
การสอบสวนทางวินัยขาราชการ 
 
 การสอบสวน  หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่มีการกลาวหา
เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยเปนไปดวยความยุติธรรม 
      วัตถุประสงคของการสอบสวน เพ่ือ 
         (๑) ใหผูถูกกลาวหาไดตอสู แกตัว 
          (๒) รวบรวมพยานหลักฐาน 
         (๓) พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ 
       (๔) คนหาความจริงและความยุติธรรม 
 
ขอบเขตของการสอบสวน  
          การสอบสวนทางวินัยใชหลักการไตสวน ที่คณะกรรมการสอบสวนจะตองแสวงหาขอเท็จจริงวา ผูถูก
กลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม แมผูถูกกลาวหาจะไมไดกลาวอางหรือยกขึ้นเปนขอตอสู แตถา
เปนประเด็นสําคัญที่ตองพิสูจนเพ่ือใหไดขอยุติวาขอเท็จจริงเปนเชนไร ก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน
ที่จะตองแสวงหาความจริงดังกลาว โดยยึดหลักการรับฟงความสองฝาย ซึ่งตางกับการสอบสวนในทางอาญาที่
ใชระบบกลาวหา ซึ่งมุงเนนการสอบสวนพยานฝายกลาวหาวาพยานหลักฐานที่ไดมาเพียงพอตามขอหาที่จะสง
ฟองคดีอาญาหรือไม และไมไดมุงเนนพยานผูตองหาหรือพยานอ่ืน 
          เพ่ือใหเกิดความกระจางระหวางการสอบสวนวินัยไมรายแรงกับการสอบสวนวินัยอยางรายแรง จึงอาจ
แบง 
ไดเปนดังน้ี 
          (๑) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
                - มีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้น 
                - การสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด 
          (๒) การสอบสวนวินัยไมรายแรง 
                - อาจแตงต้ังคณะกรรมการขึน้ทําการสอบสวน หรือสอบตามวิธีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร 
                - แจงใหผูถูกกลาวหาทราบฐานะ 
                - ใหโอกาสผูถกูกลาวหาช้ีแจง 
 

คํานิยาม 

 ผู บังคับบัญชา  หมายความวา  ผู บังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทากอง  ไดแก  

ผูอํานวยการ   

 ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง  หมายความวา  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

แตงต้ัง  ตามาตรา  57  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  หนวยงานระดับกรม  

ไดแก  อธิบดี   

 

 



 คณะกรรมการสืบสวน  หมายความวา  คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังหรือมอบหมายให

ดําเนินการสืบสวนในเรื่องที่มีการรองเรียนวามีมูลอันควรกลาวหาวามีการกระทําความผิดวินัยหรือไม 

 คณะกรรมการสอบสวน  หมายความวา  คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหดําเนินการ

สอบสวนวามีการกระทําความผิดวินัยในเรื่องที่มีมูลอันควรกลาวหาวามีการกระทําความผิดวินัยหรือไม 

  มีมูล  หมายความวา  มีมูลกรณีอันควรกลาวหาวามีการกระทําความผิดวินัย 
ยุติเรื่อง  หมายความวา  ผุมอํีานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัย  ไดแก  อธิบดี  สําหรับกรณีรองเรียน
ขาราชการ  ผูอํานวยการ  สําหรับลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ  ไดพิจารณาใหยุติการดําเนินการตาม
กรณีที่มีการรองเรียน 
 
  การดาํเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะตองกระทํา
เปน พิธีการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือตามกฎ  ก.พ.  ที่เกีย่วของ  กับการ
ดําเนินการทางวินัย เมื่อขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีถูกลาวหาวากระทําผิดวินัยและผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายไดพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลแลว  
 
ความรับผิดชอบ 
  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง  มีหนาที่ดําเนินการทางวินัย  โดยมีอํานาจแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวน  คณะกรรมการสอบสวนวินัย และลงโทษผูกระทาํผิดวินัยที่เปนขาราชการ  
ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ (อธิบดี  มีอํานาจแตงต้ังขาราชการจนถึงระดับอํานวยการระดับตน  ) 
  ผูบังคับบัญชา  มีหนาที่เสรมิสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  และปองกันมิให             
ผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  และมีหนาที่รายงานกรณีที่มีการกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการพลเรือน
สามัญผูใดกระทําความผิดวินัยตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง  และมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนและลงโทษวินัยลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ  ตามอํานาจที่กําหนดกฎ  ใน  ก.พ.  และที่
ไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี      
 
การกาํหนดประเด็น 
   การกําหนดประเด็นการสอบสวนเปนการกําหนดจุดสําคัญที่จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาในกรณีใดอยางใดหรือไม เพราะฉะน้ันการกําหนดประเด็นการสอบสวนจึงเปน
เครื่องนําทางใหการสอบสวนเปนไปตามรูปเรื่องที่กลาวหาและทําใหการสอบสวนเปนไปโดยละเอียดรอบคอบ 
รัดกุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนทางใหไดขอเท็จจริงโดยละเอียดครบถวน หรือที่เรียกกันวา “สอบให
หมดประเด็น” หรือ “สอบใหสิ้นกระแสความ” เพ่ือใหไดความจริง สามารถพิสูจนความผิดได สามารถ
กําหนดระดับโทษได และใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาและทําใหผูถูกกลาวหา    ช้ีแจงแสดง
พยานหลักฐานและแกขอกลาวหาไดอยางถูกตองตรงกับเรื่องที่กลาวหา โดยไมหลงขอตอสูหรือหลงตอสูใน
เรื่องที่มิไดเปนประเด็นที่โตเถียงกัน 
 
 
 
 



   ทางปฏิบัติในการกําหนดประเด็นสอบสวน มีขอควรคํานึงเบื้องตนอยู 3 ประการ ดังนี้ 
    ประการแรก  ควรพิจารณาเสียกอนวา เรื่องที่จะทําการสอบสวนน้ันมีขอกลาวหา
เกี่ยวกับเรื่องอะไร  เปนความผิดในกรณีใด และตามระเบียบวินัยขอใด 
    ประการที่สอง ควรพิจารณาวาความผิดในกรณีที่กลาวหาน้ันมีองคประกอบของ
ความผิดตามบทวาดวยวินัยกําหนดอยางไร เพ่ือจะไดสอบสวนขอเท็จจริงใหตรงตามประเด็นอันจะพิสูจนไดวา
ผูถูกสอบสวนมีความผิดตามกรณีที่กลาวหาหรือไม 
    ประการที่สาม ควรคํานึงวาขอเท็จจริงหรือขอมูลเบ้ืองตนรวมทั้งพยานหลักฐานตาง 
ๆ ในเบ้ืองตนอันเกี่ยวกับขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยน้ัน มีอยูอยางไรบาง และผูถูกกลาวหาไดใหการเบ้ืองตน
รับหรือปฏิเสธในขอใด มีขออางหรือขอเถียงประการใด ซึ่งจะทราบไดจากการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน จากการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบและจากการสอบสวนผูถูกกลาวหาในครั้งแรก 
   ขอควรคํานึงเบ้ืองตนในการกําหนดประเด็นสอบสวนดังกลาวน้ี จะชวยใหคณะกรรมการ
สอบสวนไดสอบสวนขอเท็จจริงโดยรัดกุม เพ่ือใหสามารถปรับขอเท็จจริงกับขอวินัยไดถูกตองย่ิงข้ึน อีกทั้งจะ
ไดไมตองสอบสวนในขอที่รับกันชัดเจนแลวใหเสียเวลา และจะไดสอบสวนขอเท็จจริงในประเด็นที่ยังเถียงกัน
อยู หรือยังไมชัดเจนใหกระจางใหสิ้นกระแสความ ซึ่งในการสอบสวนน้ัน จําตองกระทําทั้งสองทาง คือสอบไป
ในทางที่จะพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหา ดวยการหาพยานหลักฐานมายืนยัน และสอบสวนไปในทางที่
จะพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด โดยหาพยานหลักฐานมายืนยันเชนกัน เพื่อใหไดความจริงและ
ความยุติธรรมและเปนธรรมตอผูถูกกลาวหาดวย 
   ฉะน้ัน คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมปรึกษาหารือกันในอันที่จะกําหนดประเด็น
สอบสวนกอนที่จะลงมือทําการสอบสวน โดยศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานและขอมูลเบ้ืองตนที่มีอยู 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน คําช้ีแจงเบ้ืองตนของผูถูกกลาวหาซึ่งไดจากการสอบสวน  ผูถูกกลาวหา
ครั้งแรก และขอกําหนดวินัยในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาน้ัน แลวตกลงกันกะประเด็นหรือกําหนดประเด็น 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับแตละประเด็นที่กําหนดไวน้ัน
ตอไป 
   ประเด็นที่จะตองสอบสวนน้ันจะเปนเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ยังมีการโตเถียงกันอยูระหวาง
ฝายกลาวหากับฝายผูถูกกลาวหา กลาวคือ ผูถูกกลาวหาปฏิเสธไมรับขอเท็จจริงอันใดอันหน่ึงหรือหลายอันที่
ถูกกลาวหาหรือมีขออางขอเถียงกันน้ันยอมเปนประเด็นที่กรรมการสอบสวน จะตองดําเนินการสอบสวน
เพ่ือใหไดความเปนที่ยุติวาความจริงเปนอยางไร และมีพยานหลักฐานใดซึ่งยืนยันวาเปนเชนน้ัน สวน
ขอเท็จจริงที่ ผูถูกกลาวหารับแลวหรือมีพยานหลักฐานเปนที่ประจักษอยูแลว ก็ไมตองหยิบยกข้ึนมาเปน
ประเด็นที่จะตองสอบสวนอีก 
   ประเด็นที่จะตองสอบสวนนั้น นอกจากเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่โตเถียงกันอยูแลวยังมีประเด็น
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่จะปรับเขากับองคประกอบความผิดในกรณีน้ัน ๆ อีกดวย 
   ทั้งน้ี ประเด็นที่จะสอบสวนน้ัน อาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ไดแลวแตวาผูถูก
กลาวหาไดรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงอันใด ประกอบกับความยากงายหรือความยุงยากซับซอนของแตละเร่ือง
ดวย 
 

 

 



เทคนิคการซกัถาม 

   การซักถาม  (Interrogation) หมายถึง  การซักถามปากคํา ผูเสียหาย พยานหรือผูถูก
กลาวหา โดยหลักการแลวมุงหมายถึงการซักถามดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาใครเปนผูกระทําผิด 
และเพ่ือเปนหลักฐานพิสูจนการกระทําผิดของ  ผูถูกกลาวหา โดยมิไดมุงหมายถึงการสอบสวนดวยวิธีการ
บันทึกปากคําเปนหลักฐานในสํานวนการสอบสวนแตเพียงอยางเดียว แตหมายความรวมถึงการซักถามโดยไม
จํากัดสถานที่ 
 
  คุณลักษณะของผูที่จะประสบผลสําเร็จในการซักถาม 
    1.รูจักหลักจิตวิทยา คือ สามารถอานจิตใจของผูถูกสอบสวนหรือผูถูกกลาวหา และ
สามารถทําตัวเปนนักแสดงไดเพราะผูถูกซักถามยอมมีจิตใจแตกตางกัน บางคนชอบปลอบ  บางคนชอบขู บาง
คนชอบสุภาพออนโยน 
    2.มีความรูทั่วไปกวางขวาง เพราะเกี่ยวกับจะตองซักถามคดีไมจํากัดประเภท และ
จะตองหมั่นศึกษาหาความรูในเรื่องทั่ว ๆ ไป เพ่ิมเติมอยูเสมอ 
    3.มีเชาวไวไหวพริบดี เพราะการซักถามปากคํามีปญหาเกิดข้ึนเฉพาะหนามากมาย 
ตองคนควาหาเหตุผลเพ่ือรองรับปญหาอยูเสมอ ตองสนใจและกระตือรือรน แตไมแสดงกริยาอาการขมคนอ่ืน 
    4.มีบุคลิกภาพดี ผูซักถามปากคํา ควรมีบุคลิกภาพเปนที่นาเลื่อมใสและยําเกรงแกผู
ที่จะถูกซักถาม มีลักษณะเปนผูเฉียบขาด แตออนโยน และสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจในตัวผูถูกซักถาม
ไดเปนอยางดี 
    5.มีความพากเพียรพยายาม ผูซักถามปากคําตองมีมานะบากบ่ันในการที่จะ
ซักถามใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองอยูเสมอ เพราะผูถูกซักถามอาจใหการสับสนวกวน บางครั้งนึกเหตุการณไม
ออกและบางครั้งอาจใหถอยคําคลาดเคลื่อนตอขอเท็จจริงโดยไมต้ังใจ 
    6.รูจักทําความเชื่อมโยง คือรูจักแสดงความสนิทสนมเปนกันเองกับผูที่ถูกซักถาม
ปากคําหากผูซักถามไมแสดงความเปนกันเองกับตน ก็ยอมจะไมเต็มใจใหขอเท็จจริงอันถูกตองกับผูซักถาม 
    7.มีวาจาสัตย ผูซักถามจะตองไมสัญญาในสิ่งที่ทําไมได ผูถูกซักถามอาจเกิดความ
สงสัยและขาดความไววางใจในตัวผูซักถาม 
    8.มีความสามารถในการสังเกตและอานกริยาอาการทาทีของผูถูกซักถาม คือรูจัก
สังเกตุปฏิกริยาของผูถูกซักถามตอขอซักถามและสามารถเขาใจความเปนมาของอากัปกริยาอาการน้ัน ๆ  
 
  หลักการดําเนินการซักถามปากคําผูเสียหายหรือพยาน 
    1.ควรซักถามปากคําเม่ือใด ผูซักถามควรรีบดําเนินการซักถามปากคําผูเสียหาย
หรือพยานโดยเร็วที่สุด เพราะสามารถจําเหตุการณไดดีอยู ความรูสึกนึกคิดที่บิดเบือนขอเท็จจริงและซักซอม
พยานยังไมเกิดขึ้น 
    2.เตรียมการลวงหนากอนซักถามปากคํา ควรเตรียมขอเท็จจริงที่หาไวไดแลวให
พรอม และเตรียมการกําหนดประเด็นขอซักถามใหเรียบรอย โดยพิจารณาวาพยานปากน้ันรูเห็นเหตุการณ
ตอนใด ควรจะไดขอเท็จจริงจากพยานตอนใดบาง   มิฉะน้ันอาจพลั้งเผลอผานประเด็นสําคัญ ๆ บางตอนไป
เสียได 
 



    3.แสดงความเปนกันเอง กอนลงมือซักถามควรถือโอกาสสนทนาสอบถามสารทุกข 
สุกดิบ ทํานองแสดงความเปนกันเองเสียกอน หากเริ่มซักถามปากคําทันทีอาจเกิดอารมณตึงเครียดไมเต็มใจ
เปดเผยขอเท็จจริงก็ได และกอนซักถามปากคําควรใหผูที่ถูกซักถามเลาเรื่องพฤติการณที่ไดประสบมาโดย
ตลอดเสียกอน 
    4.คุมผูถูกซักถามใหใหการตามประเด็น ผูถูกซักถามสวนมากมักจะใหการเลยเถิด
นอกเรื่องนอกราว ผูซักถามควรจะตองซักถามใหเขาประเด็นอยูเสมอ 
    5.ผูถูกซักถามใหการขัดกัน โดยปกติคําใหการของบุคคลที่อยูในเหตุการณเดียวกัน 
เวลาเดียวกันขอเท็จจริงจะตองสอดคลองกัน ถาหากปรากฏวาขัดกันแลว ผูซักถามจะตองซักถามขอเท็จจริง
อันสําคัญของเรื่องใหมเสมอไป 
    6.อยาถามนํา การซักถามนําจะทําใหตอบคําถามเสียเอง จะทําใหขอเท็จจริงเสียไป 
และอาจทําใหการต้ังประเด็นเสียไป 
    7.ควรตั้งปญหาซักถามทีละขอ อยาถามโดยต้ังคําถามซอนขึ้นมาหลาย ๆ ขอพรอม 
ๆ กัน 
    8.ควรตั้งปญหาซักถามที่เขาใจงาย อยาใชคําถามที่เขาใจยาก 
    9.บุคคลประเภทตอบไมรูไมเห็น พวกน้ีมักจะไดแก บุคคลที่ไรการศึกษา เพราะ
บุคคลพวกน้ีมักครุนคิดวาการที่เอาตัวมาผูกพันกับคดีนับเปนเรื่องที่หาทุกขใสตัวมากกวา จึงไมคอยเต็มใจให
ถอยคํา คณะกรรมการสอบสวนจะตองเริ่มแสดงความเปนกันเองใหมาก และตองปอนคําถามในทํานอง
คะย้ันคะยอเปนพิเศษ และตองใชคําถามสกัด อยาใหมีทางตอบไดวาไมเห็นไมทราบ ทั้ง ๆ ที่รูเห็นอยู 
   10.บุคคลประเภทเฉยเมยตอคําถาม พวกน้ีมักตอบเลี่ยง ๆ ไมตรงประเด็นที่
ตองการ ควรหาวิธีเขาถึงอารมณใหตอบขอซักถามใหละเอียด โดยการเยินยอใหเกิดความภาคภูมิใจในการที่
เขาไดใหขอเท็จจริง ควรกระตุนใหใหการโดยวิธีเนนใหเห็นความสําคัญของขอเท็จจริงที่ไดรูเห็นมา 
    11.บุคคลประเภทขี้เหลาเมายา ควรใหคําเยินยอมาก ๆ บางครั้งอาจไดขอเท็จจริง
ที่ถูกตอง ชัดเจนมากกวาตามธรรมดาที่ไมเมาก็ได 
    12.บุคคลประเภทชางพูด ผูซักถามควรจะใชวิธีดักคอรวบรัดใหเขาประเด็นอยา
ปลอยใหพูดเพอเจอนอกรีดนอกเรื่องตอไป 
    13.บุคคลประเภทตรงไปตรงมา บุคคลที่ใหความรวมมือตอบขอซักถาม
ตรงไปตรงมาเปนประโยชนตอรูปคดีมาก หากเปนพยานปากสําคัญในคดีจะเปนประโยชนอยางย่ิง ถาเปน
บุคคลที่มีเชาวดี จะซักถามใหไดขอเท็จจริงไดไมยาก แตก็ควรช้ีแจงใหผูถูกซักถามเขาใจเสียกอนวาเปนหนาที่
ของผูซักถามที่จะตองคนควาหาความจริงของเรื่องที่ตองซักไซไลเรียงหาเหตุผลประกอบเพ่ือความแนชัดของ
รูปเรื่อง ไมมีเจตนาที่ไมเช่ือถือแตอยางใด 
    14.บุคคลประเภทกลาวไมจริง หากผูถูกซักถามใหถอยคําโดยเห็นไดวาเปนความ
เท็จ ควรปลอยใหใหการจนจบเร่ือง ผูที่กลาวเท็จมักจะแสดงทาทางสะทกสะเทิ้นประหมาหรือแสดงความรูสึก
ออกมาในขณะที่พูดไมจริง เชน จับเกาอ้ีแนน หูแดง เหง่ือออก กลืนนํ้าลายบอย และริมฝปากแหง 
    15.พยานประเภทหวาดกลัว พยานประเภทน้ี ผูซักถามจะตองพยายามผูกมิตร
และแสดงความเปนกันเองใหมาก และควรปลอบใจดวยวาผูซักถามจะปกปดคําใหการไวเปนความลับ 
  
 
 



การซักถามปากคําผูถูกกลาวหา 
    1.การเตรียมขอเท็จจริง ผูซักถามควรไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามรูป
เรื่องเสียกอนตลอดจนควรทราบประวัติความเปนมาของผูถูกกลาวหาอีกดวย หากผูถูกกลาวหาเกิความรูสึกวา
ผูซักถามรูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องก็จะไมกลากลาวเท็จ 
    2.จํานวนผูซักถามปากคํา โดยปกติควรมีผูซักถามเพียงคนเดียว ถาจําเปนตองมีผู
ซักถามเกินกวา 1 คน ควรมีอยางมากไมเกิน 2 คน ระวังการขัดจังหวะกันเองใหมากไมควรคุยถึงเรื่องรูปเรื่อง
ตอหนาผูถูกกลาวหา เพราะผูถูกกลาวหาอาจนําเอาไปใชเปนหลักในการแกขอกลาวหาได 
   3.ควรจดบันทึกปากคําเม่ือใด เมื่อเริ่มดําเนินการซักถามปากคําน้ัน   ผูซักถามไม
ควรจดบันทึกปากคําทันทีแมปากกาและกระดาษบันทึกก็ไมควรวางใหผูถูกกลาวหาเห็น ควรซักไซไลเลียงปาก
เปลาใหไดความแนชัด โดยตลอดเสียกอน เพราะการบันทึกปากคําจะทําให         ผูถูกกลาวหาครุนคิดอยู
เสมอวา จะเปนหลักฐานมัดตัวเอง     อารมณครุนคิดดังกลาวอาจทําให        ผูถูกกลาวหากลับใจไมแฉความ
จริงไดงาย ๆ การบันทึกปากคําควรดําเนินการภายหลังจากที่ถามปากคําผูถูกกลาวหาจนหมดสิ้นกระแสความ
แลว 
    4.ทาทีของผูซักถาม ผูซักถามควรแสดงทาทีใหปรากฎแกผูถูกกลาวหาวาตนน้ัน
ตองการซักไซไลเลียงคนหาความจริงเทาน้ัน มิไดมุงหวังตอคําสารภาพของผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ                                                                            
    5.การแตงกายของผูซักถาม ไมควรสวมเครื่องแบบ เพราะจะเปนเครื่องเตือนใจให
ผูถูกกลาวหารําลึกอยูเสมอวา เขาตกอยูในฐานะที่ถูกควบคุมตัว 
    6.การหลีกเลี่ยงคําพูดบางอยาง ผูซักถามควรหลีกเลี่ยงไมใชคําพูดที่กอความ
หวาดหว่ันกับผูถูกกลาวหา เชนคําวา “โกง” “ขโมย” ควรพูดคําวา “เอาไป” คํารับสารภาพควรพูดวา”
ควรบอกความจริง” คําวากําลังพูดเท็จ” ควรพูดวา”ยังไมใหความจริงโดยตลอด” 
    7.ควรละเวนการสูบบุหรี่ระหวางซักถามผูถูกกลาวหา เพราะจะเปนทางใหผูถูก
กลาวหาถือโอกาสสูบบุหรี่บาง การสูบบุหรี่จะเปนทางใหผูถูกกลาวหารูสึกผอนคลายอารมณตึงเครียด 
    8.ใชคําถามที่เหมาะสม ผูซักถามปากคําควรเลือกใชคําถามดวยภาษาที่เหมาะสม
กับฐานะของผูถูกกลาวหา เชนคนไมมีการศึกษา ควรใชคําถามงาย ๆ หรือภาษาที่พูดกันรูในหมูพวกเขา 
    9.การแสดงความเห็นอกเห็นใจ เปนวิธีหน่ึงที่จะไดเรื่องราวจากผูถูกกลาวหา ทําให
ผูถูกกลาวหารูสึกถึงเจตนาดีของผูซักถามโดยเฉพาะผูถูกกลาวหาที่ไดกระทําผิดเปนครั้งแรก กระทําผิด
เน่ืองจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ กระทําผิดเพราะไมเจตนา เปนตน 
    10.การบอกผูถูกกลาวหาถึงความหนักเบาของโทษ ถาเปนเรื่องเล็กนอยอาจพูด
ปลอบใจผูถูกกลาวหาไดวาโทษเพียงเล็กนอยไมควรวิตก เมื่อผูถูกกลาวหาเห็นวาความผิดที่ตนกระทําลงไปไม
หนักหนาอะไรก็จะมีใจเลาเหตุการณไดมากขึ้น แตถาเปนเรื่องรายแรงก็ควรหลีกเลี่ยงไมพูดเรื่องโทษกับผูถูก
กลาวหา 
   11.การยกยองและเยินยอผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหาควรไดรับการปฏิบัติและการ
พูดจาที่สุภาพออนโยน โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนความผิดเชนไร และผูถูกกลาวหาอยูในฐานะเชนไร เชนคําวา 
ผม คุณ ครับ ควรนํามาใช ควรหาทางเยินยอ    ใหถูกกลาวหารูสึกภูมิใจในตัวเอง หรือในครอบครัวของเขา 
เยินยอในความเฉลียวฉลาดของเขา ความมีรูปรางหนาตาดี ทาทาง 
ดี และความรูความสามารถตาง ๆ ของเขา โดยระมัดระวังคําเยินยอที่เปนจริง จะทําใหสามารถขุดหาความจริง
ตาง ๆ จากผูถูกกลาวหาไดมาก 



    12.เม่ือผูถูกกลาวหากลาวเท็จ ผูซักถามไมควรแสดงอาการโกรธดุดา หรือใชคําพูด
ประทวงผูถูกกลาวหา เชน “จะมาโกหกกันทําไม” ควรซอนปฏิกริยาทั้งหลายไว และกลับใชวิธีพูดวา ผู
ซักถามรูแลววาผูถูกกลาวหาตอบไมตรงความจริง 
    13.ขอเท็จจริงที่ผูซักถามยังไมรู ขอเท็จจริงใด ๆ ที่ผูซักถามยังไมแนใจอยานํามา
พูดกับผูถูกกลาวหาวารูความจริงมาอยางน้ันอยางน้ี อาจผิดพลาดได ทําใหผูถูกกลาวหาแนใจวาผูซักถามไมรู
จริงและยังไมไดขอเท็จจริงที่จะมัดตัวผูถูกกลาวหาได   
  
เทคนิคการซักถาม 
    การซักถามที่ไดผลตองรูเสียกอนวา คนที่จะซักถามคือใครมีภูมิหลังอยางไร และ
ตองใหผูถูกซักถามไดรูจักเราบางวาเราเปนใครมีหนาที่และมีความสําคัญตอการซักถามน้ันเพียงใด 
    การที่จะซักถามเรื่องอะไร ผูซักถามจะตองเตรียมวางแผนต้ังคําถามไวลวงหนามิใช
แกปญหาเฉพาะหนา 
    ผูซักถามจะตองเขาใจผูถูกซักถาม โดยแบงตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 
    1.ประเภทอารมณต่ืนเตนงาย 
    2.ประเภทอารมณสนุกสนานราเริง 
    3.ประเภทอารมณเยือกเย็น 
    4.ประเภทอารมณหงุดหงิดและขุนมัว 
    การซักถามพยาน จําแนกที่มาของพยานได 3 ทาง ดังนี้ 
    1.พยานที่ผูเสียหายหรือผูกลาวหาอาง 
    2.พยานที่ผูถูกกลาวหาอาง 
    3.พยานคนกลาง ซึ่งไดแกพยานที่คณะกรรมการสอบสวนไปเสาะหามาเอง 
  นํ้าหนักพยานทั้ง 3 ทางที่ไดมายอมจะมีไมเทากันแตการซักถามพยานที่ไดมาจากทางใดก็
ตาม จักตองทําใหพยานเกิดความรูสึกวาคณะกรรมการสอบสวนขอความรวมมือ และขอความเปนธรรมใหแก
คูกรณีมิใชบิดเบือนความจริง 
   การซักถามปากคําอยางนอยจะตองยึดถือในขอสอบถามดังตอไปนี้ 
    1.วัน เดือน ป เวลา กับสถานทีเกิดเหตุ อยูที่ ณ ตําบล อําเภอ จังหวัด โดยชัดแจง 
    2.ใหสังเกตอาการ และกริยาของผูถูกกลาวหา เมื่อกลาวถึงเหตุการณสําคัญ
ตลอดจนพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณน้ัน ๆ  
    3.ใครเปนผูกระทํา รูจักหรือเพียงแตจําได หรือจําไมไดเลย  ถาไมรูตองถาม 
รูปพรรณขอผูกระทําผิดไวใหละเอียดเทาที่จะจําได ถาสามารถระบุช่ือ บิดา มารดา ภรรยา บุตร หรือญาติของ
ผูกระทําผิดไดดวยย่ิงดี 
    4.เหตุที่รูจักและจําได อาศัยเหตุผลอยางไร เชน เคยรูจักกันมากอน หรือมีเหตุผล
ประการใด เปนเหตุใหจําได 
    5.ใหซักถามถึงพยานบุคคลผูรูเห็นวา เมื่อมีเหตุการณน้ันมีใครรูเห็นบาง และใครอยู
ใกลเคียงที่เกิดเหตุบางหรืออางวัตถุพยาน พยานเอกสาร หรือพยานชนิดอ่ืนอยางไร 
 
 
 



   หลักการซักถามปากคําผูถูกกลาวหา 
    1.ถามช่ือตัว 
    2.นามสกุล 
    3.ชาติ 
    4.บังคับ 
    5.อายุ  
    6.อาชีพ 
    7.ที่อยู 
    8.ที่เกิด 
    9.บิดามารดา 
    10.ใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
  เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวผูถูกกลาวหาจะใหการอยางไรก็ใหจดคําใหการไวถาไมเต็มใจที่
จะใหการก็บันทึกไว 
   ขอความที่ควรซักถามผูถูกกลาวหา 
    1.ตามที่ถูกกลาวหาน้ันจริงหรือไม 
    2.ถาไมจ ริงในวันเวลาที่ ถูกกลาวหาน้ัน ผู ถูกกลาวหาทําอะไร อยูที่ ใด มี
พยานหลักฐานอะไรที่ตองการอางบาง หรือจะอางพยานบุคคลใดบาง. 
    3.ถาผูถูกกลาวหารับสารภาพ ผูซักถามชอบที่จะตองใหผูถูกกลาวหาเลาเร่ืองที่
กระทําแลวจดลงในคําใหการโดยบรรยายตามเหตุผลที่เปนจริง 
   วิธีปฏิบัติเม่ือถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ 
   เมื่อผูถูกกลาวหารับสารภาพ จะตองซักถามผูถูกกลาวหาดวยความละมุนละมอมปราศจาก
การกดขี่ขูเข็ญหลอกลวงประการใด ๆ เพ่ือใหไดความโดยละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได เชน เวลากระทําผิดไปกับ
ใคร ใครรูเห็น และมีใครอยูที่น่ันบาง  พยายามซักถามใหผูถูกกลาวหาอธิบายถึงวิธี และอาการแหงการกระทํา
ผิดน้ันโดยละเอียด  รวมความวาตองถามถึงทุกขอความที่เกี่ยวเน่ืองเปนเหตุหรือเปนผล หรือเปนขอที่จะพิสูจน
ใหเห็นชัดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดโดยแทจริง ไมวาจะเปนเร่ืองใกลหรือไกลกับเหตุ โดยใหซักถามไปทีละ
เล็กละนอย เมื่อไดความจริงดังกลาวมาแลว ควรจดขอความที่ซักถามใหละเอียด แมจะยาวไปบางก็จะได
ประโยชนมากกวาเสียประโยชน 
   เมื่อการสอบสวนปากคําผูถูกกลาวหาเกิดประเด็นแตกแยกออกไปประการใด ผูซักถาม
จะตองสอบสวนไตถามไปหาความจริง หรือสาวไปจนสุดประเด็น เพ่ือเปนทางพิสูจนถอยคําหรือไตถามใหได
ความจริง เชนผูถูกกลาวหาใหการวาในที่กระทําผิด (หรือแมผูถูกกลาวหาจะปฏิเสธการกระทําผิดก็ตาม) 
แตผูถูกกลาวหาไดใหการวาในที่นั้น ๆ อยูกับคนอ่ืนอีก 2 คน หรือใกลกับที่นั้น ๆ มีเด็กนั่งเลนอยูคนหนึ่ง 
(ถาผูถูกกลาวหาไมบอกชื่อเด็ก ก็ตองซักถามพอใหไดความวาเปนเด็กของใคร อยูทีไหน หรือแถวไหนที่
พอจะไปคนพบ  
  
 
 
 
 



การถามปากคําพยาน 
   โดยหลักการสอบถามปากคําพยาน จะตองใหพยานเลาเรื่องที่รูเห็นหรือเกี่ยวของใหผู
ซักถามหรือคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนฟงเสียกอน ต้ังแตตนจนจบตอนใดที่เราสงสัยหรือจะซักถาม
ควรจดเอาไว แลวคอยถามเมื่อพยานเลาจบ ถอยคําใดที่เขาใจวามีความแอบแฝงอยู ก็ 
ใหซักถามหรือซักฟอกเสียใหสิ้นกระแสความ 
  กอนที่จะถามพยานอยางไรบางนั้น ผูซักถามหรือคณะกรรมการสืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนจะตองรูประเด็นที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่มีเสียกอน แตการที่จะวินิจฉัยสันนิษฐาน
ไดยอมเกิดมาจากขอเท็จจริงที่มีอยูกอน จึงพิจารณาถึงขอกฎหมายได เชน ก.หาวา ข.ซึ่งทํางานอยูที่เดียวกัน
แตคนละหอง เปนผูรายลักทรัพยและจับของกลางไดในหองทํางานของ ข. แต ข.ปฏิเสธในขอหาลักทรัพยและ
แกตัววาของน้ันจะเขามาอยูอยางไรไมรู ซึ่งบางทีอาจจะมีคนซุกซอนใสเขา เพราะใครเขาออกหองน้ันไดเสมอ 
แมตัว ก.ผูกลาวหาก็เขาออกได ดังน้ีเราจะสอบสวนเอาเพียงประเด็นวาจับของกลางไดในหองของ ข.และลง
ความวา ข.กระทําผิดเสียทีเดียวไมได เพราะกรณียังไมชัดแจงยังมีเง่ือนงําเปนที่สงสัย จึงชอบที่จะตอง
สอบสวนใหหมดขอสงสัยเสียกอน เชน 
    1.ซักถามถึงของกลางวา ไดเก็บอยูในลักษณะอยางไร ถาไดเก็บในที่เปดเผยก็ตอง
สอบถามตอไปวาในหองที่ไดของกลางน้ันตามปกติใสกุญแจพิเศษ ซึ่งคนไมสามารถเขาไปได กุญแจก็อยูกับผู
ถูกกลาวหาเสมอ และเจาทุกขเองก็ไมเคยเขาไปในหองน้ันกอนที่จะพบของกลาง 
    2.ของกลางที่พบไดเขาไปอยูในหองของผูถูกกลาวหาซึ่งใสกุญแจอีกช้ันหน่ึง โดย
กุญแจอยูกับผูถูกกลาวหาตลอดเวลา 
    3.กอนเขาไปในหองที่เกิดเหตุ หรือภายหลังที่ไดพบของกลางผูถูกกลาวหาแสดง
กริยาอาการเปนพิรุธผิดปกติด่ังวิญูชนที่สุจริตจะแสดงอยางไร 
    4.บุคคลอ่ืนมีทางใดที่จะแกลงใสความผูถูกกลาวหาไดหรือไม 
   เมื่อไดซักถามประกอบเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวขางตน และเหตุอ่ืนหากพึงมีแลว พอจะ
พิจารณาไดวากรณีเรื่องน้ันขอเท็จจริงเปนประการใด ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงตามที่ซักถามมาก็ได 
 


