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คํานํา 
 

พนักงานสอบสวน ถือเป็นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรม ที่มีหน้าที่ในการทําความจริงให้ปรากฏด้วย
การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือการพิสูจน์
ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ แต่ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนบางส่วนมักรวบรวมข้อมูลใน
เชิงการพิสูจน์ความผิดของผู้ขับข่ีเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านรถและถนนอย่างเพียงพอ    
จึงทําให้ไม่เกิดการนําข้อมูลไปใช้แก้ไขข้อบกพร่องด้านรถและถนน รวมทั้งไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ 
ดังน้ันพนักงานสอบสวนจึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับที่นําไปสู่ระบบการบริหารจัดการอย่าง
ครบถ้วนทั้งด้านคน รถ และถนน อันจะมีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น  

 คณะนักวิจัย จึงได้ศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาหลักสูตรท่ีช่วยเพ่ิมศักยภาพของพนักงานสอบสวนในการ
สอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ หลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวน ที่มี
ขอบเขตเน้ือหาในกรอบของความปลอดภัยทางถนนสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นครูต้นแบบด้านการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดขยายผล
การฝึกอบรมในหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน ทั้งด้านคน รถ และถนน นําข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุและปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุมาเป็นข้อมูลเชิงลึกใน
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นระบบ และช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างย่ังยืนต่อไป  

  

        พันตํารวจเอกหญิง จินดา กลับกลาย และคณะ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูง รุ่นที่ 39 วิทยาลัยการตํารวจ (2558: 1-5) 

ได้กล่าวไว้ว่า “สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยู่และ
แนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ระบุว่าทุก
ปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ล้านคน และมีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้าน
คน อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับแรกในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 15-29 ปี และเป็นสาเหตุ
การตายอันดับสอง ในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี นอกเหนือจากน้ันมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเป็นกลุ่มคนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังน้ัน หากไม่มี
การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศท่ี
ยากจนจนถึงปานกลางจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าในปี ค.ศ.2020 โดยองค์การอนามัยโลกได้จัดทํารายงาน
สถานการณ์โลกเรื่องความปลอดภัยทางถนนเมื่อปี ค.ศ.2004 ระบุว่า ในปี ค.ศ.2030 การเสียชีวิต
เน่ืองจากอุบัติเหตุทางถนนจะกลายเป็นสาเหตุหลักในอันดับที่ 5 จากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 9 ใน ปี ค.ศ.
2004 โดยจะเป็นอันดับสูงขึ้นกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วัณโรค และมะเร็งปอดที่ในขณะนี้
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ 

          จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสําคัญกับเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน โดยองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดําเนินการตามกรอบ
ปฏิญญามอสโก ซึ่งกําหนดให้ ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้แต่ละประเทศกําหนดทิศทาง แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ใน
ปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทางสําหรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
โดยยึดแนวคิดเร่ืองระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System Approach) เป็นแนวทางหลัก เพ่ือ
พัฒนาระบบขนส่งทางถนนที่สามารถรองรับความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงขีดจํากัด
ของร่างกายมนุษย์ต่อแรงที่มากระทํา แนวคิดดังกล่าวยอมรับว่ามนุษย์สามารถเกิดความผิดพลาดเสมอ 
ดังน้ัน อุบัติเหตุทางถนนจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องมีไว้ หาก
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไม่นําไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง รวมทั้งในการออกแบบระบบขนส่งทางถนน การ
สร้างถนน และการออกแบบยานพาหนะก็จําเป็นต้องได้รับการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน        
ให้สอดคล้องกับขีดจํากัดดังกล่าวได้ โดยกรอบแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของโลกซ่ึง
เป็นแนวทางตามเสาหลัก 5 ด้าน เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ดังน้ี 

          เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety management)   
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนและกําหนดหน่วยงานหรือคณะทํางาน
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หลักเพ่ือพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมายชาติด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้ระบบ
ฐานข้อมูลและฐานงานวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือออกแบบนําไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล 
ประสิทธิภาพมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 

          เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) โดยสร้าง
มิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพในการป้องกันหรือ
คุ้มครองการบาดเจ็บและสูญเสียสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อ
การสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยาน สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได้จากการวาง
ระบบติดตามประเมินผลของโครงสร้างพ้ืนฐานถนน การส่งเสริมการวางแผนออกแบบก่อสร้าง และ
สภาพของถนนที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัย 

เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) มีการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้
งานจริง เพ่ือทําให้ยานพาหนะปลอดภัยขึ้นด้วยมาตรการท้ังเชิงรับ (Passive Safety) และเชิงป้องกัน 
(Active Safety) ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วโลก การให้ความรู้ความ
เข้าใจกับผู้บริโภค และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกนํามาใช้ 

เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users) มีการพัฒนาแผนงานเพ่ือ
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์
สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย การลดปัญหาการเมา
แล้วขับ ความเร็วและปัจจัยเสี่ยงอ่ืน  

เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) สร้างเสริม
ความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนาความสามารถของระบบ
สุขภาพและระบบอ่ืน ๆ ในการดูแลรักษาภาวการณ์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลใน
ระยะยาวเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ 
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หน่ึงในห้าเสาหลักที่พนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ดําเนินการ คือ การตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องทําความจริงให้
ปรากฏเพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในช้ันสอบสวน การทําความจริงให้ปรากฏดังกล่าว 
นอกจากจะหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาให้กับผู้เสียหายได้แล้ว ยังต้องเป็นข้อมูล
ย้อนกลับไปสู่ระบบการบริหารจัดการด้าน คน รถ ถนน เพ่ือให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นต่อผู้ใช้ถนนทั้งมวล
อีกด้วย ทั้งน้ี กฎหมายได้ให้อํานาจแก่พนักงานสอบสวน ให้มีหน้าที่ทําการสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
จราจรทางบกในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานไปตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือจะทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนการดําเนินการทั้งหลาย ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไป
เก่ียวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระทําผิด
มาฟ้องลงโทษ โดยในคดีจราจรทางบกให้ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย ดังน้ัน เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้ง
เหตุคดีจราจร ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้
กล่าวหาในความผิดดังกล่าวเอง โดยที่คู่กรณีไม่จําต้องเป็นผู้กล่าวหาในคดีจราจรทางบก ส่วนฝ่ายไหนจะ
เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหา ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยคดีเบ้ืองต้นของพนักงานสอบสวน โดยจะต้องมี
การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองต้นก่อนทุกคร้ัง 
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แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ในช้ันสอบสวน ร่องรอยของอุบัติเหตุเหล่าน้ี มักปรากฏในรูปความผิด
ของผู้ขับขี่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนความบกพร่องของรถและถนน ไม่ได้ถูกระบุ จึงทําให้ไม่เกิดการนําข้อมูลไป
ทําการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งในเรื่องรถและถนน ตลอดจนระบบการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้ขับ
ขี่และรถ ส่งผลให้จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งจํานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจึงยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ จากการศึกษาข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุจากหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านอุบัติเหตุบนถนน พบว่า ตัวเลขการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีค่อนข้างสูง แต่ละหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน
ตามภารกิจของหน่วยงาน แต่ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่ได้ทําการรวบรวมข้อมูลหรือไม่
เป็นคดีความจะสูงกว่าที่ทราบกันอยู่ ทั้งน้ี บทบาทของพนักงานสอบสวนในการหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับคดี
จราจรในระยะที่ผ่านมา แม้จะมีความเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุคดีจราจรก็ตาม แต่การดําเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหา นําข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุและปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุมาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรยังมีไม่มากเท่าที่ควร ทั้งน้ี อาจเกิดจากสาเหตุดังน้ี 

1. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นคดีความ คู่กรณีสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ (พนักงาน
สอบสวนไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่มีการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ)   

2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนระบุว่าเกิดจากความประมาท พิจารณาจากความ
บกพร่องของผู้ขับขี่ 

3. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยดูจากปัจจัย
ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุประกอบ เช่น สภาพรถ ถนน มีความเหมาะสมหรือไม่ ผู้ขับขี่มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด แต่ไม่มีการนําข้อมูลส่วนน้ีไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 

จากรายละเอียดที่กล่าวถึงดังกล่าว คณะนักวิจัยจึงประสงค์จะศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนในคดีจราจร เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบต่อไป 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนในคดีจราจร ได้มีการทบทวนวรรณกรรม

และการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูง รุ่นที่ 39 วิทยาลัยการ
ตํารวจ (2558)) 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกน้ัน เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน จากสถิติของกรม
ทางหลวง พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงมากที่สุด คือการขับรถเร็ว รองลงมาคือการขับรถ
ระยะกระช้ันชิด ตามหลักการทั่วไปแล้ว การหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีหลักการคือ อุบัติเหตุเกิดจาก
ความบกพร่อง หย่อนความสามารถหรือความประมาทของผู้ขับขี่ ความบกพร่องของรถ และความไม่
เหมาะสมของสภาพถนน (คน รถ ถนน) 

รุ่ง เจนจิต และเกษม ฉุ้นย่อง (2551) การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษาในพ้ืนที่
สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ 
คน รองลงมาคือ ปัจจัยที่เกิดจากสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ 
การจัดให้มีโครงการให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วยลดอุบัติเหตุจราจร การตรวจเช็คสภาพของ
ยานพาหนะตามระยะเวลาการใช้งานสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ แหล่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
จราจร : กรณีศึกษา ได้แก่ บริเวณทางโค้ง ทางร่วมทางแยก ทางตรง ที่จราจรพลุกพล่าน (ที่อ่ืน ๆ) ถนน
ที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร แสงสว่างส่องพ้ืนผิวจราจรมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
และรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจร 

กรมทางหลวง (www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/E4-2-1.html ค้นวันที่ 9 เม.ย.
2558)   ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางบก พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ มี
ดังน้ี 

 สาเหตุจากผู้ขับยวดยานพาหนะ เช่น มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย มีความบกพร่อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ขาดความรู้ความชํานาญ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ไม่รู้จัก
ป้องกันตนเอง  
 สาเหตุจากผู้โดยสาร  คนเดินเท้า  หรือสัตว์เลี้ยง  เช่น ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถโดยไม่
ระมัดระวัง ในการปิด-เปิดประตูรถ เดินถนนโดยไม่ระมัดระวังยวดยาน ว่ิงตัดหน้ารถ ลังเลใจในการข้าม
ถนน การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ห้อยโหนรถโดยสารรถประจําทาง ไม่ขึ้นหรือลงขณะรถหยุด หรือที่
ป้ายจอด ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม, สัญญาณ หรือสะพานลอย ไม่เดินถนนตามบาทวิถีหรือทางเท้า ข้าม
ถนนโดยออกจากหน้า หรือท้ายรถขณะท่ีรถยังจอดอยู่ สัตว์เลี้ยงเดินข้ามถนนหรือว่ิงตัดหน้ารถ สภาพ
ร่างกายที่อ่อนเพลียการด่ืมสุราขณะเดินถนน เป็นต้น 
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  สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม  ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สภาพของรถ สภาพถนนและ
ดินฟ้าอากาศ ดังน้ี จากสภาพของรถ  เช่น ยางระเบิดหรือยางแตก เบรกแตก เบรกลื่น เพลาหลุดหรือ
เพลาขาด ทําให้รถหมดกําลังในการขับเคลื่อน คันส่งหลุด ทําให้พวงมาลัยใช้การไม่ได้ ไม่สามารถ
ควบคุมรถได้ อุปกรณ์ประจํารถชํารุดหรือขัดข้อง ไม่มีไฟหน้า-หลัง ไฟใหญ่มีข้างเดียว หรือไม่มีเลย    ไฟ
เลี้ยวชํารุด  ไม่ได้ซ่อมแซมหรือแก้ไข พวงมาลัยสั่นขณะขับ  การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ โดยไม่คํานึงถึง
สภาพรถที่ได้รับการออกแบบมา 

  สาเหตุจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ สภาพถนนและสภาพแสงสว่าง ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง 
ทางตรง ทางเบ่ียงสะพาน วงเวียน ทางตัดทางรถไฟ ทางลาดชัน/เนินเขา ทางเข้าออกทางด่วน ทาง
เช่ือมโยงทางแยก ทางเช่ือมอาคารท่ีพักอาศัย ฯลฯ ซึ่งบริเวณท่ีมักเกิดเหตุบ่อยที่สุดคือ ทางตรง โดย
สภาพเส้นที่ดีเรียบ มักทําให้ผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังและขับรถด้วยความเร็วสูง นอกจากน้ีจะพบว่า
ถนน 3 ช่องทางจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนน 2 ช่องทาง และถนน 4 ช่องทาง และถนนสี่แยกจะ
อันตรายกว่าสามแยก สภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีโคลนตม มีเครื่องกีดขวางมากๆ หรือถนนที่แคบ 
ถนนท่ีลื่น มีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างที่ส่องจากรถคันที่   
สวนมาโดยการเปิดไฟสูงและมีความสว่างสูง ทําให้ตามัวมองไม่ชัดเจน หรือไม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยก 
บนท้องถนนมืดไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง ทําให้มองไม่เห็นทาง หรือมองไกลไม่ได้ ย่อมเป็นอันตราย    ต่อ
การขับรถ อย่างไรก็ตามแสงสว่างในเวลากลางวัน หรือความสว่างของ ถนนก็มักทําให้เกิดอุบัติเหตุสูง
กว่าเวลากลางคืน แต่ความรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า 

สาเหตุจากดินฟ้าอากาศ เช่น ฝนตกหนัก นํ้าท่วม ทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหล่ม
โคลน ถนนลื่น ทําให้รถตกถนน พลิกควํ่า การเกิดพายุหรือหมอกลงจัด ทําให้มีควันปกคลุมมองไม่เห็น
ทาง เกิดอุบัติเหติได้ง่าย และสภาพดินฟ้าอากาศที่ด ี อุบัติเหตุมักเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ดีเสมอ 
ทั้งน้ีเพราะผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง และขาดความระมัดระวังอันตราย  

สาเหตุจากกฎหมาย  เช่น การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎต่างๆ ทําให้ประชาชนขาดจิตสํานักและฝ่าฝืน
กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุได้  บทลงโทษหรือค่าปรับยังไม่เหมาะสม ทําให้มีการฝ่าฝืนกํา
จราจร หรือกฎระเบียบต่างๆ อยู่เสมอ  การที่กฎหมายมิได้กําหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขับข ี่ รวมทั้ง
การศึกษาขั้นตํ่าของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะสอบผ่าน และได้รับใบอนุญาตขับขี่มาแล้ว 
ก็อาจทําผิดกฎจราจร และทําให้เกิดอุบัติเหตุได้  

   
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บ จากการจราจรทาง

ถนน กรณีศึกษารถประจําทางและรถบัสเช่าเหมาลํา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2549 - มกราคม 
พ.ศ.2551 จํานวน 29 กรณี ผลการสอบสวน พบว่า จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่นําไปสู่การบาดเจ็บและการเพ่ิมความรุนแรงในการบาดเจ็บ 
พบว่า การเกิดเหตุที่ทําให้มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตรุนแรงเกือบทุกครั้ง มีสาเหตุร่วมหลายประการ 
ได้แก่ พฤติกรรมการขับขี่ที่เป็น ปัจจัยหลัก (ร้อยละ 73) รองลงมาเป็น ถนนและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 
15) และอันดับที่สาม คือ ยานพาหนะ (ร้อยละ 12) และพบว่า มีปัจจัยร่วมระหว่างพฤติกรรมการขับขี่ 
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ถนนและสิ่งแวดล้อม และ ความไม่ปลอดภัยของยานพาหนะเป็นปัจจัยร่วมกันถึงร้อยละ 47.50 ความ
บกพร่องของยานพาหนะ ร่วมกับพฤติกรรมการขับขี่ ร้อยละ 11.76 และปัจจัยถนนและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับพฤติกรรมการขับขี่ ร้อยละ 23.52  จากการสอบสวนการบาดเจ็บการจราจรทางถนน 
กรณีศึกษา รถประจําทางและรถบัสเช่า เหมาลา ได้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังต่อไปน้ี 

         พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่  เกิดจากการง่วงและอ่อนเพลีย ได้แก่ ขับรถติดต่อกันระยะ
เวลานานและหลายวันติดต่อกัน  ไม่ปฏิบัติตามคําเตือนของถนน โดยมากจะเป็นครั้งแรกที่ขับรถผ่าน
เส้นทางที่เกิดเหตุหรือมีประสบการณ์ขับขี่ แต่ไม่เคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนหรือพ่ึงขับขี่รถคันที่เกิดเหตุเป็น
ครั้งแรก พบลักษณะการไม่ลดหรือชะลอความเร็วขณะใช้ทางลงเขาลาดชันทาให้ระบบเบรกขัดข้องและ
จนถึงการไม่สามารถบังคับรถได้และมักพบว่าผู้ขับขี่จะบังคับให้รถพลิกในทิศทางตรงข้ามกับผู้ขับขี่ จึง
ทําให้เกิดกรณีรถตกเขาหรือตกเหวลึก  ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ และมีการขับรถเร็วกว่า
อัตราที่กฎหมายกําหนด  

            พฤติกรรมของผู้โดยสาร เป็นสาเหตุเสริมอย่างหน่ึงที่ทําให้เพ่ิมทั้งจํานวนและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ เช่น  การโดยสารโดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัย พนักงานบริการบนรถจัดเก็บเข็มขัดนิรภัย รัด
ไว้หลังเบาะและไม่เตือนให้ผู้โดยสารใช้เข็มขัดนิรภัยและผู้โดยสารก็ไม่ได้ตระหนัก การโดยสารท่ีเกิน
จํานวนในช่วงเทศกาล  

 ถนนและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยเสริมและบางกรณีเป็นปัจจัยหลักดังน้ี  เช่น ป้ายเตือนการ
ซ่อมบํารุงอยู่ในระยะกระช้ันชิด และไม่มีไฟเตือน  ทางโค้งและลงเขาลาดช้ันมักเป็นอุปสรรคสาหรับรถ
บัสโดยสารที่ถูกต่อเติมให้มีความสูงมากกว่าปกติ  เครื่องกันทาง (Guard rail) ไม่ได้ออกแบบสําหรับ
ป้องกันรถขนาดใหญ่ ไม่สามารถ รับนํ้าหนักรถบัสขนาดใหญ่ได้ สภาพเส้นทางเป็นโค้งลาดชันวกไปวน
มา เมื่อเกิดการชนหรือกระแทกเมื่อรถพลิกคว่ําในขณะลงทางลาดชันและไถลไปชนเครื่องก้ัน พบว่า 
เครื่องก้ัน จะหักและหลุดทาให้รถตกลงไปในเหวที่สูงชัน 

            ยานพาหนะ  เช่น ระบบเบรกขัดข้อง ยางรถเก่าและเสื่อมสภาพ การใช้รถบัสที่หมดสภาพ
และเก่ามาดัดแปลงต่อเติม และการต่อเติมที่ไม่ปลอดภัยโดยสาร เบาะโดยสารของรถประจําทางไม่มีเข็ม
ขัดนิรภัยและไม่มีความแข็งแรง อุปกรณ์ในตัวรถไม่ได้อํานวยในเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญ 
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่มีความพร้อมในการขับรถ ไม่ชํานาญเส้นทาง รีบเร่งทาเวลา หรือขับรถเป็น
เวลานาน รวมทั้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากน้ัน ยังมีปัจจัยทางถนนและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ร่วมอีกมาก เช่น สภาพเส้นทางเป็นโค้งลาดชันวกไปวนมา เครื่องก้ันไม่ได้ออกแบบสาหรับป้องกันรถ
ขนาดใหญ่ และพฤติกกรมของผู้โดยสารที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสาร
สาธารณะ แต่ละคร้ัง ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก 

  ปรเมศวร์ เหลือเทพ และคณะ (2555) (www.siblor.com/image/14-04-07 ค้นวันที่ 20 
เม.ย.2558) การสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากรถโดยสารสาธารณะ: กรณีศึกษา 14 จังหวัด
ภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ความเร็วของยานพาหนะและความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่เป็นสาเหตุหลัก    
ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ พบว่า เกิดจากโครงสร้างของตัวรถ
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และเก้าอ้ีผู้โดยสารที่ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ การไม่มีเข็มขัดนิรภัยสาหรับผู้โดยสาร นอกจากน้ี ต้นไม้
ข้างทางยังเป็นปัจจัยด้านถนนปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น 

จากการศึกษาข้อมูลรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขที่ผ่านมาพบว่า การ
เกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขรวมถึงการสืบหาข้อเท็จจริงในการเกิดเหตุน้ัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นอุบัติเหตุ
ที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมาก เช่น กรณีรถโดยสารประจําทาง(รถตู้โดยสาร)หรือรถ
โดยสารรับจ้างของนักท่องเที่ยว รวมถึงกรณีที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจ เช่น กรณีซีวิคเฉี่ยวชน
รถตู้โดยสารบนทางยกระดับโทลล์เวย์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจํานวน 9 คน แต่ผลจากการสอบสวนพบว่า
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงไม่ใช่เกิดจากการเฉี่ยวชน เน่ืองจากผู้โดยสารรถตู้ไม่ได้
คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนทําให้กระเด็นออกมาเสียชีวิตนอกรถ (ตกจากที่สูง) สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารที่พบ 

  ขจรศักด์ิ จันทร์พาณิชย์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาการประเมินความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ประชากรท่ีใช้ศึกษา
ในคร้ังน้ี เป็นผู้โดยสารรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะที่ติดต้ังเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ VIP จํานวน 24 ที่น่ัง และ รถปรับอากาศ 
VIP จํานวน 32 ที่น่ัง ที่สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต) และ
สถานีขนส่งสายใต้ จํานวน 9,968 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารเคยใช้เข็มขัดนิรภัย 37.7% โดย
ส่วนใหญ่จะใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นบางคร้ัง รองลงมาใช้เป็นประจํา โดยมีลักษณะการคาดจะใช้ตลอดเวลา
เดินทาง รองลงมาใช้เมื่อรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัยใช้เฉพาะเวลารถว่ิงด้วย
ความเร็วสูง ใช้เฉพาะเวลารถว่ิงขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยวคาด และเมื่อมีพนักงานบนรถเตือนให้ใช้
เข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย 62.3% ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย 
เพราะ รู้สึกรําคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึกรําคาญ ไม่
สะดวก อึดอัด เพราะต้องน่ังเป็นเวลานาน  และไม่เช่ือว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้  ประกอบ
กับรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย  ผู้โดยสารได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความปลอดภัยของรถโดยสาร ใน
เรื่องสภาพของรถโดยสารโดยอยากให้มีการปรับปรุงสภาพรถโดยสารและการให้บริการให้มีความ
ปลอดภัย เน่ืองจากรถโดยสารที่ให้บริการบางคันมีสภาพเก่าและไม่ปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยมีสภาพชารุด
ใช้งานไม่ได้ ควรมีตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนที่รถจะออกให้บริการ  
 
 ดังน้ี ปัจจัยและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. สาเหตุจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย 
    1.1 ความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือหลับในสุขภาพ

ไม่ดี มีโรคประจําตัว โรคลมชัก ตาบอดสี ตาพร่า นํ้าตาลในเลือดตํ่า  

    1.2 ความบกพร่องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล อารมณ์
หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ์  
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    1.3 การที่ผู้ขับขี่ขาดความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน เช่น ขาดความรู้
เรื่องความเร็วกับรถ คาดคะเนความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ความชํานาญ ในเรื่อง
ลักษณะของยวดยานที่ใช้ขับ ไม่รู้กฎจราจร เป็นต้น  

    1.4 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถอ่ืนระยะ
กระช้ันชิด ขับรถลํ้าช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในที่คับขัน ขับรถตามหลังคนอ่ืนอย่าง
กระช้ันชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถ ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย
จราจร หยุดรถโดยกระช้ันชิด ฯลฯ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ใช้ทางร่วมกัน เช่น ห้อยโหน
รถโดยสารรถประจําทาง ไม่ขึ้นหรือลงขณะรถหยุด หรือที่ป้ายจอด ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม, สัญญาณ 
หรือสะพานลอย ไม่เดินถนนตามบาทวิถีหรือทางเท้า 

    1.5 การไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ด่ืมสุราขณะขับรถ ฯลฯ สําหรับเร่ืองการด่ืมสุราน้ัน 
จากสถิติของสถาบันนิติเวชวิทยา กรมตํารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการจราจร 
มีประวัติการด่ืมสุราจํานวน 288 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.12 รวมถึงการขาดความระมัดระวัง เช่น 
ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถโดยไม่ระมัดระวัง ในการปิด-เปิดประตูรถ เดินถนนโดยไม่ระมัดระวังยวดยาน   
ว่ิงตัดหน้ารถ การว่ิงเล่นบนถนน ลื่นหกล้ม ลังเลใจในการข้ามถนน ฯลฯ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
เช่น ข้ามถนนโดยออกจากหน้า หรือท้ายรถขณะที่รถยังจอดอยู่ สัตว์เลี้ยงเดินข้ามถนน หรือว่ิงตัดหน้า
รถ ฯลฯ 

2. สาเหตุจากสภาพของรถ ประกอบด้วยปัญหาการเสื่อมสภาพของรถ การดัดแปรงสภาพ 
ตลอดจนการใช้รถไม่ถูกต้องเหมาะสมตามสภาพ ประกอบด้วย 

   2.1 ยางระเบิดหรือยางแตก ทําให้รถเสียการทรงตัว พลิกควํ่าได้ง่าย โดยเฉพาะรถที่กําลัง
แล่นด้วยความเร็วสูง และถนนลื่น            

    2.2 เบรกแตก เบรกลื่น ทําให้รถไม่สามารถหยุดหรือชะลอความเร็วลงได้ตามความ
ต้องการ 

    2.3 เพลาหลุดหรือเพลาขาด ทําให้รถหมดกําลังในการขับเคลื่อน รถจะไม่แล่น แม้ว่าจะ
เหยียบคันเร่งอย่างไรก็ตาม ทําให้ยากแก่การควบคุมความเร็ว และง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

    2.4 คันส่งหลุด ทําให้พวงมาลัยใช้การไม่ได้ ไม่สามารถควบคุมรถได้ 

    2.5 อุปกรณ์ประจํารถชํารุดหรือขัดข้อง เช่น ไม่มีไฟหน้า-หลัง ไฟใหญ่มีข้างเดียว หรือไม่มี
เลย ไฟเลี้ยวชํารุด ไม่ได้ซ่อมแซมหรือแก้ไข พวงมาลัยสั่นขณะขับ เป็นต้น 
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    2.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เช่น การเพ่ิมแรงเครื่อง ทําให้ผู้ขับขี่เกิดความคะนองและ
ขับรถเร็ว การแปลงสภาพรถตามความพอใจหรือประโยชน์ใช้สอย โดยไม่คํานึงถึงสภาพรถที่ได้รับการ
ออกแบบมาเช่นในกรณีรถตู้โดยสารที่มีการดัดแปลงเพ่ิมที่น่ังและเพ่ิมถังบรรจุเช้ือเพลิง (แก๊ส) เพ่ือให้
สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จํานวนเพ่ิมมากขึ้นและสามารถเดินทางได้ระยะเพ่ิมขึ้น 

3. สาเหตุจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ สภาพถนนและสภาพแสงสว่าง ประกอบด้วย 

3.1 บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง ทางตรง ทางเบ่ียงสะพาน วงเวียน ทาง
ตัดทางรถไฟ ทางลาดชัน/เนินเขา ทางเข้าออกทางด่วน ทางเช่ือมโยงทางแยก ทางเช่ือมอาคารท่ีพัก
อาศัย ฯลฯ ซึ่งบริเวณที่มักเกิดเหตุบ่อยที่สุดคือ ทางตรง โดยสภาพเส้นที่ดีเรียบ มักทําให้ผู้ขับขี่ขาด
ความระมัดระวังและขับรถด้วยความเร็วสูง นอกจากน้ีจะพบว่าถนน 3 ช่องทางจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
ถนน 2 ช่องทาง และถนน 4 ช่องทาง และถนนสี่แยกจะอันตรายกว่าสามแยก 

 3.2 สภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีโคลนตม มีเครื่องกีดขวางมากๆ หรือถนนที่แคบ ถนน
ที่ลื่น มีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

 3.3 สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างที่ส่องจากรถคันที่สวนมาโดยการเปิดไฟสูง
และมีความสว่างสูง ทําให้ตามัวมองไม่ชัดเจน หรือไม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยก บนท้องถนนมืดไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง ทําให้มองไม่เห็นทาง หรือมองไกลไม่ได้ ย่อมเป็นอันตรายต่อการขับรถ อย่างไรก็
ตามแสงสว่างในเวลากลางวัน หรือความสว่างของ ถนนก็มักทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลากลางคืน แต่
ความรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า 

นอกจากน้ียังมีสาเหตุอ่ืนอีก โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในขณะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากการควบคุม เช่น ฝนตกหนัก นํ้าท่วม ทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหล่มโคลน ถนนลื่น 
ทําให้รถตกถนนพลิกควํ่า การเกิดพายุหรือหมอกลงจัด ทําให้มีควันปกคลุมมองไม่เห็นทาง เกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย พายุหิมะ ในต่างประเทศอาจมีพายุหิมะ ทําให้ถนนลื่นมองไม่เห็นทาง  สภาพดินฟ้าอากาศที่ดี 
อุบัติเหตุมักเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ดีเสมอ ทั้งน้ีเพราะผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง และขาดความ
ระมัดระวังอันตราย 
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2. การสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวน 
2.1 บทบาทของพนักงานสอบสวนในคดีจราจร 

2.1.1 ความหมายของการสอบสวน และพนักงานสอบสวน 
       พ้ืนฐานของการทําสํานวนการสอบสวนอย่างแรกที่จําเป็นต้องรู้คือ ความหมายของการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) “การสอบสวน” หมายถึง การ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ทําไปเก่ียวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และ
เพ่ือที่จะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานคือ พยานบุคคล พยานเอกสาร 
และวัตถุพยาน ส่วนการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ีคือการดําเนินการ
โดยผู้มีอํานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อํานาจหน้าที่ไว้ เช่น การสอบสวนปากคํา, การ
ออกหมายเรียก เป็นต้น (ปพัฒน์  วสุธวัช, 2553: 1) 

ส่วนพนักงานสอบสวน หมายถึง หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอํานาจและ
หน้าที่ทําการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) ซึ่งขอแบ่งเป็น
พนักงานสอบสวนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอืนๆ มีรายละเอียดดังน้ี 
         ก. ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่บุคคลดังที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 18 วรรคสอง ได้แก่ ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต่นายร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ข.  ในจังหวัดอ่ืน ได้แก่บุคคลดังที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 18 วรรคแรก ได้แก่ (1)  พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ (2) ปลัดอําเภอ และ             
(3) ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต่นายร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

2.1.2 เขตอํานาจการสอบสวนและผู้รับผิดชอบ (ตํารวจภูธรภาค 1, 2551: 5-6) 

2.1.2.1 กรณีอํานาจการสอบสวนตามปกติในราชอาณาจักรไทย  
โดยปกติความผิดอาญาเกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าได้เกิด ภายในเขตอํานาจของ

พนักงานสอบสวนท้องที่ใดให้พนักงานสอบสวนท้องที่น้ันเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เว้นแต่เมื่อมี
เหตุจําเป็น หรือเพ่ือความสะดวกก็อาจจะให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือท้องที่ที่
ผู้ต้องหาถูกจับ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ได้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 18) แต่ถ้าในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่
น้ันจะเป็นผู้วินิจฉัย  

  
2.1.2.2 กรณีการกระทําความผิดเก่ียวพันกันหลายท้องที่ในราชอาณาจักรไทย 

  ความผิดเกิดหลายท้องที่เก่ียวข้องกันหรือต่อเน่ืองกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 19(1) - (6) น้ัน  แม้ความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
19 วรรคหนึ่ง จะบัญญัติให้พนักงานสอบสวนในท้องที่หน่ึงท้องที่ใดที่เก่ียวข้องล้วนมีอํานาจสอบสวนได้
ทุกข้อหาความผิด โดยไม่ต้องคํานึงว่าฐานความผิดที่เก่ียวข้องน้ันเกิดขึ้นในเขตอํานาจท้องที่ของตน
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หรือไม่ก็ตาม แต่ตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งจะมีอํานาจสรุปสํานวนและทําความเห็นควรสั่งฟ้อง 
หรือสั่งไม่ฟ้อง ส่งไปพร้อมกับสํานวนเพ่ือให้พนักงานอัยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ(ข) ได้วางหลักเกณฑ์ในการช้ีขาดว่า บรรดาพนักงาน
สอบสวนทุกท้องที่ที่เก่ียวข้องน้ัน ใครเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว 
พนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่ถ้ากรณียังจับตัวผู้ต้องหา
ไม่ได้ พนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

2.2 ข้ันตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน (สง่า ดวงอัมพร และคณะ, 2531: 19-
20) 

1. การพิจารณาความผิดเมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยในคําร้องทุกข์
น้ันปรากฏในสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะความผิดพฤติการณ์ต่างๆ ที่ความผิดน้ันได้กระทําลง ตลอดจน
ความเสียหายที่ได้รับและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาว่าการกระทําตามคําร้องทุกข์
น้ันควรจะเป็นความผิดฐานใด ตามมาตราใด 

2. การบันทึกปากคําผู้เสียหายและพยาน พนักงานสอบสวนมีอํานาจทําการบันทึกปากคํา
ของผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เห็นว่าถ้อยคําของเขาอาจเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี 

3. การบันทึกปากคําผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนอาจใช้ถ้อยคําให้การของผู้ต้องหาเป็น
พยานหลักฐานยืนยันการกระทําผิดตามข้อกล่าวหาได้ ทั้งน้ี เพราะกฎหมายได้บัญญัติให้พนักงาน
สอบสวนก่อนทําการสอบสวนให้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคําที่ผู้ต้องหากล่าวน้ันอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานยันในการพิจารณาคดีได้ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาคดีของเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การพิจารณาคดีของศาลซึ่งมีอํานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีน้ัน 

4. การรวบรวมพยานหลักฐาน นอกจากจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ และเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมหลักฐานดังกล่าว พนักงาน
สอบสวนยังมีอํานาจดําเนินการที่เก่ียวกับการตรวจตัวผู้เสียหาย การตรวจตัวผู้ต้องหา การตรวจส่ิงของ 
การทําภาพถ่าย แผนที่หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพ์ลายพิมพ์น้ิวมือหรือลายเท้า การค้นเพ่ือพบสิ่งของ
ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด 
หมายเรียกบุคคล ซึ่งครอบครองสิ่งของการยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาให้ตามหมายเรียก 

 2.3 การสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวน 

 กรณีการสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวนน้ันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่
เก่ียวข้อง รวมท้ังต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 เรื่อง การ
อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวน 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ออกคําสั่งเพ่ือให้พนักงานสอบสวนดําเนินการ
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อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวนการสอบสวน และมาตรการการควบคุม ตรวจสอบ และ
เร่งรัดการสอบสวน ตามคําสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 
 

2.3.1 หลักกฎหมายที่สําคัญในการสอบสวนคดีจราจร 
  “คดีจราจรทางบก” หมายถึง คดีที่กล่าวหาว่าผู้ใดขับรถในทางโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย และหรือผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และหรือเป็นอันตรายสาหัส และ
หรือถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(4), มาตรา 
157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มาตรา 300 หรือมาตรา 291 (คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ 419/2556)  
  ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเก่ียวกับคดีจราจร ได้แบ่งคดีจราจรเป็นความผิดทาง
แพ่งหรือทางอาญา ดังต่อไปน้ี (สัญญา นิลนพคุณ, 2545; กองบัญชาการตํารวจนครบาล, 2543; อ้างถึง
ในกิตติ ทองห่อ (2553, 14-17) 

1. คดีจราจรที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวกับรถโดยไม่มีความเสียหายใด ๆ 
เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเป็นการกระทําความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐ เช่น ผู้ขับขี่
ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การขับรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน การแข่งรถ
ในทาง การขับรถในขณะเมาสุรา หรือการนํารถที่มีควันดําหรือเสียงดังมาใช้ในทางเป็นต้น คดีประเภทน้ี
ถือได้ว่าเป็นคดีอาญาประเภทหนึ่ง บางข้อหามีโทษปรับสถานเดียวบางข้อหามีโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ คดีประเภทเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 สามารถออกใบสั่งของพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 และคดีอาญาเลิกกันได้เมื่อผู้ต้องหาชําระค่าปรับ
ตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว แต่หากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมชําระค่าปรับพนักงานสอบสวน
จะต้องทําสํานวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อทําการฟ้องคดีอาญาต่อศาลภายในกําหนดอายุ
ความต่อไป 

คดีประเภทน้ีเจ้าหน้าที่ ตํารวจทั้งที่ เป็นเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 หรือไม่เป็นก็ตาม หากพบความผิดซึ่งหน้าก็สามารถทําการ
จับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้โดยไม่ต้องออกใบสั่ง โดยให้นําตัวผู้ต้องหาส่งให้
พนักงานสอบสวนที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินคดีต่อไป ซึ่งคดีประเภทน้ีส่วนใหญ่มีอัตราโทษตํ่ากล่าวคือ มี
อัตราโทษอย่างสูงจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงดําเนินคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง พนักงานสอบสวนพึงระมัดระวังเรื่องการขอผัดฟ้องและการควบคุมตัวผู้ต้องหาให้ดี 
 2. คดีจราจรที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรและเกิดความเสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินแต่ไม่เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและร่างกาย คดีประเภทน้ีนอกจากผู้ขับขี่ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วยังก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้หน่ึงผู้ใดหรือทรัพย์สินของทางราชการด้วย คดีจราจรประเภทน้ีจะเห็นได้
ว่าเป็นความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ดังต่อไปน้ี 
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 2.1 ความผิดอาญา ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกพ.ศ.2522 มาตราต่าง ๆ ที่ผู้ขับขี่น้ันฝ่าฝืนและเป็นความผิดตามมาตรา 43(4) ที่บัญญัติไว้พอสรุปได้
ว่า 

มาตรา 43 “ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ ฯลฯ โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ฯลฯ” 

คดีประเภทน้ีถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามหลักกฎหมายท่ัวไปถือได้ว่าเป็นการกระทํา
ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้กล่าวหาในคดีและทําหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิดว่าผู้ขับขี่ได้ขับขี่รถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินหรือไม่ หากมีการเฉี่ยวชนกัน พนักงานสอบสวนจะต้องทําการวินิจฉัยว่าฝ่ายใด
ประมาท หรือประมาทท้ังสองฝ่าย เพ่ือพนักงานสอบสวนจะได้เป็นผู้กล่าวหาทําการกล่าวหา หรือแจ้ง
ข้อกล่าวหาแก่ฝ่ายที่ประมาทเป็นผู้ต้องหาต่อไป หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิด
จริง ให้พนักงานสอบสวนกําหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องขังจะพึงชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามน้ัน 
พนักงานสอบสวนก็สามารถทําการเปรียบเทียบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
37(2) และมาตรา 38(1) วรรคแรก แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมไม่ชําระ
ค่าปรับ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 38(1) วรรคสอง หรือผู้เสียหายไม่ยินยอมพนักงานสอบสวนก็
ตามส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสํานวนไปให้อัยการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลตามข้ันตอนปกติต่อไป 

ทั้งน้ีคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ถือว่าเป็นการกระทําต่อรัฐโดยตรงรัฐ
เท่าน้ันเป็นผู้เสียหายเจ้าของรถยนต์ที่เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายที่ฟ้องความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 ต่อศาลเองได้ ทําได้เพียงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่าน้ัน เพราะรัฐเท่าน้ันเป็น
ผู้เสียหาย เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย 

2.2 ความผิดทางแพ่ง สําหรับความผิดทางแพ่งน้ัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บัญญัติไว้ในมาตรา 420 ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย
แก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้น้ันทํา
ละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน”  

แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายกระทําละเมิดโดยไม่ย่ิงหย่อนต่อกัน กล่าวคือ มีส่วนกระทําละเมิดเท่า ๆ 
กัน ไม่มีฝ่ายใดมากกว่าหรือน้อยกว่า ค่าเสียหายจึงเป็นอันพับกันไป แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่
บุคคลภายนอก ผู้กระทํา ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเต็มจํานวนความ
เสียหาย 

นอกจากน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 บัญญัติว่า “ในการ
พิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจําต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญา”  

ดังน้ัน การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อ
การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่าเหตุที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจากการกระทําของฝ่ายใด
หรือทั้งสองฝ่ายต่างจงใจหรือประมาทด้วยกัน แล้วฝ่ายใดจงใจประมาทมากกว่ากันหรือเท่ากัน เพ่ือมา
ประมวลความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการกําหนดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง แต่
อย่างไรก็ตามในสํานวนการสอบสวน พนักงานให้เพียงพอต่อการแจ้งข้อหาต่อฝ่ายที่ประมาทก็เพียงพอ
แล้ว แต่หากรวบรวมพยานหลักฐานได้มากและละเอียดเพียงใดให้ปรากฏในสํานวนก็จะเป็นประโยชน์ใน
การพิจารณาในส่วนแพ่งมากขึ้นเท่าน้ัน 
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ทั้งน้ีการพิจารณาในทางแพ่งไม่ต้องคํานึงถึงจําเลยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําผิดหรือไม่ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า “คําพิพากษาคดีส่วน
แพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของบุคคลในทางแพ่งโดยไม่ต้องคํานึงว่าจําเลย
ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําผิดหรือไม่” 

นอกจากน้ี อาจมีผู้ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ละเมิดด้วยโดยผู้น้ันต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวกับ
งานมีนิติสัมพันธ์หรือมีหน้าที่ดูแลหรือมีส่วนในการกระทําละเมิดของผู้นําละเมิด 

3. คดีจราจรที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรและเกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิตและร่างกายคดีประเภท
น้ีนอกจากผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วยังก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิตและร่างกายของผู้หน่ึงผู้ใด
อันเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังต่อไปน้ี 

3.1 ความผิดทางอาญา นอกจากผู้ขับขี่จะกระทําผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 มาตราต่าง ๆ ที่ผู้ขับขี่ผู้น้ันฝ่าฝืนแล้วยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

ส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา รวมทั้งผู้มีอํานาจจัดการแทน มีอํานาจจัดการดังต่อไปน้ี ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นโจทก์
ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 
ถอนฟ้องคดีอาญา หรือคดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 

3.2 ความผิดทางแพ่ง สําหรับความผิดทางแพ่งหลักการเป็นไปดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 2.2 
และมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เก่ียวข้องกับความเสียหายแก่ร่างกายและชีวิต
อีกด้วย 

4. คดีจราจรที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร และเกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน 
คดีประเภทนี้เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 2 และ 3 แต่สําหรับ
ความผิดทางอาญาน้ัน หากเป็นการกระทํากรรมเดียวแต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องใช้
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา 90 

 
 2.3.2 หลักการสอบสวนคดีจราจร 

 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย (อภิรักษ์ นักไร่. พ.ต.อ., http:// apr2945 
jr.blogspot.com/2014/11/blog-post_7.html (สืบค้นเมื่อ 7 พ.ค. 2558) มีแนวทางการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงโดยมีหลักการวินิจฉัยคดีจราจรเบ้ืองต้น ดังน้ี 

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกขึ้นไม่ว่าเกิดจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถบรรทุก 
รถโดยสาร ตลอดจนยานพาหนะทางบกทุกชนิด เมื่อเกิดการชนกันหรือชนกับวัตถุอ่ืนใดในทาง หรือชน
คนเดินเท้า คนโดยสาร ก็ตาม ย่อมจะมีผู้ได้รับความเสียหายและผู้กระทําโดยประมาท พนักงาน
สอบสวนมีหน้าที่รับแจ้งเหตุและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยบุคคลที่เก่ียวข้องที่จะต้องมาให้ปากคําแก่
พนักงานสอบสวน เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และเจ้าของรถ  

ทั้งน้ี กฎหมายให้อํานาจแก่พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ทําการสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจร
ทางบก ด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานไปตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือจะทราบรายละเอียดแห่ง
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ความผิด และรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไป
เก่ียวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระทําผิด
มาฟ้องลงโทษ โดยในคดีจราจรทางบกให้ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย ดังน้ัน เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้ง
เหตุคดีจราจร ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้
กล่าวหาในความผิดดังกล่าวเอง โดยที่คู่กรณีที่พิพาทกันไม่จําต้องเป็นผู้กล่าวหาในคดีจราจรทางบก ส่วน
ฝ่ายไหนจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหา ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยคดีเบ้ืองต้นของพนักงานสอบสวน โดย
จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองต้นก่อนทุกคร้ัง 

การแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูล
ดังต่อไปน้ี  

 1. สถานที่เกิดเหตุ ด้วยการเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ จะทําให้ทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียด ดังน้ี  

                 -  ลักษณะของถนน มีสภาพเป็นทางหลวง ทางลูกรัง ทางตรง ทางโค้ง หรือทางร่วมทาง
แยก มีความกว้าง พ้ืนผิวถนน ความลาดเอียง เป็นต้น 

                 -  ร่องรอยบนถนน มีรอยล้อ รอยยาง รอยครูด รอยเลือด ฝุ่น โคลน เศษวัตถุหรือช้ินส่วน
ของรถที่ตกอยู่ เป็นต้น   

                 -  ลักษณะเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร โดยสังเกตจากสัญญาณไฟจราจรสีต่างๆ 
ในทางร่วมทางแยกแต่ละด้านว่า การเปลี่ยนแปลงใช้ระยะเวลาเท่าใด และให้สัญญาณแก่รถเคลื่อนตัวไป
ทิศทางใดตามลําดับ ลักษณะป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนํา หรือเครื่องหมายจราจรบน
พ้ืนทางและขอบทางเท้า เส้นแบ่งช่องเดินรถ ทิศทางการเดินรถ เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นทแยง
สําหรับทางแยก และลักษณะลูกศรบนถนนกําหนดทิศทาง เป็นต้น  

                 -  สภาพการจราจร มีรถพลุกพล่าน การจราจรติดขัด ย่านชุมนุมชน เขตก่อสร้าง มีสิ่งกีด
ขวาง ค่อนข้างเปลี่ยว หรือรถสามารถเคลื่อนด้วยความเร็วได้ เป็นต้น    

     -   ลักษณะภูมิอากาศ มีฝนตก ถนนลื่น ความมืด ความสว่าง มีฝุ่นควัน เป็นต้น   

2. คําให้การของพยานบุคคล ซึ่งจะเล่าให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ มีดังต่อไปน้ี    

                  -  บุคคลท่ีเก่ียวข้องก่อนหรือในขณะเกิดเหตุ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประจํารถ ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ เป็นต้น  

                  -  บุคคลท่ีเก่ียวข้องหลังเกิดเหตุ ได้แก่ พนักงานสอบสวน แพทย์ เจ้าพนักงานพิสูจน์
หลักฐาน เจ้าของรถ บิดามารดาของผู้เยาว์ ญาติของผู้ตาย เป็นต้น     
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 3. สภาพความเสียหายของรถ ทําให้ทราบลักษณะทิศทางการชนของรถ ความเร็วของ
รถ ความแรงของการชน สีของรถคันที่ชนติดอยู่ ระดับความสูงตํ่าหรือตําแหน่งที่ชนกัน คราบเลือดหรือ
ช้ินเน้ือ เส้นผมของผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ ร่องรอยความเสียหายของรถแต่ละคันที่ชนกัน ซึ่งเมื่อนํารถคู่กรณี
มาวางเทียบตําแหน่งเข้าด้วยกันแล้วพิจารณาประกอบกับร่องรอยบนถนนแล้วจะสามารถบอกทิศ
ทางการชนกันของรถได้  

4. ลักษณะอาการบาดเจ็บ ลักษณะของบาดแผลท่ีเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
ความรุนแรงจนเกิดการแตกหักของกระดูก รอยถลอก ทําให้ทราบทิศทางการชนของรถ ความเร็วรถ ทิศ
ทางการล้มหรือกระแทกระหว่างร่างกายกับอุปกรณ์ส่วนควบของรถหรือกับพ้ืนถนน เป็นต้น  

5. ผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การแพทย์ การช่างซ่อมตัวรถ หรือเคร่ืองยนต์ของรถ และความเห็นของผู้น้ัน
อาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยคดีในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

6. แหล่งอ่ืน เช่น กล้องวงจรปิดที่ติดต้ังอยู่ตรงทางร่วมทางแยก กล้องวีดิโอติดหน้า
รถยนต์ เป็นต้น  

พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาศัย
ข้อมูลจากคําให้การของผู้ที่เก่ียวข้องในที่เกิดเหตุ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลที่ได้จาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตัวรถ ข้อมูลจากการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บหรือการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต มา
ประกอบการพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจะทําให้ทราบถึง ช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุ รถที่ขับ
มามีทิศทางการเดินรถจากที่ใดมุ่งหน้าไปทิศทางใด และทราบถึงทิศทางการชนกันในทาง ดังน้ัน การ
รักษาสถานท่ีเกิดเหตุเบ้ืองต้น จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้พนักงานสอบสวนได้ทราบถึงพฤติการณ์ใน
การขับรถและวินิจฉัยคดีได้ถูกต้อง สามารถช้ีให้เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ขาดความระมัดระวังในการขับ
รถมากกว่ากัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงไม่ควรเคล่ือนย้ายรถหรือสิ่งอ่ืนใดจนกว่าพนักงานสอบสวนจะ
เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ เว้นแต่ การเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาล หรือมีการจราจรติดขัดมาก 
ก็ให้ถ่ายภาพและทําเคร่ืองหมายไว้ก่อนก็ได้ 

หลักในการวินิจฉัยคดีเบ้ืองต้น  

 ลําดับแรก ให้พิจารณาเร่ืองสิทธิการใช้ทาง เช่น ผู้ขับขี่ต้องได้รับสัญญาณไฟจราจรสีเขียวให้ไป
ก่อนจึงจะมีสิทธิก่อน เว้นแต่มีเจ้าพนักงานจราจรให้ไปก่อนก็ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานจราจร 
สิทธิการใช้ทางย่อมเป็นของผู้ขับขี่ฝ่ายที่ได้รับสัญญาณจราจรที่ให้เคลื่อนรถไปได้ ถ้าไม่มีสัญญาณจราจร
แต่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกซึ่งหมายถึงมีรถอยู่ในพ้ืนที่ที่ทางเดินรถตัดกัน ก็ให้รถในพ้ืนที่ทางร่วมทาง
แยกน้ันผ่านไปก่อน ถ้ารถมาถึงพร้อมกันซึ่งหมายถึงมาชนกันในพ้ืนที่ตัดกันของทางร่วมทางแยกพอดี 
สิทธิในการใช้ทางย่อมเป็นของผู้ขับขี่รถในทางเอกน้ันมีสิทธิผ่านไปก่อน ถ้าเป็นทางร่วมทางแยกที่ไม่มี
ทางเอกตัดกับทางโท ก็ต้องให้สิทธิแก่รถที่อยู่ทางซ้ายมือผ่านไปก่อน นอกจากน้ี ผู้ขับขี่ต้องระวังไม่ให้รถ
ไปชนหรือโดนคนเดินเท้าซึ่งหมายถึงสิทธิของคนเดินเท้าดีกว่า หรือกรณีผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากคัน
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ข้างหน้าพอสมควรที่จะหยุดรถได้ทันเมื่อจําเป็นต้องหยุดรถซึ่งหมายถึงรถคันหน้ามีสิทธิการใช้ทางดีกว่า 
เป็นต้น รถที่ไม่มีสิทธิใช้ทางดีกว่า ย่อมมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าขับรถโดยประมาท 

ลําดับที่สอง ให้พิจารณาเร่ืองการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ฝ่าฝืน
เครื่องหมายจราจรให้เดินรถทางเดียว ฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรห้ามแซง ห้ามเลี้ยว ฝ่าฝืนกฎหมายโดย
ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ ฝ่าฝืนไม่ลด
ความเร็วรถในทางร่วมทางแยก เป็นต้น ย่อมมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าขับรถโดยประมาท ส่วนกรณีผู้ขับขี่ไม่
มีใบอนุญาตขับขี่แต่มีความชํานาญในการขับรถแล้ว การฝ่าฝืนกฎหมายเพราะไม่มีใบขับขี่น้ันไม่ได้เป็น
สาเหตุของการขับรถโดยประมาท  

ลําดับที่สาม ให้พิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น มีสาเหตุปัจจัยเร่งรัดที่ทําให้ผู้ขับขี่
ต้องขับรถเร็วมากเป็นพิเศษจนขาดความระมัดระวัง การขาดสมาธิในการขับรถ หรือสภาพถนนเปียก 
ลื่น เป็นหลุมบ่อ หรือมีสิ่งกีดขวาง แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ทางโค้งอันตราย หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถ
เสียหายในขณะขับรถ เป็นต้น ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ย่อมมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าขับรถโดยประมาท 

ทั้งน้ี เมื่อมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนจะต้องทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ รวมทั้งภาพถ่ายประกอบ ในแบบบันทึกด้วยเพ่ือ
เป็นหลักฐานในการดําเนินคดี แต่ปัญหาที่พบในขั้นตอนต่อไปคือผลจากการสอบสวนท่ีทําให้ทราบ
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุน้ัน ไม่ได้นํามาขยายผลต่อเพ่ือการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในอนาคต 

 ธวัชชัย พิทักษ์ (2538) อธิบายถึงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการสอบสวนคดีรถชนกันหรือชนบุคคลหรือ
ทรัพย์สินเสียหาย ดังน้ี  

 หลักการปฏิบัติในที่เกิดเหตุ ร้อยเวร หรือเวรสอบสวน เมื่อทราบว่ามีเหตุรถชนกันหรือชนบุคคล
หรือชนทรัพย์สินเสียหาย ต้องปฏิบัติดังน้ี 

1) เครื่องมือเคร่ืองใช้ 

2) แบบพิมพ์คําให้การผู้ต้องหา (ค.2-ต.134) ผู้เสียหายหรือพยาน (ค.138-ต. 84) ใบ
ต่อคําให้การ (ค.3-ต.67) 

3) กระดาษบันทึกต่าง ๆ 

4) กระดาษเขียนแผนที่ (ไม่ควรใช้กระดาษที่มีบรรทัด หรือใบต่อคําให้การ)  
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 การออกไปสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ลงประจําวันไป ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างน้อย 2 นาย และมอบหมาย
หน้าที่ร้อยเวร หรือเวรสอบสวน ให้ผู้อ่ืนรักษาการแทน แล้วรีบออกเดินทางไปโดยมิชักช้า เมื่อถึงที่เกิด
เหตุแล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ในกรณีรถชนกัน ให้ควบคุมตัวผู้ขับขี่รถยนต์แต่ละฝ่ายไว้ (ควบคุมเฉพาะพิจารณาเห็น
ว่าผิด) 

2. เรียกใบอนุญาตขับขี่ทั้งสองฝ่ายตรวจดู แล้วยึดไว้ก่อน หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ให้ตรวจ
บัตรประชาชน หรือเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่กับผู้ขับขี่หรือติดอยู่กับรถ 

3. จดช่ือ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายไว้ 

4. จดช่ือ นามสกุล ที่อยู่ของผู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงขณะที่เกิด
เหตุไว้ 

5. ถ้าปรากฏมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่ใกล้โดยทันที 

6. ถ้าปรากฏว่าการที่รถชนกันมีคนถึงแก่ความตายให้ถ่ายรูปศพไว้พร้อมกับพิมพ์
ลายน้ิวมือศพไว้แล้วชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150ต่อไป 

7. การชันสูตรพลิกศพต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพประมวลกฎหมาย
เก่ียวกับคดีลักษณะ 10 บทที่ 1, 2, 3 คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 144/2512 ลง 25กุมภาพันธ์ 2512 
และระเบียบกรมตํารวจว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512 

8. เมื่อชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว อย่าปล่อยศพไว้โดยขาดการดูแลรักษา ควรจะมีสิ่งปกปิด 
หรือนําศพไปเก็บรักษาไว้ที่วัด หรือโรงพยาบาล หรือมอบให้ญาติหรือมูลนิธิ หรือผู้อ่ืนนําศพไปทําพิธีการ
ตามประเพณี 

9. สืบสวนหาร่องรอยและพยานหลักฐาน เช่น จุดชน รอยห้ามล้อ กระจก เศษอิฐ ดินผง 
สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นอยู่บนถนน 

10. จัดการใช้ดินสอกาแรนด๊าดหรือวัตถุอย่างอ่ืน ขีดเขียนเส้นลงบนพ้ืนถนนตรงวงล้อของ
รถที่ชนกัน หรือตรงโครงรถที่ควํ่า หรือตะแคงอยู่โดยเร็วที่สุด 

11. ถ่ายรูปรถและหลักฐานต่าง ๆ ไว้ 

12. เสร็จแล้วแยกรถที่ชนออกจากกกัน หรือในกรณีรถตะแคงไม่อยู่รวมกันให้พยายามนํา
รถออกจากทาง นําไปจอดไว้ชิดขอบทาง เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรในถนนน้ัน 
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13. ตรวจสอบหลักฐานที่เกิดเหตุโดยละเอียด 

- เหตุเกิดบนถนน ซอย ทางแยก ทางโค้ง หลักกิโลเมตร ตําบล (แขวง) อําเภอ(เขต) 
จังหวัด 

- ถ้าผู้ขับหลบหนี ให้ตรวจหาเส้นผม ขน โลหิต พิมพ์ลายน้ิวมือที่ติดอยู่กับพวงมาลัยรถ 
กระจกมองหลัง กระจกมองข้าง (หูช้าง) ประตูทางขึ้นขับรถ เศษอาหาร กันบุหรี่และอ่ืน ๆ 

ทําแผนท่ีแสดงสถานที่เกิดเหตุ 

วิธีการทําแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุ มีหลักอันควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กระดาษที่ใช้เขียนแผนที่ ควรใช้กระดาษที่ไม่มีบรรทัด หรือใช้กระดาษตารางแบบเป็น
กระดาษกร๊าฟย่ิงดี เพราะการย่อมาตราส่วนจะแน่นอนใกล้ความจริง ขนาดของกระดาษควรให้เท่ากัน
กับปกสํานวนคดีอาญา ทั้งน้ีเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสะดวกในการรวมเข้าสํานวน
ให้ใช้แบบที่กรมตํารวจ ได้ออกแบบไว้ตามประมวลกฎหมายเก่ียวกับคดีลักษณะ8 บทที่ 16 ข้อ 295(1) 
ผนวก (ณ) 

2. การต้ังทิศให้ต้ังหัวกระดาษอยู่ทิศเหนือ เพ่ือสะดวกในการตรวจ 

3. มาตราส่วนดูพอสมควรท่ีจะใช้กับกระดาษ ไม่ให้เล็กและใหญ่เกินไปและต้องบอก
มาตราส่วน 

4. ถ้าเป็นแผนที่สังเขป ให้ย่อมาตราส่วนให้ใกล้เคียงที่สุด 

5. วัดความกว้างของถนน ซึ่งเป็นสถานท่ีเกิดเหตุ ว่ามีความกว้างก่ีเมตร กําหนดเส้นขอบ
ถนนทั้งสองฟากลงในแผนที่ และบอกขนาดความกว้างและจุดก่ึงกลางถนนไว้ในแผนที่ด้วย 

6. กําหนดภาพรถท้ังสองที่ชนกัน หรือรถท่ีเกิดอุบัติเหตุลงในแผนที่วัดจากขอบถนนถึงรถ 
หรือรถแต่ละคันว่าห่างจากขอบถนนก่ีเมตร 

7. รอยห้ามล้อหรือรอยครูดหรือรอยไถของรถแต่ละคัน มีปรากฏหรือไม่ ถ้ามีความยาว
ต้ังแต่รอยห้ามล้อจนถึงรถชนกัน หรือชนคนหรือชนสิ่งของ หรือเกิดอุบัติเหตุลงในแผนท่ีด้วยแต่ละจุด
ห่างกันเท่าใด 

8. กําหนดเส้นทางเดินของรถแต่ละคันก่อนเกิดเหตุ พอให้รู้โดยสังเขป 

9. ถ้ารถชนคนบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย ให้แสดงจุดที่รถชนตรงไหน และรถไปหยุดเลย
สถานที่ชน อยู่ในลักษณะใด ห่างจากที่ชนกันเท่าใด ถ้ากรณีรถชนคน ผู้ถูกชนกระเด็นไปทางทิศใด 
ห่างไกลจากจุดชนครั้งแรกเท่าใด 
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10. กําหนดจุดที่พยานแต่ละคนที่รู้เห็นในคดีน้ันลงในแผนที่ พร้อมกับบอกระยะห่างจากที่
พยานแต่ละคนยืนอยู่ ตรงกับจุดรถชนกันว่าห่างกันเท่าใด 

11. กําหนดสถานที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับที่เกิดเหตุพอเป็นสังเขป เพ่ือให้ทราบเหตุน้ันได้เกิดขึ้น
ตรงไหน เช่น ที่หน้าร้านค้าของใคร บ้านใคร หรือตึกที่ทําการอะไร ถ้ามีทางรถไฟ สะพานทางโค้งทาง
แคบที่คับขัน หรือทางผ่านก็ให้กําหนดไว้ในแผนที่พอเป็นสังเขปด้วย 

12. ถ้ามีเครื่องหมายสัญญาณควบคุมการเดินรถในทาง หรือเครื่องหมายบังคับการจราจร 
ก่อนที่เกิดเหตุ หรือ ณ ที่เกิดเหตุ ก็ให้กําหนดให้ในแผนที่และห่างจากที่เกิดเหตุเท่าไรเคร่ืองหมายน้ัน ๆ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายใดเป็นผู้ทําไว้ และได้ประกาศใช้เป็นเคร่ืองหมายบังคับรถหรือไม่ 

13. เครื่องหมายในแผนท่ี ที่ทําไว้มักใช้เป็นตัวเลข หรืออักษรไทย เช่น รถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน… รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน… ศพนาย… เครื่องหมายทางโค้งหรือ ก.เครื่องหมาย
ทางชํารุด ข. รถยนต์หมายเลขทะเบียน… ค. ศพนาย… ง. จุดชน เป็นต้น 

14. เครื่องหมายแผนที่ถ้าจะระบายสีต่าง ๆ ไว้บ้างก็จะดูสวยงามดี 

15. เสร็จแล้วให้คู่กรณีและพยานตรวจดู เมื่อเห็นเป็นการถูกต้อง ก็ให้พนักงานสอบสวน
นําแผนที่ที่ทําขึ้นไว้น้ัน ให้คู่กรณีและพยานลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน หากคู่กรณีไม่ยินยอมลง
ลายมือช่ือหรือช้ีไม่ตรงกัน ผิดกันอย่างไรก็ให้หมายเหตุไว้ในแผนที่ให้ชัดแจ้ง 

16. แผนที่ที่ทําขึ้น พนักงานสอบสวนต้องบันทึกไว้ว่าทําขึ้นเมื่อวันที่… เดือน…พ.ศ.… 
เวลา… น. แล้วลงลายมือช่ือผู้ทํากํากับไว้ด้วย (ทั้งน้ีให้ปฏิบัติตามประมวลระเบียบเก่ียวกับคดีลักษณะ 8 
บทที่ 9 ข้อ 266) 

การถ่ายรูปประกอบสํานวนการสอบสวน 

1. จะใช้ถ่ายรูปด้วยฟิล์มขาวดํา หรือฟิล์มสีก็ได้ 

2. สภาพของถนนทั่ว ๆ ไป 

3. สภาพที่รถชนกัน หรือชนคน หรือชนทรัพย์สินสิ่งของ ทั้งด้านหน้า ด้านข้างและ
ด้านหลัง 

4. จุดชน หรือจุดเกิดอุบัติเหตุ 

5. รอยห้ามล้อ หรือรอยครูดหรือรอยไถ 

6. จุดก่ึงกลางถนน หรือเส้นแบ่งของช่องถนน หากถนนมหีลายช่อง 
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7. จุดสีของรถคันหน่ึง ติดอยู่กับรถอีกคันหน่ึง หรือจุดช้ินส่วนของรถคันหน่ึงติดอยู่กับรถ
อีกคันหน่ึง หรือติดอยู่กับศพ หรือคราบโลหิต เส้นผม ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายของผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือตายที่ติดอยู่กับรถ 

8. ถ้ารถมีแผ่นป้ายทะเบียน ควรถ่ายรูปให้เห็นชนิด ลักษณะของรถและแผ่นป้ายทะเบียน
ด้วย 

9. และอื่น ๆ ที่เห็นว่าสําคัญในการประกอบคดี (ทั้งน้ีให้ปฏิบัติตาม ประมวลเก่ียวกับคดี 
ลักษณะ 8 บทที่ 9 ข้อ 268 

การสืบสวนสอบสวนพยาน 

1. สืบสวนหาพยานที่รู้เห็นก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุ 

2. เมื่อได้พยานแล้วให้รีบจดปากคําพยานรู้เห็นเหตุการณ์เก่ียวแก่ รถชนกันหรือชนคนหรือ
อุบัติเหตุอย่างละเอียดและโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้115 

4. อย่าปล่อยพยานไว้นานโดยไม่ได้สอบสวน หากสอบสวนภายหลังเกิดเหตุเป็นเวลานาน 
รูปคดีอาจจะเสียความเป็นธรรม เพราะพยานจําเหตุการณ์ไม่ได้หรืออาจจะมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดว่ิงเต้น
บิดเบือน ข้อเท็จจริง 

4. วัตถุพยานต่าง ๆ เช่น ช้ินส่วนของรถหรือคราบโลหิตหรือเส้นผมขนที่ติดอยู่กับรถ สี
ของรถที่ติดอยู่กับคนหรือรถอีกคันหน่ึง ต้องรีบส่งไปตรวจพิสูจน์ยังกองพิสูจน์หลักฐานกรมตํารวจ 

5. หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ เช่น ปลายทะเบียนหรือต้นทะเบียน(ทร.9 
ต 11ต้นและปลาย) หรือในกรณีรถอยู่ในระหว่างผ่อนส่งต้องตรวจสัญญาเช่าซื้อ สําเนาทะเบียนรถ หรือ
สําเนาสัญญาเช่าซื้อติดสํานวนไว้ 

บันทึกสภาพและพฤติการณ์เก่ียวแก่รถ 

เมื่อพนักงานสอบสวนไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุแล้ว ต้องบันทึกสภาพและพฤติการณ์เก่ียวแก่
รถชนกัน ชนคน หรือทรัพย์ หรือรถเกิดอุบัติเหตุไว้โดยละเอียดตามหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

1. สภาพของรถแต่ละคันหรือรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่อย่างไร และเข้าเกียร์ไหนไว้ 

2. ความเสียหายที่ได้รับ หรือที่เกิดขึ้น มีคนบาดเจ็บ หรือตาย ช่ืออะไร อยู่ไหนตําหนิ
รูปพรรณ เป็นอย่างไร ได้จัดการอย่างไร 

3. พฤติการณ์ของผู้ขับรถแต่ละฝ่าย หรือผู้ขับรถคนน้ันเป็นอย่างไรได้กลิ่นสุราหรือมี
อาการมึนเมาสุรา หรือยาเสพติดอย่างไรบ้าง หรือไม่ ได้จัดการอย่างไร 

4. ค้นตัวคนขับรถหรือคนประ จํารถ หรือในรถว่ามีเคร่ืองหมักดองของเมาหรือสุราหรือยา
เสพติดให้โทษหรือไม่ 
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5. ในขณะเกิดเหตุมีพยานรู้เห็นบ้างหรือไม่ ถ้ามี ช่ืออะไร อยู่บ้านเลขที่…ถนน…อําเภอ… 
จังหวัด… เพ่ือสะดวกในการติดตามตัวมาสอบสวน 

ถนนมีสภาพอย่างไร ลาดยาง ลาดปูน หรือโรยกรวด ดินทราย ดินเหนียว ฯลฯ ขณะเกิด
เหตุฝนตกถนนเปียก หรือแห้งอย่างไร สภาพของดินฟ้าอากาศขณะเกิดเหตุลมพัดอย่างแรงเกิดพายุ
หรือไม่อย่างไร หากสงสัยให้ไปเอาหลักฐาน จากเจ้าหน้าที่อุตุอุทกศาสตร์ประจําท้องที่แล้วสอบสวน
ปากคําประกอบไว้ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ไฟถนนตอนที่เกิดเหตุ มืดหรือสว่างอย่างไร ถ้าสว่างเป็นไฟอะไร 
เช่น ไฟฟ้าเป็นชนิดไฟหลอดธรรมดา หรือหลอดไฟแสงนีออนชนิดก่ีแรงเทียน อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุก่ี
เมตร สูงจากพ้ืนดินก่ีเมตร เสาไม้หรือปูนซีเมนต์ ขณะเกิดเหตุไฟฟ้าดิบหรือไม่ หลอดไฟขาดหรือไม่ หาก
สงสัยให้ไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของท้องที่น้ัน ๆ ประกอบ เป็นคืนเดือนมืดเดือนหงายวันข้างขึ้น 
ข้างแรม เป็นต้น  

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลอ่ืน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานสอบสวนซึ่งจะต้องเข้าไปทําหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุสามารถให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจรายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับคดีอุบัติเหตุจราจรนั้น ซึ่งตามหน้าที่เมื่อเกิดเหตุแล้วน้ัน 
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องเป็นบุคคลแรกที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนหน่วยงานอ่ืน (The First Office at 
the Crime Scene) โดยเมื่อเข้าถึงที่เกิดเหตุแล้ว มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. บันทึกวัน เวลา ที่เข้าถึงที่เกิดเหตุและเข้าถึงที่เกิดเหตุโดยหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจ
ทําลายหลักฐานหรือวัตถุพยาน 

2. ปิดการจราจร (ถ้าจําเป็น) โดยใช้กรวย เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืน วางก่อนถึง
บริเวณที่ปิดการจราจร 50-150 เมตร ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถบนถนนสายน้ัน หากเป็นเวลากลางคืน 
จะต้องมีสัญญาณหรือรถเปิดไฟวับวาบหรือให้รถคันอ่ืนเห็นได้ในระยะไกลเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนช่องทาง
เดินรถ 

3. รักษาสถานที่เกิดเหตุมิให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปเป็นอันขาด โดยจะต้องกําหนด
แนวรัศมีของพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจะต้องขยายไกลออกไปในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุของรถ
ที่บรรทุกวัตถุอันตราย เช่น แก๊ส นํ้ามันเช้ือเพลิง และสารเคมี เป็นต้น 

4. ถ้ามีผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักจะต้องพยายามตามหน่วยรักษาพยาบาลท่ีเก่ียวข้องหรือ
อยู่ใกล้ที่สุดเพ่ือนําผู้บาดเจ็บไปรักษาโดยเร็ว ถึงแม้การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอาจจะทําลายพยานวัตถุ
บางอย่าง แต่การรักษาชีวิตมีความสําคัญมากกว่า นอกจากน้ีหากไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลก็ให้
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายคนเจ็บเน่ืองจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้องอาจทําอันตรายคนเจ็บได้ 

5. การดําเนินการเก่ียวกับผู้ตาย เมื่อมีศพควรพยายามที่จะไม่ทําการใดเกี่ยวกับศพ แต่
จะต้องรายงานพนักงานสอบสวนผู้มีหน้าที่ให้ทราบเพ่ือจะดําเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรตามกฎหมาย 

6. รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหรือผู้ร่วมงานทราบ และขอกําลังสนับสนุน 



25 

7. บันทึกเก่ียวกับสภาพสถานท่ีเกิดเหตุ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง สภาพอากาศ ตลอดจน
ร่องรอยที่พบในที่เกิดเหตุ ตําแหน่งที่พบ และความสัมพันธ์ของร่องรอยท่ีปรากฏระหว่างรถแต่ละคัน
หรือรถกับวัตถุอ่ืน 

8. สอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ไปพลางก่อน แต่หน้าที่ที่สําคัญคือการรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
ป้องกันสิ่งที่เป็นพยานไม่ให้หายไประหว่างรอกําลังสนับสนุนหรือผู้บังคับบัญชาและไม่ควรปล่อยให้ผู้ที่ไม่
เก่ียวข้องมาอยู่ในที่เกิดเหตุมาเกินไป เพ่ือให้พนักงานสอบสวนมาสืบหาข้อเท็จจริง 

9. มอบการรักษาที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนเพ่ือจะรักษาต่อไปจนกว่าการชันสูตรหรือ
ตรวจสถานที่ ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าจนกว่าการทํารายงานเกี่ยวกับสถานที่เสร็จสิ้น
ลงแล้ว 

การเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จะเสร็จสิ้นเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทํา
การเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งในการเก็บพยานหลักฐานน้ี พนักงานสอบสวนอาจประสาน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ามาช่วยในการเก็บและตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานได้ สําหรับในคดีจราจร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ในการวิเคราะห์ จะได้นําหลักการด้านฟิสิกส์
ประยุกต์มาใช้อีกด้วย นอกจากน้ีหากมีการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักวิศวกรรมทางถนน วิศวกรรมเครื่องยนต์ รวมถึง
หน่วยงานการแพทย์ จะทําให้การสอบสวนหาข้อเท็จจริงปรากฏรอบด้านมากข้ึน ซึ่งสามารถนําไป
กําหนดแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ําในอนาคตได้เช่นกัน  

 

3. การสอบสวนคดีจราจรของต่างประเทศ  

 ในที่ น่ีจะขอกล่าวถึงการสอบสวนคดีจราจรของต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และฝร่ังเศส เพ่ือประกอบความเข้าใจเรื่องการสอบสวนคดีจราจรได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
(อ้างถึงใน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง รุ่นที่ 39, 2558) 

3.1 การสอบสวนคดีจราจรของประเทศสหรัฐอเมริกา (www.dllibrary.spu.ac.th 
:8080/dspace/bitstream ค้นวันที่ 8 เม.ย.2558) หน่วยตํารวจจราจร (Traffic) ซึ่งแบ่งการทํางานเป็น
สองแผนกได้แก่  

    1. แผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจรร้ายแรง (Accident Investigation) เน่ืองจาก
คดีอุบัติเหตุจราจรเสมือนเป็นอาชญากรรมกรรมร้ายแรง ต้องดําเนินการฟ้องศาล หากผู้กระทําผิดไม่
ยอมเสียค่าปรับหรือในกรณีเมาแล้วขับและหากชนคนตายแล้ว ผู้กระทําผิดจะไม่มีสิทธ์ิขับรถอีกเลย  
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    2. แผนกสายตรวจรถจักรยานยนต์ (Motorcycles) ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจจับ ผู้กระทําผิด
กฎหมายอาญาและออกใบสั่งอย่างเคร่งครัด 

การจัดแบ่งสายงานในการสืบสวนคดีอาญาของตํารวจสหรัฐอเมริกา ไม่ได้แยกสายงานสืบสวน
ออกจากสายงานสอบสวนแบบในประเทศไทย แต่แบ่งไปเป็นตามแผนกตามความชํานาญเฉพาะ
ด้าน ในขณะที่ในส่วนของประเทศไทย พนักงานสอบสวนไม่อาจพ่ึงพาเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนและ
ฝ่ายอ่ืน ๆ ได้ทําให้้พนักงานสอบสวนในประเทศไทยทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  เพราะไม่อาจระดม
สรรพกําลังและทรัพยากรในฝ่ายอ่ืน ๆ เข้าร่วมทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ 
การรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาญาเป็นลักษณะที่ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนต่างคนต่างทํา 

มาตรการลงโทษและวิธีการดําเนินคดีของเจ้าพนักงานตามกฎหมายจราจร ในอเมริกา         
เจ้าพนักงานผู ้บังคับใช้้กฎหมาย คือ ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งปฏิบัติงานภายใต้้การควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เช่น Meter Mate พบว่า มีการกระทําผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวกับการจราจรข้ึน 
เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอดโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะออกใบสั่ง (Ticket) ให้ผู้กระทําผิดไปศาลตาม     วัน
เวลาที่กําหนดโดยปกติจะกําหนดไว้ 5 วัน และแจ้งข้อหาให้ทราบในใบสั่ง หากผู้กระทําความผิดไม่ไป
ศาลตามที่กําหนดจะมีการออกใบเตือนให้ไปศาลตามที่กําหนด หากไม่ไปศาลตามกําหนด ศาลจะออก
หมายจับ ใบสั่งน้ีเป็นแบบพิมพ์์ที่ออกโดยศาลที่มีเขตอํานาจ โดยที่ขนาดของใบสั่งและข้อความท่ีปรากฏ
ตามใบส่ังน้ันจะมีมาตรฐานเดียวกันทุกรัฐ  โดยถือแบบใบสั่งมาตรฐาน (Uniform Traffic) เป็นหลัก
ใบสั่งที่ออกให้แก่ผู้กระทําผิดน้ัน เจ้าพนักงานจราจรจะนําต้นฉบับหรือสําเนาใบสั่งให้้แก่ศาลที่มีเขต
อํานาจในการพิจารณาหรือท ี่ Traffic violation Bureau และสําเนาส่งให้้แก่ Chief administrative 
office โดยใบสั่งที่ส่งให้้ศาลถือว่าเป็นคําฟ้องการดําเนินการต่อผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร ดําเนินการ
แยกตามลักษณะของการกระทําผิดได้ดังน้ี  

     1) ความผิดที่ไม่เก่ียวกับการขับรถซึ่งจะเป็นความผิดเล็กน้อย ไมถือเป็นอาชญากรรม
ซึ่งเรียกว่า Infraction กรณีน้ีจะไม่มีการจับกุม โดยจะออกใบส่ังตามทะเบียนรถและผู้กระทําผิดมีหน้าที่
ต้องชําระค่าปรับ หากผู้กระทําผิดผิดไม่ประสงค์จะชําระเงินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด จะต้องไป
ศาลเพ่ือสู้คดีหรือให้้ศาลกําหนดค่าปรับใหม่ สําหรับผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ชําระค่าปรับจะมีการรายงาน         เลข
ทะเบียนรถเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์์และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจ เมื่อพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่่
ที่ใดก็จะนําเคร่ืองมือล็อคล้อรถหรือลากรถมาเก็บรักษา ทั้งน้ีผู้กระทําผิดต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
นอกจากค่าปรับที่จะต้องชําระด้วย 

  2) ความผิดเก่ียวกับการขับเคลื่อนรถถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย Misdemeanor 
เจ้าหน้าที่ตํารวจที่พบการกระทําผิดจะจับกุมผู้กระทําผิดและออกใบสั่งซึ่งเรียกว่า บันทึกหมายเลข
ใบขับขี่และลักษณะการกระทําที่ถือว่าเป็นความผิด หากการกระทําผิด ผู้กระทําผิดอยู่่ในอาการเมาสุรา
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หรือยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตํารวจจะนําตัวผู้กระทําผิดส่งให้้ กรมยานพาหนะ (Department of 
Motorcycle Vehicles) ตรวจพิสูจน์ทั้งน้ีผู้กระทําผิดอาจปฏิเสธไม่ยอมให้ตรวจได้ใน กรณีดังกล่าวน้ี
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะบันทึกการปฏิเสธไว้ในใบสั่งความผิดและมีอํานาจควบคุมตัวและจะต้องนําตัวผู้้ต้อง
หาส่งต่อศาลให้้ได้รับการพิจารณาโดยเร็ว และในการดําเนินคดีตามกฎหมายจราจรน้ี เจ้าพนักงาน
ตํารวจไม่มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับหรือเพิกถอนใบสั่ง เพราะเป็นอํานาจของศาลที่พิจารณา
คดีเก่ียวกับความผิดจราจรเท่าน้ัน ที่มีอํานาจเพราะเป็นอํานาจของศาล ผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย
จราจรเกินหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีจะถูกเพิ่มโทษปรับและในกรณีที่เป็นความผิด  ร้ายแรงก็จะมีการ
เพิ่มโทษจําคุกด้วย และในกรณีที่ผู้กระทําผิดไม่สามารถชําระค่าปรับได้ศาลมีอํานาจในการที่จะให้
ผู้กระทําความผิด ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ได้ 

การสอบสวนคดีจราจร อเมริกาจะมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เข้ามาร่วมตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุ และเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเม่ือคดีขึ้นสู่ศาลจะเป็นการเพิ่มความเป็นธรรมให้คู่กรณีได้มากขึ้น 
ซ่ึงต่างจากประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินการเอง โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญร่วม
วินิจฉัยคดีจราจร             

ในสหรัฐจะมีกองควบคุมการจราจร (The Burcau of Motor Vehicles) คอยควบคุมผู้ใช้รถใช้
ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและจะเป็นผู้บันทึกคะแนนของผู้กระทําความผิดดังกล่าว มาตรการตัด
คะแนนน้ัน (Point system) มีการตัดคะแนนตามความรุนแรงของการกระทําความผิด ดังน้ี 

1) ความผิดที่ผู้กระทําความผิดจราจรจะถูกบันทึกคะแนน จํานวน 6 คะแนน 
1.1) ขับรถชนผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 

1.2) ขับรถในขณะมึนเมา 

1.3) ขับรถโดยไม่พกใบอนุญาตขับขี่ 

1.4) หลบหลีกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ 

1.5) ขับรถแข่งในถนนหลวง 

1.6) ขับรถของผู้อ่ืนโดยไม่มีใบอนุญาต 

1.7) ขับรถในขณะที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

1.8) ใช้รถในการกระทําความผิด 

2) ความผิดที่ผู้กระทําผิดกฎจราจรจะต้องถูกบันทึกคะแนนจํานวน 4 คะแนนขับรถโดย
ประมาทซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ผู้อ่ืน 

3) ความผิดที่ผู้กระทําผิดจราจรจะต้องถูกบันทึกคะแนน จํานวน 2 คะแนน 
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3.1) ขับรถในเขตห้ามเข้า (ขึ้นอยู่กับขนาดของยานพาหนะ) 

3.2) ขับรถฝ่าฝืนข้อบังคับของกองควบคุมจราจร(The Bureau of MotorVehicles) ขับ
รถด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด                    

3.2 การสอบสวนคดีจราจรของประเทศญี่ปุ่น 
(www.dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/ bitstream ค้นวันที่ 8 เม.ย.2558) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจพบว่ามีการกระทําความผิดกฎหมายจราจรข้ึน เจ้าพนักงานตํารวจจะ
ยึดใบ อนุญาตขับขี่และเขียนใบสั่งซึ่งมีสามส่วน ส่วนที่หน่ึงสีฟ้าสําหรับผู้กระทําความผิด ใบแจงให้ชําระ
เงินเป็นสีขาว  ส่วนที่สองสีเหลืองเป็นสําเนาสําหรับเข้าหน้าที่ตํารวจใบสั่งจะมี รายละเอียดเก่ียวกับการ
กระทําผิดมาตราที่กระทําผิดวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด เมื่อผู้กระทําความผิดได้รับใบสั่งจะต้องมาศาล
ตามวันเวลาที่กําหนดในใบสั่งเพ่ือดําเนินคดี โดยส่วนใหญ่่ศาลแขวงที่มีอํานาจพิจารณาจะอยู่บริเวณใกล้
กับสถานีตํารวจ   นอกจากน้ีประเทศญี่ปุ่นยังมีวิธีการพิเศษที่ใช้เฉพาะกับความผิดจราจรที่เรียกว่า 
“Hansokukin System” หรือการลงโทษทางการเงินแก่การละเมิดกฎหมายจราจร (Pecuniary 
Penalty against Traffic infraction System) สภาพบังคับที่ใช้วิธีน้ีไม่ใช่่โทษทางอาญา ประเทศญี่ปุ่น
ใช้วิธีน้ีกับการ ละเมิดกฎหมายจราจร วัตถุประสงค์์เพ่ือลดภาระของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
หลีกเลี่ยงการเกิดมลทิน (Stigma)  

วิธีการของ Hansoku-kin system คือการให้เจ้าพนักงานตํารวจออกคําบอกกล่าวเรียกว่า 
Kokuchi หรือ Tsukoku เป็นใบแจ้งให้ชําระเงินค่าปรับเป็นแผ่นกระดาษสีขาว ซึ่งผู้กระทําผิดจะต้อง
ชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยสามารถชําระเงินค่าปรับทางธนาคารหรือที่ทําการ
ไปรษณีย์์ภายในระยะเวลา 8 วัน นับแต่่ได้รับแจ้งให้ชําระเงิน ซึ่งเจ้าพนักงานตํารวจจะให้้มาพร้อมกับ
ใบสั่ง หากผู้กระทําผิดจัดการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้กระทําผิดจะต้องไปศูนย์การจราจรประจํา
อําเภอเพ่ือรับใบแจ้งให้ชําระเงินภายใน 11 วัน  ถ้าผู้กระทําผิดยังไม่ยอมชําระค่าปรับจะถูกนําตัวไปศาล
เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป สําหรับเงินที่ได้จากการที่ผู้กระทําผิดมา
ชําระค่าปรับจะถูกแบ่งครึ่งระหว่างอําเภอและจังหวัดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําสัญญาณจราจรและ
สัญญาณถนนต่าง ๆ การดําเนินคดีในศาลท่ีเรียกว่า “Summary Court” และในการดําเนินคดีเก่ียวกับ
การการฝ่าฝืนกฎจราจรน้ัน สามารถพิจารณาคดีโดยรวบรัดตามบทบัญญัติใน The Law Concerning 
Summary Trial Procedure for Traffic Violation Cases โดยศาลจะเป็นผู้มีอํานาจในการ
พิจารณาคดี  เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษผู้กระทําความผิดและวิธี
พิจารณาคดีเก่ียวกับความผิด ในการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร มาตรการลงโทษโดยวิธีตัดคะแนน เมื่อเป็น
การลงโทษในการถูกยึดใบขับขี่ผู้ ้ขับขี่จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 15 คะแนน จะต้องรักษาไวในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีหากผู้ขับขี่ได้ถูกหักคะแนนจากการฝ่าฝืนกฎจราจรไป 6 คะแนน ผู้กระทําผิดจะถูกยึด
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ใบขับขี่ช่ัวคราวและหากผู้กระทําผิดถูกหักคะแนนการฝ่าฝืน 15 คะแนน ผู้กระทําผิดจะถูกยกเลิกเพิก
ถอนใบอนุญาตขับขี่ 

3.3 การสอบสวนคดีจราจรของประเทศฝรั่งเศส (www.dllibrary.spu.ac.th :8080/ 
dspace/bitstream ค้นวันที่ 8 เม.ย.2558) 

การดําเนินคดีเก่ียวกับความผิดตามกฎหมายจราจรดําเนินการโดยศาล เว้นแต้เป็นความผิดที่มี
โทษปรับเพียงเล็กน้อยความผิดที่จะให้้ความสะดวกแก่ ผู้กระทําความผิดสามารถชําระค่าปรับได้โดยไม่ต้
องมาศาล ซึ่งจะชําระกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจตามอัตราที่กําหนดในกฎหมายโดย
แยกเป็น 2 วิธีคือ 

1) ผู้กระทําผิดสามารถจะชําระค่าปรับได้ทันทีแก่เจ้าพนักงานผู้้พบการกระทําความผิด 
(La perception immedicat de I” amende par I”agent verbalisateur) ผู้กระทําผิดอาจจะชําระ
เงินค่าปรับทันทีแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ บางประเภทที่มีอํานาจรับชําระค่าปรับได้ดูจากผู้กระทําความผิด 
ตามอัตราค่าปรับที่กําหนดไว้ตายตัวและเจ้าพนักงานตํารวจผู้้รับชําระเงินค่าปรับก็จะออกใบรับว่าได้รับ
ชําระเงินค่าปรับให้แก่ผู้กระทําความผิดคดีก็เป็นอันเลิกกัน  

 2) ชําระเงินค่าปรับผ่านทางไปรษณีย์โดยใช้แสตมป์์ (Tibbre amende) ผู้กระทําผิด
ผิดที่ได้รับ ใบสั่ง (Aris de contravention) ไม่จําเป็นต้องเอาใบสั่งน้ันไปยังสถานีตํารวจหรือศาลเพ่ือ
เสียค่าปรับเพียงแต่ผู้กระทําผิดไปซื้ออากรแสตมป์์ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในใบสั่งแล้วนํามาปิดลงบน
ใบสั่ง จากน้ันก็นําไปส่งทางไปรษณีย์์เมื่อเจ้าพนักงานได้รับใบสั่งที่ปิดอากรแสตมป์์ตามจํานวนค่าปรับ
ดังกล่าวแล้วก็ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกัน ในกรณีผู้กระทําผิดไม่ยอมชําระเงินค่าปรับก็จะถูกฟ้องคดีต่อศาล
แขวง (Tribunal de police) ศาลแขวงจะพิจารณาคดีโดยรวบรัดที่เรียกว่า วิธีปรับโดยอํานาจศาล 
(L”amende de composition) ในประเทศฝร่ังเศสน้ันผู้มีอํานาจการสอบสวนมีอยู่่ 3 ประเภท คือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ตามหลักการดําเนินคดีอาญาระบบไต่สวน เจ้าหน้าที่
ตํารวจที่ทําหน้าที่สอบสวนคือเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายคดี (Judicial Police) โดยจะทําหน้าที่สอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ภายใต้การช้ีนําของอัยการ แต่่ไม่มีหน้าที่ทําสํานวนการสอบสวนและไม่มี
อํานาจสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีตํารวจฝ่ายคดีจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของพนักงานอัยการประจําศาล
ช้ันต้นและผู้้พิพากษาไต่สวน (Judge d’instrucion) บทบาทของผู้มีอํานาจสอบสวนไม่ว่าจะเป็น 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานอัยการ หรือผู้้พิพากษาไต่สวน จะถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนไม่ให้เกิดปัญหา
เก่ียวกับการประสานสัมพันธ์์ในองค์กรกระบวนการยุติธรรม เช่น อํานาจการสอบสวน ในคดีความผิดลหุ
โทษ คดีความผิดอาญา หรือคดีอุกฉกรรจ์เป็นของพนักงานอัยการประจําศาล ช้ันต้นทั้ง 3 ศาล การ
สอบสวนตามกระบวนการ L’enquete flagrante เป็นอํานาจของอัยการและการสอบสวนตาม
กระบวนการ L’infomation judiciare เป็นอํานาจของ ผู้พิพากษาไต่สวน ที่ทํางานเป็นอิสระปราศจาก
การควบคุมจากศาลนับต้ังแต่่การออกหมายจับ การควบคุมผู้ต้องหา การสอบปากคําพยานบุคคลไป
จนถึงการสรุปสํานวนการสอบสวน  
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อํานาจการสอบสวน อํานาจของพนักงานสอบสวนในประเทศฝรั่งเศสผู้มีอํานาจทําการ
สอบสวนที่เป็น เจ้าหน้าที่ตํารวจ มีอํานาจเพียงการสอบสวนเบ้ืองต้นเพียงเพ่ือที่จะทราบว่าผู้กระทําผิด
เป็นใคร อยู่ที่ ไหน ประกอบอาชีพอะไร ข้อกล่าวหากระทําผิดข้อเท็จจริงจริงโดยสรุปเท่าน้ัน 
นอกเหนือจากน้ัน เป็นอํานาจของอัยการ 
 
 
4. สภาพปัญหาของการสอบสวนคดีจราจร 

  ในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีจราจร โดยส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาในลักษณะที่
คล้ายคลึงกันในทุกพ้ืนที่เน่ืองจากการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนมีความยุ่งยากซ้ําซ้อนและเก่ียวข้องกับ
กฎหมายหลายประเภท ซึ่งตํารวจนครบาลเคยได้มีการสรุปสภาพปัญหาที่สําคัญใน 4 ลักษณะดังต่อไปน้ี 
(กองบัญชาการตํารวจนครบาล, 2543: 1-13 อ้างถึงในกิตติ ทองห่อ, 2553: 29-33) 

1. ปัญหาพนักงานสอบสวนใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินคดีจราจรแตกต่างกัน 

เป็นปัญหาจากหลักวิชาการของพนักงานสอบสวนที่นํามาใช้แตกต่างกัน ไม่เป็นศาสตร์
หรือหลักเกณฑ์ที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังน้ัน เมื่อเกิดเหตุขึ้นพนักงานสอบสวนคนหน่ึงอาจตัดสินคดี
แตกต่างจากอีกคนทั้งๆที่เง่ือนไขของสภาพแวดล้อม และข้อเท็จจริงเหมือนๆกัน ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นน้ัน 
พนักงานสอบสวนจํานวนมากคิดว่าหลักการที่ตนใช้ถูกต้องเหมาะสมแล้วทั้งโดยอ้างอิงหลักกฎหมาย
จราจร หลักกฎหมายอาญา และอ่ืนๆแต่เมื่อได้ทดลองนําโจทย์คดีจราจรเป็นกรณีตัวอย่าง (Case 
Study) จํานวน 6 ข้อ นําขึ้นมาให้พนักงานสอบสวนจํานวน 4 คน ของสถานีตํารวจแห่งหน่ึง ซึ่งมี
ประสบการณ์การทํางานคนละ 2-15 ปี เพ่ือตัดสินโดยให้ตอบทีละคนและแสดงเหตุผลประกอบ ผล
ปรากฏว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นในเร่ืองแนวคิดพ้ืนฐาน (Concept) กับหลักการ (Principle) แตกต่าง
กันไป แสดงให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนคดีจราจรมิได้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ดังน้ัน พนักงานสอบสวนจํานวนหน่ึงที่เช่ือว่าตนเองมีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอบสวนคดี
จราจรอย่างดีแล้วอาจจะยังบกพร่อง มิได้มีความรู้ที่ถูกต้องตามเคยยึดมั่นแต่อย่างใด 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อมของพนักงานสอบสวนคดีจราจร 

พนักงานสอบสวนคดีจราจร มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เกิดเป็นปัญหาและอุปสรรค
สําคัญ ได้แก่ 

1. การขาดพยานในที่เกิดเหตุ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของคําให้การจากคู่กรณีซึ่ง
พนักงานสอบสวนจําเป็นจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ หรือลักษณะทางกายภาพมาช่วยการตัดสิน เช่น 
การตรวจสภาพรถ การวัดรอยเบรก การสังเกตจุดชน การสันนิษฐานวงเลี้ยวของรถ ฯลฯ เพ่ือทําให้การ
วินิจฉัยสมบูรณ์มากขึ้น แต่ปัจจุบันการให้บริการด้านน้ียังมีอยู่อย่างจํากัด และไม่ได้รับความสะดวก 
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2. สถานที่เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานที่เกิดเหตุคดีจราจรมักจะลบเลือน
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เก็บหลักฐานไม่ได้ คงพบแต่รอยครูดชนบนตัวรถ และบาดแผลของ
คนเจ็บ จึงจําเป็นที่พนักงานสอบสวนจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็ว 

3. คู่กรณีให้การเข้าข้างตนเอง ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเกิดเลยไป จึงทําให้พนักงาน
สอบสวนจําเป็นจะต้องมีศิลปะในการซักถาม หรือมีจิตวิทยาที่ดีเพ่ือหาความจริง 

4. การขาดการสนับสนุนจากฝ่ายอํานวยการ ได้แก่ การขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การบันทึกภาพ ขาดผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มีความสามารถ จนถึงปัญหา
ทัศนคติของผู้บริหารหรือฝ่ายอํานวยการตํารวจที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสวงหาเครื่องมือในการ
ทํางานด้วยตนเอง โดยไม่สนใจว่าการทํางานน้ันจะต้องใช้เงินส่วนตัวของพนักงานสอบสวนหรือเงินนอก
ระบบ 

5. ปัญหาสภาพแวดล้อมของพนักงานสอบสวนคดีราจร โดยสรุปยังคงเป็นปัญหาที่ถูก
ละเลย ไม่มีการแก้ไขเป็นรูปธรรมหรือแนวความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา 

6. การไม่มีอํานาจไกล่เกลี่ยและยอมความได้ ซึ่งควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อ
กฎหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้อํานาจกับพนักงานสอบสวนในการทํางานมากข้ึนให้เกิดความคล่องตัวและลด
ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการทํางาน 

3. ปัญหาทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของพนักงานสอบสวน 

   พนักงานสอบสวนคดีจราจรจํานวนหนึ่งยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่สําคัญ 
คือ 

   การไม่วินิจฉัยตัดสินคดี แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่กรณีที่จะเจรจาตกลงกันเองโดยใช้
ความรู้ความเข้าใจของคู่กรณี ซึ่งบางคร้ังผู้ที่กระทําผิดเป็นฝ่ายได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ในขณะที่ฝ่ายที่
ถูกกลับได้รับผลร้ายจากการเกิดอุบัติเหตุน้ันเอง บางครั้งพนักงานสอบสวนปกปิดความจริงหรือไม่พูด
อย่างตรงไปตรงมาเพ่ือชักจูงให้เกิดการตกลงตามท่ีตนเองต้องการ การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ในแบบน้ี อาจมีสาเหตุจากพนักงานสอบสวนที่ขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ใช้หลักการเจรจาไกล่เกลี่ย 
หรือวาทศิลป์เป็นหลักในการทํางาน ฯลฯ ซึ่งมักจะนิยมใช้คําว่า “เคราะห์กรรม” “ฟาดเคราะห์” หรือ 
“เห็นแก่คุณธรรม” เป็นต้น 

   การปฏิบัติงานแบบน้ีเป็นผลเสียหายต่อจริยธรรมพนักงานสอบสวนและภาพพจน์ของ
ตํารวจถึงแม้ว่าคู่กรณีจะถูกเกลี้ยกล่อมให้ยินยอมพร้อมใจก็ตาม การตัดสินคดีแบบนี้รวมไปถึงการตัดสิน
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คดีแบบดูท่าทีของคู่กรณีแล้วเอนเดียงตามความยากง่าย เพ่ือให้เรื่องจบลงโดยความถูกต้องเป็นเร่ืองที่
สองที่พิจารณา 

   การตัดสินคดีโอนเอียงตามแต่อิทธิพลหรือฐานะ เป็นทัศนคติของพนักงานสอบสวนบางคน
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการตัดสินไปมาได้ตามแรงของผู้มีอิทธิพลที่ฝากฝัง ขอร้อง หรือการ
ตัดสินคดีที่เห็นแก่ผู้มีฐานะทางสังคม ยศตําแหน่ง ฯลฯ โดยการใช้หลักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง หรือ
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี เพ่ือให้สถานการณ์ผ่านพ้นไป โดยตนเองไม่ได้รับการตําหนิหรือเพ่งเล็ง บาง
กรณีการตัดสินคดีมีแรงจูงใจจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงด้วย 

   การปฏิบัติงานท่ีไม่ต้ังอยู่มาตรฐานหรือความยุติธรรมน้ี ส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากมี
ความเช่ือว่าการเกิดคดีต่างๆ น้ัน จําเป็นจะต้องหาผู้มีอํานาจมาฝากฝัง หรือกดดันพนักงานสอบสวนอยู่
เสมอ จึงจะไม่เสียเปรียบหรือได้รับความยุติธรรม 

  4.ปัญหาด้านการใช้หลักจิตวิทยาต่องานสอบสวน 

   การสอบสวนคดีจราจร เก่ียวข้องกับผู้บาดเจ็บการเกิดความตระหนกตกใจ ซึ่งคู่กรณีอาจอ
ยูในภาวะที่ไม่ปกติจําเป็นจะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการช่วยให้คู่กรณีรู้สึกผ่อนคลายจากการเป็นศัตรู
กันเอง หรือต่อพนักงานสอบสวน และเน่ืองจากการตัดสินหรือการทํางานของพนักงานสอบสวน จะ
เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบในทางอาญา และการรับผิดชอบค่าเสียหายจึงจําเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยา
ในการทําให้คู่กรณีเปิดรับฟังเหตุผล หรือกติกาของพนักงานสอบสวน และเช่ือมั่นในคําตัดสินหรือความ
ยุติธรรมด้วย 

  สภาพปัญหาเกี่ยวกับคู่กรณีที่พนักงานสอบสวนมักจะประสบในการทํางาน ได้แก่ 

   1.ความตกใจ (Panic) หรืออาการช็อค เน่ืองจากอุบัติเหตุ หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน 

   2.ความโมโห (Angry) โกรธเคืองคู่กรณีที่ทําให้ตนได้รับความเสียหาย บาดเจ็บและมี
ความรู้สึกเป็นศัตรูกับผู้อ่ืน 

   3.ความก้าวร้าว (Aggressiveness) โดยกิริยาหรือวาจา เช่น อาการท้าทาย โอ้อวด ซึ่งจะ
ยังมีมากขึ้น ถ้ามีการท้าทายหรือถูกย่ัวยุโต้ตอบ 

   4.ความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจ ไม่เช่ือถือ เช่น คิดว่าคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามมีเส้นสายหรือ
พนักงานสอบสวนไม่ยุติธรรม ตลอดจนความรู้สึกหวาดกลัว เช่น การถูกลงโทษ กลัวต้องชดใช้
ค่าเสียหาย กลัวปัญหาสุขภาพ 
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   5.ความเห็นแก่ตัว ต้องการเป็นผู้ชนะ ไม่เสียเปรียบผู้ อ่ืน ไม่ยอมรับความบกพร่อง 
พยายามกลบเกลื่อนและพูดเกินความจริงต่อคู่กรณี 

   6.ความต้องการยอมรับ ต้องได้รับการปฏิบัติที่ดี ได้รับเกียรติ มีศักด์ิศรีเท่าเทียมผู้อ่ืน ไม่
ถูกดูหมิ่นดูแคลน ต้องอับอาย 

  และจากการสัมภาษณ์ประสบการทํางานที่เก่ียวกับจิตวิทยาของพนักงานสอบสวนจํานวนหน่ึง 
พนักงานสอบสวนได้ใช้หลักจิตวิทยาต่อคู่กรณีในคดีอุบัติเหตุจราจร ดังต่อไปน้ี 

1. การเปิดตัวพนักงานสอบสวนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เป็นกลาง คําพิจารณาตัดสินคู่กรณี
สามารถโต้แย้งได้ ไม่จําเป็นต้องเช่ือเสมอไป พนักงานสอบสวนเป็นแต่ผู้ช้ีแจง 

2. การวินิจฉัยว่าฝ่ายใดเสียเปรียบ พนักงานสอบสวนควรใช้คําพูดในการปลอบ แสดง
ความเห็นใจต่อฝ่ายเสียเปรียบ แต่เปิดโอกาสว่าไม่ต้องเช่ือก็ได้ สามารถต่อสู้หรือฟ้องร้องในช้ันศาลได้ 

3. การสอบสวนโดยให้สาบานตน มักจะได้ความจริงมากกว่าไม่สาบาน 

4. การสมมติเหตุการณ์ โดยใช้รถขนาดเล็กทดลองปฏิบัติตามคําให้การ ทําให้เกิดความ
น่าเช่ือถือมากขึ้น 

5. การสอบสวนซักถามถึงเหตุการณ์ในเบ้ืองต้น ควรปฏิบัติต่อหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดย
ยังไม่มีความเห็นโต้แย้งฝ่ายใดก่อน 

6. การนําฝ่ายเสียเปรียบมาพูดคุย โดยไม่มีคู่กรณีด้วย จะได้ผลดีในเร่ืองได้ข้อเท็จจริง
เพ่ิมขึ้น ให้คําแนะนํา หรือโน้มน้าวให้เปิดเผยยอมรับความได้ง่ายกว่า 

7. เมื่อมีการช้ีแจงต่อคู่กรณีแต่ไม่ยอมรับฟังปฏิเสธความผิดของตนเอง ก็จําเป็นที่จะต้อง
อธิบายถึงหลักการ หลักกฎหมาย ให้เกิดความเข้าใจประกอบไปด้วย 

8. คู่กรณีฝ่ายที่ยศตําแหน่ง เช่น ทหารช้ันประทวน การอธิบายว่าสังคมมีกติกา เช่น กฎ
ของทหารโยยกตัวอย่าง เช่น การทําความเคารพ ฯลฯ ทําให้เข้าใจและยอมรับกฎกติกาของการจราจร
ได้ง่ายกว่า 

9. การอธิบายความสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมต่อคู่กรณีที่มีผลต่อการสอบสวน 

10.  เมื่อเจอคู่กรณีที่อวดเบ่ง การใช้ความอ่อนน้อม ให้เกียรติแล้วอธิบาย จะได้ผลดีกว่า
การตอบโต้ 
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11.  การแนะนําปลอบใจ ให้ความช่วยเหลือคู่กรณีที่ตาย บาดเจ็บ เช่น เรื่องเก่ียวกับการ
เบิกเงินค่ารักษา เงินประกันภัยบุคคลที่สาม ฯลฯ มีผลต่อการสอบสวน ถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงก็
ตาม 

12.  หากคู่กรณีมียศตําแหน่งสูง ไม่ควรเอาใจดูแลมาก ต่อหน้าฝ่ายตรงข้าม ถ้าจะแสดง
ความอ่อนน้อมเอาใจใส่ก็ควรกระทําทั้งสองฝ่าย ไม่ควรทําต่อฝ่ายเดียว 

13.  กรณีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมีผู้มีอํานาจให้การสนับสนุน พนักงานสอบสวนมักจะเรียกมา
พูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยอธิบายว่าจะดําเนินการให้เต็มที่ แต่ต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยช้ีแจงข้อ
กฎหมาย ข้อเท็จจริงให้เข้าใจ และยอมรับ 

14.  พนักงานสอบสวนต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

15.  บางครั้งพนักงานสอบสวน ยึดรถไว้เพ่ือให้คู่กรณีสบาย ทั้งที่ควรยึดไว้ตรวจสภาพ
เท่าน้ัน ซึ่งควรจะช้ีแจงคู่กรณีให้เข้าใจได้และปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  นอกจากน้ีแล้ว จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้มีผู้กล่าวถึงปัญหาทางกฎหมาย
เก่ียวกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีจราจร (จุมพล  จั่นสังข์, 2555: 116-142) และปัญหาของ
กฎหมายในการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ในคดีจราจร
ทางบก (เสวก มณีกุต, 2552: 73-82) อาจพบปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว 4 ประการ ดังน้ี 

1. ปัญหาพนักงานสอบสวนไม่มีมาตรฐานความเช่ียวชาญด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
คดีจราจร 

2. ปัญหาไม่มีผู้เช่ียวชาญร่วมวินิจฉัยคดีจราจร 
3. ปัญหาไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งคดีจราจร 
4. ปัญหาพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับไม่เท่าเทียมกัน 

เหตุผลที่รัฐบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และการลงโทษเป็น
มาตรการหน่ึงที่ทําให้สังคมเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้ ซึ่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็น
กฎหมายฉบับหน่ึงในการควบคุมสังคมให้เกิดความสงบสุข สิ่งเหล่าน้ีเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะพนักงาน
สอบสวนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในหลายด้าน คดีจราจรมีความหลากหลาย สลับซับซ้อน ในการ
ใช้ความเช่ียวชาญในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุ ทําอย่างไรจึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
สมดังเจตนารมณ์ของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให้ทุกฝ่ายได้รับความเสมอภาคกัน 

หลักในการวินิจฉัยความรับผิดในคดีจราจร นอกจากพนักงานสอบสวนจะมีอํานาจสอบสวน
คดีอาญาทั้งปวงตามท่ีบัญญัติไว้ในประประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แล้ว 
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 นอกจากความผิดที่กําหนดโทษไว้ใน
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มาตรา 157 ทวิ, มาตรา 159, มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ แล้ว พนักงานสอบสวนยังมีอํานาจ
เปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้อีกด้วย ดังน้ันการวินิจฉัยความรับผิดในคดีจราจรของพนักงาน
สอบสวนเพ่ือการว่ากล่าวตักเตือน เปรียบเทียบปรับหรือดําเนินคดีต่อไปน้ัน จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง 
และเน่ืองจากบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 น้ี อาจจะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของบุคคล และทําให้ผู้กระทําต้องรับผิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการวินิจฉัยความรับผิดในคดีจราจรจึงไม่ใช่เพียง
การพิจารณาจากพยานหลักฐาน ว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่การวินิจฉัยความรับผิดน้ีต้องมีหลักซึ่งเก่ียวข้องกับ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายเรื่องทําให้มีปัญหาในการสอบสวนดังจะได้อธิบายเน้ือหาที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี 

ปัญหาพนักงานสอบสวนไม่มีมาตรฐานความเช่ียวชาญด้านการรวบรวมพยานหลักฐานคดีจราจร 

พนักงานสอบสวนเป็นหน่วยงานเบ้ืองต้นในกระบวนการยุติธรรม มีหน้าท่ีในการรวบรวมและ
แสวงหาหลักฐานโดยการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดอันเกิดจากการทําความ
อาญา เช่น คดีเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ฯลฯ หรือที่เรียกว่า อาชญากรรมตามท้องถนน (Street 
Crimes) อาชญากรรมประเภทดังกล่าวน้ียังไม่มีลักษณะการกระทําผิดที่สลับซับซ้อนนัก ผู้กระทํา
ความผิดไม่มีการรวบกลุ่มในรูปแบบของธุรกิจอาชญากรรมอย่างชัดเจน แต่มีลักษณะต่างคนต่างทํา 
แม้ว่าในบางครั้งจะมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชญากรรมก็มิได้มุ่งหมายจะให้มีลําดับการบังคับบัญชา 
การกระทําในลักษณะดังกล่าวจึงมุ่งเน้นที่จะให้ภารกิจเสร็จสิ้นในแต่ละคร้ังเท่าน้ัน จึงเห็นได้ว่า
อาชญากรรมตามท้องถนนน้ียังมิใช่อาชญากรรมที่มีผลกระทบรุนแรงนัก 

เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาและประสิทธิภาพในการสืบสวน สอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดใน
คดีอาญาทั่วไปแล้วเห็นว่า กฎหมายมีบทบัญญัติกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวน 
สอบสวนในเชิงคุ้มครอง (Safeguard) สิทธิเสรีภาพของเหยื่อและผู้ถูกกล่าวหาไว้อย่างเพียงพอ แต่
ปัญหาในทางปฏิบัติและเทคนิคในการสอบสวนคดีจราจรน้ีพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถที่จะนําตัว
ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีได้อย่างเต็มที่ เน่ืองจากบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนของการสอบสวนน้ันมิได้
บัญญัติขึ้นเพ่ือปรับใช้กับการกระทําความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีจราจร กล่าวคือ กฎหมายมิได้แบ่งแยก
ประเภทความผิดหรือลักษณะความแตกต่างระหว่างความผิดในคดีอาญาทั่วไปกับความผิดที่มีลักษณะ
เป็นคดีจราจร ทําให้การสอบสวนในคดีทั้งสองประเภทต้องใช้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นบุคคล
กลุ่มเดียวกัน อํานาจและเทคนิคในการสอบสวนต้องทําตามกรอบของกฎหมายเท่าที่บัญญัติให้อํานาจไว้
เท่าน้ัน รวมถึงวิธีปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวนยังคงใช้รูปแบบเดิม โดยขาดการพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรให้มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และท้ายสุดคือการขาดความร่วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม 

ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นภารกิจที่กว้างขวาง
และหลากหลาย การควบคุมปัญหาอาชญากรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ อาชญากรรมที่เก่ียวกับการประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกายและอาชญากรรมที่เป็นคดีเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ตํารวจก็มิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควรทําให้ต้องทุ่มเททรัพยากรไปกับการดําเนินการดังกล่าว ส่วนการดําเนินการกับคดี
จราจรมิอาจกระทําได้อย่างเต็มที่เพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจมีจํานวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่เกิดขึ้น 
ประกอบคดีจราจรต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่อยาก
สอบสวนคดีจราจรที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน 

ซึ่งตามทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายที่ได้มีการกําหนดให้รัฐมีหน้าที่กําหนดกฎหมายเพื่อใช้
คุ้มครองประชาชนตามหลักนิติธรรม ดังน้ัน หากรัฐกําหนดมาตรฐานความเช่ียวชาญในด้านคดีจราจร 
จะทําให้พนักงานสอบสวนในคดีจราจรมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีจราจรดีขึ้น 

ดังน้ันหากมีพนักงานสอบสวนคดีจราจรที่มีมาตรฐานความเช่ียวชาญโดยเฉพาะแล้ว จะทําให้มี
ภารกิจปฏิบัติในการสอบสวนด้านคดีจราจร โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีทิศทาง ย่อมส่งผลต่อการลดความ
ยุ่งยาก ระยะเวลาการดําเนินคดีสั้นลง คู่กรณีได้รับความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริง ทําให้กระบวนการ
ยุติธรรมขั้นต้นมีประสิทธิภาพ งบประมาณของราชการสูญเสียน้อยลง อาจจะแยกวิธีการแบ่งแยกของ
พนักงานสอบสวนคดีจราจรที่ให้ความเช่ียวชาญเฉพาะได้ดังน้ี 

1. พนักงานสอบสวนคดีจราจร จะประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้ และความเช่ียวชาญที่
เ ก่ียวข้องหลากหลายสาขาอาชีพในคนเดียวกัน เช่น อาชีพวิศวการยานยนต์ วิศวการทางนิติ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทําให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ความสามารถด้านจราจรโดยเฉพาะสามารถท่ีจะ
ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เด็ดขาด ไม่คลุมเครือ มีความชัดเจนด้านพยานหลักฐาน 

2. มีวิธีการในการสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการสอบสวน กระบวนการที่ให้
พนักงานสอบสวนคดีจราจรสามารถปฏิบัติหน้าที่การสอบสวนได้อย่างต่อเน่ืองและมีความก้าวหน้าใน
สายงานโดยไม่มีการโยกย้ายข้ามสายงาน รวมถึงมีหลักประกันความม่ันคงและความเป็นอิสระในวิชาชีพ 
เพ่ือมิให้มีการโยกย้ายพนักงานสอบสวนในคดีจราจรได้โดยมิชอบ 

สําหรับพนักงานสอบสวนคดีจราจร การสอบสวนคดีจราจรมีลักษณะสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ความ
เช่ียวชาญหลายสาขา เช่น วิศวการยานยนต์ วิศวการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้นจึงทําให้ต้องมีพนักงาน
สอบสวนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการของคดีจราจรได้ถูกต้องเป็น
มาตรฐาน อีกทั้งมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ไม่พะวงกับสํานวนคดีอาญาที่ตนต้อง
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ดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา รวมทั้งปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เพ่ือเอาเวลาเหล่าน้ันมาใช้ใน
กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการพิจารณาคดีจราจรได้มากขึ้น 

พนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วไปไม่มีมาตรฐานการรวบรวมพยานหลักฐานคดีจราจรเพียงพอ 
ยังผลให้เกิดความผิดพลาดต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ความเสียหายเกิดแก่ผู้เสียหาย ทั้งได้รับ
อันตรายถึงแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินต่างๆ เป็นจํานวนมาก เกิดความไม่มั่นใจในมาตรฐานความเป็น
มืออาชีพของพนักงานสอบสวนของไทย ซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ มาโดยตลอด เมื่อข่าวด้านน้ีปรากฏใน
ระยะติดต่อกันมานาน ย่ิงทําให้กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเกิดความส่ันคลอน จําเป็นต้องมีการปฏิรูป
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนในหน่วยงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สําหรับคดีจราจรเป็นสาเหตุ
หน่ึงของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาก 

คดีจราจรถือเป็นคดีที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อฝ่ายเราไม่ชน
อีกฝ่ายหน่ึงก็มาชนโดยไม่ทราบสาเหตุ เรียกได้ว่าเมื่ออยู่บนถนนแล้วจะต้องเจออุบัติเหตุขึ้นอย่าง
แน่นอน ดังน้ันทุกคนจึงต้องทําจิตใจให้พร้อมรับสถานการณ์ แต่สิ่งหน่ึงที่ประชาชนหวังเป็นอย่างย่ิงใน
คดีจราจร คือความยุติธรรมของพนักงานสอบสวน ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งประชาชนไม่ทราบว่า
พนักงานสอบสวนต้องเริ่มแต่ช้ันยศใด หวังเพียงอย่างเดียวว่าต้องได้รับความยุติธรรม เท่าเทียมกันทาง
กฎหมาย การช้ีขาดตัดสินคดีที่ตรงไปตรงมา การได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่าง
สุภาพ  

พนักงานสอบสวนจึงต้องเป็นผู้ที่มีมาตรฐานความเ ช่ียวชาญเพียงพอในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของคดีจราจร ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (เช่ียวชาญด้านคดี
จราจร) เป็นสิ่งยืนยันในความเป็นมาตรฐานความเช่ียวชาญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าพนักงานสอบสวนคดี
จราจรต้องมีมาตรฐานความเช่ียวชาญในการรวบรวมพยานหลักฐานอุบัติเหตุคดีจราจรที่เกิดขึ้นจะทําให้
คดีจราจรตัดสินได้อย่างรวดเร็ว คู่กรณีเช่ือถือในความเช่ียวชาญของพนักงานสอบสวน ไม่มีการทะเลาะ
วิวาทกัน ไม่มีการอ้างผู้ใหญ่เข้ามาเก่ียวข้อง ไม่มีการว่ิงเต้นเข้าหาพนักงานสอบสวนให้เบ่ียงเบนคดี 
คู่กรณียอมรับในความผิดของตน มีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างตรงไปตรงมา ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต่าง
ยอมรับซึ่งกันและกัน คดีจราจรจึงไม่ซับซ้อน สํานวนคดีจึงมีน้อย ลดงบประมาณของราชการไปมาก 
พนักงานสอบสวนมีเวลาทําสํานวนอ่ืนได้เต็มที่ 

ปัญหาอุปสรรคของข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพนักงานสอบสวนคดีจราจรเท่าที่มีอยู่ไม่
สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้เต็มที่ ทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคของพนักงานสอบสวนปัจจุบันที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ จึงเป็นเหตุที่มาของการทําวิจัยของผู้วิจัยในครั้งน้ี ซึ่งจะยกมาเป็นหลักกฎหมายที่ต้องมีการ
แก้ไข ดังน้ี 
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ก. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเก่ียวกับคดี
จราจรพนักงานสอบสวนมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐาน ดังน้ี 

มาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้ 
เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเก่ียวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัว
ผู้กระทําผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู้ต้องหา 

มาตรา 131/1 กรณีจําเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจให้ทําการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

มาตรา 132 เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนมีอํานาจใน
การตรวจตัวผู้เสียหาย เมื่อผู้น้ันยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา ตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสมควรใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทําภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจําลองหรือพิมพ์ลายน้ิวมือ ลายมือ ลาย
เท้ากับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะทําให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น 

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้ให้อํา นาจพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานใน
คดีอาญาซึ่งรวมถึงคดีอุบัติเหตุจราจรด้วยคือ การรวบรวมพยานหลักฐานโดยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
การถ่ายภาพและทําแผนที่สถานที่เกิดเหตุ และพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยการตรวจพิสูจน์วัตถุ
หรือเอกสารทางวิทยาศาสตร์ไว้ แต่ก็มิได้บัญญัติรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการไว้
โดยเฉพาะ 

การรวบรวมพยานวัตถุในคดีอุบัติเหตุจราจร แหล่งที่พบพยานวัตถุ ได้แก่ สถานที่เกิดเหตุ 
ดังน้ันในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้พยานวัตถุโดยครบถ้วนสมบูรณ์ พนักงานสอบสวนต้อง
ดําเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานวัตถุ เช่น ร่องรอย เศษวัสดุอุปกรณ์ที่แตก
กระจายตกหล่นอยู่ตามพ้ืนผิวถนนในที่เกิดเหตุ สภาพความเสียหายของรถที่ชนและทําการถ่ายภาพ
สถานที่และสภาพความเสียหายของรถไว้โดยละเอียด 

ข. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ได้
บัญญัติให้อํานาจของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอุบัติเหตุจราจรไว้เป็น
การเฉพาะ บทบัญญัติส่วนใหญ่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการใช้รถ สัญญาณจราจรและเคร่ืองหมาย การใช้
ทางเดินรถ การกําหนดความเร็วของรถ ประเภทและลักษณะของรถประเภทต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการจราจรและเป็นการกําหนดกติกาหรือวิธีการใช้รถใช้ถนน แม้บทบัญญัติ
ลักษณะ 18 ว่าด้วยอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานจราจร จะได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวน
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มีอํานาจในการว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับหากผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่
ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา 145 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ ให้พนักงาน
สอบสวนผู้มีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับหรือว่ากล่าวตักเตือนได้ แต่อํานาจดังกล่าวก็จํากัดอยู่ในความผิดตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบกเท่าน้ัน โดยในส่วนความผิดเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจรรถเฉี่ยวชน ไม่ได้บัญญัติให้อํานาจ
พนักงานสอบสวนเก่ียวกับการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานไว้แต่อย่างใด ทําให้เกิดปัญหาลัก
หลั่นในทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในแต่ละคดีและยังมีผลกระทบต่อไปถึงคุณภาพและมาตรฐาน
ในการสอบสวนคดีจราจรทางบกโดยรวมอีกด้วย  

ค. ประมวลระเบียบการเก่ียวกับคดี ในลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ลักษณะที่ 2 บทที่ 2 ข้อ 8 เมื่อคดีอาญาเกิดขึ้นได้ กําหนดให้พนักงานตํารวจผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนจําเป็นต้องไปสืบสวนและตรวจที่เกิดเหตุเพ่ือให้ได้เห็นสถานที่เกิดเหตุหรือค้นคว้า
วัตถุพยานหรือพยานบุคคลและทํา แผนที่ที่เกิดเหตุ หากพบสิ่งที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี หรือ
พยานบุคคลตรงไหนให้ระบุในแผนที่โดยชัดเจน ส่วนคดีเก่ียวกับยานพาหนะชนกันก็จําเป็นที่จะต้อง
อาศัยที่เกิดเหตุ และแผนที่สังเขปเป็นหลักในการพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงก็จะต้องกระทําทุกเรื่อง 

ลักษณะที่ 2 บทที่ 2 ข้อ 10.1 กําหนดว่า “เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น
จะต้องทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้พนักงานสอบสวนทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุเองเว้นแต่คดีสําคัญ
ซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีร่องรอยหรือหลักฐานซึ่งต้องใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์และจําเป็นต้อง
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานหรือกองวิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัด ก็ให้
พนักงานสอบสวนแจ้งกองพิสูจน์หลักฐานหรือกองวิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัดในพ้ืนที่แล้วแต่
กรณี เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายรูปร่วมกับพนักงานสอบสวนในคดี 
ดังต่อไปน้ี 

(1) คดีอุบัติเหตุรถชนแล้วหลบหนี รถชนคนขับแล้วคนขับหลบหนีหรือรถชนคนตายที่
เป็นปัญหา (ถ้ามีตํารวจหน่วยอ่ืนถ่ายรูปแล้วก็ไม่ต้องแจ้ง) 

ลักษณะที่ 8 การสอบสวน บทที่ 9 การทําแผนที่และการถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ 

ข้อ 265 กําหนดว่าโดยปกติการทําแผนที่สถานที่เกิดเหตุเป็นหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนจะพิจารณาตามแต่ความจําเป็นในคดี เพ่ือเป็นรากฐานแสดงความเข้าใจสถานที่เกิดเหตุ และ
เป็นประโยชน์แก่คดีน้ัน ๆ คดีดังต่อไปนี้จําต้องทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุประกอบการ
สอบสวนแนบสํานวนเสนอทุกคดี คือ 
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(2) คดียวดยานพาหนะโดนบุคคลหรือทรัพย์ในถนนหลวง 

ข้อ 268 ได้กําหนดว่านอกจากจัดแผนที่สังเขปแล้ว พนักงานสอบสวนควรจัดให้มีการ
ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุและร่องรอยต่าง ๆ ประกอบเข้าไว้ในสํานวนเพ่ือประโยชน์แก่คดีอีกช้ันหน่ึง ถ้า
พนักงานสอบสวนเห็นว่าถ้าได้จัดการตรวจสถานที่เกิดเหตุและทําหลักฐานการพิสูจน์โดยอาศัยวิทยาการ
ตํารวจเข้าช่วยเหลือแล้ว จะทําให้การพิสูจน์ความผิดแน่นอนขึ้นก็ให้ติดต่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
วิทยาการตํารวจไปถ่ายรูปและตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วยและให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองวิทยาการที่
จะทําการถ่ายรูปและตรวจสถานที่เกิดเหตุตามหลักวิชาการ  

จากบทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ซึ่ง
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่และวิธีปฏิบัติในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเก่ียวกับ
คดีจราจร ยังมีข้อจํากัดอยู่บางประการ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวนในการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐาน ดังน้ี 

ปัญหาความไม่ละเอียดชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี จะเห็น
ได้ว่าบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ให้อํานาจในการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนใน
การรวบรวมพยานหลักฐานไว้อย่างกว้างขวาง และแม้ประมวลกฎหมายการตํารวจเก่ียวกับคดีจะได้
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการรวบรวมพยานวัตถุ โดยการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุมี
มาตรการบังคับในทางกฎหมายที่ชัดเจน ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนเป็นผู้ไปทําการตรวจสถานที่
เกิดเหตุและไปทําการถ่ายภาพเอง แม้ตามระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดีจะได้กําหนดให้พนักงาน
สอบสวนขอให้วิทยาการตํารวจเข้าช่วยเหลือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและทําการถ่ายภาพในกรณีที่
เห็นว่าถ้าได้ทําการตรวจพิสูจน์โดยอาศัยวิทยาการตํารวจเข้าช่วยเหลือแล้ว จะทําให้การตรวจพิสูจน์
ความผิดแน่นอนขึ้น แต่ในทางปฏิบัติน้ันไม่ปรากฏว่าได้มีพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิทยาการ
ตํารวจเข้าช่วยเหลือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพแต่อย่างใด ผลจากกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีความละเอียดชัดเจนและไม่มีสภาพบังคับ จึงทําให้การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การ
รวบรวมพยานวัตถุและการถ่ายภาพของพนักงานสอบสวนไม่สามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ 
ในที่เกิดเหตุได้อย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ อันมีผลต่อการพิจารณาทําความเห็นในทางคดีจราจรทาง
บก  

ปัญหาของการไม่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมวินิจฉัยคดีจราจร 

ผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้วิเคราะห์พยานวัตถุ เช่น ภาพถ่ายความเสียหายของรถ ร่องรอยที่ปรากฏบน
พ้ืนผิวถนน เศษวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ และให้ความเห็นตามหลักวิชาการทางนิติ
วิทยาศาสตร์ และประมวลระเบียบการเก่ียวกับคดีได้กําหนดให้พนักงานสอบสวนส่งรถไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ของกรมตํารวจทําการตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองกล ส่วนสําคัญของรถว่ามีส่วนใดบกพร่องใช้การได้ดี
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หรือไม่เพียงใดก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงของพยานผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน โดยในทางปฏิบัติในการ
รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนส่งพยานวัตถุต่าง ๆ ให้
ผู้เช่ียวชาญทําการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และนําความเห็นของผู้เช่ียวชาญมาประกอบในสํานวน
คดี  

ดังน้ัน การรวบรวมพยานวัตถุและพยานผู้เช่ียวชาญของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีจราจรของ
ไทยจึงไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่แน่นอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานคดี
จราจรในแต่ละคดีจะมีความละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและดุลย
พินิจของพนักงานสอบสวนแต่ละคนในการปฏิบัตินําบทบัญญัติของกฎหมายและประมวลระเบียบการ
ตํารวจเกี่ยวกับคดีมาใช้และเล็งเห็นถึงประโยชน์ความสําคัญของพยานวัตถุและพยานผู้เช่ียวชาญในการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีจราจร อีกทั้ ง อํานาจของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานครอบคลุมคดีอาญาหลายประเภทและจํานวนคดีที่เกิดขึ้นมีจํานวนมาก ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีจราจรของพนักงานสอบสวน 

ซึ่งตามทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมที่กํา หนดให้รัฐยึดแนวทางในการควบคุมอาชญากรรมโดยใช้
วิธีหลักนิติธรรม ซึ่งในคดีจราจรเป็นคดีที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ด้านการช้ีขาดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายกระทํา
ผิดทางกฎหมายจราจรทางบกดังน้ันโดยอาศัยหลักนิติธรรม รัฐจึงควรที่จะกําหนดให้มีผู้เช่ียวชาญด้าน
คดีจราจรเข้าร่วมในการสอบสวนในกรณีดังกล่าว ถ้าหากได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 ให้มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร แยกต่างหากจาก
พนักงานสอบสวนระดับสถานีตํารวจ เพ่ือเป็นการคานอํานาจการรวบรวมพยานหลักฐาน และเป็นการ
แบ่งเบาภาระของพนักงานสอบสวน ซึ่งมีภาระหน้าที่มากมายอาจจะทําให้ไม่มีเวลาและสมาธิในการ
ทุ่มเทการแสวงหาพยานหลักฐานคดีจราจร และเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี ๆ มีความเช่ือถือใน
กระบวนการยุติธรรมมากข้ึน ผู้เช่ียวชาญน้ีอาจให้ประจําที่จังหวัดหากคู่กรณีไม่ไว้วางใจต่อพนักงาน
สอบสวนหรือคดีจราจรน้ันอาจเปลี่ยนแปลงไป เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ได้เรียกร้องไปยังจังหวัด
เพ่ือมาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีจราจรดังเช่นผู้เช่ียวชาญของประเทศอเมริกาได้มาร่วมตรวจสถานที่เกิด
เหตุ และเป็นพยานผู้เช่ียวชาญเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลจะเป็นการเพ่ิมความเป็นธรรมให้คู่กรณีได้มากขึ้น 

ตัวอย่างคดีที่เกิดจากอุบัติเหตุบนถนน ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนําเอาเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานหรือพยานวัตถุที่
สําคัญของคดี เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นการค้นหาความจริงมากกว่าการ
จินตนาการว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งร่องรอยเหล่าน้ีสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์การเกิด
อุบัติเหตุ ถ้าหากประเทศไทยนํามาใช้จะสามารถวินิจฉัยคดีจราจรได้สะดวกย่ิงขึ้นโดยแยกออกเป็น 2 
ประเภท (เสวก มณีกุต: 2552: 35-50; อ้างถึงในจุมพล จั่นสังข์, 2555: 127-142) คือ 
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1. ร่องรอยที่ปรากฏบนถนนจากการเกิดอุบัติเหตุร่องรอยที่ไม่ได้เกิดโดยยางรถยนต์ 

2. ร่องรอยที่เกิดจากยางรถยนต์ 

ก. ร่องรอยท่ีปรากฏบนถนนจากการเกิดอุบัติเหตุร่องรอยท่ีไม่ได้เกิดจากยางโดยยาง
รถยนต์ 

1. ช้ินส่วนที่แตกหัก (Debris) 

1.1 ความเสียหายที่เกิดใต้ท้องรถ สิ่งสกปรก สี คราบสนิมนํ้ามันเคร่ืองฯลฯ 

1.2 ช้ินส่วนรถยนต์ ขอบยาง ช้ินส่วนตัวรถ ช้ินส่วนของคลัชซียางรถยนต์ 

1.3 ของเหลวในรถยนต์ นํ้าจากหมอ้นํ้า นํ้ามัน นํ้ามันเบรก นํ้ายาลดความร้อน กรด
จากแบตเตอรี่ 

1.4 ของเหลวจากสิ่งที่บรรทุกมา 

1.5 วัสดุช้ัน เม็ดเล็ก ๆ ที่บรรทุกมา 

1.6 สินค้าที่บรรทุกมา 

1.7 วัตถุสิ่งของบนถนน 

1.8 เศษผ้า 

1.9 เลือดคน เลือดสัตว์ 

2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับถนนและสิ่งรอบข้าง 

2.1 วัตถุข้างทางที่ถูกชนเสียหาย 

2.2 วัตถุข้างทางที่ถูกเฉี่ยวชน 

2.3 ราวกั้นขอบทางถูกชนเสียหายหรือกําแพงแบ่งแนวก่ึงกลางถูกชน 

2.4 รอยลื่นไถลของคนเดินถนน 

2.5 หลุมบนถนน 

2.6 กองของสิ่งของวัสดุต่าง ๆ 
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2.7 รอยเท้า 

3. ร่องรอยที่เกิดจากโลหะที่มีอยู่ต่อบนถนน 

3.1 รอยครูดบนผิวถนน 

3.2 รอยถลอกบนผิวถนน 

3.3 ผิวถนนที่หลุดออกเป็นแผ่น 

3.4 รอยเจาะบนผิวถนน 

3.5 รอยแซะเป็นร่องยาวบนผิวถนน 

3.6 รอยย่นบนวัตถุน่ิม ๆ 

4. รอยพิมพ์ของยางรถยนต์ (รอยยางไม่ลื่นไถล) 

4.1 รอยของยางรถท่ีติดอยู่กับถนน 

4.2 รอยกดของยางรถที่กดลงบนพ้ืนผิวนุ่ม 

4.3 คราบดินหรือสิ่งสกปรกจากล้อรถติดอยู่กับบนถนน 

5. รอยไถล (รอยยางลื่นไถล ล้อยางไม่หมุน) 

5.1 รอยกดตามพ้ืนผิว 

5.2 ยางรถกดเป็นรอยบนพ้ืนผิวที่หยาบขรุขระ 

5.3 รอยเช็ด 

5.4 รอยยางที่กวาดไปบนถนนที่เปียก 

5.5 รอยปาดบนพ้ืนผิวที่นุ่ม 

5.6 รอยปาดบนพ้ืนผิวยางมะตอยที่นุ่ม 

5.7 รอยป้ายของยางรถที่ได้รับความร้อน 

5.8 รอยครูดของยางขณะที่เกิดการชนกัน 

5.9 ร่องบนพ้ืนผิวนุ่ม ๆ (ล้อถูกล็อค) 
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6. รอยครูด (ยางรถหมุน และไถลตัว) 

6.1 รอยครูดที่เกิดจากยางที่ลมยางอ่อน 

6.2 รอยครูดที่เกิดจากยางที่มีความดันในลมยาง 

6.3 รอยครูดไปด้านข้าง 

6.4 รอยครูดที่ผสมกันหลายแบบ 

6.5 รอยครูดของยางที่ไม่มีลม (ยางแบน) 

6.6 รอยครูดของยางขณะเกิดการชนกัน 

6.7 ร่องบนพ้ืนผิวนุ่ม (ล้อไม่ถูกล็อค) 

ข. ร่องรอยที่เกิดจากยางรถยนต์ในฐานะพยานวัตถุ รอยไถล คือ ร่องรอยท่ีสามารถพบได้
บนถนน ทําให้เกิดขึ้นโดยรถยนต์ ที่ทําให้ล้อไม่หมุนในแบบปกติ เพราะว่าการใช้เบรกอย่างรุนแรงมาก
พอที่จะทําให้ล้อรถถูกล็อค ล้อของรถยนต์อาจจะถูกล็อค เพราะได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจาก
การถูกชน ล้อที่หมุนได้อย่างอิสระก็อาจทําให้เกิดรอยไถลได้ ถ้าล้อของรถกําลังสไลด์ตัวออกไปด้านข้าง 
น่ันคือเป็นเส้นขนานกับแกนเพลาของรถ ร่องรอยที่เกิดขึ้นโดยล้อของรถยนต์ทั้งไถลตัวและล้อยังหมุน 
จะต้องทําการอธิบายกันต่อไป ภายใต้หัวข้อของรอยครูด รอยพิมพ์ของยางสามารถเปลี่ยนเป็นรอยไถล 
ขณะที่ล้อเริ่มหยุดหมุนภายใต้การทํางานของเบรก รอยไถลสามารถเปลี่ยนเป็นรอยพิมพ์ของล้อยาง รอย
ครูดจะเปลี่ยนเป็นรอยไถลขณะที่ล้อล็อคจากการใช้เบรกและหยุดหมุนเพียงช่ัวครู่ เป็นจังหวะเดียวกับที่
รถไถลตัวไปด้านข้าง  

รอยไถล 9 แบบที่แตกต่างกันที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็ว จากผู้ทําการตรวจสอบ
ที่มีความเช่ียวชาญ การเกิดขึ้นของร่องรอยแต่ละแบบจะมีเง่ือนไขที่ชัดเจน รอยไถลของยางรถยนต์
มักจะมีรูปแบบอย่างน้อย 2 รูปแบบในหนึ่งร่องรอย ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็น 3-4 รูปแบบดังน้ันร่องรอย
ทั้งหมดประกอบด้วยร่องรอยแบบต่าง ๆ หลายแบบ  

รอยบดกับพ้ืนถนนเป็นที่รวบรวมร่องรอยขูดขีดทั้งหลาย บางรอยใหญ่เป็นรอยขูดของ
กรวดเม็ดเล็กหรือก้อนหิน กรวด เศษแก้ว และเศษเหล็กช้ินเล็ก ๆ ที่ฝังอยู่ในเน้ือยางหรือในร่องยาง 
และบดทับไปบนพ้ืนหรือถูกลากไปกับพ้ืนถนนเป็นรอยปรากฏอยู่บนพ้ืนทั้งพ้ืนเปียกและพื้นแห้งที่มี
พ้ืนผิวที่แข็ง และไม่ลบเลือนจากการจราจร พบได้ง่ายบนพ้ืนซิเมนต์และพ้ืนที่ปูด้วยอิฐ เมื่อเน้ือยางเย็น
เกินกว่าจะทําให้เกิดรอยไหม้ของยาง จะเกิดเป็นรอยไถลและยากท่ีจะมองเห็นในภาพถ่าย ร่องรอยจะ
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ยังคงอยู่แม้ว่าพ้ืนจะเปียกหรือแห้ง จะคงอยู่ให้เห็นได้เป็นเวลานาน บนพ้ืนที่แฉะมาก ๆ ก็สามารถทําให้
เกิดรอยแบบน้ีได้  

รอยยางบดกับพ้ืนถนน คือ ที่รวบรวมร่องรอยที่เกิดจากยางรถยนต์ติดอยู่บนพ้ืนซึ่งเป็นช้ัน
ของหน้ายางไม่ถูกกับพ้ืนผิวที่เป็นกรวดเล็ก ๆ เกิดขึ้นในขณะที่ยางยังร้อนไม่พอ ที่จะทําให้รอยปาดเป็น
ทางยาว มักจะเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวที่แห้งแข็ง ผิวหน้าประกอบด้วยกรวดละเอียดร่องรอยน้ีคงทนต่อสภาพ
อากาศ แต่ไม่คงทนต่อสภาพการจราจร พ้ืนผิวที่เป็นคอนกรีตและพ้ืนที่ปูด้วยอิฐใหม่ ๆ หรือพ้ืนผิวที่เป็น
บล็อกหินแกรนิต ร่องรอยน้ีอาจจะเกิดขึ้นขณะที่พ้ืนผิวยังเปียกอยู่แต่ก็มองเห็นได้ยาก ผงของยางอาจจะ
มองดูเหมือนกับฝุ่นสีดํา เกิดจากยางของรถยนต์ขณะที่เริ่มไถลไปบนพ้ืนผิวน้ัน ฝุ่นยางสีดําจะเปลี่ยนเป็น
ควันในขณะที่ยางหมุนจนเกิดความร้อน หรือเปลี่ยนเป็นไอน้ํา ถ้าบริเวณนั้นมีความช้ืนบนพ้ืนผิว ฝุ่นดิน
ที่สะสมอยู่ในร่องยางอาจจะหลุดออกเป็นรอยฝากของยางตรงส่วนปลายสุดของรอยไถล เมื่อล้อรถยนต์
หมุนไป รอยไถลแบบนี้จะเงาสะท้อน ยากท่ีจะมองเห็นหรือถ่ายภาพฝุ่นของยางอาจจะติดไปกับรอยน้ิว
มือที่ช้ืน ๆ ร่องรอยแบบน้ีจะคงอยู่เพียงไม่ก่ีนาทีหรือไม่ก็ช่ัวโมง ลมและน้ําสามารถพัดให้ช้ินยางเล็ก ๆ 
กระจายไปและการจราจรก็ทําให้ฝุ่นเหล่าน้ีกระจายหายไปอย่างรวดเร็ว  

3. รอยถู คือ พ้ืนที่ที่สะอาดกว่าบริเวณโดยรอบ ซึ่งจากการไถลของยางที่ไปลบ หรือ
เคลื่อนย้ายฝุ่นสกปรกบนพ้ืน สามารถพบได้บนพ้ืนแข็ง นุ่มแต่มีผิวที่ลื่นสกปรก เมื่อยางรถยนต์ที่เย็น ๆ 
ไถลไปบนน้ัน รอยถูเหล่าน้ีโดยมากพบบนพ้ืนคอนกรีตที่มีผิวจราจรแบบขัดมัน ร่องรอยแบบน้ีจะเห็น
เป็นเงาสะท้อน มองเห็นได้ยากและไม่สามารถถ่ายภาพได้ นอกจากใช้แสงสว่างตรงไปที่รอยน้ันบนพ้ืน
เปียกจะเกิดได้ยากมาก เพราะสิ่งสกปรกบนพ้ืนจะกลายเป็นรอยป้ายเป็นทางรอยถูแบบน้ีคงอยู่ได้ไม่
นานนัก พ้ืนก็จะถูกทําให้สกปรกอีก  

4. รอยกวาดเป็นบริเวณกว้าง เป็นที่ที่เกิดการไถลตัวของยาง ถูไปกับพ้ืนผิวที่มีความช้ืนเคลือบ
อยู่เป็นทางยาว เกิดขึ้นบนผิวที่เหมือนกับพ้ืนผิวที่เกิดรอยถู ต่างกันคือ พ้ืนผิวต้องเปียก ถ้าพ้ืนผิวและ
ยางอุ่นและความช้ืนที่เคลือบอยู่มีไม่มากนัก รอยที่เป็นทางอาจจะแห้งพอที่จะติดไฟข้ึนได้ เห็นได้ง่าย
มากแต่ไม่คงทน หายไปได้ง่าย มักจะหายไปก่อนที่จะถ่ายภาพได้ทัน ถ้าความช้ืนที่เคลือบอยู่มีปริมาณ
มาก ๆ และรถถอยหลังไปบนพ้ืนที่แห้ง หรือถ้าฝนกําลังตกเป็นเรื่องยากที่ผู้ตรวจสอบจะไปถึงที่เกิดเหตุ 
ขณะกําลังเกิดรอยกวาด บางครั้งยากที่จะแยกรอยกวาดแบบน้ีออกจากรอยที่เกิดจากการหมุนของล้อรถ
ที่มีการเคลื่อนที่ไปเพียงเล็กน้อยบนพ้ืนที่มีความช้ืนเพียงเล็กน้อย 

5. รอยป้ายของวัตถุน่ิม ๆ เช่นหิมะ โคลนหรือของเหลวที่หกอยู่บนถนนท่ีมีผิวราบเรียบ หรือ
กระจายออกจนทั่ว โดยการไถลตัวของยางรถยนต์ มักเกิดขึ้นบนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะ หิมะใกล้ละลาย
หรือโคลน ร่องรอยแบบน้ีบางครั้งสามารถพบได้ที่บริเวณก้นของร่องรอยแบบเป็นราง ที่เกิดจากล้อ
รถยนต์บนขอบทาง มักจะมองไม่เห็นรูปแบบของดอกยาง เพราะร่องในดอกยางจะเต็มไปด้วยวัสดุที่นุ่ม 
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ๆ ร่องรอยจะยังคงอยู่นานเท่าที่พ้ืนที่บริเวณนั้นไม่ถูกรบกวน แม้ว่าวัสดุน้ัน ๆ จะแห้งไปแล้วที่จุดสิ้นสุด
ของร่องรอย มักจะเป็นรอยพิมพ์ของยางท่ีเป็นจุดที่ล้อยางเร่ิมหมุนออกไปและสลัดวัตถุที่ติดมากับร่อง
ยางออก รอยปาดแบบน้ีสามารถเห็นได้ชัดเจน ยกเว้นบนนํ้าแข็ง และบนหิมะที่แข็งตัว 

6. รอยปาดบนวัตถุที่นํามาจากนํ้ามันดิบ ยางมะตอยหรือนํ้ามันดิบส่วนเกินมักจะอุ่น
กระจายอยู่ทั่วหรือแผ่กระจายออกไปโดยการไถลตัวของยางรถยนต์ พบได้บนรอยปะของพ้ืนถนน
ในขณะเวลาท่ีอากาศร้อนและตรงที่มีเศษเกินของยางมะตอยหรือนํ้ามันดิบพ่นลงไปบนถนน รอยปาด
ของยางมะตอย มักเกิดขึ้นจากความร้อนของการเสียดสี เน่ืองจากการไถลตัวของยางรถยนต์ลักษณะ
ของรอยปาดคือ แต้มเล็ก ๆ ของยางมะตอยที่ติดขึ้นมากับยางรถยนต์จากบริเวณรอยต่อของพ้ืนและปาด
ไปบนผิวหน้าของก้อนหิน ดังน้ันจึงสามารถบอกทิศทางของการไถลตัว บนรอยไถลที่ยาง และอากาศ
ค่อนข้างร้อน รอยปาดจะหนาและรอยต่อเน่ือง แต่มักจะเห็นจํานวนของสันของดอกยางเป็นขอบของ
รอยยางให้เห็น เหมือนรอยปาดเป็นร่องรอยท่ีเห็นได้ทั่วไป ผู้คนจะพูดเก่ียวกับร่องรอยน้ีอย่างไร เมื่อมี
คนพูดว่าเขาเห็นรอยไถล รอยปาดที่ยางมะตอยจะเห็นได้ชัดเจนมาก แม้ในภาพถ่ายและร่องรอยอาจจะ
คงอยู่ได้นานเป็นเดือน แม้จะเป็นบริเวณที่มีการจราจรผ่านไปมาร่องรอยน้ีอาจจะอยู่ได้เพียงไม่ก่ีวัน หรือ
อาจจะถูกกลบทับด้วยร่องรอยอ่ืน ๆ หรือรอยพิมพ์ยางรอยอ่ืนที่เกิดอุบัติเหตุใกล้ ๆ กันใน ภายหลัง รอย
แบบน้ีจะพบบนพ้ืนที่เปียกนํ้า เพราะนํ้าจะทําให้อุณหภูมิโดยรอบตํ่าทําให้ยางมะตอยไม่ละลาย และเป็น
เหมือนตัวหล่อลื่นระหว่างยางและถนน 

7. รอยปาดจากยางรถยนต์ ยางที่ละลายจากยางรถยนต์หรืออาจจะเป็นสารที่ละลายได้
จากถนนเกิดเน่ืองจากการไถลตัวของยาง มักจะเกิดขึ้นบนพ้ืนถนนที่เป็นคอนกรีต หรือถนนปูนด้วยอิฐ 
อาจจะเกิดขึ้นบนถนนที่เป็นพ้ืนคอนกรีตผสมยางมะตอย ซึ่งรอยปาดไปปรากฏบนผิวหน้า ต้องใช้
อุณหภูมิที่สูงมากกว่าจะทําให้ยางละลาย ดังน้ันรอยปาดบนถนนที่เป็นคอนกรีตผสมยางมะตอยคือรอย
ปาดจากยางมะตอย  

8. รอยถูแรง ๆ ขอบยางรถยนต์ขณะเกิดการชนกัน ในขณะที่อยู่ในภาวะคับขันที่จะนําไปสู่
การชนกันจะเกิดความเสียหายขึ้นที่ล้อของรถยนต์ และทําให้รถเล้ียวไม่ได้ในเวลาเดียวกันการชนกัน
มักจะสร้างแรงเป็นแรงกดที่มีมากกว่าปกติกดลงบนถนน ดังน้ันถ้ารถยนต์กําลังเคลื่อนที่ในเวลาช่ัวขณะ
หน่ึงในตอนน้ันจะเกิดการเสียดสีกันอย่างแรงระหว่างยางรถยนต์กับผิวของถนน ซึ่งเป็นผลให้เกิดรอยถูดู
เหมือนยางลบหรือรอยปาด ซึ่งเป็นรอยที่ยางรถยนต์อยู่ในภาวะคับขันที่สุดอาจจะไม่มีร่อยรอยของยางที่
อ่ืนอีก และร่องรอยท่ีเกิดขึ้นอาจจะไม่เด่นชัดต้องใช้การค้นหาอย่างระมัดระวังตรงไหนก็ตามท่ีมีการชน
กันอย่างรุนแรงจะเป็นตําแหน่งที่ล้อรถยนต์ล็อคจากการทรุดของช้ินส่วนรถยนต์ รอยถูของล้อยางน่าจะ
ใช้เป็นจุดสังเกตของการชนรวมถึงรถบรรทุกด้วยเพราะนํ้าหนักของรถที่มีมากกว่า  
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9. ร่องรอยหรือร่องดินเป็นรอยกดลงบนพ้ืน แล้วถูกไถลากไปเป็นทางเกิดขึ้นโดยล้อที่ไถล
ตัวไปจะมีกองเศษวัสดุ ดิน กรวด กองอยู่สองข้างทางของร่องและตรงปลายสุดของร่อง มักเกิดขึ้นบน
พ้ืนดิน กรวดเม็ดเล็ก ๆ ที่อยู่บนไหล่ทาง หรือด้านข้างถนนและในหิมะ ถ้าดินมีความช้ืนมากและมีความ
เหนียว แต่ถ้าร่องแบบน้ีเกิดขึ้นบนพ้ืนกรวดจะไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่าเป็นร่องรอยแบบใด ร่องดินหรือร่อง
กรวดบางคร้ังเป็นการยากท่ีจะบอกความแตกต่างกับร่องที่เกิดจากการหมุนของล้อรถ ร่องดิน ร่องกรวด 
สามารถเห็นได้ชัดเจน ถ่ายภาพได้ง่ายและอาจจะอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปี ถ้าพ้ืนที่น้ัน ๆ ไม่ถูกรบกวน  

รอยไถลเป็นแนวโค้งมักจะค่อย ๆ ไถลไปข้างหน้า จากขอบทางของถนนซึ่งมักจะเป็นเนิน
ขึ้นมา ร่องรอยเหล่าน้ีอาจจะเร่ิมเกิดขึ้นจากการเบรกท่ีไม่สมดุลหรือแรงดึงจากถนน อาจจะเกิดเมื่อรถ
กําลังเลี้ยวกลับหรือเกิดการหักพวงมาลัยรถยนต์ก่อนเบรกจะล็อคล้อ ล้อของรถยังคงหมุนอยู่ในขณะที่
รถกําลังไถลตัวไปรอยไถลเป็นแนวโค้งอาจจะเกิดขึ้นได้จากเมื่อรถกําลังอยู่ในอุบัติเหตุรถชน แต่รอยไถล
แบบโค้งมักจะเกิดเป็นรอยโค้งแยกออกไป ซึ่งจะอธิบายในภายหลัง รอยโค้งที่เป็นรอบของยางอาจจะ
หมายถึงล้อของรถถูกลากขณะรถได้รับความเสียหายกําลังถูกเหว่ียง  

ความคงทนของร่องรอย รอยไถลต่าง ๆ จะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
ร่องรอยถูกเช็ดออก ถูกลบออกหรือถูกปกคลุมจากบางอย่าง เช่น 

(1) การจราจร ซึ่งทําให้เกิดร่องรอยอ่ืน ๆ มากมาย 

(2) รอยเท้า รอยเท้าของผู้มามุงดู ผู้ที่ผ่านไปมา พยานในอุบัติเหตุ แม้แต่ตัวผู้ตรวจสอบ 

(3) ฝนหรือหิมะ ซึ่งจะชะล้างไปอย่างรวดเร็ว หรือปกคลุมร่องรอยต่าง ๆ 

(4) ลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งทําให้แห้งหรือพัดบางอย่างไป รอยไถลที่ถูกทําให้เปียกหรือลบ
เลือนช้ินส่วนบางอย่างไป 

(5) ผู้คน ซึ่งบางคร้ังจงใจขัดออก หรือปาดทับรอยไถล เพ่ือทําให้ร่องรอยน้ัน ๆ ใช้เป็น
หลักฐานไม่ได้ 

(6) รอยไถลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่ป้ายจอดรถ หรือป้ายสัญญาณจราจรอ่ืน ๆ อาจจะถูกปก
คลุมหรือทําให้สับสนในอุบัติเหตุอ่ืน 

ร่องรอยที่ไม่ได้เกิดจากยางรถยนต์ในฐานะพยานวัตถุ 

รอยครูดเป็นร่องรอยท่ีพบบนถนน เกิดจากล้อรถยนต์ที่ไถลตัวหรือครูดไปกับพ้ืนขณะที่ล้อ
รถยังคงหมุนอยู่ ร่องรอยลักษณะน้ีมีหลายแบบ 

1. รอยครูดที่เกิดจากการลดความเร็ว 
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2. รอยครูดที่เกิดจากการเร่งความเร็ว 

3. รอยครูดไปด้านข้าง เลี้ยวหักมุม 

4. รอยครูดที่เกิดร่วมกัน 

5. รอยครูดที่เกิดจากยางที่มีลมยางอ่อน 

6. รอยครูดบนพ้ืนของยางขณะชนกัน 

7. ร่องทางรถบนพ้ืนผิวนุ่ม 

รอยยางในฐานะที่เป็นพยานวัตถุ รอยยางไม่อาจจะคงอยู่ได้นานและไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ ถ้ารอยยางนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะต่อเน่ืองกับอุบัติเหตุดังน้ันควรต้องมีบาง
สิ่งบางอย่างเพ่ือบันทึกร่องรอยน้ัน การบันทึกที่ทําขึ้นต้องชัดเจนและสมบูรณ์การจดบันทึกและภาพถ่าย
ที่ทําขึ้นในขณะน้ัน ณ ที่เกิดอุบัติเหตุ คือ วิธีที่ดีที่สุด 

การวัดระยะรอยไถล ตรวจหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของรอยไถล สําหรับล้อรถยนต์แต่ละ
ล้อและรอยช่องว่าง ทั้งหมดในรอยไถลเกือบทั้งหมด ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน 

1) ส่วนที่ชัดเจนหรือส่วนที่ไม่มีปัญหา สามารถใช้ส่วนดังกล่าวในศาลในฐานะที่มี
เหตุผลแน่ชัด สิ่งน้ันอาจจะเป็นรอยป้ายสีดํา ซึ่งสามารถเห็นจากระยะ 50 ฟุต ห่างออกไปหรือเห็นเป็น
รอยเงาสว่างเท่าที่จะเห็นได้ถ้ามองอย่างใกล้มาก 

2) ส่วนที่ไม่เด่นชัด ซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่ถูกต้ังคําถามเก่ียวกับการลื่นไถล สิ่งเหล่าน้ี
มักจะอยู่ที่บริเวณจุดเริ่มต้นหรือบริเวณจุดสิ้นสุดของรอยที่ชัดเจน ล้อของรถยนต์เกิดจากการลื่นไถล
หรืออยู่บนตําแหน่งของการลื่นไถล แต่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์สิ่งน้ันจากร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนถนน 

ส่วนที่ชัดเจนและส่วนที่ไม่เด่นชัด จะใช้ร่วมกันในการอธิบายอุบัติเหตุกําหนดขอบเขตของ
ร่องรอยท้ังสองแบบในแต่ละรอยไถล ก้อนหิน แขนงไม้ เหรียญ ดินสอหรือวัตถุอย่างอ่ืนที่จะช้ีว่า
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของร่องรอยทุก ๆ ร่องรอย ซึ่งยังชัดเจนและสมบูรณ์วิธีน้ีจะช่วยในการวัดระยะ
ร่องรอยที่ซับซ้อนและทําให้คุณวัดระยะได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีความสําคัญหรือกรณีที่มีความซับซ้อน
ให้ทําแผนภาพเพ่ือแสดงให้เห็นขนาดและขอบเขตรอยไถล 

ร่องรอยท่ีเกยทับกัน ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เน่ืองจากรอยไถลของล้อหลังเกย
ทับจุดเริ่มต้นของรอยไถลของล้อหน้า น่ันคือ ล้อหลังด้านซ้ายไปหยุดที่จุดเร่ิมต้นของล้อหน้าซ้าย 
จุดสิ้นสุดการไถลของล้อหลังและจุดเริ่มต้นของล้อหน้าจ่อติดกัน โดยการเกยทับกัน แต่ถ้าสังเกตอย่าง
ระมัดระวังมักจะพบรอยที่เป็นจุดหยุดของล้อหลัง เพราะรอยน้ีจะอยู่ส่วนบนสุดและมักจะมีรอยแยก
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ออกด้านใดด้านหน่ึง รอยปาดเป็นเงาของล้อหน้ามักจะถูกทับด้วยรอยปาดของล้อหลัง หากวัดระยะยาว
ทั้งหมดรอยไถลที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือที่จะหาระยะทางท่ีรถไถลตัวไปและเป็นความผิดพลาดอย่างย่ิง
เพราะไม่มีล้อใดเลยที่ไถลไปได้ไกลขนาดนั้น จะต้องลบออกด้วยความยาวพ้ืนฐานของรถโดยปกติเท่ากับ 
10 ฟุต ออกจากความยาวทั้งหมดที่วัดได้เพ่ือหาระยะทางที่รอยไถลไป  

รอยยางคู่ รอยไถลของล้อรถยนต์ที่มียางคู่ วิธีการวัดจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรอย
ไถลของล้อเด่ียว การวัดระยะทําขึ้นเพ่ือให้ทราบระยะไถลของล้อรถ ยางรถยนต์สองเส้นบนล้อเด่ียว ทํา
ให้เกิดรอยไถลสองร่องรอย แต่จะนับเป็นหน่ึงรอยไม่ใช่แยกกัน สําหรับล้อที่มียางคู่ให้วัดร่องรอยที่มี
ความยาวที่สุดสําหรับล้อ 1 คู่น้ัน การวัดจะวัดจากจุดเร่ิมต้นของรอยไถลที่เกิดจากยางเมื่อเร่ิมการไถล
ตัวจะเห็นเป็นร่องรอยไปจนถึงจุดไถลที่สุดของการไถล โดยที่ยางแต่ละเส้นยังอยู่บนล้อ ถ้ารถบรรทุกที่มี
รถพ่วงหรือรถพ่วงเล็ก อาจจะมีหกล้อหรือมากกว่าน้ันที่สัมผัสกับพ้ืนถนน วัดระยะและบันทึกแยกรอย
ไถลที่เกิดขึ้นทั้งหมดของแต่ละล้อ  

รถมอเตอร์ไซด์และสกูเตอร์ก็สามารถทําให้เกิดรอยไถลได้แยกการพิจารณาวัดระยะและ
บันทึกรอยไถลของแต่ละล้อ บันทึกข้อมูลของล้อแต่ละล้อ วัดและจดบันทึกขนาดของรอยไถลหรือ
ร่องรอยท่ีเกิดขึ้นจากล้อแต่ละล้อ แบบฟอร์มน้ีจะใกล้เคียงกับแบบฟอร์มสําหรับ ซึ่งมีคุณสมบัติเพียง
พอที่จะนํามาใช้ในที่น้ีเป็นบันทึกของรอยไถลบนส่วนหน่ึงของแบบฟอร์มน้ันแสดงให้เห็นร่องรอยท่ี
ชัดเจนและร่องรอยที่ยังไม่เด่นชัดแยกออกจากกันโดยใช้เครื่องหมายระหว่างรอยทั้งสองในแต่ละกรณีให้
ระบุล้อรถน้ันเป็นร่องรอยด้านซ้ายจากร่องรอยแสดงให้เห็นว่าล้อหน้าด้านขวาของรถยนต์ทําให้เกิด
ร่องรอยที่ชัดเจนเห็นเป็นรอยปาดที่เป็นเงาสว่างที่เริ่มต้นประมาณ 28 ฟุต แต่ไม่สามารถทําให้แน่ใจว่าน้ี
เป็นรอยป้ายแบบเป็นเงา  

การถ่ายภาพคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ภาพถ่ายจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐาน เพ่ือการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทั่วไป และยังใช้เป็นพยานหลักฐานในศาล ภาพถ่ายจะเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงในการช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังน้ันผู้รวบรวมหลักฐานควรจะรู้วิธีการ
ถ่ายภาพในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จะใช้การตรวจสถานที่เกิดเหตุตาม
ระบบ FBI ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่มีหน้าที่ในการถ่ายภาพ แต่จะมีผู้รับผิดชอบในการถ่ายภาพ 
โดยเฉพาะจะเป็นการถ่ายภาพ โดยอาศัยความรู้พิเศษซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย พนักงานสอบสวนจะ
เป็นผู้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างและรวมทั้งการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุด้วย 
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การถ่ายภาพเป็นวิธีการง่าย ๆ ในการบันทึกข้อเท็จจริง ซึ่งประโยชน์ของภาพถ่ายสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ ในการสอบสวนเก่ียวกับคดีอุบัติเหตุ ดังน้ี 

1. ภาพถ่ายสามารถอธิบายได้ดีกว่าการใช้ตัวอักษร ในกรณีตัวอย่างเป็นจํานวนมาก
รายงานแต่ละฉบับมีจํานวนหน้าเป็นร้อยหน้า อาจจะใช้เวลาเป็นวันในการจัดทํา บ่อยครั้งที่ไม่สามารถ
บรรยายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะได้ดีเท่ากับภาพถ่าย เช่น รอยครูดบนถนนหรือเศษสิ่ง
สกปรกบนร่างกาย และรูปแบบของรอยแตกของกระจกหน้ารถ ดูเหมือนจะเป็นการท้าทายของการ
บรรยายรายละเอียดด้วยตัวอักษร 

2. พิสูจน์ความถูกต้องของการรายงาน รายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับอุบัติเหตุอาจจะถูกต้ัง
คําถามเพ่ือหาสาเหตุหลาย ๆ ด้าน ภาพถ่ายจากอุบัติเหตุน่าจะช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของรายงานได้ 

3. การจดบันทึกเก่ียวกับสิ่งของ อาจจะหลงลืมรายละเอียด ในขณะที่มีความต่ืนเต้น
เก่ียวกับการสอบสวน ความสับสนและการเร่งรีบในการทํางานจะเป็นตัวบดบัง การสังเกตเห็น
รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนต้องการทราบเก่ียวกับสิ่งน้ันในภายหลังในขณะที่สสารหรือวัตถุบางอย่าง
ที่เสื่อมสภาพเร็วต้องได้รับการดูแล ช้ินส่วนหลายอย่างที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์มากกว่าน้ีได้สูญหาย
หรือเสื่อมสภาพไป ภาพถ่ายจะสามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ ดังน้ัน ถ้าใน
ภายหลังที่ต้องการก็สามารถค้นหาบางอย่างที่คุณพลาดไปในตอนแรก 

4. ช่วยบันทึกความจําในสิ่งที่เห็นไม่มีใครสามารถที่จะจดจํารายละเอียดทุก ๆ อย่างได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึงขณะที่เขาอาจจะต้องศึกษารายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุใน
กรณีอ่ืน ๆ ด้วย 

การใช้ภาพถ่ายเก่ียวกับอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับแนวทางของผู้ตรวจสอบจะต้องการให้เป็น
ภาพถ่าย อาจจะเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายอัยการโจทก์ เพ่ือให้เกิดคําตัดสินทางกฎหมายต่อการ
กระทําผิด ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ ภาพถ่ายจะถูกใช้ในการวิเคราะห์หาหลักฐานเพ่ือการเรียกร้องสิทธิใน
ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งในและนอกศาล ภาพของความเสียหายในหนังสือพิมพ์หรือการ
สื่อสารด้านอ่ืน ๆ ช่วยให้ประชาชนระมัดระวังปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร 

ตัวอย่างการถ่ายภาพ 

1. ภาพถ่ายที่ดีจากระยะที่มองเห็นสามารถมองวัตถุเป้าหมายได้ชัดเจน แสดงให้เห็น
ความละเอียด ความกว้างของถนน มุมของการชน ส่วนภาพถ่ายที่ไม่ดี ไม่ควรใกล้เคียงในที่จะแสดงให้
เห็นหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ของอุบัติเหตุ จะเห็นเพียงแต่เกิดอะไรข้ึน แต่ไม่สามารถมองได้ว่าทําไมถึงเกิดขึ้น
และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
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2. ภาพถ่ายที่ดี ควรถ่ายทั้ง 4 ด้านของรถยนต์ที่เสียหาย 

3. ในกรณีเกิดรอยครูดบนพ้ืนถนน เราควรถ่ายภาพด้านล่างของรถ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ช้ินส่วนใต้ท้องรถถูกกระแทกกับพ้ืนถนน 

4. ภาพถ่ายที่ดีที่แสดงการเสียหายหรือตําแหน่งสุดท้ายของรถยนต์ ควรบอกให้ผู้กีด
ขวางอยู่หลีกไปก่อนที่จะถ่ายภาพ 

หลักนิติวิทยาศาสตร ์

ในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันผู้เช่ียวชาญจะนํา เอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมยานยนต์มาใช้ประกอบในการค้นหาและอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น นํากล่อง
ควบคุมความเร็วต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเร็วของของรถยนต์ในขณะที่เกิดเหตุ ซึ่งกล่องควบคุม
ความเร็วน้ีสามารถอ่านแปลความเร็วก่อนเกิดเหตุ 5 วินาที ทําให้สามารถวิเคราะห์ความเร็วก่อนชนได้ 
นอกจากน้ีประเทศสหรัฐอเมริกายังนําระบบดาวเทียมมาติดต้ังรถยนต์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเร็วของ
เส้นทางเดินทางของรถยนต์ได้  นอกจากน้ี ยังมี เทคโนโลยีการใช้กล้องถ่ายรูปประกอบกับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถ่ายภาพความเสียหายของรถประเภทน้ัน ๆ พร้อมถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนใน
บริเวณจุดเกิดเหตุ แล้วนําข้อมูลน้ันให้ระบบโปรแกรมประมวลผลสามารถสร้างภาพถ่ายของการเกิดเหตุ
ได้ เช่น  

ความรู้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ จะบอกถึงข้อมูลจําเพาะของรถยนต์แต่ละประเภทต่าง 
ๆ กัน 

1. ขนาดและสัดส่วนตัวถัง จะบอกถึงความกว้าง ยาว สูง ระยะทางของล้อหน้าถึงล้อหลัง 
และน้ําหนักของรถยนต์แต่ละชนิด สามารถนํามาคํานวณความเร็วของรถยนต์และระยะเบรกของ
รถยนต์แต่ละชนิดได้ 

2. ระบบเกียร์ และตําแหน่งของเกียร์และอัตราทดรอบของเกียร์ หากสามารถทราบว่า
ภายหลังเกิดเหตุผู้ขับขี่ใช้เกียร์ใดอยู่ ก็จะทราบถึงความเร็วของรถยนต์คันน้ัน เช่น รถยนต์อีซูซุ รุ่น 
ขนาด แรงม้า มีรอบเคร่ืองยนต์สูงสุด ใช้เกียร์กระปุก 

หากขณะเกิดเหตุรถบรรทุกอยู่ในระหว่างเกียร์ที่ 4 โดยมีอัตราความเร็วสูงสุดบนทางราบ 
112 กิโลเมตร/ ช่ัวโมง สามารถนําไปประยุกต์ในการพิจารณาว่าผู้ขับขี่ในขณะนั้นใช้ความเร็วเกินกว่า
กฎหมายกําหนดหรือไม่ 

3. อุปกรณ์บันทึกความเร็วระยะทางและเวลาการใช้รถในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาพบปัจจุบัน
รถบรรทุกสินค้าอันตรายรถโดยสารปรับอากาศ รถบรรทุกสินค้าที่มีมูลค่าสูงจะติดต้ังเคร่ืองเทคโตรกราฟ
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ไว้ที่บริเวณกลางหน้าปัดวัดอัตราความเร็วโดยมีการติดต้ังด้านหลังหน้าปัดวัดความเร็วโดยใช้
แผ่นกระดาษเทคโตรกราฟใช้ร่วมกับนาฬิกา เครื่องจะทํางานด้วยแรงเหว่ียงจากการหมุนของสายมาตร
วัดความเร็วทําให้อุปกรณ์โลหะปลายแหลมแกว่งขึ้นลงตามอัตราความเร็วของรถขีดเส้นกราฟแผ่นเท
คโตรกราฟที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาตามเวลาภายใน 24 ช่ัวโมงของการใช้รถ 

แผ่นแทคโตรกราฟในรถยนต์ ทําด้วยกระดาษสําหรับขัดด้วยอุปกรณ์แหลมเป็นแผ่นกลมมี
รูตรงกลาง แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่วงกลมตรงกลางมีช่องสําหรับกรอกข้อความ ดังน้ี รายงาน 
(ผู้ควบคุมรถ) (ต้นทาง) (ปลายทาง) รถ (หมายเลขทะเบียน) (ช่ือคนขับ นามสกุล) วันใช้รถ (วันเดือนปี) 
นํ้ามันเช้ือเพลิงที่มี (จํานวนลิตร) เลข กม.ต้นทาง (เลข กม.ปลายทาง ระยะทาง (กม) และพ้ืนที่กราฟ
แบ่งพ้ืนที่วงแหวนเป็น 24 ช่อง ๆ ละ 1 ซม.จากเวลา 00.00 น. 24.00 น. ภายในช่องช่ัวโมงแบ่ง
ออกเป็นช่อง 10 นาทีและ 3 นาทีสําหรับอ่านเวลาตามนาฬิกา 

1. วงแหวนรอบนอกสําหรับกราฟอัตราความเร็วที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 
90, 100, 110, 120 กิโลเมตรต่อเซ็นติเมตร 

2. วงแหวนช้ันกลางสําหรับกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วในช่องแคบ ๆ 
อ่านเวลารถหยุดเดินและเดิน 

3. วงแหวนช้ันใน สําหรับกราฟความเร็วเฉล่ีย เช่น ไม่มีความเร็ว เพ่ิมความเร็วรักษา
ระดับความเร็ว ลดอัตราความเร็ว 

จึงสามารถนํามาใช้ในการพิสูจน์เวลาออกเดินทาง เวลาหยุด อัตราความเร็วของรถที่เวลา
ต่าง ๆ กัน และความเร็วสุดท้ายของรถยนต์ก่อนชนและเวลาชน 

นอกจากอุปกรณ์ Macrograph แล้วปัจจุบันได้นําอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของรถยนต์ซึ่ง
ได้ประยุกต์มาจากกล่องดําของเคร่ืองบิน (Black Box) มาใช้กับรถยนต์ โดยการพัฒนามาจากอุปกรณ์
กล่องดําของระบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์การบินของเครื่องบินพาณิชย์เป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่มีคน
จํานวนน้อยมากที่จะทราบว่าเทคโนโลยีแบบเดียวกันน้ี ถูกใช้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ต่าง ๆ มาต้ังแต่ 
ค.ศ.1974  

ลักษณะของ Black Box จะเป็นกล่องข้อมูลขนาดกว้าง 5 น้ิว ยาว 6 น้ิว สูงประมาณ 1 
น้ิว ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะติดอยู่บริเวณใต้ลิ้นชักด้านซ้ายของรถยนต์ โดยกล่องดังกล่าวจะมีถ่าน
ไฟประจุอยู่ในตัวเคร่ือง เพ่ือให้เครื่องทํางานอยู่ตลอดเวลา และหากรถยนต์คันที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าว 
สตาร์ทเคร่ืองไฟฟ้าจากระบบกุญแจจะกระตุ้นให้เครื่องเร่ิมทํางานและบันทึกข้อมูลของรถยนต์คัน
ดังกล่าวว่า ออกเดินทางเวลาเท่าใด จากความเร็ว 0 กิโลเมตร / ชม. จนถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาเท่าใด 
และความเร็วเท่าใด ขณะเกิดเหตุเปิดสัญญาณแตรหรือไม่ เปิดไฟสูงตํ่าหรือไม่ เบรกหรือไม่ เปิด
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สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาหรือไม่ และเครื่องยนต์ทํางานหรือไม่ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บอยู่ในกล่อง
ความจําของ Black Box และสามารถดูดข้อมูลออกจากกล่องดําออกมาแสดงเป็นกราฟได้ ซึ่งจากข้อมูล
ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่า ขณะเกิดเหตุพฤติกรรมของผู้ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ย่อม
ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เป็นพยานวัตถุที่สําคัญอันเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี ซึ่งย่อมจะ
ดีกว่าพยานบุคคลซึ่งจะให้การขัดต่อความเป็นจริงและหรือเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้กระทําผิด ซึ่งข้อมูล
เหล่าน้ีพนักงานสอบสวนจะต้องเร่งศึกษาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  

ดังน้ันลักษณะเฉพาะตัวของพนักงานสอบสวนคดีจราจรต้องมีความรู้ข้างต้นอย่างเพียงพอ 
จําเป็นต้องมีการศึกษาและอบรมเพ่ือมีการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสอบสวน(เช่ียวชาญด้าน
คดีจราจร)อีกช้ันหน่ึง จึงจะสามารถออกมาทํางานด้านคดีจราจรโดยเฉพาะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้
ประชาชน รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคดีจราจรก็ต้องมีความรู้ข้างต้นด้วยเช่นกันเพ่ือเป็นการคาน
อํานาจของพนักงานสอบสวนในการกลั่นกรองพยานหลักฐานเข้าสู่สํานวนให้ตรงกันเพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อคู่กรณี 

ปัจจุบันไม่มีผู้เช่ียวชาญที่เป็นคนกลางร่วมวินิจฉัยคดีจราจร จึงเป็นปัญหาของพนักงาน
สอบสวนที่ถูกร้องเรียนเป็นจํานวนมาก หรือถูกฟ้องร้องว่าวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่
คู่กรณี ทําให้พนักงานสอบสวนต้องถูกดําเนินการทางวินัยจากหน่วยงาน กล่าวคือ ในการดําเนินการทาง
วินัยแก่ข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรของกองบัญชาการตํารวจนครบาลในเรื่องต่าง ๆ ปีละประมาณ 
300 เรื่อง ซึ่งในจํานวนน้ันมีการดําเนินการทางวินัยเก่ียวกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจร ประมาณ
ร้อยละ 30 หรือประมาณ 90 เรื่องต่อปี (กองบัญชาการตํารวจนครบาล, 2543: 20) 

ดังน้ันควรที่จะต้องมีผู้เช่ียวชาญดังกล่าวเพ่ือคานอํานาจของพนักงานสอบสวนหากวินิจฉัย
คดีตรงกันแล้ว จะทําให้ความเป็นธรรม ความเห็นทางคดีมีความถูกต้องมากข้ึน 

ปัญหาของการไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งคดีจราจร 

คดีจราจรเป็นคดีที่เก่ียวกับคดีแพ่ง เรียกคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา เพราะมีความ
เสียหายตามมาตรา 40 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“การฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาล
ที่มีอํานาจชําระคดีแพ่งก็ได้ การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง” และตามมาตรา 44/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
เพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายช่ือเสียง 
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หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลยผู้เสียหายจะย่ืนคํา
ร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้” 

ดังน้ันผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้จากคู่กรณีได้ ซึ่งในส่วนน้ีไม่มีกฎหมาย
กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ส่วนนี้ ถ้าได้กําหนดในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
จะทําให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ได้รับค่าเสียหายตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงประชาชน
ไม่ทราบถึงค่าเสียหายที่ตนจะได้รับมีอะไรบ้าง จึงเป็นฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ําต่อคู่กรณีหรือผู้แทนประกันภัยที่
ต้องการจ่ายให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยเอง โดยค่าชดใช้สินไหมทดแทนมีใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคล
อ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างใดอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้น้ันทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

มาตรา 443 “ในกรณีทําให้เขาถึงตายน้ัน ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมท้ังค่าใช่
จ่ายอันจําเป็นอย่างอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาด
ประโยชน์ทํามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานน้ันด้วย 

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลคนหน่ึงคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ 
ท่านว่าบุคคลคนน้ันชอบที่จะใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

ดังน้ันถ้าระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้ผู้ไกล่เกลี่ยประเมิน
ค่าเสียหายทางแพ่งน้ีมีอํานาจหน้าที่ในการคํานวณค่าเสียหายให้ผู้เสียหายตามความเป็นจริงแล้ว จะทํา
ให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายทางแพ่งที่เกิดจากอุบัติคดีจราจรได้เกิดความเป็นธรรมไม่เพลี่ยงพล้ํา
แก่ฝ่ายตรงข้ามที่มีความรู้กฎหมาย 

ปัญหาพนักงานสอบสวนใช้ดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับไม่เท่าเทียมกัน 

มาตรา 145 แห่ง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้อํานาจเปรียบเทียบคดีการ
กระทําผิดต่อ พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก่พนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจทําการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมท้ังให้มีอํานาจในการว่ากล่าวตักเตือนก็ได้จึงวางระเบียบ
การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกดังต่อไปน้ี 

(1) การกระทําความผิดต่อ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 นอกจากความผิดที่
กําหนดไว้ในมาตรา 161(2) ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามีอํานาจเปรียบเทียบ หรือว่ากล่าวตักเตือนได้ 
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(2) วิธีการเปรียบเทียบตลอดจนการกําหนดค่าเปรียบเทียบแก่ผู้กระทําผิด การส่งสํานวน
การเปรียบเทียบให้พนักงานอัยการ การรับเงินค่าปรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ซึ่งผู้กระทําผิด
เงินค่าปรับอย่างสูงสําหรับความผิดน้ันมาชําระ เพ่ือขอให้เลิกคดีให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับการเปรียบเทียบ
คดีอาญาอ่ืน ๆ ดังที่กําหนดไว้ ลักษณะที่ 9 บทที่ 1 โดยอนุโลม 

(3) ให้พนักงานสอบสวนผู้ทําการเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหารับไปโดย
ให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ ในขั้นต้นใบเสร็จรับเงินน้ันด้วย เงินรายได้น้ีให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่ว่าด้วยการน้ีโดยเฉพาะ 

(4) ให้บันทึกการเปรียบเทียบไว้ในสมุดบันทึกประจําวันให้ชัดเจน 

ข้อ 312 การว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทําผิด ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก ให้พนักงาน
สอบสวนพิจารณาถึงความหนักเบา ตลอดจนพฤติการณ์ แห่งความผิดเป็นหลัก หากปรากฏว่ามิได้เป็น
การกระทําโดยจงใจฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยปราศจากความระมัดระวังตามควรแก่สภาพและ
เหตุการณ์แล้ว จะใช้ดุลยพินิจในการว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาได้วางระเบียบในการน้ี
เพ่ือความเหมาะสมประการใด ก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบน้ัน 

จากการที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งใช้มาเป็นเวลานานและในปัจจุบันมี
ผู้กระทําความผิดในคดีจราจรจํานวนมาก ซึ่งในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ัน เป็นอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนน้ัน อาจจะทําให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเปรียบเทียบปรับของ
พนักงานสอบสวน เน่ืองจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่มีการระบุไว้ในเรื่องของค่าปรับ 
ให้เป็นอํานาจของพนักงานสอบสวน ซึ่งจากกรณีดังกล่าวผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า การให้เป็นอํานาจ
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนน้ัน อาจทําให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจเกิดปัญหา
พนักงานสอบสวนเรียกค่าปรับเกินความเป็นจริงผู้ศึกษาจึงมีความคิดเห็นว่าพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ.2522 ควรจะมีการระบุในเรื่องของค่าปรับให้มีความชัดเจนและแน่นอน ให้เป็นดุลยพินิจของ
พนักงานสอบสวน 

ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) และทฤษฎีอํานาจ
เหนือซึ่งพนักงานสอบสวนต้องใช้ทฤษฎีเหล่าน้ีในการใช้ดุลพินิจในการกําหนดค่าเปรียบเทียบปรับให้เท่า
เทียมกัน แม้พนักงานสอบสวนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอํานาจเหนือผู้ใต้ปกครองในการบังคับใช้
กฎหมาย แต่ต้องยึดหลักกระบวนการนิติธรรมตามหลักประชาธิปไตยให้ทุกส่วนไปด้วยกันได้ด้วยดี ไม่
เกิดความลําเอียงในแต่ละจุดของหน้าที่ดังกล่าว ดังน้ันแนวความคิดของทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมจึง
ไม่เห็นด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม การใช้
อํานาจของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้องได้รับการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานมิให้ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลและต้องการให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาอย่างเป็น
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ทางการและเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรมทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและกฎหมายต่อหน้าองค์คณะของผู้
พิพากษาที่เป็นกลางไม่ลําเอียงเข้ากับฝ่ายใดจากทฤษฎีดังกล่าวน้ันเมื่อประชาชนต่างต้องการและได้รับ
ความยุติธรรมในการดํารงชีวิต ผู้กระทําความผิดย่อมได้รับโทษ ดังน้ันการเปรียบเทียบจึงสมควรที่มีการ
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก เพ่ือไม่ให้เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นหลักการ
ใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วนของหลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานสอบสวนที่อาจจะก่อให้เกิดความลําเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทําให้ประชาชน ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมได้ซึ่งพนักงานสอบสวนมีอํานาจหน้าที่ 2 หน้าที่ในขณะเดียวกันและบุคคลเดียวกัน น่ันก็คือ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นผู้พิพากษาในขณะเดียวกัน เน่ืองจากมีอํานาจในการเปรียบเทียบบุคคลได้
ดังน้ันทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 

5. แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรเป็นองค์ประกอบอันสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ประเภทใดและระดับใดก็ดีจะขาดหลักสูตรเสียมิได้ เพราะหลักสูตรเป็นโครงร่างกําหนดไว้ว่าจะให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม หลักสูตรเป็นแนวทางที่จะสร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน นอกจากน้ีหลักสูตรยังเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นโฉมหน้าของสังคมในอนาคตว่า
จะเป็นอย่างไรอีกด้วย (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553: 12) การพัฒนาหลักสูตรจึงถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ต้ังไว้ โดยบุญเลี้ยง ทุมทอง (2553: 180) ได้กล่าวถึง รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ว่าเป็น
สิ่งสําคัญและจําเป็น เน่ืองจากรูปแบบหลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (Blue Print) ที่ใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร ทั้งน้ี มีนักวิชาการได้ให้รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร ดังน้ี 

 

1. รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) 
    ไทเลอร์ได้นําเสนอแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งก็คือหลักการและ
เหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรว่าในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ต้องตอบคําถามพ้ืนฐานที่สําคัญ 4 
ประการ คือ (Tyler, 1949: 3, อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2535: 180) 
 1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 2. ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนต้องจัดให้ เพ่ือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
 3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
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 4. จะประเมินประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนอย่างไร จึงจะทราบได้ว่าผู้เรียน
ได้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 
ภาพแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร ์

ที่มา: ดัดแปลงจากวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 11, อ้างถึงในบุญเลี้ยง ทมุทอง, 2535: 185) 
 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของทาบา (Taba) 
      แนวคิดของทาบาในการพัฒนาหลักสูตร ใช้วิธีแบบรากหญ้า (Grass-roots approach) มีความเช่ือ
ว่าหลักสูตรควรได้รับการออกแบบโดยครูผู้สอนมากกว่าพัฒนาจากองค์กรที่อยู่ในระดับสูงขึ้น 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี (Taba 1962: 456-459, อ้างถึงในบุญเลี้ยง ทุมทอง, 2535: 184)  
 1. วิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of needs) ใช้วิธีสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ความจําเป็นของผู้เรียนและของสังคม 
 2.  กําหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objectives) ด้วยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความ
ต้องการ 
 3.  คัดเลือกเน้ือหาสาระ (Selection of content) เมื่อกําหนดจุดมุ่งหมายแล้ว ก็ต้องเลือกเน้ือหา
สาระ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และต้องคํานึงถึงการพัฒนาการของผู้เรียนด้วย 
 4.  จัดรวบรวมเน้ือหาสาระ (Organization of content) เน้ือหาสาระที่รวบรวมต้องคํานึงถึงความ
ยากง่ายและความต่อเน่ือง รวมทั้งจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของผู้เรียน 
 5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of learning experiences) ให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชา 
 6. จัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of learning experiences) ควรคํานึงถึง
ความต่อเน่ืองของเน้ือหาสาระ 
 7.  กําหนดวิธีวัดและประเมินผล (Determination of evaluate and of the ways and means 
of doing it) มีการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าประสบการณ์การเรียนที่จัดให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้
หรือไม่ และกําหนดวิธีการประเมิน รวมทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินด้วย 
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ภาพแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 

ที่มา: Taba 1962: 456-459 (อ้างถึงในบุญเลี้ยง ทมุทอง, 2535: 185) 
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิส  (J. Galan Saylor, William 
M. Alexander, and Arthur J. Lewis) 

แนวคิดของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ (Saylor, and Alexander, 1974: 265; and Arthur J. Lewis 1981: 24, อ้าง
ถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2535: 188-189)  

1. เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความครอบคลุม หลักสูตรต้องประกอบด้วยเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และในแต่ละเป้าหมายควรบ่งบอกถึงความครอบคลุมของหลักสูตร วัตถุประสงค์ 
พัฒนาการส่วนบุคคล มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง และความชํานาญเฉพาะด้าน ซึ่ง
กําหนดจากความเป็นโลกาภิวัตน์ ความต้องการของสังคมท่ีอยู่อาศัย กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 

2. การออกแบบหลักสูตร คือ การวางแผนเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกและจัดเน้ือหาสาระ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยคํานึงถึงปรัชญา ความ
ต้องการของสังคมและผู้เรียนมาพิจารณาด้วย 

3. การนําหลักสูตรไปใช้ ครูต้องเป็นผู้วางแผนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งจัดทําสื่อการเรียนการสอน เช่น ตํารา แบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนในสิ่งที่ครูต้ังเป้าหมายไว้ 

4. การประเมินหลักสูตร ครูและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องรวมกันตัดสินใจเพ่ือเลือกวิธีการประเมินผล
ที่สามารถประเมินได้ว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได้ผลตามความมุ่งหมายการประเมินหลักสูตรจะเป็นข้อมูล
สําคัญที่บอกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้ว่าควรจะปรับปรุงหลักสูตรในจุดใด เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนการใช้หลักสูตรในอนาคต 
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ภาพแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 

ที่มา: Saylor, and Alexander, 1974: 275; and Arthur J. Lewis 1981: 181 
(อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2535: 189) 

นอกจากน้ีแล้ว วิชัย ดิสสระ (2535: 37-38) ได้ให้ข้อคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังน้ี  

1. ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน 
1.2 ความต้องการของสังคม ในแง่ฝ่ายผู้ใช้ผลผลิต 
1.3 ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
1.4 ความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.5 ความสอดคล้องของเน้ือหาสาระและสิ่งแวดล้อม 
1.6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

2. การดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรต้องกระทําให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน 
2.1 การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.2 การเลือกและการจัดเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ 
2.3 การนําหลักสูตรไปใช้ 
2.4 การประเมินผลหลักสูตร 
2.5 การปรับปรุงหลักสูตร 
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3. หลักสูตรที่ดีต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
3.1 การบริหารหลักสูตร 
3.2 การจัดแผนการเรียนการสอน 
3.3 วิธีการสอน และคณุสมบัติผู้สอน 
3.4 สถานที่ สือ่การเรียนการสอน 
3.5 หนังสือ หรือตําราเรียน  

  การวิจัยครั้งน้ี คณะทํางานต่างเห็นพ้องต้องกันว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการทํางานของผู้ทําหน้าที่สอบสวนคดีจราจรในคร้ังน้ี ได้แก่ รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรของทาบา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เริ่มต้ังแต่ การวิเคราะห์ความต้องการ การ
กําหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือกเนื้อหาสาระ การจัดรวบรวมเน้ือหาสาระ การคัดเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ การจัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ และการกําหนดวิธีวัดและประเมินผล โดย
คณะทํางานได้ดําเนินกระบวนการทํางานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆ ของทาบาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดมา 
 เน่ืองด้วยการพัฒนาหลักสูตรการสอบสวนคดีจราจร ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้ใหญ่เน่ืองจากได้
ปฏิบัติหน้าที่มาระยะหน่ึงแล้ว จึงจะขอกล่าวถึงเร่ืองการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนอย่างแท้จริงต่อไป อันมีรายละเอียดดังน้ี 

 

6. แนวคดิเก่ียวกับการเรยีนรู้ของผู้ใหญ ่

วิจิตร อาวะกุล (2540, 201-207)  ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ไว้ดังน้ี 

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่หรือผู้ทํางานแล้ว ย่อมแตกต่างกับการเรียนของนักเรียนทั่วไป การ
สอนการอบรมผู้ใหญ่จึงมีข้อพิจารณาดังน้ี 

1. ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดี เมื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียน 
2. ผู้ใหญ่จะเรียนเมื่อเผชิญปัญหาที่ตนแก้ไม่ได้ สิ่งที่เรียนเป็นประโยชน์ มีสาระนําไปใช้ปฏิบัติ

ในชีวิตจริงได้ผล 
3. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ต้องการเรียนที่มีลักษณะให้ลงมือปฏิบัติ จะดีกว่าน่ังฟังบรรยายนานๆ 

หรือท่องจํา 
4. ผู้ใหญ่จะเรียนได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม ชอบการสอนช้าๆ ไม่เร็ว ไม่

ชอบการจํา การสอบ สิ่งใดที่สนใจจะจด จะจํา  
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5. ประสบการณ์พ้ืนฐาน สติปัญญา ปัญหาด้านสุขภาพ อุปนิสัย มีผลต่อการเรียนรู้ช้าหรือเร็ว
ของผู้ใหญ่ 

6. บรรยากาศของการเรียนการอบรมต้องมีลักษณะเป็นกันเอง อย่าให้เป็นทางการ หรือมี
ลักษณะบังคับข่มขู่มาก ระเบียบเกินความจําเป็น ผู้ใหญ่จะไม่ชอบ การอบรมจะไม่ได้ผล 

7. การสอนผู้ใหญ่ ควรใช้วิธีการหลายๆ วิธี และใช้วิธีการท่ีเขาชอบเพียงสองสามวิธีก็พอ การ
ใช้วิธีการมากเกินไป หรือวิธีที่ไม่ชอบ ไม่เหมาะสม อาจไม่ได้ผล 

8. ผู้ใหญ่ต้องการเรียนโดยการแนะนํา แนะแนว จูงใจ ชมเชยให้กําลังใจ ไม่ชอบระเบียบ ไม่
ชอบการสอบ เพราะกลัวเสียหน้า การประเมินผลควรทําอย่างลับ  

9. การสอนผู้ใหญ่ต้องอดทน ใจเย็น เพราะผู้ใหญ่ไม่ชอบให้ใครไม่เคารพนับถือ ไม่ชอบให้ใคร
ดูถูกเหยียดหยาม ก้าวร้าว 

10. พยายามกระตุ้น ให้กําลังใจ โดยการให้คําชมเชย อย่าตําหนิ จะได้ผลและเป็นกําลังใจแก่
ผู้ใหญ่ 

ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่

1. สิ่งที่แสดงหรือสอนต้องชัดเจน อย่าให้เคลือบแฝง ผู้สอนต้องมีประสบการณ์สูง 
2. การสอนต้องทบทวน สรุปบ่อยๆ 
3. ทัศนคติและจิตใจของผู้เข้าอบรม ต้องพร้อมที่จะเรียน 
4. การจัดการอบรมท่ีทําให้ผู้เข้ารับการอบรมพอใจ มีอุปกรณ์ดี บรรยากาศเต็มไปด้วยการ

เกียรติเคารพนับถือ เห็นอกเห็นใจ ให้อภัย เป็นกันเอง ฯลฯ 
ขั้นตอนในการสอนผู้ใหญ ่

1. เรียกร้องความสนใจ ช้ีให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือแก้ปัญหาชีวิต หรือการทํางาน 
2. กระตุ้น จูงใจให้เกิดความกระตือรือล้น 
3. กระตุ้นเตือน ให้กําลังใจ ซ้ําอีก เตือนอีก 
4. หลีกเลี่ยงการกระทําให้เกิดเสียความรู้สึก 
5. ประเมินผลด้วยการสังเกตลับๆ อย่าเปิดเผยหรือวิจารณ์ในทางเชิงลบ แต่ในทางบวกทําได้ 

 ผู้ที่จบจากการเล่าเรียน มาทํางานประกอบสัมมาอาชีพแล้ว และเมื่อเขากลับมาเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เรียนรู้ วิชาความรู้ไปประกอบอาชีพการงานอีกคร้ัง วิธีการสอนการอบรมแก่คนเหล่าน้ีแตกต่างกับ
การสอนการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป เพราะผู้ใหญ่เหล่าน้ีผ่านการทํางานประกอบ
อาชีพ มีประสบการณ์การทํางาน สิ่งใดที่สอนถ้าเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเขา เขาจะ
สนใจและตั้งใจเรียน แต่ถ้าสิ่งใดที่เขาไม่สามารถนําไปประยุกต์กับงานอาชีพของเขาแล้ว เขาจะไม่
ค่อยสนใจ หากประสบการณ์ ความคิด ทศันคติที่แตกต่างไปจากการสอนในโรงเรียนทั่วไป จึงควร
ทราบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้ จะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 

ปัจจัยที่จะทาํให้ผู้ใหญ่เรยีนรูไ้ด้ดี 

1) เมื่อเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียน ผู้ใหญ่ที่มาสมัครเข้ารับการอบรม เพ่ือ
เพ่ิมความรู้ความชํานาญในการทํางาน ต้องการคําแนะนํา ข่าวสาร เอกสาร แสดงว่าเขามีความ
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ปรารถนา ความต้ังใจและพยายามที่จะทุ่มเทกําลังกายใจในการศึกษาเล่าเรียน ผู้ใหญ่ประเภทน้ีจะสอน
ได้ง่ายกว่าประเภทที่ยังความคิดความต้ังใจที่สับสน ประเภทลังเล ไม่แน่นอน จะต้องใช้วิธีเกลี้ยกล่อม
กระตุ้น ซึ่งยากในการสอนและการอบรมมากกว่า   

2) ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี เขาต้องมี
วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายที่ชัดเจน เขาเรียนเพื่ออะไร เรียนแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ในการ
ประกอบอาชีพของเขา เขาจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการของเขา
เองอย่างเด่นชัด เขาจึงจะเรียน เมื่อน้ันเขาจึงจะทุ่มเทและเกิดการกระทําที่จริงจังในการเรียนน้ัน ผู้สอน
จึงต้องช้ีจุดหมายให้เขาเห็นอย่างชัดเจน  

3) ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเมื่อเขาต้ังใจจะเรียนและเรียนอย่างทุ่มเท  ในการเรียนน้ันต้องมีการ
ทุ่มเท ความพยายาม กําลังกายและกําลังใจในการเรียนนับว่าเป็นสิ่งสําคัญ เพราะไม่มีใครเรียนแทนกัน
ได้ ผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงแก่ตนเอง ในด้านความคิด 
ความสามารถ นิสัย และทักษะ โดยการฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติไปทีละขั้นทีละตอน การทําและการฝึก
ปฏิบัติเท่าน้ัน จึงจะเป็นการเรียนรู้ การปฏิบัติติดต่อกันเป็นประจํา เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนานิสัย 
ความจํา รวมทั้งการผนึกแน่นจนไม่ลืม ในการสอนผู้ใหญ่ไม่ควรเคร่งครัดในการปฏิบัติจนเกินไป เพราะ
จะเกิดการกดดัน อึดอัด กังวล เบ่ือหน่าย ท้อถอย แต่เขาจะเกิดทักษะเอง เมื่อไปปฏิบัติงานในชีวิตจริง
ของเขา 

4) ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเมื่อได้รับความพอใจจากการเรียน   
4.1 ผู้ใหญ่จะเรียนดีเมื่อได้รับผลการเรียนเป็นที่พอใจ ฉะน้ัน ควรให้คําชมเชย ให้กําลังใจ 

อย่าตําหนิติเตือน หรือวางเฉย เมื่อผู้ใหญ่ได้แสดงความสามารถ หรืออย่าทําให้ผู้ใหญ่เสียใจ กลุ้มใจ 
กังวลใจ น้อยใจ   

4.2 การต้อนรับ การพูดจา การปฏิบัติ การเอาใจใส่ การให้เกียรติ ได้รับประโยชน์ 
เกียรติยศ ความเคารพนับถือจากการเรียน ผู้สอน วิทยากร 

4.3 ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีถ้าได้รับรางวัล รางวัลอาจจะเป็นประกาศนียบัตร คําชมเชย ใน
ผลงานที่ทํา ฯลฯ 

4.4 ความพอใจ พอใจในวิทยากร เน้ือหาวิชา เพ่ือนร่วมการอบรม พอใจในผลงานหรือ
ความสําเร็จ ผลผลิตที่ปรากฏออกมา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน ได้ปรับปรุงกิจการงานที่ตนเอง
ทําอยู่ 

ข้อจํากัดของผู้ใหญใ่นการศึกษาคน้คว้า  

ผู้ใหญ่ไม่ชอบการเรียนแบบนักเรียนที่ต้องท่องและจดจําสิ่งที่ยุ่งยากมากเกินไป แต่ชอบ
การเรียนการศึกษาแบบธรรมชาติ ค่อยๆ เรยีน ค่อยรู้ ไม่รบีเร่ง และต้องการวิธีการเรียนรู้ที่เป็น
พิเศษที่มีภาคปฏิบัติจริง ค่อยเป็นค่อยไป ต้องการให้กําลังใจ การเอาใจใส่ในการฝึกปฏิบัติที่ได้ผล แม้
บางครั้งจะต้องให้ทําซ้ําแล้วซ้ําอีก สอนแลว้สอนอีก การให้ศึกษาโดยการอ่าน ค้นคว้าจากหนังสือ
มากๆ มักไม่ได้ผล แต่การอธิบาย และมีเอกสารประกอบง่ายและสั้นๆ จะได้ผล วิทยากรจึงต้อง
ตระหนักและให้ความสนใจขอ้จํากัดของผู้ใหญ่ในการศึกษาและค้นคว้า 
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 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการเรีนนรู้ของผู้ใหญ่มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กใน
หลายๆ ส่วน ซึ่งคณะทํางานจะได้นําข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เสริมด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้

หลักสูตรการอบรมท่ีครอบคลุมทุกหัวข้อที่พนักงานสอบสวนควรรู้ และนําไปใช้ได้จริงในการทํางาน โดย
มีขั้นตอนการดําเนินการตามแผนภาพ ดังน้ี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนภาพขั้นตอนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรข้างต้น อธิบายรายละเอียดได้ ดังน้ี 

1. ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน การดําเนินการสอบสวนคดีจราจรเพ่ือหาสาเหตุของอุบัติเหตุ หลักสูตรการสอบสวนคดีจราจร
ในสถาบันการศึกษาต่างๆของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

2. สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม และใช้เป็นข้อมูลนําทางในการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

3. สร้างเคร่ืองมือการวิจัย 3 แบบ ได้แก่ แบบคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) แบบคําถามในการการประชุมกลุ่ม (Focus Group) และแบบสํารวจความคิดเห็นของ
พนักงานสอบสวน (Survey) ข้อมูลที่ได้รับจากเคร่ืองมือทั้งสามแบบข้างต้น ได้แก่ ประสบการณ์ 
ความเห็น กรณีตัวอย่างในการสอบสวนคดีจราจร (Case Study) ปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะช่องว่าง 
(Gap) ในการสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวน 

1.ทบทวนวรรณกรรม

ที่เก่ียวของ 

2. สังเคราะหกรอบ

แนวคิดในการศึกษา 

3. สรางแบบสัมภาษณ แบบ

ประชุมกลุม  และแบบสํารวจ 

4. เก็บรวบรวมขอมูล 

5. แปรผล วิเคราะห 

และ สังเคราะหขอมูล 

6. สรางรางหลักสูตร

การสอบสวนคดีจราจร 

7. วิพากษหลักสูตร 

โดยผูเช่ียวชาญ 

8. ทบทวนหลักสูตรตาม

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ

่ ่

9. นําหลักสูตรไป

ทดลองใช 

10. ประเมินผลการ

ทดลองหลักสูตร 

11. ทบทวนหลักสูตร

คร้ังสุดทาย 

12. สงมอบหลักสูตรแก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือทั้งสามแบบ โดยกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
พนักงานสอบสวนผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบสวนคดีจราจร ในสังกัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 1 และ ภาค 7 ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กอง
บังคับการตํารวจทางหลวง ซึ่งรับผิดชอบการสอบสวนในเขตทางหลวงแผ่นดิน รวมจํานวน 15 คน ใน
ส่วนการประชุมกลุ่ม จัดให้มีการดําเนินการ 2 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสอบสวน
ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการสอบสวนมาไม่ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 16 คน สําหรับการสํารวจ
ความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตรถึงรองผู้กํากับการ จํานวน 200 คน 

5. แปรผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากด้วยระเบียบวิธีทางการวิจัยเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ( Content Analysis) และ วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

6. ร่างหลักสูตรการสอบสวนคดีจราจรสําหรับพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นร่างแรกท่ีมาจากองค์
ความรู้ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และประสบการณ์ที่สั่งสมของพนักงานสอบสวน ที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือการวิจัยที่สร้างไว้ทั้งสามแบบ โดยหลักสูตรประกอบไปด้วย เน้ือหาสาระ 
แบบฝึกหัด เพาเวอร์พ้อย คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน และแบบทดสอบก่อนและ
หลังอบรม 

7. นําร่างหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
ทางถนน เพ่ือให้ทําการวิพากษ์ ให้คําแนะนํา เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับร่างหลักสูตร โดยวิธีการท่ี
วิพากษ์ เริ่มต้นจากการส่งร่างหลักสูตรให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 เดือน จากน้ัน 
เชิญผู้เช่ียวชาญดังกล่าว มาประชุมเพ่ือทําการวิพากษ์ ให้คําแนะนําต่อร่างหลักสูตร โดยผู้เช่ียวชาญ
ดังกล่าว จะเชิญจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเช่น ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมจราจร ผู้เช่ียวชาญด้านการ
สอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบาย สํานักงานนโยบายเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน และผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการวิจัย ศูนย์วิจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน รวม 7 ท่าน 

8. ทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตร ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ทั้งในมิติความครอบคลุมใน
เน้ือหาสาระ ระยะเวลาในการอบรม ตลอดจนลําดับขั้นตอนของการอบรมตามหลักสูตร 

9. ทดลองใช้หลักสูตร โดยนําไปทดลองอบรมในหลักสูตรวิชาการสอบสวน ของ โรงเรียนนาย
ร้อยตํารวจ และ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน โดยทําการอบรม 2 ครั้ง ครั้ง ละ 6 ช่ัวโมง จํานวน
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมประมาณ 200 คน  
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10. ประเมินผลการทดลองอบรม โดยใช้แบบสํารวจที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ตอบ ทั้งในแง่ของเน้ือหาสาระ วิธีการอบรม ประโยชน์ และความสามารถในการตอบสนองด้านการปิด
ช่องว่างในการทํางานที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องประสบในอนาคต 

11. นําผลการประเมินที่ได้รับ มาพิจารณาทําการปรับปรุงหลักสูตรในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งในมิติ
ของความครอบคลุมและลําดับขั้นของเน้ือหาสาระ และ ขั้นตอนการอบรม 

12. ส่งมอบหลักสูตรที่ทําการปรับปรุงแล้ว ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ แจกจ่ายให้กับสถาบันการอบรมเรื่องการสอบสวนคดีจราจร และกองบัญชาการที่
รับผิดชอบการสอบสวนคดีจราจร เช่น สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
กองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
เป็นต้น 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานข้างต้น ผู้วิจัยแน่ใจว่า ผลผลิตในข้ันตอนสุดท้าย จะได้หลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีจราจร ที่มาจากระเบียบวิธีที่น่าเช่ือถือ สามารถตอบโจทก์ความต้องการของ
พนักงานสอบสวน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 
 คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยขอแยกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มพนักงานสอบสวน 2) ผลการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวน 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสอบสวน  
 
  คณะผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบสวนคดีจราจร 
ทั้งสิ้น 15 คน และทําการประชุมกลุ่มพนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
ผู้เช่ียวชาญ อีก 2 ครั้ง ผลการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําโครงการ
ฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวน สรุปได้ ดังน้ี 

 
1. สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน สําหรับ

พนักงานสอบสวน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ  4 นาย 
 พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ 2 นาย 
 พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ  6 นาย 
 พนักงานสอบสวน   3 นาย 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับ “โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน”  ขอความกรุณาให้ท่านแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้ 

2.1 หน้าที่รับผิดชอบของท่าน 
 เป็นพนักงานสอบสวนทําหน้าที่สอบสวนคดีอาญา จราจร ในเขตอํานาจรับผิดชอบ  บางท่านยัง
มีหน้าที่เพ่ิมเติมเก่ียวกับการตรวจสํานวนการสอบสวน , เป็นเลขานุการศูนย์อํานวยความปลอดภัยทาง
ถนน  ทําหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและการบังคับใช้กฎหมายทางจราจร   

2.2 งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่านที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน และรับผิดชอบถนนท่ี
สําคัญใด 

 เป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญา จราจร  โดยเก่ียวกับคดีจราจรรับผิดชอบถนนหลักที่สําคัญ เช่น  
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  บางปะอิน-บางพลี , ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  มอเตอร์เวย์ , ถนนเพชร
เกษม , ถนนพหลโยธิน , ถนนมิตรภาพ , ถนนสายเอเชีย , ถนนพระราม 2 , ทางด่วนถนนบรมราชชนนี 
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(คู่ขนานลอยฟ้า) , ถนนแจ้งวัฒนะ , ถนนติวานนท์ , สะพานภูมิพล 1-2 เป็นต้น  รวมถึงถนนระหว่าง
จังหวัด  ถนนในและนอกเขตเทศบาล 

2.3 ประสบการณ์ในการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนหรืองานจราจรด้านอ่ืน 
 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนมากกว่า 20 ปี  สอบสวนคดีจราจรประมาณปีละ 200 
คดี 

2.4   อุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน  มีสถานที่ใดเป็นจุดเสี่ยง และประเภท
ของรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย   
 -  ถนนที่มีทางร่วมทางแยก  เน่ืองจากบางที่ไม่มีสัญญาณจราจร  รวมถึงเคร่ืองหมายต่างๆ ไม่
ชัดเจน  ผู้ขับขี่ยังไม่เข้าใจกฎจราจรเกี่ยวกับการถึงทางร่วมทางแยกให้หยุด  ทางร่วมทางแยกไม่มีความ
ชัดเจนในเร่ืองทางเอกทางโท  ทําให้ผู้ขับขี่สับสนจนเกิดเหตุ  รวมถึงทางร่วมทางแยกที่เกิดจากถนน
หลายสายมารวมกัน  ทําให้เกิด “คอขวด”  นอกจากจะทําให้การจราจรติดขัดแล้ว  ยังเป็นปัญหาของ
การเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนช่องทางเดินรถจากถนนที่มาบรรจบร่วมกัน  เข้ามาในช่องทาง
เดินรถของถนนสายหลัก      
 -  จุดกลับรถไม่มีสัญญาณจราจร  รวมถึงนิสัยของผู้ขับขี่ที่ไม่มีนํ้าใจต่อกัน  ต่างคนต่างต้องการ
ไปก่อน   
 -  มีปัญหาบางส่วนที่เกิดจากการจอดรถตามไหล่ทางจนเกิดเหตุถูกชนท้าย  ถนนลื่นจากฝนตก 
นํ้าเมือกปลาที่ตกจากรถบรรทุกปลา  ดินโคลนไหลจากภูเขา  รวมถึงต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างทางบดบังทัศน
วิสัยในการมองเห็น  หลุมบ่อในช่องทางเดินรถที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข       
 -  รถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุก  รถยนต์ และรถจักรยานยนต์    

2.5  ท่านคิดว่าสิ่งดังต่อไปนี้  มีผลต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรหรือไม่  อย่างไร 
 ตัวผู้ขับขี่   
 เกิดจากความพร้อมของผู้ตัวขับขี่เป็นสําคัญ  ผู้ขับขี่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรอย่างดี
พอ  พักผ่อนไม่เพียงพอจนเกิดอาการหลับใน  ใช้ความเร็วสูง  ส่วนปัญหาเสพสารเสพติดและเมาสุรามี
อัตราส่วนน้อย  รวมถึงมีอาการของโรคประจําตัวบ้างเช่น ความดันขึ้น  ช็อคเบาหวาน   
 ยานพาหนะ  
 ต้องมองทั้งรถเก่าและใหม่  กรณีรถใหม่แม้นจะมีอุปกรณ์ส่วนควบสมบูรณ์  แต่สมรรถนะของ
รถบางคร้ังไม่อํานวยเช่น รถขนาดเล็กแต่ใช้ความเร็วสูงย่อมอันตราย  ส่วนรถเก่ามีปัญหาเรื่องไม่
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรถทําให้เกิดอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะรถบรรทุกพืชผลทางเกษตรที่ต้องการ
บรรทุกให้มาก  มีการเสริมแหนบ เสริมเพลา  แต่ลืมดูประสิทธิภาพของยาง  ทําให้ยางแตก  รถบรรทุก
ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ล็อคตู้คอนเทนเนอร์  ทําให้ตู้ที่บรรทุกตกหล่นใส่รถผู้อ่ืน 
 สภาพแวดล้อมอ่ืน เช่น ถนน  แสงสว่าง สภาพอากาศ เป็นต้น  
 เหมือนข้อ 2.4  
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2.6 มีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ใด ที่ระบุให้ต้องทําการรวบรวมพยานหลักฐานเร่ือง คน รถ 
สภาพแวดล้อมในเร่ืองใดบ้าง  
 ใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก เป็นหลัก  รวมถึง พ.ร.บ.ทางหลวง ขนส่ง รถยนต์ ประมวลกฎหมาย
อาญา วิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบเก่ียวกับคดี  ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

2.7 ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานความผิดคดีจราจร  
ท่านได้รวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลตาม 2.5 และ 2.6  มาประกอบคดีหรือไม่  อย่างไร  

ตัวผู้ขับขี ่
 ใช้การสอบปากคําเป็นหลัก  เพ่ือให้ได้รายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมในการขับรถ  ว่าใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรหรือไม่  พยานหลักฐานที่ได้มา  สาเหตุการเฉี่ยวชน  ร่องรอยที่พบในที่เกิดเหตุ  
ทิศทางของรถ  จุดชน  ร่องรอยของรถ  มีความสมเหตุสมผลกลับคําให้การหรือไม่  รวมถึงใช้
วิจารณญาณทางกายภาพเป็นหลักในการตรวจหาสารเสพติด หรืออาการเมา 
 ยานพาหนะ 
 นํามาตรวจพิสูจน์หาพยานหลักฐาน   ร่องรอยการเฉี่ยวชน  ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ส่วนควบ  
เครื่องยนต์  โดยช่างผู้ชํานาญการ  หน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน  หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อยุติทางคดี  
และบันทึกการตรวจสภาพไว้   

สภาพแวดล้อมอ่ืน เช่น ถนน  แสงสว่าง สภาพอากาศ เป็นต้น  
 รีบออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเช่น  สภาพถนน  แสง
สว่าง  สภาพอากาศ  เครื่องหมายจราจร  ถ่ายภาพที่เหตุ   บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุไว้  หากเป็น
เวลากลางคืนและยังไม่มีความชัดเจนในการตรวจ  จะต้องไปตรวจซ้ําในช่วงเวลากลางวัน  รวมถึงหา
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิดเช่น พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ  กล้องวงจรปิด  เป็นต้น  

2.8 ปัญหา อุปสรรค  ในการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ 2.5-2.6  มีหรือไม่  อย่างไร  
 -  ผู้ขับขี่ไม่ย่อมรับความจริง  และให้การไม่ตรงความจริง  เน่ืองจากกลัวความผิด  หรือได้รับ
การแนะนําจากผู้มีส่วนได้เสียเช่น บริษัทประกันภัย 
 -  พนักงานสอบสวนทํางานคนเดียวไม่มีผู้ช่วย  ทําให้บางครั้งเกิดปัญหาเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน 
 -  การติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีระยะทางไกล  เกิดความล่าช้า  บุคลากรในการ
ทํางานน้อย 
 -  คู่กรณีเกิดความไม่เช่ือถือในตัวพนักงานสอบสวน  ทําให้เกิดปัญหาในการช้ีมูลความผิด  และ
การเจรจาตกลงค่าเสียหาย 
 -  พยานที่เก่ียวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการมาให้การ  ไม่อยากไปขึ้นศาล 
 -  ผู้บาดเจ็บไม่สามารถให้การได้  ทําให้เกิดความล่าช้าในการสอบสวน 
 -  ผู้บังคับบัญชา  หรือการเมืองท้องถิ่น  เข้ามาช้ีนําหรือบิดเบือนคดีเพ่ือให้ฝ่ายของตน
ได้เปรียบ 
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2.9 ท่านคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาม 2.8  อย่างไร  
 -  พนักงานสอบสวนต้องมีความพร้อม  มีความรัดกุมในการดําเนินคดีตามหลักกฎหมาย  
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม  รีบออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุหาพยานหลักฐานเพ่ือป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงคําให้การเช่น กล้อง cctv 
 -  มีหลักจิตวิทยา  ฝึกการเจรจาไกล่เกลี่ย  และมีความเข้าใจเรื่องทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิด    
 -  สร้างจิตสํานึก  ให้ผู้ขับขี่ที่ขับรถและใช้ทางพยายามรักษากฎจราจร  การอนุญาตใบขับขี่ต้อง 
“เข้ม”  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องพร้อมใจในการปฏิบัติตามกฎจราจร  และเห็นว่าการปฏิบัติตามกฎจราจร
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพ่ือนร่วมทาง   
 -  จัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม มโนสํานึกของผู้ขับขี่  ให้เกิดความรับผิดชอบ   
 -  เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอกับการทํางาน 
 -  แก้ไขกฎระเบียบตามอย่างเช่น บังคับให้มีการติดกล้องหน้ารถ  ให้มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
มาร่วมในการตรวจสถานที่เกิดเหตุในทันทีเมื่อร้องขอ  เพ่ือการันตีว่าพยานหลักฐานไม่ได้มาจาก
พนักงานสอบสวนฝ่ายเดียว  รวมถึงปรับอัตราโทษให้เหมาะสม 
 -  ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น “ไลน์”  ในการแจ้งเหตุหรือส่งภาพที่เก่ียวข้องกับการเกิดเหตุ  
เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินคดี 

2.10  ท่านคิดว่าทักษะ หรือ ความรู้ ด้านใดที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน ที่มีความ
จําเป็นต้องอบรมให้กับพนักงานสอบสวน  
 -  ต้องฝึกงานให้เห็นสภาพสถานการณ์จริง  โดยการฝึกงานที่มีปริมาณงานเยอะ  เพ่ิมเวลาการ
ฝึก  ให้เจอคดีเยอะๆ มีประสบการณ์ก่อนการทํางาน  โดยเฉพาะการดูที่เกิดเหตุมีความสําคัญมาก  การ
เรียนรู้แต่ในห้อง  สอนอธิบายอย่างไรก็นึกภาพไม่ออก  ต้องให้มาปฏิบัติจริง  การเกิดอุบัติเหตุรถชน
เหมือนกันแต่ตัดสินเหมือนกันไม่ได้ต้องดูพฤติการณ์ปัจจัยต่างๆเช่น คน รถ ถนน ประกอบ  
 -  หากไม่สามารถนํามาให้เห็นสถานการณ์จริงได้  ต้องจําลองเหตุการณ์ในแต่ละคดีนํามาเรียนรู้
ต้ังแต่ช้ันเรียน  กรณีอย่างน้ีต้องทําอย่างไร  ปฏิบัติอย่างไร  แก้ปัญหาอย่างไร  รวบรวมพยานหลักฐาน
อะไร  คดีไม่ชัดเจนทําอย่างไร  ทําต้ังแต่ต้นจนจบ  พร้อมแทรกตัวบทกฎหมายท่ีนํามาใช้ปฏิบัติ  
กฎหมายคือตัวปัญหาอย่างหน่ึง  อ่านแล้วไม่มีประสบการณ์ตีความไม่ถูก  บางทีบอกสั้นๆ  ไม่เคยเจอนึก
ภาพไม่ออก  ต้องเอาคดีตัวอย่างมาประกอบ  พร้อมบอกว่ามีระเบียบที่เก่ียวข้องอะไร  การปฏิบัติจริง
ทําอย่างไร  ต้องทําอะไรประกอบเป็นขั้นตอน 1-2-3-4 
   -  สอนการวินิจฉัยคดีเก่ียวกับสิทธิการใช้ทาง  หน้าที่ในการขับขี่  วิธีการวินิจฉัยว่าผิดถูก
อย่างไร  มีตัวอย่างเป็นภาพประกอบเหมือน “ยูทูป”  บ่งบอกถึงเส้นทาง  ความเคลื่อนไหว  รถมาจาก
ทิศทางไหน  ได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร  ใครมีสิทธิใช้ทางจึงควรทําเป็นคดีตัวอย่างให้เห็นภาพเหมือน 
“ฏีกาสอบสวน”  กรณีชนท้าย  ชนในที่มืด  เปลี่ยนช่องทาง  ถอยไปชน  ขับไปชน เป็นต้น  พวกน้ีเป็น
คดีตัวอย่างทั้งหมดแล้วให้เอาไปปฏิบัติ   
 -  ฝึกการเจรจาไกล่เกลี่ยทางแพ่ง ควบคุมเกมส์ เป็นกลาง มีหลักจิตวิทยาในการสอบสวน  การ
พูดจาทําความเข้าใจ กริยามารยาท 
 -  ให้ความรู้ในเน้ือหา พรบ.จราจร  และเรื่องที่เก่ียวข้อง  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมาย  มีตัวอย่างการวินิจฉัยคดีเปรียบเทียบว่าได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร  โดยเฉพาะมาตราหลัก
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เก่ียวกับการจราจร  วิธีการชนต่างๆ  ควรมีตัวอย่างในการสอนให้รู้ว่า   รูปแบบการกระทําผิดมีก่ี
รูปแบบ  รถชนท้าย  เลี้ยวตัดหน้า  เปลี่ยนช่องทางเดินรถ  แซงซ้าย  ขับรถเร็ว  เมาสุรา  ควรรวบรวม
เน้ือหาเกี่ยวกับการสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองต้น   การออกไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุต้องทํา
อะไร  วัดระยะการชนอย่างไร  จดอะไรบ้าง 1-2-3-4  นํามาย่อน่าจะมีประมาณ 10 ประเด็นหลัก  ย่อ
สั้นๆ ให้ทราบจะทําให้ทํางานง่ายขึ้น 
 -  ให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  ไม่ให้เกิดอีกเช่น  การเก็บสถิติ  การนํา
สถิติไปประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์  การแสวงหาความร่วมมือในการทํางาน  การบรรยายและอบรม
คนให้ตระหนักถึงเหตุที่เกิดจากการจราจร  การแก้ไขจุดเสี่ยง  การบังคับใช้กฎหมายในเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ  และการประเมินผลการปฏิบัติ 
 -  สร้างเสริมความเช่ือมั่นให้พนักงานสอบสวน  มีความรักในอาชีพ  อดทน  อดกล้ัน  หาก
พนักงานสอบสวนไม่มีความรู้  ไม่เม่นกฎหมาย  กฎระเบียบ  ไม่ยึดหมั่นในคุณธรรมทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
จะเกิดความสับสน  นําไปสู่ความผิดทางกฎหมาย 

2.11 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -  ตํารวจต้องเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  เพราะเป็นผู้เผชิญและผู้เก่ียวข้องใน
เหตุการณ์มากที่สุด  ไม่ใช่บรรเทาสาธารณะภัย   เพราะจะมองอุบัติเหตุไม่ใช่ปัญหาหลัก  ซึ่งอุบัติเหตุ
ทางถนนน้ันเก่ียวข้องผู้บริสุทธ์ิที่ต้องตายไป 
 -  ให้ผู้เก่ียวข้องกับการอนุญาตใบขับขี่เพ่ิมความรู้ให้มีความรู้จริง  รวมถึงคุณธรรม มีความ
เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้าใจในการใช้ทาง  รวมถึงควรเพ่ิมมาตรการเก่ียวกับสภาพรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง  รถบาง
ประเภทไม่เหมาะสมกับบางเส้นทางจึงไม่ควรให้มาขับขี่ 
 -  ปัญหาต้นไม้ข้างทางทําให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้น ควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ี 
 -  กรมการขนส่งเป็นหน่วยงานแรกเก่ียวกับการอนุญาตออกใบขับขี่  ปัจจุบันการออกใบขับขี่
ค่อยข้างง่าย  มาตรการยึดใบขับขี่ไม่ค่อยมีและรุนแรงเหมือนต่างประเทศ  เมื่อมีการกระทําความผิดเช่น
เมาสุรา  ต้องดําเนินคดีให้เห็น  เพราะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุต้นๆ  การขับขี่รถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ  
หากมีการกระทําความผิดเก่ียวกับข้อหาหลักๆ  ต้องเพิกถอนใบขับขี่เพ่ือให้เข็ดหลาบของคนทั่วไป 
 
 2. การจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) พนักงานสอบสวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นพนักงานสอบสวน ระดับรองสารวัตร และ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานสอบสวนระดับ
รองผู้บังคับการ สรุปผลการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง ได้ดังน้ี 
     2.1 ผลการสัมมนาพนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตร ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน โดยเรียงลําดับประเด็นที่มีความสําคัญ ดังน้ี 

1) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 
3) การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
4) ตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ 
5) การเขียนรายงาน สํานวน 
6) จิตวิทยาในการเจรจา 
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7) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
8) การจัดการองค์ความรู้ 
9) แนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 
10) การบริหารงานสอบสวน 
11) การเสริมสร้างวินัยพนักงานสอบสวน 
12) วิศวกรรมจราจร 

 2.2 การจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) พนักงานสอบสวน ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมการ
สัมนากลุ่มย่อย เป็นพนักงานสอบสวนระดับรองผู้บังคับการ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน โดยเรียงลําดับประเด็นที่มีความสําคัญตามระดับ
ของพนักงานสอบสวน ดังน้ี 

• พนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตร หัวข้อการอบรม เรียงลําดับตามความสําคัญ ประกอบด้วย 
1) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 
3) การจัดการองค์ความรู้ 
4) การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
5) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
6) ตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ 
7) การเขียนรายงาน สํานวน 
8) การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมพนักงานสอบสวน 
9) จิตวิทยาในการเจรจา 
10) แนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 
11) การบริหารงานสอบสวน 
12) วิศวกรรมจราจร 

• พนักงานสอบสวนระดับสารวัตร หัวข้อการอบรม เรียงลําดับตามความสําคัญ ประกอบด้วย 
1) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 
3) การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
4) ตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ 
5) การเขียนรายงาน สํานวน 
6) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
7) การจัดการองค์ความรู้ 
8) จิตวิทยาในการเจรจา 
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9) การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมพนักงานสอบสวน 
10) แนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 
11) การบริหารงานสอบสวน 
12) วิศวกรรมจราจร 

• พนักงานสอบสวนระดับรองผู้กํากับ หัวข้อการอบรม เรียงลําดับตามความสําคัญ ประกอบด้วย 
1) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 
3) การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
4) การจัดการองค์ความรู้ 
5) การบริหารงานสอบสวน 
6) จิตวิทยาในการเจรจา 
7) การเขียนรายงาน สํานวน 
8) ตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ 
9) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
10) การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมพนักงานสอบสวน 
11) แนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 
12) วิศวกรรมจราจร 

 
3. จากข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้จากพนักงานสอบสวนที่เก่ียวข้อง พบว่า หลักสูตรการอบรม

พนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน ควรประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ เรียงลําดับ
ความสําคัญ ดังน้ี 

1) กฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิ เช่น พรบ.จราจรทางบก พรบ.ขนส่งทางบก ประมวล
กฎหมายอาญา ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์ ชีวิต และร่างกาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่
เก่ียวข้องกับการสอบสวน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เก่ียวข้องกับการกระทําละเมิด พรบ.
ค่าตอบแทนและค่าทดแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญา  

2) ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน ต้ังแต่การรับแจ้งเหตุ การกันสถานที่เกิดเหตุ 
การตรวจที่เกิดเหตุ การทําแผนที่เกิดเหตุ การตรวจสภาพรถยนต์ที่เกิดเหตุ สภาพถนน การตรวจ
ลักษณะเบ้ืองต้นของผู้ขับขี่ การตรวจหาพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ การช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐาน จนถึง
การทําความเห็นทางคดี 

3) การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ ได้แก่ การทบทวนสถานการณ์การชน การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่นําไปสู่อุบัติเหตุ และ เคร่ืองมือช่วนในการวิเคราะห์  

4) ตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ 
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5) การทําสํานวน และ การเขียนรายงานการสอบสวน 
6) จิตวิทยาในการเจรจา 
7) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
8) การจัดการองค์ความรู้ 
9) แนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 
10) การบริหารงานสอบสวน 
11) การเสริมสร้างวินัยพนักงานสอบสวน 
12) วิศวกรรมจราจร 

จากหัวข้อดังกล่าว คณะผู้วิจัยจะได้นํามาสร้างโครงร่างเน้ือหาหลักสูตรต่อไป ต่อไปจะขอ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2  

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการดําเนินการฝึกอบรมวิทยากร หลักสตูรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทาง
ถนนสาํหรบัพนักงานสอบสวน 
 

1. รายละเอียดของหลักสูตร 
 การจัดหลักสูตร เป็นการกําหนดหัวข้อวิชาที่มีขอบเขตเนื้อหาในกรอบของความปลอดภัยทาง
ถนนสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยมีเน้ือหาสําคัญที่ตํารวจ “ต้องรู้” (Must Know)   เน้ือหารองที่ “ควรรู้” 
(Should Know) และเน้ือหาประกอบที่ “น่าจะรู้”  (Could Know) และเน้นเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็น “ครูต้นแบบด้านการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” เพ่ือไป
ขยายผลการฝึกอบรมในหน่วยงาน หลักสูตรมีเน้ือหาแบ่งตามวันที่อบรม จํานวน 5 วัน หลักสูตร
ประกอบด้วยเน้ือหาสําคัญ 2 ส่วนดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1 วิชาครูตํารวจ ขอบเขตของเน้ือหาประกอบด้วย บทบาทการเป็นวิทยากร บุคลิกภาพ
ของการเป็นวิทยากร เทคนิคการพูด เทคนิคในการนําเสนอ จิตวิทยาในการสอน การอบรมท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพการเป็น
ครูตํารวจ และเกิดทักษะในการถ่ายทอด ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

วิธีการฝึกอบรม เป็นการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติรายบุคคล และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

คณะวิทยากร ประกอบด้วย พันตํารวจเอกหญิง จินดา  กลับกลาย และคณาจารย์ จากกลุ่มงาน
อาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 

 
ส่วนที่ 2 เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตของเน้ือหาประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ 
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  หมวดที่ 1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน นิยามและความหมายของอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุของ
อุบัติเหตุทางถนน และนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหาด้านสถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนนและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีทักษะในการ
ปฏิบัติและสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับตํารวจต่อไปได้    

วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การชมวีดิทัศน์ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 วิทยากร  ประกอบด้วย นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ และคณะ 
 
  หมวดที่ 2 กฏหมายและแนวคิดที่เก่ียวข้องในการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนและคา่ทดแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจหลักในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างถูกต้อง และนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติและสามารถนําความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับตํารวจต่อไปได้  

วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย และการชมวีดิทัศน์  
วิทยากร  ประกอบด้วย พ.ต.อ.สมชาย ว่องไวเมธี และคณะ 
 

 หมวดที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย หลักการและทฤษฏี
ในการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ หลักการทางวิศวกรรมการจราจร การวิเคราะห์ตัวแบบด้าน คน รถ 
ถนนเสี่ยง Chain of Responsibility และการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนจาก
กรณีศึกษา ประกอบด้วย กรณีศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
ด้านผู้ขับขี่ และรถ การวิเคราะห์สาเหตุทางวิศวกรรมการจราจร และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์หา
ผู้รับผิดชอบทางแพ่งและอาญา และการส่งต่อข้อมูลสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนไปสู่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือการป้องกัน 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา เพ่ือการวางแผน แก้ไข
ปัญหาความปลอดภัยทางถนน และสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อไปได้  
  วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การชมวีดิทัศน์ การแบ่งกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ 
  วิทยากร  ประกอบด้วย อ.ทวีศักด์ิ แตะกระโทก และคณะ 
 

หมวดที่ 4 การบริหารจัดการการทําสํานวนการสอบสวน ประกอบด้วย การบริหารจัดการ
ระดับสถานีตํารวจ การบริหารงานของพนักงานสอบสวน ขั้นตอนการสอบสวนคดีจราจร การทําสํานวน
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การสอบสวน ระเบียบและคําสั่งที่เก่ียวข้อง และฝึกการปฏิบัติในการบรหิารและการทําสํานวนการ
สอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนจากกรณศีึกษา ประกอบด้วย การตรวจสอบสํานวนตามคําสั่ง ตร. ที่ 
419/2556 การต้ังประเด็นการสอบสวน การสรุปมีความเห็นทางคดี และการประนีประนอมกับคู่กรณี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสําคัญการ
บริหารจัดการการทําสํานวนการสอบสวน และการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถ
บริหารจัดการสํานวนการสอบสวน และสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับตํารวจต่อไปได้  

วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การฝึกปฏิบัติ 

วิทยากร  ประกอบด้วย พ.ต.อ.สมชาย ว่องไวเมธี และคณะ 
 
หมวดที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสอบสวนคดีอุบติัเหตุทางถนน ประกอบด้วย ระบบ

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบฐานข้อมูลขนส่ง ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร ระบบ Crime และ
ฝึกการปฏิบัติในการนําข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาใช้ในงานสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ การนําข้อมูลมาใช้ในการสอบสวน
ดําเนินคดี และการรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการสอสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน และการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 
เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน และ
สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับตํารวจต่อไปได้  

วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ  
วิทยากร  ประกอบด้วย พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง และคณะ  
 
หมวดที่ 6 การกําหนดประเด็นการตรวจพิสูจน์ให้กับผู้ชํานาญการตรวจพิสูจน์ ประกอบด้วย

คดีที่ต้องการการตรวจพิสูจน์หลักฐาน การตรวจร่องรอยที่เกิดเหตุเบ้ืองต้น และการกําหนดประเด็นการ
ตรวจให้ผู้เช่ียวชาญ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดประเด็น
การตรวจพิสูจน์ให้กับผู้ชํานาญการตรวจพิสูจน์ และสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับตํารวจต่อไปได้
  

วิธีการฝึกอบรม  การบรรยาย และการอภิปราย   
วิทยากร  ประกอบด้วย พ.ต.อ.อดิชัย  กัณหา และคณะ 
 

2. ผลการดําเนินการฝึกอบรม 
  สําหรับการวิเคราะห์ผลการดําเนินการฝึกอบรมเป็นการประเมินผลโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประเมินในประเด็นหรือหัวข้อความเป็นครูหรือวิทยากร และการประเมิน
หลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวน 
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 2.1 การประเมินการเป็นครู หรือการเป็นวิทยากร วิธีการประเมินในหัวข้อน้ี ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะผ่านการฝึกปฏิบัติโดยการกําหนดหัวข้อที่จะพูดหน้าห้อง มีเพ่ือนและอาจารย์ร่วมกัน
พิจารณา ตลอดจนทําการวิพากษ์ และเสนอแนะข้อบกพร่องตามประเด็นหัวข้อต่าง ๆ เช่นการสื่อสาร
ทางสายตาเสียง การเคลื่อนไหว อากัปกิริยาที่แสดงออก อุปกรณ์ ภาพ และเสียง การสอน การค้นคว้า 
และสรุปผลในภาพรวม พร้อมความคิดเห็น ผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านผ่านการประเมิน 
 

2.2 การประเมินผลการฝึกอบรมการประเมินผลการฝึกอบรมใช้การประเมินผลด้วยการให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม การสังเกตการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการ
ฝึกอบรม  และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโดยแบบสอบถามท่ีใช้สอบถาม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมฯโดยได้มีการช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่
หลักสูตรก่อนแจกแบบสอบถาม เพ่ืออธิบายในแต่ละข้อคําถามเพ่ือความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
แบบสอบถามจัดเป็น  6  ตอน  ดังน้ี 

 ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2  ปัจจัยนําเข้าของการฝึกอบรม 
ตอนที่ 3   กระบวนการดําเนินการฝึกอบรม 
ตอนที่ 4   ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 
ตอนที่ 6  แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 ลักษณะของคําถามในตอนที่ 1 เป็นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกตอบในช่องที่กําหนดให้ 
หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 ลักษณะของคําถามในตอนที่ 2-4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีคะแนนใน
การประเมินผลการฝึกอบรมดังน้ี 
 
ตาราง 8  เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ระดับความคดิเห็น 
5 มากที่สุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยที่สุด 
  

 สําหรับการแปลผล ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากระดับความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์แบ่ง
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับดังน้ี 
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ตาราง 9  การแปลความหมาย 
ระดับคา่เฉลี่ยของคะแนน ระดับความคดิเห็น 

4.21 - 5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

ตอนที่ 5 – 6 เป็นคําถามปลายเปิด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
และแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ขยายผล) นอกจากน้ี มีการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อในการฝึกอบรมในครั้งน้ีด้วย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการฝึกอบรม “ครูต้นแบบด้านความปลอดภัยทาง
ถนน” มีผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินผลการฝึกอบรมจํานวน 40 คน จากจํานวนผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  
ตาราง 10  ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะส่วนบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

39
1

97.50
2.50

รวม 40 100.00
ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาตร ี
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 
4. อ่ืน ๆ 

25
15

-
-

62.50
37.50
0.00
0.00

รวม 40 100.00

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
1. ครู อาจารย์ 
2. เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร 
3. พนักงานสอบสวน 
4. อ่ืน ๆ 

2
4

33
1

5.00
10.00
82.50
2.50

รวม 40 100.00
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 อน่ึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุโดยเฉล่ียคือ 46 ปี อายุราชการโดยเฉลี่ยคือ 23 ปี และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งล่าสุดเฉลี่ย 14 ปี นอกจากน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 45 
คน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11  ความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรม 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. การแปลความหมาย 

1. หลักสูตร 3.9640 .8450 มาก 
2. การกําหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับ           
การฝึกอบรม 

4.0811 .8866 มากที่สุด 

3. เน้ือหาทางวิชาการ 4.0270 .7313 มากที่สุด 
4. วิทยากร 4.2162 .6196 มากที่สุด 
5. การรายงานตัว 3.7838 .8844 มาก 
6. การอํานวยความสะดวก/การบริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

4.3514 .5870 มากที่สุด 

7. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.4595 .6910 มากที่สุด 
8. ห้องฝึกอบรม 4.6892 .4671 มากที่สุด 
9. อาหารว่าง 4.4865 .6280 มากที่สุด 
10. อาหาร 4.5405 .5568 มากที่สุด 
11. ความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 3.2140 .8909 ปานกลาง 
12. ความรู้หลงัผ่านการฝึกอบรม 4.1859 .6187 มาก 
13. ความเหมาะสมของการฝึกอบรม 4.2793 .7387 มากที่สุด 
14. ความพึงพอใจโดยรวม 4.2973 .6610 มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากคําถามปลายเปิด และจากการอภิปรายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมี
ต่อในการฝึกอบรมในคร้ังน้ี สรุปได้ดังน้ี 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรม  
   1.1 เพ่ิมเป็น 1 เดือน เพ่ือให้เข้าใจเน้ือหาให้ครบถ้วนมากที่สุด  
   1.2 ควรมีระยะเวลาในการอบรมมากกว่าน้ี อย่างน้อย 1 เดือน โดยเฉพาะการฝึกการเน้น

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีการจัดอบรมทบทวนทุกปี 
 1.3 ระยะเวลาการอบรมส้ันเกินไป ควรมีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 

   1.4 เพ่ิมเป็น 10 วัน จะได้มีความรู้จักกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม  
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   1.5 ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรมให้มากข้ึนและลดช่ัวโมงการอบรมแต่ละวันลง เพ่ือลด
ความตึงเครียด ควรจัดช่ัวโมงกิจกรรมเหมือนหลักสูตร ผกก. หรือสร้างความรู้จักคุ้นเคยกัน 

2. เก่ียวกับบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการเข้ารับการอบรม  
    2.1 ครู-อาจารย์ และพนักงานสอบสวนควรจะเป็นกลุ่มงานสอบสวนระดับจังหวัด 
    2.2 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมควรเป็นพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจํา บก.ภ.จว.ต่างๆ 

เน่ืองจากมีเวลาว่างและเหมาะสมที่จะเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม และควรจัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
สายงานจราจรเข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

    2.3 จัดอบรมหลักสูตรต้ังแต่ระดับรองสารวัตร สารวัตร รองผู้กํากับการ เป็นไปตามลําดับ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับต้นของกระบวนการสอบสวน ต้องมีการอบรมรุ่นต่อไปเป็นระยะ ๆ 
โดยเฉพาะระดับรองสารวัตร ต้องได้รับการอบรมทุกนาย เพ่ือเป็นผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่
อบรมเพ่ือเป็นแนวทาง ควรอบรมเฉพาะที่วิทยาลัยการตํารวจเท่าน้ัน  

    2.4 ให้พนักงานสอบสวนเข้ามีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับต้น 
    2.5 คนที่จะเข้ารับการอบรมควรคัดจากคนที่สมัครใจมาด้วยตนเอง จะได้เกิดความต้ังใจและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 
              2.6 จํานวนผู้เข้ารับการอบรมต่อรุ่นยังน้อยเกินไป บางจังหวัดไม่ได้มาอบรม ทําให้ยังไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสอนหรือเผยแพร่ต่อ 
          2.7 ควรบรรจุหลักสูตรน้ีในหลักสูตรการอบรมของเจ้าพนักงานสอบสวนทุกระดับ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

    2.8 ควรให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงๆ มาเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือจะได้นําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ ในการขับเคลื่อนเพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปธรรมมากย่ิงขึ้น เพราะอุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหน่ึงที่มีการสูญเสียชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สิน จึงควรประสานงานแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องแบบบูรณาการเพ่ือช่วยกันแก้ไขต่อไป และ
โครงการน้ีควรทําต่อเน่ืองต่อไปเพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้เพ่ิมจํานวนมากขึ้น และจะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้มากขึ้น 

2.9 ผู้ที่จะเข้าอบรมหลักสูตรน้ี เป็นหลักสูตรที่จะกลับไปเป็นวิทยากร เห็นควรให้ด้านน้ีเกิด
กับผู้เข้ารับการอบรมที่จะนําความรู้ไปเป็นวิทยากรได้จริง มีเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจริงๆ ไม่ใช่
กลับไปแล้วเข้าเวรสอบสวนเหมือนเดิม เช่น ควรจะส่งผู้เข้าอบรมจากงานสอบสวน ภ.จว. ที่ไม่ได้เข้าเวร
มาอบรม   

2.10 ควรจัดให้พนักงานสอบสวนทุกระดับได้รับรู้แนวทางการสอบสวนตามหลักสูตรน้ี 
3. เก่ียวกับวิทยากรผู้สอน  
   3.1 ควรจัดหาวิทยากรที่มีความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ 
   3.2 การคัดเลือกวิทยากร พยายามเฟ้นหาที่มีคุณภาพและมีเทคนิคในการถ่ายทอด 
 



82 

4. เก่ียวกับเน้ือหาวิชา 
   4.1 ควรมีกรณีศึกษามานําเสนอให้มาก หัวข้อวิชาครูควรมีช่ัวโมงการสอนให้มากกว่าน้ี 
   4.2 เน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 
   4.3 ส่วนมากผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ก่อนแล้ว ควรเอาเทคนิคหรือ

กฎหมายใหม่ๆมานําเสนอ ควรเอาปัญหาที่เกิด แล้วมาแก้ไขอย่างไร ปัญหาของ พงส. เกิดจากอะไร 
ต้องแก้ไขอย่างไร 

   4.4 เน้ือหาวิชา วิทยากรบางเร่ืองซ้ําซ้อนกัน ควรกําหนดกรอบการบรรยายให้วิทยากรให้
ชัดเจน วิชาที่อาจารย์มาสอน ส่วนใหญ่มีความรู้เดิมอยู่แล้ว อยากให้เพ่ิมเน้ือหาที่มีความรู้พิเศษมากขึ้น 

   4.5 ควรแจ้งผู้เข้ารับการอบรมให้นําคดีเก่ียวกับจราจรโดยตรงที่เคยปฏิบัติงานมา พร้อม
สําเนาภาพถ่ายที่เกิดเหตุมาด้วย เพ่ือพูดแนะนํา ร่วมกันวิเคราะห์ วางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุในคดี
น้ันๆ  

   4.6 ควรมีการสอบ ทดสอบความรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถ สามารถได้รับ
การสนับสนุนในระดับสูงขึ้น 

5. เก่ียวกับการฝึกพูดและนําเสนอ 
   5.1 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่จะให้วิทยากรนําไปสอนต่อ ควรให้จัดฝึกอบรม

วิทยากรให้มีทักษะในการพูดนําเสนอ กล่าวคือ ให้จัดหลักสูตร “การพูดอย่างวิทยากร” ให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพูด การนําเสนอ เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

   5.2 หลักสูตรเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมไปเป็นวิทยากร จึงควรฝึกให้มีการพูด 
   5.3 ควรเพ่ิมช่ัวโมงเทคนิคการบรรยายและการนําเสนอ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะใน

การถ่ายทอดต่อไปเพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่าน้ี 
   5.4 การฝึกการพูดยังน้อยเกินไปมากๆ ส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปที่การรับความรู้จากผู้บรรยาย 

ผู้รับการอบรมไม่ได้พัฒนาทักษะการพูดเท่าที่ควร 
   5.5 อยากให้มีระยะเวลาให้ผู้ เข้ารับการอบรมไปฝึกพูดหน้าเวที เ พ่ือจะได้ผู้ที่ ไม่มี

ประสบการณ์กล้าแสดงออกและชินกับสถานที่ไปยืนพรีเซนต์งานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
   5.6 อยากให้มีช่ัวโมงการพูดในลักษณะสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ทั่วถึงทุกคน เพราะบางคน

สามารถถ่ายทอดได้ดีเพราะอาจเป็นครูมาก่อน แต่ผู้ที่ไม่เคยเป็นวิทยากร อยากเน้นให้มีความสามารถ
เพ่ิมขึ้นโดยเพ่ิมเน้ือหาวิชาสําหรับพูดโดยเฉพาะ 

 
แนวทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ (ขยายผล) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากคําถามปลายเปิด และจากการอภิปรายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สรุปได้ดังน้ี 

1. การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวน้ัน เห็นควรให้ผู้เข้ารับการอบรมนําตัวอย่างคดีที่พนักงาน
สอบสวนได้ทําการสอบสวนด้วยตัวเองไปพูดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ถึงสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งการสอบสวนผู้
ที่เก่ียวข้องในคดีและมีความเห็นทางคดีอย่างไร แล้วให้ที่ประชุมซักถามประเด็นต่างๆ ที่ควรเพ่ิมเติม 
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แก้ไข วิเคราะห์ถนนทั้งที่เกิดเหตุ ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร การสอบสวนควรถ้วนทุกประเด็นหรือไม่ มี
ความสมบูรณ์หรือบกพร่อง ควรเพ่ิมเติมตรงจุดไหน อย่างไร ผลคดีช้ันอัยการ ศาล พิพากษาอย่างไร 

2. จะนําจะนําความรู้ความสามารถที่ได้จากการอบรมคร้ังน้ีไปถ่ายทอดให้เพ่ือนพนักงาน
สอบสวนและเจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่ รวมท้ังจะร่วมกับฝ่ายตํารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีร่วมให้
ความรู้กับประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3. จัดทําเอกสารการบรรยายเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปนําไปเป็นข้อมูลศึกษา อ้างอิง เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. ควรพัฒนาไปยังผู้ใช้ถนนโดยตรง โดยให้การอบรมและติดตามผลจากผู้ที่ถูกจับกุมดําเนินคดี
ในช้ันศาล หรือผู้ที่ถูกปรับช้ันสถานีตํารวจหลายคร้ัง ให้อยู่ในกรอบวินัยจราจร และปรับทัศนคติในการ
ใช้ถนนโดยไม่ควรแสดงให้บุตรหรือผู้อยู่ในปกครองดูแลพบการใช้ถนนโดยฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง 

5. จัดอบรมในระดับตํารวจภูธรจังหวัด เพ่ือให้ขยายองค์ความรู้ได้อย่างแพร่หลาย 
6. ประสานกลุ่มงานสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัด ให้จัดการประชุมเพ่ือถ่ายทอด โดยแจก

เอกสาร แผ่นซีดี ที่เก่ียวข้อง 
7. จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่ นําข้อมูลมาใช้ในด้านป้องกันอุบัติเหตุและบังคับใช้กฎหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรน้ีนําไปถ่ายทอดแก่บุคลากรใน

หน่วยงานในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 
9. กําหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดแก่ชุมชน โรงเรียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดอบรม

ในชุมชนเก่ียวกับกฎหมายและความปลอดภัยต่าง ๆ 
10. ควรขยายผลให้กับข้าราชการตํารวจเองและประชาชนทั่วไป เพราะถือเป็นเรื่องสําคัญ

ระดับประเทศ ซึ่งทุกๆ คนควรจะได้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น และร่วมกันระมัดระวังป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อุบัติเหตุลดน้อยลงด้วย 

11. ควรเป็นนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
12. จะนําความรู้ไปถ่ายทอดแก่พนักงานสอบสวนตลอดจนประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 
13. สามารถนําไปใช้ปรับปรุงการทํางานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุได้มากกว่าเดิม สามารถ

วิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุและสภาพหลังเกิดเหตุได้ดี 
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บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป 
 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยู่และแนวโน้มมี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น จึงได้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน เพ่ือให้มีการกําหนดทิศทาง แผนงาน และมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.
2563 โดยใช้กรอบแนวทางสําหรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยยึดแนวคิดเรื่องระบบที่
เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System Approach) เป็นแนวทางหลัก โดยกรอบแนวทางทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนของโลกซึ่งเป็นแนวทางตามเสาหลัก 5 ด้าน เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการวางยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety management)  เสาหลักที่ 2 ถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer 
Vehicles) เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users) และเสาหลักที่ 5 การตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response)  

 
ทั้งน้ี ประเด็นสําคัญที่พนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม

ดําเนินการ คือ การตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องทําความจริงให้
ปรากฏเพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในช้ันสอบสวน การทําความจริงให้ปรากฏดังกล่าว 
นอกจากจะหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาให้กับผู้เสียหายได้แล้ว ยังต้องเป็นข้อมูล
ย้อนกลับไปสู่ระบบการบริหารจัดการด้าน คน รถ ถนน เพ่ือให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นต่อผู้ใช้ถนนทั้งมวล
อีกด้วย แนวทางสําคัญอย่างหน่ึงคือ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุคดีจราจร ทําการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้กล่าวหาในความผิดดังกล่าวเอง 
โดยท่ีคู่กรณีไม่จําต้องเป็นผู้กล่าวหาในคดีจราจรทางบก ส่วนฝ่ายไหนจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหา 
ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยคดีเบ้ืองต้นของพนักงานสอบสวน โดยจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเบ้ืองต้นก่อนทุกครั้ง โดยเน้นการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา นําข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุ
และปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุมาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร คณะนักวิจัยจึงได้
ศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนในคดีจราจร เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างเป็นระบบ 
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การจัดทําหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวน ได้รับข้อมูลที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร การ
สอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวน การสอบสวนคดีจราจรของต่างประเทศ สภาพปัญหาในการ
สอบสวนคดีจราจร ตลอดจนเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับวิธีดําเนินการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพที่เสริมด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้หลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่พนักงาน
สอบสวนควรรู้ และนําไปใช้ได้จริงในการทํางาน โดยการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 3 แบบ ได้แก่ แบบ
คําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบคําถามในการการประชุมกลุ่ม (Focus 
Group) และแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน (Survey) ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือทั้ง
สามแบบข้างต้น ได้แก่ ประสบการณ์ ความเห็น กรณีตัวอย่างในการสอบสวนคดีจราจร (Case Study) 
ปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะช่องว่าง (Gap) ในการสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวนผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบสวนคดีจราจร ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 1 และภาค 7 ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล          
กองบังคับการตํารวจทางหลวง ซึ่งรับผิดชอบการสอบสวนในเขตทางหลวงแผ่นดิน ในส่วนการประชุม
กลุ่ม จัดให้มีการดําเนินการ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การสอบสวนมาไม่ตํ่ากว่า 20 ปี สําหรับการสํารวจความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานสอบสวน
ระดับรองสารวัตรถึงรองผู้กํากับการ   

จากน้ันนําข้อมูลที่ได้มาแปรผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากด้วยระเบียบวิธีทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ( Content Analysis) และวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติ พร้อมทั้งดําเนินการร่างหลักสูตรการสอบสวนคดีจราจรสําหรับพนักงานสอบสวน 
ประกอบไปด้วย เน้ือหาสาระ แบบฝึกหัด เพาเวอร์พ้อย คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการวิเคราะห์อุบัติเหตุทาง
ถนน และแบบทดสอบก่อนและหลังอบรมนําร่างหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญการ
สืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ทําการวิพากษ์ ให้คําแนะนํา เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับ
ร่างหลักสูตร ทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตร ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ทั้งในมิติความครอบคลุม
ในเน้ือหาสาระ ระยะเวลาในการอบรม ตลอดจนลําดับขั้นตอนของการอบรมตามหลักสูตร ทดลองใช้
หลักสูตร โดยนําไปทดลองอบรมในหลักสูตรวิชาการสอบสวน ของ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ และ 
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน พร้อมทั้งประเมินผลการทดลองอบรม โดยใช้แบบสํารวจที่สร้างขึ้น
โดยเฉพาะ ให้ผู้ เข้ารับการอบรมตอบ ทั้งในแง่ของเน้ือหาสาระ วิธีการอบรม ประโยชน์ และ
ความสามารถในการตอบสนองด้านการปิดช่องว่างในการทํางานที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องประสบใน
อนาคต นําผลการประเมินที่ได้รับ มาพิจารณาทําการปรับปรุงหลักสูตรในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งในมิติของ
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ความครอบคลุมและลําดับขั้นของเน้ือหาสาระ และขั้นตอนการอบรม รวมท้ังการส่งมอบหลักสูตรที่ทํา
การปรับปรุงแล้ว ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

  ในส่วนการวิเคราะห์ผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
ทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวนที่ได้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา น้ัน การจัด
หลักสูตร เป็นการกําหนดหัวข้อวิชาที่มีขอบเขตเน้ือหาในกรอบของความปลอดภัยทางถนนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็น “ครูต้นแบบด้านการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทาง
ถนน” เพ่ือไปขยายผลการฝึกอบรมในหน่วยงาน หลักสูตรมีเน้ือหาแบ่งตามวันที่อบรม จํานวน 5 วัน 
หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วิชาครูตํารวจ ขอบเขตของเน้ือหา
ประกอบด้วย บทบาทการเป็นวิทยากร บุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร เทคนิคการพูด เทคนิคในการ
นําเสนอ จิตวิทยาในการสอน การอบรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กิจกรรมสันทนาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และส่วนที่ 2 เน้ือหาหลักสูตร ขอบเขตของเน้ือหาประกอบด้วย 6 
หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
หมวดที่ 2 กฏหมายและแนวคิดที่เก่ียวข้องในการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน หมวดที่ 3 การวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หมวดที่ 4 การบริหารจัดการการทําสํานวนการสอบสวน หมวดที่ 5 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน และหมวดที่ 6 การกําหนดประเด็นการ
ตรวจพิสูจน์ให้กับผู้ชํานาญการตรวจพิสูจน์ ผลการดําเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้า
รับการอบรมทุกท่านผ่านการประเมิน โดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฝึกอบรมวิทยากร
หลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงานสอบสวนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลสัมฤทธ์ิ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ  

 
ข้อเสนอแนะ 
  
 1. ควรมีติดตามประเมินผลการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ในการถ่ายทอดของ    
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงาน
สอบสวน อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  
 2. ควรมีการพิจารณาปรับหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทาง
ถนนสําหรับพนักงานสอบสวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 3. ควรมีการบรรจุหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนสําหรับพนักงาน
สอบสวน ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนระดับต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน 
(สบส.) 
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