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วิเคราะหคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยอาศัยพยานวัตถุและพยานผูเช่ียวชาญมาประกอบกัน ทําให
มาตรฐานคดีจราจรทางบกของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่ยอมรับของอารยประเทศ 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีขอเสนอวา ควรมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  การถายภาพของลักษณะ 2 บทที่ 2 การสืบสวนและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
และลักษณะ 8  บทที่ 9  การทําแผนที่และการถายรูปสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งพยานผูเชี่ยวชาญและ
หลักนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสามารถนํามาใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีจราจรทางบก   อันจะทําใหการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในคดีจราจรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study the legal issues in the use of the investigation official 
discretions about gathering evidence and expert witness by focusing on the real evidence that is 
needed to take the Forensic Science and expert witness to be used in proving facts in Road Traffic 
Accident cases.  To study measures included in the collection of real evidence in the case of Road 
Traffic Accidents abroad compared with those in Thailand 
 Research findings from journal articles, books and textbooks are used in connection 
with the comparative study of United States law.  A way to edit and update laws and regulations 
in this manner testify with respect to investigations, and gathering evidence in the case of traffic 
accidents. 
 The research found important factors that cause problems with discretions in the 
Investigation official.  Expert witness and real evidence is currently being developed in Forensic 
Science that to adjust to road traffic accidents.  There are laws to improve the focus of scientific 
evidence and expert witness.  However, main witnesses continue to be the main souse of evidence 
in place of scientific evidence and expert witness.  The United Sates has developed Forensic 
Science technical and legal experts about the witness, including analysis of land-based traffic 
accident cases using real evidence, experts witness and Forensic Science.  Road Traffic cases 
cause standard of the United States as a civilized country’s complete science. 
 This thesis has proposed that regulations should be amended to include more police 
on the scene, imaging characteristics of 2 Chapter 2 of the investigation and scene characteristics 
8 and Chapter 9 of the mapping and photographing the scene, as well as expert witnesses and 
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Forensic Science in order to comply with main principles of the United States.  That can be used 
as guidelines to improve the police about the legal regulations road traffic.  That will allow more 
efficient operation in Investigation official of traffic accidents.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของยานพาหนะบนทองถนนในประเทศไทย  เปนสาเหตุหนึ่ง
ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก  ซ่ึงสงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  ไมวาจะเปนทรัพยสิน
รางกายหรือชีวิต  และทําใหเกิดการฟองรองเปนคดีอาญาและเปนคดีแพง  ในทางคดีอาญาผูกระทํา
ความผิดตองรับโทษตามกฎหมาย  สวนทางแพงก็มีการฟองรองเรียกคาเสียหายซึ่งกันและกัน 
 เหตุผลสําคัญคือ  ตางฝายตางเชื่อวาตนมิไดเปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุ  และเชื่อวาตนมิได
รับความเปนธรรมขั้นพื้นฐานจากพนักงานสอบสวนซึ่งควรจะตองวางตัวเปนกลาง  และรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อใหผูเสียหายแตละฝายยอมรับวาฝายใดเปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุ  อันเปนผลใหคดี
สามารถระงับลงไดในชั้นของพนักงานสอบสวน  แตหากการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ไมครบถวน  และไมเปนธรรม  อาจทําใหผูเสียหายตองรับโทษทางอาญา  ทั้งที่ตนมิไดกระทําผิด  
และตองรับชดใชความเสียหายทางแพงใหแกผูกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
 เนื่องจากคดีอุบัติเหตุจราจรมักจะเปนเครื่องบงชี้วามีบางสิ่งบางอยางเกิดความบกพรอง 
อาจจะเปนถนน ยานพาหนะ  ผูขับขี่หรือหลายสาเหตุรวมกัน โดยสวนใหญของอุบัติเหตุมักเกิดจาก
คนขับซึ่งพวกเขาเหลานั้นคือตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกรัฐเปนผูเสียหาย ดังนั้นหนาที่ในการสอบสวนเพื่อพยาน
รวบรวมหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนนั้น  พนักงานสอบสวนจะตองกระทําดวยความบริสุทธิ์ 
เที่ยงธรรม และยึดหลักฟงความทุกฝาย  เพื่อใหไดมาซึ่งความจริงและใชดุลยพินิจในการรับฟง
พยานหลักฐานของทั้งสองฝาย  พนักงานสอบสวนจะตองวินิจฉัยขอเท็จจริง  และขอกฎหมายดวย
ความเปนกลาง  อยามุงหมายแตที่จะตองใหผูตองหาถูกฟองศาลโดยปราศจากพยานหลักฐาน 
  การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกขอมูลท้ังหมดที่เปนจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  
เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดและเรียกรองคาเสียหายเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกเปนคดีอาญาที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในรางกายของผูถูก
กลาวหาโดยตรงและเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนสวนรวม  กฎหมายจึงไดบัญญัติหาม
มิใหพนักงานอัยการฟองตอศาล  โดยมิไดทําการสอบสวนในความผิดที่ถูกกลาวหานั้นกอน  เพื่อ
เปนการปองกันการกลั่นแกลงผูบริสุทธ์ิมิใหไดรับความเดือดรอน  ทั้งยังเปนการรวบรวม
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พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนการกระทําผิดของผูถูกกลาวหาใหศาลเชื่อวาไดกระทําผิดจริงและสมควร
ไดรับโทษตามกฎหมายอีกดวย 
 แตเนื่องจากคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกเกี่ยวของกับความเสียหายทางแพงเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญาซึ่งผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดในผลการกระทําของตนและรวมทั้งนายจางและบริษัท
ประกันภัยของผูกระทําละเมิดดวยซ่ึงจะตองรวมกันรับผิด  ดังนั้นผูเสียหายยอมสามารถรองขอเขา
เปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และสามารถนําพยานหลักฐานของตนเสนอตอพนักงาน
สอบสวนและขอใหพนักงานสอบสวนไดสอบพยานบุคคล  พยานวัตถุ  และผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ประกอบเขาในสํานวนได  แมผูเสียหายจะขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการไดก็ตาม แต
ความเสียหายของผูเสียหายในขณะนั้น ยังมิไดรับการเยียวยาจากผูกระทําความผิด  ในปจจุบันจะมี
กฎหมายและพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ. 2535  ไดกําหนดการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถยนตแลวก็ตาม  ก็เปนเพียงการบรรเทาผลรายบางสวนเทานั้น  มิใชเปนการชดใช
คาเสียหายตามความเปนจริง  หากผูเสียหายจะฟองเรียกคาเสียหายทางแพงก็จะใชเวลานาน  เพื่อ
เปนการอุดชองวางดังกลาวเห็นควรกําหนดการจัดตั้ง กองทุนจราจรขึ้นมา  โดยกองทุนดังกลาวเอา
มาจากคาปรับของผูกระทําผิดกฎหมายจราจร  และสวนหนึ่งเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและจาก
ทรัพยสินที่ไดมาจากการยึด  การขายทอดตลาด ไลเบี้ยเงินคืนจากผูกระทําความผิด ซ่ึงรถยนตทําให
เกิดความเสียหาย 
 การรวบรวมพยานหลักฐานชั้นพนักงานสอบสวนเปนกระบวนการยุติธรรมเบื้องตน 
สวนการฟองรองคดีเปนหนาที่ของพนักงานอัยการ เพื่อนําไปสูการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีของศาล
ตางตองอาศัยเนื้อหาสาระสําคัญของการสอบสวนเปนสวนใหญ  หากการสอบสวนกระทําขึ้นโดย
ไมถูกตองชอบธรรมหรือไมเปนธรรมดวยประการใดๆ แลว  ผลการวินิจฉัยของอัยการและศาลก็
ยากจะถูกตองเปนธรรม เพราะในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะตองยึดถือขอเท็จจริงตามสํานวนการ
สอบสวนในการสั่งคดี   

พยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟงในคดีจราจรทางบกนั้น ตองเปนพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของกับประเด็นขอเท็จจริง  ซ่ึงในตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และประมวล
กฎหมายวิธีความอาญา  ไดแบงแยกพยานหลักฐานออกตามวิธีการนําสืบ  เปน 4 ประเภท  คือพยาน
บุคคล  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ และพยานผูเชี่ยวชาญ  แตสําหรับคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้น  
พยานวัตถุถือวาเปนพยานหลักฐานที่สําคัญที่สุด และมักจะนาเชื่อถือมากกวาพยานบุคคล  เพราะ
พยานบุคคลอาจจะมิไดรูเห็นจริงจังแตถูกอางเขามาเปนพยานเพราะรูจักผูกระทําผิด  และหรือหวัง
ผลประโยชนตอบแทน 
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ในอดีตกฎหมายไทยใหความสําคัญแกพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญนอยมาก เชน 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.113  ไมไดระบุถึงเรื่องพยานวัตถุ  โดยมุงบัญญัติถึงแตเร่ือง
พยานบุคคลและพยานเอกสาร  จากกฎหมายเกาตางๆ  โดยมากจะถือบาดแผลเปนวัตถุพยาน  เชน  
ลักษณะตระลาการ...มาตรา 5 วา “ ถาการวิวาทในที่ระโหฐานก็ดี  ในทุงในปาก็ดี  อสิกขิกา  หา
พยานบมิได  ฉินะภินะ  ซ่ึงจะเปนอุบายทําตนเองมิได  หากจะเปนพยานแตบุคคลผูนั้นแล   
กฎหมายลักษณะพยาน มาตรา 66    “ วิวาทในสถานแหงมืดก็ดี  วิวาทในทางสามแพรงก็ดี  หาสักขี
พยานมิได  ใหพิเคราะหดูมูลคดีจงถี่ถวน ถาจริงแลวทานใหเอาบาดเจ็บสาหัสนั้นเปนพยาน” 1 
 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองพยานวัตถุดังนี้ 
 มาตรา 241 “ ส่ิงใดใชเปนพยานวัตถุตองนํามาศาล… ” 
 มาตรา 242 “ ในระหวางการสอบสวน   ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาสิ่งของซึ่งเปน
พยานวัตถุตองใหคูความหรือพยานตรวจดู ” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา  พยานวัตถุตองนํามาใหศาลตรวจดูตอหนาคูความ 
แตถาเปนการไมสะดวกที่จะนํามา เชน ของใหญโตก็อาจขอใหศาลไปตรวจยังสถานที่เก็บวัตถุนั้นก็
ได2 
 พยานหลักฐานที่ดีที่สุด  หมายความถึงพยานหลักฐานที่ดีที่สุดที่กระทําได  เพื่อที่จะ
พิสูจนขอเท็จจริงไดชัดแจง  หรือมีน้ําหนักนาเชื่อถือไดยิ่งกวาพยานหลักฐานอื่น  พยานหลกัฐานทีด่ี
ที่สุดในคดีอาญา  คือประจักษพยานหรือพยานที่พบเห็นเหตุการณดวยตนเอง  แตในบางครั้ง
พยานหลักฐานที่ดีที่สุดในคดีอาญาก็อาจเปนพยานวัตถุ  พยานเอกสารก็ได  ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 บัญญัติวา  “  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยาน
บุคคล ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวา  จําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ไดอางเปนพยานหลักฐานได  แตตองเปนพยาน
ชนิดที่มิไดเกิดจากการจูงใจ  มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่นๆ ” 
 พยานหลักฐานในปจจุบันที่ถือวาเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุด  คือ พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร  อันหมายถึง พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นดวยการวิเคราะหหรือวิจัย  เชน ทางฟสิกส ทาง
เคมี หรือทางชีววิทยา เปนตน  ในทางกฎหมายหรือในทางนิติศาสตร ถือวาพยานหลักฐานเหลานี้  

                                                  
       1  โอสถ  โกสิน. (2538). กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (พิมพคร้ังที่ 3  ฉบับปรับปรุงแกไข). หนา  552. 
 2  แหลงเดิม.  หนา 31. 
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เปนพยานหลักฐานอยางหนึ่งที่จะนําเขาสูระบบกระบวนการพิจารณาหรือจะนําสืบเขาสูความรูของ
ศาล  เพื่อใหศาลวินิจฉัยวา  จําเลยผิดหรือบริสุทธิ์นั่นเอง3 
 พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรนับวันจะมีความสําคัญมากขึ้น  เพราะมีความแมนยํา
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาวิชาการในทางวิทยาศาสตรอยูตลอดเวลา  เชน การนําระบบควบคมุ
ความเร็ว(Black Block) และระบบสัญญาณดาวเทียมมาใชในรถยนต  นอกจากนี้ยังนําระบบขอมูล
จําเพาะของรถยนต มาใชในการพิสูจนความเร็วของรถยนตในขณะเกิดเหตุ  รวมทั้งการนําเอา
รองรอย การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ มาพิสูจนถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได 
 ในคดีจราจรทางบก  พยานหลักฐานที่ดีที่สุด  คือพยานวัตถุ  เพราะในคดีจราจรเมื่อ
รถยนตเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน  ยอมจะเกิดการแตกหักของอุปกรณรถยนต  และหรืออาจจะเกิด
จากการหามลอของรถยนตแตละฝาย  ตลอดจนของเหลวซึ่งอยูในรถยนตแตละฝายเชน  น้ําในหมอ
น้ํา  น้ํากรดในแบตเตอรี่  น้ํามันเครื่อง  ตลอดจนสินคามีบรรทุกมายอมสามารถชี้จุดชน  และสาเหตุ
ของการเกิดเหตุไดดีกวาพยานบุคคล   
 การรับฟงพยานหลักฐานนั้นเปนเรื่องการพิจารณาคุณคาของพยานหลักฐานตอการ
พิสูจนขอความจริง  ซ่ึงจะตองหาพยานหลักฐานเฉพาะที่อางรับฟงเพื่อจะลงโทษจําเลย  หรือฟงวา
จําเลยไดกระทําผิดหรือบริสุทธิ์เทานั้น  เพื่อใหศาลรับฟงพยานหลักฐานที่แสวงหามาสูสํานวนการ
สอบสวนดวย   มิฉะนั้นแลวจะทําใหพยานหลักฐานนั้นเสียไป   โดยศาลอาจจะไมรับฟง
พยานหลักฐานนั้นได  พยานหลักฐานที่สามารถจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยแลว  
ศาลจะตองรับฟงโดยเฉพาะ  พยานหลักฐานที่พิสูจนความบริสุทธิ์ของจําเลยศาลก็ตองรับฟงพยาน
ในลักษณะดังกลาว  มิใชรับฟงเฉพาะรายที่จะพิสูจนความผิดของจําเลยแตเพียงกรณีเดียวเทานั้น 
 การรับฟงพยานหลักฐานของศาล  พยานหลักฐานใดแมพนักงานสอบสวนจะไมไดทํา
การรวบรวมไวกอนก็ตาม  ศาลสามารถรับฟงเปนพยานชั้นศาลได 
 โดยทั่วไปพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล  ซ่ึงพนักงานอัยการจะใชในการ
พิสูจนขอเท็จจริงในชั้นศาล  จะเปนพยานหลักฐานตางๆ ที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไวในสํานวน
การสอบสวนนั่นเอง  คือไดผานการสอบสวนมาแลว  หากไมมีการสอบสวนอยูในสํานวนพนักงาน
อัยการมักจะไมอางสงในชั้นศาล 
 แตอยางไรก็ดีไมมีกฎหมายหามไว  พนักงานอัยการอาจนําพยานหลักฐานที่ไมไดสอบ
ไวในสํานวนการสอบสวนเขาสืบในศาล  ศาลรับฟงเปนพยานในชั้นพิจารณาของศาลได ตามนัยคํา
พิพากษาฎีกาที่ 4012/2534 และเอกสารบางอยาง  แมพนักงานสอบสวนไมไดรวบรวมไวในสํานวน

                                                  
3  ประมูล  สุวรรณศร.  (2511).  “พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร.”  บทบัณฑิตย, เลม 25.  หนา 31. 
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การสอบสวนมากอน  พนักงานอัยการก็อางเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลไดเพราะไมมีกฎมายหาม
และศาลรับฟงประกอบพยานหลักฐานอื่นเพื่อลงโทษจําเลยได ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 1548/2535 
 จากแนวคําพิพากษาศาลฎีกาขางตน  การอางพยานหลักฐานในคดีอาญา  ตองยึดหลัก
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 และ มาตรา 120 บัญญัติวา “หามมิให
พนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดกอน” แตการอาง
พยานหลักฐานที่ไมปรากฏในชั้นสอบสวนไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และศาลมีอํานาจใหการหยิบยกวินิจฉัยได 
 ในปจจุบันนี้ ในสภาพปญหาของการสอบสวนคดีจราจรทางบก จะพบปญหาวา 
พนักงานสอบสวนใชหลักเกณฑในการตัดสินคดีจราจรทางบก โดยไมใหความสําคัญแกพยานวัตถุ 
พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร  ทําใหงานสอบสวนคดีจราจรทางบกขาดคุณภาพ และ
มาตรฐานที่ควรจะเปน ทําใหผลการทําคดีของพนักงานสอบสวนผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความ
เปนจริงไดงาย 
 เหตุที่เปนเชนนั้น เพราะประเทศไทยไมมีกฎระเบียบเกี่ยวกับงานคดีจราจรทางบก
โดยเฉพาะ ทําใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติในการทําสํานวนสอบสวนคดีจราจรทางบก  ซ่ึงตอง
อาศัยพยานวัตถุ  พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรเปนสําคัญ  ถึงแมบางคดีพนักงาน
สอบสวนบางคนไดนําเอาพยานวัตถุ พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรมาใชอยูบางแตเปน
การเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องเฉพาะราย ไมสามารถทําใหเปนมาตรฐานของงานสอบสวนทั้งระบบได  
ทําใหเกิดปญหาลักหล่ัน   
 แมในปจจุบันจะมีการแกไขเพิ่มเติม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให
พนักงานสอบสวนสามารถสั่งตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 แตบทบัญญัติดังกลาว เปนบทบัญญัติที่
ใชสําหรับคดีความอาญาทั่วไป  มิไดมีขอความหรือกฎระเบียบหรืออนุบัญญัติที่ช้ีนํามาใชกับคดี
จราจรทางบกโดยเฉพาะ  ในทางปฏิบัติจึงไมมีพนักงานสอบสวนไดนําบทบัญญัติมาใชกับคดี
จราจรทางบก  
 อีกประการหนึ่ง เกิดจากการที่พนักงานสอบสวนมองขามความสําคัญหรือละเลยพยาน
วัตถุ พยานผูเชี่ยวชาญ หลักนิติวิทยาศาสตรที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการสอบสวนคดีจราจรทาง
บก เพราะพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไมมีบทบัญญัติใดที่ใหความสําคัญแกพยานวัตถุ 
พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรอยูเลย ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายจราจรทางบกของบาง
ประเทศ  
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาลักษณะกฎหมายพยานหลักฐานของไทยและการนําสืบพยานหลักฐาน
ในคดีแพงและคดีอาญาในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
 1.2.2  เพื่อศึกษามาตรการในการรวบรวมพยานวัตถุในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของ
ตางประเทศเทียบกับประเทศไทย       
  1.2.3  เพื่อศึกษาวิเคราะหการรับฟงพยานวัตถุในชั้นศาลและการปรับปรุงแกไขนําเอา
เทคโนโลยีใหมมาใชในคดีอาญาและแพง 
  1.2.4  เพื่อศึกษาแนวทางการนําหลักนิติวิทยาศาสตรและพยานผูเชี่ยวชาญมาใชในการ
พิสูจนขอเท็จจริงหลักฐานในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 การรวบรวมพยานวัตถุและการใชพยานผูเชี่ยวชาญในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งใน
คดีแพงและคดีอาญามีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากโอกาสที่จะใชพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมี
ไมมากนัก  ความสําคัญจึงอยูที่พยานวัตถุและพยานผู เชี่ยวชาญ  โดยประกอบกับหลักนิติ
วิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวยใหศาลไดวินิจฉัยขอเท็จจริงไดตรงกับความเปนจริง  
 ปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่บังคับใชเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน  ในคดีเกี่ยวกับ
คดีอุบัติเหตุจราจรไวโดยตรง  จึงมีการนําเสนอพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญไมมากพอ  ทําให
คุณภาพงานยุติธรรมไมอยูในมาตรฐานที่นาพอใจ  หากมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับเพื่อใหสามารถใชพยานวัตถุพยานผูเช่ียวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรไดมากขึ้น จะชวย
ใหงานคดีจราจรทางบกมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้ไดทําการศึกษาปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบกทางแพง และทางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและในการพิจารณาของศาล
ในเรื่องการรับฟงพยานวัตถุ  พยานเอกสาร  หรือพยานบุคคลและพยานผูเชี่ยวชาญ โดยเปรียบเทียบ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา    
 1.5.1  วิจัยทางเอกสารในการวิเคราะหจากกฎหมาย  หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย 
และเอกสารคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก และคําพิพากษาของศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยถึงที่สุดแลว 
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  1.5.2  วิจัยภาคสนาม ดําเนินการถายภาพสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมภาพถายซึ่งแสดง
รองรอยการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นผิวถนน และภาพถายความเสียหายของรถยนตและสิ่งของ เพื่อเปน
แนวทางในการวิเคราะหลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1.6.1  ทําใหทราบถึงลักษณะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย และการนําสืบ
พยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญาในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
  1.6.2  ทําใหทราบ มาตรการในการรวบรวมพยานวัตถุ  ในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  1.6.3  เพื่อช้ีใหเห็นวาการรับฟงพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญในคดีจราจรทางบกใน
ช้ันสอบสวนและชั้นศาลยังไมเหมาะสม  และนําเสนอการแกไขโดยนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
ในการรับฟงพยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา 
  1.6.4 ทําใหรูถึงแนวทางการนําหลักนิตวิทิยาศาสตร และพยานผูเชีย่วชาญมาใชในการ
พิสูจนขอเท็จจริงในคดีอุบัตเิหตุจราจรทางบกไดมากขึ้น 
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บทที่ 2 
ประวัติความเปนมา ประเภทและหลักเกณฑของพยานวัตถุพยานผูเช่ียวชาญ 

และหลกันิติวิทยาศาสตรในคดีจราจรทางบก 
 
2.1  ประวัติความเปนมาของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย 
 ในสมัยแรก ๆ นั้น กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยอาศัยจารีตประเพณีที่นิยม
กัน เนื่องมาจากยังไมมีกฎหมายเปนลายลักษณอักษร  ประเทศไทยไดรับอารยธรรมของอินเดีย4 
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย ซ่ึงดําเนินตามคัมภีรของพระมโนสาราจารย ซ่ึงบันทึกไว
ในประเทศอินเดีย และผูใชอํานาจในการตัดสินพิจารณาคดี คือ พระมหากษัตริย หรือผูแทนของ
พระองค  ดังนั้นกฎเกณฑในการเสนอพยานหลักฐานจึงมีไมมากนัก5   

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชการสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พ.ศ.1894) ไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายลักษณะพยานเปนลายลักษณอักษรขึ้น   กฎหมายนี้มีหลักการเชนเดยีวกบัคมัภรี
พระธรรมศาสตรของพระมโนสาราจารย     ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ใชมาจนสิ้นกรุงศรีอยุธยา เปน
กฎหมายที่อยูนานถึง 500 ปเศษ 
 และตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาฯ  ไดมีการประกาศยกเลิกกฎหมายฉบับนี้  และไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติลักษณะพยานขึ้นใน ร.ศ.113 (พ.ศ.2437)  

 กฎหมายฉบับนี้เปนสมัยซ่ึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผูทรงสําเร็จวิชากฎหมายจาก
ประเทศอังกฤษ  กําลังทรงฟนฟูการศาลยุติธรรมของประเทศไทย  บทบัญญัติของกฎหมายไดมา
จากหลักของกฎหมาย Common Laws ถือไดวาเปนการปฏิวัติกฎหมายของไทยเขาสูหลักสากล 
เพราะเปนระบบที่พิจารณาขอเท็จจริง จากการเสนอพยานหลักฐานโดยคูความ  รากฐานกฎหมาย
ลักษณะพยานหลักฐานของไทย ในปจจุบันขึ้นอยูกับกฎหมายฉบับนี้ 
 เมื่อไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเมื่อ พ.ศ.2477 โดยมีการนําเอาบทบัญญัติวาดวยการสืบพยานใสไวใน

                                                  
4  โอสถ  โกสิน.  เลมเดิม.  หนา 7. 

  5   พรเพชร  วิชิตชลชัย.  (2542).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (พิมพครั้งที่ 4).  หนา 8. 
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ประมวลกฎหมายทั้งสองฉบับนี้  แมจะไมมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.113 แลวก็
ตาม แตก็ไมไดมีการอางอิงถึงกฎหมายฉบับนี้อีกตอไป เพราะหลักเกณฑสวนใหญไดบัญญัติอยูใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว 
 
2.2  ประเภทของพยานหลักฐาน 
   คําวา  “พยานหลักฐาน”  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยไมไดใหคํานิยาม
ศัพทไวเพียงแตบอกวา พยานหลักฐานมี 4 ประเภท คือ  พยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ 
และพยานผูเชี่ยวชาญ  
   คําวา  “พยานหลักฐาน”  ศาสตราจารย(พิเศษ) จรัญ   ภักดีธนากุล ใหความเห็นวา
พยานหลักฐาน หมายถึง ส่ิงใด ๆ  ก็ตาม ที่มีคุณสมบัติสามารถที่จะชี้บง หรือสอแสดงใหเห็นถึง
ความเปนจริงในปญหาที่ พิพาทกันในทางอรรถคดีได ไมวาจะอยูในสภาพของพยานบุคคล หรือ
พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ หรือพยานผูเชี่ยวชาญก็ตาม6  
   สวนทานอาจารยเริงธรรม ลัดพลี ใหคําจํากัดความของคําวา “ พยานหลักฐาน” (Evidence) 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตามแพง  ยอม
หมายรวมถึงบุคคล หรือส่ิงใด ๆ ที่คูความนํามาสูหรือทําใหปรากฏตอศาล หรือนําเขาสูสํานวนความ 7 
   ทานอาจารยเข็มชัย ชุติวงศ ใหคําจํากัดความของคําวา “ พยานหลักฐาน” คือ ส่ิงสามารถ
พิสูจนขอเท็จจริงที่คูความแตละฝายกลาวอางมารับคําคูความของตน ในการดําเนินคดีแพงหรือ
คดีอาญา8 
   ทานอาจารยโอสถ โกสิน ใหคําจํากัดความของคําวา “พยานหลักฐาน” หมายความ
รวมถึงทุกอยางที่มีการพิสูจนกันในศาล อาจจะเปนพยานบุคคล หรือพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุก็ได  

   และในทายที่สุด ทานอาจารยโสภณ  รัตนากร  ไดใหคําจํากัดความ คําวา “พยานหลักฐาน” 
หมายความถึง พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ตลอดจนบันทึกคําเบิกความ คําใหการขึ้น
สอบสวน รายงานการตรวจวัตถุ สถานที่ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือส่ิงใดๆ ที่นําเสนอตอศาล
เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง  ซ่ึงตามหลักกฎหมายไดแบงพยานหลักฐานออกเปนดังนี้ 
  2.2.1  พยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานผูเชี่ยวชาญ 
 1)  พยานบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่มาเบิกความตอหนาศาลดวยวาจา 

                                                  
  6  จรัญ  ภักดีธนากุล.  (2551).  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.  หนา 57. 
  7  เริงธรรม  ลัดพลี.  (2545).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน.  หนา 9. 
  8  เข็มชัย  ชุติวงศ.  (2529).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน.  หนา 1. 
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 2)  พยานเอกสาร  คือ  ขอความใด ๆ ในเอกสารที่มีการอางเปนพยาน 
 3)  พยานวัตถุ  คือ วัตถุส่ิงของที่คูความอางเปนพยาน  การอางสถานที่ใหศาลตรวจก็อยู
ในความหมายของพยานวัตถุดวย 
 4)  พยานผูเชี่ยวชาญ  คือ พยานบุคคลซึ่งเปนผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขา
ใดสาขาหนึ่ง  และมาเบิกความโดยการใหความเห็น  ซ่ึงการแบงพยานหลักฐานตามวิธีดังที่กลาวมา
นี้เปนการแบงตามวิธีการนําพยานเขาสืบ9 
  2.2.2  พยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสอง 
 พยานชั้นหนึ่ง  หมายถึง  พยานหลักฐานชั้นที่ดีที่สุด ในบรรดาพยานหลักฐานทั้งหลาย
ที่มุงพิสูจนขอเท็จจริงขอหนึ่ง 
 พยานชั้นสอง หมายถึง พยานหลักฐานในลําดับรองลงมา  การแบงพยานหลักฐานวิธีนี้ 
เปนการเปรียบเทียบระหวางพยานหลักฐานหลายชิ้นที่มุงพิสูจนขอเท็จจริงเดียวกัน โดยเอามาจาก
หลักกฎหมายของอังกฤษที่เรียกวา   กฎหมายแหงพยานที่ดีที่สุด (Best evidence rule) 
  2.2.3  พยานหลักฐานโดยตรงกับพยานหลักฐานพฤติเหตุแวดลอมกรณี 
 พยานหลักฐานโดยตรง(Direct Evidence)  หมายถึง  พยานหลักฐานที่มุงพิสูจน
ขอเท็จจริง  ซ่ึงเปนประเด็นพิจารณาในคดีโดยตรง ดังนั้นถาศาลเชื่อพยานหลักฐานโดยตรง ศาลก็
สามารถสรุปไดวาขอเท็จจริง ที่พิพาทกันเปนดังที่พยานหลักฐานพิสูจนโดยไมตองคนควาหา
เหตุผลสันนิษฐานอะไรอีก 
 พยานแวดลอมกรณี (Circumstantial Evidence) หรือ พยานหลักฐานแวดลอม หมายถึง 
พยานหลักฐานที่มุงพิสูจนขอเท็จจริง  ซ่ึงมิไดเปนประเด็นพิพาทในคดีโดยตรง หากแตพิสูจน
ขอเท็จจริงอื่น(evidentiary fact) ที่บงชี้วาขอเท็จจริงอันเปนประเด็นพิพาท(fact in issue)นาจะ
เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น   
  2.2.4  ประจักษพยานและพยานบอกเลา 
 ประจักษพยาน (Eyewitness) หมายถึง พยานบุคคลที่ไดประสบ (perceive) ขอเท็จจริง
ที่จะเปนความมาดวยตนเอง 
 พยานบอกเลา (Hearsay) หมายถึง พยานหลักฐานที่มิไดประสบขอเท็จจริงที่เบิกความ
มาดวยตนเอง แตรับทราบมาจากการบอกเลาของบุคคลอื่น หรือจากบันทึกที่บุคคลอื่นทําไว 
  2.2.5  พยานหลักฐานในคดีแพงและพยานหลักฐานในคดีอาญา 

                                                  
9   โอสถ  โกสิน.  เลมเดิม.  หนา 12. 
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 การแบงแบบนี้มีวัตถุประสงค เพื่อจะชี้ ถึงขอแตกตางของหลักเกณฑเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา ซ่ึงมีขอแตกตางดังนี้ 
 1)  การอางจําเลยเปนพยานโจทก 
  ในคดีแพง โจทกอางจําเลยเปนพยานโจทกได ถาจําเลยเปนผูรูเห็นขอเท็จจริงที่
โจทกนําสืบ  แตในคดีอาญา โจทกอางจําเลยเปนพยานไมได ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 232 ซ่ึงมีรากฐานมาจากหลักที่วา บุคคลมีสิทธิที่จะไมใหการปรักปรํา
ตนเองโดยไมสมัครใจ (Right Against Self Incriminations)  
 2)  การอางพยานเอกสาร 
  ในคดีแพง คูความที่อางอิงเอกสารเปนพยานจะตองยื่นสําเนาเอกสารตอศาลและสง
ใหคูความฝายอื่นกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 90  
  ในคดีอาญา การอางพยานเอกสารเปนพยานหลักฐานใหยื่นพยานเอกสารนั้นตอศาล
กอนวันนัดไตสวนมูลฟองหรือกอนวันนัดสืบพยานไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งมี
โอกาสตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารดังกลาวได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 240 
  
2.3  ความสําคัญของพยานหลักฐานตามกฎหมาย 
  ศาลจะตองรับฟงขอเท็จจริงภายใตกฎเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว  ขอเท็จจรงินัน้จะตอง
เสนอโดยคูความตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนดไวเชนกัน  ทั้งนี้เพราะการฟงขอเท็จจริงของ
ศาล  ในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับชีวิต  เสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน  จะตองมีการกลั่นกรอง
กันอยางรอบคอบ   มิใหมีการผิดพลาดเพราะจะเปนการเสียหายตอความยุติธรรมและ
กระทบกระเทือนถึงความสงบสุขของบานเมืองได 
 การพิสูจนความถูกตองของขอเท็จจริงในศาล  มีหลักเกณฑวา พยานหลักฐานใดนําสืบ
ได หรือไมได  การสืบพยานจะทําไดโดยวิธีใด  พยานหลักฐานใดรับฟงไดหรือรับฟงไมได  
พยานหลักฐานใดมีน้ําหนักมากนอยเพียงใด 
 ดังนั้น ความสําคัญของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  จึงเปนเรื่องการวางมาตรการ
สําหรับการเสนอขอเท็จจริง  และพิสูจนขอเท็จจริงไวเพื่อเปนหลักประกันวา  ไดมีการเสนอ
ขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา  ไมมีการเอาเปรียบกัน  การนําสืบพยานหลักฐานเปนไปอยางรวดเร็ว  
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เปนระเบียบเรียบรอย  และเพื่อใหศาลสามารถฟงขอเท็จจริงไดอยางถูกตองและบริสุทธิ์  ยุติธรรม
มากที่สุดเทาที่จะทําไดนั่นเอง10 
 
2.4  ขอจํากัดของพยานบุคคล 
 พยานบุคคลมีความจําเปนแกคดีทุกประเภท  แมจะมีเอกสารและพยานวัตถุ  เพยีงพอแก
การพิสูจนขอเท็จจริงแลวก็ตาม  ตองมีพยานบุคคลเบิกความประกอบ  หรืออยางนอยมีพยานบุคคล
เบิกความนําพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเขามาในสํานวน  พยานบุคคลจึงดูเหมือนมีความสําคัญ
กวาพยานเอกสารและพยานวัตถุ  แตขอเท็จจริงบางอยางกฎหมายบังคับวาจะตองนําสืบโดยพยาน
เอกสารเทานั้น  จะนําสืบพยานบุคคลแทนไมได 
 แตอยางไรก็ดีพยานบุคคลอาจตายหรือหลบหนีไมมาศาล  พยานเอกสารและพยานวัตถุ
อาจมีอายุยืนกวาพยานบุคคลทั้งพยานเอกสารและพยานวัตถุก็อาจจะสนับสนุนใหพยานบุคคลมี
น้ําหนักนาเชื่อถือยิ่งขึ้นได 
 นอกจากนี้พยานวัตถุศาลอาจตรวจเห็นไดเอง  ยอมดีกวาพยานบุคคลซึ่งเห็นเหตุการณ 
หรือทราบขอเท็จจริงแลวมาเบิกความตอศาล  อาจมีการผิดพลาดหลงลืมหรือเบิกความไมตรงกับ
ความเปนจริง  ที่สําคัญคือความนาเชื่อถือของถอยคําของพยานบุคคล  ซ่ึงในการพิจารณาวาถอยคํา
ของพยานบุคคลมีความนาเชื่อถือหรือไมนั้น  ส่ิงที่ตองพิจารณาเปนสําคัญก็คือความสมัครใจในการ
ใหถอยคําของพยานบุคคลนั้นนาเชื่อถือ  แตหากพยานบุคคลไมสมัครใจในการใหถอยคําแตให
ถอยคําเพราะเกิดจากการจูงใจมีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับหรือ
กระทําการไมชอบโดยประการใดๆ นั้น  ถอยคําของพยานบุคคลนั้นก็จะไมนาเชื่อถือ  เพราะถือวา
เปนถอยคําของพยานบุคคลที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ11 
 
2.5  ความสําคัญหรือคุณคาของพยานวัตถุ  พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร 
 ในกฎหมายไทยมิไดมีการกําหนดนิยามศัพทไววา พยานวัตถุ หมายถึงอะไร ในที่นี้ขอ
ยกตัวอยางนักกฎหมายที่ซ่ึงไดใหคําจํากัดความของพยานวัตถุเปนดังนี้ 
 ศาสตราจารย (พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล ไดใหคําจํากัดความ “พยานวัตถุ” หมายถึง ส่ิง
ใดก็ตามที่สามารถนําเอารูปรางลักษณะหรือสภาพของสิ่งนั้นมาใชเปนพยานหลักฐานพิสูจน
ขอเท็จจริงในทางคดีได โดยส่ิงนั้นอาจจะเปนวัตถุส่ิงของ อาคารสถานที่ ภาพถาย ธนบัตร กระดาษ

                                                  
10   โสภณ  รัตนากร.  (2537).  กฎหมายลักษณะพยาน.  หนา 36-37. 

  11   อัครพงษ  อินทรวงค.  (2527).  การหามรับฟงถอยคําของพยานบุคคลท่ีเกิดขึ้นโดยมิชอบ.  หนา 1. 
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ที่ใชบันทึกขอความหรือภาพ หรือแมแตรางกายของคน หากวามุงประสงคที่จะเอารูปราง ลักษณะ 
หรือสภาพของสิ่งเหลานั้นมาแสดงถึงสถานการณที่เปนจริงในทางคดี12  
 ทานเริงธรรม ลัดพลี ใหคําจํากัดความ “พยานวัตถุ” หมายถึงสิ่งของที่อาจอางมาเปน
พยานหลักฐาน โดยศาลตรวจดูไดดวยตา หู ล้ิน กาย ใจ13 
 ทานยิ่งศักดิ์  กฤษณจิดา   ใหความเห็นวา พยานวัตถุ  เดิมเรียกวา วัตถุพยาน พยานวัตถุ
นี้มิไดหมายเฉพาะแตส่ิงมีชีวิตเทานั้นแตหมายความตลอดถึงรางกายมนุษย สถานที่ สัตว และสิ่งที่
ไมมีชีวิตทั้งหลายที่คูความนํามาแสดงใหศาลเห็นดวยตา    หรือใหศาลไปตรวจดูได ณ สถานที่ที่
พยานหลักฐานนั้นตั้งอยู  
 ทานพรเพชร วิชิตชลชัย ใหความเห็นวา “พยานวัตถุ” หมายถึงวัตถุส่ิงของ  ดังนั้นจึง
หมายรวมทั้ง สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 
 และอาจารยคณิต ณ นคร ไดใหความเห็นวา “พยานวัตถุ” คือส่ิงใด ๆ ที่มีรูปราง ซ่ึงรวม
ตลอดถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดวย เปนส่ิงที่สามารถมีผลตอความเห็นของศาลดวยการมีอยูของสิ่งนั้น 
ที่ตั้งของสิ่งนั้นหรือสภาพของสิ่งนั้น ส่ิงมีชีวิตที่เปนพยานวัตถุนี้รวมถึงมนุษยดวย  

  2.5.1  พยานวัตถุ   
 มีลักษณะพิเศษที่ตางจากพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร  คือ พยานวัตถุ  จะแสดงออก
ซ่ึงขอเท็จจริงซ่ึงเกี่ยวพันกับประเด็นแหงคดีอยูในตัวเอง  ไมมีการซักถาม  หรือมีขอความที่ตองทํา
ความเขาใจ  สวนการที่จะตีความสิ่งที่พยานวัตถุแสดงออกวา  จะรับฟงขอเท็จจริงยุติอยางไรนั้น 
อาจจะทําได 2 วิธี 
 1)  ถาการตรวจพยานวัตถุนั้นเปนสิ่งที่คนธรรมดาสามัญสามารถเขาใจและตีความได
โดยใชความรูสามัญ ศาลจะทําการตรวจพยานวัตถุแลววินิจฉัยดวยความรูและดุลพินิจของศาลเอง  
โดยไมตองมีพยานอื่นมาเบิกความอธิบายปรากฏการณของพยานวัตถุนั้น 
 2)  ถาการตรวจพยานวัตถุนั้นเปนส่ิงที่คนธรรมดาไมสามารถเขาใจได  โดยความรูสามัญ
ตองอาศัยความรูความชํานาญจากผูที่มีความรูในศาสตรแขนงใดแขนงหนึ่ง  หรือผูที่มีประสบการณ  
หรือความชํานาญพิเศษ  จึงจะเขาใจและตีความปรากฏการณของพยานวัตถุนั้นไดดังนี้ศาลอาจ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญ  หรือคูความ  อางผูมีความรูเชี่ยวชาญมาทําการพิสูจนพยานวัตถุนั้นแสดง
ความเห็นตอศาลได 
 

                                                  
12   จรัญ  ภักดีธนากุล.  เลมเดิม.  หนา 10. 
13   ยิ่งศักดิ์  กฤษณจินดา.  (2525).  กฎหมายลักษณะพยาน.  หนา 244-245. 
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 สําหรับความสําคัญหรือคุณคาของพยานวัตถุมีดังนี้ 
 (1)  พยานวัตถุ เปนสิ่งที่พิสูจน  ถึงการเกิดขึ้นของคดี  หรือเปนการพิสูจนวา  มี
การกระทําผิดเกิดขึ้น 
 (2)  พยานวัตถุ  สามารถเชื่อมโยงผูตองสงสัยใหเขามาเกี่ยวของกับผูเสียหายหรือ
กับสถานที่เกิดเหตุ 
 (3)  พยานวัตถุ   สามารถทําใหเกิดการรับสารภาพหรือยอมรับการกระทําผิด 
 (4)  พยานวัตถุ สามารถปองกันผูบริสุทธิ์ที่ถูกกลาวหาได 
 (5)  พยานวัตถุ สามารถชี้ถึงตัวผูกระทําผิด14 
   2.5.2  พยานผูเชี่ยวชาญ15    
 ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาตามอาญา  ไดมีการกลาวคือพยานผูเชี่ยวชาญ 3 ประเภทคือ 
 1)  ผูเชี่ยวชาญ เปนถอยคําที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
มาตรา129  ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่ศาลแตงตั้ง  โดยศาลเห็นสมควรหรือโดยคูความฝายใดฝายหนึ่งรอง
ขอ  เพื่อทําหนาที่ในการตรวจพิสูจนบุคคล  วัตถุและสถานที่  โดยใชวิทยาการในศาสตรตางๆหรือ
ใชความชํานาญจากประสบการณและใหความเห็น  ซ่ึงอาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยช้ีขาดใน
ประเด็น   ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผู เชี่ยวชาญจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญในศิลปะ
วิทยาศาสตร การฝมือ การคา หรือการงานที่ทําหรือในกฎหมายตางประเทศ  ซ่ึงอาจมีความรูจาก
การศึกษาเลาเรียนหรือจากการปฏิบัติจนเกิดความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในอาชีพของตน 
 2)  ผูมีความรูเชี่ยวชาญ  เปนถอยคําที่มีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง  มาตรา  98 ที่วา “คูความฝายใดฝายหนึ่งจะอางบุคคลใดเปนพยานของตนก็ได  เมื่อบุคคลนั้น
เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาศาสตร  การฝมือ  การคาหรือการงานที่ทํา หรือใน
กฎหมายตางประเทศ  และซึ่งความเห็นของพยานอาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยช้ีขาดขอความ
ในประเด็น  ทั้งนี้ไมวาพยานจะเปนผูมีอาชีพในการนั้นหรือไม”  ดังนั้น นอกจากศาลจะตั้ง
ผูเชี่ยวชาญไดเองแลว  คูความฝายใดฝายหนึ่งก็อาจอางพยานผูมีความรูความเชี่ยวชาญมาสนับสนุน
ขออางของตนได  ดังบัญญัติไวในมาตรา 99 วรรคสองวา”บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมตัดสิทธิของ
คูความในอันที่จะเรียกบุคคลผูมีความรูความเชี่ยวชาญมาเปนพยานฝายตนได”  ดังนั้น ผูมีความรู

                                                  
 14   สมาน  ศิริเจริญสุข.  (2541).  การรักษาสถานที่เกิดเหตุในคดีอาญา.  หนา 24. 
  15   พรเพชร  วิชิตชลชัย.  (2551).  คําอธิบายลักษณะพยานหลักฐาน.  หนา 322-324. 
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ความเชี่ยวชาญ  จึงเปนถอยคําที่ใชเรียกพยานบุคคลในคดีแพงที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศิลปะ 
วิทยาศาสตรตางๆ ซ่ึงคูความอางเปนพยาน 
 3)  ผูชํานาญการพิเศษ  ปจจุบันไดมีการแกไข  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตามความ
อาญา มาตรา 243 โดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 28 ) พ.ศ.2551 โดยเปลี่ยนชื่อของพยานผูชํานาญการพิเศษ เปน ผูเชี่ยวชาญ 
 ดังนั้น   การเรียกชื่อพยานผู เชี่ ยวชาญที่ศาลตั้ งในคดีแพงและคดีอาญาคือ 
“ผูเชี่ยวชาญ” และ”ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ” หมายถึงพยานบุคคลซึ่งคูความฝายใดฝายหนึ่งอาง
เปนพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 99 วรรคสอง 
 การรับฟงพยานผูเชี่ยวชาญเปนขอยกเวนของหลักที่วา ศาลไมรับฟงความเห็นของ
พยานบุคคลเพราะโดยหลักศาลจะไมเอาความเห็นของบุคคลอื่นมาพิจารณาพิพากษาคดี  แตในบาง
กรณีศาลจําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญทางศิลปะและวิทยาการตางๆและในบางกรณีพยาน
ที่พิสูจนไดดวยการทดลองทางวิทยาศาสตรรับฟงขอเท็จจริงไดตามนั้น 

  ความสําคัญหรือคุณคาของพยานผูเชี่ยวชาญ 
 (1)  ผูเชี่ยวชาญเปนผูมีความรู  ความชํานาญตลอดจนประสบการณ สูงกวาบุคคล
ธรรมดาทั่วไป  และสามารถใหความเห็นในเรื่องที่อยูนอกเหนือความรูความสามารถของศาลหรือ
คูความ 
  (2)  ผูเชี่ยวชาญมักจะเปนผูที่มีความเปนกลาง  ไมมีอคติตอคูความฝายใด  เพราะมิได
มีสวนรูเห็นเกี่ยวของกับเหตุการณขอเท็จจริง  ตลอดจนผลประโยชนในคดีแตอยางใด 
 (3)  ผูเช่ียวชาญจะเบิกความในเรื่องของขอเท็จจริงทางหลักวิชาการ  ซ่ึงผูที่ไดศึกษา
เลาเรียนมา  เชนเดียวกันนั้นยอมสามารถใหความเห็นเชนเดียวกัน  จึงมิใชเร่ืองที่อาศัยความทรงจํา
เฉพาะตัว  ซ่ึงอาจลบเลือนหรือคลาดเคลื่อนไปตามเวลานอกจากนี้ยังสามารถจะพิสูจน และ

ตรวจสอบความเห็นนั้นได16  
 โดยทั่วไป พยานหลักฐานในคดีที่จะนําเสนอสูศาล ในสวนของวัตถุพยานมักจะ
ไดจากสถานที่เกิดเหตุ และในสวนของพยานบุคคลก็มักจะเปนผูรูเห็นเหตุการณหรือที่เรียกวา
ประจักษพยาน และพยานแวดลอมกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงศาลจะนําพยานหลักฐานตาง ๆ เหลานี้รวบรวม
ประมวลชั่งน้ําหนักเพื่อใหไดความจริงเหลานี้  ยังคงมิไดพยานหลักฐานที่สมบูรณครบถวน  ยังคงมี
พยานหลักฐานอื่น ๆ   อีกที่ตกคางหลงเหลือ หรืออาจจะรวบรวมไดแตไมอาจที่จะใชนํามากลาวอาง
ยืนยันขอเท็จจริงในชั้นศาลไดโดยตัวของพยานหลักฐานนั้นเอง หรือแมแตในสวนของขอเท็จจริง

                                                  
  16  รุจิรัตน  ชุมวรเดช.  (2536).  พยานผูชํานาญพิเศษในคดีอาญา.  หนา 204. 
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นั้นๆ จะไดมีประจักษพยานอยูแลวก็ตาม แตประจักษพยานนั้นก็เปนเพียงบุคคลธรรมดา ซ่ึงอาศัย
เพียงความทรงจําของตนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว แลวนํามาใหการถายทอดเปนคําพยาน ซ่ึงขีด
ความสามารถในเรื่องนี้ของมนุษยมีขีดจํากัด เมื่อเวลาผานไปการถายทอดเรื่องราวออกเปนคําพยาน
ก็อาจจะคลาดเคลื่อนหลงลืมได  ศาลคูความหรือแมแตตัวพยานผู เบิกความก็ไมอาจเขาใจ
ความหมายหรือเรื่องราวนั้น ๆ ไดดีพอ จึงทําใหคําพยานในเรื่องนั้น ๆ ไมอาจใชประโยชนในการ
พิจารณาคดีของศาลไดอยางเต็มที่  แมพยานหลักฐานบางอยาง บางชนิดจะมีอยูจริง ผานการรูเห็น
รับทราบของทุกฝายที่เกี่ยวของในการพิจารณาคดีอาญาจริง  แตพยานหลักฐานเหลานั้นไมอาจใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่ เพราะเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือขีดจํากัดความรูความสามารถของบุคคลทั่วๆ ไป 
แตเพื่อใหพยานหลักฐานในลักษณะดังกลาวนั้น ใชเปนประโยชนในการพิจารณาคดีไดอยางเต็มที่  
ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในการพิจารณาคดีอาญา จึงจําเปนที่จะตองไดบุคคลผู
มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องราวนั้นๆ มาสื่อความหมายหรือถายทอดเรื่องราวดังกลาวตอศาล 
เพื่อใหศาลสามารถรูและเขาใจเรื่องราวนั้นได 
 (4)  พยานผูเชี่ยวชาญมีความแตกตางไปจากพยานบุคคลอ่ืนอยูหลายประการ คือ 
  ก.  พยานผูเชี่ยวชาญเปนบุคคลภายนอกผูมิไดมีความรูเกีย่วกบัขอเทจ็จรงิในคดเีลย 
แตไดเขามามีสวนรวมในคดีเพราะบุคคลผูเกี่ยวของในคดีตองการอาศัยความรู  ความสามารถพิเศษ
อันเปนคุณสมบัติเฉพาะของผูเชี่ยวชาญมาคลี่คลายความหมายของขอเท็จจริงในคดีที่ยังเปนที่
เคลือบแคลงหรือคลุมเครือใหกระจางแจงตอบุคคลผูเกี่ยวของในคดี ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาพยาน
ผูเชี่ยวชาญเปนผูที่มีความเปนกลางสูงกวา หรือมีอคติในการใหการเปนพยานนอยกวาประจักษ
พยานและพยานบอกเลา ที่มีสวนรูเห็นเหตุการณอยูกอนที่จะมาใหการเปนพยาน 
 ข.  ความนาเชื่อถือของพยานผูเชี่ยวชาญนั้นเกิดจากคุณคาแหงความรอบรูหรือ
คุณสมบัติในทางความรู ความชํานาญและประสบการณที่พยานผูเชี่ยวชาญมีอยูโดยมิไดขึ้นอยูกับ
การรูเห็นเหตุการณของผูเช่ียวชาญเปนสําคัญแตอยางใด ซ่ึงตางกับประจักษพยาน และพยานบอก
เลา ซ่ึงความนาเชื่อถือของพยานเหลานี้ขึ้นอยูกับความเปนผูรูเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
 ค.  จากการที่พยานผูเชี่ยวชาญใชความรู ความชํานาญและประสบการณของตนเอง
เปนหลักในการใหการเปนพยาน ซ่ึงความรูเหลานี้ตองมีหลักเกณฑสามารถพิสูจนได ซ่ึงในบางครั้ง
มีความซับซอนยากที่จะสามารถถายทอดบุคคลในคดีเขาใจได  โดยอาศัยแตเพียงการเบิกความดวย
วาจาตอศาลโดยใชเวลาอันสั้นในขณะที่ประจักษพยาน และพยานบอกเลาอาศัยความทรงจําจาก
ประสบการณการรูเห็นของตนเปนหลักในการใหการเปนพยาน ซ่ึงตองมีการพิสูจนตอหนาศาลถึง
ประสบการณความทรงจํานั้น  ดังนั้นพยานผูเชี่ยวชาญจึงอาจทําคําใหการเปนพยานในรูปของ
ความเห็นของผูเชี ่ยวชาญเปนลายลักษณอักษรเสนอตอศาลประกอบการเบิกความของตนได    

DPU



 

 

17

 

ซึ่งตางจากประจักษพยาน และพยานบอกเลาที่จะตองเบิกความดวยวาจาตอศาล โดยไมอาจทํา
คําใหการเปนพยานในรูปความเห็นเสนอตอศาล 
  ง.  โดยท่ีความสําคัญของพยานผู เชี่ยวชาญ คือ ความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณซ่ึงผูที่ไดรับการศึกษาอบรมฝกฝน ยอมมีความรูเชี่ยวชาญเชนเดียวกัน ดังนั้น
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องราวหรือศาสตรสาขาเดียวกัน ยอมใหการเปนพยานเกี่ยวกับความรูความ
เชี่ยวชาญเปนอยางเดียวกัน  
  2.5.3  หลักนิติวิทยาศาสตร (forensic Science) 
 นิติวิทยาศาสตร มาจากคําวา “นิติ” + “วิทยาศาสตร” ฉะนั้น นิติวิทยาศาสตร คือ การนํา
วิทยาศาสตรทุกสาขามาประยุกตใชเพื่อประโยชนแหงกฎหมาย  ประโยชนแหงกฎหมายที่กลาวถึง
นี้ไดแก 
  1)  ประโยชนทางนิติบัญญัติในเรื่องการออกกฎหมาย 
  2)  ประโยชนของการคลี่คลายปญหาและการพิสูจน ขอเท็จจริงในคดีความเพื่อผลใน
การบังคับใชกฎหมายและการลงโทษ 
 สําหรับในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก หลักนิติวิทยาศาสตร จะนํามาเพื่อใชในการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ  การวิเคราะหจุดชน ความเร็วของรถกอนชนและหลังชน ตลอดจนคนหาพยานวัตถุ
ในที่เกิดเหต ุ17 
  2.5.4  อํานาจและหนาที่ของพนักงานสอบสวนในคดีจราจร   
   คดีจราจรเปนคดีที่กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน  มีผลกระทบตอ
สวนรวม จึงเปนคดีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐเปนผูเสียหาย  การดําเนิน
คดีอาญาโดยรัฐ การสอบสวนจึงเปนมาตรการที่สําคัญในเรื่องอํานาจฟองของพนักงานอัยการ  
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ไดบัญญัติหามพนักงานอัยการฟอง
คดีตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน  ดังนั้นการสอบสวนจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
แหงอํานาจฟองของพนักงานอัยการ 
 การรวบรวมพยานหลักฐานเปนกระบวนการหนึ่งของการสอบสวน  ดังนั้นอํานาจและ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
วาดวยการสอบสวน 
 การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย
อ่ืนตามบทบัญญัติของกฎหมายเชน การสอบปากคําผูตองหา ผูเสียหายหรือพยาน การจัดให

                                                  
  17  อรรถพล  แชมสุวรรณวงศ.  (2545).  นิติวิทยาศาสตร 1 /เพื่อการสืบสวนสอบสวน.  หนา 2. 
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ผูเสียหายหรือพยานชี้ตัวบุคคล การแจงขอหา หรือการแจงสิทธิตามกฎหมายใหผูตองหาทราบเปน
ตนซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน
ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ  
 นอกจากนี้มาตรา 131 ไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด
เทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆอันเกี่ยวความผิดที่
กลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา  ดังนั้น 
ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  พนักงานสอบสวนมิไดมีหนาที่ เพียงรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงเพื่อจะพิสูจนความผิดของผูตองหาเทานั้น  พนักงานสอบสวนตองรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได ทั้งพยานหลักฐานในสวนที่จะพิสูจนความผิดและใน
สวนพิสูจนความบริสุทธิ์ รวมทั้งในสวนที่เปนคุณประโยชนแกผูตองหาดวย ดังจะเห็นไดจาก
บทบัญญัติมาตรา 138 ที่บัญญัติใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไป
สอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา  แตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา  เนื่องจากพนักงานสอบสวนเปนเจาหนาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ กฎหมายจึงกําหนดหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อคนควาหาความจริงวา
ผูตองหามีผิดหรือบริสุทธิ์ เชนเดียวกันกับเจาหนาที่ของรัฐฝายอื่น คือพนักงานอัยการและศาลดวย 
จึงจะสงผลให “หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” อันเปนหลักสําคัญของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่ประสงคใหเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกฝายรวมทั้งศาลและทนายความ มีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันในการคนควาหาความจริงวา จําเลยมีผิดหรือ
บริสุทธิ์ หาใชตางฝายตางมีจุดมุงหมายที่ตางกันดังเชนที่เคยปฏิบัติกันตลอดมาไม 18 
  
 พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจและหนาท่ีในการสอบสวนคดีจราจร   
 พนักงานสอบสวน หมายความถึง เจาหนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ
สอบสวน 
 เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนคนใดจะเปนผูมีอํานาจและหนาที่ทําการ
สอบสวน ในกรณีความผิดเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอย
ตํารวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจในการสอบสวนความผิดอาญา ซ่ึง
ไดเกิดหรืออางหรือเชื่อวาไดเกิดในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขต
อํานาจของตนได  ในกรณีความผิดเกิดขึ้นในตางจังหวัด พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

                                                  
  18  ธานิศ  เกศวพิทักษ.  (2547).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 175-176. 
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ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรี
ขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาที่ไดเกิดหรืออางหรือเชื่อวาไดเกิดในเขตอํานาจของตน 
หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได 
 อํานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน  
  อํานาจในการตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม ตรวจตัวผูเสียหาย ตรวจสิ่งของหรือ
สถานที่อันอาจสามารถใชเปนพยานหลักฐานได ตลอดจนมีอํานาจในการถายภาพ ทําแผนที่ วาด
ภาพจําลอง พิมพลายนิ้วมือ ลายมือ ลายเทา และบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งนาจะทําใหคดีแจม
กระจางขึ้น 19 อํานาจในการออกหมายเรียกพยาน ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อวา
ถอยคําของผูเสียหายหรือบุคคลใดๆอาจเปนประโยชนแกคดี ก็มีอํานาจในการออกหมายเรียกใหมา
ตามวันเวลา สถานที่และถามปากคําบุคคลนั้นไว20  
 อํานาจในการตรวจพิสูจนในทางวิทยาศาสตร  ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
เกินสามป ในกรณีที่จําเปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง เชนใน
กรณีผูขับขี่มีอาการมึนเมาสุรา พนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนเพื่อหาปริมาณ
แอลกอฮอลในตัวผูขับขี่ไดหรือในกรณีเห็นวามีความจําเปนเพื่อตรวจพิสูจนหาอัตราความเร็วของ
รถขณะเกิดเหตุเฉี่ยวชน โดยการตรวจพิสูจนจากสภาพความเสียหายของรถ รอยไหมของยางอันเกิดจาก
การหามลอก็มีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญได21  
 
 
 
 

                                                  
  19  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 “ เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐานให
พนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปนี้  
      (1)  ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยืนยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถ
อาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําถายภาพ แผนที่ หรือภาพวาด จําลองลายพิมพลายน้ิวมือ  ลายมือหรือ
ลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลาย ซึ่งนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางขึ้น” 
  20  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 “ พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียก
ผูเสียหายหรือบุคคลใด ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปนประโยชนแกคดีใหมาตามเวลาและสถานที่
ในหมายแลวใหปากคําบุคคลนั้นไว” 
  21  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 “ ในกรณีที่จําเปนตองใชพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตามมาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล 
วัตถุหรือเอกสารใดๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได” 
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2.6 หลักในการนําสืบพยานวัตถุ พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรในคดีอาญา 
 ในอดีตกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานไมไดใหความสําคัญของพยานวัตถุคงให
ความสําคัญเฉพาะพยานบุคคลและพยานเอกสารเทานั้น แมแตในกฎหมายปจจุบันก็ตามมี
บทบัญญัติไวเพียงเล็กนอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1  การนําสืบพยานวัตถุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้นมีกฎหมายที่
เกี่ยวของดังนี้ 
 มาตรา 173/2  “ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหคูความสงพยานเอกสารและพยาน
วัตถุ…” 
 มาตรา 241 “ส่ิงใดใชเปนพยานวัตถุตองนํามาศาล 

 ในกรณีที่นํามาไมได ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่พยานวัตถุนั้นอยูตามเวลาและวิธี
ซ่ึงศาลเห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ ” 
 มาตรา 242 “ในระหวางสอบสวน ไตสอบมูลฟอง หรือพิจารณา ส่ิงของซึ่งเปนพยาน
วัตถุ ตองใหคูความหรือพยานตรวจดูถามีการแกหอหรือทําสายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอ
หนาคูความหรือพยานที่เกี่ยวของนั้น” 
 การรับฟงพยานวัตถุไมมีขอจํากัดโดยกฎหมายและไมมีขอบังคับวาขอเท็จจริงใด
จะตองพิสูจนดวยพยานวัตถุ หรือหามพิสูจนดวยพยานวัตถุ 
 ในชั้นสอบสวน  จะตองใหคูความหรือพยานตรวจดู และตองมีการจัดทําบันทึกรายการ
ของกลางในคดีอาญาใหผูตองหาหรือพยานที่เกี่ยวของเซ็นชื่อรับรองไว  บางครั้งก็ถายรูปวัตถุพยาน
ของกลางไวประกอบดวย 
 ในชั้นไตสวนมูลฟอง จะตองใหคูความดูวัตถุพยานและถาพยานเบิกความวา เกี่ยวของ
กับพยานวัตถุนั้นอยางไร ก็ตองใหพยานดูวัตถุนั้นดวย  
 ในชั้นพิจารณาของศาลตองนําเอาพยานวัตถุมาศาล เวนแตนํามาไมไดก็ใหศาลไปตรวจ
จดรายงานยังที่มีพยานวัตถุนั้นอยูตามเวลาและวิธีซ่ึงศาลเห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ22  
  2.6.2  การนําสืบพยานผูเชี่ยวชาญ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนมีขอที่ตองพิจารณาในดานวิธีการนําสืบพยานผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น ที่จะตองปฏิบัติใหถูกตอง มีดังนี้ 
 1)  พยานผูเชี่ยวชาญอาจถูกนําเขามาในคดีได 2 ทาง คือ ศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
คนใดคนหนึ่งใหเขามาเปนพยานผูเช่ียวชาญในคดีนั้นทางหนึ่ง  กับคูความขอนําพยานผูเชี่ยวชาญ

                                                  
22  พรเพชร  วิชิตชลชัย.  เลมเดิม.  หนา 516. 
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เขามาสืบเปนพยานของตนอีกทางหนึ่ง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 99 
 2)  ในการที่ศาลจะมีคําสั่งแตงตั้งพยานผูเชี่ยวชาญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 99  วรรคนึ่งนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 129 (1) ใหอยูในดุลย
พินิจของศาลที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละคดี โดยศาลอาจจะเห็นสมควรสั่งแตงตั้งเอง  
หรือจะสั่งเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีคําขอนั้นขึ้นมาก็ได สวนการเลือกวาจะตั้ง
ใครเปนพยานผูเชี่ยวชาญนั้น ศาลอาจจะเลือกเองหรือจะใหคูความตกลงกันกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ
ใหศาลตั้งก็ได  แตจะตองไดรับความ ยินยอมจากผูที่ศาลจะแตงตั้ง 
 3)  พยานผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้งนั้น  อาจถูกคูความฝายใดฝายหนึ่งคัดคานได  โดยอาจ
คัดคานในดานความรูความเชี่ยวชาญหรือในดานความเปนกลางผูเชี่ยวชาญก็ไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 129 (2) สวนพยานผูเชี่ยวชาญที่คูความอางมานั้น  ไมมี
กฎหมายบัญญัติใหฝายตรงขามคัดคานได 
 4)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา130 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ผูเชี่ยวชาญ
ที่ศาลแตงตั้งอาจแสดงความเห็นดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได แลวแตศาลจะกําหนด...”  และควร
สงสําเนารายงานความเห็นนั้นใหแกคูความทุกฝายตรวจสอบดวย 
   สวนผูเช่ียวชาญที่คูความอางเปนพยานของตนนั้น  จะตองมาเบิกความดวยวาจาตอ
หนาศาลเสมอ  โดยจะทํารายงานเปนหนังสือสงตอศาลและคูความฝายอื่นดวยหรือไมก็ได  ในทาง
ปฏิบัติมักจะขอใหผูเช่ียวชาญทําความเห็นเปนหนังสือดวย เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของพยาน และ
ประหยัดเวลาในตอนเบิกความ 
 5)  ในกรณีที่พยานผูเช่ียวชาญจะตองมาศาลเพื่อแสดงความเห็น หรืออธิบายดวยวาจา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 130  วรรคสอง  ใหนําเอาบทบัญญัติวาดวยพยาน
บุคคลมาใชบังคับโดยอนุโลม  ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 129 (2)  บัญญัติ
ไวเปนการเฉพาะดวยวา  พยานจะตอง “สาบานหรือปฏิญาณตน และมีสิทธิที่จะไดรับคาธรรมเนียม
และรับชดใชคาใชจายที่ไดออกไปตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น” 
 6)  ในคดีอาญามีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 243  
วรรคสอง กําหนดวิธีการนําสืบพยานผูเชี่ยวชาญไววา “ผูเชี่ยวชาญอาจทําความเห็นเปนหนังสือก็ได
แตตองสงสําเนาหนังสือดังกลาวใหศาลและคูความอีกฝายหนึ่งทราบและตองมาเบิกความประกอบ
หนังสือนั้นใหสงสําเนาหนังสือดังกลาวตอศาลลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
   อยางไรก็ตาม  หากศาลมิไดมีคําสั่งใหทําความเห็นเปนหนังสือ  แตพยานทํา
ความเห็นเปนหนังสือสงศาลเอง  ยอมไมอยูในบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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มาตรา 243 วรรคสอง  ดังนั้น พยานจึงไมตองมาเบิกความตอศาล  ทั้งไมตองสงสําเนาหนังสือนั้น
ใหคูความทราบลวงหนาดวย 
 7)  ในกรณีที่คูความทั้งสองฝายตางนําพยานผูเชี่ยวชาญของตนมาสืบ  และความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญทั้งสองฝายขัดแยงกัน  ศาลอาจจะใชดุลพินิจชั่งน้ําหนกัความเชื่อถือของความเห็น
แตละฝายไปเองเลยก็ได 
 8)  ความเห็นที่พยานผูเช่ียวชาญใหตอศาลมีฐานะเปนเพียงพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งในคดี
เทานั้น  ไมมีผลผูกพันใหศาลตองเชื่อตามความเห็นนั้น ๆ 
 
2.7 การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวน 
 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้นรัฐเปนผูเสียหาย  ซ่ึงการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี
ดังกลาว พนักงานสอบสวนจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการกระทํา
ที่ผิดกฎหมายของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้พนักงานสอบสวน จะตองมีการวางแผน
ในการปฏิบัติงานโดยจะตองทราบวาควรจะเริ่มที่ใด  และจบการสอบสวนอยางไร อะไรคือเร่ือง
เรงดวน และอะไรควรรอไปกอน 
 สําหรับคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก พนักงานสอบสวนจะเปนผูรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆ เพื่อจะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิด หรือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ ดังนั้น
พนักงานสอบสวนจะตองทําสํานวนการสอบสวน เพื่อที่จะสงสํานวนใหพนักงานอัยการพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 140,142 โดยแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 
  2.7.1  สํานวนประเภทไมพบตัวผูกระทําความผิดสํานวนประเภทนี้ หมายถึง สํานวนที่
ไมปรากฏวาผูกระทําความผิดเปนผูใด และรวมถึงสํานวนที่ปรากฏตัวผูกระทําความผิดแตไมทราบ
วาผูกระทําความผิดเปนผูใด เพียงแตเห็นตําหนิรูปพรรณของผูกระทําความผิดเทานั้น เชน กรณีชน
แลวหลบหนี 
 2.7.2  สํานวนประเภทรูตัวผูกระทําผิด หมายถึง สํานวนที่รูวาผูกระทําผิดเปนผูใดโดยแบง
ออกเปน 2 ประเภท 

  1)  สํานวนประเภทรูตัวผูกระทําผิดแตยังเรียกหรือจับกุมไมได 
 2)  สํานวนประเภทรูตัวผูกระทําผิดและผูตองหาถูกจับกุมได 23 

                                                  
   23  ยุทธนา  พฤกษารุงเรือง.  คูมือการสอบสวนคดีจราจร กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล.   
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 การรวบรวมพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  กระทํา
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน หรือเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษนั้น พนักงานสอบสวนจะ
รวบรวมพยานหลักฐาน 3 ประเภท พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร 
 พยานบุคคลนั้น เปนพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนไดมาโดยการซักถามจากผู
กลาวหา ผูตองหา และพยาน 
 พยานเอกสาร คือ เอกสารที่ใชยืนยันการกระทําผิดหรือใชพิสูจนความผิด เชน ผลการ
ตรวจชันสูตรบาดแผล การชันสูตรพลิกศพ ผลการตรวจสภาพรถ เปนตน 
 พยานวัตถุ คือ ส่ิงของตาง ๆ ที่พนักงานสอบสวนยึดไวเปนของกลางเพื่อประโยชน
แหงคดี เชนรถยนต เศษวัสดุ เปนตน24  
 ในปจจุบันการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนจะใหความสําคัญของ
พยานบุคคลซึ่ง ถือวาเปนพยานสําคัญเปนหลัก โดยไมไดนําเอาพยานวัตถุ ซ่ึงถือวาเปนพยานสําคัญ
ที่ช้ีใหเห็นวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร และอะไรเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  เราจะพบเสมอ
วาพนักงานสอบสวนมักจะไมนําเอาพยานวัตถุมาเปนตัวบงชี้ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และ
อะไรเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

                                                  
24  แหลงเดิม. 
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บทที่ 3 
มาตรการในการรวบรวมพยานวัตถุในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศไทย 
 
 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อเปรียบเทียบกับการรวบรวมพยานหลักฐานของประเทศไทย  เพื่อเปน
แนวทางในการแกไขและปรับปรุงกฎหมายในลักษณะพยาน  ซ่ึงพยานวัตถุเปนพยานหลักฐาน
ประเภทหนึ่ง  ซ่ึงศาลจะปฏิเสธไมรับฟงพยานวัตถุโดยอางวาไมใชพยานหลักฐานก็ไมได  เนื่องจาก
กฎหมายลักษณะพยานของไทยยังไมมีกฎเกณฑการนําเสนอพยานวัตถุที่ชัดเจน ซ่ึงมีรายละเอียดดัง
จะกลาวตอไปนี้ 
  มาตรการสําคัญในการรวบรวมพยานวัตถุในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก  ไดทําการศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามลําดับดังนี้ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ปกครองแบบสหพันธฯ  จึงมีลักษณะเหมือนมี
อํานาจอธิปไตยซอนกันอยู  อํานาจอธิปไตยในแตละมลรัฐ และอํานาจอธิปไตยของสหรัฐซึ่งเปน
อํานาจที่ไดรับมอบจากทุกมลรัฐที่มารวมกันเปนสหรัฐ  ดังนั้นในแตละมลรัฐยอมมีอํานาจที่จะ
จัดตั้งศาลของตนเองขึ้นมาเพื่อบริหารงานยุติธรรมภายใตเขตมลรัฐของตนเอง25 
 สําหรับคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศอเมริกานั้น  ศาลจราจร หรือ Traffic Court จัดตั้ง
ขึ้นเฉพาะในเมืองใหญบางแหงก็เปนสวนหนึ่งของ Municipal Court เชน นครซานฟรานซิสโก บาง
แหงก็เปนสวนหนึ่งของ Superior Court เชน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี แตในบางเมืองมีการแยกศาลจราจร 
(Traffic Court) ออกเปนศาลพิเศษตางหากมีอํานาจพิจารณาคดีจราจรโดยเฉพาะ เชน เมือง ฟลลา
เดนเฟย และในลอสเอนเจลีส26 
 
 
 

                                                  
   25  ดวงจิตต  คําประเสริฐ.  (2547).  กฎหมายแองโกลอเมริกาเบื้องตน. 
   26  โสภณ  รัตนากร.  (2520).  “ศาลเทศบาลและศาลจราจร.”  วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 9,  ฉบับที่ 2 
กันยายน-พฤศจิกายน.  หนา 220. 
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3.1  การดําเนินคดีอุบัติเหตุจราจรในศาลชั้นตน 
 เมื่อตํารวจพบการกระทําความผิดก็จะออกใบสั่ง  ใบสั่งนี้จะเปนแบบพิมพที่ออกโดย
ศาลที่มีเขตอํานาจโดยจะมีขอความระบุศาลที่เขตอํานาจไวในใบสั่งดวย ขนาดของใบสั่งและ
ขอความที่ปรากฏในใบสั่งจะมีมาตรฐาน(Uniform Traffic Ticket) ใบสั่งแตละฉบับจะแยกเปนส่ี
สวน สวนที่หนึ่งสีขาว สวนที่สองสีเหลืองสําหรับสงไปที่ศาลซึ่งมีเขตอํานาจสวนที่สามสีชมพูเปน
สําเนาเก็บไวกับตํารวจผูออกใบสั่งและสวนที่ส่ีสีฟาใชเปนหมายเรียกตัวผูกระทําผิด ใบสั่งนี้ใหถือ
วาเปนคําฟองเมื่อจับตัวผูตองหาไดแลวใหสงตัวตอศาลทันทีเทาที่จะทําได  และใหเจาหนาที่ผูจับ
บันทึกการจับกุมไวดวย 
 ในกรณีที่มีการขอประกันตัว  ศาลที่ออกหมายจับมีอํานาจใหประกันตัวไดและเปนผู
กําหนดหลักทรัพย  พรอมทั้งนัดวันเวลาสถานที่และใหจดลงไปในหนังสือขอประกันตัว ถา
ผูตองหาถูกจับนอกเขตอํานาจศาลที่ออกหมายจับผูตองหาอาจขอรองให เจาหนาที่ผูจับสงตัวไปยัง
ศาลที่ออกหมายจับ เพื่อขอประกันตัว 
 ถาเปนการจับโดยไมมีหมายจับ เจาหนาที่จะควบคุมตัวผูตองหาไวไดไมเกิน 20 ช่ัวโมง 
เวนแตวาภายหลังที่จับศาลจะไดออกหมายจับให จึงจะควบคุมตัวตอไปไดในระหวางควบคุมตัว
ผูตองหามีสิทธิแตงทนายความและมีสิทธิขอประกันตัวตามจํานวนหลักทรัพยที่ศาลกําหนด 
 ในกรณีที่มีการจับกุมตัวผูตองหาโดยไมมีหมายจับและเปนเวลาที่ศาลไมเปดทําการ 
นายอําเภอหรือหัวหนาแหงทองที่ (The Sheriff of The County)   ซ่ึงความผิดเกิด มีอํานาจสั่งให
อนุญาตใหประกันตัวหรือปลอยช่ัวคราวไดโดยใชหลักทรัพยไมนอยกวา 16 เหรียญ แตไมเกินกวา 
200 เหรียญ   ตามตารางที่ศาลกําหนดไวในบัญชีความผิด  
 ในกรณีที่จําเลยไมมาศาลตามกําหนดนัดหลังจากไดกับการปลอยช่ัวคราว  โดยมี
หลักประกันใหถือวา  จําเลยขาดนัด และศาลจะทําการพิจารณาพิพากษาโดยไมตองมีจําเลยมาอยูตอ
หนา ถาศาลพิพากษาวาจําเลยผิด  ศาลจะสั่งปรับและใหริบหลักทรัพยที่เปนประกันโดยนํามาชําระ
คาธรรมเนียมศาล 
 การเปรียบเทียบปรับเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ  ตํารวจหรือพนักงานฝายปกครอง
อ่ืนไมมีอํานาจ  แตศาลอาจจะใหมีการจัดตั้งสํานักงานคดีจราจร (Traffic Violation Bureau) ขึ้น 
โดยใหมีผูอํานวยการและรองผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบทําหนาที่แทนศาล 
โดยศาลจะเปนผูกําหนดวา   ความผิดประเภทใดที่สํานักงานคดีจราจรมีอํานาจทําแทน  ซ่ึงสวน
ใหญเปนคดีจราจรที่ไมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถ (Non-Moving Traffic Offences) และผูตองหาไม
ตองมาปรากฏตัวที่ศาล คดีจราจรที่ผูตองหาหรือจําเลยจะตองไปแสดงตัวตอศาล ไดแก 
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 3.1.1  ขับยานพาหนะระหวางมึนเมาหรือมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดมากกวา .010% หรือขับ
ยานพาหนะขณะติดยาเสพติด 
 3.1.2  ขับรถประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ 
 3.1.3  หลบหนีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
 3.1.4  ขับยานพาหนะในขณะถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ 
 3.1.5  ขับรถเร็วกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดมากเกินไป 
 3.1.6  กระทําความผิดซ้ําในชวงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศใหญซ่ึงประกอบดวยมลรัฐตาง ๆ มากมาย  
ดังนั้นการจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีจราจรโดยเฉพาะ จึงอาจมีวิธีพิจารณาที่แตกตางกันออกไป  เชน  
การพิจารณาคดีของศาลในมลรัฐทางตะวันตก  ตํารวจไมตองมาศาล เวนแตจะถูกเรียกมาเปนพยาน
สวนมลรัฐทางตะวันออก ตํารวจตองมาในการพิจารณา 
 
3.2  การพิจารณาคดีจราจรในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 คดีเกี่ยวกับจราจรอาจแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ ประเภทหนึ่งเปนความผิด
เกี่ยวกับการจอดรถ (Parking Violations) เชน จอดรถในที่หามจอด  จอดรถเกินเวลาที่ชําระคาจอด  
หรือ จอดรถไมชอบดวยกฎจราจรหรือฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานจราจร เปนตน  ความผิดอีกประเภท
หนึ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถ (Moving Violations) เชน ขับรถดวยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนดขับรถฝาฝนสัญญาณ ขับรถโดยไมมีใบขับขี่ หรือขับรถในขณะเมาสุรา  เปนตน สําหรับ
ความผิดเกี่ยวกับการจอดรถมีเพียงโทษปรับ หากผูถูกกลาวหาไมประสงคจะสูคดีก็อาจนําเงิน
คาปรับไปชําระที่ศาล  หรือสงไปทางไปรษณียก็ได  หากผูถูกกลาวหาประสงคจะสูคดีหรือไม
ประสงคจะชําระเงินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด ก็ตองไปศาลเพื่อสูคดีหรือใหศาลกําหนดคาปรบั
ให 
 สําหรับความผิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถ (Moving Violations) นั้น ผูถูกลาวหาตองไป
รายงานตัวตอศาล  ในวันที่ศาลนัดพิจารณาครั้งแรก ซ่ึงมีการอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง  ถา
จําเลยรับสารภาพศาลก็ตัดสินคดีไปเลยโดยไมตองสืบพยาน  ศาลอาจเพียงแตลงโทษปรับหรือให
รอโทษจําคุกไว  หรืออาจใหจําคุกแลวแตความหนักเบาของการกระทําผิด  และประวัติการกระทํา
ผิดกฎหมายจราจรของจําเลยดวย 
 ผลของคําพิพากษาในคดีจราจร  คําพิพากษาลงโทษไมใหรับฟงในคดีแพง  ทั้งนี้อาจจะ
เปนเพราะการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลจราจรมีกระบวนพิจารณาที่สะดวกรวดเร็วมาก  ซ่ึงก็
อาจจะเกิดความผิดพลาดไดงายก็อาจจะเปนได 
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3.3  การอุทธรณในคดีจราจร 
 คูความมีสิทธิอุทธรณคดีไดภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว  ซ่ึงแตละมลรัฐกําหนดไว
ไมเทากัน  จําเลยมีสิทธิขอประกันตัวระหวางอุทธรณ  เมื่อไดมีการยื่นอุทธรณเรียบรอยแลว และ
ศาลอุทธรณกําหนดหลักทรัพย  สําหรับวางไวเปนประกัน  โดยมีเงื่อนไขวาจําเลยตองไปศาลตาม
กฎหมาย และจะตองไมออกจากเขตอํานาจศาลโดยไมไดรับอนุญาตในกรณีที่ทางอัยการเปนฝาย
อุทธรณ  จําเลยอาจขอประกันตัวโดยไมตองวางหลักทรัพย 
 ถาศาลไมอนุญาตใหประกันตัวในชั้นอุทธรณ  ศาลจะสั่งใหควบคุมตัวจําเลย และการ
ดําเนินการตามคําส่ังศาลชั้นตนหรือของศาลที่มีอํานาจรับอุทธรณ 
 การพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณนั้น  ศาลอาจจะรื้อฟนคดีใหสืบพยานใหมก็ได  ในการ
เรียกรองคาเสียหายในคดีแพง  ในประเทศสหรัฐอเมริกากวาผูเสียหายจะนําคดีมาฟองเรียก
คาเสียหายทางแพงหรือทางอาญา จะใชเวลาประมาณ 6-7 ป  เพราะผูเสียหายจะเก็บเรื่องไวนานเพื่อ
จะแสดงใหศาลเห็นวาตนไดรับความเสียหายจากการขาดไรอุปการะ เพราะอุบัติเหตุเปนจํานวนมาก
และหรือผูที่ไดรับบาดเจ็บ อาจตองผาตัดหลาย ๆ คร้ัง ความเสียหายจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีวัยรุนขับรถเกิดอุบัติเหตุบอย ในบางรัฐอายุเพียง 15 ปก็สามารถมีใบขับขี่
ได บางรัฐก็จะเพิ่มเปน 18 ป  
 
3.4  การตรวจสถานที่เกิดเหตุตามระบบ FBI 27 
 ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุระบบ FBI  จะมีลักษณะการทํางานเปนทีม โดยในทีมจะมี
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ประกอบดวย  
  3.4.1  หัวหนาทีม (Team Leader) 
  3.4.2  ชางภาพ (Photographer) 
  3.4.3  เจาหนาที่สเกตซภาพ (Sketch Preparer) 
  3.4.4  เจาหนาที่บันทึกและเก็บรักษาวัตถุพยาน (Evidence Recorder/Custodian) 
  3.4.5  เจาหนาที่คนหาพยานหลักฐาน (Evidence Recovering Personal) 
  3.4.6  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialists) 
  
 ซ่ึงในขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้น จะใชหลัก 12 ขั้นตอน ประกอบดวย 

                                                  
27  http: // www.thaiforensicdivisionl.com 
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 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมตัว (Preparation)  เปนการตรวจความสอบความพรอมทั้งเจาหนาที่
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และอุปกรณที่ใชในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  รวมถึงการประเมิน
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
   ขั้นตอนที่ 2  ใกลถึงสถานที่เกิดเหตุ (Approach Scene)  เปนการเตรียมความพรอมครั้ง
สุดทายใน ทุก ๆ ดาน สถานที่เกิดเหตุเบื้องตน โดยหัวหนาทีม เพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการของทีมให
เหมาะสมกับสภาพของสถานที่เกิดเหตุรวมถึงการบันทึกสภาพทั่วไป 
   ขั้นตอนที่ 3  การรักษาความปลอดภัยและการปองกันสถานที่เกิดเหตุ (Secure and Protect 
Scene)  เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุ  ตองพิจารณาขอบเขตในการปองกันสถานที่เกิดเหตุเพื่อใหครอบคลุม
วัตถุพยานทั้งหมด โดยตองไมลืมถึงความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงจดบันทึกเหตุการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ 
 ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน (Initiate Preliminary Survey)  เปนการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน โดยหัวหนาทีม เพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการของทีมใหเหมาะสมกับ
สภาพของสถานที่เกิดเหตุรวมถึงการบันทึกสภาพทั่ว ๆ ไป 

 ขั้นตอนที่ 5  ประเมินพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ (Evaluate Physical Evidence 
Possibility)  เปนการประเมินถึงพยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ  เพื่อจะไดครอบคลุมใน
การคนหาวัตถุพยานและปองกันการทําลายวัตถุพยาน 

 ขั้นตอนที่ 6  เตรียมบรรยายสรุปสภาพของสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Narrative Description)  
บรรยายสภาพทั่วไปและลักษณะพิเศษของสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงการบันทึกอาจทําไดหลายวิธี เชน 
บันทึกเสียง การเขียน หรือบันทึกวีดีโอ 

 ขั้นตอนที่ 7  กําหนดการถายภาพ (Depict Scene Photographically) ถายภาพสภาพของ
สถานที่เกิดเหตุทั้งระยะใกล กลาง และไกล โดยใหครอบคลุมสภาพหรือพฤติการณที่เกิดขึ้นใน
สถานที่เกิดเหตุโดยเฉพาะวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ 

 ขั้นตอนที่ 8  เตรียมการวางแผนผัง การสเก็ตซภาพสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Diagram/ 
Sketch of Scene) เปนการสเก็ตซภาพของสถานที่เกิดเหตุ โดยมีการกําหนด ทิศ มาตราสวน และ
ระยะตาง ๆ  

 ขั้นตอนที่ 9  การตรวจสถานที่เกิดเหตุอยางละเอียด (Conduct Detailed Search) เปนการ
คนหาพยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ โดยการคนหาจะใชรูปแบบตามความเหมาะสม 
เชน แบบ ตาราง กนหอย ฯลฯ 
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 ขั้นตอนที่ 10  การบันทึกและตรวจเก็บพยานหลักฐาน (Record and Collect Physical 
Evidence) เปนการบันทึกตําแหนงและถายภาพพยานหลักฐาน เพื่อกําหนดตําแหนงของ
พยานหลักฐานกอนการเก็บพยานหลักฐาน 
 ขั้นตอนที่ 11  การตรวจสอบขั้นสุดทาย  (Conduct Final Survey)  เปนการตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูลตางๆ รวมถึงการเก็บพยานหลักฐานวาไดกระทําถูกตองและครบถวน
สมบูรณหรือไม 

 ขั้นตอนที่ 12  การออกและสงคืนสถานที่เกิดเหตุ  (Release Scene)  การสงมอบคืนสถานที่
เกิดเหตุตองมีบันทึก วัน เวลา ที่สงมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ    
 FBI คิดวาความจําเปนมากที่สุดในการตรวจสถานที่เกิดเหตุคือจะไมพาผูใตบังคับบัญชา
รวมถึงเจาหนาที่ที่มารวมตรวจสถานที่เกิดเหตุใหไดการติดเชื้อบาดเจ็บหรือตายดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกครั้ง จําเปนตองใชสติปญญา และสามัญสํานึกในการปองกันตัว 
และวิจารณญาณของแตละบุคคล 
 
3.5  กฎหมายจราจรในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  (CALIFORNIA VEHICLES CODE)28 
 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาใหแตละรัฐสามารถออกกฎหมายจราจรของตนเองได   
ซ่ึงอาจจะแตกตางกันบาง  แตตองไมขัดตอกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
 การพัฒนาของกฎหมายจราจรของสหรัฐอเมริกามีมาพรอมกับการพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมรถยนตและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของผูรวมใชถนน  เชน
กฎหมายควบคุมความเร็ว  กฎหมายยังใชสายรัดนิรภัยรวมถึงกฎหมายที่นั่งของเด็กในรถยนต  จาก
ตัวอยางกฎหมายที่กลาวมา  เกิดจากการเพิ่มจํานวนขึ้นจนเปนที่นาสังเกตของอุบัติเหตุที่เกี่ยวของ  
ผลจากการทําวิจัยตางๆและกรณีศึกษาตางๆของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปแลว  ไดมีการผลักดันใหเกิด
กฎหมายตาง ๆ ขึ้นมา 
  3.5.1  โครงการปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยของการจราจร (CALIFORNIA TRAAFIC 
SAFETY  PROGRAM) 
 โครงการปรับปรุงการจราจรที่ปลอดภัยในรัฐแคลิฟอรเนีย   มีวัตถุประสงคเพื่อลด
จํานวนอุบัติเหตุ  การเสียชีวิต  การบาดเจ็บและความเสียหายตอทรัพยสินอันเปนผลมาจากอุบัติเหตุ    
โครงการนี้รวมถึงขอกําหนด  การปรับปรุงประสิทธิภาพผูขับขี่   การเรียนรูของผูขับขี่ การทดสอบ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูขับขี่ในระหวางการขับรถการสอบผูขับขี่และใบอนุญาตขับขี่   

                                                  
28  CALIFORNIA LAW.  CALIFORNIA VEHICLE CODE.  
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และขอกําหนดที่จะพัฒนาผูขับขี่รถจักรยานและการเรียนรูของผูใชถนนในโครงการนี้   ควรจะ
รวมถึงระบบการบันทึกอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการบาดเจ็บและการตายซึ่งเปนผลมา
จากอุบัติเหตุ   การบาดเจ็บและการตาย  การจดทะเบียนรถยนต   การขับขี่และการตรวจสอบการ
ออกแบบทางหลวง  และการซอมบํารุงรวมถึงระบบแสงสวาง   เครื่องหมายและพื้นผิวถนน   การ
ควบคุมจราจรและกฎหมายการควบคุมดูแลจราจรเพื่อการตรวจตราและแกไขการเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางมากของจุดเกิดอุบัติเหตุและการเพิ่มของการใชบริการเหตุฉุกเฉิน29  
 การเตรียมโครงการความปลอดภัยในการจราจรของมลรัฐแคลิฟอรเนีย   รัฐบาลจะ
รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยโครงการและหาขอสรุปทั้งหมดของโครงการและเสนอเปนกฎหมายที่
จําเปนตอความปลอดภัย  โดยการตั้งตัวแทนคณะดําเนินการและการตั้งกองทุน 30 จะเห็นวามีการ
เตรียมโครงการไวลวงหนาที่จะปรับปรุงการจราจรและการวิจัย  รวมทั้งการหางบประมาณโดยระบุ
ใหรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบโดยเขียนระบุลงไปในกฎหมายดังกลาว  ซ่ึงเงินในการจัดตั้งกองทุนนั้น  
บางสวนจะมาจากการเสียคาปรับของผูกระทําความผิดตามกฎหมายจราจร  โดยเงินบางสวนจะ
นํามาใชเพื่อชดเชยความเสียหาย ซ่ึงบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุและหรือใชในการ

                                                  
  29 2900.  There is in this state, the California Traffic Safety Program , which consists of a 
comprehensive plan in conformity with the laws of this state to reduce traffic accidents and deaths, injuries, and 
property damage resulting from accidents.  The program shall include, but not be limited to, provisions to 
improve driver performance , including, but not limited to, driver education, driver testing to determine 
proficiency to operate motor vehicles, and driver examinations and driver licensing, and provisions to improve 
bicyclist and pedestrian education and performance.  In addition, the program shall include, but not be limited 
to, provisions for an effective record system of accidents, including injuries and deaths resulting from accidents; 
accident investigations to determine the probable causes of accidents, injuries, and deaths; vehicle registration, 
operation, and inspection; highway design and maintenance including lighting, markings, and surface treatment; 
traffic control; vehicle codes and laws; Surveillance of traffic for detection and correction of high or potentially 
high accident locations and emergency service. 

30 2901.  The Governor may appoint a highway safety representative who shall serve in the Business,  
Transportation and Housing Agency and who shall, in consultation with the Governor and Secretary of the 
Business, Transportation and Housing Agency, prepare the California Traffic Safety Program.  The Governor is 
responsible for the administration of the program, and has final approval of all phases of the program, and may 
take all action necessary to secure the full benefits available to the program under the Federal Highway Safety 
Act of 1966, and any amendments thereto.  The highway safety representative serves at the pleasure of the 
secretary. 
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ซอมแซมทางที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยกองทุนจะไปเรียกรองคืนจากผูกระทําความผิด
ดังกลาว  
  3.5.2  อุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ(Accidents  and accident reports) 
 ผูที่ขับขี่รถยนตที่มีสวนเกี่ยวของกับอุบัติเหตุอันเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บตอบุคคลอื่น   
นอกเหนือจากตนเองหรือแกความตายของบุคคลตองหยุดรถอยางทันทีในที่เกิดเหตุและจะตองขอ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่หรือบุคคลภายนอก31 
 เมื่อผูขับขี่รถคันใดไมสามารถทํารายงานอุบัติเหตุไดเพราะอุปสรรคทางรางกาย   ใหผู
รวมโดยสารในรถคันที่เกิดเหตุทํารายงานอุบัติเหตุหรือสาเหตุของการเกิดเหตุ 32 
 เจาหนาที่ชันสูตรศพควรทํารายสงตอหนวยงานทางหลวงในทันที หรือกอนวันที่10 
ของแตละเดือน33  
  
 
 

                                                  
  31 20001  (a) The driver of a vehicle involved in an accident resulting in injury to a person, other than 
himself, or in the death of a person shall immediately stop the vehicle at scene of the accident and shall fulfill 
the requirements of Sections 20003 and 20004. 
 b)  (1) Except as provided in paragraph (2), a person who violates subdivision (a) shall be punished by 
imprisonment in the state prison, or in a county jail for not more than one year, or by a fine of not less than one 
thousand dollars ($1,000) nor more than ten thousand dollars ($10,000), or by both that imprisonment and fine. 
 (2)  If the accident  described in subdivision (a) results in death or permanent, serious injury, a person 
who violates subdivision (a) shall be punished by imprisonment in the state prison for two, three, of four years, 
or in a county jail for not less than 90 days nor more than one year, or by a fine of not less than one thousand 
dollars ($10,000) nor more than ten thousand dollars($10,000), or by both that imprisonment and fine.  
However, the court, in the interests of justice and for reason stated in the record, may reduce or eliminate the 
minimum imprisonment required by this paragraph. 
  32 20010.  Whenever the driver of a vehicle is physically incapable of making a required accident 
report, any occupant in the vehicle at the time of the accident shall make the report or cause it to be made. 
   33 20011.  Every coroner shall on or before the tenth day of each month report in writing to the 
Department of the California Highway Patrol the death of any person during the preceding calendar month as 
the result of an accident involving a motor vehicle and the circumstances of the accident.  
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 ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายจราจรเมื่อมีกฎหมายใดๆที่
เกี่ยวของถูกบัญญัติขึ้นใหม   ใหหนวยงานนั้นๆทําสําเนาเผยแพรตอสาธารณชน34 
 สําหรับในกลุมของบทบัญญัตินี้ กําหนดใหผูขับขี่คนโดยสารและเจาหนาที่ชันสูตรศพ
ตองทํารายงานการเกิดเหตุตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเร็ว 
  3.5.3  กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับการใชเบรกระบบตางๆ (BRAKES) 
  สําหรับรถและสวนพวงประเภทตางๆนั้นเปนไปตามการพัฒนาของอุตสาหกรรม
รถยนตและการพัฒนาของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในตัวรถยนตและความปลอดภัยตอผู
รวมใชถนน  การพัฒนาของระบบเบรกตองมีการพัฒนาตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต
เพราะการพัฒนาประสิทธิภาพของรถยนต  เครื่องยนต  ความเร็ว  ระบบเบรกตองพัฒนาใหทันกับ
การพัฒนาดานอื่นดวย  เพื่อควบคุมรถใหสามารถลดความเร็วใหสัมพันธกับระยะจอดที่นาจะ
ปลอดภัยโดยกําหนดวารถคันใดที่จดทะเบียนครั้งแรกในมลรัฐนี้ภายหลังจาก 1 มกราคม ค.ศ.1940 
ตองติดตั้งระบบ power brakes  ถารถคันนั้นมีน้ําหนักนอยกวา 14,000 ปอนด  ยกเวนรถมีน้ําหนัก
นอยกวา 18,000 ปอนด อาจติดตั้งระบบไฮโดรริก 2 จังหวะแทนระบบ power brakes 35 
   สําหรับรถยนตเพื่อการโดยสารที่ผลิตหลัง  1 มกราคม ค.ศ.1973 และรถยนตที่จด
ทะเบียนครั้งแรกหลัง 1 มกราคม ค.ศ.1973 ยกเวนรถมอเตอรไซค  ตองติดตั้งระบบเบรกฉุกเฉินเพื่อ
สําหรับในกรณีที่แรงอัดเบรกในระบบเบรกปกติไมเพียงพอและหรือเกิดความลมเหลวระบบเบรก
ปกติ36กฎหมายกลุมนี้กําหนดใหรถยนตที่จดทะเบียนไว จะตองแกไขระบบเบรก ใหทันสมัยยิ่งขึ้น
เร่ือย ๆ ไป ทางการพัฒนาของระบบเบรก   เพราะรอยเบรกบนพื้นถนนสามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุไดและรอยเบรกเปนพยานวัตถุที่สําคัญในคดีอุบัติเหตุจราจร 

                                                  
  34 20018.  Every law enforcement agency having traffic law enforcement responsibility as specified in 
subdivision (a) of Section 830.1 and in subdivision (a) of Section 830.2 of the Penal Code may develop, adopt, 
and implement a written policy for its officers to provide assistance to disabled motorists on highways within its 
primary jurisdiction.  A copy of the policy, if adopted, shall be available to the public upon request.  
   35 26301.  Any motor vehicle first registered in this state after January 1, 1940, shall be equipped with 
power brakes if its gross weight exceeds 14,000 pounds may, in lieu of power brakes, be equipped with two-
stage hydraulic actuators of a type designed to increase braking effect of its brakes. 
   36 26301.5.  Every passenger vehicle manufactured and first registered after January 1, 1973, except 
motorcycles, shall be equipped with an emergency brake system so constructed that rupture or leakage-type 
except structural failures of the brake master cylinder body or effectiveness indicator body, shall not result in 
complete loss of function of the vehicle’s brakes when force on the brake pedal is continued. 
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3.6  กฎหมายเกี่ยวกับพยานผูเชี่ยวชาญ  (EXPERT WITNESSES CALIFORNIA  
    EVIDENCECODE)  
  3.6.1  ลักษณะทั่วไปของพยานผูเชี่ยวชาญของกฎหมาย  
 1)  การคัดคานพยานผูเชี่ยวชาญ บุคคลใด ๆ ที่ไดรับรองที่จะใหการในฐานะผูเชี่ยวชาญ
ได  ถาบุคคลนั้น ๆ มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ การฝกฝนหรือการศึกษาเปนพิเศษ
เหมาะสมตามที่ไดรับรองในฐานะผูเชี่ยวชาญ ตามหัวขอที่เขาจะใหการการคัดคานของคูความที่
เกี่ยวกับความรู ประสบการณความสามารถ การฝกฝน หรือการเรียนรูเปนพิเศษตองถูกนําเสนอ
กอนพยานนั้นจะขึ้นใหการพยานผูเชี่ยวชาญ37   

  2)  กลาววา หัวขอยอย (b) การพิสูจนของพยานในฐานะผูเชี่ยวชาญ อาจจะถูกถามคาน    
อยูในขอบเขตเชนเดียวกับพยานอื่น ๆ  และถูกถามคานอยางเต็มที่เกี่ยวกับ (1)  หัวขอท่ีบุคคลนั้น ๆ 
มีความความสัมพันธกับหลักฐาน (2) ความคิดเห็นของบุคคลนั้นมีพื้นฐานจากอะไรและความ
คิดเห็นนั้นมีเหตุผลอยางไร38   
                                                  
   37 720.  (a)  A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, 
training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.  
Against the objection of a party, such special knowledge, skill, experience, training, or education must be 
shown before the witness may testify as an expert. 
                  (b)  A witness’ special knowledge, skill, experience, training, or education may be shown 
by any otherwise admissible evidence, including his own testimony.  
   38  721.  (a)  Subject to subdivision (b), a witness testifying as an expert may be cross-examined to the 
same extent as any other witness and, in addition, may be fully cross-examined as to (1) his or her 
qualifications, (2) the subject to which his or her expert testimony relates, and (3) the matter upon which his or 
her opinion is based and the reasons for his or her opinion. 
   (b)  If a witness testifying as an expert testifies in the form of an opinion, he or she may not 
be cross-examined in regard to the content or tenor of any scientific, technical, or professional text, treatise, 
journal, or similar publication unless any of the following occurs: 
   (1)  The witness referred to, considered, or relied upon such publication in arriving at or 
forming his or her opinion. 
   (2)  The publication has been admitted in evidence. 
   (3)  The publication has been established as a reliable authority be the testimony or 
admission of the witness or by other expert testimony or by judicial notice.  
  If admitted, relevant portions of the publication may be read into evidence but may not be received as 
exhibits.  
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 3)  จํานวนของผูเชี่ยวชาญ ผูพิพากษาจะกําหนดจํานวนของพยานผูเชี่ยวชาญที่จะเชิญ
มาโดยฝายใดก็ได39  
 นอกจากการกําหนดกฎหมายดังกลาวขางตน ประเทศสหรัฐอเมริกายังใหความสําคัญของ
ผูเช่ียวชาญ  ซ่ึงจะตองมาใหการตอศาลในประเด็นของการเกิดเหตุ  และสาเหตุของการเกิดเหตุซ่ึง
หากผูเชี่ยวชาญไดเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุความรับผิดชอบในผูหนาที่ของผูเชี่ยวชาญ คือ 

  (1) ดูแลการบาดเจ็บของผูประสบเหตุ 
(2) ปกปอง ปองกันบุคคลและทรัพยสินตาง ๆ จากการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือ

การสูญหายที่มีตอเนื่องจากอุบัติเหตุ 
(3) รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ จากสถานที่เกิดเหตุ 

  ก.  สอบสวนคนขับรถผูประสบเหตุในเหตุการณ หรือพยานบุคคลอื่น ๆ  
  ข.  ตรวจสอบหลักฐานทางฟสิกสทั่ว ๆ ไป รองรอยตาง ๆ และความเสียหาย
ของทางและสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
  ค.  ควบคุมเครื่องกลตาง ๆ เพื่อรวบรวมชิ้นสวนตาง ๆ ของรถยนต 
 4)  บันทึกปากคําและขอมูลตาง ๆ ทํารายงานวัดระยะตาง ๆ ที่จําเปนในสถานทีเ่กดิเหตุ
และถายภาพ 
 นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญในสถานที่เกิดเหตุควรจะรวบรวมความจริงในสถานที่ตาง ๆ 
เพื่อ 

(1)  พิสูจนสาเหตุของอุบัติเหตุ 
  ก.  นําเสนอขอมูลซ่ึงอาจจะชวยปองกันอุบัติเหตุอ่ืน  
  ข.  นําเสนอพยานหลักฐานเพื่อนําไปสูกระบวนการดานยุติธรรมในกรณีที่มี
การกระทําที่ผิดกฎหมาย 
  ค.  จัดทํารายงานอุบัติเหตุ  
  ง.  นําเสนอขอมูลที่จําเปน สําหรับการสอบสวนอุบัติเหตุและการทําภาพ
จําลองอุบัติเหตุ 
 
3.7  พยานวัตถุ 

                                                  
   39 723.  The court may.  at any time before or during the trial of an action.  limit the number of expert 
witnesses to be called by any party. 
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  3.7.1  คดีที่เกิดจากอุบัติเหตุบนถนน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําเอาเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการพิสูจนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงถือวาเปนพยานหลักฐานหรือ
พยานวัตถุที่สําคัญของคดี  เปนการพิสูจนใหเห็นวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเปนการคนหาความ
จริงมากกวาการจินตนาการวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ซ่ึงรองรอยเหลานี้สามารถใชเปนหลักฐาน
ในการพิสูจนการเกิดอุบัติเหตุได โดยแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1)  รองรอยที่ปรากฏบนถนนจากการเกิดอุบัติเหตุรองรอยที่ไมไดเกิดโดยยางรถยนต 
  2)  รองรอยที่เกิดจากยางรถยนต 
 
ตารางที่ 3.1  รองรอยท่ีปรากฏบนถนนจากการเกิดอุบัติเหตุรองรอยท่ีไมไดเกิดโดยยางรถยนต 
 

1.ชิ้นสวนที่แตกหัก 
Debris 

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ถนนและสิ่งรอบขาง 

3.รองรอยท่ีเกิดจากโลหะ 
ท่ีมีตอถนน 

1. ความเสียหายที่เกิดใตทอง
รถ ส่ิงสกปรก, สี, คราบ
สนิมน้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

2.  ช้ินสวนรถยนต, ขอบยาง, 
ช้ิ น ส ว นตั ว ร ถ ,ช้ิ น ส ว น
ของคลัสซียางรถยนต 

3. ของเหลวในรถยนต, น้ําจาก
หมอน้ํา, น้ํามัน, น้ํามันเบรก
น้ํายาลดความรอน, กรดจาก 
แบตเตอรี่ 

4. ของเหลวจากสิ่งที่บรรทุก
มา 

5. วสัดุช้ิน, เม็ดเล็กๆ ที่บรรทุก
มา 

6. สินคาที่บรรทุกมา 
7. วัตถุส่ิงของบนถนน 
8.  เศษผา 
9.  เลือด : เลือดคน เลือดสัตว 

1.วัตถุขางทางที่ถูกชน 
เสียหาย 
2.วัตถุขางทางที่ถูกเฉี่ยวชน 
3.ราวกั้นขอบทางถูกชน 
เสียหายหรือกาํแพงแบงแนว 
กึ่งกลางถูกชน 
4.รอยล่ืนไถลของคนเดิน 
ถนน 
5.หลุมบนถนน 
6.กองของสิ่งของวัสดุตางๆ 
7.  รอยเทา 

1. รอยครูดบนผิวถนน 
2. รอยถลอกบนผิวถนน 
3. ผิวถนนที่หลุดออกเปนแผน 
4.รอยเจาะบนผิวถนน 
5. รอยแซะเปนรองยาวบนผวิ 
ถนน 
6.รอยยนบนวตัถุนิ่มๆ 
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ตารางที่ 3.2 รองรอยที่เกิดจากยางรถยนต 
 

4.  รอยพิมพของยางรถยนต 
(รอยยาง-ไมมีการลื่นไถล) 

5. รอยไถล 
(รอยยางล่ืนไป-ลอไมหมุน) 

6.  รอยครูด 
(ยางรถหมุน และไถลตัว) 

1. รอยของยางรถที่ติดอยูกับ 
2.  รอยกดของยางรถที่กดลง

บนพื้นผิวนุน 
3.  คราบดินหรือส่ิงสกปรกจาก

ลอรถติดอยูบนถนน 
 
 
 
 
 

1. รอยกดบนพื้นผิว 
2. ยางรถกดเปนรอยบนพื้นผิว 
ที่หยาบขรุขระ 
3. รอยเช็ด 
4. รอยยางที่กวาดไปบนถนน 
ที่เปยก 
5. รอยปาดบนพืน้ผิวที่นุม 
6. รอยปาดบนพืน้ผิวยางมะ 
ตอยที่อุน 
7. รอยปายของยางรถที่ไดรับ 
ความรอน 
8. รอยครูดของยางขณะที่เกิด 
การชนกัน 
9. รองบนพื้นผิวนุมๆ (ลอถูก 
ล็อค) 

1. รอยครูดที่เกิดจากยางที่ลม 
ยางออน 
2. รอยครูดที่เกิดจากยางที่ม ี
ความดันในลมยาง 
มากกวาปกต ิ
3. รอยครูดไปดานขาง 
4. รอยครูดทีผสมกันหลาแบบ 
5. รอยครูดของยางที่ไมมีลม  
(ยางแบน) 
6. รอยครูดของยางขณะเกิด 
การชนกัน 
7. รองบนพื้นผิวนุม (ลอไมถูก 
ล็อค) 

 
3.8  รองรอยที่เกิดจากยางรถยนตในฐานะพยานวตัถ ุ
  รอยไถลคือ  รองรอยที่สามารถพบไดบนถนน ทําใหเกิดขึ้นโดยยางรถยนต  ที่ทําใหลอ
ไมหมุนในแบบปกติ  เพราะวาการใชเบรกอยางรุนแรง  มากพอที่จะทําใหลอรถถูกล็อค  ลอของ
รถยนตอาจจะถูกล็อค  เพราะไดรับความเสียหาย  ซ่ึงเปนผลมาจากการถูกชน  ลอที่หมุนไดอยาง
อิสระก็อาจทําใหเกิดรอยไถลได  ถาลอของรถกําลังสไลดตัวออกไปดานขาง  นั่นคือเปนเสนขนาน
กับแกนเพลาของรถ ณ. ที่ตําแหนง A ในภาพที่ 3.1  รองรอยที่เกิดขึ้นโดยลอของรถยนตทั้งไถลตัว
และลอยังหมนุจะตองทําการอธิบายกันตอไป  ภายใตหวัขอของรอยครูด  รอยพิมพของยางสามารถ
เปลี่ยนเปนรอยไถล ขณะที่ลอเร่ิมหยุดหมนุภายใตการทาํงานของเบรก  รอยไถลสามารถเปลี่ยนเปน
รอยพิมพของลอยาง  รอยครูดจะเปลี่ยนเปนรอยไถล  ขณะที่ลอล็อคจากการใชเบรกและหยุดหมนุ
เพียงชัว่ครู  เปนจังหวะเดียวกับที่รถไถลตัวไปดานขาง ดูภาพถายที่ 3.2 
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  รอยไถล 9 แบบ ที่แตกตางกันที่สามารถสังเกตเห็นไดอยางรวดเร็ว  จากผูทําการตรวจสอบ
ที่มีความเชี่ยวชาญ การเกิดขึ้นของรองรอยแตละแบบจะมีเงื่อนไขที่ชัดเจน รอยไถลของยางรถยนต
มักจะมีรูปแบบอยางนอย 2 รูปแบบในหนึ่งรองรอย  ซ่ึงบางครั้งอาจจะเปน 3-4 รูปแบบ  ดังนั้น
รองรอยทั้งหมดประกอบดวยรองรอยแบบตางๆ หลายแบบ 
 3.8.1.  รอยบดกับพื้นถนน   
  เปนที่รวบรวมรองรอยขูดขีดทั้งหลาย บางรอยใหญเปนรอยขูดของกรวดเม็ดเล็กหรือ
กอนหิน กรวด เศษแกว  และเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ที่ฝงอยูในเนื้อยาง หรือในรองยาง และบดทับไปบน
พื้นหรือถูกลากไปกับพื้นถนนเปนรอยปรากฏอยูบนพื้นทั้งพื้นเปยก และพื้นแหงที่มีพื้นผิวที่แข็ง 
เหมือนในภาพ 3.3 และ 3.4 และไมลบเลือนจากการจราจร  พบไดงายบนพื้นซีเมนตและพื้นที่ปูดวย
อิฐ  เมื่อเนื้อยางเย็นเกินกวาจะทําใหเกิดรอยไหมของยาง จะเกิดเปนรอยไถลและยากที่จะมองเห็น
ในภาพถาย  รองรอยจะยังคงอยูแมวาพื้นจะเปยกหรือแหง จะคงอยูใหเห็นไดเปนเวลานาน  บน
พื้นที่แฉะมากๆ ก็สามารถทําใหเกิดรอยแบบนี้ได 
 3.8.2  รอยยางบดบนพื้นถนน 
  คือที่รวบรวมรองรอยที่เกิดจากยางรถยนตติดอยูบนพื้น ซ่ึงเปนชิ้นของหนายางไมถูกกับ
พื้นผิวที่เปนกรวดเล็กๆ เกิดขึ้นในขณะที่ยางยังรอนไมพอที่จะทําใหเปนรอยปาดเปนทางยาว  มักจะ
เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่แหงแข็ง  ผิวหนาประกอบดวยกรวดละเอียด รองรอยนี้คงทนตอสภาพอากาศ  
แตไมคงทนตอสภาพการจราจร  พื้นผิวที่เปนคอนกรีตและพื้นที่ปูดวยอิฐใหมๆ หรือพื้นผิวที่เปน
บล็อคหินแกรนิต  รองรอยนี้อาจจะเกิดขึ้นขณะที่พื้นผิวยังเปยกอยู  แต  ก็มองเห็นไดยาก  ผงของ
ยางอาจจะมองดูเหมือนกับฝุนสีดํา  เกิดจากยางของรถยนตขณะที่เร่ิมไถลไปบนพื้นผิวนั้น  ฝุนยางสี
ดําจะเปลี่ยนเปนควันในขณะที่ยางหมุนจนเกิดความรอน  หรือเปลี่ยนเปนไอน้ํา ถาบริเวณนั้นมี
ความชื้นบนพื้นผิว  ฝุนดินที่สะสมอยูในรองยางอาจจะหลุดออกเปนรอยฝากของยางตรงสวนปลาย
สุดของรอยไถล  เมื่อลอรถยนตหมุนไป  รอยไถลแบบนี้จะเงาสะทอน  ยากที่จะมองเห็นหรือ
ถายภาพฝุนของยางอาจจะติดไปกับรอยนิ้วมือที่ช้ืนๆ รองรอยแบบนี้จะคงอยูเพียงไมกี่นาทีหรือไมกี่
ช่ัวโมง  ลมและน้ําสามารถพัดใหช้ินยางเล็กๆ กระจายไปและการจราจรก็ทําใหฝุนเหลานี้กระจาย
หายไปอยางรวดเร็ว  ดูภาพ 3.5 รอยยางบดกับพื้นแบบนี้พบไดบอยในรอยถูก 
 3.8.3  รอยถู 
 คือพื้นที่ที่สะอาดกวาบริเวณโดยรอบ  ซ่ึงจากการไถลของยางที่ไปลบ หรือเคลื่อนยายฝุน
สกปรกบนพื้น  สามารถพบไดพบพื้นแข็ง  นุมแตมีผิวที่ล่ืนสกปรก เมื่อยางรถยนตที่เย็นๆ ไถลไป
บนนั้น รอยถูเหลานี้  โดยมากพบบนพื้นคอนกรีตที่มีผิวจราจรแบบขัดมัน  รองรอยแบบนี้จะเห็น
เปนเงาสะทอน  มองเห็นไดยากและไมสามารถถายภาพได  นอกจากใชแสงสองตรงไปที่รอยนั้น  
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บนพื้นเปยกจะเกิดไดยากมาก  เพราะส่ิงสกปรกบนพื้นจะกลายเปนรอยปายเปนทาง  รอยดูแบบนี้
คงอยูไดไมนานนัก  พื้นก็จะถูกทําใหสกปรกอีก  ดูในภาพ 3.6 
 3.8.4  รอยกวาดเปนบริเวณกวาง 
 เปนที่ที่เกดิการไถลตัวของยาง  ถูไปกับพื้นผิวที่มีความชื้นเคลือบอยูเปนทางยาว  เกิดขึ้น
บนผิวที่เหมือนกับพื้นผิวที่เกิดรอยถู  ตางกันคือ พื้นผวิตองเปยก  ดูภาพ  3.7  ถาพื้นผิวและยางอุน  
และความชืน้ที่เคลือบอยูมีไมมากนัก  รอยที่เปนทางอาจจะแหงพอที่จะติดไฟขึ้นได  เห็นไดงายมาก
แตไมคงทน  หายไปไดงาย  มักจะหายไปกอนที่จะถายภาพไดทัน  ถาความชื้นที่เคลือบอยูมีปริมาณ
มากๆ และรถถอยหลังไปบนพื้นที่แหง หรือถาฝนกําลังตกเปนเรื่องยากที่ผูตรวจสอบจะไปถึงที่เกิด
เหตุ ขณะกําลังเกิดรอยกวาด  บางครั้งก็ยากที่จะแยกรอยกวาดแบบนี้ออกจากรอยทีเ่กิดจากการหมนุ
ของลอรถที่มีการเคลื่อนที่ไปเพียงเล็กนอยบนพื้นที่มีความชื้นเพียงเล็กนอย 
 3.8.5  รอยปายของวัตถุนิ่มๆ  
 เชน หิมะ โคลน  หรือของเหลวที่หกอยูบนถนนที่มีผิวราบเรียบ  หรือกระจายออกจนทั่ว  
โดยการไถลตัวของยางรถยนต  มักเกิดขึ้นบนถนนที่ปกคลุมดวยหิมะ หิมะใกลละลายหรือโคลน  
รองรอยแบบนี้บางครั้งสามารถพบไดที่บริเวณกันของรองแบบเปนราง (ruts)  ที่เกิดจากลอรถยนต
บนขอบทาง  มักจะมองไมเห็นรูปแบบของดอกยาง (tread)  เพราะรองในดอกยางจะเต็มไปดวยวัตถุ
ที่นุมๆ รองรอยจะยังคงอยูนานเทาที่พื้นที่บริเวณนั้นไมถูกรบกวน แมวาวัตถุนั้นๆ จะแหงไปแลว  
ที่จุดสิ้นสุดของรอยรอยมักจะเปนรอยพิมพ ของยางเปนจุดที่ลอยางเริ่มหมุนออกไป และสลัดวัตถุที่
ติดมากับรองยางออก รอยปาดแบบนี้สามารถเห็นไดชัดเจน  ยกเวนบนน้ําแข็ง  และบนหิมะที่แข็งตัว 
ดูในภาพ 3.8  เปนรอยปาดบนกองชิ้นสวนแตกหัก 
 3.8.6  รอยปาดบนวัตถุที่นํามาจากน้ํามันดิบ 
 ยางมะตอย  หรือน้ํามันดิบสวนเกินมักจะอุนกระจายอยูทั่วหรือแผกระจายออกไปโดย
การไถลตัวของยางรถยนต พบไดบนรอยปะของพื้นถนนในขณะเวลาที่อากาศรอนและตรงที่มี
เศษสวนเกินของยางมะตอยหรือน้ํามันดิบ พนลงไปบนถนน  รอยปาดของยางมะตอย  มักเกิดขึ้น
จากความรอนของการเสียดสี  เนื่องจากการไถลตัวของยางรถยนต  ลักษณะของรอยปาดคือ  แตม
เล็กๆ ของยางมะตอยที่ติดขึ้นมากับยางรถยนตจากบริเวณรอยตอของพื้นและปาดไปบนผิวหนาของ
กอนหิน  ดังนั้นจึงสามารถบอกทิศทางของการไถลตัว  บนรอยไถลที่ยาง  และอากาศคอนขางรอน 
รอยปาดจะหนาและเปนรอยตอเนื่อง  แตมักจะเห็นจํานวนของสันของของดอกยางเปนขอบของรอง
ยางใหเห็น  เหมือนในภาพ 3.8 รอยปาด เปนรองรอยที่เห็นไดทั่วไป  ผูคนจะพูดเกี่ยวกับรองรอยนี้
อยางไร  เมื่อมีคนพูดวาเขาเห็นรอยไถล  รอยปาดที่ยางมะตอยจะเห็นไดชัดเจนมาก  แมในภาพถาย  
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และรองรอยอาจจะคงอยูไดนานเปนเดือน  แมจะเปนบริเวณที่มีการจราจรผานไปมา รอยรอยนี้
อาจจะอยูไดเพียงไมกี่วัน  หรืออาจจะถูกกลบทับดวยรองรอยอื่นๆ  หรือรอยพิมพยางรอยอื่นที่เกิด
อุบัติเหตุใกลๆ กันในภายหลัง  รอยแบบนี้จะพบบนพื้นที่เปยกน้ํา  เพราะน้ําจะทําใหอุณหภูมิ
โดยรอบต่ํา  ทําใหยางมะตอยไมละลาย และเปนเหมือนตัวหลอล่ืนระหวางยางและถนน  ดูภาพ 3.9  
รอยปาดกอนและหลังการชน และเชนเดียวกับภาพ 3.10 
 3.8.7  รอยปาดจากยางรถยนต  
 ยางที่ละลายจากยางรถยนตหรืออาจจะเปนสารที่ละลายได  จากถนนเกิดเนื่องจากการ
ไถลตัวของยาง  มักจะเกิดขึ้นบนพื้นถนนที่เปนคอนกรีต  หรือถนนปูดวยอิฐ  อาจจะเกิดขึ้นบน
ถนนที่เปนพื้นคอนกรีตผสมยางมะตอย  ซ่ึงรอยปาดไปปรากฏบนผิวหนา  ตองใชอุณหภูมิที่สูง
มากกวาจะทําใหยางละลาย ดังนั้นรอยฟาดบนถนนที่เปนคอนกรีตผสมยางมะตอย คือ  รอยปาดจาก
ยางมะตอย 
 3.8.8  รอยถูแรงๆ 
 ของยางรถยนตขณะเกิดการชนกัน  ในขณะที่อยูในภาวะคับขันที่จะนําไปสูการชนกัน  
จะเกิดความเสียหายขึ้นที่ลอของรถยนต  และทําใหรถเล้ียวไมได  ในเวลาเดียวกัน การชนกันมักจะ
สรางแรง  เปนแรงกดที่มีมากกวาปกติกดลงบนถนน ดังนั้นถารถยนตกําลังเคลื่อนที่  ในเวลา
ช่ัวขณะหนึ่งในตอนนั้นจะเกิดการเสียดสีกันอยางแรงระหวางยางรถยนตกับผิวของถนน  ซ่ึงเปนผล
ใหเกิดรอยถูดูเหมือนยางลบหรือรอยปาด  ซ่ึงเปนรอยที่เปนตัวช้ีวาเปนตําแหนงที่ยางรถยนตอยูใน
ภาวะคับขันที่สุด  อาจจะไมมีรองรอยของยางที่อ่ืนอีก  และรองรอยที่เกิดขึ้นอาจจะไม เดนชัด  ตอง
ใชการคนหาอยางระมัดระวัง  ตรงไหนก็ตามที่มีการชนกันอยางรุนแรง  จะเปนตําแหนงที่ลอ  
รถยนตล็อค  จากการทรุดลงของชิ้นสวนของรถยนต   รอยถูของลอยางนาจะใชเปนจุดสังเกตของ
การชนรวมถึงรถบรรทุกดวยเพราะน้ําหนักของรถที่มีมากกวา 
 3.8.9  รองกรวดหรือรองดิน   
 เปนรอยกดลงบนพื้น  แลวถูกไถลากไปเปนทางเกิดขึ้นโดยลอที่ไถลตัวไปจะมีกองเศษ
วัสดุ ดิน กรวด กองอยูสองขางของรอง  และตรงปลายสุดของรอง  มักเกิดขึ้นบนพื้นดิน กรวดเม็ด
เล็กๆ ที่อยูบนไหลทาง  หรือดานขางถนนและในหิมะ  ถาดินมีความชื้นมากและมีความเหนียว  
อาจจะพบรอยปาดของโคลนหรือดินนุมๆ ที่กนของรอง  แตถารองแบบนี้เกิดขึ้นบนพื้นกรวด  จะ
ไมสามารถบงชี้ไดวาเปนรองรอยแบบใด รองดินหรือรองกรวดบางครั้งเปนการยากที่จะบอกความ  
แตกตางกับรองที่เกิดจากการหมุนของลอรถ รองดิน รองกรวด สามารถเห็นไดชัดเจน ถายภาพได
งายและอาจจะอยูเปนเดือนหรือเปนป  ถาพื้นที่นั้นๆ ไมถูกรบกวน  
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 รอยไถลที่ทับซอนกัน เกิดขึน้เมื่อลอหลังแลนทับไปบนสวนแรกของรอยที่เกิดขึน้จากลอ
หนาในขณะไถลตัว รอยไถลที่ซอนทับกันบนรอยไถลแนวตรง คือเหตุผลหลักที่ทาํใหยุงยากในการ
คนหา  ตําแหนงของลอหนาที่เร่ิมไถลตัว  และรองรอยของลอหลังส้ินสุด  มีเพยีงรอยไถลที่ทับซอน
กันของรอยไถลในแนวตรงเทานั้น  ถามีขอสังเกตเปนแนวโคงในรอยไถล  คุณก็แนใจไดวานีไ้มใช
รอยทับซอนที่สมบูรณในตําแหนงที่มีรอยโคง 
 บอยครั้งที่รอยทับซอน  มีปรากฏใหเห็นเพยีงสองรอยขนานกัน ในกรณนีี้ตองพยายาม
คนหาใหไดวาเปนการไถลตวัทั้งส่ีลอ หรือไถลตัวเพียงสองลอ  ถาลอ ทั้งหมดไถลตวัจุดเริ่มตนของ
รอยไถลนาจะเปนลอหลัง และจุดสิ้นสุดของรองรอยนาจะเปนของลอหนา ดังนั้นระยะทางที่
รถยนตไถลตัวควรจะนอยกวาความยาวรวมของรอยไถลโดยการกะประมาณระยะทางระหวางลอ
หนาและลอหลัง  ตรวจดูรองรอยอยางระมัดระวัง  หารองรอยการไถลตัวของแตละลอ  ทั้ง
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด 
 1)  จุดเริ่มของรอยไถลของลอหนา  มักจะมีรอยแยกออกเล็กนอย  มีสวนกวางออก มี
บริเวณทีด่ํากวาของการทับซอนกัน บางครัง้รอยรอยของการซอนทับกนัมักจะมีความสําคัญตอง
ตรวจดูรองรอยตางๆ ใหละเอียด 
 2)  คนหารอยของดอกยางของลอหลัง  รอยพิมพ  หรือเศษของกองดินที่ทิ้งไวตรง
บริเวณจุดเริ่มตนของลอหนา 
 ชองวางในรอยไถล คือ  รอยของการชะงักในรอยไถล  เกิดขึ้นโดยการปลดเบรกชั่ว
ขณะหนึ่ง  และเกิดการใชเบรกซ้ํา  เปนการยากที่รอยหางจะมีเพียงแครอยไถล  ชองหางแบบนี้
มักจะถูกพบตอเนื่องกับอุบัติเหตุรถยนตชนคน  ชองหางคือรองรอยที่เหมือนกัน 
 ในจํานวนรอยไถลที่เกิดขึ้น  อาจจะมีหนึ่งรอยที่เกิดขึ้นชากวารอยอื่นๆ ดวยสาเหตุ
หลายประการ  เบรกอาจจะไมสมดุลกันทุกลอ ถาเบรกถูกใชแบบเอียงๆ ลอหนึ่งอาจจะล็อคและ
ไถลบางลอ  กอนหรือหลังลออ่ืนๆ ถาลอหนาล็อคชากวารอยไถลจะเห็นเปนรอยโคงหรือหมุนไถล
ไปหนึ่งลอหรือทั้งสองลอในดานใดดานหนึ่งถูกล็อค อาจจะไถลไปดานขางไดมาก ถาพื้นมีความ
ล่ืนมาก เชน บริเวณที่ผิวหนามีการลอกออก หรือชวงรอยตอของพื้นคอนกรีต  และอาจจะล็อคกอน
ลอดานตรงขามสงผลใหเกิดรอยโคงออกไปทางดานขาง  ลอหลังของรถเทลเลอรที่อยูใกลมักจะเริ่ม
ไถลตัวกอนลอของหัวรถ  เพราะไดรับการออกแบบมาให เบรกถูกใชกับลอหลังกอน บอยครั้งที่ลอ
ของหัวรถไมเกิดรอยไถลเลย   บางครั้งลอหลังอาจจะเริ่มไถลตามรอยไถลที่เห็นได ดวยผลของแรง
ที่เกิดจากการชนคนหรือสัตว  โดยเฉพาะลอหลังนาจะเกิดการไถลตัว  แตรองรอยท่ีเห็นเปนเพียง
รอยเงา   

DPU



 41

 รอยไถลเปนแนวโคงมักจะคอยๆ ไถลไปขางหนา  จากขอบทางของถนนซึ่งมักจะเปน
เนินขึ้นมา  รองรอยเหลานี้อาจจะเริ่มเกิดขึ้นจากการเบรกที่ไมสมดุลหรือแรงดึงจากถนน  อาจจะ
เกิดเมื่อรถกําลังเล้ียวกลับ หรือเกิดการหักพวงมาลัยรถยนตกอนเบรกจะล็อคลอ  ลอของรถยังคง
หมุนอยูในขณะที่รถกําลังไถลตัวไป    รอยไถลเปนแนวโคงอาจจะเกิดขึ้นไดจากเมื่อรถกําลังอยูใน
อุบัติเหตุรถชน แตรอยไถลแบบโคงมักจะเกิดเปนรอยโคงแยกออกไป ซ่ึงจะอธิบายในภายหลัง  
รอยโคงที่เปนรอบของยางอาจจะหมายถึง  ลอของรถถูกลากขณะรถไดรับความเสียหายกําลังถูก
เหวี่ยง 
 ความคงทนของรองรอย  รอยไถลตางๆ จะอยูไดนานแคไหนขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  
รองรอยถูกเช็ดออก  ถูกลบออก  หรือถูกปกคลุมจากกบางอยาง  เชน  
 (1)  การจราจร  ซ่ึงทําใหเกิดรองรอยอ่ืนๆ มากมาย 
 (2) รอยเทา  รอยเทาของผูมามุงดู  ผูที่ผานไปมา  พยานในอุบัติเหตุ  แมแตตัวผู ตรวจสอบ 
 (3)  ฝนหรือหิมะ  ซ่ึงจะชะลางไปอยางรวดเร็ว  หรือปกคลุมรองรอยตางๆ 
 (4)  ลมและแสงอาทิตย  ซ่ึงทําใหแหงหรือพัดบางอยางไป  รอยไถลที่ถูกทําใหเปยก
หรือลบเลือนชิ้นสวนบางอยางไป 
 (5)  ผูคน  ซ่ึงบางครั้งจงใจเช็ดออก  หรือปาดทับรอยไถล  เพื่อทําใหรองรอยนั้นๆ ใช
เปนหลักฐานไมได 
 (6)  รอยไถลอื่นๆ โดยเฉพาะที่ปายจอดรถ  หรือปายสัญญาณจราจรอื่นๆ อาจจะถูก ปกคลุม 
หรือทําใหสับสนในอุบัติเหตุอ่ืนๆ  
 
3.9  รองรอยที่ไมไดเกิดจากยางรถยนต ในฐานะพยานวัตถุ 
 รอยครูดเปนรองรอยท่ีพบบนถนน เกิดจากลอยางรถยนตที่ไถลตัวหรือครูดไปกับพื้น  
ขณะที่ลอรถยังคงหมุนอยู  รองรอยลักษณะนี้มีหลายแบบ 
  3.9.1  รอยครูดที่เกิดจากการลดความเร็ว Decelerating scuffs 
  3.9.2  รอยครูดที่เกิดจากการเรงความเร็ว  Aecelerating scuffs 
  3.9.3  รอยครูดไปดานขาง-เล้ียวหักมุม  Side scuffs –conering 
  3.9.4  รอยครูดที่เกิดรวมกัน  Combination scuffs 
  3.9.5  รอยครูดที่เกิดจากยางที่มีลมยางออน  Flat-tire scuffs 
  3.9.6  รอยครูดบนพื้นของยางขณะชนกัน Serub of tire during collision 
  3.9.7  รองทางรถบนพื้นผิวนุม  Furrow in solt material 
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  รอยครูดของยางขณะเกิดการชนกัน   จะเหมือนกันเมื่อลอรถยนตกําลังหมุนอยู
ขณะเดียวกันกับที่ลอถูกล็อค  และไมมีคําอธิบายมากไปกวานั้น 
 รองทางที่เกิดจากการหมุนของลอ  และสไลดตัวมีความแตกตาง ๆ เพียงเล็กนอย  จาก
รอยไถลที่ลอล็อคหนึ่งลอ   
 รองรอยที่เกิดจากโลหะบนผิวถนน (Mark by Metal on Road Surface) 
 รอยขูด  คือ รองรอยท่ีเกิดขึ้นบนถนน  จากการที่ช้ินสวนของรถยนตไถลไปกับพื้น 
บางครั้งมองดูเหมือนเปนรอยไถลแบบหนึ่ง  เพราะวาในบางครั้งรองรอยเหลานี้จะดูเหมือนกันและ
บางครั้งเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรองรอยพ้ืนผิวที่ถูกบดทับ แตรองรอยเหลานี้สามารถแยกแยะ
ความแตกตางไดอยางงายดายโดยการตรวจสอบอยางใกลชิด 
 รอยขูด สองลักษณะที่มักเกิดขึ้นในอุบัติเหตุ 
 1)  รอยฉีกเล็กนอย หรือรอยท่ีถูกกระแทกกับวัสดุที่เปนพื้นถนนโดยชิ้นสวนของรถที่
เปนโลหะเบารองรอยแบบนี้จะเปนรอยแนวเสน  หรือเปนรองที่มีความลึกประมาณ  8 นิ้ว   

 2)  รอยถลอกของรถ สี  และสนิม  คือ รองรอยปกติที่สามารถพบได  แตโลหะนิ่มอยาง
อลูมิเนียม  อาจจะทําใหเกิดรองรอยขูดกับพื้นถนน 

 เปนเรื่องธรรมดาที่จะพบรองรอยทั้งสองนี้เกิดขึ้นรวมกัน  รอยขูดบางรอยจะยาวและแคบ  
รองรอยขุดอาจจะเกิดจากชิ้นสวนน้ําหนักเบาขณะเกิดการกระแทกกันแรงสุด แตส่ิงที่สามารถพบ
ไดโดยทั่วไปมีเพียงชิ้นสวนที่เสียหายจํานวนหนึ่ง  หลังจากการชนกันผานไปแลว มักจะเกิดจาก
วิธีการในการลากในสถานที่เกิดเหตุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดึงรถกลับขึ้นมาบนถนน  ดังนั้น 
ซากรถจึงสามารถดึงขึ้นมาได  รอยขูดในพื้นผิวยางมะตอยจะมีรอยสึกมากกวาบนพื้นซีเมนต  ยิ่ง
เมื่ออากาศรอนพื้นผิวยางมะตอยจะนุมมากขึ้น 
 รอยขูดจะมีประโยชนในการกําหนดตําแหนงของรถในขณะที่เกิดการชนกันและที่
สําคัญคือ  ทิศทางที่รถแลนไปหลังการชน    เพราะวารองรอยนั้นมีความใกลเคียงกับรองรอยที่เกิด
จากชิ้นสวนที่เสียหายในการชนกัน  รองรอยนี้จะชวยในการตัดสินใจ  ตัวอยางเชน  ณ. จุดที่รถพลิก
กลับ  และรถพลิกกลับขึ้นมาบนถนนหรือไม  ถารถพลิกกลับรอยขูดจะใกลเคียงกับรอยที่เกิดจาก
ตัวรถ  อุปกรณแตงรถ  หรือกันชน  ถารถยังคงเคลื่อนที่ไปหลังจากรถกลับพลิกคืนมา    เมื่อรถ
ไดรับความเสียหายอยางมากคือ  ลอหนึ่งลอหรือมากกวานั้นหักชิ้นสวนของโครงรถ  สวนใตลาง
ของรถ เครื่องยนต คันสง  หรือกระทะลอท่ียางระเบิดอาจจะทําใหเกิดรองรอย  บางครั้งเพื่อสงและ
ปริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งบนรถบรรทุก  ทําใหเกิดรอยขูด  ขอบของลอไมทําใหเกิดรองรอยบอยนัก  
ยางที่มีลมยางต่ํากวาปกติจะเปนขอบจากสวนที่สัมผัสกับถนน  เมื่อขอบทําใหเกิดรองรอย รอยฉีก
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จะไมคม  แตจะเปนรูปกลมมากกวาและกดลงกับพื้น  แรงกดทําใหเกิดการสไลดออกไปดานขาง  
ขอบที่กดลงจะทําใหเกิดรอยขูด 
 รอยแซะ (รอยขูด รอยเจาะ)  คือหลุมที่เกิดจากการกระแทกหรือรองเกิดจากโลหะถูก
ลากบนพื้นผิวดวยความแรง  และเปนชิ้นสวนรถยนตที่มีความแข็งแรงมาก  มักจะเปนแรงกระแทก
จากชิ้นสวนดานลาง พัฒนาขึ้นเปนแรงจากการชนกัน  ความแตกตางระหวางรองแซะกับรอยขูดคือ  
ความลึกของรองรอย  ความลึกเนื่องจากกอนแข็งของวัตถุที่เปนพื้นถนนถูกขุดออกไปมากกวาที่จะ
เปนแรงกระแทกจากดานบน  โดยท่ัวไปรถที่ไถลตัวไปจะทําใหเกิดรอยแซะ  แตรถที่เกิดจากการ
ชนกันอาจจะทิ้งน้ําหนัก  เพียงครูเดียวมากกวาจะกดน้ําหนักทั้งหมดลงบนถนน  และดังนั้นอาจจะ
เปนรอยขูดมากกวาจะเปนการไถลตัว  รอยแซะสามารถเกิดขึ้นไดจากคันสงตกลงขณะที่รถยนต
ยังคงเคลื่อนที่ไป  และเปนผลใหเกิดรองรอยข้ึนจากชิ้นสวนที่มีความแข็งแรงมากของรถกระแทก
ลงบนพื้นหลังการชน  การกระแทกหรือกระโดด 
 คนหารอยแซะในทุกๆ อุบัติเหตุรถชนกัน  ที่ซ่ึงลอยนตนาจะเกิดการแตกหัก หรือเกิด
จากยางระเบิดในการชน  รอยแซะอาจจะพบไดใน 3 รูปแบบ 
 (1)  รอยแซะที่เปนแผนหรือแตกเปนชิ้นๆ คือหลุมที่เกิดจากเมื่อแผนของวัตถุที่เปนพื้น
แตกออกเปนแผน  มักจะพบในพื้นที่ยางมะตอยที่หมดอายุฉาบผิวอยู  และที่ขอบของพื้น หรือแตก
เปนแนว   
 (2)  รอยแซะที่เปนรอยตัด คือ รอยแซะที่เกิดขึ้นโดยวัตถุที่เปนแผนกวางมีขอบคมตัดขวาง
ทิศทางของการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนทําใหเกิดเปนรอง  มักจะทําใหเกิดรอยแซะที่เปนรอยตัด  หลังจาก
ทําใหเกิดรอยตัดขวาง  รถก็ยังไถลไปดานขางบนผิวของถนน  ทําใหเกิดเปนแผงของรอยขวน  ใน
ทิศทางของการเคลื่อนที่ที่ทะลุผานไปจนสุดแนว  รอยแซะที่เปนรอยตัดแบบนี้มีประโยชนในการ
แสดงใหเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ 
 (3)  รอยแซะที่เปนรองจะเปนรองที่แคบยาวและลึก  ทําไดโดยนอต หรือสลักยาวๆ และ
วัตถุที่มีลักษณะคลายกัน  อาจจะมีความลึกมากเกือบ 2 นิ้ว  รองรอยเหลานี้มักจะมีความยาวมากกวา
ความกวางในทิศทางของการเคลื่อนที่แนวตัดขวางของรอง อาจจะใกลเคียงกันและความคมของ
ช้ินสวนที่ทําใหเกิด  รองรอย ตัวอยางเชน  สวนปลายที่จัตุรัสของคาน  วัดขนาดความกวางและ
ความลึก  อาจจะชวยในการหาความสัมพันธ  รอยแซะที่เปนรองอาจจะเริ่มและจบเปนรอยแซะ
แบบที่เปนแผน 
 บางครั้งรอยแซะที่เปนรองอาจจะมีรูปแบบสวนโคง  แสดงใหเห็นรอยบิดหรือการหมุน  
ซ่ึงสามารถบอกใหทราบวา ณ ที่ใดที่รถเร่ิมปนในการชน  บอยครั้งที่จุดศูนยกลางของหลุมจะเปนที่
รวมของรอยขูดที่มีศูนยรวมกันทําใหเกิดโดยชิ้นสวน  ลูกปนของรถอื่นๆ ที่มีน้ําหนักนอยบนถนน 
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3.10  รอยยางในฐานะที่เปนพยานหลักฐาน 
 รอยยางไมอาจจะคงอยูไดนานและไมสามารถเคลื่อนยายได  ถารอยยางนี้จะถูกใชเปน
หลักฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่องกับอุบัติเหตุ  ดังนั้นควรตองมีบางสิ่งบางอยางเพื่อ
บันทึกรองรอยนั้น  การบันทึกที่ทําขึ้นตองชัดเจนและสมบูรณ  การจดบันทึกและภาพถายที่ทําขึ้น
ในขณะนั้น ณ ที่เกิดอุบัติเหตุ คือวิธีที่ดีที่สุด   
   3.10.1  การวัดระยะรอยไถล  ตรวจหาจุดเริ่มตน และจุดส้ินสุดของรอยไถล สําหรับลอรถยนตแต
ละลอและรอยชองวาง ทั้งหมดในรอยไถลเกือบทั้งหมด ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน 
  1)  สวนที่ชัดเจนหรือสวนที่ไมมีปญหา  คุณสามารถใชสวนดังกลาวในศาลในฐานะที่
มีเหตุผลแนชัด  ส่ิงนั้นอาจจะเปนรอยปายสีดํา  ซ่ึงคุณสามารถเห็นจากระยะ 50 ฟุต หางออกไป 
หรือเห็นเปนรอยเงาสวางที่คุณจะเห็นได ถามองอยางใกลมาก 
  2)  สวนที่ไมเดนชัด  ซ่ึงอาจจะเปนสวนที่จะถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับการลื่นไถล ส่ิงเหลานี้
มักจะอยูที่บริเวณจุดเริ่มตนหรือบริเวณจุดสิ้นสุดของรอยที่ชัดเจน คุณเชื่อวาลอของรถยนต เกิดการ
ล่ืนไถลหรืออยูบนตําแหนงของการลื่นไถล แตคุณไมสามารถที่จะพิสูจนส่ิงนั้นจากรองรอยที่ปรากฏ
อยูบนถนน 
  สวนที่ชัดเจนและสวนที่ไมเดนชัด จะใชรวมกันในการอธิบายอุบัติเหตุ  กําหนด
ขอบเขตของรองรอยทั้งสองแบบในแตละรอยไถล กอนหิน แขนงไม เหรียญ ดินสอ หรือวัตถุอยาง
อ่ืน ที่จะชี้วาจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของแตละสวนของรองรอยทุก ๆ รองรอย ซ่ึงยังชัดเจนและ
สมบูรณวิธีนี้จะชวยในการวัดระยะรองรอยที่ซับซอนและทําใหคุณวัดระยะไดอยางรวดเร็ว  ใน
กรณีที่มีความสําคัญหรือกรณีที่มีความซับซอนใหทําแผนภาพเพื่อแสดใหเห็นขนาดและขอบเขต
รอยไถล 
 รองรอยท่ีเกยทับกัน ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากรอยไถลของลอหลัง
เกยทับจุดเริ่มตนของรอยไถลของลอหนา นั่นคือ ลอหลังดานซายไปหยุดที่จุดเริ่มตนของลอหนา
ซาย จุดส้ินสุดการไถลของลอหลังและจุดเริ่มตนของลอหนาจอติดกันโดยการเกยทับกัน แตถา
สังเกตอยางระมัดระวัง มักจะพบรอยที่เปนจุดหยุดของลอหลัง เพราะรอยนี้จะอยูสวนบนสุดและ
มักจะมีรอยแยกออกดานใดดานหนึ่ง รอยปาดเปนเงาของลอหนา มักจะถูกทับดวยรอยปาดของลอ
หลัง หากคุณวัดระยะความยาวทั้งหมดรอยไถลที่เกิดขึ้นรวมกัน  เพื่อที่จะหาระยะทางที่รถไถลตัว
ไปและเปนความผิดพลาดอยางยิ่งเพราะไมมีลอใดเลยที่ไถลไปไดไกลขนาดนั้น จะตองลบออกดวย
ความยาวพื้นฐานของรถโดยปกติเทากับ 10 ฟุต ออกจากความยาวทั้งหมดที่วัดได เพื่อหาระยะทางที่
รถไถลตัวไป 
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 รอยยางคู  รอยไถลของลอรถยนตที่มียางคู วิธีการวัดจะยึดไปในแนวทางเดียวกับรอย
ไถลของลอเดี่ยว การวัดระยะทําขึ้นเพื่อใหทราบระยะทางของรอยไถลของลอรถ ยางรถยนตสอง
เสนบนลอเดียว ทําใหเกิดรอยไถลสองรองรอย แตจะนับเปนหนึ่งรอยไมใชแยกกัน สําหรับลอที่มี
ยางคูใหวัดรองรอยท่ีมีความยาวที่สุดสําหรับลอ 1 คูนั้น การวัดจะวัดจากจุดเริ่มตนของรอยไถลที่
เกิดจากยางเมื่อเร่ิมการไถลตัวจะเห็นเปนรองรอยไปจนถึงจุดไกลที่สุดของการไถล โดยที่ยางแตละ
เสนยังอยูบนลอ ถารถบรรทุกที่มีรถพวงหรือรถพวงเล็ก อาจจะมีลอหกลอหรือมากกวานั้นที่สัมผัส
กับพื้นถนน วัดระยะและบันทึกแยกรอยไถลที่เกิดขึ้นทั้งหมดของแตละลอ 
 รถมอเตอรไซคและสกูตเตอรก็สามารถทําใหเกิดรอยไถลได แยกการพิจารณาวัดระยะ 
และบันทึกรอยไถลของแตละลอ 

 

 
 
ภาพที่  3.9  ภาพรอยไถลของยางลอรถขณะหมุนตวั 
 
 บันทึกขอมูลของลอแตละลอ  วัดและจดบันทึกขนาดของรอยไถลหรือรองรอยที่
เกิดขึ้นจากลอแตละลอ  แบบฟอรมนี้จะใกลเคียงกับแบบฟอรมสําหรับ Supplementary Field Note 
ที่แสดงใหดูในภาพ 46-1  ซ่ึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะนํามาใชในที่นี้  เปนบันทึกของรอยไถลบน
สวนหนึ่งของแบบฟอรมนั้นในภาพแสดงใหเห็นรองรอยท่ีชัดเจนและรองรอยที่ยังไมเดนชัดแยก
ออกจากกัน  โดยใชเครื่องหมาย + ระหวางรอยทั้งสองในแตละกรณี ใหระบุลอรถนั้นเปนรองรอย
ดานซาย  เหมือนกับที่แสดงใหดูในตัวอยางดานลาง 
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ภาพที่  3.10  แสดงรองรอยไถลไปดานขาง 
 
 จากรองรอยแสดงใหเห็นวาลอหนาดานขวาของรถยนตทําใหเกิดรองรอยท่ีชัดเจนเห็น
เปนรอยปาดที่เปนเงาสวางที่เร่ิมตนประมาณ 28 ฟุต เปนแนวยาวไปตามพื้นคอนกรีต ตอมา
กลายเปนรองรอยไมเดนชัดประมาณ 2.5 ฟุต  แตคุณไมสามารถทําใหแนใจวานี้เปนรอยปายแบบ
เปนเงาใหเขียนวา “ FR 28.0 + 2.5 ” 
 
3.11  การถายภาพคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
 ในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ภาพถายจะถูกใชเปนพยานหลักฐาน เพื่อการเรียกรอง
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทั่วไป และยังใชเปนพยานหลักฐานในศาล ภาพถายจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการชวยใหเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้นผูรวบรวมหลักฐานควร
จะรูวิธีการถายภาพในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จะใชการตรวจสถานที่เกิดเหตุตาม
ระบบ FBI ซ่ึงพนักงานสอบสวนไมมีหนาที่ในการถายภาพ แตจะมีผูรับผิดชอบในการถายภาพ
โดยเฉพาะ จะเปนการถายภาพ  โดยอาศัยความรูพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากประเทศไทย พนักงาน
สอบสวนจะเปนผูรวบรวมหลักฐานทุกอยางและรวมทั้งการถายภาพสถานที่เกิดเหตุดวย   
 การถายภาพเปนวิธีงายๆ ในการบันทึกขอเท็จจริง ซ่ึงประโยชนของภาพถายสามารถ
นํามาใชประกอบในการสอบสวนเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุ  ดังนี้ 
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 3.11.1  ภาพถายสามารถอธิบายไดดีกวาการใชตัวอักษร  ในกรณีตัวอยางเปนจํานวนมาก  
รายงานแตละฉบับมีจํานวนหนาเปนรอยหนา  อาจจะใชเวลาเปนวันในการจัดทํา  บอยครั้งที่ไม
สามารถบรรยายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะไดดีเทากับภาพถาย  เชน รอยครูดบนถนน 
หรือเศษสิ่งสกปรกบนรางกาย และรูปแบบของรอยแตกของกระจกหนารถ ดูเหมือนจะเปนการทา
ทายการบรรยายรายละเอียดดวยตัวอักษร 
 3.11.2  พิสูจนความถูกตองของรายงาน  รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุอาจจะถูกตั้งคําถาม 
เพื่อหาเหตุผลหลาย ๆ ดาน ภาพถายจากอุบัติเหตุ  นาจะชวยพิสูจนความถูกตองของรายงานของคุณ
ได 
 3.11.3  การจดบันทึกเกี่ยวกับส่ิงของ คุณอาจจะหลงลืมรายละเอียด ในขณะที่มีความตื่นเตน
เกี่ยวกับการสอบสวน, ความสับสน และความเรงรีบในการทํางานจะเปนตัวบดบัง การสังเกตเห็น
รายละเอียดตางๆ ซ่ึงคุณหรือบุคคลอื่นตองการทราบเกี่ยวกับส่ิงนั้นในภายหลัง ในขณะที่สสารหรือ
วัตถุบางอยางที่เสื่อมสภาพเร็วตองไดรับการดูแล, ช้ินสวนหลายอยางที่คุณอยากใชเวลาในการ
วิเคราะหมากกวานี้ไดสูญหาย หรือเสื่อมสภาพไป, ภาพถายจะสามารถบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใน
สถานที่เกิดเหตุ  ดังนั้นถาในภายหลังที่คุณตองการ คุณก็สามารถคนหาบางอยางที่คุณพลาดไปใน
ตอนแรก 
 3.11.4  ชวยบันทึกความจําในสิ่งที่คุณเห็นไมมีใครสามารถที่จะจดจํารายละเอียดทุก ๆ อยาง
ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง ขณะที่เขาอาจจะตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุในกรณีอ่ืน ๆ ดวย 
 การใชภาพถายเกี่ยวกับอุบัติเหตุ จะขึ้นอยูกับแนวทางของผูตรวจสอบ จะตองการให
เปนภาพถายอาจจะเปนไปตามความตองการของฝายอัยการโจทย  เพื่อใหเกิดคาตัดสินทางกฎหมาย 
ตอการกระทําผิด  ซ่ึงมีผลใหเกิดอุบัติเหตุ ภาพถายจะถูกใชในการวิเคราะหหาหลักฐาน เพื่อการ
เรียกรองสิทธิ์ในความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งในและนอกศาล ภาพของความเสียหายใน
หนังสือพิมพหรือการสื่อสารดานอื่น ๆ ชวยใหประชาชนระมัดระวังปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร40 
 ตัวอยางการถายภาพ 
   1)  ภาพถายที่ดี จากระยะที่มองเห็นสามารถมองวัตถุเปาหมายไดชัดเจน แสดงใหเห็น
ความละเอียด ความกวางของถนน มุมของการชน  สวนภาพถายที่ไมดี ไมควรใกลเกินไปที่จะแสดง
ใหเห็นเงื่อนไขตาง ๆ ของอุบัติเหตุจะเห็นเพียงแคเกิดอะไรขึ้น  แตไมสามารถบอกไดวาทําไมจึง
เกิดขึ้น และเกิดขึ้นไดอยางไร  ตามภาพถายที่ 3.11 - 3.12 

                                                  
40 J. Stannard Baker.  (1959).  Traffic Accident Investigator’s.   p. 401. 
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 2)  ภาพถายที่ดี  ควรถายทั้ง 4 ดานของรถยนตที่เสียหาย  ตามภาพถายที่ 3.13 
 3)  ในกรณีเกิดรอยครูดบนพื้นถนน  เราควรถายภาพดานลางของรถ  เพื่อแสดงใหเห็นวา
ช้ินสวนใตทองรถ ถูกกระแทกกับพื้นถนน  ตามภาพถายที่ 3.14 
 4)  ภาพถายที่ดีที่แสดงการเสียหายหรือตําแหนงหยุดสุดทายของรถยนต ควรบอกใหผูคน
ที่มุงหรือกีดขวางอยูหลีกไปกอนที่จะถายภาพ  ตามภาพถาย 3.15-3.16 
 
3.12  หลักนิติวิทยาศาสตร   
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันผูเชี่ยวชาญจะนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ทาง
วิศวกรรมยานยนตมาใชประกอบในการคนหาและอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เชน นํา
กลองควบคุมความเร็วแบบตาง ๆ  มาใชในการวิเคราะหความเร็วของรถยนตในขณะที่เกิดเหตุ  ซ่ึง
กลองควบคุมความเร็วนี้สามารถอานแปลความเร็วกอนเกิดเหตุ 5 วินาที ทําใหสามารถวิเคราะห
ความเร็วกอนชนได  นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังนําระบบดาวเทียมมาติดตั้งที่รถยนต  
ซ่ึงสามารถวิเคราะหความเร็วและเสนทางเดินทางของรถยนตได  นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการใช
กลองถายรูปประกอบกับขอมูลคอมพิวเตอรที่ถายภาพความเสียหายของรถประเภทนั้น ๆ พรอม
ถายรองรอยบนพื้นถนนในบริเวณจุดเกิดเหตุแลวนําขอมูลนั้นใหระบบโปรแกรมประมวลผล 
สามารถสรางภาพจําลองการเกิดเหตุได เชน 
  3.12.1  ความรูทางดานวิศวกรรมยานยนต จะบอกถึงขอมูลจําเพาะของรถยนตแตละ
ประเภทตางๆ กัน 
  1)  ขนาดและสัดสวนตัวถัง  จะบอกถึงความกวาง  ยาว  สูง ระยะทางของลอหนาถึงลอ
หลัง และน้ําหนักของรถยนตแตละชนิด สามารถนํามาคํานวณความเร็วของรถยนต และระยะเบรก
ของรถยนตแตละชนิดได 
  2)  ระบบเกยีร และตําแหนงของเกียรและอัตราทดรอบของเกียร หากสามารถทราบ
วาภายหลังเกดิอุบัติเหตุผูขับขี่ใชเกียรใดอยู เราก็จะทราบถึงความเร็วของรถยนตคันนัน้ เชน รถยนต
อีซูซุรุน 6HE-1 ขนาด 175 แรงมา มีรอบเครื่องยนตสูงสุด 30000 รอบ/นาที ใชเกยีรกะปุก 6 เกียร 
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ภาพที่ 3.18  แสดงระบบเกียรของรถบรรทุก 
 

  หากขณะเกิดเหตุรถบรรทุกอยูในระหวางเกียรที่ 4 โดยมีอัตราความเร็วสูงสุดบน
ทางราบ 112 กม/ชม หากวิ่งโดยใชเกียร 4 ความเร็วในขณะก็คือ 55.273 กม/ชม. สามารถนําไป
ประยุกต ในการพิจารณาวาผูขับขี่ในขณะนั้นใชความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนดหรือไม
รายละเอียดปรากฏตามตารางภาพ 3.17 และ 3.18 
    3)  อุปกรณบันทึกความเร็วระยะทางและเวลาการใชรถในระยะ10ปที่ผานมาจนปจจบุนั 
รถบรรทุกสินคาอันตรายรถโดยสารปรับอากาศรถบรรทุกสินคาที่มีมูลคาสูงจะติดตั้งเครื่องแท
คโครกราฟ (Tachograph) ไวที่บริเวณกลางหนาปดวัดอัตราความเร็ว โดยมีการติดตั้งดานหลัง
หนาปดวัดความเร็วโดยใชแผนกระดาษแทคโครกราฟ ใชรวมกับนาฬิกา เครื่องจะทํางานดวยแรง
เหวี่ยงจากการหมุนของสายมาตรวัดความเร็ว ทําใหอุปกรณโลหะปลายแหลมแกวงขึ้นลงตามอัตรา
ความเร็วของรถขีดเสนกราฟแผนแทคโครกราฟที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาตามเวลาภายใน 24 ช่ัวโมง
ของการใชรถ 
  แผนแทคโครกราฟในรถยนต ทําดวยกระดาษสําหรับขีดดวยอุปกรณแหลม เปน
แผนกลมมีรูตรงกลาง แบงพื้นที่เปน 2 สวน ตามภาพถายที่ 3.19 
  4)   พื้นที่วงกรมตรงกลาง มีชองสําหรับกรอกขอความ  ดังนี้ 

    รายงาน (ผูควบคุมรถ)  (ตนทาง) – (ปลายทาง) 
   รถ (หมายเลขทะเบียน) ช่ือคนขับ / นามสกุล 

   วันใชรถ (วัน/เดือน/ป) น้ํามันเชื้อเพลิงที่มี (จํานวนลิตร) 
   เลข กม.ตนทาง / เลข กม. ปลายทางระยะทาง (กม.) 
   5)  พื้นที่กราฟ แบงพื้นที่วงแหวนเปน 24 ชองๆ ละ 1 เซนติเมตร จากเวลา 00.00 น.-
24.00 น. ภายในชองชั่วโมงแบงออกเปนชอง 10 นาทีและ 5 นาที สําหรับอานเวลาตามนาฬิกา 

 (1)  วงแหวนรอบนอกสําหรับกราฟอัตราความเร็วที่  0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100, 110, 120 กม./ชม. 

R 1 3 5 

N 

2 4 6 DPU
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  (2)  วงแหวนชั้นกลางสําหรับกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วในชอง
แคบๆ อานเวลารถหยุดเดินและเดิน41 

  (3)  วงแหวนชั้นใน สําหรับกราฟความเร็วเฉลี่ย เชน ไมมีความเร็ว เพิ่มความเร็ว 
รักษาระดับความเร็ว ลดอัตราความเร็ว  

จึงสามารถนํามาใชในการพิสูจนเวลาออกเดินทาง เวลาหยุด อัตราความเร็วของรถที่เวลา
ตางๆ กัน และความเร็วสุดทายของรถยนตกอนชน และเวลาชน 

นอกจากอุปกรณ Tachograph  แลว ปจจุบันไดนําอุปกรณควบคุมความเร็วของรถยนตซ่ึง
ไดประยุกตมาจากกลองดําของเครื่องบิน (BLACK BOX) มาใชกับรถยนต โดยการพัฒนามาจาก
อุปกรณกลองดําของระบบบันทึกขอมูลเหตุการณการบินของเครื่องบินพาณิชย เปนเวลาหลายป
แลว แตมีคนจํานวนนอยมากที่จะทราบวา เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้  ถูกใชอยางแพรหลายใน
รถยนตตางๆ มาตั้งแตป ค.ศ.197442 ตามภาพถายที่ 3.20-3.21 

ลักษณะของ BLACK BOX จะเปนกลองขอมูลขนาดกวาง 5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว สูงประมาณ 1 
นิ้ว ลักษณะเปนสี่เหล่ียมพื้นผา จะติดอยูบริเวณใตล้ินชักดานซายของรถยนต โดยกลองดังกลาวจะมี
ถานไฟประจุอยูในตัวเครื่องเพื่อใหเครื่องทํางานอยูตลอดเวลาและหากรถยนตคันที่ติดอุปกรณ
ดังกลาว สตาทเคร่ืองไฟฟาจากระบบกุญแจจะกระตุนใหเครื่องเร่ิมทํางานและบันทึกขอมูลของ
รถยนตคันดังกลาววา ออกเดินทางเวลาเทาใด จากความเร็ว 0 กิโลเมตร / ชม. จนถึงเวลาเกิด
อุบัติเหตุเวลาเทาใด และความเร็วเทาใด ขณะเกิดเหตุเปดสัญญาแตรหรือไม เปดไฟสูงต่ําหรือไม 
เบรกหรือไม เปดสัญญาณไฟเลี้ยวซาย เล้ียวขวาหรือไม และเครื่องยนตทํางานหรือไม ขอมูลเหลานี้
จะถูกเก็บอยูในกลองความจําของ Black Box และสามารถดูดขอมูลออกจากกลองดําออกมาแสดง
เปนกราฟได ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวสามารถพิสูจนไดวาขณะเกิดเหตุพฤติกรรมของผูขับรถยนตได
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม ยอมถือวาเปนขอมูลทางวิทยาศาสตร เปนพยานวัตถุที่สําคัญอันเปนการ
พิสูจนขอเท็จจริงในคดี ซ่ึงยอมจะดีกวาพยานบุคคลซึ่งอาจจะใหการขัดตอความเปนจริง และหรือ
เพื่อเปนการชวยเหลือผูกระทําผิด ซ่ึงขอมูลเหลานี้พนักงานสอบสวนควรจะตองเรงศึกษาเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูเสียหายและผูกระทําผิด ตามภาพถายที่ 3.22-3.27 
 

                                                  
  41 ชูศักดิ์ ธารวานิช.  รายงานวิเคราะหรองรอยรถชน ที่ 7636/2537.  กองกํากับการวิทยาการ เขต 11.
นครศรีธรรมราช. 
  42 Rosenbluth, William.  (1939).  Investigation and  interpretation of black box data in 
automobiles.   

DPU



 51

3.13  การดําเนินคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย 
 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกรัฐเปนผูเสียหาย และเปนคดีอาญาที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ในรางกายของผูถูกกลาวหาโดยตรงและเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนสวนรวม  และยัง
เปนคดีเกี่ยวของทางแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  ซ่ึงผูกระทําละเมิดตองรับผิดในผลของการกระทํา
ของตนเองและนายจาง  และยังเกี่ยวของกับความรับผิดของบริษัทประกันภัยซ่ึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยดวย ซ่ึงคดีอุบัติเหตุในประเทศไทยมีกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 
 3.13.1  คดีจราจรที่ผูขับขี่ฝาฝนกฎจราจรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับรถ โดยไมมีความเสียหาย
ใดๆเกิดขึ้นตอชีวิต รางกายและทรัพยสิน ถือวาเปนการกระทําความผิดตอความสงบสุขของรัฐ  เชน
ผูขับขี่ไมปฏิบัติตามสัญญาณจราจร  การขับรถบรรทุกน้ําหนักเกิน  การขับรถในขณะเมาสุรา  คดี
ประเภทนี้บางขอหามีโทษปรับสถานเดียว  บางขอหามีโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 คดีประเภทนี้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เจาพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 สามารถออกใบสั่งและ
ใหผูตองหาสามารถชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีอาญายุติ  หาก
ผูเสียหายไมชําระคาปรับพนักงานสอบสวนตองทําสํานวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อทําการฟอง
คดีอาญาตอศาลตอไป 
  3.13.2  คดีจราจรที่ผูขับขี่ฝาฝนกฎจราจรและเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน   แตไมเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและรางกาย   คดีประเภทนี้เปนความผิดทั้งทางอาญาและทางแพง  
  1)  ความผิดทางอาญา  เมื่อผูขับขี่ฝาฝนกฎจราจรจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522   เปนความผิดตามมาตรา 43(4) โดยผูฝาฝนตามมาตรา 43 ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตส่ีรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท  ตามมาตรา 157  หากผูตองหายอมรับผิดพนักงานสอบสวน
สามารถทําการเปรียบเทียบปรับไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37(2) และ
มาตรา 38(1) วรรคแรก  หากผูตองหาไมยินยอมตามที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบหรือยินยอม
แตไมชําระภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 38(1) วรรคสองพนักงานสอบสวนตองสงตัวผูตองหา
พรอมสํานวนไปใหพนักงานอัยการทําการยื่นฟองตอศาลตอไป 
  2)  ความผิดทางแพง  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไวในมาตรา 
420 “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย...ทานวาผูนั้นทําละเมิด   จาํตอง
ใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
 3.13.3  คดีจราจรที่ผูขับขี่ฝาฝนกฎจราจรและเกิดความเสียหายขึ้นตอชีวิตและรางกายเปน
ความผิดทั้งทางแพงและทางอาญาดังนี้ 
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  1)  ความผิดทางอาญา   นอกจากผูขับขี่รถจะกระทําผิดตอพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 แลว  ผูกระทําความผิดยังตองรับผิดดังนี้ 
 (1)  กรณียังไมเกิดความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  แตอาจกอใหเกิดอันตรายแก
บุคคลหรือทรัพยสิน  เปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4) 
 (2)  กรณีเกิดความเสียหายตอรางกายและจิตใจ  แตไมถึงแกอันตรายสาหัส   
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 390 “ผูใดกระทําประมาทและการกระทํานั้นเปน
เหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ    ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
  (3)  กรณีความเสียหายตอรางกายถึงกับอันตรายสาหัส เปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 300 “ผูใดกระทําโดยประมาท  การกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตราย
สาหัส  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  (4)  กรณีความเสียหายตอชีวิต   เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
291 “ผูใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย   ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท”  
   2) ความผิดทางแพง  ผูขับขี่ที่ฝาฝนกฎจราจรและเกิดความเสียหายตอชีวิต  รางกาย 
อนามัยและทรัพยสินของบุคคลอื่น  ตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420  
ในฐานะผูกระทําละเมิด 
 
3.14  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่ีสําคัญตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีดังนี้ 
 3.14.1  ปจจัยเกี่ยวกับรถยนต  มาตรา 6 กําหนดวารถยนตที่นํามาใชตองมีสภาพมั่งคงแข็งแรง
และมีอุปกรณสวนควบครบถวน   ไมนาจะเกิดอันตรายหรือทําใหเส่ือมเสียสุขภาพอนามัยผูใช 
ผูโดยสาร หรือประชาชน และมาตรา 8 ที่ผูขับขี่ไมอาจแลเห็นทางพอแกความปลอดภัยมาใช 
  3.14.2  ปจจัยเกี่ยวกับผูขับขี่รถยนต   เพื่อมาตรการความปลอดภัยในการขับรถยนต มาตรา 43(1) 
หามผูขับขี่รถในขณะหยอนความสามารถ   มาตรา 43(2)  หามผูขับในขณะเมาสุราหรือของเมา
อยางอื่น   มาตรา 43 ทวิ หามผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท 
 3.14.3  ปจจัยเกี่ยวกับความเร็วของรถยนต   เปนปจจัยสําคัญและเปนตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ผูขับขี่รถยนตจะตองลดความเร็วของรถลง ในกรณีตางๆ เชนมาตรา 22 อนุ 6 เมื่อสัญญาณไฟจราจร
กระพริบสีเหลือง  มาตรา 39 เมื่อขับรถสวนกันในทางเดินรถที่แคบ   มาตรา 49 เมื่อไดรับสัญญาณ
ขอแซงขึ้นหนา  มาตรา 64 เมื่อขับผานหรือสวนกับรถโรงเรียน   มาตรา 68 ผูขับขี่ซ่ึงจะเลี้ยวรถหรือ
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ผานขึ้นหนา จอดรถ  หยุดรถ  หรือกลับรถ ตองลดความเร็วลง  มาตรา 69 ผูขับขี่รถในทางเดินรถ
บนเนินเขา   บนสะพาน  เชิงสะพาน  ทางแคบ  ทางโคง  ทางลาด ที่คับขันหรือที่มีหมอกฝน  ฝุน
หรือควัน  จนไมสามารถมองขางหนาไดในระยะ 60 เมตร ตองลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะ
เกิดความปลอดภัย  มาตรา 70 ผูขับขี่รถเขาใกลทางรวม  ทางแยก ทางขามเสนใหรถหยุหรือวงเวียน 
ตองลดความเร็ว 
 3.14.4  ปจจัยเกี่ยวกับการใชทางเดินรถ  ผูขับขี่ตองระมัดระวังไมใหรถชนหรือโดนคนเดิน
เทาไมวาสวนใดของทางและตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตัวเมื่อจําเปนตามมาตรา 32 
นอกจากนี้การขับรถออกจากตัวอาคารหรือทางสวนบุคคลเพื่อออกสูทางเดินรถตองหยุดใหรถที่อยู
ในทางผานไปกอนตามมาตรา 74  และหากขับรถตามกันตองเวนระยะหางรถคันหนาพอสมควรใน
ระยะที่จะหยุดไดโดยปลอดภัยเมื่อจําเปนตองหยุด ตามมาตรา 40  และหากขับรถสวนทางกันผูขับ
ตองขับขี่รถชิดดานซายของทางเดินรถโดยถือกึ่งกลางของทางเดินรถเปนหลัก  แตถาทางเดินรถใด
ไดจัดแบงชองทางเดินรถไว ใหถือเสนหรือแนวที่แบงเปนหลัก ตามมาตรา 39  วรรคหนึ่ง 
 
3.15  การรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะอุบัติเหตุคดีจราจร 
 ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีจราจรเพื่อจะนําไปสูวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 
   3.15.1  เพื่อเปดเผยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนําไปสูการ 
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด 
 3.15.2  เตรียมหลักฐานและขอมูลท่ีจําเปนใหกับผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามขั้นตอน
สําหรับผูเกี่ยวของ43 
 
3.16  ขอบเขตความรับผิดชอบและอํานาจของพนักงานสอบสวนในคดีจราจรทางบก 
 การสอบสวนเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุจราจร  เจาหนาที่ตํารวจมีสวนรับผิดชอบ 2 ประการ 
 3.16.1  พนักงานสอบสวนจะตองเก็บรวบรวมหลักฐานและการบันทึกขอมูลทั้งหมดที่เปน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพื่อทําการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดและเรียกรองคาเสียหาย 
 3.16.2  ถาอุบัติเหตุนั้นไดรับการสอบสวนอยางเหมาะสมพยานหลักฐานของการกระทําผิด  
จะสามารถตรวจพบประมาณ 85% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อพยานหลักฐานถูกตรวจพบ 
ผูกระทําผิดจะถูกดําเนินคดีตอไป 
 

                                                  
43 Pubic Safety Division,.  USOM/Thailand. 
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3.17  อํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 3.17.1  การจับกุม   
   ในคดีอาญา  การจับกุมและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได  เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย
ของศาล หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมาย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ 
โดยไมชักชากับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซ่ึงผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก  และ
ผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับกุมนํา
ตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน  เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมาย
หรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเม่ือ 
 1)  มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญา ซ่ึงมีอัตราโทษ
จําคุกอยางสูงเกิน 3 ป หรือ 
  2)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 
 ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียก หรือตามนัดโดย
ไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี 
 ปจจุบันการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 เปน
อํานาจของศาล 
 เหตุออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 
 (1)  เมื่อมีหลักฐานสมควรวาบุคคลใดนาจะกระทําความผิดอาญา  หรือเชื่อวาจะ
หลบหนี... 
  (2)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมี
เหตุสมควรเชื่อวาจะหลบหนี  หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น... 
  (3)  เมื่อผูตองหาซึ่งถูกปลอยช่ัวคราว  มิสามารถทําสัญญาประกันใหจํานวนเงิน
สูงกวาเดิม หรือหาหลักประกันมาเพิ่ม หรือใหดีกวาเดิม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 115 ซ่ึงหมายถึง ผูรองขอประกันไมอาจดําเนินการดังกลาวได 
 3)  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับโดยไมมีหมายจับ หรือคําสั่งของศาลไมได
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้  
 (1)  เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดังที่บัญญัติไวในมาตรา 80 
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 (2)  เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําผิดหรือพบโดยมีพฤติการณอันควร
สงสัยวาผูนั้นจะกระทําความผิดโยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถใชในการกระทํา
ความผิด 
 (3)  เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 66(2)  แตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได  
 (4)  เมื่อผูตองหาหรือจําเลยที่จะหลบหนี ในระหวางปลอยตัวช่ัวคราวตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117  
 4)  เมื่อมีการจับแลวจะตองแจงผูถูกจับทราบวาเขาตองถูกจับ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83  
   5)  ผูถูกจับซ่ึงยังถูกควบคุมตัวอยูตองถูกนําตัวไปศาล  ปจจุบันยังคงควบคุมผูถูกจับ
ไวไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2537 มาตรา 50  
 3.17.2  การคน 
 ในคดีอาญา  การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได  เวนแตจะมีคําส่ังหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล  ซ่ึงตํารวจไดวางแนวปฏิบัติไวตาม
หนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ 0606.6/150066  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2540 ดังนี้ 
 การคนในที่รโหฐาน 
 1)  อํานาจการออกหมายคน  ปจจุบันเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ 
 2)  เหตุที่จะออกหมายคน  เปนเหตุที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 69 
 3)  การคนโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล  เจาหนาที่ตํารวจทุกคนมีอํานาจคนได
ตามเหตุที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา  มาตรา 92 วรรคหนึ่ง 
 4)  สําหรับขอยกเวนการคนโดยไมตองมีหมายคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 92 วรรคสอง กรณี “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเอง ไมตอง
มีหมายคนก็ได แตตองเปนในกรณีที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้” 
 การตรวจคนรถยนต 
 อํานาจการตรวจคนรถยนตของเจาหนาที่ตํารวจ  จะกระทําไดเพียงใดนั้นตอง
เปนไปตามกฎหมายตาง ๆ ที่บทบัญญัติใหอํานาจไวโดยไมเปนการขัดหรือแยงตอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ เชน  
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 (1)  เจาหนาที่ตํารวจซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงานทางหลวง  มีอํานาจเรียก
ยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่ เชื่อวามีการกระทําอันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (2)  เจาหนาที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมจราจร  มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 142 
 (3)  เจาหนาที่ตํารวจโดยทั่วไป มีอํานาจตรวจคนรถยนตในที่สาธารณะได  โดย
อาศัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 
 3.17.3  การควบคุม 
  ควบคุม หมายถึง  การควบคุมหรือกักขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตร 71 ผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ในระหวางสืบสวนสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (21) 
  พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจควบคุมผูตองหา หรือบุคคลใดก็ไดตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136 
  หากผูถูกจับหรือผูตองหาหนีการควบคุมของพนักงานสอบสวน  หรือของเจา
พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา  ผูถูกจับมีความผิดฐานหลบหนีการคุมขัง  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 190 
  หลักการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86 “ หาม
มิใหใชวิธีการควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น” 
  อํานาจในการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 
  1)  หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
  2)  ในกรณีซ่ึงเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษสูงกวาความผิด
ลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใคร และที่อยูของ
เขาอยูที่ไหนเทานั้น 
 การควบคุมผูตองหาระหวางสอบสวน หลักการพิจารณา 
 (1)  ขอกลาวหา เพื่อทราบอัตราโทษที่ผูตองหาถูกควบคุม 
 (2)  ประเภทผูตองหา  เชน เด็กหรือเยาวชน, ผูใหญ, ทหาร 
 (3)  อํานาจศาล เชน ศาลเด็ก ฯ, ศาลแขวง, ศาลอาญาหรือจังหวัด, ศาลทหาร 
 ในการพิจารณา พนักงานสอบสวนจะตองนําทั้ง 3 ขอมาพิจารณารวมกัน  
ดังนั้น เมื่อมีการควบคุมผูตองหา  พนักงานสอบสวนตองทราบรายละเอียดทั้ง  3 ขอดังกลาวขางตน 
จึงจะควบคุมผูตองหาไดถูกตอง 
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 3.17.4  หลักการปฏิบัติที่สําคัญเกี่ยวกับการควบคุมผูตองหา 
 1)  ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 (1)  การนับเวลาควบคุมที่สถานีตํารวจนับเปนชั่วโมง และเริ่มนับตั้งแตลง
ประจําวันควบคุม 
 (2)  กอนครบ 24 ช่ัวโมง ตองสงผูตองหาไปสถานพินิจ และไมควรใหประกัน
ช้ันสถานีตํารวจ 
 (3)  เมื่อครบกําหนด 30 วัน นับแตวันจับกุม ตองขอผัดฟอง ครั้งแรกนับตอจาก
ครบ 30 วัน คร้ังตอไปนับตอ ยกเวนอยูนอกเขตอํานาจศาลไมตองขอผัดฟอง 
 (4)  กรณีผูตองหาปวย ใหแจงการจับกุมภายใน 24 ช่ัวโมง และเมื่อครบกําหนด 
30 วัน นับแตวันจับกุมตองขอผัดฟอง 
 2)  ศาลแขวง 
 (1)  การนับเวลาควบคุมที่สถานีตํารวจนับเปนชั่วโมง และเริ่มนับตั้งแตเวลาที่
ถูกจับกุม 
 (2)  ถาไมสามารถฟองไดภายใน 48 ช่ัวโมง ตองนําไปขอผัดฟองและฝากขัง 
คร้ังแรกนับย้ําครั้งตอไปนับตอ 
 (3)  เมื่อฟองและฝากขังครั้งแรกแลวตองผัดฟองและฝากขัง ตลอดจนสํานวน
สงอัยการ 
 (4)  กรณีผูตองหาประกันชั้นสถานีตํารวจ ปวย อายัด ใหขอผัดฟองภายใน 48 
ช่ัวโมง 
 (5)  ถาผูตองหาประกันไปและนายประกันสงตัวคืน หรือพนักงานสอบสวน
แจงขอหาเพิ่มหลังจากขอผัดฟองแลว ตองสงตัวผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกจะใหประกันที่สถานี
ตํารวจไมได 
 (6)  กรณีผูตองหาเปนทหารถาปฏิเสธ หลังจากมอบใหฝายทหารรับไป
ควบคุมแลว ตองขอผัดฟองตามปกติภายใน 48 ช่ัวโมง และยังตองขอใหฝายทหารควบคุมอีกทาง
หนึ่งดวย 
 3)  ผูตองหาเปนทหาร 
 (1)  แจงฝายทหารใหมารับตัวในโอกาสแรกที่จะแจงไดเมื่อมาถึงสถานีตํารวจ 
 (2)  กรณีความผิดอยูในอํานาจศาลแขวง และเปนคดีที่กระทําผิดรวมกับพลเรือน 
หากรับสารภาพฟองวาจาไดภายใน 48 ช่ัวโมง ไมตองแจงใหมารับตัวและใหนายทหารพระ
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ธรรมนูญรวมฟงการสอบสวนแตใหแจงฝายทหารทราบถึงการจับกุม โดยแจงใหทราบวาไดสงตัว
ผูตองหาไปฟองดวยวาจาเมื่อใด ตามขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย 
  (3)  เมื่อฝายทหารรับตัวไปแลว ตองขอควบคุมตอเปนระยะๆ ครั้งละ 15 วัน 
รวมแลวไมเกิน 90 วัน นับแตวันรับตัว 
 4)  การยึดรถของกลาง 
  (1)  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 “ใหพนักงาน
สอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะรับทราบขอเท็จจริง และ
พฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
ความผิด” หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา  ตามความหมายนี้ ไมคํานึงถึงวาจะเปนหลักฐานที่
พนักงานสอบสวนสืบหามาไดเอง หรือที่ผูตองหา หรือผูเสียหายยื่นตอพนักงานสอบสวนเพื่อเปน
พยาน หรือที่บุคคลภายนอกสงมา 
  (2)  ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 “ในกรณีที่ผูขับขี่
หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหลบหนีไปหรือไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่เกิดเหตุให
สันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิดและใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดรถคันที่ผูขับขี่หลบหนี
หรือไมแสดงตนวาเปนผูขับขี่” 
 5)  มูลเหตุในการยึด 
  (1)  เพื่อทําการตรวจสภาพ ไมควรยึดไวเกิน 2 วัน (โครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน) 
 (2)  เปนของกลางทางคดี ในกรณีที่ผูขับขี่หลบหนี ตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ใหยึดจนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูตองหา และมีหลักในการคืน
รถยนตของกลาง (บันทึก ตร. ที่ 0503/21923) คือ 
   ก.  เมื่อพนักงานสอบสวนไดจัดการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนรถของกลาง
ในทางคดีเสร็จแลว  
   ข.  มีหลักฐานแสดงวาผูขอรับรถคืนเปนเจาของที่แทจริง หรือเปนผู
ครอบครองรถโดยชอบดวยกฎหมาย 
   ค.  เมื่อเจาของหรือผูครอบครองรถไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
  -  เจาของหรือผูครอบครองมิไดปกปดชวยเหลือผูขับรถของตนให
พนจากการจับกุม แตไดกระทําการใดๆ อันแสดงวาไดพยายามชวยเหลือเพื่อใหเจาพนักงานจับกุม
คนขับที่หลบหนี เชน ไดนําเอกสารหลักฐานอันสําคัญที่นาเชื่อถือวาเปนผูขับรถคันเกิดเหตุแลว
หลบหนีไปจริง และ 
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  -  เจาของหรือผูครอบครองไดชวยเหลือและไดบรรเทาผลราย เชน 
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล คาทําศพ คาเสียหาย จนผูเสียหายพอใจ แตในกรณีที่ผูเสียหายเรียกรอง
คาเสียหาเกินสมควรจนเห็นไดชัด ถาเจาของหรือผูครอบครองยินยอมชดใชคาเสียหายให
พอสมควรแลว แมผูเสียหายยังไมพอใจหรือยังไมยอมรับ ก็อาจคืนรถใหไปไดความในขอ ค. นี้ไม
ใชบังคับในกรณีที่การสอบสวนปรากฏชัดวารถนั้นถูกผูอ่ืนโจรกรรมไป และผูขับขี่ไปกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 
   ง.  ผูมีอํานาจสั่งคืน เมื่อเจาของหรือผูครอบครองที่ถูกยึดไวรองขอรับรถ
คืนใหดําเนินการดังนี้ 
  -  ใหพนกังานสอบสวนที่สอบสวนคดีนัน้เสนอขอเท็จจรงิและสํานวน
การสอบสวน พรอมดวยความเหน็ตอผูบังคับบัญชาพิจารณา และใหผูกํากับการเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาสั่งคนืหรือไมคืนรถที่ยึดไว  เวนแตกรณีที่ผูกาํกับการเหน็วามีปญหาเกีย่วกับการคืนรถให
นําเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือเปนผูพิจารณา 
  -  ในกรณีที่เร่ืองขึ้นสูการพิจารณาของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูกํากับ
การ เชน มีผูรองเรียนตอกรมตํารวจ ผูบัญชาการ ผูบังคับการ ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผู
พิจารณาสั่งคืน หรือไมคืนรถที่ยึดไวแทนผูกํากับการ 
 6)  ปลอยช่ัวคราว 
 หลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106, 107 
 (1)  ผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ เชน ญาติ นายจาง ทนายความ 
ยื่นคํารองขอปลอยช่ัวคราวได ทั้งในชั้นเปนผูตองหา จําเลยและอุทธรณฎีกา ดังนี้ 
 ก.  เมื่อถูกควบคุมและยังมิไดถูกฟองตอศาลยื่นตอพนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานอัยการ 
 (2)  เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปลอยชั่วคราวไมวาจะมี
ประกันหรือมีประกันหรือไม  การปลอยช่ัวคราวนั้นใหใชไดระหวางการสอบสวนหรือจนกวา
ผูตองหาถูกศาลสั่งขังระหวางสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟอง ไมวาเปนการปลอยช่ัวคราว โดย
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมอาจทำการสอบสวนไดเสร็จ
ภายในกําหนด 3 เดือน จะยึดเวลาการปลอยช่ัวคราวใหเกิน 3 เดือนก็ได แตมิใหเกิน 6 เดือน 
 เมื่อการปลอยช่ัวคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว ถายังมีความจําเปนที่จะตองควบคุม
ผูตองหาไวตอไป  ใหสงผูตองหามาศาลและใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
87 วรรคสี่ถึงวรรคเกามาใชบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 123 
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 การขอขยายระยะเวลาสอบสวนตามคําส่ังกรมตํารวจที่ 960/2537  เร่ือง
มาตรการควบคุมตรวจสอบเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา กรณีผูตองหาปลอยช่ัวคราว 
 ก.  ตองทําการสอบสวนใหเสร็จส้ินภายในเวลา 1 เดือน นับแตวันแรกที่
ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว หากไมเสร็จใหขออนุมัติขยายเวลาสอบสวนไปยังผูบังคับการหรอื
หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น 
 ข.  การพิจารณาขยายเวลาการสอบสวน ตามความจําเปนไดครั้งละ 15 วัน 
รวมแลวตองไมเกิน 6 เดือน นับแตวันแรกที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราวหากครบ 6 เดือน ยังมี
ความจําเปนจะตองควบคุมผูตองหาไวตอไป ใหผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแต
กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น ๆ บันทึกเหตุแหงความจําเปนไวในสํานวนการ
สอบสวน กอนที่จะนําตัวผูตองหาไปศาลเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายขังผูตองหานั้นไว แลว
รายงานใหผูบังคับบัญชาการตามลําดับชั้นจนถึงกรมตํารวจทราบ 
 7)  ระยะเวลาการพิจารณา 
 คําสั่งกรมตํารวจที่ 119/2541 เร่ือง “ใหปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพื่อประชาชน” 

 (1)  ภายใน 1 ช่ัวโมงภายใตเงื่อนไข  
 ก.  สอบปากคําผูตองหาและพิมพลายนิ้วมือเรียบรอยแลว 
 ข.  ไมมีเหตุจําเปนเรงดวนอื่น ๆ เชน คดีนี้มีผูตองหาจํานวนหลายคน 
 (2)  กรณีไมอนุญาตตองแจงใหผูขอประกันทราบภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตได
รับคํารอง แลวตองเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการโดยเร็ว 
 (3)  การรองขอใหปลอยช่ัวคราว กระทําไดโดย 
 ก.  ไมตองมีประกัน 
 ข.  มีประกัน 
 ค.  มีประกันและหลักประกัน 
 เมื่อไดรับคํารองใหปลอยช่ัวคราว เจาพนักงานหรือศาลตองรีบสั่งโดย
อาศัยหลักเกณฑ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108-113 (ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107) 
 8)  ดุลยพินิจ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108, 109) 
 (1)  ความหนักเบาแหงขอหา เชน ความผิดมีโทษจําคุกสูง 
 (2)  พยานหลักฐานที่นําสืบมาแลวมีเพียงใด เชน น้ําหนักรูปคดี 
 (3)  พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร เชน ผูกระทําผิด จําเลยยากจน 
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 (4)  เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด เชน อายุมาก ที่ดิน สด.1 
 (5)  ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม เชน จําเลยเปนนักทองเที่ยว 
 (6)  ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม 
เชน อาจกอกวนหรือทําลายพยานหลักฐาน 
 (7)  ศาลพึงรับคําคัดคานของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก
ประกอบการวินิจฉัยได 
 คดีอัตราโทษอยางสูงจําคุกเกิน 10 ป ศาลจําตองถามพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือโจทกวาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะ
งดการถามเสียก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไว มาตรา 109 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ ฯลฯ 
(ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2522 มาตรา 4)  แมจะมีคําคัดคานศาลจะอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวก็ได หรือกรณี
ไมมีคําคัดคาน ศาลจะไมอนุญาตก็ได 
 9)  หลักพิจารณา (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110,111) 
 คดีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 3 ปขึ้นไป  ตองมีประกัน และจะมีหลักประกนั
ดวยก็ได ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลยหรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันดวยก็ได (มาตรา 110-แกไขใหมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2522 มาตรา 4)  กอนที่จะปลอย
ช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย ใหผูตองหาหรือจําเลยสาบาน หรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัด หรือ
หมายเรียก (มาตรา 111) 
 10)  สัญญาประกัน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 112, 113, 115) 
 กอนปลอยช่ัวคราวโดยมีประกัน หรือมีหลักประกัน ใหผูประกันหรือผูเปน
หลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้น  ซ่ึงอยางนอยตองมีขอความวา ผูถูกปลอยช่ัวคราว
หรือผูประกันแลวแตกรณีจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียก และเมื่อผิดสัญญาจะใชจํานวนที่ระบุไว 
 11)  หลักประกัน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114) 
  กอนปลอยช่ัวคราว โดยใหมีประกันและหลักประกันดวย ใหผูรองขอประกัน 
จัดหาหลักประกันมาวาง ซ่ึงมี 3 ชนิด คือ 
 (1)  เงิน 
 (2)  หลักทรัพยอ่ืน ๆ (เชน โฉนดที่ดิน, พันธบัตร) 
 (3)  บุคคลเปนหลักประกัน  โดยแสดงหลักทรัพย 
 
 
 

DPU



 62

3.18  อํานาจพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 อํานาจในการวากลาวตักเตือนและออกใบสั่ง  เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่พบวา ผูขับขี่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรหรือกฎหมายอื่นเกี่ยวกับรถ
นั้น ๆ ใหมีอํานาจวากลาวตักเตือนผูขับขี่หรือใบสั่งใหผูขับขี่ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได ใน
กรณีที่ไมพบตัวผูขับขี่ใหมีอํานาจติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถที่ผูขับขี่สามารถมองเห็นไดงาย เวนแต
กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 157 ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และมาตรา 
160 ทวิ หามมิใหวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ  เมื่อไดออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระคาปรับ
ตามที่ เปรียบเทียบจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราวก็ได  แตตองออกใบแทน
ใบอนุญาตขับขี่ใหไวแกผูขับขี่และตองรีบนําใบอนุญาตขับขี่ไปสงมอบพนักงานสอบสวนไดวา
กลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับและผูขับขี่ไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบแลว
ใหคืนใบอนุญาตขับขี่ทันที 
 อํานาจในการออกหมายเรียก เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไดออก
ใบสั่งและผูขับขี่หรือเจาของรถไดรับใบสั่งแลวไมชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งหรือ
ตามที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบ  พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผูขับขี่หรือ
เจาของรถ  ในกรณีที่ทราบที่อยูอาศัยของผูขับขี่หรือเจาของรถ  ใหมารายงานตัวที่พนักงาน
สอบสวน เมื่อไดรับหมายเรียกมารายงานตัวใหพนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบปรับหรือ
วากลาวตักเตือน ในกรณีที่ไมอาจสงหมายใหแกผูขับขี่หรือเจาของรถได  ใหพนักงานสอบสวนแจง
เปนหนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  
เพื่อใหนายทะเบียนแจงใหผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปสําหรับรถคันนั้น ใหไปรายงานตัวตอ
พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก  ในกรณีนี้ใหนายทะเบียนงดรับชําระภาษีประจําปสําหรับรถคัน
นั้นไวเปนการชั่วคราว  จนกวาจะไดรับแจงจากพนักงานสอบสวนวาไดมีการปฏิบัติตามหมายเรียก
แลว 
 อํานาจในการเปรียบเทียบปรับ  บรรดาความผิดตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 นอกจากความผิดตามที่กําหนดโทษไวในมาตรา 157 มาตรา 159 มาตรา 160 
และมาตรา 160 ทวิ พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามี
อํานาจเปรียบเทียบหรือวากลาวตักเตือนได (145 วรรคหนึ่ง) 
 อํานาจในการปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกัน  ในกรณีที่ผูขับขี่ไดขับรถชนหรือโดนคน
เดินเทาที่ขามทางนอกทางขามและอยูระหวางทางขามกับเครื่องหมายจราจรแสดงทางคนขามหรือ
ขามทางนอกทางขาม  โดยลอดขามหรือผานสิ่งปดกั้นที่ตั้งอยูบนทางเทาหรือกลางถนน  เมื่อ
พนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อวาผูขับขี่ ซ่ึงเปนผูตองหาไดใชความระมัดระวังตามมาตรา 6 
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แลว คือผูขับขี่ไดจัดใหมีเครื่องยนตอุปกรณและสวนควบครบถวนตามกฎหมายแลวและใชการไดดี  
เมื่อผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ พนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยช่ัวคราวโดยไมมี
หลักประกันได (มาตรา 145 วรรคสอง) 
 อํานาจในการตรวจรถ  เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่
หยุดรถเพื่อตรวจ  ในเมื่อรถคันนั้นมีสภาพไมถูกตองตามมาตรา 6 กลาวคือนํารถที่มีสภาพไมมั่นคง
แข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกผูใช  ผูโดยสารหรือ
ประชาชนมาใชทางเดินรถ (มาตรา 142 วรรคหนึ่ง) 
 อํานาจในการสั่งใหทดสอบผูขับขี่ ซ่ึงเปนอํานาจในการตรวจพิสูจนโดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  ในกรณีที่เจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขับขี่
ฝาฝนมาตรา 43 (1) คือผูขับขี่รถในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับขี่รถ (2) ผูขับขี่รถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ใหเจาพนักงานจราจร  พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ดังกลาววาหยอนความสามารถในอันที่จะขับขี่  หรือเมา
สุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม ในกรณีที่ผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบ ใหมีอํานาจกักตัวผูขับขี่ไว
ดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณี  เพื่อใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
 แมพระราชบัญญัติจราจรทางบกจะไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนไวดังกลาว
ขางตนแลว แตไมไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุจราจรไว  ดังนั้น อํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีจราจรของ
พนักงานสอบสวนจึงตองพิจารณาอํานาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบ
การตํารวจเกี่ยวกับคดี 
 
3.19  การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีจราจรของพนักงานสอบสวน 
 ในคดีอุบัติเหตุจราจร พยานวัตถุและพยานหลักฐานผูเช่ียวชาญมีความสําคัญอยางมาก
ในการพิสูจนขอเท็จจริงในคดี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 ในการ
รวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนตองรวบพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได
เพื่อทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางอันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา  เพื่อรูตัวผูกระทําความผิด
และพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา มาตรา 132(1) เพื่อประโยชนการสอบสวน
พนักงานสอบสวนมีอํานาจตรวจสิ่งของ สถานที่ รวมทั้งถายภาพ ทําแผนที่หรือวาดภาพจําลองที่
เกิดเหตุ  ซ่ึงสามารถใชเปนพยานหลักฐานได  นอกจากนี้ มาตรา 131/1  ยังไดบัญญัติใหอํานาจ
พนักงานสอบใหทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพื่อใชเปนพยานหลักฐานพิสูจนขอเท็จจริงได
ในกรณีจําเปน เชน กรณีอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันมีความเสียหายอยางมาก รองรอยทีป่รากฏบนพืน้ถนน  
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สภาพของรถที่ชนกันและเศษวัสดุอุปกรณไมสามารถแยกไดชัดเจนวารองรอยที่ปรากฎบนพื้นถนน
เปนของรถคันใด จุดชนอยูจุดใด และฝายใดเปนฝายผิด ดังนี้หากใหมีการตรวจพิสูจนทาง
วิทยาศาสตรโดยสงรถที่ชนกัน ภาพถายรองรอยที่เกิดเหตุ เศษวัสดุอุปกรณใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ตรวจพิสูจนวิเคราะหทําความเห็นตามวิชาการทางวิทยาศาสตร ความเห็นของผูเชี่ยวชาญจะสามารถ
พิสูจนขอเท็จจริงอันเปนประเด็นสําคัญแหงคดีได 
 นอกจากนี้ในการรวบรวบพยานหลักฐาน ประมวลระเบียบการเกี่ยวกับคดีไดวาง
ระเบียบเพื่อเปนคูมือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
ไวดังนี้ 
 ลักษณะ 2 การสืบสวน บทที่ 2 การสืบสวนและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
 ขอ 8  โดยปกติเมื่อเกิดคดีอาญาขึ้น  พนักงานฝายปกครองหรือพนักงานตํารวจผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวนจําเปนที่จะตองไปสืบสวนและตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อใหไดเห็นสภาพของ
สถานที่ทางเขาออกของคนรายหรือคนหาวัตถุพยาน หรือพยานบุคคลและทําแผนที่ที่เกิดเหตุ 
ตลอดจนบริเวณติดตอ ถาพบสิ่งที่จะใชเปนหลักฐานในคดีหรือบุคคลที่ตรงไหน ใหมีปรากฏใน
แผนที่นั้นใหชัด  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางสะดวกและเกิดผลแกการสอบสวนคดีนั้น ๆ เวนแตเปนคดี
เล็กนอย เชน คดีลหุโทษ หรือคดีไมมีมูล อันจะตองไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงพนักงานสอบสวน
เห็นวาไมมีปญหาใด ๆ ที่จะตองไปตรวจสถานที่และทําแผนที่ก็ใหบันทึกเหตุผลที่ไมไปรวมไวใน
สํานวน สวนคดีที่เกิดเปนคดีอุกฉกรรจก็ปฏิบัติตามที่บังคับไววาดวยคดีอุกฉกรรจหรือคดีเกี่ยวกับ
ยานพาหนะชนกันก็จําเปนที่จะตองอาศัยที่เกิดเหตุ และแผนที่สังเขปเปนหลักในการพิจารณา
ประกอบขอเท็จจริงก็จําตองกระทําทุกเรื่อง...,ขอ 10 
 10.1  เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นจําเปนจะตองทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุใหพนักงานสอบสวน
ทําการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเอง เวนไวแตคดีสําคัญซ่ึงพนักงานสอบสวนเห็นวามีรองรอยหรือ
หลักฐานซึ่งตองใชเครื่องมือทางวิทยาการ และจําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่กองพิสูจน
หลักฐานหรือกองกํากับวิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัด ก็ใหพนักงานสอบสวนแจงกองพิสูจน
หลักฐานหรือกองกํากับการวิทยาการเขต หรือวิทยาการจังหวัดในพื้นที่แลวแตกรณี  เพื่อจัด
เจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและถายรูปรวมกับพนักงานสอบสวนในคดีตางๆ ดัง
ตอไปนี้...(7)  คดีอุบัติเหตุรถชนแลวขับรถหนี รถชน แลวตัวคนขับหนี หรือรถชนมีคนตายที่เปน
ปญหา (ถามีตํารวจหนวยอ่ืนถายรูปแลวก็ไมตองแจง) 
 10.2  เมื่อพนักงานสอบสวนแจงใหเจาหนาที่ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับ
การวิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัดในพื้นที่แลวแตกรณีเพื่อไปทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให
แจงรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่  พฤติการณแหงคดีโดยยอ ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ทางคดีและเฉพาะในคดีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการตายโดยผิด
ธรรมชาติ ยกเวนคดีที่มีการตายโดยอุบัติเหตุจราจร ใหปฏิบัติดังนี้ 
  10.2.1  การรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
 1.  ใหหัวหนาสถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุส่ังการใหเจาหนาที่ตํารวจที่มี
หนาที่รับผิดชอบรักษาสถานที่เกิดเหตุและปดกั้นสถานที่เกิดเหตุโดยใชสายแถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ
หรืออุปกรณอ่ืนใดกั้นสถานที่เกิดเหตุไวอยาใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในสถานที่เกิดเหตุโดย
เด็ดขาด  เพราะนอกจากจะเปนการทําลายหลักฐานทางคดีแลว  ยังเปนการเพิ่มเติมรองรอยที่มิได
เกิดจากการกระทําผิดดวย 
   2.  เมื่อเจาหนาที่ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับการเขตวิทยาการ
จังหวัดไดรับแจงเหตุ  ใหเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว  พรอมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
รวมกับพนักงานสาอบสวนและกําหนดกั้นสถานที่เกิดเหตุตามความจําเปนที่เห็นสมควร  โดย
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ ประเภทคดี ระยะเวลา และเหตุอ่ืนใดตามความเหมาะสม  โดยใชสายแถบกั้น
สถานที่เกิดเหตุหรืออุปกรณอ่ืนใดกั้นสถานที่เกิดเหตุดังกลาว 
   3.  ในระหวางที่ทําการตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุเพื่อปองกันมิให
รองรอยพยานหลักฐานถูกทําลาย บุคคลอื่นใดที่มีความจําเปนจะเขาไปในบริเวณสถานที่ปดกั้น  
ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานสอบสวนและเจาหนาที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน
หลักฐานหรือกองกํากับการเขตหรือวิทยาการจังหวัดแลวแตกรณีกอน 
 4.  เจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของที่จะเขาไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตองมี
อุปกรณปองกันและระมัดระวังมิใหรองรอยพยานหลักฐานถูกทําลายหรือทําใหเส่ือมคาหรือไปเพิ่ม
รองรอยข้ึน  ควรใสถุงคลุมเทาหรืออุปกรณอ่ืน ๆ ตามความจําเปนแหงคดี 
   5.  ในคดีที่ไมสามารถตรวจสถานที่เกิดเหตุใหเสร็จภายในวันเดียวหรือ
มีเหตุผลความจําเปนตองรักษาสถานที่เกิดเหตุไวกอน ใหเจาหนาที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุประสาน
กับสถานีตํารวจทองที่เพื่อเฝาดูแลโดยปดกั้นสถานที่เกิดเหตุไวจนกวาจะหมดความจําเปนหรือเสร็จ
ส้ินการตรวจสถานที่เกิดเหตุดังกลาว 
   10.2.2  ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
    1.  เจาหนาที่ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับการเขตหรือ
วิทยาการจังหวัดคนแรกที่เขาไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตองพิจารณาสถานที่เกิดเหตุวามีเหตุเกิดขึ้น
อยางไรและมีรองรอยวัตถุพยานอะไรบาง  วางแผนการปฏิบัติงานเขาตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
กําหนดทางเดินของเจาหนาที่ชุดตาง ๆ โดยขอทราบขอมูลเบื้องตนจากพนักงานสอบสวน 
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    2.  บันทึกสถานที่เกิดเหตุ ทําแผนที่ และถายภาพ โดยใชกลอง
ถายรูปและ/หรือวีดีทัศน ทําการเก็บภาพเหตุการณ ลักษณะสถานที่ บริเวณโดยรอบและสิ่งตาง ๆ 
รวมทั้งภาพผูเสียชีวิตในมุมตาง ๆ และภาพรางกายสวนตาง ๆ ที่สําคัญ 
    3.  คนหาและตรวจเก็บรองรอยวัตถุพยานตาง  ๆ ตามหลัก
วิชาการ  จัดเก็บหลักฐานใสถุงพรอมระบุรายละเอียดและหมายเลข โดยทําบันทึกรับ-สง มอบ
พนักงานสอบสวนไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและสงกองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับการ
วิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัดแลวแตกรณีตรวจพิสูจนตอไป 
 ลักษณะ 8 เกี่ยวกับการสอบสวน  บทที่ 9  การทําแผนที่และถายรูปสถานที่เกิดเหตุ 
 ขอ 264  โดยปกติการทําแผนที่สถานที่เกิดเหตุ เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนจะ
พิจารณาตามแตความจําเปนในคดี  เพื่อเปนรากฐานแสดงความเขาใจสถานที่ และเปนประโยชนแก
คดีนั้น ๆ คดีดังตอไปนี้จําตองทําแผนที่สังเขป แสดงสถานที่เกิดเหตุประกอบการสอบสวนแนบ
สํานวนเสมอทุกคดี (2) คดียวดยานพาหนะโดนบุคคลหรือทรัพยในถนนหลวง   
 ขอ 266  การทําแผนที่ที่เกิดเหตุประกอบสํานวนการสอบสวนนั้น  พนักงานสอบสวน
จะตองจัดใหผูกลาวหาผูตองหา หรือพยานซึ่งเปนผูนําชี้สถานที่เกิดเหตุนั้นลงลายมือช่ือรับรองไว
ในแผนที่เกิดเหตุนั้นดวยทุกราย  ทั้งนี้เพื่อใหแผนที่เกิดเหตุนั้นมีน้ําหนักฟงเปนหลักฐานไดมั่นคง
ยิ่งขึ้น  และปองกันมิใหบุคคลผูนําช้ีสถานที่เกิดเหตุนั้นโตแยงคัดคานแผนที่เกิดเหตุนั้นในชั้นศาล
อันจะทําใหผูเสียหายแกรูปคดีไดดวย 
 ขอ 268  นอกจากจะทําแผนที่สังเขปขึ้นแลว  พนักงานสอบสวนควรจัดใหมีการถายรูป
สถานที่เกิดเหตุและรองรอยตางๆ ประกอบเขาไวในสํานวนเพื่อประโยชนในคดีอีกชั้นหนึ่งดวย 
 ทองที่ที่เกิดเหตุ  พนักงานสอบสวนเห็นวา ถาไดจัดการตรวจสถานที่เกิดเหตุและทํา
หลักฐานการพิสูจนไวโดยอาศัยวิทยาการตํารวจเขาชวยเหลือดวยจะทําใหการพิสูจนความผิด
แนนอนยิ่งขึ้น  ใหทําการติดตอใหพนักงานเจาหนาที่วิทยาการตํารวจไปถายรูป  และตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุดวยและใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่กองวิทยาการที่จะทําการถายรูป และตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุดวยและใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่กองวิทยาการที่จะทําการถายรูป  และตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุตามหลักวิชาการแลวใหสงรูปถายและหลักฐานตาง ๆ ที่ตรวจพบไปใหพนักงาน
สอบสวนเจาของคดีพรอมดวยหนังสือนําสงเปนหลักฐาน 
 ลักษณะ 18  กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษ  บทที่ 3 ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับ
รถโดนกัน ชนหรือทับบุคคลหรือทรัพยสิน 
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 ขอ 498  เมื่อมีเหตุเกี่ยวกับความผิดในการขับรถเกิดขึ้น ใหพนักงานสอบสวนรีบไป
สืบสวนสอบสวนยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อหาพยานหลักฐานและทําแผนที่ที่เกิดเหตุไวประกอบ
คดี แลวจัดการเคลื่อนยายรถที่ชนกับสิ่งอ่ืนใดอยาใหกีดขวางจราจร 
 ขอ 499  ใหวัดถนนและทําแผนที่สังเขปที่เกิดเหตุ  โดยการชี้สถานที่และทางเดินของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ  พรอมดวยพยานผูประสบเหตุ(ถามี) แลวจดบันทึกไวแมตางฝายจะชี้ไมตรงกันก็
ใหบันทึกไปตามนั้นไวประกอบสํานวนการสอบสวนใหทุกฝายที่เกี่ยวของลงนามรับรองไวในแผน
ที่สังเขปพรอมดวยพนักงานสอบสวนผูทําแผนที่สังเขปดวย หากชี้ไมตรงกันผิดกันอยางใด ให
หมายเหตุไวในแผนที่ใหชัดเจนในกรณีที่ไมไดตัวผูกระทําผิด ใหผูเสียหายหรือพยานที่รูเห็นลงนาม
รับรองไวในแผนที่สังเขปดวย เชนเดียวกัน 
 การตรวจสถานที่เพื่อทําแผนที่สังเขปนี้ใหตรวจดูและวัดโดยละเอียด เชน รถชนกัน
ตรงไหน และรถฝายใดไปหยุดเลยสถานที่ชน อยูในลักษณะใด หางจากที่ชนกันเทาใด ถากรณีชน
บุคคลผูถูกชนกระเด็นไปทางทิศใด หางไกลจุดชนแรกเทาใด ฯลฯ เปนตน หรือพบเหตุอ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอการพิจารณาคดีก็ใหจดบันทึกการตรวจ หรือสามารถใสไวในแผนที่สังเขปไดดวย
ก็ยิ่งดี 
 ขอ 500  การตรวจอุปกรณสําคัญของรถที่ชน ใหสงรถไปใหผูชํานาญการพิเศษของ
กรมตํารวจตรวจสอบเพื่อทราบสวนสําคัญของการใชรถคันนี้มีอะไรบกพรองบางหรือไม เชน 
คลัทช หามลอมือ เทา แตร ไฟ พวงมาลัย หรือมือถือบังคับรถฯลฯ วาชํารุดเสียหายใชการไดดี
หรือไมเพียงใด 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไมสามารถสงรถไปใหผูชํานาญการพิเศษของกรมตํารวจ
ตรวจสอบหรือไมมีผูชํานาญการพิเศษของกรมตํารวจ ณ ที่นั้น ใหพนักงานสอบสวนสงรถให
เจาหนาที่ตรวจสภาพรถของกรมตํารวจ ณ ที่นั้น ใหพนักงานสอบสวนสงรถใหเจาหนาที่ตรวจ
สภาพรถของกรมตํารวจที่อยูใกลเคียงตรวจให หรือจัดหาผูมีความเชี่ยวชาญในเรื่องรถตรวจใหก็ได 
 
3.20  ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีใชพยานวัตถุ พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรในคดี 
   จราจรทางอาญา 
 ในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีอาญาของศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 227 ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวา
จะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น 
 เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความ
สงสัยนั้นใหจําเลย ประกอบกับภาระการนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของจําเลย โจทกตอง
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นําพยานหลักฐานมาสืบใหรับฟงไดมั่นคงวาจําเลยเปนผูกระทําผิดโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัย
ใดๆ  ซ่ึงจะทําใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยในความผิดนั้นได โดยพยานหลักฐานที่โจทกสามารถ
นํามาพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีจราจรนั้นมีหลายประเภท พยานหลักฐานแตละประเภทมี
ความสําคัญตอคดีซ่ึงแลวแตพฤติการณและความจําเปนในแตละคดี ๆ ไป แตพยานหลักฐานที่มี
น้ําหนักมั่นคงและมีเหตุผลในการรับฟง ไดแก พยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญ 
 3.20.1  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8745/2547 
   ศาลฎีกาพิเคราะหแลว มีปญหาตองวินิจฉัยตามที่โจทกรวมฎีกาวาจําเลยกระทําโดย
ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายหรือไม โจทกและโจทกรวมมีนายรื่น แสงแกว และนายสิน 
ขะสุวรรณ  เบิกความเห็นรถบรรทุกที่จําเลยขับมา ขับแซงรถจักรยานยนตลํ้าเขามาในชองเดินรถ
ของนายเขมชาติผูตายและชนกับรถเกงที่ผูตายขับสวนทางมา รถบรรทุกดันรถเกงที่ถอยหลังไป
หยุดที่ริมถนนหางจากจุดชนไปประมาณ 20 เมตร สวนรถบรรทุกพลิกคว่ําหัวรถหันไปทางริมถนน 
ทายรถอยูกลางถนน รองรอยการชน ปรากฎรายละเอียดตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ
บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และภาพถายสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 เมื่อพิจารณา
จากแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว จะเห็นวาแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุทําขึ้นใน
วันเกิดเหตุ มีนายสิน ผูเห็นเหตุการณกอนเกิดเหตุ และสิบตํารวจตรีเกรียงศักดิ์  ศักดิ์เจริญ เจา
พนักงานตํารวจผูเขามาชวยเหลือหลังเกิดเหตุลงมือช่ือเปนพยานในแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิด
เหตุแสดงจุดชนและรอยครูดเปนทางยาววัดได 23.60 เมตร  เมื่อพิจารณาประกอบภาพถายสถานที่
เกิดเหตุหมาย จ.3  ภาพที่ 7 ถึง 10 แลว จะเห็นวาจุดชนและรอยครูดเริ่มตนจากในชองเดิน
รถบรรทุกเปนทางยาวมาสิ้นสุดที่ริมถนนในชองเดินรถของผูตาย ดังนั้นการที่นายร่ืนและนายสิน
เบิกความวา เห็นรถบรรทุกที่จําเลยขับมา ขับแซงรถจักรยานยนตลํ้าเขามาในชองเดินรถของผูตาย 
และชนกับรถเกงที่ผูตายขับสวนทางมา จึงขัดตอเหตุผลและเปนพิรุธ นาจะเปนการเบิกความเพื่อ
ชวยเหลือฝายโจทกรวมมากกวา จึงไมอาจรับฟงเปนผลรายแกจําเลยได  จําเลยนําสืบวา เหตุที่
เกิดขึ้น เกิดจากผูตายขับรถเกงมาดวยความเร็วสูงผานทางโคงลํ้าเขามาในชองเดินรถของจําเลย 
จําเลยหักหลบไมทันจึงเกิดชนกันขึ้น  ซ่ึงเจือสมกับคําใหการในชั้นสอบสวนที่จําเลยใหการในวัน
เกิดเหตุ โดยไมมีโอกาสที่จะปนแตงเรื่องราวขึ้น เพื่อใหสอบรับกับแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิด
เหตุเพราะหลังเกิดเหตุจําเลยไดรับบาดเจ็บและหมดสติไป จนมีผูชวยเหลือนําสงโรงพยาบาล  
นอกจากนี้จําเลยนําพันตํารวจเอกชูศักดิ์ ธารวาณิช  รับราชการกองพิสูจนหลักฐาน  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผูวิเคราะหอุบัติเหตุเกี่ยวกับคดีจราจรโดยอาศัยขอมูลจากภาพถายและเอกสารที่
ไดรับจากบริษัทประกันภัยพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวของมาเบิกความเปนพยาน
จําเลยวา  จากการรวบรวมเอกสารของพนักงานบริษัทประกันภัย ลําดับเหตุการณตามรายงาน
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วิเคราะห เอกสารหมาย ล.36 ไดความวาจําเลยขับรถยนตบรรทุกหกลอบรรทุกทรายมาจากอําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มุงหนาไปจังหวัดสงขลา  ผูตายขับรถยนตเกงมาจากจังหวัดสงขลา
มุงหนาไปจังหวัดนครศรีธรรมราช  กอนถึงจุดชน ผูตายขับรถผานทางโคงซึ่งเปนทางโคงซายและ
ทางโคงขวา  อันเปนที่คับขันตามกฎหมายและผูตายไมสามารถเห็นรถที่ขับมาหลังโคงได  จุดชน
เปนทางตรงเมื่อเกิดชนกันขึ้นหัวรถเกงจะลอดเขาใตทองรถบรรทุก  อุปกรณชวงลางของรถเกง
สัมผัสกับผิวทางและเกิดรองรอยบนผิวทางตามภาพถายหมาย จ.3 ภาพที่ 7 ถึง 10 และภาพถาย
หมาย ล.6 ภาพที่ 2 และจุดชนของรถทั้งสองคัน  รถเกงจะใชมุมขวาเขาชนทางมุมหนาซายของ
รถบรรทุกลักษณะเชนนี้จะทําใหรถบรรทุกดันรถเกงหมุนไปทางดานซายตามเข็มนาฬิกา  และคลัส
ซีของรถบรรทุกคดไปทางดานขวาตามแรงชนของรถเกง จากการวิเคราะห เปนไปไมไดที่
รถบรรทุกจะเขาชนรถเกงในชองทางเดินรถของรถเกงเพราะรองรอยความเสียหายของรถบรรทุก
ปรากฏที่มุมหนาขวา  ซ่ึงจะขัดกับความเปนจริง และหากรถบรรทุกวิ่งเขาไปชนรถเกงในชอง
ทางเดินรถของรถเกงแลว  รอยครูดบนพื้นผิวถนนจะตองปรากฏในชองทางเดินรถของรถเกง มิใช
ในชองทางเดินรถของรถบรรทุก   
 จากคําวินิจฉัยศาลฎีกาในคดีนี้ ศาลไดนําพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญมาวินิจฉัยคดีมี
ดังนี้  พยานวัตถุไดแกแผนที่สังเขปแสดงการเกิดเหตุ ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงพบในสถานที่เกิด
โดยการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน และจากพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของ
พนักงานประกันภัย  และพยานผูเชี่ยวชาญซึ่งจําเลยอางเปนพยาน  วิเคราะหอุบัติเหตุโดยอาศัย
พยานวัตถุคือภาพถายของรองรอยบนผิวถนนและภาพถายรองรอยความเสียหายของรถ  จากขอ
วินิจฉัยของศาลพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญเปนพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมั่นคง  แมจะมีพยาน
บุคคลซึ่งเปนประจักษพยานจะเบิกความสอดคลองตองกันแตขัดเหตุผลและความเห็นของพยาน
ผูเชี่ยวชาญ ทําใหพยานบุคคลไมมีน้ําหนักในการรับฟงในคดีนี้   
 3.20.2  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4206/2548 
 ศาลฎีกาพิเคราะหแลว  มีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยกระทําโดยประมาทหรือไม แม
พยานบุคคลของทุกคนจะเบิกความสอดคลองตองกัน  สรุปความไดวาเหตุที่รถยนตกระบะทั้งสอง
คันชนกันนั้นเกิดขึ้น  เนื่องจากจําเลยขับรถยนตกระบะแลนครอมเสนแบงกึ่งกลางถนน  เขาไปใน
ชองทางเดินรถของนายสวัสดิ์ เปนเหตุใหรถยนตกระบะทั้งสองคันชนกัน  แตจําเลยที่มีตัวจําเลย
นายมานิตย  ทุมเกษร  เบิกความสอดคลองตองกันวาเหตุที่รถชนกันเกิดจากนายสวัสดิ์  ขับรถยนต
กระบะดวยความเร็วสูง หลุดทางโคงเขามาชนรถยนตกระบะของจําเลยในชองทางเดินรถของจําเลย  
ปญหาสําคัญที่ตองวินิจฉัยเบื้องตน จึงมีวาจุดที่รถยนตทั้งสองคันชนกันอยูในชองทางเดินรถของ
ใครกันแน  ขอนี้จําเลยมีนายวีระ  บุญญวิจิตร พนักงานตรวจอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัย เบิก
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ความวาหลังจากไดรับแจงเหตุไดเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ พบเศษกระจกบังลมหนาทั้งสองคันอยู
ในชองทางเดินรถของจําเลย  สอดคลองกับความเห็นของพันตํารวจเอกชูศักดิ์   ธาระวานิช  
นักวิทยาศาสตรเอกกองพิสูจนหลักฐานสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เบิกความสรุปความเห็นตอศาล
วา ขณะที่รถทั้งสองคันชนกันนั้น  รถกระบะของนายสวัสดิ์ ไดทําการเบรกและจะหักหลบเขาไปใน
ชองทางเดินรถของตน  แตเกิดการชนกันเสียกอน และจากการวิเคราะหพยานหลักฐานตาง ๆ 
เปนไปไมไดที่รถกระบะของจําเลยจะแลนลํ้าเขาไปชนกับรถยนตกระบะของนายสวัสดิ์  แลวมา
หยุดหลังเกิดเหตุ  ตามภาพถายหมาย ล.5  เพราะรองรอยการสวนชนนั้นทํามุม 15 องศา ถารถยนต
ของจําเลยล้ําชองทางเดินรถไปชนรถยนตของนายสวัสดิ์แลว  รถยนตของจําเลยตองหมุนไป
ทางขวา แลวถอยหลังไปอยางนอยไมต่ํากวาความยาวของตัวรถ  และขัดกับรอยเบรกตามภาพถาย
หมาย ล.5 ล.6 และ ล7  ซ่ึงรอยเบรกรถยนตของนายสวัสดิ์  หากรถของจําเลยแลนเขาไปในชองทาง
เดินรถของนายสวัสดิ์  จะไมปรากฎรอยเบรกลักษณะขามชองทางเดินรถที่ปรากฏตามภาพถาย  ศาล
ฎีกาเห็นวารายงานการวิเคราะหดังกลาว มีการตรวจวิเคราะหอยางละเอียดทุกขั้นตอน  กับทั้งมีการ
ทดลองเปรียบเทียบการกระจายเพื่อพิสูจนคราบเกลือจากไหปลาราที่บรรทุกอยูในรถของจําเลย
กระเด็นออกไปตกอยูในที่เกิดเหตุ ผลการตรวจวิเคราะหดังกลาว ขอสรุปความเห็นของพันตํารวจ
เอกชูศักดิ์  ประกอบดวยเหตุผลทางวิชาการวิทยาศาสตร  สามารถอธิบายสําดับเหตุการณกอนชน  
ลําดับการณการชน ตําแหนงจุดชน  รวมทั้งเหตุผลที่รถทั้งสองคันไมหยุดอยูในสภาพภายหลัง การ
ชนและแรงเหวี่ยงที่ทําใหบุคคลและสิ่งของที่นั่งโดยสารและบรรทุกอยูในรถของนายสวัสดิ์กระเดน็
ออกไปกอยูบนถนนที่เกิดเหตุไดอยางสมเหตุสมผล และเปนจริงทั้งตามหลักวิชาการฟสิกสและวิชา
พลศาสตร (Dynamics)  พยานของจําเลยจึงมีน้ําหนักมั่นคงนาเชื่อถือมากกวาคําพยานบุคคลของ
โจทก ดังไดวินิจฉัยมาขางตน  
 จากคําวินิจฉัยศาลฎีกาคดีนี้ ศาลไดนําพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญมาวินิจฉัยคดีดังนี้ 
พยานวัตถุไดแกภาพถายสถานที่เกิดเหตุ และพยานผูเช่ียวชาญซึ่งจําเลยอางเปนพยานใหความเห็น
จากการวิเคราะหพยานวัตถุภาพถายสถานที่เกิดเหตุ ภาพถายความเสียหายของรถ รอยเบรกบน
พื้นผิวถนนและทําการทดลองเปรียบเทียบการกระจายเพื่อพิสูจนคราบเกลือจากไหปลารา 
ประกอบดวยเหตุผลทางวิชาการวิทยาศาสตรอยางสมเหตุสมผลและเปนจริงตามหลักวิชาการ
สามารถอธิบายได พยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญของจําเลยจึงมีน้ําหนักมั่นคงนาเชื่อถือมากกวาคํา
พยานบุคคลของโจทก แมพยานบุคคลของโจทกในคดีนี้จะเบิกความสอดคลองตองกัน แตเมื่อ
พยานบุคคลเบิกความขัดกับพยานวัตถุ จึงทําใหพยานบุคคลไมมีน้ําหนักในการรับฟง 
 3.20.3  คําพิพากษาคดี 7632/2550 
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 ศาลฎีกาพิเคราะหแลว  มีปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาของของโจทกวาจําเลยที่ 1 ขับ
รถโดยประมาทตามที่โจทกฟองหรือไม  โจทกมีพยานบุคคลเปนพยานเบิกความทํานองเดียวกันวา 
กอนเกิดเหตุรถยนตกระบะของจําเลยที่ 2 ขับสายไปมาล้ําเขาไปในชองทางเดินรถสวน  
ขณะเดียวกันจําเลยที่ 1  ก็ขับรถยนตบรรทุกลํ้าเขาไปในชองทางเดินรถสวนเชนเดียวกัน รถยนตทั้ง
สองคันจึงเฉี่ยวชนกัน  แตขอเท็จจริงกลับไดความจากคําเบิกความของพันตํารวจตรีสุชาติ  กล่ิน
สุคนธ  พนักงานสอบสวนพยานโจทกวา  หลังเกิดเหตุพยานไดไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแลวไดทํา
แผนที่เกิดเหตุ  บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และถายรูปที่เกิดเหตุไวตามแผนที่สังเขปแสดง
สถานที่เกิดเหตุ  เอกสารหมาย จ.4  บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร เอกสารหมาย จ.7  
และภาพถายหมาย จ.1 และ จ.2  จุดชนอยูหางจากเสนแบงกึ่งกลางถนนประมาณ 1 เมตร 
สันนิษฐานไดจากรอยครูด เศษกระจก และคราบน้ํามันตามภาพถายหมาย จ.2  รอยครูดที่เกิดขึ้น
คาดวาเกิดจากรถยนตบรรทุกสิบลอพวงของจําเลยที่ 1 เนื่องจากมียางระเบิด เศษชิ้นสวนสวนมาก
อยูในชองทางเดินรถของจําเลยที่ 1 จุดที่รถทั้งสองชนกันดังกลาว เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพ
ความเสียหายของรถยนตกระบะที่จําเลยที่ 2 ขับ ซ่ึงเสียหายมาดานหนาดานขวายุบถึงประตูคนขับ  
ลอยางหนาดานขวาแตกและกระทะลอครูดติดพื้นถนน ตามภาพถายหมาย จ.1 และ จ.2 สวน
รถยนตบรรทุกสิบลอพวงที่จําเลยที่ 1 ขับขี่เสียหายมากที่ดานหนารถตรงมุมขวา  ยางลอหนา
ดานหนาดานขวาแตก และกระทะลอบิดติดพื้นถนน เชนเดียวกัน การบันทึกการพิสูจนเครื่องกล
และอุปกรณเอกสารหมาย จ. 9 ภาพถายหมาย ล.4 แลว เชื่อวาจําเลยที่ 2 ขับรถยนตกระบะเลี้ยวเขา
ไปชนรถยนตบรรทุกของจําเลยที่ 1 ในชองทางเดินรถของจําเลยที่ 1 ทําใหรถยนตของจําเลยที่ 2 
หมุนไปทางขวา ในลักษณะดานขางเกือบจะขวางถนนและไปจอดล้ําเสนแบงกึ่งกลางถนน เขาไป
ในชองทางเดินรถจําเลยที่ 1  ประมาณ 70 เซนติเมตร หากรถยนตบรรทุกที่จําเลยที่ 1 ขับลํ้าเขาไป
ในทางเดินรถของจําเลยที่ 2 และชนกับรถยนตกระบะของจําเลยที่  2 ตามคําเบิกความของพยาน
โจทกแลว รถยนตกระบะของจําเลยที่ 2 จะตองเสียหายมากทางดานหนารถทั้งหมดไมใชเฉพาะ
ดานขวาและรถยนตกระบะไมนาจะหมุนไปทางขวาในลักษณะดานขางเกือบจะขวางถนนล้ําเสน
แบงกึ่งกลางถนนเขาไปในทางเดินรถของจําเลยที่ 1 เมื่อไดความวาจําเลยที่ 2 ขับรถลํ้าเขาไปใน
ชองทางเดินรถของจําเลยที่ 1 ก็มิใชเกิดจากความประมาทของจําเลยที่ 1 
 จากคําวินิจฉัยของศาลฎีกา  ศาลไดนําพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญมาวินิจฉัยคดีดังนี้ 
พยานวัตถุคือแผนที่ที่เกิดเหตุ  ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ ภาพถายรอยครูด เศษกระจกและคราบ
น้ํามันในสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดเบิกความประกอบพยานวัตถุ ทําใหมีน้ําหนักใน
การรับฟงมากกวาพยานบุคคลของโจทกที่เบิกความสอดคลองทํานองเดียวกันแตขัดกับภาพถาย
พยานวัตถุ จึงทําใหพยานบุคคลไมนาเชื่อในการรับฟงเพื่อลงโทษจําเลยในคดีได 
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 3.21  การดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  ไดบัญญัติในเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจราจรไวในมาตรา 146 วา “เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดรับในกรุงเทพมหานครหรือ
ในจังหวัดใด หรือในทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ใหแบงใหแกกรุงเทพมหานคร
หรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการจราจรในอัตรารอยละหาสิบของ
จํานวนเงินคาปรับ หรือใหตกเปนของทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดทั้งหมด” ซ่ึง
ตามบทบัญญัติดังกลาวการนําเงินคาปรับไปใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการจราจรอยางใดนั้น
แลวแตละทองที่จะพิจารณาดําเนินการ  มิไดกําหนดการดําเนินการในแตละเรื่องไวเปนการเฉพาะ 
เชน  การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนรูและประสิทธิภาพของผูขับขี่  การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ  การออกแบบเสนทาง ระบบควบคุมการจราจร  ตลอดจนการเยียวยาผูไดรับ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
 
 

DPU



 

 

บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการ
รวบรวมพยานวัตถุ พยานผูเช่ียวชาญ และหลักนิติวิทยาศาสตร 

 
 วิเคราะหปญหาการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการรวบรวมพยานวัตถุ 
พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร 
 จากการที่ไดศึกษาแนวทางในการดุลยพินิจของพนักงาสอบสอบเกี่ยวกับการรวบรวม
พยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร  ในบทกอนนั้นเพื่อใหการศึกษาเปนไป
ตามวัตถุประสงคของวิทยานิพนธ จะขอกลาวถึงรายละเอียดของการรวบรวมพยานหลักฐานของ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการตํารวจ
เกี่ยวกับคดีในประเทศไทยกอนที่จะไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1.  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
 ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522 ไมไดบัญญัติใหอํานาจของพนักงาน
สอบสวนเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอุบัติเหตุจราจรไวเปนการเฉพาะ บทบัญญัติ
สวนใหญเปนบทบัญญัติวาดวยการใชรถ สัญญาณจราจรและเครื่องหมาย การใชทางเดินรถ การ
กําหนดความเร็วของรถ ประเภทและลักษณะของรถประเภทตางๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการจราจรและเปนการกําหนดกติกาหรือวิธีการใชรถใชถนน แมบทบัญญัติลักษณะ 
18 วาดวยอํานาจของพนักงานเจาหนาที่และพนักงานจราจร จะไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจในการวากลาวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับหากผูขับขี่ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในพระราชจราจรทางบก พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการวากลาวตักเตือนหรือออกใบสั่งใหผูขับ
ขี่ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบได ตามมาตรา 145 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจาก
ความผิดที่กําหนดโทษไวในมาตรา 157 ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ ใหพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับหรือวากลาวตักเตือนได...  แตอํานาจดังกลาวก็จํากัดอยูในความผิดตามบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกเทานั้น โดยในสวนความผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรรถเฉี่ยวชน
ไมไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานไวแต
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อยางใด  ทําใหเกิดปญหาลักหล่ันในทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในแตละคดีและยังมี
ผลกระทบตอไปถึงคุณภาพและมาตรฐานในการสอบสวนคดีจราจรทางบกโดยรวมอีกดวย 
 
4.2.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 อํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับคดี
จราจร พนักงานสอบสวนมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานดังนี้ 
 มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได  
เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆอันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อจะรูตัว
ผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา  
 มาตรา 131/1 กรณีจําเปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
ตามมาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใดๆ
ทางวิทยาศาสตรได... 
 มาตรา 132 เพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนมีอํานาจใน
การตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา ตรวจสิ่งของหรือท่ีทางอันสามารถใช
เปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือาภพวาดจําลองหรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ
ลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งนาจะทําใหคดีแจมกระจางขึ้น... 
 จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีอาญาซึ่งรวมถึงคดีอุบัติเหตุจราจรดวยคือ การรวบรวมพยานวัตถุโดยการตรวจสถานที่เกิด
เหตุ การถายภาพและทําแผนที่สถานที่เกิดเหตุ และพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรโดยการตรวจ
พิสูจนวัตถุหรือเอกสารทางวิทยาศาสตรไว  แตก็มิไดบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการไวโดยเฉพาะ 
 การรวบรวมพยานวัตถุในคดีอุบัติเหตุจราจร แหลงที่พบพยานวัตถุไดแกสถานทีเ่กดิเหต ุ 
ดังนั้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดพยานวัตถุโดยครบถวนสมบูรณ พนักงานสอบสวน
ตองดําเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานวัตถุเชนรองรอย เศษวัสดุอุปกรณที่แตก
กระจายตกหลนอยูตามพื้นผิวถนนในที่เกิดเหตุ สภาพความเสียหายของรถที่ชนและทําการถายภาพ
สถานที่และสภาพความเสียหายของรถไวโดยละเอียด   
 
4.3  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี  
 ไดกําหนดระเบียบเปนแนวทางในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมพยานวัตถุ 
การถายภาพของพนักงานสอบสวนไวดังนี้ 
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 4.3.1  ประมวลระเบียบการเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 2 บทที่ 2 ขอ 8 เมื่อคดีอาญาเกิดขึ้นไดกําหนดให
พนักงานตํารวจผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนจําเปนตองไปสืบสวนและตรวจที่เกิดเหตุเพื่อใหไดเห็น
สถานที่เกิดเหตุหรือคนควาหาวัตถุพยานหรือพยานบุคคลและทําแผนที่ที่เกิดเหตุ หากพบสิ่งที่จะใช
เปนพยานหลักฐานในคดีหรือพยานบุคคลตรงไหนใหระบุไวในแผนที่โดยชัดเจน สวนคดีเกี่ยวกับ
ยานพาหนะชนกันก็จําเปนที่จะตองอาศัยที่เกิดเหตุและแผนที่สังเขปเปนหลักในการพิจารณา
ประกอบขอเท็จจริงก็จะตองกระทําทุกเรื่อง... 
   ขอ10.1 กําหนดวา “เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นจะตองทําการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ ใหพนักงานสอบสวนทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอง  เวนแตคดีสําคัญซ่ึงพนักงาน
สอบสวนเห็นวามีรองรอยหรือหลักฐานซึ่งตองใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและจําเปนตองขอ
ความรวมมือจากเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานหรือกองวิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัด ก็ให
พนักงานสอบสวนแจงกองพิสูจนหลักฐานหรือกองวิทยาการเขตหรือวิทยาการจังหวัดในพื้นที่
แลวแตกรณี  เพื่อจัดเจาหนาที่ไปทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุและถายรูปรวมกับพนักงานสอบสวน
ในคดีดังตอไปนี้... 
 (7)  คดีอุบัติเหตุรถชนแลวหลบหนี รถชนแลวคนขับหลบหนีหรือรถชนคนตายที่เปน
ปญหา(ถามีตํารวจหนวยอ่ืนถายรูปแลวแลวก็ไมตองแจง)... 
 4.3.2  ลักษณะ 8 การสอบสวน บทที่ 9 การทําแผนที่และการถายรูปสถานที่เกิดเหตุ  
  ขอ 265 กําหนดวาโดยปกติการทําแผนที่สถานที่ เกิดเหตุ เปนหนาที่ของพนักงาน
สอบสวนจะพิจารณาตามแตความจําเปนในคดี เพื่อเปนรากฐานแสดงความเขาใจสถานที่เกิดเหตุ
และเปนประโยชนแกคดีนั้นๆ คดีดังตอไปนี้จําตองทําแผนที่ สังเขปแสดงสถานที่ เกิดเหตุ
ประกอบการสอบสวนแนบสํานวนเสมอทุกคดีคือ... 
 (2)  คดียวดยานพาหนะโดนบุคคลหรือทรัพยในถนนหลวง... 
 ขอ 268 “ไดกําหนดวานอกจากการจัดทําแผนที่สังเขปแลว พนักงานสอบสวนควรจัด
ใหมีการถายรูปสถานที่เกิดเหตุและรองรอยตางๆประกอบเขาไวในสํานวนเพื่อประโยชนแกคดีอีก
ช้ันหนึ่ง ถาพนักงานสอบสวนเห็นวาถาไดจัดการตรวจสถานที่เกิดเหตุและทําหลักฐานการพิสูจน
โดยอาศัยวิทยาการตํารวจเขาชวยเหลือแลวจะทําใหการพิสูจนความผิดแนนอนขึ้น ก็ใหติดตอให
พนักงานเจาหนาที่วิทยาการตํารวจไปถายรูป และตรวจสถานที่เกิดเหตุดวยและใหเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่กองวิทยาการที่จะทําการถายรูป และตรวจสถานที่เกิดเหตุตามหลักวิชาการ... 
 4.3.3  ลักษณะ18 บทที่ 3 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรถโดนกันชนหรือทับบุคคลหรือทรัพย  
 ขอ 498  กําหนดใหพนักงานสอบสวนรีบไปสืบสวนสอบสวนยังสถานที่เกิดเหตุทันที  
เพื่อหาพยานหลักฐานและทําแผนที่เกิดเหตุไวประกอบคดี...  
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 ขอ 499 กําหนดใหวัดถนนและทําแผนที่สังเขปที่เกิดเหตุ การทําแผนที่เกิดเหตุตรวจดู
และวัดโดยละเอียด เชนรถชนกันตรงไหน และรถฝายใดไปหยุดเลยสถานที่ชน  อยูในลักษณะใด 
หางจากที่ชนกันเทาใดเปนตน... 
 การรวบรวมพยานผู เชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 131/1 จะไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจน
บุคคล วัตถุหรือเอกสารใดๆ ทางวิทยาศาสตร 
 4.3.4  ตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 
 ลักษณะ 18  บทที่ 3 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรถโดนกัน ชนหรือทับบุคคลหรือทรัพย 
 ขอ 500  การตรวจอุปกรณสําคัญของรถที่ชน ใหสงรถไปใหผูชํานาญการพิเศษของกรม
ตํารวจตรวจสอบเพื่อทราบวาสวนสําคัญของการใชรถคันนี้มีอะไรบกพรองบางหรือไม เชน คลัทซ 
หามลอมือ หามลอเทา แตร ไฟ พวงมาลัย หรือมือถือบังคับรถ วาชํารุดเสียหายใชการไดดีหรือไม
เพียงใด  ในกรณีไมสามารถที่ไมสามารถสงรถไปใหผูชํานาญการพิเศษของกรมตํารวจตรวจสอบ
ได หรือไมมีผูชํานาญการพิเศษ ณ ที่นั้น ใหพนักงานสอบสวนสงรถใหเจาหนาที่ตรวจสภาพรถของ
กรมตํารวจที่อยูใกลเคียงตรวจให หรือจัดหาผูมีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องรถตรวจใหก็ได 
 ลักษณะ 8 การสอบสวนบทที่ 9  ขอ 268 “ไดกําหนดวานอกจากการจัดทําแผนที่สังเขป
แลว พนักงานสอบสวนควรจัดใหมีการถายรูปสถานที่เกิดเหตุและรองรอยตางๆประกอบเขาไวใน
สํานวนเพื่อประโยชนแกคดีอีกชั้นหนึ่ง ถาพนักงานสอบสวนเห็นวาถาไดจัดการตรวจสถานที่เกิด
เหตุและทําหลักฐานการพิสูจนโดยอาศัยวิทยาการตํารวจเขาชวยเหลือแลวจะทําใหการพิสูจน
ความผิดแนนอนขึ้น ก็ใหติดตอใหพนักงานเจาหนาที่วิทยาการตํารวจไปถายรูป และตรวจสถานที่
เกิดเหตุดวยและใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่กองวิทยาการที่จะทําการถายรูป และตรวจสถานที่เกิด
เหตุตามหลักวิชาการ  จะเห็นวาขอกําหนดของการกําหนดใหพนักงานสอบสวนติดตอใหเจา
พนักงาน เจาหนาที่วิทยาการตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและถายภาพนั้น  ขอกําหนดดังกลาวไม
มีสภาพบังคับใหพนักงานสอบสวนตองทําตามกําหนด  แตหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิเทาที่สามารถ
ทําได  เพื่อประสงคใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา  เพื่อ
จะรูตัวผูกระทําผิด และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา  ก็เปนการบัญญัติให
อํานาจพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดโดยไมคํานึงวาจะเปนหลักฐานที่หามาได
เองหรือผูเสียหายหรือผูตองหายื่นตอพนักงานสอบสวนเพื่อเปนพยานหรือที่บุคคลภายนอกก็เปน
บทบัญญัติใชบังคับแกคดีอาญา 
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 แมตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวคดีขอ 268 และขอ 500 จะไดกําหนดให
พนักงานสอบสวนมีอํานาจนําวิธีการทางวิทยาศาสตรในการถายภาพ ตรวจสถานที่เกิดเหตุและการ
ตรวจสภาพรถมาใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนก็ตาม แตก็เปนเพียงระเบียบแนวทางและคูมือใน
การปฏิบัติไมมีสภาพบังคับแตอยางใด  อนึ่งพยานผูเชี่ยวชาญในคดีจราจรนั้นสวนมากมาจากการได
ตรวจวิเคราะหพยานวัตถุจากภาพถายและรองรอยที่ปรากฏในสถานที่เกิดเหตุและความเสียหายของ
รถ  ซ่ึงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีมิไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติไวและแมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 จะไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนทําการตรวจ
พิสูจนบุคคล วัตถุและเอกสารใดๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แตก็เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแก
คดีอาญาทั่วไป มิไดมีระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการนํามาใชในคดีอุบัติเหตุ
จราจรทางบกแตงอยางใด  
 การรวบรวมพยานหลักฐานคดีจราจรในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาคนควาไม
พบวามีบัญญัติของกฎหมายใดใหอํานาจของพนักงานสอบสวน ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แต
จากการศึกษาระเบียบการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามระบบ FBI พนักงานสอบสวนเปนเพียงผูรับแจง
เหตุและหรือมีอํานาจในการจับกุมเทานั้น  การตรวจสถานที่เกิดเหตุตามระบบของ FBI จะมี
เจาหนาที่ทําหนาที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเฉพาะ  โดยมีหัวหนาทีม ชางภาพ เจาหนาที่ส
เก็ตซภาพ เจาหนาที่บันทึกและเก็บหลักฐานพยานวัตถุ เจาหนาที่คนหาพยานหลักฐาน และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ และจากการศึกษา ผูมีอํานาจในการตรวจสถานที่ เกิดเหตุ ก็คือผูสืบสวน 
(Investigator) และพบวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐแคลิฟอรเนีย บัญญัติใน
มาตรา 14735 “ใหผูสืบสวนมีอํานาจดังเปนเจาหนาที่ผูรักษาความสงบเรียบรอย (Peace officers) ซ่ึง
หมายถึง นายอําเภอ ผูชวยนายอําเภอ ตํารวจ... 
 จากบทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการตํารวจ
เกี่ยวกับคดี  ซ่ึงไดกําหนดอํานาจและหนาที่และวิธีปฏิบัติในการรวบรวมพยานหลักฐานของ
พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีจราจรยังมีขอจํากัดอยูบางประการ  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ
ตอการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนในการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานดังนี้ 
 1)  ปญหาความไมละเอียดชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 
จะเห็นไดวาบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหอํานาจในการใชดุลยพินิจของพนักงาน
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานไวอยางกวางๆ และแมประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับ
คดีจะไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานวัตถุ  โดยการตรวจสถานที่เกิด
เหตุ การทําแผนที่เกิดเหตุ และการถายภาพ และพยานผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวกับคดีจราจรไวก็ตาม  แต
ระเบียบดังกลาวก็เปนเพียงแนวทางและคูมือในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนไวเทานั้น ไม
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มีมาตรการบังคับในทางกฎหมายที่ชัดเจน  ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนเปนผูไปทําการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุและไปทําการถายภาพเอง แมตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีจะไดกําหนดให
พนักงานสอบสวนสามารถขอใหวิทยาการตํารวจเขาชวยเหลือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและทํา
การถายภาพในกรณีที่เห็นวาถาไดทําการตรวจพิสูจนโดยอาศัยวิทยาการตํารวจเขาชวยเหลือแลว จะ
ทําใหการตรวจพิสูจนความผิดแนนอนขึ้น  แตในทางปฏิบัตินั้นไมปรากฎวาไดมีพนักงานสอบสวน
ของเจาหนาที่วิทยาการตํารวจเขาชวยเหลือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและถายภาพแตอยางใด  ผล
จากกฎหมายและระเบียบดังกลาวขางตนที่ไมมีความละเอียดชัดเจนและไมมีสภาพบังคับ  จึงทําให
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรวบรวมพยานวัตถุและการถายภาพของพนักงานสอบสวนไมสามารถ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ในที่เกิดเหตุไดอยางละเอียดครบถวนสมบูรณ อันมีผลตอการ
พิจารณาทําความเห็นในทางคดีจราจรทางบก 
 2)  ปญหาพยานผูเชี่ยวชาญ  พยานผูเชี่ยวชาญในคดีจราจรที่สําคัญ ไดแก ผูวิเคราะหพยาน
วัตถุ เชน ภาพถายความเสียหายของรถ รองรอยที่ปรากฏบนพื้นผิวถนน เศษวัสดุอุปกรณ   ตาง ๆ ที่
อยูในที่เกิดเหตุ  และใหความเห็นตามหลักวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร  และประมวลระเบียบการ
เกี่ยวกับคดีไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนสงรถไปใหผูชํานาญการพิเศษของกรมตํารวจทําการ
ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องกล  สวนสําคัญของรถวามีสวนใดบกพรองใชการไดดีหรือไมเพียงใด
ก็ตาม  แตก็เปนเพียงสวนหนึ่งของพยานผูเชี่ยวชาญเทานั้น  โดยในทางปฏิบัติในการรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนไมปรากฏวาพนักงานสอบสวนสงพยานวัตถุตาง ๆ ให
ผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตรและนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาประกอบใน
สํานวนคดี 
 ดังนั้น การรวบรวมพยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดี
จราจรของไทยจึงไมมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่แนนอนเปนมาตรฐานเดียวกัน  ซ่ึงการรวบรวม
พยานหลักฐานคดีจราจรในแตละคดีจะมีความละเอียดครบถวนสมบูรณหรือไม จึงขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถและดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนแตละคนในการปฏิบัตินําบทบัญญัติของ
กฎหมายและประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีมาใชและเล็งเห็นถึงประโยชนความสําคัญของ
พยานวัตถุและพยานผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนขอเท็จจริงในคดีจราจร อีกทั้งอํานาจของพนักงาน
สอบสวนในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครอบคลุมคดีอาญาหลายประเภทและจํานวนคดี
ที่เกิดขึ้นมีจํานวนมากซึ่งมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีจราจรของ
พนักงานสอบดวย 
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4.4  ปญหาดานการถายภาพในคดีอุบัติเหตุ 
 นอกจากปญหาทางดานกฎหมายที่กลาวมาขางตนแลว เห็นวาควรเพิ่มเติมระเบียบการ
ถายภาพในประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 การสอบสวนบทที่ 9 ขอท่ี 268  
เก่ียวกับการถายภาพในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก   
 พนักงานสอบสวนถายภาพโดยไมสามารถบรรลุถึงบทสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดย
พนักงานสอบสวนจะถายภาพรถยนตที่เกิดเหตุ และภาพที่เกิดเหตุเพียงเล็กนอย ซ่ึงภาพถายไม
สามารถอธิบายไดวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางไร และทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุ ทําใหการถายภาพของ
พนักงานสอบสวนไมสามารถเปนหลักฐานในการวิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดการ
ถายภาพที่ดีนั้น เพื่อเปนการถายภาพ  เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงและเปนการบันทึกขอเท็จจริง  พนักงาน
สอบสวนควรจะตองถายภาพดังตอไปนี้ 
  4.4.1  ถายภาพภายหลังการชน ใหถายภาพตําแหนงจุดสุดทายของรถจะอยูที่ใด 

  ภาพถายภายหลังชน ใหถายภาพตําแหนงสุดทายของรถจะอยูที่ใดเทานั้น แตอาจจะเปน
กรณีที่เกิดจากการกระทําของผู อ่ืนที่เกี่ยวของก็ได ซ่ึงจะเปนผูที่อยูในบริเวณที่เกิดเหตุกอนที่
พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ ภาพเหลานั้นนาจะแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของรถ
กอนที่รถจะถูกเคลื่อนยายไปจากจุดเกิดเหตุ ส่ิงนี้เปนพยานหลักฐาน บอกเลาเรื่องที่เราไมไดมาเห็น
ดวยตัวเอง และสามารถบอกความจริงไดมากขึ้น แตถาเราไปถึงที่เกิดเหตุชา เราควรไตถามดูวามี
ใครถายภาพเหตุการณไวบางและพยายามหาใหพบเราก็จะไดภาพที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง 
    และหากพบคนที่กําลังถายภาพ จดชื่อและที่อยูของเขาไวแมวา เราจะตองการภาพถายนี้
หรือไมก็ตาม เพราะมันอาจจะมีประโยชนภายหลังก็ไดถายภาพตําแหนงของรถเปนสิ่งแรกสิ่งที่
จะตองทําเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุและจะตองถายภาพวัตถุส่ิงของที่กระจายอยูทันทีกอนที่จะมีการ
เคล่ือนยายรถ ทําเครื่องหมายบนถนนโดยเฉพาะซากชิ้นสวน ที่แสดงจุดชนของรถทั้งสองฝาย และ
รอยล่ืนไถลหรือรอยลอรถ รอยเบรก แสดงใหเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ ตําแหนงการชนวัตถุ
เปาหมายถูกชนอยางไร และไปหยุดอยูที่ใด และการถายภาพที่ดีจะตองเปนการถายจากที่สามารถ
มองเห็นวัตถุเปาหมายไดชัดเจน และแสดงรายละเอียดความกวางของมุมถนน มุมของการชน หาก
ถายใกลเกินไปจะไมสามารถบอกไดวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไรและทําไมจึงเกิด 
 4.4.2  ถายภาพความเสียหายของตัวรถยนต 
 ภาพถายจะถูกบันทึกโดยการใชภาพถายไดดีกวาการใชวิธีอ่ืนๆ  เหตุผลของการถายภาพ
ความเสียหายมีความสําคัญตอการพิจารณาวาเกิดอุบัติเหตุอยางไร และเพื่อเปนการประเมินคาความ
เสียหายในการซอม จะแสดงความเสียหายดานหนา และดานขวา แตไมมีความเสียหายดานซาย 
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ดังนั้นจึงควรถายภาพดานซายเพิ่ม เพียงการถายภาพสองภาพก็สามารถจะแสดงความเสียหายได
อยางสมบูรณ  
 4.4.3  ถายภาพซากชิ้นสวนหรือรองรอยบนถนน 
 การถายภาพสวนใตทองรถยนต จะทําใหเราทราบวาชิ้นสวนใตทองของรถยนตสวนใด
กระแทกพื้นถนน  
 ถาในที่เกิดเหตุที่รองรอยเกิดจากการแชะหรือครูดบนพื้นถนน เราตองถายภาพไว จะทํา
ใหเห็นวาชิ้นสวนใดของรถคันไหนครูดไปกับถนน โดยการถายภาพในขณะยกรถออกจากที่เกิด
เหตุและวัดขนาดของรอยที่ปรากฏ  การเปรียบเทียบดังกลาวขางตน  จะทําใหการรับฟง
พยานหลักฐานนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 สําหรับชิ้นสวนที่อยูบริเวณที่เกิดเหตุ หากยังสงสัยวาเปนของรถยนตคันใด ก็ควรนําเอา
มาวิเคราะหตอไป แตเราควรถายภาพไวดวย 
 4.4.4  ถายภาพชิ้นสวนของรถยนตกอนและภายหลังเกิดการกระแทกกัน 
  การถายภาพดังกลาวเปนการเปรียบเทียบ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นมุมการเขาชนวารถยนตเขา
ชนในลักษณะใด นอกจากนี้แลวเรายังตองตรวจดูวาระบบแสงสวางของรถยนตทํางานหรือไม และ
รถยนตมีการเคลื่อนยายไปทางดานใดดานหนึ่งหรือไม เพราะการเคลื่อนยายอาจทําใหเกิดความ
เสียหายเพิ่มเติมขึ้นได และตรวจดูวามีสวนใดของรถสัมผัสพื้นถนนหรือไมยางแบนหรือไม และ
ทายที่สุดตําแหนงของเกียรอยูในตําแหนงใดโดยการถายภาพไว การตรวจสอบแบบนี้โดยละเอียด 
อาจสามารถทําลายน้ําหนักคําใหการของพยานตางๆ ได และอาจนําไปใชเปนพยานในชั้นศาลได 
 4.4.5  ถายภาพระยะสายตาของผูขับขี่เมื่อใกลที่เกิดเหตุและจุดชนของอุบัติเหตุ 
  การถายภาพที่ดีนั้นจะตองถือกลองในระดับสายตา เพราะภาพที่ไดจากกลองในระดับนี้
จะเปนภาพที่ดีที่สุดที่จะอธิบายสถานที่เกิดเหตุโดยเฉพาะยิ่งภาพของสิ่งกีดขวางใดบางอยูในบริเวณ
ที่เกิดเหตุนอกจากนี้การถายภาพในชวงระยะที่เขาใกลกับจุดเกิดเหตุ อาจจะชวยใหทราบวาทัศนะ
วิสัยของคนขับรถยนต หรือคนเดินทางมีขอจํากัดอยางไรโดยถือกลองในมุมที่คนขับรถมองเห็น 
และถายภาพตามที่เขาขับรถผานมาหรือเคยผานมา จะทําใหเกิดภาพเหมือนจริง ในระดับสายตาของ
คนขับรถ 
 4.4.6  ถายภาพของรถยนตที่เสียหายในสถานที่เกิดเหตุกอนถูกเครื่องยายเพราะในบางครั้งการ
ยกรถออกจากที่เกิดเหตุ จะกอใหเกิดความเสียหายของตัวรถ และทําใหเกิดรองรอยบนผิวถนนเพิ่ม
ขึ้นมาโดยอาจทําใหบริเวณที่เกิดเหตุมีรองรอยที่ไมสัมพันธกับลักษณะของการเกิดเหตุ 
 4.4.7  ถายภาพความเสียหายในสวนชวงลางของรถ โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสวนลาง
ของรถยนตกระแทกพื้นถนน ซ่ึงจะทําใหเห็นวาชิ้นสวนใดขอรถคันใดครูดกับพื้นถนนเพราะรอย
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ครูดจะสามารถยืนยันไดวาเปนรอยเกาหรือรอยใหมและเปนของรถยนตคันใด ซ่ึงสามารถคนหาจุด
ชนได 
 4.4.8  การวัดรอยที่ปรากกฎบนพื้นถนน เปรียบเทียบกับรอยที่ปรากฏที่รถยนต 
 ในบางอุบัติเหตุหากรถยนตพลิกคว่ํา ดานขางของรถยนตจะไถลตามพื้นถนน เกิดรอย
บนพื้นถนน จากจุดพลิกคว่ําไถลไปจนหยุด  จะตองถายภาพที่พื้นถนนโดยการวัดรองรอยดังกลาว
เพื่อเปรียบเทียบกับรอยที่ปรากฏบนตัวรถวามีขนาดเทากันหรือไมเพื่อเปนการยืนยันวารอยดังกลาว
เปนของรถยนตคันใดและอยูในชองทางใด ตนรอยอยูหนใด จะทําใหทราบวาจุดชนอยูที่ใด 
   
4.5  การคนหารองรอยบนพื้นถนน 
 ในบางอุบัติเหตุที่มีการตายเกิดขึ้นโดยไมมีใครรอดตายที่จะบอกวาเกิดอะไรขึ้น  
ความสามารถในการคนหา และสังเกตรองรอยบนพื้นถนนจะสามารถบอกไดวาเกิดอะไรขึ้น แต
การมองเพียงผานๆ ไปตามรองรอยบนผิวถนน ไมเพียงพอสําหรับการคนหาและการตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ ดังนั้นพนักงานสอบสวนควรจะตองศึกษารองรอยที่ปรากฏอยูบนพื้นถนน  และ
สามารถวิเคราะหไดวาเกิดอะไรขึ้นดังนี้ 
  4.5.1  รอยครูดบนผิวถนนที่เกิดจากโลหะสามารถชี้จุดชนได รอยครูดจะมีประโยชนในการ
กําหนดตําแหนงของรถในขณะชน  และทิศทางที่รถแลนไปหลังชน  และรอยครูดจะสามารถโยง
สัมพันธกับชิ้นสวนของรถที่ถูไปหลังชน  การพิสูจนรองรอยครูดบนผิวถนนเปนของรถคันเกิดเหตุ
หรือไม จะตองมีการวัดเปรียบเทียบรอยครูดที่ผิวถนน  เทียบกับสวนดานลางของรถที่ครูดผิวถนน
วามีรอยยางมะตอยรอยของซีเมนต  ติดอยูหรือไม และขนาดรอยครูดบนผิวถนนมีขนาดเทากับ
ขนาดของรอยครูดบริเวณใตทองของรถยนตหรือไม และรอยครูดบนผิวถนนเปนรอยใหมหรือรอย
เกา หากพนักงานสอบสวนไมทําการขางตนการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลยอมจะคลาดเคลื่อน
ไป 
  4.5.2  รอยไถลของแกมยาง และเศษวัสดุที่ตกอยูในที่เกิดเหตุ ก็สามารถนํามาวิเคราะหตนรอย
กอนชน จนถึงจุดหยุดนํามาอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดเชนเดียวกัน 
  4.5.3  ของเหลวก็สามารถนํามาวิเคราะหหาจุดชนได เชน น้ําในหมอน้ําของรถยนต  น้ํามัน
เบรก น้ํามันเครื่อง ตลอดจนเลือดที่ติดอยูบนตัวรถยนตและหรือบนผิวถนน 
 จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา   พยานวัตถุและรองรอยในที่ เกิดเหตุคือวาเปน
พยานหลักฐานที่สําคัญ  แตเนื่องจากยังไมมีมาตรฐานรองรับ พยานหลักฐานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุ
ใหเปนที่นาเชื่อถือ หรือเปนหลักการ หรือเปนหลักฐานขึ้นพื้นฐานไดอยางเปนที่ประจักษไดใน
ขณะนี้ ปญหาจึงอยูที่การวินิจฉัยความรับผิดของจําเลย จึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการ
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วินิจฉัยคดี  ทั้งนี้หากดูจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เปนพยานวัตถุก็เห็นไดชัดแลว  จะทําให
การวินิจฉัยไปในทางเดียวกันไดเพราะส่ิงที่เกิดขึ้นเปนหลักทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงสามารถพิสูจนได
ในตัวของมันเอง  จึงไดกําหนดมาตรฐานของพยานหลักฐานจากหลักการทางวิทยาศาสตร 
 
4.6  การนําผูเชี่ยวชาญมาใชในคดีอุบัติเหตุ 
 พนักงานสอบสวนมองขามความสําคัญของผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญนี้จะเปนผูอธิบาย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยความรูทางวิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมการทาง และความรู
ทางวิทยาศาสตรสาขาอื่น ๆ มาเปนองคประกอบ แตในปจจุบันพนักงานสอบสวนเอาเพียงชางซอม
รถยนตมาเปนผูตรวจสภาพรถ แลวเสนอรายงานความคิดเห็นของตนเองประกอบสํานวน และหรือ
ใชเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานมาเปนผูตรวจสภาพรถยนต  โดยมิไดตรวจสถานที่เกิดเหตุ  ซ่ึงการ
ตรวจดังกลาวมักจะเปนการรายงานวารถมีความเสียหายเพียงใด อุปกรณสวนควบที่ติดมากับรถ
เสียหายเพียงใด แตไมสามารถอธิบายไดถึงเหตุผลของการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 จากการศึกษาพบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใหความสําคัญเกี่ยวกับพยานวัตถุ  และ
พยานผูเชี่ยวชาญ และหลักนิติวิทยาศาสตรเปนอยางมาก  โดยเฉพาะคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก  ไดมี
การกําหนดระเบียบวิธีการตรวจสถานที่เกิดเหตุในระบบสากล  แยกหนาที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
การถายภาพ  การสเก็ตซภาพ  การบันทึกและเก็บรักษาวัตถุพยาน การคนหาพยานหลักฐาน  
ตลอดจนพยานผูเชี่ยวชาญพิเศษ  นอกจากนี้ยังนําระเบียบวิธีการถายภาพสถานที่เกิดเหตุ  การอาน
แปลรองรอยของที่เกิดเหตุที่เกิดจากรถยนต  และมิไดเกิดจากรถยนตมาใชในการพิสูจนขอเท็จจริง
ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  โดยนําเอาพยานผูเชี่ยวชาญเปนผูอธิบายใหความเห็นตอศาล ใน
ลักษณะของพยานวัตถุ  
 นอกจากนั้น ยังนําเอาหลักนิติวิทยาศาสตรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและทาง
วิศวกรรมยานยนตมาใชประกอบในการคนหาและอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  ซ่ึง
หลักเกณฑดังกลาวประเทศไทยยังมิไดนํามาใชปฏิบัติในคดีจราจรทางบกแตอยางใด  หากประเทศ
ไทยไดนํามาปรับใชยอมจะทําใหคุณภาพของงานยุติธรรมในคดีจราจรทางบกมีคุณภาพมาตรฐานดี
ยิ่งกวาเดิม 
 สําหรับกฎหมายของประเทศไทย จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมไดบัญญัติถึงวิธีการรวบรวม
พยานหลักฐานคดีจราจรทางบกไวเปนการเฉพาะ  แมจะนําประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะ 1 บทที่ 2 การสืบสวนและตรวจสถานที่เกิดเหตุ ลักษณะ 8 บทที่ 9 การทําแผนที่และการ
ถายรูปสถานที่เกิดเหตุ  รวมทั้งเอาระเบียบมาตรฐานงานดานการตรวจพิสูจนหลักฐานของ
สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2548  เกี่ยวกับการตรวจสถานที่
เกิดเหตุมาปรับใชในคดีจราจรทางบกก็ตาม  การรับฟงพยานหลักฐานของศาลตามแนววินิจฉัยของ
ศาลฎีกา  ศาลจะรับฟงพยานวัตถุ พยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรนอยมาก  สาเหตุ
ประการหนึ่งเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนยังไมไดนําพยาน
ผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรเขาสูสํานวนการสอบสวนใหเพียงพอคงนําแตพยานบุคคลหรือ
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พยานแวดลอมมาเขาสูสํานวนการสอบสวน เปนผลใหการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
สอบสวน ในคดีจราจรไดพยานหลักฐานไมครบถวนสมบูรณในการนํามาพิสูจนขอเท็จจริงในคดี 
 แมในปจจุบันยังไมมีมาตรการในการบังคับหรือมาตรการตรวจสอบคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
ไวเปนการเฉพาะ  แตสามารถสรุปเปนหลักเกณฑกวาง ๆ ในทางปฏิบัติไดดังนี้ 
 5.1.1  สถานที่เกิดเหตุ  (Location of the Accident)  ควรจะมีความแมนยําในการระบุวาจุดใดคือ
จุดเกิดเหตุ อยูบนถนนใด ใกลกับสี่แยกใดหรือหางจากหลักบอกระยะทางที่ใกลที่สุด บันทึก
เกี่ยวกับทิศของสถานที่เกิดเหตุ โดยกําหนดทิศเหนือเปนสําคัญ 
 5.1.2  รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต  (Description of Vehicles)  รถแตละคันควรระบุรายละเอียด
ใหชัดเจน เชน บริษัทผูผลิต รุน ปที่ผลิต เลขทะเบียนรถ ช้ินสวนที่ไดรับความเสียหาย ประเมิน
ความเสียหาย ช่ือที่อยู เจาของรถแตละฝาย และขอบกพรองของรถที่มีสวนสนับสนุนใหเกิด
อุบัติเหตุ 
 5.1.3  ขอมูลเกี่ยวกับผูขับขี่ของแตละฝาย  (Drivers of Vehicles)  ช่ือ ที่อยู  เพศ  อายุ  เงื่อนไข
ของผูขับขี่แตละคน  หมายเลขใบอนุญาตการขับขี่ อาชีพ และขอบกพรองที่ปรากฏใหเห็น 
 5.1.4  ผูบาดเจ็บ  (Injured Person)  ช่ือ   ที่อยู   เพศของผูไดรับบาดเจ็บแตละรายในอุบัติเหตุ
นั้นๆ ผูบาดเจ็บโดยสารมาในรถยนตคันใด  ลักษณะและความรุนแรงที่ไดรับ  ขณะนี้ไดรับการ
รักษาที่ใด  ถาเปนคนเดินทางเทา  ถาระบุวาเขาทําอะไรอยูในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
 5.1.5  ลักษณะการขับขี่ (Action of Drivers)   สามารถบอกการเคลื่อนไหวของคนขับรถแตละ
ฝายในขณะนั้นไมวาจะเปนการเลี้ยว การจอด เปนตน ความเร็วของรถยนตแตละคันขณะเกิดเหตุ 
ลักษณะการกระทําผิด 
 5.1.6  สภาพถนน  (Roadway)  ชนิดของพื้นผิว ไมวาจะอยูในเงื่อนไขใดๆ เชน เศษสิ่งสกปรก 
เศษขยะ รอยแตกบนผิวถนน ทางตรงหรือทางโคง  ชวงขึ้นเนินหรือลงเนิน  ความกวางของถนน 
 5.1.7  สภาพอากาศ  (Weather)  ไมวาฝนจะตก หมอกจัด ชวงระยะไหนของวันและเงื่อนไข
ของแสงอาทิตย 
 5.1.8  เครื่องหมายจราจร  (Traffic Controls)  มีสัญญาณหยุดรถ หรือสัญญาณเตือนหรือไม  ถา
มีอยูในการทํางานไดหรือไม ในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
 5.1.9  ระยะการมองเห็นของผูขับขี่  (Visibility)  คือ ความสามารถในการมองของผูขับขี่แตละ
ฝาย ขึ้นอยูกับสิ่งที่อางจะบังสายตา เชน ตนไม พุมไม ตึกอาคาร รถที่จอดอยูหรือส่ิงที่บังสายตา 
 5.1.10  ช่ือ & ที่อยู และคําใหการของพยาน  (Name Address and Statements of With nesses) 
  5.1.11  คําบรรยายเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  (Brief Navative of Accident) 
 5.1.12  แผนภาพของอุบัติเหตุ  (Diagram of the Accident) 
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 5.1.13  รายละเอียดของการจับกุม ช่ือผูกระทําผิดและขอหา 
 5.1.14  ช่ือของเจาหนาที่ที่ทําการสอบสวนและเวลาที่ไปถึงที่เกิดเหตุ 
 โดยสรุปแลวการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว และผสมผสานกับการใชวิจารณญาณ
ที่ดี การสอบสวนจะนําไปสูวัตถุประสงคที่ตองการแมจะมีการกําหนดรูปแบบไวลวงหนา 
 การถายภาพประกอบ จะชวยเตือนความจําเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว ซ่ึงจะ
ทําใหพนักงานสอบสวนสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่มองขามไปในตอนแรก 
 อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหานอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีปญหาในทาง
ปฏิบัติอยูบางประการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1)  ปญหาระเบียบวิธีการดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเขียนไวในกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรไววา ในอนาคต
จะลดจํานวนอุบัติเหตุการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพยสิน จะควบคุมและออกกฎหมายควบคุม
จราจรอยางไร และหากดําเนินการรัฐบาลจะตองจัดหางบประมาณลวงหนาและหากดําเนินการ
รัฐบาลจะตองเปนผูรับผิดชอบจัดหางบประมาณลวงหนา แตในกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 ไมมีกําหนดไวแตอยางใด 
 2)  ปญหาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  เปนเพียงระเบียบการ
ควบคุมการขับขี่รถยนตและการปฏิบัติของคนเดินขามถนน  แตยังไมไดครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ การคนหาพยานวัตถุ การนําเอาพยานผูเชี่ยวชาญ และหลักนิติวิทยาศาสตร 
 3)  ปญหาเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไมไดระบุวาในคดีจราจรทางบก การ
นําผูเชี่ยวชาญมารวมสืบสวนดวย หากพนักงานสอบสวนไมรองขอ ซ่ึงแตกตางจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดเปนระเบียบไววาในคดีจราจรทางบก เจาหนาที่ตองนําพยานผูเชี่ยวชาญเขา
รวมการสอบสวนเสมอ 
 4)  ปญหาเรื่องพยานวัตถุ 
 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 กําหนดใหพนักงาน
สอบสวนจะใชหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร เพื่อการพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารทาง
วิทยาศาสตร เฉพาะกรณีจําเปน  แตในสหรัฐอเมริกาผูเชี่ยวชาญจะเปนผูดําเนินการทุกคดีรวมกับ
พนักงานสอบสวน 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 ผูเขียนมีความเห็นวา ควรจะมีการแกไขดังนี้ 
  5.2.1  ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  ลักษณะ 18 โดยกําหนด
อํานาจหนาที่และวิธีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีจราจรทางบกไวเปนการเฉพาะ  
เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ  และการถายภาพในสถานที่เกิดเหตุ เพราะตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลักษณะ 18  ไมไดกําหนดใหอํานาจพนักงานสอบสวน
ดําเนินการสําหรับคดีอุบัติเหตุจราจรไววา  พนักงานสอบสวนควรทําการเบื้องตนอยางไร คงอาศัย
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 2 บทที่ 2 ขอ 8  ในเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะชนกัน  จะตอง
อาศัยที่เกิดเหตุและแผนที่สังเขปเปนหลัก  ในการพิสูจนประกอบขอเท็จจริงก็จําเปนกระทําทุกเรื่อง  
รวมทั้งขอ 10.1 ในเรื่องขอความรวมมือจากเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานหรือวิทยาการจังหวัด  ซ่ึง
เปนระเบียบกวาง ๆ เปนหลักการดําเนินคดีอาญาทั่วไปเทานั้น  
 ดังนั้นเห็นควรแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  ลักษณะ 18 
โดยกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสอบสวนเปนหลักปฏิบัติในการรวบรวมพยานหลักฐานใน
สถานที่เกิดเหตุและถายภาพในสถานที่เกิดเหตุดังนี้  
 1)  การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
  ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวน จะตองทํางานเปนทีม โดยในทีม
จะมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ประกอบดวย  
 (1)  หัวหนาทีม (Team Leader) 
  (2)  ชางภาพ (Photographer) 
  (3)  เจาหนาที่สเกตซภาพ (Sketch Preparer) 
  (4) เจาหนาทีบ่ันทึกและเกบ็รักษาวัตถุพยาน(Evidence Recorder/Custodian) 
  (5)  เจาหนาที่คนหาพยานหลักฐาน (Evidence Recovering Personal) 
 (6)  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialists) 
 ซ่ึงในขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้น จะใชหลัก 12 ขั้นตอน ประกอบดวย 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมตัว (Preparation)  เปนการตรวจความสอบความพรอมทั้ง 
เจาหนาที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และอุปกรณที่ใชในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  รวมถึงการ
ประเมินสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
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 ขั้นตอนที่ 2  ใกลถึงสถานที่เกิดเหตุ (Approach Scene)  เปนการเตรียมความพรอมครั้ง
สุดทายใน ทุก ๆ ดาน สถานที่เกิดเหตุเบื้องตน โดยหัวหนาทีม เพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการของทีมให
เหมาะสมกับสภาพของสถานที่เกิดเหตุรวมถึงการบันทึกสภาพทั่วไป 
 ขั้นตอนที่ 3  การรักษาความปลอดภัยและการปองกันสถานที่เกิดเหตุ (Secure and Protect 
Scene)  เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุ  ตองพิจารณาขอบเขตในการปองกันสถานที่เกิดเหตุเพื่อให
ครอบคลุมวัตถุพยานทั้งหมด โดยตองไมลืมถึงความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงจดบันทึก
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ 
 ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน (Initiate Preliminary Survey) เปน 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน โดยหัวหนาทีม เพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการของทีมใหเหมาะสม
กับสภาพของสถานที่เกิดเหตุรวมถึงการบันทึกสภาพทั่ว ๆ ไป 
   ขั้นตอนที่ 5  ประเมินพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ (Evaluate Physical Evidence 
Possibility)  เปนการประเมินถึงพยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ  เพื่อจะไดครอบคลุมใน
การคนหาวัตถุพยานและปองกันการทําลายวัตถุพยาน 
   ขั้นตอนที่ 6  เตรียมบรรยายสรุปสภาพของสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Narrative Description)  
บรรยายสภาพทั่วไปและลักษณะพิเศษของสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงการบันทึกอาจทําไดหลายวิธี เชน 
บันทึกเสียง การเขียน หรือบันทึกวีดีโอ 

   ขั้นตอนที่ 7  กําหนดการถายภาพ (Depict Scene Photographically) ถายภาพสภาพของ
สถานที่เกิดเหตุทั้งระยะใกล กลาง และไกล โดยใหครอบคลุมสภาพหรือพฤติการณที่เกิดขึ้นใน
สถานที่เกิดเหตุโดยเฉพาะวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ 
 ขั้นตอนที่ 8  เตรียมการวางแผนผัง การสเก็ตซภาพสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Diagram/ 
Sketch of Scene) เปนการสเก็ตซภาพของสถานที่เกิดเหตุ โดยมีการกําหนด ทิศ มาตราสวน และ
ระยะตาง ๆ  
  ขั้นตอนที่ 9  การตรวจสถานที่เกิดเหตุอยางละเอียด (Conduct Detailed Search) เปนการ
คนหาพยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ โดยการคนหาจะใชรูปแบบตามความเหมาะสม 
เชน แบบ ตาราง กนหอย ฯลฯ 
 ขั้นตอนที่ 10  การบันทึกและตรวจเก็บพยานหลักฐาน (Record and Collect Physical 
Evidence) เปนการบันทึกตําแหนงและถายภาพพยานหลักฐาน เพื่อกําหนดตําแหนงของ
พยานหลักฐานกอนการเก็บพยานหลักฐาน 
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 ขั้นตอนที่ 11  การตรวจสอบขั้นสุดทาย (Conduct Final Survey) เปนการตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูลตาง ๆ รวมถึงการเก็บพยานหลักฐานวาไดกระทําถูกตองและครบถวน
สมบูรณหรือไม 
  ขั้นตอนที่ 12  การออกและสงคืนสถานทีเ่กดิเหตุ (Release Scene)  การสงมอบคนืสถานที่
เกิดเหตุตองมบีันทึก วนั เวลา ที่สงมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ    

 2)  การดูแลผูบาดเจ็บเบื้องตน   
  หนาที่อันดับแรกของพนักงานสอบสวน  คือ ดูแลผูบาดเจ็บใหไดรับความ
ชวยเหลือหรือนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  การดูแลความเสียหายเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น  ไมเพียงแต
ดูแลทรัพยสินผูเสียหายในที่เกิดเหตุ  แตตองรวมไปถึงความเสียหายจากการเคลื่อนยายทรัพยสินที่
เสียหายออกจากชองการจราจร และรวมถึงอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 
 3)  การปกปองสถานที่เกิดเหตุ 
 สถานที่ เกิดอุบัติ เหตุตองไดรับการปกปองอยางเหมาะสมเพียงพอตอการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอน 
 ถาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางโคง หรือดานหลังของเนินเขา  ควรมีการแจงเตือน
ลวงหนาในระยะที่ เหมาะสมเพียงพอตอยวดยานพาหนะที่กําลังตามมา  การรีบเคลื่อนยาย
ยานพาหนะไปยังที่ปลอดภัย 
 4)  ควบคุมตัวและสอบปากคําผูขับขี่ 
 ทันทีที่สามารถควบคุมตัวผูขับขี่ยานพาหนะที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุไดแลว ยึด
ใบอนุญาตการขับขี่ของทั้งสองฝาย  และควบคุมตัวไวจนกวาการสอบสวนอุบัติเหตุจะสมบูรณ  ไม
เพียงแตจะควบคุมตัวเทานั้น  ตองมีการปองกันการหลบหนีดวย 
 ควรใหอีกฝายหนึ่งชี้วาผูขับขี่ฝายตรงขามคือคนไหนทันทีที่สามารถระบุตัวผูขับขี่
ไดจะตองตรวจสอบอยางระมัดระวังเกี่ยวกับขอบกพรองของผูขับขี่เปนหลักฐาน เชน ขอบกพรอง
เกี่ยวกับสายตา ความมึนเมา การใชสารเสพติด 
 ผูขับขี่ทั้งสองฝายตองถูกแยกไปสอบปากคําในทันทีและใหผูขับขี่แตละฝายวาด
ภาพรางของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เปนการชวยปองกันผูขับขี่อาจจะเปลี่ยนคําใหการ 
 5)  การตรวจสอบพื้นที่เสาะหาพยาน 
 ผูตรวจสอบที่สามารถยอมจะหาวิธีเสาะหาพยานไดดังนี้ 
 (1)  บุคคลที่อยูกลางกลุมและกําลังเลาเหตุการณใหผูอ่ืนฟง 
 (2)  บุคคลที่กําลังแสดงทาทาง ช้ีไปมา พรอมบรรยายเหตุการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ใหผูอ่ืนฟง 
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 (3)  บุคคลที่จะออกจากสถานที่เกิดเหตุทันทีที่เจาหนาที่มาถึงที่เกิดเหตุ 
 6)  การสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขเฉพาะทางกายภาพ 
 การตรวจสอบแนวสายตาของผูขับขี่แตละฝายในขณะที่ทั้งสองฝายจังหวัดถึง
สถานที่เกิดเหตุและใหตัดสินใจวา  ณ จุดใดจะเปนจุดที่ทั้งสองฝายจะเห็นอีกฝายหนึ่ง  วิธีนี้สามารถ
ทําใหเห็นจริงไดโดยการเดินไปมาระหวางจุดใกลเคียงสถานที่เกิดเหตุทั้งสองฝาย 
 ขั้นตอมาพิจารณาวาจุดใดเปนจุดที่เกิดการปะทะกันของรถทั้งสองคัน  การปะทะ
เกิดขึ้นรุนแรงมาก  รถคันหนึ่งหรือทั้งสองคันจะตองไปหยุดเลยจากระยะที่เกิดการปะทะกัน  โดย
ปกติมักจะมีส่ิงบอกเหตุเปนรองรอย  บนพื้นถนน  เศษกระจกแตกหรือเศษสิ่งสกปรกใตทองรถที่
หลุดออกมาขณะเกิดชนกัน 
 เมื่อเราสามารถกําหนดจุดใดเปนจุดที่เกิดมีการปะทะกันของรถทั้งสองฝายแลว  
ตองทําการวัดระยะอยางละเอียด  เชน ณ จุดชนนับทางจากทางแยกเปนระยะทางเทาใด  จากจุดที่
ชนกันรถแตละคัน ทางออกไปจนถึงจุดหยุดหางเทาใด 
 เมื่อลงความเห็นวาจุดใดเปนจุดที่มีการกระทบกันของรถทั้งสองคัน  ก็ตอง
ถายภาพไวบันทึกเกี่ยวกับเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับถนน  เชน เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน  สัญญา
เตือน สัญญาณเตือนใหหยุด  สัญญาณไฟจราจรทํางานหรือไมขณะเกิดเหตุ  มุมแสงอาทิตยอยูระยะ
สายตาของคนขับรถฝายไหนหรือไม หรืออุปสรรคการมองเห็นอ่ืน ๆ เชน ตนไม ส่ิงกอสราง หรือ
รถยนตที่จอดอยู  ตรวจสัญญาณไฟการเลี้ยวดูวาอยูในสภาพใชการไดหรือไม และบันทึกเกี่ยวกับ
ตําแหนงคันเกียร 
 7)  พิจารณาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ 
 ประมวลขอมูลทั้งหมดดวยความรูความสามารถที่มีอยู  จําลองภาพการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาใหมอยางแมนยํา  และเที่ยงตรงจะมีผลใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นบางและเกิดขึ้น
อยางไร 
 พนักงานสอบสวนควรตองทําผลสรุปใหได  ขณะที่อยูในสถานที่เกิดเหตุจากนั้น
และรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได ณ สถานที่เกิดเหตุนั้นเขามีหลักฐานและขอมูลอยู
ในมือรายละเอียดเปนสิ่งที่ดีกวาที่จะทําการสรุปในภายหลัง 
 8)  ทําการจับคุมถาจําเปน 
 ถาหลักฐานตาง ๆ ที่รวบรวมไดมีเพียงพอที่จะนําไปสูการดําเนินคดี  ผูกระทําผิด
นาจะไดรับการจัดคุมทันที  และบอยครั้งจะพบวาผูขับขี่ทั้งสองฝายเปนผูกระทําผิด 
 9)  ทําใหสถานที่เกิดเหตกุลับสูสภาพเดิม 
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ในทันทีที่การสอบสวนอุบัติเหตุเสร็จส้ินลง  ยานพาหนะทั้งสองฝายตองถูกยายออกจากที่เกิดเหตุ
ไมเพียงพอแตรถยนตที่เกิดเหตุ  ที่จะตองถูกยายแตตองรวมถึงเศษซากและชิ้นสวนที่หักพังจาก
อุบัติเหตุดวย เศษกระจกที่แตก  หรือช้ินสวนโลหะที่หลุดรวงอยูอาจสรางความเสียหายใหกับรถคัน
อ่ืน  แมแตรอยแตกขนาดใหญบนถนน  หรือรอยน้ํามันบนถนน ก็สามารถทําใหรถคันอื่นเกิด
อุบัติเหตุดวย 
 10)  การติดตามผล  
  ในคดีอุบัติเหตุมีผูบาดเจ็บ  ถาพนักงานสอบสวนสามารถเดินทางออกจากสถานที่
เกิดเหตุได  ควรรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คนเจ็บถูกสงตัวไปเพื่อ
สอบปากคําผูบาดเจ็บ  และในกรณีที่มีผูเสียชีวิต  พนักงานสอบสวนตองตรวจดูสภาพศพ  และ
สอบถามแพทยเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิต 

 11)  การทํารายงาน 
  ตัวรายงานจะบันทึกรายละเอียดขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับคดีนอย ๆ พนักงาน
สอบสวนตองระลึกวา ผูที่อานรายงานดังกลาวมิใชผูที่อยูในเหตุการณ  ดังนั้นเมื่อไดอานรายงานเขา
จะใหความเชื่อถือในรายงาน 
 5.2.2  ควรแกไขประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 2 บทที่ 2 การสืบสวนและการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ และลักษณะ 8 บทที่ 9 การทําแผนที่และถายรูปสถานที่เกิดเหตุ  เพื่อให
สอดคลองกับหลักนิติวิทยาศาสตร  เนื่องจากระเบียบดังกลาว มิไดกําหนดวิธีการถายภาพสถานที่
เกิดเหตุ และถายภาพความเสียหายของรถยนต  เงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุและหลักนิติวิทยาศาสตร 
จึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติม  ประมวลระเบียบเกี่ยวกับคดีลักษณะ 2 บทที่ 2  การสืบสวนและการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ และลักษณะ 8 บทที่ 9  การทําแผนที่และถายรูปที่เกิดเหตุ เพื่อใหสอดคลองหลักนติิ
วิทยาศาสตรดังนี้ 
 1)  ถายรูปความเสียหายของรถยนตกอนจะถูกเคลื่อนยายจากที่เกิดเหตุ  
 2)  ถายรูปที่แสดงใหเห็นซากชิ้นสวน  รอยครูด และรอยยางบนพื้นถนน 
 3)  ถายภาพชิ้นสวนของรถยนตกอนและหลังจุดที่รถยนตกระแทกกัน 
 4)  ถายภาพแสดงใหเห็นแนวสายตาของผูขับขี่รถยนต  เมื่อเขาใกลจุดเกิดเหตุ 
 5)  ถายภาพแสดงใหเห็นความเสียหายที่เกิดกับรถยนต ตําแหนงชนวัตถุเปาหมาย
อยางไร และไปหยุดที่ใด 
 6)  เมื่อพบรอยครูดบนผิวถนน ใหถายภาพดานลางของรถยนตดวย เพื่อแสดงใหเห็น
วาชิ้นสวนใดใตทองรถยนตถูกกระแทกกับพื้นถนน 
 7)  ถายรูปในบริเวณเกียรและหนาปดความเร็วของรถยนต 
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              8)  หากรถยนตคันใดติดกลองควบคุมความเร็ว ใหดําเนินการดึงขอมูลของรถยนตออกมา
กอนคืนรถยนตของกลาง 
 5.2.3  ควรใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดําเนินการจราจร  โดยเงินกองทุนนี้ไดมาจากเงินคาปรับ
ในคดีจราจร  เงินที่ไดจากการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสินในการกระทําความผิด เงินที่ไดจาก
การเรียกคืนจากหนวยงานราชการที่ตองรับผิดในคดีจราจรและเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงระบบการจราจร เชน การซอมบํารุงเสนทาง  ระบบเครื่องหมายสัญญาณใน
การจราจร  การเพิ่มประสิทธิภาพและความรูของผูขับขี่  การเยียวยาการชดใชคาเสียหายแกผูที่
ไดรับความเสียหายตอทรัพยสินอันเกิดจากอุบัติเหตุคดีจราจรและการตรวจสอบรายงานรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีอุบัติเหตุจราจร 
 5.2.4  การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีจราจร พนักงานสอบสวนตองตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนของพยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร  โดยการนํามาใชใหเปนประโยชนใน
คดีจราจรไดมากที่สุด  เนื่องจากพยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตร มีน้ําหนักและเหตุผลใน
การรับฟงเปนพยานหลักฐานมากกวาพยานบุคคล  สามารถพิสูจนขอเท็จจริงในคดีเปนที่ยุติได  
ในทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีจราจรมักจะละเลยไมใหความสําคัญแกพยานผูเชี่ยวชาญ
และหลักนิติวิทยาศาสตร  ซ่ึงสงผลตอกระบวนการยุติธรรมในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาล  ซ่ึงไม
สามารถนําพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมาวินิจฉัยช้ีขาดคดีได 
 5.2.5  ควรจัดตั้งหนวยงานทางนิติวิทยาศาสตร เพื่อทําหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานใน
คดีจราจรไวเปนการเฉพาะ รวมทั้งเผยแพรแนวความคิดการพัฒนาเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตรในคดี
จราจรทางบก 
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สารบญัภาพ 
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ภาพที่  3.1  รองรอยที่เกิดโดยลอของรถยนตไถลตัวโดยลอยังหมุนอยู ในขณะรถกําลังออกตัวสามารถ 
  จะ ทําใหเกิดเปนแถบของรอยไถล 

 

 
 

ภาพท่ี  3.2  รอยไถลไปดานขาง  
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ภาพท่ี  3.3  รอยไถลแบบปาดบนผิวยางมะตอยกอนชนท่ีตําแหนง A C D G และหลังชนที่ตําแหนง 
 B D F H รอยไถลลอหลังตําแหนง K และ L รอยพิมพของยางที่ถูกขวางจากบางสิ่งที ่  
 ตําแหนง J และ I 

 

 
 

ภาพท่ี  3.4  รอยไถลแบบปาดของยางลอหนา รอยแขนงที่แยกออกไปจากทางซาย คือ จุดที่คนเดนิถนน 
     ถูกชน 
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ภาพท่ี  3.5  รอยนํ้ามันไหลออกมาจากรรูัว่ของถังน้ํามัน ตําแหนง A ตําแหนง B เปนรองรอยการหกัเห 
                 ของพวงมาลัย เปนรอยครดูรวมกับรอยไถล เปนรองรอยทีเ่กิดจากการเคลือ่นยายภายหลงัชน 

 

 
 

ภาพท่ี  3.6  รอยถู 
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ภาพท่ี  3.7  เสนขนานในรอยครดูที่ตําแหนง A คลายกบัเสนทะแยงหลายเสน 
 
 

 
 

ภาพท่ี  3.8  รอยครูดตัดผานรอยอืน่บนถนนไมมีรอยเบรกหรือเรงความเรว็บนถนน 
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ภาพท่ี  3.9  ภาพรอยไถลของยางลอรถขณะหมุนตัว 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี  3.10  แสดงรองรอยไถลไปดานขาง 
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ภาพท่ี  3.11  เปนการถายภาพที่ดี จากระยะที่สามารถมองเห็นวัตถเุปาหมายไดอยางชัดเจน  
                    แสดงใหเห็นความกวางของถนนและมุมของการชน 

 

 
 

ภาพท่ี  3.12  เปนระยะถายภาพที่ไมดีใกลเกินไปที่จะแสดงใหเห็นเงื่อนไขตาง ๆ ของอุบัติเหตุ 

DPU



99 

                จะเปนเพียงแคเกดิอะไรขึ้น แตไมสามารถบอกไดวาทําไมจงึเกิดขึ้น และเกิดขึ้นอยางไร 

 
 

ภาพท่ี  3.13  แสดงความเสยีหายทั้งส่ีดานของรถยนต  
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ภาพที่  3.14   แสดงภาพดานลางของรถ ใหเห็นวาชิ้นสวนใตทองรถถกูกระแทกกับพื้นถนน 
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ภาพท่ี  3.15  เปนภาพสุดทายท่ีรถหยุด แตการถายภาพไมดี เพราะคนมีคนมามุงดู  
                    และเจาหนาที่มายายส่ิงของบดบังจุดสําคญั 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี  3.16  เปนภาพท่ีดีในการแสดงความเสียหาย หรือตําแหนงสุดทายตองบอกใหผูคนที่กดีขวาง 

DPU



102 

                    ออกไปอยูดานขางในขณะทีก่ําลังถายภาพ 

 
 

ภาพท่ี  3.17  ขอมูลจําเพาะของรถยนตบรรทุก 6HE-1 
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ภาพท่ี  3.18  ขอมูลจําเพาะรถยนตเบนซ 220E 
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ภาพท่ี  3.19  แผนแทคโครกราฟซึ่งตดิอยูดานหลังหนาปดวัดความเรว็ 

DPU



105 

 
 

ภาพท่ี  3.20  ลักษณะของกลองควบคุมความเร็ว 
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ภาพท่ี  3.21   แสดงการติดตัง้ BLACK BOXES 
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ภาพท่ี  3.22  แบบรายงานขอมูลที่อานจากกลองดํา 
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ภาพท่ี  3.23  แบบการวเิคราะหความเร็วรถยนตจากกลองดํา แบบที่ 1 
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ภาพท่ี  3.24  การอานแปลขอมูล 
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ภาพท่ี  3.25  แบบการวเิคราะหความเร็วรถยนตจากกลองดํา แบบที่ 2 
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ภาพท่ี  3.26  แสดงเสนทางการเดินรถจนถึงจุดหยดุ 
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ภาพท่ี  3.27  ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรสําหรับเสนทางเดินรถยนต 
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