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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพรอยรองเท้ าแฝงจากคราบเลื อ ดบนผ้ า
15 ชนิด ได้ แก่ ผ้ าฝ้ายสีขาว ผ้ าฝ้ายสีดา ผ้ าฝ้ายลวดลาย ผ้ าโพลีเอสเตอร์ สีขาว ผ้ าโพลีเอสเตอร์ สีดา ผ้ าโพลีเอสเตอร์
ลวดลาย ผ้ าป่ านสีขาว ผ้ าป่ านสีดา ผ้ าป่ านลวดลาย ผ้ าลินินสีขาว ผ้ าลินินสีดา ผ้ าลินินลวดลาย ผ้ าไหมสีขาว ผ้ าไหมสีดา และ
ผ้ าไหมลวดลาย ตัวอย่างเลือดที่ใช้ ในการทดลองในระดับความเข้ มข้ นเลือดสุกรอัตราส่วน 1:10, 1:100 และ 1:1,000 โดยการ
ใช้ สารลูโคมาลาไคท์กรี น และลูมินอล ทาการตรวจหลังจากประทับรอยรองเท้ าแฝงที่เวลา1 สัปดาห์ โดยวิเคราะห์ผล
คะแนนจากการปรากฏขึ ้นของรอยคราบเลือดที่ได้ จากการถ่ายภาพ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t–test) และสถิ ติ การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า การตรวจเก็บรอยรองเท้ าแฝงโดยเทคนิคลูมินอลให้ ประสิทธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงดีกว่าการใช้
เทคนิคลูโคมาลาไคท์กรี น และความเข้ มข้ นเลือดในอัตราส่วน 1:10 สามารถตรวจรอยรองเท้ าแฝงได้ ประสิทธิภาพดีที่สดุ
ความเข้ ม ข้ น เลื อ ดอัต ราส่ ว น 1:100 ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของรอยรองเท้ าแฝงระดับ ปานกลาง และอัตราส่ วน 1:1000
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงอยู่ในระดับต่า เมื่อทดสอบสมมติฐานทัง้ 3 ปั จจัย พบว่าชนิดของผ้ า เทคนิคการทดสอบ
และความเข้ มข้ นเลือดที่ใช้ ในการตรวจ มีผลต่อประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝง อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 จากผล
ดังกล่าวจึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะนาเทคนิ คลูโคมาลาไคท์กรี น และเทคนิคลูมินอลในระดับความเข้ มข้ นเลือดต่างกัน ไป
ประยุกต์ใช้ ในการตรวจสอบหารอยรองเท้ าแฝงบนผ้ าต่อไป
คาสาคัญ : รอยรองเท้ าแฝง คราบเลือด ลูโคมาลาไคท์กรี น ลูมินอล
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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.) ttest 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
บทนา
เนื่ องด้ ว ยในสถานการณ์ ปั จ จุบัน ประเทศไทยมี
สถานการณ์ อาชญากรรมเกิดขึ ้นมากมายทัว่ ประเทศ [1] อีก
ทั ง้ สภาพสั ง คมปั จจุ บั น มี ค ดี ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เด็ ก สตรี
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ทาให้ เกิดปั ญหาที่กระทบต่อ
ชี วิ ต และความเป็ นอยู่ ที่ ดี ข องประชาชน เกิ ด ปั ญหา
อาชญากรรม เช่ น คดี ท าร้ ายร่ า งกาย คดี ลัก ทรั พ ย์ คดี
ข่มขืนกระทาชาเรา เมื่อมีเหตุเกิดขึน้ ประชาชนต้ องแจ้ ง
ความที่ สถานี ต ารวจ ต ารวจต้ อ งอ านวยความยุติ ธ รรม
ให้ แก่ประชาชน ซึ่งต้ องมีการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐาน
ดังนัน้ งานด้ านนิ ติวิท ยาศาสตร์ จึงมี ความสาคัญ ในการ
พิสูจน์ หลักฐานเพื่อ สืบสวนหาตัวคนร้ ายมาลงโทษตาม

กระบวนการยุ ติ ธ รรม ในการก่ อ คดี ต่ า งๆ ผู้ ที่ ก ระท า
ความผิดมักทิ ้งร่องรอยหลักฐานไว้ ในสถานที่เกิดเหตุเสมอ
ได้ แก่ เส้ นผม อสุจิ เลือด รอยนิ ้วมือ รอยเท้ า รอยรองเท้ า
ผ้ า ไม้ กระดาษ เป็ น ต้ น ซึ่งแต่ ละพยานหลัก ฐานต่ า งมี
วิ ธี ก ารตรวจพิ สูจ น์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปขึ น้ อยู่ กั บ ชนิ ด และ
ประเภทของวัต ถุ พ ยาน จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี ้ วัต ถุ
พยานที่ สาคัญ อย่ า งหนึ่ งที่ พ บได้ ในสถานที่ เกิ ด เหตุคื อ
รอยรองเท้ าแฝงและคราบเลือด ซึ่งสามารถยืนยันเพื่อหา
ตัวผู้กระทาผิด ผู้เกี่ ยวข้ องกับการกระทาผิดได้ ตัวอย่าง
ข่ า ว อ า ช ญ า ก ร ร ม ปี 2558 [2] ซึ่ ง เป็ น ก า ร ห า
พยานหลักฐานจากคราบเลือดบนรอยรองเท้ าแฝงจากคดี
แกะรอยลายเท้ าบนคราบเลือดจับฆาตกรสังหารเอ็นจีโอ
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ตารวจนครบาลลุมพินี ตารวจกองพิสจู น์หลักฐาน พร้ อม
ทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยา เข้ าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่ า ผู้ ต ายมี รอยแผลที่ ลาคอ ที่ อ่ า งล้ า งหน้ า ภายใน
ห้ องนา้ พบร่ องรอยการล้ างคราบเลือด ส่วนที่พืน้ ห้ องนา้
พบรอยเท้ า เหยี ย บบนคราบเลื อดโดยมี ลายเท้ าปรากฏ
ชัด เจน ต ารวจพิ สูจ น์ ห ลัก ฐาน จึ ง ใช้ ก ระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ในการจัดเก็บลายเท้ า กระทั่งพบผู้ต้อง
สงสัย และเก็บตัวอย่าง ดีเอ็นเอ พร้ อมทังพิ
้ มพ์ลายนิ ้วมือ
และพิมพ์รอยเท้ าเพื่อนาไปตรวจเทียบกับรอยเท้ าที่พบบน
คราบเลื อ ดในห้ องเกิ ด เหตุ ด้ ว ยหลัก ฐานที่ ได้ จ ากการ
ตรวจสอบตามหลักนิ ติวิทยาศาสตร์ พบว่ารอยเท้ าในที่
เกิ ดเหตุต รงกับ ผู้ต้ องสงสัย ทัง้ หมด [3] ความสาคัญ ต่ อ
วัตถุพยานที่เป็ นรอยประทับพืน้ รองเท้ าเที ยบเท่ากับวัตถุ
พยานที่เป็ นสารพันธุกรรม (DNA) และรอยลายนิว้ มือ ซึ่ง
วั ต ถุ พ ยานรอยประทั บ พื น้ รองเท้ าสาม ารถน าไป
เปรี ยบเทียบกับรอยประทับพืน้ รองเท้ าที่ตรวจพบกับรอย
ประทั บ พื น้ รองเท้ าของผู้ ต้ อ งสงสั ย หากปรากฏว่ า ไม่
ตรงกันก็จะตัดวัตถุพยานที่ไม่ใช่ออกได้ ทันที [4] การเก็บ
รอยรองเท้ าแฝงในสถานที่ เ กิ ด เหตุ ต้ องสร้ างระบบ
ฐานข้ อมูลรอยรองเท้ าแฝงที่สามารถอ้ างอิงรู ปแบบของ
รอยรองเท้ าแฝงได้ ห ลายรู ป แบบเพื่ อ ช่ ว ยให้ สามารถ
จาแนกรูปรอยขึ ้นตามที่ปรากฏอยู่ที่พื ้นใต้ เท้ า ซึง่ หลักฐาน
ทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ถื อ ว่ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากใน
กระบวนการยุติธรรม ในทางด้ านนิติวิทยาศาสตร์ มีการ
ตรวจสอบคราบเลือดได้ หลายวิธี ที่เชื่อถือได้ ในการค้ นหา
คราบเลือดแฝง และการพิสจู น์ยืนยัน เช่น การตรวจคราบ
เลื อดด้ วยวิ ธี Tetramethylbenzidine, Blurstar,
Fluorescence, Luminol [5] จากผลการศึ ก ษาการตรวจ
คราบโลหิ ต ของมนุ ษ ย์ ด้ ว ยวิ ธีน อฟธาลี น ลูมิ น อล และ
ฟลูอ อเรซซี น บนพื น้ รองเท้ าชนิ ด ต่ า ง ๆ สรุ ป ได้ ว่ า การ
ตรวจคราบเลือดด้ วยวิธี Luminol สามารถตรวจพบได้ บน

พืน้ รองเท้ าทุกชนิดและตรวจพบอัตราส่วนเลือดเจือจาง
มากที่สุด คือ 1:50,000 โดยปริ มาตร ภายหลังการหยด
โลหิ ต ทิ ง้ ไว้ นาน 8 สั ป ดาห์ ซึ่ ง ตรวจพบมากกว่ า วิ ธี
Phenolphalein และวิธี Fluorescein ดังนัน้ Luminol เป็ น
วิธีที่มีประโยชน์สาหรับสถานที่เกิดเหตุในที่มดื หรื อพื ้นผิวที่
ถู ก ล้ างคราบเลื อ ดออกเพื่ อ อ าพรางคดี แ ละพื น้ ผิ ว ที่
กลมกลื น กั บ พื น้ ผิ ว วัต ถุ ที่ พ บในที่ เกิ ด เหตุ นอกจากนี ้
โอกาสที่เกิดการปนเปื อ้ นจากสารอื่นได้ น้อย [6] ลูมินอล
ถูกนามาทดสอบคราบเลือดครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1937 โดย
Specht ต่ อ มาในปี ค.ศ.1951 ได้ น าลู มิ นอล มาผสมกั บ
โซเดียมคาร์ บอเนต โซเดียมเปอร์ บอเรต และนา้ กลั่น ใน
การตรวจคราบเลือด แต่พบว่าไม่เสถียร เมื่อนามาผสมกับ
สารทั ง้ 2 ชนิ ด ในปี ค.ศ. 1966 Weber จึ ง น าสู ต รของ
Grodsky มาปรั บปรุ ง โดยน าโซเดี ยมเปอร์ บอเรต มาใช้ กั บ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) พบว่ามีความเหมาะสมที่
จะนาไปใช้ ดังนันสู
้ ตรของ Weber จึงเป็ นที่นิยมใช้ ในการ
ทดสอบโลหิตมากที่สุดถึงปั จจุบัน [7] การตรวจหาคราบ
เลือดมีหลายวิธีและเทคนิค โดยแต่ละวิธีจะเลือกใช้ ตาม
ความเหมาะสมของพืน้ ผิววัตถุ ซึ่งพืน้ ผิวผ้ าก็ถือเป็ นอีก
หนึ่งวัตถุที่น่าสนใจ ที่มักพบหลงเหลืออยู่ในสถานที่เกิด
เหตุ เนื่องจากบางครัง้ เมื่อคนร้ ายเข้ าไปในสถานที่เกิดเหตุ
มักจะเหยียบย ้าบนผ้ าโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาและทิ ้งรอย
รองเท้ าแฝงไว้ จากความก้ าวหน้ าทางนิติวิทยาศาสตร์ [8]
การศึกษาวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เส้ นใยธรรมชาติและเส้ น
ใยสัง เคราะห์ ในงานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ โดย Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FT–IR) เ พื่ อ
วิเคราะห์เส้ นใยในงานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ผ้าฝ้าย
เส้ นใยนุ่ น ผ้ าป่ าน ผ้ าลิ นิ น ผ้ าชี ฟ อง น าตั ว อย่ า งมา
วิ เ ค ราะห์ พ บว่ า หมู่ ฟั งก์ ชั น ที่ ป รากฏใน Spectrum
สามารถจาแนกและแบ่ งเส้ นใยออกได้ 3 กลุ่ม กลุ่มแรก
เป็ นเส้ นใยธรรมชาติที่ได้ จากพืช คือ เส้ นใยฝ้าย ป่ าน นุ่น
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และลิ นิ น ซึ่ ง Spectrum ที่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ
เซลลู โ ลส กลุ่ ม ที่ ส องคื อ ผ้ าไหม ซึ่ ง แสดงถึ ง เส้ นใย
ธรรมชาติ ที่ได้ จากสัตว์ ในกลุ่มสุดท้ ายเป็ นตัวอย่างที่ทา
จากใยสังเคราะห์ ผ้ ากลุ่มนีค้ ือ ผ้ าชีฟอง ผ้ าโซลอน และ
ผ้ า เครปซาติ น นอกจากนี ้ Farrugia [9] ศึก ษาการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของรอยรองเท้ าที่ เปื อ้ นเลื อ ดด้ ว ยการใช้
เทคนิ ค Leucocrystal Violet เทคนิ ค Leucomalachite
เทคนิ ค Fluorescein และ เทคนิ ค Luminol ผลงานวิ จัย
ระบุ ว่า ปรากฏรอยรองเท้ า แฝงที่ เปื อ้ นเลื อ ดบนวัส ดุผ้ า
สี อ่ อ น เมื่ อ ทดสอบด้ วยเทคนิ ค Leucocrystal Violet
วิ ธี Leucomalachite green เทค นิ ค Fluorescein และ
เทคนิ ค Luminol และบนผ้ าสี เ ข้ ม ผ้ ายี น ส์ และหนั ง
สามารถมองเห็ น รอยรองเท้ าแฝงได้ เมื่ อ ใช้ เทคนิ ค
Fluorescent เท่านัน้
จากงานวิจยั ดังกล่าวในข้ างต้ นการตรวจคราบเลือด
อาจศึกษาบนพืน้ ผิวผ้ าบางชนิดเท่านัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าก ารศึ ก ษ าก ารใช้ เท ค นิ ค ลู โค ม าล าไค ท์ ก รี น
(Lucomalachite Green Techiques) และเทคนิ ค ลู มิ น อล
(Luminol Techiques) โด ย ศึ ก ษ า ก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝงจากคราบเลือดบนผ้ าต่างชนิด
กัน เนื่องจากวิธีการตรวจดังกล่าวแสดงผลการทดสอบคราบ
เลือดได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เตรี ยมได้ สะดวกรวดเร็ วและ
แม่นยา และเหมาะสาหรั บการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุที่ เป็ น
บริ เวณกว้ างๆ นอกจากนีง้ านวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่องานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ ได้ ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และสารเคมีท่ใี ช้ ในการทดลอง
1. กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จัย คื อ ผ้ า จ านวน
15 ชนิ ด ได้ แก่ 1) ผ้ าฝ้ ายสี ขาว 2) ผ้ า ฝ้า ยสี ด า 3) ผ้ า
ฝ้ า ย ล ว ด ล า ย 4) ผ้ า โพ ลี เ อ สเต อ ร์ สี ข า ว 5) ผ้ า

โพลี เ อสเตอร์ สี ดา 6)ผ้ าโพลี เ อสเตอร์ ลวดลาย 7) ผ้ า
ป่ าน สี ขาว 8) ผ้ าป่ านสี ด า 9) ผ้ า ป่ านลวดลาย 10) ผ้ า
ลินิ นสีขาว 11) ผ้ าลินิ นสีดา 12) ผ้ าลินินลวดลาย 13) ผ้ า
ไหมสีขาว 14) ผ้ าไหมสีดา และ 15) ผ้ าไหมลวดลาย
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. เตรี ย มตัว อย่ า งผ้ า โดยตัด ชิ น้ ตัว อย่ า ง ขนาด
กว้ าง 18 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร ติดฉลาก ผ้ าชนิด
ใด และใช้ วิธีใด ในการเก็บตัวอย่างรอยรองเท้ าแฝง
2. เตรี ย มสารเคมี ลู โคมาลาไคท์ ก รี น โดยชั่ ง
สารเคมี ลู โคมาลาไคท์ ก รี น 0.2 กรั ม โดยใช้ เครื่ อ งชั่ ง
2 ต าแหน่ ง จากนั น้ น ามาละลายในเมทิ ล แอลกอฮอล์
ปริ มาณ 67 มิลลิลิตร คนให้ ละลายเป็ นเนือ้ เดียวกัน เติม
กรดแอซี ติ ก (Acetic Acid) 33 มิ ลลิ ลิ ตร และโซเดี ยมเปอร์ บอเรต
ปริ มาตร 0.67 กรัม และใช้ เครื่ องกวนแม่เหล็กจนกระทั่ง
ละลายอย่างสมบูรณ์ จากนันน
้ ามาใส่ขวดแก้ วเก็บใส่ขวด
แก้ ว สี ช า เก็ บ ไว้ ที่ ต้ ู เย็ น ที่ อุณ หภู มิ 4 องศา และเตรี ย ม
สารเคมี ลู มิ น อล ชั่ ง สารเคมี ลู มิ น อล 0.25 กรั ม และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) 2.5 กรัมละลาย
ด้ วยน า้ กลั่ น 50 มิ ลลิ ลิ ตร และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 3%
(Hydrogen Peroxide 3%) ในน ้ากลัน่ 50 มิลลิลิตร จะได้
สารเคมี ลู มิ น อล เก็ บ ใส่ ข วดแก้ วสี ช า เก็ บ ไว้ ที่ ต้ ู เย็ น ที่
อุณหภูมิ 4 องศา
3. เตรี ยมตัวอย่างเลือดหมูสดโดยใส่หลอดที่มีสาร
กั น เลื อ ดแข็ ง (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid)
เพื่ อ กั น เลื อ ดแข็ ง ตั ว บั น ทึ ก วัน และเวลาที่ ท าการเก็ บ
ตัวอย่าง นาไปเก็บในตู้เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศา โดยเจือจาง
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เลือดในอัตราส่วน 1:10, 1:100, 1:1000 โดยปริ มาตร ดัง
แสดงใน Figure 1

Figure 1. How to dilute pig blood in different ratio.
4. ประทับ รอยรองเท้ าแฝง ดังแสดงใน Figure 2
ลงบนพื น้ ผิ ว ผ้ าในอัต ราส่ ว นคราบเลื อด 1:10, 1:100 และ
1:1000 ตามลาดับ โดยการประทับ รอยรองเท้ าแฝงลงบน
พื น้ ผิ วผ้ าที่ อ ยู่ บ นเครื่ อ งชั่ง ให้ ได้ น า้ หนัก เท้ า 1 กิ โลกรั ม
เท่ากันทุกครัง้ ซ ้าจานวน 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ วางทิง้ ไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์

Figure 2. Pattern of Shoeprint used in the experiment
5. หลังจากประทับรอยรองเท้ าแฝงลงบนพื ้นผิวผ้ า
ที่อยู่บนเครื่ องชั่งให้ ได้ นา้ หนักเท้ า 1 กิโลกรัม เท่ากันทุก
ครัง้ ซ ้าจานวน 3 ครัง้ แล้ วนาพืน้ ผิวผ้ า มาตรวจวัดคราบ
เลือ ดด้ ว ยเทคนิ ค ลูม าลาไคท์ ก รี น และลูมิ น อล โดยการ

ฉีดพ่นให้ สม่าเสมอบนพืน้ ผิวผ้ า เพื่อสังเกตการณ์ ในการ
เกิดปฏิกิริยาการปรากฏขึน้ ของรอยรองเท้ าแฝงและการ
เกิดปฏิ กิริยาการเรื องแสง โดยใช้ กล้ องถ่ายรู ป Cannon
SX500 is ในการถ่ายภาพ และให้ บันทึกข้ อมูลบนตาราง
บันทึกผล
6. น าภาพที่ บั น ทึ ก ได้ ม าบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ให้ เกณฑ์
คะแนน เพื่ อ เป็ น การระบุ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการตรวจคราบ
เลื อ ดรอยรองเท้ า แฝง โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ในการ
ทดสอบงานวิจยั คือโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ ใน
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และสถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบสองทาง
7. ก าหนดเกณฑ์ ก ารเปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภาพ
รอยรองเท้ าแฝงจากคราบเลือดบนผ้ า ต่างชนิดจานวน 15
ชนิ ด ในระดับ ความเข้ ม ข้ น อัต ราส่ว น 1:10, 1:100 และ
1:1000 ด้ วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรี น และลูมินอล ด้ วย
การให้ คะแนนจากภาพถ่าย
Table 1. Scoring system for shoeprint evaluation
Score
Meaning
Excellent efficiency is seeing the
4 shoeprint very clearly. It’s beable to
confirm desing of the Shoeprint.
Well efficiency is seeing the shoeprint
3 clearly It’s be able to confirm desing of
the shoeprint.
Fairly efficiency is seeing the shoeprint in
2
Some part.
1 Low Efficiency is seeing.
0 Not to appear the Shoeprint,
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ผลการศึกษา
1.ผลการศึกษาการปรากฏขึ ้นของรอยรองเท้ าแฝง
โดยใช้ การประทับรอยรองเท้ าแฝงบนผ้ าทัง้ 15 ชนิด ใน
อั ต ราส่ ว นความเข้ มข้ น 1:10, 1:100 และ 1:1000
ตามล าดั บ จากนั น้ ท าการตรวจรอยรองเท้ าแฝงด้ วย
เทคนิคลูโคมาลาไคท์กรี น และลูมินอล โดยการฉีดพ่นลงบน
พื ้นผิว และกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนผลการทดลองจาก
ภาพถ่าย การศึกษาพบว่าเทคนิคลูมินอลให้ ประสิทธิภาพ
รอยรองเท้ าแฝงดีกว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรี น และความ
เข้ ม ข้ น เลือ ดในอัต ราส่ว น 1:10 สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ที่ สุด ความเข้ มข้ น
เลื อดในอัตราส่ วน 1:100 จะได้ ประสิ ทธิ ภาพรอยรองเท้ า
แฝงระดับปานกลาง และความเข้ มข้ นเลื อดในอัตราส่วน
1:1000 ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงอยู่ในระดับต่า ดัง
แสดงใน Figure 2-16
1.1 ผ้ าฝ้ายสี ขาว พบว่ าเทคนิ คลูโคมาลาไคท์ กรี น
และเทคนิ ค ลู มิ นอล ในระดั บ ความเข้ มข้ น 1:10 ปรากฏ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดีมาก สามารถตรวจพิสจู น์
เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ดงั แสดงใน 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 ผ้ าฝ้ ายสี ด า พบว่ าเทคนิ คลู มิ นอล ในระดั บ
ความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีป ระสิท ธิภ าพในการ
ตรวจรอยรองเท้ าแฝงดี ม าก มองเห็ น รอยรองเท้ าแฝง
ชั ด เจน สามารถตรวจพิ สู จ น์ เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ยื น ยั น
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน 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 ผ้ าฝ้ายลวดลาย พบว่าเทคนิคลูมินอลในระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้ าแฝงดีมาก ดังแสดงใน 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 าโพลี เ อสเตอร์ สี ข าว พบว่ า เทคนิ ค
ลูโคมาลาไคท์ ก รี น และเทคนิ ค ลูมิ น อล ในระดับ ความ
เข้ มข้ น 1:10 ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มาก สามารถตรวจพิสจู น์เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลาย
พื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน Figure 6
1.5 ผ้ าโพลีเอสเตอร์ สีดา พบว่าเทคนิคลูมินอล ใน
ระดับความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจรอยรองเท้ าแฝงดี มาก มองเห็นรอยรองเท้ า
แฝงชัดเจน สามารถตรวจพิ สูจน์ เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน Figure 7
1.6 ผ้ าโพลี เ อสเตอร์ ล วดลาย พบว่ า เทคนิ ค
ลูโคมาลาไคท์ ก รี น และเทคนิ ค ลูมิ น อล ในระดับ ความ
เข้ มข้ น 1 :10 ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มาก สามารถตรวจพิสจู น์เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลาย
พื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน Figure 8
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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 ผ้ าลินินสีดา พบว่า เทคนิคลูมินอลในระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้ าแฝงดีมาก ดังแสดงใน Figure 10

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 ผ้ าลิ นิ น สี ข าว พบว่ า เทคนิ ค ลู มิ น อล ใน
ระดับความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจรอยรองเท้ าแฝงดีมาก มองเห็นรอยรองเท้ า
แฝงชัดเจน สามารถตรวจพิ สูจน์ เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยัน
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน Figure 9

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 ผ้ าลินินลวดลาย พบว่าเทคนิคลูโคมาลาไคท์
กรี น และเทคนิ ค ลู มิ น อล ในระดั บ ความเข้ มข้ น 1 :10
ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดีมาก สามารถ
ตรวจพิสจู น์เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ดังแสดงใน Figure 11
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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 ผ้ าป่ านสีดา พบว่าเทคนิคลูมินอลในระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1:10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้ าแฝงดีมาก ดังแสดงใน Figure 13

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 ผ้ าป่ านสีขาว พบว่า เทคนิคลูมินอล ใน
ระดับความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจรอยรองเท้ าแฝงดี มาก มองเห็นรอยรองเท้ า
แฝงชัดเจน สามารถตรวจพิ สูจน์ เปรี ยบเทียบเพื่อ ยืนยัน
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน Figure 12

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 ผ้ าป่ านลวดลาย พบว่ าเทคนิ ค ลูโคมาลา
ไคท์กรี นและเทคนิคลูมินอล ในระดับความเข้ มข้ น 1 :10
ปรากฏประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดีมาก สามารถ
ตรวจพิสจู น์เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ดังแสดงใน Figure 14
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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 ผ้ าไหมสีด า พบว่ า เทคนิ ค ลูมิ น อล ในระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1 :10 มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจรอยรองเท้ าแฝงดี ม าก มองเห็ น รอยรองเท้ าแฝง
ชั ด เจน สามารถตรวจพิ สู จ น์ เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ยื น ยั น
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ดังแสดงใน Figure 16
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 ผ้ าไหมสีขาว พบว่าเทคนิ ลูโคมาลาไคท์ กรี น
และเทคนิ คลูมินอล ในระดับความเข้ ม ข้ น 1:10 ปรากฏ
ประสิท ธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงดีม าก สามารถตรวจ
พิสูจน์ เปรี ยบเทียบเพื่อ ยืนยันลวดลายพืน้ รองเท้ าได้ ดัง
แสดงใน Figure 15

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 ผ้ า ไหมลวดลาย พบว่ า เทคนิ ค ลูมิ น อล ใน
ระดับความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1:10 ประสิทธิภาพใน
การตรวจรอยรองเท้ า แฝงดี ม าก สามารถตรวจพิ สู จ น์
เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพืน้ รองเท้ าได้ ดงั แสดงใน
Figure 17
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ในคราบเลือดแตกต่างกัน อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
(t=-4.262, Sig = 0.000) ดังแสดงใน Table 2
Table 2. Statistical analysis of the shoeprints quality
for both technique

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. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของรอยรองเท้ า
แฝงบนผ้ าต่ า งชนิ ด กั น 15 ชนิ ด โดยเทคนิ ค การตรวจ
แตกต่างกัน และความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วนต่างกันหลัง
ประทับรอยรองเท้ าแฝง
2.1 ผลการตรวจเปรี ยบเที ยบประสิท ธิภาพของ
รอยรองเท้ าแฝงด้ วยเทคนิคแตกต่างกัน
การศึกษาผลการตรวจเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
ของรอยรองเท้ าแฝงด้ วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์ กรี น และ
เทคนิคลูมินอล จะทาให้ เกิดประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝง
ในคราบเลือดแตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ t-test ผลการวิจัย
พบว่า เทคนิคลูมินอล ตรวจพบรอยรองเท้ าแฝงจากคราบ
เลื อ ดบนผ้ าได้ ดี ก ว่ า เทคนิ ค ลู โคมาลาไคท์ ก รี น โดย
เทคนิ ค ลูมิ น อลมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.56 และเทคนิ ค ลูโค
มาลาไคท์กรี นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.42
เมื่ อ ท าการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า การตรวจ
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงด้ วยเทคนิค
ที่แตกต่างกัน จะทาให้ เกิดประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝง

Technique to use
checking
for
shoeprint quality.
Lucomalachite
green Techiques
Luminol
Techiques

S.D.

1.42

11.54

2.56

0.92

t

4.262

Sig.

0.000*

* Statistically significant difference level of .05
2.2 ผลการศึ ก ษ า การตรวจเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงที่ระดับความเข้ มข้ นของ
เลือดบนชนิดผ้ าต่างชนิดกัน
การศึ ก ษ าผลของการต รวจ เป รี ยบ เที ย บ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝง ในระดับความเข้ มข้ น
อัต ราส่ ว น 1:10, 1:100 และ 1:1000 บนผ้ า ทัง้ 15 ชนิ ด
ด้ วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรี นและเทคนิคลูมินอลซึง่ พบว่า
เทคนิ ค คลู มิ น อลให้ ผลดี ก ว่ า ดั ง แสดงใน Table 3
การตรวจคราบเลือดวิเคราะห์ แบบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-Way ANOVA) พบว่า ระดับความเข้ มข้ นของ
เลื อดที่ แตกต่ างกัน จะปรากฏประสิ ทธิ ภาพรอยรองเท้ า
แฝงจากคราบเลือดที่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ระดับความเข้ มข้ นของ
เลือด มีผลต่อประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงที่ปรากฏ
ขึ ้น ดังแสดงใน Table3 และ Table 4
ผ้ า ฝ้า ยสี ข าว ในระดับ ความเข้ ม ข้ น ของเลื อ ด
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ร ะดับ ความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 แสดงว่า ผ้ า
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ฝ้าย สีขาว ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มาก มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝงชัดเจน สามารถ
ตรวจพิสจู น์เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ า ฝ้ า ยลวดลาย ที่ ใ นระดับ ความเข้ ม ข้ น ของ
เลื อ ด 1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ า แฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 แสดง
ว่า ผ้ าฝ้ายลวดลายทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ า
แฝงดี สามารถตรวจพิ สู จ น์ เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อ ยื น ยั น
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ า ฝ้ า ยสี ด า ในระดั บ ความเข้ มข้ นของเลื อ ด
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่าที่ระดับความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 แสดงว่า ผ้ า
ฝ้ายสี ด าท าให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของรอยรองเท้ า แฝงดี
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง สามารถตรวจพิสจู น์
เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ าโพลีเอสเตอร์ สีขาว ในระดับความเข้ มข้ นของ
เลือด 1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่า ที่ระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 แสดง
ว่า โพลี เอสเตอร์ สีขาว ท าให้ เกิด ประสิ ท ธิ ภาพของรอย
รองเท้ าแฝงพอใช้ มองเห็น รายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง
บางส่วน
ผ้ าโพลีเอสเตอร์ ลวดลาย ในระดับความเข้ มข้ น
ของเลือด 1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่าที่ระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 แสดงว่า
ผ้ าโพลีเอสเตอร์ ลวดลาย ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอย
รองเท้ าแฝงดีมาก มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง
ชั ด เจน สามารถตรวจพิ สู จ น์ เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ยื น ยั น
ลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ าโพลีเอสเตอร์ สีดา ในระดับความเข้ มข้ นของ
เลื อ ด 1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ า แฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ระดับ
ความเข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 แสดง

ว่าผ้ า โพลีเอสเตอร์ สีดา ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอย
รองเท้ าแฝงดี มองเห็ น รายละเอี ย ดรอยรองเท้ าแฝง
สามารถตรวจพิสูจน์ เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพืน้
รองเท้ าได้
ผ้ าป่ านสี ข าว ในระดับ ความเข้ ม ข้ น ของเลื อ ด
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่าที่ระดับความ
เข้ ม ข้ น เลื อ ดระดับ อื่ น มี เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.33 แสดงว่า ผ้ า
ป่ านสีขาว ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง
ผ้ าป่ านลวดลาย ในระดับความเข้ มข้ นของเลือด
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่า ที่ระดับความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 แสดงว่า ผ้ า
ป่ านลวดลาย ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝง
พอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝงบางส่วน
ผ้ า ป่ านสี ด า ในระดั บ ความเข้ มข้ น ของเลื อ ด
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ร ะดับ ความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 แสดงว่าป่ าน
สีด า ท าให้ เกิด ประสิ ท ธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี มาก
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝงชัดเจน สามารถตรวจ
พิสจู น์เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ าลินินสีขาว ในระดับความเข้ มข้ นของเลือด
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ร ะดับ ความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 แสดงว่า ผ้ า
ลินินสีขาว ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง สามารถตรวจพิสจู น์
เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ าลินินลวดลาย ในระดับความเข้ มข้ นของเลือด
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่าที่ระดับความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 แสดงว่า ผ้ า
ลินินลวดลาย ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝง
ดี มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง
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ผ้ าลินินสีดา ที่ในระดับความเข้ มข้ นของเลือด
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ร ะดับ ความ
เข้ ม ข้ น เลื อ ดระดับ อื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.83 แสดงว่ า
ลิ นิ น สี ด า ท าให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของรอยรองเท้ า แฝง
พอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝงบางส่วน
ผ้ า ไหมสี ข าว ในระดับ ความเข้ ม ข้ น ของเลื อ ด
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ร ะดับ ความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 แสดงว่า ผ้ า
ไหมสีขาว ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง สามารถตรวจพิสจู น์
เปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันลวดลายพื ้นรองเท้ าได้
ผ้ าไหมลวดลาย ในระดับความเข้ มข้ นของเลือด
1:10 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดี ก ว่ า ที่ ร ะดับ ความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 แสดงว่า ผ้ า
ไหมลวดลาย ทาให้ เกิดประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝง
พอใช้ มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝงบางส่วน
ผ้ าไหมสี ด า ในระดั บ ความเข้ มข้ นของเลื อ ด
1:1000 จะปรากฏรอยรองเท้ าแฝงได้ ดีกว่าที่ระดับความ
เข้ มข้ นเลือดระดับอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 แสดงว่า ผ้ า
ไหมสี ด า ท าให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงดี
มองเห็นรายละเอียดรอยรองเท้ าแฝง
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
1. White cotton

2. Black cotton

The ratio of pig
blood solution
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10

1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000

1.11
3.00
3.44
1.50
1.00
1.17
1.00
1.72
3.06
1.50
1.00

1.29
0.94
0.81
2.12
1.41
0.71
1.41
1.29
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 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000
1 : 10
1 : 100
1 : 1000

1.00
1.17
3.33
4.00
3.67
2.00
1.83
1.00
2.06
3.22
1.50
1.00
2.83
1.00
2.33
0.50
1.00
3.17
3.83
3.17
1.33
0.50
0.94
3.17

1.41
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
1.18
0.96
2.12
1.41
1.21
0.00
1.21
0.71
1.26
0.71
0.24
0.71
0.94
0.71
1.16
0.24

3. Pattern design
cotton
4. White polyester

5. Black polyester

8. Black ramie

9. Pattern design
ramie
10. White line

11. White line

12. Pattern design line

13. white silk

S.D.
4.00
3.83
2.50
0.83

0.00
0.24
0.71
1.18

14. Black silk
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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

เมื่อวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองทาง พบว่า ชนิ ด
ของผ้ าที่แตกต่างกันจะปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝง
จากคราบเลือดที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หมายความว่ า ชนิ ดผ้ ามี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของรอย
รองเท้ าแฝงเมื่ อตรวจด้ วยเทคนิ คลู โคมาลาไคท์ กรี นและ
เทคนิคลูมินอล (F = 3.632, Sig. = 0.000) ดังแสดงใน Table 4
ระดั บ ความเข้ มข้ นของเลื อดที่ แ ตกต่ างกั น จะ
ปรากฏประสิ ท ธิ ภ าพรอยรองเท้ าแฝงจากคราบเลื อดที่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
หมายความว่ า ระดั บ ความเข้ มข้ นของเลื อ ดมี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงเมื่ อตรวจด้ วยเทคนิ ค
ลูโคมาลาไคท์กรี นและเทคนิคลูมินอล (F=15.147,Sig.=0.000)
ดังแสดงใน Table 4
เมื่อทาการตรวจสอบระดับปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิด
ของผ้ าและระดับความเข้ มข้ นของเลือด พบว่า ค่า F = 0.301
และ Sig. = 0.999 แสดงว่า ไม่ มีปฏิ สัมพันธ์ กันระหว่างชนิ ด
ของผ้ าและระดั บ ความเข้ มข้ นของเลื อ ดที่ จ ะส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงที่ ปรากฏขึ น้ ด้ วยเทคนิ ค
ลูโคมาลาไคท์กรี นและเทคนิค ลูมินอล ดังแสดงใน 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

1
Intercept
357.338
357.338
281.014
Kind of
64.662
14
4.619
3.632
fabrics
2
Ratio of pig
38.521
19.260
15.147
blood
solution
10.701
28
.382
.301
Kind of
fabrics *
Ratio of pig
blood
solution
45
1.272
Error
57.222
90
Total
528.444
Corrected
171.106
89
Total
a. R Squared = .666 (Adjusted R Squared = .339)

.000*
.000*
.000*

.999

อภิปรายผล
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพรอยรองเท้ า
แฝงจากคราบเลือดบนผ้ า 15 ชนิด พบว่าการตรวจเก็บรอย
รองเท้ าแฝงโดยเทคนิ คลูมิ นอลให้ ประสิ ทธิ ภาพของรอย
รองเท้ าแฝงดี กว่ าการใช้ เทคนิ ค ลูโคมาลาไคท์ กรี น และ
ความเข้ มข้ นเลื อดในอัตราส่ วน 1:10 สามารถตรวจรอย
รองเท้ าแฝงได้ ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ที่ สุ ด สามารถน าไปตรวจ
พิสจู น์เปรี ยบเทียบลวดลายพื ้นรองเท้ าได้ ความเข้ มข้ นเลือด
อัตราส่ วน 1:100 จะได้ ประสิ ทธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝง
ระดับปานกลาง ส่วนความเข้ มข้ นเลือดอัตราส่วน 1:1000
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงอยู่ในระดับต่า
เมื่อทดสอบสมมุติฐานทัง้ 3 ปั จจัยพบว่า ชนิดของผ้ า
ที่แตกต่ างกันจะปรากฏประสิ ทธิ ภาพรอยรองเท้ าแฝงจาก
คราบเลือดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หมายความว่า ชนิ ดผ้ ามีผลต่อประสิทธิ ภาพของรอย
รองเท้ าแฝง [7] การตรวจหาคราบเลือดบนพื ้นผิวที่มีรูพรุน ถือ
ว่ามี บทบาทที่ สาคัญ ต่ อการตรวจทางเคมี ซึ่งจะช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจหาคราบเลือด ชนิดบนของความ
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เข้ มข้ นเลือดที่ใช้ ในการตรวจรอยรองเท้ าแฝงที่แตกต่างกันจะ
ปรากฏประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝงจากคราบเลือดที่แตกต่าง
กันอย่ างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 หมายความว่า
ระดับความเข้ มข้ นของเลือดมีผลต่ อประสิทธิ ภาพของรอย
รองเท้ าแฝง [10] ระยะเวลาในการเรื องแสงของสาร ลูมินอล
นัน้ แปรผันตรงกับความเข้ มข้ นของเลือดที่ถูกเจือจาง และ
ชนิ ด ของเทคนิ ค การทดสอบการตรวจเปรี ยบเที ยบ
ประสิทธิภาพของรอยรองเท้ าแฝงด้ วยเทคนิคที่แตกต่างกัน จะ
ทาให้ เกิดประสิทธิภาพรอยรองเท้ าแฝงในคราบเลือดแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
การตรวจเก็ บ รอยรองเท้ าแฝงบนผ้ าทั ง้ 15 ชนิ ด
ในผ้ าฝ้ า ยสี ข าว ผ้ าโพลี เอสเตอร์ สี ข าว ผ้ าป่ านสี ข าว
ผ้ าลิ นินสี ขาว และผ้ าไหมสี ขาว สามารถท าการตรวจเก็ บ
รอยรองเท้ าแฝงให้ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีที่สดุ ส่วนผ้ า
ฝ้ายลวดลาย ผ้ าโพลี เอสเตอร์ ลวดลาย ผ้ าป่ านลวดลาย
ผ้ าลินินลวดลาย และผ้ าไหมลวดลาย สามารถนาเก็บรอย
รองเท้ าแฝงที่ให้ ประสิทธิ ภาพปานกลาง และผ้ าฝ้ายสีด า
ผ้ าโพลีเอสเตอร์ สีดา ผ้ าป่ านสีดา ผ้ าลินินสีดา และผ้ าไหมสี
ดา ประสิ ทธิ ภาพของรอยรองเท้ าแฝงอยู่ในระดับต่ า และ
การทดสอบด้ วยเทคนิ ค ลู โคมาลาไคท์ ก รี น จะท าให้
มองเห็ น คราบเลื อ ดบนผ้ าสี เข้ ม จากภาพถ่ า ยน้ อ ยหรื อ
อาจจะไม่ป รากฏเห็ น อาจเป็ น เพราะมี สีค ล้ ายกับ เลือ ด
มากที่สุดจึงอาจดูดกลืนสีใกล้ เคียงเลือดมากที่สุด ดังนัน้
เทคนิ ค ลูโคมาลาไคท์ ก รี น จึ ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ทดสอบด้ ว ยพื ้นผิว ที ่ม ีลกั ษณะสีเข้ ม ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ Farrugia [9] ทาการศึกษาประสิทธิภาพของ
รอยรองเท้ า ที ่เ ปื อ้ นเลือ ดด้ ว ยวิธ ี Leucocrystal violet
เทคนิค ลูโคมาลาไคท์ก รี น เทคนิค ฟลูอ อเรสเซนต์ และ
เทคนิคลูมินอล ผลการทดลองพบว่าการปรากฏรอยรองเท้ า
แฝงที่เปื อ้ นเลือดบนวัสดุผ้าสีอ่อนสามารถตรวจพบได้ อย่างไร
ก็ตาม การใช้ เทคนิคลูมินอลในการตรวจหาคราบเลือดบนผ้ า

มี ป ระสิ ทธิ ภาพดี กว่ าเทคนิ คลู โคมาลาไคท์ กรี น และจะ
มองเห็นบนผ้ าชนิดใดได้ ดีหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของผ้ า
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