
การใช้อํานาจของตํารวจ
เพ่ือค้นหาความจริง
คดีอดีตผู้กํากับโจ้

ผลสํารวจ
ความคิดเห็นและ
ความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา:



01 
เพศ

02
อายุ

04 
รายได้

05 
อาชีพ

ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบ 
5,291 คน*
 

*ช่วงเวลาสํารวจ 2-5 ก.ย. 2564

49.44%

47.29%

1.83%

1.44%

<20

20

30

40

50

60>

4.88%
16.10%
15.46%
18.33%
26.42%
18.81%

03 
การศึกษา

ประถม  มัธยม  อาชีวะ  ป.ตรี  สูงกว่าป.ตรี

 0.28%  3.74%  2.99% 

46.89% 46.10%

ขรก./จนท.รัฐ     31.22%
พนักงานเอกชน  18.47%
อาชีพอื่นๆ       13.35%
นักเรียน/นศ.       12.66%
ไม่ประกอบอาชีพ   12.36%
ธุรกิจ/ค้าขาย      10.37%
ตกงาน              1.57%

ไม่มีรายได้ 6.86%
< 15k 12.85%
15-30k 17.97%
30-50k 21.51%
50-100k 20.37%
> 100k 15.10%
ไม่ระบุ 5.33%



*มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง กําลังเรียนหรือทํางาน หรือ
เคยเรียนหรือทํางาน หรือเคยมีประสบการณ์ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในฐานะเป็นฝ่ายผู้เสียหาย ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน 

ใช่
48.67%

ไม่ใช่
51.33%

06 มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม*



07 การใช้ความรุนแรงเพ่ือให้ได้ข้อมูล

* ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็น ขรก./จนท.รัฐ ไม่มีประสบการณ์ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีจากทุกกลุ่มอายุ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี 

ยอมรับได*้
13.23%

ยอมรับไม่ได้
73.54%

ยอมรับได*้
2.66%

ยอมรับไม่ได้
93.03%

คดีทั่วไป

คดีร้ายแรง



ความคิดเห็น



คะแนนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (คะแนนเต็ม = 5)

* ยิ่งอายุน้อย ยิ่งให้คะแนนความเชื่อมั่นตํ่า, กลุ่มที่รับความรุนแรงได้ ให้คะแนนความเชื่อมั่นสูงกว่ากลุ่มที่รับไม่ได้,
  กลุ่มมีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม (เกือบครึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ) ให้คะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์

ก่อนทราบรายละเอียดคดี 2.01

หลังทราบรายละเอียดคดี 1.29

เมื่ออดีต ผกก. โจ้ เข้ามอบตัว 1.20
และมีแถลงการณ์
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         เห็นด้วยอย่างยิ่ง     เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วยย่างยิ่ง

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง
ในกระบวนสืบสวนสอบสวน

* ส่วนใหญ่ (สีเทา-สีเหลือง) ไม่เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, กลุ่มที่รับความรุนแรงได้ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วย,
  กลุ่มอายุน้อยส่วนใหญ่ตอบไม่เห็นด้วย, กลุ่มมีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ตอบไม่เห็นด้วย

1. การใช้ความรุนแรงเพ่ือค้นหาข้อมูลมีความ
จําเป็น หรือเป็นส่ิงที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการค้นหาความจริง

2. การใช้ความรุนแรงในการควบคุมผู้ต้องหา
และซักถามหาพยานหลักฐานสามารถทําให้ได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าวิธีอื่น



         เห็นด้วยอย่างยิ่ง     เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วยย่างยิ่ง

* ข้อ 3-5 ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกกลุ่ม
  ข้อ 6-7 ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง ยกเว้น กลุ่มที่รับความรุนแรงได้ตอบว่าเห็นด้วยเยอะกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง

1. .
2. .
3. การปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงในการสืบสวนสอบสวนจะทําให้เกิด

แนวโน้มที่ตํารวจพ่ึงพาวิธีนอกกฎหมายไปแสวงหาข้อเท็จจริง

4. การปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงในการสืบสวนสอบสวนจะทําให้ตํารวจ
สามารถใช้อํานาจโดยมิชอบเพ่ือข่มขู่หรือเรียกผลประโยชน์ได้

5. การปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงในการสืบสวนสอบสวนจะส่งผลให้
ผู้บริสุทธิ์ถูกจับกุม ถูกฟอ้ง และถูกตัดสินลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม

6. การปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงในการสืบสวนสอบสวนจะบั่นทอน
ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

7. สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในการ
สืบสวนสอบสวนในฐานะเป็นปัญหาสําคัญลําดับแรก

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง
ในกระบวนสืบสวนสอบสวน (ต่อ)



เหมาะสม/เห็นด้วย                   ไม่เหมาะสม/ไม่เห็นด้วย    ไม่แน่ใจ

* ข้อ 1 กลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี ส่วนใหญ่เห็นด้วย กลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
  ข้อ 5 เป็นข้อที่คําตอบตรงกันทุกกลุ่มมากที่สุด เห็นด้วย 97.39%

1. ในกระบวนการปกติ ตํารวจมีอํานาจสอบสวนเพ่ือทําสํานวนคดีและ
เสนอให้อัยการตรวจสอบ ส่วนอัยการอาจส่ังให้ตํารวจสอบเพ่ิมเติมได้ 
แต่ไม่มีอํานาจเข้าร่วมในการสอบสวนโดยตรง

2. ควรเปิดช่องให้อัยการมีบทบาทมากขึ้นในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
การสอบสวน และทําสํานวนคดี

3. ควรมีระบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีทนายไปช่วยเหลือแนะนําผู้ต้องหา
และจําเลยในชั้นสอบสวนตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. ควรปรับปรุงกลไกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือให้ศาลมี
บทบาทมากขึ้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาคดี

5. พนักงานสอบสวนจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการค้นหาความ
จริงโดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล

ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา



เหมาะสม/เห็นด้วย                   ไม่เหมาะสม/ไม่เห็นด้วย    ไม่แน่ใจ

* คําตอบไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดในทุกกลุ่มประชากร มากกว่า 80% เห็นด้วยทุกข้อ

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

6. ในการค้นหาความจริงและพิจารณาคดี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ควรมี
นํ้าหนักมากกว่าพยานบุคคลหรือคํารับสารภาพในชั้นสอบสวน

7. ควรทําให้งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นอิสระจากการกํากับควบคุมของ
พนักงานสอบสวนในคดีแต่ควรกํากับด้วยกลไกในทางวิชาชีพ

8. ควรมีช่องทางให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าในการดําเนินคดีที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยตรง

9. ควรมีหน่วยงานอิสระให้ผู้ถูกกล่าวหาที่เชื่อว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในชั้นสอบสวนหรือทําสํานวนคดี ร้องเรียนได้อย่างปลอดภัย

10. ควรมีองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบหรือถ่วงดุลอํานาจตํารวจในการค้น
หาความจริง เพ่ือความโปร่งใส ลดความเส่ียงในการใช้อํานาจโดยมิ
ชอบ

ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ต่อ)



เป็นไปไมไ่ด้  อาจเป็นไปได้         เป็นไปได้

* คําตอบไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดในทุกกลุ่มประชากร ส่วนใหญ่ตอบว่าอาจเป็นไปได้

1. ทําให้คนในกระบวนการยุติธรรมทํางานอย่าง
โปร่งใสขึ้น

2. ทําให้มีการปฏิรูประบบงานบางอย่างในชั้น
ตํารวจ 

3. ทําให้มีการปฏิรูประบบงานบางอย่างในชั้น
อัยการ

4. ทําให้มีการปฏิรูประบบงานบางอย่างในชั้นศาล

ความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา



เป็นไปไมไ่ด้  อาจเป็นไปได้         เป็นไปได้

* ข้อ 6 เป็นข้อที่มีผู้ตอบว่าเป็นไปได้มากที่สุดในทุกข้อ (ข้ออื่น ๆ มักตอบว่าอาจเป็นไปได้)

1. .
2. .
3. .
4. .
5. การใช้อํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะ

เป็นไปอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดกรณีใช้อํานาจ
ในทางมิชอบ 

6. ภาคประชาชนจะสนใจตรวจสอบ
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น

7. กระบวนการยุติธรรมจะเปิดช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนในการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ต่อ)



ประเด็นการปฏิรูปตํารวจที่คนส่วนใหญ่คิดว่า
สําคัญที่สุด 5 อันดับแรก 1.

2.
3.
4.

5.

ควรปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตํารวจให้
มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน

ควรส่งเสริมใหพ้นักงานสอบสวนเป็นวิชาชีพเฉพาะ
ทํางานแบบมืออาชีพและเป็นอิสระจากสายบังคับบัญชา

ควรสร้างกระบวนการที่เปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลงานตํารวจ

ควรกําหนดบทบาทหน้าที่ของตํารวจใหมุ้่งเน้นงานของตํารวจ
โดยเฉพาะ โดยถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่งานตํารวจออกไป

ควรลดการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางและเพ่ิมบทบาทของ
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือกระจายอํานาจการบริหารงาน



ขอบคุณครับ


