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  จากการวจิยัเรืองการปฏิบติังานและปัญหาจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังาน นิติ
วทิยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ชนิดเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาถึงลกัษณะการปฏิบติังาน
ปัญหา และอุปสรรคจากการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง
ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากวชิาชีพต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการ
ใชง้านนิติวทิยาศาสตร์ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีตาํรวจสภ. 
สมุทรสาคร 1 คน เจา้หนา้ทีตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน 1 คน ทนายความ 2 คน แพทยนิ์ติเวช 1 คน นกั
สังคมสงเคราะห์ 1 คน มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร 1 คน และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แรงงาน 1 คน จาํนวนรวมทงัหมด 8 คน และใชแ้บบสัมภาษณ์ตามประเด็นทีกาํหนดตามสมมติฐาน 
แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ประกอบกบัแนวความคิดทีเกียวขอ้งกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 
 
 ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นมุมมองเกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ ผูที้เกียวขอ้งมีความเขา้ใจและ
รับรู้ถึงความสาํคญัของงานนิติวทิยาศาสตร์ในการเป็นหลกัฐานสาํคญัในการพิสูจน์ถึงขอ้เทจ็จริง
เพือนาํคนผดิมาลงโทษได ้ ดา้นบทบาทของการปฏิบติังานทีเกียวเนืองกบังานนิติวทิยาศาสตร์ 
จาํแนกการมีส่วนร่วมได ้ 3 ระดบัคือ 1. การมีส่วนร่วมโดยตรงในการเป็นผูใ้ชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพือมาพิสูจน์หลกัฐานทีคน้พบ 2. การมีส่วนร่วมในทีเกิดเหตุ แต่มิไดเ้ป็นผูพ้ิสูจน์
หลกัฐานต่างๆดว้ยตนเองและ 3. ผูร่้วมใชป้ระโยชน์จากผลการพิสูจน์หลกัฐาน นอกจากนียงัไม่พบ
ปัญหาของงานนิติวทิยาศาสตร์ในการปฏิบติังาน แต่พบปัญหาอืนๆทีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ไดแ้ก่ ปัญหาแรงงานต่างชาติทีเขา้มาอยา่งผิดกฎหมาย ปัญหาจากการสือสาร การขาดความพร้อม
ของขอ้มูลแวดลอ้ม การขาดความรู้เกียวกบังานนิติวทิยาศาสตร์ของเจา้หนา้ทีและ การทีประชาชน
ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานนิติวทิยาศาสตร์ 
นิติวทิยาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2554 
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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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กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรือง แนวทางการปฏิบัติงานทางคดีโดยใช้กระบวนการทางนิติ
วทิยาศาสตร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีคดีอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติในเขตพืนที
อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาครสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเพราะไดรั้บการอนุเคราะห์เป็นอยา่งดียิง อนัผู ้
ศึกษาตอ้งขอกราบขอบพระคุณต่อ ศ.พตอ.นพ. อุทยั  ตีระวนินทรอาจารยที์ปรึกษา ทีไดก้รุณาเป็น
อาจารย์ทีปรึกษาและให้คาํแนะนํา ข้อคิดและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
รวมทงัตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้การคน้ควา้อิสระนีสมบูรณ์ยิงขึนผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงใน
ความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

ผู ้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณต่อ พันตํารวจโท ดร .สฤษดิ  สืบพงษ์ศิริ 
ประธานกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ และพลตาํรวจโทอมรรักษ์   หุวะนนัท ์ กรรมการ
ตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ ทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระในครัง
นี และให้คาํแนะนาํ ทาํให้การคน้ควา้อิสระฉบบันีมีความสมบูรณ์ขึน และผูศึ้กษาใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณคุณขจรยทุธ ต่อสินทรัพย ์ดร.ชยัชาญ ไชยรังสินนัท ์นกันิติวิทยาศาสตร์ชาํนาญการที
ไดใ้หค้าํแนะนาํ ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

นอกจากนีผูเ้ขียนใคร่ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุ์กท่านทีอบรมสัง
สอนให้ความรู้และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการศึกษา รวมทงัผูที้ได้ให้การช่วยเหลือทุกท่านที
มิได้เอ่ยนามมา ณ ทีนีทีมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจจนการค้นควา้อิสระฉบบันีประสบ
ความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สําหรับคุณประโยชน์ทีพึงมีจากการคน้ควา้อิสระฉบบันี ผูศึ้กษาขอมอบแด่บิดา 
มารดา ครู อาจารย ์ผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ทุกท่านทีไดส้ังสอนอบรมมา ตลอดจนผูที้ให้โอกาสและ
สิงทีดีๆในชีวติจนทาํใหผู้ศึ้กษาบรรลุผลสาํเร็จดว้ยดี 
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