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บทคัดย่อ 
 นิติวิทยาศาสตร์เป็นการน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์หลักฐานเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม 
เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต ตั้งข้อสงสัย และพิสูจน์โดยการใช้วัตถุพยานหรือ
สภาพแวดล้อมขณะเกิดเหตุเพื่อช่วยล าดับเหตุการณ์และระบุตัวผู้กระท าผิดได้ ประวัติการพิสูจน์หลักฐานทาง 
นิติวิทยาศาสตร์นั้นมีความน่าสนใจ นอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้แล้ว ยังต้องเช่ือมโยงกับสภาพสังคม และความคิดของผู้คนในแต่ละยุค ตลอดจนความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละยุคด้วย บทความปริทรรศน์นี้จะได้กล่าวถึงประวัติของการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยต่าง ๆ มาช่วยในการพิสูจน์หลักฐาน และตัวอย่างส าคัญที่ได้ใช้เทคนิคนั้น ๆ ใน
การคลี่คลายคดี และสุดท้ายจะกล่าวถึงบทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ที่มีในประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 Forensic science is the application of sciences to criminal and civil laws for justice 
process. It is based on scientific process that includes observing, questioning and proving of 
physical evidences in the crime scene and able to identify the culprit of the crime. History of 
forensic science is worth to pay attention. Apart from the connections of several branches and 
advances of sciences and technologies, forensic science must be linked to certain state of 
society and mindset of people at each era. This review article contributes history of application 
of sciences and technology at each era on forensic science, including distinguished cases. 
Finally, roles of forensic science in Thailand will be mentioned.  
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ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง 
นิติวิทยาศาสตร์ 

นิติวิทยาศาสตร์ หรือ Forensic Science มี
รากศัพท์มาจากภาษาละติน forensis หรือ forum ซึ่ง
หมายถึงการประชุมแสดงความคิดเห็นของพลเมือง
ร่วมกัน ณ ท่ีประชุมใจกลางเมือง ในยุคจักรวรรดิโรมัน
ได้น ามาใช้ในการไต่สวนผู้กระท าความผิดจากคดีต่าง ๆ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้ให้
ข้อมูลต่อที่ประชุม ฝ่ายใดให้เหตุผลหรือโต้แย้งได้ดีกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะคดี และต่อมาได้มีการเพิ่มการใช้
หลักฐานทางวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเข้ามาร่วมการ
ตัดสินคดีด้วย จึงท าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพิสูจน์หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาคดีมากขึ้น เพื่อติดตามหา
ผู้กระท าผิดในคดีต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เกิดความยุติธรรม ดังนั้นนิติวิทยาศาสตร์ คือ การน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบังคับใช้
กฎหมายและการลงโทษ (พัชรา, 2553; พัชรา, 2560) 
ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในยุคที่ผ่านมานั้นท าให้การพิสูจน์หลักฐานและการระบุ
ตัวบุคคลมีความชัดเจน รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ท า
ให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งใน
บทความนี้จะได้กล่าวถึงล าดับการพัฒนาการตรวจสอบ
วัตถุพยานด้วยนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้ลายนิ้วมือ
และกายวิภาคของมนุษย์ รวมถึงการตรวจสอบสารพิษ
ในวัตถุพยาน 

 

ลายนิ้วมือกับนิติวิทยาศาสตร์ 
การใช้ลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวบุคคลนั้นได้มี

หลักฐานพบว่าชาวจีนได้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือประทับลง
บนเอกสาร รูปแกะสลักหรือเครื่องใช้ที่ท าจากดิน
เหนียว เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ช่วงก่อน 
คริสตศักราช 700 ปี และต่อมาอีก 300 ปี รอยฝ่ามือ
จากคราบเลือดที่พบในที่เกิดเหตุ ท าให้ Quintilian 
ชาวโรมันผู้ท าหน้าที่เป็นทนายในศาลสามารถพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของชายตาบอดผู้หนึ่งที่ตกเป็นจ าเลยคดี
ฆาตกรรมมารดาของตนเองได้ (Inman and Rudin, 
2000) ลายนิ้วมือได้มีบทบาทต่อการระบุตัวบุคคลที่
อินเดียในขณะที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษอีก
ด้วย โดย Sir William Herschel ผู้ปฏิบัติราชการใน
ประเทศอินเดียพบว่ามีการน าเอาการประทับลายนิ้วมือ
และฝ่ามือมาใช้ในการแสดงตัวตนในสัญญากู้ยืมเงิน 
และในทางการค้าต่างๆ และได้สังเกตพบว่าแต่ละคนจะ
มีลายนิ้วมือท่ีแตกต่างกัน นับว่า Sir Herschel เป็นชาว
ยุโรปคนแรกที่น าลายนิ้วมือมาประยุกตใ์ช้ในการจ าแนก
ตัวบุคคล ปี ค.ศ. 1686 ภายหลังการประดิษฐ์กล้อง
จุลทรรศน์โดย Leeuwenhoek ได้  16 ปีนั้น 
Marcello Malpighi ศาสตราจารย์ทางด้ายกายวิภาค
ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Bologna ประเทศอิตาลี ได้ใช้
กล้องจุลทรรศน์สังเกตเส้นลายนิ้วมือและเขียนบรรยาย
ถึงคุณลักษณะที่สังเกตได้ แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงการน า
ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์
บุคคลแต่อย่างใด (Inman and Rudin, 2000)  
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รูปที่ 1 Sir Francis Galton บิดาแห่งลายนิ้วมือและหนังสือ Finger Print (ดัดแปลงจาก https:// 

en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton) 
 

การใ ช้ลายนิ้ วมือในการระบุตั วบุคคลใน 
นิติวิทยาศาสตร์นั้นได้รับความส าคัญมากขึ้น จนเมื่อปี 
ค.ศ. 1892 Sir Francis Galton  ชาวอังกฤษ ได้ตีพิมพ์
หนังสือช่ือ Fingerprint หรือ ลายนิ้วมือ ซึ่งนับเป็น
หนังสือเล่มแรกที่ ได้บรรยายลักษณะเฉพาะของ
ลายนิ้วมือ และรวมไปถึงการน าไปใช้ในการสะสางคดี
อาชญากรรม และได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่ง
ลายนิ้วมือ โดยมีสาระหลักคือลายนิ้วมือมีรูปแบบ
เฉพาะในแต่ละคนแม้กระทั่ งฝาแฝดแท้  ซึ่ งอาจ
เปลี่ ยนแปลงไปตามขนาดร่ า งกาย แต่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทั้งนี้ โอกาสที่คนสองคนจะมี
ลายนิ้วมือเหมือนกันมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 1/64 ล้าน 
และรูปแบบของลายนิ้วมือมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ได้ (Stigler, 1995; Inman and Rudin, 2000) 
ความรู้ของ Sir Galton ได้เป็นแนวทางในการให้ Sir 
Henry ผู้ปฏิบัติราชการในประเทศอินเดียในยุคที่เป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษขณะนั้น ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ระบุตัวอาชญากร นอกเหนือจากการใช้วิธีมานุษยมิติ 
Sir Henry ได้ปรับปรุงระบบจ าแนกลายนิ้วมือของ Sir 
Galton ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1896 โดยใช้ช่ือระบบใหม่ว่า 
ระบบระบุลายนิ้วมือของกาลตันและเฮนรี่ (Galton-
Henry fingerprint identification system) และได้
ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย ท าให้เมื่อ Sir Henry ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วย Scotland Yard ศูนย์
บัญชาการใหญ่ของต ารวจนครบาลกรุงลอนดอนหลัง

การเดินทางกลับมายังประเทศอังกฤษ และได้น าการ
พิสูจน์ลายนิ้วมือมาใช้แทนการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยวิธี
มานุษยมิติ (ซึ่งจะได้กล่าวถึงภายหลัง) และริเริ่มให้น า
สุนัขต ารวจเข้ามาช่วยงานในเวลาต่อมา (Polson, 
1951; Inman and Rudin, 2000; Sodhi, 2005 ) 

ใน ช่ว ง เ วล าที่ ใ กล้ เ คี ย งกั นนั้ น เ อ ง  Juan 
Vucetich ชาวอาร์เจนตินาได้สร้างระบบการจ าแนกตัว
บุคคลโดยพิสูจน์ลายนิ้วมือข้ึนอีกคนหน่ึง วิธีนี้ได้รับการ
ยอมรับเมื่อ Vucetich สามารถใช้ระบุตัวผู้กระท าผิด
คดีฆาตกรรมลูกสองคนของ Francesca Rojas โดยมี 
Velasquez ผู้ไม่รักเด็ก ซึ่งเป็นคนรักใหม่ของ Rojas 
ตกเป็นผู้ต้องสงสัย จากการเปรียบเทียบลายนิ้วมือจาก
คราบเลือดที่ติดอยู่บริเวณประตูห้องนอน พบว่าเป็น
รอยนิ้วมือของ Rojas ผู้เป็นแม่ที่ได้ฆาตกรรมลูกทั้งสอง
คนของตน แล้วใช้มีดปาดคอตนเองเพื่อให้ดูเหมือนกับ
ว่าโดนบุคคลอื่นบุกเข้ามาท าร้าย เพื่อก าจัดอุปสรรคต่อ
ความรักใหม่ของเธอ จากเหตุการณ์นี้ท าให้ประเทศ
อาร์เจนตินาถือเป็นชาติแรกท่ีใช้ลายนิ้วมือเป็นหลักฐาน
ในการสอบสวนคดีอาชญากรรมต่อมา Vucetich ยังได้
เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีในการน าลายนิ้วมือมาใช้ใน
ก า ร จ า แ น ก ตั ว บุ ค ค ล ที่ ช่ื อ ว่ า  Dactiloscopía 
Comparada ด้วยภาษาสเปน หมายถึง Comparative 
Dactyloscopy หรือการเปรียบเทียบลายนิ้วมือไว้อีก
ด้วย (พัชรา, 2560; Inman and Rudin, 2000; 
Beavan, 2001) 
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รูปที่ 2 Juan Vucetich ผู้มีบทบาทส าคัญในการน าลายนิ้วมือมาใช้เป็นหลักฐาน  (ดัดแปลงจาก

https://alchetron.com/Juan-Vucetich-1200782-W) 
 

การเก็บหลักฐานจากลายนิ้วมือในทางนิติ
วิทยาศาสตร์นั้น ได้ถูกพัฒนาให้มีความละเอียดมากขึ้น 
หลังจาก Fuseo Matsumura นักนิติวิทยาศาสตร์ชาว
ญี่ปุ่นได้ค้นพบโดยบังเอิญขณะที่เขาก าลังตรวจสอบเส้น
ผมที่ได้จากคดีฆาตกรรมในปี ค.ศ. 1977 จากการใช้ 
ไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) ซึ่งเป็นกาวแบบ
แห้งเร็วที่เรียกว่า Superglue ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ
แฝง ซึ่งได้พัฒนาการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงร่วมกับ 
Masato Soba โดยใช้ความร้อนในการท าปฏิกิริยา
ระหว่างไซยาโนอะคริเลตกับส่วนผสมของโปรตีนและ
น้ าที่มีอยู่ ในเห ง่ือ เกิดเป็นสารไซยาโนอะคริ เลต  
เอสเทอร์ (Cyanoacrylate Ester) เห็นรอยนิ้วมือสีขาว
ได้ เรียกเทคนิคนี้ว่า Superglue fuming ซึ่งสามารถใช้
ผงคาร์บอนปัดขึ้นตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นก่อน
ลอกรอยลายนิ้วมือออกมา เทคนิคนี้ยังรักษาโครงสร้าง
ของดีเอ็นเออยู่ท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อได้ 
(Inman and Rudin, 2000; Ramotowski, 2012) 
 

กายวิภาคของมนุษย์กับนิติวิทยาศาสตร์ 
จากโลกตะวันตกมายังโลกตะวันออก ได้มีการ

ค้นพบหนังสือเล่มหนึ่ง ณ ประเทศจีน ซึ่งเขียนขึ้นในปี 
ค.ศ. 1248 และเชื่อกันว่าเป็นหนังสือเล่มแรกท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ช่ือ Hsi Duan Yu หรือ The 
Washing Away Of Wrongs ในฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่ง
แปลได้ว่าการช าระล้างสิ่ งที่ผิด โดยที่หนังสือได้
เชื่อมโยงในเรื่องของการแพทย์และกฎหมายเข้าด้วยกัน 
โดยมีเนื้อหาระบุถึงการแยกความแตกต่างระหว่างการ
เสียชีวิตแบบธรรมชาติกับการโดนท าร้ายหรือฆาตกรรม 
ตัวอย่างบางตอนในหนังสือได้กล่าวถึงการมีร่องรอย
แตกหักหรือเสียหายของกระดูกอ่อนบริเวณล าคอรวม
ไปถึงมีรอยบีบกด สามารถบอกได้ถึงการถูกบีบรัด
บริเวณล าคอจนขาดอากาศหายใจเป็นต้น (Inman 
and Rudin, 2000; Karagiozis, 2005) ซึ่งปัจจุบันเป็น
วิธีการส าคัญของการชันสูตรศพเพื่อพิสูจน์หลักฐาน 
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รูปที่ 3 Hsi Duan Yu "The Washing Away Of Wrongs" หนังสือเล่มแรกท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิตวิิทยาศาสตร์ 

(ดัดแปลงจากhttps://prezi.com/iqsojl60n8zq/the-history-of-forensic-science/) 
 

การตรวจสอบสารพิษในวัตถุพยาน 
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีการใช้สารหนู

ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้เป็นยาพิษใน
การก่ออาชญากรรมด้วย สารหนู หรืออาร์เซนิก (As) 
ซึ่งเป็นของแข็งที่พบได้ 3 สี ได้แก่ สีเทา สีด า และสี
เหลือง มีพิษรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อย
อาหาร และระบบประสาท การพิสูจน์การปนเปื้อนสาร
หนูในวัตถุพยานในสมัยนั้น มีเพียง Marsh test ที่
คิดค้นโดย James Marsh นักเคมีชาวสก็อตแลนด์ในปี 
ค.ศ. 1836 เท่านั้น แต่ยังมีความไวในการตรวจวัดไม่
มากพอ ซึ่งท าให้ Mathieu Orfila นักวิทยาศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศสเช้ือสายสเปนได้พัฒนาเทคนิคใหม่ขึ้น และ
ประสบความส าเร็จในการใช้พิสูจน์วัตถุพยานสารหนูใน
ศพร่วมกับวัตถุพยานแวดล้อมของคดีฆาตกรรมหนึ่งเมื่อ

ปี ค.ศ. 1840 ในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากถูกภรรยา
วางยาพิษในอาหาร โดยเบื้องต้นไม่พบสารหนูในศพเมื่อ
ใช้วิธี Marsh test ทั้งที่พบหลักฐานการครอบครองสาร
หนูของภรรยา แต่จากการพิสูจน์ด้วยวิธีของ Orfila ท า
ให้ภรรยาต้องถูกด าเนินคดีและรับสารภาพว่าเกิดจาก
การแค้นใจที่ถูกสามีหลอกว่าเป็นเศรษฐี และพบความ
จริงหลังการแต่งงานว่าที่จริงแล้วเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว (Inman and Rudin, 2000; Karagiozis, 2005; 
Schillace, 2014) ความสนใจของ Mathieu Orfila ที่
มีต่อสารพิษท าให้เขาได้รวบรวมวิธีการตรวจหาสารพิษ
ต่าง ๆ และผลของสารพิษนั้นๆที่มีต่อร่างกายของสัตว์ 
ขึ้นในปี ค.ศ.  1813 และได้รับเชิญให้ร่วมพิสูจน์
หลักฐานอีกหลายคดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่ง
พิษวิทยาในเวลาต่อมา 
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รูปที่ 4 Mathieu Orfila บิดาแห่งพิษวิทยา (ดัดแปลงจากhttps://en.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Orfila) 

 

มานุษยมิติกับนิติวิทยาศาสตร์ 
อาชญากรหลายคนที่พ้นโทษแล้วไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองได้ แต่ใช้วิธีในการปลอม
ตัวด้วยการเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนทรงผม หรือไว้หนวดเครา
บ้าง ท าให้ฐานข้อมูลแฟ้มอาชญากรไม่สามารถช้ีชัดได้
ว่าเคยกระท าความผิดมาแล้ว จากการสังเกตความไม่มี
ประสิทธิภาพของข้อมูลระหว่างกลางคริสต์ศตวรรษที่ 
18 นั้น ท าให้ Alphonse Bertillon เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลของส านักงานต ารวจฝรั่งเศสในขณะนั้นได้พัฒนา
วิธีการระบุตัวบุคคลขึ้น โดยใช้หลักการทางสถิติว่า
บุคคลสองคนไม่มีโอกาสที่จะมีขนาดของร่างกายตรงกัน
ทุกประการได้ ผู้ต้องขังคดีต่าง ๆ ขณะนั้นถูกบันทึก
สัดส่วนต่างๆของร่างกายส่วนส าคัญ 11 ส่วน ส่วนสูง 
ความกว้างของหัว ความยาวของล าตัว ความยาวของ
ฝ่าเท้า ความยาวของแขนเมื่อเหยียด/กาง แขนเต็มที่ 
บันทึกสีตา ลักษณะของจมูก ปาก หูและคิ้ว เป็นต้น 
รวมไปถึงต าหนิ รอยแผลเป็น รอยสัก และพฤติกรรม

ต่าง ๆ ก่อนน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อใช้ใน
การจัดกลุ่มอาชญากรและประยุกต์ไปใช้ในการระบุตัว
บุคคลได้เมื่อ ค.ศ. 1860 ท าให้ Bertillon ยังได้ช่ือว่า
เป็นนักชีวมิติ หรือ Biometric researcher และ
นักวิทยาศาสตร์ด้านสถิติอีกด้วย วิธีการนี้ นับเป็น
รากฐานของมานุษยมิติ หรือ Anthropometry ในการ
ระบุตัวบุคคล (Identification) ซึ่งได้น ามาใช้เป็นครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1882 โดย Bureau of Identification 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้น Bertillon 
ยังน าภาพถ่ายมาใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่
เรียกว่า mug shot ได้แก่ การถ่ายภาพแบบหน้าตรง 
ด้านข้าง เพื่อให้เห็นลักษณะของรูปหน้าและจมูกได้ ท า
ให้การช้ีตัวอาชญากรง่ายขึ้น การบันทึกข้อมูลเพื่อการ
ระบุตัวบุคคลแบบมนุษยมิตินี้ได้รับการเรียกอีกช่ือหนึ่ง
ว่า Bertillonage เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้น าเสนอวิธีนี้ 
(Inman and Rudin, 2000; Karagiozis, 2005) 
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รูปที่ 5 ภาพถ่ายแบบ Mug shot ของ Bertillon และแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลทางมนุษยมิติ (ที่มา 

:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Bertillon%2C_Alphonse%2C_fi
che_anthropom%C3%A9trique_recto-verso.jpg) 

 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ใ ช้ ม นุ ษ ย มิ ติ กั บ 
นิติวิทยาศาสตร์ประสบปัญหาครั้งใหญ่ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1903 เมื่อรับนักโทษใหม่ Will 
West เข้าเรือนจ า Leavenworth พบว่าข้อมูลของ
นักโทษตามระบบ Bertillon system ไปตรงกับ
นักโทษเก่า William West ซึ่งเป็นฝาแฝดที่ไม่เคยรู้จัก

กันมาก่อน เมื่อเพิ่มข้อมูลทางลายนิ้วมือของทั้งสองคน
เข้าไป ท าให้สามารถจ าแนกแฝดทั้งสองออกจากกันได้ 
ดังนั้นในเวลาต่อมาจึงได้เริ่มมีการน าลายนิ้วมือมาใช้
ร่วมกับมานุษยมิติขึ้น (German, 1999; Inman and 
Rudin, 2000; Karagiozis, 2005; Piazza, 2016) 

 
รูปที่ 6 ภาพแบบ Mug Shot และลายนิ้วมือของ a) Will West และ b) William West (ดัดแปลงจาก 

http://82141360.weebly.com/will-west-case.html) 
 

นิยายแนวสืบสวนสอบสวนกับนิติวิทยาศาสตร์ 
จากจิ นตนาการทา งวิ ทยาศาสตร์  แล ะ

ความสามารถในการเขียน รวมถึงการคิดวิเคราะห์ที่มี
อิทธิพลมาจากอาจารย์ของ Sir Arthur Conan Doyle 
ท าให้นายแพทย์และนักเขียนชาวสก็อตแลนด์ผู้นี้ได้

เขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเรื่อง
แรกในปี ค.ศ. 1886 ผ่านตัวเอกของเรื่องคือ เชอร์ล็อก 
โฮลมส์ นักสืบชาวลอนดอนผู้มีทักษะการประมวลเหตุ
และผลจากหลักฐานและสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเกิด
เหตุและแรงจูงใจในการกระท าผิด ในการคลี่คลายคดี

http://82141360.weebly.com/will-west-case.html
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ต่าง ๆ โดยมีนายแพทย์ จอห์น วัตสันเป็นผู้ร่วมพิสูจน์
หลักฐานต่าง ๆ และพิสูจน์สมมติฐานของคดีด้วย
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในสมัยในช่วง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 นั้น นิยายแนวสืบสวน
สอบสวนเรื่องนี้มีทั้งสิ้น 60 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องยาว  
4 เรื่อง และเรื่องสั้น 56 เรื่อง และได้เขียนเรื่องสุดท้าย
เมื่อปี ค.ศ. 1927 ก่อนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1930 เชอร์
ล็อก โฮลมส์กลายเป็นสัญลักษณ์ของนักสืบ และเป็น
แรงบันดาลใจแก่นักเขียนอื่นในการสร้างวรรณกรรม 
ละครและภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ในการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งมัก
ถูกท าลายก่อนการเก็บหลักฐาน เช่น รอยรองเท้า หรือ
ล้อรถ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับหลกัฐานที่มีขนาด
เล็ก เช่น ข้ีบุหรี่ เส้นผม หรือลายนิ้วมือ ด้วยการใช้แว่น
ขยายส ารวจพื้นที่เกิดเหตุเพื่อล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ การวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่ายในการตรวจรอยเลอืด
แห้ งหรือสารพิษในห้องทดลองของตั ว เอง การ
ตรวจสอบแนวกระสุนปืนและวัดขนาดล ากล้องอาวุธ
ของผู้ต้องสงสัยกรณีมีการใช้ปืนในที่เกิดเหตุ เพื่อน ามา
ประมวลผลส าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ฝ่ายต ารวจ
หรือตัวเขาเองคาดการณ์ขึ้น นอกจากสถานที่เกิดเหตุ

แล้ว โฮล์มส์ยังให้ความส าคัญร่องรอยที่ติดอยู่กับผู้ต้อง
สงสัยและผู้กล่าวหาขณะเกิดเหตุ และพฤติกรรมทั่วไป
ในด้านการแต่งกายและทัศนคติระหว่างการสืบสวน
สอบสวนด้วย การให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพ
เดิมของสถานที่เกิดเหตุ และเทคนิคต่าง ๆ ในการ
พิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในนิยายชุดนั้น
ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(Crime scene investigation) และกระบวนการ
ยุติธรรมในเวลาต่อมา (Berg, 1971; Snyder, 2004) 
 

หมู่โลหิตกับนิติวิทยาศาสตร์ 
การค้นพบความแตกต่างของหมู่โลหิตของ 

Karl Landsteiner นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเช่ือ
สายออส เ ตรี ย  ในปี  ค . ศ .  1900 นั้ นท า ให้ เ กิ ด
ค ว ามก้ า วหน้ า ในทา งกา รแพทย์ เ ป็ นอย่ า ง ยิ่ ง 
ความสามารถในการจ าแนกหมู่เลือดออกเป็นหมู่ A, B, 
AB และ O นั้น ท าให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระ
วิทยาหรือการแพทย์ในปี ค.ศ. 1930 และได้รับการยก
ย่องให้เป็นบิดาแห่งเวชศาสตร์การบริการโลหิตในเวลา
ต่อมา (Inman and Rudin, 2000; Schwarz, 2003 ) 
 

 
รูปที่ 7 Karl Landsteiner ผู้ค้นพบความแตกต่างหมู่เลือด (ดัดแปลงจาก http://www.worldsfacts. 

com/10-facts-about-karl-landsteiner/) 
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ความแตกต่างของหมู่โลหิตนั้นได้เพิ่มแนวทาง

ในการพิสูจน์ผู้กระท าผิดขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1915 Leone 
Lattes นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ได้ค้นพบวิธี
ตรวจสอบหมู่โลหิตจากคราบเลือดแห้งได้เป็นผลส าเร็จ 
จากการใช้แอนติบอดี้ตรวจสอบกับแอนติเจนบนผิวของ
เซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละหมู่ โดยคดีแรกที่ Lattes ได้ใช้
วิธีนี้ คือ การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสามีที่ถูกกล่าวหา
นอกใจจากภรรยาหลังจากที่เธอพบคราบเลือดบนเสื้อ

สามี และพบว่าสามีไม่ได้นอกใจเนื่องจากหมู่เลือดเป็น
ของสามีของเธอ และวิธีนี้ยังท าให้ผู้ต้องสงสัยคดี
ฆาตกรรมพ้นข้อกล่าวหาได้ เนื่องจากการพิสูจน์คราบ
เลือดบนเสื้อของผู้เสียชีวิตไม่ตรงกับของผู้ถูกกล่าวหา 
หมู่เลือดจึงได้ถูกน ามาใช้ในการระบุตัวบุคคลเพิ่มเติม
จากลายนิ้วมือส าหรับนิติวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งนั้น 
(Giusti, 1982; Inman and Rudin, 2000) 

 
รูปที่ 8 Leone Lattes ผู้ค้นพบวิธีตรวจสอบหมู่โลหิตจากคราบเลือดแห้งได้เป็นผลส าเร็จ 

(ดัดแปลงจาก https://www.timetoast.com/timelines/ history-of-forensic-science-df2bea 
44-897d-4fa4-b830-8c439d945582) 

 

ร่องรอยการสัมผัสกับนิติวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญของการพิสูจน์หลักฐานที่มีต่อ

กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนั้น ท าให้เป็นแรงผลักดัน
ของ Edmund Locard นักนิติวิทยาศาสตร์และ
ศาสตราจารย์ทางอาชญาวิทยาชาวฝรั่งเศสที่เช่ือว่าทุก
การสัมผัส มีการทิ้งร่องรอย (Every contact leaves 
a trace) ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่
เรียกว่า Police crime laboratory ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1910 ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของโลกส าหรับการท างานใน
ห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ Locard จึงได้รับ
สมญานามว่าเชอร์ล็อกโฮล์มแห่งฝรั่งเศสและได้รับการ

ยกย่องเป็นบิดาแห่งการพิสูจน์หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ  

Locard ได้ให้หลักการ Locard’s exchange 
principle ในการพิสูจน์ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิด
จากแนวคิด “ทุกการสัมผัส  มีการทิ้ งร่ องรอย” 
โดยเฉพาะการตรวจหาร่องรอยต่าง ๆ โดยมีหลักการ 
คือ เมื่อวัตถุสองช้ินสัมผัสกัน จะเกิดการแลกเปลี่ยน
บริเวณพื้นผิวที่สัมผัสกันของวัตถุนั้น ซึ่งเป็นแนวทาง
ส าคัญในการน ามาใช้การตรวจหารอยนิ้วมือแฝงของผู้
ต้องสงสัยในสถานที่เกิดเหตุ (Inman and Rudin, 
2000) 

 

https://www.timetoast.com/timelines/%20history-of-forensic-science-df2bea44-897d-4fa4-b830-8c439d945582
https://www.timetoast.com/timelines/%20history-of-forensic-science-df2bea44-897d-4fa4-b830-8c439d945582
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รูปที่ 9 Edmund Locard เชอร์ล็อกโฮล์มแห่งฝรั่งเศส “ทุกการสัมผัส จะมีการทิ้งร่องรอย” (ดัดแปลงจาก

http://www.forensichandbook.com/locards-exchangeprinciple/,http://www.csifanwiki. 
com/page/Forensic+Science+History) 

 

กระสุนกับนิติวิทยาศาสตร์ 
การพัฒนากล้องจุลทรรศน์สองหัวขึ้นในช่วง

ทศวรรษที่  20  ของศตวรรษที่  19  ของ  Calvin 
Goddard เพื่อตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบวัตถุสองช้ิน
ในคราวเดียวกันด้วยเช่ือมกล้องจุลทรรศน์สองตัวเข้า
ด้วย Optical bridge นั้นนับเป็นการช่วยให้คดี
อาชญากรรมที่เกิดจากกระสุนปืนคลี่คลายได้ดีขึ้น เมื่อ
ได้เข้ารับราชการที่กองทัพบกสหรัฐอเมริกานั้น เขาได้
น ากล้องจุลทรรศน์สองหัวมาใช้ในการตรวจสอบ
ร่องรอยบนกระสุนปืนของกลางเปรียบเทียบกับกระสุน

ปืนของกระบอกอ่ืน ๆ และสามารถระบุได้ว่ามาจากปืน
กระบอกใด รวมถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมจากการถูกยิง
หมู่ในวันแห่งความรักเมื่อปี ค.ศ. 1929 โดยมีต ารวจ
เป็นต้องหานั้น วิธีการนี้ได้ช่วยให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของต ารวจจริงโดยสามารถระบุตัวคนร้ายที่เป็นต ารวจ
ปลอมได้ (Muehlberger, 1956 ; Inman and Rudin, 
2000; Weinstein, 2013) จึงนับว่า Goddard เป็นผู้
บุกเบิกแนวทางในการตรวจพิสูจน์อาวุธที่ใช้ในการก่อ
อาชญากรรมที่เรียกว่า Forensic ballistics 

 
รูปที่ 10 Calvin Goddard ผู้พัฒนา comparison microscope และบุกเบิกศาสตร์ forensic ballistics  

(ดั ด แ ป ล ง จ า https://www.timetoast.com/timelines/forensic-science-history-d6da9678-
c019-46a8-b48b-af2c0580a397) 
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ชีวเคมีกับนิติวิทยาศาสตร์ 

นอกเหนือจากการพิสูจน์วัตถุพยานที่มองเห็น
ด้วยตาเปล่าหรือผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วนั้น วัตถุ
พยานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็สามารถใช้ในการเป็น
หลักฐานในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมได้เช่นเดียวกัน 
หลังจากมีการสะสมความรู่เกี่ยวกับชีวโมเลกุลและ
ชีวเคมีมากขึ้น โดยในปี ค.ศ.1953 Dr. Paul Kirk นัก
ชีวเคมีชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ 
เบิร์กเลย์ ได้เริ่มให้ความสนใจกับนิติวิทยาศาสตร์จาก
ข้อสงสัยของนักศึกษาในสาเหตุการตายของสุนัขว่ามีผู้
วางยาหรือไม่ และได้ร่วมกันพิสูจน์ และได้รับเชิญจาก
ต ารวจให้ ช่วยตรวจสอบเสื้อของเหยื่อที่ถู กข่มขืน 
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เขาได้พบเส้นใยของเสื้อของ
คนร้ายและน าไปสู่ การด า เนินคดีผู้กระท าผิดได้  

การพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของ Kirk ที่ได้รับความ
สนใจสูงสุด เมื่อเดือนมกราคมปี ค.ศ. 1955 ที่ได้มีส่วน
คลี่คลายคดีฆาตกรรมภรรยาที่ก าลังตั้งครรภ์ของ Dr. 
Sam Sheppard ด้วยการวิเคราะห์หลกัฐานคราบเลือด 
และพบว่าถูกฆาตกรรมโดยสามี Sheppard ได้รับการ
ลงโทษด้วยการจ าคุกเป็นเวลา 10 ปีก่อนศาลกลับค า
พิพากษาให้ปล่อยตัว 

Kirk ได้ตีพิมพ์หนังสือช่ือ Crime Investi-
gation ซึ่งเป็นการน าเอาหลักการทางชีวเคมีมา
ประยุกต์ใช้กับนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงรายละเอียด
และขั้นตอนที่จะน าไปใช้ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนากระบวนการพิสูจน์
หลักฐานที่เรียกว่า Criminalistics (Inman and 
Rudin, 2000; World of Forensic Science, 2017)

 
รูปที่ 11 Paul Kirk และหนังสือ Crime investigation (ดัดแปลงจากhttps://en.wikipedia.org/wiki/ 

Paul_L._Kirk) 
 

พี ซี อ า ร์ แ ล ะ ล า ย พิ ม พ์ ดี เ อ็ น เ อ กั บ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 

Kary B. Mullis และเพื่อนร่วมงานจากห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด Cetus ประเทศสหรัฐอเมริกาได้คิดค้น
เทคนิคพีซีอาร์หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (PCR, 
Polymerase Chain Reaction) ขึ้นในปี ค.ศ. 1983 
เพื่อเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอให้มีปรมิาณมากข้ึนเปน็ล้านเท่า

ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยเลียนแบบหลักการ
จ าลองตัวของสายดีเอ็นเอ (DNA Replication) ของ
สิ่งมีชีวิตปัจจุบันเป็นเทคนิคนี้ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
มากในงานทางด้านการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ ผล
การคิดค้นเทคนิคนี้ท าให้เขาและเพื่อนร่วมงานได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 1993 ( Inman and 
Rudin, 2000) 
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รูปที่ 12 Kary B. Mullis ผู้คิดค้นเทคนิคพีซีอาร์ (ดัดแปลงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis) 
 

ในปีถัดมา Professor Sir Alec Jeffreys นัก
พันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Leicester ประเทศ
อังกฤษ ได้ค้นพบแนวทางในการระบุตัวบุคคลด้วย
เทคโนโลยีการตรวจสอบลายพิมพ์ดี เอ็นเอ (DNA 
fingerprinting) ด้วย Restriction Fragment Length 
polymorphism (RFLP pattern) จากการที่พบว่า
ส่วนอินตรอน (intron) ของยีนไมโอโกลบินของคนมี
ลักษณะเบสซ้ ากันเป็นชุดมากกว่า 10 เบสขึ้นไป 
เรียกว่า มินิแซทเทลไลต์ (Minisatellite) ซึ่งแตกต่าง
กันในแต่ละคน ท าให้น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprinting) เพื่อใช้ระบุตัว

บุคคลหรือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
และได้พัฒนาเทคนิคในการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม 
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่าง การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ การตรวจวิเคราะห์และแปลผลลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลที่
ต้องสงสัยกับวัตถุพยาน หรือความใกล้ชิดทางสายเลือด
ได้ (Inman and Rudin, 2000; Jeffreys, 1985a; 
Jeffreys, 1985b) เทคนิคนี้ได้มีความส าคัญต่อการสืบ
คดีต่าง ๆ เช่น คดีข่มขืน ฆาตกรรมอ าพราง หรือการ
พิสูจน์ความเป็นพ่อ แม่  ลูก เพื่อหาผู้รับมรดกใน
ปัจจุบัน 

 
รูปที่ 13 Professor Sir Alec Jeffreys ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (ดัดแปลงจาก 

https://investigativegenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/2041-2223-4-21) 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis
https://investigativegenetics/
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ในปี ค.ศ. 1986 Professor Jeffreys ได้ใช้ลาย

พิมพ์ดีเอ็นเอในการสืบหาฆาตกรตอ่เนื่องฆ่าข่มขืนวัยรุน่
สองคนท่ีใช้ระยะเวลาห่างกันสามปี เหตุการณ์เกิดขึ้นที่
เมือง Leicestershire ในประเทศอังกฤษ จากเทคนิคนี้
ในการตรวจสอบคราบอสุจิบนเหยื่อทั้งสองเปรียบเทียบ
กับของผู้ต้องสงสัยอีก 5,500 คนท าให้ทราบว่าเป็น
ฆาตกรคนเดียวกัน แต่ต้องใช้เวลาค้นหาผู้กระท าผิดอีก
ระยะหนึ่งเนื่องจากการย้ายที่อยู่ และฆาตกรจ้างผู้อื่น
มาเจาะเลือดแทนเมื่อต ารวจสืบทราบและ ท าการ
ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเออีกครั้งจึงท าให้พิสูจน์หาตัว
ฆาตกร Colin Pitchfork มาด าเนินคดีได้ นับเป็นคดี

แรกที่ ใ ช้ลายพิมพ์ดี เอ็นเอในการสืบหาตัวคนร้าย 
(Inman and Rudin, 2000; Zagorski, 2006) 

ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการ
น าเอาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ไปใช้ประกอบการพิจารณาคดี
ในช้ันศาลที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1987 
ซึ่งเป็นคดีข่มขืน และได้เริ่มมีการน า mitochondrial 
DNA typing ซึ่งเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากไมโต
คอนเดรียที่ให้ผลที่ดีกว่าดีเอ็นเอจากโครโมโซมมาใช้ใน
การพิจารณาคดีเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยเช่นกัน (Inman and Rudin, 2000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 14 Colin Pitchfork ฆาตกรคนแรกที่ถูกด าเนินคดีโดยใช้ DNA finger print เป็นหลักฐานคดีแรกของโลก 
 (ดัดแปลงจาก https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/07/killer-dna-evidence-

genetic-profiling-criminal-investigation) 
 

ประเทศไทยกับนิติวิทยาศาสตร์ 
ในประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการการ

พิสูจน์หลักฐานด้วยนิติวิทยาศาสตร์มากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ท าให้สามารถคลี่คลาย
คดีที่ซับซ้อนและเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปได้เร็ว
ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีฆาตรกรรมอ าพรางศพ เช่น คดี 

น.ส.ดอริส ฟอน ฮาเฟน นางแบบสาวชาวเดนมาร์ก 
เมื่อ 24 มกราคม พ.ศ. 2511, คดีนางศยามล พ.ศ. 
2536, คดีนายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ผู้อ านวยการ อสมท. 
พ.ศ. 2539 เป็นต้น 

ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ใ ช้ พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น ท า ง 
นิติวิทยาศาสตร์เพื่อล าดับเหตุการณ์ในคดีฆาตกรรม 
น.ส.เจนจิรา พลอยองุ่นศรี นักศึกษาแพทย์ปี 5 พ.ศ. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/07/killer-dna-evidence-genetic-profiling-criminal-investigation
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/07/killer-dna-evidence-genetic-profiling-criminal-investigation
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2541 ท่ีถูกนายเสริม สาครราษฏร์แฟนหนุ่มวางแผนฆ่า 
เนื่องจากแค้นท่ีแฟนสาวพยายามบอกเลิก ด้วยการชวน
มาติวหนังสือท่ีห้องพักและพยายามปรับความเข้าใจกัน
แต่ไม่ส าเร็จ จึงใช้ปืนยิงศีรษะแฟนสาวจนเสียชีวิต 
จากนั้นได้อ าพรางศพด้วยการลงมือช าแหละศพ แยก
ช้ินส่วนท้ิงลงชักโครก ส่วนกะโหลกศีรษะน าไปท้ิงแม่น้ า
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ต ารวจได้น าหลักฐานกะโหลก
ศีรษะมาท าภาพเชิงซ้อนพบว่าเป็นกะโหลกศีรษะของ
เจนจิรา และเมื่อท าการตรวจค้นที่พักของนายเสริมก็
พบคราบเลือดเป็นจ านวนมากและในบ่อเกรอะยังพบ
ช้ินส่วนเศษเนื้อของมนุษย์ และจากการตรวจดีเอ็นเอ 
ของช้ินเนื้อโดย พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็พบว่าเป็น
ช้ินส่วนจากร่างกายของ น.ส. เจนจิรา ผู้เสียชีวิต ศาล
ฎีกาได้พิพากษาจ าคุกนายเสริมตลอดชีวิตและคดีนี้เป็น
คดีแรกๆในประเทศไทยที่มีการน าหลักฐานดีเอ็นเอ มา
ใช้ประกอบการพิจารณาคดี 

อีกคดีที่ได้ความสนใจจากประชาชนอย่าง
มาก คือ คดีฆาตกรรมแพทย์หญิงผัสพร บุญเกษมสันติ 
โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2544 เมื่อ นพ. วิสุทธิ์ บุญเกษม
สันติ ได้แจ้งความเท็จเรื่องการหายตัวไปของ พญ. ผัส
พร ผู้เป็นภรรยา จากการดูภาพกล้องวงจรปิดพบว่า 
นพ.วิสุทธิ์ เป็นคนสุดท้ายที่พบกับ พญ. ผัสพร ก่อน
หน้าการหายตัว หลังการสืบสวนพบว่า นพ. วิสุทธิ์ ได้
วางแผนลวงให้ พญ. ผัสพร ไปพบที่ร้านอาหารโออิชิ 
สยามดิสคัฟเวอรี่ ใช้ยานอนหลับอย่างแรงผสมใน
เครื่องดื่มเพื่อให้ขาดสติและน าไปที่อาคารวิทยนิเวศน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อท าร้ายด้วยของมีคม
จนถึงแก่ความตาย และได้อ าพรางด้วยการหั่นศพ 
และกระจายชิ้นส่วนไปยังสถานที่ต่าง ๆ จากการพิสูจน์
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหลักฐานช้ินเนื้อทีได้จากบ่อเกรอะ
ต่าง ๆ พบว่า พญ. ผัสพร ได้เสียชีวิตแล้วโดยสามี 
เนื่องจากมีปมขัดแย้งเรื่องชู้สาวของสามีและการ

ต้องการฟ้องหย่าของภรรยา คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษา
ประหารชีวิต นพ.วิสุทธ์ิ ผู้เป็นสามี ถึงแม้ว่าจะไม่พบศพ
ของผู้เสียชีวิต แต่ผลการพิสูจน์ดีเอ็นเอประกอบกับ
พยานแวดล้อมต่างๆ จึงเช่ือได้ว่า พญ.ผัสพร เสียชีวิต
แล้ว นิติวิทยาศาสตร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเมื่อน า
เทคโนโลยีที่ค้นคว้าวิจัยและผลิตขึ้นอย่างทันสมัยมา
ผสมผสานกับหลักนิติวิทยาศาสตร์ก็จะท าให้การ
คลี่คลายคดีต่างๆ บรรลุผลได้เป็นอย่างดีและประชาชน
ได้รับความยุติธรรมมากข้ึน 
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