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บทคัดยอ 

 การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตรถือเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำมาใชประกอบการสืบสวนในทาง 

นิติวิทยาศาสตรมาอยางยาวนาน เทคนิคนี้สามารถชวยในการสืบสวนคดีอาชญากรรมตางๆโดยไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอการนำ

ผูกระทำผิดมาลงโทษเทานั้นแตยังชวยใหผูบริสุทธิ์พนผิดดวย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชในการทดสอบความสัมพันธในครอบครัว 

ความเปนพอแมลูกและ รวมถึงเปนกระบวนการที่ใชตรวจสอบและระบุตัวตนตามขั้นตอนของกองตรวจคนเขาเมืองอีกดวย บทความ

ปริทรรศนนี้จะกลาวถึงความรูทั ่วไปที่เกี ่ยวของกับการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตรและการนำเทคนิคดังกลาวไป

ประยุกตใช พรอมทั ้งใหขอมูลเบื ้องตนเก่ียวกับดีเอ็นเอ และการถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม รวมถึงการใชเปนเครื่องมือทาง 

นิติวิทยาศาสตรเพื ่อระบุตัวบุคคล ทั ้งนี้จะมีการกลาวถึงการคนพบและพัฒนาเทคนิคลายพิมพดีเอ็นเอ รวมทั้งการวิเคราะห

ความสัมพันธจากบิดาโดยใชโครโมโซม Y และสุดทายจะกลาวถึงอนาคตในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหดเีอ็นเอทาง นิติวิทยาศาสตร 
 

ABSTRACT 

Forensic DNA analysis has long been serving as a powerful investigative technique in forensic science. It is 

used to assist criminal investigations not only in convicting suspects but also in exonerating the innocent.  It is also 

used in parentage testing as well as a standard test for identifying immigration eligibility. This review article 

contributes scientific knowledge of current practice for DNA analysis used in forensic applications. The article 

provides general introduction to DNA and how is DNA inherited as well as its use as a forensic science tools for 

human identification.  The discovery and development of DNA fingerprinting technique as well as paternal line 

analysis using Y-chromosome will be mentioned.  A brief insight into future areas of development in relation to 

forensic DNA analysis will also be discussed. 
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บทนำ 

ปจจุบัน ดีเอ็นเอไดกาวเขามามีบทบาทมากขึ ้นใน

กระบวนการยุติธรรม และใชเปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มี

ความนาเชื่อถือสูง ทำใหรูปแบบการพิจารณาคดีในกระบวนการ

ยุติธรรมมีความถูกตองมากขึ้น ดังเชน การตรวจดีเอ็นเอ เพ่ือ

ยืนยันตัวผูกระทำผิดทางคดี การตรวจเพื่อพิสูจนบุคคลในกรณี

บุคคลสูญหาย หรือ การตรวจยืนยันความสัมพันธ บิดา-มารดา 

และบุตรในคดีทางแพง ซึ่งเปนตัวอยางของการนำวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชในกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง 

การทำโปรไฟลดีเอ็นเอ (DNA profiling) หรือที่เรียกวา

ลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprinting) เปนกระบวนการในการ

ตรวจสอบลักษณะลักษณะเฉพาะจากดีเอ็นเอของแตละบุคคล 

การทำโปรไฟลดีเอ็นเอเปนเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตรที่นำมา 

ใช ในการส ืบสวน สอบสวนคด ีอาชญากรรม โดยเป นการ

เปรียบเทียบโปรไฟลดีเอ็นเอของผูตองสงสัยกับหลักฐานดีเอ็นเอ 

ที่ไดจากที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินความเปนไปไดของการมีสวนรวม

ในการกออาชญากรรม นอกจากนี ้ยังใชสามารถใชในการทดสอบ

ความเกี่ยวของทางสายเลือดในครอบครัว เชนตรวจพิสูจนความ

เปน พอ แม ลูก นอกจากนี้การทำโปรไฟลดีเอ็นเอยังถูกนำไป 

ใช ในการศ ึกษาประชากรส ัตว และพืช ในด านส ัตวว ิทยา 

พฤกษศาสตร และการเกษตรไดอีกดวย 
 

โครงสรางทางเคมีของกรดนิวคลีอกิ 

หนวยที่เล็กที่สุดของกรดนิวคลีอิก คือ นิวคลีโอไทด 

( Nucleotide) ซ ึ ่ ง จ ะ ป ร ะกอ บด  ว ย  1 )  เ บ ส ไน โตร เ จน 

(nitrogenous base) ได แก  พิวร ีน (purine) หร ือ ไพริม ิดีน 

(pyrimidine) 2) น้ำตาลหาคารบอนอะตอม คือ น้ำตาลชนิดไร

โบสในอารเอ็นเอ สวนดีเอ็นเอจะเปนน้ำตาล 2-ดีออกซีไรโบส  

(2-deoxyribose) ในดีเอ็นเอ และ 3)หมู ฟอสเฟต ซึ ่งคารบอน

ตำแหนงที ่  1 ของน้ำตาล จะเก ิดพันธะไกลโคซ ิด ิกกับเบส

ไนโตรเจน สวนคารบอนอะตอมตำแหนงที่ 5 จะเกิดพันธะเอส

เทอรกับหมูฟอสเฟต การสรางเสนโพลิเมอรของเสนอารเอ็นเอ 

หรือ ดีเอ็นเอจะเกิดจากการสรางพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร โดย

หม ู ฟอสเฟต ท ี ่คาร บอนต ัวท ี ่ห าของน ้ำตาลเพนโทสของ 

นิวคลีโอไทดตัวหลังจะตอกับหมูไฮดรอกซิล (-OH) ที่คารบอนตัว

ที่สามของน้ำตาลเพนโทสของนิวคลีโอไทดตัวหนา นิวคลีโอไทด

สามารถทำหนาที่เปนแหลงสะสมพลังงาน เชน ATP หรือ เปน

สารมัธยันตร (intermediate) ที่สำคัญของวิถีเมแทบอลิซ ึมที่

ต องการพลังงานรวมไปถึงเปนสวนประกอบที ่สำค ัญของ 

โคเอนไซม เช น NAD+  NADP+  FMN  FAD  โคเอนไซม เอ 

(coenzyme A) และ cAMP เป นต น (Nelson et al., 2017) 

โครงสรางทางเคมีของนิวคลีโอไทดและเบสไนโตรเจนที ่เปน

องคประกอบของกรดนิวคลีอิกแสดงในรูปท่ี 1 
 

การถายเทขอมูลขาวสารทางชีวภาพ 

การถายเทขอมูลขาวสารทางชีวภาพมีความสำคัญเปน

อยางมากเพราะการดำรงอยูไดของสิ่งมีชีวิตสายพันธุตาง ๆ นั้น 

จำเปนจะตองมีการถูกตองและแมนยำในการรักษาและสงตอ

ขอมูลทางพันธุกรรมหรือสารพันธุกรรม เปนอยางสูง และตองการ

ความผิดพลาดนอยที่สุด แลวขอมูลนั้นจะตองแสดงออกไดอยาง

ปกติในรุนลูกหลาน สารพันธุกรรม (DNA, RNA) ของสิ่งมีชีวิตนั้น

จะตองถูกเก็บรักษาไวอยางดีภายในเซลล เพื่อที่จะไดถายทอดสู

ร ุ นล ูกหลานได อย างม ีประส ิทธิภาพ เม ื ่อเปรียบเทียบกับ

สถาปตยกรรม หรือสิ่งกอสรางตางๆแลวนั้น มีนอยชิ้นมาก ที่จะ

คงอยูไดเปนพัน ๆ ป แตจากการศึกษาพบวา สารพันธุกรรมใน

สิ่งมีชีวิตชนิดใดๆนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก แมวาเวลาจะ

ผานไปนับลานๆปก็ตาม ตัวอยางเชนในแบคทีเรียชนิดที่เราพบอยู

ในปจจุบันนี้ ขนาด รูปราง โครงสราง รวมไปถึงองคประกอบ

ภายใน ลวนแลวแตเหมือนกับสิ่งท่ีพบในแบคทีเรียชนิดเดียวกันนี้

ที่มีชีวติอยูในยคุ 1 ลานปกอน (Nelson et al., 2017) 
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รูปที่ 1 โครงสรางทางเคมีของนิวคลีโอไทดและเบสไนโตรเจน (Voet and Voet, 2010) 
 

ส ิ ่งม ีช ีว ิตทุกชนิดบนโลกนี ้  จะมีล ักษณะสำค ัญ 2 

ประการคือ 1) มีความสามารถที ่จะดำรงตนอยู ไดตลอดชวง

ระยะเวลาหนึ่ง (self-maintenance) และ 2) มีความสามารถใน

การเพิ ่มจำนวน (self-reproduction) ซึ ่งคุณสมบัติทั ้งสองนี้

จะตองอยูบนพื ้นฐานของขอมูล (information) ที ่สิ ่งมีชีวิตนั้น 

เก็บสะสมไว ซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นตองสามารถออกมาได และสง

ตอไปได (replicable และ transmissible) ขอมูลดังกลาวจะอยู

ในสารพันธุกรรม (genetic material) ซึ ่งไดแก กรดนิวคลิอิค 

นั่นเอง (Blanco and Blanco, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 โครงสรางของดีเอ็นเอเกลียวคู (Nelson et al., 2013) 
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ปจจุบันนี้เราพบวากรดนิวคลีอิคมี 2 ชนิด คือ ดีเอ็นเอ 

(Deoxyribonucleic acid) และ อารเอ็นเอ (Ribonucleic acid) 

โดยที่ขอมูลทางพันธุกรรมสวนใหญจะถูกเก็บไวในรูปของ DNA 

ซึ่งเปนสารชีวโมเลกุลที่มีลักษณะยาว และเปราะ ซึ่งจะเปนตัวที่

เก็บรหัสสำหรับ ลักษณะและคณุสมบัติตางๆทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต 

ดีเอ็นเอ จะเปน polymer ของ นิวคลีโอไทดหลาย ๆ หนวย

เช่ือมตอกันเปนสายยาว พบในธรรมชาติจะอยูเปนเกลียวคู โดยที่

แตละสายจะสามารถทำหนาที่เปนตนแบบในการจำลองตัวเอง 

เพื ่อเพิ ่มจำนวนในระหวางการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ  

ไดสารพันธุกรรมจะตองมีความสามารถที่จะเก็บขอมูลพันธกุรรม

ไวไดอยูในรูปที่รักษาขอมูลไวไดมั่นคง และสามารถสงตอไปสู

เซลลรุนถัดไปไดเมื่อตองการรวมทั้งถายทอดขอมูลไปสูเซลลลูก

ดวยขอผิดพลาดท่ีต่ำสุด และตองสามารถแสดงออกมาไดผลก็คือ

ทำใหเซลลหรือสิ่งมีชีวิตเกิดขึ ้นและดำรงตอไป นั่นก็คือตองมี

กลไกแปลขอมูลที ่อยู ภายในสารพันธุกรรมออกมาในรูปของ 

productive form นั่นก็คือวาโมเลกุลนั้น สามารถจำลองโมเลกุล

ชนิดใหม เก ิดข ึ ้นได และม ีความสามารถพอที ่จะเก ิดการ

เปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยใหมีความสูญเสียขอมูลเดิม 

( parental information) น  อ ย ท ี ่ ส ุ ด  (Blanco and Blanco, 

2017; Nelson et al., 2017) 
 

การคนพบโครงสรางของดีอ็นเอ 

หลังจากที่ เจมส ดี. วัตสัน (James D. Watson) และ 

ฟรานซิส คริก (Francis Crick) ไดคนพบ และอธิบายถึงโครงสราง

สามมิติของ DNA แบบที่สมบูรณที่สุดวาเปนสายคูที่มวนพับเปน

เกลียวแบบที่เรียกวา double helix การคนพบในครั้งนี้ สงผล

กระทบตอวงการวิทยาศาสตรอยางมาก เพราะเปนจุดเปลี่ยน

สำคัญที่ทำใหผูคนในยุคสมัยนั้นหันมาสนใจจนยอมรับในที่สุดวา 

ดีเอ็นเอนาจะทำหนาที่เปนสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมากกวาที่

จะเปนโปรตีน วัตสันและคริกไดรับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา

หรือการแพทย ในป ค.ศ. 1962 รวมกับ มอริส วิลคินส (Maurice 

Wilkins) (Watson and Crick, 1953; Wilkins et al., 1953) 

โดยที่กอนหนานั้นในป ค.ศ. 1869 Johann Friedrich 

Miescher คนพบสารอินทรียจำพวกหนึ่งที่มีฤทธิ์เปนกรดอยูใน

นิวเคลียสซึ ่งสามารถพิส ูจนได ว าไม ใชโปรตีน ไขมัน หรือ

คารโบไฮเดรต เขาตั้งชื่อสารนี้วา nuclein เพราะเปนสารที่แยก

ไดจากนิวเคลียส (Dahm, 2005) ในป ค.ศ. 1948 Linus Pauling 

ไดคนพบโครงสรางทุติยภูมิของโปรตีน และชักนำใหนักเคมีหันมา

สนใจศึกษาโครงสรางของสารชีวโมเลกุลในรูปแบบสามมิติ อีกทั้ง

ยังไดเสนอโครงสรางของกรดนิวคลีอิกในป ค.ศ. 1952 ซึ่งแมจะ

ไมถูกตองท้ังหมดแตก็เปนขอมูลที่มีประโยชนมาก (Pauling and 

Corey, 1953) ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง มอริส วิลคินส และ 

โรซาลินด แฟรงคลิน (Rosalind Franklin) ได ทำการศึกษา

โครงสรางของ DNA โดยใชเทคนิค X-ray diffraction ซึ ่งเปน

เทคนิคการฉายรังสีเอกซผานผลึก DNA การหักเหของรังสีเอกซ

ทำใหเกิดภาพบนแผนฟลม ทำใหไดภาพถายที่ชัดเจนมาก (เปนที่

รู จักกันในชื่อ photo 51) (รูปที่ 5.) และเปนขอมูลพื้นฐานของ

โครงสรางดีเอ็นเอที่สำคัญมาก (Franklin and Gosling, 1953; 

Maddox and Mcelheny, 2003; Stasiak, 2001; Wilkins et 

al., 1953) 

หลังจากนั้นอีกไมนานวัตสันและคริกไดรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ที ่ไดจากการศึกษาและตีพิมพเปนบทความวิจัยเรื่อง 

" Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for 

Deoxyribose Nucleic Acid" ในวารสารวิทยาศาสตร "Nature" 

ฉบับที ่ 171 หนา 737-738 ในป ค.ศ. 1953 (Watson and 

Crick, 1953) บทความน ี ้ เป นผลงานชิ ้นแรกซึ ่ งอธ ิบายถึง

โครงสรางเกลียวคูของดีเอ็นเอไดอยางถูกตอง และจัดวาเปนการ

เปดเผยคำตอบเกี่ยวกับปริศนาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวของ

กับสารพันธุกรรมและการถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมจากรุน 

สูรุน 
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รูปที่ 4 นักวิทยาศาสตรที่มีบทบาทสำคัญในการคนพบโครงสรางของดีเอ็นเอ (ดัดแปลงจาก (Nelson et al., 2013)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 ภาพถายการเลี้ยวเบนรังสเีอกซของดีเอ็นเอ (ดัดแปลงจาก (Franklin and Gosling, 1953)) 
 

ยีนและโครโมโซม 

กอนหนานี ้ม ีความเชื ่อกันวายีนเปนสวนหนึ ่งของ

โครโมโซมที ่ทำหนาที ่กำหนดฟโนไทป (phenotype) ของ

สิ่งมีชีวิต จนมาถึงในป ค.ศ. 1940 จอรจ เวลส บีเดิล (George 

Wells Beadle) และ เอ็ดเวิรด ทาทัม (Edward Tatum) ไดทำ

การทดลองฉายรังสีเอกซเพื่อทำลายโครโมโซมของเชื้อราขนมปง 

(Neurospora crassa) ทำใหเกิดการกลายพันธุ ของยีนในสปอร 

สงผลใหเชื้อราไมสามารถผลิตเอ็นไซมที่สำคัญในวิถีเมตาบอลิซึม

บางชนิดได พวกเขาจึงไดเสนอแนวคิด "1 ยีน 1 เอนไซม" (one 

gene one enzyme) ซึ ่งหมายถึง ยีน 1 ตัว ควบคุมทำใหเกิด

การทำงานของเอนไซม 1 ชนิด ซึ่งตอมาพบวาในสิ่งมีชีวิตทั่วไป

อาจมียีนบางยีน เกี ่ยวของกับการสังเคราะหโปรตีนที ่ไม ใช

เอนไซม เชน พวกองคประกอบของอารเอ็นเอและคอลลาเจน 

และยังพบวาโปรตีนบางชนิดจะประกอบดวยสายโพลีเปปไทด

มากกวาหนึ ่งสาย จึงไดมีการปรับปรุงสมมติฐานของบีเดิลกับ

ทาทัม เปน "ยีนหนึ ่งยีนที ่ทำหนาที ่เกี ่ยวกับสังเคราะหโพลี- 

เปปไทดสายหนึ ่ง (one gene - one polypeptide) (Nelson  

et al., 2017) 
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รูปที่ 6 ยีนและโครโมโซม (ที่มา: https://d2gne97vdumgn3.cloudfront.net/api/file/8wChD3WNR2SNqtEbQ38u) 
 

ในคนจะมีโครโมโซม 46 แทง จัดเรียงอยูเปนคู 23 คู 

(รูปที่ 7) แบงเปนโครโมโซมรางกาย 22 คู (Autosome) และเปน

โครโมโซมเพศ 1 คู (Sex chromosome) คือ X และ Y โดยเพศ

หญิงจะเปน XX สวนเพศชายเปน XY โครโมโซมในเซลลของ

ร างกายมนุษย เก ิดมาจากการผสมกันระหวางไข (Ovum)  

จากมารดา กับเชื้ออสุจิ (Sperm) จากบิดา ดังนั้นสารพันธุกรรม 

ดีเอ็นเอในนิวเคลียสจึงมาจากบิดาและมารดาอยางละครึ่ง แตใน

การ เก ิดต ั วอ อนของมน ุษย น ั ้น  ส วนของไซโตพลาสซึม 

(cytoplasm) จะมาจากไขของมารดา 100 เปอรเซ็นต ดังนั้น 

ด ี เอ ็นเอในไมโตคอนเดร ียทั ้ งหมดจึงได ร ับมาจากมารดา  

สารพันธุกรรมที่มีในโครโมโซมนี้จะแบงเปน 2 สวน โดยสวนแรก

จะเปนยีนซึ ่งทำหนาที ่ควบคุมการทำงานในการสรางโปรตีน 

ต าง ๆ เพ ื ่อนำไปใชในการทำงานของเซลล  ซ ึ ่ งม ีเพียงสิบ

เปอรเซ็นตของจำนวนดีเอ็นเอในนิวเคลียส สวนที่สองเปนสวนท่ี

ไมไดเก็บรหัสสำหรับโปรตีนใด ๆ เรียกวา non-coding region 

หรือ intron ซึ่งมีถึงเกาสิบเปอรเซ็นตของดีเอ็นเอทั ้งหมด ซึ่ง 

ด ีเอ็นเอในสวนนี ้มีความหลากหลายในการเรียงตัวของเบส 

(Kumar and Newfeld, 2002) โดยจากการศึกษาพบวาการ

เรียงตัวของเบสในสวนนี้จะเปนลักษณะเฉพาะในแตละบุคคลและ

มีความแปรปรวนสูง สามารถนำเอาคุณสมบัติขอนี้มาใชในการ

พิสูจนตัวบุคคลได ซึ่งโอกาสที่การเรียงตัวของเบสในดีเอ็นเอ  

สวนนี้จะมีโอกาสซ้ำกันระหวางคนสองคนซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

ทางพันธุกรรมกันเลย ม ีเพ ียงหนึ ่งในหนึ ่ งลานพันลานคน 

(million-billion) เทานั้น สวนการเรียงตัวของเบสในสวนที ่เปน

ยีนมีความหลากหลายไมมากนัก ไมเหมาะที่จะนำมาใชในการ

ระบ ุต ั วบ ุคคล ด ี เอ ็นเอในส  วน “non-coding region” นี้  

เปรียบเสมือนเปนลายเซ็นของบุคคล (Signature) เนื่องมาจาก

เป นค ุณล ักษณะเฉพาะ ท ั ้ งน ี ้น ักว ิทยาศาสตร ท ี ่ค นพบ

คุณสมบัติเฉพาะขอนี้ ไดทำการวิจัยและยืนยันไดวา โอกาสที่การ

เรียงตัวของเบสในดีเอ็นเอ สวนนี้จะมีโอกาสซ้ำกันระหวางคนสอง

คนซึ่งไมมีความเก่ียวของทางพันธุกรรมกันเลย มีเพียงหนึ่งในหนึ่ง

ล านพันล านคน (million-billion) เท าน ั ้น (Jeffreys et al., 

1985) 

สารพันธุกรรมดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียนั้นจะมีลกัษณะ

เฉพาะที่จะสามารถใชพิสูจนบุคคลไดเพียงวาเปนบุคคลที่สืบสาย

พันธุ ทางมารดาเดียวกันเทานั ้น (Butler and Levin, 1998) 

ตัวอยางเชน ครอบครัว นาย ก. กับนาง ข. มีลูกสาว 1 คน ลูก

ชาย 1 คน มีหลานสาวและหลานชายจากลูกสาวอยางละ 1 คน 

มีหลานสาวและหลานชายจากลูกชาย อยางละ 1 คน ดีเอ็นเอใน

ไมโตคอนเดรียของ นาง ข. ลูกสาว ลูกชาย หลานชายหญิงที่เกิด

จากลูกสาวจะเหมือนกันทุกประการ ขณะที่หลานชายหญิงที่เกิด

จากลูกชาย จะมีดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียเหมือนกับภรรยาของ
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ลูกชาย (รูปที ่ 8.) (Rerkamnuaychoke et al., 2000) ดังนั้น

ประโยชนที่จะไดจากการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอของโครโมโซม

และไมโตคอนเดรียจึงมีจุดประสงคไมเหมือนกัน โดยการตรวจ 

ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียจะนำมาใชในการพิสูจนบุคคล เมื่อการ

ตรวจในโครโมโซมมีขอจำกัด เชน ไมมีดีเอ็นเอของบิดา มารดา 

เน่ืองจากไดเสียชีวิตไปแลว (Amorim et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7 โครโมโซมของมนุษยจำนวน 23 คู  (ดัดแปลงจาก :https://blog.23andme.com/23andme-and-you/23andme-

how-to/meet-your-chromosome-painting/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 8 แผนผังการถายทอดดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรีย 
 

ลายพิมพดีเอ็นเอเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล 

ในสายดีเอ็นเอมนุษย มีบริเวณตำแหนงที่เรียงตัวกัน 

ซ้ำ ๆ เปนหนวยแกน (Core unit) เปนเบสซ้ำตอเนื่อง (Tandem 

repeat) ประกอบดวยลำดับดีเอ็นเอปริมาณ 9- 80 คูเบสตอหนึ่ง

หนวยแกน และแตละหนวยจะเชื่อมตอกันดวยจำนวนการซ้ำ 

เปนชุด ๆ ประมาณ 50 ชุด (รูปที่ 9) เรียกลำดับเบสเหลานี้วา 

Variable Number of Tandem Repeats (VNTRs) โ ด ย  Sir 

Alex Jeffreys ไดทำการศึกษาเพื่อการหาตำแหนงของ VNTRs 

และพัฒนาเทคนิค ที ่เรียกวา Restriction Fragment Length 

Polymorphisms Technique (RFLPs Technique) ซ ึ ่ ง เ ป น

เทคนิคที่อาศัยหลักการในการตรวจความแตกตางของเบสซำ้โดย

ใชความสามารถของเอ็นไซมตัดจำเพาะ (Restriction Enzyme) 
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ในการเลือกตัด ดีเอ็นเอ ในสวนที่แสดงเอกลักษณเฉพาะบุคคล 

ทำใหไดดีเอ็นเอเปนทอน ๆ ที่มีขนาดความยาวไมเทากัน จากนั้น

นำ ดีเอ็นเอ ขนาดแตกตางกันเหลานีมาทำการแยกขนาดโดยใช

เทคนิค Electrophoresis หลังจากนั้น DNA ที่ถูกแยกขนาดบน

แผนว ุ นจะถูกยายดวยไฟฟาอ ีกครั ้งไปยังแผนเยื ่อไนลอน 

(Southern blot) แลวทำhybridization (Marwal et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ตำแหนงสายด ี เอ ็นเอบร ิ เวณที ่ม ีการซ ้ำของลำดับเบสเป นช ุด ๆ หร ือ VNTRs (ท ี ่มา: http://istudy.pk/dna-

fingerprinting/) 
 

ดีเอ็นเอที่มีเบสซ้ำตอเนื่อง สามารถแบงตามจำนวนซ้ำและความ

ยาวของหนวยซ้ำ ไดดังนี ้

 Minisatellite (moderately repetitive DNA คือเบส

ขนาด 6-100 เบส ที่มีจำนวนซ้ำแตละตำแหนงตั้งแต 2 – หลาย

รอยครั้ง และมักจะพบที่สวนปลายของโครโมโซม 

 Microsatellite (simple sequence repeats; SSR 

หรือ short tandem repeats; STR) คือเบสซ้ำขนาด 1-7 เบส

โดยที ่ม ีจำนวนซ้ำในแตละตำแหนงตั ้งแต 5-100 ครั ้ง และ

สามารถพบกระจายอยูทั ่วไปในโครโมโซมของคนและสัตว โดย

จำนวนซ้ำที่พบในแตละบุคคลจะไมเทากัน ทำใหเกิดความผัน

แปรหรือ polymorphism ในแตละบุคคล และนำไปใชเปน

เครื ่องหมายทางพันธุกรรมอยางแพรหลาย (Jeffreys et al., 

1985a, 1985b) 

จะเห็นไดวา เทคนิคการหาตำแหนงของ VNTRs โดย

การทำ RFLP นั้นจำเปนตองใชตัวอยางที่มสีายดีเอ็นเอขนาดใหญ

และอยูในสภาพที่คอนขางสมบูรณ แตสำหรับการตรวจพิสูจน

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรนั้น หลักฐานทางชีวภาพที่เก็บได

จากสถานที่เกิดเหตุ เชน สารคัดหลั่งตางๆไมวาจะเปนคราบเลือด 

คราบอสุจิ เสนผม คราบน้ำลาย หรือ ชิ้นเนื้อ มักจะมีปริมาณไม

มากรวมถึงอาจอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ทำใหการคนหาตำแหนง

ของ VNTRs เปนไปดวยความยากลำบากมากขึ้น นักวิทยาศาสตร

จึงไดมองหาตำแหนงหนวยแกนที่มีขนาดเล็กลง ประกอบดวย

ลำดับดีเอ็นเอปริมาณ 2 – 7 คูเบสตอหนึ่งหนวยแกน และแตละ

หนวยจะเชื่อมตอกันดวยจำนวนการซ้ำเปนชุด ๆ ประมาณ 7 - 

15 ช ุด เร ียกลำดับเบสเหลานี ้ว า Short Tandem Repeats 

(STRs) (รูปที่ 10) อีกทั้งหลังจากการคิดคนเทคนิคการทำพีซีอาร 

(PCR technique: Polymerase Chain Reaction technique) 

ซึ่งเปนกระบวนการการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอในหลอดทดลอง 

ทำใหสามารถเพิ ่มปริมาณของดีเอ ็นเอตัวอยางที ่จะนำไป

ตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว โดยที่ตำแหนงของ STRs ที่นิยมใชใน

งานทางนิติวิทยาศาสตร มักประกอบดวยเบสจำนวน 4-5 เบสตอ

หนึ่งหนวยแกน (core unit) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 ตำแหนงของ STRs บนสายดีเอ็นเอ (Herrera and Garcia-Bertrand, 2018) 
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หากนำสาย DNA ของคนสองคนมาเทียบกัน จะพบวา ในบุคคล

หนึ่งๆ จะมีลำดับเบสซ้ำแตกตางกันทั้งขนาดและจำนวนซ้ำ โดย

บนสาย DNA มีสวนที ่แตกตางกันไดถึง 3 ลานคู เบส คิดเปน

ประมาณ 0.1% ของจำนวนคูเบสทั้งหมด โอกาสที่บุคคลสองคน

ที่หากไมไดมีความเกี่ยวของกันทางสายเลือดแลวจะมีลายพิมพ 

DNA ที่มีเหมือนกันทุกประการ เปนเรื่องที่เปนไปไดยากมาก นัก

นิติวิทยาศาสตรจึงใชสวนของเบสซ้ำอยางตอเนื ่องเหลานี้มา

ตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอ ทำใหสามารถพิสูจนความเปนบุคคล

ไดอยางชัดเจนและแมนยำ 

การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอโดยใชวิธีพีซีอารในปจจุบัน

ไดมีการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถนำเซลลเพียงเซลลเดียวหรือ

ดีเอ็นเอที่เสื่อมสภาพมาใชตรวจลายพิมพดีเอ็นเอได ซึ่งกอนที่จะ

ทำการเพิ ่มดีเอ็นเอตนแบบดวยปฏิกิร ิยาลูกโซ โพลีเมอเรส  

ทางแพทยนิติเวชหรือนักนิติวิทยาศาสตรตองเลือกตัวอยาง

ชีวภาพวาควรใช เลือด เยื่อบุขางแกม คราบอสุจิ กระดูก รากผม 

ฯลฯ แลวทำการสกัดดีเอ็นเอโดยใชวิธีที่เหมาะสมกับตัวอยางแต

ละชนิด เพื ่อใหไดดีเอ็นเอที่ไมมีการปนเป อนของสารเคมีหรือ

โปรตีนที ่มีผลยับยั้งการทำงานของเอ็นดีเอ็นเอโพลีเมอรเรส 

ภายหลังจากปฏิกิริยาลูกโซเสร็จสมบูรณแลว นำผลผลิตที่ไดคือ 

ชิ้นดีเอ็นเอที่มีขนาดแตกตางกัน เนื่องจากมีจำนวนและชนิดของ

เบสซ้ำแตกตางกัน มาแยกโดยอาศัยไฟฟา วิธีการแยกดีเอ็นเอ

แบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของลำดับเบสซ้ำ หากผลผลิตดี

เอ็นเอไดจากเบสซ้ำในสวนของมินิแซทเทลไลท ใชตัวกลางเปน 

อะกาโรสเจล (Agarose gel) สวนไมโครแเซทเทลไลท ใชตัวกลาง

เปนโพลีอะคริลาไมด เจล (Polyacrylamide gel) ซึ่งเปนตัวกลาง

ที่มีความสามารถในการแยกดีเอ็นเอที่มีความแตกตางของเบส

เพียง 1 เบสได หลังจากการวิเคราะหจะไดแถบดีเอ็นเอที่มีขนาด

แตกตางกัน หากใชวิธีติดฉลากทอนดีเอ็นเอโดยสารกัมมันตรังสี 

ผลจะปรากฏออกมาในลักษณะเปนแถบดีเอ็นเอ แตถาหากไมใช

สารกัมมันตภาพรังสีก็จะใชวิธีการยอมสีแลวอานดวยเครื ่อง

คอมพิวเตอร ผลปรากฏเปนเสนกราฟในตำแหนงตาง ๆ กันที่

เร ียกวา กราฟอิเล็กโตรฟโรแกรม (Electropherogram) โดย

เครื่องจะอานตำแหนงใหโดยอัตโนมัติ ขั้นสุดทายจะเปนการแปล

ผลลายพิมพดีเอ็นเอ โดยการอานผลจากลักษณะตำแหนงของ

แถบดีเอ็นเอ หรือเสนกราฟที่ได ซึ่งการที่จะนำเทคโนโลยีดีเอ็นมา

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพิสูจนบุคคลนั้น ตองมีตัวเลขทาง

สถิติเปนตัวบอกถึงความนาเชื่อ ถือของเทคโนโลยี เมื่อไดผลการ

ตรวจมาแลว ก็นำมาเปรียบเทียบกับลายพิมพดีเอ็นเอที่เราศกึษา

อีกชุดวามีความสัมพันธกันเชนใด เกณฑมาตรฐาน ในการพิสูจน

บุคคลดวยวิธ ี DNA Fingerprint นี ้ ต องใชการเปรียบเทียบ

ตำแหนง อยางนอย 10 ตำแหนง (Loci) ขึ ้นไปซึ ่งหลังจากป  

ค.ศ 2017 สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาหรอื 

FBI ได กำหนดเกณฑว าต องทำการตรวจถ ึง 20 ตำแหนง 

(Christensen et al., 2019) 
 

อเล็ก เจฟฟรีย บิดาแหงลายพิมพดีเอ็นเอ 

ศาสตราจารย เซอร อเล็ก เจฟฟรีย (Alec Jeffreys) 

และคณะจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร (Leicester) ประเทศอังกฤษ 

เปนทีมนักวิจัยกลุมแรกที่บุกเบิกเทคโนโลยีลายพิมพดีเอ็นเอ โดย

ทำการศึกษายีนไมโอโกลบินของมนุษย และพบลักษณะของเบส

ซ้ำกันเปนชุดมากกวา 10 เบสขึ ้นไป บนสายดีเอ็นเอในสวน 

อินตรอน และเรียกลำดับเบสซ้ำที ่พบนี ้ว า มินิแซทเทลไลต 

(Minisatellite) จากล ักษณะดังกล าว จ ึงนำไปสู การพัฒนา

เทคโนโลยีลายพิมพด ีเอ ็นเอ (DNA fingerprinting ) เพื ่อใช

วิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคล (Jeffreys et al., 1985a, 

1985b) 

ในเดือนเมษายนป ค.ศ.1985 ไดมีการนำเทคโนโลยี

ลายพิมพดีเอ็นเอที่มาใชในการพิสูจนยืนยันวาเด็กชายชาวกานา

คนหนึ่งเปนบุตรชายที่แทจริงของครอบครัวชาวกานาที่อพยพเขา

มาตั้งรกรากในของสหราชอาณาจักรซึ่งเปนขอพิพาทที่ยืดเยื้อ

ยาวนานกวา 2 ปไดเปนผลสำเร็จ โดยศาสตราจารย เจฟฟรีย

ไดรับจดหมายจากชีนา ยอรก ทนายความชาวอังกฤษที่ไดอาน

บทความเกี่ยวกับลายพิมพดีเอ็นเอในหนังสือพิมพและขอรองให

ใชเทคนิคนี้มาชวยแกปญหาเรื ่องการที่เด็กชายวัย 13 ป ชื่อ 

Andrew ผูที่เกิดในสหราชอาณาจักรจากครอบครัวที่อพยพจาก

ประเทศกานามาตั้งรกรากประเทศนี ้ และมีพี ่นองรวมมารดา

ทั ้งหมด 4 คน โดยที่ Andrew ซึ ่งเปนบุตรชายคนสุดทองได

เดินทางกลับไปยังประเทศกานาและเมื่อเขาเดินทางกลับมาถึง

สนามบิน Heathrow ในกรุงลอนดอน เจาหนาที ่ตรวจคนเขา

เมืองเกิดขอสงสัยวาหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรที่เขาถอื

อยูนั้นคลายกับผานการดัดแปลง และมีขอสงสัยวาทางครอบครัว

นาจะนำเด็กชายอีกคนหนึ ่งซึ่งเปนญาติกันมาสับเปลี่ยนและ

พยายามเดินทางเขาประเทศอยางผิดกฏหมาย Andrew จึงถูกกัก

ตัวไวเพ่ือสอบสวน ถึงแมวาการทำ genetic testตามมาตรฐานที่
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ใชอยูในขณะนั้นจะสามารถพิสูจนวาเด็กชายผูนี ้มีความสัมพันธ

ทางครอบครัว แตก็ไมสามารถระบุความเก่ียวพันทางสายเลือดได

อยางชัดเจน อีกทั ้งมารดาของเด็กชายคือ Christiana Sarbah  

ยังแจงวาเธอไมทราบแนชัดวาใครเปนบิดาที่แทจริงอีกดวย 

ศาสตราจารย เจฟฟรีย  จ ึงไดนำเทคนิคลายพิมพ 

ดีเอ็นเอเขามาชวยหาขอเท็จจริงในเรื่องน้ี และสามารถสราง DNA 

profile ของผูเปนบิดาขึ้นมาโดยใชตัวอยางดีเอ็นเอจากลูกๆอีก

สามคนที่เหลือเปรียบเทียบกับของผูเปนมารดา และแสดงใหเห็น

วา DNA profile ของเด็กชายที่เปนขอพิพาทน้ันมีแบบแผนที่ตรง

กับของบิดาและมารดา สงผลใหศาลตรวจคนเขาเมืองยกฟองและ

อน ุญาตให  เด ็กชายกล ับอ ังกฤษในฐานะพลเม ืองเต ็มตัว 

(Zagorski, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ตัวอยางการตรวจพิสูจนสายสมัพันธระหวาง พอ-แม-ลูก โดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ (ดัดแปลงจาก https://ib.bioninja.com. 

au/standard-level/topic-3-genetics/35-genetic-modification-and/dna-profiling.html) ซึ ่งจากภาพจะเปนการ

ตรวจพิสูจนหาบิดาที่แทจริงโดยเปรียบเทียบขนาดของดีเอ็นเอที่ได โดยพบวาสารพันธุกรรมของผูเปนลูกนั้นจะมีขนาด

เทากับของผูเปนมารดาและบิดาที่แทจริง (Dad 3) 
 

ตอมาในป ค.ศ. 1986 ศาสตราจารยเจฟฟรียไดรับการ

ติดตอจากตำรวจทองท่ีเพ่ือใหเขามาชวยในการหาหลักฐานในการ

เอาผิดคนรายในคดีฆาตกรรมเด็กนักเรียนหญิงสองคน (Lynda 

Mann และ Dawn Ashworth) ซ ึ ่ งถ ูกข มข ืนและส ังหารใน

ระยะเวลาหางกัน 3 ป และเปนการการฆาเลียนแบบ (copycat) 

อยางชัดเจน ตำรวจไดควบคุมตัวผูตองสงสัยเอาไวไดหนึ่งคนคือ

เด็กหนุมอายุ 17 ป ชื่อ Richard Buckland แตถึงแมเขาจะรับ

สารภาพวาเปนผูลงมือสังหารเหยือ่ในคดีท่ีสองแตใหการปฏิเสธวา

ไมมีสวนเก่ียวของในคดีแรก เมื่อศาสตราจารยเจฟฟรีย ใชเทคนิค

ลายพิมพดีเอ็นเอตรวจสอบคราบอสุจิที่เก็บไดจากเหยื่อทั้งสอง

รายพบวา ตัวอยางอสุจิทั้งสองเปนของชายคนเดียวกัน แตไมได

มาจากผูตองสงสัยที่ทางตำรวจไดควบคุมตัวไว จึงไดทำการปลอย

ตัวชายผูนี้ไปจากนั้นทางตำรวจไดทำการเก็บตัวอยางเลือดหรือ

น้ำลายจากผูชายทุกคนที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ (Narborough, 

Leicestershire) มาทำการตรวจลายพ ิมพด ี เอ ็นเอ โดยใช

ระยะเวลาในการตรวจสอบถึง 6 เดือนและในทายที่สุดก็สามารถ

จับกุมคนรายตัวจริงที่กอเหตุไดคือนาย Colin Pitchfork ซึ่งถือ

วาเปนฆาตกรรายแรกที่ถูกจับไดโดยใชหลักฐานจากการวิเคราะห

ด ี เ อ ็ น เ อ  (Giannelli, 1997; Jeffreys et al., 1985; Wong  

et al., 1987) 
 

การใช Y-chromosome DNA ในนิติวิทยาศาสตร 

เราสามารถนำบริเวณที่มีความเฉพาะเจาะจงของเพศ

ชาย (male-specific) บนโครโมโซม Y ของมนุษย มาใชประโยชน

ในการตรวจวิเคราะห ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกรณีที่ตัวอยางทางชีวภาพที่จากเกิดเหตุไมสามารถ

นำไปวิเคราะห autosomal DNA ในการทำลายพิมพดีเอ็นเอได 

(Kayser, 2017) โดยบุตรเพศชายทุกคนจะม ีโครโมโซม Y 

เหมือนกันกับของผูเปนบิดาเชนเดียวกันกับหลานชายทุกคน  

(รูปที ่ 12) ในปจจุบันการตรวจวิเคราะห STR markers หรือ 

การเปรียบเทียบ Haplotypes จาก STR ที่อยู บนโครโมโซม Y 

( Y-chromosomal short tandem repeat polymorphisms 

(Y-STRs)) ไ ด  ถ ู ก น ำ ม า ใ ช  ก ั น อย  า ง แ พ ร  ห ล า ย ใ น ท า ง 

นิติวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการลวงละเมิดทาง

เพศระหวางชายกับหญิง ซึ่ง DNA ของเหยื่อมีปริมาณมากจนทำ
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ใหการตรวจหา autosomal DNA จากฝายชายหรือผูกระทำผิด

ทำไดลำบาก การวิเคราะห Y-STR สามารถตรวจหาและแยก

ความแตกตางของดีเอ็นเอปริมาณเล็กนอยจากเพศชายไดไมวาจะ

เปนของผูกอเหตุ 1 รายหรือรวมกันหลายราย และนำไปสูการ

จับกุมผูกระทำผิดได (Roewer, 2019) 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 12 การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมผาน Y-chromosome (ทีม่า: https://www.ancestry.com/lp/y-dna) 
 

อนาคตในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอทาง 

นิติวิทยาศาสตร 

หลังจากการคิดคนและพัฒนาเทคนิคลายพิมพดีเอ็นเอ

ในชวงกลางทศวรรษที่ 80 นั้นทำใหกระบวนการตรวจวิเคราะห 

ดีเอ็นเอไดเขามามีบทบาทสำคัญทางนิติวิทยาศาสตรรวมถึง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเปนวิธีท่ีชวยตัดสินวาผูตอง

สงสัยนั ้นมีความผิดหรือเปนผูบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังสามารถ

นำไประบุตัวตนของซากศพนิรนาม ผูสูญหายและเหยื่อจากภัย

พิบัติตาง ๆ ไดอีกดวย ปจจุบันไดมีความพยายามที่จะพัฒนา

เทคโนโลยีใหม ท่ีมีความนาเช่ือถือเพ่ือขยายขีดความสามารถของ

กระบวนการตรวจวิเคราะห เพ่ือเพ่ิมความไว (sensitivity) ความ

รวดเร็วในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหผลการตรวจสอบที่ดียิ่งข้ึน 

(Butler, 2015) หองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตรหลายแหงได

นำระบบอัตโนมัติมาใชในการเตรียมตัวอยางและประมวลผล

ขอมูลเพื ่อตอบสนองความตองการปริมาณงานที่เพิ ่มมากขึ้น  

การวิเคราะห STR ยังคงเปนวิธีหลักที่ใชในการตรวจพิสูจนตัว

บุคคล อีกทั้งการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องหมายพันธุกรรม STR 

(STR markers) ก็มีความกาวหนามากขึ้นเรื่อย ๆ ภายหลังจาก

โครงการจีโนมมนุษย (Human Genome Project) เสร็จสมบูรณ

ในป ค.ศ. 2003 ทำใหมีการคนพบเครื่องหมายพันธุกรรม STR 

ใหม ๆ สำหรับนำมาใชในการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร 

เทคนิคลายพิมพด ีเอ็นเอในปจจุบันมักทดสอบเครื ่องหมาย  

STR ด วย เทคน ิค  PCR และต ิดฉลาก PCR products ด วย 

fluorescence dyes แล  วน ำ ไปว ิ เ ค ร า ะห  ด  ว ย  capillary 

electrophoresis (CE) ซึ ่งเปนวิธีที่รวดเร็วและมีความถูกตอง 

แมนยำสูง อย างไรก็ตามการพัฒนาเทคนิคใหม ๆนั ้นเปน

กระบวนการที่ตองใชระยะเวลานานพอสมควรเพื่อใหแนใจวา

ผลลัพธที่ไดจากการทดสอบดวยเทคโนโลยีใหมมีความถูกตองสูง

และสามารถทำซ้ำได นอกจากนั้น วิธีการใหมจะตองใหผลลัพธที่

เทียบเทากับเทคโนโลยีปจจุบัน เพื ่อใหสามารถนำขอมูลมา

เปรียบเทียบกันไดไมวาระยะเวลาจะผานไปนานเพียงใดก็ตาม 

(Butler, 2012) 

การวิเคราะหดวยเครื่องหมายพันธุกรรม STR นั ้นมี

ขอเสียหลักคือเปนกระบวนการที่ตองอาศัยการเปรียบเทียบ DNA 

profile ที่ไดจากหลักฐานทางชีวภาพไมวาจะเปนของเหยื ่อหรือ

ผูกระทำความผิดก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถทำการเปรียบเทียบ

ไดเชน ผูกอเหตุไดหลบหนีไป หรือเปนคดไีมสามารถระบุผูกอเหตุ

ได  ไม สามารถระบุต ัวตนของเหย ื ่อได  หร ือไม สามารถหา

ครอบครัวหรือญาต ิๆ ของเหยื่อเพื่อใชตัวอยางดีเอ็นเอมาทำการ

เปรียบเทียบได ความเปนไปไดเพียงอยางเดียวคือนำขอมูลไป

ค นหาจากฐานขอม ูล DNA profile ท ี ่ของอาชญากร หรือ

ฐานขอมูล DNA profile ของบุคคลสูญหาย ซึ ่ งเป นเร ื ่องที่

ค อนขางลำบากเพราะในหลายๆประเทศนั ้นไมไดมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลเหลานี้เอาไว ในป ค.ศ. 2015 จึงไดมีการพัฒนา

เทคนิค Forensic DNA phenotyping มาใชในการระบุตัวบุคคล 

โดยท่ีเทคนิคน้ีจะสามารถทำนายลกัษณะที่ปรากฏ (phenotype) 

เชน สีตา สีผม สีผิวรวมถึงเชื ้อชาติของ unknown sample 

donors ไดโดยนำดีเอ็นเอที่สกัดจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ 

เชน คราบเลือด คราบน้ำลายหรือเศษชิ้นเนื้อที่ผูกระทำผิดทิ้งไว

ในที ่เกิดเหตุ หรือจากศพนิรนาม มาวิเคราะหโดยใช genetic 

markers รวมถ ึ ง  บร ิ เ วณท ี ่ เป  น  single nucleotide poly-

morphisms (SNPs) เพ่ือทำนายลักษระทางกายภาพตาง ๆ แลว
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สรางเปนภาพจำลองใบหนาในคอมพิวเตอร (Kayser, 2015; 

Marano and Fridman, 2019) 

สีตาของมนุษยถือเปนหนึ่งในลักษณะเฉพาะที่มีความ

แปรปรวนของสีมากที่สุด ตั ้งแตตาเฉดสีฟาออนไปจนถึงเฉดสี

น้ำตาลเขมหรือดำ จนถึงกลุ มที ่จ ัดเปน intermediate eye 

colors คือ สีเทา ส ีน้ำตาลแดง สีเหลือง และสีเขียว ความ

แตกตางของสีนั้นเปนผลมาจากปริมาณของเมลานินและจำนวน

ของเมลาโนโซมในช้ันนอกของมานตา เชน ตาสีฟามีจะมีเมลานิน

และเมลาโนโซมนอยกวาตาสีน้ำตาล เปนตน Forensic DNA 

phenotyping ไดพัฒนา ระบบไอริสเพล็กซ (IrisPlex System) 

เพื ่อในการตรวจสอบสีตา โดยใช SNP หกตำแหนง จากยีนที่

เ ก ี ่ ย วข  องก ับการสร า ง เม ็ดส ี  (HERC2  OCA2  SLC24A4  

SLC45A2  TYR และ IRF4) ซ ึ ่งระบบนี ้จะสามารถแยกความ

แตกตางระหวางดวงตาสีฟาและสีน้ำตาลที ่มีความแมนยำสูง 

(>90%) (Marano and Fridman, 2019) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ

กลุมประชากรชาวยุโรปและอเมริกา (Dembinski and Picard, 

2014) อยางไรก็ตามเมื่อนำมาทดสอบกับชาวเอเชียจะมีความ

แมนยำต่ำกวาอยางมีนัยสำคัญ (Al-Rashedi et al., 2020; Yun 

et al., 2014) ดังนั ้นจึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุม

ตัวอยางประชากรที่หลากหลายเพื่อหา SNP ที่สามารถทำนาย 

สีตาไดครอบคลุมกลุมประชากรทั่วโลกไดดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

สีตาในกลุม intermediate eye colors นั้นจำเปนตองมีการวจิัย

เพ่ิมเตมิเพ่ือระบุตัวแปรทางพันธุกรรมที่เหมาะสม เนื่องจากความ

แมนยำในการทำนายเมื่อใช SNP หกตำแหนงที่ใชในปจจุบันยัง

ต่ำกวามากเมื ่อเทียบกับตาสีฟาและสีน้ำตาล (Marano and 

Fridman, 2019; Schneider et al., 2019) 

ความแตกตางของสีผมในคนนั้น เปนผลมาจากปริมาณ

ของเมลานินสองชนิดคือ ยูเมลานิน (eumelanin) ซึ่งมีสีน้ำตาล

หรือดำ และฟโอเมลานิน (pheomelanin) ซึ่งใหสีส ีแดงหรือ

เหลือง โดยบุคคลที่มีผมสีแดงนั้น จะมีสัดสวนของฟโอเมลานินอยู

สูงเมื่อเทียบกับยูเมลานิน ในขณะที่ คนที่ผมสีเขม จะมีปริมาณ

ของยูเมลานินอยู มาก สวนคนที ่ม ีผมเปนสีบลอนดน ั ้นจะมี 

เมลานินแตละชนิดอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น การทำนายสีผมดวย

เทคนิค DNA phenotyping จะใชยีนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

สังเคราะหเมลานินเปน genetic markers คือ MC1R  SLC45A2  

SLC24A5 และ HERC2 โดยใช   SNPs 22 ตำแหนงจากยีน

ดังกลาว ซึ ่งจะสามารถทำนายสีผมไดแมนยำถึง 81–93% 

(Schneider et al., 2019) 

ภาพจำลองของอาชญากรที ่ถูกสรางขึ ้นจากตัวอยาง 

DNA โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยเทคนิค Forensic DNA 

phenotyping นั้นถึงแมวาจะไมสามารถระบุผูตองสงสัยไดอยาง

ชัดเจนและแนนอนอีกทั้งยังตองมีการพัฒนาอีกมาก แตก็อาจจะ

ชวยใหการสืบหาคนรายทำไดรวดเร็วขึ้น โดยอาจจะมีการนำไป

เปรียบเทียบกับภาพ ของอาชญากรในฐานขอมูล หรืออยางนอยก็

สามารถนำไปใชประโยชนเปนเบาะแสในการสืบสวนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 แสดงการเปร ียบเท ียบระหว างบ ุคคลท ี ่ เป น DNA donor และภาพจำลองใบหนาท ี ่ ได จากเทคน ิค Forensic  

DNA phenotyping (ที ่มา: https://www.forensicsciencedegree.org/dna-phenotyping-revealing-the-faces-of-

killers/) 
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