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บทคัดยอ
ในปจจุบันนี้ ไดเกิดปญหาทางดานอาชญากรรมขึ้นมากมายซึ่งการที่จะนําตัวผูกระทําผิดที่แทจริง
มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะการนําพยานหลักฐานมายืนยัน
ใหสามารถพิสูจนความผิดไดอยางชัดเจนและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรถือวาเปนพยานหลักฐาน
ที่มี ความสําคัญ และมีความนาเชื่อถือ อยางมากในการพิสูจ นห าความจริง วัตถุป ระสงคของการศึก ษา คือ
เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรจากการสังเคราะหเอกสาร
พบวา มีแนวคิดในการศึกษา คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น 2. แนวคิดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 3. แนวคิด
เกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร โดยแนวคิดดังกลาวตางมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
คําสําคัญ: ความเชื่อมั่น, พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
Abstract
Nowadays, have a lot of crime. It is very important to bring the true offender to the
penalty. In particular, the testimony confirmed can prove the fault clearly and forensic
evidence is evidence it is very important and reliable to prove the truth.The purpose of the
study was to increase the confidence of forensic evidence. From the synthesis of the
document, the concept of the study is 1.concept of confidence 2. Concepts of evidence
3.Concept of forensic evidence.These concepts are interrelated.
Keywords: Confidence, Forensic Evidence
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บทนํา
ในปจจุบัน ไดเ กิดปญหาทางดานอาชญากรรมขึ้นมากมายซึ่งการที่จะเอาตัวผูกระทําผิดที่แทจริง
มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะจะตองมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
มายืนยันใหสามารถพิสูจนความผิดไดอยางชัดเจน ในประเทศที่พัฒนาแลว ตัวอยางเชน ประเทศญี่ปุน เมื่อเกิด
คดีฆาตกรรมเกิดขึ้น ไดมีการนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คน ควาวิจัยและผลิตเครื่องมือ
วิทยาศาสตรที่ทันสมัยมาใชในการตรวจพิสูจนผสมผสานกับหลักนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหไดผลที่ถูกตองแทจริง
โดยสามารถจับกุม คนรายไดถึง 90%เมื่อเกิดคดีอาชญากรรมขึ้น สถานที่เกิดเหตุถือเปนสถานที่แรกของ
กระบวนการตางๆ และเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการทั้ง หลาย เมื่อเกิดเหตุดัง กลาวขึ้นแลวผูมีหนาที่
รับผิดชอบ เชน พนักงานสอบสวน เจาหนาที่ตํารวจสถานที่เกิดเหตุ ผูชํานาญการตรวจพิสูจนจะตองใหความ
สนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดมา
ซึ่งพยานหลักฐานที่สามารถนํามาพิสูจนถึงการกระทําผิดและตัวผูกระทําผิดนําผลที่ไดมาประมวลเหตุการณ
เพื่อ ใหไดขอสรุ ป ที่แทจ ริง ของรายละเอียดแหง คดี ผลการตรวจวัตถุพยานดัง กลาวจึง เปนขอมูล สําคั ญ
ที่ส ามารถนํามาใชส นับ สนุนการสืบ สวนสอบสวนและใชเ ปนพยานหลักฐานตอศาลในการปฏิบัติง านของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายหลังเกิดเหตุ ดวยเหตุนี้จึงไมใชเพียงแตพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตรวจสถาน
ที่เกิดเหตุเทานั้นที่ตองมีความรูความชํานาญในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แมแตอัยการ ผูพิพากษาและผูตรวจ
พิสูจ นห รือ ผูชํานาญการที่ตรวจพิสูจ นวัตถุพยานตางๆ ทางวิท ยาศาสตรควรศึก ษาและรอบรู เนื่องจาก
มีโอกาสที่ผูชํานาญการจะตองเขารวมตรวจเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการใหคําแนะนําการเก็บ
รั ก ษาพยานหลั ก ฐานที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ในการนํ า มาใช ต รวจพิ สู จ น ท าง
วิทยาศาสตร(พัชรา สินลอยมา, 2560)
การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยนั้นเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ที่ทุกฝายมีหนาที่ในการคนหา
ความจริงและการชี้ขาดขอเท็จจริง ศาลจึงตองอาศัยพยานหลักฐานเปนเครื่องค้ําจุนและในคดีอาญานั้นในเรื่อง
เกี่ยวกับความผิดตองมีการพิสูจ นจนสิ้นสงสัย คือการแสดงใหศาลเห็นดวยพยานหลักฐานถึงการมีอยูของ
ขอเท็จจริงโดยปราศจากขอสงสัย ฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการ
ยืนยันตัวผูกระทําผิด และนําตัวผูกระทําผิดมารับโทษตามกฎหมายได ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร มีวิธีการ
ยืนยั นตัวบุ คคลได หลายวิ ธี เช น ลายพิ มพ นิ้วมื อการตรวจสภาพฟ น การเปรี ย บเที ย บสารพั น ธุก รรม เป น ต น
(สุรนาท วงศพรหมชัย, 2551)
ดังนั้น จากความสําคัญของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มความเชื่อมั่น
ของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรใในการนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มุงเนนศึกษาแนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
ทางนิ ติวิ ท ยาศาสตร และการนํ าพยานหลั ก ฐานทางนิติ วิ ท ยาศาสตร ม าใชใ นกระบวนการยุติ ธ รรมของ
ประเทศไทย
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แนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
วิท ย เที่ย งบูร ณธรรม (2541) ไดใ หความหมายของ ความเชื่ อมั่น วา ความเชื่ อถือ ความเชื่อใจ
ความไววางใจและความมั่นใจ นอกจากนี้ Altman and Taylor (1973) กลาววา ความมั่นใจเปนสวนหนึ่งของ
ความเชื่อมั่นเปนผลมาจากความเชื่อที่มีตอองคกร โดยเชื่อมั่นวาองคกรที่นาเชื่อถือจะตองประกอบไปดวย การ
บริการที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบและใหความชวยเหลือ
2. แนวคิดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
2.1ความหมายและพยานหลักฐานในคดีอาญา
สมภพ เองสมบุญ(2551) ไดใหความหมายของ พยานหลักฐานวา สิ่งใดๆ ที่สามารถใชพิสูจนไดวา
มีการกระทําผิดเกิดขึ้น ใชบอกไดวาใครเปนผูกระทําผิด และสามารถเชื่อมโยงผูกระทําผิดเขากับอาชญากรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได พยานหลั ก ฐานจึ ง ประกอบด ว ย พยานบุ ค คล พยานเอกสารและพยานวั ต ถุ นอกจากนี้
สฤษดิ์ สืบพงษศิริ(2551)กลาววา พยานหลักฐาน หมายถึง สิ่งใดที่สามารถจับตองไดตามกฎหมาย และเปนสิ่ง
ที่สามารถนําเสนอในชั้นศาลเพื่อพิสูจนถึงขอเท็จจริงในคดีได คือ พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือ พยานบุคคล
ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ซึ่งจะใชเปนเครื่องพิสูจนการกระทําผิดได เชน บุคคลใดรูเห็นพฤติกรรมในการกระทํา
ผิดของคนรายถือวาเปนพยานบุคคล สวนเอกสารตางๆ ที่ไดกระทําขึน้ โดยชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายก็ดแี ละ
กระทําขึ้นโดยผูราย หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใดก็ตามถือเปนพยานเอกสาร สวนวัตถุต างๆ ที่คนรายใชเ ปน
เครื่องมือในการกระทําผิดซึ่งตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุถือเปนพยานวัตถุหรือวัตถุพยาน
พยานหลักฐานในคดีอาญาประกอบดวย(ศรันยภัทร เสียงสูง, 2559)
1. พยานบุค คล หมายความถึ ง ถอ ยคํ าของบุค คลที่ ม าให ก ารต อหนา พนั ก งานหรื อศาลรวมทั้ ง
อากัปกิริยาอาการของคนใบที่สามารถแสดงออกซึ่งแทนความหมายของถอยคําพูด
2. พยานเอกสาร หมายความถึง ขอความใด ๆ ที่สื่อถึงความหมายใดที่เจาพนักงานหรือศาลสามารถ
อานหรือตรวจดูไดจากหนังสือ ลายลักษณอักษร หรือเครื่องหมาย รูปรอยใด ๆ โดยประการที่วาเครื่องหมาย
รูปรอยนั้นสามารถใชแทนลายลักษณอักษรได
3. พยานวัตถุ หมายความถึง สิ่งของใดๆที่คูความอางเปนพยานหลักฐานในคดี ดวยความประสงคที่จะ
ใหเจาพนักงานหรือศาลตรวจดูรูปรางลักษณะของสิ่งของหรือวัตถุนั้นเพื่อประโยชนแกคดีของตน
4. พยานผูชํานาญการพิเ ศษ หมายความถึง บุคคลผูมีอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความรูความชํานาญ
พิเศษในการใดๆ ซึ่งความเห็นของเขานั้นมีประโยชนในการวินิจฉัยคดีได
2.2 ประเภทของพยานหลักฐาน
พยานหลักฐานแบงเปน 3 ประเภทไดแกพยานหลัก ฐานโดยตรง (Direct Evidence) พยาน
ประเภทนี้ ไดแก พยานบุคคลหรือประจักษพยานที่รูเห็นเหตุการณที่เ กิดขึ้นดวยตนเอง โดยอาจรับรูดวย
ประสาทตา หู จมู ก สั ม ผั ส หรื อ ลิ้ น รส มิ ใ ช ไ ด ยิ น ได ฟ ง มาจากผู อื่ น อี ก ทอดหนึ่ ง พยานแวดล อ มกรณี
(Circumstantial Evidence) หรือพยานหลักฐานทางออมเปนพยานหลักฐานที่ไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริง
ไดโ ดยตรง แต ส ามารถนํามาปะติดปะตอให เ กิดความคิด ลํ าดับ หรื อเชื่อมโยงเหตุก ารณ ได เพื่ อบอกถึ ง
ขอเท็จจริงบางอยางหรือหลายอยาง ซึ่งนํามาใชคลี่คลายปญหาในคดีได และพยานหลักฐานที่แทจริง (Real
Evidence) ไดแก พยานวัตถุที่มีความชัดแจงในตัวเอง เปนพยานหลักฐานที่มีความสําคัญที่สุดและสามารถ
นําไปใชเพื่อยืนยันการกระทําผิดในคดีนั้นๆ ไดโดยตรงหรือนําไปเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับคดีได เชน คราบเลื อด
คราบอสุจิ เสนผม เสนขน รอยลายนิ้วมือ เสนใยผาและอาวุธอื่นๆ ฯลฯ (สันติ์ สุขวัจน, 2550)
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2.3 พยานวัตถุ
พยานวัตถุ แบงตามลักษณะการเก็บออกไดเปน 2 ชนิด (พัชรา สินลอยมา, 2560) ไดแก
1. พยานวัตถุที่เคลื่อนยายไมได (Fixed of Immovable Evidence) เปนพยานวัตถุที่มีขนาดใหญ,
น้ํ า หนั ก มาก หรื อ ถ า เคลื่ อ นย า ยอาจทํ า ให คุ ณ สมบั ติ บ างอย า งเปลี่ ย นไป เช น ผนั ง , เตาผิ ง ,
รอยประทับยางรถยนต เปนตน พยานวัตถุชนิดนี้จะใชวิธีเกิดรักษาโดยการถายภาพ วาดรูปเหมือนตามมาตรา
สวนของจริง หลอปูนพลาสเตอร เปนตน
2. พยานวัตถุที่เคลื่อนยายได (Movable Evidence) เปนวัตถุพยานที่มีขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา
สามารถเคลื่อนยายไดโดยไมทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนไป เชน กระปอง เกาอี้ ของเหลว ชิ้นสวนพรม เปนตน
2.4 คุณคาของพยานหลักฐาน (Spirit of Evidence)
คุณคาของพยานหลักฐาน คือ พยานหลักฐานที่แสวงหามาไดดังนั้น นอกจากเปนพยานหลักฐานที่มี
ประสิทธิภาพในการพิสูจนขอเท็จจริงแลวยังเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยชอบตามหลัก นิติธรรมและเอื้อตอ
กระบวนการยุติธรรมพยานหลักฐานที่ดีจะตองสามารถพิสูจนความจริงไดถูกตองหรือใกลเคียงที่สุดอยูภายใต
หลักเกณฑทางมนุษยธรรม (Humanity) และจะตองเอื้อประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม (สฤษดิ์ สืบพงษศิริ,
2551)
การที่พยานหลักฐานจะเปนที่ยอมรับใชในชั้นศาลไดจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑพื้นฐาน 4 ประการ
คือ (Hobson, 1992)
กฎขอที่ 1 ปองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุเริ่มตนตัง้ แตเมื่อเจาหนาที่ตํารวจคนแรกไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
จนกระทั่งเจาหนาที่ผูชํานาญทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุเสร็จสิ้น
กฎขอที่ 2 เก็บพยานหลักฐานอยางถูกตองตามกฎหมายบุคคลที่ทําการเก็บพยานหลักฐานนั้นจะตอง
เปนบุคคลที่ ก ฎหมายใหอํานาจไวในการเขาและเก็ บ พยานวัตถุ ตางๆ ในสถานที่เ กิ ดเหตุไดตั วอยางเช น
พนักงานสอบสวน เปนเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานหรือเจาหนาที่วิทยาการตํารวจ เปนตน
กฎขอที่ 3 กระทําการคนหาพยานหลักฐานอยางเหมาะสมผูตรวจสถานที่เกิดเหตุจะตองไมมองขาม
หรือละเลยพยานวัตถุทุกชิ้น ถาสงสัยวาสิ่งนั้นจะเปนพยานวัตถุหรือไมใหทําการเก็บไวกอน พรอมทั้งระบุ
รายละเอียดของพยานวัตถุตําแหนงที่พบและบรรจุในหีบหอรักษาไวอยางเหมาะสม
กฎขอที่ 4 มีลูกโซการครอบครองพยานหลักฐานโดยตลอด หมายความไดวา พยานนั้นตองอยูในการ
คุมครองดูแลของบุคคลหรือหนวยงาน ตั้งแตเริ่มเก็บจนกระทั่งแสดงในชั้นศาลโดยไมขาดชวงการครอบครอง
เลย ถามีการเปลี่ยนแปลงการครอบครอง เชน สงของกลางไปตรวจพิสูจนยังหองปฏิบัติการจะตองมีหลักฐาน
แสดงการรับสงของกลางนั้นโดยตลอดโดยทั่วไปแลวขั้นตอนการตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นศาลสามารถ
กระทําไดโดยบุคคลที่เปนผูพบพยานหลักฐานนั้นในสถานที่เกิดเหตุ แตในบางกรณีที่มีบุคคลหรือหนวยงาน
ครอบครองพยานหลักฐานมากกวาหนึ่ง เชน เมื่อนําพยานวัตถุสงตรวจพิสูจนยังหองปฏิบัติการ ศาลจะตองให
แสดงลูกโซแหงการครอบครองวัตถุพยาน ซึ่งประกอบไปดวย (สฤษดิ์ สืบพงษศริ ิ, 2551)
1. การจัดการ (Taking) กระทําโดยบุคคลผูเก็บพยานวัตถุเพื่อจําแนกพยานวัตถุในสถานที่เกิดเหตุ โดยการทํา
ตําหนิ ระบุวัน เดือน ป เวลาที่เก็บ พรอมทั้งรายละเอียดตางๆ ของพยานวัตถุนั้นจากสถานที่เกิดเหตุจริง
2.การเก็บ (Keeping) พิสูจนใหเห็นวาการเก็บและครอบครองพยานวัตถุไดกระทําอยางเหมาะสม
เพื่อไมใหเกิดการปนเปอนหรือผิดพลาดขึ้น วิธีการที่ดีที่สุด คือแสดงใหเห็นวาพยานวัตถุนั้นไดถูกเก็ บอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ มีการแยกเก็บและจํากัดใหเกี่ยวของไดเฉพาะผูที่จําเปนเทานั้น
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3. การขนสง (Transporting) การขนสงวัตถุพยานทุกครั้ง จะตองมีความรัดกุมและแสดงใหเห็นวาไม
เกิดการสับ สนกับของกลางหรือพยานวัตถุอื่น ๆ รวมถึงแสดงใหเห็น ถึง วา พยานวัตถุนั้นไดถูก บรรจุหีบหอ
ปดผนึก และติดฉลากไดอยางเหมาะสม
4. การสงมอบ (Delivering) เปนการตรวจพิสูจนวา ของกลางไดสงมอบใหแกผูรับ อยางถูกตองและ
เหมาะสม โดยมีหลักฐาน แสดงวัน เดือน ป เวลา ที่รับของกลาง รายละเอียดของของกลาง และใหผูรับลงลายมือชื่อ
พรอมทั้ง วัน เวลา ไวในสําเนาหนังสือนําสง
ดังนั้น หากมีการหลีกเลี่ยงหรือปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑพื้นฐาน 4 ประการ นี้จะเปนจุดออนให
ทนายสามารถโตแยงในชั้นศาลทําใหคุณคาของพยานหลักฐานสูญเสียไป (Hobson, 1992)
แนวคิดเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ในการศึกษานิติวิทยาศาสตรเปนการนําวิทยาศาสตรทุกสาขามาประยุกตใชเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใน
คดีความเพื่อผลในการบังคับใชกฎหมายและการลงโทษ(อรรถพล แชมสุวรรณวงศ, 2544)
วัชรินทร อวมฟุง (2556) ใหความหมายของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรวา หลักฐานตางๆ ซึ่ง
อาจใชบอกไดวาใครเปนผูกระทําความผิด และสามารถเชื่อมโยงผูกระทําความผิดเขากับอาชญากรรมได โดย
จะตองมีการตรวจพิสูจนและแปรผลของพยานหลักฐานโดยผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่เชื่อถือได
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร เปนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นดวยการวิเคราะหหรือวิจัย ซึ่งในทาง
กฎหมายถือวาพยานหลัก ฐานเหลานี้เ ปนพยานหลักฐานอยางหนึ่งที่จะนําเขาสูก ระบวนการพิจ ารณาหรือ
เพื่อใหศาลวินิจฉัยวาจําเลยมีความผิดหรือไมโ ดยกําหนดวิธีก ารนําสืบไว คือ หากคูความประสงคจะอาง
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเขาสูสํานวนเพื่อนําสืบขอเท็จจริงใหนํา สืบโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งไดทําการตรวจได
วิเคราะหหรือไดวิจัยสังเกตเหตุการณหรือสิ่งของตางๆที่เกี่ยวของกับในคดีนั้นมาแลวซึ่งมีการนําหลักฐานทาง
นิติวิท ยาศาสตรม าชวยคลี่คลายคดีตางๆที่มีความสําคัญ และมีความยุง ยากสลับซับซอนทั้งที่เกิดขึ้นทั้ง ใน
ประเทศและตางประเทศมาแลวหลายคดี เ ชน ในประเทศสหรัฐอเมริก า คดี ที่มีก ารนํ าหลัก ฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรมาชวยในการคลี่คลายคดีไดแก คดีลอบสังหารประธานาธิบดีเคนนาดี้ พฤศจิกายนค.ศ.1963, คดี
โอ เจ ซิมปสันฆาตกรรมภรรยาและเพื่อนมิถุนายน ค.ศ.1994 และในประเทศอังกฤษคดีสําคัญที่มีการนํา
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมาชวยในการคลี่คลายคดีคือ คดีฆาตกรรมอําพรางที่ฟารมวิดเดนฮิลลหมูบานฮอตัน ใน
ป ค.ศ.1984 ส วนในประเทศไทยคดีที่ สําคัญและมี ความสลับซั บซอนซึ่งคลี่ คลายลงได โดยอาศัยหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร ไดแกคดีฆาตกรรม นางสาวดอริส ฟอน ฮาเฟน นางแบบสาวชาวเดนมารก เมื่อ 24 มกราคม
พ.ศ. 2511, คดีฆาตกรรมนางศยามล ในป พ.ศ. 2536, คดีฆาตกรรมนายแสงชัย สุนทรวัฒน ในป พ.ศ. 2539,
คดีฆาตกรรมนางสาวเจนจิรา พลอยองุนศรี นักศึกษาแพทยป ในป 5 พ.ศ. 2541 และคดีที่ไดรับความสนใจจาก
ประชาชนคือ คดีฆาตกรรมแพทยหญิงผัสพร บุญเกษมสันติ โดยศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตนายแพทยวิสุทธิ์บุญ
เกษมสันติ (สามี)จากผลการพิสูจน DNA ประกอบกับพยานแวดลอมตางๆจึงเชื่อไดวา แพทยหญิงผัสพร เสียชีวิตแลว
ถึงแมวาจะไมพบศพของผูเสียชีวิต (พัชรา สินลอยมา, 2560)
ประโยชนของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
1. เปนเครื่องชวยชี้วามีการกออาชญากรรมแนนอน เชน ผูเสียหายแจงวาถูกขมขืน เมื่อตรวจพบวา
ผูเสียหายมีเสื้อผาฉีกขาดและมีบาดแผลและรองรอยการถูกขมขืน
2. เปนเครื่องชวยชี้วาผูตองสงสัยไดอยูในที่เกิดเหตุ เชน ตรวจพบขนแมวที่ขากางเกงของผูตองสงสัยที่
ผูตองสงสัยอธิบายที่มาไมไดและบานที่ผูเสียหายถูกขมขืนเลี้ยงแมว
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3. เปนเครื่องชวยชี้วาบุคคลนั้นเกี่ยวของกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เชน การตรวจพบลายพิมพนิ้วมือของ
ผูตองสงสัยในดานในของถุงมือที่ถอดทิ้งไวในบานที่ถูกโจรกรรม
4. เปนเครื่องชวยกันผูบ ริสุท ธิ์ออกไป เชนเด็ก หญิง 2 คนพี่นองกลาวหาวาผูตองสงสัย วาวางยา
แตจากการตรวจทั้งเลือดและปสสาวะของเด็กแลวไมพบสารใด.ผูตองสงสัยจึงเปนผูบริสุทธิ์
5. เป น เครื่ อ งยื น ยั น คํ า ให ก ารของผู เ สี ย หาย เช น ผู เ สี ย หายอ า งว า ถู ก ผู ต อ งสงสั ย แทงมื อ
โดยผูเสียหายไดเอามือที่เลือดออกปายไปบนแขนเสื้อของผูตองสงสัย จากการตรวจคราบเลือดบนแขนเสื้อของ
ผูตองสงสัยพบวาเปนเลือดของผูเสียหายจริง.จึงเปนเครื่องยืนยันคําใหการของผูเสียหาย
6. ผูตองสงสัยที่ถูกยันดวยพยานทางฟสิกสอาจจะสารภาพ ยกตัวอยางเชน ในคดีฆาตกรรมนางสาว
เจนจิรา พลอยองุนศรี เมื่อพิสูจนไดวา ผูตายเสียชีวิตเพราะถูกยิง ในขณะที่ผูตองหาใหการกับตํารวจกอนหนานี้
วาฆาโดยการบีบคอ ผูตองหาจึงรับสารภาพ
7. มี ค า มากกว า ประจั ก ษ พ ยานเพราะเคยมี ก ารทดลองแล ว พบว า ประจั ก ษ พ ยานอาจให ก าร
คลาดเคลื่อนไปไดเมื่อเวลาผานไปเปนเดือนหรือเปนปพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรจึงไดรับความเชื่อถือ
จากศาลมากขึ้นเรื่อยใๆ
8. การไมพบพยานทางนิติวิท ยาศาสตรชวยยืนยันวาไมมีอาชญากรรม เชน แจง วาถูก ลัก ทรัพ ย
แตตรวจแลวไมมีรองรอยงัดและทรัพยที่วาหายยังอยู
บทวิเคราะหแนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
จากแนวคิดในการเพิ่ม ความเชื่อมั่นของพยานหลัก ฐานทางนิติวิท ยาศาสตรผูวิจั ยไดวิเ คราะห ถึง
แนวคิดการเพิ่มความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา ตลอดจนกระบวนการที่จะทําใหพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
ในการที่จะทําใหศาลรับฟงและพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดไดโดยแบงประเด็นออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การทําใหพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ คือ การลดขอบกพรอง
หรือขอเสียของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาสาสตร ที่สงผลตอความเชื่อมั่นและใหมีความนาเชื่อถือที่มากขึ้น
ทั้งจากตัววัตถุพยานเอง หรือจากบุคคลในกระบวนการยุติธรรมโดยทําได ดังนี้
1.1.ใหความรูแกผูตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือพนักงานสอบสวน ไดรับการฝก อบรมจนมีความรู
ความสามารถ จนเปนที่แนใจแลววาสามารถทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุไดถูกตองตามหลักวิชาการ
1.2 ใหความรูแกผูตรวจสถานที่เกิดเหตุในการนําอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามา
ใชเพื่อจะทําใหไดพยานหลักฐานในการมัดตัวผูกระทําผิดได
1.3 ผูที่มีหนาที่ในการเก็บพยานหลักฐานควรมีอิสระในการทํางานไมขึ้นกับหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งเพื่อปองกันการแทรกแซงการทํางาน
1.4 มีหวงโซการครอบครองวัตถุพยาน (Chain of Custody) ตั้งแตจากสิ่งที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
การรวบรวมวัตถุพยาน การเก็บรักษา การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ การสงไปเก็บรักษา จนถึงการสงผานไป
ที่ศาล เพื่อสามารถที่จะตรวจสอบยอนกลับไปได
1.5 มีการจัดอบรมและใหความรูกับเจาหนาที่มูลนิธิ ปอเต็กตึ๊ง มูลนิธิรวมกตัญู หรือผูสื่อขาว
เกี่ยวกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อเปนการปองกันพยานหลักฐานที่อาจถูกทําลายไดงายและเปนการไม
เพิ่มหรือทําลายวัตถุพยาน
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2..การส ง เสริ ม ให มี ห น ว ยงานที่ ค วบคุ ม มาตรฐานในการทํ า งานด า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร
ของประเทศไทย
เนื่ องจากในกระบวนการยุติ ธ รรมยุ ค ใหม ได มีก ารให ความสํ าคั ญ กับ พยานหลั ก ฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรที่นํามาพิสูจนหาความจริง ซึ่งผูมีหนาที่ในการใหบริการในดานนิติวิทยาศาสตรตองมีความอิ สระ
ในการทํางาน ระบบการทํางานตองมีม าตรฐานเพื่อเปนสรางความนาเชื่อถือของวัตถุพยาน และเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับประชาชนหนวยงานในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรไมควรมีมากกวาหนึง่
หนวยงาน ควรมีการกํากับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานความรู หองปฏิบัติการ ดานนิติวิทยาศาสตร ดาน
กฎหมาย และการสอบสวน เปนตน เพื่อเปนทางเลือกใหประชาชนและสรางความนาเชื่อถือในการใหบริการ
ดานนิติวิทยาศาสตรในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน
ผูเขียนไดศึกษางานวิจัยของ สารัตน ลวนดี (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใชพยานหลักฐานทางดาน
นิติวิทยาศาสตรในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับรางกายและชีวิต พบวา ตัวแปรกลุมพยานหลักฐานที่มี
ความสั ม พัน ธกั บ ผลการพิจ ารณาคดีแ ละมี ความสั ม พั นธสู ง ที่ สุดคื อตั วแปรประจั ก ษ พยาน สวนตัว แปร
พยานหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวชศาสตรมีผลตอการพิจารณาคดีใกลเคียงกันและ Joseph L.
Peterson และคณะ (2013) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของพยานหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรในการ
พิจารณาคดีความอาญา โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จากคดีอาญา
จํานวนทั้งสิ้น 4,205 คดี ผลจากการศึกษาพบวา พยานหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรเปนพยานหลักฐาน
อยางหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินพิจารณาคดีความในศาล
จากการศึกษางานวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีความสําคัญและ
เปนพยานหลักฐานอยางหนึ่งที่มีผลในการพิจารณาคดีความในชั้นศาล
บทสรุป
แนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่ น แนวคิด เกี่ ยวกั บ พยานหลั ก ฐาน และแนวคิ ดเกี่ย วกับ พยานหลัก ฐานทางนิ ติวิ ท ยาศาสตร
ซึ่ง แนวคิดเหลานี้ตางมีความเชื่อมโยงสัม พันธกัน โดยผูวิจัยไดเ สนอแนวคิด ในการเพิ่ม ความเชื่อมั่นของ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรใหเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือเพื่อเปนการลดของบกพรองหรือขอเสียของ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาสาสตรที่สงผลตอความนาเชื่อถือ คือ 1. การใหความรูแกผูตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หรือพนักงานสอบสวนในการตรวจสถานที่เกิดเหตุไดถูกตองตามหลักวิชาการ2. การนําอุปกรณเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช.3. การใหผูที่มีหนาที่ในการเก็บพยานหลักฐานมีอิสระในการทํางานเพื่อปองกัน
การแทรกแซงในการทํางาน4. การมีหวงโซการครอบครองวัตถุพยาน 5. การใหความรูกับเจาหนาที่มูลนิ ธิ
ปอเต็กตึ๊ง มูลนิธิรวมกตัญูหรือผูสื่อขาวเกี่ยวกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ 6. การสงเสริมใหมีหนวยงาน
ที่ควบคุมมาตรฐานในการทํางานดานนิติวิทยาศาสตรของประเทศไทยเพื่อเปนทางเลือกใหประชาชนและสราง
ความนาเชื่อถือในการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
จากแนวความคิดดังกลาวที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาขางตน จึงเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
ทางนิติวิท ยาศาสตร เพื่อเปน ประโยชนตอกระบวนการยุติ ธรรมใหส ามารถอํานวยความยุติธรรมใหกั บ
ผูเสียหายและผูตองหาไดเปนอยางดีจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองสงเสริมใหมีการพัฒนานําเอานิติ
วิทยาศาสตรมาสงเสริมกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
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