนธรรม สอดคลองกับหลักกฎหมายและคําสั่งสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ซ่ึงมีผลตอตัวชี้วัดและมาตรการในการจับกุม เพ่ือใหไดการทํางานท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได และเปนธรรมกับทุกฝาย สรางความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ใหสอคลองกับวิสัยทัศน

ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีวา เปนตํารวจอยางมืออาชีพเพ่ือความผาสุกของประชาชน 

  คูมือการบริหารงาน ฉบับนี้ กระผม พันตํารวจเอกวิทยา เย็นจิตต ไดศึกษาคนควา จาก

ตํารากฎหมาย ตําราทางวิชาการของผูท่ีมีความรู ความชํานาญและนําประสบการณจากการทํางานดาน

การสอบสวนมารวบรวมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ และกระผมหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเชิงวิชาการฉบับนี้จะ

สามารถนําไปใชประกอบในการทํางานของผูบริหารทุกระดับชั้นของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสามารถใช

เปนคูมือการปฏิบัติงานของระดับผูบริหารหนวย เพ่ือเปนกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา บริหาร 

และจัดการงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยสวนรวม                                                                                   

                                                                                                                           

                                   พันตํารวจเอกวิทยา   เย็นจิตต     ผูเขียน                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    สารบัญ 
 
         หนา 

คํานํา 
สารบัญ 
บทท่ี ๑ บทนํา 

- ความสําคัญของคูมือการบริหารงานสอบสวนคดี 
วิสามัญฆาตกรรม      ๒ 

- วัตถุประสงคของคูมือ      ๓ 
- ขอบขายของคูมือ      ๓ 
- ประโยชนของคูมือ      ๓ 

บทท่ี ๒ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
- บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผบังคับการ   ๔ 
- ลักษณะงานในคดีฆาตกรรม     ๔ 
- ข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน   ๕ 
- ข้ันตอนการปฏิบัติงานของผูบริหารรับผิดชอบ   ๖ 
- นิยามศัพท       ๗ 
- ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ      ๘ 

บทท่ี ๓ การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในข้ันตอนของการบริหาร 
- ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการรับแจงเหตุ         ๑1 
- ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการเรงรัดการจับกุม 

คดีวิสามัญฆาตกรรม และการกํากับการสอบสวนในคดี 
วิสามัญฆาตกรรม        ๑1 

- ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการติดตอประสานงานกับ 
กระบวนการยุติธรรมอ่ืน       ๑๑ 

- ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนพิจารณาทําความเห็นทางคดี    ๑2 
- ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนพิจารณาหลักกฎหมายอาญาเก่ียว 

กับการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย    ๑2 
- ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติ 

ในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม    ๑2 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี ๔ แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกปญหา 
- แนวทางแกปญหาในข้ันตอนข้ันตอนการรับแจงเหตุ    ๑3 
- แนวทางแกปญหาในข้ันตอนข้ันตอนการเรงรัดการ 

จับกุมคดีวิสามัญฆาตกรรม และการกํากับการสอบสวน 
ในคดีวิสามัญฆาตกรรม     ๑3   

- แนวทางแกปญหาในข้ันตอนการติดตอประสานงานกับ 
กระบวนการยุติธรรมอ่ืน       ๑6 

- แนวทางแกปญหาในข้ันตอนพิจารณาทําความเห็นทางคดี   ๑7 
- แนวทางแกปญหาในข้ันตอนพิจารณาหลักกฎหมายอาญาเก่ียว 

กับการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย    ๑8 
- แนวทางแกปญหาในข้ันตอนสรุปและประเมินผลการปฏิบัติ 

ในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม    ๑8 
- ขอจํากัดในการบริหาร     ๑9 

 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

- ประวัติผูเขียน 
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บทท่ี ๑ 
 
บทนํา 
 การสอบสวนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนหัวใจของงานตํารวจ และ
เปนงานท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ัวไป ซ่ึงมีความสําคัญไมนอยกวากระบวนการยุติธรรมอ่ืน 
เหตุเพราะการสอบสวนคดีอาญาเปนกลไกท่ีสําคัญของรัฐท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง เม่ือมีคดีอาญาเกิดข้ึนแลวยอมเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนจะตองรับคํารอง
ทุกข สอบสวน ดําเนินคดี เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทราบตัว
ผูกระทําความผิด และเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันพนักงาน
สอบสวนจะตองมีหนาท่ีอํานวยความยุติธรรมรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิด หรือความ
บริสุทธิ์ของผูตองหา 
 การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ี
กลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
นอกจากนั้น พนักงานสอบสวนยังตองมีหนาท่ีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทํา
ได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือจะรูตัว
ผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 
 คดีวิสามัญฆาตกรรม หมายถึง คดีซ่ึงผูตายถูกเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี
ฆาตาย เชน คนรายไดเขาทําการปลนทรัพยรานทองในขณะเกิดเหตุเจาพนักงานตํารวจพบเห็นเหตุการณ 
จึงไดเขาทําการจับกุมแตคนรายไดตอสูขัดขวาง และใชอาวุธปนยิง พยายามฆาเจาพนักงานตํารวจ เจา
พนักงานตํารวจจึงไดตอสูและยิงคนรายถึงแกความตาย เปนตน  ซ่ึงเม่ือมีคดีเกิดข้ึน เจาพนักงานตํารวจ
จะตองตกเปนผูตองหาในคดีฆาผูอ่ืนโดยเจตนา และมีคดีท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีวิสามัญฆาตกรรมอีกหลายคดี 
ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดใหความสําคัญเปนอยางมาก จึงไดออกคําสั่ง ตร.ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่องการ
อํานวยความยุติธรรม ฯมอบหมายใหพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ หรือรองผูบังคับการฯ ท่ีควบคุมงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวนคดีวิสามัญและคดีท่ีเก่ียวของ ดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแก
คูกรณีทุกฝาย และเพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๔๐ (๓) ท่ีวางหลักไววาบุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
เปนธรรม และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓๔ ท่ีวางหลักไววา ผูตองหามีสิทธิ
ไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาท่ีจะ
แกขอหาและท่ีจะแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได 
 ดังนั้นการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะคูกรณีฝายหนึ่งเปน              
เจาพนักงานตํารวจซ่ึงมีอาชีพเดียวกับพนักงานสอบสวน ประชาชนท่ีเปนญาติของผูตายอาจไมไววางใจ
พนักงานสอบสวน หรือเกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนได ดังนั้น จําตองไดพนักงาน
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สอบสวนผูท่ีมีความรูความสามารถอยางสูงมาทําการสอบสวนดวยตนเอง และพนักงานสอบสวนตองทํา
การสอบสวนอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง ตลอดจนจําตองใชความระมัดระวังอยางถ่ีถวนเพ่ือใหไดมาซ่ึง
พยานหลักฐานอันสมบูรณปราศจากขอสงสัยและสามารถพิสูจนการกระทําความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผูถูกกลาวหาได นอกจากนั้นยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกเจาพนักงานตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความชอบธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะในการรักษาความสงบเรียบรอยใหแกประชาชนโดยสวนรวม               
อีกดวย 
 
๑.ความสําคัญของคูมือการบริหารงานสอบสวนในคดีวิสามัญฆาตกรรม 
 ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มีภาระและหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอย รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสรางความอบอุนใหกับประชาชน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในขอท่ีวาควบคุมและลดความรุนแรงปญหา
อาชญากรรม ใหเกิดความเชื่อม่ันตอการทํางานของตํารวจและพัฒนาบุคคลากรทุกสายงาน  ใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ซ่ึงงานสอบสวนเปนตนธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากระบวนการยุติธรรมอ่ืน เนื่องดวยการสอบสวนเปนข้ันตอนแรกท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงในคดีอาญา เพ่ือพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา จะไดนําตัวผูกระทําความผิดท่ี
แทจริงมาฟองลงโทษ ดังนั้นการบริหารงานสอบสวนจึงเปนงานท่ีตอบปญหานโยบายดังกลาวได และเปน
การดําเนินการมุงสูวิสัยทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีวาเปนตํารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน 
 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นั้น อีกฐานะหนึ่งก็คือหัวหนาพนักงานสอบสวนใน
ระดับกองบังคับการ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี ควบคุม ตรวจสอบ และมีความเห็นควรสั่งฟองหรือไมฟอง ในคดี
วิสามัญฆาตกรรมเพ่ือสงสํานวนไปยัง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กอนเสนอสํานวนการสอบสวนไปยัง
อัยการสูงสุด จึงจําตองเขาดําเนินการบริหารจัดการใหการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ถูกตอง ตอเนื่อง และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได สมกับเปน
ตํารวจมืออาชีพ เพ่ือใหประชาชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธา 
 คูมือการบริหารงานฉบับนี้ จึงเปนเอกสารท่ีใชเปนหลักในการบริหารงานสอบสวนคดีวิสามัญ
ฆาตกรรม ท่ีกําหนดแนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนในการบริหารงาน มีแผนกลยุทธการปฏิบัติ 
กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง  มีระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ หลักเกณฑและวิชาการ เทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการบริหารงาน รวมท้ัง
วิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ขอเสนอแนะ เพ่ือใชประกอบการบริหารงานสอบสวนคดี
วิสามัญฆาตกรรมของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และสามารถใชเปนคูมือแนวทางในการ
บริหารงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมในระดับกองบังคับการตํารวจภูธร  อ่ืนๆไดเปนอยางดี 
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๒.วัตถุประสงคของคูมือ 
 ๑.เพ่ืออธิบายลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน สําหรับผูบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดี
ฆาตกรรมในระดับกองบังคับการ 
 ๒.เพ่ืออธิบายสภาพปญหา อุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานสืบสวน
สอบสวนคดีฆาตกรรมในระดับกองบังคับการ 
 ๓.เพ่ืออธิบายหลักการ/แนวคิดในการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรม 
 ๔.เพ่ือนําเสนอแนวทางในการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมในระดับกองบังคับการ 
 ๕.เพ่ือใชเปนคูมือเอกสารอางอิงในการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมในระดับกอง
บังคับการ 
 
๓. ขอบขายของคูมือ 
 เปนการศึกษาเทคนิคในการสอบสวนจากประสบการณของผูเขียนและจากตําราของผูท่ีมี
ความรูความชํานาญ ในดานตางๆ ไมวาดานกฎหมาย ดานการสอบสวน ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือจัดทําคูมือ
บริหาร ในระดับกองบังคับการ สามารถนําไปใชเปนแบบอยาง เพ่ือใหการทํางานของตํารวจเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมายและ ระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และเพ่ือใหการดําเนินสอดคลองกับ
มาตรการในบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 
๔. ประโยชนของคูมือการบริหาร 
 ๔.๑ เปนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานในระดับการบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหาร 
ลดขอผิดพลาดในการบริหารและเปนการถายทอดความรูใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการสืบสวน ดาน
การสอบสวน รวมตลอดถึงผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะทําใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดเปนอยางดี 
 ๔.๒ เพ่ือทราบถึงข้ันตอน กระบวนการ และการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีหรือ
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 
 ๔.๓ เพ่ือเกิดความยืดหยุน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในการ 
ปฏิบัติงาน 
 ๔.๔ เพ่ือใชเปนเครื่องมือของผูบริหารงานไวใชอางอิงในเชิงยุทธศาสตร และกํากับการทํางาน
ของหนวยงาน 
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บทท่ี ๒ 
 
 

๑.บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบของผูบังคับการ  
 ๑.๑ บริหารราชการของกองบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
ประกาศของทางราชการ คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
 ๑.๒ ควบคุม กํากับ ดูแล บุคคลากร  การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนของกอง
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับและประกาศของทางราชการ คณะกรรมการตํารวจ
แหงชาติ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศของทางราชการ 
คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๑.๔ ทําหนาท่ีหัวหนาพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใน
ระดับกองบังคับการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหพนักงานสอบสวนในสังกัดดําเนินการสอบสวน
คดีอาญาใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ และมีหนาท่ีทําความเห็นในคดีอาญา 
โดยเฉพาะในคดีอุกฉกรรจ เปนตน 
 ๑.๕ มีหนาท่ีควบคุมกํากับดูแลสถานภาพอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบ 
 ๑.๖ มีหนาท่ีควบคุมสั่งการ กํากับดูแลงานดานอํานวยความยุติธรรมของสถานีตํารวจในสังกัด 
 ๑.๗ มีหนาท่ีควบคุมการเกิดและการจับกุมคดีอุกฉกรรจใหบรรลุเปาหมายตามท่ีสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด 
 
๒.ลักษณะงานในคดีวิสามัญฆาตกรรม 
 ๒.๑ คดีวิสามัญฆาตกรรมเปนคดีอุกฉกรรจ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความสําคัญ มีผล
ตอสถิติ และมาตรการในการจับกุมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๒.๒ เปนคดีหลายคดีเก่ียวเนื่องกัน จําตองมีความรูในการแบงแยกสํานวนการสอบสวน ให
ครอบคลุมการกระทําความผิดท้ังหลายในคดีนั้นๆ ใหสอดคลองกับกฎหมาย เพ่ือประโยชนในการสั่งคดี
ของหัวหนาพนักงานสอบสวน และของพนักงานอัยการท่ีจะตองฟองคดีใหตรงตามเขตอํานาจศาล 
 ๒.๓ พนักงานสอบสวนผูท่ีมีหนาท่ีทําการสอบสวนดวยตนเองในคดีวิสามัญฆาตกรรม และคดี
ท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแกพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือรองผูบังคับการตํารวจ ท่ีรับผิดชอบคุมงานสอบสวน
ในระดับกองบังคับการ ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ.ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ พนักงานสอบสวนตองมี
ความรูเก่ียวกับกฎหมายลักษณะพยานเปนอยางดี วาพยานสวนใดมีความสําคัญมากนอยกวากัน 
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 ๒.๔ พนักงานสอบสวนจําตองตรวจสถานท่ีเกิดเหตุดวยความโปรงใส แบบมืออาชีพ โดยมี
ญาติของผูตายอยูในขณะทําการชันสูตรพลิกศพ เก็บพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร โดยถูกตองตาม
ข้ันตอน 
 ๒.๕ พนักงานสอบสวนจะตองประสานกับเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของในการชันสูตรพลิกศพ และ
ในการรวมสอบสวนในคดีวิสามัญฆาตกรรมอยางดี 
 ๒.๖ พนักงานสอบสวนตองมีวิสัยทัศนในการบริหารงานสอบสวนในหลายๆคดีพรอมกัน 
จัดลําดับการสอบสวนในแตละคดีกอนหลัง 
 ๒.๗ พนักงานสอบสวนตองซักซอมการเปนพยานศาล ของพยานท่ีสําคัญในชั้นไตสวนคดี
ชันสูตรพลิกศพ 
 
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  
 ๓.๑. เม่ือรับแจงเหตุคดีวิสามัญฆาตกรรมเกิดข้ึนในทองท่ีรับผิดชอบ พนักงานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญหรือรองผูบังคับการท่ีรับผิดชอบงานสอบสวนจะตองเดินทางไปรวมกับพนักงานสอบสวนและ
วิทยาการจังหวัด เพ่ือทําการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และรวมกับแพทย ปลัดอําเภอ พนักงานอัยการ และ
ญาติของผูตาย ทําการชันสูตรพลิกศพ 
 ๓.๒. รวบรวมพยานหลักฐานจากท่ีเกิดเหตุ ไมวาจะเปนพยานวัตถุ พยานเอกสารหรือพยาน
บุคคล รวมถึงพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพ่ือใชพิสูจนการกระทําความผิดโดยเนนพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร และสอบพยานบุคคลฝายผูตายและฝายท่ีเปนกลาง โดยเร็วเพ่ือประโยชนในรูปคดี 
 ๓.๓. ลงประจําวันรับคํารองทุกขโดยตัดเลขคดีอาญา และคดีอุกฉกรรจ โดยพิจารณาจาก
กรรมแตละกรรม  ผูตองหาแตละคดีและเขตอํานาจศาลเปนสําคัญ 
 ๓.๔. ประสานการปฏิบัติซ่ึงในคดีวิสามัญและคดีชันสูตรพลิกศพท่ีผูตาย ตายอันเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานนั้นจะตองมีพนักงานอัยการเขารวมสอบสวน 
 ๓.๕. คดีวิสามัญฆาตกรรม เปนคดีท่ีมีโทษประหารชีวิต ใหประสานแจงบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน 
ทนายความเพ่ือเขารวมสอบสวนโดยเร็ว 
 ๓.๖. วางแผนจัดตารางการทํางาน แบบปฏิทิน โดยใหสอบสวนคดีท่ีผูตองหาท่ีถึงแกความ
ตาย ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และสอบสวนสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนตามกฎหมาย
กําหนด หากไมทันเนื่องจากรอผลการตรวจหลักฐานทางวิทยาศาสตรจะตองมีการเรงรัดผล และทําการ
ขยายเวลาการสอบสวนตามกฎหมายและระเบียบ 
 ๓.๗. รายงานความคืบหนาของคดี ตอผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด โดยชัดเจนวาคดีไปถึง
ข้ันตอนไหน มีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร พยานหลักฐานท่ีสอบสวนไปแลวมีความสําคัญและเชื่อมโยง
คดีหรือไม อยางไร คูกรณีฝายญาติของผูตายและฝายผูเสียหายรับทราบความคืบหนาของคดีตามระเบียบ
แลวหรือไม ติดใจหรือสงสัยในประเด็นใดบาง มีความตองการนําพยานหลักฐานใดเขาสูสํานวนการ
สอบสวนบางและพยานเหลานั้นรับฟงไดแคไหนอยางไร เพ่ือใหผูบังคับการพิจารณาและสั่งการตอไป 
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 ๓.๘. เม่ือจะสงสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีความตายเกิดข้ึนจากการกระทําของเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานจะตอง
นําเสนอผูบังคับการมีความเห็นถึงสาเหตุการตาย 
 ๓.๙. ซักซอมพยานบุคคล และพยานผูเชี่ยวชาญเพ่ือการสืบพยานในศาลชั้นตน ในกรณีไต
สวนสํานวนการชันสูตรพลิกศพนั้นๆ 
 ๓.๑๐. ในระหวางการทําสํานวนการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมซ่ึงตองรอผลการไตสวน
สํานวนชันสูตรพลิกศพนั้น ใหพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือรองผูบังคับการท่ีรับผิดชอบงานสอบสวน 
ท่ีเขาทําการสอบสวนดวยตนเองนั้น ตองพิจารณาขยายเวลาการสอบสวนตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ จนกวาจะรับผลการไตสวนและสรุปสํานวนเสนอผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 ๓.๑๑. เม่ือศาลไตสวนคดีชันสูตรพลิกศพแลวใหนําผลการไตสวนแจงผูวาราชการจังหวัดเพ่ือ
รับทราบผลการไตสวนแลวนําสํานวนการไตสวนเขาประกอบสํานวนชันสูตรพลิกศพ กอนมีความเห็นทาง
คดี โดยเสนอสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมไปยังผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด กอนเสนอตามลําดับชั้นถึงผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ๓.๑๒ การนําเสนอสํานวนการสอบสวนในระดับกองบัญชาการหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ควรทํา power  point  ประกอบการนําเสนอขอมูลทุกครั้ง  
 
๔.ขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารรับผิดชอบ (สําหรับผูบังคับการ) 
 ๔.๑ ข้ันตอนการรับแจงเหตุ  เม่ือรับรายงานเหตุคดีวิสามัญฆาตกรรม ใหประสานพนักงาน
สอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือรองผูบังคับการท่ีรับผิดชอบงานสอบสวน ทราบเพ่ือใหเดินทางไปทําการ
สอบสวนโดยเร็วพรอมประสานวิทยาการจังหวัด รวมตรวจท่ีเกิดเหตุ และหากจําเปนผูบังคับการควรรวม
เดินทางไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและสั่งการในท่ีเกิดเหตุดวย 
 ๔.๒ ข้ันตอนการสั่งใหพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญเขาทําการสอบสวน โดยออกคําสั่งเปน
หนังสือใหพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือรองผูบังคับการ ลงไปสอบสวนดวยตนเอง โดยอางตามคําสั่ง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ.ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖  
 ๔.๓ ข้ันตอนการติดตอประสานงาน บูรณาการกับหนวยขางเคียง สั่งการใหหัวหนาสถานี
ตํารวจในทองท่ีเกิดเหตุประสานบุคคลท่ีเก่ียวของตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน 
แพทยทางนิติเวช พนักงานอัยการ พนักงานฝายปกครอง และญาติของผูตาย เขารวมชันสูตรพลิกศพของ
ผูตายอันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายในระหวางการ
ควบคุมของเจาพนักงาน 
 ๔.๔ ข้ันตอนเรงรัดการสอบสวนในคดีอุกฉกรรจ และวางแผนกําหนดรูปแบบสํานวนการ
สอบสวนท่ีเก่ียวของในคดีตามนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดชี้แจงข้ันตอนการสอบสวนให
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือรองผูบังคับการ ทราบ เชน ควรแจงขอหาใหผูตองหาทราบเม่ือใด การ 
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ทําสํานวนการสอบสวนควรแบงการสอบสวนอยางไร พิจารณาโดยวิธีใด  และกําชับใหนําเสนอความ
คืบหนาคดีอีกเม่ือใด 
 ๔.๕ ข้ันตอนการติดตอประสานงานกับกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ควรทําหนังสือชี้แจงพนักงาน
อัยการ ในการทําสํานวนการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ.ท่ี ๔๑๙/
๒๕๕๖ ซ่ึงคําสั่งดังกลาวไดมีผลยกเลิก หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๓๑.๒๑๒/๔๔๒๓ ลง ๑๓ พ.ค.๒๕๕๑ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติกรณีผูวาราชการจังหวัดเขาควบคุมการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 
 ๔.๖ ข้ันตอนพิจารณาทําความเห็นทางคดี  กรณีการทําความเห็นทางคดี การเสนอสํานวน
การสอบสวนไปยังอัยการสูงสุด นั้นเสนอไดเฉพาะคดีวิสามัญฆาตกรรมและคดีฆาตกรรมอันเกิดข้ึนโดย
ผูตายตายในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๔๓ วรรคทาย เทานั้น สวนคดีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ เชนคดีท่ีผูตายกอเหตุกอน, คดีผูตายตอสูขัดขวางและคดี
ผูตายพยายามฆาเจาพนักงาน ใหมีความเห็นเสนอสํานวนไปยังพนักงานอัยการในเขตอํานาจศาล เชน คดี
ท่ีเกิดเหตุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษใหเสนอไปยังอัยการจังหวัดประจําศาลจังหวัดศรีสะเกษ หาก
คดีเกิดในเขตอําเภอกันทรลักษใหเสนอสํานวนไปยังอัยการจังหวัดประจําศาลจังหวัดกันทรลักษ เปนตน 
 ๔.๗ ข้ันตอนพิจารณาหลักกฎหมายอาญาเก่ียวกับการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย ในคดี
วิสามัญฆาตกรรมนั้น ผูตองหาจําตองอางปองกันตัวพอสมควรแกเหตุ การจะอางปองกันไดนั้นจะตองเขา
หลักเกณฑตามกฎหมายอาญากําหนดไว 
 ๔.๘ ข้ันตอนติดตามผลการไตสวนการชันสูตรพลิกศพในกรณีความตายเกิดจากการกระทํา
ของเจาพนักงาน หรือตายในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน 
 ๔.๙ ข้ันตอนการติดตามผลการสั่งคดี ในชั้นของพนักงานอัยการ ไมวาคดีในเขตอํานาจของ
อัยการจังหวัด หรืออัยการสูงสุดท่ีเก่ียวของทุกคดี เพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง สํานักงาน
ดํารวจแหงชาติ ทราบ 
 ๔.๑๐ ข้ันตอนการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมซ่ึงเม่ือ 
การไตสวนเสร็จสิ้น การมีความเห็นทางคดีของพนักงานอัยการแตละคดีเปนอยางไร สรุปและประเมินผล
การสอบสวนในคดีวิสามัญฆาตกรรมในแตละคดีไวเปนกรณีศึกษาตอไป และเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา การบริหารงานสอบสวนตอไป 
 
๕.นิยามศัพท 
 การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๑๑) หมายความถึง 
การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึง
พนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและ
เพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ นอกจากนั้น พนักงานสอบสวนยังอํานาจมีหนาท่ีตามความใน
มาตรา ๑๓๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา ซ่ึงไดบัญญัติวา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อัน
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เก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผูตองหา 
 คดีวิสามัญฆาตกรรม หมายถึง    ไดแกคดีท่ีเจาพนักงานอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีฆา
ผูอ่ืนโดยเจตนา ซ่ึงเปนคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ 
 คดีอุกฉกรรจ  หมายถึง คดีท่ีมีอัตราโทษสูง ซ่ึงตามระเบียบตํารวจเก่ียวกับคดีไดระบุคดี๕ฐาน
ความผิดไวเปนคดีอุกฉกรรจคือ ชิงทรัพย ปลนทรัพย เรียกคาไถ วางเพลิง และฆา 
 พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง พยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดยการวิเคราะหหรือวิจัย 
เชนในทางฟสิกส ทางเคมี หรือทางชีววิทยา เปนตน 
 พยานบุคคล หมายถึง พยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจากคําเบิกความของบุคคลตอศาล 
 พยานเอกสาร หมายถึง ขอความท่ีบันทึกไวไมวาจะดวยวิธีใดและไมวาจะบนทึกไวในวัสดุใดท่ี
สามารถสื่อ หรือแสดงความหมายของสิ่งท่ีบันทึกไวใหศาลเขาใจ 
 พยานวัตถุ หมายถึง สิ่งใดๆท่ีเสนอตอศาลเพ่ือใหศาลตรวจดู มิใชการอานหรือพิจารณา
ขอความในวัสดุนั้น 
 ตัวชี้วัด หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหนวยวัดความสําเร็จของงานท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงสื่อถึงเปาหมาย
ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือสรางความชัดเจนในการกํากับ ติดตามประเมินผล 
 การประเมินผล หมายถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชวิธีการวิจัยเพ่ือหาขอมูลท่ี
เปนจริงและมีความเชื่อถือได แลวพิจารณาตัดสินวาการบริหารนั้นบรรลุถึงวัตถุ การบริหาร หมายถึง การ
บริหารท่ีมีลักษณะเฉพาะตางจากการบริหารงานประจํา แตเปนการบริหารโดยนําหลักการบริหารจัดการ
มาใชเพ่ือควบคุมกิจกรรมหรือแผนงานท่ีไดจัดทําข้ึนใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยสามารถนําไปปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานอยางชัดแจง มีระยะเวลาเริ่มตน มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดประสงคหรือไมและคุณภาพของความสําเร็จนั้นเปนเชนใด 
 
๕.ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ๕.๑ ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย 
  ภาระหนาท่ีของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมก็คือการบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสู การควบคุมการกระทําความผิดในสังคมได ตามความมุงหมาย 
ในเรื่องนี้นักอาชญาวิทยาไดพัฒนาแนวคิดและขอบเขตปรัชญาการบังคับใชกฎหมายและการควบคุม
สังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and Social Control) ใหรวมตลอดไปถึงการควบคุม
พฤติกรรมอันจะนําไปสูการกระทําความผิดดวย สําหรับลักษณะท่ีสําคัญเก่ียวกับปรัชญาการบังคับใช
กฎหมายและการควบคุมสังคมมีอยูสามประการ  
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  ก. รัฐเปนผู ใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมความประพฤติและคุมครองพิทักษผล
ประโยชนของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะท่ีรัฐมีอํานาจเหนือราษฎรมิไดรวมถึง
กฎหมายเอกชนอันเปนกฏหมายวาดวยความสัมพันธระหวางราษฎรในฐานะเทาเทียมกัน  
  ข. รัฐเปนผูไดรับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจา หนาท่ีควบคุมรับผิดชอบการ
ปฏิบัติหน าท่ีรักษาความสงบเรียบรอยและความผาสุกของชุมชนใหเป นไปตามเจตนารมณและหลัก
กฎหมายอยาง เครงครัด  
  ค. การบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชแกสมาชิกในสังคมโดยเสมอภาคภายใตหลักนิติ
ธรรม (Justice Under Law) ปราศจากความลําเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันทโดยสิ้นเชิงเพ่ือใหการ
บริหารงานยุติธรรมเปนไปตามความมุงหมายของการบังคับใชกฎหมายในอันท่ีจะควบคุมการกระทํา
ความผิดท่ีเกิดข้ึนในสังคม นําตัวผู กระทําความผิดมาลงโทษ และปองกันภยันตรายท่ีเกิดข้ึนแกสมาชิกใน
สังคม จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 
            ๕.๒  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) 
  เปนทฤษฎีท่ีเนนหนักทางดานประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุงจะควบคุม ระงับ
และปราบปรามอาชญากรรมเปนหลักคดีอาญา ท้ังหลายท่ีเขาสูระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีนี้
จะตองดําเนินการไปตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไว อย างสมํ่าเสมอไม หยุดชะงัก โดยมีกระบวนการ
กลั่นกรอง (Screening Process) ในแตละข้ันตอน และเปนการปฏิบัติงานประจําซ่ึงจะเริ่มตนตั้งแตการ
สืบสวนกอนทําการจับกุม การจับกุม การสอบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพ่ือฟองรองยังศาล 
การพิจารณาคดี และการพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด และการปลดปลอยจําเลย ดังนั้นการดําเนินการตาม
ข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีได  กลาวมานี้ ในการบังคับใชกฎหมายจึงตองมีความรวดเร็วและแนนอน (หมายถึง
โอกาสท่ีผูกระทําความผิดจะหลุดพนจากกระบวนการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใหไดนอย
ท่ีสุด) ฉะนั้นเม่ือไดตัวผูกระทําความผิดมาแลว ทฤษฎีนี้ใหสันนิษฐานวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดไวกอน 
จากนั้นจึงจะดําเนินการตามข้ันตอนจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้การคนหาข
อเท็จจริงในชั้นศาลมีอยู  นอยมากเนื่องจาก  เนนการวินิจฉัยคดีใหเสร็จสิ้นไปตั้งแตข้ันตอนตน ๆ ของ
กระบวนยุติธรรม อันไดแก  ตํารวจและอัยการ อันทําใหผู ต องสงสัยหรือผู บริสุทธิ์ได รับการปลดปลอย
โดยเร็ว และจะทําใหการดําเนินคดีกับผูตองหามีพยานหลักฐานแนนแฟน กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมาย  
 
 ๕.๓  ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process)  
 การบังคับใชกฎหมายตามทฤษฎีนี้ยึดกฎหมายเปนหลัก การบังคับใชกฎหมายจะตองมีความ
เปน ธรรมตามข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรคขัดขวางมิใหผูตองหาถูกสงผานไป
ตามข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอยางสะดวกไมได  ทฤษฎีนี้ไมเห็นพองดวยกับการแสวงหา
ขอเท็จจริงอยางไมเป นทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการบังคับใช
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กฎหมายข้ันตน และเห็นวาตองจัดใหมีการพิจารณาคดีหรือไตสวนขอกลาวหาของผูตองหาอยางเปนทาง
การกอนการดําเนินการนั้นตองกระทําโดยเปดเผยในศาลสถิตยุติธรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้จึงถือวาบุคคล
จะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานวาเขาไดกระทําผิดเทานั้น แตเขาจะมี
ความผิดก็ตอเม่ือผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดแลววาเขามีความผิดจริง  นอกจากนั้นผู
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาจะตองปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายตาง ๆ ท่ีใหความคุมครองสิทธิของเขาอยาง
ครบถวนแลว และทฤษฎีนี้ยอมรับวามีแตองคคณะผูพิพากษาท่ีเปนกลางและไมลําเอียงเทานั้นท่ีจะเชื่อถือ
ได สําหรับการพิจารณาคดีใหเปนไป     ตามบทบัญญัติแหงกฏหมายนั้นศาลอีกเชนกันท่ีจะคอยทบทวน
วิธีการท่ีหนวยงานบังคับใชกฎหมายข้ันตนสืบเสาะมาเองวาไดมาโดยไมเปนธรรมหรือไม ซ่ึงศาลจะแสดง
ถึงขอผิดพลาดเหลานี้ใหแกประชาชนไดรับทราบ  
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บทท่ี  ๓ 
 
 

๑.การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอน 
 จากการศึกษา กําหนดข้ันตอนในการบริหารสําหรับผูบังคับการไวรวม ๑๐ ข้ันตอน แต
พิจารณาแลว มีเพียงข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนท่ี ๕ ข้ันตอนท่ี ๖ และข้ันตอนท่ี ๑๐ ท่ีมักปญหา
ในการบริหารจัดการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ ในข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนการรับแจงเหตุ ผูบังคับการ จะตองแจงใหพนักงานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญ และวิทยาการ รวมตรวจท่ีเกิดเหตุ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสําคัญโดยเร็ว หากชักชา 
พยานหลักฐานตางท่ีสําคัญอาจสูญหาย และถูกบิดเบือนไป จนทําใหการสอบสวนเสียหายไมสามารถ
พิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูกระทําความผิดได  
 ๑.๒ ในข้ันตอนท่ี ๔  ข้ันตอนการกํากับเรงรัดการสอบสวนในคดีอุกฉกรรจ ในคดีวิสามัญ
ฆาตกรรมนั้น เปนคดีฆาผูอ่ืนถึงแกความตายซ่ึงเปนคดีอุกฉกรรจ และสะเทือนขวัญ ซ่ึงนโยบายสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ไดมีมาตรการณในการควบคุมเพ่ือใหมีผลการจับกุมใหเขาหลักเกณฑของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เปาหมายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองจับกุมหรือดําเนินการใหไดตัวผูตองหามาในสํานวน
คดีอาญาภายในเดือนเกิดเหตุอยางนอย ๘๐ เปอรเซ็นต หมายถึงหากเกิดคดีอุกฉกรรจ ในเดือนใด จํานวน 
๑๐ คดี จะตองดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหไดตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีโดยเร็วภายใน เดือนเกิดเหตุ ไม
นอยกวา ๘ คดี นั้นเอง การจะไดตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีหรือไม ใหพิจารณาผลการจับกุมหรือไดตัว
ผูกระทําความผิดมาสอบสวนแจงขอกลาวหาเทานั้น ซ่ึงหากมีการติดตามจับกุมหรือมีการแจงขอกลาวหา
ผูตองหาลาชาแลวยอมเสียหายตอสถิติและมาตรการในการปราบปรามของสํานักงานตํารวจแหงชาติได
 นอกจากนั้นในคดีวิสามัญฆาตกรรมมีคดีเก่ียวของหลายคดี         การแบงแยกสํานวนนั้น 
ควรกําหนดใหการกระทําความผิดในแตละกรรมเปนหนึ่งคดี เวนแต ในคดีท่ีผูตองหาคนเดียวกันและอยูใน
เขตอํานาจศาลเดียวกัน อาจรวมสํานวนเปนสํานวนเดียวตัดเลขคดีเดียว แตมีความเห็นแยกเปนแตละ
กรรมได นอกจากนั้นควรกําชับการปฏิบัติใหพนักงานสอบสวน ทําสํานวนท้ังหมดท่ีเก่ียวของพรอมกันไป 
แตใหสรุปสํานวนในคดีท่ีผูตองหาถึงแกความตาย และสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จสิ้นโดยเร็วกอน แลว
เม่ือสํานวนไตสวนเสร็จสิ้นแลวจึงสรุปสํานวนมีความเห็นในคดีวิสามัญฆาตกรรม 
 ๑.๓ ในข้ันตอนท่ี ๕  ข้ันตอนการติดตอประสานงานกับกระบวนการยุติธรรมอ่ืน  เนื่องจาก
ในชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการแกไข ระเบียบการทําสํานวนการ
สอบสวนใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยการนําเอาคําสั่งเก่ียวกับงานสอบสวนท่ีมีอยูและท่ียังไมมี มาทําการ
ปรับปรุงแกไขและออกคําสั่งใหม เปนคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ.ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ซ่ึงมีผลยกเลิก 
คําสั่งและระเบียบการสอบสวนเกาๆใหมาใชตามคําสั่งดังกลาว นอกจากมีผลยกเลิกคําสั่งในสวนของ
ตํารวจแลว ยังมีผลยกเลิกคําสั่งเก่ียวกับงานสอบสวนท่ี กระทรวงมหาดไทย ไดออกไวเก่ียวกับงาน 
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สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมดวย เพ่ือความเขาใจในการทํางานแลวจึงจําตองประสานการปฏิบัติกับ
พนักงานอัยการใหเขาใจ หากมีปญหา ก็ตองหารือไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตอไปเพ่ือมิใหการ
สอบสวนเสียไป ไมวาจะเปนบางสวนหรือเสียไปท้ังหมดอันจะมีผลตออํานาจฟองของพนักงานอัยการ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๒๐ ท่ีวา หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล 
โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน หากมีการสอบสวนแตกาสอบสวนไมชอบดวยกฎหมายหรือ
ระเบียบอาจมีผลทําใหการสอบสวนนั้นเสียไปหรืออาจไมสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในคดีไดใน
บางสวน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได  ดังนั้นจึงจําตองประสานการ
ปฏิบัติใหสอดคลองไปในทางเดียวกันท่ีชอบดวยระเบียบและกฎหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนท่ีพ่ึงและไววางใจของประชาชน สมกับเปนตํารวจมืออาชีพ 
 ๑.๔ ในข้ันตอนท่ี ๖ ข้ันตอนพิจารณาทําความเห็นทางคดี  ในคดีวิสามัญฆาตกรรม ท่ีจําตอง
เสนอสํานวนถึงอัยการสูงสุดนั้น จะตองเขาหลักเกณฑ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทายเทานั้น  
 ๑.๕ ในข้ันตอนท่ี ๗  ข้ันตอนพิจารณาหลักกฎหมายอาญาเก่ียวกับการปองกันตัวโดยชอบดวย
กฎหมาย  การวางแผนบริหารงานสอบสวน จะตองสอบใหไดความเปนจริงวาคนรายลงมือกระทํา
ความผิดพยายามฆาเจาพนักงานแลว และเจาพนักงานไดใชวิธีท่ีหลีกเลี่ยงไมไดตอสูคนราย เปนการ
ปองกันโดยชอบ พอสมควรแกเหตุ จึงจะไมมีความผิด 
 ๑.๖ ในข้ันตอนท่ี ๑๐ ข้ันตอนการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติในการสอบสวนคดีวิสามัญ
ฆาตกรรม ควรสรุปผลการไตสวนของศาลในสํานวนชันสูตรพลิกศพ และผลคดีชั้นพนักงานอัยการและใน
ชั้นศาล ทุกคดีเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดและสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารงานสอบสวน
ตอไปได หากไมดําเนินการปญหาตางๆก็อาจเกิดข้ึนไดทําใหเจาพนักงานตองถูกลงโทษ เสียขวัญและ
กําลังใจ 
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บทท่ี  ๔ 
 
 

๑ แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 
 
 ๑.๑ ในข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนการรับแจงเหตุ  ผูบังคับการตองมีวิสัยทัศน มีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และสามารถแกไขปญหาไดโดยเร็ว อยางมืออาชีพ ซ่ึงโดยหลักการอํานวยความยุติธรรม การ
ดําเนินการท้ังหลายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน ผูมีหนาท่ีจะตองมีความรูความสามารถ 
ดําเนินการดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง โปรงใส และเปนธรรม การเดินทางไปตรวจท่ีเกิดเหตุจําตองแจงให
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ และวิทยาการ รวมตรวจท่ีเกิดเหตุ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสําคัญ
โดยเร็ว เนื่องจากพยานหลักฐานทางคดีท่ีจะสามารถใชพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 
พนักงานอัยการสามารถรับฟงไดดีท่ีสุดไดแกพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร นอกจากนั้นในการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุยังมีพนักงานฝายปกครอง พนักงานอัยการ แพทยทางนิติเวช และญาติของผูตายเขารวม
ในการชันสูตรพลิกศพ จําตองใชพนักงานสอบสวนท่ีความรูความชํานาญ สามารถสรางความเชื่อม่ันใหแก
คูกรณีได นอกจากพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรแลว พยานบุคคลฝายท่ีเปนกลางยอมีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวากัน หากพยานฝายผูเสียหายและฝายผูตองหาขัดกัน พยานฝายเปนกลางยอมมีความสําคัญ
ท่ีสุด และสามารถรับฟงไดดีกวาพยานบุคคลฝายอ่ืนๆ  
 หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด ไมสั่งการใหพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญเดินทางไป หรือสั่ง
การชักชา พยานหลักฐานตางๆท่ีสําคัญอาจสูญหาย และถูกบิดเบือนไป จนทําใหการสอบสวนเสียหายไม
สามารถพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูกระทําความผิดได และจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยจาก
ฝายผูตาย จนทําใหเกิดการฟองรองคดีในศาลกอนท่ีพนักงานอัยการจะมีความเห็นทางคดีได ฝายเจา
พนักงานตํารวจยอมจะเสียขวัญและกําลังใจเพราะตองตกเปนจําเลยนานจนกวาจะเสร็จสิ้นคดี 
 
 ๑.๒ ในข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนการเรงรัดการจับกุมคดีวิสามัญฆาตกรรม และการกํากับการ
สอบสวนในคดีวิสามัญฆาตกรรม   
 ข้ันตอนการเรงรัดจับกุมคดีวิสามัญฆาตกรรม  เม่ือเกิดคดีวิสามัญฆาตกรรมข้ึน ซ่ึงถือวาเปน
คดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ หรือคดีกลุมท่ี ๑  ตราบใดท่ีพนักงานสอบสวนยังไมไดสอบสวนแจงขอ
กลาวหากับเจาหนาท่ีตํารวจหรือบุคคลท่ีกระทําความผิดแลว ในขอมูล polis ก็ถือวายังไมมีการจับกุมคดี
นั้นๆ  จะทําใหเสียหายตอสถิติในการปองกันปราบปรามซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติได  ดังนั้น แนวทางการสอบสวนจําตองมอบหมายใหพนักงานสอบสวนเรียกตัวผูกระทําความผิด
มาสอบสวนแจงขอกลาวหาภายในเดือนเกิดเหตุเทานั้น หากลาชาไปยอมเกิดความเสียหายได 
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 ข้ันตอนการกํากับการสอบสวนในคดีวิสามัญฆาตกรรม   คดีวิสามัญฆาตกรรมมีคดีเก่ียวของ
หลายคดี การแบงแยกสํานวนนั้น ควรกําหนดใหการกระทําความผิดในแตละกรรมเปนหนึ่งคดี เวนแต ใน
คดีท่ีผูตองหาคนเดียวกันและอยูในเขตอํานาจศาลเดียวกัน อาจรวมสํานวนเปนสํานวนเดียวตัดเลขคดี
เดียว แตมีความเห็นแยกเปนแตละกรรมได นอกจากนั้นควรกําชับการปฏิบัติใหพนักงานสอบสวน ทํา
สํานวนท้ังหมดท่ีเก่ียวของพรอมกันไป แตใหสรุปสํานวนในคดีท่ีผูตองหาถึงแกความตาย โดยเร็ว เนื่องจาก
ผูตองหาถึงแกความตาย คดีอาญาระงับตามกฎหมาย สวนสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จสิ้นโดยเร็วกอน
ภายใน ๑ เดือน หากจําตองขยายเวลาเนื่องจากรอ ผลการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร ใหเรงรัดผลการ
ตรวจ และขยายเวลาตามกฎหมาย รวมระยะเวลาทําสํานวนชันสูตรพลิกศพไมควรเกิน ๒ เดือน เม่ือ
สํานวนไตสวนเสร็จสิ้นแลว ใหสงพนักงานอัยการเพ่ือไตสวน เสร็จสิ้นการไตสวนใหรีบนําสํานวนไตสวนมา
รวมกับสํานวนวิสามัญฆาตกรรม แลวรีบสรุปสํานวนมีความเห็นในคดีวิสามัญฆาตกรรม เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกอนสงอัยการสูงสุด สําหรับในคดีวิสามัญ
ฆาตกรรมนั้นเปนคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ อยูในกลุมท่ี ๑ ของตัวชี้วัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึง
จะตองมีผลการจับกุมภายในเดือนของเดือนท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงเปนมาตรการในการจับกุมคดีสําคัญ และมี
เปาหมายแตละปชัดเจน โดยเฉพาะใน ป พ.ศ.๒๕๕๗ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงอยูในเขตรับผิดชอบ
ของ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓  มีเปาหมายจับกุมในคดีกลุมท่ี ๑ คดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ
เปาหมายตองจับกุมผูตองหาใหไดในภายในเดือนเกิดเหตุ อยางนอย ๘๐ เปอรเซ็นต ของจํานวนคดีท่ีเกิด  
การนับวาคดีใดมีการจับกุมแลวหรือไม ใหดูท่ีผลการจับกุมหรือผูตองหามอบตัวเม่ือใดก็ถือวาจับกุมตัวได
แลว ดังนั้นในคดีวิสามัญฆาตกรรม พนักงานสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาใหผูตองหาโดยเร็วภายใน
เดือนท่ีเกิดเหตุเพ่ือผลตอมาตรการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และตัวชี้วัด ท่ีกําหนดไว 
 การแบงแยกสํานวนในการทําคดีวิสามัญฆาตกรรม เชน คดีกองกําลังชาวกัมพูชาลักลอบเขา
ประเทศตามแนวชายแดน แลวเขาตัดไม พยูง ขณะลักลอกตัดไม ตํารวจ ปาไม และทหารพรานพบเห็น
เขาจับกุมแตกองกําลังชาวกัมพูชาใชอาวุธปนยิงตอสูเจาพนักงานและถูกเจาพนักงานฆาตายโดยอาง
ปฏิบัติการตามหนาท่ี 
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รูปแบบการแยกสํานวน 
 คดีวิสามัญฆาตกรรม และคดีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยคดีใดบาง และจะตองแบงสํานวน ตัด
เลขคดีใดบาง จากแนวทางในการใชหลักกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมาย
อาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สามารถแยกรูปแบบการทําสํานวนได ๒ รูปแบบดังตอไปนี้   

 
รูปแบบท่ี ๑  พิจารณา ตางกรรมตางวาระ 

 

สํานวนท่ี ๑. คดีผูตายกอเหตุข้ึนกอน  ไดแกคดีหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ( ตัด
เลขคดีอาญา) ( เขตศาลแขวง) 

 

สํานวนท่ี ๒. คดีท่ีผูตายกอเหตุข้ึนกอน ไดแก คดีผูตายรวมกับพวกทําไมหวงหามโดยผิด
กฎหมาย( ตัดเลขคดีอาญา)(เขตศาลจังหวัด) 

 
 

สํานวนท่ี ๓. คดีท่ีผูตาย พยายามฆาเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ี ตอสูขัดขวาง
เจาพนักงาน โดยผูตายใชอาวุธปนยิงตํารวจกับพวก( ตัดเลขคดีอาญา) (เขตศาลจังหวัด) 

   

  สํานวนท่ี ๔.คดีท่ีเจาพนักงานตํารวจอางวาปฏิบัติการตามหนาท่ีฆาผูอ่ืนถึงแกความตาย
(วิสามัญฆาตกรรม) (ตัดเลขคดีอุกฉกรรจ) (เขตศาลจังหวัด  แตเสนออัยการสูงสุดมีคําสั่งทางคดี) 

   

สํานวนท่ี ๕.สํานวนชันสูตรพลิกศพผูท่ีตายจากถูกเจาพนักงานฆาตาย โดยอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี(ตัดเลขชันสูตรพลิกศพ)(สงอัยการประจําศาลจังหวัดเพ่ือไตสวน) 
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รูปแบบท่ี ๒  พิจารณารวมคดีท่ีผูตายตกเปนผูตองหากระทําผิดตามเขตอํานาจศาล  สวนคดีอ่ืน
พิจารณาตามเดิม 
 แนวทางในการแบงแยกสํานวน ถาคดีท่ี ๑ ,๒ และ ท่ี ๓ อยูในเขตอํานาจศาลเดียวกัน ใหรวม
เปน ๑ สํานวน ได   แตใหสรปุสํานวนมีความเห็นเปนตางกรรมตางวาระ  ในสํานวนนั้น 
 จากตัวอยาง คดีท่ี ๑ กรณีคนรายหลบหนีเขาเมือง อยูในอํานาจศาลแขวง  คดีท่ี ๒ กรณี
คนรายรวมกันทําไมหวงหาม อยูในอํานาจศาลจังหวัด คดีท่ี ๓กรณีผูตายพยายามฆาและตอสูขัดขวางเจา
พนักงานอยูในอํานาจศาลจังหวัด 

 

สํานวนท่ี ๑. คดีผูตายกอเหตุข้ึนกอน  ไดแกคดีหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ( ตัด
เลขคดีอาญา) (ศาลแขวง) 

 

สํานวนท่ี ๒. คดีท่ีผูตายกอเหตุข้ึนกอน ไดแก คดีผูตายรวมกับพวกทําไมหวงหามโดยผิด
กฎหมายและคดีท่ีผูตาย พยายามฆาเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ี ตอสูขัดขวางเจา
พนักงาน โดยผูตายใชอาวุธปนยิงตํารวจกับพวก( ตัดเลขคดีอาญา) (ศาลจังหวัดหรือศาลอาญา) 

 

สํานวนท่ี ๓.คดีท่ีเจาพนักงานตํารวจอางวาปฏิบัติการตามหนาท่ีฆาผูอ่ืนถึงแกความตาย(วิสามัญ
ฆาตกรรม) (ตัดเลขคดีอุกฉกรรจ) (ศาลจังหวัด แตอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจสั่งคดี) 

 

สํานวนท่ี ๔.สํานวนชันสูตรพลิกศพผูท่ีตายจากถูกเจาพนักงานฆาตาย โดยอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี(ตัดเลขชันสูตรพลิกศพ)(สงอัยการประจําศาลจังหวัดเพ่ือไตสวน) 

 
 หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด หรือไมดําเนินการสั่งการเรงรัดในการแจงขอกลาวหาตอ
ผูกระทําความผิดโดยเร็วแลว ยอมจะเกิดความความเสียหายตอสถิติการจับกุมคดีสําคัญ นอกจากนั้นหาก
ไมแบงแยกสํานวนใหถูกตองตามกฎหมายแล อาจทําใหเกิดปญหาในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ หรือ
พนักงานอัยการอาจสงสํานวนกลับมาใหพนักงานสอบสวนแกไข แยกสํานวนใหถูกตอง ทําใหการสอบสวน
ลาชาเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได 
 
 ๑.๓ ในข้ันตอนท่ี ๕  ข้ันตอนการติดตอประสานงานกับกระบวนการยุติธรรมอ่ืน  ในชวง
ปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการแกไข ระเบียบการทําสํานวนการสอบสวนใหมี
มาตรฐานเดียวกัน โดยการนําเอาคําสั่งเก่ียวกับงานสอบสวนท่ีมีอยูและท่ียังไมมี มาทําการปรับปรุงแกไข
และออกคําสั่งใหม เปนคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ซ่ึงมีผลยกเลิก คําสั่งและระเบียบ
การสอบสวนเกาๆใหมาใชตามคําสั่งดังกลาว นอกจากมีผลยกเลิกคําสั่งในสวนของตํารวจแลว ยังมีผล
ยกเลิกคําสั่งเก่ียวกับงานสอบสวนท่ี กระทรวงมหาดไทย ไดออกไวเก่ียวกับงานสอบสวนคดีวิสามัญ
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ฆาตกรรมดวย เพ่ือความเขาใจในการทํางานแลวจึงจําตองประสานการปฏิบัติกับพนักงานอัยการใหเขาใจ 
หากมีปญหา ก็ตองหารือไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตอไปเพ่ือมิใหการสอบสวนเสียไป ไมวาจะเปน
บางสวนหรือเสียไปท้ังหมดอันจะมีผลตออํานาจฟองของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ ท่ีวา หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการ
สอบสวนในความผิดนั้นกอน หากมีการสอบสวนแตกาสอบสวนไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบอาจมีผล
ทําใหการสอบสวนนั้นเสียไปหรืออาจไมสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในคดีไดในบางสวน ซ่ึงจะทําให
เกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได  ดังนั้นจึงจําตองประสานการปฏิบัติใหสอดคลอง
ไปในทางเดียวกันท่ีชอบดวยระเบียบและกฎหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนท่ีพ่ึงและ
ไววางใจของประชาชน สมกับเปนตํารวจมืออาชีพ 
 หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด ผลของการไมประสานการปฏิบัติ ทําใหพนักงานอัยการขาด
ความม่ันใจ และอาจไมใหความรวมมือในการสอบสวน เพราะเกรงวาการสอบสวนท่ีไดดําเนินการไปแลว
ชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม และอาจมีผลถึงไมรับสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวน
สงผานไป และอาจมีการโตแยงการสอบสวน ซ่ึงจะทําใหการสอบสวนลอชา มีปญหาอุปสรรคได 
 
 ๑.๔ ในข้ันตอนท่ี ๖ ข้ันตอนพิจารณาทําความเห็นทางคดี  ในคดีวิสามัญฆาตกรรม คดีท่ี
จําตองเสนอสํานวนถึงอัยการสูงสุดนั้น จะตองเขาหลักเกณฑ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคาม
อาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทายเทานั้น แนวทางในการทําสํานวนการสอบสวนละการทําความเห็นทางคดี 
ของหัวหนาพนักงานสอบสวน ตาม คําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ นั้นสอดคลองกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย  ไดแก คดี ๒ จําพวกดังนี้ 
  ก.ตองเปนคดีฆาตกรรม หมายถึง ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ตาม ประมวลกฎหายอาญา มาตรา 
๒๘๘ และ ๒๘๙ เทานั้น  เจาพนักงานไดฆาผูอ่ืนจนถึงแกความตาย โดยอางวาปฏิบัติการตามหนาท่ี แต
ถาเปนการพยายามฆา ก็ตาม มีเจตนาทํารายจนผูอ่ืนถึงแกความตายตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๒๙๐ หรือ ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายก็ตาม แมจะอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ก็ไมถือวา
เปนคดีวิสามัญฆาตกรรม ไมจําตองเสนอถึงอัยการสูงสุด 
  ข.ตองเปนคดีฆาตกรรมหมายถึงคดีฆาผูอ่ืนโดยเจตนาเทานั้น และการถูกฆาตกรรมนั้นผู
ถูกฆาตกรรมตองอยูในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาหนาท่ี เชน นักโทษ
ถูกนักโทษอ่ืนในเรือนจําฆาตาย แตถา พยามยามฆา ทํารายเปนเหตุใหถึงแกความตาย หรือกระทําโดย
ประมาทเปนเหตุใหถึงแกความตายก็ไมเขาหลักเกณฑท่ีตองเสนออัยการสูงสุดพิจารณาเชนกัน  
  หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด มีความเห็นไปยังอัยการสูงสุดไมถูกตองตามหลัก
กฎหมาย พนักงานอัยการอาจไมรับสํานวน  ทําใหสํานวนลาชา หรือบางครั้งอาจทําใหสํานวนการ
สอบสวนสูญหายได  
 



18 
 

 

 ๑.๕ ในข้ันตอนท่ี ๗  ข้ันตอนพิจารณาหลักกฎหมายอาญาเก่ียวกับการปองกันตัวโดยชอบดวย
กฎหมาย การวางแผนบริหารงานสอบสวน จะตองสอบใหไดความเปนจริงวาคนรายลงมือกระทําความผิด
พยายามฆาเจาพนักงานแลว และเจาพนักงานไดใชวิธีท่ีอ่ืนเพ่ือหลีกเลี่ยงไมไดแลว จําตองตอสูคนราย เปน
การปองกันโดยชอบ พอสมควรแกเหตุ จึงจะไมมีความผิดซ่ึงแนวทางในการสอบสวน จะตองพิจารณาตาม
หลักประมวลกฎหายอาญา ดังนี้  
  ก.มีภยันตราย ซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย 
  ข.ภยันตรายนั้นใกลจะถึง 
  ค.ผูกระทําจําตองกระทําเพ่ือปองกันสิทธิของตนเองหรือของผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายนั้น 
  ง.การกระทําเพ่ือปองกันสิทธินั้นไมเกินขอบเขตหรือพอสมควรกับเหตุ 
  จ .ผูท่ีจะอางปองกันนั้นจะตองไมเขาหลักเกณฑดังนี้ 
   (๑) เปนผูท่ีกอภัยข้ึนในตอนแรก 
   (๒) เปนผูท่ีสมัครใจเขาตอสูกัน 
   (๓) ผูท่ียินยอมใหผูอ่ืนกระทําตอตนเองโดยสมัครใจ 
   (๔) ผูท่ียั่วใหผูอ่ืนโกรธ 
   หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด ไมเขาใจขอกฎหมาย ไมตรวจสํานวน ไมสั่งการใน
ประเด็นสําคัญในคดีแลว จะทําใหการสอบสวนลาชา อาจไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการปองกันโดยชอบ
หรือไม  เปนการปองกันเกินขอบเขตหรือไม ยอมเกิดความเสียหายตอรูปคดี เจาพนักงานอาจถูกฟองคดี
ตอศาลได  
 
 ๑.๖ ในข้ันตอนท่ี ๑๐ ข้ันตอนการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติในการสอบสวนคดีวิสามัญ
ฆาตกรรม หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ควรติดตามผลการดําเนินการทุกคดีไมวาจะเปนในชั้นพนักงาน
อัยการหรือในชั้นศาล นํามาวิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางในการสอบสวนเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด
และสามารถใชพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี เปนแบบอยางในการบริหารงานสอบสวนตอไปได  
 หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด ไมดําเนินการสรุป วิเคราะหปญหาตางๆ จากการสอบสวน ท่ี
ความลาชา  และแนวทางในการวินิจฉัยของศาลท่ีทําการไตสวนคดีดังกลาวท่ีมีผลเสียตอรูปคดีแลว ปญหา
ตางๆก็อาจเกิดข้ึนไดอยางซํ้าซอน และอาจทําใหเจาพนักงานตองถูกฟองตอศาล  ทําใหเจาพนักงานท่ี
สุจริต เสียขวัญและกําลังใจได หลังจากสรุปผลแลวจะตองนํามาเก็บเปนขอมูลการสอบสวนไวเพ่ือใหมี
การศึกษาและพัฒนางานสอบสวนได 
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๒.ขอจํากัดในการบริหาร 
 ๑. ภารกิจและหนาท่ีตํารวจมีหลายดาน ขาดความตอเนื่อง 
 ๒. ปริมาณงานมีมากข้ึนตามความเจริญของบานเมือง แตกําลังพลของพนักงานสอบสวนขาด
แคลน มีจํากัดไมเพียงพอตอปริมาณงาน 
 ๓. พนักงานสอบสวนมักขาดจิตสํานึก ขาดความกระตือรือรนในงาน  ขาดคามรูทางวิทยาการ
สมัยใหม 
 ๔. หัวหนาพนักงานสอบสวนขาดความรูความสามารถและขาดความเอาใจใสอยางจริงจัง 
ปลอยเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนเพียงลําพัง ไมสนับสนุนงบประมาณ ไมนําเงินกองทุนสบสวน
สอบสวนมาใช 
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- พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ดํารงตําแหนง รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

- พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ดํารงตําแหนง รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  

- พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ดํารงตําแหนง พนักงานสอบสวน สบ ๔ กลุมงานสอบสวน 
ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

- พ.ศ.๒๕๕๕ – ปจจุบัน ดํารงตําแหนง พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ กลุมงาน
สอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 

- ปญหาการสอบสวนพยานบุคคลและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

- การสอบสวนคดีจางวานฆา 
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