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สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ในการสืบสวนสอบสวน
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คํานิยม

จากสภาพสังคมในยุคปจจุบันที่มีความสลับซับซอน ประกอบกับเทคโนโลยีกาวหนาไป
อยางรวดเร็ว ทําใหรูปแบบการกระทําความผิดของคนรายเปลี่ยนแปลงตามไปดวย มีการใชกลอุบาย
ตบตาเจ า หน า ที่ ทํ า ให ย ากต อ การติ ด ตามจั บ กุ ม การจะนํ า ตั ว ผู ก ระทํ า ผิ ด มาลงโทษจึ ง ต อ งมี
พยานหลักฐานที่ใชยืนยันไดอยางชัดเจน ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย จึงให
ความสําคัญกับการรับฟงพยานหลักฐานทางดานวิทยาศาสตรมากขึ้น มีการนําหลักนิติวิทยาศาสตร
มาใชควบคูไปกับการสืบสวนสอบสวน นําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการตรวจพิสูจนหลักฐาน
ซึ่งไดผลดียิ่งในการคลี่คลายคดี จนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศและระดับสากล
คูมือฉบับนี้ไดรวบรวมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ จากหนวยงานดานนิติวิทยาศาสตรตาง ๆ
รวมถึงสาระสําคัญของของหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนใหผูปฏิบัติงานดานการสืบสวน
สอบสวนประจําสถานีตํารวจ และผูบังคับบัญชาใชเปนแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐาน
การตรวจพิสูจน ตลอดจนการกําหนดประเด็นในคดีไดอยางถูกตองครบถวน อันจะเปนประโยชน
ตอประชาชนทีจ่ ะไดรบั การอํานวยความยุตธิ รรม จึงขอใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านดานการสืบสวนสอบสวน
และผูที่สนใจ ไดศึกษาคูมือฉบับนี้ใหมีความรู ความเขาใจ และนําไปใชประกอบการปฏิบัติหนาที่
อันจะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ดานการสอบสวนมีประสิทธิภาพไดรับความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชน
อยางเปนรูปธรรม
พลตํารวจเอก
( จักรทิพย ชัยจินดา )
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

คํานิยม

ในภารกิ จ หน า ที่ ข องตํ า รวจ มี ห น า ที่ สื บ สวนสอบสวนคลี่ ค ลายคดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น การคลี่ ค ลายคดี
ตองมีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนความผิดที่เกิดวา เกิดอะไรขึ้น เปนความผิดตามกฎหมายอยางไร
พฤติการณของการเกิดเหตุเปนอยางไร ใครเปนผูกระทําความผิด ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จําเปนตองอาศัยความรู
ทางดานนิติวิทยาศาสตรมาชวยอธิบาย ตีความหมายพยานหลักฐานและตรวจพิสูจนยืนยันผูกระทําความผิด
ดังกลาว
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการปรับปรุง
คูมือปฏิบัติงานตํารวจขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลใหตํารวจมีคูมือปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ โดยเฉพาะ
งานในหนาที่ที่สงผลตอการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และไดแตงตั้งใหกระผม
เปนประธานอนุกรรมการปรับปรุงคูมือดานการสืบสวนสอบสวน กระผมจึงไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุง
คูมือการปฏิบัติงานดานการสืบสวน ดานสอบสวน และดานนิติวิทยาศาสตร ขึ้น
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรในการสืบสวนสอบสวนนี้ ไดรวบรวมหลักการ
ทางดานนิติวิทยาศาสตร การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร การทะเบียนประวัติ
อาชญากร นิติเวช การพิสูจนเอกลักษณบุคคล การตรวจพิสูจนเกี่ยวกับระเบิด เพื่อใหเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวน สามารถใชงานนิติวิทยาศาสตรในดานตางๆ และประสานงานกับหนวยที่ปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการตรวจพิสูจนตางๆ ไปใชประโยชน
ในการสืบสวนสอบสวน เพื่อคลี่คลายคดีใหสําเร็จตอไป
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ ตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน
อยางแนนอน และขอขอบคุณ ทาน พลตํารวจโท มนู เมฆหมอก ผูชวย ผบ.ตร./หัวหนาคณะทํางานปรับปรุง
คูมือการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร และคณะทํางานทุกทานดวยครับ

พลตํารวจเอก

( เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา )
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/
ประธานอนุกรรมการปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวน

คํานิยม

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีภารกิจที่หลากหลาย การปฏิบัติงานของตํารวจถูกจับตามองจากสังคมมากที่สุด และ
เปนงานหลักขององคกร ไดแก งานดานการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา เปนงานซึ่งถือเปนตนธารของกระบวนการ
ยุติธรรม ในอันที่จะชวยเหลือประชาชนผูตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมใหไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของอาชญากร
ผูละเมิดกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะตองใชความพยายามในการสืบสวน
สอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ ครบถวนถูกตองและรัดกุม เพื่อนําตัว
ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษตามกระบวนการของกฎหมาย
การปฏิบตั ภิ ารกิจนีน้ อกจากผูป ฏิบตั งิ านจะตองมีความรูใ นสายงานสืบสวนสอบสวนแลว ยังตองอาศัยความรูเ กีย่ วกับ
งานตรวจพิสูจนหลักฐานโดยตรง มีการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับหลักนิติวิทยาศาสตร มาเปน
เครื่องมือชวยในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยืนยันพิสูจนความผิดและสามารถจับกุมคนรายไดอยางถูกตอง ดังนั้น
การปฏิบตั งิ านของพนักงานสืบสวนสอบสวนจึงตองมีสว นเกีย่ วของสัมพันธกบั งานนิตวิ ทิ ยาศาสตรตาํ รวจอยางหลีกเลีย่ งไมได
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจตํารวจ ผูบ ญั ชาการตํารวจแหงชาติไดดาํ เนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ที่ตองการใหตํารวจ มีคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ที่เปนปจจุบันทันสมัยตามหลักกฎหมาย หลักสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานในหนาที่ ที่สงผลตอการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม งานจราจร งานสืบสวนและงานสอบสวน ในฐานะที่ผมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร สําหรับเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับพนักงานสืบสวนสอบสวน และ
ผูที่เกี่ยวของ จนเกิดความสําเร็จในครั้งนี้เปนความรวมมือจากหลายฝาย ไดแก ผูแทนพนักงานสืบสวนสอบสวน สมาคม
พนักงานสอบสวน สถาบันสงเสริมงานสอบสวน ตลอดจนผูเชี่ยวชาญดานพิสูจนหลักฐานและนิติเวช ซึ่งเนื้อหาในคูมือ
เลมนี้จะเปนเรื่องของเทคนิคและวิธีการเฉพาะทาง ประกอบดวย ๗ หัวขอ คือ นิติวิทยาศาสตร งานพิสูจนหลักฐาน
งานทะเบียนประวัตอิ าชญากร การตรวจทางนิตเิ วชศาสตร การพิสจู นเอกลักษณบคุ คลในเหตุภยั พิบตั ิ การดําเนินการเกีย่ วกับ
เหตุการณและการตรวจพิสูจนเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และสถานที่ตรวจพิสูจนของกลาง หมายเลขโทรศัพทหนวยงาน
ไดรวบรวมไว เพื่อตองการใหพนักงานสอบสวนผูปฏิบัติหนาที่ไดใชเปนแหลงขอมูลอางอิง อันจะเปนประโยชนตอตัวพนักงาน
สอบสวนและผูเกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนที่จะไดรับการอํานวยความยุติธรรมตอไป
ขอใหขา ราชการตํารวจทีป่ ฏิบตั งิ านดานสืบสวนสอบสวน พึงใหความสนใจศึกษาและทําความเขาใจในการปฏิบตั งิ าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของใหถองแท เพื่อสรางมาตรฐานการทํางานในระดับมืออาชีพ เพื่อประโยชนของประเทศชาติ
และเกียรติยศศักดิ์ศรีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สืบไป
พลตํารวจโท

( มนู เมฆหมอก )
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/
หัวหนาคณะทํางานปรับปรุงคูม อื การปฏิบตั งิ านดานนิตวิ ทิ ยาศาสตร

คํานิยม

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีภารกิจหลักในการตรวจ
พิสูจนหลักฐานทุกดาน รวมถึงการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อคนหาพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลการตรวจที่เปนไปตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของประชาชน จนสามารถ
นําผูกระทําความผิดมาฟองศาลเพื่อลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได
การตรวจพิสูจนหลักฐานที่มีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยความรวมมือในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ จากพนักงานสืบสวนสอบสวน หากพนักงานสืบสวนสอบสวน
มีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดเก็บพยานหลักฐานจะทําใหพยานหลักฐานที่ไดมีความสมบูรณ
นําไปสูผลตรวจที่มีคุณภาพ
ดวยความสําคัญ ในกระบวนการเก็บและสงมอบพยานหลักฐานที่มีคุณภาพขางตน
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงสั่งการใหสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ เปนแกนหลักในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรในการสืบสวน
สอบสวนที่ทันสมัย
ความสําเร็จในการจัดทําคูมือครั้งนี้ เปนความรวมมือจากผูตรวจพิสูจนทุกสาขาการตรวจ
รวมถึงเจาหนาที่ตํารวจทั้งฝายสืบสวนและสอบสวน รวมกันใหคําแนะนําในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหได
คูม อื ทีม่ คี วามสมบูรณ เปนประโยชน ซึง่ เจาหนาทีต่ าํ รวจฝายสืบสวนและสอบสวนจะไดนาํ คูม อื ดังกลาว
ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป สงผลตองานตรวจพิสูจนหลักฐานและทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ และในกระบวนการยุติธรรม
พลตํารวจโท
(พนมพร อิทธิประเสริฐ)
ผูบัญชาการ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

สารบัญ
ค�ำน�ำ
บทที่ ๑

บทที่ ๒

หน้า
บทน�ำ
- นิติวิทยาศาสตร์
- ภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
- สถาบันนิติเวชวิทยา
บรรณานุกรม
การพิสูจน์หลักฐาน
1. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามระบบ FBI
- การวาดแผนผังสถานที่เกิดเหตุ
- การค้นหาพยานวัตถุอย่างละเอียด
- การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต
- การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
- การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับเพลิงไหม้
- การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิด
2. การตรวจเอกสาร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร
- การตรวจลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ
- การตรวจตัวอักษรพิมพ์ดีด ข้อความตัวพิมพ์
- การตรวจรอยตราประทับ
- การตรวจรูปรอยตราบนไม้ซุงหรือตอไม้
- การตรวจร่องรอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- การตรวจธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
- การตรวจแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
- การเก็บรักษาพยานเอกสารเพื่อส่งตรวจพิสูจน์
- การเตรียมเอกสารส่งตรวจพิสูจน์
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
- สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
- ตัวอย่างหนังสือน�ำส่งตรวจพิสูจน์เอกสาร
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3. การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
64
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
64
- การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
64
- การตรวจพิสูจน์ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน (ที่ผ่านการยิงมาแล้ว)
65
- การตรวจพิสูจน์กระสุนปืน
66
- การตรวจพิสูจน์ลูกกระสุนปราย หมอนกระสุนปืนและแว่นกระดาษแข็ง
66
- การตรวจพิสูจน์ภาพถ่ายการกระจายของลูกกระสุนปราย
บริเวณที่เขม่าดินปืนติดอยู่ที่บาดแผลที่ถูกยิงหรือรายงานการชันสูตรของแพทย์ 69
- การตรวจพิสูจน์หาร่องรอยและเขม่าดินปืนที่เสื้อผ้า หรือวัตถุอื่นใดที่ถูกยิง
69
- การตรวจพิสูจน์หาวิถีกระสุนปืนที่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสถานที่เกิดเหตุ 70
- การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนที่มือ
71
- การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยวัตถุที่มีรอยขูด กด เจาะ เลื่อย ตัด ฟัน
หรืออื่นๆ ที่เกิดจากเครื่องมือ (Tool Mark)
74
- การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ
(IBIS หรือ ABIS)
74
- ของกลางที่เกี่ยวกับกระสุนปืนที่มีขนาดตั้งแต่ ๔๐ มม.ขึ้นไป และ ดอกไม้ไฟ
วัตถุระเบิด (ส่งกองพลาธิการและกองสรรพาวุธเป็นผู้ตรวจพิสูจน์
และออกรายงาน)
74
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
75
- ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนฯ ในแต่ละศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
(ปี ๒๕๖๑)
77
4. การตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
78
- งานตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขเลขหมายประจ�ำรถ และวัตถุที่มีเลขหมายประจ�ำ 78
- งานตรวจพิสูจน์ชนิดน�้ำมันเชื้อเพลิง
80
- งานตรวจพิสูจน์ชนิดของสารเคมี
81
- งานตรวจพิสูจน์สารเคมีในวัตถุระเบิดภายหลังการระเบิด
82
- งานตรวจพิสจู น์โลหะปลอมปน
84
- งานตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ
85
- งานตรวจพิสูจน์ชนิดของเส้นใย
86
- งานตรวจพิสูจน์ของกลางที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในคดีเพลิงไหม้และคดีชีวิต
87
- งานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
89
- งานตรวจพิสูจน์การแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า
90
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- งานตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในคดีจราจร
91
- งานตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ
93
๕. การตรวจยาเสพติด
94
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด
94
- ประเภทของยาเสพติด 5 ประเภท
94
- วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
96
- สารระเหย
98
- การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
98
- ค�ำแนะน�ำในการน�ำส่งของกลาง
99
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
101
- สถานที่ส่งตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
101
๖. การตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา
102
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารพิษ
102
- ประเภทของสารพิษ
102
- ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
103
- ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
103
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
10๔
- สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
10๔
7. การตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
105
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
105
- ประเภทของลายนิ้วมือ
105
- ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
10๗
- การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดฝุ่น
108
- การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีนินไฮดริน
110
- การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีซุปเปอร์กลู
111
- การหล่อร่องรอยด้วยไมโครซิล (Mikrosil)
112
- การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง กับลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว
ฝ่ามือขวาและซ้าย และฝ่าเท้าขวาและซ้าย ของผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ต้องสงสัย
113
- การตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) 114
- ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้า
115
- การส่งรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ตรวจพิสูจน์กับลายพิมพ์นิ้วมือ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของผู้ต้องสงสัย
119
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- การส่งรอยลายนิ้วมือแฝง ตรวจสอบกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
- สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
8. การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
- ขอบข่ายของการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ
- ฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ( DNA Database)
- ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
- การเก็บวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุ
- การเก็บวัตถุพยานจากตัวบุคคลเพื่อส่งตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอ
- ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
- สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและ DNA
- เอกสารยินยอมให้เก็บสารพันธุกรรม (DNA)
9. การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
- ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
- ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
- วิธีการเก็บและบรรจุหีบห่อในการน�ำส่งของกลางเพื่อท�ำการตรวจพิสูจน์
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer)
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หรือเครื่องแม่ข่าย (Server)
- กรณีที่เป็นฮาร์ดดิสก์
- โทรศัพท์มือถือ Tablet Smartphone
- แผ่นซีดี ดีวีดี/บัตรอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์ตามประเภทของกลาง
- ประเด็นค�ำถามในการเขียนบันทึกข้อความน�ำส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(ตามประเภทคดี)
- ข้อควรระวังในการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
- สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
บรรณานุก รม
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บทที่ ๓

บทที่ ๔

การทะเบียนประวัติอาชญากร
ด้านลายพิมพ์นิ้วมือ
- การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพซึ่งตายผิดธรรมชาติ
- วิธีการพิมพ์กลิ้งนิ้ว
- วิธีการพิมพ์ฝ่ามือ
- การพิมพ์ลายนิ้วมือศพ
- วิธีการพิมพ์ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าศพ
- การส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพไปให้ตรวจสอบ
- การปฏิบัติเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ต้องหาหรือศพ
- การจัดท�ำทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาและศพ
- การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ
- การปฏิบัติเมื่อคดีถึงที่สุดและการรายงานคดี
- การคัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
- แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
- แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือศพ
ด้านทะเบียนประวัติอาชญากร
- การออกประกาศสืบจับและการถอนประกาศสืบจับ
- การสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายด้วยคอมพิวเตอร์
- การด�ำเนินการเกี่ยวกับแผนประทุษกรรม
- การด�ำเนินการเกี่ยวกับคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม
(กรณีต้องการด�ำเนินการกับศพในเหตุภัยพิบัติให้ดูบทที่ 5)
- การท�ำต�ำหนิรูปพรรณและประวัติย่อผู้ต้องขัง (บุคคลพ้นโทษ)
- การออกต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์หายได้คืน
- ของตกหล่นที่มีผู้เก็บได้
บรรณานุกรม
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การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
หลักการและความส�ำคัญของการชันสูตรพลิกศพ
- แนวทางปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพ
- การชันสูตรพลิกศพและการตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกันของเจ้าพนักงาน
- การชันสูตรพลิกศพชาวอิสลามิกชน
- การเปลี่ยนแปลงหลังตายและการประมาณเวลาการตาย
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- การสืบสวนการตายจากบาดแผลและการบาดเจ็บ
215
- ชนิดของบาดแผล
216
- การตายจากอุบัติเหตุหรือตกจากที่สูง
224
- การบาดเจ็บจากการจราจร
225
- การตายจากบาดแผลและกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
227
- การสืบสวนกรณีการตายไม่ทราบเหตุ
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บทที่ ๑
บทน�ำ
๑. นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)

คือ การน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แห่งกฎหมาย เช่น  
ประโยชน์ในทางนิติบัญญัติในเรื่องการออกกฎหมาย และประโยชน์ของการบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน
สอบสวนคดีที่เกิดขึ้น และการอ�ำนวยความยุติธรรม
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทใี่ ช้ความรู้ ทางเคมี ฟิสกิ ส์ และชีววิทยา ได้แก่ วิชาพิสจู น์หลักฐาน (Criminalistics)
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทใี่ ช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ งานนิตเิ วชวิทยา (Forensic Medicine),
นิติทันตวิทยา (Forensic Odentology), นิติมนุษยวิทยา (Forensic Anthropology), นิติจิตเวชศาสตร์
(Forensic Psychology), นิติวิศวกรรมศาสตร์ (Forensic Engineering)
วิชาพิสูจน์หลักฐาน เป็นศาสตร์ซึ่งอาศัยกฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์หลายสาขา
มาใช้ภายใต้ข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย มีจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์พยานวัตถุ
เพื่อการพิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้น และยืนยันผู้กระท�ำความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหานั้น
นักพิสูจน์หลักฐาน จะศึกษาพยานวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลายพิมพ์นิ้วมือ รอยลายนิ้วมือแฝง  
สารพันธุกรรม ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ฯลฯ โดยจะศึกษาลักษณะทั่วไป (Class Characteristics)
และคุณลักษณะเฉพาะ (Individual Characteristics) เพือ่ พิสจู น์ (Identify) ระหว่างพยานวัตถุทไี่ ด้จากสถานที่
เกิดเหตุกับวัตถุหรือตัวอย่างที่ทราบแหล่งที่มาแล้ว  การศึกษาคุณลักษณะโดยทั่วไป (Class Characteristics)
เป็นรากฐานของการที่จะชี้เฉพาะ (Identification) ส่วนคุณลักษณะเฉพาะ (Individual Characteristics)
เป็นสิ่งที่ใช้บอกความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ของพยานวัตถุนั้นกับวัตถุหรือตัวอย่างที่ทราบแหล่งที่มานั้น
ว่าเป็นอันเดียวกัน
พยานวัตถุ มีความส�ำคัญมากในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีที่เกิดขึ้น ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เมือ่ ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พยานวัตถุทตี่ รวจพบได้วา่ พยานวัตถุนนั้
เชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุ ผู้เสียหาย ตัวผู้ต้องหา และที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุได้ ก็จะสามารถวิเคราะห์
และประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะตั้งสมมุติฐานในการเกิดเหตุ และก�ำหนดแนวทาง
การสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น
คดีฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี พบศพผู้เสียชีวิตชาวอังกฤษ คือ
Mr.David William Miller และ Miss Hannah Victoria Witheridge เหตุเกิดที่ หาดทรายรี ต.เกาะเต่า  
อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 06.30 น. Mr.David เสียชีวิต
อยูใ่ นสภาพเปลือย ถูกตีดว้ ยจอบหลายรอย ศพอยูใ่ นทะเลบริเวณโขดหิน Miss Hannah เสียชีวติ อยูข่ า้ งโขดหิน
ซึ่งห่างจากศพ Mr.David ประมาณ 8 เมตร ถูกตีด้วยจอบที่ใบหน้า มีรอยถูกข่มขืนที่อวัยวะเพศ
และทวารหนัก ทีโ่ ขดหินมีรอยกระเซ็นของเลือดติดอยู  ่ ห่างจากศพไปทางทิศเหนือประมาณ 65 เมตร บริเวณ
ชายหาดพบจอบเปือ้ นเลือด และก้นบุหรี  ่ การวิเคราะห์พยานวัตถุ ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ สองถูกตีดว้ ยจอบเปือ้ นเลือดนัน้
หรือไม่ Miss Hannah ถูกข่มขืนหรือไม่ ที่ที่พบจอบเปื้อนเลือดและก้นบุหรี่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุหรือไม่
ใครเป็นคนร้าย ศพทัง้ สองศพมีพยานวัตถุ เช่น สภาพบาดแผล อธิบายร่องรอยการถูกตี อสุจทิ พี่ บในช่องคลอด
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

และทวารหนักมีรูปแบบสารพันธุกรรมของชาย 2 คน ที่ล่วงละเมิดทางเพศ Miss Hannah จอบเปื้อนเลือด
ทีพ่ บมีสารพันธุกรรม (DNA) ตรงกันและเข้ากันได้กบั ของผูเ้ สียชีวติ ทัง้ สองคน ก็แสดงว่าจอบนัน้ เชือ่ มโยงสัมพันธ์
เป็นอาวุธที่ใช้ท�ำร้าย ก้นบุหรี่ที่ตรวจพบมีรูปแบบสารพันธุกรรม (DNA) ของชาย 2 คน และปรากฏว่ารูปแบบ
ของสารพันธุกรรม (DNA) ของชาย 1 คน ตรงกับสารพันธุกรรม (DNA) ของอสุจิ ที่พบที่ศพ Miss Hannah
ซึ่งแสดงว่า 1 ในคนร้าย มาร่วมสูบบุหรี่ตรงจุดที่พบจอบเปื้อนเลือดและก้นบุหรี่ พยานวัตถุที่พบจอบ
เปือ้ นเลือด, ก้นบุหรี,่ อสุจทิ พี่ บทีศ่ พ Miss Hannah ฯลฯ เป็นพยานหลักฐานเชือ่ มโยง ผูต้ อ้ งหา สถานทีเ่ กิดเหตุได้
ท�ำให้ก�ำหนดแนวทางการสืบสวนหาตัวคนร้ายได้ โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนได้พยายามติดตามหาบุคคล
ที่มานั่งสูบบุหรี่จากการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ชายที่ล่วงละเมิดทางเพศ Miss Hannah เป็นชาย ๒ คน
และที่ก้นบุหรี่เป็นชาย ๒  คน(ตรงกับอสุจิ ๑  คน) ท�ำให้ทราบว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง ๓  คน ร่วมกันข่มขืน
Miss Hannah ๒ คน จึงได้เริ่มติดตามหาบุคคลทั้ง ๓ คน และสามารถจับคนร้ายได้ในที่สุด DNA ของคนร้าย
2 คน ตรงกับ DNA ที่พบที่ศพของ Miss Hannah เป็นต้น

ภาพที่ 1-๑ ภาพคดีฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ บริเวณหาดทรายรี ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน
                 จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 06.30 น.

สารพันธุกรรม (DNA) จากเลือดที่จอบ, อสุจิ ที่พบในช่องคลอดและทวารหนักของผู้เสียชีวิต
และเซลล์จากน�ำ้ ลายหรือริมฝีปากทีต่ ดิ อยูท่ กี่ น้ บุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีใ่ ช้ในการชีเ้ ฉพาะ และพิสจู น์ความเป็นเอกลักษณ์
ของผู้เกี่ยวข้องได้ ทั้งผู้เสียหาย (ผู้เสียชีวิต) และผู้ต้องหา (คนร้าย) ซึ่งเป็นพยานหลักฐานเงียบ ใช้ยืนยัน
ผู้เกี่ยวข้องได้ ตามที่ Paul Leland Kirk กล่าวไว้ถึงพยานหลักฐานเงียบ (silence witness) และเป็นไป
ตามทฤษฎีของ Edmond Locard ที่กล่าวไว้ว่า “ทุก ๆ การสัมผัสมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอ” ร่องรอยเหล่านั้น
จะเล่าเรื่องให้ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น น�ำไปวิเคราะห์การสืบสวนสอบสวนได้  

บทที่ ๑ บทน�ำ
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ภาพที่ 1-2 Paul Leland Kirk (May 9, 1902 – June 5, 1970)

“ทุกที่ที่เขาก้าวไป อะไรก็ตามที่เขาสัมผัส อะไรก็ตามที่เขาทิ้งไว้ แม้โดยไม่ตั้งใจ
จะเป็นพยานหลักฐานเงียบที่ยืนยันตัวเขา………”
“Wherever he steps, whatever he touches, whatever he leaves,
even unconsciously, will serve as silent witness against him……….”
Paul L, Kirk, Phd.1974
Paul L, Kirk กล่าวไว้ถึงพยานหลักฐานเงียบ ซึ่งคือ พยานวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ภาพที่ 1-3 Dr.Edmond Locard

ทุก ๆ การสัมผัสมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอ
“every contact leaves a trace”

Dr.Edmond  Locard 1920.

ทฤษฎีของ Locard (Locard’s Theory)

เป็นหลักการพื้นฐานของงานนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
กับบุคคล บุคคลกับวัตถุ หรือวัตถุกบั วัตถุ จะมีรอ่ งรอยและพยานวัตถุแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกันเมือ่ มีการสัมผัส
1.1 คุณค่าของพยานวัตถุ
1.1.1 เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงการเกิดขึ้นจริงของคดี
1.1.2 สามารถเชื่อมโยงผู้กระท�ำผิด กับผู้เสียหายหรือกับสถานที่เกิดเหตุได้
1.1.3 ท�ำให้ทราบตัวผู้กระท�ำผิด
1.1.4 ป้องกันผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาได้
1.1.5 สามารถใช้ยืนยันค�ำให้การของผู้เสียหายได้
1.1.6 ท�ำให้เกิดการยอมรับสารภาพ
1.1.7 เชื่อถือได้มากกว่าพยานบุคคล
1.1.8 ศาลใช้วัตถุพยานเป็นหลักในการพิจารณาคดี

บทที่ ๑ บทน�ำ
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1.2 สถานที่ ที่จะพบพยานวัตถุ
1.2.1 สถานที่เกิดเหตุที่มีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น
1.2.2 ตัวผู้เสียหาย
1.2.3 ตัวผู้กระท�ำผิด
1.2.4 ที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด เช่น สถานที่ที่คนร้ายเตรียมการก่อเหตุ
ที่ซ่อนทรัพย์สินที่โจรกรรมมา
1.3 การเชือ่ มโยงพยานวัตถุ พยานวัตถุสามารถสร้างความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับสถานทีเ่ กิดเหตุ,
คนร้าย, ผูเ้ สียหาย และทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับความผิดทีเ่ กิดขึน้ สามารถอธิบายเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ภาพที่ 1-4  การเชื่อมโยงของวัตถุพยาน

2. ประเภทของพยานวัตถุ มีดังนี้

2.1 พยานวัตถุไม่ถาวร (Transient evidence)
เป็นพยานวัตถุทอี่ ยู่เพียงชัว่ คราวซึง่ เป็นธรรมชาติของพยานวัตถุนนั้ สามารถเปลีย่ นสภาพ
ไปได้โดยง่าย และสูญหายได้ง่ายด้วยเช่นกัน ได้แก่
- กลิ่น เช่น กลิ่นแก๊ส น�้ำมันเบนซิน น�้ำหอม ฯลฯ
- อุณหภูมิ เช่น อุณหภูมิห้อง ฝากระโปรงรถยนต์ เครื่องดื่ม ฯลฯ
- รอยพิมพ์ รอยประทับ รอยเท้าเปียกน�้ำ ฯลฯ

ภาพที่ 1-5 รอยเท้าเปียกน�้ำ

8

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

พยานวัตถุประเภทนี้ต้องบันทึกทันทีเมื่อตรวจพบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานที่
เกิดเหตุ เช่น เมื่อเข้าตรวจที่เกิดเหตุคดีฆ่าแล้วเผา ผู้ที่เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุคนแรกได้กลิ่นน�้ำมันเบนซิน
ต้องรีบบันทึก มิฉะนัน้ กลิน่ น�ำ้ มันเบนซินจะจางหายไป พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีส่ บื สวนทีเ่ ข้าไปทีเ่ กิดเหตุ
ภายหลังอาจจะไม่ได้กลิน่ น�ำ้ มันเบนซินแล้ว เจ้าหน้าทีท่ พี่ บจึงต้องท�ำการบันทึกรายละเอียดไว้ทนั ที ผูว้ เิ คราะห์
สถานที่เกิดเหตุก็สามารถตั้งสมมุติฐานการเกิดเหตุได้ว่า คนร้ายได้ฆ่าผู้เสียชีวิตแล้วใช้น�้ำมันเบนซินราด
และจุดไฟเผาขึ้น เป็นต้น
2.2 พยานวัตถุตามสภาพ (Conditional evidence)
พยานวัตถุประเภทนีเ้ กิดจากการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำ คล้ายกับพยานวัตถุไม่ถาวร
ต้องมีการบันทึกไว้ทันทีเมื่อพบ มิฉะนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น
- สีของควัน (บอกถึงชนิดของเชื้อเพลิงได้)
- สีของ (เปลว) ไฟ (บอกอุณหภูมิของความร้อนของการลุกไหม้ได้)
- สภาพศพ การแข็งตัวของกล้ามเนื้อ หรือ Rigor mortis การตกของเลือดตาม
แรงโน้มถ่วง หรือ Livor mortis (บอกเวลาการเสียชีวิตได้ว่าเสียชีวิตมานานแล้วเท่าไร)
- หน้าต่าง ประตู เปิดหรือปิด
- แสงสว่าง ไฟฟ้า เปิดหรือปิด
- ต�ำแหน่งพยานวัตถุที่พบ เช่น ต�ำแหน่งอาวุธปืน ปลอกกระสุนปืน ลูกกระสุนปืน ฯลฯ

ภาพที่ 1-6 สีของควันไฟจากเหตุเพลิงไหม้

ภาพที่ 1-7 ไอน�้ำที่กระจก

บทที่ ๑ บทน�ำ
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พยานวัตถุตามสภาพเป็นสิ่งที่จะท�ำให้การวิเคราะห์หรือประมวลพฤติการณ์การเกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คนร้ายเข้าไปก่อเหตุภายในบ้านโดยปีนหน้าต่างทีเ่ ปิดทิง้ ไว้เป็นทางเข้า ผูเ้ สียหายทีม่ าพบเหตุ
ได้ปิดหน้าต่างไว้ก่อนการตรวจฯ อาจท�ำให้การวิเคราะห์ทางเข้าของคนร้ายผิดไปได้ ถ้าไม่ได้มีการสอบถาม
ผู้เสียหายก่อน, แสงสว่างหลอดไฟเปิด-ปิด อาจน�ำมาวิเคราะห์เวลาที่เกิดเหตุได้, ต�ำแหน่งปลอกกระสุนปืน
สามารถวิเคราะห์จุดที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงได้ เป็นต้น
2.3 พยานวัตถุที่เป็นรูปแบบ (Pattern evidence)
มีรูปแบบหลายอย่างของพยานวัตถุที่พบในสถานที่เกิดเหตุ ที่เกิดจากการสัมผัส ได้แก่
รอยประทับ รอยกด รอยพิมพ์ รอยแตก เช่น
- รอยแตกร้าวของกระจกจากการถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืน

ภาพที่ 1-8  รอยแตกร้าวของกระจกจากการถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืน

- รอยกระเซ็นของโลหิต หรือ Blood stain pattern

ภาพที่ 1-9  รอยกระเซ็นของโลหิต

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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- รูปแบบรอยถูกยิง วิถีกระสุน

ภาพที่ 1-10  วิถีกระสุนปืน

- รูปแบบหรือลักษณะการไหม้ของไฟ

ภาพที่ 1-11  รูปแบบการลุกไหม้ของไฟ

- รูปแบบรอยยางรถยนต์ หรือรอยไถล รอยเบรก เป็นต้น

ภาพที่ 1-12  รอยยางรถยนต์

บทที่ ๑ บทน�ำ
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รูปแบบของพยานวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุได้ โดยผู้ที่จะท�ำ
การวิเคราะห์รายละเอียดรูปแบบต้องเข้าใจรายละเอียดของการเกิดรูปแบบนั้น ๆ ด้วย เช่น รอยแตกร้าวของ
กระจกจากการถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืนจะบอกทิศทางว่ายิงจากด้านไหน มุมยิงเข้าเป็นอย่างไร ท�ำให้เห็นแนว
วิถีกระสุน เป็นต้น
2.4 พยานวัตถุที่สามารถถ่ายเทหรือโยกย้ายได้ (Transfer evidence)
เป็นพยานวัตถุทเี่ กิดจากการสัมผัสระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับวัตถุ หรือวัตถุกบั วัตถุ
อาจเป็นพยานวัตถุที่มีขนาดเล็ก หรือเล็กมาก เช่น
- ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
- สารคัดหลั่งจากร่างกาย (อสุจิ น�้ำลาย เลือด) เส้นผม เส้นขน เนื้อเยื่อ
- ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน เขม่าปืน
- สารเคมี สี กระจก หิน ดิน ทราย
- ยาเสพติด
- รอยรองเท้า รอยยางรถยนต์
วัตถุพยานประเภทนี้มีการเกิดขึ้นโดยมีการสัมผัส เช่น คนร้ายที่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ
หยิบหรือจับต้องสิ่งของรอยลายนิ้วมือของคนร้ายก็จะไปประทับกับสิ่งของนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุ
ก็สามารถเก็บลายนิ้วมือของคนร้ายที่สิ่งของนั้นได้ เป็นต้น
2.5 พยานวัตถุทางการแพทย์ (Medical evidence)

ภาพที่ 1-13 บาดแผลถูกลูกกระสุนปืน

เป็นพยานวัตถุที่สามารถน�ำไปใช้ในการพิสูจน์บุคคล, พิสูจน์การถูกท�ำร้าย, พิสูจน์เจตนา
การท�ำร้าย ท�ำตนเอง หรือผู้อื่นกระท�ำ  พิสูจน์วัน เวลา และสถานที่ที่ถูกท�ำร้าย และเป็นสิ่งที่ปรากฏ
อยู่ที่ร่างกายของผู้เสียหาย(เหยื่อ) ผู้ต้องหา และพยาน เช่น
- รูปแบบของบาดแผล แสดงความรุนแรงของการบาดเจ็บ จะบ่งบอกพฤติกรรมของคนร้ายได้
- ชนิดบาดแผล บาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม บาดแผลถูกของมีคมหรือ
ปลายแหลม บาดแผลกระสุนปืน และระเบิด
- ต�ำแหน่งที่พบบาดแผล
- จ�ำนวนและขนาดของแผล
- สภาพการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย (ดูรายละเอียด บทที่ 3 งานนิติเวช)
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(1) ภาวะเลือดตกสู่ที่ต�่ำ (Livor mortis) ของศพ
                        (2) ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Rigor mortis) ของศพ
                        (3) การเน่าของศพ
- ประวัติการรักษา การใช้ยา เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ เช่น การผ่าตัด การใส่เหล็ก
เข้าไปที่อวัยวะแขนขาเพื่อการรักษาเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ รายละเอียดของ
วัตถุพยานทางการแพทย์  แพทย์จะเป็นผู้ให้ความเห็น
2.6 พยานวัตถุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  evidence)
ปัจจุบนั มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์บันทึกต่าง ๆ เมื่อมีการใช้งานจะบันทึกข้อมูลเป็น
ข้อมูลดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้สามารถช่วยในการสืบสวนได้

ภาพที่ 1-14 วัตถุพยานที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.7 พยานวัตถุที่เชื่อมโยง (Associative evidence)

ภาพที่ 1-15 ตัวอย่างพยานวัตถุที่เชื่อมโยง

บทที่ ๑ บทน�ำ
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พยานวัตถุที่สามารถเชื่อมโยงผู้เสียหาย (เหยื่อ) ผู้ต้องหา กับสถานที่เกิดเหตุได้ เช่น ลายนิ้วมือ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า สารพันธุกรรม (DNA) ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลได้ ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน
ทีพ่ บในสถานทีเ่ กิดเหตุ เชือ่ มโยงอาวุธปืนของผูต้ อ้ งหาได้, รอยรองเท้าเชือ่ มโยงรองเท้า, รอยเครือ่ งมือเชือ่ มโยง
เครื่องมือ เป็นต้น

3. การวิเคราะห์พยานวัตถุ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ให้มกี ารบันทึก การเก็บรวบรวม รักษา อธิบาย และ
ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพยานวัตถุทั้งหมด จะท�ำให้การคลี่คลายคดีเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์
พยานวัตถุ ดังนี้
3.1 การรับรอง (Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของการตรวจวิเคราะห์ พยานวัตถุนั้น
ต้องสามารถเชือ่ มโยงผูเ้ สียหาย (เหยือ่ ) ผูต้ อ้ งหา และสถานทีเ่ กิดเหตุได้ และพยานวัตถุนนั้ ต้องตรวจเก็บโดยผูม้ หี น้าที่
โดยตรง วิธีการตรวจเก็บและรักษาพยานวัตถุต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการบันทึกการครอบครอง
พยานวัตถุนั้น ตั้งแต่ผู้เก็บ การตรวจวิเคราะห์จนถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาล มีห่วงโซ่ของการครอบครอง
โดยตลอด (Chain of Custody) คือ มีการบันทึก การตรวจเก็บ การเก็บรักษา การส่งตรวจ ทุกขั้นตอน
3.2 การจ�ำแนก (Classification) เป็นการแยกประเภทของพยานวัตถุโดยดูจากสภาพ
คุณลักษณะกว้าง ๆ เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ การแยกชนิด ขนาดของลูกกระสุนปืนหรือปลอกกระสุนปืน
3.3 การชีเ้ ฉพาะ (Identification) เป็นการศึกษาคุณลักษณะ เช่น ลักษณะภายนอก รูปแบบ
สัณฐาน คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ซึ่งท�ำโดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกล่าว เช่น การตรวจ
พิสจู น์ดนิ ดินจากบริเวณทีเ่ กิดเหตุกบั ดินทีต่ ดิ ทีร่ องเท้าของคนร้าย จะตรวจพิสจู น์ยนื ยันว่าดินเหมือนกันหรือไม่
ก็โดยการตรวจดูลักษณะภายนอก เช่น สีดินสีเดียวกันหรือไม่ และตรวจคุณสมบัติภายในดิน มีธาตุที่เป็น
ส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ จึงจะชี้เฉพาะได้ว่า เป็นดินที่มีลักษณะและองค์ประกอบเหมือนกัน เป็นต้น
3.4 การบอกความเป็นเอกลักษณ์ (Individualization) เป็นการพิสูจน์ความเป็นหนึ่งเดียว
(Unique) โดยการตรวจเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไป (Class characteristics) และคุณลักษณะเฉพาะ
(Individual characteristics) เช่น
- การยืนยันรอยลายนิว้ มือแฝงกับลายพิมพ์นวิ้ มือของผูต้ อ้ งสงสัย หรือผูต้ อ้ งหาต้องเปรียบเทียบ
ลายพิมพ์นวิ้ มือโดยต้องมีจดุ ต�ำหนิพเิ ศษตรงกัน 10 จุดขึน้ ไป จึงจะยืนยันว่าเป็นลายนิว้ มือของบุคคลคนเดียวกัน
- การยืนยันว่าลูกกระสุนปืนที่พบในตัวผู้เสียชีวิต/หรือที่เกิดเหตุ ว่ายิงมาจากอาวุธปืน
ต้องสงสัยหรือไม่ ต้องตรวจเปรียบเทียบต�ำหนิพเิ ศษทีร่ อ่ งและสันเกลียวเปรียบเทียบกัน ถ้าตรงกันจึงยืนยันได้
3.5 การประมวลเหตุการณ์ (Reconstruction) เป็นการประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากพยานวัตถุ และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องมีการวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักเหตุผล หลักทฤษฎี
หลักปฏิบตั ิ ตรรกวิทยา และข้อมูลต่าง ๆ มาล�ำดับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึง่ จะท�ำให้สามารถ
ตั้งสมมุติฐานของการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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4. กฎเกณฑ์พื้นฐานที่จะท�ำให้พยานวัตถุมีคุณค่า

พยานวัตถุที่ตรวจเก็บจากสถานที่เกิดเหตุ ต้องถูกน�ำไปอ้างอิงตั้งแต่การสืบสวนสอบสวน จนถึง
ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล มีกฎเกณฑ์ที่จะท�ำให้พยานวัตถุนั้นมีคุณค่า ได้ดังนี้
4.1 การป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ เจ้าหน้าทีค่ นแรกไปถึงสถานทีเ่ กิดเหตุ จนกระทัง่ การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
เสร็จสิ้น การป้องกันก็คือป้องกันมิให้พยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานวัตถุถูกท�ำลาย หรือเสื่อมค่า หรือ
สูญหายไป ส่วนการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ก็คือรักษาให้พยานวัตถุที่มีอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ คงสภาพ
และสามารถน�ำไปใช้ตรวจพิสูจน์และเป็นพยานหลักฐานได้
4.2 การเก็บพยานวัตถุ ผู้ตรวจเก็บต้องมีหน้าที่ตามกฎหมาย
การเก็บพยานวัตถุต้องยึดหลักของกฎหมาย ต้องกระท�ำโดยผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น
พนักงานสอบสวน, เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ที่ได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน เป็นต้น
4.3 การค้นหาพยานวัตถุอย่างเหมาะสม
ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จะต้องไม่มองข้ามหรือละเลยพยานวัตถุทุกชิ้น หากสงสัยว่า
สิง่ นัน้ จะเป็นพยานวัตถุหรือไม่ ให้เก็บไว้กอ่ น พร้อมทัง้ ระบุรายละเอียดของพยานวัตถุนนั้ เช่น มีสภาพอย่างไร
ต�ำแหน่งที่พบ และมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม การค้นหาพยานวัตถุมีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของ
สถานที่เกิดเหตุ สภาพและปริมาณของพยานวัตถุนั้น ฉะนั้น ผู้ที่เข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุควรเลือกใช้วิธีการ
ค้นหาและการตรวจเก็บให้เหมาะสมด้วย
4.4 มีความต่อเนือ่ งของการครอบครองพยานวัตถุ (Chain of Custody) โดยตลอด หมายถึง
พยานหลักฐานหรือพยานวัตถุนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของบุคคลหรือหน่วยงานตั้งแต่เริ่มเก็บ
จนกระทัง่ แสดงในชัน้ ศาล โดยไม่ขาดช่วงความรับผิดชอบของผูค้ รอบครองเลย การด�ำเนินการเกีย่ วกับพยานวัตถุ
จ�ำเป็นต้องมีการบันทึกอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ต้องมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการด�ำเนินการ
ซึ่งประกอบไปด้วย
4.4.1 การจัดการ (Taking)
การตรวจเก็บพยานวัตถุตอ้ งกระท�ำโดยบุคคลทีม่ หี น้าทีต่ ามกฎหมาย มีการบันทึก
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น สภาพ ต�ำแหน่งที่พบ มีการท�ำต�ำหนิ เครื่องหมาย ระบุ วัน เดือน ปี เวลาที่เก็บ เช่น
พบก้นบุหรี่ ต้องมีการบันทึก ยี่ห้อ สภาพ พบที่ตรงไหน และระบุวันเวลาที่ตรวจพบ
4.4.2 การเก็บรักษา (Keeping)
เป็นการแสดงให้เห็นว่าพยานวัตถุนนั้ ได้ถกู เก็บและครอบครองไว้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ท�ำให้มั่นใจว่าพยานวัตถุนั้นมีความถูกต้องไม่มีการปนเปื้อน เช่น ก้นบุหรี่เก็บรักษาโดยใส่ซอง
กระดาษ มีการบันทึกรายละเอียดที่ซอง ปิดผนึก และมีการเซ็นชื่อก�ำกับ
4.4.3 การขนส่ง (Transporting)
การส่งพยานวัตถุไปยังห้องปฏิบัติการ ต้องมีหนังสือน�ำส่ง ระบุจุดประสงค์
การตรวจ และแสดงให้เห็นว่า พยานวัตถุนั้น ได้ถูกบรรจุ หีบห่อ ปิดผนึก และติดฉลากไว้อย่างเหมาะสม
และจัดเจ้าหน้าที่ส่งพยานวัตถุนั้นไปยังสถานตรวจพิสูจน์ด้วย
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4.4.4 การส่งมอบ (Delivering)
การส่งมอบพยานวัตถุให้แก่ผรู้ บั (เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารแพทย์ หรือหน่วยงานอืน่ )
ต้องมีการส่งอย่างถูกต้อง มีหลักฐานแสดง วัน เดือน ปี เวลา ที่รับของกลาง รายละเอียดของของกลาง
และให้ผู้รับลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน เวลา ในส�ำเนาหนังสือน�ำส่ง

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
5.1 ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ

ภาพที่ 1-๑6 โครงสร้างและที่ตั้งหน่วยงานของส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
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ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ (สพฐ.ตร.) มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน
วิทยาการต�ำรวจ การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ การทะเบียนประวัตอิ าชญากร เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านสืบสวน
สอบสวนของหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วราชอาณาจักร การด�ำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
และการส่งกลับในกรณีเหตุวินาศภัยหรือเหตุพิเศษอื่น ๆ การด�ำเนินการเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลวัตถุระเบิด
การสนับสนุนด้านวิชาการ การตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด เฉพาะกรณีท่ีมีลักษณะ
พิเศษ ศึกษาพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และการด�ำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมงานด้านพิสูจน์หลักฐาน
งานวิทยาการต�ำรวจ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานพิสจู น์หลักฐานและงานวิทยาการต�ำรวจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มีหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการตรวจและตรวจพิสูจน์ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวน มี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ศูนย์ข้อมูล
วัตถุระเบิด และกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  ซึ่งแต่ละหน่วยมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้
		 5.1.1 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐก.)

โครงสร้างกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ฝ่ายอ�ำนวยการ (รวมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ภาพที่ 1-๑7 โครงสร้างกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่าง ๆ
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หลักการเปรียบเทียบ
การถ่ายภาพและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยพนักงานสอบสวนค้นคว้าหาพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริง รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา
แบ่งออกเป็น ฝ่ายอ�ำนวยการ งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และ งานตรวจพิสูจน์ด้านวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มงาน
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
			 (1) ฝ่ายอ�ำนวยการ (ฝอ.พฐก.) มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการ
และก�ำลังพล งานการเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งงานอื่น
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กสก.พฐก.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ งานถ่ายภาพเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (3) กลุ่มงานตรวจเอกสาร (กอส.พฐก.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสจู น์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอย และเงินตราปลอมแปลง รวมทัง้ งานอืน่ ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
			 (4) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (กอป.พฐก.) มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครือ่ งกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปืน
และร่องรอยบนวัตถุ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (5) กลุม่ งานตรวจทางเคมี ฟิสกิ ส์ (กคม.พฐก.) มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
งานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมี
และฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย การจับเท็จ การตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจ
เปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (6) กลุม่ งานตรวจยาเสพติด (กยส.พฐก.) มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
งานตรวจพิสจู น์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกีย่ วกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติด  และยาพิษ รวมทัง้
งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (7) กลุม่ งานตรวจลายนิว้ มือแฝง (กนฝ.พฐก.) มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
งานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (8) กลุม่ งานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ (กชว.พฐก.) มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชา
ทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ รวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (9) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (กคพ.พฐก.) มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (10) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ (กชช.พฐก.) มีหน้าที่ด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งงานอื่น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5.1.2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.)

โครงสร้างกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ฝ่ายอ�ำนวยการ

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
ภาพที่ 1-๑8  โครงสร้างกองทะเบียนประวัติอาชญากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร โดยรวบรวม
จัดเก็บ ตรวจสอบ และแจ้งผลข้อมูลประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม ภาพถ่าย หมายจับ ต�ำหนิ รูปพรรณ
ทรัพย์ทหี่ าย หรือทีถ่ กู ประทุษร้าย ข้อมูลประวัตบิ คุ คลพ้นโทษ นักโทษหลบหนี คนหาย และคนตายไม่ทราบชือ่
รวมถึงงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา แบ่งออกเป็น
ฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ๗ ฝ่าย และกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
			 (1) ฝ่ายอ�ำนวยการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการและก�ำลังพล
งานการเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทัง้ งานอืน่ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
มอบหมาย
		 (2) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูล หมายจับ แผนประทุษกรรม ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง คนตายไม่ทราบชือ่
บุคคลพ้นโทษ ที่ส่งมาจากหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ยกเว้นต�ำรวจภูธรภาค ๑-๙  และ
ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (3) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสเก็ตช์และประกอบใบหน้าคนร้ายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ งานถ่ายภาพผู้ต้องหาและจัดท�ำสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหา รวมทั้งงานอื่นที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (4) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการตรวจสอบประวัติการกระท�ำความผิดด้วยระบบชื่อ ชื่อสกุล รวมทั้งการบันทึกผลคดี
การพิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยู่ในข่ายต้องท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจากสารบบ
หรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (5) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา และศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บทที่ ๑ บทน�ำ
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		 (6) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง ผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ และผู้สมัครงานอื่น ๆ รวมทั้ง
งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (7) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดท�ำและรับรองรายการประวัติการกระท�ำความผิด คัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่อยู่ในข่ายต้องท�ำลาย
ออกจากสารบบ รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (8) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลลายพิมพ์นวิ้ มือ ควบคุมดูแลการท�ำงานและการบ�ำรุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นวิ้ มืออัตโนมัติ
รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (9) กลุม่ งานผูเ้ ชีย่ วชาญ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษา ค้นคว้า
พัฒนา วิเคราะห์ และออกแบบเกีย่ วกับชุดค�ำสัง่ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษาตอบข้อหารือ
รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		

5.1.3 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 (ศพฐ.1-10)

โครงสร้างของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-10
ฝ่ายอ�ำนวยการ
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
ภาพที่ 1-๑9  โครงสร้างศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑–๑๐
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มีอำ� นาจหน้าทีบ่ ริหารงานและด�ำเนินการเกีย่ วกับงานวิทยาการต�ำรวจ การตรวจ
สถานที่เกิดเหตุและการถ่ายภาพทั้งการตรวจพิสูจน์หลักฐานเช่นเดียวกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง และ
งานทะเบียนประวัตอิ าชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย
พลัดหลง การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
			 (๑) ฝ่ายอ�ำนวยการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการและก�ำลังพล
งานการเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร งานทะเบียนประวัตอิ าชญากร
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (๒) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ งานถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยเฉี่ยวชน เพื่อสนับสนุน
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (๓) กลุม่ งานตรวจเอกสาร มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจพิสจู น์
ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอย และเงินตราปลอมแปลง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (๔) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปืน และร่องรอย
บนวัตถุรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (๕) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมี
และฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย การจับเท็จ การตรวจร่องรอยการเฉีย่ วชน สี การตรวจเปรียบเทียบ
วัตถุพยานต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (๖) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติด และยาพิษ รวมทั้งงานอื่น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (๗) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (๘) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสจู น์พยานหลักฐานและของกลางในคดีตา่ ง ๆ ซึง่ เป็นงานตรวจพิสจู น์ทตี่ อ้ งใช้หลักวิชาทางชีววิทยา
เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			
(๙) กลุม่ งานตรวจพิสจู น์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 (๑๐) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ 
ตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การตรวจพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน และการตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ รวมทั้ ง งานอื่ น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
			 (๑๑) พิสูจน์หลักฐานจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
สถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพงานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
และหลักฐานอื่น ๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัด
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5.1.4 กลุ่มงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (กพอ.สพฐ.ตร.)
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
และส่งกลับในกรณีเหตุภัยพิบัติหรือเหตุพิเศษอย่างอื่น เพื่อสนับสนุนงานอํานวยความยุติธรรม โดยประสาน
ขอความร่วมมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจในสาขาต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอ�ำนวยการและสนับสนุนการฝึกอบรมเทคนิควิธี และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อมีเหตุพิเศษอื่น
5.1.5 ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด (ศขบ.สพฐ.ตร.)
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ เครือ่ งมือ อุปกรณ์และ
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการตรวจพิสจู น์รวมทัง้ ด�ำเนินการฝึกอบรมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุระเบิดใ่ ห้กบั หน่วยปฏิบตั กิ าร
ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ สํานักงานต�ำรวจแห่งชาติในการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด
5.2 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจพิสูจน์บุคคล การตรวจเลือด ชีวเคมี
และเขม่าดินปืน งานนิติพยาธิวิทยา งานศูนย์รวมข่าวรับแจ้งเหตุอุบัติภัย การรักษาสภาพศพ ร่างกาย
เพื่อการตรวจพิสูจน์ งานพิษวิทยา รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น ฝ่ายอ�ำนวยการ  
และ กลุ่มงาน ๖ กลุ่มงานดังนี้
(1) กลุม่ งานตรวจพิสจู น์หลักฐานเกีย่ วกับบุคคล มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจ
พิสูจน์บุคคลจากศพ ชิ้นส่วนของศพ และการท�ำภาพเชิงซ้อน ตรวจอายุในคนมีชีวิต ตรวจพิสูจน์ความเป็น พ่อ
แม่ ลูก ตรวจหาความพิการของร่างกาย ตรวจรอยแผลเป็น ต�ำหนิ ไฝ ปาน รอยสัก ฯลฯ เก็บรักษาของกลาง
ที่ติดมากับศพหรือชิ้นส่วนศพ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
(2) กลุม่ งานตรวจเลือด ชีวเคมี และเขม่าดินปืน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจเลือด
เพื่อประกอบการพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลและตรวจเลือดจากซากศพ หรืออวัยวะอื่น ๆ ตรวจหาปริมาณ
สารชีวเคมีในเลือดของศพ ตรวจหาส่วนของน�้ำอสุจิและตัวอสุจิในคดีที่เกี่ยวกับเพศและในศพ ตรวจหา
พยานหลักฐานทางด้านชีวเคมีอื่น ๆ ตรวจหาเขม่าดินปืนจากศพ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  
(3) กลุ่มงานนิติพยาธิ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตาย
โดยผิดธรรมชาติ ผ่าศพเพือ่ หาสาเหตุการตายทีแ่ ท้จริง ตรวจพิสจู น์ชนิ้ เนือ้ ของอวัยวะต่าง ๆ โดยวิธจี ลุ พยาธิวทิ ยา
ให้บริการฉีดยาศพป้องกันการเน่า ด�ำเนินการส่งศพไม่มญ
ี าติไปฝากไว้กบั มูลนิธิ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับศพตามค�ำสัง่
ผู้บังคับบัญชา ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ล้างฟิล์ม และอัดขยายภาพ จัดบริการประกอบการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ จัดนิทรรศการและบริการด้านเทคโนโลยีทางแพทยศาสตร์ศึกษา เก็บรักษาเอกสารภาพถ่าย
ทางการแพทย์ด้วยไมโครฟิล์ม เก็บของกลางประเภท ส่วนของหัวกระสุนปืนและชิ้นส่วนของวัตถุระเบิด
ที่ได้จากศพ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(4) กลุ่มงานพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์รวมข่าวรับแจ้งเหตุ
อุบัติภัย การรักษาสภาพศพ ร่างกาย เพื่อการตรวจพิสูจน์ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ รักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ
ในเขตสถานีต�ำรวจในกองบัญชาการต�ำรวจนครบาลและปริมณฑลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และ
ควบคุมก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่มาช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุหรืออุบัติภัยที่มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก และควบคุมสั่งการไปยังรถปฏิบัติการ
โดยผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง บันทึกรายงาน การสั่งการ การปฏิบัติหน้าที่ และรายงาน
เหตุการณ์พิเศษหรืออุบัติภัยร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับ – ส่ง การจ่ายข่าวประสานงานด้วยวิทยุและ
เครื่องมือสื่อสารอื่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาไปยังหน่วยปฏิบัติ เพื่อการ
ท�ำงานโดยฉับพลันทั้งในเวลาปกติและเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน รักษาสภาพศพ ร่างกาย และวัตถุพยาน
ในทีเ่ กิดเหตุ ถ่ายภาพศพ ร่างกาย วัตถุพยาน และสถานทีเ่ กิดเหตุ เก็บและควบคุมการเก็บศพ ส่งศพเพือ่ ตรวจ
พิสูจน์ตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการ ปฐมพยาบาลและน�ำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ส่งมอบศพให้ญาติ
หรือฝากฝังยังสุสาน ประสานงานหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องร่วมปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม ควบคุม ดูแล และบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่มาร่วมปฏิบัติในด้านการเก็บศพ ร่างกาย และวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ งานอื่น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(5) กลุ่มงานพิษวิทยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจหาสารพิษในชีววัตถุของ
ผูป้ ว่ ย ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษเพือ่ พิสจู น์หาสาเหตุการตาย ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษในสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสาเหตุ
ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือตาย วิเคราะห์ปริมาณยาในเลือดผูป้ ว่ ยเพือ่ สนับสนุนการรักษาพยาบาล ตรวจวิเคราะห์
หาสารเสพติดในชีววัตถุของผู้ป่วย ผู้ต้องสงสัยและศพ ตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในชีววัตถุของผู้ป่วย
ผูต้ อ้ งสงสัยและศพ ปฏิบตั งิ านด้านมาตรฐานการวิเคราะห์ ปฏิบตั งิ านวิจยั งานอืน่ ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
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บทที่ ๒

การพิสูจนหลักฐาน

บทที่ 2
การพิสูจน์หลักฐาน
งานพิสูจน์หลักฐานเป็นการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน โดยการน�ำความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
มีการแบ่งงานออกเป็นงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและงานตรวจพิสูจน์ต่าง ๆ ดังนี้

๑. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

๑.๑ สถานที่เกิดเหตุ
               
สถานที่เกิดเหตุ หมายถึง สถานที่ที่มีการกระท�ำความผิดทางกฎหมายเกิดขึ้น ให้รวมถึง
สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นด้วย และเป็นสถานที่ที่ท�ำให้ผู้ที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้น ว่า เกิดอะไรขึ้น (what)  ที่ไหน (where) เมื่อไร
(when) ท�ำไมจึงเกิดเหตุ (why) ใครเป็นผูก้ อ่ เหตุ (who) และเกิดเหตุอย่างไร (how) ซึง่ เมือ่ ตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะท�ำให้ทราบรายละเอียดของความผิดที่เกิดขึ้น มีพฤติกรรมของ
การเกิดเหตุเป็นอย่างไร และทราบว่าคนร้ายเป็นใครได้
ความส�ำเร็จในการสืบสวนสอบสวนคดีทมี่ สี ถานทีเ่ กิดเหตุ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ  ถ้าสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วก็จะสามารถน�ำ
พยานหลักฐานไปวิเคราะห์เรือ่ งราวของเหตุทเี่ กิดขึน้ ได้อย่างแม่นย�ำ  ซึง่ จะท�ำให้กำ� หนดแนวทางการสืบสวนได้
และสามารถคลี่คลายคดีได้ในที่สุด    
๑.๒	 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีดังนี้
๑.๒.๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ม.๑๓๑
ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าทีส่ ามารถจะท�ำได้ เพือ่ ประสงค์
จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา และเพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
และพิสูจน์ให้เห็นความผิด
๑.๒.๒ ระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒ การสืบสวน บทที่ ๒ การสืบสวน
และตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ข้อ ๔   เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นซึ่งจ�ำเป็นจะต้องท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ให้พนักงานสอบสวนท�ำการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุเอง  เว้นไว้แต่คดีสำ� คัญซึง่ พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีรอ่ งรอย
หรือหลักฐาน ซึง่ ต้องใช้เครือ่ งมือทางวิทยาการและจ�ำเป็นต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีส่ งั กัดส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐาน
ต�ำรวจหรือกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ก็ให้พนักงานสอบสวนแจ้งส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต�ำรวจที่มีพื้นที่รับผิดชอบ หรือกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด แล้วแต่กรณี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่
ไปท�ำการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับพนักงานสอบสวนในคดีตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) คดีความผิดต่อชีวิต
(๒) คดีฆ่าตัวตาย แต่มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าอาจถูกผู้อื่นฆ่าตาย
(๓) คดีความผิดฐานลักทรัพย์ และมีร่องรอยในที่เกิดเหตุ
(๔) คดีความผิดฐานชิงทรัพย์และมีคนตาย
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(๕) คดีความผิดฐานปล้นทรัพย์
(๖) คดีวางเพลิง หรือเพลิงไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุ
(๗) คดีจราจรทางบกที่เป็นปัญหา
(๘) คดีที่มีการตายผิดธรรมชาติ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการตายโดยผิด
ธรรมชาติหรือคดีอื่น ๆ ที่น่าจะมีร่องรอยหรือหลักฐานในที่เกิดเหตุ ยกเว้นคดีจราจรทางบก
     
ข้อ ๕ เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต�ำรวจทีม่ พี นื้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ไปท�ำการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ ให้แจ้งรายละเอียด วัน เวลา และสถานทีเ่ กิดเหตุ
พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ ตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางคดีและให้ปฏิบัติดังนี้
		
ข้อ ๕.๑ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ
               
(๑) ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจท้องที่เกิดเหตุสั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรักษาสถานที่เกิดเหตุและปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้สายแถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ
หรืออุปกรณ์อื่นใด กั้นสถานที่เกิดเหตุไว้อย่าให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด
เพราะนอกจากจะเป็นการท�ำลายหลักฐานทางคดีแล้วยังเป็นการเพิม่ เติมร่องรอยทีม่ ไิ ด้เกิดจากการกระท�ำผิดด้วย
                
(๒) เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจทีม่ พี นื้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ได้รับแจ้งเหตุให้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว พร้อมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับพนักงานสอบสวน
และก�ำหนดกัน้ สถานทีเ่ กิดเหตุตามความจ�ำเป็นทีเ่ ห็นสมควร  โดยค�ำนึงถึงสภาพพืน้ ที่ ประเภทคดี  ระยะเวลา
และเหตุอนื่ ใดตามความเหมาะสมโดยใช้สายแถบกัน้ สถานทีเ่ กิดเหตุหรืออุปกรณ์อนื่ ใดกัน้ สถานทีเ่ กิดเหตุดงั กล่าว
            
(๓) ในระหว่างที่ท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  เพื่อป้องกันมิให้ร่องรอย
พยานหลักฐานถูกท�ำลาย บุคคลอื่นใดที่มีความจ�ำเป็นจะเข้าไปในบริเวณสถานที่ปิดกั้นต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุของส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจที่รับผิดชอบก่อน
             
(๔) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและระมัดระวังมิให้ร่องรอยพยานหลักฐานถูกท�ำลายหรือท�ำให้เสื่อมค่า หรือไปเพิ่ม
ร่องรอยขึ้น ควรใส่ถุงคลุมเท้าและถุงมือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ  ตามความจ�ำเป็นแห่งคดี
              
(๕) ในคดีที่ไม่สามารถตรวจสถานที่เกิดเหตุให้เสร็จภายในวันเดียว
หรือมีเหตุผลความจ�ำเป็นต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ก่อน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุประสานกับ
สถานีต�ำรวจท้องที่เพื่อเฝ้าดูแลโดยปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุไว้จนกว่าจะหมดความจ�ำเป็นหรือเสร็จสิ้นการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุดังกล่าว
				 ข้อ ๕.๒	 ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามล�ำดับ
         
(๑) เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจทีม่ พี นื้ ทีร่ บั ผิดชอบ
คนแรกที่เข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุต้องพิจารณาสถานที่เกิดเหตุว่ามีเหตุเกิดขึ้นอย่างไร และมีร่องรอย
วัตถุพยานอะไรบ้าง วางแผนการปฏิบัติงานเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ และก�ำหนดทางเดินของเจ้าหน้าที่
ชุดต่าง ๆ โดยขอทราบข้อมูลเบื้องต้นจากพนักงานสอบสวน
          
(๒) บันทึกสถานที่เกิดเหตุ ท�ำแผนที่และถ่ายภาพ โดยใช้กล้องถ่ายรูป
หรือวีดิทัศน์ ท�ำการเก็บภาพเหตุการณ์ ลักษณะสถานที่ บริเวณโดยรอบและสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งภาพผู้เสียชีวิต
ในมุมต่าง ๆ และภาพร่างกายส่วนต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
           
(๓) ค้นหาและตรวจเก็บร่องรอยวัตถุพยานต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ เช่น
การเก็บลายนิ้วมือแฝงตามวัตถุต่าง ๆ เช่น ลูกบิด ประตู หน้าต่าง มือจับด้านนอกและด้านในห้องที่เกิดเหตุ
และห้องข้างเคียง เก็บร่องรอยจากวัตถุพยานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น คราบโลหิต เส้นผม เส้นขน เส้นใย

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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ลูกกระสุน และ ปลอกกระสุน เป็นต้น จัดเก็บหลักฐานใส่ถุง พร้อมระบุรายละเอียด และหมายเลข โดยท�ำ
บันทึกรับ – ส่ง มอบให้พนักงานสอบสวนไปด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่ง ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต�ำรวจที่มีพื้นที่รับผิดชอบตรวจพิสูจน์ต่อไป
          
(๔) เมือ่ ขัน้ ตอนตามข้อ ๕.๒(๑) – ๕.๒(๓) เสร็จสิน้ แล้วเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใดจึงสามารถเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้
๑.๓ ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามระบบ FBI ประกอบไปด้วย ๑๒ ขั้นตอน ดังนี้
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องท�ำอย่างละเอียดและรอบคอบ มีขั้นตอนในการค้นหา
และตรวจเก็บพยานหลักฐาน ๑๒ ขั้นตอน (๑๒ Stages of Crime Scene Search) ตามระบบ FBI ดังนี้
		
๑.๓.๑ การเตรียมตัว (Preparation) ต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจที่เกิดเหตุ กล้องถ่ายรูป และยานพาหนะ
          
(๑) เจ้าหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ จะมีการท�ำงานเป็นทีม โดยในทีม
จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- หัวหน้าทีม (Team Leader)
- ช่างภาพ (Photographer)
- เจ้าหน้าที่สเก็ตช์ภาพ (Sketch Preparer)
- เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกและเก็บรักษาวัตถุพยาน (Evidence Recorder/Custodian)
- เจ้าหน้าที่ค้นหาพยานหลักฐาน (Searcher)
- เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialists)
           
(๒) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจะบรรจุอยู่ในกระเป๋าตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ ได้แก่
- อุปกรณ์ปอ้ งกัน เช่น ถุงมือ ถุงคลุมเท้า ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม เป็นต้น
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง เช่น ผงฝุ่นชนิดต่าง ๆ
แปรงปัดฝุ่น แผ่นเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง เทปใสส�ำหรับลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง เป็นต้น
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเก็บวัตถุพยานทางชีววิทยาและสารพันธุกรรม
เช่น ก้านส�ำลี น�้ำกลั่น กล่องกระดาษเก็บก้านส�ำลี เป็นต้น
- บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บวัตถุพยาน เช่น ถุงกระดาษเก็บวัตถุพยาน
ถุงพลาสติกเก็บวัตถุพยาน กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เทปปิดบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
          
(๓) กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ แบตเตอรี่ เมมโมรี่การ์ด แฟลช
เลนส์มาโคร เป็นต้น
         
(๔) ยานพาหนะจะต้องพร้อมใช้งานได้ทันที
		 ๑.๓.๒	 การเข้าถึงสถานทีเ่ กิดเหตุ (Approach Scene) เมือ่ เดินทางถึงสถานทีเ่ กิดเหตุ
ควรสังเกต หรือตรวจสอบด้วยสายตาว่าเกิดอะไรขึน้ สอบถามรายละเอียดจากผูเ้ ห็นเหตุการณ์ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ให้ได้รายละเอียดคร่าว ๆ เกีย่ วกับคดีทเี่ กิดขึน้ พิจารณาความปลอดภัยในการเข้าตรวจ, การรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุ
การป้องกันการปนเปือ้ นโดยใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันก่อนการเข้าตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ การก�ำหนดจุดทีเ่ ก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน และการจัดตั้งจุดสั่งการ (Command Post)
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ภาพที่ 2.1-๑ อุปกรณ์ที่ใช้สวมป้องกันเมื่อเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ

		 ๑.๓.๓ การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันสถานที่เกิดเหตุ (Secure and
Protect Scene)
๑.๓.๓.๑ การรักษาความปลอดภัย ก่อนจะเข้าไปยังสถานทีเ่ กิดเหตุ ต้องพิจารณา
ถึงสภาพของสถานทีเ่ กิดเหตุวา่ มีความปลอดภัยหรือไม่ เช่น อันตรายจากสารเคมี, สารชีวภาพ ทีอ่ าจจะปนเปือ้ น
อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ โครงสร้างของอาคารที่เกิดเหตุในกรณีคดีเพลิงไหม้ หรือกับดักระเบิด ลูกที่ ๒ เป็นต้น   
ต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสม หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุก่อน เช่น เจ้าหน้าที่วิศวกรรมโยธาเพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร
หรือเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ
คดีระเบิด เป็นต้น
๑.๓.๓.๒ การป้องกันสถานที่เกิดเหตุ เป็นการรักษาให้สภาพที่เกิดเหตุอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ให้พยานหลักฐาน ทัง้ พยานเอกสารและพยานวัตถุเสียหายหรือสูญหาย การรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุ
กระท�ำได้ ดังนี้
                   
(๑) กรณีสถานทีเ่ กิดเหตุอยูน่ อกอาคารให้ทำ� การกัน้ โดยใช้สายแถบกัน้
(Police line) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่กั้นสถานที่เกิดเหตุได้ การกั้นสถานที่เกิดเหตุให้พิจารณาบริเวณที่จะกั้น
ให้มีบริเวณกว้าง ครอบคลุมวัตถุพยานได้ทั้งหมด ในกรณีเหตุระเบิดการกั้นสถานที่เกิดเหตุจะกั้นให้ห่าง
จากจุดทีพ่ บวัตถุพยานชิน้ สุดท้ายออกไปอีกครึง่ หนึง่ ของระยะทีว่ ดั ได้จากจุดทีเ่ กิดเหตุถงึ วัตถุพยานชิน้ สุดท้าย
ถ้าสถานทีเ่ กิดเหตุอยูใ่ นอาคารให้ทำ� การปิดทางเข้าอาคาร หรือถ้าอยูใ่ นห้องให้ปดิ ประตูหอ้ ง ต้องจัดเจ้าหน้าที่
รักษาบริเวณสถานที่เกิดเหตุด้วย และต้องมีการบันทึกการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย
                    
(๒) ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ
                    
(๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ปอ้ งกัน และต้องระลึกเสมอว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในสถานทีเ่ กิดเหตุ อาจเป็นวัตถุพยานได้  จึงต้องระมัดระวัง
เรื่องการเพิ่มและท�ำลายวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุด้วย
                
(๔) ในกรณีที่วัตถุพยานอาจจะเกิดสูญหาย ถูกท�ำลายหรือเสื่อมค่า
ไปได้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ให้ท�ำการเคลื่อนย้ายได้ แต่ต้องท�ำการบันทึกสภาพต�ำแหน่งไว้

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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(๕) กรณีพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุ
                     
(๕.๑) กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ให้รีบน�ำส่งโรงพยาบาล
เป็นล�ำดับแรก ถึงแม้วา่ พยานวัตถุอาจถูกท�ำลายหรือเสียหายไปบ้าง แต่การช่วยชีวติ คนย่อมมีความส�ำคัญกว่า
                     
(๕.๒) กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้บันทึกต�ำแหน่งของ
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บไว้กอ่ น แล้วจึงน�ำส่งโรงพยาบาลภายหลัง กรณีมเี จ้าหน้าทีพ่ ยาบาลมาช่วยเคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บ
ต้องให้ค�ำแนะน�ำถึงเส้นทางในการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำลายพยานวัตถุ ต้องจัด
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไปกับผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บด้วย เพราะระหว่างเดินทางคนเจ็บอาจให้การหรือพูดอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการสืบสวนสอบสวน และให้ค�ำแนะน�ำเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำลายวัตถุพยานจากร่างกาย
และเสื้อผ้าของผู้บาดเจ็บ
                    
(๕.๓) กรณีพบศพในสถานทีเ่ กิดเหตุ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต้องรักษา
สภาพศพไว้ ห้ามเคลื่อนย้าย ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายศพ ให้บันทึกรายละเอียดของลักษณะ
ที่เกิดเหตุ และต�ำแหน่งของศพไว้
		 ๑.๓.๔ การส�ำรวจสถานทีเ่ กิดเหตุเบือ้ งต้น (Initiate Preliminary Survey) เป็นการเข้า
ส�ำรวจสถานที่เกิดเหตุให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อก�ำหนดรูปแบบ
วิธีการตรวจและทางเดินของเจ้าหน้าที่ในการเก็บวัตถุพยาน ให้บันทึกและถ่ายภาพสภาพทั่วไปของ
สถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยานที่พบในครั้งแรกก่อนด้วย
		 ๑.๓.๕ ประเมินพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ (Evaluate Physical
Evidence) เป็นการประเมินถึงพยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งประเมินจากพฤติการณ์
ของคดีที่เกิดขึ้นจากการส�ำรวจเบื้องต้น เพื่อจะได้ท�ำการค้นหาและตรวจเก็บวัตถุพยานให้ได้อย่างครบถ้วน
วัตถุพยานที่ต้องสนใจค้นหาและตรวจเก็บ ต้องบ่งชี้ได้ถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๓.๕.๑ บ่งชี้ว่ามีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น (Corpus Delicti Evidence)
๑.๓.๕.๒ บ่งชี้ว่าคนร้ายกระท�ำความผิดด้วยวิธีใด (Modus Operandi
Evidence)
๑.๓.๕.๓ บ่งชี้ว่ามีคนร้ายเป็นใคร (Associative Evidence)
		 ๑.๓.๖ เตรียมบรรยายสรุปสภาพของสถานทีเ่ กิดเหตุ (Prepare Narrative Description)
เป็นการบรรยายสภาพทัว่ ไป และลักษณะพิเศษของสถานทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ การบันทึกอาจท�ำได้หลายวิธี เช่น บันทึกเสียง
การจดบันทึก หรือบันทึกวิดีโอ
		 ๑.๓.๗ การถ่ายภาพบรรยายที่เกิดเหตุ (Depict Scene Photographically)
การถ่ายภาพเป็นการบันทึกสภาพสถานทีเ่ กิดเหตุอย่างหนึง่ ซึง่ จะท�ำให้เห็นภาพรายละเอียดตามความเป็นจริง
ท�ำให้เกิดความเข้าใจถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ได้มากขึ้น การถ่ายภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
การถ่ายภาพ ๓ ระยะ ดังต่อไปนี้
- การถ่ายภาพระยะไกล (Long Range) ต้องถ่ายให้เห็นสภาพโดยรอบของ
สถานที่เกิดเหตุทั้งสี่ด้าน และถ่ายภาพมุมสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่เกิดเหตุที่สามารถปฏิบัติได้
- การถ่ายภาพระยะกลาง (Middle Range) ต้องถ่ายให้ครอบคลุมต�ำแหน่งของ
วัตถุพยาน และร่องรอยต่าง ๆ เพื่อแสดงการเชื่อมโยงของวัตถุพยานแต่ละต�ำแหน่ง
- การถ่ายภาพระยะใกล้ (Close Up) ต้องถ่ายภาพให้ตั้งฉากกับวัตถุพยาน
หรือร่องรอยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ ถ่ายภาพระยะใกล้แบบไม่มสี เกล และถ่ายภาพระยะใกล้แบบมีสเกล
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีต่าง ๆ ควรมีการถ่ายภาพ ดังนี้
๑.๓.๗.๑ การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์
(๑) การถ่ายภาพคดีลักทรัพย์
- ถ่ายภาพสภาพด้านหน้าของสถานทีเ่ กิดเหตุให้เห็นบริเวณกว้าง
เพื่อให้เห็นว่าสภาพที่เกิดเหตุนั้นมีสภาพอย่างไร
- ถ่ายภาพบริเวณที่คนร้ายใช้เป็นทางเข้า-ออก
- ถ่ายภาพต�ำแหน่งทีท่ รัพย์สนิ ถูกโจรกรรมไป อาจให้ผเู้ สียหาย
น�ำชี้ก็ได้
- ภาพถ่ายรอยการงัด ตัด เจาะ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
เครื่องมือที่คนร้ายใช้
- ถ่ายภาพร่องรอยวัตถุพยานทีต่ รวจพบ เช่น รอยลายนิว้ มือแฝง
- ถ้าพบเครื่องมือที่คนร้ายใช้แล้วทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุ
(๒) การถ่ายภาพคดีปล้นทรัพย์ / ชิงทรัพย์
     
- ถ่ายภาพด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุ ให้เห็นบริเวณกว้าง
             
- ถ่ายภาพบริเวณที่คนร้ายใช้เป็นทางเข้า-ออก
             
- ถ่ายภาพด้านหน้าห้องที่คนร้ายจับผู้เสียหายกักขังโดยให้
ผู้เสียหายน�ำชี้
             
- ถ่ายภาพเครื่องพันธนาการที่คนร้ายใช้
             
- ถ่ายภาพต�ำแหน่งที่วางทรัพย์สินที่คนร้ายโจรกรรมไป
โดยให้ผู้เสียหายน�ำชี้
             
- กรณีผเู้ สียหายได้รบั บาดเจ็บ ให้ถา่ ยภาพร่องรอยบาดแผลไว้
             
- ถ่ายภาพร่องรอยวัตถุพยานที่ตรวจพบ
             
- ถ่ายภาพอาวุธ หรือเครือ่ งมือทีค่ นร้ายใช้และทิง้ อยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ
โดยวางมาตราส่วนไว้เพื่อแสดงรายละเอียด
๑.๓.๗.๒ การถ่ายภาพคดีเกี่ยวกับชีวิต
                   
(๑) การถ่ายภาพคดีฆาตกรรม
- ถ่ายภาพด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุให้เห็นบริเวณกว้าง ๆ  
ถ้าเป็นที่สาธารณะหรือกลางแจ้งก็ให้ถ่ายเป็นบริเวณกว้าง ไปทางที่ศพอยู่ เพื่อให้ทราบว่าศพอยู่ตรงไหน
ถ้าเหตุเกิดในอาคารก็ถ่ายสภาพอาคาร และด้านหน้าห้องที่พบศพ
           
- ถ่ายภาพสภาพศพให้เห็นทั้งตัว ควรถ่ายหลาย ๆ มุมเพื่อให้
เห็นว่าศพอยู่ที่ไหน มีลักษณะสภาพอย่างไร และมีร่องรอยวัตถุพยานโดยรอบอย่างไร
- ถ่ายภาพใบหน้าศพหน้าตรงให้เห็นใบหูทั้งสองข้าง
- ถ่ายภาพสภาพบาดแผล เพื่อให้เห็นลักษณะและขนาดของ
บาดแผลในระยะไกล, ระยะกลาง และระยะใกล้
- ถ่ายภาพสภาพทัว่ ๆ ไปให้เห็นรายละเอียดเกีย่ วกับพฤติกรรม
ของการเกิดเหตุ เช่น ร่องรอยการต่อสู้ การรื้อค้นสิ่งของ
- ถ่ายภาพอาวุธ หรือวัตถุพยานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ คดี โดยวาง
มาตราส่วนไว้
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เห็นข้อความในจดหมายไว้ด้วย
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(๒) ถ่ายภาพคดีอัตวินิบาตกรรม ถ่ายภาพเหมือนคดีฆาตกรรม
- กรณีผูกคอตาย ถ่ายภาพให้เห็นปมเชือกที่ผูก
- กรณีกนิ ยาตาย ถ่ายภาพให้เห็นภาชนะทีใ่ ส่ยาพิษ หรือภาชนะ
- ถ่ายภาพอาวุธ หรือเครื่องมือที่ผู้ตายใช้ฆ่าตัวตาย
- ถ้ามีจดหมายลาตายให้ถ่ายภาพให้เห็นต�ำแหน่งที่พบ และ

(๓) การถ่ายภาพกรณีพบศพซึ่งเป็นกรณีไม่แน่ใจว่าเป็นฆาตกรรม
หรือเสียชีวิตเอง หรือฆ่าตัวตาย  การถ่ายภาพ ก็ถ่ายภาพเหมือนกับคดีฆาตกรรม
๑.๓.๗.๓ การถ่ายภาพคดีเพลิงไหม้
- ถ่ายภาพสภาพบริเวณทีเ่ กิดเหตุและสภาพบริเวณทุกด้านของบ้าน
หรืออาคารต้นเพลิงให้เห็นเป็นบริเวณกว้าง หลาย ๆ มุม
- ถ่ายภาพหน้าห้องที่เกิดเหตุ
- ถ่ายภาพเปรียบเทียบสภาพความเสียหายโครงสร้างและสิ่งของ
เพื่อแสดงสภาพความเสียหายและแสดงจุดต้นเพลิง
- ถ่ายภาพวัตถุพยานที่แสดงถึงแหล่งความร้อนที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดเพลิงไหม้
- กรณีมีผ้บู าดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ถา่ ยสภาพบาดแผลและสภาพศพ
แล้วแต่กรณี
- ถ้ามีผู้เห็นเหตุการณ์ น�ำชี้จุดต้นเพลิงก็ให้น�ำชี้ และถ่ายภาพไว้
๑.๓.๗.๔ การถ่ายภาพคดีระเบิด
- ถ่ายภาพสภาพบริเวณ หรือด้านหน้าอาคารที่เกิดเหตุ ให้เห็นเป็น
บริเวณกว้าง
- ถ่ายภาพหน้าห้องที่เกิดเหตุ
- ถ่ายภาพบริเวณจุดระเบิดหรือหลุมระเบิด หลาย ๆ มุม และถ่ายภาพ
ขนาดหลุมระเบิดไว้ด้วย
- ถ้ามีผู้เสียชีวิตก็ถ่ายภาพสภาพศพเหมือนกับการถ่ายภาพศพ
ในคดีเกี่ยวกับชีวิต
- ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ให้ถ่ายภาพบาดแผลไว้
- ถ่ายภาพสะเก็ดระเบิด ชิน้ ส่วน หรืออุปกรณ์เครือ่ งกลไกของการระเบิด
- ถ่ายภาพร่องรอยวัตถุพยานอื่นที่เห็นว่าจ�ำเป็นเกี่ยวกับคดี
		
๑.๓.๘ การวาดแผนผังสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Diagram/Sketch of Scene)
การวาดแผนผังสถานที่เกิดเหตุสามารถแสดงรายละเอียดของวัตถุพยานให้เห็นต�ำแหน่งได้อย่างชัดเจน
และแสดงความสัมพันธ์เกีย่ วกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ เช่น เกิดเหตุทหี่ อ้ งหลายห้อง หรือบ้านหลายหลัง แผนผัง
สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละแห่งได้ การเขียนแผนที่หรือแผนผัง ควรระบุวัตถุพยาน ระยะ
และต�ำแหน่งให้สัมพันธ์กับการบันทึกและถ่ายภาพ และการท�ำแผนผังท�ำได้ ๒ แบบ คือ
		 ๑.๓.๘.๑ การท�ำแผนผังคร่าวๆ (Rough Sketch) มักจะเขียนคร่าว ๆ
ในกรอบที่ก�ำหนดว่าเป็นเขตของสถานที่เกิดเหตุ พื้นที่ที่จะอยู่ในแผนผังนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคดี คดีที่มี
สถานที่เกิดเหตุกว้าง ควรให้แผนผังครอบคลุมถึงถนนที่น�ำไปสู่สถานที่เกิดเหตุ ถ้าเหตุเกิดในบ้านต้องแสดง
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จุดที่เกิดเหตุให้สัมพันธ์กับสถานที่ที่ใหญ่ ถ้าเหตุเกิดภายในห้อง ๆ เดียว ขอบเขตของแผนผังควรจะมีกรอบ
เป็นฝาผนังห้องทุกด้าน
		 ๑.๓.๘.2 การเขียนแผนผังโดยละเอียด (Finish Drawing) เป็นการท�ำแผนผัง
ฉบับสมบูรณ์ โดยยึดแผนผังอย่างคร่าว ๆ เป็นแม่แบบ มีขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
มีความชัดเจนและสมบูรณ์ มีการเขียนรายละเอียดของคดี, ทิศ, ค�ำอธิบายสัญลักษณ์ ฯลฯ เพือ่ แสดงในรายงาน
การท�ำแผนผังสามารถท�ำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะและต�ำแหน่งของ
พยานวัตถุ ในสถานที่เกิดเหตุ มีการท�ำแผนผัง ๔ แบบ ดังนี้
			 ๑. แบบมองจากมุมสูง (Top View) เป็นการวาดแผนที่ในลักษณะมองจาก
ด้านบนลงมา เหมาะส�ำหรับแสดงพยานวัตถุทอี่ ยูบ่ นพืน้ ราบ เป็นการท�ำแผนทีท่ งี่ า่ ยและเป็นทีน่ ยิ มท�ำมากทีส่ ดุ

ภาพที่ 2.๑-๒ ตัวอย่างการท�ำแผนที่แบบ Top View, Over View, Floor Plan หรือ Bird’s Eye View
ที่มา
Vernon J. Geberth, Practical Homicide Investigation
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			 ๒. แบบมองจากด้านข้าง (Elevation Drawing) เป็นการวาดแผนทีใ่ นลักษณะ
มองจากด้านข้าง หรือมองในแนวตั้ง เหมาะส�ำหรับแสดงพยานวัตถุที่อยู่ในแนวตั้งมากกว่าพื้นระนาบ

ภาพที่ 2.๑-๓  ตัวอย่างการท�ำแผนที่แบบ Elevation Drawing

ภาพที่ 2.๑-๔  ตัวอย่างการท�ำแผนที่แบบ Elevation Drawing (แสดงให้เห็นความลึก)

			 ๓. แบบมองจากมุมสูงและด้านข้าง (Cross Projection) เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของบนพื้น (แนวระนาบ) พร้อมกับร่องรอยที่อยู่บนฝาผนังหรือเพดาน (แนวตั้ง)
โดยฝาผนังห้องทุกด้านจะถูกฉีกออกแล้วปูราบลงบนพื้นระนาบเดียวกัน

ภาพที่ 2.๑-๕ ตัวอย่างการท�ำแผนที่แบบ Cross Projection หรือ Exploded View
ที่มา
Vernon J. Geberth, Practical Homicide Investigation
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๔. แบบ 3 มิติ (Perspective Drawing) จะท�ำให้เห็นลักษณะของสถานที่
เกิดเหตุและพยานวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังสามารถมองเห็นความเป็นไปต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ
ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย แต่การวาดแผนที่ชนิดนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีความช�ำนาญหรือเรียนมาโดยเฉพาะ ดังนั้น
จึงไม่เหมาะสมส�ำหรับใช้งานทั่วไป

ภาพที่ 2.๑-๖ ตัวอย่างการท�ำแผนที่แบบ Perspective Drawing

การก�ำหนดต�ำแหน่งวัตถุพยานในการเขียนแผนผัง ต้องวัดระยะจากจุดอ้างอิง
ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างน้อย ๒ จุด มีวิธีการก�ำหนดต�ำแหน่งได้ ดังนี้
			 ๑. แบบมุมฉาก (Rectangular Coordinate) เป็นวิธีที่น�ำมาใช้มากที่สุด
ในการวัดแสดงระยะของวัตถุสงิ่ ของภายในห้องของอาคาร โดยใช้ฝาผนังห้องสองด้านทีอ่ ยูต่ ดิ กันเป็นจุดอ้างอิง
ส�ำหรับวัดไปยังจุดที่ต้องการในแนวตั้งฉาก

ภาพที่ ๒.๑-๗ ตัวอย่างการก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยระบบพิกัดฉาก (แบบมุมฉาก)

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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ศีรษะศพนาย ก ห่างจากผนังด้านหลังประมาณ ๔๔ เซนติเมตร และห่างจากผนัง
ด้านซ้ายประมาณ ๑.๗ เมตร เท้าซ้ายอยู่ห่างจากผนังด้านหน้าและซ้าย ประมาณ ๘๕ และ ๘๑ เซนติเมตร
ตามล�ำดับ ส่วนเท้าขวาอยู่ห่างจากผนังด้านหน้าและซ้าย ประมาณ ๑ เมตร และ ๖๑ เซนติเมตร ตามล�ำดับ
และอาวุธปืนอยู่ห่างจากผนังด้านหน้า และด้านขวาประมาณ ๑ เมตร และ ๑.๗ เมตร ตามล�ำดับ
			
๒. แบบใช้เส้นสมมุติ (Baseline Method) เป็นอีกวิธีที่ใช้วัดแสดงต�ำแหน่ง
ของวัตถุสิ่งของ โดยอาศัยเส้นสมมุติที่ลากจากจุดที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ๒ จุด การวัดจะวัดจากด้านใดด้านหนึ่งของ
เส้นนี้ไปยังจุดที่ต้องการในทิศทางตั้งฉาก วิธีการวัดแบบนี้เหมาะส�ำหรับใช้ในสถานที่เกิดเหตุที่มีจุดอ้างอิง
ห่างกันมาก ๆ เช่น คดีรถชนกันบนถนน จุดอ้างอิงเป็นเสาไฟฟ้า ๒ ต้น ซึ่งอยู่ห่างกัน ๕๐ เมตร

ภาพที่ 2.๑-๘ ตัวอย่างการก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยการใช้เส้นสมมุติ (แบบเส้นสมมุติ)

รถยนต์ A จอดอยู่บนถนน   ด้านหน้าข้างซ้ายอยู่ห่างจากเส้นสมมุติ AB
๒.๕ เมตร และห่างจากเสาไฟฟ้า A  ๗.๐ เมตร  ด้านหลังข้างซ้าย อยูห่ า่ งจากเส้นสมมติ AB ๗.๗ เมตร และห่างจาก
เสาไฟฟ้า A  ๑๑.๕ เมตร
๓. แบบสามเหลี่ยม (Triangular Coordinate) การวัดแสดงระยะวิธีนี้
มักใช้กับสถานที่ภายนอกอาคาร แต่อาจใช้ภายในอาคารได้เช่นกัน การวัดวิธีนี้ใช้เส้นตรงที่ลากจากจุดอ้างอิง
๒ จุด ไปยังวัตถุที่ต้องการท�ำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้น

ภาพที่ 2.๑-๙ ตัวอย่างการก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยระบบพิกัดสามเหลี่ยม (แบบสามเหลี่ยม)

อาวุธมีดเปื้อนโลหิต อยู่ห่างจากมุมด้านหน้าข้างซ้าย ๒.๕ เมตร และอยู่ห่างจาก
มุมด้านหน้าข้างขวา ๑.๘ เมตร
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๔. แบบใช้เข็มทิศ (Compass Point) วิธกี ารวัดแบบนีใ้ ช้ในกรณีทมี่ จี ดุ อ้างอิง
เพียงจุดเดียว จึงจ�ำเป็นต้องใช้ทิศมาประกอบด้วย วิธีการคือใช้เข็มทิศติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่งเดียวกับจุดอ้างอิง
และใช้ทิศเหนือเป็นหลัก (อาจใช้ทิศอื่นเป็นหลักก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม) จากนั้นวัดว่าต�ำแหน่งของ
พยานวัตถุท�ำมุมเท่าใดกับทิศเหนือ และพยานวัตถุนั้นห่างจากจุดอ้างอิงเป็นระยะทางเท่าใด

ภาพที่ 2.๑-๑๐ ตัวอย่างการก�ำหนดต�ำแหน่งแบบการใช้เข็มทิศ)

วัตถุพยาน A อยู่ห่างจากจุดอ้างอิง (เสาธง) ๑.๗๘ เมตร และท�ำมุมกับทิศเหนือ
ไปทางทิศตะวันตก ๕๐ องศา

ภาพที่ 2.๑-๑๑ ตัวอย่างการก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยระบบพิกัดเชิงมุม

		 ๑.๓.๙ การตรวจค้นหาพยานวัตถุอย่างละเอียด (Conduct Detailed Search)
การค้นหาพยานวัตถุในสถานที่เกิดเหตุ สิ่งที่จะตรวจค้นหาเป็นพยานวัตถุที่บ่งบอกถึงความผิดที่เกิดขึ้น
บ่งบอกถึงพฤติกรรมของคนร้าย และบ่งบอกว่าคนร้ายเป็นใครได้ จึงต้องค้นหาโดยละเอียด มีรูปแบบและวิธี
การค้นหา ๕ วิธี ดังนี้

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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ภาพที่ 2.๑-๑๒  Crime Scene Search Pattern

		 ๑.๓.๙.๑ ค้นหาแบบแถวหน้ากระดาน (Strip or Line Search) วิธีนี้
ใช้เจ้าหน้าที่ ๓ - ๔ นาย แล้วแต่ความจ�ำเป็น หรืออาจมากกว่าก็ได้ ให้เหมาะสมส�ำหรับบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ
โดยผู้ตรวจค้นจะเดินเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานจากจุดเริ่มต้นเดินขนานกับขอบพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่ง
เดินไปจนสุดบริเวณ แล้วเลี้ยวกลับไป โดยแบ่งพื้นที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบในเขตของตน   
			
๑.๓.๙.๒	 ค้นหาแบบตาราง หรือแถวหน้ากระดานประยุกต์ (Grid Search)
เป็นการค้นหาพยานวัตถุแบบแถวหน้ากระดาน แต่เพิ่มรายละเอียดในการค้นมากขึ้น โดยเดินขวางกับ
แนวแรกที่เดินเป็นลักษณะตาราง
			
๑.๓.๙.๓ ค้นหาแบบวงกลม (Spiral Search) วิธีนี้ผู้ตรวจค้นจะเริ่มจาก
จุดศูนย์กลางเดินเป็นวงกลมให้รัศมีเพิ่มขึ้นตามล�ำดับทั่วบริเวณ วิธีนี้เหมาะส�ำหรับบริเวณแคบ ๆ ใช้เจ้าหน้าที่
ตรวจค้นเพียงนายเดียวก็ได้
			
๑.๓.๙.๔ ค้นหาแบบวงล้อ (Wheel Search) การตรวจค้นหาพยานวัตถุ
ในพื้นที่ที่เป็นวงกลม โดยแบ่งวงกลมออกเป็นเสี้ยว ๆ ขนาดเท่า ๆ กัน ให้แต่ละคนรับผิดชอบภายในเสี้ยว
ของวงกลมนั้น ๆ
			
๑.๓.๙.๕ ค้นหาแบบแบ่งพืน้ ที่ (Zone Search) เป็นการแบ่งพืน้ ทีท่ จี่ ะตรวจค้น
ออกเป็นส่วน ๆ (ดังภาพ) วิธีการนี้เหมาะส�ำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุขนาดใหญ่ และเมื่อแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ แล้ว
สามารถเลือกใช้วิธีค้นตามแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้  
ส่วนการค้นในอาคาร อาจเลือกวิธกี ารตรวจค้นแบบใดแบบหนึง่ ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
และอาจแบ่งการค้นตามแนวระดับด้วย เช่น ระดับพื้นห้อง ผนังห้อง และเพดาน เป็นต้น การค้นรถยนต์
อาจมีการแบ่งพื้นที่การค้นเป็นส่วน ๆ เช่น ห้องเครื่อง, ห้องโดยสาร, ที่เก็บของท้ายรถ, ใต้ท้องรถ เป็นต้น
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ภาพที่ 2.1-๑3  ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ตรวจค้นภายในรถยนต์

		 ๑.๓.๑๐ การบันทึกและตรวจเก็บพยานหลักฐาน (Record and Collect Physical
Evidence) เป็นการบันทึกการเก็บพยานวัตถุ ซึ่งต้องมีรายละเอียดของพยานวัตถุว่าคืออะไร มีสภาพอย่างไร
พบที่ต�ำแหน่งไหน  มีการท�ำต�ำหนิเครื่องหมายและหีบห่อหรือบรรจุอย่างไร ซึ่งอาจท�ำเป็นตารางรายละเอียด
การเก็บวัตถุพยาน (Evidence Log) ตามภาพ
แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check list)
การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต
บันทึกการตรวจเก็บวัตถุพยาน

เลขรับที่/เลขรายงาน.........../25......
หน้าที่ 7/..........

คดี.....................................................................
สถานที่เกิดเหตุ...........................................................................................................................................................................................
วันเวลาที่ผู้เสียหาย ทราบเหตุ/เกิดเหตุ/ พนักงานสอบสวนทราบเหตุ เมื่อวันที่..................................เวลาประมาณ.............................น.
ล�ำดับ

รายการวัตถุพยาน

จ�ำนวน

บริเวณที่ตรวจพบ

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

ป้าย
เวลา
หมายเลข
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

หมายเหตุ  กรณีมีข้อมูลมากกว่าที่ก�ำหนดไว้สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้ที่ด้านหลังกระดาษ

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

การบรรจุหีบห่อ
พลาสติก
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

กระดาษ
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

อื่นๆ
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

การด�ำเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุพยาน
ส่งคืน พงส. อื่น ๆ
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............
...................... .............

หมายเหตุ
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

ผู้จดบันทึก...................................................................
ชื่อ.....................................................หัวหน้าทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ.........)..................................................................
F-CS-09 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มใช้ 1 ส.ค. 60

ภาพที่ 2.1-๑4  ตัวอย่างตารางการเก็บวัตถุพยาน

๑.๓.๑๐.๑ การตรวจเก็บพยานวัตถุ
การตรวจเก็บพยานวัตถุตอ้ งด�ำเนินการตามหลักวิชาการ เพือ่ รักษา
คุณค่าของพยานวัตถุ มีรายละเอียดการเก็บพยานวัตถุประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ประเภทเอกสาร ได้ แ ก่ เอกสารปลอมแปลง ธนบั ต ร
แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ดูรายละเอียดงานตรวจเอกสารหน้า ๕1
		

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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(๒) ประเภทอาวุธปืนและเครือ่ งกระสุน เขม่าปืน และร่องรอยต่าง ๆ
(TOOL MARK) ดูรายละเอียดงานตรวจอาวุธปืนหน้า ๖4
(๓) ประเภททางเคมี และฟิสิกส์ ได้แก่ น�้ำมัน เส้นใย ดินหิน
สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกเพลิงไหม้ เป็นต้น ดูรายละเอียดงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์หน้า ๗8
(๔) ประเภทยาเสพติ ด วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และประสาท
สารระเหย และสารพิษ ดูรายละเอียดงานตรวจยาเสพติดหน้า ๙4
(๕) ประเภทลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ดูรายละเอียด
งานตรวจลายนิ้วมือฯ หน้า ๑๐5
(๖) ประเภทชีววิทยาและดีเอ็นเอ ได้แก่ โลหิต คราบน�้ำลาย
คราบอสุจิ เส้นผมเส้นขน เป็นต้น ดูรายละเอียดงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอหน้า ๑๒๒
(๗) ประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด
งานตรวจคอมพิวเตอร์ฯ หน้า ๑๓๐
			

๑.๓.๑๐.๒	 การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
ผูเ้ ก็บรวบรวมวัตถุพยานต้องเลือกชนิดของหีบห่อทีบ่ รรจุให้เหมาะสม
เช่น วัตถุพยานทางชีววิทยาควรเก็บในหีบห่อที่เป็นกระดาษ มีวิธีการปิดผนึกด้วยเทปปิดผนึกที่ถูกต้อง
โดยต้องเขียนชื่อ ผู้ปิดผนึก วันที่ท�ำการปิดผนึกลงบนวัสดุที่ใช้ปิดผนึกให้เรียบร้อย มีการระบุรายละเอียด
ต่าง ๆ ของวัตถุพยานที่หีบห่อให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าล�ำดับการครอบครองวัตถุพยาน
(Chain of Custody) ได้กระท�ำอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้

ภาพที่ 2.1-๑5 หีบห่อส�ำหรับบรรจุวัตถุพยาน

ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานช่วยตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะจัดท�ำบันทึกการตรวจเก็บและส่งมอบพยานวัตถุ ตามแบบฟอร์ม
ซึง่ จะมีการระบุรายละเอียดเกีย่ วกับคดี รายการวัตถุพยานทีต่ รวจพบ และการส่งตรวจพิสจู น์ จะส่งตรวจพิสจู น์
อะไรบ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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หมายเลขอ้างอิง..............................
สำำ นกั งำนพิสูจ

น

ห์ ล

กั ฐำน ำำรวจ
ต

บันทึกการตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน

เขียนที่..............................................
วันที...
่ ...........เดือน...............................พ.ศ...................

รับแจ้งเหตุ จาก ท้องที่ สภ............................................................................................................
ทางโทรศัพท์
หนังสือน�าส่ง
โทรสาร
อื่นๆ.......................................................................
ที...
่ ....................................ลง..............................เมื่อวันที...
่ ............เดือน.............................พ.ศ..............
คดี....................................................สถานทีเ่ กิดเหตุ....................................................................................
..............................................................................................................................................................
วัน เวลา ทราบเหตุ...........................................................เวลาประมาณ.......................................................
วัน เวลา ตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ตรวจเก็บวัตถุพยาน..............................................เวลาประมาณ....................น.
ผู้เสียหาย/ผู้เสียชีวิต.........................................................................................อายุประมาณ.....................ปี
ชือ่ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี....................................................................................................................
กสก.ศพฐ........./พฐ.จว...............................................................ได้ทา� การตรวจเก็บวัตถุพยานในสถานทีเ่ กิดเหตุ
จ�านวน...............รายการ ดังนี้
ล�าดับที่
รายการ
การตรวจพิสูจน์

วัตถุพยานรายการที่................................................................ได้สง่ มอบให้กบั พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
เพื่อด�าเนินการต่อไป
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับมอบ
(
)
(ลงชื่อ).............................................ผู้มอบ
(
)

ภาพที่ 2.1-๑6  บันทึกการตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน

		 ๑.๓.๑๑ การตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Conduct Final Survey) เป็นการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเก็บพยานหลักฐานว่าได้กระท�ำถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
		
๑.๓.๑๒	 การส่งมอบสถานที่เกิดเหตุ (Release Scene) การส่งมอบสถานที่เกิดเหตุ
ต้องมีบันทึก วัน เวลา ที่ส่งมอบสถานที่เกิดเหตุให้กับผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้ง ๑๒ ขั้นตอนที่กล่าวถึงนั้นจะช่วยในการตรวจค้นหาและเก็บพยานวัตถุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของคดีได้ มีหลักฐานการเก็บพยานวัตถุและมีผู้รับผิดชอบ
การครอบครองพยานวัตถุทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่เกิดความสับสนหรือสงสัยเกี่ยวกับพยานวัตถุ ในกระบวนการ
พิจารณาคดีในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และชั้นศาล

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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๑.๔ การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีต่าง ๆ

๑.๔.๑ การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต

ภาพที่ 2.1-๑7  สถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่เกาะเต่า เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

คดีที่มีการเสียชีวิต การตายผิดธรรมชาติ ๕ อย่าง การฆ่าตัวตาย, ถูกผู้อื่นท�ำให้ตาย, ตายโดยสัตว์
ท�ำร้าย, ตายโดยอุบัติเหตุ และตายโดยยังไม่ทราบสาเหตุ ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ตาม ป.วิอาญา มาตรา
๑๔๘-๑๕๖  มีพนักงานสอบสวนรับผิดชอบหลักร่วมกับแพทย์นิติเวช และถ้าการตายนั้นเป็นการตายโดยฝ่าย
ทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐ ต้องมีอยั การและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้วย ในการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
ตามระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี เรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้พนักงานสอบสวนร้องขอเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจเก็บพยานหลักฐานได้ เช่น คดีฆาตกรรม, ฆ่าตัวตาย, พบศพ หรือตายไม่ทราบเหตุ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต มีจุดประสงค์เพื่อทราบว่า ผู้ตายเป็นใคร ตายเมื่อไร
ตายเพราะสาเหตุใด มีพฤติกรรมการตายเป็นอย่างไร  ใครท�ำให้ตายนั้น มีรายละเอียดที่ท�ำให้ทราบได้ ดังนี้
๑.๔.๑.๑ ผู้ตายเป็นใคร : ต้องรู้เพราะว่าจะท�ำให้ทราบว่าผู้ตายนั้นมีมูลเหตุใดที่จะ
ท�ำให้เขาถูกฆ่าตายบ้าง อยู่กับผู้ใดในขณะหรือก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายเป็นใครทราบได้จาก
(๑) สอบถามจากคนรู้จัก : เพื่อนหรือญาติผู้ตายแจ้ง
(๒) เครือ่ งแต่งกาย ทรัพย์สนิ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย ยืนยันโดยเพือ่ นหรือญาติ
(๓) ทรัพย์สนิ ในตัวผูต้ าย : ทรัพย์สนิ ทีเ่ พือ่ นหรือญาติยนื ยัน, บัตรประจ�ำตัวต่าง ๆ
(๔) ต�ำหนิต่าง ๆ : รอยสัก, แผลเป็น, ความพิการ
(๕) พิมพ์ลายนิ้วมือ : น�ำพิมพ์มือของผู้ตายตรวจเปรียบเทียบ ฐานข้อมูล
พิมพ์มือของกองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) หรือฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
(๖) ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA) ตรวจ DNA ศพไว้แล้วหา
ตัวอย่าง DNA มาเทียบหรือเก็บตัวอย่าง DNA พ่อ แม่ ลูก หรือ ญาติ มาตรวจเทียบความสัมพันธ์ก็จะช่วย
ยืนยันได้ว่าผู้ตายเป็นใคร หรืออาจเทียบกับฐานข้อมูล DNA ที่มีเก็บอยู่ เป็นต้น
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(๗) สภาพร่างกาย อาจใช้ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลฟัน ประวัติ
การท�ำฟัน ประวัติการรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น มีการผ่าตัดอวัยวะภายในต่างๆ หรือมีการใส่อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น ใส่เหล็กในการรักษาแขน/ขาหัก เป็นต้น เมือ่ เทียบกับข้อมูลทางสภาพร่างกายจากแพทย์แล้ว
ก็ยืนยันตัวบุคคลใด
๑.๔.๑.๒ เวลาที่ตาย   
  
        
จะท�ำให้ทราบว่าผู้ตายอยู่กับใครหรือก�ำลังท�ำอะไรในขณะนั้น ใครมาพบ
หรือติดต่อกับผู้ตายบ้าง ซึ่งอาจเชื่อมโยงคนร้ายได้ เวลาตายจะพิจารณาได้จาก
(1) สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ กิจวัตรประจ�ำวันของผู้ตาย
สภาพดินฟ้าอากาศ : กลางวัน กลางคืน วัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ : นาฬิกาหยุดเดิน และจากการดู
การเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน
(2) สภาพศพ LIVOR  MORTIS, RIGOR MORTIS, อุณหภูมิศพ, การเน่า
ซึ่งแพทย์ที่ชันสูตรศพจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
๑.๔.๑.๓ สาเหตุการตาย แพทย์นติ เิ วชจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นว่าการตายเกิดจากสาเหตุใด
(๑) ตายตามธรรมชาติ : ป่วยตาย ชรา
(๒) ตายผิดธรรมชาติ
- ตายจากบาดแผล
- ตายจากความเย็น / ความร้อน
- ตายจากกระแสไฟฟ้า / ฟ้าผ่า
- ตายจากระเบิด
- ตายจากการขาดอากาศหายใจ
- ตายจากถูกสารพิษ
๑.๔.๑.๔ พฤติกรรมการตาย
         
การวิเคราะห์รอ่ งรอยพยานหลักฐานต่าง ๆ เพือ่ ให้ทราบว่าการตายทีเ่ กิดขึน้ นัน้
เป็นฆาตกรรม อัตวินิบาตกรรมหรืออุบัติเหตุ มีพฤติกรรมการเกิดเหตุอย่างไร การสังเกตพฤติกรรมการตาย
ว่าเป็นฆาตกรรม หรือฆ่าตัวตาย
(๑) กรณีตายจากถูกยิง
    
- ต�ำแหน่งของบาดแผล ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่พบที่อวัยวะส�ำคัญ เช่น
ที่ขมับ ช่องปาก ส่วนฆาตกรรมพบทั่วไป
    
- จ�ำนวนของบาดแผล ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีแผลเดียว ฆาตกรรม
มีบาดแผลไม่จ�ำกัด
- ระยะยิง ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นการยิงในระยะประชิด/ระยะใกล้
ฆาตกรรมระยะยิงไม่จ�ำกัด
    
- ต�ำแหน่งของอาวุธในที่เกิดเหตุ ฆ่าตัวตายอาวุธมักจะพบในบริเวณ
ที่เหมาะสม  ฆาตกรรมอาจไม่พบอาวุธ
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(๒) กรณีตายจากถูกอาวุธมีคม
    
- ต�ำแหน่งของบาดแผล ฆ่าตัวตายพบที่ต�ำแหน่งส�ำคัญและกระท�ำ
ตัวเองได้ถนัด เช่น คอ ข้อมือ หน้าอก บริเวณด้านหน้า ส่วนฆาตกรรมต�ำแหน่งบาดแผลไม่จ�ำกัด
    
- จ�ำนวนบาดแผล ฆ่าตัวตายมักพบบาดแผลมากกว่า ๑ รอย
แต่จะมีรอยเดียวที่เป็นสาเหตุท�ำให้ตาย บาดแผลมีทิศทางและอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนฆาตกรรมอาจพบ
บาดแผลฉกรรจ์จ�ำนวนหลายรอย
(๓) มีรอ่ งรอยการต่อสู้ ถ้ามีรอ่ งรอยการต่อสูก้ อ็ าจสรุปได้วา่ เป็นฆาตกรรม
ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย ร่องรอยการต่อสู้ เช่น
  
- การล้มของเฟอร์นิเจอร์
    
- บาดแผลป้องกันตัว
    
- รอยขีดข่วน
    
- รอยฉีกขาดของเสื้อผ้า
    
- รอยเลือด
    
- เส้นผม เส้นขน
     
(๔) เหตุจูงใจในการตาย ถ้าเป็นการฆ่าตัวตายมักพบว่า ผู้ตายมีปัญหา
ทางด้านจิตใจ หรือร่างกาย มักพบจดหมายลาตาย ถ้าเป็นฆาตกรรมอาจเป็นเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์
(๕) สภาพทางเข้า-ออก ฆ่าตัวตายมักพบการปิดล็อกประตูด้านใน ถ้าเป็น
ฆาตกรรมประตูอาจเปิดทิ้งไว้ หรืออาจมีการปิดล็อกใส่กุญแจภายนอก
(๖) อาจมีร่องรอยอาชญากรรมอื่น เช่น มีการโจรกรรม
๑.๔.๑.๕ ใครท�ำให้ตาย
ถ้าพฤติกรรมการตายเป็นฆาตกรรม การสืบสวนหาว่าใครท�ำให้ตายต้องอาศัย
พยานหลักฐานต่าง ๆ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อชี้หรือยืนยันว่าใครเป็นผู้กระท�ำ เช่น ลายนิ้วมือแฝง
DNA ซึ่งเชื่อมโยงหรือยืนยันผู้กระท�ำผิดได้
๑.๔.๒	 การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

ภาพที่ 2.1-๑8  เหตุชิงทรัพย์ร้านทอง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
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คดีประทุษร้ายเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น คดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ซึ่งจุดประสงค์
ในการตรวจเพือ่ ทราบว่าทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ประทุษร้ายเป็นอะไร พฤติกรรมในการเกิดเหตุเป็นอย่างไร และคนร้าย
เป็นใคร บางครั้งปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ อาจมีการท�ำให้มีผู้เสียชีวิต การตรวจสถานที่เกิดเหตุก็จะผนวก
การตรวจสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับชีวิตเข้าไปด้วย
๑.๔.๒.๑ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเป็ น อะไร อยู ่ ต รงไหน มี ต� ำ หนิ รู ป พรรณ
เป็นอย่างไร ทรัพย์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การที่จะต้องทราบรายละเอียดดังกล่าวนั้น จะท�ำให้ผู้สืบสวนทราบว่า
คนร้ายมีจุดประสงค์อย่างไร คนร้ายมุ่งเอาทรัพย์ที่เป็นของจ�ำเพาะหรือไม่ เช่น พระเครื่องราคาแพง,
เครื่องประดับหรือเอกสาร เป็นต้น
บางครั้งมีการอ�ำพรางว่ามีทรัพย์หายแต่จริงแล้วไม่มีทรัพย์หาย ซึ่งผู้แจ้งอาจหวังผล
ในเรือ่ งเงินประกัน หรือเจตนาทุจริตอย่างใดอย่างหนึง่ ผูต้ รวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุจะได้ความจริงในลักษณะนี้
ได้อย่างไร และที่ต้องทราบว่าทรัพย์ที่หายเป็นอะไรก็เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามหาทรัพย์นั้น  
โดยการแจ้งรายละเอียดต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์ที่หาย ให้กับกองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกาศต�ำหนิ
รูปพรรณทรัพย์หายหรือประกาศทางสือ่ โซเชียลมีเดีย หรือสือ่ ต่าง ๆ บางครัง้ เป็นประโยชน์ ท�ำให้ผคู้ รอบครอง
ทรัพย์นั้น ๆ แจ้งกลับมาท�ำให้สามารถติดตามจับคนร้ายได้
๑.๔.๒.๒ พฤติกรรมของคนร้ายในการก่อเหตุเป็นอย่างไร ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนั้น คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์แต่ละประเภท หรือแต่ละสถานที่เกิดเหตุ อาจจะแตกต่างกัน เช่น
กรณีในอาคาร กับกรณีกลางแจ้ง
(๑) กรณีในอาคาร ต้องพิจารณาถึงทางเข้า คนร้ายเข้า-ออกทางไหน
มีการท�ำลายสิ่งกีดกั้น เช่น งัด ตัด เจาะ ที่ประตู หน้าต่าง ผนัง พื้น ห้อง และหลังคา ก็ต้องพิจารณาร่องรอย
ที่เกิดขึ้นว่าคนร้ายใช้เครื่องมืออะไร เช่น ไขควง ชะแลง เลื่อย คีม เป็นต้น จ�ำนวนของคนร้ายมีกี่คน คนร้าย
มีอาวุธหรือไม่ หรือมีอะไรเป็นอาวุธ บริเวณที่คนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินไป มีร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของอย่างไร
มีพยานวัตถุที่แสดงถึงร่องรอยที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง มีพยานวัตถุที่เชื่อมโยง เช่น รอยเครื่องมือ รอยลายนิ้วมือ
หรือ ดีเอ็นเอ ตรงไหนบ้าง
       
(๒) กรณีนอกอาคาร ต้องพิจารณาการเข้าถึงตัวทรัพย์และผูเ้ สียหาย (เหยือ่ )
ซึ่งอาจต้องพิจารณาตามที่ผู้เสียหาย (เหยื่อ) ให้ข้อมูลแล้วจึงวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บ
พยานหลักฐานว่าคนร้ายกระท�ำอย่างไร เช่น โจรกรรมรถ จ�ำเป็นต้องได้รายละเอียดจากเจ้าของรถว่าจอดรถไว้
ตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือการโจรกรรมทรัพย์สินในรถ คนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินในรถไปได้อย่างไร ซึ่งอาจเกิดจาก
ประตูไม่ได้ล็อก หรืองัดเปิดประตู หรือกระจก แล้วเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถ เป็นต้น แล้วจึงพิจารณา
เก็บหลักฐานที่ใช้เชื่อมโยงกับการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น และคนร้ายต่อไป
๑.๔.๒.๓ คนร้ายเป็นใคร จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ จากทรัพย์สินทีส่ ูญหาย อาจมี
การแจ้งเบาะแส หรือมีการเอาทรัพย์นนั้ ไป จ�ำน�ำ หรือขายต่อไป ผูร้ บั จ�ำน�ำ หรือผูร้ บั ทรัพย์นนั้ ไว้ แจ้งให้ทราบว่า
คนร้ายเป็นใครก็ได้ หรือจากการเก็บพยานวัตถุ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงได้จากพฤติกรรมของคนร้าย อาจตรวจสอบ
แผนประทุษกรรม ประวัติบุคคลที่กระท�ำความผิด ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ หรือดีเอ็นเอ จะท�ำให้ทราบว่า
คนร้ายเป็นใครได้
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๑.๔.๓ การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับเพลิงไหม้

ภาพที่ 2.1-๑9   เหตุเพลิงไหม้หอกลั่นน�้ำมันบางจาก เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องยากต่อการตรวจพิสูจน์ เนื่องจาก
วัตถุพยานส่วนใหญ่มักถูกเผาไหม้ไปจนหมด การตรวจจึงจ�ำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ การเกิด
เพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นจาก
- ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า
- อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระท�ำของบุคคล เช่น การจุดธูปเทียนบูชาพระ การเปิดใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแล้วเกิดเพลิงลามไหม้ เป็นต้น
- เกิดจากการกระท�ำของบุคคลโดยเจตนา ซึ่งเป็นการวางเพลิง
ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีความรู้เรื่องไฟต้องเข้าใจองค์ประกอบของไฟ ต้องเข้าใจ
ขบวนการสันดาป (ขบวนการออกซิเดชั่น) รู้องค์ประกอบของไฟ ซึ่งประกอบด้วย ความร้อน (heat),
เชือ้ เพลิง (fuel) และ ออกซิเจน (Oxygen) ซึง่ มีการผสมกันอย่างได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสม และต้องมีการเกิดปฏิกริ ยิ า
อย่างต่อเนื่อง (Chain of Reaction) จึงเกิดการลุกไหม้เป็นไฟขึ้น  

ภาพที่ 2.1-20  วงจรชีวิตของไฟ (Cycle of Fire)

การตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ (Fire Scene Investigation)   มีจุดประสงค์เพื่อทราบว่า
สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด และใครเป็นผู้กระท�ำผิด มีขั้นตอนในการตรวจ ดังนี้
๑.๔.๓.๑ การตรวจสภาพความเสียหายภายนอก
๑.๔.๓.๒ การตรวจสภาพความเสียหายภายใน เพื่อเปรียบเทียบและหาจุดต้นเพลิง
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๑.๔.๓.๓ การตรวจหาจุดต้นเพลิง พิจารณาจาก
     
- ดูจุดหรือบริเวณที่มีความเสียหายมากที่สุด
     
- ดูจุดหรือบริเวณที่มีการลุกไหม้ในระดับต�่ำ
     
- ดูทิศทางการผ่านของความร้อนเพื่อน�ำไปสู่จุดต้นเพลิง
๑.๔.๓.๔ ตรวจหาแหล่งความร้อนที่เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ว่าคืออะไร
และถ้าเป็นการวางเพลิง จะมีสิ่งบ่งชี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มักมีจุดต้นเพลิงมากกว่าหนึ่งจุดขึ้นไป
        (๒) มีลักษณะลุกไหม้เบี่ยงเบนไปจากรูปแบบการลุกไหม้ตามปกติ
        (๓) มีหลักฐานที่แสดงถึง “แนวการลุกไหม้ที่เจตนาท�ำขึ้น”
        (๔) มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า “มีการใช้สารเร่งการลุกไหม้ปรากฏอยู่”
        (๕) มีกลิน่ หรือสีของควันไฟทีเ่ กิดจากการลุกไหม้วสั ดุหรือสารแปลกปลอม
ในสถานที่แห่งนั้น
        (๖) มีสิ่งบ่งชี้ว่า มีปริมาณ อากาศ เชื้อเพลิง หรือความร้อนปรากฏอยู่ใน
ระดับผิดปกติ
        (๗) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้อุปกรณ์จุดไฟ (Igniter) ปรากฏอยู่
บริเวณจุดต้นเพลิง
การตรวจหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ จึงต้องทราบถึงพฤติการณ์การเกิดเหตุ พยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ทีจ่ ะสามารถบ่งชีไ้ ด้ถงึ องค์ประกอบของไฟ และกรณีเป็นการวางเพลิงนอกจากพยานหลักฐานทีย่ นื ยันว่า
เป็นการวางเพลิงแล้ว สิ่งส�ำคัญคือต้องมีพยานหลักฐานที่แสดงถึงว่า ใครเป็นผู้กระท�ำด้วย
๑.๔.4	 การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิด

ภาพที่ 2.1-21  เหตุระเบิดศาลท้าวมหาพรหม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

การระเบิด (Explosion) คือ กระบวนการสันดาปทีก่ า๊ ซพุง่ กระจายออกมาอย่างรวดเร็วในทีจ่ ำ� กัด
พร้อมด้วยอุณหภูมิ แรงดัน แรงสั่นสะเทือนที่สูงและมีเสียงดัง มี ๓ ประเภท
- การระเบิดทางกลศาสตร์ (Mechanical Explosion) เช่น หม้อไอน�้ำระเบิด ถังแก๊สระเบิด
- การระเบิดจากสารเคมี (Chemical Explosion) เช่น ระเบิดทีเ่ กิดจากการใช้สารเคมีทผี่ ลิตขึน้
- การระเบิดทางนิวเคลียร์ (Nuclear Explosion)
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วัตถุระเบิด คือ วัตถุที่ส่งแรงดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยเฉียบพลันได้ เมื่อระเบิดขึ้น
โดยมีสิ่งที่เหมาะสมมาจุด แรงดันก�ำลังดันที่เกิดขึ้น   ได้จากการสลายตัวของวัตถุระเบิดเป็นก๊าซ พร้อมกับ
การคายความร้อน
เมื่อมีการระเบิดเกิดขึ้น ท�ำอันตรายต่อทรัพย์สิน และเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคล
เป็ น การกระท� ำ ที่ เ ป็ น ความผิ ด ตามกฎหมาย การตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ ร ะเบิ ด มี จุ ด ประสงค์
เพือ่ ทราบว่าการเกิดระเบิดนัน้ เป็นการเกิดระเบิดจากอะไร เวลาทีเ่ กิดเหตุ พฤติการณ์ของการท�ำให้เกิดระเบิดนัน้
เป็นอย่างไร และใครที่ท�ำให้เกิดระเบิด การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเก็บกู้และพิสูจน์วัตถุระเบิด
(EOD) ร่วมตรวจด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ มีระเบิดลูกที่ ๒,๓ อยู่ในสถานที่
เกิดแหตุหรือไม่ เคลียร์หมดหรือยังและต้องเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบิดที่เกิดขึ้นได้
1.๔.๔.๑ การระเบิดเกิดจากอะไร
(๑) การเกิดระเบิดทางกล (Mechanical Explosion) เช่น การระเบิดของ
หม้อต้มไอน�้ำ (Boiler) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การระเบิดซึ่งอาจเกิดจากการช�ำรุดของอุปกรณ์ของหม้อต้มไอน�้ำ    
นั้น ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ แรงดันไอน�้ำท�ำให้หม้อระเบิดขึ้น
(๒) การระเบิดทางเคมี (Chemical Explosion) เช่น การระเบิดของวัตถุ
ระเบิด
- วัตถุระเบิดแรงต�ำ 
่ เช่น ดินด�ำ (ดินประสิว + ถ่าน + น�ำ 
้ และก�ำมะถัน)
- วัตถุระเบิดแรงสูง เช่น Mercury Fulminate, Lead Azide, TNT,
RDX ect. ฝักแคเวลา, ฝักแคระเบิด เชื้อปะทุ, วัตถุระเบิดพลเรือน, วัตถุระเบิดทางทหาร (วัตถุระเบิดขว้าง,
ทุ่นระเบิด), วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (วัตถุระเบิดที่ประกอบขึ้นมาเองโดยผู้มีความรู้)
1.๔.๔.๒ พฤติการณ์ในการก่อเหตุของคนร้าย
การระเบิดทางกล อาจมีพฤติการณ์ของการระเบิดจากอุปกรณ์ชำ� รุดเสือ่ มสภาพ
ไม่มีการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก�ำหนด หรือเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ควบคุมหรือใช้งาน หรืออาจ
เกิดจากความตั้งใจท�ำให้เกิดขึ้นก็ได้
         
การระเบิดทางเคมี อาจเกิดจากความตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจก็ได้ ถ้าเป็นความตัง้ ใจ
ท�ำให้เกิดระเบิดขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ก่อความไม่สงบทางการเมือง, การข่มขู,่ การท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและท�ำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ซึ่งพฤติกรรมของการกระท�ำอาจพิจารณาจาก
(๑) จุดที่คนร้ายวางระเบิด/หรือจุดที่ได้รับความเสียหาย
(๒) ปริมาณ อานุภาพ และชนิดของสารระเบิด ต้องรวบรวมพยานวัตถุ
ตรวจพิสูจน์หาสารระเบิด
(๓) ภาชนะที่บรรจุระเบิด เช่น กล่องพลาสติก, ท่อเหล็ก/ท่อพลาสติก,
กล่องกระดาษ
(๔) สะเก็ดระเบิด เช่น ตะปู นอต เหล็กตัดเป็นท่อน
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(๕) อุปกรณ์จุดระเบิด
- ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น ฝักแคระเบิด ท่อสายชนวน กระทบ เสียดสี
- ใช้ไฟฟ้า มีแหล่งไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, มีสวิตช์ตั้งเวลา หรือท�ำให้
ครบวงจรโดยขยับอย่างใดอย่างหนึ่ง
(๖) อุปกรณ์ที่ใช้อื่น ๆ เช่น เทปพันสายไฟ, การเชื่อมต่อวงจร, การมัด
พันสายไฟ
(๗) กรณีการขว้างระเบิด ทิศทางและจุดของการขว้าง อาจพบสลักนิรภัย
กระเดื่องนิรภัย ของลูกระเบิดขว้างสังหาร เป็นต้น
1.๔.๔.๓ คนร้ายเป็นใคร
พยานหลักฐานนี้ เชื่อมโยงจากชิ้นส่วนของระเบิดที่เหลือ ภาชนะบรรจุ
เศษชิน้ ส่วนของเทปพันสายไฟ อาจพบลายนิว้ มือแฝง DNA สามารถน�ำมาใช้ตรวจพิสจู น์ยนื ยันตัวบุคคลได้ หรือ
ตามดูพฤติการณ์บคุ คลต้องสงสัย หรือมีอปุ กรณ์ทคี่ ล้ายคลึงกันกับทีพ่ บในสถานทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ จะใช้เป็นหลักฐาน
เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยได้ เมื่อตรวจค้นบ้านพักอาจพบอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบระเบิดอยู่ในบ้านพักของเขาก็น�ำ
มาเชื่อมโยงได้ นอกจากนี้ยังมีกรณีการเกิดเหตุที่เกี่ยวกับการระเบิด เช่น
- กรณีพบวัตถุระเบิด
- กรณีพบวัตถุต้องสงสัย
- กรณีข่มขู่วางระเบิด
ทัง้ ๓ กรณี ต้องประสานเจ้าหน้าทีเ่ ก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด เข้าตรวจสอบ
และท�ำให้เกิดความปลอดภัยก่อน แล้วจึงท�ำการเก็บรวบรวมพยานวัตถุ ซึง่ ภาชนะบรรจุอาจมีรายละเอียดของ
แหล่งทีม่ า อาจพบรอยลายนิว้ มือแฝงหรือสารพันธุกรรมของคนร้าย ซึง่ ใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันผูก้ อ่ เหตุได้
การประสานงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นและพนักงานสอบสวน ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุของส�ำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดี ให้แจ้งกลุ่มงาน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กสก.) ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐก.), ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 - 10 (ศพฐ.1-10)
และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด (พฐ.จว.) ตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ โดยการร้องขอทางโทรศัพท์/วิทยุ หรือหนังสือ
ที่หน่วยข้างต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ตามเบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ติดต่อ บทที่ 7)
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๒. การตรวจพิสูจน์เอกสาร

งานตรวจพิสูจน์เอกสาร เป็นงานตรวจพิสูจน์หาความจริงของข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสาร เช่น การสงสัยถึงแหล่งที่มาของเอกสาร ข้อเท็จจริงในเอกสาร ผู้เขียนเอกสาร การเป็นเอกสาร
ที่แท้จริงหรือไม่ หรือสภาพที่แท้จริงของเอกสาร ซึ่งมีความส�ำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่องานสืบสวน
สอบสวน วัตถุพยาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีนั้น
	๒.1	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร
๒.1.1 ความหมายของเอกสาร
เอกสารคือ กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท�ำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร
ตัวเลขผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๗) สิ่งเหล่านี้เมื่ออ้างเป็นพยานย่อมถือว่าเป็นพยานหลักฐานได้
๒.1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
สิ่งส�ำคัญของการตรวจพิสูจน์เอกสาร : การแยกประเภทของเอกสาร และระบุ
เอกสารให้มีความชัดเจนจะช่วยให้ผู้ตรวจพิสูจน์เข้าใจง่าย สามารถตรวจพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์
และถูกต้องตามหลักวิชา โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ ได้แก่
(1) เอกสารของกลาง หรือเอกสารปัญหา หรือเอกสารพิพาท คือ เอกสารทีส่ งสัย
หรือมีผู้กล่าวหาว่า มีการท�ำปลอมหรือใช้เอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่มีการพิพาทกัน ซึ่งเอกสารปัญหา
บางกรณีสามารถท�ำการตรวจพิสจู น์ได้ทนั ที เช่น การตรวจร่องรอยขูดลบ แก้ไข หรือตรวจรอยกด บนกระดาษ
รองรับการเขียน แต่บางกรณีต้องมีเอกสารตัวอย่างที่แท้จริงเพื่อใช้ในการตรวจเปรียบเทียบด้วย
(2) เอกสารตัวอย่าง คือ เอกสารที่แท้จริงซึ่งรู้แหล่งที่มาอย่างถูกต้องและใช้ใน
การตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารปัญหา เป็นกรณีท่ีต้องการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ, ลายมือเขียนข้อความ,
ตัวอักษรพิมพ์ดีด, รอยตราประทับ, เครื่องหมายการค้า, แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์, โฉนดที่ดิน, ธนบัตร ฯลฯ
	๒.2 การตรวจพิสูจน์ด้านเอกสาร มีดังนี้
๒.2.1 การตรวจลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ
การปลอมลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ  แบ่งออกเป็นหลักใหญ่ 5  ประเภท
คือ
1) การปลอมโดยวิธีเลียนแบบ
2) การปลอมโดยวิธีลากทาบแบบ
3) การถูกจับมือให้เขียน
4) การเขียนขึ้นเองโดยไม่มีตัวอย่าง
5) การเขียนขึ้นโดยบุคคลหลายบุคคล
  
หลักของการตรวจลายมือเขียนข้อความและลายมือชื่อก็คือ การศึกษาคุณสมบัติ
ของการเขียนและรูปลักษณะของตัวอักษรของลายมือเขียนข้อความ หรือลายมือชื่อที่เป็นปัญหาและตัวอย่าง
โดยละเอียดและน�ำมาเปรียบเทียบกัน
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ภาพที่ ๒.2-1  ภาพลายมือเขียนข้อความในเอกสาร ที่พบในที่เกิดเหตุ

๒.2.2 การตรวจตัวอักษรพิมพ์ดีด ข้อความตัวพิมพ์
การตรวจตัวอักษรประเภทนีต้ อ้ งใช้วธิ ตี รวจเปรียบเทียบลักษณะข้อความตัวอักษร
ที่เป็นปัญหา กับตัวอย่างข้อความที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่สงสัยว่าจะใช้พิมพ์ข้อความปัญหานั้นว่าพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์เดียวกันหรือไม่

ภาพที่ 2.2-๒  ภาพตัวอักษรพิมพ์ดีดที่เป็นปัญหา ที่ต้องการตรวจพิสูจน์

๒.2.3 การตรวจรอยตราประทับ
การตรวจรอยตราประทับเป็นการตรวจเปรียบเทียบรูปลักษณะลวดลายและ
ลักษณะต�ำหนิต่างๆ กับตัวอย่างรอยตราประทับหรือดวงตราประทับโดยละเอียดว่าจะเป็นรอยตราที่เกิดจาก
ตราประทับอันเดียวกันหรือไม่
๒.2.4 การตรวจรูปรอยตราบนไม้ซุงหรือตอไม้
การตรวจพิสูจน์รูปรอยตราประทับบนไม้จะมีการเปรียบเทียบรูปรอยตราปัญหา
กับตัวอย่างว่ามีขนาด รูปร่างลักษณะ ความคมชัดของตัวอักษร ตัวเลข ตลอดจนลักษณะต�ำหนิพิเศษต่างๆ
ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันก็สามารถลงความเห็นได้ว่าเป็นตราประทับที่เกิดจากค้อนเหล็ก หรือตราประทับ
เดียวกัน
๒.2.5 การตรวจร่องรอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
(1) เอกสารที่ถูกขูดลบ ลบล้าง แก้ไข และอ่านข้อความเดิม
(2) การป้ายทับด้วยหมึก หรือน�้ำยาลบค�ำผิด
(3) การต่อเติม เขียนแทรก

ภาพที่ 2.2-3 ภาพแสดงร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเอกสาร ก่อนการตรวจพิสูจน์และภายหลังการตรวจพิสูจน์

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

53

๒.2.6 การตรวจธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
การตรวจธนบัตรที่สงสัยว่าปลอมต้องตรวจเปรียบเทียบกับธนบัตรที่แท้จริง
ชนิดและราคาเดียวกัน โดยเปรียบเทียบระบบการพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันการปลอมแปลง
ส่วนเหรียญกษาปณ์และเหรียญอืน่ ๆ ซึง่ ผลิตโดยใช้แม่พมิ พ์กจ็ ะตรวจเปรียบเทียบกับตัวอย่างทีแ่ ท้จริงเช่นกัน
ซึ่งเปรียบเทียบได้ทั้งเหรียญกับเหรียญ หรือเหรียญกับแม่พิมพ์เพื่อดูลักษณะของความคมชัดและต�ำหนิต่าง ๆ

ภาพที่ 2.2-4  ภาพธนบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เป็นปัญหา ซึ่งต้องการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรที่แท้จริงใช่หรือไม่

ภาพที่ 2.2-5  ภาพตัวอย่างเหรียญกษาปณ์

๒.2.7 การตรวจแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การตรวจพิสูจน์ว่าเป็นแผ่นป้ายที่แท้จริงของทางราชการหรือไม่นั้น จะต้องตรวจ
เปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของแผ่นป้ายที่เป็นปัญหา ทั้งลักษณะของสี ขนาดของแผ่นป้ายและต�ำหนิพิเศษ
ต่าง ๆ ของตัวเลข ตัวอักษร กับตัวอย่างแผ่นป้ายที่แท้จริงของกรมการขนส่งทางบก

ภาพที่ 2.2-6 ภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ทเี่ ป็นปัญหาซึง่ ต้องการตรวจพิสจู น์วา่ เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ ทีแ่ ท้จริงใช่หรือไม่
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	๒.๓ ลักษณะการตรวจพิสูจน์เอกสารของกลาง แบ่งเป็น
๒.๓.๑ งานตรวจเปรียบเทียบ
- ลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ
- ตัวอักษรพิมพ์ดีดข้อความตัวพิมพ์
- รอยตราประทับ
- ระบบการพิมพ์และเอกสารป้องกันการปลอมแปลง
- ชนิดหมึก ชนิดกระดาษ
- รอยตัด รอยฉีก รอยปรุ
- ส�ำเนาคู่ฉบับ
๒.๓.๒ งานตรวจคุณสมบัติทางเคมี และ/หรือฟิสิกส์
- ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- ชนิดหมึก ชนิดกระดาษ
- รอยกด
- เอกสารไหม้ไฟ
	๒.๔ การเก็บรักษาพยานเอกสารเพื่อส่งตรวจพิสูจน์
๒.4.1 สวมถุงมือขณะเก็บเอกสารเพือ่ ป้องกันการท�ำลายเอกสาร และการปนเปือ้ นต่าง  ๆ
บนเอกสารของกลาง                                                                                               
๒.4.2 ในกรณีที่ต้องตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา หรือรอยกด
บนเอกสารของกลาง ให้สวมถุงมือและควรจับอย่างเบามือ โดยใช้ดา้ นข้างของนิว้ จับเอกสารใส่ในซองและระบุ
หน้าซองบรรจุเอกสารให้ชัดเจนว่า ต้องการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา หรือรอยกด
2.4.3 ควรเก็บเอกสารไว้ในซองที่มีขนาดเหมาะสม โดยไม่ต้องพับเอกสารและห้าม
ขีดเขียนบนซองที่มีเอกสารของกลางบรรจุอยู่
2.4.4 ห้ามขีดเขียน หรือท�ำเครื่องหมายสัญลักษณ์ใด ๆ บนเอกสารของกลาง หากมี
ความจ�ำเป็นให้ท�ำเครื่องหมายลงบนพื้นที่ว่าง หลีกเลี่ยงการท�ำเครื่องหมายซ้อนทับข้อความ ๆ ใดบนเอกสาร
2.4.5 ห้ามตัด ฉีก เจาะรู เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ เข็ม หรือตัวหนีบกระดาษ หรือพับ
เอกสารของกลางตรงบริเวณที่ต้องการตรวจพิสูจน์รวมถึงห้ามท�ำการซ่อมแซมรอยตัด หรือตัดตกแต่ง
ขอบกระดาษ
2.4.6 ห้ามขูดลบข้อความหรือบริเวณใด ๆ บนเอกสารของกลาง
2.4.7 ห้ามท�ำให้เกิดรอยกดใด ๆ บนเอกสารของกลาง
2.4.8 ห้ามติดเอกสารของกลางที่เป็นชิ้นส่วนลงบนแผ่นกระดาษอื่น ควรเก็บไว้ในซอง
ปิดผนึก
2.4.9 ระวังมิให้เอกสารของกลางเปียกน�้ำ  ถูกความชื้น ความร้อน สารเคมี แสงสว่าง
มากเกินไปต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ในที่ที่เหมาะสม
2.4.10 ควรถือ หรือจับเอกสารของกลางให้น้อยครั้งที่สุด และจับอย่างเบามือ
เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำลายเอกสาร
2.4.11 ห้ามบรรจุเอกสารของกลางที่เป็นส�ำเนาภาพถ่ายในซองพลาสติก
2.4.12 หากมีความจ�ำเป็นต้องถ่ายส�ำเนาเอกสารของกลาง ต้องระวังมิให้เกิดการท�ำลาย
เอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น
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2.4.13 ห้ามมิให้ผู้ต้องสงสัย หรือบุคคลอื่นใดจับต้องหรือเห็นเอกสารของกลาง
2.4.14 ในกรณีเอกสารไหม้ไฟให้เก็บเอกสาร ดังนี้
1) ถ่ายภาพเอกสารไหม้ไฟ ที่มีการวางมาตราส่วนก�ำกับไว้
2) สอดกระดาษแข็งลงใต้เอกสารไหม้ไฟด้วยความระมัดระวัง
3) ยกเอกสารไหม้ไฟขึน้ พร้อมทัง้ สอดแผ่นไม้หรือโลหะใต้กระดาษแข็งอีกชัน้ หนึง่
4) ยกแผ่นไม้ พร้อมกับวางกระดาษและเอกสารไหม้ไฟลงในกล่องกระดาษ
หรือวางลงตรงกลางแผ่นกระดาษห่อของแผ่นใหญ่ แล้วน�ำมุมกระดาษทั้งสี่มุมมากลัดติดกันไว้ เพื่อป้องกัน
เอกสารไหม้ไฟโดนลม และการกระทบกระเทือนอื่น ๆ
5) น�ำหีบห่อบรรจุเอกสารไหม้ไฟ มาส่งที่ห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง
2.4.๑๕ ควรจัดเตรียมและหารายละเอียดต่าง ๆ ของเอกสารไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
วันที่ และแหล่งที่มาของเอกสาร เป็นต้น

ภาพที่ 2.2-7  ภาพเอกสารไหม้ไฟที่เป็นปัญหาซึ่งต้องการตรวจพิสูจน์

2.๕ การเตรียมเอกสารส่งตรวจพิสูจน์
การรับ-ส่งเอกสารของกลางเพือ่ ตรวจพิสจู น์ ต้องปฏิบตั ติ ามหนังสือ คด.ที ๐๐
่ ๒๑.๒๑๒/๒๓๓๙            
ลงวันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การส่งตรวจพิสูจน์ของกลางทางไปรษณีย์ และเป็นไปตามระเบียบการ
ต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๕ ของกลาง และระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๙  ความลับ
การจัดเตรียมเอกสารส่งตรวจพิสูจน์ให้สมบูรณ์ตามหลักวิชานั้น พนักงานสอบสวนจะต้องด�ำเนินการ ดังนี้
2.5.1 จัดส่งเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอย่างที่เป็นต้นฉบับจริง ยกเว้นกรณีที่ไม่
สามารถส่งต้นฉบับจริงได้  ให้ระบุสาเหตุทไี่ ม่สามารถส่งได้ในหนังสือน�ำส่ง (หนังสือน�ำส่งของกลางตรวจพิสจู น์
ให้ท�ำตาม “แบบ กอส. ๐๑”)
2.5.2 ระบุเอกสารให้ชัดเจนว่า เอกสารใดเป็นเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอย่าง  
และมีจ�ำนวนกี่ฉบับ
2.5.3 ระบุต�ำแหน่งของสิ่งที่ต้องการตรวจพิสูจน์ในเอกสารปัญหาและจุดประสงค์
ในการตรวจพิสจู น์ให้ชดั เจน เช่น กรณีการตรวจพิสจู น์ลายมือชือ่ /ลายมือเขียนข้อความ ให้ระบุวา่ “ลายมือชือ่ /
ลายมือเขียนข้อความ ตรงบริเวณ...............ในเอกสาร ของกลางกับตัวอย่างลายมือชื่อ/ลายมือเขียนข้อความ
ของ............จะเป็นลายมือชื่อ/ลายมือเขียนข้อความของบุคคลคนเดียวกันใช่หรือไม่” หรือกรณีการตรวจ
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ร่องรอยการเปลีย่ นแปลงแก้ไข ให้ระบุวา่ “เอกสารของกลางตรงบริเวณ............จะมีรอ่ งรอยของการเปลีย่ นแปลง
แก้ไขหรือไม่ ถ้ามีข้อความเดิมอ่านได้ว่าอย่างไร”
2.5.4 จัดส่งเอกสารตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารของกลาง ดังนี้
			 2.5.4.1	 กรณีตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ
(๑) จัดหาลายมือชื่อ หรือลายมือเขียนข้อความที่เคยเขียนไว้เดิม
(1.1) จัดหาลายมือชื่อหรือลายมือเขียนข้อความของบุคคล
ที่ต้องการตรวจพิสูจน์ โดยจัดหาให้ได้เอกสารที่มีความหลากหลายของประเภทเอกสาร เช่น เอกสารที่บ้าน,
เอกสารที่ท�ำงาน, เอกสารติดต่อราชการหรือธนาคาร เป็นต้น และจัดหาเอกสารในช่วงระยะเวลาของ
การเขียนใกล้เคียงกันกับเอกสารของกลาง
(1.2) ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นลายมือของบุคคลใดและอยู่ตรง
บริเวณใดของเอกสาร จัดให้เจ้าของลายมือหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ ลงลายมือชื่อรับรองลงบนพื้นที่ว่าง
ของเอกสารตัวอย่างทุกแผ่น
(๒) จัดให้เขียนตัวอย่างลายมือชื่อหรือลายมือเขียนข้อความต่อหน้า
พนักงานสอบสวน    
(2.1) จัดเตรียมอุปกรณ์และลักษณะการเขียนให้ใกล้เคียงกับ
เอกสารของกลางให้ ม ากที่ สุ ด เช่ น กระดาษ, ปากกา, ลั ก ษณะการเขี ย นแบบหวั ด แบบบรรจง,
ท่าทางการเขียน เป็นต้น
(2.2) จัดให้บุคคลที่ต้องการตรวจเปรียบเทียบกรอกข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยตนเอง ลงใน “แบบ กอส.๐๒” โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ-ชื่อสกุล
- อายุ และวัน เดือน ปี เกิด
- อาชีพ
- ประวัติการศึกษา
- ถนัดเขียนด้วยมือข้างใด และปัจจุบนั ใช้มอื ข้างใดเขียน
- สามารถเขียนได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาหรือไม่
- มีโรคประจ�ำตัวหรือไม่
- เคยได้รบั บาดเจ็บตรงบริเวณมือข้างทีถ่ นัดหรือไม่ เมือ่ ใด
- ท่านใช้ลายมือชื่อกี่แบบ (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน)
และให้เขียนตัวอย่างลายมือชื่อแต่ละแบบ แบบละ ๓ ตัวอย่าง
(2.3) จัดให้บุคคลที่ต้องการตรวจเปรียบเทียบ เขียนตัวอย่าง
ลายมือชื่อแบบเดียวกันกับลายมือชื่อในเอกสารของกลาง หรือเขียนข้อความเดียวกันกับข้อความที่ต้องการ
ตรวจพิสูจน์ (ให้เขียนตามค�ำบอก อย่าให้เห็นเอกสารของกลาง) ลงใน “แบบ กอส.๐๓” ประมาณ ๕-๑๐ 
หน้ากระดาษ
(2.4) จัดให้บุคคลที่เขียนตัวอย่าง และพนักงานสอบสวน
ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่น
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ภาพที่ 2.2-8  ภาพลายมือเขียนข้อความที่เป็นปัญหา ที่ต้องการตรวจพิสูจน์

ภาพที่ 2.2-9  ภาพตัวอย่างลายมือเขียนข้อความ ที่น�ำไปให้ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ

			 2.5.4.2 กรณีตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีด ข้อความตัวพิมพ์
(1) จัดพิมพ์ข้อความให้ตรงกันกับข้อความในเอกสารของกลาง
ประมาณ ๕-๑๐ หน้ากระดาษ
(2) ระบุหมายเลขเครื่อง ยี่ห้อเครื่องพิมพ์ให้ชัดเจน
(3) ให้พนักงานสอบสวน และผูเ้ กีย่ วข้อง ลงลายมือชือ่ รับรองทุกแผ่น
(4) กรณีเอกสารของกลางถูกพิมพ์มานานแล้ว ให้จัดหาข้อความ
ตัวอักษรพิมพ์ของเครือ่ งทีต่ อ้ งการตรวจเปรียบเทียบทีเ่ คยพิมพ์ไว้ในระยะเวลาเดียวกันไปตรวจเปรียบเทียบด้วย
(5) สามารถจัดส่งเครื่องพิมพ์ (ถ้ามี) เพื่อไปตรวจพิสูจน์

ภาพที่ 2.2-10 ภาพตัวอย่างข้อความตัวอักษรพิมพ์ดีด ที่น�ำไปให้ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ

			 2.5.4.3	 กรณีตรวจพิสูจน์รอยตราประทับ
(1) จัดหารอยตราประทับที่แท้จริง ที่ประทับในระยะเวลาเดียวกัน
กับเอกสารของกลาง
(2) ประทับตัวอย่างรอยตราประทับที่แท้จริงบนกระดาษ ประมาณ
๕ หน้ากระดาษ
(3) ให้พนักงานสอบสวน และผูเ้ กีย่ วข้อง ลงลายมือชือ่ รับรองทุกแผ่น
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ภาพที่ 2.2-11 ภาพตัวอย่างรอยตราประทับที่แท้จริง บนแผ่นกระดาษ ที่น�ำไปให้ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ

			 2.5.4.4	 กรณีตรวจพิสูจน์เครื่องหมายการค้า แม่พิมพ์ แบบพิมพ์
(1) จัดหาตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ที่ผลิตในชนิดและรุ่น
เดียวกันกับของกลางไปตรวจเปรียบเทียบ
(2) ให้พนักงานสอบสวน และผู้เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อรับรอง
			 2.5.4.5	 กรณีตรวจพิสจู น์เครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถ
ใบคู่มือจดทะเบียนรถ บัตรประจ�ำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ
  
จัดหาตัวอย่างเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถ
ใบคูม่ อื จดทะเบียนรถ บัตรประจ�ำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ ทีผ่ ลิตในรุน่ เดียวกัน
กับของกลางไปตรวจเปรียบเทียบ
			 2.5.4.6	 กรณีตรวจพิสูจน์ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์
(1) กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ ให้จัดเตรียมตัวอย่าง
ธนบัตร (เหรียญกษาปณ์) ทีแ่ ท้จริงของประเทศนัน้ ชนิดราคาและรุน่ เดียวกันกับของกลางไปตรวจเปรียบเทียบ
(2) กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณ์ไทย ที่ผลิตในวาระพิเศษ จะต้อง
จัดเตรียมตัวอย่างที่แท้จริงในรุ่นเดียวกันกับของกลางไปตรวจเปรียบเทียบ
(3) กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณ์ไทย ที่มีใช้ในปัจจุบัน ไม่ต้องจัดส่ง
ตัวอย่างไปตรวจเปรียบเทียบ
			 2.5.4.7	 กรณีตรวจพิสูจน์รอยตราตะกั่ว มิเตอร์ไฟฟ้า
(1) จัดหารอยตราตะกั่วที่แท้จริง ที่มีหมายเลขเดียวกันกับรอยตรา
ตะกั่วของกลางไปตรวจเปรียบเทียบ
(2) จัดให้ผู้เกี่ยวข้องรับรองตัวอย่างรอยตราตะกั่ว

ภาพที่ 2.2-12  ภาพตัวอย่างรอยตราตะกั่วที่แท้จริง ที่น�ำไปให้ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ
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			 2.5.4.8	 กรณีตรวจพิสูจน์รอยตราบนไม้
(1) กรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเขียงไม้ไปตรวจพิสูจน์
(1.1) จัดท�ำบัญชีเขียงไม้ของกลาง
(1.2) ระบุจ�ำนวนเขียงไม้ของกลางที่ต้องการให้ตรวจพิสูจน์
(1.3) จัดหาค้อนเหล็กรอยตราทีแ่ ท้จริงของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ที่ต้องการตรวจพิสูจน์ไปตรวจเปรียบเทียบ
(1.4) จัดหาเขียงไม้ส�ำหรับใช้ในการประทับตัวอย่างรอยตรา
จากค้อนเหล็กที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อหน้าผู้ตรวจพิสูจน์
(2) กรณีที่ผู้ตรวจพิสูจน์จะต้องเดินทางไปตรวจ ณ สถานที่เก็บไม้
ของกลาง ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไม้ของกลางได้
(2.1) ให้พนักงานสอบสวนท�ำหนังสือ เพือ่ แจ้งและขอให้ผตู้ รวจ
พิสูจน์ เดินทางไปตรวจพิสูจน์ ณ สถานที่เก็บไม้ของกลาง
(2.2) จัดท�ำบัญชีไม้ของกลางพร้อมทัง้ จัดเรียงไม้ตามล�ำดับบัญชี
ไม้ของกลาง
(2.3) ระบุจ�ำนวนไม้ของกลางที่ต้องการให้ตรวจพิสูจน์
(2.4) จัดหาค้อนเหล็กรอยตราทีแ่ ท้จริงของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ที่ต้องการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ
(2.5) จัดหาเขียงไม้ส�ำหรับใช้ในการประทับตัวอย่างรอยตรา
จากค้อนเหล็กที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อหน้าผู้ตรวจพิสูจน์
(2.6) ประสานงานกับผู้ตรวจพิสูจน์ เพื่อก�ำหนดวันและเวลา
ที่ให้ไปตรวจพิสูจน์

ภาพที่ 2.2-13 ภาพรอยตราไม้ที่เป็นปัญหา บนท่อนไม้ของกลาง ที่ต้องการตรวจพิสูจน์
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ภาพที่ 2.2-14 ภาพค้อนเหล็กรอยตราที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ และเขียงไม้ส�ำหรับใช้ในการประทับตัวอย่าง

2.๖ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
2.6.๑ กรณีตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ
- ลายมือชื่อ/ลายมือเขียนข้อความของ (ระบุบริเวณที่ต้องการตรวจ) ในเอกสาร
ของกลางกับตัวอย่างลายมือชือ่ /ลายมือเขียนข้อความของ (ระบุชอื่ บุคคล) จะเป็นลายมือของบุคคลคนเดียวกัน
ใช่หรือไม่
2.6.๒ กรณีตรวจหาร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- เอกสารของกลางตรงบริเวณ........................จะมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือไม่ ถ้ามีข้อความเดิมอ่านว่าอย่างไร
2.6.๓ กรณีตรวจแม่พิมพ์ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เช่น
- (ระบุเอกสารสิ่งพิมพ์) ของกลาง กับตัวอย่าง (ระบุเอกสารสิ่งพิมพ์ที่แท้จริง)
จะพิมพ์มาจากแม่พิมพ์เดียวกันใช่หรือไม่
- รอยตราประทับตรงบริเวณ............................ในเอกสาร............................กับ
ตัวอย่างรอยตราประทับทีแ่ ท้จริงของ.............................. จะเป็นรอยตราทีป่ ระทับจากตราประทับอันเดียวกัน
ใช่หรือไม่
2.6.๔ ธนบัตร (เหรียญกษาปณ์) ของกลาง จะเป็นธนบัตร (เหรียญกษาปณ์) ที่แท้จริง
ใช่หรือไม่
2.๗ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
ปัจจุบันส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจแห่งชาติ มีหน่วยรับตรวจพิสูจน์เอกสารเปิดแล้ว
จ�ำนวน ๔ แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
2.7.๑ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๑๑๔, ๐-๒๒๐๕-๒๑๒๐ (กทม. และ
พื้นที่อื่นๆ)
2.7.๒ ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน ๓ โทร. ๐-๔๔๓๗-๐๒๓๕ ต่อ ๓๐๙ (ต�ำรวจภูธรภาค ๓ และ ๔)
2.7.๓ ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน ๕  โทร. ๐-๕๔๒๑-๘๓๓๒ ต่อ ๓๐๗ (ต�ำรวจภูธรภาค ๕ และ ๖)
2.7.๔ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ โทร. ๐-๗๓๒๗-๔๔๒๔ (ต�ำรวจภูธรภาค ๘ และ ๙)
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แบบ กอส. ๐๑
ตัวอย่างหนังสือน�ำส่งตรวจพิสูจน์เอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่น�ำส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ด้วยตนเอง โดยท�ำบันทึกข้อความถึง ผบก.พฐก.
ให้แบบบันทึกข้อความส่งเอกสารตรวจพิสูจน์ มีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
1. ชื่อผู้ต้องหา................................................ อายุ...............................
2. คดีอาญาที่............................../ปจว. ..................................
3. ชื่อผู้เสียหาย............................................... อายุ..............................
4. วัน เวลา ที่เกิดเหตุ....................................
5. ข้อกล่าวหา, ผู้ต้องหาให้การอย่างไร (รับสารภาพ, ปฏิเสธ)
6. พฤติการณ์และข้อเท็จจริงโดยสังเขป
7. สถานที่พบของกลาง
8. รายละเอียดเอกสารที่ส่งตรวจพิสูจน์ เช่น
๘.1 เอกสารของกลาง คือ....................................................จ�ำนวน..................แผ่น
๘.2 เอกสารตัวอย่าง คือ
- ตัวอย่างลายมือชื่อ/ลายมือเขียนข้อความของ (ระบุชื่อบุคคล) ที่เขียนไว้เดิมใน
(ระบุเอกสาร) จ�ำนวน..............แผ่น
- ตัวอย่างลายมือชือ่ /ลายมือเขียนข้อความของ (ระบุชอื่ บุคคล) ทีเ่ ขียนต่อหน้าพนักงาน
สอบสวน จ�ำนวน..............แผ่น
- ตัวอย่างรอยตราประทับที่แท้จริงของ (ระบุเจ้าของรอยตราประทับ) ที่ประทับ
ต่อหน้าพนักงานสอบสวน จ�ำนวน................แผ่น
๙. จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ เช่น
		 ๙.1	 กรณีตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ ลายมือเขียนข้อความ
- ลายมือชื่อ/ลายมือเขียนข้อความของ (ระบุบริเวณที่ต้องการตรวจ) ในเอกสาร
ของกลางกับตัวอย่างลายมือชือ่ /ลายมือเขียนข้อความของ (ระบุชอื่ บุคคล) จะเป็นลายมือของบุคคลคนเดียวกัน
ใช่หรือไม่
		 ๙.๒	 กรณีตรวจหาร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- เอกสารของกลางตรงบริเวณ........................จะมีรอ่ งรอยของการเปลีย่ นแปลงแก้ไข
หรือไม่ ถ้ามีข้อความเดิมอ่านว่าอย่างไร
		
๙.๓ กรณีตรวจแม่พิมพ์ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เช่น
- (ระบุเอกสารสิง่ พิมพ์)  ของกลาง กับตัวอย่าง (ระบุเอกสารสิง่ พิมพ์ทแี่ ท้จริง) จะพิมพ์
มาจากแม่พิมพ์เดียวกันใช่หรือไม่
- รอยตราประทับตรงบริเวณ............................ในเอกสาร............................กับตัวอย่าง
รอยตราประทับทีแ่ ท้จริงของ..............................จะเป็นรอยตราทีป่ ระทับจากตราประทับอันเดียวกันใช่หรือไม่
- ธนบัตร (เหรียญกษาปณ์) ของกลาง จะเป็นธนบัตร (เหรียญกษาปณ์) ที่แท้จริง
ใช่หรือไม่
๑๐. ชื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ....................................โทร. ..........................................
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แบบ กอส. ๐๒
ตัวอย่างแบบข้อมูลส่วนบุคคล (ของบุคคลที่ต้องการตรวจเปรียบเทียบ)
วันที_่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เดือน_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _พ.ศ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ชื่อ-ชื่อสกุล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อายุ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ปี วัน/เดือน/ปี เกิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาชีพ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประวัติการศึกษา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ถนัดเขียนด้วยมือข้างใด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ สามารถเขียนได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาหรือไม่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เคยได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณมือข้างที่ถนัดหรือไม่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เมื่อใด_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง ตรงบริเวณอวัยวะ เช่น สมอง, ตา, แขน เป็นต้น หรือไม่_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เมื่อใด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปัจจุบันใช้มือข้างใดเขียน_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โรคประจ�ำตัว_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ท่านใช้ลายมือชื่อทั้งหมดกี่แบบ (อดีตถึงปัจจุบัน)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ แบบ
ตัวอย่างลายมือชื่อ (แบบละ ๓ ตัวอย่าง)
แบบที่ ๑ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
แบบที่ ๒ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
แบบที่ ๓ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ผู้ให้ข้อมูล
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
ข้าฯ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นของ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ที่เขียนต่อหน้าข้าฯ จริง
ลงชื่อ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พนั
____ก
_ _ งานสอบสวน
_________________________)
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
ต�ำแหน่ง_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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แบบ กอส. ๐๓
แบบตัวอย่างลายมือชื่อ/ลายมือเขียนที่เขียนต่อหน้าพนักงานสอบสวน
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

		
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ/ลายมือเขียนดังกล่าวข้างต้น เป็นลายมือชื่อ/ลายมือเขียนของข้าพเจ้าจริง
                
ลงชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เจ้าของลายมือชื่อ
                     
(_______________________________________)
ข้าฯ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ขอรับรองว่าลายมือชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นของ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ที่เขียนต่อหน้าข้าฯ จริง
                
ลงชื่อ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ พนั
____ก
_ _ งานสอบสวน
________________________)
(_______________________________________)
                 
ต�ำแหน่ง_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมายเหตุ สามารถ Download ค�ำแนะน�ำในการจัดเตรียมเอกสารส่งตรวจพิสูจน์, ตัวอย่างหนังสือน�ำส่ง
ตรวจพิสูจน์ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ website กองพิสูจน์หลักฐานกลาง หัวข้อ “ค�ำแนะน�ำ
การส่งตรวจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร” ที่ http://www.science.police.go.th
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3. การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ดังนี้

3.1	 การตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน แบ่งประเภทการตรวจพิสูจน์ได้

3.1.1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
(1) การตรวจพิสูจน์ของกลางว่าเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ตาม พ.ร.บ.
อาวุธปืนฯ หรือไม่ ชนิดขนาดใด นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ ใช้ยิงท�ำอันตรายแก่ชีวิต
ได้หรือไม่
(2) การตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่ายิงจากอาวุธปืน
กระบอกใด
(3) การตรวจรอยขูดลบแก้ไขเครือ่ งหมายทะเบียนและเลขหมายประจ�ำปืนหรือไม่
3.1.2 การตรวจพิสูจน์ทางขีปนวิธี
(1) การตรวจหาเขม่าปืนที่มือ
(2) การตรวจหาเขม่าดินปืนที่วัตถุ
(3) การตรวจหาระยะยิงและวิถีกระสุนปืน
(4) การตรวจหาการกระจายของลูกกระสุนปราย
3.1.3 การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ
(IBIS หรือ ABIS)
เป็นการตรวจต�ำหนิพิเศษของลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของอาวุธปืน
และเครื่ อ งกระสุ น ปื น เปรี ย บเที ย บกั บ ฐานข้ อ มู ล ลู ก กระสุ น ปื น และปลอกกระสุ น ปื น แบบอั ต โนมั ติ
เพื่อสืบค้นว่ามีประวัติการก่อคดีมาแล้วหรือไม่
3.1.4 การตรวจพิสูจน์ร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือต่าง ๆ
การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอย เช่น รอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย
รอยฟัน และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือ เพื่อตรวจยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือ
อันเดียวกันหรือไม่
3.2 ค�ำแนะน�ำการตรวจเก็บรักษา การท�ำหนังสือ และการจัดส่งของกลางไปตรวจพิสจู น์ มีดงั นี้
3.2.๑ อาวุธปืน
3.2.1.๑ ค�ำแนะน�ำทั่วไป
(1) ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน ต้องไม่มกี ระสุนปืนบรรจุอยู่
(2) ถ้าปืนของกลางมีกระสุนปืน หรือปลอกกระสุนปืนบรรจุอยูภ่ ายใน
ให้น�ำออกเสียก่อน
(3) ห้ามท�ำความสะอาดปืน ล้างล�ำกล้องปืนหรือใช้สงิ่ หนึง่ สิง่ ใดสอดใส่
ในล�ำกล้องปืน
(4) ห้ามทดลองยิงปืนของกลาง
(5) ถ้ามีโลหิตติดอยู่ให้ผึ่งลมให้แห้งเท่านั้น ก่อนบรรจุหีบห่อ
3.2.๑.2 บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(1) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(2) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่าย
(3) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
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(4) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

(5) แจ้ง ชนิด ขนาด ยีห่ อ้ เครือ่ งหมายทะเบียนและเลขหมายประจ�ำปืน
(6) ถ้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับเครื่องหมายทะเบียนหรือเลขหมาย
ประจ�ำปืนให้แนบส�ำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) มาด้วย (ถ้ามี)
3.2.๑.3 วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
(๑) ท�ำเครือ่ งหมาย หรือชือ่ ย่อไว้ทโี่ ครงปืนและล�ำกล้องปืน (ภายนอก)
(2) อย่าท�ำเครื่องหมายไว้ในที่ที่จะลบเลือนได้ง่าย
3.2.๑.4 การบรรจุหีบห่อ และการน�ำส่ง ต้องบรรจุในกล่อง หรือห่อปิดผนึก
ให้เรียบร้อย
3.2.๒ ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน (ที่ผ่านการยิงมาแล้ว)
3.2.๒.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(1) ระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีดหรือบุบสลายที่ลูกกระสุนปืนและ
ปลอกกระสุนปืน
(2) ห้ามล้าง เช็ด ขัด ถู หรือท�ำความสะอาดลูกกระสุนปืนและ
ปลอกกระสุนปืน
(3) ถ้ามีโลหิตติดอยู่ให้ผึ่งลมให้แห้งเท่านั้น ก่อนบรรจุหีบห่อ
3.2.๒.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(1) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(2) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่าย
(3) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(4) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ พร้อมแนบส�ำเนาภาพถ่ายมาประกอบด้วย
(5) แจ้งขนาดที่แน่นอน หรือขนาดโดยประมาณ
(6) แจ้งต�ำหนิที่เด่นของลูกกระสุนปืนหรือปลอกกระสุนปืน รวมทั้ง
ชื่อบริษัทผู้ผลิต ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฏบนลูกกระสุนปืนหรือปลอกกระสุนปืน (ถ้ามี)
(7) ถ้าพบปลอกกระสุนปืนให้บันทึกไว้ด้วยว่าปลอกกระสุนปืนใด
พบที่ปืนกระบอกใด ถ้าปืนมีหลายล�ำกล้องให้บันทึกด้วยว่าพบในรังเพลิงของล�ำกล้องใด
(8) ถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับวิถีกระสุน ให้ท�ำแผนที่สังเขป และส่ง
ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่พบ (ถ้ามี)
3.2.๒.๓ วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
ใช้เหล็กแหลมท�ำเครื่องหมาย หรือชื่อย่อที่ท้ายลูกกระสุนปืนทุกลูก
หรือบริเวณปากปลอกกระสุนปืนด้านในทุกปลอก (โดยหลีกเลี่ยงมิให้ท�ำลายบริเวณต�ำหนิพิเศษต่าง ๆ)
3.2.๒.๔ การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
บรรจุในกล่อง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอย่างหนาปิดผนึก
ให้เรียบร้อย
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3.2.๓ กระสุนปืน
3.2.๓.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(1) ถ้าหากมีกล่องบรรจุกระสุนปืนของเดิมอยู่ให้น�ำส่งด้วย
(2) ส่งกระสุนปืนไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมด ห้ามแบ่งส่งเพียงบางส่วน
หรือสุ่มตัวอย่างส่งตรวจ แต่ถ้ามีจ�ำนวนมากไม่สะดวกต่อการน�ำส่งให้แจ้ง พฐก.หรือ ศพฐ.๑-๑๐ แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาส่งผู้ช�ำนาญมาตรวจพิสูจน์ต่อไป
3.2.๓.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(1) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(2) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่าย
(3) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(4) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
(5) แจ้งขนาดที่แน่นอนหรือขนาดโดยประมาณ
(6) แจ้ง บริษัทผู้ผลิต ยี่ห้อ เครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฏบนกระสุนปืน
(7) กรณีพบกระสุนปืนมีรอยเข็มแทงชนวนปรากฏอยู่ ให้แจ้งไว้ด้วย
ว่าพบที่ใด และเป็นกระสุนนัดใด หรือพบในล�ำกล้องของปืนกระบอกใด
3.2.๓.๓ วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
ใช้เหล็กแหลมท�ำเครื่องหมายหรือชื่อย่อไว้ที่ข้างกระสุนปืนที่มีรอย
เข็มแทงชนวน
3.2.๓.๔ การบรรจุหีบห่อ และการน�ำส่ง
บรรจุในกล่อง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอย่างหนาแน่น ปิดผนึก
ให้เรียบร้อย
3.2.๔ ลูกกระสุนปราย หมอนกระสุนปืน และแว่นกระดาษแข็ง
3.2.๔.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(1) ระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีด
(2) ห้ามล้าง เช็ด ขัด ถู หรือท�ำความสะอาด
(3) ถ้ามีโลหิตติดอยู่ให้ผึ่งลมให้แห้งเท่านั้น ก่อนบรรจุหีบห่อ
3.2.๔.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(1) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(2) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่าย
(3) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(4) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ พร้อมแนบส�ำเนาภาพถ่ายมาประกอบด้วย
(5) แจ้งน�้ำหนักของลูกกระสุนปรายโดยประมาณ และขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของหมอนกระสุนปืนโดยประมาณ
(6) แจ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแว่นกระดาษแข็งโดยประมาณ
และเครื่องหมายหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนแว่นกระดาษแข็งนั้น
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(7) ถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับวิถีกระสุน ให้ท�ำแผนที่โดยสังเขป
และส่งภาพถ่ายแสดงบริเวณที่พบ (ถ้ามี)
3.2.๔.๓ วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
(1) ลูกกระสุนปรายไม่ต้องท�ำเครื่องหมาย ให้ท�ำเครื่องหมาย
ไว้ที่หีบห่อแทน
(2) ใช้หมึกเขียนบนหมอนกระสุนปืน หรือบนด้านที่ไม่มีเครื่องหมาย
หรือตัวอักษรของแว่นกระดาษแข็ง
3.2.๔.๔ การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
บรรจุลงในกล่อง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอย่างหนาให้เรียบร้อย

ภาพที่ 2.3-1  ตัวอย่างหีบห่อวัตถุพยานของกลางที่ส่งมาตรวจพิสูจน์

		

ภาพที่ 2.3-2  ตัวอย่างหีบห่อวัตถุพยานของกลางที่ส่งมาตรวจพิสูจน์
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ภาพที่ 2.3-3  ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์
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3.2.5 ภาพถ่ายการกระจายของลูกกระสุนปราย บริเวณที่เขม่าดินปืนติดอยู่ที่บาดแผล
ที่ถูกยิงหรือรายงานการชันสูตรของแพทย์ เพื่อตรวจหาระยะยิง
๓.2.๕.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(๑) การถ่ายภาพต้องแสดงมาตราส่วนด้วย
(๒) ถ่ายภาพไว้หลาย ๆ ด้านเพื่อแสดงรายละเอียดให้ได้มากที่สุด
3.2.๕.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(๒) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วน
(๓) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
(๕) บรรยายภาพประกอบให้ชัดเจน เช่น ระยะห่างระหว่างรูของ
ลูกกระสุนปรายเท่าใด บริเวณที่เขม่าดินปืนปรากฏอยู่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด บาดแผลกว้าง ยาว เท่าใด
ตรงกับรูเสื้อผ้าหรือไม่
(๖) ส่งส�ำเนารายงานการชันสูตรของแพทย์ด้วย (ถ้ามี)
3.2.๕.๓ วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
ท�ำเครื่องหมายหรือชื่อย่อพร้อมลงลายมือชื่อไว้หลังภาพทุกภาพ
3.2.๕.๔ การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
บรรจุ ใ นกล่ อ ง ซองพลาสติ ก หรื อ ซองกระดาษอย่ า งหนา
ปิดผนึกให้เรียบร้อย
3.2.๖ หาร่องรอยและเขม่าดินปืนที่เสื้อผ้า หรือวัตถุอื่นใดที่ถูกยิง เพื่อตรวจพิสูจน์ยืนยัน
การถูกยิง และหาระยะยิง
3.2.๖.๑ ค�ำแนะน�ำทั่วไป
(๑) ห้ามซักล้างหรือท�ำความสะอาด
(๒) ระวังอย่าให้เสื้อผ้า หรือวัตถุเปรอะเปื้อนมากขึ้น
(๓) ถ้าเสื้อผ้าหรือวัตถุเปื้อนโลหิตให้ผึ่งลมให้แห้งเท่านั้น
(๔) ห้ามบรรจุเสื้อผ้าที่เปื้อนโลหิตลงในถุงพลาสติก ต้องผึ่งให้แห้ง
แล้วให้ห่อด้วยกระดาษเท่านั้น
3.2.๖.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(๒) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่าย
(๓) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
(๕) แจ้งยี่ห้อ แบบ ชนิด ลักษณะ สีของเสื้อผ้าหรือวัตถุ
(๖) แจ้งจ�ำนวนรูกระสุนที่เสื้อผ้าหรือวัตถุ พร้อมให้บรรยายต�ำแหน่ง
ของรูกระสุนปืน
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(๗) แจ้งลักษณะบาดแผลที่ร่างกายผู้ถูกยิง มีจ�ำนวนกี่รูและขนาด
โดยประมาณเท่าใด ต�ำแหน่งตรงกับรูกระสุนบนเสือ้ ผ้าหรือไม่ หรือส่งภาพถ่ายบาดแผลพร้อมแสดงมาตราส่วน
ด้วย
3.2.๖.๓ วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
ท�ำเครื่องหมายเสื้อผ้าหรือวัตถุ โดยให้ห่างจากบริเวณที่ถูกยิง
3.2.๖.๔ การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
ห่อหรือใส่ถุงกระดาษ ถ้ามีหลายชิ้นให้ห่อหรือใส่แยกกันแล้วระบุว่า
มาจากของผู้ใดบรรจุรวมกันในกล่องให้เรียบร้อย
3.2.๗ หาวิถีกระสุนปืนที่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสถานที่เกิดเหตุ
3.2.๗.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(๑) รักษาสภาพบริเวณที่ถูกยิงให้เหมือนเดิม รอยกระสุนปืนทะลุ
กระจกให้ใช้เทปยึดติดกันไว้ อย่าทะลวงกระจกทิ้ง กรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ใช้รถยกหรือลาก
ในการส่งตรวจพิสูจน์
(๒) ถ่ายภาพบริเวณทีถ่ กู ยิงและรอยลูกกระสุนปืนผ่าน โดยมีมาตราส่วน
ทุกครั้ง
(๓) แจ้งให้ผู้ช�ำนาญเดินทางไปตรวจพิสูจน์ในสถานที่เกิดเหตุ
3.2.๗.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(๒) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่าย
(๓) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
(๕) แจ้งรายละเอียดของรถยนต์ของกลางให้ครบถ้วน เช่น ชนิด ยีห่ อ้
สี และเลขทะเบียน เป็นต้น
3.2.๗.๓ การน�ำส่ง
(๑) ส่ ง รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ไปตรวจพิ สู จ น์ ที่ พฐก.หรื อ
ศพฐ.๑-๑๐
(๒) หากมีความจ�ำเป็นไม่อาจน�ำส่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของกลาง
ได้ให้แจ้ง พฐก.หรือ ศพฐ.๑-๑๐ เพื่อพิจารณาส่งผู้ช�ำนาญการไปตรวจพิสูจน์ต่อไป
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ภาพที่ 2.3-4  ตัวอย่างภาพการตรวจพิสูจน์วิถีกระสุนปืน

3.2.๘ การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนที่มือ
3.2.๘.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(๑) ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้เก็บเขม่าปืนที่มือ
ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา (ยังมีชีวิตอยู่) หรือส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปยัง พฐก.หรือ ศพฐ.๑-๑๐  หรือ พฐ.จว.
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เก็บเขม่าปืนที่มือโดยเร็วที่สุดภายใน ๖ ชั่วโมง นับตั้งแต่มีการยิงปืน
(๒) ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้เก็บเขม่าปืนที่มือ
ผูเ้ สียชีวติ หรือแจ้ง พฐก.หรือ ศพฐ.๑-๑๐ หรือ พฐ.จว. แล้วแต่กรณี เป็นผูเ้ ก็บเขม่าปืนทีม่ อื โดยเร็วทีส่ ดุ ภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่มีการยิงปืน
(๓) ก่อนท�ำการเก็บเขม่าปืนทีม่ อื ห้ามพิมพ์ลายนิว้ มือ ท�ำความสะอาด
หรือล้างมือของผูท้ จี่ ะถูกเก็บเขม่าปืนทีม่ อื กรณีผเู้ สียชีวติ ให้ใช้ถงุ พลาสติกสวมมือผูเ้ สียชีวติ ไว้จนกว่าจะท�ำการ
เก็บเขม่าปืน
(๔) เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการเก็บเขม่าปืนที่มือต้องท�ำความสะอาดมือทั้ง
๒ ข้าง และสวมถุงมือทุกครั้งก่อนท�ำการเก็บเขม่าปืน
3.2.๘.๒ การเตรียมอุปกรณ์
(๑) จัดหาซองพลาสติกชนิดรูดปิดปาก (ซองพลาสติกซิป) ไว้ จ�ำนวน
๕ ซอง แต่ละซองให้เขียนข้อความดังนี้
ซองที่ ๑ เขียนว่า กรดตัวอย่าง
ซองที่ ๒ เขียนว่า หลังมือขวา
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ซองที่ ๓ เขียนว่า ฝ่ามือขวา
ซองที่ ๔ เขียนว่า หลังมือซ้าย
ซองที่ ๕ เขียนว่า ฝ่ามือซ้าย
(๒) จัดหาส�ำลีพันปลายแท่งพลาสติก (Cotton Bud) โดยตัดปลาย
ข้างหนึ่งทิ้ง เตรียมไว้เป็นจ�ำนวน ๕ ก้าน
(๓) จัดเตรียมกรดไนตริก เข้มข้น ๕% จ�ำนวน ๑ ขวด
3.2.๘.๓ วิธีการเก็บเขม่าปืนที่มือ
(๑) หยดกรดประมาณ ๔ - ๕ หยด บนก้านส�ำลีก้านที่ ๑ แล้วบรรจุ
ในซองที่ ๑ เพื่อเป็นกรดตัวอย่าง
(๒) หยดกรดประมาณ ๔ - ๕ หยด บนก้านส�ำลีก้านที่ ๒ แล้วสลัด
ให้หมาด ๆ แล้วเริ่มเช็ดที่หลังมือขวา โดยเช็ดตั้งแต่บริเวณข้อมือไปจนถึงปลายนิ้วหรือจากปลายนิ้วถึงข้อมือ
โดยการหมุนกลิ้งส�ำลีไปทางเดียวกัน ห้ามเช็ดกลับไปกลับมา แล้วบรรจุในซองที่ ๒
(๓) ส�ำหรับส�ำลีก้านที่ ๓, ๔ และ ๕ ให้เช็ดที่ฝ่ามือขวา หลังมือซ้าย
และฝ่ามือซ้าย โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๘.๓.๒ แล้วบรรจุใส่ซองที่ ๓, ๔ และ ๕ ตามล�ำดับ
3.2.๘.๔ การบรรจุลงหีบห่อและการน�ำส่ง
น�ำซองบรรจุกา้ นส�ำลีทชี่ บุ กรดตัวอย่างและเช็ดจากทีม่ อื ผูถ้ กู เก็บเขม่า
รวมทั้งหมด ๕ ซอง ใส่รวมกันในซองราชการ ชนิดพับ ๔
3.2.๘.๕ การจ่าหน้าซอง ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้
(๑) สถานีต�ำรวจ
(๒) ชื่อ – สกุล ผู้ถูกเก็บเขม่า (ตัวบรรจง)
(๓) อาชีพ
(๔) มือที่ถนัด
(๕) ชนิด ขนาด ของอาวุธปืน
(๖) วัน เวลาเกิดเหตุ
(๗) วัน เวลาเก็บเขม่า
(๘) สถานที่เก็บเขม่า
(๙) ลายมือชื่อผู้ถูกเก็บเขม่า
(๑๐)   ลายมือชื่อผู้เก็บเขม่า
3.2.๘.๖ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(๒) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วน
(๓) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
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ภาพที่ 2.3-5  ขั้นตอนการเก็บเขม่าปืนที่มือผู้ต้องสงสัย

ภาพที่ 2.3-6  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลบนซองเก็บเขม่า
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3.2.๙ ของกลางที่ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยวัตถุที่มีรอยขูด กด เจาะ เลื่อย ตัด ฟัน
หรืออื่น ๆ ที่เกิดจากเครื่องมือ (Tool Mark)
3.2.๙.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(๑) ระวังอย่าให้เกิดการบุบสลาย หรือขูดขีดเพิ่มเติมลงบนส่วน
ที่ต้องการให้ท�ำการตรวจพิสูจน์
(๒) ระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนเพิ่มเติม นอกจากที่ปรากฏอยู่แล้ว
(๓) ห้ามล้างท�ำความสะอาดเช็ดถู
3.2.๙.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(๒) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วน
(๓) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
(๕) แจ้งรูปร่าง ยี่ห้อ ชนิด ขนาด สี
(๖) แจ้งต�ำหนิที่ปรากฏ
(๗) ถ้ามีวัตถุหรือชิ้นส่วนของวัตถุ ซึ่งเป็นชนิดและลักษณะเดียวกัน
กับวัตถุของกลางให้ส่งไปด้วย
3.2.๙.๓ วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
ท�ำเครือ่ งหมายหรือชือ่ ย่อไว้ทขี่ องกลาง แต่หา้ มท�ำลงบนส่วนทีต่ อ้ งการ
ให้ท�ำการตรวจพิสูจน์
3.2.๙.๔ การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
บรรจุกล่องปิดผนึกให้เรียบร้อย
3.2.๑0 ของกลางที่เกี่ยวกับกระสุนปืนที่มีขนาดตั้งแต่ ๔๐  มม. ขึ้นไป และดอกไม้ไฟ
วัตถุระเบิด (ส่งกองพลาธิการและกองสรรพาวุธต�ำรวจหรือกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลเป็นผู้ตรวจพิสูจน์)
3.2.๑0.๑ ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป และข้อควรระวังพิเศษ
(๑) เครื่องกระสุนปืนนี้ ได้แก่ ลูกกระสุนระเบิดยิงจากเครื่องยิง
ลูกระเบิด (M๗๙), กระสุนยิงต่อสู้อากาศยาน, ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด (ลย/ค), กระสุนปืนใหญ่
เป็นต้น
(๒) อย่าให้ของกลางได้รับความร้อน แรงกระแทก การเสียดสี
ที่รุนแรงอาจเกิดการระเบิดได้
(๓) อย่าแกะ งัด ตัด ดึง หรือกระท�ำการใด ๆ จนท�ำให้ชิ้นส่วน
อุปกรณ์เกิดการเคลื่อนที่ ขาดหรือหลุดจากต�ำแหน่งปกติ
(๔)   เครื่ อ งกระสุ น ปื น ของกลางที่ มี ช นวนอยู ่ ท างท้ า ยหรื อ
ทางหัวกระสุนให้ระมัดระวังการกระทบกระแทกต่อส่วนชนวนดังกล่าว (อาจเกิดการระเบิดได้)
3.2.๑0.๒ บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(๒) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วน
(๓) แจ้งจุดประสงค์การตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
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นั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

(๔) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

(๕) แจ้งขนาดที่แน่นอนหรือขนาดโดยประมาณ
3.2.๑0.๓ วิธีท�ำเครื่องหมาย
(๑) ใช้ปากกาชนิดลบไม่ได้ท�ำเครื่องหมายหรือชื่อย่อไว้ที่ด้านข้าง

ของกลาง
หรือต�ำหนิเพียงชิ้นเดียวก็ได้

(๒) ถ้าของกลางเป็นชนิดเดียวกันและมีจำ� นวนมากให้ทำ� เครือ่ งหมาย

3.2.๑0.๔ การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
บรรจุในกล่อง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอย่างหนาแน่น
ให้เรียบร้อย กรณีที่ของกลางอาจเป็นอันตรายให้ขอเจ้าหน้าที่จากกองสรรพาวุธเป็นผู้ด�ำเนินการแทน
	3.3	 การตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับอาวุธปืน
3.3.1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและกระสุนปืน
(๑) ปืนของกลาง ใช้ยิงมาแล้วหรือไม่ นานเท่าใด
(๒) ปืนและกระสุนปืนของกลาง เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตาม
พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ หรือไม่
(๓) ปืนและกระสุนปืนของกลาง เป็นชนิดขนาดใด
(๔) ปืนและกระสุนปืนของกลาง เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแบบที่
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่
(๕) ปืนและกระสุนปืนของกลาง ใช้ร่วมกันและใช้ยิงท�ำอันตรายแก่ชีวิต
และวัตถุได้หรือไม่
(๖) ปืนของกลางมีรอยขูดลบแก้ไขเครือ่ งหมายทะเบียนและเลขหมายประจ�ำปืน
หรือไม่

ภาพที่ 2.3-7   ตัวอย่างร่องรอยขูดลบเลขหมายประจ�ำปืนก่อนและหลังการตรวจพิสูจน์

(๗) ปืนของกลางเคยใช้ยิงในคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลางหรือไม่
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3.3.2 การตรวจพิสูจน์ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
(๑) ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง ใช้ยงิ มาแล้วหรือไม่ นานเท่าใด
(๒) ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง เป็นชนิดขนาดใด ใช้ยิงมาจาก
(๓) ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง ใช้ยิงท�ำอันตรายแก่ชีวิต

(๔) ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง ใช้ยงิ มาจากปืนของกลางหรือไม่
(๕) เศษลูกกระสุนปืนของกลาง ใช้ยิงมาจากปืนของกลางหรือไม่
(๖) ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลางใช้ยงิ มาจากปืนกระบอกเดียวกัน
กับคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์
หลักฐานกลางหรือไม่
3.3.3 การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน
เพื่อตรวจหาธาตุส�ำคัญที่มาจากการยิงปืนที่มือผู้ต้องสงสัยหรือไม่
3.3.4 การตรวจพิสูจน์เขม่าดินปืน
(๑) เสื้อผ้าของกลางมีเขม่าดินปืนติดอยู่หรือไม่
(๒) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของกลางมีเขม่าดินปืนติดอยู่หรือไม่
3.3.5 การตรวจพิสูจน์วิถีกระสุนปืน
(๑) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานที่เกิดเหตุ มีร่องรอยถูกลูกกระสุนปืนยิง
หรือไม่ ชนิดขนาดใด และมีวิถีกระสุนปืน เป็นอย่างไร
(๒) เสื้ อ ผ้ า ของกลางมี ร ่ อ งรอยถู ก ลู ก กระสุ น ปื น ยิ ง หรื อ ไม่ ชนิ ด ขนาดใด
และมีวิถีกระสุนปืนเป็นอย่างไร
3.3.6 การตรวจพิสูจน์ร่องรอยเครื่องมือ (TOOL MARK)
(๑) รอยพืน้ รองเท้าซึง่ ปรากฏทีป่ นู ปลาสเตอร์ของกลาง เป็นรอยพืน้ รองเท้าของ
รองเท้าของกลางหรือไม่
(๒) รอยดอกยางซึง่ ปรากฏในภาพถ่ายของกลางเป็นรอยดอกยางของยางรถยนต์
ของกลางหรือไม่
(๓) ใบมีดของกลางหักขาดมาจากมีดของกลางหรือไม่
(๔) รอยตัดซึ่งปรากฏที่สายไฟฟ้าของกลางเกิดจากคีมของกลางหรือไม่
(๕) รอยซึ่งปรากฏที่ขอบประตูด้านเปิด-ปิดของตู้ไม้ของกลางเกิดจากไขควง
ของกลางหรือไม่
(๖) รอยซึ่งปรากฏที่สายยูแม่กุญแจของกลางเกิดจากวัตถุชนิด ขนาดใด
3.3.7 การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนกับฐานข้อมูล
อาวุธปืน
(๑) ปืนของกลางเคยใช้ยิงในคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 หรือไม่
(๒) ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนของกลางใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกัน
กับคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน หรือศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 10 หรือไม่

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

77

หมายเหตุ ปัจจุบัน พฐก. และ ศพฐ.10 ติดตั้งเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
ด้วยระบบอัตโนมัติแล้ว
ส�ำหรับศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการคือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6  จะเปิด
ตรวจพิสูจน์ได้ในปี พ.ศ. 2562  และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4, 8 และ 9 จะเปิดตรวจได้ในปี
พ.ศ. 2563
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการตรวจพิสจู น์อาวุธปืนฯในแต่ละศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน (ปี ๒๕๖๑)
  การตรวจพิสูจน์ พ.ร.บ. เปรียบเทียบ วิถี เขม่าที่ปืน เขม่าที่วัตถุ เขม่าปืนที่มือ TM IBIS / ABIS
กอป
พฐก.
√
√
√ √
√
√
√ IBIS
ศพฐ. 1
√
√
√ √
√
62
√ ABIS
ศพฐ. 2
√
√
√ √
√
62
X X
ศพฐ. 3
√
√
√ √
√
√
√ ABIS
ศพฐ. 4
√
√
√ √
√
√
√ X
ศพฐ. 5
√
√
√ √
√
√
√ X
ศพฐ. 6
√
√
√ √
√
√
√ IBIS
ศพฐ. 7
√
√
√ √
62
√
62 X
ศพฐ. 8
√
√
√ √
√
62
√ X
ศพฐ. 9
√
√
√ √
√
√
√ X
ศพฐ. 10
√
√
√ √
√
√
√ IBIS / ABIS
หมายเหตุ √ ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ได้
X ยังไม่เปิดรับการตรวจพิสูจน์
62 เปิดตรวจพิสูจน์ได้ปีงบประมาณ 2562
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๔. การตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนที่ใช้หลักการทางเคมี ฟิสิกส์
เช่น ตรวจพิสูจน์ขูดลบแก้ไขเลขหมายประจ�ำรถ ชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี สารเคมีในวัตถุระเบิด
ภายหลังการระเบิด โลหะปลอมปน (ทอง นาก) เปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ (สี กระจก หิน ดิน ทราย)
ชนิดของเส้นใยของกลางทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้าในคดีเพลิงไหม้และคดีชวี ติ ร่องรอยเฉีย่ วชน แก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า
หาอัตราเร็วจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหวคดีจราจร ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ
ประเภทของการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 12 ด้าน ดังนี้
- งานตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขเลขหมายประจ�ำรถ และวัตถุที่มีเลขหมายประจ�ำ
- งานตรวจพิสูจน์ชนิดน�้ำมันเชื้อเพลิง
- งานตรวจพิสูจน์ชนิดของสารเคมี
- งานตรวจพิสูจน์สารเคมีในวัตถุระเบิดภายหลังการระเบิด
- งานตรวจพิสูจน์โลหะปลอมปน
- งานตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ
- งานตรวจพิสูจน์ชนิดของเส้นใย
- งานตรวจพิสูจน์ของกลางที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในคดีเพลิงไหม้และคดีชีวิต
- งานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
- งานตรวจพิสูจน์การแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า
- งานตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในคดีจราจร
- งานตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ
4.๑ งานตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขเลขหมายประจ�ำรถ และวัตถุที่มีเลขหมายประจ�ำ
การตรวจพิสูจน์เลขหมายประจ�ำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ และวัตถุที่มีเลขหมาย
ประจ�ำเป็นการตรวจพิสูจน์เพื่อต้องการทราบว่าของกลางดังกล่าวมีเลขหมายที่ถูกต้องอย่างไร เลขหมายเดิม
เป็นเลขอะไร มีการขูดลบปลอมแปลงหรือไม่ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
เจ้าของที่แท้จริง และเป็นหลักฐานในการด�ำเนินการกับผู้ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
		
4.๑.1	 ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
(1) รถตามกฎหมายว่าด้วยรถของกรมการขนส่งทางบก และจราจรทางบก ได้แก่
รถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถจักรยานยนต์
(๒) เรือยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัตถุที่มีเลขหมายประจ�ำ
	4.1.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
ตรวจพิสูจน์เลขหมายประจ�ำรถ หมายถึงเลขหมายประจ�ำตัวถังหรือเลขหมาย
ประจ�ำโครงคัสซี และเลขหมายประจ�ำเครื่องยนต์
		
4.1.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อส่งตรวจพิสูจน์
(๑) ส่งรถ เครือ่ งยนต์หรือวัตถุทมี่ เี ลขหมายประจ�ำทีต่ อ้ งการตรวจพิสจู น์ ในสภาพ
ที่ครบถ้วนหรือตามสภาพที่พบ
(๒) ห้ามตัดเฉพาะบริเวณเลขหมายส่งตรวจพิสูจน์
(๓) ไม่ต้องท�ำเครื่องหมายใด ๆ ที่ตัวรถ เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัตถุ
ที่มีเลขหมายประจ�ำ
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		4.1.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
(๑) ให้เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์กบั กลุม่ งานตรวจพิสจู น์
ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อขอนัดหมายวัน เวลา ในการน�ำส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๒) หากของกลางทีน่ ำ� ส่งมีจำ� นวนมาก หรือไม่สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ หรือเคลือ่ นที่
ได้ แต่มีขนาดใหญ่เป็นอุปสรรคในการน�ำมาตรวจพิสูจน์ในสถานที่ราชการ ให้ท�ำหนังสือขอผู้ตรวจพิสูจน์
ออกไปตรวจพิสูจน์นอกสถานที่ พร้อมระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
(๓) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์การตรวจพิสจู น์
ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อ
		4.1.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
(๑) มีการขูดลบแก้ไขเลขหมายประจ�ำตัวถังและเลขหมายประจ�ำเครือ่ งยนต์ของ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของกลางคันนี้หรือไม่ ถ้ามีการแก้ไข เลขหมายเดิมเป็นเลขอะไร
(๒) มีการตัดต่อตัวถังรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของกลางคันนี้หรือไม่
(๓) มีการเปลีย่ นแปลงและพ่นสีใหม่ทรี่ ถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของกลางคันนี้
หรือไม่
	4.1.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ถึง ๑๐
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	4.๒	 งานตรวจพิสูจน์ชนิดน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มักใช้ในการวางเพลิง เป็นชนิดระเหยง่าย มีความดันไอสูง จุดวาบไฟต�่ำ
หลังจากที่ถูกเผาไหม้หมดแล้ว ท�ำให้ตรวจพบได้ยากหรือเหลืออยู่ในปริมาณน้อย
		4.2.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันเบนซินแก๊สโซฮอล์ น�ำ้ มันดีเซล น�ำ้ มันก๊าด
		4.๒.2 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
ตรวจพิสูจน์วัตถุต้องสงสัยซึ่งพบได้ในสถานที่เกิดเหตุคดีเพลิงไหม้ที่คาดว่าจะมี
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงติดอยู่ และวัตถุพยานข้างเคียง กรณีสงสัยว่าจะมีการวางเพลิงเพือ่ ตรวจพิสจู น์เปรียบเทียบด้วย
		4.2.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อส่งตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- ในกรณีของกลางเป็นน�้ำมันหรือเป็นของเหลวหรือมีน�้ำเจือปน ควรบรรจุ
ลงในภาชนะที่เป็นขวดหรือกระป๋องโลหะมีฝาปิดมิดชิดผูกมัดอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการหกหรือระเหย
- ในกรณีของกลางเป็นเศษผ้า เศษกระสอบซึ่งมีกลิ่นน�้ำมัน ให้บรรจุลงใน
ถุงพลาสติกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการระเหยและน�ำส่งตรวจพิสูจน์ในระยะเวลารวดเร็ว
- ปิดผนึกหีบห่อของกลางและลงลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้ที่ภาชนะหรือติดไว้ที่หีบห่อให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายติดก�ำกับไว้ให้ชัดเจน
		4.2.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการตรวจ
พิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพือ่ ความสะดวก
ในการติดต่อ
		4.2.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์สามารถจ�ำแนกตามลักษณะของวัตถุพยานดังนี้.1. กรณีวัตถุพยานเป็นของเหลว
“ของเหลวของกลางเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ ชนิดใด”
2. กรณีวัตถุพยานเป็นซากวัสดุจากการเกิดเพลิงไหม้
“มีน�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดติดอยู่ที่วัตถุของกลางหรือไม่”
		4.2.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4, ๕, 9 และ ๑๐
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ภาพที่ 2.4-2  การเก็บวัตถุพยานน�้ำมันเชื้อเพลิงส่งตรวจพิสูจน์

	4.๓ งานตรวจพิสูจน์ชนิดของสารเคมี
สารเคมีที่น�ำมาตรวจพิสูจน์มีหลายประเภท บางชนิดเป็นของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ
สารเคมีที่เป็นแหล่งเพิ่มออกซิเจน สารเคมีในถังภายใต้ความดันสูง การจัดเก็บเพื่อตรวจพิสูจน์ควรค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล
		4.3.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
ของกลางประเภทนี้ได้แก่ กรด ด่าง หรือของเหลวใดที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
		4.3.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
(๑) ตรวจพิ สู จ น์ เพื่ อ ทราบคุ ณ สมบั ติ ต ่ า ง ๆ เช่ น การท� ำ ลายสิ่ ง ของ
หรือท�ำอันตรายต่อบุคคล
(๒) ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อให้ทราบว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่
(ต้องส่งของเหลวตัวอย่างไปด้วยทุกครั้ง)
	4.๓.3	 ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อส่งตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- บรรจุหีบห่อของเหลวของกลางลงในขวดแก้วปากแคบปิดด้วยจุกคอร์ก
จุกแก้วหรือจุกยางตามความเหมาะสม
- หากของกลางเป็นสารเคมีประเภทกรดหรือด่าง จะต้องบรรจุในขวดแก้ว
และจุกแก้วเท่านั้น
- ของเหลวอืน่ ๆ ให้บรรจุในขวดหรือภาชนะทีป่ อ้ งกันการรัว่ ไหลหรือระเหยได้ดี
- ของกลางที่บรรจุลงในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วให้ปิดผนึกให้เรียบร้อย
และมีลายมือชื่อพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้ที่ภาชนะหรือติดไว้ที่หีบห่อให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายรายการ ให้ทำ� เครือ่ งหมายก�ำกับไว้ทกุ ๆ ภาชนะ
ให้ชัดเจน
		4.3.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียดและแจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วน
(๒) แจ้งจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๓) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อ
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4.3.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์สามารถจ�ำแนกตามลักษณะของวัตถุพยานดังนี้.(1) กรณีวัตถุพยานเป็นของเหลว
“ของเหลวของกลางเป็นสารเคมีชนิดใด และมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถท�ำอันตราย
ต่อร่างกายมนุษย์ได้หรือไม่”
(2) กรณีทคี่ าดว่ามีสารเคมีตดิ อยูก่ บั วัตถุพยานนัน้ ๆ เช่น เสือ้ ผ้า เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
“มีสารเคมีชนิดใดติดอยู่ที่วัตถุของกลางนี้หรือไม่ และมีคุณสมบัติอย่างไร”
		4.3.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ และ ๑๐

ภาพที่ 2.4-3  ตัวอย่างการบรรจุหีบห่อการตรวจพิสูจน์ชนิดของสารเคมีของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์

	4.๔ งานตรวจพิสูจน์สารเคมีในวัตถุระเบิดภายหลังการระเบิด
		4.4.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
สารวัตถุระเบิดประเภท Ammonium nitrate, Potassiumnitrate, Potassium
chlorate, Trinitrotoluene (TNT), Cyclotrimethylene trinitramine (RDX), Pentaerythritol
Tetranitrate (PETN), TriacetoneTriperoxide (TATP), Ethyleneglycol Dinitrate (EGDN),
Hexamethylene diaminetriperoxide (HMTD), Diazodinitrophenol (DNP), Nitroglycerin (Dynamite),
Trinitrophenylmethylnitramine (TETRYL), Leadazide  และวัตถุพยานจากการระเบิดภายหลังเกิดเหตุ
		4.4.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
(๑) ตรวจพิสจู น์สารเคมีของกลางเพือ่ ให้ทราบคุณสมบัตวิ า่ เป็นสารระเบิดหรือไม่
(๒) ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบสารเคมีที่ติดอยู่ที่วัตถุว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่
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4.4.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- วัตถุพยานต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดที่เก็บจากสถานที่เกิดเหตุ
ภายหลังการระเบิด เช่น ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนภาชนะบรรจุระเบิด เหล็กเส้น ดิน วัตถุห่อหุ้มวัตถุระเบิด
รวมถึงก้านส�ำลี ซึ่งผู้เก็บรวบรวมวัตถุพยานได้ท�ำการ Swab วัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุ
- ของกลางที่บรรจุลงในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วให้ปิดผนึกให้เรียบร้อย
และมีลายมือชื่อพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้ที่ภาชนะหรือติดไว้ที่หีบห่อให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้ทุกภาชนะ
ให้ชัดเจน
		4.4.๔ ค�ำแนะน�ำการส่งตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อ
		4.4.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์สามารถจ�ำแนกตามลักษณะของวัตถุพยานดังนี้.			 - กรณีวัตถุพยานเป็นสารเคมีที่เหลือจากการระเบิด เช่น วัตถุผงสีขาว
“วัตถุของกลางเป็นสารเคมีชนิดใด และสามารถใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด
ได้หรือไม่”
			 - กรณีวัตถุพยานเป็นวัตถุหรือวัสดุ
“มีสารเคมีทสี่ ามารถใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดติดอยูท่ วี่ ตั ถุของกลางหรือไม่”
		4.4.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ และ ๑๐

ภาพที่ 2.4-4  ตัวอย่างสารเคมีในวัตถุระเบิดภายหลังการระเบิดของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์
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	4.๕ งานตรวจพิสูจน์โลหะปลอมปน
		4.5.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
- โลหะ ได้แก่ วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ
เช่น เป็นตัวน�ำไฟฟ้าและน�ำความร้อนได้ดีมาก ผิวของโลหะที่ขัดเรียบจะเป็นมันวาว โลหะมีความแข็งแรง
พอสมควรและสามารถแปรรูปได้ จึงถูกใช้งานในด้านโครงสร้างอย่างกว้างขวาง
	4.5.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
- ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่าง ๆ ที่ท�ำด้วยโลหะและเครื่องประดับที่ท�ำด้วยโลหะ
ว่าเป็นโลหะชนิดใดบ้าง เช่น โลหะทองค�ำ  เงิน ทองแดง ทองค�ำขาว นิกเกิล สังกะสี แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อระบุชนิดของโลหะ
	4.5.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- ของกลางบรรจุลงในภาชนะปิดผนึกให้เรียบร้อย และมีลายมือชือ่ พนักงาน
สอบสวน
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้ที่ภาชนะหรือติดไว้ที่หีบห่อให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายติดก�ำกับไว้ทุก ๆ
ภาชนะให้ชัดเจน
		4.5.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีรายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพือ่ ความสะดวก
ในการติดต่อ
		4.๕.5	 ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์  “วัตถุของกลางท�ำด้วยโลหะชนิดใด”
		4.5.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  ๑๐

ภาพที่ 2.4-5  ตัวอย่างโลหะปลอมปนของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์ เช่น ทองปลอม
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	4.๖ งานตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ
		4.6.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
- ของกลางประเภทนี้ได้แก่ ดิน หิน ทราย ปูน พลาสติก เส้นใย และสีต่าง ๆ
อาจเก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุ บนเสื้อผ้าหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
		4.6.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
(๑) ตรวจพิสูจน์เพื่อทราบคุณสมบัติต่าง ๆ ของกลางที่น�ำส่ง
(๒) ตรวจพิ สู จ น์ เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า เป็ น ชนิ ด เดี ย วกั น หรื อ ไม่
(ต้องส่งตัวอย่างไปด้วยทุกครั้ง)
		4.6.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
  
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- ของกลางที่เก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุ ต้องห่อด้วยกระดาษและบรรจุซอง
หรือกล่องเล็ก ๆ เพื่อให้ของกลางนั้นคงอยู่ในสภาพเดิม
				กรณีวัตถุพยานเป็นสี
- สีที่ติดอยู่บนเครื่องมือ เสื้อผ้า หรือวัตถุที่จะน�ำส่งไปตรวจพิสูจน์ได้
ควรส่งเครือ่ งมือ เสือ้ ผ้าหรือวัตถุนนั้ ไปตรวจทัง้ หมด โดยควรระมัดระวังไม่ให้ปะปนกับสิง่ สกปรกอืน่ ๆ การห่อ
ต้องห่อด้วยกระดาษสะอาด ถ้าเป็นเสือ้ ผ้าต้องพับให้เรียบร้อยอย่างถูกต้อง การพับผ้าของกลางทีม่ รี อยสีตดิ นัน้
ควรให้บริเวณรอยสีอยูต่ รงกลาง อย่าพับตรงบริเวณรอยสี แล้ววางบนกระดาษแข็งกว้างยาวพอควรตามลักษณะ
ของวัตถุของกลางนั้นใช้กระดาษวางทาบบนรอยสีแล้วใช้กระดาษแข็งอีกชิ้นหนึ่งวางประกบแล้วจึงห่อ
- สีทตี่ ดิ อยูบ่ นวัตถุขนาดใหญ่ ซึง่ ไม่สามารถน�ำส่งได้ควรใช้มดี ทีส่ ะอาดแซะ
ออกมา ถ้าเป็นรอยเสียดสีควรจะน�ำพื้นที่ปรากฏรอยเสียดสีส่งตรวจพิสูจน์ด้วย เพื่อให้การตรวจพิสูจน์ได้ผล
ดีขนึ้ หรือจะเฉือนหรือแซะเฉพาะสีสง่ พร้อมด้วยตัวอย่างของสีทเี่ ป็นพืน้ ของรอยนัน้ ก็ได้ สีของวัตถุทจี่ ะส่งตรวจ
พิสูจน์เปรียบเทียบ ควรเฉือนหรือแซะจากจุดที่มีรอยเสียดสีใหม่ ๆ หากมีหลายจุดควรเก็บจากทุกจุด
แล้วแยกห่อกัน
- ปิดผนึกของกลางและต้องมีลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครือ่ งหมายก�ำกับไว้ทภี่ าชนะหรือติดไว้ทหี่ บี ห่อให้ชดั เจน ระบุสงิ่ ต่าง ๆ
เกี่ยวกับวัตถุพยาน
- ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หรือตรวจพบในทีต่ า่ งกันให้ทำ� เครือ่ งหมาย
ก�ำกับไว้ทุก ๆ ภาชนะ
		
4.6.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
			
ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพือ่ ความสะดวก
ในการติดต่อ
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4.6.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
		
การตั้งจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์สามารถจ�ำแนกตามลักษณะของวัตถุพยานได้ ดังนี้
			 แบบที่ 1
“...............ของกลางรายการที 1 
่ เป็น.........ชนิดเดียวกับ.........ของกลางรายการที 2 
่
หรือไม่”
			 แบบที่ 2
“มี.......ติดอยู่ที่วัตถุของกลางรายการที่ 1  หรือไม่ และเป็น......ชนิดเดียวกับ......
ของกลางรายการที่ 2 หรือไม่”
		4.6.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3, 4, ๕, 9 และ ๑๐

ภาพที่ 2.4-6  ตัวอย่างเปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ ที่ส่งตรวจพิสูจน์

	4.๗ งานตรวจพิสูจน์ชนิดของเส้นใย
		
4.7.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
- เส้นใยของกลางเป็นเส้นใยสังเคราะห์หรือธรรมชาติจากสิง่ ทอประเภทต่าง ๆ
	4.7.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
- การตรวจพิสูจน์เป็นการตรวจเปรียบเทียบชนิดลักษณะและร่องรอย
การฉีกขาดของเส้นใย ให้ส่งเส้นใยตัวอย่างทั้งชิ้น หรือทั้งเส้นเพื่อใช้ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ
	4.7.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- เส้นใยของกลางต้องบรรจุหีบห่อกระดาษแยกไว้ต่างหาก
- เส้นใยตัวอย่างจากแหล่งต่าง ๆ ต้องบรรจุหีบห่อแยกกัน
- เส้นใยที่มีขนาดเล็กควรตรึงไว้กับวัสดุอื่นเพื่อป้องกันการสูญหาย
- วัสดุที่ประกอบด้วยเส้นใยที่มีขนาดเป็นชิ้นหรือเส้นที่ไม่สามารถหีบห่อ
ทั้งหมดได้ก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่มีสภาพใกล้เคียงกับเส้นใยของกลางไปตรวจพิสูจน์

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายไว้ที่วัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หลายรายการหรือพบในสถานที่ต่างกัน
ให้ท�ำเครื่องหมายไว้ที่แต่ละวัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางนั้น
	4.7.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
			
ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพือ่ ความสะดวก
ในการติดต่อ
		
4.7.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
จุดประสงค์ในการตรวจพิสจู น์สามารถจ�ำแนกตามลักษณะของวัตถุพยานได้ดงั นี.้ 			 แบบที่ 1 วัตถุพยานเป็นเส้นใย
“เส้นใยของกลางเป็นเส้นใยชนิดใด”
			 แบบที่ 2 วัตถุพยานมีเส้นใยไม่ทราบชนิดติดอยู่
“มีเส้นใยชนิดใดติดอยู่ที่วัตถุของกลางหรือไม่”
		4.7.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ และ ๑๐

ภาพที่ 2.4-7  ตัวอย่างงานตรวจพิสูจน์ชนิดของเส้นใยที่ส่งตรวจพิสูจน์

	4.๘ งานตรวจพิสูจน์ของกลางที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในคดีเพลิงไหม้และคดีชีวิต
		4.8.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
(๑) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพช�ำรุดหรือผ่านการใช้งานมาเป็น
เวลานาน ขาดการบ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เช่น พัดลมไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ เตารีดไฟฟ้า เครื่องท�ำน�้ำอุ่น กระติกน�้ำร้อนไฟฟ้า ชุดหลอดไฟ สายไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า
เต้าเสียบไฟฟ้า เบรกเกอร์ สะพานไฟ ฯลฯ
(๒) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพช�ำรุด อาจเป็นสาเหตุท�ำให้มี
กระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลท�ำอันตรายแก่ชวี ติ เช่น เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ ตูท้ ำ� น�ำ้ เย็น ตูไ้ ฟโฆษณา สว่านไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
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	4.8.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
การตรวจพิสูจน์เป็นการตรวจลักษณะและร่องรอยการอาร์ค หรือการลัดวงจร
ของกระแสไฟฟ้าที่ของกลาง อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือร่องรอยการช�ำรุดที่วัตถุของกลาง
อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
		
4.8.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
  
- แยกประเภทของกลางแต่ละชนิดออกจากกัน และระบุหมายเลขทีภ่ าชนะ
บรรจุวัตถุของกลางให้ตรงกับรายการของวัตถุของกลางในหนังสือน�ำส่ง กรณีของกลางมีขนาดใหญ่ให้เขียน
ฉลากระบุรายละเอียดและหมายเลขแล้วผูกยึดไว้กับของกลางก่อนส่งตรวจพิสูจน์
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายไว้ที่วัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หลายรายการหรือพบในสถานที่ต่างกัน
ให้ท�ำเครื่องหมายไว้ที่แต่ละวัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางนั้น
		 4.8.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
		
ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพือ่ ความสะดวก
ในการติดต่อ
	4.8.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์สามารถจ�ำแนกตามลักษณะของวัตถุพยานได้ ดังนี้
			 แบบที่ 1 คดีเพลิงไหม้
“มีรอ่ งรอยการอาร์ค หรือการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าทีข่ องกลางรายการที่ .......
อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไม่”
			 แบบที่ 1 คดีชีวิต
“มีร่องรอยการช�ำรุดที่วัตถุของกลางนี้ อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือไม่”
	4.8.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3, 4, ๕ และ ๑๐

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

เครื่องท�ำน�้ำอุ่นที่เกิดไฟฟ้ารั่ว
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รางยึดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดเพลิงไหม้

ภาพที่ 2.4-8  ตัวอย่างของกลางที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในคดีเพลิงไหม้และคดีชีวิตที่ส่งตรวจพิสูจน์

	4.๙ งานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
		4.9.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
ของกลางประเภทนี้ ได้แก่ รถประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยรถของ
กรมการขนส่งทางบกและจราจรทางบก และเรือ
		
4.9.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
(๑) เพื่อตรวจพิสูจน์หาร่องรอยการเฉี่ยวชนที่รถว่าเกิดจากการเฉี่ยวชนกับรถ
รถเฉี่ยวชนกับคน หรือรถเฉี่ยวชนกับวัตถุอื่นใด
(๒) เพื่อตรวจพิสูจน์หาร่องรอยการเฉี่ยวชนที่เรือ (การโดนกัน) ว่าเกิดจาก
การเฉี่ยวชนกับเรือ หรือเรือเฉี่ยวชนกับวัตถุอื่นใด
	4.9.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
ส่งรถที่ต้องการตรวจพิสูจน์ในสภาพที่ครบถ้วนหรือตามสภาพที่พบ หากรถ
ที่น�ำส่งไม่สามารถส่งได้เนื่องจากมีความจ�ำเป็นใด ๆ ให้แจ้งกองพิสูจน์หลักฐานกลางหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
เพื่อพิจารณาส่งผู้ตรวจพิสูจน์เป็นราย ๆ ไป
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
ไม่ต้องท�ำเครื่องหมายใด ๆ ที่ตัวรถ หรือตัวเรือ
	4.9.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
			
ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการตรวจ
พิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพือ่ ความสะดวก
ในการติดต่อ
		
4.9.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
			 แบบที่ 1
“มีร่องรอยการเฉี่ยวชนระหว่างรถ.....ของกลางรายการที่ 1  กับรถ....ของกลาง
รายการที่ 2 หรือไม่ และมีลักษณะการเฉี่ยวชนอย่างไร”
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			 แบบที่ 2
“มีร่องรอยการเฉี่ยวชนที่รถ.....ของกลางรายการที่ 1 ถึง....หรือไม่ และมีลักษณะ
การเฉี่ยวชนอย่างไร”
	4.9.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ภาพที่ 2.4-9  ตัวอย่างงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชนที่ส่งตรวจพิสูจน์

	4.๑๐ งานตรวจพิสูจน์การแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า
		4.10.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
มิเตอร์ไฟฟ้าและลวดร้อยตราตะกั่ว  
		4.10.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
(๑) เพื่อตรวจพิสูจน์หาร่องรอยการงัดแงะและบีบอ�ำพรางที่ตราตะกั่ว
(๒) เพือ่ ตรวจพิสจู น์มกี ารแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าของกลาง อันเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้
มิเตอร์ไฟฟ้าของกลางดังกล่าวแสดงหน่วยการใช้ไฟฟ้าคลาดเคลื่อนหรือไม่  
		
4.10.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- การบรรจุมิเตอร์ไฟฟ้าของกลาง เนื่องจากส่วนที่เป็นฝาครอบ
มิเตอร์ไฟฟ้าของกลางมีทั้งที่เป็นแก้วหรือพลาสติก และส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในมิเตอร์ไฟฟ้าต้องไม่ได้
รับแรงกระทบกระเทือนซึ่งจะส่งผลต่อการท�ำงานของมิเตอร์ไฟฟ้า จึงควรใช้กระดาษแข็งห่อหุ้มมิเตอร์ไฟฟ้า
ให้แน่นหนาก่อนบรรจุลงในกล่องกระดาษ
- น�ำฉลากของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีร่ ะบุรายละเอียดของมิเตอร์ไฟฟ้า
ของกลางและลงลายมือชือ่ ของพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคผูต้ รวจสอบ และเจ้าของบ้าน
ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทน แล้วปิดผนึกที่ด้านบนกล่องกระดาษให้เรียบร้อยแล้วคาดเทปใสปิดทับด้านต่าง ๆ
ของกล่องกระดาษ แล้วพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าผู้ตรวจสอบ
   
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายไว้ที่วัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หลายรายการหรือพบในสถานที่
ต่างกัน ให้ท�ำเครื่องหมายไว้ที่แต่ละวัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางนั้น

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

		4.10.๔
			
   
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
   
สะดวกในการติดต่อ
	4.10.๕

91

ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
(๒) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อความ

ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
(๑) มีร่องรอยการงัดแงะและบีบอ�ำพรางที่ตราตะกั่วของกลางหรือไม่
(๒) มีการแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าของกลาง อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้มิเตอร์ไฟฟ้า
ของกลางดังกล่าวแสดงหน่วยการใช้ไฟฟ้าคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพียงใด
		4.10.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

ภาพที่ 2.4-10  ตัวอย่างงานตรวจพิสูจน์การแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าที่ส่งตรวจพิสูจน์

	4.๑๑ งานตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในคดีจราจร
		4.11.๑ ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
(๑) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในคดีจราจรที่บันทึกจากกล้องที่ติดตั้งอยู่กับที่
(กล้องวงจรปิด) ในสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งเสาสัญญาณตามทางแยกต่าง ๆ สามารถตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็ว
ของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในภาพเคลื่อนไหวได้
(๒) ไฟล์ภาพเคลือ่ นไหวในคดีจราจรทีบ่ นั ทึกจากกล้องทีเ่ คลือ่ นที่ (กล้องติด
หน้ารถยนต์) สามารถตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วของยานพาหนะที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพเคลื่อนที่ได้
(๓) ไฟล์ภาพเคลือ่ นไหวจะต้องไม่ใช้ไฟล์ภาพทีบ่ นั ทึกภาพจากหน้าจอมอนิเตอร์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จะท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการหาอัตราเร็ว
ของยานพาหนะ
		4.11.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
(๑) เพือ่ ตรวจพิสจู น์หาอัตราเร็วของยานพาหนะทีเ่ คลือ่ นทีใ่ นภาพเคลือ่ นไหว
(๒) เพื่อตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วของยานพาหนะที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ
เคลื่อนที่
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		4.11.๓ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
ส�ำเนาไฟล์ภาพเคลื่อนไหวบันทึกลงในหน่วยความจ�ำต่าง ๆ เช่น
เมมโมรี่การ์ด แฟลชไดร์ฟ และแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี
ระบุรายละเอียดของคดีเท่าที่จ�ำเป็นบนฉลากผูกติดกับหน่วยความจ�ำ
ต่าง ๆ หรือระบุรายละเอียดของคดีเท่าที่จ�ำเป็นบนแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี บรรจุในหีบห่อและปิดผนึก มีการลง
ลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนคาดทับรอยปิดผนึก
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายไว้ที่วัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางให้ชัดเจน
- ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หรือหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมาย
ไว้ที่แต่ละวัตถุของกลางหรือหีบห่อวัตถุของกลางนั้น
		4.11.๔ ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
			 ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
   
(๑) แจ้งข้อเท็จจริงของคดี รายละเอียดของกลาง และจุดประสงค์ในการ
ตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๒) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อ
	4.11.๕ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
การตั้งจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ในคดีจราจร
“ภาพเคลือ่ นไหวของรถยนต์หมายเลขทะเบียน............ซึง่ ติดตัง้ กล้องหน้ารถ
ปรากฏภาพเคลื่อนไหวในช่วงเวลา..........ถึง.......ในไฟล์ชื่อ..........ภายในแผ่น CD ของกลาง รถคันดังกล่าว
เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใด”
		
4.11.๖ สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
  
(๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
  
(๒) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 และ 5

ภาพที่ 2.4-11  ตัวอย่างงานตรวจพิสูจน์หาอัตราเร็วจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในคดีจราจร
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	4.๑๒	 งานตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องจับเท็จ
		4.12.๑ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คดี ที่ ต ้ อ งการจะตรวจสอบว่ า พู ด จริ ง หรื อ เท็ จ
ซึ่งเป็นพยาน, ผู้ต้องสงสัยหรือผู้เสียหาย โดยใช้เครื่องจับเท็จ (Polygraph)
การตรวจสอบค�ำให้การของพยาน ผู้ต้องสงสัย ผู้เสียหาย ผู้เข้าทดสอบ
สามารถแยกผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้ต้องสงสัยได้
	4.12.๒	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
เครื่องจับเท็จ เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจและบันทึก
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางสรีระที่ไม่สามารถสังเกตเห็นจากภายนอกได้ ซึ่งบันทึกออกมาในรูปกราฟ
ที่สามารถน�ำมาประเมินผลวิเคราะห์ว่าบุคคลนั้นพูดจริงหรือพูดเท็จ
		4.12.๓ ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการจับเท็จ
(๑) การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการนัดหมายน�ำผู้ที่เข้าทดสอบ
มาเข้าเครื่องจับเท็จ ผู้ช�ำนาญจ�ำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวผู้ที่เข้าทดสอบ รวมทั้งค�ำให้การของผู้เสียหายและพยาน แผนที่สถานที่เกิดเหตุเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ผู้ช�ำนาญควรจะได้รับข้อมูล ซึ่งท�ำให้ผู้ช�ำนาญสามารถเข้าใจรายละเอียดในคดีได้ดีขึ้น การทราบข้อมูล
เบื้องต้นเป็นประโยชน์ในการตั้งค�ำถามเพื่อสัมภาษณ์ก่อนและหลังการเข้าเครื่องจับเท็จ
(๒) การสัมภาษณ์กอ่ นเข้าเครือ่ งจับเท็จ (Pretest interview) ใช้เวลาประมาณ
๓๐ – ๑๒๐ นาที จุดมุง่ หมายให้ผชู้ ำ� นาญได้สงั เกตพฤติกรรมต่าง ๆ และเพือ่ ใช้ตงั้ ค�ำถามในการเข้าเครือ่ งจับเท็จ
         
(๒.๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของท่าทาง ตลอดจนเสียงพูด
และสายตาของการตอบค�ำถามในขณะสัมภาษณ์
(๒.๒) การตั้งค�ำถามที่จะใช้เข้าเครื่องจับเท็จ
(๓) การทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จ โดยมีการทดสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ
ซึ่งอาจพบปัญหาแล้วแต่ละบุคคล
  
(๔) การวิเคราะห์ผล เป็นการแปลผลจากกราฟ
		4.12.๔ ประโยชน์ของเครื่องจับเท็จ
(๑) ตรวจสอบค�ำให้การของพยาน ผู้ต้องสงสัย ผู้เสียหาย ผู้เข้าทดสอบ
(๒) สามารถแยกผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้ต้องสงสัย
(๓) ในบางครั้งท�ำให้ผู้กระท�ำผิดยอมรับสารภาพ
(๔) สามารถก�ำหนดแนวทางการสืบสวนได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้คลี่คลายคดี
รวดเร็วยิ่งขึ้น
	4.12.๕ สถานที่ที่สามารถตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑
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5. การตรวจยาเสพติด

ยาเสพติด หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้         
สารระเหย (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙)
	5.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด
		5.๑.๑ ความหมายของยาเสพติด
ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่
สังเคราะห์ขึ้น เมื่อน�ำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ท�ำให้เกิด
ผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะท�ำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจ�ำทุกวัน หรือวันละ
หลาย ๆ ครั้ง
		5.๑.๒	 ประเภทของยาเสพติด
			 ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒  ซงึ่ จะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
๑) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือ
ยาบ้า  ยาอีหรือยาเลิฟ

ภาพที่ 2.5-๑  ยาบ้า ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑

๒) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒   ยาเสพติดประเภทนี้สามารถน�ำมาใช้
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่จ�ำเป็นเท่านั้น
ได้แก่ มอร์ฟีน โคเคอีน และเมทาโดน

ภาพที่ 2.5-๒  โคเคน ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๒
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๓) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๓ ยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษที่มี
ยาเสพติดประเภทที  ่ ๒  ผสมอยูด่ ว้ ย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การน�ำไปใช้เพือ่ จุดประสงค์อนื่ หรือเพือ่ เสพติด
จะมีบทลงโทษก�ำกับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแก้ท้องเสีย ที่มีฝิ่นผสม
อยู่ด้วย

ภาพที่ 2.5-๓  ยาแก้ไอน�้ำด�ำ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๓

๔) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่  ๔  คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการบ�ำบัดโรคแต่อย่างใด
และมีบทลงโทษก�ำกับไว้ด้วย ได้แก่ น�้ำยาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และ อะเซติลคลอไรด์ ซึ่งใช้ในการเปลี่ยน
มอร์ฟีนเป็นเฮโรอีน สารคลอซูโดอีเฟดรีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก
๑๒ ชนิด  ที่สามารถน�ำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้

ภาพที่ 2.5-๔  Acetic Anhydride สารตั้งต้น ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๔
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๕) ยาเสพติดให้โทษประเภทที่   ๕   เป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ใน
ยาเสพติดประเภทที่ ๑ ถึง ๔ ได้แก่ ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็นต้น

ภาพที่ 2.5-๕  กัญชา ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕

		5.๑.๓ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็น
สิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic drug) เป็นยาที่ออกฤทธิ์
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึง่ ในระบบประสาทส่วนกลาง มีสารเคมีทคี่ วบคุมการท�ำงานของร่างกายหลายระบบ
เช่น วัตถุออกฤทธิ์ที่มีผลท�ำให้ไม่อยากกินอาหาร ที่ใช้ประโยชน์ในการลดความอ้วน หรือบางชนิดออกฤทธิ์
ช่วยให้นอนหลับ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
             
๑) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑  เป็นสารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ยา
ในทางที่ผิด มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสูง และไม่มีการใช้ทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มีฤทธิ์หลอนประสาท
ได้แก่ Mescaline, Psilocybin, DMT, DET, Cathinone และไซบูทรามีน (SIBUTRAMINE) เป็นต้น กฎหมาย
จึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง

ภาพที่ 2.5-๖ วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ ๑ (สารออกฤทธิ์ PSILOCYBIN)
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             ๒) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๒ เป็นสารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้
ในทางที่ผิดสูง มีอันตรายต่อสุขภาพมากหากใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือเภสัชกรรม แต่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่
- กลุ่มยาลดความอ้วน เช่น เฟนเตอร์มีน (Phentermine)
- กลุ่มยานอนหลับ เช่น มิดาโซแลม (Midazolam), อัลปราโซแลม
(Alprazolam),
- กลุ่มยาน�ำสลบ เช่น เคตามีน (Ketamine)
- กลุ่มวัตถุดิบ เช่น ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedine : ยาแก้คัดจมูก
ยาลดน�้ำมูก) ที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า แต่ปกติเป็นส่วนผสมในการผลิตยาบรรเทาอาการโรคหวัด

ภาพที่ 2.5-๗  วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ ๒

  
๓) วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภทที่ ๓ เป็นยาทีม่ ปี ระโยชน์ทางการแพทย์ แต่มศี กั ยภาพ
ในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดปานกลาง วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ ๓ นี้มีโอกาสเสพติดน้อยกว่ายาเสพติด
ประเภทที 3 
่ สามารถขายตามร้านขายยาได้ แต่ตอ้ งขายตามใบสัง่ แพทย์ เช่น Amobarbital, Pentobarbital,
Pentazocine เป็นต้น

ภาพที่ 2.5-๘  วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ ๓
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๔) วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภทที่ ๔  เป็นยาทีม่ ปี ระโยชน์ทางการแพทย์ วัตถุออกฤทธิ์
ประเภทที่ ๔ นี้ ได้แก่ กลุม่ ใช้ทำ� ยาสงบประสาท เช่น ไดอาซีแพม (Diazepam), อัลปราโซแลม (Alprazolam),
คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (Chlordiazepoxide), Lorazepam, Clorazepate, Chlordiazepoxide เป็นต้น
	5.๒	 สารระเหย (inhalants) สารระเหยที่ประกาศควบคุมตามกฎหมาย มี 23 ชนิด

ภาพที่ 2.5-9  ตัวอย่างสารระเหย

		

ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหยเป็นส่วนประกอบ ได้แก่
๑. ทินเนอร์ (Thinners)
๒. แลคเกอร์ (Lacquers)
๓. กาวอินทรียส์ งั เคราะห์ (Synthetic organic adhesives) ทีม่ ยี างนิโอปรีน (Neoprene
based) หรือสารกลุ่มไวนิล (Vinyl resin based) เป็นตัวประสาน
๔. กาวอินทรีย์ธรรมชาติ (Natural organic adhesive) ที่มียางสนหรือชันสน (Rosin)
ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) เป็นตัวประสาน
๕. ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก (Blowing balloon)
	5.๓ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
		5.๓.๑ การตรวจพิสูจน์เบื้องต้น
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเฉพาะกับน�้ำยาทดสอบ
	5.๓.๒	 การตรวจพิสูจน์ยืนยัน
โดยวิ ธี ท างโครมาโตกราฟี (Thin Layer Chromatography   & Gas
Chromatography)
(๑) คุณภาพวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโตกราฟี (Thin Layer Chromatography  
& Gas Chromatography)
(๒) ปริมาณวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโตกราฟี (Thin Layer Chromatography  
& Gas Chromatography) หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดอื่น เช่น GC/MS  FTIR ฯลฯ
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5.๓.๓ ค�ำแนะน�ำในการน�ำส่งของกลาง
  
ระเบียบเกี่ยวกับการรับส่งของกลางด้านยาเสพติด
			 ข้อ ๑ เมื่อเจ้าพนักงานจับหรือยึดยาเสพติดได้ไม่ว่าจะมีตัวผู้ต้องหาหรือไม่
ให้เจ้าพนักงานผูจ้ บั หรือผูย้ ดึ ท�ำการตรวจสอบจ�ำนวน ปริมาณและน�ำ้ หนัก และบรรจุยาเสพติดนัน้ ลงในภาชนะ
ที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัยเท่าที่จะกระท�ำได้แล้วให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดจัดท�ำบันทึกการจับกุม
หรือการยึด พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควรไว้เป็นหลักฐาน
			 ข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดรีบน�ำยาเสพติดพร้อมตัวผู้ต้องหาถ้ามี
ส่งพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
			 ข้อ ๓ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีตรวจสอบยาเสพติดของกลางต่อหน้า
ผู้ต้องหาและเจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดแล้วแต่กรณีและให้ปฏิบัติดังนี้
  
(๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์
หรือสารระเหย ให้บรรจุยาเสพติดทั้งหมดนั้นลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัย แล้วลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด ผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปิดภาชนะนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(๒) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕
(ก) ถ้ามีน�้ำหนักไม่ถึงสิบกิโลกรัม ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๑)
(ข) ถ้ามีน�้ำหนักตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้บรรจุยาเสพติด
ทั้งหมดนั้นลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัยเท่าที่จะกระท�ำได้แล้วลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้จับ
หรือผูย้ ดึ ผูต้ อ้ งหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากทีป่ ดิ ภาชนะนัน้ ไว้เพือ่ เป็นหลักฐานแล้วน�ำไปเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัย  เพื่อปฏิบัติตามข้อ ๕
ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด
และพนักงานสอบสวนร่วมบันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
การปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุยาเสพติด ให้ปิดทับภาชนะในลักษณะที่
หากจะมีการเปิดภาชนะดังกล่าวแล้ว จะต้องท�ำให้ฉลากทีป่ ดิ ภาชนะฉีกขาดหรือไม่อยูใ่ นสภาพทีป่ ดิ อยูต่ ามปกติ
และแบบฉลากที่ใช้ปิดภาชนะยาเสพติด ให้ท�ำตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๑
			 ข้อ ๔ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีลงเลขคดีชื่อผู้ต้องหา (ถ้ามี) ให้ชัดเจน
บนภาชนะที่บรรจุยาเสพติดแล้วส่งยาเสพติดทั้งหมดในสภาพตามที่ได้กระท�ำไว้ตามข้อ ๓ ไปตรวจพิสูจน์
ที่สถานตรวจพิสูจน์โดยเร็ว เว้นแต่กรณีตามข้อ ๓(๒) (ข) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕
หนังสือน�ำส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ของพนักงานสอบสวน ให้ท�ำ
ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๒
			 ข้อ ๕ ในกรณียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ มีน�้ำหนักตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป
ตามข้อ ๓(๒) (ข) ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมีหนังสือแจ้งสถานตรวจพิสูจน์ที่ใกล้ที่สุดทราบโดยเร็ว
และให้สถานตรวจพิสูจน์ส่งผู้ตรวจพิสูจน์ไปร่วมด�ำเนินการโดยเร็ว
  
ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ร่วมกับพนักงานสอบสวนตรวจสอบน�้ำหนัก ท�ำการสุ่มตัวอย่าง
และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยให้บรรจุตัวอย่างยาเสพติดที่สุ่มนั้นลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัย
แล้วลงลายมือชือ่ พนักงานสอบสวนและผูต้ รวจพิสจู น์ไว้เป็นหลักฐานในแบบฉลากทีป่ ดิ ภาชนะบรรจุยาเสพติด
เช่นเดียวกับข้อ ๓(๒) (ก) แล้วให้ผตู้ รวจพิสจู น์นำ� ตัวอย่างไปตรวจพิสจู น์สำ� หรับยาเสพติดส่วนทีเ่ หลือให้คงเก็บ
รักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามข้อ ๓(๒) (ข)
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การรายงานผลการตรวจยาเสพติดของกลางในกรณีนี้ ให้ผู้ตรวจพิสูจน์รับรอง
ผลการตรวจพิสูจน์ของกลางทั้งหมด
			 ข้อ ๖ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มียศตั้งแต่
ร้อยต�ำรวจตรีขึ้นไป น�ำยาเสพติดของกลางดังต่อไปนี้ส่งด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวด้วย และให้
ผู้ตรวจพิสูจน์ท�ำการบันทึกชื่อ ต�ำแหน่งของผู้น�ำส่งไว้เป็นหลักฐาน
(๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ซึ่งมีน�้ำหนักตั้งแต่
ยี่สิบกรัมขึ้นไป เฉพาะฝิ่นให้มีน�้ำหนักตั้งแต่ห้าร้อยกรัมขึ้นไป
(๒) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๔
(๓) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งมีน�้ำหนักตั้งแต่หนึ่งกิโลกรัม
แต่ไม่ถึงสิบกิโลกรัม
(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่มีน�้ำหนักตั้งแต่สิบห้ากรัม หรือสองร้อยเม็ดขึ้นไป
(๕) สารระเหยซึ่งมีน�้ำหนักตั้งแต่หนึ่งกิโลกรัมขึ้นไป
  
ในกรณีที่เป็นยาเสพติดซึ่งมีน�้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคก่อนนั้น
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นผู้น�ำส่งแทน
			
ข้อ ๗ ให้สถานตรวจพิสจู น์รบั ยาเสพติดของกลางไว้เพือ่ ท�ำการตรวจพิสจู น์ ทัง้ นี้
โดยไม่คำ� นึงว่ายาเสพติดของกลางทีส่ ง่ มานัน้ จะน�ำมาจากพนักงานสอบสวนนอกเขตพืน้ ทีท่ สี่ ถานตรวจพิสจู น์
นั้นรับผิดชอบ
			 ข้อ ๘ ในกรณียาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒
ซึง่ มีนำ�้ หนักตัง้ แต่ยสี่ บิ กรัมขึน้ ไป หรือฝิน่ ซึง่ มีนำ�้ หนักตัง้ แต่หา้ ร้อยกรัมขึน้ ไป ให้ผตู้ รวจพิสจู น์ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่าสองคนตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุ
ยาเสพติดของกลางตรวจสภาพยาเสพติดของกลาง ชัง่ น�ำ้ หนัก และท�ำการตรวจพิสจู น์เบือ้ งต้นต่อหน้าพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้น�ำส่งยาเสพติด แล้วให้ท�ำบันทึกผลการตรวจพิสูจน์
เบื้องต้นตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๓  
(๒) เมื่อท�ำการตรวจพิสูจน์หาความบริสุทธิ์และรายละเอียดอื่น ๆ
ในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว ให้สถานตรวจพิสูจน์ส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับยาเสพติดของกลางตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕
			 ข้อ ๙ ในกรณีทยี่ าเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒
ซึง่ มีนำ�้ หนักไม่ถงึ ยีส่ บิ กรัม หรือฝิน่ ซึง่ มีนำ�้ หนักไม่ถงึ ห้าร้อยกรัม หรือยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ หรือประเภท ๕
หรือวัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหย ให้ผู้ตรวจพิสูจน์ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผตู้ รวจพิสจู น์ไม่นอ้ ยกว่าสองคนท�ำการตรวจสภาพภาชนะทีบ่ รรจุ
ยาเสพติดของกลางแล้วให้ท�ำบันทึกไว้เป็นหลักฐานตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๔   
(๒) เมื่อท�ำการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว ให้สถานตรวจ
พิสูจน์ส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทราบภายในสามสิบวันส�ำหรับยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ หรือประเภท ๒ และภายในยี่สิบวันส�ำหรับยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุ
ออกฤทธิ์หรือสารระเหย ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับยาเสพติดของกลาง ตามแบบ ป.ป.ส. ๖-๓๕
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			 ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดไว้
ในที่เดียวกัน ให้สถานตรวจพิสูจน์ทุกแห่งส่งส�ำเนารายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ทราบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน
			 ข้อ ๑๑ ให้สถานตรวจพิสจู น์นำ� ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔
วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหย ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์น�ำส่งไปเก็บรักษาที่กระทรวงสาธารณสุข
การท�ำลายยาเสพติดของกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
		5.๓.๔ ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
(๑) กรณีการตรวจพิสูจน์ด้านคุณภาพวิเคราะห์
- ของกลางเป็นยาเสพติดชนิดใด มีน�้ำหนักเท่าใด
(๒) กรณีการตรวจพิสูจน์ด้านปริมาณวิเคราะห์
- ของกลางเป็นยาเสพติดชนิดใด มีน�้ำหนักเท่าใด และค�ำนวณเป็นน�้ำหนัก
สารบริสุทธิ์ได้เท่าใด
(๓) กรณีการตรวจพิสจู น์อปุ กรณ์การเสพ หรือสงสัยว่ามียาเสพติดอยูท่ ขี่ องกลาง
- มียาเสพติดชนิดใดติดอยู่ที่ของกลางนี้หรือไม่ และมีน�้ำหนักเท่าใด
		5.๓.๕ สถานที่ส่งตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
(๑) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(๒) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐
(๓) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทุกแห่ง
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6. การตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา

สารพิษโดยทั่วไป หมายถึง สารซึ่งมนุษย์หรือสัตว์ได้รับเข้าไปไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแล้วเกิด
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
	6.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารพิษ
		6.1.1	 ความหมายของสารพิษ
ยาพิษหรือวัตถุมีพิษ หมายความว่า สารออกฤทธิ์ หรือวัตถุที่มีสารออกฤทธิ์
ผสมอยู่ด้วย และหมายความรวมถึงวัตถุมีพิษธรรมดา และวัตถุมีพิษร้ายแรง
		6.1.๒	 ประเภทของสารพิษ
(1) สารพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น พาราควอท (PARAQUAT), ไซยาไนท์
(CYANIDE) เป็นต้น
(2) สารพิษที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น เมทแอมเฟตามีน (METHAMPHETAMINE),
3, ๔ เมทิลลีนไดออกซี เมทแอมเฟตามีน (MDMA) เป็นต้น
(3) สารพิษที่มีฤทธิ์เป็นกลาง เช่น พาราไธออน (PARATHION), มาลาไธออน
(MARATHION) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีพวกโลหะหนัก เช่น สารหนู (ARSENIC) ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม เป็นต้น

ภาพที่ 2.6-๑  สารหนู

ภาพที่ 2.6-๒  ปรอท

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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ภาพที่ 2.6-๓  ตะกั่ว

	6.2 ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
ตรวจพิสูจน์สารพิษจากอาหาร หรือวัตถุพยานต่าง ๆ เช่น ยานอนหลับ ยาฆ่าแมลง
ยาปราบวัชพืช ในคดีประทุษร้ายต่อชีวิต
	6.2.1	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
ตรวจพิสูจน์เพื่อหาสารพิษที่มีอยู่ในของกลางในคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต
		6.2.2 ค�ำแนะน�ำในการเตรียมส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(๑) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง
- ภาชนะส�ำหรับบรรจุตัวอย่าง ควรเป็นภาชนะที่สะอาด ไม่แตกง่าย
มีฝาหรือจุกปิดสนิท อาจใช้ภาชนะประเภทพลาสติก เช่น ขวด กล่อง หรือใช้ถุงพลาสติกที่ไม่มีรอยเย็บต่อ
เพื่อป้องกันการรั่วและควรใช้ ๒ - ๓ ถุงซ้อนกัน รัดปากถุงให้แน่นด้วยยางรัด การตรวจหาสารเป็นพิษระเหย
ควรใส่ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกมีฝาปิดมิดชิด
- การปิดฉลากต้องปิดฉลากบนภาชนะบรรจุตัวอย่างทุกชิ้น ระบุชนิด
ตัวอย่างและมีลายมือชื่อพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง
(๒) วิธีท�ำเครื่องหมายเพื่อให้จ�ำได้ถูกต้อง
- ท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้ที่ภาชนะหรือติดไว้ที่หีบห่อให้ชัดเจนตามล�ำดับ
ให้ตรงกับล�ำดับที่ระบุในหนังสือน�ำส่ง
		6.2.3	 ค�ำแนะน�ำในการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
			 ขั้นตอนการส่งและบันทึกการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
(๑) แจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ของคดี โ ดยละเอี ย ดและแจ้ ง รายละเอี ย ดของกลาง
ให้ครบถ้วน ของที่น�ำมาส่งตรวจต้องมีเลขคดี ตรวจเฉพาะวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ ไม่รวมถึงสารคัดหลั่ง
ในร่างกาย เช่น น�้ำลาย หรือสิ่งที่อาเจียนออกมา เป็นต้น
(๒) แจ้งจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๓) พนักงานสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือน�ำส่งพร้อมส�ำเนา
บัตรข้าราชการ
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(๔) แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนั้น ๆ
(๕) ระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ไม่เกิน ๓๐  วัน หรือถ้ามีเหตุจ�ำเป็นให้ขอ

		6.2.4	 ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
			
“ต้องการทราบว่ามีสารพิษหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใด ที่ของกลางนี้หรือไม่
ถ้ามนุษย์รับประทานสารพิษหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดนี้เข้าไปจะท�ำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หรือไม่”
		
6.2.5	 สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(2) ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-1338
(3) ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช เบอร์โทรศัพท์ 0-2419-7317
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การตรวจพิสจู น์ลายนิว้ มือแฝง หมายความรวมถึงการตรวจพิสจู น์ลายนิว้ มือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง ซึ่งตรวจเก็บจากสถานที่เกิดเหตุ
หรือวัตถุพยาน เปรียบเทียบกับ ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐  นิ้ว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของบุคคล เป็นบุคคลเดียวกัน
หรือไม่ หรือตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมือของกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ว่าเป็นของบุคคลใด
	7.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
นักวิทยาศาสตร์พบว่า ลายเส้นบนผิวหนังบริเวณฝ่ามือ และฝ่าเท้า ถูกสร้างขึน้ เมือ่ ร่างกาย
มีการปฏิสนธิของตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดา ประมาณเดือนที่ ๓ ถึงเดือนที่ ๔ การสร้างลายเส้นบนนิ้วมือ
ฝ่ามือ และฝ่าเท้านี้ ถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมของร่างกาย เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่สิ่งแวดล้อม
มีอิทธิพลร่วมด้วย เช่น สุขภาพของมารดา ความเครียด การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น จึงท�ำให้แต่ละคน
มีลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล (uniqueness) และไม่เปลี่ยนแปลง
(Permanence) จึงมีการน�ำลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า มาใช้ประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคล (Personal
Identification)
	7.๒	 ประเภทของลายนิ้วมือ
ลายนิ้วมือแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท อาจจ�ำแนกโดยละเอียดได้ ๙ ชนิด ดังต่อไปนี้
7.๒.๑ ประเภทโค้ง พบประมาณ ๕% แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ
(๑) โค้งราบ (plain arch)
(๒) โค้งกระโจม (tented arch)
7.๒.๒ ประเภทมัดหวาย มีประมาณ ๖๕% แบ่งเป็น ๒ ชนิด
(๑) มัดหวายปัดขวา (right slant loop)
(๒) มัดหวายปัดซ้าย (left slant loop)
7.๒.๓ ประเภทก้นหอย มีประมาณ ๓๐% แบ่งเป็น ๕ ชนิด คือ
(๑) ก้นหอยธรรมดา (plain whorl)
(๒) ก้นหอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl)
(๓) ก้นหอยกระเป๋าข้าง (lateral pocket loop)
(๔) มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด (double loop / twinned loop)
(๕) แบบซับซ้อน (accidental whorl)
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ภาพที่ 2.7-๓ ตัวอย่างลายฝ่าเท้า
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	7.๓ ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
7.๓.๑ ลายนิ้วมือที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible fingerprint)
(๑) ลายนิ้วมือชนิด ๒ มิติ เป็นรอยประทับของนิ้วมือที่เปื้อนฝุ่น เลือด
หรือน�้ำมัน ไปสัมผัสกับวัตถุ หรือรอยประทับของนิ้วมือที่สัมผัสกับวัตถุที่มีฝุ่น เลือด หรือน�้ำมัน ตรวจเก็บได้
โดยการถ่ายภาพและวางสเกล (scale)
(๒) ลายนิ้วมือชนิด ๓ มิติ เป็นรอยประทับที่พบได้ชัดบนวัตถุผิวนิ่ม (plastic
fingerprint) เช่น ลายนิ้วมือบนเทียนไข รอยลายเท้าบนดินเหนียว ดินน�้ำมัน เป็นต้น ตรวจเก็บ
โดยการหล่อรอยนั้น เช่น หล่อด้วยไมโครซิล (Mikrosil), ปูนปลาสเตอร์, dental stone
7.3.2 ลายนิว้ มือทีม่ องไม่เห็น/หรือเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า หรือเรียกว่ารอยลายนิว้ มือแฝง
(latent fingerprint) เป็นรอยลายนิ้วมือที่เกิดจากเหงื่อที่ขับออกทางต่อมเหงื่อที่อยู่บนเส้นนูนของลายนิ้วมือ
และจะติดอยู่ที่วัตถุ เมื่อนิ้วมือไปสัมผัสกับวัตถุเป็นรอยลายนิ้วมือที่มองเห็นไม่ชัดหรือมองไม่เห็นเลย มีวิธีการ
ท�ำให้ลายนิ้วมือแฝงนั้น ปรากฏได้โดยมีวิธีและการพิจารณาพื้นผิวของวัตถุ ดังนี้
7.3.2.1 เมือ่ ต้องการหารอยลายนิว้ มือ และฝ่ามือแฝงทีว่ ตั ถุพยาน มีวธิ กี ารท�ำให้
ลายนิ้วมือและฝ่ามือนั้นปรากฏหรือมองเห็นได้ 3 วิธี
(๑) การใช้สารเคมี เช่น Ninhydrin, Rhodamine
(๒) ใช้แก๊ส เช่น ไอระเหยของไอโอดีน ไอระเหยของซุปเปอร์กลู
(๓) ใช้ผงฝุ่น
7.3.2.2 ในการจะเลือกวิธีการท�ำให้ลายนิ้วมือและฝ่ามือแฝงปรากฏหรือ
มองเห็นได้นั้น จะต้องพิจารณาถึงวัสดุและพื้นผิวของวัตถุพยาน และเลือกใช้วิธีการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
ที่วัตถุพยานให้เหมาะสมกับพื้นผิวของวัตถุพยานนั้น ดังนี้  
(๑) พืน้ ผิวแบบไม่มรี พู รุน (non - porous) เช่น แผ่นกระจก, กล่องโลหะ,
ขวดพลาสติก, หมวกนิรภัย, ถุงพลาสติก เป็นต้น จะใช้วิธีการหารอยลายนิ้วมือแฝงได้จากการปัดด้วยผงฝุ่น
หรือการใช้สารเคมี เช่น การย้อมสารเรืองแสง วิธี Rhodamine ๖G หรือการย้อมสารเคมีวิธี Amido Black
(๒) พื้นผิวแบบกึ่งรูพรุน (semi - porous) เช่น กล่องยาสีฟัน,
กล่องกระดาษทีเ่ คลือบมัน, เทปกาว จะใช้วธิ กี ารหารอยลายนิว้ มือแฝงได้จากการปัดด้วยผงฝุน่ ทีก่ ล่องกระดาษ
ด้านนอก ซึ่งมีความเรียบมัน และใช้สารเคมี Ninhydrin ส�ำหรับกระดาษด้านใน หรือพื้นผิวด้านเหนียวของ
เทปกาว จะใช้สารเคมี Sticky – side Powder
(๓) พืน้ ผิวแบบมีรพู รุน (porous) เช่น กล่องกระดาษ, เอกสาร, หนังสือ
เป็นต้น จะใช้วิธีการหารอยลายนิ้วมือแฝงได้จากการใช้สารเคมี เช่น Ninhydrin หรือ Indandione
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รอยลายนิว้ มือแฝงเปือ้ นโลหิตทีต่ รวจหาด้วยวิธี รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจหาด้วยวิธี Sticky รอยลายนิว้ มือแฝงทีต่ รวจหาด้วยวิธี Rhodamine
Amido Black
– side Powder
๖G
ภาพที่ 2.7-๔  การปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงในการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ

	7.4	 การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยการปัดฝุ่น, การใช้สารเคมีนินไฮดริน (Ninhydrin),
การใช้วิธีซุปเปอร์กลู และการหล่อด้วยไมโครซิล (Mikrosil)
		 เนื่องจากปัจจุบันสถานีต�ำรวจได้รับกระเป๋าอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีชุดอุปกรณ์
เก็บรอยลายนิ้วมือแฝงและอุปกรณ์หล่อร่องรอย และมีการตรวจเก็บ ดังนี้
		7.4.1	 การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดฝุ่น
			
(1) อุปกรณ์และสารเคมี
  
- ผงฝุ่นชนิดต่าง ๆ เช่น ผงฝุ่นสีด�ำ  ผงฝุ่นสีขาว ผงฝุ่นเรืองแสง ผงฝุ่น
แม่เหล็ก

ผงฝุ่นสีด�ำ
(Black Powder)

ผงฝุ่นสีขาว
(White Powder)

ผงฝุ่นเรืองแสง
(Fluorescent Powder)

ผงฝุ่นแม่เหล็ก
(Magnetic Powder)

ภาพที่ 2.7-๕  ผงฝุ่นชนิดต่าง ๆ

  
แปรงแม่เหล็ก

- แปรงปัดฝุ่นชนิดต่างๆ เช่น แปรงขนอูฐ แปรงขนกระต่าย แปรงไฟเบอร์

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

แปรงขนอูฐ
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แปรงขนกระรอก

แปรงไฟเบอร์

แปรงแม่เหล็ก

ภาพที่ 2.7-๖  แปรงปัดฝุ่นชนิดต่าง ๆ

			

(2) วิธีท�ำ
(๑) ผงฝุน่ ด�ำ ใช้คกู่ บั แปรงขนอูฐ หรือแปรงขนกระต่าย ส�ำหรับวัตถุพยาน
ที่มีพื้นผิวแบบไม่มีรูพรุนทั่วไป
    
- แบ่งฝุ่นออกมาเล็กน้อย
- ใช้ส่วนปลายของแปรงจุ่มลงบนผงฝุ่น
- น�ำผงฝุน่ ทีต่ ดิ อยูบ่ นปลายแปรงวางลงบนพืน้ ผิวเล็กน้อยก่อนท�ำการปัด
- เริ่มปัดผงฝุ่นลงบนพื้นผิวของวัตถุพยาน
- เมื่อเริ่มมองเห็นลายเส้นของลายนิ้วมือแฝง ให้ใช้แปรงปัดไปใน
ทิศทางเดียวกับลายเส้นนั้น จนลายเส้นมีความชัดเจนเพียงพอ
- ก�ำจัดผงฝุ่นส่วนที่เกินออกมาจากลายเส้นที่เราต้องการ
- ใช้เทปใสลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงขึ้นมา แปะติดบนแผ่นเก็บ
รอยลายนิ้วมือแฝง พร้อมระบุต�ำแหน่งที่พบรอยลายนิ้วมือแฝง และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับคดีลงบน
แผ่นเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง

ภาพที่ 2.7-๗ การหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยวิธีการปัดฝุ่นด้วยผงฝุ่นสีด�ำและแปรงขนอูฐ

ภาพที่ 2.7-๘  รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจหาด้วยวิธีการปัดฝุ่น
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แบบไม่มีรูพรุนที่ไม่เป็นโลหะ
    
ที่ปลายแปรงขึ้นมา

(๒) ผงแม่เหล็ก ใช้คู่กับแปรงแม่เหล็ก ส�ำหรับวัตถุพยานที่มีพื้นผิว
- น� ำ แปรงแม่ เ หล็ ก จุ ่ ม ลงในผงฝุ ่ น แม่ เ หล็ ก จนเห็ น ผงฝุ ่ น ติ ด

- ปั ด ผงฝุ ่ น ในทิ ศ ทางเป็ น วงกลมบนพื้ น ผิ ว ที่ ต ้ อ งการหารอย
ลายนิ้วมือแฝง โดยใช้เฉพาะส่วนที่เป็นผงฝุ่นสัมผัสกับพื้นผิว จนรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจน
ระวังอย่าให้แปรงสัมผัสกับพื้นผิวเพราะอาจจะไปท�ำลายรอยลายเส้นได้
- หลังจากนั้นน�ำแปรงวางอยู่เหนือภาชนะบรรจุผงฝุ่นแม่เหล็ก
ท�ำการดึงก้านของแปรงจะท�ำให้ผงฝุ่นแม่เหล็กหลุดออกและตกลงภายในภาชนะบรรจุผงฝุ่น
- สามารถใช้แปรงแม่เหล็กดูดเก็บผงแม่เหล็กส่วนเกินบนพื้นผิว
วัตถุพยาน โดยอย่าให้แปรงสัมผัสกับพื้นผิววัตถุพยาน
- ใช้เทปใสลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงขึ้นมา แปะติดบนแผ่นเก็บ
รอยลายนิ้วมือแฝง พร้อมระบุต�ำแหน่งที่พบรอยลายนิ้วมือแฝง และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับคดีลงบน
แผ่นเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง

ภาพที่ 2.7-๙  การหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยวิธีการปัดฝุ่นด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กและแปรงแม่เหล็ก

		7.4.2 การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีนินไฮดริน
			
(1) อุปกรณ์และสารเคมี
เตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วยสารเคมีนินไฮดริน อะซิโตน ช้อนตักสารเคมี
แท่งแก้วคนสาร แปรงชนิดแบน ปากคีบ และบีกเกอร์

ภาพที่ 2.7-10  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีนินไฮดริน

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

			
๐.๕ กรัม ลงไปในบีกเกอร์
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(2) วิธีท�ำ
- ใช้ช้อนตักสารเคมี ตักสารเคมีนินไฮดรินปริมาณเล็กน้อยประมาณ

- เทอะซิ โ ตนลงไปและใช้ แ ท่ ง แก้ ว คนให้ ส ารเคมี นิ น ไฮดริ น ละลาย
โดยสังเกตสีของสารที่ผสมแล้วให้เหลืองน้อยที่สุด (ควรใช้กระดาษสีขาวเทียบสี)
- เมื่อผสมสารเรียบร้อยแล้ว ใช้แปรงจุ่มสารที่ผสมน�ำไปทากับกระดาษ
ที่ต้องการหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยทาไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วน�ำใส่ซองพลาสติก
หรือซองกระดาษ ทิ้งไว้ข้ามคืน ลายนิ้วมือแฝงจะปรากฏขึ้น
- ข้อควรระวัง ส�ำหรับเอกสารทีม่ ขี อ้ ความเขียนด้วยปากกา ให้นำ� ไปส�ำเนา
ไว้ก่อนที่จะท�ำการหา รอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีนี้ เนื่องจากสารเคมีจะท�ำให้หมึกละลาย ข้อความจะหายไป

ภาพที่ 2.7-11  รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจหาด้วยวิธี Ninhydrin

		7.4.3	 การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีซุปเปอร์กลู
			
(1) อุปกรณ์และสารเคมี
เตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วยซุปเปอร์กลู (กาวตราช้าง) ถ้วยอะลูมเิ นียมฟอยล์
เตาให้ความร้อน กล่องหรือลังกระดาษ และเทปกาว

ภาพที่ 2.7-12  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีซุปเปอร์กลู

			

(2) วิธีท�ำ
- น�ำเตาให้ความร้อนใส่เข้าไปในกล่องหรือลังกระดาษ โดยเจาะรูให้
ปลั๊กไฟฟ้าออกมาจากกล่องแล้วใช้เทปปิดให้สนิท
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- วางถ้วยอะลูมเิ นียมบนเตาให้ความร้อน แล้วหยดซุปเปอร์กลู (กาวตราช้าง)
ลงไปจ�ำนวนหนึง่ แล้วแต่จำ� นวนวัตถุพยานทีจ่ ะหาลายนิว้ มือแฝง อาจใช้ฝาเบียร์แทนในกรณีทถี่ ว้ ยอะลูมเิ นียม
หมด
- น�ำวัตถุพยานทีจ่ ะหาลายนิว้ มือแฝงใส่เข้าไปในกล่องหรือลัง แล้วปิดฝาให้สนิท
อาจเจาะช่องไว้มองเพื่อดูว่าลายนิ้วมือแฝงปรากฏหรือยัง จากนั้นใช้เทปกาวปิดกล่องหรือลังไม่ให้มีช่องว่าง
ที่ไอกาวจะรั่วไหลออกมาได้ (ช่องที่เจาะไว้มองให้ปิดด้วยเทปใส)
- เสียบปลัก๊ ไฟของเตาให้ความร้อนเพือ่ ท�ำให้กาวกลายเป็นไอ ทิง้ ไว้ประมาณ
๓๐ นาที หรือดูจากช่องที่เจาะไว้ว่าลายนิ้วมือแฝงปรากฏหรือยัง
     
- ถ่ายภาพรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเกลส�ำหรับถ่ายภาพวางควบคู่ หรือ
ใช้วธิ ปี ดั รอยลายนิว้ มือแฝงทีป่ รากฏด้วยผงฝุน่ และลอกเก็บด้วยเทปใส แปะติดบนแผ่นเก็บรอยลายนิว้ มือแฝง

ภาพที่ 2.7-13  รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจหาด้วยวิธี Cyanoacrylate Fuming

เมื่อท�ำการตรวจหาเสร็จแล้ว หากพบรอยลายนิ้วมือแฝง จะต้องจัดท�ำ
หนังสือน�ำส่ง พร้อมทัง้ แบบเก็บรอยลายนิว้ มือแฝงหรือแผ่นกระดาษทีต่ รวจพบรอยลายนิว้ มือแฝง ส่งไปตรวจยัง
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 - 10
		7.4.4	 การหล่อร่องรอยด้วยไมโครซิล (Mikrosil) คือ การหล่อรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ
ฝ่าเท้าแบบ 3 มิติ
			
(1) อุปกรณ์และสารเคมี
เตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วยสารเคมี Mikrosil จ�ำนวน ๒ หลอด (หลอดเล็ก
และหลอดใหญ่) ช้อนไม้ และกระดาษแข็ง
			
(2) วิธีท�ำ
- ท�ำการผสมสารเคมีทั้ง ๒ หลอด โดยผสมบนกระดาษแข็งหรือวัสดุอื่น
บีบสารเคมีทั้ง ๒ หลอดด้วยความยาวที่เท่ากัน จากนั้นใช้ช้อนไม้ผสมสารทั้ง ๒ ชนิดให้เข้ากัน
- น�ำสารเคมีทผี่ สมแล้วไปทาบนร่องรอยทีต่ อ้ งการจะหล่อ ทิง้ ไว้ให้สารเคมี
แข็งตัว
- ดึงรอยที่หล่อแล้วออกมา

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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	7.5	 การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า เปรียบเทียบจากลักษณะจุดลักษณะ
ส�ำคัญพิเศษต่าง ๆ คือ เส้นแตก เส้นหยุด เส้นสั้น ๆ เส้นทะเลสาบ และ จุด ซึ่งการก�ำหนดจุดลักษณะส�ำคัญ
พิเศษที่ตรงกัน เพื่อยืนยันว่าเป็นลายนิ้วมือของบุคคลเดียวกัน กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ ๑๐ จุดขึ้นไป โดยมีการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ๒ แบบ คือ
7.5.๑ การตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิว้ มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงกับลายพิมพ์นวิ้ มือ ๑๐ นิว้
ฝ่ามือขวาและซ้าย และฝ่าเท้าขวาและซ้าย ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ตอ้ งสงสัย ซึง่ ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ
ฝ่าเท้า ของบุคคลดังกล่าว น�ำส่งเพื่อตรวจเปรียบเทียบ

ภาพที่ 2.7-14   การตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝง กับลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว

ภาพที่ 2.7-15  แสดงการตรวจเปรียบเทียบจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษของลายเส้น
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7.5.๒ การตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิว้ มือแฝงกับสารบบลายพิมพ์นวิ้ มืออัตโนมัติ (AFIS)            
กรณีไม่ทราบว่าผู้กระท�ำความผิดเป็นใคร สามารถตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงจากสถานที่เกิดเหตุ
กับลายพิมพ์นวิ้ มือ ๑๐ นิว้ ของผูท้ เี่ คยมีประวัตกิ ารกระท�ำความผิดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรได้

ภาพที่ 2.7-16  การตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝง กับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ  

	7.6	 ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
7.6.1 ของกลางที่ส่งให้ตรวจเก็บ/หาลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง
7.6.2 รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง จากสถานที่เกิดเหตุ
7.6.3 ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐  นิ้ว ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของผู้เกี่ยวข้อง, ผู้ต้องสงสัย, ผู้เสียหาย
ที่ส่งให้ตรวจเปรียบเทียบ
	7.7	 ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
		 7.7.1 งานตรวจสอบรอยลายนิว้ มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง จากสถานทีเ่ กิดเหตุ มีจดุ ลักษณะ
ส�ำคัญพิเศษของลายเส้นเพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคล หรือไม่
7.7.2 งานตรวจเปรียบเทียบ
(1) ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง จากสถานที่เกิดเหตุแห่งหนึ่ง
เปรียบเทียบกับรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง จากสถานที่เกิดเหตุอื่น
(2) ตรวจเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของ ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย ฯลฯ
(3) ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
(AFIS)

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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	7.8	 ค�ำแนะน�ำในการตรวจเก็บรักษาและจัดส่งลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้า ไปตรวจพิสูจน์
7.8.1 ของกลางเพื่อตรวจหาและตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
7.8.1.๑ ลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า บนเอกสารต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ตั๋วรับจ�ำน�ำ และหนังสือสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
     
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ห้ามน�ำเอกสารของกลางทากาว ปิดผนึกบนกระดาษอื่น
(ข) ระวังไม่ให้เอกสารของกลางเปียกน�้ำ  หรือถูกความชื้น
หรือเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป
(ค) เก็บ หรือบรรจุเอกสารของกลางไว้ในซองทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
บรรจุเอกสาร เช่น ซองกระดาษ หรือซองพลาสติก
(ง) ก่อนส่งตรวจพิสจู น์ให้ตรวจสอบลายพิมพ์นวิ้ มือ ฝ่ามือ และ
ฝ่าเท้า ตัวอย่างที่ส่งตรวจพิสูจน์ ต้องพิมพ์ให้มีลายเส้นสีด�ำสลับขาวติดชัดเจน และสมบูรณ์
     
(๒) บันทึกการน�ำส่งของกลาง เพื่อตรวจพิสูจน์ ควรมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
(ข) แจ้งรายละเอียดของกลางให้ครบถ้วน
(ค) แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(ง) กรณีที่ส่งแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าของ
ผู้ต้องสงสัยหรือผู้เกี่ยวข้องในคดี ให้ระบุชื่อและนามสกุลในหนังสือน�ำส่งให้ชัดเจน
(จ) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
นั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
     
(๓) วิธที ำ� เครือ่ งหมาย หรือบันทึกรายละเอียด ให้ทำ� บริเวณทีว่ า่ งของ
เอกสารที่ไม่มีลายเส้นของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ทั้งสองด้าน
  
(๔) การบรรจุหีบห่อ และการน�ำส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(ก) น�ำเอกสารของกลางบรรจุลงในซองส�ำหรับบรรจุเอกสาร
ที่มีขนาดเหมาะสมกับเอกสารนั้น ๆ
(ข) ห้ามใช้เข็มหมุด หรือใช้เครื่องเย็บกระดาษ เย็บเอกสาร
ของกลางบริเวณที่มีลายเส้นของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปรากฏอยู่
(ค) น�ำส่งตรวจพิสูจน์โดยเร็วที่สุด
     7.8.1.๒ ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ที่เกิดจากการปนเปื้อน หรือประทับบน
สิ่งต่าง ๆ เช่น โลหิต สี ฝุ่น หรือบนดินเหนียว เป็นต้น
    
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ควรถ่ายภาพ รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ทุกครั้ง
โดยใช้เลนส์โคลสอัพ เพื่อป้องกันมิให้หลักฐานสูญหาย หรือถูกท�ำลาย
(ข) การถ่ายภาพทุกครั้ง ให้วางมาตราส่วนเพื่อแสดงขนาด
ประกอบด้วย (การวางมาตราส่วนประกอบ เช่น ใช้ไม้บรรทัดวาง เพื่อให้ทราบมาตราส่วน)
(ค) ส�ำหรับรอยทีอ่ ยูใ่ นลักษณะสามมิติ เช่น รอยเท้าบนดินเหนียว
เมื่อถ่ายรูปแล้วให้ท�ำการเก็บโดยหล่อรอยเท้าด้วยปูนปลาสเตอร์
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(ง) ระวั ง ไม่ ใ ห้ วั ต ถุ ข องกลางเปี ย กน�้ ำ  หรื อ ถู ก ความชื้ น

(จ) ระมัดระวังและป้องกัน รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
ที่วัตถุของกลาง อย่าให้เลอะเลือนสูญหาย เสียสภาพ หรือมีเพิ่มขึ้นจากขั้นตอนการตรวจเก็บ หรือการน�ำส่ง
ของกลาง
    
(๒) บันทึกการน�ำส่งของกลาง เพือ่ ตรวจพิสจู น์ ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
๗.๘.๑.๑ (๒)
     
(๓) วิธีท�ำเครื่องหมาย หรือบันทึกรายละเอียด
(ก) การบันทึกรายละเอียด ต้องระบุ ท้องทีเ่ กิดเหตุ ประเภทคดี
สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ ชื่อผู้เสียหาย ชื่อผู้ท�ำการตรวจ วันเวลาที่ท�ำการตรวจ บริเวณของกลาง
ที่ตรวจพบไว้ในแผ่นกระดาษเก็บรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
(ข) กรณี หล่อปูนปลาสเตอร์ การบันทึกรายละเอียด ต้องระบุ
ในหนังสือ หรือบันทึกการน�ำส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ พร้อมทั้งท�ำเครื่องหมายไว้ด้านหลังของรอยที่หล่อ
ด้วยปูนปลาสเตอร์แต่ละรอย เพื่อให้ทราบรายละเอียด และจ�ำได้ถูกต้อง
    
(๔) การบรรจุหีบห่อ และการน�ำส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ ๗.๘.๑.๑ (๔)
(ข) น�ำส่งตรวจพิสูจน์โดยเร็วที่สุด
(ค) ส�ำหรับรอยทีห่ ล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ควรรอให้ปนู แห้งสนิท
ก่อน แล้วห่อแต่ละรอยด้วยกระดาษ หรือถุงพลาสติก เพื่อป้องกันการเสียดสี กระทบกระแทก ซึ่งอาจท�ำให้
ลายเส้นลบเลือน หรือเกิดการแตกหัก โดยบรรจุกล่องที่มีความแข็งแรง ทนทาน และขนาดที่เหมาะสม
แล้วน�ำส่งด้วยความระมัดระวัง
        7.8.1.๓ รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ที่มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า
บนอาวุธปืนหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
        
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (1)(ง)
(ข) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (1)(จ)
    
(๒) หนั ง สื อ หรื อ บั น ทึ ก การน� ำ ส่ ง ของกลาง เพื่ อ ตรวจพิ สู จ น์
ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (2)
     
(๓) วิธีท�ำเครื่องหมาย หรือบันทึกรายละเอียด
(ก) การบันทึกรายละเอียด ต้องระบุ ท้องทีเ่ กิดเหตุ ประเภทคดี
สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ ชื่อผู้เสียหาย ชื่อผู้ท�ำการตรวจ วันเวลาที่ท�ำการตรวจ บริเวณของกลาง
ที่ตรวจพบ ไว้ในหนังสือ หรือบันทึกการน�ำส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
(ข) กรณีของกลางมีมากกว่า ๑ รายการ การบันทึกรายละเอียด
ต้องระบุในหนังสือ หรือบันทึกการน�ำส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ พร้อมทั้งท�ำเครื่องหมายไว้ที่ของกลาง
แต่ละรายการ เพื่อให้ทราบรายละเอียด และจ�ำได้ถูกต้อง
(ค) การท� ำ เครื่ อ งหมายลงบนส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดเพื่ อ ให้ จ� ำ
ได้ถูกต้องให้ท�ำบริเวณที่ว่างของวัตถุของกลางที่ไม่มีลายเส้นของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
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(๔) การบรรจุหีบห่อ และการน�ำส่ง
(ก) วางวัตถุของกลางด้านที่ไม่มีรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และ
ฝ่าเท้าแฝง ลงบนกระดาษแข็ง โฟม หรือไม้ โดยตรึง หรือมัด ยึดให้แน่น และระวังมิให้วัสดุที่ใช้ตรึง หรือเชือก
ที่มัด สัมผัสหรือเสียดสีกับรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง เป็นอันขาด
(ข) บรรจุลงในกล่องและหีบห่อโดยระมัดระวังมิให้รอยลายนิว้ มือ
ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง สัมผัส หรือเสียดสีกับส่วนใดของกล่อง และหีบห่อ เป็นอันขาด
(ค) ปิดผนึก และท�ำเครือ่ งหมาย แล้วน�ำส่งตรวจพิสจู น์โดยเร็วทีส่ ดุ
        7.8.1.๔ รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ที่มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า
บนวัตถุจ�ำพวกขวด ถ้วยแก้ว หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน
        
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (1)(ง)
(ข) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (1)(จ)
    
(๒) หนังสือ หรือบันทึกการน�ำส่งของกลาง เพือ่ ตรวจพิสจู น์ ด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (2)
     
(๓) วิธที ำ� เครือ่ งหมาย หรือบันทึกรายละเอียด ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
7.8.1.3 (3)(ค)
    
(๔) การบรรจุหบี ห่อ และการน�ำส่งของกลาง เพือ่ ตรวจพิสจู น์  ทำ� การตรึง
หรือยึดวัตถุของกลางให้แน่นโดยใช้กระดาษแข็ง โฟม หรือไม้ เพื่อไม่ให้วัตถุของกลางสัมผัสกับภาชนะที่บรรจุ
และยึดไว้ให้แน่นไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ แล้วจึงบรรจุหีบห่อโดยระวังมิให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าแฝง
สัมผัสหรือเสียดสีกับส่วนใดของหีบห่อ เป็นอันขาด
7.8.1.๕ รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ที่มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า
บนวัตถุจ�ำพวก เศษกระจก แผ่นโลหะ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
        
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (1)(ง)
(ข) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (1)(จ)
    
(๒) หนั ง สื อ หรื อ บั น ทึ ก การน� ำ ส่ ง ของกลาง เพื่ อ ตรวจพิ สู จ น์
ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (2)
     
(๓) วิ ธี ท� ำ เครื่ อ งหมาย หรื อ บั น ทึ ก รายละเอี ย ด ด� ำ เนิ น การ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.3 (3)(ค)
    
(๔) การบรรจุหีบห่อ และการน�ำส่งของกลาง เพื่อตรวจพิสูจน์
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.4 (4)
(ข) ในกรณีของกลางมีจ�ำนวนมาก เช่น กระจกบานเกล็ด
หลายแผ่น ให้ใช้ โฟม หรือกระดาษแข็งหุ้มมุมของกลางทั้ง ๔ ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวของกลางแต่ละแผ่น
สัมผัสหรือเสียดสีกัน แล้วบรรจุลงในกล่อง และน�ำส่งด้วยความระมัดระวังมิให้แตกหรือหัก เป็นต้น
(ค) การท�ำเครือ่ งหมาย ให้ดำ� เนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (3)
        7.8.1.6 รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ที่มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า
บนเอกสารต่าง ๆ
        
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.๑ (1)
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(ข) ห้ามใช้มือเปล่าจับเอกสารของกลางเป็นอันขาด เพราะจะ
ท�ำให้รอยลายนิ้วมือและฝ่ามือแฝงเพิ่มขึ้น หรือถูกท�ำลายได้ ควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อจับหรือสัมผัสเอกสาร
ของกลาง
(ค) กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนตรวจเก็ บ เองให้ ใช้ ป ากคี บ
คีบส่วนมุมของเอกสารนั้น แล้วจึงใช้สารเคมีช่วย เช่น สารนินไฮดริน สารไอโอดีน สารซุปเปอร์กลู เป็นต้น
เพื่อให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ปรากฏชัดแล้วรีบถ่ายภาพทันที โดยวางมาตราส่วนประกอบด้วย
    
(๒) หนังสือ หรือบันทึกการน�ำส่งของกลาง เพือ่ ตรวจพิสจู น์ ด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (2)
     
(๓) วิ ธี ท� ำ เครื่ อ งหมาย หรื อ บั น ทึ ก รายละเอี ย ด ด� ำ เนิ น การ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (3)
    
(๔) การบรรจุหบี ห่อและการน�ำส่งของกลาง เพือ่ ตรวจพิสจู น์ ด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (4)
7.8.1.7 รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ที่มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า
บนวัตถุที่ไม่สามารถน�ำส่งได้ เช่น ก�ำแพง บานประตู พื้นบ้าน เป็นต้น
        
(๑) ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
(ก) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (๑)(ง)
(ข) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (๑)(จ)
(ค) กรณีทพ่ี นักงานสอบสวนตรวจเก็บเอง ให้ดำ� เนินการตรวจเก็บ
และถ่ายภาพบริเวณที่มี รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝงติด(ปรากฏ)อยู่เสียก่อนที่จะตัดหรือถอดวัตถุ
ของกลางออก
(ง) การถ่ายภาพให้ดำ� เนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.2 (๑)(ก) และ
7.8.1.2 (1)(ข)
(จ) ถ้าสามารถตัด หรือถอดวัตถุของกลางนัน้ ได้  ให้ตดั หรือถอด
วัตถุของกลางนั้นออก แล้วน�ำส่งตรวจพิสูจน์
    
(๒) หนั ง สื อ หรื อ บั น ทึ ก การน� ำ ส่ ง ของกลาง เพื่ อ ตรวจพิ สู จ น์
ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (2)
     
(๓) วิธีท�ำเครื่องหมาย หรือบันทึกรายละเอียด
(ก) การท�ำเครือ่ งหมาย ลงบนส่วนหนึง่ ส่วนใดเพือ่ ให้จำ� ได้ถกู ต้อง
ให้ท�ำบริเวณที่ว่างของเอกสารที่ไม่มีลายเส้นของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
(ข) เมื่อถ่ายภาพแล้วให้ท�ำการอัดภาพ หรือพิมพ์ภาพ ให้มี
ความชัดเจนขนาดเท่าของจริง (๑ ต่อ ๑) และบันทึกรายละเอียดด้านหลังภาพเช่นเดียวกับ 7.8.1.3 (3)(ก)
แล้วน�ำภาพที่อัด หรือพิมพ์ ส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป พร้อมไฟล์ต้นฉบับของภาพถ่าย
(ค) กรณีที่ตัด หรือถอดวัตถุของกลางนั้นออก ด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.3 (3)(ข)
    
(๔) การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่งของกลาง เพื่อตรวจพิสูจน์
(ก) กรณี ที่ น� ำ ส่ ง ภาพถ่ า ย หรื อ ไฟล์ ต ้ น ฉบั บ ของภาพถ่ า ย
ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ 7.8.1.1 (4)
(ข) กรณีน�ำส่งโดยตัด หรือถอดของกลางนั้นออก ด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับ 7.8.1.3 (4)
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		7.8.2 การส่งรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ตรวจพิสูจน์กับลายพิมพ์นิ้วมือ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของผู้ต้องสงสัย
7.8.2.1 ในกรณีที่เกิดเหตุภายในอาคาร บ้านเรือน บริษัท หรือส�ำนักงาน
ฯลฯ ให้ส่งรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง พร้อมกับลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐  นิ้ว ฝ่ามือขวาและซ้าย
และฝ่าเท้าขวาและซ้ายของผู้ต้องสงสัย และผู้เกี่ยวข้องในสถานที่เกิดเหตุ ไปที่ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ เพื่อตรวจพิสูจน์โดยเร็ว
7.8.2.2 กรณีพนักงานสอบสวนตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
จากสถานที่เกิดเหตุ ต้องบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของคดีอย่างชัดเจน ได้แก่ ท้องที่เกิดเหตุ ประเภทคดี
สถานที่เกิดเหตุ ชื่อผู้เสียหาย ชื่อผู้ท�ำการตรวจ วันที่ท�ำการตรวจ บริเวณของกลางที่ตรวจพบ ส�ำหรับบริเวณ
ของกลางที่ตรวจพบนั้น ให้เขียนก�ำกับที่แต่ละรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
7.8.2.3 การพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐  นิ้ว ส่งตรวจพิสูจน์ ควรพิมพ์ลงในแผ่น
แบบฟอร์มพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐  นิ้ว โดยให้มีลายเส้นสีด�ำสลับขาวติดชัดเจน และสมบูรณ์ ความกว้างตั้งแต่
ขอบเล็บด้านหนึ่งถึงขอบเล็บอีกด้านหนึ่ง (พิมพ์กลิ้งนิ้ว) ความยาวตั้งแต่ข้อนิ้วแรกถึงปลายนิ้ว ให้ข้อนิ้วทั้ง ๕
อยู่ในแนวระดับเดียวกัน ไม่พิมพ์นิ้วทับตัวอักษร หรือพิมพ์นิ้วทับกันเอง
7.8.2.4 บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในช่องแบบฟอร์มพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว
เช่น รายละเอียดผูถ้ กู พิมพ์ลายนิว้ มือ เจ้าหน้าทีผ่ พู้ มิ พ์ลายนิว้ มือ ประวัตแิ ละต�ำหนิรปู พรรณ ให้ถกู ต้องครบถ้วน
7.8.2.5 การพิมพ์ลายฝ่ามือและฝ่าเท้าส่งตรวจพิสูจน์ ให้พิมพ์ทั้งข้างขวาและ
ข้างซ้าย โดยให้เห็นลายเส้นสีด�ำสลับขาวติดชัดเจน และสมบูรณ์ และพิมพ์ให้ติดเต็มฝ่ามือและฝ่าเท้า
7.8.2.6 การส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือและฝ่าเท้า เพื่อตรวจพิสูจน์
ไม่ควรเป็นแผ่นส�ำเนาเพื่อความชัดเจนของลายเส้นที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์
7.8.2.7 กรณีมีผู้ต้องสงสัยจ�ำนวนมาก ให้พนักงานสอบสวนเลือกบุคคลที่อยู่
ในข่ายต้องสงสัยมากที่สุดส่งมาตรวจพิสูจน์ก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจพิสูจน์
7.8.2.8 การส่งผู้ต้องสงสัยมาตรวจพิสูจน์ใน ๑ เรื่องไม่ควรเกิน ๓๐ คน   
	7.8.3	 การพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือขวาและซ้าย ฝ่าเท้าขวาและซ้าย
			 ◆ การพิมพ์ลายนิว้ มือ ๑๐ นิว้ ให้พมิ พ์ตามแบบฟอร์มแผ่นลายพิมพ์นวิ้ มือ ๑๐ นิว้
(พลม.๒๕-ต.๕๓๙)  โดยพิมพ์แบบกลิ้งนิ้ว ให้มีลายเส้นชัดเจนและสมบูรณ์ ความกว้างตั้งแต่ขอบเล็บด้านหนึ่ง
ถึงอีกด้านหนึ่ง ความยาวให้ติดตั้งแต่ข้อนิ้วแรกจนถึงปลายนิ้ว (พิมพ์ลงในแบบฟอร์มให้ข้อนิ้วทั้งห้าให้อยู่ใน
แนวระดับเดียวกัน)   ไม่พิมพ์นิ้วทับตัวอักษรหรือพิมพ์นิ้วทับกันเอง ส่วนช่องพิมพ์พร้อมกันสี่นิ้วให้พิมพ์นิ้ว
ทัง้ สีน่ วิ้ (นิว้ ชี้ นิว้ กลาง นิว้ นาง และนิว้ ก้อย) วางเรียงพร้อมกัน แล้วยกมือขึน้ ไปทางด้านปลายนิว้ พร้อมกันทัง้ สีน่ วิ้
และช่องนิ้วหัวแม่มือขวาและหัวแม่มือซ้ายที่อยู่ด้านล่าง ให้วางนิ้วลงไปแล้วยกขึ้นไปทางด้านปลายนิ้ว
เช่นกัน การพิมพ์ลายนิ้วมือที่ดีจะต้องเห็นลายเส้นสีด�ำสลับสีขาวติดชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้สมบูรณ์ ดังตัวอย่างในภาพ (ดูวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ บทที่ ๓ การทะเบียนประวัติอาชญากร)

120

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

			 ◆ การพิมพ์ฝา่ มือขวาและซ้าย ให้พมิ พ์ลงบนกระดาษขาวผิวเรียบมัน เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร โดยให้เห็นเส้นสีด�ำสลับขาวชัดเจนและสมบูรณ์เต็มทั้งฝ่ามือ โดยเฉพาะของบริเวณอุ้งฝ่ามือ
การพิมพ์ใช้นิ้วกดเล็กน้อยและบริเวณเส้นด้านข้างของฝ่ามือให้พลิกไปด้านข้าง เพื่อให้ลายเส้นติดสมบูรณ์
ทั้งฝ่ามือ รวมทั้งให้ติดนิ้วมือทั้ง ๑๐ นิ้ว พร้อมทั้งเขียน ชื่อ นามสกุล ของผู้ถูกพิมพ์ให้ชัดเจน ไม่เขียนข้อความ
ใด ๆ ทับบนลายเส้น ดังตัวอย่างในภาพ (ดูวิธีการพิมพ์ลายฝ่ามือ บทที่ ๓ การทะเบียนประวัติอาชญากร)

			 ◆ การพิมพ์ฝ่าเท้าขวาและซ้าย ให้พิมพ์ลงบนกระดาษขาวผิวเรียบมัน เช่น
กระดาษถ่ายเอกสาร โดยให้เห็นเส้นสีด�ำสลับขาวชัดเจนและสมบูรณ์เต็มทั้งฝ่าเท้า โดยเฉพาะของบริเวณ
อุ้งฝ่าเท้า การพิมพ์ใช้นิ้วกดเล็กน้อย เพื่อให้ลายเส้นติดสมบูรณ์ รวมทั้งให้ติดนิ้วเท้าทั้ง ๑๐  นิ้ว พร้อมทั้ง
เขียน ชื่อ นามสกุล ของผู้ถูกพิมพ์ให้ชัดเจน ไม่เขียนข้อความใด ๆ ทับบนลายเส้น ดังตัวอย่างในภาพ
(วิธีการพิมพ์ฝ่าเท้า เช่นเดียวกับ วิธีการพิมพ์ฝ่ามือ)
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		7.8.4	 การส่งรอยลายนิ้วมือแฝง ตรวจสอบกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า คนร้ายมีประวัติกระท�ำความผิด
มาก่ อ นหรื อ ไม่ ท ราบตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด สามารถตรวจสอบลายนิ้ ว มื อ แฝงในสถานที่ เ กิ ด เหตุ กั บ
ลายพิมพ์นิ้วมือของคนร้าย ในสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ ปฏิบัติดังนี้
7.8.4.1 แจ้งวัตถุประสงค์ในหนังสือน�ำส่งให้ชัดเจนว่าต้องการตรวจพิสูจน์กับ
ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว และ/หรือ รอยลายนิ้วมือแฝง ในสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
7.8.4.2 พนักงานสอบสวนต้องจัดส่งลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐  นิ้ว ของผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานที่เกิดเหตุ เช่น เจ้าของบ้าน หรือบุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งอาจได้จับต้องวัตถุของกลางแล้วทิ้งร่องรอย
ลายนิ้วมือแฝงไว้ เพื่อคัดแยกลายนิ้วมือแฝงของผู้เกี่ยวข้องออกไปก่อนน�ำไปตรวจสอบกับลายพิมพ์นิ้วมือ
ในสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
	7.9	 ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
		 ตัวอย่างวัตถุประสงค์
		
● เพื่อทราบว่า รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง มีจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษของ
ลายเส้นเพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลหรือไม่
		
● เพื่อทราบว่า รอยลายนิ้วมือแฝง จะตรงกันกับลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลหนึ่งบุคคลใด          
ในสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติหรือไม่
		
● เพื่อทราบว่า รอยลาย ( ) นิ้วมือ ( ) ฝ่ามือ ( ) ฝ่าเท้าแฝง จะตรงกันกับลายพิมพ์
( ) นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ( ) ฝ่ามือขวาและซ้าย ( ) ฝ่าเท้าขวาและซ้าย ของ .........(ชื่อผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย)...หรือไม่
		
● เพื่อทราบว่า ลายพิมพ์นิ้วมือใน (เอกสาร เช่น ตั๋วรับจ�ำน�ำ  ค�ำขอมีบัตร มีบัตรใหม่
หรือเปลี่ยนบัตรประจ�ำตัวประชาชน) จะตรงกันกับลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐  นิ้ว ของ ......... (ชื่อผู้ต้องหา/
ผู้ต้องสงสัย)...หรือไม่
	7.10	 สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
7.10.1 ของกลางที่ ต ้ อ งการหารอยลายนิ้ ว มื อ ฝ่ า มื อ และฝ่ า เท้ า แฝง น� ำ ส่ ง
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 1-10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
7.10.2 ของกลางที่ ต ้ อ งการตรวจเปรี ย บเที ย บรอยลายนิ้ ว มื อ ฝ่ า มื อ ฝ่ า เท้ า
หรือตรวจสอบกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) น�ำส่งกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์
หลักฐานกลาง หรือกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10
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8. การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ

การตรวจพิสจู น์พยานหลักฐานทางชีววิทยาในคดีตา่ งๆ เป็นงานตรวจพิสจู น์ทตี่ อ้ งใช้หลักวิชาทาง
ชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ เส้นผม เส้นขนมนุษย์ และสารพันธุกรรม การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ
โดยมีการตรวจพิสูจน์ เปรียบเทียบ ประเมินผล และพิจารณาลงความเห็นตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ก�ำหนด
	8.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ
8.๑.๑ ความหมายของดีเอ็นเอ (DNA)
ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (มนุษย์ พืช สัตว์) ดีเอ็นเอ มีอยู่
ในนิวเคลียสของเซลล์ต่าง ๆ เช่น เซลล์เม็ดโลหิตแดง โลหิตขาว เซลล์ผิวหนัง เยื่อกระพุ้งแก้ม หรือปลายราก
เส้นผม เป็นต้น ดีเอ็นเอ เป็นตัวก�ำหนดข้อมูลในการสร้างสารชีวโมเลกุล เช่น การสร้างโปรตีนชนิดต่าง ๆ
ในสิง่ มีชวี ติ นอกจากนีย้ งั ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการเปลีย่ นแปลงเป็นเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ
ดังนั้น การสร้างสารชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต จึงมี DNA  ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เป็นรหัสหรือแบบพิมพ์ในการสร้าง
กล่าวคือ ในสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยหรือแต่ละเซลล์ จะมีชุด DNA ที่เป็นรหัสเฉพาะตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละสายพันธุ์ จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่มีชุด DNA ที่เหมือนกันทั้งหมด ยกเว้นฝาแฝดที่เกิดมาจากไข่ใบเดียวกัน   
(ฝาแฝดแท้) เท่านัน้ จึงเป็นพยานหลักฐานทีม่ คี วามส�ำคัญ ในทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์จงึ น�ำมาใช้ในการตรวจพิสจู น์
เพื่อยืนยันตัวบุคคล และพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ พ่อ แม่ ลูกได้
8.๑.๒ วัตถุพยานทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ ประกอบไปด้วย
1. วัตถุพยานประเภทโลหิต
2. วัตถุพยานประเภทคราบอสุจิ
3. วัตถุพยานประเภทเยื่อบุกระพุ้งแก้ม
4. วัตถุพยานประเภท เส้นผม และเส้นขน
5. วัตถุพยานที่มีเซลล์เยื่อผิวติดอยู่ เช่น เสื้อผ้า, หมวก, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ที่สัมผัสกับผิวหนังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการจับ สัมผัส หรือสูบ เป็นต้น
	8.2 ขอบข่ายของการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ
8.2.1 การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA Testing) การตรวจหารูปแบบดีเอ็นเอจาก
วัตถุพยานหรือบุคคล ว่ามีรูปแบบดีเอ็นเอแบบใด และเพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ เพื่อยืนยัน
ตัวบุคคลหรือหาความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือเครือญาติได้หรือไม่
8.2.2 การตรวจพิสจู น์ยนื ยันตัวบุคคล (DNA Identification) เป็นการตรวจพิสจู น์ดเี อ็นเอ
วัตถุพยาน ที่ตรวจเก็บจากสถานที่เกิดเหตุ และน�ำมาตรวจเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี
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ภาพที่ 2.8-1 การตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล (DNA Identification)

8.2.3 การตรวจความสัมพันธ์เครือญาติ (Kinship testing) เป็นการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ของบุคคล 2 คน เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

ภาพที่ 2.8-2  การตรวจความสัมพันธ์เครือญาติ (Kinship testing)

		8.๒.4	 ฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (DNA Database)
ปัจจุบันส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจมีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ เพื่อใช้ในการตรวจ
เปรียบเทียบดีเอ็นเอในคดีต่าง ๆ และมีการจัดเก็บเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ตรวจพิสูจน์ตรวจพบดีเอ็นเอ
จากวัตถุพยานต่าง ๆ ข้อมูลดีเอ็นเอเหล่านั้นจะถูกน�ำเข้าสืบค้นในระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอของส�ำนักงาน
พิสจู น์หลักฐานต�ำรวจ เพือ่ ท�ำการตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล หากพบว่าดีเอ็นเอจากวัตถุพยานดังกล่าว
ตรงกับดีเอ็นเอในระบบฐานข้อมูล ทางหน่วยงานจะด�ำเนินการแจ้งไปยังสถานีตำ� รวจทีม่ กี ารเชือ่ มโยง เพือ่ เป็น
ประโยชน์ในการติดตามจับกุมผู้กระท�ำความผิดต่อไป
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ข้อควรจดจ�ำ ในการส่งวัตถุพยานเพื่อตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ต้องส่งตัวอย่างของ
บุคคล เช่น ผู้ตาย ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยมาด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าดีเอ็นเอที่ตรวจพบนั้นเป็นของ
บุคคลใด และเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวน และเป็นพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์
ในชั้นศาลต่อไป
	8.3	 ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
8.3.๑ วัตถุพยานของกลางจากสถานที่เกิดเหตุ
   
(๑) วัตถุสิ่งของที่มีคราบโลหิต, คราบอสุจิ, เซลล์เยื่อบุผิว, เหงื่อ ติดอยู่
   
(๒) เส้นผมเส้นขน

ภาพที่ 2.8-3 การตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์บนวัตถุพยาน

ภาพที่ 2.8-4 การตรวจพิสูจน์คราบอสุจิบนวัตถุพยาน

ภาพที่ 2.8-5 การตรวจพิสูจน์เส้นผมและเส้นขนมนุษย์

8.3.๒ วัตถุพยานจากตัวบุคคลเพื่อส่งตรวจเปรียบเทียบ
เก็บตัวอย่าง DNA จากคนที่ยังมีชีวิต เช่น ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ผู้เสียหาย
	8.4	 ค�ำแนะน�ำในการเก็บของกลาง		
การเก็บของกลางเพื่อส่งตรวจดีเอ็นเอ เจ้าหน้าที่ผู้เก็บจะต้องสวมถุงมือเสมอ และเปลี่ยน
ถุงมือเมื่อจะเก็บของกลางชิ้นใหม่

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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8.4.1 การเก็บวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุ
  
8.4.1.1 คราบโลหิต และ คราบอสุจิ
(1) หากรอยคราบติดอยู่บนวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น เสื้อผ้า อาวุธ
ก็ให้ส่งวัตถุนั้นมาทั้งชิ้น โดยน�ำของกลางใส่ในซองกระดาษ 1  ชิ้น ต่อ 1  ซอง (อย่าน�ำของกลางหลายชิ้น
ใส่รวมในซองเดียวกันเพราะจะท�ำให้เกิดการปนเปื้อน) หากของกลางมีสภาพเปียก หรือชื้น ต้องผึ่งให้แห้ง
ที่อุณหภูมิห้องในที่ร่มก่อนบรรจุในซองกระดาษ ห้ามน�ำไปผึ่งแดดเด็ดขาด
(2) หากรอยคราบติดอยู่บนวัตถุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ฝาผนัง
พื้นถนน ให้ใช้ก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือขอจากโรงพยาบาล ห้ามใช้
ของที่ท�ำขึ้นเอง) ชุบน�้ำกลั่นพอหมาดเช็ดที่รอยคราบที่ต้องการส่งตรวจพิสูจน์ แล้วน�ำก้านส�ำลีไปผึ่งให้แห้ง
ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งในทีร่ ม่ (ใช้เวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง) เมือ่ แห้งดีแล้วจึงบรรจุในซองกระดาษปิดผนึก และบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี  สถานที่พบของกลาง วันที่เก็บของกลาง  ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการเก็บของกลาง

ภาพที่ 2.8-6 ใช้ก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วชุบน�้ำกลั่นพอหมาด

ภาพที่ 2.8-7  น�ำก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วชุบน�้ำกลั่นพอหมาดเช็ดที่รอยคราบที่ต้องการส่งตรวจพิสูจน์

ภาพที่ 2.8-8  น�ำก้านส�ำลีไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องในที่ร่ม (ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง)
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(3) หากโลหิต หรือ อสุจิ ทีต่ อ้ งการส่งตรวจอยูใ่ นสภาพเป็นของเหลว
ให้ใช้ก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ชุบโลหิต หรืออสุจินั้นน�ำก้านส�ำลีไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องในที่ร่ม
(ใช้เวลาประมาณ 24  ชั่วโมง) เมื่อแห้งดีแล้วจึงบรรจุในซองกระดาษ ปิดผนึก และบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับคดี สถานที่พบของกลาง วันที่เก็บของกลาง  
8.4.1.2 เส้นผม และ เส้นขน ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ ให้สวมถุงมือก่อนใช้
มือเก็บเส้นผม ใส่ในซองกระดาษ หรือซองพลาสติกก็ได้ หรืออาจใช้ปากคีบ (forceps) ที่สะอาดคีบ เส้นผม
หรือเส้นขน ก็ได้
8.4.1.3 ดีเอ็นเอจากการสัมผัสบนวัตถุพยานต่าง ๆ ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ  
(1) ให้สวมถุงมือก่อนใช้มือสัมผัสกับวัตถุพยานทุกชิ้นที่ต้องการ
น�ำมาส่งตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ และบรรจุในซองกระดาษหรือซองพลาสติก ปิดผนึก และบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับคดี สถานที่พบของกลาง วันที่เก็บของกลาง  
(2) ในกรณี ค ดี ย าเสพติ ด ห้ า มเขี ย นสิ่ ง ใดลงบนซองพลาสติ ก
โดยเด็ดขาด เนื่องจากหมึกของปากกาเป็นสารเคมีที่สามารถปนเปื้อนและรบกวนปฏิกิริยาการท�ำงานของ
ชุดน�้ำยาตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจะส่งผลให้ไม่สามารถตรวจหาดีเอ็นเอบนวัตถุพยานชิ้นส�ำคัญนั้นได้
(3) ในกรณีปิดล้อมหรือเข้าตรวจค้นบ้าน ห้องพัก หรือรถยนต์
ที่ไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยได้ ให้หลีกเลี่ยงการน�ำเสื้อผ้าจ�ำนวนมากส่งตรวจพิสูจน์
หากจ�ำเป็นต้องน�ำเสื้อผ้าส่งตรวจพิสจู น์ให้เลือกเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่แล้ว ซึง่ พิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับคดีนั้นจริง
และพยายามค้นหาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน มีดโกนหนวด เป็นต้น เพื่อน�ำมาส่งตรวจพิสูจน์
เพราะเป็นวัตถุพยานที่มีประโยชน์ สามารถตรวจหาดีเอ็นเอได้ และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการตรวจ
พิสูจน์ดีเอ็นเอได้อย่างมาก
8.4.2 การเก็บวัตถุพยานจากตัวบุคคลเพื่อส่งตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอ
8.4.2.1 การเก็บตัวอย่าง DNA จากคนที่ยังมีชีวิต เช่น ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย
ผู้เสียหาย จ�ำเป็นต้องให้ผู้ที่จะถูกเก็บตัวอย่าง DNA แสดงเจตนายินยอมโดยลงนามในเอกสารยินยอมให้เก็บ
ตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ตามตัวอย่างเอกสารยินยอมให้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ท้ายค�ำแนะน�ำนี้
การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ให้เก็บเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม โดยให้ผู้ที่จะถูกเก็บเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
บ้วนปากด้วยน�้ำเปล่า 1   ครั้ง หลังจากนั้นให้อ้าปากแล้วใช้ก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จ�ำนวน 1  ก้าน
เช็ดที่กระพุ้งแก้มด้านในทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 4 ถึง 5 ครั้ง ใช้ก้านส�ำลีอีก 1 ก้านท�ำซ�้ำในลักษณะเดียวกัน
จะได้ส�ำลีพันปลายไม้ 2  ก้านต่อ 1  คน   น�ำก้านส�ำลีไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องในที่ร่ม (ใช้เวลาประมาณ
24 ชั่วโมง) เมื่อแห้งดีแล้วจึงบรรจุใน ซองกระดาษ ปิดผนึก และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ชื่อผู้ถูกเก็บ
เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม วันที่เก็บ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการเก็บ

ภาพที่ 2.8-9  ใช้ก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เช็ดที่กระพุ้งแก้มด้านในทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 4 ถึง 5 ครั้ง
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8.4.2.2 การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้ตาย
หากทราบแน่ชัดว่ามีโลหิตของผู้ตายติดอยู่ตามวัตถุต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้อ 1.1  ถึง 1.3  หรืออาจใช้ก้านส�ำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เก็บโลหิตจากบาดแผลของศพก็ได้
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.3  การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้ตายเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะหากไม่เก็บดีเอ็นเอ
ของผูต้ ายไว้ เมือ่ ศพถูกเคลือ่ นย้ายไปแล้ว จะเป็นการยากทีจ่ ะได้ตวั อย่างดีเอ็นเอของผูต้ ายมาใช้ในการเปรียบเทียบ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการเก็บของกลาง จึงควรระลึกไว้เสมอว่า ต้องเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้ตายไว้ส�ำหรับ
การเปรียบเทียบด้วย
หมายเหตุ วัตถุพยานทางชีววิทยาสามารถเสือ่ มสลายได้งา่ ย ดังนัน้ ควรรีบด�ำเนินการส่งตรวจพิสจู น์โดยเร็วทีส่ ดุ
	8.5	 ค�ำแนะน�ำในการส่งตรวจพิสูจน์
8.5.๑ การส่งของกลางเพื่อตรวจทางชีววิทยาและ DNA ควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระท�ำความผิด หรือเพื่อเชื่อมโยงผู้กระท�ำความผิดเข้ากับสถานที่เกิดเหตุ เช่น การหา
DNA ของคนร้ายที่มีอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ  เช่น ก้นบุหรี่ คราบโลหิต อสุจิ เส้นผม เส้นขน ในสถานที่เกิดเหตุ
หรือหา DNA ของเหยื่อที่ติดไปกับคนร้าย ซึ่งอาจเป็นคราบโลหิตของเหยื่อที่ติดตามร่างกายหรือเสื้อผ้า
ของคนร้าย การส่งของกลางมาตรวจพิสูจน์ควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ควรส่งของกลาง
มาตรวจพิสูจน์เพียงเพื่อน�ำไปประกอบส�ำนวนการสอบสวน หรือยังไม่ทราบว่าตรวจเพื่ออะไร
8.5.๒ การท�ำบันทึกน�ำส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์
   
(๑) ให้เล่าพฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยสรุปให้ได้ใจความว่า ใครเป็น
ผู้กระท�ำความผิด ใครเป็นเหยื่อ การกระท�ำผิดนั้นกระท�ำอย่างไร
(๒) ระบุรายการของกลาง และจ�ำนวนให้ชัดเจน ถูกต้องตรงกับของกลาง
ที่น�ำไปส่ง
(๓) แจ้งจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
(๔) แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ เพือ่ ความ
สะดวกในการติดต่อ
	8.6	 ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
8.6.๑ ดีเอ็นเอ นาย..............เป็นแบบใด
8.6.๒ มีคราบโลหิตมนุษย์ติดอยู่ที่ของกลางรายการที่............หรือไม่  มีดีเอ็นเอแบบใด  
และเป็นดีเอ็นเอตรงกับ ดีเอ็นเอ   นาย................................. หรือไม่
8.6.๓ มีคราบอสุจิติดอยู่ที่ของกลางรายการที่ ........................หรือไม่  มีดีเอ็นเอแบบใด  
และเป็นดีเอ็นเอตรงกับ ดีเอ็นเอ   นาย................................. หรือไม่
8.6.๔ ของกลางรายการที่ ......................... เป็นเส้นผมหรือเส้นขนมนุษย์หรือไม่ มีดเี อ็นเอ
แบบใด และเป็นดีเอ็นเอตรงกับ ดีเอ็นเอ   นาย................................. หรือไม่
8.6.๕ มีดีเอ็นเอแบบใดติดอยู่ที่ของกลางรายการที่ ......................... หรือไม่ และเป็น
ดีเอ็นเอตรงกับดีเอ็นเอ นาย........................................... หรือไม่
8.6.๖ ดีเอ็นเอทีต่ รวจพบทีข่ องกลางรายการที่ ............................. ตรงกับดีเอ็นเอทีบ่ นั ทึก
ไว้ในสารบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจหรือไม่
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	8.7	 สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและ DNA (ข้อมูล เดือน
สิงหาคม 2561)
(๑) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ
(๒) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ รับผิดชอบตรวจพิสูจน์งานในพื้นที่ ต�ำรวจภูธรภาค ๑
(๓) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ รับผิดชอบตรวจพิสูจน์งานในพื้นที่ ต�ำรวจภูธรภาค ๓
(๔) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รับผิดชอบตรวจพิสูจน์งานในพื้นที่ ต�ำรวจภูธรภาค ๔
(๕) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ รับผิดชอบตรวจพิสูจน์งานในพื้นที่ ต�ำรวจภูธรภาค ๕
(๖) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ รับผิดชอบตรวจพิสูจน์งานในพื้นที่จังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง
และ สตูล
(๗) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ รับผิดชอบตรวจพิสูจน์งานในพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี
และ นราธิวาส
                ........................................................................................................................................
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หมายเลขอ้างอิง_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เอกสารยินยอมให้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA)
เขียนที_่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วันที่_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เดือน_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _พ.ศ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. ข้อมูลส่วนตัว
ข้าพเจ้า ชื่อ........................................นามสกุล.....................................................อายุ..........................ปี
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว ยศ ฯลฯ)
สัญชาติ..........................................เชื้อชาติ...............................................ศาสนา..............................................
วัน เดือน ปี ที่เกิด.........เดือน...................................พ.ศ..............ภูมิล�ำเนาที่เกิด (จังหวัด)..............................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
หนังสือส�ำคัญทีส่ ามารถรับรองบุคคลได้ (กรณีไม่มบี ตั รประชาชน/หนังสือเดินทาง)...................
...................................................................................................................................................................
สถานภาพ
  โสด
  สมรส
  หม้าย
  อืน่ ๆ (ระบุ)…..…….......………….…….…
ชือ่ คูส่ มรส (ถ้ามี)..............................................................นามสกุล.............................................................
จ�ำนวนบุตร.........................คน
บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.............................................................
มารดาชือ่ ........................................................................นามสกุล..............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร..............................................ห้องเลขที.่ .................ชัน้ ที.่ .........หมูบ่ า้ น............................
          เลขที่................หมู่ที่..............ซอย...............................................ถนน.......................................
          ต�ำบล/แขวง.........................................อ�ำเภอ/เขต..................................จังหวัด........................
          รหัสไปรษณีย์...................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................
ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
			
เกษตรกร
รับจ้าง
			
อื่น ๆ (ระบุ)..................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทัง้ หมดเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เจ้าหน้าทีท่ ำ� การเก็บตัวอย่าง
สารพันธุกรรม (DNA) โดยไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญ แต่อย่างใด
ลงชื่อ                                    ผู้ให้ความยินยอม
(.............................................)
ลงชื่อ
พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการเก็บ
(.............................................)
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9. การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจข้อมูลดิจิทัลที่บันทึกอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน (smart phone), สื่อบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่น External Hard Disk, Thumb
Drive เป็นต้น เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลดิจิทัลดังกล่าว เพื่อยืนยันการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น
9.1 ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์
   
9.1.1 ของกลางในที่เกิดเหตุ/ ที่ พนักงานสอบสวน น�ำส่ง
(๑) คอมพิวเตอร์ ซึง่ สามารถแยกย่อยออกเป็น คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นต้น
(๒) กรณีที่เป็นฮาร์ดดิสก์
(๓) โทรศัพท์ ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น  โทรศัพท์ส�ำนักงาน  โทรศัพท์มือถือ
Tablet Smartphone
(๔) แผ่นซีดี ดีวีดี/บัตรอิเล็กทรอนิกส์
(๕) เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด เพื่อน�ำมากู้ข้อมูลที่ถูกลบ ซึ่งต้องยกมา
ทั้งเครื่อง และมีฮาร์ดดิสก์เปล่าเพื่อน�ำมาเก็บข้อมูลจากเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดที่กู้คืนขึ้นมาได้
(6) อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่มีหน่วยความจ�ำส�ำหรับ
บันทึกข้อมูลดิจิทัล
9.1.2 ของกลางที่เป็นประเด็นปัญหาที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้ค้นหา
(1) เอกสารหน้าเฟซบุ๊กหมิ่นประมาทที่ส่งมาเปรียบเทียบ
(๒) แฟ้มข้อมูลที่ส่งมาเปรียบเทียบ เช่น แฟ้มข้อมูลเพลงที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์
(๓) แฟ้มข้อมูลเอกสารตัวอย่างทีต่ อ้ งการให้คน้ หา เช่น ใบก�ำกับภาษี  ใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น
9.๒ ลักษณะของการตรวจพิสูจน์
9.๒.๑ การตรวจเปรียบเทียบข้อมูลในของกลางกับตัวอย่าง
9.๒.๒ การตรวจสอบข้อมูลจากของกลางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
9.3 ค�ำแนะน�ำในการเตรียมของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
วิธีการเก็บและบรรจุหีบห่อในการน�ำส่งของกลางเพื่อท�ำการตรวจพิสูจน์
9.3.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer)
9.3.1.1 คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพ “ปิดท�ำงาน” ห้ามท�ำการเปิดเครื่อง
ให้ถ่ายภาพตามขั้นตอนการถ่ายภาพเมื่อเข้าสถานที่เกิดเหตุ
9.3.1.2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่ในสภาพ “เปิดท�ำงาน”
(1) เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนไปถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ ให้ ค วบคุ ม ตั ว
ผู้ต้องสงสัยออกจากวัตถุพยานเพื่อมิให้ผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือท�ำลายวัตถุพยานเพื่อปกปิด
การกระท�ำความผิด
(๒) ถ่ายภาพสถานทีเ่ กิดเหตุและภาพวัตถุพยานทีใ่ ช้ในการกระท�ำความผิด
เพือ่ ใช้ในการยืนยันขัน้ ต้นว่า สถานทีเ่ กิดเหตุมกี ารจัดวางเครือ่ งคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ไว้ในทีต่ ำ� แหน่งใด
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และถ่ายภาพหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระท�ำผิด เพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใด
ก�ำลังใช้งานเกี่ยวกับอะไร หรือมีโปรแกรมที่ใช้การกระท�ำความผิดอยู่หรือไม่ เช่น โปรแกรมเทรดหุ้น,
โปรแกรมท�ำบัตรปลอม และ แฟ้มข้อมูลเอกสารใบก�ำกับภาษีปลอม เป็นต้น โดยสามารถดูตัวอย่าง
การถ่ายภาพ เมื่อพบคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพ “เปิดท�ำงาน” ได้ตามภาพที่ 2.9-๑ ถึง 2.9-๗

ภาพที่ 2.9-๑  ถ่ายภาพโดยรวมจากเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุพยานขณะเปิดเครื่อง

ภาพที่ 2.9-๒  ถ่ายภาพต�ำแหน่งสายต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุพยาน

ภาพที่ 2.9-๓  ท�ำการถอดสาย Lan จากเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุพยานเพื่อป้องกันการรีโมทเข้ามาท�ำลายข้อมูลภายในวัตถุพยาน
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ภาพที่ 2.9-๔ ถ่ายซูมเฉพาะหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุพยานเพื่อให้ทราบว่าก�ำลังใช้งานโปรแกรมใดอยู่ในขณะนั้น

ภาพที่ 2.9-๕  กรณีทสี่ ามารถเก็บข้อมูลในหน่วยความจ�ำ RAM ได้ ให้เก็บข้อมูลในหน่วยความจ�ำ RAM ก่อนท�ำการถอดปลัก๊ ตามภาพ

ภาพที่ 2.9-๖  ถ่ายรายละเอียดของฉลาก สติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุพยาน
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ภาพที่ 2.9-๗  ควรติดฉลากแล้วเขียนตัวเลขก�ำกับบนเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุพยานเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนขณะน�ำส่งวัตถุพยาน

(3) ตรวจสอบในช่อง DVD, CD, Floppy disk, Card reader หรือช่องต่อ USB
ต่าง ๆ ว่ามีแผ่นซีดี Thumb Drive หรืออุปกรณ์ใด ๆ ค้างอยู่หรือไม่ และควรน�ำส่งไปพร้อมคอมพิวเตอร์
ของกลางด้วย
(๔) การน�ำส่งตรวจพิสูจน์ควรใช้เทปคาดกั้นฝาปิดช่องต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
ฝาปิดเครื่อง ช่องใส่ DVD หรือ USB พร้อมเซ็นชื่อก�ำกับ แล้วจึงบรรจุลงกล่องกระดาษหรือถุงกระดาษ
ซึ่งมีวัสดุกันกระแทกให้เรียบร้อย
9.3.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
9.3.2.1 กรณีที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) อยู่ในสภาพ
“ปิดท�ำงาน” ห้ามท�ำการเปิดเครื่อง เนื่องจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าถึงครั้งสุดท้ายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กวัตถุพยาน ท�ำให้วัตถุพยานเกิดการปนเปื้อนซึ่งผิดหลัก “Chain of Custody”
9.3.2.2 กรณีที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ในสภาพ “เปิดท�ำงาน”
ให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3.๑.๒ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่ในสภาพ “เปิดท�ำงาน” แล้วจึงท�ำตามข้อต่อไปนี้
(1) ปลดล็อกรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
(2) ถอดสายไฟของเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ออกจากตัวเครือ่ งและ
ถอดแบตเตอรี่
(3) การน�ำส่งตรวจพิสจู น์  ควรใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ของกลาง
ในกระเป๋ากันกระแทก หากบรรจุกล่องอื่น ๆ ควรใส่สายชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ แยกจากกันเพื่อป้องกัน
การกดทับ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้
9.3.3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หรือเครื่องแม่ข่าย (Server)
9.3.3.1 ขอค�ำปรึกษาจาก เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 7, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความช�ำนาญ เช่น กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในการเข้าไปยังสถานทีเ่ กิดเหตุ และแยกผูต้ อ้ งสงสัย
ออกจากคอมพิวเตอร์ในทันทีเนื่องจากผู้ต้องสงสัยอาจจะสามารถเข้าลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์
ของกลางโดยใช้ค�ำสั่งส่งผ่านทางอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว
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9.3.3.2 กรณีเครื่องเป็นระบบเครือข่าย ห้ามตัดไฟจากแหล่งจ่ายไฟ หรือ
กระท�ำการอื่นใด เพราะการกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ระบบได้รับความเสียหายสูญเสียข้อมูลส�ำคัญ
และท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
9.3.4 กรณีที่เป็นฮาร์ดดิสก์
ทั้งแบบบรรจุกล่องหรือแบบเปลือย หรือ Thumb Drive ถ่ายภาพภายนอก
ของอุปกรณ์ และหมายเลขเครื่อง (SN) จดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ยี่ห้อ ความจุ และหมายเลขอื่น ๆ
ที่ปรากฏ และหยิบจับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายได้ง่าย
การน�ำส่งต้องบรรจุใส่กล่องกระดาษหรือห่อกระดาษแบบมีวัสดุกันกระแทก ก่อนปิดผนึกให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งเซ็นชื่อก�ำกับ แล้วจึงน�ำส่งตรวจพิสูจน์
9.3.5 โทรศัพท์มือถือ Tablet Smartphone
9.3.5.1 หากโทรศัพท์มือถืออยู่ในสภาพ “ปิดท�ำงาน” ให้ปล่อยไว้ในสภาพ
“ปิดท�ำงาน” ห้ามท�ำการเปิดเครื่อง หรือถอดแบตเตอรี่ เพื่อดูซิมการ์ดด้วยตัวเองโดยเด็ดขาด
9.3.5.2 หากโทรศัพท์มือถืออยู่ในสภาพ “เปิดท�ำงาน”
(1) ปล่อยโทรศัพท์ไว้ในสภาพ “เปิดท�ำงาน” ถ่ายภาพที่ปรากฏบน
หน้าจอรวมถึงวันที่เวลาของเครื่องและบรรจุไว้ในถุงกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Faraday bag) ตามภาพที่ 2.9-8
(๒) หากไม่มีถุงกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ถ่ายภาพที่ปรากฏบน
หน้าจอรวมถึงวันที่เวลาของเครื่องโทรศัพท์ก่อนปิดเครื่อง

ภาพที่ 2.9-๘  แสดงภาพโทรศัพท์มือถือบรรจุอยู่ในถุงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ภาพที่ 2.๙-9  แสดงภาพถุงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (FARADAY BAG)

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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ถ่ายภาพ และจดบันทึกรายละเอียด เช่น ยี่ห้อ รุ่น ก่อนบรรจุใส่กล่องหรือห่อกระดาษ
แล้วปิดผนึก ลงลายมือชื่อก�ำกับ แล้วน�ำส่งตรวจพิสูจน์ ถ้าเป็นไปได้ให้แยก ๑ เครื่องต่อ ๑ ห่อ หากมีอุปกรณ์
สายชาร์จแบตเตอรี่หรือสายเชื่อมต่อข้อมูลให้น�ำส่งมาพร้อมด้วย ตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง

ภาพที่ 2.9-๑๐  แสดงขั้นตอนการถ่ายภาพโดยละเอียดของโทรศัพท์มือถือ

โปรดทราบว่า หากท่านปล่อยโทรศัพท์ไว้ในสภาพ “เปิดท�ำงาน” ควรจัดส่งไปให้ กองพิสูจน์
หลักฐานกลางโดยเร็วที่สุด
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แผนผังแสดงการจัดเก็บของกลาง วัตถุพยานประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่

กรณีเครื่องเปิดอยู่
ปลด Password ไม่ได้
เปิดโหมดเครื่องบินหากเปิดได้

ปลด Password ได้
ให้ตั้งค่าตัวเครื่องไม่ให้มี password
เปิดโหมดเครื่องบิน
ปิด Wi Fi และปิด Bluetooth
ใส่ซองตัดสัญญาณ (FARADAY BAG) ใส่ซองตัดสัญญาณ (FARADAY BAG)

และบรรจุหบี ห่อกันกระแทกให้เรียบร้อย
เครื่องปิดอยู่
ให้น�ำใส่ซองกันกระแทกหรือบรรจุให้หีบห่อที่กันกระแทก
ให้สอบถามว่าเครื่องมี Password หรือไม่
ถ้ามี Password ควรสอบถามมาให้ได้
หมายเหตุ อย่าลืมน�ำสายชาร์จโทรศัพท์มาด้วย เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละยี่ห้อ สายชาร์จจะมีขั้วที่ต่างกัน
9.3.6 แผ่นซีดี ดีวีดี/บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายภาพแผ่นด้านหน้า/หลังของบัตรและถ้าเป็นแผ่นซีดี หากของกลางมีมากกว่า
๑ รายการ ควรระบุล�ำดับหรือข้อความที่เขียนอยู่บนแผ่นเพื่อใช้อ้างอิงกับรายละเอียดในหนังสือน�ำส่ง ควรจะ
บรรจุในซองบรรจุแผ่นซีดีหรือซองกระดาษ  เช่นเดียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  ปิดหีบห่อให้เรียบร้อยก่อนน�ำส่ง
ตรวจพิสูจน์

ภาพที่ 2.9-๑๑  แสดงภาพตัวอย่างการบรรจุหีบห่อของแผ่นดีวีดีและบัตรอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน
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9.3.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ถ่ายภาพ บรรจุกล่องกระดาษ/ซองกระดาษ แยกรายการให้ชัดเจน หากเป็น
อุปกรณ์ขนาดเล็ก ให้ปดิ ผนึกด้วยซองกันกระแทกให้เรียบร้อย ลงลายมือชือ่ ก�ำกับ น�ำส่งตรวจพิสจู น์ในทุกกรณี
ถ้าเป็นไปได้ควรมีวสั ดุรองรับแรงกดทับหรือแรงกระแทกเพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหาย และควรหลีกเลีย่ งความชืน้
และแสงแดด

ภาพที่ 2.9-๑๒ แสดงภาพตัวอย่างการบรรจุหีบห่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9.3.8 สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี Floppy Disk /Thumb Drive
/Sd Card /MicroSD สามารถน�ำส่งโดยบรรจุอยู่ในซองพลาสติกเดียวกัน หรือถุงเก็บพยานหลักฐาน
รวมในใบเดียวกันได้ และควรมีวัสดุรองรับการกดทับหรือแรงกระแทกห่อหุ้มไว้ และควรติดฉลากระบุยี่ห้อ
รุ่น ขนาด หรือจ�ำนวนของกลางแต่ละรายการให้ชัดเจน
หมายเหตุ   ควรบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง เช่น จ�ำนวน ยี่ห้อ หรือรุ่น ให้ชัดเจนก่อนน�ำส่ง
ตรวจพิสูจน์ และควรมีลายมือผู้น�ำส่งเซ็นก�ำกับที่หีบห่อด้วยทุกครั้ง

ภาพที่ 2.9-๑๓ แสดงภาพตัวอย่างการบรรจุหีบห่อประเภทสื่อข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ ในกรณีเป็นหน่วยความจ�ำแฟลช
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	9.4	 ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถามการตรวจพิสูจน์
		
9.4.1 การตั้งค�ำถามของกลางประเภท คอมพิวเตอร์
9.4.1.1 มีแฟ้มข้อมูลตามเอกสาร, ภาพถ่ายของกลางรายการที่...(ตามที่ส่ง
มาตรวจ) บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของกลางหรือไม่
9.4.1.2 มีแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์ตามแผ่นดีวีดีของกลาง (เจ้าของลิขสิทธิ์)
รายการที่...บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของกลางหรือไม่
	9.4.2 การตั้งค�ำถามของกลางประเภท โทรศัพท์เคลื่อนที่
			
9.4.2.1 มีแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์, แฟ้มข้อมูลภาพ บันทึกอยูใ่ นโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ของกลางหรือไม่
9.4.2.2 มีข้อมูลประวัติการโทรศัพท์หรือบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ บันทึกอยู่ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางหรือไม่
9.4.2.3 มีขอ้ มูลการสนทนาผ่านโปรแกรม WeChat, Facebook Messenger,
Line บันทึกอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางนี้หรือไม่
9.4.2.4 มีแฟ้มข้อมูลภาพหรือแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์ที่มีภาพบุคคลเปลือยกาย
หรือปรากฏอวัยวะเพศบันทึกอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางหรือไม่
หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงค�ำถามปลายเปิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางมีคุณสมบัติใช้งานอย่างไร เป็นต้น

หรือไม่

	9.4.3 การตั้งค�ำถามของกลางประเภท แผ่นซีดี ดีวีดี/บัตรอิเล็กทรอนิกส์
9.4.3.1 มีแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์ แฟ้มข้อมูลภาพ บันทึกอยู่ในแผ่นซีดีของกลาง

แผ่นป้ายทะเบียนใด
อื่น ๆ
ได้หรือไม่

9.4.3.2 มีร่องรอยการตัดต่อแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์หรือไม่
9.4.3.3 รถยนต์ที่ปรากฏในแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์ มี ยี่ห้อ รุ่นและหมายเลข

9.4.3.4 มีข้อมูลใดบันทึกอยู่ในบัตรพลาสติกของกลางหรือไม่
	9.4.4 การตั้งค�ำถามของกลางประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครือ่ งอ่านบัตรพลาสติกของกลาง สามารถอ่านและเขียนข้อมูลจากบัตรพลาสติก

	9.4.5	 การตัง้ ค�ำถามของกลางประเภทสือ่ บันทึกข้อมูลดิจทิ ลั อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เชือ่ มต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
9.4.5.1 มีแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์ แฟ้มข้อมูลภาพ บันทึกอยู่ในหน่วยความจ�ำ
แฟลชชนิด USB ของกลางหรือไม่
9.4.5.2 มีร่องรอยการตัดต่อแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์หรือไม่
9.4.5.3 รถยนต์ที่ปรากฏในแฟ้มข้อมูลภาพยนตร์ มี ยี่ห้อ รุ่นและหมายเลข
แผ่นป้ายทะเบียนใด

บทที่ ๒ งานพิสูจน์หลักฐาน

139

หมายเหตุ เนือ่ งจากของกลางบางประเภทมีความจุจำ� นวนมาก ในกรณีทที่ าง สน. สภ. อยากได้สำ� เนาข้อมูล
ที่ได้ท�ำการตรวจพิสูจน์แล้ว กรุณาน�ำฮาร์ดดิสก์ชนิดใส่กล่อง USB (External) มาด้วย

ภาพที่ 2.9-๑๔ แสดงภาพตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ชนิดใส่กล่อง USB (External)

9.5 ประเด็นค�ำถามในการเขียนบันทึกข้อความน�ำส่งของกลางเพือ่ ตรวจพิสจู น์ (ตามประเภทคดี)
ล�ำดับ

ของกลาง
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทคดี

จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์

๑.

ปลอมแปลงบัตรพลาสติกชนิดมี ๑. คอมพิวเตอร์
๑. มีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์
แถบแม่เหล็ก
๒. เครื่องอ่านเขียนบัตร
โน้ตบุ๊กของกลางหรือไม่
๓. บัตรแถบแม่เหล็ก
๒. มีข้อมูลบันทึกอยู่ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่
๓. มีข้อมูลตาม ข้อ ๒ หรือข้อมูลจากธนาคาร
บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของกลางหรือไม่

๒.

หมิ่นประมาท

๑. คอมพิวเตอร์
๒. โทรศัพท์

๑. มีขอ้ ความตามเอกสารบันทึกอยูใ่ นคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลางหรือไม่
๒. มี ป ระวั ติ ก ารใช้ Facebook/Line
ในคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ของกลาง
หรือไม่
๓. มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ง านโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ของกลางหรือไม่

3.

ตัดต่อภาพ/เสียง

๑.
๒.
๓.
4.

คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
แผ่นซีดี
อื่น ๆ

๑. มีร่องรอยการตัดต่อแฟ้มข้อมูลภาพ/เสียง
ที่บันทึกอยู่ในของกลางหรือไม่

4.

ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ เพลง ๑. คอมพิวเตอร์
หรืออื่นๆ
๒. โทรศัพท์
๓. แผ่นซีดี
4. อื่น ๆ

๑. มีซอฟต์แวร์/ภาพยนตร์/เพลง/... ตามตัวอย่าง
บันทึกอยู่ในของกลางหรือไม่

5.

ลักทรัพย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์นำ� ทาง คอมพิวเตอร์น�ำทาง
GPRS หาเป้าหมายที่จะท�ำการ GPRS ในรถยนต์ หรือ
โจรกรรมทรัพย์สิน
อื่น ๆ

มีประวัติการใช้คอมพิวเตอร์น�ำทาง GPRS
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์
ของกลางหรือไม่

6.

ลั ก ทรั พ ย์ โดยใช้ ร ถยนต์ ห รื อ แฟ้มข้อมูล ภาพ หรือ
จักรยานยนต์ (ดูแผ่นป้ายทะเบียนรถ) แฟ้มข้อมูลภาพยนตร์

หมายเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์
มีหมายเลขใด
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ล�ำดับ
7.

8.

9.

ของกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เปิดบริษัทซื้อขายหุ้นโดยไม่ได้รับ ๑. คอมพิวเตอร์
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ๒. โทรศัพท์
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเภทคดี

ร่วมกันฟอกเงิน ร่วมกันเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่นพนันหวยออนไลน์ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศ
โฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการ
พนัน และร่วมกันเป็นเจ้ามือรับ
กินรับใช้ในการเล่นการพนันหวย
ออนไลน์ พนันเอาทรัพย์สินกัน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันเป็นซ่องโจร ร่วมกันมีสว่ นร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(คดี Call Center)

10. คดีละเมิดต่อเด็กและเยาวชน

๑. คอมพิวเตอร์
๒. โทรศัพท์

๑. คอมพิวเตอร์
๒. โทรศัพท์

๑. คอมพิวเตอร์
๒. โทรศัพท์

11. ออกใบก�ำกับภาษีโดยไม่มสี ทิ ธิจะออก คอมพิวเตอร์

จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์
๑. มีโปรแกรมซือ้ ขายหุน้ ทีม่ ลี กั ษณะตามเอกสาร
ตัวอย่างบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์
ของกลางหรือไม่
๒. มีแฟ้มข้อมูลเอกสารและตารางที่ระบุถึง
การจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเอกสารตัวอย่าง
บันทึกอยูใ่ นคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ของกลางหรือไม่
๑. มีขอ้ มูลการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ชอื่ ....
ตามเอกสารตัวอย่างบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์/
โทรศัพท์ของกลางหรือไม่
๒. มีแฟ้มข้อมูลเอกสารหรือตารางงานทีม่ คี ำ� ว่า
“หวยออนไลน์”, “ทายผลฟุตบอล” ตามเอกสาร
ตัวอย่างบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์
ของกลางหรือไม่
๑. มีโปรแกรม VOIP เช่น Bria  Skype บันทึก
อยู่ในคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ของกลางหรือไม่
และมีประวัติการใช้งานอย่างไร
๒. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของกลาง
มีการตั้งค่า Configuration อย่างไร
๑. มีภาพบุคคลเปลือยกายของเด็กหรือเยาวชน
ตามเอกสารตัวอย่างบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์/
โทรศัพท์ของกลางหรือไม่
๒. มีการเผยแพร่ภาพบุคคลเปลือยกายตาม
ข้ อ ๑ ไปยั ง เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
Facebook  line  หรือไม่
มีแฟ้มข้อมูลเอกสาร ตารางงาน หรือรูปภาพทีร่ ะบุ
ค�ำว่า “ใบก�ำกับภาษี” บันทึกอยูใ่ นคอมพิวเตอร์
ของกลางหรือไม่

	9.6	 ข้อควรระวังในการส่งของกลางตรวจพิสูจน์
9.6.1 ของกลางประเภทคอมพิวเตอร์
9.6.1.1 กรณีคอมพิวเตอร์ปดิ อยู่ ห้ามเปิดเครือ่ งเพือ่ พิมพ์งานลงในคอมพิวเตอร์
ของกลาง
9.6.1.2 หากพนักงานสอบสวนต้องการท�ำส�ำเนาข้อมูลเพือ่ ส่งตรวจพิสจู น์ให้ทำ�
ส�ำเนามาทั้งระบบ (ท�ำส�ำเนาข้อมูลบิตต่อบิตให้เหมือนต้นฉบับทุกประการ)
9.6.1.3 หากคอมพิวเตอร์มีรหัสป้องกันให้ขอ password มาด้วย ระวังเจ้าของ
คอมพิวเตอร์มักบอกว่าลืม
9.6.1.4 หากตรวจเปรียบเทียบต้องมีตัวอย่างที่ต้องการตรวจเปรียบเทียบ
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9.6.1.5 เนือ่ งจากคอมพิวเตอร์ถกู ออกแบบมาให้ควบคุมระยะไกลให้ระมัดระวัง
การ Remote เข้ามาลบข้อมูล
9.6.2 ของกลางประเภทโทรศัพท์
9.6.2.1 เนื่องจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันถูกออกแบบมาให้ควบคุม
ระยะไกลให้ระมัดระวังการ Remote เข้ามาลบข้อมูล
9.6.2.2 หากคอมพิวเตอร์มีรหัสป้องกันให้ขอ password มาด้วย ระวังเจ้าของ
คอมพิวเตอร์มักบอกว่าลืม
	9.7	 สถานที่ที่สามารถส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์
ปัจจุบันส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีหน่วยงานรับตรวจ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๓ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการดังนี้
๑. กองพิสูจน์หลักฐานกลาง โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๒ (กทม. และพื้นที่อื่น ๆ)
๒. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  ๗ โทร. ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ (ต�ำรวจภูธรภาค ๗ และพื้นที่อื่น ๆ)
๓. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ โทร. ๐-๗๓๒๗-๔๔๐๗ (๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
และต�ำรวจภูธรภาค ๙)
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บทที่ ๓
การทะเบียนประวัติอาชญากร
งานทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติบุคคล แผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือ แผนประทุษกรรม หรือวิธีการกระท�ำความผิดของคนร้าย รูปถ่ายของผู้ต้องหา หมายจับและต�ำหนิ
รูปพรรณของผูก้ ระท�ำความผิด ต�ำหนิรปู พรรณทรัพย์ หรือแม้แต่ประวัตขิ องผูต้ อ้ งขัง ดังนัน้ พนักงานสอบสวน
หรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจท้องที่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ประโยชน์จากงานทะเบียนประวัติอาชญากร
โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลายพิมพ์นิ้วมือ และด้านทะเบียนประวัติอาชญากร  

1. ด้านลายพิมพ์นิ้วมือ

การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพซึ่งตายผิดธรรมชาติ
ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๓๒  การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.๒๕๕๔ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔ ก�ำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์
ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้รับการอบรม และศพ ไว้ให้พนักงานสอบสวน
ถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
1.1 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพ
0 พนักงานสอบสวน มีหน้าที่จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนี้
- ผู้ต้องหาที่กระท�ำผิดอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ คดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่า
ลหุโทษ  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทัง้ ความผิดตามกฎหมายอืน่ ๆ ซึง่ ได้เปรียบเทียบ
ปรับแล้ว
- ศพซึ่งตายผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
0 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพซึ่งตายผิดธรรมชาติ  ให้พิมพ์ในโอกาสแรกที่ท�ำได้
และให้ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ฯลฯ (พลม.๒๕ – ต. ๕๓๙)
0 การกรอกข้อความลงในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ปฏิบัติดังนี้
- กรอกข้อความต่าง ๆ ลงในช่องว่างที่ก�ำหนดไว้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยใช้
พิมพ์ดีดหรือเขียนด้วยหมึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ชัดเจน อ่านง่ายแล้วลงชื่อผู้พิมพ์
ผู้ถูกพิมพ์ และพนักงานสอบสวน  ไว้เป็นหลักฐาน
* กรณีผู้ต้องหาเป็นบุคคลสัญชาติไทยให้กรอกชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขประจ�ำตัว
ประชาชน ให้ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่ทาง
ราชการออกให้
* กรณีผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ให้ระบุชื่อตัวและชื่อสกุล พร้อมบันทึกเลขที่ออก
ใบส�ำคัญของผู้นั้นตามใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
กรณีผู้ต้องหาเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อตัวและชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุประเทศ และเลขที่หนังสือเดินทาง บัตรประจ�ำตัว หรือเอกสารส�ำคัญที่ทางราชการออกให้
- ส�ำหรับคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลแขวงให้บันทึกค�ำว่า “ศาลแขวง” แต่ถ้าผู้ต้องหา
รับสารภาพให้บันทึกค�ำว่า “รับสารภาพศาลแขวง”ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่มุมบนซ้ายของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
0 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ใช้หมึกสีด�ำ  ซึ่งเป็นหมึกส�ำหรับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเฉพาะ หรือใช้ตลับหมึก
พิมพ์ลายนิ้วมือส�ำเร็จรูป (Police Mate)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ข้อควรระวังในการใช้ตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือส�ำเร็จรูป
(1) ตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือส�ำเร็จรูปไม่สามารถปรับความเข้มของหมึกให้เหมาะสมกับ
ลายเส้นของแต่ละบุคคลได้ ดังนัน้ ผูท้ ำ� หน้าทีพ่ มิ พ์ลายนิว้ มือต้องใส่ใจในการพิมพ์ลายนิว้ มือ การพิมพ์ลายนิว้ มือ
จะต้องเห็นลายเส้นสีด�ำสลับขาวติดชัดเจน ไม่เข้มหรือจางเกินไป
(2) หลังการใช้ต้องปิดฝาตลับหมึกทุกครั้ง
-  พิมพ์ลายนิ้วมือให้ปรากฏลายเส้นชัดเจนสมบูรณ์ โดยให้เห็นลายเส้นของข้อปลายแต่ละนิ้ว
โดยกลิ้งนิ้วจากขอบเล็บด้านหนึ่งถึงขอบเล็บอีกด้านหนึ่ง หากกรณีที่นิ้วพิการหงิกงอ หรือนิ้วด้วน ให้บันทึก
หรือหมายเหตุไว้ในช่องของแบบพิมพ์ตามต�ำแหน่งของนิ้วนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุต�ำหนิพิการไว้ด้านหลัง
แบบพิมพ์ให้ตรงกันด้วย
0 การพิมพ์ลายนิ้วผู้ต้องหาแต่ละคน หรือศพแต่ละศพ ให้พิมพ์ตามจ�ำนวนต่อไปนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พมิ พ์จำ� นวน ๒ ฉบับ แล้วส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ๑ ฉบับ และติดส�ำนวนการสอบสวนไว้ ๑ ฉบับ
- นอกเขตกรุงเทพหมานคร ให้พิมพ์จ�ำนวน ๓ ฉบับ แล้วส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ๑ ฉบับ ศูนย์พิสจู น์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแล้วแต่กรณี ๑ ฉบับ และติดส�ำนวน
การสอบสวนไว้ ๑ ฉบับ
1.2 การพิมพ์ลายนิ้วมือลงในแบบพิมพ์
โดยแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ใช้ขนาด ๘x๘ นิ้ว มี ๒ แบบ คือ
- แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ฯลฯ (พลม.๒๕-ต.๕๓๙)
- แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต, สมัครงาน (พลม.๒๔-ต.๕๓๘)
แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ

วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ..............................................................................ส่วนราชการ..................................................................................
ชาย
หญิง
เกิด พ.ศ. .......................................................................................
ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ เพศ
ชือ่ นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................................
ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)........................................
......................................................................................................................
ลายมือชือ่ .......................................................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ
ชื่อ นามสกุล.................................................................................................
ลายมือชื่อ.....................................................................................................

หมายเลขสารบบ
ลายพิมพ์นิ้วมือ
หมายเลขบัญชีประวัติ
การกระท�าความผิด
รหัสลายพิมพ์นวิ้ มือ.........................................................................
แยกรหัสอืน่ .....................................................................................

๒. นิ้วชี้ขวา

๓. นิ้วกลางขวา

๔. นิ้วนางขวา

๕. นิ้วก้อยขวา

๖. นิ้วหัวแม่มือซ้าย

๗. นิ้วชี้ซ้าย

๘. นิ้วกลางซ้าย

๙. นิ้วนางซ้าย

๑๐. นิ้วก้อยซ้าย

นิ้วหัวแม่มือซ้าย
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นิ้วหัวแม่มือขวา

ประวัติและต�าหนิรูปพรรณ

เลขประจ�าตัวประชาชน

๑. นิ้วหัวแม่มือขวา

มือซ้ายพิมพ์กดพร้อมกัน ๔ นิ้ว
(ส ๕๖ - ๗๐)

คดีที่.............................................../๒๕....................
ฐานความผิด................................................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดเหตุ...............................................................................วัน เดือน ปี ทีถ่ กู จับกุม....................................................................................

มือขวาพิมพ์กดพร้อมกัน ๔ นิ้ว
1/30/61 BE 8:41 AM

บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานองค์กรของรัฐ
สังกัด....................................................เลขที่........................................
ใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว เลขที่.....................................................
หนังสือเดินทาง ประเทศ................................................เลขที.่ ..............
เพศ
ชาย
หญิง
ชื่อ นามสกุล..........................................................................................
(..................................................................................................................)
เกิดวันที.่ .....................เดือน.............................................พ.ศ. .........................
เชือ้ ชาติ.................................................สัญชาติ.................................................
สูง........................................ซม. น�า้ หนัก.........................................กก.
รูปร่าง............................................สีผวิ .................................................
ต�าหนิ/พิการ/ลายสัก.............................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................
ลักษณะและนิสยั อันเป็นทีน่ า่ สังเกต........................................................
ภูมลิ า� เนา................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
อาชีพ.....................................................................................................
สถานทีท่ า� งาน............................................................................................
ชือ่ บิดา...........................................ชือ่ มารดา............................................
ชือ่ ภรรยา/สามี............................................................................................

ผลการตรวจสอบประวัติ

ลงชื่อ..................................................
(.......................................)
............../.............../..............
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

............../.............../..............
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเก็บ

ผลคดี

ชั้นพนักงานสอบสวน..............................................................................
....................................................................................................................
ชั้นพนักงานอัยการ..................................................................................
....................................................................................................................
ศาล................................................................................................................
คดีดา� ...............................................คดีแดง...............................................
ค�าพิพากษา................................................................................................
ฐาน.............................................................................................................
ต้องตามกฎหมาย..........................................................................................
วันพิพากษา......................................................................................................
ก�าหนดวันพ้นโทษ............................................................................................
เรือนจ�า...........................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
ลงชื่อ............................................ ลงชือ่ ...........................................
(......................................)
(...................................)
(...................................)
ต�าแหน่ง...........................................
ผู้บันทึก
พนักงานสอบสวน
(โรงพิมพ์ต�ารวจ ม.ค. ๒๕๖๑)
(ส ๕๖ - ๗๐)
61/0115 �.56-70 ��������������������������� (����) ����.indd 2

แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา (พลม.๒๕-ต.๕๓๙)
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บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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1.2.1 การพิมพ์ลายนิ้วมือลงในแบบพิมพ์ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้ผถู้ กู พิมพ์ลายนิว้ มือ ลงลายมือชือ่ ในแบบพิมพ์ตามช่องทีก่ ำ� หนด ถ้าลงลายชือ่
ไม่ได้ ให้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาแทนการลงลายมือชื่อ
- ให้พิมพ์กลิ้งนิ้วมือขวาตามล�ำดับนิ้วที่มีช่องปรากฏอยู่ในแบบพิมพ์ เมื่อพิมพ์
กลิง้ นิว้ มือขวา เสร็จแล้วจึงพิมพ์กลิง้ นิว้ มือซ้ายตามล�ำดับนิว้ ทีม่ ชี อ่ งปรากฏอยูแ่ บบพิมพ์เช่นเดียวกัน การพิมพ์
ดังกล่าวข้างต้นทัง้  ๒ มือนีต้ อ้ งพิมพ์ให้ตดิ หมึกต�ำ่ กว่าข้อนิว้ ข้อทีห่ นึง่ ลงมาเล็กน้อยโดยใช้วธิ พี มิ พ์กลิง้ นิว้ หัวแม่มอื
ขวา-ซ้าย ให้กลิ้งนิ้วเข้าหาตัวผู้ถูกพิมพ์ ส่วนนิ้วอื่น ๆ ที่เหลือให้กลิ้งนิ้วออกจากตัวผู้ถูกพิมพ์
- ให้พิมพ์กด ๔ นิ้วเรียงพร้อมกัน คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย
ของแต่ละมือลงไปในช่องตอนล่างของแบบพิมพ์ทกี่ ำ� หนดไว้ทงั้ มือขวาและมือซ้าย ใช้วธิ พี มิ พ์ราบหรือพิมพ์แตะ
ไม่ตอ้ งกลิง้ นิว้ แล้วยกมือขึน้ ไปทางด้านปลายนิว้ พร้อมกันทัง้ สีน่ วิ้   โดยวางนิว้ มือขวาและมือซ้ายเอียงประมาณ
๔๕ องศา ให้นิ้วทั้ง ๔ ของแต่ละมือปรากฏอยู่ในช่องตอนล่างของแบบพิมพ์ที่ก�ำหนดไว้ให้ครบช่องละ ๔ นิ้ว
วางต�ำแหน่งนิ้วอย่าให้เกินเข้าไปในเขตของการพิมพ์กลิ้งนิ้วในแบบพิมพ์
- ให้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา-ซ้าย แล้วยกไปทางด้านปลายนิ้วของผู้ถูกพิมพ์
เรียงคู่พร้อมกันลงในแบบพิมพ์ตามช่องที่ก�ำหนดไว้ด้านล่าง การพิมพ์มือขวา-ซ้ายนี้ใช้วิธีพิมพ์ราบ
หรือพิมพ์แตะเช่นเดียวกันกับการพิมพ์กด ๔ นิ้ว พร้อม ๆ กัน
ข้อควรจ�ำ  ต้องให้ผถู้ ูกพิมพ์ลายนิว้ มือลงลายมือชือ่ ก่อนทีจ่ ะพิมพ์มอื ทุกครั้ง ถ้ามีบคุ คลทีจ่ ะต้อง
พิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมกันหลาย ๆ คน ให้ระมัดระวังจะสลับตัวคน ต้องเรียกมาพิมพ์ทีละคน และจะพิมพ์
ลายนิว้ มือบุคคลไหน ก็ตอ้ งให้เสร็จเรียบร้อยเป็นรายตัวบุคคลไป อย่าให้มาปะปนกันได้ มิเช่นนัน้ ลายพิมพ์นวิ้ มือ
จะสลับกันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง การพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ควรกระท�ำด้วยความรีบร้อนเพราะจะท�ำให้เกิด
ผลเสียตามมาเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญไม่สามารถท�ำการตรวจสอบให้ได้จ�ำเป็นต้องส่งคืน การพิมพ์ลายนิ้วมือ
จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความประณีตในการพิมพ์ให้มาก
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1.2.2 วิธีพิมพ์กลิ้งนิ้วให้ผู้พิมพ์ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ผู้พิมพ์ยืนอยู่ริมโต๊ะข้างหนึ่ง และให้ผู้ถูกพิมพ์ยืนอยู่ริมโต๊ะข้างเดียวกัน
หันหน้ามาทางผู้พิมพ์และอยู่ด้านขวามือของผู้พิมพ์
(๒) ให้ผู้พิมพ์จับนิ้วที่จะพิมพ์ด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ ส่วนที่จะจับด้วยมือขวา
หรือมือซ้ายขึ้นอยู่กับผู้พิมพ์ว่าจะถนัดมือใด
(๓) การจับนิว้ ให้จบั ที ๒ 
่ ข้างของนิว้ (ไม่ใช่บนหรือล่างของนิว้ ) ตรงใต้ขอ้ นิว้ ข้อแรก
นับแต่ปลายนิ้วลงมา ส่วนอีกมือหนึ่งของผู้พิมพ์ให้แตะประคองนิ้วของผู้ถูกพิมพ์ไว้เท่านั้นอย่ากดนิ้วแรง
(๔) ต้องจับนิ้วให้แน่นและบอกผู้ถูกพิมพ์ให้อยู่ในท่าปกติ อย่าเกร็งหรืออย่าฝืน
(๕) เวลาพิมพ์ ให้ผู้พิมพ์จับนิ้วผู้ถูกพิมพ์วางตะแคงลงบนแท่นหมึกพิมพ์
ตั้งต้นจากขอบเล็บข้างหนึ่งกลิ้งมือเบา ๆ ไปจนจดขอบเล็บอีกข้างหนึ่ง ให้หมึกติดทั่วทั้งหน้านิ้วโดยถือหลักว่า
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้ายให้กลิ้งเข้าหาตัวผู้ถูกพิมพ์ ส่วนนิ้วอื่น ๆ ให้กลิ้งออกจากตัวผู้ถูกพิมพ์อย่าจับนิ้ว
หรือบีบนิ้วแรงเกินไป
(๖) ถ้านิ้วมือกว้างมาก ให้พยายามกลิ้งนิ้วให้สุดขอบเล็บเท่าที่จะท�ำได้
(๗) การพิมพ์ลงบนกระดาษแบบพิมพ์ให้ทำ� เช่นเดียวกันกับการกลิง้ บนแท่นหมึก
ตามข้อ ๕ โดยถือหลักว่านิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้ายให้กลิ้งเข้าหาตัวผู้ถูกพิมพ์ ส่วนนิ้วอื่น ๆ ให้กลิ้งออกจาก
ตัวผูถ้ กู พิมพ์ เวลาพิมพ์ลงบนกระดาษพิมพ์ ให้พมิ พ์ตำ�่ ลงมาจากข้อนิว้ ข้อแรกเล็กน้อย และให้พมิ พ์อยูใ่ นกรอบ
ช่องนิ้วของแบบพิมพ์ อย่าพิมพ์ออกนอกกรอบฯ อย่าลืมว่าลายพิมพ์นิ้วมือที่พร่ามัวหรือเลอะเลือนไม่ชัดเจน
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ ต้องส่งกลับคืนไปให้พิมพ์ใหม่ ซึ่งเป็นการเสียเวลาและท�ำให้
การตรวจสอบล่าช้า
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ         ตร.
โทร. 0 2205 2152
ที  ่ 0032.35/2384
     วันที่ 10  กันยายน  2561
เรื่อง ก�ำชับการปฏิบัติการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
ผบช.น., ก., ภ.1-9, สตม. และ ปส.
ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์
ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง
ผู้ถูกกักกัน ผู้รับการอบรม และศพ ข้อ 1  ก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้ต้องหา ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ (พลม.25-ต.539) และ ค�ำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 เรื่อง
การอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท�ำส�ำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด
การสอบสวนคดีอาญา บทที่ 5  แบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับคดี ก�ำหนดให้ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ฯลฯ
ตามแบบ (ส 56-70) ประกอบกับ หนังสือ ตร. (โรงพิมพ์ต�ำรวจ) ที่ 5100.1/0144 ลง 20 เม.ย. 58 ก�ำชับ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งซื้อ สั่งจ้าง พิมพ์หนังสือ แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จากโรงพิมพ์ต�ำรวจ ซึ่งเป็นไป
ตามมติ ครม. เมื่อ 28 ก.ค. 53 นั้น
เนื่องจาก ปัจจุบันยังมีพนักงานสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ตร.
ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 1 
หรือค�ำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 โดยไม่ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา (พลม.25 - ต.539)
หรือ แบบ (ส 56-70) และไม่กรอกข้อมูลลงบนแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ถูกต้อง ครบถ้วน ท�ำให้เสียเวลา
ในการส่งคืนแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้หน่วยงานแก้ไขกลับมาใหม่ จึงก�ำชับพนักงานสอบสวน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา (พลม.25-ต.539) ให้เป็นไปตามระเบียบ ตร. ว่าด้วย
ประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 1 หรือ แบบ
(ส 56-70) ตามค�ำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56
2. กรอกข้อมูลในสาระส�ำคัญให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน อ่านง่าย ดังนี้
2.1 ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้ต้องหา เลขคดี ข้อหา วันเดือนปีเกิดเหตุ/จับกุม เลขประจ�ำตัว
ประชาชน วันเดือนปีเกิดผู้ต้องหา สัญชาติ เชื้อชาติ และภูมิล�ำเนา
2.2 ระบุวนั จับกุม วันเกิดเหตุ เลขคดี และวันเดือนปีของหนังสือน�ำส่งให้สมั พันธ์กนั ข้อมูล
ในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือต้องตรงกับหนังสือน�ำส่ง
2.3 ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหากับรายละเอียดต้องเป็นของบุคคลคนเดียวกัน
2.4 ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้บันทึก พนักงานสอบสวน และผู้ต้องหา
2.5 ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ต้องหาให้ตรงกับชื่อ ชื่อสกุล ทั้งด้านหน้าและหลังแผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือให้ตรงกัน
3.  คุณภาพ...
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3. คุณภาพลายพิมพ์นิ้วมือชัดเจน สมบูรณ์ หากพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ชัดเจนต้องส่งมาตรวจใหม่

3.1 ลายเส้นเลอะเลือน พร่ามัว นิ้วเลื่อนไถล กดนิ้วแรงเกินไป
3.2 นิ้วลอก (ให้พักนิ้ว 15 วัน แล้วพิมพ์ส่งใหม่)
3.3 พิมพ์ซ�้ำมือ ซ�้ำนิ้ว สลับมือ สลับนิ้ว
3.4 ไม่พิมพ์นิ้วใดนิ้วหนึ่งโดยไม่หมายเหตุ
3.5 ไม่พิมพ์กลิ้งนิ้วให้สุดขอบเล็บ พิมพ์ไม่เต็มหน้านิ้ว พิมพ์นิ้วเอียง
3.6 พิมพ์สูง /ต�่ำ กว่าข้อนิ้วมากเกินไป พิมพ์เกินกรอบ
3.7 ไม่ใช้หมึกสีดำ� ในการพิมพ์ลายนิว้ มือ หมึกสีเข้มแตกต่างกันในแต่ละนิว้ ไม่สม�ำ่ เสมอกัน
ทุกนิ้ว ทั้งนี้ สามารถดูวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือได้จากเว็บไซต์ (www.criminal.police.go.th หรือ https://
youtu.be/DahMr2i7edk)
4. กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือศพ ให้แนบใบมรณบัตร ใบชันสูตรพลิกศพ หรือแบบรับรองรายการ
ทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
5. กรอกข้อความและตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ครบทุกช่อง ถูกต้อง ครบถ้วน หากมี
การแก้ไขให้พนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อก�ำกับการแก้ไขทุกครั้งก่อนน�ำส่งให้ ทว.
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
พล.ต.ท.

(มนู  เมฆหมอก)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
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1.2.3	 วิธีการพิมพ์ฝ่ามือ
วิธีการพิมพ์ฝ่ามือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงต้องมีอุปกรณ์ในการพิมพ์เพิ่มคือ
วัสดุทรงกระบอกตรงผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๖ นิ้ว ซึ่งอาจใช้ท่อพลาสติก
PVC ก็ได้ โดยมีวิธีการพิมพ์ฝ่ามือ ดังนี้
(1) ใช้ลูกกลิ้งยาง กลิ้งเกลี่ยหมึกบนแท่นคลึงหมึก จนหมึกเรียบพอดีแล้วน�ำ
ลูกกลิ้งยางนั้นมากลิ้งหมึกบนฝ่ามือทั้งสองข้างของผู้ถูกพิมพ์มือ ให้นิ้วทั้ง ๕ เรียงชิดไม่ต้องกางนิ้วออก
และไม่ต้องเกร็งฝ่ามือจนนิ้วเกยทับกัน โดยทั้งผู้พิมพ์และผู้ถูกพิมพ์หันหน้าเข้าหากัน
(2) ผู้พิมพ์เตรียมกระดาษแบบพิมพ์ โดยม้วนกระดาษด้านที่จะพิมพ์ฝ่ามือขวา
เข้ากับวัสดุทรงกระบอกวางม้วนกระดาษบนโต๊ะผิวเรียบซึ่งมีพื้นที่เพียงพอและไม่มีวัสดุอื่นใดขัดขวาง
(3) ผู้พิมพ์จับหลังมือขวาของผู้ถูกพิมพ์วางลงบนกระดาษที่ม้วนอยู่กับวัสดุ
ทรงกระบอก โดยวางปลายนิ้วต�่ำจากขอบกระดาษประมาณ ๑ ซม. กลิ้งวัสดุทรงกระบอกไปด้านหน้าเมื่อสุด
ฝ่ามือให้จับมือผู้ถูกพิมพ์ยกขึ้น
(4) ผู้พิมพ์เตรียมกระดาษแบบพิมพ์ด้านที่จะพิมพ์ฝ่ามือซ้าย โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓
(5) จะได้ภาพพิมพ์ฝ่ามือที่ปรากฏลายเส้นชัดเจน ตามรูป

ภาพลายพิมพ์ฝ่ามือขวาและซ้าย
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1.3	 การพิมพ์ลายนิ้วมือศพ
การพิมพ์ลายนิ้วมือศพสามารถจ�ำแนกตามวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ ได้ 6 ประเภท

(1) ศพที่ยังไม่ขึ้นอืดหรือที่ตายใหม่ ๆ
(2) ศพที่หนังนิ้วมือเหี่ยวย่น
(3) ศพที่หนังนิ้วมือเหี่ยวแห้งหนังติดกับกระดูก
(4) ศพที่ขึ้นอืดจนเน่าผิวหนังนิ้วมือหลุดล่อนแต่ยังติดอยู่กับมือศพ
(5) ศพที่ขึ้นอืดจนเน่าผิวหนังนิ้วมือหลุดล่อนหายไป
(6) ศพที่ถูกไฟไหม้
การพิมพ์ลายนิว้ มือศพด้วยวิธกี ารใดให้เจ้าหน้าทีผ่ พู้ มิ พ์พจิ ารณาใช้วธิ ที เี่ หมาะสมกับสภาพศพ
แต่ละประเภทและก่อนจะพิมพ์ลายนิ้วมือศพทุกครั้งให้น�ำมือศพทั้งมือขวาและมือซ้ายแช่ในน�ำ้ ผสมน�้ำยา
ฆ่าเชื้อ และล้างขจัดคราบสิ่งสกปรกออกให้หมด พร้อมกับตรวจดูสภาพนิ้วว่า นิ้วมือยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่
หากมีนิ้วขาดหายไปให้หมายเหตุในช่องนิ้วนั้น ๆ ว่า “ด้วน” หรือ “ขาด” และก่อนพิมพ์ลายนิ้วมือศพทุกครั้ง
ให้นวดนิ้วมือศพให้นิ่มพร้อมที่จะพิมพ์มือได้
		

1.3.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ
จากการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ ใ น 6 จั ง หวั ด ภาคใต้ ข องประเทศไทย เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2547 ศพส่วนใหญ่จมน�ำ้ และมีสภาพทีเ่ น่าเปือ่ ยมาก บางศพหนังนิว้ มือหลุดล่อนท�ำให้การพิมพ์ลายนิว้ มือศพ
พิมพ์ได้ยาก จ�ำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เช่น วิธีการน�ำผิวหนังที่หลุดล่อนมาสวมเข้า
กับนิ้วมือของผู้พิมพ์ หรือน�ำมือศพมาจุ่มหรือแช่ในน�้ำร้อน เป็นต้น ดังนั้นการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ จึงจ�ำเป็น
ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ส�ำหรับการพิมพ์เป็นพิเศษนอกเหนือจากเครื่องมือที่ใช้อยู่ตามปกติ คือ
(1) ช้อนส�ำหรับพิมพ์ลายนิ้วมือศพ (โลหะโค้ง)
(2) เหล็กส�ำหรับยึดนิ้วมือ
(3) กรรไกร
(4) ใบมีดผ่าตัด
(5) ผงฝุ่นสีด�ำ
(6) แปรงปัดฝุ่น
(7) สติ๊กเกอร์
(8) แผ่นใสซึง่ ถ่ายเอกสารจากแบบพิมพ์ลายนิว้ มือผูต้ อ้ งหา ฯลฯ เฉพาะด้านหน้า
(9) ด้ายเย็บผ้า
(10) ปากคีบ
(11) กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม
(12) แอลกอฮอล์หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ
(13) กลีเซอรีนหรือน�้ำ
(14) แว่นขยาย
(15) กระทะไฟฟ้า
(16) ถังน�้ำ
(17) ฟองน�้ำ
(18) ผ้าขาวดิบและผ้าก๊อซ
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(19)
(20)
(21)
(22)
ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย ฯลฯ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

น�้ำยาล้างมือศพ
วาสลีน
แปรงสีฟัน
อุปกรณ์ส�ำหรับเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือศพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น

		 1.3.2 วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ
		 1.3.2.1 วิธกี ารพิมพ์ลายนิว้ มือศพทีย่ งั ไม่ขนึ้ อืดหรือทีต่ ายใหม่ ๆ มี 2 วิธี คือ
(1) กรณีสภาพนิ้วมือศพเหมือนคนปกติไม่เกร็ง ให้พิมพ์โดยใช้
แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือตามแบบ พลม.25-ต.539 โดยพับแบบพิมพ์ตามแนวเส้น ซึ่งแบ่งมือขวาและ(เส้นบาง)
เตรียมไว้แล้วเริ่มพิมพ์ลายนิ้วมือศพโดยการคลึงหมึกบนแท่นส�ำหรับคลึงหมึก (กระจก) เมื่อเห็นว่าสม�่ำเสมอ
แล้วให้นำ� กระจกวางบนมือซ้ายของผูพ้ มิ พ์ ส่วนมือขวาของผูพ้ มิ พ์ให้จบั มือศพนิว้ ทีจ่ ะพิมพ์ตรงใต้ขอ้ นิว้ ข้อแรก
ยกขึ้นแล้วใช้มือซ้ายยกกระจกขึ้นมากลิ้งที่นิ้วมือศพให้หมึกติดเต็มหน้านิ้วแล้วพิมพ์นิ้วมือศพนั้นลงบน
แผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือ โดยใช้วธิ กี ารพิมพ์เช่นเดียวกันกับการพิมพ์บนกระจก ท�ำเช่นนีจ้ นครบทุกนิว้ ทัง้ มือขวา-มือซ้าย
ส่วนวิธีการพิมพ์แบบราบหรือแตะ ให้จับนิ้วมือศพเรียงชิดติดกันตั้งแต่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย
แล้วกดพร้อมกัน 4 นิ้ว โดยท�ำทีละมือทั้งมือขวาและมือซ้าย ส่วนนิ้วหัวแม่มือขวา-ซ้าย ให้กดทีละนิ้วในช่อง
ที่ก�ำหนด
(2) กรณีสภาพนิ้วมือศพเกร็ง หงิกงอ เมื่อนวดนิ้วมือศพแล้ว
ไม่สามารถแยกแต่ละนิว้ ให้ออกจากกันได้ ให้พมิ พ์โดยใช้ชอ้ นส�ำหรับพิมพ์ลายนิว้ มือศพ(โลหะโค้ง) ในขัน้ ตอนแรก
ให้ใช้กรรไกรตัดแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือตามแบบ พลม.25-ต.539 เฉพาะช่องที่พิมพ์แบบกลิ้งตามแนวเส้นยาว
ตลอดแนว แล้วเริม่ พิมพ์มอื ศพโดยการคลึงหมึกบนแท่นคลึงหมึก(กระจก) เมือ่ เห็นว่าสม�ำ่ เสมอแล้วให้นำ� กระจก
วางบนมือซ้ายของผูพ้ มิ พ์ ส่วนมือขวาของผูพ้ มิ พ์ให้จบั นิว้ มือศพนิว้ ทีจ่ ะพิมพ์ตรงใต้ขอ้ นิว้ มือข้อแรกยกขึน้ แล้ว
ใช้มือซ้ายยกกระจกขึ้นมากลิ้งที่นวิ้ มือศพตามถนัดเพื่อให้ได้ลายนิ้วมือที่สมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปให้น�ำแผ่นพิมพ์
ลายนิว้ มือทีต่ ดั มาทบลงบนแผ่นโค้งของโลหะร่อง โดยการสอดปลายแผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือไว้ในช่องโลหะโดยใช้
มือซ้ายของผู้พิมพ์จับปลายของโลหะที่สอดแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ แล้วเริ่มพิมพ์ลายนิ้วมือศพจนครบทุกนิ้ว
ทั้งมือขวา-มือซ้าย และเห็นว่าลายนิ้วมือชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ให้ทากาวหรือแป้งเปียกลงในแผ่นพิมพ์
ลายนิว้ มือให้ตรงกับช่องในแผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือทีเ่ ตรียมไว้ แล้วเจ้าหน้าทีผ่ พู้ มิ พ์ตอ้ งเซ็นชือ่ ก�ำกับไว้บนกระดาษ
ที่ติดกาวนั้นด้วย ส่วนวิธีการพิมพ์แบบราบหรือแตะ ให้จับนิ้วมือเรียงชิดติดกันตั้งแต่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง
และนิ้วก้อย แล้วกดพร้อมกัน 4  นิ้ว ทั้งมือขวา-มือซ้าย ส่วนนิ้วหัวแม่มือขวา-มือซ้าย ให้กดทีละนิ้วในช่อง
ที่ก�ำหนด
			
1.3.2.2 วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพที่หนังนิ้วมือเหี่ยวย่น
กรณีนี้สภาพศพอาจเน่าหรือไม่เน่าก็ได้ แต่ประเด็นส�ำคัญคือหนัง
นิ้วมือศพเหี่ยวย่นแก้ไขโดยใช้เข็มฉีดกลีเซอรีนหรือน�้ำเข้าไปใต้ผิวหนังต�่ำกว่าข้อแรกของนิ้วนั้น ๆ แล้วปล่อย
กลีเซอรีนหรือน�้ำเข้าไปจนกระทั่งนิ้วมือศพพองขึ้นมาจึงดึงเข็มออก แล้วใช้ด้ายผูกเหนือรูเข็มที่แทงลงไป
ให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้กลีเซอรีนหรือน�้ำซึมออกมาได้ วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพให้ใช้วิธีที่ 1   เนื่องจาก
ลายนิ้วมือศพยังสมบูรณ์เพียงแต่เหี่ยวย่นเท่านั้น
			
1.3.2.3	 วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพที่หนังนิ้วมือเหี่ยวแห้งหนังติดกับกระดูก
กรณีหนังนิ้วมือศพเหี่ยวย่นแห้งหนังติดกับกระดูก เมื่อคลึงหมึกไปที่
นิ้วมือศพจะไม่ติดหมึก แก้ไขโดยใช้วาสลีนพอกหรือทาบริเวณนิ้วมือให้ทั่วจนถึงข้อนิ้วที่สองแล้วพักไว้

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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ซึ่งระยะเวลาการพักขึ้นอยู่กับนิ้วมือศพที่เหี่ยวแห้งหนังติดกับกระดูกนั้นได้เสียชีวิตมาเป็นเวลานานเท่าใด
หลังจากนัน้ นวดบริเวณปลายนิว้ มือสลับกับการแช่นำ�้ ร้อนทีก่ ำ� ลังต้มเดือดประมาณสิบวินาที จนกว่านิว้ มือศพจะนิม่ ขึน้
และสามารถฉีดกลีเซอรีนหรือน�ำ้ เข้าไปใต้ผวิ หนังนิว้ มือศพทีบ่ ริเวณเหีย่ วย่นจนผิวตึงขึน้ มา เมือ่ ดึงเข็มออกให้ใช้
ด้ายผูกเหนือรูเข็มที่แทงลงไปให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้กลีเซอรีนหรือน�้ำซึมออกมาได้ หลังจากนั้นใช้ผ้าขาวดิบ
เช็ดให้แห้งพร้อมทัง้ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดท�ำความสะอาดให้ทวั่ ทัง้ ฝ่ามือและนิว้ มือทุกนิว้ การพิมพ์ลายนิว้ มือศพประเภทนี้
ต้องใช้ผงฝุ่นสีด�ำและสติ๊กเกอร์ลอกลายนิ้วมือศพแทนการใช้หมึกหลอด วิธีการใช้สติ๊กเกอร์ลอกลายนิ้วมือศพ
แตกต่างกับการพิมพ์ลายนิ้วมือศพโดยใช้หมึกสีด�ำ(หมึกหลอด) ซึ่งการพิมพ์โดยใช้หมึกหลอดต้องคลึงหมึกกับ
แท่นคลึงหมึกแล้วจึงพิมพ์โดยต้องจับมือศพให้คว�ำ่ ลงเพือ่ ความสะดวกในการพิมพ์ แต่การพิมพ์โดยใช้สติก๊ เกอร์
ลอกลายนิ้วมือศพต้องจับมือศพหงายขึ้น และต้องมีผู้ช่วยจับมือศพไว้ ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือศพใช้แปรงปัดฝุ่น
จุ่มผงฝุ่นสีด�ำให้ติดพอประมาณมาปัดที่นิ้วมือศพตามที่ต้องการ เมื่อเห็นว่าผงฝุ่นติดดีแล้ว ให้ใช้สติ๊กเกอร์ด้าน
ที่มีกาวติดอยู่ทาบกับนิ้วที่จะพิมพ์แล้วใช้นิ้วที่ถนัดของผู้พิมพ์กลิ้งทาบไปที่สติ๊กเกอร์จากขอบเล็บข้างหนึ่งไป
ขอบเล็บอีกข้างหนึง่ เพือ่ ให้ดา้ นทีม่ กี าวติดลายนิว้ มือศพ ถ้าหากนิว้ ใดได้ลายเส้นไม่สมบูรณ์ ผูพ้ มิ พ์สามารถพิมพ์
ได้จนกว่าลายพิมพ์นวิ้ มือจะสมบูรณ์แล้วน�ำไปติดกับแผ่นใสซึง่ ถ่ายเอกสารจากแบบพิมพ์ลายนิว้ มือผูต้ อ้ งหา ฯลฯ
(พลม.25-ต.539) เฉพาะด้านหน้าโดยวางแผ่นใสแล้วน�ำสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์แล้วติดให้ตรงช่องนิ้วนั้น จนครบ
ทุกนิ้วทั้งมือขวา-มือซ้าย พร้อมทั้งนิ้วกดหรือนิ้วแตะด้วย ถ้าสติ๊กเกอร์มีขนาดใหญ่เกินกว่าช่องของแบบพิมพ์
ให้ตัดให้พอดี
			
1.3.2.4	 วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพที่ขึ้นอืดจนเน่าผิวหนังมือหลุดล่อน
แต่ยังติดอยู่กับมือศพ
กรณีนี้ผิวหนังนิ้วมือศพจะหลุดล่อนจนพะเยิบพะยาบพับไปพับมา
หากกลิง้ หมึกทีน่ วิ้ มือศพหมึกจะติดไม่ทวั่ ฉะนัน้ ผูพ้ มิ พ์จงึ จ�ำเป็นต้องพิจารณาว่า สามารถเลาะผิวหนังทัง้ มือขวา
และมือซ้ายออกจากมือศพได้หรือไม่
(1) ถ้าสามารถเลาะได้ให้ใช้ใบมีดผ่าตัดค่อยๆ ตัดหนังทีต่ ดิ อยูอ่ อกมา
พร้อมทั้งฝ่ามือด้วย แล้วน�ำไปแช่น�้ำที่ผสมน�้ำยาฆ่าเชื้อ ท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ น�ำผ้าดิบมาเช็ดให้
แห้งสนิท วิธีการพิมพ์ให้สวมหนังมือศพเข้ากับมือผู้พิมพ์โดยมือขวาศพใส่ในมือขวาผู้พิมพ์ มือซ้ายศพใส่ใน
มือซ้ายผู้พิมพ์ ให้ผู้ช่วยเตรียมแท่นคลึงหมึก(กระจก) ที่คลึงหมึกไว้เรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้พิมพ์อีกคนหนึ่งจับมือ
ผูพ้ มิ พ์ทสี่ วมหนังสือศพพิมพ์มอื ตามวิธพี มิ พ์ลายนิว้ มือบุคคลเริม่ จากนิว้ หัวแม่มอื ขวาไปจนถึงนิว้ ก้อยตามล�ำดับ
แล้วพิมพ์ลงบนแบบพิมพ์ พลม.25-ต.539 จนครบทั้งมือขวาและมือซ้าย
(2) ถ้าไม่สามารถเลาะผิวหนังทั้งมือได้ ใช้ใบมีดผ่าตัดค่อย ๆ
ตัดหนังนิ้วมือศพใต้น้ิวข้อแรกให้รอบแล้วดึงหนังนิ้วมือนั้นออกมาอย่าให้ขาด น�ำไปแช่น�้ำที่ผสมน�้ำยาฆ่าเชื้อ
จากนั้นท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้ง น�ำผ้าดิบมาเช็ดให้แห้งสนิท น�ำมาสวมที่นิ้วชี้หรือนิ้วที่ถนัด
ของผู้พิมพ์ ให้ผู้พิมพ์กลิ้งนิ้วมือของตนเองที่สวมหนังนิ้วมือศพ ลงบนแท่นคลึงหมึก(กระจก)ตามวิธีพิมพ์
ลายนิ้วมือบุคคล เริ่มจากนิ้วหัวแม่มือขวาไปจนถึงนิ้วก้อยซ้ายตามล�ำดับ แล้วพิมพ์บนแบบ พลม.25-ต.539 
จนครบทั้งมือขวาและมือซ้าย
ข้อควรจ�ำ การตัดหนังนิ้วมือศพตลอดจนการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ ให้กระท�ำอย่างรอบคอบ
เพื่อมิให้เกิดการสลับนิ้วมือโดยการท�ำให้เสร็จทีละนิ้วทุกขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ
			
1.3.2.5	 วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพที่ขึ้นอืดจนเน่าผิวหนังนิ้วมือหลุดล่อน
หายไป
สภาพศพที่เน่าจนผิวหนังนิ้วมือหลุดล่อนหายไปไม่มีนิ้วมือชั้นนอก
ติดอยูก่ บั ศพ มีเพียงหนังชัน้ ในหลังจากท�ำความสะอาดมือศพทัง้ มือขวาและมือซ้ายแล้ว ให้นำ� มือศพทัง้ มือขวา
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และมือซ้ายไปจุ่มแช่ในน�้ำร้อนที่ก�ำลังต้มเดือดทั้งฝ่ามือตั้งแต่ปลายนิ้วมือถึงข้อมือประมาณสิบวินาที ท�ำความ
สะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้ง จากนั้นเอาผ้าดิบเช็ดมือให้แห้งสนิท ให้พิมพ์ลายนิ้วมือศพตามขั้นตอนการ
พิมพ์ลายนิ้วมือศพที่หนังนิ้วมือเหี่ยวแห้งติดกับกระดูกโดยใช้ผงฝุ่นสีด�ำและสติ๊กเกอร์ลอกลายนิ้วมือศพตาม
วิธีที่ ๓ เพียงวิธีเดียว
			
1.3.2.6 วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือศพที่ถูกไฟไหม้
สภาพศพทีถ่ กู ไฟไหม้สว่ นมากจะด�ำไหม้เกรียม มือศพจะอยูใ่ นลักษณะ
ก�ำมือ ก่อนอื่นจะต้องตรวจดูลายนิ้วมือศพว่ายังมีลายเส้นสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าลายเส้นสมบูรณ์จะต้องพยายาม
แกะนิ้วมือ หรือนวดมือศพที่อยู่ในลักษณะก�ำมือให้ยืดตรงหรือให้เหยียดจนสามารถจับแยกนิ้วมือพิมพ์ได้    
แต่ถ้าไม่สามารถยืดตรงหรือเหยียดมือได้ให้ใช้เหล็กส�ำหรับยืดนิ้วมือเข้าช่วย พร้อมทั้งท�ำความสะอาดมือศพ
เพื่อที่จะท�ำการพิมพ์ลายนิ้วมือต่อไป แยกได้เป็น 2 กรณี
(1) หากมือไหม้เกรียมแต่ลายนิ้วมือชั้นนอกยังสมบูรณ์ ให้ใช้ใบมีด
ผ่าตัดค่อย ๆ กรีดเลาะออกทัง้ ฝ่ามือทัง้ มือขวาและมือซ้ายหากสามารถท�ำได้  แต่ถา้ ไม่สามารถเลาะได้ทงั้ ฝ่ามือ
ให้เลาะเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นลายนิว้ มือ ซึง่ กรณีนตี้ อ้ งท�ำทีละนิว้ เพือ่ มิให้เกิดการสับสน แล้วน�ำไปแช่ในน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
อีกครั้ง และใช้แอลกอฮอล์เช็ดท�ำความสะอาด จากนั้นน�ำผ้าดิบมาเช็ดฝ่ามือหรือนิ้วที่ลอกออกมาให้แห้งสนิท
แล้วใช้วิธีการพิมพ์มือศพด้วยสติ๊กเกอร์ลอกลายนิ้วมือศพตามวิธีที่ 3
(2) หากมือไหม้เกรียมจนลายนิว้ มือหนังชัน้ นอกไม่สมบูรณ์ แต่หนัง
ชั้นในสมบูรณ์จะพิมพ์มือศพเหมือนกับสภาพศพที่ขึ้นอืดจนเน่าผิวหนังนิ้วมือหลุดล่อนหายไปตามวิธีที่ 5
		

1.3.3	 วิธีการพิมพ์ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าศพ
บางครั้งการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล อาจต้องให้การตรวจเปรียบเทียบ
ลายฝ่ามือหรือฝ่าเท้านอกเหนือจากการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพิมพ์ฝ่ามือ
หรือฝ่าเท้าศพประกอบเพิ่มเติม หลักการโดยรวมคือ ให้พิจารณาสภาพศพก่อนว่าอยู่ในสภาพใด เช่น
กรณีลายฝ่ามือหรือฝ่าเท้ามีลายเส้นชัดเจน หลังจากท�ำการฆ่าเชื้อและขจัด
สิ่งสกปรกออกไปหมดและเช็ดให้แห้งสนิทแล้ว ให้พิมพ์โดยใช้ผงฝุ่นสีด�ำและสติ๊กเกอร์ลอกลายฝ่ามือ
หรือฝ่าเท้าศพ ตามวิธีที่ 3
กรณีผิวหนังชั้นนอกของฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหลุดล่อนหายไปหรือเหี่ยวแห้งหนังติด
กับกระดูก หลังจากฆ่าเชื้อและขจัดสิ่งสกปรกออกไปหมดแล้ว ให้น�ำฝ่ามือหรือฝ่าเท้าศพจุ่มในน�้ำร้อนที่ก�ำลัง
ต้มเดือดประมาณสิบวินาที ฝ่ามือหรือฝ่ามือศพก็จะพองขึ้นมา จากนั้นใช้แอลกอฮอล์เช็ดท�ำความสะอาด
ให้ทั่ว และใช้ผ้าดิบเช็ดฝ่ามือหรือฝ่าเท้าให้แห้งสนิท แล้วพิมพ์โดยใช้ผงฝุ่นสีด�ำและสติ๊กเกอร์ลอกลายฝ่ามือ
หรือฝ่าเท้าศพ ตามวิธีที่ 3
การทาบสติ๊กเกอร์และลอกสติ๊กเกอร์ ให้เริ่มจากด้านข้อมือไปทางปลายนิ้ว
และใช้ผ้าขาวดิบปาดบนสติ๊กเกอร์ให้ผงหมึกติดให้ทั่วสติ๊กเกอร์นั้น
1.4	 การส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพไปให้ตรวจสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑.4.1 ก่อนจะส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไปให้ตรวจสอบ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของแผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือเสียก่อน เช่น การกรอกข้อความ การพิมพ์ลายนิว้ มือ
และการลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องให้แก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนลงลายมือชื่อ
ก�ำกับท้ายชือ่ ผูบ้ นั ทึกไว้เป็นหลักฐานทุกแผ่น และให้ประทับตรายางสีแดงหรือเขียนข้อความด้วยหมึกสีแดงว่า
“เลขทะเบียนคุม......../๒๕......” ก�ำกับที่มุมบนด้านขวาของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไปตรวจสอบประวัติโดยให้ตรงกับหมายเลขที่ปรากฏในทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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1.4.๒ ให้สง่ แผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือไปตรวจสอบในวันทีพ่ มิ พ์มอื หรือวันรุง่ ขึน้ โดยใช้หนังสือ
น�ำส่งหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบข้างต้น โดยให้แยกรายคดี ให้ปรากฏชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ต้องหาหรือศพ
เลขคดีอาญา วันเดือนปีจับกุมและห้ามส่งรวมกับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาต ผู้สมัคร เข้ารับราชการ
หรือท�ำงาน กรณีทสี่ ง่ แผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือศพไปตรวจสอบ ให้แนบส�ำเนาใบมรณบัตร หรือส�ำเนารายงานชันสูตร
หรือหลักฐานการตายอื่นไปด้วย
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระบุไว้ในหนังสือน�ำส่งด้วยว่า ได้แยกส่งแผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
แต่ละแห่งตามหนังสือที่เท่าใด ลงวัน เดือน ปีใด
1.4.๓ ให้ส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบโดยทางไปรษณีย์ เว้นแต่ถ้าเห็นว่าจะให้
เจ้าหน้าที่ถือไปส่งจะเป็นการสะดวกและรวดเร็วกว่าก็ให้ท�ำได้
แบบหนังสือน�ำส่งหมายเลข ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ...................................................................................................................................
ที.่ .........................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบประวัติ
........................................................................................................................................................
เรียน ..............................................
ขอส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของ..............................................กับพวกรวม....................คน
ตามบัญชีรายชื่อบัญชีข้างท้ายนี้ มาเพื่อตรวจสอบประวัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ลงชื่อ.................................................
		
(..............................................)
ต�ำแหน่ง.............................................
ล�ำดับ ชือ่ และ ชือ่ สกุล เรื่องที่ต้องหา หรือขออนุญาต

เลขคดี วันจับกุม หมายเหตุ

แยกพิมพ์มือส่ง ทว. แล้ว ตามหนังสือที่.....................................ลงวันที่.................................
แยกพิมพ์มือส่ง ศพฐ. .....แล้ว ตามหนังสือที่.............................ลงวันที่.................................
แยกพิมพ์มือส่ง พฐ.จว. แล้ว ตามหนังสือที่...............................ลงวันที่.................................

1.5	 การปฏิบัติเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา
หรือศพ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑.5.๑ ก่อนจะน�ำแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ละรายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าติดส�ำนวน
การสอบสวน ให้ตรวจดูว่ามีหมายเลขสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และข้อความรับรองผลการตรวจสอบหรือไม่
ในกรณีที่พบประวัติมีหมายเลขบัญชีประวัติ (บ.ช.ป.) และรายการประวัติ หรือส�ำเนาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเดิม
แนบประกอบมาด้วยหรือไม่ หากไม่มใี ห้ทกั ท้วงไปยังหน่วยงานทีแ่ จ้งผลการตรวจสอบนัน้ ให้จดั การให้เรียบร้อย
๑.5.๒ นอกเขตกรุงเทพหมานคร กรณี “รับสารภาพศาลแขวง” และคดีที่อยู่ในอ�ำนาจ
ศาลแขวง ให้พนักงานสอบสวนใช้ผลการตรวจสอบจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
แล้วแต่กรณีประกอบส�ำนวนการสอบสวน กรณีคดีอาญาอื่นให้พนักงานสอบสวนใช้ผลการตรวจสอบจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากรประกอบส�ำนวนการสอบสวน

158

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

1.6 การปฏิบัติกรณีที่ส่งคืนแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อแก้ไข
กรณีที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
ที่พนักงานสอบสวนส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบประวัติ แต่ไม่สามารถด�ำเนินการตรวจสอบประวัติได้
ต้องส่งคืนให้พนักงานสอบสวนแก้ไขหรือให้พมิ พ์ลายนิว้ มือส่งมาตรวจสอบใหม่นนั้ ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
แก้ไขโดยเร็วและท�ำหนังสือส่งไปตรวจสอบประวัติใหม่ ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
ได้นั้น แยกได้ 2 กรณี ดังนี้
1.6.1 กรอกข้อมูลในสาระส�ำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
(1) ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ เช่น ไม่ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้ต้องหา,
เลขคดี, ข้อหา วันเดือนปีเกิดเหตุ/จับกุม, เลขประจ�ำตัวประชาชน
(2) ระบุวันจับก่อนวันเกิดเหตุ, เลขคดีไม่สัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิดเหตุ/จับกุม
(3) ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหากับรายละเอียดในแผ่น พลม. เป็นของบุคคล
คนละคนกัน
(4) ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ต้องหา, ข้อหา ใน พลม. ไม่ตรงกับหนังสือน�ำส่ง
(๕) ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ไม่ครบถ้วน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้บันทึก พนักงานสอบสวนและผู้ต้องหา ฯลฯ
1.6.2 คุณภาพลายพิมพ์นิ้วมือไม่ดี (ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือส่งมาตรวจใหม่)
(1) ลายเส้นเลอะเลือน, พร่ามัว, นิ้วเลื่อนไถล, กดนิ้วแรงเกินไป
(2) นิ้วลอก (ให้พักนิ้ว 15 วัน แล้วพิมพ์ส่งใหม่)
(3) พิมพ์ซ�้ำมือ, ซ�้ำนิ้ว, สลับมือ, สลับนิ้ว
(4) ไม่พิมพ์นิ้วใดนิ้วหนึ่งโดยไม่หมายเหตุ
(5) ไม่พิมพ์กลิ้งนิ้วให้สุดขอบเล็บ, พิมพ์ไม่เต็มหน้านิ้ว
(6) พิมพ์สูง/ต�่ำกว่าข้อนิ้วมากเกินไป
(7) หมึกสีเข้มแตกต่างกันในแต่ละนิ้ว ไม่สม�่ำเสมอกันทุกนิ้ว
(8) ชื่อ-ชื่อสกุล หน้า/หลัง พลม. ไม่ตรงกัน
(9) พิมพ์นิ้วเอียง ไม่ตั้งตรง พิมพ์เกินกรอบ
(10) ไม่ใช้หมึกสีด�ำในการพิมพ์ลายนิ้วมือ ฯลฯ
1.7 การจัดท�ำทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และศพ
ให้ทกุ สถานี และหน่วยงานอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจการสอบสวน จัดท�ำทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือ
ผู้ต้องหา และศพ โดยแยกเป็นรายบุคคล ในแต่ละคดีให้ปรากฏชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ต้องหา เลขคดีอาญา
วันเดือนปีที่พิมพ์ลายนิ้วมือ และวัน เดือน ปีที่ส่งตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ส�ำหรับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ส่งคืนเพื่อแก้ไข และให้พิมพ์ลายนิ้วมือส่งมาตรวจสอบใหม่
ให้ระบุหมายเลขทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือใหม่ด้วย

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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ก่ อ นส่ ง แผ่ น พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ ไปตรวจสอบประวั ติ ที่ ก องทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร
หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ประทับตรายางสีแดงหรือเขียน
ข้อความด้วยหมึกสีแดงว่า “เลขทะเบียนคุม....../25.........” ก�ำกับที่มุมบนด้านขวาของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
แล้วเขียนเลขทะเบียนคุม ตามด้วย ปี พ.ศ. ให้ตรงกับหมายเลขที่ปรากฏในทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับวิธพี มิ พ์ลายนิว้ มือ
ทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชา และ ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกีย่ วกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 ลง 1 สิงหาคม 2554 
ทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และศพ
สถานีต�ำรวจ...........................................................................
ประจ�ำปี........................................................

เลข
ทะเบียนคุม

ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้ต้องหา และศพ

เลขคดี
อาญาที่

วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปี
ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่ส่งตรวจที่ ทว. ที่ส่งตรวจที่ ศพฐ. ที่ส่งตรวจที่ พฐ.จว.

หมายเหตุ

ค�ำอธิบายการกรอกข้อความ
๑. เลขทะเบียนคุม หมายถึง เลขล�ำดับทะเบียนคุมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และศพ โดยให้เขียนเลขล�ำดับเรียงล�ำดับติดต่อกันไป
โดยเริ่มล�ำดับตั้งแต่หมายเลข ๑/ปี..... เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ก็ให้เริ่มต้นด้วยหมายเลข ๑/ปี..... ใหม่
๒. ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้ต้องหา และศพ หากผู้ต้องหาและศพเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง กรณี
ศพไม่ทราบชื่อ ให้ระบุว่า ศพเพศชาย/หญิง ไม่ทราบชื่อ
๓. เลขคดีอาญาที่ ให้หมายรวมถึงเลขคดีอุบัติเหตุจราจร และเลขคดีชันสูตรพลิกศพ โดยให้กรอกเลขล�ำดับคดีตามที่ปรากฏในสมุดรับค�ำร้องทุกข์
๔. วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ ให้กรอกวัน เดือน ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
๕. วัน เดือน ปี ที่ส่งตรวจ หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบประวัติที่ ทว. หรือ ศพฐ. หรือ พฐ.จว.

ต่าง ๆ

1.8	 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ หรือเข้าท�ำงานในหน่วยงาน

เมื่อสถานีต�ำรวจได้รับหนังสือขอตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อการขออนุญาตต่าง ๆ หรือ
การสมัครเข้ารับราชการ ให้ด�ำเนินการดังนี้
- ลงรับหนังสือขอตรวจสอบประวัติ และตรวจสอบว่าผู้ที่มาขอรับการตรวจสอบประวัติ
คือบุคคลที่ระบุในหนังสือน�ำส่ง
- บันทึกรายละเอียดของบุคคลที่จะขอรับการตรวจสอบประวัติในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้ขออนุญาตสมัครงาน ด้วยแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ (พลม.24-ต.538) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง
- ด�ำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลที่ขอรับการตรวจสอบประวัติ ตามวิธีการให้ถูกต้อง
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ และผู้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
- จัดส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมหนังสือน�ำส่งยัง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัด เพื่อตรวจสอบประวัติ ตามแบบที่ก�ำหนด
- กรณีเอกชน เช่น บริษทั ห้างร้าน หรือบุคคลขอตรวจสอบประวัติ ให้ภาคเอกชนหรือบุคคลนัน้
ติดต่อ กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยตรงเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบประวัติ ทางสถานีต�ำรวจที่บริษัท
ห้างร้าน นั้นมีสถานที่ตั้งอาจสามารถจัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือได้กรณี บริษัท ห้างร้านนั้น มีผู้ขอตรวจสอบ
ประวัติเป็นจ�ำนวนมาก

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต, สมัครงาน (พลม.๒๔-ต.๕๓๘)

1.9	 การปฏิบัติเมื่อคดีถึงที่สุดและการรายงานผลคดี
เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจหรือหัวหน้าหน่วยงานแจ้งผลคดีถงึ ทีส่ ดุ โดยให้ปรากฏ
เลขคดี ชือ่ ผูต้ อ้ งหา หมายเลขสารบบลายพิมพ์นวิ้ มือ ข้อหา วันเดือนปีทจี่ บั กุม ตามแบบรายงานผลการด�ำเนินคดี
ถึงที่สุดท้ายระเบียบนี้ ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัด ที่ได้ส่งตรวจสอบประวัติ แล้วแต่กรณี โดยให้ส่งแบบรายงานดังกล่าวออกจากสถานีต�ำรวจหรือ
หน่วยงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
แบบรายงานผลการด�ำเนินคดีถึงที่สุด
สถานีต�ำรวจ...........................................................................
ประจ�ำปี........................................................พ.ศ. .................
ล�ำดับ

ชื่อผู้ต้องหา

หมายเลขสารบบ
(เลข ๙ หลัก ใน พลม.)

ข้อหา

วัน/เดือน/ปี
ที่จับกุม

เลขคดี
อาญาที่

ผลคดีถึงที่สุด
ระบุเลขคดีด�ำ - คดีแดง, ชื่อศาล, วัน/เดือน/ปี
ที่พิพากษา

        ตรวจแล้วถูกต้อง
( ลงชื่อ ) .............................................................
       ( พิมพ์ชื่อเต็ม )
( ต�ำแหน่ง ) (......................................................)

(ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกีย่ วกับคดี ลักษณะที 3
่ 2
การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และหนังสือ ตร.ที่ 0032.34/3100 ลงวันที่
10 สิงหาคม 2554 เรื่อง การรายงานผลการด�ำเนินคดีถึงที่สุด)
1.10 การคัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือฯ
การคัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญชีประวัติ
ออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัตอิ าชญากร (ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการ
ต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑) มีหลักเกณฑ์และเอกสาร
ประกอบ ดังต่อไปนี้
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(1) มีหลักฐานแน่ชัดว่าตายแล้ว เช่น ใบมรณบัตร ใบชันสูตรพลิกศพ หรือแบบรับรอง
รายการทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- ส�ำเนาใบมรณบัตร ส�ำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือ (รับรองส�ำเนา)
- แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

                

(2) ผู้เสียหายได้ถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

ชั้นพนักงานสอบสวน
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันข้อถอนค�ำร้องทุกข์ หรือส�ำเนาบันทึกถอนค�ำร้องทุกข์ (รับรองส�ำเนา)
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
ชั้นศาล
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

(3) คดีทพี่ นักงานอัยการสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ ง หรือสัง่ ยุตกิ ารด�ำเนินคดีอาญา ตามระเบียบ
ว่าด้วยการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาหนังสือค�ำสัง่ จากพนักงานอัยการ (อก.27) ใช้ประกอบในกรณีพนักงานอัยการ มีคำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ ง (อก.27 ก.
ใช้ประกอบในกรณีพนักงานอัยการมีค�ำสั่งยุติการด�ำเนินคดี) ต้องประกอบด้วย เลขที่ค�ำสั่ง ลงวันที่ออกค�ำสั่ง
และเลขคดีอาญา (รับรองส�ำเนา)

(4) ศาลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้อง
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

(5) ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

(๖) พนักงานอัยการถอนฟ้องในชั้นศาล
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล หรือค�ำสั่งของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

(๗) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�ำความผิดยกเลิกความผิดนั้น
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- เอกสารประกอบการพิจารณา ตามแต่ละประเภทของความผิด เช่น พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกัน
การกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2495, พ.ศ.2543

(๘) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- เอกสารประกอบการพิจารณา ตามกฎหมายยกเว้นโทษ

		
(๙) เมือ่ มีคำ� พิพากษาของศาลรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่วา่ บุคคลนัน้ มิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิด
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล (ตัวจริง)

(๑๐) คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ 
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันข้อเปรียบเทียบปรับ (รับรองส�ำเนา)
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

(๑๑) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท�ำความผิด โดยศาลมิได้มีค�ำพิพากษา
ลงโทษถึงจ�ำคุก หรือมีการเปลี่ยนโทษเป็นวิธีการส�ำหรับเด็กและเยาวชน เช่น เด็กหรือเยาวชนที่ศาลมี
ค�ำพิพากษาลงโทษปรับหรือมีคำ� สัง่ ให้วา่ กล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปโดยไม่กำ� หนดเงือ่ นไขการคุมความประพฤติ
เด็กหรือเยาวชนพ้นระยะเวลาตามที่ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้รอการลงโทษ หรือรอการก�ำหนดโทษ
โดยไม่ก�ำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เด็กหรือเยาวชนพ้นระยะเวลาการฝึกและอบรมตามค�ำพิพากษา
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หรือค�ำสั่งของศาลด้วยดี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้ออกใบบริสุทธิ์ให้เด็กหรือเยาวชนที่ศาลมี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้รอการลงโทษ หรือรอการก�ำหนดโทษโดยก�ำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หรือ
ภายหลังปล่อยตัว แต่ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ให้กำ� หนดเงือ่ นไขการควบคุมความประพฤติตอ่ และสามารถ
พ้นการคุมความประพฤติด้วยดีตามระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด เป็นต้น
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
กรณีเด็กหรือเยาวชนผ่านการคุมประพฤติจากส�ำนักงานคุมประพฤติ มีเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งถอนประวัติจากส�ำนักงานคุมประพฤติ
- บัญชีรายชื่อเด็กหรือเยาวชนที่พ้นการบังคับคดีตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล (จากส�ำนักงานคุมประพฤติ)
- หนังสือรายงานผลคดีถึงที่สุด โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-ชื่อสกุล ข้อหา เลขคดีอาญา รายละเอียดค�ำพิพากษา
(กรณีมีมากกว่า 1 ราย กรุณาจัดท�ำเป็นบัญชีรายชื่อ ตามแบบรายงานผลคดีถึงที่สุด ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ บทที่ ๑ ข้อ 1.8 ) หรือ
- ส�ำเนาค�ำพิพากษา (รับรองส�ำเนาถูกต้อง) กรณีคดีสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ หรือ ฎีกา ต้องแนบค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
และอุทธรณ์ด้วย
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองการพ้นคุมประพฤติ (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของเด็กหรือเยาวชน
กรณีศาลมีคำ� พิพากษาให้ จ�ำคุก รอการลงโทษ คุมประพฤติ หรือศาลสัง่ จ�ำคุก และเปลีย่ นโทษจ�ำคุกเป็นส่งฝึกอบรมฯ ตาม
ศูนย์ฝึกอบรม หรือสถานพินิจประจ�ำจังหวัดต่าง ๆ มีเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งถอนประวัติจากศูนย์ฝึกอบรมฯ หรือสถานพินิจประจ�ำจังหวัดต่างๆ
- ส�ำเนาค�ำพิพากษา (รับรองส�ำเนาถูกต้อง) กรณีคดีสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ หรือ ฎีกา ต้องแนบค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
และอุทธรณ์ด้วย
หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองการพ้นคุมประพฤติ หรือผ่านการฝึกอบรมฯ (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของเด็กหรือเยาวชน
- หนังสือรายงานผลคดีถึงที่สุด โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-ชื่อสกุล  ข้อหา เลขคดีอาญา รายละเอียดค�ำพิพากษา
(กรณีมีมากกว่า 1 ราย กรุณาจัดท�ำเป็นบัญชีรายชื่อ ตามแบบรายงานผลคดีถึงที่สุด ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ บทที่ ๑ ข้อ 1.8 )
กรณี ศ าลมี ค� ำพิ พ ากษาให้ จ� ำ คุ ก รอการลงโทษ โดยไม่ ก� ำหนดเงื่ อ นไขการคุ ม ประพฤติ ห รื อ ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น
แล้วปล่อยตัวไป มีเอกสารดังนี้
- ส�ำเนาค�ำพิพากษา (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรายงานผลคดีถึงที่สุด โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-ชื่อสกุล  ข้อหา เลขคดีอาญา รายละเอียดค�ำพิพากษา
(กรณีมีมากกว่า 1 ราย กรุณาจัดท�ำเป็นบัญชีรายชื่อ ตามแบบรายงานผลคดีถึงที่สุด ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ บทที่ ๑ ข้อ 1.8 )

		
(๑๒) คดีตามกฎหมายว่าด้วยการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เมือ่ คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปล่อยตัวผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- หนังสือ/ค�ำสั่งปล่อยตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูหรือหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูฯจากส�ำนักงานคุมประพฤติ
- กรณีแจ้งข้อหาเสพในภายหลัง (แนบค�ำวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสพ)
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(๑๓) คดีความผิดทุกประเภท ซึ่งศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับสถานเดียว
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผูต้ อ้ งหา เลขทีค่ ดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสัง่ ) และส�ำเนาหนังสือจากอัยการ (อก.39) หรือ
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

(๑๔) คดีที่เป็นไปตามมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผูต้ อ้ งหา เลขทีค่ ดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสัง่ ) และส�ำเนาหนังสือจากอัยการ (อก.39) หรือ
- ค�ำสั่งอัยการ หรือค�ำสั่งศาลว่าได้ด�ำเนินการตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

		
(๑๕) คดีเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๘๖  และ
มาตรา ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ค�ำสั่งอัยการหรือค�ำสั่งศาลว่าได้ด�ำเนินการตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

		
(๑๖) คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใด ไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ซึ่งเป็นไปตามหมวด ๘ มาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- หนังสือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป

		
1.17 คดีความผิดทุกประเภททีศ่ าลมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้รบิ ทรัพย์สถานเดียว หรือให้บำ� เพ็ญ
ประโยชน์ หรือภาคทัณฑ์ หรือศาลสั่งใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 
หรือให้รอการก�ำหนดโทษ หรือก�ำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติและพ้นเงื่อนไขตามระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
หรือศาลมีค�ำพิพากษาอื่นใดที่ไม่สูงไปกว่าค�ำพิพากษาข้างต้น
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- หนังสือแจ้งผลการด�ำเนินคดีจากสถานีต�ำรวจที่จับกุม (อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญที่แสดงถึง ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ต้องหา เลขที่คดีอาญา ข้อหา รายละเอียดของผลคดี หรือประเภทค�ำสั่ง)
- ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล (รับรองส�ำเนา)
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)

(18) แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผูต้ อ้ งหาทีจ่ ัดเก็บไว้ในสารบบ  ซึง่ ภายหลังมีเอกสารหลักฐาน
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ต้องหา
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- หนังสือจากหน่วยงานราชการยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ต้องหา และรายงานข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาจากสถานีต�ำรวจ
ต้นเรื่อง เช่น ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี, ส�ำเนาบันทึกสมุดคุมคดี เป็นต้น
- เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวข้อง (ถ้าเป็นส�ำเนา รับรองส�ำเนา)
- ส�ำเนาบัตรประชาชน (รับรองส�ำเนา)

		
(19) แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าท�ำงาน
ในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ทุกแผ่น)

1.11 การรับรองส�ำเนาเอกสารหลักฐาน (เอกสารที่เป็นส�ำเนา ต้องมีผู้รับรองทุกหน้า
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ชั้นสถานีต�ำรวจ ข้าราชการต�ำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ชั้นพนักงานอัยการ ข้าราชการส�ำนักงานอัยการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ชั้นศาล ข้าราชการของศาล ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ข้าราชการสถานพินจิ ฯ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ส�ำนักงานคุมประพฤติ ข้าราชการส�ำนักงานคุมประพฤติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน ข้าราชการศูนย์ฝกึ และอบรมฯ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ

1.12 การลงนามส่งหนังสือแจ้งกองทะเบียนประวัติอาชญากร
		
สถานีต�ำรวจ หรือ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน ได้แก่  
- ระดับ ผู้ก�ำกับการขึ้นไป หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน
- สถานีต�ำรวจ หรือ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน ได้แก่ หัวหน้าสถานีต�ำรวจ
หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน หรือผู้รักษาราชการแทน
		
หน่วยราชการอื่น
- หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน หรือผู้รักษาราชการแทน
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
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2. ด้านทะเบียนประวัติอาชญากร
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2.1.1 การออกประกาศสืบจับ
ในการปฏิบตั เิ พือ่ การบันทึกข้อมูลประกาศสืบจับ สามารถจ�ำแนกหมายจับได้เป็น

- หมายจับซึง่ สถานีตำ� รวจและหน่วยงานต�ำรวจทีม่ อี ำ� นาจการสอบสวนขออนุมตั ิ
หมายจับต่อศาล เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระท�ำความผิดแต่เรียกหรือจับตัวผู้กระท�ำความผิดยังไม่ได้
เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนเชื่อว่ามีเหตุที่จะด�ำเนินการออกหมายจับและศาลได้อนุมัติ
- หมายจับที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติท่ีมีอ�ำนาจ
การสอบสวนตามกฎหมาย หรือในกรณีทศี่ าลเป็นผูอ้ อกหมายจับเอง หรือหมายจับทีอ่ อกตามพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือหมายจับที่ออกตามกฎหมายพิเศษอื่น
			

การบันทึกข้อมูลเพื่อออกประกาศสืบจับ
(1) หมายจับที่ศาลได้อนุมัติไว้ก่อนวันที 1 
่ มกราคม 2554  และยังมีความ
จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการตามหมายจับ ให้ สถานีต�ำรวจนครบาล/สถานีต�ำรวจภูธร หรือหน่วยงานต�ำรวจอื่น
ทีม่ อี ำ� นาจการสอบสวนจัดส่งส�ำเนาหมายจับพร้อมต�ำหนิรปู พรรณผูก้ ระท�ำความผิดมายังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร เพื่อน�ำข้อมูลบันทึกในระบบ POLIS โดยหน่วยไม่ต้องบันทึก
(2) ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2554 สถานีต�ำรวจและหน่วยงานต�ำรวจอื่นที่มี
อ�ำนาจการสอบสวน บันทึกข้อมูลหมายจับซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับ และหมายดังกล่าวลงวันที่ 1  มกราคม
2554 เป็นต้นไป ลงในระบบ POLIS/CRIMES ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่ศาลอนุมัติหมายจับ
โดยให้ถือว่าข้อมูลหมายจับที่สถานีต�ำรวจบันทึกเป็นการออกประกาศสืบจับ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาให้
กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานออกประกาศสืบจับอีก
		 2.1.2 การถอนประกาศสืบจับ
				
การบันทึกข้อมูลเพือ่ ออกประกาศงดสืบจับ
(๑) การถอนหมายจับซึง่ หน่วยได้เป็นผูบ้ นั ทึกข้อมูลไว้ตงั้ แต่วนั ที 1 
่ เมษายน 2554
การแก้ไขข้อมูล/ลบข้อมูลผูต้ อ้ งหา หรือการถอนหมายจับให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูก้ ำ� กับการ/หัวหน้าสถานีเท่านัน้ โดยวิธกี ารต้องใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชนอเนกประสงค์
(Smart Card) ของผู้ก�ำกับการ/หัวหน้าสถานี ผ่านเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) และรหัสลับของ
บัตร (PIN - CODE) พร้อมกับการใช้รหัสลับ (Password) ของระบบ POLIS/CRIMES เพื่อระบุตัวตนที่ชัดเจน
ของผู้กระท�ำการแก้ไข/ลบข้อมูลผู้ต้องหาหรือผู้ถอนหมายจับ และท�ำการบันทึกข้อมูลการถอนหมายจับ
ในระบบ POLIS/CRIMES
(2) การถอนหมายจับซึ่งศาลได้อนุมัติไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554
เมือ่ สถานีตำ� รวจหรือหน่วยงานต�ำรวจอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจการสอบสวน ตรวจสอบ
แล้วว่าได้มีการด�ำเนินการกับผู้ต้องหา หรือหมดความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการตามหมายจับ หรือโดย
ประการอืน่ ใดก็ตามให้จดั ส่งแบบงดการสืบจับ (แบบ ค.142 - ต.231) โดยเรียงรายตัวผูต้ อ้ งหาคนละ 1 ฉบับ
พร้อมแนบส�ำเนาหมายจับมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อถอนประกาศสืบจับ
กรณีหมายจับดังกล่าวสถานีต�ำรวจหรือหน่วยงานต�ำรวจอื่นที่มีอ�ำนาจ
การสอบสวน ได้บนั ทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (POLIS) ระบบคดีอาญา ซึง่ แสดง
สถานะ “อาญา” หน่วยงานผู้บันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกข้อมูลการถอนหมายจับอีกทางหนึ่งด้วย
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

(3) หลังจาก 1 มกราคม 2554 หากสถานีต�ำรวจหรือหน่วยงานต�ำรวจอื่นที่มี
อ�ำนาจการสอบสวน หรือ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล/ต�ำรวจภูธรจังหวัด ได้รับค�ำสั่งเพิกถอนหมายจับ
ซึง่ ศาลเป็นผูอ้ อกหมายจับเอง กรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องตน หรือเอกสารการถอนหมายจับ
ที่ออกตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ให้รีบจัดส่งส�ำเนาหมายจับมายัง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลประกาศงดการสืบจับในระบบ
POLIS
		 2.1.3	 การสืบค้นข้อมูลหมายจับทั่วประเทศ
สามารถสืบค้นได้จากระบบ POLIS/CRIMES ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้หลาย
เงื่อนไขตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูล แบ่งตามต�ำแหน่งอ�ำนาจหน้าที่เป็นระบบ ๆ แต่ต้องสามารถระบุตัวตนของ
การเข้าใช้งานได้ โดยรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ณ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย POLIS/CRIMES ทั่วประเทศ อันเป็นการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลตามหมายจับซึง่ ลงวันที่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
สามารถ Download ภาพหมายจับและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิดได้จากระบบโดยไม่ต้องขอส�ำเนา
หมายจับไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือหน่วยงานเจ้าของคดี

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ         ตร.
โทร. 0-2205-2316
ที  ่ 0033.43/03653
     วันที่ 30  กันยายน  2553
เรื่อง การบันทึกข้อมูลหมายจับและถอนหมายจับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554
เรียน ผบช.ภ.1-9, ผบช., ศชต., ผบช.น., ผบช.ก., ผบช.ปส., ผบช.สตม., ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.ตชด.
ด้วย ผบ.ตร. มีนโยบายปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานสถานีต�ำรวจ และเสริมสร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน
ซึ่งระบบฐานข้อมูลกลาง ตร. (POLIS) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติการและสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทั่วประเทศ ณ หน่วยงานที่มีเครื่อง POLIS ท�ำให้ทุก สน./สภ. สามารถบันทึกข้อมูลหมายจับ
และถอนหมายจับได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ในการจับกุมตัวผู้มีหมายจับ ตั้งแต่ 1  ม.ค. 2554 
เป็นต้นไป ให้หน่วยด�ำเนินการดังนี้
1. สถานีต�ำรวจ และหน่วยงานอื่นที่มีอ�ำนาจการสอบสวน มีหน้าที่ในการบันทึก/ถอนข้อมูล
หมายจับ ในระบบติดตามผลคดีและระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรโครงการ POLIS เสร็จเด็ดขาดที่สถานี
ต�ำรวจ โดยให้ถือว่าข้อมูลหมายจับที่สถานีต�ำรวจบันทึก เป็นการออกประกาศสืบจับ/ถอนประกาศสืบจับ
โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาให้ ทว. และ ศพฐ. ออกประกาศสืบจับ/ถอนประกาศสืบจับอีก ยกเว้นการออก
และถอนหมายจับที่ศาลได้อนุมัติไว้ก่อนวันที่ 1  ม.ค. 2554  ให้สถานีต�ำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอ�ำนาจ
การสอบสวน จัดส่งแบบงดการสืบจับ (แบบ ค.142-ต.231) มายัง ทว. เพือ่ ถอนประกาศสืบจับอีกทางหนึง่ ด้วย
2. ทว. มีหน้าทีใ่ นการบันทึก/ถอนข้อมูลหมายจับ ทีส่ ง่ มาจากหน่วยงานภายนอก ตร. ทีม่ อี ำ� นาจ
การสอบสวนตามกฎหมาย หรือหมายจับในกรณีที่ศาลเป็นผู้ออก/ถอนหมายจับเอง หรือหมายจับที่ออกตาม
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
3. การสืบค้นข้อมูลหมายจับทัว่ ประเทศสามารถสืบค้นได้จากระบบโครงข่ายสอบสวนคดีโครงการ
POLIS โดยสามารถระบุให้ระบบสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล “คดีอาญา”, “อุบตั เิ หตุจราจร” และ “ผูม้ หี มายจับ”
จึงแจ้งมาเพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.ท.

(จิโรจน์  ไชยชิต)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานหมายจับ
ออกประกาศสืบจับในระบบ CRIMES กรณีที่ พงส. ขออนุมัติต่อศาล
บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพหมายจับ
(ถือเป็นการออกประกาศสืบจับ ตามระเบียบฯ)
พิมพ์รายงานการออกหมายจับ ประจ�ำเดือน
เสนอ หน.สถานีตรวจสอบเทียบกับสมุดคุม
แก้ไขข้อมูล
No

ถูกต้อง
หรือไม่?
Yes
ส่งเอกสารรายงานให้
บก./ภ.จว. ตรวจสอบต่อไป

ถอนประกาศสืบจับในระบบ CRIMES
เมื่อได้รับเอกสารถอนหมายจับ ต้องตรวจสอบว่า
ศาลได้อนุมัติหมายจับไว้ ก่อนหรือหลัง 1 ม.ค. 2554
ก่อน/
หลัง?

ก่อน

หลัง
ตรวจสอบว่าหน่วยใดเป็นผู้ขออนุมัติ
หมายจับต่อศาล
สน./สภ.
ถอนประกาศฯ เอง
โดย ผกก./หน.สถานีฯ เท่านั้น

Yes

พงส. ขอ
อนุมัติ?

No

ส่งแบบงดสืบจับ (ค.142-ต.231)
ให้ ทว. ถอนประกาศฯ
ถ้าตรวจสอบแล้ว พบว่า สน./สภ. บันทึก
ในระบบไว้ด้วย สน./สภ. จะต้อง
ถอนประกาศฯ อีกทางหนึ่ง

ส่งเอกสารถอนหมายจับ
เพื่อให้ ทว. ถอนประกาศฯ

ระเบียบและค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 14 การออกต�ำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์ บทที่ 1 ระเบียบส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การออกต�ำหนิรปู พรรณบุคคลและทรัพย์ (ฉบับที 3
่ ) พ.ศ. 2545 หนังสือ ตร. ที่ 0033.43/03653 
ลง 30 ก.ย. 2553 (การบันทึกข้อมูลหมายจับและถอนหมายจับ)
หน่วยรับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-1341, 0-2205-1285

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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2.2 สมุดภาพคนร้ายและการสเก็ตช์ภาพ
		 2.2.1 การดูสมุดภาพใบหน้าคนร้าย
คดีที่ผู้เสียหายหรือพยานจ�ำหน้าคนร้ายได้ คนร้ายยังหลบหนีจับกุมตัวไม่ได้  
ให้พนักงานสอบสวน น�ำผูเ้ สียหายหรือพยานไปดูภาพภาพถ่ายคนร้ายทีก่ องทะเบียนประวัตอิ าชญากรหรือศูนย์พสิ จู น์
หลักฐาน 1–10
เมื่อพนักงานสอบสวนน�ำเจ้าทุกข์หรือพยาน ไปดูภาพถ่ายคนร้าย โดยมีหนังสือน�ำส่งตัว
เจ้าทุกข์เพื่อขอดูภาพถ่ายจากสมุดภาพใบหน้าคนร้าย เจ้าหน้าที่จะท�ำการบันทึกลักษณะรูปพรรณ
และวิธกี ารพอสังเขป (ตามแบบบันทึกการดูภาพถ่าย) เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการจัดให้ดสู มุดภาพใบหน้า
คนร้าย การดูภาพใบหน้าคนร้ายจากสมุดภาพใบหน้าคนร้ายนี้จัดให้ผู้เสียหาย หรือพยานดูตามประเภท
ความผิดของคนร้ายในคดีนั้น ๆ
		 2.2.2 การสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้าย
พนักงานสอบสวนน�ำผูเ้ สียหายหรือพยานบุคคลทีพ่ บเห็น และสามารถจ�ำลักษณะ
ต�ำหนิรูปพรรณคนร้ายได้ ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 เพื่อดูสารบบ
ภาพใบหน้าคนร้าย กรณีไม่พบภาพถ่ายของคนร้ายคดีดังกล่าวในสารบบภาพถ่าย เจ้าหน้าที่จะท�ำ การสเก็ตช์
ภาพใบหน้าคนร้ายตามค�ำบอกเล่าจากการจดจ�ำของผู้เสียหาย หรือพยาน เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของคดีน�ำไป
เป็นแนวทางในการติดตามจับกุมคนร้ายรายนั้นต่อไป
การสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�ำเนินการทันทีหลังจาก
เกิดเหตุเนื่องจากหากปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานความทรงจ�ำของผู้เสียหาย หรือพยานจะลบเลือนท�ำให้
ภาพสเก็ตช์ขาดความสมบูรณ์
		 2.2.3	 การสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบเครือข่ายสือ่ สาร (Web Conference)
กรณีหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมในการด�ำเนินการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบ
เครือข่ายสือ่ สาร (Web Conference) เพือ่ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ตอ้ งส่งผูเ้ สียหายหรือพยานนัน้ ๆ ไปยัง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 โดยให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร และ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ด�ำเนินการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือระบบ
สารสนเทศอื่นได้
		 2.2.4	 ขั้นตอนและแนวทางการด�ำเนินการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบ
เครือข่ายสื่อสาร
สถานีตำ� รวจเจ้าของคดีเตรียมการโดยจัดเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีม่ คี วามสามารถในการซักถาม
เพือ่ รือ้ ฟืน้ ความทรงจ�ำของพยานหรือผูเ้ สียหายเกีย่ วกับลักษณะต�ำหนิรปู พรรณใบหน้าคนร้ายพร้อมทัง้ อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
(1) สถานี ต� ำ รวจเจ้ า ของคดี มี ห นั ง สื อ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ถึงกองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ขอรับการสนับสนุนการด�ำเนินการ
สเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
(2) กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 นัดหมาย
วัน เวลา เพื่อด�ำเนินการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้าย
(3) ก่อนถึงเวลานัดหมายให้สถานีต�ำรวจที่ร้องขอจัดให้พยานหรือผู้เสียหาย
ดูสมุดภาพ ฐานข้อมูลภาพสเก็ตช์ที่ได้จัดท�ำขึ้นโดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร และเลือกรหัสชิ้นส่วน
ภาพใบหน้าที่ต้องการจนครบทุกชิ้นส่วน
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(4) เมื่อถึงก�ำหนดนัด กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
1-10 ท�ำการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยจะด�ำเนินการสเก็ตช์ภาพ
จนกว่าจะเป็นที่พอใจของผู้เสียหาย หรือพยาน ว่ามีความคล้ายคลึงกับคนร้ายมากที่สุด และลงชื่อเพื่อรับรอง
ภาพสเก็ตช์ พร้อมจัดส่งไฟล์ภาพสเก็ตช์ใบหน้าคนร้ายให้สถานีตำ� รวจเจ้าของคดีผา่ นระบบเครือข่ายสารสนเทศ
(5) สถานีต�ำรวจพิมพ์ภาพ และลงนามรับรองภาพสเก็ตช์โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
และพยานหรือผู้เสียหายจ�ำนวน 2 ชุด โดยภาพสเก็ตช์ชุดที่ 1  สถานีต�ำรวจเจ้าของคดีรับไปเพื่อใช้ประกอบ
การสืบสวนสอบสวน ส่วนภาพสเก็ตช์ชุดที่ 2 น�ำส่งให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 1-10 พร้อมหนังสือขอรับการสนับสนุนฉบับจริง เพื่อให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 เก็บเป็นหลักฐานทางราชการ
ขั้นตอนการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้าย Online

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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			 2.2.5	 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๘ กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นพิเศษ บทที่ ๑๑ การปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติและการตรวจสอบ
แผนประทุษกรรมระหว่างพนักงานสืบสวนสอบสวนกับหน่วยงานวิทยาการต�ำรวจ
ฯลฯ
ข้อ ๕๖๙ ให้พนักงานสืบสวนสอบสวนใช้ขอ้ มูลแผนประทุษกรรม รายงานประวัติ
และต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิดให้เป็นประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนในการชี้ช่องหรือชี้ตัวคนร้าย
บางรายที่ยังจับกุมไม่ได้และการขยายผลการด�ำเนินคดีกับคนร้ายที่จับกุมตัวได้แล้ว และให้พนักงานสืบสวน
สอบสวนด�ำเนินการดังนี้
ฯลฯ
ข. หากในกรณีใดปรากฏว่าผู้เสียหายหรือพยานจ�ำหน้าหรือต�ำหนิรูปพรรณ
บางอย่างของคนร้ายได้ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีส่งผู้เสียหายหรือพยานนั้น ๆ ไปยังกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร หรือกองก�ำกับการวิทยาการ หรือวิทยาการจังหวัดแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยบันทึกเหตุการณ์
หรือแผนการโดยย่อของคนร้าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการตรวจสอบค้นหาตามหลักวิชาการ และจัดให้
ผู้เสียหายหรือพยานได้ดูรูปถ่ายคนร้ายที่มีอยู่ หรือวาดภาพคนร้ายตามค�ำบอกเล่าจากการจดจ�ำลักษณะ
ของผู้เสียหายหรือพยาน เพื่อเป็นแนวทางหาตัวต่อไป ฯลฯ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ขั้นตอนการใช้สมุดภาพคนร้ายและการสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้าย
ขั้นตอนการใช้สมุดภาพคนร้าย - และการสเก็ตช์และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย

ทว./ศพฐ.1-10 /พฐ.จว. พื้นที่รับผิดชอบ

ส่งผู้เสียหาย/พยาน มาดู
ภาพ และสเก็ตช์ภาพ

สถานีต�ำรวจ

ส่งภาพ
กรณีจับคนร้ายได้

ลงทะเบียนรับเอกสารหนังสือ
ซักถามผู้เสียหาย/พยาน
ผู้เสียหาย/พยาน ดูภาพจากฐานข้อมูลภาพถ่าย
อาชญากร และภาพถ่ายบุคคลพ้นโทษ
กรณีไม่พบภาพ
น�ำผู้เสียหายไปท�ำการ
สเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้าย

กรณีพบภาพ
ตอบผล

ผู้เสียหาย/พยาน เลือกภาพ
เจ้าหน้าที่สเก็ตช์ ประกอบภาพใบหน้า
เจ้าหน้าที่ พิมพ์ตอบผล
เจ้าหน้าที่สเก็ตช์ ผู้เสียหาย/พยาน
ลงชื่อรับรองส่งผลสถานีต�ำรวจ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๘ กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นพิเศษ บทที่ ๑๑ งานแผนประทุษกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 หรือพิสูจน์
หลักฐานจังหวัด พื้นที่รับผิดชอบ

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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2.3	 การด�ำเนินการเกี่ยวกับแผนประทุษกรรม
		 2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
			
คดีอาญาทีต่ อ้ งบันทึกแผนประทุษกรรม ให้บนั ทึกแผนประทุษกรรม ประวัติ และ
ต�ำหนิรูปพรรณของผู้กระท�ำความผิด ลงในแบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545) และแบบรายงาน
ประวัติและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด (ผ.2-2545) ในคดีดังต่อไปนี้
- ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน (ป.อาญา ลักษณะ 6
มาตรา 217-239)
- ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง (ป.อาญา ลักษณะ 7 มาตรา
240-269/15)
- ความผิดเกี่ยวกับเพศ (ป.อาญา ลักษณะ 9 มาตรา 276-287)
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายที่มีลักษณะอุกฉกรรจ์ หรืออันตรายสาหัส
หรือเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชน เว้นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท (ป.อาญา ลักษณะ 10 มาตรา
288-308)
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เว้นความผิดฐานท�ำให้เสียทรัพย์และบุกรุก (ป.อาญา
ลักษณะ 12 มาตรา 334-366)
- ความผิดอื่น ๆ ที่เป็นคดีสะเทือนขวัญ หรือเป็นที่สนใจของประชาชน
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2.3.2 การบันทึกแผนประทุษกรรม
การบันทึกแผนประทุษกรรม ประวัติและต�ำหนิรูปพรรณของผู้กระท�ำความผิด
ลงในแบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545) และแบบรายงานประวัติ และต�ำหนิรปู พรรณผูก้ ระท�ำความผิด
(ผ.2-2545) ให้ด�ำเนินการดังนี้
- คดีทไี่ ม่ปรากฏว่าผูใ้ ดเป็นผูก้ ระท�ำความผิด ให้บนั ทึกแผนประทุษกรรมคนร้ายลงใน
แบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545) และให้ส่งแบบรายงานฯ ไปยัง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 แล้วแต่กรณี จ�ำนวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
รับค�ำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
- คดีทรี่ ตู้ วั ผูก้ ระท�ำความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ ให้บนั ทึกแผนประทุษกรรม
ประวัตแิ ละต�ำหนิรปู พรรณของผูก้ ระท�ำความผิด ลงในแบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545) และแบบ
รายงานประวัติและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด (ผ.2-2545) ให้ส่งแบบรายงานฯ ไปยังกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 แล้วแต่กรณี จ�ำนวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันที่รับค�ำร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ หรือวันที่ได้ทราบหรือรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด
- คดีที่รู้ตัวผู้กระท�ำความผิด และจับกุมตัวได้ ให้ด�ำเนินการดังนี้
				
❑ บันทึกแผนประทุษกรรมลงในแบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545)
				
❑ บันทึกประวัติ และต�ำหนิรปู พรรณของผูก้ ระท�ำความผิด ลงในแบบรายงาน
ประวัติและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด (ผ.2-2545) (ผู้ต้องหา 1 คน/ 1 แบบรายงาน)
				
❑ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และฝ่ามือทั้งซ้ายและขวาของผู้ต้องหา ลงไปใน
แบบรายงานประวัติและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด (ผ.2-2545)
				
❑ ถ่ายรูปผู้ต้องหา (ด้านข้าง ด้านตรง และด้านเฉียง) ถ่ายรูปต�ำหนิ ลายสัก
ของผู้ต้องหาติดลงไปในแบบรายงานประวัติ และต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด (ผ.2-2545)
				
❑ ให้สง่ แบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545) และแบบรายงานประวัติ
และต�ำหนิรปู พรรณผูก้ ระท�ำความผิด (ผ.2 - 2545) ไปยังกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร หรือ ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน 1 – 10
แล้วแต่กรณี จ�ำนวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่จับกุมตัว หรือรับมอบตัวผู้ต้องหา
		

2.3.3	 การส่งแบบรายงาน – ตรวจสอบแผนประทุษกรรม
ให้ด�ำเนินการส่งแบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1 - 2545) และแบบรายงาน
ประวัติและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด (ผ.2 -   2545) พร้อมรูปถ่ายผู้ต้องหา (ด้านข้าง ด้านตรง
และด้านเฉียง) ต�ำหนิ ลายสัก ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือและฝ่ามือทั้งซ้ายและขวาของผู้ต้องหา เพื่อตรวจสอบ
แผนประทุษกรรมในคดีไปยังหน่วยงาน ดังนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
- นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่ง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10   
		

2.3.4	 ผลการตรวจสอบแผนประทุษกรรม
เมือ่ ได้รบั การตรวจสอบแผนประทุษกรรม จากกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรหรือ
ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน 1 – 10 แล้ว ให้นำ� ผลการตรวจสอบแผนประทุษกรรมในคดีไปติดในส�ำนวนการสอบสวน
ก่อนส่งพนักงานอัยการด�ำเนินคดี

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนประทุษกรรม
จัดท�ำข้อมูลตามแบบรายงาน ดังนี้
แบบรายงานแผนประทุษกรรม (ผ.1-2545)
แบบรายงานประวัติและต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำผิด (ผ.2-2545)
ไม่ปรากฏว่าผู้ใดกระท�ำผิด
รู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่จับกุมตัวยังไม่ได้

จับกุมตัวได้

➡
➡
➡

แบบ ผ.1-2545
แบบ ผ.1-2545 และ แบบ ผ.2-2545

แบบ ผ.1-2545 และ แบบ ผ.2-2545
พร้อมพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือและฝ่ามือซ้ายขวา
รูปถ่ายด้านข้าง ด้านตรง ด้านเฉียง ต�ำหนิ ลายสัก
ติดไว้ในแบบ ผ.2-2545

➪
ส่งให้ ทว./ศพฐ./พฐ.จว.

ระเบียบและค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 18 กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติพิเศษ บทที่ 11
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
หน่วยรับผิดชอบ  ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-1341, 0-2205-1285
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2.4	 การด�ำเนินการเกี่ยวกับคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม
2.4.1 แบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับคนหายพลัดหลง และศพนิรนาม
(1) แบบแจ้งคนหาย  (แบบ คพศ.1)
    
(2) แบบแจ้งศพนิรนาม (แบบ คพศ.3)
    
(3) แบบแจ้งคนหายได้คืน (แบบ คพศ.5)
    
(4) แบบข้อมูลรับแจ้งเหตุคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-1)
    
(5) แบบรายงานรับแจ้งคนหายได้คืน (แบบ ศบคน-2)
    
(6) แบบข้อมูลรับแจ้งเหตุศพนิรนาม (แบบ ศบคน.3)
    
(7) แบบรายงานการพิสูจน์ทราบบุคคล ( แบบ ศบคน-4)
    
(8) แบบรายงานสถิติคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-5)
    
(9) แบบรายงานสถิติศพนิรนาม (แบบ ศบคน-6)
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แบบ คพศ.3

แบบ คพส.5
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ข้อมูลรับแจ้งเหตุคนหายพลัดหลง
ประจ�ำวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ............
วัน เดือน ปี
เวลา ที่รับแจ้ง

สถานีต�ำรวจ
พงส.ผู้รับแจ้ง

ชื่อ ชื่อสกุล
ผู้แจ้ง

ชื่อ - สกุล
คนหายพลัดหลง

ศบคน - ๑
รายละเอียด

ผลการปฏิบัติงาน

        ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................................
         (....................................................)
(ต�ำแหน่ง)......................................................

แบบ ศบคน-1

แบบรายงานได้ตัวคนหายพลัดหลงคืน
ประจ�ำวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ............
สน./สภ.

ชื่อ-ชื่อสกุล คนหาย

วัน เดือน ปี
ที่รับแจ้งความ

ศบคน - ๒
ผลการสืบสวนติดตาม

วัน เดือน ปี ที่พบ

สาเหตุการหายตัว

        ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................................
         (....................................................)
(ต�ำแหน่ง)......................................................

แบบ ศบคน-2
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ข้อมูลรับแจ้งเหตุศพนิรนาม

วัน เดือน ปี
เวลา ที่รับแจ้ง

สถานีต�ำรวจ
พงส.ผู้รับแจ้ง

ชื่อ ชื่อสกุล
ผู้แจ้ง

ศบคน - ๓
รายละเอียด

ผลการปฏิบัติงาน

        ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................................
         (....................................................)
(ต�ำแหน่ง)......................................................

แบบ ศบคน-3

แบบรายงานการพิสูจน์ทราบบุคคล
ประจ�ำวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ............
สน./สภ.

ศพนิรนาม คนไร้ญาติ

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับแจ้ง

ศบคน - ๔

ผลการสืบสวนติดตาม
ทราบชื่อ

สาเหตุการตาย

        ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................................
         (....................................................)
(ต�ำแหน่ง)......................................................

แบบ ศบคน-4

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
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แบบรายงานสถิติคนหายพลัดหลง
ประจ�ำเดือน....................................พ.ศ. ............
สน./สภ.

ชื่อ ชื่อสกุล คนหาย

ส่งแบบรายงาน
ต�
ำ
หนิ
รูปพรรณคนหาย
วัน เดือน ปี
พลัดหลง
ที่รับแจ้งความ
มายัง ทว.
ตามหนังสือที่

ศบคน - ๕
ผลการสืบสวนติดตาม

ไม่พบตัว

วัน เดือน ปี
ที่พบ

ดส่งแบบถอนประกาศ
สาเหตุการหายตัว จัมายั
ง ทว. ตามหนังสือ

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ให้จัดส่งมายัง ทว.
๒. ข้อมูลที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค ให้จัดส่งมายัง ศพฐ.๑-๑๐ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................................
(....................................................)

  

แบบ ศบคน-5

แบบรายงานสถิติศพนิรนามและศพไร้ญาติ
ประจ�ำเดือน....................................พ.ศ. ............
สน./สภ.

ศพนิรนาม ศพไร้ญาติ

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับแจ้ง

ส่งแบบรายงาน
ต�ำหนิรูปพรรณคนตาย
ไม่ทราบชื่อ
มายัง ทว.
ตามหนังสือที่

ผลการสืบสวนติดตาม
ทราบชื่อ
ไม่ทราบชื่อ

หมายเหตุ ต�ำหนิรูปพรรณศพไม่ทราบชื่อ ให้จัดส่งมายัง ทว.

  

ศบคน - ๖

ทราบชื่อ

จัดส่งแบบถอนประกาศ
สาเหตุการตาย มายั
ง ทว. ตามหนังสือที่.....

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................................
(....................................................)

แบบ ศบคน-6

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
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2.4.2 แนวทางการปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลง
  
2.4.2.1 การจัดท�ำแบบรายงาน
        
        
แบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับคนหายพลัดหลง มีดังนี้
        
        
(1) แบบแจ้งคนหาย (แบบ คพศ.๑)
        
        
(๒) แบบแจ้งคนหายได้คืน (แบบ คพศ.5)
        
(๓) แบบข้อมูลรับแจ้งเหตุคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-๑)
        
        
(4) แบบรายงานรับแจ้งคนหายได้คืน (แบบ ศบคน-๒)
                  
(๕) แบบรายงานสถิติคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-๕)  
            
2.4.๒.๒ การจัดส่งแบบรายงาน
         
ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยจัดส่งแบบข้อมูล
รับแจ้งเหตุคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-๑)  ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE ในแต่ละระดับ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
จัดตั้งกลุ่ม LINE  ในการรับแจ้งข้อมูลคนหาย ศพนิรนาม ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจากที่ได้จัดท�ำข้อมูลแล้วเสร็จ
ต่อมาภายหลังหากสามารถติดตามคนหายพบแล้ว ให้รายงานเพิ่มเติมตามแบบรายงานรับแจ้งคนหายได้คืน
(แบบ ศบคน-๒) ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่วันที่พบตัว    
2.4.2.3 หน้าที่ของสถานีต�ำรวจ
                    
(1) ให้ทกุ สถานีตำ� รวจจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม
ระดับสถานีต�ำรวจ เรียกโดยย่อว่า “ศบคน.สน./สภ.” โดยมี ผกก./สวญ./สว. เป็น ผอ.ศบคน.สน./สภ. และ
ให้สามารถประกอบก�ำลังได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(2) เมือ่ มีผมู้ าแจ้งความเกีย่ วกับคนหาย คนพลัดหลง พนักงานสอบสวน
ผูร้ บั แจ้งต้องให้ความส�ำคัญและตอบสนองด�ำเนินการในทันที ห้ามมิให้ยกเหตุอา้ งว่าต้องรอให้ครบ ๒๔ ชัว่ โมง
ก่อน โดยสอบถามรายละเอียด ในเบื้องต้นจากผู้แจ้งและ/หรือพยาน แล้วรีบแจ้งศูนย์วิทยุเครือข่ายในสังกัด
และหน่วยข้างเคียง เช่น กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ 
รวมทั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสกัดกั้นตามด่านใกล้เคียงหรือจุดที่คาดว่าผู้ถูกล่อลวงลักพาจะผ่านไป
โดยด่วน  เป็นต้น ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่เกิดเหตุโดยมิชักช้า
(3) หลังจากทีร่ ายงานข้อมูลเบือ้ งต้น ตาม 2.4.2.2 แล้ว ให้ดำ� เนินการ
ตามแนวทาง การปฏิบัติกรณีคนหายตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์
ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ก�ำหนด โดยให้เร่งรัดพนักงานสอบสวน รีบด�ำเนินการบันทึกข้อมูลคนหาย ตามแบบแจ้ง
คนหาย (แบบ คพศ.1) ในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
บุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. ใน website ชื่อ www.thaimissing.go.th ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากสามารถติดตามคนหายพลัดหลงพบแล้ว ให้รีบด�ำเนินการ
บันทึกข้อมูลคนหายได้คืนตามแบบแจ้งคนหายได้คืน (แบบ คพศ.5) ในระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่วันที่พบตัว แล้วสั่งพิมพ์รายงานตาม แบบ คพศ.๑ หรือ แบบ คพศ.๕ จากระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วลงชื่อพนักงานสอบสวนในแบบรายงานจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารไปยัง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐  และ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด อีกแต่อย่างใด
โดยให้ถือว่า ข้อมูลที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์
ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. เป็นการออกประกาศและถอนประกาศตามระเบียบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การกรอกต�ำหนิรูปพรรณคนหาย ให้กรอกข้อความให้ละเอียด
เพียงพอที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือบุคคลที่พบเห็น จะมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับแจ้งหายไว้
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(4) กรณี ที่ ส ถานี ต� ำ รวจได้ รั บ แจ้ ง เบาะแสบุ ค คลสู ญ หายจาก
กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร/เลขานุการ คบคน.ตร. ซึง่ เป็นข้อมูลคนหายทีป่ ระชาชนโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
มายังศูนย์รบั แจ้งข้อมูลข่าวสาร ๑๕๙๙ หรือสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม หรือส�ำนักงานยุตธิ รรม
จังหวัด หรือศูนย์ดำ� รงธรรม หรือมูลนิธกิ ระจกเงา ให้พนักงานสอบสวนทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสานรายละเอียด
กลับไปยังผูแ้ จ้ง โดยแนะน�ำให้ผแู้ จ้งมาลงบันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วด�ำเนินการบันทึกข้อมูลคนหาย
พลัดหลงในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหาย
และพิสูจน์ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(5) ถ้าการสอบสวนรับแจ้งนั้นมีเหตุอันควรสงสัย หรือเชื่อมั่นว่า
จะเกี่ยวข้องกับการเมือง ให้ท�ำการสอบสวนมูลกรณีโดยละเอียด และรายงานด่วนถึง ตร. (ผ่าน บช.ส.)
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ด�ำเนินการสืบสวนติดตามเป็นกรณีพิเศษ
(6) ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจ มอบหมายรองหัวหน้าหน่วยทีร่ บั ผิดชอบ
งานสืบสวนเป็น รอง ผอ.ศบคน. ในระดับสถานีต�ำรวจ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสั่งงาน ประสานการปฏิบัติ
ติดตามคนหาย และหมั่นไปติดต่อเยี่ยมเยียนเป็นระยะ ๆ โดยให้มีรายละเอียดวัน เดือน ปีที่สืบสวนติดตาม
และได้ไปเยี่ยมเยียนสอบถามกับผู้ใด โดยให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อในบันทึกการสืบสวนติดตามเป็นหลักฐานด้วย
(7) ให้พนักงานสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนติดตาม
คนหาย จัดท�ำ “บันทึกการสืบสวนบุคคลสูญหาย” โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้สูญหาย แนวทาง
การสืบสวนติดตามทีไ่ ด้ดำ� เนินการไว้ และให้มกี ารส่งมอบบันทึกการสืบสวนดังกล่าว ให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบคนใหม่
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงโยกย้ายต�ำแหน่งหรือเปลีย่ นแปลงงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้การสืบสวนติดตามมีความต่อเนือ่ ง  
แล้วรายงานผลการสืบสวนติดตามมายัง กองทะเบียนประวัติอาชญากร/เลขานุการ คบคน.ตร. ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
(8) ให้ทุกสถานีต�ำรวจจัดท�ำสมุดสารบบคนหาย ตามแบบแนบท้าย
หนังสือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๑๑.๒๒/๑๒๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ จัดเก็บไว้ที่สถานีต�ำรวจ
พร้อมกับจัดท�ำแฟ้มเก็บรวบรวมรายงานต�ำหนิรูปพรรณคนหาย และรายงานการได้ตัวคนหายคืน เพื่อการ
ตรวจสอบ ค้นหา และเป็นข้อมูลสนับสนุนการท�ำงานในงานการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม
(9) หากต้องมีการด�ำเนินการตามกระบวนการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเพื่อการยืนยันเอกลักษณ์บุคคลว่าผู้ตายเป็นใคร เป็นคนหายหรือไม่ ให้พนักงาน
สอบสวนประสานขอความร่วมมือโดยให้ระบุในท้ายแบบข้อมูลรับแจ้งเหตุคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-๑)
หรือแบบข้อมูลรับแจ้งเหตุศพนิรนาม (แบบ ศบคน-๓) ว่า “พนักงานสอบสวน มีความเห็นว่า จะต้องมีการ
ด�ำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเพื่อการยืนยันเอกลักษณ์
บุคคลว่าผู้ตายเป็นใคร จึงประสานขอความร่วมมือกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. ในการรวบรวม
ข้อมูลก่อนการเสียชีวิต (Ante Mortem - AM)”
    
    
(10) ให้ พ นั ก งานสอบสวนรายงานผลการสื บ สวนติ ด ตามมายั ง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร/เลขานุการ  คบคน.ตร. ภายใน ๓๐ วัน จนกว่าจะพบตัว
    
    
(1๑) ให้พนักงานสอบสวนรายงานสถิติคนหายพลัดหลง ตามแบบ
รายงานสถิติคนหายพลัดหลง (แบบ ศบคน-๕) มายัง กองทะเบียนประวัติอาชญากร/เลขานุการ  คบคน.ตร.
ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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๒.๔.2.4 การปฏิบัติหลังพบตัวคนหาย
(๑) กรณีที่ติดตามพบตัวคนหาย หรือมีผู้มาแจ้งว่า ได้พบตัวคนหาย
แล้วด้วยประการใดก็ตาม ให้พนักงานสอบสวนซักถามถึงสาเหตุที่หายไปอย่างแท้จริง ตลอดจนการใช้ชีวิต
ระหว่างทีห่ าย และให้ทำ� การอบรมสัง่ สอนมิให้หลบหนีไปอีก แล้วให้รบี ด�ำเนินการบันทึกข้อมูลคนหายพลัดหลง
ในรายที่ได้บันทึกในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
บุคคลสูญหายและพิสจู น์ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. ตามแบบแจ้งคนหายได้คนื (แบบ คพศ.5) ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่พบตัว และให้รายงานตามแบบรายงานรับแจ้งคนหายได้คืน (แบบ ศบคน-๒)
ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE ในแต่ละระดับ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดตัง้ กลุม่ LINE ในการรับแจ้งข้อมูลคนหาย
ศพนิรนาม ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่วันที่พบตัว  
ถ้าการสอบสวนสาเหตุการหายนัน้ มีเหตุอนั ควรสงสัย หรือเชือ่ มัน่
ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดทางอาญา ให้ท�ำการสอบสวนมูลกรณีโดยละเอียด เพื่อด�ำเนินคดีอาญา
กับผู้กระท�ำความผิด
      
ให้พนักงานสอบสวนที่รับตัวคนหายเป็นผู้น�ำส่งผู้ปกครอง
หรือสถานีต�ำรวจที่คนหายมีภูมิล�ำเนาอยู่แล้วแต่กรณี ก่อนน�ำส่งให้ติดต่อญาติหรือผู้ปกครองของคนหาย
หรือสถานีต�ำรวจที่คนหายมีภูมิล�ำเนา เพื่อก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ให้มารับตัวคนหาย หากผู้ปกครองไปรับ
ไม่ได้หรือมีเหตุขัดข้อง ให้น�ำตัวคนหายไปฝากไว้ที่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ประจ�ำจังหวัดนั้น ๆ
(๒) กรณีทพี่ นักงานสอบสวนได้รบั แจ้งจากส�ำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ซึ่งเป็นข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์
อัตลักษณ์บุคคลตามระบบของ ค.พ.ศ. หากระบุตัวได้ว่าคนหายตรงกับฐานข้อมูลคนนิรนามที่อยู่ในระบบของ
ค.พ.ศ. ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตาม ๒.๔.๑ โดยอนุโลม หากคนหายตรงกับฐานข้อมูลศพนิรนาม
ที่อยู่ในระบบของ ค.พ.ศ. ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติกรณีศพนิรนาม
2.4.2.5 หน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร  
(๑) ให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ด�ำเนินการประมวลผลข้อมูล
คนหาย และคนหายได้คนื ในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
บุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนามของ ค.พ.ศ. แล้วจัดท�ำเป็นสถิติประจ�ำเดือน/ปี พร้อมสรุปเป็นสถิติ
เปรียบเทียบให้เป็นปัจจุบัน รายงาน ประธาน คบคน.ตร. ทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
(2) กรณีสถานีต�ำรวจจัดส่งแบบข้อมูลรับแจ้งเหตุคนหายพลัดหลง
(แบบ ศบคน-๑) และ แบบรายงานรับแจ้งคนหายได้คืน (แบบ ศบคน-๒) ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  
ให้กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับตรวจสอบกับข้อมูลคนหายทีพ่ นักงานสอบสวนบันทึกใน
ระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสจู น์ศพ
นิรนาม ของ ค.พ.ศ. และด�ำเนินการประสานพนักงานสอบสวนให้ระบบฐานข้อมูลคนหายมีความครบถ้วนต่อไป
		

2.4.3	 แนวทางการปฏิบัติกรณีศพนิรนาม
2.4.3.๑ การจัดท�ำแบบรายงาน
         
แบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับศพนิรนาม มีดังนี้
         
(๑) แบบแจ้งศพนิรนาม (แบบ คพศ.3) ส�ำหรับพนักงานสอบสวน
                    
(๒) แบบบันทึกข้อมูลศพนิรนาม (แบบ คพศ.๔) ส�ำหรับแพทย์
ทางนิติเวชศาสตร์
    
(๓) แบบข้อมูลรับแจ้งเหตุศพนิรนาม (แบบ ศบคน-๓)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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(๔) แบบรายงานการพิสูจน์ทราบบุคคล (แบบ ศบคน-๔)
(๕) แบบรายงานสถิติศพนิรนาม (แบบ ศบคน-๖)   
              
2.4.3.2 การจัดส่งแบบรายงาน
    
    
เมื่อมีผู้มาแจ้งความพบศพนิรนาม หรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์
ที่ท�ำให้เชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลเสียชีวิต โดยไม่สามารถระบุได้ว่าศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะเป็นผู้ใด
ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจรายงานข้อมูลเบือ้ งต้น โดยจัดส่งแบบรายงานข้อมูลรับแจ้งเหตุศพนิรนาม (แบบ ศบคน-๓)
ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE ในแต่ละระดับ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดตัง้ กลุม่ LINE ในการรับแจ้งข้อมูลคนหาย
ศพนิรนาม ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจากที่ได้จัดท�ำข้อมูลแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังหากสามารถระบุได้ว่า
ผู้ตายเป็นใครแล้ว ให้รายงานเพิ่มเติมตามแบบรายงานการพิสูจน์ทราบบุคคล (แบบ ศบคน-๔) ภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่ทราบชื่อ
2.4.3.๓ หน้าที่ของสถานีต�ำรวจ
(๑) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กองพิสจู น์หลักฐานกลาง ส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจทราบ โดยให้เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
ร่วมกับพนักงานสอบสวนไปท�ำการตรวจทีเ่ กิดเหตุ ถ่ายภาพ ตรวจเก็บร่องรอยวัตถุพยานต่าง ๆ พร้อมถ่ายภาพไว้
ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าการตรวจพิสูจน์ศพไม่ควรกระท�ำในที่พบศพ โดยมีเหตุอันสมควรจะส่งศพไปยัง
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ หรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตร
หรือได้รบั หนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภาปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ด�ำเนินการดังกล่าวก็ได้ โดยให้แพทย์ผทู้ ำ� การชันสูตร
พลิกศพบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลศพนิรนาม (แบบ คพศ.๔)
(๒) ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการประสานแพทย์ผทู้ ำ� การชันสูตรพลิกศพ
เพือ่ จัดเก็บตัวอย่างเลือด หรือสารคัดหลัง่ หรือสิง่ ทีจ่ ะใช้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จากศพนิรนาม ส่งไปยังสถาบัน
นิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจทุกราย โดยระบุไว้หน้ากล่องพัสดุไปรษณียว์ า่ “ตัวอย่างดีเอ็นเอ” ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอืน่
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1  - 10 หรือ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการตาม ๒.๓.๑ – ๒.๓.๒
(๓) หลังจากทีร่ ายงานข้อมูลเบือ้ งต้น ตาม 2.4.3.2 แล้ว ให้ดำ� เนินการ
ตามแนวทาง การปฏิบัติกรณีศพนิรนามตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์
ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ก�ำหนด โดยให้เร่งรัดพนักงานสอบสวน รีบด�ำเนินการบันทึกข้อมูลพบศพนิรนาม
ตามแบบแจ้งศพนิรนาม (แบบ คพศ.3) ในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ.ใน website ชื่อ www.thaimissing.go.th
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชัว่ โมง นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง แล้วสัง่ พิมพ์แบบแจ้งศพนิรนาม (แบบ คพศ.3) จากระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน แล้วลงชื่อพนักงานสอบสวนในแบบรายงานจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และแนบ
ส�ำเนาไปกับศพ หรือแจ้งไปยังหน่วยงานชันสูตรว่าศพดังกล่าวน่าจะเป็นศพนิรนาม
(4) ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ของผู้ตาย จ�ำนวน ๓ ฉบับ ติดส�ำนวน
การสอบสวนและส�ำเนาส�ำนวนการสอบสวน ๒ ฉบับ แล้วส่งไปตรวจสอบยัง กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร ๑ ฉบับ
พร้อมรายงานชันสูตรพลิกศพ ภาพถ่ายศพ รวมทั้งภาพถ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย โดยให้จัดส่ง
ในวันที่พิมพ์ลายนิ้วมือหรือในวันรุ่งขึ้น และให้เก็บรักษาทรัพย์สินไว้โดยให้น�ำระเบียบการเก็บรักษาของกลาง
มาใช้โดยอนุโลม เพื่อมอบแก่ทายาทหรือญาติของผู้ตาย
(5) หากผลการสอบสวนด�ำเนินคดีอาญา มีความเห็นว่าจะต้องมีการ
ด�ำเนินการตามกระบวนการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ การยืนยันเอกลักษณ์บคุ คลว่า
ผู้ตายเป็นใคร ให้พนักงานสอบสวนประสานขอความร่วมมือ โดยให้ระบุในท้ายแบบข้อมูลรับแจ้งเหตุคนหาย
พลัดหลง (แบบ ศบคน-๑) หรือแบบข้อมูลรับแจ้งเหตุศพนิรนาม (แบบ ศบคน-๓) ว่า “พนักงานสอบสวน

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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มีความเห็นว่า จะต้องมีการด�ำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่อการยืนยันเอกลักษณ์บุคคลว่าผู้ตายเป็นใคร จึงประสานขอความร่วมมือกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
สพฐ.ตร. ในการรวบรวมข้อมูลก่อนการเสียชีวิต (Ante Mortem - AM)”
2.4.3.4 การจัดการศพ
หลังจากที่ได้มีการพิสูจน์ศพแล้ว พนักงานสอบสวนต้องด�ำเนินการ
ดังนี้
(1) กรณีเป็นศพทีพ่ สิ จู น์ทราบว่าผูต้ ายเป็นใครแล้ว ถ้ามีทายาท ญาติ
หรือผู้มีสิทธิ มาติดต่อขอรับศพไปจัดการตามประเพณี ให้พนักงานสอบสวนมอบศพให้ทายาท ญาติ หรือ
ผู้มีสิทธิ หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์เกี่ยวข้องจนแน่ชัดแล้ว ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และลงนามร่วมกัน
(2) กรณีเป็นศพที่ไม่มีทายาท ญาติ หรือผู้มีสิทธิ มาติดต่อขอรับศพ
หรือเป็นศพที่ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร เมื่อรักษาศพไว้ ณ สถานที่ชันสูตรศพอย่างน้อยเป็นเวลา ๓ วัน แล้ว
ให้แจ้งเทศบาลท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิเพื่อการนี้ รับศพไปจัดการเก็บที่สุสาน และให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(ก) ให้จดั ท�ำสมุดทะเบียนส่งศพฝัง โดยมีรายละเอียดตามแบบ
แนบท้ายหนังสือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๑๑.๒๒/1227 ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕5
(ข) ประสานเทศบาลท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิเพื่อการนี้
ก�ำหนดหมายเลขหลุมฝังศพ
(ค) จัดท�ำแผ่นป้ายชื่อศพ (ถ้าศพยังไม่มีชื่อหรือยังไม่ทราบชื่อ
ให้เขียนว่าศพ “ชาย” หรือ “หญิง” เท่าที่จะท�ำได้) วันที่ส่ง หมายเลขหลุมฝังศพ เหตุตาย โดยติดไว้ที่ด้านหน้า
ของหลุมศพ แล้วถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดการห่อศพให้เรียบร้อย พร้อมจัดท�ำป้าย
ชื่อศพ (ถ้าศพยังไม่มีชื่อหรือยังไม่ทราบชื่อให้เขียนว่าศพ “ชาย” หรือ “หญิง” เท่าที่จะท�ำได้) หมายเลขศพ
ติดไว้บนผ้าห่อศพ และตัวศพ จากนั้นจึงส่งมอบศพไปเก็บยังสุสาน
(๓) การขุดศพ
(ก) เมือ่ ได้รบั การร้องขอให้ขดุ ศพ ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
ดังนี้
๑) เมื่อมีญาติมาแสดงความจ�ำนงในการขอรับศพที่ฝังไว้
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากพนักงานสอบสวนที่ญาติของผู้เสียชีวิต
น�ำมาแสดง และตรวจสอบหลักฐานบัตรประจ�ำตัวของผู้มาติดต่อขอรับศพ
๒) ตรวจสอบจากวันที่ฝัง เลขที่หลุมในสมุดทะเบียน
ส่งศพฝัง
๓) ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้เสียชีวิตและญาติ
ผู้ขอรับศพ
๔) ด�ำเนินการขุดศพ และให้ญาติผู้ขอรับศพลงชื่อรับศพ
ในสมุดทะเบียนฝังศพ
(ข) การขุดศพเพื่อเผาหรือประกอบพิธีทางศาสนา (ท�ำลาย)
เช่น กรณีล้างป่าช้า
๑) กรณีที่แพทย์ระบุสาเหตุการตายว่า เป็นการตายตาม
ธรรมชาติ จะท�ำได้เมื่อฝังศพไว้นานกว่าระยะเวลาที่กฎหมายเรื่องบุคคลสาบสูญก�ำหนดไว้
๒) กรณีการตายที่เกี่ยวกับคดี จะท�ำได้เมื่อฝังศพไว้นาน
กว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดอายุความไว้
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2.4.3.5 พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต้องรีบด�ำเนินการสืบสวนให้ทราบว่า
ผู้ตายเป็นใคร รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหาย
และศพนิรนาม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เมื่อได้รับการประสาน โดยเฉพาะข้อมูลศพไม่ทราบชื่อและ
การคืนศพให้แก่ญาติที่มาขอรับศพไปจัดการตามประเพณีซึ่งเป็นอ�ำนาจของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
หากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบย้ายไปอยู่สังกัดอื่น หรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าพนักงานสอบสวนในการด�ำเนินการแทน         
2.4.3.6 การปฏิบัติหลังทราบชื่อศพ
    
เมื่อทราบว่าผู้ตายเป็นใครแล้ว ให้รีบด�ำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่วนของศพไม่ทราบชื่อที่ได้บันทึกในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. ให้แล้วเสร็จภายใน   24  ชั่วโมงนับแต่
วันทีท่ ราบชือ่ โดยให้รายงานตามแบบรายงานการพิสจู น์ทราบบุคคล (แบบ ศบคน-4) ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE
ในแต่ละระดับ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่ม LINE ในการรับแจ้งข้อมูลคนหาย ศพนิรนาม ภายใน
๒๔ ชั่วโมงนับแต่วันที่ทราบชื่อ
2.4.3.7 หน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร  
(1) ให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ด�ำเนินการประมวลผลข้อมูล
ศพนิรนาม ในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหาย
และพิสูจน์ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. แล้วจัดท�ำเป็นสถิติศพนิรนามประจ�ำเดือน/ปี พร้อมสรุปเป็นสถิติ
เปรียบเทียบให้เป็นปัจจุบัน รายงาน ประธาน คบคน.ตร. ทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
(2) กรณี ส ถานี ต� ำ รวจจั ด ส่ ง แบบข้ อ มู ล รั บ แจ้ ง เหตุ ศ พนิ ร นาม
(แบบ ศบคน-๓) และแบบรายงานการพิสูจน์ทราบบุคคล (แบบ ศบคน-๔) ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ให้
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับตรวจสอบกับข้อมูลศพนิรนามที่พนักงานสอบสวนบันทึก
ในระบบงานตามโครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสจู น์
ศพนิรนาม ของ ค.พ.ศ. เพื่อด�ำเนินการให้ระบบฐานข้อมูลศพนิรนามมีความครบถ้วนต่อไป
(3) การตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือศพไม่ทราบชื่อ กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ตรวจสอบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือศพไม่ทราบชื่อในระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของ
กองทะเบียนประวัติอาชญากร หากพบประวัติ ให้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อแจ้งทายาท ญาติหรือ
ผู้มีสิทธิมารับศพไปจัดการตามประเพณี แต่หากตรวจสอบไม่พบประวัติ ให้ประสานกับกรมการปกครอง
เพื่อจัดส่งภาพลายพิมพ์นิ้วมือนั้นเข้าตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
(ก) กรณีตรวจไม่พบลายพิมพ์นวิ้ มือในฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง ให้จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือไว้ในระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของ กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ส�ำหรับตรวจเปรียบเทียบ เมื่อมีการร้องขอ
(ข) กรณีตรวจพบลายพิมพ์นวิ้ มือตรงกับลายพิมพ์นวิ้ มือในฐาน
ข้อมูลของหน่วยงานอื่น และได้รับการยืนยันผลการตรวจเปรียบเทียบจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง  
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร ด�ำเนินการ ดังนี้
1) แจ้งพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบทราบ เพือ่ ด�ำเนินการ
คืนศพให้แก่ญาติต่อไป
2) ตรวจสอบข้อมูลของศพที่ทราบชื่อแล้วกับข้อมูล
คนหายในระบบ อาทิ เลขประจ�ำตัวประชาชน รูปถ่าย ฯลฯ หากเป็นบุคคลเดียวกันให้แจ้งพนักงานสอบสวน
ที่บันทึกข้อมูลคนหาย ทราบ เพื่อท�ำการบันทึกข้อมูลคนหายได้คืนอีกส่วนหนึ่ง
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติ กรณี คนหายพลัดหลง
ค.พ.ศ.
ญาติ

จัดท�ำสารบบ
ทะเบียนคนหาย

พงส.

คบคน.ตร.
(กระจกเงา,
ศปก.ตร.)

บันทึกในระบบ ค.พ.ศ.
ตามแบบ คพศ.1

แจ้งศูนย์วิทยุเครือข่ายในสังกัด ส่งแบบ ศบคน.-1 ให้ คบคน.ตร. ทาง Line ภายใน 24 ชั่วโมง นับจาก
และหน่วยข้างเคียง
จัดท�ำข้อมูลแล้วเสร็จ เพื่อ ทว. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ค.พ.ศ.
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
แจ้งข้อมูล จนท.งานสายตรวจ
และงานสืบสวนติดตามสืบหา

พบตัว
แจ้ง
ผู้ปกครอง
รับตัว

ส่งแบบ ศบคน-2
ให้ คบคน.ตร.
ทาง Line

ไม่พบตัว
บันทึกข้อมูล
ในระบบ ค.พ.ศ.
ตามแบบ คพศ.5

สืบสวนติดตามโดยต่อเนื่อง
และรายงานผลให้ คบคน.ตร.
ทุก 30 วัน หรือภายในก�ำหนด

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติ กรณี ศพนิรนาม

ผู้แจ้ง
พบศพ

ค.พ.ศ.

พงส.

จัดท�ำสารบบทะเบียนศพนิรนาม

คบคน.ตร.
(ศปก.ตร.)

บันทึกในระบบ ค.พ.ศ.
ตามแบบ คพศ.3

แจ้งกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ส่งแบบ ศบคน.-๓ ให้ คบคน.ตร. ทาง Line ภายใน 24 ชั่วโมง นับจาก
ของ พฐก./ศพฐ./พฐ.จว.
ท�ำข้อมูลแล้วเสร็จ เพื่อ ทว. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ค.พ.ศ.
ประสานแพทย์
ท�ำการชันสูตรพลิกศพ

พิมพ์ลายนิ้วมือศพ 10 นิ้ว ส่ง ทว. เพื่อตรวจสอบในระบบ AFIS

สืบสวนติดตาม
เพื่อทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

ทราบชื่อ

แจ้งญาติ
รับศพ

ส่งแบบ ศบคน-๔
ให้ คบคน.ตร.
ทาง Line

ไม่ทราบชื่อ
บันทึกข้อมูลเพิ่ม
ในระบบ ค.พ.ศ.
(หรือแจ้ง สนว.)

เก็บรักษาศพไว้ ณ สถานที่
1. จัดท�ำสมุดทะเบียนส่งศพฝัง
ชันสูตรพลิกศพ อย่างน้อย 3 วัน 2. ประสานหน่วยงานที่ดูแลสุสาน
แล้วน�ำไปเก็บไว้ที่สุสาน
จัดท�ำข้อมูลประจ�ำศพให้ชัดเจน

ระเบียบและค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกีย่ วกับคดี ลักษณะ 14 การออกประกาศต�ำหนิรปู พรรณบุคคลและทรัพย์ บทที 3 
่
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ บทที่ 2
หนังสือ ตร. ที่ 0011.22/1227 ลง 30 มี.ค. 55 (การจัดท�ำสมุดสารบบศพนิรนามและแบบสมุดสารบบคนหาย)
วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ศบคน.ตร./9 ลง 26 ก.พ. 56 และ วิทยุ ตร. ที่ 0001 (กม 1)/051 ลง 10 ม.ค. 57
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558
บันทึกสั่ง รอง ผบ.ตร.(บร 1)(กม.)/ผอ.ศบคน.ตร. ลง 1 ก.พ. 60 (การจัดตั้งกลุ่ม LINE)
ค�ำสั่ง ศปก.ตร. ที่ 66/2561 ลง 14 พ.ย. 2561 (แต่งตั้ง คณะกรรมการ คนคน.ตร.)
หน่วยรับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-1341, 0-2205-1285
สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
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2.5	 การท�ำต�ำหนิรูปพรรณและประวัติย่อผู้ต้องขัง (บุคคลพ้นโทษ)
2.5.1 เมื่อได้รับหนังสือสอดส่องพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ ให้น�ำเสนอหัวหน้าสถานีต�ำรวจเพื่อมอบหมาย
ให้ต�ำรวจผู้หนึ่งผู้ใดไปเฝ้าติดตาม สอดส่อง ความประพฤติ พฤติการณ์ และความเคลื่อนไหวของผู้นั้น
แล้วรายงานพฤติการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ตามแบบ วท.16-ต.330 ส่ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
หรือศูนย์พสิ จู น์หลักฐานทีร่ บั ผิดชอบ โดยให้จดั ส่ง จ�ำนวน 1 ชุด หรือสถานีตำ� รวจใดมีการใช้ระบบสารสนเทศ
(POLIS) ก็ให้นำ� ข้อมูลพฤติการณ์และความเคลือ่ นไหวลงในระบบข้อมูลสารสนเทศของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(POLIS) โดยไม่ต้องส่งรายงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
2.5.2 การบันทึกและจัดส่งต้องด�ำเนินการภายในวันที่ 5  ของเดือนจนกว่าจะครบ
12 เดือน
2.5.3 เมื่อบุคคลพ้นโทษคนใด ย้ายภูมิล�ำเนาออกไปจากท้องที่ ให้สถานีต�ำรวจเดิมส่ง
บัตรประวัติอาชญากรที่ได้รับจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขตรับผิดชอบ
ไปให้สถานีต�ำรวจที่ผู้พ้นโทษไปอยู่ใหม่ เพื่อด�ำเนินการสืบพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวต่อไปแล้วรายงาน
การย้ายภูมิล�ำเนาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
2.5.4 ถ้าบุคคลพ้นโทษนั้นได้กระท�ำความผิดอีกหรือถูกจับกุมคุมขัง ถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจ�ำคุก ให้สง่ บัตรประวัตนิ นั้ คืนหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมรายงานด้วยว่าถูกจับข้อหาใด ถูกศาลพิพากษาว่า
อย่างไร แต่ถา้ ศาลพิพากษายกฟ้องก็ไม่ตอ้ งส่งบัตรประวัตคิ นื แต่คงให้รายงานพฤติการณ์และความเคลือ่ นไหว
ต่อไป
2.5.5 การสอดส่องให้กระท�ำและรายงานเพียง 12 เดือน นับแต่วันที่บุคคลพ้นโทษนั้น
ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ�ำ เมื่อพ้น 12 เดือนแล้ว ให้เก็บบัตรประวัตินั้นไว้ที่สถานีต�ำรวจเพื่อคอยสอดส่อง
ดูความเคลื่อนไหวต่อไปแต่ไม่ต้องรายงาน
2.5.6 หากผูถ้ กู สอดส่องความเคลือ่ นไหวถึงแก่ความตายให้รายงานหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
แบบรายงานพฤติการณ์และการเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษ
ที่................../.....................
เสนอ ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
นาย
ตามที่
นาง.................................................................บ.ช.ท.........................................................
นางสาว
ซึง่ ต้องโทษ...................................................................ฐาน...................................................................
พ้นโทษเมือ่ วันที.่ ...........เดือน.......................พ.ศ.......... และไปมีภมู ลิ ำ� เนาอยูท่ บี่ า้ นเลขที.่ ....................
ตรอก......................................ถนน................................หมูท่ .ี่ ....................ต�ำบล.................................
อ�ำเภอ.....................................จังหวัด.....................................ท้องทีส่ ถานีตำ� รวจ.....................................
ตั้งแต่วันที่....................เดือน........................................พ.ศ.....................
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยที่ ๔/๒๔๙๗ นั้น
นาย
ขอรายงานพฤติการณ์และการเคลื่อนไหวของ นาง........................................................................
นางสาว
บ.ช.ท.......................................ผูพ้ น้ โทษ...............................ประจ�ำเดือน...........................พ.ศ.............
ดังต่อไปนี.้ ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ให้ขีดฆ่าค�ำที่ไม่ต้องการออก
วท.๑๖-ต.๓๓๐

(พลิก)

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...................................................ผูร้ ายงาน
ต�ำแหน่ง...............................................
สถานีต�ำรวจ.........................................
วันที่.....................................................

หมายเหตุ ชื่อบุคคลพ้นโทษ ต้องเขียนให้ชัดด้วยตัวบรรจง พร้อมด้วยเลขหมาย บ.ช.ท. ค�ำว่า
“พฤติการณ์และการเคลื่อนไหว” หมายถึง พฤติการณ์หรือกิริยาใด ๆ ของบุคคลพ้นโทษที่แสดงออก
ทั้งในทางที่เป็นคุณและโทษ และหมายตลอดถึงอุปนิสัยใจคอ ที่อาศัย, อาชีพ, สถานที่เที่ยวเตร่,
การคบหา, คู่ครองหรือกรณีแวดล้อมใด ๆ อันเป็นปัจจัยหรืออาจเป็นปัจจัยให้บุคคลพ้นโทษนั้น
ด�ำเนินการทุจริตต่อไปอีก หรืองดเว้นกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งจ�ำต้องรายงานอันเป็นประโยชน์
ต่อการสืบสวนป้องกันและควบคุมหรือเลิกการควบคุมเกี่ยวกับบุคคล ควรรายงานให้ละเอียดว่า
ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน มีอาชีพอะไร มีความประพฤติเป็นมาอย่างไร นิสัยใจคอเป็นอย่างไร ความส�ำคัญ
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรรายงาน
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ กองทะเบียนประวัติอาชญากร โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๓๔๑
ที่ ๐๐๓๒.๓๒/		
วันที่
เรื่อง การสอดส่องพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของคนพ้นโทษ
เรียน
ฝทว.๑ ทว. ขอส่งประวัติคนพ้นโทษของ.........................................................................................
ข้อหา...................................................................พ้นโทษเมือ่ ..............................................................................
ซึง่ ตามหลักฐานของเรือนจ�ำ ปรากฏว่าบุคคลพ้นโทษนีไ้ ด้มาอยูท่ ี่.............................................................
จังหวัด.........................ซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของท่าน เพือ่ ให้ทา่ นสัง่ การเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
สอดส่องพฤติการณ์และความเคลื่อนไหว และโปรดรายงานพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของบุคคล
พ้นโทษผู้นี้ ให้ ฝทว.๑ ทว. ทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตามระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๗ 
บทที่ ๒ ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ)...................................................
(..............................................)
สว.ฝทว.๑ ทว.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(ฉีกส่วนล่างนี้ส่งคืน ฝทว.๑ ทว.)
ส่วนราชการ......................................................................
ที่.....................................................วันที่....................................................
เรียน สว.ฝทว.๑ ทว.
ได้รบั ประวัตคิ นพ้นโทษของ................................................................................................
ไว้แล้ว และจะได้จัดส่งรายงานผลการสอดส่องพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษผู้นี้
ให้ ฝทว.๑ ทว. ทราบตามระเบียบต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคคลพ้นโทษ
สน./สภ. ได้รับรายงานประวัติของบุคคลพ้นโทษ ที่จะกลับเข้าไป
มีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จาก ทว./ศพฐ./พฐ.จว.
หน.สถานีต�ำรวจ ต้องมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใด
เพื่อเฝ้าติดตามสอดส่องพฤติการณ์ และความเคลื่อนไหว
บันทึกข้อมูล รายงานพฤติการณ์และความเคลื่อนไหว
ตามแบบ วท.16-ต.330 ในระบบ CRIMES
ภายในวันที่ 5 ของเดือน จนครบ 1 ปี
สั่งพิมพ์รายงานไปยัง ทว./ศพฐ./พฐ.จว.
หากย้ายภูมิล�ำเนา ต้องแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องทราบ
เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวต่อไปจนครบ 1 ปี

ระเบียบและค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 17 บทที่ 1 และ บทที่ 2
หนังสือ ตร. ที่ ตช 0026.355/1765 ลง 7 ก.ค. 2542 (แบบประวัติบุคคลพ้นโทษ)
หน่วยรับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-1341, 0-2205-1285
สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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2.6 การออกต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์หายได้คืน
2.6.1 เมื่อมีทรัพย์ตกหายหรือถูกประทุษร้ายยังติดตามคืนมาไม่ได้ให้พนักงานสอบสวน
ด�ำเนินการบันทึกข้อความลงในแบบท้ายระเบียบฯ ดังนี้
2.6.1.1 รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ใช้แบบ วท.27-ต.703
2.6.1.2 ทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ใช้แบบ วท.8-ต.322
2.6.2 การจัดส่งเอกสาร
2.6.2.1 กรุงเทพมหานคร ส่ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร 1  ชุด เก็บ ณ
ที่รับแจ้ง 1 ชุด ภายใน 24 ชั่วโมง
2.6.2.2 จังหวัดอืน่ ส่ง ศูนย์พสิ จู น์หลักฐานทีร่ บั ผิดชอบ 1 ชุด เก็บทีร่ บั แจ้ง 1 ชุด
ภายใน 24 ชั่วโมง
2.6.3 การปฏิบัติบางกรณี
2.6.3.1 ทรัพย์ทหี่ ายถ้าเป็นทรัพย์ทตี่ อ้ งจดทะเบียนไว้กบั เจ้าหน้าที่ ให้พนักงาน
สอบสวนคัดส�ำเนาทะเบียนของทรัพย์นั้น ส่งพร้อมแบบต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์ด้วย
2.6.3.2 กรณีอาวุธปืนให้พนักงานสอบสวนจัดส่งทะเบียนปืนไปยังนายทะเบียน
อาวุธปืนที่ออกให้อีกส่วนหนึ่งด้วย
2.6.4 กรณีได้ทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนคืน
พนักงานสอบสวนต้องรีบแจ้งถอนประกาศสืบหาทรัพย์นั้นโดยทันที ตามแบบ
วท.27-ต.703  และแบบ วท.8-ต.322 ส่งไปยังหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารขอให้ออกประกาศ ภายใน
24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเหตุที่ได้คืนด้วย
2.6.5 ให้พนักงานสอบสวนมีหนังสือพร้อมส่งภาพรูปพรรณทรัพย์สินหาย ไปยัง
ส�ำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) เพื่อขอความร่วมมือให้จัดส่งภาพต�ำหนิรูปพรรณ
ไปยังโรงรับจ�ำน�ำทั่วราชอาณาจักรพิมพ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินจ�ำน�ำหรือส่งขอที่จะรับจ�ำน�ำหรือ
ตรวจสอบกับบัญชีทรัพย์สินจ�ำน�ำที่ผู้รับจ�ำน�ำขาดส่งดอกเบี้ย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานรถหาย ทรัพย์หาย
กรณี มีผู้มาแจ้งความทรัพย์ตกหายหรือถูกประทุษร้าย
กรอกข้อมูลในแบบรายการ
ต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหาย/ได้คืน
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ใช้แบบ วท.27-ต.703
ทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
ใช้แบบ วท.8-ต.322
ส่ง ทว./ศพฐ./พฐ.จว. ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อด�ำเนินการ
ออกประกาศ และเก็บที่ สน./สภ. 1 ชุด
กรณีเป็นทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่
ต้องคัดส�ำเนาทะเบียนส่งพร้อมแบบต�ำหนิรูปพรรณด้วย
กรณีเป็นอาวุธปืน ให้ พงส. ส่ง ทะเบียนปืน
ไปยัง นายทะเบียนอาวุธปืนที่ออกให้อีกส่วนหนึ่ง

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
กรณี ได้ทรัพย์คืนทั้งหมดหรือบางส่วน
กรอกข้อมูลในแบบรายการต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์
ถูกประทุษร้ายหรือหาย/ได้คืนทันที
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ใช้แบบ วท.27-ต.703
ทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
ใช้แบบ วท.8-ต.322
โดยกรอกรายละเอียดการได้คืน ไว้ท้ายแบบแจ้งฉบับเดิม

ส่ง ทว./ศพฐ./พฐ.จว. ภายใน 24 ชั่วโมง
เพื่อด�ำเนินการถอนประกาศ
ระเบียบและค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 14 บทที่ 2
หน่วยรับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-1341, 0-2205-1285
สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH

บทที่ ๓ งานทะเบียนประวัติอาชญากร

199

2.7 ของตกที่มีผู้เก็บได้
2.7.1 เมือ่ รับแจ้งให้ลงรายงานประจ�ำวัน และท�ำลงในสมุดยึดทรัพย์ของกลางให้ปรากฏชือ่
ของผู้เก็บได้ลักษณะของทรัพย์สิน ต�ำหนิรูปพรรณ สถานที่เก็บได้ และบันทึกถ้อยค�ำของผู้เก็บได้ โดยละเอียด
ว่าได้ของนั้นมาอย่างไร เมื่อวัน เวลาใด สถานที่ใด แล้วส่งแบบต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์ ในกรุงเทพมหานครส่ง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ชุด เก็บไว้ที่รับแจ้ง 1 ชุด จังหวัดอื่น ส่งศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่รับผิดชอบ
1 ชุด เก็บไว้ที่รับแจ้ง 1 ชุด เพื่อออกประกาศสืบหาเจ้าของ
2.7.2 ให้พนักงานสอบสวนบันทึกถ้อยค�ำให้ชัดเจนว่าจะต้องการรับรางวัลหรือไม่
เมือ่ ครบก�ำหนด 1 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ก็บของได้ หากไม่มเี จ้าของทรัพย์มาขอรับทรัพย์สนิ คืน ผูเ้ ก็บจะขอรับของนัน้
เป็นกรรมสิทธิห์ รือจะยกให้แก่ทางราชการตามความประสงค์อย่างใด ให้บนั ทึกถ้อยค�ำเป็นหลักฐานและให้แจ้ง
แก่ผู้เก็บได้ว่า หากย้ายที่อยู่ไปที่ใดให้แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อสะดวกในการติดตาม เมื่อครบก�ำหนด 1  ปี
นับแต่วันที่เก็บได้ ก็ให้แจ้งสถานีต�ำรวจที่สามารถแจ้งได้ เพื่อประสาน กองทะเบียนประวัติอาชญากร
หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่รับผิดชอบทราบ เพื่อประโยชน์ของผู้เก็บทรัพย์หายได้
2.7.3 ทรัพย์สินที่ต้องส่งไปให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
ทีร่ บั ผิดชอบ หากเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ นี ำ�้ หนักมาก ไม่สะดวกทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายหรือสิน้ เปลืองค่าขนส่ง เช่น เครือ่ งยนต์
เรือ ซุง ปศุสัตว์ เป็นต้น ให้สถานีต�ำรวจนั้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้
2.7.4 ถ้าหากมีผมู้ าแจ้งว่าท�ำทรัพย์สนิ ตกหาย โดยการหลงลืมไว้ หรือท�ำตกหล่น ให้พนักงาน
สอบสวนท�ำการสอบสวน ชือ่ -ชือ่ สกุล ทีอ่ ยู่ ตลอดจนสถานทีท่ ที่ ำ� ทรัพย์สนิ หาย และต�ำหนิรปู พรรณของทรัพย์
โดยละเอียด แล้วท�ำหนังสือให้ผแู้ จ้งน�ำไปยังกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร หรือศูนย์พสิ จู น์หลักฐานทีร่ บั ผิดชอบ
เพือ่ ตรวจสอบ  หากพบและเชือ่ ว่าเป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง ก็พจิ ารณาอนุญาตให้รบั คืนไปได้ และพนักงานสอบสวน
ต้องหมายเหตุในบัญชีการยึดทรัพย์โดยให้ผู้นั้นลงชื่อรับสิ่งของนั้นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งให้กองทะเบียน
ประวัตอิ าชญากร หรือศูนย์พสิ จู น์หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องทราบเพือ่ จะได้รบี ออกประกาศถอนการสืบหาเจ้าของทรัพย์
หากทรัพย์นั้นยังไม่จัดส่งให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่รับผิดชอบ และ
ยังคงเก็บรักษาไว้ทสี่ ถานีตำ� รวจ เมือ่ มีผมู้ าขอรับก็ให้หวั หน้าหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุญาต
ให้รับคืนไป พร้อมให้ลงลายมือชื่อในบัญชีการยึดทรัพย์ด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน
2.7.5 ทรัพย์หายทีม่ ผี เู้ ก็บได้ และไม่นำ� ส่งพนักงานสอบสวน หากภายหลังพบว่าเกีย่ วข้อง
กับทางคดีอาญาให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการเก็บรักษาทรัพย์นั้นไว้จนถึงที่สุด โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 1 
และเมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ ก็ให้ดำ� เนินการตามค�ำพิพากษา ถ้ายังไม่มผี มู้ ารับอีกให้นำ� ส่ง กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร
หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่รับผิดชอบ
2.7.6 ทรัพย์ทสี่ ง่ ให้ กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร หรือศูนย์พสิ จู น์หลักฐานทีร่ บั ผิดชอบ
ภายหลังปรากฏว่าเป็นของกลางในคดีอาญา ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการขอรับคืนไปเก็บรักษาไว้
2.7.7 เมื่อครบก�ำหนด 1  ปี หากยังไม่มีผู้มีสิทธิ์ เจ้าของหรือผู้เก็บได้มาขอรับคืนให้
กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร หรือศูนย์พสิ จู น์หลักฐานทีร่ บั ผิดชอบ เป็นเจ้าหน้าทีข่ ายทอดตลาด แล้วน�ำเงินส่ง
กองการเงิน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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กรณี ทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวกับคดี
สน./สภ.
รับแจ้ง ทรัพย์ที่มีผู้เก็บได้

ลง ปจว. และ สมุดยึดทรัพย์ของกลาง
ส่งแบบรายการต�ำหนิรูปพรรณทรัพย์ฯ
ให้ ทว./ศพฐ./พฐ.จว.
เพื่อออกประกาศสืบหาเจ้าของ

ส่งทรัพย์ไปเก็บที่ ทว./ศพฐ./พฐ.จว.

No

ปรากฏ
เจ้าของ
ทรัพย์?

Yes

เมื่อครบ 1 ปี นับจากออกประกาศต้อง
ประสานผูเ้ ก็บได้ให้มารับทรัพย์คนื ที่ ทว.
หากผู้มีสิทธิ์ ไม่มารับคืน ทว. จะท�ำการ
ขายทอดตลาด

สน. ท�ำหนังสือให้ผู้แจ้งว่าเป็นเจ้าของถือไป
รับทรัพย์คืน ที่ ทว. โดย ทว. ตรวจสอบและ
พิจารณาอนุญาตให้รบั คืนไปพร้อมลงลายมือชือ่
ในบัญชีการยึดทรัพย์ของกลาง

กรณี ภายหลังปรากฏเป็นของกลางใน
คดีอาญา ให้ พงส. รับคืนไปเก็บรักษา

กรณี ที่ สน. ยังไม่ส่งไปเก็บที่ ทว. หน.สถานี
ตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้รับคืนไป
พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีการยึดทรัพย์
ของกลาง

ระเบียบและค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 15 ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา บทที่ 4
หน่วยรับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-1341, 0-2205-1285
สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กองทะเบียนประวัติอาชญากร (กองทะเบียนประวัติอาชญากร)

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามระเบียบได้ที่ WWW.CRIMINAL.POLICE.GO.TH
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บรรณานุกรม
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 32
               การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32
    
การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ประมวลการระเบียบต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 14 การออกต�ำหนิรูปพรรณและทรัพย์ บทที่ 1 
              การออกต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำความผิด
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการออกต�ำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยกรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 14 การออกประกาศต�ำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10
การชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม
พ.ศ. 2558
ค�ำสั่งศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ 66/2561 ลง 14 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

บทที่ ๔

การตรวจทางนิติเวชศาสตร

บทที่ 4
การตรวจทางนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
การสืบสวนจากสถานที่เกิดเหตุ คือ การบูรณาการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสี่ฝ่าย ได้แก่
ฝ่ายพนักงานสอบสวน ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายวิทยาการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และฝ่ายแพทย์นิติเวช
ในการชันสูตรพลิกศพและการตรวจที่เกิดเหตุซึ่งต้องท�ำร่วมกัน

1. หลักการและความส�ำคัญของการชันสูตรพลิกศพ

(1) การสอบสวนการตายผิดธรรมชาติ 5 อย่าง ได้แก่ การฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นท�ำให้ตาย
ตายโดยสัตว์ท�ำร้าย ตายโดยอุบัติเหตุ และตายโดยยังมิปรากฏเหตุ มีพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ร่วมกับแพทย์นิติเวช ถ้าเป็นการตายโดยฝ่ายที่ใช้อำ� นาจรัฐต้องมีอัยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมด้วย
เป็นสี่ฝ่าย ตามกฎหมายบัญญัติไว้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ป.วิ.อาญามาตรา 148-156)
(2) ความส�ำคัญในการตรวจสอบว่าการตายนัน้ เป็นผลจากการกระท�ำความผิดทางอาญาหรือไม่
และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล เพื่อตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ได้แก่ การตายที่เกิดจากการกระท�ำของ
เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ และการตายในระหว่างความควบคุมของเจ้าพนักงาน
(3) วัตถุประสงค์ ในการชันสูตรพลิกศพตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้
1) ผู้ตายเป็นใคร
2) ตายที่ไหน
3) ตายเมื่อใด
4) เหตุตายคืออะไร
5) พฤติการณ์ของการตาย
6) ถ้าตายโดยคนท�ำร้าย ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระท�ำผิดเท่าที่จะทราบได้
โดยท�ำเป็นส�ำนวนการชันสูตรพลิกศพซึ่งพนักงานสอบสวนกับแพทย์ท�ำร่วมกัน
(4) การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เป็นการสืบสวนการกระท�ำผิดอาญาโดยมีพนักงานสอบสวน
รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวช มีความส�ำคัญในการเก็บหลักฐาน
ทางกายภาพนอกตัวศพโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เก็บหลักฐานทางชีวภาพที่ติดกับศพโดยแพทย์นิติเวช
(การกระท�ำกับเนื้อตัวศพ ถือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งหากไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะไม่
สามารถกระท�ำได้) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน ได้แก่
1) พิสูจน์ว่ามีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุหรือไม่
2) การกระท�ำความผิดเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไร
3) ใครเป็นผู้กระท�ำความผิด
(5) ที่เกิดเหตุมีได้หลายที่ตั้งแต่ที่ฆาตกรรม (Primary) ที่เคลื่อนย้ายศพ (Intermediary)
ที่พบศพ (Secondary) และที่ซ่อนวัตถุพยาน (Tirtiary)

แนวทางปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพ

ก่อนตรวจ
(1) การรักษาความปลอดภัยของวัตถุพยาน การรักษาสภาพศพและทีเ่ กิดเหตุ ก�ำหนดพืน้ ทีป่ ดิ ล้อม
เพือ่ รักษาศพและวัตถุพยาน (อาจมีหลายพืน้ ทีต่ ามความจ�ำเป็น) กัน้ ไม่ให้ผไู้ ม่เกีย่ วข้องเข้าไป ก�ำหนดทางเข้าออก
ไม่เคลื่อนย้ายศพไปตรวจที่อื่น ยกเว้น
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1) มีเหตุจำ� เป็นเพือ่ ป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชน เช่น ศพติดเชือ้ ร้ายแรง หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น เช่น ไฟไหม้อาคารไม่ปลอดภัย
2) การเคลื่อนย้ายศพสามารถท�ำได้ ถ้าไม่ท�ำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เช่น อุบัติเหตุ
รถชนโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์จ�ำนวนมาก และกีดขวางการจราจรท�ำให้การจราจรติดขัด
(2) การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการตรวจที่เกิดเหตุ กรณีไฟไหม้
ก๊าซรั่ว สารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด การตายจากกระแสไฟฟ้า การตายบนทางจราจร ประเมินความมั่นคง
ของอาคารสถานที่ ประเมินความเสี่ยงภัยก่อนเข้าพื้นที่
(3) ความปลอดภัยในการชันสูตรพลิกศพ ประเมินโอกาสติดเชื้อจากศพและสารคัดหลั่ง
ที่ฟุ้งกระจายในอากาศ หรือเชื้อโรคจากเลือดศพสามารถแพร่เชื้อมาได้เพียงใด ควรมีระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง และมีการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย ตามหลักการของ Universal
Precautions อยู่เสมอ
ระหว่างตรวจ
(1) การชันสูตรพลิกศพ แพทย์ผมู้ หี น้าทีช่ นั สูตรพลิกศพ  ณ ทีพ่ บศพ เพียงแต่ตรวจศพภายนอก
เท่านั้น โดยตรวจใน 3 หัวข้อ ได้แก่
1) การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล  
2) การประมาณเวลาตาย
3) การหาสาเหตุการตาย
(2) การตรวจที่เกิดเหตุในส่วนของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
1) พิสูจน์ว่ามีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุหรือไม่
2) การกระท�ำความผิดเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไร    
3) ใครเป็นผู้กระท�ำความผิด
การตรวจชันสูตรพลิกศพและการตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกันของเจ้าพนักงานต่าง ๆ
ชันสูตรพลิกศพ
การพิ สู จ น์ อัตลักษณ์ทางกายภาพ ได้แก่
อั ต ลั ก ษณ์ อายุ เพศ เชื้อชาติ รูปร่าง หน้าตา
บุคคล
เสื้อผ้า เครื่องประดับ ลักษณะ
ทีบ่ ง่ บอกถึงการท�ำงานหรืออาชีพ
ต่าง ๆ เช่น ใช้แรงงานกลางแจ้ง
ท�ำงานเบา ๆ ในที่ร่ม สุขภาพ
ทั่วไป โรคและความพิการ ต�ำหนิ
แผลเป็น รอยสัก ฯลฯ
ประมาณ postmortem change ดูการ
เวลาตาย เปลี่ยนแปลงหลังตาย ได้แก่  
1. กระจกตา ใสหรือขุ่น
2. การแข็งตัวของศพ
3. จ�ำ้ เลือดตกสูท่ ตี่ ำ�่ มีความสัมพันธ์
กับท่าทางศพที่พบหรือไม่ (มีการ
เคลื่อนย้ายศพหรือไม่)
4. อุณหภูมิของศพ  
5. การเน่า

การตรวจที่เกิดเหตุ
การสืบสวนสอบสวน
เอกสารระบุตวั ตน เช่น บัตรประจ�ำตัว forensic vitimology
ประชาชน บัตรเครดิต ของใช้ คื อ การวิ เ คราะห์ เ หยื่ อ ตั ว ตน
ส่วนตัว ฯลฯ
ทางกายภาพ ดิจิทัล อาชีพ ฐานะ
ทางสังคมและการเงิน การศึกษา
ความสัมพันธ์ ความชอบ
ประเมินความเสี่ยงการเป็นเหยื่อ
scene marker ได้แก่ อุณหภูมใิ น สอบพยานบุคคลและพยานดิจิทัล
ห้องทีผ่ ตู้ ายอยู่ การถ่ายเทระบาย พบมีชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อใด กับใคร
อากาศของพื้นที่
ท�ำอะไรกันอยู่ ท�ำ  victim 24 hr
timeline

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
ชันสูตรพลิกศพ
สาเหตุ
ตรวจและแปลผลบาดแผลหรือ
การตาย
การบาดเจ็บ ดังนี้
1. เกิดก่อนหรือหลังตาย ใกล้เคียง
เวลาตายหรือไม่
2. ตรงต�ำแหน่งใด ท�ำตนเองได้
หรือไม่ เป็นอวัยวะส�ำคัญหรือไม่
3. รุนแรงถึงตายหรือหมดความ
สามารถในการต่อสู้ป้องกันตัว
มีแผลตายกี่แผล
4. เกิดจากอาวุธใด มีลักษณะ
เฉพาะตัวหรือไม่  
5. มีรอ่ งรอยบาดแผลจากการต่อสู้
ป้องกันตนเองหรือไม่
6. ความสัมพันธ์ระหว่างร่องรอย
บาดแผลกับเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
ถ้าไม่พบบาดแผลหรือการบาดเจ็บ
ชัดเจนตรวจว่าเกิดจากแรงทาง
กายภาพอื่นได้หรือไม่ ได้แก่
- ดูลักษณะการขาดอากาศจาก
เลือดออกใต้เยือ่ บุตาขาว เล็บเขียว
ปากเขี ย ว ตรวจบริ เวณล� ำ คอ
มีรอยกดรัดล�ำคอ ปิดปากจมูก หรือ
กดทับหน้าอกล�ำตัวหรือไม่
- ดูบาดแผลถูกไฟฟ้าดูดตามมือ
เท้าและล�ำตัว ถ้าไม่พบอีกตรวจ
การถูกวางยาหรือได้รับพิษ
- กลิน่ หรือคราบสารเคมีตามตัว
- คราบอาเจียนตามตัว หรือ
ฟองน�้ำลายบริเวณปากและจมูก
- มีร่องรอยการกัดลิ้น ชักเกร็ง
ตามร่างกายหรือไม่
- มีอุจจาระหรือปัสสาวะราด
ถ้าไม่พบอีกให้ระบุว่าเป็นการ
ตายไม่ทราบเหตุ หาร่องรอยโรค
ประจ�ำตัว และการรักษา การกินยา
รักษาโรค ใบนัดตรวจรักษาโรค
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
พฤติ ก ารณ์ กระท�ำอัตวินิบาตกรรม
การตาย
1. บาดแผลอยู่ในต�ำแหน่งที่ท�ำ
ตนเองได้ ไม่อยู่ในต�ำแหน่งซึ่งดู
อุจาดไม่สวยงาม มีแผลตายแผล
เดียว และอาจมีบาดแผลซึ่งเกิด
จากการทดลองท�ำตนเอง
2. ขาดอากาศ รอยรัดแนวเฉียง
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1. postmortem artifact ได้แก่
บาดแผลหลังตายซึ่งเกิดจากการ
ถูกวัตถุต่างๆ เช่น การถูกใบพัด
เรือ หรือจากสัตว์กัดแทะ
2. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุการตาย ได้แก่
- ตายจากบาดแผล ดูร่องรอย
ต่อสู้ในที่เกิดเหตุ หาอาวุธหรือ
วัตถุทใี่ ช้ทำ� ร้ายหรือต่อสูป้ อ้ งกันตัว
ซึ่งบางทีได้จากที่เกิดเหตุ เช่น
สายไฟ เชือก ไม้กวาด กองเลือด
การกระจายของรอยเลื อ ด
คราบเลื อ ด ลั ก ษณะต่ า ง ๆ
(ถ้าไม่สมั พันธ์กบั บาดแผล อาจถูก
น�ำมาทิ้งไว้)
- ตายจากการขาดอากาศ หาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ผูกคอ รัดคอ ปิดปาก
จมูก
- จากไฟฟ้ า ดู ด ดู ส ะพานไฟ
อุปกรณ์ไฟฟ้า รูปลั๊กไฟ ร่องรอย
คราบน�้ำล้น น�้ำท่วม
- ตายจากสารพิษ หาสารเคมี
ขวดยาหรือซองยาในที่เกิดเหตุ
คราบยาหรือสารพิษบนภาชนะต่าง ๆ  
ขวดบรรจุสารเคมี รวมทั้งสุรา
ที่ดื่มร่วมด้วย  

กระท�ำอัตวินิบาตกรรม
1. บาดแผลมีความสัมพันธ์กับ
อาวุธและคราบเลือด พบอาวุธใน
ทีเ่ กิดเหตุ อาจพบหลายวิธรี ว่ มกัน
เพื่อให้แน่ใจว่าตายจริง

การสืบสวนสอบสวน
CSA (Crime Scene Analysis)
วิเคราะห์พฤติกรรมในทีเ่ กิดเหตุหา MO,
signature การเตรียมการ การลงมือ
การควบคุมและความระมัดระวัง ฯลฯ
วิเคราะห์แรงจูงใจ  
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ชันสูตรพลิกศพ
การตรวจที่เกิดเหตุ
การสืบสวนสอบสวน
3. ใช้ไฟฟ้าดูดตนเอง ในต�ำแหน่ง 2. ขาดอากาศหายใจ ผู ก คอ
ที่ท�ำตนเองได้
ขันชะเนาะหรือเอาเชือกคล้อง
4. กินยาตาย
คอหลายรอบ ไม่พันผ่านใบหน้า
ดวงตาหรือผม อาจเอาผ้ารองเพือ่
กันเจ็บ หรือแขวนคอในต�ำแหน่งที่
สามารถขึ้นไปผูกได้ และน�้ำหนัก
ถ่วงมากพอท�ำให้ตาย
3. ไฟฟ้าดูด เป็นช่างไฟประดิษฐ์
อุปกรณ์ใช้เองได้
4. กินยาตาย อาจพบจดหมาย
ลาตาย
ถูกท�ำร้าย
ถูกท�ำร้าย
วิเคราะห์คนร้าย criminal profile
1. บาดแผลอยู่ในต�ำแหน่งที่ท�ำ 1. ไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุ
หากลุม่ ผูต้ อ้ งสงสัยเพือ่ สืบสวนต่อไป
ตนเองไม่ได้ มีบาดแผลทีท่ ำ� ให้ตาย 2. ขาดอากาศ ไม่พบเชือกหรือ
หลายบาดแผล  มบี าดแผลจากการ พบรั ด แน่ น หลายปมหลายชั้ น
ต่อสูป้ อ้ งกันตัว ถ้ามีความเกลียดกัน ซึง่ ในชัน้ หลัง ๆ จะแน่นกว่าชัน้ แรก
อาจมีการท�ำร้ายบริเวณใบหน้า 3. ไฟฟ้าดูด มีกลไกให้ท�ำได้
เพื่อท�ำลายโฉม พบบาดแผลจาก 4. วางยา
การท�ำให้เหยื่อไม่ส่งเสียงร้อง
หรือขัดขืน
2. ขาดอากาศ ถ้ารัดคอรอยรัด วิเคราะห์การเข้าออกจากทีเ่ กิดเหตุ
จะมีลกั ษณะเป็นแนวราบ ถ้าบีบคอ ของคนร้าย การใช้เวลาในทีเ่ กิดเหตุ
อาจพบรอยบริ เวณล� ำ คอและ ท�ำอะไร เพือ่ อะไร อย่างไร เป็นต้น
รอยเล็บมือผู้ตายซึ่งเกิดจากการ
พยายามดึงมือของผู้ท�ำร้ายออก
3. ไฟฟ้าดูด ในต�ำแหน่งทีท่ ำ� ตนเอง
ไม่ได้
4. วางยา

ความจ�ำเป็น

หลังการตรวจ
เมื่อตรวจศพและที่เกิดเหตุแล้ว แพทย์มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการต่อไปนี้
1. ตัดสินใจร่วมกับเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในการส่งศพไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
2. แจ้งญาติให้ทราบโดยไม่ต้องขอความยินยอมในการผ่าศพ แต่ต้องอธิบายเหตุผลและ

3. ท�ำเอกสารการชันสูตรพลิกศพ หรือใบรับรองการตายเพื่อมอบศพให้ญาติน�ำไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา (กรณีที่ไม่ส่งตรวจเพิ่ม)
4. การส่งศพหรือสิ่งส่งตรวจไปตรวจเพิ่มเติม
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กฎหมายให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานฯ ไว้ให้สามารถส่งศพ หรือส่งสิ่งตรวจไปตรวจเพิ่มเติม
เพื่อให้พบเหตุของการตายเท่าที่เห็นว่าจ�ำเป็น
4.1 กรณีทสี่ งสัยว่าถูกผูอ้ นื่ ท�ำให้ตาย ต้องส่งศพตรวจโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น ซึง่ กรณีนผี้ สู้ งสัยจะเป็น
ใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายหรือคดีนั้น
4.2 การฆาตกรรมหรือถูกผู้อื่นกระท�ำชัดเจน แม้จะพบสาเหตุการตายแล้ว ก็ต้องหาความจริง
เพิ่มว่าใครท�ำและท�ำอย่างไร
4.3 ศพที่ตายด้วยโรคกรณีที่สงสัยว่าเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาดหรือจากความประมาท
ของแพทย์
4.4 ศพเน่า เว้นแต่แน่ใจว่าไม่ถูกกระท�ำให้ตาย เช่น จมน�้ำตาย
4.5 ตายกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ
4.6 มีประกันชีวิต

การชันสูตรพลิกศพชาวอิสลามิกชน

ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 408/2517 กับระเบียบการชันสูตรพลิกศพของกรมต�ำรวจ
ข้อ  319 วรรคท้าย  และหนังสือของส�ำนักจุฬาราชมนตรีที่ สฬ. 223/2541 ที่ร้องขอให้ละเว้นการผ่าหรือ
ท�ำลายส่วนของศพให้มากทีส่ ดุ หากไม่จำ� เป็น และสมควรรีบตรวจชันสูตรพลิกศพโดยเร็วเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่การประกอบพิธที างศาสนา แต่หากว่ามีเหตุจำ� เป็นดังกล่าวมาแล้วก็สามารถส่งให้ผา่ ศพได้ เพราะหลักศาสนา
อิสลามนั้นให้ถือความจ�ำเป็นของกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลัก เพียงแต่ขอให้ความเคารพและให้เกียรติต่อร่าง
ผู้ตาย

การเปลี่ยนแปลงหลังตายและการประมาณเวลาตาย

การประมาณเวลาตายเป็นข้อมูลส�ำคัญที่พนักงานสืบสวนและพนักงานสอบสวนผู้ท�ำการชันสูตร
พลิกศพต้องการจากแพทย์ที่ร่วมท�ำการชันสูตรพลิกศพ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน
หาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดอาญาที่ท�ำให้เกิดการตายผิดธรรมชาติ   เช่น   การหาตัว
ผูต้ อ้ งสงสัย  หรือการหาพยานบุคคลทีอ่ ยูใ่ นช่วงเวลานัน้ ๆ  นอกจากนีข้ อ้ มูลเกีย่ วกับเวลาตาย ยังอาจถูกน�ำไป
ใช้ในการสรุปส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตายนั้นมิได้เป็นผลจากการกระท�ำความผิดอาญาอีกด้วย
โดยทัว่ ไปแพทย์สามารถท�ำการประเมินเวลาตายได้โดยการตรวจการเปลีย่ นแปลงภายหลังตาย (postmortem
changes) ที่เกิดกับศพเป็นหลัก ร่วมกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการสนับสนุนผลการตรวจศพ
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การตรวจการเปลี่ยนแปลงภายหลังตาย

1. Rigor Mortis หรือการแข็งตัวของกล้ามเนื้อภายหลังตาย ซึ่งจะเริ่มตรวจพบการแข็งตัวที่
กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อน rigor mortis จะเริ่มเกิดที่เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังตาย และจะเกิดเต็มที่ใช้เวลา
ประมาณ 6 - 12 ชั่วโมงหลังตาย และเมื่อศพเริ่มเน่าโปรตีนในกล้ามเนื้อจะเสื่อมสลายท�ำให้ตรวจพบ
การอ่อนตัวเป็นครั้งที่สองของศพโดยเริ่มตรวจได้จากกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อน

2. Livor Mortis หรือการตกสู่เบื้องต�่ำของเลือดหลังตาย เนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตของ
ร่างกายหยุดท�ำงานท�ำให้เม็ดเลือดตกสู่เบื้องต�่ำตามแรงโน้มถ่วงโลก จะพบ livor mortis ได้ที่บริเวณของ
ร่างกายในส่วนทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่าส่วนอืน่ ขึน้ อยูก่ บั ท่าทางของศพ เช่น ศพทีอ่ ยูใ่ นสภาพนอนหงายจะเห็น livor mortis
เกิดขึ้นบริเวณด้านหลังของศพ หากศพที่อยู่ในสภาพนอนคว�่ำจะเห็น livor mortis เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้า
ของศพ สีของ livor mortis โดยทั่วไปจะมีสีม่วงแดง อาจพบสีของผิวหนังทั่ว ๆ ร่างกายของศพที่ผิดปกติ
ในการตายจากสารพิษบางประเภท เช่น สีชมพู (cherry pink) ในการตายจาก carbon monoxide หรือสีแดง
(cherry red) ในการตายจาก  cyanide poisoning ระยะเวลาที่เกิด livor mortis จะเริ่มเกิดที่เวลาประมาณ
30 นาที ถึง 2 ชั่วโมงหลังตาย และจะเกิดเต็มที่ซึ่งท�ำให้กดไม่จางที่เวลาประมาณ 6 – 12 ชั่วโมงหลังตาย
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3. Decomposition หรือการเน่า ประกอบด้วยสองกระบวนการ   คือ autolysis ซึ่งเป็น
การย่อยสลายตัวเองของเนื้อเยื่อ และ putrefaction เป็นการย่อยสลายโดยจุลชีพ ศพจะเริ่มเข้าสู่การเน่า
เมื่อตายมาแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง โดยเริ่มจากผิวหนังบริเวณหน้าท้องน้อยเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก่อน
และผิวหนังบริเวณอื่นจะเปลี่ยนตามมา อาจพบการเน่าของหลอดเลือดคล้ายลายหินอ่อน (skin marbling)
หรือ ผิวหนังหลุดลอก (skin slippage) เมื่อเวลาผ่านไป

4. มากกว่า 24 ชั่วโมงหลังตายศพจะเน่าให้เห็นชัดเจน และเริ่มพบการบวมของศพโดยศพ
จะบวมเต็มทีท่ รี่ ะยะเวลาประมาณ 48 – 72 ชัว่ โมงหลังตาย หลังจากนัน้ ศพจะเริม่ ยุบตัวทีร่ ะยะเวลาประมาณ
๕ วันขึ้นไป

5. Mummification เป็นการเน่ากรณีที่ศพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งท�ำให้น�้ำระเหยออก
จากศพอย่างรวดเร็ว ศพจะมีลักษณะแห้ง ผิวหนังศพคล้ายหนังสัตว์ เมื่อศพอยู่ในสภาพ  Mummification
ศพจะคงอยู่ในสภาพเดิมอีกหลายปี
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6. Adipocere เป็นการเน่าทีพ่ บได้นอ้ ย โดยศพต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีช่ นื้ และมีอากาศเย็น
ไขมันของศพจะกลายเป็นสารประกอบกลุ่ม Ester ลักษณะคล้ายสบู่หรือไข (adipocere = waxy fat)  
เมื่อศพเกิดภาวะ adipocere ศพจะคงอยู่ในสภาพเดิมอีกหลายปีเช่นเดียวกับ mummified body

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
1. ประเมินสภาพแวดล้อมทีอ่ าจมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงภายหลังตาย เช่น อุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อม
ที่สูงจะท�ำให้ศพเน่าเร็วขึ้น หนอนแมลงวันจะท�ำให้ศพกลายเป็นโครงกระดูกเร็วขึ้น
2. ถ้าพบศพภายในที่พักอาศัย ควรตรวจ scene marker ที่ใช้อ้างอิงระยะเวลาได้ เช่น
ซองจดหมายในตูไ้ ปรษณีย์ ซองยาทีร่ ะบุวนั จ่ายยา ประวัตกิ ารโทรในโทรศัพท์ของผูต้ าย หนังสือพิมพ์ ปฏิทนิ ฯลฯ
3. สอบถามญาติ เพื่อนบ้าน หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ว่าพบเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อใด
ขั้นตอนการตรวจและการบันทึกการตรวจ
1. บันทึกท่าทางของศพขณะทีต่ รวจ สอบถามผูพ้ บเห็นศพคนแรกว่าศพอยูใ่ นสภาพหรือท่าทาง
อย่างไรตอนที่ไปพบ
2. ตรวจ rigor mortis โดยการขยับข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ขากรรไกร ล�ำคอ ข้อมือ
ข้อศอก หัวไหล่ ข้อเท้า หัวเข่า และสะโพกโดยเปรียบเทียบกันทั้งซ้ายและขวา แล้วให้บันทึกว่า
2.1 พบการแข็งตัวของศพที่ข้อต่อใดบ้าง
2.2 ข้อที่ยังแข็งตัวไม่เต็มที่นั้นแข็งไปเพียงใด เช่น เริ่มแข็งตัว แข็งตัวปานกลาง (ยังขยับได้
ครึ่งหนึ่ง) หรือ แข็งตัวเกือบเต็มที่ (ขยับได้เล็กน้อย)
2.3 ศพอยู่ในท่าทางใด
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3. ตรวจ livor mortis โดยการสังเกตหาผิวหนังบริเวณที่มีสีเปลี่ยนแปลง และใช้นิ้วหัวแม่มือ
กดโดยแรงนานพอประมาณที่บริเวณดังกล่าวว่าสามารถกดจางหรือไม่ แล้วบันทึก livor mortis โดย
3.1 ระบุต�ำแหน่งของร่างกายที่พบ  livor mortis เช่น หลัง หน้าอก หรือ ใบหน้า
3.2 สีของ  livor mortis ซึ่งสีปกติของ livor mortis ควรเป็นสีแดงคล�้ำ
3.3 ระดับของการเกิด livor mortis ว่ากดจางหรือกดไม่จาง หากกดแล้วไม่จางให้กดแรง
และนานขึ้นจนถึง 1 นาที แล้วสังเกตดูหากยังจางอยู่บ้างปนกับส่วนที่ไม่จาง หมายถึงว่าเกิดขึ้นเกือบเต็มที่
แต่ถ้าไม่มีรอยจางเลยแสดงว่าเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว
3.4 นอกเหนือจากนี้ อาจบันทึกรูปร่างของวัตถุที่กดทับบนตัวศพจนท�ำให้เกิดรอยประทับ
(imprint) ที่ livor mortis เช่น ลายเสื้อผ้า, ลายเสื่อที่ศพนอนทับ
4. ในกรณีของศพเน่า การตรวจศพควรเน้นที่การบันทึกลักษณะของการเน่า ได้แก่
4.1 การเปลี่ยนสีของผิวหนังเป็นสีเขียวหรือด�ำคล�้ำ  (skin discoloration) การหลุดลอก
ของผิวหนัง (skin slippage) การเห็นเส้นเลือดด�ำที่เกิดการเน่าเป็นลายที่ชัดเจน (marbling) ว่าพบที่บริเวณ
ไหนของร่างกายศพบ้าง
4.2 การบวมพองจากการเน่า โดยทั่วไปศพมักเริ่มบวมที่บริเวณหน้าท้องก่อนแล้วจึง
ตามมาด้วยเนื้อเยื่ออ่อนที่ไม่หนาแน่น เช่น ผิวหนังบริเวณอัณฑะ ใบหน้า ถ้าศพเน่าเต็มที่จะพบลักษณะ
ของลิ้นจุกปาก ตาถลน รวมทั้งแขนขากางเหยียดออก
4.3 ถ้าศพเสียชีวิตนานเกิน 3-5 วัน ศพจะเริ่มยุบตัว และการประมาณเวลาตายจะเริ่มท�ำ
ได้ยาก แพทย์ควรบันทึกลักษณะของศพเท่าทีไ่ ด้ และหลีกเลีย่ งการให้ความเห็นทีเ่ ป็นเวลาแน่นอน การบันทึก
ควรบันทึกเนื้อเยื่ออ่อนที่ยังติดอยู่กับร่างกาย ถ้าเริ่มพบกระดูกควรบันทึกต�ำแหน่งที่กลายเป็นกระดูกหรือ
เนื้อเยื่ออ่อนสลายไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตามการประมาณเวลาตายนั้นถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลในต�ำราอยู่มาก  
โดยเฉพาะในต�ำราต่างประเทศและเป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ แต่ปจั จัยด้านภูมอิ ากาศในประเทศไทย ท�ำให้ระยะเวลาดังกล่าว
คลาดเคลือ่ นจนใช้ไม่ได้ และขณะนีก้ ย็ งั ไม่มกี ารรวบรวมข้อมูลตีพมิ พ์ออกมาอย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงอาศัยข้อมูล
และประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงข้อมูลที่มีการรวบรวมแต่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่น�ำมาสรุปเป็นตาราง
แสดงแนวทางการแปลผลเบื้องต้น
สรุปแนวทางส�ำหรับแปลผลการตรวจประมาณ เวลาตายจากการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายเบื้องต้น
การตรวจ
ผลการตรวจ
การแปลผล
ภาวะเลือดตกสู่ 1. เริ่มมองเห็นได้
1. ศพอยูใ่ นท่าทางดังกล่าว ประมาณ
ทีต่ ำ�่ ตามแรงโน้ม
> 1/2 ชั่วโมง
ถ่วงโลก
(Livor Mortis) 2. กระจายทัว่ บริเวณและยังกดจาง 2. ศพอยูใ่ นท่าทางดังกล่าว ประมาณ  
4-6 ชั่วโมง
3. กดจางได้ยาก
3. ศพอยูใ่ นท่าทางดังกล่าว ประมาณ  
6-12 ชั่วโมง
4. กดไม่จาง  
4. ศพอยูใ่ นท่าดังกล่าว ประมาณ >  
12 ชั่วโมง

หมายเหตุ
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การตรวจ
ผลการตรวจ
ภาวะกล้ามเนื้อ 1. กล้ามเนือ้ มัดเล็ก เช่น ขากรรไกร
แข็งตัว (Rigor และคอเริ่มแข็ง
Mortis)
2. ขากรรไกร คอ และข้อมือ แข็ง
3. แข็ ง ทั้ ง แขน และเริ่ ม แข็ ง ที่
ข้อเท้า หรือหัวเข่า
4. กล้ า มเนื้ อ ข้ อ สะโพกยั ง แข็ ง
ไม่เต็มที่
5. ศพแข็ ง ตั ว เต็ ม ที่ แ ละยั ง ไม่
อ่อนตัว
การเน่า
1. ศพอ่อนตัว

การแปลผล
หมายเหตุ
1. เสียชีวติ มาประมาณ  >1  ชัว่ โมง การจัดท่าทางของศพใหม่
การขยั บ ร่ า งกายของศพ
2. เสียชีวติ มาประมาณ 2-4 ชัว่ โมง การดึงกล้ามเนื้อให้ยืดออก
3. เสียชีวติ มาประมาณ 4-6 ชัว่ โมง หรื อ ฉี ก ขาด กรณี ก ระดู ก
แขนขาหัก กรณีที่มีข้อยึด
4. เสียชีวติ มาประมาณ 6-8 ชัว่ โมง ติดอยู่เดิม หรือมีปัจจัยอื่น ๆ
เช่น อุณหภูมิ การออกก�ำลัง
5. เสียชีวติ มาประมาณ 8-12 ชัว่ โมง อาจท�ำให้การประเมินเวลา
ตายดังกล่าว คลาดเคลื่อนได้
1. เสียชีวิตมาประมาณ   >14-16 ระยะเวลาในการเน่าของศพ
ชั่วโมง
อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่
2. หน้าท้องเริ่มมีสีเขียว
2. เสียชีวิตมาประมาณ  >16-18 กับอุณหภูมิ และสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง
แต่ในประเทศไทย ไม่พบว่า
3. ลายสีเขียวที่เกิดจากการเน่า 3. เสียชีวติ มาประมาณ  >18 ชัว่ โมง ศพจมน�ำ้ และศพทีฝ่ งั อยูใ่ นดิน
ของเลือดในหลอดเลือดด�ำผิวหนัง  
จะมีอัตราการเน่าช้ากว่าศพ
(Marbling)
ที่ อ ยู ่ บ น ดิ น เ ห มื อ น ใ น
4. ผิวหนังเริ่มมีสีเขียวคล�ำ 
้ มักจะ 4. เสียชีวติ มาประมาณ  >24 ชัว่ โมง ต่างประเทศ
เริ่มที่หน้าท้องและใบหน้าก่อน
5. ศพเน่าเต็มที่  ตัวบวมอืด
5. เสียชีวิตมาประมาณ 3-5 วัน
ตาถลน ลิ้นจุกปาก สีผิวเปลี่ยน
ทัง้ ตัว มีตมุ่ พองทีผ่ วิ หนังและผิวหนัง
หลุดลอก
6. ศพเน่ายุบบวม ผิวหนังบริเวณ 6. เสียชีวิตมาประมาณ 5-7 วัน
มือและเท้าลอกออก
7. ผิวหนังและกล้ามเนือ้ บางต�ำแหน่ง 7. เสียชีวติ มาประมาณ 1-2 สัปดาห์
เช่น ใบหน้า มือ และเท้าหลุดออก
จนเห็นกะโหลกหรือกระดูกมือ
และเท้า  
8. ผิวหนังและกล้ามเนื้อบริเวณ 8. เสียชีวติ มาประมาณ 2-3 สัปดาห์
หน้าอกและล�ำตัวเริ่มหลุดออก
เห็นเป็นโครงกระดูก มีเส้นเอ็น
กล้ามเนื้อติดอยู่
9. โครงกระดูก มีเอ็นยึด กระดูก 9. เสียชีวิตมาประมาณ 1-2 เดือน
ติดบางส่วน
10. เหลือแต่โครงกระดูกเปล่า 10. เสียชีวติ มาประมาณ 2-3 เดือน
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การสืบสวนการตายจากบาดแผลและการบาดเจ็บ
ความส�ำคัญและประเด็นที่น�ำไปใช้
1. ตามหลักกฎหมายไทย การพิจารณาความผิดและโทษจากการท�ำร้ายร่างกายขึ้นกับความ
รุนแรงที่เป็นผลจากการท�ำร้ายว่ามากน้อยเพียงใดเป็นส�ำคัญ แพทย์ทั่วไปสามารถให้ความเห็นในประเด็น
ดังกล่าวได้
2. ประเด็นทางนิติเวชศาสตร์โดยแท้ คือ ใช้ค้นหาความจริงเพื่อให้ความเห็นว่าการบาดเจ็บ
หรือบาดแผลทีต่ รวจพบนัน้ เกิดจากแรงหรือวัตถุชนิดใดมากระท�ำและเกิดได้อย่างไร สิง่ เหล่านีค้ อื กลไกของการ
บาดเจ็บ ในข้อนีแ้ พทย์ทวั่ ไปจะมีขอ้ จ�ำกัดในการให้ความเห็น ดังนัน้ จึงมีหลักการบันทึกข้อมูลเพือ่ ส่งต่อให้แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชให้ความเห็นเป็นการเฉพาะได้
ประเด็นที่ส�ำคัญในการบันทึกบาดแผล
1. ชนิดของบาดแผล สามารถบอกได้ถึงกลไกการบาดเจ็บจากวัตถุที่มากระท�ำได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.1 บาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มคี ม (blunt force injuries) ได้แก่ บาดแผลถลอก
(abrasion) บาดแผลฟกช�้ำ (contusion) บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ (laceration)
1.2 บาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็งมีคมหรือปลายแหลม (sharp force injuries) ได้แก่
บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (cut  wound) บาดแผลถูกแทง (stab  wound) บาดแผลถูกสับหรือถูกฟัน (chop
wound)
1.3 บาดแผลกระสุนปืนและวัตถุระเบิด (กระสุนลูกโดด gunshot wound, กระสุนลูกปราย
หรือลูกซอง shotgun wound และวัตถุระเบิด blast injury)
1.4 บาดแผลอื่น ๆ (miscellaneous injury)  ซึ่งเกิดจากพลังงานทางกายภาพ (physical
agent) และสารเคมีต่าง ๆ (chemical agent)
2. ขนาดของบาดแผล ควรท�ำการบันทึกในหน่วยวัดมาตรฐาน เช่น เซนติเมตร
3. ลักษณะรูปร่างของบาดแผล (shape) ให้บรรยายเป็นลักษณะกว้าง ๆ เช่น เป็นแนวยาว  
เป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นต้น ลักษณะพิเศษ (specific characteristics) มี 2 แบบ ได้แก่ รอยประทับ
(imprint) รอยรัด (ligature mark) หรือองค์ประกอบทีเ่ กิดจากอาวุธ เช่น อาวุธปืน ท�ำให้บาดแผลมีรปู ร่างเฉพาะ
มีเขม่าดินปืน (soot) หรือรอยสักดินปืน (gun powder tattooing) ได้ ควรบันทึกและถ่ายภาพร่วมด้วย
4. ต�ำแหน่งของบาดแผล ใช้ในการบอกพฤติการณ์ที่ท�ำให้เกิดบาดแผลบางอย่าง เช่น บาดแผล
ซึ่งเกิดจากกการป้องกันตัว (defense wound), บาดแผลจากการท�ำร้ายตนเอง (hesitation mark)
5. ทิศทางของบาดแผล  (wound trajectory) บางชนิด เช่น บาดแผลกระสุนปืน การระบุ
ต�ำแหน่งในกรณีทศิ ทางจะต้องวัดโดยมีตำ� แหน่งอ้างอิง เช่น บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนบริเวณหน้าอกด้านขวา
อยูต่ ำ�่ กว่าบ่า 10 ซม. ห่างจากแนวกลางล�ำตัวไปทางขวา 8 ซม. โดยถ้ามีบาดแผลทางออกคูก่ นั ก็วดั ในต�ำแหน่ง
อ้างอิงเดียวกัน
6. สภาพของบาดแผล เป็นการประเมินอายุของบาดแผลโดยบันทึกลักษณะการหายของบาดแผล
ลงไปด้วย (ถ้ามี)
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7. สิ่งแปลกปลอมที่พบภายในบาดแผล ให้บรรยายต�ำแหน่งที่พบและลักษณะของสิ่งนั้น
คร่าว ๆ ซึ่งอาจน�ำมาใช้เป็นพยานวัตถุเพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไป
การบันทึกภาพถ่าย เนื่องจากบาดแผลหลายกรณีมีรูปแบบและลักษณะพิเศษที่ซับซ้อน เช่น
บาดแผลที่มรี อยประทับ บาดแผลถูกแทง หรือบาดแผลถูกยิง เป็นต้น รวมถึงบางบาดแผลอาจเปลีย่ นแปลงไป
ภายหลังการรักษาจึงต้องบันทึกภาพถ่ายไว้เพื่อน�ำมาใช้อ้างอิงในภายหลังได้
ชนิดของบาดแผล
1. บาดแผลที่เกิดจากของไม่มีคม (Blunt Force Injury) มีดังต่อไปนี้
1) บาดแผลถลอก (abrasion) คือ การบาดเจ็บที่จ�ำกัดอยู่แค่ชั้นผิวหนัง เช่น บาดแผล
ถลอกครูด (brush abrasion) จากผิวหนังลากผ่านพื้นผิววัตถุ หรือบาดแผลถลอกหรือกระแทก (impact
abrasion)   จากการถูกแรงกระท�ำในแนวเกือบตั้งฉากกับผิวหนังบริเวณที่มีกระดูกรองรับ เช่น หน้าผาก
ซึ่งบางครั้งเกิดเป็นบาดแผลรอยประทับ (patterned abrasion หรือ   contusion) ตามรูปร่างของวัตถุ
ที่มากระทบ เช่น รอยดอกยาง รอยพื้นรองเท้า

ภาพที่ 4-1 บาดแผลถลอกครูด

ภาพที่ 4-2 บาดแผลรอยประทับ
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2) บาดแผลฟกช�ำ 
้ (contusion)  คือ บาดแผลทีม่ เี ลือดออกใต้ชนั้ ผิวหนังจากการถูกกระแทก
ท�ำให้หลอดเลือดบริเวณใต้ผวิ หนังฉีกขาด บางครัง้ อาจเกิดเป็นบาดแผลรอยประทับ (patterned contusion)  
ได้เช่นกัน   เช่น  tramline contusion จากการถูกวัตถุที่มีรูปร่างเป็นท่อนกลม เช่น ท่อน�้ำหรือกระบองตี

ภาพที่ 4-3 บาดแผลฟกช�้ำเห็นสีของผิวหนังที่เปลี่ยนไปแต่ไม่มีเลือดออก

ภาพที่ 4-4 บาดแผลฟกช�้ำจะมีเลือดออกในชั้นใต้ผิวหนัง

ภาพที่ 4-5  tramline contusion จากการถูกวัตถุที่มีรูปร่างเป็นท่อนกลม เช่น ท่อน�้ำหรือกระบองตี
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3) บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ (laceration)   คือ การที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ฉีกขาดจากการถูกกระแทก มักพบบริเวณผิวหนังที่มีกระดูกรองรับ ลักษณะส�ำคัญคือจะพบบาดแผลถลอก
และบาดแผลฟกช�ำ้ บริเวณผิวหนังทีอ่ ยูร่ อบ ๆ แผล และพบเนือ้ เยือ่ ทีไ่ ม่ขาดออกจากกัน  (bridging tissue) ภายใน
บาดแผล เช่น เส้นประสาทและหลอดเลือดจากการทีม่ คี วามเหนียวกว่าเนือ้ เยือ่ ใต้ผวิ หนังอืน่ ๆ ท�ำให้ทนต่อแรง
ทีม่ ากระท�ำได้มากกว่าจนไม่เกิดการฉีกขาด ซึง่ จะไม่พบลักษณะนีใ้ นบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบซึง่ เกิดจากวัตถุ
ของแข็งมีคม

ภาพที่ 4-6 บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ

4) บาดแผลฉีกขาดหนังถลก (avulsion wound) คือ บาดแผลฉีกขาดจากผิวหนัง
และเนือ้ เยือ่ ใต้ผวิ หนังถูกแรงกระท�ำในแนวเฉียงหรือเกือบขนานกับผิวหนังจนผิวหนังและเนือ้ เยือ่ เกิดการฉีกขาด
และถลกออกมา เช่น ถูกล้อรถบดทับ      

ภาพที่ 4-7 บาดแผลฉีกขาดหนังถลก

5) บาดแผลทิ่มทะลุที่เกิดจากวัตถุปลายแหลมแต่ไม่มีส่วนมีคม (blunt penetrating
wound) เช่น ไขควง แท่งเหล็กแหลม ลักษณะของบาดแผลจะคล้ายบาดแผล laceration คือมี abrasion
และ contusion ที่รอบขอบบาดแผลได้

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
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ภาพที่ 4-8 บาดแผลทิ่มทะลุ ซึ่งเกิดจากการถูกแทงด้วยไขควง

การบันทึกบาดแผลที่เกิดจากของไม่มีคม
1) ขนาดของบาดแผล ควรบันทึกทัง้ ความกว้าง ความยาวและความลึก ควรบันทึกภาพบาดแผล
โดยมีสเกลวัดขนาดเพื่อความถูกต้อง และใช้หน่วยระบบเมตริก เช่น เซนติเมตร และควรถ่ายภาพอย่างน้อย
2 รูป คือ ภาพมุมกว้างของบาดแผลเพื่อให้เห็นว่าบาดแผลอยู่ในต�ำแหน่งใดของร่างกายและมีจ�ำนวนเท่าใด
หากมีบาดแผลจ�ำนวนมากก็อาจจะต้องติดหมายเลขลงไปด้วย และถ่ายภาพระยะใกล้เพื่อให้เห็นรายละเอียด
ของบาดแผลได้ชัดเจนขึ้น
2) บันทึกการบาดเจ็บร่วมของบาดแผล เช่น บาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากร่วมกับกะโหลก
ศีรษะแตก จ�ำนวนและต�ำแหน่งบาดแผล อ้างอิงตามกายวิภาคของร่างกายศพ (anatomical landmark)
เช่น หัวนม แนวกลางไหปลาร้า ช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่ ต�ำแหน่งของบาดแผลอาจบ่งบอกถึงพฤติการณ์
ขณะเกิดบาดแผลได้ เช่น บาดแผลจากการป้องกันตัว (defense wound) บริเวณหลังแขน หรือบาดแผลเล็บข่วน
จากการต่อสู้ขัดขืน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ภาพที่ 4-9 บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบบริเวณฝ่ามือ ซึ่งเกิดจากการป้องกันตัวโดยจับใบมีด

		

ภาพที่ 4-10 ท่าทางการป้องกันตัว เมื่อถูกท�ำร้ายด้วยอาวุธมีด ท�ำให้เกิดบาดแผลบริเวณแขน

ประเด็นส�ำคัญในกรณีตรวจพบบาดแผลประเภทนี้ในศพ คือ บาดแผลเกิดขึ้นก่อนตายหรือหลังตาย
1) บาดแผลถลอกก่อนตาย (antemortem abrasion) จะมีสแี ดงน�ำ้ ตาลและมีการอักเสบรอบ ๆ
ขอบแผล ในขณะที่บาดแผลถลอกหลังตาย (postmortem abrasion) เกิดได้ง่าย โดยจะมีสีเหลืองใส
จากน�้ำเลือด (serum) และมีลักษณะแข็งคล้ายหนังสัตว์

ภาพที่ 4-11 บาดแผลถลอกก่อนตาย

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
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ภาพที่ 4-12 บาดแผลถลอกหลังตาย ซึ่งเกิดจากการถูกสัตว์กัดแทะ

2) บาดแผลฟกช�้ำก่อนตาย (antemortem contusion) มีสีได้ตั้งแต่ม่วง เขียว เหลืองน�้ำตาล
ขึ้นอยู่กับระยะเวลา โดยถ้ามีสีเหลืองน�้ำตาลแสดงว่าบาดแผลเกิดนานแล้วกว่า 12-18 ชั่วโมง ในขณะที่
บาดแผลฟกช�้ำหลังตาย (postmortem contusion) เกิดได้ยาก โดยจะต้องมีแรงมากระท�ำอย่างรุนแรง
ซึ่งหากเกิดจะมีเลือดออกน้อยกว่าโดยจะมีเลือดออกอยู่ตื้น ๆ ใต้ชั้นผิวหนังบริเวณที่มีกระดูกรองรับ

ภาพที่ 4-13 บาดแผลฟกช�้ำก่อนตาย

2. บาดแผลที่เกิดจากของมีคม (Sharp Force Injury) มี 2 ชนิด คือ
1) บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบจากของมีคม  (cut wound) คือ บาดแผลที่มีความยาวของ
แผลมากกว่าความลึก เกิดจากวัตถุมีคมซึ่งไม่สามารถบอกรายละเอียดอื่นใดของวัตถุที่ใช้กระท�ำได้ นอกจาก
จะพบชิ้นส่วนของวัตถุที่ท�ำให้เกิดบาดแผลติดอยู่ภายใน
บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบแยกจากบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ
1.1) โดยทั่วไปขอบของบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบจะเรียบ แต่อาจจะพบขอบไม่เรียบ
ได้ในกรณีที่ผิวหนังมีลักษณะย่นขณะถูกวัตถุที่มีคมมากระท�ำ  หรือวัตถุที่มากระท�ำมีความทื่อหรือบิ่น ดังนั้น
ให้สังเกตว่าที่ขอบบาดแผลมีบาดแผลฟกช�้ำหรือบาดแผลถลอกหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นบาดแผล
ฉีกขาดขอบไม่เรียบมากกว่า
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1.2) บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใต้แผลจะถูกตัดขาดไปเพราะความคม
ของวัตถุที่มากระท�ำ ท�ำให้ไม่พบสะพานเนื้อเยื่อ (tissue bridging) และไม่พบโพรงเลือดออกภายในบาดแผล
(tissue undermining)

ภาพที่ 4-14  บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบจากของมีคม

ภาพที่ 4-15 ภาพเปรียบเทียบระหว่างบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (ซ้าย) และบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ (ขวา)

2) บาดแผลถูกแทง (stab wound) คือ บาดแผลที่เกิดจากวัตถุปลายแหลมที่มักจะมี
ความคมทิ่มทะลุผิวหนังเข้าไปในร่างกาย โดยมากจะมีความลึกมากกว่าความยาว ถ้าบาดแผลมีมุมด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นบาดแผลฟกช�้ำหรือบาดแผลถลอกหรือมีลักษณะป้านแสดงว่าวัตถุที่มากระท�ำนั้นมีคมด้านเดียว
ถ้าบาดแผลมีมมุ แหลมทัง้ สองด้านและไม่พบบาดแผลฟกช�ำ้ หรือบาดแผลถลอกเลยแสดงว่าวัตถุทมี่ ากระท�ำนัน้
อาจมีสองคมหรือคมเดียว (หากเป็นมีดที่บาง) ก็ได้

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
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ภาพที่ 4-16 บาดแผลถูกแทงด้วยของมีคม

3) บาดแผลถูกสับหรือถูกฟัน (chop wound) คือ บาดแผลที่เกิดจากวัตถุที่มีความคม
และมีนำ�้ หนักมาก เช่น ขวาน มีดอีโต้ ลักษณะของบาดแผลจะมีขอบค่อนข้างเรียบแต่อาจจะมีบาดแผลถลอกรอบ ๆ
และกระดูกที่อยู่ข้างใต้บาดแผลแตกหรือหักได้  

ภาพที่ 4-17 บาดแผลถูกสับหรือถูกฟันด้วยวัตถุมีคมและมีขนาดใหญ่ เช่น ขวาน
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การบันทึกบาดแผลที่เกิดจากของมีคม
การวัดขนาดบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ จะต้องน�ำขอบแผลมาประกบให้ชดิ กันก่อนดูรายละเอียด
ของบาดแผลและวัดความยาวของบาดแผล ส่วนความลึกของบาดแผลในกรณีเป็น penetrating injury
จะวัดจากการผ่าศพเพือ่ ดูวา่ อวัยวะอะไรบ้างทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บและลึกเท่าไหร่ เพือ่ ให้สามารถประเมินว่าอาวุธนัน้
มีรูปร่างอย่างไร เข้ากับบาดแผลที่พบหรือไม่  
การถ่ายภาพ ควรถ่ายภาพบาดแผลในขณะที่อยู่ในสภาพเบื้องต้น และถ่ายอีกครั้งหลังจาก
น�ำขอบแผลมาประกบชิดกันแล้วโดยเทียบกับสเกลทุกครั้ง และควรถ่ายภาพอย่างน้อย 2 รูป
ประเด็นส�ำคัญในกรณีตรวจพบบาดแผลประเภทนี้ในศพ
1. ผู้ตรวจบาดแผลคนแรกจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดว่าเป็นบาดแผลชนิดใด เพราะหลังจากที่
ผ่านการรักษามาแล้ว รายละเอียดของบาดแผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
2. บาดแผลฉีกขาดหนังเปิด (flap wound) สามารถเป็นได้ทั้งบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ
และขอบเรียบ ดังนั้นผู้ตรวจบาดแผลคนแรกควรระบุว่าเป็นบาดแผลชนิดใด
3. การตรวจบาดแผลเจาะทะลุ (penetrating wound) ในศพ  ไม่ควรเอาวัตถุใด ๆ ใส่หรือแยง
เข้าไปในบาดแผลทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเพือ่ ดูทศิ ทางหรือความลึก เพราะนอกจากจะไม่สามารถบอกสิง่ ทีต่ อ้ งการทราบ
ได้แล้ว ยังท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบาดแผลหรือเกิดแนวแผลใหม่ที่ท�ำให้ยากต่อการชันสูตรในภายหลัง
ประเด็นที่ควรส่งตรวจเพิ่มเติม
1. ควรตรวจภาพถ่ายทางรังสีเพื่อดูว่ามีสิ่งตกค้างอยู่ในบาดแผลหรือไม่ เพราะบางครั้งวัตถุ
ที่ท�ำให้เกิดบาดแผลอาจหักและตกค้างอยู่ภายในบาดแผลได้ โดยควรถ่าย 2 ด้าน ทั้งหน้าตรงและด้านข้าง
(AP, lateral view)
2. ในการต่อสู้ที่ประชิดตัว มีโอกาสที่จะตรวจพบวัตถุพยานต่าง ๆ ได้ ดังนี้
2.1 เลือดในที่เกิดเหตุ ในกรณีบาดแผลซึ่งเกิดจากของมีคม (sharp force injury) มักมี
เลือดในสถานทีเ่ กิดเหตุอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ก่อนจะตรวจศพจะต้องตรวจรูปแบบการกระจายของเลือด (bloodstain
pattern) ร่องรอยประทับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้า รอยอาวุธ หรืออื่น ๆ ที่อาจจะปรากฏในบริเวณ
ที่เปื้อนเลือดได้
2.2 ผูท้ ำ� ร้ายจะทิง้ หลักฐานเอาไว้ในทีเ่ กิดเหตุ บนร่างกายของผูเ้ สียหายหรือศพ ไม่วา่ จะเป็น
เส้นผม เส้นขน เส้นใยต่าง ๆ หรือบางครั้งผู้ท�ำร้ายอาจได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้และมีเลือดออกซึ่งสามารถ
เก็บมาตรวจเปรียบเทียบหาสารพันธุกรรมได้
2.3 อาจมีเนื้อเยื่อของผู้กระท�ำติดอยู่ในเล็บของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือศพ ในกรณีศพ
ควรห่อมือด้วยถุงกระดาษก่อนเคลื่อนย้ายศพ
2.4 รอยฉีกขาดบนเสือ้ ผ้าอาจจะสามารถบอกถึงร่องรอยและลักษณะของอาวุธทีใ่ ช้กระท�ำได้
การสืบสวนกรณีการตายจากอุบัติเหตุหรือตกจากที่สูง (Traffic Injury and Fall from height)
การเสียชีวิตจากการจราจร ปัญหาในการชันสูตรพลิกศพคือแพทย์ผู้ตรวจไม่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของลักษณะการบาดเจ็บที่ตรวจพบกับกลไกการเกิดอุบัติเหตุจราจรแต่ละประเภทได้ และการ
บาดเจ็บที่ตรวจพบนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจริงหรือไม่ หรือเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมอื่นมาก่อน
แล้วน�ำศพมาอ�ำพรางคดีโดยน�ำศพมาไว้ในที่ท่ีพบศพ โดยเฉพาะกรณีการเสียชีวิตในรถยนต์ที่เกิดไฟลุกไหม้  
การตรวจชันสูตรพลิกศพมักถูกจ�ำกัดด้วยเวลาที่ต้องเร่งกระบวนการชันสูตรพลิกศพให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร
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การตกจากที่สูง มีความยากในการประเมินระยะเวลาการเสียชีวิต โดยเฉพาะศพที่มีการหักของ
กระดูกต่าง ๆ ภายในร่างกายหลายชิ้น เนื่องจากจะไม่สามารถประเมินการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตาย
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องพิจารณาว่าสภาพการบาดเจ็บใดที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต
ประเด็นส�ำคัญในกรณีการตรวจศพประเภทนี้
1) ผู้ตายเสียชีวิตขณะเกิดเหตุหรือถูกฆาตกรรมแล้วน�ำศพมาอ�ำพราง
2) การตรวจหาความสัมพันธ์ของลักษณะการบาดเจ็บ กับกลไกการเกิดการบาดเจ็บของอุบตั เิ หตุ
จราจรแต่ละประเภท
3) หากตรวจหาระยะเวลาการตายหรือลักษณะการบาดเจ็บที่ไม่เข้ากันกับประวัติที่ได้ หรือพบ
สภาพที่แปลกออกไป ควรคิดถึงสาเหตุการตายอื่นด้วยเสมอ
4) กรณีอุบัติเหตุแล้วเกิดไฟไหม้ในรถ ต้องระบุตัวบุคคลและตรวจหาลักษณะของการส�ำลัก
ควันไฟในหลอดลมของผู้ตายซึ่งจะบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ในขณะที่ไฟก�ำลังไหม้
5) ผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด อาจมีผลต่อการสืบสวนสอบสวนและรูปคดี
6) ในหลาย ๆ กรณี อาจจะเกิดโรคตามธรรมชาติที่เป็นสาเหตุท�ำให้ตายร่วมในอุบัติเหตุจราจร
เช่น โรคหัวใจก�ำเริบขณะขับรถท�ำให้หมดสติไม่สามารถควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ที่ไม่รุนแรงแต่เป็นตัวกระตุ้นให้โรคหัวใจก�ำเริบขึ้นมาจนเสียชีวิต ในประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องพิสูจน์
หากว่ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ตายมีการท�ำประกันชีวิตไว้
การบาดเจ็บจากการจราจร (traffic injury)
แบ่งเป็น  3 ประเภทตามลักษณะของผู้บาดเจ็บ  ได้แก่
1. การบาดเจ็บที่เกิดกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ (driver and passenger injuries)
1.1 ศีรษะกระแทกกับกระจกหน้ารถหรือหลังคารถ (windshield injury) เกิดบาดแผล
ถลอก บาดแผลฉีกขาด กะโหลกศีรษะแตกจนถึงการบาดเจ็บของสมอง
1.2 ศีรษะกระแทกกับกระจกด้านข้าง (tempered-glass injury) เกิดบาดแผล
เช่นเดียวกับข้อ 1.1
1.3 การบาดเจ็บบริเวณล�ำคอ  ซึง่ เป็นอันตรายต่อกระดูกและไขสันหลังส่วนคอ (whiplash
injury) ซึ่งอาจจะไม่พบบาดแผลภายนอก
1.4 การบาดเจ็บบริเวณทรวงอกและท้องกระแทกกับพวงมาลัย (steering wheel injury)
ท�ำให้มีกระดูกกลางอกหรือกระดูกซี่โครงหัก มีการบาดเจ็บของอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้อง ซึ่งบางราย
อาจตรวจไม่พบบาดแผลภายนอกหรือมีเพียงเล็กน้อย แต่มีการบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรง การตรวจโดยการ
ดูลักษณะผิดรูป และกดบริเวณหน้าอกอาจมีการยุบตัว
1.5 การบาดเจ็บของขา โดยเฉพาะหัวเข่ากระแทกกับแผงหน้าปัดรถยนต์ (dashboard
injury) กระดูกต้นขา เข่า หรือกระดูกข้อเท้าหัก ข้อสะโพกหลุด
1.6 การบาดเจ็บจากเข็มขัดนิรภัย (seatbelt injury) บาดแผลฟกช�ำ้ บริเวณบ่าหรือทรวงอก
หากตรวจพบอาจช่วยบอกต�ำแหน่งในขณะที่อยู่ในรถยนต์ได้
2. การบาดเจ็บที่เกิดกับคนเดินถนน (pedestrian injury)
2.1 primary injury  เกิดจากส่วนของกันชนรถกระแทกกับขาท่อนล่างของผูถ้ กู ชนโดยตรง
(primary impact) เกิดการกระเด็นไปข้างหน้าตามทิศทางของแรงหรือลอยขึน้ ไปข้างบน มักพบบาดแผลฉีกขาด
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หรือกระดูกขาหักร่วมด้วย (bumper injury) ระยะความสูงจากส้นเท้าถึงบาดแผลจะมีความส�ำคัญ
ในการใช้เปรียบเทียบกับความสูงของกันชนรถที่ชน
2.2 secondary injury เกิดจากร่างกายที่ลอยขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงมากระแทกกับ
ส่วนของรถ  เช่น กระโปรง กระจก หลังคารถ หรือพื้นถนน ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ กระดูกซี่โครงหัก
กระดูกแขนขาหัก
2.3 tertiary injury เกิดจากร่างกายกระทบกระแทกกับพื้นถนน หรือถูกรถทับซ�้ำ
โดยรถคันที่ชนหรือรถที่ตามมา ตรวจพบบาดแผลฉีกขาด บาดแผลฟกช�้ำ บาดแผลถลอกครูด และหากถูกทับ
อาจมีรอยดอกยางรถยนต์  ผิวหนังปริแตกลักษณะเป็นลายบริเวณท้องน้อยหรือขาหนีบจากผิวหนังถูกยืดออก
เมื่อถูกชนและเกิดการแอ่นของล�ำตัวซึ่งจะเกิดเฉพาะในท่ายืนหรือเดิน
3. การบาดเจ็บทีเ่ กิดกับผูข้ บั ขีแ่ ละซ้อนรถจักรยานยนต์ (motorcycle  rider injury) การบาดเจ็บ
ที่พบจะขึ้นกับการสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องป้องกัน ขนาดของรถและโดยเฉพาะความเร็วในการขับขี่
3.1 ส่วนใหญ่มักพบการบาดเจ็บที่ศีรษะ บริเวณที่พบได้บ่อยคือ tempero-parietal area
เป็นบาดแผลฉีกขาด ฟกช�้ำหรือถลอก กะโหลกศีรษะหรือฐานกะโหลกศีรษะแตก เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
ชั้นนอก (subdural hemorrhage) สมองฟกช�้ำหรือฉีกขาด โดยมักจะพบ coup-contrecoup lesion หรือ
diffused traumatic  brain injury กระดูกคอหัก
3.2 การบาดเจ็บของอวัยวะภายในช่องอก ช่องท้องและอวัยวะเพศ ตรวจพบบาดแผลฉีกขาด
บาดแผลถลอกครูด  การฉีกขาดของอวัยวะภายใน บาดแผลบริเวณอัณฑะ การบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะ  
กระดูกเชิงกรานและกระดูกขาหัก
3.3 ในกรณีทรี่ ถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ ศีรษะของผูข้ บั ขีอ่ าจจะขาดหลุด
ออกจากตัวได้
การตกจากที่สูง (Fall from height)
การบาดเจ็บจากการตกจากทีส่ งู ขึน้ กับส่วนของร่างกายทีส่ มั ผัสกับพืน้ และลักษณะของพืน้ ทีส่ มั ผัส
การตกสู่พื้นที่แข็ง เช่น พื้นปูน ยอมเกิดการบาดเจ็บและอันตรายได้มากกว่าพื้นหญ้าหรือพุ่มไม้
ลักษณะที่อาจจะตรวจพบหรือต้องสังเกตในกรณีนี้
1. ในผู้ใหญ่ มักเกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อศีรษะ อวัยวะภายใน และการหักของกระดูก
รยางค์  ดังนี้
1.1 การบาดเจ็บของศีรษะ อาจพบเลือดออกจากหูและจมูกซึ่งเกิดจากฐานกะโหลกแตก
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สมองฉีกขาดไหลมาตามรอยแตก เลือดจากฐานสมองไหลลงสู่ทางเดินหายใจ
1.2 การบาดเจ็บบริเวณล�ำตัวและแขนขา อาจเกิดจากสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ ในขณะที่ร่างกาย
ตกลงมาจากที่สูงจนถึงพื้น
1.3 การบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ  เช่น อัณฑะฉีกขาด ท่อปัสสาวะฉีกขาด
1.4 การหักของกระดูกหลายส่วน   เช่น ช่วงต่อของกะโหลกศีรษะกับกระดูกสันหลัง
ส่วนคอ กระดูกสันหลังส่วนอก ส่วนเอว กระดูกเชิงกราน กระดูกแขนท่อนปลาย กระดูกส้นเท้า และกระดูก
ฝ่าเท้า
2. ในเด็กทารกอาจไม่พบการหักของกระดูกในระยะที่ความสูงไม่เกิน 10 ฟุต ส่วนในเด็กเล็ก
อาจมีการฉีกขาดของปอด ท�ำให้เกิดเลือดลมคัง่ ในช่องอกโดยไม่พบการหักของกระดูกซีโ่ ครง รวมทัง้ อาจมีการ
บาดเจ็บของสมองโดยที่ไม่มีการแตกของกะโหลกศีรษะ และอาจมีการบาดเจ็บของอวัยวะภายในที่มีขั้วแขวน
เช่น ปอด ตับ ม้าม ไต และขั้วยึดล�ำไส้ฉีกขาด
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ประเด็นที่ควรส่งตรวจเพิ่มเติม
1. ตรวจภาพถ่ายรังสีเพื่อประเมินการบาดเจ็บ หรือวัตถุแปลกปลอมในร่างกาย
2. ตรวจหาสารพิษ สารเสพติด จากเลือดและ/หรือปัสสาวะ
3. ตรวจหาเขม่าในหลอดลม หรือคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินในเลือด (CoHb) กรณีพบศพในรถ
ที่ไหม้ไฟ
4. ในกรณีที่วินิจฉัยสาเหตุการตายไม่ได้แน่ชัด เช่น อาจเกิดจากโรคตามธรรมชาติที่ท�ำให้ตาย
หรือเป็นสาเหตุร่วมในอุบัติเหตุจราจร
การสืบสวนกรณีการตายจากบาดแผลกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
การบาดเจ็บหรือการตายที่มีสาเหตุจากกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ซึ่งในปัจจุบันพบได้บ่อยขึ้น
จากปัญหาอาชญากรรมทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้มคี วามส�ำคัญกับแพทย์ผตู้ รวจในทางตรงและทางอ้อม  เนือ่ งจาก
คดีตา่ ง ๆ ทีม่ อี าวุธเหล่านีเ้ ข้ามาเกีย่ วข้องมักจะเป็นเรือ่ งร้ายแรงในทางกฎหมาย และแพทย์มแี นวโน้มสูงทีต่ อ้ ง
ไปเป็นพยานมากกว่าในคดีอื่น ๆ
บาดแผลกระสุนปืน
1. บาดแผลนั้นเป็นบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนหรือไม่
2. กรณีบาดแผลกระสุนปืน บาดแผลนั้นเป็นทางเข้าหรือทางออก
3. ชนิดของปืนและขนาดของกระสุนปืน
4. ระยะยิง (ระยะจากปากกระบอกปืนถึงบาดแผล) เป็น ระยะประชิด ระยะใกล้ หรือระยะไกล
5. ทิศทางของกระสุนปืนที่เข้าสู่ร่างกาย
6. สาเหตุและพฤติการณ์การตาย
การแบ่งชนิดของปืนเพื่อใช้ในการตรวจบาดแผลกระสุนปืนทางนิติเวชศาสตร์
แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่
1. ปืนทีม่ เี กลียวภายในล�ำกล้อง ซึง่ เป็นกลุม่ ปืนทีเ่ ราพบว่ามีการใช้ในการประกอบอาชญากรรม
เป็นส่วนมาก หรือแม้แต่ใช้เป็นอาวุธในการฆ่าตัวตาย กระสุนปืนชนิดนี้ส่วนมากจะเป็นลูกเดี่ยว  ท�ำจากตะกั่ว
จึงมักถูกเรียกว่า ลูกโดด กระสุนปืนอาจมีเปลือกทองแดงหุ้มเพื่อเสริมความแข็งแรง สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1.1 ปืนพกหรือปืนสั้นมาตรฐานหรือปืนลูกโดด เช่น ปืนลูกโม่ หรือปืนพกกึ่งอัตโนมัติ
เป็นกลุ่มที่พบได้มากที่สุด
1.2 ปืนความเร็วสูงหรือปืนที่ใช้ในสงคราม เช่น ปืนเอ็ม-16 (M16) ปืนอาก้า (AK-47)  
เป็นต้น ชนิดนี้ มีรายละเอียดเฉพาะตัวซึ่งเกินกว่าระดับการวินิจฉัยและให้ความเห็นของแพทย์ทั่วไป
2. ปืนทีไ่ ม่มเี กลียวในล�ำกล้อง  ในทางคดีจะพบน้อยกว่ากลุม่ ปืนชนิดแรก กระสุนปืนทีใ่ ช้กบั ปืน
ชนิ ด นี้ เรี ย กว่ า กระสุ น ปื น ลู ก ปรายหรื อ ลู ก ซอง ปลอกกระสุ น มั ก ท� ำ จากพลาสติ ก และภายในบรรจุ
เม็ดลูกปรายไว้เป็นจ�ำนวนมาก ปืนประเภทนี้ ได้แก่ ปืนลูกซอง ซึง่ มีทงั้ ชนิดยาวและสัน้ หรือปืนชนิดพิเศษอืน่ ๆ
เช่น ปืนไทยประดิษฐ์ ปืนปากกา หรือปืนแก๊ป
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การวินิจฉัยบาดแผลกระสุนปืนชนิดต่าง ๆ แบ่งตามระยะยิงและพฤติการณ์ที่เป็นไปได้ตามตาราง
ระยะยิง
1. ระยะประชิ ด ติ ด
ผิวหนัง (contact GSW)
เป็นระยะทีป่ ากกระบอก
ปืนติดผิวหนังบริเวณ
บาดแผลทางเข้าแบ่ง
ออกเป็นระยะประชิด
กดกับผิวหนัง (hard
contact) กั บ ระยะ
ประชิดติดผิวหนังแต่
ไม่กด (soft contact)

บาดแผลกระสุนปืนลูกโดด (gunshot Wound : GSW)
สิ่งตรวจพบ
บาดแผลทางเข้า
บาดแผลทางออก
1. รูปร่างของบาดแผล
ไม่มีลักษณะเฉพาะ ส่วนมาก
1.1 ผิวหนังฉีกขาดออกเป็น เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ หรือ
รูปแฉกหรือรูปดาว มีขนาดใหญ่ อาจมีบางกรณีทมี่ ขี นาดเล็กกว่า
กรณี ที่ ยิ ง ประชิ ด กดกั บ ผิ ว หนั ง ทางเข้าหรืออาจมีลกั ษณะคล้าย
(hard contact) ในต�ำแหน่งที่มี บาดแผลฉีกขาดก็ได้ เนื่องจาก
แผ่นกระดูกรองรับ เช่น ศีรษะ หรือ หัวกระสุนมีการแตกออกเป็น
กลางหน้าอก หากเป็นต�ำแหน่ง หลายชิ้น
ที่ ไ ม่ มี แ ผ่ น กระดู ก รองรั บ เช่ น
หน้าท้อง จะมีลักษณะเป็นรอย
ประทับของปากกระบอกปืน
1.2 รูปร่างกลมหรือรีขึ้นอยู่
กับมุมทีย่ งิ ในกรณีระยะยิงประชิด
ติดผิวหนังแต่ไม่กด (soft contact)
และระยะเกือบประชิดติดผิวหนัง
(near-contact)

2. ปากกระบอกปืน 2. พบรอยถลอกรอบ ๆ ขอบของ
ไม่ตดิ ผิวหนังจะเรียกว่า บาดแผล (marginal abrasion)
ระยะเกื อ บประชิ ด
(near-contact)
3. คราบเขม่าดินปืน
3.1 พบคราบเขม่ า ดิ น ปื น
อยู่ภายในโพรงบาดแผลในกรณี
ที่ยิงประชิดกดกับผิวหนัง (hard
contact)
3.2 พบคราบเขม่ า ดิ น ปื น
ติดอยู่จ�ำนวนมากบริเวณผิวหนัง
รอบ ๆ บาดแผล โดยแทบจะไม่พบ
ในโพรงบาดแผล

พฤติการณ์
1. หากเป็ น การกระท� ำ
อัตวินิบาตกรรม  ต�ำแหน่งที่
พบมักพบที่ขมับ ภายในปาก
กลางหน้าผาก ใต้คาง หรือ
หน้าอกด้านซ้าย

2. ฆาตกรรม กรณีจ่อยิง

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์

ระยะยิง
3. ระยะใกล้ (closedrange) เป็นระยะยิงที่
ปากกระบอกห่างออก
มาจากบาดแผลทางเข้า
ใ น ร ะ ย ะ ไ ม ่ เ กิ น
18-24 นิ้ว

4. ระยะไกล (distantrange) เป็นระยะที่
ปากกระบอกปืน ยิงห่าง
เกินกว่าที่จะตรวจพบ
ส่วนประกอบของเขม่า
ดินปืนซึง่ เกิดจากการยิง
ปืนจะไปถึง คือ ระยะ
ทีม่ ากกว่า 18-24 นิว้

บาดแผลกระสุนปืนลูกโดด (gunshot Wound : GSW)
สิ่งตรวจพบ
บาดแผลทางเข้า
บาดแผลทางออก
1. รูปร่างกลมหรือรีขึ้นอยู่กับมุม ไม่มีลักษณะเฉพาะ ส่วนมาก
ที่ยิง
เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ หรือ
อาจมีบางกรณีทมี่ ขี นาดเล็กกว่า
2. พบรอยถลอกรอบ ๆ ขอบของ ทางเข้าหรืออาจมีลกั ษณะคล้าย
บาดแผล (marginal abrasion) บาดแผลฉีกขาดก็ได้ เนื่องจาก
หัวกระสุนมีการแตกออกเป็นชิน้
3. พบคราบเขม่าปืน  (soot) สีเทา
หรือด�ำ และตรวจพบรอยสักดินปืน
(gunpowder stippling) ลักษณะ
เป็นจุดแดง ๆ ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง
รอบ ๆ บาดแผล ในกรณีระยะยิง
ไม่เกิน 6 นิว้ แต่หากระยะยิงอยูใ่ น
ช่วง 6 นิ้วแต่ไม่เกิน 18-24 นิ้ว
จะตรวจพบแต่รอยสักดินปืนเท่านัน้
1. รูปร่างกลมหรือรีขึ้นอยู่กับมุม ไม่มีลักษณะเฉพาะ ส่วนมาก
ที่ยิง
เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ หรือ
อาจมีบางกรณีทมี่ ขี นาดเล็กกว่า
2. พบรอยถลอกรอบ ๆ ขอบของ ทางเข้าหรืออาจมีลกั ษณะคล้าย
บาดแผล (marginal abrasion) บาดแผลฉีกขาดก็ได้ เนื่องจาก
หัวกระสุนมีการแตกออกเป็นชิน้
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พฤติการณ์
เป็ น ไปได้ ทั้ ง การกระท� ำ
อัตวินบิ าตกรรม การฆาตกรรม
หรืออุบัติเหตุ (พบน้อยที่สุด)

1. ฆาตกรรม (พบบ่อยทีส่ ดุ )
2. อุบัติเหตุ
3. กระท�ำอัตวินิบาตกรรม
(พบน้อยที่สุด)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ระยะยิง
1. ร ะ ย ะ ป ร ะ ชิ ด
(contact SGW) เป็น
ระยะทีป่ ากกระบอกปืน
ติ ด ผิ ว หนั ง บริ เ วณ
บาดแผลทางเข้า

2. ระยะใกล้ (closedrange) เป็นระยะยิงที่
ปากกระบอกห่างออกมา
จากผิวหนังโดยสามารถ
ตรวจพบส่วนประกอบ
จากการยิงปืนได้
- หากเป็ น ปื น
เล็กยาว จะอยู่ที่ระยะ
ประมาณ 4-5 ฟุต
- หากเป็นปืนสั้น
จะอยู่ที่ระยะน้อยกว่า
4-5 ฟุต

บาดแผลกระสุนปืนลูกปราย (shotgun wound : SGW)
สิ่งตรวจพบ
บาดแผลทางเข้า
บาดแผลทางออก
1. รูปร่างกลมหรือค่อนข้างกลม 1. รูปร่าง ไม่แน่นอน จากเม็ด
และใหญ่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ขนาด ลูกปรายซึ่งเปลี่ยนรูปร่างจาก
หน้าตัดกระสุนปืน
การชนกันเอง หรือถูกเนื้อเยื่อ
ภายในร่างกายที่มีความแข็ง
เช่น กระดูก

พฤติการณ์

1. กระท�ำอัตวินิบาตกรรม
กรณีทใี่ ช้ปนื ลูกซองสัน้ ต�ำแหน่ง
มักพบที่บริเวณ ขมับ ภายใน
ช่ อ งปาก กลางหน้ า ผาก
ใต้คาง หรือหน้าอก  หากเป็น
ปืนยาว ต�ำแหน่งทีพ่ บมักเกิด
เฉพาะภายในปากหรือใต้คาง
2. ผิวหนังอาจฉีกขาดอย่างรุนแรง 2. จ�ำนวน ไม่แน่นอน อาจฝังใน 2. ฆาตกรรม บาดแผลอาจ
หรือกะโหลกศีรษะแตกอย่างรุนแรง ร่างกายทัง้ หมดไม่เห็นทางออก เกิดได้ทกุ ต�ำแหน่งในร่างกาย
หากเป็นทางเข้าที่บริเวณศีรษะ หรืออาจฝังในร่างกายบางส่วน
และทะลุออกบางส่วนหรือทะลุ
ออกทั้งหมดก็ได้
3. พบคราบเขม่าดินปืน ติดอยู่ที่
ขอบแผล และ ภายในโพรงบาดแผล
4. มักพบหมอนรองกระสุนเข้าไป
อยู่ภายในบาดแผล
1. พบบาดแผลทางเข้าขนาดใหญ่ 1. รูปร่าง ไม่แน่นอน จากเม็ด 1. ฆาตกรรม (พบบ่อยทีส่ ดุ )
หนึ่งแผล รูปร่างค่อนข้างกลม
ลูกปรายซึ่งเปลี่ยนรูปร่างจาก
การชนกันเอง หรือถูกเนื้อเยื่อ
ภายในร่างกายที่มีความแข็ง
เช่น กระดูก
2. พบรูทางเข้าของเม็ดลูกปราย 2. จ�ำนวน ไม่แน่นอน อาจฝังใน 2. อุบัติเหตุ เกิดจากการ
ที่เริ่มกระจายรอบ ๆ บาดแผล ร่างกายทัง้ หมดไม่เห็นทางออก กระท�ำของผู้อื่น
ทางเข้าขนาดใหญ่ (satellite lesion) หรืออาจฝังในร่างกายบางส่วน
และทะลุออกบางส่วนหรือทะลุ
ออกทั้งหมดก็ได้
3. พบคราบเขม่าดินปืน (gunpowder stippling) ลักษณะเป็น
จุดแดง ๆ ติดอยู่รอบๆ ขอบของ
บาดแผล
4. อาจพบบาดแผลถลอกช�้ ำ
ซึง่ เกิดจากหมอนรองกระสุนปืนไป
กระแทกกับผิวหนัง

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
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บาดแผลกระสุนปืนลูกปราย (shotgun wound : SGW)
สิ่งตรวจพบ
ระยะยิง
พฤติการณ์
บาดแผลทางเข้า
บาดแผลทางออก
3. ระยะไกล (distant- 1. พบเป็นรูทางเข้าของเม็ดลูกปราย 1. กระสุนลูกปรายมักฝังอยู่ 1. ฆาตกรรม (พบบ่อยทีส่ ดุ )
range) เป็นระยะทีป่ าก จ�ำนวนมาก กระจายอยูต่ ามผิวหนัง ภายในร่างกาย
กระบอกปืนยิงห่างเกิน
กว่าทีส่ ว่ นประกอบจาก 2. ไม่ พ บรู บ าดแผลทางเข้ า
2. อุบัติเหตุ เกิดจากการ
การยิงปืนจะไปถึง
ขนาดใหญ่
กระท�ำของผู้อื่น
3. ไม่พบบาดแผลถลอกช�ำ้ ซึง่ เกิด
จากหมอนรองกระสุนปืน

ภาพที่ 4-18 บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะประชิดกดกับผิวหนังบริเวณที่มีกระดูกแผ่นรองรับ
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ภาพที่ 4-19  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะประชิดกดกับผิวหนังบริเวณที่ไม่มีกระดูกแผ่นรองรับ

ภาพที่ 4-20  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะประชิดห่างจากผิวหนังเล็กน้อย

ภาพที่ 4-21 บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะใกล้ห่างจากผิวหนังเล็กน้อย (ระยะเผาขน)

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์

ภาพที่ 4-22  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะใกล้ห่างจากผิวหนังไม่เกิน 6 นิ้ว

ภาพที่ 4-23  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะปานกลางห่างจากผิวหนัง 6-18 นิ้ว

ภาพที่ 4-24 บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดดระยะไกลเกิน 18 นิ้วขึ้นไป(ขวา)
เทียบกับบาดแผลทางออกกระสุนปืน(ซ้าย)
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ภาพที่ 4-25  บาดแผลทางออกกระสุนปืน

ภาพที่ 4-26  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกปรายระยะประชิดติดผิวหนัง

ภาพที่ 4-27  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกปรายระยะใกล้

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
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ภาพที่ 4-28  บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกปรายระยะปานกลาง

ภาพที่ 4-29 บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกปรายระยะไกล

ความพิเศษของบาดแผลกระสุนปืนที่ต้องระมัดระวัง
1. มีบาดแผลที่ผิดปกติจากบาดแผลทั่วไป (typical GSW) ที่เรียกว่า atypical GSW ท�ำให้มี
ความยุ่งยากซับซ้อนในการให้ความเห็น
2. บาดแผลทีเ่ ป็น typical GSW อาจจะมีคราบเลือดหรือสิง่ ต่าง ๆ บดบังท�ำให้วนิ จิ ฉัยได้ลำ� บาก  
หรืออาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
3. การขาดประสบการณ์และความช�ำนาญของแพทย์ผู้ตรวจ
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บาดแผลจากวัตถุระเบิด
1. หากได้รับบาดเจ็บในต�ำแหน่งใกล้กับวัตถุระเบิด บาดแผลจะมีลักษณะฉีกขาดขนาดใหญ่
และรุนแรง มีลักษณะของการไหม้บริเวณรอบบาดแผล
2. หากได้รับในต�ำแหน่งที่ห่างออกมาจากวัตถุระเบิด  มักพบบาดแผลฉีกขาดเป็นจุด ๆ เล็ก ๆ
กระจายอยู่ทั่วไป (peppering) จากสะเก็ดระเบิด หรือสิ่งรอบข้างวัตถุระเบิด อาจพบบาดแผลถลอกฟกช�้ำ
รอบ ๆ ต�ำแหน่งที่ถูกสะเก็ดระเบิดร่วมด้วย
3. สาเหตุการตายจากวัตถุระเบิด อาจเกิดจากแรงระเบิดเอง จากสะเก็ดระเบิดหรือกระจาย
ออกไปรอบข้าง ความร้อนจากการระเบิด และการได้รับบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุระเบิด เช่น ตกจากที่สูง
การตรวจศพกรณีบาดแผลกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด
1. ประเมินชนิดของอาวุธปืนทีใ่ ช้ จ�ำนวน  ทางเข้า-ทางออก ระยะยิง ทิศทางกระสุน และสาเหตุ
การตาย (สาเหตุการตายส่วนมาก ได้แก่ การบาดเจ็บของอวัยวะส�ำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ปอด หรือเกิดจาก
การเสียเลือดปริมาณมาก)
2. ควรส่งศพเพื่อตรวจชันสูตรพลิกศพตามพื้นที่เขตรับผิดชอบในทุกกรณี
3. หากมีการเคลื่อนย้ายศพมาที่โรงพยาบาลควรถ่ายภาพเอกซเรย์ไว้
4. กรณีมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเอากระสุนปืนออกจากบาดแผลหรือศพ ห้ามใช้ forceps หรือ
อุปกรณ์คบี ทีเ่ ป็นโลหะ ในการจับ เนือ่ งจากจะท�ำให้รอ่ งรอยบนกระสุนปืนเปลีย่ นแปลง มีผลต่อการน�ำไปตรวจ
พิสจู น์ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตอ่ ส่วนเศษโลหะหรือหัวกระสุนปืนทีน่ ำ� ออกมา ควรท�ำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
ก่อนบรรจุหีบห่อเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีต่อไป
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือให้ความเห็นในเรื่องบาดแผลกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
1. ขนาดของรูบาดแผลหรือเศษของอวัยวะที่จุกอยู่ที่บาดแผล   จะไม่น�ำมาใช้ในการวินิจฉัย
ทางเข้าหรือทางออกของบาดแผลกระสุนปืน
2. กรณีไม่มั่นใจว่าเป็นทางเข้าหรือทางออกของบาดแผลกระสุนปืน อาจระบุไว้เพียงบาดแผล
กระสุนปืนโดยที่ยังไม่สามารถสรุปทางเข้าหรือทางออกได้
3. แพทย์ไม่มีหน้าที่บอกขนาดของอาวุธปืน กระสุนปืน หรือชนิดของวัตถุระเบิด ต้องให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน เป็นผู้ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว
การสืบสวนกรณีการตายไม่ทราบเหตุ
การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ ถูกก�ำหนดไว้ตามกฎหมายให้เป็นหนึง่ ในการตายทีต่ อ้ งมีการชันสูตรศพ
และเป็นเหตุน�ำส่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของศพที่พนักงานสอบสวนแจ้งร่วมชันสูตรและส่งมาให้ตรวจลักษณะ
การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ มีลักษณะไร้ที่มา-ที่ไป หมายความว่า ไม่มีประวัติให้สืบสาวราวเรื่องทั้งประวัติ
การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เช่น ศพไร้ญาติ ซากศพ โครงกระดูกที่ไม่มีใครรู้ประวัติและพฤติการณ์ที่ตาย  
หรือมีญาติแต่ไม่เคยมีประวัตเิ จ็บป่วยหรือบาดเจ็บมาก่อน อยู่ ๆ ก็ตายกะทันหัน ร่วมกับการตรวจไม่พบบาดแผล
จากการประทุษกรรมภายนอกทีช่ ดั เจน ท�ำให้แม้ชนั สูตรพลิกศพแล้วญาติกย็ งั ท�ำใจไม่ได้หรือข้องใจอยู่ สงสัยว่า
มีผทู้ ำ� ให้ตายหรือตายจากสาเหตุอนื่ หรือสงสัยเป็นการตายจากการรักษาของแพทย์  มีปญ
ั หาประเด็นทางแพ่ง
มรดก พินยั กรรม เงินชดเชย สินไหมทดแทน สินไหมอาญา ฯลฯ ท�ำให้ตอ้ งมีการตรวจผ่าศพเพิม่ เติมโดยละเอียด
ที่โรงพยาบาล
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สาเหตุส�ำคัญที่ต้องมีการชันสูตรศพที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ แบ่งได้เป็น 3 ด้าน
1. ทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องหาค�ำตอบว่าการตายแบบกะทันหันและไม่คาดคิดนั้น
มีผลกระทบต่อสาธารณะรุนแรงหรือไม่ เช่น เกิดจากโรคติดต่อร้ายแรง ได้แก่ โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดสมอง
อักเสบ เป็นต้น หรือโรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรง ได้แก่ สารพิษในสิ่งแวดล้อม และในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อหาทาง
เตือนและป้องกันภัยต่อประชาชน
2. ทางมนุษยธรรมต่อญาติศพ หาค�ำอธิบายจากการตรวจโดยละเอียด ให้ญาติที่ยังท�ำใจไม่ได้  
ซึ่งหากเป็นโรคทางกรรมพันธุ์จะได้หาทางป้องกันต่อไป รวมทั้งเพื่อกระบวนการเรียกร้องตามกฎหมายต่อไป
3. ทางกระบวนการยุติธรรม การตายในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการตายผิดธรรมชาติแฝงมา
เพียงแต่ไม่มีบาดแผลปรากฏชัดเจน เช่น การตายจากแรงกายภาพอื่น ๆ ได้แก่ ไฟฟ้าดูด ความร้อนความเย็น
การขาดอากาศหายใจหรือการถูกวางยา เป็นต้น
การตายผิดธรรมชาติแฝง
กรณี 1 ไม่ได้ตายจากบาดแผลหรือการบาดเจ็บ เพราะพบบาดแผลน้อยหรือไม่พบบาดแผลเลย
แต่พบโรคประจ�ำตัวที่ยังไม่ถึงตาย เลยสรุปว่าตายธรรมชาติทั้งที่อาจตายจากเหตุทางกายภาพอื่น เช่น
- การขาดอากาศหายใจ จากการล็อกคอ ปิดปากจมูกด้วยหมอน หรือการนั่งทับหน้าอก เป็นต้น
- การถูกกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟต�่ำดูด ซึ่งอาจตรวจพบแผลได้แค่ 50% หรือไฟดูดในน�้ำ
ซึ่งจะตรวจไม่พบบาดแผลเลย
- การตายจากสารพิษ
กรณีที่ 2 ตายจากเหตุธรรมชาติ จากผลของการถูกท�ำร้ายมาก่อน ถ้าไม่ได้ข้อมูลก็อาจเข้าใจว่า
เป็นการป่วยตายจากโรค เช่น เสียชีวติ จากปอดอักเสบติดเชือ้ เนือ่ งจากส�ำลักอาหารเพราะเป็นอัมพาตจากการ
ถูกยิงล�ำคอ
กรณีที่ 3 ตรวจไม่พบอะไร “negative” autopsy เลยสรุปว่าตายไม่ทราบเหตุ ซึ่งอาจเป็น
การตายผิดธรรมชาติที่ไม่สามารถตรวจได้ เช่น
- โรคลมชัก Seizure disorder
- แพ้ยาหรืออาหาร anaphylaxis, neuroleptic malignant syndrome, serotonin
syndrome
- การตายจากความผิดปกติทางสรีรวิทยา เช่น การเต้นของหัวใจและความดันเลือดผิดปกติ
จากการตอบสนองทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การบีบนวดปมประสาทแคโรติดบริเวณล�ำคอ
การบาดเจ็บบริเวณลูกอัณฑะ กล่องเสียง และ สีข้างชายโครง
- การตายจากความผิดปกติของสารเคมีในเลือด เช่น ระดับน�้ำตาล หรือเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ   
จากยาหรือการเสียเกลือแร่จากการออกก�ำลังกายหักโหม เป็นลมแดด ฯลฯ เป็นต้น
- กรณีการตายตามธรรมชาติ “negative” autopsy ที่ยังไม่มีทางตรวจ ได้แก่ การใหลตายใน
วัยต่าง ๆ ดังนี้
1. SIDS (infant)
2. SUDC (children)
3. SUNDS (young asian male)
4. SUDS/SADS (adult)
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

การตายตามธรรมชาติแบบกะทันหันไม่คาดคิด
การตายแบบกะทันหัน ไม่มปี ระวัตเิ จ็บป่วย ไม่มอี าการมาก่อน อยู่ ๆ ก็เสียชีวติ มักเกิดตอนเวลาเช้า
07.00-09.00 น. เกิดในผู้ชาย อายุระหว่าง 20-65 ปี มากกว่า 80% เกิดจากโรคของหัวใจ สาเหตุการตาย
โรคเฉียบพลันของหัวใจและหลอดเลือด เกิดจาก
1. การเต้นของหัวใจผิดปกติ   มีสาเหตุจาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
พบมากที่สุด ครึ่งหนึ่งตายทันที มักพบเส้นเลือดตีบกว่า 75% ขึ้นไป รองลงมาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจโตจาก
ความดันเลือดสูงเรื้อรัง และกล้ามเนื้อหัวใจพิการจากพิษสุราเรื้อรังหรือสารพิษบางอย่าง หรือการติดเชื้อ
โรคลิ้นหัวใจพิการ  
2. การแตกเซาะของผนังเส้นเลือดแดงใหญ่ช่องอกหรือช่องท้อง ไปอุดเส้นเลือดเลี้ยงอวัยวะ
ในช่องอกหรือช่องท้องขาดเลือดจนตาย เช่น หัวใจ ตับ ไต ล�ำไส้ เป็นต้น
โรคเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจาก
1. การขาดอากาศหายใจ ท�ำให้เลือดเป็นกรดและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ได้แก่ ทางเดิน
หายใจอุดตัน เช่น การส�ำลักอาหาร ลิ้นปิดกล่องเสียงอักเสบหรือบวมจากบาดเจ็บหรือการแพ้ยาหรืออาหาร
อย่างรุนแรง แบบ anaphylaxis โรคหอบหืดก�ำเริบ ฯลฯ ลิ่มเลือดอุดเส้นเลือดแดง ปอดและปอดอักเสบ
ปอดบวม ท�ำให้แลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้
2. ลมแทรกในช่องอก Pneumothorax จากการบาดเจ็บหรือถุงลมแตกเอง ไปเบียดหัวใจบีบตัว
ไม่ได้
3. เลือดออกในทางเดินหายใจ เช่น วัณโรคปอดหรือมะเร็งปอดกัดกร่อนผนังเส้นเลือดจนแตก
เลือดออกในเนื้อปอดและไอเป็นเลือด เป็นต้น
โรคเฉียบพลันของระบบประสาท ได้แก่
1. ลมชักในระบบประสาทควบคุมการเต้นของหัวใจหรือการหายใจ
2. ก้านสมองส่วนควบคุมการเต้นของหัวใจและการหายใจถูกกดจากโรคที่ท�ำให้สมองบวม
หรือความดันในสมองสูง เช่น เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง เลือดออกในสมอง เยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบ
เนื้องอกในสมอง น�้ำหล่อสมองอุดตัน เป็นต้น
โรคเฉียบพลันของระบบอวัยวะอื่น ได้แก่
1. การเสียเลือดจ�ำนวนมากจนช็อกตาย เช่น ในระบบทางเดินอาหารจากแผลในกระเพาะ
หรือเส้นเลือดโป่งพองรอบหลอดอาหารจากโรคตับแข็งแตกเข้ากระเพาะอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ตกเลือด
ในช่องท้องจากท้องนอกมดลูก
2. ติดเชื้อในเลือด จากอุ้งเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ กรวยไตอักเสบ ฯลฯ
3. อวัยวะภายในล้มเหลว เช่น ตับวาย ไตวายเฉียบพลันจากกการอักเสบติดเชือ้ ตับอ่อนอักเสบ
เฉียบพลัน เป็นต้น
การตายแบบไม่คาดคิด
มีประวัติเจ็บป่วยหรือมีอาการมาก่อนแต่ไม่คิดว่าจะท�ำให้เสียชีวิตเร็วแบบนั้น สาเหตุการตาย
เกิดจากการด�ำเนินโรคในการตายทีก่ ะทันหันข้างต้นค่อยเป็นค่อยไปหรือเรือ้ รัง ไม่ทำ� ให้ตายทันทีแต่ญาติไม่คาดคิด
มาก่อนว่าจะตาย ดังนี้
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1. โรคระบบหัวใจหลอดเลือดเรื้อรังน�ำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เกิดโรค
แทรกเสียชีวิต เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ ปอดบวมน�้ำ อักเสบระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
2. โรคระบบประสาทส่วนกลางและไขสันหลังเรือ้ รังน�ำไปสูภ่ าวะอัมพฤกษ์อมั พาต เกิดโรคแทรก
เสียชีวิต เช่น ติดเชื้อในเลือด เป็นต้น
3. โรคระบบอวัยวะอื่น น�ำไปสู่อวัยวะภายในล้มเหลวทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เกิดโรคแทรก
เสียชีวิต เช่น ภาวะสมองพิการจากตับและไตวาย เป็นต้น
บทบาทของแพทย์นิติเวชในการสืบสวนการตายไม่ทราบเหตุจากการตรวจที่เกิดเหตุ
ข้อบ่งชี้ในการตรวจผ่าศพโดยละเอียดแม้จะเป็นศพที่ตายธรรมชาติ ได้แก่
1. ตายกะทันหันไม่คาดคิด หรือไม่สามารถอธิบายสาเหตุและพฤติกรรมการตายได้ เช่น ผู้ตาย
เป็นทารก เด็กหรือผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีมาตลอด
2. สงสัยว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อประชาชน เช่น โรคติดเชื้อร้ายแรง สารพิษ
อันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของประชาชน
3. ไม่มีประวัติการแพทย์ หรือตายนอกสถานพยาบาล ไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์
4. ขั้นตอนการตรวจศพไม่ทราบเหตุโดยสังเขป
4.1 สอบถามประวัติโรคประจ�ำตัว การรักษายาที่ได้และอาการก่อนเสียชีวิต
4.2 ผ่าศพตรวจโดยละเอียดโดยแพทย์นิติเวชหรือพยาธิแพทย์
4.3 เก็บวัตถุพยานทางจุลชีวและพิษวิทยาให้เพียงพอต่อการตรวจ
4.4 การตรวจชิน้ เนื้อทางพยาธิ อาจต้องปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญพยาธิวิทยาระบบประสาทหรือ
หัวใจ เนื่องจากต้องมีการเตรียมอวัยวะดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด้านการสืบสวนสอบสวนในที่เกิดเหตุ
1. การตรวจทีเ่ กิดเหตุ ชนิดของทีเ่ กิดเหตุ ทางเข้าทางออก สภาพทีเ่ กิดเหตุเรียบร้อยหรือสภาพ
เหมือนมีการต่อสู้กันหรือไม่ มีการเคลื่อนย้ายศพเพื่อจัดฉากอ�ำพรางหรือไม่
2. การตรวจชันสูตรพลิกศพ ผู้ตายเป็นใคร มาอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างไร ท�ำอะไรในที่เกิดเหตุ
มีใครอยู่ด้วยหรือไม่ ข้าวของมีค่าอยู่ครบหรือไม่ เสื้อผ้าใส่เรียบร้อยหรือไม่ ร่างกายและเสื้อผ้ามีร่องรอย
การต่อสูป้ อ้ งกันตัวหรือการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่พบบาดแผลการถูกประทุษกรรมภายนอก
ต้องตรวจโดยละเอียดบริเวณปากจมูกและล�ำคอเพื่อหาร่องรอยการตายจากการขาดอากาศ ตรวจร่องรอย
บาดแผลไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อตโดยเฉพาะตามมือเท้า เสื้อผ้าเนื้อตัวเปียกน�้ำหรือไม่ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไร
หรือไม่ ไฟในบ้านติดดีหรือไม่ หรือสะพานไฟตัดเพราะไฟช็อต ร่องรอยฟองอากาศ น�้ำลายฟูมปากจมูก
คราบอาเจียนตามร่างกาย ใบนัดแพทย์โรงพยาบาล ยาและภาชนะใส่ยาโดยเฉพาะยารักษาโรคทีจ่ า่ ยโดยแพทย์
มักมีเบอร์ให้ติดต่อ
3. การตรวจเก็บวัตถุพยาน
4. วัตถุพยานเกี่ยวกับโรคหรือการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ ยา ถุงยา ใบนัดแพทย์ คราบน�้ำมูก เสมหะ
อาเจียน อุจจาระปัสสาวะราด โดยเฉพาะคราบที่มีเลือดหรือมูกหนอง บริเวณ อ่างล้างหน้า โถส้วม ถังขยะ
เป็นต้น
5. วัตถุพยานเกีย่ วกับการได้รบั สารพิษ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิต์ า่ ง ๆ ยาหรือสารเสพติดติดตัว
หรือที่พบในที่เกิดเหตุ อุปกรณ์เสพยา คราบยาตามภาชนะหรือเนื้อตัว คราบอาเจียนตามร่างกาย
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6. การสืบสวนพยานบุคคลและพยานดิจิทัล เกี่ยวกับประวัติสุขภาพของผู้ตาย การเจ็บป่วยไป
หาหมอ ก�ำหนดกรอบเวลาจากจุดทีพ่ บเห็นยังมีชวี ติ ครัง้ สุดท้ายกับเมือ่ พบเป็นศพ ใครเป็นผูพ้ บ พบทีไ่ หน เมือ่ ไหร่
อย่างไรและกับใคร แล้วสืบสวนเติมเต็มช่องว่างในกรอบเวลานั้น ถ้าไม่สงสัยหรือไม่พบใครที่จะสัมผัส
เกี่ยวข้องหรือท�ำอันตรายผู้ตายได้ และไม่พบบาดแผลใด ๆ บนร่างกาย ให้ระบุเหตุน�ำส่งว่าไม่ทราบเหตุ
และเขียนประวัติโดยละเอียดลงไปในใบน�ำส่ง เช่น พบศพที่ไหน ในสภาพอย่างไร แล้วน�ำส่งสถาบันนิติเวช
วิทยาเพื่อท�ำการตรวจโดยละเอียด
หากจากการสืบสวนติดใจสงสัยประเด็นใดให้ระบุลงไปด้วย เช่น สงสัยกินยาเกินขนาด
ขอให้ตรวจสารดังกล่าวในร่างกายศพและจากวัตถุพยานคราบยาที่ส่งมาพร้อมนี้ เป็นต้น

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถาบันนิติเวชวิทยา
๑. การตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางนิติซีโรโลยีและนิติพันธุศาสตร์ประกอบด้วยการตรวจพิสูจน์
คราบเลือดและหมูเ่ ลือด การตรวจรูปแบบ DNA เพือ่ พิสจู น์บคุ คลจากตรวจวัตถุพยานต่าง ๆ หรือเพือ่ พิสจู น์บตุ ร
หรือหาความสัมพันธ์ทางเครือญาติสายมารดาหรือบิดา โดยการตรวจวิเคราะห์จากสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววัตถุ
ต่าง ๆ เช่น คราบเลือด คราบน�้ำลาย เส้นผม กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง ฟัน เศษเนื้อเยื่อ คราบอสุจิ เป็นต้น
1.1 การทดสอบที่ให้บริการ
1.1.1 การตรวจพิสูจน์ความเป็นเลือด คราบเลือดและหมู่เลือด
1.1.2 การตรวจทางพันธุกรรม ได้แก่
1.1.2.1 การตรวจ DNA ในนิวเคลียส STR
1.1.2.2 การตรวจ DNAY-STR
1.1.2.3 การตรวจ DNA ไมโตคอนเดรีย ดีเอ็น เอ
1.1.2.4 การตรวจ DNA ที่มีปริมาณน้อยมาก
1.1.3 การตรวจคราบเลือด
1.1.4 การตรวจหาเอนไซม์จากคราบอสุจิ
1.1.5 การตรวจตัวอสุจิ
1.1.6 การตรวจหาเนื้อเยื่อจากเล็บ
1.2 ค�ำแนะน�ำในการกรอกใบขอตรวจ
1.2.1 กรอกข้อมูลในใบขอตรวจให้ครบทุกช่อง
1.2.2 ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง     ที่ก�ำหนดให้
1.2.3 ลงชื่อผู้ส่งตรวจด้วยตัวบรรจงทุกครั้ง
1.2.4 ข้อมูลในใบขอตรวจต้องถูกต้องและตรงตามชนิดและจ�ำนวนของสิ่งส่งตรวจ
1.2.5 มีการลงนามผู้เก็บตัวอย่างหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1.3 กระบวนการด�ำเนินการของห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน
		
การตรวจทางนิติซีโรโลยีและการตรวจวิเคราะห์ DNA มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.3.1 ส�ำหรับการตรวจพิสูจน์บุตรหรือการตรวจทางความสัมพันธ์สายเลือด ผู้ที่ขอรับ
บริการจะต้องท�ำแฟ้มประวัตทิ กี่ ลุม่ งานพิสจู น์หลักฐานเกีย่ วกับบุคคลชัน้ 2 ก่อน หลังจากนัน้ ให้ทำ� ตามขัน้ ตอน
การขอรับบริการการตรวจทางกลุ่มงานพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลโดยจะมีการซักประวัติให้ค�ำแนะน�ำ

บทที่ ๔ การตรวจทางนิติเวชศาสตร์
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ส�ำหรับการตรวจการเก็บสิ่งส่งตรวจและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อธิบายถึงหลักการตรวจการแปรผล
และนัดวันทีจ่ ะขอรับผลการตรวจรวมถึงวิธกี ารและสถานทีร่ บั ผลในกรณีทมี่ หี นังสือขอให้ตรวจจากหน่วยงาน
ราชการ ผูท้ มี่ ารับการตรวจจะต้องให้ความยินยอมรับการตรวจหลังจากการให้คำ� ปรึกษา (Informed consent)
ซึง่ ลงนามในแบบพิมพ์ได้สองแบบคือทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษส�ำหรับชาวต่างชาติ และจะต้องรับการถ่ายรูป
1.3.2 ในกรณี ข องการส่ ง ตรวจวั ต ถุ พ ยานหรื อ การส่ ง ตั ว บุ ค คลมาให้ ต รวจจาก
หน่วยราชการ ทางหน่วยงานจะต้องท�ำหนังสือส่งตรวจทีร่ ะบุรายละเอียดของการส่งตรวจพอสังเขป ระบุชนิด
หรือชือ่ ตัวบุคคลและทีม่ าของสิง่ ส่งตรวจแต่ละชิน้ โดยละเอียด ระบุวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้ตรวจเปรียบเทียบ ระบุ
ถึงสิ่งส่งตรวจหรือตัวบุคคลซึ่งจะให้ตรวจเปรียบเทียบกันหรือจะให้เปรียบเทียบกับอะไรและจะให้ด�ำเนินการ
อย่างไร ระบุจ�ำนวนตัวอย่างหรือวัตถุพยานที่น�ำส่งตรวจและยื่นหนังสือได้ที่ one-stop-service ส�ำหรับ
สิง่ ส่งตรวจจะต้องส่งมาในสภาพทีเ่ รียบร้อยหีบห่อหรือภาชนะผนึกเรียบร้อยไม่แตกรัว่ หรือไม่มลี กั ษณะทีน่ า่ จะ
ถูกปนเปื้อนได้ มีการปิดฉลากซึ่งระบุชื่อและชนิดของสิ่งส่งตรวจแต่ละชิ้นหรือชุดตรงตามที่ระบุมาในหนังสือ
ส่งตรวจแล้วส่งสิ่งส่งตรวจดังกล่าวมายังจุดรับสิ่งส่งตรวจมายัง one-stop-service  หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2207-6108-12 ต่อ 4101
1.4	 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจ
1.4.1 กรณีมไิ ด้เป็นคดีอาญาทีพ่ นักงานสอบสวนหรือแพทย์โรงพยาบาลต�ำรวจส่งตรวจ
- การตรวจ DNA(STRs) อัตราค่าตรวจพิสูจน์รายละ 4,200 บาท ส�ำหรับ
การตรวจพิสูจน์บุตรหรือการตรวจทางความสัมพันธ์สายเลือด ที่มีวัตถุพยานทั้ง 3 คน คือ พ่อ-แม่-ลูก
- ส�ำหรับการตรวจพิสูจน์บุตรหรือการตรวจทางความสัมพันธ์สายเลือด
ที่มีวัตถุพยาน 2 คน คือ พ่อ-ลูกชาย หรือพี่น้องผู้ชายร่วมบิดาเดียวกันหรือความเป็นเครือญาติที่สืบเชื้อสาย
จากบรรพบุรุษฝ่ายชายด้วยกัน กรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจ DNA
(STRs) ส�ำหรับการยืนยันผลการตรวจ ตรวจ Y-STR ร่วมด้วย อัตราค่าตรวจพิสูจน์รายละ 6,500 บาท
คู่มือส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน ตรวจเลือดส�ำหรับการตรวจพิสูจน์มารดากับบุตรสาว ความเป็น
พี่น้องร่วมมารดาเดียวกันหรือที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษฝ่ายหญิงคนเดียวกัน ในกรณีที่ต้องการข้อมูล
เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจ DNA(STRs) มีการตรวจไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอเพิ่มเติม
อัตราค่าตรวจพิสูจน์รายละ 8,500 บาท
- การส่งตรวจพิสูจน์หมู่เลือด อัตราค่าตรวจพิสูจน์ตัวอย่างละ 200 บาท
- การตรวจคราบอสุจิ            อัตราค่าตรวจพิสูจน์รายละ 200 บาท
1.4.2 กรณีเป็นคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนหรือแพทย์โรงพยาบาลต�ำรวจส่งตรวจ
ไม่คิดค่าตรวจ
1.5 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
การเก็บตัวอย่างประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดังต่อไปนี้
1.5.1 การเตรียมอุปกรณ์เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิด
ของตัวอย่างที่ต้องการส่งตรวจโดยผู้เก็บจะต้องเลือกการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมกับชนิดของการส่งตรวจ
และต้องสามารถเก็บตัวอย่างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดจึงจะสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้อง เช่น
หากต้องการตรวจพิสูจน์บุตร เจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษ FTA และ foam tip เพื่อเก็บตัวอย่าง เนื้อเยื่อ
กระพุ้งแก้มหรือสามารถเลือกเก็บตัวอย่างที่เป็นเลือดโดยการเจาะเลือดได้โดยเก็บสิ่งส่งตรวจในรูปเลือดครบ
(Whole blood) ในหลอดบรรจุสาร EDTA เป็นต้น
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1.5.2 หลักการ Sterile technique เพื่อลดการปนเปื้อนส�ำหรับสิ่งส่งตรวจ อุปกรณ์ที่
ใช้บรรจุตัวอย่างต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปราศจากการปนเปื้อนจากวัตถุพยานทางชีวภาพอื่น ๆ และสามารถเก็บ
ตัวอย่างที่ต้องการส่งตรวจให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้ รวมถึงสามารถป้องกันการเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดกับ
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจได้
1.5.3 หลักการ Universal precaution ส�ำหรับผู้ที่สัมผัสสิ่งส่งตรวจเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนจากตัวอย่างที่จะกระจายมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน
1.5.4 การเตรียมตัวส�ำหรับผู้ป่วยหรือผู้ขอรับบริการควรมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมส�ำหรับ
การเลือกชนิดของสิง่ ส่งตรวจขึน้ อยูก่ บั สภาพร่างกายและเงือ่ นไขในการเลือกวิธกี ารตรวจซึง่ จะอยูใ่ นดุลยพินจิ
ของผู้ส่งตรวจ
1.5.5 หลัก Chain of custody เพื่อให้เกิดความแน่นอนของผลการตรวจกับตัว
สิง่ ส่งตรวจเป็นวิธกี ารปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปโดยต้องมีการยืนยันระบุตวั เจ้าของหรือทีม่ าของสิง่ ส่งตรวจนัน้ พร้อมทัง้
มีการลงนามผู้เก็บตัวอย่าง ให้ชัดเจนและมีวิธีการติดฉลากการรับส่งสิ่งส่งตรวจที่ป้องกันการปนเปื้อนถูกสลับ
สับเปลี่ยนและสูญหายตามหลัก Chain of custody ในทุกขั้นตอนต้องมีการลงนามผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ผู้ส่งตัวอย่าง ผู้รับตัวอย่าง ผู้ตรวจพิสูจน์ และผู้ท�ำลายตัวอย่าง
1.6 วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของตัวอย่างที่ส่งตรวจเลือด
ให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำในรูปของเลือดครบ (Whole blood) บรรจุในหลอด EDTA หรือ
Heparin (กรณีที่ไม่สามารถหาหลอด EDTA ได้) เท่านั้นในปริมาตรที่พอเหมาะแล้วเก็บรักษาในที่เย็น เช่น
ตู้เย็น 4-8  ํC เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นก็สามารถเก็บคราบเลือดแห้งในรูปของกระดาษกรองหรือ FTA CARD หรือ
ผ้าก๊อซสะอาดซึ่งควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงเลือดเกินกว่า 1 ซม.
แล้วเก็บในที่แห้ง
1.6.1 เส้นผม ควรเก็บให้ตดิ รากผมอย่างน้อย 5 เส้นวางรากเรียงลงบนแผ่น Slide แก้ว
แล้วปิดด้วยเทปกาวใส
1.6.2 กระดูก เลือกบริเวณที่มีส่วนของเนื้อเยื่อไขกระดูกซึ่งจะเน่าสลายน้อยที่สุด
มักจะเก็บในรายของศพทีเ่ น่าปริมาณเกินกว่า 20 กรัม ของเนือ้ เยือ่ ไขกระดูกและเก็บรักษาในทีเ่ ย็น เช่น ตูเ้ ย็น
น้อยกว่า 4  ํC ถ้าจ�ำเป็นให้เลือกเก็บกระดูกอ่อนของซี่โครง หรือถ้าเน่ามากให้เก็บกระดูกแข็ง เช่น ขา หรือ
แขน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
1.6.3 เนื้อเยื่อร่างกายจากศพ (หรือในกรณีที่จะส่งตรวจจากเนื้อซึ่งท�ำการผ่าตัด)
ควรเก็บในสภาพที่ยังไม่เน่าและเป็นส่วนที่มีนิวเคลียสของเซลล์มีขนาดเกินกว่าหัวไม้ขีดไฟหรือปริมาณ
50 มิลลิกรัม ก็พอจะตรวจวิเคราะห์ได้และเก็บรักษาในที่เย็นหรืออาจจะ Fix ใน 95% Alcohol เท่านั้น
1.6.4 เล็บ มักจะเก็บในรายที่มีการต่อสู้กันและสงสัยว่าจะมีเนื้อเยื่อของคู่กรณีติดอยู่
ต้องเก็บในลักษณะที่มีเนื้อเยื่อติดอยู่มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ คือ ตัดชิดเนื้อของเจ้าของเล็บและอาจขูดแคะ
เนื้อเยื่อซอกเล็บมาด้วยแยกต�ำแหน่งเท่าที่จ�ำเป็นและเก็บรักษาในที่เย็น เช่น ตู้เย็น 4-8  ํC หรือสภาพแห้ง
1.6.5 Swab ในการตรวจ DNA ของคดีความผิดทางเพศมักเก็บจากบริเวณที่สงสัยว่า
จะมีการหลั่งของน�้ำอสุจิเกิดขึ้นหรือบริเวณที่สงสัยจะมีรอยคราบทางชีววัตถุบนพื้นผิวต่าง ๆ ที่กระเซ็นไปติด
และเก็บรักษาในที่แห้ง
1.6.6 เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม เก็บโดยการใช้ FTA foam tip หรือ Swab ส�ำลีที่สะอาด
โดยก่อนป้ายควรให้ผู้รับบริการท�ำความสะอาดในช่องปากด้วยน�้ำสะอาดก่อน การป้ายให้ม้วนป้ายภายใน
กระพุ้งแก้มกลับไปกลับมาประมาณ 10 ครั้ง การเก็บเซลล์เยื่อบุข้างแก้มภายหลังการเก็บควรน�ำสิ่งเช็ดป้าย
ผึ่งลมให้แห้งก่อนผนึก
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1.7 ขั้นตอนหลังการเก็บตัวอย่าง
เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจในสภาพที่เหมาะสมและส่งตรวจโดยเร็วในทุกขั้นตอนจะต้อง
ค�ำนึงถึงการป้องกันการปนเปื้อนและการสลับกันของตัวอย่างกับภาชนะบรรจุเป็นส�ำคัญ
1.8 การท�ำลายวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจ
วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ส�ำลี เข็มเจาะเลือด และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ทิ้ง
ในภาชนะปากแคบและส่งก�ำจัดด้วยระบบก�ำจัดเชื้อของโรงพยาบาล
1.9 การขอตรวจในกรณีต้องการผลเร่งด่วน
ทางห้องปฏิบตั กิ ารให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางนิตซิ โี รโลยีและนิตพิ นั ธุศาสตร์ประกอบด้วย
การตรวจพิสูจน์คราบเลือดและหมู่เลือด การตรวจหาเอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส การตรวจหาตัวอสุจิ
การตรวจแบบ DNA เพื่อพิสูจน์บุคคลหรือเพื่อพิสูจน์บุตรหรือหาความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่สืบเชื้อสายจาก
บรรพบุรษุ เดียวกันในกรณีตา่ ง ๆ และการตรวจแบบ DNA จะท�ำให้เฉพาะกรณีทเี่ ป็นวัตถุพยานในคดีอกุ ฉกรรจ์
หรือคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งจะต้องระบุมาในหนังสือน�ำส่งโดยทางห้องปฏิบัติการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม
1.10 การน�ำส่งสิ่งส่งตรวจ
ควรน�ำส่งสิ่งส่งตรวจด้วยความรวดเร็วเนื่องจากการเก็บสิ่งส่งตรวจไว้นานเกินไปจะมีผล
กระทบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบได้ การขนส่งสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานต้นทางมาสู่ห้องปฏิบัติการ
ควรน�ำส่งในกล่องหรือภาชนะพลาสติกทีม่ ฝี าปิดมิดชิด ถ้าระยะทางไกลของกลางทีเ่ ป็นเลือด กระดูกหรือเนือ้ เยือ่
ควรแช่นำ�้ แข็งแห้งหรือสารให้ความเย็นอืน่ ๆ และวางหลอดเก็บสิง่ ส่งตรวจและภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจในแนวตัง้
1.11 สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ
เปิดให้บริการที่ one-stop-service สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 2 หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2207-6108-12 ต่อ 2101 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
1.12 ขั้นตอนการขอรับบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี
และเขม่าดินปืน
1.12.1 กรณีที่ติดต่อด้วยตนเอง
1.12.1.1 ท�ำใบค�ำร้องขอตรวจกลุม่ งานพิสจู น์หลักฐานเกีย่ วกับบุคคลชัน้ 2
1.12.1.2 สามารถนัดหมายวันเวลาที่จะมารับบริการได้ที่กลุ่มงานพิสูจน์
หลักฐานเกีย่ วกับบุคคล ชัน้ 2 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2207-6108-112 ต่อ 2201,
2202 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
1.12.1.3 ในวันนัดให้น�ำหลักฐานที่ส�ำคัญได้แก่
- ส�ำเนาใบสูตบิ ตั รส�ำหรับเด็กทีอ่ ายุไม่ถงึ 15 ปี หรือยังไม่มบี ตั ร
ประจ�ำตัวประชาชน
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
- หนังสือส่งตัวหรือหนังสือส�ำคัญจากหน่วยงานราชการทีผ่ ขู้ อรับ
บริการต้องการน�ำผลไปยื่น เช่น ส�ำนักงานเขต, ที่ว่าการอ�ำเภอ สถานทูต เป็นต้น
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หรือหนังสือส่งตรวจจากศาล

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

- เอกสารอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อใช้เป็นหลักฐาน เช่น ค�ำสั่ง

1.12.1.4 รั บ ฟั ง ค� ำ ปรึ ก ษาและค� ำ อธิ บ ายจากแพทย์ ถึ ง รายละเอี ย ด
การให้บริการค่าใช้จ่ายและผลการตรวจ
1.12.1.5 ผู้ขอรับบริการรับใบแจ้งหนี้เพื่อช�ำระเงินค่าตรวจ
1.12.1.6 กรอกใบลงนามยินยอมเพื่อขอรับการตรวจ
1.12.1.7 แพทย์ พยาบาลหรือนักเทคนิคการแพทย์ท�ำการเจาะเลือด
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนในการเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มมาแล้วในการเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มและถ่ายรูป
1.12.1.8 ภายหลังการรับบริการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งวันนัดฟังผล
หมายเหตุ : ข้อ 1.12.1.4 – 1.12.1.8 ภายใต้การปฏิบตั หิ น้าทีก่ ลุม่ งานตรวจพิสจู น์หลักฐานเกีย่ วกับบุคคล
1.12.2 กรณีส่งตรวจจากสถานีต�ำรวจ
1.12.2.1 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำหนังสือน�ำส่งวัตถุพยานมาส่งยังเจ้าหน้าที่
ที่ one-stop-service สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 2 หรือห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี ชั้น 4 หาก
one-stop-service ยังไม่พร้อม
1.12.2.2 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้น�ำส่งจะต้องแสดงส�ำเนาหนังสือน�ำส่งที่ระบุ
รายละเอียดของคดี เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ต้องการตรวจ รวมถึงชนิดและจ�ำนวนของวัตถุพยานแก่
เจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจพร้อมทั้งมอบสิ่งส่งตรวจหรือวัตถุพยานที่ต้องการตรวจให้กับเจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับไว้
1.13 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
1.13.1 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจหาลักษณะ DNA
1.13.1.1 สิง่ ส่งตรวจในรูปแบบของเหลวมีการเน่าสลายหรือมีลกั ษณะทีน่ า่
จะถูกปนเปือ้ น เช่น เลือดทีเ่ น่าจากการเก็บในอุณหภูมทิ ไี่ ม่เหมาะสมหรือวัสดุทใี่ ส่มกี ารแตกเสียหายซึง่ เป็นเหตุ
ให้มีการปนเปื้อนของวัตถุพยานนั้นกับสิ่งอื่น
1.13.1.2 สิง่ ส่งตรวจทีไ่ ม่ได้ระบุชอื่ ของผูเ้ ป็นเจ้าของวัตถุพยานนัน้ หรือระบุ
ชื่อไม่ตรงกับใบขอส่งตรวจ
1.13.1.3 สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ก็บโดยไม่ถกู ต้อง เช่น การเก็บวัตถุพยานชนิดเดียวกัน
หรือต่างชนิดกันจากหลายแหล่งในสถานที่เกิดเหตุบรรจุรวมในซองเดียวกัน ท�ำให้เกิดการปนเปื้อน
1.13.1.4 สิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็นวัตถุพยานบางอย่างทีไ่ ม่สามารถตรวจหาลักษณะ
DNA ได้อย่างครบถ้วน เช่น
ก. กระดูกทีถ่ กู เผาท�ำลายโดยความร้อนสูงหลังจากฌาปนกิจแล้ว
ข. ฟันผุที่ถูกถอนออกมา
ค. กระดูกเน่า เศษเนื้อเยื่อเน่าจากศพเน่าหรือจากวิธีการเก็บ
ไม่ถูกต้องก่อนน�ำส่งห้องปฏิบัติการหรือถูกแช่อยู่ในสารเคมีบางชนิด เช่น Formalin
ง. วั ต ถุ พ ยานอย่ า งอื่ น ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า
ไม่สามารถท�ำการตรวจได้หรือไม่มีประโยชน์ที่จะต้องท�ำการตรวจ
1.13.2 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจหาหมู่เลือดจากศพ
1.13.2.1 เลือดเน่า
1.13.2.2 ภาชนะที่ใส่แตกฝาปิดไม่สนิทเลือดหกกระจายปนเปื้อนกับ
วัตถุพยานอื่น ๆ ที่ใส่มาในถุงเดียวกัน
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1.13.2.3 ชื่อที่ติดมากับภาชนะไม่ตรงกับใบขอตรวจ
1.13.2.4 ไม่มีชื่อติดที่ภาชนะส่งตรวจ
1.13.2.5 รหัสไม่ตรงกับใบขอตรวจ
1.14	 การด�ำเนินการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
1.14.1 ผูท้ พี่ บปัญหาให้รายงานผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายทราบเพือ่ โทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่ส่งสิ่งส่งตรวจให้ทราบถึงสาเหตุของการปฏิเสธหรือให้เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่
1.14.2 ในกรณีหน่วยงานที่ส่งสิ่งส่งตรวจยืนยันจะให้ท�ำการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ
จะท�ำการตรวจและบันทึกความไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจในใบรายงานผล
1.14.3 กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่ส่งได้จริงให้ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์
และบันทึกความไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจในใบรายงานผล
1.15 สถานที่ตรวจ
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ตึกสถาบันนิติเวชวิทยา
ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2207-6108-12 ต่อ 4101
1.16 วันและเวลาท�ำการตรวจทดสอบสิ่งส่งตรวจ
ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
1.17 การขอตรวจเพิ่มเติมหรือตรวจซ�้ำ
ผู้ขอรับบริการจะต้องติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบในตอนแรกแล้วแจ้งความต้องการ
และเหตุผลที่ต้องการขอตรวจเพิ่มเติมหรือตรวจซ�้ำโดยผู้รับผิดชอบจะให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมและพิจารณา
ตามความเหมาะสม
1.18 การรายงานผลกรณีค่าวิกฤต
ไม่มีค่าวิกฤติทางคณิตศาสตร์ในการรายงานผลของห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจเลือด
ชีวเคมีและเขม่าดินปืน
1.19 การติดต่อขอรับผลการตรวจ
1.19.1 กรณีที่มีหนังสือส่งตัวหรือหนังสือส�ำคัญจากหน่วยงานราชการผู้ขอรับบริการ
สามารถติดต่อขอทราบผลได้จากหน่วยงานที่ท�ำหนังสือส่งมา เช่น ถ้ามีหนังสือส่งมาจากที่ส�ำนักงานเขต
หลังจากที่เข้ารับการตรวจกับทางสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วให้ติดต่อขอทราบผลได้ยังส�ำนักงานเขตนั้น ๆ
ที่ผู้ขอรับบริการได้ไปติดต่อท�ำเรื่องไว้ เป็นต้น และถ้าหลังจากที่ทราบผลแล้วมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอพบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืนเพื่อขอรับค�ำปรึกษาได้
1.19.2 กรณีทมี่ หี นังสือน�ำส่งมาจากสถานีตำ� รวจผลการตรวจจะส่งไปยังสถานีตำ� รวจ
และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น ๆ
1.19.3 กรณีที่ไม่มีหนังสือน�ำส่งจากหน่วยงานราชการใด ๆ ผู้ขอรับบริการสามารถ
ติดต่อขอรับผลด้วยตนเองโดยจะต้องมีหลักฐานแสดงตน เช่น ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน โดยมารับใน
วันเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในวันที่มารับบริการ
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1.20 ผู้ที่มีสิทธิ์ขอส�ำเนาผลการตรวจ
ได้แก่ แพทย์ผู้ตรวจศพ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและผู้ที่ขอรับบริการหรือผู้ป่วยโดยจะต้องท�ำ
หนังสือยื่นค�ำร้องแจ้งความประสงค์และเหตุผลที่ต้องการโดยจะต้องช�ำระเงินตามระเบียบสถาบันนิติเวช
ฉบับที่ 8 (2551)
1.21 การก�ำจัดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจจะต้องเขียนใบขอก�ำจัดสิ่งส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการก่อนส่งก�ำจัดด้วยระบบก�ำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล มีการบันทึกชื่อผู้ท�ำลายตัวอย่าง และ
ชื่อผู้ให้อนุมัติท�ำลายตัวอย่าง วัน เดือนปีที่ท�ำลายตัวอย่าง  ตามระบบ Sample Custodian และสามารถทวน
สอบกลับได้ วิธีการปฏิบัติเรื่อง : การจัดเก็บและจ�ำหน่ายสิ่งส่งตรวจ (WI-FBC-02-007)
1.22 การตรวจวิเคราะห์ DNA(STRs)
		
1.22.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ DNA (STRs)
		
1.22.2 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
1.22.2.1 พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (ตรวจพ่อ - แม่ – ลูก)
1.22.2.2 พิสูจน์บุคคล
- กรณีบุคคลสูญหายกับเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ต้องสงสัย
- กรณีผู้ต้องสงสัยในคดีความผิดทางเพศกับสิ่งส่งตรวจจาก
เสียหายหรือที่เกิดเหตุ
- กรณีผู้ต้องสงสัยซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับวัตถุพยานทางชีวภาพ
		
1.22.3 การเตรียมตัวผู้ขอรับการตรวจ
ไม่มี
		
1.22.4	 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ
1.22.4.1 EDTA blood ปริมาตร ≥ 3 มิลลิลิตร
1.22.4.2 เลือดแห้งปริมาณ ≥ 5 กรัม
1.22.4.3 คราบเลือดบนผ้าก๊อซที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วหรือผ้าคอตตอน
ที่สะอาดหรือบน sterile filter paper หรือบน FTA CARD ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 1 ซม. ทิ้งให้แห้ง
1.22.4.4 Buccal swab ทิ้งให้แห้งและใส่ซองปิดผนึกแยกบุคคล
1.22.4.5 เส้นผมต้องติดรากสมบูรณ์จ�ำนวน ≥ 5 เส้น ใส่ซองปิดผนึกแยก
บุคคล
1.22.4.6 เนื้อเยื่อจากร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยเซลล์และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์หรือเน่าน้อยที่สุดเก็บในที่เย็น (ที่ ≤ 4° C) และแห้ง
1.22.4.7 วัตถุพยานหรือสารคัดหลั่งที่เป็นวัตถุพยานให้ label ต�ำแหน่ง
ที่ต้องสงสัยและแยกสิ่งส่งตรวจใส่ซองปิดผนึกมาอย่างเรียบร้อย ถ้าเป็นวัตถุพยานที่ยังเปียกชื้น ควรเก็บในที่
เย็น (ที่ ≤ 4 °C) หรือผึ่งลมให้แห้ง
		
1.22.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ควรน�ำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
		
1.22.6 วันและเวลาท�ำการตรวจวิเคราะห์
ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
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1.22.7 การประกันเวลาการทดสอบ
2.22.7.1 เลือด เซลล์กระพุ้งแก้ม ไม่น้อยกว่า  10 วันท�ำการ
2.22.7.2 กระดูกแข็งได้ผลไม่น้อยกว่า 30 วันท�ำการ
2.22.7.3 วัตถุพยานอื่นได้ผลไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการ
1.22.8 วิธีการอ่านผล
เป็น Allelic number ของแต่ละ locus
		
1.22.9 ค่าตรวจ รายละ 5,000 บาท
1.22.10 วิธีการตรวจวิเคราะห์
STRs โดยวิธี PCR และตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Automated Capillary
electrophoresis
1.22.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1.22.11.1 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากวัตถุพยานอื่น
1.22.11.2 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากสารเคมี เช่น ชิ้นเนื้อที่แช่
Formalin เป็นต้น
1.22.12 การควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานในการท�ำ Proficiency test
1.22.13 เอกสารอ้างอิง
1.22.13.1 คูม่ อื การส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554
1.22.13.2 Butler J.M. Forensic DNA Typing: Methodology,
Academic Press.2011.
1.23 การตรวจวิเคราะห์ DNA (Y-STRs)
		
1.23.1 ชือ่ การทดสอบ DNA (Y-STRs)
		
1.23.2 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
1.23.2.1 พิสจู น์ยนื ยันความเป็นสายเลือดระหว่างบิดากับบุตรหรือในกรณี
พี่น้องเพศชายร่วมบิดาเดียวกัน
1.23.2.2 พิสูจน์ความเกี่ยวข้องทางสายเลือดในเครือญาติเพศชายซึ่งมี
สายบรรพบุรุษที่เป็นชายร่วมกัน
1.23.2.3 พิสูจน์บุคคลร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ DNA (STRs) ในกรณีที่
ไม่สามารถยืนยันผลได้
1.23.2.4 พิสจู น์ผตู้ อ้ งสงสัยในคดีความผิดทางเพศร่วมกับการตรวจวิเคราะห์
DNA (STRs) ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันผลได้
1.23.3 การเตรียมตัวผู้ป่วย
ไม่มี
1.23.4	 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ
1.23.4.1 EDTA blood ปริมาตร ≥ 5 มิลลิลิตร
1.23.4.2 เลือดแห้งปริมาณ ≥ 5 กรัม
1.23.4.3 คราบเลือดบนผ้าก๊อซที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วหรือผ้าคอตตอน
ที่สะอาดหรือบน sterile filter paper หรือบน FTA CARD ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 1 ซม.
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1.23.4.4 Buccal swab ทิ้งให้แห้งและใส่ซองปิดผนึกแยกบุคคล
1.23.4.5 เส้นผมต้องติดรากสมบูรณ์จ�ำนวน ≥ 5 เส้น ใส่ซองปิดผนึกแยก

1.23.4.6 เนื้อเยื่อจากร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยเซลล์และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์หรือเน่าน้อยที่สุดเก็บในที่เย็น (ที่ ≤ 4 °C) และแห้ง
1.23.4.7 วัตถุพยานหรือสารคัดหลั่งที่เป็นวัตถุพยานให้ label ต�ำแหน่ง
ที่ต้องสงสัยและแยกสิ่งส่งตรวจผนึกมาอย่างเรียบร้อย ถ้าเป็นวัตถุพยานที่ยังเปียกชื้น ควรเก็บในที่เย็น
(ที่ ≤ 4 °C) และแห้ง
		
1.23.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ควรน�ำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
		
1.23.6 วันและเวลาท�ำการตรวจวิเคราะห์
ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
1.23.7 การประกันเวลาการทดสอบ
2.23.7.1 เลือด เซลล์กระพุ้งแก้มไม่น้อยกว่า 10 วันท�ำการ
2.23.7.2 กระดูกแข็งได้ผลไม่น้อยกว่า 30 วันท�ำการ
2.23.7.3 วัตถุพยานอื่นได้ผลไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการ
		
1.23.8 วิธีการอ่านผล
เป็น Allelic number ของแต่ละ locus จาก Y - Chromosome
		
1.23.9 ค่าตรวจ รายละ 7,500 บาท (คิดร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ DNA (STRs))
		
1.23.10 วิธีการตรวจวิเคราะห์
Y-STRs โดยวิธี PCR และตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Automated Capillary
electrophoresis
1.23.11 การแปรผล
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพันธุกรรมของ Y- Chromosome
1.23.12 การควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานในการท�ำ Proficiency test
		
1.23.13 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1.23.13.1 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากวัตถุพยานอื่น
1.23.13.2 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากสารเคมี เช่น ชิ้นเนื้อที่แช่
Formalin เป็นต้น
1.23.14	 เอกสารอ้างอิง
1.23.14.1 คูม่ อื การส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554
1.23.14.2 Butler J.M. Forensic DNA Typing: Methodology,
Academic Press. 2011.
1.24	 การตรวจไมโตคอนเดรีย ดีเอ็นเอ
		
1.24.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจ DNA ไมโตคอนเดรีย ดีเอ็น เอ
		
1.24.2 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
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1.24.2.1 พิสูจน์ความเป็นสายเลือดระหว่างมารดากับบุตรสาวหรือ
ในพี่น้องซึ่งร่วมมารดาเดียวกันหรือแสดงความเกี่ยวข้องทางสายเลือดในเครือญาติซึ่งมีสายบรรพบุรุษ
ที่เป็นหญิงร่วมกัน
1.24.2.2 พิสูจน์บุคคลร่วมกับการตรวจ DNA (STRs) ในกรณีที่ไม่สามารถ
ยืนยันผลได้
		
1.24.3 การเตรียมตัวผู้ป่วย
ไม่มี
1.24.4	 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ
1.24.4.1 EDTA blood ปริมาตร ≥ 5 มิลลิลิตร
1.24.4.2 เลือดแห้งปริมาณ ≥ 5 กรัม
1.24.4.3 คราบเลือดบนผ้าก๊อซที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว หรือผ้าคอตตอน
ที่สะอาดหรือบน sterile filter paper หรือบน FTA CARD ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 1 ซม.
1.24.4.4 Buccal swab ทิ้งให้แห้งและใส่ซองปิดผนึกแยกบุคคล
1.24.4.5 เส้นผมต้องติดรากสมบูรณ์จ�ำนวน ≥ 5 เส้น ใส่ซองปิดผนึก
แยกบุคคล
1.24.4.6 เนื้อเยื่อจากร่างกายมนุษย์ท่ีประกอบด้วยเซลล์และอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์หรือเน่าน้อยที่สุดเก็บในที่เย็น (ที่ ≤ 4 °C) และแห้ง
1.24.4.7 วัตถุพยานหรือสารคัดหลั่งที่เป็นวัตถุพยานให้ label ต�ำแหน่ง
ที่ต้องสงสัยและแยกสิ่งส่งตรวจผนึกมาอย่างเรียบร้อย ถ้าเป็นวัตถุพยานที่ยังเปียกชื้น ควรเก็บในที่เย็น
(ที่ ≤ 4 °C) และแห้ง
		
1.24.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ควรน�ำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
1.24.6 วันและเวลาท�ำการตรวจวิเคราะห์
ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
1.24.7 การประกันเวลาการทดสอบ
1.24.7.1 เลือด เซลล์กระพุ้งแก้มไม่น้อยกว่า  20 วันท�ำการ
1.24.7.2 กระดูกแข็งได้ผลไม่น้อยกว่า 30 วันท�ำการ
1.24.7.3 วัตถุพยานอื่นได้ผลไม่น้อยกว่า 20 วันท�ำการ
1.24.8 วิธีการอ่านผล
เป็น Genotypic sequence ของ HVR I และ HVR II ใน mtDNA
1.24.9 การแปรผล
เป็น Mutation ของ base โดยเทียบกับ rCRS
		
1.24.10 ค่าตรวจ รายละ 10,000 บาท (คิดรวมกับการตรวจ DNA (STRs))
		
1.24.11 วิธีการตรวจวิเคราะห์
ท�ำ PCR เตรียม sequencing แล้วตรวจวิเคราะห์โดยเครื่อง Automated
sequencing
		
1.24.12 การควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานในการท�ำ Proficiency test
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1.24.13 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1.24.13.1 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากวัตถุพยานอื่น
1.24.13.2 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากสารเคมี เช่น ชิ้นเนื้อที่แช่

Formalin เป็นต้น
		
1.24.14	 เอกสารอ้างอิง
1.24.14.1 คูม่ อื การส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554
1.24.14.2 Butler J.M. Forensic DNA Typing: Methodology,
Academic Press.2011.
1.25 การตรวจ DNA ที่มีปริมาณน้อยมาก
1.25.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจ DNA ที่มีปริมาณน้อยมาก
		
1.25.2 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ ตัวอย่างที่เก่าและมีการเสื่อมของ DNA ไปบางส่วน
หรือมีปริมาณน้อยมากในกรณีต่อไปนี้
1.25.2.1 พิสูจน์บุคคล
1.25.2.2 กรณีบุคคลสูญหายกับชิ้นเนื้อมนุษย์ที่ต้องสงสัย
1.25.2.3 กรณีผู้ต้องสงสัยในคดีความผิดทางเพศกับสิ่งส่งตรวจจาก
ผู้เสียหายหรือที่เกิดเหตุ
1.25.2.4 กรณีผู้ต้องสงสัยซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับวัตถุพยานทางชีวภาพ
1.25.3 การเตรียมตัวผู้ขอรับการตรวจ
ไม่มี
1.25.4	 สิ่งส่งตรวจ ที่มีอยู่ทั้งหมด
1.25.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ควรน�ำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
1.25.6 วันและเวลาท�ำการตรวจวิเคราะห์
ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
		
1.25.7 การประกันเวลาการทดสอบ
1.25.7.1 กระดูกแข็งได้ผลภายใน 30 วันท�ำการ
1.25.7.2 วัตถุพยานอื่นได้ผลภายใน 15 วันท�ำการ
1.25.8 วิธีการอ่านผล
เป็น Allelic number ของแต่ละ locus
1.25.9 ค่าตรวจ รายละ 5,000 บาท
1.25.10 วิธีการตรวจวิเคราะห์
STR โดยวิธี PCR และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Automated Capillary
electrophoresis
1.25.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1.25.11.1 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากวัตถุพยานอื่น
1.25.11.2 การปนเปื้อนของวัตถุพยานจากสารเคมี เช่น ชิ้นเนื้อที่แช่
Formalin เป็นต้น
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1.25.12 สถานที่และสภาวะแวดล้อม
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีได้มีการจัดแบ่งห้องปฏิบัติการอย่างเป็นสัดส่วน
มีห้องส�ำหรับเก็บเอกสารที่เก็บผลการตรวจและเอกสารส�ำคัญของกลุ่มงานห้องเก็บวัตถุพยานก่อนตรวจ
ห้องเก็บวัตถุพยานหลังตรวจ ห้องตรวจพิสูจน์ทางซีโรโลยีซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น ห้องคัดตัวอย่าง
ห้องสกัด DNA ส�ำหรับตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจและตัวอย่างส�ำหรับเปรียบเทียบซึง่ แยกออกจากกัน ห้องเพิม่ ปริมาณ
DNA ห้องตรวจวิเคราะห์ DNA ทีจ่ ำ� กัดให้เข้าในแต่ละห้องได้เฉพาะเจ้าหน้าทีใ่ นกลุม่ งานเท่านัน้ โดยมี คียก์ าร์ด
ในการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการและมีกุญแจของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง นอกจากนั้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
จากวัตถุพยานอื่น ในการตรวจ DNA กลุม่ งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืนได้มี กล่องส่งผ่านตัวอย่างจาก
ห้องสกัด DNA ไปสู่ห้องเพิ่มปริมาณ จากห้องเพิ่มปริมาณไปสู่ห้องตรวจวิเคราะห์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
อีกชั้นหนึ่ง
		
1.25.13 การควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานในการท�ำ Proficiency test
		
1.25.14	 เอกสารอ้างอิง
1.25.14.1 คูม่ อื การส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2554
1.25.14.2 Butler J.M. Forensic DNA Typing: Methodology,
Academic Press.2011.
1.26 การตรวจคราบเลือด
		
1.26.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจคราบเลือด
		
1.26.2 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
ตรวจว่าเป็นคราบเลือดหรือไม่
1.26.3 การเตรียมตัวผู้ป่วย
ไม่มี
		
1.26.4	 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ
1.26.4.1 คราบเลือดแห้งที่สงสัยมากที่สุดเท่าที่จะหาได้
1.26.4.2 Swab จากคราบเลือดแห้งหรือเก็บคราบเลือดโดยผ้าคอตตอน
หรือกระดาษกรองและทิ้งให้แห้ง
		
1.26.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
1.26.5.1 สิ่งส่งตรวจต้องแห้งและ label ต�ำแหน่งที่จะตรวจ
1.26.5.2 กรณีคราบเลือดต้องแยกภาชนะบรรจุตามต�ำแหน่งที่ตรวจพบ
พร้อมระบุชัดเจน
1.26.5.3 ควรน�ำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
		
1.26.6 วันและเวลาท�ำการตรวจวิเคราะห์
ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
1.26.7 การประกันเวลาการทดสอบ
ได้ผลไม่น้อยกว่า 3 วันท�ำการ
1.26.8 วิธีการอ่านผล
กรณีตรวจว่าเป็นคราบเลือดหรือไม่ให้ดูการเปลี่ยนแปลงสีของสารที่ใช้ตรวจ
(Chemical test)
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1.26.9 การแปรผล
ตอบว่าเป็นเลือดหรือไม่
		
1.26.10 การควบคุมคุณภาพ
ไม่มี
		
1.26.11 ค่าตรวจ
ไม่มี
1.26.12 วิธีการตรวจวิเคราะห์
Peroxidase enzymatic test
1.26.13 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1.26.13.1 ปริมาณคราบเลือดที่น้อยเกินไป
1.26.13.2 ความไม่สมบูรณ์ของคราบเลือด
		
1.26.14	 เอกสารอ้างอิง
1.26.14.1 คูม่ อื การส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554
1.26.14.2 ทรงฉัตร โตษยานนท์ และณรงค์ สิงห์ประเสริฐ นิติเวชศาสตร์
โรงพิมพ์ ม.ธรรมศาสตร์ กทม.
1.27 การตรวจหาเอนไซม์จากคราบอสุจิและการตรวจหาตัวอสุจิ
		
1.27.1 ชือ่ การทดสอบการตรวจหาเอนไซม์จากคราบอสุจแิ ละการตรวจหาตัวอสุจิ
		
1.27.2 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
กรณีสงสัยว่ามีการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
		
1.27.3 การเตรียมตัวผู้ป่วย
ไม่มี
		
1.27.4	 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บกระดาษกรอง และหรือสไลด์
และหรือไม้พันส�ำลี หรือวัตถุพยานที่สงสัยว่ามีคราบอสุจิ
		
1.27.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ถ้าเป็นสไลด์ควรใส่กล่องโฟมขนาดที่เหมาะสม หรือวัสดุกันกระแทกอื่น
1.27.6 วันและเวลาท�ำการตรวจวิเคราะห์
ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
1.27.7 การประกันเวลาการทดสอบ
7 วันท�ำการ
1.27.8 วิธีการอ่านผล
- ตรวจพบ (found)
- ตรวจไม่พบ (not found)
1.27.9 การแปรผล
ไม่มี
1.27.10 การควบคุมคุณภาพ
ไม่มี
1.27.11 ค่าตรวจ
- รายละ 200 บาท
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- ไม่คดิ ค่าบริการกรณีโรงพยาบาลต�ำรวจหรือพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

ส่งตรวจ
		
1.27.12 วิธีการตรวจวิเคราะห์
1.27.12.1 Color Test- Acid Phosphatase Test
1.27.12.2 ตรวจหาตัวอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน์
1.27.13 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1.27.13.1 เชื้อราที่ขึ้นบนตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
1.27.13.2 คราบเลือดที่ปนเปื้อนมากับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
1.27.14	 เอกสารอ้างอิง
1.27.14.1 คูม่ อื การส่งสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554
1.27.14.2 Davies, A. and Wilson, E. The Persistence of Seminal
Constituents in the Human Vagina. Forensic Science. 1974; 3: 45-55.

2. การตรวจพิสจู น์ทางพิษวิทยา เพือ่ หาสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาทในปัสสาวะ

2.1 ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป
2.1.1 สารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในปัสสาวะหมายถึง สารเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายก�ำหนด เช่น เมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน โคเคน กัญชา
พืชกระท่อม เคตามีน เป็นต้น
2.1.2 ควรเก็บปัสสาวะให้ได้ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร
2.1.3 ภายหลังการเก็บปัสสาวะ ควรเก็บขวดปัสสาวะในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส และขณะน�ำส่ง ควรเก็บขวดปัสสาวะในถุงเก็บความเย็น
2.1.4 เมื่อตรวจเบื้องต้นแล้ว (ถ้ามีชุดตรวจสอบเบื้องต้น) หากต้องการตรวจยืนยันผล
ควรน�ำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจยืนยันผลทันที
2.2 การเตรียมการทดสอบ
2.2.1 เลือกชุดตรวจสอบเบื้องต้นให้ตรงกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ โดยดูที่ฉลาก
และศึกษาการใช้งานชุดตรวจสอบเบื้องต้น ตามที่ฉลากก�ำหนด เช่น เวลาในการอ่านแถบสี เป็นต้น
2.2.2 เลือกใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้น ที่มีค่า cut-off ตามที่ ป.ป.ส. ก�ำหนด เช่น
เมทแอมเฟตามีน (1000 ng/mL) มอร์ฟีน (300 ng/mL) โคเคน (300 ng/mL)  กัญชา (50 ng/mL)
เคตามีน  (1000 ng/mL) ส่วนพืชกระท่อม ยังไม่มีชุดตรวจสอบเบื้องต้น เป็นต้น
2.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการทดสอบควรได้รับการฝึกอบรมการใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้น
และควรจัดเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมดูแลให้ผู้รับการตรวจ ถ่ายปัสสาวะ ป้องกันการสับเปลี่ยน หรือปลอมปนสาร
หรือเติมน�้ำลงในขวดปัสสาวะ
2.2.4 เตรียมภาชนะบรรจุที่ทำ� จากพลาสติก โดยมีขนาดบรรจุประมาณ 60 มิลลิลิตร
มีฝาเกลียวปิดสนิท (ตรวจเช็คภายหลังบรรจุปัสสาวะ ต้องไม่รั่ว ซึม) แห้ง สะอาด
2.2.5 เตรียมอุปกรณ์ผนึกขวด ฉลากปิดขวดพร้อมรายละเอียด (ตามตัวอย่างฉลาก)
ปากกากันน�้ำส�ำหรับเขียนฉลาก และขวด ป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง
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วันที่เก็บตัวอย่าง................................................................................................
ชื่อ.........................................................นามสกุล...............................................
เพศ.......................................................อายุ.......................................................
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง.....................................................................................
ลายมือชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....................................................................................
ลายมือชือ่ เจ้าของปัสสาวะ....................................................................................
ตัวอย่างฉลากปิดขวดปัสสาวะพร้อมรายละเอียด

2.3 การเก็บรักษาและน�ำส่งปัสสาวะ
2.3.1 ควบคุมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ มิให้มกี ารสับเปลีย่ น หรือปลอมปนสารหรือเติมน�ำ้
ลงในขวดปัสสาวะ สังเกตลักษณะทั่วไปของปัสสาวะ เช่น อุณหภูมิปัสสาวะหลังเก็บควรมีอุณหภูมิประมาณ
37 องศาเซลเซียส
2.3.2 เก็บปัสสาวะประมาณ 30 มิลลิลิตร ใส่ขวดบรรจุที่เตรียมไว้ กรอกรายละเอียด
บนฉลาก โดยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเก็บและเจ้าของปัสสาวะลงลายมือชื่อก�ำกับบนฉลากไว้เป็นหลักฐาน
และปิดฉลากบนขวดปัสสาวะ
2.3.3 ผนึกขวดบริเวณปากและคอขวดด้วยกระดาษกาว และเซ็นชือ่ ทับรอยผนึก ป้องกัน
การเปิดขวด
2.3.4 ควรเก็บขวดปัสสาวะในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาน�ำส่ง
ตัวอย่าง
2.3.5 ด�ำเนินการน�ำส่งปัสสาวะของกลางในคดีโดยเร็วที่สุด

บรรณานุกรม
พล.ต.อ.อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ. นิติวิทยาศาสตร์ ๓ เพื่อการสืบสวนสอบสวน
ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช. ๒๕๕๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทที่ ๕

การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
ในเหตุภัยพิบัติ

บทที่ 5
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุภัยพิบัติ
กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลและส่งกลับในกรณีเหตุภัยพิบัติหรือเหตุพิเศษอย่างอื่น เพือ่ สนับสนุนงานอ�ำนวย
ความยุตธิ รรม โดยประสานขอความร่วมมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจในสาขาต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอ�ำนวยการและสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิควิธี
และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเมือ่ มีเหตุพเิ ศษอืน่ แบ่งเป็น งานอ�ำนวยการ, งานบริหารจัดการสถานทีเ่ กิดเหตุ,
งานบริหารจัดการข้อมูลผู้เสียชีวิต, งานบริหารจัดการข้อมูลผู้สูญหาย, งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และ
งานระบบฐานข้อมูล
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก เช่น เครื่องบินตก แผ่นดินไหว ถือว่าเป็น
การเสียชีวติ โดยผิดธรรมชาติ ซึง่ ต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย แต่มวี ตั ถุประสงค์หลักในกระบวนการ
ดังกล่าว คือ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อให้ทราบว่าผู้ตายคือใคร ซึ่งในบางกรณีสภาพศพที่พบ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างมาก หรือสภาพของศพถูกท�ำลายจนไม่สามารถใช้วิธีจดจ�ำลักษณะใบหน้า
หรือรูปร่างได้ นอกจากนั้นยังอาจจะมีความจ�ำเป็นต้องตรวจศพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส�ำคัญ หรือเก็บวัตถุพยาน
หรือสิ่งส่งตรวจบางอย่าง เช่น กรณีการวางระเบิดเพื่อก่อวินาศกรรม หรือเครื่องบินโดยสารตก เป็นต้น
นิยาม

เอกลักษณ์บุคคล (personal identity) คือ ลักษณะหรือต�ำหนิต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเฉพาะตัว
ของบุคคลคนนั้น ท�ำให้สามารถแยกบุคคลนั้นออกจากบุคคลอื่นได้
การพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล (personal identification) คือ กระบวนการตรวจและเก็บเอกลักษณ์
บุคคลของบุคคลนิรนามหรือศพที่สงสัยเพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของบุคคลที่ถูกสงสัยว่าเป็นบุคคล
เดียวกันและยืนยันว่าเป็นบุคคลนั้นหรือไม่
หลักการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
เป็นการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ข้อมูลที่มีประโยชน์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตามน�้ำหนัก
ความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงว่าน่าจะเป็นบุคคลที่สงสัย (presumptive identification) สามารถ
ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นได้ แต่ไม่สามารถใช้ในการตัดสินแน่ชัดได้ว่าเป็นบุคคลดังกล่าวจริงหรือไม่
เพราะมีความไม่จ�ำเพาะเจาะจงสูง ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตรวจเก็บได้จากการชันสูตรพลิกศพแต่ภายนอก
และมีระดับเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่
1. ข้อมูลพื้นฐาน (biophysical profile) คือ เพศ อายุ เชื้อชาติ และความสูง
2. ทรัพย์สินที่ติดตัวศพ (personal effect) เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ทรัพย์สินต่าง ๆ
3. ลักษณะทางกายภาพของร่างกาย (physical effect) เช่น การดูใบหน้า รอยสัก
รอยแผลเป็น ความพิการต่าง ๆ
4. ลักษณะทางมานุษยวิทยา (anthropology) พิจารณาในกรณีตรวจศพทีเ่ ป็นกระดูก โดยต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา
5. ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ (scientific information) เช่น congenital anomaly, deformity,
Iatrogenic scar หรือข้อมูลทางรังสีวิทยา (radiology) โดยใช้การตรวจโดยเอกซเรย์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มี
เช่น orthopedic instrument
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ข้อมูลที่สามารถยืนยันว่าเป็นบุคคลที่สงสัย (positive identification) เป็นข้อมูลที่มี
ความแม่นย�ำสูงมาก สามารถใช้ในการตัดสินว่าเป็นบุคคลดังกล่าวจริงหรือไม่ ได้แก่ การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ
(fingerprints), การตรวจทางทันตกรรม (dental profiles) และการตรวจหลักฐานทางพันธุกรรม (genetic
evidence) ข้อมูลเหล่านีไ้ ด้จากการตรวจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้ และจะใช้เมือ่ มีความจ�ำเป็นในทางปฏิบตั กิ าร
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจะต้องดูจากสภาพของ ศพเป็นหลัก ศพที่ยังไม่เน่า (fresh body) ใช้วิธี
presumptive identification เป็นหลัก เช่น การให้ญาติดใู บหน้าและแจ้งรูปพรรณทีแ่ พทย์ซกั ถามตามหัวข้อ
ร่วมกับการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือศพที่เน่าแล้ว (decomposed body) ใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันโดยพิจารณาจาก
ระยะของการเน่า ทั้งนี้ไม่แนะน�ำให้ใช้วิธีจ�ำใบหน้าหรือรูปร่างในการตัดสินเพราะมีความไม่แน่นอนมาก ศพที่
เป็นโครงกระดูก (skeletal remain) ต้องใช้วิธีการตรวจทางมานุษยวิทยาร่วมด้วย เพื่อระบุข้อมูลพื้นฐาน เช่น
เพศ อายุ เชื้อชาติ ร่วมกับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจทางทันตกรรมและการตรวจหลักฐานทางพันธุกรรม

ภาพที่ ๔-๑ กระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามหลักของต�ำรวจสากล (INTERPOL)

ภาพที่ 4-2 ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามหลักสากล
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ในส่วนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๐ การชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.
๒๕๕๒ บทที่ ๓ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีภัยพิบัติ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพอสรุปได้ดังนี้

การจัดการสถานที่เกิดเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ (ในแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำ� หนดให้หวั หน้าชุดปฏิบตั กิ ารเป็นผูบ้ งั คับการในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
ส�ำหรับสาธารณภัยขนาดกลางถึงร้ายแรงอย่างยิง่ และรองผูบ้ งั คับการในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ส�ำหรับสาธารณภัยขนาดเล็ก
ตามตารางที่ ๓) เป็นผู้ออกค�ำสัง่ หากมีข้อสงสัย ให้ขอรับค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ในกรณีภัยพิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีเอกภาพดังนี้
1. ค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อช่วยชีวิตเป็นอันดับแรก ให้ระบุหมายเลขและชื่อ (ถ้าทราบ) ติดไว้กับตัว
แล้วเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาล
2. ห้ามเคลื่อนย้ายศพจนกว่าการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และ
การถ่ายภาพได้ด�ำเนินการแล้ว
3. ให้รีบติดบัตรเลขหมายและระบุเพศเท่าที่จะท�ำได้ โดยเขียนด้วยหมึกชนิดไม่ละลายน�้ำไว้กับ
ตัวศพทุกศพ ห้ามติดกับเปลหามหรือผ้าทีใ่ ช้หอ่ ศพ หรือแจ้งให้กลุม่ งานตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุหรือพิสจู น์หลักฐาน
จังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุ (บทที่ 7) มาร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ และท�ำการผูกป้ายระบุหมายเลขศพไว้กับ
ท่อนแขนศพ
4. เก็บทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายรวมไว้ในที่เดียวกับศพซึ่งเป็นเจ้าของ หรือให้กลุ่มงานตรวจ
สถานทีเ่ กิดเหตุหรือพิสจู น์หลักฐานจังหวัดท�ำการถ่ายภาพ จดบันทึกและเก็บทรัพย์สนิ บรรจุถงุ เก็บวัตถุพยาน
และผูกไว้กบั ท่อนแขนศพ ขณะเคลือ่ นย้ายศพให้ระมัดระวังความสับสนเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีต่ ดิ ตัวศพ หากเป็น
ไปได้ให้น�ำศพที่ได้ผูกป้ายระบุหมายเลขศพและถุงบรรจุทรัพย์สินไว้กับท่อนแขนแล้ว ลงในถุงบรรจุศพและ
ท�ำการปิดรัดซิปของถุงบรรจุศพพร้อมป้ายระบุหมายเลขศพให้เรียบร้อย
5. ให้พิจารณาและบันทึกรายละเอียดของผู้บาดเจ็บและศพแต่ละราย โดยระบุต�ำแหน่งที่พบ
และสถานที่ที่น�ำส่งและผู้น�ำส่ง
6. ห้ามเคลื่อนย้ายวัตถุพยานหรือซากหักพังจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งจะอนุญาต
เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
7. ประสานกับผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุตามระดับของสาธารณภัยในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ส�ำหรับเก็บรักษาศพ, สถานที่ชันสูตรศพ และสถานที่ในการเปิด
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผู้สูญหาย โดยทั้งสามแห่งไม่ควรจะอยู่ในบริเวณเดียวกัน
8. ให้ศนู ย์พสิ จู น์หลักฐาน/พิสจู น์หลักฐานจังหวัดในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าฯ กทม. ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ (งบกลางของรัฐบาลจ�ำนวน ๕๐ ล้านบาท/
ภัยพิบัติ)
9. แจ้งขอเจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์เอกลักษณ์บคุ คล โดยส่งหนังสือไปที่ กลุม่ งานพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ (ผกก.กพอ.สพฐ.ตร.) โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๑๒๘๓ หรือ โทร.๐-๒๒๐๕-๒๕๕๘
10. ส�ำหรับรายละเอียดการปฏิบัติต่อจากนี้ ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rtpstrategy.police.go.th/
web2013/wp-content/uploads/2016/02/dangerplan59.pd
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

QR code ไปที่ URL ของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒๕๕๙

ภาพที่ 4-3 ตัวอย่างการติดป้ายระบุหมายเลขศพไว้ที่ท่อนแขนศพ

บทที่ ๕ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุภัยพิบัติ

ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างการน�ำศพเข้าไปในถุงบรรจุศพ

ภาพที่ 4-5 ตัวอย่างการคล้องป้ายระบุหมายเลขศพกับซิปของถุงบรรจุศพ
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

ขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙

บทที่ ๕ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุภัยพิบัติ
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ขนาดของสาธารณภัย และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตารางที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกับขนาดสาธารณภัย
ขนาดสาธารณภัย

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต/ผู้บาดเจ็บ จ�ำนวนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
(คน)
(คน)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ใหญ่

มากกว่า 100 คน

85

20

กลาง

50-100

60

10

เล็ก

1-49

35

5

ตารางที่ 2 : ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ กับขนาดสาธารณภัย
ขนาด
สาธารณภัย
ใหญ่

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต/ ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการ ชุดสนับสนุน ชุดปฏิบัติการ
ชุด
รวม
ผู้บาดเจ็บ
ช่วยเหลือ/กู้ภัย ทางการแพทย์ /อ�ำนวยการ ตรวจพิสูจน์ สอบสวน
(คน)
(คน)
(คน)
ฉุกเฉิน (คน)
(คน)
เอกลักษณ์บุคคล (คน)
มากกว่า 100 คน หน่วยในพื้นที่

10

35

15

25

85

กลาง

50-100

หน่วยในพื้นที่

7

25

10

18

60

เล็ก

1-49

หน่วยในพื้นที่

5

15

5

10

35

หมายเหตุ : ชุดปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ/กูภ้ ยั เป็นเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ หรือเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานอืน่ ซึง่ รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุ จึงไม่ระบุจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ฯ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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ตารางที่ ๓ ผู้มีหน้าที่สั่งการในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ขนาดสาธารณภัย

ผู้ท�ำหน้าที่ ผบ.เหตุการณ์

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ขนาดใหญ่หรือร้ายแรงอย่างยิง่ รอง/ผู ้ ช ่ ว ย ผบ.ตร.(ที่ ไ ด้ รั บ ผู้บังคับการในพื้นที่นั้น ๆ รองผู้บังคับการ/ผกก.
ระดับ 3-4 เกิดหลายพื้นที่ มอบหมาย)
เป็นเหตุการณ์รุนแรง เช่น
สึนามิ เครือ่ งบินขนาดใหญ่ตก
ขนาดกลางหรือระดับ 2-3 ผู้บัญชาการรับผิดชอบพื้นที่
เกิดหลายพื้นที่ เช่น วาตภัย
เครื่องบินขนาดเล็กตก

ผู้บังคับการในพื้นที่นั้น ๆ รองผู้บังคับการ/ผกก.

ขนาดเล็กหรือระดับ 1-2 ผู้บังคับการในพื้นที่
เกิดเฉพาะพื้นที่ เช่น ตึกถล่ม
โรงงานไฟไหม้ หรือเกิดระเบิด

รองผู้บังคับการในพื้นที่

ผกก./รอง ผกก.

ตารางที่ ๔ ผู้บัญชาการเหตุในสาธารณภัยระดับต่าง ๆ
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับ

การจัดการ

ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมาย

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ก�ำหนดให้มีทีมปฏิบัติการ เอ-อี เมื่อต้อง
มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ทีมเอ คือ ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ/กู้ภัย รักษาความปลอดภัยสถานที่และจราจร
ทีมบี คือ ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ทีมซี คือ ชุดสนับสนุน/อ�ำนวยการ
ทีมดี คือ ชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
ทีมอี คือ ชุดสอบสวน
		
ซึง่ งานพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลจะอยูใ่ นทีมดี ชุดปฏิบตั กิ ารตรวจพิสจู น์ ซึง่ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
คือ โรงพยาบาลต�ำรวจ และส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจ หน่วยงานสนับสนุน คือ หน่วยรับผิดชอบพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
(บช.น., ภ.๑-๙, บช.ก. และ บ.ตร.) หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่ และสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

บทที่ ๕ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุภัยพิบัติ
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ขั้นตอนการท�ำงานของชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ : TEAM D
ก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

1. ประเมินสถานการณ์
2. เตรียมจัดชุดท�ำงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
3. จัดชุดล่วงหน้าเข้าพื้นที่

ขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

4. ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวน
5. ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุน/อ�ำนวยการ
6. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

เสร็จสิ้นภารกิจ

ส่งความเห็นการปล่อยศพให้
พนักงานสอบสวน

7. สรุปผลการท�ำงาน

จากขั้นตอนการท�ำงานจะเห็นว่าพนักงานสอบสวนจะท�ำงานร่วมกับทีมดีในขั้นตอนของการเข้า
สถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และการปล่อยศพคืนให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

พนักงานสอบสวน จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลดังต่อไปนี้
1. การจัดการข้อมูลศพ และสถานที่เกิดเหตุ
		๑.๑	 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนจะต้องเข้าร่วมตรวจกับกลุ่มงานตรวจ
สถานที่เกิดเหตุหรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด แพทย์นิติเวช และเจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
		๑.๒	 พนักงานสอบสวนอีกชุดหนึ่งจะต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการผู้เสียชีวิตในการ
ตรวจสอบป้ายระบุรหัสศพ และรับมอบทรัพย์สนิ ทีจ่ ดุ ลงทะเบียนในสถานทีช่ นั สูตรศพ ก่อนทีจ่ ะเข้ากระบวนการ
ชันสูตรศพ
2. การจัดการข้อมูลผู้สูญหาย พนักงานสอบสวนจะต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้สูญหายในการสอบถามข้อมูลจากญาติผู้สูญหาย โดยใช้แบบฟอร์มสีเหลือง เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้เสียชีวิต
3. พนักงานสอบสวนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ร่วมพิจารณาว่าศพ
ตรงกับผู้สูญหายรายใด เพื่อมีความเห็นในการปล่อยศพคืนให้กับญาติ
4. พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดการคืนศพพร้อมกับทรัพย์สินให้กับญาติผู้เสียชีวิต
ขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่พนักงานสอบสวนมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียชีวิต (พิมพ์ด้วยกระดาษสีชมพู)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkdmlwb2xpY2UxMjM0fGd4OjE0MDM0NWU3NTVhZjY3NjI

QR code ไปที่ URL ของ
แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียชีวิต

บทที่ ๕ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุภัยพิบัติ
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และ แบบฟอร์มข้อมูลผู้สูญหาย (พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลือง) ได้ที่
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkdmlwb2xpY2UxMjM0fGd4OjY2MWNkOWFmMzk5NDg0Y2Q

QR code ไปที่ URL ของ
แบบฟอร์มข้อมูลผู้สูญหาย

คู่มือการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีภัยพิบัติของต�ำรวจสากล 2013
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่
https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide

QR code ไปที่ URL ของ
INTERPOL DVI Guideline
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

บรรณานุกรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ. แนวทางปฏิบัติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล กรณีเหตุภัยพิบัติ ในประเทศไทย, ๒๕๔๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
INTERPOL DVI GUIDELINE ๒๐๑3

บทที่ ๖

การดําเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ
และการตรวจพิสูจนเกี่ยวกับวัตถุระเบิด

บทที่ 6
การด�ำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์และการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
ในกรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน หลังจากได้รับแจ้งเหตุทางสถานีต�ำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ต้องด�ำเนินการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ
กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ และประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ไปด้วยความเรียบร้อย หรือเตรียมความพร้อม
หากเกิดเหตุการณ์รนุ แรง โดยเจ้าหน้าทีเ่ ก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด เจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์หลักฐาน ด�ำเนินการรวบรวม
วัตถุพยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มอบให้ ร้อยเวรสอบสวน ด�ำเนินการและน�ำส่งเพื่อตรวจพิสูจน์ เพื่อหาตัว
ผู้กระท�ำความผิดหรือรู้ตัวผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
วิธีปฏิบัติ กรณีเหตุระเบิด เก็บกู้วัตถุระเบิดและพบวัตถุต้องสงสัย
1. โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) ซึ่งร้อยเวรสอบสวนสามารถ
ร้องขอ ให้เข้าท�ำการตรวจสอบความปลอดภัย พิสูจน์ทราบ และ/หรือด�ำเนินการเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย
หรือท�ำให้วัตถุระเบิดนั้นสิ้นสภาพอันตราย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานในสังกัด
ต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายสรรพาวุธ ๓ กองสรรพาวุธ ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑.๒ กลุม่ งานเก็บกูว้ ตั ถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบตั กิ ารพิเศษ กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล
๑.๓ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
๑.๔ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด กองก�ำกับการสืบสวน ต�ำรวจภูธรจังหวัด หรือ
เจ้าหน้าที่เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด กองก�ำกับการวิเคราะห์และเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน ในสังกัดต�ำรวจภูธรภาค ๑-๙
๑.๕ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด กองก�ำกับการปฏิบัติการพิเศษ ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส
๑.๖ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด กองก�ำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือหน่วยทหารในพื้นที่แล้วแต่กรณี
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแจ้งว่า สถานที่เกิดเหตุดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงสุดแล้ว
จึงให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจของ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด จะเข้า
ท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจเก็บวัตถุพยาน ร่วมกับร้อยเวรสอบสวน และ/หรือเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้
วัตถุระเบิด เป็นล�ำดับต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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เหตุการณ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
เหตุระเบิด

วัตถุต้องสงสัย

เก็บกู้วัตถุระเบิด

สถานีต�ำรวจรับแจ้งเหตุ จัดเจ้าหน้าที่ปิดกันพื้นที่
ประสานฝ่ายปกครอง บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
ร้อยเวรสอบสวนประสานเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อพิสูจน์ทราบและด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัยแล้ว และหรือ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด�ำเนินการตรวจเก็บวัตถุพยาน
ด�ำเนินการตาม
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หลังเหตุระเบิด (บทที่ ๒)

๑.พิสูจน์ทราบเป็นวัตถุระเบิด

๑.ด�ำเนินการนิรภัยและเคลื่อนย้าย

๒.พิสูจน์ทราบไม่เป็นวัตถุระเบิด

๒.หากมีสภาพไม่ปลอดภัยขออนุมัติ
ผบ.เหตุการณ์ เพื่อท�ำลาย

ด�ำเนินการคัดแยก ตรวจเก็บ
วัตถุพยาน หีบห่อ ส่งมอบให้
ร้อยเวรสอบสวน

ด�ำเนินการคัดแยก ตรวจเก็บ
วัตถุพยาน หีบห่อ ส่งมอบให้
ร้อยเวรสอบสวน

ด�ำเนินการคัดแยก ตรวจเก็บ
วัตถุพยาน หีบห่อ ส่งมอบให้
ร้อยเวรสอบสวน

ร้อยเวรสอบสวนน�ำส่งวัตถุพยาน
ไปยังหน่วยตรวจพิสูจน์
โดยตั้งประเด็นค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
๑.หน่วยงานตรวจพิสูจน์ใน
สังกัดส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ
๒.หน่วยงานตรวจพิสูจน์
เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด

ร้อยเวรสอบสวนน�ำส่งวัตถุพยาน
ไปยังหน่วยตรวจพิสูจน์
โดยตั้งประเด็นค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
๑.หน่วยงานตรวจพิสูจน์ใน
สังกัดส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ
๒.หน่วยงานตรวจพิสูจน์
เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด

ร้อยเวรสอบสวนน�ำส่งวัตถุพยาน
ไปยังหน่วยตรวจพิสูจน์
โดยตั้งประเด็นค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
๑.หน่วยงานตรวจพิสูจน์ใน
สังกัดส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ
๒.หน่วยงานตรวจพิสูจน์
เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด

3. เมื่อท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และออกรายงาน
ผลการตรวจพิสูจน์ต่าง ๆ กรณีเหตุระเบิดเสร็จสิ้นแล้ว จ�ำเป็นต้องส่งส�ำเนารายงานหรือข้อมูลในส่วนที่ส�ำคัญ
ดังกล่าวส่งให้ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ  เพื่อบันทึกลงระบบให้เป็นปัจจุบัน

บทที่ ๖ การด�ำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์และการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
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บันทึกการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์

๑. แจ้งข้อเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
๒. แจ้งรายละเอียดของกลางที่จะส่งไปตรวจพิสูจน์ให้ครบถ้วน เช่น จ�ำนวน ตัวอักษรที่ปรากฏ
เครื่องหมาย หมายเลข และควรถ่ายภาพวัตถุพยานแนบไปด้วย (ภาพสี)
๓. แจ้งจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน
๔. แจ้งชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์รอ้ ยเวรสอบสวนเจ้าของคดีนนั้ ๆ เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ
๕. แจ้งขนาดทีแ่ น่นอน หรือขนาดโดยประมาณ เช่น น�ำ้ หนัก ปริมาตร หรือความกว้าง x ยาว x สูง

ภาพที่ 6-1  ตัวอย่างการถ่ายภาพวัตถุระเบิด ให้วางมาตราส่วน และเห็นข้อความที่ปรากฏบนวัตถุอย่างชัดเจน

ภาพที่ 6-2  ตัวอย่างการถ่ายภาพภาชนะหีบห่อบรรจุวัตถุระเบิด ให้เห็นข้อความแสดงขนาดหรือปริมาตร
บนภาชนะหีบห่อให้ชัดเจน

ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุระเบิด

๑. ของกลาง  ได้แก่
๑.๑ ลูกระเบิดขว้าง ทุ่นระเบิด จรวด กับระเบิด รวมทั้งวัตถุระเบิด ที.เอ็น.ที คอมโปสิชั่น ๔
(C๔) ไดนาไมต์ แอนโฟ วอเตอร์เจล โทเวกซ์  ฝักแคระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้า ดินด�ำส่งกระสุน สายชนวนฝักแค
เวลาชนิดต่าง ๆ ที่ประกอบหรือท�ำขึ้นเองในลักษณะคล้ายคลึงกัน
๑.๒ เศษโลหะ เศษวัสดุ และชิ้นส่วนเครื่องประกอบต่าง ๆ เช่น สะเก็ดระเบิด กระเดื่อง
นิรภัย ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระเบิดแสวงเครื่อง เป็นต้น
๑.๓ ระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดขวด ระเบิดพลาสติก ระเบิดปิงปอง ที่ผลิตขึ้นเอง
และยังไม่เกิดระเบิด
๒. วัตถุระเบิดของกลางมีหลายชนิด ทั้งที่มีความไวและไม่ไวต่อการระเบิด บางชนิดใช้เฉพาะ
ในราชการ บางชนิดใช้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมทางพลเรือน บางชนิดมีผู้ลอบผลิตจ�ำหน่าย โดยไม่ได้
มาตรฐานอาจเป็นอันตรายต่อผู้หยิบยก ขนย้าย เก็บรักษา และผู้น�ำส่งได้หลายกรณี
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๓. ลูกระเบิดขว้าง ถ้ามีการช�ำรุดของรูปร่างภายนอก หรือผุกร่อนเป็นสนิมให้ระมัดระวัง
ส่วนประกอบกลไกอาจเคลื่อนที่หรือหลุดจากต�ำแหน่งปกติจะเกิดระเบิดขึ้นได้
๔. วัตถุระเบิดทีม่ สี ภาพประกอบเชือ้ ปะทุเข้าไว้กบั ดินระเบิด ให้ถอดแยกออกจากกันในโอกาสแรก
ที่ได้มา และห่อเชื้อปะทุน�ำเก็บแยกไว้ต่างหาก ถ้าเป็นเชื้อปะทุชนวนที่ประกอบอยู่กับสายชนวนฝักแคเวลา
ให้น�ำเก็บรวมกันได้ แต่ต้องระมัดระวังเปลวไฟและแรงกระแทกจากภายนอก
๕. วัตถุระเบิดไดนาไมต์ชนิดใช้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมทางพลเรือน จะมีความไวต่อแรง
กระแทกและการเสียดสีท�ำให้เกิดระเบิดขึ้นง่าย เนื่องจากมีไนโตรกลีเซอรีนเป็นส่วนประกอบหลักส�ำคัญ
ถ้าไนโตรกลีเซอรีนคลายตัวจนท�ำให้เปลือกกระดาษห่อหุ้มมีสภาพเหมือนเปียกน�้ำ  หรือมีหยดน�้ำ  เม็ดเล็ก ๆ
เกาะอยู่ทั่วไปจะมีอันตรายสูง ให้หยิบยกขนย้ายอย่างนุ่มนวล โดยน�ำไปวางบนขี้เลื่อยหรือวัสดุดูดซึมชนิดอื่น
เพื่อซึมซับให้แห้งในโอกาสแรก
๖. อย่าปฏิบตั กิ ารใด ๆ กับวัตถุระเบิดของกลางด้วยความประมาท ถ้าไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างใด
ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่มีความช�ำนาญช่วยจัดการได้ เช่น หน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุ
ระเบิดในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหรือหน่วยทหาร เป็นต้น
๗. ถ้ามีวัตถุระเบิดของกลางเป็นจ�ำนวนมาก ห้ามมิให้เคลือ่ นย้ายจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
โดยไม่ตรวจสอบสภาพที่เชื่อถือได้ว่าปลอดภัยเสียก่อน

การบรรจุหีบห่อและการน�ำส่ง

๑. เจ้าหน้าที่ต้องสวมถุงมือยาง และผ้าปิดจมูกขณะด�ำเนินบรรจุหีบห่อของกลาง เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน
๒. บรรจุในกล่อง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอย่างหนาแน่นให้เรียบร้อย
๓. ต้องบรรจุไว้ภายในพัสดุ หีบห่อหรือกล่องที่แข็งแรง โดยใช้วัสดุยืดหยุ่นอัดไว้ภายในไม่ให้
วัตถุระเบิดเคลื่อนที่หรือล้มกลิ้งหรือสั่นแกว่งกระทบกัน เมื่อผนึกหีบห่อแน่นหนาแล้ว ให้ห่อด้วยกระดาษ
อีกชั้นหนึ่ง และเขียนข้อความสีแดงว่า “อันตรายวัตถุระเบิด”
๔. หีบห่อทีใ่ ช้บรรจุตอ้ งเป็นชนิดทีไ่ ม่ใช่โลหะ เว้นแต่ได้บรรจุอยูแ่ ล้วในหีบห่อตามมาตรฐานของ
โรงงานผู้ผลิต
๕. วัตถุระเบิดแรงสูงที่มีสภาพเป็นของแข็งรูปแท่ง ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนหรือไม่ไวต่อการกระทบ
กระแทกเสียดสี เช่น วัตถุระเบิด ที.เอ็น.ที และคอมโปสิชนั่ ๔ (C๔) เป็นต้น ให้บรรจุรวมกันในหีบห่อเดียวกันได้
๖. วัตถุระเบิดแรงสูงที่มีสภาพเป็นของนิ่มเหลว ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนปานกลางแต่ไวต่อการ
กระทบกระแทกเสียดสี เช่น วัตถุระเบิดไดนาไมต์ทางพลเรือน ให้ระมัดระวังอันตรายในการบรรจุหีบห่อ
และห้ามบรรจุรวมกันกับวัตถุของกลางชนิดอื่น
๗. วัตถุระเบิดแรงสูงทีม่ สี ภาพเป็นของเหลว ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ งทนและไม่ไวต่อแรงกระทบกระแทก
เสียดสี เช่น วอเตอร์เจล (เหลวเหมือนเยลลีแ่ ละห่อเป็นรูปแท่งกลมในถุงพลาสติก) และโทร์เวกซ์ (เหลวเหมือน
โคลนและห่อเป็นรูปแท่งกลมในถุงพลาสติก) เป็นต้น ให้บรรจุรวมกันในหีบห่อเดียวกันได้ แต่ต้องระมัดระวัง
มิให้ถุงพลาสติกแต่ละแท่งแตกหรือรั่วไหลออกมา
๘. วัตถุระเบิดแรงสูงที่เป็นเชื้อปะทุชนวนและเชื้อปะทุไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนแต่ไวต่อ
ความร้อน (เปลวไฟ) และการกระทบกระแทก ให้ระมัดระวังอันตรายในการบรรจุหีบห่อและให้บรรจุรวมกัน
ในหีบห่อเดียวกันได้ แต่ห้ามมิให้บรรจุรวมกับวัตถุระเบิดชนิดอื่น ๆ หรือหากมีความจ�ำเป็นต้องน�ำส่ง
พร้อมกับวัตถุระเบิดอื่นควรมีระยะห่างจากวัตถุระเบิดอื่น ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.
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๙. วัตถุระเบิดแรงต�่ำที่มีสภาพเป็นผงหรือเป็นเม็ด หรือเป็นเส้นเล็ก ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่คงทน
และไวต่อความร้อน แรงกระแทกเสียดสี เช่น ดินด�ำ  และดินส่งกระสุน ให้ระมัดระวังอันตรายในการบรรจุ
หีบห่อ และให้ใช้บรรจุในพัสดุอ่อนนุ่มก่อนเสมอ เช่น ถุงผ้า ถุงพลาสติก เป็นต้น
๑๐. ลูกระเบิดที่ท�ำขึ้นเอง เช่น ระเบิดลูกปิงปอง ระเบิดขวด และระเบิดพลาสติก เป็นต้น
จะมีความไวต่อแรงกระแทกและเสียดสี ให้ระมัดระวังอันตรายในการบรรจุหีบห่อ และห้ามบรรจุรวมกัน
เว้นแต่จะได้ป้องกันไม่ให้ลูกระเบิดกระแทกหรือเสียดสีกัน

ข้อแนะน�ำด้านความปลอดภัย

๑. ให้ระมัดระวังอย่าให้วัตถุระเบิดของกลางได้รับความร้อน แรงกระแทก การเสียดสีที่รุนแรง
อย่าแกะ งัด ตัด ดึง จนท�ำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกิดการเคลื่อนที่ขาดหรือหลุดจากต�ำแหน่งปกติ
๒. ห้ามมิให้น�ำส่งวัตถุระเบิดทางพัสดุไปรษณีย์และระบบขนส่งสาธารณะโดยเด็ดขาด และ
ให้ร้อยเวรสอบสวนจัดส่งของกลางด้วยตนเอง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดเท่านั้นน�ำส่งแทนได้
๓. การน�ำส่งโดยยานพาหนะ ให้ระมัดระวังอย่าให้มีการกระทบกระแทกและเสียดสีหรือ
ได้รับความร้อนจากแสงแดดและความร้อนจากเครื่องยนต์
๔. การบรรทุกน�ำส่งหีบห่อของกลางที่เป็นวัตถุระเบิด ควรมีลังไม้ ถังพลาสติกหรือถังโลหะ
บรรจุทราย และหรือขี้เลื่อย แล้วจึงน�ำหีบห่อของกลางไว้ภายในและยึดตรึงให้มั่นคง โดยแยกจากห้องโดยสาร
๕. หากมีปัญหาข้อขัดข้องเรื่องการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่
เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่

วิธีท�ำเครื่องหมาย
ก็ได้

๑. ใช้ปากกาชนิดลบไม่ได้ท�ำเครื่องหมายหรือชื่อย่อไว้ที่ด้านข้างของกลาง
๒. ถ้าของกลางเป็นชนิดเดียวกันและมีจ�ำนวนมาก ให้ท�ำเครื่องหมายหรือต�ำหนิเพียงชิ้นเดียว

ตัวอย่างการตั้งประเด็นค�ำถาม/จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด
หรือไม่
ประเทศใด

1. ของกลางเป็นเครือ่ งกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯลฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่
2. ของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด แบบที่นายทะเบียนสามารถอนุญาตได้

3. ของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดแบบใด มีวิธีการจุดระเบิดอย่างใด ผลิตจาก

4. ของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดอยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม่ สามารถ
ท�ำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากน้อยเพียงใด
5. ของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ชนิดใด จ�ำพวกใด
6. วัตถุของกลางเป็นสารเคมีชนิดใด สามารถใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดได้หรือไม่
7. วัตถุของกลางมีสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดติดอยู่ที่ของกลางนี้หรือไม่
8. วัตถุของกลางเป็นสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่
9. วัตถุของกลางเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือไม่
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สถานที่ในการส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์หรือประสานการปฏิบัติ

1. ของกลางที่เกี่ยวกับ ลูกระเบิด ทุ่นระเบิด กับระเบิด วัตถุระเบิด และชิ้นส่วนวงจรระเบิด
เศษวัสดุและชิ้นส่วนเครื่องประกอบต่าง ๆ เช่น สะเก็ดระเบิด กระเดื่องนิรภัย เหล็กเส้นตัดท่อน นอต ฯลฯ
ของระเบิดแสวงเครื่อง
1.1 ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ส่งตรวจพิสจู น์ที่ กลุม่ งานเก็บกูว้ ตั ถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๑๒๕๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๕๖๑๐
1.2 ในเขตพื้นที่ต�ำรวจภูธรภาค ๑ – ต�ำรวจภูธรภาค ๘ ส่งตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์ข้อมูลและ
ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ฝ่ายสรรพาวุธ ๒ กองสรรพาวุธ ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๓๓๔๑ 
ถึง ๕ ต่อ ๕๓๕-๕๓๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๐๓๕
๑.๓ ในเขตพื้นที่ต�ำรวจภูธรภาค ๙ ส่งตรวจพิสูจน์ที่ กองก�ำกับการเก็บกู้และตรวจสอบ
วั ต ถุ ร ะเบิ ด กองบั ง คั บ การสื บ สวนสอบสวน จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โทรศั พ ท์ ๐-๗๓๒๒-๐๒๒๑ 
โทรสาร ๐-๗๓๒๒-๑๒๒๓
1.4 ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๐๑๐๐
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๑๑๒
2. ของกลางที่เกี่ยวกับ สารระเบิด เศษโลหะ เศษวัสดุและชิ้นส่วนเครื่องประกอบต่าง ๆ เช่น      
สะเก็ดระเบิด กระเดื่องนิรภัย เหล็กเส้นตัดท่อน นอต ฯลฯ ที่ต้องการทราบผลด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น
ชนิดของสารระเบิด ร่องรอยการตัด สารพันธุกรรม (DNA) ฯลฯ สามารถน�ำส่งได้ ที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ แล้วแต่กรณีตามพื้นที่

ภาพที่ 6-3
		
		

		

ภาพแสดงตัวอย่างวัตถุพยานที่จะน�ำไปส่งตรวจเพื่อทราบผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ซ้าย สะเก็ดระเบิด และภาชนะบรรจุ หลังการระเบิด
ขวา ชิ้นส่วนเทปพันสายไฟ
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บรรณานุกรม
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ค�ำสัง่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๓/๒๕๕๗ เรือ่ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับอาวุธปืนและเครือ่ งกระสุนปืนของกลาง

บทที่ ๗

สถานที่ตั้งหนวยงานและเบอรโทรศัพท

บทที่ 7
สถานที่ตั้งหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์
❑ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
หน่วยงาน
พฐก.

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

สถานที่ตรวจพิสูจน์
อาคาร 14-15 กองพิสจู น์หลักฐานกลาง ส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ถ.อั ง รี ดู นั ง ต์ แขวงปทุ ม วั น
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เบอร์โทรศัพท์
0-2205-1749
โทรสาร :
0-2251-3928
0-2205-2668
0-2205-2176

ตรวจเอกสาร

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

0-2205-2114
โทรสาร:
0-2250-1673
0-2205-2643
0-2205-2640

ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

0-2205-1096
0-2205-1277

ตรวจยาเสพติด

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

0-2205-2710
0-2205-2670

ตรวจชีววิทยา และดีเอ็นเอ

กลุ่มงานตรวจชีววิทยา และดีเอ็นเอ

0-2205-1751

ตรวจลายนิ้วมือแฝง

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

0-2205-2187
0-2205-1885

ตรวจพิสูจน์อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ 0-2205-1742
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❑ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
* ยังไม่เปิดรับงานตรวจพิสูจน์
หน่วยงาน
ศพฐ.1

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจเอกสาร
ตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ (การขูดลบ
เลขหมายฯ/จับเท็จ)
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจทางทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.นนทบุรี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พฐ.จว.
สมุทรปราการ ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พระนครศรีอยุธยา ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ชัยนาท ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ลพบุรี
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.สระบุรี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.สิงห์บุรี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.อ่างทอง ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตรวจพิสูจน์
19/75 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จว.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์
0-2529-2233

206/4 หมู่ 3 ถ.นนทบุรี 1
0-2527-7982
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จว.นนทบุรี 11000
400 หมู่ 4 ถ.สุขมุ วิท(กม53) ต.บางปู 0-2130-5797
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10280
ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.เมือง
จว.พระนครศรีอยุธยา 13000

0-3524-5108

73/9 ถ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง
อ.เมือง จว.ชัยนาท 17000

0-5642-1279

17 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร 0-3641-1754
อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000
ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จว.สระบุรี 18000

0-3623-1934

ต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จว.สิงห์บุรี 16100

0-3659-7753

133/9 หมู่ที่ 8 ต.โพสะ อ.เมือง 0-3561-0854
จว.อ่างทอง

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
ศพฐ.2

พฐ.จว.ระยอง

พฐ.จว.จันทบุรี

พฐ.จว.ตราด

พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา

พฐ.จว.นครนายก

พฐ.จว.ปราจีนบุรี

พฐ.จว.สระแก้ว

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ (การขูดลบ
เลขหมายฯ)
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
* ตรวจเอกสาร
* ตรวจทางทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ตรวจคุณภาพ
วิเคราะห์)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

283
สถานที่ตรวจพิสูจน์
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
ถ.โรงพยาบาลเก่า
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จว.ชลบุรี
20000

เบอร์โทรศัพท์
0-3827-6906
โทรสาร
0-3827-6907

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง
อ.เมือง จว.ระยอง 22000

0-3862-3050

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรี
ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่
อ.เมือง จว.จันทบุรี 22000
1160 ม.1 ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จว.ตราด 23000

0-3931-3503
0-3931-3759
0-3951-0645
0-3951-2978

130 พิสจู น์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3851-4757
ถ.ชุ ม พล ต.หน้ า เมื อ ง อ.เมื อ ง
จว.ฉะเชิงเทรา 24000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก
0-3731-3556
ถ.บ้านใหญ่ อ.เมือง จว.นครนายก
26000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
0-3721-1335
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้ว
0-3726-1498
42 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จว.สระแก้ว

284
หน่วยงาน
ศพฐ.3

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจทางเคมีและฟิสิกส์
(การขูดลบเลขหมายฯ)
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจเอกสาร
ตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ชัยภูมิ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ยโสธร ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.สุรินทร์ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.อ�ำนาจเจริญ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.อุบลราชธานี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจทางเคมี ฟิสกิ ส์ (การขูดลบเลขหมายฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตรวจพิสูจน์
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
102 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง
จว.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์
0-4437-0235
โทรสาร
0-4437-0235

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ
0-4482-2457
ถ.หฤหัย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ชัยภูมิ
36000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์
0-4461-1759
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
31000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จว.ยโสธร 35000

0-4571-1092

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จว.สุรินทร์ 32000

0-4451-6088

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ
0-4561-1096
ถ.เทพา ต.เมื อ งเหนื อ อ.เมื อ ง
จว.ศรีสะเกษ 33000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ�ำนาจเจริญ 0-4545-2836
ถ.ชยางกูร ต.บุง่ อ.เมือง จว.อ�ำนาจเจริญ
37000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี 0-4524-4495
ถ.เทพโยธี ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง
จว.อุบลราชธานี 34000

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
ศพฐ.4

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจเคมี ฟิสิกส์ (การขูดลบเลขหมายฯ)
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
* ตรวจเอกสาร
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.อุดรธานี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.หนองคาย ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.บึงกาฬ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หนองบัวล�ำภู
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.เลย
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
มหาสารคาม
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

285
สถานที่ตรวจพิสูจน์
เบอร์โทรศัพท์
๓๒๓ หมู่ ๑๖ ถ.กัลปพฤกษ์
๐-๓๒๒๐-๒๐๗๐
ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๒

เลขที่ ๙ ถ.บริเวณสถานีต�ำรวจ
๐-๔๒๒๒-๑๓๙๔
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

อ.เมือง จว.หนองคาย ๔๓๐๐๐

๐-๔๒๔๑-๒๘๘๒

๓๐๕/๙ หมู่ ๑ ถ.รักสงบ ต.วิศิษฐ์ ๐-๔๒๔๙-๒๒๕๘
อ.เมือง จว.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

อ.เมือง จว.หนองบัวล�ำภู ๓๙๐๐๐

๐-๔๒๓๑-๒๕๓๐

ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง ๐-๔๒๘๑-๓๕๒๖
จว.เลย ๔๒๐๐๐

ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมื อ ง ๐-๔๓๗๒-๓๕๓๔
จว.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

286
หน่วยงาน
พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

พฐ.จว.กาฬสินธุ์

พฐ.จว.มุกดาหาร

พฐ.จว.นครพนม

พฐ.จว.สกลนคร

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตรวจพิสูจน์
ถ.สุริยเดชบ�ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง
จว.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐-๔๓๕๑-๒๙๘๔

อ.เมือง จว.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๐-๔๓๘๑-๒๓๔๐

ถ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร
จว.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๐-๔๒๖๑-๑๙๘๒

เลขที่ ๓ ถ.สุนทรวิจติ ร ต.ในเมือง อ.เมือง ๐-๔๒๕๑-๓๓๐๙
จว.นครพนม ๔๘๐๐๐

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง ๐-๔๒๗๑-๔๙๑๑
จว.สกลนคร 47000

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
ศพฐ.5

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
ตรวจเอกสาร
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
*ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.เชียงราย ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.เชียงใหม่ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.แพร่
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ล�ำพูน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.น่าน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.พะเยา ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.แม่ฮอ่ งสอน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

287
สถานที่ตรวจพิสูจน์
เบอร์โทรศัพท์
ถ.วังเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล�ำปาง 0-5421-8396
จว.ล�ำปาง 52000
0-5421-8713

523 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 0-5315-2149
จว.เชียงราย 57100
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 0-5321-5919
จว.เชียงใหม่ 50300

92 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0-5451-1224
54000
142 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองล�ำพูน จว.ล�ำพูน 51000

0-5352-5523

569 หมู่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน 0-5477-3038
จว.น่าน 55000

317/1-10 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง 0-5448-2311
อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 56000

89 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค�ำ
0-5369-5486
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
58000

288
หน่วยงาน
ศพฐ.6

พฐ.จว.สุโขทัย
พฐ.จว.พิจิตร
พฐ.จว.อุตรดิตถ์

พฐ.จว.เพชรบูรณ์

พฐ.จว.นครสวรรค์

พฐ.จว.ตาก
พฐ.จว.
ก�ำแพงเพชร
พฐ.จว.อุทัยธานี

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจทางเคมี ฟิสกิ ส์ (การขูดลบเลขหมายฯ
น�้ำมันเชื้อเพลิง)
* ตรวจเอกสาร
* ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตรวจพิสูจน์
133 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง
จว.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์
0-5532-2699

257/40 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง 0-5561-0949
จว.สุโขทัย 64000
29/84 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง 0-5699-0322
อ.เมือง จว.พิจิตร 66000
พิสูจน์หลักฐาน จว.อุตรดิตถ์ อ.เมือง 0-5541-4058
จว.อุตรดิตถ์ 53000

132 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง
จว.เพชรบูรณ์ 67000

0-5671-3311-2

พิสูจน์หลักฐาน จว.นครสวรรค์
0-5688-2601-3
ม.10 ต.นครสวรรค์ ต ก อ.เมื อ ง
จว.นครสวรรค์ 60000
369 ม.9 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.น�ำ้ รึม อ.เมือง 0-5589-6295
จว.ตาก 63000
96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง 0-5571-1966
จว.ก�ำแพงเพชร 62000
25 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง 0-5651-3172
จว.อุทัยธานี 61000

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
ศพฐ.7

พฐ.จว.สุพรรณบุรี

พฐ.จว.กาญจนบุรี

พฐ.จว.ราชบุรี

พฐ.จว.
สมุทรสงคราม
พฐ.จว.สมุทรสาคร

พฐ.จว.เพชรบุรี

พฐ.จว.
ประจวบคีรีขันธ์

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจทางเคมี ฟิสกิ ส์ (การขูดลบเลขหมายฯ)
ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
* ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
* ตรวจเอกสาร
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(ตรวจ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ)
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
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สถานที่ตรวจพิสูจน์
เบอร์โทรศัพท์
ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 0-3425-1981
จว.นครปฐม 73000

เลขที่ ๘๕ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง 0-3550-0275
อ.เมื อ งสุ พ รรณบุ รี จว.สุ พ รรณบุ รี
๗๒๐๐๐
พฐ.จว.กาญจนบุรี
0-3462-0990
13 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จว.กาญจนบุรี 71000
พฐ.จว.ราชบุรี
0-3231-5332
อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000
พฐ.จว.สมุทรสงคราม
0-3471-1276
100/100 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จว.สมุทรสงคราม 75000
พฐ.จว.สมุทรสาคร
0-3485-7552
ต.โคกขาม อ.เมือง จว.ราชบุรี 74000
พฐ.จว.เพชรบุรี
463/3 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมือง
จว.เพชรบุรี 76000
พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ต.เกาะหลัก อ.เมือง
จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

0-3242-8607
0-3278-0413
0-3260-2481

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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หน่วยงาน
ศพฐ.8

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
* ตรวจเอกสาร
* ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

พฐ.จว.
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นครศรีธรรมราช ตรวจยาเสพติด
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ภูเก็ต
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.กระบี่

พฐ.จว.ชุมพร

พฐ.จว.ระนอง

พฐ.จว.พังงา

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตรวจพิสูจน์
168 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด
อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
84000

เบอร์โทรศัพท์
0-7727-3901
0-7728-6007
โทรสาร :
0-7728-6007

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
ต.ตลาด อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
84000
ชั้ น 3 อาคารต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ถ.ราชด�ำเนิน ต.คลัง
อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช 80000

0-7728-9287
โทรสาร :
0-7728-9287
0-7534-1033
โทรสาร :
0-7534-1033

323/39 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จว.ภูเก็ต 83000

0-7621-1176
0-7621-8200
โทรสาร :
0-7621-1176
108 ต.ปากถ�้ำ อ.เมือง จว.กระบี่ 0-7561-2981
โทรสาร :
81000
0-7561-2981
ชั้ น 4 ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด ชุ ม พร 0-7765-8306-7
ต.นาชะอัง อ.เมือง จว.ชุมพร 86000 โทรสาร :
0-7765-8306-7
80/5 ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง 0-7781-1827
โทรสาร :
จว.ระนอง 85000
0-7781-1827
ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง 0-7641-0671
โทรสาร :
จว.พังงา 82000
0-7641-0671

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
ศพฐ.9

พฐ.จว.ตรัง
พฐ.จว.พัทลุง
พฐ.จว.สตูล

หน่วยงาน
ศพฐ.10
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รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
สถานที่ตรวจพิสูจน์
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ฉลุง
ตรวจยาเสพติด
อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 90110
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจทางเคมี ฟิสกิ ส์ (การขูดลบเลขหมายฯ
น�้ำมันเชื้อเพลิง)
* ตรวจเอกสาร
* ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
กลุม่ งานตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร
บริหารวิชาการรวม ชั้น 3 ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 90110
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ตรวจยาเสพติด
เลขที่ 6 ถนนพัทลุง ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
จว.ตรัง 92000
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
ตรวจยาเสพติด
ถนนช่วยทุกขราษฎร์ 3/3 ต.คูหาสวรรค์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
อ.เมือง จว.พัทลุง 93000
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พิสจู น์หลักฐานจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี
ตรวจยาเสพติด
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จว.สตูล 91000
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
ตรวจลายนิ้วมือแฝง
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
ตรวจเอกสาร
ตรวจชีววิทยา และดีเอ็นเอ
ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.นราธิวาส ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
พฐ.จว.ปัตตานี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจยาเสพติด
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตรวจพิสูจน์
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง
จว.ยะลา 95000

เบอร์โทรศัพท์
0-7425-0829

0-7428-2965

0-7421-4021
0-7461-4146
๐-๗๔๗๑-๒๔๙๓
๐-๗๔๗๑-๒๔๙๔

เบอร์โทรศัพท์
0-7327-4424

พฐ.จว.นราธิวาส 99/9 ม.9 ต.โคกเคียน 0-7353-0505
อ.เมือง จว.นราธิวาส 96000
0-7353-0623
พฐ.จว.ปัตตานี 147 ถ.นาเกลือ ม.8 0-7342-3118
ต.บางนา อ.เมือง จว.ปัตตานี 94000 0-7342-3128

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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❑ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
หน่วยงาน
รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง
สถานที่ตรวจพิสูจน์
ทว.
ฝ่ายอ�ำนวยการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ธุรการ ก�ำลังพล
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงเทพฯ
โทรสาร
10330
การเงิน งบประมาณ พัสดุ
โทรสาร
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
หมายจับแผนประทุษกรรม บุคคลพ้นโทษ รถหาย
ทรัพย์หาย คนหายพลัดหลง
โทรสาร
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒ สเก็ตช์ภาพ
ใบหน้าคนร้าย
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓
ผลคดีและคัดแยกประวัติ
ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา
- (นครบาล/ส่วนกลาง)
- (ภาค ๑-๓ )
- (ภาค ๔-๖ )
- (ภาค ๖-๙ และ ศชต.)
โทรสาร
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ /
ทัณฑสถาน /นักโทษประหาร / ตายในเรือนจ�ำ
ตรวจสอบลายพิมพ์นวิ้ มือ (เอกชน ศูนย์ตรวจสอบ
ประวัติบุคคล ชั้น 1 ทว.
ตรวจสอบลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ผู ้ ข ออนุ ญ าต/
ผู้สมัครงาน/รับราชการ
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖
จัดท�ำและรับรองรายการประวัติและจัดเก็บ
แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติการกระท�ำ
ความผิด
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗
ตรวจสอบและเปรี ย บเที ย บลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ
ด้วยระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
กลุม่ งานผูเ้ ชีย่ วชาญ กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร
ควบคุมดูแลการท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บริหารจัดการข้อมูลประวัติอาชญากร

เบอร์โทรศัพท์
0-2205-1339
0-2205-2811
0-2205-1923
0-2205-2813
0-2205-1338
0-2205-1285
0-2205-1341
0-2205-1350
0-2205-1340
0-2205-2145
0-2205-2146
0-2205-2815
0-2205-2146
0-2205-2815
0-2205-2152
0-2205-2143
0-2205-1033
0-2205-2144
0-2250-1496
0-2250-1349
0-2205-2200
0-2205-2201
0-2205-2148
0-2250-1439
0-2205-2153
0-2205-1092
0-2205-1077
0-2205-1079
0-2205-1078
0-2205-1056

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
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❑ สถาบันนิติเวชวิทยา
หน่วยงาน
สถาบั น นิ ติ
เวชวิทยา
โรงพยาบาล
ต�ำรวจ

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง

สถานที่ตรวจพิสูจน์
เบอร์โทรศัพท์
492/1 ถนนอังรีดนู งั ต์ แขวงปทุมวัน 0-2207-6114
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2207-6116
โทรสาร :
0-2652-4640
1. ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่พบศพในเขตพื้นที่ กลุ่มงานนิติพยาธิ
0-2207-6108
ความรับผิดชอบ
ต่อ 4301
2. ผ่ า พิ สู จ น์ ศ พ ซึ่ ง พนั ก งานสอบสวนส่ ง มา
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
3. ตรวจชันสูตรบาดแผลของผูป้ ว่ ยคดี และตรวจ
ผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศ
4. เก็บรักษาวัตถุพยานจากศพ เช่น หัวกระสุนปืน
อาวุธ ทรัพย์สนิ ทีต่ ดิ มากับศพ เพือ่ ส่งมอบให้กบั
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
5. รับ-ส่งสิ่งส่งตรวจและเอกสารทางคดี
6. ศูนย์บริการประชาชน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการติดต่อเกี่ยวกับศพ
1. ตรวจสารพิษ
กลุ่มงานพิษวิทยา
0-2253-8771
2. ตรวจสารเสพติด
0-2207-6108
3. ตรวจแอลกอฮอล์
ต่อ 3201
1. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
กลุ ่ ม งานตรวจพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน 0-2207-6108
2. ศูนย์ข้อมูลศพนิรนาม
เกี่ยวกับบุคคล
ต่อ 2201
3. ตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือด
1. ตรวจหาตัวอสุจเิ เละส่วนประกอบของน�ำ้ อสุจิ กลุม่ งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่า 0-2207-6108
จากสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ ที่ได้มาจากคดีความผิด ดินปืน
ต่อ 4101
เกี่ยวกับเพศ
2. การตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรมจากศพ
คน เเละสถานที่เกิดเหตุที่พนักงานสอบสวน
ส่งมา เช่น ตรวจ STR, Y-STR, X-STR, mtDNA
ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุชันสูตรพลิกศพในเขตพื้นที่ กลุ่มงานพิเศษ
0-2252-9006
รับผิดชอบ
0-2652-4644

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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❑ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
หน่วยงาน
กพอ.

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง

สถานที่ตรวจพิสูจน์
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (กลุ่มงาน
พิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล) ตึก 5 ชัน้ 12
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

เบอร์โทรศัพท์
0-2205-2558
โทรสาร :
0-2251-1283

❑ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด
หน่วยงาน
ศขบ.

รายการตรวจพิสูจน์ของกลาง

สถานที่ตรวจพิสูจน์
เบอร์โทรศัพท์
52 อาคาร 23 ชั้น 2 ถ.เศรษฐศิริ 0-2241-0100
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 0-2241-0112
10300

รายชื่อโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแพทย์นิติเวชปฏิบัติงาน
ล�ำดับ
หน่วยงาน/จังหวัด
1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
2. โรงพยาบาลนครพิงค์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180
๓. โรงพยาบาลล�ำปาง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
4. โรงพยาบาลล�ำพูน
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
5. โรงพยาบาลแพร่
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
6. โรงพยาบาลพะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
7. โรงพยาบาลพุทธชินราช
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
8. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
9. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
10. โรงพยาบาลสุรินทร์
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์
0-5371-1300-4 ต่อ 1259
0-5391-0658
0-5399-9200 ต่อ 2293
0-5423-7400 ต่อ 2103

โทรสาร
0-5371-1300-4
0-5391-0658
0-5399-9200
ต่อ 2293
0-5423-7419

0-5456-9100 ต่อ 1199

0-5356-9123

0-5453-3500 ต่อ 2307-8

0-5451-1096

0-5440-9300 ต่อ 1145 หรือ 0-5440-9330
1500
0-5527-0300 ต่อ 24101
0-5525-8813
ต่อ 24103
0-4423-5909
0-4423-5916
0-4531-9292
0-4524-4145 ต่อ 1133
0-4451-1757
ในเวลาต่อ 372
นอกเวลาต่อ 470

0-4531-9292
0-4414-0140-206

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
ล�ำดับ
หน่วยงาน/จังหวัด
11. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
12. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
13. โรงพยาบาลชลบุรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
14. โรงพยาบาลพระปกเกล้า
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
15. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
16. โรงพยาบาลราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
17. โรงพยาบาลนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓000
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
19. โรงพยาบาลหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
20. โรงพยาบาลสงขลา
อ.เมือง จ. สงขลา 90000
21. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000
22. โรงพยาบาลพุทธโสธร
อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
23. โรงพยาบาลขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
24. โรงพยาบาลระนอง
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

295
เบอร์โทรศัพท์
0-4351-3001

โทรสาร
0-4351-3001

0-4561-1503 ต่อ 2824

0-4561-1503
ต่อ 2824
0-3893-1100

0-3893-1536
0-3932-4975-4
ต่อ 4033, 4034
0-3721-1446

0-3930-1930

0-3271-9600 ต่อ 1278

0-3232-1825

0-3425-4150 ต่อ 7115

0-3425-1553

0-7727-2231 ต่อ 2103

0-7722-1774

0-7427-3100 ต่อ 1718

0-7424-6600

0-7433-8100
ต่อ 1921, 3078, 1434
0-3270-9999

0-7433-0181

0-3881-4375

0-3851-1633

0-4561-1503

0-4561-5602

0-8242-3344

0-7782-3267

0-3721-1243

0-3242-5205

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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รายชื่อและที่อยู่หน่วยงานในประเทศไทย
ที่มีการด�ำเนินงานชันสูตรพลิกศพ
ล�ำดับ
หน่วยงาน
1. สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลต�ำรวจ
2.

๓.

4.
5.

ที่อยู่
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ต� ำ รวจ 492/1 ถ.อั ง รี ดู นั ง ต์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
กระทรวงยุติธรรม
ยุตธิ รรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
ถ.แจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ่ ง สองห้ อ ง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ตึ ก อ ดุ ล ย เ ด ช วิ ก ร ม ชั้ น 9
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าช เลขที่ 2 ถ.พรานนก
บางกอกน้ อ ย กรุ ง เทพมหานคร
10700
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
1873 ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. หน่วยนิตเิ วชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชา
พยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
9. ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ 270 ถ.พระราม6 แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
15 ถ.กาญจนวนิ ช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์
0-2207-6114
0-2207-6000 ต่อ 6116
โทรสาร 0-2652-4647
0-2142-3476
โทรสาร 0-2143-9068

0-2419-7000 ต่อ 65478
0-2411-1427
โทรสาร 0-2411-3426
0-2256-4297
0-2256-4269
โทรสาร 0-2256-4297
0-2201-1249
0-2201-1186
โทรสาร 0-2201-1145
0-5394-5432 ต่อ 118
โทรสาร 0-5394-5432 ต่อ
118
0-4320-2859
0-4336-3708
โทรสาร 0-4336-3708
0-7445-1571
โทรสาร 0-7421-2908

ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5596-5062
โทรสาร 0-5596-5062
62 หมู ่ 7 ถ.รั ง สิ ต -นครนายก 0-3739-5085-6 ต่อ 10188
ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรสาร 0-3733-9527-2
26120

บทที่ ๗ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
ล�ำดับ
หน่วยงาน
11. สาขานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา และ นิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
13. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์อ�ำนวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า
14. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
150 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
96 หมู่ 8 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง 0-2926-9014
จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0-2241-1661
0-2668-7080
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 0-2244-3000 ต่อ 3206
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10330 0-2244-3206
โทรสาร 0-2668-7050
0-2241-4388
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ�ำนวย 0-2354-7600 ต่อ 93400
การแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 โทรสาร 0-2354-7708
ถ.ราชวิถี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 0-3824-5735 ต่อ 4503
จ.ชลบุรี 20180
โทรสาร 0-3824-5771
171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0-2534-7406
ถ.พหลโยธิ น แขวงคลองถนน โทรสาร 0-2534-9395
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่ 360/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานต�ำรวจ
ตามทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติได้จดั ท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ า่ ง ๆ ของต�ำรวจโดยเฉพาะ
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานจราจร งานสืบสวนและงานสอบสวน รวมทัง้ คูม่ อื ปฏิบตั งิ านเฉพาะทาง
เช่น คู่มือการปฏิบัติมาตรฐานส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ คู่มือการฝึก
ยุทธวิธปี ระจ�ำสถานีตำ� รวจ เป็นต้น และใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจในหลักสูตรต่าง ๆ ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่
ปี 2556 ท�ำให้ปจั จุบนั คูม่ อื ดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อาชญากรรมและรูปแบบ/แผนประทุษกรรม
ในการกระท�ำความผิด ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมบี ญั ชาให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามหลักกฎหมาย หลักสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าที่
ที่ส่งผลต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่ งานสืบสวนสอบสวน จับกุม
จราจร และการท�ำส�ำนวนคดี
ดังนัน้ เพือ่ ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติมกี ารปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เป็นที่ยอมรับของสากล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการและคณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานต�ำรวจ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการอ�ำนวยการ ประกอบด้วย
(1) ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
(2) รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
(3) รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ
(งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
(4) รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ
(งานสืบสวนสอบสวน)
(5) ผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
กรรมการ
(6) ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
กรรมการ
(7) ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 1
กรรมการ
(8) ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 2
กรรมการ
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

(9) ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 7
กรรมการ
(10) ผู้บัญชาการศึกษา
กรรมการ
(11) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
กรรมการ
(12) ผู้บัญชาการส�ำนักงานกฎหมายและคดี
กรรมการ
(13) ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
กรรมการ
(14) ผู้บัญชาการส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน
กรรมการ
(15) พลต�ำรวจตรี ศรกฤษณ์  แก้วผลึก
กรรมการและเลขานุการ
(16) พลต�ำรวจตรี โชคชัย  เหลืองอ่อน
กรรมการ/เลขานุการร่วม
(17) พันต�ำรวจเอก ไกรวิน  วัฒนสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
(18) พันต�ำรวจเอก วินัย  ทับทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อ�ำนาจหน้าที่
1) ควบคุม ก�ำกับดูแล การท�ำงานของคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การปรับปรุง
และการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานของต�ำรวจให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสากล ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานและหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ
ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือที่ก�ำหนด
3) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็น
	2. คณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
(1) รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
(2) พลต�ำรวจตรี สุรพล  วิรัตน์โยสินทร์
รองประธานอนุกรรมการ
(3) พลต�ำรวจตรี มนตรี  ยิ้มแย้ม
อนุกรรมการ
(4) พลต�ำรวจตรี สมชาย  พัชรอินโต
อนุกรรมการ
(5) พลต�ำรวจตรี สมประสงค์  เย็นท้วม
อนุกรรมการ
(6) พลต�ำรวจตรี สมนึก  น้อยคง
อนุกรรมการ
(7) พันต�ำรวจเอก สมเดช  ฐิตวัฒนะสกุล
อนุกรรมการ
(8) ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม
อนุกรรมการ/เลขานุการ
(9) ผู้ก�ำกับการกลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
กองแผนงานอาชญากรรม
		
อ�ำนาจหน้าที่
(1) ปรับปรุงเนือ้ หาและจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ให้มีมาตรฐานสากล สามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) น�ำคู่มือการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการอ�ำนวยการเห็นชอบแล้ว ไปจัดท�ำหลักสูตร
การฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรม รวมทัง้ การเผยแพร่ให้ขา้ ราชการต�ำรวจได้รบั ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงาน
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(3) ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้ประธานอนุกรรมการปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สามารถแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถเป็นอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(4) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน
(1) รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการ
(งานสืบสวนสอบสวน)
(2) พลต�ำรวจโท สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข
รองประธานอนุกรรมการ
(3) พลต�ำรวจโท สุทธิพงษ์  วงษ์ปิ่น
อนุกรรมการ
(4) พลต�ำรวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ
อนุกรรมการ
(5) พันต�ำรวจเอก มานะ  เผาะช่วย
อนุกรรมการ
(6) พันต�ำรวจเอก ชาคริต  สวัสดี
อนุกรรมการ
(7) พันต�ำรวจเอก ไชยา  สงวนจีน
อนุกรรมการ
(8) พันต�ำรวจโท เกียรติศักดิ์  บุญพูล
อนุกรรมการ
(9) ผู้บังคับการกองคดีอาญา
อนุกรรมการ/เลขานุการ
(10) ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
เลขานุการร่วม
		 อ�ำนาจหน้าที่
(1) ปรับปรุงเนือ้ หาและจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านการสืบสวนและสอบสวนให้มมี าตรฐาน
สากล สามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) น�ำคู่มือการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการอ�ำนวยการเห็นชอบแล้ว ไปจัดท�ำหลักสูตร
การฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรม รวมทั้งการเผยแพร่ให้ข้าราชการต�ำรวจได้รับทราบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงาน
(3) ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้ประธานอนุกรรมการปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ด้านการสืบสวนสอบสวน สามารถแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(4) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการมอบหมาย
4. คณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจราจร
(1) รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการ
(งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
(2) พลต�ำรวจตรี จิรพัฒน์  ภูมิจิตร
รองประธานอนุกรรมการ
(3) พลต�ำรวจตรี จิรสันต์  แก้วแสงเอก
อนุกรรมการ
(4) พลต�ำรวจตรี สมชาย  เกาส�ำราญ
อนุกรรมการ
(5) พลต�ำรวจตรี เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ
อนุกรรมการ
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(6) ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
(7) ผู้บังคับการต�ำรวจจราจร
อนุกรรมการ/เลขานุการร่วม
		 อ�ำนาจหน้าที่
(1) ปรับปรุงเนือ้ หาและจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านการจราจรให้มมี าตรฐานสากลสามารถ
น�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) น�ำคู่มือการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการอ�ำนวยการเห็นชอบแล้ว ไปจัดท�ำหลักสูตร
การฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรม รวมทัง้ การเผยแพร่ให้ขา้ ราชการต�ำรวจได้รบั ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงาน
(3) ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้ประธานอนุกรรมการปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ด้านการจราจร สามารถแต่งตัง้ ข้าราชการต�ำรวจหรือบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(4) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
พลต�ำรวจเอก

( จักรทิพย์  ชัยจินดา )
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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ค�ำสั่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน
ที่ 1/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน
ตามค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ 360/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะอนุกรรมการปรับปรุงคูม่ อื ปฏิบตั งิ านต�ำรวจ เพือ่ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขคูม่ อื
การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามหลักกฎหมาย ให้มีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน โดยแต่งตั้งให้ พลต�ำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(งานสืบสวนสอบสวน) เป็นประธานอนุกรรมการปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านการสืบสวนสอบสวน โดยให้
ประธานอนุกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเป็น
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม นั้น
เพื่อให้การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสากล และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. คณะท�ำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
(1) พลต�ำรวจโท ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย
หัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(2) พลต�ำรวจโท สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 1
(3) พลต�ำรวจโท สุทธิพงษ์  วงษ์ปิ่น
คณะท�ำงาน
ผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(4) พลต�ำรวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ
คณะท�ำงาน
ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 9
(5) พลต�ำรวจโท รอย  อิงคไพโรจน์
คณะท�ำงาน
ผู้บัญชาการศึกษา
(6) พลต�ำรวจตรี สุรัตน์  อรุณฤกษ์ถวิล
คณะท�ำงาน
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
(7) พลต�ำรวจตรี อิทธิพล  อัจฉริยะประดิษฐ์
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
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(8) พลต�ำรวจตรี ธวัชชัย  เมฆประเสริฐสุข
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(9) พลต�ำรวจตรี สรร  พูลศิริ
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
(10) พลต�ำรวจตรี อัครเดช  พิมลศรี
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 7
(11) พลต�ำรวจตรี สุรินทร์  ทับพันบุบผา
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
(12) พลต�ำรวจตรี สุรพล  เปรมบุตร
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการต�ำรวจสันติบาล 4 กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล
(13) พันต�ำรวจเอก ฉัตรชัย  นันทมงคล
คณะท�ำงาน
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(14) พันต�ำรวจเอก วีรพล  สวัสดี
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(15) พันต�ำรวจเอก สมควร  พึ่งทรัพย์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(16) พันต�ำรวจเอก ไพโรจน์  หมื่นกล้าหาญ
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว
(17) พันต�ำรวจเอก จีรเดชน์  เหมจินดา
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
(18) พันต�ำรวจเอก นพศิลป์  พูลสวัสดิ์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(19) พันต�ำรวจเอก ธีรเดช  ธรรมสุธีร์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการอ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
(20) พันต�ำรวจเอก ก�ำธร  อุ่ยเจริญ
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(21) พันต�ำรวจเอก เชิดพงษ์  ชิวปรีชา
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(22) พันต�ำรวจเอก ทิฆัมพร  ศรีสังข์
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(23) พันต�ำรวจเอก สมชาย  เดชแพ
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการกองก�ำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
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(24) พันต�ำรวจเอก ประวิทย์  ศิริธร
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการกองก�ำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(25) พันต�ำรวจเอก ไพบูลย์  สุขวัฒนานุกิจ
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(26) พันต�ำรวจเอก วรพจน์  รุ่งกระจ่าง
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 4
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(27) พันต�ำรวจเอก สราวุธ  คนใหญ่
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการกองก�ำกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 6
(28) พันต�ำรวจเอก เอกชัย  พราหมณกุล
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
(29) พันต�ำรวจเอก ชุมพล  ศักดิ์สุรีย์มงคล
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้
(30) พันต�ำรวจโท นพสิทธิ์  อัครนพหงส์
คณะท�ำงาน
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(31) พันต�ำรวจโทหญิง ศิริประภา  รัตตัญญู
คณะท�ำงาน
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(32) พันต�ำรวจโท ฤทธิรุจ  เขมะวนิช
คณะท�ำงาน
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะต�ำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
(33) พันต�ำรวจโท สถิตย์  วิชัยกุล
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานความมั่นคง กองแผนงานกิจการพิเศษ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
(34) พันต�ำรวจโท ธนากร  อ่อนทองค�ำ
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(35) พันต�ำรวจโท ปัญญา  ชะเอมเทศ
คณะท�ำงาน
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม
กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
(36) พันต�ำรวจโท สรรเพชร  สุวรรณไตร
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการกลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 6
(37) พันต�ำรวจโท เชิดศักดิ์  รอดเข็ม
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการสืบสวน สถานีต�ำรวจภููธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

308

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

(38) พันต�ำรวจโท ดุษฎี  ศิลตระกูล
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้
(39) พันต�ำรวจโท ธิติพงษ์  สียา
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(40) พันต�ำรวจโท นิธิธรรม  ศุนาลัย
คณะท�ำงาน
อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มวิชาสืบสวน
กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
(41) พันต�ำรวจตรี ศุภโชค  บุญเจริญ
คณะท�ำงาน
สารวัตรกองก�ำกับการ 5 กองบังคับการต�ำรวจสันติบาล 2
กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล
(42) พันต�ำรวจตรี วิโรฒ  จนุบุษย์
คณะท�ำงาน
สารวัตรกองก�ำกับการสืบสวนสอบสวน 3
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(43) พันต�ำรวจตรีหญิง กนกลักษณ์  บวรสุคนธชาติ
คณะท�ำงาน
สารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
(44) ร้อยต�ำรวจเอก สันติ  บางบัวงาม
คณะท�ำงาน
รองสารวัตรฝ่ายอ�ำนวยการ กองบังคับการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
(45) จ่าสิบต�ำรวจ ธนาธิป  แสงดารา
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
(46) จ่าสิบต�ำรวจหญิง ภณิตา  เกิดศิริ
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
(47) สิบต�ำรวจตรีหญิง ณัฐริกา  หิรัญศุภางค์กูล
คณะท�ำงาน
ผูบ้ งั คับหมูฝ่ า่ ยนโยบายและบริหารองค์กร ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายต�ำรวจแห่งชาติ
(48) พันต�ำรวจเอก ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ
คณะท�ำงานและเลขานุการ
รองผู้บังคับการกองคดีอาญา ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(49) พันต�ำรวจเอก เอกราช  อุ่นเจริญ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	2. คณะท�ำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน
(1) พลต�ำรวจโท ธเนตร์  พิณเมืองงาม
หัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(2) พลต�ำรวจโท ณัฐธร  เพราะสุนทร
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(3) พลต�ำรวจตรี ชาญ  วิมลศรี
คณะท�ำงาน
รองผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
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(4) พลต�ำรวจตรี ประเสริฐ  พัฒนาดี
คณะท�ำงาน
รองผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(5) พลต�ำรวจตรี สุรพล  วิรัตน์โยสินทร์
คณะท�ำงาน
รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 2
(6) พันต�ำรวจเอก ชาคริต  สวัสดี
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(7) พันต�ำรวจเอก สมควร  พึ่งทรัพย์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(8) พันต�ำรวจเอก มานะ  เผาะช่วย
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(9) พันต�ำรวจเอก สหัส  โหรวิชิต
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
(10) พันต�ำรวจเอก ไชยา  สงวนจีน
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธรภาค 7
(11) พันต�ำรวจเอก อนุกูล  ปรีดายุทธ
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ต�ำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
(12) พันต�ำรวจเอก ชัยวัฒน์  แป้นสุวรรณ
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 2
(13) พันต�ำรวจเอกหญิง กัญญา  แดนมะตาม
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(14) พันต�ำรวจเอก จิรพัฒน์  พรหมสิทธิการ
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 3
(15) พันต�ำรวจโท เกียรติศักดิ์  บุญพูล
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการสืบสวน สถานีต�ำรวจภูธรท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
(16) พันต�ำรวจโท ชูศักดิ์  อภัยภักดิ์
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กองก�ำกับการ 1
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(17) พันต�ำรวจโทหญิง มุทิตา  สถานนท์
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ 3 กองบังคับการอ�ำนวยการ
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
(18) พันต�ำรวจโท ปุณณวิช  อรรคนันท์
คณะท�ำงาน
สารวัตรกองก�ำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(19) ร้อยต�ำรวจเอก รชต  ฉัตรวชิระวงษ์
คณะท�ำงาน
รองสารวัตร (สอบสวน) กองก�ำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม
กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
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(20) พลต�ำรวจตรี บุญญสิทธิ์  ว่องไว
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(21) พันต�ำรวจเอก นิมิต  แสงอรุณ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(22) พันต�ำรวจเอก อุเทน  นุ้ยพิน
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
รองผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
(23) พันต�ำรวจเอก ศุภมิตร  สุขเจริญ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ก�ำกับการกลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(24) พันต�ำรวจโท กมล  เอื้อจารุพร
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
รองผู้ก�ำกับการกลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(25) พันต�ำรวจตรี วุฒิพงศ์  ตระกูลวิรัตตันติ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ช่วยนายเวร (สบ 2) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(26) พันต�ำรวจตรี กฤบ  อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่
สารวัตรกลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(27) ร้อยต�ำรวจเอกหญิง วิภารัตน์  พีชาสารานนท์
เจ้าหน้าที่
รองสารวัตร (สอบสวน) กองก�ำกับการ 1
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(28) ว่าที่ร้อยต�ำรวจเอก พรชัย  สาเล็ก
เจ้าหน้าที่
รองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(29) สิบต�ำรวจตรีหญิง กชกร  แข็งเขตการณ์
เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(30) สิบต�ำรวจตรีหญิง จุฑาพร  สุขเกษม
เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(31) สิบต�ำรวจตรีหญิง จิรประภา  จ�ำปาพรหม
เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(32) สิบต�ำรวจตรีหญิง แพรวนภา  ประธานราษฎร์
เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิชาการ 2 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
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3. คณะท�ำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
(1) พลต�ำรวจโท มนู  เมฆหมอก
หัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(2) ผู้บัญชาการส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
(3) นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลต�ำรวจ
คณะท�ำงาน
(4) พลต�ำรวจตรี พีระพงศ์  วงษ์สมาน
คณะท�ำงาน
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(5) ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(6) ผู้บังคับการอ�ำนวยการ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(7) ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรม
คณะท�ำงาน
และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(8) ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ คณะท�ำงาน
(9) ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2, 3, 5 และ 10 คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(10) รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1, 4, 6, 7, 8 และ 9 คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(11) พันต�ำรวจเอก สุพิไชย  ลิ่มศิวะวงศ์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ
(12) พันต�ำรวจเอก คมกฤษ  ไวสืบข่าว
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการกองคดีอาญา ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(13) พันต�ำรวจเอก วิรุตติ์  เย็นสวัสดิ์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(14) พันต�ำรวจเอก อัมพล  วงศ์ใหญ่
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดตาก
(15) พันต�ำรวจเอก สุรพณ  มงคลยุทธ
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง
(16) พันต�ำรวจเอก ไพบูลย์  น้อยหุ่น
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(17) พันต�ำรวจเอก สมชาย  ว่องไวเมธี
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการกองอุทธรณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
(18) พันต�ำรวจเอก นพพร  ศุภพัฒน์
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการ ส่วนตรวจสอบส�ำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
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(19) พันต�ำรวจเอกหญิง บังอร  คล้ายสกุล
คณะท�ำงาน
รองผู้บังคับการอ�ำนวยการ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(20) พันต�ำรวจเอก ภูมิสิทธิ์  สิงห์เถื่อน
คณะท�ำงาน
ผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ กองคดีอาญา ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(21) พันต�ำรวจโท อมรชัย  ลีลาขจรจิตร
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(22) พันต�ำรวจโทหญิง วรวิภา  วรินทรเวช
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
(23) พันต�ำรวจตรี คงเทพ  บุญนาค
คณะท�ำงาน
สารวัตรกลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 2 กองคดีอาญา ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
(24) ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
(25) พันต�ำรวจเอกหญิง เพ็ญศรี  บุญเฉลียว
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
โดยให้คณะท�ำงานมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสัง่ หรือหนังสือสัง่ การ รวมทัง้ ผลงานวิจยั หรือเอกสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาด�ำเนินการ
ปรับปรุงเนือ้ หาและจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านการสืบสวนสอบสวนให้มมี าตรฐานสากล สามารถน�ำไปปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วให้รายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
พลต�ำรวจเอก

( เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา )
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/
ประธานอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน
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คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับงานสืบสวนสอบสวน บทที่ 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พลต�ำรวจตรี ธวัชชัย
พันต�ำรวจเอก สมภพ
พันต�ำรวจเอก สาธิต
พันต�ำรวจเอก สมภพ
พันต�ำรวจเอก ฉัตรชัย
พันต�ำรวจเอก อนุราช

เมฆประเสริฐสุข
เองสมบุญ
ก้อนแก้ว
พุฒศรี
นันทมงคล
จิตศีล

7. พันต�ำรวจเอกหญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์
8. พันต�ำรวจเอก กิตติศักดิ์

ยาคุ้มภัย

9. พันต�ำรวจเอก ธนสิทธิ

แตงจั่น

10. พันต�ำรวจเอกหญิง สุนันท์

ฟูปลื้ม

11. พันต�ำรวจเอกหญิง สุรินทร์

ชมเสาร์หัศ

12. พันต�ำรวจเอกหญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม
13. พันต�ำรวจเอก วิวัฒน์

สิทธิสรเดช

14. พันต�ำรวจเอกหญิง เพ็ญศรี

บุญเฉลียว

๑5. พันต�ำรวจโทหญิง ศิริประภา

รัตตัญญู

16. ร้อยต�ำรวจโทหญิง ชัชชฎา

รัตนจันทร์

17. ร้อยต�ำรวจโท นรินทร์

นกเพชร

ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุม่ งานตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุ่มงานตรวจเอกสาร
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุม่ งานตรวจอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุ่มงานตรวจเคมี ฟิสิกส์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุม่ งานตรวจลายนิว้ มือแฝง
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔)
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาดีเอ็นเอ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุม่ งานตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓)
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
รองสารวัตรฝ่ายอ�ำนวยการ กองพิสจู น์หลักฐานกลาง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน
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คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับงานสืบสวนสอบสวน บทที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พลต�ำรวจตรี โชติ
พันต�ำรวจเอก ประภาส
พันต�ำรวจเอก นิติพัฒน์
พันต�ำรวจเอกหญิง พงษ์จิตรา
พันต�ำรวจเอก อัครินทร์
พันต�ำรวจเอก ธีรพล
พันต�ำรวจเอก ขวัญชัย

ชัยชมภู
ปิยะมงคล
กิตติรักษกุล
ธีระพงษ์พันธุ์
สุขเกษม
พันธุ์รัตน์
ธีระกุล

8. พันต�ำรวจเอกหญิง วีณา

ศรีทิพย์

9. พันต�ำรวจเอก ชัยวัฒน์

บูรณะ

10. พันต�ำรวจเอก ธานินทร์

สินลา

11. พันต�ำรวจเอก อ�ำนรรฆ

ไตรกิตยานุกูล

12. พันต�ำรวจเอก อัศนีย์

อินทรครรชิต

13. พันต�ำรวจเอก สาทิต

ธนวัฒน์

14. พันต�ำรวจเอกหญิง กฤติกา

ชื่นจิตต์

15. พันต�ำรวจเอก พจน์

ฟอร์ตี้

ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผู้ก�ำกับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
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คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับงานสืบสวนสอบสวน บทที่ 4
๑.
๒.
3.
4.

พลต�ำรวจตรี พรชัย
พลต�ำรวจตรี ภวัต
พันต�ำรวจเอก สุพิไชย
พันต�ำรวจโท พงศกร

สุธีรคุณ
ประทีปวิศรุต
ลิ่มศิวะวงศ์
ฐิตโชติ

รอง พตร. โรงพยาบาลต�ำรวจ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
นายแพทย์ (สบ ๓) กลุ่มงานนิติพยาธิ
สถาบันนิติเวชวิทยา

คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับงานสืบสวนสอบสวน บทที่ 5
1. พันต�ำรวจเอก พรชัย

เกตุวรรัตน์

2. พันต�ำรวจโทหญิง วันเพ็ญ

ดวงปั้น

3. พันต�ำรวจโท ปิยะ

ตันติสิระ

4. พันต�ำรวจโทหญิง กาญจนา จามจุรีรักษ์

ผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
รองผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคล ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
รองผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ

คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับงานสืบสวนสอบสวน บทที่ 6
1. พันต�ำรวจโท สุรนาท

วงศ์พรหมชัย

รองผู้ก�ำกับศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ส�ำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ

2. พันต�ำรวจโท รัฐวิทย์

วันเพ็ญศรี

สารวัตรศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ส�ำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน

จัดพิมพ์โดย
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