


 



 

คํานํา 
 

การปฏิบัติงานของผูบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม เปนงานท่ีทาทาย
สําหรับเจาหนาท่ีเปนอยางมาก ในสถานการณปจจุบันอาชญากร ไมเคยหยุดความคิด หยุดการกระทํา
ในการหาวิธีการ โอกาส เพ่ือกระทําความผิดตอเหยื่อ ซึ่งมีการพัฒนาท้ังรูปแบบและวิธีการกระทํา
ความผิดอยูตลอดเวลา จนดูเหมือนวาอาชญากรรมจะเปนปรากฏการณท่ีมีอยูกับสังคมมาชานานและ 
จะยังมีอยูตลอดไป จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบังคับใชกฎหมายจะตองมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางเสริมให
รูเทาทันอาชญากร เพ่ือผลในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับ
ประชาชน หากผูบังคับใชกฎหมายหยุดนิ่งไมมีการพัฒนาตนเอง อาชญากรก็จะมีความเขมแข็งและ  
ยากตอการปองกันปราบปราม ดังนั้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนในปจจุบันควรจะตองมี
กระบวนการดําเนินการท่ีเปนระบบ นาเชื่อถือ ไมไดมาจากแนวคิดหรือประสบการณท่ีถายทอดกันมา
จากรุนสูรุนโดยไมไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณของบานเมือง การวิเคราะหขอมูล
อาชญากรรม   จึงเปนวิธีการท่ีนาจะนํามาชวยสนับสนุนวิธีการสืบสวนสอบสวนใหเปนท่ียอมรับกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝาย สามารถอํานวยความยุติธรรมใหกับบุคคลในสังคมได  
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หาความรูและเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
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การวิเคราะหขาวอาชญากรรม 
 

นิยามศัพท ขาวมีความหมายท่ีแตกตางกันไปตามทรรศนะและความเขาใจของแตละบุคคล
และแตละสังคม เพราะเหตุการณท่ีควรจะเปนขาวในสังคมหนึ่ง อาจจะไมเปนขาวในอีกสังคมหนึ่งก็ได 
ในทางการขาวมีคําตาง ๆ ท่ีใชอยูมากมายและบางคําอาจมีความใกลเคียงกัน ซึ่งจะตองศึกษาและ         
ทําความเขาใจไวเปนพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

ขาว (NEWS : ยอมาจากคําวา NORTH, EAST, WEST และ SOUTH ) หมายถึง เรื่องราวหรือ
เหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคํากลาว คําเลาลือ หรือคําบอกเลาท่ีทําใหเราทราบเรื่องราวนั้น ๆ        
ในบางครั้งขาวท่ีไดทราบนั้น อาจเปนขาวท่ัวๆไป ซึ่งไมมีสาระตอทางการขาวกรอง แตบางทีอาจจะ    
เปนขาวสารหรือ ขาวกรองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในคราวเดียวกันก็เปนได 

ขาวสาร (INFORMATION ) หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ หรือสิ่งท่ีใหความรูตาง ๆ
ท่ีประกอบดวยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับขอเท็จจริง สถิติ ขอสังเกต แนวโนม รายงาน 
ความคิดเห็น คําเลาลือ เอกสาร วัตถุ ภาพถาย แผนผัง แผนท่ี และขอมูลอื่นท่ีมีสาระในทางราชการ    
เพ่ือใชในการผลิตขาวกรอง ซึ่งขาวสารนั้นอาจจะมีมูลความจริง หรือไมมีมูลความจริงก็ได 

ขาวสารปจจุบัน (CURRENT INFORMATION) หมายถึง เรื่องราว หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ใหม ๆ หรือไดรับรายงานความคืบหนาเปนระยะๆซึ่งขาวสารชนิดนี้สามารถนําไปใชประโยชนได
ทันที เชน ขาวการรบ สถานการณ ประจําวัน ความเคลื่อนไหวทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ 
และสังคมจิตวิทยา เปนตน 

ขาวสารทางทหาร (MILITARY INFORMATION) หมายถึง เรื่องราว ขอเท็จจริง เอกสาร วัตถุ 
ขอสังเกต รายงาน ภาพถาย แผนท่ี แผนผัง ฯลฯ รวมท้ังขาวสารการขาวกรองเกี่ยวกับสภาพ            
ลมฟาอากาศ ขาศึก ภูมิประเทศ และประชาชน ท่ีเปนประโยชนตอทางการทหาร 

ขาวสารการขาวกรอง (INTELLIGENCE INFORMATION) หมายถึง  ขาวสารท่ีจะนําไปใช
ในกิจกรรม หรือผลิตเปนขาวกรองเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

ขาวกรอง (INTELLIGENCE) หมายถึง ความรูท่ีเปนผลผลิตจากการรวบรวม การประเมินคา 
การสนธิกรรม และการตีความ ตอบรรดาขาวสารการขาวกรองท้ังมวลในรูปของขีดความสามารถ    
จุดออน และหนทางปฏิบัติท่ีอาจเปนไปได 

 ขาวกรองมูลฐาน (BASIC INTELLIGENCE) หมายถึง ความรูท่ีเปนผลผลิตจากการรวบรวม        
การประเมินคา  การสนธิกรรมและการตีความตอขาวสารท่ีมีความสําคัญเปนจริงและเชื่อถือไดอยาง
ถาวรในเรื่องนั้น ๆ 



 

แตความหมายของ “ ขาว ” ในแงของผูบังคับใชกฎหมายอาจหมายความรวมถึง ขอมูลหรือ
วัตถุดิบจากทุกรายละเอียด จากการรวบรวมขอมูลหรือพยานหลักฐาน ขาวลือ จากการสังเกตการณ    
การสะกดรอย รายงานตางๆ  หรือแหลงขาวอื่นๆ  ซึ่งอาจจะถูกตองหรือไมถูกตอง  ยืนยันหรือไมยืนยัน  
ตรงประเด็นหรือไมตรงประเด็น  
 
 

                                       

ขอมูล หลักฐาน

ไมถูกตอง

ถูกตอง 

ขยะขยะ

ขอมูล ผิด กม.
 

 
 ขาวหรือขอมูล ท่ีไดรับมาจากแหลงตางๆควรท่ีจะตองมีการตรวจสอบความถูกตอง ท้ังความ
นาเชื่อถือของแหลงขาวหรือความมีเหตุผลของเนื้อขาว ขาวหรือขอมูลท่ีมีการตรวจสอบหรือดําเนินการ
ตามกระบวนการขาวกรอง จะมีความถูกตอง นาเชื่อถือ มีเหตุผล สามารถนํามาพัฒนาเปนพยานหลักฐาน
ในคดีเพ่ือใหศาลรับฟงเพ่ือชั่งน้ําหนักพยาน  

มีผูเปรียบเทียบวา การไดรับขอมูลขาวสารแลวไมมีการตรวจสอบกอนนํามาใชนั้น ก็เปรียบ
เหมือนขยะท่ีมีถูกเก็บเม่ือไมมีการคัดแยกขยะก็ยังมีสภาพเปนขยะอยูเชนเดิม นอกจากจะไมมี
ประโยชนแลวอาจเกิดโทษตอผูเก็บรวบรวมก็ได  

แตอีกแนวทางหนึ่งหากวาการรวบรวมขอมูลขาวสารไดมาโดยผิดกฎหมาย ขอมูลขาวสารนั้น 
ก็ไมสามารถใชรับฟงเปนพยานหลักฐานได และผูไดมาซึ่งขอมูลขาวสารนั้นก็ตองรับผิดชอบตาม
กฎหมายตอผลท่ีกระทํา นอกจากนี้ขอมูลขาวสารยังเปนสิ่งบอกคุณคาของผูรวบรวม หากมีการเก็บ
รวบรวมถูกตอง นาเชื่อถือตามกระบวนการขาวกรอง ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานก็มีแนวโนมดี     
ตามไปดวย ผลการปฏิบัติงานเชนนี้จะกอใหเกิดความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น ท้ังเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา แตหากการรวบรวมขอมูลขาวสารไดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไม
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ผานตามกระบวนการขาวกรอง ผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานก็นาสงผลเสียหายตอการปฏิบัติงานได
เชนกัน ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูนั้น     ซึ่งอาจถูกฟองรองดําเนินคดี หรือ              
ถูกรองเรียน จนเกิดความไมเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานรวมกันกับเพ่ือรวมงานและผูบังคับบัญชา 
คุณลักษณะของขาว (Qualification of News) 
        การพิจารณาวาเหตุการณใดควรจะรายงานเปนขาวนั้นตองคํานึงถึงคุณลักษณะของขาวเปน
สําคัญ ซึ่งคุณลักษณะของขาวมีองคประกอบดังนี้ 
             

        ความนาสนใจ                                         ผูอานหรือผูรับขาวสาร 
                    Interest                                                  Reader or Receive 
 

                                                                    
              
                                                               เหตุการณหรือขอเท็จจริง 
                                                                              (Fact) 
 
    - ความนาสนใจของขาวยิ่งมีมากเทาใด คุณคาขาวยิ่งมีสูงมากเทานั้น 
    - ผูอานหรือผูรับขาวสาร หมายความวา ขาวตองเปนท่ีนาสนใจของประชาชนในวงกวาง 
    - เหตุการณ หรือขอเท็จจริง หมายความวา ขาวตองมาจากเหตุการณ สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
แตไมสามารถนํามาเสนอเปนขาวไดท้ังหมด ตองดูประเด็นท่ีนาสนใจมานําเสนอเทานั้น  

จากความหมายและคุณลักษณะของขาวซึ่งเริ่มต้ังแตการพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมขาวจาก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ความนาสนใจของเหตุการณนั้นผูรับขาวเพ่ือทราบถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เม่ือขาวนั้น
ผานกระบวนการตามวงรอบขาวกรองซึ่งเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลท่ัวไปผลท่ีไดรับจะเรียกวา 
“ขาวกรอง” ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ขาวกรอง (Intelligence) เปนผลท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งผานกล่ันกรองดวยวิธีการประเมิน วิเคราะหโดยการจําแนก นําขอมูลท่ีเก่ียวของมาจัดกลุมดวยการ
บูรณการหรือสนธิกรรม  แปลหรือตีความขาวสารท่ีได และลงความเห็นจากขอเท็จจริงและการอนุมาน
โดยเหตุผลท่ีถูกตองเหมาะสม และท่ีสําคัญขาวกรองจะถูกใชเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเก่ียวกับการ
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จัดสรรทรัพยากร การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย วิธีการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และการพิสูจน
ความผิดตามขอกลาวหา  
 
การวิเคราะหขาวกรอง (Intelligence Analysis) 
  การวิเคราะหขาวกรอง คือ กระบวนการในการตรวจสอบขอมูลและการตัดสินใจวาขาวสาร
นั้นเปนขาวสารท่ีมีคาและมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติการท่ีเปนไปตามบังคับของกฎหมาย และ
หมายรวมถึงการประเมินความเชื่อถือของแหลงขาวและความถูกตองแมนยําของเนื้อขาว ความ
เกี่ยวของมีเหตุผลขอมูลขาวสาร การจําแนกขอมูลขาวสารออกจากกันเพ่ือนําขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ
กันมาดําเนินการบูรณการหรือสนธิกรรมเพ่ือนํามาตีความ มีการพัฒนาของขอมูลขาวสาร จนนําไปสู
การลงความเห็นจากขอเท็จจริงดวยวิธีการอนุมานอยางมีเหตุผลท่ีเหมาะสม   
 
ลักษณะของขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพมีสวนชวยในการกระบวนการตัดสินใจ และประกอบดวย 
 1) วัตถุประสงคท่ีชัดเจน เปนข้ันตอนแรกท่ีผูกําหนดจะตองม่ันใจวาวัตถุประสงคนั้น
ผูเกี่ยวของท้ังหมดจะตองเขาใจในกระบวนการการรวบรวมขอมูลและการดําเนินการ ซึ่งถา
วัตถุประสงคไมชัดเจนมักทําใหกระบวนการเสียไปได 
  2) การสงมอบท่ีถูกตองตามกาลเวลา เนื่องจากขาวกรองชวยในการตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรมี
การสงมอบใหถูกตองตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3) ทําใหผูตัดสินใจมีความกระตือรือรน  ประเด็นนี้หมายถึงขาวกรองควรประกอบดวย
องคประกอบท่ีสามารถคาดการณได บทบาทของนักวิเคราะหขาวกรองจะเกี่ยวของกับการรับรูความ
จริงเพ่ือปรึกษาหาความเปนไปไดในอนาคต  และ/หรือความนาจะเปน 
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วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle) 
ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 

                 

วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle)

การเก็บรวบรวม (Collection)

การประเมิน (Evaluation)การวิเคราะห (Analysis)

การกระจาย (Disseminations)

การจัดระบบ (Collation)

กําหนดประเด็น

 (Defining)

 
1. กําหนดประเด็น (Defining) เปนการวางแผนเพ่ือการดําเนินการในข้ันตอนตอไป           

โดยกําหนดปญหาและความตองการขอมูลขาวสาร กําหนดจุดสําคัญท่ีจะตองพิสูจนวาผูเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดคือผูใดและเปนการวางแผนในการสืบสวนสอบสวนลวงหนาเพ่ือใหการสืบสวน
สอบสวนดําเนินไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการพิสูจน อยางมีทิศทางถูกตอง และรวดเร็วโดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  หัวขอหรือประเด็นในการรวบรวมขอมูลขาวสาร ผูรับขาวเปนใคร  
ตองการขาวสารประเภทใด การกําหนดหรือต้ังประเด็นควรตองมีความถูกตอง ครบถวน ประเด็น        
ท่ีกําหนดตองเพียงพอในการใหไดขอยุติ มีความชัดเจนสอดคลอง สมเหตุสมผล  

 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)  คือ การเขาถึงขอมูลท้ังขอมูลชนิดท่ีเปดเผย หรือ

ขอมูลทางลับ จากแหลงขอมูล หรือแหลงขาวตาง ๆ โดยกําหนดแบบแผนของการรวบรวมขอมูล 
(Collection plan) ไวดังนี ้

 เพ่ือใหทราบถึงขอบเขตของการรวบรวมขอมูล 
 ลดปญหาการเก็บขอมูลท่ีกระจัดกระจาย 
 ปองกันขอมูลท่ีไมจําเปนเขามา 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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 2.1. แหลงขาว (Sources) การดําเนินการเพ่ือใหมาซึ่งขอมูลขาวสารจําตองมีการ
เขาถึงหรือไดรับมาซึ่งขอมูลขาวสารจาก แหลงขาว ซึ่งอาจหมายถึง คน วัตถุ หรือกิจกรรมท่ีสื่อสาร
หรือแสดงออกมาเปนตนเหตุท่ีมาของขาว เรื่องราว เหตุการณตาง ๆ ซึ่งสามารถแหลงขาวออกได ดังนี ้

 แหลงขาวลับ (Covert Sources) คือ แหลงขาวท่ีใหขาวสารกับฝาย 
เราโดยท่ีฝายตรงขามท่ีเปนเจาของหรือเกี่ยวของกับขาวสารนั้นไมทราบ เชน สายลับ เจาหนาท่ีอําพราง 
การดักฟงโทรศัพท การตรวจสอบรองรอยทางการเงิน ภาพถายทางอากาศ วัตถุและเอกสารท่ียึดได    
เปนตน 

 แหลงขาวเปดเผย (Overt Sources) คือ แหลงขาวท่ีฝายตรงขามท่ี 
เกี่ยวของกับขาวสารนั้นไมปดบังขาวสารท่ีฝายเราตองการ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน เปนตน 

2.2. วิธีการดํ าเนินการรวบรวมขาวสาร มี ๒ วิธี คือ 
2.2.1.การรวบรวมขาวสารแบบปฐมภูมิ (Primary Collection)  

หรือท่ีนิยมเรียกโดยท่ัวไปในปจจุบันวา “การขาวลับ” (Clandestive Operation) หรือท่ีเรียกกันเปนทาง
การคือ “การปฏิบัติการขาว” (Special Collection) หมายถึง การรวบรวมขาวสารโดยเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการขาวตอแหลงขาวลับ(Covert Source) ในพ้ืนท่ีโดยตรง 

2.2.2.การรวบรวมขาวสารแบบทุติยภูมิ (SECONDARY COLLECTION)   
หรือปจจุบันเรียกวา การรวบรวมขาวสารทางธุรการ (Administrative Collection) เปนการรวบรวม       
ขาวสารจากแหลงขาวสารเปดเผย (Overt Source) เชน  หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ เปนตน 
  2.3.ยุทธวิธีการสืบสวน (Investigative Methods & Techniques)  การดําเนินการ
เพ่ือรวบรวมขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐาน มีเทคนิคหรือยุทธวิธี เพ่ือเขาถึงแหลงขาวหลายวิธี       
แตละวิธีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติการแตกตางกัน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจึงตองวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ซึ่งอาจจะเปนวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 การสัมภาษณ และการซักถาม (Interviewing and Interrogation) 
 การใชเครื่องมือจับเท็จ (Lie Detector or the Polygraph)  
 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (Crime-Scene Search) 
 การตรวจสอบจากแผนประทุษกรรม (Modus Operant Searches) 
 การหาขาวจากประชาชนบริเวณท่ีเกิดเหตุ (Neombrhood contacts) 
 การสรางความคุนเคยผูเสียหาย (Second Contract with complainants) 
 หาประโยชนจากแหลงขาวทุกชนิด (Exploiting Available Sources of 

Information) 
 ต้ังประเด็นการสืบสวนสอบสวน (Establishing the Elements) 
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 การใชสายลับ (Use of Informants)  
 การใชเจาหนาทีอําพราง(Under Cover) 
 การเฝาจุดและสะกดรอย (Fixed-surveillance & intelligence ) เปนตน 

                   

สะกดรอย สัมภาษณ

การตรวจคน
ฐานขอมูล

แหลงขาวเปด
เครื่องมือพิเศษ

จนท.อําพรางสายลับ

สังเกตุการณ

พยาน

ผูตองหา

อํานาจตาม 
กฏหมาย

การวิเคราะห
โทรศัพท

แลกเปล่ียนขาว 
จนท.อื่น

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล

 
  จากการรวบรวมขอมูล ผลลัพธท่ีได  ก็คือ  เคาโครงของฐานขอมูล ท่ีสามารถจะนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป 
 

  
 

3. การประเมินขอมูล (Data evaluation)   เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารมาไดแลว 
ข้ันตอนตอมาจะเปนการประเมินขอมูล โดยพิจารณาจากสองสวนคือ การประเมินแหลงขาวและการ
ประเมินเนื้อขาว โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
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    การประเมินแหลงขาว จะพิจารณาจากองคประกอบจากตัวของแหลงขาวท่ีเปน ผูสง 
เก็บรวบรวม หรือมีขอมูลขาวสาร ซึ่งอาจจะเปนตัวบุคคล องคกร สื่อมวลชน ฐานขอมูล โดยพิจารณา
ความนาเชื่อถือของแหลงขาวนั้น จากประสบการณท่ีผูรับขาวหรือบุคคลอื่นๆ มีตอแหลงขาวนั้นๆ การ
ประเมินแหลงขาวมีการจัดลําดับคาการประเมินแหลงขาว เปน 4 ลําดับ ดังนี้ 

ระดับความนาเช่ือถือของแหลงขาว (Source reliability scale) 
    A  แหลงขาวมีความนาเชื่อถือไดสูงสุด  
    B  แหลงขาวนั้นมีความนาเชื่อถือไดเปนสวนใหญ 
    C  แหลงขาวนั้นเชื่อถือไมไดเปนสวนใหญ 
    X  ไมเคยใชแหลงขาวมากอนหรือไมสามารถตัดสินเกี่ยวกับแหลงขาวได  

การประเมินเนื้อขาว จะพิจารณาจากความมีเหตุผล ความแมนยําเท่ียงตรง ความ 
เบ่ียงเบน ผิดพลาดของเนื้อขาวนั้น โดยควรตองพิจารณาเชื่อมโยงกับตัวแหลงขาวดวย 

ระดับความมีเหตุผลของเนื้อขาว (Information validity scale) 
1    หมายความวา เนื้อขาวนั้นมีเหตุผลและเปนความจริงโดยไมตองมี 

สิ่งใดมาสนับสนุน 
2 หมายความวา เนื้อขาวมาจากแหลงขาว ซึ่งรายงานตอใหเจาหนาท่ีอีก

ทอดหนึ่ง 
3 หมายความวา เนื้อขาวนั้นไมไดมาจากแหลงขาวท่ีรายงานโดยตรง แตมี

ขาวสารอื่นมาสนับสนุน 
         4 หมายความวา ไมสามารถตัดสินความมีเหตุผลของเนื้อขาวได หรือเนื้อ
ขาวไมไดมาจากตัวแหลงขาว และไมสามารถอางอิงขาวสารอื่นมาสนับสนุนได  
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การประเมินขอมูล (Data evaluation)

ลักษณะของแหลงขาว ความนาเช่ือถือของ
แหลงขาว

ความสัมพันธแหลงขาว
กับเน้ือขาว

ความมีเหตุผล
ของเน้ือขาว

การยืนยัน ยืนยัน
ความมีเหตุผล

 
 

   การนําการประเมินขอมูลขาวสารไปใชงาน หลังจากมีการประเมินความนาเชื่อถือ
ของแหลงขาวและความมีเหตุผลของเนื้อขาวไปแลว ข้ันตอนตอมาก็จะเปนการนํามาใชงาน 
โดยมีการนําคาการประเมินแหลงขาวและเนื้อขาวมาไขวหรือรวมกัน จะไดคาของการ
ประเมินท่ีสมบูรณสามารถนําไปใชงานตอไปได ซึ่งโดยท่ัวไปแลวคาของการประเมินจะมีคา
ต้ังแต A1 จนถึง X4 แตคาของการประเมินท่ีสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดคือคาการ
ประเมินระหวาง A1 A2 B1 B2 สวนคาการประเมินท่ีตํ่ากวานี้ คือคาระหวาง A3 จนถึง X4 
เปนคาการประเมินท่ีบงบอกวาขอมูลขาวสารท่ีไดรับยังมีความไมนาเชื่อถือ อาจมีความ
ผิดพลาดได คาการประเมินในระดับจึงไมควรนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
นํามาปฏิบัติงานตอไป แตควรมีกระบวนการตรวจสอบ ทบทวน วิธีการรวบรวมขอมูล
ขาวสาร ความนาเชื่อถือของแหลงขาว ความมีเหตุผล แมนยําเท่ียงตรงของเนื้อขาว อีกครั้ง ซึ่ง
หากประเมินแลวคาของการประเมินยังตํ่าจนไมสามารถนําไปปฏิบัติงานตอไปได อาจจะตอง
นํามาสูการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หรือเปลี่ยนตัวหลีกเลี่ยงการใช
แหลงขาวนั้นอีกตอไป รายละเอียดเกี่ยวกับการนําการประเมินขอมูลขาวสารไปใชงาน ปรากฏ
ตามตารางไขว(Matrix) ซึ่งปรากฏอยูดานลาง 
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ระดับความนาเชื่อถือของ    
แหลงขาว

เชื่อถือ         
ไดสูงสุด

เชื่อถือ          
ไดสวนมาก

เชื่อถือ         
ไดนอย

ไมเคยใชแหลงขาว 
ไมสามารถตัดสินใจ

 ความมีเหตุผลของเนื้อขาว A B C X

เปนความจริงโดยไมตองมี
สิ่งใดมาสนับสนุน

1 A1 B1 C1 X1

ขาวมาจากแหลงขาว ซึ่ง
รายงานตอใหเจาหนาที่

2 A2 B2 C2 X2

ขาวไมไดมาจากแหลงขาว
โดยตรง แตอางอิงวามี
ขาวสารอ่ืนมาสนับสนุน

3 A3 B3 C3 X3

ไมไดมาจากตัวแหลงขาว  และ
ไมมีขาวสารอื่นมาสนับสนุน ,
ไมสามารถตัดสินได

4 A4 B4 C4 X4

 
 
  4. การจัดระบบขอมูล (Data collation) เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและประเมิน
แหลงขาวและเนื้อขาวแลว ขอมูลขาวสารเหลานี้ก็ตองมีการจัดระบบตอไป ท้ังนี้ใหเกิดความสะดวกใน
การคนหา อางอิง และนําไปใชงานตอไป วิธีการจัดเก็บนั้น มีรูปแบบท่ีสําคัญอยู 2 รูปแบบ คือ 
  
   4.1 การจัดแฟมเอกสาร โดยนําขอมูลขาวสารท่ีรวบรวมมาไดแลวท้ังหมดนั้น         
มาจัดทําเปนเอกสารแลวจําแนกเปนหมวดหมู ตามลําดับ มีการทําดัชนีสืบคน ตามหลักเกณฑท่ีองคกร
เปนผูกําหนด แตท้ังนี้หากจะตองมีการสงตอหรือรายงานขอมูลขาวสารไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตอไปก็อาจจะตองคํานึงความสะดวกในการใชงานของหนวยงานนั้นประกอบดวย 
  4.2 การจัดทําฐานขอมูล วิธีการนี้จะเปนการนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาทําการ
จําแนกในเบ้ืองตนเสียกอน โดยพิจารณาจากความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง บุคคล สิ่งของ องคกร 
เหตุการณ วิธีการ จากนั้นนําขอความสําคัญ(Keyword) ไปใสไวในโปรแกรม ดวยวิธีการเชนนี้จะทําให
การสะสมของขอมูลขาวสารสองรูปแบบคือ การสะสมไวในไฟลโดยตรงโดยใชสัญญาลักษณสื่อ
ความหมาย วิธีการนี้จะมีการใสขอมูลขาวสารไปในไฟลโดยตรงทุกครั้งท่ีไดรับขอมูลขาวสารมาใหม
ซึ่งจะทําใหไฟลนั้นมีการพัฒนาอยูตลอดวิธีการนี้เหมาะสําหรับคดีท่ีไมมีความยุงยากซับซอนอีก
รูปแบบก็คือการสะสมไวในรูปแบบฐานขอมูลประเภทตางๆ เชน Excell Access iBase เปนตน วิธีการ
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นี้จะแตกตางกันคือ ตองนําขอมูลมาเก็บไวในฐานขอมูลเสียกอน ตอมาจึงนําขอมูลจากฐานขอมูลเขาไป
ใหโปรแกรมทําการวิเคราะหอีกข้ันตอนหนึง่ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสําหรับการใชสืบสวนสอบสวนคดีท่ีมี
ความยุงยากซับซอน อาจมี บุคคล สิ่งของ องคกร เหตุการณ วิธีการ มาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก หากใช
วิธีการนี้เจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย จะตองมีการศึกษาองคประกอบขอกฎหมาย เพ่ือวางกรอบในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไวต้ังแตตน เพ่ือความสะดวกในการนําขอมูลมาใสไวในฐานขอมูล ซึ่งจะสงผลให
การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไปมีถูกตอง แมนยํา มีความกระชับ ชัดเจนและตรงประเด็นมากท่ีสุด 
                                           
          

ขาวกรอง

ขาวสาร

ขาวสาร

ขาวสาร

ขาวสาร

ขาวสาร ขาวสาร

ขาวสาร

ขาวสาร

ขาวสาร

ขาวสาร

จัดระบบ , ทําดัชนีสืบคน , นําออกมาใชไดรวดเร็ว

ถูกตอง แมนยํา 
สามารถนํามาวิเคราะหได

 
 
  5. การวิเคราะหขอมูล(Data Analysis) เปนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการขาวกรองโดยการ  
นําขอมูลท่ีมีอยูในระบบฐานขอมูล ซึ่งมีการจําแนกแยกแยะไวแลวนํามาเชื่อมโยงเพ่ือพิสูจนใหเห็นถึง
ความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวางบุคคล สิ่งของ องคกร เหตุการณ วิธีการ โดยมีวัตถุประสงคของ        
การวิเคราะหขอมูล คือ 

 เพ่ือพัฒนา และทดสอบ ทฤษฎี หรือ ขอลงความเห็น เกี่ยวกับ ใคร ทําอะไร 
เม่ือใด ท่ีไหน เพ่ืออะไร และ อยางไร ไมวาจะเปนชวงเวลา อดีต ปจจุบัน 
หรือ อนาคต สามารถอธิบายกิจกรรมหรือลักษณะนิสัยของอาชญากร 
รวมถึงทราบเครือขายการทํางานของกลุม องคกร ท่ีเกี่ยวของ 

 เพ่ือการพิสูจนเหตุการณท่ีผานมาวา ใครเกี่ยวของและเกี่ยวของอยางไร 
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 เพ่ือทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวา จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือใด 
อยางไร ใครนาจะเกี่ยวของผลจะเปนอยางไร 

 เพ่ือตัดสินใจวาจะปฏิบัติภารกิจหรือจะยกเลิกภารกิจ 
 เพ่ือการจัดการและวางแผนในการปราบปรามอาชญากรรมโดยใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม 
 

                 

กระบวนการวิเคราะหขาวกรอง

การจัดเก็บขอมูล
(DataCollection)

การประเมินขอมูล
(Data Evaluation)

การรวบรวมขอมูล
(Data Collation)

การบูรณาการขอมูล
(Data integration)

การแปลขาว
(Interpretation)

พัฒนาหลักฐาน
ที่เก่ียวของกัน

(Premises
Development)

การพัฒนาสมมติฐาน
(Hypothesis

Development)

กระจายขอมูล
(Dissemination)

  การวิเคราะห
     (Analysis)

 
  การวิเคราะหขอมูลอาชญากรรม มีกระบวนการท่ีเกี่ยวของหลายข้ันตอน ปรากฏตามกรอบ
ขางบนซึ่งอธิบายไดดังนี ้

5.1 การบูรณการหรือสนธิกรรมขอมูล (Data integration) เปนการนําขอมูลท่ี 
รวบรวมไวซึ่งผานการจําแนกแยกแยะและวิเคราะหแลวมาพัฒนาและทําใหงายท่ีจะเขาใจ เพ่ือจะแสดง
ถึงความสัมพันธของขอมูลขาวสาร โดยจําแนก เชื่อมโยง ความสัมพันธระหวาง บุคคล องคกร แสดง
การเคลื่อนไหวของเหตุการณ สิ่งของ กิจกรรมของบุคคล รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตอง
แสวงหาขอมูลขาวสารใหมเพ่ือใชในการสืบสวนสอบสวนตอไป เทคนิคการบูรณการขอมูล  
ประกอบดวย 
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    5.1.1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Link Chart) มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคล องคกร สิ่งของ ยานพาหนะ  เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
เปนพ้ืนฐานของแผนภูมิแสดงความสัมพันธอื่นๆ มีข้ันตอนการจัดทําแผนภูมิแสดงความสัมพันธ  ดังนี้  

1) รวบรวมขอมูล 
     2) เลือกเปาหมาย บุคคล หรือ องคกร เพ่ือนํามาใสไวในตาราง 
    3) สรางตารางความสัมพันธ (Matrix) 
    4) บันทึกความสัมพันธ ดวยสัญญาลักษณของ Matrix ไวในตาราง 
     5)นับจํานวนความถี่ของความสัมพันธท่ีปรากฏไวท่ีดานลางของตาราง 
Matrix 
     6) ทํารางแผนภูมิแสดงความสัมพันธ ดวยสัญญาลักษณ 
     7) ปรับปรุงแผนภูมิแสดงความสัมพันธ 
 
                                   

สัญญาลักษณ แสดงความสัมพันธ สําหรับ Matrix 
(Association symbols)

=  ยืนยันความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิง (บุคคล องคกร ส่ิงของ  ยานพาหนะ)
     [A1 , A2 , B1 , B2]

=  ไมยืนยันความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิง 

=   ยืนยันความสัมพันธ การมีสวนรวมของบุคคลในองคกรอยางลึกซ้ึง เชน 
      การมีตําแหนงหนาท่ีในองคกร หุนสวน เจาของ ผูจัดการ ความผูกพัน 
      การปรากฏหลักฐานทางทะเบียน การพักอาศัย [A1 , A2 , B1 , B2]

= ไมยืนยันความสัมพันธ การมีสวนรวมของบุคคลในองคกร 
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ตัวอยางตาราง Matrix แสดงความสัมพันธโดยสัญลักษณ 
                                       

                                                

Matrix

 
 

                    

สัญญาลักษณของ link charting

บุคคล

บริษัท หรือ องคกร

ความเก่ียวของท่ีไดรับการยืนยัน

ความเก่ียวของท่ีไมไดรับการยืนยัน
 

 
 
 

14 



 

                        

ความแตกตางระหวางสัญญาลักษณ
Matrix Link Chart

 บุคคล องคกร สถานท่ี
– เขียนช่ือลงในตาราง

 ความสัมพันธ
– ใชเคร่ืองหมาย จุด หรือ 

บวก ลบ

 บุคคล องคกร สถานท่ี
– ใชสัญญาลักษณ วงกลม 

หรือ ส่ีเหลี่ยม
 ความสัมพันธ

– ใชเสนโยงระหวาง วงกลม 
หรือ ส่ีเหลี่ยม

    
ตัวอยางการแสดงสัญลักษณของ Link charting 

หมายถึง  A   กับ  B  มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  
 
 

หมายถึง  A กับ B ไมยืนยันวามีความสัมพันธเกีย่วของกัน 
 
 
 

หมายถึง บุคคลท่ีไมรูจักชื่อท้ัง 2 มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน 
 

หมายถึง  บุคคลท่ีไมรูจักชื่อท้ัง 2 คนไมยืนยันวามี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน 
                                                                              
สรุปการจัดทําแผนภูมิแสดงความสัมพันธ 

             1.  การสรางตารางแสดงความสัมพันธ (Matrix) เปนการจัดระบบ
ความสัมพันธของขอมูลและเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีจะนําไปสูการทํา Link Chart 
    2. Link Chart ชวยในการแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆในลักษณะเปน
เครือขาย ได ชัดเจน รวบรัด และเขาใจงาย 
    3. Link Chart เปนเครื่องมือท่ีจะใชในการบรรยายสรุป 
    4. Link Chart ใชประกอบกับพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
 

B
A B
A

15 



 

    5.2.2 แผนภูมิแสดงการไหล (Flow Charting)  มีลักษณะของความสัมพันธ
อยางมีทิศทาง เปนข้ันตอนการสรางแผนภูมิเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล สวนมากจะใชแสดงการ
ลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน ลําดับข้ันตอนตามเหตุการณ การเคลื่อนไหว ยาย ถายโอน ของ ทรัพยสิน 
เงินทอง  หรือเปาหมายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหแบบแผนกิจกรรมของกลุมเครือขาย
อาชญากรรม วางแผนในการสืบสวนสอบสวน จากเปาหมายท่ีมีประโยชน ท่ีสุด มีทิศทางการ
ดําเนินงานท่ีถูกตอง เหมาะสม ผูสืบสวนสอบสวนสามารถนําแผนภูมิแสดงการไหลไปใชในการ
บรรยายสรุป และอธิบายแผนภูมิประกอบกับแสดงพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี ประเภทของ 
Flow Charting แบงไดตามคุณลักษณะท่ีจําแนกหรือวิเคราะห ดังนี้คือ 
      1) แผนภูมิกิจกรรม (Activity Charting ) แสดงลําดับข้ันตอนการ
ดําเนินงาน  วิธีการทํางาน แผนประทุษกรรม 
     2) แผนภูมิเหตุการณ (Event Charting) แสดงลําดับวันเวลา 
เหตุการณของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน หรือ ความเคลื่อนไหวของบุคคล 
     3) แผนภูมิสินคาสิ่งของ (Commodities Charting) แสดงแบบ
แผนการเคลื่อนไหว จําหนาย ถายเท ยาย โอน สิ่งของ สินคา  ทรัพยสิน รองรอยทางการเงิน ซึ่งมี
ความหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินหรือทรัพยสิน 
 

 
 
 

ตัวอยาง  flow chart

บริษัท
 ฉิมพลี จํากัด

หางฯ ดํารงค
การคา

ราน นําโชค

 บ.เงินทุน
หลักทรัพย
แมกลอง

สงัด

สงบ

สมศักดิ์

ประเสริฐ

ไชยา

สายใย

มานะ

มาโนช
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     ข้ันตอนการจัดทํา Flow Charting 
    1) จัดทํา แผนภูมิแสดงความสัมพันธตามข้ันตอน 
   2) พิสูจนใหไดในแผนภูมิแสดงความสัมพันธ วาตรงท่ีใดท่ีมีความสัมพันธอยางมี
ทิศทาง 
   3) ปรับแตงสัญลักษณและเสนแสดงความสัมพันธท่ีไมมีทิศทางออก 
   4) กําหนดทิศทางความสัมพันธ ตามลําดับ เหตุการณ กิจกรรม การถายโอน สิ่งของ  
ตามลําดับเหนือข้ันตอน หลักนิยมสากล จะมีทิศทางการไหลจากซายไปขวา หรือ จากบนลงลาง 
 

สัญลักษณของ  Flow charting 
 

                                      

สัญญาลักษณ แสดงแทน  บุคคล

สัญญาลักษณ แสดงแทน บริษัท หรือ องคกร

สัญญาลักษณ ยืนยันความสัมพันธ

สัญญาลักษณ ไมยืนยันความสัมพันธ
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link chart

A C

F

ED

B

                
พิสูจน links วาตรงไหนท่ีมีการไหล

A C

F

ED

B

 
ปรับปรุงตกแตง flow chart

A

F

ED

B

                      
ปรับปรุงตกแตง flow chart

E

B

F

A

D
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   แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) ใชในการแสดงใหเห็นกระบวนการวิเคราะห     
จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ดวยการวิเคราะหจําแนกเพ่ือจัดลําดับกิจกรรมตามข้ันตอน จากจุดเริ่มตนไป
จนกระท่ังสิ้นสุด โดยในแตละข้ันตอนควรจะตองมีการระบุใหไดวาใครเกี่ยวของและเกี่ยวของอยางไร 
โดยมีแนวความคิดในการจัดทําแผนภูมิกิจกรรมเปนลําดับข้ันตอนดังนี้   

 กิจกรรมอะไร เปนกิจกรรมท่ีไมตองพ่ึงพากิจกรรมอื่น  
 กิจกรรมใดท่ีเปนเหตุใหมีกิจกรรมอื่นตามมา  
 กิจกรรมใดท่ีจะมาหลังจากกิจกรรมอื่น  
 กิจกรรมใดไมเกี่ยวของกันใหอยูคนละบรรทัด 
 กิจกรรมใดเกี่ยวของกันใหอยูบรรทัดเดียวตามลําดับกอนหลัง(ซายไปขวา) 

    ข้ันตอนการจัดทํา  Activity Chart 
1. จําแนกกิจกรรมตางๆ ท่ีไมตองพ่ึงพากัน 
2. แยกกิจกรรมตางๆ ตามลําดับกอนหลัง 
3. ใชสัญญาลักษณแทนกิจกรรมตาง  ๆ
4. อธิบายกิจกรรมในสัญญาลักษณ 
5. แสดงความสัมพันธของกิจกรรมดวยลูกศร ตามลําดับจากซายไปขวา 

 
                                                          ตัวอยาง  activity chart 
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    แผนภูมิเหตุการณ (Event charting) เปนการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยใชวันเวลา หากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวของเชื่อมโยงกันเปนลําดับผูทําการ
วิเคราะหก็มองภาพรวมของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนลําดับเหตุการณและจะทําใหทราบวาใน                
แตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้นมีใครเกี่ยวของและเกี่ยวของอยางไร การอธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสัญญา
ลักษณรูป วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม และเชื่อมโยงระหวางเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยใชเครื่องหมายเสนลูกศร 
วันและเวลาของแตละเหตุการณจะแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณเปนลําดับ 
   ข้ันตอนการจัดทําแผนภูมิเหตุการณ 
   1. ตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากขาวสาร และอธิบายกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน              
ในสัญลักษณรูป วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม โดยมี วันหรือเวลา กํากับ 
   2. การกําหนดชวงของ วันหรือเวลา ท่ีจะจัดทําแผนภูมิ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและ
ความตองการของนักวิเคราะห 
   3. หากมีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนหลายเหตุการณ ควรจะจําแนกเหตุการณดังกลาวออกจากกัน 
   4. ใชลูกศร แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเหตุการณ ตามหลักนิยมสากล คือ 
จากซายไปขวา จากบนลงลาง 
 



 

                     

ตัวอยาง event chart

  15 พ.ค.45
ประดิษฐ 

พบกับ มานะ

 18 พ.ค.45
พบ ศักดิ์ศรี

ท่ี หาง ดํารงคฯ

  18พ.ค.45
พบมานะที่
รานนําโชค

 22 พ.ค.45
สินคาสงถึง
รานนําโชค

 26 พ.ค.45
สินคาสงถึง
หางดํารงคฯ

 30 พ.ค.45
 เง ิน 1 ลานบาทโอน
เขาบัญชีประดิษฐ

 30 พ.ค.45
สินคาสงถึง

มานะ

 30 พ.ค.45
สินคาสงถึง

ศักดิ์ศรี                        

ตัวอยาง event chart
 15 พ.ค.   18 พ.ค.   22 พ.ค.   26 พ.ค.  30 พ.ค.

ประดิษฐ พบกับ 
มานะ

พบ ศักดิ์ศรี ท่ี
รานนําโชค

พบ มานะ ท่ี 
หางฯ ดํารงค

สินคาสงถึง
หางดํารงคฯ

 เงิน1 ลานโอนเขา
บัญชี ประดิษฐ

สินคาสงถึง
ศักดิ์ศรี

สินคาสงถึงมานะ

สินคาสงถึง
รานนําโชค
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ตัวอยาง  event chart

17.50
Mrs Scott
returns to
house and
rings
police

17.55
Wilson
seen in
Swan St.
with
Barlow

15.50
Wilson 
leaves
her home
address in
Kiln Road

16.05-16.15
Wilson
watches
Mrs Scott's
house

16.15-16.30
Wilson
enters
Mrs Scott's
house

16.05-16.10
Mrs Scott
leaves to
go
shopping

16.15-17.50
Wilson
leaves the
house taking
various
items

 
 
    แผนภูมิทรัพยสินส่ิงของ (Commodities Charting)  เปนการวิเคราะหโดยจําแนก
แบบแผน การเคลื่อนไหว จําหนาย ถายเท ยาย โอน สิ่งของ สินคา  ทรัพยสิน รองรอยทางการเงิน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินหรือทรัพยสินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไดการถายโอน ยักยาย ซึ่ง
อาชญากร อาจใชวิธีการเหลานี้ในการซุกซอนทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเพ่ือใหเกิดความ
ยุงยากในการติดตามตรวจสอบจากเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย การวิเคราะหโดยใชรูปแบบแผนภูมิ
ทรัพยสินสิ่งของ เหมาะสําหรับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรทางเศรษฐกิจ การกระทําความผิดของ
ผูใช จางวาน ผูบงการ ตัวการสําคัญ หัวหนาองคกรอาชญากรรม ซึ่งสวนใหญมักจะไมเปนผูลงมือ
ในขณะกระทําความผิด จึงเปนเรื่องยากท่ีจะพิสูจนการกระทําความผิดสําหรับอาชญากรเหลานั้น แต
ลักษณะของบุคคลเหลานี้จะมีการเชื่อมโยงกับการกระทําความผิดโดยการ สง หรือรับ ทรัพยสินท่ีใช
หรือได มาจากการกระทําความผิด เชน กอนกระทําความผิด ผูบงการจะสงมอบเงินคาจางหรือเงินท่ีจะ
ใชในการกระทําความผิดใหกับผูกระทําความผิด หรือนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิด
มาทําการฟอก เปนตน 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนภูมิทรัพยสินส่ิงของ 
   1. ตรวจสอบการทิศทางเคลื่อนไหว  จําหนาย ถายเท ยาย โอน สิ่งของ สินคา  
ทรัพยสิน รองรอยทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินหรือทรัพยสิน 
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   2. จําแนกความเคลื่อนไหวของทรัพยสินสิ่งของ เปนลําดับ ข้ันตอน โดยใส
รายละเอียดบุคคล องคกร บัญชีธนาคาร รายการรับสงสินคา ไวในกรอบวงกลม หรือสี่เหลี่ยม ตามหลัก
นิยมสากล 
   3. เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของทรัพยสินสิ่งของ ท่ีเกี่ยวของกัน ตามทิศทาง เปน
ลําดับข้ันตอน โดยใชสัญญาลักษณลูกศร จากซายไปขวาและบนลงลาง ตามหลักนิยมสากล 
   4. ใสจํานวน หรือปริมาณ ทรัพยสิน สิ่งของ ไวท่ีเสนลูกศร หากหนวยนับมีคา
แตกตางกันควรปรับเปลี่ยนใหเหมือนกันเพ่ือใหสะดวกสําหรับการวิเคราะห 
 

                                   
G

B

D

E

A

สงยาบา
 60 มัด ตอสัปดาห

ขายยาบา
 10 มัด ตอสัปดาห

ขายยาบา
 10 มัด ตอสัปดาห

ขายยาบา
 20 มัด ตอสัปดาห

ขายยาบา
 40 มัด ตอสัปดาห

C
F

สงยาบา
 20 มัด ตอสัปดาห

ตัวอยาง Commodities chart
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D

F

G

E
A

สงเงิน
 2,000,000 บาท ตอสัปดาห

สงเงิน
 1,000,000 บาท ตอสัปดาห

สงเงิน
 500,000 บาท ตอสัปดาห

สงเงิน
 800,000 บาท ตอสัปดาห

สงเงิน
 2,400,000 บาท ตอสัปดาหC

สงเงิน
 500,000 บาท ตอสัปดาห

B

 
                                  
  

 
  
  

 
  
 
 

5.2.3 การวิเคราะหการใชโทรศัพท (Telephone Analysis) ในปจจุบันอุปกรณ
โทรศัพทเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต แทบทุกคนจะตองมีโทรศัพทมือถือติดตัว หรืออยางนอยท่ีสุด
ก็ตองมีการติดตอกับบุคคลอื่นๆโดยการใชโทรศัพท ลักษณะการติดตอสื่อสารกันในรูปแบบนี้ถือวา
เปน เครือขายทางสังคม(Social Network) เปนการแสดงความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวาง บุคคล หรือ 
องคกรและทุกครั้งท่ีมีการติดตอสื่อสารจะท้ิงรองรอยจากการใชโทรศัพทไว ตัวอยางเชน IMEI IMSI 
สถานท่ีใชเสาสัญญาณ(Base Station)ท้ังตนทางและปลายทาง ความถี่ในการติดตอ ระยะเวลาในการ
พูดคุย วันเวลาท่ีติดตอ ซึ่งจะทําใหทราบลักษณะนิสัย วีถีชีวิต กิจกรรมของผูใช ความสําคัญของบุคคล
ท่ีติดตอกันในชวงเวลาสําคัญวามีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนกอนหรือหลังจากท่ีมีการติดตอ เพ่ือใหการ
วิเคราะหการใชโทรศัพทเกิดประโยชนสูงสุดจึงควรมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับการระบบการทํางาน
ของโทรศัพทดังนี้ ดังนี ้

                           โทรศัพทมือถือ หรือ โทรศัพทเคล่ือนท่ี  หรือ วิทยุโทรศัพท (Mobile Station 
Terminal Equipment, MS) คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการสื่อสารสองทางผานโทรศัพทมือถือ
ใชคลื่นวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทมือถือโดยผานสถานีฐาน โดยเครือขายของ

โทรศัพทมือถือแตละผูใหบริการจะเชื่อมตอกับเครือขายของ
โทรศัพทบานและเครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบริการอื่น 
โทรศัพทมือถือท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในลักษณะคอมพิวเตอร
พกพาจะถูกกลาวถึงในชื่อสมารตโฟนโทรศัพทมือถือในปจจุบัน
นอกจากความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพทแลว ยังมีคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของโทรศัพท มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนมา  เอสเอ็มเอส  เอ็มเอ็มเอส 
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อินฟราเรด กลองถายภาพ วิทยุ เครื่องเลนเพลง และ จีพีเอส ปกติโดยท่ัวไปโทรศัพทมือถือจะมี
หมายเลขประจําเครื่อง(Serial Number) ติดอยูท่ีตัวเครื่องหรือกลองบรรจุเครื่อง แตในระหวางการ
ติดตอสื่อสารซึ่งมีการสงสัญญาณไปผูใหบริการโทรศัพทนั้น จะมีการสง  IMEI (International 
Mobile Equipment Identity ) คือ หมายเลขของเครื่องโทรศัพทมือถือไปดวย(ซึ่งรวมถึง Serial 
Number ดวย )โดยแตละเครื่องนั้นจะมีเลข IMEI ท่ีแตกตางกันไปโดยไมซ้ํากันซึ่งขอมูลตัวเลขนั้นจะ
ถูกเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องโทรศัพทมือถือ โดยท่ัวไปแลวมือถือทุกรุนจะสามารถเช็คไดโดย 
กดปุม * # 06 # และหนาจอของเครื่องก็จะข้ึนหมายเลข อีม่ี ออกมาเปนจํานวน     15 หลัก IMEI เปน
รหัสประจําตัวเครื่อง โทรศัพทแตละเครื่อง ใชตัวเลข 15 หลัก โดยจะถูกแบงออกเปน 4 กลุม ดัง
ตัวอยาง  
 
                        IMEI = xxxxxx yy zzzzzz a (ใชตัวอักษร x y z a แทนตัวเลขอีม่ี )  
                 xxxxxx -  เปนกลุมของ Type Approval/Allocation Code (TAC) ระบุถึง
แหลงและลําดับท่ีท่ีทําการตรวจสอบคุณภาพกอนออกจําหนาย ตัวอยาง TAC : 351264 คือ เครื่องท่ีถูก
ตรวจสอบใน Finland (35) และเปนเครื่องลําดับท่ี 1264 ในการตรวจสอบ                                                                                                                             

yy -   เปนกลุมของ Final Assembly Code (FAC) ระบุถึงผูผลิตโทรศัพท   
 ยกตัวอยาง 07 – Motorola 10 – Nokia  40 - Siemens 70 - Sagem  แตหากเปนเครื่องท่ีผลิตหลังวันท่ี     
1 มกราคม 2003 FAC ของโทรศัพทจะถูกระบุเปน 00 ท้ังหมด  
                                         zzzzzz - เปนกลุมของ Serial Number (SNR) ระบุหมายเลขประจําเครื่อง  
                                               a - Check Digit (CD)  ใชสําหรับตรวจสอบโดยคํานวณจากตัวเลข 14 หลักแรก 
 
  การวิเคราะหขอมูลจากโทรศัพทมือถือ อาจใชประโยชนจากการตรวจสอบรองรอย  
ท่ีปรากฏจากการใชโทรศัพท เชน ภาพถาย เอสเอ็มเอส  เอ็มเอ็มเอส หรือตําแหนงจีพีเอสท่ีปรากฏอยูใน
ภาพถาย      เปนตน   นอกจากนี้ IMEI มีประโยชนในการวิเคราะหถึงคุณลักษณะของโทรศัพทมือถือ
และยังสามารถวิเคราะหเพ่ือติดตามผูใชโทรศัพท โดยหากผูใชโทรศัพทมือถือเปลี่ยนซิมการดมือถือ 
แตยังใชเครื่องโทรศัพทมือถือเดิม IMEI ก็จะถูกสงไปยังผูใหบริการโทรศัพทดวย ซึ่งหากมีการ
ตรวจสอบหมายเลข IMEI ไปยังผูใหบริการโทรศัพท ก็จะทําใหทราบวาผูใชโทรศัพทมือถือนั้นใช
หมายเลขโทรศัพทใหมเปนหมายเลขใด  
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   ซิมการด (SIM card)    ยอมาจาก Subscriber Identity Module เปนอุปกรณซึ่งใสในเครื่อง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือใหเครื่องสามารถติดตอกับเครือขายได ซิมการดเปนเหมือนสมารทการดชนิด

หนึ่ง ซึ่งสามารถเก็บขอมูลสวนตัวและคํานวณการเขารหัสลับได เหมือน
คอมพิวเตอรขนาดจ๋ิวเครื่องหนึ่ง ภายในซิมการดจะเก็บรหัสท่ีตองปกปด 
ซึ่งแกไขไมไดอยู 2 จํานวน คือ รหัสหมายเลขประจําตัว IMSI และ        
คากุญแจรหัสลับ โดยหมายเลข IMSI(ไมใชหมายเลขโทรศัพท) มีไมเกิน 

15 หลัก โดยมี 3 หลักแรกสําหรับระบุประเทศ เชน 520 หมายถึงประเทศไทย อีก 2 หลักถัดไประบุ
บริษัทผูใหเครือขายมือถือ เชน 01 หมายถึง เอไอเอส สวนอีก 10 หลักท่ีเหลือเปนหมายเลขซิมการด      
ท่ีไมซ้ํากัน ผูใหบริการเครือขายมือถือแตละรายจะมีฐานขอมูล เพ่ือโยงวาหมายเลข IMSI ใด  ตรงกับ
หมายเลขโทรศัพทท่ีเราใชติดตอกัน สําหรับกรณีท่ีเปนการโรมม่ิงเครือขายเพ่ือขอใชเครือขายขาม
บริษัทกัน หมายเลข IMSI 5 หลักแรกของซิมการดจะตางจากของ  ผูใหบริการเครือขาย จึงจะตองมีการ
ตรวจสอบไปยังเครือขายเจาของซิมการดนั้นๆ เม่ือมีการรับรองแลวจึงจะยอมใหใชบริการ และสามารถ
ตามเก็บเงินกับเครือขายเจาของซิมการดดังกลาวได สวนคากุญแจรหัสลับซึ่งใชในการตรวจสอบยืนยัน
วาเปนซิมการดท่ีมีเลขหมาย IMSI ดังกลาวจริง จะไมเคยถูกอานออกมาจากซิมการดไดเลย ยกเวน
ผูผลิตซิมการดและผูใชบริการเครือขายเจาของซิมการดนั้นๆ เทานั้น ท่ีจะรูคากุญแจรหัสลับดังกลาว  
คากุญแจรหัสลับนี้จะเก็บอยูในฐานขอมูล IMSI ขางตนดวย และการลวงรูคากุญแจรหัสลับของ              
ซิมการดใดๆ จะทําใหสามารถปลอมตัวเปนหมายเลขนั้นๆ ได รวมท้ังจะสามารถดักฟงเสียงการ
สนทนาผานโทรศัพทท่ีใชซิมการดนั้นๆไดดวย 
       หนาท่ีของซิมการด 

 1.ไมไดเก็บหมายเลขเครื่องโทรศัพทของเรา แตเก็บหมายเลข IMSI  
    2. เก็บรหัสท่ีใชปองกันการปลอมแปลง SIM ซึ่งก็คือคา Ki โดยคานี้ไมมี
ทางอานออกมาได จาก SIM 
      3. เก็บขอมูลสําคัญของ ผูใหบริการเครือขาย เชน ยานความถี่ใชงาน, 
application เสริม 
      4. เก็บขอมูลสวนตัวของเราได เชน phone book                                                                            
                               5. เก็บรหัสลอค SIM คือ PIN และ PUK 
    อิมซี่ หรือ IMSI (International Mobile  Subscriber Identity) เปนหมายเลข          
ท่ีไมซ้ํากับ SIM อื่น ๆ ท่ัวโลกหมายเลขนี้จะผูกกับหมายเลขโทรศัพทของเจาของ SIM โดยมีฐานขอมูล
เก็บท่ี HLR (HLR เปนเสมือนท่ีเก็บขอมูล) เม่ือผูใหบริการไดรับหมายเลข IMSI จํานวนหนึ่ง ก็จะนํา
หมายเลขนี้ไปผูกกับหมายเลข เครื่องโทรศัพทโดยเก็บท่ี HLR แลวก็สรางซิมการดออกขาย โทรศัพท   
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ท่ีเปนระบบ GSM จะอางถึงเลขหมายของผูใชบริการแตละคนโดย IMSI เปนเลขหมายท่ีถูกอางในการ
เรียกติดตอโดยผูใชบริการดวยกันสวนประกอบของ IMSI มีดังนี ้
     IMSI=MCC+MNC+MSIN 
   MCC หรือ Mobile Country Code มีความยาว 3 หลัก (Digit) เปนตัวเลขท่ีบอกถึง                                         
ประเทศซึ่งเปนเจาของ SIM จดทะเบียนอยู 
                             MNC หรือMobile Network Code มีความยาว 2 หลัก เปนตัวเลขของผูใหบริการ
เครอืขายซึ่งเจาของ  SIM  จดทะเบียนอยู 
                             MSIN หรือ Mobile Subscriber Identification Number มีความยาว 10 หลักเปน
กลุมตัวเลขกลุมสุดทาย ของ IMSI ซึ่งบางเครื่องอาจมีไมถึง 10 หลักก็ไดใชกํากับผูจดทะเบียนเครือขาย
แตละคน ยกตัวอยาง การอานคา IMSI ของเครือขายหนึ่ง โดยแบงตําแหนงท่ีมีหมายเลข 262 02 
4542750010 จะเห็นวาเปนหมายเลขของผูใชบริการซึ่งจดทะเบียนในประเทศเยอรมัน (MCC=262) กับ
เครือขาย D2 Private (MNC=02) โดยหมายเลขกํากับของผูใชบริการรายนี้คือ4542750010 สําหรับการ
โทรเรียกผูใชรายนี้ก็ตองแลวแตวาคนผูนี้ใชเลขหมาย MSISDN ใด 

 
  การวิเคราะหขอมูลจาก  SIM Card จะมีประโยชนในการตรวจสอบจากรายละเอียด
ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน กลาวคือ สามารถวิเคราะหตรวจสอบจะพบวาซิมการด นั้นใชในประเทศใด 
ผูใหบริการเครือขายคือใคร ขอมูลท่ีปรากฏอยูในซิมการด เชน สมุดโทรศัพท Call Log  (รายการโทร
เขาออก รับสาย ไมไดรับสาย) SMS MMS รวมถึงรายละเอียดตางๆท่ีไดจาก IMSI เพ่ือนําไป
ประสานงานกับผูใหบริการโทรศัพทเพ่ือทราบความเชื่อมโยงระหวาง IMEI และ IMSI  ซึ่งจะทําให
ทราบวาหมายเลขโทรศัพทนั้นเชื่อมโยงกับเครื่องโทรศัพทมือถืออื่นใดหรือไม  เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมา
วิเคราะหหาความสัมพันธเชื่อมโยงตอไป 

สถานีฐาน (Base Station or Base Transceiver Station, BTS) ทําหนาท่ีรับสง 
สัญญาณกับเครื่องโทรศัพทโดยตรง เพ่ือถายทอดไปยัง ชุมสายโทรศัพทเคลื่อนท่ี สถานีฐานนี้จะ
กระจายอยูตามจุดตางๆท่ัวประเทศ  เรียกอีกชื่อวาเซลล (Cell Site) ดวยการแบงเซลลออกเปนยอยๆ 
เหมือนเซลลแตละเซลล  เรียกวา ระบบโทรศัพท เคล่ือนท่ีแบบรังผ้ึง (Cellular Mobile Telephone 
System)   ระบบนี้เปนระบบท่ีใชกันแพรหลายในปจจุบัน  ทํางานสัมพันธกันเกี่ยวของกันชวยกันตลอด  
ดังนั้นจึงสามารถถือโทรศัพทไปใชในเซลลไหนก็ได  
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เซลล  ขนาดใหญสําหรับบริเวณที่มี
ความหนาแนนตํ่า 

เซลล  ขนาดเล็กสําหรับบริเวณที่มี                      
ความหนาแนนมาก 

เซลล  ขนาดกลางสําหรับบริเวณ ที่มี
ความหนาแนนปานกลาง 

 

 
 
 
    
 
 
  

 
    การวิเคราะหขอมูลจากสถานีฐาน โดยปกติในการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือติดตอกับ
โทรศัพทเครื่องอื่นนั้น โทรศัพทเครื่องนั้นจะรายงานตัวไปยังสถานีฐานท่ีอยูใกลซึ่งสัญญาณแรงท่ีสุด 
ขอมูลสวนนี้จะถูกบันทึกไวท่ีบริษัทผูใหบริการโทรศัพทซึ่งเรียกวา Cell Site ซึ่งจะมี 3-5 เลขหมาย 
และในหมายเลขทายสุดจะบอกทิศทางของตําแหนงท่ีอยูของโทรศัพทเคลื่อนท่ีตามมุมองศาซึ่งเรียก 
Sector แตละ Cell Site จะมี Sector จํานวนเทาใดและแตละ Sector จะมีจํานวนองศากวางหรือแคบ
เทาใด เลขหมายกําหนดอยางไรอยูท่ีบริษัทผูใหบริการโทรศัพทเปนผูกําหนด หากผูสืบสวนสอบสวน
สามารถติดตอประสานงานเพ่ือขอขอมูลสวนนี้จากบริษัทผูใหบริการโทรศัพทไดจะทําใหการติดตาม
บุคคลท่ีใชโทรศพัทนั้นมีพ้ืนท่ีการติดตามแคบลง  โดยใชโทรศัพทมือถือท่ีมีการติดต้ังโปรแกรม GPL2 
หรือ Cell Track ในการตรวจสอบและหาบริเวณตําแหนงของ Cell Siteและ Sector ของโทรศัพทมือถือ
เปาหมายซึ่งมีการใชงาน สําหรับถิ่นท่ีอยูท่ีมีความชัดเจนนั้นอาจจะตองใชขอมูลดานอื่นๆ มาพิจารณา
ประกอบดวย 
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ภาพแสดงลักษณะของ Base Station ซึ่งมีการแบงออกเปน Sector 

 
5.2.4 การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ (Comparative Case Analysis)  

     5.2.4.1 แนวความคิดในการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ มีดังนี ้
      1) อาชญากรมีโอกาสท่ีจะกลับมากระทําผิดซ้ําอีก 
      2) แรงจูงใจ หรือ วิธีการกระทําผิด อาจมีรูปแบบหลายอยาง       
แตอาชญากรท่ีกลับมากกระทําความผิดจะกระทําในสิ่งท่ีเคยชิน หรือชํานาญ 
     3) วิธีการกระทําความผิดหรือแผนประทุษกรรม สามารถนําไปจัด
กลุมอาชญากร จําแรกรูปแบบ วิธีการการกระทําความผิด เม่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบอาจจะนําไปสู
การพิสูจนผูกระทําผิด 
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      4) จะเปนประโยชนอยางมากหากมีการจับกุม อาชญากร เพียงคน
เดียวหรือกลุมเดียว แตมีการวิเคราะห แลวนําไปสูการขยายผล หรือการวางแผนในการปองกัน 
 
      5) การรวบรวมรายละเอียดในการกระทําผิดควรจะมองในภาพ
กวาง เม่ือพบรูปแบบวิธีการและแรงจูงใจ จะทําใหการปฏิบัติงานมีความกระชับและนําไปสูการท่ีจะ
พิสูจนวาใครเปนผูกระทําผิด 
      6) การวิเคราะหโดยแผนภูมิกิจกรรม สามารถวิเคราะหรูปแบบ 
วิธีการของการกระทําผิด แตไมสามารถวิเคราะหความสัมพันธกับคดีอื่นๆได แตการวิเคราะหโดยการ
เปรียบเทียบนอกจากจะเปนการวิเคราะหรูปแบบวิธีการกระทําความผิดแลวยังนําไปเปรียบเทียบจะทําให
ทราบถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางคดี   
    5.2.4.2 เงื่อนไขในการวิเคราะหเบ้ืองตน 
      1) หากเงื่อนไขท่ีจะนํามาพิจารณากําหนดรายละเอียดมากเกินไป 
จะทําใหคดีหรือการกระทําผิดท่ีถูกเลือกมาวิเคราะหมีจํานวนนอย ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะหผิดพลาดได 

2) หากเงื่อนไขท่ีจะนํามาพิจารณามีลักษณะท่ัวๆไป จะทําใหคดี 
หรือการกระทําผิดท่ีถูกเลือกมาวิเคราะห มีจํานวนมาก จะทําใหการวิเคราะหใชเวลานานใชทรัพยากร
จํานวนมาก 
     3) พิจารณาวัตถุประสงคในการวิเคราะห เพ่ือกําหนดเงื่อนไขท่ีจะ
นํามาวิเคราะหใหมีความเหมาะสม       

4) หากมีขอมูลเพ่ิมเติมวามีคดีอื่นอยูในเงื่อนไขท่ีจะตองพิจารณา  
แตอยูนอกชวงเวลาท่ีกําหนด ก็อาจจะตองมีการขยายชวงเวลาท่ีกําหนดออกไป 
     5) ขอบเขตของเงื่อนไขท่ีจะนํามาวิเคราะหจะตองมาจากขอมูล    
จึงตองระมัดระวังการนําขอมูลท่ีไมถูกตองมาพิจารณา 
    5.2.4.3  คุณลักษณะเฉพาะสิ่งท่ีควรใหความสนใจเม่ือเริ่มวิเคราะหโดยการ
เปรียบเทียบ 
      1) ประเภทของอาชญากรรม เชน  ฆาตกรรม , ปลนทรัพย , คายา
เสพติด ฯลฯ 
     2) ผูเสียหาย อาจเปน บุคคล กลุมบุคคล หางราน บริษัท องคกร 
เชน หญิงอายุไมเกิน ๑๘ ป , สถานทูต , ธนาคาร 
     3) ผูกระทําความผิด อาจเปน บุคคล กลุม แกง องคกร บริษัท หรือ 
อาจต้ังเปนสมมติฐานตามขอมูลท่ีมีอยู เชน ผูชายอายุประมาณ ๒๐ ป 
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     4) วิธีการกระทําความผิด เชน ฆาโดยใชอาวุธปน , ว่ิงราวทรัพย
บนสะพานลอย , ลําลียงยาเสพติดโดยใชรถตู ฯลฯ 
     5) สถานท่ีท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด เชน สถานท่ีท่ีพบการ
กระทําความผิด , สถานท่ี อยูอาศัย ทํางาน ของผูเสียหาย หรือ ผูตองหา ฯลฯ 
     6) อาวุธ 
     7) บาดแผล เปนตน 
   5.2.4.4 สิ่งท่ีไมควรปฏิบัติในการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ คือ ขาวสาร
ท่ีไดยังไมปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะจึงไมสามารถจําแนกออกมาเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะเพ่ือเปรียบเทียบได หรือคุณลักษณะเฉพาะ มีจํานวนนอยเกินไป 
 
    5.2.4.5 ข้ันตอนการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ 
      1) กําหนดเงื่อนไขท่ีจะนํามาวิเคราะห คัดเลือกคดีหรือการกระทําผิด
ตามเงื่อนไข 
     2) สรางตารางแสดงความสัมพันธ (Matrix) ระหวางคดี และ
คุณลักษณะเฉพาะ  
     3) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะนํามาเปรียบเทียบในตาราง 
     4) นํารายละเอียดจากขอมูลลงในชองตาราง 
     5) คุณลักษณะเฉพาะซึ่งนาสนใจท่ีเหมือนกันให ลงสี เอาไว 
สําหรับลักษณะท่ีเหมือนกันโดยท่ัวไปให ตีเสน หรือระบายเสนเอาไว 
     6) การเปรียบเทียบระหวางคดีใหพิจารณาท้ังในดานความเหมือนและ
ความแตกตาง 
     7) การใหคาคะแนนหากเปนคุณลักษณะเฉพาะท่ีนาสนใจจะใหคา
คะแนนมากกวา คุณลักษณะเฉพาะแบบท่ัวไป 

8) คาประเมินความนาจะเปน เปนเปอรเซ็นตต้ังแต 0 % (ไมเปน 
ผูกระทําความผิดคนเดิม) ถึง 100 % (เปนผูกระทําผิดคนเดิม) 
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                                            ตัวอยาง ตารางการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ 
 

 ธ.นครหลวง ธ.กรุงเทพฯ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา 
วัน พฤหัส ๑/๕/๔๕ พุธ ๗/๕/๔๕ พฤหัส ๙/๖/๔๕ จันทร ๘/๗/๔๕ 
เวลา ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕ ๑๓.๓๐ ๑๕.๐๐ 
สถานท่ี กรุงเทพฯ จ.พิษณุโลก จ.ปทุมธาน ี จ.สุโขทัย 
เปาหมาย รถขนเงิน ในธนาคาร รถขนเงิน ลูกคา 
ตําหน ิ แผลท่ีแกม ไมพบ แผลท่ีแกม ไมพบ 
สวนสูง ๑๖๐-๑๖๕ ๑๗๕ ๑๖๐ ๑๗๕-๑๘๐ 
สําเนียง  ใต อีสาน ใต อีสาน 
เสื้อผา เสื้อคลุมสีฟา เสื้อแขนยาว เสื่อคลุมสีฟา เสื้อยืดสีขาว 
อาวุธ ปนสั้น ปนยาว ปนสั้น ปนสั้น 
 

 
การเปรียบเทียบคดีปลน ธ.นครหลวงและ ธ.กรุงไทย 
การเปรียบเทียบทางดานบวก 
วันท่ีกระทําผิด “พฤหัส” 1 3 % 
สถานท่ีกระทําผิด “กรุงเทพฯและปริมณฑล” 1 - 2 10 % 
เปาหมาย “รถขนเงิน” 1 - 3 20 % 
ตําหนิรูปพรรณคนราย “แผลท่ีแกม” 1 - 4 34 % 
สวนสูง ประมาณ “๑๖๐-๑๖๕ ซม.” 1 - 5 41 % 
สําเนียง “ภาษาใต” 1 - 6 54 % 
การแตงกาย “เสื้อคลุมสีฟา” 1 - 7 67 % 
อาวุธ “ปนสั้น” 1 - 8 73 % 
การเปรียบเทียบทางดานลบ 
คดีปลน ธ.นครหลวงไทย เกิดเชา ธ.กรุงไทย เกิดบาย 1 - 9 69% 
การประเมินความนาจะเปนผูกระทําผิดคนเดียวกันเทากับ  69 % 
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     5.3 การแปลขาวหรอืการตีความ (Interpretation) เปนการนําขอมูลท่ีไดมีการจําแนก
แยกแยะดวยการวิเคราะหแลวนํามาเชื่อมโยงกันดวยวิธีการบูรณการแบบตางๆมาแลวมาแลวนํามาจัด
กลุมโดยแตละกลุมจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เพ่ือนําไปสูการสรุปรวมขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกันและ
การลงความเห็นตอไป 
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ภาพแสดงข้ันตอนการแปลขาวหรือตีความ 

 
   5.4. การพัฒนาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกัน (Premises Development)  เปนการนํา
ขอมูลขาวสารหรือหลักฐานท่ีผานการวิเคราะหและบูรณการ ซึ่งไดมีการจําแนกและจัดกลุมความ
เกี่ยวของกันแลว นํามาสรุปรวมสาระสําคัญท่ีสนับสนุนกัน ชี้ใหเห็นประเด็นท่ีจะตองพิสูจน และ
นําไปสูการลงความเห็นตอไป 

 

32 



 

C
O
L
L
E
C
T
E
D

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

ITEM M

ITEM X

SUPPORT
CHARTING

ITEM D

ITEM L

ITEM F

ITEM S

ITEM W

ITEM R

ITEM T

SUPPORT
CHARTING

ITEM O

PREMISE 1

PREMISE 2

PREMISE 3

PREMISE  4

PREMISE  5

HYPOTHESIS

 
ภาพแสดงข้ันตอนการสรุปรวมขอเท็จจริงท่ีเกียวของกัน 

  5.5. การลงความเห็น (Inferences) คือ การแสดงความเห็นหรือวินิจฉัยขอมูลขาวสาร
หรือพยานหลักฐานท่ีรวบรวมมาไดเพ่ือความสัมพันธและความเชื่อมโยงของขอมูลขาวสารหรือ
พยานหลักฐานท่ีรวบรวมไว แสดงใหเห็นวาอาชญากร คือ ใคร มีวิถีชีวิตหรือกิจกรรมอยางไร กระทํา
ผิดชวงเวลาไหน สถานท่ีใดท่ีกระทําผิดมีการดําเนินงานและแรงจูงใจในการกระทําผิดอยางไรและมี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาการลงความเห็น ใหมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานหรือยกเลิกการปฏิบัติงาน กําหนดยุทธวิธีหรือแผนการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณหรือ
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน การลงความเห็นท่ีดีตองมาจากกระบวนการขาวกรองท่ีถูกตอง
มีการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีถูกตองตามกฎหมายและตรงประเด็น มีการประเมินท้ังแหลงขาวและ
เนื้อขาว มีการจัดระบบขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานท่ีถูกตองสมบูรณ สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหไดอยางถูกตองและรวดเร็ว จนสามารถนํามาลงความเห็นเพ่ือใชในการดําเนินการสืบสวน
สอบสวนตอไป การลงความเห็นหรือการวินิจฉัยท่ีดีและสมบูรณครบถวนควรตองมีองคประกอบ ดังนี ้

 องคกร หรือ อาชญากร คือ ใคร  who ? 
 อาชญากรทําอะไรอยู   what ? 
 มีวิธีดําเนินงานอยางไร  how ? 
 สถานท่ีท่ีมักจะกระทําความผิด  where ? 
 เหตุใดจึงกระทําผิด (แรงจูงใจ)  why ? 
 หวง หรือ วันเวลา ท่ีกระทําผิด  when ? 
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5.5.1 รูปแบบของการลงความเห็น 
      1)  สมมติฐาน (Hypothesis)  คือ การลงความเห็นจากขอมูล

ขาวสารหรือพยานหลักฐานท่ีรวบรวมมาไดและผานกระบวนการวิเคราะหมาแลว เพ่ือท่ีจะดําเนินการ
ในข้ันตอนตอไปในคนหา รวบรวมขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานมาสนับสนุนเพ่ือยืนยันหรือ
หักลาง เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรือวางแผนในการดําเนินงาน สมมติฐานท่ีไดถูก
ลงความเห็นเอาไวอาจถูกหรือผิด ก็ได ดังนั้นสมมติฐานซึ่งถูกต้ังไวจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ
พิสูจนและตรวจสอบอยูเสมอซึ่งเรียกวา การพัฒนาสมมติฐาน (Hypothesis Development) โดยหากมี
ขอมูลขาวสารหรือพยานใหมมายืนยันสมมติฐานนั้นก็สามารถคงอยูและดําเนินการตอไปได แตหาก
ขอมูลขาวสารหรือหลักฐานอื่นๆท่ีไดมาใหมไมสนับสนุนยืนยันหรือหักลางขอมูลขาวสารหรือ
พยานหลักฐานเดิม สมมติฐานนั้นก็อาจถูกยกเลิกแลวอาจมีการต้ังสมมติฐานใหมข้ึนมาได ซึ่งอาจจะคง
สมมติฐานเดิมไวบางหรือเปลี่ยนแปลงท้ังหมด   
     2)  ขอสรุป (Conclusion)  คือ ผลซึ่งเกิดจากการต้ังสมมติฐานไว
แลวมีการพิสูจนตรวจสอบสมมติฐานนั้น จากขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานท่ีรวบรวมมาไดใหม 
ซึ่งหากขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานใหมสนับสนุนยืนยัน หรือไมสนับสนุนยืนยัน หรือหักลาง
สมมติฐานเดิม ก็จะเกิดขอสรุปซึ่งนําสูกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งได 
     3) การพยากรณ (Prediction)  เปนการลงความเห็นจากขอมูล
ขาวสารหรือพยานหลักฐานซึ่งรวบรวมไดและผานการวิเคราะหมาแลว และขอมูลขาวสารหรือ
พยานหลักฐานท่ีรวบรวมมาไดมาไดมีรูปแบบ แบบแผน เหตุการณ ทิศทาง ซึ่งมีความชัดเจนเพียงพอ
จนสามารถนําไปสูการทํานายหรือพยากรณ คาดหมาย เหตุการณท่ีอาจะเกิดข้ึนในอนาคตได              
แตอยางไรก็ดีการทํานายหรือพยากรณ จําตองอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานท่ีมี
ความถูกตองสมบูรณเพียงพอ เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนอาจจะเกิดความเสียหายจากการ
สืบสวนสอบสวนข้ึนได 
     4) การคาดการณ (Estimation)  เปนการลงความเห็นเพ่ือการ    
คาดการณเกี่ยวกับแบบแผน ยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกี่ยวของกับจํานวนบุคลากร ทรัพยากร  
ระยะเวลาท่ีใช ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 
    5.5.2 กรอบของการลงความเห็น  ประกอบดวย 
      1) ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกัน (Premises)  นํามาจากสาระสําคัญ
ของขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐาน ท่ีเกียวของกัน ชี้ใหเห็นประเด็นท่ีจะตองพิสูจน  
     2) เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา (Logic)  คือ การนําเหตุผลจาก
ประสบการณองคความรู ทฤษฎี มาสนันสนุน ขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานท่ีมีอยู 
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    3) การอนุมาน คือ กระบวนการคิดหาขอสรุปจากเหตุผลท่ีมีอยู   
ซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ  
 

 การอนุมานดวยวิธีนิรนัย คือการแสดงเหตุผลจาก
สวนรวมไปหาสวนยอย หรือการอนุมานจากหลักความ
จริงท่ัวไปกับกรณีเฉพาะ เชน มนุษยทุกคนตองตาย - -
ฉันเปนมนุษย - -ดังนั้น ฉันตองตาย  

 การอนุมานดวยวิธีอุปนัย คือการแสดงเหตุผลจาก
สวนยอยไปหาสวนรวม วิธีนี้จะใชขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตางๆ ท่ีเปนกรณีเฉพาะ เปนขอสนับสนุน เพ่ือหาขอสรุป
ท่ีเปนหลักกฎเกณฑท่ัวไป  
เชน - -มาลีเปนนักเรียนท่ีขยันดูหนังสือ - -มาลีทํา
ขอสอบได ดังนั้น นักเรียนท่ีขยันดูหนังสือนาจะทํา
ขอสอบได เปนตน 

    5.5.3 แนวทางของการลงความเห็น  คือการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร
หรือพยานหลักฐานท่ีอยูในประเด็นท้ังหมด โดยการจําแนกขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานท่ี
เกี่ยวของกันมารวมกัน แยกเปนกลุม แลวนํามาลงความเห็น ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยงการคิดหาเหตุผลท่ีอาจ
มีขอผิดพลาดได  โดยลงความเห็นในรูปแบบ สมมติฐาน (อาจจะมากกวา 1 ครั้ง), ประเมินความนาจะ
เปน และหาขอสรุปโดยการพยากรณ หรือคาดคะเน                                                           
 

ข้ันตอนการอนุมานขาวสาร 
 

รวบรวมขาวสาร บูรณาการขาวสาร สรุปรวมหลักฐาน ต้ังสมมติฐาน

มีขอสรุป ปฏิบัติ
 

 
ขอควรระวังในการลงความเห็น 

* จะตองไมต้ังสมมติฐานไวกอนแลวนําขอมูลมาสนับสนุนภายหลัง 
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6. การกระจายขาวสาร (Dissemination)  เปนการนําขอมูลท่ีผานกระบวนการวิเคราะหมา
เผยแพรใหกับผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน เพ่ือจะไดทราบถึงสถานการณท่ีเปนปจจุบัน รวมท้ังเปนขอมูล
เพ่ือชวยในการตัดสินใจในการดําเนินการตอไปขาวท่ีไดรับการนําเสนอจะตองพิจารณาในดานคุณภาพ
ขาวดวยซึ่งองคประกอบของขาวมีดังนี้ 
 

 ถูกตองครบถวน หรือถูกถวน( Accuracy) ขอเท็จจริงหรือเรื่องราว
ท่ีปรากฏในขาว ท้ังชื่อ ตําแหนง อาย ุ ตองตรวจสอบใหถูกตอง
และครบถวน เพ่ือปองกันการเสนอขาวท่ีผิดพลาด ซึ่งอาจเปน
ผลรายตอบุคคลท่ีตกเปนขาวหรือบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
อาจถูกดําเนินคดีได   

 สมดุลและเท่ียงธรรม (Balance and Fairness) ตองใหความเปน
ธรรมแกคูกรณีท่ีมีความขัดแยงกัน โดยนําประเด็นสําคัญท่ีท้ังสอง
ฝายแสดงความคิดเห็นมาในลักษณะท่ีสมดุลกัน  

 เท่ียงตรงหรือภววิสัย (Objectivity) ตองรายงานขาวโดยปราศจาก
อคติ หรือไมสอดแทรกความคิดเห็นของตนลงไปในขาว โดยมี
ผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของดวย 

 งาย กะทัดรัด ชัดเจน (Simplicity / Conciseness / Clearness)  
ขาวท่ีเขียนตองใชภาษาหรือถอยคําท่ีเขาใจงายมีความกะทัดรัด         
ไมเยิ่นเยอ และจะตองกระจางแจงชัดเจน เม่ืออานแลวไมจะเปน
ตองอานซ้ําแลวซ้ําอกีจึงจะเขาใจโดยไมควรใชคํากํากวม              
มีความหมายหลายแง 

 
วิธีการรายงานขาว เปนข้ันตอนในการจัดทํารายงานการดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม 

วิเคราะหขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มีการดําเนินการท่ีสําคัญ
ดังนี้ คือ 

6.1. เขียนรายงานการสืบสวน (Criminal Investigation Report) เปนการนําเสนอขอมูล 
โดยจัดทําเปนเอกสารรายงานโดยนําขอมูลขาวสารและพยานหลักฐาน

ตางๆท่ีรวบรวมมาไดมาเรียบเรียงดวยวิธีการอธิบายความเปนลําดับโดย
อาจมีการแสดงความเห็นหรือขอเสนอแนะประกอบการรายงานดวยก็ได
โดยมีกรอบแนวคิดในการเขียนรายงานการสบืสวนสอบสวน ดังนี ้
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            6.1.1 การไดขอเท็จจริง (Get the facts)  : รายงานการสืบสวนสอบสวนทางอาญา 
เริ่มตนท่ีการรวบรวมขอมูลขาวสารและพยานหลักฐาน โดยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต สัมภาษณ
พยานหรือผูตองสงสัย รวบรวมขอเท็จจริงท่ัวไป เปนตน ซึ่งการไดมาซึ่งขอเท็จจริงอาจจําเปนตองใช
วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน ในการสรางพ้ืนฐานของรายงานใหมีรายละเอียด
มากท่ีสุด เพ่ือทําใหทราบวามีอะไรเกิดข้ึน ลําดับของเหตุการณเปนอยางไร แผนประทุษกรรมหรือวิธี 
กิจกรรม ในการกระทําความผิด ใครเขามาเกี่ยวของหรือมีสวนรวม สถานท่ีท่ีพบหรือเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด มูลเหตุหรือแรงจูงใจของอาชญากรรม นอกจากยังควรจะตองรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับผูตองสงสัยและเหยื่อ เชน ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อายุ และสถานท่ี การประกอบอาชีพ 
รวมถึงรายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวน 
             6.1.2.รายการขอมูลพ้ืนฐาน (List the basic information) : มาตรฐานของ
รายงานการสืบสวนสอบสวนสวนใหญ ควรจะตองมีชองวางในการกรอกขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
อาชญากรรท่ีรวบรวมไดจากสถานท่ีเกิดเหตุ ซึ่งรวมถึง ชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ อายุ ท่ีอยู และรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลเหลานั้น ขอกลาวหาหรือพฤติการณท่ีกลาวหาวากระทําความผิด สถานท่ีเกิดเหตุ เวลา
เกิดเหตุและสถานท่ี    วันเวลารายงาน  
               6.1.3.การบรรยายขอเท็จจริง (Build the narrative) : สิ่งนี้เปนสวนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของรายงานการสืบสวนสอบสวน และเปนจุดท่ีแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานไดดีท่ีสุด        
เพ่ือแสดงใหเห็นวาในชวงเวลาท่ีผานมาผูสืบสวนสอบสวนไดดําเนินการอะไรไปบางตามลําดับ        
แตไมตองมีการอธิบายซ้ําเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน ซึ่งไดแสดงไวแลวต้ังแตในชวงแรกของรายงาน 
อยางไรก็ตาม รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไดจากการสืบสวนสอบสวนในภายหลังควรนํามาเพ่ิมไวตรงนี้ 
เนื่องจากการกระทําผิดตามท่ีกลาวหาตองมีการพิสูจนเพ่ือใหความเปนธรรมกับผูเกี่ยวของ จึงไมควร
ละเลยขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของหรือตรงประเด็นกับขอกลาวหาเปนอันขาด 
               6.1.4. ตรวจสอบ ความถูกตอง (Check for accuracy) : เจาหนาท่ีผูบังคับใช
กฎหมายซึ่งทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนอาจถูกศาลหมายเรียกไปเบิกความหลังจากท่ีไดจัดทํารายงาน
การสืบสวนสอบสวนข้ึนมาหมายป ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญมากท่ีตองมีการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวา 
รายงานการสืบสวนสอบสวนมีความถูกตองแมนยํา ต้ังแตจุดเริ่มตนของรายงานท่ีมีขอมูลพ้ืนฐาน 
รวมถึงการไมลังเลใจท่ีจะตรวจสอบทบทวนแหลงขาวและเนื้อขาว อีกครั้ง 
          6.1.5. ตรวจสอบเพ่ือใหนาอาน (Check for readability) : ตรวจสอบรายงาน
การสืบสวนสอบสวนเพ่ือทําใหเกิดความชัดเจน และ รัดกุม เพ่ือท่ีจะทําใหรูสึกไดวาแมคนท่ีไมไดรู
เห็นเหตุการณหรืออยูในสถานท่ีเกิดเหตุ สามารถเขาใจหรือรับรูได  ถารายงานการสืบสวนสอบสวนจะ
ถูก เขียนดวยลายมือตองแนใจวา การเขียนดวยลายมือ มีความชัดเจน อานออกงาย หากรายงานการ
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สืบสวนสอนท่ีถูกรายงานออกไปเขียนดวยลายมือท่ีอานไมออก รายงานการสืบสวนสอบสวนท่ีทํามาดี
ท่ีสุดจะกลายเปนรายงานไมมีคา 

 6.2. การบรรยายสรุป (briefing) เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารใน
ลักษณะท่ีเปนการตระเตรียมเรื่องราวในการชี้แจงในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งท่ีมี
ความยาวหรือละเอียดมากและมีความสลับ ซับซอนใหสั้นลงและกระชับข้ึน 
แตยังคงครอบคลุมและมีความสมบูรณของเนื้อหาสาระ มีการจัดเรียบ
เรียงขอเท็จจริงใหดีท่ีสุด สั้นและกระชับ ใชภาษาท่ีเขาใจงายและให

ประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยเปนการอธิบายใหขอมูลขาวสารแกผูรับสารกอนท่ีจะมีบางสิ่งบางอยาง
หรือกิจกรรมอื่นๆเกิดข้ึนตอไป  

      6.2.1.ประเภทของการบรรยายสรุป การบรรยายสรุป มีอยู 5 ประเภท คือ 
          1) การบรรยายสรุปเพ่ือใหขอมูลขาวสาร (Information Brief) คือ        
การบรรยายสรุปท่ีมีความมุงหมายเพ่ือเสนอขอเท็จจริงใหแกผูอานและผูฟงเพ่ือใหผูรับสารทราบ
สถานการณปจจุบันหรือขอมูลขาวสารจากผูบรรยายสรุป การบรรยายสรุปประเภทนี้  จึงไมตองการ
การตัดสินใจใดๆแตจะเปนการแถลงและรายงานใหทราบเทานั้น อยางไรก็ตามการบรรยายสรุปแบบนี้
จะเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ของการบรรยายสรุปแบบอื่น ๆ 
         2) การบรรยายสรุปเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Brief)  เปนการบรรยาย
สรุป เพ่ือหามติหรือขอสรุปอยางใดอยางหนึ่งจากการตัดสินใจหลังจบการบรรยายสรุป การบรรยาย
สรุปประเภทนี้จึงตองเริ่มจากการบรรยายสรุปเพ่ือใหขอมูลขาวสารในแบบแรกข้ึนมากอน ผูรับสารจึง
จะมีขอมูลเพียงพอท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจ การบรรยายสรุปแบบนี้จะตองใชการบรรยายสรุป            
ท่ีคอนขางจะละเอียดถี่ถวน เพราะการบรรยายสรุปแบบนี้จะมีลักษณะของการแสวงหาคําตอบจาก
ปญหาท่ียกข้ึนมาเพ่ือหาขอตกลงใจหรือหาหนทางปฏิบัติท่ีนาจะเปนไปได ดังนั้นในการบรรยายสรุป
ประเภทนี้ในเบ้ืองแรกจึงตองชี้แจงใหผูรับสารทราบอยางชัดเจนกอนวาตองการคนหาขอตกลงใจ
หลังจากการบรรยายสรุปจบลง เพ่ือใหผูอานหรือผูฟงสารท่ีบรรยายสรุปไดใชความรอบคอบระมัดระวัง
ในการพิจารณาสารจากการบรรยายสรุปจะไดนํามาใชประกอบ การตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นได
อยางถูกตอง   
          3) การบรรยายสรุปเ พ่ือการดํา เนินงานของคณะทํางาน (Staff 
Brief)  เปนการบรรยายสรุปท่ีใชกันอยางกวางขวาง จะเปนการบรรยายสรุปเพ่ือความรวดเร็วในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การบรรยายสรุปแบบนี้มีลักษณะคลายกับ information brief และ                
ยังคลายคลึงกับ decision brief เพ่ือจะนําไปเสนอผูบังคับบัญชาตัดสินใจ การบรรยายสรุปแบบนี้จะตอง
ใชในหนวยงาน องคกร และสถาบันเกือบทุกระดับเพ่ือใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาไดรับ
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ทราบขาวสารและสถานการณปจจุบันรวมกัน ผลท่ีตองการจากการบรรยายสรุปแบบนี้  คือ               
การประสานงานและเพ่ือรวมกันปฏิบัติงานใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชาเปนสวนรวม 
            4) การบรรยายสรุปเพ่ือใหนโยบาย (Mission Brief) เปนการบรรยาย
สรุปท่ีเกิดข้ึนเพ่ือผสมผสานความมุงหมายตางๆท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน เชน การบรรยายสรุปงานกอน
เริ่มดําเนินการ การบรรยายสรุปเพ่ือปฏิบัติภารกิจในระดับตาง ๆ การบรรยายสรุปแบบนี้มักจะเปนการ
บรรยายสรุปสุดทาย กอนการลงมือปฏิบัติงานใดๆ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาผูมีสวนรวมในภารกิจ
ครั้งนั้น มีความเขาใจตรงกันแลว การบรรยายสรุปแบบนี้ใกลเคียงกับ Information Brief 
              5) การบรรยายสรุปในการประชุม (Meeting Brief)     การบรรยายสรุป
ในการประชุม หรือ Meeting Brief  ก็คือ การบรรยายสรุปเพ่ือการดําเนินงานของคณะทํางาน (staff 
brief) และการบรรยายสรุปเพ่ือใหนโยบาย (mission brief) รวมกันนั่นเอง 
        6.2.2.ประโยชนของการบรรยายสรุป การบรรยายสรุป เปนการทําเรื่องท่ียากให
เปนเรื่องงายในเวลาท่ีจํากัด ทําใหผูบริหารไมตองเสียเวลามาอานเอกสารท่ีมีความหนามาก ๆ ซึ่งทาน
จะตองนําไปพิจารณาตอ จึงเปนการประหยัดเวลาและเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธหนวยงาน 
องคกร และสถาบัน อยางไรก็ตามการท่ีจะไดประโยชนจากการบรรยายสรุปสูงสุด ผูเขียนบทบรรยาย
สรุปจะตองมีความรูในเรื่องท่ีเขียน และมีทักษะในการเขียนท่ีดีนอกจากนี้ การบรรยายสรุปยังมี
ประโยชนในการแจงขาวสาร การหาขอตกลงใจ การพิจารณาตรวจสอบแผนและสถานการณ การให
ขอมูลผูมาเยี่ยมชมหนวยงาน องคกร และสถาบัน การใหขอมูลผูบังคับบัญชา การใหขอมูลประธานใน
ท่ีประชุมการบรรยายสรุปเพ่ือของบประมาณเพ่ิมเติม การบรรยายสรุปเพ่ือโยงไปสูการเจรจาตอรอง
และโยงไปสูการขอความเห็นชอบ  การเขียนบรรยายสรุปท่ีใชในงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรู
โดยสังเขปแกกลุมตางๆเชน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา คณะท่ีมาตรวจงาน และคณะบุคคลท่ีมา
เยี่ยมชมกิจการ เปนตน 
             6.2.3.วิธีการบรรยายสรุป การบรรยายสรุปมีอยู 2 ชนิด คือ การบรรยายสรุปดวย
การเขียน (written brief) และการบรรยายสรุปดวยวาจา (oral brief) การบรรยายสรุปดวยการเขียนมักจะ
มากอนการบรรยายสรุปดวยวาจา กลาวคือ การบรรยายสรุปดวยการเขียน คือ รางสําหรับการบรรยาย
สรุปดวยวาจา หากการบรรยายสรุปดวยการเขียนในครั้งนั้นไมไดนําไปใชพูด แตมุงใหผูรับสารอานเอง
จะตองใชการเรียบเรียงเปนภาษาเขียนท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ  เนื้อหาตองไมซ้ําและวกวน ซึ่งจะ
ตางจากการบรรยายสรุปดวยวาจาท่ีผูพูดสามารถจะใชภาษาพูดท่ีมีลักษณะเปนสวนตัว และอาจพูดซ้ํา
ไปซ้ํามาไดบาง การบรรยายสรุปดวยวาจาหรือการพูดจะใชสําหรับบรรยายโดยผูพูดคนเดียวหรือหลาย
คนก็ได ท้ังนี้ โดยท่ัวไปมักจะใชบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน องคกร และสถาบันนั้น ๆ ใหกลุม
บุคคลฟง ไมวาจะเปนกลุมบุคคลท่ีมาเยือน กลุมบุคคลท่ีมาดูงาน ผูบังคับบัญชาระดับสูง คณะบุคคล
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สําคัญ คณะติดตามผลงาน การบรรยายสรุปดวยการพูดอาจมีผูพูดเพียงบุคคลเดียว หรือพูดเปนคณะก็
ไดสิ่งสําคัญในการบรรยายสรุปดวยการพูด คือ ตองพูดใหกระจาง ชัดเจน สรุปประเด็นท่ีเปน
สาระสําคัญใหชัดเจน และพูดใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาสั้น ดังนั้น กลุมบุคคลท่ีจะตองพูดบรรยายสรุป 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขียนรางขอความดังกลาวไวลวงหนา เพ่ือนําขอความนั้นมาศึกษาให
เขาใจอยางลึกซึ้งถองแทกอน แลวจึงสามารถนําไปบรรยายสรุปไดอยางคลองแคลว  นาฟง ไมออกนอกเรื่อง  
               6.2.4.ลักษณะการบรรยายสรุป 

 วิเคราะหผูฟง ผูฟงแตละคนหรือแตละกลุมท่ีเขารับฟงการบรรยายสรุปจะมี
ความคาดหวังตางกัน ท้ังโดยวัตถุประสงคของการฟงโดยสวนรวมและ
วัตถุประสงคสวนตัวของการฟง แมวากลุมผูฟงการบรรยายสรุปจะมีลักษณะ
คลายคลึงกันมากกวาผูฟงการพูดหรือการบรรยายท่ัวๆไป แตถาการบรรยายสรุป
ในครั้งนั้นเปนการบรรยายสรุปใหแกผูฟงท่ีมาจากภายนอกและจากหลายๆ
หนวยงานพรอมๆกัน ยิ่งผูฟงมาจากกลุมท่ีแตกตางกันเทาไร ผูบรรยายสรุปก็ยิ่ง
จะตองเตรียมการมากข้ึนเทานั้น โดยคํานึงตามลักษณะของผูฟงในแตละ
กลุม  รวมท้ังรูปแบบตาง ๆ ท่ีใชในการบรรยายสรุปจะตองเปลี่ยนแปลงไปตาม
กลุมของผูฟงดวยเชนกัน 

 ควรมีการโตตอบกัน ดวยการ ถาม ตอบ ระหวางผูฟงและผูบรรยายสรุป 
 จัดเตรียมเนื้อหามาอยางดี  เนื่องจากเนื้อเรื่องมีมากแตมีเวลาคอนขางจํากัด  ดังนั้น

ผูบรรยายสรุปจึงตองจัดเตรียมเนื้อหามาอยางดี โดยเรียงลําดับของประเด็นท่ีเดนชัด
อยางถูกตอง  มีการซักซอมกอนบรรยายสรุปเพ่ือใหผูฟงไดรบัสารตามวัตถุประสงค
ท่ีผูบรรยายตองการจะพูดใหฟง อีกประการหนึ่งระยะเวลาท่ีมีอยูเพียงสั้นๆมิไดทําให
ผูฟงมีอาการเบ่ือบรรยากาศ ประกอบกับเนื้อเรื่องท่ีจะตองถายทอดมีมาก ผูบรรยาย
สรุปจึงตองเอาจริงเอาจังกับเนื้อเรื่องใหมาก และผูบรรยายสรุปสามารถปรับปรุง
ขาวสารไดตลอดเวลาเพ่ือใหขอมูลขาวสารครบถวนแมจะใกลเวลาบรรยายสรุป 

 ควบคุมเวลา ในการบรรยายสรุปใหอยูในชวงเวลาประมาณ 15 – 20 นาที 
ผูบรรยายสรุปไมมีเวลามากนัก  ท้ังในดานเวลาตามกําหนด ซึ่งมักจะมี
กําหนดการแนนอน และในดานชวงเวลาท่ีผูฟงจะใหความสนใจ  ท้ังนี้เนื่องจาก
ผูรับฟงการบรรยายสรุปมักจะเปนการจัดสรรเวลามาฟงการบรรยายสรุป โดยมี
กิจกรรมอื่นๆท่ีกําลังทํา ท้ังกอนท่ีจะเขาฟงการบรรยายสรุปและหลังจากการฟง
บรรยายสรุป  ขีดจํากัดนี้ทําใหผูบรรยายสรุปจําเปนตองเตรียมตัวชิงโอกาสทอง
ของชวงเวลาท่ีเกื้อกูลท่ีสุด เพ่ือใหการบรรยายสรุปประสบความสําเร็จท่ีสุด 
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 ภาษาท่ีใช   การบรรยายสรุปท่ีดี ตองเปนการนําเสนอท่ีเขาใจงาย มีระบบ 
ระเบียบ  สั้นและไดความสมบูรณ  ฉะนั้นภาษาท่ีใชในการบรรยายสรุปจึง      
ไมตองตีความหากเปนภาษาวิชาการ ในดานชื่อเฉพาะก็ควรจะไดทําความ
กระจางเสียต้ังแตตน  การบรรยายสรุปท่ีผูพูดพยายามแสดงความรอบรูในเรื่องท่ี
บรรยายอยางลึกซึ้งโดยการใชภาษาเทคนิคท่ีผูฟงไมเขาใจจะไมกอใหเกิด
ประโยชนตอผูฟง  ภาษาท่ีใชยังจะตองใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุมอีกดวย 

 อุปกรณประกอบ    เนื่องจากระยะเวลาท่ีมีอยูสําหรับการบรรยายสรุปสั้นมากจน
เกินกวาจะขยายความประเด็นตาง ๆ  ใหผูฟงเขาใจได  ความพยายามท่ีจะทําให
ประเด็นกระจางชัดในเวลาอันสั้นนั้นเปนสิ่งยาก  ผูบรรยายสรุปจึงจําเปนตองใช
อุปกรณประกอบการบรรยายตาง ๆ  เ พ่ือใหประเด็นท่ีบรรยายสรุปเห็น            
ไดชัด  นอกจากนี้อุปกรณดังกลาวยังจะชวยสรางความประทับใจและบรรยากาศ
ท่ีดีในการฟงบรรยายสรุปดวย 

 ส่ิงท่ีจะชวยในการบรรยายสรุป 
- อธิบายตัวอยางประกอบ 
- สื่อท่ีนําเสนอดูแลวเขาใจงาย ไมซับซอน 
- เตรียมสื่อ ท่ีจะนําเสนอใหพรอม 
- อยูตําแหนงท่ีเห็นชัดเจน มองเห็นงาย 
- กระดาษพลกิ 
- แผนใส 
- อุปกรณชี ้
- Overhead projector 
- Computer 

 
ตัวอยางการใชส่ิงท่ีจะชวยในการบรรยายสรุป 

กระดาษพลิก 
-   การลงความเห็น (Inference) 
-   การสรุปขอเท็จจริง (Premises) 
-   ขอเสนอแนะ (Recommendations) 
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แผนใส 
- แผนภูมิ 
- ตาราง 
- Graphs 

เตรียมอุปกรณติดต้ังกระดาษพลิก 2 ชุด 
รูปแบบการจัดเตรียมสถานท่ี 

 

Perkins Moss

Noble

 
 

          6.2.5.ข้ันตอนการบรรยายสรุป ข้ันตอนและหัวขอในการบรรยายสรุป           
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอาจจัดลําดับข้ันตอนไดตามแผนภูมิ ดังนี้ 

          จบการบรรยายสรุป

แนะนําตัว 

กลาวถึงวัตถุประสงคของการบรรยายสรุป

กลาวโดยสรุปถึงเนื้อหาสาระของ 
การอนุมานขาวสาร สมมติฐาน

( ขอสรุป , การพยากรณ, การคาดการ)

นํา สรุปรวมขาวสารท่ีเตรียมไวมาอธิบายถึงเหตุผล 
โดยใช ขอมูล และแผนภูมิมาสนับสนุน

กลาวถึง การอนุมานขาวสารอีกครั้ง

ขอเสนอแนะ

ตอบคําถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น
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 ขอเสนอแนะ (Recommendations) เปนการแสดงทางเลือกในการ 
ตัดสินใจในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจซึ่งมีการเสนอไวใน
รายงานหรือการบรรยายสรุปโดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการสืบสวน
สอบสวนมีดังนี ้

- ต้ังขอเสนอแนะเพ่ือใหตรวจสอบขาวสารบางสวนท่ียังไมมีการยืนยัน  
- ขอเสนอแนะของนักวิเคราะห ไมใชการสั่งการ 
- ขอเสนอแนะอาจจะไมสามารถยอมรับไดท้ังหมด 
- ขอเสนอแนะสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติได 

 
สรุปและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ วิทยากร และผูปฏิบัติงาน 
  พลตํารวจตรี ธีรวัฒน  ณ ปอมเพชร  รองผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา 
 ในการปฏิบัติงานของตํารวจในปจจุบัน ไมวาจะเปนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม,        
การแกไขสถานการณการชุมนุมประทวง, การกอความไมสงบ รวมถึง ความรุนแรงอื่น ๆ ก็ลวนมาจาก
การมีระบบขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําขาวตาง ๆ มาจัดระบบรวบรวมใหเกิดผลตอการ
ปฏิบัติงาน ในสวนนี้เรานิยมเรียกวา “ระบบการวิเคราะหขาวกรอง” ซึ่งถือเปนองคความรูสําคัญของ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานขาวทุกคน ทุกหนวยงาน 
 ตลอดระยะเวลา 40 ป ท่ีไดมีโอกาสบรรยายใหความรูแกบุคลากรฝายตาง ๆ ในการจัดทํา
ระบบงานการขาว จะพบเสมอวา พวกเราจะขาดองคความรู “ระบบการวิเคราะหขาววกรอง” จึงถือเปน
สิ่งท่ีดีท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย คณะทํางานของกองบัญชาการศึกษา ไดริเริ่มจะทําองคความรู
ดังกลาวข้ึนอยางเปนระบบ สามารถทําการคนควาไดอยางกวางขวาง โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขา 
และหนวยตาง ๆ จึงหวังไดวา  องคความรูนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูบังคับใช
กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 
  พันตํารวจเอก ศรกฤษณ  แกวผลึก  รองผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
 คําวา “การบริหารจัดการองคความรู” หรือ “KNOWLEDGE MANAGEMENT/KM” เปน
ระบบการจัดองคความรูท่ีมีอยูในมิติตาง ๆ เชน เอกสาร ตํารา ประสบการณ รวมถึงการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีท่ีผานมา เม่ือไดมีการพยายามรวบรวมใหเปนหมวดหมู สามารถใหใชศึกษาอางอิงไดจึงถือ
คุณประโยชนท้ังในดานนามธรรม และรูปธรรม จับตองไดอยางดียิ่ง 
 หัวขอ “การวิเคราะหขอมูล” ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีการขาวจะตองไดรับความรูเปน
ปฐมภูมิ กอนท่ีจะเขาไปปฏิบัติงานอื่น ๆ ท้ังในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผมขอใหกําลังใจผูรวบรวม
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องคความรูใหมีกําลังใจท่ีจะรวบรวมองคความรูไดอยางเต็มกําลังความสามารถ ขอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจวา “พวกทาน” คือ ผูสรางระบบองคความรูท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในงาน
ดานการขาวตอไป 
 
 พันตํารวจโท พงศอินทร  อินทรขาว  ผูอํานวยการสวนคดีอาญาพิเศษ 3 สํานักคดีอาญาพิเศษ                   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  การปฏิบัติงานของผูบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม เปนงานท่ีทาทาย
สําหรับเจาหนาท่ีเปนอยางมาก ในสถานการณปจจุบันอาชญากร ไมเคยหยุดความคิดหยุดการกระทําใน
การหาวิธีการ โอกาส เพ่ือกระทําความผิดตอเหยื่อ มีการพัฒนาท้ังรูปแบบและวิธีการกระทําความผิดอยู
ตลอดเวลา จนดูเหมือนวาอาชญากรรมจะเปนปรากฏการณท่ีมีอยูกับสังคมมาชานานและจะยังมีอยู
ตลอดไป จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบังคับใชกฎหมายจะตองมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางเสริมใหรูเทาทัน
อาชญากร เพ่ือผลในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน หาก
ผูบังคับใชกฎหมายหยุดนิ่งไมมีการพัฒนาตนเอง อาชญากรก็จะมีความเขมแข็งและยากตอการปองกัน
ปราบปราม การปฏิบัติงานอยางมีระบบจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กระบวนการสืบสวนสอบสวน เปน
การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดท่ีมี
การกลาวหา หรือการตรวจสอบคาดการ การกระทําความผิดของอาชญากร หากจะวิเคราะหปญหา
เกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา เม่ือพิจารณาตามวงรอบของขาวกรองแลว จะพบวา
ปญหาอาจจะเริ่มจากการกําหนดประเด็นในการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากมีการกําหนดประเด็นเพียง
ประเ ด็นเดียวในการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานและเม่ือไมสามารถแสวงหารว บรวม
พยานหลักฐานไดตามประเด็นท่ีต้ังไวก็จะมีการสรางพยานหลักฐานเท็จข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนประเด็น
หรือขอกลาวหาท่ีถูกสรางข้ึนมา ซึ่งกรณีนี้จะสรางความเสียหายอยางรายแรงตอผูไดรับผลกระทบจาก
การกระบวนการทางอาญาท่ีไมมีความเปนธรรม เชน การจับกุมผูบริสุทธิ์มาดําเนินคดี ตัวอยางเชน การ
จับแพะในคดีเชอรี่แอน ดันแคน เปนตน การรวบรวมพยานหลักฐานก็เปนข้ันตอนสําคัญ เพ่ือใหมา
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดตามท่ีมีการกลาวหา หรือตรวจสอบ พิสูจน การท่ีบุคคล   
มีสิ่งของ ท่ี มีไว ไดมา ไดใช ในการกระทําความผิด กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปจจุบัน ถือเอา     
ผูถูกกลาวหาเปนศูนยกลาง หากมีการกลาวหาตอผูถูกกลาวหา ฝายท่ีกลาวหาตองเปนฝายพิสูจน
ความผิดตามท่ีมีการกลาวหา โดยวิธีการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
หากพยานหลักฐานท่ีไดมาเกิดจากการกระทําท่ีไมถูกตองหรือผิดกฎหมาย พยานหลักฐานนั้น              
ก็ไมสามารถรับฟงได และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยผิดกฎหมายก็จะตองมีความรับผิดทางอาญาดวย
เชนกัน เม่ือเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายไดรับขอมูลขาวสารมาแลว ควรมีการกรองขอมูลในเบ้ืองตน 
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ดังนั้น  การประเมินขอมูลขาวสารจึงมีความจําเปนอยางมาก โดยควรท่ีจะตองมีการประเมินความ
นาเชื่อถือของแหลงขาวและประเมินความมีเหตุผลของเนื้อขาว กอนท่ีจะมีการนําขอมูลขาวสารนั้นไป
ใชในการสืบสวนสอบสวน หากไมมีการประเมินขอมูลขาวสารแลว ก็เปนการแสดงวาขอมูลขาวสาร
นั้นมีความถูกตองนาเชื่อถือสามารถนําไปใชงานได แตในความเปนจริงแลวแหลงขาวจะมีความ
นาเชื่อถือแตกตางกันไป และเนื้อขาวท่ีปรากฏก็ใชวาจะมีเหตุผลสามารถรับฟงไดทุกกรณี ดังนั้นจึงมี
ความเปนไปไดวาขอมูลขาวสารท่ีนําไปใชโดยไมไดมีการประเมินมากอนนั้น อาจจะกอใหเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได รูปแบบการพิสูจนการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหาท่ีเราคุนเคยกัน
นั้นมักจะใชรูปแบบการบรรยายความใน รายงานการสืบสวน หรือสํานวนการสอบสวน ในขณะท่ี
อาชญากรมีการพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดซับซอนมากข้ึน มีการใชตัวแทนในการกระทํา
ความผิด การซุกซอน โยกยาย เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยสิน ไปยังบุคคลหรือสถานท่ีตางๆ มีการ
เชื่อมโยงการกระทําความผิดเปนองคกร รวมถึงการเชื่อมโยงกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ หากมีการ
แสวงหารวบรวมพยานหลักฐาน จึงมีความเปนไปไดวาจะมีพยานบุคคล พยานเอกสาร วัตถุพยาน 
เกี่ยวของ เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนการยากท่ีจะทําความเขาใจเรื่องราวท่ีเกิดซับซอนเชนนี้ไดโดยงาย การ
วิเคราะหขอมูลขาวสารจึงเปนวิธีการท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองนํามาใชใน    การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา โดยวิธีการจําแนกขอมูลขาวสาร โดยนําวิธีการกระทําความผิด หรือแผนประทุษกรรม        
วันเวลา การสง โอนเงิน วัตถุสิ่งของ การติดตอสื่อสาร มาเปนตัวจําแนกขอมูล สิ่งท่ีไดจากการวิเคราะห
จะทําใหผูสืบสวนสอบสวน มองเห็นภาพรวมของการกระทําความผิดได กระชับและชัดเจนยิ่งข้ึน และ
อาจมองเห็นรูปแบบความสัมพันธเกี่ยวของกันทางสังคม ในรูปแบบอื่นๆเพ่ิมเติมข้ึนไดอีกเชนกัน สิ่งท่ี
ไดจากการวิเคราะหขอมูลขาวสาร สามารถท่ีจะนํามาใชในการดําเนินคดีอาญา โดยแสดงในรูปแบบ
ของแผนภูมิ กราฟ โดยใชสัญญาลักษณ เสนโยงความสัมพันธ สื่อความหมาย เม่ือขอมูลขาวสารท่ีผาน
กระบวนการวิเคราะหแลวมีการกระจายไปยังผูเกี่ยวของไดท่ัวถึง ต้ังแต ผูบังคับใชกฎหมายหนวยงาน
อื่นๆท่ีเกี่ยวของ ผูบังคับบัญชา อัยการ ผูพิพากษา ผูถูกกลาวหา กระบวนการดําเนินการเชนนี้ก็จะมี
ความถูกตอง นาเชื่อถือ จากขอเท็จจริงท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวากระบวนการสืบสวน
สอบสวนในปจจุบันควรจะตองมีกระบวนการดําเนินการท่ีเปนระบบ นาเชื่อถือ ไมไดมาจากแนวคิด
หรือประสบการณท่ีถายทอดกันมาจากรุนสูรุนโดยไมไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ของบานเมือง การวิเคราะหขอมูลอาชญากรรม จึงเปนวิธีการท่ีนาจะนํามาชวยสนับสนุนวิธีการสืบสวน
สอบสวนใหเปนท่ียอมรับกับบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝาย สามารถอํานวยความยุติธรรมใหกับบุคคลใน
สังคมได  
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 พันตํารวจโท ไพโรจน  หม่ืนกลาหาญ   รองผูกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ    
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 2 
 สภาพการณปจจุบัน  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การกระทําผิดท่ีสลับซับซอน 
ลักษณะเปนองคกร  แบงหนาท่ีกันทํา  มีความชํานาญเฉพาะดานการจะไดมาซึ่งขอเท็จจริง 
พยานหลักฐาน ตองอยูบนฐานของการไดมาซึ่งพยานหลักฐานท่ีรวดเร็ว แมนยํา  ปจจุบัน(ทันสมัย) 
และเปนสากล   หากขอมูลเหลานั้น        ท่ีไดมา ไมรวดเร็วก็ไมสามารถรวงรูตัวผูกระทําผิด ไมสามารถ
จับกุมปองกันหรือปราบปรามผูกระทําผิด ขอมูลท่ีไมแมนยํา ถูกตองนําไปสู การจับกุมตัวผูบริสุทธิ์มา
ลงโทษ ไมเปนท่ียอมรับของประชาชน ขาดความนาเชื่อถือในองคกร     ขอมูลท่ีไมทันสมัย ก็ไม
สามารถมาใชในภาวการณปจจุบัน ถึงแมขอมูลนั้นจะสําคัญ  เชน  ขอมูล กลุมผูกอเหตุ   วางระเบิด  
หากเกิดเหตุวางระเบิดข้ึนมาแลวจึงทราบกลุมผูกระทําผิด หรือผูเกี่ยวของ แตก็ไมสามารถท่ีจะทําการ
สกัดกั้น ไมใหเหตุการณนั้นเกิดข้ึน และทายสุดเปนท่ียอมรับกับหนวยงานอื่น ๆ หรือไม    การขาว
ปจจุบัน ตํารวจมิใชหนวยงานเดียวท่ีทํางานดานการขาว ไมวาจะเปนคดีอาญา  การเมือง  หากขอมูลท่ี
เราไดมาและนําเสนอ  หากหนวยงานอื่นแยงถึงการไดมาซึ่งการขาว  วิธีการหาขาว(ไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย) ความแมนยํา  ก็จะทําใหหนวยงานอื่น ๆ นั้น ไมกลาท่ีจะนําขอมูลขาวนั้นไปใช เพ่ือใหเกิด
ประโยชนในอนาคต   ตามท่ีกลาวผูใหความเห็น  ไดชี้ใหเห็นวา   มาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
การขาวจะตองสราง มาตรฐานของขาวใหไดเสียกอน โดยท้ังนี้ การขาวและขาวกรอง เปนผลผลิต หรือ
กรรมวิธี ใหไดมาซึ่งความนาเชื่อถือ      
 โดยท่ัว ๆ ไป  เรามักจะใชประโยชนจากขาว แตไมไดพยายามแยกแยะ หรือใหระดับคุณคา
ของขาวกับ  ขาวกรองวา แตกตางกันอยางไร   ซึ่งหากเราใหความสําคัญและตระหนักถึงกรรมวิธี     
การใชประโยชนจากหลักฐานตาง ๆ (ในทางคดี)  ก็คือการไดขาวแตละชิ้นมาใหเปนพยานหลักฐานท่ีมี
ความสมบูรณในตัวเอง  ซึ่งตองผานกระบวนการตาง ๆ ขางตน   มาสูการยกระดับเปนขาวกรอง 
(พยานหลักฐานท่ีรับฟงไดอยางปราศจากขอสงสัย)   ซึ่งเราควรจะเขาใจถึงแกนของ ขาว และขาวกรอง 
วามีความแตกตางกันอยางไร 
 ขาว  Information  คือสิ่งท่ีอยูรอบขางตัวเรา ท่ีเราไดรับรูสัมผัส  ท้ังจากการมองเห็น หรือได
ยินเรื่องราว  เชน เห็นเหตุการณการชุมนุมประทวง  หรือไดยินคนพูดพาดพิงถึงผูอยูเบ้ืองหลังการกอ
เหตุจลาจล กระท่ังขาวไดมาจากการสังเกต การสะกดรอย การเขียนรายงาน ขาวลือ และจากแหลงตาง 
ๆ ซึ่งผูท่ีจะหาขาวก็ตองมีทักษะ ประสบการณ ในสถานการณท่ีตาง ๆ กัน    จึงจะไดสามารถไดขอมูล
การขาวนั้นมาดวยตัวของเนื้อขาวนั้น ก็จะมีท้ังความจริง เท็จ  แมนยํา หรือ คลาดเคลื่อน  ยืนยัน หรือไม
ยืนยัน และตัวเนื้อขาวนั้นจะสามารถเปดเผย หรือเปดเผยไมไดตอสาธารณะชน  หากเราสามารถเขาใจ
ถึงวิธีการแสวงหาขาว และคุณลักษณะของขาว (ขอเท็จจริง,ลักษณะการปกปกปด)  เราก็จะรูวิธีการหา
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ขาวและเห็นถึงการท่ีจะตองแขงกับเวลาในการไดขาวนั้นมา  หากเราปลอยเวลา การไดขาวมาก็
คอนขางจะลางเลือน   และสิ่งท่ีพบเห็นบอย  นั้น  ผูไดขาว บางครั้งมักจะปฏิเสธขาวเหลานั้น เห็นวา 
ขาวไมมีความสําคัญ  เทากับ เปนการตัดโอกาสผูนําขาวมาเสนอ การมีขอมูลขาวสารท่ีมากยอม
ไดเปรียบ เพียงแตวา เราจะมีวิธีจัดการกับขอมูลขาวสารนั้นอยางไร  หากเราตัดขอมูลขาวสารนั้นท้ิง
ต้ังแตตอนตน   เม่ือเราตองการขอมูลในอดีต  เราก็จะไมสามารถเรียกขอมูลขาวสารนั้นมา  
  ขาวกรอง Intelligence เปนการนําขาวมาเขาสูกระบวนการเพ่ือจําแนก ใหคุณคาขาว และ
วิเคราะหเนื้อหาขาวเพ่ือใหไดมาซึ่งเนื้อขาวท่ีมีคุณคา เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป โดยมีหลักการทางตรรกะ
หรือทางศาสตร   ตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยาศาสตร พฤติกรรมศาสตร ฟสิกส กระบวนขาวกรอง        
เริ่มต้ังแตการสั่งการ  การรวบรวมขอมูล การประเมินคาขาว การวิเคราะหเนื้อขาวและคาขาว             
การตีความ  และการบูรณการขาว 
               ขาวกรอง ท่ีไดมาจะเปนตัวอธิบายขาวท่ีไดรับมา และเปนตัวสนับสนุนวา ขาวนั้น
จุดเริ่มตนของกระบวนการการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง   เชน 
    -ในคดีอาญา ใชเปนพยานหลักฐานในการ รวบรวม และนําสืบในชั้นกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือลงโทษผูกระทําผิด 
     -ในเหตุการณทางการเมือง ความม่ันคง เพ่ือสามารถใชประเมินสถานการณ        
การวางแผน  ปรับยุทธวิธีในการรับกับกลุมตอตานประทวง  การเขาสลาย ยุติบทบาท  เพ่ือรักษาความ
สงบสุข 
  ท่ีกลาวมาขางตน จะพบวา ทายสุด การใชขาวกรอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในสิ่ง
นั้น ๆ  หากมองถึงยุทธวิธี การขาวกรอง อาจแบงไดเปนสองยุทธวิธี คือ   
            -  ขาวกรอง เชิงยุทธวิธี (ซึ่งบางครั้งก็เรียกวา การปฏิบัติการ)  เนนในการปฏิบัติงานใน
ระยะสั้น หรือระยะเวลาอันใกล เชน  ขาวกรอง เกี่ยวกับ กลุมผูคายาเสพติด  ทําการสืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน จนทราบ กลุมจํานวนผูกระทําผิด หนาท่ีของแตละคน สถานท่ีต้ัง ซึ่งเราจะตองทําการ
วางแผน เขาจับกุม ปราบปราม  และรวบรวมพยานหลักฐานนําผูกระทําผิดมาลงโทษ   เปนการใชขาว
กรอง เชิงยุทธวิธี วามีใครเกี่ยวของ สถานท่ีนั้นมีทางเขาออกกี่ทาง  มียาเสพติด สารเคมี หรือสิ่งใดท่ี
เปนองคประกอบ ในการกระทําผิดครั้งนี้ 
      -  ขาวกรองเชิงกลยุทธ  เปนขาวกรองท่ีเนนในดานการวางแผนการจัดการการ
บริหารในระยะยาว  เชน ขาวกรองดานการเพ่ิมข้ึนของยาเสพติด การปลุกระดมมวลชน  จะเนนถึง
วิธีการรวบรวมขอมูลขาวสารและ  หาวิธีการตอตาน ปองปรามมิใหเกิดเหตุนั้น ๆ   เชน  การผลิตยาเสพ
ติด  จะตองลงลึกถึงแหลงต้ังตน  แหลงผลิต  ทางผาน  ผูคา ผูลําเลียง  อุปสงค และอุปทาน  จากนั้น
จะตองนํามาสูการวิเคราะห หาแนวทาง ท้ังการสกัดกั้น (ปองกัน) และการจับกุม (ปราบปราม)          
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การขาวเชิงกลยุทธ จําเปนตองไดขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ิมเติม มิใชเฉพาะองคประกอบความผิด เชน  
ขอมูล บุคคล สถานท่ีท่ีเกี่ยวของ  ความไดเปรียบเชิงภูมิประเทศ  (เชนจะตองศึกษาขอมูลเสนทาง
คนรายหลบหนี) การลักลอบ เพ่ือกําหนดเปนกลยุทธ สูการนําไปปฏิบัติ   จึงจะเห็นไดวา ขาวกรอง
เชิงกลยุทธ  มักจะเปนขาวกรองท่ีสนับสนุนขาวกรองเชิงยุทธวิธีและใชควบคูกันไป 
 ตอไปการใหไดมาซึ่งความนาเชื่อถือของขาว  เปนสิ่งสําคัญและจะเปนตัวตอบโจทยไดวา 
มาตรฐาน สากล (Standardize & Universal)   เปนท่ียอมรับหรือไม  ซึ่งไดอธิบายไวแลวในหลัก การ
ประเมินคาขาว    คือ การใช แหลงขาว  (Source)  และเนื้อขาว (Content) การท่ีจะใหเราเชื่อม่ัน ถึง
เรื่องราวนั้น ๆ วา มีใครเกี่ยวของบาง  เราจําเปนจะตองพยายามอธิบาย กุญแจหลัก (Key)   นั้น ๆ ใหได 
คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือใด และทําไม  
 แหลงขาว ถือวาเราจําเปนท่ีตองพิจาณาเลือกสรรใหเหมาะสมกับความสามารถ และการเขาถึง
แหลงขอมูล ขาวสารนั้น  ๆ   แหลงขาวท่ีดี นํามาสูการเชื่อถือ ซึ่งเราจําแนกคาของแหลงขาว ไว 4 คา            
แตแหลงขาวนั้นท่ีถูกประเมิน เรามักจะไมใครไดแยกท่ีมาของแหลงขาว วาไดกอรางสรางตัวอยางไร ผู
เสนอขอจําแนกตามประสบการณท่ีไดใช ไว 4 ประเภท  คือ     
                        - แหลงขาว (Source)   เปนแหลงขาวตรงบริเวณ สถานท่ีนั้น ๆ  ซึ่งจะเปนผูท่ีไดรับรู
ขอมูลแตแหลงอาจจะยังไมแจงเบาะแส  ปจจัย อาจเกี่ยวกับไมคุนเคยเจาหนาท่ี ไมเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัย  เราจําเปนท่ีจะตองเดินเขาหาแหลงขาวนั้น บอยครั้ง จนทําใหแหลงขาวเกิดความเชื่อม่ัน 
                        - ผูใหขอมูล (Informant)  เปนบุคลท่ีอาจเปนแหลงขาว ในสถานท่ีนั้น ๆ เม่ือภายหลัง
เปลี่ยนใจ    แจงเบาะแส  หรือ อาจเปนผูท่ีไดรับรูเรื่องราวและนํามาแจงเบาะแส 
            - สาย (Spy) เปนการบรรจุ แตงต้ัง วาจางใหบุคคลเขามาทํางานกับเจาหนาท่ี  สายท่ี
สังคมไทย  ใชบอยครั้งมักจะไดมาจากผูท่ีเคยกระทําผิด ซึ่ง สายลักษณะนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งมิใช
ท้ังหมด และ เจาพนักงานเราก็มักจะเคยชิงในการใชสายลักษณะนี ้  เชน สายยาเสพติด ท่ีไดมาจาก ผูท่ี
เคยติดยาเสพติด เปนการไดมาจากลักษณะกึ่งบังคับ กึ่งใหคุณใหโทษ  ซึ่งสายลักษณะนี้ จะมีคุณคาทาง 
จริยธรรม คุณธรรมนอยกวา จากสาย ท่ีเราสรางมาจาก บุคคลธรรมดา เชน จากการสรางขาราชการ
ตํารวจเปนสาย หรือ  บุคคลพลเรือนท่ีมิเคยกระทําผิด  การควบคุมสายท่ีกระทําผิด (สายโจร) มักจะ
ควบคุมไดยาก ซึ่งตอไปสายนั้นก็อาจจะกลับไปสนิทสนมคลุกคลีกับผูกระทําผิดอีกครั้ง  เม่ือตนเอง
ไดรับความไววางใจจากเจาหนาท่ีตํารวจก็จะพยายามสรางคุณคาในตัวเองดวยการทรยศตอองคกรแต
ในทางตรงขามกับสายท่ีไดจากฝงถูกตองตามกฎหมาย มีระเบียบ กฎหมาย และเงินเดือนเปนปจจัย
ควบคุมการทํางาน 
       - สายลับ (Undercover)  ซึ่งเปนพัฒนาการข้ันสูงสุดของแหลงขาว  สายลับจะตอง
เปนผูท่ีเชี่ยวชาญในหลายเรื่อง มีความรอบรูท่ีหลากหลาย  เชน คอมพิวเตอร ภาษา  เพราะจะตองเขาไป

48 



 

อยูในองคกรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสําคัญ ขอมูลความม่ันคง   จะตองรูจักวิธีการอําพราง การปลอมแปลง    
การเขาเกลียว หากสายลับไดมีการพัฒนามาจากสายฝงถูกกฎหมาย  ก็จะเปนสิ่งท่ีงายตอการพัฒนาสาย 
และมิเกิดความลังเลในการผลิตสาย 
  เราจะเห็นวา แหลงขาวนั้น  เม่ือเราไดจําแนกและใหคุณคาจะทําใหเกิดความเปน
มาตรฐาน   เม่ือขาวนั้นไดมาจากแหลงตาง ๆ กัน เชน จากผูใหขอมูล สาย หรือ สายลับ  คุณคาขาวนั้น
จะเกิดความแตกตางกันสิ้นเชิง 
  เนื้อขาว (Context)  เปนขาวเราสนใจหรือปฏิบัติตอเรื่องนั้น ๆ เชน ยาเสพติด,โสเภณี,
มือปน    ความแมนยําของเนื้อขาว ก็เชนเดียวกัน ไดแบงเปน 4 ระดับ   การท่ีเนื้อขาวนั้นจะแมนยํา
เพียงใด  หากในชุมชนนั้น มีขาวนั้น ๆ เกิดข้ึนเปนประจํา  ก็แทบปฏิเสธไมไดเลยวาเนื้อขาวนั้น ๆ 
นาจะมีจริง เชน  ในชุมคลองเตย มียาเสพติดแพรระบาด มีการขายกันประจําทุกวัน  เปนท่ีปราศจากขอ
สงสัย  เม่ือมีการหยิบยกเนื้อขาววาในชุมชนนั้นจะมีการขายยาเสพติดในวันรุงข้ึนก็แทบปราศจากขอ
สงสัยวา จะมีการกระทําผิดเกิดข้ึนแนนอน  ตรงขามกับเนื้อขาวนั้น ๆ  ไมเคยปรากฏในชุมชนและไมมี
ผูรับรูหรือเคยพบเห็นความแมนยําหรือความนาเชื่อถือของขาวนั้นก็เชื่อถือไดนอยมาก   ซึ่งการใหคาของ
แหลง และเนื้อขาว ถือวา เปนฐานลางสุด หากนักวิเคราะห สามารถประเมินคาไดอยางแมนยํา             
ก็สามารถ ทําการวิเคราะห หาพยานหลักฐาน มาสูการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีและ เชิงกลยุทธได  การนํา
ขาวแตละชิ้นมาประติดประตอกัน ก็เปรียบเสมือนจิกซอ หากมีการประเมินคาขาวผิดต้ังแตแรก         
การระบุผูเกี่ยวของคดีนั้นก็ผิดจากท่ีมีผูกระทําผิด 6 คน  เราก็อาจไดมาแค 4 คน หรือแมแตกระท่ังหาก
เขาไมไดกระทําผิด  แตการวิเคราะหขาวกรองของเรา ใหคาผิดพลาดก็นํามาสูการนําบุคคลท่ี              
ไมเกี่ยวของเขามาสูองคกรของผูกระทําผิด  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญวา  “ การท่ีไมไดมาซึ่งคนรายท้ังหมดมา
ลงโทษ ยังไมเทากับการนําผูบริสุทธิ์หนึ่งคนมาลงโทษ”  
 ดังนั้นการปะติดตอ เหตุการณ เพ่ือสรางความเชื่อมโยงผูเกี่ยวของในคดีจึงเปรียบเสมือนการ
ตอจิกซอท่ีหากเราไดขาวมามากและมีเนื้อความแมนยํามาก ก็จะทําใหรูปไมผิดเพ้ียนเปรียบเสมือนตัว
จิกซอแตละตัวหากวางไดถูกตําแหนงก็จะไดภาพท่ีสมบูรณและไมผิดจุด 
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                             แผนภาพ จิกซอของรูปคดีท่ีสมบูรณยอมมาจากการขาวท่ีมีความแมนยํา 
 
  ผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูกํากับการ รุนท่ี 75  จํานวน 60 คน 
 จากการประมวลและกลั่นกรองความรู และการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหผูเขารับการ
อบรมศึกษาองคความรูการวิเคราะหขาวกรองอาชญากรรมและฟงการบรรยายสรุปจากผูเชี่ยวชาญ      
ซึ่งผูเขาการอบรมไดแสดงความคิดเห็นวา  เนื้อหาองคความรูการวิเคราะหขาวกรองอาชญากรรม      
เปนประโยชนและมีความสําคัญตอเจาหนาท่ีตํารวจเปนอยางมาก เพราจะทําใหเจาหนาท่ีตํารวจทํางาน
อยางเปนระบบ โดยการใชเปนขอมูลในการติดตามคนรายไดถูกตอง เปนขอมูลเชื่อมโยงหาตัวผูกระทํา
ผิดและผูท่ีเกี่ยวของ และเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล  รวมท้ังสามารถใชฐานขอมูลท่ีทําการวิเคราะห
แลวไปเชื่อมโยงการทํางานรวมกันหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ คดีได นอกจากนี้ ผูเขารับการอบรม
ยังไดเสนอแนะวา ควรจัดใหมีสัมมนาเจาหนาท่ีในดานนี้โดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญ
ในการวิเคราะหขาว และทันตอวิทยาการปจจุบัน 
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คณะผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรององคความรู 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   เร่ือง  การวิเคราะหขาวอาชญากรรม 

 

1. พลตํารวจตรี ธีรวัฒน    ณ ปอมเพชร รองผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา 
2. พลตํารวจตรี สฤษฎชัย  เอนกเวียง รองผูบัญชาการ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
3. พันตํารวจเอก ศรกฤษณ  แกวผลึก  รองผูบังคับการ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
4. พันตํารวจโท ไพโรจน  หม่ืนกลาหาญ รองผูกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ  

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน  
ตํารวจภูธรภาค 2  

5. พันตํารวจโท พงษอินทร  อินทรขาว ผูอํานวยการสวนคดีอาญาพิเศษ 3 
      กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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