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บทคดัย่อ 

 ในเหตุระเบิดพลีชีพ ส่ิงท่ีหลงเหลือเป็นหลกัฐานให้สืบหาก็มีเพียงแค่เศษช้ินส่วนบางส่วนท่ีหลงเหลือจาก
แรงระเบิดเท่านั้น ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้วิธีใหม่ๆข้ึนมานัน่คือ Vascular technology ซ่ึงเป็นวิธีทาง Biometric ใน
การศึกษาน้ีไดจ้  าเพาะเจาะจงไปท่ีการศึกษารูปแบบเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือของมนุษยจ์ากบุคคลท่ีอยูใ่นเครือญาติ
เดียวกนั เพ่ือจะทราบว่าบุคคลในเครือญาติเดียวกนัจะมีรูปแบบเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั
อยา่งไร ผลการศึกษาท่ีไดคื้อสามารถแยกรูปแบบเส้นเลือดด าโดยอาศยัการแตกแขนงของเส้นเลือดด า Cephalic vein 
และ Basilic vein เป็นหลกัออกเป็น 8 รูปแบบ แบบตาข่าย แบบสะบดั แบบตาข่ายผสมแบบสะบดั แบบตวัเอส แบบ
เส้นตรง และแบบตวัทีแนวนอน และพบว่ารูปแบบท่ีพบไดม้ากท่ีสุดคือแบบท่ีตาข่าย คือ 38% บุคคลในครอบครัว
เดียวกนัมกัจะมีรูปแบบของเส้นเลือดด าหลกัท่ีเหมือนกนั สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือ
สามารถช่วยในการระบุเอกลกัษณ์บุคคลได ้
 

ABSTRACT 
 In case of suicide bombings only thing remains of evidence is some piece of the body of victims from the 
explosion. So there are have the new way to innovate is vascular technology this is a biometrics method was studies 
about vascular pattern of the human body and in this study specifically about dorsal hand vein of human hands from 
individuals are relatives in the same family to know of the same relatives have similar or different of veins pattern. 
The result of the study was we can separated the patters of dorsal hand vein by Basilic Vein and Cephalic Vein 
totally 8 types are 1.Net, 2.Flick, 3.Flick+Net, 4.Flick+Straight, 5.S-line, 6.Straight, 7.T-line and 8.Crocodile type. 
And we found that the most common patterns all of subjects was the Net type or type 1totally found 38% and the 
member in the same family usually had the same vein pattern and this study can conclude that the pattern of 
individuals. 
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บทน า 
      ปัญหาท่ีก าลงัเป็นภยัคุกคามร้ายแรงส าหรับทัว่โลกตอนน้ีคงหนีไม่พน้ปัญหา การก่ออาชญากรรมขา้มชาติ 
และการระเบิดพลีชีพเพ่ือเผยแพร่ศาสนาหรือลทัธิความเช่ือหรือเพ่ือเรียกร้องความสนใจของคนทัว่โลก และการ
กระท าแบบน้ีไม่มีวี่แวววา่จะลดนอ้ยลง แต่กลบักลายเป็นวา่มีจ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี และยงัเพ่ิมความรุนแรง
ข้ึนอีกเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น การระเบิดพลีชีพ ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุข้ึนแลว้ การหาตวัผูก้ระท าความผิดนั้นค่อนขา้งจะ
เป็นไปไดย้าก เพราะแทบจะไม่มีหลกัฐานใดๆหลงเหลือไวเ้ลย นอกจากช้ินส่วนบางส่วนของมนุษย ์ท่ีอาจจะเป็น
ช้ินส่วนร่างกายของผูก้ระท าความผิดเอง เช่น ช้ินส่วนของมือ และเทา้ เป็นตน้ หรือเหตุการณ์ท่ีคนร้ายมีการปกปิดอ า
พรางใบหนา้ไม่ให้มองเห็นได ้ท าให้การระบุเอกลกัษณ์ของบุคคลนั้นเป็นไปอยา่งยากล าบาก หากไม่มีขอ้มูลใดท่ีจะ
สามารถเช่ือมโยงไปถึงตวับุคคลได ้ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้วิธีการใหม่ข้ึนมาเพ่ือใชพิ้สูจน์เอกลกัษณ์บุคคลนั่นคือ 
Vascular technology ซ่ึงเป็นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลแบบ Biometric เช่น การพิสูจน์จากเสียง เปรียบเทียบเส้นเลือด
น้ิวมือน้ิวเทา้ เปรียบเทียบเส้นเลือดฝ่ามือและฝ่าเทา้ เป็นตน้ แต่การศึกษาน้ียงัไม่ไดมี้การศึกษาอยา่งจริงจงัในประเทศ
ไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดช่องโหวข่องกระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์ในการสืบหาตวัผูก้ระท าความผิด ท่ีบางคดีการจะหาตวั
คนร้ายไดน้ั้นมีหลกัฐานท่ีใชไ้ดคื้อ หลกัฐานท่ีเป็น Biometric เท่านั้น และการศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าในมนุษย ์
หรือ Vascular technology นั้นยงัไม่เคยมีการศึกษาจากบุคคลในครอบครัวเดียวกนั เพ่ือดูความสัมพนัธ์กนัมาก่อน 
ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือจากบุคคลในเครือญาติกนั จากอาสาสมคัรท่ีเป็นคนไทย 
เพ่ือจะทราบวา่บุคคลท่ีเป็นญาติกนัจะมีรูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีมีช่ือวา่ Transilluminator Vein Finder เพ่ือน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใหก้บักระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
      เพ่ือศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณใตผ้วิหนงับริเวณหลงัมือของบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  
 
ขั้นตอนและวธีิการการด าเนินการวจิัย 

ประชากร 
        ครอบครัวท่ีมีรุ่นพอ่แม่, ลูกและรุ่นหลานทั้งหมด 3 รุ่น จ านวน 5 ครอบครัว ซ่ึงลกัษณะทางพนัธุกรรมหรือ
ลกัษณะเฉพาะบางลกัษณะนั้น สามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อๆไปได ้โดยท่ีลกัษณะเหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดผ่านทางพ่อ
และแม่โดยกระบวนการสืบพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบลกัษณะเหล่าน้ีระหวา่งบุคคลในครอบครัวเดียวกนัได ้(เบญจ
พร บาทบ ารุง,2557) แต่กอ็าจมีบางลกัษณะท่ีรุ่นลูกไม่เหมือนพอ่กบัแม่ แต่อาจจะเป็นลกัษณะท่ีถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่
กบัยา่แทน ซ่ึงลกัษณะของเส้นเลือดนั้นเป็นลกัษณะท่ีไดรั้บผา่นทางพนัธุกรรมไม่ไดรั้บอิทธิพลจากแวดลอ้มภายนอก 
เช่นเดียวกบั หมู่เลือด  เน่ืองจากการศึกษารูปแบบเส้นเลือดด าบนหลงัมือมีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษารูปแบบลาย
พิมพน้ิ์วมือ ซ่ึงสามารถแยกความแตกต่างบุคคลในครอบครัว พ่ีนอ้ง และฝาแฝดได ้ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงไดป้ระยกุตใ์ช้
การศึกษารูปแบบของลายพิมพ์น้ิวมือมาใช้กบัการศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าบนหลงัมือเพ่ือจะไดท้ราบว่าจะ
สามารถแยกบุคคลในครอบครัวเดียวกนั พ่ีนอ้ง และฝาแฝด ดว้ยรูปแบบของเส้นเลือดด าหลงัมือ ไดห้รือไม่ 
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เคร่ืองมอื   
        Transillumonator Vein Finder คือ เคร่ืองมือท่ีใชห้าเส้นเลือดโดยการส่งผา่นผิวหนงัดว้ยแสง LED จ านวน 6 
หลอด สามารถชาร์จดว้ยสาย USB และสามารถท าใหม้องเห็นเส้นเลือดไดแ้บบ 3 มิติ โดยตวัเคร่ืองไม่มีอนัตรายจาก
รังสี และไม่มีเลเซอร์ ตวัเคร่ืองมือผลิตจากทองเหลือง และถกูออกแบบมาใหมี้น ้าหนกัเบา พกพาง่าย ส่วนใหญ่จะใช้
งานในโรงพยาบาลเพ่ือการวินิจฉยัคนไข,้ หอ้งตวัเลือด หรือคลินิก และหน่วยงานป้องกนัโรค 
        
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งหลงัจากไดรั้บการรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ (Ethic 
committee) โดยให้แต่ละครอบครัวมาท าการถ่ายภาพหลงัมือซ้ายขวาจากรุ่นพ่อแม่, รุ่นลูกและรุ่นหลาน ทั้งหมด 5 
ครอบครัว โดยไม่จ ากดัจ านวนของคนรุ่น และไม่มีการแยกเพศซ่ึงจะแบ่งเป็นขั้นตอนหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
การภาพถ่ายเส้นเลอืดด าบนหลงัมอื 
        ใหอ้าสาสมคัรก าเคร่ืองมือ Transilluminator Vein Finder และท าการเปิดเคร่ืองเพ่ือใหแ้สงจากเคร่ืองมือส่อง
ผา่นมือจากนั้นใหอ้าสาสมคัรยืน่มือเขา้ไปในกล่องด าท่ีเตรียมไวจ้ากนั้นจะปรากฏรูปแบบของเส้นเลือดด าอยา่งชดัเจน 
ใหอ้าสาสมคัรก าเคร่ืองมือไวเ้ป็นเวลา 10 วินาที และท าการถ่ายภาพรูปแบบเส้นเลือดด าดา้นหลงัมือดว้ยกลอ้งดิจิตอล 
โดยถ่ายภาพทั้งหลงัมือดา้นซ้ายและขวา  จากนั้นน าภาพท่ีไดม้าจ าแนกรูปแบบของเส้นเลือดวา่เป็นแบบใด พร้อมนบั
จ านวนรูปแบบท่ีพบจากนั้นท าการเปรียบเทียบกนัระหวา่งบุคคลในครอบครัววา่ทั้งสามรุ่นมีลกัษณะเส้นเลือดเป็นแบบ
ใดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร,ท าการเปรียบกันของรูปแบบเส้นเลือดจากชายและหญิงว่ามีความแตกต่างหรือ
เหมือนกนัอยา่งไรจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์กนัดว้ย SPSS 

 
ผลการวิจัย 
        และเม่ือน าขอ้มูลรูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือของแต่ละคนมาศึกษา พบวา่อาสาสมคัรทั้ง 25 คน
นั้น สามารถแยกรูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือ โดยอาศยัรูปแบบของการเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นโครงข่ายของ 
Dorsal venous network เป็นหลกั สามารถแยกไดท้ั้งหมด 8 ภาพ ดงัในภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1 รูปแบบเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือท่ีพบในอาสาสมคัร 
 

1= แบบตาข่าย (Net) 
     เส้นเลือดด า Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกเป็นเส้นตรง และถูกเช่ือมดว้ย 
     เส้นเลือดเลก็ Dorsal venous network ในลกัษณะคลา้ยกบัตาข่าย 
2= แบบสะบดั (Flick) 
     เส้นเลือดด า Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลกัษณะสะบดัไปมา 
3= แบบสะบดั+ตาข่าย (Flick+Net) 
     เส้นเลือดด า Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลกัษณะสะบดัไปมาอยา่งไรทิศทาง และมีการ
เช่ือมกนัดว้ยเส้นเลือดเลก็ Dorsal venous network คลา้ยกบัตาข่าย 
4= แบบสะบดั+เส้นตรง (Flick+Straight) 
     เส้นเลือดด า Basilic vein จะแตกแขนงออกในลกัษณะท่ีสะบดัไปสะบดัมา ส่วนเส้นเลือดด า  
    Cephalic vein จะแตกแขนงเป็นเส้นตรง 
5= แบบโคง้ตวัเอส (S-line) 
     เส้นเลือดด า Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัตวั S  
6= แบบเส้นตรง (Straight) 
     เส้นเลือดด า Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงในลกัษณะท่ีเป็นเส้นตรงและมี  
     Dorsal venous network เช่ือมระหวา่งเส้นเลือดสองเส้นไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
7= แบบตวัทีแนวนอน (T-line) 
      เส้นเลือดด า Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลกัษณะเป็นเส้นตรงเอียงเขา้ 
     หากนัและกนั และถกูเช่ือมดว้ย Dorsal venous network คลา้ยตวั T แนวนอน 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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8= แบบฟันปลา (Crocodile Type) 
     เส้นเลือดด า Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลกัษณะหยกัข้ึนลงคลา้ยกบัฟันปลา ส่วนเส้น 
     เลือดด า Basilic vein จะแตกแขนงออกในลกัษณะเส้นตรงเช่ือมกนัเป็นตาข่ายขนาดเลก็ 
9= แบบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 8 ลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 
ตารางที่1  แสดงจ านวนร้อยละของรูปแบบเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือท่ีพบของอาสาสมคัรทั้งหมด 

Pattern Left Right Total 100% 

แบบตาข่าย (Net) 10 9 19 38% 
แบบสะบดั (Flick) 3 1 4 8% 
แบบสะบดั+ตาข่าย(Flick+Net) 4 4 8 16% 
แบบสะบดั+เส้นตรง(Flick+Straight) 0 0 0 0% 
แบบโคง้ตวัเอส (S-line) 1 1 2 4% 
แบบเส้นตรง (Straight) 6 8 14 28% 
แบบตวัทีแนวนอน (T-line) 1 2 3 6% 
แบบฟันปลา (Crocodile Type) 0 0 0 0% 

 
วจิารณ์ และสรุปผลการวจิัย 
    1. วจิารณ์ผลการทดลอง 
          การศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือ เป็นวิธีท่ีถูกคิดคน้ข้ึนมาใหม่ เพ่ือใชพิ้สูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
เรียกวิธีน้ีว่า Vascular technology ซ่ึงเป็นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลแบบ Biometrics เช่นเดียวกนักบัการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลจากเสียง, เปรียบเทียบลายพิมพน้ิ์วมือน้ิวเทา้ และการพิสูจน์จากลายม่านตา เป็นตน้ 
        การศึกษาน้ีศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าท่ีมือ คือศึกษารูปแบบการเช่ือมกนัเป็นโครงข่ายของเส้นเลือด หรือ
ท่ีเรียกวา่ Dorsal venous network ซ่ึงโครงสร้างเหล่าน้ีถูกสร้างมาจากหลอดเลือดด าเลก็บริเวณน้ิวมือ ท่ีเรียกวา่ Dorsal 
digital veins จากนั้นเส้นเลือดด าเลก็เหล่าน้ีจะสร้างโครงข่ายข้ึนมา หรือเม่ือรวมตวักนัแลว้จะท าใหเ้กิดเป็นเส้นเลือดท่ี
มีขนาดใหญ่ข้ึน เส้นเลือดด าเลก็จากน้ิวหวัแม่มือจะสร้างเส้นเลือดด าท่ีมีช่ือวา่ Cephalic vein ส่วนน้ิวมืออีกส่ีน้ิวท่ีเหลือ
จะรวมตวักนัแลว้สร้างเส้นเลือดด าท่ีมีช่ือวา่ Basilic vein ซ่ึงในแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบการเช่ือมโยงกนัของเส้นเลือด
เหล่านั้นไม่เหมือนกนั จึงท าใหเ้กิดความแตกต่างของแต่ละบุคคลข้ึน  ทั้งน้ีการมองเห็นหรือความชดัเจนของเส้นเลือด 
มีผลมาจากปัจจยัหลายๆอยา่งเช่น อายขุองอาสาสมคัร, อาชีพและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของแต่ละคน ซ่ึงในคนท่ีมี
อายุนอ้ยและไม่ไดท้ างานหนัก จะสามารถมองเห็นเส้นเลือดด าไดช้ดัเจนมากกว่าบุคคลท่ีมีอายุมากและท างานหนัก 
และยงัมีผลจากความหนาของชั้นผิวหนงับริเวณมือท่ีส่งผลต่อการศึกษาการมองเห็นของเส้นเลือดด า 
        ซ่ึงการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาน าร่องเพ่ือศึกษารูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือจากบุคคลภายในเครือ
ญาติ ซ่ึงศึกษาจากอาสาสมคัรจ านวน 25 คน, 5 ครอบครัว ครอบครัวละ 5 คน ท่ียงัมีชีวิตอยูท่ ั้งรุ่นพอ่แม่, รุ่นลูกและรุ่น
หลาน ซ่ึงทั้งหมดเป็นเพศชาย 13 คน และเพศหญิง 12 คน จากการทดลอง สามารถแยกรูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณ
หลงัมือไดเ้ป็น 8 รูปแบบ โดยอาศยัการเช่ือมกนัของเส้นเลือด Dorsal venous network ซ่ึงมีช่ือรูปแบบดงัต่อไปน้ี        
1) แบบตาข่าย 2) แบบสะบัด 3) แบบสะบัดผสมแบบตาข่าย  4) แบบสะบัดผสมกับเส้นตรง  5) แบบโคง้ตวัเอส          
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6) แบบเส้นตรง 7) แบบตวัทีแนวนอน และ 8) ฟันปลา และพบวา่ในจ านวนอาสาสมคัรทั้ง 25 หลงัจากศึกษารูปแบบ
ของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือทั้งมือซา้ยและมือขวา รวม 50 อยา่ง พบวา่ รูปแบบท่ี 1 หรือแบบตาข่าย พบไดม้ากท่ีสุด 
คือ 38% รองลงมาคือ แบบท่ี 6 พบ 28%, แบบท่ี 3 พบ 16% , แบบท่ี 2 พบ 8%, แบบท่ี 7 พบ 6% และพบนอ้ยท่ีสุดคือ
แบบท่ี 5 คือ 5% จะเห็นวา่บุคคลในครอบครัวเดียวกนันั้นมีแนวโนม้ท่ีรูปแบบของเส้นเลือดของแต่ละครอบครัวจะถูก
ถ่ายทอดผา่นพนัธุกรรมของเพศชาย 

2.   สรุปผลการทดลอง 
         จากการศึกษารูปแบบเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือจากบุคคลในเครือญาติเดียวกนั ทั้งหมด 5 ครอบครัว (25 
คน) ดว้ยเคร่ืองมือ Transilluminator vein finder สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือนั้นสามารถ
ช่วยในการระบุเอกลกัษณ์บุคคลได ้เน่ืองจากพบว่ารูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณหลงัมือของแต่ละคนนั้นมีความ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนโดยสังเกตจากการเช่ือมกนัของ Dorsal venous network และไม่ซ ้ ากนัแมแ้ต่กบัคนในเครือญาติ
เดียวกนั แต่จะมีความคลา้ยคลึงกนัในรูปแบบของเส้นเลือด Cephalic vein และ Basilic vein ท่ีเกิดการแตกแขนง
ออกมาในลกัษณะคลา้ยกนัมากกวา่ แต่รูปแบบการแตกแขนงในส่วนยอ่ย (Dorsal venous network) นั้นไม่มีการซ ้ ากนั 
ทั้งน้ียงัตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงรูปแบบการแตกแขนงในส่วนของเส้นเลือดด าเล็กว่ามีการแตกแขนงในรูปแบบใด 
เช่น การระบุจ านวนเส้นเลือด Cephalic vein และ Basilic vein วา่มีการแตกแขนงจากจุดเร่ิมตน้ก่ีจุด, จุดท่ีมีการเช่ือม
กนัก่ีจุด (Bifurcation point) และจุดส้ินสุดของเส้นเลือดท่ีมีการแตกแขนงออกนั้นมีก่ีจุด (Ending points) และใช้
โปรแกรม Matching algorithm  ในการเทียบจุดต่าง เช่นเดียวกบัการระบุเอกลกัษณ์บุคคลจากลายพิมพน้ิ์วมือ ถึงจะ
สามารถบอกไดว้่ารูปแบบของเส้นเลือดด าบริเวณมือของแต่ละคนนั้นมีจุดท่ีแตกต่างกนัก่ีจุดและแตกต่างกนัอยา่งไร 
ถึงจะสามารถน าไปใชใ้นการระบุเอกลกัษณ์บุคคลได ้และตอ้งใชอ้าสาสมคัรในจ านวนท่ีมากข้ึนและเพ่ิมจ านวนรุ่นท่ี
ใชศึ้กษาเพ่ือดูความสัมพนัธ์กนัใหช้ดัเจนมากข้ึนและ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของงานวจิยั 
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