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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องความรู้และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของ
พนักงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวน ผู้วิจัยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและท�ำการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ พนักงานสอบสวน จาก 11 สถานีตำ� รวจในกองบังคับการ
นครบาล 8 กองบัญชาการนครบาล จ�ำนวน 22 คน โดยการใช้แบบสอบถาม และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธกี ารทางสถิติ ได้แก่ ความถีแ่ ละร้อยละ และข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และปัญหาอุปสรรคใช้การตีความตามเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1. พนักงานสอบสวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
คะแนนความรู้ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป จ�ำนวน 8 คน มีระดับความรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 36.36 และได้คะแนน
ระหว่าง 12-15 คะแนน จ�ำนวน 14 คน มีระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.64 2. วิธีการปฏิบัติเพื่อ
รักษาสภาพของสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การรักษา
สถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนจะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน และ
ต้องปฏิบัติตนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ และไม่ท�ำการอันใดในการท�ำลายวัตถุพยาน 3. ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณ์ จ�ำนวนบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอต่อจ�ำนวนคดี
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การขาดความรู้ในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมมีปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม
ค�ำส�ำคัญ: พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ พนักงานสอบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

Abstract
The research titled “The Knowledge and Opinions towards the Collection of Forensic
Evidence of the Investigators of Metropolitan Police Division 8” was aimed to study the
understanding of forensics application in physical evidence collection and to study the
opinion towards forensics evidence collection along with problems and obstacles of the
investigators. The researcher used the quantitative approach and purposive sampling to
select the samples of 22 investigators from 11 police stations from Metropolitan Police
Division 8, Metropolitan Police Bureau. The questionnaire was used for data collection. The
statistical data analysis included frequency, percentage and data related to the operation in
collecting evidence as well as problems and obstacles of interpretation according to the
content. The results of the research showed that: 1. The sample of 8 investigators with
knowledge score more than 16 points had high level of knowledge which was accounted for
36.36% and 14 investigators with knowledge score between 12-15 points had medium level
of knowledge which was accounted for 63.64%. 2. The maintenance procedure of crime
scene and the collection of Forensic evidence involved the crime scene protection. In
addition, all investigators and related officers must wear a protection equipment, follow
the forensic protocol and refrain from destroying the material evidence. 3. Problems and
obstacles in operation were due to the lacking of budget for buying equipment, insufficient
personnel to deal with the high number of cases, lack of knowledge in crime scene
investigation as well as gathering of forensic evidence and the environment having the factors
that were difficult to control.
Keywords: Forensic Evidence, Investigators, Evidence Collection

บทน�ำ
งานสอบสวนเป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น เป็นภารกิจหลักในการอ�ำนวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของงานสอบสวนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้
ก�ำหนดไว้ในนโยบายการบริหารราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม ให้พัฒนา
การบริหารงานบุคคลให้พนักงานสอบสวนมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ จึงได้มกี ารพัฒนางานสอบสวนมาโดยตลอด
80 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ไม่วา่ จะเป็นด้านความเจริญก้าวหน้าในสายงาน ความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้นติ วิ ทิ ยาศาสตร์
มาช่วยในงานสอบสวนเพือ่ พิสจู น์การกระท�ำความผิดทางอาญา (Aungsananon, 2015) การพิสจู น์ตวั ผูก้ ระท�ำ
ความผิดและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาฟ้องลงโทษ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการสืบสวนและสอบสวนแสวงหา
และรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 2(11)
โดยมีหลักการว่า พยานหลักฐานที่ได้มานั้นต้องแสดงให้เห็นถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
ดังจะเห็นว่า อ�ำนาจของพนักงานสอบสวนในการค้นหาความจริงนั้นมีอยู่ 2 แนวทาง คือ การรวบรวมพยาน
หลักฐานจากถ้อยค�ำของบุคคล ทัง้ ผูเ้ สียหายและผูต้ อ้ งหา หรือจากบุคคลอืน่ ทีเ่ ป็นพยาน หรือพยานผูช้ ำ� นาญการ
พิเศษ และการรวบรวมพยานหลักฐานจากพยานวัตถุ พยานเอกสาร ซึ่งในระดับสถานีต�ำรวจนั้นเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจที่ท�ำหน้าที่สอบสวนคดีอาญา รวบรวมพยานหลักฐาน คือ รองสารวัตรสอบสวน สารวัตรสอบสวนเวร
หรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 เรียกว่า พนักงานสอบสวน จะเป็น
ผูท้ ำ� หน้าทีท่ ำ� การสอบสวน ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการยุตธิ รรม การตัดสินพิพากษาในชัน้ ศาลขึน้ อยูก่ บั
การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นของการสอบสวนเป็นส�ำคัญ (Office of the Council of State, 1999)
ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า การกระท�ำความผิดในคดีอาญาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ผู้ต้องหามักจะทิ้งร่องรอย
หลักฐานไว้ในสถานทีเ่ กิดเหตุนนั้ สถานทีเ่ กิดเหตุจงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อการแสวงหาวัตถุพยานและร่องรอยหลักฐาน
ในการเกิดคดี (Chamsuwanawong and Others, 2003: 38) การด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องพัฒนาวิธีการและประสิทธิภาพในการค้นหาความจริงโดยการน�ำวิทยาการต�ำรวจ ซึ่งได้แก่ พยาน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความรูท้ างนิตเิ วชมาประยุกต์ใช้ เพือ่ ช่วยวินจิ ฉัยร่องรอยของคดี (Musikanon, 2000)
แต่หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในสถานที่เกิดเหตุไม่เพียงแต่จะสูญหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่อาจถูกท�ำให้
เกิดการแปรเปลีย่ นจากการไม่ระมัดระวังของผูเ้ สียหายเองหรือเกิดจากบุคคลทีส่ ามทีเ่ ข้าไปในสถานทีเ่ กิดเหตุ
(Suebpongsiri, 2003: 3) จนท�ำให้พยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีเสียหายและไม่สามารถแสดงข้อเท็จจริง
ได้อย่างถูกต้อง การเกิดปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐานและรักษาสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในสถานที่เกิดเหตุถูกท�ำลายหรือได้รับ
ความเสียหาย หรือมีการเพิม่ ร่องรอยหลังคดีอาญาเกิดขึน้ ก่อนเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสืบสวนสอบสวนจะไปถึง นอกจาก
ชาวบ้านที่เป็นบุคคลที่สามที่อาจท�ำลายพยานหลักฐานแล้ว ตัวเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเองหากไม่ใช้ความระมัดระวัง
ก็อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อพยานหลักฐานเป็นเหตุให้การพิสจู น์หลักฐานยากขึน้ (Siricharoensuk, 1998:
8) จะเห็นได้ว่า พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบส�ำนวนการสอบสวน
ควรต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ เริม่ ตัง้ แต่การเข้าและรักษา
ที่เกิดเหตุ การเก็บและรักษาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดส่งพยานวัตถุไปหน่วยงาน
ที่ท�ำการตรวจพิสูจน์ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบและถูกต้อง และจากการที่พนักงาน
สอบสวนเมือ่ ได้รบั การแจ้งเหตุ ต้องรีบไปสถานทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ด�ำเนินการต่าง ๆ ในเบือ้ งต้น หากมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนที่ไม่สามารถรอเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญการได้ พนักงานสอบสวนต้องท�ำหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐาน พยานวัตถุ ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วยตนเอง
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 เป็นหน่วยงานอยู่ในกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล มีจ�ำนวนสถานี
ต�ำรวจนครบาล 11 สถานี ได้แก่ สถานีต�ำรวจนครบาลตลาดพลู สถานีต�ำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ สถานี
ต� ำ รวจนครบาลบางยี่ เรื อ สถานี ต� ำ รวจนครบาลส� ำ เหร่ สถานี ต� ำ รวจนครบาลปากคลองสาน สถานี
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ต�ำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา สถานีต�ำรวจนครบาลบุปผาราม สถานีต�ำรวจนครบาลบุคคโล สถานี
ต�ำรวจนครบาลบางมด สถานีตำ� รวจนครบาลบางคอแหลม และสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ ครุ มีหน้าทีด่ แู ลรักษา
ความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครโซนกรุงธนรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา จากประเด็น
ความส�ำคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจ นครบาล 8 และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการสอบสวนและที่ส�ำคัญยิ่งเพื่อเป็น การอ�ำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ประชาชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในการเก็บรวบรวมพยาน
หลักฐานของพนักงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และปัญหาอุปสรรค
ของพนักงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมพยานหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนหรือต�ำรวจ การพิจารณาพยานหลักฐาน
ที่ได้จากการสอบสวนตกเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ส่วนศาลยุติธรรมโดยผู้พิพากษา ชั่งน�้ำหนักพยาน
หลักฐานของคูค่ วามทีไ่ ด้จากการสอบสวน จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นสิง่ ทีค่ อ่ นข้างยาก
ล�ำบากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนหรือผูเ้ กีย่ วข้องในการสืบสวนสอบสวน เมือ่ กล่าวถึงการสืบสวน
หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึง่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจได้ปฏิบตั ไิ ปตามอ�ำนาจ
หน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ดังนั้น ผู้มี
อ�ำนาจสืบสวนคือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ ส่วนการสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน
และการด�ำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท�ำไปเกี่ยวกับ
ความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษ
(Phurikup and Ketthet, 2015) ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวน คือ เจ้าพนักงาน ซึง่ กฎหมายให้มอี ำ� นาจ
และหน้าที่ท�ำการสอบสวน ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงเป็นผู้ท�ำการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล
พยานวัตถุ และพยานเอกสาร
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนพิจารณาคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนจากการเน้นความส�ำคัญของประจักษ์พยาน
มาสู่ระบบพิสูจน์การกระท�ำความผิดโดยการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการน�ำหลัก
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการก่อ
อาชญากรรมทางหนึ่ง (Benjakul, 2007) ซึ่งใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ 2 ประเภท (1) นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็น
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วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น วิชาพิสูจน์หลักฐาน รวมถึงการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
ในสถานที่เกิดเหตุ และ (2) นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม โดยขณะเดียวกันนิติวิทยาศาสตร์ได้ถูก
น�ำมาใช้ประโยชน์ในงานสืบสวนสอบสวนเช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป การตรวจลายนิ้วมือ
ฝ่ามือฝ่าเท้า การตรวจเอกสาร การตรวจทางฟิสกิ ส์เช่น ตรวจร่องรอยการเฉีย่ วชนรถ การตรวจทางนิตเิ วช เช่น
งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา งานชีวเคมีและการตรวจทางชีววิทยา เช่น ตรวจเส้นผม เลือด อสุจิ และตรวจรหัส
พันธุกรรม (DNA) เป็นต้น พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นด้วยการวิเคราะห์
หรือวิจยั ซึง่ ในทางกฎหมาย ถือว่า พยานหลักฐานเหล่านีเ้ ป็นพยานหลักฐานอย่างหนึง่ ทีจ่ ะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาหรือจะน�ำเข้าสูค่ วามรูข้ องศาลเพือ่ ให้ศาลวินจิ ฉัยว่าจ�ำเลยมีความผิดหรือไม่ โดยก�ำหนดวิธกี ารน�ำสืบ
ไว้ คือ หากคูค่ วามประสงค์จะอ้างหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เข้าสูส่ ำ� นวนเพือ่ น�ำสืบข้อเท็จจริง ให้นำ� สืบโดย
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ท�ำการตรวจ ได้วิเคราะห์หรือได้วิจัยสังเกตเหตุการณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับในคดี
นั้นมาแล้ว ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี้ก็คือพยานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตาม
กฎหมายนัน่ เอง ทีผ่ า่ นมามีการน�ำหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาช่วยคลีค่ ลายคดี ต่าง ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญ และ
มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนทั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายคดี
โดยสรุปแล้ว ถือได้ว่านิติวิทยาศาสตร์นี้เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการทางด้านต่าง ๆ ผนวก
เข้ากับการบังคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถอ�ำนวยความยุติธรรม
ให้กบั ผูเ้ สียหาย และผูต้ อ้ งหาได้เป็นอย่างดี ซึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีป่ ระเทศไทยจะต้องส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทาง
ด้านการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการน�ำเอานิติวิทยาศาสตร์นี้มาส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งจะส่งผลอย่างดียิ่งต่อประชาชนคนไทยในท้ายที่สุด
ประโยชน์ของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
การแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการน� ำ ความรู ้ จ าก วิ ท ยาการด้ า นงาน
นิติวิทยาศาสตร์มาร่วมในการท�ำงาน (Yingcharoen, 2018) ดังนี้
1. เป็นเครื่องช่วยชี้ว่ามีการก่ออาชญากรรมแน่นอน เช่น ผู้เสียหายแจ้งว่าถูกข่มขืน และตรวจพบว่า
ผู้เสียหายมีเสื้อผ้าฉีกขาด มีแผลตามร่างกาย
2. เป็นเครื่องช่วยชี้ว่าผู้ต้องสงสัยได้อยู่ในที่เกิดเหตุ เช่น ตรวจได้ขนแมวที่ขากางเกงของผู้ต้องสงสัย
ที่ผู้ต้องสงสัยอธิบายที่มาไม่ได้ และบ้านที่ผู้เสียหายถูกข่มขืนเลี้ยงแมว
3. เป็นเครือ่ งช่วยชีว้ า่ บุคคลนัน้ เกีย่ วข้องกับอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ เช่น พบลายพิมพ์นวิ้ มือผูต้ อ้ งสงสัย
ในด้านในของถุงมือที่ถอดทิ้งไว้ในบ้านที่ถูกโจรกรรม
4. เป็นเครื่องช่วยกันผู้บริสุทธิ์ออกไป เช่น เด็กหญิง 2 คนพี่น้องกล่าวหาว่า ผู้ต้องสงสัยวางยาแล้ว
ท�ำมิดีมิร้าย แต่การตรวจทั้งเลือดและปัสสาวะของเด็กแล้วไม่พบสารใด
5. เป็นเครื่องยืนยันค�ำให้การของผู้เสียหาย เช่น ผู้เสียหายอ้างว่าถูกผู้ต้องสงสัยแทง ผู้เสียหาย
เอามือที่เปื้อนเลือดป้ายไปบนแขนเสื้อผู้ต้องสงสัย จากการตรวจพบว่าคราบเลือดบนแขนเสื้อของผู้ต้องสงสัย
เป็นเลือดของผู้เสียหายจริง
6. ผู้ต้องสงสัยที่ถูกยันด้วยพยานทางฟิสิกส์อาจจะสารภาพ เช่น คดีเจนจิรา เมื่อพิสูจน์ได้ว่า ผู้ตาย
เสียชีวิตเพราะถูกยิง ในขณะที่ผู้ต้องหาให้การกับต�ำรวจก่อนหน้านี้ว่าฆ่าโดยการบีบคอ ผู้ต้องหาจึงสารภาพ
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7. มี ค ่ า มากกว่ า ประจั ก ษ์ พ ยานเพราะเคยมี ก ารทดลองแล้ ว พบว่ า ประจั ก ษ์ พ ยานอาจให้
การคลาดเคลื่ อนไปได้ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้รับ
ความเชื่อถือจากศาลมากขึ้น
8. การไม่พบพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยยืนยันว่าไม่มีอาชญากรรม เช่น แจ้งว่าถูกลักทรัพย์
แต่ตรวจแล้วไม่มีร่องรอยงัดและทรัพย์ที่ว่าหายยังอยู่

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมโิ ดยใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ความรู้และความคิดเห็นในการน�ำหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของ
พนักงานสอบสวน แล้วผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมีกระบวนการในการวิจัย ดังนี้
1. ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอบสวนทางคดีอาญาโดยตรง คือ พนักงานสอบสวน จาก 11 สถานีต�ำรวจใน
กองบังคับการนครบาล 8 กองบัญชาการนครบาล สถานีละ 2 คน โดยก�ำหนดจากเจ้าหน้าที่ที่ท�ำหน้าที่เป็น
ร้อยเวรในวันที่ท�ำการเก็บข้อมูลในสถานีนั้น ๆ ได้จ�ำนวน 22 คน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเข้าร่วมงานวิจัย
ด้วยความสมัครใจเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล		
ใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) พนักงานสอบสวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
2) ผู้วิจัยด�ำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นจากประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับการน�ำหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ของพนักงานสอบสวน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้		
1) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การวิจัย
2) ผู้วิจัยท�ำการนิยามศัพท์ เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย และน�ำไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและ
ความครอบคลุมในทุกประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยได้ใช้ผลมาค�ำนวณ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญชาญเห็นว่า แบบสอบถามความรู้และความคิดเห็นมี
ความเหมาะสมโดยได้คา่ IOC ในรายข้อ ตัง้ แต่ 0.80-1.00 และได้คา่ ความสอดคล้องโดยรวมของแบบสอบถาม
ความรู้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน เท่ากับ 0.88 และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการรักษาสถานที่เกิดเหตุในคดีอาญา ได้ค่าความสอดคล้องโดยรวม 0.82
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3) ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามไปใช้กับพนักงานสอบสวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นส�ำหรับการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะประชากรทัว่ ไป มีลกั ษณะเป็นแบบเติมค�ำในช่องว่าง จ�ำนวน
4 ข้อ
		 ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
พนักงานสอบสวน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 1 ค�ำตอบจาก 2 ตัวเลือก ใช่หรือไม่ใช่ จ�ำนวน 20 ข้อ ซึ่งเป็น
เครือ่ งมือทีป่ รับปรุงจากแบบทดสอบความรูใ้ นการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของ Uamfung
(2013)
		 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา มีลกั ษณะ
เป็นแบบค�ำถามปลายเปิด จ�ำนวน 8 ข้อ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาด�ำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรทั่วไป หาค่าความถี่และร้อยละ
2 ความรู
าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลั
ผูตอนที
้วิจัยน่ าข้
อมูลที่ไ้คด้วามเข้
จากแบบสอบถามมาด
าเนินการวิเคราะห์กดัฐาน
งนี้ ตรวจความถูกผิดในแต่ละข้อ และ
ร้อยละ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรทั่วไป หาค่าความถี่และร้อยละ
ตอนที
้ความเข้าานความรู
ใจในการเก็
บรวบรวมพยานหลั
กฐาน ตรวจความถู
กผิาดนนิ
ในแต่
อ และร้อยละ
ผู้วิจัย่ ได้2 นความรู
�ำคะแนนด้
้ในการเก็
บรวบรวมพยานหลั
กฐานทางด้
ติวลิทะข้ยาศาสตร์
ของ
ผู้วิจัยได้มาจั
นาคะแนนด้
านความรู้ใด้ นการเก็
บรวบรวมพยานหลั
กฐานทางด้
านนิตตามระดั
ิวิทยาศาสตร์
ของพนักงาน
พนักงานสอบสวน
ดระดับของความรู
งั กล่าวออกเป็
น 3 ระดับ โดยแบ่
งเกณฑ์
บคะแนนการตอบ
สอบสวน
ของความรู
้ดัง้ปกล่านกลาง
าวออกเป็ร้นอ3ยละ
ระดั80ขึ
บ โดยแบ่
เกณฑ์
ตามระดั
บคะแนนการตอบถู
ถูกร้อยละมาจั60ดระดั
เป็นบระดั
บความรู
้นไป งเป็
นระดั
บความรู
้มาก และตอบถูกกร้น้อยละ
อยกว่60า
เป็
ระดั60
บความรู
้ปานกลาง
80ขึ้น ไป เป็่น1ระดั
้มาก และตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นความรู้
ร้อนยละ
เป็นความรู
้ระดับร้อน้ยละ
อย ตามตารางที
ดังบนีความรู
้
ระดับน้อย ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนแบ่งระดับความรู้

ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนแบ่งระดับความรู้
คะแนน
น้อยกว่า 12 คะแนน (ต่ากว่าร้อยละ 60)
12 - 15 คะแนน (ร้อยละ 60-79)
16 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ระดับความรู้
ความรู้น้อย
ความรู้ปานกลาง
ความรู้มาก

ตอนที
ตอนที่ 3่ 3ข้อข้มูอลมูเกี
ลเกีย่ วกั
่ยวกับบการปฏิ
การปฏิบบตั ัตงิ านในการเก็
ิงานในการเก็บบรวบรวมพยานหลั
รวบรวมพยานหลักกฐานใช้
ฐานใช้กการสั
ารสังงเคราะห์
เคราะห์แและตี
ละตีคความ
วาม
ตามเนื
อ
้
หา
ตามเนื้อหา

ผลการศึกษา
กษา
ผลการศึ
ตอนที่่ 11 ผลการศึ
่วไปของพนั
กงานสอบสวนผู
้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที
ผลการศึกกษาข้
ษาข้อมูอลมูสถานภาพทั
ลสถานภาพทั
่วไปของพนั
กงานสอบสวนผู
้ตอบแบบสอบถาม
พนั
ก
งานสอบสวน
กองบั
ง
คั
บ
การต
ารวจนครบาล
8
ผู
ใ
้
ห้
ข
อ
้
มู
ล
มี
ข
อ
้
มู
ล
สถานภาพทั
่วไป ดั่วงไป
นี้ ดังนี้
พนักงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 ผู้ให้ข้อมูล มีข้อมูลสถานภาพทั
1.1. ตต�าแหน่
ำแหน่งง พนั
พนักกงานสอบสวนกองบั
งานสอบสวนกองบังงคัคับบการต
การต�ารวจนครบาล
ำรวจนครบาล88ทีที่เป็่เป็นนผูผู้ให้้ให้ขข้อ้อมูมูลลคนส
คนส�าคัำคัญญส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่มี
ตมีาแหน่
ง พนั
กงานสอบสวน
(สบ.3)
จานวน
8 คน8คิดคนเป็นคิร้ดอเป็ยละ
รองลงมา
พนักงานสอบสวน
(สบ.2) จานวน
ต�ำแหน่
ง พนั
กงานสอบสวน
(สบ.3)
จ�ำนวน
นร้อ36ยละ
36 รองลงมา
พนักงานสอบสวน
(สบ.2)5
คน คิดเป็นร้อยละ 23 และพนักงานสอบสวน (สบ.1) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และตาแหน่งรองผู้กากับการ
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18
2. อายุ พนักงานสอบสวนกองบังคับการตารวจนครบาล 8 ทีปีท่เป็ี่ 16นฉบั
ผู้ใบห้ทีข่ 2้อประจำ
มูลคนส
าคัญ ส่วนใหญ่มีอายุ
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ระหว่าง 21-30 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14
3. ระดับการศึกษา

จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และพนักงานสอบสวน (สบ.1) จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และต�ำแหน่ง
รองผู้ก�ำกับการ จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18
2. อายุ พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญ ส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ�ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จ�ำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 14
3. ระดับการศึกษา
พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และระดับปริญญาโท จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 32
4. ประสบการณ์การท�ำงานในการปฏิบัติงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในการปฏิบัติงานสอบสวน ระหว่าง 3-5 ปี จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ระยะ
เวลา 5 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และระยะเวลา 1-2 ปี จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ของพนักงานสอบสวน
จากการศึกษาความรูใ้ นการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นที่ก�ำหนดไว้จาก
ข้อค�ำถามให้เลือกตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0
คะแนน มีรายละเอียด แสดงตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ของพนักงานสอบสวน
ความรู้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทาง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน
1. ด้านการเก็บวัตถุพยาน ต้องเก็บสิ่งที่จะสูญหายหรือ
เสียหายได้ง่าย ไว้เป็นอันดับแรก
2. การเคลื่อนย้ายวัตถุพยาน หากไม่มีถุงมือให้ใช้ผ้า
ในการหยิบจับหรือห่อวัตถุนั้น
3. หากมีวัตถุพยานหลายชิ้น สามารถน�ำมาใส่รวมกันในกล่อง
หรือถุงขนาดใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย
4. ควรเก็บวัตถุพยานไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากสถานทีเ่ กิดเหตุ
เปลีย่ นสภาพได้งา่ ย จะท�ำให้ยากต่อการกลับมาเก็บเพิม่ เติม
5. การถ่ายภาพวัตถุพยาน ควรถ่ายทุกชิ้น ทั้งระยะไกล กลาง
และใกล้ โดยมีการวางป้ายหมายเลขก�ำกับ
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ตอบถูก
ตอบผิด
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
20
90.90
2
9.10
16

72.72

6

27.28

19

86.36

3

13.64

21

95.45

1

4.55

20

90.90

2

9.10

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตอบถูก
ตอบผิด
ความรู้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทาง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
6. การเก็บกองเลือดสด ควรแช่ในตู้เย็นช่อง
15
68.18
7
31.82
ก่อนส่งตรวจพิสูจน์
7. คราบโลหิตแห้ง สามารถเก็บส่งตรวจพิสูจน์ โดยใช้
16
72.72
6
27.28
ใบมีดโกนขูดคราบโลหิตออกจากผิวของวัตถุได้
8. การหาหมู่โลหิตสามารถหาได้จากปัสสาวะหรืออุจจาระ
13
59.09
9
40.91
9. การท�ำต�ำหนิสัญลักษณ์บนหัวกระสุนปืนที่ตรวจพบเป็น
16
72.72
6
27.28
วัตถุพยาน สามารถท�ำต�ำหนิไว้ทบี่ ริเวณใดก็ได้ทเี่ ห็นได้ชดั เจน
10. การเก็บคราบอสุจิแห้งที่ติดบนเสื้อผ้า ให้เก็บมาทั้งชิ้น
17
77.27
5
22.73
11. การเก็บคราบโลหิตที่ติดบนวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น
21
95.45
1
4.55
เสื้อผ้า อาวุธ ควรเก็บวัตถุนั้นมาทั้งชิ้น
12. การเก็บเส้นผมหรือเส้นขน อาจใช้สก๊อตเทปด้านเหนียว
14
63.63
8
36.37
ปิดลงบนพื้น เพื่อดึงเส้นผมหรือเส้นขนขึ้นมาได้
13. การเก็บเส้นผมจากบุคคลเพื่อพิสูจน์ DNA ให้ใช้กรรไกร
19
86.36
3
13.64
ตัดเส้นผมจากศีรษะบุคคลนั้น 15-20 เส้น เพื่อส่งตรวจ
14. การเก็บกระดาษที่ถูกเพลิงไหม้ ให้ใช้แผ่นกระดาษแข็ง
14
63.63
8
36.37
สอดใต้ แล้วยกขึ้นมาเก็บใส่กล่อง เพื่อส่งตรวจพิสูจน์
15. การเก็บลูกกระสุนปืนที่ฝังบนผนัง ให้เจาะผนังเอาเฉพาะ
13
59.09
9
40.91
ลูกกระสุนปืนออกมา เพื่อส่งตรวจพิสูจน์
16. ลูกและปลอกกระสุนปืนทีต่ รวจพบในทีเ่ กิดเหตุ ให้จดั เก็บ
21
95.45
1
4.55
ใส่ในภาชนะที่ป้องกันการกระแทกและให้แยกห่อกัน
17. การท�ำต�ำหนิสญ
ั ลักษณ์บนปลอกกระสุนปืนทีต่ รวจพบเป็น 11
50.00
1
50.00
วัตถุพยาน ให้ท�ำต�ำหนิไว้ที่จานท้ายปลอกกระสุนปืน
ให้เห็นชัดเจน
18. การเก็บพยานวัตถุอาวุธปืน ไม่ต้องน�ำเอากระสุนปืนที่อยู่
16
72.72
6
27.28
ในแมกกาซีนออก เพียงแต่ให้กดเซฟปืน หรือลดนกปืนไว้
ก็พอเพียงแล้ว
19. การเก็บพยานวัตถุจากตัวบุคคลเพื่อส่งตรวจเปรียบเทียบ
20
90.90
2
9.10
DNA ให้เก็บเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม โดยใช้ก้านส�ำลีเช็ดที่
กระพุ้งแก้มด้านในทั้ง 2 ข้าง จากนั้นน�ำไปผึ่งให้แห้งที่
อุณหภูมิห้อง ก่อนเก็บใส่ซองกระดาษปิดผนึก
20. เมื่อพบสิ่งใดที่เป็นวัตถุพยานได้ ให้รีบท�ำการเก็บรวบรวม 21
95.45
1
4.55
โดยเร็ว ยังไม่จ�ำเป็นต้องถ่ายภาพหรือบันทึกต�ำแหน่ง
วัตถุพยานนั้นก่อน เนื่องจากอาจเกิดการสูญหายหรือ
การแปรสภาพของวัตถุพยานนั้นได้
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จากตารางที่ 2 ผลการศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการเก็ บ รวบรวมพยานหลั ก ฐานทางด้ า น
นิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน มีดังนี้
2.1 ด้านการเก็บวัตถุพยาน ต้องเก็บสิ่งที่จะสูญหายหรือเสียหายได้ง่าย ไว้เป็นอันดับแรก ซึ่งเป็น
ข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 90.90 ตอบผิด ร้อยละ 9.10
2.2 การเคลื่อนย้ายวัตถุพยาน หากไม่มีถุงมือให้ใช้ผ้าในการหยิบจับหรือห่อวัตถุนั้น ซึ่งเป็นข้อความ
ที่ผิด พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 72.72 ตอบผิด ร้อยละ 27.28
2.3 หากมีวัตถุพยานหลายชิ้น สามารถน�ำมาใส่รวมกันในกล่องหรือถุงขนาดใหญ่ เพื่อสะดวกต่อ
การขนย้าย ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 86.36 ตอบผิด ร้อยละ 13.64
2.4 ควรเก็บวัตถุพยานไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเปลี่ยนสภาพได้ง่าย จะท�ำให้ยาก
ต่อการกลับมาเก็บเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 95.45
ตอบผิด ร้อยละ 4.55
2.5 การถ่ายภาพวัตถุพยาน ควรถ่ายทุกชิ้น ทั้งระยะไกล กลาง และใกล้ โดยมีการวางป้ายหมายเลข
ก�ำกับ ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 90.90 ตอบผิด ร้อยละ 9.10
2.6 การเก็บกองเลือดสด ควรแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง ก่อนส่งตรวจพิสูจน์ ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า
พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 68.18 ตอบผิด ร้อยละ 31.82
2.7 คราบโลหิตแห้ง สามารถเก็บส่งตรวจพิสูจน์ โดยใช้ใบมีดโกนขูดคราบโลหิตออกจากผิวของ
วัตถุได้ ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 72.72 ตอบผิด ร้อยละ 27.28
2.8 การหาหมู่โลหิตสามารถหาได้จากปัสสาวะหรืออุจจาระได้ ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า พนักงาน
สอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 59.09 ตอบผิด ร้อยละ 40.91
2.9 การท�ำต�ำหนิสญ
ั ลักษณ์บนหัวกระสุนปืนทีต่ รวจพบเป็นวัตถุพยาน สามารถท�ำต�ำหนิไว้ทบี่ ริเวณ
ใดก็ได้ที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 72.72 ตอบผิด ร้อยละ
27.28
2.10 การเก็บคราบอสุจแิ ห้งทีต่ ดิ บนเสือ้ ผ้า ให้เก็บมาทัง้ ชิน้ ซึง่ เป็นข้อความทีถ่ กู ต้อง พบว่า พนักงาน
สอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 77.27 ตอบผิด ร้อยละ 22.73
2.11 การเก็บคราบโลหิตที่ติดบนวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น เสื้อผ้า อาวุธ ควรเก็บวัตถุนั้นมาทั้งชิ้น
ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 95.45 ตอบผิด ร้อยละ 4.55
2.12 การเก็บเส้นผมหรือเส้นขน อาจใช้สก๊อตเทปด้านเหนียวปิดลงบนพืน้ เพือ่ ดึงเส้นผมหรือเส้นขน
ขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 63.63 ตอบผิด ร้อยละ 36.37
2.13 การเก็บเส้นผมจากบุคคลเพื่อพิสูจน์ DNA ให้ใช้กรรไกรตัดเส้นผมจากศีรษะบุคคลนั้น 15-20
เส้น เพือ่ ส่งตรวจ ซึง่ เป็นข้อความทีผ่ ดิ พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 86.36 ตอบผิด ร้อยละ 13.64
2.14 การเก็บกระดาษที่ถูกเพลิงไหม้ ให้ใช้แผ่นกระดาษแข็งสอดใต้ แล้วยกขึ้นมาเก็บใส่กล่อง เพื่อ
ส่งตรวจพิสูจน์ ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 63.63 ตอบผิด ร้อยละ
36.37
2.15 การเก็บลูกกระสุนปืนที่ฝังบนผนัง ให้เจาะผนังเอาเฉพาะลูกกระสุนปืนออกมา เพื่อส่งตรวจ
พิสูจน์ ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 59.09 ตอบผิด ร้อยละ 40.91
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2.16 ลูกและปลอกกระสุนปืนที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ ให้จัดเก็บใส่ในภาชนะที่ป้องกันการกระแทก
และให้แยกห่อกัน ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 95.45 ตอบผิด ร้อยละ
4.55
2.17 การท�ำต�ำหนิสญ
ั ลักษณ์บนปลอกกระสุนปืนทีต่ รวจพบเป็นวัตถุพยาน ให้ทำ� ต�ำหนิไว้ทจี่ านท้าย
ปลอกกระสุนปืน ให้เห็นชัดเจน ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 50.00
ตอบผิด ร้อยละ 50.00
2.18 การเก็บพยานวัตถุอาวุธปืน ไม่ต้องน�ำเอากระสุนปืนที่อยู่ในแมกกาซีนออก เพียงแต่ให้กด
เซฟปืน หรือลดนกปืนไว้ก็พอเพียงแล้ว ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 72.72
ตอบผิด ร้อยละ 27.28
2.19 การเก็บพยานวัตถุจากตัวบุคคลเพื่อส่งตรวจเปรียบเทียบ DNA ให้เก็บเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม โดย
ใช้ก้านส�ำลีเช็ดที่กระพุ้งแก้มด้านในทั้ง 2 ข้าง จากนั้นน�ำไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ก่อนเก็บใส่ซองกระดาษ
ปิดผนึก ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 90.90 ตอบผิด ร้อยละ 9.10
2.20 เมือ่ พบสิง่ ใดทีเ่ ป็นวัตถุพยานได้ ให้รบี ท�ำการเก็บรวบรวมโดยเร็ว ยังไม่จำ� เป็นต้องถ่ายภาพหรือ
บันทึกต�ำแหน่งวัตถุพยานนั้นก่อน เนื่องจากอาจเกิดการสูญหายหรือการแปรสภาพของวัตถุพยานนั้นได้
ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด พบว่า พนักงานสอบสวน ตอบถูก ร้อยละ 95.45 ตอบผิด ร้อยละ 4.55
และจากเกณฑ์คะแนนแบ่งระดับความรู้ ตามตารางที่ 1 พบว่า พนักงานสอบสวนกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 8 ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญส่วนใหญ่ได้คะแนนความรู้ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป จ�ำนวน 8 คน
มีระดับความรู้มาก ร้อยละ 36.36 ได้คะแนนระหว่าง 12-15 คะแนน จ�ำนวน 14 คน มีระดับความรู้ปานกลาง
ร้อยละ 63.64
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานใน
สถานที่เกิดเหตุ
3.1 ด้านการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุ
อาชญากรรมเกิดขึ้น ได้แก่ แพทย์นิติเวช เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นต้น
ความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ต้องแจ้งทุกครัง้ เพือ่ ให้แพทย์นติ เิ วชมาร่วมในการชันสูตรพลิกศพ
ตรวจร่องรอยบาดแผล เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ท�ำการร่วมเก็บพยานหลักฐาน ตรวจวิถีกระสุน และ
เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธฯิ น�ำศพส่งตรวจพิสจู น์ ซึง่ เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละฝ่ายจะมีความเชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ แต่ในบางกรณี
ที่คดีไม่ส�ำคัญมากเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เดินทางมา
อีกกรณีหนึ่งคือ ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์การกระท�ำผิด ข้อหา และ
วัตถุพยาน เช่น คดีลักทรัพย์มูลค่าเล็กน้อย จะน�ำวัตถุพยานไปตรวจลายนิ้วมือแฝงเท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่
กองพิสจู น์หลักฐานขอความร่วมมือ เพราะคดีทรี่ บั ผิดชอบมีจำ� นวนมาก หรือท�ำการแจ้งแค่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มาเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่ต้องเรียกแพทย์นิติเวช แต่ยังคงต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาท�ำการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ในปัจจุบนั พนักงานสอบสวนไม่สามารถท�ำการชันสูตรพลิกศพเองได้ ต้องรอให้แพทย์นติ เิ วชเป็น
ผูช้ นั สูตรพลิกศพเท่านัน้ จึงท�ำให้ตอ้ งใช้เวลารอให้แพทย์เดินทางมาถึงสถานทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ ในท้องทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
คือ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 แพทย์ทางนิตเิ วชทีร่ บั ผิดชอบชันสูตรพลิกศพ มีเพียงแพทย์จากโรงพยาบาล
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ศิริราชเท่านั้น

ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ มีความล่าช้าในการเดินทางมาที่เกิดเหตุ เนื่องจากแต่ละหน่วยอยู่ไกล
กัน และการจราจรติดขัด รวมถึงเจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนน้อย ไม่เหมาะสมกับงานที่มีปริมาณมาก หรือพนักงาน
สอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากมีบุคคลอื่นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก หรือการเข้า
ถึงทีเ่ กิดเหตุโดยไม่ระมัดระวังของเจ้าหน้าที่ ท�ำให้ทเี่ กิดเหตุเสียหาย อีกส่วนหนึง่ มีความคิดเห็นว่า ไม่พบปัญหา
อุปสรรค เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดี และไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
3.2 ด้านบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ
ก่อนเข้าสถานที่เกิดเหตุ
เมือ่ พนักงานสอบสวนรับแจ้งเหตุจะแจ้งให้ตำ� รวจสายตรวจท�ำการตรวจพืน้ ทีเ่ ดินทางเพือ่ ไปรักษา
สถานที่เกิดเหตุก่อน โดยจะใช้ police line เชือกฟางหรืออุปกรณ์ใด ๆ ก้นสถานที่เกิดเหตุไว้ก่อน แต่ถ้าเป็น
กรณี ที่ ส ถานที่ เ กิ ด เหตุ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งอาจให้ ต� ำ รวจเป็ น ผู ้ กั้ น สถานที่ เ กิ ด เหตุ แล้ ว รายงานผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แพทย์นิติเวช เป็นต้น
ก่อนเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป ไฟฉาย เทปกั้น
สมุดจดรายละเอียด ตลับเมตรวัดระย ยานพาหนะพร้อมพลขับ
พนักงานสอบสวนเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว แต่งกายให้รัดกุม สวมถุงพลาสติกทับ
รองเท้าที่สวมใส่ เพื่อไม่ให้เกิดรอยเท้าของพนักงานสอบสวน ป้องกันการท�ำลายหรือเพิ่มพยานหลักฐาน
สังเกตการณ์รอบ ๆ บริเวณที่เกิดเหตุ ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนเองก็อยู่
ภายนอกสถานที่เกิดเหตุ โดยท�ำเพียงแค่ถ่ายรูปไว้ รักษาสถานที่เกิดเหตุ และวัตถุพยาน พยายามบันทึก
รายละเอียด และถ่ายภาพไว้ให้ได้มากที่สุด และจะรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าสถานที่เกิดเหตุพร้อม ๆ กัน
ขณะอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาถึง พนักงานสอบสวนจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
เข้าตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุกอ่ น โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผูอ้ ำ� นวยการ จากนัน้ จะเข้าตรวจชันสูตรพลิกศพพร้อม
แพทย์นิติเวชเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนจะท�ำหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่
เกิดเหตุ ร่างแผนที่ และบันทึกต�ำแหน่ง พนักงานสอบสวนต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด โดย
ค้นหาและเก็บพยานหลักฐานให้ถูกต้องตามกระบวนการด้วยความระมัดระวัง ไม่ท�ำให้ที่เกิดเหตุมีร่องรอย
เสียหาย และไม่เพิ่มพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง ถ่ายภาพ และจดบันทึกโดยละเอียด ไม่แตะต้องวัตถุพยาน
วาดแผนที่ แผนผังสถานทีเ่ กิดเหตุ และท�ำการลงบัญชีวตั ถุพยานทีเ่ จ้าหน้าทีต่ รวจสถานทีเ่ กิดเหตุเก็บและมอบให้
หลังออกจากสถานที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนรีบรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจพิสูจน์
น�ำพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบสวน เมื่อเก็บพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ถ่ายภาพอีกครั้งก่อนส่งมอบ
สถานที่เกิดเหตุให้เจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุไว้ พร้อมท�ำเครื่องหมายห้ามเข้า รักษา
สถานทีเ่ กิดเหตุไว้เผือ่ มีความจ�ำเป็นต้องตรวจซ�ำ้ หากการตรวจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในครัง้ เดียว พนักงานสอบสวน
จะออกค�ำสั่งให้มีการรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้
เมื่อกลับจากสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนต้องท�ำหน้าที่ลงบันทึกประจ�ำวัน รวบรวมข้อมูล
ผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงผลจากแพทย์นิติเวชด้วยหากมีคดี
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ฆาตกรรมต้องมีผลการชันสูตรพลิดศพด้วย เพือ่ น�ำทัง้ หมดมาประกอบส�ำนวนทีป่ ระกอบด้วยรายงานการตรวจ
สถานทีเ่ กิดเหตุและแผนทีส่ ถานทีเ่ กิดเหตุ จัดท�ำค�ำร้องทุกข์ตามระเบียบ แล้วน�ำส�ำนวนทีส่ รุปส่งให้กบั พนักงาน
อัยการพิจารณามีค�ำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะปฏิบัติตามหลักวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักการสอบสวน
ได้แก่ การเดินเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุให้เป็นไปตามระบบ และปฏิบัติตนตามความเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ
3.3 ด้านวิธีปฏิบัติตนของพนักงานสอบสวนในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของสถานที่เกิดเหตุ
สถานทีเ่ กิดเหตุจะมีการเปลีย่ นแปลงได้จากการทีม่ มี บี คุ คลอืน่ เข้าไปในสถานทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ บุคคล
ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง โดยเจตนาและไม่เจตนา บุคคลดังกล่าวได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ญาติ ประชาชน
สือ่ มวลชน ผูบ้ งั คับบัญชา เป็นต้น รวมถึงการเกิดเหตุทเี่ กิดขึน้ เป็นระยะเวลานานก่อนพนักงานสอบสวนจะรับ
แจ้งตุและเข้าถึงพื้นที่ สภาพสิ่งแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ หรือสัตว์จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
พนักงานสอบสวนมีการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการเปลีย่ นแปลงสภาพของสถานทีเ่ กิดเหตุ ได้แก่
1) ท�ำการบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุให้ครบถ้วน การถ่ายภาพทั้งในระยะใกล้ ระยะกลาง และ
ระยะไกล และท�ำการจดบันทึกการเข้า-ออกสถานที่เกิดเหตุของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานงานขอหน่วยสนับสนุนในการกั้นสถานที่เกิดเหตุจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง โดยห้ามบุคคล
อื่นเข้าเป็นอันขาด หรือแจ้งต�ำรวจสายตรวจน�ำ police line มากั้นไว้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเฝ้า
ที่เกิดเหตุ เพื่อควบคุมดูแลระมัดระวังการกระท�ำที่อาจท�ำลายสถานที่เกิดเหตุ และพยานหลักฐาน
3) ใช้ความพยายามในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ ก�ำหนดจุด
การเก็บพยานวัตถุ
4) จัดเตรียมอุปกรณ์ทจี่ ะต้องใช้ในการออกสถานทีเ่ กิดเหตุให้มคี วามพร้อม พร้อมทัง้ ด�ำเนินการ
แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 วิธีการในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ก่อนเข้าสถานที่เกิดเหตุ เดินทางไปให้ถึงสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว ปิดกั้น ล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กั้น police line
แต่งกายให้รัดกุม ตั้งทีมตรวจ สวมถุงมือในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ส�ำรวจสภาพแวดล้อม สังเกตการณ์บริเวณ
รอบ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ไม่เคลื่อนย้ายพยานวัตถุ จัดเจ้าหน้าที่
รักษาการณ์บริเวณที่เกิดเหตุ บันทึกภาพ พยายามป้องกันวัตถุพยานเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลง หากไม่เข้าใจ
หรือไม่มีความรู้ในการเก็บพยานหลักฐานเพียงพอ ให้รอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ
ขณะอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ระมัดระวังไม่ให้พยานหลักฐานเสียหาย หรือสูญหาย ป้องกัน
การท�ำลายพยานหลักฐาน ท�ำตามหลักการในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ถ่ายภาพในบริเวณต่าง ๆ ก�ำหนดจุด
ในการเก็บพยานหลักฐาน ค้นหาพยานวัตถุ สวมถุงห่อรองเท้า
หลังออกจากสถานที่เกิดเหตุ รีบจัดส่งวัตถุพยานไปตรวจพิสูจน์ ก�ำหนดเป็นเขตห้ามเข้า
ห้ามบุคคลผูไ้ ม่เกีย่ วข้องเข้าไป จนกว่าเจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์หลักฐานจะเก็บเสร็จสิน้ หากเป็นสถานทีป่ ดิ ให้ตดิ ป้ายบริเวณ
ประตู ห้ามผู้ใดเข้า-ออกยกเว้นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อ�ำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน รวมทั้ง
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แพทย์ หากมีการขอความช่วยเหลือ ส่งมอบสถานที่เกิดเหตุ หรือรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ เพื่ออาจต้องกลับมา
เก็บพยานหลักฐานเพิม่ เติม บันทึกภาพ และท�ำการปิดกัน้ พืน้ ทีต่ ลอดเวลาจนกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานได้
ตามสมควร
3.5 วิธีการค้นหาและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพยานหลักฐาน
และสถานที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญของงานวิจยั นี้ ได้ดำ� เนินการค้นหาและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยใช้หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่
1) พนักงานสอบสวนจะแจ้งเจ้าหน้าทีก่ องพิสจู น์หลักฐานมาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
เนื่องจากมีความช�ำนาญและความเชี่ยวชาญมากกว่า และมอบให้พนักงานสอบสวนท�ำการส่งตรวจพิสูจน์
ต่อไป
2) การเก็บวัตถุพยาน จะไม่น�ำวัตถุพยานที่แตกต่างกันมาก ๆ มาใส่รวมกัน
3) การเข้าเก็บพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะต้องสังเกตจุดต่าง ๆ อย่างละเอียด และ
ควรสวมชุดป้องกัน
4) เก็บวัตถุพยานแบบก้นหอย ถ่ายภาพ ท�ำเครื่องหมาย หมายเลข เป็นสัญลักษณ์ตาม
จุดต่าง ๆ บันทึกต�ำแหน่งและสภาพของพยานวัตถุ ถ่ายภาพ ท�ำต�ำหนิรูปพรรณ และกั้น police line
5) เก็บรักษาพยานหลักฐานไว้ก่อนส่งตรวจ ระมัดระวังการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ อย่าให้
เป็นการท�ำลายหลักฐาน
6) ถ้าไม่มีความรู้เพียงพอ ไม่ต้องเข้าที่เกิดเหตุ รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ
7) เดินกรอบจ�ำกัดขอบเขตบริเวณที่เกิดเหตุ หากเบื้องต้นสถานที่เกิดเหตุมีนำ�้ ก็ไม่ควรเข้าไป
ในพื้นที่ เนื่องจากจะไปท�ำลายพยานหลักฐานได้ สวมเครื่องป้องกันในการเข้าสถานที่เกิดเหตุ และเก็บ
วัตถุพยานเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
8) เก็บตามหลักการทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ หากไม่รใู้ ห้เก็บโดยเจ้าหน้าทีก่ องพิสจู น์หลักฐาน หรือ
รอผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้านมาตรวจและเก็บวัตถุพยาน หรือสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญถึงการตรวจแต่ละ
วัตถุพยาน ว่าต้องใช้เทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไร
3.6 ขั้นตอนการส่งมอบพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1) โดยการท�ำหนังสือการรับ-ส่งมอบ
2) รับมอบจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (ผู้ท�ำการตรวจ) เพื่อส่งต่อไปยังกองพิสูจน์
หลักฐานกลาง โดยบางกรณีผู้เชี่ยวชาญเก็บแล้วน�ำส่งตรวจพิสูจน์เอง
3) ท�ำเครื่องหมาย ถ่ายภาพ เก็บใส่กล่องตามลักษณะ ท�ำหนังสือส่งแยกรายการสิ่งของที่เก็บ
บรรจุพยานหลักฐานแล้วเซ็นชื่อก�ำกับ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4) ระมัดระวังการส่งมอบ สวมถุงมือในการหยิบจับพยานหลักฐาน บรรจุใส่ถุงพลาสติก หีบห่อ
ปิดผนึกให้เรียบร้อย มีสลากปิดทับ ลงลายมือชื่อในภาชนะบรรจุของกลาง ท�ำบันทึกส่งมอบและท�ำหนังสือรับ
เมื่อรับมอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พนักงานสอบสวนส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐาน
5) พนักงานสอบสวนเก็บและส่งมอบพยานหลักฐานโดยตรงกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง โดย
ไม่ให้พยานหลักฐานขาดช่วง หากรับมอบจากเจ้าหน้าทีก่ องพิสจู น์หลักฐาน ก็ตอ้ งจัดส่งไปกองพิสจู น์หลักฐาน
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โดยเร็ว

6) ปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บวัตถุพยานตามข้อก�ำหนดของกองพิสูจน์หลักฐาน ท�ำให้การส่ง
พยานหลักฐานไปตรวจพิสูจน์ไม่ขาดตอน
3.7 ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ�ำกัด ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของงานวิจัยนี้ ได้แสดงความคิดเห็นด้านปัญหา
อุปสรรค หรือข้อจ�ำกัด ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่
1) การขาดอุปกรณ์ ขาดบุคลากรทีช่ ำ� นาญ ขาดแคลนผูช้ ว่ ยพนักงานสอบสวน โดยทัว่ ไปจึงแจ้ง
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจที่เกิดเหตุ และเก็บพยานหลักฐาน เป็นสาเหตุให้การท�ำงานล่าช้า
2) การไม่สามารถบริหารจัดการเวลาให้ทันสถานการณ์ ไม่มีเวลาในการตรวจและเก็บพยาน
หลักฐานเพียงพอ ท�ำให้พยานหลักฐานถูกท�ำลาย
3) ในบางกรณีพนักงานสอบสวนต้องเก็บพยานหลักฐานเองในกรณีเร่งด่วน โดยขาดอุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นในการจัดเก็บให้ถูกวิธี
4) พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการเก็บพยานหลักฐาน
5) บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุเยอะเกินความจ�ำเป็น ซึ่งจะท�ำให้สามารถ
เข้ามาท�ำลายที่เกิดเหตุ
6) ก่อนพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าทีท่ ราบเหตุ มีบคุ คลอืน่ เข้าไปในสถานทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ ท�ำให้
วัตถุพยานสูญหายหรือเสียหาย
7) พนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจในการสั่งการให้บุคคลใดมีสิทธิในการเข้าสถานที่เกิดเหตุหรือ
ในบางเหตุการณ์พนักงานสอบสวนได้สั่งการแล้วแต่ไม่มีการปฏิบัติตาม
8) ขาดบุคลากรในการดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุ กรณีที่ต้องการตรวจซ�้ำ
9) การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพหรือดีพอควร
เนื่องจากแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบมีจ�ำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนา/ปรับปรุงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่
เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน
1) กระจายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตามพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล
2) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบรรจุอยู่ตามสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ เพื่อท�ำงานร่วม
กับพนักงานสอบสวน
3) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจและเก็บพยานหลักฐาน เช่น
แพทย์นติ เิ วช เจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์หลักฐาน รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอืน่ ๆ ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน ต่อท้องที่ สน./
สภ. ต่าง ๆ
4) จัดให้มีการอบรมเสริมความรู้ของบุคลากรในสถานีต�ำรวจกับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยมี
การเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานสอบสวน ควรจัดอบรมทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี
5) ควรมีอุปกรณ์ที่พร้อมเหมาะสม และทันสมัย และจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

93

6) ออกข้อบังคับ/กฎหมาย ลงโทษในกรณีที่มีบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสถานที่เกิดเหตุ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานสอบสวน ให้ข้อบังคับ/กฎหมายนั้นมีโทษที่รุนแรงพอที่จะป้องปรามบุคคล
ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสถานที่เกิดเหตุ
7) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวน ควรสร้างมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและเกิดความร่วมมือในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ระหว่างหน่วยงาน
8) การใช้วิทยาการในการพิสูจน์หลักฐาน พนักงานสอบสวนต้องการได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความจ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน อย่างครบถ้วนและทันสมัย ต้องใช้เทคโนโลยีและ
ความเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อการเก็บวัตถุพยานและรักษาสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการเน้นองค์ความรู้ที่เป็น
มาตรฐานสากล และน�ำหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

อภิปรายผล
1. ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของพนักงานสอบสวนผูต้ อบแบบสอบถาม พนักงานสอบสวน กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 8 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ�ำนวน 22 คน มีข้อมูลสถานภาพทั่วไป ดังนี้
ต�ำแหน่ง พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ ส่วนใหญ่
มีต�ำแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ.3) รองลงมา พนักงานสอบสวน (สบ.2) และพนักงานสอบสวน (สบ.1)
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์
การท�ำงานในการปฏิบัติงานสอบสวน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท�ำงานในการปฏิบัติงานสอบสวน
ระหว่าง 3-5 ปี
2. การศึกษาระดับความรูค้ วามเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของ
พนักงานสอบสวน
การศึกษาระดับความรูค้ วามเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของ
พนักงานสอบสวน พบว่า พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 ส่วนใหญ่ได้คะแนนความรู้ตั้งแต่
16 คะแนนขึ้นไป จ�ำนวน 8 คน มีระดับความรู้มาก ร้อยละ 36.36 ได้คะแนนระหว่าง 12-15 คะแนน จ�ำนวน
14 คน มีระดับความรูป้ านกลาง ร้อยละ 63.64 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Hinthao and Suphalaknaree
(2018) ที่พบว่า พนักงานสอบสวนไม่สามารถให้นิยามความหมายการท�ำงานในบริบทของการแสวงหาพยาน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีความเป็นมืออาชีพได้ เนื่องมาเหตุผลส�ำคัญ ได้แก่ การจ�ำเป็นต้องพึ่งพา
การท�ำงานของผู้เชี่ยวชาญอื่น และการได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่ไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง
ข้อสังเกตจากการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พบว่า พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8
ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่พอเพียงเรียงตามคะแนนที่ตอบค�ำถามถูกจากคะแนนน้อยไปหามาก ได้แก่
การท�ำต�ำหนิสญ
ั ลักษณ์บนปลอกกระสุนปืน การเก็บลูกกระสุนปืนทีฝ่ งั บนผนัง การหาหมูโ่ ลหิต การเก็บเส้นผม
หรือเส้นขน การเก็บกระดาษที่ถูกเพลิงไหม้ และการเก็บกองเลือดสด เป็นต้น
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3. การศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานทีเ่ กิดเหตุ
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน ผู้วิจัยจึงน�ำมาสรุปเป็นวิธีในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้
1) พนักงานสอบสวนมอบอ�ำนาจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้กับต�ำรวจสายตรวจ หรือต�ำรวจ
คนแรกทีไ่ ปยังสถานทีเ่ กิดเหตุให้กนั้ สถานทีเ่ กิดเหตุดว้ ยเทปกัน้ หรืออุปกรณ์กนั้ สถานทีเ่ กิดเหตุตามหลักวิชาการ
ก�ำหนดระยะขอบเขตของสถานที่เกิดเหตุ บันทึกข้อมูลและระยะเวลาการเข้าและออกสถานที่เกิดเหตุของผู้ที่
อยู่ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุทุกคน และระบุช่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุด้วย
2) พนักงานสอบสวนที่มีหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุจะต้องเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
เมือ่ มาถึงต้องพิจารณาขนาดของสถานทีเ่ กิดเหตุ หากมีผใู้ ดล่วงล�ำ้ สถานทีเ่ กิดเหตุ พนักงานสอบสวนมีสทิ ธิแ์ จ้ง
ให้ออกไปจากสถานทีเ่ กิดเหตุ หากไม่ปฏิบตั ติ าม พนักงานสอบสวนมีสทิ ธิแ์ จ้งให้ลงโทษได้ตามกฎหมายทีก่ ำ� หนด
โทษไว้
3) ตั้งจุดบัญชาการของสถานที่เกิดเหตุตามความเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ
รวบรวมข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
4) พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่
ถุงมือ ถุงครอบเท้า ผ้าปิดปาก หรืออุปกรณ์อื่นใดตามความเหมาะสม และเมื่อเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุจะต้อง
ระมัดระวังสถานทีเ่ กิดเหตุและวัตถุพยานในสถานทีเ่ กิดเหตุนนั้ และต้องปฏิบตั ติ นตามหลักวิชาการ ไม่กระท�ำ
การข้ามขั้นตอนอันจะเป็นการท�ำลายวัตถุพยานได้
5) หากสถานทีเ่ กิดเหตุไม่สามารถตรวจให้เสร็จสิน้ ภายในวันเดียว เจ้าหน้าทีต่ รวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
สามารถร้องขอให้พนักงานสอบสวนเก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
มาตรวจในวันหลัง และเมือ่ ตรวจเสร็จแล้วจะต้องท�ำการคืนสถานทีเ่ กิดเหตุแก่พนักงานสอบสวน ซึง่ สอดคล้อง
กับระบบการตรวจสถานที่เกิดเหตุของส�ำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau
of Investigation) (Kiratiikankun, 2010) ที่ระบุการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 12 ขั้นตอน (ระบบ FBI) ได้แก่
1. การเตรียมตัว (Preparation) 2. การเขาสูส่ ถานทีเ่ กิดเหตุ (Approach scene) 3. การรักษาความปลอดภัย
และปองกันสถานทีเ่ กิดเหตุ (Secure and Protect) 4. การสาํ รวจสถานทีเ่ กิดเหตุเบือ้ งตน (Initiate preliminary
survey) 5. การประเมินพยานหลักฐานทีอ่ าจพบในสถานทีเ่ กิดเหตุ (Evaluate physical evidence possibility)
6. การเตรียมบรรยายสรุปสภาพของสถานทีเ่ กิดเหตุ (Prepare narrative description) 7. การถ่ายภาพสถานที่
เกิดเหตุ (Depict scene photographically) 8. การเตรียมแผนผัง และการร่างภาพสถานทีเ่ กิดเหตุ (Prepare
diagram/Sketch of scene) 9. การด�ำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด (Conduct detailed
search) 10. การบันทึกและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ (Record and Collect
physical evidence) 11. การด�ำเนินการสํารวจสถานที่เกิดเหตุขั้นสุดท้าย (Conduct final survey)
12. การถอนกําลังออกจากสถานที่เกิดเหตุและสงคืนสถานที่เกิดเหตุ (Release scene) เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้
1) งบประมาณ การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ในการป้องกันสถานที่
เกิดเหตุ และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการปนเปื้อนหรือการท�ำลายวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ
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2) บุคลากร การมีจำ� นวนบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอต่อต�ำนวนคดีทเี่ กิดขึน้ หากเกิดมีคดีหลายคดีในพืน้ ที่
รับผิดชอบเดียวกัน จ�ำนวนพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอ ท�ำให้การตรวจสถานที่เกิดเหตุเกิดความล่าช้า และ
วัตถุพยานอาจถูกท�ำลายเสียหายได้
3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันสถานที่เกิดเหตุไม่เพียงพอ ท�ำให้ในการปฏิบัติงานบาง
ครั้ง พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกัน
4) การขาดความรูใ้ นการรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้อง ได้แก่ พนักงาน
สอบสวน ผู้บังคับบัญชา และประชาชน
5) สภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม ได้แก่ สภาพบริเวณของสถานที่ ดินฟ้าอากาศ
อุณหภูมิ เป็นต้น
จากข้อสรุปของการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนถึงวิธีในการเก็บรวบรวมพยาน
หลักฐานและปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานทีเ่ กิดเหตุ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
Kerdwichai (2003) กรณีการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุนปี้ ระมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญายังได้บญ
ั ญัตใิ ห้
อ�ำนาจพนักงานสอบสวนไว้โดยเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน โดยให้พนักงานสอบสวนมีอำ� นาจ
ตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งท�ำภาพถ่าย แผนที่หรือภาพวาด
จ�ำลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะท�ำให้คดี
แจ่มกระจ่างขึ้น และสอดคล้องกับ Sukwat (2007) ที่กล่าวถึง สถานที่เกิดเหตุว่าเป็นสถานที่ที่มีการกระท�ำ
ความผิดและอาจหาวัตถุพยานได้ดว้ ย ท�ำให้ผทู้ ไี่ ปตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุสามารถอ่านสภาพของสถานทีเ่ กิดเหตุได้วา่
ใครควรจะเป็นผู้กระท�ำความผิด ท�ำอย่างไร ด้วยวิธีใด เมื่อเวลาอะไร และประสงค์ต่ออะไร การตรวจสถานที่
เกิดเหตุอย่างมีขั้นตอนตามหลักวิชาแล้วจะท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุพยานต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ
รวมถึงจากตัวผู้เสียหาย และตัวคนร้ายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการคลี่คลายคดีนั้น ๆ
การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ เริ่มจากการประเมินข้อมูลจากบุคคลที่เข้าไปในที่สถานเกิดเหตุก่อนหน้านั้น
เพือ่ ให้รสู้ ภาพสถานทีเ่ กิดเหตุ น�ำมาประเมินขอบเขตสถานทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ โดยปกติแล้วค�ำจํากัดความของสถานที่
เกิดเหตุ หมายถึง สถานทีท่ มี่ กี ารกระท�ำผิดเกิดขึน้ และสามารถหาวัตถุพยานได้นนั้ หมายความรวมถึงเส้นทาง
เข้า-ออก และหลบหนีของผู้กระท�ำผิดด้วย ท�ำให้ขอบเขตสถานที่เกิดเหตุ อาจมีมากกว่าหนึ่งบริเวณ เส้นทาง
ของแต่ละบริเวณที่เชื่อมโยงกัน อาจมีวัตถุพยานปรากฏอยู่ด้วย จึงเป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนที่
จะท�ำการกั้นบริเวณสถานที่เกิดเหตุให้กว้าง หรือแคบ แล้วแต่วัตถุพยานที่ปรากฏในเบื้องต้น และสอดคล้อง
กับ Trisomboon (2003) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยท�ำการศึกษาหลักการและ
ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ถูกต้องเพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากพยานวัตถุต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ
รวมถึงจากตัวผูเ้ สียหายและคนร้ายอย่างเต็มที่ จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั จากเอกสารและการสัมภาษณ์
ผู้ช�ำนาญการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การตรวจสถานที่เกิดเหตุต้องอาศัยหลักการ
และขัน้ ตอนการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุทถี่ กู ต้อง ชัดเจน มีการปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจากนีย้ งั พบปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานว่า ขาดแคลนบุคลากรผู้ช�ำนาญการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ การขาดความคล่องตัวใน
การปฏิบตั งิ าน ด้านการป้องกันและรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน ขาดการฝึกอบรม
ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
สถานที่เกิดเหตุ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จัดระบบโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานที่เกิดเหตุเพื่อการรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ
2. ผลักดันให้มีกฎหมายการรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุในประเทศไทย และปรับปรุง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
3. จัดงบประมาณให้กับหน่วยงานที่การปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุให้เกิดความสมดุล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุให้ดียิ่งขึ้น
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติในสถานที่เกิดเหตุ ตระหนักถึงการปฏิบัติตนใน
สถานที่เกิดเหตุอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาสภาพของสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงความส�ำคัญของสถานที่เกิดเหตุ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาเชิงปริมาณเพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ เสริมต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวน
ให้มีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการน�ำมาพัฒนางานด้านการสอบสวน
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