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บทคัดย ่อภาษาไทย  
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ค าส าคญั : เจา้หนา้ที่กูภ้ยั/การป้องกนัและรักษาวตัถุพยาน/สถานที่เกิดเหตุ 

นางสาว จิดาภา ทองทวี: ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์
กาญจน์ ต่อการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
อาจารย ์ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง 

  
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยคร้ังน้ี เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจและความคิดเห็นของ

เจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษก์าญจน์ เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ โดย
การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชเ้ป็นเจา้หน้าที่กูภ้ยั จ านวน 124 คนส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ 
ระหว่าง 1- 3 ปี โดยที่เจา้หนา้ที่ส่วนใหญ่(41.94%)  มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 - 10,000 บาทและอาชีพ
ลูกจา้งทัว่ไป (37.10%) ไม่มีเจา้หน้าที่กูภ้ยัคนใดไดรั้บการอบรมหลกัสูตรทางนิติวทิยาศาสตร์อยา่ง
เป็นทางการ และมีพื้นฐานเก่ียวกบันิติวิทยาศาสตร์ดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่
เกิดเหตุดว้ยคะแนนความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 12.57 + 2 เม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA test) 
พบความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนกับประสบการณ์การท างาน มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติอยา่งมี
นัยส าคญั (p-value <0.05) ค่าคะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจเก่ียวกับเก่ียวกับการป้องกันและรักษา
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุของเจา้หน้าที่กู ้ภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กันเม่ือจ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ที่พบ ขาด
แคลนบุคลากรในการให้ความรู้และค าปรึกษาในการ จดัการฝึกอบรม เก่ียวกับการป้องกันและ
รักษาวตัถุพยานในสถานที่ เกิดเหตุทางนิติวิทยาศาสตร์ และเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงานโดยเฉพาะคดีฆาตรกรรม 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

57312312 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : RESCUE OFFICERS / PROTECTION AND PRESERVATION OF PHYSICAL 
EVIDENCE/ CRIME SCENES 

MISS JIDAPA TONGTAVEE : UNDERSTANDING AND OPINIONS OF 
PITAKKARN FOUNDATION RESCUE OFFICERS ON PROTECTION AND 
PRESERVATION OF PHYSICAL EVIDENCE AT CRIME SCENES. THESIS ADVISOR :  
SIRIRAT CHOOSAKOONKRIANG, Ph.D. 

The objective of this work is to study the understanding and opinions of  Pitakkarn 
foundation rescue officers on protection and preservation of physical evidence at crime scenes. 
The surveys were conducted by using questionnaires. Data analysis was carried out by using the 
software package for social science research. The participants were 124 rescue officers primarily 
consisted of male (60.5%) and the mean age was in the range of 21-30 years. Their working 
experiences at Pitakkarn foundation were 1-3 years. Most of the officers (41.94%) had average 
monthly income of 5001-10,000 baht and most of them were general employees (37.10%). None 
of them has formal training in any forensic courses. The participants indicated that they had basic 
understanding in forensic practice on protection and preservation of physical evidence at crime 
scenes with an average score of 12.57 + 2.61. The ANOVA test on the scores suggested that there 
was a significant difference (p-Value < 0.05) depending on officer working experience. There 
was no association between scores and participant gender, education level and monthly income. 
The participants suggested that the Pitakkarn foundation should direct some resources to support 
the rescue officers on the training in protection and preservation of physical forensic evidence at 
crime scenes and provides adequate number of staffs to cope with the continual increasing in the 
work load especially in criminal cases. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์
กาญจน์  ต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดีจาก
ความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ที่ไดส้ละเวลาใหค้วามรู้ ขอ้คิดเห็นที่มีคุณค่า และประโยชน์
แก่วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ที่
กรุณาใหค้  าแนะน าตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท าใหว้ทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมีคุณค่าและสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ที่กูภ้ยัมูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ทุกท่านที่ไดเ้สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวจิยั ตลอดจนหัวหนา้ในแต่ละจุดของ
เจา้หน้าที่กูภ้ยัมูลนิธิพิทกัษก์าญจน์ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงไดค้อยช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกให้เป็นอยา่งดี ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถานที่ตลอดจน
ค าแนะน าที่มีประโยชน์อยา่งยิง่จนการวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลงได ้

ขอขอบพระคุณพี่ๆ เพื่อนๆ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ที่คอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา และให้ก าลังใจกันมาตลอด พร้อมทั้งสละเวลาช่วยเหลือ ให้
ค  าแนะน าต่าง ๆ ผูว้จิยัขอบคุณในน ้ าใจของทุกคนเป็นอยา่งมาก 

และสุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณมารดา และครอบครัวของขา้พเจา้ที่คอยสนับสนุน  เป็น
ก าลงัใจ คอยรับฟังปัญหา และยนิดีใหข้า้พเจา้ไดท้  าในส่ิงที่ขา้พเจา้รักมาโดยตลอด 

  
  

จิดาภา  ทองทวี 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัพบวา่สถิติคดีอาชญากรรมของประเทศไทยมีการกระท าความผดิในอตัราการเกิดที่
เพิม่สูงขึ้น จะเห็นไดจ้ากการรายงานข่าวหรือแมแ้ต่การรายงานสถิตคดีอาชญากรรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ปัญหาอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและปัญหาส าคญัประการหน่ึง ซ่ึงมีความ
ซบัซ้อน และรุนแรง รวมทั้งมีแนวโน้มที่มีลกัษณะเป็นเครือข่ายและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ในระบบโลก รวมถึงความกดดันของปัจจยัภายในสังคม ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาการว่างงาน 
ความยอ่หยอ่นในศีลธรรม การแข่งขนั การเอารัดเอาเปรียบกนัของคนในสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ
รุมเร้า จากปัญหาที่ไดก้ล่าวมา ลว้นแต่เป็นปัจจยัส าคญัที่อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมทั้งส้ิน 
(กมลทิพย ์คติการ และคณะ, 2544:1) อุบติัเหตุนับเป็นหน่ึงในภยัพิบติัต่าง ๆ ซ่ึงนับว่า เป็นปัญหา
ส าคญัของสาธารณสุขที่ท  าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ พิการ สูญเสียทรัพยสิ์น ชีวิตก่อนวยัอันควร     
ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก าลงัคนในการพฒันาประเทศชาติ จากสถิติการตายจากอุบติัเหตุของ
ประชาการไทยมีแนวโนม้เพิม่ขึ้นทุกปี (จรรยา แกว้สาร,2549: 1-4)  

การด าเนินการสืบสวนในปัจจุบนั นอกจากจะใชว้ิธีการโดยการคดัเลือกตวับุคคลผูจ้ะท า
การสืบสวนหรือหาพยานหลักฐานโดยบุคคลดังกล่าวแล้ว มีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการพฒันา
วิธีการและประสิทธิภาพในการค้นหาความจริง โดยการน าวิทยาการต ารวจ ได้แก่ การอาศัย
พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ และความรู้ทางนิติเวชศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้พือ่ช่วยในการวินิจฉัย
หาร่องรอยแห่งที่ปรากฏขึ้ น (รุ่งระวี โสขุมา  2539: 195) นอกจากน้ีการน าพยานหลักฐานทาง
วทิยาศาสตร์มาพสูิจน์ขอ้เทจ็จริงในศาลก็เป็นที่นิยมอยา่งแพร่หลาย พยานทางวทิยาศาสตร์ที่นิยมใช้
กนัในศาลไทยไดแ้ก่ การตรวจลายพมิพน้ิ์วมือเพือ่พิสูจน์วา่ ลายพิมพน้ิ์วมือที่ติดอยูท่ี่ของกลางหรือ
สถานที่เกิดเหตุเป็นลายน้ิวมือของจ าเลยหรือไม่ การตรวจอาวธุปืน เพื่อตรวจสอบว่าหวักระสุนปืน
ของกลางในที่เกิดเหตุเป็นปืนของกลางหรือไม่ ส่วนพยานทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในศาลต่างประเทศ ไดแ้ก่ การตรวจกลุ่มเลือดเพื่อแสดงวา่เลือดที่ตกอยูใ่นที่เกิดเกตุหรือ
เป้ือนเส้ือผา้เป็นเลือดกลุ่มเดียวกับจ าเลยหรือไม่ เป็นตน้ (โสภณ  รัตนากร 2539:381 อ้างถึงใน
สมาน  ศิริเจริญสุข 2541 : 4 ) 
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 ดงันั้นเม่ือตอ้งการใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุพยาน เราจึงมกันึกถึงสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงเป็นสถานที่ที่มี
การกระท าความผิดเกิดขึ้น และอาจหาวตัถุพยานไดด้้วย ซ่ึงจะท าให้ผูท้ี่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
สามารถอ่านสภาพของสถานที่เกิดเหตุไดว้า่ ใครควรจะเป็นผูก้ระท าความผดิ ท าอยา่งไร ดว้ยวิธีใด 
เม่ือเวลาอะไร และประสงค์อะไร เพราะอาชญากรมักจะทิ้งร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุไวเ้สมอ 
เพราะฉะนั้นถา้ท าการตรวจสถานที่เกิดเหตุอยา่งมีขั้นตอนตามหลักวิชาแลว้จ าท าให้สามารถใช้
ประโยชน์จากวตัถุพยานต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงจากตวัผูเ้สียหายและตวัคนร้ายไดอ้ย่าง
เตม็ที่ ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคล่ีคลายคดีนั้น ๆ (สนัติ์   สุขวจัน์,2550) จากปัญหาทางสังคม
ที่ไดก้ล่าวมา จึงเกิดความตอ้งการ การบริการดา้นสังคมสงเคราะห์ จากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น แต่การ
บริการของรัฐก็ยงัไม่สามารถตอบสนองประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ที่ เพราะกิจอนัจ าเป็นในการพฒันา
ประเทศดา้นอ่ืนยงัมีอีกมากมาย และประกอบกบัมีปัญหาด้านกฎเกณฑ์เพราะระเบียบขอ้บงัคบัที่
ตอ้งผา่นขั้นตอนที่ยุง่ยาก เกิดความล่าชา้ในแนวทางปฏิบติัดว้ยเง่ือนไขจ ากดัดงักล่าวของทางภาครัฐ 
จึงเกิดแรงผลกัดนัให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ รวมตวักนัปฏิบติังานดา้นบริการสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ โดย
การก่อตั้งเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือในรูปแบบชมรมและกลุ่มจิตอาสา เป็นตน้ (พจมาน เครือสินธุ ์
,2538 : 4) 

มูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์ เป็นองค์กรการกุศล สังคมสงเคราะห์เอกชนขนาดใหญ่ในจงัหวดั
กาญจนบุรีครอบคลุม 11 อ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี เป็นองคก์รหน่ึงที่ก่อตั้งขึ้นโดยมิไดห้วงัผล
ก าไร เป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ เป็นการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นการกุศลและ
สาธารณะประโยชน์ภายใตห้ลกัการของสังคมสงเคราะห์ มีอิสระในการด าเนินงานและท าหน้าที่
เป็นส่ือสะทอ้นปัญหาหรือความตอ้งการในส่วนที่ขาดของสังคม มีผลงานการช่วยเหลือบรรเทา
ทุกขท์ี่เอ้ืออ านวยประโยชน์สุขของประชาชนผูต้กทุกขไ์ดย้ากจากภยัพบิติัต่าง ๆ อยา่งครบวงจรชีวติ 

โดยส่วนใหญ่แลว้เจา้หนา้ที่มูลนิธิฯ จะไปถึงที่เกิดเหตุเป็นชุดแรก จึงจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้
เก่ียวกบัการป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุ ก็จะตอ้งท าการกั้นแนวสถานที่เกิดเหตุ แลว้ห้ามไม่ให้
ผูอ่ื้นใด รวมทั้งเจา้หน้าที่ผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ไปในแนวกั้นสถานที่เกิดเหตุแต่ถา้มีผูเ้ขา้ไปในที่
เกิดเหตุก่อนที่ เจา้หนา้ที่ต  ารวจจะไปถึงหรือไม่สามารถหา้มได ้ใหส้อบถามขอ้มูลเก่ียวสภาพอากาศ
และวัตถุพยานที่ส าคัญในคดีที่ ผู ้แจ้งเหตุสามารถมองเห็นได้โดยที่ ไม่ต้องเข้าไปท าลาย
พยานหลกัฐาน  เจา้หน้าที่มูลนิธิฯ นับเป็นบุคคลแรก ๆ ที่สัมผสักบัพยานหลกัฐาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการอบรมความรู้ทางนิติวทิยาศาสตร์  
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ดังนั้ นผู ้วิจัยได้ท  าแบบสอบถามความเข้าใจและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ กู ้ภ ัย            
มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุที่เก่ียวกบัหลกัฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความส าคญัโดยเฉพาะ ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  
และหากทราบถึงปัญหาและอุปสรรคงานทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ของเจา้หนา้ที่มูลนิธิฯ จะสามารถ
น าไปแกปั้ญหาในการปฏิบติังานและพฒันาองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลให้การพิจารณาคดี
ความเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและยตุิธรรม 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพือ่ศึกษาความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ที่มีต่อการ
ป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
 2. เพือ่ศึกษาการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
 3. เพือ่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ 
รวมไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ผูว้ิจยัเน้นการใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษก์าญจน์ 
จงัหวดักาญจนบุรี  เพื่อศึกษาความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษก์าญจน์   
ที่ มี ต่อการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่ เกิดเหตุ รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคใน             
การปฏิบติังานของเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาใน      
การป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

2. ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการตอบแบบสอบถาม คอื เจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ อ าเภอ

เมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 124 คน ที่ไดจ้ากการสุ่มของทาโรยามาเน่ (Taro 
Yamane) จากจ านวนประชากรทั้งหมด 180 คน  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. นิติวิทยาศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
เพือ่ใหเ้กิดขอ้เทจ็จริงและสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการยตุิธรรม 

2. การรักษาสถานที่เกิดเหตุ หมายถึง การรักษาให้สภาพที่เกิดเหตุอยูใ่นสภาวะเดียวกบัที่
พบคร้ังแรกไวร้ะยะหน่ึง ในขณะเดียวกนัป้องกนัไม่ใหเ้อกสารหรือหลกัฐานสูญหาย  

3. เจา้หน้าที่กู ้ภยั หมายถึง ผูท้ี่มีความเสียสละ ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นเสมือนเป็นญาติของตน 
เป็นผูซ่ึ้งพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองอยูเ่สมอ และให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกดว้ย
ความเสมอภาค โดยไม่ตอ้งการส่ิงตอบแทนใด ๆ ซ่ึงมีจิตใจแห่งการให้แก่สังคมโดยให้ความ
ช่วยเหลือดว้ยความจริงใจโดยแทจ้ริง และแนวทางในการเป็นเจา้หนา้ที่กูภ้ยั นั้นเร่ิมจากการมีจิตใจ
ที่ดีอยากช่วยเหลือสังคม มีแนวคิดที่ดีไปในทางเดียวกนักบัทีมอาสาสมคัรและปฏิบติัหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4. มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ จงัหวดักาญจนบุรี หมายถึง สังคมสงเคราะห์เอกชนขนาดใหญ่ใน
จงัหวดักาญจนบุรีครอบคลุม 11 อ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี เป็นองคก์รหน่ึงที่ก่อตั้งขึ้นโดยมิได้
หวงัผลก าไร เป้าหมายหลกัของมูลนิธิฯ เป็นการด าเนินกิจการเพือ่ช่วยเหลือสงัคมเป็นการกุศลและ
สาธารณะประโยชน์ภายใตห้ลกัการของสังคมสงเคราะห์ มีอิสระในการด าเนินงานและท าหน้าที่
เป็นส่ือสะทอ้นปัญหาหรือความตอ้งการในส่วนที่ขาดของสังคม มีผลงานการช่วยเหลือบรรเทา
ทุกขท์ี่เอ้ืออ านวยประโยชน์สุขของประชาชนผูต้กทุกขไ์ดย้ากจากภยัพบิติัต่าง ๆ อยา่งครบวงจรชีวติ  

5. พยานหลกัฐาน หมายถึง ส่ิงใดที่สามารถจบัตอ้งไดต้ามกฎหมาย และเป็นส่ิงที่สามาร า
น าเสนอในชั้นศาลเพือ่พสูิจน์ถึงขอ้เทจ็จริงในคดีได ้

6. ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวมหลกัฐาน หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นก่อน ระหวา่งและ
หลังการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อสืบค้นและวิเคราะห์พยานหลักฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงที่ท  าให้การ
ปฏิบตัิงานติดขดั ขดัขอ้งและไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

1. เพือ่น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการป้องกนัปัญหาการเขา้ไปท าลายวตัถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุ ของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ที่ขาดความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

2. ท าใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษ-์
กาญจน์  

3. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที ่
เกิดเหตุ 
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บทที่ 2  

แนวความคดิ ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์    
ต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั บทบาทของ
เจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ เพือ่สร้างความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางใน การก าหนดกรอบ
ความคิดในการศึกษาวิจยั และสามารถด าเนินการวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแบ่ง
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งเป็น 6  ส่วน ดงัน้ี  

1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพสูิจน์หลกัฐาน   
2. แนวความคิดเก่ียวกบัพยานหลกัฐาน 
3. แนวความคิดเก่ียวกบัการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรักษาสถานที่เกิดเหตุและการป้องกนั

รักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเขา้ใจและความคิดเห็น 
5. แนวความคิดเก่ียวกบับทบาทเจา้หนา้ที่อาสาสมคัรกูภ้ยั 
6. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการพสูิจน์หลักฐาน   

เม่ือมีการกระท าที่กฎหมายบญัญติัเป็นความผิดเกิดขึ้น สถานที่เกิดเหตุถือเป็นสถานที่แรก
ของกระบวนการต่าง ๆ และเป็นจุดเร่ิมต้นของการด าเนินการทั้ งหลาย  เพื่อให้ได้มาซ่ึง
พยานหลกัฐานที่สามารถน ามาพิสูจน์ถึงการกระท าผิดและตวัผูก้ระท าผิด  เหตุในคดีอาญาร้ายแรง
เม่ือเกิดเหตุดงักล่าวขึ้นแลว้ผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบทุกแขนง  เช่น พนกังานสอบสวน  เจา้หนา้ที่ต  ารวจ
สถานที่เกิดเหตุ  ผูช้  านาญการตรวจพิสูจน์ เจา้หน้าที่ที่เขา้ไปในสถานที่เกิดเหตุเป็นชุดแรก จะตอ้ง
ให้ความสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์  และน าผลที่ไดม้าประมวลเหตุการณ์ให้ไดข้อ้สรุปที่แทจ้ริงของรายละเอียดแห่งคดี  
ผลการตรวจวตัถุพยานดังกล่าวจึงเป็นขอ้มูลที่สามารถน ามาใชส้นับสนุนการสืบสวนสอบสวน  
และใชเ้ป็นพยานหลกัฐานต่อศาลในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งภายหลงัเกิดเหตุ  ดว้ย
เหตุน้ีจึงไม่ใช่เพยีงแต่พนกังานสอบสวนหรือเจา้หนา้ที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเท่านั้นที่ตอ้งเรียนรู้และ
รอบรู้การตรวจสถานที่เกิดเหตุ แมแ้ต่อยัการ ผูพ้ิพากษา และผูต้รวจพสูิจน์หรือผูช้  านาญการที่ตรวจ
พิสูจน์ของกลางต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็ควรศึกษาและรอบรู้ไว้  เพราะมีโอกาสเสมอที่
ผูช้  านาญการจะต้องเข้าร่วมตรวจเก็บวตัถุพยานในสถานที่ เกิดเหตุ  รวมถึงการให้ค  าแนะน า         
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การเก็บรักษาพยานหลกัฐานที่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการน ามาใชต้รวจ
พสูิจน์ทางวทิยาศาสตร์ 

จากการที่นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา 
มาประยกุตใ์ชเ้พือ่ประโยชน์ในดา้นกฎหมาย ทั้งประโยชน์ทางนิติบญัญติัในเร่ืองการออกกฎหมาย 
และประโยชน์ของการคล่ีคลายปัญหาและการพสูิจน์ขอ้เท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบงัคบัใช้
กฎหมายและการลงโทษ นิติวิทยาศาสตร์จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็น
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น วิชาพิสูจน์หลกัฐาน รวมถึงการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ และนิติวทิยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยกุต ์โดยการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ให้ เป็นประโยชน์ ต่อกระบวนการยุติธรรม นิ ติ
วิทยาศาสตร์ส าคญัๆที่ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในงานสืบสวนสอบสวนนั้นมีอยูม่ากมาย อาทิ การ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป การตรวจลายน้ิวมือฝ่ามือฝ่าเทา้ การตรวจเอกสาร เช่น ตรวจ
ลายเซ็น ลายมือเขียน เป็นตน้ การตรวจทางฟิสิกส์ เช่น ตรวจร่องรอยการเฉ่ียวชนรถ การเกิดเพลิง
ไหม ้เป็นตน้ การตรวจทางนิติเวช เช่น งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา งานชีวเคมี เป็นตน้ และการตรวจ
ทางชีววิทยา เช่น ตรวจเสน้ผม เสือด อสุจิ และตรวจรหสัพนัธุกรรม (DNA) เป็นตน้ พยานหลกัฐาน
ทางนิติวทิยาศาสตร์นั้นมีน ้ าหนกัในการรับและเป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ 

สรุปได้ว่าการพิสูจน์หลักฐานนั้น ถือได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการด้าน     
ต่าง ๆ ผนวกเขา้กับการบังคบัใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน พิสูจน์หลักฐาน และ
ด าเนินคดีตามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การน าตวัผูก้ระท าความผิดทางอาญามาลงโทษ เพราะหาก
ปราศจากหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ คดีส าคญัๆที่สลบัซับซ้อนหลายคดีคงจะไม่สามารถน าตวั
ผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได้ท  าให้ส่งผลร้ายต่อสังคมเพราะมีโอกาสที่ผูน้ั้นจะกระท าความผิด
แบบเดิมซ ้ าอีก นอกจากนั้น การน าเอาหลกันิติวิทยาศาสตร์มาใชค้วบคู่กบักระบวนการยติุธรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเช่นน้ี ยอ่มเป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรม
ดว้ยอีกทางหน่ึง(สราวธุ เบญจกุล,ม.ป.ป) 

แนวความคดิเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 

พยานหลักฐาน   
ค านิยามของ  “พยานหลักฐาน”  หมายถึง  ส่ิงใดที่สามารถจบัตอ้งไดต้ามกฎหมาย  และ

เป็นส่ิงที่สามารถน าเสนอในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงในคดีได้  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา 226  “พยานหลักฐาน” หมายถึง พยานหลักฐาน เอกสารหรือพยาน
บุคคล ตลอดจนหลกัฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองพสูิจน์การกระท าผดิได ้ ตวัอยา่งเช่น  
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บุคคลผูใ้ดไดรู้้เห็นพฤติกรรมในการกระท าผดิของคนร้าย ถือเป็นพยานบุคคล  
เอกสารต่าง ๆ ที่ไดก้ระท าขึ้นโดยชอบ หรือมิชอบดว้ยกฎหมายก็ดีและกระท าขึ้นโดยผูร้้าย

หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดก็ตาม คือเป็นพยานเอกสาร 
วตัถุต่าง ๆ ที่คนร้ายใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท าผิด ซ่ึงตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ คือ 

เป็นพยานวตัถุ 
โอกาสที่คนจะประกอบความผิดโดยไม่ทิ้งร่องรอยพยานหลกัฐานไวน้ั้น เป็นไปไดย้าก

มาก ในกรณีปกติพยานหลกัฐานที่จะช่วยในการน าคนผดิไปฟ้องลงโทษไดน้ั้นจะเป็นพยานบุคคล
เสียเป็นส่วนใหญ่  นั่นก็คืออาชญากรถูกช้ีตวัโดยผูเ้สียหาย พยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์หรือจากค ารับ
สารภาพของตวัผูก้ระท าผดิเอง ดงันั้นจะเห็นวา่  แนวทางการสืบสวนของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ จะมุ่งหา
พยานบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเป็นส่ิงที่หาได้โดยง่ายและความรู้ความสามารถของ
พนักงานสอบสวนในอนัที่จะเคน้เอาความจริงหรือเจรจาหว่านลอ้มให้พยานทบทวนเหตุการณ์ที่
พบเห็นมา เป็นส่ิงที่พนักงานสอบสวนไดรั้บการถ่ายทอด ฝึกฝนและปลูกฝังติดต่อกนัมาหลายยคุ
หลายสมยัแลว้ แต่มีหลายคร้ังที่ไม่สามารถหาพยานบุคคลมาใชไ้ด ้ อยา่งเช่นกรณีคนร้ายฆ่าเจา้ทุกข์
จนถึงแก่ความตาย และในคดีกระท าความผิดต่อทรัพยท์ี่เกิดขึ้นตอนค ่าคืนปราศจากผูรู้้เห็น เป็นตน้ 
พยานที่พนักงานสอบสวนจะหาไดก้รณีน้ี  ก็มีเพียงแต่พยานวตัถุเท่านั้น  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้ให้ความส าคญักับพยานวตัถุมากขึ้น เน่ืองจากเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่
เจริญกา้วหน้าขึ้น อุปกรณ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์สูงไม่
วา่จะเป็นเคร่ือง Scanning Electron Microscope ที่สามารถตรวจวิเคราะห์พยานวตัถุในเชิงกายภาพ
ไดถึ้งระดบัโมเลกุล  หรือเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)  ที่สามารถวเิคราะห์ DNA  ได้
จากพยานวตัถุประเภทที่มาจากร่างกายมนุษย ์ถึงแมพ้ยานวตัถุนั้นจะมีปริมาณเล็กนอ้ย  เท่าหัวเข็ม
หมุดก็ตาม นอกจากนั้นพยานวตัถุยงัเป็นส่ิงที่มีความเป็นรูปธรรมสามารถพิสูจน์ให้เห็นจึงถือเป็น
พยานหลกัฐานที่รับการยอมรับในชั้นศาลมากที่สุด(สฤษด์ิ  สืบพงษศ์ิริ,2546) 

 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือต ารวจ การพิจารณา

พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนตกเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ส่วนศาลยติุธรรมโดยผู ้
พิพากษา ชั่งน ้ าหนักพยานหลักฐานของคู่ความที่ได้จากการสอบสวน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การ
รวบรวมพยานหลกัฐานเป็นส่ิงที่ค่อนขา้งยากล าบากที่สุด ซ่ึงเป็นหนา้ที่ของพนกังานสอบสวนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการสืบสวนสอบสวน เม่ือกล่าวถึงการสืบสวนหมายความถึงการแสวงหาขอ้เท็จจริง
และหลักฐานซ่ึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจไดป้ฏิบตัิไปตามอ านาจหน้าที่ เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ดงันั้น ผูมี้อ  านาจสืบสวน
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คือพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ส่วนการสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลกัฐาน
และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึงพนกังานสอบสวนไดท้  า
ไปเก่ียวกบัความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดเพื่อจะเอาตวัผูก้ระท า
ผดิ  มาฟ้องลงโทษ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน คือ เจา้พนักงาน ซ่ึงกฎหมายให้มีอ านาจ
และ หน้าที่ท  าการสอบสวนดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงเป็นผูท้  าการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้ง
พยานบุคคล พยานวตัถุ และพยานเอกสาร 

การที่จะท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นั้น ประการแรก คือ ความละเอียดรอบคอบของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ประการต่อมา ไดแ้ก่ ตวัพยานหลกัฐานที่มีอยูใ่นส านวนการสอบสวน ประการที่
สาม คือ ความสามารถน าพยานไปเบิกความต่อศาล ทั้งสามประการดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของความชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงถือว่าเป็นหลกัของการสอบสวน ที่จะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการของ
บทบญัญติักฎหมายอยา่งเคร่งครัด การกระท าที่ขดัต่อหลกักฎหมายยอ่มท าให้พยานหลกัฐานซ่ึง
ไดม้าโดยมิชอบศาลจะไม่รับฟัง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง เป็นไปตามบทบญัญติัของประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 226 “พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล (ผูช้  านาญการพเิศษ) 
ซ่ึงน่าจะพิสูจน์ไดว้่าจ  าเลยมีความผิดหรือบริสุทธ์ิ ให้อา้งเป็นพยานหลกัฐานได ้แต่ตอ้งเป็นพยาน
ชนิดที่มิไดเ้กิดขึ้นจากการจูงใจ มีค  ามัน่สญัญา ขู่เขญ็ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน และให้
สืบตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ดว้ยการสืบพยาน” 

วัตถุพยานหรือพยานวัตถุ (Physical  Evidence)  
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งหากอยูใ่นสภาวะที่เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ สสารหรือร่องรอย

ต่าง ๆ ส่ิงใดก็ตามที่สามารถใชพ้ิสูจน์ไดว้่ามีการกระท าผิดเกิดขึ้น  บอกไดว้่าใครเป็นผูก้ระท าผิด
สามารถเช่ือมโยงผูก้ระท าผดิเขา้กบัอาชญากรรมได ้(สมภพ  เองสมบุญ, 2551)นอกจากน้ีวตัถุพยาน
ยงัเป็นส่ิงที่มีความเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ จึงถือเป็นพยานหลักฐานที่ได้รับการ
ยอมรับในชั้นศาลมากที่สุด ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองพยานวตัถุ Lee (1994:21-42)ไดก้ล่าวถึงไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

ประเภทของพยานหลักฐาน      
พยานหลกัฐาน แบ่งเป็น 3 ประเภท  ไดแ้ก่ 
พยานหลักฐานโดยตรง (Direct Evidence)  พยานประเภทน้ี ได้แก่ พยานบุคคลหรือ

ประจกัษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยอาจรับรู้ด้วยประสาทตา หู จมูก สัมผสั
หรือล้ินรส มิใช่ไดย้นิไดฟั้งมาจากผูอ่ื้นอีกทอดหน่ึง 

พยานแวดล้อมกรณี  (Circumstantial Evidence) หรือพยานหลักฐานทางอ้อม  เป็น
พยานหลักฐานที่ไม่สามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได้โดยตรง แต่สามารถน ามาปะติดปะต่อให้เกิด
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ความคิด ล าดับหรือเช่ือมโยงเหตุการณ์ได้ เพื่อบอกถึงขอ้เท็จจริงบางอย่างหรือหลายอย่าง ซ่ึง
น ามาใชค้ล่ีคลายปัญหาในคดีได ้

พยานหลกัฐานที่แทจ้ริง (Real Evidence)  ไดแ้ก่ พยานวตัถุที่มีความชดัแจง้ในตวัเอง เป็น
พยานหลกัฐานที่มีความส าคญัที่สุดและสามารถน าไปใชเ้พื่อยนืยนัการกระท าผิดในคดีนั้น ๆ ได้
โดยตรงหรือน าไปเช่ือมโยงเก่ียวพนักับคดีได้ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม เส้นขน รอย
ลายน้ิวมือ เสน้ใยผา้และอาวธุอ่ืน ๆ ฯลฯ 

กฎแห่งพยานหลกัฐาน 
การที่พยานหลกัฐานจะเป็นที่ยอมรับ น าไปใชใ้นชั้นศาลไดน้ั้น จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

แห่งพยานหลักฐาน 4 ประการ เพราะถ้าหากหลีกเล่ียงหรือปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากกฎพื้นฐาน
ดังกล่าวน้ี  จะเป็นจุดอ่อนให้คู่กรณีหรือทนายสามารถโต้แยง้ในชั้ นศาล ท าให้คุณค่าของ
พยานหลกัฐานนั้นสูญเสียไป(Hobson,1992:206-207) 

กฎขอ้ที่ 1 การป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
 การป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุเร่ิมตน้ขึ้นตั้งแต่เม่ือเจา้หนา้ที่คนแรกไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
จนกระทัง่ผูช้  านาญ ท าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเสร็จส้ิน 
 กฎขอ้ที่ 2 เก็บพยานหลกัฐานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 หมายถึง บุคคลที่ท  าการเก็บพยานนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลที่กฎหมายให้อ านาจไวใ้นการเขา้
และเก็บพยานวตัถุต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุได้ เช่น พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์
หลกัฐาน เป็นตน้ 

กฎขอ้ที่ 3 กระท าการคน้หาและเก็บพยานหลกัฐานอยา่งเหมาะสม 
 ผูต้รวจสถานที่เกิดเหตุจะตอ้งไม่มองขา้มหรือละเลยพยานวตัถุทุกช้ิน ถา้สงสัยว่าส่ิงนั้นจะ
เป็นพยานวตัถุหรือไม่ให้ท  าการเก็บไวก่้อนพร้อมทั้งระบุรายละเอียดของพยานวตัถุ ต  าแหน่งที่พบ
และการบรรจุหีบห่อรักษาไวอ้ยา่งเหมาะสม 

กฎขอ้ที่ 4 มีลูกโซ่การครอบครองพยานหลกัฐานโดยตลอด 
หมายถึงวา่ พยานหลกัฐานนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองดูแลของบุคคลหรือหน่วยงาน

ตั้ งแต่เร่ิมเก็บจนกระทั่งแสดงในชั้นศาล โดยไม่มีขาดช่วงของการครอบครองเลย ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงของการครอบครอง จะตอ้งมีหลักฐานแสดงการรับ – ส่ง ของกลางนั้นโดยตลอด 
(สฤษด์ิ  สืบพงษศ์ิริ,2546)  
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แนวความคดิเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรักษาสถานที่เกดิเหตุและการป้องกันรักษาวัตถุ

พยานในสถานที่เกิดเหตุ 

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในงานสืบสวนของต ารวจเป็นการตรวจหาร่องรอยหลกัฐานจาก
สถานที่ใดสถานที่หน่ึง เพื่อให้เกิดความกระจ่างในทางคดีที่ด  าเนินการสืบสวนอยู ่ในสถานที่เกิด
เหตุลกัทรัพย ์สถานที่พบศพ หรือสถานที่น่าสงสัยว่าไดมี้เหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น การปฏิบติัการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้นถือว่ามีความส าคญัมากโดยเฉพาะคดีที่ไม่มีประจกัษพ์ยานหรือหาพยาน
บุคคลไม่ได ้หรือคดีฆาตกรรมที่มีการเคล่ือนยา้ยหลกัฐานและพยายามบิดเบือนท าให้เจา้หน้าที่
ต  ารวจสบัสบ (พงพฒัน์ ฉายาพนัธุ,์2537 , อา้งถึงในสฤษด์ิ  สืบพงษศ์ิริ 2546)  

ความหมายของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ส าหรับพนักงานสอบสวน เม่ือไดรั้บแจง้เหตุกรณีมีคนตายหรือ

การเกิดอุบติัเหตุ พนักงานสอบสวนตอ้งประสานงานร่วมกบัแพทยนิ์ติเวชผูรั้บผิดชอบในเขตพื้นที่ 
เพื่อท าการชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้งมีการเตรียมการและมีการวางแผนการด าเนินการ เตรียม
เคร่ืองมือการตรวจใหพ้ร้อม เตรียมการส าหรับอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เน่ืองจากในสถานที่เกิดเหตุ
ยอ่มไม่เป็นสถานที่ปลอดภยัเสมอไป พนกังานสอบสวนจะตอ้งเขา้คน้หาพยานหลกัฐานควรตอ้งท า
ใหเ้ป็นระบบที่เตรียมการอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งการตรวจหาอาวุธและวตัถุพยาน ฯลฯ(พล.ต.ต.เล้ียง 
หุยประเสริฐ,2549) 

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ หมายถึง การตรวจสถานที่ซ่ึงเกิดเหตุการณ์ทางคดีอาญาขึ้น ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ หมายถึง สถานที่ซ่ึงมีเหตุการณ์ประกอบอาชญากรรมเกิดขึ้น เช่น การประทุษร้ายต่อ
ชีวิต หรือร่างกาย การโจรกรรม ชิงทรัพย ์ปล้นทรัพย ์เป็นต้น (พงศกรณ์ ชูเวศ,2530) และยงั
หมายความวา่การที่พนกังานเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบในการสอบสวนคดีอาญา เดินทางไปยงั สถานที่
เกิดการกระท าผิดอาญาหรือเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้น เพื่อตรวจสืบทราบและคน้หาร่องรอยของการ
กระท าความผดิ  
 การป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene Protection)  

การป้องกนัและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ก็คือ การที่เจา้หนา้ที่ชุดแรกที่ ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
รวมถึงเจา้หน้าที่ที่ไปสมทบภายหลงัระวงัป้องกนัขอ้เท็จจริงและหลกัฐานในที่เกิดเหตุมิให้ได้รับ
ความเสียหายหรือถูกท าลายจากการกระท าของคน สัตวห์รือธรรมชาติได ้การรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
หมายถึง การรักษาให้สภาพที่ เกิดเหตุอยู่ในสภาวะเดียวกับที่พบคร้ังแรกไว้ระยะหน่ึงใน
ขณะเดียวกันตอ้งป้องกันไม่ให้เอกสารหรือหลักฐานสูญหาย โดยที่วตัถุประสงค์ของการรักษา
สถานที่ เกิดเหตุ คือ  การรักษาสภาพของพยานหลักฐานให้อยู่ในสภาพและต าแหน่งเดิม  
(Ferdico,1979) การรักษาสถานที่เกิดเหตุจะส่งผลต่อการเก็บรวบรวมและรักษาพยานวตัถุเพราะ
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ขั้นตอนดงักล่าวจะช่วยใหพ้ยานวตัถุไม่ถูกท าลายหรือเสียหายจนกวา่จะไดมี้การบนัทึกและเก็บรวม
รวมอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ การรักษาสถานที่เกิดเหตุจะเร่ิมขึ้นตั้งแต่เจา้หนา้ที่ต  ารวจชุดแรก
เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ  ส้ินสุดเม่ือได้ท  าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเสร็จส้ินและออกจาก
สถานที่เกิดเหตุไปโดยปราศจากขอ้สงสัย (Schiro,2009) หากพิจารณาจะพบว่าสาเหตุหลกัที่ท  าให้
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุเกิดความเสียหาย คือ การกระท าของบุคคลซ่ึงจะเกิดจากความตั้งใจ
หรือไม่ก็ตามและการกระท าของธรรมชาติ เช่น ความร้อนจาก แสงแดด  ฝนตก  ลมพายุพ ัด  
ความช้ืนในอากาศ  เป็นตน้ การป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นการด าเนินการเพื่อไม่ให้บุคคล
ที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ใหบุ้คคลเขา้ไปภายในสถานที่เกิดเหตุหรือปิดกั้นจ ากดัเสน้ทางเขา้ออกจนกว่า
จะมีการด าเนินการบนัทึกรายละเอียดและเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานเสร็จส้ินแลว้ เพือ่ป้องกนัวตัถุ
พยานถูกท าลาย ถูกท าใหป้นเป้ือนและเพิม่เติมวตัถุพยานยานในสถานที่เกิดเหตุ ไม่วา่จะโดยเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ตาม กล่าวไดว้่าการป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ในการ
ป้องกันไม่ให้พยานหลักฐานต่าง ๆ เสียหายหรือสูญหายหรือชะลอการเส่ือมค่าของวตัถุพยาน      
นั้น ๆ เพื่อน าไปสู่การคล่ีคลายคดียิง่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วเท่าไร ยิง่เป็นการป้องกันความ
เสียหายของพยานหลกัฐานต่าง ๆ ไดม้ากเท่านั้น    

ข้ันตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ     
เม่ือพนักงานสอบสวนท าการป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุแลว้ ก็จะท าการส ารวจสถานที่

เกิดเหตุเบื้ องต้น จากนั้ นหัวหน้าชุดก็จะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาด าเนินการประชุมวางแผน
มอบหมายหนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบติั เน่ืองจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุจ าเป็นจะตอ้งกระท าเป็นล าดบั
ขั้นเพือ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุไดอ้ยา่งเตม็ที่ การตรวจ
สถานที่เกิดเหตุอยา่งไม่มีระบบจะท าให้พยานหลกัฐานเสียหายและกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จ
ในการคล่ีคลายคดี ส าหรับขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุหลงัจากที่ไดมี้การป้องกนัรักษาสถานที่
เกิดเหตุ การส ารวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน้และการประชุมวางแผนตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีดงัน้ี 
(สนัติ์   สุขวจัน์, 2550)    

การบันทึกสภาพของสถานที่เกิดเหตุ   
การบนัทึกสภาพของสถานที่เกิดเหตุมีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะสภาพสถานที่เกิดเหตุนั้น

ถือวา่เป็นวตัถุพยานชนิดหน่ึง สามารถใชใ้นการพสูิจน์ขอ้เทจ็จริงทางคดีได ้แต่เน่ืองจากสถานที่เกิด
เหตุมีโอกาสจะถูกเปล่ียนแปลงสภาพไดต้ลอดเวลา ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการบนัทึกไวใ้ห้
ละเอียดสมบูรณ์ครบถว้นทุกประการ ถึงแมว้า่คดีนั้นจะยงัจบัตวัคนร้ายไม่ได ้แต่รายละเอียดของคดี
จะยงัคงอยูใ่นบนัทึกตลอดเวลาสามารถถูกน ามาใชไ้ดต้ลอดไปจนกวา่จะส้ินอายคุวาม การบนัทึก
สภาพของสถานที่เกิดเหตุปกติท าได ้3 วธีิ คือ      
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  วิธีการจดบนัทึกส่ิงที่สมควรจดบนัทึก ไดแ้ก่ สภาพที่ผูต้รวจสถานที่เกิดเหตุสัมผสัได ้
โดยประสาททั้ง 5 ของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นประสาทตา หู จมูก ล้ินและกายสัมผสั ตวัอยา่งเช่น ได้
เห็นอะไรบา้ง ในสถานที่เกิดเหตุตอ้งจดไวใ้ห้ละเอียดตั้งแต่กา้วแรกที่เขา้สู่สถานที่นั้นหรือไดย้ิน
เสียงใด ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัสถานที่เกิดเหตุก็ควรจดบนัทึกไวเ้ช่นกนัหรือไดก้ล่ินที่มีลกัษณะส าคญั 
เช่น กล่ินดินปืน กล่ินบุหร่ี กล่ินน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือความรู้สึกว่าร้อน หนาว อบอา้ว ขณะที่อยูใ่น
สถานที่เกิดเหตุควรไดจ้ดบนัทึกไวเ้พราะอาจเป็นผลมาจากพฤติการณ์บางอยา่งที่เกิดขึ้นในขณะที่
เกิดเหตุก็เป็นได ้เป็นตน้         

การถ่ายภาพ การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุนั้นมีวตัถุประสงค์หลักคือ การช่วยเพิ่ม ความ
ละเอียดของการบนัทึกสภาพสถานที่เกิดเหตุอีกขั้นหน่ึง ซ่ึงจะมีประโยชน์ในดา้นการรักษาสถานที่
เกิดเหตุเพราะการถ่ายภาพสามารถบนัทึกส่ิงที่พบเห็นในคร้ังแรกไดอ้ยา่งเที่ยงตรง ก่อนที่สถานที่
เกิดเหตุนั้นจะเปล่ียนแปลงไปและยงัมีประโยชน์ในดา้นการสืบสวนสอบสวน โดยการพิจารณาจาก
ภาพถ่ายอาจพบส่ิงที่ผูต้รวจสถานที่เกิดเหตุไม่สังเกตเห็นหรือไม่ไดจ้ดบนัทึกลงไป นอกจากน้ี การ
พจิารณาจากภาพถ่ายจะท าใหเ้จา้หนา้ที่คนอ่ืนที่ไม่ไดเ้ป็นผูต้รวจสถานที่เกิดเหตุสามารถเขา้ใจและ
มองเห็นภาพของสถานที่เกิดเหตุได้ง่ายยิง่ขึ้น  อีกทั้ งยงัส่งผลถึงประโยชน์ในด้านของการเป็น
พยานหลกัฐานที่ท  าใหบุ้คคลอ่ืนหรือศาลเขา้ใจและทราบถึงความเป็นจริงไดอ้ยา่งไม่มีขอ้สงสยั  

การท าแผนที่และแผนผงั  การท าแผนที่และแผนผงัเขา้มาสนบัสนุนการจดบนัทึกและการ
ถ่ายภาพเพราะแผนที่แผนผงัจะช่วยลดปัญหาเร่ืองความละเอียดของภาพถ่ายลงไดด้ว้ยการที่น าเอา
เฉพาะส่ิงที่ส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับคดีเท่านั้นมาบรรจุลงในแผนที่ และสามารถท าแผนที่แผนผงัใน
ลกัษณะ 3 มิติไดด้ว้ย  

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้าใจและความคดิเห็น 

 ความหมายของความเข้าใจ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 บญัญติัความหมายเก่ียวกบัความเขา้ใจวา่   

ความเขา้ใจ คือ รู้เร่ือง รู้ความหมาย ความเช่ือหรือความนึกคิด หรือการส าเหนียก ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่
เป็นไปไดใ้นทางดีและไม่ดี และความรู้ความเขา้ใจน้ีเป็นส่ิงที่ถ่ายทอดจากกลุ่มสังคมมาสู่ตวับุคคล 
เช่น ถา้มีผูส้อนให้บุคคลเขา้ใจและรู้ว่าส่ิงหน่ึงส่ิงนั้นดีอยา่งไร ผูน้ั้นก็มีเจตคติ ที่ดีต่อส่ิงนั้นจาก
ความหมายของค าว่าความรู้ที่มีผูใ้ห้ความหมายไวต่้างกนัน้ี สามารถสรุปไดว้า่ความรู้หมายถึง การ
รับรู้ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์สถานที่ ส่ิงของหรือบุคคล ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์โดยทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงการรับรู้ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจน 

 
 



  

 

13 

ความหมายของความคดิเห็น 
ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี (Good, 1959: 376) ให้ความหมายของ

ความคิดเห็นไว ้ไดแ้ก่ 
ความหมายทั่วไปหมายถึง ความเช่ือ ความเห็น ขอ้พิจารณา ความรู้สึก หรือทัศนะที่ยงั

ไม่ไดรั้บการพสูิจน์อยา่งแน่นอน และยงัขาดน ้ าหนกัทางเหตุผลหรือการวเิคราะห์ หรือกล่าวกวา้ง ๆ
ไดว้า่ มีความเป็นไปไดม้ากกวา่ความรู้ 

ความเหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือขอ้วินิจฉัยอยา่งมีแบบแผนจากแหล่งขอ้มูล
หรือบุคคลที่เช่ือถือไดค้วามคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพจิารณาหรือขอ้วนิิจฉัยรวม ๆ ของกลุ่ม
คนในสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ หรือขอ้เทจ็จริง 

 Katz ใหค้วามหมายว่า ทศันคติ หมายถึง ส่วนประกอบสองส่วน คือ ความรู้สึกในการที่จะ
ชอบหรือไม่ชอบ ความรู้หรือความเช่ือ ซ่ึงอธิบายถึงลกัษณะตลอดจนความสมัพนัธข์องส่ิงหน่ึงที่มี
ต่อส่ิงอ่ืน ๆ(Katz, 1961: 343อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 252: 2) 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ให้ความหมายทศันคติว่า หมายถึง ความคิดเห็น ซ่ึงมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ ,2526: 3) 

พจนานุกรรมราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า“ความ” ที่เป็นค าน าหน้ากิริยา
หรือค าวิเศษ เพื่อแสดงภาพและให้ความหมายของ “คิดเห็น” วา่เป็นค ากิริยาที่แปลว่าเขา้ใจ ดงันั้น 
“ความคิดเห็น” จึงมีความหมายรวมว่า เป็นการแสดงภาพของความเขา้ใจ คือขอ้พิจารณาเห็นวา่เป็น
จริงจากการใชปั้ญญาความคิดประกอบ ถึงแมจ้ะไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพสูิจน์ยนืยนัไดเ้สมอไป อีกทั้ง
ยงัเป็นทศันะหรือประมาณการเก่ียวกับปัญหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง และสุดทา้ยค าแถลงที่
ยอมรับนับถือกันว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในหัวขอ้ปัญหาที่มีผูน้ ามาขอปรึกษาค าว่า “ความคิดเห็น” มี
ความหมายใกลเ้คียงกบัค  าวา่เจตคติ ซ่ึงมีค  าอธิบายไวว้า่ แนวโนม้ บุคคลไดรั้บมาหรือเรียนรู้มา และ
กลายเป็นแบบอยา่งในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเป็นปฏิปักษต่์อบางส่ิงบางอยา่งหรือต่อ
บุคคลบางคน(พจนานุกรรมราชบณัฑิตยสถาน 2539: 174 -178) 

แนวความคดิเกี่ยวกับบทบาทเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย 

ความหมายของอาสาสมัคร 
ค าวา่ “อาสาสมคัร” มีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 สุรัสวดี หุ่นพยนต ์และภูมิธรรม เวชยชยั สรุปว่า งานอาสาสมคัรคือการท างานดว้ยความ

สมัครใจและความเสียสละโดยมีความประสงค์ที่จะท าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ให้แก่ตนเองระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ ของอาสาสมัคร
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ประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 2530 ก าหนดว่า “อาสาสมคัรหมายถึงบุคคลที่มีจิตเมตตา มีความตั้งใจจริง
และมีความห่วงใยในสวสัดิภาพของเพื่อนมนุษยต์ลอดจนครอบครัว ชุมชน และสังคม จนยอม
เสียสละทั้งทุนทรัพยว์สัดุส่ิงของรวมทั้งเวลาว่างที่มีอยูอุ่ทิศตนเขา้ร่วมบ าเพจญประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจ” (สุรัสวดี หุ่นพยนต ์และภูมิธรรม เวชยชยั,2527:1) 

บทบาทของอาสาสมัคร 
 วรรทณา  นวลยอ่ง ไดแ้บ่งบทบาทของอาสาสมัครออกเป็นดา้น ๆเพื่อความสะดวกและ

ง่ายต่อการปฏิบติัหน้าที่นั้น สามารถแบ่งไดด้งัน้ีบทบาทของอาสาสมคัรในการสงัคมสงเคราะห์การ
สงัคมสงเคราะห์หมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟูและพฒันาบุคคลกลุ่มชุมชน 
ทั้งที่ประสบและไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองและสงัคมได ้ 

อาสาสมัครมีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการสังคมสงเคราะห์โดยการช่วยเหลือผูป้ระสบ
ปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อนประเภทต่าง ๆ เช่น ทหาร ต ารวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่และผูเ้จ็บป่วย ที่รักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลผูป้ระสบสาธารณภยัคนพกิาร เด็กเร่รอน คนไร้ที่
พึ่งผูสู้งอายผุูป้ระสบปัญหาชีวิตและปัญหาครอบครัวอาสาสมคัรจะช่วยในการรักษาพยาบาล ช่วย
เป็นเพื่อน ช่วยให้ค  าปรึกษาและก าลังใจ ช่วยให้มีความสุขและความหวงั (วรรทณา  นวลย่อง 
,2547:16-18) 

บทบาทของอาสาสมคัรในการแกไ้ขปัญหาสงัคมในปัจจุบนัปัญหาสงัคมไดเ้พิม่มากขึ้น 
และรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลพิษ ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ปัญหาความเส่ือมโทรมดา้นศีลธรรมและ
วฒันธรรม ปัญหาโสเภณีอาสาสมคัรมีบทบาทที่ส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความสงัคม 
เช่น ร่วมการรณรงค์และโครงการเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

  สมาน ศิริเจริญสุข ไดท้  าการวิจยั(สมาน ศิริเจริญสุข,2541)เร่ืองการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ในคดีอาญากรรม ผลการศึกษาพบวา่สถานที่เกิดเหตุเป็นแหล่งส าคญั ในการแสวงหาและรวบรวม
พยานหลกัฐานแมอ้าชญากรมีการวางแผนสลบัซบัซ้อนเพยีงใดก็ตาม มกัทิ้งร่องรอยพยานหลกัฐาน
ในการกระท าความผิดอนัเป็นพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไวใ้นที่เกิดเหตุเสมอ อยา่งไรก็ตาม
ร่องรอยพยานหลกัฐานในสถานที่เกิดเหตุมักถูกท าลายหรือท าให้เสียหายเพราะระเบียบปฏิบตัิที่
ก  าหนดให้เจา้พนักกงานปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายเป็นเหตุให้ประชาชนไม่อาจทราบได้ว่า 
การกระท าดังกล่าวเป็นการขัดค  าสั่งเจา้พนักงานปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายเป็นเหตุให้
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ประชาชนไม่อาจทราบไดว้า่ การกระท าดงักล่าวเป็นการขดัค  าสัง่เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 368  
 เพญ็จนัทร์ พูลศิริ ได้ท  าการวิจยั(เพ็ญจนัทร์ พูลศิริ,2542)เร่ืองการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บจาก
อุบติัเหตุการจราจรโดยเจา้หนา้ที่มูลนิธิปอเต็กต๊ึง โดยศึกษาถึงทศันคติ ขั้นตอนการปฏิบติังานและ
ปัญหาในการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรในทอ้งถนน พบว่าเจา้หน้าที่มีทศันคติที่ดีต่อ
การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ งานกูภ้ยัของเจา้หน้าที่มูลนิธิมีลกัษณะการท างานเป็นระบบ รวดเร็ว และ
ปลอดภยั เจา้หนา้ที่กูภ้ยัมีความสามารถและมีศกัยภาพในการกูภ้ยัและใหก้ารปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บ
สาหสัได ้ 

สฤษด์ิ  สืบพงษ์ศิริ ได้ศึกษา(สฤษด์ิ  สืบพงษ์ศิริ,2546)ความรู้และความคิดเห็นของ
เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัมูลนิธิปอเต็กต๊ึง  ต่อการป้องกันรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
พบว่า เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีความรู้ต่อการป้องกนัรักษา 
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุแตกต่างกนั เจา้หนา้ที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีระยะเวลาปฏิบติังานมาก
จะมีความรู้ต่อการป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุมากกว่า เจา้หนา้ที่บรรเทาสาธารณภยั
ที่มีระยะเวลาปฏิบติังานน้อย เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีการเขา้ร่วมอบรมประชุมสัมมนา 
ความรู้เก่ียวกบังานดา้นบรรเทาสาธารณภยัและกูภ้ยั จะมีความรู้ต่อการป้องกนัรักษาวตัถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุมากกว่า เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่ไม่มีการเขา้ร่วมอบรมประชุมสัมมนา 
เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีการเขา้ร่วมอบรมประชุมสัมมนาความรู้เก่ียวกบังานดา้นนิติเวช
หรือดา้นการป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ จะมีความคิดเห็นต่อการป้องกนัรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่ เกิดเหตุมากกว่า เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่ ไม่ มีการเข้าร่วมอบรม
ประชุมสมัมนา และสุดทา้ยความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และความคิดเห็นของเจา้หน้าที่บรรเทาสา
ธารณภยัต่อการป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก 

กนกพร แสนแกว้ ศึกษาการพฒันางานดา้นการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีต ารวจใน
เขตพื้นที่ต  ารวจภูธรภาค 8 (กนกพร แสนแกว้,2552)โดยการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีต ารวจ
ในเขตพื้นที่ต  ารวจภูธรภาค 8 ดา้นการบริหารจดัการสถานที่เกิดเหตุและดา้นการตรวจสถานที่เกิด
เหตุโดยภาพรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับชั้นยศ ระยะเวลาที่ผ่านการอบรม เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษต่อเดือน 
แตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติังานแตกต่างกนั ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนอุปกรณ์เคร่ืองมือและยานพาหนะ ขาดแคลนทีมงาน 
ทีมงานขาดความรู้ความช านาญ ขาดแคลนงบประมาณในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
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เทวฤทธ์ิ  อุทธา ไดท้  าการศึกษากระบวนการรักษาสถานที่เกิดเหตุและรักษาวตัถุพยานของ
เจา้หนา้ที่มูลนิธิในเขตจงัหวดัชลบุรี (เทวฤทธ์ิ  อุทธา,2555)2 มูลนิธิ ไดแ้ก่มูลนิธิโรจนธรรมสถาน
และมูลนิธิสวา่งบริบูรณ์เก็บรบวรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร 67 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จส าหรับการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ พบวา่เจา้หนา้ที่มูลนิธิ ส่วน
ใหญ่มีช่วงอาย ุ21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือม.3 หรือ ม.ศ.3 มีสภาพในปัจจุบนัคือ โสด มี
รายไดต่้อเดือนโดยประมาณ 8,001 – 10,000 บาท มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ลูกจา้ง โดยส่วนใหญ่ไม่เคย
มีประสบการณ์การท างานดา้นบรรเทาสาธารณภยัหรือกูภ้ยัมาก่อน และมีมูลเหตุจูงใจใหเ้ขา้มาเป็น
เจา้หนา้ที่มูลนิธิมาจากความสมคัรใจและมีใจรัก 

เนทา ทองธรรมชาติ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานภาคสนามของงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั กรณีการเกิดอคัคีภยั(เนทา ทองธรรมชาติ,2557)  พบวา่ปัญหาและอุปสรรค
ของการขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์ภาคสนาม  ขาดการประสานงาน เจ้าหน้าที่ไม่มี
ประสบการณ์ และผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคัญกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมี
ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา หน่วยงานทางราชการ
ควรให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน จดัตั้งกลุ่มเฝ้าระวงั ปฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว และสนับสนุน
วสัดุอุปกรณ์ที่ทนัสมยั รวมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ที่อาสาสมคัรหน่วยเคล่ือนที่เร็ว 
 ปัจจิกาล สุวรรณชาศร มีวตัถุประสงคท์ี่จะศึกษา(ปัจจิกาล สุวรรณชาศร,2558) ความเขา้ใจ
ของพยาบาลที่ปฏิบตัิงานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เก่ียวกับหลักฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ โดยการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์จาก
พยาบาลผูป้ฏิบตัิงานในแผนก และจากผลการศึกษาพบว่าพยาบาลมีความรู้ความเขา้ใจในหลัก
ปฏิบตัิทางนิติเวชและนิติวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี ( X = 19.097 ,S.D = 1.445)  นอกจากน้ีพบวา่ค่า
คะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัฐานทางนิ ติเวชและนิ ติวิทยาศาสตร์ของพยาบาลไม่มี
ความแตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษาและประสบการท างาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ที่ พบคือ ขาดแคลนบุคลากรในการใหค้วามรู้และค าปรึกษาทางดา้นนิติเวช 
และนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมคัรที่น าส่งผูป่้วยท าให้เกิดบาดแผลเพิ่มเติม ท าให้หลกัฐานสูญ
หายและถูกท าลายโดยคาดไม่ถึง  
 ภาชินี  เดชรัตนสุวรรณ์ ไดศ้ึกษาความเขา้ใจในดา้นการป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุของ
เจา้หน้าที่ต  ารวจสายตรวจ สถานีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี (ภาชินี  เดชรัตนสุวรรณ์,2559) การ
วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเขา้ใจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคงานดา้นการป้องกนัรักษา
สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเสนอแนวทางการพฒันางานดา้นการป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุของสถานี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี สถิติที่ใชค้ือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ซ่ึงทดสอบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และวเิคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
 วศิมน ธนัธนาพรชยั และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานด้าน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ดา้นการบริหารจดัการสถานที่เกิดเหตุ ดา้นการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ดา้น
การรักษาสถานที่เกิดเหตุ และดา้นการรวบรวมหลกัฐาน ของเจา้หนา้ที่ต  ารวจในเขตพื้นที่กองบงัคบั
การต ารวจนครบาล 6 (วศิมน ธันธนาพรชัย และคณะ ,2560)โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ พบวา่ ความแตกต่างของ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และต
ต าแหน่ง มีการปฏิบติังานการตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่แตกต่างกนัทุกด้าน ส่วนความแตกต่างของ
ระดับชั้นยศ เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษต่อเดือนและรายได้จากการท าส านวนการสอบสวน 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน มีการปฏิบติังานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่แตกต่างกนั เจา้หนา้ที่ต  ารวจใน
เขตพื้นที่กองก ากบัการต ารวจนครบาล 6 ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาในการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ คือ ก าลงัพลไม่เพยีงพอ สภาพการจราจรติดขบั งบประมาณไม่เพยีงพอ ขาดความรู้
ความช านาญ ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือ และไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้สียหายหรือพยาน  
ต่างประเทศ 
 Hayden ศึกษ าถึ งก ระบวนก าร เบื้ อ งต้น ขอ งก ารตรวจสถ านที่ เกิ ด เห ตุ (Hayden 
B.Baldwin,2004) โดยพบว่ามีอยูห่ลากหลายรูปแบบและขั้นตอน แต่มีกระบวนการตรวจสถานที่
เกิดเหตุที่เป็นพื้นฐานในทุก ๆ คดี ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรก
ในกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ที่ผูต้รวจตอ้งสัมภาษณ์เจา้หน้าที่ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรก 
หรือเหยือ่ในที่เกิดเหตุ โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จะเป็นพื้นฐาน ขั้นส ารวจ เป็นขั้นตอนที่สอง ที่
ส ารวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อจ  าแนกวตัถุพยานที่เป็นไปได ้ขั้นการถ่ายภาพ เป็นขั้นที่สาม เพื่อบนัทึก
สภาพในสถานที่เกิดเหตุและบนัทึกวตัถุพยาน ขั้นการท าแผนผงั เป็นขั้นตอนที่ส่ี โดยการท าแผนผงั
หยาบๆ เพื่อแสดงภาพของสถานที่เกิดเหตุ ขั้นตอนสุดทา้ย ขั้นตอนการตรวจหาวตัถุพยาน โดย
ผูต้รวจจะตอ้งจ าแนก ประเมินและเก็บวตัถุพยานเพือ่น าไปวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการต่อไป 

Noel ศึกษาถึงการป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุและวิธีการปฏิบัติส าหรับอาสาสมัคร        
(Noel Paine,2001)  พบวา่มีเหตุการณ์ ที่มีสมาชิกขององคก์รอาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในสถานที่
เกิดเหตุประเภทต่าง ๆ เพราะฉะนั้นวธีิการปฏิบติังานจึงควรที่จะลดการเขา้ไปท าลายวตัถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุและมีวิธีการรักษาสถานที่เกิดเหตุที่ถูกตอ้งเหมาะสม ดงัน้ี จะตอ้งช่วยชีวติผูบ้าดเจ็บ
ก่อนการป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุ ถา้จะเคล่ือนยา้ยส่ิงของในสถานที่เกิดเหตุ จะตอ้งจดบนัทึก
ไวห้รือบอกกล่าวเจา้หนา้ที่ อาสาสมคัรจะตอ้งป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุทั้งภายในภายนอก โดย
ใชเ้ชือกหรือส่ิงของกั้นทางเขา้ออก โดยบริเวณภายในสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงเป็นสถานที่ส าคญันั้นควร
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ถูกควบคุมดูแลโดยเจา้หน้าที่ต  ารวจ ที่จะต้องจดบันทึกรายช่ือและเวลาการเขา้ออกของคนใน
สถานที่เกิดเหตุ  

Garrison พบว่าในการป้องกนัสถานที่เกิดเหตุ ปัญหาใหญ่ที่สุดส าหรับผูต้รวจสถานที่เกิด
เหตุ(Garrison D.H.,2004) คือ การที่มีผูเ้ขา้ไปท าลายสถานที่เกิดเหตุ โดยพาะเจา้หน้าที่ นักสืบ หรือ
ผุส้งัเกตการณ์ ส่ิงที่จะเสริมขึ้นมาเพือ่ป้องกนัวตัถุพยาน ก็คือ ควรจะก าหนดกฎเก่ียวกบัการป้องกนั
รักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ โดยใหมี้รายละเอียด ดงัน้ี เจา้หนา้ที่ตอ้งก าหนดขอ้งทางเขา้ที่เกิด
เหตุ ส าหรับผูท้ี่เขา้ไปในสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงถามช่ือ ชั้นยศต าแหน่ง เวลาที่มาถึงและออกจากที่
เกิดเหตุ เจา้หน้าที่ทุกนายในที่เกิดเหตุตอ้งรายงานอธิบายถึงการปฏิบติังานของตวัเอง ขณะปฏิบติั
หน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ ดงันั้น การก าหนดกฎระเบียบที่ชดัเจน และการฝึกอบรมเจา้หน้าที่จะช่วย
แกไ้ขปัญหาของการเขา้ไปท าลายวตัถุพยานได ้แต่ทั้งน้ีผูค้วบคุมดูและและนักสืบ จะตอ้งปฏิบติัใน
ส่ิงที่ถูกตอ้ง โดยเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่เจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ ไดป้ฏิบติัตามดว้ย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์   

ต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ” เป็นการวิจยัในลกัษณะการวจิยัเชิงส ารวจ 

(Survey  research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อศึกษาถึงความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

ของมูลนิธิพิทกัษก์าญจน์ รวมทั้งศึกษาถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระหวา่งการปฏิบติังานเพือ่ศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขและพฒันางานดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู ้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ  เจ้าหน้าที่ กู ้ภ ัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์         
อ  าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวนประชากร 180 คน ทั้งน้ีไดก้  าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งที่จะใชต้อบแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากวิธีของทาโร่ 

ยามาเน่   (Taro Yamane)  
 สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากวธีิของทาโร่ ยามาเน่ มีดงัน้ี 

   n     =       
N

1+Ne2
 

   n หมายถึง       ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   e หมายถึง        ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
   N หมายถึง        ขนาดของประชากรเป้าหมาย 

แทนค่าสูตร 

    n     =       
180

1+180(0.05)2
 

           = 124.1   ≈  124 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ลกัษณะของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั การวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวจิยั ซ่ึงมีวธีิการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามในการวจิยั 

2. ก าหนดขอบเขตเน้ือหาของค าถามเพื่อให้ครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ จะ

ท าการศึกษา ส าหรับแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ค าถามระบุขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจ  านวน 7 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

รายได้ของเจา้หน้าที่กู ้ภยั อาชีพก่อนจะเขา้มาเป็นเจา้หน้าที่ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์การฝึกอบรมดา้นนิติวทิยาศาสตร์  
 ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจที่มีต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่

เกิดเหตุ มีลกัษณะเป็นค าถามเลือกตอบ 2 ตวัเลือกจ านวน 15 ขอ้  
 ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นมีต่อการป้องกนัรักษาและวตัถุพยานในสถานที่

เกิดเหตุ มีลกัษณะเป็นการแสดงความคิดเห็น 5 ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้  

 ส่วนที่ 4 ค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเพื่อพฒันางานที่
จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ เป็นลักษณะค าถาม

ปลายเปิดเพือ่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรเป้าหมายไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ

โดยมีรายละเอียดค าถามเก่ียวกบัความส าคญัของการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
ความสามารถปฏิบัติการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุตามหลักการที่ถูกตอ้ง 

ปัญหาอุปสรรคในการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ดา้นเคร่ืองมือ ดา้นอ่ืน ๆ และขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาวตัถุ

พยานในสถานที่เกิดเหตุ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) โดยผูว้จิยัไดศ้ึกษาคน้ควา้และรวบรวม
ขอ้มูลจากหนังสือ ต ารา เอกสารจากทางราชการและหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้องอันเป็นการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ       

ที่ครอบคลุมครบถว้น ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใหส้มบูรณ์ 
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การศึกษาวจิยัภาคสนาม โดยลกัษณะของการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น ท าการเก็บขอ้มูลจากเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์
กาญจน์ โดยผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบตามวิธีทางการวิจัยไปท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เพือ่ศึกษาแง่มุมต่าง ๆในเร่ืองดงักล่าวใหไ้ดข้อ้มูลมาเสริมในภาพรวม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิ

พทิกัษก์าญจน์ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 124 ฉบบั ไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ เพือ่น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

การวิเคราะห์เพื่อแสดงถึงข้อมูลภูมิหลังของประชากรตวัอย่าง โดยวิธีการทางสถิติที่ใช้ ได้แก่        

ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลักษณะทัว่ไปและเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและดูการกระจายของ
ขอ้มูลโดยน าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 

การวิเคราะห์เพื่อแสดงถึงระดับความเขา้ใจเก่ียวกับการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่
เกิดเหตุและความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตวัอยา่งเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานดา้น

การป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ โดยวิธีการทางสถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่ามชัฌิมเลขคณิต 

(Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับคะแนนระดับความเขา้ใจ

ทางดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง 

เดียว (one way ANOVA)   
การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนการน าความรู้เร่ืองการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิด

เหตุ และ ขอ้เสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันรักษาวตัถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุ ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม น าขอ้มูลทั้งหมดมารวบรวมสรุปเป็นขอ้ ๆ   และ

บรรยายเชิงพรรณนา 
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    บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษก์าญจน์  
ต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ” โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกูภ้ยั มูลนิธิ
พิทกัษ์กาญจน์ จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 124 คน แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดับ 
ดงัน้ี    

ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยั เร่ือง ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเจา้หน้าที่กูภ้ยั 

มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์  ต่อการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูล
ตวัอยา่งที่เก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 124 ชุด มาท าการวเิคราะห์ โดยผลการศึกษาจะเรียงเป็นล าดบั

ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความเขา้ใจที่มีต่อการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่     

เกิดเหตุ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นมีต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเพื่อพฒันางานที่จะเป็นประโยชน์

ในการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่ เกิดเหตุและข้อเสนอแนะการพัฒนางานด้านนิติ

วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์ 
จ  านวน 124 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

75 

49 

60.48 

39.52 

รวม 124 100.00 

กราฟที่ 1  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่  1 และกราฟที่ 1  พบวา่ เจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48 และเพศหญิง จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.52  
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 21 ปี 

21-30 ปี 
30 
53 
28 
10 
2 
1 

24.19 
42.74 
22.58 
8.06 
1.61 
0.81 

31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

สูงกวา่ 60  ปี 
รวม 124 100.00 

 

0

100
เพศชาย

เพศหญิง
39.52 % 

60.48 % 
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0

20

40

60 ต ่ากวา่ 21 ปี

21 - 30 ปี

31- 40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

สูงกวา่ 61 ปี

กราฟที่ 2  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

จากตารางที่ 2 และกราฟที่ 2  พบว่า  เจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษก์าญจน์ ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 21 – 30 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 รองลงมาคือมีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี จ  านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.19  อายรุะหวา่ง 31- 40 ปีจ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 อายรุะหวา่ง 41- 50 ปี 
จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 อายรุะหว่าง 51- 60 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 และ
นอ้ยที่สุดคือมีอายสูุงกวา่ 60 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 25 

52 
27 
20 

20.16 
41.94 
21.77 
16.13 

ระหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท 
ระหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท 

สูงกวา่ 15,000 บาท 
รวม 124 100.00 

  

 

 

 

24.19 % 

42.74 % 

22.58 % 

8.06 % 
1.61 % 0.81 % 
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กราฟที่ 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 

 
จากตารางที่ 3 และกราฟที่ 3 พบว่า  เจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ส่วนใหญ่มีรายได้

ต่อเดือนโดยประมาณ ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 รองลงมาคือ  

มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.77 มีรายไดต่้อเดือน
ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 และน้อยที่สุดคือ มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 

15,000 บาทจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

ท าไร่ ท  านา 
7 
5 
46 
13 
23 
14 
16 

5.65 
4.03 
37.10 
10.48 
18.55 
11.29 
12.90 

รับจา้งทัว่ไป 
คา้ขาย 

กิจการส่วนตวั 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืน ๆ 
รวม 124 100.00 

 

 

0

20

40

60 ต ่ากวา่ 5,000 บาท

5,001 - 10,000 บาท

10,001 - 15,000 บาท

สูงกวา่ 15,000 บาท

20.16 % 

41.94 % 

21.77 % 
16.13 % 
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0

10

20

30

40
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ

ท าไร่ ท  านา

รับจา้งทัว่ไป

คา้ขาย

กิจการส่วนตวั

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ

อ่ืนๆ

กราฟที่ 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

จากตารางที่ 4 และกราฟที่ 4 พบวา่ เจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั จ  านวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.55 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29 ประกอบอาชีพคา้ขาย จ านวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.48  ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 และน้อยที่สุดคือ 

ประกอบอาชีพท าไร่ ท  านา จ  านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 4.03 ตามล าดบั 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 

1 - 3 ปี 

30 
45 
17 
12 
20 

24.19 
36.29 
13.71 
9.68 
16.13 

4 - 6 ปี 
7 - 9 ปี 

มากกวา่ 10 ปี  
รวม 124 100.00 

 

 

 

5.65 % 4.03 % 

37.10 % 

10.48% 
18.55 % 

11.29 % 
12.90 % 
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0

20

40 ต ่ากวา่ 1 ปี

1 - 3 ปี

4 - 6 ปี

7 - 9 ปี

มากกวา่ 10 ปี

            กราฟที่ 5  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 
 

จากตารางที่  5 และกราฟที่  5  พบว่า เจ้าหน้าที่กู ้ภ ัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์  ส่วนใหญ่ มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-3 ปี  จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 รองลงมาคือ มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต ่ ากว่า 1 ปี  จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง       
4 - 6 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71และนอ้ยที่สุดคือ มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานระหว่าง 7- 9 

ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ตามล าดบั 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
88 
31 
0 
0 
5 

70.97 
25.00 
0.00 
0.00 
4.03 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อ่ืน ๆ 
รวม 124 100.00 

 

 

 

 

24.19 % 

36.29 % 

13.71 % 
9.68 % 

16.13 % 
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0

20
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80
ต ่ากวา่ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อ่ืนๆ

กราฟที่ 6  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 6 และกราฟ
ที่ 6  พบว่า เจา้หน้าที่กู ้ภ ัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านนิติ-
วิทยาศาสตร์ 

ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
0 

124 
0.00 

100.00 
รวม 124 100.00 

 
 

กราฟที่ 7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

 
0

100 เคย

ไม่เคย

70.97 % 

4.03 % 

100.00 % 

0.00 % 

25.00 % 

0.00 % 0.00 % 4.03 % 
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จากตารางที่ 7 และกราฟที่ 7 พบวา่ เจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพิทกัษก์าญจน์ ทั้งหมดไม่เคยเขา้
รับการฝึกอบรมดา้นนิติวทิยาศาสตร์  

สรุปขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่กู ้ภ ัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีรายได้ต่อเดือน
ระหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานระหวา่ง  
1-3 ปี คุณวฒิุทางการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ต  ่ากวา่ปริญญาตรี และทุกคนไม่เคยเขา้รับ
การฝึกอบรมดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเข้าใจ และความคดิเห็นด้านการป้องกันและรักษาวัตถุพยานใน

สถานที่เกิดเหตุ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความเขา้ใจด้านการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ
ของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์  

ไดก้ าหนดขอ้ค าถามให้ผูต้อบแบบสอบถาม ตอบวา่ใช่หรือไม่ใช่ โดยตั้งเกณฑก์ารให้คะแนน
คือถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้ 0 คะแนน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ดงัตารางที่ 8 พบวา่ 

 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเข้าใจด้านการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่
เกิดเหตุของเจ้าหน้าทีกู่้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์  

ความเข้าใจด้านการป้องกันและ                              
รักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เม่ือเจา้หน้าที่ชุดแรกไปถึงสถานที่เกิดเหตุจะต้องท า
การรักษาสถานที่เกิดเหตุไวก่้อนเสมอ 

123 99.19 1 0.81 

2. จุดมุ่งหมายของการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็น
การรักษาให้สภาพที่เกิดเหตุอยูใ่นสภาวะเดียวกบัที่พบ
คร้ังแรกไวร้ะยะหน่ึง ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้
หลกัฐานสูญหาย 

123 99.19 1 0.81 

3. การป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุ ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม
มากที่สุดเป็นหวัใจของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

119 95.97 5 4.03 

4. สถานที่เกิดเหตุเปรียบเสมือนเป็นคลังสมบัติแห่ง
หลกัฐาน 

122 98.39 2 1.61 

5. ถ้าพบคนเจ็บในที่เกิดเหตุ ให้รีบเคล่ือนยา้ยน าส่ง
โรงพยาบาลเป็นล าดบัแรก 

122 98.39 2 1.61 
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ตารางที่ 8 (ต่อ)     
ความเข้าใจด้านการป้องกันและรักษาวัตถุพยานใน

สถานที่เกิดเหตุ 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
7. การใช้เชือกกั้ นสถานที่ เกิดเหตุเพียงอย่างเดียวก็
เพยีงพอส าหรับการรักษาสถานที่เกิดเหตุแลว้ 

80 64.52 44 35.48 

8. การถ่ายรูปในสถานที่เกิดเหตุมีประโยชน์ในดา้นการ
รักษาสถานที่ เกิดเหตุ เพราะสามารถบันทึกสภาพ
ก่อนที่จะถูกเปล่ียนแปลงไป 

124 100.00 - - 

9. เม่ือท่านเป็นเจา้หน้าที่ชุดแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ หากได้
ขอ้เท็จจริงเบื้องตน้จากพยาน หรือผูเ้สียหายแล้ว ให้รีบ
บอกขอ้มูลนั้นกบัต ารวจฝ่ายสืบสวนหรือเจา้หน้าที่กอง
พสูิจน์หลกัฐานเม่ือมาถึง 

122 98.39 2 1.61 

10. เม่ือท่านได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆาตกรรม เม่ือไปถึง
สถานที่เกิดเหตุ ระหว่างรอพนักงานสอบสวน และ
เจา้หน้าที่กองพสูิจน์หลกัฐาน ท่านสามารถตรวจคน้หา
วตัถุพยานไดเ้องโดยทนัที แลว้ท าเคร่ืองหมายไว ้

98 79.03 26 20.97 

11. ก่อนเขา้ที่เกิดเหตุทุกคร้ังควรสวมถุงมือก่อน 122 98.39 2 1.61 
12. การจุดธูปเพื่อกล่ินศพเน่า ไม่มีผลกระทบต่อ        
วตัถุพยานในที่เกิดเหตุแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

46 37.10 78 62.90 

13. เพือ่ความละเอียดรอบคอบในการเก็บวตัถุพยานใน
ที่เกิดเหตุวธีิดีที่สุดคือ ใชค้นคน้หาใหม้ากที่สุด 

55 44.35 69 55.65 

14. การเก็บวตัถุพยานจากจุดต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุให้เก็บ

รวมกนัไวใ้นถุงเดียวกนั 
83 66.94 41 33.06 

15. ก่อนที่จะเก็บเส้ือผา้ที่เปียกเลือดสด ให้เอาไปตาก

แดดจดัๆ ใหแ้หง้ก่อนเก็บทุกคร้ัง 
106 85.48 18 14.52 

 

จากนั้นไดน้ าคะแนนในเร่ืองความเขา้ใจดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิด

เหตุ ของกลุ่มตวัอยา่ง มารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคือผูมี้คะแนนการตอบค าถามน้อยกวา่ 12 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัความ

เขา้ใจนอ้ย  ผูท้ี่มีคะแนนการตอบค าถามตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป อยูใ่นเกณฑร์ะดบัความเขา้ใจมาก  
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สรุป      จ านวน   ร้อยละ 

ความเขา้ใจนอ้ย (คะแนนนอ้ยกวา่ 12 คะแนน)                 40   32.26 
ความเขา้ใจมาก (คะแนนมากกวา่ 12 คะแนนขึ้นไป)        84   67.74 

ดงันั้นจึงท าใหส้รุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที่มีคะแนนความเขา้ใจดา้นการป้องกนัและ
รักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป มีระดบัความเขา้ใจมาก (ร้อยละ 67.74) 
ที่เหลือไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 12 คะแนน ซ่ึงเป็นระดบัความเขา้ใจนอ้ย (ร้อยละ 32.26) ส าหรับคะแนน
ความเขา้ใจโดยเฉล่ีย (�̅�) มีค่าเท่ากบั 12.57 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.16 

ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์แบบสอบถามค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจดา้นการป้องกนัและรักษา
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุรายขอ้ พบวา่ขอ้ค  าถามที่กลุ่มตวัอยา่งตอบผิดตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปมี
จ านวนทั้งส้ิน 4 ขอ้ คือขอ้ที่ 7,12,13,14 โดยสามารถวเิคราะห์รายขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ที่ 7 การใช้เชือกกั้นสถานที่เกิดเหตุเพียงอยา่งเดียวก็เพียงพอส าหรับการรักษาสถานที่
เกิดเหตุแลว้ ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ ค  าตอบที่ถูกตอ้งคือ ไม่ใช่ โดยมีผูต้อบผิดจ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ35.48  

ขอ้ที่ 12 การจุดธูปเพื่อกล่ินศพเน่า ไม่มีผลกระทบต่อวตุัพยานในที่เกิดเหตุแต่อย่างใด
ทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ ค  าตอบที่ถูกตอ้งคือ ไม่ใช่ โดยมีผูต้อบผดิจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.90  

ขอ้ที่ 13 เพื่อความละเอียดรอบคอบในการเก็บวตัถุพยานในที่เกิดเหตุวิธีดีที่สุดคือ ใชค้น
คน้หาให้มากที่สุด ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ ค าตอบที่ถูกตอ้งคือ ไม่ใช่ โดยมีผูต้อบผิดจ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.65  

ขอ้ที่ 14 การเก็บวตัถุพยานจากจุดต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุให้เก็บรวมกนัไวใ้นถุงเดียวกนั ซ่ึง
เป็นค าถามเชิงลบ ค าตอบที่ถูกตอ้งคือ ไม่ใช่ โดยมีผูต้อบผดิจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06  

จะสังเกตไดว้า่ค  าถามที่เจา้หน้าที่กูภ้ยักลุ่มตวัอยา่งตอบผดิตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นขอ้ค  าถามเชิงลบ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้จา้หนา้ที่กลุ่มตวัอยา่งเกิดความสบัสนในขอ้ค าถามจึงเป็น
สาเหตุใหเ้จา้หนา้ที่กลุ่มตวัอยา่งตอบผดิ 
 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น ที่มี ต่อการป้องกันรักษาและวตัถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุ  
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ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้ค  าถามปลายปิดจ านวน 15 ขอ้ จากการวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่ง 124 คน และ
จากตารางที่ 9 พบวา่ 
 

ตารางที่ 9  จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นที่มีต่อการป้องกันและ
รักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

 

ข้อความค าถาม เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(𝒙)   S.D. 

1. พยานหลกัฐานในสถานที่
เกิด เหตุมักถูกท าลายหรือ
เสียหายก่อนที่ ต  ารวจฝ่าย
สืบสวนหรือเจ้าหน้าที่กอง
พสูิจน์หลกัฐานจะไปถึง 

53 
(42.74) 

 

39 
(31.45) 

 

13 
(10.48) 

 

17 
(13.71) 

 

2 
(1.61) 

 

4.00 1.30 

2. สถานที่ เกิ ด เห ตุจะ เป็น
แห ล่งของบรรดาไทยมุ ง 
นักข่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ต่ าง  ๆ  ท า ให้ ยาก ต่อ ก าร
ป้องกันรักษาวตัถุพยานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

63 
(50.81) 

 

53 
(42.74) 

 

5 
(4.03) 

 

- 
- 
 

3 
(2.42) 

 

4.40 1.30 

3. การตรวจสถานที่เกิดเหตุมี
ค ว าม จ า เป็ น ต้ อ ง อ าศั ย
ผูป้ฎิบติัหลายฝ่ายดว้ยกนัทั้ง
ต  ารวจ แพทย ์และมูลนิธิ 

66 
(53.23) 

 

50 
(40.32) 

 

8 
(6.45) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

4.47 1.33 

4. สถานที่เกิดเหตุเป็นส่วนที่
มีความส าคญัสมควรจะตอ้ง
ดูแลรักษาให้อยูใ่นสภาพเดิม
เท่าที่จะท าได้เพื่อให้ต  ารวจ
ฝ่ายสืบสวนหรือเจ้าหน้าที่
กองพิสูจน์หลกัฐานมาตรวจ
พสูิจน์เสียก่อน 
 
 

102 
(82.26) 

 

19 
(15.32) 

 

3 
(2.42) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 
 

4.80 1.98 
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ตารางที่ 9 (ต่อ)        
ข้อความค าถาม เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(𝒙)   S.D. 

4. สถานที่เกิดเหตุเป็นส่วนที่
มีความส าคญัสมควรจะตอ้ง
ดูแลรักษาให้อยูใ่นสภาพเดิม
เท่าที่จะท าได้เพื่อให้ต  ารวจ
ฝ่ายสืบสวนหรือเจ้าหน้าที่
กองพิสูจน์หลกัฐานมาตรวจ
พสูิจน์เสียก่อน 
 

102 
(82.26) 

 

19 
(15.32) 

 

3 
(2.42) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 
 

4.80 1.98 

5. ส่ิงที่ส าคญัล าดบัแรกของ
เจา้หน้าที่ชุดแรกที่เขา้ไปถึง
ส ถ าน ที่ เ กิ ด เห ตุ คื อ ก า ร
ป้องกันรักษาที่ เกิดเหตุและ
ช่วยคนเจบ็ 
 
 

85 
(68.55) 

 

35 
(28.23) 

 

4 
(3.23) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

4.65 1.64 

6. หากมีความจ าเป็นต้อง
เค ล่ื อ น ย ้ า ย วั ต ถุ พ ย า น
บางอย่างในที่ เกิด เห ตุ  ให้
เคล่ือนที่ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งท า
เคร่ืองหมายไวก่้อน 
(ค าถามเชิงลบ) 
 

14 
(11.29) 

 

6 
(4.84) 

 

16 
(12.90) 

 

49 
(39.52) 

 

39 
(31.45) 

 

3.75 0.85 

7. การรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ภายในห้องอาจใช้เชือกกั้ น
หรือปิดล็อคประตูใช้คนยืน
เฝ้ า ก็ ไ ด้  แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม
เหมาะสม 
 

27 
 (21.77) 

 

44 
(35.48) 

 

8 
(6.45) 

 

4 
(3.23) 

 

41 
(33.06) 

 

3.10 0.66 
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ตารางที่ 9 (ต่อ)        
ข้อความค าถาม เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(𝒙)   S.D. 

8 . ส า เห ตุ ให ญ่ ที่ ท  า ใ ห้
สถานที่เกิดเหตุถูกท าลายไป
นั้ นเกิดจากการกระท าของ
มนุษยแ์ทบทั้งส้ิน 
 

58 
 (46.77) 

 

57 
(45.97) 

 

5 
(4.03) 

 

1 
(0.81) 

 

3 
(2.42) 

 

4.34 1.25 

9. เพื่อประโยชน์ ต่อรูปคดี
ในขณะน าส่งโรงพยาบาล
ควรให้ต  ารวจหรือญาติไป
กบัคนเจบ็ 
 

60 
 (48.39) 

 

31 
(25.00) 

 

23 
(18.55) 

 

10 
(8.06) 

 

- 
- 
 

4.14 1.08 

10. การถ่ายภาพวตัถุพยาน
ใน ส ถ าน ที่ เกิ ด เห ตุ ค ว ร
ถ่ายภาพทั้งในระยะใกลแ้ละ
ระยะไกล 
 

66 
 (53.23) 

 

55 
(44.35) 

 

3 
(2.42) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

4.51 1.38 

11. การเก็บวตัถุพยานควร
หลีกเล่ียงการจับต้องวัต ถุ
พยานโดยตรงและควรใส่ถุง
มือขณะเก็บ 
 

71 
 (57.26) 

 

51 
(41.13) 

 

2 
(1.61) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

4.56 1.44 

12. เจา้หน้าที่ชุดแรกที่เขา้ไป
ถึงสถานที่เกิดเหตุจะตอ้งรีบ
บนัทึกสภาพของวตัถุพยานที่
ไม่คงทน เช่น รอยเท้า รอย
ยางรถ โดยการถ่ายภาพ หรือ
จดบันทึก ก่อนที่จะเกิดการ
สูญหายไป 
 

65 
 (52.42) 

 

56 
(45.16) 

 

3 
(2.42) 

 

- 
- 
 
 

- 
- 
 

4.50 1.37 
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ตารางที่ 9 (ต่อ)        
ข้อความค าถาม เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(𝒙) S.D. 

13. วิธีการเก็บวตัถุพยานจาก
ในสถานที่เกิดเหตุแต่ละชนิด 
เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ 
คราบเขม่าปืน มีวิธีการเก็บ
ไม่แตกต่างกนั 
(ค าถามเชิงลบ) 
 

6 
 (4.84) 

 

12 
(9.68) 

 

66 
(53.23) 

 

7 
(5.65) 

 

33 
(26.61) 

 

3.40 0.80 

14. คดีอุบติัเหตุจราจรนั้น 
รอยไถล รอยเบรก รอยหยด
ของน ้ ามนัเคร่ือง ลว้นเป็น
วตัถุพยานส าคญัที่จะตอ้ง
ป้องกนัรักษาไวด้ว้ยเสมอ 
 

55 
 (44.35) 

 

61 
(49.19) 

 

8 
(6.45) 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

4.38 1.23 

15. คดีที่มีการใชอ้าวธุปืน 
จะตอ้งตรวจหาคราบเขม่า
ปืนที่มือก่อนการพมิพมื์อ
เสมอ 
 

66 
 (53.23) 

 

49 
(39.52) 

 

9 
(7.26) 

 

- 
- 

- 
- 
 

4.46 1.32 

 

จากนั้นไดน้ าคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุมา

รวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสูงสุดและต ่าสุดมาหาค่าเฉล่ียเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงก าหนด เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  คะแนน     ระดับความคดิเห็น 

        45 – 53  คะแนน    ความคิดเห็นนอ้ย 

              54 – 62  คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง 

                     63 – 71  คะแนน                   ความคิดเห็นมาก 
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  สรุป                  จ านวน               ร้อยละ 

ระดบัความคิดเห็นนอ้ย (45 – 53  คะแนน)     6   4.84 
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง (54 – 62  คะแนน)   55   44.35 

ระดบัความคิดเห็นมาก (63 – 71  คะแนน)     63   50.81         
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นมาก (ร้อยละ 50.81) 

รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 44.35) และระดบัความคิดเห็นน้อย 

(ร้อยละ 4.84) ส าหรับความคิดเห็นโดยเฉล่ีย (�̅�) มีค่าเท่ากับ 63.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 6.37 

การวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับคะแนนความเข้าใจต่อการป้องกนั

และรักษาวัตถุพยานในสถานทีเ่กิดเหตุ  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way 

ANOVA) 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรส่วนบุคคล กบัคะแนนระดบัความเขา้ใจ 

ดว้ยสถิติ One-Way-Anova โดยผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ คะแนนความเข้าใจต่อการป้องกันและรักษาวัตถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ 

เพศ N Mean 
Std. 

Deviation 
Std 

Error 

95% Confidence 
Interval For 

Mean Min Max 

 
 

F 

 
 

Sig 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชาย 75 12.23 2.070 0.239 11.75 12.70 9 15 4.986 0.027 
หญิง 49 13.10 2.229 0.318 12.46 13.74 6 15   
Total 124 12.57 2.168 0.195 12.19 12.96 6 15   
 

 จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง กรณีมีเพศที่แตกต่างกนั มีค่า P Value เท่ากบั 0.027 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศ กับระดับความเขา้ใจต่อการป้องกันและรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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 ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ คะแนนความเข้าใจต่อการป้องกันและรักษาวัตถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ 

อาย ุ N Mean 
Std. 

Deviation 
Std 

Error 

95% Confidence 
Interval For 

Mean Min Max 

 
 

F 

 
 

Sig 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ต ่ากวา่ 21 ปี 30 13.67 2.171 0.396 12.86 14.48 9 15 2.744 0.022 
21-30 ปี 53 12.02 2.257 0.310 11.40 12.64 6 15   
31-40 ปี 28 12.43 1.773 0.335 11.74 13.12 9 15   
41-50 ปี 10 12.80 1.874 0.593 11.46 14.14 10 15   
51-60 ปี 2 11.00 0.000 0.000 11.00 11.00 11 11   

สูงกวา่ 60 ปี 1 14.00     14 14   
Total 124 12.57 2.168    6 15   
 

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง กรณีมีอายทุี่แตกต่างกนั มีค่า P Value เท่ากบั 0.022 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่า อาย ุกับระดับความเขา้ใจต่อการป้องกันและรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 

ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับ คะแนนความเข้าใจต่อการป้องกันและรักษาวัตถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ 

รายได้ต่อเดือน N Mean 
Std. 

Deviation 
Std 

Error 

95% Confidence 
Interval For Mean 

Min Max 

 
 

F 

 
 

Sig Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 25 14.36 0.952 0.190 13.97 14.75 12 15 9.642 0.000 
5,001 – 10,000 บาท 52 12.13 2.385 0.331 11.47 12.80 9 15   
10,001 – 15,000 บาท 27 11.67 2.019 0.389 10.87 12.47 6 15   
15,000 บาท ขึ้นไป 20 12.70 1.593 0.356 11.95 13.45 10 15   

Total 124 12.57 2.168 0.195 12.19 12.96 6 15   
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จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง กรณีมีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีค่า P Value เท่ากับ 

0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่า รายไดต่้อเดือน กบัระดบัความเขา้ใจต่อการ
ป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุไม่มีความสัมพนัธก์นั 

 

ตารางที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ คะแนนความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันวัตถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุ 
 

อาชีพ N Mean 
Std. 

Deviation 
Std 

Error 

95% Confidence 
Interval For Mean 

Min Max 

 
 

F 

 
 

Sig Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 7 13.00 1.633 0.617 11.49 14.51 10 15 6.735 0.000 
ท าไร่ ท  านา 5 11.00 1.225 0.548 9.48 12.52 10 13   
รับจา้งทัว่ไป 46 11.48 2.268 0.334 10.80 12.15 6 15   

คา้ขาย 13 12.08 1.754 0.487 11.02 13.14 10 15   
กิจการส่วนตวั 23 13.39 1.971 0.411 12.54 14.24 9 15   
รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

14 14.00 0.961 0.257 13.45 14.55 13 15   

อ่ืน ๆ 16 14.00 1.673 0.418 13.11 14.89 9 15   
Total 124 12.57 2.168 0.195 12.19 12.96 6 15   

 

 
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง กรณีมีอาชีพที่แตกต่างกัน มีค่า P Value เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่า อาชีพกบัระดับความเขา้ใจต่อการป้องกันและรักษา
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่  กับ คะแนนความเข้าใจต่อ
การป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

ระยะเวลาเป็น
เจ้าหน้าที่   

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std 

Error 

95% Confidence 
Interval For Mean 

Min Max 

 
 

F 

 
 

Sig Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ต ่ากวา่ 1 ปี 30 13.30 2.152 0.393 12.50 14.10 9 15 1.207 0.311 
1-3 ปี 45 12.38 2.534 0.378 11.62 13.14 6 15   
4-6 ปี 17 12.41 1.938 0.470 11.42 13.41 9 15   
7-9 ปี 12 12.50 1.314 0.379 11.66 13.34 11 15   

10 ปี ขึ้นไป 20 12.10 1.774 0.397 11.27 12.93 9 15   
Total 124 12.57 2.168 0.195 12.19 12.96 6 15   

 

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง กรณีมีระยะเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่เจา้หน้าที่ ที่แตกต่าง
กัน มีค่า P Value เท่ากับ 0.311 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิหน้าที่เจา้หน้าที่ กับระดับความเขา้ใจต่อการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุมี
ความสมัพนัธก์นั 

 

ตารางที่ 15  ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา  กับ คะแนนความเข้าใจต่อการป้องกันและรักษา
วัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

ระดับการศึกษา   N Mean 
Std. 

Deviation 
Std 

Error 

95% Confidence 
Interval For Mean 

Min Max 

 
 

F 

 
 

Sig Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 88 12.24 2.166 0.231 11.78 12.70 9 15 4.012 0.021 
ปริญญาตรี 31 13.29 2.085 0.374 12.53 14.06 6 15   
อ่ืน ๆ 5 14.00 1.000 0.447 12.76 15.24 13 15   
Total 124 12.57 2.168 0.195 12.19 12.96 6 15   
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จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง กรณีมีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน มีค่า P - Value เท่ากับ 
0.021 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ ระดบัการศึกษา กบัระดบัความเขา้ใจต่อการ
ป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุไม่มีความสัมพนัธก์นั 

 

ตารางที่ 16  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับ คะแนนความเข้าใจต่อการป้องกันและ
รักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 

ตัวแปรส่วนบุคคล 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับ 
คะแนนความเข้าใจต่อการป้องกันและรักษาวัตถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ 

เพศ ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
อาย ุ ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

รายไดต่้อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
อาชีพ ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานเจา้หนา้ที่ สมัพนัธก์นั 
ระดบัการศึกษา ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 

จากตารางที่ 16 จึงสามารถสรุปได้ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับคะแนน
ความเขา้ใจ ต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ นั้น พบวา่ตวัแปรส่วนบุคคล ดา้น
เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ือง ความเขา้ใจต่อการป้องกนั
และรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ยกเวน้ดา้นระยะเวลาปฏิบติังานเป็นเจา้หนา้ที่กูภ้ยั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนความคดิเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือพัฒนางานที่

จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาวัตถพุยานในสถานทีเ่กิดเหตุ 

 ผูว้ิจยัได้แบ่งค  าถามออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค  าถามเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่อการป้องกันและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ และขอ้เสนอแนะในการพฒันางานด้านนิติ-
วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ โดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ ซ่ึงผูว้จิยัสามารถประมวลและจดักลุ่มความ
คิดเห็นในกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ในส่วนขอ้เสนอแนะของแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ 
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 ด้านบุคลากร พบปัญหา คือ บุคลากรในส่วนราชการไม่เพียงพอ ต่อการป้องกันรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ เจา้หน้าที่เดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุล่าช้า และเจา้หน้าที่มูลนิธิขาดการ
อบรมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันวตัถุพยานในสถานที่ เกิดเหตุ โดยอาจท าให้วตัถุพยานถูก
เปล่ียนแปลงไปทั้งโดยตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ  
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากร คือ ควรให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการตรวจสถานที่เกิด
เหตุ อาทิ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม  แพทยนิ์ติเวช และฝ่ายปกครอง ร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข จดัสรรงบประมาณในการเพิ่มจ านวนบุคลากร เวลาเกิดเหตุขึ้ นต้องการให้
เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องเดินทางไปถึงที่ เกิดเหตุให้รวดเร็ว และสุดท้ายจัดการอบรมความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ให้กบัเจา้หน้าที่มูลนิธิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุได้อยา่ง
เตม็ที่ 

ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พบปัญหา คือ อุปกรณ์การเก็บรักษาวตัถุพยานยงัไม่ทนัสมัย
และไม่เพยีงพอ  
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้คือ ควรปรับให้อุปกรณ์การเก็บรักษา
วตัถุพยาน มีความทนัสมยั ตอ้งขอการสนบัสนุนจากส่วนราชการ  
 ดา้นอ่ืน ๆ  พบปัญหา คือ ปัญหาดา้นไทยมุง ผูส่ื้อข่าว ญาติผูต้าย ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เช่ือฟัง
เจา้หน้าที่ จึงท าให้ขาดความเขา้ใจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ และท าให้เจา้หน้าที่ท  างานไม่สะดวก 
ปัญหาด้าน หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ งเจ้าหน้าที่ มูลนิธิเองเข้าไปท าลายวตัถุพยานโดยไม่ได้ตั้ งใจ 
เจา้หน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสถานที่เกิดเหตุอยา่งถ่ีถว้น และในกรณีที่เหตุเกิดบนทอ้งถนน 
เจา้หน้าที่จราจร จะเร่งการท างานของเจา้หน้าที่มูลนิธิให้ท  างานให้เสร็จโดยเร็ว โดยไม่ค  านึงการรักษา
สถานที่เกิดเหตุ จึงท าใหอ้าจจะเป็นเหตุให้วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุถูกท าลาย 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นอ่ืน  ๆคือควรเขม้งวดกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เขา้มาในที่เกิดเหตุโดย
ไม่ถูกตอ้ง หรือท างานอยา่งไม่มีระบบ โดยไม่ควรให้เขา้มาด าเนินการใด ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ อีกทั้ง
ควรจดัอบรมหรือสัมมนากับเจา้หน้าที่มูลนิธิอยา่งน้อยปีละคร้ัง รวมถึงควรมีการเผยแพร่ความรู้ดา้น
การป้องกนัรักษาวตัถุพยานแก่เจา้หนา้ที่มูลนิธิใหไ้ดรั้บขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง 

2. ขอ้เสนอแนะในการพฒันางานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
และรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ มีดงัต่อไปน้ี คือ 
  ในการจดัการฝึกอบรมหรือสัมมนา ควรจดัการฝึกอบรมความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับ
เจา้หน้าที่มูลนิธิให้มีความรู้ ความช านาญ ดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ  อีก
ทั้งควรจดัให้มีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ใชง้านง่าย สะดวกต่อการพกพา
ไปยงัสถานที่เกิดเหตุ เพื่อน ามาใชใ้นการป้องกันและวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ และสุดทา้ยควรให้
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หน่วยงานที่เก่ียวกบัดา้นนิติวิทยาศาสตร์เผยแพร่ความรู้นิติวิทยาศาสตร์ดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุที่ถูกตอ้ง ให้กับประชาชนทัว่ไปได้รับทราบถึงขอ้มูลที่แทจ้ริงเก่ียวกับการ
ป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาถึงความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนั

และรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ของเจา้หน้าที่กู ้ภยั มูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์ รวมทั้งศึกษาถึง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตัิงาน เพื่อศึกษาหาแนว
ทางการแกไ้ขและพฒันางานดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ และศึกษาถึง

ตวัแปรส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธต่์อความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและรักษาวตัถุ

พยานในสถานที่เกิดเหตุ ของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์  

โดยจ าแนกตามไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดข้องเจา้หน้าที่กูภ้ยั อาชีพก่อนจะเขา้มาเป็นเจา้หนา้ที่ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ขอบเขตการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าที่กูภ้ยั มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี จ  านวน 124 คน ที่ไดจ้ากการสุ่มของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) จากจ านวนประชากร

ทั้งหมด 180 คน  หลงัจากนั้นน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโดยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวจิยั
ทางสังคมศาสตร์ โดยวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

สรุปผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ในด้านตวัแปรส่วนบุคลล พบว่า เจา้หน้าที่กูภ้ยัมูลนิธิพิทกัษ์กาญจน์ ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานระหวา่ง 1- 3 ปี คุณวฒิุทางการศึกษา
ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ ต  ่ากว่าปริญญาตรี และทุกคนไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมด้านนิติ
วทิยาศาสตร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีดา้นปัจจยัของความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาวตัถุพยาน
ในสถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้มาก คะแนนความรู้โดยเฉล่ีย เท่ากบั 12.57 ในดา้นปัจจยั
ของความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย เท่ากับ 63.43 ซ่ึงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ความเขา้ใจ และความคิดเห็น เป็นในเชิงบวก หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัที่ ณรงค ์ข  า
เพชร(2534) กล่าวไวว้า่ ความเขา้ใจ และความคิดเห็นมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัอยา่งลึกซ้ึงโดยทั้ง 
ความเขา้ใจและความคิดเห็นต่างก็เป็นเร่ืองของการใชจิ้ตไตร่ตรองและเร่ืองของความคิด 
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สรุปในภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรส่วนบุคคลกบัคะแนนความเขา้ใจ ต่อการ
ป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ นั้น พบวา่ปัจจยัภูมิหลงัดา้นเพศ อาย ุรายได ้อาชีพ 
และระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธก์นัในเร่ือง ความเขา้ใจต่อการป้องกนัและรักษาวตัถุพยาน
ในสถานที่เกิดเหตุ ยกเวน้ด้านระยะเวลาปฏิบติังานเป็นเจา้หน้าที่กู ้ภยั ซ่ึงจากขอ้มูลดังกล่าวไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสฤษด์ิ  สืบพงษ์ศิริ(2546) พบว่า เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีปัจจยั
ภูมิหลงั แตกต่างกนัมีความรู้ต่อการป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุแตกต่างกนั เจา้หนา้ที่
บรรเทาสาธารณภัยที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากจะมีความรู้ต่อการป้องกันรักษาวตัถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุมากกวา่ เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีระยะเวลาปฏิบตัิงานนอ้ย และในส่วนของ
ความรู้ ความเขา้ใจ และความคิดเห็นที่มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นั้ น เจา้หน้าที่กู ้ภ ัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ทุกคนไม่เคยผ่านการอบรม ดังนั้ นจึงไม่
สอดคล้องกับงานวิจยัของสฤษด์ิ  สืบพงษศ์ิริ(2546) ที่ว่าเจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีการเขา้
ร่วมอบรมประชุมสัมมนา ความรู้เก่ียวกบังานดา้นบรรเทาสาธารณภยัและกูภ้ยั จะมีความรู้ต่อการ
ป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุมากกว่า เจา้หนา้ที่บรรเทาสาธารณภยัที่ไม่มีการเขา้ร่วม
อบรมประชุมสัมมนา เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่มีการเขา้ร่วมอบรมประชุมสัมมนาความรู้
เก่ียวกบังานดา้นนิติเวชหรือดา้นการป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ จะมีความคิดเห็นต่อ
การป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุมากกว่า เจา้หน้าที่บรรเทาสาธารณภยัที่ไม่มีการเขา้
ร่วมอบรมประชุมสมัมนา   

ส่วนในดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเพือ่พฒันางาน

ที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ พบวา่ เจา้หนา้ที่กูภ้ยัที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างเห็นความส าคัญของการรักษาวตัถุพยานในสถานที่ เกิดเหตุ ส่วนใหญ่สามารถ

ปฏิบติัการป้องกนัและรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุตามหลกัการไดถู้กตอ้ง มีอุปสรรคปัญหา

ทางด้านบุคลากร คือ บุคลากรในส่วนราชการไม่เพียงพอ ต่อการป้องกันและรักษาวตัถุพยานใน

สถานที่เกิดเหตุ เจา้หน้าที่เดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุล่าชา้ เจา้หน้าที่มูลนิธิขาดการอบรมความรู้

ความเขา้ใจในการป้องกนัและวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้คือ อุปกรณ์การ

เก็บรักษาวตัถุพยานยงัไม่ทนัสมัยและไม่เพียงพอต่อการรักษาและป้องกนัสถานที่เกิดเหตุ อีกทั้ง

ดา้นอ่ืนๆ อาธิเช่น ปัญาไทยมุง ผูส่ื้อข่าว ญาติผูต้าย ไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่เช่ือฟังเจา้หนา้ที่ จึงท าให้

ขาดความเขา้ใจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ และท าให้เจา้หน้าที่ท  างานไม่สะดวก เป็นตน้ โดยมี

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงโดยให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาธิ
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เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม แพทยนิ์ติเวช และฝ่ายปกครอง ร่วมกนัพิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ข จดัสรรงบประมาณในการเพิ่มจ านวนบุคลากร ตลอดจนเม่ือเกิดเหตุขึ้นตอ้งการให้

เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวขอ้งเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุให้รวดเร็ว จะสามารถควบคุมสถานที่เกิดเหตุไม่มีการ

เคล่ือนที่ยา้ยวตัถุพยานก่อนที่เจา้หน้าที่จะมา โดยควรมีเจา้หน้าที่ต  ารวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์

นิติเวชหน่วยเคล่ือนที่เร็วไปถึงที่เกิดเหตุก่อน อีกทั้ งจดัการอบรมความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้กับ

เจา้หน้าที่มูลนิธิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุไดอ้ยา่งเตม็ที่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างานประการหน่ึง ของสุมาลี โฆษิตนิธิกุล(2538) พบว่า

เจา้หน้าที่อาสาสมคัรมูลนิธิที่ไดรั้บการฝึกฝนงานดา้นการช่วยเหลือผูป้ระกบภยัต่าง  ๆรวมทั้งมีการเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเข้ามาบรรยายแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางด้านการบรรเทาสาธาณภัย 

อุบัติภัย ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดทั้ งเป็นยงัสามารถน าความรู้มาใช้ในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงก่อใหเ้กิดความแตกต่างในเร่ืองความรู้ต่อการป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
  

 ข้อเสนอแนะ 

  1.  เน่ืองจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นเจา้หนา้ที่กูภ้ยัมูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ อ าเภอเมือง  
จงัหวดักาญจนบุรี  เท่านั้น ดงันั้นจึงควรศึกษาความเขา้ใจ และความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่กูภ้ยัมูลนิธิ
พทิกัษก์าญจน์ ของเขตอ าเภออ่ืน ๆ หรือกูภ้ยัหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการปฏิบติัหนา้ที่แบบเดียวกนั 
เพือ่ที่จะไดข้อ้มูลที่ครอบคลุมทัว่ถึงมากที่สุด 

2.  เน่ืองจากในสถานที่เกิดเหตุ เจา้หนา้ที่กูภ้ยัมูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ตอ้งปฏิบติังานร่วมกบั
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ ดงันั้นจึงควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่กูภ้ยั
มูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ร่วมกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจในเขตพื้นที่อ  าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

3. จากการวจิยั พบวา่ เจา้หนา้ที่กูภ้ยัมูลนิธิพทิกัษก์าญจน์ ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม
ในดา้นของนิติวทิยาศาสตร์ หรือดา้นการป้องกนัและวตัถุพยานสถานที่เกิดเหตุ ดงันั้นจึงควรศึกษา
ถึงความตอ้งการในการพฒันาความรู้ในดา้นน้ีกบัเจา้หนา้ที่กูภ้ยัหน่วยต่าง ๆ  

4. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้และความคิดเห็นต่อการป้องกนัและรักษา
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ โดยรวมหลายดา้น อาจจะท าใหเ้กิดการสรุปผลไดไ้ม่ชดัเจนนกั ดงันั้น
ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาโดยแยกประเภทของการป้องกนัรักษาวตัถุพยาน เช่น การป้องกนั
รักษาวตัถุพยานในคดีเก่ียวกบัชีวติ คดีเพลิงไหม ้คดีโจรกรรม เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามที่ _ _ _ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย                           
เร่ือง 

“ความเข้าใจและความคดิเห็นของเจ้าหน้าทีกู่้ภยั มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์  
ต่อการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกดิเหตุ” 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกีย่วกับภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม                             7 ข้อ  
ส่วนที่ 2 ค าถามเกีย่วกับความเข้าใจที่มีต่อการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ  15 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกีย่วกับความคดิเห็นมีต่อการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ  15 ข้อ 
ส่วนที่ 4 ค าถามแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอปุสรรคเพ่ือพัฒนางานที่จะเป็น
ประโยชน์  ในการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ                    2  ข้อ 
 

ส่วนที่ 1  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านหรือ
เติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
1. เพศ  
    1. ชาย      2. หญิง 

2. อาย ุ
   1. ต  ่ากวา่ 21 ปี     2. 21 – 30 ปี 

      3. 31 – 40  ปี      4. 41 – 50  ปี  

  5. 51 – 60  ปี      6. สูงกวา่ 60 ปี 

3. รายไดข้องท่านต่อเดือนโดยประมาณ 
   1. ต  ่ากวา่ 5,000 บาท      2. ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท 

    3. ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท   4. สูงกวา่  15,000 บาท 

4. อาชีพก่อนจะเขา้มาเป็นเจา้หนา้ที่มูลนิธิ 
    1.ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ    2. ท  าไร่ ท  านา   

   3. รับจา้งทัว่ไป     4. คา้ขาย    

    5. กิจการส่วนตวั     6. รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ  

                              7. อ่ืนๆ  โปรดระบุ.................................................................................. 
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5. ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นเจา้หนา้ที่มูลนิธิมาแลว้ก่ีปี 
    1. ต  ่ากวา่ 1 ปี   2. 1 - 3 ปี 

    3. 4 - 6 ปี     4. 7 – 9  ปี    5. 10 ปี ขึ้นไป 

6.  ระดบัการศึกษา 

  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี   3. ปริญญาโท

  4. ปริญญาเอก    5. อ่ืนๆ.................................................. 
7. ท่านเคยมีประสบการณ์การฝึกอบรมดา้นนิติวทิยาศาสตร์หรือไม่ 
    1. ไม่เคย     2. เคย (โปรดระบุ)……………………… 

………………………………………………………………………………………………… …. 
 
ส่วนที่ 2  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องวา่งที่ตรงกบัความเขา้ใจของท่านในแต่ละขอ้เพยีงช่องเดียว 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานที่เกิดเหตุและการรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
 

ข้อความค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. เม่ือเจา้หน้าที่ชุดแรกไปถึงสถานที่เกิดเหตุจะตอ้งท าการรักษาสถานที่เกิด

เหตุไวก่้อนเสมอ 

2. จุดมุ่งหมายของการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นการรักษาให้สภาพที่เกิด

เหตุอยู่ในสภาวะเดียวกับที่พบคร้ังแรกไวร้ะยะหน่ึง ขณะเดียวกันก็ป้องกัน

ไม่ใหห้ลกัฐานสูญหาย 

3. การป้องกนัรักษาสถานที่เกิดเหตุ ให้อยูใ่นสภาพเดิมมากที่สุดเป็นหัวใจของ

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

4. สถานที่เกิดเหตุเปรียบเสมือนเป็นคลงัสมบติัแห่งหลกัฐาน 

5. ถา้พบคนเจบ็ในที่เกิดเหตุ ใหรี้บเคล่ือนยา้ยน าส่งโรงพยาบาลเป็นล าดบัแรก 

6. เพื่อไม่ให้สถานที่เกิดเหตุถูกเปล่ียนแปลง จะตอ้งกั้นสถานที่เกิดเหตุเพื่อ

ป้องกนัไม่ใหผู้ท้ี่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานที่เกิดเหตุ 

7. การใชเ้ชือกกั้นสถานที่เกิดเหตุเพียงอยา่งเดียวก็เพียงพอส าหรับการรักษา

สถานที่เกิดเหตุแลว้ 

 

.............. 
 
............. 
 
.............. 
 
.............. 
 
.............. 
.............. 
.............. 
 
.............. 

 

.............. 
 
.............. 
 
.............. 
 
............. 
 
.............. 
.............. 
.............. 
 
.............. 
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ข้อความค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8. การถ่ายรูปในสถานที่เกิดเหตุมีประโยชน์ในด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ 

เพราะสามารถบนัทึกสภาพก่อนที่จะถูกเปล่ียนแปลงไป 

9. เม่ือท่านเป็นเจา้หน้าที่ชุดแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ หากได้ขอ้เท็จจริงเบื้องตน้

จากพยาน หรือผูเ้สียหายแลว้ ให้รีบบอกขอ้มูลนั้นกบัต ารวจฝ่ายสืบสวนหรือ

เจา้หนา้ที่กองพสูิจน์หลกัฐานเม่ือมาถึง 

10. เม่ือท่านไดรั้บแจง้ว่ามีเหตุฆาตกรรม เม่ือไปถึงสถานที่เกิดเหตุ ระหว่างรอ

พนกังานสอบสวน และเจา้หน้าที่กองพิสูจน์หลกัฐาน ท่านสามารถตรวจคน้หา

วตัถุพยานไดเ้องโดยทนัที แลว้ท าเคร่ืองหมายไว ้

11. ก่อนเขา้ที่เกิดเหตุทุกคร้ังควรสวมถุงมือก่อน 

12. การจุดธูปเพือ่กล่ินศพเน่า ไม่มีผลกระทบต่อวตุัพยานในที่เกิดเหตุแต่อยา่ง

ใดทั้งส้ิน 

13. เพื่อความละเอียดรอบคอบในการเก็บวตัถุพยานในที่เกิดเหตุวิธีดีที่สุดคือ 

ใชค้นคน้หาใหม้ากที่สุด 

14. การเก็บวตัถุพยานจากจุดต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุใหเ้ก็บรวมกนัไวใ้นถุงเดียวกนั 

15. ก่อนที่จะเก็บเส้ือผา้ที่เปียกเลือดสด ให้เอาไปตากแดดจดัๆ ใหแ้หง้ก่อนเก็บ

ทุกคร้ัง 

.............. 
 
 
.............. 
 
 
.............. 
.............. 
 
.............. 
 
.............. 
.............. 

.............. 
 
 
.............. 
 
 
.............. 
.............. 
 
.............. 
 
.............. 
.............. 
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ส่วนที่ 3  ใหท้่านอ่านขอ้ความเหล่าน้ีทลีะขอ้ แลว้ใหท้่านพจิารณาวา่ท่านมีความคิดเห็นในส่ิง
ต่อไปน้ีเพยีงใดแลว้ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

 

ข้อความค าถาม เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. พยานหลกัฐานในสถานที่เกิดเหตุ

มักถูกท าลายหรือเสียหายก่อนที่

ต  ารวจฝ่ายสืบสวนหรือเจ้าหน้าที่

กองพสูิจน์หลกัฐานจะไปถึง 

2. สถานที่เกิดเหตุจะเป็นแหล่งของ

บรรดาไทยมุง นักข่าว ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ ต่าง ๆ ท าให้ยากต่อการ

ป้องกันรักษาวตัถุพยานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสถานที่เกิดเหตุมีความ

จ าเป็นตอ้งอาศยัผูป้ฏิบตัิหลายฝ่าย

ดว้ยกนัทั้งต  ารวจ แพทย ์และมูลนิธิ 

4. สถานที่ เกิด เห ตุ เป็น ส่ วนที่ มี

ความส าคัญสมควรจะต้องดูแล

รักษาให้อยูใ่นสภาพเดิมเท่าที่จะท า

ได้เพื่อให้ต  ารวจฝ่ายสืบสวนหรือ

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมา

ตรวจพสูิจน์เสียก่อน 

5 . ส่ิ งที่ ส าคัญ ล าดั บ แ รก ข อ ง

เจา้หนา้ที่ชุดแรกที่เขา้ไปถึง 

 

 

.............. 
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ข้อความค าถาม เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

6. หากมีความจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ย
วตัถุพยานบางอยา่งในที่เกิดเหตุ ให้
เค ล่ื อนที่ ได้ เลยโดยไ ม่ ต้อ งท า
เคร่ืองหมายไวก่้อน 
7. การรักษาสถานที่เกิดเหตุภายใน
ห้องอาจใช้เชือกกั้ นหรือปิดล็อค
ประตูใช้คนยืน เฝ้าก็ได้  แล้วแต่
ความเหมาะสม 
8. สาเหตุใหญ่ที่ท  าให้สถานที่เกิด
เหตุถูกท าลายไปนั้ นเกิดจากการ
กระท าของมนุษยแ์ทบทั้งส้ิน 
9. เพื่อประโยชน์ต่อรูปคดีในขณะ
น าส่งโรงพยาบาลควรให้ต  ารวจ
หรือญาติไปกบัคนเจบ็ 
10. ก าร ถ่ ายภ าพวัต ถุพ ยาน ใน
สถานที่เกิดเหตุควรถ่ายภาพทั้งใน
ระยะใกลแ้ละระยะไกล 
11. การเก็บวตัถุพยานควรหลีกเล่ียง
การจบัตอ้งวตัถุพยานโดยตรงและ
ควรใส่ถุงมือขณะเก็บ 
12. เจ้าหน้าที่ ชุดแรกที่ เข้าไปถึง
สถานที่ เกิดเหตุจะต้องรีบบันทึก
สภาพของวัตถุพยานที่ ไม่คงทน 
เช่น รอยเท้า รอยยางรถ โดยการ
ถ่ายภาพ หรือจดบันทึก ก่อนที่จะ
เกิดการสูญหายไป 
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ข้อความค าถาม เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

13. วิ ธีการเก็บวัตถุพยานจากใน

สถานที่ เกิดเหตุ  แต่ละชนิด เช่น 

คราบเลือด คราบอสุจิ คราบเขม่าปืน 

มีวธีิการเก็บไม่แตกต่างกนั 

14. คดีอุบติัเหตุจราจรนั้น รอยไถล 

รอยเบรก รอยหยดของน ้ ามนัเคร่ือง 

ล้วนเป็นวตัถุพยานส าคญัที่จะตอ้ง

ป้องกนัรักษาไวด้ว้ยเสมอ 

15. คดีที่ มีการใช้อาวุธปืน จะต้อง

ตรวจหาคราบเขม่าปืนที่มือก่อนการ

พมิพมื์อเสมอ 
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ส่วนที่ 4  ค  าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเพือ่พฒันางานที่จะเป็นประโยชน์ ใน
การป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ 
1. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่อการป้องกนัรักษาวตัถุพยานในสถานที่- 
เกิดเหตุอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันางานดา้นนิติวทิยาศาสตร์เพือ่น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการป้องกนัรักษา- 
วตัถุพยานในสถานที่เกิดเหตุอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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