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เอกสารประกอบการสอน
วิชา การสืบสวนและสอบสวนคดีทางอาญา
รหัส LAW 4421
หัวขอที่ 1
นิติวิทยาศาสตรและวิทยาการตํารวจกับการสืบสวนสอบสวน
นิติวิทยาศาสตร
นิติเวชศาสตร
วิทยาการตํารวจ
วิชาพิสูจนหลักฐาน
กระบวนการสืบสวนสอบสวน
การสืบสวน
การสอบสวน
หนวยงานที่เกีย่ วกับงานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หัวขอที่ 2
ประวัติของการพิสูจนหลักฐาน
ประวัติการพิสูจนหลักฐานในตางประเทศ
ประวัติการพิสูจนหลักฐานในประเทศไทย
หัวขอที่ 3
พยานวัตถุ
ความหมายของพยานหลักฐาน
ประเภทของพยานหลักฐาน
ชนิดของพยานวัตถุ
กฎเกณฑพื้นฐานในการปฏิบตั เิ พื่อใหพยานหลักฐานเปนทีย่ อมรับในชั้นศาล
คุณคาของพยานวัตถุ
แหลงที่จะพบวัตถุพยาน
ประเภทของวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร
การเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
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หัวขอที่ 4 การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
ความหมายของสถานที่เกิดเหตุ
การรักษาสถานที่เกิดเหตุใหคงสภาพเดิม
อํานาจหนาที่ในการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
สิ่งทีเ่ จาหนาทีต่ ํารวจควรยึดปฏิบตั เิ พื่อใหการตรวจสถานที่เกิดเหตุใหผลดีที่สดุ
สิ่งทีเ่ จาหนาทีต่ ํารวจชุดแรกควรปฏิบตั ิในขณะที่รอผูช ํานาญ
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
ขั้นตอนของการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
- การวางแผนปฏิบตั ิงานในสถานที่เกิดเหตุ
- การบันทึกสภาพสถานที่เกิดเหตุ
- การทําแผนทีแ่ ละแผนผัง
ชนิดของการทําแผนที่
การคนหาพยานวัตถุ
วิธีการคนหาพยานวัตถุในสถานทีโ่ ลงแจง หรือภายนอกอาคาร
วิธีการคนหาพยานวัตถุในหองหรืออาคาร
การคนหาพยานวัตถุในยานพาหนะ
การคนหาศพทีถ่ ูกฝง
การเก็บรวบรวมพยานวัตถุ
สาระสําคัญของการตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลในสถานที่เกิดเหตุ
หัวขอสังเกตในการตรวจสอบวิธีการกออาชญากรรม 12 ประการ
หัวขอที่ 5
การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ
หลักเบือ้ งตนในการถายภาพ
- กลองถายภาพ
- ฟลมหรือวัตถุไวแสง
- แสงสวาง
การถายภาพใหไดภาพถายทีม่ ีคุณภาพดี
- การถายภาพในเวลากลางวัน
- การถายภาพในทีม่ แี สงสวางนอย และการถายภาพโดยใชแฟลช
- การถายภาพในเวลากลางคืน
- การถายภาพแบบพาโนรามา
- การถายภาพในระยะใกล และการถายภาพลายมือแฝง ตัวเลข ตัวอักษรและวัตถุพยาน
ขนาดเล็ก
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-

การถายภาพผูต องหาหรือบุคคลทีต่ องการทําประวัติ
การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนการถายภาพในสถานที่เกิดเหตุ
การถายภาพทางอากาศ
การถายภาพคดีตาง ๆ
การถายภาพคดีลกั ทรัพย
การถายภาพคดีปลนทรัพย
การถายภาพคดีฆาตกรรม
การถายภาพคดีขมขืนและฆาตกรรม
การถายภาพคดีอตั วินิบาตกรรม
การถายภาพคดีเพลิงไหม
การถายภาพคดีอบุ ัตเิ หตุทางจราจร

หัวขอที่ 6
การเก็บรวบรวมพยานวัตถุ
หลักปฏิบตั ิในการเก็บรวบรวมพยานวัตถุ
- พยานวัตถุจากรางกาย โลหิต อสุจิ ปสสาวะ อุจจาระ น้ําลาย เนื้อเยือ่ เสนผม เสนขน
- พยานวัตถุประเภทสิ่งของ ลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ปลอกกระสุนปนลูกซอง
กระสุนปน อาวุธ อาวุธปน ผาและเสนใย กระดุม บุหรี่ ดิน เครื่องมือ ชิ้นสวนหักของ
เครื่องมือ เอกสาร กระดาษทีถ่ ูกเพลิงไหม กระจก แกว
- รอยประทับ
- รอยลายนิ้วมือ
- รอยเทา
- รอยยางรถยนต
- รอยเครื่องมือ
หัวขอที่ 7
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุในคดีลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย
คดีลกั ทรัพย
คดีชงิ ทรัพยหรือปลนทรัพย
สาระสําคัญของการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในคดีโจรกรรม
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หัวขอที่ 8
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุในคดีฆาตกรรมและอัตวินิบาตกรรม
ผูตายเปนใคร
เวลาตาย
สาเหตุการตาย
- ชนิดของบาดแผล
- ลักษณะของบาดแผลถูกลูกกระสุนปนในระยะยิงตาง ๆ
พฤติกรรมการตาย
ใครทําใหตาย
การคาดคะเนอายุจากรอยตอของกระดูกกะโหลกศีรษะ
ขอแตกตางของบาดแผลที่เกิดจากของที่มีคมและไมมีคม
ความแตกตางระหวางการฆาตัวตายและการถูกฆาตกรรม
การจมน้ําตาย
การตายเนื่องจากยาพิษ สารพิษ
ขอควรระวังในการชันสูตรพลิกศพ
สาระสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล
การตรวจศพทีถ่ ูกไฟเผาวาฆาตัวตายหรือถูกฆา
หัวขอที่ 9

การรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานเกีย่ วกับการพิสูจนการตายของบุคคล
การฆาตกรรม การฆาตัวตาย และอุบตั ิเหตุ
ความสําคัญของการคนหาความจริงเกีย่ วกับสาเหตุการตายของบุคคล
การดําเนินการตามกฎหมายในการพิสูจนการตายของบุคคล
แนวทางการรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานเกีย่ วกับการพิสูจนการตายของบุคคล
การฆาตัวตาย และการฆาตกรรม
แนวทางการวินิจฉัยกรณีตายเนื่องจากถูกอาวุธปน
แนวทางการวินิจฉัยกรณีตายเนื่องจากอาวุธมีคม
อุบตั ิเหตุ และกรณีตัวอยางการตายโดยอุบตั ิเหตุ : การจมน้ําตาย
แนวทางการสืบสวนหาตัวคนรายกรณีมีผทู ําใหตาย
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หัวขอที่ 10
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุคดีระเบิด
วัตถุระเบิด
ประเภทของวัตถุระเบิด
เครื่องประกอบการระเบิด
แรงระเบิดและผลของระเบิด
ขั้นตอนในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หัวขอที่ 11
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุคดีเพลิงไหม
ทฤษฎีของไฟ
- วงจรชีวิตของไฟ
- ความรอน
- เชื้อเพลิง
- ออกซิเจน
- การผสมและสัดสวน
- การจุดตัวตอเนื่อง
- ลําดับการลุกไหม
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
- ขั้นตอนปฏิบตั ิในการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุเพลิงไหม
- การตรวจสภาพภายนอก
- การตรวจสภาพภายใน
- ตรวจหาจุดตนเพลิง
- สาเหตุการเกิดเพลิงไหม
หัวขอที่ 12
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
หลักทั่วไปในการสอบสวนคดีอุบตั เิ หตุจราจรทางบก
พยานหลักฐานในคดีอบุ ตั ิเหตุจราจร
- รอยชน
- การพิจารณารอยชนเล็กนอย
- การพิจารณารอยชนคน
- การพิจารณารอยชนรุนแรง
- หลักฐานบนถนน
- underbody debris
- vehicle parts
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- vehicle fluids
- cargo
- road material
- marks by metal on roadsurface
- tire marks
- final position
ลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องรถที่เกิดอุบตั เิ หตุ
- ผลกระทบของแรงทีม่ ตี อจุดศูนยกลางมวลสารของรถ
- ลักษณะการชนกันแบบเต็มหนารถ
- ลักษณะการชนกันแบบไมเต็มหนารถ
- ลักษณะการชนกันแบบเปนมุม
- ลักษณะการชนขางรถที่โมเมนตัมเทากัน
การประมาณความเร็วรถจากหลักฐานรอยไถล
การประมาณความเร็วโดย speed nomograph
การประมาณความเร็วรถโดยหลักกลศาสตรวิศวกรรม
หัวขอที่ 13
วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา และการตรวจพิสูจน
ประเภทของลายนิ้วมือ
ชนิดของลายนิ้วมือ
ลักษณะของวัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา
การเลือกวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทาแฝง และการหลอรองรอย
การตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
การตรวจเก็บลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง ในสถานที่เกิดเหตุ
1. ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุ
2. การตรวจหาลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุ
3. วิธตี รวจเก็บลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
4. การหาตัวอยางลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว ฝามือ ฝาเทา เพือ่ ใชในการเปรียบเทียบ
ระบบตรวจลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ
การตรวจเก็บ รักษา และจัดสงลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
การตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจน
สถานตรวจพิสูจน ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทาแฝง
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หัวขอที่ 14
วัตถุพยานประเภทเอกสารและการตรวจพิสูจน
ความหมายของคําวา “เอกสารปญหา” และ “เอกสารตัวอยาง”
ขอบเขตและประเภทของการตรวจพิสูจนเอกสาร
การตรวจพิสูจนประเภททีต่ องมีเอกสารตัวอยาง หรือมีตัวอยางอางอิงอยูแ ลว
1. เอกสารที่ถกู ขูดลบ ลบลาง แกไข และอานขอความเดิม
2. การปายทับดวยหมึก หรือน้ํายาลางคําผิด
3. การตอเติม เขียนแทรก
4. การอานขอความจากกระดาษเปลา
5. การตรวจการเขียนกอน - หลัง
6. การตรวจธนบัตร และเหรียญกษาปณ
7. การตรวจแผนปายทะเบียนรถยนต และรถจักรยานยนต
การตรวจพิสูจนที่ตองเปรียบเทียบกับตัวอยางเฉพาะราย
1. การตรวจพิสูจนลายมือเขียนขอความ ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)
2. การตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดดี เครื่องพิมพจํานวนเงินบนเช็ค
3. การตรวจเอกสารทางเคมีและฟสิกส
4. การตรวจเกี่ยวกับแมพมิ พตาง ๆ
5. การตรวจรอยตราประทับ
6. การตรวจพิสูจนรูปรอยตราบนไมซงุ หรือตอไม
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในการตรวจพิสูจนเอกสาร
การตรวจเก็บ รักษา และจัดสงวัตถุพยานไปทําการตรวจพิสจู น
การตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจน
สถานทีต่ รวจพิสูจน
หัวขอที่ 15
วัตถุพยานประเภทอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และการตรวจพิสูจน
ความหมายของอาวุธปน
ประเภทของอาวุธปน
- การแบงประเภทตามความยาวลํากลองปน
- การแบงประเภทตามเกลียวภายในลํากลองปน
ความหมายของเครื่องกระสุนปน
- การแบงประเภทกระสุนปน
ขนาดของอาวุธปน
การตรวจหาระยะยิงในทางขีปนวิธี
- การตรวจหาระยะยิงจากการกระจายของเขมาดินปน
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- การตรวจหาระยะยิงจากการกระจายของลูกกระสุนปราย กระสุนปนลูกซอง
- การตรวจหาเขมาดินปนที่มอื ของผูย ิงปน
- การตรวจวิถีกระสุนปน
- การตรวจพิสูจนรองรอยการขูดลบ แกไขเครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจําปน
- การตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปนและลูกกระสุนปน
การตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปนอัตโนมัติ
การตรวจเก็บ รักษา และจัดสงของกลางไปทําการตรวจพิสจู น
การตั้งประเด็นคําถามในการตรวจพิสูจน
สถานทีต่ รวจพิสูจน วัตถุพยานประเภทอาวุธปนและเครื่องกระสุน
บาดแผลกระสุนปนและวัตถุระเบิด
หัวขอที่ 16
วัตถุพยานทางชีววิทยาและการตรวจพิสูจน
โลหิต
- วิธีพิสูจนวารอยคราบนั้นเปนรอยคราบโลหิตหรือไม
- วิธีพิสูจนวาโลหิตนั้นเปนโลหิตมนุษยหรือสัตว
- วิธีพิสูจนวาโลหิตนั้นเปนโลหิตสัตวชนิดใด
- วิธีการพิสูจนหาหมูโลหิตจากคราบโลหิตมนุษย
- การตรวจพิสูจนวาเปนโลหิตของผูใด
คราบอสุจิ
วัตถุพยานประเภทน้ําลาย
- การตรวจวาเปนคราบน้ําลาย
- การตรวจวาเปนน้ําลายคน
- การตรวจวาเปนน้ําลายของใคร
วัตถุพยานประเภทเสนผมและเสนขน
- เสนผม
- ลักษณะของเสนผมมนุษย
- การพิสูจนเสนผมและเสนขน
- การตรวจเพศจากเสนผม
- เสนผมหรือเสนขนจากสวนใดของรางกาย
- วัตถุพยานประเภทเสนใย
การตรวจเก็บ รักษา และจัดสงวัตถุของกลางประเภทชีววิทยาไปตรวจพิสูจน
การตั้งประเด็นคําถามในการตรวจพิสูจนของกลางทางชีววิทยา
สถานทีต่ รวจพิสูจน

หนา 10
การตรวจพิสจู นลายพิมพ DNA
สถานที่ทําการตรวจพิสูจน DNA ของมนุษย สัตว และพืช
การตรวจเก็บ รักษา และจัดสงวัตถุพยาน ทางชีววิทยาไปตรวจพิสูจนดาน DNA
หัวขอที่ 17
การตรวจทางเคมี และฟสิกส (วัตถุพยานประเภทรถยนต รถจักรยานยนต เศษแกว)
1. การตรวจพิสูจนรถยนต และรถจักรยานยนต
1.1 การเปลีย่ นแปลงสภาพรถ
1.2 ประเภทของรถที่ทําการตรวจพิสูจน
1.3 ชนิดของเลขหมายตาง ๆ ของรถยนต และรถจักรยานยนต
1.4 หลักการสังเกตเบื้องตนในการตรวจพิสูจนรถยนต รถจักรยานยนต
1.5 ลักษณะการขูดลบ แกไข ปลอมแปลง เลขหมายรถยนต รถจักรยานยนต
1.6 การเปลีย่ นสีรถ
2. การตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหม
2.1 น้ํามันเชื้อเพลิง
2.2 ไฟฟา
2.3 สารเคมี
3. การตรวจพิสูจนเปรียบเทียบสี
4. การตรวจพิสูจนเปรียบเทียบเศษหิน ดิน ทราย
5. การตรวจพิสูจนเปรียบเทียบเศษแกว เศษกระจก
6. การตรวจพิสูจนของกลางทางเคมี และฟสิกสอื่น ๆ
7. การตรวจมิเตอรไฟฟา
การตรวจเก็บ รักษา และจัดสงของกลาง
การตั้งประเด็นคําถามในการตรวจพิสูจน
สถานทีต่ รวจพิสูจน
หัวขอที่ 18
วัตถุพยานประเภทยาพิษ สารพิษ สารออกฤทธิ์ และการตรวจพิสูจน
ยาพิษหรือวัตถุมพี ษิ
สารออกฤทธิ์
ประเภทของยาพิษ
การเขาสูรางกายของยาพิษ
ชนิดตาง ๆ ของยาพิษ
วิธีการสกัดยาพิษ
ประโยชนจากการตรวจพิสูจนยาพิษ

หนา 11
การวินิจฉัยการถูกยาพิษ
การตรวจเก็บรักษา และสงของกลางประเภท ยาพิษ สารพิษ และสารออกฤทธิ์ไปตรวจพิสูจน
การตรวจพิสูจนยาพิษหรือวัตถุมีพษิ
การตั้งประเด็นคําถามในการตรวจพิสูจนของกลางประเภทยาพิษ
สถานทีต่ รวจพิสูจน
หัวขอที่ 19
วัตถุพยานประเภทยาเสพติดและการตรวจพิสูจน
ความหมายของยาเสพติดใหโทษ
การตรวจพิสูจน
- ดานคุณภาพวิเคราะห
- ดานปริมาณวิเคราะห
หนวยงานที่รับผิดชอบตอการตรวจพิสูจนยาเสพติดของสถานตรวจพิสูจน
เมทแอมเฟตามีน (ยาบา)
- สารเคมีและน้ํายาที่ใชในการผลิตหัวเชื้อยาบา
- สารประกอบในการผลิตเม็ดยาบา
- อุปกรณที่ใชในการผลิตยาบา
- กรรมวิธีผลิตเมทแอมเฟตามีน
- การตรวจพิสูจนยาบา
การตรวจเก็บรักษาและจัดสงของกลางประเภทยาเสพติดไปตรวจพิสูจน
- บททั่วไป
- การสงยาเสพติดใหพนักงานสอบสวน
- การสงยาเสพติดเพือ่ ตรวจพิสูจน
- การตรวจพิสูจน
- การเก็บรักษา
การตั้งประเด็นคําถามการตรวจพิสูจน
- กรณีการตรวจพิสูจนดานคุณภาพวิเคราะห
- กรณีการตรวจพิสูจนดานปริมาณวิเคราะห
- กรณีการตรวจพิสูจนอุปกรณการเสพ หรือสงสัยมียาเสพติดอยูทขี่ องกลาง
สถานตรวจพิสูจน
บัญชีรายละเอียดกําหนดสถานตรวจพิสูจนยาเสพติด
หัวขอที่ 20
เครื่องมือวิทยาศาสตรทสี่ ามารถนํามาใชในการสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph)

หนา 12
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ - แมสสเปคโตรมิเตอร (Gas Chromatograph - Mass Spectrometer)
เครื่องไฮเพอรฟอรมมานซลคิ วิดโครมาโตกราฟ (High Performance Liquid Chromatograph)
กลองจุลทรรศนอเี ลคตรอนแบบสแกนนิง่ (Scanning Electron Microscope (SEM))
เครื่องโพลีกราฟ (Polygraph)
เครื่องตรวจพิสูจนเสียง (Sound Spectrograph)
เครื่อง Polylight
เครื่อง Atomic Absorbtion
กลองจุลทรรศนใยแกวนําแสง
กลองจุลทรรศนเปรียบเทียบ
ตารางการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือเพื่อชวยในการสืบสวนสอบสวน
หัวขอที่ 21
เทคโนโลยีที่ใชในการสืบสวน
1. เครื่องจับเท็จ
2. เครื่องตรวจพิสูจนเสียงมนุษย
3. การตรวจพิสูจน ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา
4. เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ
5. การตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA) โดยใชเทคนิค PCR

