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บทคััดย่่อ

การวิิจััยนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ 3 ประการ คืือ 1) เพื่่�อศึึกษากระบวนการเขีียน
สำำ�นวนสอบสวนของพนัักงานสอบสวน สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ 2) เพื่่�อศึึกษาหลััก
จริิยศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วกัับการเขีียนสำำ�นวนการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน 3) เพื่อ่� วิิเคราะห์์
หลัักจริิยศาสตร์์ในกระบวนการเขีียนสำำ�นวนสอบสวนของพนัักงานสอบสวน เป็็นงานวิิจัยั
แบบคุุณภาพ ศึึกษารวบรวมข้้อมููลการเขีียนสำำ�นวนของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิและคำำ�
พิิพากษาของศาลฎีีกาที่่�ตััดสิินลงโทษ
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) ขั้้�นตอนสำำ�คััญในกระบวนการยุุติิธรรมขั้้�นต้้น พนัักงาน
สอบสวนมีีหน้้าที่่�รวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ 2) หลัักจริิยศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยว
กัับกระบวนการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน มีี 2 หลัักการ ได้้แก่่ (ก) จริิยศาสตร์์แนว
หน้้าที่่�ของค้้านท์์ คืือ การกระทำำ�ที่่�เกิิดจากเจตนาดีี เกิิดจากการสำำ�นึึกในหน้้าที่่� เกิิดจาก
เหตุุผล ตั้้ง� อยู่่�บนเหตุุผล อัันได้้แก่่ กฎศีีลธรรมและ (ข) หลัักจริิยศาสตร์์แนวประโยชน์์นิยิ ม
ของจอห์์น สจ๊๊วต มิิลล์์ ได้้แก่่ กระทำำ�เพื่่�อประโยชน์์สุุขของคนส่่วนรวมมุ่่�งพิิจารณาถึึงผลที่่�
เกิิดจากการกระทำำ� 3) จริิยศาสตร์์ของ จอห์์น รอลส์์ ว่่าด้้วยทฤษฏีีความยุุติใิ นกระบวนการ
ทำำ�สำำ�นวนสอบสวน พบว่่า พนัักงานสอบสวน ควรเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ เป็็นมืือ
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อาชีีพ มีีอิิสระปฏิิบััติิหน้้าที่่� ในระดัับที่่�เหมาะสม พ้้นจากการแทรกแซงและเป็็นผู้้�ที่่�ทรงไว้้
ซึ่่�งคุุณธรรมและจรรยาบรรณ
การที่่�พนักั งานสอบสวนสามารถปฏิิบัติั ภิ ารกิิจที่่ก� ฎหมายให้้อำำ�นาจไว้้ได้้สํําเร็็จล
งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เอื้้อ� ประโยชน์์สุขุ แก่่สังั คม ถืือว่่าปฏิิบัติั ติ ามหลััก ตามหลัักจริิยศาสตร์์
หน้้าที่่�ของค้้านท์์ หลัักประโยชน์์นิยิ มของมิิลล์์ และ หลัักความยุุติธิ รรม ของรอลส์์ ถืือว่่าเป็็น
พััฒนาระบบงานสอบสวนที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่สัังคมประเทศชาติิ

คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : จริิยศาสตร์์, การทำำ�สำำ�นวนสอบสวน, พนัักงานสอบสวน, สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ

Abstract

This research is of 3 objectives: 1) to study investigative writing
process of the Inquiry Officers of the Royal Thai Police, 2) to study the ethical
principles related to investigative writing of the Inquiry officers, 3) to analyze the
ethical Principles in investigative writing of the Inquiry Officers. It is documentary
research by mainly studying and collecting the investigative writing process of
the Royal Thai Police, and the Supreme Court’s convicted justment.
Its results were found that: 1) An important step in the initial justice process is that the duty of investigating officer has to collect all kinds of
evidence as much as possible. 2) There are 2 ethical principles related to
the investigating officers process: (a) The Kantian ethics of Duty. That is an
action is performed by good will, it is caused and based by a sense of duty
and reason known as the moral law. (b) The ethics of Utilitarianism of John
Stewart Mill. That is an action has to be done for the great happiness of the
public focusing on its consequences. 3) The ethics of John Rolls is regarding
the justice theory in the investigating process of investigative sentence writing.
It was found that the investigative officers should be knowledgeable, competent,
professional, free in the appropriate performance of his duties and, free from
interference and a person who has got integrity and ethics.
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The ability in carry out the legal authorized tasks effectively of the
investigating officer having contributed to the happiness of society is considered to follow the Kantian ethics of duty, to Mill’s utilitarianism and Rolls’
principles of justice. It is also regarded as developing the investigative system
benefiting to society and country.

Key words: Ethics, Investigation, Investigating officers, the Royal Thai Police
บทนำำ�

ในทุุกสัังคมจึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้กฎหมายและกฎศีีลธรรมควบคู่่�กัันไป สำำ�หรัับผู้้�
ที่่�มีีหน้้าที่่�รัักษากฎหมายในสัังคม คืือ ตำำ�รวจ ตำำ�รวจในประเทศไทยคืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
หรืือเจ้้าพนัักงานที่่�สังั กััดสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ซึ่่ง� เป็็นส่่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
ตำำ�รวจนั้้�นมีีหน้้าที่่�ตรวจตรารัักษาความสงบ จัับกุุม และปราบปรามผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมาย
เป็็นผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบอัันใหญ่่หลวงในการดููแลคุ้้�มครองให้้เกิิดความสงบสุุขแก่่
พลเมืืองของประเทศ อำำ�นาจของตำำ�รวจตามพฤติินััย ตำำ�รวจมีีแนวทางในการประพฤติิ
ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ต ามประเพณีี ที่่� เ ป็็ น แบบอย่่ า ง ดัั ง นั้้� น อาชีี พตำำ� รวจหรืื อ อาชีี พผู้้�พิิ ทัั ก ษ์์
สัันติิราษฎร์์เป็็นอาชีีพที่่�มีีเกีียรติิมีีศัักดิ์์�ศรีี เพื่่�อผดุุงความยุุติิธรรมในสัังคม ตำำ�รวจ คืือ
ผู้้�รัักษาความปลอดภััยให้้กัับประชาชน เป็็นอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
คนในสัังคม เพื่่�อให้้บ้้านเมืืองเกิิดความสงบเรีียบร้้อยคอยรัักษาความปลอดภััยให้้กัับผู้้�คน
ในสัังคม (ศิิพร โกวิิท,2550 : 86,93)
นอกจากนี้้� ในงานด้้านสอบสวนเพื่่�อพิิสููจน์์การกระทำำ�ความผิิดทางอาญา เป็็น
งานที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพนัักงานสอบสวน เมื่่�อได้้มีีกระทำำ�ความผิิดขึ้้�นที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ซึ่่�งเป็็นอำำ�นาจรัับผิิดชอบในการสืืบสวนและสอบสวน เมื่่�อประชาชนมาแจ้้งความร้้อง
ทุุกข์์ที่่เ� ป็็นผู้้�เสีียหาย พนัักงานสอบสวนได้้มีกี ระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวนรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
ตามระเบีียบของสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (คู่่�มืือตำำ�รวจ เล่่มที่่� 1 หลัักสููตรนัักเรีียนนายสิิบ
ตำำ�รวจ,2555 : 59-60) ด้้วยจิิตสํํานึึกและภาระหน้้าที่่�พนัักงานสอบสวนจะต้้องตระหนััก
ในเรื่่�องของการดํําเนิินคดีีอาญา ที่่�จะต้้องดํําเนิินการให้้เป็็นไปตามกระบวนการยุุติิธรรม
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดแก่่ประชาชนผู้้�บริิสุุทธิ์์� โดยเฉพาะปััจจุุบัันแนวโน้้มของเรื่่�อง
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน และการคุ้้�มครองเสรีีภาพของประชาชน (ประมวลกฎหมายวิิธีี
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พิิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน, 2554 : 1-17) ผู้้�วิิจััยจึึงเห็็นความสำำ�คััญของเรื่่�อง
นี้้� จึึงมีีความสนใจในการวิิเคราะห์์จริยิ ศาสตร์์ในกระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวน กฎหมาย
ของจรรยาบรรณพนัักงานสอบสวนในสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาเป็็น
ประโยชน์์ต่่อข้้าราชการตำำ�รวจ และประชาชนผู้้�สนใจโดยทั่่�วไป เพื่่�อให้้มีีความสัันติิสุุขใน
สัังคมและประเทศชาติิ

วััตถุุประสงค์์
แห่่งชาติิ

1. เพื่่อ� ศึึกษากระบวนการเขีียนสอบสวนของพนัักงานสอบสวนสำำ�นักั งานตำำ�รวจ

2. เพื่่�อศึึกษาหลัักการทางจริิยศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการเขีียนสำำ�นวนการสอบสวน
ของพนัักงานสอบสวน
3. เพื่่�อวิิเคราะห์์หลัักจริิยศาสตร์์ในกระบวนการเขีียนสำำ�นวนสอบสวนของ
พนัักงานสอบสวนสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ใช้้ ร ะเบีี ย บวิิ จัั ย เป็็ น การวิิ จัั ย แบบคุุ ณ ภาพ เชิิ ง เอกสาร
(Documentary Research) โดยเน้้นการศึึกษาค้้นคว้้าจากเอกสารเป็็นหลััก แล้้วทำำ�การ
รวบรวมข้้อมููลจากหนัังสืือ เอกสารได้้แก่่ กฎระเบีียบ คำำ�พิิพากษา ฏีีกา งานวิิจััยและ
วิิทยานิิพนธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััยกระบวนการสอบสวน ของพนัักงานสอบสวน ศึึกษา
สำำ�นวนคดีีพิิพากษาคดีีแพ่่ง คดีีอาญา และ คำำ�พิิพากษาของศาลฏีีกาที่่�ตััดสิินลงโทษและ
ยกฟ้้อง
1. ข้้อมููลขั้้น� ปฐมภููมิิ (Primary Sources) โดยเก็็บข้้อมููลจากบทความ หนัังสืือ
ตำำ�รา คำำ�พิพิ ากษาของศาลฏีีกาในคดีีแพ่่ง คดีีอาญา ที่่�ตัดั สิินลงโทษและยกฟ้้อง และในสื่่�อ
ออนไลน์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนที่่�เป็็นกระบวนการยุุติิธรรม
เบื้้�องต้้น
2. ข้้อมููลขั้้�นทุุติิยภููมิิ (Secondary Sources) ทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าวิิเคราะห์์
เรีียบเรีียง ผลงานการวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องและเอกสารอื่่น� ๆ ที่่�มีคว
ี ามเกี่่ย� วข้้องกัับความยุุติธิ รรม
เบื้้�องต้้นและการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน โดยทำำ�การศึึกษา ค้้นคว้้า
วิิทยานิิพนธ์์ และวิิเคราะห์์ ไปตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1. กระบวนการทำำ�สอบสวนของพนัักงานสอบสวนสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่ง
ชาติิ โดยพนัักงานสอบสวน หรืือเจ้้าพนัักงานซึ่่�งกฎหมายให้้มีีอํํานาจและหน้้าที่่�ทํําการ
สอบสวน เป็็นผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รวบรวมพยานหลัักฐาน และการดำำ�เนิินการต่่างๆ ตาม ประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา ซึ่่�งทำำ�ไปเกี่่�ยวกัับความผิิดที่่�กล่่าวหา (จากการร้้องทุุกข์์
หรืือคำำ�กล่่าวโทษ) เพื่่อ� จะทราบข้้อเท็็จจริงิ หรืือพิิสูจน์
ู คว
์ ามผิิดและเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิดิ มาฟ้้อง
ลงโทษ (สุุรศัักดิ์์� ลิิขสิิทธิ์์วั� ฒ
ั นกุุล, 2546) การสอบสวนมีีสาระสำำ�คัญ
ั 2 ประการ คืือ 1) การ
รวบรวมพยานหลัักฐาน 2) การดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�พนักั งานกระทำำ�ตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด เช่่น การแจ้้งข้้อหา มาตรการบัังคัับต่่างๆ เป็็นต้้น พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจและ
หน้้าที่่�ทำำ�การสอบสวนป.วิิ.อ. มาตรา 123 “ผู้้�เสีียหายอาจร้้องทุุกข์์ต่อ่ พนัักงานสอบสวนได้้
คำำ�ร้อ้ งทุุกข์์นั้้นต้
� อ้ งปรากฏชื่่�อและที่่�อยู่่�ของผู้้�ร้อ้ งทุุกข์์ ลัักษณะแห่่งความผิิดพฤติิการณ์์ต่า่ งๆ
ที่่�ความผิิดนั้้�นได้้กระทำำ�ลง ความเสีียหายที่่�ได้้รับั และชื่่อ� หรืือรููปพรรณของผู้้�กระทำำ�ผิดิ เท่่าที่่�
จะบอกได้้คำำ�ร้อ้ งทุุกข์์นี้จ้� ะทำำ�เป็็นหนัังสืือหรืือร้้องด้้วยปากก็็ได้้ ถ้้าเป็็นหนัังสืือต้้องมีีวันั เดืือน
ปีี และลายมืือชื่่อ� ของผู้้�ร้อ้ งทุุกข์์ ถ้้าร้้องด้้วยปาก ให้้พนักั งานสอบสวนบัันทึกึ ไว้้ ลงวัันเดืือน
ปีีและลงลายมืือชื่่อ� ผู้้�บัันทึกึ กัับผู้้�ร้อ้ งทุุกข์์ในบัันทึกึ นั้้�น”ความผิิดเกิิดในราชอาณาจัักรป.วิิ.อ.
มาตรา 18, 19 ความผิิดนอกราชอาณาจัักร ป.วิิ.อ. มาตรา 20
เมื่่�อเกิิดความผิิดอาญาขึ้้�น เจ้้าพนัักงานในกระบวนการยุุติิธรรมและศาลจะ
มีีหน้้าที่่�ในการค้้นหาความจริิงและนำำ�ตัวผู้้�
ั กระทำำ�ความผิิดมาลงโทษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ซึ่่�งกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา กำำ�หนดขั้้�นตอนการรวบรวมพยานหลัักฐานทั้้�งพยาน
บุุคคล พยานวััตถุุ พยานเอกสาร รวมถึึงพยานทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์ หรืือพยานที่่�รวบรวม
ได้้ทางเทคโนโลยีีต่า่ งๆ เพื่่อ� มาประกอบในการค้้นหาความจริิงว่่า ผู้้�ถููกกล่่าวหาเป็็นผู้้�กระทำำ�
ความผิิดจริิงหรืือไม่่ อย่่างไร ทั้้�งนี้้� เจ้้าพนัักงานที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญมากและถืือเป็็นต้้นทาง
แห่่งกระบวนการคืือ ตำำ�รวจ ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ทั้้�งการสืืบสวน และสอบสวนคดีีอาญา กฎหมาย
วิิธีพิี จิ ารณาความอาญา ได้้กำำ�หนดให้้มีหี น้้าที่่�รวบรวมพยานหลัักฐานและการสอบสวนเพิ่่�ม
เติิมหลัังจากที่่�พนัักงานอััยการพิิจารณาสำำ�นวนการสอบสวนแล้้วเห็็นว่่ายัังมีีประเด็็นที่่�ต้้อง
สอบสวนเพิ่่�มเติิม ก็็จะส่่งมาให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการสอบสวนแล้้วส่่ง
กลัับไปที่่�พนัักงานอััยการเพื่่�อพิิจารณาสั่่�งฟ้้องหรืือไม่่ฟ้้องคดีีต่่อไป
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2. หลัักการทางจริิยศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนของ
พนัักงานสอบสวน
จริิยศาสตร์์เป็็นศััพท์์บััญญััติิขึ้้�น ซึ่่�งแปลมาจากคำำ�ภาษาอัังกฤษว่่า Ethics
มาจากรากศััพท์์ภาษากรีีกว่่าEethos ภาษาละติินว่่า ethica แปลว่่า ประเพณีีความ
เคยชิิน (Custom) เป็็นพฤติิกรรมกลุ่่�ม คืือ คนส่่วนใหญ่่มีพี ฤติิกรรมที่่�เป็็นไปในแนวเดีียวกััน
จนกระทั่่�งถืือเอาพฤติิกรรมเช่่นนั้้�นเป็็นแบบแผนของการกระทำำ�ของสัังคมไปในที่่�สุุด เป็็น
สิ่่�งที่่�พึึงกระทำำ�เป็็นที่่�พึึงปรารถนาของคนทั่่�วไปเป็็นกลุ่่�มประเพณีีของกลุ่่�มสัังคมในที่่�สุุด
จริิยศาสตร์์จะประเมิินค่า่ ของมนุุษย์์ว่า่ ดีี ชั่่ว� ถููก ผิิด ควรทำำ� ไม่่ควรทำำ� เป็็นต้น้ (Science
of valuation of human conduct that good or bad; right or wrong and
ought to do ro ought not to do) (ชััยวััฒน์์ อััตพััฒน์์, 2548)
เกณฑ์์จริยิ ศาสตร์์ตะวัันตกโดยทั่่�วไป การตััดสิินใจเลืือกความประพฤติิการกระ
ทำำ�ที่่ถู� กู ต้้องเหมาะสมมัักใช้้ศาสนา กฎหมาย ค่่านิิยมในสัังคม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี และ
กฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ของสถาบัันเป็็นมาตรการตััดสิินความประพฤติิ การกระทำำ�ของมนุุษย์์ซึ่่ง� นััก
จริิยศาสตร์์เห็็นว่่าปััจจััยดัังกล่่าวไม่่อาจนำำ�มาใช้้ในการตััดสิินใจเลืือกได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะ
สมและบางครั้้�งก็็ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งนัักจริิยศาสตร์์จึงึ ได้้เสนอทฤษฎีี เพื่่อ� ใช้้เป็็นมาตรการ
ตััดสิินความประพฤติิการกระทำำ�ของมนุุษย์์ ได้้แก่่ ทฤษฎีีประโยชน์์นิิยม (Utilitarianism)
และทฤษฎีีหน้้าที่่�นิยิ ม (Formalism) (ราชวรมุุนีปี ระยููร ธมมจิิตโต, 2540 : 113-121) โดย
สอดคล้้องกัับ เกณฑ์์จริยิ ศาสตร์์แนวหน้้าที่่� ของ ค้้านท์์ (Kant) (เนื่่�องน้้อย บุุญเนตร, 2539
: 17) ที่่�เป็็นผู้้�ที่่�คิิดค้้นทฤษฎีีจริิยศาสตร์์ที่่�เน้้นหน้้าที่่�ทางศีีลธรรม ซึ่่�งเขาได้้เสนอว่่า การจะ
ตััดสิินว่่าผู้้�ใดมีีการกระทำำ�ที่่�มีีความถููกต้้องทางจริิยธรรมสำำ�หรัับ ค้้านท์์ แล้้วผลที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่
สามารถที่่�จะนำำ�มายืืนยันั ได้้ว่า่ การกระทำำ�ที่่ไ� ด้้กระทำำ�ลงไปนั้้�นมีคว
ี ามถููกต้้องทางจริิยธรรม
หรืือไม่่ การกระทำำ�ที่่ถู� กู ต้้องทางจริิยธรรมนั้้�นขึ้้น� อยู่่�กัับว่่าบุุคคลนั้้น� ได้้ปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่�ทาง
ศีีลธรรมหรืือไม่่ดังั นั้้�น จริิยธรรมของ ค้้านท์์ จึึงอยู่่�ที่่ก� ารปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่�ด้ว้ ยเจตจำำ�นงค์์ที่่ดี� ี
และเป็็นอิสิ ระ หน้้าที่่�นั้้นจึ
� งึ เรีียกว่่าเป็็น “หน้้าที่่�ทางศีีลธรรม” ไม่่ใช่่หน้้าที่่�ๆ คนทั่่�วไปเข้้าใจ
กัันเพราะการทำำ�หน้้าที่่�บางอย่่าง เช่่น การขโมย การฉกชิิงวิ่่�งราว จึึงไม่่นัับเป็็นหน้้าที่่�ทาง
ศีีลธรรมของ ค้้านท์์ การกระทำำ�บางอย่่างถืือได้้ว่า่ เป็็นการกระทำำ�ที่่ผิ� ดิ ศีีลธรรมไม่่ว่า่ จะอยู่่�ใน
สถานการณ์์ใด การพููดความจริิงในกรณีีที่่เ� ราไม่่อยากช่่วยผู้้�อื่่น� แต่่เมื่่อ� พิิจารณาด้้วยเหตุุผล
และสามารถที่่�จะฝืืนแรงโน้้มทางอารมณ์์ได้้ (เนื่่�องน้้อย บุุณยเตร, 2539 : 17) โดย ค้้านท์์
ให้้เหตุุผลว่่าเขาใช้้คำำ�ว่่า “เจตนาดีี” (Good Will) ให้้ความหมายถึึง ความสามารถ ในการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ใช้้เหตุุผลของบุุคคลที่่จ� ะตััดสิินว่า่ เขาควร จะทำำ�อะไร เจตนาดีีเท่่านั้้�นที่่ดี� อี ย่่างสมบููรณ์์ค้า้ น
เชื่่อ� ว่่าเจตนาดีีเป็็นคุณ
ุ ลัักษณะทางศีีลธรรม กล่่าวคืือ เมื่่�อบุุคคล ผู้้�หนึ่่�งทำำ�สิ่่ง� ที่่�เขาเชื่่อ� ว่่าถููก
ต้้องหรืือสิ่่�งที่่�เป็็นพัันธะหน้้าที่่�ที่่�ต้้องทำำ�ไม่่ว่่าบุุคคลนั้้�นจะปราศจากความรู้้�สึึกเมตตาสงสาร
หรืือแม้้แต่่ปราศจากความสนใจใยดีีในประโยชน์์ส่่วนตน หรืือประโยชน์์ของผู้้�อื่่�นเรายััง
ถืือว่่าบุุคคลผู้้�นั้้�นมีีความดีีที่่�เป็็นคุุณลัักษณะพื้้�นฐานทางศีีลธรรมอยู่่�นั่่�นคืือเขามีี“เจตนาดีี”
นั่่�นเอง การกระทำำ�ตามหน้้าที่่�จะเป็็นหลัักศีีลธรรมได้้ต้้องเป็็นการกระทำำ�ที่่�เป็็นหลัักสากล
หมายความว่่า เมื่่�อเราทำำ�แล้้วคนอื่่�นเห็็นก็็รู้้�สึึกเหมาะสมหรืือคนอื่่�นทำำ�แล้้วเราดููอยู่่�ก็็รู้้�สึึก
ว่่า เหมาะสม เช่่นเราถืือว่่า ถ้้าเราหิิวเราขโมยเขาได้้ ทีีนี้ใ้� นทางกลัับกััน เมื่่�อคนอื่่�นเขาคิิดว่่า
เขาหิิวเขาก็็ขโมยของๆ เรากิินเช่่นนี้้�เรายอมรัับได้้หรืือไม่่เราไม่่ยอมให้้เขามาเอาของๆ เรา
ไปจึึงไม่่เป็็นสิ่่�งสากล การกระทำำ�ที่่�ไม่่เป็็นกฎสากลเช่่นนี้้�ไม่่ใช่่กฎศีีลธรรม สรุุปได้้ว่่า การก
ระทำำ�ที่่�ถููกต้้อง คืือ การกระทำำ�ที่่�เกิิดจากเจตนาดีี การกระทำำ�ที่่�เกิิดจากการสำำ�นึึกในหน้้าที่่�
คืือ การกระทำำ�ที่่�เกิิดจากเหตุุผล การกระทำำ�ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนเหตุุผล คืือ การกระทำำ�ที่่�เกิิดจาก
ศีีลธรรม การกระทำำ�ที่่�เกิิดจากกฎศีีลธรรม คืือ การกระทำำ�ตามกฎสากลที่่�ทุุกคนในสัังคม
ยอมรัับและเห็็นด้้วย (บุุญมีี แท่่นแก้้ว, 2529 : 133) และหลัักจริิยศาสตร์์แนวประโยชน์์
นิิยม ของจอห์์น สจ๊๊วต มิิลล์์ (John StuartMill) (John StuartMill , 1951:10-11) ได้้
เสนอทฤษฎีี จริิยศาสตร์์ที่่ว่� า่ ว่่าการกระทำำ�ที่่มี� คว
ี ามถููกต้้องทางจริิยธรรมเป็็นการกระทำำ�ที่่�
ก่่อให้้เกิิดความสุุขมากที่่�สุดุ แก่่คนจำำ�นวนมากที่่�สุดุ โดยที่่�ไม่่ต้อ้ งไปดููที่่เ� จตนาหรืือเจตจำำ�นงค์์
ใดๆ ทั้้�งสิ้้น� เราก็็ต้อ้ งกระทำำ�การกระทำำ�นั้้น� มิิลล์์ จะถืือว่่าการที่่�เราทำำ�แบบนี้เ้� ป็็นการกระทำำ�
ที่่�มีีความถููกต้้องทางจริิยธรรมเพราะศีีลธรรมหรืือจริิยธรรมคืือ สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คนในสัังคมทุุก
คนมีีความสุุข สิ่่�งใดที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สุุขของคนในสัังคม สิ่่�งนั้้�นไม่่สามรถกล่่าวได้้ว่่า
เป็็นการกระทำำ�ที่่ถู� กู ศีีลธรรม มิิลล์์ เห็็นว่า่ ความสุุขเป็็นสิ่่ง� ที่่�น่า่ ปรารถนาที่่�สุดุ และเป็็นสิ่่ง� ที่่�ดีี
ที่่�สุดุ สำำ�หรัับมนุุษย์์ สิ่่ง� อื่่นจ
� ะมีีค่า่ ทางศีีลธรรมก็็จะอยู่่�ตรงที่่�ว่า่ สิ่่ง� เหล่่านั้้�นนำำ�พาไปสู่่�ความสุุข
หรืือไม่่ ดัังนั้้�นสิ่่�งต่่างๆ ในสัังคมไม่่ว่่าจะเป็็น วััฒนธรรม กฎหมาย จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่มีีค่่าในตััว
เอง แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�สามารถนำำ�เราไปสู่่�เป้้าหมายสููงสุุดซึ่่�งก็็คืือความสุุขได้้ เพราะฉะนั้้�นเราอาจ
ที่่�จะละเมิิดกฎหมายได้้ ตราบใดที่่�การละเมิิดนั้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์สุขุ แก่่คนส่วน
่ ใหญ่่ใน
สัังคมความสุุขในที่่�นี้้�ก็็ต้้องพิิจารณาว่่าเป็็นความสุุขระยะสั้้�นหรืือระยะยาว
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3. หลัั ก จริิ ย ศาสตร์์ ใ นกระบวนการทำำ�สำำ� นวนสอบสวนของพนัั ก งาน
สอบสวนสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
งานของฝ่่ายสอบสวนในระบบงานยุุติธิ รรมในเบื้้�องต้้น ต้้องเรีียกความไว้้วางใจ
จากประชาชน กลัับมาให้้ได้้เสีียก่่อน เจ้้าพนัักงานของรััฐต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้กรอบ
ของกฎหมายและศีีลธรรมอย่่างเคร่่งครััด ยึึดมั่่�น ในความถููกต้้องชอบธรรมและแก้้ปััญหา
โดยคำำ�นึึง ถึึงประชาชน ผู้้�เดืือดร้้อนเป็็นสำำ�คััญ และในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนให้้อยู่่�
ในกรอบของกฎหมาย พนัักงานสอบสวนควรยึึด หลัักนิิติิธรรม อุุดมการณ์์จรรยาบรรณ
และยึึดหลัักกฎหมายเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิงาน โดยจะต้้องมีีความโปร่่งใส สุุจริิต รวดเร็็ว
เสมอภาค และเที่่�ยงธรรมอย่่างแท้้จริงิ โดยยึึดหลัักการคุ้้�มครองสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน
ตามบทบััญญััติิของ รััฐธรรมนููญควบคู่่�ไปกัับการรัักษาความสงบสุุขของสัังคม และพััฒนา
พนัักงานสอบสวนให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรมและจรรยาบรรณ สอบสวนทุุกคดีีต้้องมีีผู้้�ช่่วย
พนัักงานสอบสวน ร่่วมในการสอบสวนคดีีอาญาทุุกครั้้�ง การเข้้าร่่วมสอบสวนในทุุกขั้้�น
ตอนของการรวบรวมพยานหลัักฐานของพนัักงานสอบสวน มีีการลงชื่่อ� เป็็นผู้้�ช่ว่ ยพนัักงาน
สอบสวน และปฎิิบัติั หิ ลัักนิิติธิ รรมตามรััฐธรรมนููญ มิิใช่่เพ่่งเล็็งแต่่จะทำำ�ผลงานเพื่อ่� เสนอรัับ
ความดีีความชอบจากผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือกระทำำ�ไปเพีียงเพื่อ่� ความสะใจของตน จะต้้องสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้ประชาชนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อกระบวนการยุุติิธรรม

		
อภิิปรายผล

จาก การศึึกษาวิิเคราะห์์จริิยศาสตร์์ในกระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวนของ
พนัักงานสอบสวนในสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิมีีความสอดคล้้องเกี่่�ยวข้้องกัับงานเขีียน
ของ (สมใจ เกษรศิิริิเจริิญ, 2541 : 40) กฎหมายกำำ�หนดให้้อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาแทน
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบหรืือมอบหมายอำำ�นาจและหน้้าที่่�นั้้น� ให้้พนักั งานอััยการหรืือ
พนัักงานสอบสวนคนใดรัับผิิดชอบทำำ�การสอบสวนแทนก็็ได้้ ซึ่่�งในทางปฏิิบััติิอััยการสููงสุุด
หรืือผู้้�รัักษาการแทนจึึงส่่งผลทำำ�ให้้พนัักงานอััยการได้้มีีบทบาทและอำำ�นาจที่่�ในการเข้้าไป
สอบสวนคดีีตั้้ง� แต่่ต้น้ การมีีบทบาทและอำำ�นาจหน้้าที่่�ดังั กล่่าว สอดคล้้องกัับบทบาทอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของพนัักงานอััยการ และงานเขีียนของ (กู้้�เกีียรติิ เจริิญบุุญ, 2551: 68) ที่่�กล่่าว
ว่่าการสอบสวนเป็็นขั้้น� ตอนที่่�สำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาและเป็็น
เงื่่อ� นไขในการฟ้้องคดีีของพนัักงานอััยการ การสอบสวนคดีีอาญาของพนัักงานสอบสวนจึึง
มีีผลต่่อการอำำ�นวย ความยุุติิธรรมทางอาญาเป็็นอย่่างมาก หากการสอบสวนกระทำำ�ด้้วย
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ความถููกต้้อง รวดเร็็วและเป็็นธรรมตามบทบััญญััติิแล้้ว ย่่อมก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และผลดีี
ต่่อการอำำ�นวย ความยุุติิธรรมทางอาญาในภาพรวมแต่่จากการศึึกษาพบว่่ามีีปััญหาและ
อุุปสรรคข้้อขััดข้้อง หลายประการทั้้�งปััญหาทางด้้านกฎหมายและปััญหาทางด้้านอื่่�นๆ ที่่�
ทำำ�ให้้การสอบสวนไม่่เป็็นไปตามบทบััญญััติิ การสอบสวนมีีประสิิทธิิภาพถููกต้้อง และรวดเร็็ว
ควรมีีแนวทางในการแก้้ไข ปััญหาข้้อขััดข้้องดัังกล่่าวอัันประกอบด้้วยข้้อเสนอแนะหลาย
ประการ เช่่น การกำำ�หนดระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ของสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิที่่ว� างแนวปฏิิบัติั ิ
ให้้พนักั งานสอบสวนดำำ�เนิินการสอบสวนโดยถููกต้้องรวดเร็็วและเป็็นธรรมมากยิ่่ง� ขึ้้น� และถ้้า
หากไม่่ได้้รับั ความเป็็นธรรมก็็สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ (ประนอม วงศ์์มา, 2553 : 11-14)
ที่่�กล่่าวว่่าการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�ต้อ้ งหาและการสอบสวนของพนัักงานสอบสวนได้้ บััญญััติไิ ว้้ใน
ประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา โดยบััญญััติใิ ห้้ผู้้�ต้อ้ งหามีีสิทิ ธิิให้้ทนายความ หรืือ
ผู้้�ซึ่่�งไว้้วางใจเข้้าร่่วมฟัังการสอบปากคำำ� เนื่่�องจากการวิิจััยนี้้�เป็็นข้้อกฎหมายประกอบกัับ
หลัักปฏิิบัติั ิ ดัังนั้้�น การสอบปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหาที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�ประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณา
ความอาญา บััญญััติิไว้้หรืือการที่่�พนัักงานสอบสวนใช้้ช่่องว่่างของกฎหมายเพื่่�อกระทำำ�การ
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งจนทำำ�ให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรมต่่อตััวผู้้�ต้้องหา ถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�อัันมีี
ผลกระทบต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพของผู้้�ต้้องหาที่่�สอดคล้้องกัับตามแนวคิิดของ (สุุรพศ ทวีีศักั ดิ์์,�
2562) ปรััชญา “เสรีีภาพ” ของคานท์์,มิิลล์,์ รอลส์์ ได้้ช่ว่ ยเปิิดปััญญาให้้เรามองเห็็น “ความ
เป็็นมนุุษย์์” ที่่�เรามีีเท่่าเทีียมกััน นั่่�นคืือ เราทุุกคนไม่่ว่่าเพศ ภาษา ศาสนา วััฒนธรรมใดๆ
ต่่างมีีความเป็็นมนุุษย์์ผู้้�มีีเหตุุผล เสรีีภาพ ความเสมอภาค มีีศัักดิ์์�ศรีีในตััวเอง มีีอิิสรภาพ
เหนืือชีีวิติ ร่่างกายและจิิตใจของตนเองอย่่างสมบููรณ์์นี่่คื� อื ความหมายของ “ความเสมอภาค
ในความเป็็นคน” หรืือ “ความเป็็นคนเท่่ากััน” อัันเป็็น “รากฐานที่่�มั่่นค
� ง” ในการสร้้างหลััก
การทางศีีลธรรม ประโยชน์์สุขุ ส่่วนรวม และความยุุติธิ รรมทางสัังคมและการเมืืองในการอยู่่�
ร่่วมกัันอย่่างเคารพความเป็็นคนของตนเองและทุุกคนอย่่างแท้้จริิง
ดัังนั้้�น จากการศึึกษาวิิเคราะห์์จริิยศาสตร์์ในกระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวน
ของพนัักงานสอบสวนในสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ มีีกระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวนของ
พนัักงานที่่�มีีกระบวนการทำำ�งานที่่�มีีความรัับผิิดชอบ ทำำ�ตามหน้้าที่่�สอบสวนกระทำำ�ด้้วย
ความถููกต้้อง ปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่�ด้ว้ ยเจตจำำ�นงค์์ที่่ดี� หี รืือมีีเจตนาดีี ที่่�ตรงกัับทฤษฎีีจริยิ ศาสตร์์
ของ ค้้านท์์ ที่่�เน้้นหน้้าที่่�ทางศีีลธรรม และจากการกระทำำ�ที่่�มีีความถููกต้้องทางจริิยธรรม
เป็็นการกระทำำ�ที่่�ก่่อให้้เกิิดก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และความสุุขซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ
หลัักจริิยศาสตร์์แนวประโยชน์์นิิยม ของจอห์์น สจ๊๊วต มิิลล์์
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องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

กระบวนการสอบสวนของเจ้้าพนัักงาน เป็็นขั้้�นตอนสำำ�คััญในกระบวนการ
ยุุติิธรรมขั้้�นต้้น พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�รวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
สามารถออกหมายเรีียก ผู้้�ครอบครอง พยาน หลัักฐาน ส่่งพยาน หลัักฐาน นำำ�มาตรวจ
พิิสูจน์
ู ์ โดยวิิธีกี ารทางวิิทยาศาสตร์์ เพื่่อ� ให้้การสอบสวนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
โดยมีีกระบวนการทำำ�งานที่่�ยึึดหลััก จริิยศาสตร์์หน้้าที่่�ของค้้านท์์ และจริิยศาสตร์์แนว
ประโยชน์์นิยิ ม ของจอห์์น สจ๊๊วต มิิลล์์ ที่่�จะทำำ�สำำ�นวนสอบสวนของพนัักงานสอบสวนสํําเร็็
จลงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และในทฤษฎีีความยุุติธิ รรม จอห์์น รอลส์์ ความยุุติธิ รรมจะเกิิดขึ้้น�
ไม่่ได้้ ถ้้าไม่่สามารถสร้้างระบบสัังคมการเมืือง จากพัันธสััญญาแห่่งความยุุติธิ รรม ที่่�สถาปนา
ขึ้้�นบนจุุดยืืนของการยอมรัับ หรืือเคารพหลัักการ ความเท่่าเทีียมในความเป็็นมนุุษย์์
แผนผัังที่่� 1 แสดงองค์์ความรู้้�จริิยศาสตร์์ในกระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวน
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สรุุป

กระบวนการสอบสวนของพนัั ก งานสอบสวนสำำ�นัั ก งานตำำ� รวจแห่่ ง ชาติิ
กระบวนการสอบสวนคดีีอาญา เป็็นขั้้�นตอนที่่�มีีความสำำ�คััญในกระบวนการยุุติิธรรมขั้้�น
ต้้น เกณฑ์์ทางจริิยศาสตร์์ในการตััดสิินและการทำำ�กระบวนการสอบสวนของพนัักงาน
สอบสวน การสอบสวนคดีีอาญาของพนัักงานสอบสวนกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
เป็็น กระบวนการตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา และวิิเคราะห์์จริิยศาสตร์์
ในกระบวนการเขีียนสำำ�นวนสอบสวนของพนัักงานสอบสวนสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
ในกระบวนการสอบสวนต้้องมีีความรอบรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมายตลอดจนระเบีียบข้้อบัังคัับ
คำำ�สั่่�งต่่างๆ
พนัักงานสอบสวนต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถมีีความเป็็นวิิชาชีีพและ
มีีความอิิสระกระบวนการทำำ�สำำ�นวนสอบสวนของพนัักงานสอบสวนสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่ง
ชาติิ จึึงเป็็นศาสตร์์ที่่ว่� า่ ด้้วยกระบวนเขีียนสำำ�นวนต้อ้ งยึึดหลัักการของทางจริิยศาสตร์์ ที่่�นำำ�
มาเป็็นเครื่่�องตััดสิินในเรื่่�องของความดีีและความชั่่�ว โดยมีีบรรทััดในการพิิจารณา คืือ ยึึด
หลัักเกณฑ์์เจตนาที่่�ประกอบด้้วยด้้วยกุุศลและมุ่่�งเน้้นผลของการกระทำำ�ต่่อตนเองให้้เป็็น
ประโยชน์์สุุขแก่่สัังคมและประเทศชาติิ
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