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 The purpose of this analysis is to analyze the petitions related to forensic science 
in terms of the matters that the court believed, accepted, and rendered punishment, by 
conducting an analysis of chemical and biological investigation as well as court determination 
of evidence and witness hearing in order to assess the standard of the court’s hearing. In 
various cases, when the offences were committed, the offenders are both known and 
unknown. When the offenders are known, the investigation of forensic science will assist the 
court to render judgement to the offenders with reasonable punishment. However, in the 
occurred cases in which the offenders are unknown, the legal proceedings cannot be 
progressed. The investigation of forensic science will help the court to prove and find the 
offenders in order to undertake legal proceedings in the judicial system. Forensic scientists 
must give importance to the investigation of evidence and witness, ranging from crime scene 
investigation. Any activities at the incident place must be conducted deliberately, with 
systematic process and efficiency, in order to accomplish in fulfillment of people’s satisfaction. 
From the process of evidence gathering, scientific experiment to the process of conclusion, 
every process of the evidence investigation must be in compliance with the principles of 
forensic science and law. 
 Result analysis provides understanding toward the Supreme Court’s judgement 
related to forensic science and the court hearing on evidence of forensic science which 
enable us to know that the court’s judgement was in accordance with facts and appropriate 
punishment 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัไดน้ี้มีคดีความต่างๆ เกิดข้ึนอยา่งมากทั้งในคดีอาญาและคดีแพง่ ในส่วนของ
คดีอาญาท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ คดีฆาตกรรม คดีท าร้ายร่างกาย คดีลกัทรัพย ์เป็นตน้ ในคดีทางแพ่ง ไดแ้ก่
คดีมรดก คดีร้องขอเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ โดยคดีเหล่าน้ีไดข้ึ้นสู่ศาลยติุธรรม เพื่อต่อสู้
ทางคดี ทั้งขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายตั้งแต่ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ จนถึงศาลฎีกา ซ่ึงเป็นศาล
สูงสุดของศาลยติุธรรมของไทย จนออกมาเป็นค าพิพากษาฎีกา ซ่ึงตอ้งถือว่าคดีถึงท่ีสุด โดยก่อนท่ี
จะมีการพิจารณาพิพากษาในคดีต่างๆ นั้นตอ้งมีการรับฟังพยานต่างๆ คือ พยานบุคคล พยาน
เอกสาร และพยานวตัถุ อนัเป็นพยานหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย 
นิติวิทยาศาสตร์จึงมีส่วนส าคญัในการพิสูจน์พยานหลกัฐานเหล่านั้น ให้มีความถูกตอ้งท่ีสุด เพื่อ
ความยติุธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี   
 ในคดีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น เม่ือมีการกระท าความผิดก็มีทั้งรู้ตวัผูก้ระท าความผิด และไม่
รู้ตวัผูก้ระท าความผดิ เม่ือรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จะเป็นตวัช่วย
ในการลงโทษผูก้ระท าความผิดอย่างเหมาะสม แต่ในคดีใดท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่ทราบตวัผูก้ระท า
ความผิด จะด าเนินคดีต่อไม่ได ้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จะช่วยพิสูจน์หาตวัผูก้ระท า
ความผดิ เพื่อน ามาด าเนินคดีในกระบวนการยติุธรรมต่อไป  
 นักนิติวิทยาศาสตร์กับศาลมีภูมิความรู้ไม่ เหมือนกัน การเ ช่ือและยอมรับใน
พยานหลกัฐานไม่เหมือนกนั นกันิติวิทยาศาสตร์ตอ้งท าใหศ้าลเช่ือและยอมรับในพยานหลกัฐานท่ี
ตรวจพิสูจน์  
 ดงันั้น นกันิติวิทยาศาสตร์ตอ้งให้ความส าคญัในการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐาน ตั้งแต่
การตรวจท่ีเกิดเหตุ ตอ้งให้ความส าคญักบัสถานท่ีเกิดเหตุ การด าเนินใดๆ ในสถานท่ีเกิดเหตุให้
กระท าอย่างละเอียดรอบคอบ มีขั้นตอนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงจะสัมฤทธ์ิผลเป็นท่ีพึง
พอใจของประชาชน การเก็บพยานหลกัฐาน การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จนถึงขั้นตอน 
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การสรุปผล โดยในทุกขั้นตอนของการพิสูจน์หลกัฐานตอ้งให้มีความถูกตอ้งตามหลกัการทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ และถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย  
 ทั้งน้ีในปัจจุบนัน้ีไดมี้ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือมีค าพิพากษาของศาลออกมา โดยเป็นปัญหาใน
เร่ืองของการรับฟังพยานของผูช้  านาญการพิเศษในคดีอาญา ผูเ้ ช่ียวชาญในคดีแพ่ง หรือนักนิติ
วิทยาศาสตร์ ว่ามีวิธีการเก็บพยานหลกัฐานอย่างไร ตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานอย่างไร ท าไมจึง
ไดผ้ลการตรวจพิสูจน์ออกมาเป็นเช่นนั้น และวิธีการตรวจพิสูจน์เช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใดถึงท าให้
ศาลรับฟังพยานเหล่านั้นและน ามาพิจารณาพิพากษาคดี จึงตอ้งมีการรวบรวมค าพิพากษาฎีกาท่ี
ส าคัญ เพื่อพิสูจน์วิธีการท่ีผูช้  านาญการพิเศษในคดีอาญา ผูเ้ช่ียวชาญในคดีแพ่ง หรือนักนิติ
วิทยาศาสตร์ไดท้ าการตรวจพิสูจน์ ว่ามีวิธีการใดบา้งในการตรวจและตรวจอย่างไร จะไดผ้ลการ
ตรวจออกมาเป็นในลกัษณะใด มีขอ้ผิดพลาดประการใดหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของ
นกันิติวิทยาศาสตร์ แมก้ระทัง่บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรม หรือทุกสาขาอาชีพ
ท่ีตอ้งการท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจ 
 
2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1  เพื่อวิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาในคดีท่ีน าความรู้ดา้นการตรวจพิสูจน์ทางเคมี และ
ชีววิทยามาใชป้ระกอบการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

2.2  เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาเฉพาะคดีท่ีศาลฎีกาพิจารณาตดัสินถึงท่ีสุดแลว้ และเป็นคดีท่ี
ประสบความส าเร็จในการน าความรู้ดา้นการตรวจพิสูจน์ทางเคมี และชีววิทยามาใชใ้นการพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงของคดีและสามารถน าผูก้ระท าผดิมาลงโทษไดต้ามกฎหมาย  

2.3  เพื่อวิเคราะห์ดุลพินิจของศาลฎีกาในการรับฟังพยานหลกัฐานทางดา้นการตรวจพิสูจน์
ทางเคมี และชีววิทยา  
 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหาของงานวิจยั ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร 
(Document Research) โดยผูว้ิจยัจะน าค าพิพากษาฏีกาของศาลท่ีตดัสินถึงท่ีสุดแลว้ และเป็นคดีท่ีน า
ความรู้ดา้นการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา และเคมีมาใชป้ระกอบการพิจารณาคดีของศาลฎีกา โดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการรับฟังพยานหลกัฐานของศาลในการน างานดา้นนิติ
วิทยาศาสตร์มาใชใ้นการประกอบค าพิพากษาคดี 
 3.2  ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการจดัท าวิจยั
ระหวา่ง พ.ศ.2530 ถึง 2550 
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4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 4.1  ค  าพิพากษาฎีกา หมายถึง ส านวนค าพิพากษาของศาลชั้นสูงสุดท่ีตดัสินในคดีท่ีน า
ความรู้ดา้นนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรับฟังพยานหลกัฐานดา้นการตรวจพิสูจน์ทางเคมี และ
ชีววิทยา 
 4.2  การรับฟังพยานหลกัฐานของศาล หมายถึง ดุลพินิจท่ีศาลให้การยอมรับพยาน 
หลกัฐานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาเป็นพยานในชั้นศาลในคดีท่ีท าการตรวจพิสูจน์ทางเคมี 
และชีววิทยา  
 4.3  การตรวจพิสูจน์ทางเคมี หมายถึง การศึกษาจากคดีเพลิงไหม ้  
 4.4  การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา หมายถึง การศึกษาจากเลือด เสน้ผมและสารคดัหลัง่ 
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

5.1  ได้ผลการวิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาในคดีท่ีน าความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ทาง
ชีววิทยา และเคมีมาใชป้ระกอบการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

5.2  ไดท้ราบดุลพินิจในการรับฟังพยานหลกัฐานของศาลกรณีศึกษาเฉพาะคดีท่ีศาลฎีกา
พิจารณาตดัสินถึงท่ีสุดแลว้ และเป็นคดีท่ีประสบความส าเร็จในการน าความรู้ดา้นการตรวจพิสูจน์
ทางชีววิทยา และเคมีมาใชใ้นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงของคดีและสามารถน าผูก้ระท าผดิมาลงโทษได้
ตามกฎหมาย 

5.3  ท าใหท้ราบดุลพินิจการรับฟังพยานหลกัฐาน เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาให้ดี
ข้ึนในคดีท่ีศาลรับฟังและมีการลงโทษ  และเพื่อแกไ้ขปรับปรุงในคดีท่ีศาลไม่รับฟังพยานหลกัฐาน  
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บทที่ 2 
 

ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
 
1.  การตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ 
 ปัจจุบนัไดมี้คดีต่างๆ เกิดข้ึนอยู่เป็นประจ าทุกวนั เช่น คดีเก่ียวกบัทรัพย ์ คดีเก่ียวกบั
ชีวิต เป็นตน้  เม่ือมีคดีเหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้ ก็จะตอ้งมีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นการเก็บ
รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีมีอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุ  เพื่อใหผู้ช้  านาญการตรวจพิสูจน์และเปรียบเทียบ  
เพื่อหาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษตามกฎหมาย   
 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมีหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  คุณสมบติัของผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
  1.1  เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นสญัญาบตัร 
  1.2  คุณวฒิุการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป โดยมีพื้นฐานวิชา
เคมี  ฟิสิกส์  และชีววิทยา ทั้งทฤษฏีและปฏิบติั รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
  1.3  ผา่นการฝึกอบรมจาก 
   1.3.1  หลกัสูตรการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของส านกังานวิทยาการต ารวจ หรือ 
   1.3.2  ผูช้  านาญการดา้นการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของส านกังานวิทยาการต ารวจ 
  1.4  เป็นผูช่้วยในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ ผา่น
งานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 200 เร่ือง 
  1.5  ตอ้งผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั จาก
ผูช้  านาญการ คณะกรรมการ ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของส านกังานวิทยาการต ารวจ 
 
2.  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐานของกลางในท่ีเกิดเหตุ เพื่อใหผู้ช้  านาญท าการตรวจพิสูจน์  ตลอดจนการออกรายงาน 
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ผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 
 
3.  ขั้นตอนเกีย่วกบัการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ 
 3.1  มีการรับแจ้งเหตุจากพนักงานสอบสวน ทางวิทยุ โทรศพัท์ หนังสือ หรือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ให้ผูรั้บแจง้ลงบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้แจง้ให้เวรตรวจท่ีเกิดเหตุทราบทนัที  
ถา้เป็นคดีส าคญัหรือเป็นคดีท่ีน่าสนใจของประชาชนให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทราบ
ดว้ย 
 3.2  ให้รีบเดินทางไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว เม่ือรับแจง้จากพนกังานสอบสวน
แลว้ใหรี้บเดินทางไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว 
 3.3  ระวงัรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุให้พิจารณาการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุ  ท่ีพนักงานสอบสวนจดัท าไวว้่าเหมาะสมหรือไม่  ถา้ไม่เหมาะสมให้ปรับให้เหมาะสม  
โดยก าหนดเขตแนวกั้น (Police line) ลอ้มรอบบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 
  3.3.1  ป้องกนัมิใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ 
  3.3.2  เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น ถุงมือ 
ถุงคลุมเทา้ 
  3.3.3  กรณีฉุกเฉินหรือมีผูบ้าดเจ็บ  มีแพทย์  หน่วยกู้ภัย หรือเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเขา้ช่วยเหลือ ตอ้งให้ค  าแนะน าในการเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ  เพื่อมิให้ไปท าลาย
พยานหลกัฐาน 
  3.3.4  เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไปในสถานท่ีเกิดเหตุ ต้องไม่สูบบุหร่ี เค้ียวหมากฝร่ัง 
รับประทานอาหาร ใชโ้ทรศพัทแ์ละหอ้งน ้าในสถานท่ีเกิดเหตุ 
 
4.  วางแผนการปฏิบัติงาน 
 4.1  หาขอ้มูลรายละเอียดจากพนักงานสอบสวน หรือต ารวจชุดแรกท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุ 
หรือพยานท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ 
 4.2  ประเมินความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีในการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
 4.3  พิจารณาขอ้มูลและสภาพของสถานท่ีเกิดเหตุ  ท่ีเห็นว่าในท่ีเกิดเหตุนั้นๆน่าจะมี
ร่องรอยวตัถุพยานหลกัฐานอะไรบา้ง อยูต่รงไหน 
 4.4  มอบหมายภารกิจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ด าเนินการตาม
หนา้ท่ีต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีทุกนายท่ีเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัการปนเป้ือน 
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 4.5  ก าหนดเสน้ทางการเขา้ไปยงัสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อไม่ใหไ้ปท าลายร่องรอยวตัถุพยาน 
 4.6  ก าหนดจุดท่ีรวมวตัถุพยานหลกัฐานต่างๆ 
 
5.  การบันทกึสถานทีเ่กดิเหตุ 
 5.1  จดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจทุกขั้นตอน ตามแบบบันทึกรายการ
ตรวจสอบการปฏิบติังาน (Check list) ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  
 5.2  การถ่ายภาพและหรือวีดีทศัน์ 
  5.2.1  ควรวางแผนการถ่ายภาพก่อนเขา้ตรวจ 
  5.2.2  ตอ้งท าบนัทึกการถ่ายภาพ 
  5.2.3  ควรถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ มุมกวา้ง ระยะไกล ระยะใกล ้
  5.2.4  เม่ือถ่ายภาพวตัถุพยาน  ควรมีการวางมาตราส่วนก ากบัไวด้ว้ย 
  5.2.5  ควรถ่ายภาพต าแหน่งท่ีพบวตัถุพยานก่อนท่ีจะเกบ็รวบรวม 
  5.2.6  ควรถ่ายภาพใหเ้ห็นบริเวณทางเขา้-ออกของสถานท่ีเกิดเหตุ 
  5.2.7  ควรถ่ายภาพจากมุมสูงไว ้ ถา้สามารถถ่ายได ้
  5.2.8  ควรถ่ายภาพรายละเอียดไวม้ากๆ 
 5.3  การท าแผนท่ีและแผนผงั 
  5.3.1  การเขียนแผนท่ีหรือแผนผงั ควรระบุวตัถุพยาน ระยะต าแหน่งให้สัมพนัธ์
กบัภาพถ่าย 
  5.3.2  การเขียนแผนท่ีหรือแผนผงัในสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นการเขียนแบบคร่าวๆ ไม่
ตอ้งมีมาตราส่วน 
  5.3.3  ส่ิงท่ีควรระบุในแผนท่ีหรือแผนผงั เช่น 
   5.3.3.1  สถานท่ีเกิดเหตุ 
   5.3.3.2  วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ ทราบเหตุ 
     5.3.3.3  สภาพสถานท่ีเกิดเหตุ 
   5.3.3.4  มาตราส่วน 
   5.3.3.5  วตัถุพยาน 
   5.3.3.6  การวดัระยะ 
  5.3.4  หมายเลขท่ีระบุในแผนท่ีหรือแผนผงั ควรให้ตรงกบัหมายเลขก ากบัวตัถุ
พยานท่ีวางไวใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ 
  5.3.5  ควรเขียนแผนท่ีหรือแผนผงัใหมี้สดัส่วนท่ีเหมาะสม 
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  5.3.6  ควรเลือกแผนท่ีหรือแผนผงัใหเ้หมาะสมเช่น 
   5.3.6.1  แผนท่ีแบบมองจากมุมสูง (Top View) 
   5.3.6.2  แผนท่ีแบบมองจากดา้นขา้ง (Elevation Drawing) 
   5.3.6.3  แผนท่ีแบบมองจากมุมสูงและดา้นขา้ง (Cross Projection) 
   5.3.6.4  แผนท่ีแบบสามมิติ (Perspective) 
  5.3.7  ขั้นตอนในการเขียนแผนท่ีหรือแผนผงั 
   5.3.7.1  ก าหนดขอบเขตของบริเวณท่ีจะวาดแผนท่ีหรือแผนผงั 
   5.3.7.2  ก าหนดจุดอา้งอิงบริเวณท่ีจะท าแผนท่ีหรือแผนผงั 
   5.3.7.3  วาดหรือก าหนดวตัถุพยานลงในแผนท่ีหรือแผนผงั 
   5.3.7.4  บนัทึกระยะต าแหน่งวตัถุพยาน  โดยวดัจากจุดอา้งอิง 2 จุด 
   5.3.7.5  ก าหนดเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ 
   5.3.7.6  ก าหนดทิศ 
 
6.  การค้นหาวตัถุพยาน 
 6.1  คน้หาวตัถุพยานโดยใชเ้ทคนิควิธีท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาการ 
  6.1.1  คน้แบบแถวหนา้กระดาน (Strip Lane Method) 
  6.1.2  คน้แบบตาราง (Grid Method) 
  6.1.3  คน้แบบวงกลม (Spiral Method) 
  6.1.4  คน้แบบวงลอ้ (Wheel Method) 
  6.1.5  คน้แบบโซน (Zone Method) 
 6.2  คน้หาวตัถุพยานท่ีบ่งช้ีว่ามีการกระท าผิดเกิดข้ึน บ่งช้ีว่าคนร้ายกระท าผิดโดย
วิธีการใด หรือมีพฤติการณ์อยา่งไร และบ่งช้ีวา่คนร้ายเป็นใคร 
 6.3  ก่อนการคน้หาวตัถุพยาน ควรประเมินสถานการณ์ก่อนว่า เหตุการณ์เกิดข้ึน
อยา่งไร  มีวตัถุพยานอะไรบา้ง 
 6.4  ใหพ้ิจารณาคน้หาวตัถุพยาน บริเวณท่ีเป็นทางเขา้ออกของคนร้าย 
 6.5  การคน้หาวตัถุพยาน ควรตั้งใจคน้หาโดยละเอียด และระลึกอยู่เสมอว่ามีโอกาส
เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
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7.  การเกบ็รวบรวมวตัถุพยาน 
 7.1  ใส่ถุงมือ ถุงคลุมเทา้ หมวก หรืออุปกรณ์ป้องกนัการปนเป้ือน ขณะตรวจเก็บวตัถุ
พยาน 
 7.2  ก่อนเกบ็วตัถุพยานตอ้งถ่ายภาพ  บนัทึกต าแหน่งและสภาพของวตัถุพยานไว ้
 7.3  ท าเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์บนวตัถุพยานหรือหีบห่อท่ีบรรจุ 
 7.4  การเกบ็รวบรวมวตัถุพยานตอ้งท าใหถู้กหลกัวิธี 
 7.5  เกบ็วตัถุพยานท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ หรือเกบ็ไดง่้ายก่อน 
 7.6  ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 2 คน  ในการเกบ็วตัถุพยาน 
 7.7  หลีกเล่ียงการสัมผสัวตัถุพยานโดยตรง 
 7.8  วตัถุพยานต่างชนิดกนั  ควรเกบ็แยกจากกนั 
 7.9  ควรเกบ็วตัถุพยานใหม้ากท่ีสุด 
 7.10  ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะมาร่วมตรวจเก็บวตัถุพยาน หรือวิเคราะห์ร่องรอยวตัถุ
พยานหรือไม่ เช่น รอยคราบเลือด รอยวิถีกระสุนปืน ก็แจง้ให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะมาร่วมตรวจเก็บ
ดว้ย 
 
8.  ส ารวจคร้ังสุดท้าย 
 8.1  ตรวจสอบรายละเอียด การบนัทึก การคน้หา และตรวจเก็บวตัถุพยานว่าครบถว้น
ถูกตอ้งหรือไม่ 
 8.2  แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูป้ฏิบติัทั้งหมด เพื่อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 8.3  ตรวจดูวตัถุพยานทั้งหมดท่ีตรวจเกบ็ได ้วา่ครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ 
 8.4  ตรวจเช็คเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ในการตรวจ วา่เกบ็หมดแลว้หรือไม่ 
 
9.  ถอนก าลงัออกจากสถานทีเ่กดิเหตุ 
 9.1  ก่อนถอนก าลงั ตอ้งส ารวจคร้ังสุดทา้ยอยา่งสมบูรณ์แลว้  
 9.2  ควรมีการบนัทึกวนัเวลาท่ีส่งมอบสถานท่ีเกิดเหตุ ส่งมอบใหผู้ใ้ด 
 
10.  การตรวจพสูิจน์ทางชีววทิยา 
 การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาหมายความถึง การตรวจพิสูจน์โลหิตหรือคราบโลหิต การ
ตรวจพิสูจน์เสน้ผมหรือเส้นขน การตรวจพิสูจน์อสุจิหรือคราบอสุจิ 
 การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยามีหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
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  10.1  คุณสมบติัของผูต้รวจพิสูจน์ 
   10.1.1  เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นสญัญาบตัร 
   10.1.2  คุณวุฒิการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป สาขา
ชีววิทยา หรือมีพื้นฐานทางชีววิทยาทั้งทฤษฏีและปฏิบติั รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
   10.1.3  ผา่นการฝึกอบรมจาก 
    10.1.3.1  หลักสูตรการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาของส านักงาน
วิทยาการ ต ารวจ หรือ 
    10.1.3.2  ผูช้  านาญการด้านการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาของ
ส านกังานวิทยาการต ารวจ 
   10.1.4  ผ่านการฝึกปฏิบติังานเป็นผูช่้วยในการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา
อยา่งต่อเน่ือง    เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  หรือไม่นอ้ยกวา่ 200 เร่ือง 
   10.1.5  ผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
เพื่อเป็นผูช้  านาญการดา้นการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา จากคณะกรรมการผูช้  านาญดา้นการพิสูจน์
ทางชีววิทยา ของส านกังานวิทยาการต ารวจ 
  10.2  อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกบัการตรวจ พิสูจน์พยานหลกัฐาน
ทางชีววิทยา 
   10.2.1  งานตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย ์ และหมู่โลหิต 
   10.2.2  งานตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ 
   10.2.3  งานตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม 
   10.2.4  งานตรวจเปรียบเทียบเสน้ผม และเสน้ขนมนุษย ์
   10.2.5  งานตรวจเปรียบเทียบพืชต่างๆ 
   10.2.6  งานตรวจพิสูจน์วตัถุของกลางอ่ืนๆ ทางชีววิทยา 
   10.2.7  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
  10.3  หลกัเกณฑก์ารยนืยนัผลการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 
   10.3.1  งานตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย ์ และหมู่โลหิต  พิจารณาจาก
ปฏิกิริยาเฉพาะทางเคมี  ชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั 
   10.3.2  งานตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ  พิจารณาจากปฏิกิริยาเคมีและชีววิทยา 
   10.3.3  งานตรวจพิสูจน์เส้นผม และเส้นขนมนุษย์  พิจารณาจากการ
เปรียบเทียบโครงสร้างทางชีววิทยาทั้งภายในและภายนอก 
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   10.3.4  งานตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม พิจารณาจากการค านวณค่าทางสถิติ
ของสารพนัธุกรรมในหมู่ประชากรโดยชุดวิเคราะห์สารพนัธุกรรม 16 ต าแหน่ง ของ Short Tandem 
repeat 
   10.3.5  งานตรวจเปรียบเทียบพืชต่างๆ และงานตรวจพิสูจน์วตัถุของการ
อ่ืนๆ ทางชีววิทยา พิจารณาจากโครงสร้างทางชีววิทยาทั้งภายในและภายนอก 
  10.4  ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 
   10.4.1  งานตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์ และหมู่โลหิต  ด าเนินการ
บนัทึกภาพตรวจทางกายภาพ  ตรวจทางเคมี  และเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
   10.4.2  งานตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ ด าเนินการบนัทึกภาพตรวจทางกายภาพ 
ตรวจทางเคมี  และเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
   10.4.3  งานตรวจพิสูจน์เส้นผม และเส้นขนมนุษย ์ด าเนินการบนัทึกภาพ
ตรวจทางกายภาพ ตรวจทางเคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
   10.4.4  งานตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม ด าเนินการบนัทึกภาพตรวจทาง
กายภาพ ตรวจทางเคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
   10.4.5  งานตรวจเปรียบเทียบพืชต่างๆ และงานตรวจพิสูจน์วตัถุของการ
อ่ืนๆ ทางชีววิทยา  ด าเนินการบนัทึกภาพตรวจทางกายภาพ ตรวจทางเคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  10.5  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 
   10.5.1  เคร่ืองป่ันเหวี่ยงแรงสูง 
   10.5.2  กลอ้งจุลทรรศน์ 
   10.5.3  เคร่ืองป่ันเหวี่ยงแบบหมุนวน 
   10.5.4  ตูป้ฏิบติัการปลอดเช้ือ 
   10.5.5  เคร่ืองเขยา่สารละลาย 
   10.5.6  อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ 
   10.5.7  บลอ็กความร้อนควบคุมอุณหภูมิ 
   10.5.8  ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 
   10.5.9  เคร่ืองชัง่ชนิดละเอียด 
   10.5.10  เคร่ืองวดัความเป็นกรด – ด่าง 
   10.5.11  เคร่ืองเพิ่มขยายปริมาณสารพนัธุกรรม 
   10.5.12  เคร่ืองอบฆ่าเช้ือ 
   10.5.13  เคร่ืองวิเคราะห์สารพนัธุกรรมแบบอตัโนมติั 
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 10.6.  ผลการตรวจพิสูจน์และจดัท ารายงาน 
  10.6.1  เสนอร่างรายงานการตรวจพิสูจน์พร้อมความเห็นให้ผูบ้ ังคับบัญชา
ตรวจสอบ 
  10.6.2  จัดพิมพ์รายงานการตรวจพิสูจน์ตามร่างรายงาน ส่งท่ีผูบ้ ังคบับัญชา
ตรวจสอบและเห็นชอบแลว้ 
  10.6.3  รายงานการตรวจพิสูจน์ต้องผ่านการตรวจสอบจากผูบ้ ังคับบัญชาท่ี
รับผดิชอบตามล าดบัชั้น 
  10.6.4  แจง้ผลการตรวจพิสูจน์ใหห้น่วยงานเจา้ของเร่ืองทราบ 
 
11.  การตรวจพสูิจน์ลายนิว้มือ 
 11.1  คุณสมบติัของผูต้รวจพิสูจน์ 
  11.1.1  เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นสญัญาบตัร 
  11.1.2  คุณวุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  โดยมี
พื้นฐานวิชาเคมี  ฟิสิกส์  และชีววิทยา ทั้งทฤษฏีและปฏิบติั รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
  11.1.3  ผา่นการฝึกอบรมจาก 
  11.1.3  11.1.3.1  หลกัสูตรการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝงของ
ส านกังานวิทยาการต ารวจ  หรือ 
  11.1.3  11.1.3.2  ผูช้  านาญการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝงของ
ส านกังานวิทยาการต ารวจ 
  11.1.4  ผ่านการฝึกปฏิบติังานเป็นผูช่้วยผูช้  านาญการในตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ  
ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง  อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  หรือไม่นอ้ยกวา่ 250 เร่ือง 
  11.1.5  ผา่นการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั จาก
คณะกรรมการผูช้  านาญการดา้นการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง ของส านักงาน
วิทยาการต ารวจ 
 11.2  อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้
แฝง  และการตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมือโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (AFIS) รวมทั้งงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
มอบหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 
 11.3  หลกัเกณฑก์ารยนืยนัผลตรวจพิสูจน์ 
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  11.3.1  ใชจุ้ดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเสน้ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้  ในการ
ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ 
  11.3.2  การลงความเห็นว่าเป็นลายน้ิว ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของบุคคลเดียวกัน
หรือไม่ 
  11.3.2  11.3.2.1  มีจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นชนิดเดียวกนัตรงกนั และมี
ความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง จุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเสน้แต่ละจุดตรงกนั 
  11.3.2  11.3.2.2  สามารถแสดงจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นท่ีตรงกนั ให้
เห็นไดต้ั้งแต่ 10 จุดข้ึนไป 
 11.4  ขั้นตอนการตรวจพิสูจน ์
  11.4.1  ตรวจสอบวา่เป็นรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง หรือไม่ 
  11.4.2  ตรวจสอบรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง ว่ามีจุดลกัษณะส าคญัของ
ลายเสน้เพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบหรือไม่ 
  11.4.3  กรณีรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง มีจุดลกัษณะส าคญัของลายเส้น
ไม่เพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ให้แจง้ผลการตรวจพิสูจน์พร้อมส่งเร่ืองคืนหน่วยงาน
เจา้ของเร่ือง 
  11.4.4  กรณีรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง มีจุดลกัษณะส าคญัของลายเส้น
เพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ให้น ามาตรวจเปรียบเทียบกบัลายพิมพล์ายน้ิว ฝ่ามือ และ
ฝ่าเทา้ตวัอยา่ง หรือตรวจกบัระบบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (AFIS) 
  11.4.5  การยนืยนัผลใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์ตามขอ้ 3 
 11.5  เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 
  11.5.1  กลอ้งขยาย 
  11.5.2  กลอ้งถ่ายภาพ 
  11.5.3  เคร่ืองตรวจลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (AFIS) 
  11.5.4  เคร่ืองมืออ่ืนๆ 
 11.6  ผลการตรวจพิสูจน์และจดัท ารายงาน 
  11.6.1  เสนอร่างรายงานการตรวจพิสูจน์พร้อมความเห็นให้ผูบ้ ังคับบัญชา
ตรวจสอบ 
  11.6.2  จัดพิมพ์รายงานการตรวจพิสูจน์ตามร่างรายงาน ท่ีผู ้บังคับบัญชา
ตรวจสอบและเห็นชอบแลว้ 
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  11.6.3  รายงานการตรวจพิสูจน์ต้องผ่านการตรวจสอบจากผูบ้ ังคับบัญชาท่ี
รับผดิชอบตามล าดบัชั้น 
  11.6.4  แจง้ผลการตรวจพิสูจน์ใหห้น่วยงานเจา้ของเร่ืองทราบ 
 
12.  การตรวจพสูิจน์ทางเคมีมีหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
 12.1  คุณสมบติัของผูต้รวจพิสูจน์ 
  12.1.1  เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นสญัญาบตัร 
  12.1.2  คุณวุฒิการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป สาขาเคมี 
หรือมีพื้นฐานทางเคมีทั้งทฤษฏีและปฏิบติั รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
  12.1.3  ผา่นการฝึกอบรมจาก 
  12.1.3  12.1.3.1  หลกัสูตรการตรวจพิสูจน์ทางเคมีของส านกังานวิทยาการต ารวจ 
หรือ 
  12.1.3  12.1.3.2  ผูช้  านาญการด้านการตรวจพิสูจน์ทางเคมีของส านักงาน
วิทยาการต ารวจ 
  12.1.4  ผา่นการฝึกปฏิบติังานเป็นผูช่้วยในการตรวจพิสูจน์ทางเคมี อยา่งต่อเน่ือง    
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  หรือไม่นอ้ยกวา่ 200 เร่ือง 
  12.1.5  ผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั เพื่อ
เป็นผูช้  านาญการดา้นการตรวจพิสูจน์ทางเคมี จากคณะกรรมการผูช้  านาญดา้นการพิสูจน์ทางเคมี 
ของส านกังานวิทยาการต ารวจ 
 12.2  อ  านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางเคมี 
  12.2.1  งานตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพของน ้ามนัเช้ือเพลิง 
  12.2.2  งานตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม ้เช่นคราบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
  12.2.3  งานตรวจพิสูจน์ของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก 
  12.2.4  งานตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น ้ ามนั สุรา 
  12.2.5  งานตรวจพิสูจน์สี 
 12.3  หลกัเกณฑก์ารยนืยนัผลการตรวจพิสูจน์ทางเคมี 
  12.3.1  งานตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิง พิจารณาจากการ
ทดสอบดา้นกายภาพ เคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบตอ้งสอดคลอ้งตรงกนั 
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  12.3.2  งานตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม ้เช่น คราบน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
พิจารณาจากการทดสอบด้านกายภาพ เคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบต้อง
สอดคลอ้งตรงกนั 
  12.3.3  งานตรวจพิสูจน์ของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก พิจารณาจากการ
ทดสอบดา้นกายภาพ เคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบตอ้งสอดคลอ้งตรงกนั 
  12.3.4  งานตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปนเช่น น ้ ามนั สุรา พิจารณาจากการ
ทดสอบดา้นกายภาพ เคมี และเคร่ืองมือวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบตอ้งสอดคลอ้งตรงกนั 
  12.3.5  งานตรวจพิสูจน์สี พิจารณาจากการทดสอบด้านกายภาพ เคมี และ
เคร่ืองมือวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบตอ้งสอดคลอ้งตรงกนั 
 12.4  ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ทางเคมี 
  12.4.1  งานตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพของน ้ ามันเช้ือเพลิงด าเนินการโดย
บนัทึกภาพ ตรวจทางกายภาพ ตรวจทางดา้นเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  12.4.2  งานตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม ้เช่น คราบน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ด าเนินการโดยบนัทึกภาพ ตรวจทางกายภาพ ตรวจทางดา้นเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  12.4.3  งานตรวจพิสูจน์ของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก ด าเนินการโดย
บนัทึกภาพ ตรวจทางกายภาพ ตรวจทางดา้นเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  12.4.4  งานตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปนเช่น น ้ ามัน สุรา ด าเนินการโดย
บนัทึกภาพ ตรวจทางกายภาพ ตรวจทางดา้นเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  12.4.5  งานตรวจพิสูจน์สี ด าเนินการโดยบนัทึกภาพ ตรวจทางกายภาพ ตรวจ
ทางดา้นเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์ 
 12.5  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทางเคมี 
  12.5.1  กลอ้งถ่ายรูป 
  12.5.2  FTIR (Fourier Transform Infrared spectrometer) 
  12.5.3  GC (Gas Chromatography) 
  12.5.4  X-Ray Fluorescence spectrometer 
  12.5.5  เคร่ืองกลัน่น ้ ามนั 
  12.5.6  เคร่ืองวดัจุดวาบไฟ 
  12.5.7  เคร่ืองกลัน่ล าดบัส่วน 
  12.5.8  กลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายสูง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15 

13.  การตรวจหาพยานหลกัฐานทางชีววิทยา  
 เป็นแนวทางส าคญัท่ีช่วยในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัคดีต่างๆ เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดพ้บ
พยานหลกัฐานเหล่าน้ีในท่ีเกิดเหตุ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งระวงัอยา่ละเลยหลกัฐานเหล่าน้ี 
 13.1  โลหิตหรือคราบโลหิต  
  13.1.1  ลกัษณะของโลหิตของมนุษยน์ั้นจะมีประมาณ 1/3 ของน ้ าหนักตวั ถา้
น ามาแยกให้ตกตะกอน จะพบว่ามี 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นของเหลวเรียกว่า Plasma มีสีเหลือง
อ่อนๆ และส่วนท่ี 2 เป็นของแขง็เรียกว่า Formed Element Plasma นั้น ประกอบดว้ยน ้ าเป็นส่วน
ใหญ่ มีเกลือละลายอยู่เล็กน้อย นอกนั้นประมาณ 9% เป็นสารจ าพวกโปรตีน ส่วนของแข็งมี
ประมาณ 45 % ของเลือดทั้งหมด ประกอบดว้ย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ในคดีอาญาประเภท
ประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต เช่น คดีฆาตกรรม ข่มขืนกระท าช าเรา และคดีอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกบัคดี
เหล่าน้ี รอยคราบโลหิตจะเป็นหลกัฐานส าคญัเสมอ ในคดีจ าพวกน้ีจะพบรอยคราบโลหิต จาก
บริเวณดงักล่าวคือ 
    1)  จากตวัผูถู้กประทุษร้าย 
    2)  จากสถานท่ีเกิดเหตุ 
    3)  จากตวัของผูร้้าย 
    4)  อาวธุท่ีใช ้
  13.1.2  ประโยชน์ของโลหิต 
   13.1.2.1  ใชช้ี้บอกว่าท่ีใดเป็นสถานท่ีเกิดเหตุ การท่ีตรวจพบโลหิต และ
เป็นหมู่เดียวกบัผูบ้าดเจ็บหรือผูต้าย ณ ตรงบริเวณใด บริเวณนั้นก็ควรถือว่าเป็นสถานท่ีเกิดเหตุได ้
กรณีท่ีมกัจะพบบ่อยคือ ผูต้ายถูกฆ่าท่ีหน่ึง และศพถูกท้ิงอีกท่ีหน่ึง เป็นตน้ 
   13.1.2.2  ใช้บอกไดว้่ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึน เช่น การตรวจพบ
โลหิตมนุษยต์ามสถานท่ีท่ีไม่น่าพบ เป็นตน้วา่ รถยนต ์เช่น กนัชน ฝากระโปรง ยอ่มเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ไดว้า่ รถยนตค์นันั้นน่าจะถูกใชก้ระท าความผดิมาก่อน 
   13.1.2.3  ใชร้ะบุว่าอาวุธใดเป็นอาวุธท่ีใชก้ระท าความผิด การตรวจพบ
โลหิตของมนุษย ์หมู่เดียวกบัผูต้ายหรือผูบ้าดเจ็บ ติดอยู่ตามมีด ไม ้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ยอ่มบ่งช้ีได้
วา่ ส่ิงนั้นน่าจะเป็นอาวธุท่ีใชก้ระท าความผดิ 
   13.1.2.4  ใชพ้ิสูจน์ค  าให้การของผูต้อ้งสงสัย ไดแ้ก่ การท่ีผูต้อ้งสงสัยให้
การว่าโลหิตท่ีพบตามตวัหรือเส้ือผา้ของตนเป็นโลหิตสัตว ์หากการตรวจพิสูจน์ยืนยนัว่าเป็นโลหิต
มนุษย ์ยอ่มใชเ้ป็นการหกัลา้งค าใหก้ารของผูต้อ้งสงสัยได ้
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   13.1.2.5  ใชช่้วยแยกผูบ้ริสุทธ์ิออกจากผูก้ระท าความผิด เช่น ในกรณีท่ี
สงสยัวา่มีผูก้ระท าความผดิหลายคน แต่มีบุคคลเดียวท่ีโลหิตตรงกบัคนร้าย บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
ยอ่มเดือดร้อนถูกด าเนินคดีไปดว้ย  
  13.1.3  การพิสูจน์คราบโลหิตนั้น เราสามารถพิสูจน์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  13.1.3  13.1.3.1  วิธีพิสูจน์ว่าเป็นรอยคราบโลหิตหรือไม่ เป็นการพิสูจน์ทางเคมี 
ท่ีน ้ ายาท าปฏิกิริยากับธาตุเหล็กท่ีมาจากธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดง น ้ ายาท่ีใช้คือ เบนซิดีน กับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์เม่ือโลหิตท าปฏิกิริยากบัเบนซิดีนกลายเป็นออกไซดซ่ึ์งไม่มีสี จากนั้นใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดท์ าปฏิกิริยากบัออกไซดข์องโลหิต จะท าใหเ้กิดสีน ้าเงินปรากฏข้ึน  
  13.1.3  13.1.3.2  วิธีพิสูจน์ว่าเป็นโลหิตมนุษยห์รือสัตว์ วิธีท่ีใช้จะเรียกว่าวิธี  
พรีซิบิชัน่ คราบโลหิตท่ีพบนั้นอาจติดอยูด่บัส่ิงต่างๆ เช่น เส้ือผา้ พื้น อาวุธ โดยละลายคราบโลหิต
กบัน ้าเกลือ ประมาณ 2-3 หยด แลว้ใส่แอนต้ี ฮิวแมน เซรัม ลงไป แลว้ใส่สารละลายโลหิตลงไป ถา้
เป็นโลหิตมนุษยจ์ะมีวงสีขาวเกิดข้ึน 
  13.1.3  13.1.3.3  วิธีพิสูจน์ว่าเป็นโลหิตของสัตวช์นิดใด โดยใชน้ ้ ายาแอนต้ี ฮิว
แมน เซรัม ของสัตวแ์ต่ละชนิด มาท าการทดสอบ ถา้มีวงสีขาวๆเกิดข้ึน ก็จะแสดงว่าเป็นของสัตว์
ชนิดนั้น 
  13.1.3  13.1.3.4  วิธีการพิสูจน์หาหมู่โลหิตจากคราบโลหิตมนุษย ์การหาหมู่
โลหิตนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ หาจากโลหิตสด และประเภทท่ีสองคือ การ
หาจากโลหิตแห้ง ในโลหิตมีแอนติเจนอยู่สองชนิด คือ เอ และบี และแอนติบอดีท่ีตรงขา้มกนัอีก
สองชนิด คือ แอนติบอดีเอ และแอนติบอดีบี  คนเรานั้นอาจมีแอนติเจนเพียงอนัเดียว สองอนั 
หรือไม่มีเลย 
 13.2  อสุจิหรือคราบอสุจิ 
  น ้าอสุจิ เป็นน ้ าหลัง่จากต่อมสืบพนัธ์ุในอวยัวะเพศชายจากการร่วมประเวณี หรือ
ถูกกระตุ้นให้ออกมา มีลักษณะเป็นน ้ าเหนียวสีขาวขุ่น หลั่งออกมาคร้ังละ 1.5-6.0 มิลลิลิตร 
ประกอบดว้ย ตวัอสุจิ และส่วนท่ีเป็นน ้า 
  คราบอสุจิ เป็นหลกัฐานส าคญัในการข่มขืนกระท าช าเรา พบไดใ้นช่องคลอดของ
หญิงท่ีถูกร่วมเพศ นอกจากน้ี ยงัพบคราบอสุจิเป้ือนบริเวณเส้ือผา้ การเก็บหลกัฐานส าคญัท าโดยใช้
ส าลีป้ายจากภายในช่องคลอดหรือตรวจดูคราบท่ีเป้ือนจากเส้ือผา้ โดยใชแ้สงอุลตราไวโอเลต หรือ
แสงเลเซอร์ส่องจะพบลกัษณะเรืองแสงจากสาร Flavin ในน ้าอสุจิ 
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  การตรวจว่าเป็นของผูต้อ้งสงสัยหรือไม่ สามารถกระท าไดโ้ดยน ามาตรวจหาหมู่
เลือด หมู่โปรเทดีน หมู่เอนไซม ์แต่ผูต้รวจมกัจะประสบกบัปัญหาในเร่ืองของปริมาณของคราบท่ี
นอ้ยเกินไปไม่เพียงพอต่อการตรวจ 
 13.3  เส้นผมและเสน้ขน  
  เส้นผมหมายถึง เส้นผมบนศีรษะเท่านั้น ในส่วนอ่ืนของร่างกายเรียกเป็นเส้นขน
ทั้งส้ิน เช่น เส้นขนบริเวณอวยัวะเพศ เส้นขนหน้าอก หรือเส้นขนหน้าแขง้ เป็นตน้ ในคดีต่างๆ 
หลกัฐานทางเส้นผม เส้นขน เป็นประโยชน์ช่วยในกา และการสืบสวนและเป็นพยานหลกัฐานท่ี
ส าคญัอีกอย่างหน่ึง เช่นคดีข่มขืนกระท าช าเรา คดีรถชน เส้นผมหรือเส้นขนจากส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ของผูบ้าดเจบ็หรือผูต้าย อาจหลุดหรือติดอยูท่ี่อาวุธ ติดอยูท่ี่รถ หรือตกอยูท่ี่สถานท่ีเกิดเหตุ 
จากหลกัฐานน้ีสามารถน ามาพิสูจน์ไดว้า่ เป็นเสน้ผมหรือเสน้ขนของคนร้าย ผูต้าย หรือผูเ้สียหายได ้
  13.3.1  ลกัษณะของเส้นผม เส้นผมเป็นส่วนของระบบผิวหนังเจริญท่ีจาก Hair 
follicle ท่ีฝังในผวิหนงั เม่ือเจริญแลว้ งอกออกมาพน้ผิวหนงัมีอตัราการงอกวนัละ 0.2-0.5 มิลลิเมตร 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  13.3.1  13.3.1.1  ราก รูปร่างเป็นกระเปาะหุม้ส่วนโคนของเสน้ผม 
  13.3.1  13.3.1.2  เสน้ผม แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 
     13.3.1.2.1  เปลือกนอก ประกอบดว้ยเซลลช์ั้นเดียวโปร่งแสง 
เรียงซอ้นกนัท าใหเ้กิดลกัษณะคลา้ยเปลือกหุม้ 
     13.3.1.2.2  ส่วนนอก ประกอบดว้ยเซลล์อดักันเป็นเน้ือเดียว 
ภายในมีรงคว์ตัถุ (ท าใหมี้สีต่างๆกนั) 
     13.3.1.2.3  แกนใน ประกอบดว้ยเซลลเ์รียงตวักนัมีช่องอากาศ
แทรกระหวา่งเซลล ์มีความแตกต่างกนัไปตามชนิดเสน้ผม 
  13.3.1  13.3.1.3  การพิสูจน์เส้นผมและเส้นขน เป็นการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ
ระหวา่งเสน้ผม เส้นขน ของกลาง กบัเส้นผมหรือเส้นขนตวัอยา่ง ในลกัษณะต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในเสน้ขน 
     13.3.1.3.1  ลักษณะภายนอกท่ีสามารถดูได้ด้วยตาเปล่า คือ 
ความยาว สี ความโคง้ ความหยกิงอของเสน้  ความสะอาด ส่ิงแปลกปลอมท่ีติดอยูก่บัเสน้ผม 
     13.3.1.3.1  ลกัษณะภายใน จะตอ้งตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
คือ ปลายผมและราก เปลือกนอก ส่วนนอก แกนใน  
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14.  การเกบ็ รักษา และจัดส่งพยานหลกัฐานประเภทชีววทิยาไปตรวจพสูิจน์ 
 14.1  พยานหลกัฐานประเภทโลหิต คราบโลหิต 
  14.1.1  โลหิตสด  
   14.1.1.1  บรรจุในขวดท่ีสะอาดและแห้ง แลว้แช่ไวใ้นกระติกน ้ าแข็ง
ตลอดเวลา ก่อนท่ีจะส่งตรวจพิสูจน์ หรือใส่ตูเ้ยน็ช่องธรรมดา  
   14.1.1.2  ใชก้ระดาษซบั ผา้ขาวสะอาด กระดาษเยือ่ อยา่งใดอยา่งหน่ึงซบั
โลหิตสด ผึ่งลมใหแ้หง้ แลว้รีบน าส่งตรวจพิสูจน์ 
  14.1.2  โลหิตเปียกช้ืน ใหน้ าโลหิตเปียกช้ืนซ่ึงติดอยูก่บัวตัถุ เช่นเส้ือผา้ ผึ่งลมให้
แหง้ แลว้รีบน าส่งตรวจพิสูจน์ 
  14.1.3  โลหิตแหง้ 
   14.1.3.1  ถา้ติดกบัวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่ ใหส่้งไปตรวจทั้งช้ิน 
   14.1.3.2  ถา้ติดกบัวตัถุท่ีไม่อาจเคล่ือนยา้ยได ้ใหด้ าเนินการ 
     14.1.3.2.1  ใชข้องมีคมท่ีสะอาดขดูคราบโลหิต หรือแซะคราบ
โลหิตบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด 
     14.1.3.2.2  ถา้ไม่อาจขูดหรือแซะได้ ให้ใช้กระดาษซับ หรือ
กระดาษเยือ่ท่ีสะอาด ขนาดพอสมควรชุบน ้ าเกลือ ปิดตรงคราบจนโลหิตซึมออกมาท่ีกระดาษ แลว้
น ากระดาษไปผึ่งลมใหแ้หง้ น าส่งตรวจพิสูจน์ 
 14.2  พยานหลกัฐานประเภทอสุจิหรือคราบอสุจิ 
  14.2.1  คราบอสุจิสด 
   14.2.1.1  บรรจุในขวดท่ีสะอาดและแห้ง แลว้แช่ไวใ้นกระติกน ้ าแข็ง
ตลอดเวลา ก่อนท่ีจะส่งตรวจพิสูจน์ หรือใส่ตูเ้ยน็ช่องธรรมดา  
   14.2.1.2  ใชก้ระดาษซบั ผา้ขาวสะอาด กระดาษเยือ่ อยา่งใดอยา่งหน่ึงซบั
อสุจิสด ผึ่งลมใหแ้หง้ แลว้รีบน าส่งตรวจพิสูจน์ 
  14.2.2  ถา้อสุจินั้นยงัใหม่อยู ่ให้ส่งตรวจพิสูจน์โดยเร็ว จะท าให้การตรวจพิสูจน์
ไดผ้ลดี 
  14.2.3  คราบท่ีเก็บมาจากผูเ้สียหาย หรือติดอยูก่บัวตัถุ แลว้มีสภาพเปียกช้ืน ตอ้ง
น ามาผึ่งให้แห้งก่อน แลว้หีบห่อส่งตรวจพิสูจน์ เพราะถา้ห่อในสภาพท่ีช้ืนจะท าให้บูดเน่าหรือ
เส่ือมสภาพ 
  14.2.4  คราบอสุจิท่ีติดอยู่ท่ีวตัถุ อาจส่งไปทั้งช้ิน หรือตดัเอาเฉพาะส่วนส่งไป 
หรือขดูเอารอยคราบส่งไป  
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  14.2.5  การห่อของกลางวตัถุท่ีเป็นเส้ือผา้ พบัให้เรียบร้อยอย่าให้โดนรอยคราบ 
ให้รอยคราบอยู่ด้านบน วางบนกระดาษแข็ง ใช้กระดาษสะอาดวางทบับนรอยคราบ แลว้เอา
กระดาษแขง็อีกช้ินหน่ึง วางทบัประกบผกูมดัใหแ้น่นแลว้จึงห่อ ส่งตรวจพิสูจน์ 
 14.3  พยานหลกัฐานประเภทเส้นผมและเสน้ขน 
  14.3.1  เส้นผม เส้นขน ซ่ึงติดท่ีเส้ือผา้หรือวตัถุอ่ืนท่ีน าส่งได ้ให้ห่อเส้ือผา้หรือ
วตัถุนั้น ส่งตรวจพิสูจน์ ท าบนัทึกบอกต าแหน่งและจ านวนท่ีพบโดยละเอียด ถา้มีจ านวนมากเกรง
วา่จะหลุดหาย ใหเ้กบ็แยกห่อส่งตรวจพิสูจน์ 
  14.3.2  ถา้เส้นผมหรือเส้นขนติดอยู่กบัวตัถุขนาดใหญ่ไม่สามารถน าวตัถุนั้นส่ง
ตรวจได ้ควรแยกออก ห่อกระดาษ แลว้บรรจุซองหรือกล่องอีกชั้นหน่ึง 
  14.3.2  การจดัตวัอยา่งเส้นผมหรือเส้นขน เพื่อตรวจเปรียบเทียบ ใหใ้ชแ้ปรงหรือ
หวีท่ีสะอาด หวีผมแรงๆใหห้ลุดมาทั้งเสน้ ส่วนเสน้ขนใหถ้อนหรือโกน 
 
15.  ขั้นตอนของห้องปฏิบัติการเม่ือได้รับวตัถุพยาน 
 15.1  ด าเนินการตรวจสภาพเบ้ืองตน้ของของวตัถุพยาน และจดบนัทึกรายละเอียดของ
สภาพท่ีตอ้งตรวจสอบ คือ  
  15.1.1  รายละเอียดของหีบห่อ 
  15.1.2  ขอ้มูลของฉลากท่ีติด 
  15.1.3  รายละเอียดของตวัวตัถุของกลาง 
  15.1.4  มีวตัถุอ่ืนใดในห่อหรือไม่ 
  15.1.5  ลงหมายเลขคดีและหมายเลขของกลาง 
  15.1.6  วนัท่ีตรวจพิสูจน์และช่ือของผูต้รวจพิสูจน์ 
 15.2  ถ่ายภาพ วาดภาพ และบนัทึก เพื่อท าเอกสารเก่ียวกับบริเวณและรูปแบบของ
บริเวณท่ีมีรอยคราบตามความจ าเป็น 
 15.3  ต  าแหน่ง ขนาด และสภาพของรอยคราบชีววิทยาใดๆ ตอ้งมีการจดบนัทึกเสมอ 
 15.4  ผลการทดสอบเบ้ืองตน้ และการตรวจพบวตัถุพยานช้ินเล็กๆ ใดๆ ตอ้งมีบนัทึก
เสมอ 
 15.5  บนัทึกผลการทดสอบเบ้ืองตน้ของวตัถุพยานทุกช้ินลงในรายงาน 
 15.6  ควรมีแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลของวตัถุท่ีส่งตรวจ ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีมี
อยูใ่นแบบฟอร์ม คือ  
  15.6.1  หมายเลขคดี 
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  15.6.2  หมายเลขของกลางหรือรายละเอียดของกลาง 
  15.6.3  ต  าแหน่งท่ีมีรอยคราบ 
  15.6.4  ขนาดและรูปแบบของรอยคราบ 
  15.6.5  สภาพการปะปนของรอยคราบ 
  15.6.6  ปริมาณของวตัถุพยาน 
  15.6.7  หมายเลขหลอดท่ีสกดัรอยคราบออกมา 
 15.7  ด าเนินการน าตวัอยา่งวตัถุพยานมาตรวจพิสูจน์ ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั เพื่อมิให้
มรการปนเป้ือนหรือเกิดการสบัสน 
 15.8.  พยายามใหเ้หลือรอยคราบส าหรับการตรวจต่อไปในอนาคต รอยคราบท่ีเหลือให้
เกบ็ไวใ้นช่องแช่แขง็ 
 15.9  ตวัอยา่งวตัถุพยานท่ีแยกมาตรวจ ตอ้งใส่ภาชนะไม่ปนเป้ือนกนั 
 15.10  ท าเอกสารบนัทึกตวัอยา่งท่ีจะตรวจพิสูจน์ลงในแผน่ขอ้มูลท่ีจดัเตรียมไว ้ 
 15.11  จดัเตรียมตวัอยา่งเปล่า ส าหรับแต่ละตวัอยา่งท่ีตรวจพิสูจน์ 
 15.12  ตวัอยา่งท่ีไม่ไดใ้ช ้(เหลือ)ใหท้ าบนัทึก ปิดผนึก ติดฉลาก และเกบ็ในช่องแช่แขง็ 
 
16.  การตรวจหาพยานหลกัฐานทางเคมี 
 16.1  การตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานในคดีเพลิงไหม ้
  16.1.1  น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการวางเพลิง เป็นชนิดระเหยง่าย มีความดนัไอสูง 
จุดวาบไฟต ่าหลงัจากท่ีถูกเผาไหมไ้ปแลว้ ตรวจพบไดย้าก หรืออาจหลงเหลืออยู่ในปริมาณน้อย 
ดงันั้นของกลางในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเพลิงไหมอ้าจแบ่งออกเป็นของกลางท่ีสงสัยว่าอาจมีน ้ ามนั
เช้ือเพลิงอยู่ เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ หรือวตัถุชนิดอ่ืนท่ีอาจชุ่มน ้ ามนัโดยง่าย ของกลางท่ียงัมี
ของเหลวอยู่ เช่น ภายในถงัแกลลอนพลาสติก หรือถุงพลาสติก อาจอยู่ในสภาพปกติหรือไฟไหม้
บางส่วน 
   16.1.1.1  การเก็บรักษาพยานหลกัฐานเพื่อตรวจพิสูจน์ พยานหลกัฐานท่ี
เก็บไดใ้นคดีเพลิงไหม ้ควรบรรจุในถุงพลาสติก หรือขวดท่ีป้องกนัการระเหยได ้หากมีมากกว่า  
1 รายการ และพบต่างสถานท่ี ควรแยกหีบห่อพร้อมระบุรายละเอียดให้ชดัเจนทุกคร้ัง เพื่อตรวจ
พิสูจน์โดยเร็ว 
   16.1.1.2  วิธีการตรวจพิสูจน์ 
    16.1.1.2.1  ตรวจเปรียบเทียบสี 
    16.1.1.2.2  ตรวจหาจุดวาบไฟ 
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    16.1.1.2.3  ตรวจหาความหนาแน่น 
    16.1.1.2.4  ตรวจหาจุดกลัน่ท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
    16.1.1.2.5  ตรวจโดยใชเ้คร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟ 
   16.1.1.3  บนัทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ 
    16.1.1.3.1  แจง้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียด 
    16.1.1.3.2  แจง้รายละเอียดของกลางใหค้รบถว้น 
    16.1.1.3.3  แจง้จุดประสงคใ์นการตรวจพิสูจน์ใหช้ดัเจน 
    16.1.1.3.4  แจง้ช่ือและหมายเลขโทรศพัท ์เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อ 
   16.1.1.4  การบรรจุหีบห่อและการน าส่ง 
    16.1.1.4.1  ในกรณีของกลางเป็นน ้ ามนั หรือของเหลว ควร
บรรจุลงในภาชนะท่ีเป็นขวดแกว้ หรือกระป๋องโลหะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ผกูมดัอยา่งหนาแน่นแขง็แรง 
เพื่อป้องกนัการหกหรือระเหย 
    16.1.1.4.2  กรณีของกลางเป็นเศษผา้ เศษกระสอบซ่ึงมีกล่ิน
น ้ามนั ใหบ้รรจุลงในถุงพลาสติก ปิดใหมิ้ดชิดเพื่อป้องกนัการระเหย และน าส่งโดยเร็ว 
   16.1.2  การเกิดเพลิงไหมโ้ดยมีสาเหตุจากไฟฟ้าอาจแบ่งออกเป็น 
   16.1.2.1  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง หรือเส่ือมประสิทธิภาพ กระแสไฟฟ้า
บางส่วนเปล่ียนไปเป็นพลงังานความร้อน เม่ือความร้อนสะสมมากๆ อาจเป็นสาเหตุเกิดเพลิงลุก
ไหมไ้ด ้
   16.1.2.2  ภายในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีฉนวนเก่าช ารุด หรือสายไฟขนาดเล็ก
กวา่การใชง้าน จะเกิดความร้อนมากท่ีสายไฟ ฉนวนหุม้สายไฟฟ้าอาจละลายหรือลุกติดไฟ อาจเกิด
การลดัวงจร จนเป็นเหตุใหเ้พลิงลุกไหมไ้ด ้ 
   16.1.2.3  การใชฟิ้วส์ใหญ่ผดิขนาด หรือใชล้วดทองแดงต่อชัว่คราวแทน
ฟิวส์ หากมีการใชใ้ชไ้ฟฟ้าเกินขนาด หรือเกิดการลดัวงจร กระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านโดยวงจรจะไม่
ขาด อาจท าใหเ้กิดเพลิงลุกไหมไ้ด ้
   16.1.2.4  การเก็บรักษาเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานอาจเป็น
ลวดทองแดง อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือปลัก๊ไฟฟ้า  เพื่อคน้หาจุดท่ีเป็นตน้เหตุการณ์ลดัวงจร หรือการ
หลอมละลายของสายไฟฟ้า ทั้งน้ีอาจมีมากกว่า 1 รายการก็ได ้ควรหากล่องหรือภาชนะบรรจุ อยา่ง
อ่ืนท่ีเหมาะสม แยกบรรจุและปิดใหมิ้ดชิด พร้อมระบุรายละเอียดเพื่อส่งตรวจต่อไป 
   16.1.2.5  วิธีการตรวจพิสูจน์ 
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    16.1.2.5.1  พิสูจน์ดว้ยกลอ้งขยายสามมิติ 
    16.1.2.5.2  ตรวจหาธาตุทองแดงท่ีช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
    16.1.2.5.3  ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
   16.1.2.6  การตรวจ เกบ็ รักษา และจดัส่งพยานหลกัฐาน 
   16.1.2.7  บนัทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ 
    16.1.2.7.1  แจง้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียด 
    16.1.2.7.2  แจง้รายละเอียดของกลางใหค้รบถว้น 
    16.1.2.7.3  แจง้จุดประสงคใ์นการตรวจพิสูจน์ใหช้ดัเจน 
    16.1.2.7.4  แจง้ช่ือและหมายเลขโทรศพัท ์เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อ 
   16.1.2.8  การบรรจุหีบห่อและการน าส่ง ใหแ้ยกของกลางแต่ละชนิดออก
จากกนั เช่น สายไฟ ฟิวส์ เป็นตน้ 
 16.2  การตรวจพิสูจน์รอยลายน้ิวมือ 
  การตรวจเก็บลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุจะตอ้งแสดงต าแหน่งของบริเวณท่ี
ลายน้ิวมือประทบัให้ชดัเจน ลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่ตรวจพบท่ีจุดของทางเขา้และ
ออก  บริเวณท่ีมีการคน้กระจุยกระจาย ดงันั้นการตรวจหาลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุจะตอ้งเนน้
บริเวณดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตามการตรวจหาไม่ควรจ ากดัเฉพาะสถานท่ีดงักล่าว  ควรตรวจ
บริเวณรอบๆ ดว้ย อาจมีบางกรณีท่ีผูต้อ้งสงสัยใชถุ้งมือ หรือเช็ดลายน้ิวมือออกหลงัจากกระท า
อาชญากรรมแลว้ หรือท าส่ิงใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลายน้ิวมือ ดงันั้นแมว้่าจะตรวจพบแต่รอยประทบั
ของถุงมือ ยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจหาให้ทัว่บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม ควรตรวจเก็บรอย
ประทบัของถุงมือ  เน่ืองจากใชใ้นการสืบสวนอาชญากรรมหรือตรวจพิสูจน์ได ้
  16.2.1  วิธีตรวจหาลายน้ิวมือแฝงในท่ีเกิดเหตุ คือ การตรวจหาลายน้ิวมือดว้ยตา
เปล่าในบริเวณท่ีจะมีลายน้ิวมือประทบั และตรวจเกบ็ลายน้ิวมือท่ีมองไม่เห็นดว้ยตา  ท าใหม้องเห็น
ดว้ยตาเปล่า โดยการให้สีดว้ยการใชผ้งฝุ่ น หรือโดยการท าให้เกิดสีของส่ิงท่ีขบัถ่ายออกมาทางน้ิว
มือดว้ยการใชส้ารเคมี 
   จุดหรือบริเวณท่ีส าคญัในการตรวจหาลายน้ิวมือ ตวัอยา่งคดีลกัทรัพย ์
    16.2.1.1  ไม ้ กระจก  หรือส่วนท่ีเป็นโลหะของประตู  ประตู
กระดาษ  เฉลียง  เสา  หนา้ต่าง  เป็นตน้ท่ีอยูใ่กลจุ้ดทางเขา้และออก 
     16.2.1.2  ไม ้ กระจก  หรือส่วนท่ีเป็นโลหะจองตูบ้รรจุถว้ยชามใน
ครัว  ตูนิ้รภยั  โตะ๊  โตะ๊เขียนหนงัสือ  เป็นตน้  ท่ีอยูใ่กลท้างเขา้และออก 
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     16.2.1.3  ขาตั้งโคมไฟ  นาฬิกาตั้งโต๊ะ  วิทยุ  แจกนั  เคร่ืองเสียง  
หรือวสัดุอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดวา่ถูกเคล่ือนยา้ยโดยผูต้อ้งสงสยัระหวา่งเกิดเหตุอาชญากรรม 
     16.2.1.4  ชะแลง  ไมตี้กอล์ฟชนิดหัวโต  อาวุธ  อุปกรณ์ให้แสง
สวา่ง  เป็นตน้  ท่ีใชเ้พื่อเขา้ไปในสถานท่ีหรือกระท าอาชญากรรม 
     16.2.1.5  ขวด  ถว้ย  แกว้  ผลไมท่ี้ทานไปแลว้คร่ึงหน่ึง โต๊ะทาน
ขา้ว ตูเ้ยน็  เป็นตน้  ใชด่ื้มและทานโดย  ผูต้อ้งสงสัย 
     16.2.1.6  วตัถุท่ีถูกท้ิงในสถานท่ีเกิดเหตุ 
  การตรวจพบรอยลายน้ิวมือแฝงบ่อยคร้ังจะพบบนวตัถุเหล่าน้ี  อยา่งไรก็ตามควร
ให้ความสนใจกบัโคมไฟ  สวิตซ์ไฟ  ส่ิงท่ีอยู่ภายนอกบา้น  เช่น  ล าตน้และใบไมข้องพืช  ตน้ไม้
ท่ีตั้งตรง  ร้ัวไมไ้ผ ่ หลงัคากระเบ้ือง กอ้นหิน  ขั้วไฟฟ้า  เช่นเดียวกบัส่ิงของท่ีอยูภ่ายใน  เช่น  ราว
บนัไดของห้อง  หรืออาคาร  ผนัง  เสา  ซ่ึงอาจถูกสัมผสัโดยอาชญากรขณะนั่งรอคอยการบุกรุก  
หรือแบ่งปันของท่ีขโมยมา 
  16.2.2  ขอ้ควรระวงัในการหาลายน้ิวมือ การตรวจหาลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิด
เหตุเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  และควรกระท าตามหลกัการของการตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุ 
   16.2.2.1  ไม่ถูกควบคุมความคิดโดยค ากล่าวของนกัข่าวหรือการตดัสินใจ
อยา่งง่ายๆ ของตนเอง  แต่ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุดว้ยความมัน่ใจท่ีจะตรวจพบลายน้ิวมือผูต้อ้งสงสยั 
   16.2.2.2  ตรวจหาลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม  และตรวจ
เป็นบริเวณกวา้ง  เพื่อไม่ใหมี้การขา้มจุดใด ๆ 
   16.2.2.3  ตั้งสมมติฐานของการเคล่ือนไหวของผูต้อ้งสงสัยในสถานท่ีเกิด
เหตุ  และตรวจหาลายน้ิวมือตามสมมติฐานนั้น 
   16.2.2.4  ตรวจดว้ยความเยอืกเยน็  สงบ  เป็นระเบียบ  และทัว่ตลอด 
   16.2.2.5  ไม่ท้ิงร่องรอยลายน้ิวมือของผูต้รวจ  หรือท าลายลายน้ิวมือใน
คดี 
   16.2.2.6  ใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการตรวจ โดยใชแ้สงช่วยในการตรวจหารอย
ลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุ  ปรับความสว่างและการให้แสง (แสงเฉียง  แสงส่องผ่าน  และแสง
สะทอ้น) 
   16.2.2.7  รอยท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเสียไดค้วรด าเนินการก่อน  หรือใชว้ิธี
ท่ีเหมาะสมในการรักษา 
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   16.2.2.8  ให้ขอค าปรึกษาก่อนการท้ิงวตัถุท่ีจะตอ้งท าการตรวจพิสูจน์
อ่ืนๆ 
   16.2.2. 9  ส ารวจตรวจดูให้ทัว่ตลอดก่อนด าเนินการ  และด าเนินการดว้ย
วสัดุและวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
   16.2.2.10  พยายามหาเง่ือนไขของการประทบัรอยน้ิวมือในสถานท่ีเกิด
เหตุ  และความสมัพนัธ์ระหวา่งลายน้ิวมือกบัเหตุการณ์  หรือผูต้อ้งสงสยั 
   16.2.2.11  หลีกเล่ียงการท าให้ผูเ้สียหายขุ่นเคือง  และเอาร่องรอยท่ีเกิด
จากการตรวจเกบ็ออก 
   16.2.2.12  การใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการตรวจ การตรวจจะตอ้งมีแสงช่วย  
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน  หรือดา้นหลงัของประตู  เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองมือ 
 16.3  วิธีตรวจเกบ็ลายน้ิวมือ  ฝ่ามือ  และฝ่าเทา้แฝง 
  16.3.1  วิธีการตรวจเกบ็ลายน้ิวมือ แยกได ้8 วิธี ไดแ้ก่   
   16.3.1.1  วิธีแหง้หรือผงฝุ่ น 
   16.3.1.2  วิธีเปียก 
   16.3.1.3  วิธีก๊าซ 
   16.3.1.4  วิธีลอกลอยน้ิวมือ  
   16.3.1.5  วิธีการถ่ายภาพ 
   16.3.1.6  วิธีใชแ้สง  
   16.3.1.7  วิธีหล่อร่องรอย 
   16.3.1.8  วิธีใชเ้คร่ืองมือ Dust Print Lifter Electrostatic  
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บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 ในการวิจยัเร่ือง ค  าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบันิติวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตาม
ระเบียบและขั้นตอนการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
  1.  รูปแบบการวิจยั 
  2.  แหล่งขอ้มูล 
  3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1.  รูปแบบกำรวจัิย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาท่ีศาลฎีกา
พิจารณาตดัสินถึงท่ีสุดแลว้ และเป็นคดีท่ีประสบความส าเร็จในการน าความรู้ดา้นการตรวจพิสูจน์
ทางชีววิทยา โดยเก็บจากเลือด เส้นผมและสารคดัหลัง่ ทางเคมี โดยเก็บจากคดีเพลิงไหม ้มาใชใ้น
การพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงของคดีและสามารถน าผูก้ระท าผิดมาลงโทษไดต้ามกฎหมาย ผูว้ิจยัจะท าการ
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บพยานหลกัฐาน การตรวจพิสูจน์หลกัฐาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการน าพยานหลกัฐานข้ึนสู่ชั้นศาล  

 
2.  แหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวม คือ เวบ็ไซด์และหนงัสือ โดยเก็บรวบรวมจาก
คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั นิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คดี ไดแ้ก่ 
 2.1  การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา ไดแ้ก่ 
  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2236-2237/2550 
  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6083/2546 
  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1651/2545 
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  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 7144/2545 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 5865/2543 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 1794/2542 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 1919/2533 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 4437/2531 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 2719/2530 
 2.2  กำรตรวจพิสูจน์ทำงเคมี ไดแ้ก่ 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 1760/2538 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 3485/2535 
  ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 2829/2532 
 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคือ กำรถอดบทเรียนและกำรวิเครำะห์จำกค ำพิพำกษำฏีกำของ
ศำลฎีกำท่ีผ่ำนกำรตดัสินคดีแลว้ โดยผูว้ิจยัจะน ำมำวิเครำะห์ถอดบทเรียน วิจำรณ์  วิพำกษ์อย่ำง
เหมำะสมบนฐำนของคดีท่ีท ำกำรตรวจพิสูจน์หลกัฐำน 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1  ผูว้ิจยัหำค ำพิพำกษำฎีกำทำงอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดข์องศำลฎีกำ 
 4.2  น ำค  ำพิพำกษำศำลฎีกำมำทบทวนและอ่ำนให้ละเอียด เพื่อท ำควำมเขำ้ใจในคดี
ต่ำงๆ ให้กระจ่ำง จำกนั้นจึงท ำกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ วิพำกษ์บนฐำนของงำนด้ำนวิชำกำรเพื่อ
วิเครำะห์กรณีศึกษำเฉพำะคดีท่ีศำลฎีกำพิจำรณำตัดสินถึงท่ีสุดแล้ว และเป็นคดีท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำควำมรู้ดำ้นกำรตรวจพิสูจน์ทำงเคมี และชีววิทยำมำใชใ้นกำรพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง
ของคดีและสำมำรถน ำผูก้ระท ำผดิมำลงโทษไดต้ำมกฎหมำย 
 4.3  สรุปพิพำกษำศำลฎีกำท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์พร้อมทั้งเสนอแนะกำรปรับปรุงและ
พฒันำให้ดีข้ึนในคดีท่ีศำลรับฟังและมีกำรลงโทษ และเพื่อแกไ้ขปรับปรุงในคดีท่ีศำลไม่รับฟัง
พยำนหลกัฐำน  
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5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ โดยกำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ย
กำรจดัระบบของขอ้มูล แลว้น ำมำแยกประเภทของขอ้มูลตำมประเดน็ของท่ีก ำหนดไว ้และท ำควำม
เขำ้ใจขอ้มูลต่ำงๆท่ีรวบรวมมำได ้ โดยวิเครำะห์จำกเน้ือหำท่ีไดศึ้กษำมำอย่ำงละเอียด ตำมกำร
วิเครำะห์คือ กำรน ำขอ้มูลเชิงคุณภำพ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดม้ำจำกกำรวิเครำะห์ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรวิเครำะห์โดยกำรจ ำแนกประเภทขอ้มูล กำรเปรียบเทียบขอ้มูล และสรุปขอ้มูล 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1.  ผลการวเิคราะห์ค าพพิากษาฎกีา กบัการตรวจพสูิจน์ทางชีววทิยา 
 ค าพพิากษาฎกีาที่ 2236-2237/2550   
  ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่ ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ท่ีโจทกท์ั้งสองกบัจ าเลยน าสืบรับกนัและท่ี
จ าเลยรับในฎีกาฟังเป็นยติุว่า โจทกท่ี์ 1 เป็นบิดาของผูต้าย จ าเลยและผูต้ายเป็นสามีภริยากนัโดยจด
ทะเบียนสมรสเม่ือปี 2524 ผูต้ายท างานเป็นแพทยอ์ยู่ท่ีโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ส่วนจ าเลยรับราชการเป็นแพทยอ์ยูท่ี่คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เม่ือสมรสกนัแลว้จ าเลยและผูต้ายอยูกิ่นดว้ยกนัท่ีบา้นพกัแพทยภ์ายในโรงพยาบาลบุรฉตัรไชยากร 
มีบุตรดว้ยกนั 2 คน คือ นาย ช. และนางสาว ก. คร้ันปลายปี 2541 ผูต้ายและจ าเลยเร่ิมขดัแยง้กนัโดย
ผูต้ายเขา้ใจว่าจ าเลยมีความสัมพนัธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอ่ืนซ่ึงเป็นคนไขข้องจ าเลย เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2542 ผูต้ายท าบนัทึกตามเอกสารหมาย จ.136 ให้จ  าเลยลงช่ือรับรองว่าจ าเลยจะไม่ยุ่ง
เก่ียวกบัหญิงคนดงักล่าวอีก วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2542 ผูต้ายจดทะเบียนยกท่ีดินตามหนงัสือรับรอง
การท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขท่ี 2321 ต าบลสันมะเคด็ อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เน้ือท่ี 41 ไร่
เศษ ซ่ึงเดิมมีช่ือผูต้ายเป็นเจา้ของให้เป็นสิทธิของจ าเลย วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2542 จ าเลยยา้ยออกจาก
บา้นพกัไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืน และให้ผูต้ายอยู่อาศยักบับุตรท่ีบา้นพกัแพทยต์ามเดิม แต่จ าเลยจะไปรับ
บุตรทั้งสองในเวลาเชา้เพื่อไปส่งท่ีโรงเรียนทุกวนั ส าหรับผูต้ายจะไปรับบุตรทั้งสองจากโรงเรียน
กลบับา้นในเวลาเยน็ ช่วงระหว่างท่ีแยกกนัอยูผู่ต้ายกบัจ าเลยยงัคงมีเร่ืองขดัแยง้กนั โดยจ าเลยเขียน
จดหมายลงวนัท่ี 18 มกราคม 2543 ด่าว่าผูต้ายท่ีไม่ยอมหยา่ขาดจากจ าเลยและเร่ืองสินสมรส จ าเลย
เคยใชเ้หลก็ดมัเบลลทุ์บรถยนตผ์ูต้ายเสียหาย ผูต้ายไปแจง้ความเป็นหลกัฐานไวท่ี้สถานีต ารวจนคร
บาลบางซ่ือ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2543 คร้ันวนัท่ี 29 สิงหาคม 2543 จ าเลยฟ้องผูต้ายท่ีศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางเพื่อขอหยา่และแบ่งสินสมรส ผูต้ายให้การต่อสู้คดี และผูต้ายไดฟ้้องจ าเลยขอ
เพิกถอนการยกใหท่ี้ดินท่ีจงัหวดัเชียงรายเป็นอีกคดีหน่ึง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางท าการไกล่
เกล่ียในท่ีสุดจ าเลยไดถ้อนฟ้องคดีท่ีฟ้องหยา่และแบ่งสินสมรสเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2543 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2543 ผูต้ายไปแจง้ความเป็นหลกัฐานท่ีสถานีต ารวจนครบาลบางซ่ือวา่จ าเลย 
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ไปถ่ายรูปบ้านพกัของผูต้ายโดยไม่ทราบวตัถุประสงค์ หลังจากนั้ นผูต้ายกับจ าเลยท าสัญญา 
ประนีประนอมยอมความกนัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2544 ในคดีท่ีผูต้ายฟ้องขอเพิกถอนการยกให้
ท่ีดินท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยตกลงกนัว่าจ าเลยจะไปจดทะเบียนใหผู้ต้ายมีช่ือเป็นเจา้ของร่วมในท่ีดิน
ตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขท่ี 2321 ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย ภายใน 15 วนั และผูต้ายกบัจ าเลยจะร่วมกนัไปตรวจทรัพยสิ์นท่ีผูต้ายเกบ็ไวใ้นตูนิ้รภยัของ
ธนาคาร คร้ันวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2544 จ าเลยกบัผูต้ายไปรับประทานอาหารกลางวนัด้วยกนัท่ี
ร้านอาหารโออิชิซ่ึงอยู่ท่ีชั้นท่ี 2 ของศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร่ี หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ
แลว้จ าเลยกบัผูต้ายเดินออกจากร้านอาหารไปดว้ยกนั หลงัจากนั้นผูต้ายหายไป โดยไม่มีผูใ้ดพบเห็น
ผูต้ายอีก ในวันเดียวกันนั้ นจ าเลยเปิดห้องพักเลขท่ี 318 อาคารวิทยนิเวศน์ ซ่ึงตั้ งอยู่ภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัรุ่งข้ึนเวลา 11 นาฬิกา จ าเลยคืนห้องพกัเลขท่ี 318 ดงักล่าว และในวนั
เดียวกนันั้นเองจ าเลยไปเปิดห้องพกัเลขท่ี 1631 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ตามท่ี
ไดจ้องไวล่้วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2544 คร้ันวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2544 เวลา 6 นาฬิกาเศษ 
จ าเลยคืนหอ้งพกัเลขท่ี 1631 และในวนัเดียวกนัจ าเลยไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลบุรฉตัรไช
ยากรวา่ผูต้ายไม่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีแพทยเ์วรในวนัท่ี 21 ท่ีผา่นมา จ าเลยจึงไปแจง้ความต่อเจา้พนกังาน
ต ารวจนครบาลพญาไท เร่ืองผูต้ายหายไปวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2544 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
ไดรั้บจดหมาย 2 ฉบบั ประทบัตราไปรษณียส่์งมาจากจงัหวดัจนัทบุรี ขอ้ความในจดหมายพิมพด์ว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฉบับแรกลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2544 มีลายมือช่ือผูต้ายถึงผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลขอลาหยดุงาน 15 วนั ฉบบัท่ีสองลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2544 ลงทา้ยจดหมายว่า ม๊า แต่
ไม่ลงลายมือช่ือโดยมีขอ้ความจากผูต้ายถึงบุตรทั้งสองว่าผูต้ายจะไปฝึกจิตใจนัง่สมาธิประมาณ 2 
สัปดาห์ ส าหรับลายมือช่ือผูต้ายในจดหมายฉบบัแรกเจา้พนักงานต ารวจส่งไปตรวจท่ีกองพิสูจน์
หลกัฐานเปรียบเทียบกบัลายมือช่ือท่ีแทจ้ริงของผูต้าย ปรากฏว่าลายมือช่ือดงักล่าวมิใช่ลายมือช่ือ
ของผูต้าย วนัท่ี 11 มีนาคม 2544 โจทกท่ี์ 1 ไปร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนใหด้ าเนินคดีแก่จ าเลย
ฐานหน่วงเหน่ียวกกัขงัผูต้าย วนัท่ี 23 มีนาคม 2544 เจา้พนกังานต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐานเขา้ตรวจ
คน้อาคารวิทยนิเวศน์ พบคราบโลหิตบริเวณห้องน ้ าในห้องพกัเลขท่ี 318 และพบช้ินเน้ือลกัษณะ
คลา้ยเน้ือมนุษยจ์  านวนหน่ึงในบ่อพกัส่ิงปฏิกูล (บ่อเกรอะ) จึงยึดไปตรวจพิสูจน์ ซ่ึงเจา้พนักงาน
กองพิสูจน์หลกัฐานรายงานผลการตรวจในวนัท่ี 24 มีนาคม 2544 ว่าคราบโลหิตและช้ินเน้ือท่ีตรวจ
พบมีดี เอน็ เอ แบบเดียวกบัผูต้าย เจา้พนกังานต ารวจจึงด าเนินคดีแก่จ าเลยเพิ่มเติมฐานฆ่าผูต้ายโดย
ไตร่ตรองไวก่้อนและฐานซ่อนเร้น ยา้ย หรือท าลายศพเพื่อปิดบงัการตายหรือเหตุแห่งการตาย 
จ าเลยเขา้มอบตวัและให้การปฏิเสธทุกขอ้หา คร้ันวนัท่ี 26 มีนาคม 2544 เจา้พนักงานต ารวจกอง
พิสูจน์หลกัฐานเขา้ตรวจบ่อบ าบดัน ้ าเสียจากโรงแรมโซฟิเทล บ่อท่ี 25 และ 26 ซ่ึงเป็นบ่อพกัส่ิง
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ปฏิกูลท่ีไหลมาจากห้องท่ีจ าเลยเขา้พกั และสามารถตรวจพบช้ินเน้ือลกัษณะคลา้ยเน้ือมนุษยอี์ก
จ านวนหน่ึง จึงยึดไวเ้พื่อให้กองพิสูจน์หลกัฐานและสถาบนันิติเวชวิทยาตรวจพิสูจน์  ส าหรับ
ความผดิฐานปลอมเอกสารและฐานใชเ้อกสารปลอม ในส านวนหลงัเป็นความผดิต่อผูท่ี้ไดรั้บความ
เสียหายโดยตรงจากการกระท าของจ าเลยท่ีปลอมและใชเ้อกสารปลอมตามฟ้อง แมจ้  าเลยจะปลอม
หนังสือของผูต้ายส่งไปถึงนายแพทยอ์  านวยการโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากรว่า ผูต้ายขอลาการ
ปฏิบติังานแลว้ลงลายมือช่ือปลอมของผูต้ายในหนงัสือดงักล่าว และจ าเลยไดป้ลอมจดหมายของ
ผูต้ายส่งไปถึงนาย ช. กบันางสาว ก. บุตรชายและบุตรสาวของผูต้ายวา่ผูต้ายตอ้งไปฝึกสมาธิ เพื่อให้
ผูห้น่ึงผูใ้ดหลงเช่ือวา่เอกสารปลอมนั้นผูต้ายไดท้  าข้ึนจริง ทั้งน้ีโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผูอ่ื้นก็ตาม ในกรณีน้ีโจทก์ท่ี 1 ซ่ึงเป็นบิดาผูต้ายก็ยงัถือไม่ไดว้่าเป็นบุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหาย
เน่ืองจากการกระท าความผดิดงักล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ทั้ง
ความผิดดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนภายหลงัจากผูต้ายถึงแก่ความตายไปแลว้ ผูต้ายไม่อาจเป็นผูเ้สียหายใน
ความผิดดงักล่าวได ้จึงไม่ใช่กรณีท่ีโจทก์ท่ี 1 ซ่ึงเป็นบุพการีของผูต้ายจะจดัการแทนผูต้ายไดต้าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) ดว้ย ท่ีศาลชั้นตน้อนุญาตให้โจทก์ท่ี 1 เขา้
ร่วมเป็นโจทกก์บัโจทกท่ี์ 2 ในความผดิดงักล่าวในส านวนหลงัตามค าร้องของโจทกท่ี์ 1 จึงเป็นการ
ไม่ชอบ ปัญหาดงักล่าวเป็นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอ านาจยกข้ึนวินิจฉยั
และยกค าร้องดงักล่าวของโจทก์ท่ี 1 ไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 
วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และความผิดฐานซ่อนเร้น ท าลายศพผูต้ายเพื่อปิดบงัการตายใน
ส านวนแรก ศาลชั้นตน้วินิจฉัยว่า โจทก์ท่ี 1 ไม่อาจมีอ านาจฟ้อง โจทก์ท่ี 1 ไม่อุทธรณ์ในขอ้น้ี 
ความผิดท่ีโจทก์ท่ี 1 เป็นโจทก์ฟ้องดงักล่าวจึงยุติไปตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้แต่ศาลชั้นตน้มิได้
พิพากษายกฟ้องโจทกท่ี์ 1 ในความผิดดงักล่าว และศาลอุทธรณ์ยงัมิไดแ้กไ้ขในขอ้น้ี ศาลฎีกาเห็น
ควรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ส่วนกระทงความผดิฐานซ่อนเร้น ท าลายศพผูต้ายเพื่อปิดบงัการตายในส านวน
หลงัและกระทงความผิดฐานปลอมเอกสารกบัฐานใชเ้อกสารปลอม ซ่ึงตอ้งลงโทษจ าเลยฐานใช้
เอกสารปลอมแต่กระทงเดียวในส านวนหลงันั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ใหล้งโทษ
จ าเลยจ าคุกกระทงละ 1 ปี ดงันั้น ความผิดทั้งสองกระทงดงักล่าวจึงตอ้งห้ามมิให้จ  าเลยฎีกาใน
ปัญหาขอ้เทจ็จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหน่ึง ท่ีจ  าเลยฎีกา
ว่า พยานหลกัฐานท่ีโจทกท่ี์ 2 น าสืบยงัรับฟังไม่ไดว้่าจ าเลยกระท าความผิดทั้งสองกระทงดงักล่าว 
เป็นฎีกาในปัญหาขอ้เทจ็จริง จึงตอ้งหา้มตามบทกฎหมายขา้งตน้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉยัให ้ จ  าเลยคง
มีปัญหาตอ้งวินิจฉัยตามฎีกาจ าเลยว่า จ  าเลยหน่วงเหน่ียวกกัขงัท าให้ผูต้ายปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกายและฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองไวก่้อนตามค าพิพากษาศาลล่างทั้งสองดว้ยหรือไม่ สรุปแลว้
พยานหลกัฐานท่ีโจทก์ทั้งสองน าสืบมาแมส่้วนใหญ่จะเป็นพยานพฤติเหตุแวดลอ้มกรณี แต่ก็มี
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ความสอดคลอ้งตอ้งกัน และมีเหตุผลต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันเป็นล าดับ เม่ือพิจารณาประกอบกับ
พฤติการณ์อนัเป็นขอ้พิรุธหลายประการของจ าเลยดงัไดว้ินิจฉัยมาแลว้ ขอ้ เท็จจริงรับฟังไดว้่าใน
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2544 ก่อนเท่ียงวนั จ าเลยนัดหมายให้ผูต้ายไปพบและรับประทานอาหาร
ร่วมกนัท่ีร้านอาหารโออิชิในศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร่ี โดยจ าเลยแอบอา้งหลอกลวงผูต้ายเร่ือง
นดัพบช่างช่ือสุธีท่ีจะไปซ่อมแซมบา้นพกัผูต้าย ระหว่างการรับประทานอาหารร่วมกนั จ าเลยลอบ
น ายานอนหลบัดอร์มิคุ่มท่ีสั่งซ้ือไวก่้อนหน้าน้ีใส่ลงในอาหารหรือเคร่ืองด่ืมให้ผูต้ายรับประทาน
หรือด่ืมจนผูต้ายมีอาการสะลึมสะลือครองสติไม่ได ้หลงัจากนั้นจ าเลยไดพ้าผูต้ายไปยงัอาคารวิทย
นิเวศน์ท่ีจ  าเลยจดัเตรียมเปิดห้องพกัรอไวเ้พื่อท าการหน่วงเหน่ียวให้ผูต้ายปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกาย แลว้จ าเลยลงมือฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองไวก่้อนดว้ยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีจ าเลย
วางแผนไว ้จากนั้นจ าเลยไดช้ าแหละแยกศพผูต้ายออกเป็นช้ินส่วนเล็กๆ บางส่วนท้ิงลงในโถชกั
โครกของห้องพกัในอาคารวิทยนิเวศน์ บางส่วนน าไปท้ิงในโถชกัโครกของโรมแรมโซฟิเทลใน
วนัรุ่งข้ึนคือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2544 เพื่อปิดบงัการตายของผูต้าย พยานหลกัฐานของจ าเลยไม่อาจ
รับฟังหกัลา้งพยานหลกัฐานของโจทกท์ั้งสองได ้ท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ว่า จ  าเลย
กระท าความผดิฐานหน่วงเหน่ียวกกัขงัท าใหผู้ต้ายปราศจากเสรีภาพในร่างกายและฐานฆ่าผูต้ายโดย
ไตร่ตรองไวก่้อนดว้ยนั้น ศาลฎีกาเห็นพอ้งดว้ย ฎีกาของจ าเลยทุกขอ้ฟังไม่ข้ึน 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีศาลเช่ือว่า จ  าเลยได้กระท าความผิดจริง จากพยานหลักฐานท่ี
ตรวจหาและเก็บไดแ้ลว้มีการส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ยคราบโลหิตบริเวณ
ห้องน ้ า ช้ินเน้ือในบ่อพกัส่ิงปฏิกูล เม่ือน าไปตรวจพิสูจน์พบว่ามีดีเอ็นเอแบบเดียวกบัผูต้าย การ
ตรวจดีเอ็นเอนั้น ศาลให้การยอมรับเป็นอยา่งมาก เม่ือผลการตรวจพิสูจน์ออกมาว่าตรงกนักบัของ
ผูต้าย ศาลยอ่มเช่ือและรับฟังพยานหลกัฐานท่ีมีอยู ่ 
   ในกรณีท่ีสองท่ีศาลเช่ือคือ การท่ีจ าเลยสร้างจดหมายข้ึนมาสองฉบบัในนาม
ของผูต้าย แลว้มีการลงช่ือในจดหมาย เม่ือมีเหตุอนัสงสัย เจา้พนกังานต ารวจไดส่้งจดหมายท่ีมีการ
ลงช่ือ ไปท าการตรวจพิสูจน์ลายมือวา่เป็นของผูต้ายหรือไม่ จึงไดผ้ลการตรวจพิสูจน์วา่ไม่ใช่ลายมือ
ช่ือของผูต้าย ศาลเห็นว่าจ าเลยไดส้ร้างหลกัฐานเทจ็ข้ึนเพื่ออ าพรางการกระท าความผิดของตน โดย
จ าเลยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสดงให้บุคคลอ่ืนทราบว่าผูต้ายไม่ไดอ้ยู่กบัตวัจ าเลยเอง แต่ผูต้ายไปท า
ธุระส่วนตวัท่ีต่างจงัหวดั 
   ในกรณีท่ีสามท่ีศาลเช่ือคือ พยานแวดลอ้มในคดีท่ีประกอบดว้ย ในวนัเกิด
เหตุจ าเลยนดัผูต้ายไปรับประทานอาหาร ระหว่างนั้นไดน้ ายานอนหลบัใส่ลงในเคร่ืองด่ืมให้ผูต้าย
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รับประทาน ท าให้ผูต้ายครองสติไม่ได้ จ  าเลยตอ้งประครองผูต้ายออกไป และไดน้ าผูต้ายไปท่ี
อาคารวิทยนิเวศน์ท่ีจ  าเลยไดเ้ปิดหอ้งพกัไว ้หลงัจากนั้นกไ็ม่มีใครไดเ้ห็นผูต้ายอีกเลย 
   ตามความคิดเห็นส่วนตัว เช่ือว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริง ในคดีน้ี
หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคญัในการพิจารณาคดีอย่างมาก เหตุอนัควรสงสัยเร่ิมตน้
คือ การปลอมลายมือช่ือในจดหมาย แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการท่ีเจา้หน้าท่ีสงสัยแลว้เขา้ไปตรวจสอบ
ห้องพกัเพื่อหาหลกัฐาน ปรากฏว่าได้พบคราบเลือดท่ีห้องน ้ า จึงมีการคน้บ่อพกัส่ิงปฏิกูลของ
หอ้งพกัจึงไดพ้บกบัเศษช้ินเน้ือ จึงมีการตรวจดีเอน็เอจากคราบเลือดและตรวจเศษช้ินเน้ือ ไดผ้ลการ
ตรวจดีเอน็เอว่าเป็นของผูต้าย หลกัฐานท่ีเก็บไดส้ามารถพิสูจน์ไดว้่าจ าเลยกระท าความผิด ถา้ไม่มี
หลกัฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีน้ี มีเพียงแค่การปลอมจดหมายกบัพยานแวดลอ้ม คงไม่อาจ
บอกไดว้่าจ าเลยกระท าความผิด ย่อมเป็นเหตุอนัควรสงสัย ดว้ยเหตุน้ีก็จะท าให้ศาลยกฟ้องของ
โจทก ์จ าเลยซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผดิจะรอดพน้จากความผดิ ไม่ไดรั้บการพิพากษาลงโทษ  
   ในคดีน้ีจะเห็นไดว้่าหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ มีส่วนส าคญัมากในการ
พิจารณาพิพากษาคดี โดยเฉพาะการตรวจดีเอ็นเอของหลักฐานท่ีหาได้ ท าให้ศาลยอมรับใน
พยานหลกัฐานและเช่ือในผลของการตรวจพิสูจน์ จึงพิพากษาให้จ  าเลยไดรั้บโทษอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 6083/2546 
  ศาลฎีกาวินิจฉยัว่า ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ฟังไดว้่า จ าเลยมีภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัชลบุรี
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขณะเกิดเหตุจ าเลยอาย ุ22 ปี นางสาวเจนจิรา 
พลอยองุ่นศรี ผูต้ายอาย ุ23 ปี จ าเลยและผูต้ายต่างเป็นนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์โดยจ าเลยเรียนชั้น
ปีท่ี 2 ผูต้ายเรียนชั้นปีท่ี 5 จ าเลยกบัผูต้ายรู้จกักนัและมีความชอบพอกนัฉนัชูส้าว ตามวนัเวลาและ
สถานท่ีเกิดเหตุตามฟ้องจ าเลยพาผูต้ายไปท่ีหอ้งพกัท่ีเกิดเหตุของจ าเลยท่ีอาคารพี. เอส. เฮาส์ ซ่ึงเป็น
ห้องเช่าจ าเลยฆ่าผูต้ายโดยใชอ้าวุธปืนยิงศีรษะผูต้ายแลว้ใชมี้ดตดัคอผูต้ายและช าแหละศพผูต้าย
ออกเป็นช้ิน ๆ จ าเลยท้ิงช้ินส่วนศพผูต้ายบางส่วนท่ีเป็นเน้ือหนงัและอวยัวะภายในลงในส้วมชกั
โครกในหอ้งพกัท่ีเกิดเหตุ น าช้ินส่วนศพผูต้ายท่ีเป็นกระดูกและศีรษะไปท้ิงท่ีแม่น ้ าบางประกง น า
รถยนตข์องผูต้ายไปจอดไวท่ี้หมู่บา้นเมืองทองธานี น าอาวธุปืน มีดและทรัพยข์องผูต้ายไปซ่อนและ
น าเส้ือผา้ของผูต้ายไปเผาท าลาย วนัท่ี 5 มีนาคม 2541 เจา้พนกังานต ารวจจบักุมจ าเลย คดีมีปัญหา
ตอ้งวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่าศาลไม่ควรลดโทษให้จ าเลยเพราะคดีไม่มีเหตุบรรเทาโทษ
หรือไม่ และตามฎีกาของจ าเลยว่า จ  าเลยฆ่าผูต้ายโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้ายหรือไม่ 
และจ าเลยฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองไวก่้อนหรือฆ่าผูต้ายเพราะเหตุบนัดาลโทสะหรือไม่ ศาลฎีกาเห็น
ควรวินิจฉยัปัญหาตามฎีกาของโจทกร่์วมก่อน  
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  ส าหรับปัญหาตามฎีกาของจ าเลยขอ้แรกว่า จ าเลยฆ่าผูต้ายโดยทรมานหรือโดย
กระท าทารุณโหดร้ายหรือไม่นั้น เห็นว่า ปืนเป็นอาวุธโดยสภาพมีอ านาจท าลายลา้งรุนแรงสามารถ
ท าอนัตรายบุคคลและสัตวใ์ห้ถึงแก่ชีวิตไดโ้ดยง่าย จ าเลยใชอ้าวุธปืนยิงศีรษะผูต้ายซ่ึงเป็นอวยัวะ
ส่วนส าคญัของร่างกาย กระสุนปืนเขา้ทางขมบัซา้ยทะลุออกขมบัขวาแสดงใหเ้ห็นว่า จ าเลยมีเจตนา
ฆ่าผูต้ายให้ตายทนัที ดงัน้ีแมจ้ะฟังขอ้เทจ็จริงตามท่ีศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผูต้ายไม่ไดถึ้งแก่ความ
ตายทนัทีหลงัจากถูกยิง และจ าเลยใชมี้ดตดัศีรษะผูต้ายขณะท่ีผูต้ายยงัไม่ถึงแก่ความตาย แต่
พยานหลกัฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีเจตนาท าให้ผูต้ายไดรั้บความล าบาก
ทรมานสาหสัก่อนตายและไม่ไดค้วามแจง้ชดัว่าจ าเลยไดก้ระท าการอยา่งไรอนัเป็นการทรมานหรือ
ทารุณโหดร้ายผูต้าย การท่ีจ าเลยใชอ้าวธุปืนยงิศีรษะผูต้าย หลงัจากนั้นจึงใชมี้ดตดัคอผูต้ายประกอบ
กบัจ าเลยไดใ้ชมี้ดช าแหละศพผูต้ายออกเป็นช้ิน ๆ แลว้ท้ิงช้ินส่วนศพบางส่วนลงในส้วมชกัโครก 
กบัน าช้ินส่วนศพบางส่วนไปท้ิงท่ีแม่น ้ าบางประกง น่าเช่ือว่าจ าเลยกระท าไปโดยมีเจตนาท าลายศพ
เพื่อปิดบงัการตาย หรือเหตุแห่งการตายของผูต้ายเท่านั้น มิใช่เพื่อให้ผูต้ายไดรั้บความเจ็บปวด
ทรมานจนกระทัง่ขาดใจตายถือไม่ไดว้่าจ าเลยฆ่าผูต้ายโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(5) ท่ีศาลอุทธรณ์วินิจฉยัมานั้น ไม่ตอ้งดว้ยความเห็นของ
ศาลฎีกา ฎีกาของจ าเลยขอ้น้ีฟังข้ึน  
  ส าหรับปัญหาตามฎีกาของจ าเลยขอ้ต่อไปว่า จ าเลยฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองไวก่้อน
หรือฆ่าผูต้ายเพราะเหตุบนัดาลโทสะหรือไม่ เห็นว่า จ าเลยเป็นนกัศึกษา ไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีทรัพย์
ท่ีมีค่ามากหรือมีผูป้องร้ายหมายเอาชีวิตจ าเลย แมจ้ะฟังขอ้เทจ็จริงตามท่ีจ าเลยฎีกาว่าจ าเลยมีทรัพย์
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และรถยนต์ ก็เป็นทรัพยท่ี์บุคคลมีกนัโดยทัว่ไป ถือไม่ไดว้่าเป็นทรัพยท่ี์มีค่า
มากถึงขนาดท่ีจ าเลยตอ้งน าอาวุธปืนมาไวส้ าหรับป้องกนัทรัพยด์งัท่ีจ  าเลยฎีกา ห้องพกัท่ีเกิดเหตุ
เป็นหอ้งเช่าซ่ึงไม่มีหอ้งครัวทั้งไม่ปรากฏว่าจ าเลยท าครัวปรุงอาหารเอง จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจ าเลย
ตอ้งมีมีดท าครัวท่ีมีความคมถึงขนาดใชช้ าแหละศพไดไ้วใ้นห้องพกัท่ีเกิดเหตุ การท่ีจ าเลยมีอาวุธ
ปืนและมีดดงักล่าวไวใ้นห้องพกัท่ีเกิดเหตุจึงไม่อาจฟังเป็นอย่างอ่ืนนอกจากจ าเลยตระเตรียมไว้
ส าหรับฆ่าผูต้ายและช าแหละศพผูต้าย ส่วนของศพท่ีช าแหละแลว้ย่อมมีกล่ินคาวและมีน ้ าเลือด
น ้ าเหลืองไหลซึมออกมา การน าออกจากห้องพกัท่ีเกิดเหตุไปท้ิงย่อมตอ้งใชว้สัดุส่ิงของส าหรับ
ห่อหุม้และบรรจุ เช่น ผา้ กระดาษ ถุงพลาสติกและกล่อง เป็นตน้ เพื่อดูดซบัน ้ าเลือดน ้ าเหลืองและ
กล่ินคาว รวมทั้งปกปิดไม่ใหมี้ผูพ้บเห็นว่าเป็นช้ินส่วนของศพ การท่ีจ าเลยสามารถน าช้ินส่วนศพ
ผูต้ายออกจากหอ้งพกัท่ีเกิดเหตุไปท้ิง น าอาวุธปืน มีดและทรัพยข์องผูต้ายไปซ่อนตามสถานท่ีต่าง 
ๆ ตลอดจนน าเส้ือผา้ของผูต้ายไปเผาท าลายภายในระยะเวลาอนัสั้นโดยไม่มีผูพ้บเห็น แสดงว่า
จ าเลยไดว้างแผนเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะน าช้ินส่วนศพผูต้ายไปท้ิง น าทรัพยข์องผูต้ายไปซ่อนและ
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จดัเตรียมวสัดุต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการน าช้ินส่วนศพผูต้ายไปท้ิงไวล่้วงหนา้ก่อนแลว้ ท่ีศาล
อุทธรณ์วินิจฉยัว่าจ าเลยฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองไวก่้อน ศาลฎีกาเห็นพอ้งดว้ย ฎีกาของจ าเลยขอ้น้ีฟัง
ไม่ข้ึน ท่ีจ  าเลยฎีกาว่า จ าเลยถูกผูต้ายข่มเหงจิตใจอยา่งร้ายแรงดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรมเพราะจ าเลย
กบัผูต้ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัคนรัก แต่ผูต้ายตอ้งการเลิกความสัมพนัธ์กบัจ าเลยไปมีรักกบัผูช้าย
คนใหม่ จ าเลยจึงบนัดาลโทสะฆ่าผูต้ายนั้น เห็นว่า ความรักเป็นส่ิงท่ีเกิดจากใจไม่อาจบงัคบักนัได ้
ความรักท่ีแทจ้ริงคือความปรารถนาดีต่อคนท่ีตนรักความยินดีท่ีคนท่ีตนรักมีความสุข การให้อภยั
เม่ือคนท่ีตนรักท าผดิและการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนท่ีตนรัก  จ าเลยปรารถนา
จะยึดครองผูต้ายเพื่อความสุขของจ าเลยเอง เม่ือไม่สมหวงัจ าเลยก็ฆ่าผูต้าย เป็นความผิดและการ
กระท าท่ีเห็นแก่ตวั เห็นแก่ไดข้องจ าเลยโดยฝ่ายเดียวมิไดค้  านึงถึงจิตใจและความรู้สึกของผูต้ายหา
ใช่ความรักไม่ ทั้งเป็นความเห็นผดิท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคมอยา่งยิง่ ดงัน้ี แมจ้ะฟังขอ้เทจ็จริงตามท่ี
จ าเลยฎีกาก็ถือไม่ไดว้่าจ าเลยถูกผูต้ายข่มเหงอยา่งร้ายแรงดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรม กรณีไม่มีเหตุจะ
ลงโทษจ าเลยนอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ ท่ีศาลล่างทั้งสองลงโทษประหารชีวิต และลดโทษให้
จ าเลยแลว้ คงลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตสถานเดียวนั้น ศาลฎีกาเห็นพอ้งดว้ย ฎีกาของจ าเลยขอ้น้ีฟังไม่
ข้ึน 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ศาลเช่ือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผดิจริง โดยเป็นความผดิในฐานฆ่าผูอ่ื้นโดย
ไตร่ตรองไวก่้อน โดยมีหลกัฐานท่ีหาและเก็บมาตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ คือ อาวุธปืน 
ปลอกกระสุนปืน มีด เศษช้ินเน้ือมนุษย ์กะโหลกศีรษะ โดยไดผ้ลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
จากการตรวจอาวุธปืน และปลอกกระสุนปืนท่ีพบ กบัขนาดทางเขา้ออกของกระสุนปืนท่ีกะโหลก
ศีรษะ มีขนาดใกลเ้คียงกนั ส่วนเศษช้ืนเน้ือของมนุษยท่ี์พบเม่ือท าการตรวจดีเอน็เอปรากฏว่าตรงกบั
ของผูต้าย จากการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ท าให้ศาลเช่ือและยอมรับ ในการตรวจพิสูจน์
ทางนิติวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากการตรวจดีเอน็เอเป็นท่ียอมรับในความแม่นย  าของผลตรวจ 
   ส่วนในกรณีท่ีศาลพิจารณาว่า จ  าเลยฆ่าผูต้ายทรมานหรือทารุณหรือไม่นั้น 
ตามพฤติการณ์ในการกระท าความผิด จ าเลยใช้ปืนยิงผูต้ายท่ีศีรษะ ปืนเป็นอาวุธท่ีมีอ านาจการ
ท าลายลา้งรุนแรง เม่ือยิงท่ีศีรษะซ่ึงเป็นอวยัวะส าคญั ยอ่มเป็นการหวงัผลให้ตายในทนัที แมจ้  าเลย
จะใชมี้ดตดัศีรษะของผูต้ายออกหลงัจากยิงก็ตาม จ าเลยก็ไม่มีเจตนาท่ีจะกระท าการทรมานหรือ
ทารุณผูต้ายแต่อยา่งใด 
   ส่วนการท่ีศาลลงโทษจ าเลยฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้ น อัน
เน่ืองมาจากการหาและเก็บพยานหลกัฐานท่ีใชใ้นการกระท าความผิดได ้เช่น อาวุธปืนและมีด ศาล
เห็นไดว้่าจ าเลยไดมี้การตระเตรียมการไวก่้อน ซ่ึงจ าเลยไม่มีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชอ้าวุธปืนในการ
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ป้องกนัทรัพยสิ์น ตลอดจนในหอ้งพกัของจ าเลยไม่มีครัวหรือสถานท่ีประกอบอาหาร จึงไม่มีความ
จ าเป็นถึงตอ้งมีมีดท่ีคมขนาดสามารถช าแหละศพได ้การท่ีจ าเลยมีปืนและมีดไม่อาจเช่ือไดว้่าจ าเลย
เอาไวท้  าอยา่งอ่ืน เช่ือไดแ้ต่เพียงว่า จ  าเลยตระเตรียมไวฆ่้าและช าแหละศพผูต้ายเท่านั้น และศาลยงั
เห็นว่า เม่ือจ าเลยช าแหละศพแลว้ย่อมมีกล่ินคาวเลือด หยดเลือด น ้ าเหลือง การท่ีจ าเลยจะท าลาย
หรือเอาเศษช้ินเน้ือออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งมีการตระเตรียมวสัดุเพื่อห่อหุ้มและบรรจุอย่างดี 
เพื่อป้องกนักล่ินคาวเลือด หยดเลือด น ้าเหลืองซึมออกมา ขณะขนยา้ยออกมาจากสถานท่ีเกิดเหตุ จึง
เห็นไดว้า่จ าเลยมีการตระเตรียมการหาวสัดุห่อหุม้ไวแ้ลว้ก่อนการกระท าความผดิ 
   จากพยานหลกัฐานทั้ งหมดท่ีหาและเก็บได้ ประกอบกับพยานแวดลอ้ม 
รวมทั้งค  ารับสารภาพของจ าเลย ท าใหศ้าลเช่ือและยอมรับพยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีหาและเก็บไดจ้าก
สถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือมีการหาและไดท้าซ่ึงพยานหลกัฐาน จึงมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงการตรวจดีเอ็นเอทางทางนิติวิทยาศาสตร์  เป็นการตรวจพิสูจน์ท่ีศาลให้การยอมรับ เม่ือศาล
ยอมรับในการตรวจพิสูจน์ ยอ่มท าใหศ้าลเช่ือไดว้า่จ าเลยไดก้ระท าความผดิจริง 
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั เช่ือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผดิจริง อนัเน่ืองมาจาก
พยานหลกัฐานท่ีหาและเก็บมาตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ ปรากฏไดว้่า เศษช้ินเน้ือ
และกะโหลกศีรษะท่ีไดม้านั้นตรงกบัของผูต้าย ในการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือมาก
ท่ีสุด ประกอบกบัการท่ีจ าเลยให้การรับสารภาพ โดยในความเป็นจริงถา้จ าเลยหรือบุคคลใดไม่ได้
กระท าความผดิ กค็งไม่มีใครรับสารภาพผดิหรือบอกวา่ตนเป็นผูก้ระท าความผดิ 
   ส่วนการท่ีศาลตดัสินว่า จ  าเลยกระท าความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน ไม่เป็นการฆ่าผูอ่ื้นทรมานหรือกระท าการทารุณโหดร้าย ขา้พเจา้เห็นดว้ย เพราะการท่ีจ าเลย
ฆ่าผูต้าย โดยการใชอ้าวธุปืนยงิท่ีศีรษะ โดยเป็นท่ีรู้กนัอยูโ่ดยทัว่ไปว่า อาวุธปืนเป็นอาวุธท่ีอนัตราย
มีการท าลายลา้งสูง เม่ือยงิเขา้ท่ีศีรษะของผูต้าย ยอ่มเป็นการเจตนาท่ีจะฆ่าผูต้ายโดยตรง เม่ือยงิผูต้าย
แลว้ จ าเลยไดท้ าการช าแหละศพ และน าช้ินเน้ือออกไปท้ิง ถา้ไม่มีการเตรียมมีดท่ีคมมากถึงขนาด
ช าแหละเน้ือได ้และวสัดุท่ีสามารถห่อช้ินเน้ือท่ีตอ้งมีกล่ินคาวเลือด มีเลือด และน ้ าเหลืองท่ีซึม
ออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี การอ าพรางซอ้นเร้นคงไม่อาจท าไดอ้ยา่งแน่นอน ถา้ปราศจากการตระเตรียม
การวางแผนท่ีจะฆ่าผูต้ายตั้งแต่แรก การท่ีศาลตดัสินว่าจ าเลยไดก้ระท าความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นโดย
ไตร่ตรองไวก่้อนนั้น ขา้พเจา้คิดวา่ศาลตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้  
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่  1651/2535 
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขอ้เท็จจริงฟังเป็นยุติไดว้่า ตามวนัเวลาและสถานท่ีเกิดเหตุ 
จ าเลยทั้งสองร่วมกนัฆ่านายประสิทธ์ิ  ศุภรัตน์ภินนัท ์ กบันางสาวสุคนธมาลย ์ ปัตตะพงษ ์และชิง
เอาทรัพยข์องผูต้ายไป 
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  มีปัญหาตอ้งวินิจฉยัในชั้นฎีกาว่า ค  ารับสารภาพของจ าเลยทั้งสองเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาท่ีศาลสมควรลดโทษใหห้รือไม่ พิเคราะห์แลว้เป็นวา่โจทกไ์ม่มีประจกัษพ์ยานรู้เห็น
การกระท าผิดของจ าเลย คงมีแต่พยานแวดลอ้มกรณีหลงัเกิดเหตุ เช่น พบทรัพยข์องผูต้ายบางส่วน
ในหอ้งพกัของจ าเลยและท่ีตวัจ าเลยพบคราบโลหิตติดอยูท่ี่ร่องอก ท่อนแขนขวาของจ าเลยท่ี 1 และ
คราบโลหิตติดอยูท่ี่เส้ือผา้ของจ าเลยทั้งสอง แต่การท่ีจ าเลยทั้งสองใหก้ารรับสารภาพในชั้นศาลยอ่ม
ท าใหศ้าลแน่ใจว่า จ  าเลยทั้งสองกระท าความผดิโดยไม่มีขอ้สงสัยแต่ประการใด ค ารับสารภาพของ
จ าเลยจึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้จ าเลย ฎีกาของ
จ าเลยทั้งสองฟังข้ึน 
  พิพากษาแกเ้ป็นว่า ใหล้ดโทษหน่ึงในสามให้จ  าเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจ าคุกจ าเลยทั้งสองตลอดชีวิต นอกจากท่ีแกค้งให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาล
อุทธรณ์ 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีศาลเห็นว่า จ  าเลยไดก้ระท าความผดิจริง ในคดีน้ีไม่มีประจกัษพ์ยาน
รู้เห็น คงมีแต่พยานแวดลอ้มท่ีพบหลงัเกิดเหตุ คือ ทรัพยข์องผูต้ายในหอ้งของจ าเลย ส่วนหลกัฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีหาพบ และเก็บเพื่อส่งตรวจพิสูจน์คือ คราบเลือดท่ีร่องอกและท่อนแขนของ
จ าเลย รวมทั้งคราบเลือดท่ีติดอยูท่ี่เส้ือผา้ของจ าเลย จากการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอท่ีไดจ้ากคราบเลือด
ในทางนิติวิทยาศาสตร์ ไดผ้ลปรากฏว่าเป็นของผูต้าย ประกอบกบัค ารับสารภาพของจ าเลย ท าให้
ศาลเช่ือและยอมรับในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และศาลเห็นว่าการสารภาพนั้นเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ท าใหศ้าลพิพากษาลดโทษใหจ้ าเลย 
   ตามความคิดเห็นส่วนตัว เห็นด้วยกับการท่ีศาลเ ช่ือและยอมรับใน
พยานหลกัฐานคือ คราบเลือด ท่ีไดต้รวจพบและน าไปตรวจพิสูจน์ ไดผ้ลว่าเป็นของผูต้าย จึงช้ีไดว้่า
จ าเลยอยู่ในท่ีเกิดเหตุ และไดก้ระท าความผิด แต่ไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีจ าเลยรับสารภาพในชั้นศาล 
แลว้ศาลพิจารณาเห็นว่าค  ารับสารภาพของจ าเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี  โดยเห็นว่า การ
ท่ีจ าเลยรับสารภาพน่าจะเป็นการจ านนต่อหลกัฐานมากกวา่ส านึกผดิเอง ล าพงัเพียงแต่การเจอทรัพย์
ของผูต้ายในหอ้งของจ าเลยนั้น ไม่อาจบ่งช้ีไดว้่าจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผดิโดยการฆ่าผูต้าย จ าเลย
อาจกล่าวอา้งวา่ไดท้รัพยน์ั้นมาดว้ยวิธีการโดยสุจริต แต่การพบคราบเลือดท่ีตวัและเส้ือผา้ของจ าเลย 
เม่ือน าไปตรวจพิสูจน์ปรากฏวา่เป็นของผูต้าย การตรวจพิสูจน์ในทางนิติวิทยาศาสตร์น้ี เป็นตวับ่งช้ี
ได้ว่าจ าเลยกระท าความผิด การท่ีจ าเลยรับสารภาพน่าจะเป็นการจ านนต่อหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์มากกวา่ การท่ีจ าเลยส านึกผดิและรับสารภาพเองในชั้นศาล ซ่ึงถา้จ าเลยส านึกผดิจริง ก็
น่าจะรับสารภาพตั้งแต่อยูร่ะหวา่งการสอบสวนของเจา้พนกังานต ารวจแลว้ ไม่น่าจะรอท่ีจะไดเ้ห็น  
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   จะเห็นไดว้่าการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการพิจารณาคดี
โดยตรง ซ่ึงแมค้ดีน้ีถา้จ าเลยไม่รับสารภาพในชั้นศาลแลว้ ก็ยงัมีหลกัฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์ มา
ยนืยนัตวัผูก้ระท าความผดิ เพื่อใหศ้าลเช่ือและยอมรับ แลว้น าไปพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 7144/2545 
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า .พิเคราะห์แลว้ ขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ท่ีคู่ความมิไดโ้ตแ้ยง้กนัใน
ชั้นน้ีฟังไดไ้ดว้่า วนัเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง ขณะท่ีเด็กหญิง อ.ผูต้าย อาย ุ12 ปี อยูเ่ฝ้าบา้นเกิดเหตุคน
เดียว ไดมี้คนร้ายเขา้ไปในบา้น ต่อมาเวลาประมาณ 2.30 นาฬิกา ของวนัรุ่งข้ึน นางดารา เทศกาล 
มารดาของผูต้ายกลบัจากท างานมาถึงบา้นกพ็บผูต้ายซ่ึงแต่งกายนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเส้ือยดืแขนสั้น
ถึงแก่ความตายแลว้ โดยศพผูต้ายนอนอยูบ่นท่ีนอน มีร่องรอยถูกข่มขืนกระท าช าเรา คราบเลือดของ
ผูต้ายติดอยูท่ี่กางเกงชั้นในผูต้ายพนกังานสอบสวนไดรั้บแจง้ความแลว้มาตรวจท่ีเกิดเหตุและจบักุม
จ าเลยกล่าวหาฆ่าผูต้าย และข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายท่ีอายไุม่เกิน 13 ปี เป็นคดีน้ี จ  าเลยให้การรับ
สารภาพสารภาพทั้งในชั้นจบักมุและชั้นสอบสวน 
  มีปัญหาตอ้งวินิจฉัยตามฎีกาของจ าเลยว่า จ  าเลยเป็นคนร้ายหรือไม่ เห็นว่าแม้
โจทยจ์ะไม่มีประจกัษพ์ยานมาเบิกความว่าไดเ้ห็นจ าเลยเขา้ไปในบา้นผูต้ายในคืนเกิดเหตุเลยดงัท่ี
จ าเลยฎีกากต็าม แต่ตามค าเบิกความของ ร้อยต ารวจเอกสมนึก นวลค า ท่ีไปตรวจท่ีเกิดเหตุสอบถาม
นางดารามารดาของผูต้ายไดค้วามว่าจ าเลยไดม้าชอบพอ นางดารา นางดาราพาจ าเลยมาท่ีบา้น เม่ือ
จ าเลยพบผูต้าย จ าเลยเคยชมผูต้ายว่าโตเป็นสาวและหนา้ตาดี ร้อยต ารวจเอกสมนึกเกิดสงสัยจ าเลย
ว่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงไปพบจ าเลยท่ีบา้นจ าเลยซ่ึงอยู่ห่างบา้นผูต้ายประมาณ 500 เมตร เพื่อ
สอบถามและเม่ือน าไปสถานีต ารวจสอบสวนแลว้จ าเลยรับสารภาพว่าเป็นผูฆ่้าข่มขืนกระท าช าเรา
ผู ้ตายตามค าให้การของจ าเลยในชั้ นสอบสวน ค าให้การของจ า เลยดังกล่าว ก็ ถือว่า เป็น
พยานหลกัฐานท่ีใช้ยนัจ าเลยเพื่อพิสูจน์การกระท าผิดของจ าเลยในชั้นพิจารณาของศาลไดต้าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ซ่ึงจ าเลยให้การถึงรายละเอียดในการกระท า
ผิดของจ าเลยเป็นการยากท่ีพนกังานสอบสวนจะจดัท าข้ึนเองได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการท่ีจ าเลย
ให้การถึงการแต่งตวัและจดัท่านอนให้แก่ผูต้ายก่อนท่ีจ าเลยจะหลบหนีออกจากบา้นผูต้ายว่าจ าเลย
ไดจ้ดัการน ากางเกงชั้นในและกางเกงชั้นนอกของผูต้ายมาสวมไวต้ามเดิม พร้อมกบัน าร่างผูต้าย
นอนในสภาพปกติ และใชผ้า้ห่มปิดร่างกายผูต้ายในช่วงหน้าอกไปถึงปลายเทา้ ซ่ึงสภาพศพของ
ผูต้ายท่ีจ าเลยจดัไวด้งักล่าวน้ีก็ปรากฏว่าตรงกบัค าให้การของนางดาราท่ีกลบัมาบา้นเห็นศพของ
ผูต้ายตามบนัทึกค าให้การชั้นสอบสวน ท่ีจ าเลยยอมรับว่านางดารา ไดใ้ห้การไวเ้ช่นนั้นจริงว่า ได้
พบผูต้ายนอนอยู่บนเตียงในมุง้มีผา้คลุมล าตวัไวท้ั้ งศพของผูต้ายก็นุ่งกางเกงชั้นในและกางเกง
ชั้นนอกอยู่ดว้ยเช่นน้ีจึงท าให้เห็นว่าหากจ าเลยมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการตายของผูต้ายแลว้ก็ไม่น่าท่ีจะ
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ให้การไดถู้กตอ้ง ยิ่งกว่านั้นเม่ือพนกังานสอบสวนส่งคราบเลือดท่ีติดอยู่ท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลย
ซ่ึงเจ้าพนักงานต ารวจยึดมาจากจ าเลยท่ีจ าเลยนุ่งอยู่ในวนัถูกจับกุมส่งไปตรวจพิสูจน์หารหัส
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ก็ไดค้วามว่าไดร้หัสพนัธุกรรมตรงกบัคราบเลือดของผูต้าย โดยพนัต ารวจตรี
หญิงดรุณี ถิรวิทยาคม แห่งสถาบนันิติเวชวิทยาส านกังานแพทยใ์หญ่ ส านกังานต ารวจแห่งชาติให้
การยืนยนัการตรวจพิสูจน์ว่าน่าเช่ือว่าคราบเลือดท่ีติดอยูก่บักางเกงชั้นในของจ าเลยเป็นของผูต้าย 
ซ่ึงรหสัพนัธุกรรมหรือดีเอน็เอน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเฉพาะเร่ืองน้ี
เป็นรหัสพนัธุกรรมของผูต้าย แต่กลบัมาปรากฏอยู่ท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลย การท่ีจ าเลยฎีกาอา้ง
เหตุท่ีมีคราบเลือดของผูต้ายติดอยู่ท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลยว่าเม่ือเจา้พนักงานต ารวจยึดกางเกง
ชั้นในของจ าเลยไปนั้น ไม่มีคราบเลือดใดๆเลย แต่เจา้พนกังานต ารวจสร้างหลกัฐานข้ึนมาโดยน า
กางเกงชั้นในของจ าเลยไปเช็ดเลือดของผูต้ายภายหลงัแลว้ส่งไปตรวจพิสูจน์นั้น ร้อยต ารวจเอก
สมนึกผูจ้บักมุจ าเลยเบิกความวา่ไดย้ดึกางเกงชั้นในของจ าเลยท่ีเป้ือนเลือดไว ้ซ่ึงบนัทึกการจบักุมท่ี
จ าเลยลงช่ือไวก้็ระบุว่าไดย้ดึกางเกงชั้นในของจ าเลยท่ีเป้ือนเลือดไวเ้ช่นกนั นอกจากน้ีในค าใหก้าร
ของจ าเลย จ าเลยกไ็ดใ้หก้ารยอมรับว่าเจา้พนกังานต ารวจไดย้ดึกางเกงชั้นในของจ าเลยท่ีเป้ือนเลือด
ดว้ย ซ่ึงบนัทึกการจบักุมและบนัทึกค าใหก้ารของจ าเลยเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในวนัรุ่งข้ึนหลงัจาก
เจา้พนกังานต ารวจจบักุมจ าเลยนั้นเอง อนัเป็นเวลาหลงัเกิดเหตุไม่นานนกั ประกอบกบันายศรีเมฆ 
สุดไทย ผูใ้หญ่บา้นพยานโจทกซ่ึ์งเป็นญาติกบัจ าเลยท่ีไปบา้นผูต้ายหลงัจากไดรั้บแจง้เหตุของผูต้าย
ในคืนนั้นก็เบิกความว่าเจา้พนกังานต ารวจจบักุมจ าเลยเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ต่อมาทราบว่าจ าเลย
รับสารภาพว่าเป็นผูข่้มขืนฆ่าผูต้าย โดยเจา้พนกังานต ารวจพบคราบเลือดติดอยูต่ ั้งแต่ตรวจพบคร้ัง
แรกเม่ือจบักมุจ าเลยแลว้ มิใช่เป็นการสร้างหลกัฐาน โดยการเอากางเกงชั้นในของจ าเลยไปเช็ดเลือด
ของผูต้ายเพื่อปรักจ าเลยดงัเช่นท่ีจ าเลยอา้งในฎีกาของจ าเลยแต่อยา่งใด นอกจากน้ีเม่ือจ าเลยใหก้าร
รับสารภาพแลว้ จ าเลยยงัน าพนักงานสอบสวนไปช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบค ารับสารภาพของจ าเลยให้
พนกังานสอบสวนถ่ายรูปไวอี้กดว้ย โดยจ าเลยกมิ็ไดน้ าพยานหลกัฐานเขา้สืบหกัลา้งพยานหลกัฐาน
ของโจทกใ์ห้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน พฤติการณ์ตามพยานหลกัฐานท่ีโจทกน์ าสืบประกอบค ารับสารภาพ
ของจ าเลยดงักล่าวมามีน ้าหนกัพอท่ีท าใหศ้าลเช่ือไดว้า่จ าเลยไดก้ระท าผดิจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหน่ึง แลว้ ท่ีศาลล่างทั้งสองพิพากษาตอ้งกนัว่า จ  าเลยเป็น
คนร้ายฆ่าผูต้ายนั้นชอบแลว้ ฎีกาของจ าเลยฟังไม่ข้ึน 
  ส่วนท่ีโจทก์ฎีกาว่า การท่ีจ าเลยหมอนขนาดใหญ่ปิดหน้าผูต้ายก็เป็นเพียงท าให้
ผูต้ายขาดอากาศหายใจ ขาดสติแน่น่ิงไปเท่านั้น โดยผูต้ายยงัไม่ถึงแก่ความตายทนัที เม่ือจ าเลย
ข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายแลว้ จ าเลยจึงบีบคอซ ้ าอีกจนผูต้ายถึงแก่ความตาย จ าเลยจึงมีความผิดฐาน
กระท าช าเราจนเป็นเหตุใหผู้ต้ายถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง 
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นั้นเห็นว่า แมผ้ลจากการตรวจสภาพศพของพนัต ารวจเอกณรงศกัด์ิ เสาวคนธ์ แห่งสถาบนันิติเวช
วิทยาส านักงานแพทยใ์หญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะระบุเหตุการตายของผูต้ายว่าขาดอากาศ
หายใจจากถูกกดรัดทางเดินหายใจก็ตามแต่ก็เป็นเพียงขอ้สันนิษฐานถึงการตายของผูต้ายเท่านั้น 
โดยมิไดแ้สดงให้เห็นว่าผูต้ายถึงแก่ความตายก่อนหรือขณะหรือภายหลงัท่ีจ าเลยไดข่้มขืนกระท า
ช าเราผูต้ายแลว้ซ่ึงโจทกมิ์ไดมี้พยานอ่ืนใดมาสืบใหเ้ห็นแน่ชดัวา่จ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายแลว้
จึงบีบคอผูต้ายซ ้ าอีกจนผูต้ายถึงแก่ความตายดงัเช่นท่ีโจทกฎี์กา แต่หากพิจารณาผลการตรวจสภาพ
ศพผูต้ายดงักล่าวในส่วนคอท่ีระบุว่ากล่องเสียงปกติ หลอดลมปกติ เน้ือเยื่อบริเวณคอช ้ าขา้งกล่อง
เสียงดา้นขวาขนาด 0.5 x 0.7 เซนติเมตร แลว้เห็นไดว้่าเน้ือเยือ่บริเวณคอช ้านั้นมีขนาดเพียงเลก็นอ้ย
เท่านั้น ทั้งสภาพกล่องเสียงและหลอดลมต่างก็ปกติเช่นน้ี เหตุการณ์ตายของผูต้ายน่าจะไม่ใช่เกิด
จากท่ีจ าเลยบีบคอผูต้ายดงัเช่นท่ีโจทก์อา้งในฎีกา ดงันั้น การท่ีจ าเลยให้การต่อพนกังานสอบสวน
ตอนหน่ึงฟังไดว้า่ จ  าเลยใชห้มอนปิดส่วนใบหนา้ผูต้ายแลว้ใชมื้อทั้งสองกดทบับริเวณจมูกและปาก
ผูต้ายเพื่อไม่ใหส่้งเสียงร้อง แต่ผูต้ายยงัด้ินรนขดัขืน จ าเลยจึงใชมื้อกดหมอนไม่ใหผู้ต้ายหายใจออก
ดว้ยตอ้งการให้ผูต้ายถึงแก่ความตาย เม่ือใชเ้วลากดนาน 3 นาที ผูต้ายก็แน่น่ิงไป ซ่ึงตามลกัษณะ
รูปร่างของผูต้ายท่ียงัเป็นเดก็จ าเลยท่ีมีรูปร่างใหญ่กวา่ผูต้ายมาก การท่ีจ าเลยใชก้ าลงักดหมอนท่ีจมูก
และปากของผูต้ายเป็นเวลานานถึง 3 นาที  เช่นน้ี จึงน่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูต้ายถึงแก่ความตาย
แลว้ การท่ีจ าเลยให้การต่อพนกังานสอบสวนตอนหน่ึงตามท่ีโจทก์อา้งในฎีกาว่าผูต้ายไดส้ลบไป
เท่านั้นและไดข่้มขืนต่อไป ต่อเม่ือข่มขืนเสร็จแลว้ จึงทราบว่าผูต้ายไดถึ้งแก่ความตายแลว้เน่ืองจาก
ไม่ไดย้ินเสียงร้องและแน่น่ิงไปนั้น เป็นการท่ีจ าเลยตอบค าถามของพนักงานสอบสวนท่ีถามว่า
หลงัจากท่ีจ าเลยใชห้มอนกดปิดปากและจมูกของผูต้ายแลว้ จ าเลยทราบหรือไม่ว่า ผูต้ายไดถึ้งแก่
ความตายทนัทีหรือไม่ โดยจ าเลยตอบว่า ไม่ทราบ แต่จ าเลยคิดว่าผูต้ายไดส้บไปเท่านั้น การท่ีจ าเลย
ตอบค าถามของพนกังานสอบสวนดงักล่าวจึงท าใหเ้ห็นไดว้่า ผูต้ายไดต้ายไปแลว้ การท่ีจ าเลยคิดว่า
ผูต้ายเพียงสลบไปจึงข่มขืนกระท าช าเราผูต้าย แมข้ณะท่ีข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายนั้น จ าเลยไม่ทราบ
ว่าผูต้ายถึงแก่ความตายแลว้ เป็นแต่มาทราบภายหลงัจากการข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายเสร็จว่าผูต้าย
ตายแลว้ก็หาท าให้จ  าเลยมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายไม่ เพราะผูต้ายไดถึ้งแก่ความตาย
ไปก่อน ไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่พาณิชย ์มาตรตา 15 ดงัท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 6 
วินิจฉยัมานั้นชอบแลว้ ฎีกาของโจทกฟั์งไม่ข้ึน 
  อน่ึง เน่ืองจากจ าเลยให้การรับสารภาพตลอดมาตั้งแต่ชั้นจบักุม ชั้นสอบสวน
จนถึงชั้นพิจารณาของศาล ซ่ึงค าให้การของจ าเลยในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์การพิจารณาของ
ศาลอยา่งมากในการรับฟังขอ้เทจ็จริงเพื่อวินิจฉยัถึงการกระท าผดิของจ าเลย ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ 
สมควรท่ีจะลดโทษใหจ้ าเลยก่ึงหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 
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  พิพากษาแกเ้ป็นว่า ลดโทษให้ก่ึงหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง
จ าคุกตลอดชีวิต นอกจากท่ีแกใ้หเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   กรณีแรกท่ีศาลเ ช่ือว่าจ า เลยได้กระท าความผิดจริง อันเ น่ืองมาจาก
พยานหลกัฐานท่ีเก็บได ้อนัเกิดจากความรวดเร็วในการจบักุมตวัจ าเลยได ้จึงไดม้าซ่ึงหลกัฐานอนั
ประกอบด้วย คราบเลือดท่ีติดจากกางเกงชั้นในของจ าเลย เม่ือไปท าการตรวจพิสูจน์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ปรากฏได้ว่า รหัสพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ตรงกับของผู ้ตาย ซ่ึงดีเอ็นเอเป็น
ลกัษณะเฉพาะบุคคล เม่ือคราบเลือดติดอยู่ท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลย ศาลเช่ือว่าจ าเลยย่อมอยู่ใน
สถานท่ีเกิดเหตุและเป็นผูก้ระท าความผิด เพราะการตรวจพิสูจน์คราบเลือด เพื่อหาดีเอน็เอเป็นการ
ตรวจพิสูจน์หลกัฐานท่ีศาลใหก้ารยอมรับ 
   กรณีท่ีสองท่ีจ าเลยอา้งว่า ขณะถูกจบักุม เจา้พนักงานต ารวจไดย้ึดกางเกง
ชั้นในไปดว้ย โดยกางเกงชั้นในท่ีถูกยดึไปนั้นไม่ไดมี้คราบเลือดใดๆติดอยูเ่ลย แต่ท่ีมีคราบเลือดติด
อยูน่ั้น เจา้พนกังานต ารวจไดส้ร้างหลกัฐานข้ึนมาใหม่ โดยเอากางเกงชั้นในไปเช็ดคราบเลือดก่อน 
แลว้น าส่งไปตรวจพิสูจน์ ในกรณีน้ีเจา้พนกังานต ารวจในขณะท่ีท าการจบักุมตวัจ าเลย และตรวจ
เก็บพยานหลกัฐาน ไดท้  าการจดบนัทึกการเก็บพยานหลกัฐานและท าบนัทึกการจบักุม ไดใ้หจ้  าเลย
ลงช่ือในบนัทึกการจบักุม ท่ีมีการระบุถึงพยานหลกัฐานท่ีเก็บได ้และยึดไวเ้พื่อการน าไปตรวจ
พิสูจน์ การบนัทึกแลว้ใหจ้  าเลยลงช่ือ จึงเป็นหลกัฐานในการโตแ้ยง้ค  ากล่าวอา้งของจ าเลย จึงท าให้
ศาลเช่ือไดว้่า เจา้พนักงานต ารวจไม่ไดส้ร้างพยานหลกัฐานข้ึนมาตามท่ีจ าเลยกล่าวอา้ง แต่เป็น
หลกัฐานท่ีเจา้พนกังานต ารวจเกบ็ไดจ้ากตวัของจ าเลยเอง 
   กรณีท่ีสามท่ีโจทกฟ้์องว่า จ  าเลยไดเ้อาหมอนปิดหนา้ผูต้าย ก็เพื่อตอ้งการให้
จ  าเลยสลบไปเท่านั้น แลว้ท าการข่มขืนกระท าช าเราผูต้าย เม่ือข่มขืนกระท าช าเราเสร็จ จ าเลยไดใ้ช้
มือบีบคอจนถึงแก่ความตาย จากการตรวจชนัสูตรพลิกศพ ไดผ้ลการตรวจสภาพศพผูต้ายดงักล่าว
ในส่วนคอท่ีระบุวา่กล่องเสียงปกติ หลอดลมปกติ เน้ือเยือ่บริเวณคอช ้าขา้งกล่องเสียงดา้นขวาขนาด 
0.5 x 0.7 เซนติเมตร แลว้เห็นไดว้่าเน้ือเยื่อบริเวณคอช ้านั้นมีขนาดเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ทั้งสภาพ
กล่องเสียงและหลอดลมต่างก็ปกติเช่นน้ี เหตุการณ์ตายของผูต้ายน่าจะไม่ใช่เกิดจากท่ีจ าเลยบีบคอ
ผูต้าย ประกอบกบัค าให้การของจ าเลยต่อพนักงานสอบสวนว่า จ  าเลยใช้หมอนปิดส่วนใบหน้า
ผูต้ายแลว้ใชมื้อทั้งสองกดทบับริเวณจมูกและปากผูต้ายเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้อง แต่ผูต้ายยงัด้ินรนขดั
ขืน จ าเลยจึงใชมื้อกดหมอนไม่ใหผู้ต้ายหายใจออกดว้ยตอ้งการใหผู้ต้ายถึงแก่ความตาย เม่ือใชเ้วลา
กดนาน 3 นาที ผูต้ายก็แน่น่ิงไป ดว้ยเหตุจากการตรวจชนัสูตรพลิกศพและค าใหก้ารของจ าเลย ศาล
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จึงเช่ือว่าจ าเลยไม่ไดบี้บคอผูต้ายแต่อย่างใด แต่จ าเลยใชห้มอนปิดหนา้ผูต้ายเป็นเวลานาน จนเป็น
สาเหตุการตายอยา่งแทจ้ริง  
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั เช่ือว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริง เพราะจาก
หลกัฐานท่ีไดจ้ากการหาและเก็บได ้ท่ีมีความส าคญัทางคดี คือ คราบเลือด เม่ือน าไปท าการตรวจ
พิสูจน์ดีเอน็เอ พบว่าตรงกนักบัของผูต้าย ซ่ึงถือไดว้่าการตรวจดีเอ็นเอเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  
เช่ือถือได้ เม่ือคราบเลือดของผูต้าย ติดอยู่ท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลย ย่อมเห็นได้ว่าจ าเลยอยู่ใน
สถานท่ีเกิดเหตุ ส่วนจะเป็นผูก้ระท าความผิดหรือไม่นั้น ตอ้งพิจารณาจากพยานแวดลอ้มต่างๆ
ประกอบ ในคดีน้ีจ าเลยใหก้ารรับสารภาพ จึงง่ายในการพิจารณาพิพากษาคดี และในคดีน้ีเป็นความ
รวดเร็วของเจา้พนกังานต ารวจในการจบักุมจ าเลย ไดท้  าการหาวตัถุพยานและเก็บพยานหลกัฐาน
ต่างๆแลว้จดบนัทึก ท าบนัทึกการจบักุมและให้จ  าเลยลงช่ือ จึงเป็นประโยชน์ ในการยืนยนัการแก้
ต่างท่ีจ าเลยไดก้ล่าวอา้งว่า เจา้พนกังานต ารวจไดส้ร้างพยานหลกัฐาน โดยการเอากางเกงชั้นในไป
เช็ดคราบเลือด โดยการบนัทึก การหา เก็บ แลว้ส่งพยานหลกัฐานไปตรวจพิสูจน์ ท าใหศ้าลเช่ือและ
รับฟังแลว้น ามาลงโทษจ าเลยอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 5865/2543 
  ศาลฎีกาวินิจฉยัว่า คดีคงมีปัญหาขอ้กฎหมายตอ้งวินิจฉยัตามฎีกาของจ าเลยเป็น
ขอ้แรกว่า วิธีการท่ีจ าเลยฆ่าผูต้ายเป็นการกระท าโดยทารุณโหดร้ายหรือไม่ในปัญหาขอ้น้ีแมจ้  าเลย
จะมิไดย้กข้ึนอุทธรณ์แต่เป็นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย จ าเลยจึงยกข้ึนฎีกาได ้ได้
ความตามทางพิจารณาวา่หลงัเกิดเหตุร้อยต ารวจโทมงักร กวีกรณ์ พนกังานสอบสวนกบันายนิพนธ์ 
ศุภรัตนชาติพนัธ์ เจา้พนักงานแพทยโ์รงพยาบาลละหานทรายไดร่้วมกนัชนัสูตรพลิกศพผูต้าย 
พบวา่ผูต้ายถูกไมตี้ท่ีศีรษะจนกะโหลกแตกละเอียดและยบุ และท่ีเนินดินจอมปลวกเหนือศพผูต้ายมี
รอยยุบลกัษณะถูกศีรษะคนกระแทก แต่ไม่ไดค้วามชดัแจง้ว่าจ าเลยไดก้ระท าการทารุณโหดร้าย
ผูต้ายอยา่งไรบา้ง เพราะโจทกไ์ม่มีประจกัษพ์ยานรู้เห็น การท่ีจ าเลยจบัศีรษะผูต้ายกระแทกกบัเนิน
ดินจอมปลวกและใชไ้มตี้ศีรษะผูต้ายจนกะโหลกแตกละเอียด น่าเช่ือวา่จ าเลยกระท าไปโดยมีเจตนา
จะท าให้ผูต้ายถึงแก่ความตายในทนัทีเพื่อปกปิดความผิดอ่ืนของตนเท่านั้นมิใช่เพื่อให้ผูต้ายไดรั้บ
ความเจบ็ปวดทรมานจนกระทัง่ขาดใจตาย จึงถือไม่ไดว้า่เป็นการฆ่าผูต้ายโดยกระท าทารุณโหดร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(5) ดงัท่ีศาลล่างทั้งสองพิพากษา ฎีกาของจ าเลยขอ้น้ีฟังข้ึน 
แต่อย่างไรก็ตามคดีน้ีคงฟังเป็นยุติได้ว่าจ าเลยฆ่าผูต้ายเพื่อปกปิดความผิดอ่ืนของตนอันเป็น
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) ซ่ึงมีระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียวเช่นเดิม 
จึงมีปัญหาตอ้งวินิจฉัยตามฎีกาของจ าเลยขอ้ต่อไปว่า กรณีมีเหตุสมควรลดโทษประหารชีวิตให้
จ  าเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 คงเหลือโทษจ าคุกสถานเดียว
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หรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แลว้ เห็นว่า แมค้ดีน้ีจ  าเลยจะให้การรับสารภาพ แต่ค ารับสารภาพของ
จ าเลยอนัจะถือเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ไดน้ั้นจะตอ้งเป็นกรณีท่ี
ใหค้วามรู้แก่ศาลอนัเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลจึงจะพิจารณาลดโทษท่ีลงแก่จ าเลยได ้ การ
พิจารณาของศาลชั้นตน้ในคดีน้ีปรากฏว่าโจทก์มีพยานหลกัฐานทั้งพยานบุคคล พยานวตัถุและ
พยานพฤติเหตุแวดลอ้มแน่นหนามัน่คงโดยเฉพาะอยา่งยิง่เลือดซ่ึงติดอยูท่ี่กางเกงชั้นในตวัท่ีจ าเลย
สวมใส่ในขณะท่ีจ าเลยถูกจบักุมในวนัเกิดเหตุ แมผู้ต้ายและจ าเลยจะมีเลือดหมู่เอบีเช่นเดียวกนัแต่
ผูช้  านาญการพิเศษสถาบนันิติเวชวิทยา ส านกังานแพทยใ์หญ่ กรมต ารวจไดต้รวจสารพนัธุกรรม
แลว้พบวา่เลือดท่ีติดอยูท่ี่กางเกงชั้นในของจ าเลยดงักล่าวมี DNA ตรงกบัผูต้าย จึงฟังไดว้่าเป็นเลือด
ของผูต้าย การท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลยมีเลือดของผูต้ายมาติดอยูไ่ดเ้ช่นน้ี เป็นขอ้บ่งช้ีให้เห็นว่า
คนร้ายท่ีพาผูต้ายไปกระท าช าเราจนช่องคลอดฉีกขาดและฆ่าผูต้ายจะเป็นใครอ่ืนไปไม่ไดน้อกจาก
จ าเลยแมโ้จทก์ไม่มีประจกัษพ์ยานรู้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ศาลก็ไดอ้าศยัพยานหลกัฐานของ
โจทก์ดงักล่าวเป็นขอ้ส าคญัในการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้เท็จจริงและพิพากษาลงโทษจ าเลยไดโ้ดยไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งอาศยัค ารับสารภาพของจ าเลยอีก ทั้งตามรูปคดีท่ีโจทกน์ าสืบก็มีเหตุผลน่าเช่ือว่า
จ าเลยไดใ้ห้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเพราะจ านนต่อพยานหลกัฐานอนัเป็นรอยเลือดของ
ผูต้ายท่ีติดอยู่ตามร่างกายและเส้ือผา้ของจ าเลยชุดท่ีจ าเลยสวมใส่อยู่ในขณะถูกจบักุมภายหลงัเกิด
เหตุใหม่ ๆ หาใช่รับสารภาพเพราะส านึกในความผิดไม่ เพราะไดค้วามจากค าเบิกความของร้อย
ต ารวจโทมงักรพนกังานสอบสวนพยานโจทก์ว่า วนัเกิดเหตุหลงัจากพยานไดรั้บแจง้ว่ามีคนร้าย
ลกัพาตวัผูต้ายแลว้ พยานไดแ้จง้ใหเ้จา้พนกังานต ารวจสายตรวจทราบ ต่อมาร้อยต ารวจโทผดุงกบั
พวกไดค้วบคุมตวัจ าเลยในฐานะผูต้อ้งสงสัยมามอบให้พยานสอบสวนซ่ึงศาลฎีกาไดต้รวจดูแล้ว 
ตามบนัทึกดงักล่าวระบุว่า จ าเลยซ่ึงอยูใ่นอาการมึนเมาไดใ้ห้การว่าจ าเลยพาตวัผูต้ายไปจริง แต่
จ าเลยไดป้ล่อยตวัผูต้ายไปแลว้ท่ีริมหมู่บา้นโดยจ าเลยไม่ไดท้  าอะไรผูต้าย และไดค้วามจากค าเบิก
ความของร้อยต ารวจโทมงักรพนักงานสอบสวนพยานโจทก์ต่อไปอีกว่า ต่อมาพยานไดต้รวจ
ร่างกายจ าเลย พบว่าท่ีอวยัวะเพศจ าเลยมีคราบเลือดติดอยู่และท่ีกางเกงชั้นในของจ าเลยก็มีคราบ
เลือดติดอยูพ่ยานไดส้อบสวนอีกจ าเลยจึงยอมให้การรับสารภาพ ทั้งตามรูปคดีท่ีโจทกน์ าสืบก็ไม่
ปรากฏวา่พนกังานสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ อนัเป็นพยานวตัถุและพยานแวดลอ้ม
โดยอาศยัค ารับสารภาพของจ าเลยแต่อยา่งใด ดงัน้ี ค ารับสารภาพของจ าเลยทั้งในชั้นสอบสวนและ
ชั้นพิจารณาในกรณีเช่นน้ี ไม่ถือวา่เป็นการใหค้วามรู้แก่ศาลอนัเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงไม่
มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 อนัจะพึงลดโทษใหแ้ก่จ าเลยได ้ท่ีศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจ าเลยโดยไม่ลดโทษให้จ าเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพอ้งดว้ย ฎีกา
ของจ าเลยฟังไม่ข้ึน  
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  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีศาลพิพากษาตดัสินว่าจ าเลยไดก้ระท าความผิดจริงตามท่ีโจทกฟ้์อง 
คดีไม่มีประจกัษพ์ยานรู้เห็น มีเพียงแต่หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีหาและเก็บมาตรวจพิสูจน์คือ 
กางเกงชั้นในท่ีมีคราบเลือดติดอยูเ่ป็นกางเกงชั้นในท่ีจ าเลยสวมใส่อยูใ่นวนัเกิดเหตุ เม่ือตรวจพิสูจน์
พบว่าเลือดของผูต้ายกบัของจ าเลยเป็นหมู่เลือดเดียวกนั จึงตอ้งท าการตรวจดีเอ็นเอซ่ึงเป็นวิธีท่ี
ไดผ้ลแม่นย  า ปรากฏวา่คราบเลือดท่ีพบท่ีกางเกงชั้นในเป็นของผูต้าย ประกอบการการชนัสูตรพลิก
ศพผูต้าย ผูต้ายถูกไมตี้ท่ีศีรษะจนกะโหลกแตกละเอียดและยุบ  และมีร่องรอยการข่มขืนกระท า
ช าเรา จากการตรวจพิสูจน์ท าให้ศาลยอมรับฟังและเช่ือในพยานหลกัฐานท่ีหาและเก็บมาท าการส่ง
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และศาลยงัเห็นอีกดว้ยว่าการรับสารภาพของจ าเลยไม่ไดเ้กิดจาก
การส านึกผิดเอง แต่เห็นว่าเป็นการจ านนต่อหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีไดบ่้งช้ีว่าจ าเลยเป็น
ผูก้ระท าความผดิ 
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั เช่ือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผิดจริง ในคดีน้ีเป็น
ความรวดเร็วของเจา้พนกังานต ารวจท่ีสามารถจบักุมจ าเลยไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะถา้จบักุมตวัจ าเลย
ไม่ไดใ้นวนัท่ีเกิดเหตุ ก็อาจจะไม่ไดก้างเกงชั้นในท่ีมีคราบเลือดของผูต้าย ซ่ึงเป็นหลกัฐานส าคญั
ในทางนิติวิทยาศาสตร์ ในการพิสูจน์ตวัผูก้ระท าความผดิ   
   ส่วนในกรณีจ าเลยรับสารภาพผิด ศาลเห็นว่าจ าเลยได้จ  านนต่อหลกัฐาน
ไม่ได้เป็นการส านึกผิดเองนั้ น ในความเห็นส่วนตวัไม่เห็นด้วยกับการพิพากษาของศาล ตาม
พฤติการณ์ทางคดี ก่อนจะมีการฆ่าผูต้าย จ าเลยไดล้กัพาตวัผูต้ายไป มีผูแ้จง้เหตุแต่ก็ไม่ไดร้ะบุว่า
เป็นจ าเลย และไม่มีประจกัษพ์ยานรู้เห็นเหตุการณ์ ในขณะท่ีจ าเลยข่มขืนและฆ่าผูต้าย แต่เม่ือมีการ
แจง้เหตุ เจา้พนกังานต ารวจไดใ้ชค้วามรวดเร็วในการหาตวัคนร้าย จึงไดพ้บกบัผูต้อ้งสงสยัคือจ าเลย 
จ าเลยใหก้ารรับสารภาพวา่เป็นผูจ้บัตวัผูต้ายไปเองแต่ไม่ไดท้  าอะไร แต่เม่ือพบศพผูต้าย จ าเลยจึงให้
การรับสารภาพ ในความเห็นส่วนตวัคิดว่า การท่ีไม่มีประจกัษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ท่ีจ าเลยได้
กระท าความผิด การท่ีเจา้พนกังานต ารวจพบจ าเลย ถา้จ าเลยให้การปฏิเสธตั้งแต่แรกว่าไม่ไดจ้บัตวั
ผูต้ายไป ไม่เคยพบเห็น เจา้พนกังานต ารวจก็อาจจะปล่อยตวัจ าเลยไป เม่ือมีการรับสารภาพ เม่ือมี
การพบศพผูต้าย จึงมีการเช่ือมโยงจ าเลยกับผูต้าย มีการได้มาซ่ึงพยานหลักฐานในทางนิติ
วิทยาศาสตร์ เป็นการง่ายในการพิจารณาพิพากษาคดี  
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 1794/2542 
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  มีปัญหาท่ีจะตอ้งวินิจฉัยตามฎีกาของจ าเลยเพียงว่าค  ารับ
สารภาพของจ าเลยในชั้นจบักุมสอบสวนและในชั้นศาลมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 หรือไม่ เห็นว่าคดีโจทก์มีพยานแวดลอ้มกรณีมาสืบอย่างมัน่คงปราศจากสงสัยว่า 
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ขณะเกิดเหตุจ าเลยอยูใ่นท่ีเกิดเหตุ หลงัเกิดเหตุเจา้พนกังานต ารวจตรวจพบเส้ือผา้ของจ าเลยท่ีจ าเลย
สวมใส่ขณะเกิดเหตุมีคราบโลหิตมนุษยติ์ดอยู ่และผลการตรวจพิสูจน์พบรอยน้ิวมือของจ าเลยท่ีขา
เกา้อ้ีท่ีใชเ้ป็นอาวุธตีท าผูต้ายกบัพบเส้นผมของจ าเลยติดอยู่ท่ีคราบโลหิตตรงขาของผูต้ายทั้งสอง
ขา้ง นอกจากน้ียงัตรวจพบรอยขีดข่วนและรอยถลอกใหม่ท่ีบริเวณแขนและน้ิวมือทั้งสองขา้งของ
จ าเลย คดีจึงรับฟังไดว้า่จ าเลยเป็นคนร้ายฆ่าผูต้ายเพื่อปกปิดความผดิอ่ืนของตนล าพงัแต่พยานโจทก์
ท่ีน าสืบมาก็เพียงพอท่ีจะลงโทษจ าเลยได ้การท่ีจ าเลยรับสารภาพดงักล่าวมาขา้งตน้เกิดจากจ านน
ต่อพยานหลกัฐาน ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาแต่อยา่งใด ไม่มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบกบัพฤติการณ์แห่งคดีมีลกัษณะร้ายแรง จึงไม่สมควรลดโทษให้
จ าเลย ท่ีศาลล่างทั้งสองไม่ลดโทษใหจ้ าเลยจึงชอบแลว้ ฎีกาของจ าเลยฟังไม่ข้ึน พิพากษายนื 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีจะเห็นไดว้่า จ  าเลยอยู่ในท่ีเกิดเหตุ พยานหลกัฐานบางส่วนท่ีตรวจ
พบเช่น เส้ือผา้ รอยน้ิวมือท่ีเกา้อ้ี ท่ีน ามาตรวจนั้น ไดม้าจากการหาและเก็บพยานหลกัฐาน และ
หลกัฐานท่ีหาไดจ้ากตวัจ าเลยคือ รอยถลอกขีดข่วนท่ีเกิดจากร่องรอยการต่อสู้ ในขณะท่ีตวัของ
ผูต้ายยงัตรวจพบ เสน้ผมของจ าเลยติดอยูก่บัคราบเลือดบริเวณขาของผูต้าย  
   ในการหาและเก็บพยานหลกัฐานไปตรวจพิสูจน์ ปรากฏว่าคราบเลือดท่ีพบ
ท่ีเส้ือผา้ของจ าเลยนั้นเป็นเลือดของผูต้าย ทั้งเกา้อ้ีท่ีใชเ้ป็นอาวุธยงัมีรอยน้ิวมือของจ าเลยอยู่ดว้ย 
รวมถึงเสน้ผมท่ีตรวจแลว้พบว่าเป็นของจ าเลย รอยขีดข่วนท่ีแขนของจ าเลย จากหลกัฐานทั้งหมดท่ี
พบและท าการตรวจพิสูจน์ ท าให้ศาลรับฟังพยานหลักฐาน เช่ือในขั้นตอนการหาและเก็บ
พยานหลกัฐานแลว้น าไปตรวจพิสูจน์ เป็นเหตุให้ศาลเห็นไดว้่า การท่ีจ าเลยรับสารภาพไม่ไดเ้กิด
จากการท่ียอมรับและส านึกผิด แต่เป็นการยอมจ านนต่อหลกัฐานท่ีหาได ้และตรวจพิสูจน์ไดว้่า 
หลกัฐานท่ีตรวจพบบ่งช้ีว่าจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผิด มีประโยชน์ในการลงโทษจ าเลยอย่าง
เหมาะสม ไม่ลดโทษใหจ้ าเลยตามท่ีจ าเลยใหก้ารรับสารภาพ 
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั เห็นพอ้งกบัการท่ีศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษ 
การท่ีศาลเช่ือและยอมรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเก็บและหาได ้ศาลเช่ือว่าจ าเลยอยูใ่นท่ีเกิดเหตุและได้
กระท าความผิดนั้น ถา้ไม่มีการตรวจพิสูจน์ อาจไม่สามารถรู้ไดเ้ลยว่าจ าเลยได้กระท าความผิด 
เพราะผูท่ี้อยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุอาจไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดก็ได ้และเห็นดว้ยในกรณีท่ีศาลเห็น
วา่การท่ีจ าเลยรับสารภาพผดิเพราะจ านนต่อหลกัฐาน เพราะถา้ไม่มีการตรวจพิสูจน์ก็จะไม่ทราบตวั
ผูก้ระท าความผิด จ าเลยก็จะไม่รับสารภาพอย่างแน่นอน แต่เม่ือมีการตรวจพิสูจน์ในทางนิติ
วิทยาศาสตร์ จึงไดผ้ลการตรวจบ่งช้ีว่าจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผิด จ าเลยจึงท าการรับสารภาพเพื่อ
หวงัไดรั้บการลดโทษ 
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 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 1919/2533 
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แลว้ โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจ าเลยขบัรถยนต์ชน
ผูต้าย รถยนตท่ี์ชนผูต้ายมีหลายเลขทะเบียนเท่าไร จงัหวดัใด ยี่ห้อใด ไม่มีใครเห็นและจ าได ้ นาย
อนุสรณ์และนายจนัทร์ ผูเ้ห็นเหตุการณ์โดยใกลชิ้ด ก็เห็นหลงัจากรถยนตช์นผูต้ายแลว้และจ าได้
เพียงว่าเป็นรถยนต์สีเทาบรอนซ์ นายจนัทร์เบิกความว่าเห็นจ าเลยขบัรถยนตค์นัน้ีผ่านไปผ่านมา
หลายคร้ัง วนัเกิดเหตุพยานเห็นรถยนตช์นผูต้าย พยานไดเ้อารถจกัรยานยนตข์บัตามไป แต่มิไดต้าม
ไปท่ีบา้นจ าเลยและบอกบิดาผูต้ายให้คืนเกิดเหตุว่ารถยนต์ของจ าเลยชนผูต้าย  นายสุรินทร์บิดา
ผูต้ายเบิกความว่า รู้จกัจ าเลยอยู่ต  าบลเดียวกนั คืนเกิดเหตุไม่มีใครทราบว่ารถยนตท่ี์ชนผูต้ายเป็น
รถยนตท่ี์ไหนและไม่มีใครไปท่ีบา้นจ าเลย ท่ีมีคราบโลหิตมนุษยติ์ดอยูใ่ตโ้คมไฟดา้นหนา้ขวาของ
รถยนตจ์ าเลยผูช้  านาญการพิเศษไดต้รวจพิสูจน์แลว้เป็นโลหิตคนละหมู่กบัโลหิตของผูต้าย พยาน
โจทกไ์ม่พอฟังวา่รถยนตข์องจ าเลยชนผูต้ายโดยจ าเลยเป็นคนขบั พิพากษายนื. 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีเป็นคดีขบัรถยนตช์นคนจนถึงแก่ความตาย การตรวจพิสูจน์ในทาง
นิติวิทยาศาสตร์ จะมีส่วนส าคญัในการตรวจพิสูจน์ตวัผูก้ระท าความผดิ อนัเน่ืองจากมีประเด็นท่ีว่า 
ขณะท่ีรถยนตช์นผูต้าย โจทกไ์ม่มีพยานรู้เห็นวา่จ าเลยขบัรถยนตช์นผูต้าย รถยนตท่ี์ชนผูต้ายมีหลาย
เลขทะเบียนเท่าไร จงัหวดัใด ยีห่้อใด ไม่มีใครเห็นและจ าได ้จ าไดเ้พียงว่าเป็นรถยนตสี์เทาบรอนซ์ 
วนัเกิดเหตุพยานเห็นรถยนตช์นผูต้าย พยานไดเ้อารถจกัรยานยนตข์บัตามไป แต่มิไดต้ามไปท่ีบา้น
จ าเลย แต่เม่ือไปพบรถของจ าเลยในภายหลงั ปรากฏว่าพบคราบเลือดติดท่ีใตโ้ครมไฟหนา้รถ ไดมี้
การตรวจพิสูจน์คราบเลือดท่ีติดอยู่ ปรากฏว่าคราบเลือดของมนุษย ์ผูช้  านาญการพิเศษไดต้รวจ
พิสูจน์เบ้ืองตน้บอกไดว้า่เป็นโลหิตคนละหมู่กบัโลหิตของผูต้าย จากการตรวจพิสูจน์ เป็นการท าให้
ศาลยอมรับฟังในพยานหลกัฐานท่ีมีอยู่ และเช่ือว่าจ าเลยไม่ไดข้บัรถยนตช์นผูต้าย เป็นการพิสูจน์
ความจริง พิสูจน์ความบริสุทธ์ิของจ าเลย นิติวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ช่วยการท างานของเจา้พนกังาน
ต่างๆ หรือบุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในคดี แต่ยงัช่วยพิสูจน์บุคคลท่ีไม่ไดก้ระท าความผดิอีก ใหพ้น้ผดิ
ไดอี้กดว้ย 
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั ในคดีน้ีนิติวิทยาศาสตร์มีความส าคญัมากในคดี 
เพราะการตรวจคราบเลือดนั้นสามารถยืนยนัตวัผูก้ระท าความผิดได ้ในกรณีน้ีศาลเช่ือว่าจ าเลย
ไม่ไดข้บัรถยนตช์นผูต้าย จากการท่ีศาลเช่ือและรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดจ้ากการตรวจพิสูจน์คราบ
เลือดในทางนิติวิทยาศาสตร์ ถา้ไม่มีการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ มีเพียงแค่พยานบุคคลประกอบ
กบัคราบเลือดท่ีพบใตโ้คมไฟหน้ารถของจ าเลยแลว้ ศาลอาจพิพากษาคดีให้จ  าเลยเป็นผูก้ระท า
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ความผิดได ้จะเห็นไดว้่านิติวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่จะน าคนกระท าผิดมาลงโทษ แต่ยงัช่วยพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิของผูถู้กกล่าวหาวา่ไดก้ระท าความผดิไดอี้กดว้ย 
   แต่ในอีกความคิดเห็นหน่ึง การท่ีมีคราบเลือดติดอยูท่ี่ใตโ้คมไฟหนา้รถยนต์
ของจ าเลย แลว้พิสูจน์ไดว้่าเป็นคราบเลือดของมนุษย ์การพิสูจน์แค่หมู่โลหิตอาจไม่เพียงพอ อาจมี
การเจือปนกับส่ิงอ่ืนในขณะท่ียงัติดอยู่ท่ีใต้โคมไฟหน้า หรือด้วยเหตุประการใดก็ตาม ตาม
ความเห็นคิดว่า น่าจะมีการตรวจดีเอน็เอ เพราะการตรวจดีเอน็เอไดผ้ลท่ีแน่นอนชดัเจนท่ีสุด เป็นท่ี
ยอมรับ การตรวจพิสูจน์แค่หมู่โลหิตไม่น่าสรุปไดว้่าไม่ใช่ของผูต้าย แต่มีประเด็นเพิ่มเติมท่ีว่า เม่ือ
ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นเลือดของมนุษย ์แต่ไม่ใช่ของผูต้าย มีเหตุอนัควรสงสัยว่า เลือด
มนุษยท่ี์ตรวจพบนั้นเป็นของใคร แลว้มาติดอยูท่ี่ใตโ้คมไฟหนา้รถยนตข์องจ าเลยไดอ้ยา่งไร ควรมี
การสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหาขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และเม่ือทราบผลตรวจพิสูจน์ตั้งแต่แรกแลว้ว่า
คราบเลือดท่ีพบไม่ใช่ของผูต้าย คดีน้ีก็ไม่น่าจะเป็นคดีท่ีตอ้งข้ึนสู่กระบวนการพิจารณาของศาล 
ควรจะสอบสวนต่อไปให้ไดข้อ้เทจ็จริงว่าเป็นคราบเลือดของใครและมาติดอยู่ท่ีใตโ้คมไฟหนา้ได้
อยา่งไร แลว้พิจารณาวา่จะด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรมต่อไปหรือไม่ 
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 4437/2531 
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  แมโ้จทก์จะไม่มีประจกัษ์พยานเพราะผูเ้สียหายถึงแก่ความ
ตายหลงัจากถูกน าส่งโรงพยาบาลเพียงเลก็นอ้ยก็ตาม แต่ปรากฏจากค าเบิกความของร้อยต ารวจเอก
เจิมศกัด์ิ  ไชยพลีและร้อยต ารวจตรีสุขมุ  ทบัทิมดี ว่า บริเวณท่ีเกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ขดัขืนดงั
ปรากฏตามภาพถ่าย กบัมีรอยเทา้ของผูต้ายกบัของคนร้าย และในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคร้ังท่ี
สองเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2529 ไดพ้บเส้นผมประมาณ 20 -30 เส้น และขนอวยัวะเพศ 1 เส้น ตกอยู่
ท่ีกองเลือด จึงไดร้วบรวมไวเ้ป็นกองกลางเพื่อท าการพิสูจน์โดยพนักงานสอบสวน ไดจ้ดัน าเอา
ตวัอย่างเส้นผมและขนจากอวยัวะเพศของคนงานของสถานีทดลองขา้วซ่ึงอยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุรวม 8 
คน พร้อมกบัตวัอย่างเส้นผมและขนจากอวยัวะเพศของจ าเลย ไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกบัเส้น
ผมและขนจากอวยัวะเพศของกลางซ่ึงพบในท่ีเกิดเหตุ ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏจากค าเบิกความ
ของผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์นทร  ค  าชมนันท์ หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ว่า ส าหรับผลของการตรวจพิสูจน์เส้นผมของกลางจากลกัษณะ
ภายนอกและผมการตรวจน ้ าเหลืองทางวิทยาแยกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มหน่ึงเหมือนกบัเส้นผมของ
จ าเลย อีกกลุ่มเหมือนกบัเส้นผมของนายพงษพ์นัธ์ซ่ึงท างานท่ีสถานีทดลองขา้วร่วมกบัจ าเลย กลุ่ม
ท่ีสามเหมือนกบัผมของผูต้ายแต่ส าหรับขนจากอวยัวะเพศนั้นลกัษณะภายนอกและผลการตรวจน ้ า
เหลืองทางวิทยาเปรียบเทียบกับขนจากอวยัวะเพศของจ าเลยแลว้เหมือนกัน สรุปได้ว่าขนจาก
อวยัวะเพศท่ีพบตกอยูท่ี่กองเลือดในท่ีเกิดเหตุเป็นของจ าเลย ดงัปรากฏจากค าให้การชั้นสอบสวน
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ซ่ึงผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์นทรเบิกความรับรองตามเอกสาร สามารถยืนยนัไดเ้กือบร้อย
เปอร์เซ็นต ์เวน้แต่มนกรณีพี่นอ้งฝาแฝดเท่านั้น  
  นอกจากเสน้ผม ขนจากอวยัวะเพศของจ าเลยจะตกอยูท่ี่กองเลือดในท่ีเกิดเหตุแลว้
จากการตรวจร่างกายซ่ึงพบร่องรอยบาดแผลขีดข่วนท่ีร่างกายของจ าเลยอีกหลายแห่งคือ ท่ีบริเวณ
หนา้อก หน้าทอ้ง ไหล่ซา้ย บริเวณเข่าทั้งสองขา้ง และท่ีศีรษะทั้งสองดา้น ดงัปรากฏจากภาพถ่าย 
บาดแผลขีดข่วนดงักล่าวน้ี ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์นทรเบิกความว่า เกิดมาแลว้ประมาณ 5 
วนั อนัเป็นระยะใกลเ้คียงกบัวนัเกิดเหตุส าหรับรอยขีดข่วนท่ีศีรษะจ าเลยก็เบิกความรับว่าเกิดจาก
เล็บ แต่เล่ียงว่า เป็นรอยเล็บของจ าเลยเพราะจ าเลยเกาศีรษะ อย่างไรก็ดี  ส าหรับรอยขีดข่วนท่ี
ร่างกายในท่ีอ่ืนๆจ าเลยกไ็ม่มีขอ้อา้งหรือขอ้แกต้วัแต่อยา่งไร อา้งแต่วา่จ าไม่ได ้
  ส าหรับขอ้ท่ีจ าเลยฎีกาเป็นท านองว่าเส้นผมและขนจากอวยัวะเพศซ่ึงพบอยู่ท่ี
กองธเลือดบริเวณท่ีเกิดเหตุมิใช่ของจ าเลยและ เจา้หน้าท่ีต  ารวจเอาเส้นผมและขนจากอวยัวะเพศ
ของจ าเลยไป 2 คร้ังนั้นเห็นว่า ถา้หากเป็นอย่างท่ีจ าเลยฎีกา ใครเล่าท่ีเป็นผูเ้อาเส้นผมและขนจาก
อวยัวะเพศของจ าเลยไปไวย้งักองเลือดในท่ีเกิดเหตุนั้นพบเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2529 แต่เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจจบักุมจ าเลยเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2529 และจากค าเบิกความของจ าเลยเองก็มิได้อา้งว่า
เจา้หน้าท่ีต  ารวจเอาเส้นผมและขนจากอวยัวะเพศของจ าเลยไป 2 คร้ัง อย่างท่ีจ าเลยอา้งในฎีกา 
ดงันั้นขอ้อา้งในฎีกาจึงรับฟังไม่ได ้
  ส าหรับพยานท่ีอยู่ของจ า เลยก็ได้ความจากนายบุญดิษฐ์   ว รินทร์ รักษ ์
ผูบ้งัคบับญัชาจ าเลยซ่ึงมาเบิกความเป็นพยานจ าเลยว่าเห็นจ าเลยในวนัเกิดเหตุคร้ังสุดทา้ยเม่ือเวลา
ประมาณ 15.30 นาฬิกา อนัเป็นเวลาราชการ หลงัจากนั้นนายบุญดิษฐ์ก็ไม่เห็นจ าเลยอีก แต่เวลาท่ี
เกิดเหตุปรากฏจากค าเบิกความของนางเกตุมารดาผูต้ายวา่ผูต้ายมาถึงท่ี นาท่ีบิดามารดาผูต้ายท าสวน
เม่ือเวลาประมาณ 16 นาฬิกาผูต้ายเก็บผกับุง้อยู่ประมาณคร่ึงชัว่โมงจึงข่ีรถจกัยานกลบัดงันั้น เวลา
เกิดเหตุจึงเป็นเวลาหลงัจาก 17 นาฬิกา ค  าเบิกความของนายบุญดิษฐ์จึงไม่เป็นประโยชน์แก่จ าเลย
แต่ประการใด  ส่วนนายจรูญ   ศรีตะวนั  ซ่ึงเบิกความเป็นพยานจ าเลยว่าไปสูบน ้าท่ีบา้นจ าเลยไปใส่
แทง็กน์ ้ าตั้งแต่ 15 นาฬิกา แต่เหตุไฉนจึงกลบัไปจากบา้นจ าเลยเม่ือเวลา 17 นาฬิกา จึงไม่น่าเช่ือว่า
การสูบน ้ าเพื่อเอาไปใส่แทง็กน์ ้ าของโรงเรียน จะตอ้งใชเ้วลาถึง 2 ชัว่โมง พยานฐานท่ีอยูข่องจ าเลย
จึงรับฟังไม่ได ้ ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏจากพยานวตัถุซ่ึงพบในท่ีเกิดเหตุฟังไดว้่าจ าเลยเป็นผูก้ระท าผิด
ดงัฟ้อง ฏีกาของจ าเลยฟังไม่ข้ึน 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ศาลเช่ือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผดิจริง อนัเน่ืองมาจากพยานหลกัฐานท่ีเก็บ
ได ้ซ่ึงหลกัฐานอนัประกอบดว้ย เสน้ผมและเสน้ขนอวยัวะเพศตกอยูท่ี่กองเลือด เม่ือไปท าการตรวจ
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พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ปรากฏไดว้า่ ตรงกบัของผูต้าย ประกอบกบัพยานแวดลอ้มท่ีปรากฏ ศาล
เช่ือว่าจ าเลยอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุและเป็นผูก้ระท าความผิด เพราะการตรวจพิสูจน์เส้นผมและเส้น
ขนอวยัวะเพศนั้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล โดยบุคคลท่ีสามารถเก่ียวขอ้งกบัท่ีเกิดเหตุใน
คดีน้ีมี 8 คน เจา้พนกังานไดต้รวจเก็บเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศจากผูต้อ้งสงสัยทั้ง 8 คนไปท า
การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกบัเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศของกลางท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ 
ส าหรับผลของการตรวจพิสูจน์เสน้ผมของกลางจากลกัษณะภายนอกและผมการตรวจน ้ าเหลืองทาง
วิทยาแยกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มหน่ึงเหมือนกบัเสน้ผมของจ าเลย อีกกลุ่มเหมือนกบัเสน้ผมของนาย
พงษพ์นัธ์ซ่ึงท างานท่ีสถานีทดลองขา้วร่วมกบัจ าเลย กลุ่มท่ีสามเหมือนกบัผมของผูต้ายแต่ส าหรับ
ขนจากอวยัวะเพศนั้นลกัษณะภายนอกและผลการตรวจน ้ าเหลืองทางวิทยาเปรียบเทียบกบัขนจาก
อวยัวะเพศของจ าเลยแลว้เหมือนกนั สรุปไดว้า่ขนจากอวยัวะเพศท่ีพบตกอยูท่ี่กองเลือดในท่ีเกิดเหตุ
เป็นของจ าเลย จะเห็นไดว้่าผลการตรวจพิสูจน์บ่งช้ีว่าจ าเลยอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุและเป็นผูก้ระท า
ความผิด ไม่เพียงแต่การท่ีตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศ การตรวจร่างกาย
ของจ าเลย ซ่ึงพบร่องรอยบาดแผลขีดข่วนท่ีร่างกายของจ าเลยอีกหลายแห่งคือ ท่ีบริเวณหน้าอก 
หน้าทอ้ง ไหล่ซ้าย บริเวณเข่าทั้ งสองขา้ง และท่ีศีรษะทั้ งสองด้าน ตรวจแลว้พบว่าเกิดมาแลว้
ประมาณ 5 วนั อนัเป็นระยะใกลเ้คียงกบัวนัเกิดเหตุ  ส่วนในกรณีท่ีจ าเลยอา้งว่าเส้นผมและเส้นขน
อวยัวะเพศ ซ่ึงพบอยูท่ี่กองเลือดบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุไม่ใช่ของจ าเลย และเจา้พนกังานต ารวจได้
เอาเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศของจ าเลยไปสองคร้ัง ศาลเห็นว่าไดต้รวจพบเส้นผมและเส้นขน
อวยัวะเพศในท่ีเกิดเหตุเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2529 แต่เจา้พนกังานต ารวจไดจ้บักุมตวัจ าเลยเม่ือวนัท่ี 
20 ธนัวาคม 2529 เจา้พนกังานต ารวจจึงไม่น่าท่ีจะสามารถเอาเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศไปไว้
ในท่ีเกิดเหตุอยา่งแน่แท ้กเ็ป็นผลจากการท่ีมีบนัทึกการจบักมุของเจา้พนกังานต ารวจดว้ย 
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั เช่ือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผิดจริง อนัเน่ืองจาก
พยานหลกัฐานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุก็คือ เส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศ เม่ือน าไปตรวจพิสูจน์
เปรียบเทียบปรากฏว่าเป็นของจ าเลย ในการตรวจพิสูจน์น้ีสามารถใหผ้ลยนืยนัเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
จึงสามารถเช่ือถือได ้ประกอบกบัรอยขีดข่วนท่ีพบท่ีตวัจ าเลยก็เกิดมาแลว้ 5 วนั อนัเป็นระยะใกล้
เคียงกบัวนัเกิดเหตุ จึงเช่ือวา่จ าเลยกระท าผดิจริง 
   แต่ในคดีน้ีมีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุถึง 2 คร้ัง แต่ละคร้ังนั้ นห่างกัน
ประมาณ 4-5 วนั โดยความคิดเห็นส่วนตวัเห็นว่าเป็นการเก็บพยานหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง ควรหาและ
เก็บพยานหลกัฐานทั้งหมดตั้งแต่คร้ังแรกท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุภายหลงั
ห่างกนั 4-5 วนันั้น พยานหลกัฐานอาจมีการถูกท าลาย ปลอมปน ซ่ึงมีผลในการตรวจพิสูจน์หา
ผูก้ระท าความผดิเป็นอยา่งมาก ในคดีน้ีถา้จบักุมตวัจ าเลยไดก่้อนการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคร้ังท่ี
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สอง การท่ีจ าเลยอา้งว่าเจา้พนกังานต ารวจไดเ้อาเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศของจ าเลยไปไวใ้น
สถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นการสร้างหลกัฐานเพื่อปรักปร าจ าเลย แมว้่าจ าเลยจะไดก้ระท าผดิจริง และ
ไดผ้ลการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นผมและเส้นขนอวยัวะเพศเป็นของจ าเลย ศาลอาจพิจารณาไดว้่าเจา้
พนักงานต ารวจสร้างหลกัฐานเพื่อปรักปร าจ าเลยจริง การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุแบบน้ี อาจท าให้
พยานหลกัฐานท่ีหามาไดท้ั้งหมดเสียไป ไม่มีประโยชน์ในการพิจารณาคดีเลย จะท าให้น าตวั
ผูก้ระท าผดิมาลงโทษไม่ได ้
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 2719/2530 
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แลว้เห็นว่า การท่ีจ าเลยถลกกระโปรงและถอด
กางเกงในของผูเ้สียหายลงมาเหนือเข่าและถอดกางเกงของจ าเลยลงมาเหนือเข่าไม่น่าจะท าใหจ้  าเลย
ข่มขืนกระท าช าเราไดส้ะดวก เพราะขาของผูเ้สียหายแยกออกไม่ไดม้าก เน่ืองจากติดกางเกงในของ
ผูเ้สียหาย จ าเลยเองก็แยกขาไม่ไดเ้พราะติดกางเกงในของจ าเลยเช่นกนั  ท าให้จ  าเลยไม่อาจเอา
อวยัวะเพศของจ าเลยใส่เขา้ไปในอวยัวะเพศของผูเ้สียหายได้ และเม่ือแพทยต์รวจร่างกายของ
ผูเ้สียหายแลว้กไ็ม่ปรากฏรอยช ้าของอวยัวะเพศ ไม่พบรอยฉีกขาดของเยือ่พรหมจารี และไม่พบเช้ือ
อสุจิในช่องคลอดของผูเ้สียหาย หากอวยัวะเพศของจ าเลยล่วงล ้าเขา้ไปในอวยัวะเพศของผูเ้สียหาย
แมเ้พียงเลก็นอ้ยอวยัวะเพศของผูเ้สียหายก็น่าจะมีรอยช ้าบา้ง เยือ่พรหมจารีก็ตอ้งฉีกขาดหรือไดพ้บ
เช้ืออสุจิในช่องคลอดของผูเ้สียหายหลงเหลืออยูบ่า้ง เพราะแพทยก์ไ็ดต้รวจร่างกายของผูเ้สียหายใน
วนัเกิดเหตุนั้นเอง ศาลฎีกาจึงเช่ือว่าอวยัวะเพศของจ าเลยมิได้ล่วงล ้ าเขา้ไปในอวยัวะเพศของ
ผูเ้สียหาย การกระท าของจ าเลยเป็นเพียงพยายามกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราผูเ้สียหาย
เท่านั้นศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแลว้ พิพากษายนื. 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีศาลพิพากษาว่าจ าเลยกระท าผิด ฐานพยายามข่มขืนกระท าช าเรา 
โดยพิจารณาจากค าให้การของผูเ้สียหาย และจากการชนัสูตรบาดแผล ตามค าให้การว่าจ าเลยถลก
กระโปรงและถอดกางเกงในของผูเ้สียหายลงมาเหนือเข่าและถอดกางเกงของจ าเลยลงมาเหนือเข่า 
จ าเลยแยกขาไม่ไดเ้พราะติดกางเกงในของจ าเลย  ท าใหจ้  าเลยไม่อาจเอาอวยัวะเพศของจ าเลยใส่เขา้
ไปในอวยัวะเพศของผูเ้สียหายได ้ส่วนการชนัสูตรบาดแผลท าให้ศาลทราบว่า ไม่มีรอยฉีกขาดของ
เยื่อพรหมจารี ไม่พบอสุจิในช่องคลอด จึงท าให้ศาลเช่ือได้ว่า จ  าเลยไม่ได้ข่มขืนกระท าช าเรา
ผูเ้สียหาย แต่การกระท านั้นเป็นเพียงการพยายามเท่านั้น  
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั เช่ือว่าหลกัฐานท่ีไดจ้ากการชันสูตรบาดแผลมี
ส่วนส าคญัในการพิจารณาคดี ถา้ไม่มีการชนัสูตรบาดแผลและตรวจหาอสุจิ ก็อาจพิจารณาพิพากษา
ไดว้่าจ าเลยไดข่้มขืนกระท าช าเราผูเ้สียหายแลว้ เพราะการท่ีศาลเห็นว่าจ าเลยถอดกางเกงในของ
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ผูเ้สียหายและกางเกงในของตวัจ าเลยออกมาเหนือเข่า ท่าทางแบบน้ีไม่สามารถข่มขืนได ้แต่ใน
ความเป็นจริงก็ยงัมีวิธีหรือท่าทางในการข่มขืนกระท าช าเราได ้ถา้คดีน้ีอยู่ในการพิจารณาของผู ้
พิพากษาท่านอ่ืนอาจคิดแบบน้ีก็ได ้เพราะการใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิพากษาแต่ละท่านไม่เหมือนกนั จะ
เห็นไดว้า่การชนัสูตรบาดแผลและตรวจหาคราบอสุจิมีผลอยา่งมากในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาล เป็นการพิสูจน์ว่าจ าเลยไดก้ระท าผิดจนเป็นผลส าเร็จหรือไม่ มีผลถึงการพิพากษาลงทาจ าเลย
โดยตรง 
 
2.  ผลกำรวเิครำะห์ค ำพพิำกษำฎกีำ กบักำรตรวจพสูิจน์ทำงเคมี 
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 1760/2538 

ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่ “ตามฎีกาของจ าเลยมีวา่ การกระท าของจ าเลยเป็นความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 217 หรือมาตรา 218 และเขา้ลกัษณะพยายามกระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80 หรือ 81 เห็นว่า จ  าเลยไดว้างเพลิงเผาบา้นซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนายประ
จิตร บูรณ์เจริญ ผูเ้สียหาย จ าเลยยอ่มมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218(1) แลว้ ส่วน
ความผดิของจ าเลยจะเขา้ลกัษณะพยายามกระท าความผดิตามมาตรา 80 หรือ 81 น้ี เห็นว่า จ  าเลยได้
ใชน้ ้ ามนัเบนซินซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงไวไฟเป็นปัจจยัในการกระท าผิด โดยราดน ้ ามนัเบนซินลงท่ีพื้น
ซีเมนตห์นา้ประตูทางเขา้บา้นชั้นล่าง และท่ีประตูเขา้ชั้นล่างของผูเ้สียหาย แลว้ใชไ้มขี้ดจุดเผาพื้น
ซีเมนตแ์ละประตูท่ีราดน ้ามนัเบนซินดงักล่าว เป็นเหตุใหเ้พลิงไหมลุ้กลามจากพื้นซีเมนตแ์ละประตู
หน้าบา้นเขา้ไปเผาผนังซีเมนต์ กระจกหน้าต่างและเส้ือผา้ของผูเ้สียหายซ่ึงเป็นวสัดุติดไฟง่าย 
พฤติการณ์เช่นน้ีหาเป็นการแน่แทว้่าจะไม่สามารถท าใหเ้พลิงไหมบ้า้นของผูเ้สียหายได ้การกระท า
ของจ าเลยไม่บรรลุผล มิใช่เพราะเหตุปัจจยัซ่ึงใชใ้นการกระท าหรือเหตุแห่งวตัถุท่ีมุ่งกระท าต่อกรณี
ตอ้งปรับดว้ยมาตรา 80 ไม่ใช่ มาตรา 81และหากชาวบา้นไม่ช่วยดบัเพลิงไวท้นัท่วงที บา้นผูเ้สียหาย
กต็อ้งถูกเพลิงไหมว้อดหมดท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาชอบแลว้ ฏีกาขอ้น้ีจ าเลยฟังไม่ข้ึน” 
 ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 ในคดีน้ีศาลพิพากษาว่า จ  าเลยมีความผดิฐานวางเพลิงเผาทรัพยผ์ูอ่ื้น จากการท่ีจ าเลยได้
ใชน้ ้ ามนัเบนซินซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงไวไฟเป็นปัจจยัในการกระท าผิด โดยราดน ้ ามนัเบนซินลงท่ีพื้น
ซีเมนตห์นา้ประตูทางเขา้บา้นชั้นล่าง และท่ีประตูเขา้ชั้นล่างของผูเ้สียหาย แลว้ใชไ้มขี้ดจุดเผาพื้น
ซีเมนตแ์ละประตูท่ีราดน ้ามนัเบนซินดงักล่าว เป็นเหตุใหเ้พลิงไหมลุ้กลามจากพื้นซีเมนตแ์ละประตู
หนา้บา้นเขา้ไปเผาผนงัซีเมนต ์กระจกหนา้ต่างและเส้ือผา้ของผูเ้สียหายซ่ึงเป็นวสัดุติดไฟง่าย จาก
การตรวจพิสูจน์หลกัฐานในคดีน้ีเพื่อน าไปตรวจพิสูจน์ ไดพ้บว่าเช้ือเพลิงท่ีใชคื้อน ้ ามนัเบนซิน จึง
เป็นขอ้พิสูจน์ไดว้่าเป็นการวางเพลิง ประกอบกบัประจกัษพ์ยานท่ีเห็นเหตุการณ์และช่วยกนัเขา้มา
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ดบัไฟท่ีก าลงัลุกไหม ้ศาลเห็นว่า จ  าเลยไดก้ระท าการวางเพลิงเพื่อหวงัท่ีจะเผาบา้นของผูเ้สียหาย 
ไม่ไดแ้ค่เผาท าลายทรัพยเ์ท่านั้น  
 ตามความคิดเห็นส่วนตวั เช่ือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผิดจริง อนัเน่ืองจากประจกัษ์
พยานและพยานหลกัฐานท่ีตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหตุ จะพบว่าจ าเลยใชน้ ้ ามนัเบนซินราดแลว้จุด
ไฟเผา การกระท าเช่นน้ีแมก้ระทัง่โดยบุคคลทัว่ไปก็ยงัมองไดว้่าจ าเลยไดก้ระท าการวางเพลิงเผา
ทรัพยผ์ูอ่ื้น การตรวจพิสูจน์หลกัฐานในคดีเพลิงไหมน้ั้น กเ็พื่อหาสาเหตุของเพลิงไหมแ้ละเช้ือเพลิง
อยา่งแทจ้ริง อยา่งเช่นในคดีน้ีสาเหตุการไหมท่ี้แทจ้ริงก็คือ การใชน้ ้ ามนัเบนซินราดแลว้จุด ในทาง
กลบักนัถา้ในคดีน้ีไม่มีประจกัษ์พยานรู้เห็นแลว้ช่วยดบัไฟไวไ้ดท้นั การตรวจพิสูจน์เพลิงไหม้
ในทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นตวัช่วยเป็นอยา่งดีในการหาสาเหตุของเพลิงไหม ้เพื่อพิสูจน์ว่าเพลิง
ไหมเ้องหรือเป็นการวางเพลิง ซ่ึงถา้เป็นการวางเพลิงเจา้พนักงานต ารวจก็จะสืบหาผูก้ระท าผิดมา
ด าเนินคดีในทางกฎหมายต่อไป 
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 3485/2535 
 ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่ ไดค้วามจากพยานโจทกแ์ละจ าเลยวา่ จ  าเลยขบัรถแทรกเตอร์ไถเกรด
หญา้ไปได ้1 รอบคร่ึงเคร่ืองยนตเ์กิดขดัขอ้งและดบัลง  จ าเลยสตาร์ทเคร่ืองยนตจึ์งเกิดไฟลุกไหม้
ข้ึนท่ีเคร่ืองยนตก่์อน แลว้ลามไหมต้วัรถแทรกเตอร์ แลว้จึงลามไหมส้วนยางพาราของผูเ้สียหาย 
เหตุไฟไหมเ้คร่ืองยนตน่์าจะเป็นอุบติัเหตุ เพราะปกติธรรมดาแลว้การสตาร์ทเคร่ืองยนตก์็เพื่อให้
เคร่ืองยนต์ติด ไม่ใช่เหตุท่ีตอ้งเกิดไฟลุกไหมเ้คร่ืองยนต์เป็นปกติธรรมดา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 
พิพากษากลบัใหย้กฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพอ้งดว้ย  พิพากษายนื 
 ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 ในคดีน้ีศาลพิจารณาพิพากษาว่า จ  าเลยไม่มีความผิด เน่ืองจากการตรวจพิสูจน์แลว้
พบว่า การท่ีเพลิงไหมเ้กิดจากเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ไม่ไดเ้กิดจากการเผาทรัพยข์องตนแลว้ลามไปติด
กบัทรัพยข์องผูเ้สียหาย ประกอบกบัค าใหก้ารของพยานโจทกแ์ละจ าเลย 
 ตามความคิดเห็นส่วนตวั เห็นพอ้งกบัท่ีศาลตดัสินว่าจ าเลยไม่มีความผดิ เน่ืองจากการท่ี
จ าเลยขบัรถแทรกเตอร์เพื่อไถเกรดหญา้ เคร่ืองยนต์ได้เกิดขดัขอ้งและดับลง เม่ือจ าเลยท าการ
สตาร์ทเคร่ืองใหม่จึงเกิดเพลิงลุกไหมข้ึ้น การกระท าของจ าเลยไม่ไดเ้ป็นการพยายามวางเพลิงเผา
ทรัพย ์แต่เป็นการพยายามท่ีจะสตาร์เคร่ืองยนตเ์ท่านั้น จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุก็จะทราบว่า
เกิดจากระบบเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง เม่ือเกิดเพลิงลุกไหมเ้คร่ืองยนตแ์ลว้ลุกไหมร้ถทั้งคนั จึงลามไปติด
กบัทรัพยข์องผูเ้สียหาย จ าเลยจึงไม่มีความผิด จ าเลยมีเจตนาสตาร์ทเคร่ืองไม่ไดมี้เจตนาวางเพลิง 
จากการตรวจพิสูจน์ประกอบกบัค าใหก้ารของพยานโจทกแ์ละจ าเลย จึงท าใหจ้  าเลยพน้ผดิ แต่ถา้ใน
คดีน้ีไม่มีพยานรู้เห็น และผูเ้สียหายกล่าวหาว่าจ าเลยจุดไฟเผารถของของตวัจ าเลยเอง แลว้ลามมา
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ติดทรัพยข์องผูเ้สียหาย ถา้ไม่มีการตรวจพิสูจน์ ศาลอาจเช่ือผูเ้สียหายและตดัสินลงโทษจ าเลยก็
เป็นได ้แต่ถา้มีการตรวจพิสูจน์ กจ็ะทราบวา่เหตุท่ีเพลิงไหมเ้กิดจากเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ไม่ไดเ้กิดจาก
การเผาทรัพยข์องตวัจ าเยเองตามท่ีผูเ้สียหายกล่าวอา้ง  
 ค ำพพิำกษำฎกีำที่ 2829/2532 
  ศาลฎีกาวินิจฉยัว่า “คดีน้ีศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกินห้าปี ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน คู่ความจึงตอ้งห้ามฎีกาในปัญหาขอ้เทจ็จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 คงฎีกาไดแ้ต่เฉพาะปัญหาขอ้กฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาขอ้กฎหมาย
ดงักล่าว ศาลฎีกาจ าตอ้งฟังขอ้เทจ็จริงท่ีศาลอุทธรณ์วินิจฉยัมาแลว้จากพยานหลกัฐานในส านวนซ่ึง
ศาลอุทธรณ์ฟังขอ้เท็จจริงว่า จ  าเลยมีเจตนาวางเพลิงเผาบา้นของผูเ้สียหาย และจ าเลยจุดไฟเผาท่ี
นอนในบา้นชั้นล่างจนเพลิงไดลุ้กไหมข้ึ้น แต่นางสาวสุณียไ์ดใ้ชน้ ้ าราดดบัไฟจนสงบ ปรากฏว่าท่ี
นอนและเตียงนอนกบัทรัพยสิ์นในห้องของผูเ้สียหายและนางสาวสุณียถู์กเพลิงไหมเ้สียหาย 10 
รายการ ไม่ปรากฏว่าตวับา้นไดถู้กเพลิงไหม ้คงมีแต่เขม่าด าจบัติดอยู่ท่ีฝาผนังห้อง และกระดาษ
ภาพท่ีปิดผนงับา้นไหมไ้ปเท่านั้นโจทกฎี์กาว่าตามฟ้องโจทก์ โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยมีเจตนาวางเพลิง
เผาทรัพยแ์ละบา้นอนัเป็นโรงเรือนท่ีอยูอ่าศยัของผูเ้สียหาย โจทกมิ์ไดฟ้้องว่าจ าเลยวางเพลิงเผาบา้น
อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัเพียงอยา่งเดียว เม่ือขอ้เทจ็จริงฟังไดว้่าทรัพยสิ์นในบา้นของผูเ้สียหายและนางสาว
สุณีย์ถูกไฟท่ีจ าเลยจุดเผาไหม้ถึง 10 รายการ แม้ไฟจะไม่ลุกไหม้บ้านอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
ผูเ้สียหายเพราะนางสาวสุณียด์บัไวท้นั ก็ตอ้งถือว่าจ าเลยจุดไฟเผาทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนของผูเ้สียหาย
และนางสาวสุณียส์ าเร็จตามเจตนาของจ าเลย และตอ้งถือวา่บา้นอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัไดถู้กไฟไหม ้การ
กระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดส าเร็จแลว้นั้นเห็นว่า การกระท าท่ีจะเป็นความผิดส าเร็จวางเพลิง
เผาโรงเรือนนั้น ไม่หมายความเพียงว่าเอาเพลิงไปวางเท่านั้น หากตอ้งเป็นการเผาท าให้เกิดเพลิง
ไหมโ้รงเรือนนั้นลุกติดไฟข้ึนดว้ย เพียงแต่ฝาผนงับา้นอนัเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรือนของผูเ้สียหาย
มีรอยเขม่าด าแต่ยงัไม่ไหมไ้ฟ ยงัถือไม่ไดว้่าเป็นความผิดส าเร็จ การกระท าของจ าเลยคงเป็นเพียง
ความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาโรงเรือนเท่านั้น แมจ้ะมีทรัพยสิ์นหลายรายการถูกไฟลุกไหมไ้ป
ดว้ย ก็ถือไม่ไดว้่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรือนซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัไดถู้กไฟไหมไ้ป
ดว้ย อนัจะท าใหเ้ป็นความผดิส าเร็จดงัท่ีโจทกฎี์กา 
  ฎีกาน้ีมีประเดน็ใหว้ิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   ในคดีน้ีศาลพิพากษาตดัสินว่า จ  าเลยมีความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผา
ทรัพย ์จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุพบว่า มีทรัพยข์องผูเ้สียหายถูกเพลิงไหมถึ้ง 10 รายการ และ
พบว่ามีรอยเขม่าด าท่ีฝาผนังบา้น ศาลพิจารณาหลกัฐานท่ีตรวจพิสูจน์ ศาลเช่ือว่าจ าเลยไม่ได้มี
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เจตนาเผาโรงเรือน มีแค่เจตนาเผาทรัพยเ์ท่านั้น เพราะจากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุพบว่าผนงับา้นมี
แค่คราบเขม่าด าเท่านั้น 
   ตามความคิดเห็นส่วนตวั  ไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีศาลเห็นว่าเป็นการพยายาม
วางเพลิงเผาทรัพย ์เพราะการกระท าของจ าเลย ท าใหเ้พลิงไหมท้รัพยสิ์นถึง 10 รายการ อีกทั้งยงัลาม
ไปติดโปสเตอร์ท่ีฝาผนงับา้น ถา้ผูเ้สียหายไม่ใช่น ้ าราดเพื่อดบัเพลิงจนสงบลง เพลิงก็คงจะไหมบ้า้น
ของผูเ้สียหายเป็นแน่ ความผดิของจ าเลยน่าจะเป็นความผดิส าเร็จไม่ใช่แค่พยายามกระท าผดิ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ 
 

1.  สรุปผล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ พยานหลกัฐานท่ีศาลใช้
ในการพิจารณาคดี ว่าไดมี้การกระท าผิดข้ึนหรือไม่ ท าผิดมากนอ้ยเพียงใด และท่ีส าคญัคือ หาว่า
ใครเป็นผูก้ระท าความผดิ 
 1.1  ผลการวิเคราะห์ 
  1.1.1  การวิเคราะห์ทางชีววิทยา 
   การวิเคราะห์การตรวจพิสูจน์ โลหิตหรือคราบโลหิต 6 ฎีกา เป็นการศึกษา
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2236-2237/2550 ค  าพิพากษาฎีกาท่ี 6083/2546 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1651/2545 ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 7144/2545 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5865/2543 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1919/2533 
   การวิเคราะห์การตรวจพิสูจน์ เร่ืองเส้นผมและเส้นขน 2 ฎีกาเป็นการศึกษา 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1794/2542 ค  าพิพากษาฎีกาท่ี 4437/2531 
   การวิเคราะห์การตรวจพิสูจน์ เร่ืองเพศหรืออสุจิ 1 ฎีกา เป็นการศึกษาค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2719/2530 
  1.2  การวิเคราะห์ทางเคมี 
   การวิเคราะห์การตรวจพิสูจน์ เร่ืองเพลิงไหม ้กบัค าพิพากษาฎีกา เป็น
การศึกษาค าพิพากษาฎีกาท่ี 1760/2538 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3485/2535 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 
2829/2532 
   จากท่ีน าค  าพิพากษาฎีกาทั้งหมดมาวิเคราะห์สรุปไดว้า่ 
   1.2.1  คราบโลหิตเป็นวตัถุพยานท่ีตรวจพบมากท่ีสุด และศาลใหก้ารยอมรับ
ในการตรวจพิสูจน์ เพราะมีเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป 
   1.2.2  วตัถุพยานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งมีการเก็บอยา่งถูกตอ้ง เพื่อการ
ส่งตรวจไดผ้ลมีประสิทธิภาพท่ีดีและถูกตอ้งท่ีสุด 
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2.  การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบันิติวิทยาศาสตร์ ในเร่ืองชีววิทยาจะเห็นไดว้่า
การหา และเก็บพยานหลกัฐานในสถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั เพราะเป็นการเร่ิมของกระบวนการ
ตรวจพิสูจน์การเก็บพยานหลกัฐานต่างๆ ควรเก็บให้ถูกตอ้งตามทฤษฎีของพยานหลกัฐานแต่ละ
ชนิด  ตอ้งเก็บพยานหลกัฐานอย่างถูกตอ้งเพื่อป้องกนัส่ิงแปลกปลอมมาเจือปน จะเป็นการยากต่อ
การตรวจพิสูจน์ อาจไดผ้ลท่ีไม่ชดัเจนหรือไดผ้ลท่ีผดิเพี้ยนไปจากความจริง  
 ส่วนในเร่ืองของเคมี จะเป็นการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานในคดีเพลิงไหมต่้างๆ เป็น
การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงในการเกิดเพลิงไหมว้่าเป็น ไฟฟ้าลดัวงจร ถูก
วางเพลิงฯ  
 การวิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร์น้ี ได้ท าการวิเคราะห์จาก
ขอ้เทจ็จริงในคดีวา่เกิดอะไรข้ึน ผูก้ระท าความผดิมีพฤติการณ์การกระท าความผดิแบบไหน ท้ิงวตัถุ
พยานอะไรไวบ้า้ง และศาลตดัสินคดีน้ีอยา่งไร โดยการวิเคราะห์ทั้งหมดไดว้ิเคราะห์ทั้งขอ้เทจ็จริง
ในคดี วิเคราะห์ในหลกักฎหมายต่างๆ แสดงใหเ้ห็นขอ้หาความผดิในค าพิพากษาฎีกานั้นๆ และการ
วิเคราะห์ทั้งหมดน้ียงัไดอ้าศยัประสบการณ์ท่ีมีประกอบการใหค้วามเห็นดว้ย 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 1.การวิเคราะห์น้ีผูอ่้านควรท าความเข้าใจในแต่ละค าพิพากษาก่อน เพราะในค า
พิพากษามีประเดน็ค่อนขา้งซบัซอ้น 
 2.ถา้ผูอ่้านไม่เขา้ใจในขอ้กฎหมายหรือมาตราของกฎหมาย ควรหาหนังสืออธิบาย
กฎหมายนั้นๆ เพื่อความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 3.ผูท่ี้ท าการวิเคราะห์และผูอ่้านตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 4.การวิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาท่ีกล่าวอา้งข้ึน เป็นความคิดและวิจารณญาณของผู ้
วิเคราะห์ฝ่ายเดียว ไม่สามารถน าไปอา้งอิง แต่สามารถเป็นแนวทางได ้
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