ดูหนังดู CSI แลวยอนดูตัว : ตอน เด็กฝกงาน
หนังซีรียชุด CSI (Crime Scene Investigation) นับวาไดรับความนิยมไปทั่วโลก ไมเฉพาะแตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเทานั้น จนทําใหเกิดสภาวะที่เรียกวา “ผลกระทบจาก CSI” หรือ CSI Effect กันไปทั่วโลก
ซึ่งทําใหผูที่อยูในวงการนิติวิทยาศาสตรไทยตองพลอยไดรับผลกระทบไปดวย ในแงของประสิทธิภาพการ
ทํางาน (ตามความคาดหวังของประชาชน) วาทําไมถึงไมเกงเหมือนกับในหนังเลย ซึ่งผูเขียนตองขออธิบาย
ใหทานผูอานไดเขาใจกอนวา สิ่งที่ทานเห็นนั้นเปนเพียงเรื่องที่สรางขึ้นเพื่อการแสดงเทานั้น ไมใชเรื่องจริง
แลวกรุณาอยาเอา CSI ไทยที่เจาหนาที่ทํางานอยูบนความขาดแคลนในทุกๆดาน ไปเปรียบเทียบกับ CSI ของ
สหรัฐอเมริกาที่ร่ํารวยและยอมทุมเทเงินใหกับงานดานนิติวิทยาศาสตรสูงมากประเทศหนึ่ง
แตอยางไรเสียก็พอจะพบประโยชนจากการที่ประชาชนไดชมหนังซีรีย CSI อยูบางนอกเหนือจากความ
บันเทิงที่ไดรับ เชน การที่ประชาชนจะไดรูจักการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รูวาอะไรบางที่อาจมีรอยลายนิ้วมือ
แฝงของคนรายที่หามไปแตะตอง เปนตน
จากการที่ผูเขียนไดชมหนัง CSI ในหลายๆตอน กอรปกับการไดฝกกับ
หลักสูตรของตางประเทศแลว ลองนํามาเทียบเคียงกับการทํางานของ CSI
ไทย (แบบไทยๆ) แลว ก็พบสัจธรรมในหลายๆดานวา ในดานการทํางาน
นั้นเจาหนาที่ CSI ไทยก็ไมไดดอยในดานของความสามารถไปกวา CSI
ของตางประเทศเลยแมแตนอย แตก ลับมองวาเกงกวาดวยซ้ําไป เพราะ
เนื่องจากตองทํางานแขงกับเวลา ในสถานการณความกดดันที่สูงกวา ตลอดจนมีบุคลากรอันนอยนิดเมื่อเทียบ
กั บ ปริ ม าณงานอั น มากมายไม มี วั น ทํ า หมด เพราะตรวจหมดทุ ก คดีต ามที่ พ นั ก งานสอบสวนร อ งขอมา
ซึ่งผู เ ขี ย นเชื่ อว าถ า CSIตา งประเทศไดลองมาดูการทํางานของCSI ไทยแลว ก็ ค งอาจจะต องทึ้ ง ใน
ความสามารถและความตั้งใจทํางานไมมากก็นอย
ในตอนแรกนี้ ผูเขียนขอบอกเลาถึงสิ่งที่พบจากการไดชม
หนัง CSI : ชุด เวกัส ป 5 ตอนที่ 1 (VIVA Las Vegas) มาวามีอะไร
ที่เปนที่นาสนใจ แลวพึงระวังสําหรับ CSI ไทยทั้งหลาย โดยเฉพาะ
กับบรรดานองใหมไฟแรงที่พึ่งจะเขามาในวงการ CSI โดยในเนื้อ
เรื่องตอนหนึ่งมีอยูวา เจาหนาที่ ชื่อ Greg (คนที่กําลังสวมถุงมือใน
ภาพ) ซึ่งเปนเจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจดีเอ็นเอ เกิดอยากจะขอ
เปลี่ยนหนาที่มาเปนผูตรวจสถานที่เกิดเหตุภาคสนาม ซึ่งจะตองมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีเจาหนาที่
Gribsom ซึ่งเปนหัวหนาCSI กะกลางคืนเปนผูรับหนาที่เปนผูฝกสอนภาคปฏิบัติให ซึ่งสิ่งนี้ผูเขียนเห็นวาเปน
สิ่งที่ถูกตองที่สุด เนื่องจากในการฝกสอนโดยการปฏิบัติงานจริง หรือที่เรียกวา On the Job Training นั้น
จะตองใหผูที่เปนครูผูฝกสอนหรือ Coaching นั้น เปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในเรื่องนั้น
จริง ๆ เปนผูฝกสอน เพราะผูเรียนจะจดจําและรับเอาวิชาความรู ตลอดจนเทคนิควิธีการ คานิยม และทัศนคติ
ตอการทํางานของครูผูฝกไวอยางเต็มที่ ซึ่งถาผูรับการฝกไดครูฝกที่ไมมีความรูความชํานาญ หรือมีทัศนคติที่

ไมดีตอองคการ หรือมีแนวโนมที่จะไมสุจริต มีการทํางานไมโปรงใส คอยแตจะหาทางอูงานหรือมักงายสัก
แตวาตรวจที่เกิดเหตุใหเสร็จๆไป โดยไมใสใจในการตรวจเก็บวัตถุพยานใหละเอียดถี่ถวนแลวละก็ จะทําให
เราไดเจาหนาที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุที่มีลักษณะแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน
ดังนั้น ในการคัดเลือกคนสอนงานใหบุคลากรใหมจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง แต CSI ไทยก็มักจะไมคอยใหความสําคัญในเรื่องนี้เทาใดนัก เพราะ
หลังจากจัดใหบุคลากรใหมไดเขารับการฝกอบรม (Training) โดยใชเจาหนาที่
ภายในองค ก ารเป น ผู ฝ ก อบรมเป น หลั ก (เพราะประหยั ด งบประมาณดี ) แล ว
ผูบริหารก็มักจะมอบใหเปนหนาที่ของหัวหนางานฝายตาง ๆ เปนผูพิจารณาวาจะ
ใหใครเปนผูสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งสวนใหญก็ไมพนที่จะเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในเวรนั้นๆ เปนผูสอนงาน เพราะหัวหนางานมักไมมีเวลาที่จะออกไปสอนงานรวมกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
เนื่องจากมีงานบริหารที่ตองสะสางจํานวนมาก ทําใหผูรับการฝกอาจไดครูฝกที่ไมมีทักษะในการถายทอด
หรือถายทอดในสิ่งที่ผิด ๆ กอปรกับยิ่งถาไมมีการประเมินผลการฝกปฏิบัติอยางจริงจังแลว ก็ยิ่งจะทําให
เกิดผลเสียตอผูรับการฝกมากยิ่งขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ การที่ใหเจาหนาที่ Greg ไดมีการเปลี่ยนงานระหวาง
เจาหนาที่หองปฏิบัติการดีเอ็นเอ ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้น เปนการหมุน
เปลี่ยนการทํางาน หรือที่เรียกวา Job Rotation ที่องคการสมัยใหมสวนใหญ
นิยมใหบุคลากรของตน ไดมีโอกาสเรียนรูงานในแผนกตางๆขององคการ
เพื่อใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนไดเรียนรูงานใหม ๆ ไมเกิดความ
จําเจในงานและสามารถนําเอาความรูที่ไดรับจากการหมุนเปลี่ยนงานใหม มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
งานที่ ทําอยู เ ดิ ม สามารถมองภาพการทํ างานรว มกันของแผนกตาง ๆ อยา งเปนองครวม หรือที่เ รีย กวา
Holistic Approach
แต CSI ไทยกลับมักไมเปดโอกาสในเรื่องนี้ เพราะจะเนนในเรื่องความชํานาญเฉพาะทาง หรือที่เรียกวา
Professional ของเจาหนาที่มากกวา นอกจากนี้ก็ยังติดขัดในเรื่องระเบียบกฎเกณฑของทางราชการมา
กําหนดใหตองทําอยูในตําแหนงที่บรรจุไปตลอด จนกวาจะมีการเลื่อนขั้นหรือโยกยายตําแหนงจึงจะสามารถ
หมุนเปลี่ยนการทํางานไปได และตัวเจาหนาที่ CSIไทยเองก็มักไมนิยมหมุนเปลี่ยนการทํางานไปแผนกอื่น
เทาใดนัก ซึ่งก็ถือวาเปนเรื่องปกติ เนื่องจากมนุษยเราไมชอบการเปลี่ยนแปลงและไมเห็นความจําเปนที่
จะตองเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะที่ทําอยูทุกวันนี้ก็ยุงอยูแลวแลวจะหาเรื่องหมุนเปลี่ยนงานไปทําไม ซึ่งนับวา
เปนความเขาใจที่ผิดและไมสอดคลองกันการบริหารจัดการองคการสมัยใหม เพื่อใหกาวทันกับความเปน
พลวัตรของอาชญากรรมในปจจุบันเปนอยางยิ่ง ดังนั้น องคการจึงจะตองวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
เปดชองทางใหผูปฏิบัติสามารถมีการหมุนเปลี่ยนการทํางานกันไดโดยงายและตรงตามความตองการของ
ผูปฏิบัติ จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจาก CSIไทยนั้น ถือวาเปนผูชํานาญการทางนิติวิทยาศาสตร ซึ่งจะ
เปนใครก็ไดที่มีคุณวุฒิทางดานวิทยาศาสตรแตมีความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ เพราะนิติวิทยาศาสตรเปนที่รวม

ของทุก ๆสาขาในดานวิทยาศาสตร จึงไมใชเรื่องแปลกถา CSI ไทยจะมาจากผูที่มีความชํานาญในสาขาตางๆ
ของนิติวิทยาศาสตร
แตหลังจากที่ เจาหนาที่ Greg ไดออกไปฝกตรวจคดีฆาตกรรมคดีแรก
ก็กอเรื่องเขาให คือ ได ไปเขาหองน้ําในสถานที่เ กิดเหตุ เพื่อถายปสสาวะ
กอนที่จะตรวจหาหลักฐานใหเสร็จสิ้นกอน ทําใหถูกตําหนิอยางรุนแรงและ
เกือบจะไมผานโปรการฝกปฏิบัติเปนผูตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพราะเรื่องนี้ถือ
วาเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง สําหรับเจาหนาที่ทุกคนที่เขาไปตรวจในสถานที่
เกิดเหตุตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด เนื่องจากทานอาจไปทําลายวัตถุพยานตางๆได เชน รอยนิ้วมือแฝง
รอยเทา วัตถุพยานในโถชักโครก ไดโดยไมตั้งใจ ซึ่ง CSI ไทยรวมถึงเจาหนาที่ฝายสืบสวน ก็มีใหพบเห็นอยู
เสมอ ๆวา ไมคอยจะสนใจในเรื่องนี้ ดังนั้นผูที่เขาไปรวมตรวจในสถานที่เกิดเหตุทุก ๆ คน จึงตองใหความ
ใสใจในเรื่องเหลานี้ใหจงหนัก และจะตองคอยเตือนเจาหนาที่หนวยอื่นๆ ไมวาจะเปนแพทย เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง หรือแมกระทั่งเจาหนาที่ฝายตาง ๆ รวมถึงเจาหนาที่มูลนิธิไวดวย หรือถาเปนไปไดก็ควรหาม
เจาหนาที่หนวยอื่นเขามาในบริเวณที่ยังไมเก็บวัตถุพยาน ก็จะเปนวิธีการที่ดีที่สุด.......แลวพบกันตอนตอไปครับ
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