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ค ำน ำ 

 

มนุษยรู้์จกัและใชก้ญัชามาเป็นระยะเวลานาน โดยมีการน ามาใช้ในการปรุงอาหาร ใช้เป็นยารักษาโรค

และใชเ้ป็นสารเสพติด ดว้ยเทคโนโลยีและความรู้ท่ีกา้วหนา้มากข้ึนสามารถศึกษาสารท่ีเป็นองคป์ระกอบของ

กญัชาและสามารถระบุไดว้า่สารตวัใดมีฤทธ์ิท าให้เสพติด ตวัใดมีฤทธ์ิเสพติดนอ้ยแต่มีสรรพคุณทางยา ดงันั้น

ในรอบหลายปีท่ีผา่นมาในหลายประเทศไดมี้การน ากญัชาหรือสารสกดับางตวัของกญัชามาใชใ้นทางการแพทย ์

ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ไดร่้วมกนัพิจารณาชัง่น ้ าหนกัขอ้ดีและขอ้เสียของการน า

กัญชามาใช้ในทางการแพทยห์รือการวิจยั และในเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายนิติบญัญติัก็เห็นชอบในการแก้

กฎหมายเพื่อให้สามารถน ากญัชามาใช้ในทางการแพทยแ์ละการวิจยัภายใตก้ารควบคุมก ากบัของวิชาชีพท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือทราบถึงขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นประชากรศาสตร์ สาเหตุและพฤติการณ์การเสียชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บแอลกอฮอลม์า

ก่อนเสียชีวติและศึกษาถึงระดบัของแอลกอฮอลท่ี์ตรวจพบกบัสาเหตุการเสียชีวติประเภทต่าง ๆ  

วสัดุและวธีิการศึกษา: ศึกษาเชิงพรรณนาโดยการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั โดยเก็บขอ้มูลจากรายงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ รายงานผ่า
ชนัสูตรศพ หนงัสือรับรองการตายของสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ โดยขอ้มูลท่ีท าการเก็บไดแ้ก่ อาย ุเพศ สาเหตุ และพฤติการณ์การ
เสียชีวติของผูท่ี้เสียชีวติโดยผิดธรรมชาติ เปรียบเทียบกบัการตรวจพบแอลกอฮอลใ์นเลือด โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 
1 ปี ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

ผลการศึกษา: พบวา่มีผูเ้สียชีวิตท่ีตรวจพบแอลกอฮอลใ์นเลือดจ านวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนผูเ้สียชีวิตโดยผิด

ธรรมชาติทั้งหมด 547 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-29 ปี เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีจ านวนเพศชาย 166 ราย และ

เพศหญิง 10 ราย การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุมีจ านวนผูเ้สียชีวิตท่ีมีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดมากท่ีสุด จ านวน 128 ราย (ร้อยละ 

34.5 เทียบกบัผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทั้งหมด) โดยส่วนใหญ่เป็นผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร โดยมีจ านวน 117 ราย (ร้อยละ 

31.53 เทียบกบัผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทั้งหมด) จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการฆ่าตวัตายและตรวจพบแอลกอฮอลพ์บวา่มีจ านวน 22 

ราย (คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากจ านวนผูเ้สียชีวิตจากการฆ่าตวัตายทั้งหมด) ส่วนจ านวนผูเ้สียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมมีจ านวน

นอ้ยท่ีสุดคือจ านวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 36.66 จากจ านวนผูถู้กฆาตกรรมทั้งหมด) 

สรุป: จากการศึกษาพบว่ามีผูเ้สียชีวิตโดยผิดธรรมชาติร่วมกบัการตรวจพบแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ
จราจรโดยพบวา่การชีวติจากการข่ีรถจกัรยานยนตมี์จ านวนมากท่ีสุด นบัวา่เป็นปัญหาสงัคมและเป็นการสูญเสียในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอยา่งมหาศาล ควรมีการเนน้ย  ้าในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดร่วมกบัการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองแก่สาธารณะชน
เพ่ือสร้างความตระหนกัถึงผลเสียจากการใชแ้อลกอฮอล ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีด่ืมสุราร่วมกบัการขบัข่ียานพาหนะ 

ค าส าคญั: การผา่ชนัสูตรศพ แอลกอฮอล ์การเสียชีวติโดยผิดธรรมชาติ  
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Alcohol consumption and Unnatural deaths in Nonthaburi and Pathum Thani province 

Sarawut Sujarittham * 

 

Abstract 

Objective:  In order to know about basic demography, death’s causes and circumstances of people who consumed alcohol 
before death and to study about the levels of alcohol detection with various types of death.   

Materials and Methods:  Descriptive Study by collecting historical data, data collection from scene of incident reports, 
Autopsy Reports and Death Certificates from Central Institute of Forensic Science.  Thus, with data collections, such as, ages, 
genders, causes and the comparison of alcohol detection in blood of the unusual deaths.  Duration of historical data collection 
is 1 year from the 1st January to 31st December 2016.    

Results:  It is found that there were 176 cases died because of alcohol detection in blood which is equal to 32% of the whole 
unusual death of 547 cases, mostly were between the ages of 20-29 years and were men more than women, men were 166 cases 
and women were 10 cases.  However, the deaths from accident had found most of alcohol levels in blood were 128 cases (equal 
to 34.5% compared to the whole accidental deaths).  Mostly were deaths from traffic accidents in the total of 117 cases (31.53% 
compared with the whole accidental deaths), numbers of death from committing suicide with alcohol detection were 22 cases 
(equal to 28.57% from the whole deaths of committing suicide).  Deaths from murder were the least number of cases of 11 
(equal to 36.66% from the whole murder cases) 

Conclusion:  From the study, it is found that most unusual death with alcohol detection are mostly the death from traffic accident 
of motorcycle and it considered immensely to be social problems and national economic losses.  Therefore, there should be a 
continuation of strict law enforcement emphasis together with campaigns to the public in order to create awareness in the 
disadvantages of alcohol consumption, especially, in the case of drinking alcohol while driving or riding on the vehicles.   

 
Keywords:  Autopsy, Alcohol, Unnatural Death  
 

* Medical doctor. Group of Clinical Forensic Medicine, Forensic Science Service Division, Central institute 
of forensic science, Bangkok, Thailand 10210 
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บทน า 

 การด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีน ามาสู่การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ปัญหาสังคม และปัญหา
สาธารณสุขในระดบัโลก องคก์ารอนามยัโลก (2014)1 ไดร้ายงานถึงพิษภยัในการด่ืมแอลกอฮอล์โดยพบว่าทัว่
โลกจะมีผูเ้สียชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมแอลกอฮอล์ประมาณ 3.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 5.9 จากการเสียชีวิต
ทั้ งหมด ในประเทศไทยได้มีรายงานจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2014)2 พบว่ามีประชากรท่ีเป็นผู ้ด่ืม
แอลกอฮอล์จ  านวน 17.7 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของกลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป โดยเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า โดยท่ีกลุ่มวยัท างานมีอตัราด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน จะเห็นได้ว่ามีผูด่ื้ม
แอลกอฮอลอ์ยูใ่นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัประชากรท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์

เม่ือแอลกอฮอล์เขา้สู่ร่างกายแลว้จะถูกดูดซึมมากท่ีล าไส้เล็กส่วนตน้ ส่วนใหญ่จะถูกเมแทบอลึซึมท่ีตบั
โดยเอนไซม ์alcohol dehydrogenase (ADH) ส่วนนอ้ยจะถูกขบัออกทางลมหายใจ เหง่ือ และปัสสาวะ (Zakhari, 
2006)3 แอลกอฮอล์มีผลต่อสมองโดยการจบักบั GABA receptors และยบัย ั้งสารส่ือประสาท glutamate ท าให้
เกิดความผิดปกติของการควบคุมกลา้มเน้ือและมีอาการพูดออ้แออ้อกเสียงไม่ชดั ซ่ึงเป็นท่ีมาของอาการเมาสุรา 
เพิ่มการหลัง่ serotonin และ dopamine ท าให้เกิดอารมณ์พึงพอใจจากการด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้เกิดการเสพติด
หากมีการด่ืมเป็นประจ า (Banerjee, 2014)4 

การเสียชีวติโดยผิดธรรมชาตินั้นพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงเป็นผลมาจาก
คุณสมบติัของแอลกอฮอล์ท่ีมีการออกฤทธ์ิในการกดระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้การตดัสินใจ การมองเห็น 
และการควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือมีประสิทธิภาพลดลง ท าใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงส่งผลโดยตรง
กบัการเกิดอุบติัเหตุ คดีฆาตกรรม และการเสียชีวิตจากการฆ่าตวัตาย (Issa et al., 2016)5 โดยนบัวา่แอลกอฮอล์
เป็นสารท่ีส่งผลต่อระบบประสาทท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุดในโลกและยงัเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการเสียชีวิต
โดยผดิธรรมชาติอยา่งมีนยัส าคญั (Skibin et al., 2005)6 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไดท้  าการศึกษาขอ้มูลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและการผา่ชนัสูตรศพ
ของผูเ้สียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในจงัหวดันนทบุรีและปทุมธานี ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ โดยเช่ือมโยงขอ้มูลการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาตินั้นกบัการตรวจพบ
แอลกอฮอล์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากรศาสตร์ 
สาเหตุและพฤติการณ์การเสียชีวติของผูท่ี้ไดรั้บแอลกอฮอลม์าก่อนเสียชีวติ และศึกษาถึงระดบัของแอลกอฮอล์ท่ี
ตรวจพบกบัสาเหตุการเสียชีวิตประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสืบคน้ขอ้มูล
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาต่อไป 
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วธีิการศึกษา 

 ศึกษาเชิงพรรณนาโดยการเก็บข้อมูลยอ้นหลัง (descriptive retrospective study) โดยเก็บข้อมูลจาก

รายงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ รายงานผา่ชนัสูตรศพ หนงัสือรับรองการตาย ซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการชนัสูตร

พลิกศพและผ่าชันสูตรศพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข้อมูลท่ีท าการศึกษาได้แก่ อายุ เพศ สาเหตุ และ

พฤติการณ์การเสียชีวิตของผูท่ี้เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เปรียบเทียบกบัการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด โดย

เก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ยกเวน้การเก็บขอ้มูลใน

รายท่ีเสียชีวิตโดยไม่ไดท้  าการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ รายท่ีไม่ไดท้  าการตรวจแอลกอฮอล์ และรายท่ีระบุสาเหตุ

การเสียชีวติสุดทา้ยโดยมิใช่การตายผดิธรรมชาติ 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาจ านวนผูเ้สียชีวิตโดยผิดธรรมชาติท่ีพบแอลกอฮอลใ์นเลือดแยกตามเพศและอาย ุ (แผนภูมิ

ท่ี 1) โดยใชเ้กณฑ์ BAC>10 mg% (above limit of quantification) พบวา่ในช่วงอาย ุ15-19 ปี มีผูเ้สียชีวิตเป็นเพศ

ชาย 7 ราย ช่วงอายุ 20-29 ปี มีผูเ้สียชีวิตเป็นเพศชาย 62 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย ช่วงอายุ 30-39 ปี มีผูเ้สียชีวิต

เป็นเพศชาย 45 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย ช่วงอายุ 40-49 ปี มีผูเ้สียชีวิตเป็นเพศชาย 29 ราย เป็นเพศหญิง 2 ราย 

ช่วงอายุ 50-59 ปี มีผูเ้สียชีวิตเป็นเพศชาย  19 ราย เป็นเพศหญิง 2 ราย ช่วงอายุ 60-69 มีผูเ้สียชีวิตเป็นเพศชาย 3 

ราย ช่วงอาย ุ70-79 มีผูเ้สียชีวติเป็นเพศชาย 1 ราย 

 จากการศึกษาจ านวนผูเ้สียชีวิตโดยผดิธรรมชาติท่ีตรวจพบแอลกอฮอล์และตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แยก

ตามพฤติการณ์การเสียชีวิต (แผนภูมิท่ี 2) พบว่าจ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุท่ีตรวจพบแอลกอฮอล์มีจ  านวน 

128 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จ  านวน 243 ราย จ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยการฆ่าตวัตายท่ีตรวจพบแอลกอฮอล์มี

จ  านวน 22 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จ  านวน 55 ราย จ านวนผู ้เสียชีวิตด้วยการฆาตกรรมท่ีตรวจพบ

แอลกอฮอล์มีจ  านวน 11 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จ  านวน 19 ราย จ านวนผูเ้สียชีวิตท่ีไม่ทราบพฤติการณ์แน่

ชดัท่ีตรวจพบแอลกอฮอลมี์จ านวน 15 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอลจ์  านวน 54 ราย 

จากการศึกษาจ านวนผูเ้สียชีวิตโดยผิดธรรมชาติและการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดแยกตามเพศและ

สาเหตุการเสียชีวิต (ตารางท่ี 1) พบว่าผูเ้สียชีวิตดว้ยการบาดเจ็บจากการจราจรมีผูเ้สียชีวิต 324 ราย ตรวจพบ

แอลกอฮอล์ในเลือด 117 ราย ผูเ้สียชีวิตดว้ยการแขวนคอมีผูเ้สียชีวิต 62 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 19 

ราย ผูเ้สียชีวติดว้ยการบาดเจบ็จากการกระแทกของแขง็ไม่มีคมมีผูเ้สียชีวิต 54 ราย ตรวจพบแอลกอฮอลใ์นเลือด 

9 ราย ผูเ้สียชีวิตจากการจมน ้ ามีผูเ้สียชีวิต 23 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 5 ราย ผูเ้สียชีวิตจากไฟฟ้าดูดมี
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ผูเ้สียชีวติ 22 ราย ตรวจพบแอลกอฮอลใ์นเลือด 8 ราย ผูเ้สียชีวติจากบาดแผลกระสุนปืนมีผูเ้สียชีวติ 18 ราย ตรวจ

พบแอลกอฮอล์ในเลือด 4 ราย ผูเ้สียชีวิตจากการถูกแทงมีผูเ้สียชีวิต 15 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 8 ราย 

ผูเ้สียชีวิตจากการตกจากท่ีสูงมีผูเ้สียชีวิต 17 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 4 ราย ผูเ้สียชีวิตจากการไดรั้บ

สารพิษมีผูเ้สียชีวิต 6 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 1 ราย ผูเ้สียชีวิตจากพิษแอลกอฮอล์มีผูเ้สียชีวิต 1 ราย 

ผูเ้สียชีวติจากการส าลกั กระดูกคอหกั และเสียชีวติในกองเพลิง ตรวจไม่พบแอลกอฮอลใ์นเลือด 
  

 

แผนภูมทิี ่1 แสดงจ านวนผูเ้สียชีวติโดยผิดธรรมชาติท่ีพบแอลกอฮอลใ์นเลือดแยกตามเพศและอาย ุ

 

แผนภูมทิี ่2 จ านวนผูเ้สียชีวติโดยผิดธรรมชาติท่ีตรวจพบแอลกอฮอลแ์ละตรวจไม่พบแอลกอฮอลต์ามพฤติการณ์การเสียชีวติ 

 

 

7

62

45

29

19

3 10 3 3 2 2 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

เพศชาย เพศหญิง

243

55

19

54

128

22

11

15

0 50 100 150 200 250 300 350 400

อบุติัเหตุ

ฆ่าตวัตาย

ฆาตกรรม

ไม่สามารถระบไุด้

ตรวจไม่พบ alcohol ตรวจพบ alcohol



58 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนผูเ้สียชีวติโดยผิดธรรมชาติและการตรวจพบแอลกอฮอลใ์นเลือดแยกตามเพศและสาเหตุการเสียชีวติ 

 

สาเหตุการเสียชีวติ 

เพศขาย เพศหญิง รวม 

จ านวน 

(ราย) 

Blood 

alcohol 

positive 

จ านวน 

(ราย) 

Blood 

alcohol 

positive 

จ านวน 

(ราย) 

Blood 

alcohol 

positive 

Traffic injury 270 111 54 6 324 117 

Hanging 50 18 12 1 62 19 

Blunt injury 48 9 6 0 54 9 

Drowning 19 3 4 2 23 5 

Electrocution 20 7 2 1 22 8 

Gunshot  15 4 3 0 18 4 

Stab 15 8 0 0 15 8 

Fall from height 17 4 0 0 17 4 

Choking 2 0 1 0 3 0 

Cervical spine fracture 1 0 0 0 1 0 

Death in fire 1 0 0 0 1 0 

Alcohol poisoning 1 1 0 0 1 1 

Other substance poisoning 4 1 2 0 6 1 

รวม 463 166 84 10 547 176 
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ตารางที ่2 จ านวนผูเ้สียชีวติโดยผิดธรรมชาติและระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดแยกตามพฤติการณ์และสาเหตุการเสียชีวติ 

 BAC 

<10 10-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 >301 

พฤตกิารณ์การเสียชีวติ         

 Accident 243 18 10 18 26 23 23 10 

 Suicide 55 0 5 2 4 6 3 2 

 Homicide 19 1 0 4 3 1 2 0 

 Undetermined 54 2 0 3 3 1 4 2 

รวม 371 21 15 27 36 31 32 14 

สาเหตุการเสียชีวติ         

 Traffic injury 207 13 8 15 26 23 23 9 

 Hanging 43 0 4 1 3 6 3 2 

 Blunt injury 45 2 0 1 3 1 1 1 

 Drowning 18 1 0 1 0 0 2 1 

 Electrocution 14 3 2 3 0 0 0 0 

 Gunshot  14 0 0 2 2 0 0 0 

 Stab 7 0 0 3 2 1 2 0 

 Fall from height 13 2 0 1 0 0 1 0 

 Choking 3 0 0 0 0 0 0 0 

 C-spine fracture 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Death in fire 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Alcohol poisoning 0 0 0 0 0 0 0 1 
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 Other substance 

 poisoning 

5 0 1 0 0 0 0 0 

รวม 371 21 15 27 36 31 32 14 

 

จากตารางท่ี 2 จ านวนผูเ้สียชีวิตโดยผิดธรรมชาติและตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด  (มากกวา่ 10 mg%) 

แยกตามพฤติการณ์การเสียชีวิต พบว่ามีผูเ้สียชีวิตโดยอุบติัเหตุจ านวนมากท่ีสุดท่ีระดบัแอลกอฮอล์ 151-200 

mg% จ านวน 26 ราย มีผูเ้สียชีวติโดยฆ่าตวัตายจ านวนมากท่ีสุดท่ีระดบัแอลกอฮอล ์201-250 mg% จ านวน 6 ราย 

มีผูเ้สียชีวิตโดยการถูกฆาตกรรมจ านวนมากท่ีสุดท่ีระดบัแอลกอฮอล ์101-150 mg% จ านวน 4 ราย และเม่ือแยก

ตามสาเหตุการเสียชีวิตพบวา่จ านวนระดบัแอลกอฮอล์ท่ีมีจ  านวนผูเ้สียชีวิตมากท่ีสุดคือ 151-200 mg% โดยส่วน

ใหญ่เป็นผูเ้สียชีวิตโดยการบาดเจ็บจากการจราจร จ านวน 26 ราย รองลงมาคือท่ีระดบั 251-300 mg% โดยส่วน

ใหญ่เป็นผูเ้สียชีวติโดยการบาดเจบ็จากการจราจรเช่นกนั จ านวน 23 ราย 

 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนผูเ้สียชีวติจากการจราจรและระดบัแอลกอฮอลแ์ยกตามประเภทของผูเ้สียชีวติ 

 BAC 

<10 10-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 >301 

Traffic injury         

 motorcyclist 125 9 6 9 21 18 16 7 

 pillion passenger 12 0 0 0 0 0 0 0 

 car driver 15 2 0 2 3 1 4 1 

 car passenger 19 0 1 1 0 1 1 0 

 pedestrian 36 2 1 3 2 3 2 1 

รวม         

BAC>VAC = 32, VAC>BAC = 48 
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ท าการจ าแนกประเภทจ านวนผูเ้สียชีวิตจากการจราจรและระดับแอลกอฮอล์ (ตารางท่ี 3) พบว่ามี

ผูเ้สียชีวิตโดยการข่ีรถจักรยานยนต์จ  านวนมากท่ีสุดท่ีระดับแอลกอฮอล์ 151-200 mg% จ านวน 21 ราย มี

ผูเ้สียชีวิตโดยการขบัรถยนต์จ  านวนมากท่ีสุดท่ีระดบัแอลกอฮอล์ 251-300 mg% จ านวน 4 ราย มีผูเ้สียชีวิตโดย

การโดยสารรถท่ีระดับแอลกอฮอล์ 51-100 mg% 101-150 mg% 201-250 mg% และ 251-300 mg% อย่างละ

จ านวน 1 ราย มีผูเ้สียชีวิตโดยการเดินถนนจ านวนมากท่ีสุดท่ีระดบัแอลกอฮอล์ 101-150 mg% และ 201-250 

mg% อย่างละ 3 ราย ผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่มีระดบัแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง post-absorptive phase (VAC>BAC 48 

ราย) มากกวา่ช่วง absorption phase (BAC>VAC 32 ราย) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาการใชแ้อลกอฮอล์และการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในจงัหวดันนทบุรีและปทุมธานี พบวา่มี

ผูเ้สียชีวิตท่ีตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดจ านวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนผูเ้สียชีวิตโดยผิด

ธรรมชาติทั้งหมด 547 ราย จากการศึกษารายงานวิจยัในอดีตพบว่าสัดส่วนการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดมี

ความแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มประชากร แต่ความเห็นถึงการตรวจพบนั้นเป็นไปในทางเดียวกนัคือการใช้

แอลกอฮอล์นั้นท าให้ความสามารถในการตดัสินใจลดลง เกิดความรู้สึกคึกคะนองและกา้วร้าว ขาดสติยบัย ั้งชัง่

ใจ ซ่ึงเพิ่มความเส่ียงต่อการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ6-9 จากการศึกษาขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของการ

เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติโดยตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด พบวา่ผูเ้สียชีวิตเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมี

จ านวนเพศชาย 166 ราย และเพศหญิง 10 ราย สอดคลอ้งกบัหลายรายงานในอดีตท่ีเพศชายมีจ านวนผูเ้สียชีวติท่ี

มากกวา่เพศหญิง6, 7, 10 โดยรายงานขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกได้ระบุว่าเพศชายด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าเพศ

หญิง1 จึงอาจเป็นหน่ึงในสาเหตุของการเสียชีวิตในเพศชายท่ีมากกวา่ รวมไปถึงจ านวนผูเ้สียชีวติจากการตายโดย

ผิดธรรมชาติในการศึกษาในอดีตก็มกัพบว่ามีจ  านวนผูเ้สียชีวิตท่ีเป็นเพศชายท่ีมากกว่าเพศหญิง11, 12 จาก

การศึกษาขอ้มูลกฎหมายในประเทศไทยพบวา่พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(พ.ศ. 2551) ไดร้ะบุ

ไวว้า่ห้ามมิให้ผูใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่บุคคลซ่ึงมีอายุต  ่าวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์6 และพระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็กไดร้ะบุไวว้า่ห้ามมิให้เด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ซ้ือหรือเสพสุรา8 จากผลการศึกษาพบวา่จ านวนผูเ้สียชีวิตในช่วง

อายุ 20-29 ปี ท่ีสามารถซ้ือหรือเสพสุราไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายขา้งตน้มีจ านวนผูเ้สียชีวิตมากกวา่จ านวน

ผูเ้สียชีวิตท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี ถึง 9 เท่า โดยพบความแตกต่างน้ีเช่นเดียวกนักบัในการศึกษาในกลุ่มประชากร

ภาคเหนือในอดีตท่ีพบวา่มีจ านวนผูเ้สียชีวติในช่วงอายเุดียวกนัต่างกนั 3 เท่า13  
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 เม่ือพิจารณาจ านวนผูเ้สียชีวิตจากพฤติการณ์การเสียชีวิตพบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีจ านวน

ผูเ้สียชีวิตท่ีมีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดมากท่ีสุด จ านวน 128 ราย (ร้อยละ 34.5 เทียบกบัผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ

ทั้งหมด) โดยส่วนใหญ่เป็นผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร โดยมีจ านวน 117 ราย (ร้อยละ 31.53 เทียบกบัผูเ้สียชีวติ

จากอุบติัเหตุทั้งหมด) สอดคลอ้งกบัหลายการศึกษาในอดีตและมีความเห็นตรงกนัว่าการด่ืมแอลกอฮอล์เป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่มความเส่ียงต่อเสียชีวิตโดยอุบติัเหตุจราจรอย่างมีนยัส าคญั9, 14 โดยส านกัโรคไม่ติดต่อ กรม

ควบคุมโรค ไดร้ายงานวา่ในแต่ละปีจะมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุถึงปีละ 13,000 ราย1 ผูข้บัข่ีท่ีมีระดบัแอลกอฮอล์

ในเลือดตั้งแต่ 50 mg% ข้ึนไปมีโอกาสเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรและเป็นระดบัท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยท่ีให้ถือว่าผูข้บัข่ีนั้นเมาสุรา15 แมว้า่จะมีกฎหมายดงักล่าวก าหนด

ไวแ้ลว้ก็ยงัพบวา่ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรท่ีระดบัแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 50 mg% มีจ านวนถึง 104 ราย (ร้อยละ 

81.25 เทียบกบัผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทั้งหมดท่ีตรวจพบแอลกอฮอล์) ในปัจจุบนัไดมี้การปรับเกณฑ์ของระดบั

แอลกอฮอล์ขา้งตน้ลงจาก 50 mg% เป็น 20 mg% ในกลุ่มผูข้บัข่ีท่ีอายุไม่ถึง 20 ปี16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานใน

อดีตท่ีพบวา่การบาดเจ็บจากการจราจรจะมีโอกาสเกิดมากข้ึนในกลุ่มผูท่ี้มีอายุนอ้ยท่ีระดบัแอลกอฮอล์เดียวกนั

เน่ืองจากประสบการณ์และความช านาญในการขบัข่ีจะมีน้อยกว่า17 จากการศึกษาน้ีพบว่ามีผูเ้สียชีวิตจาก

อุบติัเหตุจราจรท่ีอายุนอ้ยวา่ 20 ปี จ  านวน 6 ราย โดยมีระดบัแอลกอฮอลต์ั้งแต่ 29.02 mg% ถึง 239.04 mg% เม่ือ

แยกประเภทของผูเ้สียชีวิตพบวา่มีผูเ้สียชีวิตจากการข่ีรถจกัรยานยนตมี์จ านวนมากท่ีสุด จ านวน 86 ส่วนใหญ่มี

ระดบัแอลกอฮอล ์151-200 mg% จ านวน 21 ราย ซ่ึงเป็นระดบัแอลกอฮอลท่ี์ส่งผลให้โอกาสเกิดอุบติัเหตุเป็น 40 

เท่าของคนท่ีไม่ด่ืมสุรา1 จ  านวนผูเ้สียชีวิตจากการข่ีรถจกัรยานยนตข์า้งตน้ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดนั้นสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของประเทศไทยในอดีต18 แต่พบวา่มีความแตกต่างกนัไปในรายงานของผูเ้สียชีวิตในต่างประเทศ19 ซ่ึง

น่าจะเกิดจากจ านวนยานพาหนะหรือรูปแบบการเดินทางท่ีนิยมใช้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั3 เม่ือ

เปรียบเทียบระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) เทียบกบัน ้ าวุน้ลูกตา (VAC) พบว่าผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่มีระดบั

แอลกอฮอล์อยู่ในช่วง post-absorptive phase (VAC>BAC 48 ราย) มากกว่าช่วง absorption phase (BAC>VAC 

32 ราย) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตท่ีพบว่าสัดส่วนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุมีจ านวนมากกว่าในช่วง post-

absorptive phase20 จ  านวนผูเ้สียชีวิตจากการฆ่าตวัตายและตรวจพบแอลกอฮอล์พบว่ามีจ  านวน 22 รายจาก

ผูเ้สียชีวิตจากการฆ่าตวัตายทั้งหมด 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากรายงานในอดีตพบวา่สัดส่วนการเสียชีวิต

ในการฆ่าตวัตายและการตรวจพบแอลกอฮอล์แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มประชากร21 และพบว่าแอลกอฮอล์

ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายเน่ืองจากการใช้แอลกอฮอล์ท าให้เกิดการขาดความยบัย ั้งชั่งใจ มี

อารมณ์หุนหันพลนัแล่น การตดัสินใจบกพร่อง และมีส่วนช่วยลดความกลวัในการฆ่าตวัตาย22 ในกลุ่มผูท่ี้ด่ืม
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สุราเป็นประจ านั้นจะมีความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายร้อยละ 11-1523 ส่วนจ านวนผูเ้สียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมมี

จ านวนน้อยท่ีสุดคือจ านวน 11 ราย จากการศึกษาในอดีตพบว่าคร่ึงหน่ึงของเหตุการณ์จะมีการใช้แอลกอฮอล์

ทั้งตวัฆาตกรและผูเ้สียชีวติซ่ึงเป็นเหตุของการทะเลาะววิาทและน ามาสู่การฆาตกรรมในท่ีสุด24  

 

สรุป 

 จากการศึกษาพบว่ามีผูเ้สียชีวิตโดยผิดธรรมชาติร่วมกับการตรวจพบแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็น

ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรโดยพบว่าการชีวิตจากการข่ีรถจกัรยานยนต์มีจ  านวนมากท่ีสุด นบัว่าเป็นปัญหา

สังคมและเป็นการสูญเสียในทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมหาศาล ควรมีการเนน้ย  ้าในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

เข้มงวดร่วมกับการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองแก่สาธารณะชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลเสียจากการใช้

แอลกอฮอล ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีด่ืมสุราร่วมกบัการขบัข่ียานพาหนะ 
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 พยาธิใบไม้ทีพ่บในล าไส้เป็ดไล่ทุ่ง จากต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 
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บทคัดย่อ 

 

ผูว้ิจยัท าการศึกษา species ของพยาธิใบไมท่ี้ติดเช้ือในเป็ดพิ้นเมืองท่ีต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก โดยตวัอยา่งพยาธิจะยอ้มดว้ยสี carmine และท าการแยกชนิดภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง จาก

การศึกษาน้ี ผูว้ิจ ัยพบพยาธิใบไม้เป็ดติดเช้ือพยาธิใบไม้ 3 ชนิดคือ Echinostoma revolutum, Hypoderaeum 

conoideum และ Prosthogonimus pellucidus 
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Trematode infection in free-grazing duck  of  Thapho Subdistrict , Meaung District, 

Phitsanulok Province. 

 

Nattchanon Rattanapitakkul*, Naphicha Rungrueang* 

 Ratcahanee Chanasong** 
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Abstract 

The species of trematode that infect free-grazing duck  were performed in Thapho Subdistrict , Meaung 

District, Phitsanulok Province. The worms were stained with carmine dye solution then the stained samples 

were identified the species under compound light microscope. There are 3 species of trematode, Echinostoma 

revolutum, Hypoderaeum conoideum and Prosthogonimus pellucidus, were found in this study. 
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บทน า 

พยาธิใบไมจ้ดัอยูใ่น kingdom Animalia phylum Platyhelminthes class trematodes หนอนพยาธิในกลุ่ม

น้ีสามารถด ารงชีวติในรูปแบบปรสิตท่ีนอกจากจะแยง่ดูดซึมอาหารจากโฮสตแ์ลว้ ยงัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อเน้ือเยื่อทีมนัอาศยัอยู่ ในบางกรณีอาจท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีมนัอาศยัอยู่ตายจากความเสียหายของเน้ือเยื่อและ

อวยัวะท่ีหนอนพยาธิอาศยัอยู่1-4 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาชนิดของหนอนพยาธิใบไมใ้นเป็ดไล่ทุ่งท่ี

เก็บตวัอย่างจากต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการป้องกนัและรักษาพยาธิ

ใบไมท่ี้ติดเช้ือในเป็ดสายพนัธ์ุพื้นเมืองต่อไป 

 

วธีิการศึกษา 

การเตรียมตวัอยา่งและการยอ้มสีเพื่อท าสไลดถ์าวร 

1. การหาพยาธิตวัเตม็วยั 

1.1  น าล าไส้เป็ดและไก่แต่ละตวัมาแผอ่อกโดยใชไ้มผ้า่ตามความยาวของล าไส้ ซ่ึงขั้นตอนน้ีอาจมีการ

พบพยาธิเกาะอยู่บริเวณผนังด้านในของล าไส้ โดยเลือกพยาธิท่ีมีชีวิต ซ่ึงจะมีสีขาวขุ่นหรือสีงาช้าง และมี

ลกัษณะเป็นเส้นตรงยาว มีขอ้ปลอ้ง  

1.2  น าล าไส้ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติมน ้าเกลือ normal saline ลงไป (ประมาณ ¾ ของ 

sedimentation jar) 

1.3  ใชไ้มค้นล าไส้เป็ดและไก่ท่ีผ่าแลว้ในน ้ าเกลือเพื่อให้พยาธิหลุดออกมา และตั้งทิ้งไวอ้ย่างน้อย 10 

นาที เพื่อให้เกิดการตกตะกอน แล้วจึงเทน ้ าส่วนบนทิ้ง ตามด้วยการเติมน ้ าเกลือลงไปอีกคร้ัง ท าซ ้ าจนน ้ า

ส่วนบนใส ประมาณ 2-3 คร้ัง  

1.4  เทตะกอนส่วนล่างท่ีตอ้งการหาพยาธิลงในจานเพาะเช้ือ แล้วน าไปวางบนกระดาษสีด า เพื่อหา

หนอนพยาธิ โดยพยาธิท่ีพบจะมีสีขาวขุ่นหรือสีงาชา้งดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

1.5  น าพยาธิท่ีเก็บได้ไปตรึงสภาพด้วย alcohol-formalin-acetic acid (AFA) เพื่อป้องกนัการเกิดการ

เส่ือมสลายของตวัพยาธิ 
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1.6  น าหนอนพยาธิไปยอ้มสี carmine เพื่อศึกษาลกัษณะทางโครงสร้างและยนืยนัชนิดของพยาธิตวัตืด

ท่ีพบ 

2. การยอ้มสีเพื่อยนืยนัชนิดของพยาธิดว้ยสียอ้ม carmine 

 2.1  เตรียมตวัอย่างหนอนพยาธิเพื่อการตรวจ (Preparation of worm sample) กดหนอนพยาธิตวัตืดให้

แบนดว้ยสไลดแ์กว้ หลงัจากนั้นใชย้างวงรัดสไลดท่ี์ปลายทั้ง 2 ขา้ง          

 2.2  ยอ้มสี (Staining) น าหนอนพยาธิมายอ้มดว้ยสี carmine ตั้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยสี carmine 

จะท าใหห้นอนพยาธิติดสีชมพูแดง ซ่ึงอวยัวะภายในของหนอนพยาธิจะยอ้มติดสีแดงเขม้ 

 2.3  ล้างสีส่วนเกินออก (Decolorization) น าหนอนพยาธิมาล้างสีส่วนเกินท่ีติดอยู่ภายนอก โดยใช้ 

decolorizer ตั้ งทิ้งไวอ้ย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทั้ งหมด 3 คร้ัง เม่ือครบ 3 คร้ังแล้วให้แช่ใน decolorizer ต่อเป็น

ระยะเวลา 1 คืน เพื่อขจดัสีส่วนเกินออก  

2.4  กระบวนการดึงน ้ าออก (Dehydration) เพื่อขจดัน ้ าออกจากหนอนพยาธิ โดยแช่ใน ethanol ความ

เขม้ขน้ร้อยละ 70, 80, 95 และ absolute ethanol ขั้นตอนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาทีหรือมากกวา่ ข้ึนอยูก่บัขนาด

ตวัของหนอนพยาธิ  

 2.5  การท าให้ใส (Clearing) น าหนอนพยาธิมาแช่ใน absolute ethanol+xylene และ xylene เพื่อท าให้

หนอนพยาธิใส อยา่งนอ้ย 30 นาที ตามล าดบั  

 2.6  หยด Permount ลงบนสไลด์แกว้ แลว้จึงเข่ียหนอนพยาธิท่ีผ่านการท าให้ใสแล้วลงบน Permount 

และปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์พยายามไล่ฟองอากาศออกจากสไลดใ์ห้หมด วางแผน่สไลดทิ์้งไวใ้นแนวราบ 2 คืน 

เพื่อใหส้ไลดแ์หง้ 

 2.7  น าสไลดถ์าวรท่ีไดม้าส่องดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง ท่ีก าลงัขยาย 10X และ 40X1-4 

 

ผลการศึกษา 

เม่ือท าการยอ้มพยาธิใบไมด้ว้ยสี carmine และแยกชนิดพยาธิใบไมจ้ากลกัษณะส่วนหัว รูปร่างอณัฑะ 

และส่วน ceca  ผู ้วิจัยพบพยาธิใบไม้ 3 ชนิด ได้แก่  Ecinostoma revolutum (ภาพ1และ 2) , Hypoderaeum 

conoideum (ภาพ3) และ Prosthogonimus pellucidus (ภาพ 4) 
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ภาพ 1 แสดงส่วนหวัของพยาธิใบไม ้Echinostoma revolutum 

 

ภาพ 2 แสดงส่วนปลายของพยาธิใบไม ้Echinostoma revolutum 

 

ภาพ 3 แสดงส่วนอณัฑะของพยาธิใบไม ้Hypoderaeum conoideum 

 

ภาพ 4 แสดงพยาธิใบไม ้Prosthogonimus pellucidus 
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สรุปและวจิารณ์ผล 

พยาธิใบไม ้3 ชนิดท่ีพบในล าไส้เป็ดไล่ทุ่งท่ีเก็บตวัอยา่งจากต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

ได้แก่ Ecinostoma revolutum, Hypoderaeum conoideum และ  Prosthogonimus pellucidus ซ่ึงชนิดของพยาธิ

ใบไมท่ี้พบสอดคลอ้งกบัการศึกษาชนิดพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดกลางในเป็ดไล่ทุ่งจากจงัหวดัลพบุรีและพยาธิ

ใบไมจ้ากไก่พื้นเมืองในตลาดคา้สัตวปี์กจงัหวดัพิษณุโลก อยา่งไรก็ตาม การศึกษาก่อนหนา้น้ีท่ีท าการศึกษาใน

แหล่งตวัอย่างเดียวกนัน้ี พบ พยาธิใบไม ้Echinostoma miyagawai ซ่ึงพยาธิน้ีแยกจาก E. revolutum จากรูปร่าง

ของอณัฑะของพยาธิท่ียอ้มดว้ยสีชนิดเดียวกบัการศึกษาน้ี4-7 

E. revolutum และ H. conoideum เป็นพยาธิของสัตวปี์กท่ีมีรายงานพบในคน โดยพยาธิทั้งสองชนิดน้ีจะ

ท าใหเ้กิดอาการปวดทอ้งและทอ้งเสียในคนไดใ้นกรณีท่ีมีการติดพยาธิจ านวนมาก รวมทั้งจะเกิดพยาธิสภาพกบั

ผนงัล าไส้ท่ีพยาธิอาศยัอยู ่โดยคนติดเช้ือพยาธิเหล่าน้ีไดจ้ากการกินสัตวท่ี์เป็นโฮสตก่ึ์งกลางท่ีสองจากหอยน ้ าจืด

และตวัอ่อนของสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า1,2,4 ส่วน P. pellucidus  เป็นพยาธิใบไมข้องสัตวปี์ก โดยมีรายงานการพบใน

เป็ด ไก่ นกกระจอกและกา ซ่ึงสัตวปี์กจะติดพยาธิน้ีไดจ้ากการกินแมลงท่ีเป็นโฮสต์ตวักลางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตวัอ่อนแมลงปอ ส าหรับพยาธิน้ียงัไม่มีรายงานการพบในคนไทย  อยา่งไรก็ตามพยาธิชนิดน้ีสามารถเพิ่มจ านวน

ใน bursa of Fabricius ท่อน าไข่ และทางเดินอาหารส่วน hindgut ของสัตว์ปีกท่ีมันอาศัยอยู่และก่อให้เกิด

อนัตรายต่ออวยัวะท่ีพยาธิอาศยัรวมทั้งท าให้สัตวืปีกท่ีติดเช้ือออกไข่ท่ีปราศจากเปลือกไข่และพยาธิยงัขดัขวาง

การออกไข่ของโฮสตจ์นท าใหส้ัตวปี์กท่ีติดเช้ือตายได้3,7-12 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่เป็ดไล่ทุ่งท่ีเล้ียงในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษามีการติดเช้ือพยาธิ E. 

revolutum และ H. conoideum ท่ีสามารถติดต่อสู่คนได ้ดงันั้นการก าจดัวงชีวิตของสัตวปี์กเหล่าน้ีจึงลดการติด

เช้ือสู่คนได ้ส่วนการก าจดัหนอนพยาธิเหล่าน้ีจะเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพเน้ือและไข่สัตวปี์กมีคุณภาพสูง

เน่ืองจากสารอาหารท่ีสัตวไ์ดรั้บจะท าให้สัตวปี์กเจริญเติบโตไดเ้ต็มท่ี  รวมทั้งการติดเช้ือ P. pellucidus ท่ีการติด

เช้ือพยาธิจะน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งต่อตวัสัตวปี์กเองและคุณภาพของไข่ท่ีได ้ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร

ตระหนกัถึงความเสียหายจากพยาธิใบไมด้งักล่าวทั้งในดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์เน้ือและไข่ รวมถึงควรมีการให้

ความรู้กบัเกษตรผูเ้ล้ียงในการป้องกนัการติดเช้ือพยาธิเหล่าน้ีต่อไป 
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หอยบกฝาเดียวขนาดเลก็ในมหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

Lamellaxis(Allopeas) gracilis เป็นทากบกในกลุ่ม subulinidae ท่ีพบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพื้นดินและขอนไมใ้นสวนและป่าไม ้จากบริเวณท่ีทากอาศยัอยูท่  าให้ส่ิงมีชีวิตชนิดน้ีสามารถ

เป็นหลกัฐานหน่ึงในการสืบสวนทางอาชญากรรมได ้

 

*   คณะสหเวชศาสตร์ ทหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

A small land snail in Naresuan University, Phitsanulok. 

Saengchai Nateeworanart* 

 

Abstract 

Lamellaxis(Allopeas) gracilis is a small land slug in the subulinidae mollusk which occurs in many 

parts of the world because of living on the ground, in the woods, in the garden and forest. The snail can be used 

as a piece of evidence to help in criminal investigation. 

 

*   Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 
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บทน า 

ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีปะปนมากบัดินอาจเป็นตวัช่วยในการระบุสถานท่ีเกิดเหตุในทางนิติวิทยาศาสตร์ 

ดงันั้นการศึกษาส่ิงมีชีวติท่ีอาจติดมากบัวตัถุพยานหรือร่างกายของเหยื่อจึงมีความจ าเป็นเพื่อใชป้ระกอบสถานท่ี

เกิดเหตุ ในการรายงานทางสังขวทิยาสัตวจ์  าพวกหอย (Mollusca) ท่ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพื้นดินชุ่ม

ช้ืนไดคื้อสัตวจ์  าพวกทาก (slug) โดยหอยจะมีการปรับตวัทั้งดา้นโครงสร้างทางสรีรวทิยาเพื่อรักษาสมดุลของน ้ า

โดยมีการลดอตัราการสูญเสียน ้ าทุกรูปแบบรวมทั้งมีการหลัง่เมือกเพื่อให้สัมพนัธ์กบัการสูยเสียน ้ า นอกจากน้ี

การอาศยัในพื้นดินท่ีชุ่มช้ืนโดยอาศยัใตใ้บไมท่ี้มีการทบัถมหรืดใตก้อ้นหินและขอนไมย้งัเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ี

สัตวจ์  าพวกน้ีใช้ในการลดการระเหยของน ้ าจากร่างกาย นอกจากน้ียงัมีการจ าศีลเพื่อปรับตวัให้มีชีวิตรอดใน

สภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมในการด ารงชีวิต1 รายงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรายงานชนิดของหอยบกอีกชนิด

หน่ึงท่ีสามารถพบเห็นตามพื้นดิน ซ่ึงขนาดท่ีเล็กมากจนอาจไม่เป็นท่ีสังเกตุเห็นน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่การ

ระบุสถานท่ีเกิดเหตุเน่ืองจากหอยบกชนิดน้ีมีแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีจ  าเพาะโดยจะอาศยัในพื้นท่ีช้ืนแฉะและมีใบไมท่ี้

ทบัถมเน่าเป่ือยในเขตร้อนช้ืนท่านั้น  

 

วธีิการศึกษา 

เก็บตวัอยา่งหนา้ดินบริเวณสวนไมด้อกไมป้ระดบัท่ีช้ืนแฉะและมีการทบัถมและเน่าเป่ือยของใบไมใ้น

มหาวิทยาลยันเรศวร จากนั้นน าตวัอยา่งดินมาหาส่ิงมีชีวติภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ บนัทึกภาพและ

หาหอยบกขนาดเล็กและระบุชนิดโดยอ้างอิงจาก A checklist of land snails from the west coast islands of 

Sabah, Borneo(Mollusca, Gastropoda)2 

 

ผลการศึกษา 

ตวัอยา่งหนา้ดินพบหอยฝาเดียวยาว 6-9มิลลิเมตร กวา้ง1.7-2 มิลลิเมตร เปลือกบางใส สีน ้ าตาลเหลือง 

ส่วน spire ยกสูงรูปทรงคล้ายเจดีย ์ aperture เปิดด้าน sinistral และไม่มี operculum ซ่ึงสามารถระบุชนิดจาก

สัณฐานภายนอกของเปลืกเป็นหอยเจดียเ์ล็กชนิด  Lamellaxis(Allopeas) gracilis  
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ภาพ 1 แสดงหอยทากบก Lamellaxis(Allopeas) gracilis ท่ีเก็บจากแปลงดอกไม ้มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

สรุปและวจิารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาสัณฐานภายนอกของเปลือกหอยบกท่ีพบ สามารถระบุชนิดหอยท่ีพบเป็นหอยบกฝาเดียวชนิด 

Lamellaxis(Allopeas) gracilis ซ่ึงเป็นหอยเป็นหอยบกฝาเดียวขนาดเล็กท่ีพบไดใ้นประเทศเขตร้อนเช่นประเทศ

ไทยและมาเลเซียท่ีเคยมีรายงานในสวนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี  ยงัมีรายงานการพบหอยบกชนิดน้ีในภูมิปรเทศทีเป็นภูเขาประเทศมาเลเซีย 

นอกจากน้ียงัมีรายงานการพบหอยชนิดน้ีในประเทศก่ึงเขตร้อนในเอเชียเช่นในอินเดีย ประเทศในทวีป 

ออสเตรเลีย อเมริกากลางและอเมริกาใต ้พอลินีเซีย รวมทั้งประเทศหมู่เกาะแถบเมดิเตอเรเนียน นอกจากน้ียงั

สมารถพบหอยน้ีในเรือนเพาะช าได้ในหลายประเทศ  L. gracilis มีการปรับตวัให้สามารถด ารงชีวิตได้ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพื้นดินโดยหอยน้ีจะมีนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกบัสัตวจ์  าพวกหอยอ่ืน รวมทั้งจะอาศยั

ในส่ิงแวดลอ้มท่ีชุ่มช้ืนมีวสัดุก าบงั ซ่ึงท าใหห้อยน้ีจะพบในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นป่าหรือสวนเป็นส่วนใหญ่3-6 

ในทางอนุกรมวธิาน Baker ระบุวา่หอยชนิดน้ีถูกจดัอยูใ่น Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, Class 

Gastropoda, Superfamily Achatinoidea, Family Subulinidae, Subfamily Subulininae, Genus Allopeas หอยชนิด
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น้ีจดัวา่เป็นส่ิงมีชีวติท่ีเป็นศุตรูพืชโดย Capinera  ในปี คศ. 2017 ไดร้ะบุวา่ก่อใหเ้กิดความเสียหายในสวนผกัและ

ไร่ยาสูบในประเทศมาเลเซียและเป็นศตัรูพืชท่ีควบคุมด้วยการใช้สารเคมียากมากชนิดหน่ึงและในการศึกษา

ภายใต้สภาวะห้องทดลองชีววิทยาของผู ้รายงานเดียวกันน้ีพบว่าหอย Lamellaxis(Allopeas) gracilis เป็น

ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถกินทั้งพืชและสัตว์ได้ (omnivoir) โดยกินพืชสีเขียวทั้งผกั วชัพืชและไม้ดอกเป็นอาหาร 

นอกจากน้ียงัใชเ้ห็ดและราบางชนิดเป็นแหล่งอาหารอีกดว้ย หอยระยะตวัเต็มวนัชอบกินผกัตระกูลผกักาดหอม 

แต่สามารถกินพืชชนิดอ่ืนไดใ้นสภาวะท่ีขาดแลนและอาหารมีจ ากดัส าหรับแหล่งอาหารประเภทโปรตีนหอย

ชนิดน้ีจะไดจ้ากซากสัตวท่ี์ตายแลว้เช่นซากแมลงสาปและไส้เดือน5 

การพบหอย Lamellaxis(Allopeas) gracilis ในบริเวณเฉพาะท่ีมีความเหมาะสมเช่นสวนไม้ดอกไม้

ประดบัท่ีมีความช้ืนเหมาะสม ตามสนามหญา้ท่ีมีซากใบไมแ้ละซากแมลงและไส้เดือน5 หอยชนิดน้ีจึงน่าจะเป็น

ตวัช่วยในการะบุลกัษณะภูมิประเทศและส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีเกิดเหตุได ้เน่ืองจากยงัไม่มีรายงานการพบหอย

ชนิดน้ีในน ้ าและสถานท่ีแห้งแลง้และภูมิประเทศแถบทะเลทราย ประกอบกบัการอาศบัตามหน้าดินบริเวณท่ี

ความลึกไม่มากนกั จึงมีโอกาสท่ีจะพบหอยบกชนิดน้ีบนร่างของศพเหยื่อ ซ่ึงจะสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

ระบุสถานท่ีเกิดเหตุและการเคล่ือนยา้ยร่างเหยือ่ได ้

อยา่งไรก็ตามการศึกษาชีววทิยาของหอยบกชนิดน้ีทั้งในแง่นิเวศน์วทิยาชีววทยาและพฤติกรรมอ่ืนๆ ใน

ประเทศไทยยงัมีอยู่น้อยมากจึงควรมีการศึกษาในอนาคต เน่ืองจากขนาดท่ีเล็กมากสามารถติดไปกบัศพและ

พฤติกรรมในการกินซากส่ิงมีชีวติจึงน่าจะมีประโยชน์ในแง่หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ต่อไป 
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การจัดท าอภิธานศัพท์ทางนิติวทิยาศาสตร์ 

 

ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว * 
 

บทคัดย่อ 
อภิธานศพัทเ์ป็นการรวบรวมค าศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการท่ียากต่อความเขา้ใจโดยมีการอธิบายความหมาย

ของค าไวใ้ห้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและน าไปใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจ

ประเมินมาตรฐานจากหน่วยรับรองต่างประเทศ หน่วยงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์จึงควรไดมี้การจดัท าอภิธานศพัท์

ไวเ้พื่อการอา้งอิงภายในและภายนอกองค์กร การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีให้เห็นแนวทางของการจดัท า

อภิธานศพัทต์ลอดจนแสวงหาดชันีส าหรับน ามาใชใ้นการประเมินความเป็นไปไดข้องการคดัเลือกอภิธานศพัท์

ท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ โดยน าเอกสารคุณภาพดา้นการตรวจชีววทิยา จ านวน 64 ฉบบั มาท า

การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  เพื่อหาความถ่ีและดัชนีการปรากฏร่วมของค าศพัท์ ด้วยโปรแกรม 

AntConc 3.2.1 เวอร์ชัน่ 2017 ผลการศึกษาพบวา่ค าศพัท ์“DNA” มีความถ่ีสูงสุด 2,953 ค า กระจายอยูใ่นเอกสาร

ท่ีน ามาศึกษาทุกฉบบั และเม่ือน าดชันีการปรากฏร่วม (T-score) มาวิเคราะห์พบวา่ค าศพัทท่ี์เป็นค าผสมจะมีค่า

ดชันีการปรากฏร่วมต ่ากวา่ค าเด่ียว ค่าความถ่ีหรือดชันีปรากฏร่วมของค าท่ีมีค่าสูงยอ่มมีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะ

ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นอภิธานศพัท ์ การน าวธีิการเชิงปริมาณมาใชเ้พื่อวิเคราะห์การจดัท าอภิธานศพัทท์างนิติ

วิทยาศาสตร์เป็นเพียงแนวทางเบ้ืองตน้เท่านั้น จึงควรประยุกตว์ิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาใชเ้พื่อให้อภิธาน

ศพัทท์างนิติวทิยาศาสตร์มีความครบถว้น สมบูรณ์ ส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดรั้บการยอมรับและน าไปใช้

เพื่อการอา้งอิงต่อไป  

 

ค าส าคัญ: อภิธานศพัท,์ นิติวทิยาศาสตร์ 

 

*   สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 
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A Determination of Glossary of Term in Forensic Science 

Chatchai Mangkornsangkaew * 

Abstract 

 Glossary of term is one of the types of collected vocabularies which is generally difficult to 

understanding the meaning of forensic laboratories should determine their own glossary of term for within and 

outside organization reference, especially for accreditation forensic standard. The objectives of this study are to 

demonstrate the way to set up glossary of term and to find out the index to determine a suitable of glossary of 

term for the Central Institute of Forensic Science. The number of 64 quality documents of DNA laboratory are 

selected to do content analysis by using program AntConc 3.2.1 version 2017. The result show that the word 

“DNA” contains highest frequency for 2,953. To determine compound word, the T-score has lower score than 

single word. Generally, higher frequency or T-score means higher possibility to be glossary of term. In addition, 

the use of this quantitative technique to determine glossary of term is only one approach. The use of qualitative 

technique to collect data should be introduce concurrently in order to strengthen the reliability and acceptability 

of glossary of term using in everyday forensic practice and international accreditation.  

Keywords: Insider, Gatekeeper, Qualitative in forensic research 

 

*   Central Institute of Forensic Science 
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บทน า 
มาตรฐานหมายถึงส่ิงท่ีใช้ส าหรับเทียบก าหนดโดยองค์กรหรือสมาคมจะออกเอกสารให้ส าหรับ

ห้องปฏิบติัการเพื่อเป็นการรับรองวา่ไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนด บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายตามมาตรฐานท่ี

ไดก้ าหนดไวอ้นัเป็นหลกัประกนัว่าผลการตรวจท่ีไดจ้ะมีความถูกตอ้ง แม่นย  า น่าเช่ือถือ สามารถน าไปใชไ้ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีการน านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมีความส าคญัอย่างยิ่งในโลก

ปัจจุบนั การใชข้อ้เท็จจริงจากพยานบุคคล พยานบอกเล่า พยานแวดลอ้มแต่เพียงอยา่งเดียวไม่อาจอ านวยความ

ยุติธรรมไดโ้ดยปราศจากขอ้สงสัยทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้เท็จจริงจากพยานหลกัฐานท่ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์มีความไม่

แน่นอน เปล่ียนแปลงตามวนั เวลา สถานท่ีและสภาพของแต่ละบุคคล การน านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ใน

กระบวนการยติุธรรมส่งผลให้การแสวงหาขอ้เท็จจริงมีการปฏิบติัท่ีชดัเจน เป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบและ

ท าซ ้ าได ้มีความเป็นสากลไม่ข้ึนกบัวนั เวลา สถานท่ีและผูป้ฏิบติังาน อยา่งไรก็ตามคุณลกัษณะดงักล่าวของนิติ

วิทยาศาสตร์ยงัเป็นเพียงหลกัการทางทฤษฎีเท่านั้น มาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์จะเกิดข้ึนไดจ้ริงหน่วยงานจะตอ้ง

มีความมุ่งมัน่ เอาจริงเอาจงั ให้ความส าคญัโดยทุกภาคส่วนในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน ปัจจุบนั

องคก์รสากล International Organization for Standard (ISO) ไดว้างขอ้ก าหนดมาตรฐานซ่ึงทัว่โลกใหก้ารยอมรับ 

ไม่วา่หน่วยงานจะตั้งอยู ่ณ ท่ีใด ยอ่มถือวา่มีระบบมาตรฐานเดียวกนั นอกจากเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ

ยกระดบัการบริการ มีการก าหนดกระบวนการอยา่งให้ชดัเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ยงัเป็นการให้ความส าคญั

ต่อผูรั้บบริการ ประหยดัทรัพยากร ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานยงั

เป็นท่ียอมรับ สามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจพิสูจน์ซ ้ าและยงัเป็นท่ีเช่ือมัน่ต่อหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมอีกดว้ย ส าหรับแนวทางในการพฒันาระบบมาตรฐาน หน่วยงานอาจเลือกท่ีจะเร่ิมตน้

ด้วยระบบบริหารจดัการคุณภาพ ISO 9001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหารจดัการและยงัเป็น

พื้นฐานของการจัดท ามาตรฐานในระบบอ่ืน หน่วยงานท่ีผ่านการรับการรับรองระบบบริหารจัดการตาม

มาตรฐาน ISO 9001 เท่ากบัวา่ไดรั้บการรับรองวิธีการท างาน วา่มีการท างานอยา่งเป็นกระบวนการ มีระบบการ

ตรวจสอบและควบคุมเพื่อการบรรลุขอ้ก าหนดมาตรฐานและความตอ้งการของผูรั้บบริการ ไม่ไดห้มายรวมถึง

การรับรองผลการตรวจพิสูจน์อนัเป็นผลลพัธ์ของกระบวนการ หรือหน่วยงานอาจขอการรับรองระบบมาตรฐาน

อ่ืนตามความจ าเป็นและลกัษณะขององคก์รไม่วา่จะเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17020 ซ่ึงเป็น

มาตรฐานเฉพาะในการแสดงความสามารถของห้องปฏิบติัการ หน่วยงานท่ีผ่านการรับรองตามมาตรฐานน้ี
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เท่ากบัว่าเป็นการรับรองผลการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบติัการดว้ย ปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สามารถให้การรับรองระบบมาตรฐานเหล่าน้ีได้อาทิ ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ), 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีเง่ือนไข ข้อก าหนดและขอบเขตท่ีแตกต่างกันไป ผูส้นใจสามารถศึกษา

รายละเอียดและติดต่อกบัหน่วยงานท่ีใหก้ารรับรองไดโ้ดยตรง 

ความพยายามในการจดัท ามาตรฐานงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนการส่งเสริมห้องปฏิบติัการให้

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล ยงัคงมีเร่ือยมานบัแต่การปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 จนมาสู่

ยุคปัจจุบนัมีการจดัท าแผนการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2560-2564) ในประเด็นปฏิรูปท่ี 8 การ

ปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ในขอ้เท็จจริงแห่งคดีให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางใน

การปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ โดยตระหนกัถึงความจ าเป็นในการร่วมมือเพื่อการยกระดบัมาตรฐานการ

ปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงโดยทัว่ไปสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการ 2) ดา้น

ผูป้ฏิบติังาน 3) ดา้นเคร่ืองมือ หากขาดตกบกพร่องในดา้นหน่ึงดา้นใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงไม่ผ่าน

การรับรองมาตรฐานย่อมส่งผลเสียต่อระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศซ่ึงในยุคโลกาภิวฒัน์โลกท่ีไร้

พรมแดนท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั ห้องปฏิบติัการอาจมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการจดัซ้ือเคร่ืองมือ

ตรวจพิสูจน์ท่ีทนัสมยั ได้มาตรฐาน ย่อมเปล่าประโยชน์หากผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ี

จ าเป็นตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น จากความซับซ้อนในทางคดี การคล่ีคลายปัญหาและการอ านวย

ความยุติธรรมโดยใชนิ้ติวิทยาศาสตร์เพียงสาขาเดียวไม่เป็นท่ีเพียงพอ เช่น กรณีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 

ลา้น ท่ีตอ้งอาศยัการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือร่วมกบัการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม หรือกรณีการพิสูจน์หาสาเหตุ

การเสียชีวิตของอดีตนกัเรียนเตรียมทหารก็มีการชนัสูตรศพร่วมกบัการตรวจสารพนัธุกรรมเพื่อยนืยนัวา่อวยัวะ

เป็นของใคร เป็นตน้ นอกจากการใชนิ้ติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศแลว้ การปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ยงั

ต้องอาศัยความร่วมมือกบัต่างประเทศ เช่น เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์เอเชีย (AFSN) รวมไปถึงอาจมีการ

เปรียบเทียบและการแข่งขนัการกีดกนัโดยก าหนดมาตรการไม่ยอมรับผลการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานท่ีไม่อาจ

แสดงความสามารถในการตรวจพิสูจน์ใหมี้คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ีประจกัษไ์ด ้เป็นตน้ 

นิติวิทยาศาสตร์เป็นงานเฉพาะทางท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ในระดบัเช่ียวชาญ ปัจจุบนัหน่วย

รับรองในประเทศไทยจึงยงัไม่สามารถใหก้ารรับรองความสามารถของห้องปฏิบติัการทางนิติวทิยาศาสตร์ไดทุ้ก

ขอบข่าย จ าเป็นท่ีห้องปฏิบติัการตอ้งมองหาหน่วยรับรองต่างประเทศท่ีตั้งอยู่ในยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจกัร ออสเตรเลีย แต่ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของหน่วยงานใดต่างก็เป็นมาตรฐานเฉพาะทางด้านนิติ
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วทิยาศาสตร์ท่ีมีความเป็นสากล มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติม (supplementary) ทางนิติวทิยาศาสตร์เฉพาะสาขารวมถึงได้

มีการผนวกมาตรฐาน แนวปฏิบติัของสมาคมผูต้รวจพิสูจน์หรือหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในสาขาต่างๆ เขา้ไวอ้ยา่ง

เข้มข้น เช่น การก าหนดคุณวุฒิของหัวหน้าห้องปฏิบติัการทางชีววิทยาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Quality 

Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories ของหน่วยสืบสวนคดีอาญาของกระทรวงยติุธรรม

สหรัฐอเมริกา (FBI)  เป็นตน้ เห็นไดว้า่ องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีแสดงถึงความพร้อมของระบบและ

ความสอดคล้องในการปฏิบติังานตามมาตรฐานคือการจดัให้มีเอกสารคุณภาพซ่ึงจะต้องผ่านการประเมิน 

(assessment) ความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั การผ่านการรับรองมาตรฐานโดย

หน่วยงานต่างประเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างประเทศ ดงันั้น หน่วยงาน

ท่ีจะขอการรับรองจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจดัท าเอกสารคุณภาพในขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานเป็น

ภาษาองักฤษ โดยการแปลหรือเขียนข้ึนใหม่จากภาษาไทยเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูป้ฏิบติังาน

กับผูต้รวจประเมิน จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้ค  าให้ถูกต้องตามหลักภาษาเหมาะสมกับบริบทการ

ปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้การแปลเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน มีการเลือกใชค้  าไดอ้ยา่ง

สอดคลอ้งกนั ผูแ้ปลจ าเป็นจะตอ้งมีพจนานุกรมค าศพัทท่ี์ใช้อธิบายความหมายของค า และการเลือกใชค้  าไทย 

ค าองักฤษ ท่ีเรียกวา่อภิธานศพัท ์(Glossary of term) ไวส้ าหรับอา้งอิงในการแปลดว้ย ซ่ึงแมว้า่ในต าราวิชาการ

ดา้นนิติวทิยาศาสตร์จะมีการก าหนดค าเฉพาะเหล่าน้ีไวแ้ลว้ แต่ก็เป็นการก าหนดภายใตบ้ริบทของผูเ้ขียนท่ีมุ่งใช้

ประกอบการอ่านต าราเพื่อความเขา้ใจ การน าอภิธานศพัทเ์หล่านั้นมาใชโ้ดยตรงอาจไม่เหมาะสมส าหรับบริบท

ของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากในบางสาขาการตรวจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในประเทศไทย เช่น นิติ

เรณูวิทยา นิติระบาดวิทยา เป็นตน้ แต่หากจะน าการใช้อภิธานศพัท์ของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์มาใชโ้ดยตรง 

ความหมายอาจผิดเพี้ยนไปจากท่ีสากลยอมรับและเขา้ใจ บทความน้ีเขียนข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะช้ีให้เห็น

แนวทางของการจดัท าอภิธานศพัท์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานโดยมีสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม เป็นสถานท่ีในการศึกษา ตลอดจนแสวงหาดชันีส าหรับน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ค าศพัทท์าง

นิติวิทยาศาสตร์จากเอกสารคุณภาพท่ีส่งแปลเป็นภาษาองักฤษเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการคดัเลือก

อภิธานศพัทท่ี์เหมาะสมส าหรับสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ต่อไป 
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วธีิการศึกษา 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์จากเอกสารซ่ึงไดค้ดัเลือกเอกสารคุณภาพระดบัระเบียบ

ปฏิบติังานและวิธีปฏิบติังานของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ท่ีส่งหน่วยงานภายนอกแปลเป็นภาษาองักฤษใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ระหวา่งเดือนเมษายน – กนัยายน 2559) ดา้นการตรวจชีววิทยา จ านวน 64 ฉบบั มาท า

การวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis)  โดยหาความถ่ีของค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ดว้ยโปรแกรม 

AntConc 3.2.1 เวอร์ชั่น 2017 ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์คลงัข้อมูลภาษาท่ีสามารถวิเคราะห์ความถ่ี

รวมถึงโครงสร้างการใชค้  าโดยสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี จากนั้นจึงมาหาสัดส่วนของค าศพัทท่ี์พบต่อฉบบัของ

เอกสาร และมีการน าค าศพัทท่ี์เป็นค าผสมมาวิเคราะห์การปรากฏร่วมของค า (concordance) โดยใชค้่า T-score 

ยิ่งมีค่ามากหมายความว่าค าศพัท์มีปรากฏร่วมกบัค าศพัท์อ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงกนัมาก ค าท่ีมีความถ่ีและดชันีการ

ปรากฏร่วม (T-score) มากจะเป็นค าท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการคดัเลือกมาใชเ้ป็นอภิธานศพัทส์ าหรับสถาบนันิติ

วทิยาศาสตร์ 

 
ผลการศึกษา 
 จากการใช้โปรแกรมวิเคราะห์คลงัขอ้มูลภาษาจากเอกสารคุณภาพท่ีส่งหน่วยงานภายนอกแปลเป็น

ภาษาองักฤษในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ระหวา่งเดือนเมษายน – กนัยายน 2559) ดา้นการตรวจชีววทิยา จ านวน 

64 ฉบบั จ านวนค าศพัทท์ั้งหมดท่ีพบในคลงัขอ้มูลคือ 6,013 ค า โดยมีจ านวนค าทั้งหมดคือ 92,074 ค า โดยค าวา่ 

“DNA” และค าว่า “sample” เป็นค าท่ีพบได้บ่อยเกินกว่าหน่ึงพนัคร้ัง โดยค าว่า “DNA” พบได้บ่อยท่ีสุดถึง

จ านวน 2,953 คร้ัง (ภาพท่ี 1) หรือโดยเฉล่ียในแต่ละเอกสารจะพบค าวา่ “DNA” มากถึง 46 ค าค าท่ีรองลงมาคือ

ค าว่า “sample” พบได้ 1,436 คร้ัง โดยใน ตารางท่ี 1 แสดงค าศพัท์ทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ท่ีมีความถ่ีตั้งแต่ 64 คร้ังข้ึนไป พบว่าค าท่ีมีความถ่ีมากกว่า 64 ค าข้ึนไปส่วนมากเป็นค าศพัท์ท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจงน้อยสามารถใช้ได้กับทุกห้องปฏิบัติการหรือเอกสารทุกฉบับ เช่น “sample”, “report”, 

“result”, “DNA” ส าหรับค าท่ีมีความถ่ีน้อยกว่า 64 คร้ัง หลายค ามีความเฉพาะเจาะจงสูงท่ีเฉพาะเจาะจงกับ

เอกสาร เช่น “FTA” มีความถ่ีจ านวน 63 คร้ัง พบได้ในเอกสารจ านวน 22 ฉบบั เป็นต้น นอกจากน้ีผลการ

วิเคราะห์ยงัช้ีให้เห็นความนิยมของการใช้ค  าซ่ึงมีความหมายเดียวกนั เช่น ค าวา่เคร่ืองมือ พบวา่ห้องปฏิบติัการ

สารพนัธุกรรมมีการใชค้  าวา่ “equipment” มากถึง 205 ค าซ่ึงมากกวา่ค าวา่ “instrument” ท่ีมีใชเ้พียง 64 ค าเท่านั้น 
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ภาพที ่1: ความถ่ีของค าศพัท ์“DNA” ท่ีปรากฏในเอกสารคุณภาพดา้นการตรวจทางชีววทิยา จ านวน 64 ฉบบั 

 
 

ตารางที ่1 ความถ่ีและสดัส่วนของค าศพัทท่ี์อยูใ่นเอกสารคุณภาพจ านวน 64 ฉบบัท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
ล าดับที ่ ความ

ถี ่
ค าศัพท์ สัดส่วน ล าดับที ่ ความถี่ ค าศัพท์ สัดส่วน 

1 2953 DNA 46.14 2 1436 sample 22.44 
3 743 forensic 11.61 4 541 result 8.45 
5 513 report 8.01 6 429 material 6.70 
7 419 genetic 6.55 8 408 database 6.38 
9 357 analysis 5.58 10 346 case 5.41 
11 340 PCR 5.31 12 295 amplification 4.61 
13 264 profile 4.12 14 256 preparation 4.00 
15 239 standard 3.73 16 221 µl 3.45 
17 221 prisoner 3.45 18 215 data 3.36 
19 214 information 3.34 20 205 equipment 3.20 
21 201 allele 3.14 22 200 record 3.12 
23 197 Rapid DNA 3.08 24 191 pipette 2.98 
25 188 laboratory 2.94 26 187 biology 2.92 
27 187 scientist 2.92 28 178 lite 2.78 
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29 178 plate 2.78 30 175 storage 2.73 
31 171 quality 2.67 32 167 examination 2.61 
33 161 ml 2.52 34 143 biosystems 2.23 
35 143 match 2.23 36 122 extraction 1.91 
37 120 collection 1.87 38 116 batch 1.81 
39 116 size 1.81 40 112 store 1.75 
41 106 test 1.65 42 104 matching 1.62 
43 102 electrophoresis 1.59 44 98 casework 1.53 
45 98 verify 1.53 46 97 analyzer 1.52 
47 97 chemical 1.52 48 92 Buffer 1.43 
49 92 ladder 1.44 50 91 interpretation 1.42 
51 91 manual 1.42 52 90 box 1.41 
53 90 primer 1.41 54 89 positive 1.39 
55 88 Solution 1.38 56 87 Barcode 1.35 
57 87 identification 1.36 58 85 reagent 1.32 
59 84 globalfiler 1.31 60 83 lot 1.30 
61 80 negative 1.25 62 76 typing 1.19 
63 75 expire 1.17 64 75 machine 1.17 
65 75 temperature 1.17 66 75 template 1.17 
67 72 profile 1.12 68 71 allelic 1.11 
69 70 powerplex 1.09 70 69 software 1.08 
71 66 tips 1.03 72 65 calibration 1.02 
73 64 retention 1 74 64 volume 1 

 
  

จากการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของค าว่า “DNA” ซ่ึงเป็นค าท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดพบว่ามีค่าดชันีการ

ปรากฎร่วมพบวา่มีการปรากฎร่วมของค าวา่ database มากท่ีสุดเป็นล าดบัแรกโดยมีค่า T-score เท่ากบั 15.44273 

ซ่ึงจากเอกสารท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาจ านวน 64 รายการ จะพบค าวา่ database DNA จ านวน 3 แห่ง และพบค าวา่ 
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DNA database จ านวน 261 แห่ง หมายความวา่ในการจดัท าอภิธานศพัทป์ระเภทค าผสม (compound word) ควร

ก าหนดอภิธานศพัทเ์ป็น “DNA database” มากกวา่ค าวา่ “database DNA” เป็นตน้ ทั้งน้ีมีโอกาสจากมากไปน้อย

ในการพบค าวา่ “DNA database”, “DNA profile”, “DNA extraction”, “DNA typing” และ “DNA amplification” 

ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่มีโอกาสในการเลือก “DNA database” เป็นอภิธานศพัทม์ากกวา่ “DNA amplification” 

(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ค่าปรากฏร่วม (T-score) ของค าศพัท ์“DNA” 

ล าดบัที ่ ความถี่รวม ความถี่ทีพ่บค าทางซ้าย ความถี่ทีพ่บค าทางขวา ค่า T-score ค าปรากฏร่วม 
1 264 3 261 15.44273 Database 
2 138 1 137 11.02658 Profile 
3 74 2 72 8.14747 Extraction 
4 69 0 69 8.01319 Typing 
5 78 14 64 7.76049 amplification 

 
 

จากการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของค าวา่ “FTA” ซ่ึงเป็นค าท่ีพบความถ่ีนอ้ยเพียง 63 คร้ัง จะพบค าวา่       

”FTA paper” จ านวน 17 แห่ง โดยไม่พบค าวา่ “paper FTA” เลย ดงันั้น ในการก าหนดอภิธานศพัทค์  าผสมจึงไม่

จ  าเป็นตอ้งก าหนดค าวา่ “paper FTA” และเม่ือเปรียบเทียบการปรากฏร่วมกบัค าวา่ “FTA” มีโอกาสจากมากไป

น้อยในการพบค าว่า “FTA paper”, “FTA cards”, “FTA purification”, “FTA protocols” และค าว่า “whatman 

FTA” ตามล าดบั “FTA paper” มีโอกาสเป็นอภิธานศพัทม์ากกวา่ “whatman FTA” (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที ่3  ค่าปรากฏร่วม (T-score) ของค าศพัท ์“FTA” 

ล าดบัที ่ ความถี่รวม ความถี่ทีพ่บค าทางซ้าย ความถี่ทีพ่บค าทางขวา ค่า T-score ค าปรากฏร่วม 
1 17 0 17 4.08743 paper 
2 14 0 14 3.73891 cards 
3 11 5 6 3.30796 Purification 
4 8 0 8 2.82093 protocols 
5 5 5 0 2.22689 whatman 
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เม่ือเปรียบเทียบค าวา่ “FTA” ในตารางท่ี 3 กบัค าวา่ “DNA” ในตารางท่ี 2 จะพบวา่ค่า T-score นอ้ยกวา่

อย่างเห็นได้ชัดหมายความว่าโอกาสท่ีจะก าหนดให้ “FTA” เป็นอภิธานศพัท์น้อยกว่าค าว่า “DNA”  แต่เม่ือ

พิจารณาค าวา่ “whatman” ซ่ึงมีความถ่ีอยูท่ี่ 30 คร้ัง โดยล าพงัถือวา่เป็นค าท่ีมีโอกาสนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัค าวา่ 

“DNA” และ “FTA” ในการจดัให้เป็นอภิธานศพัท์ แต่เม่ือน าไปจดัอภิธานศพัท์ค  าผสมจะเห็นไดว้่าโอกาสจะ

เปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู่กบัค าท่ีไปปรากฎร่วม ยกตวัอย่างค าว่า “reagent” โดยล าพงัพบความถ่ี 85 คร้ัง แต่เม่ือ

น าไปผสมกบัว่า “whatman” ซ่ึงมีความถ่ี 30 คร้ัง แต่เม่ือผสมกนัแลว้พบว่าความถ่ีลดลงโดยมีโอกาสพบค าวา่ 

“reagent whatman” เหลือเพียง 3 คร้ังเท่านั้น โดยมีค่า T-score เท่ากบั 1.71606 ซ่ึงไม่เท่ากบัการท าอภิธานศพัท์

ค  าผสมอ่ืน เช่น “whatman collection” มีความถ่ี 5 คร้ัง ซ่ึงมีค่า T-score สูงกวา่คือ 2.21858 

 
สรุปและอภิปราย 
 การจดัท าอภิธานศพัท์ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้เป็นมาตรฐานค าเพื่อ

อา้งอิงและน าไปใช้ในการส่ือสารเพื่อความเขา้ใจทัว่กนั ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนสามารถท่ีจะเลือกใช้ค  าศพัทใ์น

การจดัท าเอกสารคุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งส่ือความหมายไดเ้ช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนภายในองคก์ร นอกจากน้ี

ผูต้รวจประเมินระบบมาตรฐานภายนอกจากต่างประเทศยงัสามารถเขา้ใจขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานท่ีระบุใน

เอกสารคุณภาพไปในแนวทางเดียวกนั บทความน้ีแสดงให้เห็นวิธีการเชิงปริมาณในการจดัท าอภิธานศพัท์โดย

น าโปรแกรม AntConc เวอร์ชัน่ 3.2.1 มารใชโ้ดยน าความถ่ีมาเป็นดชันีในการตดัสินใจคดัเลือกอภิธานศพัท์ซ่ึง

เป็นค าเด่ียว (single word) และน าค่าการปรากฏร่วม (T-score) มาใช้ในการคัดเลือกอภิธานศัพท์ค  าผสม 

(compound word) โดยยกตวัอยา่งเป็นบางค าเพื่อให้เห็นวิธีการซ่ึงหน่วยงานสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัการน าไปใช ้ส าหรับอภิธานศพัทส์ าหรับสถาบนันิติวิทยาศาสตร์มีความมุ่งหมายท่ีจะน าไปใชเ้พื่อ

การตรวจประเมินระบบมาตรฐานจึงเลือกน าเอกสารคุณภาพมาใชเ้ป็นหน่วยในการศึกษาโดยเลือกในสาขาการ

ตรวจสารพนัธุกรรมเน่ืองจากมีเอกสารคุณภาพจ านวนมากท่ีสุดและมีความหลากหลายในการใช้ค  า  จาก

การศึกษาพบวา่สามารถจ าแนกค าศพัทไ์ดอ้อกเป็น  2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ค  าท่ีมีความเฉพาะเจาะจงนอ้ยจึงพบได้

บ่อยในเอกสารหลายรายการ เช่น ค าวา่ “Sample”, “Report” 2) ค  าท่ีมีความเฉพาะเจาะจงสูงแต่เป็นค าท่ีใชอ้ยา่ง

กวา้งขวางในหน่วยงาน เช่น ค าว่า “DNA”, “PCR”, “Allele” เป็นต้น ดังนั้น การใช้ความถ่ีของค าและดัชนี

ปรากฏร่วม (T-score) จึงเป็นเพียงแนวทางในการตดัสินใจเพื่อการเปรียบเทียบระหวา่งค าเท่านั้น จากความถ่ีมี

ความเป็นไปไดสู้งในการน าค าวา่ “DNA” มาเป็นอภิธานศพัทม์ากกวา่ค าวา่ “FTA” และจากดชันีปรากฏร่วมมี
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ความเป็นไปไดท่ี้ “whatman collection” จะเป็นอภิธานศพัท์มากกว่า “reagent whatman” อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้

การจดัท าอภิธานศพัทท์างนิติวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสม ผู ้ปฏิบติังานยอมรับและน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง จึง

ควรน าความเห็นของผูใ้ชง้านอนัเป็นวธีิการเชิงคุณภาพมาใชป้ระกอบในการตดัสินใจดว้ยและถึงแมจ้ะเป็นค าท่ี

มีความถ่ีไม่มาก เช่น “FTA” ซ่ึงมีความถ่ีจ านวน 63 คร้ัง เม่ือน าไปใชก้บัหน่วยงานอ่ืน “FTA” อาจไม่ถูกก าหนด

เป็นอภิธานศพัท ์แต่เม่ือพิจารณาในบริบทของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ซ่ึงในท่ีประชุมอภิปรายและยอมรับความ

จ าเป็นในการก าหนด “FTA” เป็นอภิธานศพัท์ทางนิติวิทยาศาสตร์แลว้จึงควรผสมผสานคุณค่าของวิธีการเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันเพื่อการก าหนดอภิธานศพัท์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามความจ าเป็นของ

หน่วยงาน สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  เกิดเป็นคลงัอภิธานศพัทท์างนิติวทิยาศาสตร์ของหน่วยงานอยา่งย ัง่ยนื โดยท่ี

หน่วยงานอาจพฒันาต่อยอด สะสมความรู้ บทเรียนในการก าหนดหลกัเกณฑ์ความถ่ีของค าและดชันีปรากฏร่วม

หรืออาจน าอภิธานศพัทท่ี์ปรากฏในหนงัสือต ารามาตรฐานท่ีผู ้เช่ียวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นผูแ้ต่งมาเป็นตวั

เร่ิมต้นในการพิจารณาก่อนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาการจัดท าอภิธานศัพท์ทางนิติ

วทิยาศาสตร์ต่อไป 
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กระบือเจ็ดตัว (Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis) 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

กระบือเจด็ตวั เป็นพืชใน genus Excoecaria, family Euphorbiaceae . พืชชนิดน้ีมีสรรพคุณทางการแพทย์

โดยสามารถใชใ้นการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และใชเ้ป็นยารักษาโรคจากปรสิตบางชนิด รวมทั้งใชใ้นการ

รักษาอาการคนั อีกทั้งยงัใชใ้นการห้ามเลือดไดอี้กดว้ย อยา่งไรก็ตาม น ้ ายางของพืชน้ีอาจท าให้เกิดพิษและผื่น

แดงท่ีผวิหนงัได ้

 

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

 

 

Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis 

Saengchai Nateeworanart* 

 

Abstract 

Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis. is a plant in the genus Excoecaria, 

family Euphorbiaceae. It has many beneficial uses in herbal medicine to treat gastric ulcers, an antiparasitic, 

antipruritic, and haemostatic treatment.  However, the plant is considered poisonous, it sap is toxic and can 

cause skin eczema in some people.  

*    Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 
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บทน า 

กระบือเจ็ดตวั มีช่ือสามญัภาษาองักฤษคื์อ Chinese croton, Blindness tree, Buta Buta, และ Jungle Fire 

plant มีช่ือวทิยาศาสตร์คือ Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis. มีช่ือทอ้งถ่ินตามแต่ละทอ้งท่ี

เรียกเช่น ในจงัหวดัราชบุรีเรียกตนักะเบือ  จงัหวดัจนัทบุรีตนัไมน้ี้ถูกเรียกวา่ใบทอ้งแดง ผูอ้าศยัทางภาคเหนือ

เรียกไมช้นิดน้ีวา่บวั บวัลา กระทู ้กระทูเ้จ็ดแบก  ส าหรับภาคกลางไมช้นิดน้ีรู้จกักนัในหลายช่ือเช่นกระบือเจ็ด

ตวั ก าลงักระบือ ล้ินกระบือ  ตน้ล้ินควาย ตาตุ่มไก่ ตาตุ่มนก ล้ินกระบือขาว เป็นตน้ 

 

ลกัษณะทัว่ไปของต้นกระบือเจ็ดตัว 

ตน้กระบือเจ็ดตวัเป็นไมพุ้่มขนาดความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร แตกก่ิงกา้นมาก มีรูอากาศตามผิวก่ิง 

ตามก่ิงกา้นมีน ้ ายางสีขาวขน้คลา้ยน ้ านม ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมล็ด ปักช าก่ิง ตอนก่ิง เจริญเติบโตไดเ้ร็ว 

ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป ชอบดินร่วน ความช้ืนในระดบัปานกลางถึงสูง และแสงแดดแบบเต็มวนัถึงร าไร เป็นพืชท่ีมี

เขตการกระจายพนัธ์ุในแถบอินโดจีน รวมทั้งประเทศไทยดว้ย 

ใบกระบือเจ็ดตวั เป็นพืชใบเล้ียงคู่ ท่ีมีใบเป็นใบเด่ียวท่ีออกเรียงสลบัเวียนรอบก่ิงหรือออกตรงขา้มกนั 

ลกัษณะใบเป็นรูปไข่กลบั รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายใบเป็นต่ิงแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบ

หยกัเป็นฟันเล่ือยต้ืน ๆ ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2-4.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-13 เซนติเมตร หลงัใบ

เรียบเป็นสีเขียวเขม้เป็นมนั ส่วนทอ้งใบเรียบเป็นสีม่วงแดง เส้นแขนงใบมีขา้งละ 7-12 เส้น ก้านใบยาวได้

ประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร หูใบมีลกัษณะเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร 

 

สรรพคุณของกระบือเจ็ดตัว 

ใบตากแห้งใชช้งด่ืมรักษาโรคกษยั และใชเ้ป็นยาดบัพิษร้อน ถอนพิษไข ้แกไ้ข ้ ส่วนกระพี้และเน้ือไม้

ใชเ้ป็นยาถอนพิษผิดส าแดง ถอนพิษไข ้แกร้้อนภายใน ใบมีรสร้อนเฝ่ือนข่ืน ใชใ้บสดประมาณ 7-10 ใบ น าไป

ต ากบัเหลา้ขาวหรือเหลา้โรง คั้นเอาน ้ ากินเป็นยาขบัน ้ าคาวปลาหลงัคลอดให้สะดวก ขบัเลือดเน่าเสียของสตรี 

แกอ้กัเสบบริเวณปากมดลูก แกส้ันนิบาตหนา้เพลิง ขบัเลือดร้าย แกส้ันนิบาตเลือด แกป้ระจ าเดือนขดัขอ้ง ช่วย

ท าให้เลือดกระจาย และกินเป็นยาขบัเลือดเสีย ในชวาจะใชใ้บสดต าพอกห้ามเลือด และใชเ้ป็นยาแกบ้วมฟกช ้า 
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ด าเขียว แกพ้ิษบาดทะยกั ในฮ่องกง จะใชท้ั้งตน้เป็นยาแกค้างทูม ต่อมทอนซิลอกัเสบ แกห้ดั แกป้วดตึงกลา้มเน้ือ 

(ทั้งตน้) 

 

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของกระบือเจ็ดตัว 

ใ น ใ บ ก ร ะ บื อ เ จ็ ด ตั ว พ บ  beta-sitosterol, beta-sitosteryl-3 -O-D-glucopyranoside, methyl 1 0 -

epipheophorbide-a, kaempferol, gallic acid, chiro-inositol, KCl 

 

พษิทีเ่กดิจากต้นกระบือเจ็ดตัว 

 ไม่ควรใชส้มุนไพรชนิดน้ีในคนท่ีมีร่างกายปกติ เพราะจะท าใหเ้ลือดออกในทวารทั้งเจด็ได ้และตอ้งใชโ้ดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชกรรมหรือเภสัชกรรมเท่านั้น และยงัมีขอ้มูลท่ีระบุดว้ยวา่ ในใบและยางจะมีสารท่ีก่อใหเ้กิด

การระคายเคือง อาการเป็นพิษท่ีเกิดจะข้ึนอยูก่บัส่วนของร่างกายท่ีสัมผสัสาร ส่วนวธีิการรักษานั้นให้รักษาไป

ตามอาการ ถา้ถูกยางท่ีผวิหนงัใหรี้บลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าสะอาดและทาดว้ยครีมสเตียรอยด ์แต่หากเขา้ตาให้

ลา้งดว้ยน ้าสะอาดหลาย ๆ คร้ังในทนัที และควรไปพบแพทยเ์พื่อรับการรักษาต่อไป  การใชพ้ืชชนิดน้ีเพื่อเป็น

สมุนไพรในการรักษาควรท าโดยแพทยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญเน่ืองจากจากการทดลองในสัตวพ์บวา่ สารสกดัจาก

กระบือเจ็ดตวัดว้ยแอลกอฮอลมี์ฤทธ์ิบีบมดลูกและยางจากตน้เป็นพิษ ในประเทศอินโดนีเซียจะน ามาใชเ้ป็นยา

เบ่ือปลา1-7 

 

ภาพที1่. ตน้กระบือเจ็ดตวัใบลาย ในมหาวทิยาลยันเรศวร 
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โครงการปันหนังสือสู่มือนักอ่าน ของคณะวศิกรรมศาสตร์ สาขาส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

 

 

บทน า 

สังคมปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารไร้ขอบเขต คนในสังคมเน้นใส่ใจข่าวสารในโลกออนไลน์ ท่ี

โทรศัพท์มือถือเป็นทุกอย่างของการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตร่วมกับอินเตอร์เนต

เหมือนกบัเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต การเอาใจใส่ความรู้สึกของคนรอบขา้งในสังคมน้อยลง ผูค้นจ านวนหน่ึงใช้

อินเตอร์เนตในทางท่ีเป็นประโยชน์ทั้งดา้นการติดต่อส่ือสารและการศึกษามีการเรียนทางออนไลน์กกนัมากข้ึน 

อีกทั้งผูค้นจ านวนไม่นอ้ยท่ีติดต่อธุรกิจและการประกอบธุรกิจออนไลน์เป็นท่ีนิยมและไดรั้บการยอมรับจากคน

รุ่นใหม่ แต่มีผูค้นจ านวนไม่นอ้ยใชเ้คร่ืองมือดิจิตอลไปในทางท่ีผิดในการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ในหลาย

ช่องทาง แต่ในอีกมุมหน่ึงของสังคมเล็กๆ ในมหาวิทยาลยันเรศวร ผูค้นในสังคมแห่งน้ียงัมีโอกาสไดพ้บเห็น

น ้ าใจเล็กนอ้ยท่ีช้ีให้เห็นว่าแมโ้ลกดิจิตอลจะพฒันาไปเพียงใด ยงัคนมีผูค้นท่ีพยายามจะแบ่งปันน ้ าใจของพวก

เขาใหก้บัเพื่อนร่วมสถาบนัถึงแมว้า่ส่ิงท่ีพวกเขาเหล่านั้นกระท าลงลงไปจะไดรั้บการตอบสนองจากผูค้นหรือไม่

ก็ตาม แต่พวกเขายงัคงพยายามท าส่ิงนั้นเพื่อสังคมโดยส่วนรวม 

 

*   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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โครงการแห่งความหวงัดีท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยทีีก้่าวหน้า 

หากมีผูเ้ดินทางผ่านศาลาพกัรถไฟฟ้าหน้าคณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลยันเรศวรในช่วงปิดภาค

การศึกษาท่ีผา่นมา ผูส้ัญจรจะมีโอกาสเห็นกล่องพลาสติกสีฟ้าซ่ึงภายในมีหนงัสือการ์ตูนจ านวน 3 เล่ม ซ่ึงบนฝา

มีขอ้ความ “หนงัสือส าหรับโครงการปันหนงัสือสู่มือนกัอ่าน ป้ายรถไฟฟ้า มหาวทิยาลยันเรศวร จดัท าโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้ม” ซ่ึงช่วงปิดภาคการศึกษาท่ีผา่นมา นิสิตส่วนใหญ่เดินทางกลบัภูมิล าเนาไป 

มีนิสิตเพียงส่วนเท่านั้นท่ียงัคงเรียนภาคฤดูร้อน รวมทั้งนิสิตจ านวนนอ้ยมากท่ียงัคงท ากิจกรรมในมหาวิทยาลยั 

ซ่ึงบริการต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลยัเช่น รถไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์เท่ียวการให้บริการท่ีนอ้ยลง หากจะใช้

บริการรถโดยสารดงักล่าวจะตอ้งใชเ้วลาในการบริการท่ีรอยาวนานกวา่ช่วงเปิดภาคเรียน จึงไดมี้กลุ่มผูป้ราภนา

ดีจดัท ากล่องบริการน้ีข้ึนเพื่อให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ระหว่างท่ีรอรถ

โดยสาร ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของความปราถนาดีของคณะวศิกรรมศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นตวัอยา่งของหน่ึง

ในหนา้ท่ีพลเมืองทีดีคือการมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผท่ี่เกิดจากจิตใจท่ีดีงาม แลว้ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเก้ือกูล มีความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนรอบขา้งไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน1 นอกจากจะเป็นแสดงความ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่องกลุ่มคนดงักล่าวแลว้ การจดัท าโครงการน้ียงัมีส่วนในการข่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดสภาวะ

โลกร้อน ซ่ึงตามนิยามของการรณรงคป์ระกอบดว้ย 

Reduce คือการลดการใชท้รัพยากรณ์ 

Reuse คือการน าผลิตภณัฑก์ลบัมาใชอี้กคร้ัง 

Recycle คือการแปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อน ากลบัมาใชอี้กคร้ังหน่ึง เป็นขั้นสุดทา้ยของการลดสภาวะโลกร้อนเพราะ

ขั้นตอนน้ีมีการใชพ้ลงังานเพื่อการแปรรูป 

Repair คือการซ่อมแซมผลิตภณัฑเ์พื่อใหช้ง้านไดดี้ดงัเดิม 

Reject คือการหลีกเล่ียงการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าใหเ้กิดอตัราย 

Upcycle คือการน าวสัดุท่ีเป็นขยะมาใชใ้หม่โดยมีก่รตกแต่งดว้ยความคิดสร้างสรรให้เกิดความสวยงาม2,3 
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จุดจอดรถไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยห์นา้คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
ป้ายแสดงโครงการบนกล่องหนงัสือ 

 
กล่องใส่หนงัสือท่ีวางไวบ้ริเวณป้ายแสดงจุดจอดรถโดยสารหนา้ครธเภสชัศาสตร์ 
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หนงัสือท่ีผูจ้ดัท าโครงการใส่ไวเ้พ่ือใหผู้โ้ดยสารรถไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่์านระหวา่งท่ีรอรถโดยสาร 

ส าหรับโครงการน้ีไดมี้การน าหนงัสิอเก่าท่ีเหมาะสมกบัวยัของนิสิต รวมทั้งหนงัสือประเภทน้ีจะใช้

เวลาในการอ่านไม่มากนกัเน่ืองจากประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงผูจ้ดัท าโครงการน าหนงัสือการ์ตูนเก่า

จ านวน 3 เล่มใส่ไวใ้นกล่องพลาสติกสีฟ้าสะดุดตาท่ีมีฝาปิดเพื่อป้องกนัการถูกท าลายของหนงัสือจากฝนและ

แสงแดดเขา้กบันิยามของกฏ 3 R ของการรณรงคล์ดสภาวะโลกร้อนเพื่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการ

แสดงน ้ าใจต่อคนในสังคมเดียวกนั ถึงแมจ้ะเป็นโครงการเล็กนอ้ย ท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนโครงการใดๆ เลยก็

ตาม การแสดงความมีน ้ าใจน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในเร่ืองความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ท่ีจะมอบ
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กรอบความคดิและหลกัการในงานนิติวทิยาศาสตร์ 

 

ผศ.นพ.ณฐั ตนัศรีสวสัด์ิ * 

ผศ.นพ.อุดมศกัด์ิ หุ่นวจิิตร * 

 

 

บทน า 

ศาสตร์แต่ละสาขามีปรัชญา กรอบแนวความคิด หลกัการและวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัไป งานทางดา้นนิติ

วิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกนัมีกรอบความคิดส าหรับการพฒันาองคค์วามรู้และการน าไปประยุกตใ์ชง้านส าหรับผู ้

ท่ีปฏิบติังานในสาขาน้ี กรอบความคิดส่วนใหญ่ในสาขานิติวทิยาศาสตร์เป็นความจริงท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปไม่

ตอ้งพิสูจน์ (axiom) อาศยัการต่อยอดในการปฏิบติังานเพื่อทดสอบยืนยนัความถูกตอ้งของกรอบความคิดเหล่าน้ี 

กรอบความคิดและหลกัการส าคญัในงานนิติวทิยาศาสตร์ท่ีควรรู้จกัไวป้ระกอบดว้ย 

1. Locard’s exchange principle 

ผูท่ี้น าเสนอหลกัการน้ีคือ Dr.Edmond Locard นกัอาชญาวิทยาชาวฝร่ังเศส โดยเสนอหลกัการ 

“เม่ือวตัถุสองส่ิงมีการสัมผสักนั สารบนพื้นผิววตัถุหน่ึงจะเกิดการแลกเปล่ียนไปปรากฏบนพื้นผิวของอีกวตัถุ

หน่ึง” ตวัอยา่งเช่น เม่ือมือจบัโต๊ะลายน้ิวมือจะประทบัลงบนโต๊ะ สารเคมีจากเหง่ือบนมือก็จะไปอยูบ่นโตะ๊และ

ในขณะเดียวกนัฝุ่ นบนโตะ๊จะติดมือข้ึนมือมา จุลชีพบนโตะ๊ก็จะติดมือข้ึนมาดว้ยเช่นกนั ดว้ยหลกัการน้ีสามารถ

น ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางในงานนิติวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานการชนัสูตรสถานท่ีเกิดเหตุ 

ซ่ึงผูร้้ายท่ีสัมผสัวตัถุต่าง ๆ ในท่ีเกิดเหตุจะทิ้งร่องรอยไวใ้หส้ามารถติดตามตวัได ้

หลกัการน้ีจึงมีประโยคเรียกเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนวา่  

“Every contact leaves a trace”  “ทุกการสัมผสัทิ้งร่องรอย” 

 

*  ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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2. Kirk’s individuality principle 

ผูน้ าเสนอหลกัการน้ีคือ Paul Leland Kirk นกันิติวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั โดยเสนอหลกัการ 

“ของทุกส่ิงสามารถตรวจวเิคราะห์แสดงให้เห็นลกัษณะเฉพาะตวัของของส่ิงนั้นได”้ ตวัอยา่งเช่น พบลายน้ิวมือ

บนแก้วน ้ าในท่ีเกิดเหตุ การตรวจลายน้ิวมือบนแก้วน ้ าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกบัลายน้ิวมือของผูต้อ้งหาก็

สามารถยนืยนัไดว้า่ลายน้ิวมือบนแกว้น ้าเป็นลายน้ิวมือของผูต้อ้งหาเน่ืองจากลายน้ิวมือมีความเฉพาะตวั 

หลกัการน้ีมีประโยคเรียกเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนวา่ 

“All things are unique”    “ของทุกอยา่งมีเพียงหน่ึงเดียวไม่ซ ้ ากนั (มีลกัษณะเฉพาะ)” 

3. Uniformitarianism 

ผูน้ าเสนอหลักการน้ีคือ James Hutton นักธรณีวิทยาชาวสก๊อต โดยเสนอกรอบความคิด 

“ปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่เปล่ียนแปลงไปตามขอบข่ายมุมมองหรือเวลาท่ีแตกต่างกนั” ตวัอย่างเช่น ภูเขาไฟ

ระเบิดในปัจจุบันมีลักษณะเดียวกับภูเขาไฟระเบิดท่ีเกิดข้ึนในอดีต และเม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานนิติ

วิทยาศาสตร์ เช่น มีองค์ความรู้ใหม่ในงานนิติวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้นั้ นสามารถน าไปใช้กับหลักฐาน

เหตุการณ์ในอดีตได ้เช่น เทคโนโลยีตรวจสารพนัธุกรรมในปัจจุบนัสามารถน าไปตรวจหลกัฐานท่ีเก็บรักษาไว้

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 50 ปี ก่อนท่ีจะมีเทคโนโลยกีารตรวจน้ีได ้

หลกัการน้ีมีประโยคเรียกเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนวา่ 

“The present is the key to the past”   “ปัจจุบนัเป็นกุญแจสู่อดีต” 

4. Superposition 

ผูน้ าเสนอหลกัการน้ีคือ Nicolaus Steno นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนิช โดยเสนอกรอบความคิด 

“วตัถุท่ีเกิดข้ึนมาก่อนอยูช่ั้นล่างและวตัถุท่ีเกิดภายหลงัซอ้นทบับนวตัถุท่ีเกิดมาก่อน” ตวัอยา่งเช่น มีฝุ่ นสีขาวติด

บนพื้นและพบเศษผงสีด าบนฝุ่ นสีขาว สามารถสรุปไดว้่ามีฝุ่ นสีขาวในท่ีเกิดเหตุก่อนและมีผงสีด าปรากฏข้ึน

ภายหลงั 

5. Lateral continuity 

ผูน้ าเสนอหลกัการน้ีคือ Nicolaus Steno โดยเสนอกรอบแนวความคิด “ส่ิงของท่ีอยูใ่นระนาบ

เดียวกนั แมจ้ะไม่ต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกนั สามารถสันนิษฐานไดว้า่เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนั” ซ่ึงเป็นการขยาย

กรอบแนวความคิด superposition ในการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดก้วา้งขวางมากข้ึน มีประโยชน์อยา่งยิง่ในกรณี

ท่ีสถานท่ีเกิดเหตุบางส่วนถูกรบกวนหรือท าลายแต่หลกัฐานท่ีคงเหลืออยูย่งัสามารถบ่งช้ีระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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