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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจะทาให้สังคมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ต้องมีกฎหมายเป็นหลักสาคัญ
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม สาหรับประเทศไทยกฎหมายที่นามาใช้เป็นเครื่องมือควบคุม
พฤติกรรมดังกล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติการกระทาที่เป็นความผิดและต้องได้รับ
โทษไว้ดังที่ปรากฏในมาตรา 2 ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทาการอัน
กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทา
ความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”
ความผิ ดทางอาญา คือการกระทาที่มีผ ลกระทบกระเทื อนต่อสั งคมหรือคนส่ วนใหญ่ ของ
ประเทศและสังคมตกลงเห็ น พ้องกันว่าการกระทาดังกล่ าวเป็นความผิ ดและจะต้องได้รับโทษตาม
กฎหมาย ซึ่งระดับ ความรุ น แรงของโทษนั้น ขึ้นอยู่กับ ความร้ายแรงของการกระทาความผิ ด และ
ความรู้สึกของสังคมต่อการกระทานั้นๆว่าเป็นปัญหาสาคัญมากน้อยเพียงใด ซึ่ งกระบวนการนาตัวผู้ที่
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดมาลงโทษนั้น นอกจากต้องปรากฏว่าได้มีการกระทาที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็น
ความผิดแล้ว จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินคดีอาญาด้วย เนื่องจากการดาเนินคดีอาญาจาเป็นต้อง
ก้าวล่ ว งสิ ท ธิและเสรี ภ าพของบุ คคลอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ จึ งต้ องก าหนดขอบเขตให้ ชั ดเจน ตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ได้ให้ความคุ้มครองและสันนิษฐานไว้ก่อนเสมอว่า
บุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลนั้นกระทาความผิดจริงโดยการ
พิจารณาอย่างเปิดเผย ณ ที่ซึ่งตนได้รับหลักประกันทั้งหมดที่จาเป็นในการต่อสู้คดี (Presumption of
Innocence)1 ดังนั้นแม้รัฐจะมีอานาจในการค้น การจับ การควบคุมตัว หรือการขังบุคคล ซึ่งเป็น
อานาจบังคับตามกฎหมายได้ก็ตาม แต่ขณะเดียวกันรัฐก็ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
กล่าวหาให้สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มทีด่ ้วย
เมื่อได้มีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้น บุคคลที่เป็นผู้กระทาความผิดนั้นจะต้องถูกนาตัว
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งต้นธารของกระบวนการยุติธรรมนั้นเริ่มต้นที่
1 Universal Declaration of Human Rights Article 11
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องค์กรตารวจเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่การสืบสวน การจับกุม การสอบสวน หากไม่มีขั้น ตอนเหล่านี้
ขั้ น ตอนอื่ น ๆ เช่ น การฟ้ อ งร้ อ ง การพิ จ ารณาคดี และการพิ พ ากษาลงโทษจะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ได้ เลย
โดยเฉพาะขั้น ตอนการสอบสวน ถือ ว่าเป็ นขั้ น ตอนที่ มีค วามส าคั ญ ยิ่ง เป็ น กระบวนการแสวงหา
พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อนามาพิจารณาลงโทษผู้กระทาความผิด สามารถกระทาได้ด้วยการสอบถาม
บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และการสอบปากคาผู้ต้องสงสัย หรือ
ผู้ต้องหาว่ากระทาความผิด ซึ่งการสอบสวนนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรมที่
กฎหมายมอบอานาจให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการได้แม้จะละเมิดสิ ทธิ
เสรีภาพของประชาชนก็ตาม แต่การดาเนินการนั้นก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้และ
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมด้วย
เป้ าหมายหลั กของกระบวนการยุติธ รรมคือ การค้นหาความจริง กระบวนการต่างๆที่ถูก
กาหนดขึ้นล้วนแต่ถูกออกแบบมาเพื่ออานวยความยุติธรรมให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด2
ซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสาคัญของกระบวนยุติธรรมทางอาญา คือ การสอบสวนหรือสอบปากคา
ผู้ต้องหา เป็นกระบวนการแสวงหาความจริงจากตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดโดยตรง ซึ่งมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่สันนิษฐานได้ว่าอยู่ใกล้ชิ ดและมีความเกี่ยวข้องกับความผิดที่
เกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้นการสอบปากคาผู้ต้องหาจึงต้องมีมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสม ประกอบกับ
ต้องมีกฎหมายบั ญ ญั ติถึงสิ ทธิห น้ าที่ และขั้น ตอนที่ เกี่ยวข้องอย่ างรัดกุมที่ สุ ด ในประเทศไทยได้ มี
กฎหมายวางหลักเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาไว้ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ต้องหามีสิทธิได้ถูกสอบปากคาหรือสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
อีกทั้งยังบัญญัติถึงสิทธิของผู้ต้องหาที่ถูกสอบปากคาในคดีอาญาให้มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้
, สิทธิที่จะไม่ถูกล่อลวง ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสิทธิที่จะมีคนอยู่ด้วยในขณะ
ตนถู ก สอบปากค า และประมวลกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความอาญาก็ ได้ บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งการ
สอบสวนคดี อ าญาไว้ เช่ น การสอบสวนต้ อ งกระท าโดยไม่ ชั ก ช้ า , การสอบสวนต้ อ งรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่ จะสามารถทาได้, ห้ามใช้กลอุบายเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคา,
ก่อนทาการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาก่อนเสมอ และห้ามให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง
2
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ทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกสอบปากคาให้การอย่าง
ใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีการ ขั้นตอน รวมถึงสิทธิของผู้ต้องหาเกี่ยวกับ
เรื่องการสอบสวนคดีอาญาไว้แล้ว แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่าการสอบสวนมักจะมีปัญหาให้เห็นอยู่เสมอ
โดยเฉพาะขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็นขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
นามาดาเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหา ยิ่งหาพยานหลักฐานมาได้มาก หรือพยานหลักฐานที่หามามีคุณค่า
และบ่ งชี้ ก ารกระท าความผิ ด ของผู้ ต้ องหาได้ดี ย่อ มท าให้ ก ารสอบสวนมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเอาผิ ด กั บ
ผู้ต้องหาได้ แต่การจะได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังที่ว่านั้นย่อมต้องแลกมาด้วยความมุ่ง มานะในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจ ซึ่งต้อ งใช้ระยะเวลาประกอบกับ ความอุตสาหะเป็ นอย่างมาก
ในทางปฏิ บั ติจึ งเกิดการสร้างทางลั ดที่ไม่ช อบด้ว ยกฎหมายขึ้นมา ซึ่งมักจะพบเห็ นอยู่ในข่าวสาร
บ้านเมืองอยู่บ่ อยครั้งที่มีการน าเสนอว่าเจ้าหน้าที่ตารวจทาการประทุษร้าย ทรมานผู้ ต้องหาด้ว ย
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้ต้องหาให้การตามที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องการ หรือเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพว่า
กระทาความผิ ด โดยไม่สนว่าแท้จริงแล้ วการกระทาความผิดเกิดขึ้นได้อย่างไร และใครเป็นผู้ ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบในการกระท านั้ น เช่ น ในคดี ป ระวัติ ศ าสตร์ข องจั งหวั ด ระนองที่ มี ก ารพิ จารณาได้ ว่ า
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจที มสื บ สวน รวมทั้งพลตารวจตรีผู้ บั งคับ บัญ ชา ได้ทาการใช้ไฟช็อ ตผู้ ต้องหาโดย
ประสงค์จะให้ผู้ต้องหาให้การซักทอดบุคคลอื่น คดีความดังกล่าวได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2545 จนกระทั่งใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านเพิ่งจะได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้อง
รวมเวลาในการพิจารณาทั้งสิ้น 15 ปี 3 แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการพิจารณาคดี ทั้งนี้ด้วยระบบ
โครงสร้างภายในองค์กรต ารวจไม่เปิ ดโอกาสให้ ห น่ วยงานอื่นเข้าตรวจสอบโดยเฉพาะในขั้นตอน
สอบสวน ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถใช้พิจารณาข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ทาให้คดีดังกล่าวกินเวลายาวนานกว่า 15 ปีเต็ม
ผลที่ตามมาของปัญหาดังกล่าว หากผู้ต้องหาถูกข่มขู่บังคับให้สารภาพรับผิด ในการพิจารณา
ความผิดในชั้นศาล ก็จะยึดถือตามสานวนคดีของฝ่ายพนักงานอัยการที่ปรากฏคารับสารภาพของ
จาเลย มีผลทาให้จาเลยอาจต้องรับโทษจาคุกในความผิดที่ตนไม่ได้กระทา ถึงแม้ว่าจาเลยมีสิทธิที่จะ
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ให้การในชั้นศาลแตกต่างกับชั้นสอบสวนได้ แต่จาเลยก็ต้องยกอ้างข้ อต่อสู้ว่าการสอบสวนนั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติประเด็นข้อต่อสู้ดังกล่าวมัก จะถูกมองว่าเป็นการประวิงคดี อีกทั้งเป็น
เรื่องที่พิสูจน์ยาก เนื่องจากการสอบปากคา หรือการสอบสวนผู้ต้องหานั้นมักจะดาเนินการภายในห้อง
ปิดของสถานีตารวจ จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องและผู้ต้องหาเท่านั้น บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่
สามารถเข้าได้ กระบวนการสอบสวนจึงไม่เป็นที่เปิดเผย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนก็จะมีแต่
ผู้ที่อยู่ในห้องเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น
นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวนี้ยังเป็นปัญหาสาคัญที่พบมากในสังคมไทย ดังจะเห็นได้จากการ
ดาเนิน การของสานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดิน โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปฏิบั ติหน้ าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดเผยสถิติการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน โดย
นั บ ตั้งแต่ก่อตั้งส านั กงานผู้ต รวจแผ่นดิน เมื่อปี 2543 จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 41,156 เรื่อง โดยดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 38,341 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.16 ซึ่งสถิติ
เรื่ องร้ องเรีย น 17 ปี ที่ผ่ านมาพบว่าส านักงานตารวจแห่ งชาติและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถูก
ร้องเรียนมากที่สุด4 โดยเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ตารวจจะเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งดาเนินคดี
การทาร้ายร่างกายให้รับสารภาพ รวมไปถึงการข่มขู่ และไม่แสดงหมายค้น5
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาที่
กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ แม้ว่าจะมีการคุ้มครองไม่ให้มี
การสอบสวนโดยการข่มขู่ บังคับ หรือใช้กาลังบังคับแก่ผู้ต้องหา แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายให้เห็นอยู่
เรื่อยมา ซึ่งปั ญ หาดังกล่ าวจะสั งเกตได้ว่ากฎหมายได้กาหนดหลั กเกณฑ์ การสอบสวนที่ช อบด้ว ย
กฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาไว้ก็จริง แต่ไม่ได้มีการกาหนดมาตรการในการตรวจสอบการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ อานาจสอบสวนเป็นอานาจเด็ดขาดของตารวจเพียงองค์กรเดียว
กระบวนการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดล้วนแต่ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ บุคคลภายนอกไม่
สามารถทราบได้ว่าการสอบสวนได้ถูกดาเนินการไปอย่างไร และได้ทาตามขั้นตอนของกฎหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะมีการชี้แจงและสรุปออกมาในรูปแบบสานวน
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เอกสาร ที่ปรากฏเพียงคาให้การของผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ตารวจบันทึกไว้ การพิจารณาคาให้การของ
ผู้ต้องหาจึงเป็นเพียงการพิจารณาจากลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แม้จะมีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้า
ตารวจและตัวผู้ต้องหาเองเพื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารไว้ แต่ก็ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงพฤติการณ์ที่
เกิดขึ้นในขณะสอบสวนว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร ด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนี้จึง
ทาให้กฎหมายที่บัญญัติขั้นตอนและวิธีการสอบสวน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในขณะถูก
สอบสวน ไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้ตามที่กฎหมายต้องการ
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบว่า มีการบัญญัติกฎหมายกาหนดขั้นตอนและ
วิธีการสอบปากคาหรือสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้หลายประเทศ ซึ่งได้จัดทากฎหมายขึ้นเพื่อ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการสอบสวนที่จะต้องมีความเป็นธรรม ชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และคุ้มครองบุคคลในกระบวนการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมาก
ที่สุด โดยนาแนวคิดการบันทึกภาพและเสียงด้วยอุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ในการสอบปากคา
หรือสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา กล่าวคือ ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา ต้องดาเนินการ
สอบสวนโดยทาการบั น ทึกวิดีโอไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสอบสวน ซึ่งการบันทึกวิ ดีโอนั้นต้อง
กระทาการโดยให้เห็นทั้งตัวผู้สอบสวนและตัวผู้ ต้องหา หากการสอบสวนได้กระทาไปโดยปราศจาก
การบันทึกภาพและเสียงให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด มีผลทาให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบ
และไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจาเลยได้
ความสาคัญของการนามาตรการดังกล่าวมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาก่อ ให้เกิดผลดีแก่
กระบวนยุ ติธ รรมทางอาญาเป็ น อย่ างมาก กล่ าวคื อ จากเดิ มที่ การสอบสวนผู้ ต้ องหาได้ถู กจัด ให้
ดาเนินการในห้องปิด สงวนสิทธิเฉพาะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในทางคดีเท่านั้น เมื่อนามาตรการนี้มา
บั งคั บ ใช้ เป็ น กฎหมาย ย่ อ มเป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ไว้ ให้ ต้ อ งท าการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ทั้งหมด ซึ่งการบันทึกภาพและเสียงนี้ทาให้
เห็ นอากัป กิริยาของทั้งผู้สอบสวนและผู้ต้องหา ว่ามีท่าทาง พฤติกรรม น้าเสี ยงของการพูดว่าเป็น
อย่างไร การใช้คาถามในการสอบสวนเหมาะสมหรือไม่ มีร่องรอยการประทุษร้าย หรือการทรมาน
ผู้ต้องหาปรากฏหรือไม่ รายละเอียดเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สาคัญในการพิสูจน์ความผิดในทาง
อาญา เนื่ อ งด้ ว ยความผิ ด ทางอาญาเป็ น เรื่อ งเกี่ ยวกั บ ชีวิตร่างกายและเสรีภ าพของบุ ค คล การที่
กฎหมายจะลงโทษอาญาแก่บุคคลใด ต้องพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าเขานั้นได้กระทาความผิดจริง
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จากเดิมที่การสอบสวนผู้ต้องหาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยเฉพาะ คาให้การของผู้ต้องหาจะ
ถูกสรุปในสานวนคดีเพื่อนาเสนอต่อศาล เป็นเพียงกระดาษเอกสารที่ปรากฏข้อความและลายมือชื่อ
รับรองของผู้ต้องหา ไม่สามารถหยั่งรู้ไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะทาการสอบสวน เมื่อโลกได้มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป มีความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้ การ
นามาตรการบันทึกวิดีโอดังกล่าวมาใช้ในการสอบสวนย่อมทาให้สามารถเห็นกระบวนการและขั้นตอน
การสอบสวนอย่างชัดเจน ได้เห็นพฤติกรรมและการกระทาต่างๆที่เกิดขึ้น ทาให้สามารถพิจารณาได้ว่า
การสอบสวนนั้นได้กระทาไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ผลการด าเนิ น การของประเทศที่ น ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ยงไปใช้ ในการสอบสวน
คดีอาญา พบว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นศาลเกี่ยวกับการกล่าวอ้างว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อกระท าไปโดยใช้ กาลั งประทุ ษร้าย ขู่เข็ญ หรือทรมานผู้ ต้ องหาเพื่ อให้ รับ สารภาพมี
จ านวนลดน้ อ ยลงมาก การบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเป็ น พยานหลั ก ฐานชิ้ น ส าคั ญ ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะสอบสวน ทาให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
รวมถึงอากัป กิริย า ท่ าทาง สภาพร่างกายของผู้ ต้องหา เป็ นการป้ องกั นการกระทาที่ ไม่ ช อบด้ว ย
กฎหมายไม่ให้เกิดขึ้นในการสอบสวนคดีอาญา ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาถึงความเป็นไปได้
ในการเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนได้ อันจะทาให้
ระบบงานยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพและอานวยความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อ ศึกษาทฤษฎี หลั กการ และแนวคิด ของการสอบสวนคดี อาญา รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการมีกฎหมายกาหนดมาตรการบันทึกภาพและเสียงใน
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทย โดยทาการศึกษาแนวทางของต่างประเทศ เพื่อจะได้
ทราบว่ามีรูปแบบและลักษณะเป็นอย่างไร และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่
1.2.3 เพื่อแสวงหาและกาหนดมาตรการที่ควรจะมีในกฎหมายการบันทึกภาพและเสียงใน
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยทาการศึกษาแนวทางของต่างประเทศ จะได้ทราบว่าในแต่ละ
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ประเทศกาหนดกรณีเช่นใดบ้างในการบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือ
ประเทศนั้นๆ ได้กาหนดข้อยกเว้นไว้หรือไม่ เพียงใด
1.2.4 เพื่อนาเทคโนโลยี บั นทึกภาพและเสียงมาใช้เป็นมาตรการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะได้
บัญ ญั ติห ลั กเกณฑ์และวิธีการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้แล้ วก็ตาม แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการ
กาหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนด้วยการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
มาใช้ ในขณะมี การสอบสวนผู้ ต้อ งหา ท าให้ การพิ สู จน์ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของกระบวนการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็ นไปได้ยาก จึงเป็นเหตุให้ เกิดปัญ หาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝื น
กฎหมาย การสอบสวนผู้ ต้ องหาโดยใช้ กาลั งประทุ ษ ร้าย บังคับ และข่ม ขู่ผู้ ต้ องหาเพื่ อให้ ได้ม าซึ่ ง
ข้ อ เท็ จ จริ ง ดั งนั้ น หากน าเทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ส าหรั บ การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาใน
คดี อ าญาโดยก าหนดเงื่อ นไขที่ เหมาะสมแล้ ว จะท าให้ ก ารตรวจสอบและพิ สู จ น์ ค วามชอบด้ ว ย
กฎหมายในกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และทาให้
ปัญหาการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายลดน้อยลง
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาและเสนอแนวทางในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้
เป็ น มาตรการทางกฎหมายในการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาของเจ้ า หน้ าที่ ต ารวจ โดยจะ
ทาการศึก ษากฎหมายไทยที่ มีอ ยู่ ในปั จ จุบั น ได้แ ก่ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี คาสั่ งสานักงานตารวจแห่ งชาติ
เกี่ ย วกั บ การสอบสวนคดีอ าญา รวมทั้ งศึก ษากฎหมายการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งในการสอบสวน
คดีอาญาของต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิตาลี
1.5 วิธีการดาเนินการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยทาการค้นคว้า
จากบทบัญญัติของกฎหมาย หนังสือ ตารา บทความ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลจาก
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต คาพิพากษาของศาล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมกับ
การวิจัย ภาคสนาม (Field Research) โดยสั มภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องอั นเป็นผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ
(Key Informants) เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของการสอบสวนคดีอาญา รวมถึง
ลั ก ษณะ รู ป แบบ และความส าคั ญ ของเทคโนโลยีบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาใน
คดีอาญา
1.6.2 ทาให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการที่จะมีกฎหมาย
กาหนดมาตรการการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทย หลังจาก
ได้ทาการศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของต่างประเทศแล้ว
1.6.3 ทาให้สามารถกาหนดมาตรการและขั้นตอน รวมถึงข้อยกเว้นต่างๆ ที่จะบัญญัติไว้ใน
กฎหมายการบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาสาหรับประเทศไทย โดยทาการ
วิเคราะห์และแก้ไขดัดแปลงแนวทางของประเทศที่นามาศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางการบันทึกภาพ
และเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับประเทศไทย
1.6.4 ท าให้ ส ามารถน าเทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ เป็ น มาตรการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา
จากแนวคิดในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมากาหนดเป็นมาตรการในการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อแก้ปั ญ หาการสอบสวนที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จาเป็ นที่จะต้องทราบถึง
โครงสร้างและลักษณะของการสอบสวนว่ามีรูปแบบอย่างไรก่อนในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้นาเทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงมาปรับใช้กับขั้นตอนการสอบสวนที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเหมาะสม ดังนั้นใน
บทนี้จึงเป็นการอธิบายภาพรวมของการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีที่อยู่
เบื้องหลังการสอบสวน และจะอธิบายถึงความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยี บันทึกภาพและ
เสียงที่จะนามาใช้การสอบสวนผู้ต้องหา และแนวคิดในการนาเทคโนโลยี บันทึกภาพและเสียงมาใช้ใน
กระบวนยุติธรรมอาญาของประเทศไทยในปัจจุบัน
2.1 การสอบสวนหรือสอบปากคาในคดีอาญา
ขั้นตอนการสอบสวนหรือสอบปากคาในคดีอาญาถือ เป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินคดีอาญา
เนื่ องจากเป็ น การดาเนิ น การแสวงหาพยานหลั กฐานจากบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง รวบรวมข้อ มูล ที่เป็ น
ประโยชน์แก่คดีความให้มากที่สุด เพื่อนามาพิจารณาประกอบการฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับเรื่องดังกล่าว จึงควรศึกษาและทาความ
เข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนในเบื้องต้น
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของการสอบสวน
ตามคานิย ามที่ป รากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(11)
"การสอบสวน" หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนั กงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ
การสอบสวน มีความแตกต่างจากการสืบสวน กล่าวคือ การสืบสวนเป็นการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อทราบรายละเอียด
แห่งความผิด อันจะนาไปสู่การนาตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีในที่สุด แต่การสอบสวนนั้น นอกจากจะ
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เป็ น การแสวงหาพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ก ล่ า วหาแล้ ว การสอบสวนยั ง มี
วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าว
อ้างหรือไม่ เป็นหลักการสอบสวนที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
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อย่างไรก็ตาม แม้การสอบสวนจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการสืบสวนอยู่บ้าง
แต่พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสืบสวนก็สามารถนามาใช้เป็นพยานหลักฐานในขั้นตอนของการ
สอบสวนได้เช่นเดียวกัน2
ส่ ว นในเรื่ อ งขั้ น ตอน ''การสอบสวนผู้ ต้ อ งหา" หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า "การสอบปากค า
ผู้ต้องหา" ก็เป็นการสอบสวนอย่างหนึ่ง แต่ดาเนินการแสวงหาพยานหลักฐานกับผู้ต้องหาโดยตรง
โดยการถามคาให้การของผู้ต้องหา โดยใช้วิธีการซักถามในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดอาญาที่มี
การกล่ าวอ้าง เป็ น กระบวนการในการได้ม าซึ่งพยานหลั กฐาน และข้ อ มูล ที่ เป็ นประโยชน์ ในการ
สอบสวน เพื่อหาตัวผู้กระทาความผิด คาให้การของผู้ต้องหาสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นสั่งคดี
ของพนักงานอัยการ และยืนยันข้อเท็จจริงในการดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นพิจารณาของศาลได้
แม้ว่าในบางคดีพยานที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนจะเบิกความในการพิจารณาคดีในศาลแตกต่างจาก
ที่ ต นเคยให้ ก ารไว้ในชั้ น สอบสวน ศาลก็ มี อ านาจรับ ฟั งค าให้ ก ารของจ าเลยในชั้ น สอบสวนและ
พิพากษาลงโทษจาเลยได้3
การสอบสวนผู้ ต้อ งหาถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของวิธีก ารค้ น หาความจริงหลั ก การและ
แนวคิดที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา คือ หลักการค้นหาความจริง อานาจ
การสอบสวนผู้ต้องหาถือเป็นหนึ่งในกระบวนการค้นหาความจริงที่สาคัญ เพราะการสอบสวนเป็นจุด

1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน

ทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทาได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูก
กล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทาผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา”
2 สุพิชฌาย์ ศิริวัฒ นา สีต ะสิทธิ์ , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: วิญ ญู ชน,
2560), หน้า 55.
3 อุทัย อาทิเวช, คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา,
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2559), หน้า 217-218.
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ตั้งต้นของการตั้งรูปคดีและกระบวนการพิจารณาคดี เรียกได้ว่าเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาอย่างแท้จริง หากการตั้งรูปคดีสอบสวนไม่ชัดเจนถูกต้อง ก็เป็นไปได้ยากที่จะกลับมาแก้ไข
ระหว่างอยู่ในชั้นพิจารณาอื่นๆ ดังนั้นเมื่อการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในวิธีการค้นหาความจริงที่
สาคัญ และอานาจสอบสวนได้ถูกบัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างชัดเจน
การสอบสวนจึงไม่ใช่เพียง "หลักปฏิบัติ (Rule)" อย่างที่พนักงานสอบสวนชอบกล่าวอ้างกัน หากแต่
การสอบสวนแท้จริงนั้น เป็ น "กฎหมาย (Law)" ที่การสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
เนื่องด้วยการสอบสวนเป็น การให้พนักงานสอบสวนมีอานาจปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
กระทบต่อสิทธิเสรีภ าพของบุ คคลโดยตรง ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงต้องดาเนินการสอบสวนให้
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Justice Under Law) และข้อจากัดโดยกฎหมาย (Legal Restriction)
ในทุกกรณี4
การสอบสวนได้ถูกบั ญ ญั ติอยู่ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความ
อาญา ซึ่งบัญญัติแต่เรื่องการสอบสวนเพียงเรื่องเดียว ดังนั้นสถานะของการสอบสวนจึงสาคัญไม่น้อย
กว่าขั้นตอนการพิจารณาของศาลเลยการสอบสวนเป็นกฎหมายที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดตามเหตุผลที่ปรากฏข้างต้น พนักงานสอบสวนจึงต้องขจัดแนวความคิดเดิม ที่มองว่า
การสอบสวนเป็นขั้นตอนที่พึงปฏิบัติในลักษณะของ "กฎ" ออกไปเสียให้หมด ปรับเปลี่ยนความคิดและ
ใส่ใจในการดาเนินการสอบสวนให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวคิดและ
หลักนิติธรรมที่ค้าชูความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะอานวยความยุติธรรมให้แก่
สังคมมากที่สุด5
2.1.2 อานาจการสอบสวน
อานาจการสอบสวนคดี อ าญาได้ มี ห ลั ก เกณฑ์ บั ญ ญั ติ ไว้ในประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญา โดยนิ ย ามความหมายของค าว่า พนัก งานสอบสวน ปรากฏอยู่ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) ที่บัญญัติไว้ว่า "พนักงานสอบสวน หมายความถึงเจ้า
พนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่ทาการสอบสวน" และได้กาหนดอานาจหน้าที่ของพนักงาน
4 ประเสริฐ

เมฆมณี , ตารวจและกระบวนการยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์ , 2523), หน้า

253.
5 ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, สอบสวน (Inquiry), พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), หน้า 2-3.
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สอบสวนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 121 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า "พนักงาน
สอบสวนมีอานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง" เนื่องด้วยการสอบสวนนั้นเป็นการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล กฎหมายจึงได้กาหนดให้อานาจการสอบสวนเป็นของเจ้า
พนักงานรัฐเท่านั้น ซึ่งเจ้าพนักงานรัฐคนใดจะเป็นพนักงานสอบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้กาหนดไว้ในมาตรา 18 ซึ่งเป็นการกาหนดให้ เจ้าพนักงานรัฐที่อยู่ภ ายในบังคับของ
มาตรานี้ทาหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนความผิดอาญาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาตรา 18 ได้ มี ก ารแบ่ งอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาตามพื้น ที่ทางภูมิศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบสวนความผิดอาญาที่
เกิ ด ขึ้ น ในกรุ ง เทพมหานคร และการสอบสวนความผิ ด อาญาที่ เกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร6
1. อานาจการสอบสวนในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ พ นักงานฝ่ าย
ปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอาเภอ และข้าราชการตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจของตนได้

6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18 บัญญัติว่า

“ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนคร
และจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอาเภอ และข้าราชการตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนาย
ร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจของตนได้
สาหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรีหรือ
เทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขต
อานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจของตนได้
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิดในเขตอานาจ
พนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ
เพื่อดาเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจาเป็นหรือเพื่อความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือ
ถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการสอบสวน
ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดาเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน”
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2. อานาจการสอบสวนในกรุงเทพมหานคร ให้ข้าราชการตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้น
นายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด
หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจ
ของตนได้
ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น บุคคลที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ ให้มี
อานาจสอบสวนได้แก่
1. ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าพนักงานตารวจที่มียศตั้งแต่นายร้อยตารวจตรีขึ้น
ไปหรือเทียบเท่า
2. ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ชั้นผู้ใหญ่, ปลัดอาเภอ หรือนายร้อยตารวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
อานาจการสอบสวนในกรุงเทพมหานครมีเพียงเจ้าพนักงานตารวจเท่านั้นที่มีอานาจ
สอบสวนคดีอาญา ส่วนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พนักงานสอบสวนมีได้ทั้งพนักงาน
ปกครองและเจ้าพนักงานตารวจ ดังนั้นในจังหวัดอื่นพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานตารวจจึง
สามารถท าการสอบสวนความผิ ด อาญาที่ อ ยู่ ในเขตอ านาจของตนร่ว มกั น ได้ แต่ ท ว่า ในปั จ จุ บั น
พนักงานสอบสวนที่ทาหน้าที่สอบสวนคดีอาญา คือ เจ้าหน้าที่ตารวจที่มียศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
ส่วนพนักงานปกครองและปลัดอาเภอไม่ได้มีอานาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาแล้ว7
เนื่องมาจากได้มีการออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้เจ้าพนักงานฝ่าย
ตารวจตั้งแต่นายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไปจนถึงพนักงานฝ่ายตารวจชั้น
ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ทาหน้าที่สอบสวนคดีอาญาเป็นหลัก ส่วนพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดอาเภอจนถึง
พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่มีเพียงอานาจในการควบคุมและเข้าร่วมการสอบสวนคดีอาญาในกรณี
ที่มีเหตุจาเป็นตามแต่กรณีเท่านั้น8
7

สุ ร ศั ก ดิ์ ลิ ข สิ ท ธิ์ วั ฒ นกุ ล , ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ฉบั บ อ้ า งอิ ง , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 17
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), หน้า 80.
8 ข้อบังคั บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบี ยบการดาเนิ น คดี อาญา พ.ศ. 2523 ลงวัน ที่ 7 พฤศจิ กายน
2523 ใช้บังคับกับการดาเนินคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร ให้อานาจการสอบสวนแก่เจ้าพนักงานตารวจเพียงฝ่าย
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อย่างไรก็ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนี้ มีผู้เห็นว่าเป็นเพียงเรื่อง
ระเบียบภายในของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีอานาจที่จะลบล้างอานาจการสอบสวนของพนักงานฝ่าย
ปกครองที่ป รากฏอยู่ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานฝ่ ายปกครองไม่ได้สิ้ น
อ านาจการสอบสวน หากจะกระท าการสอบสวนก็ ย่ อ มสามารถที่ จ ะท าได้ เพี ย งแต่ ต้ อ งท าการ
สอบสวนภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่ง กฎกระทรวงกาหนดการสอบสวน
ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
พุทธศักราข 2555 กาหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสามารถทาการสอบสวนความผิดอาญา
ตามกฎหมายอื่นที่ระบุ ไว้เพีย ง 16 เรื่อง9 ทาให้ การสอบสวนคดีอาญาทั่วไปในทางปฏิบัติไม่ได้ถูก

เดี ย ว ยกเลิ ก อ านาจการสอบสวนของพนั ก งานฝ่ า ยปกครอง คงเหลื อ แต่ ให้ มี อ านาจในการจั บ และรวบรวม
พยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนได้ และมีอานาจในเชิงควบคุมการสอบสวนบางประการที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยที่ 1/2509
9 กฎกระทรวงกาหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดย
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2555 ข้อ 2 “ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่าย
ปกครองสอบสวนได้
(1) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(3) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(4) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(5) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(7) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(8) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
(9) กฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่
(10) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(11) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(12) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(13) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจานา
(14) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(15) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(16) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน”
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กาหนดให้ เป็ น หน้ าที่ของพนั กงานฝ่ ายปกครอง ในปั จจุบั นจึงมีเพี ยงเจ้าหน้าที่ ตารวจเท่ านั้น ที่ใช้
อานาจการสอบสวนคดีอาญาเป็นหลัก10
2.1.3 การบันทึกการสอบสวน
การบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหา เป็นการบันทึกการดาเนินการและพยานหลักฐานที่
ได้มาจากการสอบปากคาผู้ต้องหาโดยตรง ซึ่งเป็นอานาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้อง
ดาเนิ น การตามวิธีการที่ ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญาและระเบี ยบการ
สอบสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย ก็อาจจะเป็นเหตุให้ไม่
สามารถดาเนินการฟ้องผู้ต้องหาได้ ทาให้เกิดผลร้ายต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในหัวข้อนี้จึง
จะได้อธิบายลักษณะและวิธีการของการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหา รวมไปถึงสถานะและบทบาท
ของบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหาว่ามีคุณค่าในการพิสูจน์ การกระทาความผิดอาญาของผู้ต้องหาในชั้น
พิจารณาของศาลว่าเป็นอย่างไร
2.1.3.1 รูปแบบและลักษณะของการบันทึกการสอบสวน
การด าเนิ น การสอบสวนได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการบั น ทึ ก การ
สอบสวนไว้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี
ลั ก ษณะ 8 การสอบสวน ว่ าด้ ว ยเรื่ อ งการบั น ทึ ก การสอบสวน โดยกฎหมายวางหลั ก ไว้ ว่ า การ
ดาเนิ น การในกระบวนการสอบสวนทุกอย่าง พยานหลั กฐานที่ได้มาในชั้นสอบสวนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูป แบบของเอกสาร วัตถุ ถ้อยคา รวมไปถึงเอกสารการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง เช่น คาร้องทุกข์ คา
กล่ าวโทษ ค าให้ ก ารของ ผู้ ต้ อ งหา หรื อ พยาน ให้ ผู้ ส อบสวนท าการบั น ทึ ก เอาไว้ แ ละถื อ ว่า เป็ น
พยานหลักฐานส่วนหนึ่งของคดีอาญา ทั้งนี้การจดบันทึกนั้นจะต้องเขียนด้วยน้าหมึก หรือพิมพ์ดีด
หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากทาการจดบันทึกผิดพลาดที่ใด ห้ามไม่ให้ลบออก ให้ทาการขีดฆ่าคาที่
ผิดแล้วเขียนใหม่พร้อมกับต้องลงนามกากับรองไว้ ในตาแหน่งที่มีการแก้ไขทุกครั้ง และการจดบันทึก

10 รชฏ

เจริญ ฉ่า, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1, พิ มพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2545), หน้า 124.
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จะต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ทาบันทึก ชื่อและตาแหน่งของพนักงานผู้ทาการบันทึกพร้อมกับลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสาคัญ11
บทบัญญัติข้างต้นได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการทาบันทึกการสอบสวนให้
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าการสอบสวนท าการจดบั น ทึ ก ในรู ป แบบของเอกสาร กล่ า วคื อ การสอบสวนได้
ดาเนินการไปอย่างไร พยานหลักฐานที่ได้มามีอะไรบ้าง ก็ให้ทาการบันทึกลงไปด้วยวิธีการเขียน หรือ
พิมพ์ลงไปในกระดาษเอกสาร
ในส่วนของขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหา หรือการสอบปากคาผู้ต้องหา ก็
เป็ น อีกขั้นตอนหนึ่งที่เจ้าพนั กงานผู้ทาการสอบสวนต้องบันทึกคาให้ การของผู้ ต้องหาเอาไว้ตลอด
กระบวนการสอบสวน ดังที่ปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/4 วรรค
สอง ที่บัญญัติไว้ว่า "เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใด ก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การ
เลยก็ให้บันทึกไว้" ซึ่งการบันทึกที่จะมีความสมบูรณ์และใช้เป็นประโยชน์ให้ศาลรับฟังได้ต้องทาการจด
บัน ทึกหลั งจากที่ได้แจ้งข้อหาและบอกให้ผู้ ต้องหาทราบแล้ วว่ าถ้อยคาที่กล่ าวนั้นใช้ยันเขาในการ
พิจารณาของศาลได้ หากทาการบันทึกคาให้การขึ้นก่อนที่จะแจ้งข้อหาและบอกให้ทราบดังกล่าว ถือ
ว่าบันทึกนั้นไม่ใช่บันทึกคาให้การในฐานะเป็นผู้ต้องหา เพราะเขายังไม่รู้ข้อหา ยังไม่รู้ว่าเขาต้องตก
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ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 การสอบสวน เรื่องบันทึกการสอบสวน ข้อ 232 มีข้อความ
ว่า “การสอบสวนนั้นย่อมเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่า เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องพยานยามรวบรวมหลักฐาน
ต่างๆ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวแก่ความผิดที่กล่าวหา เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และ
เพื่อทีจ่ ะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องให้ศาลลงโทษ
ฉะนั้น การสอบสวนและการทาบันทึกจะเป็นหนังสือใดที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจจดไว้เป็ น
หลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญาก็ตาม การจดบันทึกคาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษก็ตาม ผู้สอบสวนต้องถือว่า
เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในคดีอาญา บันทึกทุกอย่างจะต้องระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่ทาบันทึก นามและตาแหน่งของ
พนักงานผู้ทาบันทึกแล้วลงนามไว้เป็นสาคัญ
อนึ่ง ถ้าผู้บันทึกต้องทาบันทึกโดยรับคาสั่งจากศาลก็ดีหรือคาสั่งหรือคาขอจากพนักงานอื่นใดก็ดี ในบันทึก
ให้กล่าวไว้ด้วยว่าได้รับคาสั่งหรือคาขอเช่นนั้น และแสดงด้วยว่าได้ทาไปประการใดโดยชัดแจ้ง
เอกสารการสอบสวนที่เจ้าพนักงานเป็นผู้ทาก็ดี คาร้องทุกข์ คากล่าวโทษ คาให้การของผู้ต้องหา หรือ
พยานก็ดี จะต้องเขียนด้วยน้าหมึกหรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าคาผิด แล้ว
เขียนใหม่ ถ้ามีถ้อยคาต้องตกเติมก็ตกเติมไว้เจ้าพนักงานผู้ขีดฆ่าหรือตกเติมต้องลงนามกากับรองไว้ที่ข้างกระดาษ
หรือตรงที่ตกเติม แล้วแต่กรณีทุกแห่งที่มีการขีดฆ่าหรือตกเติม”
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เป็นผู้ต้องหา12 ผลของการบันทึกคาให้การที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นจะมีประโยชน์ในการพิจารณาคดี
ของศาล เมื่ออัยการโจทก์ได้เสนออ้างคาให้การจาเลยในชั้นสอบสวนเป็นพยานแล้ว ศาลก็จะหยิบ
ยกขึ้นมาวินิจฉัยประกอบกรณีได้ 13 หรือหากมีพยานหลักฐานอื่นที่ฟังประกอบได้ว่าจาเลยให้การรับ
สารภาพโดยสมัครใจ และตามสัตย์จริง ศาลก็สามารถลงโทษจาเลยได้14
หลังจากทาบันทึกคาให้การของผู้ต้องหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานผู้ทา
การสอบสวนอ่านให้ผู้ต้องหาฟัง เพื่อตรวจสอบข้อความที่ทาการบันทึก และเปิดโอกาสให้โต้แย้งใน
กรณีที่มีข้อผิดพลาดเพื่อที่จะแก้ไขให้ ถูกต้อง เมื่อไม่มีการโต้แย้ง หรือการโต้ แย้งได้รับการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดให้ผู้ต้องหาทาการลงลายมือชื่อรับรองบันทึกคาให้การนั้น15
จากนั้ น ให้ ท าการรวบรวมพยานหลั กฐานทั้ งหมดที่ ได้ มาในชั้น สอบสวน
รวมถึงบันทึกการสอบสวนทั้งหมดสรุปเข้ารวมเป็นสานวนคดีเพื่อใช้ดาเนินคดีในขั้นตอนตามกฎหมาย
ต่อไป16
ในส่ ว นนี้ ก็ ส ามารถสั งเกตเห็ น ได้ ว่า ค าให้ ก ารของผู้ ต้ องหา ต้ อ งท าการ
บันทึกตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยทาการบันทึกลงในรูปแบบเอกสารเท่านั้น
เหมือนกัน กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ทาการบันทึกการสอบสวนในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
12

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1581/2531

13 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2508
14 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1559/2508, 1172/2510, 151/2472
15 ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 การสอบสวน เรื่องบันทึกการสอบสวน ข้อ 233 มีข้อความ

ว่า “บันทึกนั้นให้เจ้าพนักงานอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง ถ้ามีข้อความแก้ไขทักทวงหรือเพิ่มเติม ให้แก้ให้ถูกต้อง มิฉะนั้น
ก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องแล้ว ถ้าผู้ที่จะต้องลงลายมือชื่อในบันทึกไม่สามารถจะ
ลงได้ เช่น นิ้วมือด้วนหมด หรือเจ็บป่วย หรือไม่ยอมลง ก็ให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้”
16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญามาตรา 139 บั ญ ญั ติ ว่า “ให้ พนั กงานสอบสวนบั นทึก การ
สอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการสอบสวนและให้เอาบันทึก เอกสารอื่นซึ่งได้มา อีกทั้ง
บันทึกเอกสารทั้งหลายซึ่งเจ้าพนักงานอื่นผู้สอบสวนคดีเดียวกันนั้นส่งมารวมเข้าสานวนไว้
เอกสารที่ยื่นเป็นพยานให้รวมเข้าสานวน ถ้าเป็นสิ่งของอย่างอื่นให้ทาบัญชีรายละเอียดรวมเข้าสานวนไว้
เพื่อประโยชน์ในการติดตามพยานให้ไปตามกาหนดนัดของศาล ให้พนักงานสอบสวนบันทึกรายชื่อของ
พยานบุคคลทั้งหมดพร้อมที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่ใช้ในการติดต่อพยานเหล่านั้น
เก็บไว้ ณ ที่ทาการของพนักงานสอบสวน”
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ได้มีการพัฒนารูปแบบการบันทึกการสอบสวนขึ้นมาใหม่ โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้
เกิดประสิทธิในการบันทึกการสอบสวน ด้วยการนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้บันทึกการ
สอบสวนในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี17
ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก ที่ยังมีความ
เปราะบางและอ่อนไหวต่อพฤติการณ์ต่างๆ ได้ง่าย จึงจาเป็นที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงใน
ขณะที่ทาการสอบสวนเอาไว้ เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองเด็กว่าจะได้รับการปฏิบัติดูแล และ
ถูกสอบสวนตามกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับเด็ก อีกทั้งยัง เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็ก
ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการพิจ ารณาในชั้น ศาล เพราะในการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล
อาจจะต้องมีการเผชิญหน้ากันระหว่างพยาน ผู้เสียหาย และจาเลย โดยสภาพและสถานะของเด็ก
17 ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญามาตรา

133 ทวิ บัญ ญั ติว่า “ในคดีความผิดเกี่ยวกับ เพศ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐาน
กรรโชก ชิงทรั พ ย์ แ ละปล้ น ทรัพ ย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิ ด ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจาคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็น
เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากคาผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิ นสิบแปดปี ให้พนักงาน
สอบสวนแยกกระทาเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคาเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคาเด็กคนใดหรือคาถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้
พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคาถามของพนักงาน
สอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคาถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ
และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการถามปากคาอาจถูกผู้เสียหายหรือ
พยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น
ภายใต้ บั งคั บ แห่ งมาตรา 139 การถามปากค าเด็ ก ตามวรรคหนึ่ ง ให้ พ นั ก งานสอบสวนจั ด ให้ มี ก าร
บันทึกภาพและเสียงการถามปากคาดังกล่าวซึ่งสามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็ก
ร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคาพร้อมกันได้ ให้พนักงานสอบสวนถามปากคาเด็กโดยมีบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสานวนการสอบสวน และมิ
ให้ถือว่าการถามปากคาผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระทาไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
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อาจจะเกิดความหวั่นกลัว ซึ่งสุดท้ายก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก จึงเป็นเหตุให้กฎหมาย
กาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงที่สามารถถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องในชั้นพิจารณาศาล การให้การ
ของเด็กจึงไม่จาเป็นต้องมาปรากฏตัวที่ห้องพิจารณา แต่สามารถดาเนินการในสถานที่อื่นที่เหมาะสม
และถ่ายทอดภาพและเสี ย งมาในห้ อ งพิ จารณาได้ แต่ทั้ งนี้ การบั นทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวน
ดังกล่าวก็ใช้ได้กับกรณีที่พยาน ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี เท่านั้น18 ส่วนการ
สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลอายุเกิน 18 ปี ก็ต้องดาเนินการบันทึกการสอบสวนด้วยรูปแบบเดิม
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ คือบันทึกการสอบสวนในรูปแบบของเอกสาร
2.1.3.2 บทบาทสถานะของบันทึกการสอบสวนในการพิจารณาคดีของศาล
ขั้ น ตอนการด าเนิ น คดี เ พื่ อ เอาตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด มาลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นจับกุมและสอบสวน ในส่วนของขั้นตอนต่อมาจะเป็น
การนาคดีที่ผ่านการสอบสวนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเพื่อพิจารณาและพิพากษาตัดสิน
คดีตามข้อเท็จจริง โดยการดาเนินการพิจารณาในชั้นศาลจะต้องมีการนาเสนอพยานหลักฐานเพื่อ
พิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามข้ อ กล่ า วอ้ า งของคู่ ค วามแต่ ล ะฝ่ า ย ซึ่ งจะต้ อ งค านึ ง ถึ งกฎหมายลั ก ษณะ
พยานหลักฐาน การนาเสนอพยานหลักฐานต่อศาลในแต่ละครั้ง ไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องรับฟัง
พยานหลักฐานทุกประเภทเสมอไป หากแต่ศาลต้อ งพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีเพียงใด
และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี แต่ถ้าไม่ได้ดาเนินการตามกฎหมายพยานหลักฐานก็ไม่สามารถรับฟังได้ และ
เมื่อสามารถรับฟังได้แล้ว ก็ต้องพิ จารณาในเรื่องการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานว่ามีลักษณะแหล่งที่มา
มีคุณค่าในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และสามารถรับฟังได้ถึงขนาด
มาตรฐานที่จะใช้ลงโทษบุคคลในคดีอาญาได้หรือไม่ 19 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพยานหลักฐานในแต่ละอย่าง
ย่อมมีคุณค่าในทางพยานหลักฐานไม่เท่ากัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาลที่แตกต่างกัน
ออกไป

18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/2 บัญญัติว่า “ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ

มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี”
19 ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549), หน้า 1-3.
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บันทึกคาให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน เป็นถ้อยคาของผู้ต้องหาซึ่งให้
การไว้กับพนักงานสอบสวน มีการบันทึกและให้ผู้ต้องหาลงชื่อไว้ โดยในชั้นศาลฝ่ายโจทก์อาจจะอ้าง
เป็ น พยานหลั กฐานเพื่อสนั บ สนุ น คดีของตน หรือหั กล้างข้อต่อสู้ ของจาเลยก็ได้ ส่ วนฝ่ ายจาเลยก็
สามารถอ้างมาเพื่อหักล้างพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์ได้เช่นกัน ซึ่งมีสถานะเป็นพยานบอกเล่า 20 เพราะ
เป็นพยานหลักฐานที่แสดงถึงคากล่าวของประจักษ์พยานที่ได้ กระทาไว้นอกศาล และนามาใช้เป็น
พยานหลักฐานในศาล โดยไม่ได้นาตัวประจักษ์พยานผู้กล่าวข้อความนั้นมาเบิกความโดยตรงต่อศาล
เป็นเพียงบันทึกที่นาสืบในชั้นศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวหรือเนื้อความของบันทึกนั้นเป็นความ
จริง ตามความหมายและนิยามของพยานบอกเล่าที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความ
แพ่งมาตรา 95/1 วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226/321
เมื่ อ บั น ทึ ก ค าให้ ก าร หรื อ บั น ทึ ก การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาถู ก จั ด เป็ น
พยานหลั ก ฐานประเภทพยานบอกเล่ า จึงต้ อ งห้ ามไม่ ให้ รั บ ฟั งเป็ น พยานหลั ก ฐานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 วรรคสอง แต่ก็มีข้อยกเว้นให้สามารถรับฟังได้ ถ้า
หากว่าตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้น น่าเชื่อว่าจะ
พิสูจน์ความจริงได้ หรือมีเหตุจาเป็น เนื่องจากไม่สามารถนาบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบ
ข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผล
สมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 226/3 วรรคสอง (1)(2)
ลั กษณะและความส าคั ญ ของพยานบอกเล่ ามีน้ าหนั กและคุณ ค่ าในทาง
พยานหลักฐานที่น้อย เพราะตามหลักจิตวิทยาพื้นฐานว่าด้วยคาพูดหรือคาบอกเล่าตามภาษาของ
มนุษย์ ไม่สามารถที่จะเล่าหรือสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์ การบอกเล่า
ต่อกันเป็นทอดๆ โดยไม่ใช่การเบิกความต่อหน้าศาลนั้น เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของทุกระบบกฎหมาย

20

ธี สุ ท ธิ์ พั น ธ์ ฤ ทธิ์ , การรั บ ฟั งพยานหลั ก ฐานคดี อ าญา: บทวิ เคราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2558), หน้า 188.
21 จรัญ ภักดีธนากุล , กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560), หน้า 352-353.
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ว่ามีน้าหนักที่ไม่มั่นคง และสามารถทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนออกไปได้ระดับหนึ่ง 22 แตกต่างจาก
ประจักษ์พยานที่เป็นผู้กล่าวข้อความให้ เห็นเป็นประจักษ์ต่อหน้าศาลโดยตรง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่า ดังนั้นในการชั่งน้าหนักและวินิจฉัยพยานบอกเล่าจึงต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง และไม่
ควรเชื่อพยานบอกเล่านั้นโดยลาพังเพื่อลงโทษบุคคล กล่าวคือ ต้องมีพยานหลักฐานประเภทอื่นที่มี
แหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหาก และมีคุณค่าที่สามารถสนับสนุนพยานบอกเล่านั้นให้มีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น23 เช่น จาเลยให้การในชั้นสอบสวนต่อหน้าทนายความ24 หรือฝ่ายโจทก์ได้มีการนาพยาน
วัตถุที่ทาการตรวจยึดมาสืบประกอบพยานบอกเล่า25
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในชั้นสอบสวน
จะถือเป็นพยานบอกเล่าที่มีน้าหนักน้อยในการนามาเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการ
ลงโทษบุคคลทางอาญา ซึ่งส่วนใหญ่ศาลก็มักจะไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ในทางปฏิบัติทางฝ่าย
พนักงานอัยการก็ได้มีการนาบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหามาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลอยู่เสมอ
โดยศาลจะรับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่พนักงานอัยการนาเสนอ 26 จึงเห็นได้ว่าบันทึกการ
สอบสวนผู้ ต้องหา แม้จะเป็ น พยานบอกเล่าที่ต้องห้ ามไม่ให้ รับฟังตามกฎหมาย แต่ก็มีคุณ ค่าและ
บทบาทที่สาคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอยู่มาก เพราะการสอบสวนผู้ต้องหา เป็นการ
ถามคาให้การจากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดโดยตรง ซึ่งย่อมมีประโยชน์ในการพิจารณา
ประเด็นแห่งคดี
2.1.4 การตรวจสอบถ่วงดุลการสอบสวน
การตรวจสอบถ่วงดุล (Checks and Balances) เป็นหลักการสาคัญในการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อานาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดให้มีการดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้อานาจ รวมถึงอานาจในการยับยั้งจากัดการใช้อานาจนั้น เพื่อเป็นหลักประกันในการ

22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 368.
23 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1
24 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 16127/2555
25 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 566/2555 ของศาลอุทธรณ์ภาค 9
26 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9413/2539, 465/2538, 4683/2541
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ใช้อานาจของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ให้เป็ น ไปตามภาวะวิสั ย (Objective) คือ มีความเป็นกลาง และปฏิบัติ
หน้าที่ไปตามเหตุและผลในแต่ละกรณี27
ในบทนี้จะทาการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการสอบสวนผู้ต้องหาคดีอาญา
โดยจะกล่าวถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมไปถึงมาตรการตรวจสอบการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตารวจที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
2.1.4.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการสอบสวน
การสอบสวนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายล้วนแต่มีจุดประสงค์เพื่อ
ป้องกัน อาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภ าพของบุคคลในสังคม ดังนั้นรูปแบบและลักษณะของ
โครงสร้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการสอบสวนจึงต้องคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
สิท ธิเสรีภ าพของบุ คคลควบคู่กัน ไป ซึ่งท่านอาจารย์ดร.คณิ ต ณ นคร ได้กาหนดคุณ ลั กษณะของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สาคัญไว้ 3 ประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้28
(1) กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาต้ อ งมี ลั ก ษณะเสรีนิ ย ม เนื่ อ งจาก
คดีอาญาเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยที่รัฐมีอานาจที่จะกระทา
การอัน เป็ น การกระทบกระเทื อ นสิ ท ธิเสรีภ าพของบุ ค คลได้ ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น มิ ให้ เจ้ า
พนักงานใช้อานาจรัฐตามใจชอบ กฎหมายจึงต้องบัญญัติวางกรอบการใช้อานาจรั ฐ และการใช้อานาจ
นั้นจะกระทาได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็นต้องกระทาเท่านั้น
(2) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ
การใช้อานาจในทุกขั้นตอนต้องสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจได้ และเปิดเผยให้ประชาชน

27 ธีระวัฒน์ เอื้อพอพล, "มาตรการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐ: ศึกษากรณีการชันสูตรพลิกศพตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 8.
28 คณิ ต ณ นคร, "ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยในกระบวนการยุ ติ ธ รรม," ใน รวมบทความด้ า นวิ ช าการ,
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์อักษร, 2540), หน้า 429-430.
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เข้าถึ ง โดยกฎหมายต้อ งก าหนดกลไกการดุ ล และคานอ านาจระหว่างองค์ กร และเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐได้
(3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการใช้
อานาจรัฐในการดาเนินคดีอาญาจะกระทาได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็นเท่านั้น เพราะหากกระทาโดย
ปราศจากความจาเป็นหรือเกินความจาเป็นที่จะต้องใช้แล้ว จะเป็นการกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง มนุษย์ต้องมีสิทธิที่จะอยู่ในสังคม และต้องมีสิทธิที่จะกลับเข้าสู่
สังคมใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี การดาเนินคดีอาญาจะเป็นการกระทาที่เป็นการทาลายคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ไม่ได้ แต่ต้องเป็นการดาเนินการเพื่อสังคม
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วนี้ จึ ง ท าให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาต้ อ งมี ก าร
แบ่ ง แยกองค์ ก รที่ ใ ช้ อ านาจ และก าหนดกลไกในการตรวจสอบการถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเอาไว้ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงความโปร่งใส (Transparency) ของการ
ใช้อานาจ และเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นสามารถยับยั้งการใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้29
การตรวจสอบควบคุ ม การใช้ อ านาจในการสอบสวนของเจ้ า หน้ า ที่ ได้
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสอบควบคุมการใช้อานาจโดยองค์กรภายใน และ
การตรวจสอบควบคุมการใช้อานาจโดยองค์กรภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.4.2 การตรวจสอบควบคุมการใช้อานาจสอบสวนโดยองค์กรภายใน
การตรวจสอบควบคุ ม การใช้ อ านาจประเภทนี้ เป็ น การด าเนิ น การโดย
องค์กรนั้นเอง ไม่มีองค์กรอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจสอบควบคุมภายในองค์กรตารวจนั้น
จะเป็ น ลักษณะการตรวจสอบควบคุมโดยระบบการบั งคับบั ญ ชา ที่ กาหนดความสั มพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภายในตามลาดับชั้น ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ อานาจของตนตรวจสอบการกระทา
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หากเกิดกรณีที่พบว่าการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ชอบด้ ว ยกฎหมายแต่ ไม่ เหมาะสม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถออกค าสั่ ง ตามที่ ต นเห็ น สมควรให้

29 คณิต

ณ นคร, "กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่," บทบัณฑิตย์ 54, 4 (ธันวาคม 2541): 49-51.
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ผู้ใต้บังคับบัญชาดาเนินการ รวมไปถึงอานาจในการเพิกถอน แก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรือใช้อานาจแทน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้30
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในปัจจุบันเป็นอานาจขององค์กรตารวจ
เพียงลาพัง หน่วยงานรัฐอื่นไม่มีอานาจที่จะเข้าร่วมการสอบสวน หรือทาการตรวจสอบถ่วงดุลได้ การ
ตรวจสอบเป็นเพียงการตรวจสอบภายในขององค์กรตารวจเองตามสายระดับบังคับบัญชา อีกทั้งการ
ตรวจสอบดังกล่าวไม่ได้การกาหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ เป็นเพียงการตรวจสอบในลักษณะความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) ที่แต่ละหน่วยงานนั้นต้องทากันเป็นปกติธรรมดา
ดังนั้นจึงไม่ใช่การตรวจสอบถ่วงดุลตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบการ
ใช้อานาจ (Accountability)31
2.1.4.3 การตรวจสอบควบคุมการใช้อานาจสอบสวนโดยองค์กรภายนอก
การตรวจสอบควบคุ ม การใช้อ านาจประเภทนี้ มี ค วามแตกต่างจากการ
ควบคุ มตรวจสอบภายใน โดยจะทาการตรวจสอบโดยองค์ก รที่ ไม่ได้มีส่ ว นได้ เสี ยกับ องค์กรที่ถู ก
ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการใช้อานาจของอีกองค์กรหนึ่งไม่ให้ เกิดการใช้อานาจโดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมาย เป็น การสร้างความสมดุล และป้องกันไม่ให้ องค์นั้นๆ มีอานาจมากจนเกินไป โดยการใช้
อ านาจตรวจสอบและท าการยั บ ยั้ งเมื่ อ พบการกระท าที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ทั้ งนี้ ผ ลของการ
ตรวจสอบจะมีผลต่อการดาเนินการต่างๆ ซึ่งจะเป็นกลไกให้องค์กรผู้ใช้อานาจระมัดระวังในการใช้
อานาจมากยิ่งขึ้น32
ประเทศไทยในปัจจุบั นได้มีการแบ่งแยกองค์กรอื่น ที่ส ามารถตรวจสอบ
ความชอบด้ว ยกฎหมายของการสอบสวนที่ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ตารวจไว้ 4 องค์กรหลั ก คือ

30 บรรเจิ ด

สิงคะเนติ , หลั กกฎหมายเกี่ย วกับ การควบคุม ฝ่ายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: วิญ ญู ชน,

2548), หน้า 32.
31 คณิต ณ นคร, "ความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการยุติธรรม," ใน รวมบทความด้านวิชาการ, หน้า
49.
32 สุ ร ศั ก ดิ์ ลิ ข สิ ท ธิ์ วั ฒ นกุ ล และคณะ, โครงการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาระบบการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง อ า ญ า [ อ อ น ไ ล น์ ] , ก ร ก ฎ า ค ม 2551. แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ref/collection/trf_or_th/id/22393
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (The
National Anti-Corruption Commission), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The National
Human Rights Commission) และศาลยุติธรรม (Court of Justice) ซึ่งทาหน้าที่ในการตรวจสอบ
การใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีที่มีการกล่าวหา หรือร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทาการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การตรวจสอบขององค์กรดังกล่าวเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจ
หลังจากที่มีพฤติการณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้ นแล้ว ไม่ได้เป็นการเข้าไปตรวจสอบหรือถ่วงดุล
การสอบสวนโดยตรง อานาจดาเนินการสอบสวนยังคงเป็นอานาจอิสระของเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะ
ดาเนินการและตรวจสอบกันเองภายใน
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญา เช่น ตารวจ อัยการ และศาล เพื่ออานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการชั้นสืบสวน สอบสวน พิจารณา พิพากษา หรือบังคับคดี หรือกระบวนการอื่นใดจะยังให้
เกิดความยุติธรรมในสังคม33
การด าเนิ น การเหล่ านี้ มี แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่ แ สดงถึ งเจตจ านงและความมุ่ ง หมายของการ
ดาเนินการรองรับไว้อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นการจะศึกษามาตรการที่จะนามาใช้ในการสอบสวน จึงจาเป็น
ที่จะต้องเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนสามารถแบ่ง
ได้ออกเป็น 3 ทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม ทฤษฎีศุภนิติกระบวน และหลักนิติธรรม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม Crime Control
ทฤษฎี นี้ ให้ น้ าหนั กในเรื่องของการจับกุมตัว ผู้ กระทาผิ ดมาลงโทษ การพิ จารณา
ตัดสิ น คดี และการพิพ ากษาคดี โดยมีแนวคิดว่าการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ส ามารถจะควบคุมและ
ปราบปรามอาชญ ากรรม หรื อ จั บ กุ ม อาชญ ากรมาลงโทษตามกฎหมายได้ นั้ น เป็ น การ
กระทบกระเทื อนต่อ ความสงบเรี ยบร้อ ยของสั งคม และเสรีภ าพของประชาชนผู้ สุ จ ริต จึงท าให้
33 พงษ์ธร ธัญญสิริ, กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย

(กรุงเทพมหานคร: สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555), หน้า 2.
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หน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุดในแนวทางนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ ที่จะต้องทางานด้วยความเข้มงวด
รวดเร็ ว จริ ง จั ง และด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการปราบปรามอาชญกรรมที่ เป็ น ปั ญ หา ซึ่ ง
จุดมุ่งหมายหลั กของการควบคุมอาชญากรรม คือ การลดปัญ หาอาชญากรรมซึ่งมักจะเกิดปัญ หา
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยขนของประชาชนโดยทั่วไป โดยการวัดและประเมินผลจะมุ่งไปที่สถิติ
การจับกุมและลงโทษผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มีความรวดเร็ว การดาเนินการตามทฤษฎีนี้ ผู้ถูก
จับกุมจะอยู่ภายใต้สมมติฐานเป็น "ผู้กระทาความผิด" (Presumption of Guilt) ไม่ใช่เป็น "ผู้บริสุทธิ์"
(Presumption of Innocent) กระบวนการยุติธรรมให้ความเชื่อมั่นสูงในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และพนักงานอัยการในการนาผู้กระทาความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2.2.2 ทฤษฎีศุภนิติกระบวน Due Process of Law
ทฤษฎีนี้ให้ความสาคัญไปที่การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม โดยยึดหลักการพิสูจน์
ความบริสุ ทธิ์ หากยังไม่มีคาพิพากษา และตัดสินลงโทษก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ซึ่งการ
พิจารณาตัดสินของศาลจะเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และพยานหลักฐานนั้นจะต้องได้มา
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทฤษฎีนี้มีมุมมองที่แตกต่างจากทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม ที่ว่า
ความสาคัญในเรื่องของความเร็ว และผลการดาเนินการเป็นต้นเหตุของการใช้อานาจในทางที่ผิดของ
เจ้ า หน้ า ที่ (Abuse of Government Power) ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วทฤษฎี ศุ ภ นิ ติ ก ระบวนจึ ง ให้
ความสาคัญกับกระบวนการค้นหาความจริง หรือพิสูจน์ความผิดที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้
เพื่ อ ยื น ยั น ถึ งสิ ท ธิเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลของผู้ ถู ก จั บ กุ ม ว่าจะไม่ ถู ก ละเมิ ด โดยเจ้ าหน้ าที่ รัฐ และให้
ความสาคัญในด้านการตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาทิ เจ้าหน้าที่ตารวจ อัยการ ศาล
เป็นต้น
ความแตกต่างของทฤษฎีทั้งสองรูปแบบนี้ คือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจะ
มองว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความสาคัญ ผู้อื่นจะมาละเมิดไม่ได้ จึงต้องให้อานาจหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามากในการควบคุมปัญหาอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลของการนา
ตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษให้ได้มากที่สุด แตกต่างจากทฤษฎี ศุภนิติกระบวนจะให้ความสาคัญกับ
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มองว่าการดาเนินการในการปราบปรามอาชญากรรม
ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้เกี่ยวข้องให้
ได้มากที่สุดตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ดังนั้นการทางานของหน่วยงานยุติธรรมจึงต้องอยู่บนพื้นฐาน
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ของข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ความสาคัญกับการจากัดและตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
แทรกแซงการดาเนินชีวิตของประชาชน34
อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งสองทฤษฎีจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีวัตถุประสงค์อย่าง
เดี ย วกั น คื อ เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของสั ง คมโดยรวม ไม่ ว่ า ทฤษฎี ไ หนจะก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมที่ดีอย่างไร ก็ย่อมมีข้อเสียข้อด้อยอยู่ในทฤษฎีด้วยเสมอ
การปราบปรามอาชญากรรมโดยให้อานาจเด็ดขาดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อการดาเนินการที่รวดเร็ว และ
เกิดประสิทธิภาพสูงในการนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ ก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาการใช้อานาจ
ของรัฐที่เกินส่วน ซึ่งอาจจะไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทาให้เกิดความผิดพลาด และส่งผล
ร้ายแก่ประชาชนได้ เช่น การล่อลวง การสร้างพยานหลักฐานเท็จ การซ้อมผู้ต้องหาเพื่อให้การรับ
สารภาพ ในขณะที่การปราบปรามอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นในการให้ ความสาคัญ กับกระบวนการ
ขั้นตอนชองกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน โดยจะให้อานาจแก่องค์กรตุลาการ
มากกว่าองค์กีฝ่ายบริหาร เนื่องด้วยศาลเป็นองค์กรที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้มากที่สุด สามารถ
ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อานาจได้อย่างตามอาเภอใจ ซึ่งก็อาจจะทาให้ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตลอดจนการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างล่าช้า
ทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพของสังคม
ว่ามีความสอดคล้องกับการดาเนินการในแนวทางไหน ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ในปัจจุบัน ไม่มีกฎหมาย
ของประเทศใดกาหนดให้กระบวนการยุติธรรมดาเนินอยู่บนหลักทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว หากแต่
ประสานทั้งสองทฤษฎีนี้เข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมตามความเป็นจริงสอดคล้องกับสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบัน หากสังคมใดมีอาชญากรรมรุนแรงมากก็ใช้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมเป็นหลัก
และในสังคมที่มีอาชญากรรมน้อยก็ใช้ทฤษฎีศุภนิติกระบวนนาหน้าเป็นหลักแล้วจึงตามด้ วยทฤษฎี

34 เสกสัณ

เครือคา, อาชญากรรม อาชญาวิทยา และงานยุติธรรมทางอาญา (นครปฐม: เพชรเกษมการ
พิมพ์, 2558), หน้า 219-221.
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ควบคุ มอาชญากรรม การดาเนิ น กระบวนการยุติ ธรรมทางอาญาในขั้ นตอนการสอบสวนจึ งต้อ ง
คานึงถึงจุดมุ่งหมายของทฤษฎีทั้งสองนี้เป็นสาคัญ35
2.2.3 หลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การอานวยความยุติธรรมทางอาญาในงานสอบสวน พนักงานสอบสวนที่ดีต้องมี
จรรยาบรรณ และยึดมั่นต่อหลักกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม การดาเนินการจะต้องมี
ความโปร่งใส สุ จริต รวดเร็ว เสมอภาคและเที่ยงธรรมโดยยึดหลั กนิติธรรมและการคุ้มครองสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
รวมถึงกฎ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้ดารงไว้ซึ่งบทบาทที่เหมาะสมในฐานะต้นธาร
ของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นระบบงานสอบสวนในทุกขั้นตอนจึงจาเป็นต้องยึดหลักนิติธรรมอยู่
เสมอ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ดีของกฎหมาย ในส่วนนี้จะอธิบายถึงหลักนิติ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศไทย
2.2.3.1 ความหมายและความสาคัญของหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม หมายถึง หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม หรือการกระทาใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน หรือขัดแย้ง แต่หากพูดถึงความหมายอย่างกว้างก็จะ
หมายถึงลักษณะที่ดีของกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม หรือที่เรียกว่าอุดมคติของกฎหมาย และ
กระบวนการยุ ติ ธรรมนั่ น เอง หากที่ ใดปรากฏซึ่ งหลั กนิ ติธรรม ย่อ มไม่มีบุ คคลใด ผู้ ป กครองหรือ
ประชาชนคนใดอยู่ เหนื อ กฎหมาย เนื่ อ งด้ ว ยประเทศไทยปกครองด้ ว ยระบอบประชาธิ ป ไตย
ผู้ปกครอง หรือรัฐบาลก็ต้องใช้อานาจผ่านกฎหมายที่มาจากเจตจานงร่วมกันของประชาชน จะใช้
อานาจเกิน ส่วนหรือถือตนอยู่ เหนื อกฎหมายไม่ได้ ซึ่งแนวคิดสาคัญ ของหลั กนิติธรรมก็คือ การใช้
อานาจตามกฎหมายต้องคานึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์ว่าควรได้รับการปฏิบัติ และ
คุ้มครองอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ใช้อานาจตามกฎหมายไม่สามารถกระทาตามอาเภอใจโดยไม่
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บรรณมาศ, "พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย : ศึกษากรณีผู้มีอานาจ
สอบสวน," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558),
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ใส่ ใจขั้ น ตอนของกฎหมายที่ ก าหนดไว้ได้ 36 โดยสามารถจาแนกสาระส าคั ญ ของหลั กนิ ติ ธ รรมได้
ออกเป็นข้อๆ ดังนี้37
1. กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน หมายความว่า การบัญญัติกฎหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรจะต้องใช้ถ้อยคาในลักษณะที่ชัดเจน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมาย
นั้น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาที่คลุมเครือไม่ชัดเจนโดยไม่จาเป็น เพราะจะทาให้สามารถตีความไปได้
หลายนัย ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาโต้แย้งโต้เถียงต่อไปในการใช้การตีความกฎหมาย
2. กฎหมายที่ ดี ต้ อ งมี เหตุ ผ ล หมายความว่ า กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น นั้ น
จะต้องมีเหตุผล และมีความจาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับนั้น หากการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับ
กับประชาชนแต่ไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลอันยอมรับได้ และความจาเป็นของการมีกฎหมายนั้นๆ
ได้ จะทาให้ กฎหมายดังกล่าวเป็ น กฎหมายที่ขาดน้าหนักความน่าเชื่อถือ อันจะทาให้ ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว
3. กฎหมายที่ดีต้องนาไปสู่ความเป็นธรรม หมายความว่า เป้าหมายหลัก
ของกฎหมายต้องอานวยความยุติธรรม และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ สังคมมากที่สุด ซึ่งความเป็น
ธรรมย่อมไม่สามารถพิจารณาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ หากแต่ต้องเป็นความเป็นธรรมของสังคมโดย
ภาพรวม
4. กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
สิทธิขั้นพื้นฐาน หมายความว่า กฎหมายที่ดีควรจะต้องสอดคล้องและสนับสนุ นหลักสิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เนื่องด้วยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ติดตัวมากับ
มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ อายุ สถานะ หรือปัจจัยอื่นก็ตาม ดังนั้นจึง
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สุขมาก, "หลักนิติธรรมกับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวน," วารสาร
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นิ ติ ธ รรมในคณะกรรมการอิ ส ระว่ า ด้ ว ยการส่ งเสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรมแห่ งชาติ , หลั ก นิ ติ ธ รรม the Rule of Law
ความหมาย สาระสาคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม (กรุงเทพมหานคร: พี เอส พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์ ,
2557), หน้า 8-16.
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ต้องให้ความเคารพสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สมควรที่จะมีอานาจพรากเอาสิทธินั้นไป
โดยไม่ชอบธรรม
5. กฎหมายที่ดีต้องทันสมัย และสามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒ นธรรม หมายความว่า กฎหมายที่ดีจะต้องมีเนื้อหาและสภาพ
บังคับที่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองปั จจุบัน เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของสังคมได้เกิดความ
งอกงามทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทาให้พฤติกรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิตของมนุษย์
เปลี่ยนไปตามปัจจัยที่เติบโตไปตามยุคสมัย หากกฎหมายไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ทัน ก็ย่อมทาให้กฎหมายไม่สามารถปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ดีได้ ทั้งนี้ในปัจจุบัน ปัจจัย
สาคัญอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสังคมก็คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้จึง
จาเป็น อย่างยิ่งที่กฎหมายจะต้องมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีสามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้กับศาสตร์หลายอย่างจึงเป็นการดีที่สมควรจะศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสังคม
2.2.3.2 หลักนิติธรรมในการสอบสวนคดีอาญา
งานสอบสวนเป็นขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นตั้งแต่
การร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับ ความเสียหาย ซึ่งต้องทาการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็น
ลาดับแรก ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่กล่าวหา และใช้ดุลพินิจ
จากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จัดทาสานวนคดีและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป ฉะนั้นหลักนิติธรรม
ในการดาเนินการสอบสวนในคดีอาญาจึงมีความเกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนอย่างหนาแน่น การ
สอบสวนต้องดาเนินการควบคู่ไปกับหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งฝ่ายผู้เสียหาย
และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด38 โดยมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะที่ระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
38 คมสัน

สุขมาก, "หลักนิติธรรมกับการอานวยความยุ ติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวน," วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย: หน้า 375-376.
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(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
1. มาตรา 28 บั ญ ญั ติ ว่า "บุคคลย่อมมีสิ ทธิและเสรีภ าพในชีวิต
และร่างกายการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิท ธิ
หรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมจะกระทามิได้"
ตามบทบัญ ญั ติดังกล่ าวได้ให้ ความคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพใน
ชีวิตและร่างกายของบุคคลที่เจ้าหน้าที่รัฐจะละเมิดไม่ได้ การจับกุม คุมขัง หรือการค้นตัวต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะทาการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพ
ในชี วิตร่ างกายของผู้ ต้องหาไม่ได้ เว้นแต่ กฎหมายจะให้ อานาจไว้เฉพาะ ส่ ว นในขั้นตอนของการ
สอบสวน ก็ได้มีการคุ้มครองด้วยการบัญ ญัติห้ ามไม่ให้ เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการอันเป็นการทรมาน
ทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมกับผู้ที่ถูกสอบสวน
2. มาตรา 29 บัญ ญั ติว่า "บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้น แต่ได้
กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่
จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดี อ าญา ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยไม่ มี
ความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลยให้กระทาได้เพียงเท่าที่
จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้..."
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บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น หลั ก นิ ติ ธ รรมที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินคดีอาญา ว่าการที่จะถือว่า
บุคคลได้กระทาความผิดอาญา ในขณะกระทาต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด และกาหนดโทษ
เอาไว้ และในการดาเนิน คดีให้ใช้ห ลักสันนิ ษฐานตามกฎหมายว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิ ด
(Presumption of Innocence) ภายใต้หลักนี้จาเลยหรือผู้ต้องหาจะไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจนกว่า
ศาลจะได้พิพากษาว่ามีความผิดจริง เป็นหลักการที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยจากัดอานาจรัฐไม่ให้ใช้อานาจ
เกินขอบเขตของกฎหมาย นอกจากก็ยังปรากฏหลักการที่มีความสาคัญต่อการสอบสวนคดีอาญาคือ
การสอบสวนจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองไม่ได้ กฎหมายได้กาหนดห้ามเอาไว้ไม่ให้
เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการที่ไม่ชอบ การให้การของผู้ต้องหาต้องเกิดจากความสมัครใจ และผู้ต้องหาย่อม
มีสิทธิให้การอย่างใดก็ได้
(2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1. มาตรา 130 บัญญัติไว้ว่า "ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะ
ทาการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่จาต้องอยู่ด้วย"
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วได้ ว างหลั ก เอาไว้ ว่ า การสอบสวนจะต้ อ ง
ดาเนินการอย่างรวดเร็วเท่าที่ จะทาได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและทาให้การแสวงหาข้อเท็จจริงใน
การพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นโดยเร็ว อันเป็นการอานวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ต้องหาที่
จะไม่ต้องใช้เวลาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากเกินไปจนเกิดความเดือดร้อนเสียหายเกินควร
2. มาตรา 131 บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า "ให้ พ นั ก งานสอบสวนรวบรวม
หลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทาได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อัน
เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทาผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผู้ต้องหา"
บทบัญญัติมาตรานี้สอดคล้องกับหลักสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีความผิด (Presumption of Innocence) การดาเนินคดีอาญาเพื่อที่จะพิสูจน์ความผิดนั้น
จึงต้องกระทาอย่างเต็มที่ และรอบคอบ เนื่องด้วยโทษทางอาญามีผลต่อสิทธิ และเสรีภาพของชีวิต
ร่างกาย พยานหลักฐานต่างๆ ที่นาเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาจึงต้องมีน้าหนักพอที่จะเอาผิดแก่จาเลย
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ได้ ทั้งนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจาเลยกระทาผิด
หรือพยานหลักฐานที่สนับสนุนความบริสุทธิ์ของจาเลยก็ตาม
3. มาตรา 133 บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า "...การถามปากค านั้ น พนั ก งาน
สอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคาสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียก่อนก็ได้ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคล
ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบาย
อื่นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคา ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ..."
บทบัญญั ตินี้ได้วางหลั กเอาไว้ว่าการสอบสวนผู้ต้องหา หรือการ
สอบปากคาผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการซักถามผู้ต้องหา ก็ได้
ห้ามพนักงานสอบสวนใช้เทคนิคการสอบสวนที่เป็นอุปสรรคต่อความอิสระในการให้การของผู้ต้องหา
4. มาตรา 134 บัญญัติไว้ว่า "...ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวน
ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่
จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้..."
หลักการที่ปรากฏในบทบัญญัติมาตรานี้ก็สอดคล้ องกับนโยบาย
การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมที่ จ ะต้ อ งอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการดาเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม ผู้ต้องหาไม่ควรตก
อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนานเกินสมควร เนื่องด้วยการขั้นตอนเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อ
สิทธิเสรีภาพของชีวิตร่างกายของผู้ต้องหาทั้งสิ้น ดังนั้นกระบวนจึงต้องทาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้ แต่ ค วามรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งนี้ ก็ ต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอบสวนด้ ว ย
ประสิทธิภาพในการสอบสวนด้วย
5. มาตรา 134/4 บัญญัติไว้ว่า "ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ให้
พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(1) ผู้ ต้ อ งหามี สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ก ารหรื อ ไม่ ก็ ได้ ถ้ า ผู้ ต้ อ งหาให้ ก าร
ถ้อยคาที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
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(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ
สอบปากคาตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหา
ไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้
ถ้อยคาใด ๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้ง
สิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะ
รับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้"
บทบัญญัติของมาตรานี้กาหนดให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิของ
ผู้ต้องหาให้ทราบทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มทาการสอบปากคา ซึ่งสิทธิที่บังคับให้ต้องแจ้งเหล่านี้ เป็นสิทธิ
ของผู้ต้องหาที่ได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ผู้ต้องหาได้ทราบสิทธิที่ตนมีอยู่
โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวก็ได้ย้าถึงความอิสระในการให้การของผู้ต้องหา ที่จะให้
การอย่างไรหรือไม่ก็ได้ พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิไปบังคับผู้ต้องหาเพื่อให้การตามที่ตนต้องการ และ
ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การอย่างไรก็ให้พนักงานสอบสวนทาการบันทึกเอาไว้ด้วย
6. มาตรา 135 บัญญัติไว้ว่า "ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ห้ามมิ
ให้พนักงานสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้
กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น"
บทบัญญัตินี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญา เนื่องด้วยคาให้การของผู้ต้องหาเป็นถ้อยคาของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดโดยตรง ทาให้มี
ความส าคั ญ ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เป็ น อย่ างมาก เพราะถื อ ว่าเป็ น ค าให้ ก ารที่ อ อกมาจาก
ประธานของคดี ความ ค าให้ ก ารที่ ป รากฏออกมาอาจจะท าให้ ผู้ ต้ อ งหาหรือ จาเลยถู ก ตัด สิ น ว่ ามี
ความผิด หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้ ดังนั้นคาให้การของผู้ต้องหาจึงมีความสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพของ
ชีวิตร่างกายของผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นอย่างมาก กฎหมายจึงได้บัญญัติห้ามเอาไว้ว่าการสอบสวน
ผู้ต้องหา หรือการสอบปากคาผู้ต้องหา จะต้องไม่มีการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้
กาลังบังคับ เพื่อจูงใจให้ผู้ต้องหานั้นให้การในเรื่องที่ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่สาคัญของการ
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สอบสวนผู้ต้องหา หากหลักการนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตามหรือถูกฝ่าฝืน ย่อมทาให้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเสียหายตั้งแต่แรกเริ่ม อันทาให้เกิดผลเสียต่อเนื่องไปทั้งกระบวนการ
2.3 การสอบสวนคดีอาญาด้วยเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
จากการศึกษาในหั วข้อ 2.1 และ 2.2 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นหัวใจ
สาคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะการแสวงหาพยานหลักฐานในขั้นตอนนี้ เป็นการ
แสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นผลสาคัญในการกาหนดรูปคดีที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ต้องหา
และสังคม ดังนั้นการดาเนินการสอบสวนจึงต้องมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม อันจะทาให้การ
สอบสวนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและอานวยความยุติธรรมมากที่สุด ทั้งนี้การนาเทคโนโลยีการ
บันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างมาตรการในการส่งเสริมระบบ
การสอบสวนคดีอาญา โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทาการบันทึกการสอบสวนไว้ทั้งในรูปแบบภาพและ
เสียง ทาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสอบสวนถูกเปิดเผยออกมาสู่ภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือ
ข้อโต้แย้ง ก็สามารถที่จะเปิดดูบันทึกดังกล่าวเพื่อพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งก็
ถือได้ว่าเป็ น การสร้ างความโปร่งใส และทาให้ ความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนคดีอาญา
สามารถถูกตรวจสอบได้นั่นเอง ฉะนั้นในการจะศึกษาวิเคราะห์การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
มาใช้ในการสอบสวนผู้ ต้ องหาในคดี อาญา จึงจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ กษาและท าความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
ความหมายและความส าคั ญ ของเทคโนโลยีการบั นทึ กภาพและเสี ยงก่ อนในเบื้องต้ น เพื่อ ที่ จะได้
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ในปัจจัยอื่นต่อไป
2.3.1 ความหมายของการสอบสวนคดีอาญาโดยใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิท ยาการที่ น าเอาความรู้ท างวิท ยาศาสตร์
ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 39 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการ
ทางานหรือแก้ปั ญหาต่างๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้
นามธรรม เช่น ระบบหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ การดารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกมาก

39 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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ยิ่ ง ขึ้ น 40 แต่ ในปั จ จุ บั น ด้ ว ยสภาพสั ง คมที่ มี ค วามพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ค วามหมายของ
เทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น มีค วามหมายที่ กว้างกว่ารากศัพ ท์ เดิม คือ หมายถึงกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
เครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทางอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่เอื้ออานวยต่อการดารงชีวิตของ
มนุ ษย์ ซึ่งสามารถสรุปความหมายได้ว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ที่มนุษย์ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตัวมนุษย์เองทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อม41
ส่วนคาว่า "การบันทึก" ในภาษาไทยมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษอยู่หลายคา
เช่น Note หมายถึงการจดบันทึกข้อมูลหรือข้อความ, Engrave หมายถึงการจารึกลงบนผิววัสดุที่มี
ความหนา เช่น แผ่นศิลา แผ่นโลหะ หรือ Inscribe หมายถึงการเขียน หรือบันทึกด้วยการเซาระร่อง
บนผิว เช่น ผิวไม้ ป้ายหินสาหรับหลุมฝังศพ แต่คาว่าบันทึกในความหมายของบทนี้ตรงกับคาศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า "Record" ที่หมายถึง การบันทึกด้วยเครื่องมือไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง42
ดังนั้นคาว่า "เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง" จึงหมายถึง ความรู้และวิทยาการ
เกี่ย วกับ การบั น ทึ กภาพและเสี ย งด้ว ยอุป กรณ์ ไฟฟ้ าหรืออิเล็ ก ทรอนิ กส์ เมื่อน ามาปรับ ใช้กับ การ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา จึงเป็นการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้บันทึ กภาพและเสียงที่เกิดขึ้น
ในขณะดาเนินการสอบสวน เพื่อทราบว่าการสอบสวนได้มีการดาเนินการไปอย่างไร รวมทั้งทราบ
เกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน ขั้นตอนการสอบปากคาตามกฎหมาย อากัปกิริยาของ
ผู้ต้องหา และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อผู้ต้องหา
ในปั จจุ บัน หลายประเทศได้ให้ความสนใจ และทาการศึกษาในประเด็นดังกล่ าว
และพบว่าการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาสามารถ
เป็นตัวช่วยให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อานวยความเป็นธรรมแก่สังคมได้มากขึ้น อีกทั้งเป็น
40 สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หน้า
244.
41 คณะอนุกรรมการจัดทาเอกสารวิชาการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, นโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิวัฒนาการและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การพลังงาน, 2531).
42 ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ , การบั น ทึ ก เสี ย งและบั น ทึก ภาพเพื่ อการศึ ก ษา บทที่ 9.1.1 (กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557).
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การสร้ างกฎเกณฑ์ ให้ ร ะเบี ย บการสอบสวนมี ความรัด กุ ม และสามารถตรวจสอบความชอบด้ ว ย
กฎหมายได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวงการสอบสวนคดีอาญาในหลายประเทศได้ยอมรับ
เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสอบสวนหลักของประเทศตัวเอง และนาไปบัญญัติเป็น
กฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้ว43 ทั้งนี้การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
นอกจากจะต้องเข้าใจความหมายแล้วยังจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย เพื่อ
กาหนดขอบเขตการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
1. ประเภทของคดี ที่จะต้องจัดให้ มีการบันทึกภาพและเสี ยง ต้องศึกษาถึงความ
จาเป็นที่จะนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาบังคับใช้ในคดีประเภทใดบ้าง เช่น จัดให้มีการดาเนินการเฉพาะ
คดีอาญาที่มีความร้ายแรง หรือคดีอาญาทุกประเภท โดยต้องคานึงถึงประสิทธิภาพในการอานวย
ความยุติธรรม ประกอบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายว่าแท้จริงแล้วการดาเนินการแบบใดจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2. รูปแบบในการกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ใน
การสอบสวนผู้ ต้องหา การน าเทคโนโลยีดังกล่ าวมาใช้ควรจะบัญ ญั ติไว้เป็ นลายลั กษณ์ อักษรใน
รูป แบบใด เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎกระทรวง หรือระเบียบภายในของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้มีมาตรการที่สามารถบังใช้
กับคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนและวิธีการบันทึกภาพและเสียง เป็นอีกหนึ่งเรื่องสาคัญที่จะต้องให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก เพราะจาเป็นที่จะต้องกาหนดว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่จะต้องมีการบั นทึกภาพและ
เสียง จาเป็นหรือไม่ที่จะต้องบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นการสอบสวนผู้ต้องหา หรือควรจะต้องบันทึกเฉพาะ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงด้วยว่าจะ
ดาเนินการในพื้นที่แบบไหน องศาของการติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงแบบใดที่ให้ประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และอุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียงประเภทใดที่เหมาะสมที่สุด

43

David M. Buckley and Brian C. Jayne, Electronic Recording of Interrogations (Wisconsin:
Hahn Printing Incorporated, 2012), pp. 4-5.
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4. ผลของการไม่ปฏิบัติตาม และข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุจาเป็น เพื่อกาหนดความ
เข้มงวดของการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาว่าจะต้อง
ดาเนิน การอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด ควรจะต้องดาเนินการอย่าง
เคร่งครัดทุกกรณี หรือควรเป็นเพียงทางเลือกสาหรับหน่วยงานรัฐที่จะนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
และกรณีเหตุการณ์จาเป็นประเภทใดบ้างที่ควรบัญญัติไว้เป็นข้อยกเว้นเพื่อไม่ใ ห้เกิดอุปสรรคในงาน
ยุติธรรมทางอาญา
5. การเก็ บ รั ก ษาภาพและเสี ย งที่ ท าการบั น ทึ ก เพื่ อ ก าหนดในเรื่ อ งของการ
ครอบครอง และเก็บรักษาว่าควรจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการนา
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนดั งกล่ า วไปใช้ ในการด าเนิ น คดี ในชั้ น ศาล และการท าส าเนา
บันทึกภาพและเสียงให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอตามระเบียบ
2.3.2 หลักการและแนวคิดการสอบสวนคดีอาญาโดยใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนมีความ
สลับซับซ้อน ในการจะนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควรเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ อัน จะสามารถใช้เทคโนโลยีนั้น ได้ อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ ดังนี้ จึงส่ งผลกระทบใหญ่ ห ลวงต่ อ
กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายที่จะต้องปรับตัวและหันมาทาการศึกษาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ เท่ า ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ งในปั จ จุ บั น 44 ใน
ต่างประเทศได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
เนื่องจากตามปกติการสอบสวนของผู้ต้องหาเป็นอานาจของตารวจเพียงองค์กรเดียว การสอบสวน
ดาเนิ น การในที่ ปิ ด ของสถานี ต ารวจ และมั ก มี ก ารร้อ งเรีย นเกี่ ย วกั บ การใช้ อ านาจสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง จึงได้ทาการสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพบว่า
ต้นเหตุสาคัญของปัญหาดังกล่าว คือ การสอบสวนไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทาให้หน่วยงาน
อื่นไม่สามารถที่จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่มีพยานหลักฐาน
ที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะทาการสอบสวน
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Milton R. Wessel, "What Is Law, Science and Technology Anyway," Jurimetrics: Journal
of Law, Science and Technology 29, 259 (1989): 260.
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จากการศึกษาพบว่าเหตุผลที่การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไม่มีการเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก เกิดจากวิธีการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่มีการ
พั ฒ นาเทคนิ ค การสอบสวน หรื อ การสอบปากค า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ และเกิ ด
ประสิทธิภาพในการนาข้อมูลดั งกล่าวมาดาเนินคดีกับผู้ต้องหา ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจ
มักจะไม่ทาการเปิ ดเผยให้ สาธารณชนรับรู้ เพราะเกรงว่าอาจจะทาให้ ผู้ ต้องหารู้เท่าทันเจ้าหน้าที่
ตารวจอันมีผลทาให้การสอบสวนผู้ต้องหาด้อยประสิทธิภาพลง แต่ในปัจจุบันได้มีเสียงเรียกร้องให้ทา
การเปิดเผยการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามากขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าเทคนิคการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจมักจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายอยู่เสมอ กล่าวคือ ผู้ต้องหาส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะข้อมูลดังกล่าวย่อมถูกนามาใช้ดาเนินคดีกับตน ทางเจ้า หน้าที่
ตารวจจึ งต้องคิดค้น เทคนิ คการสอบสวนเพื่อรีดเค้นข้อมูล จากผู้ ต้องหาออกมาให้ ได้มากที่สุ ด ซึ่ง
เทคนิ ค เหล่ า นี้ มั ก จะต้ อ งใช้ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาประกอบร่ ว มด้ ว ย เช่ น การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ไม่สร้างความเครียดให้แก่ผู้ต้องหา ทาให้ผู้ต้องหารู้สึกสบายใจที่จะเล่า
เรื่อง หรือเหตุการณ์ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ แต่เทคนิคที่สามารถรีดเค้นข้อมูลจากผู้ต้องหาได้มาก
ที่สุดมักจะต้องมีการจูงใจ หรือการหลอกล่ออยู่เสมอ เช่น การให้คามั่นสัญญาแก่ผู้ต้องหาแลกกับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือคารับสารภาพ, การหลอกล่อให้ผู้ต้องหาซักทอดความผิดแก่บุคคลอื่น หรือ
อย่างร้ายแรงที่สุด คือการประทุษร้าย ทรมานร่างกายผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ45
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงเข้ามา
ใช้บังคับกับการสอบสวนผู้ต้องหา โดยมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะ
การสอบสวนคดีอาญา เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและ
ชัดเจนมากที่สุด จากการศึกษาพบว่าการสอบสวนผู้ต้องหาโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและ
เสียง มีแนวโน้มที่จะทาให้ผู้ต้องหาถูกบังคับ และขู่เข็ญโดยเจ้าหน้ าที่ตารวจในการสอบสวน เพราะ
การกระทาต่างๆ ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ แม้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ไม่มีพยานหลักฐานในการเอาผิด
แต่อย่ างใด 46 แต่การสอบสวนผู้ต้องหาโดยนาเอาเทคโนโลยีการบันทึกภาพมาใช้ จะทาให้ ปัญ หา
45 David M. Buckley and Brian C. Jayne, Electronic Recording of Interrogations, pp. 1-2.
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Yale Kamisar, Fred E. Inbau, Thurman Wesley Arnold, and A.E. Dick Howard, Criminal
Justice in Our Time (Virginia: the University Press of Virginia, 1965), pp. 84-87.
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ดังกล่าวลดลงได้ เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจรู้ว่าการกระทาของเขาถู กตรวจสอบอยู่ ก็มีแนวโน้มที่เขา
จะไม่ทาการใช้เทคนิคการสอบสวนที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 47 อีกทั้งเมื่อปัญหาดังกล่าวที่มี
การโต้แย้งในถึงชั้นศาล ในการพิจารณาข้อเท็จจริงของศาลก็สามารถกระทาได้โดยง่าย เพราะศาล
สามารถเปิ ดดูบั นทึกการสอบสวนดังกล่าวที่ปรากฏเหตุการณ์ ทั้งภาพและเสียงในขณะดาเนินการ
สอบสวน ทาให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนและถูกต้อง48
การดาเนินการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้การบังคับใช้นั้นครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ 4 อย่างที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้ด้วย49
1) การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สามารถ
ตรวจสอบการดาเนินการสอบสวน และเป็นมาตรการคุ้มครองทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ต้องหา และ
สังคมไปพร้อมๆกัน
2) สามารถลดการใช้เทคนิคการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
3) สามารถใช้ เป็ น พยานหลั ก ฐานต่ อ ศาล เพื่ อ พิ จารณาข้ อ เท็ จ จริงเกี่ ยวกับ การ
สอบสวนได้
4) เป็นมาตรการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตารวจและอัยการรักษาระดับความยุติธรรม
ในการดาเนินคดีอาญาไว้ในระดับที่เหมาะสม
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Welsh S. White, "False Confessions and the Constitution: Safeguards against
Untrustworthy Confessions," The Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 32, 105 (1997):
154.
48 Paul G. Cassell, "Miranda's Social Costs: An Empirical Reassessment," Northwestern
University Law Review 90, 387 (1996): 488.
49 Welsh S. White, "False Confessions and the Constitution: Safeguards against
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หากสามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ ย่อมทาให้เป้าหมายการสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจเปลี่ยนไป จากที่มุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งคารับสารภาพของผู้ต้องหาเพื่อความ
รวดเร็วในการดาเนินคดี เปลี่ยนเป็นให้น้าหนักไปกับการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่ง
ทาให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพและสามารถอานวยความยุติธรรมให้แก่สังคม
ได้มากยิ่งขึ้น50
2.3.3 ความสาคัญการสอบสวนคดีอาญาโดยใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
ในต่างประเทศได้มีการนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงไปใช้ในการสอบสวน
ผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาอยู่ ม าก โดยเฉพาะประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศที่ ให้ ค วามสนใจกั บ
เทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะการปกครองที่แบ่งเป็นมลรัฐ แต่ละมลรัฐมีอานาจเด็ดขาดใน
การปกครองตนเอง ทาให้เกิดความหลากหลายทางด้านความคิด จึงเกิดผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดังกล่าวมากมาย มีการถกเถีย งกัน ในประเด็นต่างๆ ซึ่งงานบทความและงานวิจัยส่วนมากล้วนแต่
สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีดังกล่าวมาบังคับใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้ได้มีนักกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานยุติธรรม Thomas Sullivan ได้ทาการสารวจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งหมดของประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่น าเทคโนโลยีการบั น ทึก ภาพและเสี ยงมาใช้ในการสอบสวน
ผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญา เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาประกอบงานศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ดั งกล่ าว โดย
ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถิติการเกิดเหตุอาชญากรรม สอบถามและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจ
ทั้งระดับชั้นผู้น้อยและระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งพบว่าการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาก่อให้เกิดผลดีหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้51
1. เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เป็นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทาให้พฤติการณ์และสภาพแวดล้อมของการสอบสวนผู้ต้องหา
ถูกบันทึกเอาไว้ ทาให้สามารถที่จะย้อนมาเปิดดูบันทึกดังกล่าวได้อีกในภายหลัง และทาให้เห็นว่ามี
อะไรเกิดขึ้น บ้ างในการสอบสวน ผู้ ต้องหามีอากัปกิริยาอย่างไร และพนักงานสอบสวนปฏิบัติต่ อ
50
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ผู้ต้องหาอย่างไร ดังนั้นเมื่อมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนไว้อย่างชัดเจนแล้ว จึงทาให้สถิติ
การกล่าวอ้างของผู้ต้องหากรณีเจ้าหน้าที่ตารวจทาการสอบสวนโดยไม่ชอบลดลงเป็นอย่างมาก และ
อีกด้านหนึ่งก็ทาให้พนักงานสอบสวนไม่กล้าที่จะใช้กลยุทธ์ การสอบสวนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
เพราะการกระทาและคาพูดทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้
2. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคารับสารภาพโดยไม่สมัครใจของผู้ต้องหา ในกรณี
การกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนทาการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทาร้าย บังคับ ขู่
เข็ญ และการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องหาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนปัญหาดังกล่าวที่
ยังคงค้างพิ จารณาอยู่ในชั้น ศาล ก็ได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากสามารถตรวจดู
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนนั้นได้ ทาให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้อย่างชัดเจน
3. การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง ทาให้พนักงานสอบสวนไม่จาเป็นต้องจดจา
หรือจดบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่ได้มาจากผู้ต้องหาในขณะทาการสอบสวน เพราะกระบวนการ
สอบสวนทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้ว ทาให้พนักงานสอบสวนสามารถจดจ่อกับการสอบสวน และ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ ต้องหาได้เป็น อย่างดี อั นเป็ นประโยชน์ในการแสวงหาความจริงได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ในภายหลั ง เมื่ อ เวลาได้ ผ่ า นพ้ น ไปหลายวั น หรื อ หลายสั ป ดาห์ โดยปกติ
ความสามารถในการจดจาย่อมเลือนหายไปตามเวลา แต่ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวทาให้ไม่จาเป็นต้องมา
นั่งนึ กย้ อนถึงรายละเอีย ดการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง เพราะสามารถเปิดดูบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนนั้นได้เสมอ
4. เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการสอบสวนอย่าง
ใด ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่ามีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนอยู่ จึงใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หากเกิดกรณี ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกภาพและเสียงการปฏิเสธ
พร้อมกับเหตุผลของผู้ต้องหานั้นไว้ และกลับไปใช้การบันทึกการสอบสวนด้วยแบบวิธีเดิม
5. เทคโนโลยีดังกล่าวทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถย้อนเปิดดูบันทึกการสอบสวน
นั้นในเวลาใดก็ได้ ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถย้อนกลับ ไปสังเกตคาให้การที่มีความผิดปกติ หรือมีความ
ขัดแย้งกัน ที่เจ้าหน้าที่มองข้ามไปในระหว่างการสอบสวน เพื่อเก็บเกี่ยวเบาะแสและรายละเอียดจาก
คาให้การของผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้
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6. บั น ทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวนดั งกล่ าว นอกจากจะเป็ น ประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้ว ยังสามารถนามาใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ได้อีกด้วย โดย
ทาการเปิดบันทึกดูเพื่อทาการอบรมเทคนิคการสอบสวนที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็
ยังเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านประสบการณ์ในการสอบสวนมาแล้วด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สามารถเปิดดูบั นทึกการสอบสวนเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และศึกษาพัฒ นาวิธีการ
สอบสวนของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
7. การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญ าจะด าเนิ น การ ในสถานี ต ารวจ ซึ่ ง
บุ คคลภายนอกที่ ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องจะไม่ ส ามารถเข้าร่ ว มหรือ สั งเกตการณ์ ได้ การน าเทคโนโลยี
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ในการสอบสวน จะท าให้ กระบวนการสอบสวนผู้ ต้ องหานั้ น เปิ ดเผยสู่
ภายนอก ทั้งหน่วยงานรัฐอื่น ศาล และประชาชนสามารถช่วยกันตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการสอบสวนได้ ทาให้สังคมมีศรัทธาและความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมาก
ยิ่งขึ้น
นอกจากข้อดีที่ปรากฏอยู่ในงานค้นคว้าวิจัยข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการสนับสนุนของศาล
ต่ า งๆ ที่ ได้ ให้ ค วามเห็ น ไว้ แ ละอ้ า งอิ ง กั น และกั น อยู่ ห ลายคดี ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยให้ความเห็นว่าการนาเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้นั้น ทาให้การยกประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนลด
น้อยลง เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงสามารถเก็บรักษาเนื้อหา และรายละเอียดที่ความจาปกติของ
มนุษย์สามารถลืมเลือนได้ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระการพิจารณาคดีของศาลในกรณีที่มีการโต้แย้งกัน
และกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์เดียวกันที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ก็ยังเป็นการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ตารวจจากการถูกกล่าวหาว่าสอบสวนโดยไม่ชอบอีกด้วย 52 และด้วยประโยชน์ทั้งหมดข้างต้นนี้เมื่อ
เทียบกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ถือว่าเป็นเพี ยงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับ

52 People v. Raibon, 843 P.2d 46, 49 (Colo. Ct. App. 1993); State v. James, 678 A.2d 1338,

1360 (Conn. 1996); Smith v. State, 548 So.2d 673, 673-74 (Fla. Dist. Ct. App. 1989); State v.
Kekona, 886 P.2d 740, 745-46 (Haw. 1994); State v. Buzzell, 617 A.2d 1016, 1018 (Me. 1992); State
v. Godsey, 60 S.W.3d 759, 772 (Tenn. 2001); State v. James, 858 P.2d 1012 (Utah Ct. App. 1993)
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ประโยชน์ที่จะได้รับ53 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งตารวจ พนักงานอัยการ และศาลควรจะนาเอา
เทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้กับหน่วยงานของตน54
ประโยชน์จากการนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน มีผลดี
ต่อทั้งด้านผู้ใช้อานาจตามกฎหมาย และตัวผู้ต้องหาเองด้วย กล่าวคือ เทคโนโลยีดังกล่าวทาให้การ
สอบสวนผู้ต้องหาเปิดเผยสู่สายตาของบุคคลภายนอก ทาให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการ
สอบสวนได้ เป็นการสร้างความโปร่งใส และทาให้ประชาชนมีศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมากยิ่งขึ้น
หากกระทาการถูกต้องตามขั้น ตอนของกฎหมายก็ได้รับคาชม แต่ห ากกระทาการโดยไม่ช อบด้ว ย
กฎหมาย เทคโนโลยีดังกล่าวก็จะทาหน้าที่ในการเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้ง และทาให้การพิจารณา
ลงโทษการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปโดยง่าย แตกต่างจากเดิมที่การสอบสวนซึ่งเป็นอานาจ
ขององค์กรตารวจ ดาเนิน การในที่ปิด และไม่มีการบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ทาให้
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถเห็นหรือทราบพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนได้ เมื่อ
เกิดคาถามเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน การจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
การสอบสวนก็เป็นไปได้ยาก และในด้านของผู้ต้องหา เทคโนโลยีดังกล่าวก็เปรียบเสมือนหลักประกัน
อย่ างหนึ่ งที่คุ้มครองผู้ ต้องหาให้ ไม่ต้องได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
สอดคล้องกับสิ ทธิของผู้ต้องหาที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2.4 หลักการและแนวคิดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็น เหตุทาให้ต้องมี
การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสังคมมากที่สุด
โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและวิทยาการ ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อสังคมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการอานวยความสะดวก ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลา รวมไปถึงต้น ทุ นของกิจการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลื อกใหม่ๆ ให้ แก่
53 Stoker v. State, 692 N.E.2d 1386, 1390 (Ind. Ct. App. 1998)
54 Thomas Sullivan,

Police Experiences with Recording Custodial Interrogation [Online]

2004. Available from:
http://www.law.northwestern.edu/wrongfulconvictions/Causes/CustodialInterrogations.htm

45
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยได้มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาและ
ปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และวางหลักการในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาแล้ว ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะเป็ น การรวบรวมหลั ก การและแนวคิ ด ในการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศทั้งในด้าน
กระบวนการยุติธรรม และระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ของบ้ า นเมื อ ง ดั งจะเห็ น ได้ จ ากมาตรา 68 ได้ ว างหลั ก ให้ รั ฐ ท าการจั ด ระบบการบริ ห ารงานใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม และต้องมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้า ที่
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้ปฏิบัติหน้าอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบงา 55 ทั้งนี้ รัฐธรรมนู ญ ฉบับดังกล่ าวได้กาหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย ปรากฏอยู่ในหมวด 16
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้56
1) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
การวางแนวทางในการปฏิรูปประเทศจะต้องจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
ระบบการบริหารงานของรัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยแนะนาให้มีการนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน

55 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68
56

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258
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2) ด้านกฎหมาย
ในส่ ว นของกฎหมายได้ มี ก ารวางแนวทางให้ น าเทคโนโลยี เข้ า มาใช้ ใ นระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย ประกอบกับเป็นกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดทาและเสนอร่างกฎหมายอีกด้วย
3) ด้านกระบวนการยุติธรรม
การปฏิรูปในด้านกระบวนการยุติธรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการดาเนินการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อานาจ และ
ภารกิจของตารวจให้ เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการสอบสวนคดีอาญา ที่จะต้องจัดให้มี การ
ตรวจสอบและถ่วงดุล รวมไปถึงกาหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ในมาตรา 76 ยังกาหนดให้หน่วยงานรัฐต้องร่วมมือกันพัฒนาระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้ งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน57
2.4.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีฉบับนี้ได้กาหนดแนวนโยบายการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญา
ที่สอดคล้องกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยปรากฏอยู่ใน
มาตรา 6 ที่กาหนดการบริหารราชการของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บรรลุเป้าหมาย 7
ประการ ดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76
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(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ58
นอกจากนี้ในมาตรา 8 ยังได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่
จะต้ อ งเป็ น ไปโดยซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถตรวจสอบได้ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนทั้ ง ใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น59
หลักการและแนวคิดทั้งหมดข้างต้นที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เป็นการวางหลักเกณฑ์และทิศทางในการปฏิรูประบบบริหารราชการของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ตอบสนองกับสภาพสังคมและอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนมากที่สุด พันธกิจ
ที่ถูกให้ความสาคัญที่สุด คื อ ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ
การบริหารงานราชการย่อมทาให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีไปบัญญัติไว้เป็นมาตรการใน
การอานวยความยุติธรรมตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วทั้งในชั้นสอบสวนและ
ชั้นพิจารณาของศาล
2.4.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จากหลักการและแนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทาให้มีการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการ
58 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
59 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 มาตรา 8
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ยุติธรรมทางอาญาทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของศาล โดยบัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน
ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรั บปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้มีสภาพเหมาะสมและสอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และอานวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ซึ่ งเทคโนโลยี ที่ น ามา
พิจารณาข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.3.1 ชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 59 วรรคสาม บัญญัติ
ไว้ว่า
“…ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้
ร้องขออาจร้องขอต่อศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ประเภทอื่ น ที่ เหมาะสมเพื่ อ ขอให้ ศ าลออกหมายจั บ หรื อ หมายค้ น ก็ ได้ ในกรณี เช่ น ว่ านี้ เมื่ อ ศาล
สอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือหมายค้นได้ตามมาตรา 59/1 และมีคาสั่งให้ออก
หมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งสาเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกา”
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติมาตรานี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะอานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่สามารถมาขอหมายอาญาจากศาลได้ จึงให้ใช้วิธีการร้องขอ
หมายทางโทรศัพท์โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 60 เป็นมาตรการให้
การแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพราะกฎหมายกาหนดให้ศาลออกหมายจับและหมายค้นแต่
เพียงผู้เดียว จึงเกิดปัญหาในกรณีที่เจ้าพนักงานอยู่ห่างไกลจากศาลมาก และไม่อาจมาขอหมายค้นได้
ทัน ทาให้การขอหมายศาลอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย จึงมีการสร้างมาตรการเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถขอหมายทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นได้ และเมื่อศาลเห็นควรออกคาสั่งหรือหมายแล้ว จึง

60 คณิต

หน้า 298.

ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555),
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มาดาเนินการให้มีหลักฐานการขอเหมือนการขอหมายในกรณีปกติ และในการส่งหมายเพื่อให้จัดการ
จึงต้องใช้สื่อที่สามารถส่งได้รวดเร็วเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ดังกล่าว61
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการพิเศษในการขอหมายอาญา 62 และวิธีการที่
ศาลจะออกหมายอาญาด้วยวิธีการพิเศษนี้63 ต้องพิจารณาตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาด้วย
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า
“หมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร
การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้
61 ณรงค์

ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: วิญญู ชน,
2556), หน้า 220-221.
62 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 บัญญัติว่า “การร้องขอตามข้อ 28
(1) หากสามารถทาให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือได้ ให้ผู้ร้องขอทาคาร้องพร้อมแสดงเหตุแห่งความ
จาเป็นเร่งด่วนและเหตุที่ไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้ ข้อมูลและพยานหลักฐาน รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 10 หรือ
ข้อ 11 จัดส่งมาให้ผู้พิพากษาทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนั้น โดยระบุรหัส
ประจาหน่วย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นสาหรับ
ติดต่อของผู้ร้องขอ แล้วให้ผู้ร้องขอโทรศัพท์มายังผู้พิพากษา
เพื่อตอบข้อซักถาม ให้ผู้พิพากษาจดบันทึกถ้อยคาของผู้ร้องขอ รหัสประจาหน่วย และลงลายมือชื่อนาไปรวมกับ
เอกสารใส่ซองปิดผนึกไว้
(2) หากไม่สามารถทาให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือได้ ให้ผู้พิพากษาจดบันทึกถ้อยคาของผู้ร้องขอ รหัส
ประจาหน่วย และลงลายมือชื่อใส่ซองปิดผนึกไว้”
63 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. 2548 ข้อ 33 บัญญัติว่า “หากผู้พิพากษาเห็นสมควรออกหมาย ให้ลงรหัสพร้อมลายมือชื่อของตนลงในหมาย
ต้นฉบับแล้วแจ้งผู้ร้องขอให้รอรับสาเนาหมายทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อื่น พร้อมกับแจ้งรหัสและผลของหมายด้วย เพื่อให้ผู้ร้องขอนาไปดาเนินการต่อไป
เมื่อผู้พิ พากษาออกหมายให้ตามขอ ให้แจ้งผู้ร้องขอด้วยว่าให้มาพบเพื่ อสาบานตัวภายในระยะเวลาที่
กาหนด ในการสาบานตัว ให้ผู้พิพากษาจดบันทึกถ้อยคาของผู้ร้องขอ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการ
ถอดเสียงเป็นหนังสือ ให้ผู้ร้องขอลงลายมือชื่อ และลงลายมือชื่อของผู้พิพากษาไว้ บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรอง
ดังกล่าวให้เก็บไว้ในสารบบศาล”
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(1) สาเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว
(2) โทรเลขแจ้งว่าได้ออกหมายแล้ว
(3) ส าเนาหมายที่ ส่ งทางโทรสาร สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรือ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
การจัดการตาม (2) และ (3) ให้ส่งหมายหรือสาเนาอันรับรองแล้วไปยังเจ้า
พนักงานผู้จัดการตามหมายโดยพลัน”
มาตรานี้จะเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการตามหมายศาล
มิใช่การดาเนินการขอหมายศาลดังเช่นในมาตรา 59 วรรคสาม เนื่องด้วยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจาวันมาก จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายรองรับในกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาในการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 59
วรรคสาม และมาตรา 77 นอกจากนี้ก็ยังมีการแก้ไขในบทนิยามความหมายของคาว่า "หมายอาญา"
ให้สอดคล้องกัน โดยบัญญัติครอบคลุมไปถึงสาเนาหมายที่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 64 โดยหลักใน
การจัดการตามหมายจับนั้นต้องใช้หมายจับหรือสาเนาหมายจับ อันได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว อย่างไรก็
ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 77 บัญญัติให้ใช้โทรเลข โทรสาร รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นได้ด้วย โดยมีเจตนารมณ์เพื่อความรวดเร็วใน
การจัดการตามหมายจับ65 เพราะวิธีการส่งหมายผ่านโทรศัพท์ หรือทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งปัจจุบันใช้ในการสื่อสารและสะดวกกว่าการส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข ดังนั้นกฎหมายจึงรับรอง
ให้นามาเพื่อเป็นหลักฐานในการจัดการตามหมายอาญา66
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไปรษณี ย์ไทยได้ยกเลิกระบบ โทรเลข แล้ว หมาย
อาญาจึงต้องทาเป็นหนังสือและมีข้อความตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

64 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
65 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 298.
66 คนึง ฤาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 208.

51
มาตรา60 รวมไปถึงได้มีการบัญญัติวิธีการขอและส่งหมายด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ดังนั้นตามความ
ในมาตรา 77 จึงได้มีการปรับปรุงให้หมายศาล มีความหมายรวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย67
3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87/1 บัญญัติไว้ว่า
“เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนร้องขอและผู้ต้องหามิได้คัดค้าน
หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้นาผู้ต้องหาหรือพยานหลักฐานไปยังสถานที่ทาการของทาง
ราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นที่ศาลเห็นสมควรซึ่งสามารถสอบถามผู้ต้องหาหรือทาการไต่สวน โดยจัด
ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ การดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการสอบถามและไต่สวน รวมทั้งสักขีพยานใน
การนั้นด้วย
การไต่สวนตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่าเป็นการไต่สวนในห้องพิจารณา
ของศาล”
มาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องของการขอฝากขังโดยใช้เครื่องมือสื่อสารทาง
Video Conference เป็ น วิธีการหนึ่ งที่ก่อให้ เกิดความสะดวกในการดาเนิน การและป้ องกันความ
ปลอดภัยในการนาผู้ ต้องหาออกจากเรือนจามาฝากขัง 68 ทั้งนี้ต้องดาเนินการไต่สวนหรือสอบถาม
เหตุผลในการขอฝากขังตามระเบียบที่ประธานศาลฎีกากาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาด้วย69

67 จุลสิงห์

วสันตสิงห์, คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1 - มาตรา
119) พร้อ มตั วอย่ างค าถาม - ค าตอบจนถึ งปี พ.ศ.2558, พิ ม พ์ ค รั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: ส านั ก อบรมศึ ก ษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559), หน้า 492.
68 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 262-263.
69 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทาการไต่สวนพยานหลักฐานในการ

ออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 ข้อ 3-7 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องเป็นการ
ขอฝากขังครั้งที่ 2 เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและผู้ต้องหาไม่คัดค้าน และในการสอบถามหรือไต่สวนจะต้องมีสักขีพยาน
ณ สถานที่ตามข้อ 4 ซึ่งอาจเป็นเจ้าพนักงานศาลหรือบุคคลภายนอกที่ศาลขึ้นทะเบียนไว้หรือบุค คลที่ผู้ต้องหาร้อง
ขอ ส่วนการสอบถามให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและต้องจัดทาบันทึกไว้
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4. ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ วรรคสี่
บัญญัติ ไว้ว่า
“…ภายใต้บั งคับแห่ งมาตรา 139 การถามปากคาเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคาดังกล่าวซึ่งสามารถนาออกถ่ายทอด
ได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน”
บทบั ญ ญั ติ นี้ ได้ ว างมาตรการที่ กาหนดให้ การถามปากค าผู้ เสี ยหายหรือ
พยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี โดยกาหนดให้ในการถามปากคาต้องมีพนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการถามปากค าดั ง กล่ า ว ซึ่ ง สามารถน าออกถ่ า ยทอดได้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพราะ
บันทึกภาพและเสียงที่ทาขึ้นดังกล่าวอาจเป็นพยานหลั กฐานที่มีน้าหนักรับฟังได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วย
การบันทึกภาพและเสียงแสดงให้เห็นถึงการกระทาและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นถูกต้องตามความเป็นจริง
มากกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสานวนเอกสาร และศาลอาจไม่อนุญาตให้โจทก์จาเลยถามเด็กซ้าหรือ
ถามโดยใช้ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เพราะข้อเท็จจริงที่เกิดจากการให้ ถ้อยคาของเด็ก มีความ
ชัดเจนแล้วปรากฏอยู่ในเทปบันทึกภาพและเสียง70
เหตุผลอันเป็นที่มาของการแก้ไขกระบวนการสอบปากคาเด็กที่มีอายุไม่เกิน
18 ปี ในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณานั้นส่วนหนึ่งเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก
ข้อ 1271 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แล้วเมื่อพุทธศักราช 2535 และ
การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง การถามปากค าเด็ ก อายุ ไม่ เกิ น 18 ปี เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้
สอดคล้ อ งตามอนุ สั ญ ญาดั งกล่ า ว ซึ่ งมี ห ลั ก ที่ รัฐ ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก มี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับตน และต้องมีบุคคลที่เข้าใจเด็กรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วย

70 คนึง ฤาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, หน้า 355.
71

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 12 บัญญัติว่า “1. รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเป็น
ของตนได้แล้ว ซึ่งสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ ความคิดเห็น
ดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กนั้น
2. เพื่อความมุ่งประสงค์นี้ เด็กจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะมีสทิ ธิ มีเสียงในกระบวนการพิจารณา
ทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยผ่านผู้แทน หรือองค์กรที่เหมาะสม
ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน”
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เหตุผลประการต่อมา เพราะกระบวนการสอบสวนปากคาพยานทั้งในชั้น
สอบสวนและชั้นพิจารณา มีลักษณะเป็นทางการใช้ภาษากฎหมายและมุ่งตรวจสอบควบความถูกต้อง
แท้จริงของคาให้การโดยเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถซักค้านพยานได้อย่างเต็มที่ ในเหตุผลประการ
สุดท้าย ในชั้นพิจารณาหรือในการสอบสวนบางกรณี เด็กจะต้องเผชิญกับกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่
ประทุษร้ายต่อตน หรือต้องให้การต่อหน้าประชาชน ซึ่งทาให้เด็กอาจเกิดความตื่นกลัวและข้อเท็จจริง
ที่เปิดเผยในที่สาธารณะอาจทาให้เด็กเสียชื่อเสียงได้72
นอกจากนี้ โดยผลของประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญามาตรา
134/2 วิ ธี ก ารตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา 133 ทวิ ทั้ ง หมดนี้ จึ งต้ อ งน าเอาไปใช้ กั บ การพิ จ ารณา
สืบพยานผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีด้วย
5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 155 วรรคสอง บัญญัติ
ไว้ว่า
“…ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 172 ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การไต่สวน
ของศาลตามมาตรา 150 ในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ปรับปรุงกระบวนการถาม
ปากคาเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีไว้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้เสียหาย พยานบุคคล
หรือผู้ต้องหา และกาหนดวิธีการดังกล่าวนี้ไว้ในทุกกระบวนการทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา ซึ่ง
ในชั้นสอบสวนต้องดาเนินการจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการสอบปากคาเด็กในชั้นไต่สวนการ
ชันสูตรพลิกศพด้วย73
2.4.3.2 ชั้นพิจารณาคดีของศาล
1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 171 บัญญัติไว้ว่า
“ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาเว้นแต่มาตรา 175
มาบังคับแก่การไต่สวนมูลฟ้องโดยอนุโลม
72 ณรงค์ ใจหาญ, "การคุ้มครองเด็กในการให้ปากคาในคดีอาญา," วารสารนิติศาสตร์

558-561.
73 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 353.

29(ธันวาคม 2542):
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ให้ นาบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ และมาตรา 172 ตรี มาใช้บังคับโดย
อนุโลมแก่การไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ทั้งในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์
และในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์”
บทบั ญ ญัติในมาตรานี้กาหนดให้ นาเอามาตรการถ่ายทอดภาพและเสียง
คาให้การของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 133 ทวิ และ
มาตรา 172 ตรี มาใช้ในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องด้วย
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 บัญญัติไว้ว่า
“การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทาโดยเปิดเผยต่อหน้าจาเลย เว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อโจทก์หรือทนายโจทก์และจาเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว และศาลเชื่อว่า
เป็นจาเลยจริง ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้จาเลยฟัง และถามว่าได้กระทาผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้
อย่ า งไรบ้ า ง ค าให้ ก ารของจ าเลยให้ จ ดไว้ ถ้ า จ าเลยไม่ ย อมให้ ก าร ก็ ให้ ศาลจดรายงานไว้ แ ละ
ดาเนินการพิจารณาต่อไป
ในการสืบพยาน เมื่อได้พิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะ
แห่งจิตของพยานหรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจาเลยแล้ว จะดาเนินการโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้า
โดยตรงกับจาเลยก็ได้ซึ่งอาจกระทาโดยการใช้โทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่
กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา และจะให้สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หรือบุคคลอืน่ ที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้
ในการสืบพยาน ให้มีการบันทึกคาเบิกความพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงใน
วัสดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องของการบันทึกได้
และให้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาใช้การบันทึกดังกล่าวประกอบการพิจารณาคดีด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ข้อบั งคับของประธานศาลฎีกาตามวรรคสามและวรรคสี่ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
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เนื้อหาของมาตราดังกล่าวเป็นการกาหนดวิธีการสืบพยานพิเศษไว้ในกรณีที่
ศาลเห็นสมควร โดยหากศาลเห็นว่าการเผชิญหน้ากันของจาเลยกับพยาน จะทาให้พยานเกิดความ
เกรงกลั วจาเลย หรือกลั วว่าจ าเลยมีอิทธิพลจะมาทาร้ายตนในภายหลัง ก็ให้ ศาลมีดุล พินิจในการ
กาหนดวิธีการสืบพยานพิเศษ โดยคานึง เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัยและภาวะแห่งจิตของพยาน
รวมไปถึงความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจาเลย โดยศาลสามารถจัดให้มีการดาเนินการใช้โทรทัศน์วงจร
ปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ตามที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกามาบังคับใช้ในการ
สืบพยาน และจัดให้มีการบันทึกคาเบิกความพยานไว้ในวัสดุที่สามาถนาออกถ่ายทอดเป็นภาพและ
เสียงได้เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาสามารถใช้บันทึกดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้
มาตรการที่ปรากฏในมาตรานี้เป็นการเปิดช่ องให้ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ได้สังเกตเห็นกิริยา ท่าทาง และอากัปกิริยาของพยานในขณะเบิกความในศาลได้ โดยตรวจจากบันทึก
คาเบิ กความพยานที่ได้บั น ทึ กไว้นั้ น ได้ 74 ด้ว ยเหตุผ ลที่ ว่าศาลยุติธ รรมเป็ น "ศาลพิ จารณา" (Trial
Court) มี ห น้ า ที่ ฟั งและพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริง การที่ ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความของประเทศไทย
กาหนดให้สามารถอุทธรณ์และฎีกาข้อเท็จจริงได้ ศาลอุทธรณ์และฎีกาจึงต้องดาเนินการอย่างศาล
พิจารณา ไม่ใช่เพียงแต่ตรวจสานวนแล้วชี้ขาดข้อเท็จจริงดังเช่นที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการ
บันทึกการพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อให้ศาลสูงสามารถนาไปประกอบการพิจารณาได้ การบันทึกภาพ
และเสียงข้อเท็จจริง จะเป็นเครื่องช่วยในเรื่องความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล และความสามารถใน
การจดจาของพยานบุคคลซึ่งเป็นสาระสาคัญในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง75
3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 ตรี บัญญัติไว้ว่า
“เว้นแต่ในกรณีที่จาเลยอ้างตนเองเป็นพยาน ในการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปี ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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ธานิ ศ เกศวพิ ทั ก ษ์ , ค าอธิบ าย ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา เล่ ม 2, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 12
(กรุงเทพมหานคร: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558), หน้า 290-295.
75 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 435.
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(1) ศาลเป็ น ผู้ ถ ามพยานเอง โดยแจ้ ง ให้ พ ยานนั้ น ทราบประเด็ น และ
ข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ก็ได้
(2) ให้ คู่ ค วามถาม ถามค้ าน หรือ ถามติ งผ่ านนั กจิ ต วิท ยาหรือ นั กสั งคม
สงเคราะห์
ในการเบิกความของพยานดั งกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอดภาพ
และเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ทราบ
ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นสมควรหรือถ้าพยานที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็น
ว่าจะเป็นผลร้ายแก่เด็กถ้าไม่อนุญาตตามที่ร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคาให้การ
ของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีที่ได้บั นทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา 133
ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความและในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพ
และเสียงคาให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคาเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของ
ศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม ถามค้านหรือถามติงพยานได้ ทั้งนี้ เท่าที่จาเป็นและภายใน
ขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจาเป็นอย่าง
ยิ่งให้ศาลรับฟังสื่อภาพและเสียงคาให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ หรือชั้นไต่
สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง เสมือนหนึ่งเป็นคาเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของ
ศาล และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได้”
บทบัญญัตินี้ได้กาหนดมาตรการสืบพยานพิเศษที่มุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
กับพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี โดยกฎหมายกาหนดให้ศาลต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
อยู่ ในบั งคั บ ต้ อ งปฏิ บั ติจ ะใช้ ดุล พิ นิ จ ในการไม่ ป ฏิ บั ติไม่ ได้ สื บ เนื่ องมาจากการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550 จาก
เดิมที่ใช้คาว่า "ถ้าศาลเห็นสมควร" อันเป็นการให้ดุลพินิจศาลในการใช้อานาจ แต่การแก้ไขครั้งใหม่ได้
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นาถ้อยคาดังกล่าวออก ทาให้ศาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในมาตรา 172 ตรี วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ส่วนมาตรการตามวรรคท้าย ที่ให้ใช้สื่อภาพและเสียงซึ่งผู้เสียหายหรือพยานได้ให้ไว้ใน
ชั้นสอบสวน และชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็ นส่วนหนึ่งของคาเบิกความพยานในชั้นพิจารณาเท่านั้นที่ศาล
ยังคงใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ ซึ่งกรณีตามมาตรา 172 วรรคท้าย การที่ศาลจะรับฟังสื่อภาพและ
เสี ย งคาให้ การของพยานเด็กในชั้นสอบสวน หรือชั้นไต่ส วนมูล ฟ้องได้ ฝ่ ายที่อ้างพยานต้องแสดง
เหตุผลให้ปรากฏชัดแก่ศาลว่าการที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความเพราะมีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง เช่น พยาน
ย้ายภูมิลาเนาทาให้หาตัวไม่พบ76
4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 จัตวา บัญญัติไว้
ว่า
“ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 172 ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยาน
นอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี”
บทบัญญัตินี้มีหลักการเช่นเดียวกันกับมาตรา 172 ตรี ซึ่งกฎหมายให้ นา
หลักการดังกล่าวมาใช้ในขั้นตอนการสืบพยานนอกศาลในกรณีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 230/1 บัญญัติไว้ว่า
“ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ น อั น ไม่ อ าจน าพยานมาเบิ ก ความในศาลได้ เมื่ อ
คู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่
ทาการของทางราชการหรือสถานที่แห่ งอื่นนอกศาลนั้น โดยจัดให้ มีการถ่ายทอดภาพและเสียงใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมของศาลที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่นั้นตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดในข้ อบังคับ ของประธานศาลฎี กา โดยได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
การเบิกความตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณา
ของศาล”
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สหรั ฐ กิ ติ ศุ ภ การ, หลั ก และค าพิ พ ากษา กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559), หน้า 417.
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บทบัญญัตินี้ได้ถูกบัญญัติเพิ่มเข้ามาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเมื่อพุทธศักราช 255177เนื่องจากได้ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคม
รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงสมควรให้มีการนามาตรการถ่ายทอดภาพ
และเสียงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกรณีที่พยานไม่สามารถมาเบิกความในศาลได้ โดยอนุญาตให้
พยานเบิกความในสถานที่อื่นได้ ซึ่งในปัจจุบันศาลยุติธรรมได้ดาเนินการติดตั้งระบบการประชุมทาง
จอภาพที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงระหว่างศาลต่ างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
และได้กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการเอาไว้ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสื บพยาน
คดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 จึงทาให้ในปัจจุบันแทบจะไม่มีการส่งประเด็น
ไปสืบพยานบุคคลที่ศาลอื่นแล้ว เพราะระบบประชุมทางจอภาพดังกล่าวมีความสะดวกรวดเร็ว และ
ไม่ต้องสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ต้องขัง78
จากเนื้ อ ความในบทบั ญ ญั ติ ข้ า งต้ น ทั้ ง หมดนั้ น แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความ
ตระหนั ก ในความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น และน าเทคโนโลยี นั้ น มาปรั บ ใช้ ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีความ
ครอบคลุมตั้งแต่การให้นิยามความหมายของเทคโนโลยีที่นามาใช้ตลอดจนถึงขั้นตอนการดาเนินคดี
อาญาทั้งในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาของชั้นศาล ซึ่งจุดประสงค์ของแต่ละมาตราข้างต้นนี้ ล้วนแต่
มุ่งหมายที่จะทาให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันของสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมให้แก่สังคมมากที่สุด

77 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
78 สุพิชฌาย์

2560), หน้า 209-211.

28) พ.ศ. 2551

ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,

บทที่ 3
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาของต่างประเทศ
ในบทก่อนหน้าเป็นการอธิบายลักษณะและรูปแบบของการสอบสวน รวมไปถึงแนวคิดในการ
นาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในกระบวนยุติธรรมอาญาของประเทศไทย ส่วนของบทนี้จะ
ทาการอธิบ ายถึงแนวคิดในการนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสี ยงมาใช้การสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีของต่างประเทศ ซึ่งจะอธิบายถึงหลักการและเหตุผลที่มาของแนวคิดดังกล่ าว รวมไปถึง
ประเภทของคดีอาญาที่ต้องบังคับใช้ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ผลของการฝ่าฝืน ข้อยกเว้นไม่
ต้องนาเทคโนโลยีมาใช้ และการเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงที่เป็นผลของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
โดยจะทาการอธิบายในส่วนประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นต้นแบบของการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาบังคับใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหา
ในคดีอาญา และประเทศในระบบซีวิลลอว์คือ ประเทศอิตาลี ที่มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมและ
การบัญญัติหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายคล้ายคลึงกับประเทศไทย
3.1 หลักการและเหตุผลในเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา
การนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
เป็ น เรื่อ งใหม่ โดยกลุ่ ม ประเทศในระบบคอมมอนลอว์เป็น กลุ่ มแรกๆ ที่ น าเทคโนโลยีดังกล่ าวมา
บัญญัติเอาไว้ให้เป็นขั้นตอนตามกฎหมาย โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการโต้แย้งกัน
ในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนได้ จึงจาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงหลักการเหตุผล และ
แนวคิดของแต่ละประเทศที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ก่อนที่จะพิจารณาในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ใน
ประเทศไทย
3.1.1 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มลรัฐอิลลิ น อยส์ มีบทบาทส าคัญ เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นอย่างมาก ในช่วงปี 2000 ผู้ว่าการมลรัฐอิลลินอยส์ได้ก่อตั้งคณะกรรมการ
อุกฤษฏ์โทษ (The Illinois Governor’s Commission on Capital Punishment) โดยมีภารกิจให้
ทาการศึกษาค้น คว้าและจั ดทาข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงระบบการลงโทษของมลรัฐ
อิ ล ลิ น อยส์ ใ ห้ เ ที่ ย งตรง ยุ ติ ธ รรม และมี ค วามเสมอภาคมากที่ สุ ด จนกระทั่ ง ในปี 2002
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คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอุกฤษฏ์โทษได้จัดทารายงานข้อเสนอแนะจนเสร็จสิ้น ได้เสนอว่า
การดาเนิน การสอบสวนผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตารวจในคดีฆาตกรรมต้องได้รับการบันทึกด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง1
จนกระทั่งปี 2003 มลรัฐอิลลินอยส์ได้นามาตรการบันทึกการสอบสวนดังกล่าวไป
บัญญัติใน Illinois Compiled Statutes (ILCS)2 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้มลรัฐอิลลิน อยส์เป็นมล
รัฐแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการบัญญั ติให้ การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของเจ้าหน้าที่
ต ารวจต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ด้ ว ยวิ ธี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 3 เหตุ ผ ลในการน ามาตรการบั น ทึ ก ด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสอบสวน เนื่องมาจากคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีการโต้แย้งในเรื่องของสิทธิ
ผู้ต้องหาอยู่มาก การดาเนินการโดยเฉพาะการแจ้งสิทธิที่ผู้ต้องหามีตามกฎหมายเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
มีการยกข้อกล่าวอ้างขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ได้ดาเนินไปตามกฎหมาย หรือไม่ได้มีการแจ้ง
สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการน ามาตรการบั น ทึ กการสอบสวนด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้พิสูจน์ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้
หลั กเกณฑ์ ในการบั น ทึก การสอบสวนผู้ ต้ องหาในคดี อาญาของมลรัฐ อิล ลิ น อยส์
ปรากฏอยู่ใน Illinois Compiled Statutes ในบทที่ 725 หมวด 5 ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาใน
เรื่องสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา และยังปรากฏอยู่ในคาพิพากษาบางฉบับอีกด้วย
3.1.2 มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปัจจุบันมลรัฐนิวยอร์กยังไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือการวางหลักกฎหมาย
โดยองค์กรศาลเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา แต่มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒ นามาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนเป็นอย่างมาก องค์กรกฎหมายของมลรัฐ
1 George H. Ryan, Report of the

Governor’s Commission on Capital Punishment

[Online] 15 April 2002. Available from:
http://illinoismurderindictments.law.northwestern.edu/docs/Illinois_Moratorium_Commission_co
mplete-report.pdf
2 Illinois Compiled Statutes เป็นประมวลกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายลายลักษณ์อักษรทุกฉบับของรัฐ
อิลลินอยส์เข้าด้วยกัน
3 Dept. of Justice, "New York Policy Concerning Electronic Recording of Statements,"
Harvard Law Review 128, 5 (March 2015): 1553.
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นิวยอร์กได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอบสวน
คดีอาญา ซึ่งได้มีการร่างตัวอย่างกฎหมายแม่แบบที่ปัจจุ บันมลรัฐอื่นได้นิยมนาไปปรับใช้กับมลรัฐของ
ตน เนื่องจากมีเนื้ อหาสาระ และมาตรการบังคับทางกฎหมายที่ครบถ้วน เหมาะสม ครอบคลุมถึง
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังได้มีการวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนในการจัดเตรียมอุปกรณ์การบันทึกภาพและ
เสียงให้แก่ห น่วยงานรัฐที่บั งคับ ใช้กฎหมาย เพื่อกาหนดงบประมาณให้เหมาะสม ไม่ให้ กระทบกับ
สภาพเศรษฐกิจมากจนเกินไป ดังนั้นในปัจจุบันการจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงขณะสอบสวน
ผู้ ต้องหาในคดีอาญาจึ งอยู่ ในรู ป แบบของระเบียบปฏิ บัติ ของแต่ล ะหน่ วยงานรัฐ ซึ่ งล้ วนแต่มีการ
กาหนดที่คล้ายคลึงกันเพราะได้นาตัวอย่างกฎหมายแม่แบบฉบับเดียวกันมาปรับใช้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการถกเถียงถึงปัญหาการนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพ
และเสียงในการนามาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาอยู่มาก ได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ออกมาให้ความเห็นและสนับสนุนการนามาตรการดังกล่าวไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
ในปี 2003 New York State Defenders Association สมาคมพัฒนากฎหมายมล
รัฐ นิ ว ยอร์กได้ออกมาแสดงจุ ดยื น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าว มีจุดประสงค์เพื่ อสนั บสนุ นกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาให้มีระบบระเบียบและมีความเที่ยงธรรม โดยออกหนังสือผลักดันให้มีการกาหนดให้
น ามาตรการบั น ทึ ก ด้ ว ยวิธีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไปใช้ ในการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญา โดยท าการ
สนับ สนุน ให้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับ A05162 ที่
บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม มาตรา 60.51 ว่ า ด้ ว ยการบั น ทึ ก การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ให้เหตุผลซึ่งสามารถอธิบายได้เป็นรายข้อดังนี้4
1. ในปั จ จุ บั น ได้มี ก ารร้องเรีย นถึงปั ญ หาการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อาญาของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นจานวนมาก การดาเนินการสอบสวน รวมไปถึงเทคนิคในการซักถามของเจ้าหน้าที่ทา
ให้เกิดการรับสารภาพในคดีอาญาโดยไม่สมัครใจอยู่มาก
4 The Board of Directors of the New York State Defenders Association,

Resolution
Supporting Mandated Electronic Recording of Custodial Interrogation in Criminal Cases
[Online] July 2003. Available from:
http://66.109.34.102/docs/PDFs/Pre2010/03_AmendedBoard%20Resolution%20on%20Recorded%
20Interrogations.pdf
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2. การนามาตรการบันทึกภาพหรือเสียงมาใช้ในกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญา จะทาให้เห็นถึงความผิดปกติ หรือการกระทาที่ผิดระเบียบปฏิบัติอันเป็นผลทาให้เกิดการรับ
สารภาพโดยไม่สมัครใจได้
3. การศึกษาค้นคว้าวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็น
ว่ า ปั จ จุ บั น มลรั ฐ อื่ น ๆ ได้ มี ก ารน ามาตรการบั น ทึ ก การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่งทางอัยการและหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องก็เห็นเป็น
เสียงเดียวกันว่าการบันทึกการสอบสวนนี้ล้วนแต่มีผลดี ทาให้การเตรียมการและการประเมินผลของ
คดีความทาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น5
4. มาตรการบันทึกดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญา
ต่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่บุคคลจะต้องไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญหรือทรมานอีกด้วย
5. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกการสอบสวน ไม่
เป็นปัญหาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้ รับจากมาตรการบันทึกการสอบสวนดังกล่าว อันทาให้ผลของ
การดาเนินคดีอาญามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
6. นอกจากการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายให้ ร องรั บ การใช้ เทคโนโลยี ในการบั น ทึ ก การ
สอบสวนไว้แล้ว ในมลรัฐอลาสก้าและมินนิ โซตาก็ได้มีการวางหลักโดยคาพิพากษาที่สาคัญเช่นกัน
และในปั จ จุ บั น ก็ ได้ มี ก ารเสนอให้ ร่ างกฎหมายรั บ รองเทคโนโลยี ดั ง กล่ าวแล้ ว ในวอชิ งตั น ดี . ซี .
อิลลินอยส์ แมริแลนด์ คอนเนตทิคัต ออริกอน และมิสซิสซิปปี
ต่ อ มาในปี 2009 New York State Bar Association ได้ อ อกมาแสดงจุ ด ยื น
ผลักดันให้ หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐทุกหน่วยงาน ทาการบันทึกวิดีโอในขณะดาเนินการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา ในสถานีตารวจ ศาล ศูนย์ควบคุม หรือสถานที่อื่นที่ใช้สาหรับควบคุม
ตัวเพื่อสอบสวน โดยได้เสนอแนะว่าต้องทาการบันทึกการสอบสวนทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุด และ
ต้องบันทึกเป็นวิดีโอ หากไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้ ก็ผ่อนปรนให้ สามารถทาการบันทึกเสียงเพียง
อย่างเดียวแทนได้ อีกทั้งต้องกาหนดผลของกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม และต้องมีการวิเคราะห์
5 William A. Geller, Videotaping Interrogations and Confessions

Institute of Justice, 1993).

(Washington, D.C: National
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และศึกษาในปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายอีกด้วย และในปีเดียวกันก็ได้จัดทารายงานวิจัยเสนอ
ต่อ House of Delegates โดยทาการสรุปปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา พบว่าคดีความที่
เกิดขึ้นมีอัตราถึง 23 เปอร์เซ็นต์ที่มีการพิพากษาคดีโดยอาศัยคารับสารภาพโดยไม่สมัครใจ จึงได้
เสนอแนะให้มีการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ (Felony)
ทุกระดับ ที่มีโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และต้องจัดให้ มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ตารวจ อัยการ และศาลด้วย6
จนกระทั่งปี 2010 State Division of Criminal Justice Services ได้ดาเนินการ
จัดทาคู่มือสาหรับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นครั้งแรก
ซึ่ งคู่ มื อ ฉบั บ นี้ มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม ตั้ งแต่ วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย นิ ย ามความหมายของค าศั พ ท์ ที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการบันทึกการสอบสวน ประเภทคดีที่จะต้ องทาการบันทึก ผล
ของการไม่ปฏิบัติตามและข้อยกเว้น รวมไปถึงการติดตั้งและการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก โดยมี
จุดประสงค์ในการวางหลักการบันทึกการสอบสวนด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จะนานโยบายการบันทึกการสอบสวนดังกล่าวไปปฏิบัติ ถือได้ว่า
เป็นการนามาตรการบันทึกการสอบสวนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
เป็นทางการครั้งแรกในมลรัฐนิวยอร์ก แม้จะไม่ได้มีผลบังคับใช้ในรูปแบบของกฎหมาย แต่ถือว่าเป็น
คู่มื อ ระเบี ย บวิธีป ฏิ บั ติ ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ท าให้ ห น่ ว ยงานรัฐ หลายหน่ ว ยงานภายใต้ อานาจของมลรั ฐ
นิวยอร์กนาไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนจนถึงปัจจุบัน
3.1.3 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียได้มีความตระหนักในเรื่องการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็น
อย่างมาก เนื่องด้วยปัญหาจากการร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจใช้อานาจข่มขู่ ขู่เข็ญผู้ต้องหาให้
รั บ สารภาพจนกระทั่ งในปี 1991 ก็ ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ในการ
สอบสวนผู้ ต้องหาอย่างเป็ นทางการ โดยได้กาหนดรูปแบบและคานิยามไว้เฉพาะ ซึ่งใช้คาว่า The
Electronic Recording of Interviews with Suspected Persons (ERISP) โดยกาหนดรูปแบบการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อบันทึกภาพและเสียงขณะทาการสอบสวนไว้อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของประเทศ
6 New York State Bar Association,

Task Force on Wrongful Convictions [Online] October
28, 2018. Available from: https://www.nysba.org/wcreport/
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หลักเกณฑ์การบันทึกภาพและเสียง ERISP ได้ถูกนาไปปรับใช้แพร่หลายในรัฐต่างๆ
ของประเทศออสเตรเลี ย รวมไปถึ ง ต่ า งประเทศก็ น าหลั ก การดั งกล่ าวไปใช้ ต่ อ มาก็ ในปี 1995
กฎหมายพยานหลักฐานของรัฐเซาท์ออสเตรเลียก็ได้ถูกดาเนินการแก้ไข กาหนดให้พยานหลักฐานที่
เป็นคารับสารภาพต้องทาการบันทึกภาพและเสียงจึงจะนามาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ ทั้งนี้
การบันทึกภาพและเสียงได้ถูกกาหนดให้ใช้เฉพาะคดีที่มีความรุนแรงสูงเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติก็จะ
พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจได้นามาตรการดังกล่าวไปใช้กับคดีอาญาอื่นด้วยเช่นกัน เพราะการบันทึกภาพ
และเสียงดังกล่าวเป็ นการลดการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตารวจในกรณีที่ทาการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายได้ หรื อ หากมองอี ก มุ ม หนึ่ ง มาตรการดั งกล่ าวก็ ยั ง เป็ น การควบคุ ม การใช้ อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการสอบสวนเช่นกัน ซึ่งก็มีผลดีเกิดขึ้นทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจ และฝ่ายผู้ต้องหา
ด้ว ย 7 ทั้ งนี้ มาตรการบั น ทึ กภาพและเสี ยงได้ ถูก น าไปบั ญ ญั ติ เพิ่ ม ไว้ใน Summary Offences Act
1953 ลักษณะ 17 ว่าด้วยการบันทึกการสอบสวน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายจะได้
อธิบายในส่วนต่อไป
3.1.4 รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย
รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ได้มีบทบาทสาคัญในการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนมาก เนื่ องด้วยการบริหารงานขององค์กรตารวจได้มีการตระหนักถึงปัญ หาการ
สอบสวนดังกล่าว จึงได้ทาการกาหนดหลักเกณฑ์ในการสอบสวนให้ต้องมีการบันทึกไว้เสมอ โดยจะทา
การบันทึกภาพ หรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียงก็ได้ ในช่วงแรกการดาเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจ ในทางปฏิบัติจะจัดให้มีการบันทึกเสียงไว้เสมอ ซึ่งมาตรการนี้เป็นการปฏิบัติภายในขององค์กร
ตารวจเอง ไม่ได้เกิดจากการบัญญัติกฎหมาย หรือมีคาพิพากษาของศาลวางหลักไว้แต่อย่างใด และ
ด้วยผลการดาเนินการดังกล่ าวของเจ้าหน้าที่ตารวจ สุดท้ายก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายรองรับมาใน
ภายหลัง ปรากฏอยู่ใน Police Administration Act of 1978 ทั้งนี้ผลของการนาเทคโนโลยีดังกล่าว

7

Stephen Moston, Investigative Interviewing of Suspects in Australia (Oregon: Willan
Publishing, 2009), pp. 3-23.
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มาปรั บ ใช้ พบว่าปั ญ หาเกี่ ย วกับ การสอบสวนโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายลดน้ อยลง และสถิ ติข อง
ผู้ต้องหาที่ถูกพิพากษาให้จาคุกโดยคารับสารภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ลดน้อยลงอย่างมาก8
สิ่งที่แตกต่างจากรัฐเซาท์ออสเตรเลียในเรื่องของประเภทความผิดที่จัดให้ต้องมีการ
บันทึกภาพและเสียง กล่าวคือ รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ได้ทาการแก้ไขจนในปัจจุบันคดีอาญาที่มีโทษ
จาคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงเสมอ ส่วนรัฐเซาท์ออสเตรเลียกาหนดให้ทา
การบันทึกภาพและเสียงเฉพาะความผิดอาญาที่มีความรุนแรงเท่านั้น ซึ่งก็เป็นการกาหนดประเภทคดี
ที่แคบกว่า ทั้งนี้จะได้อธิบายในส่วนต่อไป
3.1.5 ประเทศอิตาลี
ในประเทศอิ ต าลี แนวคิ ด ในการน าเทคโนโลยี เข้ า มาใช้ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ กั บ
กระบวนการยุติธรรมได้ริเริ่มขึ้นโดยสภายุโรป (The Council of Europe)9 โดยในปี 2001 ได้มีการ
ร่างอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Convention on Cybercrime) หรือที่เรียกกัน
ว่าสนธิสัญญาบูดาเปสต์ (Budapest Convention) เป็นอนุสัญญาฉบับแรกเกี่ยวกับการวางมาตรการ
ในการจัดการความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ หรือความผิดที่กระทาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
สนับสนุนให้มีการบัญญัติสร้างอานาจและวิธีดาเนินการของรัฐให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้ ซึ่งกรอบวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้สามารถแบ่งการ
พิจารณาออกได้เป็นรายข้อดังนี้
1. บู ร ณาการองค์ ป ระกอบของกฎหมายให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การกระท าความผิ ด
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. พัฒนาระเบียบวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาคดีให้
ครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

8 Chester Porter,

The Conviction of the Innocent: How the Law Can Let Us Down (United
States: ReadHowYouWant, 2009), pp. 34-35.
9 สภายุโรป (The Council of Europe) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่สนับสนุนในเรื่องประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สังคมและวัฒนธรรมของประเทศภูมิภาคยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก
ทั้งหมด 47 รัฐ รวมประเทศอิตาลี และครอบคลุมประชากรกว่า 820 ล้านคน

66
3. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่ได้มีการร่างอนุสัญญาฉบับดังกล่าวแล้ว ต่อมาในปี 2008 ประเทศอิตาลีก็
ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา10 และได้ปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้มีความครอบคลุมถึง
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
เรื่อยมา ในช่วงแรกก็ได้มีการจัดตั้ง Polizia Postale หน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาในสานักงานตารวจ
โดยมีหน้าที่ในการดาเนินการกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ส่วนทางด้านกฎหมายก็ได้มีการ
บั ญ ญั ติ ให้ มี ม าตรการเกี่ ย วกั บ การดึ งข้ อ มู ล หรือ การดั ก ฟั งข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายหลังการให้สัตยาบันกับอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทาให้
ประเทศอิตาลีมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ไม่จากัดเพียงแต่ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันก็จะพบว่ามีการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินคดีอาญา ปรากฏอยู่ใน Italian Code of Criminal Procedure โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาใช้บังคับในการเก็บตัวอย่าง
ดีเอ็นเอ (DNA) จากผู้ต้องหา เพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนในการค้นหาตัวผู้กระทาความผิด11
2. การน าเทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ การดั ก ฟั ง เสี ย งมาใช้ ในการสื บ สวนคดี อ าญาของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งแต่แรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อที่จะนามาค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรง องค์กรอาชญากรรม หรือการลักลอบค้ายาเสพติด โดยมาตรการดังกล่าวไม่ได้มุ่งตรงใน
การค้นหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ในชั้นศาล แต่เป็นมาตรการสาหรับการป้องกันอาชญากรรมเท่านั้น12
3. การน าเทคโนโลยีกล้ องวงจรปิดมาใช้ในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทั่ ว ไป เป็ น มาตรการที่ ไม่ ได้ บั ญ ญั ติ อ ยู่ ในประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความของอิ ต าลี แต่ ถู ก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนามาปรับใช้กับขั้นตอนปฏิบัติงานของตน
10 Chart of signatures and ratifications of Treaty 185 Convention on Cybercrime
11 Italian Code of Criminal Procedure Article 224bis
12 Italian Code of Criminal Procedure Article 266
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เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และล่าสุดได้มีการนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดี อ าญา โดยมี จุ ด ประสงค์เพื่ อ ที่ จะตรวจสอบว่าการสอบสวนผู้ ต้ องหาได้ ดาเนิ น การไปอย่างไร
ขั้นตอนการดาเนินการ การแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา และการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทาให้เห็นสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องสอบสวน
ได้เห็นอากัปกิริยาของทั้งพนักงานสอบสวนและผู้ต้องหา ทาให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีของ
ศาล โดยเฉพาะในกรณีที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน ด้วย
เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงดังกล่าว ย่อมเป็นข้อมูลสาคัญที่สามารถนามาพิจารณาในประเด็น
ข้อปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยหลักเกณฑ์ในการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาของประเทศอิตาลีปรากฏอยู่ใน Italian Code of Criminal Procedure ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการ
และรายละเอียดดังจะกล่าวในข้อต่อไป
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลในการน าเทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของแต่ละประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกประเทศล้วนมีปัญหาอย่าง
เดียวกัน คือ มีการโต้แย้งกันในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน มีการกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่รัฐใช้อานาจสอบสวนที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การขู่เข็ญ, ล่อลวง และบังคับให้ผู้ต้องหารับ
สารภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้บุคคลบริสุทธิ์ต้องรับโทษในความผิดที่ตนเองไม่ได้กระทาเป็น
จานวนมาก และกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์ในปัญหาดังกล่าวได้
ในท้ า ยที่ สุ ด จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาดั งกล่ า วอย่ างจริงจั ง จนพบกั บ มาตรการแก้ ไข โดยน าเอา
เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งทุกประเทศต่างมีงานวิจัย
และเห็นตรงกันว่าสามารถแก้ปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็นอย่างดี จึงได้ทาการนา
มาตรการดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวนตามกฎหมาย ทั้งนี้ มลรัฐ อิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย และรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศอิตาลี ได้มีการนามาตรการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางมลรัฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการนาเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้
สภาพิ จ ารณาอนุ มั ติ แต่ อ ย่ างไรก็ ดี แ ม้ จ ะยั ง ไม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทาง
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หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดทาคู่มือและระเบียบภายในโดยเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ใ น
การสอบสวนอย่างแพร่หลาย
3.2 ประเภทของคดีอาญาที่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนคดีอาญา
ในการน าเทคโนโลยี ดังกล่ าวมาใช้ ในการสอบสวนผู้ ต้อ งหาในคดี อาญา จาเป็ น ที่จ ะต้อ ง
กาหนดประเภทของคดีความผิดที่สมควรจะต้องทาการบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ เนื่องด้วยในแต่ละ
ประเทศมีก ารกาหนดประเภทคดีที่ แตกต่ างกั น ออกไป เป็ น เหตุ ท าให้ เจ้าหน้ าที่ ต ารวจต้ องพึ งใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวในคดีบางประเภทเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดประเภทคดีด้วย เพื่อที่จะหาวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดสาหรับประเทศไทย
3.2.1 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบั นทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหานั้นถูกจากัดเพียงแต่คดีฆาตกรรม
(Homicide) เท่านั้น13 ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวให้มีความ
ครอบคลุ ม ไปถึ งการกระท าความผิ ด อาญาในฐานอื่ น ด้ ว ย โดยเริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การตั้ งแต่ ปี 2005
กาหนดให้ทาการบันทึกการสอบสวนคดีอาญาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในฐานความผิดขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (Vehicular Homicide) และในปี 2013 เป็นต้นมาก็ได้ครอบคลุมไป
ถึงฐานความผิดทาร้ายร่างกายเด็ก, การวางเพลิง ลักพาตัว การข่มขืนกระทาชาเราที่มีพฤติการณ์
พิเศษ (Aggravated Crime)14 รวมไปถึงการบุกรุกด้วย15
3.2.2 มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบั น ทึกการสอบสวนผู้ต้องหาด้วยวิธีอิเล็ กทรอนิกส์ ต้องกระทาทุกครั้งในฐาน
ความผิดดังต่อไปนี้

13 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (b)
14

Aggravated Crime เป็ น การกระท าความผิ ด อาญาที่ มี เจตนาพิ เศษ หรื อ อยู่ บ นสถานการณ์ พิ เศษ
ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องรับโทษหนักขึ้น ซึ่งในแต่ละรัฐก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น การกระทาความผิดโดย
ข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธ, กระทาความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ, กระทาความผิดอันเป็นการแก้แค้นผู้เสียหายที่ได้ไปดาเนินการ
ทางกฎหมาย หรือการกระทาความผิดต่อบุคคลในครอบครัว
15 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (b-5)
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1. ความผิดอาญาทั้งหมดในระดับ Felony เอ-1 นอกจากความผิดเกี่ยวกับสารเสพ
ติด เช่น วางเพลิง ก่อการร้าย ลักพาตัว ฆาตกรรม
2. ความผิ ด อาญาทั้ งหมดในระดั บ Violent Felony บี ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในกฎหมาย
อาญามลรัฐนิวยอร์ก มาตรา 125 เช่น ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ทาร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย การทาแท้งผู้อื่น การทาให้ตนแท้งลูก
3. ความผิ ด อาญาทั้ งหมดในระดั บ Violent Felony บี ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในกฎหมาย
อาญามลรัฐนิวยอร์ก มาตรา 130 เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทาชาเรา กระทาอนาจาร
นอกจากนี้ คู่ มื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า วยั ง ได้ ก าหนดให้ อ านาจเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ จ ะน า
มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการสอบสวนในฐานความผิด
อาญาอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ข้างต้นตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้
3.2.3 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
กฎหมายของรัฐเซาท์ออสเตรเลียกาหนดให้ต้องมีการบันทึกภาพหรือเสียง หรือภาพ
และเสี ยงในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดอาญาฐาน Indictable Offence16 เช่น ความผิ ด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ17
3.2.4 รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย
การบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของรัฐ นอร์เทิร์น เทอร์ริ
ทอรี ปรากฏอยู่ใน Police Administration Act of 1978 ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการกาหนด
ประเภทของคดีอาญาที่ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง เริ่มต้น ในปี 1992 กฎหมายได้กาหนดไว้
สาหรับการกระทาความผิดอาญาที่มีโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือโทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่า 7 ปี ต่อมา
16 Indictable Offence เป็นฐานความผิดที่ใช้กันในกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ ในการพิจารณาคดีในฐาน

ความผิดดังกล่าว จาเลยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้พิจารณาคดีโดยมีลูกขุนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งกฎหมายของรัฐเซาท์
ออสเตรเลียได้กาหนดนิยามไว้ใน Summary Procedure Act 1921 ว่าเป็นความผิดอาญาอื่นที่ไม่ใช่ความผิดเกี่ยว
การหลอกลวง, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ , ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความผิดอาญาที่มีโทษปรับเพียงสถาน
เดียว ดังนั้นความผิดอื่นนอกจากนี้ก็เป็น Indictable Offence เช่นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิด
เกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
17 Summary Offences Act 1953 Section 74D
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ได้รับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปี 1993 โดยกาหนดให้มีก ารบันทึกในความผิดอาญาที่มีโทษจาคุก
ตลอดชีวิต หรือโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จนกระทั่งสุดท้ายได้มีการแก้ไขในปี 1994 ซึ่ง
บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน กาหนดให้มีการบันทึกเฉพาะในความผิดอาญาที่มีโทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่า
2 ปี18 จะเห็นได้ว่าการแก้ไขในช่วงแรกเป็นเพียงการแก้ไขเล็กน้อย จากโทษจาคุกอย่างสูง “เกินกว่า”
7 ปี แก้ไขให้เป็นโทษจาคุก ”ตั้งแต่” 7 ปีขึ้นไป เป็นการแก้ไขให้ครอบคลุมรวมถึงฐานความผิดที่มี
โทษจาคุกอย่างสูง 7 ปีด้วย จนกระทั่งการแก้ไขครั้งสุดท้ายที่เป็นการยกเลิกความผิดอาญาที่มีโทษ
จาคุกตลอดชีวิตออกไป และโทษจาคุกอย่างสูงที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงก็ได้มีการแก้ไขให้
เป็นโทษจาคุกอย่างสูงที่เกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ทาให้เกิดความครอบคลุมในฐานความผิดอาญาอื่นๆ
มากขึ้น
3.2.5 ประเทศอิตาลี
ตามกฎหมาย Italian Code of Criminal Procedure ได้กาหนดให้การสอบสวน
คดีอาญาในความผิดทุกฐานที่จาเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้เพื่อทาการสอบสวน ให้ทาการ
บันทึกภาพ หรือบันทึกทั้งภาพและเสียง ตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นสอบสวนจนเสร็จสิ้น19
เมื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับ การบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาของแต่ละประเทศส่วนใหญ่ข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเภทของคดีที่ต้องทาการบันทึกภาพและ
เสียงขณะสอบสวนผู้ต้องหานั้นมีจุดร่วมที่เหมือนกัน คือ คดีที่ต้องทาการบันทึกภาพและเสียงมักจะ
เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างร้ายแรง เช่น คดีฆาตกรรม, คดีทาร้ายร่างกาย หรือคดีเกี่ยวกับ
ความผิดทางเพศ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันในบางประเทศ กล่าวคือ มลรัฐอิลลินอยส์ และมล
รัฐนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐ อเมริกา รวมถึง รัฐ เซาท์ออสเตรเลี ย ประเทศออสเตรเลี ย ได้กาหนด
ประเภทคดีที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เช่น ฆาตกรรม, ทา
ร้ายร่างกาย, วางเพลิงเผาทรัพย์, ลักพาตัว หรือการข่มขืนกระทาชาเรา แต่ รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี
ประเทศออสเตรเลีย ได้บัญญัติให้มีการบันทึกภาพและเสียงในทุกคดีอาญาที่มีโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไป และประเทศอิตาลีได้บัญญัติให้มีการบันทึกภาพและเสียงในคดีอาญาทุกคดีที่ต้องมีการควบคุม
ตัวผู้ต้องหาเพื่อทาการสอบสวน
18 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 139
19 Italian Code of Criminal Procedure Article 141bis
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเภทของคดีอาญาที่ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน
คดีอาญาในต่างประเทศ
ประเทศ
ประเภทของคดีอาญาที่ต้องมีการบันทึกภาพและ
เสียง
มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศอเมริกา

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย,
ท าร้ายร่างกายเด็ ก , การวางเพลิ ง , ลั ก พาตั ว การ
ข่มขืนกระทาช าเราที่มีพ ฤติการณ์ พิ เศษ เช่น การ
ข่มขืนโดยข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธ, บุกรุก

มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศอเมริกา

วางเพลิง ก่อการร้าย ลักพาตัว ฆาตกรรม ขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ทาร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย การทาแท้งผู้อื่น การ
ทาให้ตนแท้งลูก ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทา
ชาเรา กระทาอนาจาร

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ หรือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

รัฐนอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี

โทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอิตาลี

ความผิดอาญาทุกฐานที่จาเป็นต้องมีการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาเอาไว้เพื่อทาการสอบสวน

3.3 ขั้นตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนคดีอาญา
เนื่องด้วยในแต่ละประเทศมีลักษณะและโครงสร้างการสอบสวนที่แตกต่างกันไป ระเบียบ
ขั้น ตอนในการปฏิบัติห น้ าที่จึงไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาว่าในแต่ละประเทศได้
กาหนดให้นาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในขั้นตอนใดของการสอบสวนบ้าง เพื่อ
แสวงหาแนวทางในเรื่องของวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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3.3.1 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Illinois Compiled Statutes ได้กาหนดคานิยาม ความหมายของคาศัพท์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและขั้นตอนการบันทึกการสอบสวนคดีอาญาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้
“การสอบปากคา” หมายถึง การซักถามเพื่อค้นหาความจริงจากบุคคลที่อยู่ในการ
ควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่โดยมีจุดประสงค์ในการดาเนินคดีอาญา
“สถานที่ควบคุมตัว” หมายถึง สถานีตารวจหรือสิ่งก่อสร้างสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับท้องถิ่นหรือเทศมณฑลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นนอกจากศาล
ที่ใช้ควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญา
“บั นทึกอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความรวมถึง ภาพเคลื่อนไหว เทปเสียง เทปวิดีโอ
และเครื่องบันทึกอิเล็กทรอนิกส์20
ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่ถูกสอบสวนในสถานีตารวจหรือสถานที่ควบคุมตัวตามคา
นิยามในมาตรานี้ คาให้ การของผู้ต้องหาไม่ว่าจะให้ ด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยการแสดง
กิริยาท่าทาง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลั กฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา
ได้เว้นแต่จะได้ดาเนินการ
(1) บันทึกการสอบสวนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และ
(2) การบันทึกมีความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่อง21
บทบั ญ ญั ติกฎหมายดังกล่ าวทาให้ การสอบสวนคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่
ดาเนินการในสถานีตารวจหรือสถานที่ควบคุมตัวอื่น ต้องจัดให้มีการบันทึกเสมอ ซึ่งการบันทึกนั้นจะ
ดาเนินการบันทึกในรูปแบบของเทปเสียง หรือเทปวิดีโอ หรือการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ
ต้องกระทาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้วย หมายความว่าจะทาการบันทึกเฉพาะเสียง เฉพาะภาพ หรือ
ทั้งเสียงและภาพก็ได้ นอกจากนี้ในระหว่างการบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขณะทาการสอบสวน หาก
ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ให้การไปถึงการกระทาที่เป็นความผิดอาญาอื่นที่ไม่ต้องจัดให้มีการบันทึกด้วยวิธี
20 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (a)
21 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (b)
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อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ตารวจก็สามารถที่จะทาการบันทึกคาให้การนั้นรวมไปด้วยเลยก็ได้ โดยไม่
ต้องขอความยินยอมจากผู้ต้องหา อย่างไรก็ตามต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติกฎหมายอื่นด้วย 22 ทั้งนี้ตาม
Illinois Compiled Statutes ใน บ ท ที่ 7 2 0 ว่ าด้ ว ย ก ฎ ห ม าย อ าญ าเกี่ ย ว กั บ ก ารดั ก ฟั ง
(Eavesdropping) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมาว่าในการสอบสวนผู้ต้องหาที่มีการบันทึกด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่จาเป็นที่จะต้องบอกให้ผู้ต้องหาทราบว่ามีการบันทึกภาพหรือเสียงอยู่ใน
ขณะนั้นก็ได้ การไม่แจ้งดังกล่าวนี้ไม่กระทบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนแต่อย่างไร23
นอกจากมาตรการบันทึกการสอบสวนคดีอาญาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่ใน
รูปแบบของกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนั้นก็ยังมีคาพิพากษาของศาลรัฐอิลลินอยส์ที่
ได้วางหลักเกี่ยวกับมาตรการบันทึกด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในช่วงแรกก่อนที่จะมีการบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรนั้น วิดีโอเทปที่ใช้บันทึกการกระทาของเจ้าหน้าที่กระทาต่อผู้ต้องหาได้ถูกนามาใช้
พิจารณาในชั้นศาลอยู่มาก เพราะเห็นว่าการบันทึกภาพและเสียงทาให้กระบวนการค้นความความจริง
มีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งทาให้จาเลยมีพยานหลักฐานในการสนับสนุนข้ออ้างของตนได้มากขึ้น
จากเดิ มที่ จ าเลยมักจะไม่มี พยานหลั กฐานในการกล่ าวอ้างถึ งความไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายของการ
สอบสวน24 ซึ่งในช่วงแรกการบันทึกการสอบสวนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล
มักจะเป็ น การบั น ทึกภาพและเสี ยงในชั้นจับกุม เช่น ในคดี Scott v. Harris เป็ นกรณี ที่เจ้าหน้าที่
ตารวจได้ทาการขับรถยนต์ไล่ล่าจับกุมผู้ต้องหาบนท้องถนน ทางฝ่ายผู้เสียหายอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทาการ
ขับรถยนต์ชนเข้าที่ท้ายรถของตน ทาให้ตนไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ เป็นเหตุทาให้เสียหลักและชน
เข้ากับข้างทาง แต่ในชั้นพิจารณาได้มีการนากล้องหน้ารถที่ติดอยู่ในรถยนต์ของเจ้าหน้าที่มาเปิดดู
ประกอบการพิจารณา ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่กล้องบันทึกได้เป็นคนละอย่างกับที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
โดยสิ้นเชิง ทาให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก25
จนกระทั่งในภายหลังก็ได้มีคาพิพากษาวางหลักเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงใน
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาขึ้น เช่น คดี People v. Rivera จาเลยชื่อ Rivera Juan ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อ
22 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (b-10)
23 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (k)
24 People v. Kladis, 960 N.E.2d 1104, 1110 (Ill.
25 Scott v. Harris, 550 U.S. 372 (2007)

2011)

74
ศาลในฐานความผิดฆ่าและข่มขืน ซึ่งได้มีการรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ในขณะท าการสอบสวนไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งแต่ อ ย่างใด โดยศาลได้ ว างหลั ก ไว้ว่าค ารับ
สารภาพในชั้น สอบสวนที่ ไม่ ได้ท าการบั น ทึ กภาพและเสี ย งนั้ น ขาดความเชื่อ ถือ และไม่ มี น้ าหนั ก
เพียงพอในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดอาญาในฐานฆ่าคนตาย26
3.3.2 มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลั กเกณฑ์ เกี่ ย วกับ การบั น ทึ ก การสอบสวนด้ ว ยวิธิ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ป รากฏอยู่ใน
Recording of Custodial Interrogations Model Policy27 เป็นคู่มือที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนาไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรม รวมไปถึง
การจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาหรับนโยบายนั้นๆ อย่างไรก็ตามคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงการแนะนา
แนวทางการจัดทานโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่านั้น ไม่มีผลบังคับโดดเด็ดขาดที่
จะต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ได้กาหนดคานิยาม ความหมายของคาศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการ
บันทึกการสอบสวนคดีอาญาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้
“การสอบปากค า” (Custodial Interrogation) Custodial หมายถึ ง การจ ากั ด
เสรี ภ าพบุ ค คลด้ ว ยการควบคุ ม ตั ว เพื่ อ ค้ น ว่ า บุ ค คลนั้ น เป็ น วิ ญ ญู ช นหรื อ เป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม่
Interrogation หมายถึง การซักถาม รวมถึงคาพูด และการกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจที่กระทาเพื่อ
ค้นหาความจริงและมีจุดประสงค์ในการดาเนินคดีอาญา
“การบั น ทึ กอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ” หมายถึ ง วิดี โอดิ จิทั ล หรืออิเล็ กทรอนิ ก ส์ หรือ การ
บันทึกอย่างอื่นที่กระทาลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้า
แบบอนาล็ อกลงบนวิดีโอเทป หรือในรูป แบบการแปลสั ญ ญาณคลื่ น ให้ เป็น เลขฐานสอง (Binary
Numeral System) แบบดิ จิทั ล ลงบนดี วีดี ซีดีรอม เครื่องเล่ นเอ็ม พีส าม ฮาร์ดดิ ส ก์ หรืออุป กรณ์
บันทึกข้อมูลอื่นๆ
26 People v. Rivera, 962 N.E.2d 53 (Ill. App. 2011)
27

New York State Division of Criminal Justice Services, Recording of Custodial
Interrogations Model Policy [Online] October 28, 2018.
Available from:
https://www.nychiefs.org/images/ModelPolicies/MPTC_Recording_Model_Policy_Dec_2013.pdf
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“ห้องบันทึก” (Recording Room) หมายความรวมถึง ห้องที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์การ
บันทึกภาพและเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จาเป็นของเจ้าหน้าที่ตารวจ
นอกจากคานิ ยามและความหมายข้างต้นแล้ ว ก็ได้กาหนดถึงขั้นตอนและวิธีการ
บันทึกการสอบสวนเอาไว้ว่าต้องบันทึกในรูปแบบวิดีโอ กล่าวคือ ต้องเป็นการบันทึกทั้งภาพและเสียง
เท่านั้น ไม่ได้มีการกาหนดทางเลือกที่จะให้บันทึกเฉพาะภาพหรือเสียงเพียงอย่างเดียว แต่การบันทึก
ดังกล่าวจะบันทึกลงวิดีโอเทป หรือสื่อการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นก็ได้ และจะต้องทาการ
บันทึกการสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดสิ้น โดยเริ่มการบั นทึกตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกนาเข้ามาใน
ห้องบัน ทึก และจบการบั นทึกเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นและผู้ต้องหาได้เดินออกจากห้ องบันทึกไป
คาให้การต่างๆ ของผู้ต้องหาที่เกิดขึ้นในห้องบันทึก ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยตามปกติก่อนจะดาเนินการ
สอบสวนตามกฎหมาย หรือการให้การก่อนที่จะมีการแจ้งสิทธิ Miranda Warnings ต้องถูกบันทึกไว้
ทั้งหมด
การอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องหาก็เป็นสิ่งที่จะต้องคานึงถึงด้วยเช่นกัน
เช่น การจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ หรือกรณีที่ผู้ต้องหาขอใช้ห้องน้าด้วย อีกทั้งถ้าหากเกิดกรณีที่
ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนต้องออกจากห้องบันทึก ก็ให้ทาการบันทึกภาพและเสียงต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนในกรณีที่จาเป็นจะต้องหยุดการบันทึกชั่วคราว ก็ควรที่จะบันทึกเหตุผลและระยะเวลาที่
หยุดพักไว้เป็นเอกสารด้วย นอกจากนี้ก่อนที่จะทาการสอบสวนผู้ต้องหานั้น เจ้าหน้าที่ผู้ สอบสวนควร
ทาการค้น ตัวและตรวจสอบให้ แน่ ชัดว่าผู้ ต้องหาไม่ได้พกอาวุธ สิ่งของผิ ดกฎหมาย โทรศัพท์ห รือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และตรวจสอบความจุของเนื้อที่การเก็บข้อมูลของอุปกรณ์การบันทึกด้วย
ว่าเพียงพอต่อการสอบสวนที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ โดยการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหานี้ เจ้าหน้าที่ผู้ ทา
หน้าที่สอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการและผู้นั้นควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นอย่างดี
ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกการสอบสวนผู้ต้องหานั้น ต้องทาการติดตั้งกล้องที่
ทาการบันทึกภาพในบริเวณด้านบนของห้องบันทึก เพื่อให้ได้ภาพที่มีมุมมองกว้างที่สุดและสามารถ
เห็นทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทาการสอบสวนและผู้ต้องหาที่ถูกสอบสวนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรใช้กล้องที่มีระบบ
Timestamp ที่ระบุวันและเวลาลงไปในการบันทึก หรือหากไม่มีระบบดังกล่าวก็ให้จัดตั้งมุมกล้องให้
เห็ น นาฬิกาในห้ องบั นทึกนั้ น แทน โดยถ้าเป็นนาฬิการะบบอนาล็อก ก็ต้องจัดมุมกล้องให้เห็ นเข็ม
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วินาทีของนาฬิกาอย่างชัดเจน ในส่วนของตาแหน่งนาฬิกาในห้องนั้นต้องทาการติดตั้งในตาแหน่งที่
ผู้ต้องหาไม่สามารถมองเห็นได้ขณะถูกสอบสวน เพราะอาจจะทาให้เกิดความไขว้เขวได้ นอกจากนี้จะ
ทาการบัน ทึกการสอบสวนแบบลับก็ได้ กล่ าวคือ ติดตั้งอุปกรณ์ บันทึกที่มีลักษณะซ่อนเร้นและไม่
สามารถพบเห็นได้ง่าย และไม่ต้องแจ้งผู้ต้องหาว่าการสอบสวนนี้ถูกบันทึกภาพและเสียงอยู่ หากเกิด
กรณีที่ผู้ต้องหาสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียง ทางหน่วยงานรัฐก็ต้องกาหนดมาตรการใน
การดาเนินการให้เหมาะสมที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่มี และหากเป็นกรณีการสอบสวนเด็กหรือ
เยาวชน การติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงสภาพแวดล้อมของห้องบันทึกก็ต้องมีสภาพและอุปกรณ์รองรับที่
สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีกับเด็กและเยาวชนด้วย
ระหว่างการบันทึกการสอบสวนนั้น บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าและออกห้องบันทึกทุก
คนต้องระบุตัวตนเกี่ยวกับสถานะและตาแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะระบุด้วยตนเอง หรือโดยการสอบถาม
จากเจ้ าหน้ าที่ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้าพบกับทนายความของตน ให้จัดพื้นที่ส่วนตัวส าหรับการ
พู ดคุย ไว้โดยเฉพาะโดยไม่ต้ องมี การบัน ทึ กภาพและเสี ยง ระหว่างนั้ น การบั น ทึ กภาพและเสี ยงที่
ดาเนินการในห้องบันทึกก็ให้ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่จาเป็นต้องหยุดการบันทึกแต่อย่างใด เมื่อการ
พูดคุยของทนายความและผู้ต้องหาเสร็จสิ้นควรจัดให้มีการทาหนังสือให้ทนายความยินยอมในการที่
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจจะทาการสอบสวนผู้ ต้องหาโดยจัด ให้ มีก ารบัน ทึ กภาพและเสี ยงต่อไป และเมื่ อ
ผู้ต้องหาได้ให้ข้อมูลตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ก็ให้ระบุข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเอกสารให้ผู้ต้องหาลง
ลายมือชื่อรับรองอีกครั้งหนึ่ง
3.3.3 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
การดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของรัฐเซาท์
ออสเตรเลี ย ปรากฏอยู่ ใน Summary Offences Act 1953 ลั ก ษณะที่ 17 ว่าด้ว ยการบั น ทึ กการ
สอบสวนคดีอาญา ได้มีการกาหนดนิยามความหมายและขั้นตอนการดาเนินไว้ดังต่อไปนี้
“การสอบปากคา” ให้หมายความรวมถึง
(1) การสนทนา หรือ
(2) ส่วนหนึ่งของการสนทนา หรือ
(3) การสนทนาที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกัน
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แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมถึ ง การสอบปากค าภ ายใต้ อ านาจของ the Independent
Commissioner Against Corruption Act 2012 ที่ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น คดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การ
ทุจริต คอรัปชั่นของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
“เจ้าพนักงานสอบสวน (Investigating Officer)” หมายถึง
(1) เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือ
(2) พ นั กงาน สอบ สวน ภ ายใต้ the Independent Commissioner Against
Corruption Act 2012 หรือ
(3) บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท าการสอบสวนและจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาตาม
พระราชบัญญัตินี้28
จากนิ ย ามที่ ได้ ให้ ไว้ข้างต้ น เป็ นการให้ ความหมายเกี่ย วกั บการสอบปากค าและ
พนักงานสอบสวน เพื่อจากัดขอบเขตเอาไว้ในกรณีดาเนินการให้มีการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหา
เพื่ อ ให้ มี ข อบเขตที่ ชั ด เจนตามกฎหมาย และจะสั ง เกตเห็ น ว่ า การบั น ทึ ก การสอบสวนตาม
พระราชบั ญญั ตินี้ ไม่นาไปใช้กั บการดาเนินการตาม the Independent Commissioner Against
Corruption Act 2012 ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทาการสืบสวนสอบสวน
การประพฤติมิชอบ หรือการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารด าเนิ น การบั น ทึ ก การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญา ต าม
Summary Offences Act 1953 ได้กาหนดไว้ว่าในการสอบสวนผู้ต้องหาในความผิดฐาน Indictable
Offences ให้ดาเนินการจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงทุกครั้ง ทั้งนี้หากความผิดที่กาหนดไว้ข้างต้น
นั้น เจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่งได้ทราบในระหว่างที่ทาการสอบสวนผู้ต้องหาโดยไม่ได้มี การบันทึกภาพและ
เสียงอยู่ ก็ให้นามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้นับตั้งแต่ที่ได้ทราบถึงความผิดที่กาหนดให้มีการ
บั น ทึ กภาพและเสี ย ง 29 แต่ ถ้าหากมี ข้อ ขั ด ข้อ งไม่ ส ามารถบั น ทึ ก ทั้ งภาพและเสี ย งได้ ก็ ให้ ท าการ

28 Summary Offences Act 1953 Section 74C
29 Summary Offences Act 1953 Section 74D (2)
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บั น ทึ ก เสี ย งเพี ย งอย่ า งเดี ย ว 30 หรื อ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถท าการบั น ทึ ก ได้ ทั้ งภาพและเสี ย งก็ ต้ อ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้แทน
(1) จั ด ให้ มี ก ารท าบั น ทึ ก การสอบสวนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรภายหลั ง จากการ
สอบสวนผู้ต้องหาได้เสร็จสิ้น
(2) หลังจากที่การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีการอ่านบันทึกนั้นให้ผู้ต้องหาฟัง ทั้งนี้
ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงขณะที่อ่านบันทึกนั้นด้วย
(3) เมื่อการการบันทึกภาพและเสียงได้เริ่มต้นขึ้น (ต้องเริ่มบันทึกก่อนที่จะมีการอ่าน
เสมอ) ผู้ต้องหาต้องได้รับ การแจ้งว่ามีสิ ทธิที่จะขอให้ แก้ไขบันทึกการสอบสวนลายลักษณ์ อักษรที่
ผิดพลาดได้ในกรณีที่ตนเห็นว่าบันทึกนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับข้อความที่ตนได้ให้การไปในการ
สอบสวนนั้นได้ตลอดเวลา
(4) ในกรณีที่ผู้ต้องหาโต้แย้งบันทึกการสอบสวนขณะที่ได้อ่านให้ ฟังนั้น เจ้าพนักงาน
สอบสวนต้องอนุญาตให้ผู้ต้องหาทาการโต้แย้งได้เสมอ เว้นแต่การโต้แย้งนั้นเป็นการกระทาโดยไร้
เหตุผลที่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชี้ข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขบันทึกนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์
(5) หลังจากที่ได้อ่านบันทึกการสอบสวนให้ผู้ต้องหาฟังเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดาเนินการ
บันทึกภาพและเสียงต่อไป และแจ้งให้ผู้ต้องหาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าบันทึกการสอบสวนที่อ่านให้
ฟังยังมีข้อผิดพลาดประการใดหรือต้องแก้ไขในส่วนไหนอีกหรือไม่
(6) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นตรงกันกับผู้ต้องหาว่าบันทึกการสอบสวนลาย
ลักษณ์อักษรนั้นมีข้อผิดพลาด ก็ให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และถ้าหากพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยกับ
ผู้ต้องหาในกรณีกล่าวอ้างว่าบันทึกการสอบสวนลายลักษณ์อักษรนั้นมีข้อผิดพลาด ก็ให้ทาการบันทึก
ข้อผิดพลาดที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างไว้ในสานวนการสอบสวนนั้น31
จากขั้นตอนและวิธีการดาเนินการในการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหา
ในคดีอาญาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหากเกิดการกระทาความผิดอาญาฐาน Indictable Offences ในการ
30 Summary Offences Act 1953 Section 74D (1) (a)-(b)
31 Summary Offences Act 1953 Section 74D (1) (c)
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สอบสวนผู้ต้องหาต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงเสมอ แต่หากไม่สามารถบันทึกทั้งภาพและเสียง
ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การกฏิเสธที่จะถูกบัน ทึกภาพและเสียงของผู้ต้องหา
หรือเหตุอื่นๆ ก็สามารถที่จะบันทึกเสียงเพียงอย่างก็เดียวก็ได้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกทั้งภาพ
และเสียงได้เลย กฎหมายก็อนุญาตให้ไม่ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนนั้นได้ โดยให้
จัดทาเพียงบันทึกการสอบสวนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว ซึ่งตามปกติการบันทึกแบบลาย
ลักษณ์อักษรต้องทาอยู่แล้วในการสอบสวนคดีอาญา อย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะการสอบสวนกฎหมาย
อนุญาตให้ ไม่ต้องทาการบั นทึกภาพและเสียง แต่เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้ นลง การอ่านบันทึกการ
สอบสวนที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ต้องหาฟังเพื่อแก้ไขข้ อบกพร่องที่ปรากฏในบันทึกนั้นก็ต้องจัดให้
มีการบันทึกภาพและเสียงอยู่ดี
หลั งจากการสอบสวนตามขั้ นตอนดั งกล่ าวข้ างต้ น ได้เสร็จ สิ้ น แล้ ว ก็ให้ ห ยุด การ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนนั้น โดยกฎหมายได้กาหนดมาตรการหลังการบันทึกภาพและเสียงไว้
ในกรณีที่จะต้องมีการเปิ ดดูบันทึกนั้น ว่าห้ามทาการใช้หรือเปิดบันทึกนั้นให้บุคคลอื่นชมหรือฟังเว้น
แต่ได้กระทาไปโดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ในการที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีความผิดอาญานั้น
(2) ในการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการขั้ น ตอนของกฎหมาย หรื อ เพื่ อ ยกเอา
บันทึกภาพและเสียงนั้นเป็นข้อกล่าวอ้างตามกฎหมาย
(3) ได้รับอนุญาตจากศาลให้เปิดหรือใช้บันทึกนั้นได้นอกการพิจารณาคดีในชั้นศาล
กล่าวคือ เป็นกรณีการใช้บันทึกนั้นเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมของพนักงานสอบสวน
3.3.4 รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย
กฎหมายของรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ได้กาหนดนิยามเกี่ยวกับการบันทึกภาพและ
เสี ย งการสอบสวนไว้ โดยใช้ค าว่า “การบั น ทึ ก ด้ ว ยวิธี อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” ที่ ห มายความรวมถึงการ
บันทึกภาพ และ หรือเสียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์32 และสิ่งที่มีความสาคัญและแตกต่างจากรัฐ
ประเทศอื่น ๆ คือ กฎหมายของรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี กาหนดให้ต้องมีการบันทึกภาพและเสียง
เฉพาะ “การรับสารภาพ” ของผู้ต้องหาที่เกิดขึ้นในชั้นสอบสวนเท่านั้น มีข้อสังเกตว่าการบัญญัติเช่นนี้
32 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 139
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มีความแตกต่างจากรัฐเซาท์ออสเตรเลีย กล่าวคือ รัฐเซาท์ออสเตรเลียบัญญัติให้มีการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนผู้ ต้องหาทั้งกระบวนการ เริ่มต้นตั้งแต่การถามปากคาเกี่ยวกับประเด็นของคดีจน
เสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวน แต่ของรัฐ นอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี จะให้น้าหนักไปที่การรับสารภาพของ
ผู้ต้องหาเป็นสาคัญ การบันทึกภาพและเสียงได้ถูกกาหนดให้มีการดาเนินการเฉพาะส่วนที่ถือว่าเป็น
การรับสารภาพของผู้ต้องเท่านั้น หากทาการฝ่าฝืนก็จะมีผลต่อการนาไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้น
ศาลต่ อไป ในส่ ว นของการถามปากคาทั่ ว ไป ที่ โดยสภาพไม่ ได้เป็ นการสารภาพต่ อความผิ ดที่ ถู ก
กล่าวหานั้น กฎหมายกาหนดให้บันทึกในบางขั้นตอนเท่านั้น และหากฝ่าฝืนก็ไม่ได้มีผลทางกฎหมาย
ใดๆ ต่อไปจะได้กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการบันทึกภาพและเสียงคารับสารภาพของผู้ต้องหาในชั้น
สอบสวน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พยานหลักฐานที่โดยสภาพเป็นการรับสารภาพของผู้ต้องหาที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจในคดีความผิดที่ต้องดาเนินการบันทึกภาพและเสียง ไม่สามารถนาเสนอเป็ นพยานหลักฐานใน
การดาเนินคดีทางกฎหมายของพนักงานอัยการได้ เว้นแต่จะได้กระทาการดังต่อไปนี้
(1) คารับ สารภาพที่ผู้ ต้องหาได้ให้ ไว้ก่อนจะเริ่มทาการสอบปากคาโดยเจ้าหน้าที่
ตารวจ และการยืนยันคาสารภาพนั้นโดยตัวผู้ต้องหาเอง ได้ถูกบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไว้
(2) คารับสารภาพที่ผู้ต้องหาได้ให้ระหว่างการถูกสอบปากคา ได้ถูกบันทึกด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ไว้33
จากคานิยามและขั้นตอนการบันทึกการสอบสวนข้างต้น รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี
ได้กาหนดให้บั นทึกการสอบสวนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะบันทึกทั้งภาพและเสียง หรืออย่างใด
อย่ างหนึ่ งเพี ย งอย่ างเดี ย วก็ ได้ ไม่ ได้ มี ก ารระบุ ถึ งประเภทของการบั น ทึ ก ไว้ ชัด เจนอย่ างรัฐ เซาท์
ออสเตรเลีย และการบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นี้ กาหนดให้ดาเนินการบันทึกเฉพาะคารับสารภาพ
ของผู้ต้องหาเท่านั้น ในส่วนคาให้การของผู้ต้องหาอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นการให้การรับสารภาพ ไม่
จาเป็นต้องมีการบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

33 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 142 (1)
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นอกจากนี้ยังมีการกาหนดให้นามาตรการบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไปบังคับใช้ใน
ขั้นตอนอื่น ของการสอบสวนตามกฎหมายอีกด้วย เช่น การแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญาทั่วไปตามมาตรา 140 ที่มีรายละเอียดกาหนดไว้ว่า
(1) ผู้ต้องหาไม่จาเป็นที่จะต้องให้การก็ไ ด้ แต่ถ้าหากตัดสินใจให้การแล้ว คาพูดของ
ผู้ต้องหานั้นก็อาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานยันตัวเองในชั้นศาล
(2) ผู้ ต้ อ งหามี สิ ท ธิที่ จ ะได้ รับ การติ ด ต่ อกั บ ญาติ มิต รสหาย เพื่ อ แจ้ งให้ พ วกเขา
เหล่านั้นทราบถึงสถานะของตนในปัจจุบัน34
การแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาตามกรณีข้างต้น ไม่ได้มีการบัญญัติผลในการฝ่าฝืนเอาไว้
ดังเช่นกรณีคารับสารภาพของผู้ต้องหา
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติห้ามนามาตรการบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นี้
ไปใช้ บั งคั บ กับ ขั้น ตอนการด าเนิ น คดี อาญาอย่างอื่ น 35 กล่ าวคื อ เปิ ด ช่อ งให้ น าการบั น ทึ กด้ ว ยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการบันทึกเฉพาะคารับสารภาพของผู้ต้องหา เพื่อให้เปิด
โอกาสให้หน่วยงานรัฐหันมาใช้มาตรดังกล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้ดียิ่งขึ้น
3.3.5 ประเทศอิตาลี
การบั น ทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวนนั้น กฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาของ
ประเทศอิตาลีกาหนดให้ เจ้าหน้ าที่ ตารวจท าการบันทึกการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญาทุกฐาน
ความผิดที่ต้องมีการควบคุมตัวไว้เพื่อทาการสอบสวน โดยกาหนดให้ทาการบันทึกทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น และการบันทึกนั้นจะทาการบันทึกเฉพาะเสียงเพียงอย่างเดียว หรือจะบันทึกทั้ง
ภาพและเสียงควบคู่กัน ไปก็ได้ ทั้งนี้กฎหมายยังกาหนดให้การดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวน ต้องกระทาด้วยเจ้าพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์บันทึกการสอบสวน

34 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 140
35 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 142 (3)
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ด้วย และเมื่อการบันทึกได้เสร็จสิ้นลง เจ้าพนักงานต้องจัดทาผลสรุปการสอบสวนนั้นเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย36
ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากการกาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนทั้งหมด
แล้ว ก็ยังต้องจัดทาเอกสารสรุปผลการสอบสวน กล่าวคือ ทาเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในการสอบสวนทั้ งหมด ไม่ว่าจะเป็นคาถามของเจ้าพนักงานที่ใช้ส อบถามผู้ต้องหา คาให้การของ
ผู้ต้องหาที่ให้ไว้ในการสอบสวน รวมถึงพฤติการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนนั้นก็ต้องจัดการบันทึก
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยทั้งหมด โดยเจ้าพนักงานจะทาการบันทึกด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ดีด หรือ
จะเขียนด้วยลายมือก็ได้ แต่ระหว่างการดาเนินการนั้นต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงด้วย 37 ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ต้องหาได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคาให้การของตน ว่าได้เรียบเรียงขึ้นถูกต้องตรงกันกับความ
เป็นจริงหรือไม่ เป็นการอานวยในการสร้างความโปร่งใสและชัดเจนในการสอบสวนผู้ต้องหา
จากกฎหมายที่บัญญัติถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในการ
สอบสวนผู้ต้องในคดีอาญาของแต่ละประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกประเทศได้บัญญัติกฎหมาย หรือ
กาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียง โดยบังคับใช้เฉพาะผู้ต้องหาในคดีอาญาเท่านั้ น
และระบุคานิยามของคาที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วนทั้งหมด ซึ่งทุกประเทศจะบัญญัติเป็นลักษณะกลุ่มคาที่
เหมื อ นกัน เช่น ความหมายของค าว่าการสอบปากค า, การควบคุ ม ตัว ผู้ ต้ องหา, เทคโนโลยี ก าร
บันทึกภาพและเสียง แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบการบันทึกภาพและเสียงที่ จะต้อง
บันทึกทั้งภาพและเสียง หรือบันทึกเพียงแต่เสียงเท่านั้นก็เพียงพอ กล่าวคือ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, รัฐนอร์เทิร์นเทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิตาลี บัญญัติให้ต้องทาการ
บั น ทึ ก ทั้ งภาพและเสี ย งเท่ านั้ น ส่ ว นทางมลรัฐ อิ ล ลิ น อยส์ ประเทศสหรัฐ อเมริก า และรั ฐ เซาท์
ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลี ย บัญญัติให้บันทึกทั้งภาพและเสียง แต่หากมีเหตุจาเป็นจะทาการ
บันทึกเพียงแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้ และความแตกต่างประการสุดท้าย คือ มลรัฐอิลลินอยส์ และมล
รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิตาลีได้
กาหนดไว้ว่าการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดต้องมีการบันทึกภาพและ
เสียง มีเพียงรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย ที่บัญญัติไว้เฉพาะว่าเจ้าหน้าที่จาเป็นที่
36 Italian Code of Criminal Procedure Article 141bis
37 Italian Code of Criminal Procedure Article 357
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จะต้องทาการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา เฉพาะในส่วนของคารับสารภาพ
ของผู้ต้องหาเท่านั้น
ตารางที่ 2 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนคดีอาญาใน
ต่างประเทศ
ประเทศ
รูปแบบการบันทึก
ขอบเขตการบันทึก
มลรัฐอิลลินอยส์
ประเทศอเมริกา

บันทึกทั้งภาพและเสียง แต่หากมี บันทึกภาพและเสียงการสอบสวน หรือ
เหตุจาเป็นจะทาการบันทึก

สอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาตลอด

เพียงแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้

กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
การสอบสวน หรือสอบปากคา

มลรัฐนิวยอร์ก
ประเทศอเมริกา

ต้องบันทึกทั้งภาพและเสียงควบคู่ บันทึกภาพและเสียงการสอบสวน หรือ
กันเสมอ

สอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาตลอด
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
การสอบสวน หรือสอบปากคา

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

บันทึกทั้งภาพและเสียง แต่หากมี บันทึกภาพและเสียงการสอบสวน หรือ
เหตุจาเป็นจะทาการบันทึก

สอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาตลอด

เพียงแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้

กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
การสอบสวน หรือสอบปากคา

รัฐนอร์ทเทิร์น
เทร์ริทอรี

ต้องบันทึกทั้งภาพและเสียง
ควบคู่กันเสมอ

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอิตาลี

บันทึกภาพและเสียงเฉพาะในส่วนคา
รับสารภาพของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
หรือสอบปากคา

ต้องบันทึกทั้งภาพและเสียง

บันทึกภาพและเสียงการสอบสวน หรือ

ควบคู่กันเสมอ

สอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาตลอด
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3.4 ผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนคดีอาญา
ในแต่ละประเทศได้กาหนดผลของการฝ่าฝืนการไม่ใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการ
สอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาเอาไว้ แ ตกต่ างกั น เนื่ อ งด้ ว ยแต่ ล ะประเทศมี ขั้ น ตอนและวิธี ก าร
บันทึกภาพและเสียงที่ไม่เหมือนกัน มีความครอบคลุมไม่เท่ากัน บางประเทศกาหนดให้บันทึกภาพ
และเสียงการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ส่วนบางประเทศกาหนดให้ทาการบันทึกภาพและ
เสียงเฉพาะคารับสารภาพของผู้ต้องหาเท่านั้น ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นจุดประสงค์ความมุ่งหมาย
ของแต่ละประเทศที่มุ่งคุ้มครองกระบวนการสอบสวนที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้ต้องทาการศึกษาว่า
ผลของการไม่ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีผลเป็นอย่างไรบ้าง
สามารถน ามาใช้เป็น พยานหลั กฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดจาเลยได้หรือไม่ หรือมีความเหมือน หรือ
แตกต่างกันอย่างไร
3.4.1 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การไม่บันทึกภาพหรือเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจะมีผลกระทบต่อการ
นาเสนอต่อศาลซึ่งคาให้การหรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนนั้น หากศาลพบว่าคาให้การ
ของจาเลยในชั้นสอบสวนนั้นไม่ได้มีการบันทึกภาพและเสียงขณะทาการสอบสวนไว้ ให้สันนิษฐานว่า
คาให้ การนั้นไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจาเลยได้ เว้นแต่จะใช้เพื่อ
คัดค้านน้าหนั กของพยานอีกฝ่าย 38 ทั้งนี้การสันนิษฐานดังกล่าวก็สามารถถูกลบล้างได้ภ ายใต้ห ลัก
พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า (Preponderance of evidence) ในกรณีที่มีพฤติการณ์แสดงให้ศาล
เห็นว่าคาให้การนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและมีความน่าเชื่อสูง39
3.4.2 มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องด้วยคู่มือการบันทึกการสอบสวนด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นเพียงการ
กาหนดแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนผู้ต้อ งหาในคดีอาญา ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอน
และวิธีดาเนิ น การไว้เป็ น ตัวอย่ างให้ ห น่วยงานรัฐน าไปเป็น แนวทางการกาหนดวิธีปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตนเท่านั้น ไม่ได้มีการกาหนดผลของการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ คงกาหนดไว้
38 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (d)
39 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (f)
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เพียงแต่การใช้บันทึกการสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลที่จะต้องระบุว่าได้มีการบันทึกภาพ
และเสียงในการสอบสวนนั้นลงในแบบฟอร์มรายงานการสอบสวนคดีอาญา Felony และทาหนังสือ
บอกกล่าวผู้ต้องหาว่าจะนาบันทึกการสอบสวนนั้นไปใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามลรัฐนิวยอร์ก มาตรา 710.3040
3.4.3 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญ าไม่ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพหรื อ เสี ย ง
พยานหลั ก ฐานที่ ได้ ม าจากการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาโดยพนั ก งานสอบสวนจะไม่ ส ามารถใช้ เป็ น
พยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดจาเลยได้ เว้นแต่จะเข้าเหตุในกรณีดังต่อไปนี้
(1) พนั กงานสอบสวนปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ ว่าด้วยการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาตามความในพระราชบัญญัตินี้
(2) ศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจาเป็นที่จะต้องรับฟังพยานหลักฐาน
นั้ น แม้ พ นั ก งานสอบสวนไม่ได้ ป ฏิ บั ติต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ว่าด้ว ยการบั น ทึ ก ภาพและเสี ยงการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
หากการสอบสวนไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ย่อมทาให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนนั้น ไม่สามารถใช้พิสูจน์ความผิดของจาเลยในชั้น
ศาลได้ แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในการให้ดุลพินิจศาลในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ได้มีการ
บันทึกภาพและเสียงนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 41 นอกจากนี้ในกรณีที่การสอบสวนผู้ต้องหา
ในคดีอาญาไม่สามารถทาการบันทึกภาพและเสียงได้ จึงต้องทาการบันทึกเฉพาะเสียงตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย ในการนาเสนอบันทึกเสียงการสอบสวนในชั้ นพิจารณาของศาล ให้ศาลมีหน้าที่
แจ้งให้แก่คณะลูกขุนทราบถึงเหตุผลในการบันทึกเฉพาะเสียงเพียงอย่างเดียว และให้คาแนะนาแก่

40 New York Criminal Procedure Law Section 710.30

บัญญัติให้มีการทาหนังสือบอกกล่าวจาเลย
ถึงความประสงค์ของพนักงานอัยการในการที่จะนาข้อมูลที่ได้จากจาเลยตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวไปใช้ในชั้น
พิจารณาของศาล ซึ่งหากไม่มีการทาหนังสือบอกกล่าวแก่จาเลยอาจทาให้ข้อมูลที่ได้มาจากจาเลยไม่สามารถนามาใช้
เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดจาเลยได้
41 Summary Offences Act 1953 Section 74E (1)
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ลูกขุนด้วยว่าให้พิจารณาอย่างระมัดระวัง แต่ถ้าศาลเห็นว่าการนาเสนอพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเป็น
เรื่องเล็กน้อยก็ไม่ต้องดาเนินการแจ้งแก่คณะลูกขุนก็ได้42
3.4.4 รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย
ในกรณีที่คารับสารภาพของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ไม่ได้จัดให้มีการบันทึกด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ คารับสารภาพนั้นจะไม่สามารถนาเสนอเป็นพยานหลักฐานประกอบสานวนคดีของ
พนักงานอัยการในการดาเนินคดีอาญากับผู้ต้องหานั้นได้43 แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าคารับสารภาพจะ
ไม่ได้ถูกบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าศาลได้ทราบและเป็นที่พอใจว่า การที่ไม่ได้ดาเนินการบันทึก
คารับสารภาพด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีเหตุผลที่รับฟังได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลมี
อานาจอนุญาตให้นาคารับสารภาพนั้นใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานั้นในชั้นศาล
ได้44
3.4.5 ประเทศอิตาลี
กฎหมายของประเทศอิ ต าลี ไม่ ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก กฎหมายในการพิ จ ารณา
พยานหลั ก ฐานที่ เป็ น บั น ทึก การสอบสวนด้ว ยภาพและเสี ยง หรือบัน ทึ กที่ มีลั กษณะเกี่ยวกับ การ
ดาเนิ น การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เอาไว้โดยเฉพาะ ในการพิ จารณาจึงต้อ งน าหลั กกฎหมายเกี่ ยวกั บ
พยานหลักฐานมาใช้บังคับ ดังนั้นการสอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวในความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา ที่
ไม่ได้มีการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ จะมีผลทาให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวน
นั้น ไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของจาเลยได้45
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในกฎหมายเกี่ยวกับผลของการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของแต่ละประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ คือ
มลรัฐอิลลินอยส์ และมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศอิต าลี หากเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ไม่ ท าการบั นทึ กภาพและเสี ย งในการสอบสวนผู้ ต้ องหาใน
คดีอาญาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายจะทาให้การสอบสวนหรือสอบปากคาผู้ต้องหานั้นไม่
42 Summary Offences Act 1953 Section 74E (2)
43 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 142 (1)
44 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 143
45 Italian Code of Criminal Procedure Article 191
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สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดจาเลยในชั้นศาลได้ แต่ทว่าเฉพาะในกลุ่มประเทศ
คอมมอนลอว์ กล่าวคื อ มลรัฐอิลลินอยส์ และมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐเซาท์
ออสเตรเลี ย ประเทศออสเตรเลี ย ศาลได้ อนุ โลมให้ ก ารสอบสวนผู้ ต้อ งหาในคดีอ าญาที่ ไม่ มี ก าร
บันทึกภาพและเสียงสามารถนามาใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลได้ หากปรากฏว่า มี
พฤติการณ์แสดงให้ศาลเห็น ว่ าคาให้การของผู้ต้องหาในการสอบสวนนั้นเป็น ไปโดยสมัครใจและมี
ความน่าเชื่อสูง และในส่วนกฎหมายของรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย ได้กาหนดให้
มี ก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเพี ย งแต่ เฉพาะค ารั บ สารภาพเท่ านั้ น หากการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาใน
คดีอาญาไม่ ได้จั ดให้ มีการบั น ทึ ก ภาพและเสี ยงไว้ก็ไม่ทาให้ การสอบสวนนั้ นไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
เพียงแต่ต้องพิจารณาว่า ถ้าการสอบสวนดังกล่าวมีเกิดมีการรับสารภาพของผู้ต้องหา หากไม่มีการ
บันทึกภาพและเสียงคารับสารภาพนั้นไว้จะทาให้คารับสารภาพไม่สามารถนามาใช้ในชั้นพิจารณาของ
ศาลได้ เว้นแต่มีเหตุผลที่รับฟั งได้ และเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรม ศาลก็มีอานาจจะรับฟังเป็น
พยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในชั้นศาลได้
3.5 ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนคดีอาญา
หลักกฎหมายที่พึงปฏิบัติตามย่อมมาพร้อมกับบทข้อยกเว้นเสมอ เนื่องด้วยการดาเนินการ
ตามกฎหมาย ในบางสถานการณ์อาจมีกรณีจาเป็น หรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ไม่
ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความเป็นธรรมจึงต้องกาหนดข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงใน
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในกรณีที่จาเป็นไว้ด้วย ซึ่งเหตุจาเป็นดังกล่าวก็มีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ ดังนั้นในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อยกเว้นที่แต่ละประเทศกาหนดไว้ ว่ามีเหตุกรณีใดบ้าง
3.5.1 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Illinois Compiled Statutes ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีการบันทึกภาพหรือ
เสียงในขณะทาการสอบสวนคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตารวจไว้หลายกรณี ซึ่งสามารถแยกออกเป็นกรณี
ได้ดังนี้
1. การบันทึกการสอบสวนไม่สามารถทาได้เนื่องด้วยความบกพร่องของอุปกรณ์การ
บันทึกที่ถึงขนาดว่าไม่สามารถดาเนินการจัดให้มีการบันทึกได้และไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์อื่นมา
ทดแทนได้
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2. คาให้การของผู้ต้องหาที่ให้โดยสมัครใจ ไม่ว่าจะให้การในระหว่างถูกควบคุมตัว
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
3. คาให้การที่ไม่ได้เกิดจากการตอบคาถามในการสอบสวนคดีของเจ้าหน้าที่
4. กรณี ที่ผู้ ต้องหาร้องขอว่า จะให้ การก็ต่อเมื่อไม่มีการบันทึกภาพหรือเสี ยงการ
สอบสวน
5. การสอบสวนผู้ต้องหาที่กระทานอกเหนืออานาจของรัฐอิลลินอยส์
6. กรณี ที่ความตายของผู้เสี ยหายได้เกิดขึ้นหลั งจากที่ได้เริ่มดาเนินการสอบสวน
ผู้ต้องหาไปแล้ว
ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา หากเกิดกรณีเหล่านี้ ขึ้นไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง
แม้การสอบสวนจะไม่ได้จัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียง การสอบสวนนั้นก็ยังเป็นการสอบสวนที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย คาให้การรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆที่ได้มาในระหว่างทาการสอบสวนยังสามารถรับฟัง
เป็ น พยานหลักฐานพิ สูจ น์ ความผิดของจาเลยในชั้นศาลได้ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
จะต้องพิสูจน์ต่อศาลให้เห็นถึงข้อยกเว้นที่กาหนดไว้ข้างต้น46
3.5.2 มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ทาให้
ไม่สามารถที่จะบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึง
จาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดข้อยกเว้นในกรณีดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเกิดความบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้
2. อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงได้ถูกใช้งานโดยเจ้าหน้าที่รัฐในคดีอื่นอยู่
3. คาให้การที่เกิดจากการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่รัฐตามกระบวนการกฎหมายใน
ชั้นจับกุม

46 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (e)
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4. คาให้การตามอาเภอใจ ที่ไม่ได้เกิดจากการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ตารวจตาม
กระบวนการกฎหมาย
5. คาให้การที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐในชั้นจับกุม
6. คาให้การที่เกิดจากการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่รัฐในชั้นสอบปากคา ในขณะที่
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ผู้ สั ม ภาษณ์ ไม่ ท ราบว่ าผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ได้ ก ระท าความผิ ด ตามที่ ก าหนดให้ ต้ อ งมี การ
บันทึกภาพและเสียง
7. คาให้การที่ให้ในชั้นสอบปากคา ที่ดาเนินการในสถานที่อื่นนอกจากสถานีตารวจ
และไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการบันทึกไว้
8. คาให้การที่ให้ในชั้นสอบปากคา ที่ดาเนินการในสถานที่อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
คู่มือนี้เนื่องจากไม่สามารถดาเนิ นการในห้องบันทึกได้ เช่น ผู้ต้องหาอยู่นอกมลรัฐ, อยู่ในโรงพยาบาล
หรือสถานกักกันอื่น
9. ค าให้ ก ารที่ ให้ ในชั้ น สอบปากค า หลั งจากที่ ผู้ ห้ อ งหาท าเอกสารปฏิ เสธการ
สอบปากคาโดยมีการบันทึกภาพและเสียง
10. ความบกพร่ อ งและความผิ ด พลาดต่ า ง ๆ ที่ ไม่ ได้ เกิ ด จากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
3.5.3 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
ตามกฎหมาย Summary Offences Act 1953 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องข้อยกเว้นใน
การที่ไม่ต้องดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในกรณีเกิดข้อขัดข้องไม่
สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ กฎหมายได้กาหนดให้นามาตรการบันทึกเสียงเพียงอย่างเดียวมาใช้
เป็นขั้นตอนต่อไป หากไม่สามารถบันทึกทั้งภาพและเสี ยง ก็ให้ทาแต่บันทึกการสอบสวนลายลักษณ์
อักษรเพียงอย่างเดียวและบังคับให้มีการบันทึกภาพและเสียงขณะที่อ่านบันทึกลายลักษณ์อักษรนั้น
อีกครั้งหนึ่ ง จะเห็ น ได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุจาเป็นกรณี ใด ก็ต้องจัดให้ มีการบันทึ กภาพและเสียงใน
กระบวนการสอบสวนผู้ ต้องหาอยู่ ดี เพียงแต่ การบั นทึกนั้นอาจจะไม่ต้องครอบคลุมการสอบสวน
ทั้ ง หมด ดั งนั้ น ข้ อ ยกเว้น ของรั ฐ เซาท์ อ อสเตรเลี ย จึ งไม่ ได้ มี ผ ลท าให้ ก ารสอบสวนไม่ ต้ อ งท าการ
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บันทึกภาพและเสียงเลย เพียงแต่เป็นข้อยกเว้นที่ให้อานาจในการลดมาตรการบันทึกด้วยภาพและ
เสียงให้แคบลงเท่านั้น
ข้อขัดข้องอัน เป็ น ข้อยกเว้น ที่ทาให้ ไม่สามารถบันทึกภาพและเสี ยงการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญานั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ซึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่า
ด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ปัจจัยที่กฎหมายกาหนดให้พิจารณาในกรณีที่เกิดความขัดข้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่สามารถหาอุปกรณ์การบันทึกการสอบสวนได้ ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย
ที่กาหนดไว้สาหรับการควบคุมตัวผู้ต้องหาสาหรับการสอบสวนคดีอาญา
(2) อุปกรณ์บันทึกการสอบสวนเกิดความผิดพลาดในด้านกลไกหรือเทคนิค
(3) ผู้ต้องหาปฏิเสธการสอบสวนที่มีการบันทึกด้วยภาพและเสียง หรือการสอบสวน
ที่มีการบันทึกเสียง
(4) ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง47
3.5.4 รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย
Police Administration Act of 1978

ไม่ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถ

บันทึกภาพและเสียงถ้อยคารับสารภาพของผู้ต้องหาในคดีอาญาขณะถูกสอบสวนไว้ ดังนั้นในกรณีที่
ไม่ได้ทาตามที่กฎหมายกาหนดย่อมไม่สามารถใช้ถ้อยคารับสารภาพเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิด
ของจาเลยได้ เว้นแต่ศาลอนุญาตในกรณีที่เป็นประโยชน์แห่งความยุติธรรม
3.5.5 ประเทศอิตาลี
มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศอิตาลี
ไม่ได้มีการบัญญัติถึงข้อยกเว้นเอาไว้
จากกฎหมายที่บัญญัติถึงข้อยกเว้นในการไม่ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของแต่ละประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ได้มีการบัญญัติ
ข้อยกเว้นเอาไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ มลรัฐอิลลินอยส์ และมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, รัฐ
47 Summary Offences Act 1953 Section 74D (3)
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เซาท์ออสเตรเลีย และรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย ได้ระบุเอาไว้อย่างละเอียดใน
กฎหมายว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นเหตุจาเป็น หรือเหตุฉุกเฉิน ที่สมควรเป็นข้อยกเว้น โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อไม่ให้ เกิดอุป สรรคในกระบวนการยุติธ รรม ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐ มีห น้าที่ในการ
พิสูจน์ถึงเหตุยกเว้นดังกล่าว ซึ่งการบัญญัติ โดยระบุเหตุไว้โดยละเอียดเช่นนี้ทาให้ศาลสามารถพิสูจน์
เหตุยกเว้นได้อย่างไม่ยากลาบาก ไม่จาเป็นที่จะต้องตีความขอบเขตของเหตุยกเว้นในทุกคดีความ แต่
ทว่ามีเพียงประเทศอิตาลีเท่านั้นที่มีความแตกต่าง กล่าวคือ ไม่ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องข้อยกเว้นในการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้
3.6 การเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนคดีอาญาที่ดาเนินการโดยใช้เทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน เป็นเทคโนโลยีที่ทาการบันทึกภาพ
และเสียง จัดเก็บไว้ในวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่ น เทปวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ โดยสามารถนาไปเปิดดู
และใช้ได้ในภายหลัง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของบันทึกนั้น จึงจาเป็นจะต้องมี
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บรักษา รวมไปถึงการใช้งานต่างๆด้วย ในส่วนนี้ก็จะอธิบายหลักเกณฑ์
ในการเก็บรักษา และการใช้งานบันทึกภาพและเสียงของแต่ละประเทศ
3.6.1 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญานั้น ต้องจัดให้มีการเก็บรักษา
ไว้จนกว่าจะได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดในการกระทาความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับคาให้การที่ปรากฏอยู่
ในบันทึกนั้น รวมถึงกรณีที่มีคาร้องขอให้ปล่อยตัวกรณีที่ตนถูกจาคุกโดยไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมาย
คาร้องดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจนเสร็จสิ้นกระบวนการ หรือสิ้นผลด้วยเหตุประการอื่นๆแล้ว48
3.6.2 มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในส่วนของการเก็บรักษาบันทึกการสอบสวนนั้น คู่มือฉบับนี้ได้กาหนดขั้นตอนไว้
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสอบสวนผู้ต้องหาได้สิ้นสุดลง ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดได้เป็นรายข้อดังนี้

48 Illinois Compiled Statues Chapter 725 5/103-2.1 (c)
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1. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับ มอบหมายทาการติดป้ าย จาแนก และจัดเก็บบันทึกการสอบสวนนั้นตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานของตน
2. ต้นฉบับของบันทึกการสอบสวนต้องทาการจัดเก็บและเตรียมพร้อมสาหรับการ
นาไปใช้เป็นพยานหลั กฐานต่อไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานของตน และเพื่อความสมบูรณ์และ
ความน่าเชื่อถือของต้นฉบับบันทึกการสอบสวนนี้ ควรที่จะมีระบบการจัดเก็บบันทึกดังกล่าวลงบน
ฮาร์ดดิสก์หรือเซิร์ฟเวอร์
3. ห้ามทาการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอุปกรณ์การบันทึกการสอบสวน หรือดัดแปลง
แก้ไขต้นฉบับของบันทึกการสอบสวนนั้น
4. การทาซ้าบันทึกการสอบสวนนั้นให้ดาเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงานของ
ตน และในกรณีที่ผู้ต้องหาต้องการสาเนาของบันทึกการสอบสวน ให้ดาเนินการทาเรื่องร้องขอกับ
สานักงานอัยการ
5. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่บันทึกการสอบสวนนี้ควรมีจุดประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเพื่อดาเนินคดี การตรวจสอบ หรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.6.3 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
เมื่ อ ได้ ท าการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนจนเสร็ จ สิ้ น แล้ ว กฎหมายได้
กาหนดให้พนักงานสอบสวนมอบเอกสารแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ต้องหาและทนายความของผู้ต้องหาให้ทราบ
ถึงสิทธิในการใช้หรือเปิดบันทึกการสอบสวนนั้นเพื่อนาข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกนั้นไปใช้ประโยชน์
ในทางคดี ต่อไป และยั งรวมไปถึงสิ ทธิในขอส าเนาของบัน ทึกนั้ นด้ว ย โดยมีรายละเอีย ดที่ จะต้อ ง
พิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บันทึกการสอบสวนนั้น เป็นการบันทึกทั้งภาพและเสียงควบคู่กัน ให้
จัดทาเอกสารเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาหรือทนายความของผู้ต้องหา ที่สามารถจะขอใช้หรือเปิดดู
บันทึกนั้นได้
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(2) ในกรณีที่บันทึกการสอบสวนนั้น เป็นการบันทึกเฉพาะเสียงเพียงอย่างเดียว ให้
จัดทาเอกสารเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในการร้องขอสาเนาบันทึกเสียงการสอบสวนนั้น49
กรณีที่มีการร้องขอให้ใช้หรือเปิดดูบันทึกการสอบสวนนั้นโดยตัวผู้ต้องหาเอง หรือ
โดยทนายความของผู้ต้องหา ทางพนักงานสอบสวนต้องดาเนินการตามคาร้องขอนั้นทันที โดยจัดให้มี
การดาเนินการภายใต้สถานที่และเวลาที่เหมาะสม 50 และกรณีที่มีการร้องขอสาเนาบันทึกเสียงการ
สอบสวนนั้น ผู้ต้องหาต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย51
กฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น นอกจากบันทึกการสอบสวนจะอยู่ในความครอบครอง
ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจแล้ ว ผู้ ต้ อ งหาก็ ยั งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะร้ อ งขอส าเนาบั น ทึ ก การสอบสวนนั้ น ได้ เพื่ อ
ประโยชน์แก่ผู้ต้องหาในการที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลหรือเนื้อหาที่
เกิดขึ้นในการสอบสวนอันเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ยันในชั้นศาลได้ในกรณีที่บันทึกการ
สอบสวนนั้ นถูกดัดแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าสาเนาที่
ผู้ต้องหามีสิทธิขอนั้น ต้องเป็นสาเนาบันทึกเสียงการสอบสวนเท่านั้น ผู้ต้องหาไม่สามารถขอสาเนา
บันทึกที่มีการบันทึกภาพและเสียงควบคู่กันได้ แม้ว่าการสอบสวนนั้นจะดาเนินการบันทึกทั้งภาพและ
เสียง แต่ผู้ต้องหาก็สามารถร้องขอสาเนาได้เพียงในส่วนของบันทึกเสียงเท่านั้น ในส่วนของมาตรการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การเผยแพร่ การครอบครอง การทาลายบันทึกการสอบสวน ที่มีความ
จาเป็นนั้นให้บัญญัติขึ้นเป็นกฎระเบียบและข้อบังคับตามความเห็นชอบของผู้ว่าการรัฐต่อไป52
3.6.4 รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย
การครอบครองและจัดเก็บบันทึกการสอบสวนโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ว่าจะเป็น
การบันทึกเฉพาะถ้อยคารับสารภาพของผู้ต้องหา หรือเป็นการบันทึกการสอบสวนคดีอาญาอื่นๆ ที่ทา
การบันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิเกี่ยวกับบันทึกดังกล่าวแก่ผู้ต้องหาดังนี้
(1) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะร้องขอสาเนาบันทึกนั้นได้
49 Summary Offences Act 1953 Section 74D (4)
50 Summary Offences Act 1953 Section 74D (5)
51 Summary Offences Act 1953 Section 74D (6)
52 Summary Offences Act 1953 Section 74H
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(2) ในกรณี ที่มีการบันทึกเฉพาะเสียง หรือบันทึกเฉพาะภาพเพียงอย่างเดียว ให้
จัดทาสาเนาบันทึกนั้นให้แก่ผู้ต้องหา หรือทนายความของผู้ต้องหา ภายใน 7 วันหลังจากที่มีการร้อง
ขอโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(3) ในกรณีที่มีการบันทึกทั้งภาพและเสียง ให้จัดทาสาเนาบันทึกเฉพาะเสียงให้แก่
ผู้ต้องหา หรือทนายความของผู้ต้องหา ภายใน 7 วันหลังจากที่มีการร้องขอโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
ผู้ต้องหา หรือทนายความของผู้ต้องหาสามารถที่จะร้องขอดูบันทึกภาพการสอบสวนนั้นได้
(4) จัดทาสาเนาบันทึกการสอบสวนที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ต้องหา หรือ
ทนายความของผู้ต้องหาภายใน 7 วันหลังจากที่มีการร้องขอโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย53
รั ฐ นอร์ เทิ ร์ น เทอร์ ริท อรี มี ค วามแตกต่ า งจากรั ฐ เซาท์ อ อสเตรเลี ย ในเรื่ อ งของ
ค่าใช้จ่ายในการทาสาเนาบันทึกการสอบสวน ที่ทางรัฐจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ส่วนใน
เรื่องของสาเนาที่ทาให้แก่ผู้ต้องหานั้นมีความเหมือนกั นทั้งสองรัฐ กล่าวคือ จัดทาสาเนาให้เฉพาะ
บันทึกเสียงเท่านั้น ในกรณีที่อยากดูบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการสอบสวนนั้นต้องทาเรื่องร้องขอดู
กับ ทางสานักงานตารวจเท่านั้ น จะไม่มีการเผยแพร่หรือทาสาเนาบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ แก่
จาเลย หรือทนายความของจาเลยแต่อย่างใด
3.6.5 ประเทศอิตาลี
กฎหมายกาหนดให้เจ้าหน้าที่ตารวจทาการบันทึกและจัดเก็บกิจกรรมทุกอย่างที่ได้
ดาเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมด และรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้มาจากการดาเนินการ
ดังกล่าวนั้นด้วย ในส่วนของการเผยแพร่ หรือให้สิทธิผู้ต้องหาในการร้องขอสาเนาของบันทึกภาพและ
เสี ย งการสอบสวนนั้ น ได้ ถู ก บั ญ ญั ติ ไว้ ใน Italian Code of Criminal Procedure Article มาตรา
141bis วรรคท้าย ว่าให้เจ้าหน้าที่ตารวจจัดทาสาเนาบันทึกการสอบสวนนั้นให้แก่ผู้ต้องหาเมื่อมีการ
ร้องขอ54

53 Police Administration Act of 1978 Division 6A Section 142 (2)
54 Italian Code of Criminal Procedure Article 357
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนคดีอาญาใน
ต่างประเทศ
ประเทศ

การเก็บรักษาและการเปิดเผยบันทึกภาพและเสียง

มลรัฐอิลลินอยส์

เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้เก็บรักษา ผู้ต้องหาร้องขอสาเนาได้ทั้งภาพและเสียง

ประเทศอเมริกา
มลรัฐนิวยอร์ก

เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้เก็บรักษา ผู้ต้องหาร้องขอสาเนาได้ทั้งภาพและเสียง

ประเทศอเมริกา
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้เก็บรักษา ผู้ต้องหาร้องขอสาเนาได้เฉพาะบันทึกเสียง

ประเทศออสเตรเลีย
รัฐนอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้เก็บรักษา ผู้ต้องหาร้องขอสาเนาได้เฉพาะบันทึกเสียง
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอิตาลี

เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้เก็บรักษา ผู้ต้องหาร้องขอสาเนาบันทึกการสอบสวน
ได้ทั้งหมด โดยบัญญัติไว้อย่างกว้าง ครอบคลุมเอกสารการสอบสวนอื่นด้วย

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ การเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียง
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของแต่ละประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการกาหนดหลักเกณฑ์
เอาไว้ ในเรื่ อ งเบื้ อ งต้ น ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น เช่ น ผู้ มี ห น้ า ที่ เก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง และการ
ดาเนินการร้องขอสาเนาบันทึกภาพและเสียง โดยในเรื่องอานาจในการดาเนินการบันทึกภาพและ
เสียง รวมถึงการเก็บรักษาและครอบครองประเทศส่วนใหญ่จะกาหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
ที่ทาหน้าที่สอบสวนผู้ต้องหา คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ และในส่วนของเรื่องการร้องขอสาเนาบันทึกภาพ
และเสียงการสอบสวนโดยผู้ต้องหา หรือทนายของผู้ต้องหานั้น ทุ กประเทศบัญญัติให้สามารถร้องขอ
ตามระเบียบได้ มีเพียงมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดเอาไว้ ใน
ส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับใช้จ่ายในการร้องขอสาเนาบันทึกภาพและเสียงนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกระบุ
ให้อยู่ในตัวบทกฎหมาย มีเพียงแต่ประเทศออสเตรเลียที่กาหนดเอาไว้ โดยรัฐเซาท์ออสเตรเลียจะ
กาหนดให้ภาระค่าใช้จ่ายในการร้องขอตกไปอยู่กับผู้ร้องขอ ส่วนรัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี รัฐจะเป็นผู้
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ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ นอกจากนี้การขอสาเนาดังกล่าว ทุกประเทศวางหลักเกณฑ์ให้สามารถขอ
ส าเนาทั้ งภาพและเสี ย งได้ มี เ พี ย งรัฐ เซาท์ อ อสเตรเลี ย และรั ฐ นอร์เทิ ร์น เทอร์ ริท อรี ประเทศ
ออสเตรเลีย ที่กาหนดให้ขอสาเนาได้เฉพาะเสียงเท่านั้น ในส่วนของบันทึกภาพและเสียง ผู้ต้อง หรือ
ทนายความของผู้ต้องหาสามารถกระทาได้เพียงยื่นคาร้องเพื่อขอดู และตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถ
ร้องขอสาเนาเพื่อนามาเก็บรักษาได้

บทที่ 4
การวิเคราะห์ปัญหา แนวทาง และกระบวนการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
4.1 การวิเคราะห์ปัญหาการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยในบทก่อนหน้านี้ จะพบว่าปัจจุบัน กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศไทยยังมีปัญหา และมีช่องว่าง
ที่ก่อให้เกิดประเด็นโต้แย้งทางกฎหมายอยู่มาก อันเป็นผลทาให้เกิดอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ไม่ ส ามารถน าพยานหลั ก ฐานที่ ได้ม าจากกระบวนการสอบสวน หรือการสอบปากค า
ผู้ต้องหา เพื่อใช้พิจารณาลงโทษผู้กระทาความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้ง
ในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงความเท็จได้
อย่ างชัด แจ้ ง ทาให้ ระเบี ย บกฎหมายไม่ ส ามารถอ านวยความยุติ ธรรมได้ต ามวัตถุป ระสงค์ ทั้ งนี้
สามารถสรุปประเด็นปัญหาโดยจาแนกออกได้ดังต่อไปนี้
4.1.1 ปัญหารูปแบบการบันทึกการสอบสวน
กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการสอบสวน ยังมีการวางหลักเกณฑ์ใน
การทางานโดยใช้เอกสารเป็นหลัก ผู้ต้องหาให้การว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้มา
จากการสอบปากคาผู้ต้องหามีรายละเอียดอย่างไร รวมไปถึงความยินยอมสมั ครใจในการให้ถ้อยคา
ของผู้ต้องหาจะถูกบั นทึกอยู่ในรูป แบบของเอกสาร โดยบันทึกด้วยวิธีการเขียนด้วยน้าหมึก หรือ
พิมพ์ดีด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในการพิจารณาคดีของศาลในประเด็นที่ว่าการสอบสวนผู้ต้องหา
ได้ดาเนินไปตามกฎหมายที่กาหนดหรือไม่อย่างไร ก็จะนาเอกสารบันทึกคาให้การดังกล่าวมาพิจารณา
ว่า ข้อความที่ถูกบันทึกไว้มีรายละเอียดเนื้อหาอย่างไร และปรากฏลายมือชื่อที่แสดงถึงความยินยอม
สมัครใจของผู้ต้องหาหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาข้อเท็จจริงจากเอกสารในลักษณะนี้ให้เกิดข้อคลางแคลง
ใจในกระบวนยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยรูปแบบของบันทึกคาให้การชั้นสอบสวน จะ
ถูกจัดทามาเป็นแบบฟอร์มสาเร็จรูป กล่าวคือ มีการเว้นพื้นที่ว่างไว้สาหรับการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น
รายละเอียดที่อยู่ ชื่อ นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ต้องหา พฤติการณ์การกระทาความผิ ด
ทั้งนี้ ในบางส่วนของบันทึกคาให้การก็ได้มีการจัดพิมพ์ข้อความสาเร็จรูปไว้อยู่ก่อนแล้วด้วย เช่น ใน
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เรื่องการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าผู้ต้องหามีสิทธิจะให้การ
หรือไม่ให้การก็ได้ สิทธิในการให้ทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาไว้วางใจให้เข้าร่วมฟังการสอบปากคา 1
โดยการดาเนินการพนักงานสอบสวนจะดาเนินการสอบสวนผู้ต้องหา และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สอบสวนนั้นลงไปในแบบฟอร์ม เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็จะอ่านให้ผู้ต้องหาฟัง เมื่อผู้ต้องหาเห็นว่า
ข้อความที่อ่านถูกต้องตามถ้อยคาที่ตนให้ไปก็ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มบันทึกคาให้การดังกล่าว
การจั ด ท าบั น ทึ ก ค าให้ ก ารในลั ก ษณะนี้ แ ม้ จ ะมี ค วามรั ด กุ ม และครอบคลุ ม
รายละเอี ย ดเกี่ย วกับ ประเด็น ทางกฎหมายครบถ้ว น แต่ในกรณี ที่ มีข้อโต้แย้งว่าบัน ทึ กคาให้ การ
ดังกล่ าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการพิสู จน์ในประเด็นข้อโต้แย้งดังกล่าวก็ไม่สามารถทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่ปรากฏ
ข้อความตามที่บันทึกลงไปเท่านั้น ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าในขณะที่มีการสอบสวน และจัดทา
บันทึกคาให้การได้ดาเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร เช่น มีการแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหา
ก่ อ นเริ่ ม การสอบสวนตามกฎหมายแล้ ว หรือ ไม่ การสอบสวนมี ก ารบั งคั บ ขู่ เข็ ญ หรือ ใช้ ก าลั ง
ประทุษร้ายให้ผู้ต้องหารับสารภาพ หรือให้ ถ้อยคาที่เป็นโทษแก่ตนเองหรือไม่ ผู้ต้องหาอาจจะลง
ลายมือชื่อไปเพราะถูกบังคับ ไม่ป รากฏภาพหรือเสียงในขณะการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา มี
เพียงแต่เอกสาร และคาเบิกความที่มีสถานะเป็นเพียงพยานบอกเล่าที่มีน้าหนักในการพิสูจน์ความผิด
ทางอาญาที่มีน้ าหนั กน้ อย ทาให้ ไม่ส ามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
ในขณะดาเนินการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นอย่างไร จึงเกิดอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการพิสูจน์ค้นหา
ความจริง

1 ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา

มาตรา 134/4 บัญญั ติว่า “ในการถามคาให้การผู้ต้องหา

ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(1) ผู้ ต้อ งหามีสิ ท ธิที่ จ ะให้ ก ารหรือไม่ก็ ได้ ถ้าผู้ ต้ องหาให้ ก าร ถ้อ ยค าที่ ผู้ต้ อ งหาให้ การนั้ น อาจใช้ เป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้
ถ้ อ ยค าใด ๆ ที่ ผู้ ต้ อ งหาให้ ไว้ต่ อ พนั ก งานสอบสวนก่ อ นมี ก ารแจ้ งสิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด
ของผู้นั้นไม่ได้”
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4.1.2 ปัญหาการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจ
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญายังไม่มีความโปร่งใส และขาดการตรวจสอบถ่วงดุล
ที่ดี เนื่องจากอานาจการสอบสวนคดีอาญาเป็นอานาจโดยตรงของตารวจเพียงองค์กรเดียว บุคคล
หรื อ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น ไม่ มี อ านาจที่ จ ะเข้ า ร่ ว มการสอบสวนหรื อ แทรกแซงการสอบสวน การ
ดาเนินการรวมไปถึงวิธีปฏิบัติงานถูกกาหนดโดยองค์กรตารวจที่ดาเนินการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็ จ สิ้ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การสอบสวนไม่ มี ก ารเปิ ด เผยสู่ ภ ายนอก และไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ มีเพียงการบันทึกไว้ในรูปแบบเอกสาร ประกอบกับพยานรู้เห็นเหตุการณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ตารวจเท่านั้น
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุ ล การสอบสวนเป็ นเพี ยงการตรวจสอบควบคุมโดย
ระบบบังคับบัญชา ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้อานาจตรวจสอบการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
หากพบว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาสามารถออกคาสั่งเพื่อ
เพิกถอน แก้ไขการดาเนินการนั้นได้ ซึ่งการตรวจสอบในลั กษณะนี้เป็นเพียงการตรวจสอบในลักษณะ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ที่แต่ละหน่วยงานต้องทากันเป็นปกติธรรมดา ไม่ใช่การตรวจสอบ
ถ่วงดุลตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบการใช้อานาจที่จะคุ้มครองสิทธิ
เสรีภ าพของผู้ต้องหาจากการใช้อานาจรัฐ ที่ไม่ช อบด้วยกฎหมาย ทาให้ เกิดปัญ หาในกรณี ที่มีการ
โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการแจ้งสิทธิ รวม
ไปถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา เพราะลักษณะโครงสร้างการดาเนินการและการตรวจสอบไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนที่ชั ดแจ้ง ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าการ
สอบสวนมีการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ มีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือซ้อมทรมาน
ผู้ต้องหาให้รับสารภาพหรือไม่อย่างไร
4.1.3 ปัญหาประสิทธิภาพของกฎหมายเรื่องการสอบสวน
รูปแบบการสอบสวนของประเทศไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และขาด
ความสอดคล้ อ งกั บ กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 ที่ ก าหนดให้ น าเอา
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนของ
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การสอบสวนคดีอาญา2 เพื่อให้ระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความทันสมัยและสอดรับ
กับสภาพสังคมที่พัฒนาไปตามกาลเวลา เนื่องด้วยเทคโนโลยีมีลักษณะเป็นวิทยาการใหม่ที่เกิดจาก
การคิดค้นของมนุษย์อันเป็นเครื่องมือในการอานวยความสะดวกให้แก่การดาเนินชีวิตประจาวัน การ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนคดีอาญา ย่อมทาให้การดาเนินการมีความสะดวก และ
ตอบรับกับสภาพของสังคมได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บ้างแล้ว แต่ในขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหา หรือการสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญา ยังไม่ได้มีการ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแต่อย่างใด ทั้งที่กฎหมายได้บัญญัติขั้นตอน
ของการสอบสวนผู้ต้องหาว่าจะต้องดาเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายและอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม
และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้ต้องหาที่ได้มีการรับรองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งหลักเกณฑ์ของ
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2560 มาตรา 258 บัญญัติว่า “ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศ

อย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้…
…ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(1) ให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้าและความ
ไม่เป็นธรรมในสังคม
(2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อ
มิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ
สอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกาหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมี
ทางเลือก
(3) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่ง
อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(4) ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อานาจ
และภารกิจของตารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตารวจ
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการ
แต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบาเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและ
โยกย้ายต้องคานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน…”
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กฎหมายเหล่านี้ล้วนแต่ได้มีการบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ให้เกิดขึ้นในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา แต่รูปแบบของการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเหล่านี้ได้ เพราะอานาจการสอบสวน
ยังคงเป็นอานาจเบ็ดเสร็จขององค์กรตารวจเพียงองค์กรเดียว ไม่มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขั้นตอนการสอบสวน ยังมีช่องว่างที่ทาให้เกิดคาถามที่กับ
ความชอบด้วยกฎหมาย เนื่องด้วยไม่มีพยานหลักฐานที่มีคุณค่า และประจักษ์ชัดแจ้ งพอที่จะยืนยัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนว่ามีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น เหล่ านี้ ยั งคงเป็ น ปั ญ หาที่ ค้ างคาและส่ งผลเสี ย ต่ อ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเรื่อยมา ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศได้มีการนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้
ในการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญาเพื่อแก้ปัญ หาดังกล่าว และจากการศึกษาวิจัยก็พบว่าการนา
เทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ทาให้ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องหาลดลง
ไปอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์่เกิ
ที่ ดขึ้นในห้องสอบสวน ที่
ปรากฏทั้งภาพและเสียง เห็นถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้น อันเป็นหลักฐานที่มีความสมบูรณ์ และ
สามารถอธิบายข้อเท็จจริงที่นาไปสู่การชี้ขาดข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ประเทศ
ไทยยังคงไม่มีการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้การสอบสวนผู้ต้องหา หรือการสอบปากคา
ผู้ต้องหาในคดีอาญาแต่อย่างใด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ
ของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมดังที่
ปรากฏในมาตรา 283 และมาตรา 294 ที่ได้วางหลักไว้ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและ

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2560 มาตรา 28 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกายการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทา
มิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทามิได้"
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ร่างกาย การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิเหล่านี้ไม่ได้เว้นแต่จะมีเหตุ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และจะทาการทรมาน ทารุณกรรม ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือบังคับขู่เข็ญ
เพื่อจูงใจผู้ต้องหาให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองไม่ได้ นอกจากนี้ สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่สาคัญ
ที่ได้รับ รองตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทยข้างต้นก็ ยังปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1355 อีกด้วยเช่นกัน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาข้างต้น เป็ นการบัญญั ติกฎหมายรับรองสิทธิของผู้ ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่จะถูกสอบสวนด้วยความเป็นธรรม ได้รับการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ
หลวงลวง ทรมาน หรือใช้กาลังประทุษร้าย เพื่อจูงใจในการให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหา หรื อให้
การเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเอง ซึ่งการดาเนินการเพื่อรับรองสิทธิที่ปรากฏตามกฎหมายเหล่านี้ จะไม่
สามารถกระทาได้เลยหากใช้ระเบียบวิธีการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาดังที่ใช้ในปัจจุบัน การให้
อานาจการสอบสวนแก่องค์กรตารวจเพียงองค์กรเดียว ไม่มีบุคคลหรือองค์กรอื่นเข้าร่ว มการสอบสวน
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจสอบสวนผู้ต้องหา ประกอบกับดาเนินการสอบสวนผู้ต้องหา
โดยใช้วิธีการบันทึกคาให้การในรูปแบบของเอกสารอย่างเดียว ไม่มีการบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์
ในห้องสอบสวนเอาไว้ ทาให้ไม่สามารถพิสูจน์หรือหาข้อสรุปได้ว่าการสอบสวนผู้ต้ องหาในคดีอาญา
ได้ดาเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีการรับรองสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่
ล าพั งเพี ย งเอกสารที่ ป รากฏลายมื อ ชื่อ ของผู้ ต้ อ งหา ประกอบกั บ พยานบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้ องในการ
สอบสวนภายใต้การตรวจสอบควบคุมขององค์กรตารวจเพียงองค์กรเดียว ย่อมไม่เพียงพอแก่การ
พิจารณาเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย จึงเกิดเป็นข้อคลางแคลงใจและทาให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหายังคงมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันเรื่อยมา

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2560 มาตรา 29 บัญญัติว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้น
แต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่
บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้”
5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 บัญญัติว่า “ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ห้ามมิ
ให้พนักงานสอบสวนทาหรือจั ดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ
หรือกระทาโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น”
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ปั ญหาดังกล่ าวนี้ ถือได้ว่าเป็นปัญ หาใหญ่ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
ประเทศไทย ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการข้ อ มู ล การร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พบว่ามีคดีที่มีการร้องเรียนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเรื่อง
ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขัง และสิทธิของผู้ต้องหา เช่น การตรวจค้น การ
จับกุม การปล่อยตัวชั่วคราว การซ้อมผู้ต้องหาให้รับสารภาพ โดยสถิติการร้องเรียนตั้งแต่ปี 2553 –
2559 พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมถึง 899 เรื่อ ง ซึ่งมีจานวนมากที่สุด
เป็นอันดับ 1 ในบรรดาการร้องเรืยนเรื่องอื่น ๆ6
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการดาเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน แยกตามประเภทสิทธิ ปี 2553 – 2559
ประเภทสิทธิ
จานวนเรื่อง
ร้อยละ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

899

21.70

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

733

17.69

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

598

14.43

สิทธิชุมชน

464

11.20

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

431

10.40

สิทธิพลเมือง

325

7.85

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

277

6.69

140

3.38

วัฒนธรรม
สิทธิในกระบวนการทางปกครอง

6 สานั ก งานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่งชาติ , ผลการดาเนิ น งานการรับ เรื่อ งร้องเรียน

แยกตาม
ป ร ะ เภ ท สิ ท ธิ ปี 2553 – 2559 [อ อ น ไล น์ ], 2558. แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.nhrc.or.th/NHRCTWork/Statistical-information/Statistical-information-on-complaints/Yearly-(2548-Now).aspx
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ประเภทสิทธิ

จานวนเรื่อง

ร้อยละ

สิทธิในการได้รับบริการ

83

2.00

40

0.97

อื่น ๆ

153

3.69

รวม

4143

100

สาธารณสุข และสวัสดิการ
จากรัฐ
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการ
ร้องเรียน

จากปัญหาการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
เมื่อได้ศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวเทียบกับต่างประเทศแล้วก็พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเกือบแทบทุกประเทศ ในประเด็นการสอบสวนผู้ต้องหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มี
การกล่าวอ้างถึงการบังคับ ข่มขู่ หรือถูกซ้อมทรมานให้สารภาพ ซึ่งมีทั้งที่เป็นความจริง และไม่เป็น
ความจริง จึงได้มีการศึกษาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนได้มาตรการที่เหมาะสมในการ
นามาใช้แก้ปัญหา คือ การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
โดยจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
สอบสวน ครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งสิทธิตามกฎหมาย และการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาตลอดการสอบสวน
ซึ่งมาตรการนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวไกลและพัฒนาไปมาก ด้วยตั ว
เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงทาให้สามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะสอบสวนว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บ้าง ปรากฏทั้งภาพที่แสดงให้เห็นถึงตัวบุคคลว่ามีอากัปกิริยาอย่างไร และปฏิบัติตนอย่างไร รวมไป
ถึงมีการบันทึกเสียงทาให้สามารถรับรู้ได้ว่ามีการพูดคุย ถามคาถามอะไรบ้างในการสอบสวน ทาให้
สามารถเปิดบันทึกภาพและเสียงดูได้เลยว่ามีการข่มขู่ บังคับ ซ้อมผู้ต้องหาหรือไม่ หรือมีร่องรอย
บาดแผลจากการซ้อมทรมานหรือไม่ อันจะทาให้ ส ามารถพิสู จน์ ข้อโต้แย้งต่าง ๆ นานา เกี่ยวกั บ
ความชอบด้ว ยกฎหมายของการสอบสวนผู้ ต้ องหาในคดีอ าญาได้เป็ น อย่างดี และท าให้ สิ ทธิของ
ผู้ต้องหาได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
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4.1.4 พัฒนาการของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการสอบสวน
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในชั้ น สอบสวนคดี อ าญา รวมไปถึ งบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น จะพบว่ า ปั ญ หาการสอบสวนไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เป็ น ปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของแต่ละประเทศ และยังเป็นปัญหาที่สะสมค้างคาทาให้เกิดอุปสรรคแก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรื่อยมา ซึ่งกระบวนการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้ องหา เป็น
ขั้นตอนสาคัญ ในชั้น สอบสวนคดีที่นานาประเทศล้วนแต่กาหนดระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ และสร้าง
มาตรการรับรองสิทธิของผู้ต้องหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และมีความสอดคล้องกันอยู่เสมอ เนื่อง
ด้วยการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่จาเป็นต่อการดาเนินคดีกับตัวผู้ ต้องหานั้นเป็น
อย่ างมาก ถื อ ได้ ว่ าเป็ น ขั้ น ตอนพื้ น ฐานในการด าเนิ น คดี อ าญาทั่ ว ไปที่ ทุ ก รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ดาเนินการ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด หรือใช้กฎหมายระบบใดก็ล้วนแต่มีขั้นตอนการสอบสวน หรือ
สอบปากคาผู้ต้องหาทั้งสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อนาผู้กระทา
ความผิดมาลงโทษ ฉะนั้นแล้ว สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหา
ของแต่ละประเทศจึงมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด คือ การ
กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจทาการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บังคับ ขู่เข็ญ หรือขู่ผู้ต้องหาว่า
จะทาอันตราย เพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ หรือให้การตามที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาที่
พบได้ในทุกประเทศ และยังคงเป็นปัญหาที่สร้างอุปสรรคต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรื่อยมา
นานาประเทศจึงได้ทาการศึกษาวิจัยเพื่อ แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมด
ไปจากกระบวนยุติธรรมทางอาญา และได้พบว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาการสอบสวนไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ดีที่สุด คือ การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
กระบวนการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาตั้งแต่เริ่ มกระบวนการจนสิ้นสุด อันเป็นการสร้าง
มาตรการตรวจสอบดูแล และบั น ทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ตารวจไว้ทั้งหมด เพื่อ
นามาใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
การสอบสวนนี้ว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไร โดยนานาประเทศต่างเห็นตรงกันว่ามาตรการ
ดังกล่าวสามารถนามาพิจารณาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดแจ้งและแม่นยาดังที่ปรากฏในงานวิจัย
และคาพิพากษาของศาลต่างประเทศที่สอดคล้องกัน 7 เนื่องด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวทาให้ปรากฏทั้ง
7 รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 2.3.2 และ 2.3.3
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ภาพและเสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง หมด ต่างจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพิจารณาผ่านการเบิก
ความของบุคคล หรือถ้อยคาเนื้อหาในเอกสาร ซึ่งสามารถถูกปรุงแต่งและบิดเบือนได้ง่าย ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาได้
ดาเนินไปอย่างชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร
กฎหมายของประเทศไทยในวันนี้ยังไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงเข้า
มาใช้ในกระบวนการสอบสวนผู้ ต้องหาแต่อย่างใด ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน ตลอดจนวิธีการ
บัน ทึกการสอบสวนยังคงใช้รูป แบบเดิมดังที่เคยปฏิบัติมา การบันทึกผลการดาเนินการสอบสวน
ผู้ต้องหายังยึดหลักการใช้เอกสารเป็นสาคัญ กล่าวคือ ผู้ต้องหาให้การอย่างไร และผู้ต้องหาประสงค์
จะใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างไร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาการสอบสวนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมาย เช่น การแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาครบถ้วนหรือไม่อย่างไร จะถูกจดบันทึกเอาไว้ด้วยวิธีการเขียน
หรือพิมพ์ในเอกสารและให้บุคคลเหล่านั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อความที่ปรากฏใน
เอกสาร ไม่ ได้ มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างงานยุ ติ ธ รรมทางอาญาให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพเท่ าที่ ค วร มี เพี ย งแต่ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยีเล็ กน้ อ ยเพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แ ก่
เจ้ าหน้ าที่ตารวจมากขึ้น โดยปั จจุบันจะนิยมใช้วิธีการพิ มพ์ข้อความผ่ านระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่ง
สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อความในเอกสาร จัดเรียงและจัดพิมพ์ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น ไม่ได้มี
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการตรวจสอบพิสู จน์ความชอบด้วยกฎหมาย
ของการสอบสวนผู้ต้องหาแต่อย่างใด
ผลที่ตามมาจากปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดเสียงเรียกร้องจากบุคคลหลายฝ่ายในสังคม
ให้มีการปฏิรูปการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจให้มีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น และทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตารวจ
เองก็ได้มีการให้ความส าคัญ กับ ประเด็ นปัญ หาดังกล่ าวมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ต ารวจในสายงานสอบสวนได้ ให้ ค วามเห็ น ว่า ในสั งคมปั จ จุ บั น ได้ ก ลายเป็ น สั งคมยุ ค ไอที ไปแล้ ว
(Information Technology) ทั้งการสื่อสาร การคมนาคม การทาธุรกรรมต่างๆ มีความสะดวกสบาย
และสามารถดาเนินการได้ง่ายขึ้น การสื่อสารโทรคมนาคมสามารถสื่อสารทางไกลข้ามทวีปได้ อีกทั้ง
สามารถประชุ ม ทางไกลผ่ า นวิ ดี โ อคอนเฟอร์ เรนซ์ (Video Conference) สามารถส่ ง ภาพผ่ า น
ดาวเทียมไปยังเครื่องรับอีกที่หนึ่งได้ การประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช้กับชีวิตประจาวันทาให้มีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ควรที่จะนาเทคโนโลยีต่างๆ มา
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ประยุกต์ใช้กับงานตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะในงานด้านสอบสวนควรนา
กล้องวิดีโอบันทึกภาพและเสียงมาใข้กับงานสอบสวนแทนวิธีการแบบเดิมที่ต้องใช้การเขียน การพิมพ์
เอกสารด้วยหมึก ทั้งนี้การบันทึกภาพและเสียงจะทาให้พนักงานอัยการ และศาลได้เห็นได้ฟังเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นได้อย่างแจ่มชัด ทาให้สามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม8
เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ งหาคม 2560 ได้ มี ก ารจั ด งานแถลงเพื่ อ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
รูปแบบการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพและความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการการจัดเสวนาวิชาการ
เนื่องในวันรพี เรื่อง "ปฏิรูปตารวจและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน" ได้ทาการเชิญนัก
กฎหมาย นักวิชาการทางด้านกฎหมาย ด้านพั ฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและทางด้านสิทธิมนุษยชน
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อร่วมเสวนา
หาทางออกในการปฏิรูปองค์กรตารวจให้มีประสิทธิภาพทันกับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
โดยพันตารวจโทวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุ ต ร อดีตรองผู้บังคับการจเรตารวจ ได้ให้ ความเห็ นว่าระบบการ
สอบสวนคดียังคงมีปัญหาและไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะอานวยความยุติธรรมให้แก่สังคมได้
อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ตารวจทุกคนต้องมีต้องมีวิจารณญาณทางกฎหมาย การสอบสวนควรจะให้
หน่วยงานอื่นเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบด้วย เช่น ให้สิทธิพนักงานอัยการเข้ามาดูและตรวจสอบ
การสอบสวน หรือให้มีการติดกล้องบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนได้ ซึ่งมาตรการตรงนี้จะช่วย
อานวยความยุติธรรมให้กับการสอบสวนคดีอาญาเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
กระบวนการสอบสวน ทาให้ไม่สามารถติดสินใจได้อย่างรอบคอบและอิสระ9
นอกจากนี้ก็ได้มีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีการ
บันทึกภาพและเสียงมาใช้การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งดาเนินการขึ้นในระหว่างวันที่ 24-29
8 เสนาะ พูนเพชร, การนาเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย

[ออนไลน์], 7 กรกฎาคม 2552. แหล่งที่มา:
http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9852
9 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เสวนาวิชาการ
เนื่องในวันรพี เรื่อง “ปฏิรูปตารวจและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน” โดย พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิ
บุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตารวจ, นายสมชาย หอมลออ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิด้า ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปตารวจในด้านการ
สอบสวน และรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการสอบสวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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กรกฎาคม 2560 โดยคณะนิติศาสตร์และศูนย์สารวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิต พัฒ นบริหาร
ศาสตร์ กาหนดขอบเขตกลุ่ มตัวอย่างจากกประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศกระจายทุก
ภูมิภาค ทุกการศึกษา และอาชีพ พบว่าจานวนประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.31 เห็นด้วยกับการนา
เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ใ นงานสอบสวนของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ เพราะจะได้ มี
พยานหลักฐานเก็บ ไว้เพื่อการตรวจสอบ พยานหลั กฐานที่มีอยู่จะเป็นหลั กฐานที่แท้จริง ไม่มีการ
บิดเบือน และในกรณีที่เกิดปัญหาการร้องเรียน เช่น การข่มขู่ผู้ต้องหา จะได้มีห ลักฐานที่สามารถ
ยืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่ชัด ส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ต้องหาและเจ้าพนักงานสอบสวน อีกทั้ง
ป้องกันความคลาดเคลื่อนของรูปคดี และสร้างมาตรฐานใหม่ในการสอบสวนหรือการให้ปากคา ใน
ส่ ว นของประชาชนฝ่ า ยที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ยมี เพี ย งส่ ว นน้ อ ยเท่ า นั้ น ร้ อ ยละ 6.84 ได้ ให้ เหตุ ผ ลว่ า การ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป การสอบปากคาควร
เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้ต้องหาอาจถูกบังคับ หรือข่มขู่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหา ในกรณีที่ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการให้ปากคาของ
ผู้ต้องหาหลุดลอดไปถึงผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง10
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
การให้มีการบันทึกภาพ ร้อยละ
เหตุผล
และเสียงการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา
เห็นด้วย

90.31

เพื่อให้มีหลักฐานในการตรวจสอบความไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หลักฐานที่มีอยู่จะเป็นหลักฐานที่แท้จริง ไม่มี
การบิดเบือน ในกรณีที่เกิดปัญหาการร้องเรียนจะเป็น
ผลดีต่อผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวน

10

ศู น ย์ ส ารวจความคิ ด เห็ น นิ ด้ า โพล, ปฏิ รูป ต ารวจอย่ า งไรจึ ง จะได้ ใจประชาชน [ออนไลน์ ] , 24
กรกฎาคม 2560. แหล่งที่มา: http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=552
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การให้มีการบันทึกภาพ

ร้อยละ

เหตุผล

6.84

อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินไป การสอบสวน

และเสียงการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา
ไม่เห็นด้วย

หรือการสอบปากคาควรเป็นความลับ ทั้งนี้ผู้ต้องหาอาจ
ถูกบังคับ หรือข่มขู่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของผู้ให้ปากคา กรณี
หากมีข้อมูลรั่วไหลออกมา
อื่น ๆ

0.80

ขึ้นอยู่กับรูปคดี และควรพิจารณาคดีเป็นรายคดีไป

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มตระหนักถึง
ปัญหาการสอบสวนผู้ต้องหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากยิ่งขึ้น และเนื่องด้วยความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของเศรษฐกิจของประเทศชาติ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้มี
แนวคิดในการนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับงานสอบสวนคดี อาญาเพื่อที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
จากสังคมไป โดยทั้งทางฝ่ายรัฐ และทางภาคประชาชนก็ได้มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันที่
ต้องการจะน าเทคโนโลยีบัน ทึกภาพและเสียงมาช่ วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับโครงสร้าง
ภาพรวมทางกฎหมายของประเทศไทย เมื่อเทียบกับโครงสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศที่มีการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงไปใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้ว
นั้น พบว่ามีลักษณะ รูปแบบวิธีการ และขั้นตอนการดาเนินการที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งก็ยังพบปัญหา
การสอบสวนในเรื่องเดียวกันในเรื่องเกี่ยวการกล่าวอ้างถึงการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการ
ใช้กาลังบังคับ ขู่เข็ญ หรือทาร้ายทรมานผู้ต้องหาให้รับสารภาพ และด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงได้อย่างชัดแจ้ง
ดังนั้ น ถ้าหากสามารถดาเนินการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสี ยงมาใช้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาได้รวดเร็วเท่าใด ย่อมจะทาให้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของการสอบสวนได้รับการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น ประกอบกับแนวโน้มและกระแสตอบรับจาก
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ภาคประชาชนและทางภาครัฐที่เห็นพ้องต้องตรงกันในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา ย่อมมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง
4.2 การวิเคราะห์แนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบของการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา
การนามาตรการบั นทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จาเป็นที่จะต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการของประเทศกรณีศึกษา
อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อนามาพิจารณาและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสังคมไทยมากที่สุด
4.2.1 ประเภทของคดีอาญาที่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
จากการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนคดีอาญาใน
บทก่อน พบว่าการกาหนดประเภทคดีที่จะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของต่างประเทศได้มี
การบัญญัติในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาด้วยว่ามาตรการ
ดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเพียงอย่างเดียว หรือสามารถ
นาไปใช้กับการสอบสวนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีความดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน
4.2.1.1 แนวทางการกาหนดประเภทคดีที่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
การกาหนดความผิดทางอาญาในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้แนวคิดที่มุ่งพิจารณา
ในเรื่องความสงบเรียบร้อยของสังคม กล่าวคือ การกระทาใดที่สร้างความเสียหายอันกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม การกระทานั้นจะต้องถูกกาหนดให้เป็นความผิดและกาหนด
บทลงโทษเอาไว้ 11 เพื่ อเป็ น การยั บ ยั้ งป้ อ งกั น และรักษากฎระเบี ย บของสั งคม โดยการน าบุ ค คล
ผู้กระทาความผิดเข้าสู่กระบวนการลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ การกระทาแต่ละอย่างก็มีรูปแบบและ
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การกระทาบางอย่างก็ถือว่าเป็นการกระทาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็น
อย่างมาก บางการกระทาก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเพียงเล็กน้อย ซึ่งในแต่ละสังคมก็มีมุมมองเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการกระทาความผิดต่อสังคมที่แตกต่างกันออกไป โดยมุมมองที่แตกต่างกันนี้ก็จะมีผล
ต่อการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาที่เป็นความผิดกับบทลงโทษที่บุคคลผู้กระทาความผิด
จะได้รับ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดการกาหนดโทษจะต้องสามารถตอบสนองต่อการที่ผู้ต้องโทษก่อให้เกิด
11 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), หน้า 19-21.
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ความเสียหายต่อสังคม โดยโทษจะต้องได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เขาได้กระทาลงจากการกระทาผิด
นั้ น และการพิ จ ารณาสั ด ส่ ว นของโทษจะต้ อ งค านึ งถึ งสภาพและความหนั ก เบาของความผิ ด ที่
ประกอบด้วยความรุนแรงของความเสียหายในทางการกระทา และผลต่อสังคมอันเกิดจากการกระทา
นั้น12
นอกจากนี้ ก็ยังมีแนวคิดในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวที่ทุก ประเทศล้วนแต่
ใช้ในการกาหนดความผิดทางอาญาเหมือนกัน คือ แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์ (economic analysis of
law) เป็นการนาหลักเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายกฎหมาย โดยในการกาหนดความผิด
อาญารัฐจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์สังคม (social benefits) และต้นทุนของสังคม (social costs)
กล่ าวคือ การกระทาใดที่สร้างต้น ทุนสั งคมมากกว่าประโยชน์สั งคม การกระทานั้นควรจะต้องถูก
กาหนดเป็ น ความผิ ดอาญา เช่น การฆ่าคนตายโดยเจตนา 13 การทาร้ายร่างกาย 14 สั งคมไม่ได้รับ
ประโยชน์ อีกทั้งสังคมยั งเสี ยหายจากการกระทาเป็นอย่างมาก จึงควรจะต้องกาหนดการกระทา
เหล่านี้เป็นความผิดทางอาญาและกาหนดโทษเอาไว้ ในทางกลับกันหากการกระทาใดสร้างประโยชน์
สังคมมากกว่าต้นทุนทางสังคม การกระทานั้นก็ไม่ควรที่จะต้องถูกกาหนดเป็นความผิดอาญา เช่น การ
กระทาโดยจาเป็น 15 หรือป้องกัน16 หากได้กระทาไปพอสมควรแก่เหตุ ย่อมเป็นการสร้างประโยชน์

12 ณภัทร สรอัฑฒ์, "ความเหมาะสมในการกาหนดความผิดและโทษทางอาญา: ศึกษากรณีกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้า," (สารนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548),
หน้า 29-43.
13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จาคุกตลอด
ชีวิต หรือจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”
14 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 บัญญัติว่า “ผู้ใดทาร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทาความผิดด้วยความจาเป็น
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่น
ใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”
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สังคมมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงไม่ควรกาหนดให้การกระทาเป็นความผิดอาญา 17 ดังนั้นตาม
แนวคิดดังกล่าว เมื่อการกระทาใดได้สร้างต้นทุนทางสังคมมากกว่าประโยชน์ของสังคม การกระทานั้น
ย่อมเป็นความผิดทางอาญา และหากว่าการกระทาดังกล่าวได้ก่อสร้างภาระให้แก่ต้นทุนทางสังคมมาก
เท่าใด มาตรการบั งคับ ทางอาญา หรือโทษทางอาญาก็ควรที่จะมีความรุนแรงเที ยบเท่ากับ ความ
ได้เปรียบที่ผู้กระทาความผิดได้รับจากการฝ่าฝืนกฎหมาย เสมือนว่าผู้กระทาความผิดได้จ่ายหนี้อันเกิด
จากการกระทาผิดให้แก่ทุกคนที่เชื่อฟังกฎหมาย18
ในกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับ การบั นทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา ได้มีการกาหนดประเภทของคดีอาญาที่จะนามาตรการดังกล่ าวมาบังคับใช้
แตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง มลรัฐอิลลินอยส์ และมลรัฐนิวยอร์ก กาหนดให้
ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในคดีฆาตกรรม, การทาร้ายร่างกาย, การวางเพลิง, การลักพาตัว และ
การข่มขืนเท่านั้น
ส่ ว นประเทศออสเตรเลี ย รั ฐ เซาท์ อ อสเตรเลี ย ก าหนดให้ ด าเนิ น การ
บัน ทึกภาพและเสียงในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิ ด
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวการหลอกลวง, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์,
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือความผิดอาญาที่มีโทษปรับเพียงสถานเดียว แต่ในรัฐนอร์เทิร์น เท
อร์ริทอรี กาหนดให้ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในคดีอาญาทุกคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน
กว่า 2 ปี ขึ้นไป เป็นการกาหนดโดยใช้อัตราโทษจาคุกเป็นเกณฑ์ ไม่ใช้ประเภทของคดีอย่างรัฐเซาท์
ออสเตรเลีย

16 ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 68 บัญญัติว่า “ผู้ใดจาต้องกระทาการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือ
ของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้
กระทาพอสมควรแก่เหตุ การกระทานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด”
17 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, หน้า 22-25.
18 ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

2543), หน้า 20-34.

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
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ประเทศอิตาลี กาหนดให้ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในคดีอาญาทุกคดี
ที่ต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อทาการสอบปากคาในสถานีตารวจ เป็นกรณีที่ไม่ใช้ทั้งเกณฑ์อัตรา
โทษและประเภทของคดีในการกาหนดหลักเกณฑ์การบันทึกภาพและเสียง
จากการวิเคราะห์กฎหมายของแต่ละประเทศข้างต้นจะเห็นว่าการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาส่วนใหญ่จะกาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนนั้นไว้ในคดีความผิด
ที่ มี ค วามเสี ย หายต่ อ สั งคมมาก หรื อ คดี ที่ มี อั ต ราโทษจ าคุ ก สู ง เนื่ อ งด้ ว ยคดี ค วามผิ ด เหล่ า นี้ มี
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การกระทาความผิ ดมาก ประกอบกับต้องมีการแสวงหาพยานหลั กฐานเป็ น
จานวนมากเพื่อนามาพิสูจน์การกระทาความผิด ทาให้การสอบสวนตัวผู้กระทาความผิดต้องมีขั้นตอน
และกระบวนการที่ เข้มข้ น และต้อ งดาเนิ น การอย่างระมัด ระวังและรอบคอบ ซึ่ งหากขั้น ตอนใด
ขั้นตอนหนี่งของการสอบสวนมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะทาให้การพยานหลักฐานที่ได้มาจากการ
สอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่สามารถรับฟังเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดได้ การสอบสวนใน
คดีดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนที่เกิดขึ้นไว้ทั้งหมด เพื่อ
เป็ น การดู แ ลและตรวจสอบไม่ ให้ เกิ ด การสอบสวนที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายขึ้ น อั น เป็ น การท าให้
กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ ถ้าหากนามาตรการบันทึกภาพและเสียง
มาใช้กับการสอบสวนคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย ย่อมทาให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการยุ ติธรรมทาง
อาญาเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยคดีความผิดเล็กน้อยมีรายละเอียดการกระทาความผิดที่ไม่สลับซับซ้อน
อีกทั้งยังสร้างความเสียหายแก่สังคมไม่มาก หากนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้แก่คดีประเภท
นี้ด้วยย่อมทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินคดีอันเป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และ
เป็นการสร้างภาระเกินควรแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การดาเนินการจัดให้มีการบันทึกภาพ
และเสียงจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ห้องสอบสวน, อุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง รวมไปถึง
บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้าหากนามาตรการบันทึกภาพและเสียงไปใช้กับ
ทั้งคดีที่มีอัตราโทษสูง และคดีเล็กน้อยด้วย จะทาให้ทุกคดีความไม่ว่าจะเป็นความผิดที่มีโทษหนักหรือ
โทษน้อย คดีที่มีรายละเอียดการกระทาความผิดมากหรือคดีที่มีรายละเอียดการกระทาความผิดน้อย
ไม่สลับซับซ้อน ถูกจัดให้ต้องดาเนินการบันทึกภาพและเสียงเหมือนกัน ใช้ห้องสอบสวน ใช้อุปกรณ์
และใช้บุคลกรและทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน ทาให้เกิดภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นอย่างมาก
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การน าเทคโนโลยีบั นทึกภาพและเสี ยงมาใช้ในการสอบสวนผู้ ต้องหาใน
คดีอาญาจึงต้องกาหนดประเภทคดีที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าวให้มี ความเหมาะสมตรง
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เป็นการสร้างภาระแก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มากเกินควร โดย
สมควรบังคับใช้เฉพาะคดีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก หรือคดีที่มีรายละเอียดการกระทา
ความผิดที่สลับซับซ้อน และมีขั้นตอนในการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิ ดที่เข้มข้น
เพื่อให้มาตรการดังกล่าวสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสอบสวนคดีอาญาได้มากที่สุด และ
ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญามากเกินไป
4.2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงกับสถานะของบุคคล
ในทางอาญา
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทก่อน จะพบว่าการนาเทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงมาใช้ในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของประเทศส่วนใหญ่ จะนาไปใช้กับการ
สอบสวน หรือสอบปากคาเฉพาะผู้ ต้องหาเท่านั้ น ไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีดังกล่ าวไปใช้กับการ
สอบสวน หรือสอบปากคาบุคคลอื่น เช่น พยาน หรือผู้เสียหาย ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานะของบุคคลทาง
อาญาเหล่ านี้ มี ค วามส าคั ญ และมี สิ ท ธิที่ รั บ รองตามกฎหมายแตกต่ างกั น ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้มาตรการและวิธีการที่แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งการแสวงหา
ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงจากบุคคลเหล่านี้เพื่อนามาเป็นพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจ จะพบว่ามีรูปแบบการดาเนินการที่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.
การสั ม ภาษณ์ หรื อ การถามปากค า (Interviewing) 2. การสอบสวน หรื อ การสอบปากค า
(Interrogation) โดยรูปแบบการดาเนินการทั้ งสองรูปแบบนี้จะต้องใช้ให้ถูกต้องและตรงกับสภาวะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์แก่การดาเนินคดีอาญากับผู้กระทา
ความผิดมากที่สุด19 และหากเลือกใช้รูปแบบการดาเนินการไม่ถูกต้อง ย่อมจะทาให้เกิดความเสียหาย

19

David B. Wolcott and Tom Head, Crime and Punishment in America (New York:
Infobase Publishing, 2010).
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ต่อกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบการดาเนินการทั้งสอง
รูปแบบนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้20
การสั ม ภาษณ์ หรื อ การถามปากค า (Interviewing) คื อ กระบวนการ
แสวงหาข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ คดี ความ โดยไม่ มี จุด ประสงค์ เป็ น การกล่ าวหาว่าบุ ค คลนั้ น กระท า
ความผิดแต่อย่างใด เป็นการสอบถามบุคคลเกี่ยวกับสภาพข้อเท็จจริงว่าได้รับรู้ หรือพบเหตุการณ์ที่
เกี่ย วข้องกับ การกระท าความผิ ดใดบ้ าง เสมือนการพู ดคุยสอบถามข้อมูล ทั่ว ไป ไม่ใช้คาถามทาง
กฎหมาย หรือใช้คาถามในเชิงพิสูจน์การกระทาความผิดทางอาญา ผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือถูกถามปากคา
มีอิสระในการตอบคาถาม หรือให้ข้อเท็จจริงใด ๆ มักจะใช้กับบุคคลที่ไม่ตกอยู่ในสถานะผู้ต้องหา
หรือถูกควบคุมตัวตามกฎหมาย เช่น พยาน หรือผู้เสียหาย
การสอบสวน หรื อ การสอบปากค า (Interrogation) คื อ กระบวนการ
แสวงหาพยานหลั กฐานด้ วยวิธีการพู ด คุยสอบถามจากตัว บุ คคลผู้ ถูกกล่ าวหาว่ากระท าความผิ ด
โดยตรง โดยมีจุ ดประสงค์ในการดาเนิน คดี อาญาเอาผิ ดกับ บุ คคลนั้ น ซึ่ งมีขั้น ตอนและรูป แบบ
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกาหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ รูปแบบชองการใช้
คาถาม จะเป็นการใช้คาถามทางกฎหมายโดยมุ่งพิสูจน์หรือยืนยันข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับมาว่า
มีความจริงมากน้อยเพียงใด เป็นวิธีการที่ใช้กับบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ถูก
กล่าวว่ากระทาความผิด คือ ผู้ต้องหา
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างการถามปากคา (Interviewing) กับ การ
สอบปากคา (Interrogation)
การสัมภาษณ์ หรือการถามปากคา
การสอบสวน หรือการสอบปากคา
(Interviewing)

(Interrogation)

มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลทั่วไป

มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
ที่ได้รับมาก่อนแล้ว

20

Rod & Plecas Gehl, Darryl, Introduction to Criminal Investigation: Processes, Practices
and Thinking (British Columbia: Justice Institute of British Columbia, 2016), pp. 123-124.

116
การสัมภาษณ์ หรือการถามปากคา

การสอบสวน หรือการสอบปากคา

(Interviewing)

(Interrogation)

ไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

กฎหมายกาหนดขั้นตอน และวิธีการการ

อย่างเคร่งครัด

ดาเนินการไว้อย่างเคร่งครัด

ไม่ต้องมีการแจ้งสิทธิตามกฎหมาย

มีการแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

รูปแบบการดาเนินการมีลักษณะเป็นการขอความ

รูปแบบการดาเนินการมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์

ร่วมมือตามความสมัครใจ

ต่อกันระหว่างผู้สอบปากคา และผู้ถูก
สอบปากคา

ยังไม่มีการกล่าวหาว่ากระทาความผิด

มีลักษณะเป็นการกล่าวหาว่ากระทาความผิด
หรือมีความน่าเชื่อสูงว่าได้กระทาความผิด

การเตรียมงาน หรือวางแผนการดาเนินการไม่

การเตรียมงาน หรือวางแผนต้องดาเนินการอย่าง

เคร่งครัด

เคร่งครัด และรอบคอบ

ดาเนินการในสถานที่ใดก็ได้

ต้องดาเนินการในสถานที่ที่เหมาะสม

กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานจากบุคคลในชั้นสอบสวนจะใช้รูปแบบ
วิธีการทั้งสองในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หากเป็นการสอบถามหาข้อมูลจากพยานบุคคล
หรือ ผู้เสียหาย มักจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือการถามปากคา เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิด แต่เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทา
ความผิ ด จุ ดประสงค์ของการสอบถามข้อมูล บุคคลเหล่ านี้จึงไม่ใช่เป็ นการพิ สู จน์ ห รือยืนยันการ
กระทาความผิด แต่เป็นการแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากบุคคลเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการดาเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสิ้น
การดาเนิน การจึงต้องใช้วิธีการสอบถามทั่วไป ไม่ใช้คาถามทางกฎหมาย เพื่อให้ พยานบุคคลหรือ
ผู้เสียหายรู้สึกผ่อนคลายปราศจากความกังวล และมีอิสระในการให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ อันจะทาให้
ได้ข้อมูล ที่เป็ น ประโยชน์ แก่รูป คดีมากที่สุ ด ส่ วนการสอบถามหาข้อมูล จากตัวผู้ ต้องหา มักจะใช้

117
วิธีการสอบสวน หรือการสอบปากคา เนื่องด้วยผู้ต้องหา เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ตารวจย่อมมีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้วว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ในการสอบปากคาผู้ต้องหาจึงมีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์หรือยืนยันข้อมูลเกี่ย วกับการกระทาความผิดที่
เจ้าหน้าที่ตารวจมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว ในการใช้คาถามจึงต้องมีขั้นตอนและกฎระเบี ยบที่เคร่งครัด
เพื่ อ ที่ จ ะน าถ้อ ยค า หรื อค าให้ การของผู้ ต้ อ งหาไปใช้ เป็ น พยานหลั ก ฐานในการด าเนิ น คดีได้ ต าม
กฎหมาย21
อย่ างไรก็ ต าม การถามปากค า หรื อ การสอบปากค าล้ ว นมี จุ ด มุ่ งหมาย
เดียวกัน คือ การค้น หาความจริง ทั้งนี้ ในการค้นหาความจริงก็จะต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสม และตรงกับวัตถุประสงค์ในการค้นหาความจริง
มากที่สุด ซึ่งการถามปากคา และการสอบปากคาแม้ดูเผิน ๆ แล้วจะเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่
ขั้นตอนการดาเนินการนั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 22 แต่ถึงแม้จะมีขั้นตอนการดาเนินการ รวมไป
ถึงการบังคับใช้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การใช้รูปแบบการสอบถามหาข้อมูลทั้งสองรูปแบบก็ยัง
สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ได้ เช่น ในกรณีที่เริ่มแรกเป็นการ
สอบถามหาข้อมูลในฐานะพยานบุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์ แต่ระหว่างการสอบถามนั้นพบว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ ก ระท าความผิ ด เสี ย เอง ก็ ส ามารถเปลี่ ย นรู ป แบบการถามปากค ามาเป็ น การสอบปากค าได้
ตลอดเวลา23
การจ าแนกความแตกต่ า งของรู ป แบบวิ ธี ก ารสอบถามหาข้ อ มู ล ในชั้ น
สอบสวนข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการนาไปบัญญัติในกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบุคคลตามแนวคิดดังกล่าว
อย่ างชัดแจ้ ง ดังที่ ป รากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย โดยการ

21

Neil C. Chamelin Charles R. Swanson, Leonard Territo, Criminal Investigation, ed. 6
(Illinois: R. R. Donnelley & Sons Company, 1996), pp. 224-225.
22 Nathan J. Gordon and William L. Fleisher, Effective Interviewing and Interrogation
Techniques, 2 ed. (Massachusetts: Academic Press, 2006).
23 Adam Quirk, What Is the Difference between Interrogation and Witness
Interviewing? [Online] October 28, 2018. Available from: https://www.quora.com/What-is-thedifference-between-interrogation-and-witness-interviewing
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สอบถามหาข้อมูลจากพยานบุคคล หรือผู้เสียหาย ถ้อยคาที่ บัญญัติในกฎหมายจะใช้คาว่า “การถาม
ปากคา” ตามที่ปรากฏในมาตราดังต่อไปนี้
มาตรา 133 บั ญ ญั ติ ว่ า "พนั ก งานสอบสวนมี อ านาจออกหมายเรี ย ก
ผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคาของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลา
และสถานที่ในหมายแล้วให้ถามปากคาบุคคลนั้นไว้
การถามปากคานั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคาสาบานหรือปฏิญาณ
ตัวเสียก่อนก็ได้ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคล
ห้ ามมิให้ พนักงานสอบสวนตักเตือน พู ดให้ ท้ อใจหรือใช้กลอุบายอื่นเพื่ อ
ป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคา ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ
ในคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ การถามปากค าผู้ เสี ย หายซึ่ งเป็ น หญิ ง ให้
พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่น
และให้บันทึกความยินยอมหรือเหตุจาเป็นนั้นไว้ ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะขอให้บุค คลใดอยู่ร่วมในการถาม
ปากคานั้นด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดให้ผู้ เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทา
ความผิดในชั้นจับกุมหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงาน
สอบสวนจัดให้มีการยืนยันตัวผู้กระทาความผิดหรือชี้ตัว ผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถ
จะป้ อ งกัน มิ ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด หรือ ผู้ ต้ อ งหาเห็ น ตั ว ผู้ เสี ย หายหรือพยาน โดยให้ ค านึ งถึ งความ
ปลอดภัยของผู้เสียหายหรือพยานเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งกรณี เว้นแต่ผู้เสียหายหรือพยาน
นั้นยินยอมและให้บันทึกความยินยอมนั้นไว้"
มาตรา 133 ทวิ บัญญัติว่า "ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐาน
กรรโชก ชิงทรัพ ย์และปล้ น ทรัพ ย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้า ประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มี
อั ต ราโทษจ าคุ ก ซึ่ งผู้ เสี ย หายหรื อ พยานที่ เป็ น เด็ ก อายุ ไม่ เกิ น สิ บ แปดปี ร้อ งขอ การถามปากค า
ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่ เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทาเป็นส่วนสัดใน
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สถานที่ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และ
พนั ก งานอั ย การร่ ว มอยู่ ด้ ว ยในการถามปากค าเด็ ก นั้ น และในกรณี ที่ นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั งคม
สงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคาเด็กคนใดหรือคาถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก
อย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตาม
ประเด็นคาถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคาถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้
ถามเด็กซ้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ เป็ น หน้ าที่ของพนั กงานสอบสวนที่ จะต้องแจ้งให้ นั กจิตวิท ยาหรือนั ก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่
เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการ
ถามปากคาอาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดั งกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น
ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง มาตรา 139 การถามปากค าเด็ ก ตามวรรคหนึ่ ง ให้
พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคาดังกล่าวซึ่งสามารถนาออกถ่ายทอด
ได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคาพร้อมกันได้ ให้
พนั กงานสอบสวนถามปากคาเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสานวนการสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากคาผู้เสียหายหรือ
พยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระทาไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
จากบทบัญ ญั ติ กฎหมายข้างต้น ก็จะเห็ น ได้ว่าหากเป็ นการสอบถามหา
ข้อมูลจากพยานบุคคล หรือผู้เสียหายในชั้นสอบสวน กฎหมายจะใช้ถ้อยคาว่าการถามปากคา เพื่อให้
บุคคลเหล่านี้ให้ถ้อยคาที่เป็นประโยชน์แก่การดาเนินคดีกับผู้ต้องหา และเนื้อความตามกฎหมายเป็น
เพี ยงการให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่ ตารวจในการเรียกบุคคลเหล่ านี้มาให้ ถ้อยคาได้ ไม่ได้มีการกาหนด
วิธีการและขั้นตอนตามกฎหมายว่าจะต้องใช้คาถามอย่างไร หรือดาเนินการอย่างไร รวมไปถึงการ
แจ้ ง สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ อย่ า งเดี ย วกั บ ผู้ ต้ อ งหา เพราะบุ ค คลเหล่ า นี้ ก ฎหมายไม่ ได้ มุ่ ง จะเอาผิ ด แต่ มี
จุดประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาข้อมู ลที่เป็นประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้เท่านั้น ทาให้กฎหมายกาหนด
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วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ รวมไปถึงการรับรองสิทธิต่าง ๆ แตกต่างกับผู้ต้องหาที่ถูกรัฐควบคุม
ตัวไว้เพื่อดาเนินคดี
ในส่วนของผู้เสียหายจากการกระทาความผิด กฎหมายให้สิทธิในการแจ้ ง
ความร้องทุกข์กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทาความผิด และมีสิทธิ
ในการฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือจะขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ อันเป็นการใช้สิทธิในการ
เรียกหาความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และการเยียวยาจากกระบวนการยุติธรรม ส่วนพยานในชั้น
สอบสวนกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างหนึ่ งอย่างใดของพยานทั้งก่อน ขณะ และหลังมาเป็นพยาน เนื่องด้วยพยานบุคคล
มักจะได้รับรู้หรือเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทาความผิด ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายรัฐในการนาตัว
ผู้ ก ระท าความผิ ดมาลงโทษเป็ น อย่างมาก จึงถือ ได้ว่ าพยานบุ ค คลเป็ น ฝ่ ายเดี ยวกั น กั บ รัฐ การ
คุ้มครองจึงให้น้าหนักไปกับการคุ้มครองภัยที่เกิดจากข้างนอกมากกว่าภัยที่เกิดจากภายใน เพราะการ
ให้ถ้อยคาที่เป็นประโยชน์ของพยานจะส่งผลเสียและเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ต้องหาเป็นอย่างมาก จึ งต้องมี
การคุ้มครองไม่ให้พยานถูกอานาจภายนอกหรืออิทธิพลของผู้กระทาความผิดเข้ามาครอบงา24
การด าเนิ น การและการปฏิ บั ติ ต่ อ พยานและผู้ เสี ย หายข้ างต้ น มี ค วาม
แตกต่างจากขั้นตอนการดาเนินการและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่กฎหมายมุ่งจะเอาผิดและนาตัวบุคคล
นั้นมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง จึงเป็นเหตุจาเป็นที่กฎหมายจะต้องกาหนดขั้นตอนไว้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างมาตรการในการพิสูจน์ความผิดที่ได้ประสิทธิภาพปราศจากข้อสงสัยที่
จะต้ อ งมั่ น ใจได้ อ ย่ างแน่ ชั ด ที่ สุ ด ว่าเขาผู้ นั้ น ได้ก ระท าความผิ ด จริงอัน จะสร้างความเป็ น ธรรมแก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ก็ยังต้องมอบความเป็นธรรมให้แก่ฝ่ายผู้ต้องหา
เช่นเดียวกันที่จะต้องดาเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยที่
ผู้ต้องหาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและเข้าใจสิทธิต่าง ๆ ที่ตนมีตามกฎหมาย
และจะต้องไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ หรือทาร้ายร่างกาย เพื่อให้การรับสารภาพหรือให้การที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงทาให้การสอบปากคาผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนต้องมีการคานึงถึง
สิทธิต่าง ๆ ที่กฎหมายรับรองไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากการถามปากคาพยาน หรือผู้เสียหาย
อย่างสิ้นเชิง ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตราดังต่อไปนี้
24 มารุต บุนนาค, สิทธิพื้นฐานในคดีอาญา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 121-127.
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มาตรา 134 บัญญั ติว่า “เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่ งตัวมา หรือเข้าหา
พนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อ ตัว
ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทาที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้
กระทาผิดตามข้อหานั้น
ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
พนั ก งานสอบสวนต้ อ งให้ โ อกาสผู้ ต้ อ งหาที่ จ ะแก้ ข้ อ หาและที่ จ ะแสดง
ข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้
เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการ
ออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา 71 พนักงาน
สอบสวนมีอานาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิด
หรือใกล้จะปิดทาการ ให้พนังานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรที่ศาลเปิ ดทาการกรณีเช่น
ว่านี้ให้นามาตรา 87 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจับผู้ต้องหานั้นได้โดยถือว่าเป็น
กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอานาจปล่ อยชั่วคราวหรือควบคุมตัว
ผู้ต้องหานั้นไว้”
มาตรา 134/1 บัญญัติว่า “ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่
ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงาน
สอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้
ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนถาม
ผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้
ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกา หนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
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เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรค
สามแล้ว ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้
พนักงานสอบสวนทราบหรือแจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนทา
การสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้องบัน ทึกเหตุนั้นไว้ใน
สานวนการสอบสวนด้วย”
มาตรา 134/2 บัญญัติว่า “ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี”
มาตรา 134/3 บั ญ ญั ติ ว่ า “ผู้ ต้ อ งหามี สิ ท ธิ ให้ ท นายความหรื อ ผู้ ซึ่ ง ตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้”
มาตรา 134/4 บั ญ ญั ติ ว่า “ในการถามค าให้ ก ารผู้ ต้ อ งหา ให้ พ นั ก งาน
สอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(1) ผู้ ต้ อ งหามี สิ ท ธิที่ จะให้ ก ารหรือ ไม่ ก็ ได้ ถ้ าผู้ ต้ อ งหาให้ ก าร ถ้ อ ยคาที่
ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคา
ตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจ
ให้การเลยก็ให้บันทึกไว้
ถ้อยคาใด ๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตาม
วรรคหนึ่งหรือก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟังเป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้”
มาตรา 135 บัญญัติว่า “ในการถามคาให้การผู้ ต้องหา ห้ามมิให้พนักงาน
สอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ
หรือกระทาโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น”
จากบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการสอบสวนผู้ต้อ งหาในชั้น
สอบสวน กฎหมายจะใช้ถ้อยคาว่า “ถามคาให้การ”, “ทาการสอบสวน” หรือ “สอบปากคา” และ
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โดยเนื้อความของกฎหมายได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนเอาไว้อย่างเคร่งครัด เช่น ก่อนเริ่ม
การสอบสวนจะต้องมีการแจ้ งสิ ทธิตามกฎหมายให้ แก่ผู้ ต้องหาทราบ, ผู้ ต้องหามีสิ ทธิที่จะให้ การ
อย่ างไรก็ได้ และมีสิท ธิให้ ทนายความหรือผู้ ซึ่งตนไว้ว างใจเข้าร่วมการสอบปากคาตนได้ ซึ่งหาก
พนักงานสอบสวนไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เคร่งครัดดังกล่าวนี้จะทาให้ถ้อยคาที่ผู้ต้องหาได้ให้ไว้ไม่
สามารถรับ ฟังเป็ น พยานหลักฐานพิ สูจน์ความผิดของผู้ นั้นได้ และสิทธิที่สาคัญ อีกอย่างหนึ่งของ
ผู้ต้องหา คือ ในการถามคาให้การหรือการสอบสวนผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนจะจัดให้ทาการใด ๆ
ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการใด
ๆ เพื่อให้ ผู้ ต้องหารับ สารภาพ หรือจูงใจให้ ผู้ ต้องหาให้ การเป็ นปฏิปั กษ์ต่อตนเองโดยไม่ช อบด้ว ย
กฎหมายไม่ได้
เมื่อพิเคราะห์ ห ลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ปรากฏในชั้นสอบสวนคดีอาญา
การสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ ต้องหาจะพบว่ามีความเข้มข้น และมีระเบียบขั้นตอนที่กฎหมาย
บัญ ญัติรับ รองเอาไว้ให้ต้องปฏิบั ติตามอย่างเคร่งครัดเป็นจานวนมาก เนื่องด้วยการสอบสวนหรือ
สอบปากคาผู้ต้องหามีจุดประสงค์ที่มุ่งดาเนิน คดีกับตัวผู้ ต้องหา จึงต้องมีการกาหนดขั้นตอนทาง
กฎหมายให้ รั ดกุม และเป็ น ธรรมกับ ผู้ ต้ องหามากที่ สุ ด และนอกจากระเบี ยบขั้น ตอนที่ กาหนดให้
พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว การสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหายังมุ่งเน้นใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาเป็นสาคัญอีกด้วย ทาให้มีการกาหนดว่าก่อนจะเริ่มการสอบสวนจะต้อง
มีการแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาให้ครบถ้วนเสียก่อน 25 โดยมีความแตกต่างจากการถามปากคาพยาน หรือ
ผู้เสียหายในชั้นสอบสวน ที่ไม่มีการกาหนดขั้นตอนตามกฎหมายที่เคร่งครัด และมีการรับรองสิทธิใน
ชั้นสอบสวนตามกฎหมายแตกต่างกัน ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าสิทธิของผู้ต้องหาอยู่มาก
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในชั้นสอบสวนจึงจาเป็นที่จะต้องคานึงถึง
ขั้นตอนปฏิบัติและการรับรองสิทธิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประกอบกับปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สาคัญ และเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ การร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจในชั้นสอบสวน เช่น การ
บั งคั บ ขู่ เข็ ญ หรื อ ท าร้ ายร่ า งกายทรมานผู้ ต้ อ งหาให้ รั บ สารภาพ รวมไปถึ งการไม่ แ จ้ งสิ ท ธิ ต าม
25
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กฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบ ดังรายละเอียดที่ได้อธิบายไปในหัวข้อปัญหาการสอบสวนของประเทศ
ไทย จึงเป็นเหตุที่นานาประเทศได้นาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาไว้
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะนามาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนในการตรวจสอบและพิสูจน์ว่าการ
สอบสวนได้ดาเนินไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด และมีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
หรือไม่ ซึ่งไม่นาไปใช้กับพยาน และผู้เสียหาย เนื่องจากมีแนวคิดในการกาหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
รวมถึงการรับรองสิทธิที่แตกต่างกับผู้ต้องหาตามที่ได้อธิบายไปข้างต้นของบทนี้
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในชั้นสอบสวนคดีอาญา จึงควร
นาไปใช้ในกรณี ส อบสวน หรือสอบปากคาผู้ ต้องหาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างมาตรการในการ
ตรวจสอบและพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องหาที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการ
และขั้นตอน รวมไปถึงการรับรองสิทธิต่าง ๆ ไว้แล้ว อันเป็นการแก้ปัญหาการสอบสวนผู้ต้องหาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ลดน้อยลงไป และเสริมสร้างให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในชั้นสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้มุ่งคุ้มครองการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ตารวจต่อพยาน หรือผู้เสียหายในการถามปากคาในชั้นสอบสวนมากเท่ากรณีผู้ต้องหา จึงไม่ได้กาหนด
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการ รวมไปถึงการรับรองสิทธิของพยาน และผู้เสียหายในชั้นสอบสวนคดีอาญา
ไว้เคร่ งครัดอย่ างกรณี ผู้ ต้องหา แต่ในบางครั้งก็ยังพบปัญ หาเกี่ยวกับ การถามปากคาพยาน หรือ
ผู้เสียหายในชั้นสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เห็นอยู่บ้าง แม้ว่าพยาน และผู้เสียหาย จะถือได้ว่า
อยู่ฝ่ ายเดีย วกัน กับภาครัฐที่ล้วนแต่ให้ ความร่วมมือในการคืนความยุติธรรมสู่ สังคมด้วยการนาตัว
ผู้กระทาความผิดมาลงโทษ แต่ในบางกรณีก็จะพบว่าพยาน หรือผู้เสียหายได้ถูกเจ้า หน้าที่ตารวจ
บังคับ ขู่เข็ญ หรือข่มขู่ว่าจะทาอันตราย ขัดขวางไม่ให้พยาน หรือผู้เสียหายให้ถ้อยคาที่เป็นประโยชน์
แก่ ก ารด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ต้ อ งหา เนื่ อ งด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลของผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ ค รอบงาปกคลุ ม มาถึ ง
กระบวนการในชั้นสอบสวน และในทางกลับกันก็อาจจะมีกรณี ที่พยาน หรือผู้ เสียหาย จงใจที่จะ
ปั่ น ป่ ว นกระบวนการสอบสวนเสี ย เอง โดยกลั บ ถ้ อ ยค าที่ ให้ ไว้ ในชั้ น สอบสวน หรือ กล่ าวอ้ างว่ า
เจ้าหน้าที่ตารวจทาการบังคับ ขู่เข็ญ หรือทาร้ายร่างกายตนในชั้นสอบสวน
ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการถามปากคาพยาน หรือ
ผู้เสียหาย แม้จะมีไม่มากเท่ากับกรณีผู้ต้องหา แต่ก็สมควรที่จะกาหนดให้มีมาตรการครอบคลุมใน
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ปัญ หาดังกล่าวด้วย โดยเปิดช่องให้นาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสี ยงเข้ามาบังคับใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ผู้เขียนจึงเห็น ว่าควรบัญญัติกฎหมายให้นาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในลักษณะที่เป็นบทบังคับอย่างเคร่งครัด และบัญญัติให้นาเทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการถามปากคาพยาน หรือผู้เสียหายด้วย เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชั้นสอบสวนดังกล่าวให้หมดสิ้นไป และเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีสามารถอานวยประโยชน์ได้อย่าง
รอบด้าน และสร้างประสิทธิภาพต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้มากที่สุด
4.2.2 รูปแบบในการกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีรูปแบบและลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากการที่รัฐออกกฎหมายมาบังคับใช้ในแต่ละครั้งย่อมต้องคานึง ถึงสถานการณ์ หรือ
สภาพการณ์ ของสั งคมว่ามีผ ลกระทบต่ อรัฐ หรือ มีค วามสั มพั น ธ์ที่ เกิด ขึ้น กับ รัฐ ในรูป แบบใดบ้ าง
เพื่อที่จะสามารถกาหนดสภาพบังคับของกฎหมายที่จะบัญญั ติขึ้นว่าจะมีขอบเขตครอบคลุมไปถึง
บุคคลใด และเรื่องใดบ้าง การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญามีความเกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดผลกระทบแก่บุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็น
อย่างมาก การนามาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับเป็นกฎหมาย จึงควรที่จะต้องทาการศึกษาเพื่อหา
รูปแบบ หรือประเภทของกฎหมายที่มีความเหมาะสมกับการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในบัง คับใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รูป แบบและประเภทของการบัญ ญั ติกฎหมายที่สาคัญ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3
รูปแบบหลัก คือ 1. พระราชบัญญัติ 2. ประมวลกฎหมาย 3. กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ ซึ่งมี
โครงสร้างการบัญญัติกฎหมายที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี 26 โดยในแต่ละรูปแบบจะมี
เงื่อนไขกาหนดที่ไม่เหมือนกัน ประกอบกับมีวิธีการ ขั้นตอน และลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
ออกไปจนเป็นผลทาให้ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพของการนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมา
ใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการวิเคราะห์ห าแนวทางที่ดีที่สุด

26 สมยศ

93.

เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 21 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 77-

126
โดยสามารถสังเกตได้จากข้อดีข้อเสียของรูปแบบการบัญญัติกฎหมายประเภทต่างๆ ดังที่จะกล่าว
ต่อไปนี้27
1. การบั ญ ญัติกฎหมายให้ อยู่ในรูปแบบของพระราชบัญญั ติมีข้อดีตรงที่สามารถ
กาหนดเนื้อหาของกฎหมาย นิยามของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงขอบเขตของกฎหมายได้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม สามารถกาหนดรายละเอียดเนื้อหา และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวได้
อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน หรือวิธีการดาเนินการ, ประเภทของคดีที่ต้องมีการดาเนินการ
บันทึกภาพและเสียง รวมไปถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ก็สามารถบัญญัติให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันได้ แต่
อย่างไรก็ตามการบัญญัติในรูปแบบของพระราชบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมาย หรือการแก้ไข
กฎหมาย ต้องผ่านกระบวนการร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กาหนดให้สภา
นิติบัญญัติเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมรัฐสภาเพื่อทาการพิจารณากฎหมายดังกล่ าว ซึ่งระยะเวลา
ที่ ใช้ส าหรั บ กระบวนการนี้ จ ะใช้เวลาที่ น านพอสมควร ต้ องผ่ านการให้ ค วามเห็ น ชอบของบุ ค คล
ตามลาดับ จึงอาจทาให้การออกกฎหมาย รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใช้เวลาที่นานเกินไป
2. ในส่วนของการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบของประมวลกฎหมาย กระบวนการ
ทางนิติบัญญัติจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับพระราชบัญญัติ กล่าวคือ การประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายต้องจัดทาเป็นพระราชบัญญัติ ดาเนินการตามขั้นตอนการ
ออกพระราชบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายทุ ก ประการดั งที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ซึ่ ง กรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการก็ต้องใช้เวลานานเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าการกาหนดให้มาตรการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาปรากฏอยู่ในรูปแบบของประมวลกฎหมายจะมีข้อแตกต่างตรงที่ทาให้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนั้ นๆ อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยจัดลาดับให้เป็นระบบระเบียบ เช่น
เรื่องการบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญา ดังนั้นหากนามาตรการดังกล่าวไปบัญญัติเป็นขั้นตอนหนึ่งของกฎหมาย ก็
ต้องนาไปบัญญัติรวมเข้าด้วยกันกับเรื่องการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งการบัญญัติกฎหมายด้วยวิธีการนี้
จะก่อให้เกิดผลดีที่ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาและทาความเข้าใจมาตรการดังกล่าวได้โดยง่าย ทา

27 Thomas

P. Sullivan, "Electronic Recording of Custodial Interrogations: Everybody Wins,"
The Journal of Criminal Law & Criminology: 1131-1133.
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ให้เห็นภาพรวมของเรื่องดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ อันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายใน
เรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่าการนาไปบัญญัติเป็นกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ
3. รูปแบบการบัญญัติอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบข้อบังคับภายในของ
แต่ละหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายลาดับรองที่ออกโดยอาศัยอานาจที่ได้รับมา
จากกฎหมายแม่บท มีจุดเด่นอยู่ที่ความยืดหยุ่นในกระบวนการวางกฎเกณฑ์ต่างๆ กล่าวคือ ขั้นตอน
การออกกฎหมายไม่มีระเบียบขั้นตอนยุ่งยากเหมือนอย่างกฎหมายแม่บท เช่น พระราชบัญญัติ อีกทั้ง
ใช้ร ะยะเวลาไม่ ม ากก็ ส ามารถประกาศใช้ ได้ แ ล้ ว โดยเรื่อ งการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งผู้ ต้อ งหาใน
คดีอาญา ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการดังกล่าว คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ การออกกฎหมายรับรอง
มาตรการดังกล่าวจึงต้องดาเนินการโดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบของกฎหมายประเภทที่
เกี่ ย วข้ อ งจะมี ห ลายรู ป แบบ เช่น ระเบี ย บ, ค าสั่ ง, ประกาศ และหนั งสื อ เวีย น ด้ว ยการบั ญ ญั ติ
กฎหมายรองรับ มาตรการบั น ทึกภาพและเสี ยงในประเภทนี้จะมีความรวดเร็ว และสามารถแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที อันทาให้การบังคับใช้
กฎหมายนั้ น ตอบสนองความต้ อ งการ และความจาเป็ น ได้อ ย่ างดี แต่ท ว่าในการบั ญ ญั ติ ให้ ก าร
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาต้องมีการบันทึกภาพและเสียงโดยวิธีนี้อาจจะไม่มีความเข้มข้น และ
เด็ดขาดเพียงพอ เพราะรูปแบบของกฎหมายตามวิธีนี้เป็นการประกาศให้มีผลบังคับเฉพาะแผนก
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การจะให้มาตรการดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับหน่วยงานตารวจทั่ว
ประเทศอาจจะต้องใช้เวลามาก เพราะแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องความพร้อมใน
การด าเนิ น การ รวมถึงการเข้ าถึงเทคโนโลยี ต่ างๆ อาจจะไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพี ย งพอ กว่าจะรั บ
มาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้กับหน่วยงานของตนก็ต้องใช้เวลาอีกมาก อีกทั้งผลของการไม่ปฏิบัติ
ตามก็เป็นเพียงการลงโทษภายในหน่วยงานของตน เช่น การลงโทษทางวินัย ไม่ได้มีผลที่รุนแรงหรือ
เด็ดขาดดังเช่นกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาบัญญัติเป็นกฎหมาย
ในรูปแบบนี้จึงอาจไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร
นอกจากนี้ ในต่างประเทศได้มีการรับรองให้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีสภาพบังคับตามกฎหมายโดยคาพิพากษาของศาล ทั้งนี้ เพราะว่าคา
พิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดของกฎหมายในกลุ่มประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า Anglo-American Law ซึ่งกฎหมายไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของ

128
กฎหมายลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว กฎหมายที่มีสภาพบังคับใช้กับคนในสังคมสามารถเกิดขึ้น
ได้โดยคาพิพ ากษาของศาล แต่ในกลุ่มประเทศระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) จะยึดถือคา
พิพากษาของศาลเป็นเพียงการใช้ กฎหมายที่มีอยู่มาปรับใช้กับคดีที่เกิดขึ้นเฉพาะคดี ในระบบนี้คา
พิพากษาจึงไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมาย28 จากการศึกษาบทกฎหมายของต่างประเทศในบทก่อนหน้านี้
จึ งจะเห็ น ได้ ว่าในประเทศสหรั ฐ อเมริกา และประเทศออสเตรเลี ย ซึ่งเป็ น ประเทศในกลุ่ มระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์จะมีคาพิพากษาของศาลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพ
และเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาเป็ น กฎหมายที่ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งพึ งปฏิ บั ติ ต าม
อย่างไรก็ตามแม้คาพิพากษาจะเป็นบ่อเกิดของกฎหมายในประเทศกลุ่มระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
แต่ในเรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
ผู้พิพากษาบางท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าวิธีการที่จะนามาตรการบันทึกภาพและเสียงในชั้นสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาดังกล่าวมาใช้เป็นกฎหมาย ควรบัญญัติให้อยู่ในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณ์
อักษรจะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด29
ส่วนในประเทศกลุ่มระบบกฎหมายซีวิลลอว์ เช่น ประเทศอิตาลี และประเทศไทย
ไม่ถือว่าคาพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย ที่จะนามาใช้บังคับเป็นบรรทัดฐานของสังคม
อย่างกฎหมายได้ หน้าที่ของผู้พิพากษา คือ การพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมายและความ
ยุติธรรม กล่าวได้ว่า ผู้พิพากษามีหน้าที่ใช้กฎหมาย ไม่ได้มีหน้าที่บัญญัติกฎหมาย ไม่สามารถสร้าง
กฎเกณฑ์โดยเอาเจตจานงของตนไปแทนที่เจตจานงของผู้ตรากฎหมาย ถึงแม้ว่าในการตัดสินคดีของ
ผู้ พิ พ ากษาในบางครั้ งอาจเกิ ด หลั ก กฎหมายที่ ใช้ กั น ต่ อ ๆ มาเป็ น บรรทั ด ฐานได้ แต่ ก็เป็ น เพี ย ง
กฎหมายของผู้พิพากษา หรือกฎหมายที่ผู้พิพากษานิยมใช้ในการตัดสินคดี คาพิพากษาของศาลจึงไม่
ถือเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย30 การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาของประเทศไทย จึงไม่สามารถนามาใช้โดยบัญญัติเป็นกฎหมาย โดยให้อยู่ในรูปแบบของคา
พิพากษาของศาลได้
28 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, หน้า 98-99.
29 People v. Everette, 543 N.E.2d 1040, 1047 (Ill. App. Ct. 1989); State v. Gorton, 548

A.2d 419, 422 (Vt. 1988).
30 วรเจตน์ ภาคีรัต น์ , กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: สานั กพิม พ์นิ ติราษฎร์ , 2554),
หน้า 38-39.
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ดังนั้น จากการวิเคราะห์รูปแบบการบัญญัติของกฎหมายในประเภทต่าง ๆ ข้างต้น
จะเห็ น ได้ว่าการบั ญ ญั ติ กฎหมายจะต้องเลื อกใช้ป ระเภทของการบัญ ญั ติกฎหมายที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาของกฎหมาย โดยจะต้องบัญญัติให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับต้องมีความสอดคล้องกับระบบกฎหมาย
ของแต่ ล ะประเทศที่ มี แ นวคิ ด การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป เมื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มาตรการบันทึกภาพและเสียงมุ่งคุ้มครองการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญา การนา
มาตรการดังกล่าวไปบัญญัติเป็นกฎหมายจึงต้องบัญญัติให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกฎหมาย
เกี่ยวกับการสอบสวนทั่วไป โดยบัญญัติให้อยู่ในหมวดหมู่เรื่องเดียวกันกับการสอบสวนคดีอาญา
4.2.3 ขั้นตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีบัน ทึกภาพและเสียงมาใช้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของต่างประเทศ จะพบว่ากฎหมายแต่ละฉบับได้มีการกาหนดขั้นตอน
และวิธีการบั น ทึก ภาพและเสี ย งการสอบสวนเอาไว้ว่าจะต้ องด าเนิน การอย่างไร การเริ่ม ต้น การ
บันทึกภาพและเสียงต้องเริ่มเมื่อใด และเสร็จสิ้นลงเมื่อใด อีกทั้งจะต้องครอบคลุมในประเด็นทาง
กฎหมายประเด็ น ใดบ้ า ง โดยในแต่ ล ะประเทศต่ า งก็ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วที่ มี ค วาม
คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันออกไปในบางประเด็น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เป็นเนื้อหาใจความสาคัญของ
ขั้นตอนการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ขอบเขต
การบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวน และความแตกต่ า งระหว่ า งการบั น ทึ ก ภาพ และการ
บันทึกเสียงการสอบสวน ดังมีรายละเอียดที่จะต้องวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
4.2.3.1 ขอบเขตการบันทึกภาพและเสียง
หากลองมองย้อนกลับไปถึงปัญหาของการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน จะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตารวจใช้กาลังบังคับ ขู่ เข็ญ ผู้ต้องหาในรับสารภาพ หรือใน
บางกรณีผู้ต้องหาก็กล่าวหาลอย ๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็น
การประวิงคดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถทาการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยได้ว่าแท้จริงแล้วความ
จริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพราะขาดพยานหลั กฐานในการสนับสนุนการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าว ไม่
อาจทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนได้ว่าดาเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร จึง
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ได้เกิดแนวคิดในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถทาให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการสอบสวน
เห็ น พฤติ ก รรม การกระท าของบุ ค คลและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด เป็ น ผลท าให้ ก ารพิ สู จ น์
ความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนเป็นไปโดยง่าย และมีความชัดเจนเห็นประจักษ์ถึงข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเป็นมาตรการที่ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาการสอบสวนสามารถพิสูจน์ได้อย่าง
ชัดแจ้งว่าตนได้ทาการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย และคาให้การของผู้ต้องหานั้นได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายอีกด้วย31
ประเด็ น ส าคั ญ คื อ การน ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ในการ
แก้ปั ญ หาการสอบสวนที่ไม่ช อบด้ว ยกฎหมายให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพและสอดคล้ องกับ แนวคิดของ
มาตรการดังกล่าวมากที่สุด จะต้องกาหนดขอบเขตของการบังคับใช้ให้มีความชัดเจนและครอบคลุม
ถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด อันจะทาให้บันทึกการสอบสวนมีคุณค่าสามารถใช้
แก้ปัญหาการสอบสวนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
การก าหนดขอบเขตการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งนี้ ใน
ต่างประเทศได้มีการถกเถียงกันว่าควรจะดาเนินการบันทึกภาพและเสี ยงการสอบสวนทุกขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการสอบสวน หรือจะบันทึกเฉพาะในส่วนคารับสารภาพเท่านั้น จากการศึกษา
กฎหมายของต่ างประเทศในบทที่ 3 ก็ จะพบว่าแต่ล ะประเทศได้ ก าหนดขอบเขตการบั งคั บ ใช้ ที่
แตกต่างกันออกไป แต่ประเทศส่วนใหญ่จะกาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ไม่ระบุเป็นการเฉพาะให้บันทึกเพียงแต่คารับสารภาพของผู้ต้องหา
ดังที่ปรากฏในมลรัฐอิลลินอยส์ และมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา,
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิตาลีได้กาหนดไว้ว่าการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน ไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะให้บันทึกเพียงแต่คารับ
สารภาพของผู้ต้องหา เว้น แต่ รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย ที่บัญ ญั ติไว้เฉพาะว่า

31

International Association of Chiefs of Police, Training Key: Video and Audio
Recording of Interrogations and Confessions [Online] 2006.
Available from:
https://www.theiacp.org/sites/default/files/2018-08/ElectronicRecordingPolicy.pdf
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เจ้าหน้าที่จาเป็นที่จะต้องทาการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา เฉพาะในส่วน
ของคารับสารภาพของผู้ต้องหาเท่านั้น
เหตุผลที่ประเทศส่วนใหญ่เลือกกาหนดขอบเขตให้มีการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ทั้งหมดกระบวนการสอบสวน โดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงให้
บั น ทึ ก เพี ย งแต่ ค ารับ สารภาพของผู้ ต้ องหานั้ น เพราะแนวคิด และหลั ก การของการน ามาตรการ
บันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้ องหาในคดีอาญาต้องการที่จะคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการสอบสวนทั้งหมด โดยบันทึกการกระทาที่เกิดขึ้นในการสอบสวนผู้ต้องหาไว้ตลอด ว่าเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการอย่างไร ปฏิบัติกับผู้ต้องหาอย่างไร รวมไปถึงผู้ต้องหามีปฏิกิริยาอย่างไร ถูกบังคับ ขู่เข็ญ
หรือประทุษร้ายหรือไม่ จึงจาเป็ นที่จะต้องบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน การ
บันทึกเพียงแต่เฉพาะคารับสารภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ถึงแม้จะปรากฏในบันทึกภาพและเสียง
ว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
หน้านั้นมีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะผู้ต้องหาอาจถูกบังคับ ขู่เข็ญให้สารภาพต่อหน้ากล้อง
อีกทั้งสิทธิต่าง ๆ ในชั้นการสอบสวนที่กฎหมายกาหนดให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ต้องปฏิบัติ รวมไปถึงสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน การบันทึกเพียงแต่
เฉพาะคารับสารภาพของผู้ต้องหา ย่อมทาให้เกิดประเด็นในทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้
ได้ เช่น ในเรื่องการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาก่อนการสอบสวน ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการวางหลั ก
เกี่ยวกับการแจ้งสิทธิตามรัฐธรรมนูญไว้เสมอ โดยทุกครั้งก่อนเริ่มการสอบสวนผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่
ตารวจจะต้องแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ต้องหาให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญก่อนว่ามีสิทธิจะให้การหรือไม่ก็
ได้ คาให้การของผู้ต้องหาสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของตัวผู้ต้องหาเองในชั้น
ศาลได้ และผู้ต้องหามีสิทธิที่จะมีทนายความ และให้ทนายความเข้าร่ วมการสอบสวนได้ หากการ
สอบสวนใดไม่มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวจะทาให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนนั้นไม่สามารถใช้
พิสู จ น์ ค วามผิ ดในชั้ น ศาลได้ต ามที่ป รากฏในคดี Miranda32 ที่ เป็ น คดีป ระวัติ ศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่วางหลักให้เจ้าหน้าที่ตารวจแจ้งสิทธิเหล่านี้ก่อนเริ่มการสอบสวนทุกครั้ง ซึ่งในประเทศ
ไทยก็ ได้ ก าหนดให้ พ นั ก งานสอบสวนแจ้ งสิ ท ธิในท านองเดี ย วกัน นี้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งหาก่ อ นที่ จ ะเริ่ม การ

32 Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1996)
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สอบสวน หากไม่ปฏิบัติตามจะทาให้ถ้อยคาที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ
ดังกล่าวไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นได้เช่นเดียวกัน33
ด้วยความสาคัญของการแจ้งสิทธิของผู้ต้องหานี้ ทนายจาเลยจึงมักนามาใช้
เป็นข้อต่อสู้เพื่อตัดพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจาเลย ศาลจึงต้องพิสูจน์ให้
ได้ว่ามีการแจ้งสิทธิเหล่านี้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ ซึ่งจากเดิม ศาลสามารถพิจารณาจากการเบิกความ
ของตัวผู้ต้องหาในชั้นศาล ประกอบกับเอกสารและพยานหลักฐาน พยานบุคคลต่าง ๆ แต่อย่างไรก็
ตาม ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้ชัดเจนได้ว่าแท้จริงแล้วความจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร จนกระทั่งมีการ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนขึ้ น มาก็ ท าให้ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ห มดไป ไม่
จาเป็นต้องรื้อฟื้นความจาของบุคคล และพยานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนนั้นอีก เพราะสามารถเปิด
เทปบั น ทึกภาพและเสีย งการสอบสวนดูได้เลยว่ามีเหตุการณ์ ใดเกิดขึ้นบ้าง ได้มีการแจ้งสิ ทธิตาม
กฎหมายครบถ้วนหรือไม่ หรือมีการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร ทาให้สามารถพิสูจน์
ข้อกล่าวอ้างที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการสอบสวนได้อย่างชัดเจนประจักษ์ชัด34
การศึก ษาวิจัย ของต่างประเทศได้มี ก ารรวบรวมข้ อมู ล และวิเคราะห์ ถึ ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการกาหนดขอบเขตการบั นทึกภาพและเสียง
เอาไว้ โดยได้ข้อสรุปว่า การดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาควร
จะต้องบันทึกตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสอบสวน จึงจะมีประสิทธิภาพและสอดรับ

33 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 134/4 บัญญัติว่า “ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ให้

พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(1) ผู้ ต้อ งหามีสิ ท ธิที่ จ ะให้ ก ารหรือไม่ก็ ได้ ถ้าผู้ ต้ องหาให้ ก าร ถ้อ ยค าที่ ผู้ต้ อ งหาให้ การนั้ น อาจใช้ เป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้
ถ้ อ ยค าใด ๆ ที่ ผู้ ต้ อ งหาให้ ไว้ต่ อ พนั ก งานสอบสวนก่ อ นมี ก ารแจ้ งสิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด
ของผู้นั้นไม่ได้”
34 David M. Buckley and Brian C. Jayne, Electronic Recording of Interrogations, pp. 44-45.
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กับวัตถุประสงค์ของแนวคิดดังกล่าวอย่างดีที่สุด และได้เสนอแนะให้วางหลักเกณฑ์การดาเนินการ
เพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย35
1. การบันทึกควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ต้องหาเดินเข้าห้องสอบสวน โดยทาการ
บันทึกให้เห็นภาพทั้งตัวผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาหน้าที่สอบสวน รวมทั้งต้องบันทึกให้เห็น
ภาพตอนเดินออกจากห้องสอบสวนด้วย
2. ในขณะเริ่มต้ นการบัน ทึ กภาพและเสี ยง เจ้าหน้ าที่ ตารวจผู้ ท าหน้ าที่
สอบสวนควรทาการพูดด้วยวาจา ยืนยันตัวตนของบุคคลในห้องสอบสวนให้ครบถ้วน ระบุตัวว่าตน
เป็นใคร มีตาแหน่งหน้าที่อะไร ผู้ต้องหาเป็นใคร รวมไปถึงดาเนินการสอบสวนที่ไหน วันที่ และเวลา
ใด
3. ก่อนจะเริ่มเข้า สู่กระบวนการสอบสวนผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทา
การสอบสวนควรแจ้งแก่ผู้ต้องหาด้วยว่าจะเริ่มการสอบสวนแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ต้องหาได้
เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นต่อไป
4. ก่อนจะเริ่มการสอบสวนผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาการสอบสวนควร
จะต้องแจ้งสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะเริ่มการสอบสวน
5. การหยุดหรือพักการบันทึกภาพและเสียง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทา แต่ในกรณี
ที่จาเป็นก็สามารถทาได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจาเป็นจริง ๆ และต้องมีเหตุผลรับรองสนับสนุนที่
เหมาะสมด้วย
6. เมื่ อ การสอบสวนผู้ ต้ อ งหาเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ แ จ้ ง แก่ ผู้ ต้ อ งหาว่ า การ
สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และทาการจดบันทึกเวลาการสอบสวนเอาไว้ว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าใด
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4.2.3.2 ความแตกต่างระหว่างการบันทึกภาพ และการบันทึกเสียง
การน ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ยงไปใช้ ในการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาใน
คดีอาญาของแต่ละประเทศยังมีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการ
กาหนดวิธีการบันทึกการสอบสวนที่ประเทศกลุ่มหนึ่งกาหนดให้บันทึกทั้งภาพและเสียง ส่วนประเทศ
อีกกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะกาหนดให้บันทึกเฉพาะเสียงเท่านั้น ด้วยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันนี้ จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องทาการศึกษาเพื่อหาแนวทางการดาเนินการที่ให้ผลดีและเหมาะสมที่สุดในการนา
มาตรการดังกล่าวมากับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศไทย
แรกเริ่ ม ของการบั งคั บ ใช้ ม าตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา แต่ละประเทศมีการกาหนดให้บันทึกการสอบสวน โดยให้บันทึกทั้งภาพและเสียง
และบางประเทศก็ให้ บั นทึกเฉพาะเสี ยงอย่างเดียว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการกาหนด
วิธีการบันทึกการสอบสวน คือ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการจัดการ เพราะการบันทึกทั้งภาพ
และเสียงจะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก เนื่องด้วยการบันทึกต้องใช้กล้องวิดีโอเพื่อสามารถเก็บ
บันทึกได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งในยุคแรกกล้องวิดีโอยังคงมีราคาที่สูง และยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้มี
การใช้อย่างแพร่หลาย ดังนั้นในบางประเทศจึงเลือกการบันทึกการสอบสวนผู้ต้องหา โดยให้บันทึก
เฉพาะแค่เสียงเพียงอย่างเดียว เพราะเห็นว่าการบันทึกทั้งภาพและเสียงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากเกิน
จาเป็น ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้มาหากเทียบกับงบประมาณการจัดการที่เสียไป 36 การจัดตั้งห้อง
สอบสวนจะต้องมีการติดตั้งอุป กรณ์ ต่ าง ๆ และต้องมีการจัดเจ้าหน้ าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ย วกับอุปกรณ์ การใช้งานดังกล่าวด้วย การบันทึกการสอบสวนแต่เสียงเพียงอย่างเดียว จึงเป็น
ทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมในยุคแรกเริ่ม เพราวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกสามารถหาใช้ได้ทั่วไป
และยังมีราคาไม่สูง เช่ น เครื่องอัดเสียง ที่มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รวมไปถึงขนาดพกพาที่สามารถ
จัดเก็บได้ง่าย และวิธีการใช้งานก็ไม่ยากอีกด้วย
แต่ในยุคปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าว
กระโดด วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง หรือการบันทึกวิดีโอ ได้มีการพัฒนา
36 The Justice Project, Electronic
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ทั้งในด้านคุณภาพ วัสดุ ความจุของหน่วยความจา ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้เป็นเวลานาน
และมีคุณภาพความคมชัดของภาพและเสียงที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงขนาดของวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาด
เล็กสามารถพกพาได้สะดวกสบาย และยังมีการนาไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่ นนอกจากกล้องถ่าย
วิดี โออี ก ด้ ว ย เช่ น โทรศั พ ท์ มื อถื อ ท าให้ ผู้ ค นสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีดั งกล่ าวได้อ ย่ างง่ายดาย
เทคโนโลยีการบันทึกภาพได้พัฒนาไปจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน ในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวจึงมีทางเลือกมากกว่าในสมัยก่อน อีกทั้งในเรื่องของราคาก็ มีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมมาก ใน
กรณีที่ต้องการจะบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็สามารถทาได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่อง
เดี ย ว ซึ่งมี ความแตกต่างจากสมั ย ก่ อนเป็ น อย่างมาก การใช้ม าตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการ
สอบสวนในสมัยก่อนจึงไม่ปรากฏตัวเลือกที่มากนัก
การกาหนดวิธีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ปัจจุบันจึงพบว่าประเทศส่วนใหญ่ได้มีการกาหนดให้บันทึกทั้งภาพและเสียงการสอบสวนเอาไว้ ดังที่
ปรากฏจากข้อมูลกฎหมายต่างประเทศในบทที่ 3 จะเห็นว่า มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, รัฐ
นอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิตาลี บัญญัติให้ต้องทาการบันทึกทั้งภาพ
และเสียงเท่านั้น ส่วนทางมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ก็บัญญัติให้บันทึกทั้งภาพและเสียงเช่นเดียวกัน แต่ได้กาหนดไว้ว่าหากมีเหตุจาเป็นจะทา
การบันทึกเพียงแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้
การเลือกวิธีการบันทึกทั้งภาพและเสียงการสอบสวนนี้ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นอย่างมาก การปรากฏทั้งภาพและเสียงจะทาให้สามารถเห็น
ได้ว่าการสอบสวนมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง พฤติกรรม อากัปกิริยา เสื้อผ้าการแต่งกาย ลักษณะทางกายภาพ
รวมถึงการลงลายมือชื่อรับทราบในเอกสารต่าง ๆ ทั้งในด้านของพนักงานสอบสวน และทางด้านของ
ผู้ต้องหาเอง ในกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงการสอบสวน เช่น ถูกขู่เข็ญ
บังคับ หรือซ้อมทรมานร่างกายผู้ต้องหา การที่มีการบันทึกไว้ทั้งภาพและเสียงสามารถพิจารณาได้
เลยว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวที่มูลหรือไม่ สภาพร่างกายของผู้ต้องหามีลักษณะร่องรองการประทุษร้าย
หรือไม่ อาการสภาพแห่งจิตของผู้ต้องหามีลักษณะอย่างไร การพูดจามีปัญหาหรือไม่ การแสดงออก
ทางกายมีลั กษณะอย่ างไร ซึ่งเป็ น ประโยชน์แก่การพิจารณาพิ สูจน์ข้อเท็ จจริงในเรื่องปัญ หาการ
สอบสวนผู้ต้องหาได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการลดการกล่าวอ้างประเด็นการต่อสู้ในชั้นศาลที่เป็นการ
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ประวิงคดีล งไปได้อย่ างมาก ในชั้น สอบสวนผู้ ต้องหาให้ การว่าอย่างไร หรือพนัก งานสอบสวนได้
ดาเนินการตามขั้นตอนอย่างไร ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้ง การจะเปลี่ยนแปลงหรือโต้แย้งใน
คาพูดหรือการกระทาของตนเองที่เกิดขึ้นในชั้นสอบสวนจึงเป็นไปได้ยาก37
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประเทศส่วนใหญ่จึงเลือกใช้วิธีการบันทึกการ
สอบสวนทั้งภาพและเสียง เพราะเป็นวิธีการที่ทาให้การสอบสวนมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ การดาเนินการบันทึกเฉพาะเสียงอย่างเดียว ไม่ปรากฏภาพผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวนเลย
จะทาให้เกิดความสงสัยในความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน รวมไปถึงความยินยอมสมัครใจ
ของผู้ ต้ อ งหาเป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง นี้ ในประเด็ น ดั ง กล่ า วก็ ได้ มี ง านวิ จั ย ชื่ อ Innocence Project
ท าการศึ ก ษาในเรื่ องดั งกล่ าวและได้ ผ ลสรุป ออกมาว่ าวิธีก ารที่ ดีที่ สุ ด ในการบั น ทึ กการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา คือ การบันทึกทั้งภาพและเสียง38 ซึ่งในปัจจุบันก็พบว่าประเทศที่ใช้วิธีการบันทึก
การสอบสวนเฉพาะเพียงแต่เสียงอย่างเดียว ได้มีการเปลี่ยนแปลงหันมาใช้วิธีการบันทึกวิดีโอ หรือ
บันทึกทั้งภาพและเสียงกันมากขึ้น เนื่องด้วยวิธีการดังกล่าวให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ39
ดั ง นั้ น ในการน ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ในการสอบสวน
ผู้ต้องหาคดีอาญา จึงควรกาหนดวิธีการบันทึกการสอบสวน โดยให้บันทึกทั้งภาพและเสียง เพราะ
วิธีการดังกล่าวจะทาให้เห็นภาพรวมของการสอบสวน ทั้งอากัปกิริยา พฤติกรรม สภาพร่างกายและ
จิตใจของผู้ต้องหา รวมไปถึงการปฏิบัติต่อผู้ ต้องหาของพนักงานสอบสวน ทาให้การพิจารณาประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปโดยสะดวก และสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
37

Antonia Merzon, Recording of Custodial Interrogations: A Report for Law
Enforcement
[Online] 2015.
Available from:
https://pceinc.org/wpcontent/uploads/2015/06/2015-Recording-of-Custodial-Interrogations-A-Report-for-LawEnforcement-CO-Best-Practices-Committee-for-Prosecutors.pdf
38 Innocence Project, Implementing Electronic Recording of Custodial Interviews [Online]
October, 2015. Available from: https://ipivs.com/learning-center/interviews/recording-custodialinterviews
39 The Special Committee on Recordation of Custodial Interrogations, Report of the
Supreme Court Special Committee on Recordation of Custodial Interrogations [Online] April
2005. Available from: http://www.judiciary.state.nj.us/notices/reports/cookreport.pdf

137
อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อคานึ งถึงค่าใช้จ่ายการดาเนินการระหว่างการบันทึกทั้งภาพและเสียง กับการ
บันทึกเฉพาะเสียงในปัจจุบันแล้ว การบันทึกทั้งภาพและเสียงย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า และ
คุ้มค่าแก่การลงทุนกว่าการเลือกบันทึกเฉพาะเสียง อีกทั้งยังตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการบันทึก
การสอบสวนได้ดีกว่าอีกด้วย
4.2.4 ผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
ผลของการฝ่ าฝื น หลั กเกณฑ์ การใช้เทคโนโลยีบันทึ กภาพและเสียงการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญา จะทาให้เกิดผลกระทบต่อพยานหลักฐานที่ได้มาในชั้นสอบสวน กล่าวคือ การ
สอบสวนผู้ต้องหาที่ไม่ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย จะ
ทาให้คาให้การของผู้ต้องหา หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้มาจากการสอบสวนผู้ต้องหานั้นไม่สามารถ
รับ ฟังเป็น พยานหลักฐานเพื่อดาเนิ นคดีผู้ต้องหานั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามในต่างประเทศก็ยังมีการ
กาหนดผลของการฝ่าฝืนในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่แตกต่างกันออกไป เนื่องด้วยโครงสร้างชอง
ระบบกฎหมายแต่ละประเทศมีแนวคิ ดและเหตุผลที่ต่างกัน ทาให้ การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ขั้นตอนทางกฎหมายจึงไม่เหมือนกัน ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศในบทที่ 3
ที่แต่ละประเทศได้กาหนดผลของการฝ่ าฝืนหลั กเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสี ยงการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ดังนี้40
มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดให้การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา
ที่ไม่มีการบั น ทึกภาพและเสีย งเอาไว้ จะถูกสั นนิษฐานว่าคาให้ การของผู้ ต้องหาไม่ส ามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจาเลยได้ เว้นแต่จะใช้เพื่อคัดค้านน้าหนักของพยานอีกฝ่าย
หรือในกรณีที่มีพฤติการณ์แสดงให้ศาลเห็นว่าคาให้การนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและมีความน่าเชื่อสูง
ศาลก็มีดุลพินิจในการรับฟังคาให้การของผู้ต้องหาได้
มลรัฐ นิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้กาหนดให้ ผ ลของการไม่ จัดให้ มีการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้โดยตรง เพียงแต่กาหนดไว้ว่าในกรณีที่ต้องมี
การบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน ในขั้นตอนการนาเสนอเป็นพยานหลักฐานต่อศาลจะต้องระบุว่า
ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนนั้นลงในแบบฟอร์มรายงานการสอบสวนคดีอาญา และ
40 รายละเอียดปรากฏในข้อที่ 3.4
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ทาหนังสือบอกกล่าวผู้ต้องหาว่าจะนาบันทึกการสอบสวนนั้นไปใช้เป็น พยานหลักฐาน ซึ่งหากมีการ
ฝ่าฝืนไม่ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ต้องหา อาจจะทาให้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ต้องหาไม่สามารถนามาใช้
เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาได้
รั ฐ เซาท์ อ อสเตรเลี ย ประเทศออสเตรเลี ย ก าหนดให้ ก ารสอบสวนผู้ ต้ อ งหาใน
คดี อ าญาที่ ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเอาไว้ ต ามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารตามกฎหมาย จะท าให้
พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนนั้น ไม่สามารถใช้พิสูจน์ความผิดของจาเลยในชั้นศาลได้ แต่มี
ข้อยกเว้นในการให้ดุลพินิจศาลในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ได้มีการบันทึกภาพและเสียง
นั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
รัฐนอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย กาหนดผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในทานองเดียวกันกับรัฐเซาท์
ออสเตรเลีย รวมไปถึงข้อยกเว้นที่ให้ดุลพินิจศาลในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ได้มีการ
บันทึกภาพและเสียงนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมด้วย เพียงแต่มีความแตกต่างกันตรงที่รัฐ นอร์
เทิร์น เทอร์ริทอรีกาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงเฉพาะคารับสารภาพของผู้ต้องหาเท่านั้น ดังนั้น
ผลของการฝ่ า ฝื น จึ ง บั ง คั บ ใช้ เฉพาะในส่ ว นของค ารั บ สารภาพของผู้ ต้ อ งหาที่ ไม่ ได้ จั ด ให้ มี ก าร
บันทึกภาพและเสียง ไม่รวมถึงถ้อยคาอื่นใดที่ผู้ต้องหาได้ให้ไว้ในระหว่างการสอบสวน
ประเทศอิตาลี ได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงผลของการ
ฝ่าฝืนไว้ในรูปแบบของประมวลกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ไม่ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ จะทาให้
พยานหลั ก ฐานที่ ได้ม ามี ลั ก ษณะเป็ น พยานหลั ก ฐานที่ ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย ไม่ ส ามารถใช้พิ สู จ น์
ความผิดของผู้ต้องหาได้
จากหลักเกณฑ์การกาหนดผลของการฝ่าฝืนของแต่ละประเทศข้างต้น จะพบว่าทุก
ประเทศจะกาหนดให้การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ไม่ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง จะมีผล
ทาให้ถ้อยคาใด ๆ ที่ผู้ต้องหาได้ให้ไว้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่ได้มาจากการสอบสวนนั้นไม่สามารถรับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ในบางประเทศจะมีการกาหนดรายละเอียดข้อยกเว้นเพิ่มเติมไว้ โดยให้
อานาจแก่ศาลที่จะใช้ดุลพินิจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ในกรณีที่มีเหตุน่าเชื่อว่าพยานหลักฐานนั้น
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เกิดจากความสมัครใจ หรือกรณีเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ ด้วย
ความแตกต่างในรายละเอียดดังกล่าวเป็นผลมาจากระบบโครงสร้างของกฎหมายพยานหลักฐานของ
แต่ละประเทศที่สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ระบบกฎหมายหลักดังต่อไปนี้
ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) เป็นระบบกฎหมายที่พัฒนาขึ้นในประเทศ
กลุ่มกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้แก่ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐ อเมริกา และประเทศออสเตรเลีย
โดยระบบกล่าวหาเป็นรูปแบบการดาเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการต่อสู้กันระหว่างบุคคลสองฝ่าย
โดยมีผู้พิพากษาทาหน้าที่เป็นคนกลางคอยพิจารณาคดีภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด ทาให้หน้าที่ใน
การค้นหาความจริง หรือภาระการพิสูจน์ตกไปอยู่แก่คู่ความที่จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานและนา
สืบให้ได้ความปรากฏชัดตามคาฟ้อง41 ผู้พิพากษาจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการดังกล่าว จึงเป็น
เหตุให้ประเทศที่ใช้ระบบกล่าวหามีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ละเอียด เคร่งครัด ครอบคลุม
ตั้งแต่การกาหนดประเด็นข้อพิพาท ภาระการพิสูจน์ วิธีการนาเสนอพยานหลักฐาน และการรับฟัง
พยานหลักฐาน42 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะตั้งอยู่บนการใช้ดุลพินิจเพื่อความยุติธรรมทั่วไป และ
การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ โดยจะต้องมีการชั่งน้าหนักระหว่างสิทธิมนุษยชนและ
ประโยชน์ของรัฐในการที่รับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้ต้องหา43 จึงเป็น เหตุให้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลียมีการกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ย วกับ ผลของการสอบสวนที่ ไม่ได้ มีก ารบั นทึ กภาพและเสี ย งในสถานะพยานหลั กฐานไว้อย่ าง
ละเอียด และกาหนดให้ศาลมีอานาใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานได้อย่างชัดเจน
ระบบไต่ส วน (Inquisitorial System) เป็นระบบกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ระบบกฎหมายโรมัน และในปัจจุบันมีการใช้อยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศภาคพื้น
ยุโรป หรือ ประเทศในกลุ่มซีวิลลอว์ ลักษณะการดาเนินคดีจะไม่ให้บุคคลกล่าวหาและนาสืบค้นหา
41 อุดม

รัฐอมฤต, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
เดือนตุลา, 2558), หน้า 25.
42 พรเพชร วิ ชิต ชลชั ย , ค าอธิ บ ายกฎหมายลั ก ษณะพยานหลั กฐาน, พิม พ์ค รั้ งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร:
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555), หน้า 5.
43 สถาบั น วิจั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ งมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , "ศึ ก ษาปั ญ หาข้ อขั ด ข้ อ งการบั งคั บ ใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน," ใน รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ,
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม, 2556), หน้า 22-23.
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ความจริงกัน เอง แต่จะให้ รัฐมีบ ทบาทมีภ าระในการพิสู จน์พยานหลักฐานเอง 44 ศาลจะมีบทบาท
สาคัญในการดาเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติในการสืบพยานก็จะให้
อานาจศาลเป็นผู้ดาเนินการก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้คู่ความทาการซักถามเพิ่มเติม กฎหมายลักษณะ
พยานหลั กฐานจึงไม่ค่อยมีบ ทบาทสาคัญ ในระบบกฎหมายนี้ กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานจะ
บัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความ โดยจะบัญญัติหลักเกณฑ์ที่สาคัญเอาไว้ ไม่มี
การบัญญัติรายละเอียดที่ชัดเจนและเคร่งครัดเท่าประเทศในกลุ่มคอมมอนลอว์ 45 ดังที่จะเห็นได้จาก
ประเทศอิตาลีที่ไม่ได้มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเอาไว้โดยเฉพาะ แต่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง
ของการรับฟังพยานหลักฐานทั่วไปที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของอิตาลี
ดั ง นั้ น ผลของการฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับโครงสร้างระบบกฎหมายของแต่ละ
ประเทศที่ต่างมีหลักการและแนวคิดเบื้องหลังที่แตกต่างกันส่งผลทาให้รูปแบบและลักษณะของการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมายมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปด้ ว ย เมื่ อ แนวคิ ด ของการน าเทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงมีจุดประสงค์เพื่อจะนามาบังคับใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาตามกฎหมาย ในกรณี ที่ฝ่าฝืนหรื อไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดได้ ย่อมทาให้
เกิดผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน และส่งผลทาให้พยานหลักฐานที่ได้มาระหว่างนั้น
ไม่สามารถใช้พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานั้นได้
4.2.5 ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาสักหนึ่งฉบับ นอกจากจะต้องบัญญัติเนื้อหาให้มีสภาพ
บังคับตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้ว การกาหนดขอบเขตของเนื้อหากฎหมายที่บัญญัติก็เป็น
อีกสิ่งสาคัญที่จะละเลยไม่ได้ โดยโครงสร้างของเนื้อหากฎหมายทั่วไปจะมีการบัญญัติข้อเท็จจริงอัน
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง แล้วก็บัญญัติอีกส่วนหนึ่งเป็นผลทางกฎหมาย เช่น ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 334 มีองค์ประกอบอันเป็นข้อเท็จจริง คือ “เอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ” ในส่วนองค์ประกอบที่เป็นผลทางกฎหมายก็คือ โทษของความผิดฐานลัก
44 อุดม รัฐอมฤต, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, หน้า 26.
45 พรเพชร วิชิตชลชัย, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, หน้า 4-5.
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ทรัพย์ตามมาตราดังกล่าวที่กาหนดให้ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 พันบาท ทั้งนี้
การบัญญัติกฎหมายที่คานึงเพียงแต่บทบัญญัติทางข้อเท็จจริง และบทบัญญัติที่เป็นผลทางกฎหมาย
อาจจะไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้มีขอบเขตครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการได้
เพราะในข้อเท็จจริงบางกรณีมีรายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายอย่าง ซึ่งกฎหมายที่ดีก็
ควรที่จะมีขอบเขตครอบคลุมรายละเอียดเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด และพยายามอย่าให้มีช่องว่างของ
กฎหมายเกิดขึ้น46 จึงได้มีแนวคิดในการจาแนกประเภทโครงสร้างบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแยก
ออกเป็นบทกฎหมายยกเว้น (jus singulare) ที่มีเนื้อหาเป็นการยกเว้นเนื้อหาของบทกฎหมายหลัก
(jus commune) ซึ่ ง หน้ า ที่ ข องบทกฎหมายยกเว้ น จะเป็ น การก าหนดขอบเขตเนื้ อ หาของบท
กฎหมายหลักให้มีข้อเท็จจริงที่แคบลงเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลในทางตรงกันข้าม หรือเป็นอย่างอื่นจาก
ที่บั ญ ญั ติไว้ อัน จะท าให้ บ ทกฎหมายหลั กมี ขอบเขตที่ ครอบคลุ ม ในบรรดาข้ อเท็ จจริงต่ าง ๆ ได้
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์47
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาก็ได้มีการบั ญญั ติถึงข้อยกเว้นไว้เช่นกัน เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวจะต้องมีการจัดหาทรัพยากรทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมไปถึงบุคลากรเพื่อมาดูแลและบังคับ
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับการสอบสวนผู้ต้องหา จากเดิมที่รูปแบบขั้นตอนการสอบสวนมีแก่นสาคัญที่
พึงดาเนินการอยู่ไม่มาก กล่าวคือ การสอบสวนผู้ต้องหาไม่ จาเป็นต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนเอาไว้ เพียงแต่จัดให้ผู้ต้องหาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วดาเนินการสอบสวนไป
ตามที่ขั้นตอนของกฎหมายกาหนด ภาระหน้าที่ในการจัดสรรหาวัสดุ อุปกรณ์มีไม่มาก เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในห้องสอบสวนจะถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบของเอกสารเท่านั้น อุปกรณ์ที่จาเป็นจะต้อง
ใช้นั้นมีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น กระดาษเอกสาร, ปากกา และเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่การบังคับใช้เทคโนโลยี
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด หาทรัพ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การที่ ม ากกว่ าพอสมควร
กล่าวคือ จะต้องมีการจัดหากล้องที่ใช้สาหรับการบันทึกภาพและเสียง, อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูล
บันทึกภาพและเสียง, อุปกรณ์สาหรับการนาข้อมูลบันทึกภาพและเสียงไปใช้งาน รวมไปถึงต้องมีการ
46 ประวีณ

ณ นคร, เทคนิคการร่างกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการสานักงาน ก.พ., 2543), หน้า

44.
47 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, หน้า 126-135.
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จัดสรรทรัพยากรในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งในบาง
สถานการณ์ การจัดหาทรัพยากรเหล่ านี้ก็เป็นไปได้ยาก เพราะจะต้องมีการหางบประมาณ และ
กาหนดระเบียบขั้นตอนปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นมาก ทาให้การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้อาจ
เกิดอุปสรรคในการดาเนินการได้ จึงเป็นเหตุให้มีการพิจารณาถึงอุปสรรคในการดาเนินการบังคับใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว และได้มีการบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยอยู่เสมอ
นอกจากเหตุผลในเรื่องการจัดหาทรัพยากรให้ มีความพร้อมในการรองรับการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวที่จะต้องใช้เวลา และงบประมาณที่มากแล้วนั้น ในทางปฏิบัติก็มีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดเหตุขัดข้องประการอื่นอันเป็นผลทาให้ ไม่ส ามารถนาเทคโลยีมาใช้บังคับได้ เช่น กล้องที่ใช้
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเสี ย หาย หรื อมี ค วามขั ด ข้ องทางเทคนิ ค ท าให้ ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ และไม่
สามารถหาอุปกรณ์อื่นมาทดแทนได้, มีความจาเป็นต้องสอบสวนผู้ต้องหานอกสถานที่ อันมิใช่สถานี
ตารวจ ทาให้ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์รองรับได้ หรือผู้ ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือในกรณีที่มีการ
บั น ทึกภาพและเสี ยงการสอบสวน ซึ่งเหตุอันเป็นข้อยกเว้นเหล่ านี้ จากการศึกษากฎหมายของ
ต่างประเทศพบว่าได้ถูกบัญญัติไปในแนวทางเดียวกัน 48 โดยกาหนดเหตุยกเว้นทั้งในเรื่องของปัญหา
เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร รวมไปถึงเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติเหมือนกัน และทาการกาหนดเหตุยกเว้นไว้อย่างละเอียดว่ามีกรณีใดบ้างไว้
เป็ นรายข้อ ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่ าวข้างต้น การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการ
สอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญา จึ งสมควรที่ จ ะต้ อ งมี ก ารก าหนดข้ อ ยกเว้น เอาไว้ ด้ ว ย เพื่ อ ท าให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถดาเนินต่อไปได้ และไม่สะดุดหยุดลงด้วยอุปสรรค แต่ทั้งนี้
ข้อยกเว้นที่กาหนดก็ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสม หรือเป็นเหตุจาเป็นเร่งด่วนจริง ๆ เพื่อไม่ให้ข้อยกเว้น
ดั งกล่ า วกระทบกระเทื อ นถึ งประสิ ท ธิ ภ าพในการบั งคั บ ใช้ เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง หรื อ
ก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐมากจนเกินไป49

48 รายละเอียดปรากฏในบทที่ 3.5
49 The Justice Project, Electronic

Recording of Custodial Interrogations a Policy
Review [Online] October 28, 2018. Available from:
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Justice%20Project(07).pdf
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4.2.6 การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพและเสียง
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
นอกจากจะต้องคานึงถึงขั้นตอนและวิธีการบันทึกการสอบสวนแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องการเก็บ
รักษาและการเปิดเผยสื่อบั นทึกภาพและเสียงดังกล่าวด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีลักษณะ
วิธีการดาเนินการเฉพาะตัวที่แตกต่างจากการบันทึกการสอบสวนทั่วไป จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาและ
แสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและการเปิดเผยบันทึกการสอบสวน
4.2.6.1 การเก็บรักษาและการเปิดเผยสื่อบันทึกภาพและเสียง
การบั ง คั บ ใช้ เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งจะต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ในการ
ด าเนิ น การ เช่ น กล้ อ งถ่ ายรู ป กล้ อ งบั น ทึ ก วิ ดี โอ เครื่อ งอั ด เสี ยง ซึ่ งอุ ป กรณ์ เหล่ านี้ จะท าหน้ า ที่
บั น ทึ ก ภาพ และเก็ บ ภาพและเสี ย งเอาไว้ ใ นรู ป แบบของข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล หรื อ ที่ เรี ย กว่ า ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์50 โดยประเทศไทยได้มีการให้นิยามความหมายของคาว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ปรากฏ
อยู่ในกฎหมายไทยที่สาคัญ ฉบั บ หนึ่ง คือ พระราชบัญญั ติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544 โดยได้บัญญัติรายละเอียดไว้ดังนี้51
“ข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์ ” หมายความว่า ข้อความที่ได้ส ร้าง ส่ ง รับ เก็บ
รักษา หรือ ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร

50 แดนเนียล แลร์รี อี., การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย, แปลโดย สุนีย์

สกาวรัตน์, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง, 2559), หน้า 57-58.
51 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติ
นี้... “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใด
ในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิ ธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง
ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือ
โทรสาร...”
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คาว่า “อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ” นั้ น หมายความว่า การประยุก ต์ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ
เช่นว่านั้น
การกาหนดให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีนิยามและวิธีปฏิบัติแยกออกจากข้อมูล
ชนิดอื่น ก็เพราะว่า ลักษณะและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะมีความเฉพาะตัวที่แตกต่างจาก
ข้อมูล ทั่ว ไป กล่ าวคือ การบั น ทึ กข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ จะเป็น การบันทึ กข้อมูล แบบระบบไบนารี่
(Binary Number System) ที่บันทึกข้อมูลเป็นชุดตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งจะต้องมีการแปลงรหัสข้อมูล
ชุดตัวเลขโดยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจึงจะสามารถแสดงข้อมูลนั้นๆ ได้ 52
ซึ่งการประมวลผลโดยระบบดังกล่าวต้องกระทาโดยวิธีการทางไฟฟ้า หรืออิเล็กตรอน เช่น การพิมพ์
งานลงในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อความต่างๆ ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ต้องการ
จะเปิดดู คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลและแสดงออกมาให้ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือใน
กรณีการบันทึกภาพและเสียงก็จะต้องดาเนินการโดยใช้กล้องบันทึกวิดีโอ โดยจะเก็บภาพและเสียง
เอาไว้อยู่ในกล้ องในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเปิดดูก็ต้องดาเนินการผ่านระบบ
ประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวกล้องที่ทาการบันทึกนั้นเอง หรือนาข้อมูลไปประมวลผลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
การดาเนิ น การบันทึกภาพและเสี ยงจึงมีความโดดเด่นและไม่เหมือนใคร
ข้อมูลการบั น ทึกจะถูกจั ดเก็บ ในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างจากข้อมูล ทั่วไปที่ส ามารถ
ปรากฏเห็นได้ง่ายและไม่มีความสลับซับซ้อน เช่น การเขียนบันทึก หรือการจดข้อความลงในกระดาษ
ที่ข้อมูลจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของเอกสารในลักษณะที่จับต้องได้ ไม่จาเป็นต้องนาไปประมวลผลด้วย
วิธีการอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงทาให้การเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ต้องกระทา
โดยวิธีการที่แตกต่างด้วยเช่นกัน ซึ่งความแตกต่างนี้ก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ในการนา
มาตรการบั นทึกภาพและเสี ยงมาใช้ในการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญา จึงต้องคานึงในเรื่ องของ
รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวด้วย
52
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ในต่างประเทศได้มีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกภาพและ
เสียงที่มาจากการดาเนินการรระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยส่วนใหญ่จะบัญญัติหลัก
เอาไว้กว้าง ๆ ไม่ ล งรายละเอีย ดมาก เนื่ องมาจากการก าหนดหลั กเกณฑ์ รายละเอี ยดที่ เจาะลึ ก
เกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บรักษา, การจัดสถานที่ดาเนินการ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บ
บันทึกภาพและเสียง ล้วนแต่ต้องพิจารณาและคานึงถึงสภาพความพร้อมของหน่วยงานเจ้าหน้าที่
ตารวจและในแต่ละท้องที่ซึ่งมีขีดจากัดความสามารถทั้งในเรื่องบุคลากร ระเบียบบริหารงาน และ
งบประมาณที่แตกต่างกัน การกาหนดรายละเอียดดังกล่าวส่วนใหญ่จึงให้แต่ละรัฐแต่ละหน่วยงาน
ดาเนินการกาหนดขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสามารถของตน แต่ทั้งนี้
การกาหนดรายละเอียดดังกล่ าวก็ต้องสอดคล้ องกับกฎหมายหลั กที่บัญ ญั ติในเรื่องการเก็บรักษา
บันทึกภาพและเสียงด้วย
จากการศึกษาของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศออสเตรเลี ย
และประเทศอิตาลี ก็จะพบว่ามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกภาพและเสี ยงที่จะต้อง
พิจารณาอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ 1. ใครจะเป็นผู้ครอบครองเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียง 2. การ
เปิดเผยข้อมูลบันทึกภาพและเสียงให้กับบุคคลที่ร้องขอสามารถทาได้หรือไม่ จากประเด็นดังกล่าวจะ
พบว่าส่วนใหญ่ทุกประเทศจะกาหนดให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่สอบสวน คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นผู้เก็บ
รักษาบันทึกภาพและเสียงนั้ นไว้ และเป็นผู้แจ้งสิทธิและรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ต้องหาจะต้องได้รับ
ทราบตามกฎหมาย เนื่ องด้ วยการสอบสวนเป็ นหน้ าที่ ของเจ้าหน้ าที่ต ารวจที่จะต้ องปฏิ บัติ ตาม
กฎหมาย ในการเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนก็ควรจะเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ
เอง เพื่อจะนาไปประกอบในสานวนคดีเพื่อดาเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป ส่วนประเด็นในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลตัวบันทึกภาพและเสียงนั้น ทุกประเทศกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางคดี เช่น ผู้ต้องหา
หรือทนายความ สามารถยื่นคาร้องขอให้ทาสาเนาบันทึกภาพและเสียงได้ แต่ว่าประเทศออสเตรเลีย
ทั้งรัฐเซาท์ออสเตรเลี ย และรัฐ นอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี จะกาหนดให้ ส ามารถร้องขอสาเนาบันทึกได้
เฉพาะในส่วนของเสียงเท่านั้ น ไม่ว่าการบันทึกการสอบสวนจะมีการบันทึกภาพด้วยหรือไม่ ก็ไม่
สามารถทาสาเนาบันทึกในส่วนของภาพได้ ในกรณีประสงค์จะต้องการดูภาพสามารถร้องขอได้ โดย
ต้องมาดูที่สถานีตารวจ ไม่สามารถขอสาเนานากลับได้ ทั้งนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการก็
มีทั้งที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และก็มีกรณีที่ค่าใช้จ่ายตกเป็นภาระแก่ผู้ร้องขอเองเช่นกัน
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การน าเทคโนโลยีบั นทึกภาพและเสี ยงมาใช้ในการสอบสวนผู้ ต้องหาใน
คดีอาญาจึงควรจะต้องมีการกาหนดกฎระเบียบในการเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพและเสียง โดยให้องค์กร
ตารวจเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สื่อบันทึกภาพและเสียงถูกเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง อันจะทาให้คุณค่า
ของสื่ อ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งในด้ า นการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ เสื่ อ มค่ า ลงไปด้ ว ยเหตุ อั น ไม่ ค วร
นอกจากนี้ก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางคดีสามารถร้องขอเพื่อตรวจสอบ หรือขอสาเนา
สื่อบันทึกภาพและเสียงได้ด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใส และความทัดเทียมในการต่อสู้คดีอย่างเป็น
ธรรม
4.2.6.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพและเสียง
นอกจากประเด็นสาคัญที่พิจารณาไปข้างต้น รายละเอียดปลีกย่อยที่ควร
จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ ตัวสื่อบันทึกภาพและเสียงจะดาเนินการจัดเก็บในวัสดุหรือ
อุปกรณ์ใดที่จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ซึ่งในช่วงยุคเริ่มต้นของการนามาตรการบันทึกภาพและเสียง
มาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา เทคโนโลยียังไม่ได้พัฒนาก้าวผ่านมาสู่ความเป็นโลกดิจิทัล
อย่างในปัจจุบัน อุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพและเสียงยังมีความล้าสมัย และไม่
สะดวกสบายเท่ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยในช่วงแรกการบันทึกภาพและเสียงจะใช้กล้องถ่าย
วิ ดี โ อที่ มี เ ครื่ อ งบั น ทึ ก เทปอยู่ ใ นตั ว หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Camcorder (Camera and Video Tape
Recorder) มีขนาดที่ใหญ่เทอะทะ มีน้าหนักมาก แต่เมื่อบันทึกเสร็จจะได้เทปม้วนวิดีโอที่สามารถนา
ออกมาเพื่อเปิดดูได้ทันทีผ่านระบบ VHS (Video Home System) ซึ่งเป็นระบบเครื่องเล่นเทปวิดีโอที่
ใช้กันในสมัยก่อน53
เทปวิดีโอชนิด VHS ทุกครั้งที่เปิดดูคุณ ภาพของเทปจะเสื่อมลง กล่าวคือ
ระบบการทางานจะเป็ นรูป แบบเครื่องกลโดยม้วนเทปจะวิ่งผ่านแกนและเทปจะเสื่ อมคุณ ภาพลง
ในขณะเล่น หรือย้อนกลับ หรือเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและหยุดพัก ถ้าใครต้องการเปิดดูเพื่อ
ตรวจสอบภาพนั้นหลาย ๆ ครั้ง กรอม้วนเทปและหยุดเทปซ้าไปซ้ามา เทปตรงส่วนภาพและเสียงนั้น

53 Vicki Waye, "Video Tape Recording of Custodial Interrogation,"

12(2) (1989): 230.
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อาจเสื่อมคุณภาพลงเป็นอย่างมาก หรือถูกทาลายลงอย่างสิ้นเชิง ต่างจากการทาสาเนาในรูปแบบ
ดิจิทัลขึ้นทีม่ ีความคงทนมากกว่า โดยสามารถทาสาเนาซ้าขึ้นใหม่ได้เรื่อย ๆ อย่างง่ายดาย54
การเก็บรักษาข้อมูลในปัจจุบันจึงถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลมาก
ขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนารูปร่างของอุปกรณ์การจัดเก็บให้มีขนาดเล็กลง พกพาได้สะดวก รวมไปถึง
ความจุและความเร็วในการอ่านประมวลผลข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันผู้คนจะเลือกวิธีการ
เก็บรักษาที่สะดวกต่อการใช้งานมากที่สุ ด เช่น ข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบหน้าจอ
สัมผัส (Pad Computers) หรือระบบเครือข่ายคลาวด์ (Internet Cloud) โดยในช่วงแรกอุปกรณ์
จัดเก็บแบบเดียวที่พัฒนาขึ้นมาคือแผ่นบันทึกข้อมูลแบบอ่อน หรือที่เรียกว่า ฟลอปปีดิสก์ (Floppy
Disks) มี ค วามสามารถในการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ 1.44 เมกะไบต์ (megabytes) ต่ อ มาก็ ไ ด้ มี ก าร
พัฒนาการในหลากหลายทาให้เทคโนโลยีฟลอปปีดิสก์เริ่มหายไป โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้มีขนาด
ที่เล็กและมีความจุเยอะขึ้นกว่าเดิม คือ ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB flash drive) และฮาร์ดดิสก์พกพา
หรือที่เรียกกันว่าเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์ (External Harddisk) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
เทระไบต์ terabytes ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราความจุในการจัดเก็บข้อมูลแล้วจะมีขนาดมากกว่า
ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลแบบเทปวิดีโอถึงเจ็ดพันเท่า และล่ าสุ ดก็ได้มีการพัฒ นาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีอัตราความจุในการเก็บข้อมูลที่เยอะและสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นระบบเครือข่ายที่เริ่มมีการพัฒนาและนามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่เรียกว่าการจัดเก็บ
ข้อมูล ออนไลน์ (Network Attached storage devices) หรือระบบเครือข่ายคลาวด์ (Internet
Cloud) เป็นระบบเก็บข้อมูลโดยใช้คลังเซิฟเวอร์และหน่วยเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ทาให้เข้าถึงเครือข่าย
ใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากในฮาร์ดแวร์55
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก และมีตัวเลือกให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ใน
การน ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้ ในการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาจึ ง ต้ อ งค านึ ง
รายละเอียดในประเด็นนี้ด้วย และเพื่อให้มาตรการดังกล่าวก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจาเป็นต้อง
เลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับการดาเนินการงานมากที่สุด
54 แดนเนียล แลร์รี อี., การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย, หน้า 256.
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 58-64.
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นอกจากนี้ ประเภทของอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพและเสียงก็ยังมีการแบ่ง
ประเภทออกเป็นมีหลายชนิด โดยต่างก็มีความแตกต่างเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ดิจิ ทัลที่ใช้กัน อย่ างแพร่ห ลายในปั จจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลั ก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้56
1. แผ่ น ข้ อ มู ล แบบบั น ทึ ก ด้ ว ยแสงชนิ ด ซี ดี ห รื อ ดี วี ดี (Optical Drive
CD/DVD) ใช้สาหรับเก็บข้อมูลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพหรือเสียง หรือข้อมูล ดิจิทัลในรูปแบบอื่นๆ
มีข้อดีในเรื่องของค่าใช้จ่าย งบประมาณต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่นอยู่ที่ประมาณ 5-8 บาทเท่านั้น ทั้งนี้
แม้ว่าแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงจะมีลักษณะเล็กกะทัดรัด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าเทป
วิดี โ อระบบ VHS ทั่ ว ไป แต่ มี ข้ อ ด้ อ ยในส่ ว นของอายุ ใ ช้ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเก็ บ รั ก ษา
บันทึกภาพและเสียงได้น้อยกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ และหากตัวแผ่นข้อมูลได้รับแรง
กระทบกระเทือนอาจทาให้ข้อมูลที่จัดเก็บได้รับความเสียหายได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลร้ายในกรณีที่มี
ความประสงค์จะจัดทาสาเนาในภายภาคหน้า
2. ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB flash drive) ใช้สาหรับเก็บข้อมูลดิจิทัลทั่วไป
รูปร่างลักษณะมีขนาดเล็กไม่เกินฝ่ามือ สามารถพกพาได้ง่ายและสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน มี
ความเร็วในการประมวลผลที่ดีกว่า และมีความจุข้อมูลที่ มากกว่าแผ่ นข้อมูล แบบบันทึ กด้วยแสง
หลายเท่าตัว สามารถเรีย กใช้ข้อมูล ได้ง่าย แต่จะมีค่าใช้จ่ายต่อหน่ว ยข้อมูล การจัดเก็บ ที่ สู งกว่า
แผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงอยู่ที่ประมาณ 20 เท่าตัว
3. เอ็ ก ซ์เทอร์นั ล ฮาร์ด ดิ ส ก์ (External Harddisk) ใช้ ส าหรับ เก็บ ข้ อมู ล
ดิจิทัลทั่วไปเช่นกัน มีรูปแบบระบบการทางานที่เหมือนกันกับยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ แต่มีลักษณะรูปร่าง
ที่ใหญ่กว่ายูเอชบีไดรฟ์อยู่หลายเท่าตัว กินพื้นที่ในการพกพาพอสมควร แต่มีข้อดีในส่วนที่อายุการใช้
งานที่ ย าวนาน และมีค วามจุ ข้ อมู ล เยอะเป็ นล าดับ ต้น ๆ ของอุป กรณ์ จั ดเก็ บ ข้อ มูล ดิจิทั ล อีก ทั้ ง
งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ต่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หน่ ว ยข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ จะสู งกว่ า
แผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงอยู่ที่ประมาณ 3 เท่า อุปกรณ์ประเภทนี้ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

56
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เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจานวนมาก และมีราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และในปัจจุบันก็ได้มี
การพัฒนารูปร่างให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนทาให้การพกพาติดตัวไปไม่ยากลาบากเหมือนแต่ก่อน
4. ระบบเครือข่ายคลาวด์ (Internet Cloud) เป็นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อดีของรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้สามารถจุข้อ มูลได้เป็นจานวนมาก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึง
สามารถกาหนดระบบการรักษาความปลอดภัยและการคัดกรองบุคคลผู้เข้าใช้งานได้อีกด้วย แต่ต้อง
แลกมาด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบ
เครือข่ายให้มีรูปแบบตามงานที่ต้องการ และยังต้องใข้เครื่องเซิฟเวอร์เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบอื่น ๆ
ผู้ เขี ย นมี ความเห็ น ว่าวิธี การจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ภาพและเสี ย งที่ ดี ที่ สุ ด และมี
ความสามารถในการอานวยการปฏิบั ติการในการทาเทคโนโลยีบัน ทึกภาพและเสี ยงมาใช้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามากที่สุด คือ การใช้ เอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิส ก์ (External Harddisk)
สาหรับ การเก็บ ข้อมูลการบั น ทึกภาพและเสียง โดยจัดเก็บด้วยวิธีการแบ่งหมวดหมู่คดีให้ ชัดเจน
เนื่องด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดรูปร่างที่ไม่ใหญ่เกินไป ไม่กินพื้นที่ในการติดตั้งและสามารถพกพาไป
ที่อื่นได้อย่างสะดวก อีกทั้งมีอัตราความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่เยอะมาก และมีราคาค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า
กว่าตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้บันทึกข้อมูลภาพและเสียงดังกล่าวจะต้องนาไปใช้แยกในแต่
ละคดี จึงต้องมีการดึงข้อมูลออกจากเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์ เพื่อนาไปใช้ในสถานที่และเวลาที่
แตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น จึ ง ควรใช้ แ ผ่ น ข้ อ มู ล แบบบั น ทึ ก ด้ ว ยแสงชนิ ด ซี ดี ห รื อ ดี วี ดี (Optical Drive
CD/DVD) ประกอบการดาเนิน การด้วย กล่าวคือ บันทึกข้อมูลภาพและเสียงการสอบสวนทุกคดี
ความที่ มี ก ารสอบสวนในสถานี ต ารวจทั้ ง หมดไว้ ในเอ็ ก ซ์ เทอร์ นั ล ฮาร์ ด ดิ ส ก์ และเมื่ อ ต้ อ งน า
บันทึกภาพและเสียงออกไปใช้แยกในแต่ละคดี ก็ดาเนินการดึงข้อมูลนั้นออกมาใส่ในแผ่นข้อมูลแบบ
บันทึกด้วยแสงชนิดซีดีหรือดีวีดี ซึ่งมีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกมากและพกพาได้สะดวก
4.3 การวิเคราะห์กระบวนการ มาตรการและวิธีการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการ
สอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทาให้เห็น
ถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบันทึกภาพและเสียงที่ได้กาหนดขึ้นมา ในหัวข้อนี้
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จึงจะทาการวิเคราะห์ กระบวนการและมาตรการส าหรับการนาเทคโนโลยีดังกล่ าวมาบังคับใช้กับ
ประเทศไทยให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทยมากที่สุด
4.3.1 ประเภทของคดีอาญาที่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
แนวทางการกาหนดประเภทคดีอาญาที่จะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนของทุกประเทศล้วนมีประเด็นสาคัญในการพิจารณาร่วมกัน คือ ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร
ในการดาเนินการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงที่จะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ให้เพียงพอ
แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
โดยทาการกาหนดประเภทคดีที่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนเฉพาะ
คดีที่มีส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก หรือคดีที่มีร ายละเอียดการกระทาความผิดที่สลับซับซ้อน
และมีขั้นตอนในการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดที่เข้มข้น ประกอบกับนาแนวคิดนิติ
เศรษฐศาสตร์มาพิจารณาร่วมด้วย
การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศ
ไทยจึ งต้ อ งพิ จ ารณาในเรื่ องลั ก ษณะรูป แบบของการกระท าความผิ ด และความสั ม พั น ธ์ระหว่าง
ผลกระทบของการกระทาความผิดต่อสังคมและความหนักเบาของบทลงโทษของการกระทานั้นด้วย
เพื่อให้ การกาหนดประเภทคดีอาญาในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับแนวทางตัวอย่างที่ดีของ
ต่างประเทศ โดยจะเห็ น ได้ว่าประเทศไทยมีแนวคิดในการกาหนดความหนักเบาของการกระท า
ความผิ ด อาญา โดยค านึ ง ถึ ง ความเสี ย หายที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมประกอบกั บ น าแนวคิ ด นิ ติ
เศรษฐศาสตร์ ม าพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย ซึ่ งสามารถเห็ น ได้ อย่ างชั ด เจนจากการก าหนดบทลงโทษใน
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ จ าแนกการกระท าความผิ ด แต่ ล ะประเภทเอาไว้ โดยก าหนด
บทลงโทษที่ความหนักเบาแตกต่างกันไป ทั้งนี้ การกาหนดระดับความหนักเบาของความผิดทาง
อาญาในประมวลกฎหมายอาญาจะคานึงถึงสองปัจจัยหลัก คือ ลักษณะของการกระทา และผลของ
การกระทา ลักษณะการกระทาที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับสังคมมาก ก็จะต้อง
ลงโทษให้หนักขึ้นตามสัดส่วนของความรุนแรงนั้น ๆ เช่น ในความผิดฐานลักทรัพย์ ระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 3 ปี 57 แต่ถ้าเป็ นการลักทรัพย์โดยใช้กาลั งประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กาลั ง
57 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

334 บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่
ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท”
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ประทุษร้ายก็จะถูกลงโทษจาคุก 5 ถึง 10 ปี ในความผิดฐานชิงทรัพย์ 58 และหากลักษณะการกระทา
ความผิดฐานชิงทรัพย์ได้กระทาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นไปอีก ต้องโทษ
จาคุกเพิ่มขึ้นเป็น 10 ถึง 15 ปี ในความผิดฐานปล้นทรัพย์59

58 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

339 บัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าใน

ทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป
(2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น
(3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้
(4) ปกปิดการกระทาความผิดนั้น หรือ
(5) ให้พ้นจากการจับกุม
ผู้นั้นกระทาความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสองแสนบาท
ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระทาที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแห่ง
มาตรา 335 หรือเป็นการกระทาต่อทรัพย์ที่เป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สาหรับ
ประกอบกสิกรรม ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอด
ชีวิต”
59 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 บัญญัติว่า “ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่
สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระทาความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สอง
แสนบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าในการปล้นทรัพย์ ผู้กระทาแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สิบสองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือจาคุก
ตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระทาโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง
ใช้วัตถุระเบิด หรือกระทาทรมาน ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต หรือจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต”
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ส่วนอีกปัจจัยหนึ่ง กฎหมายก็จะต้องลงโทษหนักขึ้นเพราะผลของการกระทา เช่น
เรื่องเจตนากระทาความผิด แม้เจตนาตอนแรกจะเป็นเจตนาทาร้าย แต่หากผลของการกระทาเกิดขึ้น
ต่างกัน กฎหมายก็จะลงโทษกับผลที่สร้างความเสียหายมาก และลงโทษเบากว่ากับผลที่สร้างความ
เสียหายน้อยกว่า ดังจะเห็นได้จากการทาร้ายร่างกายที่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจจะเป็นความผิดลหุโทษจาคุกเพียงไม่เกิน 1 เดือน 60 หากเป็นเจตนาทาร้ายที่เป็นอันตรายแก่
ร่างกายหรือจิตใจจะกลายเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ที่ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี61 และหากผลการทาร้ายนั้นทาให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็ต้องรับโทษเพิ่มขึ้น
เป็นจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี62 หรือหากผลการทาร้ายส่งผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ก็จะต้องรับ
โทษจาคุกเพิ่มขึ้นเป็น 3 ปี ถึง 15 ปี63
จากการวิเคราะห์การกาหนดความผิดอาญาของประเทศไทยที่ปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์การกาหนดขนาดของบทลงโทษ โดยกาหนดให้
ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และแนวคิดที่สอดคล้อง
กับกับหลักการกาหนดโทษและบทลงโทษในกฎหมายอาญาทั่วโลก64 ยิ่งการกระทามีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายมาก บุคคลผู้กระทาความผิดก็ย่อมได้รับบทลงโทษที่หนักขึ้นไปตามความหนักเบา
ของการกระทานั้น ๆ สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ของผู้กระทาความผิดก็จะถูกริดลอนและจากัดเพิ่มขึ้นมาก
ตามกันไป ซึ่งก็มีผลทาให้รัฐจะต้องรับภาระหนักขึ้นในกระบวนการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
กล่าวคือ ยิ่งโทษที่บังคับใช้มีความรุนแรงและกระทบต่อสิทธิของผู้กระทาความผิ ดมากเท่าใด รัฐก็
60 ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 391 บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้กาลังทาร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
61 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 บัญญัติ ว่า “ผู้ใดทาร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
62 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทาร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท”
63 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 บัญญัติว่า “ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทาร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”
64 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, หน้า 49-51.
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จะต้องมีระเบียบขั้นตอนการดาเนินคดีที่แน่นอนและรัดกุมเพิ่มขึ้นตาม เพื่อให้เกิดความแน่ใจอย่าง
เป็ น ที่ สุ ด ว่าเขาผู้ นั้ น ได้ ก ระท าความผิ ด จริ ง รวมไปถึ งภาระเกี่ ยวกั บ การแสวงหาและชั่ งน้ าหนั ก
พยานหลักฐาน ในคดีความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากมักจะมีรายละเอียดการกระทาความผิดที่
ต้องพิจารณาอยู่มาก ซึ่งมักจะมีความสลับซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการดาเนินการมาก
ลักษณะของการกระทาความผิดดังกล่าวมีความแตกต่างจากคดีความผิดเล็กน้อยที่มี
รายละเอียดความผิดไม่มาก ใช้เวลาไม่นานในการดาเนินคดี ทาให้ระเบียบขั้นตอนการดาเนินคดีต้องมี
ความกระชับและรวดเร็วเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วอันเป็นการอานวยความยุติธรรมแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ เป็นคดีเล็กน้อยที่สร้างความเสียหายให้แก่สังคมไม่มาก อยู่ในเขตอานาจการพิจารณาคดี
ของศาลแขวง ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
ได้กาหนดระเบียบวิธีการดาเนินคดีโดยกาหนดให้มีระเบียบขั้นตอนที่กระชับและรัดกุม ใช้ระยะเวลา
ในการดาเนิน การน้อยกว่าคดีที่มีโทษหนัก และในกรณีที่ผู้ต้ องหาให้การรับสารภาพก็ให้ พนักงาน
สอบสวนงดทาการสอบสวนแล้วนาต่อส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลได้เลย 65 เท่ากับว่าหากมีการ
รับสารภาพจะทาให้การสอบสวนไม่มีความจาเป็นในคดีดังกล่าวเลย ฉะนั้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
จึงเป็นผลทาให้คดีแต่ละประเภทมีความขั้นตอน และภาระการดาเนินการที่แตกต่างกันไป ในการนา
เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจึงควรต้องกาหนดประเภท
ของคดีที่จะนามาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้อย่างชัดเจน เพื่อให้มาตรการดังกล่าวสร้างประโยชน์และ
อ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ สั ง คมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ เป็ น การสร้ า งภาระเพิ่ ม ให้ แ ก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเป็นอุปสรรคแก่กระบวนการนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ

65 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.

2499 มาตรา 20 บัญญัติ
ว่า “ในคดีอาญาที่อยู่ในอานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อ
พนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนาผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการหรือสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการใน
กรณีที่ผู้ต้องหามิได้ถูกควบคุมตัวเพื่อฟ้องศาลโดยมิตอ้ งทาการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่า
จะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกคาฟ้อง คารับสารภาพ และทาคาพิพากษา
ในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้โจทก์จาเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการ
รับตัวผู้ต้องหาคืนเพื่อดาเนินการต่อไป”
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การก าหนดประเภทคดี ที่ ไ ม่ เหมาะสมอาจจะท าให้ เกิ ด อุ ป สรรคซึ่ ง ลดทอน
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายได้ ดังจะเห็นได้จากในอดีตเทียบเคียงกับการสอบสวนผู้ต้องหา
ในคดีอาญาที่เป็นเด็ก เนื่องด้วยการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายกาหนดให้มีมาตรการ
พิ เศษโดยจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนเอาไว้เสมอ ซึ่ งแต่ เดิ ม กฎหมาย
กาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ใน
คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่ถึง 3 ปี และ
ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กร้องขอหรือในคดีทาร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 66 ซึ่งเป็นการ
กาหนดโดยยึดเกณฑ์อัตราโทษจาคุก กล่าวคือ คดีอาญาตามกฎหมายทุกฉบับที่โทษจาคุกอย่างสูง
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป หรือในคดีเกี่ย วกับการทาร้ายร่างกายที่เด็กร้องขอให้ดาเนินการ ซึ่งในภายหลั ง
พบว่าการกาหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวทาให้เกิดภาระแก่กระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก เพราะใน
ปัจจุบันคดีความผิดที่มีระวางโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปมีเป็นจานวนมาก การดาเนินการ
ตามบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคในการสอบสวนจนเป็นผลทาให้การดาเนินคดี
อาญาเป็นไปอย่างล่าช้าเกินควร
ด้ว ยเหตุ ดั งกล่ าวจึ งได้ มี ก ารแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมาย โดยก าหนดให้ มี ก าร
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้อ งหาในคดีอ าญาที่ เป็ น เด็ก อายุ ไม่ เกิ น 18 ปี เฉพาะในคดี
ความผิ ดเกี่ยวกับเพศ ความผิ ดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิ ดที่เกิดจากการชุล มุนต่อสู้
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการป้ องกัน และปราบปรามการค้าหญิ งและเด็ก ความผิ ดตามกฎหมายว่าด้ว ยสถาน
บริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจาคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
ร้ อ งขอ 67 ซึ่ งเป็ น การก าหนดความผิ ด โดยค านึ ง ประเภทและลั ก ษณะของการกระท าความผิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ เพื่อกาหนดขอบเขตของการใช้มาตรการบันทึกภาพและเสียง
ให้แคบลง และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและภาระงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
อย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันทาให้กระบวนการยุติธรรมเกิดความล่าช้าที่เกินควร
66 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่

20) พ.ศ. 2542

67 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่

26) พ.ศ. 2550
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นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนในสถานีตารวจพบว่าในปัจจุบันมีคดี
ความที่จะต้องดาเนินการในแต่ละวันเป็นจานวนมาก หากจะต้องดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนในทุกคดีย่อมทาให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถดาเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดไว้ได้ โดยให้ ค วามเห็ น ว่าในการน ามาตรการดั งกล่ าวมาใช้ ค วรจะก าหนดประเภทคดี ที่
เหมาะสมเอาไว้ด้วย หากเป็นคดีความผิดเล็กน้อย ไม่มีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากก็ไม่ควร
ที่จะต้องมีการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนเอาไว้ แต่ในคดีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดเยอะ มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมากทั้งในด้านพยานบุคคล พยาน
เอกสาร และพยานวัตถุ จาเป็น ที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นการสร้าง
น้าหนักและสร้างความชอบธรรมให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเป็นการดูแลและป้องกัน
ไม่ให้มีการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น
การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทย จึงควรกาหนดให้ ดาเนินการเฉพาะคดีที่สร้างความเสียหายต่อสังคมเป็นจานวนมาก
โดยใช้เกณฑ์อัตราโทษจาคุกที่สัมพันธ์กับความเสียหายจากการกระทาความผิด กาหนดให้บังคับใช้
มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนในคดีอาญาที่มีระวางโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป
ซึ่งการกาหนดเพดานอัตราโทษขั้นสูงไว้จะทาให้สามารถเลือกสรรเฉพาะคดีความผิดที่มีความรุนแรง
และคั ด เลื อ กคดี ค วามผิ ด เล็ ก น้ อ ยที่ ไม่ มี ความจ าเป็ น จะต้อ งด าเนิ น การบั น ทึ กภาพและเสี ยงการ
สอบสวนออกไปได้
จากการศึกษาเทียบเคียงการกาหนดเพดานอัตราโทษในกรณีการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนการกระทาความผิดของเด็ก ที่ได้อธิบายไปข้างต้น แม้ว่าจะเป็นมาตรการที่เลือกใช้
เฉพาะกลุ่ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก อายุ ไม่ เกิ น 18 ปี แต่ ก็ ยั งพบอุ ป สรรคในการจั ด ให้ มี ก าร
บัน ทึกภาพและเสีย งการสอบสวน เนื่องด้วยปัญ หาในด้านทรัพยากร และบุคลากรของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ไม่เพียงพอในปัจจุบัน ประกอบกับคดีความผิดอาญาที่มีระวางโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไปมีอยู่เป็นจานวนมาก จึงไม่สามารถรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามเพดานอัตราโทษจาคุกที่
กาหนดไว้ได้ หากนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมากาหนดประเภทคดีที่จะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนของบุคคลทั่วไปแล้วนั้นย่อมทาให้เกิดภาระแก่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่แท้
จึงสมควรที่ จ ะกาหนดเพดานอัตราโทษจาคุกเพิ่ มขึ้นจากเดิม ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่งการกาหนด
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เพดานอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไปยังมีความครอบคลุมในคดีความผิดที่มีความรุนแรง เช่น
คดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร, คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย แต่สามารถคัดเลือกคดีความผิดเล็กน้อยที่มีอยู่เป็นจานวนมากออกไปได้ อันเป็นการคัดเลือก
เฉพาะคดีความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกสูงอย่างแท้จริงและไม่สร้างภาระแก่กระบวนการยุติธรรมมาก
จนเกินไปและยังมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
อย่ างไรก็ ตาม การก าหนดให้ มี การบั น ทึ กภาพและเสี ย งการสอบสวนเฉพาะคดี
ความผิดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด อาจจะเป็นการปิดโอกาสในการเข้าถึงมาตรการ
ที่สามารถคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอัน เป็นประโยชน์ แก่ตัวผู้ถูกสอบสวนมากจนเกินไป ในบางคดี
ความที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ ปรากฏแนวโน้มของการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ถูกสอบสวนก็ควรมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากมาตรการบันทึกภาพและเสียง
ตามความสมัครใจของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาตรการบันทึกภาพและเสียงที่ถูกออกแบบมา
เพื่ อคุ้ มครองผู้ ถูก สอบสวนโดยเฉพาะ จึ งสมควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถูก สอบสวนสามารถใช้สิ ทธิต าม
กฎหมายขอให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนไว้ด้วยเพื่อสร้างความยุติธรรมให้ได้มากที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนาไปใช้กับการถาม
ปากค าพยาน หรื อ ผู้ เสี ย หายในคดี อ าญาได้ อี ก ด้ ว ย แม้ ว่ า มาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบองค์ป ระกอบ และขั้นตอนของการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ ต้องหา
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เพื่อให้มีการรับรองสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ต้องหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
แต่ก็ยังสามารถนามาตรการดังกล่าวไปบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการถามปากคาพยาน หรือผู้เสียใน
คดีอาญาได้ ถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้มุ่งคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อพยาน หรือ
ผู้เสียหายในการถามปากคาในชั้นสอบสวนมากเท่ากรณีการสอบปากคาผู้ต้องหา จึงไม่มีกฎหมาย
บัญญัติคุ้มครองและรับรองสิทธิของพยาน และผู้เสียหายเอาไว้เคร่งครัดอย่างกรณีผู้ต้องหา แต่ในบาง
กรณีก็ยังพบว่าขั้นตอนในการถามปากคาพยาน และผู้เสียหายในคดีอาญาก็มีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือทา
ร้าย เช่นเดียวกับการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหา โดยเฉพาะในคดีที่ผู้กระทาความผิดมีอิทธิพล
มากพอที่จะแทรกแซงกระบวนการในชั้นสอบสวนได้ ดังนั้นการบังคับใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสียงในประเทศไทยจึงควรเปิดช่องให้สามารถนามาตรการดังกล่า วมาใช้บังคับกับพยานและผู้เสียหาย
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ได้ด้วย โดยบัญญัติให้สามารถนามาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับในการถามปากคาพยาน หรือผู้เสียหาย
ในชั้นสอบสวนด้วย เพื่อให้มีความครอบคลุมกับปัญหาการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยอย่างรอบ
ด้านมากที่สุด
4.3.2 รูปแบบในการกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นประเทศไทยตามที่ ป รากฏอยู่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้ให้อานาจในการตรากฎหมายไว้กับฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา มีอานาจและ
หน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อนามาใช้บังคับให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของสังคมในปัจจุบัน
โดยประเภทของกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอานาจในการบัญญัติจะอยู่ในรูปแบบของพระราชบัญญัติ
และประมวลกฎหมาย ในส่วนของฝ่ายบริหารแม้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการบัญญัติกฎหมาย แต่ตาม
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทยก็ได้ให้ อานาจในการบั ญ ญั ติกฎหมายไว้บางประการตามกรณี
จาเป็นที่ได้กาหนดไว้ โดยบทบัญญัติเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของกฎหมายลาดับรองที่จะต้องออกตาม
กฎหมายแม่บท เช่น พระราชกาหนด, กฎกระทรวง, ประกาศ คาสั่ง หรือข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งการแบ่ง
กฎหมายออกเป็นกฎหมายลาดับรอง และกฎหมายแม่บท แสดงให้เห็นถึงลาดับศักดิ์ทางกฎหมายที่มี
ลักษณะและสภาพบังคับ รวมถึงกระบวนบัญญัติที่แตกต่างกันออกไป68
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีกฎหมายแม่บทที่วางหลักเกณฑ์เอาไว้โดยตรง
ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการกาหนดสิทธิและหน้าที่ รวมถึงขั้นตอน
การดาเนินการในขั้นตอนของการสอบสวนเอาไว้พอสมควร การนาเอาเทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสียงมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ และ
ผู้ต้องหา โดยการดาเนิ น การตามเทคโนโลยีดังกล่ าว เจ้าหน้าที่ตารวจมีห น้าที่ในการจัดให้ มีการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหา ซึ่งหน้าที่ดังกล่า วเจ้าหน้าที่ตารวจต้องดาเนินการด้วย
ตัวเอง รวมไปถึงต้องกาหนดสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการกาหนด
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะต้องดาเนินการกับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนไว้โดยตรง การนามาตรการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนมาบัญญัติเป็นกฎหมาย จึงสมควรบัญญัติให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
68 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

14, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2554), หน้า 12-27.
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กับกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันอันจะทาให้
การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทย จึงสมควรที่จะต้องดาเนินการบัญญัติให้อยู่ในรูปแบบของประมวลกฎหมาย โดยบัญญัติ
เพิ่มเติมเนื้ อหาเกี่ย วกับ การบั น ทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญาไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากรูปแบบของเนื้อหาใน
ประมวลกฎหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และอานาจหน้าที่ รวมถึง
สิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตามกฎหมายก็ถูกบัญญัติไว้อยู่แล้วในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หากดาเนินการตามวิธีนี้จะทาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ตารวจสามารถทาการศึกษาและทาความเข้าใจได้อย่างเป็นระบบระเบียบ อันเป็นผลทาให้การบังคับ
ใช้กฎหมายย่อมมีประสิทธิภาพที่ดี อีกทั้งประมวลกฎหมายถือได้ว่ามีสถานะเทียบเท่าอยู่ในระดับชั้น
เดีย วกันกับ พระราชบั ญญัติซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บท มีผ ลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ตารวจทุกภาคส่ วน
เจ้าหน้าที่ตารวจจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ฝ่าฝืนก็จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลกระทบที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก
เพราะจะทาให้บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวได้รับความเสียหาย
4.3.3 ขั้นตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารใช้ เทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของแต่ละประเทศในหัว ข้อก่อน จะพบว่าการ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนเพื่อบันทึกเหตุการณ์ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
และผู้ต้องหา ไว้เป็นพยานหลักฐานนั้นจะต้องดาเนินการบันทึกทั้งภาพและเสียงควบคู่กันไป เนื่องจาก
การบันทึกในลักษณะเช่นนี้จะปรากฏทั้งร่องรอย และการกระทาที่เ ห็นประจักษ์ได้ด้วยตา ประกอบ
กับสามารถได้ยินเสียงในขณะทาการสอบสวน ทาให้สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ดูได้ทั้งการกระทา
ทางกาย และทางวาจาในขณะทาการสอบสวนตามที่กฎหมายได้มุ่งคุ้มครองไว้ได้อย่างครบถ้วน และ
การบันทึกภาพและเสียงนั้นจะต้องทาการบันทึกตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เพื่อให้
ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาตามที่กฎหมายกาหนดไว้ทั้งหมด
การบันทึกเพียงเฉพาะแต่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อาจจะทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าช่วงเวลาหนึ่งเวลา
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ใดของการสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เช่น การบันทึกแต่เฉพาะคารับสารภาพ อาจทาให้เกิด
ข้อสงสัยได้ว่าอาจมีการบังคับ ขู่เข็ญ ทาร้ายร่างกายก่อนที่จะมีการบันทึกเพื่อให้รับสารภาพได้ ในการ
กาหนดขั้น ตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทยจึงสมควรที่จ ะต้องกาหนดแนวทางให้ สอดคล้องกับเหตุ ผลข้างต้น เพื่อให้ สามารถดึง
ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิธีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนทั้งกระบวนการจะเป็น
วิธีการที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเรื่องดังกล่าวยั งมีการ
ถกเถี ย งและมี ข้ อ โต้ แย้ งอยู่ ว่าถึ งแม้ ก ารน าเทคโนโลยีบั น ทึ ก ภาพและเสี ยงมาใช้ ในการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาจะทาให้ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องลดน้อยลง
แต่ก็ ยั งมีช่ องว่างที่ เปิ ดโอกาสให้ มีก ารกระท าที่ ฝ่ าฝื น กฎหมายอยู่ กล่ าวคื อ ก่อ นที่ จะเริ่ ม ท าการ
สอบสวนหรือสอบปากคาผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตารวจอาจจะทาการบังคับ ขู่เข็ญ หรือซ้อมทรมาน
ผู้ต้องหาอยู่ก่อนแล้ว โดยอาจจะบังคับให้ผู้ต้องหาให้การต่อหน้าอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงตามที่ตน
ต้องการ จัดเตรียมคาพูดให้ผู้ต้องหาไว้เสร็จสรรพ เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ ย่อมทาให้ปัญหาการสอบสวน
ผู้ต้องหายังคงอยู่เหมือนเดิม
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการถกเถียงกันทางวิชาการเพื่อ แสวงหาวิธีแก้ไข
ปัญหาที่ดีที่สุด และสามารถหาข้อสรุปได้ว่าการแสวงหามาตรการบันทึกภาพและเสียงที่ดีที่สุดนั้นไม่
สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ แต่จะต้องบัญญัติสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหา
ให้มีความรัดกุมให้มากที่สุดด้วยเช่นกัน 69 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการแสวงหามาตรการการสอบสวนที่
มีความครอบคลุมในการแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วย การที่เรื่องดังกล่าวยังมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
สามารถท ากระการอัน ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายได้ จึงจาเป็ นต้องมีม าตรการในการยับ ยั้งการกระท า
ดังกล่ าวไม่ ให้ เกิ ดขึ้น ซึ่งวิธีการที่ เหมาะสมในการแก้ปั ญ หาดังกล่ าว คือ การให้ บุ คคลที่ ผู้ ต้อ งหา
ไว้วางใจหรือทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยทุกครั้ง เพื่อสร้างกลไกในการคานการใช้อานาจ
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ของเจ้าหน้าที่ตารวจ อันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทากระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น 70 เพราะ
เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจคงไม่ ก ล้ ากระท าการอั น ไม่ ถูก ต้ อ งใด ๆ ต่อ หน้ าบุ ค คลที่ ผู้ ต้ อ งหาไว้ว างใจ หรื อ
ทนายความ นอกจากนี้ทนายความยังเป็นผู้แทนทางกฎหมายของฝ่ายผู้ต้องหา หากมีการกระทาที่ไม่
ชอบ ทนายความอาจนาความไปเผยแพร่ต่อศาล เพื่อขอให้ ศาลถือว่าการสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมายและไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานใด ที่ได้มา เนื่องจากการกระทาอันมิชอบนั้น ๆ ได้71
ข้อดีของการกาหนดให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความร่วมการสอบสวน
หรือสอบปากคาด้วยทุกครั้งอีกประการหนึ่ง จะทาให้ผู้ต้องหาสามารถปรึกษาหารือ และบอกเล่ า
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีการสอบสวนได้ ทาให้ในกรณีที่พนักงานสอบสวนที่เลือกใช้วิธีที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย บังคับ ขู่เข็ญ ผู้ต้องหาก่อนมีการบันทึกภาพและเสียงจะต้องตระหนักคิดถึงผลที่
ตามมาก่อนที่จะลงมือกระทาการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เพราะแม้ว่าจะมีการบังคับ ขู่เข็ญ ก่อน
มีการบันทึกภาพและเสียง ท้ายที่สุดแล้วผู้ต้องหาก็ต้องให้การต่อหน้าอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง
โดยมีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความของตนเข้าร่วมการสอบปากคานั้นด้วย ทาให้ผู้ต้องหา
สามารถปรึกษาบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความ และมีทางเลือกที่จะให้การโดยปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญ

อันเป็นการความคุ้มครองผู้ต้องหาจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็น

อย่างดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาได้ บัญ ญั ติถึงสิ ท ธิของผู้ ต้อ งหาที่ จะให้
บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความเข้าร่วมการสอบสวน และเข้าร่วมฟังการสอบปากคาได้
ดังที่ปรากฏในมาตรา 134/3 72 และมาตรา 134/473 แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติทั้งสองดังกล่าวเป็น
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71 เกี ย รติ ขจร วั จ นะสวั ส ดิ์ , "การค วบ คุ ม อ านาจพ นั ก งานส อบ สวน ," วารสารนิ ติ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9, 4 (มีนาคม-พฤษภาคม 2521): 50.
72 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/3 บัญญัติว่า “ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ
ผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้”
73 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 บัญญัติว่า “ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ให้
พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
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เพียงการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาเลือกที่จะใช้สิทธิขอให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความของ
ตนเข้าร่วมการสอบสวน หรือสอบปากคาได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิโดยให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาที่
จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ไม่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องมีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความเข้า
ร่วมการสอบสวนในทุกกรณี ดังนั้นหากเกิดปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น เจ้าหน้า ที่ตารวจก็ยังคงสามารถ
บั งคับ ขู่เข็ญ ให้ ผู้ ต้องหาให้ ก ารต่ อหน้ าอุป กรณ์ บั นทึ กภาพและเสี ยงว่าตนไม่ต้องการให้ บุ คคลที่
ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความให้เข้าร่วมการสอบสวนได้ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรที่จะ
บัญญัติเพิ่มเติมไปด้วยว่า การบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญา นอกจากจะต้อง
บันทึกตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสอบสวน จะต้องจัดให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
หรือทนายความของผู้ต้องหาเข้าร่วมการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ป้องกันและยับยั้งการบังคับ ขู่เข็ญผู้ต้องหาก่อนการเริ่มบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน
การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทยจึงควรจะต้องบันทึกให้ครอบคลุมการสอบสวนไว้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น บันทึก
ตั้ ง แต่ ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ ผู้ ต้ อ งหาก่ อ นเริ่ ม การสอบสวน และการสอบสวนผู้ ต้ องหาตลอดจนเสร็ จ
กระบวนการ และให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนผู้ต้องหา
นั้นด้วย จึงจะเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวมากที่สุด การ
กาหนดให้บันทึกเฉพาะบางขั้นตอนของการสอบสวน หรือไม่จัดให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือ
ทนายความเข้าร่วมการสอบสวนทุกครั้ง ย่อมทาให้เกิดปัญหา และเกิดความสงสัยขึ้นว่าการสอบสวน
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คาให้การของผู้ต้องหาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีการบังคั บขู่
เข็ญผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร ทาให้เกิดความคลางแคลงใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ และยังไม่
เป็นการคุ้มครองตัวผู้ต้องหาอีกด้วย

(1) ผู้ ต้อ งหามีสิ ท ธิที่ จ ะให้ ก ารหรือไม่ก็ ได้ ถ้าผู้ ต้ องหาให้ ก าร ถ้อ ยค าที่ ผู้ต้ อ งหาให้ การนั้ น อาจใช้ เป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้
ถ้ อ ยค าใด ๆ ที่ ผู้ ต้ อ งหาให้ ไว้ต่ อ พนั ก งานสอบสวนก่ อ นมี ก ารแจ้ งสิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด
ของผู้นั้นไม่ได้”

162
4.3.4 ผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
จากการวิเคราะห์ผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
การสอบนสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของต่างประเทศในหั วข้อก่อน จะพบว่าผลของการฝ่าฝื นจะมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบกฎหมายแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึง
ส่ งผลทาให้ รู ป แบบและลั กษณะของการกาหนดหลั กเกณฑ์ ท างกฎหมายแตกต่ างกันไปด้ วย แต่
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของกฎหมายและผลของการฝ่าฝืนมักจะอยู่ในหมวดหมู่ หรืออยู่ในเรื่องเดียวกัน
เมื่ อ เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น ามาใช้ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการในชั้ น สอบสวนคดี อ าญา การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ข องการฝ่ า ฝื น การใช้ เทคโนโลยี
บั น ทึ กภาพและเสี ย งในประเทศไทยจึงต้องพิจารณาในส่ ว นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
คดีอาญาด้วยเช่นกัน
รูปแบบการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยได้มีการพัฒนาโดยได้รับแนวคิดมาจาก
ทั้งกลุ่มประเทศกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ และระบบซีวิลลอว์ปะปนกันไปตามกาลเวลา จนในยุค
ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูป แบบระบบกฎหมายโดยยึดนิติวิธีอย่างประเทศในกลุ่มซีวิลลอว์เป็น
หลั ก 74 โดยจะบั ญ ญั ติ ขั้ น ตอนต่ าง ๆ ตามกฎหมายไว้ในประมวลกฎหมาย ซึ่ งแยกลั ก ษณะและ
หมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมไป
ถึงผลของการฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของประเทศไทย เมื่อแนวคิดของการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง มีจุดประสงค์เพื่อนามาใช้เป็น
หนึ่งในขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในการสร้างมาตรการตรวจสอบดูแลความชอบด้วย
กฎหมายของการสอบสวน ในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยจึงสมควรบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการพิจารณาในเรื่องผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้
เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาจึ งต้ อ งพิ จารณาในบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นกัน
บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทาความผิดของ
ผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาถูกบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
74 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559),

หน้า 197-206.
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หมวดที่ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไปของพยานหลักฐาน ซึ่งมีมาตรา 226 เป็นบทบัญญัติสาคัญที่ เป็นหลักใน
การรับฟังพยานหลักฐาน โดยพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่สามารถอ้างเป็น
พยานหลั ก ฐานในชั้ น ศาลได้ 75 ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ลั ก ษณะเปิ ด กว้ า งเป็ น อย่ า งมาก ใช้ ตั ด
พยานหลักฐานทุกชนิดในคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการข่มขู่ บังคับ ให้คามั่นสัญญา จูงใจ หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น 76 ดังนั้ น ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดขั้นตอนของการสอบสวนผู้ ต้องหาเอาไว้แล้ ว แต่
เจ้าหน้ าที่ ผู้บั งคับ ใช้กฎหมายดาเนินการฝ่ าฝื นขั้นตอนเหล่ านั้ น หรือ ไม่ส ามารถดาเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ได้ ย่ อ มท าให้ พ ยานหลั ก ฐานที่ เกิ ด ขึ้น จากการฝ่ าฝื น บทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวนั้ น
กลายเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การสอบสวนเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ที่ไม่ได้มี
การจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบปากคา หรือ
ไม่ได้มีการจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคาดังกล่าวซึ่งสามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่าง
ต่อเนื่องไว้เป็นพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 ประกอบมาตรา
133 ทวิ ย่อมมีผลทาให้ถ้อยคาใด ๆ หรือคาให้การของผู้ต้องหาไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22677
การน ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาบั ญ ญั ติ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของขั้ น ตอน
กระบวนการสอบสวนผู้ ต้องหาตามกฎหมายของประเทศไทย ในการพิ จารณาผลของการฝ่ าฝื น
มาตรการดังกล่าวจึงควรต้องเป็นไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานที่สอดคล้องกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยนามาตรา 226 มาใช้บังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบั ติการจั ดให้ มีการบั น ทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญาไว้ ซึ่งมีผ ลทาให้ ไม่
สามารถรับฟังถ้อยคาใด ๆ หรือคาให้การของผู้ต้องหาเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของ
ผู้ต้องหาในชั้น พิจ ารณาของศาลได้ อันเป็นแนวทางที่สอดคล้ องกับการกาหนดผลของการฝ่าฝื น
หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ทั่วโลกบังคับใช้
75 ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 226 บัญญั ติว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือ
พยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจาเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้
เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคามั่นสัญ ญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญ ญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน”
76 จรัญ ภักดีธนากุล, กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, หน้า 333.
77 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4209/2548, 5294/2549, 1610/2551, 10265/2551,

3432/2557
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4.3.5 ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
การน าเทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ งของการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดบทยกเว้นเอาไว้ด้วย ดังจะเห็นได้จากบท
วิเคราะห์ กฎหมายต่างประเทศที่ส่วนใหญ่จะมีการกาหนดข้อยกเว้นเอาไว้อยู่ด้วยเสมอ เนื่องจาก
มาตรการบันทึกภาพและเสียงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ทาให้มีความจาเป็นที่ จะต้อง
จัดหาทรัพ ยากรทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อรองรับการบังคับใช้เทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในบางสถานการณ์การจัดหาทรัพยากรเหล่านี้ก็ไม่สามารถกระทาได้ เพราะ
จะต้องมีการจัดหางบประมาณ และกาหนดระเบียบขั้นตอนปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นมาก ปั ญหาเรื่องการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบังคับใช้มาตรการบันทึกภาพและเสียง จึงเป็นปัญ หาสาคัญ ที่
จะต้อ งน ามาพิ จ ารณาร่ว มเสมอในการบั งคับใช้กฎหมาย จนเป็ นเหตุท าให้ น านาประเทศบัญ ญั ติ
ข้อยกเว้นการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเอาไว้อย่างละเอีย ด
ด้วยเสมอ โดยกาหนดเหตุอันเป็นข้อยกเว้นไว้เป็นรายข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน ภายใต้วัตถุประสงค์
ที่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถดาเนินต่อไปได้ และไม่ถูกขัดขวางด้วยปัญหาทาง
เทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า บทบัญญัติข้อยกเว้นที่แต่ละประเทศบัญญัติขึ้น
ยังมีข้อบกพร่องบางประการ และไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การ
บัญญัติข้อยกเว้นไว้อย่างละเอียด โดยกาหนดเหตุที่เข้าข้อยกเว้นไว้เป็นรายข้อว่ามีกรณีใดบ้าง ไม่อาจ
ตอบสนองหรื อ สอดรั บ กั บ สภาพของสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เนื่ อ งด้ ว ย
มาตรการบั น ทึ กภาพและเสี ย งการสอบสวน เป็น มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ซึ่งลั กษณะ
ภาพรวมของเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒ นาต่อยอดอยู่เสมอ อย่างในยุคปัจจุบั นที่
เทคโนโลยีมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการพัฒนาเพิ่มขีดจากัดของประสิทธิภาพให้มากขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ ป ระชาชนในสั งคมมีโอกาสเข้าถึ งเทคโนโลยีต่าง ๆ นานา ได้อ ย่างสะดวกและ
ง่ายดายมากยิ่ งขึ้น ดังนั้ น การกาหนดข้อยกเว้น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าวควรจะต้องมี ความยืดหยุ่น
เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในสังคมมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น การบัญญัติข้อยกเว้นในกรณีที่อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเกิดความ
เสี ย หาย ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ จากการสั ม ภาษณ์ พ นั ก งานสอบสวนที่ ด าเนิ น การใช้ ม าตรการ
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บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีเด็กพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพและเสียงมีความ
หลากหลายอยู่มาก เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิ ทัล, กล้องบันทึกวิดีโอแบบพกพา รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ล้วนแต่มีระบบการบันทึกภาพและเสียงแทบทุกยี่ห้ อ และยังมี
ราคาถูกอีกด้วย ในกรณีที่อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงมีปัญหาทางด้านเทคนิคไม่สามารถใช้งานได้
ก็สามารถหากล้องดิจิทัล หรือโทรศัพท์มือถือของสถานีตารวจ หรือของเจ้าหน้าที่ตารวจท่านอื่นมาใช้
งานได้ทดแทนกันได้ ไม่ถึงขนาดที่จะต้องงดการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนเลยเสียทีเดียว อีก
ทั้งการใช้งานก็ไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพราะในยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์อย่างแท้จริง เนื่องด้วยความสามารถที่หลากหลาย
และครบครันที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เกือบทุกอย่าง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่ทาให้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดที่เล็กลง กระทัดรัดมากขึ้น และสามารถศึกษาทา
ความเข้าใจการใช้งานได้ไม่ยาก และด้วยข้อดีเหล่านี้จึงทาให้โทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นวัตถุที่มนุษย์
ทุกคนจาเป็นต้องมีติดตัวอยู่เสมอ78
จากเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น ข้อยกเว้นในกรณี ที่อุปกรณ์ บัน ทึกภาพและเสี ยงเกิด
ความช ารุด เสี ย หายไม่ ส ามารถใช้งานได้ ผู้ เขีย นเห็ น ว่าหากน ามาบั ญ ญั ติ ใช้ในเรื่อ งการสอบสวน
ผู้ต้องหาในประเทศไทยในปัจจุบัน อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพของสังคมในปัจจุบันได้ดีเท่าที่ควร
และเนื่ องจากแนวคิ ดของการน าเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสี ยงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาเริ่ม มีการพิ จ ารณาอย่ างจริงจังมาตั้งแต่ยุค คริส ตศักราชที่ 1990 ซึ่งสภาพสั งคมในยุ ค
ดั งกล่ าวนั้ น ยั งไม่ ได้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ในด้ านการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเท่ าที่ ค วร อุ ป กรณ์
บั น ทึกภาพและเสี ยงไม่ส ามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด และยังมีราคาที่สู ง อีกทั้งมีขนาดที่ใหญ่
เทอะทะ และต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญโดยเฉพาะมาช่วยทาการติดตั้ง และแนะนาการ
ใช้งานอีกด้วย 79 ฉะนั้น แล้ว ในยุคแรกเริ่มปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียงจึงเป็น
ปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่ง จึงสมควรที่นามาพิจารณาเป็นข้อยกเว้นของมาตรการบันทึกภาพและเสียง
การสอบสวนผู้ต้องหา แต่โดยสภาพสังคมในปัจจุบันแล้วประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจจะไม่เป็นปัญหา
78 พสุ

เดชะรินทร์ , Smartphone อวัยวะชิ้นที่ 33 หรือ สิ่งเสพติด ? [ออนไลน์], 9 กรกฎาคม 2556.
แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/515945
79 รายละเอียดปรากฏในบทที่ 4.3.6
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ถึงขนาดที่จะต้องนามาบัญญัติเป็นข้อยกเว้น ส่วนข้อบัญญัติยกเว้นอื่น เช่น การสอบสวนที่มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการนอกสถานีตารวจ, ผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือในการบันทึกภาพและเสียง หรือ
เหตุ จ าเป็ น อื่ น ที่ เร่ งด่ ว นนั้ น ไม่ ได้ เป็ น กรณี ที่ มี ความสั ม พั น ธ์กั บ ความเปลี่ ยนแปลงก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยี แต่เป็ นกรณี ปั ญ หาที่เกิดจากปัจจัยอื่นอันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหา จึงสมควรพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าการบัญญัติข้อยกเว้นในมาตรการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาดังกล่าวจึงไม่ควรจะบัญญัติไว้อย่างละเอียดเป็นรายข้อ แต่ควร
จะบัญญัติในลักษณะที่เปิดกว้างเอาไว้ เพื่อ ให้การตีความเหตุอันเป็นข้อยกเว้นมีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มากที่สุด เนื่องด้วยการกาหนดกรณียกเว้นไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดจะทาให้ข้อยกเว้นดังกล่าวอยู่ในลักษณะข้อสันนิษฐานที่หักล้างได้ โดย
เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องหาเหตุผลเพื่อยกกล่าวอ้างในการหักล้างข้อสันนิษฐาน และเหตุผลที่ยกขึ้นอ้าง
ดังกล่าวก็จาเป็นจะต้องเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน แต่ถ้าหากบัญญัติข้อยกเว้น
ในลักษณะที่เปิดกว้าง ไม่ได้กาหนดเนื้อหาเป็นรายข้ออย่างละเอียดก็จะทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจต้อง
พิสูจน์ถึงข้อขัดข้องที่ไม่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ และศาลก็จะต้องพิจารณาและตัดสินคดีเป็น
เรื่อง ๆ ไป80 ซึ่งข้อดีของการบัญญัติข้อยกเว้นในลักษณะที่เปิดกว้างให้ศาลสามารถพิจารณาเป็นราย
เรื่องนั้นย่อมทาให้การพิจารณาเหตุข้อยกเว้นมีความสัมพันธ์กับสภาพของเทคโนโลยีในปั จจุบัน อันจะ
ทาให้ มีความสอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงได้เป็นอย่างดี ส่ วนการบัญ ญัติเหตุยกเว้นไว้อย่ าง
ละเอียดเป็นรายข้อนั้นนอกจากจะขาดความยืดหยุ่นในการพิจารณาเหตุยกเว้นให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยเหตุ
ข้อยกเว้นที่บกพร่องนี้เพื่อเป็นเหตุในการไม่ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน ทาให้เกิด
ช่องว่างทางกฎหมายอันเป็นการเปิดทางให้แก่ผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะเลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องได้81
80
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การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทย จึงควรกาหนดบทบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ในลักษณะที่เปิดกว้าง ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้การ
พิจารณาข้อยกเว้น ในการบั น ทึกภาพและเสี ยงการสอบสวนมีความยืดหยุ่น และสอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีสัมพันธ์กับสภาพปัญหาของสังคมได้เป็นอย่างดี
4.3.6 การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพและเสียง
การพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพ
และเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทย จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ การ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศไทยในบทที่ 2 จะเห็นว่ากฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ใน
การสอบสวน หรือการสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาให้เป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเริ่ม
จากเจ้าหน้าที่ตารวจทาการสอบสวนตามกฎหมาย หลังจากทาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจึงทาสานวน
คดีและส่งมอบต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาการสั่งฟ้องต่อไป การครอบครองสานวนคดีความจึง
อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้ าที่ตารวจและพนักงานอัยการตามแต่กรณีของคดีที่แตกต่างกันไป
ในขณะที่สานวนการสอบสวนอยู่ในการครอบครอบขององค์กรใด ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรนั้นที่จะเป็น
ผู้รับ ผิดชอบในการเก็บรักษา การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจและพนักงานอัยการที่จะต้องนา
มาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติบังคับใช้ให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
กรณีที่สานวนการสอบสวนอยู่ในความครอบครองและดูแลของเจ้าหน้าที่ตารวจให้
ปฏิบัติตามระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ข้อ 294 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “สานวนการสอบสวน
และสาเนาสาเนาการสอบสวนทุกคดีให้ เก็บรักษาไว้จนครบกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้แล้วจึงจะ
ทาลายได้
(1) สาเนาสานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว
ให้เก็บไว้จนครบกาหนดอายุความตามกฎหมาย
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(2) สานวนคดีเปรียบเทีย บปรับหรือปรับซึ่งกฎหมายให้อานาจพนักงานสอบสวนที่
จะเปรียบเทียบปรับหรือปรับได้ ให้เก็บไว้มีกาหนด 10 ปี ส่วนสาเนาสานวนการสอบสวนให้เก็บไว้มี
กาหนด 5 ปีนับจากคดีถึงที่สุด เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วจึงทาลายได้
(3) สาเนาสานวนการสอบสวนที่พนักงานอัยการมีคาสั่งฟ้อง เมื่อคดีถึงที่สุ ดตาม
กฎหมายแล้ว ให้เก็บไว้มีกาหนด 10 ปี เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วจึงให้ทาลายได้
(4)สานวนการสอบสวนคดีอาญาอื่นใดที่พนักงานอัยการส่งคืนมาและสาเนาสานวน
การสอบสวนนอกจากที่กาหนดไว้ (1)-(3) ให้เก็บไว้จนครบกาหนดอายุความตามกฎหมายแล้วจึงให้
ทาลายได้”
ส่วนกรณีที่สานวนการสอบสวนอยู่ในความครอบครองของพนักงานอัยการ ระเบียบ
ส านั ก งานอัย การสู งสุ ด ว่าด้ ว ยการดาเนิ น คดี อาญาของพนัก งานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 17 82 ได้
กาหนดให้ พ นั กงานอั ย การเก็บ รั กษาส านวนคดีอาญาโดยแยกประเภทของส านวนคดีอาญาตาม
ระเบียบที่กาหนดในระเบียบฉบับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.
2547 ข้อ 18 (สานวนที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า) บัญญัติว่า “สานวนคดีที่มีลักษณะพิเศษ
อันน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของพนักงานอัยการ เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นเรื่องที่ไม่
เคยมีมาก่อน หรือมีลักษณะร้ายแรง กระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไป หรือมีปัญหา
ข้อกฎหมาย หรือกระบวนพิจารณาสลับซับซ้อนซึ่งมีเงื่อนแง่เป็ นพิเศษ เป็นต้น เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้
ส่งสานวนดังกล่าวไปยังสานักงานอัยการสูงสุดทุกเรื่อง”
ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.
2547 ข้อ 19 (การเก็บและทาลายสานวน) บัญญัติว่า “สานวนคดีอาญานอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 18
ให้จัดการทาลายเสียได้เมื่อพ้นกาหนดดังต่อไปนี้
82 ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.

2547 ข้อ 17 (การ
เก็บรักษาสานวน) บัญญัติว่า “ให้พนักงานอัยการเก็บรักษาสานวนการสอบสวนทุกประเภทที่มีความเห็นและคาสั่ง
แล้ว เว้นแต่สานวนไม่ปรากฏตัวผู้กระทาความผิดและสานวนชันสูตรพลิกศพที่มีการไต่สวนแล้ว ให้ส่งคืนพนักงาน
สอบสวนเก็บรักษา แต่ให้เก็บสาเนาหนังสือนาส่งไว้เป็นหลักฐาน”
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(1) สานวนคดีอาญาตามสารบบ ส.1 ที่ศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องหรือที่
มีอัตราโทษจาคุกอย่างต่าไม่ถึง 5 ปี ซึ่งจาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง และศาลได้พิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษ สานวนคดีอาญาตามสารบบ ส.3 สานวนคดีเปรียบเทียบตามสารบบ ส.2 ก สานวนคดี
ฟ้องด้วยวาจาตามสารบบ ส.4 สานวนคดีอาญาตามสารบบ ส.5 ที่ไม่รับแก้ต่างหรือรับแก้ต่างแต่ศาล
ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง สานวนคดีอาญาที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่และศาลได้มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว ให้เก็บรักษาไว้มีกาหนดสอง พ.ศ.
(2) สานวนคดีอาญาตามสารบบ ส.1 ที่จาเลยให้การปฏิเสธ หรือที่มีอัตราโทษจาคุก
อย่างต่าตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ซึ่งจาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง สานวน
คดีอาญาที่รับแก้ต่างตามสารบบ ส.5 และคดีดังกล่าวศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ ให้เก็บ
รักษาไว้มีกาหนดสิบเอ็ด พ.ศ.
(3) ส านวนคดี อ าญาตามสารบบ ส.1 และ ส.2 เฉพาะกรณี สั่ ง ไม่ ฟ้ อ ง ส านวน
คดีอาญาซึ่งมีเงื่อนไขระงับคดีและพนักงานอัยการให้มีคาสั่งยุติการดาเนินคดีตามข้อ 54 ให้เก็บรักษา
ไว้ภายในกาหนดอายุความ
การท าลายส านวน ให้ ก ระท าโดยการเผาหรือ ย่ อ ยสลายท าลาย และให้ บั น ทึ ก
หลักฐานในการทาลายไว้ด้วย”
ดังนั้ น ในเรื่องของการเก็ บรักษาจึง เป็น หน้าที่ข องเจ้าหน้ าที่ ตารวจและพนั กงาน
อัยการเองที่จะต้องเก็บรักษาดูแลบันทึกนั้นไว้ตามกฎหมาย เพื่อที่จะนาสื่อบันทึกภาพและเสียงไป
ประกอบสานวนคดี ต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยลักษณะและรูปแบบของสื่อบันทึกภาพและเสียงมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างการข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร การเก็บรักษาจึง สมควรจัดหาอุปกรณ์ที่
เหมาะสมสาหรับเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรกาหนดระเบียบข้อบังคับภายในเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะตามความเหมาะสมของแต่ละท้องที่หน่วยงาน เนื่องจากการเก็บรักษา
จะต้ อ งมี ก ารจั ด สถานที่ และอุ ป กรณ์ ในการเก็ บ รัก ษา ซึ่ งจะต้ อ งใช้ พื้ น ที่ และงบประมาณตาม
ความสามารถของแต่ละพื้นที่ จึงสมควรเปิดโอกาสให้แต่ละท้องที่มีอิสระในการกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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ประเด็นที่จะต้องพิจารณาอีกประการ คือ การเปิดเผยข้อมูลบันทึกภาพและเสียงแก่
ผู้ ที่ เกี่ย วข้ องจะสามารถท าได้ ห รื อ ไม่ กรณี ดั งกล่ า วจะเห็ น ว่ามาตรการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งจะ
กาหนดให้ตัวบันทึกภาพและเสียงถือเป็นพยานหลักฐานสาคัญในชั้นสอบสวนอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องนาไป
ประกอบสานวนคดีการดาเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป กรณีดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับกรณีที่
บุ คคลผู้ ที่เกี่ย วข้องในทางคดีร้องขอให้ เปิดเผยและขอคัดสาเนาคาให้ การของตนที่ ใด้ให้ ไว้ในการ
สอบสวน เพื่อจะตรวจสอบดูว่าตนได้ให้การอะไรไปบ้าง โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการขอสาเนา
คาให้ การ หรื อการขอเอกสารประกอบค าให้ การของตนนั้ นได้ป รากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 8 (6) ที่ให้สิทธิผู้เสียหาย, จาเลย และทนายความจาเลย มีสิ ทธิร้องขอได้
เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเท่านั้น83
นอกจากนี้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ
20 ที่ออกระเบียบโดยอาศัยอานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ได้กาหนดให้หัวหน้าของหน่วยงานรัฐสามารถกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับภายใน
หน่วยงานของตนได้ ซึ่งภายหลังก็ได้มีการบัญญัติประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ
ที่ 29 ความลั บ บทที่ 1 มี เนื้ อความกาหนดสถานะของส านวนคดีอ าญาให้ เป็ นเอกสารส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อที่จะนาตัวผู้กระทาผิดส่งฟ้องศาลให้ลงโทษ โดย
ให้พนักงานสอบสวนสงวนสานวนการสอบสวนเอาไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือ
83 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จาเลยมีสิทธิ

ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
(2) แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์ และ
ศาลฎีกา
(3) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสาเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น
(5) ตรวจดูสานวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดสาเนาหรือขอรับสาเนาที่รับรองว่า
ถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น
(6) ตรวจหรือคัดสาเนาคาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้การของตน
ถ้าจาเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจาเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย
เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อ ศาลแล้ว ให้ผู้เสียหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง (6) เช่นเดียวกับจาเลย
ด้วย”
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จาเลยในคดีนั้นทราบพยานหลักฐานสาคัญ ซึ่งอาจนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีได้ 84 จาก
กฎหมายและระเบียบคาสั่งทั้งหมดข้างต้นจึงสามารถเข้าใจได้ว่า ในเบื้องต้นผู้ต้องหาหรือจาเลยจะขอ
ตรวจดูและคัดสาเนาคาให้ การในชั้นสอบสวนและเอกสารประกอบคาให้ การนั้นไม่ได้ เนื่องจาก
เอกสารดังกล่าวถือเป็น ความลับ ทางราชการ แต่เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลแล้ว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยจึงจะมีสิทธิที่ จะขอตรวจดูและคัดสาเนาคาให้ การในชั้นสอบสวนและเอกสาร
ประกอบคาให้การนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (6)
อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยสาเนาคาให้การและเอกสารประกอบคาให้การในชั้น
สอบสวน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 ก็ได้ให้ดุลพินิจแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่จะเลือกเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เป็ น ความลั บ แก่ บุ คคลผู้ ร้อ งขอก่อ นที่ พ นั กงานอั ยการจะฟ้ อ งคดีก็ ได้ 85 ซึ่งค าให้ ก ารและเอกสาร
84 ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ บทที่ 1 ข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ

“ข้อ 1 ข้ อราชการเป็น สิ่งอั นสาคัญ อย่างยิ่ง ซึ่งเจ้าพนั กงานผู้มีห น้าที่ เกี่ ยวข้ องได้ รู้กิ จการนั้ น มาแล้ ว
บางอย่างจะต้องระวังสงวนไว้เป็นความลับอย่าให้แพร่งพรายออกไป เพราะอาจเป็นเหตุให้เสียผลแก่ทาง ราชการได้
ลักษณะของข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ คือ
(1) ข้อราชการหรือข่าวราชการอย่างใดอันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคาพูดก็ตาม ซึ่ง เกี่ยวกับวิธีดาเนิน
ราชการที่ดาริขึ้น แต่ยังมิได้จัดการในเรื่องนั้นสาเร็จเด็ดขาดโดยตลอด หากเปิดเผยแล้วอาจ เสียหายแก่ราชการ
(2) คดีอาญาเรื่องใดจะต้องมีการสืบสวนหาพยานหลักฐานหรือจับกุมผู้ร้ายหรือพรรค พวกผู้กระทาผิดอีก
ต่อไป โดยยังไม่ได้ตัวผู้ร้ายและของกลางหรือยังมิได้มีการฟ้องร้องเสร็จสิ้นคดี
สานวนคดีอาญาเป็นเอกสารสาคัญในการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อที่จะนาตัวผู้กระทา ผิดส่งฟ้อง
ศาลให้ลงโทษ หากทางฝ่ายผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ทราบพยานหลักฐานอันสาคัญในคดีนั้นๆ แล้ว อาจ นาไปใช้เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่การต่อสู้คดีได้พนักงานสอบสวนจึงต้องสงวนสานวนการสอบสวนไว้เป็นความลับ อย่างยิ่ง
(วรรคสองของ (2) คือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 8365/2502 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2502 นาส่ง
โดยคาสั่งกรมตารวจ ที่ 37/2502 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2502)
(3) ข้อราชการใดๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทราบได้แต่เฉพาะนายตารวจชั้นสัญญาบัตร เท่านั้น”
85 พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 บั ญ ญั ติ ว่ า “ข้ อมู ล ข่ า วสารของ
ราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้ เปิดเผยก็ได้
โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่
เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
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คาให้การในชั้นสอบสวนก็ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งสิ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่ให้ สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่กว้างกว่า และไม่ขัดแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวจึงสามารถใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบการดาเนินการ
ได้ ตามคาวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค 131/2551 86 ดังนั้น ถ้าหากพนักงานสอบสวนเห็นว่าการ
เปิดเผยเอกสารในสานวนคดีดังกล่าวไม่เป็นการทาให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับการฟ้องคดีเสื่อม
ประสิทธิภาพลงไป พนักงานสอบสวนก็มีดุลพินิจที่จะให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยสามารถตรวจดูหรือขอ

(2) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่
ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็นหรือคาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร
(6) ข้ อมูล ข่าวสารของราชการที่ มี กฎหมายคุ้ มครองมิ ให้เปิ ดเผย หรือข้อมู ลข่าวสารที่มี ผู้ให้ มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้เพราะเป็น ข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารของ
ราชการเป็ น ดุ ล พิ นิ จ โดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ตามล าดั บ สายการบั งคั บ บั ญ ชา แต่ ผู้ ข ออาจอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้”
86 คาวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและ
การบังคับใช้กฎหมายที่ สค 131/2551 เป็นการดาเนินการวิ นิจฉัยอุทธรณ์ของผู้เสียหายเกี่ยวกับคาสั่งไม่ให้เปิด
ข้อมูลข่าวสารของสถานีตารวจภูธรเมืองสระแก้วเกี่ยวกับคาให้การในการสอบสวนคดีอาญา โดยคณะกรรมการได้
วินิจฉัยว่าคาให้การในชั้นสอบสวนเป็นข้อมูลข่าวสารราชการ การที่เจ้าหน้าที่ตารวจอนุญาตให้ตรวจดูคาให้การได้
ตลอดเวลาเท่ากับเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
เมื่ออนุญาตให้ตรวจดูได้แล้วก็ควรจะให้คัดสาเนาด้วย ทั้งนี้ ไม่ขัดแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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คัดสาเนาคาให้การหรือเอกสารประกอบคาให้การของตนในชั้นสอบสวนก่อนที่พนักงานอัยการจะยื่น
ฟ้องคดีได้
เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายและเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่ าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีความสาคัญต่อรูปคดีเป็นอย่างมาก การจะนาเอกสารเหล่านั้น
ออกเปิ ด เผยให้ แก่บุ คคลอื่น ย่ อมต้องพิ จารณาและประเมิ นถึงความเหมาะสมก่อนเสมอ ทั้ งนี้ ใน
ปัจจุบันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายยังคงเปิดช่องให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจในการใช้ดุลพินิจเลือกที่จะ
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ได้ ดังนั้นการนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการ
สอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย ไฟล์หรือตัวสื่อบันทึกภาพและเสียงที่ปรากฏข้อมูลภาพและเสียง
การสอบสวนย่อมถือเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบกันในการสอบสวน ในการเปิดเผยข้อมูลจึงต้อง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาในข้างต้น โดยผู้ต้องหาสามารถที่จะยื่นเรื่องต่อพนักงานอัยการ
เพื่ อ ขอตรวจดู หรื อ คั ดส าเนาไฟล์ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวน หรือ สอบปากคาของตนได้
หลั งจากที่พ นั กงานอัย การได้ยื่ น ฟ้ องเป็น คดีต่อศาลแล้ ว หรือจะดาเนิ นการยื่น เรื่องต่อพนั กงาน
สอบสวนในกรณีก่อนพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล แต่จะต้องอยู่ภายใต้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ตารวจในการอนุญาตให้ตรวจดูหรือคัดสาเนาไฟล์บันทึกภาพและเสียง
4.4 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนา
เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวน การนามาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้
เป็นขั้นตอนหนึ่งของกฎหมายที่พึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด จึงอาจเกิดปัญหาหรือ
อุป สรรคในการดาเนิ น การได้ เนื่ องจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรับวงการสอบสวน
คดีอาญาของประเทศไทย ในหัวข้อนี้จึงจะทาการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
4.4.1 ปัญหาการบังคับใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงกับการสอบสวนคดีอาญา
การน าเทคโนโลยีดังกล่ าวมาประยุก ต์ใช้กับ การสอบสวนผู้ ต้ องหาในคดี อาญามี
จุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรการตรวจสอบดูแลให้การสอบสวนดาเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด อันเป็นการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ และ
ทาให้การสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายลดน้อยลง โดยนาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีบันทึกภาพ
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และเสียงมาติดตั้งและใช้บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ คือ การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
สอบสวนผู้ต้องหา เป็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการสอบสวนให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องมี
การกาหนดประเภทคดีที่จะต้องดาเนินการจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน, ขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว, ข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน รวมไปถึงมาตรการใน
การเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียง ซึ่งอาจทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ทาความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพราะเนื้อหามีประเด็น
ที่จะต้องพิจารณาหลายประเด็น และต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เมื่อการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาเป็นมาตรการใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้บังคับเป็นขั้นตอนหนึ่งของกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวน
จึงต้องมีการกาหนดระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการนี้ได้เตรีย ม
ความพร้อม และทาการศึกษาเข้าใจเนื้อหาของมาตรการดังกล่าวให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบั ติหน้ าที่ที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อให้ ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา ทา
ความเข้าใจกับมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน
4.4.2 ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดาเนินการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมา
ประยุกต์ใช้กับการสอบสวนคดีอาญา
การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจะต้อง
มีการจัดหาทรัพยากรทั้งในด้านสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้บันทึกภาพและเสียง รวมไปถึงการ
เก็บรักษาบันทึกเหล่านี้ และจะต้อ งดาเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ คือ การดาเนินการตามมาตรการบันทึกภาพและ
เสี ย งนี้ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด หาเงิน ทุ น งบประมาณเป็ น จานวนมาก กล่ าวคื อ ตามปกติ ก ารสอบสวน
ผู้ ต้ อ งหาจะถู ก ด าเนิ น การที่ ส ถานี ต ารวจภายใต้ เขตอ านาจการสอบสวนที่ ป รากฏตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา ในการน าเทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งมาใช้บั งคั บ กั บ การ
สอบสวนจึงต้องมีการจั ดสรรงบประมาณให้กับสถานีตารวจทั่วประเทศเพื่อให้ มีสถานที่ และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่รองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบันทึกภาพและเสียงที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้าง และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณในส่วนงานอื่นโดยไม่สมควร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เมื่อการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญาเป็นมาตรการใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้บังคับเป็นขั้นตอนหนึ่งของกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวน
อีกทั้งเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง จึงต้องใช้งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
บันทึกภาพและเสียง รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มากพอสมควร จึงต้องมีการกาหนดระยะเวลา
หนึ่ง เพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับมาตรการดังกล่าวให้แก่สถานี
ตารวจทั่วประเทศได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
4.4.3 ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา มี
ขอบเขตในการดาเนินการเฉพาะการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ ไม่รวมถึงการจับกุม หรือการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้ นก่อนมี
การสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหา
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ คือ ขอบเขตของการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสียงมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ดูแล และพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องได้จริงหรือไม่ แม้ว่ามาตรการดังกล่าว
จะสามารถบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบสวน หรือสอบปากคา
ผู้ต้องหา อันสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการ

176
สอบสวนได้ในกรณีที่มีการโต้แย้งกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อ ถกเถียงว่าการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เช่น การบังคับ ขู่เข็ญ หรือทาร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ หรือให้การใด ๆ ที่
เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง อาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน หรือสอบปากคา
ผู้ต้องหา กล่าวคือ ก่อนที่จะเริ่มทาการสอบสวนหรือสอบปากคาผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตารวจอาจจะ
ทาการบังคับ ขู่เข็ญ หรือซ้อมทรมานผู้ต้องหาอยู่ก่อนแล้ว โดยอาจจะบังคับให้ผู้ต้องหาให้การต่อหน้า
อุป กรณ์ บั น ทึ กภาพและเสี ย งตามที่ ต นต้ องการ จัด เตรีย มค าพู ดให้ ผู้ ต้ องหาไว้เสร็จ สรรพ จึงเกิ ด
ข้อสังเกตว่ามาตรการในการน าเทคโนโลยี บันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้นั้นจะสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ได้จริงหรือไม่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นจะพบว่ามีการพิจารณาถึงการใช้อานาจโดยไม่ชอบของ
เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจใช้วิธีหลีกเลี่ยงโดยกระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย บังคับ ขู่
เข็ญ ทาร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ หรือให้การอย่างใด ๆ ตามที่ตนต้องการก่อนเริ่มการ
สอบสวน จึ งสมควรพั ฒ นาขั้น ตอนการสอบสวนอื่ น ให้ มี ความรัดกุ มและสอดคล้ องกับ มาตรการ
ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น โดยบัญญัติกฎหมายให้ บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความของผู้ต้องหา
เข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย87ทุกครั้งเพื่อสร้างกลไกในการคานการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่ง
จะทาให้ผู้ต้องหาสามารถปรึกษากับบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความ และบอกเล่าเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีการสอบสวนได้ ทาให้ในกรณีที่ พนักงานสอบสวนที่เลือกใช้วิธีที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย บังคับ ขู่เข็ญ ผู้ต้องหาก่อนมีการบันทึกภาพและเสียงจะต้องตระหนักคิดถึงผลที่ตามมา
ก่อนที่จะลงมือกระทาการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เพราะแม้ว่าจะมีการบังคับ ขู่เข็ญ ก่อนมีการ
บันทึกภาพและเสียง ท้ายที่สุดแล้วผู้ต้อ งหาก็ต้องให้การต่อหน้าอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง โดยมี
บุคคลที่ผู้ ต้องหาไว้วางใจ หรือ ทนายความของตนเข้าร่วมการสอบปากคานั้นด้วย ทาให้ ผู้ ต้องหา
สามารถปรึ ก ษากั บ บุ ค คลที่ ผู้ ต้ อ งหาไว้ ว างใจ หรื อ ทนายความ และมี ท างเลื อ กที่ จ ะให้ ก ารโดย
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ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ อันเป็นการความคุ้มครองผู้ต้องหาจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
เป็นอย่างดี88
4.4.4 ปัญหาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญา
ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาใน
คดีอาญากาหนดให้การสอบสวน หรือการสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีประเภทที่กาหนดไว้จะต้องจัดให้
มีการบันทึกภาพและเสียงไว้ตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด
ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตลอดจนพฤติกรรม อากัปกิริยาของผู้ต้องหา เพื่อตรวจสอบ
และพิ สู จน์ ถึงการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี ที่มีการกล่ าวอ้างยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ในการ
พิจารณาคดี
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ คือ ยังมีเจ้าหน้าที่ตารวจบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วย
กับการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้บังคับกับการสอบสวน เพราะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะทาให้การ
ทางานมีความยากลาบากมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ และสถานที่ที่เหมาะสม
สาหรับการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน ต้องสรรหาทรัพยากร และบุคลากรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก
อีกทั้งการบันทึกภาพและเสียงยังทาให้ประสิทธิภาพในการค้นหาความจริงตามกระบวนการสอบสวน
ลดลง เพราะเจ้ าหน้ าที่ตารวจจะถูกตรวจสอบการปฏิบั ติห น้าที่ อย่างเข้มงวด ทาให้ ไม่ส ามารถใช้
เทคนิคการแสวงหาความจริงได้อย่างเต็มที่ และการบันทึกภาพและเสียงยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องหามีพยานหลักฐานในการโต้แย้งการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจมากขึ้น ซึ่งอาจทาให้เ กิดการ
โต้แย้งที่มากขึ้นกว่าการที่ไม่นาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้บังคับอีกด้วย89
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวจะพบว่าการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
มาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มากกว่าการไม่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเลย ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้สร้างประโยชน์และความชอบธรรม
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ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวน โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจในกรณีที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม และยังเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหา
ในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจบังคับ ขู่เข็ญ หรือทาร้ายร่างกายให้รับสารภาพ หรือให้การใด ๆ ที่เป็น
ปฏิปั กษ์ต่อตนเอง นอกจากนี้ ยังทาให้ ศาลสามารถพิจารณาในประเด็นดังกล่าวได้อย่างประจักษ์
ชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ และประชาชนส่ ว นใหญ่ ก็ ล้ ว นแต่ มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า
มาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างมาก จึงจะต้องมี
การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ และวางแนวทางการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ชั ด เจน เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ตารวจมีความเข้าใจในปัญหา และยอมรับนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาบังคับใช้ให้ถูกต้องใน
แนวทางเดียวกัน
4.5 บทสรุปการดาเนินการให้มีการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน
คดีอาญาในประเทศไทย
เมื่อได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทย พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะนาเทคโนโลยีดังกล่าวมา
บังคับใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่
เกิดในระหว่างการสอบสวน หรือ การสอบปากคาผู้ต้องหาเอาไว้ได้ทั้งภาพและเสียง ทาให้สามารถ
ตรวจสอบ หรือย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ในกรณี ที่มีการโต้แย้ง หรือมีประเด็นข้อพิพาท
เกี่ยวกับการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจทาการสอบสวนโดย
ข่มขู่ บังคับ ใช้กาลังประทุษร้ายเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ หรือให้การอย่างใด ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัว
ผู้ต้องหาเอง หรือไม่ได้มีการแจ้ งสิทธิตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ อันเป็นการสร้างพยานหลั กฐานที่ มี
คุณค่าในการพิสูจน์ยืนยันข้อกล่าวอ้าง หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้เป็นอย่างดี และทาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นปัญหา
ที่ค้างคาอยู่ในสังคมไทยเป็นระยะเวลานานให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
ต่างประเทศ พบว่าปั ญ หาการสอบสวนที่ไม่ช อบด้วยกฎหมายเป็นปัญ หาส าคัญ ของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ฝังรากอยู่อย่างหนาแน่นในทุกประเทศ มีการกล่าวอ้างและเรียกร้องถึงความ
ถูกต้องตามกฎหมายในชั้นการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาเป็นจานวนมาก จึงได้มีการศึกษา
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และพั ฒ นาแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ าว จนได้ มี ก ารน าประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ที่ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน
โดยนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้บันทึกเหตุการณ์การสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหา
เอาไว้ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้พบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถ
แก้ไข และลดปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้างการ
ด าเนิ น คดี อ าญากั บ บุ ค คลผู้ ก ระท าความผิ ด ของประเทศไทยและต่ า งประเทศต่ า งก็ มี จุ ด ร่ ว มที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคื อ ต้นกระแสธารของกระบวนการยุติธรรมอาญาเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจในการจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหา และน าตั ว มาท าการสอบสวน หรื อ สอบปากค า เพื่ อ แสวงหา
พยานหลักฐานในการยืนยัน การกระทาความผิดของผู้นั้น ทาให้กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนิ น การต่ า ง ๆ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานเดี ย วกั น อั น ท าให้ มี แ นวโน้ ม ของปั ญ หาใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากกระแสข่าวในสังคมไทยที่มักจะมี
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่มากเช่นเดียวกับต่างประเทศ และยังได้
มีการร้องเรียนถึงการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นอันดับหนึ่งจากเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด
การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศไทยจึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนารูปแบบและกระบวนการของประต่าง ๆ ที่เป็นกรณีศึกษามาใช้เป็นแนวทางใน
การกาหนดขั้นตอนการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศ
ไทย โดยประยุกต์ให้เข้ากับสภาพของสังคมไทยมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปการดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
การดาเนินการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทยควรจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดกระบวนการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด และจัดให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจหรือทนายความให้เข้าร่วมการสอบสวนด้วยทุกครั้งเพื่อ
สร้างกลไกในการคานการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาหน้าที่สอบสวน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาขั้นตอนการสอบสวนที่ขาดความรัดกุม และปรากฏช่องว่างที่ทาให้เกิดช่องทางในการกระทา
การสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสมควรบัญญัติเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกาหนดประเภทคดีที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียง
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ไว้อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ อื่ น ในเรื่อ งการสอบสวน และท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถทาความเข้าใจได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และจะต้องบัญญัติกฎหมาย
ให้มีความรัดกุม และครอบคลุมมากที่สุด โดยบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเพื่อ
ไม่ให้เกิดอุปสรรคขัดขวางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ก็ควรกาหนดระเบียบข้อบังคับ
เกี่ ย วกั บ การเก็บ รั ก ษาและการเปิ ด เผยบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งเอาไว้ด้ ว ย เพื่ อ ให้ การน าเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากสมมติฐานของวิทยานิพนธ์ที่ว่า “แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้
แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการกาหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนด้วย
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในขณะมีการสอบสวนผู้ต้องหา ทาให้การพิสูจน์ความชอบ
ด้วยกฎหมายของกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นไปได้ยาก จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย การสอบสวนผู้ต้องหาโดยใช้กาลังประทุษร้าย บังคับและข่มขู่
ผู้ต้องหาเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อเท็จ จริง ดังนั้นหากนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสี ยงมาใช้สาหรับการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยกาหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมแล้ว จะทาให้การตรวจสอบและพิสูจน์
ความชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีประสิทธิภาพและโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น และทาให้ ปัญ หาการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายลดน้อยลง” เมื่อได้ศึกษาแล้ วพบว่า
กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศไทยยังขาดมาตรการในการตรวจสอบ
และพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการสอบสวนอยู่จริง แม้ว่าจะมีการกาหนดขั้นตอนและ
วิธีการดาเนิ นการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ครอบคลุมตลอดทั้ง หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และสิทธิของผู้ต้องหาแล้ว แต่ก็ยังขาดมาตรการในการตรวจสอบและ
พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปัญหาดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตารวจในการใช้อานาจ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการยกอ้างถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนในชั้นพิจารณา
ของศาลที่มีเป็ นจานวนมากในปัจจุบัน ซึ่งก่อให้ เกิดภาระในการพิจารณาและพิสูจน์ความจริงเป็น
อย่างมาก เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้การสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นหน้าที่
ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจแต่ เพี ย งองค์ก รเดียว ไม่ มีก ลไกในการคานอานาจโดยองค์ก รอื่ น อีกทั้ งการ
สอบสวน หรือสอบปากคายังไม่มีการบันทึกภาพและเสียง คงใช้แต่รูปแบบการบันทึกเหตุการณ์ด้วย
รูป แบบเดิม คือ การบั น ทึกในรูป แบบเอกสาร ซึ่งไม่ส ามารถบัน ทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทั้ งหมดใน
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ระหว่างการสอบสวนให้ชัดเจนได้ กล่าวคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกสรุปบันทึกอยู่ในเอกสาร
ประกอบส านวนคดี มีลักษณะเป็ นเอกสารที่ปรากฏข้อความการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในห้ อง
สอบสวน และการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ปรากฏเอกสารหรือ
พยานหลักฐานที่แสดงให้ปรากฏถึงภาพและเสียงอันเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาพฤติกรรมของ
เจ้าหน้ าที่ตารวจและผู้ต้องหา จึงทาให้ การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการพิพาทกันเกี่ยวกับการ
สอบสวน หรื อสอบปากคาผู้ ต้ องหาในคดีอาญาเป็ น ไปอย่างยากล าบาก และยังเป็ น ผลท าให้ ไม่
สามารถดาเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกาหนดไว้ได้ โดยเฉพาะสิทธิที่คุ้มครอง
ผู้ต้องหาที่จะให้การโดยปราศจากการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือ
กระทาโดยมิชอบประการใด ๆ
จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดในการแสวงหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้เข้ากับการสอบสวน หรือ
สอบปากคาผู้ ต้องหาในคดีอาญา จากเดิ มที่รูปแบบการบั นทึ กการสอบสวนจะอยู่ในรู ปแบบของ
เอกสารเท่านั้น แต่ด้วยมาตรการดังกล่าวนี้ได้กาหนดให้การสอบสวน หรือการสอบปากคาผู้ต้องหาใน
คดีอาญาต้องมีการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วย โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องวิดีโอ หรือ
อุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติในการบันทึกภาพและเสียง ดาเนินการเก็บบันทึกเหตุก ารณ์ที่เกิดขึ้นในห้อง
สอบสวนไว้ทั้งหมด ซึ่งทาให้ปรากฏภาพที่แสดงถึงการปฏิบัติตนต่อผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตารวจว่ามี
พฤติกรรมอย่างไร และการบันทึกเสียงในห้องสอบสวนด้วยนั้นก็ทาให้เห็นถึงการสนทนาที่เกิดขึ้น อัน
ทาให้ ส ามารถตรวจสอบดูได้ว่ามีก ารใช้ค าพู ดไปในทางที่ ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ ทาให้ เกิ ด
พยานหลักฐานที่แสดงให้ถึงภาพรวมของการสอบสวนทั้งหมดได้อย่างชัดเจน อันเป็นผลทาให้การ
พิสู จ น์ ห รื อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในต่างประเทศจึ งได้มีการวิจัยศึกษาเพื่ อกาหนดแนวทางในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับ การสอบสวนผู้ ต้องหา โดยผลของการศึกษาวิจัยส่ วนใหญ่ พบว่ามาตรการดังกล่ าว
สามารถแก้ปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็นอย่างดี จึงทาให้ในปัจจุบันได้มีการนา
มาตรการดังกล่าวไปใช้บังคับเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวนอย่ างแพร่หลายทั่วโลก และได้มีการ
พัฒนาต่อยอดให้มาตรการบันทึกภาพและเสียงมีขั้นตอนการดาเนินการที่ครอบคลุม และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอยู่ตลอดมา
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กฎหมายเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาของประเทศที่
นามาศึกษานั้น ได้แก่ มลรัฐอิลลินอยส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐ
นอร์เทิร์น เทอร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิตาลี โดยกฎหมายของประเทศเหล่านี้มี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับการ
สอบสวน หรื อสอบปากคาผู้ ต้ องหาในคดี อาญา โดยบัญ ญั ติไว้เป็ น ขั้น ตอนหนึ่ งของกฎหมาย ซึ่ ง
กาหนดให้การสอบสวน หรือการสอบปากคาตามคดีประเภทที่กาหนดต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและ
เสียงเอาไว้เสมอ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์และตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
การสอบสวนในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้ งถึงประเด็นดังกล่าว เพราะฉะนั้นประเทศไทยควรจะนามาเป็น
แบบอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้ลดน้อยลงไป
และเสริมสร้างกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยนาตัวอย่างของกฎหมายประเทศที่เป็นกรณีศึกษานั้นมาเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ซึ่งสามารถอธิบายโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของคดีอาญาที่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวน
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจะต้องคานึงถึงประเภท
คดีที่จะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงอย่างเหมาะสมด้วย เนื่องด้วยความผิดแต่ละประเภทมี
ลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป บางความผิดก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในบาง
ความผิดก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเพียงเล็กน้อย โดยในแต่ละสังคมก็มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของการ
กระทาความผิดต่อสังคมที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังมีแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน คือ การกระทา
ความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในปริมาณเท่าใดก็ต้องมีการกาหนดโทษสาหรับความผิดนั้นให้ ได้
สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดนั้น1 ซึ่งความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมาก
เท่าใด รัฐก็จะต้องมีระเบี ย บขั้น ตอนการดาเนินคดีที่แน่นอนและรัดกุมเพิ่มขึ้นตามเท่านั้น เพราะ
ความผิดเหล่านี้มักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาความผิดมาก ประกอบกับต้องมีการแสวงหา
พยานหลักฐานเป็นจานวนมากเพื่อนามาพิสูจน์การกระทาความผิด ทาให้การสอบสวนตัวผู้กระทา
ความผิดต้องมีขั้นตอนและกระบวนการที่เข้มข้น และต้องดาเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ส่วนการกระทาความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไม่มาก มักจะมีรายละเอียดการกระทาความผิดที่ไม่
1 ณภัทร

สรอัฑฒ์, "ความเหมาะสมในการกาหนดความผิดและโทษทางอาญา: ศึกษากรณีก ฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า," หน้า 29-43.
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สลับซับซ้อน ใช้เวลาไม่นานในการดาเนินคดี การดาเนินคดีของรัฐจึงต้องมีความกระชับและรวดเร็ว
เพื่อเป็นการอานวยความยุติธรรมให้แก่สังคมอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะ
ของความผิด
เพื่อให้การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็น
จะต้องบังคับใช้เฉพาะคดีความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากเท่านั้น เพราะการดาเนิน การจัดให้มี
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ห้องสอบสวน, อุปกรณ์การบันทึกภาพและ
เสียง รวมไปถึงบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ตารวจ หากไม่กาหนดประเภทของคดี
หรือกาหนดให้ดาเนินการกับคดีเล็กน้อยด้วยแล้วนั้น ย่อมเป็นการสร้างภาระเกินควรแก่เ จ้าหน้าที่
ตารวจอันเป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากคดีเล็กน้อย หรือคดีที่
ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นจานวนไม่มากนั้น ขั้นตอนการดาเนินคดีจะมีลักษณะที่กระชับรวดเร็ว มี
กรอบระยะเวลาการดาเนินการที่สั้นอันเป็นการสอดคล้องกับสภาพของความผิดที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้
จากดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เป็นคดีเล็กน้อย
ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ สั ง คมไม่ ม าก อยู่ ในเขตอ านาจการพิ จ ารณาคดี ข องศาลแขวง ซึ่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้งศาลแขวงและวิธีพิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 ได้ก าหนด
ระเบียบวิธีการดาเนิน คดีโดยกาหนดให้มีระเบียบขั้นตอนที่กระชับและรัดกุม ใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการน้อยกว่าคดีที่มีโทษหนัก และในกรณีที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพก็ให้พนักงานสอบสวนงด
ทาการสอบสวนแล้วนาต่อส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลได้เลย 2 ประกอบกับปัจจุบันทรัพยากร
ของสานั กงานตารวจแห่งชาติยังไม่เพียงพอแก่การดาเนินการ ห้องสอบสวนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มี
จากัด หากกาหนดให้ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนทุกคดีความย่อมทาให้เกิดความล่าช้า
เป็นอย่างมาก

2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.

2499 มาตรา 20 บัญญัติ
ว่า “ในคดีอาญาที่อยู่ในอานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อ
พนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนาผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการหรือสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการใน
กรณีที่ผู้ต้องหามิได้ถูกควบคุมตัวเพื่อฟ้องศาลโดยมิตอ้ งทาการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่า
จะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกคาฟ้อง คารับสารภาพ และทาคาพิพากษา
ในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้โจทก์จาเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการ
รับตัวผู้ต้องหาคืนเพื่อดาเนินการต่อไป”
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การนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศ
ไทย จึงควรกาหนดให้ดาเนินการเฉพาะคดีที่สร้างความเสียหายต่อสังคมเป็นจานวนมาก โดยใช้
เกณฑ์อัตราโทษจาคุกที่สัมพันธ์กับความเสียหายจากการกระทาความผิด กาหนดให้บังคับใช้มาตรการ
บัน ทึกภาพและเสียงการสอบสวนในคดีอาญาที่มีระวางโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้ นไป ซึ่งการ
กาหนดเพดานอัตราโทษขั้นสูงไว้จะทาให้สามารถเลือกสรรเฉพาะคดีความผิดที่มีความรุนแรงและ
คัดเลือกคดีความผิดเล็กน้อยที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน
ออกไปได้
จากการศึกษาเทียบเคียงการกาหนดเพดานอัตราโทษในกรณีการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนการกระทาความผิดของเด็กที่เดิมกาหนดให้ดาเนินการเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูง
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป3 ซึ่งผลการดาเนินการพบว่าคดีความผิดอาญาที่มีระวางโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไปมีอยู่เป็นจานวนมาก ประกอบกับทรัพยากร และบุคลากรของเจ้าหน้าที่ตารวจในปัจจุบันที่ไม่
เพียงพอ แม้ว่าจะเป็นมาตรการที่เลือกใช้เฉพาะกลุ่มผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี แต่ก็
ยังพบอุปสรรคในการจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน จึงไม่สามารถรองรับการบังคับใช้
กฎหมายตามเพดานอัตราโทษจาคุกที่กาหนดไว้ได้ จนสุดท้ายต้องมีการแก้ไขโดยกาหนดประเภทคดี
ให้แคบลงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการสอบสวนเด็กและไม่สร้างภาระแก่กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมมากจนเกิ น ไป 4 หากน าหลั ก เกณฑ์ ดั งกล่ า วมาก าหนดประเภทคดี ที่ จ ะต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนของบุคคลทั่วไปแล้วนั้นย่อมทาให้เกิดภาระแก่กระบวนการยุติธรรม
อย่างแน่แท้ จึงสมควรที่จะกาหนดเพดานอัตราโทษจาคุกเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการ
กาหนดเพดานอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไปยังมีความครอบคลุมในคดีความผิ ดที่มีความ
รุนแรง เช่น คดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร, คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือคดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย แต่สามารถคัดเลือกคดีความผิดเล็กน้อยที่มีอยู่เป็นจานวนมากออกไปได้ อันเป็น
การคัดเลือกเฉพาะคดีความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกสูงอย่างแท้จริงและไม่สร้างภาระแก่กระบวนการ
ยุติธรรมมากจนเกินไปและยังมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การกาหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนเฉพาะคดีความผิดตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด อาจจะเป็นการปิดโอกาสในการเข้าถึงมาตรการที่สามารถ
3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่

20) พ.ศ. 2542

4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550
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คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ถูกสอบสวนมากจนเกินไป ในบางคดีความที่ไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ปรากฏแนวโน้มของการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้ถูกสอบสวนก็ควรมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากมาตรการบันทึกภาพและเสียงตามความสมัครใจ
ของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาตรการบันทึกภาพและเสียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ถูก
สอบสวนโดยเฉพาะ จึงสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสอบสวนสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายขอให้มีการ
บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนไว้ด้วยเพื่อสร้างความยุติธรรมให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้มาตรการบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวยังสามารถนาไปใช้กับการสอบสวน หรือ
สอบปากคาพยาน หรือผู้ เสี ยหายได้อีกด้วย แม้ว่ามาตรการบัน ทึกภาพและเสียงจะมีจุดประสงค์
ตรวจสอบและพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนผู้ต้องหาที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการ
และขั้นตอน รวมไปถึงการรับรองสิทธิต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด แต่ในส่วนการดาเนินการต่อพยานและ
ผู้เสียหายในบางกรณี ก็มีความจาเป็นที่ควรนามาตรการบันทึกภาพและเสี ยงมาใช้บังคับ ถึงแม้ว่า
กฎหมายจะไม่ได้มุ่งคุ้มครองการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อพยาน หรือผู้เสียหายในการถามปากคา
ในชั้นสอบสวนมากเท่ากรณีผู้ต้องหา จึงไม่ได้กาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินการ รวมไปถึงการรับรอง
สิทธิของพยาน และผู้เสียหายในชั้นสอบสวนคดีอาญาไว้เคร่งครัดอย่างกรณีผู้ต้องหา แต่ในบางกรณีก็
จะพบว่าพยาน หรือผู้เสียหายได้ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจบังคับ ขู่เข็ญ หรือข่มขู่ว่าจะทาอันตราย ขัดขวาง
ไม่ให้พยาน หรือผู้เสียหายให้ถ้อยคาที่เป็นประโยชน์แก่การดาเนินคดีกับผู้ต้องหา เนื่องด้วยอิทธิพล
ของผู้กระทาความผิดที่ครอบงาปกคลุมมาถึงกระบวนการในชั้นสอบสวน 5 จึงสมควรเปิดช่องให้นา
เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการถามปากคาพยานและผู้เสียหายด้วย
(2) รูป แบบในการกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการ
สอบสวน
มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทาง
ในการพิสูจน์ตรวจสอบความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน เพื่อแก้ไขปัญหาการสอบสวนที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้จะนามาตรการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการ
สอบสวน ซึ่งรูปแบบการบัญญัติก็จะเป็นไปตามรูปแบบของกฎหมายที่ปรากฏแตกต่างกันไปในแต่ละ
ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยตั้งอยู่บนทิศทางเดียวกัน คื อ บัญญัติมาตรการดังกล่าวรวมไว้
5 มารุต บุนนาค, สิทธิพื้นฐานในคดีอาญา, หน้า 121-127.
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ในเรื่องการสอบสวนผู้ต้องหาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับขั้นตอนการดาเนินการในชั้น
สอบสวนอื่น อันจะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถทาการศึกษาและทาความเข้าใจได้อย่าง
เป็นระบบระเบียบและสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวประสานเข้ากับขั้นตอนการสอบสวนอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทยได้ถูกบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา ดังนั้นในการนา
มาตรการบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้ก็สมควรที่ จะบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามหัวข้อดังกล่าวจึงจะเหมาะสมที่สุด อันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการนาไปบัญญัติเป็นกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ
(3) ขั้นตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวน
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาของแต่ ล ะ
ประเทศได้มีการกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการที่แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยมีการคานึงถึงขอบเขต
การดาเนินการว่าจะต้องเริ่มต้นเมื่อใด และควรสิ้นสุดเมื่อใด อีกทั้งจาเป็นต้องมีความครอบคลุมถึง
ประเด็นทางกฎหมายใดบ้าง ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่าได้มีการกาหนดขอบเขตการบันทึกภาพและ
เสียงการสอบสวนที่สาคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ บันทึกภาพและเสียงการสอบสวนทุก
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการสอบสวน และบันทึกเฉพาะในส่วนคารับสารภาพเท่านั้น
แนวทางที่ประเทศส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ กาหนดขอบเขตให้มีการบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการสอบสวน เพราะสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องสอบสวนได้อย่างครบถ้วน สามารถตรวจสอบดูย้อนหลังได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการอย่างไร
ปฏิบั ติกับผู้ ต้องหาอย่างไร รวมไปถึงผู้ต้องหามีปฏิกิริยาอย่างไร ถูกบังคับ ขู่เข็ญ หรือประทุษร้าย
หรือไม่ ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการบันทึกภาพและเสียงเฉพาะคารับสารภาพอย่างเดียว 6 เนื่อง
ด้วยแนวคิดและหลักการของการนามาตรการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้อ งหาใน
คดีอาญาต้องการที่จะคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนทั้งหมด การบันทึกเพียงแต่เฉพาะคา
รับสารภาพไม่สามารถทราบได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
6

Innocence Project, Implementing Electronic Recording of Custodial Interviews [Online]
October, 2015. Available from: https://ipivs.com/learning-center/interviews/recording-custodialinterviews

188
เพราะผู้ต้องหาอาจถูกบังคับ ขู่เข็ญให้สารภาพต่อหน้ากล้อง รวมไปถึงการแจ้ง สิทธิต่าง ๆ ที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการแจ้งก่อนเริ่มการสอบสวน ซึ่งหากไม่บันทึกการสอบสวนไว้ทั้งหมดก็จะไม่สามารถ
ย้อนกลับหลังเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้7
ประเด็นสาคัญอีกประการที่จะละเลยไม่ได้ คือ การกาหนดแนวทางการบันทึกว่าจะบันทึก
เฉพาะภาพหรือเสียง หรือจะต้องบันทึกทั้งภาพและเสียงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาก็
พบว่าประเทศส่วนใหญ่ได้เลือกใช้ให้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงควบคู่กันไป เพราะจะทาให้สามารถ
เห็น ได้ว่าการสอบสวนมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง พฤติกรรม อากัปกิริยา เสื้อผ้าการแต่งกาย ลักษณะทาง
กายภาพทั้งในด้านของพนักงานสอบสวน และทางด้านของผู้ต้องหาเอง รวมไปถึงการใช้วาจาระหว่าง
การสอบสวนว่ามีการพูดให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงผู้ต้องหาประการใดหรือไม่ ซึ่งก็สอดคล้อง
กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ถูกกระทบกระทั่งต่อทั้ ง
ทางกายและวาจาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การบันทึกทั้งภาพและเสียงควบคู่กันไปจึงเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวคิดของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากที่สุด8
อย่างไรก็ตามขั้นตอนและวิธีการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการ
สอบสวนที่ไม่ช อบด้ว ยกฎหมายทั้งหมดได้ แม้ว่าการนาเทคโนโลยีดังกล่ าวมาประยุกต์ใช้กับ การ
สอบสวนจะเป็น การสร้างมาตรการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนที่เป็นการ
ป้องกันยับยั้งปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น และลดโอกาสการเกิดขึ้นของปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง
แต่ก็ยังปรากฏช่องว่างที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีใจไม่สุจริตเลือกที่จะเสี่ยงกระทาการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ได้อยู่ กล่าวคือ ก่อนที่จะเริ่มทาการสอบสวนหรือสอบปากคาผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตารวจอาจจะทาการ
บั งคั บ ขู่ เข็ญ หรื อซ้ อ มทรมานผู้ ต้ องหาอยู่ก่ อนแล้ ว โดยอาจจะบั งคั บ ให้ ผู้ ต้ องหาให้ ก ารต่ อหน้ า
อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงตามที่ตนต้องการ จัดเตรียมคาพูดให้ผู้ต้องหาไว้เสร็จสรรพ ดังนั้นในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวจึงจะหวังพึ่งเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่จะต้องพัฒนา

7 David M. Buckley and Brian C. Jayne, Electronic Recording of Interrogations, pp. 44-45.
8

Antonia Merzon, Recording of Custodial Interrogations: A Report for Law Enforcement
[Online] 2015. Available from: https://pceinc.org/wp-content/uploads/2015/06/2015-Recordingof-Custodial-Interrogations-A-Report-for-Law-Enforcement-CO-Best-Practices-Committee-forProsecutors.pdf
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ระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหาอื่นให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่
กันไปด้วย9
จากการศึกษาก็พบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ คือ กาหนดให้มีมาตรการใน
การคานการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้มีหน้าที่สอบสวน โดยกาหนดให้บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
หรือทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยทุกครั้ง 10 เพราะแม้ว่าจะมีการบังคั บ ขู่เข็ญ ก่อนมีการ
บันทึกภาพและเสียง ท้ายที่สุดแล้วผู้ต้องหาก็ต้องให้การต่อหน้าอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง โดยมี
บุคคลที่ผู้ ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความของตนเข้าร่วมการสอบปากคานั้นด้วย ทาให้ ผู้ ต้องหา
สามารถปรึกษาบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ หรือทนายความ และมีทางเลื อกที่จะให้การโดยปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญ อันเป็นการความคุ้มครองผู้ต้องหาจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็นอย่าง
ดี11
(4) ผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวน
เมื่อได้มีการกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหา
ในคดีอาญาไว้แล้ว ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในลาดับต่อไป คือ การกาหนดผลในกรณีที่ฝ่าฝืน หรือไม่
สามารถด าเนิ น การบั น ทึ กภาพและเสี ยงการสอบสวนได้ ซึ่งทุ กประเทศที่ เป็ นกรณี ศึกษาล้ ว นแต่
ก าหนดผลของการฝ่ า ฝื น ไว้ ใ นแนวทางเดี ย วกั น คื อ มี ผ ล ท าให้ ค าให้ ก ารของผู้ ต้ อ งหา หรื อ
พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้มาจากการสอบสวนผู้ต้องหาที่ไม่ได้มีการบันทึกภาพและเสียง ไม่สามารถรับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีผู้ต้องหานั้นได้
แต่ทว่าในแต่ละประเทศก็ยังได้มีการกาหนดผลของการฝ่าฝืนไว้แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยความ
แตกต่างกันนี้มีความสัมพันธ์กับระบบของกฎหมายในแต่ละประเทศที่มีโครงสร้างระบบกฎหมายที่ไม่
เหมือนกันในบางประการ ดังจะเห็นได้จากระบบกล่าวหา (Accusatorial System) ที่มีรูปแบบการ
ดาเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการต่อสู้กันระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยมีผู้พิพากษาทาหน้าที่เป็นคน
9

Damien Carrick, Police Interviews [Online] July 31, 2007. Available from:
http://www.abc.net.au/radionational/programs/lawreport/police-interviews/3231658#transcript
10 Kuibin Zhu and David M. Siegel, "Electronic Recording of Custodial Interrogations with
Chinese Characteristics: Tool for Transparency or Torture?," Hong Kong Law Journal: 795.
11 เกี ย รติ ขจร วั จ นะสวั ส ดิ์ , "การค วบ คุ ม อ านาจพ นั ก งานส อบ สวน ," วารสารนิ ติ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 50.
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กลางคอยพิจารณาคดีภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด ทาให้หน้าที่ในการค้นหาความจริง หรือภาระการ
พิสูจน์ตกไปอยู่แก่คู่ความ จึงมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ละเอียด เคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่
การก าหนดประเด็ น ข้ อ พิ พ าท ภาระการพิ สู จ น์ วิ ธีก ารน าเสนอพยานหลั ก ฐาน และการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐาน12 แตกต่างกับระบบไต่สวน (Inquisitorial System) ที่ลักษณะการดาเนินคดีจะไม่ให้
บุ ค คลกล่ า วหาและน าสื บ ค้ น หาความจริ ง กั น เอง แต่ จ ะให้ รั ฐ มี บ ทบาทมี ภ าระในการพิ สู จ น์
พยานหลักฐานเอง ศาลจะมีบทบาทสาคัญในการดาเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย รวมไปถึง
วิธีการปฏิบัติในการสืบพยานก็จะให้อานาจศาลเป็นผู้ดาเนินการก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้คู่ความทา
การซักถามเพิ่มเติม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานจึงไม่ค่อยมีบทบาทสาคัญในระบบกฎหมายนี้ ดัง
จะเห็นได้จากบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายพยานหลักฐานที่ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเคร่งครัดเท่า
ระบบกล่าวหา13
กลุ่ ม ประเทศคอมมอนลอว์ที่ ใช้ ระบบกล่ าวหา คื อ ประเทศสหรัฐ อเมริกา และประเทศ
ออสเตรเลียมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลของการสอบสวนที่ไม่ได้มีการบันทึกภาพและเสียงใน
สถานะพยานหลั ก ฐานไว้ อ ย่ า งละเอี ย ด และก าหนดให้ ศ าลมี อ านาจใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานได้อย่างชัดเจน โดยบัญญัติหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากผลของการฝ่าฝืนที่ทาให้ คาให้การ
ของผู้ต้องหา หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ ได้มาจากการสอบสวนผู้ต้องหาที่ไม่ได้มีการบันทึกภาพและ
เสียงไม่สามารถรับฟังเป็น พยานหลักฐานได้ แต่ให้ศาลมีดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นได้ในกรณีที่เห็นว่าการสอบสวนนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและมีความน่าเชื่อสูง หรือมีเหตุ
เพื่อความยุติธรรมอื่นที่ศาลเห็นสมควร ส่วนกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ที่ใช้ระบบไต่สวน คือ ประเทศ
อิตาลี ไม่ได้มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพ
และเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาเอาไว้โดยเฉพาะอย่างละเอียด แต่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง
ของการรับฟังพยานหลักฐานทั่วไปที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของอิตาลี
กล่ าวโดยสรุป จะเห็ น ได้ว่าผลของการฝ่ าฝื นไม่บัน ทึกภาพและเสี ยงการสอบสวนนั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับระบบโครงสร้างของกฎหมายของแต่ละประเทศ และมีผลสอดคล้องกับรูปแบบการ
บัญญัติกฎหมายที่แตกต่างกัน ในส่วนของประเทศไทยในยุคเริ่มแรกนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ
ตะวัน ตกที่ ยึ ดถื อระบบกฎหมายของคอมมอนลอว์เป็ น หลั ก แต่ ในภายหลั งประเทศไทยได้ มีก าร
12 พรเพชร วิชิตชลชัย, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, หน้า 5.
13 อุดม รัฐอมฤต, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, หน้า 26.
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบกฎหมาย โดยหันมาใช้นิติวิธีของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ซึ่งได้มีการบัญญัติ
กฎหมายให้อยู่ในรูปแบบของประมวลกฎหมายเป็นหลัก มีการแยกประเภทและหมวดหมู่ไว้อย่าง
ชัดเจน ดังจะเห็นได้ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา รวม
ไปถึงผลของการฝ่าฝื นเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่ า วที่ถูกบัญญั ติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา14
เมื่อแนวคิดของการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง มีจุดประสงค์เพื่อนามาใช้เป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในการสร้างมาตรการตรวจสอบดูแลความชอบด้วยกฎหมาย
ของการสอบสวน ในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยจึงสมควรบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา และการพิ จ ารณาในเรื่อ งผลของการฝ่ าฝื น หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
เทคโนโลยี บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาจึ งต้ อ งพิ จารณาในบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีมาตรา 226 เป็น
บทบัญญัติสาคัญที่เป็นหลักในการรับฟังพยานหลักฐาน โดยพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายจะไม่สามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ 15 การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
มาใช้ ในการสอบสวนผู้ ต้องหาในคดีอาญา หากเกิดกรณี ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ การบังคับใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวก็จะมีผลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226 ที่ทาให้ไ ม่สามารถรับฟัง
ถ้อยคาใด ๆ หรือคาให้การของผู้ต้องหาเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในชั้น
พิจารณาของศาลได้
(5) ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวน
การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาบัญญัติเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวน นอกจาก
จะต้องกาหนดขอบเขตของเนื้อหาให้มีความครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแล้ว ก็ยังจะต้อง
มีการกาหนดข้อยกเว้นเอาไว้ในกรณีที่จาเป็นด้วย เพราะการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติย่อมมี
ปั จ จั ย ภายนอกที่ อาจก่ อให้ เกิดอุป สรรคที่ส่ งผลกระทบต่ อการด าเนิ น การนั้ น ๆ ได้ การก าหนด
ข้อยกเว้น จึ งเป็ น เรื่องส าคั ญ เพราะสามารถเสริมสร้างขอบเขตของกฎหมายให้ ครอบคลุ มบรรดา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น16
14 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, หน้า 197-206.
15 จรัญ ภักดีธนากุล, กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, หน้า 333.
16 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, หน้า 126-135.
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เนื่องด้วยมาตรการบันทึกภาพและเสียงจะต้องมีการจัดหาทรัพยากรทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์
เช่น กล้องที่ใช้สาหรับการบันทึกภาพและเสียง, อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมู ลบันทึกภาพและเสียง,
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การน าข้ อ มู ล บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งไปใช้ งาน รวมไปถึ งบุ ค ลากรเพื่ อ มาบั งคั บ ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งในบางสถานการณ์ การจัดหาทรัพยากรเหล่านี้ก็เป็นไปได้ยาก เพราะ
จะต้อ งมีการหางบประมาณ และกาหนดระเบี ยบขั้น ตอนปฏิ บัติ งานที่เพิ่ม ขึ้ นมาก ทาให้ การน า
เทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้อาจเกิดอุปสรรคในการดาเนินการได้ และในทางปฏิบัติก็มีความ
เป็ นไปได้ที่จะเกิดเหตุขัดข้องประการอื่นอันเป็นผลทาให้ไม่ส ามารถนาเทคโลยีมาใช้บังคับได้ เช่น
กล้องที่ใช้บันทึกภาพและเสียงเสียหาย หรือมีความขัดข้องทางเทคนิค ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ และ
ไม่สามารถหาอุปกรณ์ อื่น มาทดแทนได้, มีความจาเป็นต้องสอบสวนผู้ต้องหานอกสถานที่ อันมิใช่
สถานี ตารวจ ท าให้ ไม่ส ามารถจั ดเตรียมอุป กรณ์ รองรับ ได้ ดังนั้ นด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าวจึงสมควรที่
จะต้องมีการบัญญัติข้อยกเว้น สาหรับการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทยด้วย17
อย่างไรก็ตาม การบัญญัติข้อยกเว้นก็ต้องบัญญัติให้มีสภาพบังคับใช้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และไม่เป็ น การสร้างอุป สรรคแก่กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาด้วย จากการศึกษาแนวทางการ
กาหนดข้อยกเว้นของแต่ล ะประเทศ พบว่ าส่วนใหญ่จะกาหนดข้อยกเว้นไว้อย่างละเอียดว่ามีเหตุ
ใดบ้าง โดยระบุไว้เป็นรายข้อที่มีลักษณะตายตัว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการบัญญัติในลักษณะเช่นนี้อาจจะ
ไม่สอดคล้องกับ สภาพสังคมในปัจ จุบันอยู่พอสมควร เนื่องด้วยลั กษณะของเทคโนโลยีจะมีความ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเป็นเหตุให้ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากกว่ายุค
ก่อนอยู่ มาก ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนต่างก็มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มากขึ้น
กว่าเดิม18 การบัญญัติข้อยกเว้นโดยกาหนดเหตุเอาไว้อย่างชัดแจ้งเป็นรายข้อ เช่น กาหนดข้อยกเว้น
ไม่ต้องดาเนินการบันทึกภาพและเสียงในกรณีที่ อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเกิดความเสียหาย ไม่
สามารถใช้งานได้ เป็นการกาหนดรายละเอียดที่ตายตัวเกินไป ขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพและ
17 The Justice Project, Electronic

Recording of Custodial Interrogations a Policy
Review [Online] October 28, 2018. Available from:
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Justice%20Project(07).pdf
18 พสุ เดชะริ น ทร์ , Smartphone อวั ยวะชิ้ น ที่ 33 หรื อ สิ่ งเสพติด ? [ออนไลน์ ], 9 กรกฎาคม 2556.
แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/515945
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เสียงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก และยังมีราคาตลาดที่ไม่สูงอีกด้วย เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิ ทัล,
กล้องบันทึกวิดีโอแบบพกพา รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ล้วนแต่มี
ระบบการบันทึกภาพและเสียงแทบทุกยี่ห้อ
ประเด็นข้อพิจารณาดังกล่าวนี้ ผู้เขียนได้นาไปสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนผู้ดาเนินการใช้
มาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีเด็ก และพบว่าในกรณีที่อุปกรณ์บันทึกภาพ
และเสียงมีปัญหาทางด้านเทคนิคไม่สามารถใช้งานได้ ก็สามารถหากล้องดิจิ ทัล หรือโทรศัพท์มือถือ
ของสถานีตารวจ หรือของเจ้าหน้าที่ตารวจท่านอื่นมาใช้งานได้ทดแทนกันได้ ไม่ถึงขนาดที่จะต้องงด
การบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งการสอบสวนเลยเสี ย ที เดี ย ว ประกอบกั บ กฎหมายเกี่ ย วกั บ มาตรการ
บันทึกภาพและเสียงของต่างประเทศได้มีการบัญญัติขึ้นตั้งแต่ในช่วงคริสตศักราชที่ 1990 ซึ่งสภาพ
สังคมในยุคดังกล่าวนั้นยังไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการบันทึกภาพและเสียงเท่าที่ควร การ
บั ญ ญั ติกฎหมายในยุ คนั้ น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดเหตุยกเว้นการสอบสวนในเรื่องความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงไว้ด้วย แต่โดยสภาพสังคมในปัจจุบันแล้วประเด็นปัญหา
ดังกล่าวอาจจะไม่เป็นปัญหาถึงขนาดที่จะต้องนามาบัญญัติเป็นข้อยกเว้น
นอกจากเหตุ ผ ลดั งกล่ าวข้ างต้ น แล้ ว การบั ญ ญั ติ ข้ อ ยกเว้น ที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพของ
เทคโนโลยีและสังคมนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยอาศัยเหตุข้อยกเว้นที่บกพร่องนี้เพื่อเป็นเหตุในการไม่ดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน
ทาให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายอันเป็นการเปิดทางให้แก่ผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะเลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง
ได้ 19 ดังนั้นในการนาเทคโนโลยีบั นทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาใน
ประเทศไทย จึงไม่ควรจะบัญญัติไว้อย่างละเอียดเป็นรายข้อ แต่ควรจะบัญญัติในลักษณะที่เปิดกว้าง
เอาไว้ เพื่อให้การตีความเหตุอันเป็นข้อยกเว้นมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันให้มากที่สุด
(6) การเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนคดีอาญาที่ดาเนินการโดยใช้เทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียง
19
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การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญา กาหนดให้มี
การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนทั้งหมดไว้ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่าย
วิดีโอ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ ซึ่งหลังจากทาการบันทึกเสร็จ
แล้วนั้น ข้อมูลภาพและเสียงจะต้องมีการเก็บรักษาเพื่อสามารถนามาเปิดดูย้อนหลังในกรณีที่มีปัญหา
พิพาทกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวนในภายหลังได้ โดยรูปแบบการประมวลผล
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะทาการบันทึกข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่น เช่น การเขียนบันทึก หรือการจดข้อความลงในกระดาษ ที่ข้อมูลจะ
ปรากฏอยู่ในรูปแบบของเอกสารในลักษณะที่จับต้องได้ ไม่จาเป็นต้องนาไปประมวลผลด้วยวิธีการอื่น
แต่อย่างใด20
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในปัจจุบันได้มีการพัฒ นาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
มากกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก และมีตัวเลือกให้เลือกใช้มากมาย โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลภาพและ
เสียงที่ดีที่สุด และมีความสามารถในการอานวยการปฏิบัติการในการทาเทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสี ย งมาใช้ ในการสอบสวนผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญามากที่ สุ ด คื อ การใช้ เอ็ ก ซ์ เทอร์ นั ล ฮาร์ ด ดิ ส ก์
(External Harddisk) ส าหรับ การเก็บข้อมูล การบันทึกภาพและเสียง โดยจัดเก็บด้วยวิธีการแบ่ ง
หมวดหมู่คดีให้ชัดเจน เนื่องด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดรูปร่างที่ไม่ใหญ่เกินไป ไม่กินพื้นที่ในการ
ติดตั้งและสามารถพกพาไปที่อื่นได้อย่างสะดวก อีกทั้งมีอัตราความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่เยอะมาก
และมีร าคาค่าใช้จ่ ายที่ คุ้มค่ากว่าตั วเลื อกอื่น ๆ ทั้ งนี้ เนื่ องจากการใช้บัน ทึ กข้อมู ล ภาพและเสี ย ง
ดังกล่าวจะต้องนาไปใช้แยกในแต่ละคดี จึงต้องมีการดึงข้อมูลออกจากเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์ เพื่อ
นาไปใช้ในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรใช้แผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงชนิดซีดีหรือดี
วีดี (Optical Drive CD/DVD) ประกอบการดาเนินการด้วย กล่าวคือ บั นทึกข้อมูลภาพและเสียง
การสอบสวนทุกคดีความที่มีการสอบสวนในสถานีตารวจทั้งหมดไว้ในเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์ และ
เมื่อต้องน าบัน ทึกภาพและเสี ยงออกไปใช้แยกในแต่ละคดี ก็ดาเนินการดึงข้อมูลนั้นออกมาใส่ใน
แผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงชนิดซีดีหรือดีวีดี ซึ่งมีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกมากและพกพาได้สะดวก21

20 แดนเนียล แลร์รี อี., การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย, หน้า 57-58.
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ในทางปฏิบัติรูปแบบและวิธีการจัดเก็บสื่อบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ไม่ได้มี
ลั กษณะที่ต ายตัว หากแต่มี ความแตกต่ างกั นไปในแต่ล ะสภาพของสั งคมที่ มีค วามเจริญ ก้าวหน้ า
ทางด้านเทคโนโลยีและสังคมที่ไม่เหมือนกัน การกาหนดมาตรการดัง กล่าวจึงอาจแตกต่างกันไปตาม
ขีดความสามารถของการเข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ แต่ประเด็นสาคัญที่จะต้อง
พิจารณาในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญานั้นมีอยู่ 2
ประเด็นหลักที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ คือ ใครจะเป็นผู้ครอบครองเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียง และ
การเปิดเผยข้อมูลบันทึกภาพและเสียงให้กับบุคคลที่ร้องขอสามารถทาได้หรือไม่ จากการศึกษาพบว่า
สานวนการสอบสวนจะถูกเก็บรักษาโดยเจ้าหน้าที่ตารวจและพนักงานอัยการตามแต่กรณีที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละคดี การเก็บรักษาจึงต้องปฏิบัติตามระเบีย บภายในของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายสองฉบับ คือ ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ข้อ 294 และระเบียบ
สานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 17-19 แต่
เนื่องจากลักษณะและรูปแบบของสื่อบันทึกภาพและเสียงมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างการข้อมูลใน
รูปแบบของเอกสาร การเก็บรักษาจึงสมควรจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยสมควรกาหนดระเบียบข้อบังคับภายในเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะตามความ
เหมาะสมของแต่ละท้องที่หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับขีดจากัดความสามารถ
ในด้านทรัพยากรและบุคลากรของแต่ละท้องที่
ส่วนประเด็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตัวบันทึกภาพและเสียงนั้น ทุกประเทศกาหนดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในทางคดี เช่น ผู้ต้องหา หรือทนายความ สามารถยื่นคาร้องขอให้ทาสาเนาบันทึกภาพและ
เสียงได้ เพือ่ เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ต้องหามีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนั้นในการ
นาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทย จึงสมควรกาหนด
กฎเกณฑ์ให้มีการเปิดเผยบันทึกภาพและเสียงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางคดีเข้าถึงได้ด้วย ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้ทาหน้าที่สอบสวนผู้ต้องหาคดีอาญาที่เป็นเด็กแล้ว
นั้น พบว่าในคดีที่ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนจะต้องนาสื่อบันทึกภาพและเสียงการ
สอบสวนที่ถูกจั ดเก็บ นั้ น แนบไปพร้อมกับส านวนคดีเพื่อยื่น ฟ้องต่อศาลด้วย โดยให้ มีส ถานะเป็ น
เอกสารหรื อวั ตถุ ป ระกอบส านวนคดี อาญา การเปิ ด เผยข้อ มู ล สื่ อบั น ทึ ก ภาพและเสี ยงจึ งต้ อ งใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับการเปิดเผยข้อมูลสานวนการสอบสวนคดีอาญาที่มีสิทธิขอสาเนาได้เมื่อพนักงาน

196
อัยการได้ยื่นฟ้องคดีนั้ นต่อศาลแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (6) 22
ส่วนการขอสาเนาก่อนพนักงานอัยการยื่นฟ้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 1523 ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจเลือกที่จะเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยข้อมูลในสานวนคดีก็ได้ตามความเหมาะสม

22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา

8 บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จาเลยมีสิทธิ

ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
(2) แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และ
ศาลฎีกา
(3) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสาเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น
(5) ตรวจดูสานวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดสาเนาหรือขอรับสาเนาที่รับรองว่า
ถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น
(6) ตรวจหรือคัดสาเนาคาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้การของตน
ถ้าจาเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจาเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย
เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้ผู้เสียหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง (6) เช่นเดียวกับจาเลย
ด้วย”
23 พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 บั ญ ญั ติ ว่ า “ข้ อมู ล ข่ า วสารของ
ราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่
เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่
ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็น หรือคาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากบทสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่าการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้กับการสอบสวน
คดี อาญาของประเทศไทยจะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาในการวางหลั ก เกณฑ์ ให้ ค รอบคลุ ม ในเรื่อ งของ
ประเภทของคดี รูปแบบของการบัญญัติกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ผลของการฝ่าฝืนและ
ข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์ ดังกล่าว รวมไปถึงการเก็บรักษาและการเปิดเผยบันทึกภาพและเสียงด้วย
เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ากับการสอบสวนมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหา
การสอบสวนที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายอย่างเหมาะสมตามวัตถุ ป ระสงค์ ได้ ผู้ เขี ยนจึ งขอเสนอแนะ
แนวทางในการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการสอบสวนในประเทศไทยดังต่อไปนี้
5.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้ในการ
สอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์กระบวนการ มาตรการและวิธีการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาในบทก่อนหน้านี้ สามารถสรุปแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสม
กับประเทศไทย โดยสามารถจาแนกข้อเสนอแนะออกได้เป็น 6 ประเด็นพิจารณา ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
5.2.1.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของคดีอาญาที่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและ
เสียงในการสอบสวน
การกาหนดประเภทคดีอาญาที่ต้องดาเนินการบั นทึกภาพและเสี ยงการ
สอบสวนควรใช้บังคับ เฉพาะคดีอาญาที่สร้างความเสี ยหายต่อสังคมมาก ประกอบกับพิจารณาถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาความผิด ระเบียบขั้นตอนการดาเนินคดี และภาระในการแสวงหาและ
ชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน โดยใช้อัตราโทษจาคุกเป็นเกณฑ์ในการกาหนด เพื่อให้มาตรการบันทึกภาพ
และเสียงสร้างประโยชน์และอานวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ และไม่
(6) ข้ อมูล ข่าวสารของราชการที่ มี กฎหมายคุ้ มครองมิ ให้เปิ ดเผย หรือข้อมู ลข่าวสารที่มี ผู้ให้ มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้ วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้เพราะเป็น ข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารของ
ราชการเป็ น ดุ ล พิ นิ จ โดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ตามล าดั บ สายการบั งคั บ บั ญ ชา แต่ ผู้ ข ออาจอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้”
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เป็นการสร้างภาระเพิ่มให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ม ากเกินสมควร โดยสมควรกาหนดให้
ให้มีการบันทึกภาพและเสียงในคดีความผิดอาญาที่มีระวางโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป หรือคดี
ความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจาคุกซึ่งผู้ต้องหาร้องขอ และให้นามาตรการดังกล่าวไปใช้กับการถามปากคา
พยาน และผู้เสียหายด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างครอบคลุมรอบด้าน
มากที่สุด
5.2.1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบในการกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยี
บันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน
กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยได้บัญญัติอยู่ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา การบัญญัติเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนจึงควรบัญญัติเพิ่มเติมไว้ใน
หมวดหมู่เดียวกัน เพื่อให้เนื้อหาของการบังคับใช้เทคโนโลยีมีความเป็นระบบระเบียบ และมีความ
สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนอื่น ทาให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถเห็นภาพรวมและ
ความเชื่อมโยงของมาตรการดังกล่าวอันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
นาไปบัญญัติเป็นกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ
5.2.1.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการ
สอบสวน
การกาหนดขอบเขตขั้น ตอนและวิธีการใช้เทคโนโลยี บั นทึ ก ภาพในการ
สอบสวน ควรกาหนดให้มีการดาเนินการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน หรือสอบปากคาผู้ต้องหา
และการถามปากคาพยานหรือผู้เสี ยหายตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ครอบคลุมตั้งแต่
การแจ้งสิทธิตามกฎหมายก่อนเริ่มการสอบสวน จนกระทั่งการสอบสวน หรือสอบปากคา หรือการ
ถามปากค าได้ เสร็ จ สิ้ น ลง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแนวคิ ด ในการน าเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้กับการสอบสวนที่มุ่งคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตลอดกระบวนการทั้งทาง
กายและทางวาจาที่จะต้องไม่ถูกกระทบกระทั่งด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกาหนดให้การ
สอบสวนที่ต้องมีการบันทึกภาพและเสียง ต้องจัดให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหา พยาน หรือผู้เสียหายไว้วางใจ
หรือทนายความเข้าร่วมการสอบปากคา หรือการถามปากคาด้วยทุกครั้ง เพื่อสร้างกลไกในการคาน
การใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ทาหน้าที่สอบสวน และเสริมสร้างมาตรการบันทึกภาพและเสียง
ให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างรอบด้าน
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5.2.1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพ
และเสียงในการสอบสวน
หลักเกณฑ์และรูปแบบการนามาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน
กาหนดให้มาตรการบั น ทึกภาพและเสี ยงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องดาเนินการในชั้นสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดจึง
ต้องเกิดผลเสียที่ตามมา ซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในเรื่องของพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 226 ดังนั้นในการฝ่าฝืนมาตรการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนที่
กาหนดจึงให้เป็นไปตามมาตราดังกล่าว มีผลทาให้ไ ม่สามารถรับฟังถ้อยคาใด ๆ หรือคาให้การของ
ผู้ต้องหา หรือพยานและผู้เสียหายที่ได้ให้ไว้ในระหว่างการสอบสวน เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาในชั้นพิจารณาของศาลได้
5.2.1.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อยกเว้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงในการ
สอบสวน
การบัญญัติข้อยกเว้นการบังคับใช้มาตรการเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
ควรเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจตีความเหตุอันเป็นข้อยกเว้นได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตีความ
เหตุยกเว้นให้มีความสอดคล้องกับสภาพของสังคม และสภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความ
เจริญก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ควรบัญญัติข้อยกเว้นไว้เป็นรายข้อในลักษณะ
ตายตัว เพราะหากสภาพของสังคมและเทคโนโลยีเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อใดก็จะต้องดาเนินการ
แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายอยู่ทุกครั้ง การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวนี้จึงขาดความยืดหยุ่นและไม่
เหมาะสมกับมาตรการบันทึกภาพและเสียงแต่อย่างใด
5.2.1.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนที่ดาเนินการ
โดยใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง
การกาหนดระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกภาพและเสียงควร
พิจารณาความเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละท้องที่ของสถานีตารวจและสานักงานอัยการ
เนื่องด้วยตัวไฟล์หรือสื่อบันทึกภาพและเสียงมีสภาพลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องจัดเก็บ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน
ออกไปตามความสามารถและขีด จากัด ทางด้านทรัพ ยากรของแต่ล ะสถานที่ การจัด เก็ บ รัก ษาที่
เหมาะสมจึงควรเป็นไปตามความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่จะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับ
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ตน การกาหนดระเบียบขั้นตอนการเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพและเสียงจึงสมควรให้หน่วยงานในแต่ละ
ท้องที่กาหนดขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรและบุคลากรของในหน่วยงาน
5.2.1.7 ร่างกฎหมายตามข้อเสนอแนะ
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อบังคับใช้มาตรการบันทึกภาพและเสียงในการ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาตามแนวทางที่เหมาะสม โดยอาจทาการบัญญัติเพิ่มเติมลงในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136 อันมีใจความดังต่อไปนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136 บัญญัติว่า
“การสอบปากคาผู้ต้องหา และการถามปากคาผู้เสียหายหรือพยานในคดี
ความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจาคุก ซึ่งผู้ต้องหา
ผู้เสียหายหรือพยานร้องขอ ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนาออก
ถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่ องไว้ เว้น แต่ มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจาเป็นอื่นอันไม่อาจดาเนินการได้ ก็ให้
พนักงานสอบสวนงดการบันทึกภาพและเสียง และบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในสานวนการ
สอบสวน
การสอบปากคา และการถามปากคาตามวรรคแรก ให้มีบุคคลที่ผู้ต้องหา
ผู้เสียหายหรือพยานไว้วางใจ หรือทนายความร่วมอยู่ด้วยในการสอบปากคาและถามปากคา”
5.2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การบั ญ ญั ติกฎหมายในเรื่องการนาเทคโนโลยีบัน ทึ กภาพและเสี ยงมาใช้กับ การ
สอบสวนในประเทศไทยควรกาหนดให้มีบทเฉพาะกาล โดยกาหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าวนี้ทาการเตรียมตัว และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าว เนื่ องจากการนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับการสอบสวนนั้น
จะต้องมีการจัดเตรียมห้องสอบสวน และอุปกรณ์สาหรับใช้บันทึกภาพและเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บไฟล์สื่อบันทึกภาพและเสียงให้เพียงพอแก่สถานีตารวจทุกสถานี ดังนั้นจึงควรผ่อนเวลาให้
สักระยะหนึ่งในการตระเตรียมความพร้อมในการดาเนินการทั้งในด้านทรัพยากร และบุคลากร เพื่อให้
การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอยู่ บ นมาตรฐานเดี ย วกั น และใช้ บั งคั บ อย่างเท่ าเที ย มกั น ในทุ ก ท้ อ งที่ ข อง
ประเทศไทย
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การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
ให้ เกิด ประโยชน์ แ ก่งานด้ านกระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญาจะต้ องคานึ งถึ งปั จจั ยที่ เกี่ยวข้ องให้
ครอบคลุ มรอบด้านมากที่สุด จากการศึกษาปัญ หาการสอบสวนหรือสอบปากคาในคดีอาญาของ
ประเทศไทยพบว่ามีปัญหาการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายในบริบทเดียวกันกับต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ประสบพบเจอได้ทั่วไปในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วโลก ปัญหาการบังคับ ขู่เข็ญ หรือ
ประทุษร้ายผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ หรือให้การที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองเป็นปัญหาสาคัญที่ฉุดรั้ง
ภารกิจในการอานวยความยุติธรรมของกฎหมายเป็นอย่างมาก แม้ว่ากฎหมายบ้านเมืองจะได้บัญญัติ
ให้มีการคุ้มครองสิทธิที่ผู้ถูกสอบสวนไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่สามารถ
รับรองและคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ตามจุดประสงค์ของกฎหมายได้ นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวก็ยังสามารถ
เกิดขึ้นกับการถามปากคาพยาน หรือผู้เสียหายได้อีกด้วย แม้จะไม่ได้เป็นผู้ถูกดาเนินคดี แต่ถ้อยคา
หรือข้อมูลที่พยานและผู้เสียหายได้ให้ไว้ในบางครั้งก็มีความสาคัญในการกาหนดทิศทางของคดีความ
ได้เป็นอย่างมาก การถามปากคาพยานและผู้เสียหายในคดีอาญาจึงพบเห็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจได้เช่นเดียวกัน การนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้กับ
การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาจึงสมควรนามาบังคับใช้กับการถามปากคาพยานและผู้เสียหายด้วย
ดังนั้น แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงเข้ากับการสอบสวน
ผู้ต้องหาในคดีอาญาของต่างประเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องและคุ้มครองระเบียบขั้นตอนของ
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวน รวมไปถึงสิทธิของผู้ต้องหาระหว่างถูกดาเนินการสอบสวน โดยจัดให้มี
การบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนั้น จึงได้เข้า
มามีบทบาทในการสร้างมาตรการในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการสอบสวน เพื่อลด
ปัญหาการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ลดน้อยลง ในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้งกันเกิดขึ้นก็สามารถ
เปิดดูบันทึกดังกล่าวเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่แท้จริงได้อย่างชัด แจ้ง แต่การนามาตรการดังกล่าวมา
บังคับใช้กับประเทศไทยก็ควรจะต้องคานึงถึงโครงสร้างของกฎหมาย รวมไปถึงปัจจัยและปัญหาอื่น ๆ
ของประเทศไทยที่ แ ตกต่ างจากประเทศกรณี ศึ ก ษาด้ ว ย ผู้ เขี ย นจึ งได้ ท าการวิ เคราะห์ วิ ถี ท างที่
เหมาะสมที่สุดในการนามาตรการดังกล่าวมาใช้กับประเทศไทยและได้ค้นพบข้อสรุปที่ผู้เขียนเห็นว่า
เหมาะสมกับ ประเทศไทยมากที่ สุ ด ดั งที่ ได้เสนอแนะไปในรายละเอี ย ดข้ างต้ น ของบทนี้ ถ้ าหาก
ประเทศไทยสามารถนาเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงเข้ามาบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วนั้น ย่อม
ท าให้ ก ารตรวจสอบและพิ สู จ น์ ค วามชอบด้ ว ยกฎหมายในกระบวนการสอบสวนคดี อ าญามี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และทาให้ปัญหาการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายลดน้อยลง
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