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 การประมาณระยะเวลาภายหลังการตาย เปนสิ่งสําคัญมากในทางดานนิติวิทยาศาสตร และงาน
ดานกฎหมาย ซึ่งพฤติการณการตายก็มีผลตอการประมาณระยะเวลาตาย ศพท่ีถูกโบกดวยปูนซีเมนตมี
การเปล่ียนแปลงภายหลังการตายท่ีมีความแตกตางจากแบบอื่นๆ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลลเนื้อเยื่อที่ทําการโบก
(หลอ)ดวยปูนซีเมนต โดยดูการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะไดแก หัวใจ ปอด ไต ตับ มาม และกลามเน้ือ 
ของสุกร โดยอาศัยเทคนิควิเคราะหดวยวิธี Hematoxylin and Eosin methods จากการเก็บตัวอยาง
เนื้อเยื่อจากสุกรที่ทําการโบก(หลอ)ดวยปูนซีเมนต ทั้งหมด 3 สถานะ ไดแก โบกปูนซีเมนตแลวนําไป
ฝงดิน ถวงนํ้า และทิ้งไวสภาวะปกติ โดยมีสุกรอีก 1 ตัวเปนตัวควบคุม ภายหลังการตายไปแลว 6-12 
ชั่วโมง จะเร่ิมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล เซลลจะมีการสูญเสียปริมาตรของเซลล และจะเห็นไดชัด
ในชวงเวลา 24-48 ชั่วโมง โดยเซลลจะเร่ิมมีการหดแฟบ นิวเคลียสรวมตัวกันแนน โครมาติดเกาะกลุม 
และดีเอ็นเอถูกยอยเปนชิ้นเล็กๆ 
 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเซลลเน้ือเยื่อจากศพที่ถูกโบกปูนซีเมนตโดยใชสุกรน้ัน อาจจะสามารถ
นํามาใชเปนขอมูลการประมาณระยะเวลาภายหลังการตายได เมื่อตองเจอศพท่ีถูกโบกดวยปูนซีเมนต 
แตอยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนํามาอางอิงหรือสนับสนุนการชันสูตรพลิกศพ
ในการประมาณระยะเวลาการตายเทาน้ัน ซึ่งยังตองอาศัยขอมูลทางดานอ่ืน ๆ เชน การตรวจสอบ
สถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อทําใหเกิดการสอดคลองและใกลเคียงกับเวลาตายท่ีแทจริง 
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 Estimating time after death is very important in the forensic field and legal. The behavior on 

death was a result of the approximate time of death. Dead body homicides interrol in concrete have a 

changing post-mortem differ from the others.  

 In this study analyzed the morphology of the cell of the death: homicides interrol in concrete 

by changes in the organ including heart, lung, kidney, liver, spleen and muscles of the pig. Based 

techniques to analyze tissue samples Hematoxylin and Eosin methods of homicides interrol in 

concrete of pig with all 3 states including concrete gravity and then bury and leave it by have a pig as 

control. The changes of tissues and the loss of cell volume will show after 6-12 hours. Moreover, in 

24-48 hours the changes will show obviously by plasma membrane, nuclear condensation, chromatin 

aggregation and nedonucleo cytic degradation of DNA into nucleo-somal fragments. 

 As the postmortem changes of the selected tissues from homicides interrol in concrete may 

able to be used as a data for estimated time after death in homicides interrol in concrete. However all 

the data can be used only as a database for reference or support and estimated time for autopsy, but, to 

estimates the time of death, it also requires the information or from the other evidence such as 

investigation at the scene to make the consistence and close to the actual time of death. 
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