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DNA เป็นสารพนัธุกรรม ซึง่ DNA ของคนๆเดยีวกนัไมว่า่จะมา

จากเซลลส์ว่นใดของรา่งกายจะมีรูปแบบทีเ่หมือนกนั ดงันัน้ DNA จงึ

เป็นเหมือนสิง่ทีบ่อกใหรู้ว้า่คนๆนัน้เป็นใครและแตกตา่งจากคนอืน่

อยา่งไร



โดยทัว่ไปแลว้การทีจ่ะบอกไดว้า่คนๆนัน้เป็นใครจะพิจารณาจากรูปรา่ง

หนา้ตา วนั เดอืน ปีเกิดตามขอ้มูลในบตัรประชาชน หรอื หนงัสอืเดนิทาง และถา้จะให ้

ชดัเจนยิง่ข้ึนอาจดูจากรอยแผลเป็นหรอืลายพิมพน้ิ์วมือ อยา่งไรก็ตามลกัษณะอาจ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามอายุ หรอืจากอุบตัเิหต ุหรอืจากสารเคมี แมว้า่ลายพิมพน้ิ์วมือจะ

ไม่ สามารถบอกความสมัพนัธท์างสายเลือดไดว้า่ลายพิมพ ์น้ิวมือของลูกนัน้สว่นใด

ไดม้าจากพ่อหรอืแม่ แตล่ายพิมพ์ DNA สรา้งมาจาก DNA ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมา

จากพ่อและแมอ่ยา่งละครึง่และเปลี่ยนแปลงไมไ่ด ้ จงึมีลกัษณะเฉพาะบุคคลซึง่ท าให ้

สามารถบอกความแตกตา่งของบุคคลได ้



ความแตกตา่งทีมี่ความจ าเพาะของแตล่ะบุคคลน้ีเองเราจงึน ามาใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายดา้น 

เชน่ การพิสูจนต์วับุคคล การพิสูจนค์วามสมัพนัธท์างสายเลือด การตรวจทางนิตเิวชศาสตร์

เพ่ือหาผูก้ระท าความผดิ เป็นตน้ และจากความแตกตา่งทีมี่เฉพาะบุคคล จงึท าใหบุ้คคลมี

รูปแบบของ DNA ทีแ่ตกตา่งกนั เม่ือใชเ้ทคนิคตา่งๆ เชน่ การใช ้ RFLP marker ตรวจสอบจะ

เกิดเป็นแถบ DNA รูปแบบของแถบ DNA (DNA band) ทีเ่ป็นความแตกตา่งของขนาด

ชิ้น DNA ทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะบุคคล เรยีกวา่ ลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprint) เพราะ

โอกาสทีค่นสองคน (ทีไ่มใ่ชฝ่าแฝดแท)้ จะมีรูปแบบของลายพิมพ์ DNA เหมือนกนัมีนอ้ยมาก



นอกจากน้ีไดม้ีการใชล้ายพิมพ์ DNA เพ่ือพิสูจนค์วามเก่ียวพนั

ในคดอีาญาทีรุ่นแรง เชน่ ฆาตกรรม ท ารา้ยรา่งกาย ซึง่สามารถใช ้

เป็นหลกัฐานส าคญัอยา่งหน่ึงประกอบการพิจารณาคดศีาล

ปัจจบุนัการตรวจลายพิมพ์ DNA จะใชเ้ทคนิค PCR เน่ืองจากเป็นวธิี

ทีง่่าย รวดเร็ว ประหยดัคา่ใชจ้า่ยและใชต้วัอยา่งเลือดในปรมิาณทีน่อ้ย

ในประเทศไทย



การตรวจลายพิมพ์ DNA เริม่โดยกลุม่นกัวจิยัจากหลายสถาบนั

รว่มกนัท างานอยา่งตอ่เน่ืองโดยการตรวจพิสูจนค์วามสมัพนัธท์าง

สายเลือด การหาตวัคนรา้ยในคดฆีาตกรรม การสบืหาทายาทที่

แทจ้ริงในกองมรดก นอกจากน้ียงัน ามาใชใ้นการตรวจคนเขา้เมืองให ้

ถูกตอ้ง กรณีการใหส้ญัชาตไิทยแก่ชาวเขาและชนกลุม่นอ้ย เพ่ือสบืสาว

วา่บรรพบุรุษเป็นชาวเขาทีต่ ัง้รกรากอยูใ่นประเทศไทยหรอืเป็นชนตา่ง

ดา้วทีอ่พยพเขา้มา ซึง่มีผลตอ่การพิสูจนช์าตพินัธุแ์ละการใหส้ิทธิในการ

อาศยัอยูบ่นแผน่ดนิไทยดว้ย



นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้วา่ในอนาคตอาจมีการน าลายพิมพ์ DNA มาประยุกตใ์ชแ้ทนการใช ้

ลายน้ิวมือ เพ่ือท าบตัรประชาชนท าใหส้บืหาตวับุคคลไดถู้กตอ้งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีสบื

หาตวับุคคลทีเ่สยีชวีติในสภาพทีบ่อกไมไ่ดว้า่เป็นใคร เชน่ กรณีเครือ่งบินตก หรอื ไฟไหม้

ปัจจบุนัในประเทศไทยมีหน่วยงานทีม่ีหอ้งปฏิบตักิารทีต่รวจลายพิมพ์ DNA เชน่ สถาบนั

นิตเิวช กองพิสูจนห์ลกัฐาน สงักดัส านกังานต ารวจแหง่ชาติ โรงพยาบาลตา่งๆ เชน่ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลเชยีงใหม ่และสถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์

กระทรวงยุตธิรรม เป็นตน้



Polymerase Chain Reaction หรือ (PCR) เป็นเทคนิคส ำหรับเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอโดยอำศัยหลักกำร 
DNA Replication ซึ่งเป็นกำรสังเครำะห์สำยดี เอ็น เอ สำยใหม่ จำก ดีเอ็นเอต้นแบบในหลอดทดลอง
ภำยในระยะเวลำอันสั้นและได้ดีเอ็นเอสำยใหม่เกิดขึ้นเปน็ล้ำนเท่ำ เทคนิคนี้พัฒนำขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2528
โดย Kary Mullis และคณะแห่งบริษัท Cetus Corporation 

จุดเด่นของเทคนิค PCR คือ สำมำรถเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอ ได้อย่ำงเฉพำะเจำะจงโดยมีขั้นตอนกำร
ท ำงำนน้อยและใช้เวลำน้อย จนถึงปัจจุบันนีเ้ทคนคิ PCR ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำในหลำย ๆ ด้ำน
จนกระท่ังได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นเทคโนโลยีท่ีส ำคัญมำกต่องำนดำ้นอณูชีวโมเลกุล สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งกับงำนวิจัยทำงชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 



ตัวอย่ำงเช่น

กำรเพิ่มปริมำณยีน (gene cloning) กำรวิเครำะห์ล ำดับเบสของยีน (gene sequencing) 
กำรสร้ำง ดี เอ็น เอ ติดตำม (DNA probe) และกำรวิจัยประยุกต์ เช่น การศึกษาการ
แสดงออกของยีนจาก mRNA การสร้างยีนกลายพันธุ์ (in vitro mutagenesis) การบ่งชี้
ต าแหน่งกลายพันธุ์บนยีน (point mutations and deletions) เป็นต้น



ภาพที่ 1 องค์ประกอบและโครงสร้างของ DNA การจับคู่กันของเบสคู่สมของสาย DNA สองสายท าให้มีลักษณะเกลยีวคู่ กลับทิศทาง

(ที่มา : Alberts และคณะ, 1983)



ภาพที่ 2 สาย DNA เกลยีวคู่พันกับโปรตีนและหดตัวเป็นสายโครมาตินจนเห็นเป็นโครโมโซมในระยะเมตาเฟส

(ที่มา : Freifelder, 1985)



ใช้หลักการพื้นฐานในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ สายใหม่จากสายดีเอ็นเอ ที่เป็น
ต้นแบบหนึ่งสายด้วยเอนไซม์ DNA poloymerase ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในการติดฉลากดี
เอ็นเอ และการศึกษาวิเคราะห์ล าดับเบส แต่ PCR สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอได้คราว
ละ 2 สายพร้อมกัน โดยใช้ไพรเมอร์ (primer) 1 คู่ ปฏิกิริยา PCR มี 3 ขั้นตอน และ
หมุนเวียน ต่อเนื่องกันไป ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของแต่ละขั้นตอน

ขั้นแรก เรียกว่า denaturing เป็นการแยกสายดี เอ็น เอ ที่เป็นต้นแบบจากสภาพที่เป็น
เส้นคู่ ให้เป็นเส้นเดี่ยวโดยใช้อุณหภูมิสูง 92-95 องศาเซลเซียส



ขั้นที่สอง เรียกว่า annealing เป็นขั้นตอนที่ลดอุณหภูมิลงและจัดให้ไพรเมอร์ ซึ่ง
เป็นดี เอ็น เอ สายสั้น ๆ (ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์จ านวน 14-13 เบส) ที่มีล าดับ 
เบสเป็นคู่สมกับดี เอ็น เอ ที่เป็นต้นแบบจับคู่กัน ซึ่งนิยมใช้อุณหภูมิในช่วง 37-60 
องศาเซลเซียส

ขั้นที่ 3 เรียกว่า extension เป็นขั้นตอนการสังเคราะห์ดี เอ็น เอ สายใหม่โดย
สังเคราะห์ต่อจากส่วนปลาย 5 ของไพรเมอร์ ตามข้อมูลบนดีเอ็นเอ ที่เป็น
ต้นแบบแต่ละสายโดยอาศัยการท างานของเอ็นไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมอร์เรส (DNA 
polymerase) ซึ่งเอ็นไซม์นี้สามารถท างานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 72-75 องศา
เซลเซียส เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมอเรสที่ใช้ควรจะคง คุณสมบัติอยู่ได้ภายใต้
สภาวะของปฏิกิริยา ตลอดทั้งสามขั้นตอน



คดฆีาตกรรม : คดเีกาะเต่า



ค าพิพากษาประหารชวีติ 2 ฆาตกรโหดคดฆีา่ขม่ขืนนกัทอ่งเทีย่วชาวองักฤษบรเิวณชายหาดเกาะเตา่ จ.สุ

ราษฎรธ์านี ถือเป็นอกีหน่ึงคดสีะเทอืนขวญัทีส่ือ่ท ัว่โลกใหค้วามสนใจอยา่งมาก เพราะตัง้แตเ่กิดเหตุจนไปถึง

การจบักุม “ซอ” และ “วนิ” แรงงานชาวพมา่นัน้ คดฆีา่โหดเกาะเตา่มีเรือ่งราวเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะขอ้

สงสยัเรือ่งการจบักุมของเจา้หนา้ทีต่  ารวจในท านองวา่ “โซ” และ “วนิ” คอื “ฆาตกรตวัจรงิ” หรือเป็น 

“แพะ” รบับาปกนัแน่

คดน้ีีเริม่เม่ือเวลา “เชา้ตรูว่นัที ่15 กนัยายน 2557” โดยพนกังานสอบสวน สภ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี รบัแจง้เหตุ

พบศพนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิสยีชวีติบรเิวณโขดหนิชายหาดทรายร ี(หาด จปร.) หมู ่1 ต.เกาะเตา่ จงึเขา้มาตรวจสอบที่

เกิดเหตุ พบรา่งชาย-หญิงถูกฆ่าเปลือยอยา่งโหดเหี้ยม โดยทัง้คูมี่รอ่งรอยถูกตดีว้ยของแข็งทีใ่บหนา้หลายแผล

หลกัฐานทีพ่บในทีเ่กิดเหตุเบ้ืองตน้ คอื กองเสื้อผา้ของผูต้ายทัง้ 2 คน พรอ้มรอยลากจากกองเสื้อผา้ไปยงั

จดุพบศพ โดยศพผูห้ญิงมีรอยถูกลากเป็นแนวขนานกบัน า้ทะเลหา่งจากกองเสื้อผา้ไป 15 เมตร ขณะทีศ่พผูช้ายมีรอย

ลากในแนวทแยงลงไปในทะเลหา่งจากกองเสื้อผา้ 12 เมตร นอกจากน้ียงัพบเอกสารหนงัสอืเดนิทางทีร่ะบุตวัตนของ

ผูต้าย “ฮนันาห์ วคิตอเรีย” และ “เดวดิ วลิเลียม” ทัง้คูเ่ป็นชาวองักฤษ



ภายหลงัเกิดเหตุไมน่าน ศพของนกัทอ่งเทีย่วทัง้สองถูกสง่ไปผา่พิสูจนอ์ยา่งละเอยีดที่สถาบนันิติเวชวทิยา 

โรงพยาบาลต ารวจ โดยต ารวจสรุปสาเหตุการเสยีชวีติมาจากการไดร้บับาดเจบ็รุนแรงทีศี่รษะจากของแข็งไมม่ีคม

กระทบกระแทกอยา่งรุนแรง รว่มกบัการจมน า้ทะเล

ขณะที ่“ฮนันาห”์ พบรอ่งรอยถูกท ารา้ยทางเพศ นอกจากน้ีผลตรวจทางชวีเคมีพบดเีอ็นเอของบุคคลอืน่ 2 คน 

บรเิวณหนา้อกขวา และพบอสุจบุิคคลอืน่ 1 คนในชอ่งคลอด พบอสุจแิละดเีอน็เอของบุคคลอืน่ 2 คน ในทวารหนกั ใน

อุง้มือยงัพบเสน้ขนสทีองมีลกัษณะกดัสผีม โดยดเีอน็เอของผูต้อ้งสงสยัที่พบถูกสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นดเีอน็เอ

ตรวจสอบไดร้บัการยืนยนัวา่เป็นของ “ชาวเอเชยี”



ขณะทีก่ารเก็บหลกัฐานด าเนินไปอยา่งเขม้ขน้ โดยมี พล.ต.อ.จรมัพร สุระมณี ทีป่รกึษา (สบ10) ลงพ้ืนทีไ่ปอ านวยการ

ท างานของทมีพิสูจนห์ลกัฐานดว้ยตนเอง โดยต ารวจพบหลกัฐานหา่งจากจดุพบศพออกมาตามแนวชายหาด 65 เมตร ซึง่

เป็นบรเิวณขอนไมร้มิหาด พบหลกัฐานส าคญัทางคดคีอื “จอบ” ขุดดนิดา้มไมเ้ป้ือนคราบเลือด ถุงบรรจขุา้วสารสแีดง 

ถุงยางอนามยั 1 ชิ้นมีคราบเลือดตดิอยู ่รอยเทา้ รองเทา้แตะ และยงัพบ “กน้บุหรี”่ ตกอยู ่3 มวน มวนแรกสีขาวมี

ลิปสตกิติดอยู ่สว่นอกี 2 มวนเป็นสแีดง ซึง่วตัถุพยานเหลา่น้ีถูกสง่ตรวจหาดเีอน็เอจากคราบเลือดทีเ่ป้ือนอยู ่โดยพบวา่ 

“ดเีอ็นเอ” ทีพ่บจากคราบเลือดทีเ่ป้ือนจอบตรงกนักบัของเดวดิ และ ฮนันาห์ จงึเชือ่วา่จอบทีพ่บเป็นอาวุธทีค่นรา้ยใช ้

สงัหารผูต้ายทัง้สองคน

ขณะทีก่น้บุหรีท่ีพ่บถูกสง่ตรวจสอบหาดเีอน็เอพบวา่ อนัแรกเป็นบุหรีย่ี่หอ้มารล์โบโร สขีาว ไมพ่บดีเอน็เอ มีเพียงคราบ

ลิปสตกิสแีดงตดิอยู ่อนัที ่2 เป็นบุหรีย่ี่หอ้แอลเอ็มแดง พบดเีอ็นเอ 1 คน และอนัที ่3 เป็นบุหรีย่ี่หอ้แอลเอ็มแดง พบดี

เอ็นเอของ 2 คน ทบัซอ้นกนัอยู ่โดย 1 ใน 2 คนนัน้ตรงกนักบัทีพ่บในรา่งของ น.ส.ฮนันาห์



จากหลกัฐานดเีอน็เอทีพ่บบนรา่งของ น.ส.ฮนันาห์ บง่ชี้ไดว้า่ เธอถูกชาย 2 คนลว่งละเมิดทางเพศ และ 1 ใน 2 นัน้

พบวา่เป็นบุคคลเดยีวกนัทีท่ิ้งกน้บุหรีไ่วใ้นจดุทีพ่บจอบ เน่ืองจากตรวจดเีอน็เอจากกน้บุหรีท่ ัง้ 3 มวนแลว้ พบวา่หน่ึงในนัน้มี

ดเีอน็เอตรงกนักบัดเีอน็เอทีพ่บในรา่งของ น.ส.ฮนันาห์

เม่ือไดห้ลกัฐานต ารวจระดมก าลงัสอบปากค าพยานในละแวกทีเ่กิดเหตุหลายๆ ปาก โดยเบาะแสส าคญัทีไ่ดค้อื

การยืนยนัสอดคลอ้งกนัจากบุคคลทีอ่าศยัอยูใ่นละแวกนัน้จ านวนหน่ึงวา่ ในหว้งเวลาเกิดเหตุพบเห็นชายจ านวนหน่ึงลอ้มวง

เลน่กีตารแ์ละรอ้งเพลงดว้ยภาษาตา่งประเทศอยูบ่รเิวณขอนไมต้รงจดุที่พบกน้บุหรี ่และวตัถุพยานอืน่ๆ โดยเบาะแสดงักลา่ว

กลายเป็นสิง่ส าคญัทีท่  าใหก้ารลา่ตวัคนรา้ยจ ากดัวงแคบข้ึน

หลงัไดเ้บาะแสจากพยานแวดลอ้ม ต ารวจไดต้รวจสอบภาพถ่ายจาก กลอ้งวงจรปิดทีอ่ยูใ่นละแวกทีเ่กิดเหตุและใกลเ้คยีง

ทีมี่อยู ่360 ตวั รวมทัง้ตรวจสอบบุคคลทีอ่ยูใ่นละแวกทีเ่กิดเหตุจ านวนหลายรอ้ยคนทัง้คนไทย ชาวตา่งชาต ิและแรงงาน

ตา่งดา้ว มาสอบถามพรอ้มจดัเก็บตวัอยา่งดเีอน็เอเพ่ือใชต้รวจเทยีบกบัดเีอน็เอในทีเ่กิดเหตุ โดยเฉพาะดเีอน็เอทีเ่ก็บได ้

จากศพ “ฮนันาห”์



นอกจากน้ีการตรวจสอบภาพถ่ายจากกลอ้งวงจรปิดพบภาพบุคคลตอ้งสงสยั โดยบุคคลรายน้ีเป็นเครอืญาตขิอง

ผูก้วา้งขวางในพ้ืนทีร่ายหน่ึง แตเ่ม่ือตรวจสอบอยา่งละเอยีดพบหลกัฐานยืนยนัไดว้า่ หว้งเวลาเกิดเหตุผูต้อ้งสงสยัรายน้ีพกั

อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร

ตอ่มาต ารวจไดไ้ลต่รวจสอบภาพถ่ายจากกลอ้งวงจรปิดอยา่งละเอยีดอกีครัง้ พบภาพชายตอ้งสงสยัรายหน่ึงถอดเสื้อวิง่

ผา่นในหว้งเวลาทีค่นรา้ยลงมือสงัหารนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเบาะแสดงักลา่วน ามาสูก่ารขยายผล โดยพยานหลายรายให ้

การสอดคลอ้งวา่ ในคนืวนัเกิดเหตุเห็นชาย 3 คน ลอ้มวงเลน่กีตารอ์ยูบ่รเิวณขอนไม้

จากนัน้เจา้หนา้ทีไ่ลต่รวจสอบกลอ้งวงจรปิดทัง้หมดอยา่งละเอยีด กระทัง่พบชายตอ้งสงสยัรายน้ีขบัข่ีรถจกัรยานยนตม์ากบั

ชายอกี 2 คน ผา่นไปในยา่นทีเ่กิดเหตุ โดยเขา้ไปเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื้อในละแวกทีเ่กิดเหตุ ในจ านวนสนิคา้ทีซ่ื้อไปมี

บุหรีย่ี่หอ้เดยีวกนักบักน้บุหรี ่หน่ึงในวตัถุพยานทางคดรีวมอยูด่ว้ย

ทัง้น้ีชายทัง้ 3 คนมีลกัษณะคลา้ยแรงงานตา่งดา้ว เม่ือน าภาพถ่ายทีไ่ดจ้ากกลอ้งวงจรปิดน้ีไปเทียบเคยีงกบัภาพถ่ายของ

บุคคลทีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งสงสยัทีต่  ารวจเชญิตวัมาท าประวตักิ่อนหนา้น้ีพบวา่ 1 ในจ านวนนัน้ตรงกนักบันายเมา วยั 23 ปี 

พนกังานสถานบนัเทงิในละแวกทีเ่กิดเหตุ จงึเชญิตวัมาสอบถาม ทราบวา่ชายอกี 2 คนทีป่รากฏในภาพคอื “ซอ และวนิ” วยั 

21 ปี โดยภาพชายถอดเสื้อทีว่ิง่ผา่นกลอ้งและสงสยัวา่จะรูเ้ห็นกบัการเสยีชวีติของนกัทอ่งเทีย่วชาวองักฤษนัน้คอืนายวนิ



ต ารวจเชญิตวันายเมามาสอบถาม อา้งวา่ วนัเกิดเหตุไปลอ้มวงเลน่กีตารท์ี่ขอนไมจ้ดุทีต่  ารวจพบหลกัฐานจริง แตอ่อกจาก

จดุทีเ่กิดเหตุกอ่น เพราะนดัภรรยาไว ้จงึทิ้งใหซ้อและวนิเลน่กีตารก์นัตอ่ จากนัน้ต ารวจตดิตามตวัซอไปทีแ่คมป์คนงาน

กอ่สรา้ง สว่นวนิเดนิทางไปยงั จ.สุราษฎรธ์านี แลว้ ต ารวจจงึไปดกัรอทีท่า่เรือใน จ.สุราษฎรธ์านี และเชญิตวัมาสอบสวน 

พรอ้มจดัเก็บดเีอ็นเอในทนัที

ระหวา่งรอผลดีเอน็เอ วนิ สารภาพวา่ รว่มกบัซอกอ่เหตุฆาตกรรมนกัทอ่งเทีย่วชาวองักฤษจริง เพราะตอ้งการ

ลว่งละเมิดฝ่ายหญิงหลงัจากเห็นผูต้ายทัง้สองพลอดรกักนั ซึง่สอดคลอ้งกบัค าสารภาพของซอเชน่กนั นอกจากน้ีเม่ือผลตรวจ

ดเีอน็เอออกมาพบวา่ ดเีอน็เอของทัง้สองยงัตรงกนักบัดเีอน็เออสุจทิี่พบในรา่งของ “ฮนันาห”์



จากนัน้ต ารวจไปตรวจสอบยงัหอ้งพกัทีว่นิอา้งถึง และไดพ้บกบัรนิ เพ่ือนของวนิ โดยรนิยอมรบัวา่ คนืวนัเกิดเหตุไดร้บั

การบอกเลา่จากวนิวา่ไปฆ่านกัทอ่งเทีย่วมาจริง

ค าใหก้ารของผูต้อ้งหาในช ัน้สอบสวน สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางนิตวิทิยาศาสตร ์คอืดเีอน็เอทีพ่บจากอสุจใินตวัผูต้าย 

รวมถึงกน้บุหรีท่ีพ่บในละแวกทีเ่กิดเหตุ ภาพถ่ายจากกลอ้งวงจรปิดทีส่อดคลอ้งกบัค าใหก้ารของพยานและตวัผูต้อ้งหา 

ต ารวจเชือ่ไดว้า่ “ซอ และวนิ” รว่มกนักอ่เหตุฆาตกรรม 2 นกัทอ่งเทีย่วชาวองักฤษอยา่งแน่นอน

คดน้ีีไดร้บัความสนใจจากสงัคมอยา่งมาก โดยเฉพาะในสงัคมออนไลนว์พิากษว์จิารณถึ์งการท างานของต ารวจอยา่งรุนแรง 

โดยเฉพาะในเรือ่งของพยานหลกัฐานทางนิตวิทิยาศาสตร ์ถึงขัน้มีการเรยีกรอ้งใหต้า่งชาตเิขา้มาตรวจสอบเรือ่งน้ี แต่

สุดทา้ยพนกังานอยัการไดส้รุปส านวนสง่ฟ้องตอ่ศาล โดยการพิจารณาคดไีดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมาก

จนถึงวนัทีเ่วลาผา่นไป 465 วนั กระทัง่ชว่งเชา้วนัที ่24 ธนัวาคม 2558 ศาลมีค าพิพากษาประหารชวีติ วนิ และซอ 

จ าเลยทัง้สอง ซึง่ถือเป็นการปิดฉากคดสีะเทอืนขวญัทีส่รา้งความเสือ่มเสยีใหแ้กป่ระเทศชาตอิยา่งใหญห่ลวง

ทีม่าขา่ว : ( http://www.komchadluek.net/news/detail/219290 )



คดีพ่อแม่ลูก : ผลดีเอ็นเอ “แด๊ก บิ๊กแอส” - “น้องจัสติน” ไม่ใช่ลูก



แด๊ก บิ๊กแอส เผชิญหน้า น้องฝ้ายและลูกชายวัย 2 เดือน โดยมีน.ส.ปวณีา หงสกุล เป็นคนกลาง เมื่อคร้ังที่ 
น.ส.ปวณีา หงสกุล เป็นคนกลาง เมื่อครัง้เจรจาตกลงขอให้แดก๊รับผดิชอบ

สถาบันนติิเวช เผยผลพิสูจนด์ีเอ็นเอ “แด๊ก บิ๊กแอส” ยัน “น้องจัสติน” ไม่ใชลู่ก หลังถูกอดตีนางแบบเซ็กซี่
กล่าวหาไข่แล้วทิง้ แดก๊รอดตัวไม่ต้องรับเป็นพ่อ แต่ยังถูกจ่อข้อหาพรากผู้เยาว์

ความคืบหน้าการตรวจพสิูจน์ดีเอ็นเอ ระหว่าง นายเอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ “แด๊ก” อายุ 28 ปี นักรอ้ง
น าวง “บิ๊กแอส” กับ น.ส.สุวรรณรี หรือฝ้าย ไชยมงคล อดีตนางแบบวัย 17 ปี และน้องจัสติน ลูกชายวัย 
2 ขวบ เพื่อพสิูจน์ความเป็นพ่อ-ลูกกัน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้ส่ือข่าวได้รับรายงานจากสถาบันนติิเวช
วิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาตวิ่า จากการตรวจพสิูจน์ผลเปรยีบเทยีบอย่างไม่เป็น
ทางการ ระบุว่า ดีเอ็นเอไมม่ีความเกี่ยวพันกัน โดยกราฟดีเอ็นเอ 16 จุด มโีครงสร้างทางพันธุกรรม
เช่ือมโยงกันเพียง 7 จุด ไม่ตรงกัน 9 จุด ซึ่งหากเป็นพอ่ แม่ ลูกกัน โครงสรา้งทางพันธุกรรมจะตอ้งตรงกัน
ทุกจุด



อยา่งไรก็ตาม ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ในวันที1่0 พ.ค.  เวลา 11.00 น. ที่สถาบันนิตเิวชวิทยา พล.ต.ต.นพ.สม
ยศ ดมีาก โฆษกโรงพยาบาลต ารวจ จะแถลงผลการตรวจพิสูจนอ์ย่างเป็นทางการอกีคร้ัง

ส าหรับคดีนีสื้บเนื่องจาก นายแด๊ก บิ๊กแอส นักรอ้งช่ือดังถูกนอ้งฝ้าย นางแบบนติยสารช่ือดัง อุ้มลูกชาย
วัยเดือนเศษเข้าร้องขอความเป็นธรรมจากมูลนิธิปวีณาฯ เนื่องจากถูกฝ่ายชาย ปฏเิสธความรับผิดชอบ กระท่ัง
มีการตกลงนัดตรวจดีเอ็นเอเพื่อพสิูจน์ ความเป็นพอ่-ลูกกัน ซึ่งนักรอ้งดังไม่ยอมรับวา่เป็นบุตรชาย 

ขณะทีย่งัไมส่ามารถตกลงกนัไดจ้นกระท ัง่มกีารแจง้ความด าเนินคดต่ีอนายแดก๊ เมือ่วนัที ่23 ก.พ. ทีผ่่านมาในขอ้หาพราก
ผูเ้ยาว ์โดยเรื่องยงัอยู่ในชัน้พนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน เพือ่ส่งส านวนและความเหน็ใหแ้ก่อยัการพจิารณาส ัง่คดี

ต่อไป

ที่มาข่าว : ( http://www.manager.co.th)



ด้านกฎหมาย

ผลดี : ช่วยในการตรวจสอบหาคนร้ายในคดฆีาตกรรมต่างๆ 

ผลเสีย : มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการตรวจสอบหาคนร้าย



ด้านจริยธรรม

ผลดี  - น าคนร้ายที่ท าผิดจริงๆมาลงโทษโดยผ่านการตรวจสอบอย่างแม่นย า

ผลเสีย - อาจมีการดัดแปลง DNA ท าให้บุคคลอื่นที่มี DNA ตรงกัน เกิดเสียหายได้



https://sites.google.com/site/biologyroom610/dna-technology/dna-technology4

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/genetics/pcr.htm




