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นิ ติวิทยาศาสตร์ในนวนิ ยายแนวสืบสวนสอบสวน
เรื่องกาหลมหรทึกและรหัสลับดาวิ นชี*
สายวรุณ สุนทโรทก**

บทคัดย่อ
งานวิจ ัย เรื่อ งนิ ติวิท ยาศาสตร์ใ นนวนิ ย ายแนวสืบ สวนสอบสวนเรื่อ ง
กาหลมหรทึกและรหัสลับดาวินชีมุ่งวิเคราะห์ตวั บทนวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกของ
ปราปต์ และรหัสลับดาวินชี (Davinci Code) ของแดน บราวน์ (Dan Brown) โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของนวนิยายสืบสวนสอบสวน และเพื่อ
วิเคราะห์การนาความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ในเรื่องกาหลมหรทึกและรหัสลับ
ดาวินชี
ผลการวิจยั พบว่า นวนิยายทัง้ สองเรื่องมีลกั ษณะเด่นสอดคล้องกับนว
นิ ย ายแนวสืบ สวนสอบสวนแบบคลาสสิก กล่ า วคือ มีโ ครงเรื่อ งเริ่ม ที่เ กิด เหตุ
ฆาตกรรม นักสืบค้นหาปมปริศนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมนัน้ สืบหา
ความจริง จากเบาะแสเพื่อ คลี่ค ลายปมปริศ นา และเปิ ด เผยฆาตกรตัว จริง ใน
ตอนท้ายเรื่อง แต่นวนิยายทัง้ สองเรื่องมีรายละเอียดของเหตุการณ์แตกต่างกัน ใน
กาหลมหรทึกกล่าวถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง 5 คดีทเ่ี ชื่อมโยงกันด้วยรอยสักบนร่าง
* งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุ นจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

** รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ติดต่อได้ท:่ี saiwaroon.s@rumail.ru.ac.th
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ของเหยื่อ ส่วนรหัสลับดาวินชีเกิดฆาตกรรมขึน้ จากความปรารถนาจะได้รหัสลิขติ
ซึง่ เป็ นความลับของตระกูลและเป็ นความลับในคริสต์ศาสนานิกายหนึ่ง การมุ่งทีจ่ ะ
เปิ ดเผยความลับได้นาไปสู่การฆาตกรรมผูเ้ กีย่ วข้องอีก 3 คดี นอกจากนี้ยงั พบว่า
ผู้เขียนนาความรู้ด้านนิติวทิ ยาศาสตร์มาใช้ในการประพันธ์คือ 1.การตรวจสอบ
สถานทีเ่ กิดเหตุ 2.การหาสาเหตุการเสียชีวติ จากศพ 3. การไต่สวนการตาย และ
4.การหาแรงจูงใจให้ก่อคดีฆาตกรรม รายละเอียดที่แตกต่ างกันนี้ ทาให้เห็นว่า
ผูเ้ ขียนเรื่องกาหลมหรทึกได้ขยายความเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ไว้อย่างรวบ
รัด เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจเป็ นภูมหิ ลังเบือ้ งต้นเท่านัน้ ส่วนผูเ้ ขียนเรื่องรหัสลับดาวินชี
อธิบายสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศรัทธาต่ อพระคริสต์
ศาสนาในนิกายที่แตกต่าง จนทาให้ผู้อ่านกลุ่มหนึ่งสนใจจะศึกษาค้นคว้าต่อด้วย
เชื่อว่าเรื่องราวทัง้ หมดเป็ นเรื่องจริง การนาความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ในการ
สืบหาสาเหตุของการตาย มีดงั นี้ การชันสูตรพลิกศพ มีการนาความรูม้ าใช้ในการ
ไต่สวนพยาน และใช้ในการสืบหาแรงจูงใจของคนร้าย จากการวิจยั ครัง้ นี้ น่ าจะมี
การศึก ษาการน านิ ติวิท ยาศาสตร์ม าใช้ใ นการประพัน ธ์น วนิ ย ายแนวสืบ สวน
สอบสวนหรื อ แนวอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ ห็ น พั ฒ นาการของการน าความรู้ ด้ า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประพันธ์บนั เทิงคดีต่อไป
คาสาคัญ: นิตวิ ทิ ยาศาสตร์; กาหลมหรทึก; รหัสลับดาวินชี
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Forensic Science in the Detective Novels
Ka-hon-ma-ho-ra-tuek and the Da Vinci Code*
Saiwaroon Soontherotoke**

Abstract
The research titled ‘Forensic Science in Kahon Mahoratuek and The
Da Vinci Code’ aims to analyze the novels Kahon Mahoratuek written by Prap
and The Da Vinci Code written by Dan Brown respectively. The purposes of
this analysis are to examine the main features of detective fiction found in
Kahon Mahoratuek and the Da Vinci Code, as well as to investigate how the
knowledge of forensic science applies to the writing of Kahon Mahoratuek
and the Da Vinci Code.
The analysis reveals that the main features of these two novels
correspond to a detective genre of writing as the stories begin from a crime
scene. Detectives have discovered and followed murder clues to solve the
mystery and find the murderers in the final episodes. However, details of
* This research was funded by Ramkhamhaeng University Research and
Development Institute.
** Associate Professor of The Department of Thai and Oriental Languages,
Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, e-mail: saiwaroon.s@rumail.ru.ac.th
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these two novels are different. While Kahon Mahoratuek depicts five serial
killings linked by a tattoo found on each victim, The Da Vinci Code portrays
that a murder motive lies in desire to possess a family’s and a Christian
sect’s secret code. In pursuit of this secret code, it has led to three more
murders of involved people. Moreover, the authors’ applications of forensic
science knowledge were found in 1) a crime scene investigation, 2) a body
investigation for identifying a cause of death, 3) a death investigation, and 4)
a motive investigation. The author of Kahon Mahoratuek added a brief
historical detail for the reader’s background, whereas the Da Vinci Code’s
author provided detailed explanations of each setting in his novel, particularly
of the faith in a different sect of Christianity. This inspires some readers to
further investigate since they believe that it is a true story. Forensic science
knowledge applies to investigations of causes of death or autopsies. It also
applies to investigations of witnesses and motives for the murders. Further
recommendation from this analysis is that a study on characters of police
officers could be conducted to shed some more light on the development of
forensic knowledge applications in other novels composing.
Keywords: Forensis Science; Ka-hon-ma-ho-ra-tuek; the Da Vinci Code
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1. บทนา
นวนิยายเป็ นบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่แต่ งขึน้ ให้มีเหตุ การณ์ สาคัญ มี
ตัว ละครที่จ าลองจากชีวิต จริง และสร้ า งเหตุ ก ารณ์ ส มมุ ติ เ สมือ นจริง โดยมี
องค์ประกอบทีส่ าคัญต่างๆ ประกอบสร้างขึน้ เป็ นเรื่องราวทีม่ จี ุด ประสงค์แฝงด้วย
การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ สภาพสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง หรือ แสดงจิต วิท ยาและ
บุคลิกภาพของ ตัวละคร หากนักเขียนมีกลวิธกี ารประพันธ์ท่ซี บั ซ้อนเหมาะสม
สัมพันธ์กบั แนวเรื่อง เนื้อเรื่องและตัวละครของ นวนิยายด้วยแล้ว นวนิยายเรื่องนัน้
ก็ยงิ่ เชิญชวนให้ผอู้ ่านสนใจทีจ่ ะติดตามตัง้ แต่ตน้ ไปจนจบเรื่อง
กาหลมหรทึก เป็ นนวนิยายของปราปต์ หรือนามจริงว่า นายชัยรัตน์
พิพิธพัฒนาปราปต์ กล่าวถึงเหตุ การณ์ ใน พ.ศ. 2486 ช่วงมหาสงครามเอเชีย
บูรพา พ.ต.ท. เวทางค์ ภิรมย์รุจ สารวัตรหนุ่มแห่งกองตารวจสอบสวนกลาง ได้รบั
แจ้งเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในย่านวัดระฆังโฆษิตาราม การสืบสวนเบื้องต้น
เต็มไปด้วยเรื่องคลางแคลงใจ โดยเฉพาะรอยสักบนหน้าผาก ข้อมือ และข้อเท้า
ทัง้ สองข้างของเด็กหญิงผูต้ าย ปรากฏเป็ นรอยสักปริศนาของคาห้าคา เมื่อสืบสวน
เชิงลึก สารวัตรตัวละครเอกพบว่ายังมีคดีสะเทือนขวัญเป็ นฆาตกรรมต่อเนื่องอีก
หลายคดี แต่ละคดีลว้ นทิง้ รอยสักไว้ทต่ี วั เหยื่อ 5 คา เพื่อให้ตารวจตามแกะรอย ใน
ท้ายทีส่ ุดสารวัตรพบว่า ต้นเหตุของฆาตกรรมนัน้ ไม่มผี ใู้ ดคาดเดาได้และไม่อาจ
เข้าใจถึงแรงจูงใจที่ก่อเหตุกบั ผู้บริสุทธิได้
์ ผู้วางแผนฆาตกรรมต่ อเนื่องครัง้ นี้มี
แรงจูงใจที่ไม่สมเหตุสมผล และที่สุดแล้วผู้ร้ายตัวจริงรอดพ้นจากการถูกจับกุม
อย่างไม่น่าจะเป็ นไปได้
นวนิ ย ายเรื่อ งนี้ ไ ด้ร ับ รางวัลนายอิน ทร์อ ะวอร์ด ประจ าปี พุ ท ธศักราช
2557 และได้รบั การเข้าชิงรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน ในปี
พ.ศ. 2558 ได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ต่อมานวนิยายเรื่องนี้ยงั ได้นามาสร้างเป็ น
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ละครชุดกึง่ ภาพยนตร์ ผลิตโดยบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แพร่ภาพเมื่อ 26
กุมภาพันธ์ - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางช่อง ONE
สุภาวดี โกมารทัต หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
กล่าวว่า “เห็นความเฉียบคมและละเอียดรอบคอบในการเดินเรื่องของปราปต์ ชวน
ให้นึกถึงนิยายแนวลึกลับและระทึกขวัญของแดน บราวน์ ผสมผสานกับแนวของ
ซิดนีย์ เชลดอน ในรสชาติและกลิน่ อายแบบไทย ๆ” เช่นเดียวกับคฑาหัสต์ บุษปะ
เกศ ซึง่ เป็ นกรรมการตัดสินเช่นกัน ได้กล่าวว่า “นี่คอื นักเขียนทีต่ อ้ งจับตามองเป็ น
พิเศษ ด้วยลีลาและกลวิธกี ารเล่าเรื่องแบบซับซ้อนซ่อนปม เต็มเปี่ ยมไปด้วยความ
สนุ กสนานเร้าใจท่ามกลางบรรยากาศและค่านิยมแบบไทยแท้ อาจกล่าวได้ว่า เขา
คนนี้คอื แดน บราวน์ แห่งสยามประเทศ”
คากล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษานวนิยายเรื่องกาหลมหรทึก
และรหัสลับดาวินชีของแดน บราวน์ ซึ่งเขียนขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2546 ได้รบั ความนิยม
อย่างสูงในหมู่นักอ่านทางซีกโลกตะวันตก และได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นหนังสือ
ขายดีอนั ดับหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ ยูเอสเอทูเดย์อยู่หลายเดือน อีกทัง้ ยังคงติด
อันดับหนังสือขายดี 50 อันดับแรกมาอย่างยาวนานจนถึงปั จจุบนั
เหตุท่นี วนิยายเรื่องนี้ได้รบั ความนิยมมาก น่ าจะเป็ นเพราะเนื้อหาของ
นวนิยายมีหลายส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะการกล่าวถึงพระเยซู
และพิธีก รรมต่ า งๆ ที่มีค วามลับ บางอย่ า งตรงข้า มกับ ความเชื่อ ส่ว นใหญ่ ของ
คริสต์ศาสนิกชน ผูเ้ ขียนได้อา้ งว่าสถานที่ สมาคมลับ และพิธกี รรมต่างๆ ทีป่ รากฏ
ในนวนิ ย ายเรื่อ งนี้ ถูก ต้อ งตามความเป็ น จริงทัง้ สิ้น ค ากล่ า วอ้า งจึง เป็ น เสมือน
คาเชิญชวนให้ผทู้ ส่ี นใจอ่านมากยิง่ ขึน้ (เมษ รอบรู้, 2550, หน้า 3)
รหัสลับดาวินชี เป็ นเรื่องของศาสตราจารย์ด้านศาสนสัญลักษณ์วทิ ยา
แห่งมหาวิทยาลัย ฮาวาร์ด ชื่อ โรเบิร์ต แลงดอน เขาเดินทางไปบรรยายที่กรุง
ปารีส ฝรัง่ เศส หลัง จากการบรรยายมีต ารวจมาขอพบและเชิญ ไปช่ ว ยไขคดี
ฆาตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์ เมื่อแลงดอนไปถึงทีเ่ กิดเหตุ ได้พบกับผูก้ อง
เบซู ฟาช ผู้ ร ับ ผิด ชอบคดีน้ี ผู้ เ สีย ชีวิต คือ ฌาคส์ โซนิ แ ยร์ ภัณ ฑารัก ษ์ ข อง

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

167

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้นัดพบกับแลงดอนหลังจากการบรรยาย ก่อนฌาคส์จะตายได้
เขียนข้อความปริศนาไว้ และมีช่อื ของแลงดอนอยู่ในปริศนานัน้ ด้วย แลงดอนจึง
เข้าข่ายผูต้ ้องสงสัยและผูก้ องกาลังจะจับเขา แต่แล้วมีหญิงสาวอ้างว่าเป็ นตารวจ
และเข้า มาช่ ว ยแลงดอนให้พ้น จากการถู ก จับ กุ ม หญิง ผู้น้ี แ ท้จ ริง คือ หลานของ
ผูเ้ สียชีวติ ต้องการจะมาช่วยไขคดีความและขอให้แลงดอนช่วยอ่านรหัสซึง่ สัมพันธ์
กับความเชื่อในศาสนาคริสต์ จนในทีส่ ดุ ก็สามารถไขปริศนานี้ได้สาเร็จ
เรื่องย่อข้างต้นจะเห็นการใช้รหัสและการผูกเรื่องให้ซบั ซ้อน รวมทัง้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่โต้แย้งกับความเชื่อดัง้ เดิมที่เคยมีมาต่อพระเยซู ทัง้
ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านต่างก็จาเป็ นต้องใช้ความรูด้ า้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาช่วยไขปริศนา
อย่างสนุ กสนานชวนติดตาม โดยเฉพาะกลวิธีการเล่า เรื่อง ผู้เขียนมีวิธีในการ
“ซ่ อ น” รหัส ไว้ใ ห้ผู้อ่ า นติด ตามเรื่ อ งราวอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกลวิธีก ารเล่ า เรื่อ งจึง มี
ความสาคัญมาก รวมทัง้ กลวิธอี ่นื ๆ ในการประพันธ์ดว้ ยเช่นกัน
ความรู้ด้า นนิ ติวิท ยาศาสตร์เ กิด จากการบูร ณาการความรู้จ ากหลาย
สาขาวิชา เน้ นความรู้ท่เี ป็ นเหตุ เป็ นผลตามหลักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้องและความรูด้ า้ นกฎหมายมาประยุกต์ใช้เก็บหลักฐานและตรวจสอบพิสจู น์
วัตถุ พยานต่ างๆ เพื่อช่วยค้นหาข้อเท็จจริงอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการสืบ สวน
สอบสวน เป็ นการบังคับใช้กฎหมายให้เป็ นไปตามกระบวนยุตธิ รรม และนาไปสู่
การติดตามจับกุมผูก้ ระทาความผิด โดยเฉพาะความผิดทางอาญาและการลงโทษ
พระราชบัญญัตกิ ารให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 ให้นิยาม
การให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ว่าหมายถึง การให้บริการตรวจพิสจู น์ให้ทราบ
ความจริง โดยนาหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และการแพทย์มาใช้เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกระบวนการยุตธิ รรมหรือเพื่อประโยชน์ในการพิสจู น์ขอ้ เท็จ จริงอย่าง
หนึ่งอย่างใด นิติวทิ ยาศาสตร์จงึ มีความหมายว่า การนาความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาเป็ นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคดีความทัง้
ในส่วนของผู้ป่วยคดี ศพคดี และวัตถุพยานทีเ่ กี่ยวข้องกับคดีความทัง้ หมด ทัง้ นี้
เพื่อทาความจริงให้กระจ่างและนาไปสูก่ ารพิจารณาลงโทษผูก้ ระทาผิดต่อไป
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แพทย์ ห ญิง คุ ณ หญิง พรทิพ ย์ โรจนสุ นั น ท์ (2544, หน้ า 13-19) ได้
กล่าวถึง ประเภทต่างๆ ของนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ไว้ดงั นี้
1. นิ ติ พ ยาธิ วิ ท ยา (Forensic Pathology) หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษากลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพของโรค แบ่งได้เป็ น 3 สาขาย่อย คือ
พยาธิวทิ ยากายวิภาค ซึง่ ว่าด้วยการตัดตรวจชิน้ เนื้อจากผูป้ ่ วย และการชันสูตรศพ
วิชาการ ซึง่ ต้องตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ สาขาทีส่ อง คือ พยาธิวทิ ยาคลินิก ซึง่
ว่าด้วยการตรวจสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น เลือด น้ าเหลืองต่างๆ และ
สาขาสุดท้าย คือ นิตพิ ยาธิวทิ ยา ซึง่ ว่าด้วยการตรวจศพคดี รวมถึงการตรวจวัตถุ
พยานทีเ่ กีย่ วข้องด้วยทัง้ หมด
2. การตรวจผูป้ ่ วยคดี (Clinical Forensic Medicine) หมายถึง การตรวจ
ทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูป้ ่ วยคดีทงั ้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ผปู้ ่ วยคดีกค็ อื ผู้ท่ี
ได้ร ับ บาดเจ็บจากการกระทาของผู้อ่ืน เป็ น อุ บ ัติเ หตุ กระท าตัว เอง ถู ก ข่มขืน
กระทาชาเรา หรือได้รบั บาดเจ็บจากการทางาน ในการตรวจผูป้ ่ วยเหล่านี้สว่ นใหญ่
เป็ นการตรวจรักษาบาดแผลและการบาดเจ็บต่างๆ รวมถึงการให้ความเห็นเพื่อ
นาไปประกอบการดาเนินคดี
3. นิ ติ พิ ษ วิ ท ยา (Forensic Toxicology) หมายถึ ง การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อค้นหาสารพิษ
4. การพิสจู น์หลักฐาน (Evidence Examination) หมายถึง การตรวจสอบ
สถานทีเ่ กิดเหตุเพื่อเก็บวัตถุพยาน และส่งวัตถุพยานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
ในห้องปฏิบตั กิ าร
5. เวชศาสตร์จราจร (Traffic Medicine) หมายถึง การนาวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์สาเหตุและปั จจัยที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนหรือทางอากาศ ซึ่งเวช
ศาสตร์จราจรนี้เป็ นสาขาใหม่ของนิติวทิ ยาศาสตร์ ที่ช่วยให้การพิสูจน์ความจริง
เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทางถนนหรือทางอากาศมีความชัดเจนและแม่นยามากยิง่ ขึน้
6. นิตซิ โี รโลยี (Forensic Serology) หมายถึง การตรวจวินิจฉัยหลักฐาน
สาคัญในห้องปฏิบตั ิการ เช่น การตรวจเลือดและน้ าคัดหลังต่
่ างๆ เช่น น้ าอสุจิ
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น้ าลาย การตรวจหมู่เลือด การตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอเพื่อพิสจู น์ความเป็ นพ่อ แม่
ลูก งานนิตซิ โี รโลยีน้ถี อื เป็ นส่วนหนึ่งของพิสจู น์หลักฐาน
7. กฎหมายการแพทย์ (Medicine Law) หมายถึง กฎหมายเฉพาะที่
ควบคุมผู้ท่ปี ระกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ เพื่อควบคุมไม่ให้มกี าร
กระทาผิดกฎหมายทีห่ ลักปฏิบตั ทิ างจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแพทย์
นอกจากการจาแนกข้างต้นนี้แล้ว อรสม สุทธิสาคร (2553, หน้า 16-19)
ยังได้จาแนกนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ออกเป็ นประเภทย่อยๆ ได้ดงั นี้
1. นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ท่ี อ ยู่ ใ นวิ ช าชี พ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ พทย์ เป็ นการน า
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสจู น์หลักฐานหรือความจริงในคดี โดยไม่เกีย่ วข้องกับ
วิชาชีพแพทย์ เช่น การศึกษาเรื่องการเบรกของรถ เป็ นต้น
2. นิ ติ เ วชศาสตร์ เป็ นการน าวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ข้า มาใช้ ใ น
การศึกษาร่างกาย กระบวนการทางานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์
และสัตว์ รวมถึงค้นหาความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงหรือ
การคลีค่ ลายคดี โดยนิตเิ วชศาสตร์นนั ้ เป็ นศาสตร์สาขาสาคัญของนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ที่ป ระโยชน์ ใ นการคลี่ค ลายคดีท่ีมีค วามซับ ซ้อ นได้เ ป็ น อย่ า งดี นิ ติเ วชศาสตร์
สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทย่อยได้อกี ดังนี้
2.1 นิติเวชศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับคนเป็ น เป็ นการนาชิ้นส่วน
ต่างๆ ของร่างกายผูป้ ่ วยไปตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาหลักฐานเกีย่ วกับคดี หรือเพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ต่างๆ เช่น การตรวจเพื่อพิสูจน์ความเป็ นพ่อ แม่ ลูก การตรวจ
ร่ า งกายผู้เ สีย หายที่ถู ก ข่มขืน กระท าช าเราเพื่อค้น หาหลัก ฐาน และการค้นหา
หลักฐานสารพิษในผูเ้ สียหาย เป็ นต้น
2.2 นิ ติเ วชศาสตร์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ คนตาย คือ การตรวจเพื่อ
ค้นหาหลักฐานต่างๆ ในร่างกายของผูต้ ายเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการดาเนินหรือ
คลีค่ ลายคดีความต่อไป ตัวอย่างเช่นการเก็บชิน้ ส่วนของร่างกายหรือวัสดุต่างๆ ที่
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ การผ่าศพ การนาชิ้นส่วนที่ได้จากการผ่าศพ เช่น ปั สสาวะ
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น้าดี น้าไขสันหลัง น้าในลูกตา ฯลฯ ไปตรวจพิสจู น์ การนาชิน้ ส่วนต่างๆ ทีไ่ ด้จาก
การผ่าศพไปตรวจพิสูจน์ เช่น ตรวจกระเพาะอาหารเพื่อดูว่ามีอาหารอยู่ในลาไส้
และในกระเพาะอาหารมากน้อยเท่าใด
2.3 นิตเิ วชศาสตร์ในส่วนของห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นงานต่อเนื่อง
จากการผ่าศพ ซึ่งเป็ นส่วนของการตรวจวิเคราะห์ช้นิ ส่วนและอวัยวะต่างๆ เพื่อ
แจกแจงรายละเอียดของผูต้ ายให้มากทีส่ ุด งานในส่วนของห้องปฏิบตั กิ ารมีหลาย
ลักษณะ เช่น การตรวจเกีย่ วกับสารพิษ เช่น การตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์หรือ
สารเสพติดต่างๆ เช่น ยาบ้า ยาอี ยาเลิฟ ยาไอซ์ การตรวจทีช่ น้ิ เนื้อ เป็ นการตัด
ชิ้นเนื้อของผู้ตายมาตรวจในห้องแล็บ เพื่อตรวจสอบสภาพการสลายตัวหรือการ
เสื่อมของชิ้นเนื้อ รวมถึงหาสาเหตุของการเสื่อมของชิ้นเนื้อด้วย ซึ่งข้อสรุปที่ได้
จากการตรวจนี้จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินคดีต่อไป การตรวจเลือด เช่น การ
ตรวจเพื่อพิสจู น์หาพ่อ แม่ ลูก และการตรวจหมู่เลือดต่างๆ เป็ นต้น และการตรวจ
วัตถุพยาน เช่น วัตถุพยานในคดีทางเพศ การตรวจเส้นผม เส้นขน น้ าลาย น้ าตา
คราบอสุจิ ผิวหนัง การตรวจเรื่องภาพถ่าย ภาพเชิงซ้อนต่างๆ รวมถึงหลักฐานที่
ได้ จ ากสถานที่ เ กิ ด เหตุ ต่ า งๆ เป็ นต้ น หลั ก ฐานเหล่ า นี้ จ ะถู ก น าส่ ง ไปยั ง
ห้องปฏิบตั กิ าร ทีเ่ รียกว่า “ห้องปฏิบตั กิ ารวัตถุพยาน” เพื่อตรวจวิเคราะห์และหา
ข้อสรุปเกีย่ วกับหลักฐานและวัตถุพยานต่างๆ ต่อไป
2.4 นิตเิ วชศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับกฎหมาย งานนิตเิ วชศาสตร์ไม่ได้
เกีย่ วข้องกับเรื่องราวของสรีระมนุ ษย์ซง่ึ เป็ นงานทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ แต่เป็ น
งานทีต่ ้องมีความสัมพันธ์กบั ทางกฎหมายด้วย ดังนัน้ จึงนิยมแบ่งงานด้านนิตเิ วช
ศาสตร์ออกไปอีกแขนงหนึ่ง คือ งานทีว่ ่าด้วยเรื่องของกฎหมายการแพทย์
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม จึงมีการจัดตัง้
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ (สนว.) สังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ขึน้ มาเป็ นการเฉพาะเพื่อ
ดู แ ลงานด้า นนิ ติวิท ยาศาสตร์ ซึ่ง สถาบัน นิ ติวิท ยาศาสตร์จ ะประกอบไปด้ ว ย
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ ของนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสายงานดังต่อไปนี้
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ได้แก่ นิติพยาธิวทิ ยา นิติเวชคลินิก นิติจติ เวช นิติพษิ วิทยา การพิสูจน์หลักฐาน
นิตวิ ทิ ยาเซรุ่ม เวชศาสตร์จราจร และกฎหมายการแพทย์
การนาความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อความบันเทิงมีนาน
แล้วทัง้ ในนวนิยายและภาพยนตร์ก่อให้เกิดความสนุ กสนานชวนติดตามค้นหา
ความจริง นวนิยายชุดนักสืบในปั จจุบนั กล่าวถึงนิติวทิ ยาศาสตร์ท่มี ใิ ช่การแสดง
ความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถของนักสืบเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการใช้วธิ พี สิ จู น์
หลักฐานเข้ามาประกอบด้วย บันเทิง คดีในปั จจุบนั จึงมักได้รบั ความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เช่น ภาพยนตร์ชุด CSI หรือ NCIS ชุด Bones และชุด Criminal Mind
ซึ่งมีตวั ละครเอกเป็ นนักสืบและเป็ นตารวจ ซึ่งใช้ความรู้ทางนิติวทิ ยาศาสตร์มา
อธิบายอย่างสมเหตุสมผล
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง พบว่ า มีผู้ วิเ คราะห์
นวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกและรหัสลับดาวินชีมาแล้ว ดังนี้
ธงชัย แซ่เจี่ย (2560) ได้นาเสนอบทความเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
นวนิ ย ายเรื่อ งเทวากับ ซาตาน (Angels and Demons) ของแดน บราวน์ กับ
นวนิยายเรื่องกาหลมหรทึก ด้วยผู้ศกึ ษาเห็นว่านวนิยายทัง้ สองเรื่องมีโครงเรื่อง
และมีกลวิธกี ารเล่าเรื่องทีค่ ล้ายคลึงกัน ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายทัง้ สองเรื่องมี
โครงเรื่องที่สามารถเทียบเคียงกันได้ตงั ้ แต่การเปิ ดเรื่องด้วยฉากฆาตกรรมและ
ปริศนาบนร่างของผูเ้ สียชีวติ ต่อมาค้นพบปริศนาใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับการตายของ
คดีแรก นักสืบเข้ามาไขปริศนา มีการตามรอยประติมากรรมเพื่อไขปริศนาทีเ่ หลือ
ต่อมาเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝั นขึน้ และสุดท้ายเป็ นการเผยตัวตนของผูก้ ่อเหตุ
จากการวิเคราะห์ยงั พบอีกว่า นวนิยายทัง้ สองเรื่องมีกลวิธกี ารเล่าเรื่อง
คล้ายกันคือ ใช้วธิ กี ารเล่าเรื่องผ่านผูเ้ ล่าเรื่องแบบผู้รู้ คือ แสดงทัศนะ ความเห็น
ตีความ วิจารณ์ได้ สามารถถ่ายทอดอดีต ปั จจุบนั และอนาคตของตัวละครและรู้
ความคิดของตัวละคร อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนบทความได้แสดงให้เห็นว่า แม้นวนิยาย
เรื่องกาหลมหรทึกจะได้รบั อิทธิพลจากเรื่องเทวากับซาตานในด้านโครงเรื่องและ
กลวิธกี ารเล่าเรื่องก็ตาม แต่ในเรื่องกาหลมหรทึกก็มกี ารปรับเปลี่ยนรายละเอียด
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บางประการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการนา
โคลงกลบทมาเป็ น “รหัส”ในการก่อคดีฆาตกรรม รวมทัง้ นาภูมสิ ถานในเขตพระ
นครและธนบุรีช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาเป็ นฉากในการก่อคดีต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ยงั พบว่า นวนิยายเรื่องกาหล มหรทึกได้นาเสนอแก่นเรื่องหรือแนวคิด
เกีย่ วกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีว่ ่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ซึง่ เป็ น
แนวคิดทีแ่ ตกต่างกับเรื่องเทวากับซาตานทีเ่ น้นการแก้แค้นจองเวรอย่างชัดเจน
ธงชัย แซ่เจีย่ (2560) ยังได้ศกึ ษาเปรียบเทียบนวนิยายเรื่องรหัสลับดาวินชี
กับนวนิยายเรื่องสัตยาบันเลือด ไว้อีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายเรื่อ ง
สัตยาบันเลือดได้รบั อิทธิพลในด้านการสร้างโครงเรื่องและกลวิธกี ารเล่าเรื่องจาก
นวนิยายเรื่องรหัสลับดาวินชี ซึ่งมีโครงเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนที่มเี หตุการณ์
สาคัญคล้ายกันมาก ได้แก่ การเปิ ดเรื่องด้วยฉากฆาตกรรมบุคคลระดับสูงของ
องค์กรลับปริศนาจากผู้เสียชีวติ และการไขปริศนาทีย่ งั ไม่คลี่คลายในตอนแรกจน
นาไปสู่การพบผู้ช่วยเหลือ และการเผยตัวของผู้ก่อเหตุ ผู้เขียนบทความสรุปว่า
การที่ส ัต ยาบัน เลือ ดมีโ ครงเรื่อ งคล้า ยกับ รหัส ลับ ดาวิน ชี เพราะผู้ เ ขีย นเรื่อ ง
สัตยาบันเลือดมุ่งสืบทอดขนบการเขียนบันเทิงคดีสบื สวนสอบสวนและมุ่งดาเนิน
รอยตามรหัสลับดาวินชีซง่ึ เป็ นวรรณกรรมต้นแบบทีม่ โี ครงเรื่องประกอบด้วยการ
เกิดคดีอาชญากรรม การดาเนินการสืบสวน และการเปิ ดเผยตัวคนร้าย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั พบว่า ยังไม่มผี ู้ใดศึกษานวนิยายเรื่อง
กาหลมหรทึก และรหัสลับดาวินชี ในด้านการนาความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้
ในการสืบ สวนสอบสวน ผู้วิจ ัย จึง สนใจที่จ ะน าลัก ษณะเด่ น ของนวนิ ย ายแนว
สืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิก มาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกาหลม
หรทึกและรหัสลับดาวินชีในการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะของนวนิยาย
แนวสืบสวนสอบสวนได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ อีกด้วย
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2. ผลการวิ จยั
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า นวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกและเรื่องรหัส
ลับดาวินชีมรี ายละเอียดของเหตุการณ์ในเรื่องแตกต่างกัน แต่แสดงลักษณะเด่น
ของการเป็ นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกัน และมีการนาความรูเ้ รื่อง
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ในการประพันธ์ ซึง่ มีรายละเอียดมากน้อยต่างกันดังนี้
ในนวนิยายทัง้ สองเรื่อง ผูอ้ ่านจะได้รบั รูเ้ รื่องไปพร้อมกับตัวละครนักสืบ
การแก้ปัญหาลึกลับและเงื่อนงาทุกประการจะได้รบั การอธิบายอย่างชัด แจ้ง ใน
เรื่องกาหลมหรทึกนัน้ เมื่อความจริงถูกเผยในตอนท้ายเรื่อง ผู้อ่านได้รู้ความลับ
ของตัวละครเอกมากกว่าตัวละครอื่นในเรื่อง และฆาตกรรอดพ้นจากเงือ้ มมือของ
กฎหมายแต่ได้รบั ผลจากกฎแห่งกรรมต้องทุกทรมานใจไปตลอดชีวติ ส่วนเรื่อง
รหัสลับดาวินชี ผู้อ่านได้รู้ความจริงถึงสาเหตุของการก่อคดีพร้อมกับนักสืบ และ
จบลงท้ายด้วยผูก้ ระทาผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะเด่นแนวสืบสวนสอบสวนที่ปรากฏในนวนิยาย
เรื่องกาหลมหรทึกและรหัสลับดาวินชี พบว่า นวนิยายทัง้ สองเรื่องมีโครงเรื่องที่
คล้ายกัน คือเริม่ ต้นเรื่องด้วยคดีฆาตกรรม จากนั น้ นักสืบได้ปรากฏตัวเพื่อสืบหา
คนร้าย แต่ในเรื่องกาหลมหรทึกยังมีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอีก 4 คดีตามมาอีก ทุก
คดีตารวจไม่สามารถไขปริศนาเกี่ยวกับรอยสักทีป่ รากฏบนร่างกายของเหยื่อได้
จนกระทังเรื
่ ่องใกล้จบ ผู้เขียนได้เสนอบทบาทของผูช้ ่วยนักสืบ ซึ่งที่แท้แล้วก็คอื
ผูบ้ งการอยู่เบือ้ งหลังคดีฆาตกรรมทัง้ หมดนันเอง
่
นวนิยายทัง้ สองเรื่องยังมีประเด็นสาคัญจากการฆาตกรรมคล้ายกันคือ
การเขียนสัญลักษณ์หรือรอยสักไว้บนร่างของเหยื่อ เพื่อให้นักสืบหรือตารวจไข
ปริศนา นาไปสู่แรงจูงใจของคนร้าย สัญลักษณ์ท่ปี รากฏบนตัวของเหยื่อในเรื่อง
รหัสลับดาวินชีปรากฏในการวางแผนทีส่ ถานทีเ่ กิดเหตุเป็ นรูปเพนทาแกรม หรือ
ดาวห้าแฉก อาจเป็ นไปได้ว่านวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกได้รบั อิทธิพลจากเรื่อง
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รหัสลับดาวินชีดา้ นการสร้างสัญลักษณ์ให้โดดเด่นเช่นเดียวกัน สาหรับเหตุการณ์
ปิ ดเรื่อง ในเรื่องกาหลมหรทึกมีการหักมุมที่ฆาตกรไม่ถูกจั บกุม ตารวจกระทา
วิสามัญฆาตกรรมผิดคน และไม่รคู้ วามจริงว่าใครคือฆาตกรตัวจริง
โครงเรื่องของนวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกมีส่วนคล้ายกับเรื่องรหัสลับ
ดาวินชี ได้แก่การเขียนสัญลักษณ์บนร่างของเหยื่อนันคื
่ อการใช้รปู ดาวห้าแฉกเป็ น
ปริศนา แต่กม็ รี ายละเอียดของการฆาตกรรมที่แตกต่างกัน ในรหัสลับดาวินชีได้
ดาเนินตามลักษณะเด่นของนวนิยายแนวสืบ สวนสอบสวน และจบลงด้วยการ
เปิ ดเผยความจริงว่าใครคือฆาตกรและถูกลงโทษในทีส่ ุด ส่วนเรื่องกาหลมหรทึก
จบด้วยการพลิกความคาดหมายว่าฆาตกรไม่ได้รบั การลงโทษทางกฎหมาย แต่
ได้รบั ผลทุกข์ทางใจตามกฏแห่งกรรม
ตัวละครทัง้ สองเรื่องมีลกั ษณะเด่นของแนวสืบสวนสอบสวน คือ นักสืบ
ผูช้ ่วยนักสืบ เหยื่อ และฆาตกร แต่ทงั ้ สองเรื่องมีรายละเอียดของตัวละครต่ างกัน
ตามความเชื่อและอุดมการณ์การทางานของตัวละคร ในเรื่องรหัสลับดาวินชีเป็ น
ตัวละครที่มคี วามสามารถและอยู่ในองค์กรระดับชาติ ส่วนในเรื่องกาหลมหรทึก
เป็ นตัวละครที่พบเห็นได้ในชีวิตประจาวันและส่วนใหญ่เป็ นตัวละครธรรมดาไป
จนถึงชนชัน้ แรงงาน อีกประการหนึ่งสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนเรื่องกาหลมหรทึกเน้นย้าตลอดทัง้
เรื่องคือ “เสียง” ทีด่ งั ขึน้ อย่างสับสนวุ่นวายของเหตุทเ่ี กิดขึน้ ในเรื่อง เป็ นเสียงทีม่ า
คู่กบั ตัวละครสาคัญในเรื่อง สอดคล้องกับชื่อเรื่องทีอ่ าจแปลความได้ว่าเสียงอึกทึก
ทีโ่ กลาหลเซ็งแซ่ทุกทิศทุกทางจนกระทังคดี
่ ความได้รบั การคลีค่ ลายได้ในตอนจบ
และตารวจสามารถจัดการกับคนที่คดิ ว่าเป็ นฆาตกรได้สาเร็จ ซึง่ เป็ นความเข้าใจ
ผิดทัง้ หมดของตัวละครทีเ่ ป็ นตารวจในเรื่อง
การดาเนิ น เรื่อ งของนวนิ ยายทัง้ สองเรื่อ งให้ความสาคัญ กับ การเรียง
เหตุการณ์ตามลาดับปฏิทนิ ผูอ้ ่านจะได้รบั รูเ้ รื่องราวการไขปริศนาไปพร้อมๆ กับ
ตัวละครนักสืบ ซึง่ เป็ นลักษณะเด่นของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนทัวไป
่ อีกทัง้
การเล่าเรื่องและการใช้มุมมอง นวนิยายทัง้ สองเรื่องมีก ลวิธเี ลือกผู้เล่าเรื่องแบบ
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รู้แจ้งและไม่จากัดขอบเขตของมุมมอง ทาให้นวนิยายทัง้ สองเรื่องน่ าติดตามและ
ผูอ้ ่านจะรูไ้ ปพร้อมๆ กับตัวละครในเรื่อง
การสร้างฉากซึง่ ปรากฏเป็ นสถานทีเ่ กิดเหตุ กล่าวได้ว่านวนิยายทัง้ สอง
เรื่องให้ความสาคัญกับการบรรยายสถานทีไ่ ด้อย่างน่ าสนใจ มีรายละเอียดทีส่ ร้าง
ความสมจริงและน่ าเชื่อถือได้มาก ในส่วนของเรื่องกาหลมหรทึก มีขอ้ ดีของการ
สร้างฉากตรงที่เป็ นเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตทีย่ อ้ นไปเกือบ 70 ปี การบรรยาย
ฉากจึง เป็ น ภาพในอดีต เท่ า ที่ผู้เ ขีย นจะค้น หาข้อ มู ล มาเสริม ได้ การเขีย นให้
รายละเอียดของสถานทีแ่ ต่ละแห่งซึง่ ไม่ยาวมากช่วยให้เรื่องการสืบคดีเป็ นไปอย่าง
กระชับรวดเร็ว และนวนิยายทัง้ สองเรื่องมีแนวคิดตามลักษณะเด่นของนวนิยาย
แนวสืบสวนสอบสวน คือมุ่งการค้นหาติดตามผูก้ ระทาผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ในเรื่องรหัสลับดาวินชีกม็ แี นวคิดนี้อย่างชัดเจนเช่นกัน ส่วนในเรื่องกาหลมหรทึก
แสดงแนวคิดของการลงโทษ ผูก้ ระทาผิดเช่นเดียวกัน แต่เป็ นการลงโทษด้วยกฎ
แห่งกรรมตามคติธรรมในพระพุทธศาสนา
กล่าวได้ว่า นวนิยายทัง้ สองเรื่องเป็ นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่
สร้างจุดดึงดูดความน่ าสนใจและความสมจริงได้มากโดยเฉพาะการสร้างความ
สมจริงเกี่ยวกับฉาก การให้ขอ้ มูลด้านสถานที่ท่เี กี่ยวข้องกับเหตุ การณ์ จนสร้าง
ความน่ าเชื่อถือให้แก่ผอู้ ่าน ทัง้ นี้ เรื่องรหัสลับดาวินชีจะมีการสร้างเรื่อง ตัวละคร
และเหตุการณ์ต่างๆ ทีฆ่ าตกรก่อคดีฆาตกรรมได้เหนือชัน้ กว่ามาก โดยเฉพาะการ
สร้างแรงจูงใจของการฆ่าตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา จนกระทังผู
่ ้อ่านเกิดข้อ
สงสัย ชวนให้เชื่อว่าอาจจะมีองค์กรที่กล่าวถึงในเรื่องจริงๆ และมีเรื่องราวชายา
ของพระเยซูจนกระทังเกิ
่ ดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจกันในพืน้ ทีส่ ่อื สังคม
สาธารณะเกีย่ วกับนวนิยายเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง
จากการวิจยั เกี่ยวกับการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในเรื่องกาหลมหรทึกและ
รหัส ลับ ดาวิน ชี พบว่ า มีก ารใช้ นิ ติ วิท ยาศาสตร์ ใ นการสืบ สวนสอบสวนคดี
ฆาตกรรมซึ่งจัดเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้ 1. การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 2. การหา
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สาเหตุการเสียชีวติ จากศพ 3. การไต่สวนการตาย และ 4. การหาแรงจูงใจให้ก่อ
คดีฆาตกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.การตรวจสอบสถานที่เกิ ดเหตุ
ในนวนิยายเรื่องกาหลมหรทึก ผู้วจิ ยั พบว่ามีการใช้นิติวทิ ยาศาสตร์ใน
การตรวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุทงั ้ 5 แห่ง สถานทีใ่ นคดีแรกคือคดีของเด็กหญิงวาด
มีรายละเอียดมากทีส่ ดุ ดังทีผ่ เู้ ขียนบรรยายสถานทีเ่ กิดเหตุว่า
...ทันทีทผ่ี ลักประตูเปิ ดออก นายตารวจทีถ่ ูกตามตัว
มาทัง้ สองถึงกับผงะ ชัน้ ต้นคือนาสิกสัมผัสอันปะทะความคาว
คลุ้งที่ตลบอวลภายในเรือนไม้ช้นิ เดียวเล็กแคบ ชัน้ ต่อมาจึง
คือจักษุอนั ประจักษ์ภาพในความมืดสลับสว่างเป็ นตอนๆ จาก
แสงสายซึ่งทอลอดผ่านขอบบานหน้าต่างที่ยงั ปิ ดตายเข้ามา
เป็ นลา
ถัด จากพื้น ที่โ ล่ ง หน้ า ประตู เ ข้า ไป รายรอบด้ ว ย
ข้า วของระกะ โต๊ ะ ไม้ ก ลมตัว หนึ่ ง ตัง้ อยู่ เ กือ บกลางบ้ า น
นอกจากเป็ นทีต่ งั ้ สารับอาหารซึ่งคงวางเรีย่ บัดนี้ มันได้เพิม่
หน้าทีใ่ หม่โดยไม่มใี ครคาดหวัง
จุดตัง้ ศพ!
แกงจืดในชามกระเบือ้ งบนโต๊ะแห้งกรัง เหลือแต่เศษ
ผั ก กาดขาวกั บ เต้ า หู้ นิ ด หน่ อ ย พอๆ กั บ น้ า พริ ก ปลาทู
ผักเคียง น้ าเปล่าในขัน และจานติดเศษข้าวสวยทัง้ สองใบซึง่
ยังมีชอ้ นสังกะสีวางค้าง จานหนึ่งเม็ดข้าวถูกย้อมสีแดงฉาน มี
แมลงวันดูดดอม กระพือปี กดังหวี่ๆ เพิม่ บรรยากาศผิดปกติ
ยามต้นเหมันต์ในบ้านอับทึบ
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แม่ สีบ นโต๊ ะ เกิด แต่ ร่ า งเล็ก ที่นั ง่ อยู่ บ นเก้ า อี้ก ลม
เจ้าของร่างฟุบศีรษะลงโดยตรง สองแขนสองขาห้อยร่องแร่ง
ปราศเรี่ยวแรง ทัง้ นี้ กลางกลุ่มผมสัน้ แค่คอ ซึ่งเริ่มจับเป็ น
กระจุ ก นั น้ แห้ง กรัง ศีร ษะด้ า นหลัง ของเจ้า ตัว แตกยุ บ จน
ของเหลวและไขมัน ภายในเยิ้มทะลักออกมากระจัดกระจาย
(หน้า 4-5)
ข้อความนี้เป็ นการบรรยายฉากฆาตกรรมเด็กหญิงวาดที่บ้านของนาง
เรือ น มารดาของเด็ก หญิง วาด ต ารวจพบศพเด็ก นั ง่ คว่ า หน้ า เสีย ชีวิต ขณะ
รับประทานข้าวอยู่กบั มารดา แต่ทงั ้ สองถูกวางยานอนหลับก่อนทีค่ นร้ายจะลงมือ
ฆ่าเด็กหญิงวาดด้วยหินลับมีดทุบศีรษะจนกะโหลกยุบสมองไหล นางเรือนกาลัง
อยู่ในภาวะตกใจมาก ยังให้การอะไรไม่ได้มาก ตารวจสอบปากคาประกอบกับการ
ตรวจดูสถานทีเ่ กิดเหตุ ดังข้อความว่า
“ปกติมหี นิ ลับมีดก้อนนัน้ อยู่รปึ ่ าว”
“มีจะ้ แต่มนั วางแอบอยู่ใต้ตูก้ บั ข้าว”
ผู้ ส อบปากค านึ ก ภาพตั ว บ้ า นแคบที่ ป ราศจาก
ร่องรอยนิ้วมือของคนร้าย (หน้า 6)
ข้อความข้างต้นจะเห็นว่า ผูเ้ ล่าเรื่องใช้เพียงสายตากวาดมองสถานที่เกิด
เหตุรอบๆ ใช้ความรูเ้ กีย่ วกับนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ในการพิสจู น์หลักฐานซึง่ เป็ นการเข้า
ตรวจสอบพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ แต่ไม่มกี ารเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือบนวัสดุต่างๆ และจาก
สายตาทีก่ วาดมองไปรอบๆแล้วสรุปทันทีว่า “ปราศจากร่องรอยนิ้วมือของคนร้าย”
การบรรยายถึงสภาพแวดล้อมในทีเ่ กิดเหตุ พบอาวุธ คือหินลับมีด ในความว่า
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…จากการตรวจสอบสภาพทีเ่ กิดเหตุเบือ้ งต้น ไม่พบ
ร่องรอยการต่อสู้ มีเพียงรอยไม้เรียวฟาดด้านหลังต้นขาของ
เหยื่อหลายรอย ขณะที่บาดแผลฉกรรจ์บนศีรษะเกิดจากหิน
ลับมีดขนาดกว้างคูณยาวคูณหนา 15 x 30 x 13 เซนติเมตร
น้ าหนักกว่าสิบกิโลกรัม เป็ นหินทรายสีแดงอ่อน ซึ่งเมื่อเช้า
บางส่วนกลับกรังเข้มเกือบดา วางทิง้ อยู่ขา้ งขาโต๊ะอาหารในที่
เกิดเหตุ (หน้า 6)
ข้อความข้างต้น กล่าวถึงการเข้าตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุของคณะตารวจ ซึง่
เป็ นตารวจเจ้าของท้องทีเ่ กิดเหตุ อาวุธทีฆ่ าตกรใช้ทาร้ายเด็กหญิงวาดคือหินลับ
มีดก้อนใหญ่ ที่วางทิ้งไว้ข้างขาโต๊ ะอาหารที่เด็กหญิงฟุ บศีรษะลงไป ตารวจใช้
การคานวณขนาดของหินลับมีด และผูเ้ ล่าเรื่องได้ขยายความสภาพพืน้ ทีฉ่ ากนี้ว่า
...ห่างจากโต๊ะอาหารตัวนัน้ แค่สองเมตร เกือบชิดฝา
ด้านในสุด คือตู้กบั ข้าวขนาดเล็กสร้างจากไม้ สีข่ ายืนหล่อน้ า
กันมด ไม้ยาวเหลาเรียวบนฝาข้างกันเหน็บมีดและเครื่องครัว
อื่นๆ ส่วนหม้อไห พวงกระเทียม และอาหารแห้ง แขวนผึง่ ไม่
ห่ า ง ริม อีก ด้า นบานประตูเ ปิ ดสู่ค รัว เล็ก กลางแจ้ง หลังบ้าน
ด้านนอกมีเพียงเตาอัง้ โล่เก่าคร่า โอ่งเก็บน้าสาหรับใช้สอยลูก
หนึ่งกับอีกลูกสาหรับดื่มกิน ปกติเจ้าของบ้านใช้ปีบเดินไปรอง
โซดาดึงหรือน้ าดื่มสาธารณะมาเทกักไว้ ประตูหลังบ้านนี้ปิด
อยู่ตงั ้ แต่เมื่อคืน (หน้า 6)
จากสภาพแวดล้อมทีป่ รากฏตรงหน้าทีบ่ รรยายข้างต้นนี้ ผูเ้ ล่าเรื่องรวบ
รัดขัน้ ตอนของการตรวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุเหลือเพียงการบรรยายภาพกว้างๆ มี
ประเด็นว่า อาจจะเป็ นไปได้ว่าคนร้ายไม่ท้งิ ร่องรอยลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุ ซึ่ง
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แสดงถึง ความเป็ น มือ อาชีพ ของคนร้า ย และหรือ ผู้เ ขีย นตัง้ ใจไม่ ใ ห้มีก ารเก็บ
หลักฐานจากร่องรอยของลายนิ้วมือ เนื่องจากเหตุการณ์ทป่ี รากฏในเรื่องทัง้ หมด
ย้อนอดีตไปถึงช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การตรวจสอบความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ยังไม่เจริญก้าวหน้ าดังในสมัยปั จจุบนั ก็เป็ นได้ ผู้เล่าเรื่องตัง้ ใจที่จะให้ตารวจที่
สืบสวนคดีน้ตี ามรอยเฉพาะรอยสักทีป่ รากฏบนร่างของเด็กหญิงวาดเท่านัน้
ส่วนในนวนิยายเรื่องรหัสลับดาวินชีนาเสนอเรื่องราวการไขคดีฆาตกรรม
ฌาคส์ โซนิแยร์ ภัณฑารักษ์แห่งพิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ ด้วยการนาหลักนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
มาใช้พสิ จู น์ขอ้ เท็จจริง นับตัง้ แต่กระบวนการตรวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุ ได้แก่ ฉาก
การตรวจสอบพิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็ นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมฌาคส์ โซนิแยร์
เมื่อหน่ วยตารวจสอบสวนกลางฝรังเศส
่
หรือ เดเซเปเช (DCPJ) ได้รบั แจ้งจาก
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของพิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์ว่าเกิดเหตุผดิ ปกติขน้ึ เนื่องจาก
สัญญาณของระบบรักษาความปลอดภัยของพิพธิ ภัณฑ์สง่ สัญญาณแจ้งเตือน
เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจของหน่ ว ยต ารวจสอบสวนกลางฝรัง่ เศส น าโดย
ร้อยตารวจเอกเบซู ฟาช จึงเข้าตรวจสอบสถานที่ ปิ ดล้อมพืน้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์
ให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้ าที่ตารวจ เพื่อดาเนินการตรวจสอบ เก็บวัตถุ
พยาน และสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตามหลักนิติวทิ ยาศาสตร์ต่อไป ดังที่ว่า
“พนักงานสืบสวนของผมเข้าควบคุมพืน้ ทีเ่ พื่อรักษาความปลอดภัยในพิ พธิ ภัณฑ์
แทนตลอดคืน”(หน้า 28) เมื่อควบคุมพืน้ ทีไ่ ด้แล้ว เจ้าหน้าทีต่ ารวจของร้อยตารวจ
เอกเบซู ฟาช ได้กระจายกาลังกันเพื่อเก็บหลักฐานสาคัญในคดี ดังทีว่ ่า “เจ้าหน้าที ่
ตารวจจานวนหนึง่ เดินวุ่นวายอยู่ในห้อง คุยโทรศัพท์บา้ ง จดบันทึกบ้าง คนหนึง่ นัง่
โต๊ะทางานของโซนิแ ยร์ กาลังก้มหน้าก้มพิมพ์เครือ่ งแล็ปท็อป เห็นได้ชดั ว่าห้อง
ท างานส่ว นตัว ของท่า นภัณฑารักษ์ไ ด้กลายเป็ น หน่ ว ยบัญชาการชัวคราวของ
่
เดเซเปเชในคืน นัน้ แล้ว ” ... “ต ารวจใช้ไ ฟฉายแสงสีดาตรวจหารอยเลือ ดและ
หลักฐานทางนิตเิ วชอืน่ ๆ ในสถานทีเ่ กิดอาชญากรรม” (หน้า 48)
นอกจากพิพธิ ภัณฑสถานลูฟร์แล้ว คฤหาสน์ชาโตวีแยตต์ ของเซอร์ลหี ์
ทีบบิง ก็เป็ นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เจ้าหน้ าที่หน่ วยตารวจสอบสวนกลางเข้าไป
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ตรวจสอบ เมื่อโรเบิรต์ แลงดอนและโซฟี เนอเวอหลบหนีการจับกุมของตารวจโดย
ใช้รถบรรทุกกันกระสุนของธนาคารรับฝากทรัพย์สนิ แห่งซูรกิ เป็ นพาหนะนัน้ พวก
เขาได้เดินทางมายังคฤหาสน์ชาโตวีแยตต์ของเซอร์ลหี ์ ทีบบิง เนื่องจากเซอร์ลหี ์
ทีบบิง เป็ นนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแมรี่ แมกดาลีน เซอร์ลหี ์
ทีบบิงจึงเป็ นบุคคลที่เขาคาดหวังว่าจะช่วยไขปริศนารหัสลิขติ ได้สาเร็จ โดยไม่
ทราบว่าแท้จริงแล้วเซอร์ลีห์ ทีบบิงนี่เองคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรม
ฌาคส์ โซนิแยร์ และเหยื่ออีกสามราย
ขัน้ ตอนการตรวจสอบคฤหาสน์ ช าโตวีแยตต์ เริ่ม ต้น ขึ้น ด้ว ยการเก็บ
หลักฐานบริเวณโดยรอบคฤหาสน์ชาโตวีแยตต์ ดังทีผ่ เู้ ขียนบรรยายว่า
ร้ อ ยต ารวจโทกอลเยต์ ยืน จ้ อ งมองคฤหาสน์ อ ัน
มโหฬารนัน้ อยู่ลาพังตรงปากถนนทางเข้าบ้านของลีห์ ทีบบิง
ช่างโดดเดี่ยว มืดครึ้ม มีต้นไม้ขน้ึ หนาทึบดีแท้ กอลเยต์มอง
นักสืบเจ็ดแปดคนของเขาที่กระจายกาลังไปตามความยาว
ของรัว้ บ้านอย่างเงียบกริบ ในอีกไม่ก่นี าทีขา้ งหน้ า คนของ
เขาก็จะโอบล้อมบ้านนี้ไว้ได้ แลงดอนช่างเลือกทีห่ ลบซ่อนตัว
ที่แสนจะเหมาะแก่การลอบโจมตีโดยคนของกอลเยต์เสียนี่
กระไร (หน้า 314)
จากการตรวจสอบและเฝ้ าสังเกตการณ์อยู่บริเวณโดยรอบ คฤหาสน์ชาโต
วีแยตต์ เจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยตารวจสอบสวนกลาง พบว่ามีความผิดปกติคอื มี “รถ
เอาดี้สดี าจอดซุกอยู่ในพุ่มไม้เตี้ยๆ เกือบจะมองไม่เห็น เป็ นรถทีม่ ปี ้ ายว่ารถเช่า
กอลเยต์แตะหน้าหม้อรถดู ยังอุ่นอยู่เลย ออกจะร้อนด้วยซ้ า”(หน้า 316) ขณะทีเ่ ขา
ก็เห็นรถบรรทุกกันกระสุนของธนาคารรับฝากทรัพย์สนิ แห่งซูรกิ ซึง่ สันนิษฐานว่า
เป็ นรถทีโ่ รเบิรต์ แลงดอน และ โซฟี เนอเวอ ใช้เป็ นพาหนะในการหลบหนีจอดอยู่
ภายในคฤหาสน์ดว้ ยนัน้ เขาก็สนั นิษฐานว่าบุคคลทีข่ บั รถเอาดี้สดี ามาจอดไว้นนั ้
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อาจจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับคดีฆาตกรรมฌาคส์ โซนิแยร์ และเป็ นผูท้ ต่ี กอยู่ในสถานะ
ผู้ต้ อ งสงสัย โรเบิร์ต แลงดอน และโซฟี เนอเวอ เช่ น กัน เขาจึง ได้ต รวจสอบ
ลายนิ้วมือและร่องรอยต่างๆ ภายในรถคันดังกล่าว และส่งข้อมู ลไปตรวจสอบยัง
“อินเทอร์ปอล” ซึง่ เป็ นหน่ วยงานกลางเพื่อตรวจสอบหลักฐานลายนิ้วมือภายในรถ
ตลอดจนหลักฐานต่างๆ เกีย่ วกับรถคันนัน้
จากการตรวจสอบภายในคฤหาสน์ชาโตวีแยตต์โดยละเอียด พบรูกระสุน
ปื นในห้องหนึ่งของคฤหาสน์ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีการยิงต่อสูก้ นั จริง ดังทีว่ ่า “กอล
เยต์ก็รู้สกึ ดีใจอยู่บ้างทีเ่ ปเตแอสพบรูกระสุนปื นบนพื้นห้อง ซึง่ อย่างน้ อยก็เป็ น
หลักฐานยืนยันคากล่าวอ้างของกอลเยต์ทวี ่ ่ามีการยิงเกิดขึ้นจริงๆ” (หน้า 344) และ
รถยนต์ทก่ี ลุ่มผูต้ อ้ งสงสัยใช้เป็ นพาหนะเพื่อหลบหนีนนั ้ เป็ นรถยนต์เรนจ์โรเวอร์ท่ี
สามารถขับเคลื่อนได้ดีในเส้นทางที่คดเคี้ยวสูงชัน ทาให้กลุ่มผู้ต้องหาสามารถ
หลบหนี ก ารติด ตามของเจ้า หน้ า ที่ต ารวจไปได้ นอกจากนี้ ย ัง พบหลัก ฐานที่
เชื่อมโยงได้ว่า เซอร์ลหี ์ ทีบบิง เป็ นผู้ท่หี มกมุ่นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยตานานเรื่อง
แมรี่ แมกดาลีน ซึง่ ผูศ้ รัทธาในศาสนาดัง้ เดิมเชื่อว่าเป็ นพระชายาของพระเยซู
หน่วยพิสจู น์หลักฐานยังพบหลักฐานทีเ่ ชื่อมโยงกับการศึกษาค้นคว้าเรือ่ ง
กลุ่มเดอะไพรเออรีอ่ อฟไซออนและพฤติกรรมของพวกเขาอย่างมีนยั สาคัญอีกด้วย
ดังทีบ่ รรยายว่า “กอลเยต์หยิบถุงหลักฐานถุงทีส่ องมาดู มองผ่านพลาสติกใสเข้าไป
เขาเห็นภาพถ่ายอาบมันขนาดใหญ่ทดี ่ เู หมือนจะเป็ นภาพของเอกสารเก่าๆ ตรงหัว
เรือ่ งข้างบนอ่านได้ว่า เลส์โดสสิเยส์เซอเกรส์ -หมายเลข 4° lm¹ 249” (หน้า 378)
ซึ่งเซอร์ลีห์ ทีบบิง ติดไว้ทวคฤหาสน์
ั่
ของเขา เห็นได้ตอนที่ตารวจหน่ วยพิสูจน์
หลักฐานตอบร้อยตารวจโทกอลเยต์ว่า “ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน เขามีสาเนาถ่าย
ไว้เต็มบ้านเลย ผมก็เลยเก็บมาใบหนึง่ ” (หน้า 378) นอกจากนี้ ยังพบบัญชีรายชื่อ
ผูน้ าของกลุ่มเดอะไพรเออรีอ่ อฟไซออนอีกด้วย
การเข้าตรวจสอบพืน้ ทีใ่ นคฤหาสน์ชาโตวีแยตต์ เป็ นไปตามขัน้ ตอนการ
เข้าตรวจค้นตามหลักนิติวทิ ยาศาสตร์ นับตัง้ แต่การเก็บข้อมูลหลักฐานโดยรอบ
พื้นที่ทงั ้ ภายนอกและภายในคฤหาสน์ มีการเก็บหลักฐานร่องรอยต่างๆ ในพื้นที่
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และวัต ถุ พ ยานต้ อ งสงสัย ไม่ ว่ า จะเป็ นการตรวจรอยกระสุ น การตรวจสอบ
ลายนิ้วมือทีป่ รากฏภายในคฤหาสน์ ลายนิ้วมือภายในรถยนต์เอาดีส้ ดี า การตรวจ
รอยคราบเลือดทีพ่ บในที่เกิดเหตุและบนเข็มขัดซิซลิ ซิ โดยส่งหลักฐานเหล่านี้ไป
ตรวจสอบตามหลักนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จนสามารถยืนยันตัวบุคคลทีเ่ ข้ามารวมตัวกัน
อยู่ ใ นคฤหาสน์ ช าโตวีแ ยตต์ ไ ด้ ซึ่ง หลัก ฐานเหล่ า นี้ ป ระกอบกับ การตรวจพบ
หลักฐานการติดตัง้ อุปกรณ์ดกั ฟั งการสนทนาของเหยื่อทุกคน องค์กรโอปุสเดอีซง่ึ
เป็ นคู่ขดั แย้งของเหยื่อ ตลอดจนการทางานของฝ่ ายความมันคงและเจ้
่
าหน้าที่
ตารวจ ก็เป็ นหลักฐานที่หนักแน่ นในการยืนยันความผิดของ เซอร์ลหี ์ ทีบบิง ได้
เป็ นอย่างดี

2. การหาสาเหตุการเสียชีวิตจากศพ
การหาสาเหตุการเสียชีวติ จากศพคือการชันสูตรพลิกศพ หมายถึงการ
ตรวจพิสูจ น์ ศ พ เพื่อ ให้ท ราบว่ า ผู้ต ายคือ ใคร ตายที่ไ หน เมื่อ ใดสาเหตุ และ
พฤติการณ์ทต่ี าย ทัศนะ สุวรรณจูฑะ (2531, หน้า 199-200) ได้ให้ความหมายไว้
อย่างละเอียดว่า การชันสูตรพลิกศพคือ การตรวจศพยังสถานทีพ่ บศพ หรือตรวจ
ศพยังสถานทีต่ รวจศพก็ได้ เป็ นเรื่องทีแ่ พทย์และพนักงานสอบสวนตลอดจนญาติ
ที่เ กี่ย วข้อ งจะต้ อ งทราบ เพื่อ จะได้จ ัด การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดให้ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย หรือ ในกรณี ก ารตายที่เ ป็ น ปั ญ หาในทางคดีเ พื่อ จะได้ร่ อ งรอยและ
หลักฐานรวดเร็วเพื่อนาความยุติธรรมสู้ญาติมติ รผู้ตายและประชาชน ทัง้ ยังหา
สาเหตุว่าการตายเกิดจากอะไร เกิดจากพยาธิสภาพใหม่หรือเก่าหรือทัง้ สองอย่าง
ในนวนิยายเรื่องกาหลมหรทึก บรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ว่า
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ผู้ อ ธิ บ าย (พ.ต.ท. เวทางค์ ) ยั ง จ าได้ ถึ ง สิ่ ง ที่
เจ้า หน้ า ที่ฝ่ ายชัน สูต รพลิก ศพและคุ ณหมอที่ป รึก ษาให้ ไ ว้
ตรงกันว่าในกรณีของศพทีถ่ ูกบีบคอตาย นอกจากการสังเกต
ขัน้ ต้นง่ายๆ ดังกล่าวแล้วจะพบว่าพยาธิสภาพส่วนใหญ่ได้แก่
ใบหน้ าศพมีสคี ล้า ปรากฏจุดเลือดออก หรือเลือดออกในตา
ขาว มีเ ลือ ดออกในเนื้ อ เยื่อ ล าคอ และกว่ า ร้อ ยละเก้ า สิบ
กระดูกกล่องเสียงจะหัก ขณะทีศ่ พจมน้ าทัวไป
่ ปฏิกริ ยิ าของ
ผูจ้ มน้าเริม่ จากกลัน้ หายใจ เพราะกลัวสาลักจนสุดลม จากนัน้
ร่างกายตอบสนองด้วยการหายใจเองโดยอัตโนมัตใิ นปอดและ
กระเพาะของศพจึงเต็มไปด้วยน้ า โคลน เศษหญ้า และสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ ก่อนสมองจะขาดอากาศลงไปเรื่อยๆ จนถึง
จุดเสียชีวติ อย่างไรก็ดี มีกรณีพเิ ศษอยู่รอ้ ยละสิบถึงสิบห้า ที่
ผู้ต ายเกิด ปฏิกิริย าผ่า นเส้น ประสาทเวกัส กล้า มเนื้ อ กล่ อง
เสียงจะเกร็งบีบเข้าหากันแน่ น เพื่อป้ องกัน สิง่ แปลกปลอม
หลุดเข้าหลอดลม อาจพบน้าเมือกและน้าเป็ นฟองจากในปอด
หลังออกมาด้
่
วย เรียกว่า ดรายดราวนิ่ง (dry drowning) ใน
กลุ่มนี้จะไม่มีทางพบโคลนหรือสิง่ แปลกปลอมใดๆ ในปอด
และหลอดลมเลย... (หน้า 50-51)
ข้อมูลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทไ่ี ด้จากการชันสูตรพลิกศพในข้อความข้างต้น
ตรงกับแนวการชันสูตรศพทีต่ กน้าเสียชีวติ ดังทีม่ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลในเว็บไซต์ว่า
การจมน้าตาย หมายถึง การทีร่ ่างกายลงไปอยู่ใต้น้าและรวมถึงของเหลว
อื่น ด้ว ย น้ า ลึก เพีย งครึ่ง ฟุ ต ก็ส ามารถท าให้จ มน้ า ตายได้ข้นึ อยู่ก ับ สภาพของ
ร่างกาย เช่น เมาหมดสติ เป็ นลมชัก หรือ เด็กเล็ก เป็ นต้น กลไกในการตายของ
การจมน้ าคือสมองขาดออกซิเจนจนถึงแก่ความตาย จากการทดลองในปี 1950
พบว่ า การตายเกิด จากการ มีอีเ ล็ค โตรไลท์ใ นร่ า งกายผิด ปกติ (Electrolyte
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Disturbances) ร่วมกับ/หรือหัวใจเต้นผิดปกติจากน้ าจานวนมากเข้าไปในร่างกาย
โดยทางปอด ในปั จจุบนั เชื่อว่ าเกิดจากการมีออกซิเจนในเลือดต่ าเป็ นสาเหตุให้
สมองขาดออกซิเจน
ปฏิกิริยาของร่างกายในการจมน้ าคือบุคคลนัน้ จะพยายามกลัน้ หายใจ
เพราะกลัว สาลักน้ า จนกระทังออกซิ
่
เจนในเส้นเลือดแดงถูกใช้ไปจนถึงระดับทีต่ ่า
และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดดามีมากขึน้ ถึงระดับหนึ่ง บุคคลนัน้ จะหายใจเอง
โดยอัตโนมัติ ซึ่งน้ าร่วมทัง้ สิง่ อื่น ๆ ที่อยู่ในน้ าก็จะเข้าไปในปอดในตอนนี้ และ
ส่ว นมากจะเข้า ไปในกระเพาะอาหารด้วย และในขณะเดียวกัน บางคนจะเกิด
การอาเจียนและสาลักอาหารในระหว่างนี้ดว้ ยและการหายใจในลักษณะนี้ จะเกิด
ต่ อ ไปอีก หลายนาที จนกว่ า การหายใจจะหยุ ด สมองจะขาดอากาศไปเรื่อ ยๆ
จนกระทังถึ
่ งจุดทีท่ าให้ตาย
ในบางคน (ประมาณ 10-15%) อาจจะเกิด การเกร็ง ของกล้ า มเนื้ อ
กล่องเสียง ซึง่ เป็ นปฏิกริ ยิ าผ่านเส้นประสาทเวกัส (Vagus Nerve) โดยกล้ามเนื้อ
กล่องเสียงจะเกร็งบีบ เข้าหากันแน่น ป้ องกันไม่ให้สงิ่ ใดเข้าไปในหลอดลม และยัง
อาจจะมีน้าเมือกและน้ าเป็ นฟองจากภายในปอดออกมาด้วย ซึง่ เรียกว่า dry drowning
ในการผ่าศพจะไม่พบโคลนในหลอดลมหรือไดอะตอม ในปอดเป็ นเด็ดขาด
กล่าวได้ว่า ผู้เขียนเรื่องกาหลมหรทึกได้ขอ้ มูลด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์จาก
การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
ดัง รายละเอีย ดข้า งต้ น แสดงให้เ ห็น ว่ า ผู้เ ขีย นค้น คว้า ข้อ มูล ด้า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ นาไปสู่การชันสูตรพลิกศพทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นนิติเวชศาสตร์ในส่วน
ของห้องปฏิบตั กิ าร เพียงแต่ในนวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกใช้วธิ กี ารสรุปผลตรวจ
ในห้องแล็บ แล้วถ่ายทอดเป็ นการแจ้งผลให้หวั หน้าสืบสวนสอบสวนทราบข้อมูลที่
ได้จากห้องปฏิบตั กิ าร เพื่อให้เนื้อเรื่องดาเนินไปต่อได้อย่างกระชับรวดเร็ว
ส่วนเรื่องรหัสลับดาวินชี ร้อยตารวจเอกเบซู ฟาช ตัวละครสาคัญซึง่ เป็ น
ตารวจเจ้าของคดีฆาตกรรม ได้นาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจสอบ
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สาเหตุการเสียชีวติ ของฌาคส์ โซนิแยร์ หลังจากตารวจได้ตรวจสอบสภาพทัวไป
่
ของศพ ตารวจก็พบว่า ฌาคส์ โซนิแยร์ เสียชีวติ จากการถูกยิง และสภาพร่างกาย
ของศพถูกจัดวางอย่างตัง้ ใจให้มลี กั ษณะเป็ นสัญลักษณ์รปู ภาพพร้อมข้อความทีถ่ กู
เขีย นขึ้น ด้ว ยลายมือ ของเขา ซึ่ง ร้อ ยต ารวจเอกเบซู ฟาชเชื่อ ว่ า หลัก ฐานการ
เสียชีวิตทัง้ สองประการในศพของฌาคส์ โซนิแยร์นัน้ จะเป็ นหลักฐานสาคัญ ที่
นาไปสูก่ ารคลีค่ ลายความจริงเกีย่ วกับการทีฌ
่ าคส์ โซนิแยร์ถูกฆาตกรรมได้
ร้ อ ยต ารวจเอกเบซู ฟาช ได้ ส่ ง ภาพถ่ า ยสภาพศพที่มีลัก ษณะเป็ น
สัญลักษณ์ รูปภาพและข้อความไปยังหน่ วยถอดรหัสของหน่ วยตารวจสอบสวน
กลาง เพื่อค้นหาความหมายเชิงสัญลักษณ์ การส่งหลักฐานจากศพที่พบไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกเป็ นกระบวนการสาคัญหนึ่งในการ
ค้นหาสาเหตุการเสียชีวติ จากศพตามหลักนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ต ารวจพบศพของฌาคส์ โซนิ แ ยร์อ ยู่ห ลัง ประตู ลูก กรงนิ ร ภัย ซึ่ง กัน้
ระหว่ า งฆาตกรกับ เหยื่อ ท าให้ร้อ ยตารวจเอกเบซู ฟาชสัน นิ ษ ฐานว่ า ฆาตกร
ยิงฌาคส์ โซนิแยร์ในระยะไกลโดยยิงผ่านลูกกรงเข้ามา ซึง่ สอดคล้องกับหลักฐาน
การพบเศษเขม่าดินปื นที่บริเวณลูกกรงดังกล่าว นอกจากนี้จากการตรวจสอบ
ลักษณะบาดแผลถูกยิงทีพ่ บในศพ ก็ยงั มีลกั ษณะสนับสนุ นข้อสันนิษฐานของร้อย
ตารวจเอกเบซู ฟาช คือมีลกั ษณะเป็ นจุดบาดแผลทีม่ เี ลือดออกน้อย ดังทีบ่ รรยาย
ว่า “ตรงใต้กระดูกหน้าอกของโซนิแยร์มรี อยเลือดตรงจุดทีก่ ระสุนปื นยิงทะลุผวิ เนื้อ
ของเขา เป็ นบาดแผลทีเ่ ลือดออกน้อยจนน่ าประหลาดใจ ทิ้งไว้เพียงแอ่งเลือดสีดา
เล็กๆ ” (หน้า 44) ซึง่ ลักษณะของบาดแผลดังกล่าวนัน้ เป็ นลักษณะที่เกิดจากการ
ถูกยิงในระยะไกล นอกจากร้อยตารวจเอกเบซู ฟาช จะตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับรอย
บาดแผลบนตัว ศพ วิถีก ระสุน และเขม่ า ดิน ปื น ที่พ บในที่เ กิด เหตุ ต ามหลักนิติ
วิท ยาศาสตร์แล้ว เขายัง ตัง้ ข้อ สังเกตเกี่ยวกับอาการของฌาคส์ โซนิ แ ยร์ก่อน
เสียชีวติ ตามหลักนิติวทิ ยาศาสตร์อกี ด้วย ดังจะเห็นได้จากการตัง้ ข้อสังเกตของ
เขาความว่า “คุณโซนิแยร์เจ็บปวดทรมานจากลูกปื นทีย่ งิ เข้าทีท่ อ้ ง เขาค่อยๆ ตาย
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น่ าจะใช้เวลาราวๆ สิบห้าหรือยีส่ บิ นาที เขาเป็ นคนทีพ่ ละกาลังแข็งแกร่งอย่างเห็น
ได้ชดั ” (หน้า 43)
หลักฐานสาคัญทีพ่ บนอกจากภาพสัญลักษณ์ทฌ
่ี าคส์ โซนิแยร์จงใจทาขึน้
เพื่อสร้างเงื่อนงาเกีย่ วกับการเสียชีวติ ของเขาแล้ว “เลือด” ที่ ฌาคส์ โซนิแยร์ ใช้
แทนหมึกในการเขียนภาพวาดบนร่างกายของเขาก็เป็ นอีกหนึ่งหลักฐานสาคัญที่
ตารวจจะนาไปใช้ในคดีได้ ดังที่ว่า “ฟาชเงียบไปครู่ ทีจ่ ริงผมเชือ่ ว่า เขาใช้เลือด
เพราะเห็นว่าตารวจจะแกะรอยตามกระบวนการนิตเิ วชได้” (หน้า 48)
จากการที่ได้วเิ คราะห์การใช้นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ในนวนิยายทัง้ สองเรื่องดัง
ข้างต้นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าทัง้ สองเรื่องมีกลวิธกี ารนาความรูด้ า้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มา
ใช้ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุในเรื่องรหัสลับดาวินชีจะให้ความสาคัญ
กับการตรวจสอบวัตถุหรือบริเวณที่เกิดเหตุ ค่อนข้างละเอียดมากกว่าเรื่องกาหล
มหรทึก
ในนวนิยายทัง้ สองเรื่องได้ใช้ความรูด้ า้ นการไต่สวน สอบสวนพยาน เพื่อ
ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมปรากฏชัดในเรื่องกาหลมหรทึก และ
การใช้นิตจิ ติ วิทยาศาสตร์มาศึกษาแรงจูงใจในการก่อคดี กล่าวได้ว่าเรื่องรหัสลับ
ดาวิน ชีส ามารถสร้า งความน่ า เชื่อ ถือ และความสมจริง ได้ม ากกว่ า เรื่อ งกาหล
มหรทึกอย่างเห็นได้ชดั
จากทีก่ ล่าวมาแล้ว อาจสรุปนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทป่ี รากฏในนวนิยายทัง้ สอง
เรื่อง ให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างเป็ นตารางดังนี้
นิ ติ วิทยาศาสตร์
กาหลมหรทึก
1. การตรวจสอบ 1.บ้านของเด็กหญิงวาดบริเ วณ
สถานทีเ่ กิดเหตุ
วัดระฆัง วังหลัง
2.วัดประยุรวงศาวาสคดีพระมหา
สุชพี
3.คลองโอ่ ง อ่ า ง คดีข องนายลุ
สะพานภาณุพนั ธ์

รหัสลับดาวิ นชี
1.การตรวจสถานทีเ่ กิดฆาตกรรม
ในพิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ มีการปิ ดล้อม
พืน้ ทีข่ องการฆาตกรรม
2.การตรวจสอบตัวหนังสือที่เป็ น
รหัสลับของเหยื่อบนพื้นในทีเ่ กิด
เหตุ
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4.ร้านขนมเนื่องนวล บริเวณวัดม
หรรณพาราม คดีหนศพนายผดุ
ั่
ง
ศักดิ ์
5.บ้านของยายอร บางกอกใหญ่
คดีนายอ่าถูกจับแขวนคอตาย
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3.การ ต ร ว จห าคร าบเลื อ ดที่
ปรากฏในบริเวณรูปภาพใกล้จุด
ทีเ่ กิดเหตุ
4.การตรวจสอบพืน้ ทีใ่ นคฤหาสน์
ชาโตวี แ ยตต์ ของ เซอร์ ล ี ห์
ทีบบิง
5.วิเคราะห์พ้นื ที่สนามบินบิกกิน
ฮิล ล์ ซึ่ง เป็ นสถานที่เ กิด เหตุ ท่ี
ได้ ร ับ การประสานงานมาจาก
หน่ วยต ารวจสอบสวนกลาง
ฝรังเศส
่
ต ารวจพบว่ า ฌาคส์ โซนิ แ ยร์
เสียชีวติ จากการถูกยิง และสภาพ
ร่างกายของศพถูกจัดวางอย่ า ง
ตัง้ ใจให้มลี กั ษณะเป็ นสัญลักษณ์
รูปภาพพร้อมข้อความทีถ่ ูกเขียน
จากเลือดด้วยลายมือของเขาเอง

2. การหาสาเหตุ 1.เด็กหญิงวาดถูกหิน ลับ มีด ทุ บ
การเสีย ชีว ิต จาก จนกระโหลกศีรษะแตก ก่อนหน้า
ศพ
นั ้ น ถู ก ว างยาน อนห ลั บ ชนิ ด
รุ น แรงและถูกหมอนกดจนขาด
อากาศหายใจ
2.คดีน ายลุ ต กน้ า ตาย เดิม นาย
เต็งมาสารภาพว่าเป็ นคนฆ่านาย
ลุ แต่เมือ่ ชันสูตรแล้วพบว่า ไม่ใช่
คดีฆ าตกรรม แต่ เ ป็ น อุ บ ัติเ หตุ
นายลุจมน้าเสียชีวติ
3.พระมหาสุ ช ี พ ได้ ร ับ ยาสลบ
ประเภทอีเ ทอร์ แต่ ไ ม่ถู ก ท าให้
เสียชีวติ
4.นายผดุ ง ศัก ดิเ์ ป็ นการฆ่ า หัน่
ศพและเผามาจากที่อ่ืน แล้ว น า
ชิน้ ส่วนมาไว้ทร่ี า้ นขนมเนื่องนวล
3. การไต่สวนการ 1.การสอบสวนนางเรือนผูเ้ ป็ นแม่ ใ น เ รื่ อ ง ต า ร ว จ ไ ด้ ส อ บ ส ว น
ตาย
ของเด็กหญิงวาด
โรเบิร์ต แลงดอน ด้ว ยมีนัด กับ
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2.คดีของนายลุ ตารวจสอบสวน
นายเต็ ง ผู้ ม าสารภาพว่ า เป็ น
คนร้าย แต่ในทีส่ ุดก็พบความจริง
ว่านายเต็งให้การเท็จเพื่อหนีจาก
การถูกมาเฟี ยตามล่าเอาชีวติ
3.คดีข องนายอ่ า การให้ปากค า
ของยายอรเกี่ย วกับหน้าตาของ
คนร้าย ทาให้รวู้ ่ายายอรไม่ได้ตา
บอดดังที่ทุกคนเข้าใจ ยายอรจึง
ช่ ว ยให้ต ารวจสเก็ต ช์ ภ าพของ
คนร้ายและรูต้ วั ผูก้ ระทาความผิด
4.การหาแรงจูงใจ ต ารวจได้ประมวลจากรอยสักที่
ให้ก่อคดีฆาตกรรม ปรากฏเป็ นคา 5 คา บนร่างของ
เหยื่อทัง้ ห้าคนแล้ว ทาให้รู้ได้ว่า
ค าทัง้ หมดเป็ น “กลโคลง” ที่
น าไปสู่ โ คลงอี ก บทที่ เ ฉลยว่ า
แรงจูงใจของฆาตกรรมต่อ เนื่อ ง
มาจากความแค้นของพะนอนิจที่
มีต่อพระเฟื้ อง และตัง้ ใจทีจ่ ะป้ าย
ความผิด ให้น ายแพทย์เ ตชเป็ น
ผู้ บ งการ น าย กล้ า ให้ ก ร ะ ท า
ความผิด

ผู้ต าย และมีช่ือ ของเขาปรากฏ
อยู่ในลายมือของเหยือ่ ทีเ่ สียชีวติ

สาเหตุ ท่ีฌ าคส์ โซนิ แ ยร์ และ
เซเนโชซ์ ท งั ้ สามคนถู ก ฆ่ า ตาย
นัน้ เป็ น เพราะทรยศต่ อ องค์กร
เขาละเลยต่ อ ภารกิ จ ใน ก าร
เปิ ดเผยความจริงเกี่ย วกับเกรล
และแมรี่ แมกดาลีน เป็ นการ
กระทาผิดบาปและให้อภัย ไม่ไ ด้
เซอร์ ล ี ห์ ที บ บิ ง จึ ง ต้ อ งการ
ลงโทษหรือ แก้ แ ค้ น คนเหล่ า นี้
รวมถึง ต้ อ งการท าสิ่ง ที่ถู ก ต้อ ง
ตามความเชื่อของเขา เขาจึงไม่
รู้ส ึก ผิด ที่ไ ด้ฆ่า ฌาคส์ โซนิ แ ยร์
และเซเนโชซ์ทงั ้ สามคน

ตารางข้า งต้ น นี้ ท าให้เ ห็น ว่ า มีร ายละเอีย ดการใช้นิ ติวิท ยาศาสตร์
แตกต่ า งกัน โดยเฉพาะการอธิบ ายที่ช วนให้เ ข้า ใจถึง แรงจูง ใจในการก่ อ เหตุ
ฆาตกรรม อีกประการหนึ่ง เหตุฆาตกรรมทีป่ รากฏในนวนิยายทัง้ สองเรื่องนี้ ยัง
เกิดขึน้ ห่างกันถึง 60 ปี กล่าวคือในนวนิยายเรื่องรหัสลับดาวินชีเป็ นเหตุการณ์ท่ี

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
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เกิดขึน้ ร่วมสมัยกับระยะเวลาที่ประพันธ์ ในปี พ.ศ. 2546 ในขณะที่เหตุการณ์ใน
เรื่องกาหลมหรทึกเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2486 และยังเป็ นช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่
เป็ น สถานการณ์ ท่ไี ม่ปกติอีก ด้วย การสืบ สวนสอบสวนจึงอาจมีข้อ พิสูจน์ ท่ไี ม่
ละเอียดอย่างทีค่ วรจะเป็ น และไม่ได้มกี ารใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการตรวจสอบ
หามูลเหตุของการฆาตกรรมได้เหมือนอย่างในปั จจุบนั ความห่างของระยะเวลาที่
ปรากฏในเรื่องและสถานการณ์สงครามจึงมีส่วนสาคัญต่อการใช้นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
พิสจู น์หาความจริงในนวนิยายเรื่องกาหลมหรทึกอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า การใช้ความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
เพื่อหาสาเหตุการตายหรือการชันสูตรศพในนวนิยายทัง้ สองเรื่องมีการแจกแจง
รายละเอียดให้เห็นจริง โดยเฉพาะในเรื่องรหัสลับดาวินชีมคี วามสมจริงมากกว่า
และก่อให้เกิดความคลางแคลงใจในความเชื่อทางคริสต์ศาสนา รหัสลับดาวินชีจงึ
ได้รบั การเผยแพร่ไปในวงกว้าง อีกทัง้ ได้รบั ความนิยมจนสร้างเป็ นภาพยนตร์สร้าง
ชื่อ เสีย งอย่ า งแพร่ ห ลาย ส่ว นกาหลมหรทึก ได้น ากลโคลงในวรรณคดีไ ทยมา
สร้างสรรค์เป็ น“รหัสลับ” ให้ตารวจขบคิดและไขปริศนาได้ อาจขาดความน่าเชื่อถือ
และความสมจริงตรงทีใ่ ห้ผู้ช่วยนักสืบคือคนร้ายตัวจริง และหักมุมในตอนท้ายที่
กระบวนการวิสามัญ ฆาตกรรมคนร้า ยเกิด ขึ้น อย่ า งด่ ว นสรุ ป และไม่ ไ ด้มีก าร
กล่าวถึงการตายของพระเฟื้ องอย่างละเอียด อีกทัง้ การทาหน้าที่อย่างไม่ถูกต้อง
ด้วยการวิสามัญฆาตกรรมตามกฎหมายของนายตารวจ สิง่ ต่ างๆ เหล่านี้ทาให้
นวนิยายเรื่องนี้มเี หตุผลของการฆาตกรรมทีย่ งั ไม่เข้มแข็งพอจะเชื่อได้อย่างสนิท
ใจนอกจากความสนุกสนานเพียงสถานเดียว
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