คูมือบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
คูมือนี้เปนคูมือปฏิบัติการภาคสนามของเจาหนาที่ตํารวจในการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ โดย
เนนการรักษาสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และขั้นตอนการตรวจเก็บ หีบหอ วัตถุพยานตางๆ
เพื่อสงไปยังหนวยตรวจพิสูจน/ของสํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจ โดยเนื้อหาแบงออกเปน ๕ สวน คือ
สวนที่ ๑ คูมือของทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ โครงสรางของทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ ขั้นตอนพื้นฐาน
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
สวนที่ ๒ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยจะอธิบายแยกเปนชนิดของอาชญากรรมในลักษณะ
กระบวนการขั้ น ตอนเปนลํา ดั บ เริ่ม ตั้ ง แตคํ า แนะนํา สํ า หรั บ เจาหนาที่ ค นแรกที่ ไปถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ
ซึ่งจะตองปฏิบัติเปนลําดับไป
สวนที่ ๓ เปนการอธิบายเกี่ยวกับรองรอยหลักฐานตางๆ ของการตรวจสอบหลักฐาน ตรวจเก็บ
หลักฐานจนถึงการหีบหอวัตถุพยานเพื่อสงตรวจพิสูจน/
สวนที่ ๔ การแลกเปลี่ยนประสบการณ/ และคดีที่ประสบความสําเร็จ
สวนที่ ๕ ภาคผนวก แบบหนังสือ นํา สงของกลางตรวจพิสูจ น/ และตัวอยางการตั้งประเด็น
วัตถุประสงค/ที่ระบุในหนังสือนําสงของกลางตรวจพิสูจน/
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เมื่อวัตถุ ๒ สิ่ง มาสัมผัสกัน ปกติแล%วยอมมีการแลกเปลี่ยนวัตถุพยานซึ่งกันและกัน
แตในความจริงแล%วบางครั้งวัตถุพยาน ๒ สิ่งอาจไมมีสัมผัสกัน เชน เส%นไยที่ลอยฟุ0งในอากาศ
และไปติดที่เสื้อผ%า
ก็ถือวามีการแลกเปลี่ยนวัตถุพยานเชนกัน แตเรียกลักษณะนี้วาการปนเป56อน
(CONTAMINATION)
จึงเป@นข%อควรระวังระหวางวัตถุที่เก็บจากที่เกิดเหตุ กับและมีการเปลี่ยนการครอบครองกัน
เพื่อไปสูห%องปฏิบัตกิ าร
คูมือปฏิบัตกิ ารในลักษณะที่เป@นการลําดับขั้นตอน (CHECK LIST) นี้
หากสามารถปฏิบัตติ ามจะทําให%เราสามารถป0องกันการปนเป56อนได%
ไมควรให%ผตู% %องสงสัย และ ผู%เสียหายอยูรวมกันในห%อง หรือรถคันเดียวกัน
ยกเว%นในเวลาทีต่ างกัน
การเข%าไป และเก็บวัตถุพยาน เชน เส%นผม เส%นใย เลือด สารคัดหลัง่ จากรางกาย หรือวัตถุ
พยานชิ้นเล็ก ๆ อื่น ในสถานที่เกิดเหตุ ต%องมีชุดป0องกัน เชน เสื้อผ%าที่สวมใส หมวก ถุงมือ
หรือ รองเท%าชนิดใสแล%วทิ้ง(ถุงคลุมเท%า)
คนหนึ่งสามารถตรวจสถานที่เกิดเหตุได%สําเร็จ
คนที่สองสามารถตรวจสอบเสื้อผ%า หรือรถ ผู%ต%องสงสัย
คนที่สามเป@นผู%ต%องสงสัยเอง
คนที่สคี่ ือ ผู%เสียหาย
จะเป@นการดีกวาทีต่ รวจสอบรถยนตJที่จุดพบรถ
หากรถมีการถูกเคลื่อนที่ มีการปรับที่นั่ง

-3-

สารบัญ
เรื่อง

หน%า

สวนที่ ๑ คูมือทีมบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
หน%าที่ของพนักงานสืบสวนหรือสอบสวนที่เข%าถึงที่เกิดเหตุเป@นคนแรก
(The first officer at the crime scene)
การแบงหน%าที่และความรับผิดชอบของผู%ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนพื้นฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร%อม(Preparation)
- ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการเมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุ
(Approach of scene)
- ขั้นตอนที่ ๓ การป0องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ
(Protection of scene or Secure the scene)
- ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต%น
( INITIATE PRELIMINARY SURVEY)
- ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินวัตถุพยานที่พบในบริเวณสถานที่
เกิดเหตุ (EVALUATE PHYSICAL EVIDENCE POSSIBILITY)
- ขั้นตอนที่ ๖ การบรรยายสภาพของสถานที่เกิดเหตุ
( Prepare Narrative Description )
- ขั้นตอนที่ ๗ การถายภาพในสถานที่เกิดเหตุ
( Depict scene photographically )
- ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทําแผนผัง/แผนที่ สเกตซJภาพสถานที่
เกิดเหตุ ( Prepare diagram/sketch of scene )
- ขั้นตอนที่ ๙ การตรวจสถานที่เกิดเหตุอยางละเอียด
(Conduct Detailed Search)
- ขั้นตอนที่ ๑๐ การบันทึกและตรวจเก็บวัตถุพยาน
(Record and Collect Physical Evidence)
- ขั้นตอนที่ ๑๑ การตรวจสอบขั้นสุดท%าย
(Conduct Final Survey)
- ขั้นตอนที่ ๑๒ การออกและสงคืนสถานที่เกิดเหตุ
(Release Crime Scene)

5
6
7
9 - 20
9
10
11
12
13
14
15
15
15
17
19
20
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สารบัญ(ตอ)
เรื่อง

หน%า

สวนที่ ๒ การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุแยกตามประเภทอาชญากรรม

21 - 29

- คูมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพยJ
- คูมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต
- คูมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจราจร

22
24
27

สวนที่ ๓ รองรอยหลักฐานตางๆ การตรวจสอบหลักฐาน การเก็บหลักฐาน
จนถึงการหีบหอหลักฐานเพื่อสงตรวจพิสูจนJ
- วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือ
- วัตถุพยานประเภทสารพิษ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท และสารระเหย รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลJ
และอาหาร
- วัตถุพยานทางชีววิทยา และ ดีเอ็นเอเลือด และของเหลวจาก
รางกาย ตลอดจนเส%นผม เส%นขน ของคน และสัตวJ
- วัตถุพยานประเภทตรวจพิสูจนJเอกสาร การปลอมแปลง
ลายมือชื่อ ลายมือเขียน และตราประทับตาง ๆ
- วัตถุพยานประเภท อาวุธป5น เครื่องกระสุนป5น เขมาป5น
วิถีกระสุนป5น วัตถุพยานที่เป@นชิ้นสวนของการยิงป5น และรองรอย
เครื่องมือ ตางๆ(TOOL MARK)
- วัตถุพยานที่ตรวจพิสูจนJด%านเคมีและฟ•สิกสJ เชน เส%นใย ดิน ต%นไม%
วัสดุกอสร%าง กระจก แก%ว สี วัตถุพยานที่เก็บจากสถานที่เกิดเหตุ
คดีเพลิงไหม% เชน สารน้ํามันเชื้อเพลิง หรืออุปกรณJไฟฟ0า และวัตถุ
พยานที่เก็บจากสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิด ตลอดจนวัตถุพยานที่มี
ผลเกี่ยวกับสิ่งแวดล%อม
- วัตถุพยานประเภท เครื่องคอมพิวเตอรJและอุปกรณJอิเลคทรอนิกสJ
วัตถุพยานทางด%านเอกสารอิเลคทรอนิกสJ เชน ภาพถาย วีดิโอ
และอุปกรณJทางด%านเสียง

สวนที่ ๔ การแลกเปลี่ยนประสบการณJ และคดีที่ประสบความสําเร็จ
62
สวนที่ ๕ ภาคผนวก

30 - 58
31

36
37
40
44

51
57

59 63 - 85
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สวนที่ ๑
คูมือทีมบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
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หน%าที่ของพนักงานสืบสวนหรือสอบสวนที่เข%าถึงที่เกิดเหตุเป@นคนแรก
The first officer at the crime scene
ไมวาพนักงานสอบสวนหรือสืบสวนระดับชั้นยศใดก็ตาม ตลอดจนเจาหนาที่อื่น เชน เจาหนาที่มูลนิธิอาสาสมัคร
ตาง ๆ เจาหนาที่กูภัย ถาบังเอิญประสบเหตุหรือถูกตามใหเขาไปในสถานที่เกิดเหตุเปนคนแรก ควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. บันทึก วัน เวลา ที่เขาไปในที่สถานที่เกิดเหตุ
2. เขาที่เกิดเหตุโดยหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจะทําลายหลักฐานหรือวัตถุพยาน
3. รักษาสถานที่เกิดเหตุมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปเปนอันขาด
4. ถามีผูบาดเจ็บที่มีอาการหนัก จะตองพยายามตามหนวยรักษาพยาบาลที่เกี่ยวของหรือที่อยูใกลที่สุดเพื่อนํา
ผูบาดเจ็บไปรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ถึงแมกวาการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บอาจจะทําลายพยานวัตถุบางอยาง แตเพื่อ
การรักษาชีวิต และถาเปนไปไดควรมีผูรวมทางไปกับผูบาดเจ็บดวย เนื่องจากอาจจะไดปากคําของผูบาดเจ็บในระหวาง
ทาง หรือในขณะกําลังจะเสียชีวิต ซึ่งปากคํานั้นมีคุณคาตอการสอบสวนสืบสวนมาก
5. ดําเนินการเกี่ยวกับผูตาย เมื่อมีศพควรพยายามที่จะไมทําการใดใดเกี่ยวกับศพ แตจะตองรายงานพนักงาน
สอบสวนผูมีหนาที่ใหทราบ เพื่อจะไดดําเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรตามกฎหมาย
6. รายงานผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ หรือผูรวมงาน หรือแพทย/ผูชันสูตร เพื่อทําการชันสูตรและขอกําลัง
สนับสนุน
7. บันทึกเกี่ยวกับสภาพสถานที่เกิดเหตุ เชน สภาพไฟฟEาสองสวาง สภาพอากาศ ตลอดจนอาวุธที่พบในที่เกิด
เหตุหรือที่พบศพ ตําแหนงที่พบ และความสัมพันธ/ของทาทางศพกับตําแหนงของอาวุธ
8. ในบางครั้งอาจพบผูตองสงสัยในที่เกิดเหตุ ใหดําเนินการจับกุมหรือควบคุมตัวไวกอน เพื่อปEองกันการหลบหนี
หรือการทําลายหลักฐาน โดยแจงใหทราบถึงขอกําหนดตามกฎหมาย(ตางประเทศ) จนกวากําลังสนับสนุนจะมาถึง
9. สอบสวนผูอยูในเหตุการณ/ไปพลางกอน มีใครบางในที่เกิดเหตุตอนที่พนักงานไปพบ การถามใหถามสั้นๆ
เทานั้นเพราะหนาที่หลักคือรักษาสถานที่เกิดเหตุ ถามีทั้งผูตองสงสัยและพยานอยูในที่เกิดเหตุใหแยกที่กักตัวเทาที่จะทํา
ได อยาแสดงความคิดเห็นตอพยานหรือคนมุง แตใหพยายามฟJงวาเขาพูดอะไรกันบาง ซึ่งจะเปนประโยชน/กับพนักงาน
สอบสวนมาก ปEองกันสิ่งที่เปนพยานไมใหหายไป ระหวางรอกําลังสนับสนุนหรือผูบังคับบัญชา การติดตอกรณีนี้ควรใช
โทรศั พ ท/ เนื่ องจากมี นั กขาวสื่ อมวลชนจํ า นวนมากที่ มีวิท ยุของตํ า รวจหรื อใชคลื่น ตํา รวจ เพื่ อปE องกั นการมี คนที่ ไ ม
เกี่ยวของกับการชันสูตรมาอยูในที่เกิดเหตุมากเกินไป
10. มอบการรักษาที่เกิดเหตุใหพนักงานสอบสวน เพื่อจะรักษาตอไปจนกวาการชันสูตรหรือตรวจสถานที่ ไดทํา
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งหมายความวาจนกวาการทํารายงานเกี่ยวกับสถานที่เสร็จสิ้นลงแลว ซึ่งอาจจะใชเวลาหลายวัน
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การแบงหน%าที่และความรับผิดชอบของผูต% รวจสถานที่เกิดเหตุ
ในสถานที่เกิดเหตุบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบงตามหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. หัวหน%าทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ (Team Leader) ซึ่งในกรณีพนักงานสอบสวนควรเปนผูรับผิดชอบคดี
นั้น ๆ ซึ่งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑.๑ รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของเจาหนาที่ชุดตรวจและควบคุมการรักษาสถานที่
เกิดเหตุ โดยการกําหนดขอบเขตสถานที่เกิดเหตุตองครอบคลุมวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
๑.๒ ตัดสินใจหาวิธีการในการตรวจคนและตรวจหาวัตถุพยานที่เหมาะสม และมอบหมายหนาที่ใหสมาชิก
หรือผูชวยในทีมใหชัดเจน
๑.๓ ตัดสินใจในการหาสถานที่ในการควบคุมสั่งการ ตลอดจนเปนจุดในการควบคุมสั่งการและเปนจุดที่
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางการคนหา และการสืบสวนกับบุคคลทั่วไป เชน นักขาว
ผูบังคับบัญชา
๑.๔ เปนผูประสานงานระหวางบุคคลที่อยูในกลุมผูบังคับใชกฎหมาย เชน ผูบังคับบัญชา แพทย/ที่รวม
ชันสูตร เจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน เจาหนาที่มูลนิธิที่เปนผูชวยพนักงานสอบสวน เจาหนาที่เก็บกูวัตถุ
ระเบิด เจาหนาที่กูชีพ เปนตน
๑.๕ สนับสนุนอุปกรณ/และเครื่องมือที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ที่เขาไปภายในสถานที่เกิดเหตุ
๑.๖ ควบคุมและตัดสินใจในการปEองกันบุคคลที่เขาหรือออกในสถานที่เกิดเหตุ
๑.๗ ควบคุมสั่งการการคนหาวัตถุพยานอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๘ มอบคืนสถานที่เกิดเหตุ โดยตองกระทําหลังจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมวัตถุพยาน
ใหเสร็จสิ้น
๒. ชางภาพและผู%ทําบัญชีภาพถาย (Photographer and Photographic log recorder) มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้
๒.๑ ถายภาพทางเขากอนจะเขาไป รวมถึงสภาพแวดลอม
๒.๒ ถายภาพเหยื่อและฝูงชนที่อยูบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพราะบางครั้งผูกระทําผิดอาจแฝงตัวอยูในกลุม
ประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบ ตลอดจนการควบคุมหรือเคลื่อนยายยานพาหนะในบริเวณสถานที่
เกิดเหตุ
๒.๓ การถายภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ แบงออกเปน ๓ ระยะ คือ
๒.๓.๑ การถายภาพระยะไกลที่เห็นบริเวณสถานที่เกิดเหตุโดยรอบ โดยมีปEายหมายเลขกํากับแสดง
ตําแหนงวัตถุพยาน
๒.๓.๒ การถายภาพระยะกลางเปนการระบุตําแหนงวัตถุพยาน
๒.๓.๓ การถายภาพระยะใกล เปนการถายภาพวัตถุพยาน โดยในการถายภาพระยะใกลมีวัตถุประสงค/
เพื่อใหทราบรายละเอียดของลักษณะวัตถุพยานโดยใชสเกล (ไมบรรทัด) ใหปรากฏไวใน
ภาพถายดวย เชน ขนาด ตําหนิหรือลักษณะพิเศษของวัตถุพยาน เชน ลักษณะรอยงัด ซึ่ง
สามารถใชเชื่อมโยงอุปกรณ/ที่ใชงัด ลักษณะและขนาดของบาดแผลเพื่อใชในการเชื่อมโยงกับ
อาวุธ ซึ่ง ข%อควรพึงระลึกอยูเสมอคือ ต%องทําการถายภาพวัตถุพยานกอนทําการเคลื่อนย%าย
๒.๔ หลังจากทําการถายภาพตามหลักการแลว ในบางกรณีอาจนําวัตถุพยานทั้งหมดมารวมกันแลวทําการ
ถายภาพอีกครั้ง หลังจากนั้นเจาหนาที่ถายภาพตองประสานงานกับเจาหนาที่ทําแผนผัง และเจาหนาที่
ตรวจคนวัตถุพยาน เพื่อทําการระบุตําแหนงวัตถุพยานในแผนผัง แลวจึงทําการเก็บและหีบหอวัตถุ
พยานเพื่อสงตรวจพิสูจน/ตอไป
/2.5 ในบาง...
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พิมพ/เขียว แผนที่ที่เกิดเหตุทุกอยาง
๒.๖ เตรียมบัญชีควบคุมภาพถาย และบัญชีควบคุมแผนผัง (ตามภาคผนวก ข ทายคูมือ)
๓. เจ%าหน%าที่ผู%ทําแผนผัง (Sketch preparer) มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๑ เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุใหจัดทําแผนที่หรือแผงผังในทันที่โดยกําหนดทิศใหชัดเจน
๓.๒ แผนผังควรระบุขนาด ลักษณะการกั้นแบงบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดวาง
สิ่งของ เสนทางเขา-ออก เชน ประตู หนาตาง รวมทั้งวัตถุพยานที่พบ โดยตองมีรายละเอียดตําแหนง
วัตถุพยานตางๆ และระบุการเรียกชื่อวัตถุพยาน โดยทําการประสานงานกับชุดบันทึกวัตถุพยาน
ชุดรวบรวมวัตถุพยาน และชุดตรวจคนหาวัตถุพยานเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน
๓.๓ ใหบันทึกสภาพของอาคาร หอง เฟอร/นิเจอร/ โดยมีการกําหนดจุดอางอิง ในการมองแผนผัง เชน
แผนผังที่มีมุมมองโดยการหันหนาเขาหาอาคาร หรือหันหนาเขาหาหองที่เกิดเหตุ เปนตน
๓.๔ กําหนดและระบุบริเวณที่จะทําการตรวจคนหา และใหคําแนะนํากับหัวหนาทีม สมาชิกที่ทําการตรวจ
คนหาวัตถุพยาน ถึงการใหชือ่ วัตถุพยาน และทําการกําหนดบริเวณ วัดบริเวณตางๆที่ทําแผนผังพรอม
ตําแหนงวัตถุพยาน การทําแผนผังต%องมีมาตราสวนบันทึกอยูในแผนที่หรือแผนผังที่ทําขึ้น
๔. เจ%าหน%าที่ผู%บันทึกวัตถุพยาน (Evidence recorder/custodian) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ เตรียมตารางบัญชีวัตถุพยาน(ตามภาคผนวก ค ทายคูมือ)
๔.๒ เตรียมหีบหอและวิธีการรักษาวัตถุพยาน ตามหลักวิชาการ
๔.๓ ประสานงานกับเจาหนาที่ทําแผนผังและเจาหนาที่ตรวจคนหาวัตถุพยานถึงกรณีเรียกชื่อวัตถุพยาน
รวบรวมและบันทึกวัตถุพยานที่พบ
๔.๔ จัดทําบันทึกการรับ-สงวัตถุพยาน (ตามภาคผนวก ง ทายคูมือ)
๔.๕ ควบคุมการครอบครองวัตถุพยานจนกวาจะสงถึงผูตรวจพิสูจน/ รวมทั้งควบคุมหวงโซของวัตถุพยาน
๔.๖ ประสานงานการสงวัตถุพยานใหกับพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน
๕. ผู%ตรวจค%นหาวัตถุพยาน (Evidence recovery personnel)
๕.๑ เมื่อคนพบวัตถุพยานตองแจงเจาหนาที่ถายภาพ เจาหนาที่ทําแผนผัง ตลอดจนหัวหนาทีม เพื่อทําการ
บันทึกรายละเอียด กอนทําการเก็บวัตถุพยาน
๕.๒ ใหแจงหัวหนาทีมทราบเกี่ยวกับตําแหนงที่พบวัตถุพยาน
๕.๓ ใหทําการบันทึกเวลาที่พบวัตถุพยานและแจงกับผูบันทึกวัตถุพยาน
๕.๔ ประสานงานการเรียกชื่อวัตถุพยานกับเจาหนาที่ชุดบันทึกวัตถุพยานและเจาหนาที่ผูทําแผนผัง
๖. ผู%ชํานาญการเฉพาะทาง(specialists) ในบางครั้งมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดหาหรือรองขอ ผูชํานาญ
พิเศษจากหนวยงานภายนอก เชน
- เจาหนาที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมจังหวัด กรณีการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่
เกิดเหตุ
- กองโยธา หรือ โยธาจังหวัด หรือวิศวกรจาก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรณีตองการทราบ
โครงสรางอาคารสถานที่เกิดเหตุ
- เจาหนาที่การไฟฟEา กรณีที่เหตุเกี่ยวเนื่องจากกระแสไฟฟEา
- นักวิทยาศาสตร/เฉพาะดานที่เกี่ยวของ เชน สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี หรือ สารชีวภาพ เปนตน
- เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด
/ ขั้นตอน...
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ขั้นตอนพื้นฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนพื้นฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เปนกระบวนการทํางานตามหลักสากล ที่เปนที่ยอมรับ โดยมีการแบง
ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุออกเปน ๑๒ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร%อม(Preparation)
เปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมจากการประเมินการตรวจหาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ และวางแผนการ
แบงหนาที่ของบุคคลที่เขาไปในสถานที่เกิดเหตุ โดยตองมีการกําหนดและชี้แจงหนาที่การปฏิบัติงานของแตละคนใหเขาใจ
กอนถึงสถานที่เกิดเหตุ ใหคํานึงถึงความปลอดภัย แนวทางการสนับสนุนทางดานตางๆ กับผูที่เขาไปในสถานที่เกิดเหตุ
เชน เสื้อผา ระบบการสื่อสาร แสงสวาง ที่พักระหวางปฏิบัติงาน การขนสง อาหาร อุปกรณ/ปฐมพยาบาล ความปลอดภัย
ในสถานที่เกิดเหตุ เครื่องมือตางๆ หากเปนไปไดใหมีการประสานงานกับบุคคลอื่น เพื่อใหมีความเขาใจไปในทางเดียวกัน
การเตรียมความพรอม(Preparation) แบงออกไดเปนการเตรียมความพรอมของบุคคล และเครื่องมือ รวมถึง
การประเมินสถานการณ/ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุเพื่อวางแผน เตรียมเครื่องมือ บุคลากร โดย ในขั้นตอนเตรียม
ความพรอมสามารถแบงไดดังนี้
๑. การเตรียมความพรอมของบุคคลจําเปนตองมีความรูโดยการผานการอบรมของบุคคล รวมถึงการเตรียม
ความพรอมทั้งดานรางกาย และจิตใจ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดประโยชน/ของประชาชนเปนหลัก อาจเตรียม
ขอมูล โดยขอคํา แนะนํา จากผูชํ า นาญการพิ เศษในการตรวจเก็ บ วัตถุพ ยาน รวมถึงการวางแผนเตรี ยมกํา ลั งพลกรณี
การตรวจสถานที่เกิดเหตุอาจใชเวลานาน ซึ่งจําเปนตองมีกําลังพลสําหรับการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกรณีไมสามารถทําให
แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
๒. การเตรียมความพรอมของเครื่องมือ เปนการเตรียมอุปกรณ/ในการตรวจเก็บหีบหอวัตถุพยานที่ตรวจคนพบ
รวมถึ ง การเตรี ย มกระดาษที่ ใ ชจดบั น ทึ ก ที่ จ ะใชในขั้ น ตอนตรวจคนหา เครื่ องมื อ พื้ น ฐานที่ ต องมี ก ารเตรี ย มไวให
พรอมใชงาน เชน
๒.๑ กระเป_าบรรจุอุปกรณ/ตรวจเก็บวัตถุพยาน ประกอบดวย
๒.๑.๑ ชุดตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง ประกอบดวย แปรงปJดหาลายนิ้วมือแฝง ผงฝุ`นเคมีหาลายนิ้วมือ
เทปกาวลอกลายนิ้วมือ แผนกระดาษเก็บลายนิ้วมือ เปนตน
๒.๑.๒ ภาชนะเก็บวัตถุพยานที่ตองนํากลับไปตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง ประกอบดวย ถุงกระดาษหรือ
ถุงพลาสติกซิปขนาดตาง ๆ ซองกระดาษพรอมกานไมพันสําลีเก็บเขมาปaนและน้ํายาเก็บเขมาปaน
เปนตน
๒.๑.๓ ชุดตรวจเก็บวัตถุพยานทางชีววิทยา เคมี และ สารพันธุกรรม ( DNA) ประกอบดวย ถุงกระดาษ
หรือถุงพลาสติกซิปขนาดตาง ๆ ซองกระดาษสําหรับบรรจุกานไมพันสําลีสําหรับเช็ดคราบดีเอ็นเอ
และน้ํากลั่นเก็บดีเอ็นเอ และตองมีบันทึกยินยอมกรณีจําเปนตองเก็บดีเอ็นเอ จากบุคคล เปนตน
๒.๒ ชุดอุปกรณ/ถายภาพ (Photography kit)
๒.๒.๑ กลองถายภาพ
๒.๒.๒ หนวยบันทึกความจําของกลอง
๒.๒.๓ เลนส/ชนิดตาง ๆ
๒.๒.๔ แบตเตอรี่ ที่ใชกับกลองและไฟแฟลชอิเลคทรอนิคส/
๒.๒.๕ ไฟแฟลชอิเลคทรอนิคส/
๒.๒.๖ ปEายหมายเลข หรืออุปกรณ/อื่นเพื่อวางแสดง ตําแหนงที่ถายภาพ หรือ แสดงการเรียงลําดับ
ของการถายภาพ
/2.2.7 ปากกา...

- 10 ๒.๒.๗ ปากกาเคมี ใชระบุภาพหรือถุงเก็บวัตถุพยาน
๒.๒.๘ ตลับเมตรใชในการวัดขนาดพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ และไมบรรทัดที่มีสเกลใชถายภาพ
๒.๓ อุปกรณ/อื่น
๒.๓.๑ อุปกรณ/หลอรอยเทาหรือรอยยางรถยนต/
๒.๓.๒ ถุงเก็บวัตถุพยานขนาดตางๆ
๒.๓.๓ เทปปiดผนึกหีบหอวัตถุพยานหลังจากทําการบรรจุแลว
๒.๓.๔ ชุดหรืออุปกรณ/ปEองกันการปนเปajอนและอันตรายของผูตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒.๓.๕ ไฟฉายขนาดตาง ๆ พรอมแบตเตอรี่ที่สามารถใชไดในระยะเวลานาน
๒.๓.๖ ภาชนะที่สามารถใสน้ํา เพื่อใชเก็บวัตถุพยานที่พบในน้ํา เชน ปaนที่ถูกทิ้งในน้ําปEองกันสนิมหรือ
การกัดกรอนเพิ่ม

ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการเมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุ(Approach of scene)
เจาหนาที่ตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ เมื่อเดิน ทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ ไมควรเรงรีบในการเขาไปภายในสถานที่
เกิดเหตุในทันที ควรมีการวางแผนปฏิบัติงาน (เพื่อใชเปนขอมูลวางแผนการปฏิบัติงาน) โดยวางกรอบแนวทางการตรวจที่
เกิดเหตุเมื่อมาถึง วางแผนการบันทึกอยางชัดเจน และใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูตรวจ (ควรสอบถาม
หรือปรึกษาหารือรวมกับพนักงานสอบสวนถึงพฤติการณ/แหงคดีนําบันทึกสั่งการ ตร.มาประกอบ)
โดยปกติแลวบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานที่เกิดเหตุ ในเบื้องตนเจาหนาที่ที่เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุเปนคนแรก
มักไมใชพนักงานสอบสวน แตจะเปนเจาหนาที่สายตรวจ (first responding police officer) ที่มีหนาที่เดินทาง
มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ฝ`ายสืบสวน อาสาสมัคร หรือประชาชนทั่วไป เมื่อพนักงานสอบสวนมาถึงสถานที่เกิดเหตุ จึง
ควรสอบถามและจดชื่อบุคคลเหลานี้ไวเปนลําดับแรกเพื่อประโยชน/แหงคดี

หน%าที่ของพนักงานสอบสวนที่เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อพนักงานสอบสวนมาถึงสถานที่เกิดเหตุ ตองมีการวางแผนจัดการและประสานงาน
การทํางานในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับคดีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยปฏิบัติดังนี้
๑. ปiดกั้นสถานที่เกิดเหตุดวย แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ (POLICE LINE) หากมีการปiดกั้นอยูกอนแลวให
พิจารณาความเหมาะสม อาจขยายบริเวณใหครอบคลุมเสนทางหลบหนีของผูกระทําผิด หรือลดบริเวณเพื่อไมกีดขวาง
เสนทางจราจร เปนตน
๒. พิจารณาวางแผนการตั้งประเด็ นคําถาม เชน มีอะไรเกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ ความรุนแรงของ
เหตุการณ/ในสถานที่เกิดเหตุมีมากนอยเพียงใด
๓. พิจารณาวามีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือความชวยเหลือทางการแพทย/เพิ่มเติมหรือไม
๔. พิจารณาวามีอันตรายแฝงในบริเวณสถานที่เกิดเหตุหรือไม หากมีอันตรายใหพิจารณาหาวิธีปEองกัน
ทั้ง ตั ว เองและสมาชิกผู ตรวจสถานที่ เกิดเหตุ บางครั้ง อาจตองพิจารณาขอความชวยเหลื อจากหนวยงานอื่ น ๆ เชน
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรกอสราง เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมการควบคุมมลพิษ เปนตน
๕. พิจารณาวาสถานที่เกิดเหตุอยูภายในอาคารหรือ ภายนอกอาคาร เพราะขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจ
แตกตางกันรวมถึงใหพิจารณาดวยวา สถานที่เกิดเหตุอยูในที่ทุรกันดารหรือไม เพื่อประเมินวามีทรัพยากรอะไรที่สามารถ
นํามาใชในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๖. พิ จ ารณาวาตองมี ก ารแจงใหผู ใดทราบเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม เชน ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ หนวยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของ
/ 7. พิจารณา...

- 11 ๗. พิจารณาวาการตรวจสถานที่เกิดเหตุตองมีการใชอุปกรณ/พิเศษเพิ่มหรือไม เพื่อจะไดประสานงาน
ไดทันทวงที
๘.

พิ จารณาวาสภาพอากาศเปนเชนไร เพื่ อหาวิธีปEองกั นหรื อบรรเทาไมใหสภาพอากาศทํ า ลาย

วัตถุพยานได
๙. พิจารณาลักษณะการกระทําผิด ลักษณะคดี เพื่อรวมกับเจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน ในการวางแผน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

ขั้นตอนที่ ๓ การป0องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ
(Protection of scene or Secure the scene)
การปEองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ เริ่มจากการประเมินขอมูลจากบุคคลที่เขาไปในที่สถานเกิดเหตุกอนหนานั้น
เพื่อใหรูสภาพสถานที่เกิดเหตุ นํามาประเมินขอบเขตสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งโดยปกติแลว คําจํากัดความของสถานที่เกิดเหตุ
หมายถึง “สถานที่ที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้น และ สามารถหาวัตถุพยานได” นั้น หมายความรวมถึงเสนทางเขา-ออก และ
หลบหนี ข องผู กระทํ า ผิ ด ดวย ทํา ใหขอบเขตสถานที่ เ กิ ด เหตุ อาจมี ม ากกวาหนึ่ ง บริ เวณ เสนทางของแตละบริ เ วณ
ที่เชื่อมโยงกัน อาจมีวัตถุพยานปรากฏอยูดวย จึงเปนดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะทําการกั้นบริเวณสถานที่เกิด
เหตุใหกวาง หรือแคบ แลวแตวัตถุพยานที่ปรากฏในเบื้องตน หากขณะทําการตรวจฯพบวัตถุพยานนอกแนวบริเวณที่กั้น
ไว พนักงานสอบสวนสามารถขยายขอบเขตบริเวณสถานที่เกิดเหตุได
หลังจากมีการกําหนดขอบเขตสถานที่เกิดเหตุแลว ตองมีการกําหนดบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจสั่งการใน
บริเวณสถานที่เกิดเหตุ และตองจดบันทึกโดยละเอียดวาผูใดเขา-ออก ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุอยาพยายามใชความจํา
เด็ดขาด และที่สําคัญตองปEองกันไมใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสถานที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด
วิธีการป0องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
๑. ใชอุปกรณ/ เชน แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ(POLICE LINE) หรืออุปกรณ/อื่น ในการปiดลอมบริเวณที่กําหนดเปน
สถานที่เกิดเหตุ และกําหนดบริเวณที่จอดรถเพื่อปEองกันการทําใหเกิดการปนเปajอนภายในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ โดย
๑.๑ หากสถานที่เกิดเหตุอยูภายในอาคาร บานเรือน หรือ ภายในหอง อาจทําการรักษาสถานที่เกิดเหตุโดย
ปiดล็อคประตู และ/หรือ ใช แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ นั้น
๑.๒ กรณีสถานที่เกิดเหตุอยูภายนอกอาคาร เชน บนถนนซอย ลานจอดรถยนต/ ทุงหญา สนามหญา เปนตน
ใหปiดกั้นพื้นที่บริเวณสถานที่เกิดเหตุ โดยใชแถบกั้น ซึ่งมี คําวา “ หามเขาสถานที่เกิดเหตุ ” บนแถบกั้น
เปนระยะ โดยใหมีพื้นที่เปนบริเวณกวางเนื่องจากวัตถุพยาน เชน รอยยางรถยนต/ของผูกระทําผิด ที่อาจ
ใชเชื่อมโยงเสนทางเขา-ออก ของยานพาหนะของผูกระทําผิดอาจอยูหางจากสถานที่เกิดเหตุ เปนตน
จึงควรมีเจาหนาที่ตํารวจดูแลโดยรอบ ตลอดจนยานพาหนะที่จะเขาไปในบริเวณสถานที่เกิดเหตุดวย
หากเป@นไปได% ควรกําหนดบริเ วณที่จ อดรถให% กับ เจ%า หน% าที่ ตํา รวจและผู%เ กี่ยวข%อง เพื่อป0 องกันการ
ทําลาย
วัตถุพยานในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
๒. จัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจดูแลบริเวณโดยรอบสถานที่เกิดเหตุ จดบันทึก บุคคล และยานพาหนะที่ผานเขา-ออก
บริเวณสถานที่เกิดเหตุ
๓. ปEองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของ เชน ประชาชน หรือ สื่อมวลชนเขาไปในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
๔. กรณีผู บังคั บบัญชาหรื อ ผูเกี่ย วของเขาไปภายในบริเ วณสถานที่ เกิ ดเหตุ ตองมี การบัน ทึกชื่อบุ คคล ที่อาจ
เขา-ออกจากสถานที่เกิดเหตุ และกําหนดเสนทางการเขา-ออก และเสนทางการเคลื่อนที่ ภายในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ใหชัดเจน เพื่อปEองกันบริเวณสถานที่เกิดเหตุถูกทําลาย โดยการปนเปajอน เชน การปนเปajอนจากรองเทาหรือรอยรองเทา

- 12 / 5. ผูที่จะ...
๕. ผูที่จะเขา-ออก จากบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ตองมีการสวมถุงคลุมเทา และถุงมือ เพื่อปEองกันบริเวณสถานที่
เกิดเหตุถูกปนเปajอน ถึงแมวาจะมีการปEองกันการปนเปajอนในเบื้องตนแลวก็ตาม การจับตองสิ่งตาง ๆ ในบริเวณสถานที่
เกิดเหตุ ก็ตองทําดวยความระมัดระวัง โดยตระหนักวา ถุงคลุมเทา และถุงมือ แมจะปEองกันไมใหเกิดการปนเปajอนรอย
ลายนิ้วมือ รอยเทาหรือรอยรองเทา แตก็อาจไปเช็ดทําลาย รองรอยลายนิ้วมือและรอยเทาหรือรอยรองเทาของผูกระทํา
ผิดโดยไมตั้งใจหรือรูเทาไมถึงการณ/ และเมื่อออกจากบริเวณสถานที่เกิดเหตุแลว หากเป@นไปได%ถ%าต%องการจะกลับเข%าไป
อีก ควรมีการเปลี่ยนถุงมือ และถุงคลุมเท%าทุกครั้ง โดยใช%เส%นทางเดิมที่กําหนดไว%ในการเข%าบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ครั้งแรก
๖. กรณีตรวจพบอาวุธในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เชน อาวุธปaน มีด ไมควรจับตองโดยตรง ควรใชวัสดุที่เหมาะสม
(เชน ใชเชือกคลองเขาไปในโกรงไกปaนในการเคลื่อนยาย เปนตน) หรือจับตองบริเวณที่ไมสงผลตอการตรวจพิสูจน/
๗. กรณีพบอาวุธอยูในน้ํา การเก็บควรเก็บไวในสภาพที่มีน้ําในแหลงที่พบอาวุธตกอยู และนํากลับไปตรวจวิเคราะห/
ในหองปฏิบัติการ เพื่อปEองกันการเกิดสนิมทําลายวัตถุพยาน
๘. กรณีพบวัตถุพยานอยูภายนอกอาคาร และสภาพอากาศขณะนั้นอาจจะสงผลตอวัตถุพยาน เชน บริเวณสถานที่
เกิดเหตุอาจมีฝนตก ใหรีบดําเนินการกับวัตถุพยานนั้นเปนลําดับแรก โดยถายภาพ บันทึกตําแหนง และ ทําการตรวจเก็บ
วัตถุพยานนั้นกอน
๙. กรณีการแถลงขาว ใหพิจารณากําหนดสถานที่ เพื่อไมใหเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่และทําใหสถานที่
เกิดเหตุไดรับความเสียหาย

ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบือ้ งต%น
( INITIATE PRELIMINARY SURVEY)
ในขั้นตอนนี้ เปนการที่พนักงานสอบสวนเริ่มทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยกําหนดรูปแบบ วิธีการ การตรวจ
สถานที่เกิดเหตุใหเหมาะสมกับสภาพของสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการบันทึกสภาพทั่วๆไป ซึ่งเริ่มจากการสํารวจสถานที่
เกิดเหตุเบื้องตน โดยพนักงานสอบสวน เพื่อที่จะสามารถระบุบริเวณที่จะทําการสํารวจหาวัตถุพยาน โดยมุงเนนที่วัตถุ
พยานที่เสียหายไดงายกอน ดังตัวอยางตอไปนี้
- คดีเกี่ยวกับทรัพยJ วัตถุพยานที่เสียหายงาย เชน บริเวณประตู หนาตางที่ถูกผูกระทําผิดงัดแงะ และบริเวณที่มี
การรื้อคนอาจมีการพบรอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลายเทาแฝงและสารพันธุกรรม(DNA) การตรวจอาจแจงให
เจาหนาที่สํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจเขารวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- คดีเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ วัตถุพยานที่เสียหายงาย เชน บริเวณที่พบศพและรอบๆศพอาจมีการพบ
คราบโลหิต เสนผม เสนขน เสื้อผาที่เปajอนคราบโลหิตของผูกระทําผิด ซึ่งสามารถนํามาหาสารพันธุกรรม (DNA)
หรือพบรอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลายเทาแฝงของผูกระทําผิด
การตรวจควรแจงเจาหนาที่สํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจและตองแจงแพทย/นิติเวชเขารวมชันสูตร
พลิกศพ หากเปนกรณีเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือ
เสียชีวิตในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ตองแจงพนักงานอัยการและพนักงานฝ`ายปกครองเขา
รวมชันสูตรพลิกศพดวย
- คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม% วัตถุพยานที่เสียหายงาย เชน สารเรงใหติดไฟ ถาพบในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ หากมีเหตุ
สงสัยวาเปนการวางเพลิง ควรตรวจคนหา รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลาย เทาแฝงและสารพันธุกรรม

- 13 (DNA)ของผูกระทําผิดบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
/ และควรแจง...
และควรแจงเจาหนาที่สํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจเขารวมตรวจหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม
และเจาหนาที่ฝ`ายโยธา หรือวิศวกรของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เพื่อตรวจโครงสรางความปลอดภัย
ของอาคาร
- คดีเกี่ยวกับระเบิด วัตถุพยานที่เสียหายงาย เชน บริเวณหลุมระเบิด อาจมีสารระเบิดหรือเศษซากของ
สวนประกอบระเบิด ซึ่งมีความจําเปนในการตรวจหาสารระเบิด เพื่อใหทราบวาเปนระเบิดชนิดใด และทําการ
ตรวจคนหารอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลายเทาแฝงและสารพันธุกรรม (DNA) ของผูกระทําผิด ในการประกอบ
วัตถุระเบิดหรือเกี่ยวของกับการระเบิด เปนตน รวมทั้ง พนักงานสอบสวนตองทราบถึงแนวทางและวิธีการที่
จะตองใชในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใหทราบไดวา จะตองใชกําลังพลเพิ่มเติมในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
มากขึ้นเพียงใด อีกทั้งเพื่อจะทราบวาตองการขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือในการตรวจสถานที่
เกิดเหตุจากผูชํานาญพิเศษในแตละดาน
การตรวจควรแจงเจาหนาที่เก็บกูวั ตถุ ระเบิดเขาตรวจสอบสถานที่ เกิ ดเหตุ เพื่ อใหแนใจวามี ความ
ปลอดภัย แลวแจงเจาหนาที่สํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจเขารวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ ที่สําคัญพนักงาน
สอบสวนจะตองทําการบันทึกสภาพแวดลอมของบริเวณสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยานในเบื้องตนไวในขณะทํา
การสํา รวจบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพื่อสามารถนําไปอธิบายหรือชี้แจงใหผูชํานาญพิเศษในแตละดาน เชน
เจาหนาที่สํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจ เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด แพทย/นิติเวช เจาหนาที่โยธา พนักงาน
ฝ`ายปกครอง และพนักงานอัยการ เปนตน ทราบถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเขาตรวจสถานที่เกิดเหตุ

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินวัตถุพยานที่พบในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
(EVALUATE PHYSICAL EVIDENCE POSSIBILITY)
เปนขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนตองประเมินวาวัตถุพยานทุกประเภทที่อาจพบในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
- คดีเกี่ยวกับทรัพยJ เชน รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลายเทาแฝง คราบโลหิตเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม
(DNA) และเครื่องมือที่ใชในการงัดแงะ และบริเวณที่มีรองรอยการรื้อคน เปนตน
- คดีเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ เชน รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลายเทาแฝง เสนผม เสนขน คราบโลหิต เพื่อ
ตรวจหาสารพันธุกรรม(DNA) อาวุธที่ใชในการกระทําความผิด เปนตน โดยพิจารณาบริเวณที่มีการตอสูอาจจะ
ปรากฏรอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือแฝง,รอยลายเทาแฝงและเสนผม เสนขน คราบโลหิตเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม
(DNA)
- คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม% เชน สารเรงใหติดไฟที่อยูในบริเวณจุดตนเพลิง สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมบริเวณจุด
ตนเพลิง เปนตน โดยพิจารณาบริเวณจุดตนเพลิงพบสารเรงใหติดไฟ,รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือแฝง,รอยลายเทา
แฝง,เสนผม เสนขน คราบโลหิต เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม(DNA)ของผูกระทําผิดที่มาวางเพลิง
- คดีระเบิด เชน สารระเบิดหรือเศษซากอุปกรณ/ประกอบวัตถุระเบิด เปนตน เพื่อจะไดทําการคนหาวัตถุพยาน
อยางครอบคลุม และปEองกันการทําลายหรือเพิ่มวัตถุพยาน โดยการประเมินหลักฐานทางวัตถุพยาน การประเมิน
จะเริ่มขึ้นเมื่อไปถึงบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินถึงความปลอดภัยของผูตรวจสถานที่เกิดเหตุและวัตถุ
พยานในบริเวณสถานที่เกิดเหตุเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

- 14 / การประเมิน...
การประเมินวัตถุพยานจะเริ่มละเอียดขึ้นในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งควร
สังเกตวัต ถุพยานชนิด ที่ เสี ย หายงายไปยังวั ตถุพ ยานที่เ สีย หายยาก ในกรณี วัต ถุพ ยานที่เสี ย หายงาย โดยให
พิจารณาหา สารระเบิดเพื่อใหตรวจวิเคราะห/ไดวาเปนสารระเบิดชนิดใด รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือแฝง,รอยลายเทา
แฝง,เสนผม เสนขน คราบโลหิต เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม(DNA)ของผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับคดีระเบิด และ
เมื่อประเมินวัตถุพ ยานทั้งหมดเรียบรอยแลวตองมั่นใจวา มีวัสดุสําหรับบรรจุหีบหอที่เหมาะสมพรอมที่จะใช
สําหรับเก็บวัตถุพยานทั้งหมดไดเพื่อนําสงตรวจพิสูจน/ตอไปหรือแจงเจาหนาที่สํานักงานพิสูจน/หลักฐานตํารวจ,
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดเขารวมตรวจและประเมินวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุพรอมกับพนักงานสอบสวน

ขั้นตอนที่ ๖ การบรรยายสภาพของสถานที่เกิดเหตุ
( Prepare Narrative Description )
การบรรยายสภาพของสถานที่เกิดเหตุ ( Prepare Narrative Description ) เปนการบรรยายสภาพทั่วไปของ
สถานที่เกิดเหตุ ทั้งกอนและหลังตรวจสถานที่เกิดเหตุ สภาพแวดลอมของสถานที่เกิดเหตุ สภาพวัตถุพยานภายในสถานที่
เกิดเหตุ ที่เปลี่ยนแปลงไดงาย เชน ความสวาง กลิ่น สีของเปลวไฟ อื่นๆ บันทึกขอมูลเบื้องตนที่รับแจงจาก ผูเสียหาย
พยานที่เห็นเหตุการณ/ การบรรยายลักษณะพิเศษของสถานที่เกิดเหตุ บันทึกสภาพวัตถุพยานที่ตรวจพบในบริเวณที่เกิด
เหตุ บันทึกบัญชีของกลางที่จะสงมอบใหกับพนักงานสอบสวน ซึ่งการบันทึกอาจทําไดหลายวิธี เชน บันทึกเสียง การเขียน
บันทึกภาพวิดีโอ
๑. การบรรยาย/พรรณนา ถึงสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ใหเห็นภาพรวมของลักษณะโดยทั่วไป และลักษณะ
โดยเฉพาะ ดังนี้
- การบรรยายลักษณะโดยทั่วไป หมายถึงการบรรยายวา ขณะพิจารณากําหนดจุดอางอิงในการมอง เชน
ใชบริเวณดานหนาสถานที่เกิดเหตุ เปนจุดอางอิง วา สถานที่เกิดเหตุเปนลักษณะใด เชน หากเปนอาคาร
ควรบรรยายใหเห็นวา เปนตึกแถว เปนบานเดี่ยว หรือ เปนโรงงาน ฯลฯ โดยในการบรรยายควรรวมถึง
บริ เ วณขางเคี ย งดวย เพื่ อ นํ า ไปใชประโยชน/ ใ นการวิ เ คราะห/ เชน การวิ เ คราะห/ เสนทางเขา-ออก
ของผูกระทําผิด เปนตน
- การบรรยายสถานที่เกิดเหตุโดยเฉพาะ หมายถึง การบรรยายลักษณะภายในของสถานที่เกิดเหตุ
เปรีย บเสมือนผู ตรวจสถานที่เ กิดเหตุมองสถานที่เกิดเหตุทะลุเขาไป วามี การกั้นแบงเปนหองอะไรบาง
โดยการบรรยายมีหลักการเดียวกันกับการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปคือ มีการกําหนดจุดอางอิงในการมอง
โดยจุดอางอิงอาจเปนจุดเดียวกับการการบรรยายลักษณะโดยทั่วไป หรือกําหนดจุดอางอิงในการมองใหม
ก็ได
๓. บันทึกขอมูลเบื้องตนที่ไดรับแจงจาก ผูเสียหาย และพยานที่เห็นเหตุการณ/
๔. บันทึกลักษณะของวัตถุพยานที่ตรวจพบในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ อาทิเชน
- กรณีวัตถุพยานเปนอาวุธปaน ควรบันทึกชนิด ขนาด ยี่หอ หมายเลขประจําปaน หมายเลขทะเบียนปaน ฯลฯ
- กรณีวัตถุพยานเปนอาวุธมีด ควรบันทึกขนาด ยี่หอ ความยาวและความกวางของใบมีด ดามมีด ลักษณะ
พิเศษ เชน รอยสึกหรอ เปนตน
- กรณีวัตถุพยานเปนทอนไม ควรบันทึก ขนาด ลักษณะพิเศษ เชน รองรอยการใชงาน เชน รอยตะปู รอยฉีก
ขาดหรือรอยหักที่ทอนไม รวมถึง วัตถุพยานทางชีววิทยา(คราบโลหิต) ที่อาจติดอยู เปนตน ฯลฯ
๕. จัดทํา และบันทึกบัญชีของกลาง เพื่อใชในการประกอบการสงของกลางตรวจพิสูจน/
๖. วิธีการบรรยาย อาจจะใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ หลายวิธีประกอบกัน เชน การบันทึกเสียง การจด
บันทึก หรือการบันทึกภาพวิดีโอ

- 15 /ขั้นตอนที่...

ขั้นตอนที่ ๗ การถายภาพในสถานที่เกิดเหตุ
( Depict scene photographically )
เปนการอธิบายวิธีการถายภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ( Depict scene photographically ) ประกอบรายงาน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถายภาพสถานที่เกิดเหตุแบงออกเปน ๓ ระยะ คือ การถายภาพระยะไกล การถายภาพ
ระยะกลาง และการถายภาพระยะใกล ใหครอบคลุมสภาพหรือพฤติการณ/ที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะวัตถุ
พยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใหบุคคลที่ไมไดไปรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุไดเห็นสภาพของสถานที่เกิดเหตุไดชัดเจน
ขึ้น โดยการถายภาพในสถานที่เกิดเหตุของคดีแตละประเภท ไดแก คดีเกี่ยวกับทรัพย/ คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม คดีเกี่ยวกับ
ชีวิต คดีเกี่ยวกับเหตุระเบิด หรือคดีอื่นๆ ก็จะตองถายภาพใหไดรายละเอียดเกี่ยวกับสาระสําคัญของคดีครบถวนกอน
การเคลื่อนยายหรือทํา การเก็บรวบรวมวั ตถุพ ยาน หลังจากนั้นใหรวมพิจ ารณากับเจาหนาที่พิ สูจน/หลักฐาน วาหาก
จําเปนตองมีการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติมใหพนักงานสอบสวนรักษาสถานที่เกิดเหตุไวกอน หากการตรวจสถานที่
เกิดเหตุเสร็จสิ้นแลวใหทําการสงมอบสถานที่เกิดเหตุคืนใหกับผูเสียหายตอไป

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทําแผนผัง/แผนที่ สเกตซJภาพสถานที่เกิดเหตุ
( Prepare diagram/sketch of scene )
การจัดทําแผนผัง/แผนที่ สเกตซ/ภาพสถานที่เกิดเหตุ( Prepare diagram/sketch of scene ) เปนการสเกตซ/
ภาพสถานที่ เกิ ด เหตุ โดยมี ก ารกํ า หนด ทิศ มาตราสวน และระยะตางๆ ทั้ ง ที่เ ปนการสเกตซ/ โ ครงรางแบบคราวๆ
ในสถานที่เกิดเหตุแลวนําขอมูลมาทําแผนผัง/แผนที่ อยางละเอียด โดยใหมีสัดสวนที่ถูกตอง เพื่อใชประกอบรายงานการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งบางคดีที่มีความสําคัญ อาจจําเปนตองนําขอมูลจากแผนผัง/แผนที่ มาใชในการจําลองสถานที่
เกิดเหตุ และวิเคราะห/เพื่อเชื่อมโยงพฤติการณ/ของผูกระทําผิดในสถานที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม โดยแผนผัง/แผนที่ มีหลักการ
ดังนี้
๑. แสดงใหเห็นถึงโครงรางแบบคราวๆ ของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
๒. แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของวัตถุพยาน ไดอยางถูกตองแมนยํา
๓. แสดงใหเห็ น ถึ ง จํ า นวนวั ตถุ พ ยานและหมายเลขที่ ใ ชกํ า กั บวั ต ถุ พ ยานในบริเ วณสถานที่ เ กิ ด เหตุ ซึ่ง ตอง
สอดคลองกับหมายเลขที่ใชกํากับในการถายภาพและการบันทึก/บรรยายสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
๔. แสดงใหเห็นถึงขอบเขตหรือขนาดของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ และตําแหนงที่ตรวจคนพบวัตถุพยาน

ขั้นตอนที่ ๙ การตรวจสถานที่เกิดเหตุอยางละเอียด
(Conduct Detailed Search)
เปนขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนทําการคนหาวัตถุพยานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ โดยการคนหาจะใชรูปแบบ
ตามความเหมาะสม
๑. กําหนดพื้นที่หรือขอบเขตของสถานที่เกิดเหตุวาจะใหครอบคลุมเพียงใด ขึ้นอยูกับสภาพของเหตุการณ/
ที่เกิดขึ้น
๒. กําหนดวิธีการคนหาวัตถุพยาน
๒.๑ การค%นหาวัตถุพยานในที่โลงแจ%งหรือภายนอกอาคาร
๒.๑.๑ วิธีคนหาแบบแถวหนากระดาน (Strip Method)
- กําลังพลที่ใช : เจาหนาที่ ๓-๔ นาย หรือมากกวา
- วิธีการ : ใหผูตรวจคนเดินเรียงกันเปนแถวหนากระดานจากจุดเริ่มตนเดินขนานกับขอบพื้นที่

- 16 ดานใดดานหนึ่ง เดินไปจนสุดบริเวณแลวเลี้ยวกลับไป มีระยะเลี้ยวประมาณ ๑ เมตร โดยใน
การเดินใหแบงพื้นที่แตละคนรับผิดชอบหาวัตถุพยานในเขตของตน อาจแบงเปนแถบ (Strip)
/ขนาดเทา...
ขนาดเทาๆ กัน หลายแถบก็ได จึงเรียกวาแบบ Strip Method ในกรณีมีพุมไมหรือสิ่งกีดขวาง
ขางหนา ตองทํา การตรวจคนขางใตสิ่งกีดขวางโดยละเอียด จะเดินหลบไมได เมื่อพบวัตถุ
พยาน ใหทุกคนหยุดรอจนกวาจะถายภาพและเก็บวัตถุพยานเรียบรอยแลว จึงเดินตอไป
ขนาดของแถบ (Strip) จะใหญหรือเล็ก ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ หากเปนพื้นที่โลง เชน
บนถนน ทางเทา ขนาดของแถบอาจจะใหญ เนื่องจากผูตรวจคนมองหาวัตถุพ ยานไดงาย
หากเปนพื้นที่มีหญาขึ้นรก หรือเปนทุงนา ขนาดของแถบ (Strip) จะแคบลงมา เนื่องจาก
มองเห็นวัตถุพยานไดยาก
๒.๑.๒ วิธีคนหาแบบแถวหนากระดานประยุกต/ (Grid Method or Applied Strip Method)
เหมาะสําหรับพื้นที่ที่เปนป`ารก หรือไมเอื้ออํานวยตอการตรวจสอบครั้งเดียว
- กําลังพลที่ใช : เจาหนาที่ ๓-๔ นาย หรือมากกวา
- วิธีการ : ใหผูตรวจคนเดินเรียงกันเปนแถวหนากระดานจากจุดเริ่มตนเดินขนานกับขอบพื้นที่
ดานใดดานหนึ่ง เดินไปจนสุดบริเวณแลวเลี้ยวกลับไป มีระยะเลี้ยวประมาณ ๑ เมตร โดยใน
การเดินใหแบงพื้นที่แตละคนรับผิดชอบหาวัตถุพยานในเขตของตน อาจแบงเปนแถบ (Strip)
ขนาดเทาๆ กัน หลายแถบก็ได จึงเรียกวาแบบ Strip Method ในกรณีมีพุมไมหรือสิ่งกีดขวาง
ขางหนา ตองทําการตรวจคนขางใตสิ่งกีดขวางโดยละเอียด จะเดินหลบไมได เมื่อพบวัตถุพยาน
ใหทุกคนหยุดรอจนกวาจะถายภาพและเก็บวัตถุพยานเรียบรอยแลว จึงเดินตอไป
เมื่อทําการตรวจคนจนหมดพื้นที่ตามแนวตั้งของแถวหนากระดานแลวใหหมุนกลับทํา
การตรวจคนในลักษณะเดียวกันในแนวตั้งของพื้นที่อีกครั้ง ทําใหพื้นที่ทําการตรวจคนมีการ
ตรวจคนถึง ๒ ครั้ง(แนวตั้งและแนวนอน) ทําใหผลในการคนหามีความละเอียดมากขึ้น
๒.๑.๓ วิธีคนหาแบบวงลอ (Wheel Method)
- กําลังพลที่ใช : เจาหนาที่ ๓-๔ นาย หรือมากกวา
- วิธีการ : ใหแบงวงกลมออกเปนเสี้ยวๆ ขนาดเทาๆ กัน โดยใหแตละคนรับผิดชอบภายในเสี้ยว
วงกลมนั้นๆ โดยในการเดินตรวจคนใหเริ่มตนคนหาจากจุดศูนย/กลางพรอมกันแลวเดินหนาไปสู
เสนรอบวง เมื่อพบวัตถุพยานใหดําเนินการตามวิธีการเก็บรวบรวม โดยวิธีนี้อาจมีขอเสีย เพราะ
วัตถุพยานอาจถูกทําลายขณะที่ผูตรวจคนทุกคนเดินไปอยูที่จุ ดศูนย/กลางหรือ หากการเดิ น
ตรวจคนเมื่อเดินหางจากจุดศูนย/กลางออกมา ทําใหพื้นที่เสี้ยวของวงกลมที่แบงไวกวางมากขึ้น
สงผลใหการคนหาวัตถุพยานอาจไมสามารถกระทําไดโดยละเอียดหรืออาจถูกมองขาม
๒.๑.๔ วิธีคนหาแบบวงกลมหรือกนหอย (Spiral Method)
- กําลังพลที่ใช : เจาหนาที่ ๓-๔ นาย หรือมากกวา
- วิธีการ : ผูตรวจคนเดินเปนวงกลมเริ่มจากจุดศูนย/กลาง โดยเดินในแนวเสนรอบวงของพื้นที่
จนทั่วบริเวณ เปนวิธีที่เหมาะสําหรับพื้นที่นอกอาคารที่มีบริเวณแคบๆ และมีผูตรวจคนจํากัด
อาจใชเพียงคนเดียวก็ได
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/2.1.5 วิธี...
๒.๑.๕ วิธีคนหาแบบโซน (Zone Method)
- กําลังพลที่ใช : เจาหนาที่ ๓-๔ นาย หรือมากกวา
- วิธีการ : แบงพื้นที่ที่จะคนหาวัตถุพยานออกเปนสวน แตละสวนใหมอบหมายใหเจาหนาที่
แตละคนตรวจคน หากพื้นที่มีบริเวณกวางและมีกําลังพลในการตรวจมาก อาจมีการแบงเปน
พื้นที่ยอยอีกก็ได วิธีนี้ เหมาะสําหรับใชในอาคารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ และมีจํานวนวัตถุพยาน
ในแตละบริเวณไมเทากัน
๒.๒ การค%นหาวัตถุพยานในห%องหรือภายในอาคาร ซึ่งมักมีฝาผนัง ๔ ดาน ลอมรอบ อาจใชวิธีการตรวจ
คนลักษณะเดียวกับภายนอกอาคาร แตละแบบมาประยุกต/ใชขึ้นอยูกับลักษณะของสถานที่เกิดเหตุ
แตเมื่อพบวัตถุพยานตองจดบันทึก ถายภาพ ทําตําหนิวัตถุพยานในบริเวณที่ไมสงผลกระทบในการ
ตรวจพิสูจน/ แลวจึงทําการตรวจเก็บรวบรวม
๒.๓ การค%นหาวัตถุพยานในยานพาหนะเชน รถยนตJ รถไฟ เรือ ฯลฯ ควรกระทําใน ๓ บริเวณ คือ
๒.๓.๑ การทําการตรวจคนบริเวณพื้นที่รอบๆ ที่ยานพาหนะจอดอยู เพื่อหาวัตถุพยานที่เชื่อมโยงจาก
จุดที่พบยานพาหนะนั้น โดยวัตถุพยานที่เชื่อมโยง เชน รอยเทา รอยยางรถ อาวุธหรือวัตถุ
อื่นๆ ที่ผูกระทําผิดโยนทิ้งหรือทําตกไว เพื่อทราบเสนทางการเขา-ออก จากบริเวณยานพาหนะ
และไปเชื่อมโยงการการสืบสวนเสนทางกระทําความผิดของผูกระทําผิดได
๒.๓.๒ การทําการตรวจคนดานนอกของตัวยานพาหนะ เพื่อตรวจหาวัตถุพยาน เชน รอยลายนิ้วมือ
รองรอยเฉี่ยวชน รอยครูด รอยแตกของกระจก สารพันธุกรรม (DNA) ฯลฯ
๒.๓.๓. การทําการตรวจคนภายในยานพาหนะ ซึ่งอาจประยุกต/ใชการตรวจคนแบบโซน เชน กรณี
ตรวจคนยานพาหนะประเภทรถยนต/ อาจมีการแบงยานพาหนะเปนตอนหนา ๒ โซน และตอน
หลัง ๒ โซน ใหผูรับผิดชอบแตละโซนทําการตรวจคนใหละเอียดตั้งแตพื้นจรดเพดาน

ขั้นตอนที่ ๑๐ การบันทึกและตรวจเก็บวัตถุพยาน
(Record and Collect Physical Evidence)
ความสําคัญของการตรวจเก็บวัตถุพยาน จนถึงขั้นตอนการรวบรวมและจัดสงวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุ
จากรางกายของผูเสียหายหรือผูตาย อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เปนสิ่งสําคัญที่สุดในชั้นของการสืบสวนสอบสวน
และในชั้นศาล
การเก็บวัตถุพยานตองกระทําอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงจะถือเปนวัตถุพยานที่ยอมรับได โดยเริ่มตั้งแต
๑. ผูที่จะทําการเก็บวัตถุพยานตองเปนผูที่กฎหมายใหอํานาจไว เชน เปนพนักงานสอบสวน หรือเปนเจาหนาที่
พิสูจน/หลักฐาน
๒. ผูที่จะทําการเก็บวัตถุพยาน ตองเลือกวิธีที่เหมาะสมที่จะไมทําใหวัตถุพยานเสียคุณคาไป
๓. การเก็บวัตถุพยานที่ผิดวิธีหรือไมเหมาะสม ทําใหเกิดขอโตแยงในชั้นศาลได โดยการเก็บวัตถุพยานที่จะใชเปน
วัตถุพยานในชั้นศาล จะตอง
๓.๑ ระบุรายละเอียดของพยานวัตถุอยางชัดเจน

- 18 ๓.๒ แสดงชวงของการครอบครองพยานวัตถุโดยตลอด
/3.3 เปนพยาน...
๓.๓ เปนพยานวัตถุที่มีความเปนสาระสําคัญ
๓.๔ ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทุกขั้นตอน
๔. เจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน หรือพนักงานสอบสวนที่อยูในสถานที่เกิดเหตุ เปนผูมีหนาที่ในการเก็บรวบรวมและ
แสดงตําแหนงของวัตถุพยานที่ตรวจพบตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุพยานโดยตรง และควรใสถุงมือขณะทําการเก็บ
วัตถุพยาน

วิธีการเก็บวัตถุพยานในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ มีหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จับจุดที่เล็กที่สุดที่บุคคลทั่วไปไมจับ เชน ถวยแกวใหจับที่ขอบปากดานบนหรือมุมกนแกว ขวดใหนิ้วสอดเขา
ไปที่ปากขวด ในการจับวัตถุพยานตองใชถุงมือจับหรือหอวัตถุพยาน กรณีวัตถุพยานเปนชิ้นเล็กๆ ใหใชปากคีบจับสันของ
นั้นขึ้นมา แลวเก็บในถุงพลาสติกหรือกลองที่มีฝาปiด หากวัตถุพยานที่พบเปนกระดาษใหจับที่ริมมุมใดมุมหนึ่งหรือใชปาก
คีบในการจับ กรณีวัตถุพยานประเภทอาวุธปaน ใหใชลวดหรือเชือกสอดเขาที่โกรงไกปaนแลวยกขึ้น หามใชไมหรือของแข็ง
สอดเขาที่ปากลํากลองปaนและงัดขึ้น
๒. ในการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน กอนทําการเก็บวัตถุพยานควรปฏิบัติดังนี้
๒.๑ บันทึกตําแหนงและสภาพของวัตถุพยาน กอนจะหยิบจับวัตถุพยานขึ้นมา ตองบันทึกตําแหนงและสภาพ
ของวัตถุพยานอยางละเอียด
๒.๒ ถายภาพวัต ถุ พ ยานที่ส ามารถแสดงถึ ง ตํ า แหนงที่พ บ กอนทํ า การเก็ บ โดยในการถายภาพควร
ถายภาพทั้งระยะไกล ระยะกลางและระยะใกล โดย
๒.๒.๑ การถายภาพในระยะไกล เพื่อยืนยันตําแหนงที่พบและแสดงความสัมพันธ/ของวัตถุพยานกับ
สภาพโดยรอบ
๒.๒.๒ การถายภาพในระยะกลาง
๒.๒.๓ การถายภาพในระยะใกล เพื่อใหเห็นพยานวัตถุจริงและทราบขนาดที่แนนอนของวัตถุ ตองมี
มาตรวัดระยะกํากับ
๒.๓ การทําตําหนิสัญลักษณ/ อาจทําตําหนิสัญลักษณ/ที่วัตถุพยานหรือภาชนะที่ใชบรรจุ เพื่อเปนการระบุวา
วัตถุพ ยานดังกลาว เปนวัตถุพยานที่ไดจากการตรวจบริเวณสถานที่เกิดเหตุในคดีใด ตรวจพบที่ไหน ตรวจพบเมื่อใด
ใครเปนผูตรวจพบ และใครเปนผูที่ตรวจเก็บวัตถุพยาน โดยหลักในการทําตําหนิสัญลักษณ/ที่วัตถุพยานมีดังนี้
๒.๓.๑ ทําตําหนิสัญลักษณ/ที่วัตถุพยานในตําแหนงที่ไมกระทบตอการตรวจพิสูจน/
๒.๓.๒ หากทําตําหนิสัญลักษณ/ที่ตัววัตถุพยานไมได เชนวัตถุพยานมีขนาดเล็ก หรือหากทําตําหนิแลว
อาจกระทบกับการตรวจพิสูจน/ ก็ใหใชวิธีผูกปEายแสดงรายการไวกับวัตถุพยานนั้น หรือใชฉลาก
ปiดบนวัตถุพยานหรือภาชนะที่ใชบรรจุก็ได โดยมีรายละเอียดของฉลากปiดบนพยานวัตถุ
(ก) ชื่อผูเก็บ
(ข) วันเวลาที่เก็บ
(ค) ชนิดคดี
(ง) ลักษณะ ตําแหนงที่พบ

- 19 (จ) รายละเอียดคดี
/ (ฉ) วัน เวลา...
(ฉ) วัน เวลา ที่เกิดเหตุ
(ช) สถานที่เกิดเหตุ
๒.๔ การเก็บรวบรวม
- เปนขั้นตอนสุดทายของการเก็บวัตถุพยาน
- ถาบกพรองอาจทําใหวัตถุพยานเกิดการสูญหายหรือแปรสภาพ
- เก็บวัตถุพยาน ที่สูญหายหรือเสียหายไดงายกอน บรรจุในภาชนะที่สะอาด และมีขนาดพอเหมาะกับ
วัตถุพยาน
- ถามีวัตถุพยานหลายชิ้น ตองแยกบรรจุ ไมนํามาเก็บในที่เดียวกัน
- ทําโดยผูมีหนาที่โดยตรงเทานั้น และใหผานมือคนนอยที่สุด
- แสดงหวงโซของการครอบครองวัตถุพยานได
- เก็บตัวอยางวัตถุพยานใหมากที่สุด

ขั้นตอนที่ ๑๑ การตรวจสอบขั้นสุดท%าย
(Conduct Final Survey)
การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุครั้งสุดทาย เปนการทบทวนเกี่ยวกับการวิเคราะห/รูปแบบทั้งหมดของ การตรวจ
คนหา เพื่อทําใหมั่นใจวาวัตถุพยานไดถูกเก็บ และสถานที่เกิดเหตุไดผานการดําเนินการตามขั้นตอนเรียบรอยแลว กอนที่
จะสงคืนและออกจากสถานที่เกิดเหตุ อีกอยางหนึ่งคือ เปนระบบการทบทวนสถานที่เกิดเหตุใหแนใจวาวัตถุพยาน
อุปกรณ/เครื่องมือ หรือวัตถุที่ถูกทําใหเกิดขึ้นจากการสํารวจดวยความไมตั้งใจ และวัตถุหรือสภาวะตางๆ ที่เปนอันตราย
ไดถูกรายงาน และบันทึกไวเรียบรอยแลว โดยมีหลักการวา พนักงานสอบสวนเจาของคดี ตองเปนผูนําในการเขาตรวจ
จนไดขอสรุปสุดทายของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และทําใหแนใจวาการตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นมีความสมบูรณ/แลว
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
๑. พื้นที่แตละสวนของสถานที่เกิดเหตุที่ทําการตรวจเก็บวัตถุพยาน ตองตรวจสอบอยางละเอียดตามที่ปรากฏ
แกสายตา อภิปรายการคนหารวมกับเจาหนาที่ทุกฝ`าย (เชน แพทย/ เจาหนาที่สืบสวน หรือเจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน )
เพื่อความสมบูรณ/
๒. ชี้แจงรายการวัตถุพยานทั้งหมดที่ทําการตรวจเก็บในบริเวณสถานที่เกิดเหตุรวมกับเจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน
ตรวจสอบเอกสารที่จะใชเปนพยานอีกครั้ง เพื่อตรวจดูความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความไมตั้งใจ รวมไปถึงการรับรองการ
ตรวจสอบวัตถุพยานทั้งหมดกอนออกจากสถานที่เกิดเหตุ
๓. แสดงใหเห็นบริเวณสถานที่เกิดเหตุในสภาวะสุดทายดวยการถายภาพ หลังจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เสร็จสมบูรณ/
๔. เก็บรวบรวม เคลื่อนยายอุปกรณ/เครื่องมือ และวัตถุตางๆทั้งหมดที่ใชในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๕. จัดทํารายงานและบันทึกเกี่ยวกับ วัตถุหรือสภาวะที่เปนอันตราย
๖. ทําใหแนใจวาไมไดมองขามสถานที่ที่อาจมีการปiดบังซอนเรน หรือยากแกการเขาตรวจสอบพื้นที่ ดวยการ
คนหาโดยละเอียด
๗. สถานที่เกิดเหตุตองสงมอบคืนตามขอตกลง ตามขอบเขตอํานาจของพนักงานสอบสวน
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/ ขั้นตอนที่...

ขั้นตอนที่ ๑๒ การออกและสงคืนสถานที่เกิดเหตุ
(Release Crime Scene)
การออกและสงมอบคื นสถานที่ เกิ ดเหตุ เปนความสํา เร็จ หลั งจากการสรุป การตรวจสอบครั้ ง สุดทายสํา เร็ จ
ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. จัดทําบันทึกสงมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ ขอมูลอยางนอยที่สุดที่ควรมีในเอกสารการสงมอบ คือ วัน เวลา
ที่ สงมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ สงมอบใหใคร สงมอบโดยใคร
๒. รับรองหรือยืนยันรายการวัตถุพยานที่ตรวจเก็บหรือยึดไว ตามวัตถุประสงค/ของกฎหมาย และทําสัญลักษณ/
เพื่อการระบุชี้ชัด
๓. การพิจารณาที่จําเปนของผูเชี่ยวชาญ เชน การวิเคราะห/รูปแบบของโลหิต หรือการทดสอบทางการแพทย/
ควรไดรับการสังเกต กอนสถานที่เกิดเหตุจะถูกสงมอบคืน
๔. ทันทีที่สถานที่เกิดเหตุไดถูกสงมอบคืน การเขาตรวจสอบซ้ําอีกครั้งสามารถกระทําไดตามตองการดวยเหตุผล
อันสมควร และควรตองเก็บสถานที่เกิดเหตุนั้นไวกอน โดยบันทึกเปนหมายเหตุไวในบันทึกสงมอบ
๕. สถานที่เกิดเหตุควรจะถูกสงมอบคืน เมื่อเจาหนาที่ทั้งหมดพอใจวา สถานที่เกิดเหตุนั้นไดผานการคนหาวัตถุ
พยานอยางถูกตองเหมาะสม และสมบูรณ/
๖. พนั กงานสอบสวนเปนผู มีอํานาจและหนาที่ใ นการสงมอบคื น สถานที่ เกิ ดเหตุ เปนกฎที่ทุกคนตองรู และ
ยึดถือปฏิบัติ
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/สวนที่2...

สวนที่ ๒
การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
แยกตามประเภทอาชญากรรม
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คูมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพยJ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย/ เชน ลักทรัพย/ ชิงทรัพย/ และปลนทรัพย/ มีจุดประสงค/ เพื่อตรวจหา
วัตถุพยานโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร/เพื่อเชื่อมโยงไปยังผูกระทําผิด โดยมีขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุดังนี้
๑. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑. การจดบันทึก ควรจดรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑. การรับแจงเหตุ วันเวลาทราบเหตุ วันเวลารับแจงเหตุ และวันเวลาที่ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
รวมถึงวันเวลาที่ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
๑.๑.๒. สถานที่เกิดเหตุ เสนทางเดินทางและสถานที่ใกลเคียง เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปถึงสถานที่
เกิดเหตุ
๑.๑.๓. ชื่อผูเสียหาย และเบอร/โทรศัพท/ติดตอ
๑.๑.๔. ชื่อรอยเวรของเจาหนาที่พิสูจน/หลักฐาน และเบอร/โทรศัพท/ติดตอ
๑.๑.๕. ชื่อผูตรวจ และผูรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑.๖. ลักษณะสภาพสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑.๗. บุคคลที่พักอาศัย หรือบุคคลที่เกี่ยวของในสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑.๘. ทางเขา – ออก ของผูกระทําผิด
๑.๑.๙. ทรัพย/สิน และตําแหนงของทรัพย/สินที่ถูกผูกระทําผิดโจรกรรมไป ตลอดจนตําแหนงหรือทรัพย/สินที
ถูกคนรายเคลื่อนยายไปทิ้งไว
๑.๑.๑๐. รองรอยวัตถุพยานที่ตรวจพบ เชน รอยรองเทา รอยยางรถยนต/ เปนตน โดยมีรายละเอียด จํานวน
ตําแหนงที่พบ และ สภาพของวัตถุพยานหรือทรัพย/สินที่ถูกโจรกรรมไป (หากมีประกันทรัพย/สินควร
ระบุในรายงานดวย)
๑.๒. การเขาตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๒.๑. ตรวจสภาพแวดลอมโดยรอบของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพื่อทราบถึง สภาพที่เกิดเหตุ วัตถุพยาน
โดยรอบ เพื่อวิเคราะห/หาเสนทางการเขา-ออก ของผูกระทําผิด
๑.๒.๒. ตรวจสภาพรองรอยพยานวัตถุ บริเวณทางเขา – ออก ของผูกระทําผิด
- โดยตรวจหารองรอยที่ถูกงัดแงะ รอยตัด รอยเจาะ และตรวจดูทิศทางการกระจายของวัสดุ เชน
เศษกระจกที่ถูกทุบแตก การแตกของเนื้อไม คราบฝุ`นละอองที่ตกลงมาจากเพดานที่ถูกงัด เปนตน
เพื่อวิเคราะห/ ยืนยันทิศทางการเขา - ออก ชนิด ขนาด และประเภทของเครื่องมือที่ผูกระทําผิดใช
หรืออาจนําไปใชวิเคราะห/ถึงจํานวนผูกระทําความผิด โดยอาจถายภาพประกอบไว
- ตรวจสอบวัตถุพยานอยางอื่น ๆ เชน ลายนิ้วมือแฝง คราบโลหิต เสนใย ฯลฯ เพื่อวิเคราะห/
เชื่อมโยงไปสูตัวผูกระทําผิด
๑.๒.๓. ตรวจหาบริเวณที่ถูกผูกระทําผิดรื้อคน ภายในบริเวณที่เกิดเหตุ
- เพื่อหาวัตถุพยานตาง ๆ เชน รองรอยงัดแงะ รองรอยรื้อคน เชน รองรอยงัดและรื้อคนที่ชั้นวาง
โทรทัศน/ รองรอยงัดแงะที่ตูเสื้อผา เพื่อวิเคราะห/ ชนิด ขนาด และประเภทของเครื่องมือที่
ผูกระทําผิดใช หรืออาจนําไปใชวิเคราะห/ถึงจํานวนผูกระทําความผิด โดยอาจถายภาพไว
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/ 1.2.4. ตรวจ...
๑.๒.๔. ตรวจหารองรอย วัตถุพยาน บริเวณอื่นๆ
- ในกรณีพบวัตถุพยานเปนคราบสีแดงคลายโลหิต ตองใชชุดทดสอบโลหิต ทดสอบกอนวาเปน
โลหิตหรือไม กอนการเก็บ (พรอมถายภาพผลการทดสอบประกอบ) หรือบางกรณีอาจตองทดสอบ
ตอดวยชุดทดสอบโลหิตมนุษย/ (ชุดทดสอบเฮกซากอน (HEXAGON)) เพื่อยืนยันวาเปนโลหิตมนุษย/
หรือไม
๑.๒.๕. ในการตรวจคนหาตองทําอยางเปนระบบ โดยมีการวางปEายหมายเลขกํากับ และในกรณีพบวัตถุ
พยานขนาดเล็ก เชน คราบสีแดงคลายโลหิต กนบุหรี่ ใหใชวงแหวนครอบวัตถุพยานเพื่อระบุตําแหนง
และในการถายภาพวัตถุพยานตองถายแบบวางสเกลดวย
๑.๒.๖. ในการคนหาวัตถุพยาน ไมควรมุงเนนวัตถุพยานลายนิ้วมือแฝงเพียงอยางเดียว ควรตรวจสอบวัตถุ
พยานประเภทอื่นดวยอยางละเอียด เชน รอยเทา รอยรองเทา คราบโลหิต คราบเหงื่อ รองรอย
เครื่องมือที่คนรายใชในการงัดแงะ ฯลฯ
๑.๓. การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ
๑.๓.๑. การถายภาพคดีลักทรัพย/
๑.๓.๑.๑. ถายภาพบริ เวณสถานที่ เกิ ดเหตุ เพื่อแสดงถึ งสภาพภายนอก และสภาพแวดลอมชอง
สถานที่เกิดเหตุ โดยถายภาพสถานที่ เกิดเหตุใหเห็นหลายๆมุ ม รวมทั้งถายภาพใหเห็ น
สถานที่ขางเคียงของบริเวณสถานที่เกิดเหตุดวย
๑.๓.๑.๒. ถายภาพสภาพดานหนาของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ หากเปนไปไดใหถายภาพที่สามารถ
แสดง ถึงเลขที่บานหรืออาคาร
๑.๓.๑.๓. ถายภาพทางเขาออกของผูกระทําผิดทั้งระยะไกล ระยะกลาง และระยะใกล
๑.๓.๑.๔. ถายภาพรองรอยงั ด ตั ด เจาะ และรองรอยของเครื่ องมือบริ เวณทางเขา – ออก ของ
ผูกระทําผิด ในระยะกลาง และระยะใกลแบบวางสเกล โดยเนนที่ลักษณะพิเศษของรอยงัด
ที่อาจใชเชื่อมโยงกับอุปกรณ/ที่ใชงัด
๑.๓.๑.๕. ถายภาพสภาพเดิมของบริเวณสถานที่เกิดเหตุเพื่อใหเห็นสภาพรองรอย วัตถุพยาน และ
ทรัพย/สิน หลังเกิดเหตุกอนเขาทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๓.๑.๖. ถายภาพรองรอยรื้อคน หรือรองรอยที่ทรัพย/สินถูกโจรกรรม รอยกดทับ (protect area
ในบางกรณีที่รองรอยไมชัดเจน เชน ผูกระทําผิดหยิบฉวยสิ่งของไป อาจใหผูเสียหายนําชี้
และถายภาพประกอบ)
๑.๓.๑.๗. ถายภาพรองรอยการงั ด แงะภายในบริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ แ บบวางสเกลในระยะใกล เชน
รองรอยการงัดแงะตูเสื้อผา
๑.๓.๑.๘. ถายภาพวัตถุพยานที่ตรวจพบ เชน คราบโลหิต รอยเทา ฯลฯ รวมถึงวัตถุพยานที่ตรวจ
เก็บหรือตรวจพบรอยลายนิ้วมือแฝง (ตองถายภาพแบบวางสเกล และควรใชสเกลแบบ
ฉากเพื่อใหไดขนาดที่ชัดเจนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน)
๑.๓.๒. การถายภาพคดีปลนทรัพย//ชิงทรัพย/
๑.๓.๒.๑. ถายภาพบริ เ วณสถานที่เ กิ ด เหตุ เพื่ อ แสดงถึ งสภาพภายนอก และสภาพแวดลอมชอง
สถานที่เกิดเหตุ
๑.๓.๒.๒. ถายภาพสภาพดานหนาของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ โดยควรถายภาพใหเห็นเลขที่บาน

- 24 เลขที่อาคารหรือชื่ออาคารดวย
๑.๓.๒.๓. ถายภาพทางเขาออกของผูกระทําผิดระยะไกล ระยะกลาง ระยะใกล
๑.๓.๒.๔. ถายภาพรองรอยงั ด ตั ด เจาะ และรองรอยของเครื่ องมือบริ เวณทางเขา – ออก ของ
ผูกระทําผิด ในระยะกลางและระยะใกลแบบวางสเกล
/ 1.3.2.4 ถาย...
๑.๓.๒.๕. ถายภาพสภาพเดิมของบริเวณสถานที่เกิดเหตุเพื่อใหเห็นสภาพรองรอย วัตถุพยาน และ
ทรัพย/สินกอนเขาตรวจ
๑.๓.๒.๖. ถายภาพรองรอยรื้ อคนหรือรองรอยที่ ทรัพ ย/ สินถูกโจรกรรม (ในบางกรณี ที่รองรอยไม
ชัดเจน เชน ผูกระทําผิดหยิบฉวยสิ่งของไป อาจใหผูเสียหายนําชี้และถายภาพประกอบ)
๑.๓.๒.๗. ถายภาพรองรอยการงัดแงะภายในบริเวณสถานที่เกิดเหตุแบบวางสเกลในระยะใกล เชน
รองรอยการงัดแงะตูเสื้อผา
๑.๓.๒.๘. ถายภาพดานหนาหองที่ผูกระทําผิดจับผูเสียหายกักขัง โดยใหผูเสียหายนําชี้
๑.๓.๒.๙. ถายภาพเครื่องพันธนาการที่ผูกระทําผิดใช
๑.๓.๒.๑๐. ในกรณีที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บ ใหถายภาพรองรอยบาดแผลไว โดยถายภาพเต็มตัว
แลวจึงถายแยกตามสวนตาง ๆ ของรางกายที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บ
๑.๓.๒.๑๑. ถายภาพวัตถุพยานที่ตรวจพบ เชน คราบโลหิต รอยเทา ฯลฯ รวมถึงวัตถุพยานที่ตรวจ
เก็บรอยลายนิ้วมือแฝง (ตองถายภาพแบบวางสเกล และควรใชสเกลชนิดฉากเพื่อให
เห็นขนาดที่ชัดเจน)
๑.๔. ทําแผนที่สังเขปโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๒. การเก็บรวบรวมวัตถุพยาน เมื่อตรวจพบวัตถุพยานแลว กอนเก็บวัตถุพยานตองบันทึกตําแหนง และ สภาพ ของ
วัตถุพยานที่พบ ในการเก็บตองเลือกวิธีการและภาชนะที่จะใชหีบหอใหเหมาะสม รวมถึงการปiดผนึกซองวัตถุพยาน
และการเขียนรายละเอียด กอนทําบัญชีสงมอบใหผูเกี่ยวของตามกฎหมายและตามหวงโซการครอบครองวัตถุพยาน
๓. จัดทํารายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับทรัพยJ ตามแบบฟอร/มรายงานที่กําหนดและดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดรับสั่งการจากผูบังคับบัญชา

คูมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต
การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต เชน คดีฆาตกรรม พบศพ อัตวินิบาตกรรม หรือการเสียชีวิตโดยไม
ทราบสาเหตุ มีจุดประสงค/เพื่อตองการทราบรายละเอียดวา ผูตายเปนใคร ตายในเวลาใด มีพฤติกรรมการตายอยางไร
ใครทําใหตาย มีวัตถุพยานใดในการเชื่อมโยงไปยังผูกระทําผิด โดยมีขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุดังนี้
๑. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑ การจดบันทึก ควรจดรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ การรับแจงเหตุ วันเวลาทราบเหตุ วันเวลารับแจงเหตุ และวันเวลาที่ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
รวมถึงวันเวลาที่ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
๑.๑.๒ สถานที่เกิดเหตุ
๑.๑.๓ ชื่อผูเสียชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บ (และจํานวน)
๑.๑.๔ วันเวลาทราบเหตุ
๑.๑.๕ ชื่อพนักงานสอบสวน
๑.๑.๖ วันเวลาที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๑.๗ ชื่อผูตรวจ และรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ

- 25 ๑.๑.๘ สภาพสถานที่เกิดเหตุเมื่อไปถึง ลักษณะโดยรอบ/ลักษณะภายนอก-ใน, การรักษาสถานที่เกิดเหตุ
แสงสวาง กลิ่น ฯลฯ จะตองบันทึกรายละเอียดดังตอไปนี้
๑.๑.๘.๑ ลักษณะสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
/ 1.1.8.2 บุคคล...
๑.๑.๘.๒ บุคคลที่เกี่ยวของในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ (อาจตองตรวจเก็บคราบเขมาปaนดวย ในกรณี
เหตุอัตวินิบาตกรรม)
๑.๑.๘.๓ พฤติการณ/ของคดี
๑.๑.๘.๔ ลักษณะสภาพศพ ตําแหนงที่พบศพ สภาพเครื่องแตงกาย และสภาพศพ
๑.๑.๘.๕ รองรอยวัตถุพยานที่ตรวจพบ โดยมีรายละเอียดของสภาพของวัตถุพยาน และตําแหนง
ที่ตรวจพบ
๑.๒ การเขาตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๒.๑ ตรวจสภาพโดยรอบของสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใหทราบถึง สภาพที่เกิดเหตุ วัตถุพยานโดยรอบ
และเสนทางการเขาออกของผูกระทําผิด
๑.๒.๑.๒ กรณีเกิดเหตุกลางแจง เริ่มตรวจคนหาวัตถุพยานจากบริเวณภายนอกจนถึงศพ โดยใช
รูปแบบการตรวจคนตามความเหมาะสม
๑.๒.๑.๒ กรณีเกิดเหตุภายในอาคาร เริ่มตรวจคนหาวัตถุพยานจากสภาพบริเวณภาพนอกบริเวณ
ทางเขาออก ภายในหองที่เกิดเหตุโดยรอบจนถึงตัวศพ โดยใชรูปแบบการตรวจคน
ตามความเหมาะสม
๑.๒.๒ ตรวจบริเวณที่ถูกงัดแงะ หรือทางเขาออกของผูกระทําผิด เพื่อตรวจสอบรอยเทา ขนาด หรือ
ลักษณะรองรอยเครื่องมือ สีของเครื่องมือ เสนใย โลหิต หรือวัตถุพยานตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
ผูกระทําผิด
๑.๒.๓ กําหนดตําแหนงที่วาง หรือรวบรวมวัตถุพยาน ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ/ในการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ เพื่อความสะดวกในการทํางาน
๑.๒.๔ ตรวจหารองรอยหรือวัตถุพยานตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังผูกระทําผิด ในกรณีพบวัตถุพยานขนาด
เล็กตองใชวงแหวนครอบวัตถุพยานเพื่อระบุตําแหนงกอนวางปEายหมายเลข โดยกอนเก็บวัตถุ
พยานตองกําหนดจุดอางอิงตําแหนงวัตถุพยานอยางนอย ๒ จุดอางอิง
๑.๒.๕ ในกรณีวัตถุพยานเปนคราบสีแดงคลายโลหิต ตองใชชุดทดสอบโลหิต ทดสอบกอนวาเปนโลหิต
หรือไม กอนการเก็บ หรือบางกรณีอาจตองทดสอบตอดวยชุดทดสอบโลหิตมนุษย/ เพื่อยืนยันวาเปน
โลหิตมนุษย/หรือไม
๑.๒.๖ รวมกับแพทย/ชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหทราบวาผูตายเปนใคร ตายเวลาใด และรายละเอียดตาง ๆ
ของศพ เชน
๑.๒.๖.๑ ในกรณีเกี่ยวกับอาวุธปaน ใหเก็บเขมาปaนที่มือทั้งสองขางของผูตาย ผูบาดเจ็บ ผูที่
เกี่ยวของในสถานที่เกิดเหตุ แลวแตกรณี โดยเวลาที่ทราบเหตุใหใชเวลาที่พนักงาน
สอบสวนทราบเหตุ ระบุไวที่ซองเก็บเขมาปaน
๑.๒.๖.๒ ตรวจสภาพบาดแผลตามรางกายของศพ เพื่อทราบถึง สภาพ จํานวน ตําแหนง ขนาด
ของบาดแผล
๑.๒.๖.๓ ตรวจเครื่องพันธนาการศพ(ถามี) แลวเก็บอยางถูกวิธี เชน เชือก, ผาฯ ไมควรแกที่ปม
ใหใช(ดาย/เชือกเสนเล็ก/เทปกาวชนิดใส) (มัด/รัด)ตรงปมใหแนนเพื่อปEองกันการหลุด
แลวตัดเชือก(ผา, เข็มขัดฯ ที่รัดอยูนั้น) ตรงตําแหนงซึ่งหางจากปมเชือกเล็กนอย
(ประมาณ ๑๐ ซ.ม.) โดยไมทําใหเกิดรอยแผลที่ศพ เมื่อนําออกมาแลวใหใชดาย/เชือก

- 26 เสนเล็กมัดโยงตรงตําแหนงที่ตัดเพื่อแสดงวาเดิมเปนเสนที่ตอกัน
๑.๒.๖.๔ ตรวจเก็บรองรอย/วัตถุพยานที่ติดอยูตามรางกายศพ หรือหายไปจากศพ เพื่อแสดงถึง
รองรอยการตอสู เชน เศษเนื้อเยื่อที่ติดอยูในเล็บมือ/เทา กระดุม ใยผา ฯลฯ
/ 1.2.6.5 ในการ...
๑.๒.๖.๕ ในการคนหาวัตถุพยานตองทําอยางเปนละเอียดรอบคอบ เพื่อหาวัตถุพยานเชื่อมโยงไป
ยังผูกระทําผิด ไมควรมุงเนนวัตถุพยานลายนิ้วมือแฝงเพียงอยางเดียว ควรตรวจสอบ
วัตถุพยานประเภทอื่นดวยอยางละเอียด เชน รอยเทา รอยรองเทา คราบโลหิต คราบเหงื่อ
รองรอยเครื่องมือ ฯลฯ
๑.๓ การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ
๑.๓.๑ การถายภาพคดีฆาตกรรม
๑.๓.๑.๑ ถายภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพื่อแสดงถึงสภาพภายนอก และสภาพแวดลอมชอง
สถานที่เกิดเหตุ
๑.๓.๑.๒ ถายภาพสภาพดานหนาของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ โดยควรถายภาพใหเห็นเลขที่บาน
เลขที่อาคารหรือชื่ออาคารดวย
๑.๓.๑.๓ ถายภาพสภาพเดิมของบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพื่อแสดงความสัมพันธ/ของศพ และวัตถุ
พยานตาง ๆ
๑.๓.๑.๔ ถายภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ/ระหวางสภาพของสถานที่เกิดเหตุ
ศพ และวัตถุพยานตาง ๆ ควรถายภาพหลาย ๆ มุม เพื่อใหทราบความสัมพันธ/ที่ชัดเจน
- กรณีศพอยูในที่สาธารณะกลางแจง ใหถายภาพเปนบริเวณกวางไปทางที่ศพอยู เพื่อระบุ
ตําแหนงศพ
- กรณีศพอยูภายในอาคาร ใหถายภาพสภาพอาคาร บริเวณดานหนาหองที่เกิดเหตุ และ
สภาพภายในหองที่เกิดเหตุ โดยถายภาพไปยังบริเวณที่พบศพ
๑.๓.๑.๕ ถายภาพทางเขา – ออก ของผูกระทําผิดระยะไกล ระยะกลาง ระยะใกล เพื่อแสดง
ลักษณะรองรอยเครื่องมือ ฯลฯ ในกรณีมีผูอื่น เชน พนักงานสอบสวน ผูพบเหตุ ญาติ ฯลฯ
ทําลายสิ่งขวางกั้นเขาไปยังศพ ใหนําชี้และถายภาพประกอบ(จดชื่อ และความสัมพันธ/
กับผูตาย)
๑.๓.๑.๖ ถายภาพสภาพทั่วไป ใหเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของการเกิดเหตุ เชน รองรอย
การตอสู การรื้อคนสิ่งของ
๑.๓.๑.๗ ถายภาพวัตถุพยานในระยะไกล ระยะกลาง และระยะใกล โดยในการถายภาพระยะใกล
ใหนําวงแหวนครอบวัตถุพยานออกไปกอนแลวจึงวางสเกลเพื่อถายภาพ
๑.๓.๑.๘ ถายภาพใหเห็นสภาพศพทั้งตัว ควรถายหลาย ๆ มุมเพื่อใหทราบวาศพอยูที่ใด ลักษณะ
สภาพศพเปนเชนใด มีวัตถุพยานโดยรอบอยางไร
๑.๓.๑.๘ ถายภาพใบหนาศพ โดยถายภาพหนาตรงใหเห็นใบหูทั้งสองขาง
๑.๓.๑.๑๐ ถายภาพรอยบาดแผลเพื่อใหเห็นลักษณะ และขนาดของบาดแผลในระยะไกล และ
ระยะใกล(แบบมีสเกล)
๑.๓.๑.๑๑ ถายภาพวัตถุพยานหลังจากเก็บรวบรวมโดยละเอียดอีกครั้งแลวแตกรณี เชน ปลอก
กระสุนปaน มีด ฯลฯ
๑.๓.๑.๑๒ ควรถายภาพในบริเวณสถานที่เกิดเหตุใหมากที่สุด
๑.๓.๒ การถายภาพคดีอัตวินิบาตกรรม ถายภาพเหมือนคดีฆาตกรรม และควรถายภาพเพิ่มดังนี้
๑.๓.๒.๑ กรณีผูกคอตาย ถายภาพใหเห็นปมเชือกหรือวัสดุอื่นที่ผูตายใชผูกคอแบบมีสเกล

- 27 ๑.๓.๒.๒ กรณีกินยาตาย ถายภาพใหเห็นภาชนะที่ใสยาพิษ หรือภาชนะที่ใสยาที่เห็นวาผูตาย
ดื่ม/กิน (ควรตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ หรือดีเอ็นเอ แลวแตกรณี)
/ 1.3.2.3 ถาย...
๑.๓.๒.๓ ถายภาพอาวุธ/เครื่องมือที่ผูตายใชฆาตัวตาย (กรณีปaนออโตเมติก ตองตรวจสอบ
กระสุนที่คางอยูในรังเพลิง กรณีปaนรีวอลเวอร/ ตองตรวจสอบปลอกกระสุนปaนที่ตรง
กับรังเพลิง)
๑.๓.๒.๔ ถามีขอความ/จดหมายลาตาย ใหถายภาพตําแหนงที่พบและถายภาพขอความใน
จดหมายใหเห็นไดชัดเจน ถายภาพอุปกรณ/ที่ใชเขียนและตําแหนงที่พบ
๑.๓.๓ การถายภาพกรณีพบศพ/กรณีไมแนใจวาเปนฆาตกรรมหรืออัตวินิบาตกรรม ใหถายภาพเหมือนคดี
ฆาตกรรม
๑.๔ ทําแผนที่สังเขป โดยระบุตําแหนงที่พบศพ และวัตถุพยานตาง ๆ ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
๒. การเก็บ รวบรวมวัตถุพยาน เมื่อตรวจพบวั ตถุพ ยานแลว กอนเก็บตองบั นทึกตํา แหนง สภาพ และในการเก็ บ
ตองเลือกวิธีในการเก็บและภาชนะในการหีบหอใหเหมาะสม รวมถึงการปiดผนึกซองวัตถุพยาน และการเขียนรายละเอียด
กอนทําบัญชีสงมอบผูเกี่ยวของตามกฎหมายและตามหวงโซการครอบครองวัตถุพยาน
๓. จัดทํารายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับชีวิต ตามแบบฟอร/มรายงานที่กําหนดและดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดรับสั่งการจากผูบังคับบัญชา

คูมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจราจร
การตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจราจร มีจุดประสงค/ที่สําคัญคือการตรวจพิสูจน/วาการเกิดอุบัติเหตุ
ดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร รถยนต//รถจักรยานยนต/คูกรณีเกี่ยวของกันหรือไม อยางไร ซึ่งลักษณะการเกิดอาจเกิดจาก
รถชนคนหรือรถชนรถ หรือแบบอื่น ๆ การตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจรจร ทั้ง ๒ กรณีดังกลาว มีรายละเอียด
ขั้นตอนการตรวจดังนี้
๑. เตรียมอุปกรณ/ และเครื่องมือ ที่จําเปนตอการตรวจ เชนอุปกรณ/ชวยยกรถ รม แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุฯลฯ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติการณ/แหงคดีที่เกิดขึ้น จากนั้นใหรีบเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
๒. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒.๑ การจดบันทึก ควรจดรายละเอียดดังนี้ (ตามแบบ check list)
๒.๑.๑. การรับแจงเหตุ วันเวลาทราบเหตุ วันเวลารับแจงเหตุ และวันเวลาที่ทําการตรวจสถานที่
เกิดเหตุรวมถึงวันเวลาที่ทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
๒.๑.๒ สถานที่เกิดเหตุ
๒.๑.๓ ชื่อผูเสียหาย
๒.๑.๔ วันเวลาทราบเหตุ
๒.๑.๕ ชื่อพนักงานสอบสวน
๒.๑.๖ วันเวลาที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒.๑.๗ ชื่อผูตรวจ และรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒.๑.๘ ลักษณะสภาพสถานที่เกิดเหตุ
๒.๑.๙ บุคคลที่เกี่ยวของในสถานที่เกิดเหตุ
๒.๑.๑๐ ทําบัญชีวัตถุพยานที่ตรวจพบ
๒.๑.๑๑ สภาพ ขนาด และตําแหนงที่ปรากฏบนรถที่เกิดเหตุในกรณีที่ตองเทียบความสูงควรเทียบกับ

- 28 ระดับความสูงกอนเกิดการชนโดยอาศัยรถรุนเดียวกันที่ยังอยูในสภาพปกติจึงสามารถ
เปรียบเทียบความสูงซึ่งกันและกันได
๒.๑.๑๒ บันทึกแผนผังโดยสังเขป ที่แสดงตําแหนงวัตถุพยาน
๒.๑.๑๓ ลักษณะสภาพศพ ตําแหนงที่พบศพ และสภาพศพ
/ 2.2 การเขา...
๒.๒ การเขาตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒.๒.๑ พิจารณาสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุวาปลอดภัยหรือไม สมควรปiดการจราจรหรือไม หากมี
ความจําเปนตองปiดกั้นการจราจรใหรีบถายสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว จากนั้นให
ยายรถที่เกิดเหตุมายังบริเวณที่ปลอดภัย แลวทําการตรวจพิสูจน/ตอไป
๒.๒.๒ เมื่อเห็นวาสามารถดําเนินการปiดกั้นการจราจรไดโดยไมกอใหเกิดปJญหาใด ๆ ใหดําเนินการ
ปiดกั้นถนนและดําเนินการตรวจพิสูจน/ตอไป โดยใหดําเนินการกับสวนที่เปนวัตถุพยานบน
ทองถนนกอน จากนั้นใหยกเลิกการกั้นสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
๒.๒.๓ สอบถามพฤติการณ/แหงคดี จากผูเกี่ยวของ คูกรณี และพยานที่เห็นเหตุการณ/โดยสอบถาม
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๒.๒.๓.๑ ทิศทางการวิ่งของรถคูกรณีกอนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
๒.๒.๓.๒ สภาพถนน สภาพอากาศ ในขณะนั้น
๒.๑.๓.๓ ลักษณะการเฉี่ยวชน
๒.๑.๓.๔ ความเร็วของรถคูกรณี
๒.๑.๓.๕ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๒.๒.๔ การคนหาวัตถุพยานและการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุพยาน
๒.๒.๔.๑ คนหาวัตถุพยานในบริเวณสถานที่เกิดเหตุและบริเวณขางเคียง เชน รอยเบรก
ตําแหนงสุดทายของรถคูกรณี รองรอยเฉี่ยวชนบนพื้นถนน ชิ้นสวนของรถ รอยหกของ
น้ํามัน และตําแหนงผูเสียชีวิต เมื่อพบวัตถุพ ยานดังกลาว ใหใชวงแหวนครอบวัตถุ
พยานครอบไว แลวจึงคอยวางปEายหมายเลขภายหลัง
๒.๒.๔.๒ เมื่อทําการถายภาพและวัดระยะ ตําแหนงวัตถุพยาน ศพผูเสียชีวิตฯลฯ แลวใหรีบ
เก็บวัตถุพยานไวในถุงเก็บวัตถุพยานพรอมเขียนหมายเลขกํากับ สวนรางผูเสียชีวิตให
ดําเนินการเชนเดี่ยวกับการตรวจศพทั่ว ๆ ไป จากนั้นใหทําการยายรถคูกรณีไวในที่
ปลอดภัย แลวรีบยกเลิกการปiดกั้นถนนโดยเร็ว
๒.๒.๔.๓ ตรวจสอบสภาพความเสียหาย รอยบุบยุบ รอยเฉี่ยวชน และเก็บวัตถุพยานที่อาจมี
การแลกเปลี่ยนกันขณะชนกันของรถคูกรณี โดยขูดเศษสีที่ติดกับรถคูกรณีเพื่อนําสง
ตรวจพิสูจน/ตอไป
๒.๒.๔.๔ มอบวัตถุพยานพรอมบันทึกการสงมอบให พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไป
๒.๓ การถายภาพ
๒.๓.๑ การถายภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
๒.๓.๑.๑ ถายภาพสภาพของสถานที่เกิดเหตุ ระยะไกล ระยะปานกลาง และระยะใกล
ตามความเหมาะสม
๒.๓.๑.๒ ถายภาพวัตถุพยาน ตามขอ ๒.๒.๔.๑ ถึง ๒.๒.๔.๓ ในระยะไกล ระยะปานกลาง และ
ระยะใกลตามความเหมาะสม
๒.๓.๒ ถายภาพรถแตละคันที่เกิดเหตุใหเห็นสภาพรถทุกดาน โดยมีการวางปEายหมายเลขกํากับดวย
(หมายเหตุใหตรงกับปEายในสถานที่เกิดเหตุ)
๒.๓.๓ ถายภาพรองรอยเฉี่ยวชนของรถคูกรณีแตละคัน ตองใชสเกลแสดงความสูง ขนาดของรอยเฉี่ยว

- 29 ชนและนํารถคูกรณีมาเทียบตําแหนงรอยชนวาตรงกันหรือเขากันไดหรือไม(ถาทําได) หรืออาจ
แสดงโดยใชภาพถายก็ได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงสภาพความเสียหายซึ่งอาจทําใหการพิจารณาความสูง
อาจไมตรงกันเลยทีเดียว หากเปนไปไดควรนํารถรุนเดียวกันที่มีสภาพปกติมาเปรียบเทียบดวย
/ 2.3.4 การถาย...
๒.๓.๔ การถายภาพกรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต ใหถายภาพรองรอยวัตถุพยาน เชน รอยโลหิต
รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ รอยลายผา เสนใย เสนผม เสนขน ฯลฯ ที่ตรวจพบไวดวย
๒.๔ การตรวจพิสูจน/และวิเคราะห/รองรอยเฉี่ยวชนของรถคูกรณี
๒.๔.๑ วิเคราะห/จุดเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้นวาเกิดขึ้นที่ใด โดยอาศัยรอยเบรก รอยครูดบนพื้นถนนตําแหนง
สุดทายของรถคูกรณีและคราบน้ํามันที่ตกบนพื้นถนน
๒.๔.๒ ลักษณะรอยครูด รอยเบรก วัตถุพยานที่ตกบนพื้นผิวถนนและตําแหนงสุดทายของรถคูกรณี
๒.๔.๒.๑ พิจารณารอยจุดเริ่มตนของรอยครูดและจุดปลายของรอยครูดทําใหทราบทิศ
ทางการไถลหรือกรณีรถวิ่งตามกันทําใหทราบวารถคันใดมีความเร็วมากกวากันได
๒.๔.๒.๒ พิจารณาดูวาเกิดการชนกันอยางไร หลังเกิดการชนแลวเกิดการพลิกคว่ํา เกิดการครูด
กับพื้นถนนอยางไร ชิ้นสวนใดของรถคันใด ที่ทําใหเกิดรอยครูดดังกลาว
๒.๔.๒.๓ พิจารณา สภาพความเสียหายที่ปรากฏที่รถคูกรณีทั้งสองคัน ใหพิจารณาวารอยที่เกิด
บนรถรอยใดเกิดจาการชนกันหรือรอยครูดบนพื้นถนน แลวจึงพิจารณารองรอยเฉี่ยว
ชนกันวามีสภาพความเสียหายที่สอดคลองกันทั้ง ขนาด และความสูงของรอยเสียหาย
ดังกลาว
๒.๔.๒.๔ พิจารณาวัตถุพยานที่มีการแลกเปลี่ยนกันขณะเฉี่ยวชนกันทั้งสีและชิ้นสวน ซึ่ง
บอยครั้งที่พบวามีชิ้นสวนของรถคูกรณีไปติดที่รถฝ`ายตรงขาม สวนเรื่องสีรถให
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบ มาเปนสวนประกอบในการ
พิจารณาลงความเห็น
๒.๔.๒.๕ พิจารณาระยะการแบงชองถนน ระยะที่หางทางแยก ที่ใชเปนขอสันนิษฐานการเขา
หรือออกจากซอย ซึ่งอาจเปนเหตุที่ทําใหเกิดการเฉี่ยวชนได
๒.๔.๓ กรณีรถวิ่งตามกัน ชนกันแบบไมเต็มหนา
๒.๔.๓.๑ รถวิ่งตามหลังมีรอยเฉี่ยวชนดานหนาขางขวาแสดงวาเฉี่ยวชนดานหลังขางซายของรถ
คันหนา
๒.๔.๓.๒ รถวิ่งตามหลังมีรอยเฉี่ยวชนดานหนาขางซายแสดงวาเฉี่ยวชนดานหลังขางขวาของรถ
คันหนา
๒.๔.๔ กรณีรถวิ่งสวนกัน ชนกันแบบไมเต็มหนา
๒.๔.๔.๑ ถาคันหนึ่งมีรอยเฉี่ยวชนดานหนาขางขวา แสดงวาอีกคันจะมีรอยเฉี่ยวชนดานหนา
ขางขวาเชนกัน
๒.๔.๔.๒ ถาคันหนึ่งมีรอยเฉี่ยวชนดานหนาขางซาย แสดงวาอีกคันจะมีรอยเฉี่ยวชนดานหนา
ขางซายเชนกัน
๒.๔.๕ กรณีวิ่งทํามุมกันไมวาจะวิ่งสวนกันหรือตามกัน ถาดานหนาของรถอีกคันหนึ่งมีรอยเฉี่ยวชน
แสดงวาอีกคันหนึ่งจะมีรอยเฉี่ยวชนที่มุมดานขวาหรือมุมดานซายของอีกคันหนึ่ง
๓. การเก็บรวบรวมวัตถุพยาน เมื่อตรวจพบวัตถุพยานแลว กอนเก็บตองบันทึกตําแหนง สภาพ และในการเก็บ
ตองเลือกวิธีในการเก็บและภาชนะในการหีบหอใหเหมาะสม รวมถึงการปiดผนึกซองวัตถุพยาน และการเขียน
รายละเอียด กอนทําบัญชีสงมอบผูเกี่ยวของตามกฎหมายและตามหวงโซการครอบครองวัตถุพยาน

- 30 ๔. จัดทํารายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุจราจร ตามแบบฟอร/มรายงานที่กําหนดและดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดรับสั่งการจากผูบังคับบัญชา
/สวนที่3...

สวนที่ ๓
รองรอยหลักฐานตางๆ การตรวจสอบ
หลักฐาน การเก็บหลักฐาน จนถึงการ
หีบหอหลักฐานเพื่อสงตรวจพิสูจนJ
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การเก็บและการรักษาวัตถุพยาน แบงออกเป@น
๑. วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือ
๒. วัตถุพยานประเภทสารพิษ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหย รวมถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล/และอาหาร
๓. วัตถุพยานทางชีววิทยา และ ดีเอ็นเอเลือด และของเหลวจากรางกาย ตลอดจน เสนผม เสนขน ของคน
และสัตว/
๔. วัตถุพยานประเภทตรวจพิสูจน/เอกสาร การปลอมแปลง ลายมือชื่อ ลายมือเขียน และตราประทับตาง ๆ
๕. วัตถุพยานประเภท อาวุธปaน เครื่องกระสุนปaน เขมาปaน วิถีกระสุนปaน วัตถุพยานที่เปนชิ้นสวนของการยิง
ปaน และรองรอยเครื่องมือ ตางๆ(TOOL MARK)
๖. วัตถุพยานที่ตรวจพิสูจน/ดานเคมีและฟiสิกส/ เชน เสนใย ดิน ตนไม วัสดุกอสราง กระจก แกว สี
วัตถุพยานที่เก็บจากสถานที่เกิดเหตุคดีเพลิงไหม เชน สารน้ํามันเชื้อเพลิง หรืออุปกรณ/ไฟฟEา และวัตถุ
พยานที่เก็บจากสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิด ตลอดจนวัตถุพยานที่มีผลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
๗. วัตถุพยานประเภท เครื่องคอมพิวเตอร/และอุปกรณ/อิเลคทรอนิกส/ วัตถุพยานทางดานเอกสาร
อิเลคทรอนิกส/ เชน ภาพถาย วีดิโอ และอุปกรณ/ทางดานเสียง

คําแนะนําในหีบหอนําสงของกลาง และวัตถุประสงคJในหนังสือนําสง
วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือ ฝ…ามือและฝ…าเท%า

ใหดําเนินการดังนี้

o มีหนังสือนําสงของกลางไปตรวจพิสูจน/ ที่มีสาระสําคัญดังนี้
- ระบุสถานที่เกิดเหตุ และวันที่เกิดเหตุ
- ระบุชื่อผูตองหาหรือผูตองสงสัย (ถามี)
- ระบุชื่อผูเสียหาย
- ระบุคดี
- ระบุพฤติการณ/และขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
- ระบุรายการของเอกสารหรือวัตถุของกลาง ที่สงตรวจตรวจพิสูจน/ มีรายละเอียด
จํานวน ถูกตอง ครบถวน
- ระบุจุดประสงค/ของการตรวจพิสูจน/ที่ชัดเจน ตัวอยางเชน
• เพื่อทราบวา รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือและฝ`าเทาแฝง มีจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสนเพียงพอ
แกการตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลหรือไม
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•

เพื่ อทราบวา รอยลายนิ้ วมื อแฝง จะตรงกั นกั บลายพิ มพ/ นิ้วมื อของบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใด ในสารบบ
ลายพิมพ/นิ้วมืออัตโนมัติหรือไม
เพื่อทราบวา รอยลาย ( ) นิ้วมือ ( ) ฝ`ามือ ( ) ฝ`าเทาแฝง จะตรงกันกับ ลายพิมพ/ ( )
นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ( ) ฝ` ามือขวาและซาย ( ) ฝ`า เทาขวาและซาย ของ .........(ชื่ อผูตองหา/
ผูสงสัย)...........หรือไม

/ เพื่อทราบวา...
• เพื่อทราบวา ลายพิมพ/นิ้วมือใน ......(เอกสารเชน ตั๋วรับจํานํา คําขอมีบัตร มีบัตรใหมหรือเปลี่ยน
บัตรประจําตัว ประชาชน)........ จะตรงกันกับลายพิมพ/นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ของ .........(ชื่อผูตองหา/
ผูสงสัย)...........หรือไม
- ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท/ของพนักงานสอบสวนเพื่อสะดวกในการติดตอ
o การสงเรื่องตรวจพิสูจ น/ใหทํ าหนังสือนํ าสง ๑ ฉบับ ตอ ๑ คดี หามสงรวมกั นหลายคดี ทั้ง นี้เพื่อให
การตรวจพิสูจน/เปนไปดวยความรวดเร็ว
o ใหสงลายพิมพ/นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ`ามือขวาและซาย ฝ`าเทาขวาและซายของ ผูเสียหายและผูเกี่ยวของใน
สถานที่เกิดเหตุทุกคน เพื่อคัดแยกลายนิ้วมือ ฝ`ามือและฝ`าเทาแฝงของ ผูเสียหายและผูเกี่ยวของออกไป
กอนนํ า ไปตรวจพิ สู จ น/ กับลายพิ มพ/นิ้ ว มือ ๑๐ นิ้ ว ฝ` า มือขวาและซายและฝ` า เทาขวาและซายของ
ผูตองสงสัย
o การพิมพ/ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ`ามือขวาและซาย ฝ`าเทาขวาและซาย
- การพิมพ/ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ใหพิมพ/ตามแบบฟอร/มแผนลายพิมพ/นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว (พลม.๒๕-ต.๕๓๙) โดยพิมพ/แบบ
กลิ้งนิ้ว ใหมีลายเสนชัดเจนและสมบูรณ/ ความกวางตั้งแตขอบเล็บดานหนึ่งถึงอีกดานหนึ่ง ความยาวใหติดตั้งแตขอนิ้วขอ
แรกจนถึงปลายนิ้ว (พิมพ/ลงในแบบฟอร/มใหขอนิ้วทั้งหาอยูในแนวระดับเดียวกัน) ไมพิมพ/นิ้วทับตัวอักษรหรือพิมพ/นิ้วทับ
กันเอง สวนชองพิมพ/กดพรอมกันสี่นิ้วใหพิมพ/นิ้วทั้งสี่นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วกอย) วางเรียงพรอมกัน แลวยกมือ
ขึ้นไปทางดานปลายนิ้วพรอมกันทั้งสี่นิ้ว และชองนิ้วหัวแมมือขวาและหัวแมมือซายที่อยูดานลาง ใหวางนิ้วลงไปแลวยกนิ้ว

- 33 ขึ้น ไปทางดานปลายนิ้ ว เชนกั น พิ ม พ/ ล ายนิ้ ว มื อที่ ดี จ ะตองเห็ น ลายเสน สี ดํ า สลั บ สี ข าวติด ชั ด เจนพรอมทั้ ง บั นทึ ก
รายละเอียดตาง ๆ ใหสมบูรณ/ ดังตัวอยางในภาพ
/-การพิมพ/...
- การพิมพ/ฝ`ามือขวาและซาย ใหพิมพ/ลงบนกระดาษขาวผิวเรียบมัน เชน กระดาษถายเอกสาร โดยให
เห็ น เสนสี ดํ า สลั บ ขาวชั ด เจนและสมบู ร ณ/ เ ต็ ม ทั้ ง ฝ` า มื อ โดยเฉพาะของบริ เ วณอุ งฝ` า มื อ การพิ ม พ/ ใ ชนิ้ ว กดเล็ ก นอย
และบริเวณสันดานขางของฝ`ามือใหพลิกไปดานขางเพื่อใหลายเสนติดสมบูรณ/ ทั้งฝ`ามือ รวมทั้งใหติดนิ้วมือทั้ง ๑๐ นิ้ว
พรอมทั้งเขียน ชื่อ-นามสกุล ผูถูกพิมพ/ใหชัดเจน ไมเขียนขอความใด ๆ ทับบนลายเสน ดังตัวอยางในภาพ

- การพิมพ/ฝ`าเทาขวาและซายใหพิมพ/ลงบนกระดาษขาวผิวเรียบมัน เชน กระดาษถายเอกสาร โดยให
เห็นเสนสีดําสลับขาวชัดเจนและสมบูรณ/เต็มทั้งฝ`าเทาโดยเฉพาะบริเวณอุงฝ`าเทา การพิมพ/ใชนิ้วกดเล็กนอย เพื่อให
ลายเสนติดสมบูรณ/ รวมทั้งใหติดนิ้วเทาทั้ง ๑๐ นิ้ว พรอมทั้งเขียน ชื่อ-นามสกุล ผูถูกพิมพ/ใหชัดเจน ไมเขียนขอความ
ใด ๆ ทับบนลายเสน ดังตัวอยางในภาพ

- 34 - ในแผนเก็บลายนิ้วมือ ฝ`ามือ และฝ`าเทาแฝง ตองมีการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ของคดีอยางชัดเจน
ไดแก สถานีตํารวจ ประเภทคดี สถานที่เกิดเหตุ ผูเสียหาย ผูทําการตรวจเก็บ วันที่ทําการตรวจ และบริเวณที่ตรวจพบ
โดยใหเขียนกํากับแตละรอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ และฝ`าเทาแฝง
/กรณี...

- กรณีพนักงานสอบสวนตองการใหตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ`ามือ และฝ`าเทาแฝง ที่พบในสถานที่
เกิ ด เหตุ กั บผู ตองสงสั ย จํ า นวนมาก ใหจั ด ลํา ดั บ ความนาจะเปนของผู ตองสงสั ย ที่ จะเปนผู กระทํ า ความผิ ดมาดวย
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจพิสูจน/ (ลําดับความนาจะเปน อาจไดมาจากการสืบสวนสอบสวน)
- การรับสงของกลางในการตรวจพิสูจน/ใหคํา นึงถึง ลําดับการครอบครองวัตถุพยาน หรือหวงโซของ
วัตถุพยาน(Chain of custody)
- การหีบหอของกลางเพื่อสงมาตรวจพิสูจน/ ใหดําเนินการดังนี้
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ประเภทของกลาง
วิธีดําเนินการการบรรจุหีบหอ
๑.ของกลางเป@นเอกสาร
๑ ทํ าเครื่ องหมายหรื อบันทึกลงบนสวนหนึ่ ง
เชน กระดาษ ตั๋ ว รั บ จํ า นํ า สวนใดในที่วางของเอกสาร ที่ไมมีลายเสนของ
และหนังสือตาง ๆ
ลายนิ้วมือ ฝ`ามือ หรือฝ`าเทา ทั้งสองหนา
๒ ถายภาพเอกสารของกลาง โดยวางมาตรา
สวนเพื่อแสดงขนาด
๓ เฉพาะสําหรับกรณีรอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ
หรือฝ`า เทา ที่ เห็นไดดวยตาเปลา ใหถายภาพ
รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ หรือฝ`าเทา ที่ปรากฏบน
ของกลางในระยะใกลใหเห็ น ลายเสนอยาง
ชัดเจนโดยวางมาตราสวนเพื่อแสดงขนาด
๔ บรรจุของกลางลงในภาชนะ เชน ซอง หรือ
กลองกระดาษ/พลาสติ ก ที่ เ หมาะสมกั บ ของ
กลาง แลวปi ด ผนึ กภาชนะนั้ น อยางแนนหนา
(หากมี ก ารเปi ดภาชนะ จะตองทํา ใหลั กษณะ
หรือสภาพของการปiดผนึกเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม สามารถตรวจสอบเห็นไดอยางชัดเจน)
๕ ถายภาพใหเห็นสภาพภาชนะและของกลาง
ในขอ ๔

ข%อควรระวัง
๑ หามนําเอกสารของกลาง
ทากาว ปi ดผนึ กบนกระดาษ
อื่น
๒ หามมิ ใ หเอกสารของ
กลางเป•ยกน้ํา ถูกความชื้น
หรือเก็บไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
สูงเกินไป
๓ หามการกระทํ าใด ๆ ที่ ไป
เพิ่ ม หรื อทํ าลาย รอ ย
ลายนิ้วมือ ฝ`ามือ และฝ`าเทา
ที่ของกลาง

ประเภทของกลาง
๒ ของกลางเป@ น วั ต ถุ อื่ น ที่
ไมใชเอกสาร เชน อาวุธ (ปaน
กระสุ น ปa น มี ด ฯลฯ) แผน
กระจก เครื่ อ งมื อ ชาง แผน
กระเบื้อง แจกัน เปนตน

ข%อควรระวัง
๑ อยาเก็บวัตถุของกลางใน
ที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป
๒ อยาใหวั ตถุ เป• ยกน้ํ า หรื อ
ถูกความชื้น
๓ อยาสัมผัสหรือกระทําการ
ใด ๆ อันเปนเหตุที่จะทําใหรอย
ลายนิ้วมือ ฝ`ามือ และฝ`าเทา
เลอะเลื อน สู ญหาย หรื อมี
เพิ่มมากขึ้นของกลาง

วิธีดําเนินการการบรรจุหีบหอ
๑ ทํ าเครื่ องหมายหรื อบันทึกลงบนสวนหนึ่ ง
สวนใดในที่วางของของกลาง ที่ไมมีลายเสนของ
ลายนิ้วมือ ฝ`ามือ หรือฝ`าเทา
๒ ถายภาพของกลาง โดยวางมาตราสวนเพื่อ
แสดงขนาด
๓ เฉพาะสํ า หรั บ กรณี ร อยลายนิ้ ว มื อ ฝ` า มื อ
หรือฝ`า เทา ที่ เห็นไดดวยตาเปลา ใหถายภาพ
รอยลายนิ้วมือ ฝ`ามือ หรือฝ`าเทา ที่ปรากฏบน
ของกลางในระยะใกล ใหเห็ น ลายเสนอยาง
ชัดเจน โดยวางมาตราสวนเพื่อแสดงขนาด

- 36 ๔ บรรจุของกลางลงในภาชนะ เชน ซอง หรือ
กลองกระดาษ/พลาสติก ที่เ หมาะสมกับ ของ
กลาง ใหวางวัตถุดานที่ไมมีรอยลายนิ้วมือ ฝ`า
มือ หรือฝ`าเทา ลงบนกระดาษแข็ง โฟม หรือไม
โดยยึ ด แนน และระวั ง มิ ใ หวั ส ดุ ที่ ใ ชยึ ด เชน
เชือก เทปใส ฯลฯ หรือภาชนะไปสัมผัสหรื อ
เสี ย ดสี กั บรอยลายนิ้ ว มื อ ฝ` า มื อ หรือ ฝ` า เทา
หลังจากนั้นปiดผนึกภาชนะนั้นอยางแนนหนา
(หากมี ก ารเปi ดภาชนะ จะตองทํา ใหลั กษณะ
หรื อ สภาพของการปi ด ผนึ ก เปลี่ ย นแปลงไป
จากเดิม สามารถตรวจสอบเห็นไดอยางชัดเจน)
๕ ถ า ย ภ า พ ใ ห เ ห็ น ส ภ า พ ภ า ช น ะ แ ล ะ
ของกลางในขอ ๔
ประเภทของกลาง
วิธีดําเนินการการบรรจุหีบหอ
ข%อควรระวัง
๓ ของกลางที่เ ป@นวัสดุที่นุม ๑ ถายภาพรอยลายนิ้ วมื อ ฝ` ามื อ หรื อ ฝ` าเทาที่ ๑ หามมิใหของกลาง
และมี ร อยลายนิ้วมือ ฝ…า มื อ ปรากฏ โดยมีมาตราสวนแสดงขนาด (กอนหลอดวยปูน เป•ยกน้ํา
หรือฝ…าเท%าแฝง ปรากฏ
ปลาสเตอร/)
๒ หามมิใหกระทบ
เชน พื้นดินเหนียว ดินน้ํามัน ๒ ทําการหลอรอยที่ปรากฏ ดวยปูนปลาสเตอร/
กระเทือน จนกอให
เปนตน
๓ สําหรับรอยที่หลอดวยปูนปลาสเตอร/ ควรหอแตละ เกิดความเสียหาย
รอยดวยกระดาษ เพื่อปEองกันการเสียดสี ซึ่งอาจทําให
แตกหักหรือชํารุด
ลายเสนลบเลือน
ของกลาง
๔ บรรจุ รอยที่ หลอดวยปู นปลาสเตอร/ ลงในกลอง
กระดาษที่มีความแข็งแรงและเหมาะสม กับของกลาง
แลวปiดผนึกภาชนะนั้นอยาง แนนหนา (หากมีการเปiด
ภาชนะ จะตองทําใหลักษณะหรือสภาพของการปiด
ผนึกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถตรวจสอบเห็นได
อยางชัดเจน)
๕ กรณีที่รอยหลอดวยปูนปลาสเตอร/ การนําตัวอยาง
มาเปรียบเทียบนั้นควรหลอดวย ปูนปลาสเตอร/เชนกัน

วัตถุพยานประเภทสารพิษ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหย
o สารพิษ
- คําแนะนําโดยทั่วไป

ให%ดําเนินการดังนี้

- 37 วัตถุตองสงสัยวาเปน สารพิษ หรือมีสารพิษเจือปน เชน อาหาร เครื่ องดื่ม เศษผง ของเหลว ฯลฯ
พนักงานสอบสวนจะตองเก็บใหถูกวิธีเพราะสารพิษอาจสลายตัว ทําใหการตรวจพิสูจน/ไมไดผล
/ - บันทึก...
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน เชน ตองการทราบวามีสารพิษหรือวัตถุออกฤทธิ์
ชนิดใด อยูในของกลางนี้หรือไม ถาสัตว/หรือมนุษย/รับประทานสารพิษหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดนี้
เขาไปจะทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตไดหรือไม
แจงชื่ อ พนั ก งานสอบสวนเจาของคดี นั้ น ๆ และหมายเลขโทรศั พ ท/ ทั้ ง ที่ ทํ า งานและ
โทรศัพท/มือถือเพื่อความสะดวกในการติดตอ
ถามีของกลางหลายชิ้น ใหติดตัวเลขแสดงลําดับของกลางใหตรงกับลําดับในหนังสือนําสง
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
ยาพิษ สารพิ ษ ใหบรรจุใ นภาชนะที่แข็งแรงและปลอดภัยปiดผนึกใหเรียบรอย ปiดฉลากลง
เลขคดี
อาหาร เครื่องดื่ม ใหบรรจุในถุงพลาสติก หรือขวดแกวปiดผนึกใหเรียบรอย ปiดฉลากลงเลขคดี
แชเย็นระหวางนําสง และนําสงสถานตรวจพิสูจน/โดยเร็ว
o ยาเสพติดให%โทษ
ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ยกเวนยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ วัตถุออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท ตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ และสารระเหยตาม พระราชกําหนด
ปEองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน/
ยาเสพติด
ตัวอยางการตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจนJ
๑. กรณีการตรวจพิสูจน/ดานคุณภาพวิเคราะห/
- ของกลางเปนยาเสพติดชนิดใดและมีน้ําหนักเทาใด
๒. กรณีการตรวจพิสูจน/ดานปริมาณวิเคราะห/
- ของกลางเปนยาเสพติดชนิดใด มีน้ําหนักเทาใด และคํานวณเปนน้ําหนักสารบริสุทธิ์ไดเทาใด
๓. กรณีการตรวจพิสูจน/อุปกรณ/การเสพ หรือสงสัยวามียาเสพติดอยูที่ของกลาง
- มียาเสพติดชนิดใดติดอยูที่ของกลางนี้หรือไม และมีน้ําหนักเทาใด
วัตถุพยานทางชีววิทยา และ ดีเอ็นเอ

ให%ดําเนินการดังนี้

วัตถุประสงคJของการตรวจพิสูจนJ
1. โลหิตหรือวัตถุที่มีโลหิตติดอยู
๑.๑ คําแนะนําโดยทั่วไป
๑.๑.๑ รอยคราบโลหิตอาจอยูในสภาพสด ที่เป•ยกชื้นหรือแหง
๑.๑.๒ รอยคราบโลหิตอาจตรวจพบที่บริเวณสถานที่เกิดเหตุ เครื่องนุงหม อาวุธ วัตถุที่ใชเปนอาวุธ ยวดยาน

- 38 พาหนะ และตามรางกายของผูประทุษรายหรือถูกประทุษราย
/1.1.3 ตองเก็บ...
๑.๑.๓ ตองเก็บคราบโลหิตผูตาย เพื่อใชตรวจเปรียบเทียบ DNA ดวย
๑.๑.๔ การตรวจพิสูจน/เพื่อทราบวาเปนโลหิตมนุษย/หรือไม มี DNA แบบใด และตรงกันหรือไม
๑.๒ บันทึกการนําสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
๑.๒.๑ แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
๑.๒.๒ แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
๑.๒.๓ แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
๑.๒.๔ แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
๑.๓ การบรรจุหีบหอการเก็บรักษาวัตถุของกลางและการนําสง
๑.๓.๑ โลหิตสด
๑.๓.๑.๑ ใหใชสําลีพันปลายไมซับหรือปEายคราบโลหิตและผึ่งลมใหแหงหามตากแดด หรือใช
ความรอนสูงใดๆ มาทําใหคราบโลหิตแหง
๑.๓.๑.๒ หากพบคราบโลหิตสดในสถานที่เกิดเหตุตางกันตองแยกดําเนินการเก็บและหีบหอ
เพื่อปEองกันไมใหคราบโลหิตนั้นปะปนซึ่งกันและกัน
๑.๓.๒ คราบโลหิตที่ยังเป•ยกชื้น ผึ่งลมใหแหงสนิทกอนหีบหอเพื่อนําสงไปตรวจพิสูจน/
๑.๓.๓ คราบโลหิตแหง
๑.๓.๓.๑ คราบโลหิตติดอยูที่วัตถุของกลางที่สามารถสงไป ก็สงวัตถุของกลางนั้นไปทั้งชิ้น หรือตัดวัตถุ
พยานเฉพาะสวนที่มีรอยคราบตองสงสัยสงตรวจพิสูจน/
๑.๓.๓.๒ ถาไมสามารถกระทําไดตามขอ ๑.๓.๓.๑ ไดใหใชสําลีพันปลายไมชุบน้ํากลั่นพอหมาดๆ เช็ดถู
เอาคราบโลหิตออกมาผึ่งใหแหงสนิทกอน
๑.๓.๓.๓ การตรวจหาคราบโลหิตซึ่งติดอยูตามบริเวณรางกายผูตองหา ผูตองสงสัยหรือผูเสียหายให
รีบสงบุคคลดังกลาวไปตรวจหารอยคราบโลหิตนั้น โดยเร็ว
๑.๓.๓.๔ การตรวจหาคราบโลหิตที่ยานพาหนะถาหากไมสามารถดําเนินการตามขอ ๑.๓.๓.๑ หรือ
๑.๓.๓.๒ ได ก็ใหจัดสงยานพาหนะหรือขอตัวผูชํานาญการไปทําการตรวจพิสูจน/
2. คราบอสุจิ
๒.๑ คําแนะนําโดยทั่วไป
๒.๑.๑ รอยคราบอสุจิของกลางคดีประทุษรายตอเพศอาจอยูในสภาพของเหลวสด เป•ยกชื้น หรือแหง
๒.๑.๒ รอยคราบอสุจิอาจพบไดในที่เกิดเหตุ เครื่องนุงหม ของผูเสียหายหรือผูตองหา หรือจากตัวผูเสียหาย
และผูตองหา
๒.๑.๓ ตองเก็บตัวอยาง DNA ผูตองหา ผูเสียหาย เพื่อใชตรวจเปรียบเทียบ DNA โดยดําเนินการตาม
ขอ ๓.๑.๒ หรือ ๓.๑.๓
๒.๒ บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
๒.๒.๑ แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด

- 39 ๒.๒.๒ แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
/2.2.3 แจงจุด...
๒.๒.๓ แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
๒.๒.๔ แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
๒.๓ การบรรจุหีบหอและการนําสง
๒.๓.๑ คราบอสุจิ
๒.๓.๑.๑ ใหใชสําลีพันปลายไมซับหรือปEายคราบอสุจิและผึ่งลมใหแหง หามตากแดด หรือใช
ความรอนสูงใดๆ มาทําใหแหง
๒.๓.๑.๒ หากพบคราบอสุจิสดในสถานที่ตางกันตองแยกดําเนินการเก็บและหีบหอเพื่อปEองกันไมให
คราบอสุจินั้นปะปนซึ่งกันและกัน
๒.๓.๑.๓ ดําเนินการจัดสงตรวจพิสูจน/ทันที
๒.๓.๒ คราบอสุจิที่ติดอยูกับวัตถุของกลางที่มีสภาพเป•ยกชื้น ผึ่งลมใหแหงสนิทกอนหีบหอเพื่อนําสงไป
ตรวจพิสูจน/
๒.๓.๓ คราบอสุจิแหง
๒.๓.๓.๑ หากติดอยูที่วัตถุของกลางที่สามารถสงไดก็สงวัตถุของกลางนั้นไปทั้งชิ้น
๒.๓.๓.๒ วัตถุของกลางที่มีขนาดใหญไมสามารถเคลื่อนยายในการสงได ใหใช ของมีคมขูดหรือแซะ
คราบสงไปตรวจพิสูจน/ หากไมสามารถกระทําดังกลาวไดใหใชสําลีพันปลายไมชุบน้ํากลั่นเช็ด
รอบรอยคราบอสุจิ ผึ่งใหแหงเสียกอน
๓. เส%นผม เส%นขนตามบริเวณตางๆ ของรางกาย
๓.๑ คําแนะนําทั่วไป
๓.๑.๑ เสนผมหรือเสนขนมนุษย/ตองมีรากจึงจะตรวจ DNA ได
๓.๑.๒ การเก็บเสนผมผูตองหา ผูเสียหายสงตรวจ DNA ใหดําเนินการโดยการถอนเสนผมประมาณ ๑๕ เสน
๓.๑.๓ การตรวจ DNA บุคคลใหใชกานสําลีเก็บเยื่อบุขางแกมหรือดําเนินการตาม ขอ ๓.๑.๒
๓.๒ บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
๓.๒.๑ แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
๓.๒.๒ แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
๓.๒.๓ แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
๓.๒.๔ แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
๓.๓ การบรรจุหีบหอและการนําสง
๓.๓.๑ เสนผม เสนขนที่พบในที่เกิดเหตุหรือติดที่อาวุธใหหีบหอแยกไวตางหาก
๓.๓.๒ เสนผม เสนขนของผูตองสงสัย ผูตองหา หรือผูเสียหายตองบรรจุหีบหอแยกไว แตละบุคคล
(เก็บโดยการถอน)
๓.๓.๓ เสนผม เสนขนของผูตองสงสัย ผูตองหา และจากที่เกิดเหตุ ควรบรรจุหีบหอ ซึ่งเมื่อเปiดจะพบ
ของกลางไดงายไมสูญหายในการนําสงและนําออกตรวจพิสูจน/
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/ ตัวอยาง...
ตัวอยางการตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจนJ
๑. โลหิตมีคราบโลหิตมนุษย/ติดอยูที่ของกลางหรือไม มี DNA แบบใด
๒. คราบอสุจิรอยคราบหรือสิ่งที่สงสัยที่ติดอยูที่ของกลางเปนคราบอสุจิหรือไม และมี DNA แบบใด
๓. เสนผม เสนขน
๓.๑ เสนขนของกลางเปนเสนขนของมนุษย/หรือไม และมี DNA แบบใด
๓.๒ เสนผมหรือเสนขนของกลางที่ตรวจพบ มี DNA ตรงกับ DNA เสนผม เสนขนของผูตอง
สงสัย หรือของผูถูกประทุษรายหรือไม

วัตถุพยานประเภทตรวจพิสูจนJเอกสาร

ใหดําเนินการดังนี้

o เอกสารที่เกี่ยวข%องกับการตรวจพิสูจนJ
สิ่งสําคัญของการตรวจพิสูจน/เอกสาร : การแยกประเภทของเอกสาร และระบุเอกสารใหมีความชัดเจน
จะชวยใหผูตรวจพิสูจน/เขาใจงาย สามารถตรวจพิสูจน/ไดอยางรวดเร็ว สมบูรณ/ และถูกตองตามหลักวิชา โดยเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการตรวจพิสูจน/ ไดแก
- เอกสารของกลาง หรือเอกสารปJญหา หรือเอกสารพิพาท คือ เอกสารที่สงสัย หรือมีผูกลาวหาวา
มีการทําปลอมหรือใชเอกสารปลอมหรือเปนเรื่องที่มีการพิพาทกัน ซึ่งเอกสารปJญหาบางกรณีสามารถทําการตรวจพิสูจน/
ไดทันที เชน การตรวจรองรอยขูดลบ แกไข หรือตรวจรอยกดบนกระดาษรองรับการเขียน แตบางกรณีตองมีเอกสาร
ตัวอยางที่แทจริงเพื่อใชในการตรวจเปรียบเทียบดวย
- เอกสารตัวอยาง คือ เอกสารที่แทจริงซึ่งรูแหลงที่มาอยางถูกตองและใชในการตรวจเปรียบเทียบกับ
เอกสารของกลาง เปนกรณีที่ตองการตรวจพิสูจน/ลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ, ตัวอักษรพิมพ/ดีด, รอยตราประทับ,
เครื่องหมายการคา, แผนปEายทะเบียนรถยนต/, โฉนดที่ดิน, ธนบัตร ฯลฯ
o ลักษณะการตรวจพิสูจนJเอกสารของกลาง
- ตรวจลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ
- ตรวจตัวอักษรพิมพ/ดีด ขอความตัวพิมพ/
- ตรวจหารองรอยตางๆ บนเอกสาร เชน รอยฉีกขาด รองรอยการเปลี่ยนแปลงแกไขรอยกดที่เกิดจาก
การเขียนหรือการพิมพ/ เอกสารไหมไฟ เปนตน
- ตรวจแมพิมพ/ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เอกสารหนังสือสําคัญตางๆ
o การเก็บรักษาพยานเอกสาร
- สวมถุ งมื อ ขณะเก็ บเอกสารเพื่ อปE องกั นการทํา ลายเอกสาร และการปนเปaj อนตาง ๆ บนเอกสาร
ของกลาง
- ควรเก็บเอกสารไวในซองที่มี ขนาดเหมาะสม โดยไมตองพับเอกสาร และหามขี ด เขี ยนบนซอง
ที่มีเอกสารของกลางบรรจุอยู
- หามขี ด เขีย น หรื อทํ า เครื่ องหมายสั ญ ลั กษณ/ ใดๆ บนเอกสารของกลาง หากมี ค วามจํ า เปนใหทํ า
เครื่องหมายลงบนพื้นที่วาง หลีกเลี่ยงการทําเครื่องหมายซอนทับขอความใดๆบนเอกสาร
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ตรงบริเวณที่ตองการตรวจพิสูจน/ รวมถึงหามทําการซอมแซมรอยตัด หรือตัดตกแตงขอบกระดาษ
/-หามขูด...
- หามขูดลบขอความหรือบริเวณใดๆ บนเอกสารของกลาง
- หามทําใหเกิดรอยกดใดๆ บนเอกสารของกลาง
- หามติดเอกสารของกลางที่เปนชิ้นสวนลงบนแผนกระดาษอื่น ควรเก็บไวในซองปiดผนึก
- ระวังมิใหเอกสารของกลางเป•ยกน้ํา ถูกความชื้น ความรอน สารเคมี แสงสวางมากเกินไป ตองเก็บ
รักษาเอกสารไวในที่ที่เหมาะสม
- ควรถื อ หรื อจับเอกสารของกลางใหนอยครั้งที่ สุด และจับ อยางเบามื อ เพื่อหลี กเลี่ ย งการทํ าลาย
เอกสาร
- หามบรรจุเอกสารของกลางที่เปนสําเนาภาพถายในซองพลาสติก
- หากมีความจําเปนตองถายสําเนาเอกสารของกลาง ตองระวังมิใหเกิดการทําลายเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
- หามมิใหผูตองสงสัย หรือบุคคลอื่นใดจับตองหรือเห็นเอกสารของกลาง
- ในกรณีที่ตองตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจน/ทางชีววิทยา หรือรอยกด บนเอกสารของกลาง
ใหสวมถุงมือและควรจับอยางเบามือ โดยใชดานขางของนิ้วจับเอกสารใสในซองและระบุหนาซองบรรจุเอกสารใหชัดเจน
วา ตองการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจน/ทางชีววิทยา หรือรอยกด
- ในกรณีเอกสารไหมไฟใหเก็บเอกสาร ดังนี้
ถายภาพเอกสารไหมไฟ ที่มีการวางมาตราสวนกํากับไว
สอดกระดาษแข็งลงใตเอกสารไหมไฟดวยความระมัดระวัง
ยกเอกสารไหมไฟขึ้น พรอมทั้งสอดแผนไมหรือโลหะใตกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง
ยกแผนไม พรอมกับวางกระดาษและเอกสารไหมไฟลงในกลองกระดาษหรือวางลงตรง
กลางแผนกระดาษหอของแผนใหญ แลวนํ า มุ ม กระดาษทั้ ง สี่ มุ ม มากลั ด ติ ด กั น ไว
เพื่อปEองกันเอกสารไหมไฟโดนลม และการกระทบกระเทือนอื่น ๆ
นําหีบหอบรรจุเอกสารไหมไฟ มาสงที่หองปฏิบัติการดวยตนเอง
- ควรจัดเตรียมและหารายละเอียดตางๆ ของเอกสารไวใหครบถวนสมบูรณ/ เชน วันที่ และแหลงที่มา
ของเอกสาร เปนตน
o การเตรียมเอกสารสงตรวจพิสูจนJ
การจัดเตรียมเอกสารสงตรวจพิสูจน/ใหสมบูรณ/ตามหลักวิชานั้น พนักงานสอบสวน จะตองดําเนินการ
ดังนี้
- จัดสงเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอยางที่เปนตนฉบับจริง ยกเวนกรณีที่ไมสามารถสงตนฉบับ
จริงได ใหระบุสาเหตุที่ไมสามารถสงไดในหนังสือนําสง (หนังสือนําสงของกลางตรวจพิสูจน/ใหทําตาม “แบบ กอส. ๐๑” )
- ระบุเอกสารใหชัดเจนวา เอกสารใดเปนเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอยาง และมีจํานวนกี่ฉบับ
- ระบุตําแหนงของสิ่งที่ตองการตรวจพิสูจน/ในเอกสารของกลางและจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ให
ชัดเจน เชน กรณีการตรวจพิสูจน/ลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความ ใหระบุวา “ลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความ ตรง
บริเวณ............ในเอกสารของกลางกับตัวอยางลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ…………จะเปนลายมือชื่อ/ลายมือเขียน
ขอความของบุคคลคนเดียวกันใชหรือไม” หรือ กรณีการตรวจรองรอยการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหระบุวา “เอกสารของ
กลางตรงบริเวณ............จะมีรองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไม ถามีขอความเดิมอานไดวาอยางไร”
- จัดสงเอกสารตัวอยางเพื่อใชในการตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารของกลาง ดังนี้
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/ กรณีตรวจ...
กรณีตรวจพิสูจนJลายมือชื่อ ลายมือเขียนข%อความ
- จัดหาลายมือชื่อ หรือลายมือเขียนขอความที่เคยเขียนไวเดิม
จัดหาลายมือชื่อหรือลายมือเขียนขอความของบุคคลที่ตองการตรวจพิสูจน/ที่มีระยะเวลาของ
การเขียนใกลเคียงกันกับเอกสารของกลาง
ระบุใหชัดเจนวาเปนลายมือของบุคคลใด และอยูตรงบริเวณใดของเอกสาร
จัดใหเจาของลายมือหรือบุคคลที่เชื่อถือได ลงลายมือชื่อรับรองลงบนพื้นที่วางของเอกสาร
ตัวอยางทุกแผน
- จัดใหเขียนตัวอยางลายมือชื่อหรือลายมือเขียนขอความตอหนาพนักงานสอบสวน
จัดเตรี ย มอุป กรณ/ และลั กษณะการเขีย นใหใกลเคี ย งกั บเอกสารของกลางใหมากที่ สุ ด เชน
กระดาษ, ปากกา, ลักษณะการเขียนแบบหวัด แบบบรรจง, ทาทางการเขียน เปนตน
จัดใหบุคคลที่ตองการตรวจเปรียบเทียบ กรอกขอมูลสวนบุคคลดวยตนเอง ลงใน “แบบ กอส.
๐๒” โดยใหมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ-ชื่อสกุล
- อายุ และ วัน เดือน ป• เกิด
- อาชีพ
- ประวัติการศึกษา
- ถนัดเขียนดวยมือขางใด และปJจจุบันใชมือขางใดเขียน
- สามารถเขียนไดทั้งมือซายและมือขวาหรือไม
- มีโรคประจําตัวหรือไม
- เคยไดรับบาดเจ็บตรงบริเวณมือขางที่ถนัดหรือไม เมื่อใด
- ทานใชลายมือชื่อกี่แบบ(ตั้งแตอดีตถึงปJจจุบัน) และใหเขียนตัวอยางลายมือชื่อแตละแบบ
แบบละ ๓ ตัวอยาง
จัดใหบุคคลที่ตองการตรวจเปรียบเทียบ เขียนตัวอยางลายมือชื่อแบบเดียวกันกับลายมือชื่อใน
เอกสารของกลาง หรือเขียนขอความเดียวกันกับขอความที่ตองการตรวจพิสูจน/ (ใหเขียนตาม
คําบอก อยาใหเห็นเอกสารของกลาง) ลงใน “แบบ กอส.๐๓” ประมาณ ๕-๑๐ หนากระดาษ
จัดใหบุคคลที่เขียนตัวอยาง และพนักงานสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน
กรณีตรวจพิสูจนJตัวอักษรพิมพJดีด
- จัดพิมพ/ขอความใหตรงกันกับขอความในเอกสารของกลางประมาณ ๕ - ๑๐ หนากระดาษ
- ระบุหมายเลขเครื่อง ยี่หอเครื่องพิมพ/ดีดใหชัดเจน
- ใหพนักงานสอบสวน และผูเกี่ยวของ ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน
- กรณีเอกสารของกลางถูกพิมพ/มานานแลว ใหจัดหาขอความตัวอักษรพิมพ/ดีดของเครื่องที่ตองการ
ตรวจเปรียบเทียบที่เคยพิมพ/ไวในระยะเวลาเดียวกันไปตรวจเปรียบเทียบดวย

- 43 - ไมตองสงเครื่องพิมพ/ดีดไปตรวจพิสูจน/

/ กรณีตรวจ...
กรณีตรวจพิสูจนJรอยตราประทับ
- จัดหารอยตราประทับที่แทจริง ที่ประทับในระยะเวลาเดียวกันกับเอกสารของกลาง
- ประทับตัวอยางรอยตราประทับที่แทจริงบนกระดาษ ประมาณ ๕ หนากระดาษ
- ใหพนักงานสอบสวน และผูเกี่ยวของ ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน
กรณีตรวจพิสูจนJเครื่องหมายการค%า แมพิมพJ แบบพิมพJ
- จัดหาตัวอยางเครื่องหมายการคาที่แทจริง ที่ผลิตในชนิดและรุนเดียวกันกับของกลางไปตรวจ
เปรียบเทียบ
- ใหพนักงานสอบสวน และผูเกี่ยวของ ลงลายมือชื่อรับรอง
กรณีตรวจพิสูจนJแผนป0ายแสดงการเสียภาษี แผนป0ายทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถบัตร
ประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ
- จัดหาตัวอยางแผนปEายแสดงการเสียภาษี แผนปEายทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ ที่ผลิตในรุนเดียวกันกับ ของกลาง ไปตรวจ
เปรียบเทียบ
กรณีตรวจพิสูจนJธนบัตร และเหรียญกษาปณJ
- กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณ/ตางประเทศ ใหจัดเตรียมตัวอยางธนบัตร (เหรียญกษาปณ/) ที่แทจริง
ของประเทศนั้น ชนิดราคาและรุนเดียวกันกับของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
- กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณ/ไทย ที่ผลิตในวาระพิเศษ จะตองจัดเตรียมตัวอยางที่แทจริง ในรุน
เดียวกันกับของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
- กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณ/ไทย ที่มีใชในปJจจุบันไมตองจัดสงตัวอยางไปตรวจเปรียบเทียบ
กรณีตรวจพิสูจนJรอยตราตะกั่ว มิเตอรJไฟฟ0า
- จัดหารอยตราตะกั่วที่แทจริง ที่มีหมายเลขเดียวกันกับรอยตราตะกั่วของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
- จัดใหผูเกี่ยวของรับรองตัวอยางรอยตราตะกั่ว
กรณีตรวจพิสูจนJรอยตราบนไม%
- กรณีที่พนักงานสอบสวนสงเขียงไมไปตรวจพิสูจน/
จัดทําบัญชีเขียงไมของกลาง
ระบุจํานวนเขียงไมของกลางที่ตองการใหตรวจพิสูจน/
จัด หาคอนเหล็ กรอยตราที่แ ทจริงของเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ ที่ตองการตรวจพิสู จ น/
ไปตรวจเปรียบเทียบ
จั ด หาเขี ย งไมสํ า หรั บ ใชในการประทั บ ตั ว อยางรอยตราจากคอนเหล็ ก ที่ แ ทจริ ง
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตอหนาผูตรวจพิสูจน/
- กรณี ที่ผู ตรวจพิ สู จน/ จ ะตองเดิ นทางไปตรวจ ณ สถานที่ เก็บ ไมของกลาง ในกรณีที่ ไมสามารถ
เคลื่อนยายไมของกลางได
ใหพนักงานสอบสวนทํ า หนั งสื อ เพื่ อแจงและขอใหผูตรวจพิสู จ น/ เดิ น ทางไปตรวจ
พิสูจน/ ณ สถานที่เก็บไมของกลาง

- 44 จัดทําบัญชีไมของกลาง พรอมทั้งจัดเรียงไมตามลําดับบัญชีไมของกลาง
ระบุจํานวนไมของกลางที่ตองการใหตรวจพิสูจน/
/ จัดหาคอน...
จั ดหาคอนเหล็ กรอยตราที่ แทจริ งของเจาหนาที่ ที่ เกี่ ยวของ ที่ ต องการตรวจพิ สู จน/
เปรียบเทียบ
จั ด หาเขี ย งไมสํ า หรั บ ใชในการประทั บ ตั ว อยางรอยตราจากคอนเหล็ ก ที่ แ ทจริ ง
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตอหนาผูตรวจพิสูจน/
ประสานงานกับผูตรวจพิสูจน/ เพื่อกําหนดวันและเวลาที่ใหไปตรวจพิสูจน/
วัตถุพยานประเภท อาวุธป5น เครื่องกระสุนป5น เขมาป5น วิถีกระสุนป5น และรองรอยตางๆ(TOOL MARK)
ใหดําเนินการดังนี้
o อาวุธป5น
- คําแนะนําทั่วไป
หามทําความสะอาดปaน ลางลํากลองปaนหรือใชสิ่งหนึ่งสิ่งใดสอดใสในลํากลองปaน
ถาปaนของกลางมีกระสุนปaน หรือปลอกกระสุนปaนบรรจุอยูภายในใหนําออกเสียกอน
หามทดลองยิงปaนของกลาง
ถามีโลหิตติดอยูใหผึ่งลมใหแหงเทานั้น กอนบรรจุหีบหอ
- ขอปฏิบัติกรณีมีเหตุยิงกันขึ้น
เก็บปลอกกระสุนปaน ลูกกระสุนปaน สง กองพิสูจน/หลักฐานกลาง หรือ ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน
๑ - ๑๐ เพื่อทราบชนิดขนาดของอาวุธปaนที่ใชยิงกอน โดยไมตองรอจนกระทั่งยึดอาวุธปa น
ตองสงสัยได
เมื่อไดอาวุธปaนตองสงสัยแลวจึงสงเพิ่มเติม เพื่อทราบวาปลอกกระสุนปaนลูกกระสุนปaนที่สงมา
ใชยิงมาจากปaนตองสงสัยหรือไม
หามมิใหทําการทดลองยิงปaนตองสงสัยเพื่อเก็บลูกกระสุนปaน ปลอกกระสุนปaนสงให กองพิสูจน/
หลักฐานกลาง หรือ ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน ๑ - ๑๐ ตรวจเปรียบเทียบ ซึ่งการยิงเปรียบเทียบ
เปนหนาที่ของผูชํานาญการเทานั้น
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวก ในการติดตอ
แจง ชนิด ขนาด ยี่หอ เครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจําปaน
ถาตองการสอบถามเกี่ย วกั บ เครื่ องหมายทะเบี ยนหรื อเลขหมายประจํ า ปa น ใหแนบสํ า เนา
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปaน (แบบ ป.๔) มาดวย (ถามี)
ใหแนบสําเนาภาพถายอาวุธปaน มาประกอบดวย
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ทําเครื่องหมาย หรือชื่อยอไวที่โครงปaนและลํากลองปaน (ภายนอก)
อยาทําเครื่องหมายไวในที่ๆ จะลบเลือนไดงาย

- 45 การบรรจุหีบหอ และการนําสง ตองบรรจุในกลอง หรือหอปiดผนึกใหเรียบรอย
/ ลูกกระสุน...
o ลูกกระสุนป5น ปลอกกระสุนป5น (ที่ผานการยิงมาแลว)
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ระวังไมใหเกิดรอยขูดขีดหรือบุบสลายที่ลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaน
หามลาง เช็ด ขัด ถู หรือทําความสะอาดลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaน
ถามีโลหิตติดอยูใหผึ่งลมใหแหงเทานั้น กอนบรรจุหีบหอ
- บันทึกการสงของกลาง ไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวก ในการติดตอ
แจงขนาดที่แนนอน หรือขนาดโดยประมาณ
แจงตํา หนิ ที่เดนของลู กกระสุ นปa นหรื อปลอกกระสุนปaน รวมทั้ง ชื่อบริษั ทผูผลิต ยี่หอ หรื อ
เครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฏบนลูกกระสุนปaนหรือปลอกกระสุนปaน(ถามี)
ถาพบปลอกกระสุนปaนใหบันทึกไวดวยวาปลอกกระสุนปaนใดพบที่ปaนกระบอกใด ถาปaนมีหลาย
ลํากลองใหบันทึกดวยวาพบในรังเพลิงของลํากลองใด
ถาตองการทราบเกี่ยวกับวิถีกระสุ น ใหทําแผนที่สั งเขป และสงภาพถายแสดงบริเวณที่พ บ
(ถามี)
แนบภาพถายลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaนมาประกอบดวย
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ใชเหล็กแหลมทํา เครื่องหมาย หรือชื่ อยอที่ทายลูกกระสุนปaนทุ กลู ก หรือบริ เวณปากปลอก
กระสุนปaนดานในทุกปลอก (โดยหลีกเลี่ยงมิใหทําลายบริเวณตําหนิพิเศษตางๆ)
- การบรรจุหีบหอ และการนําสง
บรรจุในกลอง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอยางหนาปiดผนึกใหเรียบรอย
o กระสุนป5น
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ถาหากมีกลองบรรจุกระสุนปaนของเดิมอยูใหนําสงดวย
สงกระสุนปaนไปตรวจพิสูจน/ทั้งหมด หามแบงสงเพียงบางสวน หรือสุมตัวอยางสงตรวจ แตถามี
จํานวนมากไมสะดวกตอการนําสง ใหแจง กองพิสูจน/หลักฐานกลาง หรือ ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน
๑ - ๑๐ แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาสงผูชํานาญมาตรวจพิสูจน/ตอไป
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวก ในการติดตอ
แจงขนาดที่แนนอน หรือขนาดโดยประมาณ
แจงชื่อบริษัทผูผลิต ยี่หอ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฏบนกระสุนปaน

- 46 กรณีพบกระสุนปaนมีรอยเข็ม แทงชนวนปรากฏอยู ใหแจงไวดวยวาพบที่ใดและเปนกระสุ น
นัดใดหรือพบอยูในลํากลองของปaนกระบอกใด
/-วิธีทํา...
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ใชเหล็กแหลมทําเครื่องหมายหรือชื่อยอไวที่ขางกระสุนปaนที่มีรอยเข็มแทงชนวน
- การบรรจุหีบหอ และการนําสง
บรรจุในกลอง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอยางหนาแนนปiดผนึกใหเรียบรอย
o ลูกกระสุนปราย, หมอนกระสุนป5น และ แวนกระดาษแข็ง
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ระวังไมใหเกิดรอยขูดขีด
หามลาง เช็ด ขัด ถู หรือทําความสะอาด
ถามีโลหิตติดอยูใหผึ่งลมใหแหงเทานั้น กอนบรรจุหีบหอ
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวก ในการติดตอ
แจงน้ํ า หนั ก ของลู ก กระสุ น ปรายโดยประมาณ และขนาดเสนผานศู น ย/ ก ลางของหมอน
กระสุนปaนโดยประมาณ
แจงขนาดเสนผานศูนย/กลางของแวนกระดาษแข็งโดยประมาณและเครื่องหมายหรือตัวอักษร
ที่ปรากฏบนแวนกระดาษแข็งนั้น
ถาตองการทราบเกี่ยวกับวิถีกระสุน ใหทําแผนที่สังเขปและสงภาพถายแสดงบริเวณที่พบ (ถามี)
ใหแนบสํ า เนาภาพถายลู ก กระสุ น ปราย หมอนกระสุ น ปa น และแวนกระดาษแข็ ง
มาประกอบดวย
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ลูกกระสุนปรายไมตองทําเครื่องหมาย ใหทําเครื่องหมายไวที่หีบหอแทน
ใชหมึ ก เขี ย นบนหมอนกระสุ น ปa น หรื อ บนดานที่ ไ มมี เ ครื่ อ งหมายหรื อ ตั ว อั ก ษรของแวน
กระดาษแข็ง
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
บรรจุในกลอง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอยางหนาใหเรียบรอย
o ภาพถายการกระจายของลูกกระสุนปราย, บริเวณที่เขมาดินป5นติดอยูที่บาดแผลที่ถูกยิงหรือรายงาน
การชันสูตรของแพทยJ
- คําแนะนําโดยทั่วไป
การถายภาพตองแสดงมาตราสวนดวย
ถายภาพไวหลาย ๆ ดานเพื่อแสดงรายละเอียดใหมากที่สุด
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน

- 47 แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
/ บรรยาย...
บรรยายประกอบภาพใหชัดเจน เชน ระยะหางระหวางรูของลูกกระสุนปรายเทาใด บริเวณที่
เขมาดิน ปa นปรากฏอยูมีเสนผาศูน ย/กลางเทาใดบาดแผลกวาง ยาว เทาใด ตรงกับ รูเสื้อผา
หรือไม
สงสําเนารายงานการชันสูตรของแพทย/ดวย (ถามี)
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ทําเครื่องหมายหรือชื่อยอพรอมลงลายมือชื่อไวหลังภาพทุกภาพ
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
บรรจุในกลอง ซองพลาสติกหรือซองกระดาษอยางหนาปiดผนึกใหเรียบรอย
o เสื้อผ%า หรือวัตถุอื่นใดที่ถูกยิง
- คําแนะนําโดยทั่วไป
หามซักลางหรือทําความสะอาด
ระวังอยาให เสื้อผา หรือวัตถุเปรอะเปajอนเพิ่มขึ้น
ถาเสื้อผาหรือวัตถุเปajอนโลหิตใหผึ่งลมใหแหงเทานั้น
หามบรรจุเสื้อผาที่เปajอนโลหิตลงในถุงพลาสติกหลังผึ่งแหงแลว ใหหอดวยกระดาษเทานั้น
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
แจงยี่หอ แบบ ชนิด ลักษณะ สีของเสื้อผา หรือวัตถุ
แจงจํานวนรูกระสุนที่เสื้อผาหรือวัตถุ พรอมใหบรรยายตําแหนงของรูกระสุนปaน
แจงลักษณะบาดแผลที่รางกายผูถูกยิง มีจํา นวนกี่รูและขนาดโดยประมาณเทาใด ตําแหนง
ตรงกับรูกระสุนบนเสื้อผาหรือไม หรือสงภาพถายบาดแผลพรอมแสดงมาตราสวนดวย
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ทําเครื่องหมายเสื้อผาหรือวัตถุ โดยใหหางจากบริเวณที่ถูกยิง
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
หอหรือใสถุงกระดาษ ถามีหลายชิ้นใหหอ หรือใสถุงแยกกันแลวระบุวามาจากของผูใดบรรจุ
รวมกันในกลองใหเรียบรอย
o รถยนตJ รถจักรยานยนตJ
- คําแนะนําโดยทั่วไป
รักษาสภาพบริเวณที่ถูกยิงไวเหมือนเดิม, รอยกระสุนปaนทะลุกระจกรถยนต/ใหใช เทปยึดให
ติดกันไว อยาทะลวงกระจกทิ้ง ใชรถยกหรือลากอยาขับ โดยพยายามอยาใหกระจกแตกหลุดออก
ถายภาพบริเวณที่ถูกยิงและรอยลูกระสุนปaนผาน โดยมีมาตราสวนทุกครั้ง
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน

- 48 แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
แจงรายละเอียดของรถยนต/ของกลางใหครบถวน เชน ชนิด ยี่หอ สี และเลขทะเบียน เปนตน
/-การนําสง...
- การนําสง
สงรถยนต/ รถจักรยานยนต/ ไปที่ กองพิสูจน/หลักฐานกลาง หรือ ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน ๑ - ๑๐
หากมีความจําเปนไมอาจนําสงรถยนต/ รถจักรยานยนต/ของกลางไดใหแจงกองพิสูจน/หลักฐาน
กลาง หรือ ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน ๑ - ๑๐ เพื่อพิจารณาสงผูชํานาญการไปตรวจพิสูจน/ตอไป
o เขมาป5นที่มือ
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่เปนผูเก็บเขมาปaนที่มือผูตองสงสัย ผูตองหา(ยังมีชีวิตอยู)
หรือสงตัวบุคคลดังกลาวไปยัง กองพิสูจน/หลักฐานกลาง ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน ๑ – ๑๐ หรือ
พิสู จน/ หลั กฐานจั งหวั ด แลวแตกรณี เปนผูเก็บ เขมาปa นที่มื อโดยเร็ว ที่ สุด ภายใน ๖ ชั่ ว โมง
นับตั้งแตมีการยิงปaน
ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่เปนผูเก็บเขมาปaนที่มือผูเสียชีวิตหรือแจงให กองพิสูจ น/
หลั ก ฐานกลาง ศู น ย/ พิ สู จ น/ ห ลั ก ฐาน ๑ - ๑๐ หรื อ พิ สู จ น/ ห ลั ก ฐานจั ง หวั ด แลวแตกรณี
เปนผูเก็บเขมาปaนที่มือโดยเร็วที่สุดภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตมีการยิงปaน
กอนทําการเก็บเขมาปaนที่มือหามพิมพ/ลายนิ้วมือ ทําความสะอาดหรือลางมือของผูที่จะถูกเก็บ
เขมาปaนที่มือ กรณีผูเสียชีวิตใหใชถุงพลาสติกสวมมือผูเสียชีวิตไวจนกวาจะทําการเก็บเขมาปaน
(แตตองทําการเก็บภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ)
เจาหนาที่ผูทําการเก็บเขมาปaนที่มือตองทําความสะอาดมือทั้ง ๒ ขาง และสวมถุงมือทุกครั้ง
กอนทําการเก็บเขมาปaน
- การเตรียมอุปกรณ/
จัดหาซองพลาสติกชนิดรูดปiดปาก (ซองพลาสติกซิป) ไว จํานวน ๕ ซอง แตละซองใหเขียน
ขอความดังนี้
- ซองที่ ๑ เขียนวา กรดตัวอยาง
- ซองที่ ๒ เขียนวา หลังมือขวา
- ซองที่ ๓ เขียนวา ฝ`ามือขวา
- ซองที่ ๔ เขียนวา หลังมือซาย
- ซองที่ ๕ เขียนวา ฝ`ามือซาย
จัดหาสําลีพันปลายแทงพลาสติก (Cotton Bud) โดยตัดปลายขางหนึ่งทิ้งเตรียมไว เปนจํานวน
๕ กาน
จัดหากรดไนตริก เขมขน ๕ % จํานวน ๑ ขวด
- วิธีการเก็บเขมาปaนที่มือ
หยดกรดประมาณ ๔-๕ หยด บนกานสําลีที่ ๑ แลวบรรจุใสซองที่ ๑ เพื่อเปนตัวอยาง
หยดกรดตัวอยางประมาณ ๔-๕ หยด บนกานสําลีที่ ๒ แลวสลัดใหหมาดๆแลวเริ่มเช็ดที่หลังมือ
ขวาโดยเช็ดตั้งแตบริเวณขอมือไปจนถึงปลายนิ้วหรือจากปลายนิ้วถึงขอมือ โดยการหมุนหรือ
กลิ้งสําลีไปทางเดียวกัน หามเช็ดกลับไปกลับมา แลวบรรจุในซองที่ ๒
สํา หรับ กานสํ า ลีที่ ๓,๔ และ ๕ ใหเช็ ดที่ ฝ` ามือขวา หลัง มือซาย และฝ` ามื อซาย โดยปฏิบั ติ
เชนเดียวกับขางตน แลวบรรจุใสซองที่ ๓,๔ และ ๕ ตามลําดับ

- 49 - การบรรจุหีบหอ และการนําสง
นําซองบรรจุกานสําลีที่ชุบกรดตัวอยางและที่เช็ดจากมือของผูถูกเก็บเขมารวมทั้งหมด ๕ ซองใส
รวมกันในซองราชการ ชนิดพับสี่
/-การจาหนา...
- การจาหนาซอง ใหระบุขอความดังตอไปนี้
๑. สถานีตํารวจ
๒. ชื่อ-สกุล ผูถูกเก็บเขมา (ตัวบรรจง)
๓. อาชีพ
๔. มือที่ถนัด
๕. ชนิด ขนาด ของอาวุธปaน
๖. วัน เวลาเกิดเหตุ
๗. วัน เวลาเก็บเขมา
๘. สถานที่เก็บเขมา
๙. ลายมือชื่อผูถูกเก็บเขมา
๑๐. ลายมือชื่อผูเก็บเขมา
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
o วัตถุที่มีรอยขูด กด เจาะ เลื่อย ตัด ฟ‡น หรืออื่น ๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช%ที่สงสัยวาทําให%เกิดรอยขูด
กด เจาะ เลื่อย ตัด ฟ‡น หรืออื่น ๆ (TOOL MARK)
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ระวังอยาใหเกิดการบุบสลาย หรือขูดขีดเพิ่มเติมลงบนสวนที่ตองการใหทําการตรวจพิสูจน/
ระวังไมใหเปรอะเปajอนเพิ่มเติม นอกจากที่ปรากฏอยูแลว
หามลางทําความสะอาด เช็ดถู
- บันทึกผูสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
แจงรูปราง ยี่หอ ชนิด ขนาด สี
แจงตําหนิที่ปรากฏ
ถามีวัตถุหรือชิ้นสวนของวัตถุ ซึ่งเปนชนิดและลักษณะเดียวกันกับวัตถุของกลางใหสงไปดวย
วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง ทําเครื่องหมายหรือชื่อยอไวที่ของกลาง แตหามทําลงบน
สวนที่ตองการใหทําการตรวจพิสูจน/
การบรรจุหีบหอและการนําสง บรรจุในกลองปiดผนึกใหเรียบรอย
o ของกลางที่เกี่ยวกับกระสุนป5นที่มีขนาดตั้งแต ๔๐ มม. ขึ้นไป (สงกองสรรพาวุธ สํานักงานสงกําลัง
บํารุง เป@นผู%ตรวจพิสูจนJและออกรายงาน)
- คําแนะนําโดยทั่วไป และขอควรระวังพิเศษ

- 50 เครื่องกระสุนปaนนี้ ไดแก ลูกกระสุนระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด (M ๗๙), กระสุนปaนยิง
ตอสูอากาศยาน, ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด (ลย/ค), กระสุนปaนใหญ เปนตน
อยาใหของกลางไดรับความรอน แรงกระแทก การเสียดสีที่รุนแรงอาจเกิดระเบิดได
/ อยาแกะ...
อยาแกะ งัด ตัด ดึง หรือกระทําการใดๆ จนทําใหชิ้นสวนอุปกรณ/เกิดการเคลื่อนที่ ขาดหรือ
หลุดจากตําแหนงปกติ
เครื่ องกระสุ น ของกลางที่ มีช นวนอยูทางทายหรื อทางหั ว กระสุ นใหระมั ด ระวั งการกระทบ
กระแทกตอสวนชนวนดังกลาว (อาจเกิดระเบิดได)
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
แจงขนาดที่แนนอน หรือขนาดโดยประมาณ
- วิธีทําเครื่องหมาย
ใชปากกาชนิดลบไมไดทําเครื่องหมายหรือชื่อยอไวที่ดานขางของกลาง
ถาของกลางเปนชนิดเดียวกันและมีจํานวนมากใหทําเครื่องหมายหรือตําหนิเพียงชิ้นเดียวก็ได
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
บรรจุในกลอง ซองพลาสติก หรือซองกระดาษอยางหนาแนนใหเรียบรอย กรณีที่ของกลางอาจ
เปนอันตรายใหขอเจาหนาที่จากกองสรรพวุธเปนผูดําเนินการแทน
ตัวอยางการตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจนJ
อาวุธป5นและกระสุนป5น
๑. ปaนของกลาง ใชยิงมาแลวหรือไม นานเทาใด
๒. ปaนและกระสุนปaนของกลาง เปนอาวุธปaนและเครื่องกระสุนปaนตาม พ.ร.บ. อาวุธปaนฯ หรือไม
๓. ปaนและกระสุนปaนของกลาง เปนชนิด ขนาดใด
๔. ปaนและกระสุนปaนของกลาง เปนอาวุธปaนและเครื่องกระสุนปaนแบบที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให
ไดหรือไม
๕. ปaนและกระสุนปaนของกลาง ใชรวมกันและใชยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุไดหรือไม
๖. ปaนของกลาง มีรอยขูดลบแกไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจําปaนหรือไม
ลูกกระสุนป5นและปลอกกระสุนป5น
๑. ลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaนของกลาง ใชยิงมาแลวหรือไม นานเทาใด
๒. ลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaนของกลาง เปนชนิดขนาดใด ใชยิงมาจากปaนชนิดขนาดใด
๓. ลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaนของกลาง ใชยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุไดหรือไม
๔. ลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaนของกลาง ใชยิงมาจากปaนของกลางหรือไม
๕. เศษลูกกระสุนปaนของกลาง ใชยิงมาจากปaนของกลางหรือไม
เขมาดินป5น
๑. มีธาตุสําคัญบางธาตุที่มาจากการยิงปaนที่มือหรือไม
๒. เสื้อผาของกลางมีเขมาดินปaนติดอยูหรือไม
๓. รถยนต/ รถจักรยานยนต/ของกลางมีเขมาดินปaนติดอยูหรือไม
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๑. รถยนต/ของกลางมีรองรอยถูกลูกกระสุนปaนยิงหรือไม ชนิด ขนาดใด และมีวิถีกระสุนปaนเปนอยางไร
๒. เสื้อผาของกลางมีรองรอยถูกลูกกระสุนปaนยิงหรือไม ชนิด ขนาดใด และวิถีกระสุนปaนเปนอยางไร
/ รองรอย...
รองรอย (TOOL MARK)
๑. รอยพื้นรองเทาซึ่งปรากฏที่ปูนพลาสเตอร/ของกลาง เปนรอยพื้นรองเทาของรองเทาของกลางหรือไม
๒. รอยดอกยางซึ่งปรากฏในภาพถายของกลางเปนรอยดอกยางของยางรถยนต/ของกลางหรือไม
๓. ใบมีดของกลางหักขาดมาจากมีดของกลางหรือไม
๔. รอยตัดซึ่งปรากฏที่สายไฟฟEาของกลางเกิดจากคีมของกลางหรือไม
๕. รอยซึ่งปรากฏที่ขอบประตูดานเปiด-ปiดของตูไมของกลางเกิดจากไขควงของกลางหรือไม
๖. รอยซึ่งปรากฏที่สายยูแมกุญแจของกลางเกิดจากวัตถุชนิด ขนาดใด
วัตถุพยานที่ตรวจพิสูจนJด%านเคมีและฟ•สิกสJ

ใหดําเนินการดังนี้

o รถ และวัตถุที่มีหมายเลขประจํา
- คําแนะนําทั่วไป
ของกลางประเภทนี้ ไดแก รถตามกฎหมายวาดวยรถของกรมการขนสงทางบก และจราจร
ทางบก เรือ เครื่องยนต/ เครื่องมือ เครื่องใช วัตถุที่มีเลขหมายประจํา
เพื่อตรวจพิสูจน/หาเลขหมายประจํารถหรือเลขหมายประจําเครื่องที่แทจริง
หามตัดเฉพาะบริเวณเลขหมายสงตรวจพิสูจน/
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ไมตองทําเครื่องหมายใดๆ ที่ตัวรถ เครื่องยนต/ หรือเครื่องมือเครื่องใช
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
สงรถ เครื่ อ งยนต/ ห รื อ วั ต ถุ ที่ มี เ ลขหมายประจํ า ที่ ต องการตรวจพิ สู จ น/ ใ นสภาพที่
ครบถวนหรือตามสภาพที่พบ
หากสิ่งที่นําสงไมสามารถสงไดเนื่องจากมีความจําเปนใดๆ ใหแจงกองพิสูจน/หลักฐานกลางหรือ
ศูนย/พิสูจน/หลักฐานเพื่อพิจารณาสงผูตรวจพิสูจน/เปนรายๆ ไป
o สีตางๆ
- คําแนะนําทั่วไป
สี ไดแก สีรถยนต/ สีทาบานและสีอื่นๆ
เพื่อตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบกับสีตัวอยาง
สีของกลาง อาจเก็บไดจากสถานที่เกิดเหตุ บนเสื้อผาหรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
ตองสงสีหรือสีตัวอยางเพื่อใหตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบทุกครั้ง
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แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
/ แจงจุด...
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวก ในการติดตอ
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําถูกตอง
ทําเครื่องหมายกํากับไวที่ภาชนะหรือติดไวที่หีบหอใหชัดเจน
ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หลายรายการหรือตรวจพบในที่ตางกั นใหทํา เครื่ องหมายติ ด
กํากับไวทุกๆ ภาชนะหรือหีบหอ
- การหีบหอและการนําสง
สีที่เก็บไดในสถานที่เกิดเหตุ ตองหอดวยกระดาษและบรรจุซองหรือกลองเล็กๆ เพื่อใหสีนั้น
คงอยูในสภาพเดิม
สีที่ติดอยูบนเครื่องมือ เสื้อผา หรือวัตถุที่จะนําสงไปตรวจพิสูจน/ได ควรสงเครื่องมือ เสื้อผา
หรือวัต ถุ นั้นไปตรวจทั้ งสิ้น โดยควรระวังมิ ใหปะปนกั บสิ่ งสกปรกอื่ นๆ การหอตองหอดวย
กระดาษสะอาด ถาเปนเสื้อผาตองพับใหเรียบรอยอยางถูกตอง การพับผาของกลางที่มีรอยสีติด
นั้น ควรใหบริเวรรอยสีอยูตรงกลาง อยาพับตรงบริเวณรอยสี แลววางบนกระดาษแข็งกวางยาว
พอควรตามลักษณะของวัตถุ ของกลางนั้นใชกระดาษวางทาบบนรอยสี แลวใชกระดาษแข็ง
อีกชิ้นหนึ่งวางประกบแลวจึงหอ
สีที่ติดอยูบนวัตถุใหญ ซึ่งไมสามารถนําสงไดควรใชมีดที่สะอาดแซะออกมา ถาเปนรอยเสียดสี
ควรจะนําพื้นที่ปรากฏรอยเสียดสีสงตรวจพิสูจน/ดวย เพื่อใหการตรวจพิสูจน/ไดผลดีขึ้น หรือจะ
เฉือนหรือแซะเฉพาะสีสงพรอมดวยตัวอยางของสีที่เปนพื้นของรอยนั้นก็ไดสีของวัตถุที่จะสงไป
เปรียบเทียบ ควรเฉือนหรือแซะจากจุดที่มีรอยเสียดสีใหมๆ หากมีหลายจุดควรเก็บจากทุกจุด
แลวแยกหอกัน
ปiดผนึกของกลางและตองมีลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนและผูเกี่ยวของ
o เศษแก%ว เศษกระจก และเศษพลาสติก
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ของกลางประเภทนี้ ไดแก เศษกระจกหนารถยนต/ เศษกระจกโคมไฟหนา เศษพลาสติก
ชิ้นสวนโคมไฟรถ หรือเศษกระจกอื่นๆ เปนตน ซึ่งพบไดในสถานที่เกิดเหตุรถยนต/เฉี่ยวชนกัน
เพื่อตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบเศษแกว เศษกระจกหรือพลาสติกตัวอยางที่เก็บหรือยึดไดจากรถ
ผูตองสงสัย
ตองสงเศษแกว เศษกระจกและเศษพลาสติกตัวอยางใหตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบทุกครั้ง
- บันทึกการสงของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ทําเครื่องหมายกํากับไวที่ภาชนะหรือติดไวที่หีบหอใหชัดเจน

- 53 ในกรณี ของกลางมี หลายชนิด หลายรายการหรื อตรวจพบในที่ ต างกั น ใหทํ า เครื่ องหมาย
ติดกํากับไวทุกๆ ภาชนะหรือหีบหอ
/ การบรรจุ...
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
บรรจุของกลางที่อาจติดปะปนอยูกับวัตถุอื่น ลงในกลองกะทัดรัดที่มิดชิดหรือหอดวยกระดาษ
ขาว ปiดผนึกใหเรียบรอยเพื่อปEองกันการหลุดหาย
ในกรณีที่ของอาจแตกไดอีก ควรใชวัสดุรองรับ เชน สําลีหรือเศษผาหอหุมกันแตก ไวชั้นหนึ่ง
กอนบรรจุลงในกลองหรือหอที่มิดชิด
หากของกลางมี หลายรายการและมี ลั กษณะแตกตางกั น อยางเห็ น ไดชั ด หรื อ ตรวจพบใน
ที่เดียวกัน ใหแยกบรรจุของกลางดวยวิธีดังกลาวขางตน
ปiดผนึกหีบหอของกลางและตองลงลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนและผูที่เกี่ยวของ
o น้ํามันเชื้อเพลิง
- คําแนะนําโดยทั่วไป
น้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก“าด เปนตน ซึ่งพบไดในสถานที่เกิดเหตุ
คดีเพลิ งไหมหรือสงสั ยวาจะมีการวางเพลิ ง เก็บวัตถุตองสงสัย ที่คาดวาจะมีน้ํ ามันเชื้ อเพลิ ง
ติดอยู และใหเก็บวัตถุพยานขางเคียงเพื่อเปรียบเทียบดวย
- บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
-การบรรจุหีบหอและการนําสง
ในกรณีของกลางเปนน้ํา มัน หรือเปนของเหลวหรือมีน้ํา เจือปนควรบรรจุ ลงในภาชนะที่เปน
ขวดแกวหรือกระป_องโลหะมีฝาปiดมิดชิดผูกมัดอยางแนนหนาแข็งแรง เพื่อปEองกันการหกหรือ
ระเหย
ในกรณี ข องเปนเศษผา เศษกระสอบ ซึ่ ง มี กลิ่ น น้ํ า มั น ใหบรรจุ ล งในถุ งพลาสติ กปi ด มิ ด ชิ ด
เพื่อปEองกันการระเหยและนําสงโดยมิชักชา
ปiดผนึกที่หีบหอของกลางและตองลงลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนและผูที่เกี่ยวของ
o ของกลางที่เป@นดิน หิน ทราย ปูน วัตถุเม็ดหรือก%อน
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ของกลางประเภทนี้ไดแก ดิน หิน ทราย ปูน เปนตน ซึ่งตองทําการตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบ
เชน ตองการตรวจเปรียบเทียบเศษดินซึ่งติดอยูที่รองเทาของผูตองหากับดิน ณ สถานที่เกิดเหตุ
ตองสงดิน หิน หรือทรายตัวอยางใหตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบทุกครั้ง
- บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ

- 54 - การบรรจุหีบหอและการนําสง
แยกเก็บของกลางแตละชนิดออกจากตัวอยางสําหรับที่ตรวจเปรียบเทียบ
บรรจุในภาชนะที่ปiดสนิทและปiดผนึกใหเรียบรอย
/ ของกลาง...
o ของกลางที่เป@นของเหลว
- คําแนะนําโดยทั่วไป
ของกลางประเภทนี้ไดแก น้ํามัน กรด ดาง หรือของเหลวใดที่พบในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งตองทํา
การตรวจพิสูจน/ เพื่อทราบคุณสมบัติตางๆ เชน การทําลายสิ่งของหรือ ทําอันตรายตอบุคคล
ตองสงของเหลวตัวอยางไปดวยทุกครั้ง ถาตองการใหทําการตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบ
- บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
บรรจุหีบหอของเหลวของกลางลงในขวดปากแคบปiดดวยจุกคอร/ก จุกแกว หรือ จุกยางตาม
ความเหมาะสม
หากของเปนสารเคมีประเภทกรดหรือดาง จะตองบรรจุในขวดแกวและจุกแกวเทานั้น
ของเหลวอื่นๆ ใหบรรจุในขวดหรือภาชนะที่ปEองกันการรั่วไหลหรือระเหยไดดี
ของกลางที่บรรจุลงในภาชนะที่ปiดสนิทแลว ใหปiดผนึกใหเรียบรอย และมีลายมือชื่อพนักงาน
สอบสวนและผูเกี่ยวของ
o เส%นใยตางๆ
- คําแนะนําทั่วไป
เสนใยของกลางเปนเสนใยสังเคราะห/หรือธรรมชาติจากสิ่งทอประเภทตางๆ
การตรวจพิสูจน/เปนการตรวจเปรียบเทียบชนิดลักษณะและรองรอยการฉีกขาดของเสนใย
สงเสนใยตัวอยางทั้งชิ้น หรือทั้งเสนเพื่อใชตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบ
- บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
- วิธีทําเครื่องหมายเพื่อใหจําไดถูกตอง
ทําเครื่องหมายไวที่วัตถุของกลางหรือหีบหอวัตถุของกลางไดชัดเจน
ในกรณีของกลางมีหลายชนิด หลายรายการหรือพบในสถานที่ตางกัน ใหทําเครื่องหมายไวที่
แตละวัตถุของกลางหรือหีบหอวัตถุของกลางนั้น
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
เสนใยของกลางตองบรรจุหีบหอกระดาษแยกไวตางหาก
เสนใยตัวอยางจากแหลงตางๆ ตองบรรจุหีบหอแยกกัน
เสนใยที่มีขนาดเล็กควรตรึงไวกับวัสดุอื่นเพื่อกันการสูญหาย

- 55 วัสดุที่ประกอบดวยเสนใยที่มีขนาดเปนชิ้นหรือเสนที่ไมสามารถหีบหอทั้งหมดได ก็ตัดเอา
เฉพาะสวนที่มีสภาพใกลเคียงกับเสนใยของกลางไปตรวจพิสูจน/
/ อุปกรณ/...
o อุปกรณJไฟฟ0าและสายไฟฟ0า
- คําแนะนําโดยทั่วไป
อุปกรณ/ไฟฟEาและสายไฟฟEาในคดีเพลิงไหม ซึ่งพบรอยหลอมละลายของโลหะจากการลัดวงจร
ของกระแสไฟฟE า ไดแก พั ด ลมไฟฟE า มอเตอร/ ไ ฟฟE า บั ล ลาสต/ ฟi ว ส/ สวิ ท ซ/ ตั ด ตอน
สายไฟฟEา ฯลฯ
อุปกรณ/ไฟฟEาและสายไฟฟEาที่ชํารุดอันเปนสาเหตุที่ทําใหกระแสไฟฟEารั่วไหลออกมาภายนอก
ไดแก เครื่องทําน้ําอุน ตูทําน้ําเย็น ตูไฟโฆษณา สายไฟฟEา ฯลฯ
- บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
แจงรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
แยกประเภทของกลางแตละชนิดออกจากกัน และระบุหมายเลขบนภาชนะที่บรรจุวัตถุของ
กลาง ใหตรงกับรายการของวัตถุของกลางในหนังสือนําสง กรณีของกลางมีขนาดใหญใหเขียน
ฉลากระบุหมายเลขแลวผูกยึดไวกับของกลางกอนสงตรวจพิสูจน/
o มิเตอรJไฟฟ0า
- คําแนะนําโดยทั่วไป
การดัดแปลงแกไขมิเตอร/ไฟฟEา เพื่อใหแสดงหนวยการใชกระแสไฟฟEานอยกวาความเปนจริง
- บันทึกการสงมอบของกลางไปตรวจพิสูจน/
แจงขอเท็จจริงของคดีโดยละเอียด
ระบุรายละเอียดของกลางใหครบถวน
แจงจุดประสงค/ในการตรวจพิสูจน/ใหชัดเจน
แจงชื่อหมายเลขโทรศัพท/พนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
- การบรรจุหีบหอและการนําสง
บรรจุ มิ เ ตอร/ ไ ฟฟE า ของกลางลงในกลองแลวปi ด ปากกลองใหแนนหนา แลวนํา ฉลากที่ ระบุ
รายละเอียดของมิเตอร/ไฟฟEาของกลางและมีการเซ็นชื่อของเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ของการ
ไฟฟEาที่ไปตรวจยึดและเจาของบานผูใชไฟฟEาปiดทับบนฝากลองกอนนําสงตรวจพิสูจน/
o การจับเท็จ
เครื่องจับเท็จ คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร/ที่ใชในการตรวจและบันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอยางทาง
สรีระที่ไมสามารถสังเกตเห็นจากภายนอกได ซึ่งบันทึกออกมาในรูปกราฟที่สามารถนํามาประเมินผลวิเคราะห/วาบุคคลใด
พูดจริงหรือพูดเท็จ
วิธีดําเนินการในการจับเท็จ
- การเตรียมเครื่องมือเบื้องตน กอนที่จะมีการนัดหมายนําผูตองสงสัยมาเขาเครื่องจับเท็จ ผูชํานาญจําเปนที่จะ
ทราบขอมูลที่ถูกตองแนนอน เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูที่เขาทดสอบ รวมทั้งคําใหการของ

- 56 ผูเสียหายและพยาน แผนที่สถานที่เกิดเหตุเปนสิ่งหนึ่งที่ผูชํานาญควรจะมี ซึ่งทําใหผูชํานาญสามารถเขาใจรายละเอียด
ในคดีไดดีขึ้น การทราบขอมูลเบื้องตนเปนประโยชน/ในการสัมภาษณ/กอนและหลังการเขาเครื่องจับเท็จ
- การสัมภาษณ/กอนเขาเครื่องจับเท็จ (Pretest interview) ใชเวลาประมาณ ๓๐ – ๑๑๐ นาที จุดมุงหมายใหผู
ชํานาญสังเกตพฤติกรรมตางๆ และเพื่อตั้งคําถามที่จะใชเขาเครื่อง
/ สังเกต...
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของทาทาง ตลอดจนเสียงพูดและสายตาของการตอบคําถามในขณะ
สัมภาษณ/
การตั้งคําถามที่จะใชเขาเครื่อง
- การทดสอบดวยเครื่องจับเท็จ โดยมีการทดสอบตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจพบปJญหาแลวแตละบุคคล
- การวิเคราะห/ผล เปนการแปลผลกราฟ
ประโยชนJของเครื่องจับเท็จ
๑. ตรวจสอบคําใหการของพยาน ผูตองสงสัย ผูเสียหาย ผูเขาทดสอบ
๒. สามารถแยกผูบริสุทธิ์ออกจากผูตองสงสัย
๓. ในบางครั้งทําใหผูกระทําผิดยอมรับสารภาพ
๔. สามารถกําหนดแนวทางการสืบสวนไดอยางถูกตอง ทําใหคลี่คลายคดีรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวอยางการตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจนJของกลางตางๆ
รถ และวัตถุที่มีเลขหมายประจํา
1. มีรองรอยการขูดลบแกไขที่บริเวณเลขหมายประจําเครื่องยนต/ และเลขหมายประจําตัวถังของรถยนต/
ของกลางคันนี้หรือไม ถามีการแกไข เลขหมายเดิมเปนเลขอะไร
2. มีการเปลี่ยนแปลงและพนสีใหมที่รถยนต/ของกลางคันนี้หรือไม
3. มีรองรอยการตัดตอตัวถังรถยนต/ของกลางคันนี้หรือไม
สีตางๆ
๑. สีของกลางที่สงสัย เปนสีชนิดเดียวกับสีตัวอยางหรือไม
เศษแก%ว เศษกระจกและเศษพลาสติก
๑. เศษแกว หรือเศษกระจกของกลางที่นําสงเพื่อเปรียบเทียบ เปนแกวหรือกระจกชนิดเดียวกันหรือไม
น้ํามันเชื้อเพลิง และของกลางที่เป@นของเหลว
๑. มีน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดติดอยูที่ของกลางที่นําสงหรือไม และสามารถจุดใหติดไฟหรือไม
๒. ของเหลวของกลางนี้เปนน้ํามันชนิดใด
เศษดิน หิน ทราย
๑. เศษหิน ดิน ทราย ของกลางที่นําสง เปนดิน หิน ทรายชนิดเดียวกันหรือมาจากแหลงเดียวกันหรือไม
อุปกรณJไฟฟ0าและสายไฟฟ0า
๑. มีรองรอยการลัดวงจรของกระแสไฟฟEาที่วัตถุของกลาง อันเปนสาเหตุทําใหเกิดเพลิงไหมไดหรือไม
๒. มีรองรอยชํารุดเสียหายใดที่วัตถุของกลาง อันเปนสาเหตุที่ทําใหมีกระแสไฟฟEารั่วไหลออกมาทําอันตรายแก
บุคคลที่มาสัมผัสไดหรือไม
มิเตอรJไฟฟ0า
๑. มีรองรอยการแกไขที่มิเตอร/ไฟฟEาของกลางรายการที่...................อันเปนสาเหตุที่ทําใหมิเตอร/ไฟฟEาของกลาง
ดังกลาวแสดงหนวยการใชไฟฟEาคลาดเคลื่อนหรือไมเพียงใด
๒. มีรองรอยการงัดแงะและรอยบีบที่ตราตะกั่วตามของกลางรายการที่ .....................หรือไม
เส%นใยตางๆ

- 57 ๑. เชือกหรือเสนใยผา หรือเศษผาที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุเปนชนิดเดียวกับเศษผา(จากเสื้อ กางเกง ฯลฯ)
ของผูตองสงสัยหรือไม
๒. เสนใยของกลางและเสนใยตัวอยางเปนเสนใยชนิดเดียวกันหรือไมและเปนเสนใยของ....(วัตถุตัวอยาง)..........
หรือไม
๓. วัตถุของกลาง..........(ที่ทําจากเสนใยตางๆ)........ เปนวัตถุชนิดเดียวกับวัตถุตัวอยางหรือไม
/ เครื่องคอม...
เครื่องคอมพิวเตอรJและอุปกรณJอิเลคทรอนิกสJ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต อของกลางประเภทอุ ป กรณ/ ค อมพิ ว เตอร/ และอุ ป กรณ/ อิ เ ลคทรอนิ ก ส/ เพื่ อ นํ า สง
ตรวจพิสูจน/
o คอมพิวเตอรJสวนบุคคล
- ถายภาพใหไดอุ ปกรณ/ ของกลางครบทุกชิ้ น และจดบันทึกแผนผั งของการเชื่อมตออุ ปกรณ/ตาง ๆ
และกอนทํ า การถอดสายไฟหรื อสายเชื่ อมตออุ ป กรณ/ ตาง ๆ ออกจากตั ว เครื่ อง ควรติ ดฉลากหมายเลขอางอิง จุ ด ที่
ถอดสายออก คูกับปลายสายที่ถูกถอดออกไวดวย
- ตรวจสอบในชอง DVD, CD, FLOPPY DISK , CARD READER หรือชองตอ USB ตาง ๆ วามีแผนซีดี
THUMB DRIVE หรืออุปกรณ/ใดๆ คางอยูหรือไม และควรนําสงไปพรอมคอมพิวเตอร/ของกลางดวย
- การนําสงตรวจพิสูจน/ ควรใชเทปคาดกั้นฝาปiดชองตออุปกรณ/ตาง ๆ เชน ฝาปiดเครื่องชองใส DVD
หรือ USB พรอมเซ็นชื่อกํากับ แลวจึงบรรจุลงกลองกระดาษหรือถุงกระดาษซึ่งมีวัสดุกันกระแทกใหเรียบรอย
o คอมพิวเตอรJโน%ตบุˆค
- กรณีที่เปนเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุ“ค
หากเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุ“กอยูในสภาพ “ปiดทํางาน” หามทําการเปiดเครื่อง หากเครื่อง
คอมพิวเตอร/โนตบุ“กอยูในสภาพ “เปiดทํางาน” ใหถายภาพสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอ โปรแกรมที่
ถูกยออยูที่ TASK BAR และเวลาที่มุมดานลางขวาของหนาจอ หากโปรแกรมรักษาหนาจอ
เปiดทํางานอยู (หนาจอมืด) ใหเคลื่อนยายเมาส/หรือกดแปEนพิมพ/ SPACEBARS เพื่อใหปรากฏ
ภาพบนหนาจอแลวจึงถายภาพ
หากเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุ“กอยูในสภาพ “ปiดทํางาน” ไมตองถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร/โนตบุ“ก แตถาเครื่องอยูในสภาพ “เปiดทํางาน” ควรถอดปลั๊กของเครื่องออกจาก
ดานหลังของตัวเครื่อง และถาเปนไปไดควรถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องดวย โดยบรรจุเก็บ
แบตเตอรี่พรอมทั้งสายที่ใชชาร/จไฟไวในถุงใหเรียบรอย
การนํ า สงตรวจพิ สูจ น/ ควรใสเครื่ องคอมพิ วเตอร/ โนตบุ“กของกลางในกระเป_ า กันกระแทก
หากบรรจุกลองอื่นๆ ควรใสสายชาร/จ หรืออุปกรณ/เสริมอื่น ๆ แยกจากกันเพื่อปEองกันการ
กดทับซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุ“กได
o ฮารJดดิสกJ
- ฮาร/ ด ดิ ส ก/ มี ทั้ ง แบบบรรจุ ก ลองหรื อ แบบเปลื อ ย ควรถายภาพภายนอกของอุ ป กรณ/ และ
หมายเลขเครื่อง (SN) จดบันทึกรายละเอียดตาง ๆ เชน ยี่หอ ความจุ และหมายเลขอื่น ๆ ที่ปรากฏ และหยิบจับอุปกรณ/
ดวยความระมัดระวังเนื่องจากเปนอุปกรณ/ที่ไดรับความเสี ยหายไดงาย การนําสงตองบรรจุใสกลองกระดาษหรือหอ
กระดาษแบบมีวัสดุกันกระแทก กอนปiดผนึกใหเรียบรอยพรอมทั้ง เซ็นชื่อกํากับ แลวจึงนําสงตรวจพิสูจน/
o โทรศัพทJมือถือ
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เครื่อง หรือถอดแบตเตอรี่ เพื่อดูซิมการJดด%วยตัวเองโดยเด็ดขาด
- หากโทรศั พ ท/ มือถื ออยู ในสภาพ “เปi ด ทํ า งาน” ถายภาพที่ป รากฏบนหนาจอรวมถึ ง วั นที่เวลา
ของเครื่องและบรรจุไวในถุงกันคลื่นแมเหล็กไฟฟEา (ถามี)
/-ถายภาพ...
- ถายภาพ และจดบันทึกรายละเอียดเชน ยี่หอ รุน กอนบรรจุใสกลองหรือหอกระดาษ แลวปiดผนึก
ลงลายมือชื่อกํากับ แลวนําสงตรวจพิสูจน/ ถาเปนไปไดใหแยก ๑ เครื่องตอ ๑ หอ หากมีสงอุปกรณ/สายชาร/ตแบตเตอร/รี่
หรือสายเชื่อมตอขอมูลใหนําสงมาพรอมดวย
- โปรดทราบวา หากทานปลอยโทรศัพท/ไวในสภาพ “เป•ดทํางาน” ควรจัดสงไปให กองพิสูจน/หลักฐาน
กลางโดยเร็วที่สุด
o แผนซีดี ดีวีดี/ บัตรอิเล็กทรอนิกสJ
- ถายภาพแผนดานหนา/หลังของบัตรและถาเปนแผนซีดี หากของกลางมีมากกวา ๑ รายการ ควรระบุ
ลําดับหรือขอความที่เขียนอยูบนแผนเพื่อใชอางอิงกับรายละเอียดในหนังสือนําสง ควรจะบรรจุในซองบรรจุแผนซีดีหรือ
ซองกระดาษ เชนเดียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส/ ปiดหีบหอใหเรียบรอยกอนนําสงตรวจพิสูจน/
o อุปกรณJไฟฟ0า หรืออุปกรณJอิเล็กทรอนิกสJ อื่น ๆ
- ถายภาพ บรรจุกลองกระดาษ/ซองกระดาษ แยกรายการใหชัดเจน หากเปนอุปกรณ/ขนาดเล็กให
ปiดผนึกดวยซองกันกระแทกใหเรียบรอย ลงลายมือชื่อกํากับ นําสงตรวจพิสูจน/ในทุกกรณี ถาเปนไปไดควรมีวัสดุรองรับ
แรงกดทับหรือแรงกระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และควรหลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดด
o อาชญากรรมคอมพิวเตอรJในระบบเครือขาย หรือเครื่องแมขาย (SERVER)
- ขอคําปรึกษาจาก เจาหนาที่กองพิสูจน/หลักฐานกลางในการเขาไปยังสถานที่เกิดเหตุ และแยกผูตอง
สงสัยออกจากคอมพิวเตอร/ในทันที เนื่องจากผูตองสงสัยอาจจะสามารถเขาลบขอมูลที่บันทึกอยูในคอมพิวเตอร/ของกลาง
โดยใชคําสั่งสงผานทางอุปกรณ/พกพาขนาดเล็ก เชนโทรศัพท/มือถือไดอยางรวดเร็ว
- กรณีเครื่องผูตองสงสัยเปนระบบเครือขาย ห%าม ตัดไฟจากแหลงจายไฟ หรือกระทําการ อื่นใด เพราะ
การกระทําเชนนั้นอาจทําใหระบบไดรับความเสียหายสูญเสียขอมูลสําคัญและทําใหเจาหนาที่ตํารวจตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหาย
o สื่อบันทึกข%อมูลดิจิตอลอื่น ๆ ที่ไมได%เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรJ
- สื่อบันทึกขอมูลดิจิตอลอื่น ๆ เชน แผนซีดี ดีวีดี FLOPPY DISK/THUMB DRIVE/SD CARD /MICRO
SD สามารถนําสงโดยบรรจุอยูในซองพลาสติกเดียวกัน หรือถุงเก็บวัตถุพยานรวมในใบเดียวกันได และควรมีวัสดุรองรับ
การกดทับหรือแรงกระแทกหอหุมไว และควรติดฉลากระบุยี่หอ รุน ขนาด หรือจํานวนของกลางแตละรายการใหชัดเจน
หมายเหตุ ควรบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับของกลางเชนจํานวน ยี่ห%อ หรือรุน ให%ชัดเจนกอนนําสงตรวจพิสูจนJและ
ควรมีลายมือผู%นําสงเซ็นกํากับที่หีบหอด%วยทุกครั้ง
การบรรจุหีบหอ (Packaging)
ผูเก็บรวบรวมวัตถุพยานตองเลือกชนิดของหีบหอที่บรรจุใหเหมาะสม มีวิธีการปiดผนึกที่ถูกตอง โดยตอง
เขียนชื่อผูปiดผนึก วันที่ทําการปiดผนึกลงบนวัสดุที่ใชปiดผนึกใหเรียบรอย มีการระบุรายละเอียดตางๆ ของวัตถุพยานที่หีบ
หอใหครบถวนและชัดเจน เพื่อแสดงใหเห็นวาลําดับการครอบครองวัตถุพยาน (Chain of Custody) ไดกระทําอยาง
ถูกตองสามารถตรวจสอบได
ลําดับการครอบครองวัตถุพยาน(Chain of Custody)
วัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ สามารถนําไปใชในการพิสูจน/ยืนยันการกระทําความผิดของผูตองหา
ในชั้นศาลได ดังนั้นการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุพยานจึงจําเปนตองไดรับการการบันทึกอยางเปนระบบเพื่อใหศาลมั่นใจวา
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ใสรายหรือชวยเหลือผูตองหา รวมถึงตองมีรายละเอียดกระบวนการจัดการวัตถุพยาน โดยตองทราบวาใคร/ทําอะไรกับ
วัตถุพยานนั้นบาง ใหศาลตรวจสอบไดอยางไมมีขอสงสัย เชน พบมีดในที่เกิดเหตุ จะตองมีการบรรจุในภาชนะที่แข็งแรง
ปลอดภัย จะตองมีการบันทึกวาวัตถุพยาน “มีด” นั้น ตรวจเก็บไดจากสถานที่เกิดเหตุจนถึงการแปรคา ลายนิ้วมือแฝง/
DNA นั้นเปนมีดเลมเดิมที่ผานขั้นตอนการตรวจเก็บ
/สวนที่4...

สวนที่ ๔
การแลกเปลี่ยนประสบการณJ
และคดีที่ประสบความสําเร็จ
การคลี่คลายคดีอาชญากรรมเป@นภารกิจหนึ่งของเจ%าหน%าที่ตํารวจ ซึ่งจําเป@นต%องอาศัยความรวมมือ และการ
สนับสนุนจากงานหลายสวน เชน งานสืบสวน งานสอบสวน งานป0องกันปราบปราบ และที่จะนําผู%ต%องหาไมสามารถ
ปฏิเสธการกระทําผิด คือ วัตถุพยาน ซึ่งได%มาจากสถานที่เกิดเหตุเป@นลําดับแรก แม%วา จากการสืบสวนสอบสวน จะ
ได% ตัวผู%ก ระทํา ผิด แตกระบวนการค% นหาวัต ถุพยานจํา เป@ นต% องดํา เนิ นการตอไปเพื่อพิสูจนJ ทราบวา การสื บสวน
สอบสวนนั้นมีพยานวัตถุที่สามารถพิสูจนJการกระทําผิดได% เพราะในป‡จจุบัน หาวัตถุพยานเชื่อมโยงการกระทําผิดไม
สมบูรณJก็สงผลกระทบให%กระบวนการยุติธรรมอาจสิ้นสุดในการที่อัยการสั่งไมฟ0อง หรือแม%แตการพิจารณาในชั้นศาล
ซึ่งยึดหลักที่วา “หากมีเหตุสงสัยให%ยกประโยชนJให%จําเลย” หากวัตถุพยานไมชัดเจนการดําเนินคดีอาญา ศาลก็อาจ
ยกฟ0องได%
เนื้อหาในสวนนี้ เป@นสวนหนึ่งของคดีอาญาที่วัตถุพยานที่ดําเนินการตามขั้นตอน สามารถพิสูจนJข%อเท็จจริง
แหงคดีทําให%ปราศจากข%อสงสัยในการพิจารณาทําให%กระบวนการยุติธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ และกอให%เกิดประโยชนJ
สูงสุด จึงเป@นสวนที่ผู%เข%ารับการอบรม และ วิทยากร นําประสบการณJที่ผานมารวมกันวิเคราะหJรวมกันเพื่อเป@นแหลง
ที่รวบรวมข%อมูลเก็บไว%สําหรับเจ%าหน%าที่ตํารวจเพื่อเป@นประสบการณJตอไป
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/เมื่อชวงเดือน...

เมื่อชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ไดมีเหตุพ บศพ นางแบบสาว ถูกอาวุธปaน ยิงนอนเสียชีวิตบนเตียงนอนภายใน
หองพักเลขที่ 20/31 บานกลางกรุงรีสอร/ท ซอยรัชดาภิเษก 7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สน.สุทธิสาร เจาหนาที่ตํารวจไดรองขอสนับสนุนผูชํานาญดานการตรวจสถานที่เกิดเหตุจาก กองพิสูจน/
หลักฐานกลางเพื่อรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุหาพยานหลักฐาน เนื่องดวยในคดีนี้ การสืบสวนในเบื้องตน พบวา มีรองรอย
การยิงดวยลูกกระสุนปaนในหองที่เกิดเหตุจํานวน ๒ นัด ทําให ฝ`ายญาติผูเสียชีวิตเชื่อวาเปนการถูกฆาตกรรม แตจากการ
นํานิติวิทยาศาสตร/มาพิสูจน/หาความจริงปรากฏวา
๑. หองพักที่เกิดเหตุมีการถูกปiดล็อคจากดานในหอง
๒. เสนทางไปยังหองพัก ที่สามารถป•นจากหนาตางชองบันไดมายังระเบียงดานหลังหองได ไมพบรอยลายนิ้วมือ
แฝงในลักษณะการป•นเขามาแตอยางใด
๓. สภาพภายในหองไมพบการตกลมของสิ่งของที่เกิดจากการตอสู
๔. บนเตียงนอนที่พบศพผูเสียชีวิต พบซองปaนที่มีเสนผมติดอยู ปaนพกรีวอลเวอร/ รอยคราบเขมาปaน (พบบนผา
หม) และโทรศัพท/มือถือ : ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนการพิจารณา โดย
๔.๑ ดีเอ็นเอที่ปaน นกปaน ดามปaน เพื่อระบุยืนยันผูที่จับปaน
๔.๒ ดีเอ็นเอที่ซองปaน และ เสนผมที่พบ วา เปนของบุคคลใด
๔.๓ รอยคราบเขมาที่พบบนผาหมเกิดขึ้นไดอยางไร
๕. ที่พื้นพบลูกกระสนปaนตกอยูจํานวน ๑ นัด : ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุน
วา ลูกกระสุนดังกลาวยิงจากปaนที่พบในที่เกิดเหตุหรือไม และ มีเนื้อเยื่อติดอยูที่สามารถระบุวาเปนของผูตาย หรือบุคคล
ใดหรือไม
๖. ที่ตูเก็บของที่วางชิดผนังบริเวณปลายเตียงนอน พบรอยถูกยิงดวยลูกกระสุนปaน จํานวน ๑ รอย : ซึ่งพนักงาน
สอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนการพิจารณาแนววิถีกระสุนวามีทิศทางมาจากบริเวณเตียงนอนที่พบ
ศพผูตายหรือไม เพื่อยืนยันตําแหนงที่ผูยิง

- 61 ๗. พบขวดน้ําที่บนตูหัวเตียงใกลประตูทางเขาหอง และในลิ้นชักตูหัวเตียง พบซองยา ระบุชื่อยา และ ชื่อที่ซอง
ยา : ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนโดยเชื่อมโยงยาดังกลาวกับผูเสียชีวิต และ ใชความรู
ดานนิติเวชทําใหทราบวา ในปริมาณยาที่มีในรางกายศพ ทําใหพนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนแพทย/ถึงผลการออก
ฤทธิ์ของยาดังกลาวที่มีตอการทํางานของรางกายได เพื่อใชในการวิเคราะห/ถึงพฤติกรรมผูตายกอนเสียชีวิต สวนขวดน้ําได
ทําการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง และ ดีเอ็นเอ เพื่อเชื่อมโยงผูจับตอง และ ดื่มน้ํา ซึ่งตรงกับผูเสียชีวิต
/เมื่อวันที่...
ศุ ฿ ‰
1

ุ ั .ล๙
ั ั ๚๋ ู๙แ ๏๚แ฿๕ห (้ ๚๊ ุ )
ฺ —
ลล๋ ๘๒–
แ ู ล„๒‚๒๊ ฮ๏ู
‚้ "‰
๕ 2 ้ ล๋ ๚ศ้ ๆ .๐. 2554 ๒่ .‚้ "๕ห๋ ๚ฮโ ๋–

ศุ ฿ ‰
2

แ๚ห฿๙
๐แ๊ ฬู ๋–๚แแ฿ ๕๚๊ –70 ใ . ฺ —
ลล๋ ๘๒–
แ ใ /แ
‚๒๊ ฮ๏ู ฦื ๘แ๙
‰
ห๋ ๕๋ ฺ ‚้ ํ
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้ ่ ๚ๆ๙
แ เ 2554 ๒่ .”ๆเ ›“ ล8๏

ศ๏๚้ ‚๋ …
๏ ๋ ๘๊ ๘ “ํ ๘ๆํ ๙
หห๚แล๋ ๘๒–
แู ล
กรณีศึกษา : การยิงปื นขึนฟ้า
กระสุนขนาด 9, .38, .45, และ .223
ใ ๋ ๘ฮ–
้ โ ๋ ๓๚๋ ู ๋ . ศ๋ ′ห๙฿‰
℮ /℮ ∏∏∆
Ph.D. in Physics
๏๙
แ฿‰
Ω∏ ล.ๆ. ℮ ∏∏∆

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม และ ๙ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๔ เกิดเหตุมีผูถูกยิงโดยกระสุนที่ตกลงมาจากทองฟEา โดยคดีหนึ่ง
ผูเสียหายคนเปนเด็กหญิงนอนอยูภายในบาน และอีกคดีหนึ่งเปนหญิงชราที่นั่งรอรถโดยสารที่ปEายรถเมล/ ในทั้ง ๒ คดี :
พนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนโดยการตรวจหาแนววิถีกระสุนที่ตกจากความเสียหายที่
หลังคาบาน สวนอีกคดีใชความรูดานนิติเวชที่พิจารณาลักษณะบาดแผล ทําใหไดแนวทิศทางของกระสุนปaนที่นําไปสูแนว
ทางการสืบสวนวาในทิศทางของกระสุนมีการยิงปaนหรือไม ผลจากการใชความรูนิติวิทยาศาสตร/นําไปสูการจับกุมผูที่ยิง
ปaนขึ้นฟEา ทําใหมีการนําไปเปนกรณีศึกษาและออกระเบียบในการควบคุมการยิงปaนขึ้นฟEาที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอ
ประชาชนได
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/ เมื่อวันที่

Crime against 2 Chinese cargo vessels
Chiangrai Province

จุดเกิดเหตุ

สถานี ตาํ รวจภูธรเชียงแสน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ พฐ.จว.เชียงราย ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ไดรับแจงเหตุพบศพชายไมทราบชื่อ บนเรือ
YU XING 8 HAO ที่จอดอยูกับเรือ HUA PING บริเวณริมตลิ่งในเขตพื้นที่ สภ.เชียงแสน ตอมาเมื่อวันที่ ๗ วันที่ ๘ และ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดมีการพบศพลอยอยูภายในแมน้ําโขง อีก รวม ๑๒ ศพ เจาหนาที่ ศูนย/พิสูจน/หลักฐาน 5
จว.ลําปาง เจาหนาที่พิสูจน/หลักฐานจังหวัดเชียงราย แพทย/จากสถาบันนิติเวช และ เจาหนาที่ผูชํานาญจากกองพิสูจน/
หลักฐานกลาง ไดรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ บนเรือ YU XING 8 HAO พบพยานหลักฐานดังนี้
๑. รอยถูกยิงดวยลูกกระสุนปaน : ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนการพิจารณา
แนววิถีกระสุนเพื่อยืนยันตําแหนงที่ผูยิง
๒. ลูกกระสุนปaน รองลูกกระสุน กระสุนปaน และชิ้นสวน แกนลูกกระสุนปaน ที่พบในเรือ และที่พบภายในศพ
ผูเสียชีวิต : ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนการพิจารณาชนิด ขนาด อาวุธปaน และ
จํานวนปaนที่ใชในการกอเหตุ
๓. คราบโลหิ ต: ซึ่ งพนั กงานสอบสวนไดนํ า หลักนิติ วิ ทยาศาสตร/ ทํา การสนับ สนุ นการพิจ ารณาหา ดีเ อ็น เอ
เปรียบเทียบโลหิตที่พบในเรือ กับ ดีเอ็นเอ ของศพที่พบทั้ง ๑๓ ชนิด ขนาด อาวุธปaน และ จํานวนปaนที่ใชในการกอเหตุ
๔. รอยรองเทาที่พบในเรือ : ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําหลักนิติวิทยาศาสตร/ทําการสนับสนุนวารองเทาดังกลาว
เปนรองเทาของบุคคลใด แตเนื่องจากรอยรองเทาดังกลาวไมมีรองเทามาทําการตรวจเปรียบเทียบจึงไมสามารถระบุได
๕. จากการสืบสวนสอบสวนพบกลองถายรูป และโทรศั พท/มือถื อที่มีการบันทึ กภาพเหตุการณ/ขณะเกิดเหตุ
ซึ่งไดใชงานนิติวิทยาศาสตร/ตรวจสอบยืนยัน ภาพถาย อุปกรณ/บันทึกภาพ วันเวลาบันทึกภาพ
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/ สวนที่5...

สวนที่ ๕
ภาคผนวก
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ผนวก ก.
วิธกี ารทําให%รอยลายนิ้วมือปรากฏโดยใช%ผงฝุน… เคมี
วิธีตรวจเก็บ
ปJดฝุ`นดํา,ผงฝุ`น
แมเหล็กสีดํา

เทคนิค
๑.นําแปรงแตะฝุ`นเพียงเล็กนอย
ปJดแปรงเบาๆ ไปที่พื้นผิว
ของกลางเปนบริเวณกวาง
๒.ลอกดวยเทปใสโดยกรีดให
รอยตอแนบสนิทกับพื้นผิววัตถุ

ข%อควรระวัง
๑.หามใสผงฝุ`นมากเกินไป
๒.ระวังอยาใหเกิด
ฟองอากาศระหวาง
การปiดลอกรอย
ลายนิ้วมือ
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ผนวก ข แบบบัญชีภาพถาย
หน้าที............จากทั"งหมด...............หน้า
สถานทีเกิดเหตุ.............................................................................

ผูท้ าํ การถ่ายภาพสถานทีเกิดเหตุ

วันที……………………………………………………………………………………

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

เลขคดี………………………………………………………………………………..

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

ผูจ้ ดั ทํา/ผูช้ ่วย................................................................................

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

ลําดับ

ลักษณะภาพที่ถาย

การใช%มาตราสวน

รายละเอียดอื่น..................................................................................
หมายเลขภาพที่ระบุแผนผัง หมายเหตุ

หมายเหตุ เป@นการจัดลําดับของการแสดงภาพถายบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
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ผนวก ค แบบบัญชีแผนผัง
หน้าที............จากทั"งหมด...............หน้า

แผนผังโดยสังเขปสถานที่เกิดเหตุ
เหตุเกิดที่………………………………………………………………………………………………………………….
ทราบเหตุ/เกิดเหตุเมื่อ……………………………………………………………………………………………….
ท%องที่………………………………………………………………………………………………………………………
แผนผังโดยสังเขป................................. ที่เกิดเหตุ

บริเวณทีเป็ นแผนผัง

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

(ตําแหนง)..............................................

บริเวณ
ระบุทศิ
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ผนวก ง แบบตารางบัญชีวัตถุพยาน
หน้าที............จากทั"งหมด...............หน้า
สถานทีเกิดเหตุ.............................................................................
วันที……………………………………………………………………………………
เลขคดี………………………………………………………………………………..
ผูจ้ ดั ทํา/ผูช้ ่วย................................................................................
ลําดับ

วัตถุพยาน

บริเวณทีพ่ บ

ผู%พบ

ภาพถาย

ผูท้ าํ การตรวจสถานทีเกิดเหตุ
..........................................................................
....................................................................................
............................................................
..................................................................................
การทําตําหนิทวี่ ตั ถุพยาน/ วิธีการหีบ
หมาย
ทีห่ บี หอ
หอบรรจุ
เหตุ

- 69 -

ผนวก จ แบบบันทึกการรับ-สงวัตถุพยาน
สถานที่เกิดเหตุ.............................................................................
วันที่เกิดเหตุ/ทราบเหตุ……………………………………………………………
เลขคดี………………………………………………………………………………..
ผูจัดทํา/ผูชวย................................................................................
ลําดับ

วัตถุพยาน

บริเวณทีพ่ บ

หนาที่............จากทั้งหมด...............หนา
ผูทําการตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ผูชวย
.......................................................................
วันที่ทําการตรวจ............................................
จํานวน

หมายเหตุ

ได%ทําการตรวจเก็บพยานวัตถุ จํานวน.........รายการ โดย
๑. วัตถุพยานลําดับที่........................................มอบให%....(ชื่อพนักงานสอบสวน)........ไปเก็บรักษาไว%เพื่อนําสงตรวจพิสูจนJตอไป
๒. วัตถุพยานลําดับที่......................ได%ทําการสงมอบให%....(ชื่อร%อยเวรของสํานักงานพิสูจนJหลักฐาน).......ตําแหนง........................
เพื่อสงตรวจพิสูจนJ และให%จัดทําหนังสือระบุวัตถุประสงคJการตรวจพิสูจนJติดตามมาโดยดวน
(ลงชื่อ)...................(ชื่อพนักงานสอบสวน).................ผู%รับมอบวัตถุพยาน(ทั้งหมด)
(.....................................................)
(ลงชื่อ)...(ชื่อร%อยเวรของสํานักงานพิสูจนJหลักฐาน)...ผู%มอบวัตถุพยาน/รับมอบกลับมาสงตรวจพิสูจนJ
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................................พยาน
(.....................................................)

หมายเหตุ แบบบันทึกการรับ-สงวัตถุพยานต%องมีการทําคูฉบับ
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ผนวก ฉ ตัวอยางแบบหนังสือนําสง
บันทึกข%อความ
สวนราชการ……(หนวยงานที่สงของกลาง)…………………………
ที่...................
วันที่.....................................................
เรื่อง……………………………………………………………………
เรียน ผู%บังคับการกองพิสูจนJหลักฐานกลาง
๑. ชื่อผู%ต%องหา.............................................อายุ............................สัญชาติ..........................................
๒. สถานที่เกิดเหตุ...............................................................................................................................
๓. ชื่อผู%เสียหาย...........................................อายุ......................................สัญชาติ................................
๔. วันเดือนปŒ ที่เกิดเหตุ..............................................................................
๕. ข%อกลาวหา.................................................
๖. ผู%ต%องหาให%การวา..................................................
๗. พฤติการณJและข%อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยละเอียด..............................................
๘. สถานที่พบเอกสารหรือวัตถุของกลาง.......................................
๙. รายการเอกสารหรือวัตถุของกลางที่ตรวจพิสูจนJ
๙.๑..............................................................
๙.๒.............................................................
๑๐.จุดประสงคJในการตรวจที่ให%ตรวจพิสูจนJ
๑๐.๑..............................................................
๑๐.๒.............................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................
(พิมพJ ชื่อ ชื่อสกุล ให%ชัดเจน)
(ตําแหนง)..............................................
ชื่อพนักงานสอบสวน..................โทรศัพทJ...........................
หมายเหตุ การสงตรวจพิสูจนJเอกสาร ยาเสพติด และของกลางอาวุธป5น ใหพนักงานสอบสวนนําสงของกลางไปตรวจ
พิสูจน/ดวยตนเอง โดยทําหนังสือถึง ผบก.พฐก. ใหแบบบันทึกขอความสงเอกสารตรวจพิสูจน/ มีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้
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บันทึกข%อความ
สวนราชการ……(หนวยงานที่สงของกลาง)…………………………………………………………………………………………
ที่.................................................
วันที่.....................................................
เรื่อง……………………………………………………………………
เรียน ผู%บังคับการกองพิสูจนJหลักฐานกลาง
๑. ชื่อผู%ต%องหา.............................................อายุ.....................................สัญชาติ............................
๒. สถานที่เกิดเหตุ...........................................................................................................................
๓. ชื่อผู%เสียหาย...........................................อายุ......................................สัญชาติ...........................
๔. วันเดือนปŒ ที่เกิดเหตุ..............................................................................
๕. ข%อกลาวหา.................................................
๖. ผู%ต%องหาให%การวา..................................................
๗. พฤติการณJและข%อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยละเอียด..............................................
๘. สถานที่พบเอกสารหรือวัตถุของกลาง.......................................
๙. รายการเอกสารที่สงตรวจพิสูจนJ
9.1 เอกสารของกลาง คือ ..........................................................จํานวน......................แผน
9.2 เอกสารตัวอยาง คือ
- ตัวอยางลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุชื่อบุคคล) ที่เขียนไวเดิมใน (ระบุเอกสาร)จํานวน..............แผน
- ตัวอยางลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุชื่อบุคคล ที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน จํานวน.......แผน
- ตัวอยางรอยตราประทับที่แทจริงของ (ระบุเจาของรอยตราประทับ) ที่ประทับตอหนาพนักงานสอบสวน
จํานวน................แผน
๑๐. จุดประสงคJในการตรวจพิสูจนJ เชน
๑๐.๑ กรณีตรวจพิสูจน/ลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ
- ลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุบริเวณที่ตองการตรวจ) ในเอกสารของกลางกับตัวอยางลายมือชื่อ/
- ลายมือเขียนขอความของ (ระบุชื่อบุคคล) จะเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันใชหรือไม.
๑๐.๒ กรณีตรวจหารองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไข
- เอกสารของกลางตรงบริเวณ.......จะมีรองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไม ถามีขอความเดิมอานวาอยางไร
๑๐.๓ กรณีตรวจแมพิมพ/ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เชน
- (ระบุเอกสารสิ่งพิมพ/) ของกลาง กับตัวอยาง (ระบุเอกสารสิ่งพิมพ/ที่แทจริง) จะพิมพ/มาจากแมพิมพ/เดียวกันใช
หรือไม
- รอยตราประทับตรงบริเวณ............................ในเอกสาร............................กับตัวอยางรอยตราประทับที่แทจริง
ของ.................. จะเปนรอยตราที่ประทับจากตราประทับอันเดียวกันใชหรือไม
- ธนบัตร (เหรียญกษาปณ/) ของกลาง จะเปนธนบัตร (เหรียญกษาปณ/) ที่แทจริงใชหรือไม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................
(พิมพJ ชื่อ ชื่อสกุล ให%ชัดเจน)
ชื่อพนักงานสอบสวน..................โทรศัพทJ...........................
(ตําแหนง)..............................................
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แบบ กอส. ๐๒

วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. .......................
อายุ
ป• วัน/เดือน/ป• เกิด

ชื่อ-ชื่อสกุล
อาชีพ
ประวัติการศึกษา
ถนัดเขียนดวยมือขางใด
สามารถเขียนไดทั้งมือซายและมือขวาหรือไม
เคยไดรับบาดเจ็บตรงบริเวณมือขางที่ถนัดหรือไม
เมื่อใด
เคยไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง ตรงบริเวณอวัยวะ เชน สมอง, ตา, แขน เปนตน หรือไม
เมื่อใด
ปJจจุบันใชมือขางใดเขียน
โรคประจําตัว
ทานใชลายมือชื่อทั้งหมดกี่แบบ(อดีตถึงปJจจุบัน)
แบบ
ตัวอยางลายมือชื่อ (แบบละ ๓ ตัวอยาง)
แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
แบบที่ ๓
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................ผูใหขอมูล
(
)
ขาฯ

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนของ
ที่เขียนตอหนาขาฯจริง
ลงชื่อ
พนักงานสอบสวน
(
)
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ภาพผนวก ช
แนวทางปฏิบัติในการในการชันสูตรพลิกศพเบือ้ งต%น
การชั น สู ต รพลิ ก ศพ มี วั ต ถุ ป ระสงค/ เ พื่ อ หาขอมู ล เกี่ ย วกั บ ผู ตายและการตายใหแกกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เฉพาะการตายที่เกิดจากเหตุผิดธรรมชาติ
การชันสูตรศพนั้น แบงออกไดเปนสองแบบคือ การพลิกศพเพื่อชันสูตรหรือการชันสูตรพลิกศพ และการผาศพ
เพื่อชันสูตร
การชันสูตรพลิกศพนั้น ตามกฎหมายไทย ไดกําหนดบัญญัติไววา ใหทําการชันสูตรพลิกศพในที่พบศพ ในกรณีที่
มีการตายจากเหตุผิดธรรมชาติ คือ
1. ฆาตัวตาย
2. ถูกผูอื่นทําใหตาย
3. ถูกสัตว/ทํารายตาย
4. ตายโดยอุบัติเหตุ
5. ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
ทั้งหมดนี้รวมทั้งที่อยูในขายที่พนักงานสอบสวนเชื่อวาเปนหรือสงสัยวาเปนเหตุดังกลาวดวย โดยเฉพาะ การตาย
ขณะที่อยูระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน และการตายที่เกิดจากเจาพนักงานที่อางวาปฏิบัติตามหนาที่
การชันสูตรพลิกศพ คือการตรวจดูศพเพียงภายนอก ซึ่งกฎหมายใหดําเนินการในที่พบศพ โดยหามเคลื่อนยาย
ศพเวนแตวา เพื่อปEองกันอันตรายแกอนามัยประชาชน หรือเพื่อประโยชน/สาธารณะอื่นๆ
เจาพนักงานชันสูตรพลิกศพ ประกอบดวย
1.พนักงานสอบสวนทองที่ที่พบศพ
2.แพทย/
ในสวนของแพทย/นั้น ตองเปนแพทย/ที่อยูในพื้นที่ที่พบศพ ซึ่งไลเรียงกันไปตามกฎหมาย ดังนี้
อันดับ 1. แพทย/นิติเวชที่มี วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทย/สภา
อันดับ 2. แพทย/ประจําโรงพยาบาลของรัฐ
อันดับ 3. แพทย/ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อันดับ 4. แพทย/ประจําโรงพยาบาลเอกชนหรือแพทย/ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเปนแพทย/
อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
1. การเตรียมการ
- ตองมีการวางแผนการดําเนินการ
- เตรียมเครื่องมือการตรวจใหพรอม
- เตรียมการสําหรับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
2. การเขาคนหาพยานหลักฐานควรตองทําใหเปนระบบที่เตรียมการอยางเครงครัด
3. ตรวจหาอาวุธ และวัตถุพยาน ฯลฯ
4. ตรวจหารองรอยการตอสู งัดแงะฯลฯ
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6. การดําเนินการเกี่ยวกับผูบาดเจ็บหรือศพ

หน%าที่ของพนักงานสืบสวนหรือสอบสวนที่เข%าถึงที่เกิดเหตุเป@นคนแรก
The first officer at the crime scene
ไมวาพนักงานสอบสวนหรือสืบสวนระดับชั้นยศใดก็ตาม ถาบังเอิญประสบเหตุหรือถูกตามใหเขาไปในสถานที่
พบศพหรือสถานที่เกิดเหตุเปนคนแรก ควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. บันทึก วัน เวลา ที่เขาไปในที่พบศพหรือที่เกิดเหตุ
2. เขาที่เกิดเหตุโดยหลีกเลี่ยงการอาจจะทําลายหลักฐานหรือวัตถุพยาน
3. รักษาสถานที่เกิดเหตุมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปเปนอันขาด
4. ถามีผูบาดเจ็บที่มีอาการหนัก จะตองพยายามตามหนวยรักษาพยาบาลที่เกี่ยวของหรือที่อยูใกลที่สุดเพื่อนํา
ผูบาดเจ็บไปรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ถึงแมกวาการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บอาจจะทําลายพยานวัตถุบางอยาง แตเพื่อ
การรักษาชีวิต และถาเปนไปไดควรมีผูรวมทางไปกับผูบาดเจ็บดวย เนื่องจากอาจจะไดปากคําของผูบาดเจ็บในระหวาง
ทาง หรือในขณะกําลังจะเสียชีวิต ซึ่งปากคํานั้นมีคุณคาตอการสอบสวนสืบสวนมาก
5. ดําเนินการเกี่ยวกับผูตาย เมื่อมีศพควรพยายามที่จะไมทําการใดใดเกี่ยวกับศพ แตจะตองรายงานพนักงาน
สอบสวนผูมีหนาที่ใหทราบ เพื่อจะไดดําเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรตามกฎหมาย
6. รายงานผู บัง คั บบั ญ ชาที่รับ ผิด ชอบ หรื อผู รวมงาน หรื อแพทย/ผูชั นสูต ร เพื่อทํา การชัน สูตรและขอกํา ลั ง
สนับสนุน
7. บัน ทึ กเกี่ ยวกั บอาวุธ ที่ พ บในที่ เกิ ดเหตุ หรื อที่ พ บศพ ตํ า แหนงที่ พ บ และความสั ม พั นธ/ของทาทางศพกั บ
ตําแหนงของอาวุธ
8. ในบางครั้งอาจพบผูตองสงสัยในที่เกิดเหตุ ใหดําเนินการจับกุมหรือควบคุมตัวไวกอน เพื่อปEองกันการหลบหนี
หรือการทําลายหลักฐาน โดยแจงใหทราบถึงขอกําหนดตามกฎหมาย(ตางประเทศ) จนกวากําลังสนับสนุนจะมาถึง
9. สอบสวนผูอยูในเหตุการณ/ไปพลางกอน มีใครบางในที่เกิดเหตุตอนที่พนักงานไปพบ การถามใหถามสั้นๆ
เทานั้ นเพราะหนาที่หลักคือรักษาสถานที่ เกิดเหตุ ถามีทั้งผู ตองสงสัย และพยานอยู ในที่เ กิด เหตุใ หแยกที่ กักตัว เทาที่
จะทําได อยาแสดงความคิดเห็นตอพยานหรือคนมุง แตใหพยายามฟJงวาเขาพูดอะไรกันบาง ซึ่งจะเปนประโยชน/กับ
พนักงานสอบสวนมาก ปEองกันสิ่งที่เปนพยานไมใหหายไป ระหวางรอกําลังสนับสนุนหรือผูบังคับบัญชา การติดตอกรณีนี้
ควรใชโทรศัพท/ เนื่องจากมีนักขาวสื่อมวลชนจํานวนมากที่มีวิทยุของตํารวจหรือใชคลื่นตํารวจ เพื่อปEองกันการมีคนที่ไม
เกี่ยวของกับการชันสูตรมาอยูในที่เกิดเหตุมากเกินไป
10.มอบการรักษาที่เกิดเหตุใหพนักงานสอบสวน เพื่อจะรักษาตอไปจนกวาการชันสูตรหรือตรวจสถานที่ ไดทํา
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งหมายความวาจนกวาการทํารายงานเกี่ยวกับสถานที่เสร็จสิ้นลงแลว ซึ่งอาจจะใชเวลาหลายวัน

การสืบสวนในกรณีที่มีการตาย (Death investigation)
พนักงานสืบสวนสอบสวนที่แนใจวาศพนั้นเสียชีวิตแลว ตองแจงแพทย/ผูมีหนาที่ตามกฎหมาย ใหรวมทําการ
ชันสูตรโดยไมแตะตองศพและไมใหผูหนึ่งผูใดแตะตองศพดวย
ผูทําการชันสูตรตองถามตัวเองวา เหตุตายคืออะไรตามสภาพที่เห็น(ซึ่งอาจจะไมใชเหตุตายที่แทจริงก็ได แตจะ
เห็นไดชัดวา นักสืบที่รูจักบาดแผลภายนอกวาเปนชนิดใดไดถูกตอง จะสามารถเขาใจเหตุการณ/ไดดีกวา ในขณะนั้น)
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เศษกระดุมเสื้อ เครื่องใชที่ไมไดอยูในที่ปกติฯลฯ) มีอาวุธในที่เกิดเหตุหรือไม (อาวุธอยูที่ใดวางในสภาพอยางไร ถายรูปไว)
การตรวจศพในสถานที่เกิดเหตุนั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนควรใหความสนใจในเรื่อง
1. ทาทางของศพเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมรอบขาง และถายรูปไวกอนที่ขยับศพ
2. เสื้อผาที่ติดอยูกับศพ วาอยูในตําแหนงใด ถูกดึงรั้งสวนไหน กางเกงในดึงลงมาเทาไร มีรูทะลุเขาบาดแผล
หรือไม (หามใชวัตถุใดใดแยงเขาไปในบาดแผล เพราะอาจไปทําลายหรือเพิ่มเศษสิ่งบางอยางในแผลได) รวมถึงการตรวจ
คนตามกระเป_าเสื้อ-กางเกง
3. จากนั้นจึงคอยตรวจรางกายทั่วไป หัวหันอยางไร ตาลืม? ปากอา? มีน้ํา หรือของเหลวใด ที่อวัยวะหรือเสื้อผา
สวนใด มีบาดแผลใดบาง โดยเริ่มตั้งแต หัว ตัว แขน และขา ซึ่งการตรวจนี้ เปนเพียงเพื่อเปนแนวทางเทานั้น ผลการ
ตรวจละเอียดตองรอจากการผาศพของนิติเวชแพทย/
4. เก็บรักษาบางสวนของศพแลวแตกรณี เสื้อผาที่ใสอยูบนตัวศพ หามถอดออก ตองนําไปตรวจพรอมกับศพ
เสมอ อาจจะตองใชถุงกระดาษหอหุมบางสวนของศพเพื่อปEองกันการปนเปajอนหรือการสูญหายของวัตถุพยาน บางกรณี
อาจจะตองหามการพิมพ/ลายพิมพ/นิ้วมือไวกอน เพื่อปEองกันการปนเปajอนเชนกัน เชน กรณีใชอาวุธปaน ศพที่ถูกขมขืนและ
ฆา ฯลฯ จนกวาการตรวจศพอยางละเอียดเสร็จสิ้นแลว
5. หลังเคลื่อนยายศพแลว ใหประมาณปริมาณเลือดในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
6. กรณีที่พบศพที่เชื่อวาถูกนํามาทิ้งจากที่อื่น ตรวจสถานที่ใหละเอียดเชนกัน ตรวจคราบเลือด หรือรองรอย
การเดินหรือเคลื่อนที่ตามเสนทางที่จะเขาออกสถานที่นั้น(ซึ่งอาจจะมีอยูจํากัด) รอยลูของหญา รอยเทาหรือรอยลากบน
พื้น กิ่งไมที่หักเปนทาง ฯลฯ
7. ถาศพพบที่กลางแจงการตรวจที่เกิดเหตุตองรีบทําเพราะพยานหลักฐานตางๆอาจจะถูก ลบเลือนไดงายจาก
การเปลี่ยนแปลงของอากาศเชน ลม ฝน หิมะ ฯลฯ

การตรวจศพในสถานที่พบศพ
ใหทําการตรวจโดยเบื้องตน เพื่อทราบวา
1. เปนบาดแผลชนิดใด ถูกของไมมีคม, มีคม, กระสุนปaน
2. จํานวนบาดแผลมีเทาใด อาจจะมีบาดแผลแหงความไมแนใจ(hesitation mark) หรือบาดแผลแหงการ
ปEองกันตัว(defense wound)
3. ตําแหนงบาดแผลอยูที่ใดบาง ทะลุเสื้อผาหรือไม
4. บาดแผลกระสุนปaน ระยะใกลเทาใด
5. ตรวจระยะเวลาการตาย ซึ่งตองรวมกับการสอบถามผูใกลชิดหรือพบเห็นดวย

ข%อสังเกตลักษณะของบาดแผลเปรียบเทียบกับพฤติการณJทตี่ าย
กรณีสงสัยวาเปนการฆาตกรรม ใหพิจารณาดังนี้
- บาดแผลเกิดบริเวณใดของรางกายก็ได
- บาดแผลมักมีหลายแหง
- บางแผลมักทะลุเสื้อผา
- บาดแผลอาจมีหลายประเภท

- 76 - มักจะมีบาดแผลการปEองกันตัว

กรณีสงสัยวาเป@นการฆาตัวตาย ให%พจิ ารณาดังนี้
- บาดแผลจะเปนตําแหนงที่เลือกสรรแลว เชน ยิงตัวตายมักยิงขมับ หรือเขาปาก ใชมีดจะเชือดคอ หรือ
ขอมือดานใน ถาแทงอาจจะแทงทอง เปนตน
- อาจจะมีหลายแหง แตมักมีแหงเดียว
- มักไมทําทะลุเสื้อผา ถาแทงทองก็มักเอาเสื้อออก จะปาดคอก็จะเอาเน็คไทออก เปนตน
- มักมีบาดแผลประเภทเดียวแตอาจมี 2 ประเภท เชน เชือดขอมือไมตายจึงผูกคอตายตาม
- มักจะมีแผลแหงความไมแนใจ โดยเฉพาะเมื่อใชของแข็งมีคม
- ไมมีบาดแผลแหงการปEองกันตัว

กรณีสงสัยวาเป@นอุบัติเหตุ ให%พิจารณาดังนี้
- บาดแผลเกิดบริเวณใดก็ไดแลวแตลักษณะของอุบัติเหตุ
- มีหลายแหงหรือแหงเดียวก็ไดแลวแตลักษณะของอุบัติเหตุ
- บาดแผลมักทะลุเสื้อผา
- มักมีบาดแผลประเภทเดียว
- ไมมีบาดแผลแหงการปEองกันตัวหรือแผลแหงความไมแนใจ
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ผนวก ซ
สรุปป‡ญหาข%อขัดข%องที่สํานักงานพิสูจนJหลักฐานพบ
ป‡ญหาข%อขัดข%องของงานตรวจพิสูจนJด%านเคมี และพิสิกสJ
กรณี รถ และวัตถุที่มีเลขหมายประจํา มีดังนี้
บางครั้งผูจับสงสัยวารถมีการแกไข ไดทําการตรวจเอง ทําใหเลขหมายที่ทําการตรวจพิสูจน/ไมอยูในสภาพ
เดิม เชน พบวามีการนําแผนโลหะที่มีเลขหมายมาปiดทับบนเลขหมายประจําตัวถัง ผูจับไดทําการแกะแผน
โลหะนั้นออกเสียเอง
แผนปEายทะเบียนในหนังสือนําสงมีการระบุไวแตที่รถของกลางเมื่อมาสงตรวจพิสูจน/ไมพบแผนปEายทะเบียน
สี ตางๆ
พบวาใชเทปกาวในการเก็บสีที่ติดอยูบนรถคูกรณี ซึ่งเปนการเก็บที่ผิดวิธีทําใหสงผลกระทบตอการตรวจ
พิสูจน/โดยใชเครื่องมือในการตรวจพิสูจน/
การเก็บสีเพื่อสงตรวจพิสูจน/เปรียบเทียบพบวาบางครั้งไมไดเก็บตรงตําแหนงจุดที่มีรองรอยที่มีการเฉี่ยวชน
กันหรือรองรอยที่ไดพบความเสียหาย
สีที่ตกอยูในสถานที่เกิดเหตุสงมาตรวจพิสูจน/เฉพาะบางสวน ไมไดเก็บมาสงตรวจพิสูจน/ทั้งหมด
กรณี น้ํามันเชื้อเพลิง
ภาชนะที่ใชบรรจุวัตถุพยานไมถูกตองควรเก็บใส กระป_องโลหะ
การสงของกลางสงตรวจพิสูจน/ชา
ไมไดเก็บตัวอางอิงหรือตัวควบคุม(Control) มาตรวจพิสูจน/ดวย
กรณี ดิน หิน ทราย ปูน
การเก็บดินในสถานที่เกิดเหตุเปรียบเทียบกับรองเทาผูตองสงสัย ใหเก็บตรงจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะจุดที่พบ
รอยเทาของผูตองสงสัย โดยเก็บบริเวณ ผิวดิน สวนรองเทาใหสงตรวจทั้งรองเทา
ดินที่ติดที่วัตถุพยานใหนําวัตถุพยานนั้นมาสงทั้งชิ้น ยกเวนวัตถุพยานที่มีขนาดใหญ ถาเห็นวาวัตถุพยานที่มี
ดินติดอยูมีลักษณะทางกายภาพของดินแตกตางกันใหเก็บดินบริเวณนั้น แยกใสถุงพรอมแจงรายละเอียด
ของคดีที่ถุงใสวัตถุพยานนั้น
กรณี ของกลางที่เป@นของเหลว
ของกลางที่สงมาตรวจพิสูจน/มักพบการใสภาชนะที่ไมเหมาะสม บางครั้งพบวาเกิดการรั่วไหลออกจากฝา
ขวด การนําสงควรหอกระดาษหรือหาวัสดุอื่นในการกันกระแทกระหวางนําสงตรวจพิสูจน/
ของกลางที่สงตรวจพิสูจน/ควรจะนําดานฝาขวดตั้งขึ้นหรือวางแนวตั้ง พรอมทั้งทําสัญญาลักษณ/ระบุใหรูวา
ใหวางแนวตั้งเชนการใช เขียวระบุไวที่ภาชนะที่บรรจุ
กรณี ของกลางที่ให%ทําการตรวจพิสูจนJหาสารเคมีที่เป@นวัตถุระเบิด แบงปJญหาที่พบไดดังนี้
กรณีสารเคมีที่เป@นวัตถุต%องสงสัย
สารเคมีบางตัวเปนสารดูดความชื้นการบรรจุ ไม สนิททําใหเกิดการรั่วไหล
ถาเปนสารเคมีที่มีความไวตอไฟฟEาสถิตควรบรรจุภาชนะที่ปEองกันไฟฟEาสถิต

- 78 กรณีที่เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
ใหเก็บมาทั้งชิ้น ถาเก็บดินที่หลุมระเบิดควรเก็บดินอางอิงหรือดินควบคุมมาดวย
ถาวัตถุพยานมีขนาดใหญใหทําการเช็ดโดยใชสารละลาย Acetone และน้ํากลั่น โดยเช็ด Acetone แลวใส
ถุงกอน แลวคอยเช็ดดวยน้ํากลั่นใสถุงอีกถุงหนึ่ง ที่สําคัญตองทํา Acetone และน้ํากลั่น สําหรับใชเปนตัว
ควบคุมดวย โดยใสแยกถุง พรอมระบุรายละเอียด ซึ่งขั้นตอนนี้ตองระวังการปนเปajอนดวย
กรณีที่เก็บวัตถุพยานที่สงสัยวาเกี่ยวข%องกับวัตถุระเบิด เชน สถานที่สงสัยวัตถุผลิตวัตถุระเบิด รถที่สงสัยวาใช%ในการ
บรรทุกวัตถุระเบิด เสื้อผ%า กระเปŽา ฯลฯ
ใหเก็บมาทั้งชิ้น
ถาวัตถุพยานมีขนาดใหญใหทําการเช็ดโดยใชสารละลาย Acetone และน้ํากลั่น โดยเช็ด Acetone แลวใส
ถุงกอน แลวคอยเช็ดดวยน้ํากลั่นใสถุงอีกถุงหนึ่ง ที่สําคัญตองทํา Acetone และน้ํากลั่น สําหรับใชเปนตัว
ควบคุมดวย โดยใสแยกถุง พรอมระบุรายละเอียด ซึ่งขั้นตอนนี้ตองระวังการปนเปajอนดวย
กรณีที่เก็บที่รางกายบุคคลต%องสงสัย
ใหทําการเช็ดโดยใชสารละลาย แอลกอฮอล/ และน้ํากลั่น โดยเช็ด แอลกอฮอล/ แลวใสถุงกอน แลวคอยเช็ด
ดวยน้ํากลั่นใสถุงอีกถุงหนึ่ง ที่สําคัญตองทําแอลกอฮอล/ และน้ํากลั่น สําหรับใชเปนตัวควบคุมดวย โดยใส
แยกถุง พรอมระบุรายละเอียด ซึ่งขั้นตอนนี้ตองระวังการปนเปajอนดวย
ใหผูตองสงสัยลงลายมือชื่อยินยอมใหเก็บวัตถุพยานดวยของกลางที่สงเขามาตรวจพิสูจน/ทางเคมีฟiสิกส/
เกือบทุกประเภท สิ่งที่มักจะเกิดปJญหาคือการบรรจุหีบหอไมไดมีเทปกาวติดพรอมลายมือชื่อกํากับที่ภาชนะ
ที่บรรจุ หรือบางครั้งพบวานําสงใหตรวจพิสูจน/ โดยไมไดมีซองใสวัตถุพยานเลย
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ป‡ญหาข%อขัดข%องกรณีการสงของกลางประเภท อาวุธป5นและเครื่องกระสุนป5น
ป‡ญหาและอุปสรรค

แนวทางแก%ไข/ข%อเสนอแนะ

1) หนังสือนําสง บางครั้งไมระบุพฤติการณ/ของคดีให 1) ระบุพฤติการณ/ของคดีใหละเอียดไดใจความ
ไดใจความ ซึ่งสงผลตอการตรวจพิสูจน/ได
2) ปaนของกลางกรณีเปนปaนพกออโตเมติก หรือปaน 2) หากปa น ของกลางมี ซ องกระสุ น ปa น ประกอบใน
ประเภทอื่นที่ตองใชซองกระสุนปaนในการทดสอบการ สํานวนคดีเห็นควรนําสงมาใหครบ
ยิง บางครั้งไมไดมีการนําสงมาตรวจพิสูจน/ ซึ่งทําให
การยิงทดสอบตองใชความระมัดระวังมากขึ้น
3) ลู กกระสุนปa นของกลาง กรณีไดมาจากศพผูตาย 3) หากเปนไปไดควรทําความสะอาดใหคราบโลหิ ต
หรื อผู บาดเจ็ บ (ผูเสี ยหาย) มี ค ราบโลหิตติด อยูมาก หลุดออกไปขณะที่ไดรับลูกกระสุนปaนของกลางจาก
แตยังไมไดถูกทําความสะอาด เมื่อสงมาตรวจพิสูจน/ แพทย/มาใหมๆ
พบวาคราบโลหิตที่ติดเกาะอยูจะแหงมากอนแลว ทํา
ใหผูตรวจพิสู จ น/ทํา ความสะอาด ลูกกระสุนปa น ของ
กลางไดยาก
4) ปลอกกระสุนปaนของกลางที่เก็บจากที่เกิดเหตุ ซึ่ง 4) ฉีดพนสีดวยความระมัดระวัง และอาจฉีดใหรัศมี
กอนเก็บมีการฉีดพนสีไวกอน โดยมีคราบสีสเปรย/ติด วงกลมมีขนาดใหญ เพื่อมิใหสีไปเกาะติดปลอกกระสุน
เกาะอยู ทําใหบางครั้งไปเกาะติดบริเวณที่สําคัญของ ปaนของกลาง
ตําหนิพิเศษในการตรวจพิสูจน/
5) ลู กกระสุ นปa นและปลอกกระสุน ปa นของกลางใน 5) ควรถายภาพประกอบใหชัดเจน มีขนาดพอดีและ
การนํ า สง ไมไดมี ก ารถายภาพประกอบมาพรอม เห็ น รายละเอี ย ดของกลางที่ นํ า สงโดยมี ส เกลระบุ
หนังสือนําสง
รายละเอี ย ด โดยเฉพาะปลอกกระสุน ปa น ของกลาง
ถายภาพที่จานทายของปลอกกระสุนปaนประกอบดวย
พรอมลายเซ็นของพนักงานสอบสวน
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การแจ%งให%ไปตรวจวิถีกระสุนป5น หรือนํารถยนตJของกลางมาให%ตรวจ
วิถีกระสุนป5นที่ พฐก.
ป‡ญหาและอุปสรรค

แนวทางแก%ไข/ข%อเสนอแนะ

1)กรณี ไ ปตรวจวิ ถี ก ระสุ น ปa น ที่ เ กิ ด เหตุ พนั ก งาน 1) พนั ก งานสอบสวนควรตรวจรวมดวย หรื อ ให
สอบสวนไมอยู ขณะผู ชํ า นาญการตรวจพิ สู จ น/ เ กิ ด เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่มาสนับสนุนในระหวางการ
ปJญหาในขอเท็จจริง และการประสานรายละเอียด
ตรวจพิสูจน/
2) กรณี ร ถยนต/ ข องกลางหากมี บุ ค คลถู ก ยิ ง ตาย 2) ควรแจงโดยเรงดวนหรืออาจใหรถยนต/ของกลางผึ่ง
ภายในรถยนต/ มักจะมีกลิ่นที่รุนแรง เนื่องจากไมไดไป แดด ผึ่งลม ใหแหงเพื่อจะเปนการลดกลิ่นคราบโลหิต
ตรวจโดยเรงดวน
ได
3) ลูกกระสุนปaนและปลอกกระสุนปaนของกลางที่เก็บ
ไดจากที่เกิดเหตุ กอนที่ผูชํานาญจะไปตรวจวิถีกระสุน
ปaน ไมไดถูกนํามาใหผูชํานาญดูประกอบการตรวจวิถี
กระสุนปaน

3) พนักงานสอบสวนควรนําของกลางมาใหดูประกอบ
ในการตรวจวิถีกระสุนปaน และกรณีการสงของกลาง
มาตรวจภายหลัง ควรระบุอางถึงกรณีที่แจงใหตรวจ
วิถีกระสุนปaนดวย ทั้งนี้เพื่อจะทําใหกระบวนการตรวจ
พิสูจน/เปนโดยตอเนื่อง

4) กรณีลูกกระสุนปaนยังถูกฝาผนังกระจกของอาคาร, 4) ควรหาสก“อตเทปใสติดรอบ ๆ รอยที่เสียหาย เพื่อ
กระจกสวนตางๆของอาคาร และบริเวณกระจกตางๆ ปE องกั น การแตกเสี ย หายของกระจกไมใหหลุ ด หลน
ของรถยนต/ ไมไดมีการรักษาบริเวณที่เกิดเหตุไว อาจ ออกมา
ทําใหกอนผูเชี่ยวชาญไปตรวจอาจแตกเสียหายมากขึ้น
ได
5) รถยนต/ของกลางที่มีรองรอยถูกลูกกระสุนปaนหาก 5) พนักงานสอบสวนควรนําสงมาตรวจพิสูจน/ที่กอง
เคลื่อนที่ได แตแจงใหไปตรวจที่สถานีตํารวจ อาจเกิด พิสจู น/หลักฐานกลาง
ความลาชาในการตรวจพิสูจน/ได

การตรวจรองรอย
ป‡ญหาและอุปสรรค
1) การสงตรวจอยางเปรียบเทียบ

แนวทางแก%ไข/ข%อเสนอแนะ
1) ใหสงของกลางมาตรวจ หามถายรูปสงตรวจ เชน
ลอรถ รอยรองเทา ใหหลอรอยหรือพิมพ/ลายมา

2) กรณีเปรียบเทียบ เชน เหล็กดัด

2) เชนการตรวจรอยตัดของคีมที่ปรากฏอยูบนเหล็ก,
ลวด ใหสงเหล็กหรือลวด ที่มีลักษณะเหมือนของกลาง
มาใหดวยเพื่อทําการทดลองตัด
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3) ติดตอเจาหนาที่ กอป.พฐก.

การตรวจเขมา
ปJญหาและอุปสรรค
1) อายุของกรด 5 % ไนตริก

2) การระบุวันเวลาและเก็บเขมา
3) วิธีการและขั้นตอนการเก็บ

4) การลงมือชื่อ
เขมาที่รถ
1) ระยะเวลาในการสงตรวจ
เขมาที่เสื้อผา
1) ในกรณีที่เสื้อผาเปajอนเลือด
เขมาที่บาดแผล
เขมาที่วัตถุอื่น เชน ในลํากลองปaน

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
1) การเก็บเขมาที่มือตองใชกรด 5 % ไนตริก ซึ่งถา
พงส.เก็บเอง ไมสามารถทราบไดวา พงส.ใชกรด 5 %
ไนตริ ก หรื อ ไม และ กรด 5 % ไนตริ ก ที่ ใ ชนั้ น
เสื่อมสภาพหรือยัง
2) ตองระบุวันเวลาใหชัดเจน
3) ใน 1 คนใชสําลี 5 กาน โดยมีวิธีการเก็บ
ชุด กรดตัวอยาง 1 กาน
หลังมือขวา 1 กาน
ฝ`ามือขวา 1 กาน
หลังมือซาย 1 กาน
ฝ`ามือซาย 1 กาน
โดยกานสําลีแตละกานตองตัดปลายกานสําลีอีกดาน
หนึ่งทิ้ง
4) ใหผูเก็บเขมาเขียนดวยตัวบรรจง
1) ใหรีบสงตรวจใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
1) ตองผึ่งใหแหงและสงของกลางมาทั้ง ชิ้น หามตั ด
หรือฉีกมา
กอป.พฐก. ไมมีมาตรฐานในการตรวจ
ตองสงวั ต ถุ นั้ น มาตรวจ หามเช็ ด หรื อ เก็ บ เขมาสง
ตรวจ
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ผนวก ฌ กระเปŽาตรวจสถานที่เกิดเหตุ

กระเปŽาใบที่ ๑

อุปกรณJภายในกระเปŽาใบที่ ๑ ภายในประกอบด%วย
๑. อุปกรณJในการทําแผนผัง เชน ตลับเมตร ป0ายหมายเลขระบุวัตถุพยาน
๒. อุปกรณJตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง เชนผงฝุ…นดํา แปรงป‡ดฝุ…นหาลายนิ้วมือ กระดาษเก็บรอยลายนิ้วมือ
สก็อตเทปลอกลายนิ้วมือ
๓. อุปกรณJตรวจเก็บเขมาป5นที่มือผู%ต%องสงสัย ประกอบด%วย ก%านไม%พันสําลี ซองเก็บเขมา และน้ํายาเก็บ
เขมา

- 83 -

กระเปŽาใบที่ ๒

อุปกรณJภายในกระเปŽาใบที่ ๒ ภายในประกอบด%วย
๑. อุปกรณJในการป•ดกั้นรักษา
๒. อุปกรณJในการหลอรอยเท%า หรือรอบยางรถยนตJ ประกอบด%วย..........
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ภาคผนวก ญ การตรวจเก็บเขมาป5นที่มือผูต% อ% งสงสัย
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