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ในปจจุบนั มีการพูดเรือ่ ง DNA Fingerprint หรือลายพิมพ DNA ในกระบวนการ
ยุตธิ รรมกันมากขึน้ คดีแรกทีเ่ ริม่ รูจ กั คือ คดีฆาตกรรมภรรยาของ โอ เจ ซิมบสนั ในสหรัฐอเมริกา
สวนในประเทศไทยเริม่ รูจ กั จากกรณี ยันตระ จนถึงนักรองดัง มนตสิทธิ์ ซึ่งเปนเรื่องการพิสูจน
พอ แม ลูก และทีโ่ ดงดังทีส่ ดุ คงเปนคดีฆาตกรรม น.ส.เจนจิรา นักศึกษาแพทยของคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีการใชการตรวจ DNA พิสูจนหลักฐานจนนํามาซึ่ง คําตัดสิน
ขณะเดียวกันในป ๒๕๔๔ ก็มีคดีที่คลายคลึงคดีเจนจิรา คือ การหายตัวไปของคุณหมอผัสพร
ซึง่ มีประเด็นเกีย่ วของกับ DNA เชนกัน ซึง่ คนทัว่ ไปยังเขาใจเรือ่ งนีน้ อ ยมาก คําวา DNA
Fingerprint เปนการนําเอาคําภาษาอังกฤษสองคํามาประกอบกัน โดย DNA เปนตัวยอของ
"Deoxy ribonucleic acid" ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานของสารพันธุกรรม สวนคําวา
"Fingerprint" จริงๆ แลวหมายความถึง ลายพิมพนวิ้ มือทีป่ ลายนิว้ ทัง้ สิบของมนุษย ซึง่ ลายพิมพนวิ้ มือ
ทั้งสิบของมนุษย ใชเปนลักษณะเฉพาะบุคคล (Individualization) ในการพิสูจนบุคคล
(Identification) ทางนิติเวชมาแตเดิม เมื่อนํามารวมกันเปน DNA Fingerprint จะมีความหมาย
วา ลายพิมพ DNA ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคลเหมือนลายพิมพนิ้วมือ
ในปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดตรวจพบลําดับของ DNA ในสวนที่เรียกวา "ยีน"
(Gene) ซึง่ เปน DNA ในสวนของหนวยควบคุมการทํางานของเซลตาง ๆ ในรางกาย ดังนัน้
การตรวจลําดับของ DNA หรือการหาขอมูล DNA จึงอาจเรียกวา "DNA Profiling" ซึง่ มีความหมาย
กวางกวาเดิม
ความรูเ บือ้ งตน
กอนที่จะทําความเขาใจเรื่องการตรวจ DNA Fingerprint คงตองมาทําความ
เขาใจในความรูพื้นฐานของ DNA ดังนี้ คือ
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๑. ในรางกายของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด จะประกอบไปดวยเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะตางๆ
เชน ตับ มาม ไต ซึง่ อวัยวะตางๆ เหลานีจ้ ะประกอบไปดวยเซลเล็กๆ มากมาย โดยมนุษยเรามีเซล
ในรางกายรวมกันเปนจํานวนถึง ๓๐๐ ลานเซล
๒. เซลทุกเซลในรางกายจะมีองคประกอบคือ นิวเคลียส (Nucleus) และ
ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) ยกเวนเซลเม็ดเลือดแดงไมมนี วิ เคลียส โดยสารพันธุกรรม DNA
ที่วานี้จะมีอยูในนิวเคลียสโดยอยูในโครโมโซม (Chromosome) และมีอยูใ นไซโตพลาสซึม
โดยอยูในไมโตคอนเดรีย (Mitochondria)
๓. มนุษยเราจะมีโครโมโซม ๔๖ อัน อยูเ ปนคู ๒๓ คู แบงเปนโครโมโซมรางกาย
๒๒ คู (Autosome) และเปนโครโมโซมเพศ ๑ คู (Sex chromosome) คือ X และ Y โดย
ผูห ญิง มี XX และผูชายมี XY
๔. โครโมโซมในเซลของรางกายมนุษย เกิดมาจากการผสมกันระหวางไข (Ovum)
จากมารดา ซึ่งจะพาโครโมโซมมา ๒๓ อัน กับเชื้ออสุจิ (Sperm) จากบิดา ซึง่ พาโครโมโซมมา
๒๓ อัน เชนกัน เมื่อมีการผสมกันเปนตัวออนจะรวมตัวเปนโครโมโซม ๒๓ คู ดังนัน้ สารพันธุ
กรรม DNA ในนิวเคลียสจึงมาจากบิดาและมารดาอยางละครึง่ แตในการเกิดตัวออนของ
มนุษยนน้ั ไซโตพลาสซึมจะมาจากมารดา ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมเหมือนนิวเคลียส ดังนัน้
DNA ในไมโตคอนเดรีย จึงไดรบั มาจากมารดา ๑๐๐ เปอรเซ็นต
๕. โครโมโซมมีสว นประกอบของสารพันธุกรรม DNA ขดตัวจับกับโปรตีน โดย
DNA จะมีโครงสรางพื้นฐาน เปนเสนคู (Double - stand) บิดเปนเกลียว (Helix)
๖. สารพันธุกรรม DNA ประกอบไปดวย การจับตัวขององคประกอบทางเคมี
๔ ชนิด หรือเรียกวา base คือ Adenine Thymine Cytosine และ Guanine ซึง่ การเรียงตัว
ของเบส (Base) เหลานี้ เปรียบเสมือนเปนรหัสขอมูลภายในเซล
๗. สารพันธุกรรมทีม่ ใี นโครโมโซมนีจ้ ะแบงเปน ๒ สวน โดยสวนแรกจะทําหนาที่
ควบคุมการทํางานในการสรางโปรตีนตางๆ เพือ่ นําไปใชในการทํางานของเซลตางๆ ในอวัยวะของ
รางกายสวนนี้เรียกวา "Gene" ซึ่งมีเพียงสิบเปอรเซ็นตของจํานวน DNA ในนิวเคลียส สวนที่
สองเปนสวนที่ไ มไดทําหนาที่อ ะไรเปนพิเศษเรียกวา "Stutters" ซึ่งมีถึง เกาสิบเปอรเซ็นต
ของดีเอ็นเอทัง้ หมด ซึง่ DNA ในสวนนีม้ คี วามหลากหลายในการเรียงตัวของเบส โดยนักจิตวิทยา
ได ศึ ก ษาพบว า การเรี ย งตั ว ของเบสในส ว นที่ เ ป น ยี น ส อ าจจะมี ก ารซ้ํ า กั น ได ในคนแตละคน
เพราะเปนสวนทีค่ วบคุมหนาทีต่ า งๆ ของอวัยวะในรางกายซึง่ มีความหลากหลายไมมากนัก เชน
ยีนสควบคุมสีตาก็จะมีแคสีฟา สีนํ้าตาล เปนตน การเรียงตัวของเบสในสวนนีจ้ งึ ไมสามารถนํา
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มาพิสูจนบุคคลได แตในปจจุบันไดมีการศึกษาลําดับเบสในสวน Gene นี้เพื่อนํามาตรวจหา
ความผิดปกติของ Gene ได จะมีสว นเกีย่ วของในการวินจิ ฉัย รักษาโรคตางๆ เชน โรคเลือด
ทาลัสซีเมีย หรือโรคมะเร็ง เปนตน ซึง่ ในป ๒๐๐๐ ไดมีการถอดรหัสของ Gene ไดหมดแลว
๘. สารพันธุกรรม DNA ในสวน "Stutters" นี้ เปรียบเสมือนเปนลายเซ็นตของ
เรา (Signature) เนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะบุคคลดังกลาวในขอ ๗ ทัง้ นี้ นักวิทยาศาสตร
ทีค่ น พบคุณสมบัตเิ ฉพาะขอนี้ ไดทําการวิจัยและยืนยันไดวา โอกาสที่การเรียงตัวของเบสใน
DNA สวนนี้จะมีโอกาสซ้ํากันระหวางคนสองคนซึ่งไมมีความเกี่ยวพันทางพันธุกรรมกันเลย
เพียงหนึ่งในหนึ่งลานพันลานคน (million - billion)
๙. การตรวจลําดับเบสในสวน "Stutter" เพือ่ พิสจู นบคุ คล ไมไดตรวจสอบใหครบ
ทุกเบสของโครโมโซมทุกเสน แตนักจิตวิทยาไดศึกษาวิจัยพบวา สามารถใชบางตําแหนงบน
โครโมโซม ๒๓ คูน ้ี มาเปรียบเทียบ เนื่องจากบางตําแหนงมีความหลากหลายมาก โดยได
กําหนดเกณฑมาตรฐานวา ในการพิสจู นบคุ คลดวยวิธี DNA Fingerprint นี้ ตองใชการเปรียบเทียบ
ตําแหนง (Locus) อยางนอย ๑๐ ตําแหนง (Loci) ซึง่ ปจจุบนั FBI ของอเมริกาไดกําหนด
เกณฑวาตองตรวจถึงสิบสามตําแหนง และกําลังจะปรับเปลี่ยนเปนสิบหกตําแหนง
๑๐. การตรวจ DNA Fingerprint ของไมโตคอนเดรียจะตางกับการตรวจ
ในนิวเคลียสโดยจะกําหนดใหมีการเปรียบเทียบเพียง ๔ ตําแหนง เทานั้น การรายงานผลก็ไม
เหมือนกับรายงานผลของ DNA นิวเคลียส
จากคุณสมบัตพิ นื้ ฐานดังกลาวขางตน เราคงเห็นความมหัศจรรยของธรรมชาติ
ทีส่ รางมนุษยมาใหมสี ารพันธุกรรม DNA ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษมากมายรวมถึงความเกงของนักวิจยั
นักวิทยาศาสตรที่ศึกษาคนพบเรื่องราวเหลานี้ โดยสรุปความจริงแลวในเซลของรางกายมนุษย
นีม้ สี าร DNA อยูใ นโครงสรางของเซล ๒ สวน คือ ในโครโมโซมในนิวเคลียส ซึง่ เปนการถายทอด
จากบิดาและมารดาอยางละหาสิบเปอรเซ็นต ซึ่ง DNA สวนนี้จะมีเพียง ๒ ชุด DNA อีกสวน
อยูใ นโครงสรางทีเ่ รียกวา ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ซึง่ อยูใ นไซโตรพลาสซึม DNA สวนนี้
ถายทอดมาจากมารดารอยเปอรเซ็นต ซึ่งอธิบายไดวาในการปฏิสนธิของไขจากมารดากับ
เชือ้ อสุจจิ ากบิดานัน้ เกิดจากไขซงึ่ มีไซโตพลาสซึมมาดวย มารวมกับเชือ้ อสุจิ ซึง่ ไมมไี ซโตพลาสซึม
มาดวย เมือ่ เกิดเปนตัวออนขึน้ ไซโตพลาสซึมของตัวออนจะมาจากมารดาทัง้ หมด โดยไมโตคอนเดรีย
จะมีเปนจํานวนมากมายในเซลซึ่งหมายความวาจะมีจํานวนมากกวา ๑ ชุด สารพันธุกรรม
DNA ในโครโมโซมสวนทีเ่ ปน "Stutter" มีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลซึ่งใชในการพิสูจนบุคคลได
แมนยําที่สุดในขณะที่สารพันธุกรรม DNA ในไมโตคอนเดรียจะมีลักษณะเฉพาะที่จะพิสูจน
บุคคลไดเพียงวาเปนบุคคลที่มีสายพันธุทางมารดาเดียวกันยกตัวอยางดังนี้ คือ ครอบครัว
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นาย ก กับนาง ข มีลูกสาว ๑ คน ลูกชาย ๑ คน มีหลานสาวและหลานชายจากลูกสาว อยาง
ละ ๑ คน มีหลานสาวและหลานชายจากลูกชาย อยางละ ๑ คน DNA ในไมโตคอนเดรีย ของนาง
ข ลูกสาว ลูกชาย หลานชาย หญิงที่เกิดจากลูกสาวจะเหมือนกันทุกประการขณะที่หลานชาย
หญิงที่เกิดจากลูกชาย จะมี DNA ในไมโตคอนเดรียเหมือนกับภรรยาของลูกชาย ดังนัน้
ประโยชนทจี่ ะไดจากการตรวจ DNA Fingerprint ของโครโมโซมและไมโตคอนเดรียจึงมีจดุ ประสงค
ไมเหมือนกัน โดยการตรวจ DNA ในไมโตรคอนเดรียจะนํามาใชในการพิสูจนบุคล เมือ่ การ
ตรวจในโครโมโซมมีขอ จํากัด เชน ไมมี DNA ตนแบบ หรือไมมี DNA ของบิดา มารดา เนือ่ งจาก
ไดเสียชีวิตไปแลว แตกรรมวิธีการตรวจหลักการคลายๆ กัน ดังจะไดกลาวตอไป
ขัน้ ตอนการทํา DNA Fingerprint
ขบวนการในการทําใหได DNA Fingerprint ออกมามีขน้ั ตอนหลายอยาง ซึง่
ตองทําโดยระมัดระวังรอบคอบปองกันการผิดพลาดของผลการตรวจ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้
๑. การเก็บตัวอยางสงตรวจ การเก็บรวบรวมวัตถุพยานตางๆ มีกรรมวิธี
แตกตางกันตามชนิดของวัตถุพยาน โดยตองยึดหลักเกณฑดังนี้คือ
๑.๑ ตัวอยางที่จะสงตรวจ DNA ตองเปนเซลที่มีนิวเคลียส
๑.๒ ตัวอยางทีจ่ ะสงตรวจตองมี DNA ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปจจัยทีจ่ ะทําให DNA
เสือ่ มสลายมีดงั นี้
∏ ระยะเวลานาน
∏ อุณหภูมิที่สูงเกินไป
∏ ความชื้นสูง
∏ แสงอาทิตย หรือรังสี
∏ สารเคมี
∏ เชื้อโรค
ปจจัยดังกลาวนี้ไมสามารถทําใหเกิดลายพิมพ DNA เปนของบุคคลอื่นได
เพียงแตทําให DNA เสื่อมสลายจนไมสามารถหาลายพิมพได โดยความเปนจริงแลว DNA
เสื่อมสลายไดยากกวา Genetic markers ตัวอื่นที่ใชในทางนิติเวช เชน กรุปเลือด เอ, บี, โอ,
โดย DNA สามารถคงอยูไ ดเปนหลายป ในขณะทีโ่ ปรตีนหรือ marker ตัวอืน่ จะเสือ่ มสลายภายใน
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๒ ถึง ๓ เดือนเทานัน้ วิธีที่จะรักษา DNA ใหคงสภาพดีที่สุด คือ การทําแหง และเย็นจัด ซึง่
บุคลากรที่มีหนาที่ตรวจเก็บวัตถุพยานจะตองยึดเปนหลักในการทํางาน
๑.๓ การเก็บตัวอยางสงตรวจตองระมัดระวังการปนเปอน (Contamination)
การปนเปอ นเกิดจากสาเหตุ ๓ กุลม ดังนี้
ก. การปนเปอ นจากสิง่ ไมมชี วี ติ (Non - biological contamination)
โดยสวนใหญเปนสารเคมี เชน สียอ มผม สียอมผา สบู หรือสารเคมีอื่นๆ ซึ่ง จะมีผลทําให
ไมสามารถหาลายพิมพ DNA ได
ข. การปนเปอ นจากสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ มใชมนุษย (Non - human biological
contamination) ซึง่ หมายถึง มี DNA จากสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทีไ่ มใชมนุษย เชน เชื้อโรค เชื้อราสัตว
เชื้อแบคทีเรีย หรือ พืช มาปนเปอน เปนตน
ค. การปนเปอ นจาก DNA ของมนุษย (Human source contamination)
เปนการปนเปอ นที่อันตราย และตองระมัดระวังที่สุด เนื่องจากมีความสําคัญในการแปรผลลาย
พิมพ DNA มาก โดยเราตองแยกวาวัตถุที่สงตรวจเปนของคนหลายคนจริงๆ "Mixed
sample" เช น กรณี ที่ มี ผู ข ม ขื น กระทํ า ชํ า เราหญิ ง หลายคน คื อ เป น การปนเป อ น
"Contaminated sample" จากขบวนการกอนการวิเคราะหลายพิมพ DNA เชน จากการเก็บ
วัตถุสงตรวจ (Collection) อาจมีเซลเนื้อเยื่อจากมือของผูเก็บวัตถุพยาน จากการเก็บรักษา
วัตถุพยาน (Preservation) จากการนําสงวัตถุพยาน (Handling) และจากการตรวจวิเคราะห
ลายพิมพ DNA (Analysis) ซึง่ ขัน้ ตอนทัง้ หมดตองทําโดยมนุษยทงั้ นัน้ จึงอาจมีการปนเปอ นได
ในธรรมชาติ DNA ไมสามารถลอยมาในอากาศ น้ํา หรือ ดิน โดยอิสระได จากสิ่งที่กลาวมา
ขางตน จะเห็นไดวาการที่จะใหไดมาซึ่งผลการตรวจที่ถูกตองและแมนยํา ตองใชบุคลากรที่มี
คุณภาพระมัดระวังในทุกขั้นตอน
การเก็บตัวอยางสงตรวจ โดยทัว่ ไปมี ๒ วิธีหลักๆ คือ
๑. การเก็บโดยตรง เชน ตัดเศษเสื้อผาที่มีคราบเลือด คราบอสุจิ หรือ
ตัดชิ้นเนื้อจากศพมาตรวจเลย
๒. ตองมีการเคลือ่ นยายวัตถุสง ตรวจ เชน พบคราบเลือดทีผ่ นังหองน้าํ
หรือพื้น วิธีที่ดีสุด คือ ควรใชมีด ขูด (Scrape) หรือพรมน้ํ าลงไปแลวใชผาพัน แผลหรือ สําลี
ทีไ่ มมสี ารเคมีใดๆ ซับ แมแต Cottonbud ทีม่ ขี ายในทองตลาดก็ไมควรนํามาใช เนือ่ งจากมีสารเคมี
ติดอยู จากนั้นปลอยใหแหง

๖

๑.๔ การเก็บรักษาวัตถุสงตรวจ (Preservation) มีหลักการ ๒ อยาง คือ แหง
(Dried) และเย็น (Frozen)
๒. การประเมินวัตถุที่สงตรวจ เนื่องจากการตรวจลายพิมพ DNA เปน
เทคนิคทีค่ อ นขางยากและมีตน ทุนสูง อีกทัง้ บางครัง้ วัตถุพยานมีจาํ นวนนอยผูเ ก็บรวบรวมวัตถุพยาน
ที่สงตรวจจะตองระมัดระวังเก็บรักษาวัตถุพยานไมใหสูญหาย หรือเสื่อมสลายนอยที่สุด และจะ
ตองพยายามใหไดผลดีที่สุดและแมนยํา จึงตองมีการประเมินคุณภาพวัตถุทส่ี ง ตรวจ โดยมี
หลักการดังนี้ คือ
๒.๑ ตรวจดูวา วัตถุพยานแยกวาจะเปนเนือ้ เยือ่ อะไรกอน เชน เปนเลือด น้าํ ลาย
หรือคราบอสุจิ กระดูกหรือผม เพื่อเลือกวิธีสกัด DNA ใหเหมาะสมกับเนือ้ เยือ้
๒.๒ ตรวจคุณภาพ (Quality) DNA ของวัตถุพยาน
๒.๓ ตรวจดูปริมาณของ DNA (Quantity) หากมีปริมาณนอยจะตองมีวิธีเพิ่ม
จํานวน DNA (Amplification) ดวยเทคนิคอื่นๆ
๒.๔ ตรวจดูวา DNA ทีไ่ ดเปนของมนุษยหรือไม
๒.๕ ตรวจดูสภาพของ DNA (State) เชน เปน Single strand หรือเปน
Double stand จะไดเลือกวิธีตรวจไดถูกตอง
๓. การสกัด DNA จากเซล กรรมวิธีในการสกัด DNA คอนขางยาก มีเทคนิค
ที่ตองใชบุคลากรระดับนักวิจัย ตองรูวาสกัด DNA จากนิวเคลียส หรือจากไมโตคอนเดรีย
ตองรูวาเปนเนื้อเยื่อประเภทใดจะใชวิธีสกัดสวนที่ไมตองการออกไดถูกตอง เชน หากเปนการ
ตรวจจากคราบเลือดจะสกัดงายกวาการตรวจชิ้นสวนของกระดูก หรือกลามเนื้อ เปนตน
๔. การตรวจลายพิมพ DNA กรรมวิธใี นขัน้ ตอนนีย้ ากกวาขอ ๓ ซึง่ โดยทัว่ ไป
มี ๒ วิธี คือ การทําดวยมือ (Manual) และการทําโดยเครือ่ งมืออัตโนมัติ (Automate) แตหลักการ
ในการตรวจจะเหมือนกัน กลาวคือ จากความรูพื้นฐานวา DNA ในสวน "Stutter" เราจะนํามา
ใชพิสูจนบุคคล ซึง่ DNA สวนนี้จะมาจากโครโมโซมทุกอัน นักวิจัยไดทําการวิจัยไวแลวและจะ
พบวา "Stutter" ของแตละโครโมโซมจะมีบางสวนของ DNA ที่ซ้ํากันในแตละคนนอยมาก
ซึ่งเราสามารถเลือกตัดเฉพาะทอนของ DNA เหลานี้ไดโดยใชเอนไซมที่มีลักษณะตัดเฉพาะ
(Restricted endonuclease) จากนัน้ แยกทอน DNA ที่ถูกตัดตามความยาวแลวเปลี่ยนถาย
แถบของ DNA ไปอยูบนแผนที่เหมาะสม ติดฉลากทอน DNA ที่อยูบนแผนโดยสาร
กัมมันตภาพรังสี หรือ สารปลอดกัมมันตภาพรังสี เปลี่ยนถายแถบ DNA ที่ติดฉลากแลวดวย
เทคนิ ค เฉพาะ จากนั้ น ก็ ต รวจหาตํ า แหน ง ของแถบ DNA โดยถ า เป น การใช ส าร
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กัมมันตภาพรังสี ก็จะผานเครื่องเอ็กซเรย ผลจะปรากฏออกมาในลักษณะ "Bar code" แตหาก
ไมใชสารกัมมันตภาพรังสี ก็จะใชวิธียอมสีแลวอานดวยเครื่องปรากฏเปนเสนกราฟในตําแหนง
ตางๆ กัน โดยเครื่องอื่นจะอานตําแหนงใหโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปเทคนิคที่ใชกัมมันตภาพรังสี
เปนเทคนิคที่ทําดวยมือตนทุนต่ํากวาเทคนิคที่ไมใชสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งใชเครื่องตรวจ
อัตโนมัติ ทัง้ ๒ วิธีมีขอดีขอเสียตางกันคราวๆ ดังนี้ การตรวจดวยมือมีตน ทุนทีถ่ กู กวา แตจะ
ตรวจวัตถุพยานไดไมมากตอการตรวจหนึ่งครั้ง และมีโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดจากมนุษยได
หลายขั้นตอน เชน การควบคุมเวลา อุณหภูมิ การปนเปอ น แตการตรวจดวยเครื่องแมนยํา
เรื่องเทคนิค สามารถตรวจวัตถุพยานไดครั้งละเปนจํานวนมาก ประโยชนที่ดีอีกเหตุผล คือ
หากมีวตั ถุพยานเปรียบเทียบในภายหลัง ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาหางกันสามารถตรวจลายพิมพ
DNA ของวัตถุพยานครั้งหลังอยางเดียวแลวมาเปรียบเทียบขอมูลกับลายพิมพที่เคยตรวจไวได
เลย ไมตองนําวัตถุพยานมาตรวจเปรียบเทียบพรอมกันอีกครั้ง แตหากเปนการตรวจดวยมือ
จะตองนํามาตรวจเปรียบเทียบพรอมๆ กันเสมอ เพื่อปองกันการผิดพลาดทางเทคนิค เพียงแต
ราคาของเครื่องมือตรวจอัตโนมัติคอนขางสูง คือ ราคาประมาณสีล่ า นบาท นอกจากนี้ การตัด
ทอน DNA นี้ ตามหลักสากลควรทําหลายตําแหนงเพื่อใหเกิดความแมนยํา โดยทั่วไปใชสิบ
ตําแหนง ซึง่ ในชวงกลางป ๒๕๔๑ ทางหนวยงาน FBI ของสหรัฐอเมริกาไดใชเกณฑใหมคือ
ตองตรวจเปนจํานวนสิบสามตําแหนง ในขณะทีป่ ระเทศไทยไมมกี ารกําหนดเกณฑมาตรฐาน
จึงทําใหการฟงผลการตรวจ DNA ไมสามารถบอกไดวาตรวจทําทั้งหมดกี่ตําแหนง จึงยังไม
อาจเชือ่ ถือไดเสมอไปเนือ่ งจากตําแหนงตางๆ เหลานีไ้ ดมกี ารทําการวิจยั ในกลุม ประชากรตางๆ
เพื่อคํานวณคา P.D คือ Probability of Discrimination ซึ่งตองเปนที่ยอมรับโดยสากลจึงจะนํา
มาใชได
การแปรผลลายพิมพ DNA
การตรวจลายพิมพ DNA มี ๒ วิธี ดังกลาวขางตน การแปรผลจึงมี ๒
ลักษณะ กลาวคือ การตรวจดวยมือ (Manual) จะเปนการใชสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งผลจะออก
มาเปนลักษณะแบบบารโคด สวนการตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติ (Automate) นั้น เครื่องจะ
รายงานผลตามตําแหนงที่ตัดเฉพาะแตละตําแหนง โดยเครื่องจะอานเลขตําแหนงใหโดย
อัตโนมัติ ซึ่งงายตอการแปรผล ตัวอยางของการรายงานผลมีดงั รูปประกอบ เมื่อไดผลการ
ตรวจมาแลวจะตองมีการสรุปผลการตรวจ ซึ่งการสรุปผลมีได ๓ แบบ ดังนี้ คือ
๑. Exclusion หมายถึง ผลการตรวจยืนยันไดถึงความขัดแยงรอยเปอรเซ็นต
โดยไมจําเปนตองทําการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีก
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ตัวอยางการตรวจนี้เปนการตรวจพิสูจนบิด ามารดาและบุตร ซึ่ง ยกตัวอยาง
มาใหดูเพียงสามตําแหนง โดยแถวบนเปนผลการตรวจลายพิมพ DNA ของบิดา แถวที่สอง
เปนของมารดา แถวลางเปนของบุตร คอลัมนทหี่ นึง่ สอง และสาม เปนการตรวจตําแหนงทีห่ นึง่
สอง และสาม หลักเกณฑการพิสจู นบดิ า มารดาและลูก คือ บุคคลทีเ่ ปนลูกจะตองมีสารพันธุกรรม
มาจากบิดาและมารดาอยางละครึง่ ซึ่งเมื่อดูผลการตรวจแถวที่สามจะพบวา ตัวเลข ๑๕ ไมมี
ในบิดาและมารดา เลข ๑๖ มาจากมารดา ตําแหนงที่ ๒ ก็แสดงใหเห็นวาตัวเลข ๑๙ ไมมบี ดิ าเชน
กัน ผลการตรวจเชนนีอ้ ธิบายไดวา ผูชายที่มาตรวจ (แถวบน) ไมใชบดิ าของเด็กแนนอน
เพราะมีความขัดแยงเห็นไดอยางชัดเจน
๒. Inconclusion หมายถึง ผลการตรวจไมสามารถสรุปผลได เนือ่ งมาจาก
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนตางๆ เชน เสือ่ มสภาพ มีการปนเปอ นของ DNA หรือมีความผิดพลาด
เกิดขึน้ ในกรรมวิธกี ารตรวจ เชน น้ํายาหมดอายุ เปนตน
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ผลการตรวจในแผนกราฟไมสามารถแสดงผลเปนตัวเลขไดในตําแหนงที่สอง
และสามของสี่ การที่ไมมีตัวเลขขึ้นแสดงถึงการเสื่อมสลายของ DNA จึงเปนการแปรผลใน
ลักษณะวา ยังสรุปไมได ไมไดแปลวาผลขัดแยง

๑๐

๓. Conclusion เปนการยืนยันบุคคล ซึง่ การสรุปผลจะตองไมมขี อ ขัดแยง
ตามเกณฑมาตรฐานสากลก็คือ จะตองตรงกันทั้งสิบตําแหนง เชน ในการพิสจู น บิดา มารดา
และบุตร ผลการตรวจที่จะบอกวาเปนบุตรแนนอนนั้นจะตองตรวจพบลายพิมพ DNA ของบุตร
มาจาก บิดา และมารดาอยางละ ๕๐% ทั้งสิบตําแหนง สวนการตรวจวัตถุพยานผลการตรวจ
ลายพิมพ DNA ทั้งสิบตําแหนงตองตรงกันทุกประการ

ตัวอยางทีแ่ สดงนีเ้ ปนการพิสจู นบดิ า มารดาและบุตร ในลักษณะเดียวกับตัวอยาง
ขอ ๑ จะเห็นวาผลการตรวจของบุตรอธิบายวา ตําแหนงทีห่ นึง่ ตัวเลข ๑๕ มาจากมารดา ตัวเลข
๑๖ มาจากบิดา ตําแหนงที่สองตัวเลข ๑๔ มาจากมารดา ตัวเลข ๑๙ มาจากมารดา ตําแหนงที่
สามมีตัวเลข ๒๒ ตัวเดียว แสดงวาโครโมโซมทั้งสองเสนมีตัวเลข ๒๒ เหมือนกันอธิบายวา
แตละตัวมาจากบิดาหนึง่ ชุด มารดาหนึง่ ชุด

๑๑

ประโยชนของการตรวจลายพิมพ DNA
ในปจจุบนั เรานําการตรวจลายพิมพ DNA มาใชในขบวนทางวิทยาศาสตรมากมาย
รวมทัง้ การแพทย เชน การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การวิเคราะหยีนสมะเร็ง และรวมถึงการ
ตรวจทางนิติเวชวิทยา ซึ่งในหัวขอนี้จะพูดถึงการนําการตรวจลายพิมพ DNA มาใชในทาง
นิ ติ เวชวิทยาเปนสวนใหญ การตรวจในลักษณะนี้มักเปนการพิสูจนสายพันธุมนุษยในกรณี
ตางๆ ดังนี้ คือ
๑. การตรวจในคดีขม ขืนกระทําชําเรา ซึง่ เปนการพิสจู นบคุ คลทีไ่ ดกระทําชําเรา
โดยสามารถตรวจ DNA จากคราบอสุจิ เสนขนที่หัวเหนาที่มีรากขน น้ําลายซึง่ อาจมีเยือ่ บุ
กระพุง แกมและคราบเลือด ในการหาหลักฐานในคดีขม ขืนกระทําชําเรา วาชายผูใ ดเปนผูม เี พศสัมพันธ
กับฝายหญิง สามารถตรวจหาวัตถุพยาน หรือขนเพชรของฝายชายทีอ่ ยูบ นรางกายฝายหญิง
หรือตัวอสุจิวาเปนของใคร การตรวจในเบื้องตนสามารถบอกไดวาเปนเชื้ออสุจิหรือขนเพชร
หรือไม โดยการดูดวยกลองจุลทรรศน แตการจะบอกวาวัตถุพยานนั้นเปนของใครจะตองใช
การตรวจ DNA ในสหรัฐอเมริกา คดีฆาตกรรมขมขืนกระทําชําเรา จะมีการตรวจ DNA ของ
วัตถุพยานที่พบในผูตายไวเสมอ แมจะยังจับผูร า ยไมได เมื่อตํารวจนําผูตองหามาตรวจสอบใน
ภายหลังก็จะสามารถหาตัวฆาตกรได บางคดีเหตุการณไดผานไปแลว ๖ ถึง ๗ ป นัน้ เปน
เพราะการตรวจ DNA ในประเทศเขามีการรักษามาตรฐานทีด่ มี าก พยานทีใ่ ชหลักเกณฑทาง
วิทยาศาสตรนน้ี า เชือ่ ถือกวาประจักษพยานแนนอน นอกจากนี้ในบางครั้งผูตองหาอาจจะฝาก
รอยกัดไวบนรางกายของผูเ สียหาย หรือผูต าย ซึง่ สามารถพิสจู นไดดว ยกรุป เลือด หรือพิมพฟน
หรือ DNA ของเซลเยือ่ บุกระพุง แกมได ในปจจุบนั มีการตรวจในคนไขทตี่ งั้ ครรภจากการถูกขมขืน
ซึง่ มาทําแทง โดยสามารถทําการตรวจ DNA จากรกเทียมกับเลือดแม และนําไปดําเนินคดีกับ
ผูต อ งหาทีก่ ระทําชําเราได ดังเชนกรณีเด็กพิการถูกคนขับรถขมขืนจนทอง เมือ่ มีการดําเนินคดี
จึงไดทําแทง แลวเก็บตัวอยางของรกและเลือดแมมาเทียบกับคนรถ ซึ่งเมื่อผลออกมาตรง
ผูก ระทําชําเราก็ตอ งไดรบั โทษ นอกจากนี้ อาจตรวจจากวัตถุพยานทีอ่ ยูท เี่ สือ้ ผา ถุงยางอนามัย
กระดาษทิชชูกเ็ ปนไป โดยเฉพาะคดีลว งละเมิดทางเพศตอเด็ก ซึง่ กวาผูใ หญจะรูค วามจริงก็ลว งเลย
มาหลายวันวิธีจับผูกระทําผิดมาดําเนินการคงตองใชการตรวจวัตถุพยานจากแหลงตางๆ
๒. การตรวจในคดีฆาตกรรม ในคดีฆาตกรรมทีม่ กี ารทํารายกัน ทําใหมี
เลือดออกก็สามารถใชการตรวจ DNA จากคราบเลือดที่พบเพื่อหาฆาตกรได ตัวอยางคดีดังใน
อเมริกาคือ คดีของนายโอ เจ ซิมบสัน นักกีฬา อเมริกันฟุตบอล ที่ตองสงสัยวาเปนผูฆาภรรยา
ของตนเอง ตํารวจไดนําถุงมือของผูชายที่มีคราบเลือดมาพิสูจนพบวาเปนของผูตาย แตศาล

๑๒

ไมรับฟงเนื่องจากการไดมาซึ่งวัตถุพยานไมโปรงใส สวนคดีทั่วๆ ไป เชน การพิสูจนวามีด
เปอนเลือดที่พบใกลๆ ที่เกิดเหตุเปนมีดที่ใชแทงผูตายใชหรือไม ก็ใชวิธีตรวจ DNA แมนยําที่
สุดในประเทศไทยคดีที่โดงดังในการนําเทคนิคนี้มาใชคือ คดีฆาตกรรมนักศึกษาแพทยเจนจิรา
ทั้งนี้เพราะผูที่ก ระทําผิด มีความรูมากจึงไดทําลายหลักฐานจนเกือบหมดสิ้น เมื่อประจักษ
พยานไมมเี ลย การพิสูจนความจริงจึงตองใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรชั้นสูงเขามาจับ ซึง่
การตรวจ DNA ของคราบเลือดทายรถยนต ในหองน้ําของผูตองหา ชิ้นเนื้อในบอเกรอะ และ
กะโหลกศีรษะออกมาตรงกันกับผูต าย คดีฆาตกรรมทีน่ า สนใจอีกคดีหนึง่ คือ คดีวสิ ามัญสุพจน
ทีจ่ งั หวัดอางทอง การพิสจู นความจริงวาผูต ายนาจะถูกฆาทีจ่ งั หวัดอางทองไมใชจงั หวัดนนทบุรี
ก็ใชการตรวจ DNA โดยไดมกี ารไปตรวจหาตนหญา ทีเ่ ปอ นเลือดในบริเวณของจังหวัดอางทอง
ทีส่ งสัยวาเขาจะถูกฆา ทัง้ ทีเ่ วลาไดลว งเลยมาหลายเดือนแลว ก็ยงั สามารถตรวจพบคราบเลือด
ซึ่งก็ไดนํามาพิสูจนลายพิมพ DNA และพบวาตรงกันกับผูตายทั้งสิบตําแหนง จึงทําใหนาเชื่อ
ไดวาผูตายถูกทําใหบาดเจ็บตั้งแตอยูที่จังหวัดอางทองแลว
๓. การตรวจพิสจู น บิดา มารดาและบุตร (Parentage test) เปนการตรวจ
พิสูจนยืนยันวาเปนบุตรของบิดา (Parentage test) หรือ เปนบุตรของมารดา (Maternity test)
ใชหรือไม โดยสวนใหญฝายบิดามักมีปญหาไมแนใจวาใชบุตรของตัวเองหรือไม สวนฝาย
มารดานานๆ ที่จะมีขอสงสัยที่พบสวนใหญเปนการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแลวเกรงวาจะเกิด
การสลับตัวเด็กขึ้น ปญหาอืน่ ๆ ที่พบนอยกวา มักเปนการแจงบุคคลเขาเมือง เชน ไปคลอด
ตางประเทศ ไมมใี บแจงเกิดชัดเจน เมื่อจะนําบุตรกลับประเทศก็ตองตรวจ DNA ยืนยัน หรือ
ในกรณีชาย หญิง ทีไ่ มไดทะเบียนสมรสกัน เมือ่ มีบตุ รทางเขตมักจะขอใหไปตรวจ DNA เพื่อ
ยืนยันความเปนบุตรกอนรับจดทะเบียน ในปจจุบันการพิสูจนบิดา มารดาและบุตร มีมาใน
ลักษณะการขอรับมรดกของบุตรนอกสมรส ซึง่ บิดาเสียชีวติ แลวการตรวจ DNA ก็สามารถยืนยัน
ความเปนบุตรได เชนกัน สําหรับปญหาในประเด็นกองมรดกนี้กําลังมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ นี้
เพราะคดี เ หล า นี้ จ ะต อ งมี ตั ว เงิ น เกี่ ย วข อ งเป น จํ า นวนมาก จึ ง อาจเกิ ด มี โ อกาสทุ จ ริ ต ได
การดําเนินการตรวจจึงตองทําใหรดั กุม โปรงใส ตรวจสอบได หากมีขอสงสัยก็ใหตรวจสอบ
โดยหลายสถาบัน หรือใชสถาบันที่นาเชื่อถือ ทําการตรวจควรมีการมอบรายงานการตรวจ
เชน บารโคด หรือ แผนกราฟไปใชผูขอตรวจ เผื่อใหกระบวนการตรวจมีลักษณะโปรงใส
ตรวจสอบได ปจจุบนั มีการตรวจพิสจู นในกรณีทอ่ี าจขาดบิดาหรือขาดมารดาไปคนใดคนหนึง่
จึงตองมีการทําการตรวจ DNA ทั้งในนิวเคลียสและในไมโตคอนเดรียมาใชรวมกัน โดยเฉพาะ
กรณีที่มีแตแมจะชวยยืนยันไดมาก

๑๓

๔. การตรวจพิสจู นซากโครงกระดูกหรือชิน้ สวนมนุษย ทีพ่ บในกรณีอบุ ตั เิ หตุ
เครื่องบินตก สงคราม คดีฆาตกรรมฆาหั่นศพ หรือ พิสูจนสายพันธุมนุษยในประวัติศาสตร
ซึ่งอาจใชการตรวจ DNA ทั้งในโครโมโซม และไมโตคอนเดรีย ก็ได ในปจจุบันคดีฆาตกรรมมี
ลักษณะยุงยากซับซอน เหี้ยมโหดมากขึ้น ดูอยางคดี น.ส.เจนจิรา นักศึกษาแพทยที่ถูก ฆา
จะเห็นวาปญหาทางนิตเิ วชทีเ่ กิดไมไดมเี ฉพาะการพิสจู นหาสาเหตุการเสียชีวติ เทานัน้ การพิสจู น
บุคคลก็ตองใชเทคนิคทางวิทยาศาสตรยากขึน้ ก็คือ การตรวจลายพิมพ DNA นัน่ เอง
๕. การตรวจพิสูจน DNA ในการติดเชื้อ HIV ไวรัส HIV มีลายพิมพ DNA
ที่มีลักษณะเฉพาะนั่นคือ ผูรับเชื้อกับผูใหเชื้อ จะมีเชื้อ HIV ที่มีลายพิมพ DNA เหมือนกัน
ในอเมริกาเคยมีคนไขฟองแพทยผูผาตัดวาเปนผูปลอยเชื้อ HIV ให แตเมื่อตรวจ DNA แลว
พบวา ลายพิมพ DNA ไมตรงกัน จึงทําใหสรุปไดทันทีวาแพทยไมไดเปนผูปลอ ยเชื้อ HIV
ใหในอเมริกาทนายจึงใชความรูในประเด็นนี้เรียกคาเสียหายจากคนที่ปลอยเชื้อ HIV ไดเปน
จํานวนมาก
ประโยชนดา นอืน่ ๆ ทีใ่ ชการตรวจ DNA มาชวยนอกเหนือไปจากสี่ขอดังกลาว
เราอาจนํา การตรวจ DNA มาใชในการดําเนินคดีดา นอืน่ ๆ ไปเชน การตรวจ DNA ของพืช
หรือสัตว ก็สามารถกระทําไดลกั ษณะคดีทจ่ี ะมาใช คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยพืชหรือ
สัตวที่มีราคา แมแตคดีไมปาสาละวินก็อาจจะทําการตรวจ DNA ของตอไม และทอนซุงที่พบ
ก็อาจบอกไดวาตัดมาจากพมา หรือฝงไทย เพียงแตจะคุมหรือไมเทานั้นเอง นอกจากนีใ้ นคดี
ฆาตกรรม หรือโจรกรรมทรัพยสนิ ก็อาจนํามาใชได เชน การพบวัตถุพยาน ใบมะมวงของบาน
ผูเ สียหาย หรือพบขนควายซึ่งเปนสัตวเสียงในบานผูเสียหาย แตไปปรากฏอยูใ นพาหนะ หรือ
บานของผูตองสงสัย ซึ่งจะเปนหลักฐานที่ดีกวาคํารับสารภาพ ซึ่งสามารถกลับคําไดในชัน้ ศาล
ดังนัน้ จะเห็นไดวา ประโยชนของการตรวจ DNA นอกจากจะใชในการวินจิ ฉัยโรคแลว ในกระบวน
การยุติธรรมก็สามารถนํามาใชได ซึ่งแมนยําและนาเชื่อถือที่สุด เพียงแตตองเลือกใชเนื่องจาก
ตนทุนสูง รวมทัง้ ตองควบคุมมาตรฐานการตรวจใหไดทกุ หนวยงาน
ขอพึงระวังในการตรวจลายพิมพ DNA
การตรวจลายพิมพ DNA เปนเทคนิคทางวิทยาศาสตรทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ในการพิสูจนบุคคล แตก็มีตนทุนในการดําเนินการสูง อีกทั้งขบวนการในการตรวจหาลายพิมพ
ก็เปนเทคนิคที่ยุงยากซับซอนตองการบุคลากรที่มีคุณภาพสูง จึงตองระมัดระวังในการรับฟง
หรือรับรองผลการตรวจ ซึ่งขอพึงระวังดังกลาวมีดังนี้

๑๔

๑. การตรวจตอ งกระทําโดยนักวิทยาศาสตรที่มีประสบการณ มีความ
สามารถเฉพาะทาง คอยตรวจสอบควบคุมดูแลทุกขั้นตอน เนือ่ งจากการตรวจมิใชเปนเพียง
การหยดน้ํายา ดูสีที่เปลี่ยนหรืออะไรที่งาย ผูท ท่ี ําการควบคุมการตรวจตองเปนระดับนักวิจยั ที่
มีความรูร ะดับปริญญาโท หรือเอก ทีเดียว อีกทัง้ ตองมีประสบการณดว ย ไมใชใครๆ ก็สามารถ
ทําได นอกจากนี้บุคลากรที่จะทํางานดานนี้ตั้งแตพนักงานสอบสวนรวมไปถึงแพทย ก็ตอ งมี
ความรูแ ละประสบการณเชนกัน การผาตัดเปลีย่ นอวัยวะ การไดรบั เลือด หรือการตัดตอตอตนไม
มีสว นบนกับสว นลางของตนอาจไมไดเปนตนเดียวกัน เหลานี้ลว นตองระมัดระวังการเก็บ
วัตถุพยานตรวจ หรือการรับฟงผล เชน คนตายถูกแทงดวยมีดไดเขาโรงพยาบาลประมาณ
หนึง่ ชัว่ โมงไดรบั เลือดหนึง่ ขวด หากการชันสูตรตองการพิสจู นวา มีดเปอ นเลือดทีพ่ นักงานสอบสวน
นํามาใหตรวจเปนมีดที่ใชแทงผูตายหรือไม ก็ตองเปรียบเทียบ DNA ที่คราบเลือดบนมีดกับชิ้น
เนื้ออื่นๆ ของผูตาย ไมใชการเปรียบเทียบกับเลือดในผูตาย เนื่องจากเลือดในตัวผูตายจะมี
เลือดของผูบริจาคปนอยู ลายพิมพ DNA จะออกมาขัดแยงทั้งๆ ทีเ่ ปนมีดทีใ่ ชแทงผูต ายจริง
๒. การตรวจควรใชน้ํายาตามเกณฑมาตรฐานสากล เชน ของ FBI ใน
สหรัฐอเมริกา น้ํายาที่ใชตรวจควรมีการรับรองมาตรฐาน (Licensed reagent) และมีคุณภาพ
คดีไมหมดอายุ หนวยงานบางแหงพยายามประหยัดงบประมาณจึงคิดจะเตรียมน้ํายาขึ้นเอง
ซึง่ การรับรองมาตรฐานของน้าํ ยานีส้ าํ คัญพอๆ กับการควบคุมมาตรฐานทางเทคนิค ทีก่ าํ หนดวา
ตองสิบตําแหนงขึ้นไป เพราะผลการตรวจผิดพลาดได อันเนื่องมาจากคุณภาพของน้ํายา
สําคัญพอๆ กับ การควบคุมมาตรฐานทางเทคนิค ที่กําหนดวาตองตรวจสิบตําแหนงขึ้นไป
เพราะผลการตรวจผิดพลาดได อันเนื่องมาจากคุณภาพของน้ํายา
๓. การตรวจทั้งสองวิธี คือ Manual และ Automate ตองมีการตรวจยืนยันทัง้
สิบตําแหนงตามเกณฑมาตรฐานวิธีจะรับรูหรือตรวจสอบไดก็คือ การมอบรายงานการตรวจ
ใหกับผูขอตรวจไปดวยทุกครั้ง ซึ่งเมื่อใหผูเชี่ยวชาญคนใดดูก็จะทราบไดวาถูกตองใชหรือไม
ไมใชใหแตใบรับรองการตรวจ
๔. หากมีปญ
 หาในการตรวจ ควรใหมีการตรวจซ้ํา โดยนักวิทยาศาสตรคน
อื่น หรือหนวยงานอื่นปญหาความนาเชื่อถือของผลการตรวจที่อาจผิดพลาดโดยเทคนิค จะมี
มากในการตรวจลายพิมพดว ยมือ ดังไดกลาวแลวในตอนตน ดังนัน้ เมื่อใดที่มีวัตถุสงตรวจเปน
จํานวนหลายอัน หรือแมแตหากตองการเปรียบเทียบกับวัตถุสงตรวจ ที่จะตามมาภายหลัง
ซึ่งทิ้งระยะเวลาหางกัน ควรเลือกการตรวจลายพิมพดวยเครื่องอัตโนมัติ จะเปนการปองกัน
ความผิดพลาดได

๑๕

๕. การตรวจดวยมือ (Manual) มีขอ จํากัด คือ ตองดําเนินการตรวจวัตถุสง
ตรวจพรอมๆ กัน ภายใตเงื่อนไขเดียวกันทุกอยางตั้งแต น้ํายาชุดเดียวกัน อุณหภูมิ บุคลากร
คนเดียวกัน ซึ่งหากมีวัตถุสงตรวจหลายชิ้น จะทําใหมปี ญ
 หาในการแปลผล เชน กรณีพิพาท
กองมรดก ซึ่งมีบุคคลเกี่ยวของหลายคน จะทําใหเสียเวลานานและมีโอกาสผิดพลาดไดงาย
แตกตางจากการตรวจดวยมือ ซึ่งสามารถทําไดคราวละเปนรอยตัวอยาง แตขอดีของวิธี
Manual คือ ตนทุนต่าํ เทียบเครือ่ ง Automate ในปจจุบนั มีราคาเครือ่ งตรวจประมาณหาลานบาท
๖. สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การตรวจสอบ Identification วาเปนใคร เริ่มตั้งแตการ
ตรวจสอบวัตถุพยานใหชัดเจน ตรวจสอบบุคคลที่จะมาตรวจพิสูจนบิดา มารดาและบุตร หรือ
เปนผูต อ งหา ซึง่ ควรตรวจสอบ Identification ใหดี วาเปนใครตัวจริงหรือไม การนําวัตถุพยาน
สงหองปฏิบัติการตองระวังการปนเปอน การสลับวัตถุพยาน ความบกพรองของผูตรวจ และ
ที่สําคัญ ที่สุด ตองมีระบบปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน เนื่องจากผลการตรวจอาจจูงใจให
ผูเกี่ยวของแสวงหาผลประโยชนได
การตรวจลายพิมพ DNA นี้ไมสามารถดัดแปลงแกไขดวยวิธีใดๆ ใหผลออก
มาเหมือนกันได หมายความวา "False positive" ไมมีโอกาสทําได แตการดัดแปลงใหผลออก
มาไมเหมือน ยินยันไมได "False negative" สามารถทําไดงา ยมาก ซึง่ ในการตรวจพิสจู นบุคคลหา
ผูกระทําผิดหรือพิสูจนบิด า มารดา และบุตร หรือพิสูจนกองมรดก ลวนแลวแตมักจะมี
ความตองการใหผลออกมาไมใชฆาตกรจะไดหลุดพนจากการดําเนินคดี บิดาจะไดไมตอง
รับผิดชอบบุตร หรือเจาของมรดกจะไมตองแบงสมบัติ ซึ่งเมื่อทุกฝายทราบดังนี้แลว จึงควรที่
จะหันมาหาความรูเ บือ้ งตน เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบได กระบวนการทางวิทยาศาสตรกา วหนา
ไปมากมายยากตอกระบวนการยุติธรรมจะติดตามตรวจสอบได ดังนัน้ ผูท อ่ี ยูใ นกระบวนการ
วิทยาศาสตรตางๆ จึงควรรักษาคุณภาพและจรรยาบรรณใหดี เพื่อไมใหมีการนําผลงานที่ดี
ของนักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิด รวมทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมก็ตองติดตาม
ความรูค วามกาวหนาทางวิทยาศาสตรใหทนั เชนกัน

ความรูเบื้องตนเรื่อง DNA Fingerprint

