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กติตกิรรมประกาศ

ในการทำาสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ดงัต่อไปน้ี

ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณอาจารยห์น่ึงหทยั แรงผลสัมฤทธ์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีคอย
ให้ค ำาปรึกษาและคำาแนะนำาอยา่งตรงไปตรงมา อาจารยไ์ดช่้วยเหลือผูว้ิจยัอยา่งเต็มท่ี และตอบทุก
ปัญหาขอ้สงสยัในการทำาสารนิพนธข์องผูว้ิจยั

นอกจากอาจารยห์น่ึงหทยัผูเ้ป็นท่ีปรึกษาแลว้ ผูว้ิจยัอยากกราบขอบคุณคณาจารยส์าขา
วิชาการล่ามทุกท่านท่ีไดช้ี้แนะขอ้บกพร่องและเนน้ย ้ ำาจุดเด่นและจุดบกพร่องของผูว้ิจยั เพ่ือท่ีผูว้ิจยั
จะไดน้ำาไปปรับปรุงในอนาคต

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี

ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณบิดามารดาท่ีให้โอกาสผูว้ิจยัไดศึ้กษาต่อสาขาการล่าม ตลอดจนเป็น
กำาลงัใจให้ผูว้ิจยัเร่ือยมาจนสามารถทำาสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ได ้ผูว้ิจยัขอขอบคุณครอบครัวและ
มิตรสหายสำาหรับการสนบัสนุนท่ีมอบใหจ้นผูว้ิจยัทำาสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสำาเร็จลุล่วง
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บทที่  1
บทนำำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำำคัญของปัญหำ
คดีความท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัมีเป็นจำานวนมาก ทัง้คดีอาญาและคดีแพง่ โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ในคดีความเหลา่นัน้ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยตุิธรรม โจทก์ จำาเลย หรือพยาน ท่ี
อาจเป็นชาวไทยหรือชาวตา่งชาติก็ได้ ในปัจจบุนัชาวตา่งชาตไิด้เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำานวน
มาก บางคนเดนิทางมาท่องเท่ียวพกัผ่อน ประกอบธรุกิจ หรือพกัอาศยัเป็นการถาวร อาจกระทำา
ความผิดทางอาญาในข้อหาตา่ง ๆ ทัง้กระทำาโดยเจตนา หรือประมาทไมเ่จตนา หรืออาจมีข้อ
พิพาททางแพง่ ท่ีไมส่ามารถไกลเ่กลี่ยกนัได้ จนต้องนำาคดีเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม  

ในกรณีนีคู้ค่วามหรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องเป็นบคุคลท่ีไมส่ามารถอา่นและเข้าใจภาษาไทยได้ 
จงึจำาเป็นท่ีจะต้องมีลา่มเพ่ือทำาหน้าท่ีแปลภาษาของบคุคลดงักลา่วให้เป็นภาษาไทยตอ่ศาล และ
แปลภาษาไทยให้เป็นภาษาท่ีบคุคลดงักลา่วสามารถเข้าใจได้ เพ่ือให้การดำาเนินกระบวนพิจารณา
คดีเป็นไปโดยถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม  หากไมมี่บคุคลใดมาทำาหน้าท่ีเป็นลา่มก็จะทำาให้เกิด
ข้อขดัข้องในการรับฟังคำาเบิกความและพยานเอกสารท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศ และไมเ่ป้นการ
คุ้มครองสิทธ์ิของจำาเลยให้เป็นไปตามหลกัสากล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 13  ได้บญัญตัิแนวทางในเบือ้งต้นไว้วา่

“การสอบสวน ไตส่วนมลูฟ้อง หรือพิจารณาให้ใช้ภาษาไทย แตถ้่ามีความจำาเป็นต้องแปล
ภาษาไทยท้องถ่ินหรือภาษาถ่ินหรือภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้องแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาไทยท้องถ่ินหรือภาษาถ่ินหรือภาษาตา่งประเทศ ให้ใช้ลา่มแปล 

ในกรณีท่ีผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา จำาเลย หรือพยานไมส่ามารถพดูหรือเข้าใจภาษาไทยหรือ
สามารถพดูหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถ่ินหรือภาษาถ่ิน และไมมี่ลา่ม ให้พนกังานสอบสวน 
พนกังานอยัการ หรือศาลจดัหาลา่มให้โดยมิชกัช้า” 

และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 46 (วรรค 4) กลา่วว่า
“ถ้าคูค่วามฝ่ายใดหรือบคุคลใดท่ีมาศาลไมเ่ข้าใจภาษาไทยหรือเป็นใบ้หรือหหูนวกและ

อา่นเขียนหนงัสือไมไ่ด้ ให้คูค่วามฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจดัหาลา่ม” 
ด้วยเหตนีุ ้ชาวตา่งชาติท่ีไมเ่ข้าใจภาษาไทยจงึจำาเป็นต้องใช้ลา่มแปลเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจถึงการดำาเนินกระบวนพิจารณาและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง อยา่งไรก็ตาม ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในคดี ไมว่า่จะเป็นคูค่วาม ทนาย หรือผู้พิพากษา ก็ยอ่มจำาเป็นต้องใช้ลา่มเช่นกนัเพ่ือ
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ให้การพิจารณาคดีเป็นไปตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย รวดเร็วและเป็นธรรม อีกทัง้ยงัให้เกิดความ
เข้าใจในการเบิกความอีกด้วย อยา่งไรก็ดี ก็ยงัมีปัญหาเร่ืองสภาพการทำางานและบทบาทของลา่ม
ในศาล โดยเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องซึง่ไมมี่ความเข้าใจท่ีเพียงพอ และอาจนำาไปสูปั่ญหาการใช้ลา่มท่ี
ไมท่ำางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความเสียหา
ยอื่นๆตามมา หรือทำาให้การพิจารณาคดีเป็นไปอยา่งลา่ช้า เกิดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของ
จำาเลยท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ ผู้ วิจยัจงึเห็นว่าหากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยตุิธรรม มีความ
เข้าใจเก่ียวกบัสภาพการทำางาน ทศันคติและบทบาทของลา่มในศาลมากขึน้ ก็จะสง่ผลดีตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของลา่ม ความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาล และก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมตอ่คูค่วามในท่ีสดุ

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการทำางานและทศันคติของล่ามในศาล

1.2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทและความสำาคญัของล่ามในศาล

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอบเขตความคุม้ครองทางกฎหมายของล่ามในศาล

1.2.4 เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำาล่ามในศาลและแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

       1.3   ขอบเขตของกำรวิจัย
ผูว้จิยัสมัภาษณ์ล่ามโดยไม่กำาหนดคู่ภาษาในการล่าม 4 คน และผูใ้ชล่้าม 3 คน รวมผูใ้ห้

ขอ้มูลทั้งหมด 7 คน ไดแ้ก่

1.3.1 ล่ามชาวต่างชาติจากศาลจงัหวดัพทัยา

1.3.2 ล่ามจากศาลจงัหวดัพทัยา

1.3.3 ล่ามจากศาลจงัหวดัสระแกว้

1.3.4    ล่ามจากศาลอาญา

1.3.5 ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัพทัยา

1.3.6 ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัสุรินทร์

1.3.7 ทนายความ
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1.4 คำำจำำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย

เน่ืองจากคดีความกฎหมายแบง่เป็น 2 ประเภท คือคดีอาญาและคดีแพง่ คำาจำากดัความท่ี
ใช้ในสารนิพนธ์นีจ้งึแบง่ตามประเภทของคดี ดงันี ้

1.4.1 คำาจำากดัความในคดีอาญา อ้างอิงจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 ซึง่ขอหยิบยกมาในสว่นท่ีเก่ียวข้องท่ีควรทราบเบือ้งต้น  ดงันี ้

1.4.1.1 ศาล  หมายความถึงศาลยตุิธรรมหรือผู้พิพากษาซึง่มีอำานาจทำาการอนั
เก่ียวกบัคดีอาญา

1.4.1.2 ผู้ ต้องหา  หมายความถึงบคุคลผู้ถกูกลา่วหาว่าได้กระทำาความผิด แตย่งั
มิได้ถกูฟ้องตอ่ศาล

1.4.1.3 จำาเลย หมายความถึงบคุคลซึง่ถกูฟ้องยงัศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำา
ความผิด

1.4.1.4 พนกังานอยัการ หมายความถึงเจ้าพนกังานผู้ มีหน้าท่ีฟ้องผู้ ต้องหาตอ่
ศาล ทัง้นีจ้ะเป็นข้าราชการในกรมอยัการหรือเจ้าพนกังานอื่นผู้ มีอำานาจเช่นนัน้ก็ได้

1.4.1.5 พนกังานสอบสวน หมายความถึงเจ้าพนกังานซึง่กฎหมายให้มีอำานาจ
และหน้าท่ีทำาการสอบสวน

1.4.1.6 การสืบสวน หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลกัฐานซึง่
พนกังานฝ่ายปกครองหรือตำารวจได้ปฏิบตัิไปตามอำานาจและหน้าท่ี เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

1.4.1.7 การสอบสวน หมายความถึงการรวบรวมพยานหลกัฐานและการดำาเนิน
การทัง้หลายอืน่ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายนี ้ซึง่พนกังานสอบสวนได้ทำาไป
เก่ียวกบัความผิดท่ีกลา่วหา เพ่ือท่ีจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสจูน์ความผิด และเพ่ือจะเอา
ตวัผู้กระทำาผิดมาฟ้องลงโทษ

1.4.1.8 โจทก์ หมายความถึงพนกังานอยัการ หรือผู้ เสียหายซึง่ฟ้องคดีตอ่ศาล 
หรือทัง้คูใ่นเม่ือพนกังานอยัการและผู้ เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกนั
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1.4.1.9 คูค่วาม หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึง่และจำาเลยอีกฝ่ายหนึง่

1.4.2 สำาหรับคดีในสว่นแพง่ ได้อ้างอิงจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 
1 ดงันี ้

1.4.2.1 ศาล หมายความวา่ ศาลยตุิธรรมหรือผู้พิพากษาท่ีมีอำานาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพง่

1.4.2.2 คดี หมายความว่า กระบวนพิจารณานบัตัง้แตเ่สนอคำาฟ้องตอ่ศาลเพ่ือขอ
ให้รับรอง คุ้มครอง บงัคบัตามหรือเพ่ือการใช้ซึง่สิทธิหรือหน้าท่ี

1.4.2.3 คูค่วาม หมายความวา่ บคุคลผู้ ย่ืนคำาฟ้องหรือถกูฟ้องตอ่ศาล และเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการดำาเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบคุคลผู้ มีสิทธิกระทำาการแทนบคุคล
นัน้ๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ทำาใหท้ราบถึงแนวทางการใชล่้ามในศาลอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งไดมี้ความเขา้ใจสภาพการทำางาน ทศันคติ บทาทและความสำาคญัของล่าม
ในศาล 

1.5.2 ทำาใหท้ราบถึงขอบเขตความคุม้ครองทางกฎหมายของล่ามในศาล 

1.5.3 ทำาใหท้ราบถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการล่ามในศาล

1.5.4 ทำาใหท้ราบถึงวิธีปฏิบติัหากมีโอกาสทำาหนา้ท่ีล่ามในศาล หรือผูใ้ชล่้ามในศาล

1.5.5 เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการล่ามในศาล

1.6 วิธีดำำเนินกำรวิจัย
1.6.1 ผู้ วิจยัวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และโดยการสมัภาษณ์ลา่มโดยให้ลา่ม

ตอบชดุคำาถามสมัภาษณ์ลา่ม ลา่มศาลจงัหวดัพทัยา 2 คนตอบชดุคำาถามทางอีเมล์ จากนัน้
สมัภาษณ์ลา่ม 1 ใน 2 คนทางโทรศพัท์ ลา่มศาลจงัหวดัสระแก้วตอบชดุคำาถามในการสมัภาษณ์
ตวัตอ่ตวั และลา่มศาลอาญาตอบชดุคำาถามสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
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1.6.2 ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มโดยให้ผู้ ใช้ลา่มตอบชดุคำาถามสมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่ม ผู้
พิพากษาศาลจงัหวดัพทัยาตอบชดุคำาถามในการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ผู้พิพากษาศาลจงัหวดั
สริุนทร์และทนายความตอบชดุคำาถามในการสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั 

บทที่  2
กำรปฏบิัตหิน้ำที่ล่ำมในต่ำงประเทศ

ผู้ วิจยัพบเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัลา่มในศาลทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เอกสาร
ในประเทศเขียนโดยลา่มอาชีพชาวไทย แตเ่ป็นลา่มในศาลในตา่งประเทศ คือสหรัฐอเมริกาและ
ญ่ีปุ่ น โดยเอกสารตา่งประเทศเป็นเอกสารของศาลสงูสดุแห่งรัฐวิสคอนซิน (Supreme Court of 
Wisconsin)  เอกสารการประชมุจากมหาวิทยาลยัเดลาแวร์ (Delaware University) เอกสารจาก 
National Center for State Courts เอกสารจาก The Judicial Council of California และเอกสารจาก
สำานกังานศาลเทนเนสซี (The Tennessee Administrative Office of the Courts (AOC)) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดงันัน้ ในบทนีผู้้ วิจยัจะเน้นการปฏิบตัิหน้าท่ีลา่มในตา่งประเทศเป็นสำาคญั 

2.1 เอกสำรและงำนวิจัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับล่ำมในศำล

นิธิมา อภิวฒันาวงศ์ (2545) ในนามปากกาจฑุาพิลนิ บอกเลา่ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบั
สภาพการทำางานของลา่มในศาลในสหรัฐอเมริกา ลา่มคูภ่าษาไทยและภาษาองักฤษ บคุคลท่ีผู้
เขียนเป็นลา่มให้มีทัง้ชาวไทย ชาวลาว ไปจนถึงชาวม้งท่ีเข้าใจภาษาไทย แตไ่มเ่ข้าใจภาษาองักฤษ 
โดยมกัตกเป็นจำาเลย คดีสว่นใหญ่เป็นคดีอาญา เก่ียวพนัตัง้แตค่วามเข้าใจผิดเลก็น้อย การลกั
ทรัพย์ การหยา่ร้าง และการถกูขบัออกจากประเทศ 

หลายตอ่หลายคดีท่ีผู้ เขียนทำาหน้าท่ีลา่มให้ก็อดไมไ่ด้ท่ีจะเห็นใจผู้ ท่ีต้องเดือดร้อนเพราะ
ขาดความรู้ภาษาองักฤษ ทำาให้เสียเปรียบ และบอ่ยครัง้ท่ีบคุคลเหลา่นีไ้มไ่ด้มองว่าผู้ เขียนเป็น
เพียงลา่มท่ีทำาหน้าท่ีแปลภาษา แตห่วงัให้ลา่มเป็นท่ีพึง่ท่ีจะช่วยให้ตนหลดุพ้นข้อหาไปได้ เป็น
ความกดดนัของลา่มท่ีผู้ เขียนต้องเผชิญอยูเ่สมอ แตแ่ม้จะเห็นใจ อยากช่วยเหลือเพียงใด ก็ไม่

5



สามารถทำาเกินขอบเขตหน้าท่ีของลา่มไปได้ ผู้ เขียนจงึมีหน้าท่ีเป็นผู้สื่อสาร ทำาได้มากท่ีสดุเพียง
แสดงความเห็นใจและให้กำาลงัใจผู้ ท่ีเดือดร้อนเทา่นัน้ เพราะลา่มทำาหน้าท่ีเป็นคนกลาง ไมมี่สว่น
เก่ียวข้อง หรือสว่นได้สว่นเสียใดๆ ในคดี

บญุช ูตนัติรัตนสนุทร (2552) ยกเหตกุารณ์ท่ีครอบครัวชาวญ่ีปุ่ น 6 คน ต้องตดิคกุนานถึง 
10 ปีโดยไมไ่ด้ทำาความผิดใดๆ  เพราะความผิดพลาดของลา่มท่ีไมส่ามารถสื่อสารได้ถกูต้อง ทำาให้
เกิดความเข้าใจผิด และกลา่ววา่ลา่มในศาลเป็นลา่มท่ีเครียดมากท่ีสดุ ต้องอดทนตอ่ความกดดนั
สงู และต้องสื่อสารได้ถกูต้องตรงประเด็น ผู้ เขียนเป็นลา่มคูภ่าษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ นท่ีมี
ประสบการณ์ลา่มทัง้นอกศาลและในศาล ทัง้ศาลไทยและศาลญ่ีปุ่ น 

2.2 เอกสำรและงำนวิจัยในต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องกับล่ำมในศำล

ในสหรัฐอเมริกา ศาลสงูสดุแห่งวิสคอนซิน ได้จดัทำาคูมื่อลา่มศาล(Supreme Court of 
Wisconsin, 2004) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิสำาหรับผู้พิพากษา เจ้าหน้าท่ีศาล ทนายความ ลา่ม และ
ผู้มาศาลอื่นๆ คูมื่อนีก้ลา่วรายละเอียดสำาคญัตัง้แตบ่ทบาทของลา่ม การจดัหาและคดัเลือกลา่ม 
ตลอดจนคา่ตอบแทน โดยลา่มท่ีคูมื่อนีก้ลา่วถึงหมายรวมถึงลา่มภาษามือด้วย นอกจากนีย้งัให้
รายละเอียดเร่ืองจรรยาบรรณอาชีพลา่ม เน้นย้ำาเร่ืองความเป็นกลางวา่ลา่มไมค่วรมีอคติเอนเอียง
ไปทางใดทางหนึง่ ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นธรรมและเป็นกลาง ไมค่วรมีความรู้สกึผกูพนัสว่นตวั
ใดๆกบัคูก่รณีหรือผู้ ท่ีตนทำาหน้าท่ีลา่มให้ อีกประเด็นหนึง่ท่ีสำาคญัไมแ่พ้กนัคือความถกูต้อง

คูมื่อเลม่นีค้ำานงึถึงความต้องการของลา่มอยา่งถ่ีถ้วน โดยกลา่ววา่ในห้องพิจารณาจะต้อง
มีระบบเสียงและบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีลา่ม ผู้พิพากษามีหน้าท่ีเตือนให้ผู้ เข้าร่วม
การพิจารณาคดีพดูด้วยความเร็วท่ีเหมาะสม และให้ลา่มหยดุพกัเป็นระยะ หรือจดัทีมลา่มหาก
พิจารณาคดีเป็นเวลานาน

ชเวดา-นิโคลสนั (Schweda-Nicholson, 1985) กลา่วไว้ว่า นอกจากลา่มจะต้องมีความรู้
ด้านภาษาสองภาษาหรือมากกว่าเป็นอยา่งดีเย่ียมแล้ว บคุลิกของลา่มก็สำาคญัเช่นกนั ลา่มควรมี
บคุลิกกล้าแสดงออก ใฝ่รู้ และแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี และความรู้เก่ียวกบัศพัท์ทาง
กฎหมาย ระบบการพิจารณา และโครงสร้างกฎหมายอเมริกนัและกฎหมายตา่งชาติเป็นสิ่งจำาเป็น 
ชเวดา-นิโคลสนัให้ความเห็นวา่ลา่มไมค่วรรับงานท่ีเห็นว่าเกินขีดความสามารถของตน และต้อง
แก้ไขความผิดพลาดโดยทนัที ในการลา่ม จะต้องลา่มคำาตอ่คำา ไมใ่ช่อธิบายหรือถอดความ ไมว่า่
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สิ่งท่ีลา่มนัน้จะเป็นคำาพดูเร่ือยเป่ือยก็ตาม ลา่มไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัคดี แตมี่บทบาทสำาคญัยิ่งใน
การรักษาความยตุิธรรม

ลี เบิร์กแมน และอิสมาอิล (Lee, Bergman and Ismail, 2008) ได้ร่วมกนัจดัทำาเอกสาร
สำาหรับผู้ ท่ีต้องการเป็นลา่มภาษาอาหรับในศาล (Becoming an Arabic Court Interpreter) เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ National Center for State Courts (NCSC) เอกสารฉบบันีก้ลา่วว่าการรู้ภาษา 2 
ภาษา ไมเ่พียงพอตอ่การเป็นลา่มในศาล ผู้ ท่ีต้องการเป็นลา่มภาษาอาหรับในศาลจะต้องถามตวั
เองว่าตนมีทกัษะทางภาษาทัง้ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเทียบเท่ากบัผู้ ท่ีใช้ภาษาเหลา่นีเ้ป็น
ภาษาแมอ่ยา่งมีการศกึษาหรือไม ่สามารถเข้าใจและใช้ภาษาเหลา่นีใ้นระดบัตา่งๆ ได้หรือไม ่
นอกจากนีย้งัต้องมีความรู้เร่ืองระบบกฎหมายและขัน้ตอนในศาลอเมริกนัอยา่งครอบคลมุ ทราบ
ศพัท์เทคนิค ศพัท์กฎหมายเทียบคูร่ะหว่างภาษาอาหรับและภาษาองักฤษ ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีได้
อยา่งถกูต้องและซ่ือตรง ไมว่่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม โดยลา่มทัง้ 3 แบบ คือ แปลจากเอกสาร 
แปลแบบพดูตาม และแปลแบบพดูพร้อม ต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอาชีพ และปฏิบตัิหน้าท่ี
อยา่งมืออาชีพด้วย หากไมส่ามารถทำาตามความรู้ ทกัษะและความสามารถเหลา่นีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ ท่ี
ต้องการเป็นลา่มภาษาอาหรับในศาลควรยนิดีท่ีจะสละเวลาและพยายามท่ีจะพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถของตนให้ดีขึน้

ภาษาอาหรับมีความท้าทายตรงท่ีเป็นภาษา 2 รูปแบบ กลา่วคือ รูปแบบแรกเป็นภาษา
มาตรฐาน เรียกวา่ Modern Standard Arabic (MSA) ใช้ในสถานการท่ีเป็นทางการ เช่น ในโรงเรียน 
ศาล และสื่อ ใช้เป็นภาษาเขียน และเป็นภาษาสื่อกลางในหมูผู่้พดูภาษาอาหรับจากสว่นตา่งๆของ
โลก รูปแบบท่ีสองเป็นภาษาพดูในชีวิตประจำาวนัซึง่มีความแตกตา่งออกไปเป็น 4 ถ่ิน ได้แก่ ก. ถ่ิน
คาบสมทุรอาหรับ1 ข. ถ่ินอียิปต์2 ค. ถ่ินเลอแวนไทน์3 และง. ถ่ินแอฟริกาเหนือ4

ผู้พดูภาษาอาหรับอาจพดูเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรืออาจสลบัไปมาระหวา่งทัง้สอง
รูปแบบ หรือแม้แตใ่ช้ทัง้สองรูปแบบในประโยคเดียวกนั ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ หากลา่มแบบพดู
พร้อม ซึง่จะเป็นการลา่มจากภาษาองักฤษเป็นภาษาอาหรับเสมอ วาทกรรมท่ีมกัจะมีการลา่ม
แบบพดูพร้อมคือวาทกรรมท่ีเป็นทางการ จงึต้องลา่มเป็นภาษาอาหรับทางการ อยา่งไรก็ตาม หาก
ผู้พดูภาษาองักฤษพดูแบบไมเ่ป็นทางการมากขึน้ ลา่มสามารถเลือกใช้ระหว่างภาษาอาหรับ
1 ถ่ินคาบสมทุรอาหรับ คือประเทศบาห์เรน อิรัก คเูวต โอมาน กาตาร์ ซาอดุิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน
2 ถ่ินอียิปต์ คือประเทศอียิปต์ และซูดานตอนเหนือ
3 ถ่ินเลอแวนไทน์ คือประเทศอิสราเอล จอร์แดน เลบานอน ปาเลสไตน์ และซีเรีย
4 ถ่ินแอฟริกาเหนือ คือประเทศแอลจีเรีย ลเิบีย เมาริทาเนีย โมรอคโค และตนีูเซีย
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ทางการ หรือภาษาถ่ินของผู้ ท่ีลา่มทำาหน้าท่ีลา่มให้ ลา่มภาษาอาหรับจะต้องเช่ียวชาญทัง้ภาษา
อาหรับทางการและภาษาถ่ินหนึง่ถ่ินหรือมากกวา่นัน้ และจะต้องรู้ว่าจะสลบัไปมาระหว่างภาษา
ทัง้สองรูปแบบเม่ือใดและอยา่งไรได้อยา่งเหมาะสมและถกูต้องแมน่ยำา

เอกสารฉบบันีย้งักลา่วถึงวิธีตา่งๆในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถเพ่ือท่ีจะ
เป็นลา่มภาษาอาหรับในศาล อาทิเช่น อา่นให้มากเพ่ือเรียนรู้ศพัท์ใหม่ หมัน่ฟังขา่ว รายการทอล์ค
โชว์ เรียนภาษาเพิ่มเติม และใช้ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็นประจำา ทัง้ระดบัภาษาทางการ
และไมเ่ป็นทางการ เรียนรู้ศพัท์กฎหมาย และกระบวนการตา่งๆในศาลเป็นภาษาองักฤษ จากนัน้
ค้นหาว่าศพัท์เหลา่นัน้ควรแปลเป็นภาษาอาหรับอยา่งไร เป็นต้น ทัง้นี ้เน่ืองจากระบบกฎหมาย
อาหรับและอเมริกนัแตกตา่งกนัหลายประการ บางครัง้จงึไมมี่คำาคูร่ะหว่างศพัท์ภาษาองักฤษและ
ศพัท์อาหรับทางการ ในกรณีนีล้า่มสามารถบรรยายความหมายพืน้ฐานแทนได้

ช่วงท้ายของเอกสารกลา่วถึงรายละเอียดการสอบวดัความสามารถลา่มภาษาอาหรับใน
ศาล การสอบแบง่เป็น 2 ขัน้ ขัน้แรกจะเป็นการสอบภาษามาตรฐาน แบง่เป็นการทดสอบการลา่ม
จากเอกสารและการลา่มแบบพดูพร้อม จากนัน้ผู้ ท่ีผา่นการทดสอบขัน้แรกจะได้สอบขัน้ท่ีสอง คือ
การทดสอบการลา่มแบบพดูตามเป็นภาษาพดู สว่นใหญ่เป็นภาษาอาหรับ นอกจากนี ้เอกสาร
ฉบบันีย้งัให้รายละเอียดการให้คะแนนการทดสอบ และให้คำาแนะนำาในการเตรียมตวั รวมถึงแหลง่
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการเตรียมตวัเข้ารับการทดสอบอีกด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (The Judicial Council of California, 2010) 
ให้รายละเอียดเก่ียวกบัลา่มในศาลไว้ใน Court Interpreters Program ไว้ว่า ลา่มในศาลคือผู้ ท่ีแปล
ในการพิจารณาคดีอาญาและแพง่ให้กบัพยานหรือจำาเลยท่ีพดูหรือเข้าใจภาษาองักฤษเลก็น้อยห
รือไมเ่ข้าใจเลย ลา่มในศาลจะต้องแปลอยา่งถกูต้อง อยา่งมีความรู้และคำาศพัท์ท่ีกว้างขวางโดยไม่
เปลี่ยนระดบัภาษาของผู้พดู ลา่มในศาลยงัมีหน้าท่ีแปลเอกสารปากเปลา่จากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ และจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาองักฤษอีกด้วย การท่ีจะเป็นลา่มในศาลท่ี
ประสบความสำาเร็จนัน้ จะต้องมีความจำาท่ีดีและมีคลงัศพัท์กฎหมายท่ีครอบคลมุทัง้สองภาษา 
การพดูได้สองภาษาในชีวิตประจำาวนันัน้ไมใ่ช่ระดบัความชำานาญท่ีเพียงพอตอ่อาชีพลา่ม ลา่มจะ
ต้องรับมือกบัคำาศพัท์หลากหลายประเภท ตัง้แตศ่พัท์กฎหมาย ศพัท์เทคนิค ไปจนถึงศพัท์แสลง
ข้างถนน

ในการท่ีจะเป็นลา่มประจำาศาลแคลิฟอร์เนียนัน้ไมจ่ำาเป็นต้องมีปริญญาสาขาการลา่ม แต่
ผู้ ท่ีสนใจควรผ่านการทำางานและการฝึกอมรมทัง้สองภาษาในการลา่มรูปแบบตา่งๆ ก่อนท่ีจะ
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สมคัรสอบคดัเลือกเป็นลา่มในศาล ทัง้นีศ้าลแคลิฟอร์เนียมีลา่ม 2 ประเภท ได้แก่ ลา่มท่ีได้รับการ
รับรอง (Certified interpreters) และลา่มขึน้ทะเบียน (Registered interpreters) ลา่มประเภทแรกคือ
ลา่มท่ีผา่นการสอบข้อเขียนสองภาษา และสอบการลา่มจากภาษาองักฤษเป็นหนึง่ใน 12 ภาษาตอ่
ไปนี :้ ภาษาอาหรับ ภาษาอาร์เมเนียนตะวนัออก ภาษาอาร์เมเนียนตะวนัตก ภาษาจีนกวางตุ้ง 
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาโปรตเุกส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาตากา
ลอ็ก และภาษาเวียดนาม สว่นลา่มประเภทท่ีสองคือลา่มภาษาอื่นๆนอกเหนือจาก 12 ภาษาท่ี
กลา่วมาข้างต้นท่ีผา่นการสอบข้อเขียนและสอบปากเปลา่ภาษาองักฤษ

เอกสารฉบบันีก้ลา่ววา่มีความต้องการลา่มท่ีได้รับการรับรองและลา่มขึน้ทะเบียนสงูมาก
ในแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณท่ีมีประชากรอพยพจำานวนมาก ลา่มท่ีได้รับการ
รับรองและลา่มขึน้ทะเบียนในแคลิฟอร์เนียประมาณคร่ึงหนึง่เป็นพนกังานประจำาท่ีศาลชัน้ต้น 
พนกังานเหลา่นีไ้ด้รับคา่ตอบแทน 68,000 เหรียญสหรัฐตอ่ปี รวมสทิธิประโยชน์ตา่งๆ โดยขึน้อยูก่บั
สถานท่ี ประสบการณ์ และการตอ่รอง ลา่มอีกคร่ึงหนึง่เป็นลา่มอิสระ ท่ีต้องเดินทางจากศาลชัน้ต้น
แห่งหนึง่ไปยงัอีกแห่งหนึง่ได้ และบอ่ยครัง้ท่ีต้องเดินทางไปตา่งประเทศ ปัจจบุนัลา่มอิสระได้รับคา่
ตอบแทน 282.23 เหรียญสหรัฐสำาหรับการทำางานเต็มวนั และ 156.56 เหรียญสหรัฐสำาหรับการ
ทำางานคร่ึงวนั และได้รับเงินชดเชยคา่เดินทางนอกพืน้ท่ี

สำานกังานศาลเทนเนสซี (The Tennessee Administrative Office of the Courts (AOC)) ได้
จดัทำาคูมื่อสำาหรับลา่มเก่ียวกบัขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนและการรับรองลา่มในศาล ในรัฐเทนเนสซีมี
ลา่ม 3 ประเภท ได้แก่ ลา่มศาลท่ีได้รับการรับรอง ลา่มขึน้ทะเบียน และลา่มท่ียงัไมไ่ด้ขึน้ทะเบียน
และยงัไมไ่ด้รับการรับรอง การท่ีจะเป็นลา่มขึน้ทะเบียนได้นัน้จะต้องผ่านขัน้ตอนตา่งๆ 6 ขัน้ตอน 
เร่ิมตัง้แตเ่ข้าประชมุปฏิบตัิการ 2 วนั สอบข้อเขียน สอบปากเปลา่ ผ่านการตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรรม ยืนยนัสถานะพลเมือง5 และลงนามให้สตัย์ปฏิญาณ ลา่มจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอน
เหลา่นีใ้ห้ครบภายใน 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ีเข้าประชมุปฏิบตัิการ มิเช่นนัน้จะต้องเร่ิมใหมต่ัง้แตต้่น โดย
ต้องมีการอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก AOC เสียก่อน

จากนัน้เม่ือผ่านขัน้ตอนดงักลา่ว และได้สถานะเป็นลา่มขึน้ทะเบียนแล้ว ลา่มจะคงสถานะ
เป็นลา่มขึน้ทะเบียนเร่ือยไปไมไ่ด้ ลา่มต้องทำาการสอบเพ่ือเลื่อนสถานะเป็นลา่มท่ีได้รับการรับรอง
โดยจะต้องผ่านการสอบปากเปลา่เป็นภาษาพดูของลา่ม การสอบปากเปลา่นีจ้ะทดสอบการ

5 หากลา่มไมมี่สถานะเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ให้ใช้หลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็วา่ลา่มสามารถทำางานและอาศยัอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาได้อย่างถกูกฎหมาย
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ปฏิบตัิหน้าท่ีลา่มจากเอกสาร การแปลแบบพดูตาม และการแปลแบบพดูพร้อม ปัจจบุนัการสอบ
ปากเปลา่สำาหรับลา่มศาลเทนเนสซีมีให้เลือกจากภาษาอาหรับ ภาษาบอสเนีย ภาษาจีนกวางตุ้ง 
ภาษาครีโอล6เฮติ ภาษาม้ง ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษาจีนกลาง ภาษาโปรตเุกส ภาษารัสเซีย 
ภาษาโซมาลี ภาษาสเปน และภาษาเวียดนาม การสอบเป็นภาษาอื่นๆ ยงัอยูร่ะหว่างการพฒันา 
และลา่มต้องได้คะแนนอยา่งน้อยร้อยละ 70 ในการสอบการลา่มแตล่ะประเภท จงึจะถือว่าผ่าน 
และได้การรับรองเป็นลา่มในศาล

การเป็นลา่มขึน้ทะเบียนและลา่มท่ีได้รับการรับรองจะมีระยะเวลา 3 ปี เม่ือครบกำาหนด 
ลา่มจะต้องมาตอ่อายสุถานะของตน ข้อกำาหนดข้อหนึง่ในการตอ่อายนีุคื้อลา่มต้องแสดงหลกัฐาน
วา่ได้รับการศกึษาตอ่เน่ืองจำานวน 18 หน่วยกิต และอยา่งน้อย 12 จาก 18 หน่วยกิต ต้องเป็นการ
เรียนภาษาตา่งประเทศหรือการฝึกทกัษะการลา่ม โดย AOC ได้จดัทำารายช่ือหลกัสตูรการศกึษา
ตอ่เน่ืองท่ี AOC เหน็ชอบไว้ในเว็บไซต์ www.tsc.state.tn.us ทัง้นีศ้าลระหวา่งรัฐตา่งๆสามารถแลก
เปลี่ยนหรือยืมตวัลา่มจากศาลรัฐอื่นๆได้ แตมี่ขัน้ตอนท่ียุง่ยากและใช้เวลามาก

โดยสรุป เอกสารทัง้หมดท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษามีข้อสงัเกตตรงกนัเก่ียวกบัลา่มในศาลหลาย
ประการ กลา่วคือ ลา่มในศาลต้องปฏิบตัิหน้าท่ีลา่มด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ ไมเ่ข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และต้องแปลให้ถกูต้องครบถ้วน เน่ืองจากลา่มมีสว่นสำาคญัในการรักษาความ
ยตุิธรรมให้กบัคูค่วาม นอกจากนีจ้ากเอกสารจากตา่งประเทศจะเห็นได้ว่าการท่ีจะเป็นลา่มในศาล
ได้นัน้ต้องผา่นการขัน้ตอนการทดสอบอยา่งละเอียดและใช้เวลา เพ่ือท่ีจะได้ผู้ ท่ีมีความรู้ความ
สามารถอยา่งแท้จริงมาทำางาน เม่ือเทียบกบัเอกสารและงานวิจยัจากตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
ลา่มในศาลแล้ว เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลา่มในศาลในประเทศไทยถือว่ามีคอ่นข้างน้อย 
ผู้ วิจยัจงึต้องการให้สารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นประโยชน์ในการค้นคว้าเก่ียวกบัลา่มในศาลใน
ประเทศไทย โดยผู้ วิจยัเห็นวา่หากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัสภาพการทำางานของ
ลา่มก็จะเป็นผลดีกบัทกุฝ่าย  

6 ภาษาครีโอล คือ ภาษาท่ีเกิดจากการผสมของภาษา 2 ภาษาขึน้ไป
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บทที่  3
กำรปฏบิัตหิน้ำที่ล่ำมในศำลไทย

ผู้ วิจยัมุง่ท่ีจะค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัสภาพการทำางานของลา่มในศาล โดยสมัภาษณ์
สอบถามสภาพการทำางานโดยทัว่ไปของลา่มในศาล ทศันคติท่ีลา่มมีตอ่งานของตน บทบาทและ
ความสำาคญัของลา่มในศาล รวมถึงอปุสรรคและปัญหาท่ีพบ ตลอดจนข้อเสนอแนะตา่งๆ ผู้ วิจยั
สมัภาษณ์ลา่ม 2 วิธี วิธีท่ีหนึง่คือผ่านการตอบชดุคำาถามสมัภาษณ์ทางอีเมล์ วิธีท่ีสองคือการ
สมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั วิธีท่ีสามคือการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ นอกจากสมัภาษณ์ลา่มในศาลแล้วผู้
วิจยัยงัได้สมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มในศาล อนัได้แก่ ผู้พิพากษา และทนายความ อีกด้วย โดยใช้ชดุ
คำาถามสมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มในการสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั ผู้ วิจยัสอบถามผู้ใช้ลา่มเก่ียวกบัการใช้ลา่ม
โดยทัว่ไป ปัญหาท่ีพบ และข้อเสนอแนะตอ่ลา่มในศาล

3.1 สนำมวิจัย

3.1.1 ศาลจงัหวดัพทัยา

เป็นศาลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีชาวตา่งชาติจำานวนมาก มีคดีความท่ีเก่ียวพนักบัชาวตา่งชาต ิ
ยอ่มต้องมีการใช้ลา่มในการพิจารณาคดี ศาลจงัหวดัพทัยาตัง้อยูใ่นแหลง่ท่องเท่ียวยอดนิยม จงึมี
ชาวตา่งชาติหลายเชือ้ชาติ เช่น องักฤษ อเมริกนั รัสเซีย ฝร่ังเศส เป็นต้น ศาลจงัหวดัพทัยามีลา่มท่ี
ขึน้ทะเบียนไว้ โดยศาลจะสง่หมายเรียกให้ลา่มมาทำางานตามวนัเวลาท่ีกำาหนด และจ่ายคา่ป่วย
การ หรือคา่ตอบแทนให้เป็นครัง้คราวไป

3.1.2 ศาลจงัหวดัสระแก้ว

จงัหวดัสระแก้วเป็นจงัหวดัชายแดนติดกบัประเทศกมัพชูา ชาวตา่งชาติท่ีเก่ียวข้องในคดี
ความจงึมกัจะมีเชือ้ชาติและสญัชาติกมัพชูา สว่นใหญ่ชาวกมัพชูาเหลา่นีต้้องมาขึน้ศาลเพราะ
กระทำาความผิด เช่น ในข้อหาพยายามลกัลอบเข้าเมืองอยา่งผิดกฎหมาย ปลอมแปลงเอกสารเข้า
เมือง หรือคดียาเสพติด  และบางรายเข้ามารับจ้างทำางานฝ่ังประเทศไทย และมากระทำาความผิด
ในข้อหาอื่น เช่น ลกัทรัพย์  ว่ิงราวทรัพย์  ความผิดตอ่ร่างกาย ความผิดตอ่ชีวิต เป็นต้น  ศาล
จงัหวดัสระแก้วมีลา่มท่ีอยูป่ระจำาศาล 2 คน มีฐานะเป็นลกูจ้างของศาล ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเงิน
เดือนข้าราชการ
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3.1.3 ศาลจงัหวดัสริุนทร์ 

เป็นศาลท่ีตัง้อยูต่ิดชายแดนกมัพชูาเช่นเดียวกบัศาลจงัหวดัสระแก้ว จงึมีคดีท่ีเก่ียวข้อง
กบัชาวกมัพชูาเป็นจำานวนมากเช่นเดียวกบัศาลสระแก้ว และมีลกัษณะคดีคล้ายคลงึกนั ศาล
จงัหวดัสริุนทร์มีลา่มอยูป่ระจำาศาลเช่นเดียวกบัศาลสระแก้ว  1 คนโดยลา่มได้รับคา่ตอบแทนใน
ลกัษณะเดียวกนั

3.1.4 ศาลจงัหวดักบินทร์บรีุ  

ศาลจงัหวดักบินทร์บรีุเป็นศาลหนึง่ในสองแห่งของจงัหวดัปราจีนบรีุ คดีสว่นใหญ่
เก่ียวข้องกบัคนในพืน้ท่ี มีคดีท่ีเก่ียวข้องกบัชาวตา่งชาติอยูบ้่าง สว่นใหญ่เป็นชาวกมัพชูาเช่นกนั 
เพราะชาวกมัพชูาจำานวนมากหลบหนีเข้าเมืองมายงัอำาเภอกบินทร์บรีุ ซึง่อยูต่ดิกบัจงัหวดัสระแก้ว 
ศาลแห่งนีไ้มมี่ลา่มประจำาศาลอยา่งศาลจงัหวดัสริุนทร์และศาลจงัหวดัสระแก้ว เม่ือมีชาวตา่งชาติ
มาขึน้ศาล คูค่วาม ทนายความ หรืออยัการจะหาลา่มมาเอง หรือศาลอาจมีหนงัสือขอยืมตวัลา่ม
จากศาลอื่นก็ได้

3.2 กำรสัมภำษณ์ล่ำม

ผู้ วิจยัตดิตอ่ลา่มศาลจงัหวดัพทัยาทัง้ 2 คนทางโทรศพัท์ โดยได้รับรายช่ือและหมายเลข
โทรศพัท์ลา่มจากศาลจงัหวดัพทัยา เน่ืองจากข้อจำากดัด้านเวลาและสถานท่ีของทัง้ผู้ วิจยัและลา่ม 
ผู้ วิจยัจงึต้องสง่ชดุคำาถามสมัภาษณ์ให้ลา่มทางอีเมล์ จากนัน้ลา่มตอบคำาถามสมัภาษณ์โดยวิธี
เดียวกนั แล้วผู้ วิจยัจงึนำาคำาตอบท่ีได้มาสรุป ตอ่มาผู้ วิจยัสมัภาษณ์ลา่ม 1 ใน 2 คน ทางโทรศพัท์
อีกครัง้หนึง่เพ่ือให้ได้ข้อมลูในการวิจยัเพิ่มเติม

ผู้ วิจยัตดิตอ่ลา่มศาลจงัหวดัสระแก้วผ่านทางมารดาของผู้ วิจยั ผู้ วิจยัได้เดนิทางไปพบลา่ม
ท่ีศาลจงัหวดัสระแก้วและขอสมัภาษณ์ลา่มเป็นเวลาประมาณ 25 นาที โดยระหว่างสมัภาษณ์ผู้
วิจยัได้บนัทกึการสนทนาไว้ จากนัน้ถอดคำาบรรยายและสรุปข้อมลู

ในสว่นของลา่มศาลอาญานัน้ ผู้ วิจยัได้ข้อมลูติดตอ่จากการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัลา่มใน
ศาลทางอนิเตอร์เน็ต ผู้ วิจยัติดตอ่ลา่มศาลอาญาและขอนดัหมายสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์

3.3 กำรสัมภำษณ์ผู้ใช้ล่ำม

12



ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มเพ่ือให้ได้มมุมองเก่ียวกบัลา่มในศาลท่ีหลากหลายขึน้ ผู้ วิจยั
สมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มรวมทัง้หมด 3 คน โดยได้สมัภาษณ์ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัพทัยา 1 คน ทาง
โทรศพัท์และบนัทกึข้อมลูสมัภาษณ์ไว้ จากนัน้ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัสริุนทร์ 1 
ทา่น สดุท้ายผู้ วิจยัสมัภาษณ์ทนายความอีก 1 คน ท่ีสำานกังานทนายความ 

3.4 กำรเก็บข้อมูล

ผู้ วิจยัได้แจกชดุคำาถามสมัภาษณ์ให้ลา่มศาลจงัหวดัพทัยาทางอีเมล์ โดยให้ลา่มเขียน
ตอบในไฟล์เอกสาร จากนัน้รวบรวมข้อมลูและแยกเป็นหวัข้อเพ่ือความสะดวก สว่นลา่มศาล
จงัหวดัสระแก้วนัน้ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ตวัตอ่ตวัโดยบนัทกึเสียงไว้ จากนัน้ถอดคำาบรรยาย รวบรวม
ข้อมลูและแยกเป็นหวัข้อเช่นเดียวกนักบับทสมัภาษณ์ลา่มศาลจงัหวดัพทัยา หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัได้
ทำาการสมัภาษณ์ลา่มศาลพทัยา 1 ใน 2 คนอีกครัง้หนึง่ และสมัภาษณ์ลา่มศาลอาญาทางโทรศพัท์ 
โดยผู้ วิจยัได้บนัทกึข้อมลูระหว่างการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ทัง้สองครัง้โดยตลอด

ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้พิพากษาประจำาศาลจงัหวดัพทัยาทางโทรศพัท์โดยใช้ชดุคำาถาม
สมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่ม จากนัน้สมัภาษณ์ผู้พิพากษาประจำาศาลจงัหวดัสริุนทร์ในการนดัพบกนั 
สดุท้ายผู้ วิจยัสมัภาษณ์ทนายความท่ีสำานกังานทนายความ

3.5 ข้อมูลทั่วไปของล่ำม

3.5.1   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   1   ลา่มชาวตา่งชาติจากศาลจงัหวดัพทัยา  

ผู้ให้ข้อมลูคนนีเ้ป็นชาวเยอรมนั ทำางานเป็นลา่มให้ตำารวจท่องเท่ียวเมืองพทัยามาเป็น
เวลาแปดปี ประจำาอยูท่ี่สถานีตำารวจในเขตวอล์คกิง สตรีท ซึง่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวแห่งหนึง่ในพทัยา 
สว่นงานลา่มในศาลนัน้จะไปทำาก็ตอ่เม่ือศาลเรียกตวั หรือคูค่วามเป็นฝ่ายติดตอ่มา ผู้ให้ข้อมลูคน
นีส้ามารถลา่มพดูพร้อมจากภาษาเยอรมนัเป็นภาษาองักฤษ และจากภาษาองักฤษเป็นภาษา
เยอรมนัได้ ถ้าเป็นคูภ่าษาไทยกบัภาษาองักฤษ จะถนดัลา่มแบบพดูตามมากกว่า โดยต้องได้ยนิ
ภาษาไทยให้ครบทัง้ประโยคก่อนจงึจะแปลได้

3.5.2   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   2   ลา่มจากศาลจงัหวดัพทัยา  

ผู้ให้ข้อมลูคนนีอ้าย ุ32 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
พายพั จงัหวดัเชียงใหม ่ปัจจบุนักำาลงัศกึษาหลกัสตูรเนติบณัฑิต และปริญญาโทนานาชาติสาขา
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นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปพร้อมกนั ผู้ให้ข้อมลูมีอาชีพหลกัคือทนายความ และ
ทำางานลา่มในศาลเป็นอาชีพเสริม เร่ิมการเป็นลา่มด้วยการเป็นลา่มให้ลกูความของตนเอง เพราะ
หากรับงานจากลกูความชาวตา่งชาตหิรือเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัชาวตา่งชาติก็เท่ากบัเป็นลา่มโดยสภาพ
บงัคบั นอกจากจะต้องลา่มเพ่ือให้คูค่วามสื่อสารกนัรู้เร่ืองแล้วยงัต้องแปลเอกสารเองด้วย ทำาเช่นนี ้
ไปสกัระยะหนึง่ก็มีเจ้าหน้าท่ีศาลพทัยาชกัชวนให้มาสมคัรเป็นลา่มศาล ผู้ให้ข้อมลูจงึไปลงช่ือไว้ 
ปัจจบุนัเป็นลา่มในศาลมาแล้ว 4 ปี

3.5.3   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   3   ลา่มประจำาศาลจงัหวดัสระแก้ว  

ผู้ให้ข้อมลูคนนีอ้าย ุ42 ปี รับราชการเป็นลา่มประจำาศาลจงัหวดัสระแก้วมาตัง้แต ่1 
เมษายน 2548 ผู้ให้ข้อมลูเช่ียวชาญภาษาเขมรและภาษาองักฤษ ก่อนท่ีจะเป็นลา่มเคยทำางาน
บริษัทนำาเท่ียวท่ีประเทศกมัพชูา จงึต้องเรียนภาษาเขมร และเคยทำางานให้กบัสหประชาชาตท่ีิ
สหรัฐอเมริกา จงึพดูภาษาองักฤษได้

3.5.4   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   4   ลา่มอิสระและลา่มศาลอาญา  

ผู้ให้ข้อมลูคนนีอ้าย ุ45 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาผู้
เช่ียวชาญทางคดีแพง่ จากมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ในประเทศฝร่ังเศส จงึมีทัง้ความรู้ภาษาฝร่ังเศส
และความรู้เก่ียวกบักฎหมายเป็นอยา่งดี เม่ือเดินทางกลบัประเทศไทยก็พบวา่งานลา่มนัน้มีความ
จำาเป็นกบัระบบงานศาลยตุิธรรมอยา่งมาก และคิดว่าลา่มภาษาฝร่ังเศสคงมีน้อย ผู้ให้ข้อมลู
ต้องการช่วยเหลือในจดุนีเ้พราะตนจบการศกึษาสาขานิติศาสตร์มาโดยตรง ทัง้ยงัใช้ภาษาฝร่ังเศส
ได้คลอ่งแคลว่ จงึไปขึน้ทะเบียนเป็นลา่มอาสาของกระทรวงตา่งประเทศ ซึง่มีสำานกังานแยกมาตัง้
ท่ีศาล รับผิดชอบเก่ียวกบังานกฎหมายโดยเฉพาะ ผู้ ให้ข้อมลูมีอาชีพทนายความเป็นอาชีพหลกั 
และรับงานลา่มในศาลและลา่มอิสระเป็นอาชีพเสริม โดยเร่ิมทำาอาชีพลา่มตัง้แตปี่ 2547 ลา่มได้ทัง้
ภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศส และภาษาองักฤษ

3.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ล่ำม

3.6.1   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   5   ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัพทัยา   

ผู้ให้ข้อมลูคนนีอ้าย ุ31 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จากนัน้สอบเป็นเนติบณัฑิต และสอบเป็นผู้ ช่วยผู้พิพากษา ทำาหน้าท่ีผู้
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ช่วยผู้พิพากษา 1 ปี 6 เดือน จากนัน้ได้เข้ารับตำาแหน่งผู้พิพากษาประจำาศาลแพง่ใต้อีก 6 เดือน จงึ
ย้ายไปประจำาท่ีศาลจงัหวดัเป็นเวลา 2 ปี ปัจจบุนัดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษาศาลจงัหวดัพทัยา

3.6.2   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   6   ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัสริุนทร์  

ผู้ให้ข้อมลูคนนีอ้าย ุ33 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จากนัน้สอบเป็นเนติบณัฑิต พร้อมกบัรับราชการกระทรวงการคลงั และ
ลาออกเม่ือสอบเป็นผู้ ช่วยผู้พิพากษาได้ ทำาหน้าท่ีผู้ ช่วยผู้พิพากษาท่ีศาลแพง่ 1 ปี 6 เดือน จากนัน้
ย้ายไปประจำาท่ีศาลจงัหวดัสริุนทร์ ปัจจบุนัยงัประจำาอยูท่ี่ศาลจงัหวดัสริุนทร์ แตจ่ะย้ายไปประจำาท่ี
ศาลจงัหวดันครราชสีมาในเดือนเมษายนท่ีจะถึงนี ้

3.6.3   ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี   7   ทนายความ    

ผู้ให้ข้อมลูคนนีอ้าย ุ63 ปี ก่อนหน้าท่ีผู้ ให้ข้อมลูคนนีจ้ะมาประกอบอาชีพทนายความ เคย
รับราชการในสงักดัศาลยตุิธรรมมาก่อน  โดยได้รับราชการปฏิบตัิหน้าท่ีในสำานกังานศาลตา่ง ๆ มา
หลายแห่งด้วย นบัเป็นเวลาประมาณ 40 ปี  จนได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานกังานประจำาศาล
หลายแห่งด้วยกนั เช่น  ศาลจงัหวดัสระแก้ว  ศาลจงัหวดัสระแก้วแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
และศาลจงัหวดักบินทร์บรีุ เป็นต้น  จงึมีประสบการณ์ในการทำางาน และรู้ระบบงานของศาลเป็น
อยา่งดี  เม่ือเกษียณอายจุงึได้มาประกอบอาชีพทนายความและว่าความอยูใ่นเขตศาลจงัหวดั
กบินทร์บรีุเป็นสว่นใหญ่  และเม่ือมาเป็นทนายความก็ได้ให้ความร่วมมือกบัศาลใกล้เคียง
ภมิูลำาเนารับเป็นทนายความให้แก่ผู้ ท่ียากจน ตามท่ีศาลจะมีหนงัสือแจ้งขอแรงให้ดำาเนินการแก้
ตา่งให้จำาเลยในคดีอาญา  

3.7 ผลกำรสัมภำษณ์ล่ำม

 3.7.1   สภาพการทำางานทัว่ไป  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1: ผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ว่ามกัได้รับการตดิตอ่ให้ทำางานลา่มจากตำารวจ 
ทนายความ และเพ่ือนๆ ทำางานลา่มในศาลโดยไมเ่คยได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางมาก่อน เม่ือถกู
ถามถึงปัจจยัในการพิจารณาในการรับงานลา่ม ผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ว่าไมมี่ปัจจยัใดๆ ในการ
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รับงาน แตเ่พิ่งมานกึถึงเม่ือถกูผู้ วิจยัถาม คา่ตอบแทนจากการทำาลา่มในศาลไมมี่ผลตอ่การตดัสิน
ใจรับงาน เพียงแตเ่ป็นรายได้ท่ีลา่มนำามารวมกบัเงินบำานาญท่ีได้จากประเทศเยอรมนี ผู้ให้ข้อมลู
ให้สมัภาษณ์ว่าได้รับเอกสารท่ีเก่ียวข้องลว่งหน้าจากทนายเท่านัน้ ลา่มถนดัการแปลทัง้ในคดีแพง่
และคดีอาญา มีงานลา่มท่ีศาลตดิตอ่ 2- 3 ครัง้ตอ่เดือน งานลา่มท่ีตำารวจติดตอ่ 4 – 5 ครัง้ตอ่
สปัดาห์ และงานลา่มท่ีทนายความติดตอ่ 1 – 2 ครัง้ตอ่เดือน ผู้ให้ข้อมลูสามารถลา่มได้ทัง้พดูตาม
และพดูพร้อม โดยการลา่มแบบพดูพร้อมนัน้ผู้ ให้ข้อมลูจะทำาเฉพาะคูภ่าษาองักฤษกบัภาษา
เยอรมนัเท่านัน้ 

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 2: ผู้ให้ข้อมลูได้รับการตดิตอ่ให้ทำางานลา่มจากคูค่วามเป็นสว่นใหญ่ บาง
คดีก็มีหมายเรียก หรือหนงัสือขอความร่วมมือจากศาลจงัหวดัพทัยา หากเป็นกรณีฉกุเฉินศาลจะ
โทรศพัท์เรียกตวั ผู้ ให้ข้อมลูไมเ่คยทำางานลา่มประเภทอื่นนอกจากงานลา่มในศาล และไมเ่คยได้
รับการฝึกฝนเฉพาะทางสำาหรับการลา่มในศาล แตมี่ความรู้เก่ียวกบัศพัท์กฎหมายเป็นอยา่งดี
เพราะผู้ ให้ข้อมลูจบการศกึษาสาขานิติศาสตร์ ทัง้ยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาหลกัสตูรเนติบณัฑิตและ
ปริญญาโทนานาชาติสาขานิติศาสตร์ จงึเช่ียวชาญทัง้ภาษาองักฤษและศพัท์กฎหมาย ความ
เช่ียวชาญนีเ้ป็นประสบการณ์สว่นตวัท่ีได้จากการฝึกฝนจากการอา่นหนงัสือกฎหมายภาษา
องักฤษ จงึเข้าใจหลกัการตัง้คำาถาม กระชบัคำาพดูได้ชดัเจนมากกวา่ โดยผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์
วา่สว่นใหญ่ศพัท์ท่ีใช้มกัจะเป็นศพัท์เฉพาะ แตก็่มีบ้างท่ีใช้ศพัท์ทัว่ไป โดยเฉพาะการสืบพยานใน
ข้อเท็จจริง บางคดีก็มีลกัษณะเฉพาะ และมีศพัท์เฉพาะอยูม่าก เช่น ข้อพิพาทการรับเหมาก่อสร้าง 
เร่ืองทางการแพทย์ หรือวิศวกรรม คดีลกัษณะนีท้ำาให้ผู้ ให้ข้อมลูต้องเตรียมตวัหนกัมาก หากเจอ
คดีลกัษณะนี ้ผู้ให้ข้อมลูจะขอเวลา 1 ถึง 2 สปัดาห์ในการเตรียมตวั แตใ่นทางปฏิบตัิแล้ว 
ทนายความไมไ่ด้ใช้เวลาเตรียมคดีนานขนาดนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจงึลำาบากมากในการเก็บรายละเอียด
คำาศพัท์ แตห่ากเป็นคดีของผู้ ให้ข้อมลูเองนัน้จะมีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดีอยูแ่ล้ว

ในการรับงานลา่มแตล่ะครัง้ ผู้ให้ข้อมลูจะพิจารณาลกัษณะคดีเป็นสำาคญั และดวู่ามีเวลา
เตรียมตวัเพียงพอหรือไม่ ผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่งานลา่มเป็นงานตนท่ีชอบ ทำาแล้วสนกุ เพราะทกุ
คนในห้องพิจารณาต้องฟังลา่ม ไมว่า่จะเป็นผู้พิพากษา ทนายความ โจทก์ จำาเลย ทกุฝ่ายต้องฟัง
ลา่ม เปรียบเสมือนว่าลา่มกมุหวัใจของกระบวนพิจารณาในวนันัน้ หากไมมี่ลา่ม กระบวนพิจารณา
ก็ดำาเนินตอ่ไปไมไ่ด้ เพราะกฎหมายกำาหนดไว้ว่าศาลใช้ความรู้ของศาลในการสื่อสารแทนคูค่วาม
ไมไ่ด้ แม้ศาลจะจบการศกึษาจากตา่งประเทศ ฟังภาษาตา่งประเทศเข้าใจ ยกเว้นศาลการค้า
ระหว่างประเทศท่ีมีกระบวนพิจารณาเฉพาะตา่งจากศาลธรรมดา กฎหมายอาญาเขียนไว้ชดัเจน
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วา่หากคูค่วามไมเ่ข้าใจภาษาไทยศาลจะต้องจดัหาลา่มให้ หากเป็นคดีแพง่แล้วสว่นใหญ่คูค่วาม
จะจดัหาลา่มท่ีตนไว้ใจเองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนให้ได้มากท่ีสดุ

ในบางคดีท่ีเนือ้หาไมเ่ครียดมากนกั อาจจะให้ผู้ให้ข้อมลูเป็นลา่มให้กบัทัง้สองฝ่ายหาก
ไมมี่ผู้ ใดคดัค้าน เช่นนีแ้ล้วผู้ให้ข้อมลูไมเ่กิดความสบัสนในการทำาหน้าท่ีลา่ม เพราะทราบดีอยูแ่ล้ว
วา่คำาถามท่ีทนายความจะซกัถามคูค่วามนัน้มีลกัษณะเช่นไร 

ผู้ ให้ข้อมลูกลา่วว่าหากต้องลา่มติดกนัเป็นเวลา 2 – 3 ชัว่โมงจะรู้สกึเหน่ือยล้า เพราะต้อง
ใช้สมองมาก แตม่องว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง ทำาให้ไมเ่ครียดและสนกุกบัการทำางานลา่ม โดยไมไ่ด้
แปลอยา่งเดียว แตต้่องล้วงลกึเข้าไปถึงภมิูหลงัและความคิดของผู้ ท่ีกำาลงัลา่มให้ด้วย ต้องคอยแก้
สถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น หากเจอคำาถามท่ีไมท่นัตัง้ตวั จะต้องปรับอยา่งไรให้กระชบัและเข้าใจ
ง่าย โดยท่ีความหมายหลกัไมเ่ปลี่ยนแปลง บางครัง้ผู้ ให้ข้อมลูก็เจอกลุม่คำาภาษาไทยท่ีทำาให้เป็น
รูปประโยคภาษาองักฤษไมไ่ด้ เช่น ทนายความถามพยานว่า “เจอใคร” เป็นลกัษณะประโยคภาษา
ไทยท่ีมีความกำากวมเพราะไมมี่ประธานของประโยค ในกรณีนีผู้้ให้ข้อมลูจะถามทนายอีกครัง้เพ่ือ
ความแน่ชดัวา่ “ใครเจอใคร” ต้องทำาความกำากวมให้กลายเป็นความชดัเจน หากประโยคภาษา
ไทยมีประธาน กริยา หรือกรรม ไมค่รบ ต้องขอถามใหมใ่ห้มีครบ เพราะบางครัง้ทนายความบาง
คนต้องการทำาให้พยานงงและสบัสน ให้ศาลไมเ่ช่ือถือพยาน วา่คำาให้การของพยานรับฟังแล้วไมมี่
น้ำาหนกั ให้ไปเช่ือพยานฝ่ายตนแทน ลา่มจงึสำาคญัมากในกระบวนพิจารณา ถ้าแปลไมถ่กู หรือ
ตามเกมไมท่นั ก็จะทำาให้ลำาบาก คูค่วามอาจเสียหายได้ คูค่วามจงึมกัหาลา่มท่ีตนเองไว้ใจ

ผู้ ให้ข้อมลูเลา่วา่ ครัง้หนึง่เคยมีคดีท่ีคูค่วามเตรียมลา่มมาเอง ปรากฏวา่ลา่มคนนีแ้ปลไม่
เข้าใจ คูค่วามโมโหจนถึงขนาดดา่วา่ลา่มในห้องพิจารณา กระบวนพิจารณาในวนันัน้จงึต้องหยดุ
ชะงกัลง ต้องเลื่อนไปจนกว่าคูค่วามจะหาลา่มท่ีทำาหน้าท่ีเป็นท่ีน่าพอใจได้ 

นอกจากนี ้ผู้ให้ข้อมลูยงัให้ข้อคิดเห็นว่า ลา่มต้องทำาความเข้าใจกบัคำาถามวา่แท้จริงแล้ว
คำาถามนัน้ต้องการท่ีจะถามอะไร บางครัง้ก็ต้องคอยควบคมุให้พยานตอบให้ตรงคำาถาม เช่น 
ทนายถามพยานวา่ “รู้จกักบัจำาเลยได้อยา่งไร” แตพ่ยานกลบัพดูเร่ืองอื่น เป็นต้น นอกจากนี ้ชาว
ตา่งชาติบางคนก็ประหมา่เพราะไมเ่คยขึน้ศาลมาก่อน ลา่มก็ต้องคอยช่วยไมใ่ห้เขาต่ืนศาล เพราะ
ลา่มในฐานะคนกลางเป็นคนเดียวท่ีเขาสื่อสารด้วยได้

ผู้ ให้ข้อมลูเลา่เก่ียวกบัลา่มรุ่นน้องของผู้ ให้ข้อมลู รุ่นน้องคนนีท้ำาลา่มในคดีไกลเ่กลี่ย
จำาเลย ลา่มคนนีส้งสารจำาเลยจนน้ำาตาไหล เพราะลา่มเป็นผู้ ท่ีรับรู้ได้ดีท่ีสดุเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีสื่อสาร
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โดยตรงกบัจำาเลยได้ ในขณะท่ีคนรอบข้างในขณะนัน้อาจรับรู้ไมไ่ด้เพราะอปุสรรคทางภาษา ผู้ให้
ข้อมลูกลา่วว่าลา่มเป็นคนท่ีเข้าใจเขามากท่ีสดุในเวลานัน้ เป็นปากเป็นเสียงให้เขา

คา่ตอบแทนมีสว่นบ้างในการรับงาน โดยดลูกัษณะเนือ้งานประกอบกบัการเตรียมตวัด้วย 
ผู้ ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์วา่ได้รับเอกสารท่ีจำาเป็นในการลา่มลว่งหน้าหากคูค่วามจดัหาให้ สว่นใหญ่
แล้วผู้ให้ข้อมลูเป็นลา่มคดีแพง่ รับคดีอาญาเป็นสว่นน้อย โดยเฉลี่ยแล้วรับงานลา่ม 1 – 2 ครัง้ตอ่
เดือน และเป็นลา่มพดูตาม หากได้รับการจ้างวานจากคูค่วามจะคิดคา่ตอบแทนไมม่ากนกั เพราะ
เป็นงานท่ีอยากทำา เป็นงานท่ีชอบ แตห่ากคูค่วามเสนอคา่ตอบแทนมา 200 – 300 บาทตอ่ครัง้ก็จะ
ไมรั่บ เพราะเพียงแคค่า่เดินทางก็ไมเ่พียงพอแล้ว

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 3: ผู้ให้ข้อมลูมาทำางานลา่มประจำาศาลจงัหวดัสระแก้วเน่ืองจากมีเจ้า
หน้าท่ีศาลแนะนำาให้มาสมคัร โดยต้องผ่านการคดัเลือกตามระเบียบของสำานกังานศาลยตุิธรรม
ก่อน มีการทดสอบจากการฟัง การพดูและเขียนภาษาเขมร และได้รับการคดัเลือกเป็นลา่ม ซึง่
ตำาแหน่งลา่มท่ีกลา่วถึงนี ้มีตำาแหน่งในทางราชการวา่ “พนกังานแปล”  ได้รับเงินเดือนจากงบ
ประมาณแผ่นดิน ผู้ให้ข้อมลูได้รับการบรรจแุตง่ตัง้ในปี พ.ศ. 2548 ผู้ให้ข้อมลูไมเ่คยได้รับการฝึกฝน
เฉพาะทางสำาหรับลา่มในศาล ภาษาเขมรท่ีตนทราบ ณ ตอนนัน้ก็เป็นภาษาเขมรทัว่ไปในชีวิต
ประจำาวนั ก่อนเร่ิมงานลา่มประจำาศาลจงึไปสอบถามเพ่ือนๆท่ีประเทศกมัพชูาเร่ืองศพัท์กฎหมาย
เพ่ือเตรียมตวัก่อนทำางาน จากนัน้ก็เรียนรู้คำาศพัท์เพิ่มเติมจากประสบการณ์ ในฐานะลา่มประจำา
ศาล ผู้ให้ข้อมลูจะได้รับเอกสารลว่งหน้าเสมอ โดยเฉพาะหากเป็นการสอบคำาให้การ ผู้ให้ข้อมลู
กลา่ววา่จะได้อา่นคำาฟ้องก่อน จากนัน้แปลคำาฟ้องให้จำาเลยฟัง แล้วถามจำาเลยวา่จะรับสารภาพ
หรือไม ่นอกจากลา่มประจำาศาลแล้ว ผู้ให้ข้อมลูไมเ่คยทำางานลา่มอยา่งอื่น สว่นใหญ่เป็นลา่มคดี
อาญา เพราะคดีสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัชาวกมัพชูาท่ีมกัตกเป็นจำาเลยคดีลกัลอบเข้าเมือง ปลอม
แปลงเอกสาร และคดียาเสพติด คดีแพง่มีน้อยมาก วนัหนึง่ๆมีคดีเก่ียวข้องกบัชาวกมัพชูา
ประมาณ 3-4 คดี เวลาลา่มจะลา่มแบบพดูตาม โดยจดบนัทกึไปด้วย เหตท่ีุต้องลา่มแบบพดูตาม
เป็นเพราะการพิจารณาคดีต้องมีการบนัทกึถ้อยคำาเป็นหลกัฐานเสมอ

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4: เน่ืองจากผู้ให้ข้อมลูคนนีท้ำางานเป็นทัง้ลา่มอิสระและลา่มศาลอาญา 
จงึมีช่องทางรับงานคอ่นข้างหลากหลาย หากเป็นงานลา่มอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่งานลา่มในศาล จะได้รับ
การตดิตอ่จากลกูค้าท่ีค้นหาลา่มภาษาฝร่ังเศสทางอนิเตอร์เน็ตเวลาเดนิทางมาประเทศไทย โดยผู้
ให้ข้อมลูได้ลงทะเบียนข้อมลูลา่ม ทัง้ข้อมลูติดตอ่และอตัราคา่ตอบแทนไว้ท่ีเว็บไซต์ของกรมการค้า
ฝร่ังเศส หากเป็นงานลา่มในศาล สำานกังานยตุิธรรมจะเป็นผู้ติดตอ่มา หรือมีหมายเรียกจากศาล
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อาญา เช่น หากอยัการมีการฝากขงัผู้ ต้องหาชาวตา่งชาติ ศาลก็จะดำาเนินการให้สำานกังาน
ยตุิธรรมเรียกลา่มท่ีขึน้ทะเบียนไว้มาปฏิบตัิหน้าท่ี มีเอกสารมาเป็นขัน้เป็นตอน หากเป็นการสืบ
พยาน จะมีการนดัหมายลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน และผู้ให้ข้อมลูจะได้รับสำานวนคดีลว่งหน้าเพ่ือ
เตรียมตวัในการลา่มคดีนัน้ๆ

ผู้ ให้ข้อมลูเลา่วา่คดีท่ีเก่ียวข้องกบัชาวฝร่ังเศสมีน้อยมาก เทา่ท่ีผา่นมาเจอเพียงปีละ 3 -4 
คดีเทา่นัน้ ตนก็ไปช่วยให้คดีดำาเนินไปอยา่งราบร่ืน งานลา่มสมยันีไ้มเ่หมือนสมยัก่อนแล้ว เพราะ
ปัจจบุนัคนฝร่ังเศสหนัมาสนใจภาษาองักฤษกนัมากขึน้ สามารถสื่อสารเป็นภาษาองักฤษได้

ผู้ ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์วา่ตอนเร่ิมทำางานลา่มศาลอาญาแรกๆนัน้ยงัไมมี่หลกัสตูรอบรม
ลา่มศาลโดยเฉพาะ ขณะนัน้จงึไมไ่ด้รับการฝึกฝนเฉพาะทาง แตใ่ช้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีตนมี
อยูแ่ล้ว ประกอบกบัทกัษะทางภาษาและประสบการณ์ หลงัจากนัน้จงึมีการอบรมลา่มในศาล โดย
จะอบรมลา่มท่ีขึน้ทะเบียนไว้ ในการอบรม จะมีเจ้าหน้าท่ีศาล และผู้พิพากษามาให้ความรู้เก่ียว
กบัระบบงานศาล คำาศพัท์ สำานวนภาษากฎหมาย โดยจะเน้นอบรมการลา่มคูภ่าษาไทยและภาษา
องักฤษ มีการทดสอบความเข้าใจจากการฟังสำานวนคดีหรือตวัอยา่งการสืบพยาน โดยผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมควรมีความเข้าใจไปในทำานองเดียวกนั มีการฝึกเป็นกลุม่และเด่ียว ลา่มศาลไมจ่ำาเป็น
ต้องเข้ารับการอบรมทกุครัง้ แตต้่องเข้าอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ 

ในการรับงานลา่มแตล่ะครัง้ ถ้าเป็นงานลา่มสว่นตวัท่ีไมไ่ด้มีหมายเรียกจากศาลหรือ
สำานกังานยตุิธรรม ผู้ให้ข้อมลูจะพิจารณาเนือ้หาของคดีเป็นหลกั เน่ืองจากเนือ้หาของคดีมีสว่นตอ่
การเตรียมตวัของลา่มเก่ียวกบัคำาศพัท์ สำานวน ถ้าหากเห็นว่าทำาได้ก็จะรับหมดทกุงาน และจะดู
เร่ืองคา่ตอบแทนของลา่มด้วย หากผู้ให้ข้อมลูมีความเห็นอกเห็นใจทนายความท่ีมาจ้างงานก็จะ
คิดคา่ตอบแทนต่ำาลงมา คือ 4,000 – 5,000 บาทตอ่ครัง้ หากเป็นทนายความท่ีสนิทสนมกนัดี จะ
ไมมี่การตอ่รองราคา เพราะทราบอตัราคา่ตอบแทนกนัดีอยูแ่ล้ว ถ้าเป็นงานท่ีมีหมายเรียกจากศาล 
แม้จะได้คา่ป่วยการ 200 – 300 บาท ตนก็ยินดีไป เพราะต้องการช่วยเหลือ บางครัง้มีหมายเรียก
ลว่งหน้า 4 – 5 เดือน น้อยครัง้ท่ีจะถกูเรียกตวัไปลา่มในสถานการณ์ฉกุเฉิน

โดยปกติแล้ว สำานกังานยตุิธรรมจะสง่เอกสารท่ีจำาเป็นในการลา่มแตล่ะครัง้มาลว่งหน้า
เสมอ หากเป็นงานดว่นจะสง่โทรสารมาให้ บางครัง้ไมไ่ด้รับเอกสารเพราะเป็นงานดว่น แตไ่มเ่ป็น
ปัญหามากนกัสำาหรับผู้ให้ข้อมลู เพราะผู้ ให้ข้อมลูจะถามเจ้าหน้าท่ีศาลท่ีติดตอ่มาก่อนว่าเป็นคดี
เก่ียวกบัอะไร และจะเตรียมตวัไปเท่าท่ีทำาได้
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ผู้ให้ข้อมลูเป็นลา่มคดีอาญาอยา่งเดียว เคยลา่มคดีปล้น พยานโจทก์เป็นชาวตา่งชาตท่ีิ
กำาลงัอารมณ์ไมดี่ กลา่วหาวา่ผู้ให้ข้อมลูแปลไมรู้่เร่ือง เพราะใช้คำากริยาผิดไปหนึง่ตวั ผู้ ให้ข้อมลู
เลา่ตอ่ว่าเคยเจอชาวอเมริกนัพดูจาไมส่ภุาพกบัอยัการ ตนจงึเรียนให้ศาลทราบว่าชายคนนีพ้ดูจา
ไมส่ภุาพ และตนต้องคอยควบคมุไมใ่ห้ชาวตา่งชาติแสดงกิริยาท่ีไมดี่งามตอ่ศาลและเจ้าหน้าท่ี
อื่นๆด้วย

ผู้ ให้ข้อมลูรับงานลา่มจากศาลเป็นระยะๆ งานลา่มสว่นตวัมีคอ่นข้างบอ่ยเช่นกนั แตง่าน
ลา่มไมใ่ช่อาชีพหลกั ปีหนึง่ๆ ได้รับงานลา่มจากบริษัทฝร่ังเศสเพียง 2 – 3 บริษัท หากปีไหนมีงาน
ลา่มจากบริษัทฝร่ังเศสถึง 6 ครัง้ถือว่าโชคดีมาก ผู้ ให้ข้อมลูกลา่วว่างานลา่มเป็นงานท่ียากในแง่
ของความรับผิดชอบ ถ้าผิดต้องแก้ทนัที และต้องมีสติดีมาก จดบนัทกึเสมอ โดยจดสัน้ๆให้เป็น
ลำาดบัขัน้ตอนเข้าใจงา่ย

3.7.2   ทศันคติตอ่การลา่มในศาล  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1: ผู้ให้ข้อมลูมีความเห็นว่าการลา่มคดีแพง่กบัคดีอาญาตา่งกนัไมม่าก
หากมีความเคยชินแล้ว โดยคดีแพง่ท่ีผู้ให้ข้อมลูเจอสว่นใหญ่จะเป็นคดีฉ้อโกง และคดีเก่ียวกบั
ครอบครัว หากผู้ให้ข้อมลูทราบว่าคูค่วามฝ่ายท่ีตนทำาหน้าท่ีลา่มให้เป็นฝ่ายผิด โดยทัว่ไปจะทำา
หน้าท่ีลา่มตามปกติโดยไมมี่อคติ เพราะทราบวา่ตามหน้าท่ีแล้วลา่มไมค่วรนำาอารมณ์ความรู้สกึ
สว่นตวัมาเก่ียวข้องกบัคดี แตห่ากเป็นคดีละเมิดทางเพศตอ่เยาวชนแล้ว ผู้ ให้ข้อมลูยอมรับว่ามี
บ้างท่ีรู้สกึไมดี่ แตต่นทราบว่าต้องไมใ่ห้ความรู้สกึนัน้มีผลตอ่การทำางาน

ในเร่ืองของความถกูต้องแมน่ยำาในการลา่ม ผู้ให้ข้อมลูเห็นวา่มีความสำาคญัอยา่งมาก 
เพราะหากลา่มแปลผิด อาจมีผลในทางลบตอ่คำาพิพากษาได้ และโดยสว่นตวัแล้วผลแพ้ชนะของ
คดีไมมี่ผลกดดนัในการทำางานในตอนนี ้แตต่อนเร่ิมทำางานลา่มใหม่ๆ อาจมีบ้าง เพราะผู้ ให้ข้อมลู
กลวัว่าจะทำาได้ไมดี่

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 2: ผู้ให้ข้อมลูคนนีมี้ความคดิเห็นวา่คดีอาญากบัคดีแพง่มีความยากง่าย
ตา่งกนั รายละเอียดสว่นใหญ่ก็แตกตา่งไป คดีอาญาจะยากในเร่ืองการแปลข้อเท็จจริงตา่งๆ ใน
ขณะท่ีคดีแพง่จะยากในสว่นของเอกสารท่ีมีจำานวนมากและมีความซบัซ้อน เช่น คดีผิดสญัญา 
ฟ้องหยา่ คดีเก่ียวกบัครอบครัวจะทำาให้เหน่ือยมากท่ีสดุ เพราะเป็นเร่ืองละเอียดออ่น เข้าใจยาก 
เร่ืองบตุร เร่ืองทรัพย์สิน เหลา่นีเ้ป็นเร่ืองท่ีลำาบากใจในการพดูคยุ กระบวนการไกลเ่กลี่ยก็เป็นเร่ือง
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ยากสำาหรับลา่มเช่นกนั โดยหลกัแล้วลา่มมีหน้าท่ีเป็นตวักลางในการสื่อสารเพียงอยา่งเดียว แต่
ความจริงแล้วในคดีครอบครัวเช่นนีล้า่มต้องสง่ผ่านความรู้สกึไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ให้ได้ด้วย จงึเป็น
เร่ืองยาก หากสง่สารเพียงอยา่งเดียวลา่มก็ไมต่า่งอะไรกบัเคร่ืองจกัรท่ีทำาหน้าท่ีแปล ลา่มต้อง
พยายามสง่ความรู้สกึของคูค่วามอีกฝ่ายหนึง่ด้วย ผู้ ให้ข้อมลูกลา่วว่า คดีแพง่กบัคดีอาญาไมต่า่ง
กนัมาก หากคดีมีเนือ้หาทางเทคนิคก็จะยากไปอีกแบบ คดีอาญาบางครัง้ก็มีศพัท์เฉพาะ เช่น คดี
เก่ียวกบัการปลอมบตัรเครดิต เป็นต้น 

หากผู้ให้ข้อมลูทราบว่าผู้ ท่ีตนจะทำาหน้าท่ีลา่มให้เป็นฝ่ายผิด ผู้ให้ข้อมลูก็จะทำาหน้าท่ีลา่ม
โดยไมมี่อคติ เพราะหน้าท่ีของลา่มคือการแปลคำาพดู ความผิดถกูของคูค่วามไมมี่ผลตอ่การปฏิบตัิ
หน้าท่ีของลา่ม ลา่มไมไ่ด้มีหน้าท่ีช่วยเหลือให้เขาพ้นผิด ลา่มควรแปลสารให้เขาอยา่งเดียว เพ่ือ
ให้การพิจารณาสำาเร็จลลุว่งไปโดยไมมี่อคติ ผู้ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นเร่ืองความถกูต้องแมน่ยำาใน
การลา่มว่ามีความสำาคญัมาก หากลา่มแปลไมถ่กูก็ทำาให้พิจารณาคดีไมไ่ด้เพราะเกิดการค้านลา่ม
ท่ีตนเองจดัหามากลางห้องพิจารณาดงัท่ีกลา่วไปแล้ว ทำาให้การพิจารณาต้องยตุิกลางคนั เสียรูป
คดีตนเอง ทัง้นีผ้ลแพ้ชนะคดีของคูค่วามไมมี่ผลกดดนัผู้ ให้ข้อมลูในฐานะลา่มคนกลาง โดยให้
เหตผุลว่าหน้าท่ีของลา่มคือการแปลคำาพดู เช่นเดียวกบัท่ีกลา่วไว้ในเร่ืองอคติของลา่ม แตถ้่าผู้ให้
ข้อมลูทำาหน้าท่ีเป็นลา่มในคดีท่ีตนเองรับผิดชอบ ผลแพ้ชนะคดีก็อาจจะมีสว่นกดดนัจิตใจบ้างเลก็
น้อย โดยคดีอาญานัน้ความผิดพลาดจะทำาให้เกิดผลมากกวา่คดีแพง่ มีความผิดหลายฐาน เช่น 
ปรับ จำาคกุ หรือทัง้จำาทัง้ปรับ 

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 3: หากทราบว่าผู้ ท่ีตนจะทำาหน้าท่ีลา่มให้เป็นฝ่ายผิด ผู้ให้ข้อมลูให้
สมัภาษณ์ว่าไมท่ำาให้เกิดอคตใินการลา่ม เพราะไมไ่ด้รู้จกัโจทก์หรือจำาเลยเป็นการสว่นตวั อีกทัง้ยงั
มีการสาบานตนก่อนการลา่มในการพิจารณาคดีแตล่ะครัง้ ตอ่ให้มีอคติก็แปลเข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ไมไ่ด้ และหากในห้องพิจารณาคดีมีเพียงตนและจำาเลยเท่านัน้ท่ีเข้าใจภาษาเขมร และลา่ม
เกิดความเห็นอกเห็นใจจำาเลย อยากแปลเข้าข้างจำาเลยก็ยอ่มทำาได้ แตล่า่มต้องยดึถือจรรยาบรรณ
เป็นสำาคญั และปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสตัย์และเป็นธรรมเท่านัน้ 

ผู้ ให้ข้อมลูเห็นวา่ความถกูต้องในการลา่มสำาคญัมาก หากแปลผิดเพียงนิดเดียวก็อาจมีผล
ตอ่รูปคดีได้ ผลแพ้ชนะคดีความไมมี่ผลกดดนัการทำางานของผู้ให้ข้อมลู ในเร่ืองของความคุ้มครอง
ทางกฎหมายสำาหรับลา่มนัน้ผู้ให้ข้อมลูคิดวา่ไมน่า่จะมี แตโ่ดยสว่นตวัไมเ่คยถกูคูค่วามขม่ขูด่ำาเนิน
คดีหากแปลผิด หรือทำาให้แพ้คดี
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ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4: ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัความยากงา่ยในการลา่มระหว่างคดี
อาญากบัคดีแพง่ว่า ผู้ให้ข้อมลูเจอคดียาเสพติด คดีฆา่คนตาย ลกัทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสารบอ่ย 
เหลา่นีเ้ป็นคดีอาญา แตค่ดีแพง่มกัจะเป็นเร่ืองของการยืนยนัเอกสารว่าถกูต้องหรือไม ่หากอีกฝ่าย
หนึง่ค้านก็จะเป็นเพราะเขารู้ว่าตรงนีเ้ป็นอยา่งอื่นไมไ่ด้ เข้าใจได้ในทำานองนีจ้ากบริบท เวลาแปล
คดีแพง่ต้องไลเ่รียงให้ถกูต้องคดีอาญาตายตวั แตค่ดีแพง่พอจะลดเลีย้วไปได้ ต้องรู้เลห์่เหลี่ยม ใช้
ศพัท์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะคดีเก่ียวกบัครอบครัว ยกตวัอยา่งเช่น ศาลถามคูค่วามวา่ แมเ่ด็กสง่
เด็กเรียนหนงัสือไหม เช่นนีล้า่มจะใช้คำาว่า educate ไมไ่ด้ จะผิดความหมาย เพราะ educate ใน
บริบทของครอบครัวแล้วหมายถึงการอบรมสัง่สอนบตุร ไมไ่ด้หมายความสง่ลกูเรียนหนงัสือ 
เป็นต้น

หากทราบเนือ้หาคดีแล้ววา่ผู้ ท่ีตนจะไปลา่มให้นัน้เป็นฝ่ายผิด ผู้ ให้ข้อมลูกลา่วว่าไมค่วรมี
อคตใินการลา่มอยูแ่ล้ว เพราะลา่มเป็นแคผู่้ถ่ายทอดสารเท่านัน้ ผู้ให้ข้อมลูยกตวัอยา่งกรณีชาว
ตา่งชาติกระทำาความผิดฐานฆา่คน บริเวณท่ีเกิดเหตพุบขวดวอดก้า แตจ่ำาเลยให้การวา่จำาเลยไม่
ได้ด่ืมและไมไ่ด้เมา เช่นนีล้า่มจงึเกิดความสงสยัว่าแท้จริงแล้วจำาเลยลงมือกระทำาความผิดด้วย
ความเมาหรือความตัง้ใจกนัแน่ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้แล้วลา่มทำาได้เพียงเก็บความสงสยัไว้ในใจแล้วแปล
ออกไปตามท่ีได้ยิน ท่ีจริงแล้ว เร่ืองท่ีจำาเลยหรือพยานมาพดูคยุกบัลา่มเป็นการสว่นตวั ลา่มก็ไม่
ควรนำาไปบอกคนอื่น เพราะลา่มไมไ่ด้มีสว่นได้สว่นเสียใดๆอยูแ่ล้ว ยิ่งหากลา่มนำาข้อมลูท่ีรับมาไป
บอกตอ่ทนายความ ทัง้ท่ีจำาเลยหรือพยานยงัไมไ่ด้บอกทนายความนัน้ยิ่งไมค่วร เพราะจะทำาให้
ทนายความรู้สกึไมดี่

ผู้ ให้ข้อมลูให้ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัความสำาคญัของความถกูต้องในการลา่มในศาลโดย
อ้างอิงเหตกุารณ์ท่ีผู้ ให้ข้อมลูผนัคำากริยาผิดแล้วทำาให้พยานไมพ่อใจ โดยปกติแล้ว การผนักริยา
ตามกาลนัน้จะผิดไมไ่ด้เลย หากผิดต้องแก้ทนัที หากจะเลา่เร่ืองอดีตแตใ่ช้กาลปัจจบุนั ก็ควรใช้
กาลปัจจบุนัให้ตลอด ไมค่วรเปลี่ยนกลางคนัเพราะจะทำาให้นา่สงสยั หากพยานฟังแล้วทราบว่า
ลา่มแปลผิด แล้วแจ้งให้ศาลทราบเพ่ือให้ลา่มมีโอกาสแก้ไขก็จะดี แตห่ากเป็นพยานท่ีต้องการจะ
เอาชนะ อวดภมิู หรืออารมณ์ไมดี่ ก็จะตอ่ว่าลา่ม เม่ือเจอสถานการณ์เช่นนี ้ผู้ให้ข้อมลูจะแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเรียนศาลว่าเขาไมอ่ยากตอบ จงึหาว่าลา่มแปลไมรู้่เร่ือง อาจต้องเปลี่ยน
แนวคำาถามใหม่

ผู้ ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์วา่ผลแพ้ชนะคดีของคูค่วามไมส่ง่ผลกดดนัลา่มในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี เพราะไมไ่ด้มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัตนแตอ่ยา่งใด ผู้ ให้ข้อมลูไมไ่ด้มีสว่นดีใจเสียใจกบั
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เขา แตใ่นกรณีท่ีเป็นลา่มให้กบัคดีหนึง่ๆ ตัง้แตต้่นจนจบ แล้วจำาเลยได้รับโทษเบาก็อาจจะรู้สกึ
ยินดีด้วยเป็นธรรมดา แตก็่ไมไ่ด้แสดงอาการใดออกไปเพราะเป็นสิ่งท่ีไมค่วร จะอยา่งไรคำา
พิพากษาก็เป็นดลุยพินิจของศาลอยูแ่ล้ว สว่นเร่ืองของความคุ้มครองทางกฎหมายของลา่มนัน้ไมมี่
ระบไุว้ในตวับทกฎหมาย

โดยสว่นตวัแล้วผู้ ให้ข้อมลูเช่ือว่าหากต้องการเป็นลา่ม ถ้าตัง้ใจและหมัน่ฝึกฝนก็ยอ่มมี
ความชำานาญมากขึน้ ความรู้ด้านภาษาระดบัสื่อสารเข้าใจอยา่งเดียวนัน้ไมเ่พียงพอสำาหรับการ
เป็นลา่ม ลา่มต้องใฝ่รู้ การสื่อสารรู้เร่ืองอาจจะเพียงพอในการทำางานลา่มในระดบัหนึง่ แตพ่อถึง
จดุท่ีเพียงแค ่“พดูรู้เร่ือง” ไมเ่พียงพอแล้วก็จะยาก โดยเฉพาะหากเป็นการสืบพยานหลายปาก

ผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่เคยพบอาจารย์สอนภาษาสเปนคนหนึง่ เป็นคนเก่งมาก วนัหนึง่อาจารย์
คนนีต้้องไปทำางานลา่มในศาลโดยไมไ่ด้เตรียมตวัลว่งหน้ามาก่อน อาจารย์คนนีถ้ึงกบัเอย่ว่า “เข็ด
แล้ว” น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีผู้ ให้ข้อมลูกลา่วว่าความรู้ทางภาษาอยา่งเดียวไมเ่พียงพอตอ่การเป็นลา่ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลา่มในศาล ต้องเตรียมตวัให้พร้อมอยา่งมาก ลา่มต้องใช้ระดบัภาษาให้ถกูกบัคู่
ความ เพราะการปฏิบตัิหน้าท่ีลา่มไมใ่ช่แคก่ารไปเลา่เร่ืองให้ฟัง แตต้่องเข้าใจเร่ืองนัน้ๆด้วย และ
แม้จะลา่มจะทราบศพัท์ธรรมดาในชีวิตประจำาวนัอยูแ่ล้ว ก็ต้องสร้างความเคยชินกบัศพัท์กฎหมาย 
หรือศพัท์เฉพาะทางอื่นๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัคดีด้วย

3.7.3   ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบ  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1: ผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ปัญหาท่ีพบคือการทำางานลา่มมีความเสี่ยงสงูกวา่
การทำางานลา่มแบบอื่นๆ เพราะไมไ่ด้รับความคุ้มครองทางกฎหมายใดๆทัง้สิน้ นอกจากนีอ้ยัการ
และทนายความมกัใช้ภาษากฎหมายท่ีคลมุเครือ บางครัง้พยายามชกัจงูให้ลา่มสบัสน ผู้ให้ข้อมลู
จงึแก้ไขโดยการขอให้ผู้พิพากษาสัง่ให้อยัการและทนายความใช้ภาษาพดูธรรมดา

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2: ผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ว่าลา่มได้รับความคุ้มครองน้อยเกินไป และมกั
เป็นเหตใุห้คูค่วามบางคนท่ีเป็นฝ่ายเสียเปรียบพยายามกดดนัลา่ม โดยอาศยัเหตคุวามผิดพลาด
ของลา่ม เช่น ขูว่า่จะดำาเนินคดีหากแปลผิด เป็นต้น ขณะนีไ้มมี่กฎหมายปกป้องลา่มโดยตรง แต่
อยูท่ี่ดลุยพนิิจของศาลว่าหากลา่มแปลไมถ่กู แปลบิดเบือน ศาลอาจลงโทษในข้อหาละเมิดอำานาจ
ศาล ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวินิจฉยัของศาลเอง แตต่ัง้แตผู่้ให้ข้อมลูทำางานลา่มมาก็ยงัไมเ่คยเห็นศาล
ลงโทษลา่ม จะมีก็แตก่ารตกัเตือนว่าลา่มแปลไมถ่กูต้องเท่านัน้ อปุสรรคท่ีผู้ให้ข้อมลูพบเก่ียวกบั

23



ลา่มในศาลคือ ลา่มท่ีชำานาญในด้านนีมี้คอ่นข้างน้อย และไมมี่คณุภาพ โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั 
ซึง่ขาดลา่มในศาลจำานวนมาก หากมีก็มกัจะเป็นผู้ ท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัิงานลา่มในศาลโดยตรง เช่น เป็น
อาจารย์ หรือครูในโรงเรียนหา่งไกล ไมค่อ่ยได้ใช้ภาษาสื่อสารกบัชาวตา่งชาติ อาจทำาให้ไม่
สามารถแปลสารได้อยา่งถกูต้อง นอกจากนีย้งัไมมี่มาตรฐานใดท่ีจะตดัสินได้วา่คนๆหนึง่จะ
สามารถเป็นลา่มท่ีดีได้ บางคนเพียงสื่อสารภาษาองักฤษได้ก็สามารถมาเป็นลา่มในศาลได้แล้ว ผู้
ให้ข้อมลูกลา่วว่าควรจะมีระบบควบคมุ แตท่ราบว่าเป็นไปได้ยาก เพราะศาลนัน้มีอยูท่กุจงัหวดั 
ชาวตา่งชาติก็มีทกุจงัหวดั ยากท่ีจะทำาให้เกิดมาตรฐานครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ อปุสรรคอีก
อยา่งหนึง่คือคา่ป่วยการลา่ม หรือคา่ตอบแทนลา่มท่ีศาลจดัหาให้นัน้ถือว่าคอ่นข้างน้อย ทำาให้
ลา่มขาดแรงจงูใจในการเป็นลา่มศาล

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3: จากประสบการณ์ลา่มประจำาศาลจงัหวดัสระแก้วเป็นเวลากว่า 5  ปี ผู้
ให้ข้อมลูกลา่วว่าไมพ่บอปุสรรคหรือปัญหาใดๆ เพียงแคแ่ปลออกไปตามท่ีได้ยิน หากไมเ่ข้าใจกนัก็
อธิบาย และคิดว่าการแปลเป็นภาษาไทยกบัการแปลเป็นภาษาเขมรไมมี่ความแตกตา่งกนัเพราะ
ตนคอ่นข้างเช่ียวชาญ และถึงแม้จะมีทนายความบางคนท่ีรู้ภาษาเขมรเช่นกนั แตใ่นการพิจารณา
คดีตา่งๆ ผู้ ให้ข้อมลูก็ไมเ่คยถกูโต้แย้งว่าแปลผิด เพราะตนแปลตามท่ีได้ยิน ผู้ให้ข้อมลูเห็นว่า
จำานวนลา่ม 2 คน เพียงพอตอ่ความต้องการท่ีศาลจงัหวดัสระแก้วแล้ว และคิดว่าหลกัสตูรฝึก
อบรมลา่มในศาลคงจะมีประโยชน์ไมน้่อย เพราะลา่มสาขาอื่นท่ีสนใจจะทำางานลา่มในศาลจะได้
ทราบศพัท์กฎหมาย ซึง่เป็นศพัท์เฉพาะทางและควรใช้ให้ถกูต้อง

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 4: อปุสรรคหลกัๆในการลา่มในศาลท่ีผู้ ให้ข้อมลูพบคือลกูความ จำาเลย 
หรือพยานท่ีเจ้าเลห์่ ทำาให้ทำางานร่วมกนัลำาบาก โจทก์สว่นใหญ่ในคดีอาญาคืออยัการและตำารวจ 
ให้การตามความจริง วา่ไปตามกฎหมาย แตจ่ำาเลย หรือพยานตา่งชาติ ท่ีผู้ให้ข้อมลูใช้คำาวา่ “เป็น
พวกรู้มาก” มกัจะตอบคำาถามด้วยความยียวน ตอบเลี่ยงประเด็น ลา่มต้องใช้ไหวพริบว่าจะต้อง
ถามอยา่งไรให้เขาตอบตรงประเด็น หากเขาโมโห ต้องคอยควบคมุสถานการณ์ แจ้งว่าโมโหไมไ่ด้
เพราะอยูต่อ่หน้าศาล

3.7.4   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1: ผู้ให้ข้อมลูต้องการให้ศาลจดัหลกัสตูรอบรมลา่มโดยเฉพาะเพ่ือให้ลา่ม
ท่ีสนใจทำาลา่มในศาลได้รับทราบข้อมลูเบือ้งต้น ไปจนถึงศพัท์กฎหมายซึง่เป็นศพัท์เฉพาะทาง 
และในฐานะลา่มชาวตา่งชาติ ผู้ ให้ข้อมลูต้องการให้ทนายความใช้ภาษาไทยท่ีเข้าใจได้งา่ย เพ่ือ
เอือ้ตอ่การลา่มอยา่งมีประสิทธิภาพของผู้ ให้ข้อมลู
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ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2: เน่ืองจากคา่ป่วยการท่ีศาลจดัหาให้ถือวา่คอ่นข้างต่ำา ผู้ให้ข้อมลูจงึ
อยากให้ปรับปรุงคา่ป่วยการลา่มให้จงูใจมากกว่านี ้ผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่เข้าใจว่าลา่มในศาลถือว่า
เป็นการช่วยเหลือสงัคม แตค่วรคิดคา่ป่วยการให้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง ไมใ่ช่วา่ลา่มขบั
รถมาจากกรุงเทพมหานคร ศาลคดิคา่ป่วยการให้หนึง่พนับาท คา่น้ำามนัอีกหนึง่พนับาท ผู้ ให้ข้อมลู
กลา่ววา่ไมส่มน้ำาสมเนือ้ ลา่มท่ีเก่งจริงๆกบัเงินสองพนับาทถือวา่น้อยเกินไป เพราะถ้าลา่มเก่ง จะ
ช่วยให้กระบวนพิจารณาลืน่ไหลไมต่ิดขดัเลย นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมลูคิดวา่ควรมีระบบ หรือ
มาตรฐานสำาหรับผู้ ท่ีจะมาเป็นลา่มในศาล อาจมีการทดสอบเพ่ือคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
ท่ีจะมาทำาหน้าท่ีลา่มในศาลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ หากทำาเช่นนีไ้มไ่ด้ ควรจดัหาลา่มอีกคนหนึง่
ในห้องพิจารณาเพ่ือคอยตรวจสอบความถกูต้องในการแปลของลา่มท่ีกำาลงัทำาหน้าท่ีอยู ่ลา่ม
สงัเกตการณ์นีค้วรเป็นลา่มท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษอยา่งดีและมีประสบการณ์ลา่มในศาลมากพอ
สมควร

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 3: ผู้ให้ข้อมลูคิดว่าศาลจงัหวดัสระแก้วควรจดัหลกัสตูรอบรมลา่ม โดย
เฉพาะอยา่งยิ่ง ลา่มคูภ่าษาไทยกบัภาษาเขมร เพ่ือเป็นการดงึดดูให้ผู้ ท่ีสนใจมาสมคัร และจะ
เป็นการสร้างมาตรฐานสำาหรับลา่มในศาลอีกด้วย

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 4: ผู้ให้ข้อมลูเสนอแนะวา่อยากให้คนท่ีเข้ามาทำางานลา่มศาลทำาการบ้าน
เตรียมตวัอยา่งดีทกุครัง้ ไมว่า่คดีท่ีตนจะไปเป็นลา่มจะยากง่ายเพียงใดก็ตาม ควรเตรียมตวัเร่ือง
คำาศพัท์ให้แมน่ยำาตัง้แตก่ารสง่หมายเรียก หมายสืบพยาน เหตผุลในการเลื่อนนดั ขัน้ตอนการ
ทำางานตา่งๆ คนท่ีจะมาทำางานลา่มในศาล เพียงสื่อสารภาษาตา่งประเทศรู้เร่ืองนัน้ไมพ่อ และควร
จะเป็นลา่มให้ตลอดทัง้คดีตัง้แตต้่นจนจบ เร่ืองไวยากรณ์ต้องฝึกฝนให้แมน่ยำาด้วย

3.8 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้ล่ำม

3.8.1   การใช้ลา่มโดยทัว่ไป  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5: หากผู้พิพากษาต้องขึน้พิจารณาคดีท่ีมีชาวตา่งชาติ จะต้องมีลา่มใน
การพิจารณาคดีด้วย มิเช่นนัน้จะพิจารณาคดีไมไ่ด้ จะต้องเลื่อนนดัการพิจารณาคดีออกไปจนกวา่
จะหาลา่มมาได้ ซึง่การจดัหาลา่มนีไ้มไ่ด้อยูใ่นขอบเขตหน้าท่ีของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาไม่
สามารถเลือกลา่มเองได้ ลา่มท่ีมาทำาหน้าท่ีในคดีอาจเป็นลา่มท่ีคูค่วามหรือทนายความจดัหามา
เอง หรืออาจเป็นลา่มของศาล หากคูค่วามต้องการให้ศาลจดัหาลา่มให้ก็ยอ่มได้เช่นกนั ถ้าหาก
เลือกลา่มเองได้ ผู้ ให้ข้อมลูต้องการลา่มท่ีมีความรู้ทางกฎหมาย หากเป็นไปได้ควรจบการศกึษานิติ
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ศาสตรบณัฑิต เพราะการพิจารณาคดีในคดีท่ีมีชาวตา่งชาติจะเป็นไปอยา่งสะดวกราบร่ืนมากขึน้
หากลา่มรู้ระบบศาล ผู้ให้ข้อมลูเคยประสบเหตกุารณ์ในคดีท่ีลา่มไมมี่ความรู้ทางกฎหมาย ทำาให้
การพิจารณาคดีเป็นไปโดยลา่ช้า ลา่มบางคนก็ไมแ่ปล แตใ่ช้วิธีสรุปความ ซึง่ผู้ให้ข้อมลูเห็นวา่ลา่ม
ไมมี่สิทธ์ิทำาเช่นนัน้ ลา่มมีหน้าท่ีแปลสิ่งท่ีได้ยินให้ครบถ้วนและถกูต้อง ในขณะท่ีลา่มท่ีรู้กฎหมาย
จะทำาให้การสืบพยานง่ายกว่า เพราะลา่มรู้ขัน้ตอนการพิจารณา และรู้ว่าไมค่วรสรุป สว่นใหญ่แล้ว
ลา่มท่ีผู้ให้ข้อมลูเคยพบถือว่ามีคณุสมบตัิตรงตามท่ีต้องการ ผู้ให้ข้อมลูให้ความเห็นวา่ให้คะแนน
ลา่มสว่นใหญ่ท่ี 7 เต็ม 10 คะแนน อีก 3 คะแนนท่ีหายไปคือลา่มแปลไมต่รง(ในกรณีการลา่มคู่
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผู้ให้ข้อมลูมีความรู้ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี) ทำาให้ต้องคอยตกั
เตือนลา่มว่าห้ามสรุป ลา่มต้องแปลให้ครบและถกูต้อง ไมว่่าสิ่งท่ีลา่มได้ยนินัน้จะเก่ียวข้องหรือไม่
เก่ียวข้องกบัคดีก็ตาม หนึง่ในหน้าท่ีของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีคือการตกัเตือนผู้ใดก็ตามใน
ห้องพิจารณาคดีท่ีมีสว่นทำาให้กระบวนพิจารณาลา่ช้า แม้แตล่า่มก็ไมใ่ช่ข้อยกเว้น

ผู้ ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์วา่ไมใ่ช่หน้าท่ีของผู้พิพากษาในการจดัหาเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้
ลา่ม หน้าท่ีของผู้ให้ข้อมลูในฐานะผู้พิพากษาคือกำาหนดให้มีลา่มหากพยานเป็นคนตา่งชาติ เพราะ
ถ้าไมมี่ลา่มก็จะดำาเนินกระบวนพิจารณาไมไ่ด้ ต้องเลื่อนไปจนกวา่จะมีลา่ม ไมว่า่จะเป็นภาษาใด
ก็ตาม โดยท่ีศาลจะมีลา่มภาษาตา่งๆท่ีมาขึน้ทะเบียนไว้ หากต้องการลา่มคูภ่าษาใดเจ้าหน้าท่ีใน
ศาลก็จะติดตอ่ไปตามข้อมลูติดตอ่ท่ีลา่มให้ไว้ สว่นใหญ่แล้วชาวตา่งชาติในพทัยาเป็นชาวรัสเซีย 
อิตาเลียน และฝร่ังเศส มีชาวองักฤษและอเมริกนัคละกนัไป

ในการพิจารณาคดีท่ีใช้ลา่ม ผู้ให้ข้อมลูยงัไมเ่คยเจอกรณีท่ีลา่มขออนญุาตพกั สว่นใหญ่ท่ี
เคยพบจะเป็นการขออนญุาตเข้าห้องน้ำา โดยทัว่ไปแล้วกระบวนพิจารณามกัใช้เวลาไมเ่กิน 3 
ชัว่โมง แตห่ากเป็นกรณีท่ีพยานหลายปากเห็นเหตกุารณ์เดียวกนัพร้อมๆกนั จะต้องสืบพยานตอ่
เน่ืองกนัไป เพราะหากอนญุาตให้มีการพกั เกรงวา่พยานจะพดูคยุแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัเองแล้วผู้
พิพากษาจะไมไ่ด้รับฟังข้อเท็จจริง

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 6: ผู้ให้ข้อมลูไมมี่หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัหาลา่มเช่นเดียวกนักบัผู้ ให้
ข้อมลูคนท่ี 5 การจดัหาลา่มเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศาล ไมมี่โอกาสท่ีจะคดักรองหรือเลือกลา่ม
ด้วยตนเอง แตห่ากเลือกเองได้ ผู้ให้ข้อมลูต้องการลา่มท่ีสามารถแปลได้ครบถ้วนและถกูต้อง มี
ความซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ีของตน ควรมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายบ้าง หากจบการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี สาขานิติศาสตร์ จะยิ่งดี ไมเ่ช่นนัน้ ก็ควรทราบขัน้ตอนและกระบวนการทำางานของศาลยตุิธรรม
บ้าง เพ่ือท่ีจะทำางานร่วมกนัได้สะดวกราบร่ืน 
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จากท่ีผู้ ให้ข้อมลูเคยมีประสบการณ์ใช้ลา่มในห้องพิจารณา ซึง่สว่นใหญ่แล้วเป็นลา่ม
ภาษาเขมร พบวา่ลา่มมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีต้องการ ทำางานได้ดี คลอ่งแคลว่ จงึมีความพงึพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของลา่มอยา่งมาก เพราะนอกจากจะปฏิบตัิหน้าท่ีลา่มได้อยา่งดีแล้ว ลา่มคนนี ้
ยงัตรงตอ่เวลาอีกด้วย ซึง่ผู้ให้ข้อมลูเห็นวา่ความตรงตอ่เวลาของลา่มถือเป็นคณุสมบตัิของลา่มใน
ศาลท่ีสำาคญัอีกประการหนึง่ เพราะการพิจารณาคดีท่ีโจทก์ จำาเลย หรือพยานเป็นชาวตา่งชาติ จะ
เกิดขึน้ไมไ่ด้หากไมมี่ลา่ม หากลา่มมาช้าทกุฝ่ายก็ต้องรอ หากไมมี่ลา่มก็ต้องเลื่อนการพิจารณาคดี
ออกไปจนกวา่จะจดัหาลา่มได้

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 7: ผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ว่าไมเ่คยเป็นผู้จดัหาลา่มด้วยตนเองขณะปฏิบตัิ
หน้าท่ีทนายความ สว่นใหญ่คดีท่ีเก่ียวข้องกบัชาวตา่งชาติท่ีตนเคยพบมกัจะเป็นคดีอาญา โดย
จำาเลยหรือพยานมกัเป็นชาวกมัพชูา ในคดีอาญานัน้ศาลมีหน้าท่ีจดัหาลา่มให้จำาเลยและพยาน ผู้
ให้ข้อมลูจงึไมมี่โอกาสเลือกลา่มด้วยตนเอง แตห่ากเลือกเองได้ ผู้ให้ข้อมลูกลา่วว่าต้องการลา่มท่ี
สื่อสารแล้วผู้ ฟังเข้าใจได้ง่าย ซึง่ควรจะเป็นหน้าท่ีโดยอาชีพของลา่มอยูแ่ล้ว นอกจากนีล้า่มศาลท่ีดี
ควรมีความรู้ทางกฎหมาย และคำาศพัท์ทางกฎหมายเป็นอยา่งดี ควรเข้าใจขัน้ตอนการทำางาน
ระบบศาลยตุิธรรม เข้าใจวา่โทษตามท่ีจำาเลยถกูกลา่วหามีบทลงโทษอยา่งไร ลา่มควรมีความนา่
เช่ือถือว่าจะเบิกความและแปลไปตรงตามความเป็นจริง ทำาหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง ถึงแม้ลา่มจะ
ต้องปฏิญาณตนก่อนการพิจารณาคดีทกุครัง้ ความผิดถกู จะโดยตัง้ใจหรือไม ่ก็มีแตล่า่มเท่านัน้ท่ี
ทราบ โดยทัว่ไปแล้ว ลา่มท่ีผู้ให้ข้อมลูเคยพบก็มีคณุสมบตัิตรงตามต้องการพอประมาณ ในระดบั
ท่ีพดูสื่อสารประจำาวนัได้ แตก็่มีข้อจำากดับางอยา่ง คือลา่มอา่นเอกสารภาษาเขมรไมไ่ด้ แตโ่ดยรวม
แล้วผู้ให้ข้อมลูคอ่นข้างพงึพอใจในความสามารถของลา่ม และสว่นใหญ่แล้วคูค่วามก็พงึพอใจเช่น
กนั

3.8.2   ทศันคติ  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5: ผู้ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นวา่คา่ตอบแทนลา่มในศาล (ชัว่โมงละ 500 
บาท) นัน้เป็นคา่ตอบแทนท่ีสมเหตสุมผล เพราะคิดว่าลา่มไมน่่าจะเหน่ือยมากจากการแปลเพียง
อยา่งเดียว

ตามท่ีผู้ ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ การแปลของลา่มไมไ่ด้มีผลท่ีอาจเปลี่ยนแปลงรูปคดีหรือผล
แพ้ชนะคดีได้ แตว่่ามีผลบ้างในระดบัหนึง่ อยา่งท่ีกลา่วไปแล้วว่าลา่มบางคนมกัสรุปใจความเอง
ทัง้ท่ีไมใ่ช่หน้าท่ีของลา่ม เช่น ทนายความถามพยานซึง่เป็นชาวตา่งชาติวา่เหตเุกิดวนัท่ีเทา่ไร 
พยานลงัเลตอบว่าวนัท่ีสิบสองหรือสิบสาม พยานไมแ่นใ่จ แตล่า่มกลบัสรุปคำาตอบวา่พยานตอบ
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วา่วนัท่ีสิบสอง แบบนีไ้มไ่ด้ เพราะผู้ ให้ข้อมลูเห็นวา่หากสรุปแล้วจะทำาให้รายละเอียดหายไป ซึง่
บางทีรายละเอียดก็เป็นสว่นท่ีมองข้ามไมไ่ด้ในกระบวนพิจารณา อีกกรณีหนึง่ท่ีผู้ ให้ข้อมลูเคยพบ 
คือ ทนายความถามพยานวา่รู้จกักบัจำาเลยได้อยา่งไร พยานตอบไมต่รงคำาถาม ตอบเลี่ยงไปมา 
ลา่มกลบัถามคำาถามเดิมย้ำา วา่พยานรู้จกักบัจำาเลยได้อยา่งไร ในกรณีนีถื้อวา่ลา่มทำาเกินขอบเขต
หน้าท่ีของตนท่ีไปถามย้ำาพยาน ผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ทำาเช่นนีจ้ะกลบพฤติการณ์ท่ีพยานเลี่ยงไมย่อม
ตอบ และลา่มไมมี่สิทธ์ิตีความ มีหน้าท่ีแปลเท่านัน้

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 6: ผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ว่าเคยพบเหตกุารณ์ท่ีทนายความทกัท้วงว่าลา่ม
แปลคำาศพัท์คำาหนึง่ผิด (ลา่มในเหตกุารณ์นีเ้ป็นลา่มคูภ่าษาไทยและภาษาองักฤษ) แตล่า่มก็
ยืนยนัว่าตนแปลถกูต้องแล้ว เช่นนีเ้จ้าหน้าท่ีหน้าบลัลงัก์ท่ีมีหน้าท่ีบนัทกึการพิจารณาจงึบนัทกึไว้
ทัง้สองอยา่งว่า ทนายความค้านว่าลา่มแปลผิด ควรแปลอยา่งไร และลา่มยืนยนัวา่ตนแปลถกูต้อง 
คำาศพัท์คำานีค้วรจะแปลเช่นนี ้เหตกุารณ์ลกัษณะนีท้ำาให้การพิจารณาคดีลา่ช้า ทกุคนท่ีอยูใ่นห้อง
พิจารณาคดีต้องเสียเวลา ผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่จำาไมไ่ด้วา่คำาศพัท์ท่ีเป็นปัญหาคำานัน้คือคำาใด แตเ่ทา่
ท่ีทราบ คือเป็นคำาภาษาองักฤษท่ีแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำา และคำาท่ีลา่มเลือกแปลนัน้ก็ไมไ่ด้
ทำาให้สาระสำาคญัของประโยคเปลี่ยนไป จงึไมมี่ผลกระทบตอ่การวินิจฉยัคดีของผู้พิพากษา ในทาง
กลบักนั หากลา่มแปลถ้อยคำาในประเด็นสำาคญัผิดไป อาจทำาให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปได้ ดงั
นัน้ ความซ่ือสตัย์และความเช่ียวชาญของลา่มจงึเป็นสิ่งสำาคญัท่ีมองข้ามไมไ่ด้ด้วย

ผู้ ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของลา่มว่าเหมาะสมแล้ว เน่ืองจากลา่มท่ี
ศาลจงัหวดัสริุนทร์มีตำาแหน่งเป็นลกูจ้าง ถือเป็นข้าราชการ ได้รับเงินเดือนข้าราชการตามปกติจงึ
ถือวา่เหมาะสม

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7: ผู้ให้ข้อมลูให้สมัภาษณ์ว่าคา่ตอบแทนลา่มในศาลนัน้น้อยเกินไป (ลา่ม
ท่ีผู้ให้ข้อมลูหมายถึงคือลา่มประจำาศาล) ควรได้มากกวา่นี ้เพราะคา่ตอบแทนท่ีลา่มได้นัน้ถือว่า
น้อยมากเม่ือเทียบกบัความสามารถในการแปลและการทำางานจริง ผู้ ให้ข้อมลูคิดวา่ลา่มประจำา
ศาลควรจะได้คา่ตอบแทนอยา่งน้อยเดือนละ 12,000 บาท หากเป็นลา่มท่ีจดัหามาจากภายนอก
เป็นครัง้คราว ควรได้คา่ตอบแทนอยา่งน้อยครัง้ละ 1,000 บาท จากอตัราทัว่ไปครัง้ละ 500 บาท 
เพ่ือชดเชยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและคา่เสียเวลาของลา่ม บางครัง้ลา่มต้องรอสืบพยานปา
กอื่นๆก่อน จงึจะได้สืบพยานปากท่ีเป็นชาวตา่งชาติ และไมส่ามารถเร่งรัดอะไรได้ ต้องยอมรอ
อยา่งเดียวเทา่นัน้
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ผู้ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นว่าการแปลของลา่มมีผลตอ่รูปคดี ผู้ให้ข้อมลูยกตวัอยา่งสมมติ
วา่หากลา่มแปลข้อสาระสำาคญัของคดีผิดไปแม้เพียงนิดเดียว อาจมีผลทำาให้ศาลนำาข้อมลูท่ีได้ยนิ
ไปอยา่งผิดๆนัน้ไปวินิจฉยั มีผลตอ่คำาพิพากษา แตผู่้ ให้ข้อมลูยงัไมเ่คยพบเหตกุารณ์เช่นนี ้

3.8.3   อปุสรรคท่ีพบในการใช้ลา่ม  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5: ผู้ให้ข้อมลูเห็นว่าลกัษณะบางอยา่งของลา่มเป็นอปุสรรคในการใช้ลา่ม 
เช่น ลา่มพดูเสียงเบา หรือมีแนวโน้มท่ีจะสรุปความมากกวา่ท่ีจะแปลตรงตามท่ีได้ยิน ผู้ให้ข้อมลู
กลา่ววา่มีลา่มอยูค่นหนึง่ท่ีผู้ให้ข้อมลูพอใจมาก ผู้ ให้ข้อมลูให้คะแนนลา่ม 9 เต็ม 10 ลา่มคนนีจ้บ
ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ภาษาองักฤษดี รู้กระบวนพิจารณา แตห่ากเลือกได้ ผู้ ให้
ข้อมลูก็ขอขึน้พิจารณาคดีธรรมดาท่ีไมต้่องใช้ลา่มดีกวา่

อีกอปุสรรคในการใช้ลา่มในความคิดเหน็ของผู้ ให้ข้อมลูคือระบบจดัหาลา่มของศาลไมไ่ด้
มาตรฐาน ควรมีลา่มเตรียมไว้พร้อม อาจมีการลงทะเบียนลา่ม ผลดักนัทำางานเหมือนเป็นการเข้า
เวร เพ่ือให้มีลา่มท่ีพร้อมตอ่การเรียกใช้งานฉกุเฉิน เช่น กรณีฝากขงั เป็นต้น โดยปกติหากไมมี่ลา่ม
ในการสืบพยานก็ต้องเลื่อนโดยสภาพบงัคบั ทำาให้เสียเวลานดัของศาลท่ีนดัไปแล้วต้องมาหาวนั
นดัใหม ่เสียเวลาของคูค่วามและทนายความไปโดยใช่เหต ุแทนท่ีจะสืบพยานให้เสร็จสิน้ไปตาม
แผน แตก่ลบัทำาอะไรไมไ่ด้นอกจากเลื่อนการนดัสืบพยานไปเพราะไมมี่ลา่ม

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 6: ผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ คำาภาษาองักฤษบางคำาแปลได้หลายความหมาย 
บางครัง้ลา่มของคูค่วามแตล่ะฝ่ายมีความเห็นขดัแย้งกนัเร่ืองการเลือกความหมายของคำานัน้ๆ (ใน
กรณีไมใ่ช่ลา่มของศาล แตเ่ป็นลา่มท่ีคูค่วามจดัหามาเอง) หรือบางครัง้ทนายความท่ีเข้าใจภาษา
องักฤษอาจจะแย้งว่าพยานไมไ่ด้หมายความตามท่ีลา่มแปล หากเกิดเหตกุารณ์เช่นนีจ้ะทำาให้การ
พิจารณาลา่ช้าไปอีก ผู้ให้ข้อมลูแก้ปัญหาโดยการจดความหมายของทัง้สองคำาไว้แล้วมาพิจารณา
ภายหลงัว่าคำาดงักลา่วควรจะหมายความวา่อยา่งไร อปุสรรคอีกประการหนึง่คือจำานวนลา่มท่ีไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการ ท่ีศาลจงัหวดัสริุนทร์มีลา่มภาษาเขมรเพียงคนเดียว หากวนัใดมีการสืบ
พยานชาวกมัพชูาหลายบลัลงัก์ ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องรอจนกว่าลา่มจะทำาหน้าท่ีเสร็จในบลัลงัก์
หนึง่ๆ เป็นการเสียเวลาโดยใช่เหต ุอปุสรรคประการสดุท้ายคือผู้ใช้ลา่มไมส่ามารถทราบได้ว่าลา่ม
แปลครบถ้วน ถกูต้องหรือไม ่จงึไมท่ราบวา่ข้อมลูท่ีได้จากการแปลของลา่มนัน้ขาดข้อเท็จจริง
สำาคญัท่ีจะใช้วินิจฉยัคดีไปบ้างหรือไม่
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ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7: ปัญหาท่ีพบบอ่ยในการลา่มในศาลคือเม่ือมีการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข้อง
กบัชาวตา่งชาตหิลายบลัลงัก์ในวนัเดียวกนัแตมี่ลา่มเพียงคนเดียว ในกรณีนีคู้ค่วามในคดีอื่นๆ 
ต้องรอให้ลา่มทำาหน้าท่ีในการพิจารณาคดีเสร็จไปทีละบลัลงัก์ เป็นการเสียเวลาอยา่งมาก อีกทัง้
หากลา่มเจ็บป่วยก็ไมมี่ผู้ทำาหน้าท่ีแทน ศาลท่ีอยูเ่ขตจงัหวดัชายแดนควรมีลา่มมากกวา่นี ้

3.8.4   ข้อเสนอแนะ  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5: ในด้านการบริหารจดัการ ผู้ให้ข้อมลูต้องการให้มีระบบจดัหาลา่มท่ีดี
กวา่นี ้ให้สามารถติดตอ่ได้ทนัที และให้มีความชดัเจนในการขึน้ทะเบียนลา่ม วา่ใครทำางานวนัไหน 
ทัง้นีเ้พ่ือให้สะดวกตอ่ทกุฝ่าย

ข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่ลา่ม ลา่มควรเรียนรู้ระบบกระบวนพิจารณาคร่าวๆ และต้องการให้มี
การจดัฝึกอบรมลา่มในศาลโดยเฉพาะ เพ่ือท่ีจะได้เป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวม
ถึงผู้พิพากษา เจ้าหน้าท่ีศาล ตำารวจ ทนายความ และคูค่วาม

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6: ผู้ให้ข้อมลูไมมี่ข้อเสนอแนะอื่นนอกจากอยากให้มีลา่มคูภ่าษาองักฤษ
และภาษาไทยประจำาท่ีศาลให้มากกว่านี ้

ผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 7: ผู้ให้ข้อมลูเสนอแนะวา่ ในศาลท่ีไมส่ามารถจดัจ้างบคุลากรมาเป็นลา่ม
ประจำาศาลได้ ควรมีการให้คนพืน้ท่ีท่ีมีความสามารถด้านภาษามาขึน้ทะเบียนไว้ สาเหตท่ีุต้องเป็น
คนในพืน้ท่ีก็คือจะได้เรียกใช้ได้สะดวกทนัการ นอกจากนีศ้าลควรจดัการฝึกอบรมสำาหรับลา่มท่ีขึน้
ทะเบียนไว้ การอบรมควรครอบคลมุเนือ้หาขัน้ตอนการพิจารณาคดีของศาล ความสำาคญัของ
หน้าท่ีลา่มในศาล คำาศพัท์ทางกฎหมายอาจไมต้่องเน้นมากนกั เพราะในคดีอาญาสว่นใหญ่ไม่
คอ่ยมีศพัท์กฎหมาย จะเป็นศพัท์พืน้ฐานทัว่ไปเสียมากกว่า ดงันัน้เร่ืองอบรมคำาศพัท์กฎหมายจงึ
ไมค่อ่ยจำาเป็น
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บทที่  4
วเิครำะห์ปัญหำ

4.1 อภปิรำยผลกำรวิจยั

4.1.1   ขัน้ตอนการคดัเลือกลา่ม  

จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัโดยการสมัภาษณ์ลา่ม ประกอบกบัข้อมลูท่ีได้จากการ
ค้นคว้าเอกสารและคูมื่อลา่มจากศาลตา่งๆในสหรัฐอเมริกาในบทท่ี 2 ผู้ วิจยัพบวา่ขัน้ตอนการเป็น
ลา่มในศาล หรือแม้แตก่ารขึน้ทะเบียนเป็นลา่มในศาลในสหรัฐอเมริกามีขัน้ตอนหลายขัน้ ลา่มต้อง
เข้าประชมุปฏิบตัิการ สอบข้อเขียนและสอบปากเปลา่ แสดงหลกัฐานความเป็นพลเมือง กระทัง่
ตรวจสอบประวตัิอาชญากรรม แตล่า่มในศาลในประเทศไทยไมมี่ขัน้ตอนหลายขัน้และละเอียด
เช่นนี ้ลา่มท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์ได้มาทำางานลา่มในศาลมีเพียง 2 คนท่ีต้องผา่นการทดสอบทกัษะทาง
ภาษาก่อนจะได้เป็นลา่มในศาล จากนัน้ไมป่รากฏว่าลา่มต้องผา่นขัน้ตอนอื่นใดในการคงสถานะ
ลา่มในศาลไว้ ทัง้นีแ้ตกตา่งกบัลา่มในศาลรัฐเทนเนสซีอยา่งสิน้เชิง ลา่มศาลรัฐเทนเนสซี ไมว่า่จะ
เป็นลา่มขึน้ทะเบียนหรือลา่มท่ีได้รับการรับรองแล้ว จะต้องตอ่อายสุถานะของตนทกุ 3 ปี ด้วยการ
แสดงหลกัฐานว่าได้รับการศกึษาตอ่เน่ือง 18 หน่วยกิต การศกึษาตอ่เน่ืองนีส้ว่นมากจะเป็น
หลกัสตูรเก่ียวกบัภาษาหรือการลา่มตามท่ี AOC เห็นชอบ ผู้ วิจยัเห็นว่าข้อกำาหนดนีเ้ป็นประโยชน์
ตอ่ตวัลา่มเองและเอือ้ตอ่อาชีพอยา่งมาก เพราะเป็นโอกาสท่ีลา่มจะได้หาความรู้เพิ่มเติมและได้รับ
การฝึกฝนทกัษะตา่งๆ นอกเหนือจากทกัษะท่ีได้จากการลา่มในศาล ซึง่อาจมีความจำาเจ

นอกจากนี ้การสอบคดัเลือกลา่มในสหรัฐอเมริกา ไมว่่าจะเป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบ
ปากเปลา่ เป็นการสอบท่ีได้มาตรฐาน การสอบแตล่ะครัง้ต้องเสียคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงู หากสอบไม่
ผ่านก็ต้องเสียคา่ใช้จ่ายอีกรอบเพ่ือสอบใหม่ ซึง่อาจต้องรอนานหลายเดือน หรือเป็นปี ดงันัน้ลา่ม
จงึต้องเตรียมตวัก่อนสอบเป็นอยา่งดี ผู้ วิจยัเหน็วา่เป็นสิ่งท่ีดี เพราะจะทำาให้ได้ผู้ ท่ีมีความรู้ความ
สามารถและทกัษะท่ีเช่ียวชาญอยา่งแท้จริงมาเป็นลา่มในศาล เป็นการรับรองว่าลา่มจะทำาหน้าท่ี
ได้น่าพงึพอใจ เพราะมิใช่ว่าผู้ ท่ีพดูภาษาตา่งประเทศได้จะสามารถเป็นลา่มได้ทกุคน ดงัท่ีผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี 2 กลา่วไว้ในหวัข้อ 3.7.3 บทท่ี 3 วา่ไมมี่มาตรฐานท่ีจะตดัสินได้ว่าคนๆหนึง่จะเป็นลา่ม
ท่ีดีได้
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อยา่งไรก็ตาม แม้การคดัเลือกลา่มโดยการสอบเพ่ือให้สถานะลา่มขึน้ทะเบียนและลา่มท่ี
ได้รับการรับรองจะเป็นเคร่ืองมือคดักรองลา่มให้มีมาตรฐาน ผู้ วิจยัเห็นวา่หากลา่มในศาลใน
ประเทศไทยต้องผา่นการสอบและขัน้ตอนหลายขัน้ตอนดงัท่ียกตวัอยา่งศาลรัฐเทนเนสซี ความยุง่
ยากของขัน้ตอน ระยะเวลาในการรอหากลา่มสอบไมผ่่าน และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อาจยิ่งลดจำานวน
ลา่มในศาลลงไปอีก ดงันัน้ ผู้ วิจยัเห็นว่าหากจะนำาขัน้ตอนนีม้าใช้ในประเทศไทย ควรปรับให้เข้า
กบัระบบศาลยตุิธรรมและบคุลากรในประเทศเสียก่อน 

4.1.2   การอำานวยความสะดวกตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการใช้ลา่ม  

จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารจากสหรัฐอเมริกา ผู้ วิจยัสงัเกตเห็นวา่ศาลในสหรัฐอเมริกามี
การอำานวยความสะดวกสำาหรับคูค่วามท่ีต้องการใช้ลา่มในคดีของตน และอำานวยความสะดวกตอ่
ลา่มท่ีสนใจจะเป็นลา่มในศาล ไมว่่าจะเป็นการสืบค้นรายช่ือลา่มทางเว็บไซต์ของศาล การให้
ดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคูมื่อสำาหรับลา่มและผู้ใช้ลา่ม บางเลม่ครอบคลมุขัน้
ตอนการเป็นลา่มขึน้ทะเบียน ลา่มท่ีได้รับการรับรอง การทดสอบตา่งๆ บางเลม่บอกวิธีปฏิบตัิตนท่ี
เหมาะสมของลา่มและผู้ใช้ลา่ม ผู้ วิจยัเห็นว่าศาลในประเทศไทยควรจดัทำาคูมื่อในการปฏิบตัิตน
และแนวทางในการใช้ลา่มในศาลแจกจ่ายให้แก่คูค่วามท่ีต้องการใช้ลา่มและผู้ ท่ีสนใจ เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่วิธีและขัน้ตอนในการใช้ลา่มท่ีถกูต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกนัสำาหรับผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุฝ่าย ตัง้แตล่า่ม ทนายความ ผู้พิพากษา ไปจนถึงตวัโจทก์และจำาเลยเองด้วย

4.1.3   ทศันคติท่ีแตกตา่งระหวา่งลา่มและผู้ใช้ลา่ม  

จากการสมัภาษณ์ลา่มและผู้ใช้ลา่ม ผู้ วิจยัสงัเกตเห็นทศันคติท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัคา่
ตอบแทนของลา่มระหวา่งผู้ ให้ข้อมลูทัง้สองกลุม่นี ้ปรากฏวา่ผู้ใช้ลา่ม 2 ใน 3 คน เห็นว่าคา่
ตอบแทนของลา่มในศาลนัน้เหมาะสมแล้ว ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลูท่ีเหลือเหน็วา่คา่ตอบแทนของลา่ม
ในศาลต่ำาเกินไป อาจทำาให้ขาดแรงจงูใจในการทำางาน ผู้ใช้ลา่ม 1 ใน 2 คนดงักลา่วให้เหตผุลว่า 
ลา่มไมน่า่จะเหน่ือยมากจากการแปลเพียงอยา่งเดียว เหตผุลนีเ้ป็นท่ีเข้าใจได้เพราะผู้ ใช้ลา่มไมเ่คย
มีประสบการณ์ในการเป็นลา่ม ยอ่มไมเ่ข้าใจว่างานลา่มท่ีดเูหมือนสบายแท้จริงแล้วเป็นงานหนกั 
ทำาติดตอ่กนัโดยไมพ่กัสกัคร่ึงชัว่โมงก็อาจทำาให้เหน่ือยล้าได้แล้ว หลายคนคิดวา่งานลา่มเป็นงานท่ี
ไมต้่องออกแรง แตค่วามจริงแล้วงานลา่มเป็นงานหนกั สมองทำางานหนกัอยูต่ลอดเวลา น่ีเป็น
ตวัอยา่งของการขาดความเข้าใจลา่มท่ีผู้ วิจยักลา่วถึงในบทท่ี 1 ผู้ วิจยัเห็นว่าความไมเ่ข้าใจในเร่ือง
นีอ้าจทำาให้ผู้ใช้ลา่มและตวัลา่มทำางานร่วมกนัลำาบาก ทำาให้ใช้ลา่มได้ไมเ่ต็มประสิทธิภาพ อาจสง่
ผลอื่นๆตอ่รูปคดีตามมา
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นอกจากคา่ตอบแทนของลา่มแล้ว ลา่มและผู้ใช้ลา่มยงัมีความเห็นแตกตา่งกนัเก่ียวกบั
ขอบเขตหน้าท่ีของลา่มในศาลด้วย กลา่วคือ ลา่มให้สมัภาษณ์ว่าบางครัง้ก็ต้องคอยควบคมุให้
พยานหรือจำาเลยตอบให้ตรงคำาถามของทนายความ หรือแม้แตค่วบคมุไมใ่ห้พยานหรือจำาเลย
แสดงกิริยามารยาทท่ีไมส่มควรหรือไมส่ภุาพตอ่ศาลและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ในขณะท่ีผู้ ใช้ลา่มบางคนมี
ความเห็นวา่ลา่มมีหน้าท่ีแปลเพียงอยา่งเดียว และถือว่าการถามย้ำาในกรณีท่ีพยานหรือจำาเลย
ตอบไมต่รงคำาถามเป็นการทำาเกินขอบเขตหน้าท่ีของลา่ม ลา่มคนหนึง่กลา่วว่าลา่มไมไ่ด้แปลอยา่ง
เดียว แตต้่องคอยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วย นอกจากนีห้ากเป็นคดีครอบครัว ลา่มต้องสง่ผา่น
ความรู้สกึของคูค่วามไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ให้ได้ด้วย หากสง่สารเพียงอยา่งเดียวลา่มก็จะเป็นเพียง
เคร่ืองจกัรท่ีทำาหน้าท่ีแปล ประเด็นนีผู้้ วิจยัเหน็วา่ควรมีข้อตกลงพืน้ฐานเก่ียวกบัขอบเขตหน้าท่ีของ
ลา่มสำาหรับลา่มในศาลและผู้ใช้ลา่ม เพ่ือให้ทัง้สองฝ่ายทำางานร่วมกนัได้อยา่งราบร่ืน เป็น
ประโยชน์ตอ่คูค่วามและอำานวยความสะดวกในการพิจารณาคดีด้วย และการท่ีลา่มสง่ผ่านความ
รู้สกึระหว่างทัง้สองฝ่ายนัน้ ผู้ วิจยัเหน็วา่ลา่มควรแยกความรู้สกึดงักลา่วออกจากความรู้สกึของ
ตนเอง ไมใ่ห้มีผลกระทบให้เกิดอคติในการทำาหน้าท่ีของตน

ลา่มคนนีย้งักลา่วอีกวา่ “ลา่มเป็นคนเดียวท่ีเขาสื่อสารด้วยได้” เขา ในท่ีนีคื้อชาวตา่งชาติ
ท่ีมาขึน้ศาล อาจเกิดอาการประหมา่ ลา่มต้องคอยช่วยให้สงบจิตใจลง ลา่มยกตวัอยา่งของลา่มอีก
คนท่ีสงสารจำาเลยจนน้ำาตาไหล แตอ่ปุสรรคทางภาษาทำาให้ผู้อื่นท่ีอยูแ่วดล้อมในขณะนัน้ไมเ่กิด
ความรู้สกึแบบเดียวกนั ผู้ วิจยัเห็นว่าน่ีเป็นอีกเหตกุารณ์หนึง่ท่ีลา่มในศาลจะต้องแยกแยะระหว่าง
อารมณ์ความรู้สกึและหน้าท่ีการงานให้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือรักษาความเป็นมืออาชีพและความน่าเช่ือถือ
ของตน

4.1.4   สรุป  

ผู้ วิจยัพบวา่ผู้ ใช้ลา่มมีความคาดหวงัเก่ียวกบัคณุสมบตัิของลา่มคอ่นข้างสงู ผู้ ใช้ลา่มทกุ
คนต้องการให้ลา่มมีความรู้ทางกฎหมาย เช่น ศพัท์กฎหมายและกระบวนการ ขัน้ตอนตา่งๆของ
ศาล โดยบางคนกลา่ววา่หากลา่มจบปริญญาตรีสาขานิตศิาสตร์ก็จะยิ่งดี แตใ่นความเป็นจริงแล้ว 
ผู้ ท่ีจบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ท่ีมีทกัษะทางภาษามากพอท่ีจะเป็นลา่มได้ ก็มกัจะไปทำาอาชีพ
อื่นท่ีได้คา่ตอบแทนดีกว่าการเป็นลา่มในศาลท่ีได้คา่ตอบแทนน้อยกวา่การลา่มประเภทอื่นๆ น่ีจงึ
เป็นอีกเหตผุลหนึง่ท่ีควรให้องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ไมว่่าจะเป็นศาลหรือสำานกังานยตุิธรรม จดัหลกัสตูร
อบรมลา่มในศาลท่ีได้มาตรฐานและครอบคลมุทัว่ประเทศ ไมก่ระจกุอยูเ่พียงกรุงเทพมหานครหรือ
เมืองใหญ่ จากผลการสมัภาษณ์ลา่มทัง้ 4 คน มีเพียงคนเดียวเทา่นัน้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมลา่มใน
ศาล และยงัเป็นการอบรมหลงัจากเร่ิมทำางานลา่มในศาลมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วอีกด้วย ผู้
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วิจยัสงัเกตว่าลา่มคนนีเ้ป็นคนเดียวท่ีทราบวา่มีหลกัสตูรอบรมลา่มท่ีจดัโดยศาลอาญา ในขณะท่ี
ลา่มท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์อีก 3 คน ไมมี่ผู้ ใดพดูถึงหลกัสตูรนี ้และทกุคนยงัต้องการให้มีหลกัสตูรดงั
กลา่ว เช่นนีแ้สดงให้เห็นว่าหลกัสตูรอบรมลา่มนัน้จำากดัอยูใ่นวงแคบ ทัง้ท่ีนา่จะมีการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งกว้างขวางเพ่ือเป็นช่องทางในการเพิ่มบคุลากรลา่มในศาล และเพ่ือท่ีผู้ ใช้ลา่ม
จะได้ลา่มท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามต้องการ นอกจากนี ้หลกัสตูรอบรมลา่มยงัเป็นประโยชน์ตอ่ตวั
ลา่มเองด้วย เพราะเป็นการเพิ่มสาขาความรู้ให้ลา่ม แม้จะเป็นความรู้เบือ้งต้น แตอ่าจช่วยให้การ
ลา่มในศาลในระยะแรกง่ายขึน้ได้ หลกัสตูรอบรมลา่มในศาลจงึจะเป็นผลดีตอ่ทัง้ผู้ใช้ลา่มและลา่ม
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บทที่  5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลกำรวิจัย

งานวิจยัหวัข้อลา่มในศาลเกิดจากความสนใจและความสงสยัใคร่รู้ของผู้ วิจยั เน่ืองจากผู้
วิจยัเคยช่วยงานคดีตา่งๆ ท่ีบิดามารดาของผู้ วิจยัรับผิดชอบ หลายคดีมีชาวตา่งชาติเก่ียวข้องด้วย 
สว่นใหญ่เป็นชาวกมัพชูาท่ีมกัเป็นจำาเลยหรือพยานในคดี ผู้ วิจยัเกิดคำาถามขึน้วา่ เม่ือชาวตา่งชาติ
ขึน้ศาลในประเทศไทย พวกเขาจะสื่อสารได้อยา่งไร เม่ือค้นคว้าดก็ูพบวา่กฎหมายกำาหนดให้ชาว
ตา่งชาติมีลา่ม นอกจากนี ้ผู้ วิจยัพบว่าคนสว่นใหญ่เม่ือพดูถึงคำาวา่ “ลา่ม” ก็จะนกึถึงการประชมุ
ตา่งๆ น้อยคนนกัท่ีจะนกึถึงลา่มในศาล บางคนไมท่ราบว่ามีลา่มในศาล ผู้ วิจยัจงึตดัสนิใจทำาสาร
นิพนธ์หวัข้อลา่มในศาล เพ่ือให้ลา่มในศาลเป็นท่ีรู้จกัและเข้าใจมากขึน้ ผู้ วิจยัได้นำาเสนอสภาพการ
ทำางาน ทศันคติ ปัญหา และข้อเสนอแนะของลา่มในศาล โดยได้ข้อมลูจากหนงัสือ งานวิจยั 
บทความตา่งๆ แตแ่หลง่ข้อมลูหลกัคือลา่มในศาลและผู้ใช้ลา่มท่ีผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์

การเลือกสนามวิจยัเป็นไปคอ่นข้างสะดวก เน่ืองจากผู้ วิจยัรู้จกักบับคุคลท่ีทำางานอยูใ่น
สนามวิจยัทัง้ 4 แห่ง (ศาลจงัหวดัพทัยา ศาลจงัหวดัสระแก้ว ศาลจงัหวดัสริุนทร์ และศาลจงัหวดั
กบินทร์บรีุ) ผู้ วิจยัจงึขอข้อมลูรายช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของลา่มได้อยา่งไมล่ำาบากนกั ผู้ วิจยั
สมัภาษณ์ลา่มและผู้ใช้ลา่มทางอีเมล์ ทางโทรศพัท์ และสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั ในการสมัภาษณ์
ทางโทรศพัท์และสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวันัน้ ผู้ วิจยัได้บนัทกึเสียงไว้และถอดคำาพดูเพ่ือเก็บข้อมลู 
ลา่มท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์ได้แก่ ลา่มจากศาลจงัหวดัพทัยา 2 คน ลา่มจากศาลจงัหวดัสระแก้ว 1 คน 
และลา่มอิสระจากศาลอาญา 1 คน นอกจากนี ้ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่ม 3 คน ได้แก่ ผู้พิพากษา
ศาลจงัหวดัพทัยา 1 คน ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัสริุนทร์ 1 คน และทนายความ 1 คน

หลงัจากลงสนามวิจยัและสมัภาษณ์ลา่มและผู้ใช้ลา่มครบทกุคนแล้ว ผู้ วิจยัพบว่าข้อมลูท่ี
ได้ตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้คอ่นข้างครบถ้วน กลา่วคือ ผู้ วิจยัได้ศกึษาและเรียนรู้สภาพการ
ทำางานของลา่มในศาล ทศันคตท่ีิลา่มและผู้ใช้ลา่มมีตอ่งานลา่มในศาล ได้รับทราบขอบเขตความ
คุ้มครองทางกฎหมายท่ีลา่มในศาลได้รับ ได้รับทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการทำาลา่มในศาล 
แนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะตา่งๆ จากทัง้ตวัลา่มเองและจากผู้ใช้ลา่ม โดยผู้ วิจยัจะสรุป
ผลการวิจยัตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
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5.1.1   สภาพการทำางานทัว่ไป  

ลา่มทกุคนท่ีผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ ไมมี่คนใดได้รับการอบรมหรือฝึกฝนเฉพาะทางสำาหรับ
ลา่มในศาลก่อนท่ีจะเร่ิมงานลา่มในศาล ทกุคนตา่งอาศยัความรู้และประสบการณ์สว่นตวัในการ
ทำางาน แตมี่ลา่ม 2 คน ท่ีจบการศกึษาสาขานิติศาสตร์ ลา่มทัง้สองคนนีจ้งึไมน่่าประสบปัญหา
เก่ียวกบัคำาศพัท์หรือสำานวนทางกฎหมายดงัเช่นลา่มผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 1 ประสบ  ในการรับงานลา่ม
แตล่ะครัง้ ลา่มผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 2 และ 4 มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับงานคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ 
พิจารณาเนือ้หาของคดีเป็นหลกัว่าเก่ียวกบัอะไร มีความยากงา่ยเพียงใด เพราะเนือ้หาคดีมีผลตอ่
การเตรียมตวัของลา่ม จากนัน้จงึพิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทน ลา่มทัง้สองคนไมไ่ด้ต้องการคา่
ตอบแทนครัง้ละหลายพนับาท หรือหลกัหม่ืน แตเ่ป็นงานท่ีได้คา่ตอบแทนเพียง 200 – 300 ก็มกั
ปฏิเสธไป เพราะไมเ่พียงพอตอ่คา่เดินทางและคา่เสียเวลาสำาหรับลา่ม ลา่มผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 ไมมี่
ปัจจยัใดๆในการรับงาน คา่ตอบแทนจงึไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจรับงานของลา่มคนนี ้สว่นลา่มผู้ ให้
ข้อมลูคนท่ี 3 มีฐานะเป็นพนกังานแปลประจำาศาลจงัหวดัสระแก้ว จงึไมส่ามารถเลือกรับงานเองได้ 
คา่ตอบแทนก็ได้รับเป็นเงินเดือน จงึไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจรับงานเช่นกนั สว่นใหญ่ลา่มทกุคนได้
รับเอกสารท่ีจำาเป็นเพ่ือเตรียมตวัก่อนการทำางาน มีน้อยครัง้ท่ีเป็นงานฉกุเฉิน การสง่เอกสารจงึ
ไมท่นัการ  ลา่มทกุคนทำางานลา่มในศาลคอ่นข้างบอ่ย เฉลี่ย 3 -4  ครัง้ตอ่สปัดาห์ 

5.1.2   ทศันคติตอ่การทำางานลา่มในศาล  

ลา่มทกุคนเห็นว่าคดีอาญากบัคดีแพง่ตา่งกนัในเร่ืองของคำาศพัท์ จงึทำาให้มีความยากงา่ย
คนละแบบ คดีอาญาจะเน้นข้อเท็จจริงในขณะท่ีคดีแพง่เน้นความถกูต้องของเอกสารเป็นสำาคญั 
ลา่มเห็นพ้องกนัว่าลา่มไมค่วรมีอคตใินการลา่มหากทราบวา่ผู้ ท่ีตนทำาหน้าท่ีลา่มให้นัน้เป็นฝ่ายผิด 
ไมว่า่อยา่งไรก็ตามลา่มต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง ไมมี่อคติ นอกจากนีล้า่มยงัเห็นตรง
กนัว่าความถกูต้องแมน่ยำาในการลา่มมีความสำาคญัมาก หากลา่มแปลผิดจะทำาให้เกิดปัญหาใน
การพิจารณาคดี อาจสง่ผลตอ่รูปคดีหรือคำาพิพากษาได้ ดงันัน้ หากลา่มรู้ตวัว่าแปลผิดต้องรีบ
แก้ไขทนัที ทัง้นี ้ผลแพ้ชนะคดีไมมี่ผลกดดนัลา่ม เพราะลา่มทำาหน้าท่ีเป็นตวักลางในการสื่อสาร ไม่
ได้มีสว่นได้สว่นเสียใดๆ ในคดี

5.1.3   ปัญหาและอปุสรรค  
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ผู้ วิจยัพบวา่ลา่มทกุคนไมไ่ด้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในฐานะพยาน ลา่มให้ข้อมลูว่า
ความคุ้มครองลา่มไมมี่ระบไุว้ในตวับทกฎหมาย ทำาให้ลา่มในศาลมีความเสี่ยงสงูกว่าการทำางาน
ลา่มแบบอื่นๆ ตามท่ีลา่มผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 กลา่วไว้ และลา่มผู้ ให้ข้อมลูคนท่ี 2 กลา่วว่ามกัเป็นเหตุ
ให้คูค่วามท่ีเป็นฝ่ายเสียเปรียบพยายามกดดนัลา่ม ปัญหาอื่นๆท่ีพบในการทำางานลา่มได้แก ่
ภาษากฎหมายท่ีคลมุเครือ การขาดมาตรฐานท่ีจะวดัว่าผู้ ใดสามารถเป็นลา่มท่ีดีได้ คา่ป่วยการ
ลา่มท่ีคอ่นข้างน้อย และลกูความ จำาเลย หรือพยานท่ีเจ้าเลห์่ ทำาให้ทำางานร่วมกนัลำาบาก

5.1.4   ข้อเสนอแนะจากลา่ม  

ลา่ม 3 ใน 4 คนเสนอแนะตรงกนัวา่ควรให้ศาลจดัหลกัสตูรฝึกอบรมลา่มในศาลโดยเฉพาะ 
นอกจากนีย้งัควรปรับปรุงคา่ป่วยการหรือคา่ตอบแทนลา่ม เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้มีลา่มในศาลมาก
ขึน้ และควรมีระบบ หรือมาตรฐานคดักรองผู้ ท่ีจะมาเป็นลา่มในศาลด้วย ยิ่งไปกว่านัน้ ก่อนทำางาน
ทกุครัง้ลา่มควรเตรียมตวัให้พร้อม ไมว่า่คดีจะยากหรือง่ายก็ตาม

5.1.5   ความคาดหวงัของผู้ใช้ลา่ม  

ผู้ใช้ลา่มทกุคนท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์ ไมมี่คนใดมีโอกาสเลือกลา่มด้วยตนเอง แตห่ากเลือกได้ 
ผู้ ใช้ลา่มทัง้ 3 คน ตัง้คณุสมบตัิของลา่มท่ีพงึประสงค์ไว้คล้ายคลงึกนั กลา่วคือ ต้องการลา่มท่ี
สื่อสารให้ทัง้สองฝ่ายเข้าใจได้ แปลได้ครบถ้วนและถกูต้อง ควรมีความรู้ทางกฎหมาย เข้าใจขัน้
ตอนและระบบศาลยตุิธรรม และมีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี สว่นใหญ่ลา่มท่ีเคยใช้ก็มี
คณุสมบตัิคอ่นข้างตรงกบัท่ีผู้ใช้ลา่มคาดหวงัไว้ จงึคอ่นข้างพงึพอใจ 

5.1.6   ทศันคตใินการใช้ลา่ม  

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5 และคนท่ี 6 เหน็ตรงกนัวา่คา่ตอบแทนท่ีลา่มได้รับนัน้สมเหตสุมผลแล้ว 
ในขณะท่ีผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7 เห็นว่าลา่มได้รับคา่ตอบแทนน้อยเกินไป ผู้ ให้ข้อมลูเห็นวา่การแปลของ
ลา่มอาจมีผลตอ่รูปคดีตัง้แตเ่ลก็น้อยไปจนถึงมากจนเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้หากลา่มแปลผิดพลาด 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความซ่ือสตัย์และความเช่ียวชาญของลา่ม 

5.1.7   อปุสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ลา่ม  

ผู้ใช้ลา่มพบอปุสรรคในการใช้ลา่มดงันี ้ลา่มบางคนพดูเสียงเบา ลา่มใช้วิธีสรุปใจความ
แทนการแปล และบางครัง้จำานวนลา่มไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ ผู้ใช้ลา่มเสนอให้มีระบบจดัหา
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ลา่มท่ีได้มาตรฐาน และอยากให้ลา่มมีความรู้ทางกฎหมาย นอกจากนีย้งัเหน็วา่ควรมีการจดัฝึก
อบรมลา่มในศาลโดยเฉพาะด้วย

5.2 ข้อจำำกดัของกำรวจิัย

5.2.1 ข้อจำากดัใหญ่ของการวิจยัคือผู้ วิจยัไมมี่โอกาสเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพ่ือ
สงัเกตการณ์และเก็บข้อมลูขณะท่ีลา่มในศาลทำางานได้ เน่ืองจากข้อจำากดัด้านเวลาและสถานท่ี 
และวนัท่ีผู้ วิจยัเดินทางไปสมัภาษณ์ลา่มท่ีศาลจงัหวดัสระแก้ว เป็นวนัท่ีไมมี่คดีท่ีเก่ียวข้องกบัชาว
ตา่งชาติพอดี

5.2.2 การนดัหมายลา่มศาลจงัหวดัพทัยาเพ่ือสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวัเป็นไปคอ่นข้างยาก
เน่ืองจากไมส่ามารถหาเวลาว่างท่ีตรงกนัของลา่มกบัผู้ วิจยัได้ และเน่ืองจากผู้ วิจยัต้องทำางาน
ประจำาท่ีกรุงเทพมหานคร ไมส่ามารถเดินทางไปยงัพืน้ท่ีศกึษาศาลจงัหวดัพทัยาด้วยตนเอง จงึ
ไมมี่โอกาสได้สมัภาษณ์ลา่มแบบตวัตอ่ตวั ลา่มท่ีศาลจงัหวดัพทัยาท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์มี 2 คน คน
หนึง่เป็นชาวไทย ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์เพิ่มเติมจากชดุคำาถามสมัภาษณ์ ลา่มคนนีใ้ห้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดี แตล่า่มอีกคนท่ีเป็นชาวเยอรมนัพดูภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วย
สำาเนียงเยอรมนั จงึเป็นการยากสำาหรับผู้ วิจยัท่ีจะสมัภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศพัท์ ทำาให้ข้อมลูจาก
ลา่มชาวเยอรมนัคนนีมี้คอ่นข้างจำากดั

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1   สภาพการทำางานจริง  

ผู้ วิจยัเหน็วา่หากเป็นไปได้ ผู้สนใจท่ีจะศกึษาวิจยัเก่ียวกบัลา่มในศาลควรไปสงัเกตการณ์
การทำางานจริงเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนมากขึน้ สำาหรับเขตกรุงเทพมหานคร ศาลอาญามีคดีชาว
ตา่งประเทศเป็นจำานวนมาก นอกจากนี ้หากเป็นไปได้ควรสมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มท่ีมีความหลากหลาย
มากกวา่นี ้เช่น สมัภาษณ์ผู้ใช้ลา่มท่ีเป็นโจทก์ จำาเลย หรือพยาน เพ่ือให้ข้อมลูจากฝ่ังผู้ใช้ลา่มมี
ความครอบคลมุมากยิ่งขึน้

5.3.2   ความคุ้มครองทางกฎหมาย  
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ผู้ วิจยัเหน็วา่อาชีพลา่มในศาลจะพฒันาและมีคณุภาพมากขึน้หากลา่มได้รับความ
คุ้มครองทางกฎหมาย ทัง้นีเ้พ่ือลดความวิตกกงัวลจากการถกูขม่ขูจ่ากพยาน โจทก์ จำาเลย หรือผู้
ใช้ลา่มท่ีเก่ียวข้องและมีสว่นได้สว่นเสียกบัคดี และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ มีความรู้ความสามารถ
สนใจอาชีพนีม้ากขึน้
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