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  จากการวจิยัเรืองการปฏิบติังานและปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังาน นิติ
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ปัญหา และอุปสรรคจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง
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According to the research of the procedure and problem from the process of forensic 

science in Muang district, Samutsakorn Province. This is qualitative descriptive research. The 

propose of this research into study the procedure and problem from the process of forensic 

science in Muang district, Samutsakorn Province by interview from 1 police of the Samutsakorn 

Police Station, 1 crime scene investigator, 2 lawyers, 1 medical examiner,  1 almoner,  1 person of 

Charitable Samutsakorn Foundation and 1 person of Labour Rights Promotion Network 

Foundation (LPN) total 8 persons. Finally, interview by the given hypothesis and analyze the 

collected data by forensic science lasis  

 The results from this research showed that Everybody who works in this part can 

understanding and aware about an important of forensic science to prove the fact and could find 

the offender to  the role of procedure which related  process of forensic science has 3 levels 1. 
Direct participation by used the process of scientific evidence to prove the fact. 2.  One Involved 

in the crime scenes who is not forensic science office. 3. One who Share the benefit of proven 

results. Although there are no problems in the procedure, they have another problem such as the 

illegal immigrants, the problem of communication, the lack of availability of data and knowledge 

about forensic science and people do not realize the important of forensic science.   
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บทท ี1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัในปี 2555 มีจาํนวนประชากรกว่า 64,413,000 คน แบ่งออกเป็นหลาย
ภู มิภาคได้แ ก่  ภาคกลาง  ภาค เหนือ  ภาคใต้  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดว้ยขอ้มูลพืนฐานเหล่านีนีเองยอ่มแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชือ
ชาติ ศาสนา สังคม และวฒันธรรม ซึงส่งผลวิถีชีวิตของผูค้นในแต่ละตาํแหน่งแห่งทีดว้ย ด้วย
ความแตกต่างของผูค้นในสังคมดงักล่าวนาํมาซึงปัญหาและความขดัแยง้มากมายหลายประเด็น
ของคนในสังคมไทย 

สภาพวิถีชีวิตในสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม ทงัในแง่สภาพสังคม
เศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมและในดา้นอืนๆ  แต่อย่างไรก็ตาม การพฒันาดา้นจิตใจและสํานึกใน
คุณธรรมของบุคคลนนักลบัแปรผกผนัไม่ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการพฒันาใน
ดา้นต่างๆดงัทีกล่าวขา้งตน้  ดงัทีจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัสถิติจาํนวนคดีอาชญากรรมต่างๆยงัคง
เกิดขึนอยา่งต่อเนืองซึงมีแนวโนม้ทีจะเพิมจาํนวนมากขึนในอนาคต ซึงส่งผลเสียหายทงักบัชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนันวิธีการหรือกระบวนการทีจะเอาตวั
ผูก้ระทาํผิดทีแทจ้ริงมาลงโทษเป็นเรืองทีมีความสําคญัเป็นอยา่งยิงในการแกไ้ขปัญหาให้เป็นไป
ในแนวทางทีดีขึน หน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้งในการควบคุมดูแลบา้นเมืองให้เกิดความสงบสุข 
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีตํารวจ   นิติ เวช  พิสูจน์หลักฐาน  จึง เป็นกลไกทีสําคัญทีจะทําให ้ 
กระบวนการในการจดัการปัญหาเหล่านีให้อยูใ่นวงจาํกดัทีสามารถควบคุมได ้ และหาทางแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว เป็นธรรม และมีความเป็นปัจจุบนัทนัต่อสถานการณ์บา้นเมือง   

ดว้ยเหตุนีการทีจะทาํใหบุ้คคลในสังคมจะอยูร่่วมกนัสุขจาํเป็นตอ้งมีระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ทีเป็นหลกัยึดของคนในสังคม โดยเริมจากขอ้ตกลงหรือกฎทีตงัขึนเองของสังคมนนัๆ 
และเมือสังคมมีประชากรทีมากขึนจนกลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ จากชุมชนเล็กๆกลายเป็นสังคม
ทีเติบโตขึนเรือยๆจนกลายเป็นรัฐหรือประเทศ จากกฎทีตงักนัเองก็กลายเป็นตวับทกฎหมาย และ
จากการพฒันากฎหมายทีมีมาอยา่งต่อเนืองนีทาํใหใ้นปัจจุบนัประเทศไทยมีประมวลกฎหมายทีใช้

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 
เป็นหลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง เมือมีคดีความเกิดขึนแลว้ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาจะมีการกาํหนดกระบวนการและวิธีปฏิบติัในการพิจารณาคดีเพือ
จะเอาผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ ซึงเป็นสิงสาํคญัทีจะใหก้ารเอาตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษได้
นนัคือ “พยานหลกัฐาน” 

กฎหมายลกัษณะพยาน ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการพิสูจน์ความจริงหรือ
ข้อเท็จจริงไวโ้ดยอาศยัพยานหลักฐาน ว่าในแต่ละคดีมีข้อเท็จจริงใดบ้างทีต้องมีการพิสูจน์
พยานหลักฐาน ใครบ้างต้องเป็นผูที้พิสูจน์เพือนําเสนอต่อศาลให้พิจารณาตัดสิน ประเภท
พยานหลกัฐานในระบบประมวลกฎหมายของไทยนนั ไดแ้ก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
วตัถุ และพยานผูเ้ชียวชาญ จากพยานหลกัฐานทีกล่าวมานี ปัจจุบนัการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐาน
พฒันาและไดรั้บความสนใจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนถึงนิสิตนกั ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและได้รับการเชือถือในกระบวนการพิจารณาในชันศาล ซึงการตรวจพิสูจน์
พยานหลกัฐานดงักล่าว การตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ 

พยานทางนิติวทิยาศาสตร์ หรือ วตัถุพยานทางวิทยาศาสตร์นนั  เพิงเป็นทีรู้จกัใน
วงกวา้งของสังคมไทยไดไ้ม่นาน ซึงเป็นการประยุกต์วิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และกฎหมายเขา้
ดว้ยกนั  คือ การนาํหลกัการวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆมาประยกุตเ์พือแกปั้ญหาทางกฎหมายและการ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงเกียวกบัคดีความต่างๆทีเกิดขึน  ปัจจุบนัคดีความเหล่านันมีความรุนแรงและ
สลบัซับซ้อนมากขึนเป็นลาํดบั ทาํให้พยานชนิดนีมีความสําคญัและถูกใช้เพือพิสูจน์การกระทาํ
ความผดิในหลายคดีทีผา่นมา   

พืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นเมืองทีมีภูมิประเทศทีตงัเป็นจงัหวดั
ชายทะเล อยู่ริมฝังแม่นาํท่าจีน มีความยาวตลอดชายฝัง 41.8 กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ของ
สัตวน์าํหลากหลายชนิดซึงเป็นทรัพยากรทีเอืออาํนวยในทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้พืนที
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นแหล่งประมงทีใหญ่ทีสุดของประเทศ  และดว้ยสถานะเป็น
เมืองประมงดังกล่าวนัน ทําให้จังหวดัสมุทรสาคร กลายเป็นเขตรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานครและเป็นพืนทีตงัสําคญัของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนืองประมงทะเลและ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล รวมทงัอุตสาหกรรมการผลิตอืนๆ ทีตอ้งอาศยักาํลงัคนในการ
ทาํงาน จึงทาํให้พืนทีนีเป็นพืนทีทีมีความหลากหลายของประชากรทีอาศยัอยู ่มีทงัประชากรทีอยู่
อาศยัดงัเดิม ไดแ้ก่ คนไทยเชือสายจีน คนไทยเชือสายรามญั และประชากรทีไดอ้พยพยา้ยถินเขา้
มาอยู่อาศยั รวมทงัมีประชากรแฝงทีเป็นแรงงานขา้มชาติ อาทิเช่นเชือชาติ ลาว พม่า มอญ ทวาย 
ไทยใหญ่ และกะเหรียง เป็นตน้ ซึงอาศยัอยูใ่นพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เพือรับจา้งเป็น
แรงงานทาํงานใหก้บัอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านนั   
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จากสถานการณ์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทียงัมีทิศทางในการเพิม
จาํนวนขึน ซึงหมายถึง การจา้งงานทีตอ้งเพิมขึนตามจาํนวนของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการจา้ง
แรงงานทีเป็นชาวต่างชาติ ทีปัจจุบนัมีจาํนวนรวมทงัทีถูกตอ้งตามกฎหมายและหลบหนีเขา้เมือง 
ทงัสิน 134,568 คน (ข้อมูล ณ วนัที 30 มีนาคม 2553: สํานักงานประชาสัมพนัธ์ จังหวดั
สมุทรสาคร) ประกอบกบัปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัทีจะมีแนวโนม้ของการก่อปัญหา
อาชญากรรมมากขึน(ขอ้มูลจาก:มูลเหตุทีก่อให้เกิดอาชญากรรม ของสํานกังานตาํรวจภูธรจงัหวดั
สมุทรสาคร ปี2554)  และหากพิจารณาจากจาํนวนประชากรและจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีมี
อยู่ในจังหวดัสมุทรสาครจะพบว่า ปัญหาอาชญากรรมทีจะเกิดขึนจากความหลากหลายของ
ประชากรในอนาคตจะมีจาํนวนมากขึน รวมถึงภาระของเจา้หนา้ทีทีมีส่วนเกียวขอ้งในการติดตาม
และพิสูจน์ความผิดจะมีมากขึนตามไปดว้ย โดยเฉพาะกรณีทีตอ้งพิสูจน์ความผิดของผูก้ระทาํที
เป็นแรงงานขา้มชาติซึงเป็นประชากรแฝงในพืนทีนี  เนืองจากการติดตามหาผูก้ระทาํความผิดมา
ลงโทษตามกระบวนการยติุธรรมก็ตอ้งอาศยัการพิสูจนจ์ากพยานหลกัฐานต่างๆทีเกิดขึนในคดี ซึง
ทีผา่นมาก็พบว่าพยานหลกัฐานสําคญัทีจะนาํไปสู่การคลายปัญหาและนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมา
ลงโทษไดเ้ป็นผลสําเร็จก็คือ พยานหลกัฐานทีตรวจพิสูจน์ดว้ยวิทยาศาสตร์ หรือทีเราเรียกกนัว่า 
นิติวทิยาศาสตร์ นนัเอง  

ดงักล่าวขา้งตน้ ด้วยการพืนทีทีมีความหลากหลายของประชากร การทาํงาน
เจา้หนา้ทีในปฏิบติังานในพืนทีดงักล่าวจึงตอ้งเขา้ใจ ลกัษณะทางสังคมของพืนที รวมทงัไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูที้มีความเกียวขอ้งในการปฏิบติังานอืนๆไดมี้ส่วนร่วมทีจะแสดงความคิดเห็นต่อการ
ใช้งานนิติวิทยาศาสตร์ เพราะภายใตส้ถานการณ์เมือเกิดเหตุต่างๆทางคดีก็จะพบว่ามีหน่วยงาน
ต่างๆนอกเหนือไปจากเจ้าหน้าทีตํารวจ  เข้ามามีส่วนเกียวข้องในคดีและอยู่ใกล้ชิดกับ
พยานหลกัฐานทีเกิดขึนเช่น เจา้หน้าทีจากมูลนิธิอาสาสมคัร หรือแพทย ์  เป็นตน้ ซึงหากมีการ
เชือมประสานการทาํงานทีเขา้ใจกนัก็จะส่งผลให้เกิดกระบวนการทีมีคุณภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการ
ทาํงานแบบต่างคนต่างทาํหรือเพียงแค่สร้างงานของตนเอง มุ่งแกปั้ญหาแค่องคก์รตนหรือพยายาม
ให้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึงเป็นคนแก้ไข ซึงถ้าสามารถสร้างมุมมองการใช้งานนิติ
วิทยาศาสตร์ให้หลากหลายมุมแล้ว เราก็จะพบว่าความสามารถหรือประสบการณ์ของแต่ละ
วิชาชีพทีเข้ามาเกียวข้องสามารถนํามาปรับใช้กับงานนิติวิทยาศาสตร์ได้ และจะก่อให้เกิด
ความสาํเร็จในการพิสูจน์ความผดิทีเกิดขึนโดยใชง้านนิติวิทยาศาสตร์นี นาํตวัผูก้ระทาํความผิดมา
สู่กระบวนการยติุธรรมและช่วยพิสูจน์ความจริงใหแ้ก่ผูบ้ริสุทธิ 

การศึกษานีเป็นการศึกษานิติวิทยาศาสตร์ในมิติทางสังคม โดยศึกษางานนิติ
วทิยาศาสตร์จากผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในหลากหลายอาชีพซึงจะสามารถนาํผลการศึกษานีไปพฒันา
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และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และบุคคลทีตอ้งใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นภาระกิจของการ
ปฏิบัติงาน  โดยผู ้ศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษาถึง การปฏิบัติงานและปัญหาจากการปฏิบัติงานที
เกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
เพือจะไดน้าํผลจากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลสนบัสนุนและนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา
งานนิติวทิยาศาสตร์ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ในการศึกษาเรืองนีไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาไวด้งัต่อไปนี 
1. เพือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ของ

ผูป้ฏิบติังาน ทีเกียวข้องกับคดีอาชญากรรมของแรงงานข้ามชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร 

2. เพือศึกษาถึงลกัษณะการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ของผูป้ฏิบติังาน ที
เกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

อนึงในการศึกษาในเรืองนีมีจุดมุ่งหมายในการทีจะคน้หาคาํตอบของปัญหาใน
การศึกษาทีสาํคญัดงัต่อไปนีคือ 

ประการแรก ผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติใน
พืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานอยา่งไร 

 ประการทีสอง ผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติ
ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีลกัษณะการปฏิบติังานดา้นนิติวทิยาศาสตร์อยา่งไร 

3. วธีิการศึกษา 

ในการศึกษางานนีมุ่งทีจะใชรู้ปแบบงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดย
อาศยัการศึกษาและวเิคราะห์หลายรูปแบบประกอบกนั ไดแ้ก่  

1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิเคราะห์ ซึงจะประกอบด้วย
ขอ้มูลงานนิติวิทยาศาสตร์ ขอ้มูลอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติ ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร  รวมทงัแนวคิดเรืองพยานหลกัฐาน งานวจิยัและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

2. ทาํการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์เนือหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้
ขอ้มูลและแนวคิดทงัในเชิงสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร 
และรายงานวจิยัต่างๆทีเกียวขอ้ง  

   ส
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3. การแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูที้มีความเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นนิติ
วิทยาศาสตร์ ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
interview) 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษานีเป็นการศึกษานิติวทิยาศาสตร์ในมิติทางสังคม โดยเป็นการศึกษางาน
นิติวิทยาศาสตร์จากผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในหลากหลายอาชีพ ในการศึกษาในครังนีจะเนน้ศึกษาที 
การศึกษาขอ้มูลงานนิติวทิยาศาสตร์ทีเกียวเนืองกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติผา่นทางผู ้
ทีมีส่วนเกียวข้องทีหลากหลาย  โดยประเด็นหลกัจะว่าด้วยการศึกษาขอ้มูลการปฏิบติังานนิติ
วทิยาศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคของการงานทีทาํในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เพือให้
เกิดแนวทางการพฒันางานนิติวิทยาศาสตร์ในพืนทีนีต่อไป โดยมีขอบเขตในการศึกษา และ
วเิคราะห์ดงันี  

3.1 ขอบเขตเนือหา  มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะการทาํงานทีเกียวเนืองกับนิติ
วิทยาศาสตร์ของผู ้มีส่วนเกียวข้องในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ได้แก่  ผูที้มีส่วน
เกียวขอ้งในประเด็นการทาํงานกบัแรงงานขา้มชาติ และผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในกรณีทีเป็นคดีความ 
ในประเด็นเกียวกบับทบาทการทาํงานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์,  ปัญหาทีเกิดจากการ
ทาํงาน, อุปสรรคทีพบเจอ และนาํเสนอแนวทางทีจะร่วมพฒันางานนิติวทิยาศาสตร์ต่อไป 

3.2 ขอบเขตด้านพืนที มุ่งเน้นการศึกษาลกัษณะการทาํงานทีเกียวเนืองกบันิติ
วทิยาศาสตร์ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

3.3 ขอบเขตด้านเวลา   พิจารณาจากข้อมูลงานนิติวิท ยาศาสตร์  ข้อมูล
อาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติ ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ในช่วงระยะเวลา 3 
เดือน นบัตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เพือนาํขอ้มูลในช่วงเวลา
ดงักล่าวมากาํหนดกรอบในการศึกษา 

5. ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการ 

 การศึกษาในครังนีผูศึ้กษาใช้เวลาในการศึกษารวมทงัสิน 1 ปีโดยนับรวม
ตงัแต่เริมระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาขอ้มูลงานนิติวิทยาศาสตร์ ขอ้มูลอาชญากรรมของแรงงาน
ขา้มชาติ ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  รวมทงัแนวคิดเรืองพยานหลกัฐาน งานวิจยัและ
กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

   ส
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6. แนวทางในการนําเสนอเรือง 

 สาํหรับการเสนอเรืองจะแบ่งออกเป็นบทต่างๆดงันี รวม 5 บท 
 บทที 1 บทนาํ จะนาํเสนอเรืองความเป็นมาและความสําคญัของเรืองทีศึกษา 

ปัญหาและคาํถามในการศึกษา วตัถุประสงค์ของการศึกษา แนวทางในการรวบรวม วิเคราะห์
ขอ้มูล ขอบเขตในการศึกษา ประโยชน์ทีคาดวา่น่าจะไดรั้บจากการศึกษา 

 บทที 2 วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัขอ้มูลและ
แนวคิดทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ขอ้มูลงานนิติวิทยาศาสตร์ ขอ้มูลอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติ ใน
พืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  แนวคิดเรืองพยานหลกัฐาน งานวจิยัและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

 บทที  3  กรอบแนวความคิดและระเบียบวิธีวิจัย  เป็นการเสนอกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาทีแสดงถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทีไดศึ้กษากบัแนวทางการพฒันา
งานนิติวิทยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร   จากนนัเป็นการแสดงแนวทางให้
เห็นวา่ในการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางใดในการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์เนือหา 

 บทที 4 การนาํเสนอสาระขอ้มูล ทีแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลอาชญากรรมของ
แรงงานขา้มชาติทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เพือใช้
ในการวิเคราะห์ในการศึกษาในครังนี รวมทงัสรุปประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
กบัผูมี้ส่วนเกียวข้องในงานนิติวิทยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เพือเป็น
แนวทางทีใชป้ระกอบในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค ทีจะนาํไปสู่การคน้หาแนวทางการ
พฒันาในงานการศึกษานี 

 บทที 5 บทสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ทีมุ่งเนน้ให้เห็นถึง มุมมองต่อ
งานนิติวิทยาศาสตร์ บทบาทความเกียวขอ้งในงานนิติวิทยาศาสตร์  ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึน 

จากนันทาํการสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเพือเป็นประโยชน์ต่อผูที้เกียวขอ้งในงานนิติ
วทิยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครต่อไป 

7. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

ผลทีไดจ้ากการศึกษานี จะสอดรับกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาไดด้งัต่อไปนี 
1. เพือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ของ

ผูป้ฏิบติังาน ทีเกียวข้องกับคดีอาชญากรรมของแรงงานข้ามชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร 
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2. เพือทราบถึงลกัษณะการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ของผูป้ฏิบติังาน ที
เกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

3. สามารถสร้างแนวทางการปฏิบติังานนิติวิทยาศาสตร์และถูกนาํไปใช้ไดอ้ยา่ง
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังาน ทีเกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

8. นิยามศัพท์ทใีช้ในการศึกษา 

“นิติวิทยาศาสตร์”   หมายความว่า คดีทีนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามา
ประยุกต์ใช้ เพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริง ในคดีความเพือผลในการบงัคบัใช้กฎหมาย และการลงโทษ 
เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถอาํนวยความยุติธรรมให้กบัผูเ้สียหาย และ
ผูต้อ้งหาได ้

 “แพทย”์  หมายความวา่  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ย
วชิาชีพเวชกรรม 

“ แพทยนิ์ติเวช ”   หมายความวา่ แพทยซึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัเป็นผู ้
มีความรู้ ความชาํนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชเวชศาสตร์ หรือนิติพยาธิแพทย ์ 

“ เจา้หนา้ทีตาํรวจ ”   หมายความวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพตาํรวจตามพระราชบญัญติั
ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

“ พนกังานสอบสวน ”   หมายความวา่ เจา้พนกังานซึงกฎหมายให้มีอาํนาจและ
หนา้ที ทาํการสอบสวน 

“ เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน ”   หมายความวา่ เจา้พนกังานซึงกฎหมายให้มี
อาํนาจและหน้าที เกียวกบังานตรวจสถานทีเกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอย
การเฉียวชน งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอืน ๆ และงานทะเบียนประวติัอาชญากร ใน
เขตพืนทีความรับผดิชอบของแต่ละจงัหวดั 

“ทนายความ” หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความ ไดรั้บการอบรมวิชา
วา่ความจากสภาทนายความ และไดรั้บอนุญาตใหว้า่ความไดต้ามกฎหมาย 

“วิชาชีพทีเกียวขอ้งกบันิติวิทยาศาสตร์ในคดี” หมายความว่า ผูที้มีอาํนาจและ
หนา้ทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งหรือมีส่วนในการใชง้านนิติวทิยาศาสตร์ 

“คดีความทีใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์” หมายความว่า  คดีความทีมี
พยานหลกัฐานในคดีเป็นวตัถุพยานทีตอ้งใชง้านนิติวทิยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ 
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“แรงงานขา้มชาติในประเทศไทย” หมายความว่า บุคคลผูซึ้งไม่มีสัญชาติไทยที
ยา้ยถินจากประเทศอืนๆมายงัประเทศไทยเพือทีจะรับจา้งทาํงาน 
 

   ส
ำนกัหอ
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมในการศึกษาครังนีไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีที
เกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทางคดีและแนวทางการพฒันางานนิติวทิยาศาสตร์ในสังคมไทยโดย
จดัเป็นหมวดหมู่ในการนาํเสนอดงัต่อไปนี  

1. ขอ้มูลเกียวกบัแรงงานขา้มชาติและปัญหาอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติ 

2. แนวความคิดเกียวกบัพยานหลกัฐาน 

3. แนวความคิดเกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 

4. ระเบียบและขอ้กฎหมายเกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.ข้อมูลแรงงานข้ามชาติและปัญหาอาชญากรรมของแรงงานข้ามชาติ 
  
1.1ขอ้มูลทวัไป 
      1.1.1 ความหมายของแรงงานขา้มชาติ 
                ความหมายของแรงงานขา้มชาติโดยทวัไปหมายถึง บุคคลผูซึ้งไม่มี

สัญชาติไทย แต่ก็มีผูใ้หค้วามหมายทีแตกต่างกนัไปทงัในแง่กฎหมายและในทางวชิาการในภาษา
กฎหมายไทยเรียกผูที้ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนทีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยวา่เป็น “แรงงานต่าง
ดา้ว” ขณะทีคาํวา่แรงงานต่างชาติหรือแรงงานขา้มชาติหรือแรงงานอพยพเป็นภาษาทวัไป ทีใช้
เรียกแรงงานทีมาจากประเทศหรือรัฐอืนๆ และเป็นทีนิยมใชก้นัในกลุ่มนกัพฒันาองคก์รพฒันา
เอกชนดา้นแรงงาน และนกัวิชาการดา้นมานุษยวทิยา  

ความหมายของแรงงานต่างด้าวตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2551 หมายถึงบุคคลธรรมดาซึงไม่สัญชาติไทย และกาํหนดไวว้า่ คนต่างดา้วจะทาํงานไดเ้มือ
ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมการจดัหางานหรือเจา้ พนกังานซึงอธิบดีมอบหมายเท่านนั  

องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศไดใ้หค้วามหมายของแรงงานขา้มชาติไวใ้น
อนุสัญญาฉบบัที 97 วา่ดว้ยการอพยพเพือการทาํงาน(ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 

มาตรา 11 คือ หมายถึง บุคคลทียา้ยถินจากประเทศหนึงไปยงัอีกประเทศหนึงเพือทีจะไปทาํงาน 

มากกวา่ทีจะไปใชจ่้ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆทีโดยปกติแลว้ไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
ผูอ้พยพเพือทาํงาน แต่ไม่รวมถึงคนทีทาํงานตามบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุ่ม
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ผูช้าํนาญการทีเขา้เมืองระยะสัน ชาวเรือ และลูกเรือเดินทะเลต่างชาติ นอกจากนีในอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที 143 ยงัไม่รวมถึงบุคคลทีเขา้มาเพือการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมและบุคคลทีเขา้มาทาํ งานชวัคราวเฉพาะดา้นอนัเนืองมาจากการร้องขอของนายจา้งใน
ประเทศไทย และตอ้งออกไปเมือเสร็จสินการทาํงานนนัแลว้ สาํหรับองคก์ารสหประชาชาติไดมี้
การกาํหนดความหมายแรงงานขา้มชาติในอนุสัญญาวา่ ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของบรรดาแรงงาน
ขา้มชาติ และสมาชิกในครอบครัวของเขาเหล่านนั ไวใ้นมาตรา 2 หมายถึง    " บุคคลซึงจะถูก
วา่จา้งใหท้าํงาน กาํลงัถูกวา่จา้ง หรือเคยถูกวา่จา้งทาํงาน โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรัฐทีตนไม่ได้
เป็นคนของชาตินนั " ซึงเห็นไดว้า่ ความหมายแรงงานขา้มชาติของสหประชาชาติมีความหมาย
กวา้งกวา่ความหมายแรงงาน ขา้มชาติขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศมาก เพราะไดร้วมถึง
คนงาน 8 ประเภท ไดแ้ก่ คนงานทีทาํงานตามบริเวณชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงาน
ทีทาํงานในสถานทีทาํงานนอกประเทศ คนงานทีทาํงานโยกยา้ยไปมา คนงานทีทาํงานตาม
โครงการ คนงานทีมีกิจการของตนเอง และคนงานทีไดรั้บการวา่จา้งพิเศษใหไ้ปทาํงานในประเทศ
ทีตนไม่ไดมี้สัญชาติ นนั อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่รวมถึง บุคคลทีเดินทางขา้มประเทศเพือทาํงานใน
ฐานะทีเป็นผูล้งทุน (Investor) ผูลี้ภยัหรือบุคคลทีไม่มีสัญชาติ (Refugees Or Stateless Person) 

นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูฝึ้กอบรม และผูที้ทาํงานภายใตก้ารวา่จา้งขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

จากการใหค้วามหมายเกียวกบัแรงงานขา้มชาติขา้งตน้ทาํใหส้รุปไดว้า่ แรงงาน
ขา้มชาติหมายถึง แรงงานทีมาจากประเทศอืนๆโดยอพยพเขา้มาในประเทศไทยเพือทาํงานทีไดรั้บ
เงินค่าจา้งเป็นระยะยาว ซึงจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกกฎหมายหากไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี
กรมการจดัหางานหรือ เจา้พนกังานทีอธิบดีมอบหมายเท่านนั จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ผูว้จิยัเขา้ใจ
ในความหมายของแรงงานขา้มชาติมากยงิขึน  

1.2 ประเภทของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 

แรงงานขา้มชาติทีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย   

ประเภทที 1 แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยถูกกฎหมาย (Legal Migrant Worker)  

 แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยถูกกฎหมายมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  ประเภทตลอดชีพ คือ แรงงานขา้มชาติทีไดรั้บอนุญาตทาํงานตามประกาศ
คณะปฏิวติัฉบบัที 322 พ.ศ. 2515 ตามความในขอ้ 10(1) ของประกาศฉบบัหนึงซึงกาํหนดให้
ใบอนุญาตทาํงานแบบตลอดชีพนีใชไ้ดต้ลอดชีวิต ของแรงงานขา้มชาติตามอาชีพทีแรงงานขา้ม
ชาติเคยทาํอยูก่่อนขออกใบอนุญาตทาํงาน เวน้แต่แรงงานขา้มชาติจะเปลียนอาชีพใหม่ แม้
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 จะถูกยกเลิกไป โดยพระราชบญัญติัการ
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ทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ใชบ้งัคบัแทนแต่เงือนไขนีก็ยงัมีผลใชบ้งัคบั   แรงงานขา้มชาติที
ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานแบบตลอดชีพนีไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติผูมี้ถินทีอยูใ่นประเทศไทยตาม
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองและ ทาํงานอยูก่่อนวนัทีประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 322 ใชบ้งัคบัคือ
ก่อนวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 และไดย้นืขอใบอนุญาตทาํงานภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีประกาศ
คณะปฏิวติั ฉบบัที 322 ใชบ้งัคบั (คือภายในวนัที 9 มิถุนายน พ.ศ. 2516) และหากใบอนุญาต
ทาํงานออกให้แลว้แต่แรงงานขา้มชาติยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตและยงั ทาํงานอยูจ่นถึงวนัที
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ใชบ้งัคบั (พระราชบญัญติัการทาํงานของคน
ต่างดา้วใชบ้งัคบัเมือวนัที 22 กรกฎาคม 2521) ก็ตอ้งปรากฏวา่แรงงานขา้มชาตินนัไดไ้ปรับ
ใบอนุญาตทาํงานภายในวนัที 60 วนันบัแต่วนัทีพระราชบญัญติัใชบ้งัคบั (คือภายในวนัที 19 

กนัยายน พ.ศ. 2521) แรงงานขา้มชาตินนัจึงจะไดรั้บใบอนุญาตทาํงานตลอดชีพ แต่ตอ้งไม่มีการ
เปลียนแปลงอาชีพใหม่  

เหตุผลของการเขา้มาทาํงานในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติทีขอและไดรั้บ
ใบ อนุญาตทาํงานแบบตลอดชีพนี ก็เนืองมาจากแรงงานขา้มชาติประเภทนีเป็นแรงงานขา้มชาติที
มีถินทีอยูใ่น ประเทศไทยและทาํงานอยูก่่อนวนัที 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 (วนัทีประกาศใช้
ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 322) ซึงขณะทีแรงงานขา้มชาติเหล่านีเดินทางเขา้มาทาํงานในประเทศ
ไทยนนั ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายกาํหนดใหแ้รงงานขา้มชาติขออนุญาตทาํงาน เมือต่อมา
ประเทศไทยตรากฎหมายกาํหนดควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้ว โดยการให้ตอ้งขออนุญาต
ทาํงานตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 322 (กฎหมายทีใชข้ณะนนั) ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 
322 จึงใหอ้าํนาจอธิบดีกรมแรงงานออกใบอนุญาตทาํงานประเภทตลอดชีพใหแ้ก่แรงงานขา้ม 

ชาติกลุ่มนีไดแ้รงงานขา้มชาติประเภทนีถือวา่เป็นแรงงานขา้มชาติถูกกฎหมายมาตงัแต่ดงัเดิม  

 2. ประเภทชวัคราว คือ แรงงานขา้มชาติทีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชวัคราว (Non Immigrant Visa) ใบอนุญาตทาํงานแบบชวัคราวจะออกใหแ้ก่
แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองถูกตอ้งตาม กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองโดยถือวซ่ีาประเภทคนอยู่
ชวัคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ แรงงานขา้มชาติทีมีถินทีอยูใ่นประเทศไทยแลว้ยนืขอ
ใบอนุญาตทาํงาน การอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติไดรั้บใบอนุญาตทาํงานประเภทชวัคราวจะ
เป็นไปตาม หลกัเกณฑพ์ระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ซึงบญัญติั
วา่ หา้มมิใหค้นต่างดา้วทาํงานนอกจากงานทีกาํหนดใหใ้นกฎกระทรวง โดยคาํนึงถึงความมนัคง
ของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความตอ้งการแรงงานขา้มชาติทีจาํเป็นต่อ
การพฒันาประเทศ และไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน เวน้แต่คนต่างดา้วซึงเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชวัคราวตามกฎหมายวา่ดว้ย คนเขา้เมือง เพือทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วนที
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มีระยะเวลาทาํงานไม่เกินสิบหา้วนั แต่คนต่างดา้วจะทาํงานนนัไดเ้มือไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาย
ทะเบียนทราบคน ต่างดา้วซึงจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัรหรือ
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัเป็น การชวัคราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองเพอ่ทาํงาน
อนัจาํเป็นและเร่งด่วนมี ระยะการทาํงานไม่เกินสิบหา้วนั แต่คนงานต่างดา้วนนัจะทาํงานไดเ้มือมี
หนงัสือแจง้ให้อธิบดีหรือเจา้พนกังาน ซึงอธิบดีมอบหมายตามแบบทีอธิบดีกาํหนด  

  ดงันนั หากงานใดเป็นงานทีมิไดก้าํหนดไวใ้นกฎกระทรวงหรือเป็นงานที
กาํหนดหา้มคนงาน ต่างดา้วประกอบอาชีพตามทีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา คนต่างดา้วนนั
ก็ไม่สามารถขออนุญาตทาํงานดงักล่าวในประเทศไทยได ้ ปัจจุบนัมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดงาน
ในอาชีพทีหา้มคนต่างดา้วทาํงาน พ.ศ. 2522 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและ
วชิาชีพทีหา้มคนต่างดา้วทาํงาน(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2536 ซึงไดก้าํหนดอาชีพทีหา้มคนต่างดา้วทาํไว้
รวมทงัหมด 39 อาชีพนอกจากการประกอบอาชีพทีตอ้งหา้มดงักล่าว 39 อาชีพแลว้ สาํหรับงานใน
อาชีพทีแรงงานขา้มชาติจะขออนุญาตทาํงานในประเทศไทยไดน้นัก็ยงั คงตอ้งมีกฎเกณฑก์าํหนด
วา่ การพิจารณาออกใบอนุญาตทาํงานให้แก่แรงงานขา้มชาตินนัให้เจา้หนา้ทีพิจารณา อนุญาต
เท่าทีจาํเป็น ทงันีโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การแยง่อาชีพคนไทย ความมนัคงของ
ประเทศและหลกัมนุษยธรรมตามระเบียบกรมการจดัหางานวา่ดว้ยหลกั เกณฑใ์นการพิจารณาคาํ
ขออนุญาตทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2537  โดยปกติการขออนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติทาํงาน
ในประเทศไทยตามเงือนไขของใบ อนุญาตทาํงานแบบชวัคราวจะกาํหนดใหแ้รงงานขา้มชาติ
ทาํงานในประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 2 ปี แต่แรงงานขา้มชาติสามารถขอต่ออายใุบอนุญาตได ้ เหตุผล
ของการเขา้ทาํงานในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติประเภทนีทีสาํคญัเป็น ปัจจยัผลกัจาก
ประเทศตน้ทางทีมีความแตกต่างในระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ เมือเปรียบเทียบกบัประเทศ
ไทยซึงการเขา้มาทาํงานในประเทศไทยอาจทาํใหไ้ดรั้บ ค่าตอบแทนมากกวา่การทาํงานใน
ประเทศบา้นเกิดของแรงงานขา้มชาติ และปัจจยัดึงจากการขาดแคลนแรงงานบางประเภทใน
ประเทศไทยเอง 

3.ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือการออกใบอนุญาตให้ เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอืนทีมีบทบญัญติั
เกียวกบัแรงงานขา้มชาติในลกัษณะเดียวกนั เช่น พระราชบญัญติัปิโตรเลียม พระราชบญัญติันิคม
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ใบอนุญาตประเภทนีอาจเรียกอยา่งยอ่ไดว้า่ ใบอนุญาตประเภทส่งเสริมการ
ลงทุน หลกัเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตทาํงานประเภทส่งเสริมการลงทุนนีจะออกให้แก่แรงงาน 

ขา้มชาติทีไดเ้ขา้เมืองถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชวัคราว(Non-Immigrant 

Visa) และไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม การ
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ลงทุนและกฎหมายอืนทีรัฐส่งเสริม ซึงได้แก่พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2521 เป็นตน้ สําหรับระยะเวลาในการอนุญาตให้ทาํงานไดน้นัจะเป็นไปตามทีหน่วยงาน
ผูรั้บผิด ชอบตามพระราชบญัญติัแต่ละฉบบัเสนอไปโดยขออนุญาตให้มากกว่า 1 ปีก็ได ้ และ
สามารถขอต่อใบอนุญาตไดเ้ช่นเดียวกนักบัใบอนุญาตทาํงานประเภทชวัคราว เหตุผลของการเขา้
ทาํงานของแรงงานขา้มชาติประเภทนี ก็เนืองมาจากนกัลงทุนต่างชาติและบริษทัขา้มชาติทีเขา้มา
ลงทุนประกอบกิจการ ภายในประเทศไทยตามนโยบายส่งเสริมและเชือเชิญการลงทุนของรัฐบาล
ไทยมกัตอ้ง การใช้แรงงานทีหาไดย้ากในประเทศไทยในการเริมตน้และดาํเนินกิจการ ซึงโดย
ส่วนใหญ่แลว้แรงงานขา้มชาติทีไดรั้บอนุญาตทาํงานประเภทนีมกัเป็นผู ้ เชียวชาญหรือแรงงาน
ประเภททีมีฝีมือ(Skill  Workers) ซึงเคยทาํงานอยูแ่ลว้ในบริษทัแม่ของบริษทัขา้มชาติซึงมาลงทุน
ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มกัประกอบอาชีพเป็นกรรมการผูจ้ดัการ วิศวกร ผูเ้ชียวชาญการ
ผลิต ครู อาจารย  ์ เหตุทีบริษทัขา้มชาติเหล่านีไม่จา้งคนไทยก็เนืองมาจากเหตุผลทงัของความ 

ตอ้งการของบริษทัขา้มชาติเองและบริษทัเหล่านีตอ้งการคนทีมีความสามารถสูง พูดภาษานนัๆได ้

อีกทงัยงัไม่เชือความสามารถของคนไทยหรือกิจการนนัเป็นกิจการของตนเอง/คู่ สมรส/ญาติ เป็น
การร่วมลงทุน/หรือมีสัญญาวา่จะตอ้งส่งวิศวกรมาควบคุม หรือตอ้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น
ตน้ 

4. ประเภททีไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 13 ของพระราชบญัญติัการทาํงานของ
คนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติทีถูกเนรเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการเนรเทศ แรงงาน
ขา้มชาติทีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ ดว้ยคนเขา้เมือง และอยู่
ในระหวา่งรอการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร แรงงานขา้มชาติทีเกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ได้
รับสัญชาติไทยและแรงงานขา้ม ชาติโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ  

นอกจากนียงัมีแรงงานขา้มชาติถูกกฎหมายอีกประเภทหนึงทีทาํงานอยูใ่น
ประเทศไทย แต่ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมทีตอ้งขอใบอนุญาตทาํงานตามพระราชบญัญติัการทาํ 
งานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551ซึงก็คือแรงงานขา้มชาติทีไม่อยูใ่นบงัคบัตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551  

ทงันีเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2551 แรงงานขา้มชาติประเภทนีสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มยอ่ยซึงประกอบไปดว้ย 

กลุ่มแรกเป็นแรงงานขา้มชาติทีมีสถานะเป็นบุคคลในคณะผูแ้ทนทางการฑูต บุคคลในคณะผูแ้ทน
ทางกงสุล ผูแ้ทนของประเทศสมาชิกและพนกังานขององคก์ารสหประชาชาติ  และทบวงการ
ชาํนญัพิเศษ รวมถึงคนรับใชส่้วนตวัซึงเดินทางมาจากต่างประเทศเพือทาํงานประจาํอยูก่บั บุคคล
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ดงักล่าวด้วยในการเขา้มาทาํงานในประเทศไทยของบุคคลเหล่านีนันก็เป็นไปเพือการดาํเนิน 

ความสัมพนัธ์ทางการฑูตกบัประเทศไทย โดยแรงงานขา้มชาติเหล่านีจะไดรั้บการคุม้ครองเอก
สิทธิและการคุม้กนัตามพระ ราชบญัญติัวา่ดว้ยเอกสิทธิและความคุม้กนัทางการฑูต พ.ศ. 2527  

ซึงเป็นไปตามพนัธกรณีของประเทศไทยทีมีต่อสนธิสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ย
ความ สัมพนัธ์ทางการฑูต (Vienna Convention on Diplomatic Relations,  1961) กลุ่มทีสองไดแ้ก่
แรงงานขา้มชาติทีมีสถานะเป็นบุคคลซึงปฏิบติัหนา้ทีหรือ ภารกิจตามความตกลงทีรัฐบาลไทยทาํ
ไวก้บัรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่ง ประเทศ บุคคลซึงปฏิบติัหนา้ทีหรือภารกิจเพือ
ประโยชน์ทางการศึกษา วฒันธรรม ศิลปะการกีฬา หรือกิจการอืน ทงันีตามทีไดก้าํหนดตามพระ
ราชกฤษฎีกา และบุคคลอืนทีรัฐบาลอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ทีหรือกิจการอยา่งหนึง อยา่งใด 

เหตุทีแรงงานขา้มชาติกลุ่มนีไม่ตอ้งขออนุญาตทาํงานเหมือนอยา่งแรงงานขา้ม ชาติโดยทวัไป 

เนืองจากแรงงานขา้มชาติกลุ่มนีเป็นกลุ่มคนทีผา่นการพิจารณาคดัเลือกจาก หน่วยงานของรัฐให้
เขา้มาเพือทาํประโยชน์ใหก้บัประเทศไทยอยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งผา่นการขออนุญาตทาํงาน
อีก       

ประเภทที2 แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย (Illegal Migrant 

Worker)    

แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายเป็นกลุ่มทีไม่มีทกัษะฝีมือทาํงานใน 

ตลาดแรงงานระดบัล่าง สาเหตุทีตอ้งจา้งแรงงานกลุ่มนีมี 2 ประการ คือ ขาดแคลนแรงงานไทย 
เนืองจากบางอาชีพแรงงานไทยไม่สนใจทาํ และในช่วงฤดูกาลเกษตรแรงงานในภาคเอกชน
บางส่วนจะถอนตวัไปช่วยงานในครัวเรือน เกษตร และอีกสาเหตุหนึงคือ แรงงานขา้มชาติมีค่าจา้ง
ทีตาํกวา่แรงงานไทยมาก จึงเป็นเหตุจูงใจใหน้ายจา้งนิยมจา้งแรงงานขา้มชาติลกัลอบเขา้เมืองกลุ่ม
นี มากขึน แรงงานขา้มชาติตามมติ ครม. เป็นแรงงานทีไดรั้บอนุญาตให้มาทาํงานเป็นการชวัคราว 

เพือทดแทนการขาดแรงงานในประเทศไทย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กมัพชูา  
โดยสรุปประเภทของแรงงานขา้มชาติไดแ้ก่ 1. แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยถูก

กฎหมาย ซึงจาํแนกออกเป็น ประเภทตลอดชีพ ประเภทชวัคราว ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

และประเภททีไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 13 ของพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2551 และ 2. แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย จากขอ้มูลทาํให้ผูว้ิจยัสามารถจาํแนกถึง
ความแตกต่างของประเภทแรงงานข้ามชาติได้อย่างชัดเจน เพือใช้ในการตีความบทสัมภาษณ์
ต่อไป 

1.3ประวติัความเป็นมาและการดาํเนินการเกียวกบัแรงงานขา้มชาติในประเทศ
ไทย 
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ปัญหาแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยไดเ้ริมจากการมีผูอ้พยพลีภยัชาวอินโดจีน 

เขา้มาตงัแต่ พ.ศ. 2523  แต่จากการดาํเนินนโยบายของรัฐในยุคนนั  ประกอบกบัการประสานกบั
ประเทศเพือนบา้นและสาํนกัขา้หลวงใหญ่ขององคก์รสหประชาชาติทาํให้ประเทศไทยสามารถที
ดาํเนินการส่งกลบัผูลี้ภยัไดเ้กือบทงัหมดเมือ สิน  พ.ศ.  2538  และเมือสิน  พ.ศ.  2539  ก็สามารถ
เปิดศูนยอ์พยพไดทุ้กแห่ง  ในขณะทีสถานการณ์โยกยา้ยถิน  โดยเหตุผลทางการเมืองของผูอ้พยพ
จากอินโดจีนไดค้ลีคลายลงจนเกือบหมดปัญหาแต่ สภาพการบีบคนัทางเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ผู ้
อพยพในกลุ่มประเทศเพือนบา้น  เช่น  ลาว  เวียดนาม  กมัพูชา  และพม่า  ไดล้กัลอบเดินทางเขา้
มาทาํงานในประเทศไทยเพิมขึนอีกในระยะต่อมา  ทาํให้รัฐบาลตอ้งกาํหนดนโยบายทีเกียวกบั
แรงงานขา้มชาติขึน โดยเฉพาะ  

2.ขอ้มูลปัญหาแรงงานขา้มชาติ 

    2.1 ปัญหาแรงงานขา้มชาติทีเกิดขึนในประเทศ 

จาํนวนแรงงานขา้มชาติทีอยูใ่นประเทศไทย ปรากฏตาม มติคณะรัฐมนตรีเดือน
เมษายน 2547 ทีไดเ้ปลียนระบบการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว โดยไดก้าํหนดใหมี้การขึน
ทะเบียนทงันายจา้งและลูกจา้ง ผลปรากฏวา่มีแรงงานต่างดา้ว เด็ก และผูติ้ดตามทีมารายงานตวัขึน
ทะเบียน จาํนวน 1,284,920 คน  

ในปี พ.ศ.2548 มีแรงงานทีไดรั้บอนุญาตใหต่้อทะเบียนอนุญาตทาํงาน จาํนวน 
705,293 คน  

ในปี พ.ศ. 2549 มีแรงงานทีขอต่อทะเบียนอนุญาตทาํงานจาํนวนเพียง 460,014 

คน รัฐบาลจึงเปิดโอกาสใหมี้การรับจดทะเบียนอนุญาตทาํงานของแรงงานต่างดา้วใหม่ ปรากฏวา่
มีแรงงานมาขอจดทะเบียน จาํนวน 208,000 คน รวมกบัแรงงานเดิมทีต่อใบอนุญาตทาํงาน เป็น
จาํนวน 668,014 คน  

ในปีพ.ศ.2550 รัฐบาลเปิดให้มีการต่ออายใุบอนุญาตทาํงาน แต่ก็เปิดโอกาสใหมี้
การรับจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วในเขต 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ประกอบดว้ย สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ซึงมีแรงงานมาขอจดทะเบียนจาํนวนเพียง 11,997 คน และในปีพ.ศ.
2551 มีจาํนวนแรงงานทีต่อใบขออนุญาตทาํงานทวัประเทศ  จาํนวน 454,262 คน  

แต่จากการประเมินขององคก์รพฒันาเอกชนทีทาํงานดา้นแรงงานขา้มชาติ  คาด
วา่น่าจะมีแรงงานทีไม่ขึนทะเบียนมากกวา่ 4 เท่า ซึงจาํนวนทงัหมดน่าจะมีไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นคน 
ทวัประเทศ โดยเป็นแรงงานขา้มชาติจากประเทศพม่า กวา่ร้อยละ 80 ซึงกระจายตวัอยูต่ามภาคการ
ผลิตทีตอ้งการแรงงานระดบัล่าง และกระจายตวัอยู่ทวัประเทศ อย่างไรก็ตาม จากสถิติจาํนวน
แรงงานขา้งตน้ พบว่ามีจาํนวนแรงงานขา้มชาติสามสัญชาติจดทะเบียนขออนุญาตทาํงานใน
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ประเทศไทยต่อ กรมการจดัหางานมีจาํนวนลดนอ้ยลง แต่กลบัสวนทางกบัสถิติของแรงงานขา้ม
ชาติโดยรวมทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยกลบั มีจาํนวนเพิมขึนอยูทุ่กปี สะทอ้นให้เห็นปัญหาดา้น
การบริหารจดัการนโยบายแรงงานขา้มชาติของประเทศ ไทยอย่างชดัเจน แต่รัฐกลบัเพิกเฉยต่อ
สภาพความเป็นจริง  

แรงงานขา้มชาติจากประเทศเพือนบา้นสามสัญชาติไดแ้ก่ พม่า ลาว และกมัพูชา 
ทีเดินทางเขา้มาหางานทาํในประเทศไทยโดยทวัไปแลว้มกัจะทาํงานประเภทงานกรรมกร หรือ
กิจการทีมีการใชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้ เป็นงานทีไร้ฝีมือหรือกึงฝีมือ เป็นงานทีสกปรก มีความเสียง 
อนัตราย และรายไดน้อ้ย แรงงานกลุ่มนีมกัถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเลือกปฏิบติั การเดินทาง และ
การถูกละเลยและไม่สามารถเขา้ถึงกลไกการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการดา้น ต่างๆ ในสังคมไทย
ได ้ 

แรงงานเหล่านีส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในเรืองของสถานะภาพทาง
กฎหมาย ความไม่เขา้ใจในกฎหมาย การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการทาํงานมากกว่าที
กฎหมายแรงงานของไทยกาํหนดไว ้ และการเขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพ ซึงสิงต่างๆเหล่านี
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานขา้มชาติและก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยตามมา 
แทจ้ริงแลว้สิทธิดงัทีกล่าวมาเป็นสิทธิทีแรงงานเหล่านีพึงไดรั้บในฐานะ ทีเป็นมนุษยค์นหนึงและ
ในฐานะเป็นผูใ้ชแ้รงงาน สาเหตุหนึงเกิดจากการทีแรงงานเหล่านีไม่มีโอกาสไดรั้บรู้ หรือเขา้ใจใน
สิทธิและหน้าทีทีตนเองพึงมีพึงไดต้ามกฎหมายทีกาํหนดไว ้ ขณะเดียวกนักลไกในการคุม้ครอง
สิทธิของแรงงานขา้มชาติตามกฎหมาย ก็ไม่เอืออาํนวยต่อการเขา้ถึงของแรงงานขา้มชาติมากนกั  

เนืองจากยงัมีปัญหาในเรืองการสือสารการทาํความเขา้ใจระหว่างเจา้หน้าทีที
เกียวขอ้งกบัตวัแรงงานเอง อุปสรรคในเรืองสถานะทางกฎหมาย และแนวปฏิบติัทียงัคาํนึงถึงสิทธิ
ต่างๆของแรงานข้ามชาติค่อนข้างน้อยการไม่สามารถรวมกลุ่มเพือสร้างกลไกการเจรจาด้าน
แรงงานสัมพนัธ์ รวมทงัทศันคติของสังคมไทยต่อตวัแรงงานขา้มชาติ ปัญหาต่างๆเหล่านีเอง
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิดา้นต่างๆของแรงงานขา้มชาติ ในสังคมไทยเสมอมา และก่อให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบแรงงานขา้มชาติอยา่งน่าเป็นห่วง  ปัญหาทีมกัพบและเกิดกบัแรงงานขา้มชาติใน
ประเทศไทย  สามารถแบ่งไดเ้ป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงันี 

1. ปัญหาดา้นสถานะบุคคล บตัรประจาํตวับุคคล ขอ้จาํกดัหนึงทีเป็นอุปสรรค
สําคญัของแรงงานขา้มชาติ ก็คือปัญหาเรืองสถานะบุคคล หรือสถานภาพทางกฎหมาย ทงันี
เนืองจากแรงงานขา้มชาติทีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นกลุ่มผูห้ลบหนีเขา้
เมืองโดยผดิกฎหมาย โดยเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองแบ่งเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

1.1   ประเภทไม่ไดจ้ดทะเบียนและไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงาน 
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1.2 ประเภทแรงงานทีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย แต่จดทะเบียนสถานะบุคคล ทร./
38 โดยกระทรวงมหาดไทยและไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเป็น  

ปี ๆ ไป เพือรอการส่งกลบั ซึงบุคคลกลุ่มนีจะถือบตัรทีมีขอ้มูลสถานะบุคคลและขอ้มูลเกียวกบัใบ 

อนุญาตทาํงาน 

ส่วนแรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยถูกกฎหมาย  ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ
ไทยกบั ลาว กมัพชูา ประมาณ 50,000 คน  แมจ้ะมีบนัทึกขอ้ตกลงแต่ยงัไม่มีผลในทางปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั  

แรงงานขา้มชาติทีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายมกัมีปัญหาดา้นสิทธิการถือครองบตัร 

ประจาํตวั ปัญหาดา้นการออกบตัรอนุญาตทาํงานล่าช้าของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาการปลอม
แปลงบตัรประจาํตวัแรงงานและการสวมบตัรประจาํตวั ปัญหาการตรวจ ยึด  จบักุม ของเจา้หนา้ที
ตาํรวจ เมือถูกเจ้าหน้าทีจับกุมจะถูกดําเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ตาม
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  โดยศาลจะลงโทษดว้ยการปรับ เมือเสียค่าปรับหรือกกัขงัแทนค่าปรับ
แลว้บุคคลเหล่านีจะถูกส่งไปทีด่าน ตรวจคนเขา้เมืองเพือรอการส่งกลบัออกไปนอกประเทศ ซึง
สถานะเช่นนีเองทาํให้เป็นจุดอ่อนสําคญัในการเขา้ถึงกลไกการคุม้ครองสิทธิ ต่างๆ รวมทงัยงัมี
ทศันคติในแง่ลบต่อสถานะทางกฎหมายของแรงงานขา้มชาติเหล่านีดว้ย        

 2. ปัญหาสภาพการทาํงาน ค่าจา้ง และรายได ้ 

      รายงานวิจยัของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยั มหิดล เรือง  

"ความทา้ทายทีลุ่มนาํโขง : การจา้งแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย : งานหนกั จ่ายน้อย และ
ไม่ไดรั้บการคุม้ครอง" ไดศึ้กษาวธีิการวา่จา้งแรงงานและสภาพการทาํงานของแรงงานขา้มชาติใน
การจา้งงาน สาํคญั 4 ภาคของประเทศไทย คือ การเกษตร งานบา้น เรือประมงและการแปรรูปปลา 

และการผลิต พบวา่ แรงงานรับใชใ้นบา้นกวา่ครึงหนึงและลูกเรือหาปลาอีกกวา่ 1 ใน 5 ถูกห้าม
ไม่ให้ออกจากทีทาํงาน หรือถูกนายจา้งบงัคบัให้ทาํงานเยียงทาส มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แรงงานขา้มชาติหนุ่มสาวหลายเรือง ตงัแต่ทาํร้ายร่างกาย บงัคบัให้ทาํงาน จาํกดัพืนที ใชแ้รงงาน
เด็กในงานเสียงอนัตราย ซึงจดัเป็นการใชแ้รงงานเด็กทีเลวร้ายทีสุดอยา่งหนึง และถูกกระทาํทารุณ
ทงัทางใจและทางวาจาเป็นประจาํ  

บางกรณียงัแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบใกล้เคียงกบัพฤติกรรม
การคา้ มนุษยด์ว้ยโดยเจา้หนา้ทีบา้นเมืองและประชาชนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยรู้เรือง แรงงานเหล่านี 
ทงันี แรงงานรับใชใ้นบา้น 82% และแรงงานทาํงานบนเรือประมงอีก 45% ตอ้งทาํงานวนัละกวา่ 
12 ชวัโมง สัปดาห์ละ 7 วนั จาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งมีการตรวจแรงงานอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิง
ในภาคการทาํงานทีมีการใชแ้รงงานเด็กทีอายตุาํกวา่ 18 ปี  
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ด้านแรงงานข้ามชาติเอง พบว่า มีเพียง 1 ใน 5 ของแรงงานทีทาํงานบน
เรือประมงและการแปรรูปปลาทีเคยพบเห็นผูต้รวจแรงงานไทย ในสถานประกอบการ นอกจากนี 

แรงงานส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจสิทธิตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายฉบบันีก็ไม่ได้
คุม้ครองแรงงานลูกเรือหาปลาหรือแรงงานรับใชใ้นบา้น ดว้ย แรงงานส่วนใหญ่ไดรั้บค่าจา้งตาํ
กวา่ค่าจา้งขนัตาํทีกฎหมายกาํหนด และแมว้า่ความจริงขอ้นีไม่ใช่เรืองแปลกใหม่ แต่ก็ถือวา่เป็น
การละเมิดกฎหมายไทย  

ปัญหาทีน่าเป็นห่วงนนัคือ ทศันคติของนายจา้งทีมีต่อแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะ
ในเรืองการจาํกดัเสรีภาพใน การเดินทาง โดยนายจา้งมากกวา่ครึงให้สัมภาษณ์กบันกัวิจยัวา่ เห็น
ดว้ยกบัขอ้ความทีวา่ "กกัแรงงานไวใ้นตอนกลางคืนเพือไม่ให้หลบหนีไปไหน" ซึงแรงงานขา้ม
ชาติทีทาํงานรับใชใ้นบา้น 8% ยืนยนัวา่เคยถูกนายจา้งกกัตวั นายจา้งคนไทยจาํนวนมากนิยมจา้ง
แรงงานเด็กและแรงงานเด็กต่างชาติทีอายุนอ้ย เนืองจากเชือว่าเด็กเหล่านีเชือฟังและควบคุมง่าย 
อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัระบุวา่ เด็กพวกนีไม่ไดถู้กคา้มนุษยโ์ดยผูจ้ดัหาแรงงาน  

ทงันีมีแรงงานทีให้สัมภาษณ์น้อยกว่า 10% ไดง้านผา่นผูจ้ดัหาแรงงาน สําหรับ
แรงงานขา้มชาติในไทยนนัส่วนใหญ่มาจากพม่า กมัพูชา และลาว โดยแรงงานหนุ่มสาวพม่ามกั
ทาํงานในภาคการผลิตขนาดเล็กและในโรงงานอุตสาหกรรม  ประมงประเภทต่อเนืองในจงัหวดั
สมุทรสาคร ส่วนภาคแรงงานรับใช้ในบา้นนนัมกัเป็นเด็กหญิงและหญิงสาวชาวพม่า ในกลุ่ม
แรงงานรับใชใ้นบา้นนนั 60% ถูกห้ามไม่ให้ออกจากบา้นและ/หรือตอ้นรับแขก ทาํให้ตอ้งอยูใ่น
สภาพโดดเดียวและตอ้งพึงพานายจา้งแต่เพียงอยา่งเดียว  

ในขณะทีแรงงานขา้มชาติหลายคนทีให้สัมภาษณ์เป็นแรงงานทีเขา้เมืองและทาํ 
งานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยนายจา้งพาไปขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วกบัหน่วยงานของรัฐ 

แต่ก็มีแรงงานอีกจาํนวนหนึงทีทาํงานโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต (ไม่ไดขึ้นทะเบียน) การทีแรงงาน
เหล่านีไม่มีเอกสารขึนทะเบียนทาํใหเ้สียงต่อการถูกกระทาํโดยมิ ชอบจากนายจา้ง เช่น ถูกข่มขู่ ใช้
กาํลงับงัคบั ขณะเดียวกนั พบวา่ แมแ้รงงานขา้มชาติทีขึนทะเบียนแลว้ก็ประสบปัญหาคลา้ยคลึง
กนั โดยเฉพาะการถูกนายจา้งจาํกดัพืนทีไม่ให้ไปไหนมาไหนงานวิจยัระบุว่า โดยภาพรวม 
แรงงานในภาคเกษตรมีปัญหานอ้ยทีสุด แต่แรงงานทีทาํงานบนเรือประมงมกัถูกนายจา้งยึดบตัร
ประจาํตวั/ใบอนุญาตทาํงาน ไว ้ผูจ้ดัหาแรงงานมีบทบาทสําคญัค่อนขา้งมาก ในการทาํให้แรงงาน
ขา้มชาติถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึงการแสวงหาประโยชน์นีมกัเกิดจากนายจา้งเป็นสาํคญั  

มีแรงงานขา้มชาติเพียง 1 ใน 10 ทีใชบ้ริการของผูจ้ดัหางานขอ้คน้พบ ระบุวา่ ใน
กรณีทีใชผู้จ้ดัหางาน ผูจ้ดัหางานจะมีบทบาทช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติเช่นกนั อาทิ ให้บริการโดย
คิดค่านายหนา้หรือค่าป่วยการในการเป็นธุระต่างๆ ให ้เช่น ส่งเงินกลบับา้นและเป็นตวักลางติดต่อ
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กบัญาติพีนอ้งทีบา้นในประเทศของแรง งานขา้มชาติ ผูจ้ดัหาบางคนยงัช่วยเจรจาให้แรงงานไดรั้บ
ค่าจ้างสูงขึนมีสภาพการทํางานทีดีขึนหรือสามารถนําตัวแรงงานข้ามชาติออกจากสถาน
ประกอบการทีแรงงานขา้มชาติ ถูกกระทาํมิชอบ ในรายงานฉบบันี มีขอ้เสนอแนะ 29 ขอ้แก่
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง อาทิ รัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคง
ของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยติุธรรม กระทรวงมหาดไทย สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ องคก์รนายจา้งและลูกจา้งทงัในไทยและต่างประเทศ ตลอดจน
กลุ่มทีเกียวขอ้ง เช่น กลุ่มประชาสังคม  

โดยขอ้เรียกร้องให้ดาํเนินการนัน มีทงัให้ปรับปรุงการคุม้ครองแรงงาน ให้
นายจา้งยุติการยึดเอกสารสําคญัของแรงงาน ให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัเพือยุติการ
กระทาํอนัมิชอบของนายจา้ง ใหมี้ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลกบัองคก์รพฒันาเอกชนทีทาํงานกบั
แรงงานขา้ม ชาติ จดัให้มีกลไกแจง้ขอ้ร้องเรียนจากแรงงานขา้มชาติทีรู้สึกว่า ถูกโกงหรือถูก
กระทาํโดยมิชอบ ให้มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษามากขึน ส่งเสริมช่องทางการยา้ยถินฐานทีสะดวก 
ไม่เสียค่าใชจ่้ายมากและปลอดภยั เพือป้องกนัไม่ให้นายจา้งกระทาํการอนัมิชอบกบัคนต่างดา้วที
ไม่มีเอกสารถูกตอ้งและเพือส่งเสริมให้คนต่างดา้วเขา้ประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ปลอดภยั นอกจากนนั เรียกร้องให้ยอมรับแรงงานในภาคเกษตร แรงงานรับใช้ในบา้น และ
แรงงานประมงเป็นการจา้งงานในกรอบนิยามของพ.ร.บ.ป้องกนัแรงงานดว้ย  

3. ปัญหาความปลอดภยัในการทาํงาน  

     ปัญหาในเรืองความปลอดภยัในการทาํงาน และค่าชดเชยเมือประสบอุบติัเหตุ
จากการทาํงาน  เนืองจากแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นกิจการทีมีความเสียงต่อการ เกิด
อุบติัเหตุหรืออนัตรายต่อสุขภาพค่อนขา้งมาก ทาํใหพ้บวา่หลายครังแรงงานจาํนวนมากประสบ
อุบติัเหตุจากการทาํงาน หลายครังทาํใหสู้ญเสียอวยัวะ พิการ หรือเสียชีวติ โดยปกติแลว้แรงงาน
สามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยใหน้ายจา้งจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเงินทดแทน แต่ทีผา่นมานายจา้งส่วนใหญ่ไม่ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนนี นอกจากนนั
แลว้เป็นทีน่าเสียดายวา่ทา้ยทีสุดแลว้ กลไกทีจะช่วยในการคุม้ครองแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานทีมีความเสียงต่อการเกิดอุบติัสูงดงัทีไดก้ล่าวมา ขา้งตน้ กลบัไม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่ง
เตม็ทีหลงัจากทีสาํนกังานประกนัสังคม (ซึงเลขาธิการกองทุนประกนัสังคมเป็นเลขานุการกองทุน
เงินทดแทนโดยตาํแหน่ง) ไดมี้หนงัสือ ที รส 0711/ ว 751 ลงวนัที 25 ตุลาคม 2544 ถึง ผูว้า่
ราชการทุกจงัหวดั เรืองการใหค้วามคุม้ครองแรงงานต่างดา้วทีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเนือง 

จากการทาํงาน โดยมีเนือหาเกียวกบัแนวปฏิบติัในการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานต่างดา้วที 
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ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเนืองจากการทาํงาน โดยในขอ้ 2 ของแนวปฏิบติัไดร้ะบุถึงหลกัฐาน
ทีแรงงานต่างดา้วจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน ตอ้งมีหลกัฐานดงันี  

       3.1 มีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทาํงาน (Work Permit) ทีทาง
ราชการออกให้ มาแสดงประกอบกบัหนงัสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคญัประจาํตวัคนต่าง
ดา้ว 

 3.2 นายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทนในอตัราไม่ตาํกวา่
ค่าจา้งขนั ตาํทงันีแรงงานต่างดา้วทีจดทะเบียนตอ้งยนืแบบเสียภาษีเงินไดบุ้คคล ธรรมดาใหก้บั
ประเทศไทย 

 3.3 กรณีทีแรงงานต่างดา้วทีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเนืองมาจากการ
ทาํงานให ้นายจา้งแต่ไม่มีหลกัฐานตามขอ้ 2 มาแสดง นายจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ่ายเงินทดแทน 
ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทนหากดูตามแนวปฏิบติัดงักล่าวและมองยอ้นมาดูสถานการณ์ใน
ความเป็นจริงต่อกรณีแรง งานขา้มชาติ ซึงมีความเสียงต่อการประสบอนัตรายจากการทาํงานสูง
ดงัเช่นกลุ่มทีไดก้ล่าว มาขา้งตน้นี แลว้จะพบวา่ แรงงานเหล่านนัยอ่มไม่สามารถแสดงหลกัฐาน
ตามทีกล่าวมาแลว้อยา่งแน่นอน  

นอกจากนีแลว้ยงัพบวา่เมือแรงงานทีจะตอ้งไดรั้บค่าชดเชยจากกรณีต่างๆ เช่น 

เสียชีวติและไม่สามารถไปรับค่าชดเชยดว้ยตนเองได ้ ก็มกัจะประสบปัญหาในเรืองผูรั้บค่าชดเชย
แทน เนืองจากปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของคู่สมรสหรือทายาท เช่น ภรรยาของผูเ้สียหาย
ไม่ไดมี้การจดทะเบียนสมรสหรือมีเอกสารทางราชการรับรองการ สมรส หรือไม่มีหลกัฐานใน
การรับรองการเป็นบุตร ทาํใหไ้ม่สามารถรับค่าชดเชยทดแทนได ้ ซึงก็ก่อใหเ้กิดปัญหาในการรับ
ค่าชดเชยแทนเป็นอยา่งมาก  

4. ปัญหาสิทธิในการรวมกลุ่ม  

     กฎหมายไทยฉบบัหนึง คือ พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2534 

(Labour Relation Act) มาตรา 88 ไดก้าํหนดไวว้า่ ผูมี้สิทธิจดัตงัสหภาพแรงงานตอ้งเป็นลูกจา้ง
ของนายจา้งคนเดียวกนั หรือเป็นลูกจา้งซึงทาํงานในกิจการประเภทเดียวกนัโดยไม่คาํนึงวา่จะมี
นายจา้ง กีคน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยเท่านนั จึงส่งผลใหแ้รงงานขา้มชาติจากพม่า ลาว 
กมัพชูา ไม่สามารถจดัตงัสหภาพแรงงานในประเทศไทยได ้ มีเพียงการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานไดเ้ท่านนั  

 เมือแรงงานขา้มชาติไม่สามารถก่อตงัสหภาพแรงงานได ้สิงทีติดตามมา คือ การ
ถูกกดดนัเวลามีการต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิเป็นไปไดย้ากขึน พบวา่นายจา้งจะกีดกนัแรงงานขา้ม
ชาติในฐานะลูกจา้งโดยใชว้ธีิการต่างๆ เช่น การใหอ้อกจากงาน การขึนบญัชีดาํ การสมคบร่วมมือ
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กบัเจา้หนา้ทีทอ้งถินเพือส่งแรงงานกลบัประเทศ ข่มขู่ ทาํร้ายร่างกาย มีการจา้งนกัเลงทอ้งถินไป
ทาํร้าย หรือมีการเขา้จบักุมแรงงานขา้มชาติทีละมาก ๆเวลาแรงงานมีการรวมตวัเพือเจรจาต่อรอง
กบันายจ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยนายจ้างมกัจะใช้วิธีการไล่แรงงานข้ามชาติที 

เรียกร้องสิทธิของตนออกจากงาน เป็นกลยทุธ์สาํคญัในการจดัการ  

นอกจากนนัเมือวนัที 18 ธนัวาคม 2006 The International Labour Organization 

(ILO) และ The United Nations Development Fund for Woman (UNIFEM) ไดแ้ถลงข่าวเรือง 

การสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบัแรงงานขา้มชาติทีเขา้มาทาํงานรับจา้ง/ใชแ้รง งานในประเทศไทย 
กรณีศึกษาคนไทยใน 11 จงัหวดัทุกภาคของประเทศ จาํนวนทงัสิน 4,148 ตวัอยา่ง ซึงดาํเนิน
โครงการสาํรวจระหวา่งวนัที 25 พ.ย.-1 ธ.ค. 2549 พบวา่ 72.8 % ไม่เห็นดว้ยทีแรงงานขา้มชาติ
สามารถรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานได ้ มีเพียง 27.2 % เท่านนัทีเห็นดว้ย และอีกประมาณ 60 % 

ไม่เห็นดว้ยทีจะให้แรงงานขา้มชาติมีสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากบัแรงงานไทย  ไม่วา่จะเป็นการ
ทาํงานไดทุ้กประเภท  การแสดงออกทางความคิดอยา่งเป็นอิสระ และการทาํงานภายใตเ้งือนไข 
และค่าตอบแทนเดียวกนั    

อย่างไรก็ตามแมว้่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะไม่สามารถตงัสหภาพ
แรงงาน ได้  แต่การสนับสนุนของแรงงานไทย ภายใตก้ารรวมตวักันเป็นคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย ไดพ้ยายามเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในทุกปีให้แรงงานขา้มชาติสามารถตงั
สหภาพแรง งานได ้แต่ในช่วงทีผา่นมากระทรวงแรงงานไดป้ฏิเสธทุกครัง โดยอา้งถึงความมนัคง
ของประเทศเป็นสําคญั ดงัคาํพูดของ นายจุฑาธวชั  อินทรสุขศรี ปลดักระทรวงแรงงาน ครังทีรับ
หนงัสือจากนางสาววไิลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทยเมือวนัที 20 

ธันวาคม 2549 ทีทาํเนียบรัฐบาล เพือยืนขอ้เสนอเรืองการคุม้ครองสิทธิแรงงาน  เนืองในวนั
แรงงานขา้มชาติสากลปี 2549 วา่ "หากแรงงานพม่าจาํนวนนับล้านคน รวมตัวกันสไตรค์หยุดงาน 
ลางาน เพือประท้วงนายจ้างเป็นเวลาหลายวัน จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม การ
เรียกร้องของแรงงานต่างด้าวจะต้องดูเหตุผลและขอบเขตของ กฎหมายประกอบไปด้วย ไม่ใช่อ้าง
เพียงแต่เรืองสิทธิมนุษยชน  และถามกลับว่าถ้าไทยขอตังสหภาพแรงงานในสหรัฐบ้าง 
สหรัฐอเมริกายอมหรือไม่ คาํตอบก็น่าจะบอกว่าไม่ เพราะแม้แต่ประเทศทีเป็นประชาธิปไตย
ใหญ่ๆ ยงัไม่ยอมกันเลย"  

ท่าทีดงักล่าวของรัฐบาลไทยเป็นภาพสะทอ้นสําคญัถึงการขดัแยง้กนัเองในแนว 

นโยบาย กล่าวคือ กระทรวงแรงงานมีนโยบายทีชดัเจนในการช่วยเหลือคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ 

ไม่วา่จะเป็นแรงงานชาติไหน หากเขา้มาทาํงานในประเทศไทยอยา่งถูกกฎหมาย จะตอ้งไดรั้บการ
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คุม้ครองเท่ากบัแรงงานไทย ฉะนนัการปฏิเสธพิจารณาขอ้เสนอเรืองการตงัสหภาพแรงงานจึงเป็น
การขดัแยง้ กนัเองต่อนโยบายทีกาํหนดไวข้องกระทรวงแรงงาน  

5. ปัญหาการเขา้ถึงหลกัประกนัสุขภาพ อนามยั และการบริการทางสาธารณสุข  

แรงงานต่างดา้วทีเจ็บป่วยมีสิทธิพืนฐานทีจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพโดยไม่ มี
การเลือกปฏิบติัเนืองจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง 
เพศ อายุ และลกัษณะการเจ็บป่วย รวมถึงการมีสิทธิทีจะไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอและเขา้ใจได้
ชดัเจนเพือให ้สามารถเลือกตดัสินใจยอมหรือไม่ยนิยอมทีจะใหรั้กษา และยงัมีสิทธิไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือหากเกิดภาวะเสียงอนัตรายต่อชีวิตรีบ ด่วน โดยไม่คาํนึงว่าผูป่้วยจะร้องขอรับความ
ช่วยเหลือซึงเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน  และคาํประกาศสิทธิผูป่้วย โดยในส่วนของแรงงาน
ต่างดา้วทีไดเ้ขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพต่างดา้วก็จะ สามารถเขา้รับบริการจากสถานพยาบาลทีขึน
ทะเบียนประกนัตนโดยไดรั้บความคุม้ ครองตามหลกัเกณฑ์  และชุดสิทธิประโยชน์ทีกาํหนด
เทียบเคียงกบัโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ของคนไทย ซึงจะครอบคลุมการบริการทาง
การแพทย ์ดงันี 

      5.1 การตรวจโรคและฟืนฟูสภาพทวัไป  

            5.1.1 การตรวจวินิจฉยั บาํบดัรักษาและฟืนฟูสภาพทางการแพทย ์ จน
สินสุดการรักษารวมแพทยท์างเลือกทีผา่นการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรค ศิลปะ  

              5.1.2 การถอนฟัน การอุดฟัน การขดูหินปูน  

              5.1.3 บริการอาหารและหอ้งผูป่้วยสามญั  

              5.1.4 ยาและเวชภณัฑต์ามบญัชียาหลกัแห่งชาติ  

              5.1.5 การจดัส่งต่อเพือรักษาระหวา่งสถานพยาบาล  

      5.2 การรักษาพยาบาลทีมีค่าใชจ่้ายสูง  

      5.3กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน  

ปัญหาการเขา้ถึงบริการสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ คือ แรงงานขา้มชาติทีจด
ทะเบียนและมีบตัรสุขภาพถึงจะสามารถเขา้ถึงการบริการได้ ง่ายกวา่ กลุ่มทีไม่มีบตัรหรือกลุ่มที
ไม่สามารถมาขึนทะเบียนแรงงานขา้มชาติได ้รวมถึงกลุ่มผูติ้ดตามและครอบครัวของแรงงานขา้ม
ชาติทีไม่มีเลข 13 หลกั หรือ ทร.38/1 ดว้ยเช่นกนั ทาํให้เวลาทีแรงงานขา้มชาติกลุ่มนีเจ็บป่วย
ขึนมา พวกเขาจะเลือกใชว้ธีิการรักษาแบบตามมีตามเกิดมากกวา่การมารักษาทีโรงพยาบาล เพราะ
ขอ้จาํกดัต่างๆ  
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แมว้า่รัฐบาลไทยไดก้าํหนดใหแ้รงงานขา้มชาติและครอบครัวเขา้สู่ระบบประกนั 

สุขภาพรายปี โดยไดรั้บบริการเช่นเดียวกบัคนไทยมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทางปฏิบติั การเขา้รับ
บริการสุขภาพนนัพบอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น  

อุปสรรคจากสถานบริการสุขภาพ              

1.สถานบริการสุขภาพ ไม่สามารถทาํประกนัสุขภาพใหก้บัแรงงานทีไม่มีสถานะ
ทางกฎหมายได ้ ผูป่้วยต่างดา้วทีไม่มีประกนัจึงตอ้งชาํระค่ารักษาเอง และบ่อยครังทีไม่สามารถ
จ่ายได ้ ทาํใหต้อ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเอง โดยเฉพาะผูป่้วยเรือรังทีตอ้งพกัรักษาในโรงพยาบาลเป็น
เวลานาน 

2.ผูใ้หบ้ริการเกิดความสับสนเมือใหก้ารรักษาแรงงานขา้มชาติและครอบครัวที
ไม่ มีบตัร ระหวา่งบทบาททางการแพทย ์และศีลธรรม โดยเกรงวา่จะทาํผิดในเรืองให้ทีพกัพิงกบั
คนเขา้เมืองผดิกฎหมาย 

3.ผูใ้หบ้ริการสุขภาพ ไม่สามารถสือสารกบัแรงงานขา้มชาติและครอบครัวได ้

อีกทงับุคลากรก็มีไม่เพียงพอต่อแรงงานทีมีจาํนวนมาก ประกอบกบัการทีผูใ้หบ้ริการบางส่วนไม่
เขา้ใจขอ้เทจ็จริงของการเคลือนยา้ย แรงงาน ทาํใหมี้ทศันคติในดา้นลบต่อการใหบ้ริการแรงงาน
ขา้มชาติและครอบครัว 

4.ผูใ้หบ้ริการสุขภาพ ขาดความเชียวชาญในการทาํงานกบักลุ่มทีแตกต่างทาง
ภาษาและวฒันธรรมทีเคลือน ยา้ยบ่อยครัง รวมทงัระบบของรัฐก็ไม่เอือต่อการจดัจา้งคนต่างดา้ว
เพือช่วยงานสุขภาพได ้

อุปสรรคจากแรงงานขา้มชาติและครอบครัว 

1.แรงงานขา้มชาติทีทาํประกนัสุขภาพ ไม่เขา้ใจแนวคิด และสิทธิในการใช้
ประกนัสุขภาพ อีกทงัไม่คุน้เคย ไม่กลา้ และไม่เขา้ใจในระบบการใหบ้ริการสุขภาพ รวมทงั
สือสารภาษาทีแตกต่างกนักบัผูใ้หบ้ริการสุขภาพ 

2. แรงงานขา้มชาติ มีประสบการณ์ในทางลบระหวา่งการเดินทางไปโรงพยาบาล 

เช่น ถูกเจา้หนา้ทีของรัฐ รีดไถ ถูกทาํร้ายร่างกาย หรือ ถูกเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูงกวา่
ปกติ ทาํใหห้วาดกลวัและไม่ตอ้งการเดินทางไปรับบริการสถานบริการทีทาํประกนัสุขภาพ ไว ้มกั
พึงพาสถานบริการใกลบ้า้นซึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง  

3. แรงงานขา้มชาติและครอบครัว เมือเจบ็ป่วยมกัมีพฤติกรรมซือยากิน และรักษา
ดว้ยตวัเองอยา่งไม่ปลอดภยั โดยมกัไปพบแพทยต่์อเมืออาการหนกัและลุกลามไปมาก ทาํใหรั้กษา
ไดย้าก และเสียค่าใชจ่้ายสูง 
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ปัจจุบนัองคก์รพฒันาเอกชนไดร่้วมกนัจดัใหมี้ พนกังาน/อาสาสมคัรต่างดา้วดา้น
สุขภาพ เพือช่วยใหค้วามรู้แก่แรงงานขา้มชาติและครอบครัว รวมถึงเอืออาํนวยความสะดวกต่อ
การเขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพของแรงงานขา้ม ชาติ พสต./อสต.เหล่านีไดมี้ส่วนช่วยในการเฝ้า
ระวงั ติดตามและป้องกนัโรคติดต่อต่างๆทีเกิดขึนในชุมชน เพราะสามารถเขา้ถึงชุมชน เขา้ใจ
วฒันธรรมและสือสารกบัแรงงานขา้มชาติและครอบครัวไดโ้ดยตรง พสต./อสต.จึงไดรั้บการ
ยอมรับจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งวา่เป็นกลไกทีช่วยให ้ การทาํงานเรืองสุขภาพของแรงงานขา้ม
ชาติดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี แต่อยา่งไรก็ตามนโยบายดงักล่าวก็ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าทีควร
จากภาค รัฐทีเกียวขอ้ง แมว้า่การทาํงานจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพและสังคม แต่ก็ไม่มี
ประเภทงานทีจดัจา้งได ้ ดงันนั สถานพยาบาลและองคก์รพฒันาเอกชน จึงตอ้งจดัจา้งพสต./อสต. 
ผา่นการจา้งงานประเภทแม่บา้นหรือกรรมกร ทาํให้ พสต./อสต. เสียงต่อการถูกจบัเนืองจาก
ทาํงานผดิประเภท   

6. ปัญหาการเขา้ถึงกลไกคุม้ครองสิทธิและกระบวนการยุติธรรม  

     แรงงานขา้มชาติจาํนวนมากไม่ไดขึ้นทะเบียนแรงงานอยา่งถูกกฎหมาย การ
เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมจึงเป็นไปดว้ยความยากลาํบากเพราะส่วนใหญ่เกรงวา่ ตวัเองจะถูก
เนรเทศ จึงไม่กลา้เขา้ร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิต่อเจา้หนา้ทีรัฐ เนืองจากไม่วา่กรณีใด ๆ และ
ถึงแมแ้รงงานจะเป็นผูเ้สียหายทีมีสิทธิในการไดรั้บการเยียวยาตามกฎหมาย และกระบวนการ
ยติุธรรม หากเขา้เมืองผิดกฎหมายก็จะถูกส่งกลบัทนัทีก่อนทีจะไดรั้บการพิจารณา โดย
กระบวนการยติุธรรมและไดรั้บการเยยีวยา หรือถึงแมเ้ป็นแรงงานทีไดขึ้นทะเบียนแลว้ก็ยงั
หวาดกลวัและไม่มนัใจทีจะ ร้องเรียนต่อเจา้หนา้ทีรัฐและตาํรวจ  

ถึงแมว้า่แรงงานขา้มชาติในประเทศไทยจาํนวนนบัลา้นคน จะมีสิทธิตาม
กฎหมาย ซึงไดบ้ญัญติัไวเ้ช่นเดียวกบัประชาชนชาวไทยก็ตาม แต่หลายปีทีผา่นมา ในทางปฏิบติั
พวกเขากลบัไดรั้บการปฏิเสธ โอกาสในการเขา้ถึงสิทธิดงักล่าวตลอดมา มีหลายกรณีทีเป็นกรณีที
เกียวขอ้งกบัคดีอาญา ซึงแรงงานขา้มชาติเหล่านีตกเป็นเหยอื แต่กลบัไม่ไดรั้บการสอบสวนเพือ
ดาํเนินคดีใหอ้ยา่งเหมาะสม ซึงอุปสรรคสาํคญัต่อการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมสําหรับแรงงาน
ขา้มชาติ ไดแ้ก่ 

1. อคติของเจา้หนา้ทีรัฐต่อแรงงานขา้มชาติ เจา้หนา้ทีรัฐในทอ้งทีมีส่วน
เกียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนการกระทาํอนัเป็น การละเมิดสิทธิของแรงงานขา้มชาติ 

2. ปัญหาดา้นการสือสาร แรงงานไม่เขา้ใจภาษาไทยและไม่สามารถพดู
ภาษาไทยได ้ ตาํรวจไม่สามารถพดูภาษาของแรงงานได ้ และขาดบุคลากรเพือเป็นล่ามระหวา่ง
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แรงงานทีเป็นผูต้อ้งหาหรือเจา้ทุกขก์บั ตาํรวจและบุคคลกรอืน ๆ ในกระบวนการยติุธรรมที
เกียวขอ้ง 

3. ขอ้จาํกดัในเรืองเงือนไขการอยูอ่าศยัในราชอาณาจกัรของแรงงานทีตอ้งมีนาย 

จา้ง ซึงหากแมแ้รงงานไดขึ้นทะเบียนแรงงานแลว้ แต่ต่อมาถูกเลิกจา้ง แรงงานก็จะตอ้งหานายจา้ง
ใหม่ใหไ้ดภ้ายใน 7 วนั มิเช่นนนัก็จะตอ้งถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยและถูกส่งกลบัไปยงั
ประเทศตน้ทาง ดงันนั ในกรณีทีแรงงานตกเป็นผูถู้กละเมิดสิทธิไม่วา่จะเป็นการเลิกจา้งโดยไม่
เป็น ธรรม หรือตกเป็นผูเ้สียหายในกรณีถูกละเมิดสิทธิในชีวติและร่างกาย ทรัพยสิ์น ก็ตาม หาก
แรงงานไม่สามารถหานายจา้งใหม่ไดก้็จะถูกเนรเทศก่อนทีจะสามารถดาํเนินการ เรียกร้องสิทธิ
หรือเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม ซึงกฎเกณฑเ์ช่นนีทาํใหแ้รงงานตอ้งตกอยูใ่นภาวะทีเสียเปรียบ
นายจา้ง เสียงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกลนัแกลง้ เพราะนายจา้งสามารถเลิกจา้งไดห้าก
แรงงานลุกขึนเรียกร้องสิทธิ 

4. การดาํเนินการคุม้ครองสิทธิของแรงงานขา้มชาติตามกระบวนการยติุธรรม
ดา้นแรงงาน มกัจะใชเ้วลายาวนาน บางกรณีใชร้ะยะเวลายาวนานเกือบสองปี ซึงไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพการจา้งแรงงานขา้มชาติทีมีระยะเวลาในการอนุญาตทาํงาน เพียงปีต่อปีเท่านนั รวมทงัยงั
ง่ายต่อการถูกเลิกจา้งและผลกัดนักลบัประเทศในระยะเวลาอนัสัน การไม่ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
ดา้นแรงงานของแรงงานขา้มชาตินนั มิไดเ้กิดผลกระทบต่อตวัแรงงานขา้มชาติเพียงฝ่ายเดียว
เท่านนั แต่ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกระบวนการคุม้ครองแรงงานทงัระบบ เพราะจะทาํใหก้าร
บงัคบัใชก้ฎหมายทีมีอยูไ่ม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ที และยงัเป็นทางเลือกของนายจา้งทีจะ
ใชช่้องวา่งเหล่านีจา้งงานแบบกดขีต่อ แรงงานขา้มชาติ แทนทีจะปรับปรุงสภาพการจา้งงานให้
เอือต่อแรงงานไทยทีจะเขา้มาทาํงานดว้ย  

7. ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานอยา่งร้ายแรง 

     ในปัจจุบนัมีแรงงานขา้มชาติจากพม่าประมาณ 2 ลา้นคน ทีทาํงานประเภทที
เสียงอนัตราย สกปรก และยากลาํบาก แลกกบัค่าจา้งทีตาํกว่าอตัราค่าจา้งขนัตาํของแรงงานใน
ประเทศไทยเป็นอยา่ง มาก เช่น งานในโรงงานห้องเยน็แช่แข็งอาหารทะเล โรงงานตดัเยบ็เสือผา้ 
งานบา้น งานประมงทะเล เป็นตน้ แรงงานขา้มชาติเหล่านีมีชีวิตอยูท่่ามกลางความหวาดกลวัจาก
การถูกส่งกลบั อยู่ตลอดเวลา รวมทงัตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม เนืองจาก
สถานภาพทีผิดกฎหมายกับสภาพการทาํงานทีไม่ได้มาตรฐานและไร้ซึงกลไกทีจะคุ้มครอง
ป้องกนัตนเอง  

แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยรู้มาก่อนล่วงหนา้วา่จะไดง้านประเภท
ใด อยูที่ใด ใครเป็นนายจา้ง หรือแมแ้ต่เงือนไขการจา้งงาน พวกเขาจะทราบถึงสภาพการทาํงาน
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ของตนเมือไปถึงยงับา้นนายจา้งหรือสถานทีทาํงาน นายจา้งจะเป็นผูก้าํหนดถึงเงือนไข ขอ้
กาํหนดการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ทีพกัอาศยั อาหาร การลาป่วย และวนัหยดุพกัผอ่นตาม
ความพอใจของตนเอง บางคนไดรั้บอตัราค่าจา้งตาํกวา่อตัราค่าจา้งขนัตาํและยงัตอ้งทาํงานนาน
กวา่ 8 ชวัโมงต่อวนั หลายคนทาํงาน 7 วนัต่อสัปดาห์ และไม่ไดรั้บค่าจา้งทาํงานล่วงเวลาจาก
นายจา้ง ค่าจา้งปกติทีไดรั้บจากการทาํงานซึงส่วนใหญ่จะอยูที่ 1,500-6,000 บาท/เดือน พวกเขาจะ
เก็บสะสมไวใ้หค้รบจาํนวนหนึง เช่น 10,000 บาท แลว้จะอาศยัช่องทางนายหนา้ในการส่งกลบั
บา้นทีประเทศพม่า การส่งเงินกลบับา้นดว้ยตนเอง โอกาสทีจะสูญหายระหวา่งทางหรือถูกขดูรีด
จากเจา้หนา้ทีไทยมีความ เสียงอยา่งมาก  

การถูกเอารัดเอาเปรียบในการจา้งแรงงานขา้มชาติ   มกัมีปรากฏใหเ้ห็นอยูโ่ดย
ตลอดซึงเป็นประเด็นหนึงทีแสดงถึงการลิดรอนสิทธิ บางประการทีพึงมีพึงไดข้องแรงงานขา้ม
ชาติมีนอ้ยครังทีแรงงานขา้มชาติจะ สามารถปกป้องสิทธิใหแ้ก่ตนเองได ้   หากไมมี่หน่วยงาน
ของรัฐบาลตน้ทางของแรงงานขา้มชาติ หรือองคก์รดา้นสิทธิต่างๆยนืมือเขา้ไปช่วยเหลือหรือหาก
มีการใหค้วามช่วย เหลือหลายครังก็ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ หรือความสูญเสียทีเกิดกบัแรงงานขา้ม
ชาติกลุ่มใหญ่ 

8. อคติทางชาติพนัธ์ุ  

    ปัญหาหนึงทีเป็นสาเหตุทีก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิต่อแรง งานขา้มชาติ คือ 
ปัญหาอคติทางชาติพนัธ์ุทีมีต่อแรงงานขา้มชาติ  มีการสร้างและผลิตซาํผา่นสือหรือกลไกต่างๆใน
สังคมเพือตอกยาํใหเ้ห็นวา่แรง งานขา้มชาติเหล่านีเป็นอนัตรายต่อความมนัคงของรัฐตอ้งทาํการ
ควบคุมอยา่ง จริงจงั แรงงานขา้มชาติเหล่านีเขา้มาแยง่งานแรงงานไทยตอ้งไล่ออกไปใหห้มด  ทงั
ทีแรงงานเหล่านีเขา้มาทาํงาน "3 ส." งานทีแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ทาํกนัแลว้  

แนวคิดและการผลิตซาํทาํใหส้ังคมไทยสร้างภาพความหวาดระแวงต่อแรงงาน
ขา้มชาติ โดยเฉพาะแรงงานพม่า คิดวา่แรงงานขา้มชาติเป็นตวัอนัตรายน่ากลวั แรงงานขา้มชาติเอง
ตอ้งคอยหลบๆซ่อนๆดว้ยเกรงวา่จะถูกจบักุมทาํร้าย สภาพการณ์เหล่านีถูกสร้างเป็นภาพมายาทีกด
ทบัใหส้ังคมไทยหวาดระแวงแรงงาน ขา้มชาติ เกิดเป็นคาํถามสาํคญัวา่ในฐานะมนุษยที์อยูร่่วม
พรมแดนติดต่อกนัจะดาํรงสถานภาพ ของมิตรภาพและสันติสุขต่อกนัไดอ้ยา่งไรในเมือต่าง
หวาดระแวงปราศจากความไว ้วางใจต่อกนัและกนั  

ในช่วงทีผา่นมาสิงหนึงทีเกิดขึนต่อเนืองจากเรืองแรงงานขา้มชาติก็คือ สังคมที
ดาํรงอยูด่ว้ยความกลวั เราถูกทาํใหก้ลวัในซึงกนัและกนั คนไทยกลวัแรงงานพม่า กลวัวา่พวกเขา
เหล่านนัจะมาทาํร้ายตนเอง กลวัพวกเขาเหล่านนัจะก่อเหตุร้ายกบัคนรอบขา้งของตนเอง ใน
ขณะเดียวกนัแรงงานขา้มชาติก็กลวัคนไทยจะมาทาํร้ายพวกเขา กลวัคนไทยจะแจง้ความจบัพวก
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เขา กลวัการถูกเจา้หนา้ทีทาํร้ายพวกเขา กลวันายจา้งจะทาํร้ายพวกเขา กลวัการถูกส่งกลบัไปสู่
ความไม่ปลอดภยัในประเทศของตนเอง ความกลวัเหล่านีไม่ใช่เกิดขึนโดยธรรมชาติ เป็นความ
กลวัทีถูกสร้างขึนจากการรับรู้ผา่นสือต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการบอกเล่า การนาํเสนอข่าว การ
ประชาสัมพนัธ์โดยรัฐ จากการศึกษา และรวมถึงจากการไม่รู้ เช่น เรากลวัเพราะเราไม่สามารถ
สือสารกบัพวกเขาได ้ ซึงก่อใหเ้กิดฐานคติทีเป็นลบต่ออีกฝ่ายหนึง และสังคมไดผ้ลิตซาํฐานคติ
เหล่านีครังแลว้ครังเล่า จนกลายเป็นความปกติ ความเคยชิน และสุดทา้ยกลายเป็นเรืองธรรมชาติ
ของใครหลายคนไป  

 การดาํรงอยูข่อง "สังคมแห่งความกลวั" นีเองทีช่วยเสริมสร้างใหค้วามรุนแรง
ทางกายภาพเกิดขึนซาํแลว้ซาํเล่า ทาํใหก้ารกดขีขดูรีดคนขา้มชาติเหล่านีเกิดขึนเหมือนเป็นเรือง
ปกติ จนกระทงักลายเป็นแนวนโยบายแนวปฏิบติัของรัฐ และกลายเป็นความชอบธรรมใหแ้ก่
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆไป  

9. ความปลอดภยัในร่างกาย สิทธิ ชีวติ และทรัพยสิ์น  

     แรงงานขา้มชาติทงัทีขึนทะเบียนอนุญาตทาํงานและไม่ขึนทะเบียนอนุญาต
ทาํงาน ตอ้งตกเป็นเหยอืของอาชญากร ทีเป็นคนไทย แรงงานดว้ยกนัเอง ตลอดจนเจา้หนา้ทีรัฐ
ดว้ย รูปแบบของการถูกละเมิดมีทงัการตรวจคน้ทีพกัโดยอา้งตวัวา่เป็นเจา้หนา้ที ตาํรวจและไม่มี
หมายใดๆ การจ่ายส่วยหรือค่าคุม้ครองทงัผูมี้อิทธิพล นายหนา้ หรือตาํรวจ การตงัด่านตรวจคน้ 
การยดึทรัพยสิ์นเช่น โทรศพัทมื์อถือ รถมอเตอร์ไซด ์การประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวติ ชิงทรัพย ์
ปลน้ทรัพย ์การล่วงละเมิดทางเพศ การฆ่าทาํลายศพ หรือแมก้ระทงัขบวนการคา้มนุษย ์ 

แรงงานขา้มชาติเป็นกลุ่มเสียงทีจะตกเป็นเหยอืในการก่ออาชญากรรม ดว้ย
ปัญหาสถานะบุคคล ความไม่กลา้เรียกร้องสิทธิ ความไม่รู้กระบวนการขนัตอนทางกฎหมายและ
กลไกคุม้ครองสิทธิ ความกลวัการถูกจบักุมและส่งกลบัประเทศตน้ การเลือกปฏิบติัโดยเจา้หนา้ที
รัฐ กระบวนการยติุธรรมทีล่าชา้ยาวนาน เหล่านีเป็นปัจจยัทีไม่เอือต่อการคุม้ครองสิทธิตาม
กระบวนการยติุธรรมใน แรงงานขา้มชาติ  

 10. การเลือกปฏิบติั  

       อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชือชาติในทุกรูป แบบ ค.ศ.
1965ทีประเทศไทยเป็นภาคีแต่ยงัมีหลายกลุ่มซึงหนึงในกลุ่มทีถูกเลือกปฏิบัติมากทีสุดใน
สังคมไทย คือแรงงานขา้มชาติ ทงัการเลือกปฏิบติัโดยเจา้หนา้ทีรัฐ กลไก กฎหมาย อาทิเช่น การ
เลือกปฏิบติัต่อแรงงานในการเขา้ถึงสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทนเมือประสบ อุบติัเหตุจากการ
ทาํงาน ปัญหาการขออนุญาตมีใบขบัขียานพาหนะ เป็นตน้ ปัญหาการไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตาม
พระราบบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในประเภทงานประมงทะเลนอกน่านนาํ งานเกษตร 
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งานบา้น และงานทีรับไปทาํทีบา้น เหล่านี ทาํให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิและไม่สามารถเขา้ถึง
กลไกคุม้ครองสิทธิ และเป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน  

11. ความรู้ ความเขา้ใจ ทางดา้นสิทธิ กฎหมาย วฒันธรรมประเพณี และภาษา 
ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึงของแรงงานขา้มชาติต่อการเขา้ถึงกลไกคุม้ครองสิทธิ เกิดจากความรู้ 
ความเขา้ใจ ด้านสิทธิ กฎหมาย วฒันธรรมประเพณี และภาษา  สาเหตุอาจเกิดจากสถานะทาง
กฎหมาย ความกลวั การเลือกปฏิบติั และอืนๆ  ทาํให้แรงงานขา้มชาติไม่กลา้แสดงออกซึงภาษา 
ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในสังคมไทย ซึงแบ่งแยกคนไทยและ
แรงงานขา้มชาติ นบัเป็นปัญหาอุปสรรคอยา่งหนึงทีพบแทรกตวัอยูก่บัปัญหาดา้นอืนๆอยูเ่สมอ  

12. ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยนโยบายรัฐ และกฎหมาย นโยบายการบริหาร
จดัการแรงงานต่างดา้วของไทยนบัแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มาจนปัจจุบนั กาํหนดนโยบายใน
ลกัษณะควบคุมแรงงานต่างดา้ว ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ความตอ้งการแรงงาน และสภาวะ
ของโลกในปัจจุบนั หากแต่รัฐไทยกลบัไม่ยอมรับความจริงวา่แรงงานขา้มชาติ มีส่วนสาํคญัใน
การขบัเคลือนเศรษฐกิจของไทย และสามารถทดแทนแรงงานไทยในงานทีขาดแคลนแรงงานได้
เป็นอยา่ดี ในอีกดา้นกลบัใหอ้าํนาจรัฐในทอ้งถินเกียวกบันโยบายการควบคุมแรงงานใน พืนที 
เช่นนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง ภูเก็ต พงังา ทีหา้มแรงงานใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หา้ม
แรงงานออกนอกทีพกัอาศยัหลงั 22.00 นาฬิกา และการหา้มจดังานวนัชาติมอญของผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสมุทรสาคร  

ด้านกฎหมายมีหลายฉบับทีแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้า ถึงได้  เ ช่น
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึงไม่คุม้ครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม ประมง
ทะเล งานบา้น และงานทีรับไปทาํทีบา้น พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ .ศ. 2537 ซึงแรงงานขา้ม
ชาติทงัขึนทะเบียนอนุญาตทาํงานและไม่ขึนทะเบียนอนุญาตทาํงาน เมือประสบอุบติัเหตุจากการ
ทาํงานไม่สามารถขอรับสิทธิในเงินกองทุนได ้ตอ้งดาํเนินการเรียกร้องเอากบันายจา้ง ซึงตอ้งผา่น
แบบพิธีตามกลไกทียาวนาน รวมถึงกฎหมายประกนัสังคมและกฎหมายอืนๆอีกหลายฉบบัดว้ยกนั  

โดยสรุปปัญหาแรงงานขา้มชาติทีเกิดขึนในประเทศพบว่า แนวโน้มจากอดีต
พบวา่มีแรงงานขา้มชาติทีเขา้มาจดทะเบียนเพือทาํงานในประเทศไทยจาํนวนลดลง และคาดการณ์
วา่มีแรงงานทีไม่ขึนทะเบียนสูงขึน โดยกวา่ร้อยละ 80 เป็นแรงงานขา้มชาติจากพม่า ซึงปัญหาที
มกัพบและเกิดกบัแรงงานขา้มชาติไดแ้ก่ 1. ปัญหาดา้นสถานภาพทางกฎหมาย 2. ปัญหาสภาพการ
ทาํงาน ค่าจา้ง รายไดที้ไม่ยุติธรรม 3. ไม่ไดรั้บความปลอดภยัในการทาํงาน 4. ปัญหาสิทธิในการ
จดัตงัสหภาพแรงงาน 5. ปัญหาการเขา้ถึงหลักประกันสุขภาพ อนามยัและ การบริการทาง
สาธารณสุข 6. ปัญหาการเขา้ถึงกลไกคุม้ครองสิทธิและกระบวนการยุติธรรม 7. ปัญหาการละเมิด
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สิทธิแรงงานอยา่งร้ายแรง 8. อคติทางชาติพนัธ์ุ 9. ขาดความปลอดภยัในร่างกาย สิทธิ ชีวิตและ 
ทรัพยสิ์น 10. การเลือกปฏิบติั 11. ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ทางดา้นสิทธิ กฎหมาย วฒันธรรม
ประเพณี และภาษา และ 12. ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยนโยบายรัฐและกฎหมาย จากขอ้มูลทาํให้
ผูว้ิจยัรับรู้ถึงภาพรวมปัญหาแรงงานขา้มชาติทีเกิดขึนในประเทศเพือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการ
วเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 

2.2 ปัญหาแรงงานข้ามชาติในพืนทีอําเภอเมืองจังหวดัสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นหนึงในจงัหวดัทีถูกเฝ้ามองปัญหาแรงงานขา้มชาติ และปัจจุบนัยงัคงเป็นจงัหวดั
ทีมีจาํนวนความหนาแน่นของประชากรต่างดา้ว  หรือ แรงงานขา้มชาติ  เด็ก และผูติ้ดตามจาํนวน
มาก  อาจสามารถประมาณการณ์จาํนวนกว่า 300,000- 400,000  คน หรือมากกวา่นี เนืองจาก 
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้มีความตอ้งการแรงงานสูงมาก ปีละไม่นอ้ยกวา่150,000  คน   แรงงาน
ขา้มชาติ จากประเทศพม่า   เป็นแรงงาน ทีมีอยูจ่าํนวนมากกวา่ ร้อยละ  90  รองลงมาเป็นลาว และ
กมัพูชา  ส่วนใหญ่ทาํงานอาชีพกรรมกรในกิจการประมง กิจการต่อเนืองจากประมงทะเล งาน
ก่อสร้าง เกษตร คนรับใชใ้นบา้น เป็นตน้ แต่โดยส่วนใหญ่ แรงงานขา้มชาติจะทาํงานอยูใ่นกิจการ
ต่อเนืองจากประมงทะเล อาทิเช่น งานแกะกุง้ แล่ปลา ตม้หอย โรงนาํแข็ง ทงัในโรงงานขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก (ลง้) เป็นหลกั จะอาศยัอยูต่ามทีพกั หอพกั ห้องเช่า และมีแรงงานขา้มชาติจาํนวน
หนึงอาศยัอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรม การจา้งแรงงานขา้มชาติจึงเป็น 

ทางออกทางหนึงของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร เพือให้ดาํเนินธุรกิจ
ต่อไปไดเ้มือวนัที 26 ตุลาคม 2550 ทางจงัหวดัสมุทรสาครก็ไดมี้หนงัสือสังการจากผูว้า่ราชการ
จงัหวดั เรืองการควบคุมดูแลแรงงานต่างดา้ว ทีเนน้ยาํวา่แรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะอย่างยิงจาก
ประเทศพม่า และชุมชนของแรงงานขา้มชาติเหล่านนัไดส้ร้างปัญหาให้กบัชุมชนไทยในพืนที 

สมุทรสาคร และรวมถึงการทีแรงงานขา้มชาติไดมี้การดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ ถือวา่
เป็นสิงทีไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิง เพราะจะเป็นภยัต่อความมนัคงและขดัต่อนโยบายของรัฐบาล 

ฉะนนัจึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการควบคุมแรงงานขา้มชาติอยา่งเคร่งครัด และไม่สนบัสนุนให้
เผยแพร่วฒันธรรมของแรงงานขา้มชาติอีกต่อไป และเมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2550 ทีผา่นมา พล
เอกสนธิ บุญยรัตกลิน  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมันคง และในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง (กบร.) ไดล้งตรวจเยียมชุมชนแรงงานขา้มชาติ
ในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาคร และไดใ้ห้สัมภาษณ์ต่อสือมวลชนถึงกรณีของการพบแรงงานหญิง
ขา้มชาติตงัครรภ ์และคลอดบุตรในประเทศไทยวา่ แรงงานหญิงกลุ่มนีจะตอ้งกลบัไปคลอดบุตร
ในประเทศบา้นเกิด และห้ามครอบครัวเขา้มาตงัรกรากในประเทศไทย ซึงหากแนวคิดดงักล่าว
นาํไปสู่การปฏิบติัจริง จะเกิดผลกระทบหลายด้านทีจะติดตามมาอย่างยากจะหลีกเลียง ทงั
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ผลกระทบต่อตวัแรงงานขา้มชาติและต่อการจดัการดา้นสุขภาพแรงงานขา้มชาติใน พืนทีของ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น การยติุการทอ้งหรือทาํแทง้ทีไม่ปลอดภยั การ
คลอดลูกกบัหมอตาํแย ทาํให้เขา้ไม่ถึงการดูแลระหว่างท้องและวคัซีนป้องกนัโรคเด็ก ใน
ขณะเดียวกนัการสัมภาษณ์ดว้ยท่าทีดงักล่าวยงิตอกยาํให้เห็นถึงแนวคิดในการ จดัการแรงงานขา้ม
ชาติภายใตแ้นวคิดความมนัคงแห่งรัฐมากยิงขึน ทงั ๆ ทีในแง่ขอ้เท็จจริงแลว้ แรงงานขา้มชาติที
ทาํงานในพืนทีสมุทรสาคร ไดมี้แรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงานในพืนทีมาตงัแต่ปี 2539 และมีส่วน
สําคญัในการสร้างเศรษฐกิจในฐานะทีเป็นแรงงานหลกั โดยเฉพาะอย่างยิงภาคส่งออกของไทย 
และสมุทรสาครมาโดยตลอด การส่งผา่นขอ้มูลเช่นนีไปสู่สาธารณะ เป็นการสร้างภาพลบต่อ
แรงงานขา้มชาติเพียงดา้นเดียว ซึงจะนาํมาซึงนโยบายทีเนน้ควบคุมแรงงานขา้มชาติ มากกวา่การ
จะมุ่งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดนโยบายการใหบ้ริการ  

การดาํเนินนโยบายจดัการแรงงานขา้มชาติทีผ่านมา ไดชี้ให้เห็นอย่างชดัเจนว่า 
การมุ่งเนน้ไปทีการจดัการภายใตก้รอบแนวคิดความมนัคงแห่งรัฐแบบสุดโต่ง เพียงอยา่งเดียวนนั 
ไม่ไดช่้วยทาํให้สถานการณ์ปัญหาทีดาํรงอยู่ดีขึน การจดัการภายใตว้ิธีคิดทีเน้นความมนัคงเป็น
หลกั ยงิจะสร้างใหเ้กิดสังคมแห่งความหวาดกลวัทงัต่อตวัแรงงานขา้มชาติและชุมชน ทีอยูร่่วมกบั
แรงงาน ส่งผลต่อแนวทางการควบคุมโรคติดต่อ เนืองจากแรงงานขา้มชาติไม่กลา้ทีจะปรากฏตวั
เพือออกมารับบริการสุขภาพและ การป้องกนัโรคติดต่อ ส่งผลต่อการจา้งแรงงานขา้มชาติและการ
คุม้ครองสิทธิแรงงาน เพราะทาํใหเ้กิดกระบวนการลกัลอบการจา้งงานทีแรงงานขา้มชาติไม่ไดรั้บ
การคุ้มครองสิทธิ รวมถึงยงัส่งผลต่อการบริหารราชการในระดับพืนที ทีจะเอือให้เกิดการ
คอร์รัปชนัและการใชอ้าํนาจโดยมิชอบของเจา้หนา้ทีรัฐ บางส่วนมากยิงขึน และในทีสุดแลว้ความ
หวาดระแวงระหวา่งแรงงานขา้มชาติและชุมชนไทยจะนาํไปสู่ ความขดัแยง้ในพืนทีและลุกลาม
จนกลายเป็นปัญหาความมนัคงทางสังคมติดตามมา  

อาจกล่าวถึงผลกระทบโดยแบ่งเป็นลาํดบัขอ้ไดด้งันี 
1. ผลกระทบต่อสังคมอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

     1.1 ปัญหาการลกัลอบเขา้เมืองและการคา้มนุษย ์ 

           สถิติการเคลือนยา้ยแรงงานจากประเทศเพือนบ้านโดยเฉพาะพม่า ลาว 
และกมัพูชา เขา้มาทาํงานในพืนทีอาํเภอเมืองสมุทรสาคร มีปริมาณเพิมขึนทุกปี เห็นไดจ้ากสถิติ
ของผูต้อ้งขงัทีรอการผลกัดนัส่งกลบัประเทศตน้ทางของสํานัก งานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั
สมุทรสาคร โดยมีชาวพม่าจาํนวนมากทีสุด ในจาํนวนนนัมีเด็กและผูห้ญิงทีเป็นกลุ่มเสียงต่อการ
ตกเป็นเหยอืของขบวนการ คา้มนุษย ์ 
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     1.2 ปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  

     จากสถิติของสํานกังานตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรสาคร มีขอ้มูลอาชญากรรมที
แรงงานขา้มชาติเป็นตวัเสริมทีทาํใหปั้ญหาสังคมเพิมขึน แต่ไม่ใช่ตน้กาํเนิดของปัญหามากไปกวา่
คนไทยในพืนทีมีประเภทของความผิด อาทิเช่นฆ่า พยายามฆ่า ทาํร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทาํชาํเรา 
ลกั/ชิง/ปลน้ทรัพย ์มีอาวุธปืน ลกัลอบของหนีภาษี ยาเสพติด  เขา้เมืองผิดกฎหมาย ปลอมแปลง
เอกสาร  

    1.3 ปัญหาผูติ้ดตามและเด็กไร้สัญชาติ  

    เด็กลูกหลานแรงงานขา้มชาติที ติดตามหรือเกิดในจงัหวดัสมุทรสาคร มกั
ประสบปัญหาทางดา้นสถานะบุคคลและการเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา ซึงมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 

การศึกษาจากชนัเรียนทีไม่เป็นทางการทีจดัโดยกลุ่มแรงงานหรือองคก์รพฒันาเอกชน และการเขา้
เรียนในสถานศึกษาของไทย จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการ  เด็กลูกแรงงานต่างดา้วเขา้ถึง
โอกาสทางการศึกษานอ้ย สาเหตุเกิดจากสถานศึกษาอา้งวา่เด็กไม่มีสัญชาติไทย และปัญหาดา้น
งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ 

2. ผลกระทบทางสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม  

    การเพิมจาํนวนของแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในพืนทีสมุทรสาครเป็น
ปัญหาต่อการเป็นพาหนะนาํโรคติดต่อเช่นมาเลเรีย วณัโรค เทา้ชา้ง ไขเ้ลือดออก โรคเรือน ไขก้าฬ
หลงัแอ่น ทีประเทศไทยเคยควบคุมไดแ้ลว้ สาเหตุเกิดจากการเขา้มาโดยไม่ไดรั้บการตรวจโรค 
การเขา้ถึงสิทธิดา้นสุขภาพ สาธารณสุข ของแรงงานทีไม่ไดขึ้นทะเบียนอนุญาตทาํงานและไม่มี
บตัรประกนัสุขภาพ และส่งผลต่องบประมาณดา้นสาธารณสุขของประชากรในพืนทีดว้ย  

ในขณะเดียวกนัปัญหาขยะมูลฝอย ชุมชนสกปรก สาเหตุเกิดมาจากการขาด
ระเบียบของแรงงานขา้มชาติและความเห็นแก่ได้ของเจา้ของ สถานทีโดยไม่ใส่ใจต่อสภาพ
สิงแวดลอ้ม ทาํใหแ้รงงานตอ้งอยูใ่นสภาพสิงแวดลอ้มในชุมชนทีแออดั สกปรก ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ความเป็นอยู ่และอนามยัของแรงงานขา้มชาติและสังคม  

3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

     ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาติมีทงัดา้นบวกและดา้นลบ อาทิ
เช่น การมีแรงงานขา้มชาติมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในพืนทีสมุทรสาครทีส่งผลต่อภาค
การผลิต ทาํใหเ้อกชนมีรายไดเ้พิมสูงขึน ขณะเดียวกนัก็เกิดผลกระทบทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
(WTO) เป็นขอ้อา้งในการกีดกนัทางการคา้ การปิดกนัการพฒันาเทคโนโลยีทางการผลิตของ
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ประเทศ ผลกระทบต่อโครงสร้างค่าจา้งแรงงานไทย และการแข่งขนัทางธุรกิจของแรงงานขา้ม
ชาติ  

4. ผลกระทบดา้นแรงงานและอตัราการมีงานทาํ  

    ในดา้นบวก  แรงงานขา้มชาติอาจเขา้ช่วยทดแทนแรงงานทีขาดแคลนในภาค
การผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะงานในระดบัล่างทีสกปรก  อนัตราย  และเสียงภยั  ซึงคนทอ้งถิน
หลีกเลียงทีจะทาํ  แต่ในดา้นลบ  การมีแรงงานต่างชาติทาํให้เกิดภาวการณ์กดค่าแรงของแรงงาน
ทอ้งถินและอาํนาจใน การต่อรองและสิทธิแรงงานของคนทอ้งถินนอ้ยลงเพราะนายจา้งมีตวัเลือก
มาก  ซึงอาจส่งผลถึงเงือนไขการทาํงานและการจา้งงานทีเปลียนแปลงไปในทางลบดว้ย  

 5.ผลกระทบดา้นการเมืองและความมนัคงภายในจงัหวดั 

    การมีแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายในพืนทีสมุทรสาครเป็นจาํนวนมาก กระจดั
กระจายตามพืนทีต่างๆ ไม่ทราบจาํนวนและทีพกัอาศยัของแรงงานทีแทจ้ริง  

โดยสรุปปัญหาแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครเกิดจาก
การทีสมุทรสาครเป็นจงัหวดัทีมีโรงงานซึงเป็นแหล่งจา้งงานจาํนวนมากทาํให้มีแรงงานขา้มชาติ
เป็นจาํนวนมาก โดยทางจงัหวดัไดมี้การควบคุมดูแลแรงงานขา้มชาติอยา่งเขม้งวดแต่จากปริมาณ
แรงงานขา้มชาติทีนับวนัจะเพิมจาํนวนมากยิงขึนทงัแบบถูกและไม่ถูกกฎหมาย ทาํให้เกิดเป็น
ความขดัแยง้ในพืนทีจนกลายเป็นปัญหาต่างๆทีส่งผลกระทบในหลายดา้นไดแ้ก่ 1. ผลกระทบต่อ
สังคมอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครจากปัญหาการลกัลอบเขา้เมืองและการคา้มนุษย ์อาชญากรรม 
ยาเสพติดและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาผู ้ติดตามและเด็กไร้สัญชาติ 2. 
ผลกระทบทางสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 4. ผลกระทบดา้นแรงงาน
และอตัราการมีงานทาํ 5. ผลกระทบดา้นการเมืองและความมนัคงภายในจงัหวดั จากขอ้มูลทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถเข้าใจถึงปัญหาแรงงานข้ามชาติในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาคร เพือให้เป็นข้อมูล
ประกอบการวเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์ต่อไป 

    2.3 แรงงานขา้มชาติกบัปัญหาอาชญากรรม 
           แรงงานขา้มชาติกบัปัญหาอาชญากรรมนีแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ ส่วน

แรกแรงงานข้ามชาติเป็นผูก้ระทาํให้เกิดอาชญากรรมและส่วนทีสองแรงงานข้ามชาติเป็น
ผูถู้กกระทาํอาชญากรรม ในความเป็นจริงทีปฏิเสธมิไดว้า่ มีคนต่างดา้วจาํนวนไม่นอ้ยอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทย และมีประเด็นขึนสู่สาธารณชนเสมอว่า ในขณะทีคนต่างด้าวบางคนก็อาจมีการ
กระทาํทีผดิกฎหมายไทย จนถูกกล่าวหาวา่ ก่อภยัต่อความมนัคงของรัฐไทย แต่คนต่างดา้วบางคน
กลบัถูกปฏิเสธการเขา้สู่สิทธิมนุษยชน หรือในหลายกรณี พวกเขาก็มกัถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก
ดว้ย  เมือคนต่างดา้วมีการกระทาํทีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนนนั 
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ก็ยอ่มเป็นสิงทีชดัเจนวา่ รัฐไทยมีอาํนาจอธิปไตยอยา่งสมบูรณ์และชดัเจนทีจะลงโทษคนต่างดา้ว
ผูก้ระทาํผดิ ตลอดจนมีการกระทาํเพือป้องกนัผลร้ายทีคนต่างดา้วอาจก่อใหเ้กิดในประเทศไทย แต่
หากคนต่างดา้วตกเป็นเหยือหรือผูด้อ้ยโอกาสของคนต่างดา้วในปัญหาสิทธิมนุษยชนนนั  รัฐไทย
ก็ตอ้งคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้วในประเทศไทย แต่ในทางปฏิบติั   หากเป็นเรืองของ
คนต่างดา้วทีเขา้เมืองผดิกฎหมาย คนต่างดา้วนีก็มกัจะเขา้ไม่ถึงการใชป้ระโยชน์ในสิทธิมนุษยชน
ทีประเทศไทยไดใ้ห้สิทธิไว ้และถูกนางจา้งคนไทยกดขีข่มเหงทงัเรืองอตัราค่าแรง เวลางาน และ
ประเภทของงานทีอนัตรายต่างๆ อีกดว้ย ดงันนัหากเราไม่ป้องกนัการลบัลอบเขา้มาในประเทศ
อยา่งเคร่งครัด ยงัหละหลวมในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีทียงัรับสินบนใตโ้ต๊ะกนัอยูน่นั อาจทาํ
ให้แรงงานทีหลงัไหลเขา้มาทาํงานในประเทศ ถูกนายจา้งคนไทยทีไร้มนุษยธรรมบางคนกระทาํ
กบัแรงงานต่างด้าวอย่างไร้ซึงความเป็นมนุษย์ หรือคนทีลกัลอบพาคนต่างด้าวเขา้มาอย่างผิด
กฎหมายทีกระทาํกบัเขา้เหมือนไม่ใช่มนุษย ์ทีเป็นข่าวดงัในเดือนเมษายน ปี 2551 ทีผา่นมา โดย
พบศพแรงงานต่างดา้วชาวพม่าซึงแอบหลบหนีเขา้ประเทศไทยอยูใ่นรถสิบลอ้บรรทุกตูค้อนเทน
เนอร์สําหรับแช่แข็งอาหารทะเลตายกว่า54ศพ ทีจงัหวดัระนอง สิงเหล่านีอาจส่งผลกระทบการ
สร้างบรรทดัฐานเกียวกบัแรงงานต่างดา้วเหล่านีในสถาบนัทางเศรษฐกิจทีวา่ แรงงานต่างดา้วเป็น
แรงงานทีอึด อดทน จะทาํกบัเขาอย่างไรก็ได ้เพราะเขาไม่มีอาํนาจทีจะลุกขึนมากต่อตา้นสิงที
นายจา้งทาํกบัเขา้ได ้ซึงในทางปฏิบติัทีคนในสังคมไทยไดท้าํกนันนั ตรงกนัขา้มจากทีประเทศ
ไทยไดรั้บรองตามอนุสัญญาดา้นมนุษยชนไวเ้ป็นอย่างมาก นอกจากนนัอาจเกิดปัญหาเกียวกบั
ความไม่สงบทีเราพบเห็นไดต้ามข่าวหนงัสือพิมพ ์หรือโทรทศัน์ในปัจจุบนันี เช่น ข่าวทีแรงงาน
ต่างดา้วฆ่านายจา้งดว้ยเหตุผลทีไม่พอใจนายจา้งทีกดขีข่มเหงตนดา้นแรงงานมากเกินไป  

โดยสรุปความเกียวเนืองของแรงงานขา้มชาติกบัปัญหาอาชญากรรมพบวา่แบ่ง
ได ้2 ส่วนคือ แรงงานขา้มชาติเป็นผูก้ระทาํและ แรงงานขา้มชาติเป็นผูถู้กกระทาํ ซึงจะเป็นปัญหา
อยา่งมากเมือแรงงานขา้มชาติทีเขา้มาทาํงานอยา่งผดิกฎหมายทีเขา้ไปไม่ถึงสิทธิมนุษยชน จาก
ขอ้มูลดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัสามารถใชป้ระกอบในการสรุปผลร่วมกบัผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
ไดช้ดัเจนมากขึน 

2.แนวความคิดเกยีวกบัพยานหลกัฐาน 

พยานหลกัฐาน หมายถึง สิงใดทีสามารถจบัตอ้งไดต้ามกฎหมายและเป็นสิงที
สามารถเสนอในชนัศาลเพือพิสูจน์ถึงขอ้เทจ็จริงในคดีได ้ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญามาตรา 226 “พยานหลกัฐาน” หมายถึงพยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ตลอดจน
หลกัฐานอืนๆซึงอาจจะใชเ้ป็นเครืองพิสูจน์การกระทาํผดิได ้ ยกตวัอยา่งเช่น บุคคลรู้เห็น
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พฤติกรรมในการกระทาํผดิของคนร้ายถือเป็นพยานบุคคล ส่วนเอกสารต่างๆทีไดก้ระทาํขึนโดย
ชอบหรือมิชอบดว้ยกฎหมายก็ดีและกระทาํขึนโดยผูร้้ายหรือเป็นบุคคลหนึงบุคคลใดก็ตามถือเป็น
พยานเอกสาร 

โอกาสทีคนจะประกอบความผิดโดยไม่ทิงร่องรอยพยานหลกัฐานไวน้นั เป็นไป
ได้ยากมาก ในกรณีปกติพยานหลกัฐานทีจะช่วยในการนาํคนผิดไปฟ้องลงโทษได้นันจะเป็น
พยานบุคคลเสียเป็นส่วนใหญ่ นนัก็คืออาชญากรถูกชีตวัโดยผูเ้สียหาย พยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์หรือ
จากคาํรับสารภาพของตวัผูก้ระทาํผิดเอง แต่ก็ปรากฏหลายครังทีไม่สามารถหาพยานบุคคลได ้
พยานวตัถุจึงมีบทบาทและความสําคัญมากขึน ประกอบกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที
เจริญก้าวหน้าขึน อุปกรณ์เครืองมือวิทยาศาสตร์ต่างๆมีขีดความสามารถในการเก็บและตรวจ
พิสูจน์ไดสู้ง นอกจากนนัยงัมีความเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์ให้เห็นได ้จึงเป็นพยานหลกัฐานที
ไดรั้บการยอมรับในชนัศาลมากทีสุด 

การวเิคราะห์พยานวตัถุ กระทาํไดโ้ดยศึกษาลกัษณะ 2 ประการคือ ลกัษณะทวัไป
ทีใชส้าํหรับบอกชนิดหรือประเภทของสิงของนนัๆ และลกัษณะเฉพาะทีใชส้าํหรับบอกความเป็น
เอกลกัษณ์ของวตัถุสิงนนัวา่ไม่ใช่อนัอืน เป็นอนันนัอนัเดียว ยกตวัอยา่งเช่น กรณีรอยยางรถยนต์
บนพืนถนนสามารถบอกขนาดชนิดของรถยนตที์จะใชย้างเช่นนี ส่วนร่องรอยปลีกยอ่ยเช่น การ
สึกเหรอหรือรอยขาดทีดอกยางจากการใชง้านสามารถบอกไดว้า่ตอ้งใชเ้ป็นยางเส้นไหน
โดยเฉพาะและเป็นเส้นอืนไม่ได ้ พยานวตัถุใดๆถา้มีลกัษณะเฉพาะตวัมาก ยอ่มเป็นการยากทีจะมี
โอกาสถูกพบในสถานทีต่างกนัยกเวน้จะเป็นเอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง 

พยานหลกัฐานแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี 

1. พยานหลักฐานโดยตรง หรืออาจเรียกอีกชือหนึงว่า “พยานบุคคล” คือ
หลักฐานคาํให้การทีได้จากปากคาํของผู ้รู้เห็นเหตุการณ์ (ประจักษ์พยาน) ซึงได้สัมผสักับ
เหตุการณ์ทีเกิดขึนดว้ยตนเอง โดยประสาท ตา หู จมูก การสัมผสั หรือการลิมรส คาํให้การนัน
ตอ้งไม่ไดม้าจากการเสริมแต่ง สมมติเอาเอง หรือไดย้ินไดฟั้งมาจากการบอกเล่าของผูอื้นอีกทอด
หนึง 

2. พยานแวดลอ้มกรณี พยานหลกัฐานประเภทนีมกัไม่สามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริง
ทีต้องการทราบในคดีได้โดยตรง แต่สามารถนํามาประติดประต่อให้เกิดความคิดลาํดับหรือ
เชือมโยงเหตุการณ์ เพือบอกถึงขอ้เท็จจริงบางอย่างหรือหลายอย่าง ซึงนาํมาใช้คลีคลายปัญหา
ในทางคดีหรือตอบคาํถามบางประการได้ บางครังอาจเรียกพยานประเภทนีว่า พยานหลกัฐาน
ทางออ้ม 
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3. พยานหลกัฐานทีแทจ้ริง คือ พยานวตัถุทุกชนิดไม่วา่จะเป็นสถานะของแขง็ 
ของเหลวหรือก๊าซ ซึงสามารถพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงในคดี มีความชดัแจง้ในตวัเองโดยไม่ตอ้งการ
คาํอธิบายใดๆเพียงแต่ใหรู้้วา่เป็นอะไรเท่านนัก็เพียงพอแลว้ 

พยานวตัถุแบ่งตามลกัษณะการเก็บออกไดเ้ป็น 2 ชนิด 

1.พยานวตัถุเคลือนทียา้ยไม่ได้ เป็นพยานวตัถุทีมีขนาดใหญ่ นาํหนักมากหรือ
การเคลือนยา้ยอาจทาํให้คุณสมบติับางอย่างเปลียนไป เช่น ผนงั เตาผิง รอยประทบัยางรถยนต ์
เป็นตน้ 

2. พยานวตัถุทีเคลือนยา้ยได ้เป็นพยานวตัถุทีมีขนาดเล็ก นาํหนกัเบา สามารถ
เคลือนยา้ยไดโ้ดยไม่ทาํใหคุ้ณสมบติัเปลียนไป เช่น กระป๋อง เกา้อี ของเหลว ชินส่วนพรม เป็นตน้ 

กฎเกณฑพ์ืนฐาน 4 ประการ 
การทีพยานหลกัฐานจะเป็นทียอมรับในชันศาลไดจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

พืนฐาน4ประการ การหลีกเลียงไม่ปฏิบติัตามเกณฑ์ดงักล่าวนี จะทาํให้คุณค่าของพยานหลกัฐาน
นนัสูญเสียไป ดงันี 

กฎขอ้ที 1 “ป้องกนัและรักษาสถานทีเกิดเหตุ”   

เริมต้นตังแต่เมือเจ้าหน้าทีตํารวจคนแรกไปถึงสถานทีเกิดเหตุ จนกระทัง
เจา้หนา้ทีผูช้าํนาญการทาํการตรวจสถานทีเกิดเหตุเสร็จสิน 

กฎขอ้ที 2 “เก็บพยานหลกัฐานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย”  
บุคคลทีทาํการเก็บพยานหลกัฐานนนั จะตอ้งเป็นบุคคลทีกฎหมายให้อาํนาจไว้

ในการเขา้และเก็บพยานวตัถุต่างๆในสถานทีเกิดเหตุได ้เช่น เป็นพนกังานสอบสวน เป็นเจา้หนา้ที
กองพิสูจน์หลกัฐานหรือเจา้หนา้ทีวทิยาการตาํรวจ เป็นตน้ 

กฎขอ้ที3 “กระทาํการคน้หาพยานหลกัฐานอยา่งเหมาะสม”  
ผูต้รวจสถานทีเกิดเหตุตอ้งไม่มองขา้มหรือละเลยพยานวตัถุทุกชิน ถา้สงสัยวา่สิง

นันจะเป็นพยานวตัถุหรือไม่ ให้ทาํการเก็บไวก่้อน พร้อมทังระบุรายละเอียดของพยานวตัถุ
ตาํแหน่งทีพบและบรรจุหีบห่อรักษาไวอ้ยา่งเหมาะสม 

กฎขอ้ที4 “มีลูกโซ่การครอบครองพยานหลกัฐานโดยตลอด”  
พยานหลกัฐานนันจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองดูแลของบุคคลหรือหน่วยงาน 

ตังแต่เริมเก็บจนกระทังแสดงในชันศาลโดยไม่ขาดช่วงของการครองครองเลย  ถ้ามีการ
เปลียนแปลงการครองครอง เช่น ส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงัห้องปฏิบติัการ จะตอ้งมีหลกัฐาน
แสดงการรับส่งของกลางนนัโดยตลอด 
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เมือใดทีมีการนาํพยานหลักฐานไปแสดงในชันศาลจะตอ้งมีการตรวจสอบว่า
พยานหลกัฐานนันเป็นอนัเดียวกบัทีพบในสถานทีเกิดเหตุหรือไม่และสิงทีเป็นสาระสําคญัของ
พยานหลกัฐานนนัจะตอ้งไม่เปลียนแปลง มีสภาพเหมือนเช่นกบัตอนทีเก็บจากสถานทีเกิดเหตุ แต่
โดยทวัไปแลว้ขนัตอนการตรวจสอบพยานหลกัฐานในชนัศาลสามารถกระทาํไดง่้ายโดยบุคคลที
เป็นผูพ้บพยานหลกัฐานนนัในสถานทีเกิดเหตุแต่ในบางกรณีทีมีบุคคลหรือหน่วยงานครอบครอง
พยานหลกัฐานนนัมากกวา่หนึง เช่น ส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงัห้องปฏิบติัการศาลจะตอ้งให้
แสดงลูกโซ่ของการครอบครองพยานวตัถุ ซึงประกอบไปดว้ย 

1. การจดัการ กระทาํโดยบุคคลผูเ้ก็บพยานวตัถุ เพือจาํแนกพยานวตัถุในสถานที
เกิดเหตุโดยการทาํตาํหนิ ระบุวนัเดือนปี เวลาทีเก็บ พร้อมทงัรายละเอียดต่างๆของพยานวตัถุนนั
จากสถานทีเกิดเหตุจริง 

2. การเก็บ พิสูจน์ให้เห็นว่าการเก็บและครอบครองพยานวตัถุได้กระทาํอย่าง
เหมาะสมเพือไม่ใหเ้กิดการปนเปือนและผดิพลาดขึน วธีิการทีดีทีสุดคือ แสดงใหเ้ห็นวา่พยานวตัถุ
นนัไดถู้กเก็บอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชา มีการแยกเก็บและจาํกดัให้เกียวขอ้งไดเ้ฉพาะผูที้จาํเป็น
เท่านนั 

3. การขนส่ง การขนส่งพยานวตัถุทุกครังจะตอ้งมีความรัดกุม และแสดงให้เห็น
วา่ไม่เกิดการสับสนกบัของกลางหรือพยานวตัถุอืนๆรวมถึงแสดงให้เห็นว่าพยานวตัถุนนัไดถู้ก
บรรจุหีบห่อ ปิดผนึก และติดฉลากไดอ้ยา่งเหมาะสม ถา้ของกลางนนัส่งไปทางไปรษณีย ์จะตอ้ง
เป็นไปรษณียล์งทะเบียนและมีหลกัฐานการรับอยา่งถูกตอ้ง 

4. การส่งมอบ เป็นการพิสูจน์วา่ของกลางไดส่้งมอบให้แก่ผูรั้บอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมโดยมีหลกัฐานแสดงวนั เดือน ปี เวลาทีรับของกลาง และให้ผูรั้บลงรายมือชือพร้อมทงั
วนั เวลา ไวใ้นสาํเนาหนงัสือนาํส่ง 

พยานวตัถุหรือวตัถุพยาน หมายถึง ทุกสิงทุกอย่างหากอยู่ในสภาวะทีเหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ สสารหรือร่องรอยต่างๆสิงใดก็ตามถา้สามารถใช้พิสูจน์ไดว้่ามีการกระทาํผิด
เกิดขึนบอกไดว้า่ใครเป็นผูก้ระทาํผดิ และสามารถเชือมโยงผูก้ระทาํผดิเขา้กบัอาชญากรรมได ้

พยานวตัถุแบ่งไดเ้ป็น4ประเภท ดงันี 

1.พยานวัตถุไม่ถาวรเป็นพยานวัตถุทีมีลักษณะไม่คงทนคงอยู่ได้ชัวคราว 
เปลียนแปลงหรือสูญหายง่าย พยานวตัถุประเภทนีไดแ้ก่ กลิน อุณหภูมิ รอยพิมพ ์รอยประทบัและ
รอยต่างๆเช่น รอยกระเซ็นของโลหิตบนวตัถุทีเคลือนทีได ้โดยปกติผูที้ทาํหนา้ทีตรวจสอบพยาน
วตัถุประเภทนีมกัเป็นเจา้หนา้ทีชุดแรกทีไปถึงสถานทีเกิดเหตุ หรือพยานคนแรกทีอยู่ในสถานที
เกิดเหตุ ซึงเจา้หนา้ทีดงักล่าวจะตอ้งรีบบนัทึกสภาพของพยานวตัถุทีพบโดยเร็วทีสุดก่อนทีจะเกิด
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การเปลียนแปลงหรือสูญหายไป การบนัทึกอาจกระทาํโดยวิธีจดบนัทึก การถ่ายภาพ หรือการถ่าย
วดิิทศัน์ 

2. พยานวตัถุทีเป็นรูปแบบ เป็นพยานวตัถุทีมกัเกิดขึนจากการสัมผสักนัโดยตรง
ระหวา่งคนกบัวตัถุ หรือวตัถุกบัวตัถุ พยานวตัถุประเภทนี ไดแ้ก่ รอยพิมพ ์รอยประทบั รอยตาํหนิ 
รอยแตกพยานวตัถุทีเป็นรูปแบบเป็นสิงทีมีประโยชน์อย่างยิงในการประมวลเรืองราวหรือ
เหตุการณ์ในคดี การนาํสิงเหล่านีมาใชเ้พือวเิคราะห์สถานทีเกิดเหตุจึงตอ้งกระทาํอยา่งมีระบบและ
จาํเป็นตอ้งใชก้ารสังเกตอยา่งถีถว้นดว้ย ในสถานทีเกิดเหตุมกัจะพบพยานวตัถุทีเป็นรูปแบบหลาย
ชนิด เช่น รูปแบบการกระเซ็นของโลหิต รูปแบบการแตกของกระจก รูปแบบการไหมข้องไฟ 
รูปแบบวถีิกระสุนปืน รูปแบบของวธีิการกระทาํผดิ เป็นตน้ 

3.พยานวตัถุตามสภาพ เป็นพยานวตัถุทีเกิดขึนจากเหตุการณ์หรือการกระทาํ 
หากไม่มีการบนัทึกอยา่งรอบคอบอาจมีการเปลียนแปลงหรือสูญหายไปได ้พยานวตัถุตามสภาพมี
บทบาทสําคญัอยา่งยิงในการลาํดบัสร้างยอ้นเหตุการณ์ทีเกิดขึนรวมถึงบ่งบอกสภาพการณ์ของที
เกิดเหตุ พยานวตัถุตามสภาพ เช่น แสงไฟ ควนั ตาํแหน่งและศพ เป็นตน้ 

4.พยานวตัถุทีสามารถถ่ายทอดหรือโยกยา้ยเป็นพยานวตัถุทีเกิดขึนจากการ
สัมผสัระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกบัวตัถุ หรือวตัถุกบัวตัถุ  พยานวตัถุประเภทนีมีวิธีการ
จาํแนกทีแตกต่างกนัไดห้ลายวิธี แต่ก็ไม่มีวิธีจาํแนกใดทีสมบูรณ์แบบทีสุดเนืองจากไม่มีวิธีใดที
สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน สามารถจาํแนกได้ 7 วิธี คือ จาํแนกตามชนิดของ
อาชญากรรม จาํแนกตามชนิดของวสัดุทีใช้เป็นองคป์ระกอบ จาํแนกตามลกัษณะธรรมชาติ ของ
พยานวตัถุ จาํแนกตามสถานะของพยานวตัถุ จาํแนกตามชนิดของปัญหาทีตอ้งการแกไ้ข จาํแนก
ตามวธีิการเกิดของพยานวตัถุ และจาํแนกตามลกัษณะเฉพาะของพยานวตัถุ 

แหล่งทีจะพบพยานวตัถุ เมือตอ้งการใหไ้ดม้าซึงวตัถุพยาน รวมทงัพยานเอกสาร 
เรามกัจะนึกถึงสถานทีเกิดเหตุเป็นอนัดบัแรก ซึงตามขอ้เท็จจริงแลว้ พยานวตัถุนนัจะไม่ไดมี้อยู่
แต่ในเฉพาะสถานทีเกิดเหตุแห่งเดียวเท่านนั แต่ยงัมีแหล่งอืนๆทีจะพบวตัถุพยานไดอี้กดว้ย ซึง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 แหล่งใหญ่ๆดว้ยกนัดงันี 

1. สถานทีเกิดเหตุ ซึงเป็นสถานทีทีเกิดเหตุขึน และเป็นแหล่งรวมของบรรดา
วตัถุพยานส่วนใหญ่ เช่น รอยลายนิวมือแฝง ปลอกกระสุน ศพ ร่องรอยของคนร้าย ถือวา่สถานที
เกิดเหตุคือหวัใจของการสืบสวนสอบสวน หรือขมุทรัพยข์องพยานหลกัฐาน คนร้ายจะทิงร่องรอย
ไวเ้สมอ ไม่มากก็นอ้ยขึนอยูก่บัเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งจะสามารถเก็บวตัถุพยานไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2. ตวัผูเ้สียหาย เป็นอีกแหล่งหนึงซึงจะมองขา้มไปไมไดเ้นืองจากจะมีวตัถุพยาน
ปรากฏอยู่เช่นเดียวกนั เช่น กรณีผูถู้กอาวุธปืนและมีกระสุนฝังอยู่ในร่างกาย เป็นตน้ หากคน้หา
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พยานวตัถุในสถานทีเกิดเหตุเพียงแห่งเดียวก็จะทาํให้ไม่พบวตัถุพยานสําคญัทีติดตวัผูเ้สียหายไป
โรงพยาบาลดว้ย ส่งผลใหข้าดวตัถุพยานทีสาํคญัไปหลายอยา่ง 

3. ตวัคนร้าย หรือผูก้ระทาํผดิ จะมีวตัถุพยานทีจะใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นเดียวกนักบั
ทีตวัของผูเ้สียหาย ซึงอาจจะเกิดจากความตงัใจกระทาํของตวัคนร้าย เช่น พบทรัพยสิ์นทีถูก
โจรกรรมไป หรือ อาจจะเกิดจากความไม่ตงัใจของผูร้้ายแต่เกิดจากการถ่ายเทและแลกเปลียนของ
วตัถุตามทฤษฎีของ Locard’s theory ทีกล่าวไวว้า่ “เมือของสองสิงหรือมากกวา่สองสิงสัมผสักนั
จะเกิดการเปลียนพยานวตัถุทีผิวหน้าซึงกนัและกนัเสมอ” ยกตวัอย่างได้แก่ คราบสีทีติดอยู่ที
รถยนตซึ์งเกิดจากการเฉียวชนกนั หรือเนือเยอืผวิหนงัทีติดอยูที่เหยอืจากเหตุข่มขืน เป็นตน้ 

4. บริเวณอืนๆทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ บริเวณทีผูก้ระทาํผิดนาํพยานวตัถุไปทิง บริเวณ
ทีพกัอาศยัของผูก้ระทาํความผิด เช่น คนร้ายยิงคนตายในสถานทีเกิดเหตุแลว้หลบหนีไปพร้อม
อาวธุปืนของกลาง ระหวา่งหลบหนีก็เอาปืนโยนทิงแม่นาํ  เป็นตน้ 

คุณค่าของพยานวตัถุ( Value of Physical Evidence) รายละเอียดดงัต่อไปนี 
(สมภพ เองสมบุญ2551:6)  

1. สามารถใชเ้ป็นสิงบ่งชีวา่มีการกระทาํผิดเกิดขึนจริง(corpus deficit) คนร้ายจะ
ทิงหลักฐานในสถานทีเกิดเหตุทาํให้ผูต้รวจสถานทีเกิดเหตุสามารถระบุได้ว่าบริเวณนันเป็น
สถานทีเกิดเหตุจริง เช่น คดีฆาตกรรมมกัจะมีการพบศพ อาวุธ เสือผา้ทีติดคราบโลหิตตกอยู่ใน
สถานทีเกิดเหตุ 

2. สามารถใช้เชือมโยงผูก้ระทาํผิดกับผูเ้สียหายหรือสถานทีเกิดเหตุได้ เช่น 
ตรวจพบคราบโลหิตของผูก้ระทาํความผดิติดอยูที่เศษกระจกซึงคนร้ายทุบแตก 

3. สามารถใชชี้ตวัผูก้ระทาํความผิด เช่นในการเปรียบเทียบรอยลายนิวมือแฝงที
พบในทีเกิดเหตุ ตรงกนักบัผูต้อ้งสงสัย 

4. สามารถใช้ป้องกนัผูบ้ริสุทธิจากการถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิด เช่น การ
ตรวจพิสูจน์ ดี เอน็ เอ ทีฝ่ายหญิงกล่าวหาฝ่ายชายวา่เป็นพอ่ของเด็ก เมือตรวจดีเอ็น เอ ของฝ่ายชาย
และเด็กแล้วปรากฏว่าไม่สามารถเปรียบเทียบเข้ากันได้ ฝ่ายชายจึงเป็นผูบ้ริสุทธิจากการถูก
กล่าวหา 

5. สามารถใชย้นืยนัคาํใหก้ารของผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิดหรือพยาน เช่น คดี
ฆาตกรรมทีผูก้ระทาํความผิดแจง้วา่รอยบาดแผลบริเวณศีรษะดา้นหลงัเกิดจากการทีผูเ้สียหายหก
ลม้หงายหลงัและศีรษะฟาดกบัพืนเอง แต่จากการตรวจบาดแผลทางนิติเวชแลว้ปรากฏวา่บาดแผล
ดงักล่าวถูกของมีคมฟัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

6. สามารถทาํใหเ้กิดการรับสารภาพวา่เป็นผูก้ระทาํความผิดจริง เช่น คดีจราจรที
รถยนตเ์ทรลเลอร์ไดช้นและทบัผูห้ญิงเสียชีวติ เมือตรวจสถานทีเกิดเหตุพบรอยดอกยางรถติดอยูที่
เสือและทีแผน่หลงัของผูห้ญิง ในการสืบสวนสอบสวนเบืองตน้ พนกังานสอบสวนไดก้กัรถยนต์
เทรลเลอร์ไวจ้าํนวน 5 คนัและไม่มีผูใ้ดยอมรับวา่เป็นคนขบัรถชน เมือทาํการตรวจพิสูจน์ร่องรอย
ทีดอกยางลอ้รถยนตเ์รียบเทียบกบัร่องรอยทีประทบัอยูที่ผูเ้สียชีวิตพบวา่มีร่องรอยทีเหมือนกนั 1 
รอย คนขบัรถยนตเ์ทรลเลอร์จึงไดเ้ขา้มาสารภาพวา่เป็นผูช้นผูห้ญิงคนดงักล่าว 

7. สามารถให้ความน่าเชือถือมากกวา่พยานบุคคล เนืองจากคาํให้การของพยาน
บุคคลอาจจะเปลียนแปลงไดเ้สมอ อาจเกิดจากการถูกขอร้อง หลอกลวง ข่มขู่ หรือใหสิ้นบน 

8. ศาลใชพ้ยานวตัถุเป็นหลกัในการพิจารณาคดี เนืองจากพยานวตัถุเป็นพยานที
แทจ้ริงมีคุณค่าอยู่ในตวัเอง ไม่สามารถเปลียนแปลงให้เป็นอย่างอืน ดงันนั ศาลจึงใช้พยานวตัถุ
เป็นหลกัในการตดัสินคดี 

นอกจากนี อินแมนและรูดิน (Inman and Rudin 2002:11อา้งถึงใน กนกพร แสน
แก้ว 2552:19) กล่าวถึงแนวคิดทีมีการพัฒนาเพือนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การโยกยา้ยแลกเปลียน (Transfer) การชีเฉพาะ (Identification) ความเป็น
เอกลกัษณ์ (Individualization) การเชือมโยงระหว่างแหล่งกาํเนิดกบัตวัอย่าง (Association) การ
ลาํดบัยอ้นเหตุการณ์ของอาชญากรรม (Reconstruction) และการแลกเปลียนพยานวตัถุซึงกนัและ
กนัขณะทีมีการแตกหกั (Divisible Matter) โดยแนวคิดดงักล่าวสามารถนาํไปใชใ้นขนัการรับรอง/
ตรวจพิสูจน์พยานวตัถุ 

จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่ พยานหลกัฐาน เป็นพยานทีจบัตอ้งไดต้ามกฎหมาย
และเป็นสิงทีสามารถเสนอในชันศาลเพือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้แบ่งเป็น พยานบุคคล พยาน
แวดลอ้มกรณี และพยานวตัถุ โดยถือวา่พยานวตัถุทีไดรั้บการตรวจพิสูจน์จากกระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร์มีบทบาทและเป็นทียอมรับในชนัศาลมากทีสุด ซึงจากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัได้
เขา้ใจถึงภาพรวม ประเภทและ บทบาทของพยานหลกัฐานแต่ละประเภท เพือนาํไปประกบัการ
แปลความหมายจากบทสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.แนวความคิดเกยีวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พยานหลักฐานทีเกิดขึนด้วยการ
วิเคราะห์หรือวิจัยในทางฟิสิกส์ (physics) เคมี(chemistry) หรือชีววิทยา(biology) โดยผ่าน
กระบวนการทีสามารถพิสูจน์ไดแ้ละเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไป (สราวุธ เบญจกุล 2550:64-67)  
ซึงในทางนิติศาสตร์ถือวา่พยานหลกัฐานเหล่านีเป็นพยานหลกัฐานอยา่งหนึงทีจะนาํเขา้สู่กระบวน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 
 
พิจารณาเพือประกอบการวินิจฉัยคดีของศาลวา่จาํเลยมีความผิดหรือบริสุทธ์(ประมูล สุวรรณศร
2551:31) การนาํหลกัวิทยาศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาและพิสูจน์ขอ้เท็จจริงเกียวกบัคดี ความสามารถ
เรียกได้อีกชือหนึงว่า นิติวิทยาศาสตร์(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2530)ดังนันนิติ
วทิยาศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ทีเชือมโยงระหวา่งวทิยาศาสตร์และกฎหมายเขา้ดว้ยกนั 

ความจาํเป็นในการใชพ้ยานหลกัฐานนิติวทิยาศาสตร์ 

วตัถุประสงค์ของการดาํเนินคดีอาญาคือการค้นหาความจริงเพือนําตัวผูก้ระ
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามปกติแล้วคู่ความแต่ละฝ่ายมีสิทธิโดยอิสระทีจะอ้าง
พยานหลักฐานใดก็ตามทีกฎหมายอนุญาตนํามาสนับสนุนขอ้อา้งของตน ในอดีตเชือว่าพยาน
บุคคลจะเป็นพยานผูรู้้เห็นขอ้เท็จจริงทีใกล้ชิดทีสุดหรือทีเรียกกันว่าประจกัษ์พยาน แต่พยาน
บุคคลก็มีขอ้เสียกล่าวคือกระบวนการในการรับรู้ การจดจาํของพยาน การถ่ายทอดเรืองราวทีตน
รับรู้ให้แก่ผูอื้น อีกทงัปัจจยัอืนๆ เช่น เพศ วยั การศึกษาทีจะทาํให้คาํให้การของพยานนนัมีความ
น่าเชือถือมากนอ้ยไม่เท่ากนัประกอบกบับางกรณีพยานบุคคลอาจเบิกความคลาดเคลือนจากความ
เป็นจริงอนัมีสาเหตุจากอคติต่างๆ เช่น ความกลวั ความใคร่ ความอาฆาต ผลประโยชน์และการรับ
สินบน เป็นตน้ (แอล ดู ปาร์ตและวจิิตร ลุลิตานนท ์2478:192)  

นอกจากนี ในคดีความผดิอาญาทีร้ายแรงต่างๆ เช่นคดีฆาตกรรม มกัเป็นคดีทียาก
แก่การหาประจกัษ์พยานผูรู้้เห็นการกระทาํความผิดมาเป็นพยาน ซึงอาจเกิดการฆ่าปิดปากพยาน
หรือบางกรณีอาจไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์จริงๆเลยก็ได ้ดงันนัจึงมีการนาํเอาพยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์มาใชเ้พือพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงในคดีอาญามากขึนในปัจจุบนั 

 

ประเภทของพยานหลกัฐานนิติวทิยาศาสตร์ 

พยานนิติวทิยาศาสตร์อาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1.พยานนิติวิทยาศาสตร์ทีเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ไดแ้ก่ วิชาพิสูจน์หลกัฐาน 

รวมถึงการตรวจสถานทีเกิดเหตุและเก็บรวมรวมวตัถุพยานในทีเกิดเหตุ 

2.พยานนิติวิทยาศาสตร์ทีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยการนําความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ดงันันนิติ
วทิยาศาสตร์ในประเภทนีประกอบดว้ยกนัหลายสาขา ยกตวัอยา่งเช่น  

นิติเวชศาสตร์ (legal medicine หรือ forensic medicine) คือวิชาแพทยที์เกียวขอ้ง
กบักฎหมายและยงัรวมถึงวิชากฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการแพทย์และการประกอบวิชาชีพของ
แพทยด์ว้ย ถือไดว้า่เป็นสาขาทีมีความหมายกวา้งมาก  
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นิติวิศวกรรมศาสตร์ (forensic engineering)   ตามปกติอาชีพวิศวกรจะศึกษา
เกียวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ร่วมกับวิทยาศาสตร์เพือประโยชน์แก่สังคม แต่วิศวกรทีจะมา
เกียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมหรือพยานหลกัฐานในกระบวนการยุติธรรมไดน้นัจะตอ้งเป็นผู ้
ทีได้รับการรับรองจากสาขาวิชาชีพวิศวกรรมตามระเบียบทีเกียวกบัวิชาชีพ จึงจะสามารถเป็น
ผูเ้ชียวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมได ้ปัญหาทีนิติวิศวกรรมเกียวขอ้งนัน 
ยกตวัอยา่งไดแ้ก่ การศึกษาความลม้เหลวของผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเพือพิสูจน์ความรับผิดหรือ
อธิบายเหตุเพลิงไหมแ้ละการลุกลามในอาคาร เป็นตน้ 

นิติทนัตวิทยา(forensic odontology)   เป็นการนาํความรู้ทางทนัตวิทยามาใชใ้น
กระบวนการยุติธรรม เช่น การตรวจพิสูจน์ฟันทีพบในสถานทีเกิดเหตุเครืองบินตก เปรียบเทียบ
กบัฟิลม์เอก็ซ์เรยจ์ากประวติัการทาํฟัน เพือยนืยนับุคคล 

นิติเภสัชวิทยา (forensic pharmacology) เป็นการนาํความรู้เกียวกบัยามาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น การระบุชนิดยาพิษ ยาทีมีผลต่อจิตประสาทและยาทีเป็นอนัตราย เป็น
ตน้ 

นิติมานุษยวทิยา(forensic anthoropology)  ความสําคญัของนกันิติมานุษยวิทยาที
เห็นตวัอย่างไดช้ดัเจนคือ กรณีการเกิดอุบติัภยัซึงมีผูป้ระสบเคราะห์กรรมจาํนวนมากและไม่อาจ
ทราบจากสภาพร่างกายทีหลงเหลืออยู่ว่าเป็นผูใ้ดบา้ง  จึงตอ้งให้นักนิติมานุษยวิทยาทีชาํนาญ
ตรวจวเิคราะห์เกียวกบักระดูก โครงร่างมนุษย ์เพือยนืยนัลกัษณะบุคคล 

นิติกีฏวทิยา (forensic entomology) เป็นการศึกษาถึงวงจรชีวิตหนอนและแมลงที
เกียวขอ้งกบัคดี เช่น การพิสูจน์ของแมลงในศพ ซึงจะนาํไปสู่ระยะเวลาในวงจรชีพและทาํให้
สามารถประมาณเวลาการตายของศพได ้  

การนาํเอานิติวทิยาศาสตร์มาใชใ้นขอบเขตโดยทวัไป ดงันี 
1. การตรวจสถานทีเกิดเหตุ และการถ่ายรูป (Crime Scene Investigation and 

Forensic)  

2. การตรวจลายนิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ (Fingerprint, Palmprint, Footprint) 

3. การตรวจเอกสาร  (Document)  เช่น ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน  

4. การตรวจอาวธุปืน และกระสุนปืนของกลาง (Forensic Ballistics) 

5. การตรวจทางเคมี (Forensic Chemistry) เช่น ตรวจวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของ
สารต่าง ๆ   

6. การตรวจทางฟิสิกส์ (Forensic Physics) เช่น ตรวจร่องรอยการเฉียวชนรถ 
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7. การตรวจทางชีววิทยา (Biological Trace Evidence) เช่น ตรวจเส้นผม เลือด 
อสุจิ  

8. การตรวจทางนิติเวช (Forensic Medicine) ไดแ้ก่ งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา 
งานชีวเคมี งานพิสูจน์บุคคล งานภาพการแพทย ์

จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นพยานหลกัฐาน
ทีผา่นการวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการทางวิทยศาสตร์ทีเป็นทียอมรับโดยทวัไป และสามารถนาํเขา้
สู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้ ถือว่าเป็นกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทีเป็นศาสตร์
เชือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และกฎหมายเขา้ดว้ยกนั ซึงแบ่งออกเป็นพยานนิติวิทยาศาสตร์ที
เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ  พยานนิติศาสตร์ทีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากความรู้
วทิยาศาสตร์สาขาอืนๆมาประยุกตใ์ชเ้ป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม จากขอ้สรุปดงักล่าว
ทาํให้ผูว้ิจ ัยเข้าใจถึงนิติวิทยาศาสตร์มากขึนและ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัง
โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ 

4.ข้อกฎหมายเกยีวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลกัษณะ1 ลกัษณะทวัไป  มาตรา2 ใน
ประมวลกฎหมายนี“การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐานซึงพนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจและหนา้ที เพือรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของประชาชนและเพือทีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด“การสอบสวน” 

หมายความถึงการรวบรวมพยานหลกัฐานและการดาํเนินการทงัหลายอืนตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลกฎหมายนี ซึงพนกังานสอบสวนไดท้าํไปเกียวกบัความผิดทีกล่าวหา เพือทีจะทราบ
ขอ้เทจ็จริงหรือพิสูจน์ความผดิและเพือจะเอาตวัผูก้ระทาํผดิมาฟ้องลงโทษ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ลกัษณะ2 การสอบสวน หมวด 1 การ
สอบสวนสามญั 

มาตรา 131 ( แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที 22) พ.ศ. 2547) ให้พนกังานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิด 

เท่าทีสามารถจะทาํได ้เพือประสงคจ์ะทราบขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ต่างๆ อนัเกียวกบัความผิดที
ถูกกล่าวหาเพือจะรู้ตวัผูก้ระทาํผดิและพิสูจน์ใหเ้ห็นความผดิหรือความบริสุทธิของผูต้อ้งหา 

มาตรา 131/1 (เพิมโดย พระราชบญัญติัแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบัที 29) พ.ศ. 2551) ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งใช้พยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์ เพือพิสูจนข์อ้เทจ็จริงตามมาตรา ๑๓๑ ให้พนกังานสอบสวนมีอาํนาจให้ทาํการตรวจ
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พิสูจน์บุคคล วตัถุหรือเอกสารใด ๆ โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได ้ในกรณีความผิดอาญาทีมีอตัรา
โทษจาํคุกอย่างสูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ ตามวรรคหนึง จาํเป็นตอ้งตรวจเก็บตวัอย่าง
เลือด เนือเยือ ผิวหนงั เส้นผมหรือขน นาํลาย  ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลงั สารพนัธุกรรมหรือ
ส่วนประกอบของร่างกายจากผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย  หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง ให้พนกังานสอบสวน
ผูรั้บผิดชอบมีอาํนาจให้แพทยห์รือผูเ้ชียวชาญ   ดาํเนินการตรวจดงักล่าวได ้ แต่ตอ้งกระทาํเพียง
เท่าทีจาํเป็นและสมควรโดยใชว้ิธีการทีก่อให้เกิด  ความเจ็บปวดนอ้ยทีสุดเท่าทีจะกระทาํได ้ ทงั
จะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคลนนั และผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลที
เกียวขอ้งตอ้งให้ความยินยอม หากผูต้อ้งหาหรือ ผูเ้สียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือ
ผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายกระทาํการป้องปัดขดัขวาง มิให้บุคคลทีเกียวขอ้งให้ความยินยอมโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร ให้สันนิษฐานไวเ้บืองตน้ว่า ขอ้เท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ทีหากได้
ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายนันแล้วแต่กรณีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
พิสูจน์ตามมาตรานีให้สังจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบ  ทีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานกังานอยัการสูงสุด  แลว้แต่กรณีกาํหนดโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากระทวงการคลงั 

มาตรา 132(1) (เพิมโดย พระราชบญัญติัแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบัที 28) พ.ศ. 2551) เพือประโยชน์แห่งการรวบรวมหลกัฐานคดี ให้
พนกังานสอบสวนมี 

อาํนาจตรวจตวัผูเ้สียหายเมือผูน้ันยินยอม หรือตรวจตวัผูต้อ้งหา หรือตรวจ
สิงของหรือทีทางอนัสามารถอาจใช้เป็นพยานหลกัฐานได้ ให้รวมทงัทาํภาพถ่าย แผนที หรือ
ภาพวาดจาํลอง หรือพิมพล์ายนิวมือ ลายมือหรือลายเทา้ กบัใหบ้นัทึกรายละเอียดทงัหลายซึงน่าจะ
กระทาํให้คดีแจ่มกระจ่างขึนในการตรวจตวัผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหาตามวรรคหนึง หากผูเ้สียหาย
หรือผูต้อ้งหาเป็นหญิง ใหจ้ดัให้เจา้พนกังานซึงเป็นหญิงหรือหญิงอืนเป็นผูต้รวจ  ทงันี ในกรณีทีมี
เหตุอนัสมควร ผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหาจะขอนาํบุคคลใดมาอยูร่่วมในการตรวจนนัดว้ยก็ได ้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลกัษณะ2 การสอบสวน หมวด 2 การ
ชนัสูตรพลิกศพ 

มาตรา 148  (แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบัที 6) พ.ศ. 2499 )เมือปรากฏแน่ชดั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่บุคคลใด
ตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุมของเจา้พนกังาน ให้มีการชนัสูตร
พลิกศพเวน้แต่ตายโดยการประหารชีวติตามกฎหมาย   การตายโดยผดิธรรมชาตินนั คือ 

(1) ฆ่าตวัตาย 
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(2) ถูกผูอื้นทาํใหต้าย 

(3) ถูกสัตวท์าํร้ายตาย 

(4) ตายโดยอุบติัเหตุ 

(5) ตายโดยยงัมิปรากฏเหตุ 

มาตรา 150  (แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที 21) พ.ศ. 2542) ) ในกรณีทีจะตอ้งมีการชนัสูตรพลิกศพ ให้
พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งทีทีศพนนัอยูก่บั แพทยท์างนิติเวชศาสตร์ซึงไดรั้บวุฒิบตัรหรือ ไดรั้บ
หนงัสืออนุมติัจาก แพทยส์ภา ทาํการชนัสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถา้แพทยท์างนิติเวชศาสตร์ดงักล่าว
ไม่มีหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหแ้พทยป์ระจาํโรงพยาบาลของรัฐปฏิบติัหนา้ที ถา้แพทยป์ระจาํ
โรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีไดใ้ห้แพทยป์ระจาํสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ปฏิบติัหน้าที ถา้แพทยป์ระจาํสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัไม่มีหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้ ให้
แพทยป์ระจาํโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีขึนทะเบียนเป็น
แพทยอ์าสาสมคัรตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบติัหนา้ที  และในการปฏิบติัหน้าที
ดงักล่าว ให้แพทยป์ระจาํโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูน้นั เป็น
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ทงันี ให้พนกังานสอบสวนและแพทยด์งักล่าวทาํบนัทึก
รายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพทนัที และให้แพทย์ดงักล่าวทาํรายงานแนบท้ายบนัทึก
รายละเอียดแห่งการ ชนัสูตรพลิกศพดว้ยภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้เรือง ถา้มีความจาํเป็น
ให้ขยายระยะเวลา ออกไปไดไ้ม่เกินสองครัง ครังละไม่เกินสามสิบวนั แต่ตอ้งบนัทึกเหตุผลและ
ความจาํเป็นในการ 

ขยายระยะเวลาทุกครังไวใ้นสํานวนชนัสูตรพลิกศพ รายงานดงักล่าวให้ถือเป็น
ส่วนหนึงของสาํนวนชนัสูตรพลิกศพ และในกรณีทีความตายมิไดเ้ป็นผลแห่งการกระทาํผิดอาญา 
ให้พนกังานสอบสวน ส่งสํานวนชนัสูตรพลิกศพไปยงัพนักงานอยัการเมือเสร็จสินการชนัสูตร
พลิกศพโดยเร็วและให้ พนักงานอยัการดาํเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ ให้เป็นหน้าทีของ
พนกังานสอบสวนแจง้แก่ผูมี้หนา้ทีไปทาํการชนัสูตรพลิกศพ ทราบ และก่อนการชนัสูตรพลิกศพ 

ให้พนกังานสอบสวนแจง้ให้สามี ภริยา ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล 

หรือญาติของผูต้ายอย่างน้อยหนึงคนทราบเท่าทีจะทาํได้ ในกรณีทีมีความตายเกิดขึนโดยการ
กระทาํของเจา้พนกังานซึงอา้งวา่ปฏิบติั ราชการตามหนา้ทีหรือตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุม
ของเจา้พนกังานซึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการ ตามหนา้ที ให้พนกังานอยัการและพนกังานฝ่ายปกครอง
ตาํแหน่งตงัแต่ระดบัปลดัอาํเภอหรือ เทียบเท่าขึนไปแห่งทอ้งทีทีศพนนัอยู่เป็นผูช้นัสูตรพลิกศพ
ร่วมกบัพนกังานสอบสวนและแพทย ์ตามวรรคหนึง และใหน้าํบทบญัญติัในวรรคสองมาใชบ้งัคบั 
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เมือไดมี้การชนัสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว้ ให้พนกังานสอบสวนแจง้ให้ พนกังานอัยการเขา้
ร่วมกบัพนกังานสอบสวนทาํสํานวนชนัสูตรพลิกศพให้เสร็จภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัทีไดรั้บ
แจง้ถา้มีความจาํเป็นใหข้ยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกินสองครัง ครังละไม่เกิน สามสิบวนัแต่ตอ้ง
บนัทึกเหตุผลและความจาํเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครังไวใ้นสํานวนชนัสูตร พลิกศพ เมือ
ไดรั้บสํานวนชนัสูตรพลิกศพแลว้ ให้พนกังานอยัการทาํคาํร้องขอต่อศาล ชนัตน้แห่งทอ้งทีทีศพ
นนัอยู ่ เพือให้ศาลทาํการไต่สวนและทาํคาํสังแสดงวา่ผูต้ายคือใครตายที ไหน เมือใด และถึงเหตุ
และพฤติการณ์ทีตาย ถา้ตายโดยคนทาํร้ายใหก้ล่าววา่ใครเป็นผูก้ระทาํร้าย เท่าทีจะทราบได ้ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัทีไดรั้บสาํนวน ถา้มีความจาํเป็น ใหข้ยายระยะเวลา ออกไปไดไ้ม่เกินสองครัง 

ครังละไม่เกินสามสิบวนั แต่ตอ้งบนัทึกเหตุผลและความจาํเป็นในการ ขยายระยะเวลาทุกครังไว้
ในสาํนวนชนัสูตรพลิกศพ ในการปฏิบติัหนา้ทีตามวรรคหนึง วรรคสาม วรรคสี และวรรคห้า ให้
พนกังานสอบสวนปฏิบติัตามคาํสังของพนกังานอยัการ ในการไต่สวนตามวรรคห้า ให้ศาลปิด
ประกาศแจง้กาํหนดวนัทีจะทาํการไต่สวนไวที้ศาล และให้พนกังานอยัการยืนคาํร้องต่อศาลขอให้
ศาลส่งสาํเนาคาํร้องและแจง้กาํหนดวนันดัไต่สวนใหส้ามี ภริยา ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน ผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม ผูอ้นุบาล หรือญาติของผูต้าย 

ตามลาํดบัอย่างน้อยหนึงคนเท่าทีจะทาํไดท้ราบก่อนวนันดัไต่สวนไม่น้อยกว่า
สิบหา้วนัและให ้

พนกังานอยัการนาํพยานหลกัฐานทงัปวงทีแสดงถึงการตายมาสืบ เมือศาลไดปิ้ด
ประกาศแจง้กาํหนดวนัทีจะทาํการไต่สวนแลว้ และก่อนการไต่สวน เสร็จสิน สามี ภริยา ผูบุ้พการี 

ผูสื้บสันดาน ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล หรือญาติของผูต้ายมี สิทธิยืนคาํร้องต่อศาลขอเขา้มา
ซกัถามพยานทีพนกังานอยัการนาํสืบและนาํสืบพยานหลกัฐานอืน ไดด้ว้ย เพือการนี สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผูสื้บสันดาน ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล หรือญาติของ ผูต้ายมีสิทธิแต่งตงัทนายความ
ดาํเนินการแทนได ้หากไม่มีทนายความทีไดรั้บการแต่งตงัจาบุคคลดงักล่าวเขา้มาในคดีให้ศาลตงั
ทนายความขึนเพือทาํหนา้ทีทนายความฝ่ายญาติผูต้าย เมือศาลเห็นสมควรเพือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานทีนาํสืบมาแลว้มาสืบเพิมเติมหรือเรียกพยานหลกัฐานอืนมาสืบก็ได ้

และศาลอาจขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือ ผูเ้ชียวชาญมาให้ความเห็นเพือประกอบการไต่สวนและทาํ
คาํสัง แต่ทงันี ไม่ตดัสิทธิของผูน้าํสืบ พยานหลกัฐานตามวรรคแปดทีจะขอให้เรียกผูท้รงคุณวุฒิ
หรือผูเ้ชียวชาญอืนมาให้ความเห็น โตแ้ยง้หรือเพิมเติมความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญ
ดงักล่าว คาํสังของศาลตามมาตรานีให้ถึงทีสุด แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้อง และการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนกังานอยัการหรือบุคคลอืนไดฟ้้องหรือจะฟ้องคดี เกียวกบั
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การตายนนั เมือศาลไดมี้คาํสังแลว้ ใหส่้งสาํนวนการไต่สวนของศาลไปยงัพนกังานอยัการ เพือส่ง
แก่พนกังานสอบสวนดาํเนินการต่อไป แพทยต์ามวรรคหนึง  

ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา  ภาค5  พยานหลกัฐาน หมวด 1 หลกั
ทวัไป 

มาตรา 226  พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึงน่าจะพิสูจน์ไดว้า่จาํเลย
มีผดิหรือบริสุทธิ ใหอ้า้งเป็นพยานหลกัฐานได ้แต่ตอ้งเป็นพยานชนิดทีมิไดเ้กิดขึนจากการจูงใจ มี
คาํมนัสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอืน และให้สืบตามบทบญัญติัแห่งประมวล
กฎหมายนีหรือกฎหมายอืนอนัวา่ดว้ยการสืบพยาน 

ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา   ภาค5  พยานหลักฐาน  หมวด 5 
ผูเ้ชียวชาญ 

มาตรา 243 ผูใ้ดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความเชียวชาญในการใด ๆเช่น 

ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย ์ หรือกฎหมายต่างประเทศ และซึง
ความเห็นของผูน้ันอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณาอาจเป็นพยานในเรืองต่าง ๆ เป็นตน้วา่ ตรวจร่างกายหรือจิตของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือ
จาํเลยตรวจลายมือ ทาํการทดลองหรือกิจการอยา่งอืน ๆผูเ้ชียวชาญอาจทาํความเห็นเป็นหนงัสือก็
ไดแ้ต่ตอ้งส่งสําเนาหนงัสือดงักล่าวให้ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึงทราบ และตอ้งมาเบิกความ
ประกอบหนงัสือนนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นหรือคู่ความไม่ติดใจซกัถามผูเ้ชียวชาญนนั ศาลจะให้รับ
ฟังความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวโดยผูเ้ชียวชาญไม่ต้องมาเบิกความประกอบก็ได้ในกรณีที
ผูเ้ชียวชาญตอ้งมาเบิกความประกอบ ให้ส่งสําเนาหนงัสือดงักล่าวต่อศาลในจาํนวนทีเพียงพอ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัเบิกความเพือให้คู่ความอีกฝ่ายหนึงมารับไปในการเบิกความ
ประกอบ ผูเ้ชียวชาญจะอ่านขอ้ความทีเขียนมาก็ได ้

มาตรา 244/1 ในกรณีความผดิอาญาทีมีอตัราโทษจาํคุก หากมีความจาํเป็นตอ้งใช้
พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงใดทีเป็นประเด็นสําคัญแห่งคดี ให้ศาลมี
อาํนาจสังใหท้าํการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุ หรือเอกสารใด โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได ้ในกรณี
ทีการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึง จาํเป็นตอ้งตรวจเก็บตวัอยา่งเลือด เนือเยือ ผิวหนงั เส้นผมหรือ
ขน นาํลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลงั สารพนัธุกรรมหรือ ส่วนประกอบของร่างกายจาก
คู่ความหรือบุคคลใด ให้ศาลมีอาํนาจสังให้แพทยห์รือผูเ้ชียวชาญ ดาํเนินการตรวจดงักล่าวได ้แต่
ตอ้งกระทาํเพียงเท่าทีจาํเป็นและสมควรโดยใชว้ิธีการทีก่อให้เกิด ความเจ็บปวดนอ้ยทีสุดเท่าทีจะ
กระทาํไดท้งัจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของ บุคคลนนั และคู่ความหรือบุคคลที
เกียวขอ้งตอ้งให้ความยินยอม หากคู่ความฝ่ายใดไม่ยินยอม หรือกระทาํการป้องปัดขดัขวางมิให้
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บุคคลทีเกียวขอ้งให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้สันนิษฐานไวเ้บืองตน้วา่ขอ้เท็จจริง
เป็นไปตามทีคู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง ในกรณีทีพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงที อาจทาํให้ศาลวินิจฉยัชีขาดคดีไดโ้ดยไม่ตอ้งสืบพยานหลกัฐานอืน
อีก หรือมีเหตุอนัควรเชือวา่หากมีการเนินชา้กวา่จะนาํพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์อนัสําคญัมา
สืบในภายหนา้พยานหลกัฐานนนัจะสูญเสียไปหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์ เมือคู่ความฝ่ายใดฝ่าย
หนึงร้องขอหรือเมือศาลเห็นสมควร ศาลอาจสังให้ทาํการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความ
ในวรรคหนึงและวรรคสองไดท้นัทีโดยไม่จาํตอ้งรอใหถึ้งกาํหนดวนัสืบพยานตามปกติ 

5.งานวจัิยทีเกียวข้อง 

กนกพร แสนแก้ว (2552) ไดศึ้กษาเรือง “ การพฒันางานดา้นการตรวจสถานที
เกิดเหตุ ของสถานีตาํรวจในเขตพืนทีตาํรวจภูธรภาค 8” เพือศึกษาการปฏิบติังานดา้นการตรวจ
สถานทีเกิดเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสถานทีเกิดเหตุ เพือเสนอแนะแนวทางการพฒันา
งานตรวจสถานทีเกิดเหตุของสถานีตาํรวจในเขตพืนทีตาํรวจภูธรภาค 8  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ใน
การศึกษาคือ พนักงานสอบสวน (สบ.1) – (สบ.3) ในสังกดัตาํรวจภูธรภาค 8 โดยเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม จาํนวน 219 คน และให้สัมภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 5 คน สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลียเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ซึงทดสอบ
ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สาํหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ ผลจากการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีชนัยศพนัตาํรวจโท ตาํแหน่งพนกังาน
สอบสวน(สบ.2) มีระยะเวลาปฏิบติังานดา้นการสอบสวนระหวา่ง 11-15 ปี เคยผา่นการฝึกอบรม
เกียวกบัการตรวจสถานทีเกิดเหตุมาแลว้เป็นระยะเวลา 2-5 ปี มีเงินเดือนและเงินเพิมพิเศษต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 15,001 – 23,000 บาท การตรวจสถานทีเกิดเหตุของสถานีตาํรวจในเขตพืนที
ตาํรวจภูธรภาค 8 ดา้นการบริหารจดัการสถานทีเกิดเหตุและดา้นการตรวจสถานทีเกิดเหตุ โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลางผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดบัการศึกษา
สูงสุด ระดบัชนัยศ ระยะเวลาทีผา่นการฝึกอบรม เงินเดือนและเงินเพิมพิเศษต่อเดือนแตกต่างกนัมี
ระดบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั แต่ตาํแหน่ง อายุ ระยะเวลาทีปฏิบติังานด้านการสอบสวน
แตกต่างกนั จะมีระดบัการปฏิบติังานแตกต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการ
ตรวจสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนอุปกรณ์เครืองมือ และยานพาหนะ ขาดแคลน
ทีมงาน ทีมงานขาดความรู้ความชาํนาญ ขาดแคลนงบประมาณในการตรวจสถานทีเกิดเหตุและ
การส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงัห้องปฏิบติัการด้วยตนเอง ขอ้เสนอแนะเพือพฒันางานด้าน
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ตรวจสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชาควรจดัสรรงบประมาณทีเกียวขอ้งกบัการ
ตรวจสถานทีเกิดเหตุให้เพียงพอ จดัสรรกาํลงัพลให้เพียงพอ จดัการฝึกอบรมเกียวกบัการตรวจ
สถานทีเกิดเหตุเป็นประจาํทุกปีและปรับปรุงแกไ้ขระเบียบคาํสังการรับส่งของกลาง 

จากการวจิยัดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสถานที
เกิดเหตุมากขึน ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการอภิปรายผลได ้

วรณิตา ยอยรู้รอบ (2550) ไดศึ้กษาเรือง “สภาวะความเจ็บป่วยทางจิตทีนาํผูป่้วย
ไปก่อคดีอุกฉกรรจ์” เพือศึกษาปัญหาและสภาวะความเจ็บป่วยทางจิตทีสัมพนัธ์กบัการก่อคดี
อุกฉกรรจข์องผูป่้วยทางจิต ศึกษาการรับรู้ของผูใ้หก้ารบาํบดัเกียวกบัสภาวะจิตใจทีมีความเสียงสูง
ต่อการกระทาํผิดในคดีอุกฉกรรจ์ของผูป่้วย ศึกษาการรับรู้ของผูใ้ห้การบาํบดัเกียวกบัปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความรุนแรงในการกระทาํความผิดของผูป่้วย แหล่งขอ้มูลในการศึกษามีอยู่2ส่วนคือ 
ส่วนทีเป็นเอกสารไดแ้ก่ สถิติของผูป่้วยทีไดก้ระทาํความผดิและถูกส่งเขา้บาํบดั ณ สถาบนักลัยาณ์
ราชนครินทร์ ระหวา่ง พ.ศ.2546-2550 , คาํพิพากษาของศาลฎีกาเกียวกบัคดีอาญา ทีเกียวขอ้งกบั
นิติจิตเวช จาํนวน 10 คดี และการสัมภาษณ์บุคคลไดม้าจากขอ้มูลการสัมภาษณ์บุคคลากรทางการ
แพทย ์ซึงประกอบด้วยจิตแพทย ์พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาสังคมสงเคราะห์ นกัอาชีวบาํบดั  
จาํนวน 10 ราย ทีเป็นผูบ้าํบดัรักษาผูป่้วยนิติจิตเวช ณ สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ ผลการวิจยั
พบวา่ การไม่สามารถรับรู้สภาพความเป็นจริงทีถูกตอ้งและความผิดปกติทางความคิดเป็นปัจจยัที
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทีก่อใหเ้กิดปัญหาทางคดี ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เชือวา่ผูป่้วยทางจิตเวชทีมี
อาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงในเรืองความคิดหวาดระแวง อารมณ์ พฤติกรรมทีรุนแรง มีความ
เสียงสูงต่อการกระทาํผดิในคดีอุกฉกรรจแ์ละระบุวา่ปัญหาครอบครัว การใชอ้ารมณ์ ความรุนแรง 
การขาดการรักษาทีเหมาะสมและถูกตอ้งเป็น ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงในการกระทาํผิด
ของผูป่้วยจิตเวช 

จากการวิจัยดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจยัเข้าใจถึงองค์ประกอบทีส่งผลต่อการก่อคดี
อุกฉกรรจ ์ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการสรุปผลการสัมภาษณ์ได ้

Manfred Kayser (บทสรุป: 2554) ไดท้าํการศึกษาวิจยัถึงการทาํนายสีเส้นผมจาก 
DNA โดยใช ้“DNA Markers” 13 ตาํแหน่งจากยีน 11 ตวั วตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพในการ
จบักุมคนร้ายจากหลกัฐานทีคนร้ายทิงไว ้ ซึงจากผลการศึกษาพบวา่วิธีการใช ้“DNA Markers” 13 

ตาํแหน่งจากยนี 11 ตวัเป็นการทาํนายสีผมจาก DNA ทีแม่นยาํมากถึงกวา่ 90% สําหรับคนทีมีผมสี
ดาํและสีแดง  แต่คนทีผมสีบลอนด์หรือสีนาํตาล  ความแม่นยาํจะอยู่ที 80% ซึงขอ้มูลจาก DNA  
ยงัแยกแยะสีผมทีใกลเ้คียงกนัเช่น ผมสีบลอนด์กบัผมสีบลอนด์แดง หรือผมสีนาํตาลเขม้กบัผมสี
ดาํ ออกจากกนัไดด้ว้ย ทาํใหต้าํรวจสามารถบอกสีผมคนร้ายไดจ้ากหลกัฐานเนือเยือทีคนร้ายทิงไว ้
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ณ จุดเกิดเหตุ  ซึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อประเทศโลกตะวนัตกทีประชากรมีสีผมหลากหลาย 
จากการวจิยัดงักล่าว  ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงการให้ความสําคญักบัการพฒันานวตักรรม  เพือช่วย
เพิมประสิทธิภาพในการทาํงานนิติวทิยาศาสตร์  ซึงทาํใหเ้ขา้ใจถึงเนืองานของงานนิติวทิยาศาสตร์
ไดอ้ย่างชดัเจนมากยิงขึนจากการวิจยัดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันางานนิติ
วทิยาศาสตร์ทีมีอยูอ่ยา่งต่อเนือง ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการอภิปรายผลได ้

Manfred Kayser (บทสรุป: 2553) ทาํการศึกษาถึงเลือดบอกอายุ  ซึงมี
วตัถุประสงค์เพือเพิมเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ  ให้ตาํรวจสามารถสืบสวนไดง่้ายและมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน  ซึงจากผลการศึกษาพบว่า สามารถทาํการวิเคราะห์หยดเลือดเพือ
ประมาณค่าอายุของคนไดโ้ดยอาศยัคุณสมบติัเฉพาะจาก T-cell (เซลล์ภูมิคุม้กนัของร่างกาย) 
ในขณะที     T-cell พฒันาบางส่วนของ DNA ของมนัถูกตดัออกแลว้ต่อบางส่วนกลบัเขา้มา
ดว้ยกนัในหลายๆรูปแบบ  ทาํให้มนัสามารถทีจะสร้างตวัรับสัญญาณทีผิวเซลล์จาํเพาะทีเอาไวใ้ช้
ในการจดัจาํแบคทีเรียหรือเชือโรคไดห้ลากหลาย ซึงเมือคนเราอายุมากขึนเรือง  ปริมาณ DNA ทีมี
รูปร่างเป็นวงกลมในเลือดจะลดลง เพราะร่างกายมีการผลิต T-cell ใหม่นอ้ยลง ซึงการวิเคราะห์ T-

cell ค่อนขา้งมีความถูกตอ้งถึงแมต้วัอยา่งเลือดจะถูกเก็บไวม้ากกวา่ปีครึง  ซึงแสดงให้เห็นวา่  เป็น
สิงทีช่วยแกปั้ญหาคดี เก่าๆ หรือแมก้ระทงัช่วยตาํรวจในการพิสูจน์ทราบเหยือจากภยัพิบติัไดอี้ก
ด้วย จากการวิจยัดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึงธรรมชาติของงานนิติวิทยาศาสตร์ทีต้องให้
ความสาํคญักบัทุกรายละเอียดทีเกียวเนืองกบัหลกัฐานในทีเกิดเหตุ ซึงอาจเป็นสิงทีสามารถบ่งชีถึง
ตวัตวัร้ายไดดี้  ทาํใหส้ามารถสร้างแบบสอบถามและงานวิจยัทีมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
ของงานนิติวิทยาศาสตร์จากการวิจยัดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันางานนิติ
วทิยาศาสตร์ทีมีอยูอ่ยา่งต่อเนือง ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการอภิปรายผลได ้ 

จิติ หนูแกว้ (บทสรุป: 2550) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาแว่นนาโนคริสตอลทีมี
คุณสมบติัมองเห็นสารคดัหลงัเช่น คราบเลือด นาํลาย อสุจิ ทีคนร้ายทิงร่องรอยไว ้ณ จุดเกิดเหตุ  
ซึงมีวตัถุประสงค์เพือให้นักนิติวิทยาศาสตร์สามารถทาํงานได้สะดวก รวดเร็วขึน โดยจาก
การศึกษาพบว่าตามปกติสายตาคนเราจะมองไม่เห็นร่องรอยทีคนร้ายทิงไว ้ ซึงแต่เดิมนักนิติ
วิทยาศาสตร์ทีตรวจสอบทีเกิดเหตุตอ้งใชแ้วน่ตา 3 สี คือ แดง ส้มและเหลืองเพือหาคราบต่างๆที
เหลือ อาทิ อสุจิ นาํลาย ลายนิวมือหรือ เส้นใยเสือผา้  แต่ผลการศึกษาครังนีทาํให้สามารถต่อยอด
ไปสู่การพฒันาแว่นตาทีช่วยในการหาหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึงจะทาํให้มองเห็นคราบ
ต่างๆไดเ้มือถูกกระตุน้ดว้ยแหล่งกาํเนิดแสงทีให้ความยาวคลืนหลายยา่น (Forensic Light Source) 

ซึงสามารถทีจะช่วยให้มองเห็นร่องรอยของสารคดัหลงัโดยไม่ต้องเปลียนความยาวคลืนของ
แหล่งกาํเนิดแสง  เป็นการกรองแสงในผ่านรังสีอลัตราไวโอเลตหรือรังสียูวี  ซึงเจา้หน้าทีนิติ
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วทิยาศาสตร์ใชใ้นการกระตน็ใหส้ารคดัหลงัในทีเกิดเหตุเรืองแสง  และทาํใหม้องเห็นร่องรอยของ
สารโปรตีนทีหลงเหลืออยู ่ ซึงแว่นตาดงักล่าวใชผ้ลึกนาโนของอินเดียมออกซิไนไตรด์ (Indium 

Oxynitride) ซึงเป็นสารประกอบออกซิเจนและไนโตรเจนของอินเดียมทีมีขนาดเล็กระดบันาโน
เมตรเคลือบลงบนแผน่กระจกดว้ยเทคนิค “รีแอคทีฟ ก๊าซ-ไทมมิง” (Reactive gas-timing) ดว้ย
เครืองอาร์เอฟ แมกนิตรอน สปัตเตอริง (RF Magnetron Sputtering) ทีสามารถเคลือบแวน่ตาได้
ภายในขนัตอนเดียว  ซึงเป็นกระบวนการเคลือบแว่นตาและสารตวัใหม่ทีทีมวิจยัพฒันาขึนและ
ไดรั้บการจดัสิทธิบตัรแลว้ทงัในไทยและสหรัฐอเมริกา จากการวิจยัดงักล่าว  ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบ
ถึงการพฒันานวตักรรม  เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานนิติวิทยาศาสตร์  ซึงสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการทาํงานวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึน 

จากการวิจัยดังกล่าวทําให้ผู ้วิจ ัยได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนางานนิติ
วิทยาศาสตร์ทีมีอยูอ่ยา่งต่อเนือง ซึงสามารถใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการอภิปรายผลไดแ้ละ จาก
การทบทวนวรรณกรรมทงัหมดจะเห็นไดว้า่ พบประเด็นเรือง แรงงานขา้มชาติ และหลกัฐานทาง
นิติวทิยาศาสตร์ ซึงมีความเกียวเนืองโดยตรงกบังานวิจยัครังนี ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถวางโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์ แปลความผลการสัมภาษณ์และ วิเคราะห์ อภิปรายผลไดอ้ยา่งมีลาํดบัขนัตอนอยา่ง
ชดัเจน 
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บทท ี3 

กรอบแนวความคดิและระเบียบวธิีวจิัย 

การศึกษานีศึกษาเกียวกับการปฏิบัติงานและปัญหาจากการปฏิบัติงานที
เกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
เป็นการอธิบายเชิงคุณภา  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลพืนทีอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร  ขอ้มูลการเกิดคดีความทีมีการใช้นิติวิทยาศาสตร์และปัญหาทีเกิดจากการใช้นิติ
วิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานในคดีในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  โดยสัมภาษณ์ 
วิชาชีพทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมุ่งเน้น 
กรณีศึกษาปัญหาแรงงานขา้มชาติทีประสบปัญหาในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เพือ
สร้างความเขา้ใจภาพรวมของการใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลกัฐานในคดีและทาํให้เห็นถึง
ปัญหาการปฏิบติังานทางคดีในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร นาํไปสู่การสร้างแนวทางการ
พฒันานิติวทิยาศาสตร์ในสังคมไทยต่อไป  

โดยไดด้าํเนินการศึกษา ซึงเนน้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารซึงเป็นการวิจยั
ประเภท Documentary research ซึงเป็นการศึกษาทีสามารถจะทาํให้ได้ขอ้คน้พบความจริง
บางอย่าง ภายในระยะเวลาอนัสัน ซึงเป็นการศึกษาทีผูศึ้กษาสร้างปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กบั
แหล่งขอ้มูลอืนๆ ทีมิใช่บุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง เอกสารหรือขอ้ความทีเขียนขึน และอีกวิธีวิจยั
หนึงทีผูศึ้กษานํามาใช้ก็คือการวิจยัทางมานุษยวิทยา (Anthropological Fieldwork) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูที้เกียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาในครังนี   

1.กรอบแนวคิดทใีช้ในการศึกษา  

จากการนาํเสนอขอ้มูล แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งในบททีผ่าน
มาผูศึ้กษาพิจารณาวา่ในการศึกษาการปฏิบติังานและปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังาน
นิติวิทยาศาสตร์กรณีปัญหาอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติ ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในพืนที
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครเพือให้ทราบถึงแนวทาง การปฏิบติังานนิติวิทยาสาสตร์ในคดี
อาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติซึงจะนาํไปสู่การสร้างแนวการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์
ในพืนทีต่อไป  
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อีกดา้นหนึงขอ้มูลเกียวกบัแรงงานขา้มชาติและขอ้มูลปัญหาอาชญากรรมของ
แรงงานขา้มชาติ ก็มีส่วนในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครังนี และเพือให้ขอ้มูลเอกสาร 
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ทีนาํมาประกอบการนาํเสนอ มีแนวทางในการรวบรวมการวิเคราะห์ขอ้มูล มี
ความชดัเจนอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบ ผูศึ้กษาจึงกาํหนดกรอบแนวความคิดทีใชใ้นการศึกษา
ดงัต่อไปนี  

ส่วนทีหนึง การระบุให้เห็นถึงขอ้มูลภูมิหลงัส่วนบุคคล ในส่วนของอายุ เพศ 
อาชีพซึงนาํไปกาํหนดวชิาชีพและลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล  และการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลในเนือหา
สาระของขอ้มูลเอกสาร ในส่วนของขอ้มูลเรืองพืนที ข้อมูลแรงงานขา้มชาติและขอ้มูลปัญหา
อาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร รวมทงัแนวคิดเรือง
พยานหลกัฐาน  

 ส่วนทีสอง เป็นวิเคราะห์ขอ้มูลในเนือหา และประเด็นการตอบคาํถามจากการ
สัมภาษณ์ของผูป้ฏิบติังาน ทีเกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร 

ส่วนทีสาม เป็นการวิเคราะห์ ในแต่ละประเด็นทีสําคญั นาํไปสู่การนาํเสนอแนว
ทางการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครโดยทงัสามส่วนนี
จะกาํหนดเป็นแผนภาพในการศึกษาดงัต่อไปนี(ดูจากแผนภาพที 3.1) 
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แผนภาพท ี3.1 : แสดงกรอบแนวความคิดทใีช้ในการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.วธีิการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเรืองนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการศึกษา วิเคราะห์

เชิงผสมผสานหลายรูปแบบ ประกอบไปดว้ย การวเิคราะห์ เรียบเรียงเนือหา การสัมภาษณ์ รวมทงั
การใชข้อ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ทงันีกาํหนดวธีิการศึกษาอยา่งมีขนัตอนดงันี 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ว่าดว้ยเรืองขอ้มูลเรืองพืนที ขอ้มูลแรงงานขา้มชาติและ
ขอ้มูลปัญหาอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

 
1 .ผู้ป ฏิบั ติ ง าน ที เ กี ยวข้องกับค ดี
อาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติใน
พืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
มี ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ปฏิบติังานอยา่งไร 
2 .ผู้ป ฏิบั ติ ง าน ที เ กี ยวข้องกับค ดี
อาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติใน
พืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
มีลักษณะการปฏิบัติ ง านด้านนิ ติ
วทิยาศาสตร์อยา่งไร 

แนวทางการปฏิบติังานดา้นนิติ
วทิยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
 
-อายุ 
-เพศ 
-อาชีพ 
-การศึกษา 

ตัวแปรภูมิหลังส่วนบุคคล 

 
 
-แนวคิดพยานหลกัฐาน 
-ขอ้มูลงานนิติวทิยาศาสตร์ 
-กฎหมายทีเกียวขอ้ง 
-ขอ้มูลแรงงานขา้มชาติ 
-ขอ้มูลปัญหาอาชญากรรมของ
แรงงานขา้มชาติ 

ข้อมูลเอกสาร 
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2.2 สํารวจและวิเคราะห์เอกสาร   แนวคิดเรืองพยานหลกัฐาน กฎหมายและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2.3 สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงาน
ขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ว่าดว้ยเรืองประเด็นการปฏิบติังาน ปัญหาและ
อุปสรรคทีเกิดจากการปฏิบติังาน รวมทงัแนวทางแกไ้ขในการปฏิบติังานนนั 

2.4 ทําการประมวลผล วิเคราะห์เนือหา ดว้ยการใชแ้นวคิดในเชิงสังคมศาสตร์  
และการวเิคราะห์ในหลกัวทิยาศาสตร์ดว้ยเหตุและผลอยา่งเป็นระบบ 

2.5 สรุปเนือหาให้เป็นระบบสอดคล้องกับกรอบการศึกษาทีไดน้าํเสนอในงาน
การศึกษานี  

3. การรวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการดาํเนินการศึกษาเรืองนี ผูศึ้กษาได้รับความร่วมมือจากผูป้ฏิบัติงานที
เกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของแรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครเป็นอยา่ง
ดี กบัในช่วงระยะเวลาทีดาํเนินการศึกษา โดยการรวบรวมขอ้มูลจะใช้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อ
งานการศึกษานีเท่านนั การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทีใชใ้นการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
ประกอบไปดว้ย 

3.1 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกบัผูที้มี
ความเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร รวม
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทงัสิน 8 ท่าน ซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ปฏิบติังาน ทีเกียวขอ้งกบัคดีอาชญากรรมของ
แรงงานขา้มชาติในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

3.2 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บขอ้มูลพืนฐานจากเอกสาร จากบทความ 
รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ เวบ็ไซต ์และจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในเรืองทีเกียว ปฏิบติังานดา้น
นิติวิทยาศาสตร์ของผูป้ฏิบติังาน ทีเกียวขอ้งกับคดีอาชญากรรมของแรงงานข้ามชาติในพืนที
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
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4.สรุปความ 

การนําเสนอเรืองในบทนี ผูศึ้กษาได้อธิบายให้เห็นถึงกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาเป็นผลมาจาก การทบทวนขอ้มูล แนวความคิด และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยพิจารณาวา่
ขอ้มูลแนวความคิด และงานวจิยัทีเกียวขอ้งซึงเมือนาํขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นเครืองมือในการ
วิเคราะห์ร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลทีไดร้วบรวมมาในบทที 4 จะไดแ้สดงให้เห็นถึงการอภิปรายผล
ในบทที 5 ต่อไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท ี 4 

การนําเสนอสาระข้อมูล 

       ในการวิจยัเรือง การปฏิบติังานและปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังาน
นิติวิทยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผูท้าํการศึกษาได้
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย   จาํนวน 8  คนไดแ้ก่ เจา้หน้าทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร 1 
คน เจ้าหน้าทีตาํรวจพิสูจน์หลักฐาน 1 คน ทนายความ 2 คน แพทย์นิติเวช 1 คน นักสังคม
สงเคราะห์ 1 คน เจา้หนา้ทีมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร 1 คน และผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน 1 คน โดยผูศึ้กษาไดท้าํการพรรณนาข้อมูลทีเก็บรวบรวม โดยอธิบายขอ้มูล
และถอดสาระสาํคญัจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ตามประเด็นสาํคญั ดงันี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล  
2. ผลการสัมภาษณ์ 
3. มุมมองเกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 
4. บทบาทในการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผูใ้หข้อ้มูล 
5. ปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผูใ้หข้อ้มูล 

 6. แนวทางการพฒันานาํงานนิติวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากขึน 
 

1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 
1.1 เพศ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 6 คน และรองลงมาเป็น

เพศหญิง จาํนวน 2 คน 
1.2 อาย ุพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีอายตุงัแต่ 30- 35 ปี จาํนวน4 คน รองลงมา

มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 2 คน และมากกวา่ 35 ปีขึนไป จาํนวน 2 คน ตามลาํดบั 
1.3 สถานภาพสมรส พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่แต่งงานแลว้จาํนวน 5 คน 

รองลงมาคือ โสดจาํนวน 3 คน 
1.4 ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 5 คน รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี 2 คนและ ตาํกวา่ปริญญาตรี 1 คนตามลาํดบั 
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1.5 อาชีพ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลเป็น เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร จาํนวน 1 คน 
เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน จาํนวน 1 คน ทนายความ จาํนวน 2 คน แพทยนิ์ติเวช จาํนวน 1 
คน นกัสังคมสงเคราะห์ จาํนวน 1 คน เจา้หนา้ทีมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จาํนวน 1 คน และ
ผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จาํนวน 1 คน 

 
2. ผลการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ทีมีส่วนเกียวข้องในงานนิติวิทยาศาสตร์จํานวน 8 คน 
สามารถสรุปและจาํแนกเป็นประเด็นสาํคญัต่างๆไดด้งันี 

   2.1 มุมมองเกยีวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 

      เจ้าหน้าทีตํารวจ สภ.สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีวา่ งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิงทีถือไดว้า่มีประโยชน์อย่างมากในการเป็นส่วนหนึงใน
กระบวนการยติุธรรมทีถูกใชเ้ป็นหลกัฐานพยานทีมีความน่าเชือถือทีนอกเหนือจากวตัถุพยานหรือ
พยานบุคคลทีทางเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจสอบไดจ้ากสถานทีเกิดเหตุ ซึงการเก็บขอ้มูลหลกัฐานใน
ทีเกิดเหตุมิใช่สิงทีสามารถทาํไดง่้ายไม่ว่าจะเป็นกรณีการไม่ไดรั้บความร่วมมือในการให้ขอ้มูล
จากพยานบุคคล หรือสถานทีเกิดเหตุไม่ปลอดภยั ยากต่อการเขา้ถึงพยานหลกัฐานนนัๆ ดงันนันิติ
วิทยาศาสตร์จึงถูกนาํมาใชเ้พือขยายผลหลกัฐานพยานทีตรวจสอบไดใ้ห้มีเนือความทีครอบคลุม
และชัดเจนมากยิงขึน ซึงส่งผลให้การทาํงานของเจา้หน้าทีตาํรวจสามารถทีจะสรุปคดี พิสูจน์
ขอ้เทจ็จริง และสืบหาคนผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

เจ้าหน้าทีตํารวจพิสูจน์หลักฐาน  จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีวา่ งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานของเจา้หนา้ที
ตาํรวจพิสูจน์หลกัฐานให้สามารถตรวจพิสูจน์หลกัฐานดว้ยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ผนวกความรู้ดา้น
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทงัการเปรียบเทียบภาพถ่ายจากสถานทีเกิดเหตุได้อย่างรัดกุม และ
ครอบคลุมมากยงิขึนเพือใชเ้ป็นขอ้มูลใหก้บัเจา้พนกังานสอบสวนในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของรูป
คดีต่อไป 

ทนายความ 1  จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า งานนิติ
วิทยาศาสตร์สามารถใช้เป็นพยานหลกัฐานในคดีความ ซึงเป็นพยานหลกัฐานทีมีความชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์โดยผู ้เ ชียวชาญเช่น  แพทย์ ตํารวจ 
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นกัวิทยาศาสตร์ทีชาํนาญเฉพาะทางทาํให้เป็นขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือสําหรับศาลมากกวา่พยาน
ประเภทอืนๆในปัจจุบนั ซึงถือไดว้่าเป็นการส่งเสริมการทาํงานของกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

ทนายความ 2  จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า งานนิติ
วิทยาศาสตร์นนัถือไดว้่ามีความสําคญัมากในปัจจุบนัเนืองจาก เป็นหลกัฐานพยานทีไดจ้ากการ
พิสูจน์ดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ซึงชนัศาลในกระบวนการยติุธรรมค่อนขา้งให้นาํหนกัมากขึน 
แต่ในการพิจารณาคดีต่างๆนนันอกจากขอ้มูลทีไดจ้ากงานนิติวิทยาศาสตร์แล้วนนัยงัตอ้งอาศยั
ข้อมูลสําคญัอืนๆประกอบด้วย เช่นพยานบุคคล พยานผูเ้ชียวชาญ และอืนๆเพือใช้พิสูจน์ถึง
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรอบคอบมากทีสุด  

แพทย์นิติเวช รพ. สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นเกียวกบัประเด็น
นีวา่ งานนิติวทิยาศาสตร์เป็นองคค์วามรู้ทีมีความสําคญัมาก เนืองจากสามารถนาํเอาหลกัการและ
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ มาประยกุตเ์ขา้กบัความรู้ทางดา้นการแพทยเ์พือนาํมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ในกระบวนการยติุธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

นักสังคมสงเคราะห์ รพ.สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีวา่ งานนิติวทิยาศาสตร์ไม่ไดมี้บทบาทหลกัในงานนกัสังคมสงเคราะห์นกั แต่เป็นสิงทีมี
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโดยเป็นสิงทีช่วยในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนขึน 
สามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายและนาํผูก้ระทาํผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ทนัท่วงที 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนี
ว่า งานนิติวิทยาศาสตร์นันยงัคงเป็นงานหรือภาระหน้าทีทีจาํกัดอยู่ในวงของเจ้าหน้าทีหรือ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัคดีความต่างๆทีเกิดขึน แต่ประชาชนทวัไปหรืออาสาสมคัรมูลนิธิต่างๆยงั
ไม่มีความเขา้ใจทีชดัเจนถึงความสําคญัหรือ ลกัษณะการทาํงานของงานนิติวิทยาศาสตร์มากนกั 
แต่โดยความเขา้ใจในการเป็นส่วนหนึงทีอยูร่่วมในเหตุฉุกเฉินของผูป้ระสบภยัในหลายครังทาํให้
ไดเ้ห็นการทาํงานของเจา้หนา้ทีตาํรวจ หรือกองพิสูจน์หลกัฐานทีให้ความสําคญัในการเก็บขอ้มูล
ต่างๆในทีเกิดเหตุอยา่งละเอียด หรือแมก้ระทงัสอบถามจากพยานแวดลอ้ม พยานบุคคลในทีเกิด
เหตุ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาสืบสวนสอบสวนเพือสรุปคดีในแต่ละคดี จึงทาํให้คิดวา่งาน
นิติวิทยาศาสตร์จะเขา้มาเป็นส่วนช่วยให้เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถทีจะไดข้อ้มูลทีชดัเจน ลึกและ
ถูกตอ้งจากพยานต่างๆทีตรวจสอบอยา่งรวดเร็วมากยงิขึน 
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ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้
ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า งานนิติวิทยาศาสตร์มิได้เกียวเนืองโดยตรงกับงานของมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน ซึงเป็นงานทีเกียวเนืองกบัปัญหาการคา้มนุษย ์การช่วยเหลือ
เด็กทีถูกละเมิดทางเพศ และการช่วยเหลือกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสโดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติและ
ผูติ้ดตามทีมีอยูม่ากในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาคร แต่เป็นองคป์ระกอบทีช่วยส่งเสริมให้การทาํงาน
ของมูลนิธิฯสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบรืนมากกวา่    

ตารางที 4.1 แสดงใหเ้ห็นถึงถอ้ยคาํสาํคญัในบทสัมภาษณ์มุมมองเกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 
มุมมองเกยีวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ ถ้อยคําสําคัญ 
เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร มีประโยชน์และ เป็นหลกัฐานทีน่าเชือถือ 
เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน เพิมประสิทธิภาพการทาํงาน 
ทนายความ 1 หลั ก ฐ า น ที มี ค ว า ม น่ า เ ชื อ ถื อ แ ล ะ เ พิ ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน 
ทนายความ 2 เป็นหลกัฐานทีมีความน่าเชือถือทีสาํคญั 
แพทยนิ์ติเวช รพ. สมุทรสาคร มีความสํ าคัญและ เ ป็นประโยชน์มากใน

กระบวนการยติุธรรม 
นกัสังคมสงเคราะห์ รพ. สมุทรสาคร เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เป็นส่วนช่วยให้เจ้าหน้าทีตํารวจทํางานได้

ชดัเจน ถูกตอ้ง รวดเร็วขึน 
ผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

เป็นองค์ประกอบส่งเสริมให้การทาํงานราบรืน
มากขึน 

  
จากตาราง 4.1 แสดงให้เห็นถึงถอ้ยคาํสําคญัในบทสัมภาษณ์มุมมองเกียวกบังาน

นิติวิทยาศาสตร์ผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 8 คน พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีมุมมองเกียวกบันิติวิทยาศาสตร์
วา่ เป็นสิงทีช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ให้ดี
ขึน เนืองจากเป็นหลกัฐานทีมีความน่าเชือถือ และมีประโยชน์มากในกระบวนการยุติธรรมและ 
สังคมโดยรวม 
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2.2บทบาทในการปฏิบัติงานทเีกยีวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล 

เจ้าหน้าทีตํารวจ สภ. สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีว่า เจา้หน้าทีตาํรวจนันมีหน้าทีในการตรวจสถานทีเกิดเหตุร่วมกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ
พิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจหาวตัถุพยานหรือ พยานกายภาพ ร่องรอยต่างๆ รวมไปถึงการ
สัมภาษณ์พยานบุคคลทีอยู่ในทีเกิดเหตุและ หากมีกรณีคนตายตอ้งมีการประสานงานร่วมกับ
แพทยนิ์ติเวชผูรั้บผิดชอบในเขตพืนที เพือทาํการชันสูตรพลิกศพ พร้อมทงัการเตรียมการ วาง
แผนการดาํเนินการเตรียมเครืองมือการตรวจให้พร้อม โดยการเก็บขอ้มูลจากพยานต่างๆในทีเกิด
เหตุนนัมีความจาํเป็นทีตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัทงัในดา้นความปลอดภยัของสถานทีเกิดเหตุ 
เช่น  อันตรายจาก๊าซพิษและไฟฟ้าลัดวงจรกรณีทีมีเพลิงไหม้ อันตรายจากรถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนตใ์นกรณีทีเกิดอุบติัเหตุจราจร อนัตรายจากการระเบิดทีอาจตกคา้งทีเกิดเหตุกรณีทีมี
เหตุวางระเบิด เป็นตน้ โดยห้ามมิให้บุคคลทีไม่เกียวขอ้งเขา้ไปในสถานทีเกิดเหตุเด็ดขาดเพือ
ป้องกนัอนัตรายและ ความเสียงทีบุคคลนนัอาจทาํลายหลกัฐานหรือวตัถุพยานโดยไม่ไดต้งัใจและ
ตอ้งพยายามเก็บขอ้มูลทุกอยา่งอยา่งละเอียดรอบคอบ จินตนาการความเป็นไปไดใ้นเหตุการณ์ทุก
แง่มุมวา่อาจพบพยานหลกัฐานในสถานทีใดไดบ้า้ง ทงัในจุดเกิดเหตุและรอบๆบริเวณ  จาํเป็นตอ้ง
มีการถ่ายรูป วาดรูป วาดแผนผงัของตาํแหน่งทีเกิดเหตุ เพือใช้เป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงสถานที
เกิดเหตุในชนัศาล อาจจาํตอ้งกลบัมาตรวจสอบทีเกิดเหตุเพือหาพยานหลกัฐานเพิมเติมอีกหลาย
ครังเพือใหส้ามารถไดข้อ้มูลหลกัฐานอยา่งครบถว้นเพือนาํไปสืบสวนสอบสวนโดยอาจขอร่วมมือ
จากหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ในการร่วมวิเคราะห์ พิสูจน์หลกัฐานทีคน้พบเพือนาํไปสู่ขอ้สรุป
ของรูปคดีทีถูกตอ้ง ชดัเจนไดอ้ยา่งรวดเร็วทีสุดร่วมกนั 

  เจ้าหน้าทีตํารวจพิสูจน์หลักฐาน  จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกับ
ประเด็นนีว่า งานนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นงานทีมีบทบาทสําคญัต่อการทาํงานของเจา้หนา้ทีตาํรวจ
พิสูจน์หลกัฐานเป็นอย่างยิงเนืองจากอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าหน้าที
พิสูจน์หลกัฐานเกียวกบังานตรวจพยานหลกัฐานต่างๆ โดยปฏิบติังานเกียวกบัการตรวจพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทงัหลกัการเปรียบเทียบการถ่ายรูป และการตรวจ
สถานทีเกิดเหตุ เพือเป็นการช่วยเหลือและร่วมกนัปฏิบติังานของเจา้พนกังานสอบสวนในการ
คน้ควา้ หาพยานหลกัฐาน เพือเป็นการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของรูปคดีนนัๆ โดยเมือผนวกการทาํงาน
เขา้กบักระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์ทีมีการนาํความรู้ทางวทิยาศาสตร์ทุกสาขา และความรู้ทาง
แพทยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ก็จะทาํสามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของคดีความได้อย่างครอบคลุม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 
ชัดเจนและรวดเร็วมากขึนเพือยงัผลในการบังคบัใช้กฎหมาย และการลงโทษ อาํนวยความ
ยติุธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย และผูต้อ้งหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทนายความ 1  จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า ลกัษณะ
การทาํงานของทนายความผูใ้ห้สัมภาษณ์ในคดีแรงงานจะให้นาํหนักกบัแรงงานไทยทีเกียวกบั
สหภาพแรงงาน หรือแรงงานข้ามชาติ ประกอบกับคดีส่วนใหญ่ทีได้มีส่วนร่วมมักจะไม่มี
ผูเ้สียชีวิตหรือ เสียชีวิตจากเจ็บป่วย มิใช่อุบติัเหตุ ส่วนในงานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ยกตวัอยา่งกรณีคดีตวัอยา่งทีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือใน
ทอ้งทีอืนซึงใกลเ้คียงกนั โดยกล่าววา่ 

“… กรณีของฟูลมูนผับ ซึงเป็นผับในย่านอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐมทีมีเหตุเกิด
เพลิงไหม้ และมีผู้ เสียชีวิต 4 คน จากข้อเท็จจริงทีได้จากญาติผู้ เสียชีวิต คือผู้ เสียชีวิตทัง 4 คน เป็น
ลูกจ้างของผับ เป็นบริษัทยามทีให้ไปทาํงานเฝ้ายาม รักษาความปลอดภัยทีฟูลมูนผับนัน ซึงใน
ส่วนนีงานนิติวิทยาศาสตร์จึงเข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบของเจ้าหน้าทีตาํรวจ เนืองจาก
กรณีนีเป็นการเสียชีวิตของแรงงานเนืองจากการทาํงาน หรือในขณะปฏิบัติงานตามทีนายจ้างสัง
ให้ทาํนันคือ การเฝ้ายาม ณ ขณะนัน  ดังนันลูกจ้างหรือญาติจะต้องได้รับสิทธิค่าทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน ซึงกรณีนีเป็นเรืองของความสัมพันธ์ของหน้าทีการทาํงานและเวลาในการ
ทาํงานโดยในขณะทีลูกจ้างเสียชีวิตนันได้มีการถกเถียงกันว่าผู้ เสียชีวิตไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท? 
เวลาทีลูกจ้างเสียชีวิตนันถือเป็นช่วงเวลาขณะทาํงานหรือไม่? อย่างไร? หรือนายจ้างสังให้ทาํ? 
โดยเงือนไขและข้อมูลเหล่านีเป็นส่วนสําคัญทีใช้ในการพิจารณาให้ลูกจ้างหรือญาติได้รับสิทธิ
จากกองทุนเงินทดแทน กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จึงถูกนาํเข้ามาใช้เพือพิสูจน์ว่าบุคคล
ผู้เสียชีวิตเหล่านีเสียชีวิตจากกองเพลิง ระบุสถานะบุคคล สาเหตุและเวลาทีเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน 
ซึงเมือได้ข้อมูลส่วนนีหน้าทีของทนายความและศูนย์ช่วยเหลือก็คือแจ้งกับทางกองทุนเงิน
ทดแทน สํานักงานประกันสังคม จังหวัดนครปฐม ว่าลูกค้าจ้างทัง 4 คนทีเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็น
ลูกจ้างของฟูลมูนผับ หรือบริษัทยาม เมือเสียชีวิตในขณะทาํงาน พวกเขาหรือญาติก็มีสิทธิทีจะ
ได้รับเงินทดแทน โดยจากข้อมูลทีพิสูจน์ได้จากกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นันกจ็ะนาํมาใช้
เป็นพยานทีจะทาํคาํสังเพือสังให้นายจ้างไม่ว่าจะเป็นฟูลมูนผับหรือ บริษัทยามเป็นคนจ่ายเงิน
ให้กับกองทุนเงินทดแทนต่อไป ซึงในกรณีนีทาํให้เห็นถึงบทบาทของงานนิติวิทยาศาสตร์ทีมีต่อ
กระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดี เพราะเรืองของกองทุนเงินทดแทนนันจะไปสัมพันธ์กับเรือง
ของเวลาในการทาํงาน สัมพันธ์ว่าการเสียชีวิตนันเกิดขึนในขณะทีทาํงานหรือไม่? ซึงหากมองใน
ด้านกลับกันหากไม่มีงานนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมพิสูจน์ข้อเท็จจริงส่วนนีกจ็ะไม่สามารถยืนยัน
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เวลาและสาเหตุการเสียชีวิตของลูกจ้างได้อย่างชัดเจน จะกลายเป็นการเสียชีวิตทีเกิดจากความ
ประมาท  ถือเป็นการตัดความสัมพันธ์ว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของนายจ้างทีไม่ได้จ้างให้ทาํงาน
จนเกิดเหตุเสียชีวิต ซึงไม่สามารถเรียกร้องเงินทดแทนกับนายจ้างได้ …” 

นอกจากนียงัมีอีกหนึงตวัอย่างกรณีคดีทีงานนิติวิทยาศาสตร์เขา้มามีบทบาทใน
การร่วมพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง กล่าวคือ 

“… เป็นกรณีของลูกจ้างทีเจ็บป่วยเป็นมะเร็ง ทาํงานอยู่ทีโรงงานกระสอบทีต้อง
มีการใช้เม็ดพลาสติก และทํางานกับความร้อนอยู่ ตลอด ซึงเมือความร้อนมารวมตัวกับเม็ด
พลาสติกกอ็าจทาํให้เกิดสารทีก่อให้เกิดมะเร็งได้ โดยเมือลูกจ้างป่วยตนต้องออกจากงาน แต่ทาง
กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่าไม่ได้ป่วยเนืองจากสารเคมีในการปฏิบัติงาน แต่เป็นมะเร็งเพราะ
ความอ่อนแอของตนเองทาํให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิทดแทนใดๆทีควรจะได้ ในกรณีนีสร้างความ
สงสัยให้กับทีมงานเป็นอย่างยิง และต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เพือร่วม
พิสูจน์ถึงผลกระทบของสารเคมีจากการปฏิบัติงานทีมีผลต่อร่างกายของลูกจ้างทีทาํงานในโรงงาน
นีโดยการเก็บตัวอย่างสารเคมี นาํมาตรวจสอบและเปรียบเทียบ เพือทีจะตรวจสอบว่าสารนีเป็น
สารทีก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ อย่างไร เพือยืนยันถึงสาเหตุการป่วยเป็น และสภาพปัญหาทีแท้จริง
ทีเกิดขึนกับลูกจ้างในโรงงานและเรียกร้องสิทธิค่าทดแทนทีควรจะได้รับอย่างเป็นธรรมให้กับ
ลูกจ้างในโรงงานนัน อีกทังยังสามารถนาํข้อมูลทีได้ไปเผยแพร่เพือให้ลูกจ้างคนอืนๆได้หาทาง
ป้องกันตนเองเพือให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดับทีดีขึน…” 

ทนายความ 2 จากการสัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นเกียวกบัประเด็นนีวา่ ทนายความ
มีอาํนาจหน้าทีในการเป็นตวัแทนของลูกความในการเป็นผูพ้ิสูจน์ความผิด ถูกของตวัลูกความ 
ส่วนในบทบาททีเกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์นนั ทนายความจะเป็นผูใ้ชผ้ลจากกระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ทีได้จากการตรวจพิสูจน์เฉพาะดา้นของเจา้หน้าทีทีมีความเชียวชาญโดยตรง มี
ความสามารถในการตรวจพิสูจน์จากวตัถุพยานต่างๆ เพือนํามาใช้ในขนัตอนของศาลหรือ
กระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยเมือไดรั้บการติดต่อจากลูกความนนัๆโดยจะมีทงัลูกความทีเป็น
ฝ่ายถูกฟ้องและเป็นฝ่ายฟ้อง ซึงมกัจะผา่นขนัตอนการติดต่อกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจมาก่อน โดยทาง
เจ้าหน้าทีตาํรวจก็จะมีข้อมูลผลการพิสูจน์หลักฐานทีชัดเจนอยู่แล้ว ยกเวน้กรณีข่มขืน ทีทาง
ทนายความจะแนะนาํใหลู้กคา้ไปตรวจร่างกายกบัแพทยที์โรงพยาบาลก่อนแลว้จึงไปแจง้ความกบั
เจา้หน้าทีตาํรวจเพือดาํเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป ซึงหากจะกล่าวถึงความสําคญัและบทบาท
ของงานนิติวทิยาศาสตร์ในงานของทนายความนนั ถือไดว้า่สําคญัระดบัหนึงเนืองจาก การทาํงาน
ของทนายความนนัตอ้งอาศยัขอ้มูลรอบดา้น โดยขอ้มูลจากกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นนัเป็น
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ส่วนหนึงทีตอ้งนาํมาร่วมพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลอืนๆไม่วา่จะเป็นพยานผูเ้ชียวชาญ เอกสารที
เกียวขอ้ง บุคคลแวดลอ้ม โดยในปัจจุบนัศาลค่อนขา้งจะใหค้วามสาํคญักบัพยานหลกัฐานทีมาจาก
งานนิติวิทยาศาสตร์มากขึน ซึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ยกตัวอย่างกรณีคดีทีเกียวเนืองกับงานนิติ
วทิยาศาสตร์ โดยกล่าววา่ 

“... เนืองจากจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติจาํนวนมาก จึงทําให้คดีที
รับมาส่วนมากจะเน้นหนักไปทางทาํร้ายร่างกาย ยาเสพติดและข่มขืน ซึงไม่ค่อยมีคนไทยเพราะมี
ฐานข้อมูลคนร้ายค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ยกเว้นกรณีแรงงานคนไทยต่างถินซึงจะตามตัวยาก แต่
คู่กรณีมกัจะจาํกันได้กจ็ะสามารถติดตามกันเองหรือ ให้ทางเจ้าหน้าทีตาํรวจติดตามกมี็โอกาสพบ
มากกว่า แต่เมือเป็นปัญหาทีเกิดกับแรงงานข้ามชาติกจ็ะเป็นปัญหามากเพราะ มีหลายเชือชาติ พูด
คนละภาษา สือสารกันไม่เข้าใจ ชือเรียกยาก ซึงถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึงในการทีจะทําให้
แรงงานข้ามชาติเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึงกรณีคดีทีจะกล่าวเป็นเรืองข่มขืน ผู้ เสียหายเป็น
หญิงอายุ 17 ปี ทาํงานทีโรงงานหนึงในสมุทรสาคร ซึงถูกวัยรุ่นในโรงงานเดียวกันข่มขืน จึงไป
ร้องเรียนทีศูนย์ของมูลนิธิแห่งหนึงทีเป็นเอ็นจีโอ ซึงทางเจ้าหน้าก็มาปรึกษาผม จึงให้เค้าไปแจ้ง
ความว่าคนงานชือนีข่มขืน และทาํงานอยู่ทีนู่น ตาํแหน่งนี เมือเจ้าหน้าทีตาํรวจไปตามจับกจั็บคน
ชือนีมา ปรากฏว่าเมือผลการตรวจอสุจิทีพบอยู่ในตัวหญิงคนนีไม่ใช้ของนายคนนี ประกอบกับ
เมือพาผู้หญิงไปชีตัว เค้ากบ็อกว่าไม่ใช่คนนีแต่เป็นอีกคน แต่จับมาไม่ถูกคนเนืองจาก น้องผู้หญิง
ออกเสียงเรียกชือเพียนไป ซึงเจ้าหน้าทีตํารวจจึงต้องไปตามจับกับใหม่ ในกรณีนีหากไม่มี
หลักฐานทีพิสูจน์จากหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เพือชีชัดบุคคลกมี็สิทธิทีจะจับผิดคน…” 

แพทย์นิติเวช รพ. สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นเกียวกบัประเด็น
นีวา่ แพทยนิ์ติเวชนนัมีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งมากในงานนิติวทิยาศาสตร์ เนืองจากหนา้ทีและการ
ทาํงานของแพทยนิ์ติเวชนันตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพแพทยม์าพิสูจน์สาเหตุของ
การป่วยหรือเสียชีวิตของผูค้น และนําส่งต่อข้อมูลทีพบไปยงัเจ้าหน้าทีตาํรวจทีรับผิดชอบ
ดาํเนินการต่อไป ทาํให้มีโอกาสทีตอ้งเกียวเนืองกบัคดีความต่างๆมากมาย โดยหนา้ทีของแพทย์
นิติเวชนันจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนแรก จะเกียวเนืองกบัผูป่้วยทีอยู่ในคดี แพทย์
นิติเวชจะมีหนา้ทีในการตรวจและให้ความเห็นกบัพนกังานสอบสวนเกียวกบับาดแผลทีพบ ซึง
ตาํรวจจะนาํขอ้มูลทีพบไปตงัขอ้กล่าวหากบัคู่กรณีต่อไป ส่วนทีสองคือ การเป็นพยานในชนัศาล
ในคดีดงักล่าว ซึงจะเกียวขอ้งกบัผูเ้สียชีวิต โดยในกรณีผูเ้สียชีวิตนนัแพทยนิ์ติเวชมีหน้าทีในการ
ตรวจสอบทีเกิดเหตุ ซึงหากการเสียชีวิตนันผิดธรรมชาติตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงหากมีความ
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จาํเป็นตอ้งผ่าชนัสูตรก็จะตอ้งมีการทาํรายงานและ ให้ความเห็นเกียวกบัสาเหตุของการเสียชีวิต 
ส่งใหพ้นกังานสอบสวน และไปเป็นพยานในชนัศาลต่อไป 

นักสังคมสงเคราะห์ รพ. สมุทรสาคร  จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีว่า งานนิติวิทยาศาสตร์นนัไม่ค่อยเกียวเนืองกบังานของนกัสังคมสงเคราะห์เท่าใดนกั 
ซึงหากจะพดูถึงคดีความทีเกียวกบัเด็กผูห้ญิงทีถูกล่วงละเมิดทางเพศ งานของนกัสังคมสงเคราะห์
ก็จะคือ การพูดคุยกบัเด็กหญิงผูเ้สียหาย เพือให้เคา้บอกขอ้มูลทีจาํเป็นและ สร้างความพร้อมทีจะ
เป็นพยานในชนัศาลเพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุพยานทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจพบ แต่ในบางกรณีงาน
ของนักสังคมสงเคราะห์อาจจะต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะทางของกระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กบัเด็กหรือ คนทีอยู่ภายได้การดูแลให้ได้เขา้สู่
กระบวนการยติุธรรมและไดรั้บการคุม้ครองตามสิทธิทีสมควรจะไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยหากจะ
กล่าวแล้วถึงแมน้ักสังคมสงเคราะห์หรือ เจา้หน้าทีมูลนิธิใดๆก็ตามทีไม่ได้มีหน้าทีหรือความ
เชียวชาญทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่หากพยายามปฏิบติัหน้าทีของตนให้เต็มที 
โดยอาจจะอาศยัประโยชน์จากงานนิติวิทยาศาสตร์ร่วมดว้ยหรือไม่ก็ตามก็จะสามารถช่วยเหลือ
ผูค้นทีเดือดร้อนไดอ้ยา่งแน่นอน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดย้กตวัอย่างกรณีคดีความทีมีส่วนเกียวขอ้ง
กบักระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์ไว ้โดยกล่าววา่ 

 “… คดีตัวอย่างเป็นคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา เดก็อาย ุ13 ปี เป็นเดก็เชือมอญ มาจาก
พม่าตามพีสาวกับแม่มา ซึงคนทีข่มขืนกเ็ป็นญาติทีมาทาํงานด้วยกัน คดีนีค่อนข้างยุ่งยาก เนืองจาก
เป็นปัญหาภายในครอบครัว โดยในตอนแรกเดก็ไม่ยอมบอกว่าถูกข่มขืนเพราะถูกขู่ไว้จึงกลัว แต่
พีสาวเห็นน้องเงียบๆไป และไม่ยอมอยู่ห้องพักคนเดียว ก็เลยสอบถาม น้องจึงบอก แต่ญาติๆกับ
แม่ไม่เชือในตอนแรกเพราะญาติคนทีทําเป็นคนดีมาก ขยันทํางาน พีสาวของเด็กจึงพาไปหา
เจ้าหน้าทีมลูนิธิทีเป็นเอน็จีโอ ซึงมีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติอยู่ นักสังคมสงเคราะห์จึงได้เข้า
มามีส่วนร่วมช่วยเหลือในขนัตอนนีและได้แนะนาํให้ไปตรวจร่างกายก่อนถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์
มาสองวนัแล้วกต็าม แต่เดก็ไม่ยอมไปตรวจเนืองจากกลัวถกูจับ เพราะหากว่ากันตามกฎหมาย เป็น
เดก็มาทาํงานโดยไม่มีใบอนุญาตนันผิดกฎหมาย แต่เมือถกูละเมิดทางเพศกย่็อมได้รับการคุ้มครอง
เช่นกัน  พีจึงได้เข้าไปคุยกับเด็กอีกทีและพาไปแจ้งความเพือเข้าสู่ขันตอนกระบวนการยุติธรรม
ต่อไป ซึงหลังจากตรวจผลก็ยืนยันว่าเดก็มีร่องรอยการถูกกระทาํชาํเราจริง และเมือคุยกับเดก็อีก
รอบกไ็ด้รับการยืนยนัว่าญาติคนนันเป็นคนทาํ ตาํรวจจึงดาํเนินคดีต่อไป...” 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนี
วา่ งานของมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนนัเป็นงานอาสาสมคัรกูภ้ยัทีให้ความช่วยเหลือผูซึ้งกาํลงั
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ประสบปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึงใหพ้น้จากวกิฤตินนัๆไปไดด้ว้ยดี ซึงตอ้งอาศยัความเสียสละทงั
ทางกายและใจเพืออุทิศให้แก่สังคมและ เพือนร่วมโลก โดยไม่คาํนึงถึงชนชนั วรรณะ เชือชาติ 
หรือศาสนาและ ไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ เช่น การออกตระเวนช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุใน
กรณีต่างๆ หรือนาํข้าวของเครืองใช้เพือนําไปแจกจ่ายตามต่างจงัหวดั ถินทุรกันดาร หรือผูที้
ประสบภยัทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึงอาสาสมคัรมูลนิธิฯต้องเรียนรู้ถึงการช่วยเหลือผูที้ได้รับ
บาดเจบ็จากเหตุการณ์ประสบภยัในรูปแบบต่างๆ ประกอบกบัตอ้งมีความรู้ทางการแพทยไ์ม่มากก็
นอ้ยเพือให้สามารถช่วยเหลือไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว เช่น การดบัเพลิง, การโรยตวัจากทีสูง
เพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทีอยูด่า้นล่างซึงยากทีจะเขา้ถึง, การกูภ้ยัในอาคาร, การตดั-ถ่างเพือนาํ
ผูบ้าดเจบ็หรือผูเ้สียชีวิตออกมาจากรถยนตซึ์งประสบอุบติัเหตุ, การปฐมพยาบาลเบืองตน้ เป็นตน้ 
เพราะในความสําเร็จหรือความผิดพลาดจากการตดัสินใจในการกระทาํแต่ละครังนันหมายถึง 
“ชีวิต”  ดงันนัอาสาสมคัรมูลนิธิฯจึงตอ้งอาศยัทงัความรู้ ความเขา้ใจ ผนวกกบัความสามารถและ
ความกลา้ทีจะช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บในยามคบัขนั และตอ้งมีการเตรียมพร้อมรับมือกบัสิงทีอาจจะ
เกิดขึนไดอ้ยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและการกูภ้ยัจาํเป็นตอ้งมีผูที้มี
ความรู้เฉพาะทางร่วมช่วยเหลืออยู่ดว้ยเพือความไม่ประมาทและเพือให้เกิดความปลอดภยัมาก
ทีสุด ซึงหากจะกล่าวถึงความเกียวเนืองในการทาํงานของมูลนิธิฯกบั งานนิติวิทยาศาสตร์ คงสรุป
ไดว้า่ทางอาสาสมคัรมูลนิธิฯจาํเป็นตอ้งมีความรู้เรืองการเก็บวตัถุพยานเพือนาํไปตรวจทางวิธีทาง
วทิยาศาสตร์ของเจา้หนา้ทีตาํรวจหรือเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์อยูบ่า้งเนืองจาก 
อาสาสมคัรมูลนิธิฯจะเป็นกลุ่มคนทีเขา้ถึงสถานทีเกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก ซึงจะเป็นช่วงเวลาทีมีวตัถุ
พยานมากมายเกิดขึน ดงันนัการทีเจา้หนา้มูลนิธิฯมีความรู้เกียวกบัการเก็บวตัถุพยาน ก็จะสามารถ
เขา้ไปช่วยเหลือเจา้หนา้ทีตาํรวจหรือผูบ้าดเจบ็ไดโ้ดยไม่สร้างความเสียหายต่อวตัถุพยานต่างๆ ซึง
เป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัเจา้หนา้ทีตาํรวจ หรือผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการตรวจสอบวตัถุ
พยานนนัๆใหส้ามารถทีจะทาํงานต่อไดอ้ยา่งราบรืน 

ผู้ จัดการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จากการสัมภาษณ์ได้ให้
ความเห็นเกียวกับประเด็นนีว่า งานนิติวิทยาศาสตร์มีส่วนในช่วยสนับสนุนงานของมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานให้สามารถดาํเนินไดอ้ย่างราบรืนยิงขึน เนืองจากในพืนที
จงัหวดัสมุทรสาคร มีแรงงานทีเป็นเด็กอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จึงถูกนายหนา้ทีเขา้มาหาประโยชน์จาก
เด็กเหล่านี อีกทงักฎหมายแรงงานมิไดคุ้ม้ครองอายุของแรงงานทีเป็นเด็กอยา่งจริงจงั ซึงตวัอยา่ง
กรณีศึกษาของคดีทีแรงงานเด็กเป็นผูถู้กกระทาํทีสามารถใชง้านนิติวิทยาศาสตร์เขา้มามีส่วนร่วม
ในการสนบัสนุนให้เกิดการตดัสินใจหรือลงโทษผูก้ระทาํผิดไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และทาํให้
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มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสามารถดาํเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานไดอ้ยา่ง
ราบรืน ไดแ้ก่ แรงงานเด็กเป็นผูถู้กละเมิดทางเพศ ซึงหากมีหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ทีสามารถ
มาพิสูจน์ถึงอายจุริงของเด็กได ้ก็จะทาํใหแ้รงงานเด็กนนัไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม
กฎหมายทีแทจ้ริง เช่น เด็กมีเอกสารยืนยนัวา่อายุ 19 ปี แต่จริงๆแลว้เมือตรวจสอบดว้ยหลกัฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์กลบัพบวา่อายุเพียงแค่ 14- 15 ปี ซึงหากยืนยนัอายุตามเอกสาร ก็จะทาํให้เด็ก
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองทีถูกตอ้งและครอบคลุม ทาํใหง้านนิติวทิยาศาสตร์จึงเขา้มามีส่วนเกียวขอ้ง
ในงานของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงานมากยงิขึน 

ตารางที 4.2 แสดงใหเ้ห็นถึงถอ้ยคาํสาํคญัในบทสัมภาษณ์บทบาทในการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบั
งานนิติวทิยาศาสตร์ 
บทบาทในการปฏิบัติงานทเีกยีวเนืองกับงานนิติ
วทิยาศาสตร์ 

ถ้อยคําสําคัญ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร ตรวจหาวัต ถุพยาน  พยานแวดล้อมและ
สัมภาษณ์พยานบุคคล 

เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน ตรวจพยานหลกัฐานต่างๆดว้ยวทิยาศาสตร์ 
ทนายความ 1 อาศยัผลการยืนยนัและ สาเหตุการเสียชิวิตของ

ลูกจา้งจากกระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์ 
ทนายความ 2 เป็นผูใ้ชผ้ลจากการะบวนการทางนิติวทิยาศาตร์ 
แพทยนิ์ติเวช รพ. สมุทรสาคร ใช้วิชาแพทย์มาพิสูจน์สาเหตุการป่วยหรือ

เสียชีวิตของผู ้คน และส่งต่อไปยงัเจ้าหน้าที
ตาํรวจ 

นกัสังคมสงเคราะห์ รพ. สมุทรสาคร 
 

ใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เรียกร้อง
ความเป็นธรรมใหเ้ด็ก 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ช่วยเหลือผู ้บาดเจ็บทีกําลังประสบเหตุและ 
อาํนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีในทีเกิด
เหตุ 

ผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

ใช้ประโยชน์จากผลการพิสูจน์อายุจริงด้วย
กระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์ 

  จากตาราง 4.2 แสดงให้เห็นถึงถ้อยคาํสําคัญในบทสัมภาษณ์บทบาท การ
ปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์ของผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 8 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้
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ประโยชน์โดยตรงจากผลการวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ เป็น
ผูต้รวจวตัถุพยาน พยานแวดลอ้มหรือ อาํนวยความสะดวกให้แก่เจา้หนา้ทีตาํรวจในทีเกิดเหตุและ 
เป็นผูต้รวจพิสูจน์หลกัฐานดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง   

  2.3ปัญหาจากการปฏิบัติงานทเีกยีวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล 

    เจ้าหน้าทีตํารวจ สภ.สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีวา่ ไม่มีปัญหาทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์เนืองจาก ไดรั้บผลการพิสูจน์หลกัฐาน
เพือใช้ประกอบคดีในแต่ละครังอย่างครบถ้วนและสามารถนํามาใช้พิจารณาคดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจจะมาจากการทีมี
แรงงานต่างชาติทะลักเข้ามาทาํงานในประเทศมากเกินกว่าทีกฎหมายไทยกําหนดอย่างผิด
กฎหมาย ซึงเมือมีคดีเกิดขึนจากแรงงานเหล่านีไม่วา่จะเป็น ทะเลาะวิวาท ไฟไหม ้ลกัทรัพย ์ก็จะ
ไม่สามารถทีจะตามตวัไดเ้นืองจากแรงงานต่างดา้วจาํนวนมากไม่ไดมี้การจดทะเบียนขออนุญาต
ไวอ้ย่างถูกกฎหมาย ซึงสิงเหล่านีก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิดอาชญากรรมในประเทศเพิมขึน 
ดังนันจึงควรทีจะควบคุม กวดขนัเรืองปริมาณแรงงานทีเข้าประเทศอย่างเข้มงวด มีการเก็บ
ฐานขอ้มูลของแรงงานต่างชาติอยูเ่สมอเพือใหส้ามารถตามตวัหรือยนืยนัไดเ้มือเกิดเหตุขึน 

เจ้าหน้าทีตํารวจพิสูจน์หลักฐาน จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกับ
ประเด็นนีวา่ ไม่มีปัญหาอะไรกบังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์เนืองจาก โดยเมือไดรั้บ
วตัถุพยานมาก็ทาํหนา้ทีตรวจ แลว้ก็นาํเสนอรายงานตามผลการตรวจทีคน้พบ อาจสืบเนืองจากใน
ระบบขนัตอนการตรวจพิสูจน์หลกัฐานนนัมีระบบขนัตอนทีชดัเจนอยูแ่ลว้จึงทาํให้ลดทอนปัญหา
ทางเทคนิคต่างๆลงไป และทาํใหไ้ดผ้ลการตรวจทีถูกตอ้ง แม่นยาํ  

ทนายความ 1 จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า ในการ
ปฏิบติังานทีตอ้งเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์นนั มิไดมี้ปัญหาอะไร ผลการพิสูจน์หลกัฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถทีจะนาํมาประกอบการพิจารณาคดีในชนัศาลไดอ้ย่างเป็นประโยชน์
มาก  

ทนายความ 2 จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีวา่ ขอ้มูลการ
พิสูจน์จากงานนิติวทิยาศาสตร์นนัมีประโยชน์อยา่งมากในการบ่งชีผูก้ระทาํผิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่
ในการทาํงานของทนายความนันขอ้มูลจากกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นันถือเป็นขอ้มูล
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สําคญัอย่างหนึงแต่ตอ้งประกอบเขา้กบัขอ้มูลอืนๆไม่ว่าจะเป็นพยานผูเ้ชียวชาญ เอกสาร บุคคล
แวดลอ้ม ซึงหากมีขอ้มูลรอบดา้นทีครบถว้นสมบูรณ์ ก็จะทาํให้ทนายความมีขอ้มูลพร้อมทีจะไป
สู้คดีให้กบัลูกความ และมีโอกาสทีจะชนะคดีมากขึน ซึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดย้กตวัอย่างกรณีคดีที
ถึงแมจ้ะมีผลการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่การขาดเอกสารขอ้มูลแวดลอ้มทีเกียวขอ้ง ก็
ทาํใหไ้ม่สามารถทีจะปิดคดีได ้โดยกล่าววา่ 

“… เป็นคดีข่มขืนทีเกิดขึนกับผู้หญิงไทยอายุยีสิบกว่าปี ถูกคนงานมอญทีมา
ทาํงานข้างๆบ้านข่มขืน แต่ปัญหาคือ คนงานทีมาทาํงานนันมาแบบไม่ถกูกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาต
ทาํงาน เมือก่อเหตุเสร็จกห็นีไป และผู้หญิงกจ็าํหน้าไม่ได้ทังหมด ซึงในกรณีนีถึงแม้จะมีผลการ
ตรวจร่างกายของผู้หญิงแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทีจะตามจับคนกระทาํผิดได้ เนืองจากไม่มี
ฐานข้อมลูของคนมอญคนนี ถือเป็นปัญหาทีน่ากลัวเนืองจาก ผู้กระทาํผิดยังคงหลบหนีและยากที
จะตามตัวมาลงโทษ...” 

นอกจากนีผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัยกตวัอยา่งอีกหนึงคดีทีหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ยงัคงไม่เพียงพอในการทีสรุปและชีชดัผูก้ระทาํผดิ โดยกล่าววา่ 

“... เป็นกรณีข่มขืน ซึงมีการพิสูจน์โดยใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ร่วม
ด้วย ทาํให้สามารถตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆแล้วพบว่าทุกอย่างตรงกันตามทีฝ่ายผู้ถูกข่มขืน หรือ
ผู้เสียหายเรียกฟ้อง แต่เมือคู่กรณีอ้างว่า ผู้หญิงสมยอมด้วย ทาํให้ถึงแม้การตรวจจะสามารถยืนยัน
ว่ามีการร่วมเพศ มีอวัยวะเพศฉีกขาด หรือพบอสุจิของผู้ชายจริง กย็ังไม่สามารถตัดสินหรือสรุป
สาํนวนคดีได้ แต่ต้องมีพยานแวดล้อมเช่น คนข้างบ้าน มาเบิกความยืนยันว่าเห็นผู้ชายคนนีปีนรัว
เข้าไปฉุดผู้หญิงออกมาจากบ้าน ซึงจะทาํให้สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าคู่กรณีมีความผิด
จริง…” 

แพทย์นิติเวช รพ. สมุทรสาคร  จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกับ
ประเด็นนีว่า งานเกียวกับนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีปัญหาอะไรเนืองจากเป็นการทาํงานทีมีลาํดับ 
ขนัตอนและกระบวนการทีชดัเจนอยู่แลว้ แต่สิงทีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทีจะนาํขอ้มูลที
พิสูจน์ไดจ้ากาการชนัสูตรพลิกศพทีเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติของแรงงานต่างชาติทีเขา้มาอย่าง
ไม่ถูกกฎหมายไปสืบต่อนัน โอกาสประสบผลสําเร็จค่อนข้างน้อยเนืองจากไม่มีบัตร ไม่มี
ฐานขอ้มูลทีจะอา้งอิงบุคคลได ้ประกอบกบัปัญหาการสือสารคนละภาษาทียากต่อความเขา้ใจ อีก
ทงัแรงงานต่างชาติทีเขา้มาอยา่งไม่ถูกกฎหมายค่อนขา้งจะไม่ยอมให้ผา่ตรวจ เนืองจากกลวัถูกจบั 
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ไม่อยากมีปัญหา จึงมกัจะให้เหตุผลว่าก็ให้แลว้กนัไป แลว้ขอศพไปเผาเลย ซึงถึงแมจ้ริงๆแล้ว
ข้อมูลทีได้จากการผ่าตรวจนันถือได้ว่ามีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติ
เหล่านนัก็ตาม 

นักสังคมสงเคราะห์ รพ.สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีว่า ไม่สามารถบอกไดถึ้งปัญหาของตวัเนืองานและวิธีการทาํงานของนิติวิทยาศาสตร์ 
แต่หากจะพูดในส่วนทีเกียวกบังานนกัสังคมสงเคราะห์ก็จะพบว่า ปัญหาจากการสือสารคนละ
ภาษาของแรงงานทีอยูใ่นพืนทีจงัหวดัสมุทรสาคร ทงัแรงงานไทย แรงงานพม่า ลาว เขมร ทาํให้
เมือเกิดเหตุปัญหาขึนก็จะทาํใหต้ามคนผดิมาลงโทษไดย้าก เนืองจากมีแรงงานต่างชาติจาํนวนมาก
ทีเขา้มาแบบไม่ถูกกฎหมายทาํใหไ้ม่มีฐานขอ้มูลทีจะสามารถระบุและตามตวัได ้ 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร  จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนี
วา่ ปัญหาทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ทีเจอส่วนมากจะเป็นขอ้จาํกดัในความรู้เกียวกบัการ
เก็บวตัถุพยาน อีกทงักฎหมายห้ามมิให้บุคคลอืนนอกเหนือจากเจ้าหน้าทีตาํรวจหรือ ผูมี้ส่วน
เกียวขอ้งในการสืบสวนและพิจารณาคดีมีส่วนเกียวขอ้งสิงต่างๆในสถานทีเกิดเหตุ เนืองจาก
อาจจะทาํใหเ้สียรูปคดี ถึงแมว้า่อาสาสมคัรมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกทีเขา้
ไปในทีเกิดเหตุ และช่วยอาํนวยความสะดวกกนัคนมุงและดูแลสถานทีเกิดเหตุเพือรอให้เจา้หนา้ที
ตาํรวจ หมอหรือ เจา้หน้าทีตรวจพิสูจน์มา แลว้จึงดาํเนินการเก็บเคลือนยา้ยศพหรือผูบ้าดเจ็บไป
โรงพยาบาล ซึงหากทางอาสาสมคัรมูลนิธิฯได้รับการอบรมหรือมีความรู้เกียวกบัการเก็บวตัถุ
พยานมากขึนในระดบัหนึง ก็จะทาํให้สามารถช่วยเก็บขอ้มูลหรือพยานวตัถุทียงัคงมีอยู่ในตอน
เริมแรกของทีเกิดเหตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ สามารถส่งต่อใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งเฉพาะทาง
เพือไปดาํเนินการตรวจสอบหรือ เก็บหลกัฐานทีหลงเหลืออยูใ่นทีเกิดเหตุเพิมเติม และนอกจากนี
ในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาครมีคนอยู่เป็นจาํนวนมากทงัคนไทย คนต่างชาติทีเขา้มาทงัแบบถูก
กฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ทาํให้เมือมีเหตุเกิดขึนและผูก้ระทาํผิดเป็นคนต่างชาติทีเขา้มาไม่ถูก
กฎหมาย เจา้ทุกขห์ากเป็นคนต่างชาติทีเขา้มาอยา่งไม่ถูกกฎหมายเช่นกนัก็จะไม่เอาเรืองราวเพราะ
กลวัถูกจบั แต่หากเป็นอุบติัเหตุทีเกิดขึนกบัคนไทยก็จะเป็นปัญหาเนืองจากหากจะหาผูก้ระทาํผิด
นนัเป็นไปไดย้าก เนืองจากผูก้ระทาํผิดไม่ไดมี้การขึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง เมือกระทาํความผิดก็
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จะหนีและยากต่อการตามจบั โดยเฉพาะหากเป็นกรณีรุนแรงเช่นฆ่าคนตายแลว้หนีไปยิงเป็นกรณี
ทีร้ายแรงมาก เพราะยงัไม่มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างชาติทีชัดเจนและเข้มงวดในจงัหวดั
สมุทรสาครทาํใหปั้ญหาเหล่านียงัคงมีอยูใ่นทุกวนันี 

ผู้ จัดการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จากการสัมภาษณ์ได้ให้
ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า ปัญหาทีสําคญัของงานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์นนัคือ 
การทีผูค้นทวัไปทีเป็นญาติผูเ้สียหายไม่เล็งเห็นความสาํคญังานของกระบวนการตรวจสอบทางนิติ
วิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจอายุจากกระดูก คิดวา่เป็นเรืองทีไม่จาํเป็น สินเปลือง และยงัมีความรู้
เกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์นอ้ยทาํให้เพิกเฉยในการทีจะเรียกร้องสิทธิ หรือความคุม้ครอง หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์เท่าทีควร ซึงทาํให้ผูเ้สียชีวิต
หรือญาติไม่ไดรั้บสิทธิ 
ตารางที 4.3 แสดงใหเ้ห็นถึงถอ้ยคาํสาํคญัในบทสัมภาษณ์ปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบั
งานนิติวทิยาศาสตร์ 
ปัญหาจากการปฏิบัติงานทเีกียวเนืองกบังาน
นิติวทิยาศาสตร์ 

ถ้อยคําสําคัญ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร แรงงานต่างชาติทีเขา้มาอยา่งผดิกฎหมาย โดย
ไม่มีฐานขอ้มูลชีระบุตวับุคคล 

เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน ขนัตอนการพิสูจน์หลกัฐานชดัเจน ทาํให้ผล
การตรวจถูกตอ้งแม่นยาํ 

ทนายความ 1 ผลการพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาคดีในชนัศาล 

ทนายความ 2 หากขาดขอ้มูลประกอบอืนๆทีสาํคญัเช่น พยาน
ผูเ้ชียวชาญ เอกสาร บุคคลแวดลอ้ม ก็ไม่
สามารถปิดคดีได ้
 
 

แพทยนิ์ติเวช รพ. สมุทรสาคร นิติวทิยาศาสตร์มีลาํดบัขนัตอนทีชดัเจน แต่
ขาดฐานขอ้มูลทีสามารถระบุบุคคลของแรงงาน
ต่างชาติทีเขา้มาอยา่งผดิกฎหมาย 
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ปัญหาจากการปฏิบัติงานทเีกียวเนืองกบังาน
นิติวทิยาศาสตร์ 

ถ้อยคําสําคัญ 

นกัสังคมสงเคราะห์ รพ. สมุทรสาคร ปัญหาการสือสารไม่เขา้ใจกบัแรงงานต่างชาติ
และขาดฐานขอ้มูลแรงงานทีเขา้มาอยา่งผดิ
กฎหมาย 
 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร การจาํกดัสิทธิในการเก็บวตัถุพยานและ ขาด
ความรู้ทีเพียงพอในการเก็บวตัถุพยานในทีเกิด
เหตุ 

ผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

ขาดการใหค้วามสาํคญักบังานนิติวทิยาศาสตร์
ของแรงงานทาํใหไ้ม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิที
พึงได ้

  
จากตาราง 4.3 แสดงใหเ้ห็นถึงถอ้ยคาํสาํคญัในบทสัมภาษณ์ปัญหาจากการ

ปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผูใ้หข้อ้มูลทงั 8 คน พบวา่ส่วนใหญ่คิดวา่งาน
นิติวทิยาศาสตร์ไม่มีปัญหาเพราะมีลาํดบัขนัตอนทีชดัเจนอยูแ่ลว้ทาํใหผ้ลการพิสูจน์มีความ
น่าเชือถือ แต่สิงทีเป็นปัญหามากคือ การขาดฐานขอ้มูลแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะทีเขา้มาทาํงาน
อยา่งผดิกฎหมาย ปัญหาการสือสารคนละภาษา  การจาํกดัสิทธิในการเก็บวตัถุพยานและ ขาด
ความรู้ทีเพียงพอในการเก็บวตัถุพยานในทีเกิดเหตุและ ขาดการใหค้วามสาํคญักบังานนิติ
วทิยาศาสตร์ของแรงงานทาํใหไ้ม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิทีพึงได ้

2.4 แนวทางการพฒันานํางานนิติวทิยาศาสตร์มาใช้ให้เกดิประโยชน์มากขึน 

      เจ้าหน้าทีตํารวจ สภ.สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีวา่ งานนิติวทิยาศาสตร์นนัมีการพฒันาต่อไปอยา่งต่อเนืองอยูแ่ลว้จากหลายหน่วยงานที
เกียวข้องทงั เจ้าหน้าทีตาํรวจ แพทย์หรือ สํานักงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึงเป็นสิงที
ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อสังคมโดยรวม แต่อีกสิงทีสําคัญคือ ควรทีจะต้องมุ่งเน้นให้
ประชาชนไดเ้ขา้ถึงประโยชน์ทีวา่ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยเช่นกนั 

เจ้าหน้าทีตํารวจพิสูจน์หลักฐาน จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกับ
ประเด็นนีว่า งานพิสูจน์วตัถุพยานของกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นนัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
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พฒันาอยา่งต่อเนือง เพือนาํมาใชป้ระโยชน์กบัพืนทีทีมีคนหลากหลายอยา่งจงัหวดัสมุทรสาคร แต่
ทีสาํคญัปัญหาในพืนทีนีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขทีตน้เหตุมากกวา่ซึงนนัคือปัญหาทีเกิดขึนจาก
แรงงานต่างชาติทีไม่ถูกกฎหมาย ไม่มีการขึนทะเบียนทีถูกต้อง ดังนันจึงควรทีจะมีมาตรการ
ควบคุม การขึนทะเบียนแรงงานต่างชาติทีเขม้งวดมากยิงขึน เพือทีจะไดมี้ฐานขอ้มูลในการระบุ
บุคคลของแรงงานต่างชาติแต่ละคน ซึง ณ ทุกวนันีมีแนวโน้มจะอพยพเขา้มาทาํงานในจงัหวดั
สมุทรสาครมากยิงขึน  ซึงจะส่งผลให้เ กิดการมัวสุม  ชุมชนแออัด  และก่อให้เ กิดปัญหา
อาชญากรรมทียากต่อการจดัการผูก้ระทาํผดิอยา่งเลียงมิได ้

ทนายความ 1 จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีวา่ ควรทีจะมี
การพัฒนาวิธีการนําเสนอพยานหลักฐานทีเกียวข้องกับคดีความต่างๆโดยนําข้อมูลจาก
กระบวนการของนิติวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน เพือให้ผลคาํวินิจฉัยของกองทุนเงินทดแทนใน
หลายด้านเปลียนไป ซึงจะทาํให้แรงงานในโรงงานได้รับความคุ้มครองทีเหมาะสม โดยใน
บทบาทของทนายความก็สมควรทีจะนําประโยชน์จากงานนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยเหลือ
เรียกร้องใหแ้รงงานไดรั้บความคุม้ครองและ สิทธิประโยชน์ทีสมควรไดรั้บ 

ทนายความ 2 จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีว่า งานนิติ
วทิยาศาสตร์นนัมีประโยชน์อยา่งกวา้งขวางมากและเป็นทีรู้จกัในวงกวา้งมากขึนในปัจจุบนั ไม่วา่
จะเป็นเรืองการตรวจดีเอ็นเอ ตรวจร่างกายคนถูกข่มขืน การชนัสูตรพลิกศพผูต้าย ซึงเป็นสิงทีดี 
โดยในบางคดีทีลูกความเขา้มาขอคาํปรึกษา ก็จะมาพร้อมผลการตรวจร่างกาย พยานต่างๆของ
ผูก้ระทาํผดิซึงทาํให้การทาํงานรูปคดีเป็นไปอยา่งราบรืน แต่อีกสิงหนึงทีควรจะเผยแพร่ขอ้มูลไป
ยงัประชาชนให้มากขึนนนัคือ สถานทีและเจา้หน้าทีผูที้ทาํการตรวจหรือ พิสูจน์หลกัฐานด้วย
วิทยาศาสตร์ต่างๆนนัมีอยู่หลากหลายทีนอกจากสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ ซึงขอ้มูลนีจะเป็นสิงที
เป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู ้ทีต้องการข้อมูลเพือไปให้ในคดีของตน ไม่ว่าจะเป็น หมอใน
โรงพยาบาล สํานกังานตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน หรือแมก้ระทงัผูที้มีความเชียวชาญในวิชาชีพนนัๆ
เช่น วิศวกรไฟฟ้า ในกรณีทีเกิดเหตุไฟไหมแ้ลว้มีปัญหากบับริษทัประกนัภยั ผูเ้สียหายสามารถที
จะร้องขอใหผู้ช้าํนาญการมาดูและประเมินความคิดเห็นเพือนาํไปเป็นขอ้มูลรวมกบัขอ้มูลจากการ
ตรวจสอบของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ดงันนัความเขา้ใจในหลกัการของงานนิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถที
จะประยุกต์นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทังต่อตนเองและสังคมได้ โดยผู ้ให้การสัมภาษณ์ได้
ยกตวัอยา่งคดีทีไดอ้าศยัความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา โดยกล่าววา่ 

“… ลูกความของผมมีสติไม่สมประกอบ คือมีอาการคล้ายคนบ้าไปทาํร้ายคนข้าง
บ้าน จนเป็นเรืองราวตกลงกันไม่ได้ โดยในกรณีแบบนีทางทนายความจึงต้องขอความช่วยเหลือ
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จากนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลซึงเขาทาํงานด้านสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว จึงถนัดเรืองการพูดคุย
กับคนแบบนีมากกว่าผม หลังจากส่งไปคุยแล้วเจ้าหน้าทีกจ็ะแนะนาํให้ว่าควรจะไปตรวจทีไหน
ต่อ หรือพืนฐานเขาเป็นอย่างไร พอได้ข้อมูลเบืองต้นแล้วจึงขอให้ทางเจ้าหน้าทีตาํรวจส่งไปตรวจ
ทีโรงพยาบาลจิตเวชต่อไป จนได้รับการระบุว่าเขามีอาการประสาทหลอน และมีสิตไม่สมบูรณ์ซึง
สามารถนาํไปอ้างกับศาลได้...” 

นอกจากนีผูใ้ห้สัมภาษณ์ในฐานะทนายความยงัมีความเห็นอีกวา่ ทนายควรทีจะ
มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการตรวจพิสูจน์หรือการเก็บพยานวตัถุของเจา้หนา้ทีชาํนาญ
การ (เจา้หนา้ทีตาํรวจ หมอ) บา้งเพือให้สามารถสนบัสนุนขอ้มูลหลกัฐานทีไดรั้บจากการพิสูจน์
นนัไดอ้ย่างเต็มที ให้นาํหนกัมากยิงขึน ซึงจะเป็นประโยชน์กบัวิชาชีพทนายในปัจจุบนัมากกยิง
ขึน โดยหากมีความรู้มากขึน เมือสืบพยาน ทนายก็จะอยูบ่นหลกัการของความเขา้ใจ ความเป็นจริง
และใช้พยานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่เชือไปตามเอกสาร ซึงมีโอกาสเป็นไปไดที้หากมีการเก็บพยาน
วตัถุทีนาํไปตรวจผิดพลาดก็จะทาํให้ผลการตรวจพิสูจน์ทีไดค้ลาดเคลือนไปเช่นกนั ซึงในจุดนี
ขอ้มูลเกียวกบักระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นนัควรทีจะเปิดกวา้งให้เจา้หน้าทีผูมี้มีส่วนเกียวขอ้ง
กบัคดีความได้เรียนรู้ในเบืองตน้เพือทีจะได้ทาํงานส่งเสริมซึงกันและกัน ซึงจะก่อให้เกิดการ
พฒันางานนิติวทิยาศาสตร์อยา่งต่อเนืองและเอือประโยชน์สุขให้กบัประชาชนและสังคมโดยรวม
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

แพทย์นิติเวช รพ. สมุทรสาคร  จากการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกียวกับ
ประเด็นนีว่า การทีแพทยนิ์ติเวชมีส่วนร่วมโดยตรงกบังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจพิสูจน์  และการเป็นพยานผู ้เชียวชาญเพือยืนย ันผลตรวจของตนเองในชันศาลของ
กระบวนการยุติธรรมนันทาํให้คิดว่าการทีจะพฒันางานนิติวิทยาศาสตร์นนัคือ การทีทางแพทย์
นิติเวชต้องทาํการนําเสนอการทาํงานทีชัดเจนมากขึน เพือจะได้สร้างความเชือมันถึงความ
น่าเชือถือของกระบวนการของนิติวทิยาศาสตร์ทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี 

 

นักสังคมสงเคราะห์ รพ. สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบั
ประเด็นนีว่า ถึงแมใ้นปัจจุบนังานนิติวิทยาศาสตร์จะค่อนขา้งเป็นทีรู้จกัในวงกวา้งมากขึน แต่
ประชาชนทวัไปยงัคงมีความรู้เกียวกบัการพิสูจน์หลกัฐานดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือ งาน
นิติวทิยาศาสตร์เพียงผวิเผนิเท่านนั ดงันนัผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ควรทีเผยแพร่
ขอ้มูลความรู้เบืองตน้ทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์เพือให้ประชาชนทวัไปไดรั้บรู้ อาทิเช่น 
หากถูกปลน้ผูเ้สียหายตอ้งรู้วา่หลกัฐานคนร้ายทีทิงไวใ้นทีเกิดเหตุก็คือ ลายนิวมือ หากประชาชน
รับรู้ก็จะห้ามมิให้ผูใ้ดเขา้ไปในทีเกิดเหตุซึงอาจจะไปทาํลายหรือลบเลือนลายนิวมือคนร้ายโดย
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มิไดต้งัใจ หรือกรณีถูกละเมิดทางเพศ หากคนร้ายสวมถุงยางก็จะไม่สามารถตรวจหาอสุจิได ้แต่
สามารถใช้เนือเยือทีจิกติดเล็บหรือ เส้นผมหรือ ขนทีตกหล่นมาใช้ตรวจหาคนร้ายได้ หาก
ประชาชนรับรู้ตรงนีก็สามารถทีจะเตรียมความพร้อมเมือเกิดเหตุไม่คาดคิดขึน หรือแมก้ระทงัการ
พิสูจน์ความเป็นพ่อ เป็นแม่ของลูกได้ และหากเกิดเหตุร้ายมีคนเสียชีวิต ประชาชนทวัไปควร
จะต้องทราบว่าสิงแรกทีต้องทาํคืออะไร ห้ามใครเข้าไปในสถานทีเกิดเหตุทีอาจมีพยานวตัถุ
หลงเหลืออยู่ เป็นตน้ ซึงสิงเหล่านีถือเป็นความรู้พืนฐานเกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์ทีมีความ
จาํเป็นทีประชาชนทวัไปควรทราบเป็นอยา่งยิง เพือทีจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหาก
เกิดปัญหาทีไม่คาดคิด และสามารถทีจะอาํนวยความสะดวกต่อการทาํงานของเจา้หนา้ทีให้ทาํงาน
ไดอ้ยา่งราบรืนและรวดเร็วมากยงิขึน 

 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัประเด็นนี
วา่ งานนิติวทิยาศาสตร์นนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอยา่งมากเพราะเป็นพยานหลกัฐานทีชดัเจน
สามารถยืนยนัได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และในอนาคตก็จะยงัคงเป็นพยานหลกัฐานทีมี
ความสําคญัอยูเ่พราะมีการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการตรวจอยูอ่ยา่งสมาํเสมอ ซึงหากมองในสาย
งานของมูลนิธิฯ คิดว่า ควรทีจะมีการเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรมูลนิธิฯได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเจา้หนา้ทีตาํรวจ หมอหรือ เจา้หนา้ทีพิสูจน์หลกัฐานใหม้ากขึน เนืองจากอาสาสมคัรของ
มูลนิธิฯเ ป็นคนกลุ่มแรกทีเขา้ถึงทีสถานทีเกิดเหตุ ซึงหากทางอาสาสมคัรสามารถทีจะจดัการ
สถานทีเกิดเหตุไดใ้นเบืองตน้ ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเจา้หน้าทีได้ในระดบัหนึง และลด
ปัญหาการสูญหายของวตัถุพยานทีมีในช่วงเวลาแรกของการเกิดเหตุได ้ซึงการทีอาสาสมคัรจะเขา้
ไปมีส่วนร่วมได้นันจําเป็นต้องได้รับการอบรมความรู้ขันพืนฐานทีเกียวข้องกับงานนิติ
วิทยาศาสตร์ให้กบัอาสาสมคัรอยา่งจริงจงั นอกเหนือจากความรู้ทีอาสาสมคัรสามารถหาไดจ้าก
อินเตอร์เน็ตเอง อาทิเช่น เรืองสําคญัของสถานทีเกิดเหตุ เมือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน พยาน
วตัถุใดบา้งทีมีโอกาสเกิดขึนได ้และสิงใดทีมีความสําคญั ตอ้งระวงัเพราะเป็นสิงจาํเป็นสําหรับ
การทาํงานขนัต่อไปของเจา้หนา้ทีผูเ้ชียวชาญ ซึงถือวา่เป็นสิงทีจาํเป็นและอาสาสมคัรทุกคนควร
ตอ้งรู้ เพราะสิงเหล่านีจะช่วยเหลือผูค้นทีเดือดร้อนไดอี้กมาก 

ผู้ จัดการเครือมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณชีวิตแรงงาน จากการสัมภาษณ์ไดใ้ห้
ความเห็นเกียวกบัประเด็นนีวา่ ควรทีจะทาํให้งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นเรืองทวัไปทีทางหน่วยงาน
ราชการนาํมาใช ้โดยอาจเพิมเติมเป็นกระบวนการตรวจอายุซึงอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิมเติม
อยา่งชดัเจน และระบุในเอกสารทีเกียวเนืองกบัแรงงานเด็กวา่มีอายุเท่าใด เพือลดปัญหาทีประเทศ
ไทยถูกโจมตีว่าใชแ้รงงานเด็ก และลดปัญหาการคาดเดาอายุเด็ก เช่น เด็กอายุยงัไม่ถึง 18 ปี แต่มี
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การปลอมขอ้มูลอายุวา่บรรลุนิติภาวะ และอา้งเหตุผลเช่น เด็กตวัเล็ก ไม่กินขา้วซึงหากปราศจาก
หลักฐานพิสูจน์อายุจากนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นสิงทียากต่อการคุ้มครองเด็กให้ได้รับความ
คุม้ครองตามกฎหมาย 

แนวทางการพฒันานํางานนิติวทิยาศาสตร์มาใช้
ให้เกดิประโยชน์มากขึน 

ถ้อยคําสําคัญ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร มุ่งเน้นให้ประชาชนเขา้ถึงประโยชน์จากงาน
นิติวทิยาศาสตร์อยา่งเท่าเทียมกนั 

เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน มีมาตรการควบคุมการขึนทะเบียนแรงงาน
ต่างชาติทีเขม้งวด  

ทนายความ 1 นําประโยชน์จากงานนิติวิทยาศาสตร์มาใช้
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใหแ้รงงาน 

ทนายความ 2 เผยแพร่ข้อมูลสถานทีและเจ้าหน้าทีผูท้าํการ
พิสูจน์หลกัฐานดว้ยวทิยาศาสตร์ทีมีอยูน่อกจาก
สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ และทนายความควรมี
ความรู้ในกระบวนการนิติวทิยาศาสตร์มากขึน 

แพทยนิ์ติเวช รพ. สมุทรสาคร นาํเสนอการทาํงานทีเกียวกบันิติวิทยาศาสตร์
ใหช้ดัเจนขึนเพือสร้างความน่าเชือถือให้กบังาน
นิติวทิยาศาสตร์เพิมขึน 

นกัสังคมสงเคราะห์ รพ. สมุทรสาคร ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับนิติ
วิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนทัวไป เพือใช้
ป้องกนัตนเองและช่วยเหลือเจา้หนา้ที 

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ควรมีการอบรมให้ข้อมูลอาสาสมคัรเกียวกับ
ความรู้เบืองตน้ในเรืองพยานหลกัฐานทีสําคญั
เพือใหส้ามารถช่วยเหลือเจา้หนา้ทีได ้

ผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

ทาํใหห้น่วยงานราชการเล็งเห็นความสําคญัของ
งานนิติวทิยาศาสตร์ อาทิเช่น เพิมขอ้มูลเกียวกบั
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ตารางที 4.4 แสดงใหเ้ห็นถึงถอ้ยคาํสาํคญัในบทสัมภาษณ์แนวทางการพฒันานาํงานนิติ
วทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากขึน 

 
จากตาราง 4.4 แสดงใหเ้ห็นถึงถอ้ยคาํสาํคญัในบทสัมภาษณ์แนวทางการพฒันา 

นาํงานนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึนของผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 8 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เล็งเห็นวา่งานนิติวิทยาศาสตร์มีความสําคญัมากจึงควรนาํประโยชน์มาใชอ้ย่างเต็มทีไม่วา่จะเป็น
ในเรืองการเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างชาติ แรงงานเด็ก  ประกอบกับควรเผยแพร่ความรู้
เบืองตน้เกียวกบันิติวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนทวัไปไดรั้บรู้อยา่งชดัเจน เพือสร้างความน่าเชือถือ 
และความเขา้เกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์มากขึน สามารถนาํประโยชน์มาใชอ้ยา่งเต็มที สามารถ
ช่วยเหลือการทาํงานเจา้หน้าทีและใช้ป้องกนัตนเอง นอกจากนียงัพบว่า ควรมีมาตรการควบคุม
การขึนทะเบียนแรงงานต่างชาติทีเขม้งวดเพือจะให้สามารถใชป้ระโยชน์จากงานนิติวิทยาศาสตร์
ไดอ้ยา่งเตม็ที 

 
 
 

 

ผลการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์ลงในเอกสาร
ทีเกียวขอ้งกบัแรงงานเด็ก เพือลดปัญหาการใช้
แรงงานเด็กอยา่งผดิกฎหมาย 
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บทท ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรือง การปฏิบติังานและปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบั
งานนิติวิทยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวข้องในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 8 คน ได้แก่ เจา้หน้าทีตาํรวจ สภ. สมุทรสาคร 1 คน เจา้หน้าที
ตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน 1 คน ทนายความ 2 คน แพทยนิ์ติเวช 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน 
เจ้าหน้าทีมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร 1 คน และผูจ้ดัการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 1 คน  

1.  สรุปผลการศึกษา 

1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณลกัษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนใหญ่ พบวา่ เป็นเพศชาย  มีอายุตงัแต่ 30- 35 ปี แต่งงานแลว้ 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และส่วนมากเป็นทนายความ     

1.2  มุมมองเกียวกับงานนิติวิทยาศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูที้มี
ส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นมุมมองเกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นันมีความเข้าใจและรับรู้ถึงความสําคญัและรายละเอียดของงานนิติ
วทิยาศาสตร์ในการเป็นหลกัฐานทีมีความน่าเชือถือ สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ซึงมีประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อการทาํงานของผูที้ตอ้งมีส่วนเกียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรม ไม่
ว่าจะเป็นเจา้หน้าทีตาํรวจ เจา้หน้าทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน ทนายความ แพทยนิ์ติเวช นักสังคม
สงเคราะห์ มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครและ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน สามารถ
นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการการพิสูจน์ถึงขอ้เทจ็จริง ทีจะสามารถนาํไปสู่การสืบหาคนผิดมาลงโทษ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว แต่ถึงแมห้ลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นขอ้มูลทีผูค้นส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัเชือถือมากก็ตาม จากผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นวา่ ในการจะพิจารณาคดี ให้ความเป็น
ธรรมแก่ผูเ้สียหายหรือ ความผิดให้กับผู ้กระทําผิดครังหนึงๆของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมนนัยงัจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล เอกสารรอบดา้น พยานแวดลอ้ม รวมถึงพยาน
บุคคลมาประกอบกบัขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์เพือให้คาํตดัสินนนัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ยุติธรรม
มากทีสุด 
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1.3 บทบาทในการปฏิบัติงานทีเกียวเนืองกับงานนิติวิทยาศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นบทบาทของการปฏิบติังานที
เกียวเนืองกับงานนิติวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่นันมีส่วนร่วมในงาน
เกียวกบันิติวทิยาศาสตร์ในระดบัทีแตกต่างกนั ซึงสามารถจาํแนกการมีส่วนร่วมไดใ้น 3 ระดบัคือ  

1. การมีส่วนร่วมโดยตรงในการเป็นผูที้ตอ้งใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพือ
มาพิสูจน์หลกัฐานทีคน้พบ ซึงไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน ผูซึ้งมีหนา้ทีโดยตรงในการ
ตรวจพยานหลกัฐานต่างๆ โดยปฏิบติังานเกียวกบัการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และแพทย์
นิติเวช ซึงมีบทบาทสําคญัเป็นอย่างมากในงานนิติวิทยาศาสตร์ การทาํงานของแพทยนิ์ติเวชนนั
ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพแพทยม์าพิสูจน์สาเหตุของการป่วยหรือเสียชีวิตของผู ้คน 
และนาํส่งต่อขอ้มูลทีพบไปยงัพนกังานสอบสวน และไปเป็นพยานในชนัศาลต่อไป 

2. การมีส่วนร่วมในทีเกิดเหตุ แต่มิได้เป็นผูพ้ิสูจน์หลักฐานต่างๆด้วยตนเอง 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีตาํรวจ ทีมีหนา้ทีในการตรวจหาวตัถุพยาน รวมไปถึงการสัมภาษณ์พยานบุคคลที
อยู่ในทีเกิดเหตุเพือนําข้อมูลทีได้ไปสืบสวนสอบสวน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากนิติ
วทิยาศาสตร์หรือ แพทยนิ์ติเวชร่วมพิสูจน์ขอ้มูลต่อไป และอาสาสมคัรมูลนิธิกุศลสมุทรสาครซึงมี
หน้าทีกนัผูไ้ม่มีส่วนเกียวขอ้งให้ออกนอกบริเวณ ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บและอาํนวยความสะดวก
ให้กบัเจา้หน้าทีตาํรวจ หรือผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการตรวจสอบวตัถุพยานนนัๆให้สามารถทีจะ
ทาํงานต่อไดอ้ยา่งราบรืน 

3. ผูที้เกียวขอ้งโดยร่วมใช้ประโยชน์จากผลการพิสูจน์หลกัฐาน โดยมิไดมี้ส่วน
ร่วมในกระบวนการพิสูจน์และเข้าไปในทีเกิดเหตุ ได้แก่   ทนายความซึงเป็นผู ้ใช้ผลจาก
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทีได้จากการตรวจพิสูจน์เฉพาะด้านของเจ้าหน้าทีทีมีความ
เชียวชาญโดยตรงมาประกอบกบัขอ้มูลอืนๆรอบดา้นเพือนาํไปใช้ในขนัตอนของศาล นกัสังคม
สงเคราะห์ เป็นผูที้ตอ้งอาศยักระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการเรียกร้องความเป็นธรรม
ใหก้บัเด็กหรือ คนทีอยูภ่ายไดก้ารดูแลให้ไดเ้ขา้สู่กระบวนการยุติธรรม เพือให้ไดรั้บการคุม้ครอง
ตามสิทธิทีสมควรจะไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั แต่สามารถทีจะมีส่วนร่วมในการเพิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดยการเป็นผูพู้ดคุยกบัเด็กหญิงผูเ้สียหายในคดี เพือให้ไดข้อ้มูล
ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์เอือต่อการพิสูจน์วตัถุพยานของเจา้หนา้ทีและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นผูซึ้งใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทีมาจากกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ เช่น 
การพิสูจน์อายุจริงของเด็ก เพือเป็นการสนบัสนุนงานให้เกิดการตดัสินใจหรือลงโทษผูก้ระทาํผิด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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1.4 ปัญหาจากการปฏิบัติงานทเีกยีวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นปัญหาจาก
การปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ปัญหากบั
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เนืองจากมีขนัตอนการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทีชดัเจนอยู่แลว้ จึง
เป็นการลดทอนปัญหาทางเทคนิคต่างๆลงไป ทาํให้ไดผ้ลการตรวจทีถูกตอ้ง แม่นยาํ และยงัคิดวา่
เป็นสิงทีเป็นประโยชน์อย่างมากในเป็นกระบวนการในการการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม เพือนาํคนผิดมาลงโทษและ ให้ความเป็นธรรม
แก่ผูเ้สียหาย  แต่การทาํงานในพืนทีทีมีความหลากหลายของแรงงานต่างชาตินนัทาํให้เห็นถึง
ปัญหาและอุปสรรคสําคญัทีผูใ้ห้ข้อมูลส่วนมากมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสิงทีบนัทอน หรือ
ขดัขวางการทาํงานของเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัความสงบสุขของผูค้นและบา้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น
เจา้หนา้ทีตาํรวจ อาสาสมคัรมูลนิธิกุศลสมุทรสาคร ทนายความหรือ นกัสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้
ในการหาผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ นนัคือ  

1. ปัญหาแรงงานต่างชาติทีทะลกัเขา้มาในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร
อย่างผิดถูกกฎหมายเป็นจาํนวนมาก ไม่มีการขึนทะเบียนแรงงานทีถูกตอ้งทาํให้ ไม่มีฐานขอ้มูล
รายชือทีจะสามารถชีชัดตวับุคคลของแรงงานต่างชาติแต่ละคนได้ ซึงเมือเกิดเหตุคดีความที
เกียวเนืองกบัแรงงานเหล่านี ถึงแมมี้พยานวตัถุ พยานบุคคลหรือพยานแวดลอ้มทีสามารถนาํไปสู่
การพิสูจน์ถึงผูก้ระทาํความผิดทีชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถทีจะติดตามผูก้ระทาํผิดมารับโทษได้
เนืองจาก ไม่มีขอ้มูลบุคคลนนัๆ ซึงเสียงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในประเทศ  

2. ปัญหาของการใช้ภาษาทีแตกต่างกนัของแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็น พม่า 
ลาว เขมร ก็ตามทาํให้การสือสารกบัแรงงานต่างชาติเหล่านีไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าทีควร รวม
ไปถึงการไม่ไดรั้บความร่วมมือทงัในการร่วมกนัสอดส่องดูแลปัญหาต่างๆทีอาจเกิดขึนกนัเอง 
และการให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนืองจากกลวัความผิด กลวัโดนจบัเพราะเขา้มาทาํงาน
อยา่งผดิกฎหมาย  

3. การขาดความพร้อมของขอ้มูล หลกัฐานพยานแวดลอ้มรอบดา้นถึงแมจ้ะมี
ขอ้มูลทีไดจ้ากการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แลว้ก็ไม่สามารถทีจะสรุปคดีดงักล่าวได ้ดงันนัผูที้
เกียวขอ้งในคดีนนัๆตอ้งพยายามขวนขวายหาขอ้มูลเอกสารแวดลอ้ม พยานวตัถุ พยานบุคคลให้
ครบถว้นรอบดา้นมากทีสุดเพือใหก้ารพิจารณาบทลงโทษ หรือการให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย
มีความยติุธรรมมากทีสุด 
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4. การมีความรู้ทีเกียวเนืองกบักระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทีจาํกัดของ
เจา้หน้าทีทีตอ้งมีส่วนเกียวเนืองในสถานทีเกิดเหตุ ทาํให้ไม่ทราบถึงวตัถุพยานทีมีความสําคญั
อย่างแทจ้ริง จึงอาจทาํให้มีวตัถุพยานทีมีอยู่ในสถานทีเกิดเหตุเมือตอนแรกเกิดเหตุอาจสูญหาย
หรือ ถูกทาํลายโดยไม่ตงัใจ และการทีประชาชนทวัไปมีความรู้ทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์
ไม่มากนกัทาํให้ไม่สามารถทีจะมีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูล พยานหลกัฐานทีมีความจาํเป็นหรือ
สามารถนาํไปพิสูจน์ต่อเนืองเพือหาผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษไดเ้ช่น ไม่ทาํการเก็บเนือเยือหรือ 
เส้นผมของคนร้ายไวเ้มือเกิดเหตุ เป็นตน้ ทาํให้พลาดโอกาสในการทีจะสามารถระบุตวัคนร้ายได้
จากการพิสูจน์หลกัฐานเหล่านนัดว้ยวธีิการทางนิติวทิยาศาสตร์ได ้

5. ประชาชนบางส่วนยงัไม่ตระหนกัถึงความสําคญัและความจาํเป็นของงานนิติ
วิทยาศาสตร์ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน
เท่าทีควร ซึงถือเป็นอีกหนึงอุปสรรคทีสําคญัในการทาํงานของเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบังานนิติ
วทิยาศาสตร์ 

2.  อภิปรายผล 

ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยั ได้นาํขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์มาอภิปรายผล โดยมี
ประเด็นทีเรียบเรียงไดด้งันี    

2.1จากการสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นมุมมอง
เกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นนัมีความเขา้ใจและรับรู้ถึง
ความสําคญัและรายละเอียดของงานนิติวิทยาศาสตร์ในการเป็นหลักฐานทีมีความน่าเชือถือ 
สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึงมีประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อการทาํงานของผูที้
ตอ้งมีส่วนเกียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรม ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ทีตาํรวจ เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์
หลกัฐาน ทนายความ แพทยนิ์ติเวช นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครและ มูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการการพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริง 
ทีจะสามารถนาํไปสู่การสืบหาคนผิดมาลงโทษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว แต่ถึงแมห้ลกัฐานทางนิติ
วทิยาศาสตร์จะเป็นขอ้มูลทีผูค้นส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเชือถือมากก็ตาม จากผลการสัมภาษณ์แสดง
ให้เห็นว่า ในการจะพิจารณาคดี ให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายหรือ ความผิดให้กบัผูก้ระทาํผิด
ครังหนึงๆของเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมนนัยงัจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล เอกสาร
รอบดา้น พยานแวดลอ้ม รวมถึงพยานบุคคลมาประกอบกบัขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์เพือให้คาํ
ตดัสินนนัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ยติุธรรมมากทีสุด ซึงจากผลการสัมภาษณ์ทีแสดงให้เห็นถึงมุมมอง
เกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผูใ้ห้ขอ้มูลนีมีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งไปกบัความหมายทีแทจ้ริง
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ของงานนิติวิทยาศาสตร์ทีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไวว้่า เป็นพยานหลักฐานที
เกิดขึนดว้ยการวเิคราะห์หรือวิจยัในทางฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา โดยผา่นกระบวนการทีสามารถ
พิสูจน์ไดแ้ละ เป็นทียอมรับกนัโดยทวัไป (สราวุธ เบญจกุล, 2550) ซึงขอ้มูลทางนิติศาสตร์ถือว่า
เป็นพยานหลกัฐานอย่างหนึงทีจะนาํเขา้สู่กระบวนการพิจารณาเพือประกอบการวินิจฉัยคดีของ
ศาล (ประมูล สุวรรณศร, 2551) อีกทงัผูใ้หข้อ้มูลทุกคนยงัเล็งเห็นถึงความจาํเป็นของขอ้มูลทางนิติ
วทิยาศาสตร์ในการเป็นพยานหลกัฐานทีสาํคญัมากในปัจจุบนั เพือคน้หาความจริงในการนาํตวัคน
ผดิมาลงโทษตามกฎหมาย ดงัการศึกษาของแอล ดู ปาร์ตและ วิจิตร ลุลิตานนท ์ (2478)  ทีกล่าวถึง
ความคลาดเคลือนของพยานบุคคลทีเป็นพยานสําคญัในอดีต เนืองจากเดิมพยานบุคคลจะเป็น
พยานผูรู้้เห็นหรือประจกัษพ์ยานทีใกลชิ้ดทีสุด แต่พยานบุคคลนนัมีขอ้เสียคือ กระบวนการในการ
รับรู้ การจดจาํของพยาน การถ่ายทอดเรืองราวทีตนรับรู้ให้แก่ผูอื้น อีกทงัปัจจยัอืนๆเช่น เพศ วยั 
การศึกษา รวมไปถึงอารมณ์ ความนึกคิดทีแปรเปลียนไดต้ามอคติต่างๆเช่น ความกลวั ความใคร่ 
ความอาฆาต ผลประโยชน์และ การรับสินบน สิงเหล่านีทาํใหก้ารใหค้าํของพยานมีความน่าเชือถือ
มากน้อยไม่เท่ากนั อีกทงัในคดีความผิดอาญาทีร้ายแรงเช่น คดีฆาตกรรม มกัจะเป็นคดีทียากแก่
การหาประจักษ์พยานผู้รู้ เ ห็นการกระทําความผิดมาเป็นพยาน   จึงทําให้ต้องมีการหา
พยานหลกัฐานอืนๆทีมีความน่าเชือถือมากกวา่เขา้มาร่วมประกอบในการพิจารณาคดี นอกจากนี
ในความเขา้ใจเกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์ของผูใ้ห้ขอ้มูลนนั ยงัคงเป็นเขา้ใจโดยกวา้งวา่ งานนิติ
วทิยาศาสตร์นนัเป็นการพิสูจน์หลกัฐานทีคน้พบดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์หรือ อาศยัวิชาความรู้
ด้านแพทยเ์พือวินิจฉัยถึงความเป็นมาและ สาเหตุของสิงนันๆเท่านัน ซึงในความเป็นจริงแล้ว
ประเภทของพยานหลกัฐานนิติวทิยาศาสตร์นนัสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1. พยาน
นิติวทิยาศาสตร์ทีเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ไดแ้ก่ วิชาพิสูจน์หลกัฐาน การตรวจสถานทีเกิดเหตุ
และ การเก็บรวบรวมวตัถุพยานในทีเกิดเหตุและ 2. พยานนิติวิทยาศาสตร์ทีเป็นวิทยาศาสตร์
ประยุกต์โดยการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการยติุธรรม ไดแ้ก่ นิติเวชศาสตร์ นิติวิศวกรรมศาสตร์ นิติทนัตวิทยา นิติเภสัชวิทยา นิติ
มานุษยวิทยา นิติกีฏวิทยา เป็นตน้ จึงจะเห็นได้ว่างานนิติวิทยาศาสตร์นันเป็นการพิสูจน์ขอ้มูล
หลกัฐานดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทีครอบคลุมหลายแขนง ทาํให้ไดข้อ้สรุปทีมีความน่าเชือถือ
มากยงิขึน และยงัคงไดรั้บการพฒันา ส่งเสริมใหมี้ความทนัสมยัเพือให้ทนัต่อผูก้ระทาํผิดทีก่อเหตุ
ในทุกวนันีอยูอ่ยา่งต่อเนือง ดงัการศึกษาของ แมนเฟรด เครเซอร์ (Manfred Kayser, 2554) ทีได้
แสดงให้เห็นถึงตวัอย่างของการพฒันากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึน โดยได้ทาํการศึกษาวิจยัถึงการทาํนายสีเส้นผมจาก DNA โดยใช้ “DNA Markers” 13 
ตาํแหน่งจากยนี 11 ตวั วตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพในการจบักุมคนร้ายจากหลกัฐานทีคนร้าย
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ทิงไว ้ ซึงจากผลการศึกษาพบว่าวิธีการใช ้“DNA Markers” 13 ตาํแหน่งจากยีน 11 ตวัเป็นการ
ทาํนายสีผมจาก DNA ทีแม่นยาํมากถึงกวา่ 90% สําหรับคนทีมีผมสีดาํและสีแดง  แต่คนทีผมสีบ
ลอนดห์รือสีนาํตาล  ความแม่นยาํจะอยูที่ 80% ซึงขอ้มูลจาก DNA  ยงัแยกแยะสีผมทีใกลเ้คียงกนั
เช่น ผมสีบลอนด์กบัผมสีบลอนด์แดง หรือผมสีนาํตาลเขม้กบัผมสีดาํ ออกจากกนัไดด้ว้ย ทาํให้
ตํารวจสามารถบอกสีผมคนร้ายได้จากหลักฐานเนือเยือทีคนร้ายทิงไว้ ณ จุดเกิดเหตุ  ซึง
ผลการวจิยัทีไดเ้ป็นประโยชน์อยา่งมากต่อประเทศโลกตะวนัตกทีประชากรมีสีผมหลากหลาย  

  
2.2 จากการสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นบทบาท

ของการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่นนัมี
ส่วนร่วมในงานเกียวกบันิติวิทยาศาสตร์ในระดบัทีแตกต่างกนั ซึงสามารถจาํแนกการมีส่วนร่วม
ไดใ้น 3 ระดบัคือ  

1. การมีส่วนร่วมโดยตรงในการเป็นผูที้ตอ้งใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพือ
มาพิสูจน์หลกัฐานทีคน้พบ ซึงไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน ผูซึ้งมีหนา้ทีโดยตรงในการ
ตรวจพยานหลกัฐานต่างๆ โดยปฏิบติังานเกียวกบัการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และแพทย์
นิติเวช ซึงมีบทบาทสําคญัเป็นอย่างมากในงานนิติวิทยาศาสตร์ การทาํงานของแพทยนิ์ติเวชนนั
ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพแพทยม์าพิสูจน์สาเหตุของการป่วยหรือเสียชีวิตของผูค้น 
และนาํส่งต่อขอ้มูลทีพบไปยงัพนกังานสอบสวน และไปเป็นพยานในชนัศาลต่อไป 

2. การมีส่วนร่วมในทีเกิดเหตุ แต่มิได้เป็นผูพ้ิสูจน์หลักฐานต่างๆด้วยตนเอง 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีตาํรวจ ทีมีหนา้ทีในการตรวจหาวตัถุพยาน รวมไปถึงการสัมภาษณ์พยานบุคคลที
อยู่ในทีเกิดเหตุเพือนําข้อมูลทีได้ไปสืบสวนสอบสวน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากนิติ
วทิยาศาสตร์หรือ แพทยนิ์ติเวชร่วมพิสูจน์ขอ้มูลต่อไป และอาสาสมคัรมูลนิธิกุศลสมุทรสาครซึงมี
หน้าทีกนัผูไ้ม่มีส่วนเกียวขอ้งให้ออกนอกบริเวณ ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บและอาํนวยความสะดวก
ให้กบัเจา้หน้าทีตาํรวจ หรือผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการตรวจสอบวตัถุพยานนนัๆให้สามารถทีจะ
ทาํงานต่อไดอ้ยา่งราบรืน 

3. ผูที้เกียวขอ้งโดยร่วมใช้ประโยชน์จากผลการพิสูจน์หลกัฐาน โดยมิไดมี้ส่วน
ร่วมในกระบวนการพิสูจน์และเข้าไปในทีเกิดเหตุ ได้แก่   ทนายความซึงเป็นผู ้ใช้ผลจาก
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทีได้จากการตรวจพิสูจน์ เฉพาะด้านของเจ้าหน้าทีทีมีความ
เชียวชาญโดยตรงมาประกอบกบัขอ้มูลอืนๆรอบดา้นเพือนาํไปใช้ในขนัตอนของศาล นกัสังคม
สงเคราะห์ เป็นผูที้ตอ้งอาศยักระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการเรียกร้องความเป็นธรรม
ใหก้บัเด็กหรือ คนทีอยูภ่ายไดก้ารดูแลให้ไดเ้ขา้สู่กระบวนการยุติธรรม เพือให้ไดรั้บการคุม้ครอง
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ตามสิทธิทีสมควรจะไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั แต่สามารถทีจะมีส่วนร่วมในการเพิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดยการเป็นผูพู้ดคุยกบัเด็กหญิงผูเ้สียหายในคดี เพือให้ไดข้อ้มูล
ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์เอือต่อการพิสูจน์วตัถุพยานของเจา้หนา้ทีและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นผูซึ้งใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทีมาจากกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ เช่น 
การพิสูจน์อายุจริงของเด็ก เพือเป็นการสนบัสนุนงานให้เกิดการตดัสินใจหรือลงโทษผูก้ระทาํผิด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ซึงจะเห็นไดว้า่ผูใ้หข้อ้มูลนนัจะมีบทบาทหนา้ทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์
มากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึนอยูก่บัความรู้เฉพาะดา้นของแต่ละบุคคล ซึงในการทาํงานของเจา้หนา้ทีที
เกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในระดบัที 1 และ 2 นนัตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทางในการ
เก็บพยานหลกัฐานซึงเป็นสิงทีจบัตอ้งไดต้ามกฎหมายและเป็นสิงทีสามารถเสนอในชนัศาลเพือ
พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในคดีได้ ซึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตร  226 

พยานหลกัฐานหมายรวมถึง พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ตลอดจนหลกัฐานอืนๆซึง
อาจจะใชเ้ป็นเครืองพิสูจน์การกระทาํความผดิได ้โดยในหลายกรณีทีไม่สามารถหาพยานบุคคลมา
ยืนยนัผูก้ระทาํผิดได ้ทาํให้พยานวตัถุจึงกลายมาเป็นพยานทีมีความสําคญัมาก ประกอบเขา้กบั
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทีเจริญกา้วหน้า ขีดความสามารถในการเก็บ และตรวจพิสูจน์สูงขึน 
ทาํใหส้ามารถทีจะพิสูจน์ขอ้มูลจากพยานวตัถุไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นทียอมรับในชนัศาลมากทีสุด
ในปัจจุบนั เพราะพยานวตัถุสามารถใช้เป็นสิงบ่งชีว่ามีการกระทาํผิดเกิดขึนจริง ใช้เชือมโยง
ผูก้ระทาํผิดกบัผูเ้สียหายในสถานทีเกิดเหตุได้ และป้องกันผูบ้ริสุทธิจากการถูกกล่าวหา โดย
สามารถใช้ยืนยนัคาํให้การของผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิด หรือพยาน และสามารถใชพ้ยานวตัถุ
เป็นหลกัในการพิจารณาคดีได ้โดยนอกจากนีเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง
นนัยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นของประเภทพยานหลกัฐานอยา่งชดัเจนเพือทีจะสามารถเก็บขอ้มูลต่างๆ
ทีใชใ้นการพิจารณาคดีไดอ้ยา่งครบถว้น ซึงไดแ้ก่ 1. พยานหลกัฐานโดยตรง หรือพยานบุคคล ผูรู้้
เหตุการณ์ (ประจกัษพ์ยาน)ทีไดส้ัมผสักบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนดว้ยตนเอง โดยประสาท ตา หู จมูก 
การสัมผสั หรือการลิมรส 2. พยานแวดลอ้มกรณี ซึงเป็นสิงทีสามารถนาํมาปะติดปะต่อให้เกิด
ลาํดบัความคิดทีอาจเชือมโยงถึงขอ้เทจ็จริงบางอยา่ง ซึงสามารถนาํมาใชค้ลีคลายปัญหาในทางคดี
ได ้และ 3. พยานหลกัฐานทีแทจ้ริงคือ พยานวตัถุทุกชนิดไม่วา่จะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
ซึงสามารถพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงในคดีได ้ประกอบเขา้กบักฎเกณฑ์พืนฐาน 4 ประการในการเก็บ
พยานหลักฐานมิให้คุณค่าสูญเสียไปได้แก่ กฎข้อที 1 การป้องกันและรักษาสถานทีเกิดเหตุ 
เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งตอ้งกระทาํตงัแต่เมือเจา้หนา้ทีคนแรกไปถึงจน เจา้หนา้ทีผูช้าํนาญการทาํการ
ตรวจสถานทีเกิดเหตุเสร็จสิน กฎขอ้ที 2 เก็บพยานหลกัฐานอยา่งถูกตอ้งกฎหมาย โดยผูมี้อาํนาจ
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ในการเก็บพยานหลกัฐานในทีเกิดเหตุตามกฎหมายคือ เจา้หน้าทีตาํรวจ เจา้หน้าทีกองพิสูจน์
หลกัฐาน เป็นตน้ กฎขอ้ที 3 กระทาํการคน้หาพยานหลกัฐานอยา่งเหมาะสม โดยผูต้รวจสถานที
เกิดเหตุตอ้งไม่มองขา้มหรือละเลยพยานวตัถุทุกชิน พร้อมทงัระบุรายละเอียดสิงทีพบและบรรจุ
หีบห่อไวอ้ย่างเหมาะสม กฎข้อที 4 มีลูกโซ่การครอบครองพยานหลักฐานโดยตลอด โดย
พยานหลกัฐานนนัตอ้งอยูใ่นการคุม้ครองดูแลของบุคคลหรือหน่วยงาน ตงัแต่จดัเก็บจนถึงชนัศาล 
และจะตอ้งมีหลกัฐานแสดงการรับส่งของกลางนนัโดยตลอดเพือป้องกนัการสูญหายและการถูก
ทาํลาย แต่ถึงแมว้า่เจา้หนา้ทีทีมิไดมี้ส่วนเกียวเนืองกบักระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงจะ
ไม่ไดมี้หนา้ทีหรือ ความเชียวชาญเฉพาะทีเกียวขอ้งกบังานนิติวทิยาศาสตร์ก็ตาม แต่การทีพยายาม
ปฏิบติัหน้าทีของตนให้เต็มที โดยอาจจะอาศยัประโยชน์จากงานนิติวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยก็จะ
สามารถช่วยเหลือผูค้นทีเดือดร้อนไดอ้ยา่งแน่นอน  

2.3 จากการสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นปัญหา
จากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ปัญหากบั
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เนืองจากมีขนัตอนการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทีชดัเจนอยู่แลว้ จึง
เป็นการลดทอนปัญหาทางเทคนิคต่างๆลงไป ทาํให้ไดผ้ลการตรวจทีถูกตอ้ง แม่นยาํ และยงัคิดวา่
เป็นสิงทีเป็นประโยชน์อย่างมากในเป็นกระบวนการในการการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม เพือนาํคนผิดมาลงโทษและ ให้ความเป็นธรรม
แก่ผูเ้สียหาย  แต่การทาํงานในพืนทีทีมีความหลากหลายของแรงงานต่างชาตินนัทาํให้เห็นถึง
ปัญหาและอุปสรรคสําคญัทีผูใ้ห้ข้อมูลส่วนมากมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสิงทีบนัทอน หรือ
ขดัขวางการทาํงานของเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัความสงบสุขของผูค้นและบา้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น
เจา้หนา้ทีตาํรวจ อาสาสมคัรมูลนิธิกุศลสมุทรสาคร ทนายความหรือ นกัสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้
ในการหาผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ นนัคือ  

1. ปัญหาแรงงานต่างชาติทีทะลกัเขา้มาในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร
อย่างผิดถูกกฎหมายเป็นจาํนวนมาก ไม่มีการขึนทะเบียนแรงงานทีถูกตอ้งทาํให้ ไม่มีฐานขอ้มูล
รายชือทีจะสามารถชีชัดตวับุคคลของแรงงานต่างชาติแต่ละคนได้ ซึงเมือเกิดเหตุคดีความที
เกียวเนืองกบัแรงงานเหล่านี ถึงแมมี้พยานวตัถุ พยานบุคคลหรือพยานแวดลอ้มทีสามารถนาํไปสู่
การพิสูจน์ถึงผูก้ระทาํความผิดทีชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถทีจะติดตามผูก้ระทาํผิดมารับโทษได้
เนืองจาก ไม่มีขอ้มูลบุคคลนนัๆ ซึงเสียงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในประเทศ  

2. ปัญหาของการใช้ภาษาทีแตกต่างกนัของแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็น พม่า 
ลาว เขมร ก็ตามทาํให้การสือสารกบัแรงงานต่างชาติเหล่านีไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าทีควร รวม
ไปถึงการไม่ไดรั้บความร่วมมือทงัในการร่วมกนัสอดส่องดูแลปัญหาต่างๆทีอาจเกิดขึนกนัเอง 
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และการให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนืองจากกลวัความผิด กลวัโดนจบัเพราะเขา้มาทาํงาน
อยา่งผดิกฎหมาย  

3. การขาดความพร้อมของข้อมูล หลกัฐานพยานแวดลอ้มรอบดา้นถึงแมจ้ะมี
ขอ้มูลทีไดจ้ากการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แลว้ก็ไม่สามารถทีจะสรุปคดีดงักล่าวได ้ดงันนัผูที้
เกียวขอ้งในคดีนนัๆตอ้งพยายามขวนขวายหาขอ้มูลเอกสารแวดลอ้ม พยานวตัถุ พยานบุคคลให้
ครบถว้นรอบดา้นมากทีสุดเพือใหก้ารพิจารณาบทลงโทษ หรือการให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย
มีความยติุธรรมมากทีสุด 

4. การมีความรู้ทีเกียวเนืองกบักระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทีจาํกัดของ
เจา้หน้าทีทีตอ้งมีส่วนเกียวเนืองในสถานทีเกิดเหตุ ทาํให้ไม่ทราบถึงวตัถุพยานทีมีความสําคญั
อย่างแทจ้ริง จึงอาจทาํให้มีวตัถุพยานทีมีอยู่ในสถานทีเกิดเหตุเมือตอนแรกเกิดเหตุอาจสูญหาย
หรือ ถูกทาํลายโดยไม่ตงัใจ และการทีประชาชนทวัไปมีความรู้ทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์
ไม่มากนกัทาํให้ไม่สามารถทีจะมีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูล พยานหลกัฐานทีมีความจาํเป็นหรือ
สามารถนาํไปพิสูจน์ต่อเนืองเพือหาผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษไดเ้ช่น ไม่ทาํการเก็บเนือเยือหรือ 
เส้นผมของคนร้ายไวเ้มือเกิดเหตุ เป็นตน้ ทาํให้พลาดโอกาสในการทีจะสามารถระบุตวัคนร้ายได้
จากการพิสูจน์หลกัฐานเหล่านนัดว้ยวธีิการทางนิติวทิยาศาสตร์ได ้

5. ประชาชนบางส่วนยงัไม่ตระหนกัถึงความสําคญัและความจาํเป็นของงานนิติ
วิทยาศาสตร์ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน
เท่าทีควร ซึงถือเป็นอีกหนึงอุปสรรคทีสําคญัในการทาํงานของเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบังานนิติ
วทิยาศาสตร์ 

ซึงจากปัญหาทีกล่าวมาทงัหมดนันจะเห็นได้ว่า เป็นปัญหาแวดล้อมกับการ
ทาํงานของนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น การขาดฐานขอ้มูลแรงงานต่างชาติ ปัญหาการใช้ภาษาที
แตกต่างกนั การขาดความพร้อมของขอ้มูลแวดลอ้ม การขาดความรู้เกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์
และ  การขาดการให้ความสําคัญกับงานนิติวิทยาศาสตร์ซึง  สิงเหล่านีเป็นสิงทีเจ้าหน้าที
ผูป้ฏิบติังานไดค้น้พบ ดงันนัเพือใหง้านนิติวทิยาศาสตร์สามารถถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพมากทีสุด หน่วยงานทีเกียวขอ้งจึงควรทีจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา
เหล่านีให้หมดไป ซึงผลการสัมภาษณ์ครังนีมีความสอดคลอ้งไปกบัการศึกษาของกนกพร แสน
แกว้ (2552) ทีไดท้าํการศึกษาเรือง การพฒันางานดา้นการตรวจสถานทีเกิดเหตุ ของสถานีตาํรวจ
ในเขตพืนทีตาํรวจภูธรภาค 8 เพือศึกษาการปฏิบติังานดา้นการตรวจสถานทีเกิดเหตุ ปัญหาและ
อุปสรรคในงานตรวจสถานทีเกิดเหตุ เพือเสนอแนะแนวทางการพฒันางานตรวจสถานทีเกิดเหตุ
ของสถานีตาํรวจในเขตพืนทีตาํรวจภูธรภาค 8 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การตรวจสถานทีเกิดเหตุของ
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สถานีตาํรวจในเขตพืนทีตาํรวจภูธรภาค 8 ดา้นการบริหารจดัการสถานทีเกิดเหตุและดา้นการ
ตรวจสถานทีเกิดเหตุ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัชนัยศ ระยะเวลาทีผา่นการฝึกอบรม เงินเดือนและ
เงินเพิมพิเศษต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั แต่ตาํแหน่ง อายุ ระยะเวลา
ทีปฏิบัติงานด้านการสอบสวนแตกต่างกัน จะมีระดับการปฏิบติังานแตกต่างกัน ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานทีเกิดเหตุ  ส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนอุปกรณ์
เครืองมือ และยานพาหนะ ขาดแคลนทีมงาน ทีมงานขาดความรู้ความชํานาญ ขาดแคลน
งบประมาณในการตรวจสถานทีเกิดเหตุและการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงัห้องปฏิบติัการดว้ย
ตนเอง ขอ้เสนอแนะเพือพฒันางานดา้นตรวจสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาควร
จดัสรรงบประมาณทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสถานทีเกิดเหตุให้เพียงพอ จดัสรรกาํลงัพลให้เพียงพอ 
จดัการฝึกอบรมเกียวกบัการตรวจสถานทีเกิดเหตุเป็นประจาํทุกปีและปรับปรุงแกไ้ขระเบียบคาํสัง 

และการศึกษาของแมนเฟรด เครเซอร์ (Manfred Kayser, 2553) ทีไดท้าํการศึกษาถึงเลือดบอกอาย ุ
ซึงมีวตัถุประสงคเ์พือเพิมเทคนิคทางนิติวทิยาศาสตร์ใหม่ๆ  ให้ตาํรวจสามารถสืบสวนไดง่้ายและ
มีประสิทธิภาพมากยิชึน  ซึงจากผลการศึกษาพบว่า สามารถทาํการวิเคราะห์หยดเลือดเพือ
ประมาณค่าอายุของคนไดโ้ดยอาศยัคุณสมบติัเฉพาะจาก T-cell (เซลล์ภูมิคุม้กนัของร่างกาย) 
ในขณะที T-cell พฒันาบางส่วนของ DNA ของมนัถูกตดัออกแลว้ต่อบางส่วนกลบัเขา้มาดว้ยกนั
ในหลายๆรูปแบบ  ทาํให้มนัสามารถทีจะสร้างตวัรับสัญญาณทีผิวเซลล์จาํเพาะทีเอาไวใ้ชใ้นการ
จดัจาํแบคทีเรียหรือเชือโรคไดห้ลากหลาย ซึงเมือคนเราอายุมากขึนเรือง  ปริมาณ DNA ทีมีรูปร่าง
เป็นวงกลมในเลือดจะลดลง เพราะร่างกายมีการผลิต T-cell ใหม่น้อยลง ซึงการวิเคราะห์ T-cell 

ค่อนขา้งมีความถูกตอ้งถึงแมต้วัอยา่งเลือดจะถูกเก็บไวม้ากกวา่ปีครึง  ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่  เป็นสิงที
ช่วยแกปั้ญหาคดี เก่าๆ หรือแมก้ระทงัช่วยตาํรวจในการพิสูจน์ทราบเหยือจากภยัพิบติัไดอี้กดว้ย 
ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่การทีจะพิสูจน์สิงต่างๆนนัตอ้งใหค้วามสําคญักบัทุกรายละเอียดทีเกียวเนืองกบั
หลกัฐานในทีเกิดเหตุ ซึงอาจเป็นสิงทีสามารถบ่งชีถึงตวัตวัร้ายไดอ้ยา่งทีคาดไม่ถึง  

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากการศึกษาวิจยัเรือง ปฏิบติังานและปัญหาจาก
การปฏิบติังานทีเกียวเนืองกับงานนิติวิทยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในพืนทีอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพือเป็นแนวทางการพฒันานิติวิทยาศาสตร์
และ การนําประโยชน์จากงานนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดคุณค่ามากทีสุด โดยแยกเป็นสอง
ประเด็นไดแ้ก่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั ดงันี 
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   3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ตอ้งมุ่งเน้นการสร้างความเขา้ใจ

เกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์ทีถูกตอ้งให้กบัประชาชน เพือทีจะให้เล็งเห็นถึงความสําคญั และ
เชือถือใหค้วามถูกตอ้ง แม่นยาํของกระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์และ พร้อมให้ความร่วมมือใน
การร่วมสอดส่องดูความเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์
หลกัฐานนนัๆ 

2. เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการพิจารณา คดีความตัดสินต่างๆ ควรทีจะให้
ความสําคญัพยานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพยานหลกัฐานทีพิสูจน์ได้จากกระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร์ พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานแวดล้อมต่างๆ เนืองจากทุกสิงสามารถนํามา
พิจารณาเชือมโยงไปยงัผูก้ระทาํความผดิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. ผูที้ตอ้งมีส่วนเกียวขอ้งกบังานนิติวทิยาศาสตร์ถึงแมจ้ะทางออ้ม หรือเป็นเพียง
การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลนิติวิทยาศาสตร์ และไม่ไดมี้ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะในการร่วม
พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงต่างๆก็ตาม ควรทีจะเปิดใจกวา้งในการทีร่วมเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์หรือ 
พร้อมอาํนวยความสะดวก และไม่ทาํตวัเป็นอุปสรรคในการทาํงานของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
โดยตรงเพือใหก้ระบวนการยติุธรรมสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบรืน 

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบัแรงงานต่างชาติควรมีการกาํหนดกฎเกณฑ์เกียวกบั

แรงงานต่างชาติทีเขา้มาในประเทศไทยอยา่งชดัเจนเขม้งวด บงัคบัใชใ้หแ้รงงานทุกคนขึนทะเบียน
เพือให้มีฐานขอ้มูลในการติดตามตวัไดต้ลอดเวลา  และมีการเตรียมความพร้อมของล่ามหรือ ผูที้
สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาของแรงงานต่างชาติไวใ้ห้พร้อมเมือเกิดเหตุการณ์คดีความที
เกียวขอ้งกบัแรงงานเหล่านี 

2. หน่วยงานทีมีความรู้เกียวกบังานนิติวิทยาศาสตร์ไม่วา่จะเป็น เจา้หนา้ทีตาํรวจ
พิสูจน์หลกัฐานหรือ แพทยนิ์ติเวช ควรเผยแพร่ความรู้พืนฐานทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์
เพือใหป้ระชาชนทวัไปหรือ อาสาสมคัรไดรั้บรู้รับทราบ เพือทีจะร่วมเป็นหนึงในผูช่้วยเหลืองาน
นิติวทิยาศาสตร์ใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การอบรมให้ทราบถึงหลกัฐานสําคญัที
ตอ้งระวงัในทีเกิดเหตุแต่ละครังสําหรับอาสาสมคัรกู้ภยั หรือการอบรมถึงความรู้เกียวกบัสิงที
สามารถนาํมาพิสูจน์ระบุตวับุคคลไดไ้ม่ว่าจะเป็นเนือเยือ เส้นขน เพือให้ประชาชนได้รับทราบ
และใชใ้นการเตรียมพร้อมป้องกนัตนเองยามเกิดเหตุไม่คาดคิดได ้เป็นตน้ 
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3. หน่วยงานราชการควรให้ความสําคญัต่อขอ้มูลทีไดจ้ากงานนิติวิทยาศาสตร์ 
โดยจดัทาํฐานขอ้มูลนิติวิทยาศาสตร์ทีมีความจาํเป็น เพือลดทอนปัญหา หรือความล่าช้าในการ
ตอ้งทาํเรืองสืบคน้ ขอพิสูจน์หลกัฐานหากเกิดเรืองทีตอ้งอาศยัขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น 
ขอ้มูลอายเุด็กต่างชาติทีแทจ้ริงจากผลการตรวจดว้ยนิติวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

4. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

  จากการศึกษาวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดมี้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไปคือ  
  1. ควรทาํการศึกษาเพือเปรียบเทียบถึงงานนิติวิทยาศาสตร์ของพืนทีอาํเภอเมือง
สมุทรสาครกบัพืนทีอืนๆในประเทศไทยทีมีพืนทีคลา้ยคลึงกนั เพือทีจะไดท้ราบถึงความแตกต่าง
ของกระบวนการ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยทีสามารถนาํมาปรับใชเ้พือพฒันากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ของไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

  2. ควรทาํการศึกษาถึงงานนิติวิทยาศาสตร์ในมิติทางสังคมด้านอืนๆ  เพือให้มี
ประโยชน์คลอบคลุมในทุกดา้น และสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  3. ควรทาํการศึกษาถึง กรณีศึกษาคดีทีมีวิวฒันาการในการใชก้ระบวนการทางนิติ
วทิยาศาสตร์มาพิสูจน์หลกัฐานของผูก้ระทาํความผดิหรือ ผูเ้สียหายตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนั เพือจะได้
ทราบถึงความสอดคลอ้งในการพฒันางานนิติวิทยาศาสตร์ให้เท่าทนัวิธีการก่อเหตุของผูก้ระทาํ
ความผดิ ซึงสามารถส่งผลต่อเนืองไปยงัการพฒันางานนิติวทิยาศาสตร์โดยภาพรวมต่อไป 
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