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บทคัดย่อ 
 
 ความผิดเก่ียวกับเพศโดยเฉพาะคดีล่วงละเมิดทางเพศเป็นคดีท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง การพิสูจน์
จ าเป็นต้องอาศยัหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการตรวจหาสารก่อภูมิต้านทาน
จ าเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป เปรียบเทียบกบัผลตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส
โดยวธีิชีวเคมี  ท าการทดลองกบัตวัอยา่งส าลีซบัช่องคลอด จ านวน 60 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ท่ีตรวจพบตวัอสุจิ  30 ตวัอย่าง และตรวจไม่พบตวัอสุจิจ านวน 30 ตวัอย่าง  จากนั้นสกดัอสุจิออกจาก
กา้นไมพ้นัส าลี โดยแช่ในน ้ ากลัน่ จากนั้นดูดส่วนใสตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสและสารก่อภูมิ
ตา้นทานจ าเพาะต่อมลูกหมากโดยใชชุ้ดตรวจส าเร็จรูป  ดูดส่วนท่ีเป็นตะกอนเกล่ียบนแผน่แกว้ ผึ่งให้
แหง้ในอุณหภูมิหอ้งจากนั้นน าไปยอ้มสีดว้ยวธีิของ Oppitz  
  ผลท่ีไดพ้บวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตรวจพบตวัอสุจิใหผ้ลบวกทั้งหมดเม่ือตรวจดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูป
และการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจินั้นพบวา่ผลการ
ตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลบวก 8 ตวัอยา่งและการตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสใหผ้ลบวก 
10 ตวัอย่าง แต่เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ในบางกรณีนั้น
การตรวจไม่พบตวัอสุจิไม่ไดห้มายความวา่ไม่มีส่วนท่ีเป็นน ้ าอสุจิอยู ่ดงันั้นจากผลตรวจจ านวน 1 ราย
เม่ือการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทสให้ผลลบแต่ผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลบวกเม่ือ
ตรวจสอบประวติัพบว่าเขา้รับการตรวจภายใน 24 ชั่วโมงซ่ึงน่าเช่ือได้วา่ควรพบอสุจิในตวัผูเ้สียหาย 
แสดงใหเ้ห็นวา่การตรวจดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูปมีความถูกตอ้งกรณีเช่นน้ีช่วยลดความผดิพลาดในกรณีท่ี
ผูต้อ้งสงสัยเป็นหมนัได ้และจ านวน 3 รายท่ีผลการตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสให้ผลบวกแต่ผล 
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ตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลลบเม่ือตรวจสอบประวติัพบว่า การตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟา
เทสให้ผลบวกในวินาทีทา้ยๆ ของการตรวจโดยพฤติการณ์เช่นน้ีผลท่ีไดอ้าจเป็นผลบวกลวง ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ การทดสอบดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูปสามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสมในงานบริการประจ า
ส าหรับตรวจพิสูจนใ์นกรณีข่มขืนกระท าช าเรา 
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ABSTRACT 
 

 Sexual offences, particularly in cases of sexual abuse, are crimes that occur frequently. 
Criminalistics requires scientific evidence. This study was the detection of prostate specific antigen using 
test kit compared to enzyme acid phosphatase test based on biochemical methods. Sixty vaginal swabs 
were collected 30 were semen detected and 30 were semen undetected samples. The samples were then 
eluted from the swab by soaking in distilled water. The fluid part was determined for the enzyme acid 
phosphatase and for the prostate specific antigen by using test kit. The sludge was collected and spreaded 
on glass slides and let dried at room temperature before staining by Oppitz method.  
  The results revealed that semen detected samples were all positive when tested by test kit and the 
enzyme acid phosphatase test. The semen undetected samples showed that eight samples of the test kit 
results were positive, and ten samples of the enzyme acid phosphatase test were positive. However, it was 
not statistically different. In some cases, when semen was not detected, it did not mean that there was no 
semen. One case showed negative result on the enzyme acid phosphatase test but the test kit result was 
positive. When the case’s historical background was checked, it revealed that the case was tested within 24 
hours. This could be assumed that the semen found in the victim revealed that the test kit was accurate. 
This could help reduce the error in the case where the suspect was barren and three cases showed positive 
results of the enzyme acid phosphatase test. In contrast, the test kit showed negative results. When the 
historical background was checked, it revealed that the enzyme acid phosphatase test showed positive 
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results at the latter period of test time. This could be false positive results. Therefore, it was concluded that 
test kits could be appropriately used in routine casework for rape investigation. 



 

ซ 

 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ         
บทคดัยอ่ภาษาไทย         
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ         
สารบญั           
สารบญัตาราง 
สารบญัภาพ 

ค 
  ง   
ฉ  
 ซ 
ญ 
ฎ 

บทท่ี 1 บทน า                       
1.1 ท่ีมาและความส าคญั                  
1.2 วตัถุประสงคข์องการคน้ควา้                   
1.3 ขอบเขตการคน้ควา้                    
1.4 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษา เชิงทฤษฎีและหรือเชิงประยกุต์  
      (Education/application  advantages)   

1                
1   
2 
2                
3 

 
บทท่ี 2 ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     

2.1 ทบทวนเอกสาร 
2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4   
4   

13 
บทท่ี 3 วธีิการด าเนินการคน้ควา้       

3.1 สถานท่ีท าการคน้ควา้ 
3.2 วสัดุและอุปกรณ์ในการทดลอง 
3.3 สารเคมีในการทดลอง 
3.4 วธีิการทดลอง                

15 
15 
15 
15 
16 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 23 
บทท่ี 5 สรุปผลการคน้ควา้      35 
บรรณานุกรม        
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก   ขอ้มูลตวัอยา่งน ้าซบัช่องคลอดของผูเ้สียหายท่ีส่งมาตรวจภาควชิานิติเวช-

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาวจิยั 

37 
40 
41 

 



 

ฌ 

 

ภาคผนวก ข  ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด ลกัษณะ ๙ ลกัษณะความผดิเก่ียวกบั        
                      เพศ 
ภาคผนวก ค  ตารางค่าวกิฤตของการแจกแจงแบบไควสแควร์     

44 
 

49 
ประวติัผูเ้ขียน 51 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ญ 

 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 3.1 
ตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.5 
ตารางท่ี 4.6 
ตารางท่ี 4.7 
ตารางท่ี 4.8 
 
 
 
 
 

ปริมาณความเขม้ขน้ของ PSA ในของเหลวชนิดต่างๆของมนุษย ์
เปรียบเทียบระหวา่งผลการตรวจ PSA กบัดีเอน็เอต าแหน่ง SRY gene  
ผลการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส และ PSA จากตวัอยา่งน ้าซบัช่องคลอดท่ีตรวจ
พบตวัอสุจิ 
เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปและการตรวจหาเอนไซมแ์อ
ซิดฟอสฟาเทส (ในกลุ่มท่ีตรวจพบตวัอสุจิ) 
ผลการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส และ PSA จากตวัอยา่งน ้าซบัช่องคลอดท่ีตรวจ
ไม่พบตวัอสุจิ 
เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปและการตรวจหาเอนไซม ์
แอซิดฟอสฟาเทส (ในกลุ่มท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจิ) 
เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจ PSA test kit กบัการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส 
เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจพบตวัอสุจิกบัการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส 
เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจพบตวัอสุจิกบัการตรวจ PSA 
แสดงประสิทธิภาพของผลการตรวจ PSA และแอซิดฟอสฟาเทส 
 

8 
17 
23 

 
25 

 
26 

 
28 

 
29 
31 
33 
34 

 
 
 
 

 



 

ฎ 

 

 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพท่ี 2.1 
ภาพท่ี 2.2 
 ภาพท่ี 2.3 
ภาพท่ี 2.4 
 ภาพท่ี 2.5 
ภาพท่ี 3.1 
ภาพท่ี 3.2 
 
 
 

ลกัษณะของอสุจิ 
ตวัอยา่งชุดตรวจ PSA 
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ 
หลกัการท างานของชุดตรวจส าเร็จรูป 
โมเลกุลของ DNA ท่ีบิดเป็นเกลียวคลา้ยบนัไดเวยีน 
การติดสีของตวัอสุจิ เม่ือยอ้มดว้ยวธีิ Oppitz 
 ลกัษณะผลการตรวจในกรณีต่างๆ Negative (a), Positive (b), Invalid (c) 
 

4 
7 
9 

10 
11 
21 
22 

 



 
 

1 
 

 
บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
ปัญหาหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นปัญหาทางสังคมท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ และมี

ความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ อนัเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ีรวมทั้งการติดต่อส่ือสารท่ี
มีความสะดวกผา่นระบบอินเตอร์เน็ตท่ีในปัจจุบนันั้นมีการเผยแพร่ส่ือย ัว่ยทุางเพศสู่สาธารณชนไดง่้าย
และยงัถือไดว้า่เป็นตวัเร่งให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศมากข้ึนไดใ้นปัจจุบนั (โสภณ พิสุทธิวงศ,์ 2553)  
ผลกระทบท่ีตามมาหลงัถูกล่วงละเมิดทางเพศมีมากมาย เช่น การติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค ์การท าแทง้ และปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือปัญหาทางดา้นจิตใจของตวัผูเ้สียหาย
เอง ยิ่งไปกวา่นั้นในบางกรณีนอกจากผูรั้บเคราะห์จะตกเป็นเหยื่อทางเพศของคนร้ายแลว้ ยงัเป็นเหยื่อ
ของการถูกท าร้ายและทารุณกรรมต่างๆ ท่ีบางคร้ังอาจถึงแก่ชีวิตหรือผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ ถา้ยงัมี
ชีวิตอยูก่็อาจพบวา่ ไดต้ั้งครรภ์หรือติดโรคร้ายตามมาดว้ย ดงัท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้  ดงันั้นการล่วงละเมิด
ทางเพศจึงถือวา่เป็นการท าลายทั้งชีวิตและจิตใจของผูรั้บเคราะห์อยา่งท่ีไม่มีส่ิงใดจะทดแทนได ้(ไทพี
ศรีนิวติั, 2547) 
 ในความผิดเก่ียวกบัเพศตามกฎหมายอาญา มาตรา 276  ระบุไวว้า่ “ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น
โดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย โดยผูอ่ื้นนั้นไม่สามารถขดัขืนได ้ หรือโดยท าให้
ผูอ่ื้นนั้นเขา้ใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพนั
บาทถึงส่ีหม่ืนบาท  
 การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึง หมายความวา่การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผูก้ระท าโดย
การใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผูอ่ื้น หรือการใชส่ิ้งอ่ืน
ใดกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 
 ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงไดก้ระท าโดยมีการใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดย
ร่วมกระท าความผิดดว้ยกนัอนัมีลกัษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากบัชายในลกัษณะเดียวกนั ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหา้ถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่สามหม่ืนถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ”  
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(ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ซ่ึงจากบทลงโทษดังกล่าวนั้ นหากผู ้ถูกกล่าวหาเป็นผู ้ท่ีกระท าผิดจริง 
บทลงโทษท่ีกล่าวมานั้นตวัเขาก็สมควรได้รับโทษในส่ิงท่ีเขาก่อข้ึน แต่ถ้าหากผูท่ี้ถูกกล่าวหาเป็น 
ผูบ้ริสุทธ์ิไม่ได้กระท าความผิดแล้วเขาตอ้งมารับโทษ คงเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียใจและไม่ยุติธรรมส าหรับ 
ผูถู้กกล่าวหาเป็นอยา่งมาก 
 จากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีนั้น ปัจจุบนัจึงมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความสนใจ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มท างานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจหาพยานหลักฐานมาใช้ในการยืนยนั  
ตัวผู ้กระท าความผิดเพื่อน ามาลงโทษตามกฎหมาย  และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู ้เสียหาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย เพราะคนตายไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของคนร้ายได ้และยงัเป็นการช่วยตดัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัคดีออกไปไดอี้กดว้ย  
ดงันั้นหลกัฐานต่างๆ ท่ีพบในท่ีเกิดเหตุตามร่างกายของผูเ้สียหาย หรือจากผูต้อ้งสงสัยจะเป็นแนวทาง
ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดเ้ร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรค้นคว้ำ 
  เพื่อต้องการเปรียบเทียบโอกาสการตรวจพบหลักฐานการกระท าช าเราระหว่างการตรวจหา 
prostate-specific antigen (PSA) ในน ้ าอสุจิกบัการตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทสในกรณีมีการสอดใส่อวยัวะ
เพศ 
 
1.3 ขอบเขตกำรค้นคว้ำ 
 ศึกษาจากตวัอย่างน ้ าซับช่องคลอดของผูเ้สียหายท่ีแจง้ว่าถูกกระท าช าเรา และได้รับการตรวจท่ี
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยตวัอยา่งทั้งหมดไดรั้บการตรวจหาสาร 
acid phosphatase และตวัอสุจิแลว้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
  กลุ่มท่ี 1 ตรวจพบตวัอสุจิ      30 ตวัอยา่ง 
  กลุ่มท่ี 2 ตรวจไม่พบตวัอสุจิ  30 ตวัอยา่ง 
  จากนั้นน ามาตรวจหา PSA  
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1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ เชิงทฤษฎีและหรือเชิงประยุกต์ (Education/application  
      advantages) 

1. ไดท้ราบวา่ โอกาสของการตรวจพบอสุจิ โดยวธีิการตรวจหา PSA ในน ้าอสุจิ เม่ือเทียบกบั
การตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทสวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

2. ไดแ้นวทางในการตรวจหาหลกัฐานการถูกกระท าช าเราจากผูเ้สียหาย โดยการตรวจหา PSA 
ในน ้าอสุจิ ซ่ึงอาจน ามาใชแ้ทนการตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส 
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บทที ่2 
 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ทบทวนเอกสาร 
การพิสูจน์ว่าผูเ้สียหายถูกกระท าช าเราหรือไม่ต้องใช้หลักฐานทางชีววตัถุหรือหลักฐานทาง 

นิติวทิยาศาสตร์อ่ืนๆประกอบดว้ย  วตัถุพยานในคดีข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงเป็นคดีความผดิทางเพศท่ีส าคญั
คือ น ้ าอสุจิซ่ึงเป็นน ้ าหลัง่จากอวยัวะเพศชายจากการร่วมประเวณีหรือกระตุน้ให้เคล่ือนออกมา มีลกัษณะ
เป็นน ้ าเหนียวท่ีขาวขุ่นสร้างข้ึนโดยต่อมลูกหมาก (prostate gland) และ seminal vesicles  โดยมีอณัฑะเป็น
แหล่งสร้างตวัอสุจิผสมออกมา ในคนปกติน ้ าอสุจิหลัง่ออกมาคร้ังละประมาณ 3.5 มิลลิลิตร และมีตวัอสุจิ
จ านวนประมาณ 300-500 ลา้นตวั  ส าหรับน ้าอสุจิ (semen)  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วนคือ  
 1. ส่วนท่ีเป็นเซลล ์ไดแ้ก่  
  1.1 ตวัอสุจิ (spermatozoa) (ภาพท่ี 2.1) 
  1.2 เซลลเ์ยือ่บุเอปิธิเลียม (epithelial cells)  
  1.3 เมด็เลือดขาว (leukocytes)  
 

 
 

ภาพที ่2.1 ลกัษณะของอสุจิ 
ทีม่า : http://haamor.com/th 
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2. ส่วนท่ีเป็นของเหลว (seminal fluid) มีสารต่างๆ เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยหลายชนิด เช่น 
เอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส (acid phosphatase enzyme) สังกะสี (zinc) ฟลาวีน (flavine) กรดซิตริค (citric 
acid)   เออร์โกทามีน (ergotamine) และฟอสฟอริลโคลีน (phosphoryl choline) เป็นตน้ ในบางราย เช่น ชาย
ท่ีเป็นหมนัโดยไม่มีการสร้างตวัอสุจิ (azoospermia) หรือสร้างตวัอสุจิน้อย (oligospermia) หรือเป็นหมนั
โดยการผา่ตดัท่อน าอสุจิ (vasectomy) อาจจะไม่พบตวัอสุจิในน ้าอสุจิเลย  
 การเก็บชีวว ัตถุพยานดังกล่าวใช้วิธีซับน ้ าจากช่องคลอด ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการทาง
วทิยาศาสตร์ ส าหรับปัจจุบนัมีวธีิการตรวจอยูห่ลายวธีิ ยกตวัอยา่งเช่น 

1. การตรวจหาส่วนประกอบของน ้าอสุจิ (Seminal Plasma) 
1.1 Acid phosphatase 
1.2 Semenogelin 
1.3 Prostate specific antigen (PSA) 

2. การตรวจหาเซลลแ์ละส่วนประกอบของเซลล ์
2.1 Spermatozoa 
2.2 Y-Chromosome DNA 
2.3 DNA ท่ีจ  าเพาะเจาะจงต่อเพศ  เช่น  Amelogenin, Centromeric alphasatellite 

repeat region  
2.4 Sperm – specific nucleoproteins  เช่น  Histones and protamines บางชนิด 
2.5 Sperm – specific antigen  เช่ น   Hyaluronidase (PH-20),  Fertilin (PH-30), 

SP17, sperm agglutination antigen-1 ( SAGA-1) , SP10, equatorial segment protein ( ESP) , fertilization 
antigen-1 (FA-1),  A-kinase anchor proteins (AKAP), calcium-binding tyrosine phosphorylation regulated 
protein (CABYR) and lactate dehydrogenase (LDH-C4) 
  แมจ้ะมีการตรวจพิสูจน์หลายวิธี  แต่วิธีการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทสร่วมกบัการ
ตรวจพบอสุจิ (spermatozoa)  ยงัเป็นท่ีนิยมใชใ้นหอ้งปฏิบติัการตรวจวตัถุพยาน 

การตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีมาจากต่อมลูกหมาก (Prostate gland) 
และมีปริมาณสูงมากในน ้ าอสุจิ โดยใชน้ ้ ายา  alpha – napthyl  phosphate และ Brentamine  Fast Blue B เม่ือ
ท าปฏิกิริยากบัคราบอสุจิจะเกิดตะกอนสีม่วงข้ึนมา หลกัการท่ีใชใ้นการตรวจคือ เอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทส 
จะท าปฏิกิริยากบั substrate คือ sodium alpha naphthyl acid phosphate ไดส้ารกลุ่ม phenol (naphthol) ซ่ึงจะ
ท าปฏิกิริยากับสารท่ีท าให้เกิดสี (indicator หรือ chromogen) คือDiazonium Salt ได้แก่ Brentamine fast 
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Blue B (diazo orthodiamisidine) เกิดเป็นสีม่วงข้ึน  หากเกิดสีม่วงภายใน 60 วินาที  ถือว่าให้ผลบวกคือ มี
เอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทส  วิธีการน้ีสามารถตรวจพบไดภ้ายในระยะเวลาประมาณ 3 วนั หลงัร่วมประเวณี  
เม่ือการตรวจให้ผลบวกก็จะสรุปว่าน่าจะเป็นคราบอสุจิ แต่เน่ืองจากอาจตรวจพบเอนไซม์ชนิดน้ีจาก
ของเหลวบางอยา่งในร่างกายหรือพืชบางชนิดได ้จึงตอ้งแปลผลร่วมกบัส่ิงตรวจพบอ่ืนๆ ดว้ยเสมอ ส่ิงท่ี
ท าใหอ้าจตรวจพบเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทส (วธูิและวริะชยั, 2553) ไดเ้ช่น 

- สารคดัหลัง่จากช่องคลอด (Vaginal discharge) และในปัสสาวะของคนบางคน 
- อวยัวะภายในร่างกายเช่น ตบั ไต เมด็เลือดแดง 
- การติดเช้ือราหรือเช้ือแบคทีเรียบางชนิด 
- พืชบางชนิดเช่น กระหล ่าปลี กานพลู อลัมอนด ์
- น ้ายาท าความสะอาดช่องคลอดบางชนิด 

อย่างไรก็ตามการตรวจหาสารแอซิดฟอสฟาเทสมีผลบวกลวง (false positive) ค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในรายท่ีมีการติดเช้ือภายในช่องคลอด  จึงไม่สามารถใชเ้ป็นส่ิงยืนยนัไดอ้ยา่งแน่ชดัว่าผา่น
การกระท าช าเรามาจริง  

การยนืยนัคราบอสุจิคือการตรวจพบตวัอสุจิ ซ่ึงวธีิตรวจท าได ้2 วธีิคือ 
  1. วิธีการป้ายเปียก (wet smear) โดยป้ายส่ิงท่ีเก็บโดยกา้นไมพ้นัส าลี (swab) ลงบนแผ่น

สไลด์แล้วหยดน ้ าเกลือนอร์แมล ลงบนคราบบนสไลด์ 1-2 หยด ปิดด้วยแผ่นแก้วบาง (cover slip) แล้ว
น าไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ดูว่าพบตวัอสุจิหรือไม่และหากตรวจพบก็สามารถระบุได้ว่าตวัอสุจิ
เคล่ือนท่ีไดห้รือไม่ซ่ึงอาจจะระบุถึงอายขุองตวัอสุจิได ้การตรวจดว้ยวิธีน้ีท  าไดง่้ายและรวดเร็ว อยา่งไรก็ดี
ส่ิงส่งตรวจนั้นตอ้งมีลกัษณะเป็นของเหลว หากเป็นคราบแห้งจะไม่สามารถใชว้ิธีน้ีได ้นอกจากน้ีผูต้รวจ
ยงัตอ้งมีความช านาญเป็นพิเศษอีกดว้ย  

 2. วิธีการยอ้มสี (stain) ท าได้หลายวิธีแต่วิธีท่ีนิยมได้แก่ การยอ้มด้วย hematoxylin and 
eosin หรือ H&E stain เน่ืองจากท าไดส้ะดวกและมองเห็นตวัอสุจิไดง่้ายกวา่วธีิอ่ืนๆ โดยหวัของอสุจิจะติด
สีน ้ าเงินม่วงในขณะท่ีพื้นหลงัเป็นสีชมพู นอกจากน้ีวิธีใหม่ท่ีเร่ิมเป็นท่ีนิยมคือวิธี Oppitz ซ่ึงส่วนหวัของ
อสุจิจะติดสีแดงในขณะท่ีพื้นหลงัจะเห็นสีเขียว อย่างไรก็ดีวิธีน้ีตอ้งใช้ความช านาญในการยอ้มสูงและ
ตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  

  จะเห็นไดว้า่การตรวจหาตวัอสุจินั้นตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญของผูต้รวจพิสูจน์อยา่งยิ่ง 
หากผูท้  าการตรวจพิสูจน์ขาดความช านาญ ก็อาจท าใหผ้ลตรวจนั้นเกิดความผดิพลาดได ้
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  ส าหรับการตรวจหาโปรตีนท่ีเป็นส่วนประกอบของน ้ าอสุจิ เช่น PSA ถือเป็นวิธีท่ี
น่าเช่ือถือไดอี้กวธีิหน่ึง  PSA หรือ P30 (Hochmeister, 1999) เป็น glycoprotein ชนิดหน่ึง เรียกวา่ serine 
protease ถูกคน้พบคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2513 มีขนาดน ้ าหนกัประมาณ 34 kilodalton ผลิตจากเซลล์เยื่อบุ
ผวิของต่อมลูกหมาก และพบไดเ้ฉพาะในเน้ือเยือ่ลูกหมากไม่วา่จะเป็นเน้ือเยือ่ปกติ, เน้ืองอกท่ีไม่ไดเ้ป็น
มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมากและใน prostatic fluid นอกจากน้ียงัพบมากท่ี seminal vesicle มีหนา้ท่ีท าให้
น ้ าอสุจิละลายตวั โดยมีความเขม้ขน้สูงมากในน ้ าอสุจิ แต่ในเลือดหรือน ้ าเหลืองมีค่าปกติท่ี 0-4 ng/ml. 
ต่อมาวิธีการตรวจ PSA ในน ้ าอสุจิมีการพฒันามาจนเป็นรูปแบบของ quantitative ดว้ยวิธีการของ ELISA 
(enzyme linked immunosorbent assay) และในขณะเดียวกนัวิธีการตรวจ PSA ไดถู้กพฒันาข้ึนอีกเป็น 
rapid test kit ซ่ึงเป็นวธีิการแบบ semi-quantitative คุณสมบติัท่ีชุดทดสอบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาใหม่ในคร้ัง
น้ีคือ การทดสอบใชเ้วลาเร็วข้ึน วิธีการตรวจสอบง่ายข้ึน ค่าใชจ่้ายไม่สูงมาก และใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่นและจีน ฯลฯ  ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีใช้การทดสอบ PSA ในน ้ าอสุจิ
เพือ่ใชท้ดสอบยนืยนั วธีิการน้ีไดถู้กพฒันาใหใ้ชง้านง่ายมากข้ึน มีราคาไม่สูง ไม่ใชอุ้ปกรณ์ท่ียุง่ยากและ
ไม่ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  

 

 
 
ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งชุดตรวจ PSA 

 
คือ PSA ผลิตจากต่อมลูกหมากจึงกล่าวไดว้่ามีความจ าเพาะเจาะจงต่อต่อมลูกหมากเป็นอย่าง

มาก  เป็นโปรตีนท่ีส าคญัในน ้ าอสุจิ หน้าท่ีส าคญัคือเป็นน ้ าเล้ียงอสุจิ  PSA เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในงาน 
นิติวทิยาศาสตร์ ส าหรับขอ้ดีของ PSA 

  1. สามารถตรวจพบไดใ้นกรณีท่ีไม่มีตวัอสุจิ (ตวัอยา่งผูช้ายท่ีเป็นหมนั) 
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  2. แมจ้ะมีปริมาณอสุจิท่ีนอ้ยมากก็สามารถตรวจพบได ้ 
  3. สามารถตรวจพบ PSA ไดใ้นช่องคลอดนานถึง 48 ชัว่โมง หลงัการมีเพศสัมพนัธ์    
  4. การหาปริมาณ PSA มีความจ าเพาะมากกวา่การตรวจแอซิดฟอสฟาเทส 
ความจริงท่ีว่าของเหลวอ่ืนๆในร่างกายก็มี PSA อยู่ เช่น เลือดและปัสสาวะ แต่ปริมาณความ

เข้มข้นของ PSA ในเลือดของเพศชายโดยปกติคือ น้อยกว่า 4 ng/ml  แต่หากเป็นผูป่้วยท่ีเป็นโรค
เก่ียวกบัต่อมลูกหมากจะมีปริมาณความเขม้ขน้ถึง 200 ng/ml 

อยา่งไรก็ตามยงัมีรายงานการวิจยัระบุวา่ PSA ไม่ใช่แอนติเจนท่ีจ าเพาะกบัต่อมลูกหมากเท่านั้น 
ถึงแม้ว่าจะพบเป็นจ านวนมากในต่อมลูกหมากก็ตามแต่ก็ยงัสามารถพบ PSA ได้ในของเหลวหรือ
เน้ือเยื่อร่างกายอ่ืนๆด้วย (Dale, 2008) ยิ่งไปกว่านั้นยงัสามารถพบ PSA ได้ใน female ejaculate ซ่ึงมี
ความเขม้ขน้เท่ากนักบัท่ีพบในน ้าอสุจิอีกดว้ย (Wimpissinger, 2007) นอกจากนั้นยงัพบ PSA ระดบัต ่าๆ
ไดใ้นน ้ านมและกอ้นเน้ืองอกเตา้นม (Pang, 2007) รวมถึงในน ้ าคร ่ า, urethral glands, เยื่อบุโพรงมดลูก, 
เน้ือเยือ่เตา้นม, เน้ือเยือ่ต่อมน ้ าลาย, ปอดและยงัสามารถพบ PSA ไดใ้นผูป่้วยมะเร็งมดลูก และ มะเร็งไต 
(Stanley, 2008) 
 
ตารางที ่2.1 ปริมาณความเขม้ขน้ของ PSA ในของเหลวชนิดต่างๆ ของมนุษย ์
 

Fluid PSA (ng/mL) 

semen 200,000 - 5.5 million 
amniotic fluid 0.60 - 8.98 

breast milk 0.47 - 100 
saliva 0 

female urine 0.12 - 3.72 
female serum 0.01 - 0.53 

 

 ในปัจจุบันได้มีวิธีการทดสอบ PSA โดยการอาศัยหลักการ Immunochromatographic ซ่ึงเป็น
วิธีการตรวจสอบชีวโมเลกุลท่ีถูกประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวาง ทั้ งน้ีเน่ืองจากเป็นวิธีการทดสอบเพียง
ขั้นตอนเดียวอีกทั้งมีความสะดวกและง่ายต่อการน ามาใชง้าน สามารถอ่านผลดว้ยตาเปล่าและแปลผลได้
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อยา่งรวดเร็ว การทดสอบดว้ยวิธีน้ีอาศยัหลกัการท าปฏิกิริยาจ าเพาะระหวา่งแอนติเจนและแอนติบอดีบน
แผน่เมมเบรน (membrane) โดยทัว่ไปเป็นไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นท่ีแสดงผล
ท่ีถูกเคลือบไวอ้ยา่งนอ้ย 2 เส้น (ภาพท่ี 2.3) 
 

 
 

ภาพที ่2.3  ส่วนประกอบของอุปกรณ์ 
ทีม่า: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2011/07/X10839724/X10839724.html 

 
หลกัการท างานของชุดตรวจ PSA คือ colloidal gold enhance immunoassay โดยบริเวณทดสอบ มี 

mouse anti-human PSA  antibody ท่ียึดอยู่ท่ี  nitrocellulose membrane โดยปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหว่างสาร
ชีวเคมีท่ีได้จาก semen กับ antibody colloidal gold conjugate สารท่ีผสมกันน้ีจะเคล่ือนท่ีผ่านไปบน 
membrane chromatographic และท าปฏิกิริยากันใน membrane นั้ น หากในส่ิงส่งตรวจพบ PSA จะเกิด
สารประกอบกบั specific antibody- PSA-color conjugate ข้ึนบน membrane ท่ีบริเวณ test ท าใหเ้กิดแถบสี  
การตรวจวเิคราะห์น้ีใชส้ารตวัอยา่ง 200 µl (5  หยด) ใส่ในหลุมตวัอยา่งและอ่านผลท่ีเวลาไม่เกิน 10 นาที  

หากปรากฏแถบสีข้ึนบริเวณ test ผลคือ “บวก” แต่หากไม่ปรากฏแถบสีข้ึนบริเวณ test ผลคือ 
“ลบ” (ไม่พบ PSA) 
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ภาพที ่2.4 หลกัการท างานของชุดตรวจส าเร็จรูป 
ทีม่า: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2011/07/X10839724/X10839724.html 

 
แต่ในปัจจุบนัได้มีผูส้นใจน าความรู้ด้าน DNA เขา้มาช่วยในการตรวจหาและวิเคราะห์วตัถุ

พยานเก่ียวกบัคดีทางเพศ DNA เป็นช่ือย่อของสารพนัธุกรรม มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ กรดดีออกซีไร
โบนิวคลิอิก (deoxyribonucleic acid) ซ่ึงเป็นกรดนิวคลิอิกท่ีพบในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด DNA จะ
บรรจุขอ้มูลทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นไว ้ซ่ึงผสมผสานจากส่ิงมีชีวิตรุ่นก่อน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวิตรุ่นถดัไปหรือลูกหลานได ้โดย DNA มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่ คลา้ยบนัไดท่ีบิดตวั
เป็นเกลียว ขาของบนัไดแต่ละขา้งคือการเรียงตวัของนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ท่ีประกอบดว้ย น ้ าตาล 
ฟอสเฟต และเบส ซ่ึงเบสมีอยู ่4 ชนิดไดแ้ก่ เบสอะดีนีน (adenine, A)  เบสไทมีน (thymine, T)  เบสไซ
โทซีน (cytosine, C) และเบสกวันีน (guanine, G) ขาบนัไดสองขา้งคือนิวคลิโอไทด์ท่ีถูกเช่ือมดว้ยเบส 
โดยพนัธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) และ A เช่ือมกบั T ดว้ยพนัธะคู่ ส่วน C เช่ือมกบั G ดว้ยพนัธะ
สามเท่านั้น (ในกรณีของ DNA) ดงัภาพท่ี 2.5 และขอ้มูลพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ จะเกิดข้ึน
จากการเรียงล าดบัเบสใน DNA 
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ภาพที ่2.5 โมเลกุลของ DNA ท่ีบิดเป็นเกลียวคลา้ยบนัไดเวยีน 
ทีม่า: http://thapring.com/Pingpong_web/Biomolecules_Web/Nucleic_02.htm 

  
DNA พบอยูใ่นนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย โดยไดรั้บการถ่ายทอดคร่ึงหน่ึงมาจาก

พอ่และอีกคร่ึงหน่ึงมาจากแม่ และไม่ซ ้ ากนัในแต่ละบุคคลแมเ้ป็นพี่นอ้งพอ่แม่เดียวกนัก็ตาม (ยกเวน้ใน
กรณีฝาแฝดท่ีมาจากไข่และอสุจิตวัเดียวกนัหรือท่ีเรียกวา่ฝาแฝดแท)้ ปัจจุบนัมีการน าเอาความแตกต่าง
ของสารพนัธุกรรมน้ีมาใชป้ระโยชน์ทางดา้นนิติเวชในเร่ืองของการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลได ้

โดยปกติมนุษย์จะมีโครโมโซม 23 คู่หรือ 46 แท่ง แบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย (autosomal 
chromosome) 22 คู่ ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนคู่ท่ี 23 เป็นโครโมโซมเพศ (sex 
chromosome) เพศหญิงมีโครโมโซมเป็น XX ส่วนเพศชายมีโครโมโซมเป็น XY ดงันั้นการตรวจหาวตัถุ
พยานในคดีท่ีเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศจึงหันมาให้ความสนใจในส่วนของการตรวจหา DNA ท่ีมี
ความจ าเพาะต่อเพศชายหรือ Y-chromosome DNA อยา่งนอ้ยก็น่าจะท าให้ทราบไดว้า่ผูเ้สียหายนั้นไดผ้่าน
การกระท าช าเรามาจริงหรือไม่ เพราะหากผู ้เสียหายไม่ได้ถูกกระท าจริงก็จะไม่สามารถตรวจเจอ
โครโมโซมเพศชายหรือ Y-chromosome ไดใ้นตวัผูเ้สียหายท่ีเป็นเพศหญิง  
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แต่การตรวจหา DNA จากผู ้เสียหายในคดีกระท าช าเราในปัจจุบันมักใช้เป็นการตรวจเพื่อ
เปรียบเทียบกับผูต้้องหาในกรณีท่ีพบว่าตรวจพบสารประกอบของน ้ าอสุจิจากน ้ าซับช่องคลอดของ
ผูถู้กกระท าช าเราเท่านั้น ไม่นิยมใช้เป็นวิธีการตรวจเบ้ืองตน้ (screening test) เน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีสูง แต่
อย่างไรก็ตามการตรวจพบว่ามี DNA ของโครโมโซม Y ซ่ึงมาจากเพศชายอยู่ในช่องคลอดของหญิง 
สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีพิสูจน์วา่มีการกระท าช าเราเกิดข้ึนจริงเสมือนกบัการพบตวัอสุจิ 

จากการศึกษา พบว่าการตรวจหา DNA ของโครโมโซม Y จากน ้ าซับช่องคลอดของผูถู้กกระท า
ช าเรานั้นมีขอ้ได้เปรียบกว่าการตรวจหาสารประกอบของน ้ าอสุจิหลายประการเช่น มี specificity สูงกว่า
เน่ืองจาก DNA ท่ีตอ้งการตรวจนั้นจะไม่พบในหญิงใดๆ เลยและมี sensitivity สูงกวา่ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า 
แมจ้ะมีเซลล์เพียงเซลล์เดียวก็พบ DNA ได้ และเน่ืองจาก DNA ไม่สูญสลายง่ายเหมือนตวัอสุจิหรือสาร
จ าพวกโปรตีนท่ีประกอบในน ้ าอสุจิเช่น แอซิดฟอสฟาเทสหรือ PSA นอกจากน้ีระยะเวลาของการตรวจ
พบหลงัถูกกระท าช าเราก็นานกวา่ ซ่ึงมีงานวิจยัรายงานวา่ สามารถตรวจพบ DNA ไดห้ลงัมีเพศสัมพนัธ์ถึง 
2 สัปดาห์ (จินตนา, 2552) 
 วธีิการตรวจหา DNA ของโครโมโซม Y จากน ้ าซับช่องคลอดของผูถู้กกระท าช าเรานั้นมีหลายวิธี 
วิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมคือการตรวจหา SRY gene หรือ Sex determining region Y ซ่ึงเป็นต าแหน่ง gene ท่ีมี
เฉพาะในโครโมโซม Y เท่านั้น SRY gene DNA นั้นมีขนาดค่อนขา้งใหญ่คือประมาณ 2151 คู่เบส ซ่ึงการ
มีคู่เบสจ านวนมากนั้น ท าให้มีโอกาสท่ีพบนอ้ยลง เน่ืองจากในระหวา่งการด าเนินขั้นตอน PCR อาจจะท า
ให้เกิดความเสียหายต่อ DNA ได ้หากมีการเสียหายเล็กน้อยของ SRY gene DNA ก็อาจท าให้ตรวจไม่พบ
เลยก็เป็นได ้การตรวจหา SRY gene ในปัจจุบนัจึงนิยมตรวจเฉพาะบางส่วน (fragment) ของ SRY gene ซ่ึง
มีขนาดหน่ึงร้อยถึงสองร้อยคู่เบสเท่านั้น อย่างไรก็ตามการตรวจพบ SRY gene นั้นอาจบอกได้เพียงว่ามี 
DNA ของเพศชายปนเป้ือนในตวัอยา่งเท่านั้น ไม่สามารถน ามาตรวจแยกหาผูก้ระท าความผดิได ้
 อีกวิธีหน่ึงคือการตรวจหา DNA ของ alleles ท่ีจ  าเพาะเจาะจงต่อเพศคือ Amelogenin gene ซ่ึงมีอยู่
ในทั้งโครโมโซม X และ Y และ  Amelogenin gene ของทั้งสองโครโมโซมไม่เหมือนกนั หากตวัอย่างมี 
DNA เฉพาะของเพศหญิง การตรวจ DNA ของ Amelogenin gene จะพบเพียงต าแหน่งเดียวเน่ืองจากมี
เฉพาะของโครโมโซม X เท่านั้น แต่ถา้เป็นของเพศชายจะพบ 2 ต าแหน่งคือ ของโครโมโซม X และ Y แต่
การตรวจน้ีอาจมีขอ้เสียคือ ในตวัอย่างน ้ าซับช่องคลอดจะมีเซลล์ของผูห้ญิงมาก ท าให้เกิดการแย่งใช้
วตัถุดิบในการเพิ่มปริมาณ DNA ของโครโมโซม Y ในขั้นตอนการท า PCR ท าให้ปริมาณ DNA ของ
โครโมโซม Y อาจไม่เพียงพอท่ีจะตรวจพบได้ หรือท่ีเรียกว่า Drop out ของ Amelogenin Y DNA ดงันั้น
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หากพบแถบ DNA ของ Amelogenin gene ต  าแหน่งเดียวจะไม่สามารถใช้เป็นส่ิงยืนยนัไดว้่าไม่พบ DNA 
เพศชาย 
 Microsatellite DNA คือการตรวจ DNA ท่ี เป็นลักษณะของ Short Tandem Repeat (STR) 
กล่าวคือ ตรวจบริเวณท่ีมีการซ ้ าของชุดเบสท่ีมีความยาวไม่เกิน 2-6 คู่เบสเท่านั้น ซ่ึงเม่ือรวมกบัส่วนเร่ิม
และส่วนทา้ย (Primers) แลว้จะมีความยาวของ DNA segment เพียงประมาณ 100-200 คู่เบส นอกจากน้ี
ยงัมีความสามารถในการจ าแนกเอกลกัษณ์ของบุคคลได้อีกด้วย เป็นขอ้ท่ีได้เปรียบกว่าการใช้ SRY 
genes ซ่ึงจะบ่งบอกแต่เพียงว่าพบเซลล์ของเพศชายเท่านั้น ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบเอกลกัษณ์
บุคคลได ้
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เจตน์  ตาลทิพย ์ และคณะ (2007)  ศึกษารายงานศพคดีหญิงไทยอายุ 30 ปี พบนอนเสียชีวิตอยู่
บนพื้นบริเวณฐานอนุสาวรียข์นาดเล็ก ย่านถนนราชด าเนินในสภาพเปลือยท่อนล่างและมีกองคราบ
เลือดอยู่ดา้นขา้งรอบตวัผูต้าย จากการตรวจชนัสูตรศพ ณ สถานท่ีเกิดเหตุและการผ่าพิสูจน์ศพพบว่า
ผูต้ายเสียชีวิตจากบาดแผลถูกของมีคมตดัผ่านหลอดลมและหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ ร่วมกบั
ตรวจพบบาดแผลถลอกและบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกและภายในบริเวณช่อง
คลอดซ่ึงสันนิษฐานว่าผูต้ายอาจถูกกระท าช าเราก่อนเสียชีวิต จากรายงานศึกษาหลายช้ินอา้งถึงการ
ตรวจพิสูจน์ร่องรอยของน ้ าอสุจิโดยการตรวจหาสารจ าเพาะจากต่อมลูกหมากหรือ PSA ว่ามีค่าความ
แม่นย  าของผลการตรวจท่ีดีกว่าวิธีการตรวจแอซิดฟอสฟาเทสท่ีนิยมใช้กนัแพร่หลายในปัจจุบนัใน
ประเทศไทย รายงานน้ีไดว้ิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ขอ้ดี และ ขอ้บกพร่อง ของวิธีการตรวจต่างๆ ใน
การพิสูจน์ร่องรอยของการกระท าช าเรา ทั้งวธีิการตรวจหาตวัอสุจิโดยกลอ้งจุลทรรศน์ การตรวจวธีิทาง
เคมีแอซิดฟอสฟาเทส และการใช้วิธีใหม่คือการใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็วหาสารจ าเพาะจากต่อม
ลูกหมาก (PSA) ซ่ึงไดผ้ลแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดัในคดีศพตวัอยา่งน้ี 
 Chomont N.  และคณะ (2001) ไดมี้การศึกษาการตรวจโครโมโซมเพศชายจากสารคดัหลัง่ช่อง
คลอดของผูห้ญิงท่ีผ่านการมีเพศสัมพนัธ์เพื่อใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีท่ีเก่ียวกบัเพศ โดยศึกษาจาก
ตวัอย่างท่ีไดเ้ก็บมาจากศูนยก์ลางการแพทยท่ี์เก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง (The Principal Medical for Sexually Transmitted Diseases of Bungui, Central African 
Republic) จ าน วน  264 ตัว อ ย่ า ง  เพื่ อ น าไป ต รวจห า  prostatic specific antigen (PSA) ด้ ว ย วิ ธี 
immunoenzymatic capture assay และตรวจหาโครโมโซมเพศชาย (หน่ึงในต าแหน่งของ microsatellite 
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DNA ท่ีใช้ตรวจมีต าแหน่ง DYS 393 รวมอยูด่ว้ย ) ดว้ยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR) ผลการศึกษา 
พบวา่ สามารถตรวจเจอ PSA ทั้งหมด 50 ตวัอยา่ง (19%) และสามารถตรวจเจอโครโมโซมเพศชายได้ 
100 ตวัอยา่ง (38%) โดยท่ีตวัอยา่ง 50 ตวัอยา่งท่ีตรวจเจอ PSA นั้นสามารถตรวจเจอโครโมโซมเพศชาย
ดว้ย และอีก 164 ตวัอยา่งตรวจไม่เจอทั้ง PSA และโครโมโซมเพศชาย  
  Peonim  V. และคณะ  (2007) ศึ กษาเป รียบ เที ยบวิ ธี การทดสอบระหว่ าง rapid one step 
immunochromatographic assay และ ELISA ท่ีใช้ในการตรวจหา  PSA ในวตัถุพยานท่ีได้จากช่องคลอด
ของผูท่ี้ถูกข่มขืน หรือผูเ้สียหายจ านวน 100 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ความไวใน
การตรวจพบสาร (sensitivity) ของ rapid one step immunochromatographic  assay = 85 % และ ELISA = 
83 %  ความจ าเพาะในการตรวจพบสาร (specificity) ของ  rapid one step immunochromatographic assay = 
85% แ ล ะ  ELISA = 85% ค ว าม แ ม่ น ย  า ใน ก ารต ร ว จพ บ ส าร  (accuracy)  ข อ ง  rapid one step 
immunochromatographic assay = 89 % และ ELISA = 89 %  ค่าท านายผลบวก (positive predictive value) 
ของ rapid one step immunochromatographic assay = 89 %  และ ELISA = 89 %  ค่าท านายผลลบ (negative 
predictive value) ของ rapid one step immunochromatographic assay = 79 %   และ  ELISA = 77 % โดยท่ี 
positive predictive value และ negative predictive value เป็นค่าท่ีได้จากการน าการทดสอบพร้อมกบั gold 
standard (การดูด้วยกล้องจุลทรรศน์) สังเกตว่าผลการทดสอบท่ีให้ค่าท่ีแตกต่างกันคือ sensitivity และ
negative predictive value ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่าการทดสอบ rapid one step immunochromatographic assay 
สามารถน ามาใช้ไดก้บังานบริการประจ าในการตรวจส่ิงส่งตรวจหรือวตัถุพยานในกรณีถูกข่มขืนกระท า
ช าเราไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทที ่3 

 

วธิีการด าเนินการค้นคว้า 
 

3.1 สถานที่ท าการค้นคว้า 
 ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.2 วสัดุและอุปกรณ์ในการทดลอง 

ส าหรับตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส 
1. หลอดทดลอง 
2. กระดาษกรอง 
3. หลอดหยด 
4. Micro pipette ขนาด 1000 µl 
5. Pipette 
6. Beaker ขนาด 50 ml 
7. เคร่ือง SERO-FUGEII centrifuge 

ส าหรับตรวจหาตวัอสุจิ 
1. กลอ้งจุลทรรศน์ 
2. แผน่แกว้และแผน่แกว้บาง 

 
3.3 สารเคมีในการทดลอง 

ส าหรับตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส 
1. Naphthanil Diazo Blue B 
2. Sodium acetate (hydrated) 
3. Glacial acetic acid 
4. Sod.-Alpha-Naphthyl acid phosphate 
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5. Sodium choride 
6. Distilled water 

ส าหรับตรวจหาตวัอสุจิ 
1. Nuclear fast red 
2. Aluminium sulfate 
3. Thymol 
4. Indigocarmin 
5. Picric acid saturated solution 
6. 95% Ethanol 
7. Xylene 
8. Permount 

 
3.4 วธีิการทดลอง 

1. ขนาดตัวอย่างและการเกบ็ตัวอย่าง 
1.1 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

 ค านวณขนาดตวัอย่างตามวิธีการค านวณเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหวา่งประชากร 2 
กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (อรุณ จิรวฒัน์กุล, 2547) สมการท่ีใชใ้นการค านวณคือ 

 

𝑁 =

[𝑍∝√𝑏
𝑐

+ 1 + 𝑍𝛽
√(

𝑏
𝑐

+ 1) − 𝑝 (
𝑏
𝑐

− 1)
2

]

2

𝑝 (
𝑏
𝑐

− 1)
2  

 
 โดยท่ี N : คือ จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัทั้งหมด 
   a , b , c , d : เป็นค่าจากตาราง case control study ในงานวจิยัอา้งอิง 
   n : จ านวนตวัอยา่งจากตาราง case control study ในงานวจิยัอา้งอิง 

   𝑝 =  
𝑏

𝑛
  หรือ 𝑐

𝑛
  ท่ีมีค่านอ้ย  

   ∝ : ค่าความเช่ือมัน่ท่ี  95%  ∝ = 0.05 
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        β : ค่า power of test ท่ี 90%         β = 0.1 
   Z∝  : ค่า standard score ของ        ∝ ∶  Z0.05  =  1.96 
   Zβ  : ค่า standard score ของ        β ∶  Z0.10   =  1.28 
 การค านวณขนาดตวัอย่างตามสมการดงักล่าวอา้งอิงจากงานวิจยัของ Chomont และ
คณะ (2001) เน่ืองจากเป็นงานวจิยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการตรวจ PSA 
กบั DNA ของ SRY gene ซ่ึงผลการวจิยัสามารถน ามาท าเป็นตาราง Case control study ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3.1 เปรียบเทียบระหวา่งผลการตรวจ PSA กบัดีเอน็เอต าแหน่ง SRY gene 
 

 DNA 
Total 

Positive Negative 

PSA 
Positive 50 (a) 0 (b) 50 

Negative 50 (c) 164 (d) 214 
Total 100 164 264 (n) 

เม่ือน าค่าในตารางมาแทนค่าในสูตรการค านวณจะไดด้งัน้ี 
 

                                𝑁 =  
[1.96√

0

50
+1+1.28√(

0

50
+1)−

50

264
(

0

50
−1)

2
]

2

50

264
(

0

50
−1)

2  

     
     𝑁 = 51.24 

 
   ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวจิยัน้ีไม่ควรต ่ากวา่ 52 ตวัอยา่ง ส าหรับการทดลองใน
คร้ังน้ีตอ้งการเปรียบเทียบระหว่างชุดตรวจส าเร็จรูปกบัผลตรวจแอซิดฟอสฟาเทสในน ้ าสกดัส าลีซับ
ช่องคลอดท่ีตรวจพบและไม่พบตวัอสุจิ ใชต้วัอยา่งในการทดลองทั้งหมด 60 ตวัอยา่ง รายละเอียดของ
ตวัอยา่งน ้าซบัช่องคลอดจากผูเ้สียหายทั้งหมดไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ก. 
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  1.2 การคดัเลือกตวัอยา่ง 
        คดัเลือกตวัอย่างจากวตัถุพยานจากผูเ้สียหายท่ีถูกกระท าช าเราท่ีเข้ารับการตรวจโดย
แพทยนิ์ติเวช  ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยตวัอยา่งทั้งหมดไดรั้บ
การตรวจหาสาร acid phosphatase และตรวจหาตวัอสุจิแล้ว จากนั้นน ามาตรวจหา PSA (Prostate-specific 
antigen) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
 1) กลุ่มท่ีตรวจพบตวัอสุจิจ านวน      30 ตวัอยา่ง 
 2) กลุ่มท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจิจ านวน  30 ตวัอยา่ง 
 2. การเตรียมน า้ยา  

   2.1 การเตรียมน ้ายาส าหรับการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส 
 Stock solution A (Fast Blue B Salt) 

- ชัง่ Naphthanil Diazo Blue B หนกั  1 g 
- ชัง่ Sodium acetate (hydrated) หนกั  20 g 
- ตวง Glacial acetic acid ปริมาตร  10 ml 
- ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 100 ml ละลายด้วยน ้ ากลั่นแล้วปรับ

ปริมาตรใหไ้ด ้100 ml ผสมใหเ้ขา้กนั 
- บรรจุในขวดสีชาขนาด 100 ml ปิดผาให้สนิท พร้อมเขียนระบุรายละเอียด

เก็บไวใ้นตูเ้ยน็  
  Stock solution B 

- ชัง่ Sod.-Alpha-Naphthyl acid phosphate หนกั 0.08 g 
- ละลายดว้ยน ้ากลัน่แลว้ปรับปริมาตรใหไ้ดป้ริมาตร 90 ml ผสมใหเ้ขา้กนั 
- บรรจุลงในขวดสีชาขนาด 100 ml ปิดฝาให้สนิทพร้อมเขียนระบุรายละเอียด

เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 
  Working solution 

- ดูด Stock solution A ปริมาตร 1 ml ใส่ลงในหลอดทดลองแล้วดูด Stock 
solution B ปริมาตร 9 ml ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้กรองดว้ยกระดาษกรอง (ยีห่อ้ whatman เบอร์ 5) 

- เก็บสารละลายในขวดสีชา เก็บไวใ้ชไ้ดน้าน 1-2 สัปดาห์ ในตูเ้ยน็ 
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 2.2 การเตรียมน ้ายาส าหรับยอ้มตวัอสุจิโดยวธีิของ Oppitz 
 Solution A (Nuclear fast red) 

- ละลาย Nuclear fast red หนัก 0.1 g ใน 5% Aluminium sulfate ปริมาตร 100 
ml ต้มประมาณ 5 นาที ทิ้งไวใ้ห้เย็นแล้วน ามากรองด้วยกระดาษกรอง (ยี่ห้อ whatman เบอร์ 5) ถ้าเติม 
Thymol เล็กนอ้ยเป็น preservative จะสามารถเก็บไวใ้ชไ้ดน้านหลายเดือน 

- 5% Aluminium sulfate ล ะล าย  Aluminium sulfate หนั ก  5 g ใน น ้ าก ลั่ น
ปริมาตร 100 ml อุ่นน ้ายาใหร้้อนเพื่อช่วยละลายไดดี้ข้ึน 

  Solution B (Indigocarmin) 
- ละลาย Indigocarmin หนกั 1 g ใน picric acid saturated solution ปริมาตร 300 ml.  
- จากนั้นน ามากรองดว้ยกระดาษกรอง (ยีห่้อ whatman เบอร์ 5) แลว้เก็บใส่ขวด

สีชา 
  3. ข้ันตอนการตรวจหาอสุจิ 

 3.1 การตรวจหาอสุจิโดยวธีิการตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส 
1. สกัดอสุจิออกจากก้านไม่พนัส าลี โดยแช่ในหลอดทดลองท่ีใส่น ้ ากลั่น

ปริมาตร 2.5 ml ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องประมาณ 30-60 นาที แลว้น ากา้นไม่พนัส าลีออก จะไดต้วัอยา่ง
ท่ีมีลกัษณะขุ่น   

2. น าหลอดทดลองในขอ้ 1 ไปป่ันแยกท่ีความเร็วรอบ 2400 rpm นาน 3 นาที   
3. ดูดส่วนน ้ าใสไปตรวจแอซิดฟอสฟาเทสโดยหยดน ้ ายา Working solution 

ท่ีเตรียมไว ้5 หยด 
    หลักการท่ีใช้ในการตรวจ คือ เอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส จะท าปฏิกิริยากับ 
substrate คือ sodium alpha naphthyl acid phosphate ได้สารพวก phenol (naphthol) ซ่ึง phenol ท่ีเกิดจะท า
ปฏิกิริยากบัสารท่ีท าให้เกิดสี (indicator หรือ chromogen) คือ พวก Diazonium Salt ไดแ้ก่ Brentamine fast 
Blue B (diazo orthodiamisidine) เกิดเป็นสีม่วงข้ึน ดงันั้นหากเกิดตะกอนสีม่วงข้ึนมาภายในเวลา 60 วินาที  
แสดงวา่มีเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสอยู ่

  3.2 การตรวจหา PSA (Prostate-specific Antigen) ในน ้าอสุจิ 
1. จากหลอดทดลองในขอ้ 3.1 ดูดส่วนน ้ า แลว้หยดลงในหลุมของชุดตรวจ

ปริมาตร 200 µl รอใหส้ารละลายซึมไปถึงบริเวณทดสอบ (test zone) ประมาณ 5-10 นาที 
   2. อ่านผล  
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  3.3 การตรวจหาอสุจิโดยวธีิการตรวจทางกลอ้งจุลทรรศน์ 
   โดยวิธีการยอ้ม Oppitz stain และจะต้องท าการตรวจหาโดยกล้องจุลทรรศน์  โดยมี

ขั้นตอนการตรวจหาดงัน้ี 
1. น าหลอดทดลองจากขอ้ 3.1 ดูดน ้ าส่วนบนออก จนเหลือแต่ตะกอนและน ้ า

เล็กนอ้ย 
2. กวนตะกอนและน ้ าท่ี เหลือในหลอดทดลองให้เข้ากัน ดูดส่วนท่ีเป็น

ของเหลว 3 µl เกล่ียลงบน แผน่แกว้ผึ่งใหแ้หง้ในอุณหภูมิหอ้ง 
3. จากนั้นยอ้มแผน่แกว้ ดงักล่าวดว้ยวธีิ Oppitz stain 

3.1 ดูดส่วนท่ี เป็นตะกอนเกล่ียบนแผ่นแก้ววาง  ผึ่ งให้แห้งใน
อุณหภูมิหอ้ง 

3.2 Fix cell ท่ี smear บนแผน่แกว้ โดยแช่ใน 95%  Ethanol 15-30 นาที 
3.3 แ ช่ ใน  Solution (Nuclear fast red 0.1 ก รั ม ใน  5% Aluminium 

sulfate 100 มล.) 20 นาที 
3.4 ลา้งน ้าเบาๆ 
3.5 แ ช่ ใน  Solution (Indigocarmin 1 ก รั ม  ใน  picric acid saturated 

solution 300 มล.) 10-20 วนิาที 
3.6 แช่ใน 95% Ethanol 5 วนิาที 
3.7 เม่ือแผ่นแก้วแห้งแล้วน าไปจุ่มใน Xylene แล้วปิดแผ่น slide ด้วย

แผน่แกว้บาง 
4. ตรวจหาตวัอสุจิโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

 4. การแปลผล 
 4.1 การตรวจหาอสุจิโดยวธีิการตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส 
 การตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส หากปรากฏสีม่วงภายในระยะเวลา 60 วินาที  ผลท่ีได้

คือ positive หมายถึงในตวัอย่างมีเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส หากไม่เกิดการเปล่ียนสีหรือไม่เกิดสีม่วง
ภายในระยะเวลา 60 วนิาที ผลท่ีไดคื้อ negative หมายถึงไม่พบเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสในตวัอยา่งส่ง
ตรวจ 
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 4.2 การตรวจหาตัวอสุจิโดยกล้องจุลทรรศน์ 
 

 
 

ภาพที ่3.1 การติดสีของตวัอสุจิ เม่ือยอ้มดว้ยวธีิ Oppitz 
 

  ตวัอสุจิท่ียอ้มด้วยวิธีของ Oppitz น้ีส่วนของ oval head ของตวัอสุจิจะติดสีแดง ส่วน 
distal half จะติดสีเขียวอ่อน ส าหรับ vaginal epithelial cells จะติดสีเขียวอ่อน และ nucleus จะติดสีม่วง 
    ตวัอยา่งท่ีตรวจพบตวัอสุจิจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยจ านวน 5 กลุ่มตามจ านวนตวัอสุจิท่ีพบ 
ไดแ้ก่ 

- กลุ่มพบเล็กนอ้ย (few) คือพบตวัอสุจิ 1 ถึง 2 เซลลต่์อสไลด ์
- กลุ่มพบปริมาณ 1+ คือพบอสุจิ 3 ถึง 5 เซลลต่์อสไลด ์
- กลุ่มพบปริมาณ 2+ คือพบอสุจิ 6 ถึง 8 เซลลต่์อสไลด ์
- กลุ่มพบปริมาณ 3+ คือพบอสุจิ 8 ถึง 10 เซลลต่์อสไลด ์
- หากพบเตม็ slide ใหเ้ป็นกลุ่ม 4+ 

 
หมายเหตุ : หากตวัอย่างตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการสกัดก้านไม่พนัส าลี ตรวจพบตวัอสุจิท่ีไม่

สมบูรณ์เพียง 1 ตวัในคราบจะถือว่าให้ผลเป็นลบหรือตรวจไม่พบตวัอสุจิ แต่หากตวัอยา่ง
ตะกอนแขวนลอยมีการตรวจพบตวัอสุจิท่ีสมบูรณ์เพียงเซลล์เดียวให้ถือว่าให้ผลเป็นบวก
หรือตรวจพบตวัอสุจิทนัที 
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4.3 การแปลผลการตรวจหาอสุจิโดยวธีิการตรวจหา PSA (Prostate-specific antigen) 
1) Negative result : เส้นสีแดงข้ึนเฉพาะในช่อง Control region (C) (ภาพท่ี 

3.2 (a)) หมายถึงไม่พบ PSA ในตวัอยา่งส่งตรวจ 
  2) Positive result : เส้นสีแดงข้ึนในช่อง Control region (C) และ Test result 

region (T) (ภาพท่ี 3.2 (b)) หมายถึงพบ PSA ในตวัอยา่งส่งตรวจ 
  3) Invalid result : เส้นสีแดงไม่ปรากฏในช่อง Control region (C) แสดงวา่ชุด

ทดสอบมีปัญหาและตอ้งท าการทดสอบใหม่ (ภาพท่ี 3.2 (c)) 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3.2 ลกัษณะผลการตรวจในกรณีต่างๆ Negative (a), Positive (b), Invalid (c) 
 

 

a b c 
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บทที ่4 

 

ผลการทดลอง 
 

   จากการศึกษาตวัอยา่งน ้ าซบัช่องคลอดของผูเ้สียหายท่ีถูกกระท าช าเราทั้งหมด 60 ตวัอยา่ง โดย
แบ่งเป็นตรวจพบตวัอสุจิ 30 ตวัอยา่งและตรวจไม่พบตวัอสุจิ 30 ตวัอยา่ง  
 
ตารางที ่4.1 ผลการตรวจแอซิดฟอสฟาเทสและ PSA จากตวัอยา่งน ้าซบัช่องคลอดท่ีตรวจพบตวัอสุจิ 
 

ตัวอย่างที่ ตรวจหาตัวอสุจิ ตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส ตรวจหา PSA 
1 + + + 
2 + + + 
5 + + + 
6 + + + 

10 + + + 
12 + + + 
14 + + + 
17 + + + 
18 + + + 
20 + + + 
23 + + + 
25 + + + 
33 + + + 
34 + + + 
39 + + + 
40 + + + 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ตัวอย่างที่ ตรวจหาตัวอสุจิ ตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส ตรวจหา PSA 
44 + + + 
48 + + + 
49 + + + 
50 + + + 
51 + + + 
52 + + + 
53 + + + 
54 + + + 
55 + + + 
56 + + + 
57 + + + 
58 + + + 
59 + + + 
60 + + + 

รวม 
ตรวจพบ 30 

ตรวจไม่พบ 0 
ตรวจพบ 30 

ตรวจไม่พบ 0 
ตรวจพบ 30 

ตรวจไม่พบ 0 
 

หมายเหตุ : + คือ ตรวจพบ 
       -  คือ ตรวจไม่พบ 
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1. กลุ่มทีต่รวจพบตัวอสุจิ 
 
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปและการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส

(ในกลุ่มท่ีตรวจพบตวัอสุจิ) 
 

 
PSA test kit 

Total 
Positive Negative 

Acid phosphatase 
Positive 30 0 30 

Negative 0 0 0 

Total 30 0 30 

 
  จากตาราง แสดงให้เห็นว่าผลการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทสกบัผลตรวจจากชุดตรวจ
ส าเร็จรูป ให้ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมดทั้ง 30 ตวัอย่าง  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า หากใช้การตรวจหา
ตัวอสุจิเป็น Gold standard (หากตรวจพบตัวอสุจิในตัวอย่าง ควรต้องพบน ้ าอสุจิเช่นกัน) พบว่าการ
ตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสกบัผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูป มีถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.3 ผลการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส และ PSA จากตวัอยา่งน ้าซบัช่องคลอดท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจิ 
 

ตัวอย่างที่ ตรวจหาตัวอสุจิ ตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส ตรวจหา PSA 
3 - + + 
4 - + + 
7 - + + 
8 - + + 
9 - + - 

11 - - - 
13 - - - 
15 - - - 
16 - - - 
19 - - - 
21 - - - 
22 - + + 
24 - - + 
26 - - - 
27 - - - 
28 - - - 
29 - - - 
30 - - - 
31 - - - 
32 - - - 
35 - - - 
36 - - - 
37 - + - 
38 - + + 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ตัวอย่างที่ ตรวจหาตัวอสุจิ ตรวจหาแอซิดฟอสฟาเทส ตรวจหา PSA 
41 - + + 
42 - - - 
43 - - - 
45 - - - 
46 - + - 
47 - - - 

รวม 
ตรวจพบ 0 

ตรวจไม่พบ 30 
ตรวจพบ 10 

ตรวจไม่พบ 20 
ตรวจพบ 8 

ตรวจไม่พบ 22 
 
หมายเหตุ : + คือ ตรวจพบ 
       -  คือ ตรวจไม่พบ 
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2. กลุ่มทีต่รวจไม่พบตัวอสุจิ 
 
ตารางที ่4.4 เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปและการตรวจหาเอนไซม ์

แอซิดฟอสฟาเทส (ในกลุ่มท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจิ) 
 

 
PSA test kit 

Total 
Positive Negative 

Acid phosphatase 
Positive 7 3 10 

Negative 1 19 20 

Total 8 22 30 

 
  แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวธีิ McNemar chi-square test 

 

𝑥2   =  
(|𝐴−𝐷|−1)2

𝐴+𝐷
 

 

 
PSA test kit 

Total 
Positive Negative 

Acid phosphatase 
Positive 7(b) 3(a) 10 
Negative 1(d) 19(c) 20 

Total 8 22 30 

 
  เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

𝑥2   =  
(|3−1|−1)2

3+1
 

                                          
                                                                               =  0.25 

 
  จะได ้𝑥2 =  0.25  ,  α     =  0.05   ,  df     = 1 



 
 

29 
 

  จากตาราง ค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบไควสแควร์  เท่ากบั 3.841  เลือกใช ้McNemar chi-square 
test พบวา่ ผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปมีความไวไม่แตกต่างจากการตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทส 
อยา่งมีนยัส าคญั  
 
ตารางที ่4.5 เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจ PSA test kit กบัการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส 
 

 
PSA test kit 

Total 
Positive Negative 

Acid phosphatase 
Positive 7(a) 3(b) 10 

Negative 1(c) 19(d) 20 

Total 8 22 30 
 

จากตารางสามารถน ามาค านวณหาดงัน้ี 
1. ความไว (sensitivity) 

  แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑎

𝑎+𝑐
 

        

   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

         =        
7

7+1
 

         =        0.875 
          =         87.5% 

2. ความจ าเพาะ (specificity) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑑

𝑏+𝑑
 

        

   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
19

3+19
 

           =        0.863 
            =         86.3% 
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3. ค่าท านายผลบวก (Positive predictive value) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ      = 
𝑎

𝑎+𝑏
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
7

7+3
 

           =        0.7 
            =         70% 

4. ค่าท านายผลบวก (negative predictive value) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑑

𝑐+𝑑
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

             =        
19

1+19
 

            =        0.95 
             =         95% 
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ตารางที ่4.6 เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจพบตวัอสุจิกบัการตรวจแอซิดฟอสฟาเทส 
 

 
Sperm examination 

Total 
Positive Negative 

Acid phosphatase 
Positive 30(a) 10(b) 40 

Negative 0(c) 20(d) 20 

Total 30 30 60 

 

1. ความไว (sensitivity) 

  แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑎

𝑎+𝑐
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
30

30+0
 

           =        1 
            =         100% 

2. ความจ าเพาะ (specificity) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑑

𝑏+𝑑
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

             =        
20

10+20
 

            =        0.666 
            =         66.6% 
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3. ค่าท านายผลบวก (positive predictive value) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑎

𝑎+𝑏
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
30

30+10
 

            =        0.75 
           =         75% 

4. ค่าท านายผลลบ (negative predictive value) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑑

𝑐+𝑑
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
20

0+20
 

            =        1 
            =         100 % 
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ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบระหวา่งผลตรวจพบตวัอสุจิกบัการตรวจ PSA 
 

 
Sperm examination 

Total 
Positive Negative 

PSA 
Positive 30(a) 8(b) 38 

Negative 0(c) 22(d) 22 

Total 30 30 60 

 

1. ความไว (sensitivity) 

  แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑎

𝑎+𝑐
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
30

30+0
 

            =        1 
            =         100% 

2. ความจ าเพาะ (specificity) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑑

𝑏+𝑑
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
22

8+22
 

             =        0.733 
             =         73.3% 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

3. ค่าท านายผลบวก (positive predictive value) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑎

𝑎+𝑏
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
30

30+8
 

            =        0.789 
            =         78.9% 

4. ค่าท านายผลลบ (negative predictive value) 

แสดงสูตรการวเิคราะห์ทางสถิติ       = 
𝑑

𝑐+𝑑
 

        
   เม่ือน าค่าท่ีไดใ้นตารางมาแทนค่าสูตรการค านวณจะได ้ดงัน้ี 

            =        
22

0+22
 

            =        1 
            =         100% 
 
ตารางที ่4.8 แสดงประสิทธิภาพของผลการตรวจ PSA และแอซิดฟอสฟาเทส 
 

PSA AP 
ความไว (sensitivity) 100% 100% 
ความจ าเพาะ (specificity) 73.3% 66.6% 
ค่าท านายผลบวก (positive predictive value) 78.9% 75% 
ค่าท านายผลลบ (negative predictive value) 100% 100% 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการค้นคว้า 
 

  งานค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการตรวจพบหลักฐานการ
กระท าช าเราระหว่าง  การตรวจหาสารก่อภูมิตา้นทานจ าเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป
เปรียบเทียบกับผลตรวจ acid phosphatase ในน ้ าสกัดส าลีซับช่องคลอด  ผูค้ ้นควา้เลือกใช้วิธีการ
ตรวจหาตวัอสุจิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อแบ่งตวัอย่างออกเป็น 2 ประเภทคือ ตรวจพบตวัอสุจิและ
ตรวจไม่พบตวัอสุจิ อยา่งล่ะ 30 ตวัอยา่ง 
 ในกลุ่มท่ีตรวจพบตวัอสุจิพบว่าผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปและการตรวจเอนไซม์ acid 
phosphatase ให้ผลบวกทั้งหมดทั้ง 30 ตวัอย่าง จึงสรุปได้ว่าชุดตรวจส าเร็จรูปและการตรวจหา acid 
phosphatase มีความไวไม่แตกต่างกนั 
      ในกลุ่มท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจิพบวา่ผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลบวก 8 ตวัอยา่ง แต่การ
ตรวจหาเอนไซม์ acid phosphatase ให้ผลบวก 10 ตวัอยา่ง ในกรณีน้ีดูเหมือนวา่การตรวจจากชุดตรวจ
ส าเร็จรูปมีความถูกตอ้งมากกว่าการตรวจหา acid phosphatase แต่อย่างไรก็ตามเม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่นั้นเป็นกรณีท่ีใชก้ารตรวจหาตวัอสุจิเป็นมาตรฐาน  
   หากยงัมีบางกรณีท่ีการใช้การตรวจหาตวัอสุจิเป็นมาตรฐานยงัมีขอ้สงสัยและเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจท่ีจะน ามาพิจารณาเช่น กรณีของผูท่ี้เป็นหมนัจะตรวจไม่พบตวัอสุจิ หรือคนท่ีมีตวัอสุจิน้อย
โอกาสการตรวจพบตัวอสุจิก็มีน้อยเช่นกัน ดังนั้ นในกรณีเช่นน้ีการตรวจไม่พบตัวอสุจิจึงไม่ได้
หมายความวา่ไม่มีส่วนท่ีเป็นน ้าอสุจิอยู ่ 
  กรณีท่ีการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทสให้ผลลบแต่ผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้
ผลบวก จ านวน 1 ราย เม่ือตรวจสอบประวติัพบวา่ ผูเ้สียหายถูกล่วงละเมิดทางเพศ วนัท่ีเกิดเหตุคือวนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2555 และวนัท่ีมาตรวจคือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงคือวนัเดียวกนัโดยผูเ้สียหายเขา้รับ
การตรวจภายใน 24 ชัว่โมง ซ่ึงน่าเช่ือไดว้า่ควรพบอสุจิในตวัผูเ้สียหาย อยา่งไรก็ตามแมว้า่มีรายงานวจิยั
ระบุวา่ PSA นั้นไม่เพียงแต่พบไดใ้นน ้าอสุจิเท่านั้นแต่ยงัสามารถพบไดใ้นของเหลวและเน้ือเยื่อร่างกาย
อ่ืนๆแต่ปริมาณท่ีพบนั้นก็เป็นปริมาณท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณท่ีพบในน ้ าอสุจิและชุดตรวจ
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ส าเร็จรูปท่ีใช้ในการทดลองนั้ นมีค่า cut off อยู่ท่ี  4 ng/ml แต่ปริมาณ PSA ท่ีพบในของเหลวหรือ
เน้ือเยื่อร่างกายอ่ืนๆ นั้นมีปริมาณนอ้ยกวา่ 4 ng/ml ดงันั้นหากตรวจพบ PSA ในร่างกายของผูเ้สียหายจึง
น่าเช่ือไดว้่าผ่านการข่มขืนกระท าช าเรามาจริง ส าหรับในกรณีของ female ejaculate จากรายงานการ
วจิยัระบุวา่สามารถพบ PSA ไดใ้น female ejaculate ซ่ึงมีความเขม้ขน้เท่ากบัท่ีพบในน ้าอสุจิ ดงันั้นหาก
ตรวจพบ PSA ในผูเ้สียหายเน่ืองมาจากการเกิด female ejaculate ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า การเกิด female 
ejaculate นั้นตอ้งเกิดจากการร่วมเพศแลว้ถึงจุดสุดยอดหรือ orgasms ถึงจะเกิด female ejaculate ดงันั้น
กรณีเช่นน้ีดูเหมือนว่าจะเป็นการสมยอมไม่ได้ถูกข่มขืน หรือหากเป็นกรณีท่ีผูเ้สียหายได้มีการช่วย
ตวัเองแล้วหลังจากนั้นถูกข่มขืน จึงตรวจพบ PSA จากการเกิด female ejaculate ผูเ้ขียนมองว่ากรณี
เช่นน้ีคงเกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก  ดงันั้นแสดงให้เห็นวา่การตรวจดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูปมีความถูกตอ้ง  กรณี
เช่นน้ีอาจเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดเป็นหมนั จึงตรวจไม่พบตวัอสุจิ การตรวจ PSA จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงเพื่อลดความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได ้

ส าหรับกรณีท่ีผลการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส ให้ผลบวกแต่ผลตรวจจากชุดตรวจ
ส าเร็จรูปให้ผลลบ จ านวน 3 ราย เม่ือตรวจสอบประวติัพบว่า การตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส 
ให้ผลบวกในนาทีท่ี 45,55,40  ตามล าดบัซ่ึงเป็นวินาทีทา้ยๆ ของการตรวจโดยพฤติการณ์เช่นน้ีผูเ้ขียน
เห็นวา่ผลท่ีไดอ้าจเป็นผลบวกลวงหรือ false positive     
 ในการศึกษาตวัอยา่งทั้ง 60 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการตรวจเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่งผล
ตรวจ PSA และแอซิดฟอสฟาเทส ตามตาราง 4.6 และ 4.7 ซ่ึงพบวา่ผลการตรวจ PSA และแอซิดฟอส
ฟาเทสมีค่าความไว (sensitivity) และค่าท านายผลลบ (Negative predictive value) ท่ีเท่ากนั แต่ผลการ
ตรวจ PSA มีค่าความจ าเพาะ (specificity) และ ค่าท านายผลบวก (Positive predictive value) ท่ีดีกวา่การ
ตรวจแอซิดฟอสฟาเทสแสดงใหเ้ห็นวา่การตรวจ PSA เป็นวธีิการตรวจคราบอสุจิท่ีใชไ้ดผ้ลดี 
   ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าชุดตรวจส าเร็จรูปเหมาะส าหรับน ามาใช้ร่วมกบังานบริการประจ าในการ
ตรวจวตัถุพยานในกรณีถูกข่มขืนกระท าช าเรา สามารถระบุไดว้่าพยานหลกัฐานนั้นเป็นอสุจิในการ
ตรวจเพียงคร้ังเดียว ท าได้ง่ายและสะดวกในการปฏิบติังานจริง อีกทั้งยงัลดจ านวนวตัถุพยานให้แก่
หอ้งปฏิบติัการและยงัช่วยลดขอ้ผดิพลาดในบางกรณีไดอี้กดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลตัวอย่างน ้าซับช่องคลอด ของผู้เสียหายที่ส่งมาตรวจภาควิชานิติเวชศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาวิจัย 

 

ตัวอย่าง
ที่ 

ผลการตรวจหา 
เอซิดฟอสฟาเทส 

เวลาที่การตรวจ 
เอซิดฟอสฟาเทส

ให้ผลบวก 
(วินาท)ี 

ผลการ
ตรวจหา 
ตัวอสุจิ 

ปริมาณตัว
อสุจิที่ตรวจ

พบ 

ผลการ
ตรวจหา 

PSA 

1 1 12 1 1+ 1 
2 1 20 1 few 1 
3 1 50 0  1 
4 1 34 0  1 
5 1 28 1 2+ 1 
6 1 16 1 2+ 1 
7 1 40 0  1 
8 1 23 0  1 
9 1 45 0  0 
10 1 33 1 1+ 1 
11 0  0  0 
12 1 18 1 3+tail 1 
13 0  0  0 
14 1 10 1 3+tail 1 
15 0  0  0 
16 0  0  0 
17 1 8 1 Few 1 
18 1 20 1 Few 1 
19 0  0  0 
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ตัวอย่าง
ที่ 

ผลการตรวจหา 
เอซิดฟอสฟาเทส 

เวลาที่การตรวจ 
เอซิดฟอสฟาเทส

ให้ผลบวก 
(วินาท)ี 

ผลการ
ตรวจหา 
ตัวอสุจิ 

ปริมาณตัว
อสุจิที่ตรวจ

พบ 

ผลการ
ตรวจหา 

PSA 

20 1 ทนัที 1 2+ 1 
21 0  0  0 
22 1 43 0  1 
23 1 ทนัที 1 3+tail 1 
24 0  0  1 
25 1 55 1 1+ 1 
26 0  0  0 
27 0  0  0 
28 0  0  0 
29 0  0  0 
30 0  0  0 
31 0  0  0 
32 0  0  0 
33 1 50 1 1+ 1 
34 1 ทนัที 1 1+ 1 
35 0  0  0 
36 0  0  0 
37 1 55 0  0 
38 1 5 0  1 
39 1 9 1 2+ 1 
40 1 26 1 1+ 1 
41 1 7 0  1 
42 0  0  0 
43 0  0  0 
44 1 35 1 few 1 
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ตัวอย่าง
ที่ 

ผลการตรวจหา 
เอซิดฟอสฟาเทส 

เวลาที่การตรวจ 
เอซิดฟอสฟาเทส

ให้ผลบวก 
(วินาท)ี 

ผลการ
ตรวจหา 
ตัวอสุจิ 

ปริมาณตัว
อสุจิที่ตรวจ

พบ 

ผลการ
ตรวจหา 

PSA 

45 0  0  0 
46 1 40 0  0 
47 0  0  0 
48 1 10 1 2+ 1 
49 1 9 1 3+ 1 
50 1 25 1 2+ 1 
51 1 12 1 3+ 1 
52 1 20 1 3+ 1 
53 1 50 1 2+ 1 
54 1 20 1 Few 1 
55 1 4 1 2+ 1 
56 1 7 1 2+ 1 
57 1 ทนัที 1 1+ 1 
58 1 5 1 2+ 1 
59 1 9 1 2+ 1 
60 1 28 1 2+ 1 

 
หมายเหตุ : 0 = ไม่พบ 
            1 = พบ 
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ภาคผนวก ข 
 

ประมวลกฎหมายอาญา 
ภาค ๒ 
ความผิด 
ลักษณะ ๙ 

ลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 

 มาตรา ๒๗๖  ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้นโดยขู่เขญ็ดว้ยประการใดๆ โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย
โดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะที่ไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าใหผู้อ่ื้นนั้นเขา้ใจผดิวา่ตนเป็นบุคคลอ่ืนตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
 การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึง หมายความวา่การกระท าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท าโดย 
การใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผูอ่ื้น หรือการใชส่ิ้ง
อ่ืนใดกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 
 ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงไดก้ระท าโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือ
โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระท ากับชายในลักษณะ
เดียวกนัตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่สามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือ
จ าคุกตลอดชีวติ 
  ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าความผดิระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้น 
ยงัประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไวเ้พียงใดก็ได ้
หรือจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีค  าพิพากษาให้
ลงโทษจ าคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงคจ์ะอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยาต่อไป และประสงค์
จะหยา่ ใหคู้่สมรสฝ่ายนั้นแจง้ใหศ้าลทราบ และใหศ้าลแจง้พนกังานอยัการใหด้ าเนินการฟ้องหยา่ให ้
 
 มาตรา ๒๗๗  ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายยุงัไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดย
เด็กนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึง
ส่ีหม่ืนบาท 
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 การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึง หมายความวา่การกระท าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท า 
โดยการใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผูอ่ื้น หรือการใช้
ส่ิงอ่ืนใดกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 
 ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าแก่เด็กอายยุงัไม่เกินสิบสามปี ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่เจด็ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ 
  ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามไดก้ระท าโดยร่วมกระท าความผดิดว้ยกนั 
อนัมีลกัษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากบัเด็กชายในลกัษณะเดียวกนัและเด็กนั้นไม่ยนิยอม 
หรือไดก้ระท าโดยมีอาวธุปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดยใชอ้าวธุ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ 
   ความผิดตามที่บัญญัติไวใ้นวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี
กระท า ต่อเด็กซ่ึงมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยงัไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้ นยินยอม และภายหลังศาล
อนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผูก้ระท าผิดไม่ตอ้งรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่
ผูก้ระท าผดิก าลงัรับโทษในความผดินั้นอยู ่ใหศ้าลปล่อยผูก้ระท าความผดินั้นไป 
 
 มาตรา ๒๗๗ ทว ิ ถา้การกระท าความผดิตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคหน่ึง หรือ มาตรา ๒๗๗ 
วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท า 

(๑) รับอนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหา้ปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่ 
สามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

(๒) ถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวติ หรือจ าคุกตลอดชีวติ 
 
  มาตรา ๒๗๗ ตรี  ถา้การกระท าความผดิตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือ มาตรา ๒๗๗ 
วรรคส่ี เป็นเหตุให้ผูถู้กกระท า 

(1) รับอนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวติ หรือจ าคุกตลอดชีวติ 
(2) ถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวติ 

 
 มาตรา ๒๗๘  ผูใ้ดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดย ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 
โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู ่ในภาวะที่ไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าให้บุคคลนั้น
เขา้ใจผดิวา่ ตนเป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน สองหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
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 มาตรา ๒๗๙  ผูใ้ดกระท าอนาจารแก่เด็กอายยุงัไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็
ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสิบปี  หรือปรับไม่ เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ผูก้ระท าได้กระท าโดย ขู่ เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยูใ่น ภาวะที่ไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าให้เด็กนั้นเขา้ใจผิดว่าตน เป็น
บุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบหา้ปี หรือปรับไม่เกิน สามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๒๘๐  ถา้การกระท าความผดิตาม มาตรา ๒๗๘ หรือ มาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้
ผูถู้กกระท า 

(1) รับอนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปี ถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่
หน่ึงหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

(2) ถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวติหรือจ าคุกตลอดชีวติ 
 
 มาตรา ๒๘๑  การกระท าความผดิตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก และ มาตรา ๒๗๘นั้น ถา้มิได้
เกิดต่อหน้าธารก านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู ้ถูกกระท ารับอนัตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิไดเ้ป็น
การ กระท าแก่บุคคลดงัระบุไวใ้น มาตรา ๒๘๕ เป็นความผดิอนัยอมความได ้
 
 มาตรา ๒๘๒  ผูใ้ดเพื่อสนองความใคร่ของผูอ่ื้น เป็นธุระจดัหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการ
อนาจารซ่ึงชายหรือหญิง แม้ผูน้ั้นจะยินยอมก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่ สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 
 ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคล อายเุกินสิบห้าปีแต่ยงัไม่เกิน
สิบแปดปีผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่หกพนับาทถึงสามหม่ืน
บาท 
  ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคล อายไุม่เกินสิบห้าปีผูก้ระท า
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
  ผูใ้ดเพื่อสนองความใคร่ของผูอ่ื้น รับตวับุคคลซ่ึงมีผูจ้ดัหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก 
วรรคสองหรือวรรคสาม หรือสนบัสนุนใน การกระท าความผิดดงักล่าว ตอ้งระวางโทษตามที่บญัญติั
ไวใ้น วรรคแรกวรรคสอง หรือวรรคสาม แลว้แต่กรณี 
 
 มาตรา ๒๘๓  ผูใ้ดเพื่อสนองความใคร่ของผูอ่ื้น เป็นธุระจดัหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการ
อนาจารซ่ึงชายหรือหญิง โดยใชอุ้บายหลอกลวง ขู่เขญ็ ใชก้ าลงัประทุษร้าย ใชอ้  านาจครอบง าผดิคลอง



 
 

47 
 

ธรรม หรือใชว้ธีิข่มขืนใจดว้ยประการอ่ืนใด ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่
หน่ึงหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
  ถา้การกระท าความผดิตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายเุกินสิบหา้ปีแต่ยงัไม่เกินสิบ
แปดปีผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่เจด็ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืน
บาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ 
  ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายไุม่เกินสิบห้าปี ผูก้ระท าตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวติ 
 ผูใ้ดเพื่อสนองความใคร่ของผูอ่ื้น รับตวับุคคลซ่ึงมีผูจ้ดัหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก 
วรรคสองหรือวรรคสาม หรือสนบัสนุนใน การกระท าความผิดดงักล่าว ตอ้งระวางโทษตามที่บญัญตัิ
ไวใ้น วรรคแรกวรรคสอง หรือวรรคสาม แลว้แต่กรณี 
 
 มาตรา ๒๘๓ ทว ิ ผูใ้ดพาบุคคลอายเุกินสิบหา้ปีแต่ยงัไม่เกินสิบแปดปี ไปเพือ่การอนาจาร แม้
ผูน้ั้นจะยนิยอมก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ ทั้งจ  าทั้ง
ปรับ  
  ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายยุงัไม่ เกินสิบห้าปี ผูก้ระท า
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี หรือปรับไม่เกิน หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ผูใ้ดซ่อนเร้นบุคคลซ่ึงถูกพา ไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตอ้งระวาง โทษตามที่บญัญตัิใน
วรรคแรกหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
 ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระท าแก่บุคคลอายุ เกินสิบห้าปี เป็น
ความผดิอนัยอมความได ้
 
 มาตรา ๒๘๔   ผูใ้ดพาผูอ่ื้นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่ เข็ญ ใช้ก าลัง
ประทุษร้ายใช้อ  านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใชว้ิธี ข่มขืนใจดว้ยประการอ่ืนใด ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 
 ผูใ้ดซ่อนเร้นบุคคลซ่ึง ถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่น เดียวกับผูพ้าไปนั้ น 
 "ความผดิตาม มาตราน้ี เป็นความผดิอนัยอมความได"้ 
 
 มาตรา ๒๘๕  ถ้าการกระท าความผิดตาม มาตรา ๒๗๖  มาตรา ๒๗๗  มาตรา ๒๗๗ ทว ิ
มาตรา ๒๗๗  ตรี  มาตรา ๒๗๘  มาตรา ๒๗๙  มาตรา ๒๘๐  มาตรา ๒๘๒  มาตรา ๒๘๓ 
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เป็นการกระท าแก่ผูสื้บสันดาน ศิษยซ่ึ์งอยู ่ในความดูแลผูอ้ยูใ่นความควบคุม ตามหนา้ที่ราชการหรือผู ้
อยูใ่นความปกครอง ในความพิทกัษห์รือในความอนุบาล ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษหนัก กว่าที่บญัญตัิ
ไวใ้น มาตรา นั้นๆ หน่ึงในสาม 
 
 มาตรา ๒๘๖  ผูใ้ดอายกุว่าสิบหกปีด ารงชีพอยูแ่มเ้พยีงบางส่วนจากรายไดข้องผูซ่ึ้งคา้ประเวณี 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาทหรือจ าคุก
ตลอดชีวติผูใ้ดไม่มีปัจจยัอยา่งอ่ืนอนัปรากฏส าหรับด ารงชีพ หรือไม่มีปัจจยัอนัพอเพียงส าหรับด ารง
ชีพและมีพฤติการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ผูน้ั้นด ารงชีพอยูจ่ากรายไดข้องผูซ่ึ้งคา้ประเวณี 
เวน้แต่จะพสูิจน์ใหเ้ป็นที่พอใจไดว้า่มิไดเ้ป็นเช่นนั้น 

(๑) อยูร่่วมกบัผูซ่ึ้งคา้ประเวณี หรือสมาคมกบัผูซ่ึ้งคา้ประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็น
อาจิณ 

(๒) กินอยูห่ลบันอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อยา่งอ่ืน โดยผูซ่ึ้งคา้ประเวณีเป็นผูจ้ดัให้  
(๓) เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยผูซ่ึ้งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู ้ที่คบค้ากับผูซ่ึ้ง

คา้ประเวณีนั้น บทบญัญติัแห่งมาตราน้ีมิให้ใชบ้งัคบัแก่ผูรั้บค่าเล้ียงดูจากผูซ่ึ้งคา้ประเวณีซ่ึงพึงให้
ค่าเล้ียงดูนั้น ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา 
 
 มาตรา ๒๘๗  ผูใ้ด 
   (๑) เพื่อความประสงคแ์ห่งการคา้ หรือโดยการคา้ เพือ่การแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิต มีไว ้น าเขา้หรือยงัให้น าเขา้ ในราชอาณาจกัร ส่งออกหรือยงัให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร พาไปหรือ ยงัใหพ้าไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพ
พมิพ ์ภาพระบายสี ส่ิงพมิพ ์รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบ
บนัทึกภาพหรือส่ิงอ่ืนใดอนัลามก 

(๒) ประกอบการคา้ หรือมีส่วนหรือเขา้เก่ียวขอ้งกบัการคา้เก่ียวกบั วตัถุหรือส่ิงของลามก
ดงักล่าวแลว้ จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือใหเ้ช่นวตัถุหรือส่ิงของเช่นวา่นั้น 

(๓) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวตัถุหรือส่ิงของลามก  ดังกล่าวแล้ว 
โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระท าการ อันเป็นความผิดตาม มาตราน้ี หรือ
โฆษณาหรือไขข่าวว่าวตัถุ หรือส่ิงของ ลามกดงักล่าวแลว้จะหาไดจ้ากบุคคลใด หรือโดยวธีิใดตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ  า ทั้งปรับ 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบไควสแควร์ 
 

  
ตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบไควสแควร์(ต่อ) 
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