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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงจากคราบเลือดบนผ้า  

15 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้ายสีขาว  ผ้าฝ้ายสีด า  ผ้าฝา้ยลวดลาย  ผ้าโพลีเอสเตอร์สีขาว  ผ้าโพลีเอสเตอร์สีด า  ผ้าโพลีเอสเตอร์
ลวดลาย  ผ้าป่านสีขาว ผ้าป่านสีด า ผ้าป่านลวดลาย ผ้าลินินสีขาว ผ้าลินินสีด า ผ้าลินินลวดลาย ผ้าไหมสีขาว ผ้าไหมสีด า และ
ผ้าไหมลวดลาย ตวัอย่างเลือดที่ใช้ในการทดลองในระดบัความเข้มข้นเลือดสกุรอตัราส่วน 1:10, 1:100 และ 1:1,000 โดยการ
ใช้สารลูโคมาลาไคท์กรีน และลูมินอล ท าการตรวจหลังจากประทับรอยรองเท้าแฝงที่เวลา1 สัปดาห์ โดยวิเคราะห์ผล
คะแนนจากการปรากฏขึน้ของรอยคราบเลือดที่ได้จากการถ่ายภาพ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t–test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า การตรวจเก็บรอยรองเท้าแฝงโดยเทคนิคลูมินอลให้ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดีกว่าการใช้
เทคนิคลโูคมาลาไคท์กรีน และความเข้มข้นเลือดในอตัราส่วน 1:10 สามารถตรวจรอยรองเท้าแฝงได้ประสิทธิภาพดีที่สดุ 
ความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1:100 ได้ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงระดับปานกลาง และอัตราส่วน 1:1000 
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงอยู่ในระดบัต ่า เมื่อทดสอบสมมติฐานทัง้ 3 ปัจจัย พบว่าชนิดของผ้า เทคนิคการทดสอบ 
และความเข้มข้นเลือดที่ใช้ในการตรวจ มีผลต่อประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จากผล
ดงักล่าวจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าเทคนิคลโูคมาลาไคท์กรีน และเทคนิคลมูินอลในระดบัความเข้มข้นเลือดต่างกัน ไป
ประยกุต์ใช้ในการตรวจสอบหารอยรองเท้าแฝงบนผ้าต่อไป 
 
ค าส าคัญ : รอยรองเท้าแฝง คราบเลือด ลโูคมาลาไคท์กรีน ลมูินอล   
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Abstract 
 

The research objectives are to study and compare the efficiency of latent blood shoeprint detection 
under 15 different fabrics: white cotton, black cotton, pattern design cotton, white polyester, black polyester, 
pattern design polyester, white ramie, black ramie, pattern design ramie, white linen, black linen, pattern 
design linen, white silk, black silk and pattern design silk. Samples for the experiment were prepared with 
Lucomalachite Green and Luminol technique under ratio of pig blood solution as 1:10, 1:100 and 1:1000. 
Tested shoeprints were examined after 1 week and then collected by photographing to compare the quality 
of the shoeprint images. Statistical data analysis was carried out using the mean, standard deviation (S.D.) t-
test and Two way ANOVA analysis of Variance. The results of this research demonstrated that the shoeprint 
collected from Luminol technique showed better quality those collected using Lucomalachite Green. Blood 
sample with ratio 1:10 provided the best quality for shoeprint detection whereas the blood ratio of 1:100 and 
1:1000 showed medium and low qualities, respectively, for all tested fabric samples. From the research 
examination, all 3 factors which were fabric type, chemiluminescence reagent and blood concentration, 
were significantly effected to the efficiency of latent shoeprint at the significance level of 0.05. From these 
results,it is possibility to apply this procedure for detection  the footprint on the fabrics in the future. 
 
Keywords: Blood, Shoeprint, Leucomalachite Green, Luminol 
 
บทน า 

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมี
สถานการณ์อาชญากรรมเกิดขึน้มากมายทัว่ประเทศ [1] อีก
ทั ง้สภาพสังคมปัจจุบันมีคดีที่ เก่ียวข้องกับเด็กสตรี 
การศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม ท าให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดปัญหา
อาชญากรรม เช่น คดีท าร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดี
ข่มขืนกระท าช าเรา เมื่อมีเหตุเกิดขึน้ประชาชนต้องแจ้ง
ความที่สถานีต ารวจ ต ารวจต้องอ านวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชน ซึ่งต้องมีการสืบสวนและพิสูจน์หลกัฐาน 
ดังนัน้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญในการ
พิสูจน์หลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวคนร้ายมาลงโทษตาม

กระบวนการยุติธรรม ในการก่อคดีต่างๆ ผู้ ที่กระท า
ความผิดมกัทิง้ร่องรอยหลกัฐานไว้ในสถานท่ีเกิดเหตเุสมอ 
ได้แก่ เส้นผม อสจุิ เลือด รอยนิว้มือ รอยเท้า รอยรองเท้า 
ผ้า ไม้ กระดาษ เป็นต้น ซึ่งแต่ละพยานหลักฐานต่างมี
วิธีการตรวจพิสูจน์ที่แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับชนิดและ
ประเภทของวัตถุพยาน จากที่กล่าวมาข้างต้นนี  ้วัตถุ
พยานที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่พบได้ในสถานที่เกิดเหตุคือ 
รอยรองเท้าแฝงและคราบเลือด ซึ่งสามารถยืนยันเพื่อหา
ตัวผู้กระท าผิด ผู้ เก่ียวข้องกับการกระท าผิดได้ ตัวอย่าง
ข่ า ว อ า ช ญ า ก ร ร ม ปี  2558 [2] ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ห า
พยานหลกัฐานจากคราบเลือดบนรอยรองเท้าแฝงจากคดี 
แกะรอยลายเท้าบนคราบเลือดจับฆาตกรสังหารเอ็นจีโอ 
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ต ารวจนครบาลลุมพินี ต ารวจกองพิสจูน์หลักฐาน พร้อม
ทีมแพทย์จากสถาบนันิติเวชวทิยา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหต ุ
พบว่า ผู้ ตายมีรอยแผลที่ล าคอ ที่อ่างล้างหน้าภายใน
ห้องน า้พบร่องรอยการล้างคราบเลือด ส่วนที่พืน้ห้องน า้
พบรอยเท้าเหยียบบนคราบเลือดโดยมีลายเท้าปรากฏ
ชัดเจน ต ารวจพิสูจน์หลักฐาน จึงใช้กระบวนการทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ในการจัดเก็บลายเท้า กระทั่งพบผู้ ต้อง
สงสยั และเก็บตวัอย่าง ดีเอ็นเอ พร้อมทัง้พิมพ์ลายนิว้มือ 
และพิมพ์รอยเท้าเพื่อน าไปตรวจเทียบกบัรอยเท้าที่พบบน
คราบเลือดในห้องเกิดเหตุด้วยหลักฐานที่ได้จากการ
ตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ พบว่ารอยเท้าในที่
เกิดเหตุตรงกับผู้ ต้องสงสัยทัง้หมด [3] ความส าคัญต่อ
วตัถุพยานที่เป็นรอยประทับพืน้รองเท้าเทียบเท่ากับวัตถุ
พยานที่เป็นสารพนัธุกรรม (DNA) และรอยลายนิว้มือ ซึ่ง
วัต ถุพยานรอยประทับพื น้ รอง เท้ าสามารถน าไป
เปรียบเทียบกับรอยประทับพืน้รองเท้าที่ตรวจพบกับรอย
ประทับพืน้รองเท้าของผู้ ต้องสงสัย  หากปรากฏว่าไม่
ตรงกันก็จะตดัวตัถุพยานที่ไม่ใช่ออกได้ทันที [4] การเก็บ
รอยรองเท้าแฝงในสถานที่ เกิดเหตุ  ต้องสร้างระบบ
ฐานข้อมูลรอยรองเท้าแฝงที่สามารถอ้างอิงรูปแบบของ
รอยรองเท้าแฝงได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยให้สามารถ
จ าแนกรูปรอยขึน้ตามที่ปรากฏอยู่ที่พืน้ใต้เท้า ซึง่หลกัฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากใน
กระบวนการยุติธรรม ในทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีการ
ตรวจสอบคราบเลือดได้หลายวิธีที่เชื่อถือได้ในการค้นหา
คราบเลือดแฝง และการพิสจูน์ยืนยนั เช่น การตรวจคราบ
เลือดด้วยวิธี Te t rame thy lbenz id ine ,  B lu r s ta r ,  
Fluorescence, Luminol [5] จากผลการศึกษาการตรวจ
คราบโลหิตของมนุษย์ด้วยวิธีนอฟธาลีน ลูมินอล และ
ฟลูออเรซซีน บนพืน้รองเท้าชนิดต่าง ๆ สรุปได้ว่าการ
ตรวจคราบเลือดด้วยวิธี Luminol สามารถตรวจพบได้บน

พืน้รองเท้าทุกชนิดและตรวจพบอัตราส่วนเลือดเจือจาง
มากที่สุด คือ 1:50,000 โดยปริมาตร ภายหลังการหยด
โลหิตทิ ง้ไว้นาน  8 สัปดาห์  ซึ่ งตรวจพบมากกว่าวิ ธี 
Phenolphalein และวิธี Fluorescein ดงันัน้ Luminol เป็น
วิธีที่มีประโยชน์ส าหรับสถานท่ีเกิดเหตใุนท่ีมดืหรือพืน้ผิวที่
ถูกล้างคราบเลือดออกเพื่ ออ าพรางคดีและพื น้ ผิวที่
กลมกลืนกับพืน้ผิววัตถุที่พบในที่ เกิดเหตุ นอกจากนี ้
โอกาสที่เกิดการปนเปือ้นจากสารอื่นได้น้อย [6] ลูมินอล
ถกูน ามาทดสอบคราบเลือดครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1937 โดย 
Specht ต่อมาในปี ค .ศ .1951 ได้น าลูมินอล มาผสมกับ
โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมเปอร์บอเรต และน า้กลั่นใน
การตรวจคราบเลือด แต่พบว่าไม่เสถียร เมื่อน ามาผสมกับ
สารทัง้ 2 ชนิด ในปี ค .ศ. 1966 Weber จึงน าสูตรของ 
Grodsky มาปรับปรุง โดยน าโซเดี ยมเปอร์บอเรต มาใช้กับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) พบว่ามีความเหมาะสมที่
จะน าไปใช้ ดงันัน้สตูรของ Weber จึงเป็นที่นิยมใช้ในการ
ทดสอบโลหิตมากที่สุดถึงปัจจุบัน [7] การตรวจหาคราบ
เลือดมีหลายวิธีและเทคนิค โดยแต่ละวิธีจะเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของพืน้ผิววัตถุ  ซึ่งพืน้ผิวผ้าก็ถือเป็นอีก
หนึ่งวัตถุที่น่าสนใจ ที่มักพบหลงเหลืออยู่ในสถานที่เกิด
เหต ุเนื่องจากบางครัง้เมื่อคนร้ายเข้าไปในสถานท่ีเกิดเหตุ
มกัจะเหยียบย า้บนผ้าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาและทิง้รอย
รองเท้าแฝงไว้ จากความก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์ [8] 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและเส้น
ใยสังเคราะห์ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดย  Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FT–IR) เ พื่ อ
วิเคราะห์เส้นใยในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผ้าฝา้ย 
เส้นใยนุ่น ผ้าป่าน ผ้าลินิน ผ้าชีฟอง น าตัวอย่างมา
วิ เค ราะ ห์พบว่าหมู่ ฟั ง ก์ชันที่ ป รากฏใน  Spectrum 
สามารถจ าแนกและแบ่งเส้นใยออกได้ 3 กลุ่ม กลุ่มแรก
เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืช คือ เส้นใยฝ้าย ป่าน นุ่น 
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และลินิน  ซึ่ง  Spectrum ที่ ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
เซลลูโลส  กลุ่มที่ สองคือ  ผ้าไหม  ซึ่งแสดงถึงเส้นใย
ธรรมชาติ ที่ได้จากสัตว์ ในกลุ่มสุดท้ายเป็นตัวอย่างที่ท า
จากใยสังเคราะห์ ผ้ากลุ่มนีค้ือ ผ้าชีฟอง ผ้าโซลอน และ
ผ้าเครปซาติน นอกจากนี  ้Farrugia [9] ศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าที่เปือ้นเลือดด้วยการใช้ 
เทคนิค  Leucocrystal Violet เทคนิคLeucomalachite 
เทคนิค Fluorescein และ เทคนิค Luminol ผลงานวิจัย
ระบุว่าปรากฏรอยรองเท้าแฝงที่เปือ้นเลือดบนวัสดุผ้า 
สีอ่อน  เมื่ อทดสอบด้วยเทคนิค  Leucocrystal Violet 
วิ ธีLeucomalachite green เทคนิ ค  Fluorescein และ 
เทคนิค  Luminol และบนผ้าสี เข้ม  ผ้ายีนส์  และหนัง 
สามารถมองเห็นรอยรองเท้าแฝงได้ เมื่ อใช้ เทคนิค 
Fluorescent เท่านัน้ 

จากงานวิจยัดงักล่าวในข้างต้นการตรวจคราบเลือด
อาจศึกษาบนพืน้ผิวผ้าบางชนิดเท่านัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าก ารศึ กษ าก ารใช้ เท คนิ ค ลู โค ม าลา ไค ท์ ก รี น 
(Lucomalachite Green Techiques) และเทคนิคลูมิ นอล 
(Luminol Techiques)  โด ย ศึ ก ษ าก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงจากคราบเลือดบนผ้าต่างชนิด
กนั  เนื่องจากวิธีการตรวจดงักล่าวแสดงผลการทดสอบคราบ
เลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมได้สะดวกรวดเร็วและ
แม่นย า และเหมาะส าหรับการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่เป็น
บริเวณกว้างๆ นอกจากนีง้านวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผ้า จ านวน   
15 ชนิด ได้แก่ 1) ผ้าฝ้ายสีขาว 2) ผ้าฝ้ายสีด า 3 )  ผ้ า
ฝ้า ยลวดลาย  4 )  ผ้ า โพลี เ อ ส เต อ ร์สีข า ว  5 )  ผ้ า

โพลี เอสเตอร์ สีด า  6 ) ผ้า โพลี เอสเตอร์ลวดลาย 7) ผ้า
ป่าน สีขาว 8) ผ้าป่านสีด า 9) ผ้าป่านลวดลาย 10) ผ้า
ลินินสีขาว 11) ผ้าลินินสีด า 12) ผ้าลินินลวดลาย 13) ผ้า
ไหมสีขาว 14) ผ้าไหมสีด า และ 15) ผ้าไหมลวดลาย  

2. ส า ร เค มี ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง นี ้  ไ ด้ แ ก่ 
Leucomalachite Green, Luminol, Acetic Acid, Sodium 
Perborate, Sodium Hydroxide แ ล ะ  3% Hydrogen 
peroxide 
วิธีการทดลอง 

1. เตรียมตัวอย่างผ้าโดยตัดชิน้ตัวอย่าง ขนาด
กว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร ติดฉลาก ผ้าชนิด
ใด และใช้วิธีใด ในการเก็บตวัอย่างรอยรองเท้าแฝง 

2. เตรียมสารเคมี  ลูโคมาลาไคท์กรีน โดยชั่ง
สารเคมีลูโคมาลาไคท์กรีน 0.2 กรัม โดยใช้เคร่ืองชั่ง  
2 ต าแหน่ง จากนัน้น ามาละลายในเมทิลแอลกอฮอล์ 
ปริมาณ 67 มิลลิลิตร คนให้ละลายเป็นเนือ้เดียวกัน เติม
กรดแอซีติก (Acetic Acid) 33 มิลลิลิตร และโซเดียมเปอร์บอเรต 
ปริมาตร 0.67 กรัม และใช้เคร่ืองกวนแม่เหล็กจนกระทั่ง
ละลายอย่างสมบูรณ์ จากนัน้น ามาใส่ขวดแก้วเก็บใส่ขวด
แก้วสีชา เก็บไว้ที่ตู้ เย็นที่อุณหภูมิ  4 องศา และเตรียม
สารเคมีลูมินอล ชั่งสารเคมี  ลูมินอล  0.25 กรัม และ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) 2.5 กรัมละลาย
ด้วยน า้กลั่น 50 มิลลิ ลิตร และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  3% 
(Hydrogen Peroxide 3%) ในน า้กลัน่ 50 มิลลิลิตร จะได้
สารเคมีลูมินอล เก็บใส่ขวดแก้วสีชา  เก็บไว้ที่ตู้ เย็นที่
อณุหภมูิ 4 องศา   

3. เตรียมตวัอย่างเลือดหมสูดโดยใส่หลอดที่มีสาร
กัน เลือดแข็ ง  (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) 
เพื่อกันเลือดแข็งตัว บันทึกวันและเวลาที่ท าการเก็บ
ตวัอย่าง น าไปเก็บในตู้เย็นท่ีอณุหภมูิ 4 องศา โดยเจือจาง
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เลือดในอตัราส่วน 1:10, 1:100, 1:1000 โดยปริมาตร ดัง
แสดงใน Figure 1 

 

Figure 1. How to dilute pig blood in different ratio. 
 

4. ประทับรอยรองเท้าแฝง ดังแสดงใน Figure 2 
ลงบนพืน้ผิวผ้าในอัตราส่วนคราบเลือด 1:10, 1:100 และ 
1:1000 ตามล าดับ โดยการประทับรอยรองเท้าแฝงลงบน
พืน้ผิวผ้าที่อยู่บนเคร่ืองชั่งให้ได้น า้หนักเท้า 1 กิโลกรัม 
เท่ากันทุกครัง้ ซ า้จ านวน 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้วางทิง้ไว้ที่
อณุหภมูิห้องเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์   

 

 
Figure 2. Pattern of Shoeprint  used in the experiment 

 
5. หลงัจากประทบัรอยรองเท้าแฝงลงบนพืน้ผิวผ้า

ที่อยู่บนเคร่ืองชั่งให้ได้น า้หนักเท้า 1 กิโลกรัม เท่ากันทุก
ครัง้ ซ า้จ านวน 3 ครัง้ แล้วน าพืน้ผิวผ้ามาตรวจวัดคราบ
เลือดด้วยเทคนิคลูมาลาไคท์กรีนและลูมินอล โดยการ 

ฉีดพ่นให้สม ่าเสมอบนพืน้ผิวผ้า เพื่อสังเกตการณ์ในการ
เกิดปฏิกิริยาการปรากฏขึน้ของรอยรองเท้าแฝงและการ
เกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง โดยใช้กล้องถ่ายรูป Cannon 
SX500 is ในการถ่ายภาพ และให้บันทึกข้อมูลบนตาราง
บนัทึกผล  

6. น าภาพที่บันทึกได้มาบันทึกข้อมูลให้เกณฑ์
คะแนน เพื่อเป็นการระบุประสิทธิภาพการตรวจคราบ
เลือดรอยรองเท้าแฝง โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการ
ทดสอบงานวิจยัคือโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่  ค่ า เฉ ล่ีย  ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง 

7. ก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
รอยรองเท้าแฝงจากคราบเลือดบนผ้าต่างชนิดจ านวน 15 
ชนิด ในระดับความเข้มข้นอัตราส่วน 1:10, 1:100 และ 
1:1000 ด้วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน และลมูินอล ด้วย
การให้คะแนนจากภาพถ่าย  

 
Table 1. Scoring system for shoeprint evaluation 
Score Meaning 

4 
Excellent efficiency is seeing the 
shoeprint very clearly. It’s beable  to 
confirm desing of the Shoeprint. 

3 
Well efficiency is seeing the shoeprint 
clearly It’s be able to confirm desing of 
the shoeprint. 

2 
Fairly efficiency is seeing the shoeprint in 
Some part. 

1 Low Efficiency is seeing. 
0 Not to appear the Shoeprint, 
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ผลการศึกษา 
1.ผลการศึกษาการปรากฏขึน้ของรอยรองเท้าแฝง

โดยใช้การประทับรอยรองเท้าแฝงบนผ้าทัง้ 15 ชนิด ใน
อัตราส่วนความเข้มข้น 1:10, 1:100 และ 1:1000 
ตามล าดับ จากนัน้ท าการตรวจรอยรองเท้าแฝงด้วย
เทคนิคลโูคมาลาไคท์กรีน และลมูินอล โดยการฉีดพ่นลงบน
พืน้ผิว และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดลองจาก
ภาพถ่าย การศึกษาพบว่าเทคนิคลูมินอลให้ประสิทธิภาพ
รอยรองเท้าแฝงดีกว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน และความ
เข้มข้นเลือดในอ ัตราส่วน 1:10 สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงได้ดีที่สุด ความเข้มข้น
เลือดในอัตราส่วน 1:100 จะได้ประสิทธิภาพรอยรองเท้า
แฝงระดับปานกลาง และความเข้มข้นเลือดในอัตราส่วน 
1:1000 ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงอยู่ในระดบัต ่า ดงั
แสดงใน Figure 2-16 

1.1 ผ้าฝ้ายสีขาว พบว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน
และเทคนิคลูมินอล ในระดับความเข้มข้น 1:10 ปรากฏ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดีมาก สามารถตรวจพิสจูน์
เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ดงัแสดงใน Figure 
3 

 

Figure 3. Pictures and quality of shoeprints on the 
White cotton by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution. 

1.2 ผ้าฝ้ายสีด า พบว่าเทคนิคลูมินอล ในระดับ
ความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก มองเห็นรอยรองเท้าแฝง
ชัดเจน  สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 4 

 
Figure 4. Pictures and quality of shoeprints on the 
black cotton by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution. 
 

1.3 ผ้าฝา้ยลวดลาย พบว่าเทคนิคลมูินอลในระดบั
ความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก ดงัแสดงใน Figure 5 
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Figure 5. Images and qualities of shoeprints on the 
pattern design cotton by using the two techniques 
in different ratios of the pig blood solution. 
 

 
Figure 6. Images and qualities of shoeprints on the 
white polyester by using the two techniques in 
different ratios of the pig blood solution 

 

Figure 7. Images and qualities of shoeprints on the 
black polyester by using the two techniques in 
different ratios of the pig blood solution 
 

1.4 ผ้ า โพ ลี เอสเตอ ร์สีขาว  พบว่า เทคนิค 
ลูโคมาลาไคท์กรีนและเทคนิคลูมินอล ในระดับความ
เข้มข้น 1:10 ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี
มาก สามารถตรวจพิสจูน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลาย
พืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 6 

1.5 ผ้าโพลีเอสเตอร์สีด า พบว่าเทคนิคลมูินอล ใน
ระดับความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก มองเห็นรอยรองเท้า
แฝงชัดเจน สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 7 

1.6 ผ้าโพลีเอสเตอร์ลวดลาย พบว่าเทคนิค 
ลูโคมาลาไคท์กรีนและเทคนิคลูมินอล ในระดับความ
เข้มข้น 1 :10 ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี
มาก สามารถตรวจพิสจูน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลาย
พืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 8 
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Figure 8. Images and qualities of shoeprints on the 
pattern design polyester by using the two techniques in 
different ratios of the pig blood solution 
 

1.7 ผ้าลินินสีขาว พบว่า เทคนิคลูมินอล ใน
ระดับความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก มองเห็นรอยรองเท้า
แฝงชัดเจน สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 9 

 

Figure 9. Images and qualities of shoeprints on the 
white linen by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution 
 

1.8 ผ้าลินินสีด า พบว่า เทคนิคลูมินอลในระดับ
ความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก ดงัแสดงใน Figure 10 

 
Figure 10. Images and qualities of shoeprints on the 
black linen by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution 
 

1.9  ผ้าลินินลวดลาย พบว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์
กรีนและเทคนิคลูมินอล ในระดับความเข้มข้น 1 :10 
ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดีมาก สามารถ
ตรวจพิสจูน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้  
ดงัแสดงใน Figure 11 
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Figure 11. Images and qualities of shoeprints on the 
pattern design linen by using the two techniques in 
different ratios of the pig blood solution 
 

1.10 ผ้าป่านสีขาว พบว่า เทคนิคลมูินอล ใน
ระดับความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก มองเห็นรอยรองเท้า
แฝงชัดเจน สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 12 

 

Figure 12. Pictures and quality of shoeprints on the 
white ramie by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution 
 

1.11 ผ้าป่านสีด า  พบว่าเทคนิคลูมินอลในระดับ
ความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก ดงัแสดงใน Figure 13 

 
Figure 13. Images and qualities of shoeprints on the 
black ramie by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution 
 

1.12  ผ้าป่านลวดลาย  พบว่าเทคนิคลูโคมาลา
ไคท์กรีนและเทคนิคลูมินอล ในระดับความเข้มข้น 1 :10 
ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดีมาก สามารถ
ตรวจพิสจูน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ 
ดงัแสดงใน Figure 14 
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Figure 14. Images and qualities of shoeprints on the 
pattern design ramie by using the two techniques in 
different ratios of the pig blood solution 
 

1.13 ผ้าไหมสีขาว พบว่าเทคนิ ลูโคมาลาไคท์กรีน
และเทคนิคลูมินอล ในระดับความเข้มข้น 1:10 ปรากฏ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดีมาก สามารถตรวจ
พิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพืน้รองเท้าได้ ดัง
แสดงใน Figure 15 

 

Figure 15. Images and qualities of shoeprints on the 
white silk by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution 
 

1.14 ผ้าไหมสีด า พบว่า เทคนิคลูมินอล ในระดับ

ความเข้มข้นเลือดอตัราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก มองเห็นรอยรองเท้าแฝง
ชัดเจน สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ ดงัแสดงใน Figure 16 

 
Figure 16. Images and qualities of shoeprints on the 
black silk by using the two techniques in different 
ratios of the pig blood solution 
 

1.15 ผ้าไหมลวดลาย พบว่า เทคนิคลูมินอล ใน
ระดับความเข้มข้นเลือดอตัราส่วน 1:10 ประสิทธิภาพใน
การตรวจรอยรองเท้าแฝงดีมาก สามารถตรวจพิสูจน์
เปรียบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพืน้รองเท้าได้ดงัแสดงใน 
Figure 17 
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Figure 17. Images and qualities of shoeprints on the 
pattern design silk by using the two techniques in 
different ratios of the pig blood solution 
 
2. ผลการศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรอยรองเท้า
แฝงบนผ้าต่างชนิดกัน 15 ชนิด โดยเทคนิคการตรวจ
แตกต่างกัน และความเข้มข้นเลือดอตัราส่วนต่างกันหลัง
ประทบัรอยรองเท้าแฝง 

2.1 ผลการตรวจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รอยรองเท้าแฝงด้วยเทคนิคแตกต่างกนั 

การศึกษาผลการตรวจเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของรอยรองเท้าแฝงด้วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน และ
เทคนิคลมูินอล จะท าให้เกิดประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝง
ในคราบเลือดแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัย 
พบว่า เทคนิคลมูินอล ตรวจพบรอยรองเท้าแฝงจากคราบ
เลือดบนผ้าได้ดีกว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน โดย
เทคนิคลูมินอลมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.56 และเทคนิคลูโค
มาลาไคท์กรีนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.42  

เมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตรวจ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงด้วยเทคนิค
ที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝง

ในคราบเลือดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
(t=-4.262, Sig = 0.000) ดงัแสดงใน Table 2 

 
Table 2. Statistical analysis of the shoeprints quality 
for both technique 
Technique to use 
checking for 
shoeprint quality. 

 

S.D. t Sig. 

Lucomalachite 
green Techiques 

1.42 11.54 

4.262 0.000* 
Luminol 
Techiques 

2.56 0.92 

*  Statistically significant difference level of .05 
 

2.2  ผลการศึกษ าการตรวจ เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงที่ระดบัความเข้มข้นของ
เลือดบนชนิดผ้าต่างชนิดกนั 

การศึ กษ าผลของการต รวจ เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝง ในระดับความเข้มข้น
อัตราส่วน 1:10, 1:100 และ 1:1000 บนผ้าทัง้ 15 ชนิด 
ด้วยเทคนิคลโูคมาลาไคท์กรีนและเทคนิคลมูินอลซึง่พบว่า
เทคนิคคลูมิ นอลให้ผลดีกว่า  ดั งแสดงใน  Table 3  
การตรวจคราบเลือดวิเคราะห์แบบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-Way ANOVA) พบว่า ระดับความเข้มข้นของ
เลือดที่แตกต่างกันจะปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้า
แฝงจากคราบเลือดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 หมายความว่า ระดับความเข้มข้นของ
เลือด มีผลต่อประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงที่ปรากฏ
ขึน้ ดงัแสดงใน Table3 และ Table 4 

ผ้าฝ้ายสีขาว ในระดับความเข้มข้นของเลือด         
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 แสดงว่า ผ้า
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ฝ้าย สีขาว ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี
มาก มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝงชดัเจน สามารถ
ตรวจพิสจูน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าฝ้ายลวดลาย ที่ ในระดับความเข้มข้นของ
เลือด 1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับ
ความเข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 แสดง
ว่า ผ้าฝา้ยลวดลายท าให้เกดิประสิทธิภาพของรอยรองเท้า
แฝงดี   สามารถตรวจพิสูจน์เป รียบเทียบเพื่ อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าฝ้ายสีด า ในระดับความเข้มข้นของเลือด         
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดบัความ 
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 แสดงว่า ผ้า
ฝ้ายสีด าท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี  
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง สามารถตรวจพิสจูน์
เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าโพลีเอสเตอร์สีขาว ในระดบัความเข้มข้นของ
เลือด 1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่า ที่ระดับ
ความเข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.72 แสดง
ว่า โพลีเอสเตอร์สีขาว ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝงพอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง
บางส่วน   

ผ้าโพลีเอสเตอร์ลวดลาย ในระดับความเข้มข้น
ของเลือด 1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับ
ความเข้มข้นเลือดระดับอื่น มีเฉล่ียเท่ากับ 4.00 แสดงว่า
ผ้าโพลีเอสเตอร์ลวดลาย ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝงดีมาก  มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง
ชัดเจน สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าโพลีเอสเตอร์สีด า ในระดับความเข้มข้นของ
เลือด 1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับ
ความเข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.06 แสดง

ว่าผ้าโพลีเอสเตอร์สีด า ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝงดี   มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง 
สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพืน้
รองเท้าได้ 

ผ้าป่านสีขาว ในระดับความเข้มข้นของเลือด         
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดับอื่น มีเฉล่ียเท่ากับ 3.33 แสดงว่า ผ้า
ป่านสีขาว ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี  
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง   

ผ้าป่านลวดลาย ในระดบัความเข้มข้นของเลือด  
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่า ที่ระดบัความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.06 แสดงว่า ผ้า
ป่านลวดลาย ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝง
พอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝงบางส่วน   

ผ้าป่านสีด า ในระดับความเข้มข้นของเลือด         
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 แสดงว่าป่าน
สีด า ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดีมาก  
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝงชดัเจน สามารถตรวจ
พิสจูน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าลินินสีขาว ในระดบัความเข้มข้นของเลือด         
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 แสดงว่า ผ้า
ลินินสีขาว ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี  
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง สามารถตรวจพิสจูน์
เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าลินินลวดลาย ในระดบัความเข้มข้นของเลือด
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 แสดงว่า ผ้า
ลินินลวดลาย ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝง
ดี มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง 
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ผ้าลินินสีด า ท่ีในระดบัความเข้มข้นของเลือด 
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 แสดงว่า 
ลินินสีด า ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝง
พอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝงบางส่วน   

ผ้าไหมสีขาว ในระดับความเข้มข้นของเลือด         
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 แสดงว่า ผ้า
ไหมสีขาว ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี  
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง สามารถตรวจพิสจูน์
เปรียบเทียบเพื่อยืนยนัลวดลายพืน้รองเท้าได้ 

ผ้าไหมลวดลาย ในระดบัความเข้มข้นของเลือด         
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.78 แสดงว่า ผ้า
ไหมลวดลาย ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝง
พอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝงบางส่วน   

ผ้าไหมสีด า ในระดับความเข้มข้นของเลือด         
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้าแฝงได้ดีกว่าที่ระดับความ
เข้มข้นเลือดระดบัอื่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 แสดงว่า ผ้า
ไหมสีด า ท าให้เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงดี  
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้าแฝง   

 
Table 3. The obtained results of shoeprint image 
quality in different concentrations of pig blood 
solution from 15 different fabrics using luminol 
technique 

The 15 different 
fabrics 

The ratio of pig 
blood solution 

           S.D. 

1. White cotton 1 : 10 4.00 0.00 
1 : 100 3.83 0.24 

1 : 1000 2.50 0.71 
2. Black cotton 1 : 10 0.83 1.18 

 1 : 100 
1 : 1000 

1.11 
3.00 

1.29 
0.94 

3. Pattern design 
cotton 
 

1 : 10 3.44 0.81 
1 : 100 1.50 2.12 
1 : 1000 1.00 1.41 

4. White polyester 
 
 

1 : 10 1.17 0.71 

1 : 100 1.00 1.41 
1 : 1000 1.72 1.29 

5. Black polyester 
 

1 : 10 
1 : 100 
1 : 1000 

3.06 
1.50 
1.00 

1.14 
2.12 
1.41 

6. Pattern design 
polyester 

1 : 10 
1 : 100 
1 : 1000 

4.00 
3.33 
1.83 

0.47 
1.18 
1.41 

7. White ramie 1 : 10 
1 : 100 
1 : 1000 

1.00 
1.17 
3.33 

1.41 
3.33 
0.00 

8. Black ramie 
 

1 : 10   
1 : 100 
1 : 1000 

4.00 
3.67 
2.00 

0.00 
0.00 
0.00 

9. Pattern design 
ramie 
 

1 : 10   
1 : 100 
1 : 1000 

1.83 
1.00 
2.06 

0.00 
0.47 
1.18 

10. White line 
 

1 : 10   
1 : 100 
1 : 1000 

3.22 
1.50 
1.00 

0.96 
2.12 
1.41 

11. White line 
 
 

1 : 10 
1 : 100 
1 : 1000   

2.83 
1.00 
2.33 

1.21 
0.00 
1.21 

12. Pattern design line 
 

1 : 10 0.50 0.71 
1 : 100 1.00 1.26 
1 : 1000 3.17 0.71 

13. white silk 
 

1 : 10 3.83 0.24 

1 : 100 3.17 0.71 
1 : 1000 1.33 0.94 

14. Black silk 
 

1 : 10 
1 : 100 
1 : 1000 

0.50 
0.94 
3.17 

0.71 
1.16 
0.24 
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15. Pattern design silk 1 : 10 
1 : 100 
1 : 1000 

2.78 
1.33 
1.00 

 1.28 
1.89 
1.41 

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง พบว่า ชนิด
ของผ้าที่แตกต่างกันจะปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝง
จากคราบเลือดที่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 หมายความว่า ชนิดผ้ามีผลต่อประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝงเมื่อตรวจด้วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีนและ
เทคนิคลมูินอล  (F = 3.632, Sig. = 0.000) ดงัแสดงใน Table 4                   

ระดับความเข้มข้นของเลือดที่แตกต่างกันจะ
ปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงจากคราบเลือดที่
แตกต่ างกันอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 
หมายความว่า ระดับความเข้มข้นของเลือดมีผลต่ อ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงเมื่อตรวจด้วยเทคนิค 
ลโูคมาลาไคท์กรีนและเทคนิคลมูินอล (F=15.147,Sig.=0.000) 
ดงัแสดงใน Table 4 

เมื่อท าการตรวจสอบระดบัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างชนิด
ของผ้าและระดับความเข้มข้นของเลือด พบว่า ค่า F = 0.301 
และ Sig. = 0.999 แสดงว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชนิด
ของผ้าและระดับความเข้มข้นของเลือดที่ จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงที่ปรากฏขึน้ด้วยเทคนิค 
ลโูคมาลาไคท์กรีนและเทคนิค ลมูินอล ดงัแสดงใน Table 4 

 
Table 4. Analysis was compiled Two way ANOVA 
from checking for the quality of shoeprints from the 
pig blood on the fabrics that difference ratio of the 
pig blood solution by Lucomalachite Green and 
Luminol Technique. 

Source 
 

Type III 
Sum of 

Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected 
Model 

3.884a 44 2.588 2.035 .010 

Intercept 357.338 1 357.338 281.014 .000* 
Kind of 
fabrics 

64.662 14 4.619 3.632 .000* 

Ratio of pig 
blood 
solution 

38.521 2 19.260 15.147 .000* 

Kind of   
fabrics * 
Ratio of pig 
blood 
solution 

10.701 28 .382 .301 .999 

Error 57.222 45 1.272   

Total 528.444 90    

Corrected 171.106 89    

Total      

a. R Squared = .666 (Adjusted R Squared = .339)  

 
อภปิรายผล 

จากการศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรอยรองเท้า
แฝงจากคราบเลือดบนผ้า 15 ชนิด พบว่าการตรวจเก็บรอย
รองเท้าแฝงโดยเทคนิคลูมินอลให้ประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝงดีกว่าการใช้เทคนิค ลูโคมาลาไคท์กรีน และ
ความเข้มข้นเลือดในอัตราส่วน 1:10 สามารถตรวจรอย
รองเท้าแฝงได้ประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถน าไปตรวจ
พิสจูน์เปรียบเทียบลวดลายพืน้รองเท้าได้ ความเข้มข้นเลือด
อัตราส่วน 1:100 จะได้ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝง
ระดับปานกลาง ส่วนความเข้มข้นเลือดอัตราส่วน 1:1000
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงอยู่ในระดบัต ่า 

เมื่อทดสอบสมมตุิฐานทัง้ 3 ปัจจยัพบว่า ชนิดของผ้า
ที่แตกต่างกันจะปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงจาก
คราบเลือดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 หมายความว่า ชนิดผ้ามีผลต่อประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝง [7] การตรวจหาคราบเลือดบนพืน้ผิวที่มีรูพรุน ถือ
ว่ามีบทบาทที่ส าคัญต่อการตรวจทางเคมี ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจหาคราบเลือด ชนิดบนของความ
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เข้มข้นเลือดที่ใช้ในการตรวจรอยรองเท้าแฝงที่แตกต่างกนัจะ
ปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงจากคราบเลือดที่แตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า 
ระดับความเข้มข้นของเลือดมีผลต่อประสิทธิภาพของรอย
รองเท้าแฝง [10] ระยะเวลาในการเรืองแสงของสาร ลูมินอล
นัน้แปรผันตรงกับความเข้มข้นของเลือดที่ถูกเจือจาง และ
ชนิ ดของเทคนิ คการทดสอบการตรวจเปรียบเที ยบ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงด้วยเทคนิคที่แตกต่างกนั จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงในคราบเลือดแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  

การตรวจเก็บรอยรองเท้าแฝงบนผ้าทัง้ 15 ชนิด        
ในผ้าฝ้ายสีขาว ผ้าโพลีเอสเตอร์สีขาว ผ้าป่านสีขาว            
ผ้าลินินสีขาว และผ้าไหมสีขาว สามารถท าการตรวจเก็บ
รอยรองเท้าแฝงให้ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีที่สดุ ส่วนผ้า
ฝ้ายลวดลาย ผ้าโพลีเอสเตอร์ลวดลาย ผ้าป่านลวดลาย     
ผ้าลินินลวดลาย และผ้าไหมลวดลาย สามารถน าเก็บรอย
รองเท้าแฝงที่ให้ประสิทธิภาพปานกลาง และผ้าฝ้ายสีด า   
ผ้าโพลีเอสเตอร์สีด า ผ้าป่านสีด า ผ้าลินินสีด า และผ้าไหมสี
ด า ประสิทธิภาพของรอยรองเท้าแฝงอยู่ในระดับต ่า และ
การทดสอบด้วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์ก รีน จะท าให้
มองเห็นคราบเลือดบนผ้าสีเข้มจากภาพถ่ายน้อยหรือ
อาจจะไม่ปรากฏเห็น อาจเป็นเพราะมีสีคล้ายกับเลือด
มากที่สุดจึงอาจดูดกลืนสีใกล้เคียงเลือดมากที่สุด ดงันัน้
เทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน จึงไม่มีประสิทธิภาพในการ
ทดสอบด้วยพืน้ผิวที ่มีลกัษณะสีเข้ม ซึ ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Farrugia [9] ท าการศึกษาประสิทธิภาพของ
รอยรองเท้าที ่เปือ้นเลือดด้วยวิธี Leucocrystal violet 
เทคนิคลโูคมาลาไคท์กรีน เทคนิคฟลอูอเรสเซนต์ และ
เทคนิคลูมินอล ผลการทดลองพบว่าการปรากฏรอยรองเท้า
แฝงที่เปือ้นเลือดบนวสัดผุ้าสีอ่อนสามารถตรวจพบได้ อย่างไร
ก็ตาม การใช้เทคนิคลมูินอลในการตรวจหาคราบเลือดบนผ้า

มีประสิทธิภาพดีกว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน และจะ
มองเห็นบนผ้าชนิดใดได้ดีหรือไม่ขึน้อยู่กบัชนิดของผ้า  
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