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The objectives of this research were: 1) to study the methods of case management
of the relevant police department, especially the police officers responsible for the case
that the public is very interested in (High-profile Cases) 2) to study the role of Investigative
Journalism News Programs in working on case that the public is very interested in; and
3) to study the Influence of Investigative Journalism News Programs on the performance
of the police.
This research uses qualitative research methodology. Which uses in-depth interview
method, relying on analytical insights, understanding the views of the sample groups,
and understanding the process of relations between the media and the performance of
the police. This research uses a purposive sampling technique to choose samples, by
selecting from 3 cases that the media and Investigative Journalism News Programs took
active role by followed and widely discussed. The total of samples were 30 samples.
These include police officers, representatives from the moderator or Investigative

ง
Journalism News Programs producer, lawyer with experience in criminal cases, Criminal
Justice academics and representatives from the people involved in case studies.
The empirical findings of this research indicated that: 1) the relevant police
department and police officers responsible for the case that the public is very interested
in, will be ordered to establish a working group for temporary. Consisting of the inquiry
department and the investigation department. 2) Investigative Journalism News Programs
plays important roles in working on cases that the public is very interested in by
monitoring on the performance of the police for drive the case forward and urged the
justice system to move forward with accuracy and fairness.; and 3) Investigative
Journalism News Programs plays important roles in working on cases that the public is
very interested in by monitoring the progress of litigation, that causing people and the
higher commissioner to pay attention and follow the results of the proceedings. These
will be causing police officers responsible for the case to be actively involved in litigation
and regularly report progress. However, these influences might be causing the mistake in
prosecution and making the offenders escape. Also, it might be making a copy-cat as
well. Moreover, the finding from this research reflecting that the relationship between
the media and the police officers would be mutually beneficial, also there are others
influence that comes along the prosecution.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
องค์กรตำรวจมีบ ทบาท และหน้าที่ในการรัก ษาความสงบเรี ยบร้อ ยของบ้ านเมื อง อัน
ประกอบด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามที่กฎหมายอาญา และ/หรือกฎหมายอื่นที่
บัญญัติให้การกระทำ หรือการละเว้นการกระทำเป็นความผิดอาญา ได้กำหนดไว้ องค์กรตำรวจ
นับเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่นึก
ถึง และขอความช่วยเหลือเมื่อประสบกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาที่มีความร้ายแรง เช่น การ
ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปัญหาไม่ร้ายแรง เช่น การทะเลาะวิวาท เป็นต้น
การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามหลักการตำรวจประชาธิปไตย (Democratic Policing) นั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจต้องแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนตั้งอยู่บน
หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
(ปรีดา สถาวร, 2558; Dhiyathad Prateeppornnarong & Young, 2019) ยังจะต้องตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง จึงกล่าวได้ว่า
การทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจในปัจจุบัน อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีม่ ีความกดดันสูงอย่าง
มิอาจหลีกเลี่ยงได้
นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น การทำงานขององค์กรตำรวจในปัจจุบันยังได้รับอิทธิพล
ไม่มากก็น้อย จากการนำเสนอของสื่อมวลชนต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สื่อเชิงสืบสวน
(Investigative Journalism) กำลังเบ่งบานในประเทศไทย (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2557) สื่อใน
รูปแบบ “รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน” ซึ่งมีการลงพื้นที่ หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ใน
สังคมโดยเฉพาะปัญหาความอยุติธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และ
นำข้อมูลที่ได้ มาเปิดประเด็น หรือต่อยอดประเด็น โดยรายงานประเด็นเหล่านั้นในลักษณะของการ
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ข่าว มีการเชิญบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง มาให้สัมภาษณ์ในรายการ มีการถกเถียง
กันในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการเป็นผู้สัมภาษณ์ นอกจากจะทำให้
มุมมอง และพฤติกรรมของประชาชนผู้ติดตามสื่อประเภทนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้ว ยังทำให้การ
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ทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ภายใต้การจับตา และแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันในการทำงาน
มากขึ้นไปอีก
จากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน หรือรายการที่มีลักษณะใกล้ เคียง
ไม่ว่าจะเป็น “รายการชูวิทย์ ตีแสกหน้า”1 “รายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ” “รายการเป็นเรื่องเป็น
ข่าว” “รายการโหนกระแส” หรือ “รายการทุบโต๊ะข่าว” เป็นต้น ล้วนเป็นรายการที่มีอัตราความนิยม
สูงในหมู่ประชาชน และอาจกล่าวได้ว่า การอภิปรายประเด็นต่างๆ ในรายการมีอิท ธิพลต่อความคิด
ของประชาชน และการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจไม่มากก็น้อย ต่อการนำเสนอกรณีสำคัญ ๆ เช่น
การหลบหนีคดีของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส) ผู้ต้องหาคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
เสียชีวิต (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) กรณีการขอรื้อฟื้นคดีของ นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ที่ตกเป็น
ผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ข) กรณีการรุมทำร้ายนาย
สมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายผู้พิการ โดยกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 7 คน ที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560ฆ) กรณีทนี่ ายเปรมชัย กรรณสูตร กับการฆ่าเสือดำ ณ ทุ่งใหญ่นเรศวร (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2561ฅ) หรือกรณีนายปรีชา ใคร่ครวญ ที่ตกเป็นผู้ต้องหาแจ้งความเท็จ เกี่ยวกับการสูญ
หายของสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัล 30 ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2561ก)
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นำมาซึ่งคำถามที่ว่า เจ้าพนักงานตำรวจมีวิธีการบริหารงานคดีอย่างไร
โดยเฉพาะคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases) รวมทั้งบทบาทของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนนั้น มีอิทธิพลในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือไม่ และเพียงใด ซึ่งประเด็นคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังขาดการศึกษาอย่างจริงจังในทางวิชาการ
ผู้วิจัยมองว่าการศึกษาวิจัย และผลที่ค้นพบจากงานนี้จะเกิดประโยชน์ต่อวงการยุติธรรมของไทย และ
สังคมวงกว้างต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาวิธี การบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases)
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รายการดังกล่าว ถูกปิดตัวลง เนื่องจากผู้ดำเนินรายการถูกดำเนินคดี แต่ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่มีการออกอากาศ
เป็นรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนที่มีความนิยมสูง และดึงดูดผู้รับชมได้มาก ซึ่งแสดงได้จากค่าการสำรวจค่าความนิยม
(Rating) ในการรับชมรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - วันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 โดยบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2
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1.2.2 ศึกษาบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชน
ให้ความสนใจมาก
1.2.3 ศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ

1.3 คำถามการวิจัย
1.3.1 หน่วยงานตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี มีวิธีการบริหารงาน
คดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมากอย่างไร
1.3.2 รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน มีบทบาทเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมากน้อย
เพียงใด และอย่างไร
1.3.3 การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนเกี่ยวกับ คดีที่สาธารณชนให้ความ
สนใจมาก มีอิทธิพลในการสร้างแรงกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตำรวจ และเจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบคดีหรือไม่ อย่างไร

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบและเข้าใจวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases)
1.4.2 ทราบและเข้าใจบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก
1.4.3 เสนอแนวทางในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสื่อ ในการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอนาคตได้

1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะนำข้อค้นพบไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะใน
การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสื่อ ในการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของ
ตำรวจในอนาคต จากการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน นำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับวิธีการบริหารงาน
คดี ข องหน่ ว ยงานตำรวจที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง เจ้ า พนัก งานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบคดี ในคดี ที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก
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1.6 แนวทางในการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าการศึ กษาวิจัยครั้งนี้มีแนวทางในการศึกษาและการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้

ตำรวจประชาธิปไตย

อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน

การบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ในคดีที่สาธารณชนให้ความ
สนใจมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและเจ้าหน้าที่
ตำรวจ
ภาพที่ 1.1 แนวทางในการศึกษา

1.7 ขอบเขตการวิจัย
1.7.1 ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้งนี้
ประกอบด้วย เจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ดำเนินรายการหรือผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน นักกฎหมายที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในคดีที่ศึกษา
1.7.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ หน่วยงานตำรวจในประเทศไทย
1.7.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก
(High-profile Cases) โดยคัดเลือกจากคดีที่สื่อและรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน เข้ามามีบทบาท
เกี่ยวข้อง กำกับติดตาม และกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 คดีดังนี้
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1) คดีการขับรถชนคนเสียชีวิต บริเวณ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2548 (พาดหัวข่าว: คดีครูจอมทรัพย์) (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ข)
2) คดีการขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต บริเวณถนนสุขุมวิท เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 (พาดหัวข่าว: คดีบอส ทายาทกระทิงแดง) (ไทยรัฐออนไลน์, 2555)
3) คดีการรุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายพิการผู้ประกอบอาชีพขายขนมปัง
บริเวณถนนโชคชัย 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (พาดหัวข่าว: คดีชายพิการขายขนมปังถูกรุม
ทำร้าย) (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ฆ)
ซึ่งเป็นการศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้ร ับ ผิดชอบคดี ในคดีที่ส าธารณชนให้ความสนใจมาก และศึกษาบทบาทของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันใน
การปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ

1.8 นิยามปฏิบัติการ
1.8.1 รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน หมายความถึง รายการคุยข่าว หรือสารคดีข่าว เช่น
รายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ รายการทุบโต๊ะข่าว รายการโหนกระแส ฯลฯ ซึ่งมีการลงพื้นที่หา
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ และนำมาตีแผ่ หรือขยายผล โดยอาจมีการเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องมา
ให้สัมภาษณ์ในรายการหรือไม่ก็ตาม
1.8.2 การบริหารงานคดี หมายความถึง การสืบสวน และสอบสวนคดีตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทาง หรือวิธ ีการสื่ อสารกับ สื ่ อ มวลชนและสาธารณชนเกี่ ยวกั บ คดี ที ่ อยู่ ใ นความสนใจของ
สื่อมวลชนและสาธารณชน
1.8.3 คดี ที่สาธารณชนให้ค วามสนใจมาก หมายความถึง คดีที่ผ ลของคดีส ร้างความ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจของสาธารณชนอย่างมาก และ/หรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องรุนแรง
1.8.4 ตำรวจประชาธิปไตย หมายความถึง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ภายใต้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยจะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และหลักนิติ
ธรรมเป็นสำคัญ (ปรีดา สถาวร, 2558)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจ ัย ครั้งนี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ทำการศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งหัวข้อเรื่องดังนี้
2.1 องค์กรตำรวจไทย
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของตำรวจ
2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 องค์กรตำรวจไทย
2.1.1 ความเป็นมาของกิจการตำรวจ
ความเป็นมาของกิจการตำรวจในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2403 และได้มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมือง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการแบ่ง
ส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ. 2475 ตามประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งกิจการตำรวจ
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ หน่วยบริหารงานส่วนกลางและสำนักบริหารของอธิบดีกรมตำรวจ ตำรวจนคร
บาล ตำรวจภูธร และตำรวจสันติบาล
เนื่องด้วยภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมตำรวจ ซึ่งต้องดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและสังคมทั่วประเทศ ทำให้กรมตำรวจจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหาร
และการจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว อันจะสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช
2540 ที่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ประกอบกับเหตุผล
ความจำเป็น ของกรมตำรวจ ที่มีระบบการบริห ารงานและลักษณะงานที่แตกต่างจากกรมอื่ นใน
กระทรวงมหาดไทย ปัญหาด้านงบประมาณที่ถูกเกลี่ยไปใช้กับกรมอื่น ๆ การบริหารกำลังพลที่มี
จำนวนมากและแตกต่างจากข้าราชการในกรมอื่น รวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการประสานงานกับ
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หน่วยงานด้านความมั่นคง กรมตำรวจจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานตำรวจ
ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2540 โดยพิจารณานำแนวทางของตำรวจญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และ
จากการพิจ ารณาร่ว มกัน ของหลายฝ่ายที่เ กี่ยวข้ อง รวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบประมาณ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ปรับโอนกรมตำรวจ ซึ่งเดิมสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้น
ตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและตรวจสอบการบริหารงานของตำรวจ เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานไปยังหน่วยงาน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อถ่ายโอน
ภารกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนไปให้ส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง (ปรีดา สถาวร, 2558)
นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด จาก “อธิบดีกรมตำรวจ” เป็น
“ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารงานของ พล.ต.อ.
ประชา พรหมนอก ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจคนสุดท้าย และเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนแรก (ธนภูมิ ชาติดี , อิมรอน มะลูลีม , จรัฐ มะลูลีม และเกษมชาติ นเรศเสนีย์ , 2555) และใน
ระยะเวลาต่ อ มาได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ตำรวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ และกองบัญชาการ
2.1.2 โครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นการบังคับ
บัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัด ของกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
(ก.ต.ช.) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
โดย ก.ต.ช. จะประกอบไปด้ ว ยด้ ว ย นายกรั ฐ มนตรี ซึ ่ ง ดำรงตำแหน่ ง เป็ น ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ ธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ
โดยตำแหน่ง และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 76 ที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อำนาจของรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงาน
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ของหน่วยงานตำรวจในทุกระดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและ
บริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิด
โอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะ
อย่างเป็นระบบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(6) จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตำรวจ
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขต
พื้นที่ต่าง ๆ รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ
ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้
คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจ โดยตาม
ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549 มีการ
กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น กต.ตร. ด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปั จจัยแห่งความสำเร็จของการ
ตรวจสอบและติดตามการบริห ารงานของตำรวจในภารกิจหน้าที่ของ ก.ต.ช. จะขึ้นอยู่กับความ
เข้มแข็งของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
ทุกระดับ
โครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันได้แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน อันได้แก่
ส่วนบังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ส่วนสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ (กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ม.ป.ป.) ดังแสดงได้จาก
ภาพที่ 2.1
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นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ
(กต.ตร.)

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ส่วนบังคับบัญชา

สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ

ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

สานักงานนายตารวจราช
สานักประจา

ส่วนป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม

ส่วนสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรม

ส่วนการศึกษา

กองบัญชาการตารวจนคร
บาล

กองบัญชาการตารวจ
สอบสวนกลาง

กองบัญชาการศึกษา

สานักงานส่งกาลังบารุง

ตารวจภูธร ภาค 1

กองบัญชาการตารวจ
ปราบปรามยาเสพติด

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

สานักงานกาลังพล

ตารวจภูธร ภาค 2

กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล

สานักงานงบประมาณ
และการเงิน

ตารวจภูธร ภาค 3

สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง

สานักงานกฎหมายและ
คดี

ตารวจภูธร ภาค 4

กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจ

ตารวจภูธร ภาค 5

สานักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ

สานักงานจเรตารวจ

ตารวจภูธร ภาค 6

สานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ตารวจภูธร ภาค 7

สานักงานเลขานุการ
ตารวจแห่งชาติ

ตารวจภูธร ภาค 8

กองการต่างประเทศ

ตารวจภูธร ภาค 9

กองสารนิเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
ตารวจแห่งชาติ

กองบินตารวจ

กองวินัย

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนบริการ

โรงพยาบาลตารวจ
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โดยแต่ละส่วนงาน (จิรัช ชูเวช, 2534) ได้อธิบายถึงการแบ่งส่วนราชการของโครงสร้างของ
ตำรวจไว้ ดังนี้
1) สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะมีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น สำนักงานเลขานุการ
ตำรวจ กองการต่ า งประเทศ กองการเงิ น กองกำลั ง พล กองบิ น ตำรวจ กองงบประมาณ กอง
พัฒ นาการจราจรและบริการประชาชน กองวินัย กองวิจัยและพัฒ นา กองสวัส ดิการ และกอง
สารนิเทศ เป็นต้น
2) กองบัญชาการตำรวจนครบาล จะมีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการอำนวยการ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สืบสวน เป็นต้น
3) ตำรวจภูธรภาค 1-9 ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการอำนวยการ ศูนย์
สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด เป็นต้น
4) กองบัญชาการสอบสวนกลาง หน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจรถไฟ กองบังคับการ
ปราบปราม กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น
5) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1-3 กองบังคับการอำนวยการ ศูนย์การข่าว กองบังคับการสอบสวน เป็น
ต้น
6) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการตำรวจสันติบาล
1-3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง เป็นต้น
7) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่า
อากาศยานแห่งชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองตามภาค
ต่าง ๆ เป็นต้น
8) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1-4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เป็นต้น
9) สำนักงานกฎหมายและสอบสวน มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น ฝ่ายอำนวยการ กองคดี
ปกครองและคดีแพ่ง กองคดีอาญา กองนิติการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็นต้น
10) สำนักงานจเรตำรวจ มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองตรวจราชการ 1-5 กองบังคับการ
อำนวยการ เป็นต้น
11) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น ฝ่ายแผนปฏิบัติ ฝ่าย
อำนวยการ กลุ่มปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ เป็นต้น
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12) สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีหน่วยงานที่ ขึ้นตรง เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน กอง
บังคับการอำนวยการ กองวิทยาการ 1-4 ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร กองตำรวจสื่อสาร ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี เป็น
ต้น
14) กองบัญชาการศึกษา มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา
กองการสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
เป็นต้น
15) โรงพยาบาลตำรวจ มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สถาบันนิติเวช
วิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงานกุมารเวชการ เป็นต้น
16) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีหน่วยงานที่ขึ้นตรง เช่น ฝ่ายอำนวยการ กองพัฒนาระบบ
ตำแหน่งและบริหารงานบุคคล กองตรวจสอบทะเบียนและประวัติ กองอุทธรณ์ กองร้องทุกข์ กอง
มาตรฐานวินัย เป็นต้น
2.1.3 อำนาจหน้าที่ของตำรวจ
2.1.3.1 บทบาทและหน้าที่ของตำรวจตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ของตำรวจ ไว้ใน
ลักษณะที่ 1 บททั่วไป มาตรา 6 ซึ่งกำหนดไว้ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2) ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรื อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1)
2) 3) 4) หรือ 5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กุลพล พลวัน (2544) ได้แบ่งอำนาจและบทบาทหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา
ออกเป็น 3 ประการ อันได้แก่
1) อำนาจหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ อำนาจหน้าที่ในการสืบสวน และสอบสวนคดีอาญา
2) อำนาจหน้าที่ป ฏิบั ติตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา เป็นอำนาจที่จะ
ดำเนินการเพื่อดำเนิน คดีอาญาต่าง ๆ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องพิจารณาจากข้อบังคับและข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่ระบุอำนาจและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำ
เกินอำนาจและบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการสอบสวนคดีอาญา จะส่งผล
ให้การสอบสวนดังกล่าว มิชอบด้วยกฎหมายและทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปของ
กระบวนการดำเนินคดีอาญาได้ อันเป็นผลเสียต่อการรักษากฎหมาย และยังทำให้ผู้กระทำความผิด
หลุดพ้นจากการถูกดำเนินคดีได้
3) อำนาจหน้าที่ในการนำสืบถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในชั้นศาล ซึ่งพนักงาน
สอบสวนที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีผู้ ใด จะมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาในแต่
ละเรื่องหรือไม่ ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลจะทราบได้เอง ไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่อย่างใด
2.1.3.2 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิ ธ ี พ ิ จ ารณาความอาญา มาตรา 2(11) บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว ่ า การสอบสวน
หมายความถึง
“การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการอื่นทั้งหลาย ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด เพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ”
ดังนั้นแล้วพนักงานสอบสวน จึงเป็นผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับความผิด
เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องสงสัย และเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน สำคัญ ๆ ประกอบด้วย
1) การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา ประกอบไปด้วยการดำเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
(1) การพิจ ารณาความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธ ี พิ จารณาความอาญา มาตรา 123
บัญญัติไว้ว่า
“เมื่อผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่กระทำแทนผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน ถ้าเป็นการร้องทุกข์ด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนบันทึกปากคำของผู้ร้อง

13
ทุกข์ไว้พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์และผู้บันทึกไว้ แต่ถ้าหากเป็นการร้องทุกข์ด้วย
เอกสารหรือหนังสือ จะต้องมีวัน เดือน ปี กำกับพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ไว้ในคำร้อง
ทุกข์นั้นด้วย โดยรายละเอียดที่ ปรากฏบนคำร้องทุกข์ จะต้องประกอบไปด้วย ชื่อและที่อยู่
ของผู้ร้องทุกข์ พฤติการณ์ต่าง ๆ และลักษณะของความผิดที่ได้กระทำ รวมทั้งความเสียหาย
ที่ได้รับ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องพิจารณาว่าลักษณะความผิด
หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ ปรากฏในรายละเอียดคำร้องทุกข์นี้ ควรจะเป็นความผิดฐานใด
มาตราใด”
(2) การบันทึกปากคำของผู้เสียหายและพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 133 บัญญัติไว้ว่า
“ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการบันทึกปากคำของผู้เสียหายหรือบุคคลอื่น ๆ ที่
เห็นว่าถ้อยคำเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้ แต่สิ่งสำคัญคือพนักงานสอบสวนจะต้องไม่
พูดหรือใช้กลอุบายใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกท้อใจ หรือปฏิบัติในลักษณะการข่มขู่”
(3) การบันทึกปากคำของผู้ต้อ งหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
134 บัญญัติไว้ว่า
“พนักงานสอบสวนสามารถใช้ถ้อยคำให้การของผู้ต้องหาเป็นพยานหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการกระทำความผิดของผู้ต้องหาได้ ทั้งนี้เนื่องจากการที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าก่อนที่จะ
สอบปากคำผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนแจ้ง ผู้ต้องหาทราบล่วงหน้าก่อนว่า ถ้อยคำที่
ผู้ต้องหาให้การในชั้นของพนักงานสอบสวน สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นการ
พิจารณาคดีได้”
(4) การรวบรวมพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132
บัญญัติไว้ว่า
“เป็นขั้นตอนการดำเนินการของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน 3
ชนิด อัน ประกอบไปด้ว ย พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ นอกจากนี้ยั ง ได้
กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตัวผู้เสียหาย เมื่อได้รับความยินยอม
จากผู้เสียหายเสียก่อน รวมทั้งการวาดภาพจำลอง การทำภาพถ่ายแผนที่ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
หรือลายเท้า และการค้นเพื่อพบสิ่งของที่มีไว้ซึ่งความผิด ได้มาหรือได้ใช้ หรือได้มาในการ
กระทำความผิด การออกหมายเรียกบุคคลที่ครอบครองสิ่งของ การยึดสิ่งของที่ค้นพบหรือส่ง
มาตามหมายเรียก”
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2) การทราบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พิ ส ู จ น์ ค วามผิ ด ซึ ่ ง สามารถทำได้ โ ดยการพิ จ ารณาจาก
พยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร ตามที่พนักงานสอบสวนได้
ดำเนินการรวบรวมมาแล้ว รวมทั้งพิจารณาจากถ้อยคำที่บันทึกคำให้การของผู้เกี่ยวข้องในคดีด้วย
3) การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ พนักงานสอบสวนสามารถใช้วิธีการนำตัวผู้กระทำ
ความผิดมาลงโทษได้หลายวิธี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ โดยวิธีการออก
หมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน การออกหมายจับและการออกประกาศจับตามระเบียบของ
ราชการที่กำหนดไว้ การรับตัวจากเจ้าพนักงานหรือคนที่จับได้ การที่พนักงานสอบสวนเป็นผู้จับกุม
และควบคุมเอง เนื่องจากในระหว่างการสอบสวน ปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิด หรือการมอบตัว
โดยการเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง
4) การให้พนั กงานอั ย การมี อำนาจฟ้ องคดีต ่อ ศาล เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญามาตรา 120 ที่ได้กล่าวไว้ว่า ห้ามไม่ให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลโดยที่ไม่ได้มี
การสอบสวนในความผิดดังกล่าวนั้นก่อน
ทั้งนี้เมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยกระบวนการสอบสวนประกอบไปด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การรับแจ้งความ หรือการรับคำร้องทุกข์ คำกล่าวโทษ
เมื่อมีการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้น ผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่กระทำแทน
ผู้เสียหายได้ สามารถแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองที่
มีอำนาจหน้าที่ได้ โดยในการแจ้งความจะต้องชี้แจงรายละเอียดของการกระทำความผิดให้พนักงาน
สอบสวนฟัง ทั้งรายละเอียดในเรื่องของวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึ้นอย่างละเอียด และหากเป็นกรณีผู้เสียหาย จะต้องแจ้งความประสงค์เอาผิดกับผู้กระทำผิดนั้น
ด้วย เพื่อบันทึกลงในสมุดประจำวันเกี่ยวกับคดีหลักฐานการแจ้งความรับคำร้องทุกข์
2) การสืบสวน
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครอง สามารถร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้น เพื่อ ใช้
ในการขอค้น ตัว บุค คลและสถานที่ สำหรับ การค้ นหาพยานหลั กฐานที ่เ ป็น ประโยชน์ ต่ อรู ป คดี
นอกจากนี้ ยังสามารถออกหมายเรียกเพื่อเชิญผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาเป็นพยานให้ปากคำและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้
3) การสอบปากคำและการรวบรวมพยานหลักฐาน
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ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำจากพยาน และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็น พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลต่าง ๆ แล้ว พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการ
ตั้งข้อหาและร้องขอให้ศาลออกหมายจับ เพื่อดำเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหาต่อไป
สำหรับในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน ถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการ
ดำเนินคดีอาญา เพราะมีความจำเป็นสำหรับการตั้งข้อหาการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือ
ความบริสุทธิ์ในพฤติการณ์ของผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความ
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแล้ว จะต้องพยายามแสวงหาข้อเท็จจริง แสวงหาข้อมูล และหลักฐานต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่พบเจอด้วยตนเอง หลักฐานที่ซักถามจากผู้เสียหายหรือผู้แจ้ง หลักฐานจากที่มี
ผู้มาบอก รวมทั้งหลักฐานที่เป็นพยานประเภทต่าง ๆ เช่น พยานวัตถุหรือพยานบุคคล เพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงในการกระทำความผิด เมื่อได้พยานหลั กฐานต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วก็นำมาวิเคราะห์ถึง
ความน่าเชื่อถือ ความน่าจะเป็นไป ได้ และนำไปสู่ประเด็นตั้งข้อหาและสอบสวนต่อไป ซึ่งขั้นตอนใน
การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจสอบลายนิ้วมือที่พบ หรือแม้กระทั่งการให้ผู้เสียหายหรือพยานชี้ตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำ
ความผิด การชี้ภาพถ่าย ภาพจากเทปโทรทัศน์วงจรปิด ภาพและเหตุการณ์ต่าง ๆ จากสื่อมวลชน เช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น (จิรัช ชูเวช, 2534)
4) การจับกุมตัวผู้ต้องหา
ในขั้นตอนของการจับกุมตัวผู้ต้องหา จะต้องเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่าจะต้องถูก
จับเสียก่อน หลังจากนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหาและแสดงหมายจับ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ทราบ
ว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ โดยถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การพิจ ารณาคดี รวมทั้งการแจ้งสิทธิที่ผู้ถูกจับมีส ิทธิที่จะพบทนายความและขอคำปรึกษาจาก
ทนายความได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิของผู้ต้องหาอื่น ๆ อีก เช่น สิทธิที่จะแจ้งให้ญาติทราบว่าตนเองถูก
จับ สิทธิในการพบทนายความตามลำพัง สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยม หรือสิทธิการรักษาพยาบาลต่าง ๆ
เป็นต้น
ทั้งนี้ ในระหว่างการสอบสวน จะมีกรอบระยะเวลาในการควบคุมตัวของผู้ต้องหากำหนดไว้
นับจากเวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปถึงสถานที่ทำการของพนักงานสอบสวน ซึ่งหากไม่ปล่อยตัวชั่วคราว
พนักงานสอบสวนก็จะส่งผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาล โดยญาติของผู้ต้องหาสามารถติดต่อขอให้ปล่อยตัว
ชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาล
5) การสรุปสำนวนการสอบสวน
เมื่อพนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็จะสรุปสำนวนการ
สอบสวนและทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง กล่าวคือ หากเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ก็จะส่งสำนวน
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การสอบสวนพร้อมผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการต่อไป หรือหากมีความเห็นว่าคดีนี้ไม่
น่ามีความผิด พนักงานสอบสวนจะต้องสรุปสำนวนแล้วส่งไปถึงพนักงานอัยการ ซึ่งในสำนวนนั้น
จะต้องลงความเห็นว่า “มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง” โดยที่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ
ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนทำได้เพียงการให้ความเห็น เท่านั้น เพราะพนักงานอัยการ
เท่านั้นที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อศาล
เพราะฉะนั้นคดีที่จะมีการสั่งไม่ฟ้องทุกคดี จะต้องขึ้นไปถึงอัยการสูงสุดแล้วให้อัยการสูงสุดลง
ความเห็นลงมาว่าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าคดีสั่งฟ้อง ไม่ต้องถึงชั้นอัยการสูงสุด ให้พนักงานอัยการเจ้าของ
สำนวน แจ้งแค่ผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นถัดไป ว่าจะมีการฟ้องคดีนี้
เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนและได้ข้อเท็จจริงแล้ว จะต้องทำความเห็น แล้ว
เสนอต่อพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงานอัยการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับพนักงานสอบสวนในการสั่งฟ้อง
คดี สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองได้ โดยหลักการแล้ว พนักงานอัยการไม่มีอำนาจในการสืบสวน แต่
สามารถสั่งให้พนักงานสอบสวน สอบสวนเพิ่มเติมได้ ซึ่งนอกจากนี้ พนักงานอัยการยังมีอำนาจในการ
แจ้งให้พนักงานสอบสวนให้เรียกพยานคนในคนหนึ่งที่ พนักงานอัยการต้องการจะถาม มาสอบถาม
เพิ่มเติมได้เช่นกัน
เมื่อพนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้อง จะต้องฟ้องต่อศาล หากศาลมีคำสั่งรับฟ้อ ง แล้ว
ศาลเห็นว่าสำนวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีกรณีการซ้อมจำเลยให้รับสารภาพ แล้ว
ปรากฏว่ามีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น การตรวจร่างกายหรือการให้ปากคำจากพยานคนอื่น ว่ามีการซ้อม
กดดันให้รับสารภาพจริง คดีนั้นศาลจะยกฟ้องทันที เพราะการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถื อว่า
ไม่มีการสอบสวน
นอกจากนี้ จิรัช ชูเวช (2534) ยังได้อธิบายถึงแนวคิดและหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจในการดำเนินคดีอาญา ไว้ดังนี้
1) เมื่อได้รับแจ้งความ ควรให้ผู้แจ้งชี้แจง อธิบายหรือบอกเล่า รวมทั้งให้ลำดับเหตุการณ์ต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วจึงทำการสอบปากคำ ซึ่งต้องดำเนินการสอบปากคำด้วยความระมัดระวัง
2) การสอบสวนจะต้ อ งมี ก ารรวบรวมพยานหลั ก ฐานหลายขั ้ น ตอน ซึ ่ ง จะต้ อ งมี ก าร
สอบปากคำหลายบุคคล อันประกอบด้วย ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยานบุคคล และพยานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกัน
3) เมื่อทำการรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว หากผู้ต้องหากระทำครบองค์ประกอบ
ความผิด ก็ให้ตั้งข้อหากับผู้ต้องหาผู้นั้น การจับไม่ว่าจะมีหมายหรือไม่มีหมายจับก็ตาม ต้องแจ้งข้อหา
และข้อปฏิบัติอื่น ๆ
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4) เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานสอบสวนต้องทำการบันทึกการสอบสวน ว่างดหรือ
ควรงดทำการสอบสวน หรือจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง เสนอพนักงานอัยการเพื่อมีความเห็นต่อไป
สำหรับในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดเก็บสถิติ
ข้อมูลคดีอาญาที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบรายงานสถิติคดีอาญา ที่ ได้จัดกลุ่มประเภทของความผิดในกลุ่ม
ของคดีอาญา ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะความผิดคดีอาญา อันได้แก่
1) กลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่ การฆ่าผู้อื่น(คดีอุกฉกรรจ์) ทำ
ร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย การพยายามฆ่า การทำร้ายร่างกายสาหัส และการข่มขืนกระทำชำเรา
2) กลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์
กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ลักพาเรียกค่าไถ่ และวางเพลิง
3) กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ ได้แก่ ความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่
ยนต์ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.ฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา
4) กลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาวุธและวัตถุ
ระเบิด การพนัน สลากกินรวบ ทายผลฟุตบอลออนไลน์ การพนันอื่น ๆ ความผิดเกี่ยวกับวัตถุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ล ามกอนาจาร ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ และความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถือเป็นต้นทางของ
การดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทั้งปวง อันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอำนวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม และจะต้องอำนวยความ
ยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อทำให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของตำรวจ
สุรศิษฎ์ เหลืองอรัญนภา และสุดสงวน สุธีสร (2551) ได้อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาทของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งสามารถอธิบายได้จากรูปแบบของกระบวนการยุติธรรม
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ทางอาญา ซึ่งประกอบด้วย 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) และ
ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)
ทฤษฎีนี้ต้องการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งปราบปราม ระงับ
และควบคุมอาชญากรรมเป็นหลัก ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะปราบปรามและ
ควบคุมอาชญากรรม หรือจับกุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได้นั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วย ดังนั้นกระบวนการ
ยุติธรรมที่ดี ควรเน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก โดยจะต้องประสบผลสำเร็จโดยการลงทุนน้อยที่สุด ทั้ง
แรงกายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องดำเนินการด้วยความ
รวดเร็วและเด็ดขาด โดยการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการไปตามขั้นตอนต่าง
ๆ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นการปฏิบัติงานประจำ และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมจะมีดุลยพินิจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เมื่อมีคดีอาญา
เข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ การสืบสวนก่อนที่จะ
มีการจับกุม และเมื่อจับกุมแล้วต้องมีการสอบสวน มีการเตรียมคดีเพื่อยื่นฟ้องต่อศาล การพิจารณา
และพิพากษาคดีจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและแน่นอน ส่งผลให้โอกาสที่ผู้กระทำความผิดจะหลุดรอดพ้น
จากการถูกลงโทษได้น้อยมาก ซึ่งหากการทำงานของหน่วยงานตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ทำให้กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม สามารถรักษาความยุติธรรมให้กับสังคมได้
นอกจากนี้ สำนักงานกิจ การยุติธ รรม ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรมไว้ว่า การควบคุมอาชญากรรม เป็นการปราบปรามผู้กระทำความผิดและกิจกรรมภารกิจ
ต่าง ๆ ของตำรวจ โดยมีเป้าหมายในการควบคุ ม การกระทำต่า ง ๆ ที่เป็นลัก ษณะของการก่ อ
อาชญากรรม รวมทั้งเป็นบทบาทและหน้าที่ของตำรวจในการนำตัว ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
ฟ้องร้องต่อศาล ซึ่ง ระบบงานควบคุมอาชญากรรมนี้จะประกอบไปด้วย การบังคับใช้กฎหมาย การ
ฟ้องร้องดำเนินคดี การพิจารณาพิพากษาคดี การต่อสู้คดี การชะลอโทษ รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูผู้
ต้องโทษให้เป็นพลเมืองดีสู่สังคม (สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2552)
มานิดา สารพัฒน์ (2552) ได้อธิบายถึงแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมไว้ว่า เป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการป้องกันและการปราบปราม ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของกระบวนการ มุ่งไปที่การประสิทธิภาพในการลงโทษและการ
จับกุมผู้กระทำความผิดเท่านั้น เพื่อทำให้สังคมมีความสงบสุขเรียบร้อย ทำให้ในบางครั้ง ตำรวจมีการ
กระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่าง ๆ
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หากประเทศใดที่มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรม จะมีการกำหนด
บทลงโทษทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดในลักษณะที่รุนแรงและมีบทลงโทษที่หนัก ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความรวดเร็ว และเห็นผลในการกระทำความผิดได้ทันตา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ปัญหาการเกิด
อาชญากรรมหมดไปได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง (สุมนทิพย์ จิตสว่าง, 2555)
2.2.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process)
ทฤษฎีนี้จะตรงกันข้ามกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม โดยจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้ต้องหา และผู้ต้องสงสัยที่กระทำความผิด มากกว่าการมุ่งเน้นไป
ที่การป้องกันหรือปราบปรามการเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามความหมายของคำว่า “นิติธรรม”
ไว้ว่า หมายถึง
“(กฎ) น. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2524) ได้กล่าวถึงความหมายเกี่ยวกับกระบวนการนิติธรรม (Due
Process) ไว้ว่า
“กระบวนการนิติธรรม (Due Process) หมายถึง การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
และมีเหตุมีผ ล ซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วยหลักของความเป็น
ธรรมและในการใช้วิธีพิจารณาตามกฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อบุคคลตามมาตรฐาน
ขั้นต่ำภายใต้หลักแห่งเสรีภาพ (Liberty) ด้วย”
ในขณะเดียวกัน ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2554) ได้อธิบายถึงหลักนิติธรรมไว้ว่า
“หลักนิติธรรม คือ หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่
เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรั บนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้อง
ให้ความอารักขา คุ้มครองมนุษยชน ให้รอดพ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอำนาจอิสระใน
การตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม”
ในการดำเนิ น คดี อ าญา จะต้ อ งมี ค วามเป็ น ธรรมและโปร่ ง ใสในทุ ก ขั ้ น ตอนต่ า ง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้น และจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนหรือ
กระบวนการพิจารณาคดีที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่บั ญญัติไว้ด้วย ดังนั้น
ทฤษฎีนี้จึงยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ซึง่ จะต้องมีความเป็นธรรมตามขั้นตอน
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กระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรคมาขัดขวางผู้ต้องหาไม่ให้ถูกส่งผ่านตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ จะต้องจัดให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานในการพิจารณาคดี หรือ
การไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการ การดำเนินการพิจารณาจะต้องกระทำโดย
เปิดเผยในศาล โดยทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมนี้ จะถือว่าบุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
เพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระทำความผิดเท่านั้น แต่ บุคคลดังกล่าวจะมีความผิด ก็ต่อเมื่อ
มีผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาได้ชี้ขาดแล้วว่าบุคคลผู้นั้นมีความผิดจริง เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้ว ผู้ทมี่ ีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาจะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความคุ้มครอง
สิทธิอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย
2.2.3 ตำรวจประชาธิปไตย (Democratic Policing)
ภายใต้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475
เป็น ต้น มา ตำรวจในฐานะของผู้ร ั กษากฎหมาย ถือเป็น กลไกที่ ส ำคั ญ ในระบอบประชาธิ ป ไตย
เนื่องจากตำรวจมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในสังคม ตำรวจ
จะต้องแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม (Rule of law) และความเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน ประกอบกับการนำแนวคิดการปฏิรูประบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) ที่ถูกจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2542 มาใช้เป็นหลักการสำคัญในการบริหาร
บ้านเมือง นับแต่นั้นเป็นต้นมาบริบทของสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญต่อแนวคิดดังกล่าว
มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ จึงทำให้
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มบริหารจัดการตามแนวความคิดดังกล่าวเป็นต้นมา
การบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึงระเบียบปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การจัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้สังคมสามารถมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในระบบบริหาร
กิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และให้โอกาส ตรวจสอบได้ตลอดจนขยายการให้บริการภาครัฐ
ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ
ดังต่อไปนี้ (นฤมล ปลูกสร้าง, 2557)
1) หลักนิติธรรม (Rule of law)
หมายถึง การตรากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
ต่อทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสมาชิก โดย
ในระดับองค์กร จะหมายถึง กฎระเบียบและกติกาที่ใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เช่น เวลา
การเข้าทำงาน หรือการเข้าร่วมประชุม ความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน เป็นต้น
2) หลักคุณธรรม (Morality)
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หมายถึง การเชื่อถือ ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ร่วมกันพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน และ
ระเบียบวินัยในการประกอบอาชีพ โดยในระดับองค์กร จะหมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้ อง
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมกัน จัด
ระบบงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจด้วย
3) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูล
และข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยปรับปรุงระบบและกลไกการ
ทำงานให้มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งระบุด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่ายและมีความชัดเจน ตลอดจนการมีกระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ หรืออำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถรับทราบขั้นตอนในการมาติดต่องานได้
นอกจากนี้ การบริหารภายในองค์กรเองจะต้องมีความโปร่งใสในการบริหารงาน การตัดสินใจในการ
บริหารงาน เงิน คน รวมทั้งการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรด้วย เพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
องค์กร
4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความคิดเห็น รวมทั้งร่วม
ตัดสินใจในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ มีการจัดทำระบบการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้งนี้เพื่อขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยให
เกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วย
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness)
หมายถึง การที่ผู้บริหารและพนักงานจะต้องพึงระลึกในการปฏิบัติภารกิจตามสิทธิและหน้าที่
ของตน รวมทั้งมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วย สิ่งสำคัญคื อจะต้องกระตือรือร้นและใส่
ใจต่อการแก้ปัญหาของสาธารณชน เคารพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง กล้าที่จะยอมรับผลจาก
การกระทำของตนและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยในระดับองค์กร จะมีการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบการทำงาน มุ่งเน้นการกระจายอำนาจตัดสินใจสู่ระดั บล่าง เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบในทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเป็นข้อมูลให้
ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย
6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
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หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัดให้เกิดประโยชน์ในระดับสูงสุ ด
การบริหารจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
และให้ความสำคัญกับผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปเป็นสำคัญ โดยในระดับองค์กร การบริหาร
จัดการต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือผู้รับบริการ ดังนั้น ประชาชนจึงควรที่จะได้รั บบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
จากการศึกษาองค์ป ระกอบที่สำคัญของหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) เราจะพบว่าหลักสำคัญส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็น
หลัก ซึ่งจะคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้งสำคัญ รวมทั้ง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วย
หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน และทำให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่การที่จะทำให้สิ่งที่
กล่าวมานี้สำเร็จ จะต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ที่ มีบทบาท
สำคัญในการรักษาความปลอดภัย (Security) และสร้างความเชื่อมั่น (Certainty) ให้กับคนในสังคม
รักษาความสงบ และคอยอำนวยความยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ หน่วยงานตำรวจ ถ้าหากไม่มี
หน่วยงานตำรวจคอยรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการภาครัฐก็จะต้องเผชิญกับอุปสรรค
และความยากลำบากมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศไทย ที่ได้มีการ
นำหลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้างความเป็น
พลเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) ส่งเสริมความเป็นชุมชนและภาคประชา
สังคม เข้ามาใช้ในการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้นในหลายประเทศ เป็นบทบาทพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รัฐ
อันจะช่วยให้ประชาชนได้รับและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน มากกว่าทีจ่ ะพยายามให้องค์การภาครัฐ
เข้าไปควบคุมและกำกับสังคม (Denhardt & Denhardt, 2000) ทำให้มีการนำหลักการ NPS เข้ามา
ใช้เป็นทฤษฎีรากฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแพร่หลายมากขึ้น มีการสนับสนุน
และส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชน บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับคนในชุมชน
หรือที่เรียกว่า "ตำรวจชุมชน" (Community Policing) นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมแนวคิดการเฝ้า
ระวังและรักษาความปลอดภัยโดยคนในชุมชน คอยเป็นหูเป็นตา สอดส่องเหตุการณ์ แจ้งสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือที่เรียกว่า "เพื่อนบ้านเฝ้าระวัง" (Neighborhood Watch) ซึ่งการ
นำหลักการดังกล่าวมาเข้ามาใช้ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ในขณะที่มีภาครัฐคอยช่วยสนับสนุน
และอำนวยความสะดวกประชาชนควบคู่กันไป (Denhardt & Denhardt, 2011)
นับว่าเป็นการบริหารการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) ที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 ที่รัฐเริ่มมองเห็นความสำคัญของภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคประชาสังคม ในการเข้ามา
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มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการจัดบริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยด้ว ย (Osborne, 2010) ทำให้องค์กรตำรวจต้อง
ปรับตัว โดยการปรับรูปแบบโครงสร้างให้เกิดการกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้น มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตำรวจ รวมทั้งการพัฒนางานต่าง ๆ ของตำรวจ ไม่ว่า
จะเป็น งานด้านการสอบสวน หรือการสืบสวน เป็นต้น (ปรีดา สถาวร, 2558)
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่างานตำรวจในระบอบประชาธิปไตยมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้
ตำรวจจะต้องระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เนื่องจากอำนาจหน้าที่ของตำรวจที่
มีความขัดแย้งกันระหว่างความรับผิดชอบต่อกฎหมายและการตอบโต้หรือใช้กำลังด้วยความรุนแรงใน
ภาวะที่จำเป็น ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมาก จึงทำให้มี
การศึกษาและวิจัยเพื่อพยายามแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยของตำรวจที่สำคัญ 4 ประการดังต่อไปนี้ (Dammer & Albanese, 2013)
1) ความเต็มใจและความสามารถในการให้บริการประชาชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีความเต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการต่อประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ให้เสมอภาคเท่าเทียมกันกับกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองและกลุ่มนายทุน นั่นคือ
ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เพียงแต่ผู้มี
อำนาจทางการเมืองหรือกลุ่มนายทุนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น
2) ความรับผิดชอบต่อกฎหมายมากกว่ารัฐบาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายมากกว่ารัฐบาล โดยที่กฎหมายจะต้อง
ไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีอำนาจ แต่จะต้องถูกควบคุมโดยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่และตรวจสอบซึ่งก็คือศาล
3) ความเป็นมืออาชีพ
เจ้าหน้าทีต่ ำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี
และตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตยอยู่เสมอ ทั้งฝ่าย
ผู้เสียหายและฝ่ายผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย ไม่ว่าจะเป็ น อิสระในการพูด หรือการจับกุมหรือคุมขัง
อย่างผิดหลักกฎหมาย
4) ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีการรายงานความคืบหน้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และสิ่งสำคัญคือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
ดั ง นั ้ น เราจะเห็ น ได้ ว ่า จากการนำหลัก การในการบริ ห ารจั ด การบ้ านเมือ งที ่ ด ี (Good
Governance) และหลักการบริหารการปกครองสาธารณะแนวใหม่ เข้ามาปรับใช้ในงานต่าง ๆ ของ
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เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งมีส่วนทำให้การบริหารงานตำรวจจะต้อง
ปรับตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการทำงานของตำรวจจากภาคประชาชนและ
สื่อมวลชน ซึ่งการบริหารงานตำรวจในปัจจุบัน เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าสื่อเข้ามีอิทธิพลและบทบาท
ต่อการทำงานของตำรวจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกมิติ ทำให้การทำงานของตำรวจในสังคมประชาธิปไตย
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการใช้
กฎหมายและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่ตำรวจให้การบริการด้วย
2.2.4 แรงกดดันในการปฏิบัติงานของตำรวจ
ในฐานะของหน่วยงานขั้นต้นในกระบวนการยุติธรรมที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันภัยร้ายต่าง ๆ ไม่ให้
เกิดขึ้น รวมทั้งการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ทำให้
ตำรวจต้องปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และมีแรงกดดันอันเป็นปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตำรวจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในระดับที่สูงกว่าอาชีพอื่น ๆ (อาทิตย์ ชัยประคองชีพ, 2554)
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลจากนายแพทย์ ปทานนท์ ขวัญสนิท จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ที่ได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตายของบุคลากรผู้ประกอบอาชีพตำรวจไว้ว่า
มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายชิ้นที่สนับสนุนว่าตำรวจมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมากเมื่อเทียบกับ
ประชากรทั่วไป โดยสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือ ภาวะวิกฤติในชีวิตและปัญหาสุขภาพจิต อัน
ได้แก่ อาการทางประสาท และอาการโรคซึมเศร้า นอกจากนี้การที่ตำรวจมีโอกาสเผชิญกับเหตุการณ์
สะเทือนขวัญที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น เช่น อาชญากรรม การฆาตกรรม การฆ่า
ตัวตาย การข่มขืน อันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) หรือโรค
เครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ ก็เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายของตำรวจที่สำคัญด้วยเช่นกัน (กอง
บรรณาธิการ TCIJ, 2561) ซึ่งหากย้อนศึกษาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของตำรวจที่ผ่านมา เรา
จะพบว่ามีตำรวจจำนวนไม่น้อยที่เลือกที่จะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเพื่อตัดปัญหาทุกอย่างในชีวิต
โดยปัจจัยสำคัญคือภาวะโรคซึมเศร้า จากสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีข้าราชการ
ตำรวจเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้า จำนวนกว่า 600 ราย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาการทำงาน
ที่ได้รับแรงกดดันสูง ปริมาณงานที่เยอะ ความเครี ยดสะสม และการโยกย้ายตำแหน่งงาน (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2561ข)
ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เจ้าหน้าทีต่ ำรวจมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางระหว่างความขัดแย้งและ
อำนวยความยุติธรรมให้คู่กรณี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความคาดหวัง จึงมีสภาพความความ
กดดันสูงกว่าอาชีพอื่น การที่เจ้าหน้าทีต่ ำรวจไม่สามารถเผชิญความกดดันเหล่านี้ได้ ย่อมส่งผลต่อการ
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ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตายจากปัญหาจาก
การทำงาน (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 2559) จากการศึกษากรณีการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อันเกิดจากแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีตัวอย่างคดีการฆ่าตัว
ตายของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจที่เกิดขึ้นดังนี้
1) กรณีการเสียชีวิตของ ร้อยตำรวจเอก วิโรจน์ ดอนจักร พนักงานสอบสวน สภ.แก่ง โสภา
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อายุ 49 ปี ที่ใช้ปืนยิงตัวเองภายในห้องน้ำ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
โดยสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากความเครียดจากการทำงาน มีความคิดที่จะลาออกจากราชการ (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2559ข)
2) กรณีการเสียชีวิตของ ร้อยตำรวจเอก ทวี หมื่นรักษ์ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง
อายุ 41 ที่ใช้ปืนยิงตัวเองภายในแฟลตข้าราชการ ต่อหน้าภรรยาและลูก เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2559 โดยสาเหตุจากความกดดันในการทำงานและความกดดันจากผู้บังคับบัญชา ต่อคดีรับจำนำรถ
ผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพลกว่า 200 คันในพื้นที่ (ไทยรัฐออนไลน์, 2559ก)
3) กรณีการเสียชีวิตของ ร้อยตำรวจโท สักสยาม บุญปก ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.
เลิงนกทา จ.ยโสธร อายุ 43 ปี ที่ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ออโตเมติก ยิงที่บริเวณใต้ราวนมซ้ายของ
ตนเอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายน่าจะมีความเครียดเรื่องของ
การทำงาน จึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าว เนื่องจากการสอบถามภรรยาของผู้ตาย พบว่า สามี
เคยเล่าให้ตนฟังว่ามีความเครียดเรื่องการทำงาน (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ก)
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีแรงกดดันในระดับที่สูงกว่า
อาชีพอื่น ๆ มาก ซึ่งแรงกดดันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน โดยแบ่งได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (เสรี คงยืนยง, 2557)
1) แรงกดดันที่เกิดจากภายในหน่วยงาน
เป็นแรงกดดันที่เกิดจากภายในหน่วยงานของตำรวจเอง ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านบรรยากาศในการทำงาน
และความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน จำนวนบุคลากรที่ไม่
สัมพันธ์กับภาระงาน รวมทั้งแรงกดดันที่เกิดจากผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ
2) แรงกดดันที่เกิดจากภายนอกหน่วยงาน
นอกเหนือจากแรงกดดัน ภายในหน่ว ยงานตำรวจเองแล้ว นั้น ยังมีแรงกดดันที่เกิ ด จาก
ภายนอกหน่วยงานอีกด้วย ซึ่งได้แก่แรงกดดันที่เกิดจากประชาชนผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งต่างก็มี
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ความคาดหวังสูงที่จะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและยุติธรรมเท่าเทียมกัน หรือแรงกดดันจากสังคมใน
ภาคส่วนต่าง ๆ
ในอดีตที่ผ่านมาลักษณะการปฏิบัติงานของตำรวจ มักเป็นระบบการทำงานในลักษณะระบบ
ราชการ ที่มีการบริห ารในลักษณะแบบบนลงล่าง โดยที่ ตำรวจจะเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายไปสู่
ประชาชน (Top-Down) จึงทำให้แรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ส่งผลกระทบได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนเป็นรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน แล้วนำมากำหนดเป็นนโยบาย
(Bottom Up) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารที่มุ่งเน้นไปทางการฟังเสียงของ
ประชาชนเป็นหลัก (Customer-Driven)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในยุคของตำรวจประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ยึดหลัก
ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลัก สื่อสามารถ
ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมได้ ซึ่งถ้า
หากไม่นับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเกิดความไขว้เขว เช่น การคอร์รัป
ชันในองค์กรตำรวจ หรืออำนาจจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองต่าง ๆ สื่อในฐานะตัวกลางในการนำเสนอ
ข้อมูลและข่าวสาร นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตำรวจมาก ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
การบังคับ ใช้กฎหมายในสังคมไทยปัจจุบัน มักแปรผันไปตามอำนาจ ความมั่งคั่ ง และ
สถานภาพทางสังคมของผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้บางกรณีก็มีข้อยกเว้นสำหรับประเด็นที่ปรากฏ
เป็นข่าวโด่งดังในสาธารณะ หรือเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจ เนื่องจากว่าถ้าหาก
เรื่องใดที่ปรากฏเป็นข่าวดังในสาธารณะ ตำรวจผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายก็จะถูกกดดันให้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรมมากขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้กระทำความผิดด้วย
เพราะถ้าหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอำนาจมาก มีอิทธิพลสูงในสังคม ความเข้มข้นของการบังคับใช้
กฎหมายก็จะลดลงไปด้วย
การปฏิบัติงานของตำรวจอันสืบเนื่องมาจากแรงกดดันจากสื่อมวลชน ส่วนใหญ่มักจะเป็น
ประเด็นหรือเรื่องที่สังคมโดยภาพรวมรับรู้กันอย่างกว้างขวาง เป็นข่าวหรือประเด็นยอดนิยมที่กล่าวถึง
กันทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งนักข่าวและประชาชนทั่วไปที่บริโภคสื่อประเภท
ต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็น รายการข่ าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือสื่อออนไลน์ ที่ร่ว มกันวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นกระแสสังคม และสร้าง
แรงกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ปวง จากนั้นแรงกดดันจากสังคมดังกล่าวจะแพร่ขยายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ทำให้ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะมีความร่วมมือจากทั้ง
ในและต่างประเทศ ดังเห็นตัวอย่างได้จากกรณีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา (พาดหัวข่าว: บอส ทายาท
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กระทิงแดง) ผู้ต้องหาคดีขับรถสปอร์ตหรู เฟอร์รารี ชนดาบตำรวจตรี วิเชียร กลั่นประเสริฐ อายุ 47
ปี ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ เสียชีวิต บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และ
ปัจจุบันกำลังหลบหนีอย่างไร้ร่องรอยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การตำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ หรืออินเตอร์โพล ได้แจ้งข้อมูลว่ามีผู้แจ้งเบาะแสว่า พบตัวนายวรยุทธที่ประเทศ
แคนาดา ทางตำรวจสากลประเทศไทยจึงประสานไปยังตำรวจสากลแคนาดา มีการประสานไปยังทาง
กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลทุกแห่ง ช่วยตรวจสอบข้อมูล
ถิ่นที่อยู่ของนายวรยุทธด้วย และยังได้ประสานโดยตรงไปยังตำรวจสากลประเทศอังกฤษและประเทศ
อื่น ๆ ที่คาดว่านายวรยุทธจะหลบหนีไปซ่อนตัว (กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์ , 2561) ซึ่งแม้ว่า
ปัจจุบันจะยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ แต่ก็นับว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางสังคม
ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลจากแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัน
เนื่องมาจากกระแสสังคมดังกล่าวข้างต้น จะสามารถทำให้มีคดีจำนวนมากที่สามารถดำเนินการได้
สำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากแรงกดดันจากสังคมลดน้อยลง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การทำงานตามกระแสของแรงกดดัน
อาจส่งผลเสียนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่าย เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเกิดความรู้สึกว่าต้องดำเนินการ
สืบสวน สอบสวน และส่งฟ้องอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีแนวโน้มสูงที่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะใช้วิธีการที่เบี่ยงเบนจากครรลองคลองธรรม เพื่อปิดคดีให้สำเร็จได้ ดังนั้นการ
เร่งให้ดำเนินคดีจึงส่งผลให้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังที่ (พิชาย รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต, 2559) ได้กล่าวถึงแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อ
ปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ทั้งสื่อ กระแสหลั ก และสื่อออนไลน์ ผู้ว ิจัยได้ ทำการศึ ก ษาแนวคิ ด ที ่เ กี่ ยวข้ อ งกั บสื่ อ โดยแบ่ ง
รายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้
2.3.1 ความหมายของสื่อ
นักวิชาการจำนวนมาก นิยามความหมายของคำว่าสื่อ ซึ่งสามารถสรุปความได้ดังนี้
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541) ได้ให้คำจำกัดความ
ของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารเป็นการอธิบายและสื่อความหมาย โดยจะมีสัญลักษณ์ของการส่งสาร
และการรับสาร ซึ่งกระบวนการในการสื่อสาร จะตั้งอยู่บนหลักของความสัมพันธ์เสมอ กล่าวคือ ทุก
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ครั้งที่มีการสื่อสาร จะต้องเป็นการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย การสื่อสาร
กันระหว่างกลุ่ม หรืออาจเป็นการสื่อสารกันระหว่างสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ ก็ได้
พีระ จิรโสภณ (2551) ได้นิยามคำจำกัดความของคำว่าสื่อไว้ว่า สื่อเป็นการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสาร เป็นการสร้างแนวความคิดหรือทัศนคติใหม่ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้คน
ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสื่อจะสามารถส่งข้อมูล
และข่าวสารไปยังผู้รับจำนวนมากได้ทีละพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมีหลากหลายประเภทให้เลือก
บริโภคตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละคน
กล่าวโดยสรุปคือ การสื่อสารเป็นการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร ที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการ
สื่อสาร ซึ่งก็คือสื่อ ที่จะช่วยสื่อความหมายและแสดงความรู้สึก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ
ไปยังผู้รับสารได้อย่างครบถ้วน
2.3.2 หน้าที่และความสำคัญของสื่อ
สื่อมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อต่าง ๆ จะทำหน้าที่เผยแพร่
และถ่ายทอดความคิด นวัตกรรมวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นทั้งประโยชน์และโทษต่อสังคม ทำ
ให้การบริหารจัดการโครงสร้างทางสังคม และพฤติกรรมทางการรับรู้ ความคิด จิตใจ รวมทั้ง การ
ปฏิบัติของผู้รับสื่อแต่ละรายแตกต่างกันออกไป ดังนั้น สื่อจึงมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, 2557)
Lasswell (1948) ได้สรุปหน้าที่ที่สำคัญของสื่อมวลชนไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) เป็นผู้เฝ้าระวังและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้กับสังคม (The Surveillance of the
Environment)
สื่อมวลชน จะทำหน้าที่ในการรายงานและนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ โดยการสอดส่องและ
ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อแจ้ง (inform) ให้
ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งเนื้อหาของข่ าวที่สื่อมวลชนนำเสนอ
จะต้องเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับจากแหล่งข่าว หรือประสบเจอในเหตุการณ์จริง ๆ ที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว และจะต้องไม่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ ตีความ สอดแทรกเนื้อหาอันเกิดจากความคิดส่วนตัวของสื่อมวลชนเอง
2) ประสานและสานสัมพันธ์ส ่ว นต่ าง ๆ ของสังคม (The Correlation of the Parts of
Society in Responding to the Environment)
สื่อมวลชน จะทำหน้าที่ในการศึกษาสถานการณ์ และติดตามเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในสังคม แล้ววิพากษ์วิจารณ์ ให้คุณค่าของข่าวนั้น ๆ ในลักษณะของการแปลความหมาย
(interpretation) จากเนื้อหาของตัวข่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่การวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการ

29
เชื่อมโยงเนื้อหาของข่าว กับทัศนคติของสื่อมวลชน เพื่อชักจูงและโน้มน้าวให้ประชาชนผู้รับสารมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับสื่อมวลชน และเพื่อเป็นการสร้างความปรองดอง เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด ได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
3) การถ่ายทอดมรดกทางสังคม (The Transmission of the Social Heritage from One
Generation to the Next)
นอกเหนือจากการเป็นผู้เฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้สังคม และประสานส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมให้เข้ากัน แล้ว สื่อมวลชนยังทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
อุดมการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และบรรทัดฐานของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ซึ่งมรดกดังกล่าวนี้จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัย ด้วยการสอดแทรก
ระหว่างการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
สังคมในแต่ละยุคสมัยได้
ภารกิจของสื่อมวลชนในเชิงของการรายงานข่าวที่สำคัญ คือการให้ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ สื่อจะทำ
หน้าที่ในการชี้แจงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและโลก โดยปราศจากอคติจากสื่อมวลชน
ซึ่งสื่อมวลชนที่ดีจะต้องแจ้งข้อมูลให้กับผู้รับสารทราบอย่างตรงไปตรงมา และมีการอธิบายข้อมูล
ข่าวสารอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจเนื้อหาของข่าวและที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างรอบด้านและชัดเจน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้าง
แนวความคิดใหม่ ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วย และสื่อยังทำหน้าที่ในการประสาน
สัมพันธ์ โดยสื่อจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม สานสัมพันธ์ให้กับคนต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งสานสัมพันธ์
สถาบันต่าง ๆ ให้รวมหลอมกันและสามัคคี ด้วยการสื่อความหมาย วิเคราะห์ ตีความและแสดงความ
คิดเห็นต่อข่าวและเหตุการณ์ที่เผยแพร่ นอกจากนี้สื่อยังมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ ให้เกิดความ
เคลื่อนไหวอีกด้วย โดยที่สื่อจะทำหน้าที่เป็นผู้ระดมกำลังพลของผู้รับสาร ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ให้เกิด
ความเคลื่อนไหวในสังคม ในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์ต่าง ๆ หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในสังคม สื่อ
จะมีบทบาทในการช่วยประสานความร่วมมือระหว่างคนในสังคม สื่อจะชักนำและโน้มน้าวใจคนให้มี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้ (McQuail, 2010)
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านที่อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของ
สื่อ จะเห็นได้ว่า สื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบและสอดส่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ หรือความเคลื่อนไหวต่ าง ๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้
ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูล ข่าวสารและข้อเท็จจริงทั้งหลาย ได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้บทบาทและภารกิจ
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ของสื่อที่จะคอยสอดส่องและตรวจสอบเหตุการณ์ ต่าง ๆ อาจรวมถึงการสอดส่องการทำงานของ
หน่วยงานในภาครัฐได้ด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันเป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่สำคัญมากหน่วยงานหนึ่ง
รวมถึงการที่สื่อมีบทบาทสำคัญต่อการรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อสังคมมีการ
รวมตัวกันของบุคคลในสังคมหรือชุมชนในการปกป้องชุมชนของตนจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่สื่อ
นำเสนอข่าวสารให้คนในสังคมได้ทราบ สื่อจะเป็นตัวช่วยในการประสานการทำงาน และช่วยผลักดัน
กระตุ้นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ให้บริหารจัดการปัญหาที่เกิ ดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
2.3.3 ประเภทของสื่อ
จากการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของสื่อ สามารถสรุปจับใจความ โดยแบ่งประเภทของสื่ อ
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นสื่อที่รับรู้ด้วยการรับฟังสารผ่านเครื่อง
กระจายเสียง โดยการแพร่ สัญญาณเสียงออกอากาศโดยใช้คลื่ นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อส่ง
สารกระจายออกอากาศไปถึงมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับโดยตรง (กุลกนิษฐ์ ทองเงา และปรัชญ
นันท์ นิลสุข, 2553) สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่รับรู้ด้วยการมองเห็นและการรับฟังสาร ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็น กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพด้วยวิธีทางอิ เล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสง ซึ่งเราสามารถเห็นด้วยตา ให้เป็น
พลั ง งานไฟฟ้ า และส่ ง ไปตามสายหรื อ ออกอากาศ โดยมี ก ล้ อ งโทรทั ศ น์ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการ
เปลี่ยนแปลงนี้ (ปรินทร์ นามบุญเรือง, 2543) และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่าเป็นสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ โดย
สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร
เดียวกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นข้อมูล สารสนเทศจากเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วโลก (ณัฐกิจ
ขันแกล้ว, 2558)
หากพิจารณาจากประเภทของสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน เราสามารถแบ่งได้เป็นสื่อกระแสหลัก
และสื่อออนไลน์ โดยที่สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่พิจารณาจาก
ความเป็นเจ้าของสื่อนั้นๆ (Ownership) ซึ่งมีเป้าหมายทางธุรกิจ มุ่งเน้นผลกำไร เป็นสื่อที่มีลักษณะ
เป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ โดยวัดความสำเร็จจากค่าความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) ในขณะที่
สื่อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง สื่อที่เป็นสื่อทางเลือก เป็นสื่อเสริมหรือสื่อใหม่ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา สามารถโต้ตอบกับผู้รับสารได้ในทันที มีระบบการจัดเก็บสารสนเทศไว้ อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เช่น เครือข่ายอิน ทราเน็ ต (Intranet) เอ็ก ซ์ ทราเน็ต (Extranet) บริการส่ ง
ข้อความสั้น (SMS) บริการส่งข้อความสื่อผสม (MMS) โดยสื่อลักษณะนี้จะให้ความสำคัญกับ ความสด
ใหม่ของข่าว ข่าวเชิงสืบสวน เน้นส่วนร่วมผู้อ่านผ่านกระดานข่า ว (Web Board) มุ่งเน้นการมีส่วน
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ร่วมโดยการสร้างพื้นที่ส่วนตัว (Blog) และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงาน
ข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ได้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2552)
สืบเนื่องจากอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตของธุรกิจสื่อออนไลน์ที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้องค์กรธุรกิจสื่อ
กระแสหลักต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มของวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ คนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจสื่อกระแสหลักจำนวนมากเริ่มหันมา
สนใจในธุรกิจของสื่อออนไลน์กันมากขึ้น มีการเผยแพรข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์
ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ผ่านช่องทางของสื่อโทรทัศน์ เช่น สำนักพิมพ์ไทยรัฐที่ในอดีตเริ่มต้นธุรกิจจาก
การผลิตข่าวสารเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์ และในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่
ผ่ า นสื ่ อ ออนไลน์ ม ากขึ ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสร้ า งเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ร การเผยแพร่ ข ่ า วสารผ่ าน
Facebook หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ต่างก็ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยที่สื่อกระแสหลักในบางครั้งจะต้องนำข่าวที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก นำเสนอต่อสาธารณชนผ่านช่องทางของรายการข่าวต่าง ๆ รวมทั้ง
การเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์เนื้อหา สถานการณ์และข้อเท็จจริงของข่าวด้วย
แม้ว่าในปัจจุบัน สื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก แต่การ
นำเสนอข่าวสารในสื่อออนไลน์บางครั้ง อาจยังไม่แพร่ขยายไปยังกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ หรือ
บุคคลบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างสะดวก จึงทำให้สื่อโทรทัศน์เข้ามีบทบาทสำคัญ
ในการหยิบยกนำประเด็นต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่พูดถึง กล่าวขานกันในสังคมวงกว้าง ขึ้นมาวิเคราะห์ ตี
แผ่ ขยายความ หาข้อเท็จจริงของประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัด เจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ยาวนานกว่าสื่อออนไลน์ ที่มักหยิบยกประเด็นขึ้นมา
ตามกระแสของสังคม และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ประเด็นดังกล่าวก็มักจะถูกเลือนหายไป ทำให้
ประชาชนไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้น รวมทั้งการที่การนำเสนอข่าวสารของสื่อโทรทัศน์
ที่มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้เกี่ยวข้องกับคดี มาสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามเป็นข้อมูล จึงทำให้สื่อโทรทัศน์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อออนไลน์
นอกจากนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการรับข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน ผลการสำรวจแม้จะพบว่า
สื่อที่ประชาชนนิยมรับข่าวสารสูงสุดคือ สื่อออนไลน์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประชาชนยังคงให้ความ
เชื่อถือต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด ในขณะที่เชื่อถือข้อมูลและ
ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์น้อยที่สุด ด้วยเหตุผลที่ว่า การนำเสนอข่าวสารหรือประเด็นต่าง ๆ ที่
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เกิดขึ้นในสังคมผ่านทางสื่อรายการโทรทัศน์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายด้านประกอบกัน ทำให้
การนำเสนอมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559)
2.3.4 อิทธิพลของสื่อ
สื่อมวลชน สามารถสร้างค่านิยม ความคิด ทัศนคติและความเชื่อ ให้เกิดขึ้นในแต่ละสังคมได้
และสื่อยังเป็นตัวกลางในการประสานความสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มให้เกิดขึ้นได้
ก่อให้เกิดผู้นำในการแสดงออกทางความคิดเห็นในสังคม ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยอิทธิพลของสื่อบุคคล นอกจากนี้อิทธิพลของสื่อ มวลชนจะเป็น
ตัวช่วยเสริมสร้างบรรทัดฐานร่วมกันของสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้พฤติกรรม
ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย (นริสา ทรงไตรย์, 2547)
จากการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของสื่อ จะพบได้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความคิด
ของบุคคลในระดับที่สูง ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการทำงานของสื่อมวลชน 3 ประการ ที่ทำให้บุคคล
มีทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างจำกัด ดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2545)
1) Ubiquity (การแพร่หลาย)
จากการที่สื่อมวลชน มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไป แทรกซึมอยู่ในทุกภาคส่วนของชีวิตประจำวัน
สามารถพบเห็นได้ทุกสถานที่ตลอดเวลา เช่น สื่อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง
สื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สิ่งทั้งหลายดังกล่าว จึงทำให้สื่อมีอิทธิพลทาง
ความคิดของบุคคลอย่างมาก
2) Cumulation (การสั่งสม)
จากการที่สื่อ นำเสนอข่าวสารหรือประเด็นต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีทัศนคติ
มุมมองทางความคิดที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีการนำเสนอซ้ำกันหลายครั้ง ทำให้เกิดการสั่งสม
ความนึกคิดของแต่ละบุคคล
3) Consonance (ความสอดคล้องกัน)
จากการที่สื่อมีมาตรฐานในการนำเสนอหรือรายงานข่าวในลักษณะเดียวกัน ทำให้ข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ ของสื่อจะมีรายละเอียดที่คล้ายกัน ทั้งนี้เพราะผู้รายงานข่าวมักจะมีแหล่งข้อมูลข่าวมา
จากที่เดียวกัน ซึ่งมักจะอ้างอิงข้อมูลซึ่งกันและกัน เช่น การที่สื่อโทรทัศน์หยิบยกประเด็นจากสื่อสังคม
ออนไลน์มาวิเคราะห์ ตีความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และเมื่อเนื้อหาหรือประเด็นของข่าวที่สื่อนำเสนอมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ย่อมทำให้สื่อมีอิทธิพลต่อบุคคลมากยิ่งขึ้น
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ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนในสังคมมีความใกล้ชิดกับสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น ทำให้สื่อเข้ามามี
อิทธิพลและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การเข้าถึงข่าวสารในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันก็
ได้เปลี่ยนแปลงจากในอดีต เดิมที่สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือนิตยสารต่าง ๆ เคยมี
บทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันพบว่า สังคมไทยมีอัตรา
การเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ในระดับที่ ลดลง จากการแทนที่ด้วยสื่อโทรทัศน์ (กตัญญู
บุญเดช และ วรุณรัตน์ คัทมาตย์ , 2552) ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
เพราะการรับฟังข่าวจากโทรทัศน์สามารถช่วยลดระยะเวลาช่วงเช้าอันรีบเร่งของผู้คนได้
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ส่งผลให้สื่อโทรทัศน์มีการแพร่ขยายและพัฒนา
แนวทางการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการข่าวจำนวนมาก ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข่าว จากเดิมที่มีการนำเสนอข่าวในลักษณะของการบรรยายเนื้อหา
ของข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เปลี่ยนมาเป็นการนำเสนอข่าวในลักษณะของ รายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน ที่เป็นการอธิบาย ลำดับเหตุการณ์ ของข่าวต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
จากเนื้อหาของข่าวไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจถึงเนื้อหาที่แท้จริงของข่าว มีการ
เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในรายการ อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
เช่น การส่งข้อความ (SMS) เข้าไปยังรายการ ขณะที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ (นารินทร์ โตสำลี, 2553)
ประเทศไทยภายใต้ ร ะบอบการปกครองรู ป แบบประชาธิ ป ไตย ระบบการทำงานของ
สื่อมวลชนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่ง กล่าวคือ บริบทของ
สังคมไทยในปัจจุบัน จะให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพในการตัดสินใจของประชาชนภายใต้กรอบ
ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นแล้ว สื่อมวลชนจึงถูกคาดหวังในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของ
ภาครัฐ คอยตรวจตราสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม และรายงานให้คนในสังคมรับทราบ
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมด้วย โดยที่สื่อมวลชนจะทำ
หน้ า ที ่ เ ปรี ย บเสมื อ นสุ น ั ข เฝ้ า บ้ า น (The Watchdog) (กาญจนา แก้ ว เทพ, 2545) ซึ ่ ง ในตลอด
ระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สำเร็จลุล่วง จะเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก แต่ทั้งนี้ยังพบว่ามีคดีจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในรูปแบบที่แตกต่างกันเกิดขึ้น โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถูกเปิดเผยโดยสื่อมวลชน ทำให้สังคมและประชาชนได้รับทราบรูปแบบ
วิธีการและรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดีที่เกิดขึ้น ซึ่งมีตัวอย่างคดีที่พบได้ดังนี้
1) กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง รับสินบนจากบ่อนการพนันฟุตบอลออนไลน์ ของ
ผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้จำนวนทั้งสิ้น 7 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยทั้งหมดลักลอบเข้า
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ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังลักลอบเปิดแทงพนัน
ผลกีฬาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์พนันฟุตบอลพีแอนด์จี (เพลย์แอนด์กราวน์) และเอสบ๊อกซ์ 369 ด้วย
(ไทยรัฐออนไลน์, 2558)
2) ตามที่ได้มีเหตุระเบิดที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บช.น.
และบก.น.3 จึงให้แต่ละ สน. เข้าตรวจสอบบุคคลต่างชาติที่มีเป้าหมาย และตรวจหาอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การประกอบวัตถุระเบิดในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัย จากกรณีการตรวจค้นอาคารที่อยู่ในค วาม
รับผิดชอบของ สน.มีนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พบชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่และพบอุปกรณ์ในการ
ประกอบวัตถุระเบิด ซึ่งไม่ตรงกับรายงานผลการตรวจของสน.มีนบุรี ที่ได้รายงานว่าไม่พบชาวต่างชาติ
และอุป กรณ์ ในการสร้ างวัต ถุร ะเบิด (ข่าวสดออนไลน์ , 2558)(ข่าวสดออนไลน์ , 2558)(ข่ า วสด
ออนไลน์, 2558)
3) กรณีการตรวจพบข้อบกพร่องในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2559 หลังกรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส) ขับรถเฟอร์รารี่ ด้วยความเร็วสูง 170
กิโลเมตรต่อชั่วโมง พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ ตำรวจสายตรวจ สน.ทองหล่อ ที่กำลังขับ
รถจักรยานยนต์ ตรวจดูพื้นที่ ทำให้นายตำรวจเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ บริเวณถนนสุขุมวิทขาออก
ระหว่างซอยสุขุมวิท 47 กับสุขุมวิท 49 เจ้าของรถลากร่างของผู้ตายไปไกลถึง 200 เมตร และขับหนี
ไปหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่าคดีล่าช้า ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ข้อหาขับ
รถเร็ว ขาดอายุความ (ผู้จัดการออนไลน์, 2559ข)
4) กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายธุรการ สน.ทองหล่อ ถูกสั่งให้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 4
เมษายน พ.ศ. 2559 ภายหลังจากการก่อเหตุขู่กรรโชกเงินจาก 2 สามีภรรยาที่เป็นแรงงานชาวพม่า
ซึ่งถูกนายตำรวจนายดังกล่าว จับกุมที่บริเวณตลาดคลองเตย เนื่องจากไม่มีพาสปอร์ต โดยให้แฟนสาว
ของชายชาวพม่า นำเงินสด 5,000 บาท และนัดส่งมอบกันที่ บริเวณซอยเจริญกรุง 72/1 (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2559ฃ)
5) กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง รับสินบนจากสถานบันเทิง “นาตารี อาบอบนวด”
บริเวณถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สน.ห้วยขวาง ภายหลังจากพบการลักลอบเปิด
บริการเกินเวลาและค้าประเวณีหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งนับว่าเป็น
การปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ (ข่าวสดออนไลน์, 2559ข)
6) กรณีการร้องเรีย นจากผู้ปกครองของผู้เสียหายคดีข่มขืนกระทำชำเรา เกี่ยวกับการ
ดำเนินการทำสำนวนล่าช้า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากผู้เสียหายมีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยได้แจ้งความตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ที่ สน.ยานนาวา ซึ่งทางผู้ปกครองของผู้เสียหาย มีความเครียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีล่าช้า กว่า 7
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เดือน และพนักงานสอบสวนไม่มีการอธิบายขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงพยายามให้เกิดการไกล่เกลี่ย
ยอมความ (ข่าวสดออนไลน์, 2559ก)
7) คดีนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือนางไก่ ที่ได้มีการแจ้งความเอาผิดลูกจ้างว่าลักทรัพย์
นายจ้างจำนวน 9 คดี เหตุเกิดในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ประชาชื่น แต่พบความบกพร่องของ
สำนวนคดี จึงได้มีการวินิจฉัย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จากการตรวจสอบพบว่า
พนักงานสอบสวนทั้งหมด 7 นายมีความผิด คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419 และไม่ปฏิบัติตาม ป.วิ
อาญา ม.131 และผิด พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2547 คือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนระดับหัวหน้างาน
สอบสวน 3 นาย ระดับผู้กำกับสถานี 4 นาย และระดับรองผู้บังคับการ 2 นาย มีความผิดคือไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419 และผิด พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2547 (ผู้จัดการออนไลน์, 2559ก)
8) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย 2 ราย ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณซอย
รามคำแหง 53 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ว่าตนเองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด สน.หัวหมาก
เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ค)
9) กรณีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อายุ 55 ปี อดีตข้าราชการครู ที่เคยตกเป็นจำเลย
ในคดีอุบัติเหตุขับรถยนต์ และมีการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในที่สุดศาล
ชั้นต้น คือศาลจังหวัดนครพนม ได้พิพากษาตัดสินนางจอมทรัพย์ ให้จำคุก 3 ปี 2 เดือน ส่วนศาล
อุทธรณ์ยกฟ้อง แต่ศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2556 ทำให้ครูจอมทรัพย์ต้องถูก
จำคุกในความผิดขับรถชนคนตายโดยประมาท และต้นสังกัดให้ออกจากราชการ ภายหลังติดคุก 1 ปี
6 เดือน จากคำพิพากษาตัดสินของศาลฎีกา ต่อมาได้รับการอภัยโทษออกมา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ครู
จอมทรัพย์ จึงได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าตกเป็นแพะ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขับรถ
แต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการสอบสวนของตำรวจที่รับผิดชอบ จึงร้องทุกข์เพื่ อให้ทางศาลมี
การรื้อฟื้นคดี ให้ความเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ครูจอม
ทรัพย์ได้มีการนำพยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุ เพื่อนำมาชี้แจงต่อศาล แต่
สุดท้ายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางศาลได้ระบุว่า พยานหลักฐานทั้งหมดไม่สามารถเชื่อ
ได้ว่า ครูจอมทรัพย์เป็นแพะ และไม่สามารถนำพยานหลักฐานทั้งหมดมาหักล้างคำพิพากษาตัดสินเดิม
ได้ ซึ่งนับเป็นกรณีของความขัดแย้งระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับประชาชน และถือเป็นคดี
ประวัติศาสตร์สำคัญ ซึ่งเป็นคดีแรกในรอบ 34 ปี หลังมีการออก พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ข)
10) กรณีการร้องเรีย นจากมารดาเหยื่อ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมารดา
ผู้เสียหายเปิดเผยว่าบุตรสาวศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขน ถูกรุ่นพี่เป็นทหารยศจ่าข่มขื่น

36
แต่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ 3 แห่ง ได้แก่ สน.ดอนเมือง สน.บางเขน และสน. ยานนาวา ไม่รับ
แจ้งความ นอกจากนี้ตำรวจยัง ใช้วาจา กริยาไม่สุภาพ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยปล่อยให้คดี
ล่วงเลยจนหมดอายุความ และไม่แจ้งสิทธิ์แก่ผู้เสียหายทางคดีอาญา ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเงิน
เยียวยา (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ฃ)
11) กรณีกลุ่มวัยรุ่น 7 คนรุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายพิการ ผู้ประกอบอาชีพขาย
ขนมปัง บริเวณถนนโชคชัย 4 โดยเกิดเหตุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในช่วงเวลากลางวัน
จำเลยร่วมกันพกพาอาวุธมีดปลายแหลมยาว 27 นิ้ว มีดหัวตัดยาว 21 นิ้ว และมีดปลายแหลมยาว 6
นิ้ว อย่างละเล่ม ติดตัวไปในบริเวณซอยโชคชัย 4 แยก 69 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
แล้วบุกรุกเข้าไปในบ้านเลขที่ 5 ของนางธันยชนก ศรีจันทร์ ผู้เสียหาย ภรรยาของนายสมเกียรติ ศรี
จันทร์ อายุ 35 ปี ชายพิการอาชีพส่งขนมปังร้านปังหอมย่านโชคชัย 4 แล้วร่วมกันใช้อาวุธมีดฟัน แทง
และปาก้อนอิฐตามศีรษะและร่างกายนายสมเกียรติ ที่ใช้มีดปลายแหลมยาว 32 นิ้วต่อสู้ป้องกันตัว
เป็นเหตุให้นายสมเกียรติถึงแก่ความตายสมดังเจตนาแล้วพากันหลบหนีไป ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ศาลได้พิพากษาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แต่ด้านนายอนันตชัย ไชยเดช
ทนายความของนายสมเกียรติระบุว่า คดีนี้ชี้แจงตั้งแต่ต้นแล้วว่าพฤติการณ์ของกลุ่มจำเลยเป็นการฆ่า
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่พนักงานสอบสวนกลับไม่แจ้งข้อหานี้ตั้งแต่ต้น ทำให้กลุ่มจำเลยได้รับโทษน้อย
กว่าที่ควร (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ฆ)
12) กรณีการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สน.ประชาชื่น ภายหลังจากที่มีทหารชุด
เฉพาะกิจกองร้อยรักษาความสงบ กองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ 9 ร่วมกับตำรวจ สน.
ประชาชื่น บุกจับบ่อนพนันไฮโลไฮเทค-กำถั่ว ซึ่งสามารถจับกุมนักพนันได้ทั้งหมด 53 คน เป็นชาย 27
คน หญิง 26 คน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ไทยรัฐออนไลน์, 2561ฃ)
ทั้งนี้ สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจในรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1 วิธีการและรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ลำดับ
ที่
1

สน.ที่รับผิดชอบ รายละเอียดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ

วันที่เกิดเหตุ

สน.ห้วยขวาง

22 พฤษภาคม พ.ศ.
2558

2

สน.มีนบุรี

3

สน.ทองหล่อ

4

สน.ทองหล่อ

5

สน.ห้วยขวาง

6

สน.ยานนาวา

29 สิงหาคม พ.ศ.
2558
25 มีนาคม พ.ศ.
2559
4 เมษายน พ.ศ.
2559
8 มิถุนายน พ.ศ.
2559
1 กรกฎาคม พ.ศ.
2559
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การรับสินบนจากบ่อนการพนันฟุตบอลออนไลน์ ของผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้จำนวนทัง้ สิ้น 7 คน โดยทั้งหมดลักลอบ
เข้าในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และลักลอบเปิดแทงพนันผลกีฬาออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์พนันฟุตบอล
การละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ จากกรณีการตรวจค้นอาคารที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สน. ตามทีไ่ ด้มีเหตุ
ระเบิดที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ผลจากการตรวจค้นดังกล่าว พบชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่และพบอุปกรณ์ในการ
ประกอบวัตถุระเบิด ซึ่งไม่ตรงกับรายงานผลการตรวจของสน.มีนบุรี ที่ผา่ นมา
การตรวจพบข้อบกพร่องในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึง่ พบว่าคดีล่าช้า ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ข้อหาขับรถเร็ว
ขาดอายุความจากกรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส ทายาทกระทิงแดง) ทีไ่ ด้ขับรถชนตำรวจสายตรวจ สน.ทองหล่อ
เสียชีวิต ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555
การถูกสั่งให้ลาออกจากราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายธุรการ ภายหลังจากการก่อเหตุขู่กรรโชกเงินจาก 2 สามี
ภรรยาที่เป็นแรงงานชาวพม่า ซึง่ ถูกนายตำรวจนายดังกล่าว จับกุมที่บริเวณตลาดคลองเตย เนื่องจากไม่มีพาสปอร์ต
การปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ มีการรับสินบนจากสถานบันเทิง “นาตารี อาบอบนวด” บริเวณ
ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังจากพบการลักลอบเปิดบริการเกินเวลาและค้าประเวณีหญิงอายุตำ่ กว่า 18 ปี
ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ จากกรณีการร้องเรียนจากผู้ปกครองของผู้เสียหายคดีข่มขืนกระทำ
ชำเรา เกี่ยวกับการดำเนินการทำสำนวนล่าช้ากว่า 7 เดือน พนักงานสอบสวนไม่มีการอธิบายขัน้ ตอนในการทำงาน
และพยายามให้เกิดการไกล่เกลี่ยยอมความ เพราะผู้เสียหายบกพร่องทางสติปัญญา

ลำดับ
ที่
7

8
9

10

11
12

สน.ที่รับผิดชอบ รายละเอียดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ

วันที่เกิดเหตุ

สน.ประชาชื่น

14 กรกฎาคม พ.ศ.
2559

การไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัตติ ามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ปฏิบัติตาม ป.วิอาญา และมีการ
ปลอมแปลงเอกสาร ของพนักงานสอบสวนจากกรณีการวินิจฉัยตรวจสอบพบความบกพร่องของสำนวนคดีทนี่ างมณ
ตา หยกรัตนกาญ หรือนางไก่ ได้มีการแจ้งความเท็จ
สน.หัวหมาก
ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ จากการที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รบั เรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย 2 ราย
ว่าตนเองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ภ.จว.นครพนม ความขัดแย้งระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกบั ประชาชน จากกรณีการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ในคดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ที่มีการสร้างพยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยาน
บุคคลและพยานวัตถุ เพื่อนำมาชี้แจงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แต่ไม่สำเร็จ
สน.ดอนเมือง
ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ จากการร้องเรียนจากมารดาเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกข่มขื่น แต่พนักงาน
สน.บางเขน และ สอบสวนสถานีตำรวจ 3 แห่ง ไม่รับแจ้งความ นอกจากนี้ตำรวจยังใช้วาจา กริยาไม่สุภาพ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
สน.ยานนาวา
โดยปล่อยให้คดีล่วงเลยจนหมดอายุความ และไม่แจ้งสิทธิ์แก่ผู้เสียหายทางคดีอาญา ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเงิน
เยียวยา
สน.โชคชัย
ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการทำสำนวนคดีกลุ่มวัยรุ่น 7 คน ที่รุมทำร้ายนายสมเกียรติ ชายพิการอาชีพ
ส่งขนมปังย่านโชคชัย 4 เป็นเหตุให้นายสมเกียรติถึงแก่ความตายสมดังเจตนาแล้วพากันหลบหนีไป
สน.ประชาชื่น
การละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ภายหลังจากที่มีทหารชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับตำรวจ สน.ประชาชืน่ บุกจับ
บ่อนพนันไฮโลไฮเทค-กำถั่ว ซึง่ สามารถจับกุมนักพนันได้ทงั้ หมด 53 คน

19 กันยายน พ.ศ.
2560
17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 (ศาลพิพากษา
ยกคำร้อง)
18 ธันวาคม พ.ศ.
2560

26 ธันวาคม พ.ศ.
2560 (ศาลพิพากษา)
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561
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2.3.5

การรายงานข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News Reporting)
2.3.5.1 ความหมายของข่าวเชิงสืบสวน
Williams (1978) ได้ให้นิยามความหมายของการรายข่าวเชิงสืบสวนไว้ว่า เป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้อย่างมีระบบ โดยวิธีการรวบรวมข้อมูล การจัดระบบความคิดและข้อเท็จจริง การ
กำหนดรูปแบบ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจสรุปความรู้บนพื้นฐานของหลักเหตุผลมากกว่าอารมณ์
และความรู้สึก
Coronel (2012) ได้ให้ความหมายของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนไว้ว่า เป็นการสืบค้นหา
คำตอบของข้อมูลที่เป็นความลับ โดยอาศัยเทคนิคได้แก่ การค้นหาข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์
แหล่งข่าวบุคคล การใช้คอมพิวเตอร์หาข้อมูล และการลงพื้นที่ทำข่าว
ในขณะที่ Harrower (2013) ได้นิยามความหมายของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนไว้ว่า เป็น
การรายงานข่าวที่เป็นผลมาจากการค้นหาคำตอบอย่างครอบคลุม เพื่อเปิดโปงข้อมูลการกระทำ
ความผิด หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งได้ปกปิดความผิดดังกล่าวไว้ โดย
นำมารายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
สมหมาย ปาริจฉัตต์ (2539) ได้ระบุไว้ว่า ข่าวเชิงสืบสวนเป็นข่าวที่ได้มาด้วยการสืบค้น ขุด
เจาะเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ออกมาตีแผ่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม
เหตุการณ์ หรืออาจเรียกได้ว่า ข่าวเชิงสืบสวนมีลักษณะคล้ายคลึงกับ “ข่าวเจาะ”
กล่าวโดยสรุปแล้ว ข่าวเชิงสืบสวน หมายถึง การรายงานในเชิงเจาะลึกข้อมูล ซึ่งนักข่าวได้มี
การสืบค้นข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง
2.3.5.2 ความสำคัญของข่าวเชิงสืบสวน
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2560) ได้สรุปความสำคัญของการรายงานข่าวเชิงสืบสวน ไว้ว่า การ
รายงานข่าวเชิงสืบสวนในสังคมระบอบประชาธิปไตย เปรียบได้กับบทบาทในฐานะ “สุนัขเฝ้าบ้าน”
(The Watchdog) ของสถาบันสื่อมวลชน อันเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจหรือ
องค์กรที่มีอำนาจในสังคม
รวมทั้ง การรายงานข่าวเชิงสืบสวน ยังเป็นการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องราว เหตุการณ์
หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกละเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดเวที
ให้กับสังคมได้สามารถโต้แย้งกันได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย
นอกจากนี้สิ่งสำคัญของการทำข่าวเชิงสืบสวน ก็เพื่อเป็นการแสวงหาความยุติธรรมให้กบั ผู้ที่
ขาดพลังอำนาจในการแก้ไขการกระทำที่ผิด ๆ ให้นำไปสู่ความถูกต้องได้ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญของ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทยได้
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2.3.5.3 ลักษณะของข่าวเชิงสืบสวน
Reuters Foundation (2006) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของข่าวเชิงสืบสวนไว้ว่าจะต้องมี
การทุ่มเททั้งบุคลากร และระยะเวลา ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ภาพรวม มากกว่าการเจาะไปที่เหตุการณ์เดียว โดยจะมุ่งเน้ นการแก้ปัญหาที่ไม่เคยได้รับการนำเสนอ
มาก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งความสนใจไปที่อาชญากรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการใช้อำนาจ
หน้าที่ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในบางครั้งก็มักเกี่ยวข้องกับการเปิดโปงการทำงาน
ในขณะที่ Stephens (2015) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของข่าวเชิงสืบสวนไว้ว่า โดยส่วน
ใหญ่แล้ว ข่าวเชิงสืบสวน จะมีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งเอกสาร ซึ่งมักจะต้องอาศัย
แหล่งข่าวที่เป็นบุคคล เป็นผู้ช่วยในการเปิดเผยเรื่องราวอื้อฉาว ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งก็มีความเสี่ยงสูง
ดังนั้นแล้ว สิ่งที่นักข่าวเชิงสืบสวนควรพึงระวังเสมอคือการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลไปเปิดเผย
สมหมาย ปาริจฉัตต์ (2539) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการรายข่าวปกติ กับ การ
รายงานข่าวเชิงสืบสวน ไว้ว่า ข่ าวเชิงสืบสวนจะต้องมีความลึกของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อันได้จากการ
สืบค้น ขุดเจาะ จนมีหลักฐานพิสูจน์ยืนยันว่าจริง ต้องมีความซับซ้อน มีประเด็นหรือแง่มุมที่แผ่ขยาย
ออกไป และสิ่งสำคัญคือ การรายงานข่าวเชิงสืบสวน จะต้องมีความต่อเนื่องในการติดตามและ
นำเสนอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ต้องมีลักษณะ “กัดไม่ปล่อย”
จากการศึกษาการรายงานข่าวเชิงสืบสวน สามารถสรุปใจความได้ว่า ข่าวเชิงสืบสวน เป็นการ
รายงานข่าวในเชิงเจาะลึกข้อมูล ซึ่งนักข่าวได้มีการสืบค้นข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วข่าวเชิงสืบสวนมักจะให้
ความสนใจกับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก สืบค้นหาข้อมูลเพื่อนำมา
พิสูจน์ความจริงในเรื่องต่าง ๆ มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อ
สาธารณะชน รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยวัตถุประสงค์หลักของการรายข่าวเชิงสืบสวน ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งได้อย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
ของผู้มีอำนาจในสังคม เพื่อแสวงหาความยุติ ธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้งเพื่อเป็นอุทธาหรณ์ให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานของหน่วยงานตำรวจอันเป็นหนึ่งในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ภายใต้การปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย
2.3.6 รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า รายการโทรทัศน์ที่เป็นรายการข่าวในปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการรายงานข่าวแบบในอดีตที่เป็นลักษณะของการอ่าน และบรรยายเนื้อหาของข่าวหรือ
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ประเด็นต่าง ๆ มาเป็นการทำรายการข่าวในลักษณะของการนำเสนอข่าวเชิงสืบสวนกันมากขึ้น
ดำเนิน รายการโดยพิ ธ ี กรรายการ อธิบายและวิเ คราะห์เ นื ้ อหาข่าว และมีการเชิ ญนั กวิช าการ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เสียหาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในเนื้อหาของข่าวต่าง
ๆ มาพูดคุย วิเคราะห์ ตอบคำถามหรือข้อสงสัย อธิบายและชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความ
กระจ่างและชัดเจน และเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นได้รับทราบและระมัดระวังตนให้มากขึ้น
ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ทั้งหลาย ก็ได้จัดทำรายการข่าวในลักษณะของรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวนกันมากขึ้น รวมทั้งมีการสำรวจและจัดลำดับค่าความนิยม (Rating) ของรายการในลักษณะ
ดังกล่าว เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทำรายการเชิงสืบสวนของแต่ละช่อง
สถานีด้วย
ไทยรัฐออนไลน์ (2557) ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการวัดค่าความนิยม (Rating) จากการ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ นายสินธุ์ เภตรารัตน์ ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอจีบี นีลเส็น
มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ว่ามีวิธีการดังต่อไปนี้
1) บริษัทผู้สำรวจ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา โดยทั่วไปจะมีประมาณ 1,000
ครัวเรือน และจะมีการปรับเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2) นำกล่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล (People Meter Current System) ติ ด ไว้ ก ั บ โทรทั ศ น์ ข อง
กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดรหัสของสมาชิกภายในบ้าน
3) เมื่อมีการรับชมรายการโทรทัศน์ เครื่องจะบันทึกรายละเอียดการรับชมไว้ จากนั้นบริษัท
ผู้สำรวจ จะเก็บข้อมูลในกล่องที่บันทึกไว้ นำไปประมวลผล เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลการรับชมและ
เทปบันทึกของรายการโทรทัศน์ เพื่อวิเคราะห์ผลว่าในแต่ละนาที มีผู้รับชมรายการโทรทัศน์ดังกล่าวใน
จำนวนเท่าใด
4) คำนวณผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขค่าความนิยม (Rating) โดยค่าที่ได้จะเป็นค่า
ร้อยละ (%) ของผู้รับชมรายการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือตรวจจับด้วยเสียง เข้ามาใช้ในการวัด
ค่าความนิยมของรายการโทรทัศน์ ซึ่งสามารถรองรับได้เฉพาะโทรทัศน์ที่มีระบบการทำงานที่รองรับ
ระบบดิจิทัลเท่านั้น เมื่อมีการรับชมรายการ เครื่องตรวจจับเสียงจะแปลงเสียงจากช่องรายการ
โทรทัศน์ที่ผู้ชมรับชม มาเป็นรหัสเฉพาะที่กำหนดไว้ของแต่ละช่องสถานี เพื่อระบุว่าเสียงที่ตรวจจับมา
ได้ เป็นของสถานีโทรทัศน์ช่องใด หรือรายการใด ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม และทำให้ได้
จำนวนครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ค่าความนิยม (Rating) คือ ค่าร้อยละ (%) ของประชากรที่รับชม
รายการโทรทัศน์ ซึ่งหมายความถึงว่า หากค่าความนิยมของรายการโทรทัศน์ยิ่งสูงมากเพียงใด ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงค่าความนิยมรับชมรายการดังกล่าวมากเพียงนั้น ในทางกลับกัน หากค่าความนิยม
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ของรายการโทรทัศน์ยิ่งน้อย สะท้อนให้เห็นว่ามีจำนวนผู้รับชมรายการดังกล่าวน้อย แต่ทั้งนี้ หากค่า
ความนิยมเท่ากับ 0.00 ไม่ได้หมายความถึงว่าไม่มีผู้รับชมรายการ หากแต่มีผู้รับชมไม่ถึงจำนวน
6,619 คน (คิดจากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 66,189,747 คน)
บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) (Nielsen TV Audience Measurement
Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยมีเป้าหมายหลักในการ
ให้บริการตรวจวัดค่าความนิยมในการรับชมรายการในแต่ละสถานีโทรทัศน์ ทั้งจากช่องรายการ
สถานีโทรทัศน์ดั้งเดิม (Traditional Channel) และ ช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital TV)
(บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย), ม.ป.ป.) ได้สำรวจค่าความนิยม (Rating) ในการ
รับชมรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - วันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถจัดลำดับได้ ดังนี้
1) รายการทุบโต๊ะข่าว (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 2.053)
เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.35-22.40 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.30-22.00 น.ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 ที่มีพิธีกรผู้ดำเนินรายการคือ คุณพุทธ
อภิวรรณ หรือคุณพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี และคุณจิตดี ศรีดี เป็นรายการข่าวที่มีลักษณะพูด คุย
วิเคราะห์รายละเอียดเบื้องลึกของข่าวหรือประเด็นต่าง ๆ
2) รายการ ชูวิทย์ ตีแสกหน้า (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 1.049)
เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. และวันศุกร์ เวลา
20.00 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ซึ่งมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการคือ คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และคุณอรชพร
ชลาดล เป็นรายการในลักษณะของการหยิบยกประเด็นยอดนิยมที่เกิดขึ้นประจำวัน แล้วนำมา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ แนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งมีการตีแผ่ประเด็นต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทางบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ยังได้สำรวจการรับชม
รายการ ของกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่า รายการ ชูวิทย์ ตี
แสกหน้า มีค่าความนิยมเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 1.811 ในขณะที่ค่าความนิยมในพื้นที่เขตเมือง
(Urban) มีค่าความนิยมสูงถึงระดับที่ 3.917 ด้วยยอดผู้ชมสูงสุด 1.5 ล้านคน/นาที (ไทยรัฐออนไลน์,
2561ค)
3) รายการ ถามตรง ๆ กับจอมขวัญ (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 0.515)
เป็นรายการข่าวที่ถ่ายทอดสด ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.10-19.55 น. ทาง
ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ซึ่งมีพิธีกรผู้ดำเนิ นรายการคือ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ เป็นรายการที่หยิบยก
ประเด็นยอดนิยมของแต่ละวันขึ้นมาพูดคุย วิเคราะห์ ตีความ ประเด็น ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมมาเพื่อชี้แจงรายละเอียดของประเด็นดังกล่าว โดยในหลาย ๆ ครั้ง
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มักเป็นประเด็นที่เกิดขึ้ นเป็นคู่กรณี คุณจอมขวัญจะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเป็นแขกรับเชิญของ
รายการ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้อธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ในขณะที่จากการสำรวจการรับชมฯ ของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
ของกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่า รายการ ถามตรง ๆ กับจอม
ขวัญ มีค่าความนิยมเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 1.808 ในขณะที่ค่าความนิยมในพื้นที่เขตเมือง
(Urban) มีค่าความนิยมสูงถึงระดับที่ 3.229 ด้วยยอดผู้ชมสูงสุด 1.6 ล้านคน/นาที (ไทยรัฐออนไลน์,
2561ค)
4) รายการต่างคนต่างคิด (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 0.460)
เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.50-19.45 น.ทาง AMARIN TV
HD ช่อง 34 ที่มีพิธีกรผู้ดำเนินรายการคือ คุณพุทธ อภิวรรณ หรือคุณพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี
เป็นรายการที่มีการจับประเด็นต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ให้ผู้ชมฟัง พร้อมทั้งการเชิญผู้เกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่าง ๆ มาสัมภาษณ์ ซักถาม ตอบข้อสงสัย และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อมูล
5) รายการข่าวค้น คนเนชั่น (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 0.395)
เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20:15-22:15 น. และเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 21:30-22:30 น. ทาง Nation TV ช่อง 22 ซึ่งมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ คุณกนก รัตน์วงศ์
สกุล คุณธีระ ธัญญไพบูลย์ และคุณปรัชญา อรเอก เป็นรายการข่าวที่วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญที่
เกิดขึ้นในรอบวัน
6) รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 0.186)
เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 น.-9.30 น. ทางสปริงนิวส์
(Spring News) ช่อง 19 ซึ่งมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการคือ คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ คุณอมรรัตน์
มหิทธิรุกข์ เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข่าวแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
7) รายการเจาะลึกข่าวร้อน (ค่าความนิยมอยู่ ณ ระดับ 0.141)
เป็นรายการข่าวที่ ออกอากาศ เวลา 20.30 - 21.10 น. ทาง TNN 24 โทรทัศน์ช่อง 16 มี
พิธีกรผู้ดำเนินรายการหลักคือ คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ เป็นรายการข่าวที่เป็นการวิเคราะห์ข่าว
และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญของรายการ เพื่อทำการสัมภาษณ์ ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นต่ าง ๆ ที่ข่าวนำเสนอ รวมทั้งการให้ความรู้เสริมในประเด็นที่เกี่ยวกับข่าวที่ทาง
รายการนำเสนอด้วย
2.3.7

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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สื่อและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีลักษณะความสัมพันธ์ทั้งในด้านมุมมองที่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อกัน และขณะเดียวกันก็มีมุมมองที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อกันด้วย
เช่นกัน
สำหรับความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างสื่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นลักษณะของการที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ดังเห็นได้จาก
การที่ในบางครั้ง ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนต่าง ๆ สื่อจะเป็นตัวช่วยสะท้อนภาพการทำงานอย่าง
เข้มงวดกวดขัน รวมทั้งความรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังเป็นตัวกลางในการช่วย
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น (Cooke & Sturges,
2009)
จากข้อมูลของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบัน ตำรวจมีการใช้ สื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์หรือสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาช่วยในการสืบสวนหาข้อเท็จ จริงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่า จากการใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ทำให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ
สามารถค้นพบหลักฐานและสามารถดำเนินคดีกับบริษัทชั้นนำ 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัท ผู้จำหน่ายวัสดุ
ตกแต่งในห้องน้ำ บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมและออกแบบกราฟิก บริษัททีม่ ีผู้ถือหุ้นชาวไทย และ
บริษัทออกแบบที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ของการ
ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง (กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์, 2558)
นอกจากนี้สื่อยังเป็นตัวกลางสำคัญในการช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจลงอีก
ด้วย จากผลงานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและสังคมอย่างแพร่หลาย และจากการใช้สื่อดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวก
และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อสาธารณชน ทำให้สังคมในภาพ
กว้าง รับรู้และเข้าถึงข้อมูลหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ (Goldsmith, 2015)
บางครั้งการทำงานของสื่อเองก็ต้องอาศัย เจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมที่น่าเชื่อถือและรวดเร็วด้วย (Dowler, 2002) กล่าวคือทุก ๆ คดีที่เกิดขึ้น สื่อต้อง
พึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น เพื่อนำมานำเสนอต่อ
สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นอกจากนี้ สื่อ
ยังต้องประสานการทำงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ใน
สังคม เพื่อจะนำข้อมูลมานำเสนอต่อประชาชนถึงความคืบหน้าของคดีนั้น ๆ
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แต่ในขณะเดียวกัน การทำงานของสื่อในบางครั้งก็ทำให้เกิดผลเสียต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีต่ ำรวจเช่นกัน โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวของสื่อหรือการตีความในเนื้อหาข่าวที่สื่อนำเสนอ
ต่อสาธารณชน ซึ่งผิดไปจากข้อเท็จจริงในรูปคดี ทำให้เสียรูปคดี ส่งผลให้ผู้รับข่าวสารจำนวนมากรับรู้
เรื่องราวที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เช่น การนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีการฆ่าข่มขืน เป็นการ
นำเสนอที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นการฆ่าก่อนที่จะลงมือข่มขืน หรือข่มขืนก่อนลงมือฆ่า ซึ่งทั้งสองประเด็น
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันในรูปคดี และบทลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 โดยถ้า
หากเป็นการข่มขืนแล้วฆ่าจะต้องระวางโทษถึงขั้นประหารชีวิต ในขณะที่การฆ่าแล้วลงมือข่มขืน
บทลงโทษจะเบากว่า (สำนักข่าวทีนิวส์, 2559)
หรือในกรณีการนำเสนอข่าวของสองสามีภรรยา ซึ่ง ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมในข้อหาบุกรุก
และตัดไม้ในพื้นที่ป่าดงระแนง ตำบลคลองขาม โดยการนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ จะมีการพาดหัว
ข่าวหรือนิยมใช้คำว่า “คดีตายายเก็บเห็ด” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสองสามีภรรยาดังกล่าวมีอายุ
เพียง 48 และ 54 ปี เท่านั้น และเป็นการกล่าวอ้างว่าเก็บเห็ด เพราะแท้ที่จริงแล้ว บุคคลทั้งสองเป็นผู้
ช่วยเหลือและมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ดังกล่าว (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ฅ)
นอกจากการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงแล้ว ในบางครั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
สื่อในการลงพื้นที่เพื่อทำข่าวในพื้นที่เกิดเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ ก็ยังอาจทำให้พยานหลักฐานเสียหาย
ได้อีกด้วย จากการพบเห็นทั่วไป ในหลายครั้งนักข่าวที่รับผิดชอบลงพื้นที่ของแต่ละสำนักข่าว จะ
แข่งขันกันทำข่าวเพื่อให้สำนักข่าวของตนมีผลงานที่ดี หรืออาจกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในการสืบสวนและตรวจสอบพยานในที่เกิดเหตุ ทำให้พยานหลักฐานสำคัญเสียหายหรือผิด
ร่องรอยได้

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการศึกษาอิทธิพลของสื่อต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังกล่าวนี้ ยัง
เป็นสิ่งที่ยังขาดการศึกษาอย่างจริงจังในทางวิชาการ ทำให้งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับหัว ข้อ
ดังกล่าว มีผู้ศึกษาวิจัยจำนวนน้อย และมีเพียงงานวิจัยที่ได้ศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมานานแล้ว
ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาวิจ ัยเกี่ยวกับ การนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีภูธรในสังกัดตำรวจภาค 1 พบว่า การนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ มี
อิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวคือ หากหนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวสาร
ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากความเป็นจริง จะทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียหาย
ส่งผลให้บั่นทอนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในทางกลับกัน หากหนังสือพิมพ์นำเสนอ
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ข่าวสารในทางยกย่อง ชมเชยและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะส่งผลให้
เจ้าหน้าทีต่ ำรวจมีขวัญและกำลังใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ จากการที่หนังสือพิมพ์นำเสนอข่าว
ที่เกี่ยวกับคดีที่สำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลทำให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นถึงความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย (ธวัชชัย ภัยลี้, 2539)
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อต่อทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความสำเร็จใน
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพฤติ กรรมในการบริโภคสื่อ อัน
ได้แก่ ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ การดูละครและข่าวอาชญากรรม โดยผู้วิจัยได้
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ในการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
และกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ในการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผลชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรม
ในการบริโภคสื่อจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่รับชมโทรทัศน์บ่อยครั้ง จะประเมินความสำเร็จในการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ เช่น รายได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ชุมชน และระดับความพึงพอใจของการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็มีผลต่อทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงานของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ ด้วยเช่นกัน (Dowler, 2002)
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อ ในยุคที่การสื่อสารมี
ความอิสระคล่องตัวมากขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการสำรวจแนวทางการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
ตำรวจในอังกฤษและเวลล์เกี่ยวกับการบริหารจัดการชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงานตำรวจ ใน
ยุคที่สังคมให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้า ที่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ
แนวคิดตำรวจชุมชน ที่สื่อมีการกล่าวถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาระบุ
ว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่
ในปัจจุบันหน่วยงานตำรวจในอังกฤษและเวลล์ได้มีการปรับแนวทางการทำงานและยกระดับความ
เป็นมืออาชีพ โดยการใช้สื่อรายงานข่าวต่อสาธารณชน ซึ่งทั้งนี้ข่าวที่ปรากฏบนสื่อมวลชนจะขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยข่าวกรองตำรวจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สื่อต่าง
ๆ ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้เฝ้าติดตามและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อย่างเป็นอิสระ (Cooke & Sturges, 2009)
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนั้นหากสื่อนำเสนอแต่ภาพลักษณ์ในด้านลบ
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชนก็ยิ่งจะขาดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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แต่หากสื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะการชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ โดยสื่อที่พบว่ามีบทบาทสำคัญในส่งเสริม
ความเชื ่ อ มั ่ น ของประชาชน ได้ แ ก่ อิ น เทอร์ เ น็ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ โทรทั ศ น์ และวิ ท ยุ (Yingyos
Leechaianan, Seksan Khruakham, & Hoover, 2012)
จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ สื ่ อ มวลชนและการเพิ ่ ม ขึ ้ น ของความประมาทและการไม่
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของชื่อเสียง
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และความสมบูรณ์ของระบบ
กระบวนการยุติธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอาศัยสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ซึ่งในปัจจุบันถูกใช้เป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการสื่อสาร
ของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้น โดยงานวิจัยชิ้ นนี้ได้มีการ
สำรวจคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ว่าสามารถอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการเปิดเผย
ความไม่โปรงใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ และได้มีการศึกษากรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
จริง มีการระบุระดับของอันตรายที่เกิดขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากสื่อ
ออนไลน์ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น (Goldsmith, 2015)
จากการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน พบว่าการนำเสนอใน
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนบุคคล
และประวัติการก่ออาชญากรรมของผู้ต้องหา การนำเสนอข่าวหรือการให้สัมภาษณ์ที่อาจมี อิทธิพล
เหนือพยานและสาธารณชน และการนำเสนอภาพรูปพรรณสัณฐาณของผู้ต้องสงสัย โดยถือว่าการ
กระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ซึ่งสื่อมวลชนไม่ควรที่จะกระทำการที่ถือเป็น
ความผิดที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียไป อันประกอบไปด้วย การเผยแพร่ข้อความที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง การรายงานข่าวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีอย่างไม่เป็นกลาง และการชักจูงให้
เกิดพยานเท็จ นอกจากนั้นองค์กรวิชาชีพ สื่อก็ควรจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกำหนด
จริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษให้ชัดเจนเพื่อให้ การ
นำเสนอข่าวสารของสื่อเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทนายความ และ
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ควรที่จะต้องร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่จะ
ระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน (บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ,
2556)
จากการศึกษาวิจัย แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์การ: กรณีศึกษากอง
บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ในรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับสูงกับผลลัพธ์ในการดำเนินการโดยรวม โดยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จ และการได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์
ในการดำเนินงานสูงสุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงตั้งอยู่บนความกดดันและความคาดหวังจากประชาชนในระดับที่สูง สิ่ง แรกที่
ประชาชนพึงระลึกอยู่เสมอ คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้ชิด
และสามารถช่ ว ยเหลื อ ประชาชนได้ ม ากที ่ ส ุ ด เมื ่ อ เป็ น เช่ น นี ้ แ ล้ ว การได้ ร ั บ การยอมรั บ จาก
ผู้บังคับบัญชาและความสำเร็จในผลการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญของการปฏิ บัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ภาคิน ศรีสังข์งาม, 2556)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases) และศึกษา
บทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิง
การสร้างแรงกดดัน ในการปฏิบ ัติห น้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ จะต้องอาศัยข้อมูล เชิงลึก และ
ประสบการณ์ตรงของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในแต่ละคดี ในการ
วิเคราะห์ โดยทำความเข้าใจทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง และเข้าใจกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการศึกษาในเชิงปริมาณด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม
ไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกได้อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนำไป
วิเคราะห์ผลการวิจัยที่ชัดเจนและหลายมุมมองมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รูปแบบการวิจัย (Research Design)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น ในศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile
Cases) และศึกษาบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์
เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งเป็นการศึ กษา
เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ มุมมอง ที่มีความเป็นนามธรรมสูง โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปรของปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ
ในการศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบข้อมูล หรือ
รายละเอียดเชิงลึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยการสัมภาษณ์จะเจาะลึกถึงประเด็นความกดดันที่เกิดจากอิทธิพลของการ
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นำเสนอข่าวสารของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และแนวทางในการบริหารคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้ความกดดันจากการ
นำเสนอข่าวของรายการโทรทั ศน์ เชิ งสืบสวน เพื่อนำมาวิเ คราะห์ สรุปผลการวิจัย และจัด ทำ
ข้อเสนอแนะต่อไป
2) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการสำรวจและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.2 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดี
ของเจ้าหน้า ที ่ต ำรวจ ผู้ว ิจ ัย จะใช้ว ิธ ี การสุ ่ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์
เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเป็นผู้ที่มีห น้าที่
รับผิดชอบในการบริหารคดีโดยตรง ที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมา
ทั้งสิ้น 3 คดี โดยคัดเลือกจากคดีที่สื่อและรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง
กำกับติดตาม และกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย ซึง่ แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ออกเป็น 5 กลุ่ม
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ได้ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 17 ท่าน เพื่อสอบถามแนวทางในการบริหารงานคดี
ของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และสอบถามความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงกับคดีที่เลือกศึกษา
2) กลุ่มที่ 2 ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน จำนวน 6 ท่าน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในภาพรวมของสื่อผู้ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารเชิงสืบสวน ว่าส่งผลต่อ
ภาวะความกดดันในการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทิศทางใด โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามค่าความนิยม (Rating) ของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ที่จัดทำโดยบริษัท เอจีบี นีลเส็น
มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) (Nielsen TV Audience Measurement Thailand)
3) กลุ่มที่ 3 นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา จำนวน 3 ท่าน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของอิทธิพลของสื่อรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ที่ส่งผลต่อภาวะความ
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กดดันในการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงกับคดีที่เลือก
ศึกษา
4) กลุ่มที่ 4 นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 1 ท่าน เพื่อสอบถาม
ทัศนคติ ความคิดเห็นต่ออิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต่อไปใน
อนาคตได้ โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงกับคดีที่เลือกศึกษา
5) กลุ่มที่ 5 ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา จำนวน 3 ท่าน เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของการนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ในการส่งผลต่อภาวะความกดดันในการ
บริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการสัมภาษณ์ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงกับคดีที่เลือกศึกษา

3.3 การเก็บข้อมูล (Data Collection)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยลายมือ
และใช้การบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน ถ้าหากผู้ให้สัมภาษณ์
ไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอม ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกด้วยลายมือเพียงอย่างเดียว

3.4 การดำเนินการวิจัยภาคสนาม (Research Fieldwork)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มี ลักษณะเป็น
ข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก รวมทั้งบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ก่อนการนำไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริง ซึ่งใช้การสัมภาษณ์ในรูปแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or Guided Interviews)
โดยจะมีการกำหนดกรอบแนวทางของคำถามไว้ ด้วยการใช้คำสำคัญ (Keywords) ในชุดคำถาม และ
มีการเตรียมคำถามอย่างหลวม ๆ เพื่อให้สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นคำถามต่อยอดเพิ่มเติมในกรอบ
แนวทางที่กำหนดไว้ได้
3.4.1 ขั้นตอนในการออกแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบสัมภาษณ์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1) ศึกษาและทบทวนจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2) ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และร่างแบบสัมภาษณ์
3) ตรวจสอบและปรับปรุงร่างแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยอีกครั้ง และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
วิจารณ์และแก้ไข
3.4.2 รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็น 5 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 17 ท่าน รายละเอียดของแบบ
สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
(1) คำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในปัจจุบัน
(2) คำถามเกี่ยวกับ วิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases)
(3) คำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
(4) คำถามในลักษณะปลายเปิด ให้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 กลุ่มที่ 2 ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน
จำนวน 6 ท่าน รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
(1) คำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
(2) คำถามเกี่ยวกับ บทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก
(3) คำถามเกี่ยวกับ รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พบเจอใน
ปัจจุบัน
(4) คำถามในลักษณะปลายเปิด ให้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 กลุ่มที่ 3 นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญาจำนวน 3
ท่าน รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) คำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
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(2) คำถามในลักษณะปลายเปิด ให้สามารถแสดงความคิด เห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 4 กลุ่มที่ 4 นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจำนวน 1
ท่าน รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
(1) คำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
(2) คำถามเกี่ยวกับ วิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases)
(3) คำถามในลักษณะปลายเปิด ให้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 5 กลุ่มที่ 5 ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา จำนวน 3 ท่าน
รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) คำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
(2) คำถามในลักษณะปลายเปิด ให้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3.5 จริยธรรมการวิจัย (Ethics)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นทางจริยธรรม ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 ขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ความเกี่ยวข้องใน
การดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีเท่านั้น โดยไม่ได้สัมภาษณ์ตัวผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายต่าง ๆ ของแต่
ละคดีที่เลือกมา ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการวิจัย โดยการขอความยินยอมจากผู้ให้
สัมภาษณ์ในการเข้าร่ว มการศึกษาก่อน โดยจะมีการทำหนังสือแนะนำตัวหรือจดหมายขอความ
อนุเคราะห์อย่างเป็นทางการในการขอสัมภาษณ์ ที่ออกโดยทางสถาบันฯ
ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าพนักงานผู้รับผิด ชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก จำนวนทั้งสิ้น 3 คดี ดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความจำเป็นในการเปิดเผยรายละเอียดของคดีที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแนวทางจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงขอสงวน
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สิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัย โดยจะทราบเพียง
สถานะในความเกี่ยวข้องของการสืบสวนสอบสวนคดีเท่านั้น โดยจะเรียกแทนด้วยนามสมมติ เพื่อการ
ปกปิดอัตลักษณ์ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ ถูกสัมภาษณ์
โดยจะมีเพียงผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เท่านั้นที่ทราบ
ข้อมูลดังกล่าว
3.5.2 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ก่อนเข้าสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการส่งจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ ประสานและนัดหมายกับผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งแนวคำถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ท ราบล่วงหน้า โดยให้สิทธิผู้ให้สัมภาษณ์ในการ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้าสัมภาษณ์ตามที่สะดวก
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นทำการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งในขณะนั้น
ยังไม่มีการประกาศบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การวิจัยในคน พ.ศ. ... แต่ทั้งนี้ เพื่อให้
งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนสูง เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติฯ ผู้วิจัย
จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่
1/62 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามหลักฐานแนบใน
ภาคผนวก)
3.5.3 ขั้นตอนในการจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์
ในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วยลายมือ และจะบันทึกเสียงสัมภาษณ์ก็ต่อเมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมเท่านั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
วิธีการที่จะก่อให้เกิดความเครียดแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ สำหรับการถอดเทปการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเคารพ
ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยไม่ใส่ข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์
(ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์, 2562) และได้ทำลายเทปเสียงที่บันทึกไว้เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
การศึกษาวิจ ัย ครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธ ีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ด้วยการเรียบเรียงถ้อยคำจากการบันทึกเสียง หรือจากการจดบันทึกด้วยลายมือ ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เนื้อหา ตีความในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อทำสรุป
ผลการวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะ โดยกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2558)
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3.6.1 การจัดระเบียบข้อมูล
การจัดระเบียบข้อมูล คือการทำให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ง่ายและสะดวกต่อการนำไป
วิเคราะห์ เรียกได้ว่าในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการจัดระเบียบข้อมูลทางกายภาพ โดยการจัด
ระเบียบข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างที่ไปสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลที่จัด
ระเบียบแล้วจัดทำเป็นแฟ้มบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
3.6.2 การทำดัชนีหรือกำหนดรหัสข้อมูล
เมื่อจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้เป็นหมวดหมู่มาแล้ว ผู้วิจัยจะทำดัชนีหรือ
กำหนดรหัสข้อมูล (Coding) ซึ่งเป็นการจัดระเบียบทางเนื้อหา โดยจะใช้คำหลักที่มีลักษณะเป็นวลี
หรือข้อความแทนข้อมูลที่บ ันทึกไว้จากการสัมภาษณ์ในส่ว นของการบันทึกพรรณนาและบัน ทึก
รายละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าในส่วนดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยคำหลักที่
กำหนดขึ้นมานั้นจะมีลักษณะเป็นมโนทัศน์ (Concept) ที่ใช้แทนหรือสื่อความหมายแทนการบันทึก
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ส่ ว นนั้ น โดยในงานวิ จ ัย ชิ ้ น นี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย จะใช้ ก ารจั ด ทำดัช นี ข ้ อ มู ล แบบอุปนัย
(Inductive Coding) ซึ่งจะกระทำภายหลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลไว้อย่างคร่าว
ๆ แล้วว่าเป็นเรื่องหรือประเด็นเกี่ยวกับอะไร จากนั้นจึงจะกำหนดคำหลัก เป็นวลีหรือข้อความที่เป็น
มโนทัศน์แทนข้อมูลชุดดังกล่าว แล้วหาความเชื่อมโยงระหว่างคำหลักกับชุดข้อมูลนั้น
3.6.3 การกำจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว
หลังจากผ่านกระบวนการทำดัช นีห รือกำหนดรหัส ข้ อ มูล (Coding) แล้ว ผู้ว ิจัยจะสรุป
เชื่อมโยงดัชนีคำหลักเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ข้อมูลมีความชัดเจนและกระชับมากยิ่งขึ้น โดยเขียนเป็น
ประโยคข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหลัก ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกตัดทิ้งหรือ
ลดทอนลงไป เหลือไว้เพียงประเด็นหลักเท่านั้น
3.6.4 การสร้างบทสรุป
สำหรับ ในขั้น ตอนการสร้างบทสรุ ป เป็นการเขียนเชื่อมโยงข้ อสรุ ปชั่ว คราวที ่ผ ่า นการ
ตรวจสอบยืนยันแล้วเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราว ตามลำดับข้อสรุปแต่ละข้อสรุป
เป็นบทสรุปย่อย จากนั้นจึงเชื่อมโยงบทสรุปย่อยแต่ละบทสรุปเข้าด้วยกันเป็นบทสรุปสุดท้าย ทั้งนี้ใน
การเชื่อมโยงแต่ละครั้ง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สรุปได้ว่าข้อมูลชุดใดสัมพันธ์กัน
และเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ภายใต้ข้อมูลชุดใดบ้าง ซึ่งจะลดหลั่นตามลำดับขั้นความสัมพันธ์ จนกระทั่ง
ได้บทสรุปใหญ่สุดท้ายที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมข้อสรุปและบทสรุปย่อย
3.6.5 การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์
หลังจากที่ได้บทสรุปแล้ว เพื่อให้บทสรุปที่เป็นข้อความนามธรรม มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
จะต้องย้อนกลับไปพิจารณาข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม เพื่อพิสูจน์ว่าบทสรุปนั้นสอดคล้องกัน
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หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ว่าวิธีการในการเก็บข้อมูลมีความรอบคอบหรือไม่ และข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้นั้นมีคุณภาพน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งการพิสูจน์สามารถทำได้โดยการตรวจสอบความเป็น
ตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์
เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อสรุปที่
ได้มาเรียบเรียงและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

3.7 ข้อจำกัดของงานวิจัย (Limitations)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อจำกัดในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านไม่สะดวกและไม่ยินยอม
ที่จะให้ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับในสำนวนคดี ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำให้อาจได้ข้อมูล
ได้ไม่ครบถ้วนในทุกประเด็น
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้ดำเนินรายการหรือผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวนที่ได้รับความนิยมสูง บาง
ท่าน ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ จึงทำให้ไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความนิยมของรายการได้
ทัง้ หมด
3) เนื่องจากเป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโท ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ อาจ
ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปเก็บข้อมูล

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ สามารถสรุปผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเกี่ยวกับวิธีการบริหารงาน
คดี ข องหน่ ว ยงานตำรวจที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง เจ้ า พนัก งานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบคดี ในคดี ที่
สาธารณชนให้ ความสนใจมาก (High-profile Cases) ส่ว นที่ส องจะเกี่ยวกับบทบาทของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และในส่วนสุดท้ายจะ
เกี่ยวกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้า
พนักงานตำรวจ โดยการนำเสนอในส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอในเชิงหลักการ จากนั้นจะเป็นการ
นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ได้เก็บข้อมูลมาเกี่ยวกับการบริหารงานคดีของงานวิจัยชิ้นนี้ จำนวนทั้งสิ้น 3
คดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 วิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile
Cases)
จากการศึกษา พบว่าในการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจ ตามหลักการโดยทั่วไปแล้ว
ทางหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ความรับผิดชอบ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่ อบริหารจัดการและ
พิจารณาระดับความรุนแรงของคดี ดังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ได้อธิบายถึงอำนาจหน้าที่
ในการดำเนินคดีไว้ดังนี้
“ตัวพนักงานสอบสวนเอง จะเป็นผู้ที่มีอิสระพอสมควรในเรื่องการดำเนินคดี แต่การปกครอง
ของงานสอบสวน จะมีหัวหน้าของพนักงานสอบสวน(รองผู้กำกับการสอบสวน) และมีหัวหน้า
พนักงานสอบสวน(ผู้กำกับการสถานีตำรวจ)อีกทีหนึ่ง ซึ่งหัวหน้าพนักงานสอบสวน จะทำ
หน้าที่ในการพิจารณาระดับความสำคัญของคดี หากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดี
เกี่ยวกับราชวงศ์ จะต้องรายงานถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวพนักงานสอบสวนเอง ไม่
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สามารถที่จะไปดำเนิน การเองได้ และถ้าหากว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ส ะเทือนขวัญ ตำรวจ
ผู้รับผิดชอบคดี จะต้องมีตำแหน่งอย่างน้อยคือ ระดับสารวัตรขึ้นไป ระดับรองสารวัตรจะไม่มี
อำนาจในการทำคดีเหล่านี้” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 9 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน
2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานคดี ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทั่วไปแล้ว
พนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีได้ด้วยตนเอง โดยมีรองผู้กำกับการสอบสวน และผู้
กำกับการสถานีตำรวจ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดกลุ่มประเภทความร้ายแรงของคดีอาญาดังที่
ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 รวมทั้งการพิจารณาความสามารถในการรับผิดชอบการดำเนินคดีของ
พนักงานสอบสวนแต่ล ะนาย โดยหากเป็น คดี ที ่ม ีโ ทษร้า ยแรงหรื อ มี ความเกี ่ยวข้ อ งกับ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องดำรงตำแหน่งระดับสารวัตรขึ้นไปเท่านั้น
รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินคดี จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนด้วย ซึ่งหากเป็น
คดีที่เกิดขึ้นในหลายท้องที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน จะมี การจัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจ
แต่ละแห่ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้กำกับการสถานี รองผู้กำกับการสถานี และพนักงาน
สอบสวน จากนั้นจะมีการรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไปได้รับทราบ
เมื ่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ คดี ค วามเกิ ด ขึ ้ น จะมี ส ื ่ อ มวลชนเข้ า มาติ ด ต่ อ พนั ก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้น ของคดีก่อน ด้วยทั้งนี้เนื่องจากระเบียบภายในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติมีการกำหนดไว้ว่าผู้ที่ให้สัมภาษณ์ได้ จะต้องเป็นระดับผู้บังคับบัญชาเท่านั้น จึงทำให้
พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจหน้าที่ในการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อได้ หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางกฎหมาย
แต่หากสื่อเข้ามาในลักษณะของการสอบถามข้อมูล พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี สามารถให้
ข้อมูลเบื้องต้นได้ โดยจะต้องเน้นย้ำกับสื่อว่าห้ามนำภาพหรือเสียงที่บันทึกไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ให้เผยแพร่ได้เฉพาะข้อมูลที่ได้ให้ตามความเป็นจริงเท่านั้น และหากเป็นคดีที่ประชาชน สื่อและสังคม
ให้ความสนใจมาก รวมทั้งคดีที่มีความซับซ้อนและพยานหลักฐานจำนวนมาก ทางหัวหน้าสถานี
ตำรวจหรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อบริหารงานคดีดังกล่าว
“คดีที่เป็นน่าสนใจ มีความซับซ้อน ผู้บังคับบัญชามีความสนใจ ก็จะดูว่าพนักงานสอบสวน
จะมีความสามารถรับผิดชอบคดีดังกล่าวได้หรือไม่ เช่น เป็นรองสารวัตร บางทีกระแสสังคม
มาแรง ก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อจะสร้างความมั่นใจในคดี และลดแรงกดดันให้ลดลง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในหน่วยงานเป็นหลัก ระดับกองบังคับการ จะต้องดูระดับของคดีว่ามีความ
รุนแรงมากเพียงใด ถ้ารองสารวัตรรับมือได้ ก็ไม่ต้องตั้งคณะทำงาน แต่ถ้าคดีใหญ่ ต้องการ
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ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ ก็จะเสนอกองปราบฯ ตามระดับความรุนแรงของแต่ละคดี ” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 2 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2561)
“ถ้าเป็นคดีที่ประชาชนทั่วไปสนใจ ทางหัวหน้าพนักงานสอบสวน (คือหัวหน้าสถานีตำรวจ)
หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนระดับจังหวัด (คือผู้บังคับการจังหวัดฯ) จะออกคำสั่งมาเป็น
“คณะกรรมการ” หรือจะออกเป็นคำสั่งมาให้ “รองผู้บังคับการฯ” เข้าควบคุมการสอบสวน
หรือจะออกเป็นรูปคำสั่งคณะทำงาน ตั้งขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน แล้วพอจบภารกิจงาน
คณะทำงานก็ยุบลง ซึ่งในแต่ละคณะทำงานก็จะมีการแต่งตั้งโฆษก เพื่อเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 9 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากเป็นคดีที่ประชาชน สื่อและสังคมให้ความสนใจมาก
รวมทั้งคดีที่มีความซับซ้อนและพยานหลักฐานจำนวนมาก หัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด จะมีการออกคำสั่งให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เข้าควบคุ มการสอบสวน
หรือออกคำสั่งให้จัดตั้งคณะทำงาน โดยมีฝ่ายสอบสวนและฝ่ายสืบสวน รวมทั้งผู้มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ซึ่งในคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นพิเศษนี้ จะประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ดังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีท่านหนึ่ง ได้อธิบายถึงโครงสร้างการทำงาน
ของคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นมาพิเศษ ไว้ดังต่อไปนี้
“โดยปกติถ้าเป็นคดีใหญ่ ๆ เขาจะตั้งเป็นคณะทำงาน ในคณะทำงานก็จะมีหัวหน้า โดย
หัวหน้าจะเป็นคนสั่งการ จะเป็นคนรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าตัวเองขึ้นไป
แล้วก็มาสั่งทีมงาน เหมือนกับนักข่าวที่มีหลายทีมแบ่งงานกันทำ เราก็จะได้รับมอบหมายให้
ทำอะไร แล้วก็จะถูกเร่งรัดว่าทำเสร็จหรือยัง ทำนู้นหรือยัง ทำนี้หรือยัง ก็เป็นไปตามนโยบาย
ถ้าถามว่ามีการติดตามมั้ย มั นมีการติดตามอยู่แล้ว คือบางครั้ง สั่งงานไปปุ๊บ ครึ่งชม.ตามงาน
แล้ว เพราะต้องยอมรับว่า ผู้บังคับบัญชาของเรามีหลายระดับมาก ตั้งแต่ระดับ กองบังคับ
การ กองบัญชาการ ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คือเป็นอารมณ์
ที่ทุกคนอยากรู้เรื่อง ในแต่ละวันอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากตอบคำถาม” ผู้ให้ข้อมูล
ลำดับที่ 16 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2561)
จากข้อมูล ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นพิเศษ สามารถแบ่ง เจ้าหน้ าที่
ออกเป็นหลายฝ่าย ดังต่อไปนี้
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1) หัวหน้าคณะทำงาน ทำหน้าที่ในการรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ระดับสูงกว่าตนเอง
ขึ้นไป นำมาสั่งการผู้ร่วมงานในคณะทำงาน
2) โฆษกประจำคณะทำงาน ทำหน้าที่ให้สัมภาษณ์ และตอบคำถามสื่อในแต่ละรายวัน ชี้แจง
รายละเอียดว่าวันนี้คณะทำงานได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง มีความคืบหน้าของคดีอย่างไร
3) เลขานุการประจำคณะทำงาน ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ผู ้ ร ่ ว มงานในคณะทำงาน ทำหน้ า ที ่ ใ นการสืบ สวน สอบสวน ตามหน้ า ที ่ ท ี ่ ตนได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าคณะทำงาน
ซึ่งในแต่ละคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นพิเศษ จะมีการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดี และ
ลงความเห็นในสำนวนคดีร่วมกันในคณะทำงาน จะส่งผลทำให้การทำสำนวนคดีมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น นอกจากนี้สำหรับ บางคดี จะมีการปฏิบัติงานร่ว มกันระหว่างหน่วยงานตำรวจด้ว ยกัน ซึ่งมี
แนวทางในการทำงานร่วมกัน ดังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ได้อธิบายถึงโครงสร้างการ
ทำงานของคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นพิเศษเพื่อดำเนินคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และแนวทางใน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตำรวจ ไว้ดังนี้
“บางคดีมีการทำงานร่วมกันระหว่างกองบังคับการ ซึง่ คุมโรงพักอีกทีหนึ่ง กองบังคับการก็จะ
จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา เอาผู้มีความสามารถเข้ามาช่วย คือในชั้นโรงพักก็จะมีพนักงาน
สอบสวนผู้ที่มีความชำนาญ 1-2 นาย แล้ว กองบังคับการก็อาจจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา
อาจจะเอากลุ่มงานสอบสวนของกองบังคับการ หรืออาจจะเอาพนักงานสอบสวนประจำ
โรงพักอื่น ๆ ที่อยู่ในกองบังคับการเดียวกันมาช่วย มาช่วยกันคิด ช่วยกันหาพยานหลักฐาน
จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น คือแทนที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีคนเดียว จะวิ่งเต้นหา
พยานหลักฐาน จะไปทำคำร้องขอฝากขัง หรือจะต้องไปสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม ก็ไม่
ต้องแล้ว เพราะมีชุดคณะทำงาน แต่ละคนก็จะแบ่งงานกันทำ ผู้บังคับบัญชาก็จะแบ่งงานว่า
คนนี้ไปทำหน้าที่นี้ คนนี้ทำหน้าที่นี้ ก็จะแบ่งกันไป” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 17 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ)
(สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า สำหรับในบางคดีที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ตำรวจ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนผู้ที่มีความชำนาญ
ประจำสถานีตำรวจแต่ละแห่ง กับบุคลากรจากกลุ่มงานสอบสวนกลาง ในการระดมความคิดและ
รวบรวมหาพยานหลักฐาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ซึ่งในการบริหารงานคดีของพนักงาน
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สอบสวนผู้รับผิดชอบคดี โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกของการดำเนินคดี การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน มี
ความสำคัญมาก ซึ่ง พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ท่านหนึ่ง ได้อธิบายถึง การบริหารกำลังพล
พร้อมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ ไว้ดังนี้
“ในหลาย ๆ คดี ต้องบอกว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทุ่มเททั้งสติปัญญา และกำลังกาย
เรี ย กว่ า บางเคสไม่ ไ ด้ พ ั ก ผ่ อ นเลย เช่ น สมมติ ใ นคดี น ี ้ ม ี ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านจำนวน 3 คน ขอ
ยกตั ว อย่ า งคดี ป ล้ น ในเขตพื ้ น ที่ เคสนั ้ น ปรากฏว่ า คนร้ า ยปล้ น ธนาคารแห่ ง หนึ ่ ง ใน
ห้างสรรพสินค้า แล้วได้เงินไปเป็นหลักล้าน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ นายก็มาสั่ง ๆ นักข่าวก็มารุมล้อม
แต่คนทำงาน ผมจะแบ่งครึ่งต่อครึ่ง ครึ่งนึงทำงาน อีกครึ่งนึงพัก แล้วก็แบ่งเวรกัน อย่างของ
ผม ทำงานตั้งแต่วันนี้ 8 โมงเช้า ไล่ไปจนถึง 4 ทุ่ม อีกคนก็มาแตะมือผมในช่วง 2 ทุ่ม แล้ว
ในช่วง 2-4 ทุ่ม ผมจะต้องชี้แจงข้อมูลให้เขาฟังว่ามีข้อมูลอะไรอย่างไร เขาก็นั่งทำงานตั้งแต่
2-4 ทุ่มตรงนี้ พอ 4 ทุ่มผมขึ้นนอน ตัวเขาก็นั่งทำงานตั้งแต่ 4 ทุ่มจนกระทั่งถึงเช้า ผมตื่น 67 โมงต้องลงมานั่งแตะมือกับเขา เชื่อมโยงข้อมูลกับผม จนกระทั่ง 8 โมงกว่า เขาก็ขึ้นไปนอน
เราทำงานกันแบบนั้นเพราะว่า ทำงานเป็นวันที่ 2 แล้ว ทุกคนล้าหมด วันที่ 3 ต้องใช้วิธีการ
สลับ แบ่งครึ่งกำลังพล ถ้าไม่แบ่ง จะเกิดปัญหาคือ ทุกคนสมองเบลอหมด ทำงานได้เต็มที่คือ
48 ชม. ถ้าเกินกว่านั้น สมองล้า วิธีที่ใช้ก็คือ 1 ใน 3 ไปพักผ่อน ใช้กำลัง 2 ใน 3 ในการ
ปฏิบัติงาน ชุดที่พักจะมาแตะในช่วงที่งานน้อย สมมติวันแรก เรามีกำลังพลเท่าไร จะใช้เต็ม
100% เลย เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ คดี ถ้าเราสามารถตามจับกุมคนร้ายได้ในวัน
แรก ก็ปิดคดีได้เลย เนื่องจากพยานหลักฐานในวันแรก คือพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุด ถ้ า
เลยจากวันที่ 1 ไปแล้ว พยานหลักฐานจะมีการสูญเสียไป เช่น รอยนิ้วมือบนรถ ฝนตกก็ชะ
ล้างหมดไป เพราะฉะนั้นวันแรกจะใช้กำลังพลเต็ม 100% พอวันที่ 2 จะลดกำลังพลเหลือ
80% วันที่ 3 จะลดกำลังพลเหลือ 70% สลับกำลังพล 30% ในการพัก ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่
12 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทสูงมาก และจะต้องมีการร่วมมือกันทำงานอย่าง
เต็มที่เพื่อให้การดำเนินคดีสำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ทั้งนี้ในการบริหารงานคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละคดี โดยใช้หลักการต่าง ๆ ดังที่
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ท่านหนึ่ง ได้อธิบายถึงแนวทางในการจัดลำดับความสำคัญในการ
ดำเนินคดี ไว้ดังนี้
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“บางโรงพัก มีคดีไม่เยอะ แต่มีพนักงานสอบสวนจำนวน 2 คน ผลัดกันเข้าเวร ถ้าขาดไปคน
ใดคนหนึ่งก็แย่ ไม่เหมือนงานอื่น เพราะคดีจะเกิด เราไม่รู้ล่วงหน้า โดยไม่จำเป็นว่าคดีใด
สำคัญหรือไม่สำคัญ ถ้าหากมีผู้ เสียหายมาแจ้ง เราต้องดำเนินการทุกเรื่อง แต่ถ้าคดีเป็นข่าว
ดังขึ้นมา ต้องหยิบขึ้นมาทำก่อน เพราะนายต้องถามความคืบหน้าของคดี ว่าเรื่องนี้ทำอะไร
ไปบ้างแล้ว? ทั้งที่บางที บางเรื่อง ผู้ต้องหายังคาอยู่ในมือ วันนี้ต้องไปทำเรื่องฝากขัง ดำเนิน
เอกสารผู้ต้องหาคนนี้ ๆ ให้มันเรียบร้อยก่อน อีกคนยังมีเวลาอีก 48 ชั่วโมง หรือคดีนี้ยังมี
เวลาสอบสวนอีก 4-5 วัน ก็ต้องหยุดก่อน ถ้ามีเรื่องสำคัญ ถ้าข่าวออกคืนนี้ นายบอกว่าพรุ่งนี้
ขอดูรายละเอียดความคืบหน้า เราก็ต้องเร่งรัดในคดีนี้ขึ้น ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 6 กันยายน 2561)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดกรณีที่พนักงานสอบสวนมีปริมาณคดีล้นมาก ๆ เช่น ปริมาณคดีที่
ตอนนี้มีอยู่เยอะแล้ว แต่ยังมีคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญแทรกเข้ามา พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
ก็จะต้องจัดลำดับตามความสำคัญและความเร่งด่วนให้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้งาน
บางอย่างที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติก่อน ก็ต้องรีบดำเนินการก่อนขั้นตอนอื่น เช่น พยานหลักฐานในที่
เกิดเหตุ เช่น รอยนิ้วมือ คราบเลือด คราบอสุจิ ฯลฯ ต้องรีบนำไปตรวจสอบ ไม่เช่นนั้นพยานหลักฐาน
ดังกล่าวอาจปนเปื้อนหรือถูกทำลายสูญหายได้ ในขณะที่พยานบุคคล ที่สูญหายได้ยากกว่า ก็สามารถ
ดำเนินการทีหลังได้
นอกจากนี้ จากการศึกษา ยังพบปัญหาสำคัญของการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
ปัจจุบัน คือการขาดแคลนพนักงานสอบสวน ดังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีหลายท่าน ได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน ไว้ดังนี้
“ในปัจจุบันพนักงานสอบสวนทั่วประเทศขาดแคลนมาก คนไม่อยากอยู่งานสอบสวน เพราะ
การทำงานไม่เจริญก้าวหน้า งานธุรการ เดินเอกสารตั้งแต่วันแรกที่รับเรื่อง จนถึงวันสุดท้ายที่
ส่งสำนวนให้อัยการ จัดการส่งเอกสาร เดินเรื่องเองทั้งหมด ไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่น เช่น
อัยการ ที่มีเจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ ส่งให้เรียบร้อย แต่พนักงานสอบสวนไม่ใช่ ต้องทำเอง แล้ว
ปัจจุบันขาดแคลนมาก คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุคไม่มีของรัฐบาล ต้องใช้ของส่วนตัวทั้งนั้น เวอร์
ชั่นใหม่ ๆ รุ่นใหม่ ๆ กู้สหกรณ์ มาผ่อนซื้อเอง เพื่องาน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 6 กันยายน 2561)
“พนักงานสอบสวนมีจำนวนน้อย คนไม่อยากมาทำ งานสอบสวนเปรียบเสมือนงานการบ้าน
รับคดีมาปุ๊บ ไม่ใช่ว่ารับคดีเสร็จจะได้พัก มันเป็นการบ้านยาวไป ถ้ามีฝากขัง 84 วัน ก็จะมี
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การบ้ า น 84 วั น เลย ไม่ จ บไม่ ส ิ ้ น เป็ น งานการบ้ า นอยู ่ ต ลอด ต่ า งจากงานอื ่ น ๆ งาน
ปราบปราม งานสายตรวจ เข้าเวร 8 ชม. ออกเวรปุ๊บ ถ้าไปจับอะไรมาได้ ก็จับส่งพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนรับคดีหนึ่ง ก็ทำไป 84 วัน แต่ในทางกลับกัน พวกสายตรวจ จับ
มา 1 คดี ส่งปุ๊บ จบวันนั้นเขาได้ 5 ราย ก็ส่ง เสร็จจบ วันใหม่มาเขาก็ไปจับอีก ก็จะจบเป็น
เรื่อง ๆ ไป งานจราจรก็เช่นเดียวกัน วันนี้เข้าเวร ทำงานเป่านกหวีด บริหารการจราจร เสร็จ
ก็เก็บกรวยจราจร เสร็จปิดจ๊อบ ไม่มีงานที่เป็นการบ้านเลย ส่วนงานสืบสวน สืบมาได้ก็ส่ง
พนักงานสอบสวน .... พอเป็นเช่นนี้ คนก็เลยหนีไปอยู่งานอื่น ถ้ามีเส้นมีสายก็จะออกไป
หมด” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 11 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2561)
“ปัญหาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ ณ วันนี้ปริมาณคดีมันเยอะ จำนวนพนักงาน
สอบสวน(ร้อยเวรรับ แจ้งความ) มีน้อย เหมือนโครงสร้างตำแหน่ง เขาบอกว่าพนักงาน
สอบสวน 1 คน ให้รับผิดชอบต่อสำนวนการสอบสวน 70 สำนวน ต่อ 1 ปี แต่ ณ วันนี้ เอา
แค่ สน. เดียวนะ 1 คนรับไปเกือบ 200 สำนวน ต่อปี ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 27 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
จากข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นไว้ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการขาด
แคลนพนักงานสอบสวน นับว่าเป็นปัญหาภายในของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปริมาณคดีที่เกิ ดขึ้นไม่สัมพันธ์กับ
ปริมาณของพนักงานสอบสวน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ ไม่ต้องการมารับหน้าที่ ในตำแหน่ง
พนักงานสอบสวน จึงทำให้ข าดแคลนพนั ก งานสอบสวน ซึ่ง ส่งผลต่ อปัญ หาความล่ าช้ าในการ
บริหารงานคดีของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
จากการศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases) ตามข้อมูล
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้ว่าภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน จะเป็นงานที่มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนพนักงาน
สอบสวนที่พบได้ในปัจจุบัน แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างมีอิสระในการบริหารงานคดีที่
เกิดขึ้นได้ โดยทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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4.2 บทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชน
ให้ความสนใจมาก..........
จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องความ
ยุติธรรมมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยสื่อจะทำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตำรวจมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ ช่วยอำนวยความ
ยุติธรรมให้เกิดขึ้น ได้ในหลากหลายมิติ ดังที่ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนท่านหนึ่ง ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนต่อกระบวนการยุติธรรม ไว้ดังนี้
“สื่อมวลชน เป็นกลุ่ม ๆ หนึ่ง ที่มีอิทธิพลเพียงพอ เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นจากสภาวิชาชีพ
หรือสมาคมวิชาชีพ เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีอำนาจอะไร มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างการทำงานของสื่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่ง ส่วนตัวมี
ความเชื่อว่าถ้าคนธรรมดาคนหนึ่ง ถ้าไม่ได้เป็นสื่อ เวลาเราเกิดเรื่องอะไรก็ตาม แล้วเราต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณมาก ที่เราต้องไปเดี่ยว ๆ มันยากมาก
ถ้าเราไม่มีที่ปรึกษาที่ดี ถ้าเราไม่มีเงินเพียงพอที่เราจะจ้างทนายหรือว่าที่ปรึกษาที่เก่งและมี
คุณภาพ หรือเป็นคนที่มี Connection กับคนในแวดวงกระบวนการยุติธรรม ถ้าเราเป็นคน
ธรรมดาคนนั้น บอกได้เลยว่ามืดแปดด้ าน เราไม่รู้กฎหมายมากพอ เพราะกระบวนวิ ธี
พิจารณาความอาญาเริ่มต้นตรงไหน การที่ เราจะตัดสินใจเซ็นต์ตรงนี้เนี่ย จะเซ็นต์ดีมั้ย หรือ
ว่าเราควรจะต้องรอกระบวนการ ตอนนี้เราเป็นผู้ต้องหา หรือว่าตอนนี้เราเป็นผู้ถูกกล่าวหา?
หรือว่าตอนนี้เราเป็นจำเลยแล้ว? ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างไร ลักษณะแบบนี้มันเป็น
สิ่งที่ประโยชน์ตกถึงประชาชน เพราะมีสื่อมวลชน คนธรรมดาทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านสื่อ
ได้ . ...ดังนั้นแล้วสื่อมวลชนมีบทบาท ในการที่จะเป็นตัว เร่งในกระบวนการยุติธรรมนั้น
เดินหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าให้ คนที่ไม่มีโอกาสด้วย และ
ในขณะเดียวกัน กระบวนการยุติธรรมต้องไม่ถูก Pause โดยเงิน หรือผู้มีอำนาจบารมี ซึ่งตรง
นี้สื่อมวลชนสามารถกระตุ้นได้ในระดับหนึ่ง ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 (ผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ระหว่าง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับภาคประชาชน เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งหากผู้เสียหาย
หรือครอบครัวเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม หรือ
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สื่อมวลชน อาจทำให้ไม่ได้รับความยุติธรรมได้ ดังนั้นสื่อจึงถือเป็นกระบอกเสียง เป็นตัวแทนให้กับ
ประชาชนที่สำคัญ
นอกจากนี้ สื่อยังมีบทบาทสำคัญในการติดตามตรวจสอบ และจับตามองการทำงานของ
ภาครัฐได้ ดังที่ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนต่อ
กระบวนการยุติธรรม ในฐานะของตัวแทนสื่อเชิงสืบสวน ไว้ดังนี้
“สื่อก็มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ สิ่งที่มันถูกติดตามตรวจสอบ ก็จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องหันมา
สนใจมากขึ้น ไม่ได้เฉพาะถึงตำรวจ แต่ทุกหน่วยงานแหละ เวลาสื่อเราทำหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อเท็ จจริงเชิงลึกมาก ๆ มันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เห็นปัญหาเหล่านั้น
นำไปสู่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เร็วขึ้น สื่อช่วยกันตั้งคำถาม พอตั้งคำถามกันเยอะ ๆ ทุกคนก็
ช่วยกันขุดคุ้ยข้อมูล สื่อไม่ว่าจะสื่ออาชีพ สื่อออนไลน์ สื่อสมัครเล่น หรือสื่อพลเมืองก็ตาม
ช่วยกันขุดคุ้ย สะท้อนข้อมูล หาข้อมูลแบบ Crowd Sourcing มันทำให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐก็
เข้าไปตรวจสอบมากขึ้น สื่อทำให้ทุกอย่างมันถูกจับจ้อง คนที่เคยทำผิด ก็ไม่กล้าที่จะกระทำ
ความผิดมากขึ้น ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 28 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 6
มกราคม 2562)
จากข้อมูล ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า หากการทำงานของหน่วยงานในภาครัฐ มีความไม่
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้น สื่อจะนำมานำเสนอและตีแผ่ต่อสาธารณชน ทำให้สังคมเกิดความ
สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และร่วมกันค้นหาข้อมูลนำมาวิเคราะห์
และสะท้อนหลักความเป็นจริง สามารถกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็เช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันสื่อมวลชนได้เข้า
มามีบทบาทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น ดังที่ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสื บสวน ได้
แสดงความคิดเห็น เกี่ย วกับ บทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก ไว้ดังนี้
“สื่อที่มีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน เป็นฐานันดรที่ 4 จะได้พูดแทน โวยวายแทน
แต่มีข้อแม้ว่า สมมติว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำ เขาไม่ยินดีที่จะให้เรื่องนี้แพร่กระจายออกไป มันก็
เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเขาเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว แล้วเขาไปชู
ป้ายที่หน้าทำเนียบ เพื่อเรียกร้อง แบบนี้เมื่อเขามาเรียกร้องแล้ว หรือเขามาพูดให้เราฟังแล้ว
สื่อก็เฉยชา เย็นชา ไม่ได้ เราในฐานะสื่อก็ ต้องฟังทุกเสียง ฟังทุกอย่าง เพราะฉะนั้น เมื่อ
วัตถุประสงค์ของสื่อ คือเพื่อการรณรงค์ผลักดัน จึงจะต้องนำมาพูดคุย รณรงค์ นำมานำเสนอ
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ในรายการ เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องลุกออกมาทำอะไร แต่ว่ามีข้อแม้ ว่า
ต้องคุยบนหลักฐานของข้อเท็จจริง แล้วก็พึงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่
21 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สื่อมีบทบาทสำคัญในการเป็นปากเป็นเสียงของประชาชน เป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการรักษาสิทธิ สื่อจะต้องรับฟังประชาชน และรณรงค์ผลักดัน นำประเด็นที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์และนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน เพื่อที่จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่นิ่งเฉย และเร่งรัดในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องแสดงให้เห็นถึงความ
คืบหน้าในการดำเนินคดี โดยคำนึงถึงหลักฐานของข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้ว ย
โดยทั้งนี้เมื่อมีเหตุการณ์หรือคดีต่าง ๆ เกิดขึ้น ทางสื่อมวลชนจะมีแนวทางในการทำงาน ดังต่อไปนี้
“พอเกิดเหตุขึ้น เราจะลงพื้นทีไ่ ปดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นอย่างไร หรือบางครั้งก็ส่งทีมงานลง
ไป รวบรวมข้อมูลแล้วรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ช่วงแรกสื่อต้องรายงานว่าเกิดอะไรขึ้น?
ทำไมต้องเกิดแบบนั้นขึ้น ? ใครเข้าไปเกี่ยวบ้าง แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
เหตุผลอะไร? แบบไหน? แล้วพอกระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าแบบไม่สมบูรณ์ ก็จะตั้ง
คำถามว่าทำไมเดินหน้าแบบไม่สมบูรณ์ เกิดอะไรขึ้น? กระบวนการยุติธรรมที่เดินหน้าไปแบบ
นี้ มันเทียบเท่ากับกระบวนการยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้นกับคนทั่ วไปมั้ย? แล้วก็ต้องตั้งคำถามว่า
ทำไมกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าแบบนี้ ทำไมกระบวนการยุติธรรมสอบสวนแบบนี้ แต่
ไม่ได้มีเป้าหมายในการไปบอกว่าไม่ได้นะ ตำรวจต้องไปไล่จับ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 28 (ผู้ผลิต
สื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือคดีต่าง ๆ เกิดขึ้น ทางสำนักข่าวแต่
ละแห่ง จะส่งทีมงานข่าวอาชญากรรมลงไปสังเกตการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุก่อน
ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาข่าวขึ้นมา และนำไปรายงาน
ข่าวให้สาธารณชนทราบต่อไป โดยในช่วงระยะแรกของการเกิดเหตุการณ์ สื่อจะทำหน้าที่รายงาน
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง หากกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าอย่างไม่
สมบูรณ์ สื่อต้องทำหน้าที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับทราบ
โดยทั้งนี้ จากการศึกษาบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน พบว่า รายการข่าวใน
ลักษณะรายการเชิงสืบสวน มีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้เรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ คลี่คลายลง
แม้ว่าอาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน
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เพราะจะช่วยในการคลี่คลายความสงสัยต่อคดีได้ ซึ่งมีความแตกต่างกับรายการข่าวทั่วไป ดังที่ผู้
ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนท่านหนึ่ง ได้อธิบายถึงประโยชน์ของรายการข่าวเชิงสืบสวนไว้ ดังนี้
“รายการข่าวทั่วไปมักจะไปแตะประเด็นในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในช่วงแรก ๆ ที่คดี
นั้นดัง ซึง่ แต่ละคดีที่ดัง ๆ บางทีมันไม่จบภายในเดือนเดียว บางคดีเป็นปี เราก็ต้องยอมรับนับ
ถือใจของ บก. ที่เขายังหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่น ในวันที่เรื่องต่าง ๆ พวกนี้ไม่ดัง หรือไม่
ก็ในวันที่คนติดตามเรื่องนี้จนมันเฝือแล้ว โดยส่วนตัวแล้วมีความเชื่อว่า คนไทยมีลักษณะเบื่อ
ง่ า ย เราจะสั ง เกตเห็ น ว่ า ข่ า วฆาตกรรม หรื อ ว่ า ข่ า วที ่ ต ้ อ งอาศั ย ระยะเวลาในการหา
พยานหลักฐาน มักจะดังเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น พอเวลาผ่านไปไม่เกิน 1 สัปดาห์ Circle ของ
ข่าวก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามา พอมีเรื่องอื่นเข้ามา มันก็เงียบไป ดังนั้น รายการข่าวเชิงสืบสวน จึง
เป็นรายการข่าวที่มีประโยชน์ เพราะไม่ได้เป็นรายการข่าวที่อิงต่อกระแสเท่านั้น แม้ว่าเรื่อง
นั้นจะเป็นเรื่องที่ตกกระแสไปแล้ว แต่ถ้ามันยังไม่จบ มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำต่อ ”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 (ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า รายการข่าวทั่วไปจะหยิบยกหรือนำเสนอประเด็นของการ
สืบสวนสอบสวนในช่วงแรกที่คดีได้รับความสนใจและเป็นกระแสเท่านั้น ซึ่งทั้งนี้แต่ละคดีที่ได้รับความ
สนใจจากประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น ๆ บางคดี
ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี ประกอบกับบริบทของคนในสังคมส่วนใหญ่ ที่มีลักษณะเบื่อง่าย และมักให้
ความสนใจในเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะมีประเด็นอื่นเข้ามา ทำให้ประเด็นที่ ถูก
กล่าวถึงหรือให้ความสนใจก็จะถูกลืมเลือนไป แต่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ยังคงติดตามความ
คืบหน้าของคดีอยู่เสมอ แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะเลือนหายไปจากกระแสของสังคมแล้วก็ตาม
แม้จากการศึกษาจะพบว่า รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนมีบทบาทสำคัญในการติดตามความ
คืบหน้าของคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมากดังกล่าวข้างต้น แต่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังพบ
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าของคดี ดังที่ผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนท่านหนึ่ง ได้อธิบายไว้ ดังนี้
“วิธีการที่ทุนใหญ่จะกดปากสื่อมวลชนได้คือไปซื้อสปอนเซอร์ช่องเขา เราจะนำเสนอข่าว
เสียหายของสปอนเซอร์ได้ไงล่ะ ? โดนเขาถอดสิ เป็นวิธีการที่ง่ายมากสำหรับการมีเงิน ซึ่งมี
เยอะด้วยนะ แล้วเราก็ฝ่าฝืนไม่ได้ อยู่ดี ๆ เราไปพูดทำให้ช่องเสียสปอนเซอร์ใหญ่ หลายสิบ
ล้านบาท คิดว่าช่องจะเอาเราไว้มั้ยล่ะ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 (ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวน) (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561)
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ข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับ
คดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก สามารถถูกแทรกแซงได้จากผู้มีอิทธิพล ด้วยวิธีการถอนเงิน
สนับสนุน (สปอนเซอร์) ออกจากแต่ละช่องสถานีที่รายการโทรทัศน์สังกัด เพื่อทำให้รายการโทรทัศน์
เชิงสืบสวน ไม่หยิบยกหรือนำเสนอในประเด็นนั้น ๆ และทำให้คดีถูกลืมไปจากกระแสของสังคมได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดี ที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก ที่มีการนำเสนอ หยิบยกประเด็นต่าง ๆ ผ่านการพูดคุย สัมภาษณ์
วิเคราะห์ร่วมกัน จะสามารถรณรงค์ และผลักดันให้สำเร็จได้ จะต้องมีการนำเสนอและวิเคราะห์อย่าง
ครบถ้วน รอบด้าน และจะต้องติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนให้คดีคืบหน้า และเร่งให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเดินหน้าด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
ต่อไป

4.3 อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
ในปัจจุบัน สื่อเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น
กว่าในอดีต ซึ่งจากการศึกษา พบว่าอิทธิพลของสื่อสามารถส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้ ดังที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตำรวจไว้ ดังนี้
“มันมีทั้งบวกและลบ แต่สุดท้ายแล้วตำรวจต้องยึดหลักกฎหมายเป็นหลัก ตำรวจยุคใหม่
ต้องรอบรู้ทุกเรื่องนะ บางคดีที่ส่วนหนึ่งสืบได้รายละเอียดก็เพราะรู้จากนักข่าว สิ่งสำคัญคือ
ภาพเคลื่อนไหว คลิปต่าง ๆ มีความชัดเจน เป็นพยานหลักฐานที่มีความสำคัญสูงมากใน
ปัจจุบัน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 27 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
“สื่อมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ สิ่งที่มันถูกติดตามตรวจสอบ ก็จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องหันมาสนใจ
มากขึ้นทุกหน่วยงาน เมื่อสื่อติดตามตรวจสอบ จะทำให้เจ้าหน้าที่เห็นปัญหาเหล่านั้นชัดเจน
ขึ้น แล้วก็เข้าไปสู่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เร็วขึ้น ถ้าสื่อไม่ตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย หรือช่วยกัน
ศึกษาหาข้อมูล จะทำให้สังคมไม่ทราบและขาดการตรวจสอบ สื่อทำให้ทุกอย่างถูกจับจ้อง
คนที่เคยกระทำผิดก็จะไม่กล้าทำอีก หรือที่เคยทำอย่างง่ายดาย ก็จะต้องเริ่มหาวิธีการอื่นที่
ซั บ ซ้ อ นขึ ้ น ระมั ด ระวั ง ตั ว มากขึ ้ น สื ่ อ ก็ จ ะต้ อ งหาวิ ธ ี ก ารในการทำงานที ่ ซ ั บ ซ้ อ นขึ้ น
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เช่นเดียวกัน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 28 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์ , 6 มกราคม
2562)
“อิทธิพลจากรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน มีได้ทั้ง Negative และ Positive ขึ้นอยู่กับวิธีการ
นำเสนอของแต่ละรายการ ซึ่งสิ่งที่รายการไม่ควรเสนอข่าวในลักษณะของการชี้นำ สร้าง
กระแสต่อสังคม หรือมีการตัดสินไปก่อนล่ วงหน้า (Prejudge) ที่ศาลจะพิพากษา ควรจะ
นำเสนอ ควรจะยึดตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณของสื่อ แต่การเสนอข่าวเช่นนี้ ผู้รับชม
อาจให้ความสนใจน้อย ไม่ฮือฮา แต่มีคุณค่าและผลในเชิงบวกมากกว่า ทำให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการติดตามคดีอาญา และคอยติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้ าที่ตำรวจหรือ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ให้อยู่ครรลองของความยุติธรรมที่ถูกต้อง ถ้าสื่อร่วมมือกัน
นำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวนี้ มันก็จะช่วยยกระดับความรับรู้ของสังคม ให้เป็นสังคมที่มี
วุฒิภาวะ มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้กระบวนการยุติธรรมมีการปรับปรุงแก้ไขได้ ” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 25 (นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์ , 26 ธันวาคม
2561)
“สื่อมีบทบาททั้งในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวน
สอบสวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การดำเนินคดี รวมทั้งมีบทบาทในแง่ของการให้ความเป็น
ธรรมกับคู่ความด้วย สำหรับรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะมีอิทธิพลในแง่ของเนื้อหาที่
นำเสนอ และรูปแบบของการนำเสนอ ซึ่งถ้าเนื้อหาที่นำเสนอและรูปแบบของการนำเสนอ
เป็นประโยชน์กับสาธารณะในเชิงสร้างสรรค์ ยึดจรรยาบรรณและจริยธรรมของวิช าชีพสื่อ ก็
จะก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ในทางกลับกัน ถ้าอิงผลประโยชน์แอบแฝง หรือมีปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ก็จะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และก็ส่งผลต่อรูปคดี สุดท้ายผลเสียก็
ตกอยู่กับประชาชน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 30 (นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
(สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2562)
“สื่อมีผลทำให้คดีที่เกิดขึ้นปรากฏสู่สาธารณะ เป็นที่สนใจของประชาชน ก็เท่ากับเป็นการ
เร่งรัดให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อจะปิดคดี จับคนทำผิดให้ได้ อันนี้เป็นแรงกดดัน
ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเป็นแค่บางคดี ไม่ใช่จำนวนทั้งหมด แต่ ผลกระทบที่ตามมาจากการเร่งรัดใน
การทำคดี อาจทำให้เกิดการจับคนที่ไม่ได้กระทำผิดมาดำเนินคดี ตกเป็นผู้ต้องหา หรือที่
เรียกว่าการจับแพะ ซึ่งมักจะเกิดกับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป ไม่มีอำนาจบารมีใด ๆ”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 29 (ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 11 มกราคม
2562
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ดังนั้น เราจึงเห็นได้ว่าอิทธิพลจากการที่รายการข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวน ที่มีการติดตามการ
ดำเนินคดี ที่จะต้องอาศัยระยะเวลานานในการดำเนินคดี มีการลงพื้นที่หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา
ความไม่ยุติธรรมต่าง ๆ ได้นำเสนอหรือหยิบยกประเด็น ต่าง ๆ ขึ้นมา จะสามารถส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใน 2 มิติ ดังนี้
4.3.1

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเชิงบวก

จากการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี พบว่าการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
ได้นำเสนอหรือหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ขึ้นมา สามารถแรงกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้ ดังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเชิงบวก ไว้ดังนี้
“ณ ปัจจุบัน เราจะเห็นว่าคดีไหนที่ออกสื่อ ตำรวจก็มักจะรีบทำให้เร็ว ให้จบ เพราะว่าสังคม
กำลังตรวจสอบการทำงานของตำรวจ เหมือนกับว่าเราต้องการรู้คำตอบว่าคดีนี้จะจบอย่างไร
คดีนี้ใครผิดใครถูก เพราะฉะนั้น สื่อทำให้คนในประเทศ มีการวิพากษ์วิจารณ์ คิดวิเคราะห์
เริ่มมีเหตุผล รายการพวกนี้มันก็กดดันให้เราทำงานให้เร็วขึ้น ตอบสื่อ ตอบสังคมให้เร็ว
เพราะถ้าเราตอบช้า เขาก็จะมองว่าตำรวจมัวทำอะไรอยู่ ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 27 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าในปัจจุบันเมื่อคดีใดที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อ หรือ นำเสนอผ่าน
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ หาคำตอบให้กับความสงสัย ซึ่ง
ส่งผลทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเร่งรัดดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นได้
นอกจากนี้ ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงบวก ไว้ดังนี้
“เมื่อสื่อสะท้อนข่าวออกสู่สังคมแล้วกลายเป็นกระแส จะเป็น แรงผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้ ดำเนินการและติดตามคดีให้ถึงที่สุด ซึ่งในบริบทของ
ความดราม่าในเหตุการณ์ หรือคดี เป็นองค์ประกอบของข่าวที่ทำให้น่าสนใจ และคนอยาก
ติดตาม ในเมื่อคนอยากติดตามก็ Mass แล้วก็จะเป็นแรงกดดันเจ้าหน้าที่ไปในตัว โดยที่สื่อจะ
สะท้อนปัญหา เงื่อนงำของสาเหตุการเสียชีวิต หรือเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 26 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)
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จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะทำให้ พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดีเอาใจใส่ในการทำคดีเพิ่มมากขึ้น เช่น การที่มีประชาชนไปร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ
แล้วสื่อหยิบยกนำมาวิเคราะห์เป็นประเด็นต่อยอด เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งมือดำเนินคดีให้มีความคืบหน้า นอกจากนี้สื่อยังทำหน้าที่ในการสะท้อนบริบทของปัญหา
หรือเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้กับ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
ได้ทำหน้าที่มากขึ้น
ในขณะที่นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอิทธิพล
ของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงบวก ไว้ดังนี้
“ทำให้ ต ำรวจไม่ ป ล่ อ ยปละละเลยเกี ่ ย วกั บ คดี จะต้ อ งทำคดี ใ ห้ ร อบคอบ รั ด กุ ม และ
ตรงไปตรงมา และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องพยายามให้เกิดความเป็นธรรมให้จงได้ เพราะว่ามี
สื่อมวลชนที่มองมุมที่ต่างจากที่พนักงานสอบสวนดำเนินการ ถ้าไม่มีสื่อมวลชนไปจับจ้อง
มองดู บางทีตำรวจก็อาจจะทำตามที่ตัวเองตั้งธงหรือคิดไว้ หรือต้องการดำเนินการไปตาม
ข้อมูลที่ตัวเองมี และนอกจากนี้ ยังทำให้สังคมและประชาชน มีส่วนร่วมในการที่จะต้อง
ติดตามข้อมูลข่าวสาร และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องตรงไปตรงมา และต้องทำเสมือนว่า
เป็นคดีที่ไม่ได้มีอิทธิพลใด ๆ มาเบี่ยงเบน เพราะโดยปกติแล้ว คดีทั่วไปบางทีมีอิทธิพลทาง
อำนาจ หรือการเงิน ก็ทำให้คดีเบี่ยงเบนไปได้ แต่ถ้ามีสื่อมวลชนมาจับจ้องมองดู ไม่ว่าคุณจะ
มีเงิน มีอำนาจ ก็ทำให้ตำรวจไม่กล้าที่จะเบี่ยงเบนทางคดี ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 20 (นัก
กฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2561)
“การเสนอข่าวในลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอข่าวเชิงสืบสวนในลักษณะด
ราม่า ที่ดึงความสนใจของสังคม แล้วทำให้สังคมมีความคล้อยตาม ซึ่งเมื่อมีอิทธิพลต่อสังคม
สังคมก็จะไปเรียกร้องหรือกดดันต่อผู้บริหาร(รัฐบาลหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตำรวจ)
ที่ทำให้มีความรู้สึกว่าจะต้องคลี่คลายคดี หรือจะต้องตอบคำถามของสื่อ และสังคม เมื่อ
รัฐ บาลหรือ ผู้บ ังคับ บัญชาของหน่ว ยงานตำรวจ มีความรู้ส ึกเดียวกัน ก็จะไปกดดันกั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแน่นอนว่ามีผลแน่นอน ยิ่งสังคมให้ความสนใจมากเท่าไร ผลก็จะยิ่ง
มากขึ้นเท่านั้น ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 25 (นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา)
(สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน มีส่วนช่วยทำให้ประชาชนมี
ช่องทางในการติดตามการดำเนินคดี และทำให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามข้อมูลข่าวสาร จับ
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ตามองและติดตามอิทธิพลอื่น ๆ ที่เข้ามาแทรกแซง ส่งผลให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้อง
ดำเนินคดีอย่างรอบคอบ รัดกุม ด้วยความตรงไปตรงมาด้วย และนอกจากนี้ยังทำให้สังคมเกิดความ
คล้อยตาม เกิดการเรียกร้องหรือสร้างความกดดันต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตำรวจ และ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอีกด้วย
นอกจากนี้ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา ยังได้ให้ความเห็นต่ออิทธิพลของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงบวก ไว้ดังนี้
“เมื่อผู้เสียหายได้รับผลกระทบ เขาก็เดือดร้อน ต้องไปร้องเรียน พึ่งพาสื่อต่าง ๆ ถ้าสื่อ
นำเสนอผ่านช่องทาง Social Media แล้วถูกนำเสนอขยายไปสู่สื่อ กระแสหลัก ก็จะเกิดผล
ค่อนข้างจะได้ผลทีเดียว 70-80 % ที่จะทำให้ตำรวจต้องกลับไปรับคำร้องทุกข์ ดำเนินการ
สอบสวน อะไรที่ยังไม่ได้ทำ ก็ไปทำ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 22 (ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
คดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าหากประเด็นที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) ได้มีการ
เผยแพร่ต่อไปยังสื่อกระแสหลัก จะมีแนวโน้มสูงในการสร้างแรงกระตุ้นในการดำเนินคดีของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้
ดั้งนั้นแล้ว จะเห็นได้ว่า การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะสามารถสร้าง
แรงกดดันให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา รอบคอบ มีความเอาใจ
ใส่ต่อการดำเนินคดีที่เกิดขึ้น และช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมให้ความสนใจในประเด็นปัญหาความ
ยุติธรรมมากขึ้นได้ แต่ทั้งนี้การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนก็อาจส่งผลกระทบในเชิง
ลบได้เช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.3.2

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเชิงลบ

จากการเก็บข้อมูล พบว่าการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
สามารถส่งผลกระทบทางลบได้ ดังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้แสดงความคิดเห็น ไว้ดังนี้
“บางทีการนำเสนอข่า วของสื่อเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ ไม่
เพียงแต่คนทั่วไปรับชมเท่านั้น แต่ก็เป็นช่องทางโจรหรืออาชญากรด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ
นำเสนอข่าวของสื่อจะต้องยกระดับไปอีกขั้น ยกตัวอย่างเช่น การก่ออาชญากรรมในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกครั้งที่มีการวางระเบิด ผู้ร้ายจะไปดักยืนดูว่าตำรวจจะทำงาน
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ยังไง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการนำเสนอข่าวของสื่อ จึงทำให้อาชญากรรับรู้ ถึงแนวทางในการ
ทำงานของตำรวจ ตำรวจมีวิธีการในการตรวจสอบค้นหาพยานหลักฐานอย่างไร อาชญากรก็
จะพยายามทุกวิถีทางที่จะลบร่องรอยพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะมีส่วนทำให้ถูกตำรวจจับได้
ส่งผลให้ตำรวจทำงานยากลำบากมากยิ่งขึ้น และเหยื่อ ถูกกระทำซ้ำซ้อนมากขึ้น ตำรวจจับ
ไม่ได้ เกิดความย่ามใจ ทำให้เกิดรายต่อ ๆ มา” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 2 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ)
(สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2561)
“การนำเสนอข่าว จะทำให้ทางคนร้ายรู้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนร้ายไปก่อเหตุมา แล้วถ้า
รายการพวกนี้ออกว่า ตำรวจกำลังจะหาผู้ต้องสงสัยสวมหมวกสีฟ้า เสื้อสีดำ คนร้ายพอรู้ ก็ไม่
ต้องทำอะไรเลย แค่เปิดข่าวดูก็จะรู้ว่า ตำรวจกำลังตามหาเสื้อ ตามหาหมวก ก็จะเผาหมวก
และเสื้อทิ้ง ทำลายหลักฐานให้ หมด แทนที่ตำรวจจะเจอ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 12 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561)
“ในบางครั้งคนนอกสำนวน ก็มาพูด แต่ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการในชั้นศาล คนนอกไปถาม
คนในละแวกที่เกิดเหตุ แต่ไม่ได้มาให้การในพยานเวลาขึ้นศาล อย่างคดีรถชน ถามว่าเห็น
เหตุการณ์หรือไม่ ตอบว่าเห็น อธิบายได้เป็นลำดับ แต่ถ้าจะให้มาเป็นพยานบุคคล ก็ไม่อยาก
ยุ่ง และบางครั้งสื่อก็ชอบเอาข้อเท็จจริงของคนไม่อยากยุ่งมานำเสนอ แต่พอในชั้นศาลก็ไม่มี
คนมายืนยัน บางครั้งคนพวกนี้ก็ขี้เกียจ ไม่กล้ามาให้การกับตำรวจ แต่สื่อไปเอาข้อมูลจากเขา
มาเสนอ แล้วก็พวกนี้กลับกลายมาเป็นคนสำคัญในเนื้อข่าวเลยบางที ซึ่งในข้อเท็จจริงใน
สำนวนคดีมันไม่มี บางทีเกิดความสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงสอบสวนออกมาแบบนี้นะ ก็จริง ๆ
มันไม่มีคนนี้ในสำนวน ไปหาก็ไม่มี ไม่เจอตัว บางทีเขาหลบไม่ให้การก็มีนะ ไม่อยู่บ้าน หนีไป
เลยก็มี เขาคงไม่อยากมี ปัญหา แต่เขาไปให้ข้อมูลกับนักข่าว เพราะเวลาไปให้ข้อมูล กับ
นักข่าว มันก็จะเป็นภาพเบลอ ๆ บางครั้งก็หันหลังให้ ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 14 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 22 ตุลาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสะท้อนได้ว่า การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวน
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น สามารถเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้กระทำความผิดทราบแนวทางการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยายามหลบหนีห รือทำลายหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ยังพบว่าจากการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนบางรายการ มีการเชิญบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง หรือพยานบุคคลมาให้สัมภาษณ์ในรายการ รวมทั้งการขอสัมภาษณ์ข้อมูลโดยไม่เปิดเผย
ตัวตน แต่ไม่ยินยอมในการมาเป็น พยานในชั้นการสอบสวนหรือในชั้นศาล ซึ่งเมื่อสื่อมวลชนนำข้อมูล
จากบุคคลเหล่านี้ไปนำเสนอต่อสาธารณชน ในขณะที่ไม่มีข้อเท็จจริงในสำนวนคดี หรือในบางครั้ง มี
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การเชิญทนายความ นักกฎหมาย หรือพนักงานอัยการ ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเชิงลึกของคดี มาให้
ความเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ เชิงสืบสวน อาจทำให้มีการวิพากษ์ว ิจารณ์การปฏิบัติหน้าที ่ข อง
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเกิดขึ้นได้
ในขณะที่ ตัวแทนจากสื่อรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง
อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงลบ ไว้หลายมุมมองดังนี้
“แน่นอนว่าอิทธิพลของสื่อในสังคมไทยมีมาก แต่ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่า สื่อทันมั้ย คือบางครั้ง
สื่อไม่ทัน อาจมีหลอกกันได้ เช่น หลอกเพื่อเรียกร้องค่าความคุ้มครอง สื่อทุกวันนี้ไม่ค่อยทัน
บางครั้งเห็นข่าว เพราะความรวดเร็วของข่าวหรือข้อมูลต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถรอได้ สื่อก็ไม่
สามารถรอได้ พอมีข่าวหรือประเด็นอะไรขึ้นมา สื่อก็จะรีบพูด รีบหยิบยกมานำเสนอเลย
ทันที โดยที่ขาดการกลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ดีเสียก่อน ทำให้บางครั้ง สื่อเองก็พลาด
ตกเป็นประโยชน์ ของฝ่ายตรงข้าม” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 1 (ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวน) (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2561)
“อาจจะกลายเป็นการชี้โพรงให้กระรอก เป็นการชี้แนะ โดยที่สื่ออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่
นั้นมันทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ บางทีบางเคส เช่น ฆ่าตัวตาย วิธีการนำเสนอ
มันก็ต้องดูว่านำเสนอได้มากขนาดไหน ลงลึกไป ทำกราฟฟิกอธิบายโน้นนี้ไป มันจะกลายเป็น
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ เป็นการชี้ช่องให้คนที่คิดจะฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายได้โดยผิดวิธีอะไร
แบบนี้” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 26 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์ , 26 ธันวาคม
2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าในยุคสมัยที่สื่อมวลชนแข่งขันกันด้วยความรวดเร็ว อาจ
ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ โดยที่บางครั้งสื่อสามารถตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลจากการใช้งานสื่อ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ อันไม่ถูกต้อง และการนำเสนอข่าวของรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนบางครั้งอาจเป็นการชี้นำแนวทางในการกระทำความผิดให้กับบุคคลอื่ นเกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ ซึ่งจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหาที่จะนำเสนอ เพื่อให้เกิดโทษต่อสังคมน้อยที่สุด
ในขณะที่ นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น
เรื่องอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงลบ ไว้ดังนี้
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“สื่อมวลชน มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการทำให้เกิดความยุติธรรม แต่ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืม
ว่า ด้วยแรงกดดันทางสังคม เร่งรัดให้รีบจั บกุม จะทำให้เกิด “แพะ” และการนำเสนอข่าว
ของสื่อ ก็อาจไปทำให้การวินิจฉัยไม่เป็นไปตามรูปแบบเท่าที่ควร ซึ่งเมื่อสอบถามแล้ว เกิด
จากแรงกดดันทางสังคม เพราะสังคมไทยมักจะไปยึดกับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอ” ผู้ให้ข้อมูล
ลำดับที่ 3 (นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า แม้สื่อมวลชนจะมีอิทธิอย่างสูงต่อการทำให้เกิดความ
ยุติธรรม แต่ในขณะเดียวกัน แรงกดดันที่เกิดจากสังคมอาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากการเร่งรัดใน
การจับกุมผู้กระทำความผิดได้ นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ก็อาจส่งกระทบต่อการ
วินิจฉัยคดีได้ โดยอาจมีการตั้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา ที่ยึดจากสิ่งที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอ และแรงกดดันจาก
สังคม ซึ่งอาจเป็นข้อกล่าวหาที่เกินกว่าเหตุสมควรได้
นอกจากนี้แล้ว ยังพบปัญหาที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการหรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังที่นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แสดงความคิดเห็น ไว้ว่า
“แน่นอนว่า การที่สื่อกำกับและติดตาม ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ โดยเฉพาะ
คดีฆาตกรรม หรือคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น แล้วยังไม่สามารถดำเนินการสอบสวนจับกุม
ผู้กระทำความผิดได้ หรือยังไม่ทราบว่าคนร้ายคือใคร หรือผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเนื่องจากอะไร
เมื่อมีการขอความเห็นของนักวิชาการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ถ้าการให้ข้อมูลมีการ
เอีย งเอน คนให้ข้อมูล อาจไม่เข้าใจรูปแบบการทำงานของตำรวจ หรืออาจจะไม่เข้าใจ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงทางคดีที่แท้จริง แล้วไปให้
ความเห็นในมุมที่ค่อนข้างจะกดดันการทำงานของตำรวจ ก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของ
ตำรวจแน่นอน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 30 (นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
(สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่การดำเนินคดียังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่สามารถดำเนินการ
สอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดได้ และยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียดของคดี หากมีการขอ
ความเห็นของนักวิชาการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจมีการให้ข้อมูลในลักษณะการเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้ให้ข้อมูลไม่เข้าใจรูปแบบการทำงานของตำรวจ หรือไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของคดี ก็
ส่งผลให้เกิดความกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้
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ในขณะที่ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง
อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงลบ เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ซึ่งเป็นผู้
ได้รับผลกระทบโดยตรง ไว้ดังนี้
“รายการข่าวเชิงสืบสวนโดยรวมก็สร้างความกดดันในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาคือความกดดัน
เหล่านี้จะตกอยู่กับพนักงานสอบสวนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคดีที่เกิดขึ้น คนที่จะรับผิดชอบ
แท้ ๆ คือพนักงานสอบสวน ส่วนตัวหัวหน้าสถานี หรือระดับผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ใน
ความเป็นจริงก็ล้วนแต่ลอยตัว ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในทางกฎหมายต่อคดีนั้นจริง ๆ ฉะนั้น
ความกดดันจะตกอยู่กับพนักงานสอบสวนเป็นหลัก ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 22 (ประชาชนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
“มันก็สร้างแรงกดดันแค่บางคดีเฉพาะที่เป็นข่าวเท่านั้น เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา คดีที่
ปรากฏทางสื่อมวลชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียว
เท่านั้น ต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ จะเห็นได้จากคดีที่เป็นข่าวใหญ่โต การปล่อยตัว
ชั่วคราว การให้ประกันตัวมันก็ยาก มันก็อาจจะเป็นมุมที่มีการกดดันเกิดขึ้นเหมือนกัน แต่มัน
ก็เป็นเฉพาะเรื่อง เฉพาะคดี ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมาก ถ้าเทียบกับจำนวนคดีที่เกิดขึ้นเป็นแสน
ๆ คดี ที่ปรากฏทางสื่อถือว่า มี ไม่กี่เรื่องเอง” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 29 (ประชาชนผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า แม้ รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนจะสามารถสร้างแรง
กดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ แต่ทั้งนี้ความกดดันส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับเฉพาะ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเท่านั้น เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบคดีโดยตรง โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในระดับสูงขึ้นไป ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างความกดดันได้สำเร็จเพียง
ไม่กี่คดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก ที่ ปรากฏทางสื่อมวลชนจำนวน
บ่อยครั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูล มีข้อสังเกตพบว่า ในปัจจุบันมีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน ดังทีพ่ นักงานสอบสวนท่านหนึ่ง ได้อธิบายไว้ดังนี้
“เดี๋ยวนี้สบายใจได้ สื่อกับตำรวจ ถูกกันดีจะตาย มีอะไรก็คุยกัน เวลามีคดีเกิดขึ้น ตำรวจ
โทรศัพท์บอกสื่อว่าให้มา เขาก็มา บางทีเราไม่ต้องโทรบอก เขาก็รู้เอง จริง ๆ บางทีถ้าสื่อไม่
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ล้วงลึกข้อมูลมากเกินไป ก็เหมือนช่วยโปรโมทผลงานของตำรวจด้วย” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 9
(เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินคดี ซึ่งเมื่อมีการ
นำเสนอ หยิบยกหรือเผยแพร่คดีต่าง ๆ ผ่านรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนแล้ว ประชาชนจะให้ความ
สนใจและติดตามผลของการดำเนินคดี รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ที่จะติดตามความคืบหน้า
ของคดี ทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีต้องกระตือรือร้นในการดำเนินคดีและรายงานความ
คืบหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วย แต่ทั้งนี้อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนก็ ทำให้การทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ตำรวจยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานสอบสวนผู้รั บผิดชอบคดี จะต้องชี้แจงต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ต้องหาพยานหลักฐานในการชี้แจงรายละเอียด รวมทั้งการที่สื่อนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
สาธารณชนก่อน โดยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงของคดีอย่างแท้จริง หรือมีการนำเสนอข้อมูล ที่ทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น ทำให้ผู้กระทำความผิดรับทราบล่วงหน้าก่อน จึง
สามารถหาช่องทางในการหลบหนีการดำเนินคดีได้สำเร็จ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า การ
ทำงานของสื่อมวลชนก็สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช่นกัน
โดยหากวิเคราะห์อิทธิพลจากแรงกดดันที่เกิดจากการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน นำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก โดยพิจารณาจากคดีตั วอย่างจำนวน 3 คดี จะ
สามารถอธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.3.3

คดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครู ที่เคยตกเป็นจำเลย ใน
คดีอุบัติเหตุขับรถยนต์ และมีการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ปี 2548
ภายหลังติดคุก 1 ปี 6 เดือน จากคำพิพากษาตัดสินของศาลฎีกา ต่อมาได้รับการ
อภั ย โทษออกมา เมื ่ อ ปี 2558 ครู จ อมทรั พ ย์ จึ ง ได้ ไ ปยื ่ น เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นต่อ
กระทรวงยุติธรรมว่าตกเป็นแพะ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขับรถ พร้อมทั้งมีการรื้อ
ฟื้นคดี ตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ. 2526 (พาดหัวข่าว: คดีครูจอม
ทรัพย์) (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ข)

จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัว อย่าง เกี่ยวกับ อิทธิพลจากแรงกดดันที่เกิดจากการที่รายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน กำกับติดตามคดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร (พาดหัวข่าว: คดีครูจอม
ทรัพย์) พบว่า เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน เนื่องจากผู้ต้องหามีการขอรื้อฟื้นคดีได้สำเร็จ
ซึ่งนับเป็นคดีแรก ตั้งแต่ พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2526
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โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีท่านหนึ่ง ได้อธิบายถึง แนวทางการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจผู้รับผิดชอบคดี ไว้ดังนี้
“พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีในช่วงแรก รวบรวมพยานหลักฐานได้ คือพยานบุคคลที่
เห็นรถ ซึ่งยืนยันว่าเป็นรถทะเบียนหมายเลขนี้ จังหวัดเขียนไว้ชัดเจน ตอนแรกรถหนีไปแล้ว
แต่มีพยานมายืนยันชัดเจน ก็เลยยืนยั นตรวจสอบไปที่สำนักงานขนส่ง จนกระทั่งตามไปพบ
รถคันดังกล่าวมาได้ สอบถามพบว่าเป็นรถของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งชายผู้นั้นบอกว่าเพิ่งซื้อขาย
กันเมื่อวันก่อน พอซื้อขายกันเรียบร้อย ตนเองดูรถเรียบร้อยว่าไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชน
พอใจซื้อขายกันเรียบร้อย แต่เจ้าของรถเดิม ซึ่ง คือครูจอมทรัพย์ บอกว่าตอนนี้ไม่มีรถใช้ ขอ
ยื ม รถไปใช้ ก ่ อ น พรุ ่ ง นี ้ จ ึ ง จะส่ งมอบรถ ท่ า นได้ ม ี ก ารใช้ห ลั ก ฐานทางนิต ิ ว ิ ทยาศาสตร์
(วิทยาการจังหวัด) มาตรวจ พบร่องรอยในการเฉี่ยวชน และเขียนระบุไว้ชัดเจนว่า ร่องรอย
กระทบกับสิ่งอ่อนนุ่ม เช่น มนุษย์หรือสัตว์ หลังจากนั้นก็มีการส่งไปที่พิสูจน์หลักฐานกลาง
เพื่อใช้การตรวจสอบทั้ง 2 ขั้นตอนดังกล่าวนี้มาเป็นหลักฐานยืนยันนิติวิทยาศาสตร์ ภายหลัง
ครูจอมทรัพย์ต่อสู้คดี ว่าคนขับรถเป็นผู้ชาย สุดท้ายไปใช้วิธีการดิ้นรนว่าไม่ใช่รถคันนี้ แต่
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันฟ้อง” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 9 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์ ,
10 กันยายน 2561)
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า พนั ก งานสอบสวนผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบคดี ใ นช่ ว งแรก ได้
ดำเนินการสอบสวนและทำสำนวนคดีอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งมีพยานหลักฐานที่เพียงพอ
เหมาะสม แต่เมื่อมีการขอรื้อฟื้นคดีขึ้น และมีการติดตามความคืบหน้าของคดี และนำเสนอข่าวต่อ
สาธารณชน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี กลับถูกสื่อจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการขาด
ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินคดี และสร้างความกดดันต่อคณะทำงานเป็นอย่างมาก ดังที่
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีหลายท่าน ได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
“สื่อมีผลในเรื่องของระยะเวลา เพราะคดีนี้ ผู้ต้องหากระจายอยู่คนละที่ เกือบทั้งประเทศทั้ง
ภาคกลาง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร แล้วพอสื่อ นำเสนอออกไป เราต้องแข่งกับระยะเวลา ต้องวิ่ง
กระจายกั น ให้ ท ั ่ ว เร่ ง มื อ ว่ า จะทำอย่ า งไรให้ ท ั น กั บ ระยะเวลา” ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ลำดั บ ที ่ 8
(เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
“สำหรับในเรื่องของครูจอมทรัพย์ ส่วนหนึ่งก็มีความเห็นที่เอนเอียงเข้าข้างครูจอมทรัพย์
เพราะว่าลักษณะพื้นฐานของสังคมไทย ตำรวจค่อนข้างต้นทุนต่ำในการได้รับความเชื่อถือใน
การที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพราะมันยังมีอยู่ส่วนหนึ่ง(ส่วนน้อย) ซึ่งค่อนข้างจะ
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เห็นแก่ผลประโยชน์ ทำให้คนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีอยู่แล้ว ค่อนข้างที่จะเสียหาย หรือ
เสียชื่อไปด้วย พอข่าวกระจายออกไปเรียบร้อย การ Discredit ทำให้ความน่าเชื่อถือของ
ตำรวจค่อนข้างน้อย คนก็ยิ่งเกิดความรู้สึกลบต่อตำรวจมากขึ้น เพราะปกติแล้ว คนก็มักจะ
มองตำรวจว่าเป็น ผู้ถือกฎหมาย ผู้ถืออาวุธ ปืน และมักจะมีเอนเอียงไปทางที่จ ะต้ อ งมี
ผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนส่วนใหญ่ก็เลยมองและคิดไปในแง่มุมนั้น ” ผู้ให้ข้อมูล
ลำดับที่ 9 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของสื่อที่มีต่อคดีครูจอมทรัพย์ จะมีผลในเรื่องของ
ระยะเวลา เนื่องจากเป็นคดีที่ผู้ต้องหากระจายตัวอยู่หลายพื้นที่ เมื่อมีการนำเสนอข่าวสู่สาธารณชน
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกั ด รวมทั้งการ
ขอรื้อฟื้นคดีของผู้ต้องหา และการต่อสู้คดีในระยะเวลานาน ทำให้สื่อเข้ามามีบทบาทในการกดดันการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมาก โดยทั้งนี้ สื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงที่
ศาลยกฟ้อง และเริ่มต้นนำเสนอข่าวการขอรื้อฟื้นคดี ซึ่งลักษณะการรายงานข่าวที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะของการจับตามองและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ที่มี
ข้อผิดพลาด ประกอบกับปัญหาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงานตำรวจในภาพรวม จึงส่งผลต่อ
การรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานตำรวจ มีผลทำให้มีคนบางกลุ่มเข้าข้างฝ่าย
ผู้กระทำความผิด และเมื่อมีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ ออกสู่สาธารณชน จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วได้
นอกจากนี้ จากการที่ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและชื่นชมการทำงานของสื่อ ทำให้
เชื่อถือการทำงานของสื่อมากกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีของคดีครูจอมทรัพย์ เมื่อมี
การขอรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่นาน จึงสามารถทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจาก
ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้ ดังที่พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดีท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
“ทุกวันนี้สื่อมีผลกระทบใกล้ชิด เมื่อเรื่องเป็นประเด็นร้อน เป็นเรื่องที่ประชาชนและสังคมให้
ความสนใจขึ้นมา เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นข่าว เกิดความสนใจ ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีต้องตอบ
คำถามผู้บังคับบัญชาให้ได้ เพราะฉะนั้น ถ้านิ่งนอนใจ ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ตอบ ก็ไม่ได้ ต้องตอบในสิ่ง
ที่ตอบได้ แต่ประชาชนทั่วไปมักจะให้ความสนใจและชื่นชมกับการทำงานของสื่อ และเชื่อสื่อ
ทุกวันนี้สื่อมีอิทธิพลมาก อย่างกรณีคดีครูจอมทรัพย์ เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2559 พอครูจอมทรัพย์
เริ่มขอรื้อฟื้น เริ่มต้นเพียงแค่เดือนเดียว คนเชื่อทั้งประเทศแล้ว ตำรวจที่ทำคดีโดนสื่อเล่นงาน
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หนักมาก ดูจากการที่สื่อสัมภาษณ์วันแรก เขาสัมภาษณ์คุณจอมทรัพย์ ซึ่งมีอาชีพเป็นครู เป็น
คนเก่ง เชี่ยวชาญในด้านการพูด โน้มน้าวให้คนเชื่อถือได้ ในขณะที่สัมภาษณ์ตำรวจ พูดไม่เก่ง
ชีวิตนี้ไม่เคยถูกสัมภาษณ์มาก่อน ตอบคำถามติดขัด ผลก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจผิดเต็ม ๆ เพียง
แค่สัมภาษณ์แล้วพูดไม่เก่งเท่านั้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า สื่อมีผลต่อประชาชนเป็นอย่าง
มาก เสพย์สื่อแล้วก็เชื่อถือ ซึ่งการเสพย์สื่อในปัจจุบัน จะยึดตามที่ได้เห็นได้ยินในครั้ง แรก
แล้วฝังใจทันที เมื่อเกิดสิ่งที่ตามมาย้อนหลัง มีการอธิบายเกิดขึ้น มักจะไม่ค่อยเปิดใจรับฟัง
เพราะถูกปลูกฝังไว้แล้วตั้งแต่แรก” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 7 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์ , 10
กันยายน 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า จากการที่ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในทุกมิติ
จากที่สื่อนำเสนอ จึงทำให้เกิดอคติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในภาพรวม แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านจะพยายามอธิบายถึงความละเอียดรอบคอบใน
การดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีท่านนั้นแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถสู้อิทธิพลของการ
วิพากษ์วิจารณ์จากสื่อได้ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบจากสื่อ ในคดีของครูจอมทรัพย์ ซึ่งเป็นคดีที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก จะส่งผลต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำให้เ กิด
ประโยชน์หลายประการ ดังที่กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังต่อไปนี้
“ในเรื่องของความรวดเร็ว ถ้ามีส ื่อเข้ามาคอยตรวจสอบ มันเป็นเรื่องปกติธ รรมดา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ เมื่อผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ ก็ต้องคอยสอบถามรายละเอียด
ต่าง ๆ ในคดีพวกนี้ ตั วเครื่องจักรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็แน่นอนที่
จะต้องเร่งรัดในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนให้กระจ่างขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นจะตอบคำถาม
ของสังคมไม่ได้” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 9 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
“จากการที่ส ื่อติดตามคดีครูจอมทรัพย์ ทำให้เกิด การตรวจสอบระหว่างสื่อมวลชนต่ อ
สื่อมวลชนด้วยกัน เพราะสื่อมวลชนในตอนนั้นมีหลายช่องหลายมุม ที่ออกมาเล่นแต่ละช่อง
แต่ในขณะเดียวกันบางช่องก็ไม่เห็นด้วยกับบางช่อง แปลว่าการที่สื่อมวลชนจับจ้องมองการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ทำให้มันเกิดมุมมองหลายมุมหลายมิติ อย่างน้อยที่สุดมันทำให้สังคม
ไม่ถูกชี้นำไปโดยทีวีหรือสื่อมวลชนช่องใดช่องหนึ่ง และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเหล่านี้
จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และระมัดระวัง รอบคอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นได้ว่า หากกระบวนการยุติธรรมในชั้ นต้น ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างไม่
รอบคอบ ไม่รัดกุม ก็จะทำให้เกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อทำคดี ถ้าหากจะปิดคดี
จะต้องทำคดีให้รอบคอบรัดกุม ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
เพื่อไม่ให้เป็นช่องว่าง แล้วเกิดการถกเถียงในลักษณะของคดีครูจอมทรัพย์อีก และเป็น
บทเรียนของผู้ต้องหาหรือใครก็ตาม ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าหากต้องการจะ
ต่อสู้เพื่อความเป็น ธรรม จะต้องใช้กระบวนการทุกสิ่งทุ กอย่า งที่ ถูกต้ อ ง และต้องเป็ น
กระบวนการที่สุจริต ไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องพบกับจุดจบเช่นเดียวกับกรณี นี้ นอกจากนี้ยังเป็น
การแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตาม
ยังเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ ในการที่ช่วยกันเสาะแสวงหาความเป็นธรรมให้กับประชาชน
ลำพังปล่อยให้ประชาชนต่อสู้เพื่อหาความเป็นธรรมอย่างเดียว ไม่สามารถจะกระทำได้ แต่
เรื่องของครูจอมทรัพย์อย่างน้อยที่สุด ชี้ให้เห็นได้ว่า หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วย สามารถ
ช่วยหาความเป็นธรรมให้กับครูจอมทรัพย์ในเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 20
(นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ในปัจจุบันคนในสังคมมีความใกล้ชิดกับสื่อมวลชนมากขึ้น ทำให้สื่อ
ส่งผลกระทบได้ในระดับสูง เมื่อเกิดเป็นคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และเมื่อผู้บังคับบัญชา
รับทราบ จะสอบถามพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ถึงรายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินคดี
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ที่เกิดขึ้น ซึ่งทั้งนี้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องตอบคำถาม
และอธิบายต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้การติดตามความคืบหน้าจากสื่อมวลชนอย่างรอบด้าน ทำให้
เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างหลายมุมมอง และยังทำให้เกิดการตรวจสอบระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง
และยังเป็นบทเรียนที่สำคัญต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานตำรวจ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ระมัดระวังและรอบคอบมากยิ่งขึ้น หรือ บทเรียนต่อผู้ต้องหาและบุคคลอื่นที่จะต้อง ใช้
กระบวนการที่ถูกต้องและสุจริตในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะสะท้อนให้เห็นว่ารายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
มีประโยชน์และสามารถสร้างแรงกดดันต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้ แต่จากความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างอีกจำนวนหนึ่ง ก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้อีกหลายมุมมอง ดังนี้
“ในบางครั้งการที่สื่อนำเสนอข่าวไปล่วงหน้าก่อนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ แต่บางอย่างยังอยู่ใน
ขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อมูลยังเป็นความลับของทางตำรวจอยู่ เราก็ไม่สามารถ
ที่จะบอกได้ การที่สื่อเอาไปบอกก่อน เช่น เขาเดินทางไปไหน ตอนนี้ตำรวจทราบแล้วนะว่า
อยู่ที่ไหน ตัวคนร้ายเองก็ติดตามสื่อเหมือนกัน ดังนั้นนั้นการที่สื่อนำเสนอข้อมูลไปล่วงหน้า ก็
จะทำให้การทำงานของตำรวจ ทำได้ยากขึ้นมาในระดับหนึ่ง เช่น กรณีครูจอมทรัพย์ ในช่วงที่
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มีการรื้อฟื้นคดี ช่วงที่เป็นข่าว แล้วสื่อนำเสนอทำนองว่าครูจอมทรัพย์เป็นแพะ ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตอบโต้ได้เลยช่วงนั้น เพราะด้วยความที่ต้นทุนทางสั งคมของ
ตำรวจติดลบ อะไรที่มีตำรวจเป็นคู่กรณี มักจะถูกมองว่าตำรวจผิดเสมอ ในขณะที่การทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอได้ ”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 6 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
“จากที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องในคดีไปสัมภาษณ์ออกรายการ ใน
บางครั้งเมื่อศาลตัดสินแล้ว แต่พบว่าข้อมูลไม่ตรงกับที่เคยให้ไว้ผ่านรายการ อาจถูกดำเนินคดี
กลับได้ จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่สื่อทำไม่ถูกต้อง เพราะเวลาที่สื่อไปถามพยานบุคคล หรือ
ผู้เสียหาย สื่อไม่ได้ชี้แจงหรือบอกกับคนที่เชิญมาให้สัมภาษณ์ ว่าคำพูดนี้พูดออกมาแล้ว กลับ
คำไม่ได้ คือสื่อเก่ง พูดหลอกล่อ บางทีถามจนทะเลาะกันก็มี เพราะสื่อชอบพูดให้ทิ้งเป็น
ประเด็นไว้” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 8 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2561)
“สื ่ อ เข้ า มี ม าผลมาก สื ่ อ นำเสนอในลั ก ษณะชี ้ น ำ ฟั น ธงไปทั น ที ทำให้ บ างครั ้ ง ชั ก นำ
กระบวนการยุติธรรม มีการนำคำแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ
ก็ตาม ทำให้มีการเสียเปรียบในรูปคดีได้ การทำคดีมันเป็นเรื่องความลับ บางทีสื่อก็พยายาม
มากดดัน ซอกแซกหาข้อมูล ไปจับพยานบางอย่างที่เราต้องเก็บเป็นความลับ แต่สื่อก็นำไป
เปิดเผย มันก็ทำให้เสียหายกับรูปคดี ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 18 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์,
7 พฤศจิกายน 2561)
“ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อมวลชนทุกวันนี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข่าว ต้อง
แข่งขันกันที่ความเร็วของการสื่อสาร อันไหนงับเร็ว งับได้ก่อน เข้าถึงตัวแหล่งข้อมูล ใครยื่น
ไมค์สัมภาษณ์ครูจอมทรัพย์ได้ช่องแรกเท่ากับเก่ง แล้วตอนนี้ก็แข่งกันเยอะมาก ทั้งทีวีดิจิตอล
ทีวีดาวเทียม ทั้งสื่อออนไลน์ จนตอนนี้จำนวนไมค์ที่เวลาสัมภาษณ์แหล่งข่าวแต่ล ะครั้ง
จำนวนเยอะมาก ทำให้เกิดช่องโหว่สำคัญของอุตสาหกรรมสื่อมวลชนนี้ คือทุนนิยมเสรี ทีแ่ ข่ง
กันแบบเต็มที่จริง ๆ ดังนั้นการแข่งกันแบบเต็มที่ ต้องการ Content ที่สดใหม่ และเร็วกว่า
คนอื่น เลยนำมาซึ่งความผิดพลาด... เรื่องของครูจอมทรัพย์ ทำให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทุกสื่อ
และก็เชื่อว่ามีผู้ประกาศข่าว นักข่าวหลายคนที่เงิบไปตาม ๆ กัน เนื่องจากจุดอ่อนก็คือ เวลา
เราทำข่ า วอะไรก็ ต ามเกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งของการสื บ สวนสอบสวน ตั ว นั ก ข่ า วมั ก จะเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลและพยานหลักฐานที่มากกว่าปกติ จนบางทีเราทำตัวเป็นนักสืบ เราทำตัวเป็นเจ้า
พนักงานสอบสวนเสียเอง ด้วยการเอาเรื่องนั้น เรื่องนี้มาโยง แล้วนั่งคุยกับเพื่อนอีกคนที่เป็น
นักข่าวด้วยกันว่ามันต้องออกมาเป็นแบบนี้ ๆ แล้วพอเราคิดข้างในใจว่ามันต้องออกมาเป็น
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แบบนี้ มันเหมือนกับ Inner ของเรามันอยู่ข้างในว่าครูถูก ทุกครั้งที่เขียนคอลัมน์หรือนำเสนอ
ข่าว เราจะนำเสนอข่าวไปในทางนั้น คื อครูถูก แต่เราไม่ได้บอกหรอกว่าครูอ่ะถูก แต่เรา
นำเสนอไปในทางนั้น ที่คนดูเขาเชื่อได้เลยว่าแบบนี้ครูถูก ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 (ผู้ดำเนิน
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561)
“คดีครูจอมทรัพย์ นับเป็นตัวอย่างสำคัญที่ สื่อมวลชนมีส่วนกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำ
หน้าที่แบบตรงไปตรงมา ซึ่งสื่อมวลชน มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการทำให้เกิดความยุติธรรม แต่
ในขณะเดียวกันด้วยแรงกดดันทางสังคม เร่งรัดให้รีบจับกุม จะทำให้เกิดแพะรับบาปได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคดีอาญา ที่เป็นคดีประเภทอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้น สิ่งที่สื่อทำ
ก็คือกดดันที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้โดยเร็ว ซึ่งการกดดันที่ว่าต้องจับตัวคนร้าย
ได้โดยเร็ว เพื่อลดกระแสกดดันจากสังคม โดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพยานหลักฐานอย่าง
แท้จริง ก็มีความเสี่ยงที่จะจับตัวคนร้ายผิดตัวได้เช่นกัน หรือถ้าหากเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับ
เรื่องคดีอาญาสำคัญที่กระทบต่อสังคม รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน อาจมีการนำเสนอข่าวใน
ลักษณะของ "ดราม่า" ที่เป็นการชี้นำการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น มีการไปสัมภาษณ์
บุคคลที่มีอิทธิพลให้สังคมคล้อยตาม ก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคล้อยตามไป ซึ่งจะทำ
ให้อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด ต้องตกเป็นจำเลยของสังคม หรือ
ผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 25 (นักกฎหมายที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)
“มีการนำเสนอที่มีปัญหาพอสมควร โดยเฉพาะการนำเสนอที่มันไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
หรือความเป็นจริง เช่น การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ที่ครูจอมทรัพย์กับพวกพยายาม
จะทำ ในข้อเท็จ จริงมัน เป็นสิทธิตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรื้ อฟื้นคดี อาญาขึ้ น
พิจารณาใหม่ ที่จำเลย ผู้ต้องขังที่ถูกจำคุก หรืออยู่ระหว่างจำคุกก็ตาม เขาก็มีสิทธิที่ร้องขอ
ความเป็นธรรมว่าเขาไม่ได้กระทำผิด แล้วก็มีหลักฐานใหม่ที่จะนำเสนอต่อศาล มันเป็นสิทธิ
โดยชอบเลย แต่ก็ถูกนำเสนออย่างผิด ๆ กลายเป็นว่าคุณครูจอมทรัพย์และพวกได้สร้าง
หลักฐานเท็จ พยานที่เคยจะมาให้การก็ถูกกดดัน แล้วก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนับว่าเป็นอิทธิพล
ของสื่อที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย เพราะว่าสื่อเข้ามาเร่ง
จนเกินไป แล้วก็ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขอย้ำว่าอย่างของคดีครูจอมทรัพย์ นี่เป็นสิทธิในการรื้อ
ฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลจะรับหรือไม่รับพิจารณา เชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของครู ไม่มี
ใครมีสิทธิที่จะไปประณาม หรือว่าไปกล่าวหา” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 22 (ประชาชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
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จากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดจาก
การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนไว้ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า บางครั้งสื่อมวลชนมีการ
นำเสนอข้อมูลที่ยังเป็นความลับในสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ
การบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือมีส่วนทำให้รูปคดีเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งยังอาจทำให้
เกิดการชี้นำสังคมไปล่วงหน้า ทำให้เกิดความคิดเห็นที่คล้อยตามได้อีกด้วย และจากการแข่งขันความ
รวดเร็วของสื่อมวลชนแต่ละแห่ง อาจทำให้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด นอกจากนี้แล้ว เพื่อลดแรงกดดัน
จากสื่อมวลชนและสังคม อาจทำให้การบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดความผิดพลาดได้อีก
ด้วย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่ง จึงได้เสนอแนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีครูจอมทรัพย์ ที่
เหมาะสมและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ไว้ดังต่อไปนี้
“ในสนามการแข่งขัน ท่ามกลางความรวดเร็ว และการไขว่คว้าหา Content สื่อที่ดีควรยึด
หลักจรรยาบรรณของสื่อและความถูกต้องด้วยเป็นหลัก หาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด ไม่หลง
ไปตามกระแส ครูจอมทรัพย์จะถูกหรือจะผิด เป็นเรื่องที่ครูต้องไปอธิบายในศาล สื่อไม่ได้มี
หน้าที่ตัดสิน แต่สื่อมีหน้าที่อธิบายและหาข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น มีความผิดปกติตรงไหน
ต้องไปหาหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด หาคำตอบว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ ต้อง
หาคำตอบแบบต่อ Jigsaw ไปเรื่อย ๆ มันจะเห็นว่าเรื่องราวเกิดอะไรขึ้น คดีมีความผิดปกติ
หรือข้อสังเกตตรงไหน ประชาชนควรรับรู้ความผิดปกติ และตั้งคำถามหน่ว ยงานที่ทำ
เรื่องราวเหล่านี้อย่างไร” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 28 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 6
มกราคม 2562)
“สามารถมองได้ 2 มุม คือ ครูจอมทรัพย์พูดจริงหรือพูดเท็จ เพราะฉะนั้นแล้วการนำเสนอ
ข่าว ไม่ควรเป็นไปในลักษณะการชี้นำสังคม แต่ควรไปในลักษณะของการสร้างสรรค์ ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะ เพื่อเป็นความรู้ให้คนในสังคมได้เรียนรู้ว่ารูปแบบการ
กระทำความผิดในลักษณะนี้ ผู้ใดจะเข้ามาเกี่ยวข้อง และในการดำเนินคดี หากมีผู้แจ้งความ
เท็จก็จะตกเป็นผู้ต้องหาด้วย จะทำให้เกิดผลดีต่อคนที่คิดจะแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
เกิดความเกรงกลัว ระมัดระวังมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ไม่ต้องมาทุ่มสรรพกำลัง
ในการสืบสวนคดีที่มีการแจ้งความเท็จด้วยเช่นกัน ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 30 (นักวิชาการด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา) (สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2562)
จากข้อมูล ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีครูจอมทรัพย์ ควรนำเสนออย่างเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และ
นำเสนออย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษทางกฎหมาย เพื่อเป็นบทเรียน สร้าง
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ความรู้ความเข้าใจให้กับคนในสังคมได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินคดีในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้เห็น
ถึงกระบวนการของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและถูกต้อง และเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่
ต้องการแจ้งความเท็จ ตระหนักถึงโทษที่ได้รับมากขึ้น
จากการศึกษาการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ คดีของนางจอม
ทรัพย์ แสนเมืองโคตร (พาดหัวข่าว: คดีครูจอมทรัพย์) จะเห็นได้ว่า สื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินคดี
และนับว่าเป็นคดีตัวอย่างที่สำคัญของการที่สื่อตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามในการดำเนินคดีได้
ดังนั้นจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และสื่อมวลชน ที่จะต้องทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตต่อไป
4.3.4

คดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาคดีขับรถสปอร์ตหรู เฟอร์รารี ชนดาบ
ตำรวจตรี วิเชียร กลั่นประเสริฐ อายุ 47 ปี ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สน.ทอง
หล่อ เสียชีวิต บริเ วณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบัน กำลั ง
หลบหนีอย่างไร้ร่องรอยอยู่ในต่างประเทศ (พาดหัวข่าว: คดีบอส ทายาทกระทิง
แดง) (ไทยรัฐออนไลน์, 2555)

จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัว อย่าง เกี่ยวกับ อิทธิพลจากแรงกดดันที่เกิดจากการที่รายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน กำกับติดตามคดีการขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต บริเวณ
ถนนสุขุมวิท (พาดหัว ข่าว: คดีบ อส ทายาทกระทิงแดง) พบว่า เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจาก
สาธารณชน เนื่องจากเป็นคดีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพล โดยในการ
บริหารงานคดี พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้ดำเนินการ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคั ญ
ดังต่อไปนี้
“คดีนี้ วันแรกใช้กำลังพลเต็ม 100% ส่วนวันที่ 2 เป็นการหาร่องรอย คดีนี้จริง ๆ แล้วเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก คือการขับรถชน ทีเ่ ป็นเรื่องของบุคคลถึงแก่ความตาย ซึ่ง
พยานหลักฐานจะอยู่ในวันแรกเป็นหลัก เพราะร่องรอยที่อยู่ในเกิดเหตุ ทั้ งการชันสูตรพลิก
ศพ และการตรวจร่องรอยต่าง ๆ แต่ในส่วนของวันถัดมา จะเป็นพยานหลักฐานซึ่งเราต้องส่ง
คนไป Survey ไปตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดต่าง ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลา เช่น วันแรก เราก็ไป
ขอดูกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ แต่หากเจ้าของบ้านไม่อยู่ ต้องประสานทิ้งไว้ ซึ่งเป็น
เรื่องของการขอความร่วมมือกับเขา เพราะเป็นกล้องวงจรปิดส่วนตัว ต้องพยายามตื้อ.. ส่วน
เวลาเกิดเหตุ 05:00 น. ณ ที่เกิดเหตุช่วงเวลากลางวันและเวลาเช้ากิจกรรมจะต่างกัน เช่น
ตอนตี 5 มีคนมาวิ่งออกกำลังกาย มีร้านขายโจ๊ก เป็นต้น แต่ในช่วงกลางวัน คนเหล่านั้นก็
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กลับบ้าน เราก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุในห้วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อดูกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น
อาจมีคนส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้า ต้องไปหาร่องรอยพยานหลักฐาน ฉะนั้นวันแรกต้องทุ่ม
กำลังพลเต็มที่ เมื่อถึงวันที่ 2 จึงแบ่งหน้าที่กันหลายส่วน เช่น ไปสอบปากคำหมอ ไปติดต่อ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เป็นต้น” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 12 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์,
11 ตุลาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าในการดำเนินคดีของนายวรยุทธ จะต้องใช้กำลังพลอย่าง
เต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุการณ์ เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกั บ พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่มี
บุคคลถึงแก่ความตาย และพยานหลักฐานที่สำคัญจะปรากฏอยู่ในวันแรกของการเกิดเหตุการณ์เป็น
หลัก หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันแรก จะมีการประสานขอความร่วมมือไว้ และในวันถัดมา
จะเป็นขั้นตอนของการหาร่องรอยพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งจากการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี พบว่า สื่อมวลชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตั้งแต่ในวันแรกของการเกิดเหตุการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
“วันแรก ทางนักข่าวก็ตั้งคำถามเลยว่า ทำไมตำรวจไม่แจ้งข้อหา“ฆ่าคนตายโดยเจตนา” ทาง
นี้ก็ถามว่าทำไมต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา นักข่าวบอกว่า อ้าวก็บอสขับรถส่ายไปมา
ซ้ายขวา จนกระทั่งมีตำรวจตกรถมาตาย เขาบอกว่ามีคนเห็นเลยว่ามีตำรวจตกรถมาตาย เลย
ถามกลับไปว่า คนนั้นที่ว่าเห็นน่ะอยู่ตรงไหน? ก็ไม่มี ซึ่งก็ให้เขาไปดูที่เกิดเหตุบนพื้นถนน ว่า
รอยที่ครูดกับถนนเป็นเส้นตรงดิ่งเลย ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่รถบนถนนจะขับส่ายไปมา แล้ว
รอยบนพื ้ น ถนนจะไม่ เ ป็ น ตั ว เอส ทางเราก็ พ ยายามอธิ บ ายเขาด้ ว ยหลั ก เหตุ แ ละผล..
นอกจากนี้วันถัดมา นักข่าวก็เข้ามาสร้างแรงกดดัน ในระหว่ างที่สอบปากคำพยานบุคคล ทั้ง
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์หลายช่อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชา ก็จะโทรติดต่อสอบถามเข้ามาตลอด วัน
นั้นโทรศัพท์วางไว้เฉย ๆ แทบไม่รับสายเลย เพราะเราก็ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 12 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ ณ
สถานที่เกิดเหตุ และมีการกดดันพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีในประเด็นเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาที่
ไม่เหมาะสม โดยทั้งนี้ในระหว่างขั้นตอนของการสอบปากคำ มีส ื่อ มวลชนทุกประเภท รวมทั้ง
ผู้บังคับบัญชาได้ติดต่อสอบถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินคดี นอกจากนี้ภายหลังจากการจับกุม
ตัวผู้ต้องหาได้แล้ว สื่อมวลชนก็ตั้งข้อสงสัยถึงการดำเนินคดีดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจากการที่รายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนได้มีการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ ตำรวจในคดีนี้ จะ
พบว่าเกิดประโยชน์หลายประการ ดังที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้

87
“สื่อมีส่วนช่วยทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคม ถ้าสื่อไม่ขุดคุ้ยขึ้นมา หรือ
นำเสนอต่อประชาชน จะทำให้คดีเงียบไป ขาดการตรวจสอบ บางครั้งอาจเรียกได้ว่า สื่อฟ้อง
ประชาชน ให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของตำรวจ การที่สื่อยกมานำเสนอ ไม่ได้เป็น
การกดดันในการรวบรวมพยานหลักฐาน แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่โปรงใสไม่ได้ คือพอสื่อ
เข้ามาเล่น ก็เกิดคำถามว่าใครเข้ามามีอิทธิพล ทำให้กระบวนการโปร่งใสมากยิ่ง ขึ้น” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 15 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2561)
“สื่อช่ว ยตรวจสอบว่า คดีคืบหน้า ถึงไหนแล้ว ต้องยอมรับว่าสื่อก็มีส่วนในเรื่องของการ
Recheck ซึ่งเป็นสิทธิของภาคประชาชนที่จะรับทราบในเรื่องของการดำเนินคดีได้อยู่แล้ว ถ้า
สื่อมวลชนไม่ทำประเด็นหรือไม่ติดตามขึ้นมา ก็ไม่ได้เงียบหายนะ เป็นสิ่งที่ตำรวจก็ทำอยู่แล้ว
แต่ว่าพอมีข่าว มีสื่อออก ก็เป็นที่น่าสนใจ ผู้บังคับบัญชาทีอ่ าจจะไปดูคดีเรื่องอื่นอยู่ ส่วนคดีนี้
คือคดีที่อยู่ระหว่างรอตามลำดับขั้นตอน ก็ต้องกลับมาตรวจสอบซ้ำดูว่ามันเป็นยังไง” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 18 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2561)
“ถ้าหากติดตามคดีจะพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ภายหลังจากที่เกิดเหตุรถ
ชน แล้วลากร่างของผู้เสียชีวิตไปไกลพอสมควร จากนั้น รถวิ่งไปตามถนน เลี้ยวเข้าไปอยู่ใน
บ้านเป็นระยะเวลานาน สื่อมวลชนต้องไปกดดันไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ตัว และที่สำคัญไปกว่านั้น
แม้ว ่าสื่อมวลชนจะเข้ามากดดันแล้ว แต่ก็ยังมีความพยายามในการหน่ว งกระบวนการ
ยุติธรรม ด้วยการบอกว่าเมาหลังขับ ไม่ได้เมาขณะขับรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง
ไปรออยู่หน้าบ้าน จริง ๆ แล้วก็มีอำนาจในการตรวจค้น มีอำนาจเข้าไปในบ้าน แต่ไม่เข้าไป
ในบ้านจนกระทั่งรอเขาสร่างเมาแล้ว เมื่อระยะเวลาผ่านไป ตรวจปริมาณแอลกอฮอลล์ใน
ร่างกายมัน ก็ไม่พบอะไรแล้ว นอกเหนือจากนั้นก็ยังเปิดช่องให้คนร้ายคนหนึ่ง ไม่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และเลือกวิธีในการที่จะหนีออกไปต่างประเทศ ..แต่หากเกิดเหตุการณ์
ในลักษณะนี้ขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว คดีคงเงียบไปเลย หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีลง รายการโทรทัศน์ก็
คงไม่มีการนำเสนอ ดังนั้นการเติบโตของวงการสื่อมวลชน จะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
ข่าวสาร ทำข่าวของคนที่มีอำนาจบารมีและเงิน ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 (ผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561)
“สื่อทำหน้าที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคม แล้วทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร
ส่วนหน้าที่ในการเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ถ้าหากหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ สื่อจะต้องทำหน้าที่ในการ
สะท้อนว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานจึงไม่ดำเนินการ เช่น ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตามไปจับ
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นายวรยุทธในต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่ปรากฏตัวทั่วไปตามสื่อต่าง ๆ แน่นอนว่าสื่อทำหน้าที่ใน
การติดตามตรวจสอบ แต่บางกรณีจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินตามกรอบ
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องหรือเปล่า ? เพราะมันมีกรอบของระยะเวลาในการ
ดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ อย่างกรณีของนายวรยุทธ สังคมอาจจะตั้งคำถามว่า มัน
จะหมดอายุความแล้ว ทำไมไม่เห็นจับซักทีเลย เกิดอะไรขึ้น ก็ต้องรับฟังและเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบายด้วย ซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายให้ฟังคือ ผู้ต้องหาใช้เทคนิค
ทางกฎหมายในการสู้คดี เพราะเป็นผู้มีอำนาจบารมี เป็นผู้ร่ำรวย มีความรู้ มีที่ปรึกษาในการ
หาช่องทางการต่อสู้ มีการขอเลื่อนไป ซึ่งแน่นอนว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมหรือสื่อช่วยกัน
ติดตามอย่างใกล้ชิด คอยตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น คอยตั้งคำถามบ่อย ๆ แน่นอนว่าเรื่องก็จะ
ขยับเร็ว ต้องยอมรับว่ามีผล หลายเรื่องถูกขยับเร็วมากขึ้นเพราะถูกตรวจสอบ เปรียบเสมือน
การทำงานโดยทั่วไป ถ้าเราทำงานไปเรื่อย ๆ ไม่มีคนมาจ้ำจี้จำไช งานก็จะดำเนินเรื่อย ๆ
เป็นเรื่องปกติธรรมชาติ แต่ถ้ามีใครจ้ำจี้จ้ำไช เรื่องมันก็ขยับเร็วขึ้น แน่นอน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับ
ที่ 28 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2562)
“การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ มีส่วนช่วยสร้างความกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอยู่
พอสมควร เนื่องจากที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ผู้ต้องหาได้หลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อมีการ
นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็จะสามารถสร้างความกดดัน ได้ และทำให้สังคม
คอยติดตามความคืบหน้าในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอีกด้วย” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 30 (นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) (สัมภาษณ์, 25 มกราคม
2562)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การทำงานของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน มีส่วนช่วยใน
การตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินคดี ทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีกระตือรือร้นใน
การบริหารงานคดี ด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น และช่วยตรวจสอบความโปร่งใสในการ
บริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อคดีได้รับความสนใจจากสาธารณชนแล้ว จะทำให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยัง เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้อง
ทบทวนและใช้เป็นบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งทำให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมที่
เกิดขึ้นได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างอีกจำนวนหนึ่ง ที่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในอีกแง่มุมหนึ่งไว้ ดังนี้
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“สื่อก็มีผลอยู่บ้าง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินคดีจริง ๆ จะเห็นได้ว่า
คดีก็ถูกทอดเวลาไป ถูกนำเสนอในลัก ษณะที่ว่าเอาจริงเอาจังในระยะแรก แล้วสื่อก็ไม่มี
ความสามารถในการติดตามได้เป็นระยะเวลายาวนาน พอเวลาล่วงเลยไปได้ซักระยะหนึ่ง ก็
ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาซักชิ้นหนึ่ง ก็จะขุดขึ้นมา แต่ก็หายไป พยานหลักฐานต่าง ๆ ก็ถูก
รวบรวมไว้อย่างไม่สมบูรณ์ อย่างคดีนี้เป็นต้น จะเห็นได้ ว่าทางตำรวจทำสำนวนส่งให้อัยการ
ฟ้อง แต่อัยการก็ฟ้องไม่ได้ ต้องส่งมาสอบสวนเพิ่มเติม เป็นต้น ก็เสียเวลาไปมา” ผู้ให้ข้อมูล
ลำดับที่ 22 (ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
“มันมีผลทำให้เกิดความอึกทึกคึกโครม เป็นที่สนใจของประชาชน แล้วมันก็เกิดผลเสียคือ ทำ
ให้ฝ่ายผู้ต้องหาตกใจจนหนีไปเลย ทั้ง ๆ ที่เป็นคดีที่สามารถจบได้ง่าย ๆ ทำให้ผู้ต้องหาตื่น
ตระหนกไปเลย ออกสื่อมาก ๆ จนเกิดความตื่นตระหนก จนเกิดความกลัว คดีความประมาท
ทำให้คนตาย โดยเฉพาะจากสาเหตุรถเนี่ย มันสามารถยุติคดีได้ โดยถ้าผิดจริง ก็รับสารภาพ
ชดใช้ค่าเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าชดใช้เป็นที่พอใจ ญาติคนตายไม่เอาเรื่อง ดูประวัติแล้ว
ไม่ใช่คนเกเรอะไร ศาลก็ลงโทษ แล้วก็รอลงอาญาได้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแนะนำกัน
อย่างไร ทำกันอย่างไร ทำให้ตื่นตระหนกแล้วหนีไปแบบนี้ บ้านแตกสาแหรกขาดยาวเลย”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 29 (ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์ , 11 มกราคม
2562
จากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนำเสนอข่าวของ
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนไว้ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าการนำเสนอข่าวสารจากสื่ อรายการ
โทรทั ศ น์ เ ชิ ง สื บ สวน จะเป็ น แรงผลั ก ดั น ในการดำเนิ น คดี ที ่ ม ี ส ่ ว นช่ ว ยทำให้ ท ุ ก หน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธ รรมมีความกระตือรือร้นมากขึ้น แต่ทั้งนี้อาจไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จของการ
ดำเนินคดีอย่างสิ้นสุด เนื่องจากเมื่อมีการขาดความต่อเนื่องในการดำเนินคดี ในขณะที่สื่ อเองก็
นำเสนอและติดตามอย่างใกล้ชิดเพียงช่วงแรกเท่านั้น ไม่ได้ติดตามการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ประกอบ
กับพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังสร้าง
ความกดดันทำให้ฝ่ายผู้ต้องหาเกิดความวิตกกังวลและหลบหนี ซึ่งหากผู้กระทำผิดรั บสารภาพ ตาม
กฎหมายแล้วการดำเนินคดีก็สามารถลดบทลงโทษได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน สื่อ
ควรปรับรูปแบบการนำเสนอคดีในลักษณะนี้ ดังรายละเอียดที่กลุ่มตัวอย่างได้เสนอไว้ ต่อไปนี้
“สื่อมักจะพิจารณาอยู่เพียงประเด็นเดียวหลัก ๆ คือ ขายได้หรือไม่ได้ มองผลประโยชน์ทาง
การตลาดเป็นหลักเท่านั้น เพราะต้องยอมรับว่าประเด็นในเรื่องการปรับปรุงระเบียบข้อ
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กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้น คนมักจะเบื่อ ไม่ต้องการเสพย์ข่าวในลักษณะนี้
คนจะอยากเสพย์ข่าวเฉพาะข่าวดราม่าที่เหมือนละครมากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สื่ออย่าตาม
สังคมหรือคิดถึงผลประโยชน์ทางการตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สื่อจะต้องนำสังคมด้วย
ไม่เช่นนั้นสังคมจะแย่ลง กระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น นอกจากเป็นเหยื่อของการ
เสพย์ข่าว เพื่อความสะใจบ้าง เพื่อความสนุกสนานบันเทิงบ้างเท่านั้น” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 20
(นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2561)
“คดี น ี้ส ื่อมักนำเสนอว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ส ามารถจะนำคนที่ร่ำรวยมาสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นผลบวกต่อการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม เพราะเขาเสนอ
ประเด็นชัดเจนประเด็นเดียว และจากการตรวจสอบของสื่อในเรื่องนี้ ก็นำไปสู่การแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นมีความบกพร่อง แต่ส่วนตัวก็ยังเห็นว่าสื่อยังติดตามหรือ
นำเสนอข่าวน้อยไป ควรจะต้องติดตามและเสนอข่าวจากประเด็นรูปธรรมของคดี ไปสู่
ประเด็น ที่เป็น หลักการ คือต้ องทำในเชิงวิช าการด้ว ย ไม่ใช่เสนอข่าวในเชิง คดี ที่นำตัว
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน พนักงานสอบสวน เป็นตัวเดินเรื่อง เขาจะสัมภาษณ์คนเหล่านี้ว่า
คนนั้นคิดยังไง คนนี้คิดยังไง คนนั้นอยู่ที่ไหน ฯลฯ เท่านั้น” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 25 (นัก
กฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก นอกเหนือจากเป้าหมาย
ทางการตลาดแล้ว สื่อที่ดีควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของ
สื่อมวลชนด้ว ยว่าการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่าง ๆ จะส่งผลต่ อสังคมอย่างไร ควรติดตามและ
วิเคราะห์คดีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ในเชิงลึก นำเสนอในเชิงวิชาการ นำเสนอเป็นประเด็นปัญหาในเชิง
โครงสร้าง เชิงสถาบัน เชิงระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกแทรกแซงจากอำนาจอื่น ๆ ด้วย
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่
วิทยา (พาดหัวข่าว: บอส ทายาทกระทิงแดง) จะเห็นได้ว่า การนำเสนอและหยิบยกข่าวในประเด็น
ดังกล่าวมานำเสนอ มีบทบาทสำคัญในการตั้งข้อสงสัย ตรวจสอบความคืบหน้าของคดี มีส่วนช่วย
วิเคราะห์และตีแผ่ข้อเท็จจริง และสามารถสร้างผลกระทบกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงมีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่ามีปัจจัย
อื่นแทรกแซงการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ และอย่างไร
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4.3.5

คดีกลุ่มวัยรุ่น 7 คน รุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ อายุ 35 ปี ชายพิการ
อาชีพส่งขนมปังร้านปังหอมย่านโชคชัย 4 เป็นเหตุให้นายสมเกียรติถึงแก่ความ
ตายสมดังเจตนาแล้วพากันหลบหนีไป ศาลพิพากษาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา (พาดหั ว ข่ า ว: คดี ช ายพิ ก ารขายขนมปั ง ถู ก รุ ม ทำร้ า ย) (ไทยรั ฐ
ออนไลน์, 2560ฆ)
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัว อย่าง เกี่ยวกับ อิทธิพลจากแรงกดดันที่เกิดจากการที่รายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน กำกับติดตามคดีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายพิการ ผู้
ประกอบอาชีพขายขนมปัง (พาดหัวข่าว: คดีชายพิการขายขนมปังถูกรุมทำร้าย) พบว่า เป็นคดีที่ได้รับ
ความสนใจจากสาธารณชน ดังสาเหตุทปี่ รากฏในคำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“เราก็ฟ้องไปตามที่เราสอบสวนได้ ไม่ ได้ฟ้องไปตามที่ทนายอยากจะให้ฟ้อง เราทำตาม
พยานหลักฐานที่มี ที่บอกว่าทนายอยากให้ฟ้องออกสื่อ ตรงนี้ทนายอาจจะมีความสนิทสนม
กับพวกสื่อนะ พอสร้างประเด็นขึ้นมาว่าเป็นลูกตำรวจ คนก็ให้ความสนใจ เพราะว่าคน
สอบสวนเป็นตำรวจ ผู้ต้องหาเป็นพวกตำรวจ แล้วไปรุมคนพิการที่มีฝ่ายผู้ต้องหาจำนวน
มากกว่าคนพิการแค่คนเดียว ประชาชนก็เลยให้ความสนใจ สื่อก็เลยให้ความสนใจ” ผู้ให้
ข้อมูลลำดับที่ 14 (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 22 ตุลาคม 2561)
“คดีนี้เป็นเรื่องของการใช้สื่อกดดันตำรวจ จนกระทั่งบางครั้งก็เกินเลยไป เพราะว่ากลุ่ม
ผู้เสียหายหรือกลุ่มผู้ที่เป็นกองเชียร์ของผู้เสียหาย พยายามจะให้มีการดำเนินคดีในข้อหาการ
ฆ่าโดยไตร่ตรอง ซึ่งตามข้อเท็จจริงมันก็ไม่มีความชัดเจนขนาดนั้น ก็เกิดปัญหาความเข้าใจผิด
ต่ อ กระบวนการดำเนิ น การสอบสวน ที ่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ข้ อ หาว่ า เป็ น การไตร่ ต รอง ซึ ่ ง ไม่ ไ ด้
หมายความว่าผู้กระทำผิดจะไม่ถูกลงโทษ ก็ถูกลงโทษ แต่ว่าการออกสื่อในช่วงแรก ๆ ก็สร้าง
แรงกดดันและสร้างความสับสน แต่ต้องยอมรับว่าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวน ก็เลยสร้างแรงกดดันทั้งที่บางทียังไม่ทราบว่าบทสรุปของ
การสอบสวนจะเป็นอย่างไร ก็ทุกคนจะต้องไปออกสื่อ ไปพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้” ผู้ให้ข้อมูล
ลำดับที่ 22 (ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึกษา) (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนสูง
เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีลักษณะของการรุมทำร้ายฝ่ายตรง
ข้ามที่มีความพิการทางร่างกาย จึงทำให้ในช่วงแรกของการเกิดเหตุการณ์ มีผู้สื่อข่าวจากสำนัก ข่าว
แหล่งต่าง ๆ ต่างตั้งคำถามและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีนี้เป็นจำนวนมาก มีการ
วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานคดี ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในประเด็นของการแจ้ง ข้อ
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กล่าวหาที่ไม่เหมาะสม โดยทนายความของฝ่ายผู้เสียหาย ได้เรียกร้องและกดดัน พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เพิ่มข้อกล่าวหาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาสูงขึ้น ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็นตัวอย่างของคดีที่ใช้สื่อมวลชนกดดันการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีที่
เกินกว่าเหตุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาความเข้าใจผิดต่อกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดย
ทั้งนี้ ในการดำเนิน คดีดังกล่าว พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้พบอุปสรรคในระหว่า งการ
บริหารงานคดี ดังต่อไปนี้
“ในความเป็นจริงแล้ว การแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องแจ้งตามพฤติการณ์
หรือความผิดที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ถ้าแจ้งสูงเกินกว่าความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถูก
ผู้ต้องหาฟ้องกลับในมาตรา 157 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งให้ผู้ต้องหาได้รับโทษ
มากขึ้น ได้ ประกอบกับ การส่งความเห็นของพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานอัยการให้
กลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งคณะทำงานในชั้นของพนักงานอัยการประกอบไปด้วย 5 คน ที่ถูก
แต่งตั้งโดยอัยการสูงสุด เนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนสูง โดยคดีนี้ถึง
ชั้นอัยการสูงสุด เนื่องจากทางญาติผู้เสียชีวิต โดยทนายความก็ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
จากอัยการสูงสุด ในการขอความเป็นธรรมว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาตามที่เขา
ต้องการ หรือตามที่ควรจะแจ้ง ซึ่งสุดท้ายแล้วทางพนักงานอัยการก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล
ตามที่พนักงานสอบสวนได้ส่งความเห็นไป ก่อนศาลจะตัดสินพิพากษาจำคุกตัวการหลักคน
ละ 18 ปี ส่วนผู้ที่สนับสนุนถูกพิพากษาจำคุกคนละ 12 ปี” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 15 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการดำเนินคดีดังกล่าวนี้ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
ได้ส รุป สำนวนส่งความเห็น ไปยังคณะทำงานในชั้นของพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการ
กลั่นกรอง แต่ทางทนายความของผู้เสียชีวิตได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากอัยการสูงสุด ว่า
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ไม่ได้แจ้งข้อหาตามที่ควรจะแจ้ง ซึ่งทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการ
บริหารงานคดี พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบถูกสื่อจับตามองการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ดัง ที่
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีท่านหนึ่ง ได้อธิบายรายละเอียดไว้ ดังต่อไปนี้
“ก่อนที่พนัก งานสอบสวนจะส่ งสำนวนการสอบสวนไปยัง พนัก งานอัย การ และก่อ นที่
พนักงานอัยการจะส่งฟ้องต่อศาล พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีทั้งหมด ถูกสังคม และ
สื่อมวลชนโจมตีอย่างหนัก ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการช่วยเหลือลูกตำรวจด้วยกัน มีนักข่าวติดต่อ
เข้ามาสอบถามในลักษณะของการกดดันว่าจะสามารถเพิ่มข้อกล่าวหาให้มากขึ้นได้หรือไม่
บางสำนักข่าวก็มีการตั้งถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดี แถลงข่าว
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อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ การเข้าระงับเหตุ หลังเกิดเหตุ หลัง
ดำเนินการสืบสวนจับกุม นอกจากนี้ยังพากลุ่มคนมากดดันที่สถานีตำรวจด้วย โดยการพา
ญาติผู้เสียหายมาร้องขอความเป็นธรรม มีการประสานงานกับนักข่าวสื่อต่าง ๆ เพื่อให้มาตั้ง
กล้องรอ มาติดต่อกันบ่อยจนกว่า จะส่งสำนวน พบข่าวได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ รายการข่าว
โทรทัศน์ทุกช่อง มีการติดตามข่าวเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือน ภายหลังจากที่พนักงาน
สอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเรียบร้อย ก็ยังมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากไป
ดั ก รออยู ่ ท ี ่ บ ริ เ วณหน้ า สำนั ก งานอั ย การ” ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ลำดั บ ที ่ 17 (เจ้ า หน้ า ที ่ ต ำรวจ)
(สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2561)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ถูกสังคมและสื่อมวลชนจับ
ตามอง ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินคดี ซึ่งจากการที่สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดำเนิน คดีของนายสมเกียรติ ศรีจั นทร์ ชายพิการ ผู้ประกอบอาชีพขายขนมปังนี้ ก่อให้เ กิด
ประโยชน์หลายประการ ดังความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ต่อไปนี้
“อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในปัจจุบัน มีส่วนทำให้การดำเนินคดีรวดเร็วขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเกิดความสนใจมากขึ้น แม้ว่าจะนำเสนอเพียงช่อ งเดียวเท่ านั้น
ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ หรือสำนักอื่นที่ยังไม่ทราบ ก็จะเริ่มให้ความสนใจ ต่างเข้า
มาตั้งคำถาม ผู้บังคับบัญชาก็ให้ความสนใจ ผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยเหนือขึ้นไปก็ต้องให้
รายงานความคื บ หน้ า เจ้ า หน้ า ที ่ ต ำรวจผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบคดี ก ็ จ ะต้ อ งเร่ ง มื อ ให้ ร ว ดเร็ ว ขึ้น
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้รวดเร็วขึ้น จากการที่
มีส ื่อมวลชนและสังคมคอยจับตาติดตามความคืบหน้าของคดี นอกจากนี้ยังมีส ่ว นช่วย
ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้รัดกุม รอบคอบ และตรงไปตรงมามากขึ้นด้วย
เพื่อตอบคำถามที่ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาสูงกว่านั้น จะได้มี
ข้อมูลในการโต้แย้งตอบสื่อได้อย่างมีเหตุและผล นับได้ว่าสื่อมวลชนเป็นปากเสียงแทน
ประชาชนที่ไม่อาจเข้าถึงความยุติธรรมจากกระบวนการยฺุติธรรมได้ ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 15
(เจ้าหน้าที่ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2561)
“การที่สื่อมวลชนเอาเรื่องเหล่านี้มาตีแผ่ สะท้อนถึงความโหดร้ายทารุณของเด็ก ทำให้
ผู้ปกครองของเด็กถูกจับจ้องไปด้วย ยิ่งถ้าเป็นลูกของผู้มีอิทธิพล คนมีเงิน คนรวย แล้วยังมา
ทำวิธีการอันเลวร้ายแบบนี้ด้วย สื่อยิ่งเอามาตีแผ่ใหญ่ วิธีการที่ตำรวจจะช่วยเหลือผู้ต้องหามี
เยอะ เช่น หาว่าคนพิการสร้างเรื่องก่อน หรือไม่มีพยานหลักฐาน ฯลฯ แต่พอมีเรื่องอย่างนี้
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เกิ ด ขึ ้ น แล้ ว สื ่ อ มวลชนจั บ จ้ อ ง วิ พ ากษ์ ว ิ จ ารณ์ ก ั น มากขึ ้ น ตำรวจต้ อ งทำหน้ า ที่ แบบ
ตรงไปตรงมา แล้วก็ต้องหาพยานหลักฐานให้ครบถ้วน อะไรที่ไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์ ส่วน
ศาลจะตัดสินอย่างไรก็อีกเรื่อง” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 20 (นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
คดีอาญา) (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2561)
“กลายเป็นว่าคดีจะเดินหน้าไปได้ ต่อเมื่อมีการไปขอความช่วยเหลือจากองค์กร ชมรมต่าง ๆ
หรือทนายความ แล้วทนายความก็พาไปหาตำรวจที่รู้จักผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ ทั้งหมดทั้งมวลก็
เกิดจากการที่สื่อหยิบยกมานำเสนอ เลยทำให้ตำรวจต้อง Active ขึ้นมา ส่วนใหญ่ผู้เสียหายก็
รออยู่แล้ว เมื่อเขารอระยะหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันก็อาจจะไม่ รอนานเหมือนในอดีต ) แล้วไม่ได้รับ
ความคืบหน้า ไม่ได้รับแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เขาก็ห่วง เนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่ามันมีปัญหา
เรื่องของความเชื่อถือ ที่ผู้คนไม่เชื่อมั่น กลัวจะมีการวิ่งเต้น กลัวจะล้มคดี ก็ต้องไปหาสื่อ เพื่อ
ขอความช่วยเหลือ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 22 (ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ศึ กษา)
(สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561)
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในปัจจุบัน มี
ส่วนทำให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเมื่อประชาชนและสื่อให้ความสนใจ
ติดตามสถานการณ์มากขึ้น จะส่งผลทำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจมากขึ้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีก็จะต้องกระตือรือร้นในการดำเนินคดีให้รวดเร็วขึ้น เช่นกัน และ
จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป นอกจากนี้การที่รายการโทรทัศน์
เชิงสืบ สวนนำเสนอข่าวต่าง ๆ ยังมีส ่ว นช่วยในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี ให้มีความรัดกุม รอบคอบ และบริหารงานคดีอย่างโปร่งใสมากขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบัน
จะพบได้ว่าเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น และหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะติดตามความ
คืบหน้าของคดีและมีการเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนในช่องทางต่าง ๆ หรือการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่ช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรม ซึ่งสื่อจะช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย โดยการ
ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดี หยิบยกประเด็นมานำเสนอ เพื่อไม่ให้คดีถูกลืมเลือนไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างอีกจำนวนหนึ่ง ที่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในอีกแง่มุมหนึ่งไว้ ดังนี้
“บางครั้งอาจทำให้การสอบสวนแย่ล ง และความยุติธรรมไม่เกิด บางทีกดดันเกิน ออก
หมายจับเร็ว ยังไม่ได้สอบพยานหลักฐานครบถ้วน เช่น เกิดเหตุคืนนี้ วันรุ่งขึ้นเอากล้องวงจร
ปิดมาออกหมายจับเลย ไม่ เป็นไปตามหลักดำเนินคดีอาญา ซึ่งตามหลักแล้ว ก่อนจะออก
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หมายจับ ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอแน่ชัดเสียก่อน ว่าเขาน่าจะเป็นผู้กระทำความผิด แต่
เนื่องจากต้องการตอบสนองต่อสังคมโดยเร็ว ก็ออกหมายจับเลยทันที” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 3
(นักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2561)
“มันทำให้สังคมเกิดความแตกแยก เพราะสื่อชี้นำ บางทีชี้นำมากจนเกินไป ทำให้เกิดความ
แตกแยกในสังคม ไม่สามัคคีกัน เกิดมีค วามคิดเห็นที่ต่างกัน จนเกิดความแปลกแยกและเกิด
การทะเลาะกัน มันทำให้สังคมไทยมันแย่ และสื่อในปัจจุบัน เทคโนโลยีมันก็รวดเร็วมาก การ
พิมพ์ให้ความคิดเห็น บางครั้งไม่ไตร่ตรองก่อน ตรงนี้สำคัญมาก ทำให้คนไทย ณ ปัจจุบัน
ค่อนข้างไปทาง เอามันส์เข้าว่า นักเลงคีย์บอร์ด พิมพ์ไปเลย ถ้อยคำบางทีดูไม่ค่อยสุภาพ
ค่อนข้างที่จะเป็นไปในภาพเชิงลบมากกว่า และบางครั้งทำให้คนร้ายรู้ตัวก่อน แล้วหลบหนีไป
ทำให้จ ับ กุมยากขึ้น ซึ่งมีห ลายคดี พอตำรวจเริ่มแกะรอยได้ เขาก็ห นีเลย เพราะสื่อไป
สัมภาษณ์มาก ๆ คนร้ายทราบว่าตำรวจแกะรอยได้แล้ว ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 18 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2561)
“อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีการนำเสนอข่าว สิ่งที่พบคือ ภาพหรือคลิปจากกล้องวงจรปิด ที่
บันทึกไว้อย่างชัดเจน ทำให้ทราบว่าคนร้ายคือใคร และตำรวจก็สืบสวนติดตามจับกุมตัว
คนร้ายมาได้ แต่อีกมุมหนึ่งตามหลักวิ ชาการ มองว่าภาพหรือคลิปที่สื่อมีการนำเสนอเรื่อง
ความรุนแรง ความซ้ำ ความถี่ในการเผยแพร่ ส่งผลต่อคนที่รับชม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ถ้ามีการนำเสนอซ้ำๆ ในประเด็นความรุนแรง เช่น ฟัน ๆ ยิง ๆ ก็จะซึมซับความ
รุนแรงนี้ไปด้วย” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 30 (นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
(สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าจากการที่สื่อมวลชนจับตามอง กดดันการทำงานของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมากเกินไป เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสังคมอย่างรวดเร็ว อาจมีส่วนทำให้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเกิดความผิดพลาดในบริหารงานคดีได้ และการนำเสนอข่าวของ
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ในบางครั้งอาจเป็นการชี้นำสังคมไปล่วงหน้า ทำให้ประชาชนผู้รับชมเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามไปในทิศทางนั้น รวมทั้ง อาจทำให้ผู้ต้องสงสัยหรือ ผู้กระทำความผิด ทราบ
แผนการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินการจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ยากลำบากมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับประโยชน์จากสื่อมวลชน อัน
ได้แก่ คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภาพหรือเสียงที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
นำเสนอ อาจมีความรุนแรง ที่ส่งผลต่อผู้รับชม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อาจซึมซับความ
รุนแรงและทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่ง จึงได้เสนอแนว
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ทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีที่มีลักษณะคล้ายคดีชายพิการขายขนมปังถูกรุมทำร้ายนี้ ที่เหมาะสม
และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ไว้ดังต่อไปนี้
“กรณีนี้สื่อมีผลมาก ซึ่งตอนจบเด็กพวกนั้นก็ถูกลงโทษไป ส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งที่สื่อมวลชนควร
ต้องทำ คือการให้ความรู้กับผู้ชมโดยที่ไม่ต้องไปตามเลยว่าจับคนร้ายได้ยัง การฆ่าคนตายโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าคนตายโดยเจตนา และไม่เจตนา แตกต่างกันอย่างไร ที่สำคัญคือช่วงหลัง
มานี้ บก. และทีมงานผู้ใหญ่เขาแนะนำมาว่า ความเห็นของเรา บางทีก็ยังเด็กอยู่ ถ้าความเห็น
ใดดูเป็นความเห็นที่หนัก ก็ควรจะหาเสียงมา Support ก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถาม แล้ว
อัดเสียงสัมภาษณ์ไว้... อย่างหลาย ๆ คดี ก็อาจจะติดต่อ ท่าน..[สงวนนาม]..หรือถ้าเราพูดใน
เรื่องของวิทยาศาสตร์ การทดลอง ความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องสารเคมี เราก็จะโทรไปหาท่าน
..[สงวนนาม].. เป็นต้น เราก็จะมี list ของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในประเทศ อยู่ในมือ
ของเรา ที่จะไว้คอย Support ข้อมูลของเรา ต้องหาสิ่งที่เป็นผู้รู้จริง ๆ ในการยืนยันสิ่งที่เรา
พูดว่าเป็นจริง เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 (ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวน) (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561)
“การนำเสนอของสื่อมีทั้งบวกและลบ สื่อควรจะมีแนวทางในการเสนอข่าวพวกนี้ เช่น เสนอ
ข่าวในลักษณะที่ไม่ชี้นำ คือมันอยู่ที่ถ้อยคำที่จะใช้ด้วย เช่น ถ้าใช้คำว่า“โจ๋” พอคนอ่าน ก็
ต้องคิดแล้วว่า โจ๋มันก็ไม่ดีอยู่แล้ว และสื่อจะต้องไม่กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มากเกินไป แต่แน่นอนว่าการเสนอข่าวเพื่อให้คนติดตาม เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการ
สอบสวน อันนี้ถูกต้อง นอกจากนั้นต้องเสนอข่าวในเชิงที่ทำให้เห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของ
กระบวนการยุติธรรม และแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหาด้วย เช่น อาจจะต้องมีการ
สัมภาษณ์นักวิชาการ หรือนักกฎหมาย ว่าปัญหาอย่างนี้จะต้องทำอย่างไร ฯลฯ โดยที่จะต้อง
ไม่ใส่สีตีไข่ ซึ่งการใส่สีตีไข่ นอกจากทำให้คนมีความเข้าใจที่ผิดแล้ว ยังทำให้ความสนใจใน
สาระของผู้เสพย์ข่าวลดลงด้วย คือ ทำให้คนไม่ซีเรียสในการวิเคราะห์หรือเสพย์ข่าว ซึ่งก็ตรง
กับนิสัยคนไทยพอดี คือรักสนุก ซึ่งสื่อจะต้องไม่ทำหน้าที่แค่สร้างความบันเทิงให้กับสังคม สื่อ
ต้องนำพาสังคมไปสู่จ ุดที่ดีด้วย” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 25 (นักกฎหมายที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับคดีอาญา) (สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)
“เราไม่เคยไปตั้งคำถามว่าทำไมต้องตั้งข้อหาแค่นี้ แต่เราตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแจ้ง
ข้อกล่าวหาแบบนี้ พอหรือไม่ จริง ๆ แล้วอาจจะพอก็ได้ ต้องยอมรับว่ากฎหมายมันให้อำนาจ
ได้แค่นี้ คือเป้าหมายของการทำข่าวสืบสวน ไม่ได้ไปทำให้ใครต้องติดคุกติดตะราง กดดันใคร
หรือว่าทำให้คน ๆ นั้นต้องเป็นอาชญากรให้ได้ ไม่ใช่.. เป้าหมายของการทำข่าวสืบสวน คือ
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การหาข้ อ เท็ จ จริ ง ทุ ก ด้ า นให้ ค รอบคลุ ม ที ่ ส ุ ด แล้ ว ตั ้ ง คำถามว่ า เกิ ด อะไรขึ ้ น แล้ ว ดู ที่
ผลประโยชน์ว่าตกอยู่ที่ใคร ถ้าตกอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็โอเค ตามหลักวิชาการสื่อมีหน้าที่
หาข้อเท็จจริง สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน รับฟังทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ต้องหา ผู้ถูก
กล่าวหา หรือเจ้าหน้าที่ เพราะบางเรื่องมันมีข้อเท็จจริง มีที่มาที่ไป มีเบื้องหลังที่ซ่อนไว้”
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 28 (ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน) (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน เกี่ยวกับ
คดีที่มีลักษณะคล้ายคดีชายพิการขายขนมปังถูกรุมทำร้ายนี้ ควรนำเสนอในลักษณะของการให้ความรู้
กับผู้รับชมรายการเป็นหลัก เช่น นำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการฆ่าในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามี
โทษที่ได้รับแตกต่างกันอย่างไร และเชิญชวนให้ผู้รับชมช่วยกันวิเคราะห์ว่าจากพฤติการณ์ต่าง ๆ ของ
กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ควรจะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาใด มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีการหา
บุคคลผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนหรืออ้างอิง และควรนำเสนอภาพรวมของคดีที่เกิดขึ้ น เพื่อสะท้อน
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป รับฟังทุกฝ่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยปราศจากอคติที่เกิดจากแรงกดดันทางสังคม ไม่ควรนำเสนอข่าวในลักษณะของการ
ใส่ความคิดเห็น ของตนเอง หรือชี้นำสังคม รวมทั้งสร้างความกดดันต่ อการทำงานของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมากเกินไป
จากการศึกษาการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ คดีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำ
ร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายพิการ ผู้ประกอบอาชีพขายขนมปัง (พาดหัวข่าว: คดีชายพิการขาย
ขนมปังถูกรุมทำร้าย) จะเห็นได้ว่า สื่อมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ และสามารถกดดันให้พนักงานสอบสวนเกิดความกระตือรือร้นในการ
ดำเนินคดีให้รวดเร็วขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานตามหลักกฎหมายด้วยเช่นกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ประกอบไปด้วยการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) วิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก
(High-profile Cases) 2) บทบาทของรายการโทรทั ศ น์ เ ชิ ง สื บ สวนในการทำงานเกี ่ ย วกั บ คดี ที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก และ 3) อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรง
กดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึก จากผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้มีการนำเสนอรายละเอียดผลการศึกษา
ในบทที่ 4 ซึ่งสำหรับในบทที่ 5 นี้ เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการประมวลผลการศึกษาที่ได้จากในบทที่ 4
ประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมาแล้วในบทที่ 2 และเพิ่มเติมจากแหล่ งอื่น ๆ
เพื่อสรุป อภิปรายผล และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อไป

5.1

สรุปผลการศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1

วิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่ส าธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile
Cases)
จากการศึกษาการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก พบว่า ในการบริหารงานคดี ข อง
พนักงานสอบสวนนั้น สำหรับคดีที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ทางพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะมีอำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินคดีได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีรองผู้กำกับการสอบสวน และผู้กำกับการสถานีตำรวจ
เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดกลุ่มประเภทความร้ายแรงของคดีอาญาและพิจารณาความสามารถ
ในการรับผิดชอบการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนแต่ละนาย หากเป็นกรณีที่คดีเกิดขึ้นในหลาย
ท้องที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน จะมีการจัดประชุม หารือร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจแต่ละแห่ง โดย
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ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบไปด้วย ผู้กำกับการสถานี รองผู้กำกับการสถานี และพนักงานสอบสวน
จากนั้นจะมีการรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้รับ
ทราบ
ทั้งนี้โดยปกติทั่วไปแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์หรือคดีความเกิดขึ้น จะมีสื่อมวลชนเข้ามาติดต่อ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นของคดีก่อน แต่เนื่องจากระเบียบภายใน
ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีการกำหนดระดับของผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ ซึ่งจะต้องดำรง
ตำแหน่งเป็นระดับผู้บังคับบัญชาเท่านั้น จึงทำให้ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีไม่มีอำนาจหน้าที่
ในการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อได้ หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางกฎหมาย โดยจะสามารถทำได้เพียงการให้
ข้อมูลเบื้องต้นของคดีเท่านั้น
สำหรับ วิธ ีการบริห ารงานคดีท ี่ส าธารณชนให้ ความสนใจมาก ทางหน่ว ยงานตำรวจจะ
มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือหัวหน้าสถานีตำรวจ ออกคำสั่งให้รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดหรือผู้กำกับการสอบสวนประจำสถานีตำรวจ เข้าควบคุมการสอบสวนโดยตรง หรือ
ออกคำสั ่ ง ให้ จ ั ด ตั ้ ง คณะทำงานขึ ้ น มาพิ เ ศษ โดยมี ฝ ่ า ยสอบสวนและฝ่ า ยสื บ สวน รวมทั ้ ง ผู ้ มี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการดำเนินคดี และลงความเห็นในสำนวน
คดี เพื่อให้สำนวนคดีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งในคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นพิเศษนี้จะประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 องค์ประกอบของคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นพิเศษ
ลำดับที่
ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
หัวหน้าคณะทำงาน
รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ระดับสูงกว่าตนเอง
ขึ้นไป นำมาสั่งการผู้ร่วมงานในคณะทำงาน
2
โฆษกประจำ
ให้สัมภาษณ์ ตอบคำถามจากสื่อมวลชน รวมทั้งชี้แจง
คณะทำงาน
รายละเอียดความคืบหน้าของคดี ที่คณะทำงานได้
ดำเนินการในแต่ละรายวัน
3
เลขานุการประจำ
จดบันทึกการประชุม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
คณะทำงาน
มอบหมาย
4
ผู้ร่วมงานใน
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน ตามหน้าที่ที่ตนได้รับ
คณะทำงาน
มอบหมายจากหัวหน้าคณะทำงาน
ซึ่งในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ทุ่มเทสูงมาก และจะต้องมีการร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินคดีสำเร็จลุล่วงไปได้ แต่
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ทั้งนี้ในการบริหารงานคดี ทั้งหมดที่เกิดขึ้น พนักงานสอบสวนจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญและ
ความเร่งด่วนของแต่ละคดี ให้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะต้องรีบดำเนินการสำหรับงาน
บางอย่างที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติก่อน เช่น การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งหากไม่
รีบดำเนินการ พยานหลักฐานดังกล่าวอาจปนเปื้อนหรือถูกทำลายสูญหายได้
แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พบว่าปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนพนักงานสอบสวน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาภายในของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สง่ ผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยปริมาณคดีที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กับปริมาณของ
พนักงานสอบสวน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ ไม่ต้องการมารับหน้าที่ในตำแหน่งนี้ ทำให้ขาด
แคลนพนักงานสอบสวน ซึ่งส่งผลต่อปัญหาความล่าช้าในการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจด้วย
เช่นกัน
5.1.2

บทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชน
ให้ความสนใจมาก
จากการศึกษาพบว่า ในยุคสมัยที่ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเรียกร้องความ
ยุติธรรมมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา สื่อมวลชนได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตำรวจมากขึ้น จากข้อมูล พบว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญ ซึ่ง
สามารถสรุปโดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้
1) บทบาทในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว
เป็นบทบาทในการแจ้งข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมในแต่ละรายวัน เพื่อให้คนในสังคมรับทราบ
รายละเอียดเบื้องต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2) บทบาทในการรณรงค์ผลักดัน
นอกเหนือจากบทบาทในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแล้วนั้น สื่อยังมีบทบาทสำคัญในการ
รณรงค์ผลักดัน ทำให้คดีคืบหน้าและเกิดความยุติธรรม โดยสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการถ่วงดุล
อำนาจซึ่งกันและกัน ระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับภาคประชาชน เป็นการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน ซึ่งหากผู้เสียหายหรือครอบครัวเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป อาจไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ดังนั้นสื่อจึงเป็นกระบอกเสียง เป็นตัวแทนให้กับประชาชนที่สำคัญ
3) บทบาทในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
สื่อมีบทบาทสำคัญในการติดตามตรวจสอบ และจับตามองการทำงานของภาครัฐได้ ซึ่งหาก
การทำงานของหน่วยงานในภาครัฐ มีความไม่โปร่งใส สื่อจะนำเสนอและตีแผ่ต่อสาธารณชน ทำให้
สังคมเกิดความสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และร่วมกันค้นหาข้อมูล
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นำมาวิเคราะห์และสะท้อนหลักความเป็นจริง สามารถกระตุ้นให้ หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งในปัจจุบันสื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทเป็นตัวแทนของประชาชนในการรักษาสิทธิ สื่อ
จะต้องรับฟังประชาชน และรณรงค์ผลักดัน นำประเด็นที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และนำเสนอผ่านรายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวน เพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่นิ่งเฉย
และเร่งรัดในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดี โดยคำนึงถึงหลักฐาน
ของข้อเท็จ จริงและให้ความเป็น ธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วย ซึ่งเมื่ อมีเหตุการณ์ห รือคดีต่าง ๆ เกิดขึ้น
สื่อมวลชนจะดำเนินการ ดังแสดงได้จาก ภาพที่ 5.1
1. ส่งทีมงานข่าวอาชญากรรมไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อสังเกตุ
การณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

2. นาข้อมูลที่ได้รับมาเรียบเรียง จัดทาขึ้นเป็นเนื้อหาข่าว

3. รายงานข่าวให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของคดีที่
เกิดขึ้น รายละเอียด สาเหตุและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการดำเนินการของสื่อมวลชน เมื่อมีคดีหรือเหตุการณ์เกิดขึ้น
ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วในช่วงแรกของคดี การรายงานข่าวของสื่อมวลชนส่วนใหญ่จะเป็นการ
รายงานข้อเท็จจริงของคดีที่เกิดขึ้น แต่เมื่อ ระยะเวลาผ่านไป หากคดียังไม่เกิดความคืบหน้า สื่อจะตั้ง
คำถามและข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดคดีจึงไม่คืบหน้า มีปัจจัยหรืออิทธิพลอื่นที่เข้ามาแทรกแซงหรื อไม่
โดยทั้งนี้การที่จะสามารถรณรงค์ผลักดันให้คดีคืบหน้าได้สำเร็จ จะต้องมีการนำเสนอและวิเคราะห์
อย่างครบถ้วน รอบด้าน และจะต้องติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
โดยจากการศึกษาพบว่า รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนได้เข้ามามีบ ทบาทเกี่ยวกับ คดี ที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ได้สะท้อนให้เห็นว่ารายการข่าวใน
ลักษณะรายการเชิงสืบสวน จะมีความแตกต่างกับรายการข่าวทั่วไป โดยรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
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จะมีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้เรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ คลี่คลายลง แม้ว่าอาจมีส่วนทำให้เกิด
ปัญหาตามมาในภายหลังได้ แต่ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน เพราะจะช่วยในการ
คลี่คลายประเด็นความสงสัยในคดีได้ ซึ่งแม้ว่าบางคดีที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินคดีให้เสร็จ
สิ้น แต่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ยังคงติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่
รายการข่าวทั่วไป จะหยิบยกหรือนำเสนอประเด็นของการสืบสวนสอบสวนในช่วงแรกที่คดีได้รับ
ความสนใจและเป็นกระแสในสังคมเท่านั้น
ดังนั้น จะเห็น ได้ว ่าบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิ งสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดี ที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก ที่มีการนำเสนอ หยิบยกประเด็นต่าง ๆ ผ่านการพูดคุย สัมภาษณ์
วิเคราะห์ร่วมกัน จะสามารถรณรงค์และผลักดันให้สำเร็จได้ มากน้อยเพียงใด จะต้องมีการนำเสนอ
และวิเคราะห์อย่างครบถ้วน รอบด้าน และจะต้องติดตามความคืบหน้ าของคดีอย่างใกล้ชิด และ
สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้คดีคืบหน้า และเร่งให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเดินหน้าด้วย
ความถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป
5.1.3

อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของ
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนไว้ว่า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในเชิงบวก
และลบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ

ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์เชิงสืบสวน/ผู้
ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวน

นักกฎหมายทีม่ ีประสบการณ์
เกี่ยวกับคดีอาญา

ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
คดีที่ศึกษา

นักวิชาการ

ผลกระทบเชิงบวก
ทำให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ วิเคราะห์ หาคำตอบให้กับความสงสัย ซึ่งส่งผลทำให้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เกิดความกระตือรือร้น และเร่งรัดดำเนินการให้
รวดเร็วขึ้น
- ทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเอาใจใส่ในการทำคดีเพิ่มมากขึ้น
- ช่วยขยายการติดตามและตรวจสอบ กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดำเนินคดีให้
คืบหน้า

ผลกระทบเชิงลบ
เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้กระทำความผิดทราบแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ
พยายามหลบหนีหรือทำลายหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีได้
- สื่อสามารถตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลจากการใช้งานสื่อในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ

- เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดี

- บางครั้งอาจเป็นการชี้นำแนวทางในการกระทำความผิดให้กับบุคคลอื่นเกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบได้
- ทำให้เกิดความผิดพลาดจากการเร่งรัดในการจับกุมผูก้ ระทำความผิด

- ทำให้เกิดการเรียกร้องหรือสร้างความกดดันต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตำรวจ
และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีตอ่ ไป
หากประเด็นที่ถกู นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) มีการเผยแพร่ต่อไปยังสื่อ
กระแสหลัก สามารถสร้างแรงกระตุ้นต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้

- ส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยคดี โดยตั้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาที่เกินกว่าเหตุ ซึ่งยึดจากสิ่งที่
ผู้สื่อข่าวนำเสนอ และแรงกดดันจากสังคม
- ความกดดันส่วนใหญ่มกั จะเกิดขึ้นกับเฉพาะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเท่านั้น โดย
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสูงขึ้นไป ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร

-

- สร้างความกดดันได้สำเร็จเพียงไม่กี่คดีเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงคดีที่สาธารณชนให้
ความสนใจมาก ที่ปรากฏทางสื่อมวลชนจำนวนบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี
- ในกรณีที่การดำเนินคดียังไม่เสร็จสิ้น หากมีการขอความเห็นของนักวิชาการหรือบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการให้ขอ้ มูลในลักษณะการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เข้าใจข้อเท็จจริง
และรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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โดยหากวิเคราะห์อิทธิพลจากแรงกดดันที่เกิดจากการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน นำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก โดยพิจารณาจากกรณีศึกษาจำนวน 3 คดี ที่ผู้วิจัย
ได้เลือกศึกษา จะสามารถอธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) คดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครู ที่เคยตกเป็นจำเลย ในคดี
อุบัติเหตุขับรถยนต์ และมีการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ปี 2548 ภายหลังติดคุก 1 ปี 6
เดือน จากคำพิพากษาตัดสินของศาลฎีกา ต่อมาได้รับการอภัยโทษออกมา เมื่อปี 2558 ครูจอมทรัพย์
จึงได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าตกเป็นแพะ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขับรถ พร้อมทั้งมี
การรื้อฟื้นคดี ตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ. 2526 (พาดหัวข่าว: คดีครูจอมทรัพย์) (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2560ข)
จากการศึกษาคดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร (พาดหัวข่าว: คดีครูจอมทรัพย์) ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่าสื่อมีบทบาทสำคัญในช่วงภายหลังจากที่ศาลมีการ
ยกฟ้อง และฝ่ายผู้ต้องหามีการขอรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้น ซึ่งรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนจำนวนมาก มีการ
หยิบยกและนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นความสงสัยในสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้
ทำไว้ โดยจากการจับตามองจากสื่อ การรับรู้ของประชาชน และอคติที่มีต่อหน่วยงานตำรวจ ทำให้
เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากการที่คนใน
สั ง คมมี ค วามใกล้ ช ิ ด กั บ สื ่ อ มวลชนมากขึ ้ น เมื ่ อ คดี ไ ด้ ร ั บ ความสนใจจากประชนมากขึ ้ น และ
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ จะส่งผลทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีต้องเร่งรัดในการดำเนินคดี
เพื่อตอบคำถามของสังคมให้ได้ ซึ่งสื่อมีบทบาทสำคัญในการกำกับและติดตามความคืบหน้าของคดี
รวมทั้งทำให้เกิดการตรวจสอบระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง ซึ่งทำให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย
มุมมอง ทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ จากการศึกษา ยัง
พบว่าผู้สื่อข่าวจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้มากกว่าตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงทำให้เกิดการนำ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลมา วิเคราะห์ ใส่ความคิดเห็นของตนเอง และสรุปนำเสนอต่อสาธารณชน
หรือการเชิญผู้เกี่ยวข้องไปออกรายการ อาจมีการแสดงความเห็นที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้
รวมทั้งการชี้นำสังคม และการชี้ช่องทางให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีไปได้ด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความ
ผิดพลาดจากการเร่งรัดเพื่อลดความกดดันจากสังคม โดยเฉพาะการแข่งขันด้วยความรวดเร็ว และการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง
2) คดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาคดีขับรถสปอร์ตหรู เฟอร์รารี ชนดาบตำรวจตรี
วิเชียร กลั่นประเสริฐ อายุ 47 ปี ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ เสียชีวิต บริเวณถนน
สุขุมวิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบันกำลังหลบหนีอย่างไร้ร่องรอยอยู่ในต่างประเทศ (พาดหัวข่าว:
คดีบอส ทายาทกระทิงแดง) (ไทยรัฐออนไลน์, 2555)
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จากการศึกษาคดีการขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต บริเวณถนนสุขุมวิท
(พาดหัวข่าว: คดีบอส ทายาทกระทิงแดง) พบว่า สื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดำเนินคดีของนายวรยุทธ เนื่องจากเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม และเป็นคดีที่
ตรวจสอบพบความผิดปกติหลายประการ ที่ต้องอาศัยสื่อมวลชนในการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
จึงทำให้สื่อเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่วันแรกภายหลัง
จากเกิดเหตุการณ์ มีการตั้งข้อสงสัยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ในประเด็นการตั้งข้อกล่าวหาที่
ไม่เหมาะสม มีการเข้ามากดดันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ทำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความ
สนใจและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีดังกล่าว ซึ่งรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะมีส่วน
ช่วยในการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของคดี ทำให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ ยังทำให้ประชาชนได้ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ช่วยตีแผ่ข้อเท็จจริงและคลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมได้
แม้ว่าการติดตามความคืบหน้าจากรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะเป็นแรงผลักดันในการดำเนินคดีให้
สำเร็จ แต่หากขาดการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จะไม่สามารถไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ
ของการดำเนินคดี
3) คดีกลุ่มวัยรุ่น 7 คน รุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ อายุ 35 ปี ชายพิการ อาชีพส่งขนม
ปังร้านปังหอมย่านโชคชัย 4 เป็นเหตุให้นายสมเกียรติถึงแก่ความตายสมดังเจตนาแล้วพากันหลบหนี
ไป ศาลพิพากษาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (พาดหัวข่าว: คดีชายพิการขายขนมปังถูกรุม
ทำร้าย) (ไทยรัฐออนไลน์, 2560ฆ)
จากการศึกษาคดีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายพิการ ผู้ประกอบอาชีพ
ขายขนมปัง (พาดหัว ข่าว: คดีช ายพิการขายขนมปังถูกรุมทำร้าย) พบว่า ได้รับความสนใจจาก
สาธารณชน เนื่องจากเป็นคดีที่มีลักษณะของการรุมทำร้ายจากกลุ่มผู้ต้องหาที่มีจำนวนมากและ
ผู้เสียหายเป็นผู้พิการทางร่างกาย ประกอบกับการที่กลุ่มผู้ต้องหามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ
จึงทำให้มีการติดตามสถานการณ์จากผู้สื่อข่าวแหล่งต่าง ๆ จำนวนมาก โดยต่างตั้งข้อสงสัยและ
วิพากษ์วิจารณ์ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีในประเด็น
ของการตั้งข้อหาที่ไม่เหมาะสม มีการเรียกร้องจากฝ่ายทนายของผู้เสียหาย เพื่อขอให้ เพิ่มข้อกล่าวหา
ให้กับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งจากการศึกษาพบว่ารายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนมีส่วนทำให้การดำเนินคดี
รวดเร็วขึ้น เนื่องจากประชาชนและสื่อให้ความสนใจ ติดตามสถานการณ์ ทำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความ
สนใจมากขึ้น ด้ว ย เมื่อเป็น เช่น นี้แล้ว พนักงานสอบสวนผู้ร ับผิดชอบคดีก ็จะต้ องเอาใจใส่ แ ละ
กระตือรือร้นในการดำเนินคดีให้รวดเร็วขึ้นและจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาใน
ระดับสูงขึ้นไป ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรัดกุมและรอบคอบมากขึ้น แต่ทั้งนี้การ
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นำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในบางครั้ง อาจเป็นการชี้นำสังคม ทำให้ประชาชนผู้
รับชมเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปในทิศทางนั้น หรือการที่เชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่น ๆ มา
แสดงความคิดเห็นในรายการ โดยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเชิงลึกของคดี ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง สามารถส่งผลต่อผู้
รั บ ชม โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง เด็ ก และเยาวชน ที ่ อ าจซึ ม ซั บ ความรุ น แรงและเกิ ด พฤติ ก รรมการ
ลอกเลีย นแบบได้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสังคมอย่างรวดเร็ว ยังอาจมีส ่วนทำให้
พนักงานสอบสวน เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการสอบสวนได้อีกด้วย
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์อิทธิพลจากแรงกดดันที่เกิดจากการที่รายการโทรทัศน์เชิง
สืบสวน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก โดยพิจารณาจากกรณีศึกษา
จำนวน 3 คดี ที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวน 3 คดี
ประเด็นความสนใจจาก
สาธารณชน
บทบาทของสื่อมวลชน

ช่วงระยะเวลาการเข้ามามี
บทบาทของสื่อ
อิทธิพลในเชิงบวก

อิทธิพลในเชิงลบ

แนวทางการนำเสนอที่ดี

คดีครูจอมทรัพย์
- ผู้ต้องหามีการขอรื้อฟื้นคดีภายหลัง
- จับตาและวิจารณ์พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี

คดีบอส ทายาทกระทิงแดง
- ผู้ต้องหาเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียง มีอิทธิพล
- การตั้งข้อกล่าวที่ไม่เหมาะสม

- การเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ความเชื่อมั่นและอคติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- การแข่งขันความรวดเร็วของสื่อ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
ภายหลังจากศาลมีการยกฟ้อง และผู้ต้องหาขอรื้อฟื้นคดี

- สร้างแรงกดดันในระหว่างการสอบสวน
- ตรวจสอบความล่าช้าของการบริหารงานคดี
- การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ช่วงแรกของเหตุการณ์ และภายหลังจากการจับกุมตัว
ผู้ต้องหา
- ตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม
- ทำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจมากขึ้น
- กำกับและติดตามการทำงานของตำรวจ

- ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจมากขึ้น
- สะท้อนความเห็นได้หลายมุมมอง
- เกิดการตรวจสอบระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง
- ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รอบคอบมากขึ้น
- การนำเสนอข้อมูลที่เป็นความลับในสำนวนคดี
- ชี้นำสังคมไปล่วงหน้า ทำให้เกิดความคล้อยตาม
- เร่งรัด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสอบสวน
- นำเสนออย่างเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด
- มุ่งเน้นการให้ความรู้ ชี้ให้เห็นบทลงโทษของผู้ที่ทำผิด

- การขาดความต่อเนื่องในการติดตามคดี
- สร้างความกดดัน ทำให้ฝ่ายผู้ต้องหาหลบหนี
- ติดความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
- นำเสนอในเชิงวิชาการ ชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษ

คดีชายพิการขายขนมปังถูกรุมทำร้าย
- ผู้ต้องหา มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ลักษณะการรุมทำร้ายจากกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนมาก และ
ผู้เสียหายเป็นผู้พิการทางร่างกาย
- เป็นช่องทางในการเรียกร้องสิทธิจากครอบครัวของ
ผู้เสียหาย
- สร้างความกดดันต่อพนักงานสอบสวนและอัยการ
ช่วงแรกของเหตุการณ์ และภายหลังจากที่พนักงานสอบสวน
ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานอัยการ
- พนักงานสอบสวนกระตือรือร้นมากขึ้น
- ตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการสอบสวน
- เป็นช่องทางเรียกร้องสิทธิ
- กดดัน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารงานคดี
- ชี้นำสังคม ทำให้เกิดความแตกแยก
- ความถี่ในการนำเสนอภาพความรุนแรง
- ให้ความรู้เป็นหลัก
- สะท้อนรอบด้าน ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ไม่ชี้นำ หรือใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.2.1

วิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile
Cases)
การศึกษาวิธีการบริห ารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก ผลจากการศึกษา พบว่ า ในการ
บริ ห ารงานคดี ท ี่ ส าธารณชนให้ค วามสนใจมาก ทางหน่ ว ยงานตำรวจที่ เกี ่ย วข้ อ งจะกำหนดให้
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงออกคำสั่งมอบหมายให้มีการเข้าควบคุมการสอบสวนโดยตรง หรือออกคำสั่งให้
จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าคณะทำงาน เลขานุการ โฆษก
ประจำคณะทำงาน ผู้ร่วมคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายสืบสวนและสอบสวน และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานในการพิจารณาคดี และลงความเห็น
ในสำนวนคดีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ ทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีกระบวนการนิติ
ธรรม (Due Process) ที่ ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2524) ได้อธิบายไว้ว่าหน่วยงานภาครัฐ จะต้อง
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วยหลักความเป็นธรรมและโปร่งใสในทุกขั้นตอน อย่างถูกต้อง
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
โดยทั้งนี้ ทุกฝ่ายในคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นมาดังกล่าวนี้ จะต้องจัดลำดับความสำคัญและ
ความเร่งด่วนให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ปี ไม่สัมพันธ์กับจำนวนของพนักงานสอบสวนในแต่ละสถานี ตำรวจ รวมทั้งความรับผิดชอบและ
ความเครียดที่พนักงานสอบสวนจะต้องเผชิญสูงกว่าตำแหน่งอื่น ๆ ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 11
หน้า 63 ในบทที่ 4 ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวน เป็นส่วนงานที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ไม่ต้องการมารับหน้า ที่ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาและต้อง
เผชิญกับ ความเครีย ดและความกดดันในระดับสูงกว่า ส่วนงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ (2559) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความ
กดดัน จากความคาดหวังของประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อาทิตย์ ชัยประคองชีพ
(2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ซึ่งพบว่าแรง
กดดันที่สูงกว่าอาชีพอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
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ประกอบกับข้อมูล ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 27 หน้า 63 ในบทที่ 4 ซึ่งได้อธิบายถึง
โครงสร้างของตำแหน่งงานสอบสวนในปัจจุบันไว้ว่า ตามหลักเกณฑ์มีการกำหนดไว้ว่า พนักงาน
สอบสวน 1 นาย จะรับผิดชอบสำนวนไม่เกิน 70 คดีต่อปี แต่ในปัจจุบัน พบว่าภายในสถานีตำรวจ
หลายแห่ง พนักงานสอบสวน 1 นาย จะต้องรับผิดชอบสำนวนจำนวนมากถึง 200 กว่าคดี ต่อปี
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560ง) ทำให้มีปริมาณคดีที่มากเกินกำลังที่จะทำได้ และไม่สามารถดำเนินคดีให้
แล้วเสร็จทันเวลา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในภาพรวมเป็นอย่างมาก
5.2.2

บทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชน
ให้ความสนใจมาก
สำหรับบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้
ความสนใจมาก ผลจากการศึกษา พบว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร
และรณรงค์ผลักดันให้ความยุติธรรมเกิดความคืบหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail (2010)
ที่ได้กล่าวไว้ว่าสื่อจะทำหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารสู่สังคม เป็นตัวเชื่อมประสานสัมพันธ์ภาคส่วน
ต่าง ๆ และรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวของสังคมได้อีกด้วย นอกจากนี้สื่อมวลชนจะมีบทบาทเป็น
ตัวกลางประสาน ตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กับภาคประชาชน
และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตำรวจ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดตำรวจประชาธิปไตย (Democratic Policing) ของปรีดา สถาวร (2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
สื่อมวลชนจะร่ว มกั น จับ ตามอง ตั้งข้อสงสัย ตรวจสอบการปฏิบัติห น้ าที่ ของเจ้าหน้า ที่ ต ำรวจ
ขับเคลื่อนความยุติธรรมให้คืบหน้าและทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบจากสื่อมวลชน ยังนับว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นตำรวจ
ประชาธิป ไตยที่สำคั ญประการหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาวิจัยของ Dammer & Albanese
(2013) ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากบุคคลภายนอก ซึ่งหากพบความไม่โปร่งใสหรือมีความน่าสงสัย สื่อจะหยิบยก
ประเด็น นำเสนอและตีแผ่ต่อสาธารณชน ร่วมกันรณรงค์ ให้คนในสังคมช่วยกัน ค้นหาข้อมูล นำมา
วิเคราะห์และสะท้อนหลักความเป็นจริง อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ภาครัฐได้
โดยทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ารายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะเป็นตัวแทนที่สำคัญ ของสื่อมวลชนใน
การติดตามความคืบหน้า เกาะติดสถานการณ์ของคดีต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินคดีให้
เสร็จสิ้น ส่งผลให้ บางครั้งอาจถูกสังคมลืมเลือนไปได้ ซึ่งแตกต่างจากรายการข่าวทั่ว ไป หรือสื่อ
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ออนไลน์ ที่จะหยิบยกหรือนำเสนอประเด็นของการสืบสวนสอบสวนในช่วงแรกที่คดีได้รับความสนใจ
และเป็นกระแสเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการรายงานข่าวเชิงสืบสวน
ของ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2560) ที่ได้สรุปความสำคัญของข่าวเชิงสืบสวนไว้ว่าเป็นการให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับเรื่องราว เหตุการณ์ หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกละเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดังเห็น
ได้จากตัวอย่างของคดีครูจอมทรัพย์ ที่ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงให้ความสนใจมาก หรือคดีบอส
ทายาทกระทิงแดง ที่มีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของคดี รวมไปถึงคดีชายพิการประกอบ
อาชีพขายขนมปังที่ถูกรุมทำร้าย ที่อาศัยสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
5.2.3

อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
จากการศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ ผลจากการศึกษา พบว่า สื่อมวลชน มีอิทธิพลอย่างสูงต่อกระบวนการ
ยุติธรรม และยังมีอิทธิพลที่ทำให้สังคมเกิดความคล้อยตาม เนื่องจากความใกล้ชิดกับสื่อมวลชน การ
บริโภคข่าวสารที่มีลักษณะข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนออย่างซ้ำ ๆ หลายรอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2545) ที่ได้อธิบายถึงลักษณะการทำงานของสื่อมวลชน
ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมไว้ว่า เนื่องจากสื่อมวลชนมีความแพร่หลาย แทรกซึมอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน และการนำเสนอประเด็นหรือข่าวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้งแหล่งที่มาของข่าวที่
ผู้สื่อข่าวนำเสนอ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาเดียวกัน จึงทำให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลสูงต่อการรับรู้ของคนในสังคม
โดยผลจากการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการ
สร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ สามารถสร้างอิทธิพลได้ทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ โดยรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนจะทำให้เกิดการขยายการติดตามและตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ และจะทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมีความ
เอาใจใส่ต่อการดำเนินคดีเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดตามความคืบหน้าคดีของประชาชน
ด้วย ดังนั้นแล้ว การเข้ามามีบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จะส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่
และการบริหารงานคดีของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใสตรงไปตรงมา ตาม
กฎหมายที่กำหนดไว้มากขึ้นด้ วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Goldsmith (2015) ที่ศึกษาพบว่า
สื่อมวลชนจะเป็นตัวกลางในการช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น การแจ้งข้อหา การ
จับกุม หรือการดำเนินการสอบสวน เป็นต้น
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แต่ทั้งนี้อาจเป็นช่องทางการหลบหนีของผู้กระทำความผิดได้ หรือบางครั้งอาจเป็นการสร้าง
แรงกดดันในลักษณะของการเร่งรัดและกดดันมากเกินไป ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินคดี
เกิดความไม่โปร่งใส และไม่คำนึงถึงความถูกต้องของกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) ที่ มานิดา สารพัฒน์ (2552) ได้
อธิบายไว้ว่า เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการป้องกันและการปราบปราม ที่ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพใน
การลงโทษและการจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อทำให้สังคมมีความสงบสุขเรียบร้อย แต่ไม่คำนึงถึง
ความถูกต้องของกระบวนการ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายในการได้มาซึ่ง
พยานหลักฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดังที่ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2559) ได้กล่าวไว้ว่าการเร่งดำเนินคดีให้เสร็จสิ้น เพื่อตอบสองความ
ต้องการของสังคม และลดแรงกดดัน อาจนำมาซึ่งความผิดพลาดได้ และในบางครั้งสื่ออาจถูกตกเป็น
เครื่องมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคดี จากการเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านช่องทางสื่อ ดังเห็นได้
จากตัวอย่างของคดีครูจอมทรัพย์
นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวผ่านรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน หรือการตีความในเนื้อหาข่าวที่
นำเสนอต่อสาธารณชน อาจเป็นข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ
ผิดได้ รวมทั้งการนำเสนอภาพความรุนแรงโดยสื่อ จากตัวอย่างจากตัวอย่าง คดีชายพิการประกอบ
อาชีพขายขนมปังที่กลุ่มวัยรุ่นถูกรุมทำร้าย ยังสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้อีกด้วย
ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 26 หน้า 74 ในบทที่ 4 ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า การนำเสนอข่าว
ของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน บางครั้งอาจเป็นการชี้นำแนวทางในการกระทำความผิดให้กับบุคคล
อื่นเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะสะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของสื่อมวลชน
และหน่วยงานตำรวจ มักมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่
ตำรวจ และสื่อมวลชน ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างขาดกันไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องอาศัยสื่อในการประชาสัมพันธ์ถึง
ความคืบหน้าของการดำเนินคดี ใช้การประกาศ ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากประชาชน
ผ่านสื่อ หรือการนำเสนอผลงานการปฏิบัติความดีความชอบของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อ ของ Cooke & Sturges (2009) ที่ศึกษาพบว่า ใน
ปัจจุบันมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตำรวจและสื่อมวลชน โดยอาศัยสื่อใน
การประชาสัมพันธ์รายงานข่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานโฆษกตำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
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ในขณะที่สื่อมวลชนเองก็ต้องอาศัยข้อเท็จจริงของคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ที่สำคัญในการแสวงหาข้อมูลประกอบการทำเนื้อหาข่าว เพื่อนำไปนำเสนอต่อสาธารณชนต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dowler (2002) ที่ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสื่อมวลชนต้องพึ่งพา
อาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ ยัง สอดคล้องกับ งานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบ ัติ ห น้า ที่ ข องเจ้าหน้าที่ต ำรวจของ Yingyos et al. (2012) ที่ศึกษาพบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและตำรวจอีกประการ
หนึ่ง ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 หน้า 67 ในบทที่ 4 คือ หากผู้ต้องหา ผู้เสียหาย เป็นผู้มี
ชื่อเสียงและอิทธิพล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ต้องการให้สื่อมวลชนหรือรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
นำเสนอหรือหยิบ ยกประเด็น ใดออกสู่ส าธารณชน สามารถใช้อิทธิพลในการถอนเงินสนับ สนุ น
(สปอนเซอร์) ออกจากแต่ละช่องสถานี ที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนแต่ละรายการสังกัดอยู่ ได้ เพื่อ
ต้องการให้คดีหรือข่าวเงียบ ถูกเลือนหายไปจากสังคม ซึ่งทำให้ทางรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนจะข้าม
การนำเสนอในส่วนนี้ไป ประกอบกับข้อมูลที่ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 หน้า 67 ในบทที่ 4 ที่
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการบริโภคข่าวสารของคนในสังคมไว้ว่า คนในสังคมไทยมีลักษณะเบื่อง่าย
หากเป็นข่าวหรือคดีที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินคดี จะเป็นที่สนใจในช่วงแรกเท่านั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป วงจร (Circle) ของข่าวสารที่เกิดขึ้นจะมีข่าวอื่น ๆ แทรกเข้ามา จะส่งผลทำให้ข่าวเดิมที่เคย
เป็นที่สนใจของสาธารณชนถูกลืมเลือนไป เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คดีก็จะถูกเลือนหายไปจากสังคมในที่สุด
จากการศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก จำนวน 3 คดีตัวอย่างที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น พบว่า คดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร (พาดหัวข่าว: คดีครูจอมทรัพย์) นับเป็นคดีที่ใช้
ระยะเวลานาน และสื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงภายหลังจากการที่มีการ
ขอรื้อฟื้นคดี โดยลักษณะของข่าวที่พบเห็นส่วนมาก จะเป็นการจับตามองและติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ประกอบกับการที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับต่ำ ในขณะที่เชื่อมั่นในการทำงานของสื่อมวลชนมากกว่า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yingyos et al. (2012) ที่ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า สื่อมีบทบาทสำคัญ
ในส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเมื่อรายการ
โทรทั ศ น์ เ ชิ ง สื บ สวน มี ก ารนำประเด็ น ดั ง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ นำเสนอต่ อ ยอด จึ ง ทำให้ ม ี ก าร
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วิพากษ์วิจารณ์แนวทางการทำงานของพนั กงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ที่เกิดความผิดพลาด กดดัน
ให้คดีมีความคืบหน้า ส่งผลทำให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น และกดดันต่อไปยัง
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี สอบถามถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้รับทราบ
ซึ่งนับว่าคดีครูจอมทรัพย์ เป็นตัวอย่างคดีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคดี ใช้อิทธิพลของสื่อ
ในทางที่ผิด และตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคน จากการเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านช่องทางสื่อ แต่
ทั้งนี้จากการติดตามของสื่อมวลชน ก็ทำให้เกิดความคิดเห็นในหลากหลายมุมมอง มีการวิเคราะห์ ใน
มิ ติต่าง ๆ ทั้งที่เห็น ด้ว ยและไม่เห็นด้ว ย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความ
ตรงไปตรงมามากขึ้น ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 20 หน้า 81 ในบทที่ 4 ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้
ว่า การติดตามความคืบหน้าของคดีในลักษณะดังกล่าวนี้ จะทำให้พนักงานสอบสวนผู้รั บผิดชอบคดี
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา อย่างระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น รวมทั้งเป็นบทเรียน
สำคัญต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสื่อมวลชน ที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะ
เช่นนี้อีก
สำหรับคดีการขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต บริเวณถนนสุขุมวิท (พาดหัว
ข่าว: คดีบอส ทายาทกระทิงแดง) พบว่าเป็นคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก เนื่องจากเป็นคดีที่
ผู้ต้องหาเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียง ทำให้สื่อมวลชนทุกช่องทางต่างติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าอย่าง
ใกล้ชิด โดยที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ได้มีการตั้งข้อสงสัยในประเด็นเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่
เหมาะสม และตรวจสอบพบความผิดปกติเกิดขึ้นหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา
แก้วเทพ (2545) ที่ได้เปรียบเทียบหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้ว่าเป็นดังสุนัขเฝ้าบ้าน (The Watchdog) ที่
คอยตรวจตราสิ่งแปลกปลอม หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น และรายงานให้คนในสังคมรับทราบ ทั้งใน
พฤติการณ์ของรูปคดีและความพยายามในการถ่วงเวลาในการดำเนินคดีให้ล่าช้าออกไป ปรากฏตาม
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 หน้า 87 ในบทที่ 4 ซึง่ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของคดีที่เกิดขึ้น
ไว้ว่า แม้ว่าสื่อมวลชนจะสร้างความกดดันแล้ว แต่ผู้ต้องหายังคงพยายามบ่ายเบี่ยงและทำให้ตนเอง
พ้นจากความผิดพลาด
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า มีความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้น
และสื่อมวลชนยังคงติดตามความคืบหน้าและนำเสนอข่าวในประเด็นดังกล่าวน้อยเกินไป ดังนั้น แม้ว่า
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนจะมีหยิบยกและนำเสนอในประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตั้ง
ข้อสงสัย ตรวจสอบความคืบหน้า และความโปร่งใสของคดี มีส่วนช่วยวิเคราะห์และตีแผ่ข้อเท็จจริง
และสามารถสร้างผลกระทบกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่หากมี

114
อำนาจบางอย่างของผู้มีอิทธิพล ที่แทรกแซงการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็สามารถทำให้
คดีถูกลืมเลือนไปจากสังคมได้ ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 19 หน้า 67 ในบทที่ 4 ที่ได้อธิบายไว้ว่า
วิธีการแทรกแซงบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้
ความสนใจมาก สามารถทำได้โดยการใช้อิทธิพลในการถอดถอนเงินสนับสนุน (สปอนเซอร์) ออกจาก
แต่ละช่องสถานีที่รายการโทรทัศน์สังกัด รวมถึงการใช้อำนาจจากผู้บังคับบัญชาลำดับสูง ในการระงับ
การติดตามและนำเสนอคดี เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถชี้ให้เห็นว่า
แม้ว่าจะมีอิทธิพลบางอย่างที่เข้ามาแทรกแซงการบริหารคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่การติดตามจาก
สื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน อย่างใกล้ชิด ก็ยังคงมีประโยชน์ต่อประชาชนและระบบ
ความยุติธรรมไม่มากก็น้อย
ในขณะที่ คดีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ ชายพิการ ผู้ประกอบอาชีพขาย
ขนมปั ง (พาดหั ว ข่ า ว: คดี ช ายพิ ก ารขายขนมปัง ถู ก รุม ทำร้ า ย) เป็ น คดี ท ี ่ ไ ด้ ร ั บความสนใจจาก
สาธารณชนมาก เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีลักษณะของการรุม
ทำร้ายฝ่ายตรงข้ามที่มีความพิการทางร่างกาย ซึ่งทำให้การบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง
เผชิญกับอุปสรรคเป็นอย่างมาก มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดี
ในประเด็นของการแจ้งข้อกล่าวหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อบทลงโทษที่ลดลงด้วย โดยที่รายการ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนและประชาชน ต่างตั้งข้อสงสัยในความไม่โ ปร่งใสในการบริหารงานคดี ข อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทางครอบครัวของผู้เสียหายก็ได้มีการเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนใน
ช่องทางต่าง ๆ ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 22 หน้า 94 ในบทที่ 4 ที่ได้กล่าวไว้ว่า สื่อถือเป็น
ช่องทางสำคัญที่จะช่วยอำนวยความยุติธรรม และเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail (2010) ที่ได้อธิบายภารกิจของสื่อมวลชนไว้ว่า สื่อจะทำหน้าที่ใน
การเป็นตัวเชื่อมประสานสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมได้
ซึ่งจากการที่รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนได้ตั้งข้อสงสัย และนำประเด็นดังกล่าวนี้มานำเสนอ
ต่อสาธารณชนให้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของคดีที่เกิดขึ้น จะทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
คดี และหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด จะต้องบริหารงานคดีและปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและรอบคอบมากยิ่งขึ้น ปรากฏตามผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 20 หน้า 94 ในบทที่ 4 ที่ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายหลักของการรายงานข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ในประเด็น
ดังกล่าวนี้ไว้ว่า เป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานคดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยอำนวยความ
ยุติธรรม และทำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่ารายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนมี
บทบาทสำคัญในการเปิดเผยให้เห็นถึงความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม แต่
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ทั้งนี้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบางส่วน ได้ สะท้อนว่า คดีชายพิการขายขนมปังถูกรุมทำร้าย
ดังกล่าวนี้ เป็นตัวอย่างคดีที่ ใช้สื่อมวลชนกดดันการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสูง
เกินไป ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม แต่กระนั้นแล้วก็ไม่อาจ
ปฏิเสธได้เลยว่า คดีจะเกิดความคืบหน้าได้ ต้องอาศัยสื่อมวลชนหรือองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ในการ
ผลักดัน

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัย จะเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1.1 การบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก
1) ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน
ในปัจจุบันหน่วยงานตำรวจต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็น
ตำแหน่งที่มีความกดดันสูง และต้ องเผชิญกับความเครียดมากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏ
ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งพนักงานสอบสวน พ.ศ.
2557 มีการกำหนดให้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ (พงส.ผชช.) ประจำกลุ่มงานสอบสวน ใน
สั ง กั ด กองบั ญ ชาการ หรื อ ส่ ว นราชการที่ ม ีฐ านะเทีย บเท่ า กองบั ญ ชาการ กองบั ง คั บ การ หรื อ
ตำรวจภูธรจังหวัด หรือส่วนราชการที่มีฐ านะเทียบเท่ากองบังคับการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ
กำหนดให้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ (พงส.ผทค.) เพื่อช่ว ยเหลือพนักงานสอบสวน
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง หรือมากกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานคดีและคุณภาพของงาน
โดยได้มีการกำหนดให้มีพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ตำแหน่ง ทุกๆ 700 คดีขึ้นไป
สำหรับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดน
ใต้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบางหน่วยงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมไปถึงสถานี
ตำรวจที่มีระดับตำแหน่งผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
ในขณะที่สถานีตำรวจที่มีระดับตำแหน่งสารวัตรใหญ่ หรือสารวั ตรเป็นหัวหน้าสถานีสังกัด
หน่วยงานข้างต้น กำหนดให้มีพนักงานสอบสวน สถานีละ 1 ตำแหน่ง หรือมากกว่าก็ได้ โดยหากมี
ความจำเป็นเพื่อให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำหนังสือขอเพิ่มจำนวนตำแหน่ง
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ หรือพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิได้
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ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 27 (เจ้าหน้าที่
ตำรวจ) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ตามหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบสำนวนคดี กำหนดให้พนักงานสอบสวน 1
นาย รับผิดชอบสำนวนไม่เกิน 70 คดีต่อปี แต่ความเป็นจริงที่พบในปัจจุบัน คือ พนักงานสอบสวน 1
นายต้องรับผิดชอบสำนวนมากกว่า 200 คดีต่อปี สามารถสะท้อนให้เห็นว่า จำนวนพนักงานสอบสวน
ประจำสถานีตำรวจแต่ละแห่งในปัจจุบันไม่เพียงพอ แม้ว่าจะสามารถทำหนังสือเพื่อขอเพิ่มจำนวน
พนักงานสอบสวนได้ แต่ต้องอาศัยระยะเวลาและขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก ดังนั้นทางสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ จึงควรปรับโครงสร้างของตำแหน่งงานสอบสวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การเพิ่มตำแหน่งของพนักงานสอบสวนประจำแต่ละสถานี เพื่อกระจายความรับผิดชอบ
ต่อการบริหารงานคดีให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งควรปรับเพิ่มตำแหน่งของพนักงานสอบสวน
ผู้เชี่ย วชาญ และ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม 1 ตำแหน่ง เพิ่มเป็น 3 ตำแหน่งต่อ
หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มกำลังพลให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานสอบสวนให้ดีขึ้น สำหรับในการบริหารงานคดีของสถานีตำรวจแต่ละแห่ง
(2) การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนส่วนที่ไม่มีชั้นยศ ซึ่งในปัจจุบันได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่นำไปใช้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ (กฤษณพงค์
พูตระกูล, 2561) โดยถ้าหากมีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนที่ไม่มีชั้นยศดังกล่าว จะทำให้ปริมาณของ
พนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้น สามารถแบ่งเบาภาระงานของพนักงานสอบสวนที่มีชั้นยศได้ และหากมีการ
ใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน และ
ส่งผลทำให้บริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ปัญหาการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการทบทวนปัญหาของ
ระบบงานสอบสวนที่เกิดขึ้น พบว่ามีปัญหาโครงสร้างงานสอบสวน ที่ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการแทรกแซงการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ และงบประมาณงานสอบสวนที่ไม่เพียงพอต่อ
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบกับความก้าวหน้าของงานสอบสวน ที่ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ระบบอุปถัมภ์ ทำให้เกิดการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ และคณะ, 2559) ซึง่
ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานสอบสวนเป็นอย่างมาก
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ควรมีการกำหนดให้องค์กรอัยการเข้ามาตรวจสอบและควบคุมคดีสำคัญที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก หรือเมื่อมีการร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 13 มาตรา 248 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยง
ธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง
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จึงทำให้องค์กรอัยการมีการรองรับความเป็นอิสระเช่ นเดียวกับศาล และหากองค์กรอัยการ
เข้าตรวจสอบและควบคุม การสอบสวน จะสามารถช่วยลดการแทรกแซงจากอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ลงได้
3) ปัญหาการให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ทางหน่วยงานตำรวจแห่งชาติ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ในการให้
คำแนะนำการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทำหน้าที่ในการตอบคำถามจากสื่อมวลชน
โดยเฉพาะ สำหรับคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก โดยหากเป็นคดีที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร อาจมีการจัดตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหากเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัด อาจ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือโฆษกตำรวจภูธรแต่ละภาค รับผิดชอบในการ
ตอบคำถามจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความราบรื่นและสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่
ตรงกัน อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอำนวยความยุติธรรม
5.3.1.2 บทบาทของรายการโทรทั ศ น์ เ ชิ ง สื บ สวนในการทำงานเกี ่ ย วกั บ คดี ที่
สาธารณชนให้ความสนใจมาก
1) ปัญหาการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แม้ว่าบทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบันจะสามารถกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้
เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น และแม้ว่าทางองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จะมีแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ถึงขอบเขตใน
การนำเสนอข่าวที่เหมาะสม โดยงดเว้นการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวและภาพที่แสดงอัตลักษณ์ของผู้ต้ อง
สงสัย และผู้ต้องหา รวมทั้งการไม่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน (ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, ม.ป.ป.) แล้ว
ก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่า ในหลายครั้งการทำงานของสื่อมวลชนยังคงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ ดังนั้นแล้ว องค์กรวิชาชีพสื่อ จึงควรปฏิรูปแนวทางการ
ทำงานของสื่อ โดยการกำหนดบทบาทและขอบเขตของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น และส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของสื่อ เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และการทำงานของสื่อมวลชนด้วย
2) ปัญหาการนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
รายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน ควรนำเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใน
ลักษณะของการสร้างความรู้ความเข้าใจ นำเสนอในเชิงของหลักวิชาการ โดยมุ่งเน้นการอธิบายตาม
หลักกฎหมาย และชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับ เพื่อสร้างบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต ที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ อย่างแท้จริง แทนการนำเสนอในลักษณะของการชี้นำ

118
สังคม หรือการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเกินไป นอกจากนี้ สื่อมวลชน
ควรจะนำเสนอข่าวสารอย่างเป็นกลาง ตรงไปตรงมา และไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป
5.3.1.3 อิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ
สืบเนื่องจากผลการวิจัย ที่ศึกษาพบว่าอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน สามารถสร้าง
แรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นแล้วเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาการส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเชิงลบ องค์กรวิชาชีพสื่อ
จึงควรปรับแนวทางการนำเสนอข่าวหรือประเด็นต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ปัญหาการนำเสนอข่าวที่เป็นข้อมูลแนวทางการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ที่พบว่า การนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนสามารถเป็นช่องทางที่ทำให้
ผู้กระทำความผิด ทราบแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยายามหลบหนีหรือทำลาย
หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีได้ ดังนั้นทางองค์กรวิชาชีพสื่อ ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์
ในการนำเสนอข่าวแต่ละคดี โดยหากการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดียังไม่เสร็จ
สิ้น หรือคดียังไม่สิ้นสุด สื่อมวลชนจะต้องกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่จะจัดทำเป็นเนื้อหาข่าวขึ้นมา ซึ่งควร
ที่จะมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวในลักษณะของการอธิบายภาพรวมของคดีเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
นำเสนอแนวทางการดำเนิน การสืบสวน หรือสอบสวน รวมทั้งความคืบหน้าของการจับกุม หรือ
ติดตามตัวผู้ต้องสงสัย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสั ยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแนวทางการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำลายพยานหลักฐาน และหลบหนีการดำเนินคดีได้
2) ปัญหาการนำเสนอภาพความรุนแรง ทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
ผลจากการศึกษาที่พบว่า การนำเสนอข่าวของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนที่มีการนำเสนอ
ภาพความรุนแรง บางครั้งอาจเป็นการชี้นำแนวทางในการกระทำความผิดให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้
รับชมที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่ง ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ จากปัญหา
ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ใน 2 แนวทาง ดังนี้
(1) จากเดิมที่มีการนำเสนอโดยการนำคลิปจากกล้องวงจรปิด มาเปิดในรายการ เพื่อให้ ผู้
รับชมเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่จะอธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ นั้นในลำดับถัดมา ทั้งนี้
รายการควรปรับรูปแบบการนำเสนอข่าว โดยใช้การนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่มีการจำลอง
สถานการณ์จริง และนำเสนอรายละเอียดในภาพรวมของคดีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดลึก หรือ
อธิบายขั้นตอนของการกระทำความผิดอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน แต่หากต้องการนำเสนอคลิป ควรมี
การปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลที่ปรากฏในคลิปด้ว ย ซึ่งเห็นได้จากตัว อย่างที่นำมาใช้กันอย่ า ง
แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันที่ปรากฏตามสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน
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จะต้องเน้นย้ำให้เห็นถึงบทลงโทษของการกระทำในลักษณะดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก เพื่อเป็น
บทเรียนต่อสังคม ไม่ให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
(2) สถาบันครอบครัว ควรมีส่วนในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนในการ
บริโภคข่าวสารอย่างใกล้ชิด อธิบายถึงผลของการกระทำความผิด และบทลงโทษทางกฎหมายที่จะ
ได้รับ รวมทั้งคอยสอดส่อง เอาใจใส่พฤติ กรรมของบุตรหลานในความดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ
หากสังเกตพบความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่มีแนวโน้มของการกระทำความผิดใด ๆ ควรตักเตือนด้วย
เหตุและผล
3) ปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ปรากฏในสำนวนคดี
จากผลการศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในคดี
ที่ทางรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนได้เชิญมาให้ความรู้ หรือวิเคราะห์ ข่าว ตอบคำถามของผู้ดำเนิน
รายการ ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ในระหว่างที่คดีอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนผู้ต้องสงสัย ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวเหล่านั้น อาจไม่ทราบรายละเอียดข้ อเท็จจริงของคดี ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นที่เข้าข้างฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดอย่างชัดเจน ดังนั้นรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวน จึงไม่ควรพาดพิงถึงเนื้อหาในสำนวนคดี
มากเกินไป ไม่ควรตั้งคำถามในลักษณะของการชี้นำ หรือ ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด แต่ควรนำเสนอ
และตั้งคำถามในลักษณะของการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านั้นเชี่ยวชาญ หรือเชิญชวนให้
ผู้รับชมร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย สะท้อนข้อมูลให้หลากหลายรอบด้าน
มากขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปรับใช้
ภายใต้การนำหลักการตำรวจประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหารงานยุติธรรมของไทย เพื่อให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานตำรวจ และสื่อมวลชน ควรนำ
กลไกของภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย บนพื้นฐานของความยุติธรรมที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อให้มีขอบเขตที่เหมาะสมและเกิด
ความยุติธรรมต่อคนในสังคมอย่างสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันอาจมีการตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดย
วาจา แต่ทั้งนี้ภาครัฐควรกำหนดให้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อและหน่วยงาน
ตำรวจ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการสร้างความเข้าใจร่วมกันภายใต้กรอบที่
กำหนดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะการ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญา
5.3.3

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.3.1 การศึกษาสื่อประเภทอื่น

120
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาอิทธิพลของสื่อประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สื่อออนไลน์
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดและส่งผลต่อการรับรู้ของคนในสังคมในระดับสูง
5.3.3.2 การศึกษาคดีอื่นเพิ่มเติม
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในคดีอื่น ที่อาจพบปัญหาจากการสร้างแรงกดดัน
จากสื่อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในลักษณะอื่น ๆ ได้ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและ
หาแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม
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