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( Investigative Notes and Reports )
โดย
พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษศิริ B.Sc.,M.S.,M.A.
อาจารย (สบ2) ภาควิชาวิทยาการตํารวจ โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนั้น จะประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนหลักที่ผูปฏิบัติ
จําเปนตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในทุกๆคดี ซึ่งไดแก ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงานในสถานที่เกิด
เหตุ ขั้นตอนการบันทึกสภาพสถานที่เกิดเหตุ ขั้นตอนการคนหาวัตถุพยาน และขั้นตอนการเก็บรวบรวม
วัตถุพยาน ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะในขั้นตอนของการบันทึกสภาพสถานที่เกิดเหตุ ไดแก การจด
บันทึกในสถานที่เกิดเหตุอันจะนําไปสูการเขียนรายงาน เพื่อนําเสนอเปนพยานเอกสารในชั้นศาลตอไป
สวนความสําคัญของการจดบันทึกในสถานที่เกิดเหตุนั้น เจาหนาที่ฝายสืบสวนและตรวจสถานที่เกิด
เหตุโดยทั่วไปแลว ดูจะไมคอยไดใหความใสใจหรือใหความสําคัญมากนัก เพราะคิดวาเปนเพียงการจด
บันทึกเพื่อกันลืมและนํามาใชเปนขอมูลในการเขียนรายงานเทานั้น แตแทที่จริงแลวการจดบันทึกใน
สถานที่เกิดเหตุนั้น มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุอื่นเลย เพราะถา
มีการจดบันทึกที่ผิดพลาด ไมมีคุณภาพ ก็ยอมสงผลตอการสืบสวนสอบสวนและการเขียนรายงาน อันจะ
กอใหเกิดผลเสียตอผูเขียนรายงานเอง เมื่อรายงาน(ที่ไมมีคุณภาพและผิดพลาด)ฉบับนั้น ไดถูกนําขึ้นสู
ชั้นศาลแลว
จากขั้นตอนในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของหนวยงาน FBI ประเทศสหรัฐฯ ที่ประกอบดวย
11 ขั้นตอน อันไดแก การเขาสูสถานที่เกิดเหตุ การควบคุมและรักษาความปลอดภัย การสํารวจเบื้องตน
การประเมินพยานวัตถุ การบรรยายสิ่งตางๆ การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ การวาดภาพ สเก็ตชของ
สถานที่เกิดเหตุ การตรวจคนโดยละเอียด การบันทึกและเก็บรวบรวมหลักฐาน การสํารวจขั้นสุดทาย
และการส ง มอบสถานที่ เ กิ ด เหตุ ( ILEA-BANGKOK,2004) จะพบว า ขั้ น ตอนการบรรยายสิ่ ง ต า งๆ
(Narrative) ซึ่งหมายถึง การอธิบายถึงสภาพตางๆ เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ โดยนําเสนอจากภาพรวม
โดยทั่วไป ไปหารายละเอียดจําเพาะของสถานที่เกิดเหตุ และบันทึกขอมูลพยานวัตถุตางๆ โดยอาจใช
วิธีการบรรยายดวย การอัดเสียง หรือ การจดบันทึก หรือ การถายวีดีโอ ก็ได แต การจดบันทึก (Take
Notes) นั้น นับวาเปนวิธีที่มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากกวาวิธีอื่น ซึ่งในการจดบันทึก จะจด
บันทึกสภาพและสิ่งที่สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และจะตองตอบคําถามวา Who, What, When,
Where, Why, How ใหไดครบอีกดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Wayne W.Bennett and Karen
M.Hess,2001)
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การจดบันทึกในสถานที่เกิดเหตุ (Field Notes)
 วัตถุประสงคการจดบันทึก ไดแก ขอเท็จจริงในคดี และทบทวนสิ่งสําคัญในสถานที่เกิดเหตุ
เชน สภาพทางดานกายภาพ (Physical scene) สภาพอากาศ สภาพแสงไฟ ลักษณะบาดแผล
สภาพศพ เปนตน โดยใหบันทึกทุกๆสิ่งที่สังเกตุเห็นทั้งหมดในสถานที่เกิดเหตุ
 การจดบันทึกตองเริ่มทันทีหลังจากไดรับแจงเหตุ และจดบันทึกอยางตอเนื่องในสิ่งที่ไดพบเห็น
จากการตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุ
 ตองบันทึกใหสมบูรณ โดยใหมีภาพถายสถานที่เกิดเหตุที่ถูกตองประกอบดวย
 ในการปฏิ บั ติ ก ารค น หาวั ต ถุ พ ยาน ให บั น ทึ ก สถานที่ พ บและบรรยายสภาพของวั ต ถุ พ ยาน
รวมทั้งการเก็บรักษาเพื่อนําสงตรวจพิสูจนดวย
 การจดบันทึกตองถูกตองแมนยํา เพราะสามารถชวยเตือนความจําได เมื่อตองใหการเปนพยานใน
ชั้นศาลและใชเพื่อรางรายงานผลการตรวจที่เกิดเหตุตอไป
หัวขอการจดบันทึกในสถานที่เกิดเหตุ
 วัน เดือน ป และเวลาที่ไดรบั แจงเหตุ ทองที่สน. ประเภทของคดี
 สถานที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุ
 พฤติการณโดยยอของคดีที่เกิดขึ้น
 ชื่อ ที่อยูของผูแจงเหตุ และพยาน
 ชื่อ เจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบคดี และผูชํานาญที่รวมตรวจ
 ชื่อผูทําการตรวจที่เกิดเหตุ ผูถายภาพ ผูทําแผนที่ ผูเก็บวัตถุพยาน
 สภาพแสงสวางในขณะทําการตรวจ
 สภาพที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ
 สภาพภายในและภายนอกสถานที่เกิดเหตุ
 ตําแหนงทีพ่ บ สภาพและการตรวจเก็บวัตถุพยาน
 รายละเอียดตางๆในสถานที่เกิดเหตุ ขึ้นอยูกับรูปแบบการกระทําผิดและสภาพของแตละคดีเปนสําคัญ
การบันทึกขอมูล (Record All Information) จะตองตอบคําถาม Who, What, When, Where, Why,
How ใหไดดงั นี้
z Who : ใครคือผูตองสงสัย,ใครเปนผูสมรูรวมคิด,ใครเปนเหยื่อ,ใครคือพยานที่รูเห็น ใครเปน
ผูรับผิดชอบคดี,ใครเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุพยาน
z What : เปนคดีประเภทอะไร,เกิดอะไรขึ้นโดยบรรยายสภาพเหยื่อ ผูตองสงสัยและพยาน, มีการ
ใชอุปกรณในการปองกันอะไรบาง เชน ตูนิรภัย สัญญาณกันขโมย,คนรายตองใชความรูความ
ชํานาญหรือกําลังอะไรในการกออาชญากรรม
z When : เหตุเกิดเมื่อไหร,ตํารวจไดมาถึงที่เกิดเหตุเมื่อเวลาใด
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z Where : เหตุเกิดที่ไหน,พบวัตถุพยานที่ใด,พบศพหรือเหยื่อที่ใด,ผูตองสงสัยถูกจับกุมที่ใด
z Why : ทําไมถึงเกิดเหตุขึ้น,มีอะไรเปนแรงจูงใจ(Motive) ,ทําไมถึงแนใจวาทรัพยสินถูกโจรกรรมไป,
ทําไมคนรายจึงเลือกเอาชวงเวลานี้กออาชญากรรม
z How : เกิดเหตุขึ้นไดอยางไร,เหตุที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับเหตุอื่นอยางไร
พยานหลักฐานถูกพบไดอยางไร, อาชญากรนั้นถูกคนพบไดอยางไร, ขอมูลตางๆไดมาอยางไร
หลักการจดบันทึกที่มีประสิทธิผล
• เขียนสั้นๆ, ใหอานงาย, ยอใหสั้นแตตองใหคนอื่นอานแลวเขาใจไดดวย,สามารถนําไปจัดเก็บได
โดยสะดวก
• ถาจดบันทึกผิดใหขีดฆาแลวเขียนคําที่ถูกตองใหม หามลบ
• หามใชคํายอตางๆ ถาใชตองเปนคํายอที่คนทั่วไปรูความหมาย หรือมีการเขียนคําเต็มกํากับไวดวย
และตองไม จดบันทึกในสิ่งที่ไมเ กี่ยวของกับคดี เชน คํากลอน หรือ เขี ยนรูปเลน ลงในสมุด
บันทึก เพราะอยาลืมวา สมุดบันทึกสามารถถูกศาลเรียกดูหรือตรวจสอบไดในกรณีที่รายงานผลมี
ปญหาหรือศาลมีขอสงสัยในสถานที่เกิดเหตุ
• ใหแยกหนาเขียนในแตละคดี โดยเขียนหมายเลขของคดีไวทุกหนา และใหแบงหนาสมุดจด
บันทึกเปนสวนๆ เพื่อใหงานตอการคนหาอางอิง นอกจากนี้ในสมุดควรจะมีชื่อ สังกัดและเบอร
โทรศัพทของผูใชไวดวย เพื่อที่จะสามารถระบุชื่อเจาของสมุดได
• การใชสมุดจดบันทึก (Record Notes)แบบสมุดฉีก หรือสมุดแบบเติมกระดาษไดนั้น ใหความ
สะดวกในการเพิ่มเติมกระดาษ เมื่อตองการจะเพิ่มเติมเนื้อหาขอมูลที่ไดรับมาภายหลัง และงาย
ตอการจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย แตก็มีขอเสียตรงที่ อาจเปนขอโตแยงของทนายคูความได
วาเจาหนาที่มีการเพิ่มเติมหรือทําลายสิ่งที่ไดจดบันทึกไวก็ได ซึ่งก็มีวิธีแกไขโดยใหเขียนเลข
หนาที่กระดาษทุกแผนตามวันที่และเลขคดีตามลําดับ หรือ ใชสมุดบันทึกแบบหวงสปริงขด
(Spiral Notebook)ก็ได
• การจดบันทึกใหใชปากกาน้ําหมึกแบบถาวรและใชดินสอสําหรับการรางภาพเคราๆในสถานที่
เกิดเหตุ
การเขียนรายงานผล (Reports)
มีขั้นตอนพื้นฐานในการเขียนรายงานผล ไดแก
• การรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ทั้งจากการสืบสวน การสัมภาษณ การตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
การสอบสวน
• บันทึกขอเท็จจริงนั้นๆ อยางทันที โดยใชการจดบันทึก (Take notes)
• การนําขอเท็จจริงมาจัดเรียงใหเปนระบบ (Organize the notes)
• การเขียนรายงานผล

4

• การประเมินดูรายงานผลที่เขียน อาจตองมีการตรวจสอบแกไขและอานตรวจทาน ตลอดจนนํามา
แกไขรายงานถามีความจําเปน
รูปแบบของรายงานผล (Type of Reports)
รู ป แบบรายงานนั้ น จะมี ค วามแตกต า งกั น ไปในหน ว ยงานแต ล ะแห ง แต ก็ จ ะมี รู ป แบบร ว มกั น
อยางนอย 3 รูปแบบ ไดแก
• Initial or Preliminary Reports : เปนรายงานเบื้องตนหลังจากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมา
• Supplemental or Progress Reports : เปนรายงานเพิ่มเติมเพื่อรายงานความคืบหนาของคดี
• Closing or Final Reports :เปนรายงานฉบับสมบูรณพรอมนําเสนอสูศาล
โครงสรางการบรรยายในการเขียนรายงาน
ในการบรรยายจะตองมีเทคนิคการเขียนรายงานทีม่ ีโครงสรางการเขียนตามลําดับเหตุการณดังนี้
z ยอหนาแรกใหบรรยายขอมูลตางๆที่ไดรับแจง ไดแก วัน เวลาที่ไดรับแจงและไปถึงสถานที่เกิด
เหตุ ตลอดจนรูปแบบของเหตุการณที่เกิดและเจาหนาที่ไดเขาไปเกี่ยวของไดอยางไร
z ยอหนาตอไป ใหบรรยายถึงสิ่งที่ไดปฏิบัติหลังจากที่ไดรับขอมูล โดยควรอธิบายดวยวามีขอมูล
อะไรที่ไดรับจากในสถานที่เกิดเหตุ เชนคําบอกเลาของเหยื่อหรือพยาน และ
ควรจะอธิบายดวยวาหลังจากมีขอมูลในที่เกิดเหตุแลว ไดทําอะไรตอไปกับ
ขอมูลที่ไดรับมา
z ยอหนาสุดทาย ใหบรรยายวาไดดําเนินการจัดการในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้
อยางไรบาง เชน ไดตรวจพบวัตถุพยานและจัดเก็บวัตถุพยานใดบาง เปนตน
สรุปไดวา การจดบันทึก เปนการบันทึกขอเท็จจริงของคดีที่จะใชในการสืบสวนสอบสวนตอไป
ใชในการเขียนรายงานผลและใชในการฟองรองคดี โดยการจดบันทึกจะตองเริ่มทันทีเทาที่จะเปนไปได
และจดบันทึกขอมูลที่ไดรับอยางตอเนื่องในการสืบสวนสอบสวน การบันทึกจะตองบันทึกขอมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม สถานที่เกิดเหตุ และการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งขอมูลที่จะชวยตอบคําถาม
Who, What, When, Where, Why, How ไดดวย และภายหลังการเขียนรายงานเสร็จใหเก็บสมุดจดบันทึก
ไวในสถานที่ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน เพื่อปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย
สวน การรายงาน เปนการเขียนบันทึกขอเท็จจริงที่สําคัญ มีความคงทน ใชในการตรวจสอบสิ่งที่
เกิดขึ้นในอดีต ชวยในการเก็บรักษาขอมูลในคดี ชวยใหมีการสืบสวนสอบสวนตอเนื่องตอไปและใชเปน
พยานเอกสารในชั้นศาลเพื่อใหศาลมีขอมูลที่ถูกตอง สามารถพิพากษาไดตรงกับขอเท็จจริง นอกจากนี้
ยัง ใช เ ปน ข อมูล ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของเจา หนา ที่ผูนั้ น ได อีก ด ว ย ดังนั้ น รายงานที่ ดี มี
ประสิทธิผลจะตองบรรยายในสิ่งที่เปนจริง ถูกตอง มีความเปนปรนัย (Objective) มีความสมบูรณรัดกุม
ชัดเจนอานงาย และมีการเจาะจงเฉพาะกลุมที่อานรายงาน (Reader Friendly and Focused) เชน บุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม
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ดังนั้น เจาหนาที่ดานการสืบสวนและเจาหนาที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จึงควรตองใหความสําคัญตอ
การจดบันทึกและรายงานสถานที่เกิดเหตุใหมากยิ่งขึ้นกวาปกติ เพราะในปจจุบนั นี้ประชาชนเริ่มตืน่ ตัวตอ
สิทธิของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานขอมูลขาวสารที่ฝายรัฐจะตองเปดเผยใหแกสาธารณชนทราบ
มากกวาในอดีต จึงทําใหเจาหนาที่ตองเตรียมพรอมรับการตรวจสอบในทุกๆดาน เพราะฉะนัน้ การจด
บันทึกและรายงานผล ก็ยอ มจะถูกตรวจสอบจากภายนอกไดเชนเดียวกัน
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