
10นิตยสาร สสวท

ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ • นักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. • e-mail: nngam@ipst.ac.thรอบรูว้ิทย์

เคมีกับงานพิสูจน์หลักฐาน

หากกล่าวถงึวทิยาการด้านนติวิทิยาศาสตร์ (forensic science) หลายท่าน 
คงนึกถึงภาพของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผู้อำานวยการ 
สถาบันนติิวิทยาศาสตร์ เป็นหนึง่ในทมีนติแิพทย์และนกันติวิทิยาศาสตร์ทีม่ส่ีวนช่วย 
ในการคลี่คลายคดีของตำารวจให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่คงมีผู้อ่านเพียงไม่กี่คน 
ทีท่ราบรายละเอยีดเชงิลกึของการทำางานทางนติวิทิยาศาสตร์ ซึง่มขีอบเขตกว้างกว่า 
แค่การชันสูตรศพ แต่ยังรวมถึงการทำางานทั่วไป เช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
การตรวจลายนิ้วมือ การตรวจเอกสาร การตรวจอาวุธปืน การตรวจทางเคมี  
การตรวจทางฟิสิกส์ และการตรวจทางนิติเวช

เมือ่กล่าวถงึ “นกัพสิจูน์หลกัฐาน” อาชีพนีค้งเป็นทีรู่จ้กัไม่แพร่หลายมากนกั 
โดยสมาคมนักพิสูจน์หลักฐานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Association of  
Criminalities) ได้ให้คำาอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักพิสูจน์หลักฐาน

ที่มา  http://www.scdc10.com/index.php

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 

ไว้ดังนี้ “Criminalities is that profession and scientific discipline to the recognition, identification and evaluation  
of physical evidence by application of the natural sciences to law-science matter” ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 
นักพิสูจน์หลักฐานต้องทำางานโดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
เพื่อพิสูจน์การกระทำาผิดหรือช่วยให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา ซึ่งหน่ึงด้านของการทำางานท่ีสำาคัญของนักพิสูจน์
หลักฐาน คือ การตรวจทางเคมีเพื่อใช้ในศาล (Forensic chemistry) อันเป็นการวิเคราะห์ที่อาศัยความรู้ทางเคมีและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์องค์ประกอบทางเคมีของสารต่างๆ รวมถึงการหาปริมาณของสารเคมี 
โดยการเก็บพยานวัตถุจากที่เกิดเหตุ (Questioned samples) ที่จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะโดยทั่วไป และ
คุณลักษณะเฉพาะของพยานวัตถุ เพื่อชี้เฉพาะ และเปรียบเทียบกับวัตถุตัวอย่างที่ทราบแหล่งที่มา (Known samples) 
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แผนผังดำาเนินการตรวจทางเคมี

โดยดำาเนินการตามแผนผัง ดังนี้

ระบุสารตัวอย่างได้ชัดเจนหรือไม่

ตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุกลุ่มของสารตัวอย่าง
และลักษณะเฉพาะ

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
กลุ่มสารตัวอย่างกับกลุ่มสารต้องสงสัย

สารตัวอย่างมีลักษณะเฉพาะเหมือน
กลุ่มสารต้องสงสัยหรือไม่

ไม่เหมือน ไม่ต้อง

ต้อง

ได้ ไม่ได้

ถ้าผลวิเคราะห์
ไม่ตรงกับอัตลักษณ์

เหมือน

เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะ

การระบุ

การจำาแนกประเภท

การระบุเอกลักษณ์เฉพาะ

จบ

จบ

จบ

คาดเดาอัตลักษณ์

วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์

วิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

ต้องวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะหรือไม่

จากการทำางานของนักพสิจูน์หลกัฐานตามแผนผัง
ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อพยานวัตถุ
เช่น ผงสีขาว ถูกส่งมาที่ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ตรวจวิเคราะห์
และระบุว่าสารดังกล่าวคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องพยายาม
วเิคราะห์สมบตัทิางฟิสกิส์และสมบัติทางเคมีของสารตวัอย่าง 
หากการวิเคราะห์ขั้นต้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ แต่สามารถ
จำากัดข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสารตัวอย่างได้ เช่น หากสงสัย
ว่าสารตัวอย่างมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเมทแอมเฟตามีน 
(methamphetamine) หรือสารอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน 
(amphetamine) ซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ตาม 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2539 ที่มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น  

มีรสขมเล็กน้อย นักพิสูจน์หลักฐานจะทำาการตรวจทางเคม ี
โดยให้ทำาปฏิกิริยากับโซเดียมไนโตรปรัสไซด์ (Sodium  
nitroprusside) ในสภาวะที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium  
bicarbonate) ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีนำ้าเงินเข้ม อย่างไรก็ตาม 
สารเคมีท่ีสามารถทำาปฏิกิริยาแล้วให้ผลการทดสอบดังกล่าว 
สามารถมไีด้หลายชนดิ ดงันัน้หากการทดสอบให้ผลการทดสอบ 
ท่ีให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมสีีนำา้เงนิ คอืมคีวามเป็นไปได้ท่ีสารต้องสงสยั
จะเป็น เมทแอมเฟตามีน ขั้นตอนต่อไปจะทำาการวิเคราะห์ 
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งมีความซับซ้อน 
และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อความแม่นยำาในการระบุชนิด
ของพยานวัตถุ โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้นสูงท่ีใช้ในทาง
นิติวิทยาศาสตร์มีหลายชนิด เช่น
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เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตร 
มิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrometer : FTIR) 
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้สำาหรับสารที่สามารถดูดกลืนรังสี
ที่อยู่ในช่วงอินฟราเรด โดยสารตัวอย่างที่นำามาวิเคราะห์
สามารถเป็นได้ทั้งสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ
แก็ส เทคนิคนี้นิยมใช้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากให้ผล
การวิเคราะห์ที่รวดเร็ว มีความเที่ยงตรงและแม่นยำา อีกทั้งมี
สภาพไว (sensitivity) สูงด้วย

เครื่องอะตอมมิกแอพซอปชันสเปกโตรมิเตอร์ 
(Atomic Absorption Spectrometer : AAS) เป็นเครื่องมือ 
ท่ีใช้วเิคราะห์ธาตุ นยิมใช้ในการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ โดยเป็น 
เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีความเที่ยงตรง 
แม่นยำา และมีสภาพไว (sensitivity) สูง อีกทั้งมีค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่สูงมาก 

เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ 
(Gas Chromatography – Mass Spectrometer : GC – MS)  
เป ็น เครื่ องมือที่ แยกสารที่ สามารถกลายเป ็นไอได ้  
โดยกระบวนการแยกจะเกิดขึ้นเนื่องจากสารแต่ละชนิด 
มีความสามารถในการเคลื่อนท่ีผ่านในคอลัมน์ได้ดีต่างกัน 
และในส่วนของการตรวจวัดจะใช้ mass spectrometer  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดอัตราส่วนระหว่างมวลต่อประจุของ
อนุภาค ดังนั้นการตรวจวัดสามารถทำาการวิเคราะห์ได้ท้ัง 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ภาพ   เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์
ที่มา   http://www.inct.sat.psu.ac.th/index.php/2010-07-21-06-18-57

ภาพ   เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์
ที่มา   http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4800002000

ภาพ   เครื่องอะตอมมิกแอพซอปชันสเปกโตรมิเตอร์
ที่มา   http://www.inct.sat.psu.ac.th/index.php/2010-07-21-06-18-57

ภาพ   เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ที่มา   https://ag2.kku.ac.th/einstru/Instruments.cfm?code=0

เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  
(High Performance Liquid Chromatography  : HPLC) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารละลายที่อยู่ในสถานะของเหลว 
โดยกระบวนการแยกจะเกิดขึ้นเนื่องจากสารแต่ละชนิด 
มีความสามารถในการเคลื่อนท่ีผ่านในคอลัมน์ได้ดีต่างกัน 
เครื่องมือนี้สามารถทำาการวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ

http://www.inct.sat.psu.ac.th/index.php/2010-07-21-06-18-57
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4800002000
http://www.inct.sat.psu.ac.th/index.php/2010-07-21-06-18-57
https://ag2.kku.ac.th/einstru/Instruments.cfm?code=0
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ภาพ   เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
ที่มา   http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/color-light/page4_5.html

ภาพ   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์
ที่มา   http://science.buu.ac.th/part/nmr/index.php

ภาพ   เครื่องแคปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีซีส
ที่มา   http://stdb.most.go.th/equipment_detail.aspx?id=98

เครือ่งสเปกโตรโฟโตมเิตอร์ (UV-VIS spectrophotometer) 
เป็นเครือ่งมอืการวิเคราะห์ทีใ่ช้สำาหรบัสารทีส่ามารถดดูกลนืแสงหรอื
รังสีท่ีอยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล โดยสารตัวอย่างท่ีนำามา
วิเคราะห์อาจเป็นสารที่มีหรือไม่มีสีก็ได้ ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ
อินทรีย์ สารประกอบอนินทรีย์ หรือสารประกอบเชิงซ้อน เทคนิคนี้
นิยมใช้วิเคราะห์ในเชงิปรมิาณ เนือ่งจากมคีวามเทีย่งตรงและแม่นยำา 
อีกทั้งมีสภาพไวสูง

เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตร 
มิเตอร์ (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer :  
NMR) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับ 
พลังงานที่แตกต่างกันของนิวเคลียสภายใต้อิทธิพลของ 
สนามแม่เหล็ก โดยสารตัวอย่างที่นำามาวิเคราะห์อาจเป็น 
สารที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได้ แต่ท่ี 
นิยมมากคือการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่อยู ่ ในรูปของ
สารละลาย ซึ่งเทคนิคนี้มีประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับ 
สูตรโครงสร ้างของสารทั้งที่ เป ็นสารประกอบอินทรีย ์
และสารประกอบอนินทรีย ์ จึงนิยมใช้ในการวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ ปัจจุบันหลักการของเทคนิคนี้ได้รับการพัฒนา 
เพือ่ใช้ประยกุต์ใช้ทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง เช่น การตรวจ 
โดยใช้เทคนิค Magnetic Resonance Imaging หรือที่รู้จักกัน
ทั่วไปว่า เทคนิค MRI

เครื่องแคปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีซีส (Capil lary  
Electrophoresis : CE) เป็นเทคนิคสำาหรับการแยกและ
วเิคราะห์สารท่ีมปีระจุไฟฟ้า โดยสารตวัอย่างท่ีนำามาวเิคราะห์
จะเป็นสารทีอ่ยูใ่นรปูสารละลาย วธิกีารนีส้ามารถใช้วเิคราะห์
ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

จากตัวอย่างการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ต่างๆ ของ
นกันติวิทิยาศาสตร์ข้างต้น จะเหน็ได้ว่ามปีระโยชน์และจำาเป็น
สำาหรับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ ในคดีความ จึงอาจกล่าว 
ได้ว่าการทำางานของนักพิสูจน์หลักฐานเปรียบได้กับผู้ที ่
ปิดทองหลังพระท่ีช่วยให้การคล่ีคลายคดีและการสืบหา 
ผู้กระทำาผิด ประสบความสำาเร็จ 
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