การสอบสวนทางวินัยขาราชการ
การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่มีการกลาวหา
เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยเปนไปดวยความยุติธรรม
วัตถุประสงคของการสอบสวน เพื่อ
(๑) ใหผถู ูกกลาวหาไดตอสู แกตัว
(๒) รวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ
(๔) คนหาความจริงและความยุติธรรม
ขอบเขตของการสอบสวน
การสอบสวนทางวินัยใชหลักการไตสวน ที่คณะกรรมการสอบสวนจะตองแสวงหาขอเท็จจริงวา ผูถูก
กลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม แมผูถูกกลาวหาจะไมไดกลาวอางหรือยกขึ้นเปนขอตอสู แตถา
เปนประเด็นสําคัญที่ตองพิสูจนเพื่อใหไดขอยุติวาขอเท็จจริงเปนเชนไร ก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน
ที่จะตองแสวงหาความจริงดังกลาว โดยยึดหลักการรับฟงความสองฝาย ซึ่งตางกับการสอบสวนในทางอาญาที่
ใชระบบกลาวหา ซึ่งมุงเนนการสอบสวนพยานฝายกลาวหาวาพยานหลักฐานที่ไดมาเพียงพอตามขอหาที่จะสง
ฟองคดีอาญาหรือไม และไมไดมุงเนนพยานผูตองหาหรือพยานอื่น
เพื่อใหเกิดความกระจางระหวางการสอบสวนวินัยไมรายแรงกับการสอบสวนวินัยอยางรายแรง จึงอาจ
แบง
ไดเปนดังนี้
(๑) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
- การสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด
(๒) การสอบสวนวินัยไมรายแรง
- อาจแตงตั้งคณะกรรมการขึน้ ทําการสอบสวน หรือสอบตามวิธีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร
- แจงใหผูถูกกลาวหาทราบฐานะ
- ใหโอกาสผูถกู กลาวหาชี้แจง
คํานิยาม
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หมายความว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กองหรื อ เที ย บเท า กอง ได แ ก
ผูอํานวยการ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง หมายความวา ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
แตงตั้ง ตามาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนวยงานระดับกรม
ไดแก อธิบดี

คณะกรรมการสืบสวน หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายให
ดําเนินการสืบสวนในเรื่องที่มีการรองเรียนวามีมูลอันควรกลาวหาวามีการกระทําความผิดวินัยหรือไม
คณะกรรมการสอบสวน หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการ
สอบสวนวามีการกระทําความผิดวินัยในเรื่องที่มีมูลอันควรกลาวหาวามีการกระทําความผิดวินัยหรือไม
มีมูล หมายความวา มีมูลกรณีอันควรกลาวหาวามีการกระทําความผิดวินัย
ยุติเรื่อง หมายความวา ผุมอี ํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัย ไดแก อธิบดี สําหรับกรณีรองเรียน
ขาราชการ ผูอ ํานวยการ สําหรับลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ไดพิจารณาใหยุติการดําเนินการตาม
กรณีที่มีการรองเรียน
การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะตองกระทํา
เปน พิธีการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎ ก.พ. ที่เกีย่ วของ กับการ
ดําเนินการทางวินัย เมื่อขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีถูกลาวหาวากระทําผิดวินัยและผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายไดพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลแลว
ความรับผิดชอบ

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง มีหนาที่ดําเนินการทางวินัย โดยมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน คณะกรรมการสอบสวนวินัย และลงโทษผูกระทําผิดวินัยที่เปนขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ (อธิบดี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการจนถึงระดับอํานวยการระดับตน )
ผูบังคับบัญชา มีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิให
ผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และมีหนาที่รายงานกรณีที่มีการกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการพลเรือน
สามัญผูใ ดกระทําความผิดวินัยตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและลงโทษวินัยลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ตามอํานาจที่กําหนดกฎ ใน ก.พ. และที่
ไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี
การกําหนดประเด็น
การกําหนดประเด็นการสอบสวนเปนการกําหนดจุดสําคัญที่จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาในกรณีใดอยางใดหรือไม เพราะฉะนั้นการกําหนดประเด็นการสอบสวนจึงเปน
เครื่องนําทางใหการสอบสวนเปนไปตามรูปเรื่องที่กลาวหาและทําใหการสอบสวนเปนไปโดยละเอียดรอบคอบ
รัดกุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนทางใหไดขอเท็จจริงโดยละเอียดครบถวน หรือที่เรียกกันวา “สอบให
หมดประเด็น” หรือ “สอบใหสิ้นกระแสความ” เพื่อใหไดความจริง สามารถพิสูจนความผิดได สามารถ
กําหนดระดับโทษได และใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาและทําใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจงแสดง
พยานหลักฐานและแกขอกลาวหาไดอยางถูกตองตรงกับเรื่องที่กลาวหา โดยไมหลงขอตอสูหรือหลงตอสูใน
เรื่องที่มิไดเปนประเด็นที่โตเถียงกัน

ทางปฏิบัติในการกําหนดประเด็นสอบสวน มีขอควรคํานึงเบื้องตนอยู 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก ควรพิจารณาเสียกอนวา เรื่องที่จะทําการสอบสวนนั้นมีขอกลาวหา
เกี่ยวกับเรื่องอะไร เปนความผิดในกรณีใด และตามระเบียบวินัยขอใด
ประการที่สอง ควรพิจารณาวาความผิดในกรณีที่กลาวหานั้นมีองคประกอบของ
ความผิดตามบทวาดวยวินัยกําหนดอยางไร เพื่อจะไดสอบสวนขอเท็จจริงใหตรงตามประเด็นอันจะพิสูจนไดวา
ผูถูกสอบสวนมีความผิดตามกรณีที่กลาวหาหรือไม
ประการที่สาม ควรคํานึงวาขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนรวมทั้งพยานหลักฐานตาง
ๆ ในเบื้องตนอันเกี่ยวกับขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น มีอยูอยางไรบาง และผูถูกกลาวหาไดใหการเบื้องตน
รับหรือปฏิเสธในขอใด มีขออางหรือขอเถียงประการใด ซึ่งจะทราบไดจากการรวบรวมขอมูลเบื้องตน จากการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบและจากการสอบสวนผูถูกกลาวหาในครั้งแรก
ขอควรคํานึงเบื้องตนในการกําหนดประเด็นสอบสวนดังกลาวนี้ จะชวยใหคณะกรรมการ
สอบสวนไดสอบสวนขอเท็จจริงโดยรัดกุม เพื่อใหสามารถปรับขอเท็จจริงกับขอวินัยไดถูกตองยิ่งขึ้น อีกทั้งจะ
ไดไมตองสอบสวนในขอที่รับกันชัดเจนแลวใหเสียเวลา และจะไดสอบสวนขอเท็จจริงในประเด็นที่ยังเถียงกัน
อยู หรือยังไมชัดเจนใหกระจางใหสิ้นกระแสความ ซึ่งในการสอบสวนนั้น จําตองกระทําทั้งสองทาง คือสอบไป
ในทางที่จะพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหา ดวยการหาพยานหลักฐานมายืนยัน และสอบสวนไปในทางที่
จะพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด โดยหาพยานหลักฐานมายืนยันเชนกัน เพื่อใหไดความจริงและ
ความยุติธรรมและเปนธรรมตอผูถูกกลาวหาดวย
ฉะนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมปรึกษาหารือกันในอันที่จะกําหนดประเด็น
สอบสวนกอนที่จะลงมือทําการสอบสวน โดยศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานและขอมูลเบื้องตนที่มีอยู
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน คําชี้แจงเบื้องตนของผูถูกกลาวหาซึ่งไดจากการสอบสวน ผูถูกกลาวหา
ครั้งแรก และขอกําหนดวินัยในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหานั้น แลวตกลงกันกะประเด็นหรือกําหนดประเด็น
เพื่อดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับแตละประเด็นที่กําหนดไวนั้น
ตอไป
ประเด็นที่จะตองสอบสวนนั้นจะเปนเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ยังมีการโตเถียงกันอยูระหวาง
ฝายกลาวหากับฝายผูถูกกลาวหา กลาวคือ ผูถูกกลาวหาปฏิเสธไมรับขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งหรือหลายอันที่
ถูกกลาวหาหรือมีขออางขอเถียงกันนั้นยอมเปนประเด็นที่กรรมการสอบสวน จะตองดําเนินการสอบสวน
เพื่อใหไดความเปนที่ยุติวาความจริงเปนอยางไร และมีพยานหลักฐานใดซึ่งยืนยันวาเปนเชนนั้น สวน
ขอเท็จจริงที่ ผูถูกกลาวหารับแลวหรือมีพยานหลักฐานเปนที่ประจักษอยูแลว ก็ไมตองหยิบยกขึ้นมาเปน
ประเด็นที่จะตองสอบสวนอีก
ประเด็นที่จะตองสอบสวนนั้น นอกจากเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่โตเถียงกันอยูแลวยังมีประเด็น
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่จะปรับเขากับองคประกอบความผิดในกรณีนั้น ๆ อีกดวย
ทั้งนี้ ประเด็นที่จะสอบสวนนั้น อาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ไดแลวแตวาผูถูก
กลาวหาไดรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงอันใด ประกอบกับความยากงายหรือความยุงยากซับซอนของแตละเรื่อง
ดวย

เทคนิคการซักถาม
การซักถาม (Interrogation) หมายถึง การซักถามปากคํา ผูเสียหาย พยานหรือผูถูก
กลาวหา โดยหลักการแลวมุงหมายถึงการซักถามดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริงวาใครเปนผูกระทําผิด
และเพื่อเปนหลักฐานพิสูจนการกระทําผิดของ ผูถูกกลาวหา โดยมิไดมุงหมายถึงการสอบสวนดวยวิธีการ
บันทึกปากคําเปนหลักฐานในสํานวนการสอบสวนแตเพียงอยางเดียว แตหมายความรวมถึงการซักถามโดยไม
จํากัดสถานที่
คุณลักษณะของผูที่จะประสบผลสําเร็จในการซักถาม
1.รูจักหลักจิตวิทยา คือ สามารถอานจิตใจของผูถูกสอบสวนหรือผูถูกกลาวหา และ
สามารถทําตัวเปนนักแสดงไดเพราะผูถูกซักถามยอมมีจิตใจแตกตางกัน บางคนชอบปลอบ บางคนชอบขู บาง
คนชอบสุภาพออนโยน
2.มีความรูทั่วไปกวางขวาง เพราะเกี่ยวกับจะตองซักถามคดีไมจํากัดประเภท และ
จะตองหมั่นศึกษาหาความรูในเรื่องทั่ว ๆ ไป เพิ่มเติมอยูเสมอ
3.มีเชาวไวไหวพริบดี เพราะการซักถามปากคํามีปญหาเกิดขึ้นเฉพาะหนามากมาย
ตองคนควาหาเหตุผลเพื่อรองรับปญหาอยูเสมอ ตองสนใจและกระตือรือรน แตไมแสดงกริยาอาการขมคนอื่น
4.มีบุคลิกภาพดี ผูซักถามปากคํา ควรมีบุคลิกภาพเปนที่นาเลื่อมใสและยําเกรงแกผู
ที่จะถูกซักถาม มีลักษณะเปนผูเฉียบขาด แตออนโยน และสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจในตัวผูถูกซักถาม
ไดเปนอยางดี
5.มีความพากเพียรพยายาม ผูซักถามปากคําตองมีมานะบากบั่นในการที่จะ
ซักถามใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองอยูเสมอ เพราะผูถูกซักถามอาจใหการสับสนวกวน บางครั้งนึกเหตุการณไม
ออกและบางครั้งอาจใหถอยคําคลาดเคลื่อนตอขอเท็จจริงโดยไมตั้งใจ
6.รูจักทําความเชื่อมโยง คือรูจักแสดงความสนิทสนมเปนกันเองกับผูที่ถูกซักถาม
ปากคําหากผูซักถามไมแสดงความเปนกันเองกับตน ก็ยอมจะไมเต็มใจใหขอเท็จจริงอันถูกตองกับผูซักถาม
7.มีวาจาสัตย ผูซักถามจะตองไมสัญญาในสิ่งที่ทําไมได ผูถูกซักถามอาจเกิดความ
สงสัยและขาดความไววางใจในตัวผูซักถาม
8.มีความสามารถในการสังเกตและอานกริยาอาการทาทีของผูถูกซักถาม คือรูจัก
สังเกตุปฏิกริยาของผูถูกซักถามตอขอซักถามและสามารถเขาใจความเปนมาของอากัปกริยาอาการนั้น ๆ
หลักการดําเนินการซักถามปากคําผูเสียหายหรือพยาน
1.ควรซักถามปากคําเมื่อใด ผูซักถามควรรีบดําเนินการซักถามปากคําผูเสียหาย
หรือพยานโดยเร็วที่สุด เพราะสามารถจําเหตุการณไดดีอยู ความรูสึกนึกคิดที่บิดเบือนขอเท็จจริงและซักซอม
พยานยังไมเกิดขึ้น
2.เตรียมการลวงหนากอนซักถามปากคํา ควรเตรียมขอเท็จจริงที่หาไวไดแลวให
พรอม และเตรียมการกําหนดประเด็นขอซักถามใหเรียบรอย โดยพิจารณาวาพยานปากนั้นรูเห็นเหตุการณ
ตอนใด ควรจะไดขอเท็จจริงจากพยานตอนใดบาง มิฉะนั้นอาจพลั้งเผลอผานประเด็นสําคัญ 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
และอาจทําใหการตั้งประเด็นเสียไป
7.ควรตั้งปญหาซักถามทีละขอ อยาถามโดยตั้งคําถามซอนขึ้นมาหลาย ๆ ขอพรอม
ๆ กัน
8.ควรตั้งปญหาซักถามที่เขาใจงาย อยาใชคําถามที่เขาใจยาก
9.บุคคลประเภทตอบไมรูไมเห็น พวกนี้มักจะไดแก บุคคลที่ไรการศึกษา เพราะ
บุคคลพวกนี้มักครุนคิดวาการที่เอาตัวมาผูกพันกับคดีนับเปนเรื่องที่หาทุกขใสตัวมากกวา จึงไมคอยเต็มใจให
ถอยคํา คณะกรรมการสอบสวนจะตองเริ่ม แสดงความเป นกันเองให มาก และต องป อนคํ าถามในทํานอง
คะยั้นคะยอเปนพิเศษ และตองใชคําถามสกัด อยาใหมีทางตอบไดวาไมเห็นไมทราบ ทั้ง ๆ ที่รูเห็นอยู
10.บุคคลประเภทเฉยเมยตอคําถาม พวกนี้มักตอบเลี่ยง ๆ ไมตรงประเด็นที่
ตองการ ควรหาวิธีเขาถึงอารมณใหตอบขอซักถามใหละเอียด โดยการเยินยอใหเกิดความภาคภูมิใจในการที่
เขาไดใหขอเท็จจริง ควรกระตุนใหใหการโดยวิธีเนนใหเห็นความสําคัญของขอเท็จจริงที่ไดรูเห็นมา
11.บุคคลประเภทขี้เหลาเมายา ควรใหคําเยินยอมาก ๆ บางครั้งอาจไดขอเท็จจริง
ที่ถูกตอง ชัดเจนมากกวาตามธรรมดาที่ไมเมาก็ได
12.บุคคลประเภทชางพูด ผูซักถามควรจะใชวิธีดักคอรวบรัดใหเขาประเด็นอยา
ปลอยใหพูดเพอเจอนอกรีดนอกเรื่องตอไป
13.บุคคลประเภทตรงไปตรงมา
บุคคลที่ใหความรวมมือตอบขอซักถาม
ตรงไปตรงมาเปนประโยชนตอรูปคดีมาก หากเปนพยานปากสําคัญในคดีจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ถาเปน
บุคคลที่มีเชาวดี จะซักถามใหไดขอเท็จจริงไดไมยาก แตก็ควรชี้แจงใหผูถูกซักถามเขาใจเสียกอนวาเปนหนาที่
ของผูซักถามที่จะตองคนควาหาความจริงของเรื่องที่ตองซักไซไลเรียงหาเหตุผลประกอบเพื่อความแนชัดของ
รูปเรื่อง ไมมีเจตนาที่ไมเชื่อถือแตอยางใด
14.บุคคลประเภทกลาวไมจริง หากผูถูกซักถามใหถอยคําโดยเห็นไดวาเปนความ
เท็จ ควรปลอยใหใหการจนจบเรื่อง ผูที่กลาวเท็จมักจะแสดงทาทางสะทกสะเทิ้นประหมาหรือแสดงความรูสึก
ออกมาในขณะที่พูดไมจริง เชน จับเกาอี้แนน หูแดง เหงื่อออก กลืนน้ําลายบอย และริมฝปากแหง
15.พยานประเภทหวาดกลัว พยานประเภทนี้ ผูซักถามจะตองพยายามผูกมิตร
และแสดงความเปนกันเองใหมาก และควรปลอบใจดวยวาผูซักถามจะปกปดคําใหการไวเปนความลับ

การซักถามปากคําผูถูกกลาวหา
1.การเตรียมขอเท็จจริง ผูซักถามควรไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามรูป
เรื่องเสียกอนตลอดจนควรทราบประวัติความเปนมาของผูถูกกลาวหาอีกดวย หากผูถูกกลาวหาเกิความรูสึกวา
ผูซักถามรูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องก็จะไมกลากลาวเท็จ
2.จํานวนผูซักถามปากคํา โดยปกติควรมีผูซักถามเพียงคนเดียว ถาจําเปนตองมีผู
ซักถามเกินกวา 1 คน ควรมีอยางมากไมเกิน 2 คน ระวังการขัดจังหวะกันเองใหมากไมควรคุยถึงเรื่องรูปเรื่อง
ตอหนาผูถูกกลาวหา เพราะผูถูกกลาวหาอาจนําเอาไปใชเปนหลักในการแกขอกลาวหาได
3.ควรจดบันทึกปากคําเมื่อใด เมื่อเริ่มดําเนินการซักถามปากคํานั้น ผูซักถามไม
ควรจดบันทึกปากคําทันทีแมปากกาและกระดาษบันทึกก็ไมควรวางใหผูถูกกลาวหาเห็น ควรซักไซไลเลียงปาก
เปลาใหไดความแนชัด โดยตลอดเสียกอน เพราะการบันทึกปากคําจะทําให
ผูถูกกลาวหาครุนคิดอยู
เสมอวา จะเปนหลักฐานมัดตัวเอง อารมณครุนคิดดังกลาวอาจทําให
ผูถูกกลาวหากลับใจไมแฉความ
จริงไดงาย ๆ การบันทึกปากคําควรดําเนินการภายหลังจากที่ถามปากคําผูถูกกลาวหาจนหมดสิ้นกระแสความ
แลว
4.ทาทีของผูซักถาม ผูซักถามควรแสดงทาทีใหปรากฎแกผูถูกกลาวหาวาตนนั้น
ตองการซักไซไลเลียงคนหาความจริงเทานั้น มิไดมุงหวังตอคําสารภาพของผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ
5.การแตงกายของผูซักถาม ไมควรสวมเครื่องแบบ เพราะจะเปนเครื่องเตือนใจให
ผูถูกกลาวหารําลึกอยูเสมอวา เขาตกอยูในฐานะที่ถูกควบคุมตัว
6.การหลีกเลี่ยงคําพูดบางอยาง ผูซักถามควรหลีกเลี่ยงไมใชคําพูดที่กอความ
หวาดหวั่นกับผูถูกกลาวหา 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 เปนวิธีหนึ่งที่จะไดเรื่องราวจากผูถูกกลาวหา ทําให
ผูถูก กลาวหารู สึ ก ถึ งเจตนาดี ของผู ซั ก ถามโดยเฉพาะผูถูกกลาวหาที่ไดกระทําผิดเปนครั้งแรก กระทําผิด
เนื่องจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ 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.เมื่อผูถูกกลาวหากลาวเท็จ ผูซักถามไมควรแสดงอาการโกรธดุดา หรือใชคําพูด
ประทวงผูถูกกลาวหา เชน “จะมาโกหกกันทําไม” ควรซอนปฏิกริยาทั้งหลายไว และกลับใชวิธีพูดวา ผู
ซักถามรูแลววาผูถูกกลาวหาตอบไมตรงความจริง
13.ขอเท็จจริงที่ผูซักถามยังไมรู ขอเท็จจริงใด ๆ ที่ผูซักถามยังไมแนใจอยานํามา
พูดกับผูถูกกลาวหาวารูความจริงมาอยางนั้นอยางนี้ อาจผิดพลาดได ทําใหผูถูกกลาวหาแนใจวาผูซักถามไมรู
จริงและยังไมไดขอเท็จจริงที่จะมัดตัวผูถูกกลาวหาได
เทคนิคการซักถาม

การซักถามที่ไดผลตองรูเสียกอนวา คนที่จะซักถามคือใครมีภูมิหลังอยางไร และ
ตองใหผูถูกซักถามไดรูจักเราบางวาเราเปนใครมีหนาที่และมีความสําคัญตอการซักถามนั้นเพียงใด
การที่จะซักถามเรื่องอะไร ผูซักถามจะตองเตรียมวางแผนตั้งคําถามไวลวงหนามิใช
แกปญหาเฉพาะหนา
ผูซักถามจะตองเขาใจผูถูกซักถาม โดยแบงตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้
1.ประเภทอารมณตื่นเตนงาย
2.ประเภทอารมณสนุกสนานราเริง
3.ประเภทอารมณเยือกเย็น
4.ประเภทอารมณหงุดหงิดและขุนมัว
การซักถามพยาน จําแนกที่มาของพยานได 3 ทาง ดังนี้
1.พยานที่ผูเสียหายหรือผูกลาวหาอาง
2.พยานที่ผูถูกกลาวหาอาง
3.พยานคนกลาง ซึ่งไดแกพยานที่คณะกรรมการสอบสวนไปเสาะหามาเอง
น้ําหนักพยานทั้ง 3 ทางที่ไดมายอมจะมีไมเทากันแตการซักถามพยานที่ไดมาจากทางใดก็
ตาม จักตองทําใหพยานเกิดความรูสึกวาคณะกรรมการสอบสวนขอความรวมมือ และขอความเปนธรรมใหแก
คูกรณีมิใชบิดเบือนความจริง
การซักถามปากคําอยางนอยจะตองยึดถือในขอสอบถามดังตอไปนี้
1.วัน เดือน ป เวลา กับสถานทีเกิดเหตุ อยูที่ ณ ตําบล อําเภอ จังหวัด โดยชัดแจง
2.ให สั ง เกตอาการ และกริ ย าของผู ถู ก กล า วหา เมื่ อ กล า วถึ ง เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ
ตลอดจนพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณนั้น ๆ
3.ใครเป น ผู ก ระทํ า รู จั ก หรื อ เพี ย งแต จํ า ได หรื อ จํ า ไม ไ ด เ ลย ถ า ไม รู ต อ งถาม
รูปพรรณขอผูกระทําผิดไวใหละเอียดเทาที่จะจําได ถาสามารถระบุชื่อ บิดา มารดา ภรรยา บุตร หรือญาติของ
ผูกระทําผิดไดดวยยิ่งดี
4.เหตุที่รูจักและจําได อาศัยเหตุผลอยางไร เชน เคยรูจักกันมากอน หรือมีเหตุผล
ประการใด เปนเหตุใหจําได
5.ใหซักถามถึงพยานบุคคลผูรูเห็นวา เมื่อมีเหตุการณนั้นมีใครรูเห็นบาง และใครอยู
ใกลเคียงที่เกิดเหตุบางหรืออางวัตถุพยาน พยานเอกสาร หรือพยานชนิดอื่นอยางไร

หลักการซักถามปากคําผูถูกกลาวหา
1.ถามชื่อตัว
2.นามสกุล
3.ชาติ
4.บังคับ
5.อายุ
6.อาชีพ
7.ที่อยู
8.ที่เกิด
9.บิดามารดา
10.ใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวผูถูกกลาวหาจะใหการอยางไรก็ใหจดคําใหการไวถาไมเต็มใจที่
จะใหการก็บันทึกไว
ขอความที่ควรซักถามผูถูกกลาวหา
1.ตามที่ถูกกลาวหานั้นจริงหรือไม
2.ถ า ไม จ ริ ง ในวั น เวลาที่ ถู ก กล า วหานั้ น ผู ถู ก กล า วหาทํ า อะไร อยู ที่ ใ ด มี
พยานหลักฐานอะไรที่ตองการอางบาง หรือจะอางพยานบุคคลใดบาง.
3.ถาผูถูกกลาวหารับสารภาพ ผูซักถามชอบที่จะตองใหผูถูกกลาวหาเลาเรื่องที่
กระทําแลวจดลงในคําใหการโดยบรรยายตามเหตุผลที่เปนจริง
วิธีปฏิบัติเมื่อถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
เมื่อผูถูกกลาวหารับสารภาพ จะตองซักถามผูถูกกลาวหาดวยความละมุนละมอมปราศจาก
การกดขี่ขูเข็ญหลอกลวงประการใด ๆ เพื่อใหไดความโดยละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได เชน เวลากระทําผิดไปกับ
ใคร ใครรูเห็น และมีใครอยูที่นั่นบาง พยายามซักถามใหผูถูกกลาวหาอธิบายถึงวิธี และอาการแหงการกระทํา
ผิดนั้นโดยละเอียด รวมความวาตองถามถึงทุกขอความที่เกี่ยวเนื่องเปนเหตุหรือเปนผล หรือเปนขอที่จะพิสูจน
ใหเห็นชัดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดโดยแทจริง ไมวาจะเปนเรื่องใกลหรือไกลกับเหตุ โดยใหซักถามไปทีละ
เล็กละนอย เมื่อไดความจริงดังกลาวมาแลว ควรจดขอความที่ซักถามใหละเอียด แมจะยาวไปบางก็จะได
ประโยชนมากกวาเสียประโยชน
เมื่ อการสอบสวนปากคํ าผู ถูก กล าวหาเกิ ดประเด็ นแตกแยกออกไปประการใด ผู ซั ก ถาม
จะตองสอบสวนไตถามไปหาความจริง หรือสาวไปจนสุดประเด็น เพื่อเปนทางพิสูจนถอยคําหรือไตถามใหได
ความจริง เชนผูถูกกลาวหาใหการวาในที่กระทําผิด (หรือแมผูถูกกลาวหาจะปฏิเสธการกระทําผิดก็ตาม)
แตผูถูกกลาวหาไดใหการวาในที่นั้น ๆ อยูกับคนอื่นอีก 2 คน หรือใกลกับที่นั้น ๆ มีเด็กนั่งเลนอยูคนหนึ่ง
(ถาผูถูกกลาวหาไมบอกชื่อเด็ก ก็ตองซักถามพอใหไดความวาเปนเด็กของใคร อยูทีไหน หรือแถวไหนที่
พอจะไปคนพบ

การถามปากคําพยาน
โดยหลักการสอบถามปากคําพยาน จะตองใหพยานเลาเรื่องที่รูเห็นหรือเกี่ยวของใหผู
ซักถามหรือคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนฟงเสียกอน ตั้งแตตนจนจบตอนใดที่เราสงสัยหรือจะซักถาม
ควรจดเอาไว แลวคอยถามเมื่อพยานเลาจบ ถอยคําใดที่เขาใจวามีความแอบแฝงอยู ก็
ใหซักถามหรือซักฟอกเสียใหสิ้นกระแสความ
กอนที่จะถามพยานอยางไรบางนั้น ผูซักถามหรือคณะกรรมการสืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนจะตองรูประเด็นที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่มีเสียกอน แตการที่จะวินิจฉัยสันนิษฐาน
ไดยอมเกิดมาจากขอเท็จจริงที่มีอยูกอน จึงพิจารณาถึงขอกฎหมายได เชน ก.หาวา ข.ซึ่งทํางานอยูที่เดียวกัน
แตคนละหอง เปนผูรายลักทรัพยและจับของกลางไดในหองทํางานของ ข. แต ข.ปฏิเสธในขอหาลักทรัพยและ
แกตัววาของนั้นจะเขามาอยูอยางไรไมรู ซึ่งบางทีอาจจะมีคนซุกซอนใสเขา เพราะใครเขาออกหองนั้นไดเสมอ
แมตัว ก.ผูกลาวหาก็เขาออกได ดังนี้เราจะสอบสวนเอาเพียงประเด็นวาจับของกลางไดในหองของ ข.และลง
ความวา ข.กระทํ าผิ ด เสี ยที เดี ยวไม ได เพราะกรณี ยัง ไม ชัด แจ ง ยั ง มี เ งื่ อ นงํ าเป น ที่ ส งสั ย จึ งชอบที่ จ ะต อ ง
สอบสวนใหหมดขอสงสัยเสียกอน เชน
1.ซักถามถึงของกลางวา ไดเก็บอยูในลักษณะอยางไร ถาไดเก็บในที่เปดเผยก็ตอง
สอบถามตอไปวาในหองที่ไดของกลางนั้นตามปกติใสกุญแจพิเศษ ซึ่งคนไมสามารถเขาไปได กุญแจก็อยูกับผู
ถูกกลาวหาเสมอ และเจาทุกขเองก็ไมเคยเขาไปในหองนั้นกอนที่จะพบของกลาง
2.ของกลางที่พบไดเขาไปอยูในหองของผูถูกกลาวหาซึ่งใสกุญแจอีกชั้นหนึ่ง โดย
กุญแจอยูกับผูถูกกลาวหาตลอดเวลา
3.กอนเขาไปในหองที่เกิดเหตุ หรือภายหลังที่ไดพบของกลางผูถูกกลาวหาแสดง
กริยาอาการเปนพิรุธผิดปกติดั่งวิญูชนที่สุจริตจะแสดงอยางไร
4.บุคคลอื่นมีทางใดที่จะแกลงใสความผูถูกกลาวหาไดหรือไม
เมื่ อ ได ซั ก ถามประกอบเหตุ ผ ลต า ง ๆ ดั ง กล า วข า งต น และเหตุ อื่ น หากพึ ง มี แ ล ว พอจะ
พิจารณาไดวากรณีเรื่องนั้นขอเท็จจริงเปนประการใด ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงตามที่ซักถามมาก็ได

