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บทคัดย่อ
ในเหตุระเบิดพลีชีพ สิ่ งที่หลงเหลือเป็ นหลักฐานให้สืบหาก็มีเพียงแค่เศษชิ้นส่ วนบางส่ วนที่หลงเหลือจาก
แรงระเบิดเท่านั้น ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีใหม่ๆขึ้นมานัน่ คือ Vascular technology ซึ่ งเป็ นวิธีทาง Biometric ใน
การศึกษานี้ ได้จาเพาะเจาะจงไปที่การศึกษารู ปแบบเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือของมนุ ษย์จากบุคคลที่อยูใ่ นเครื อญาติ
เดียวกัน เพื่อจะทราบว่าบุคคลในเครื อญาติเดียวกันจะมีรูปแบบเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมื อที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร ผลการศึกษาที่ได้คือสามารถแยกรู ปแบบเส้นเลือดดาโดยอาศัยการแตกแขนงของเส้นเลือดดา Cephalic vein
และ Basilic vein เป็ นหลักออกเป็ น 8 รู ปแบบ แบบตาข่าย แบบสะบัด แบบตาข่ายผสมแบบสะบัด แบบตัวเอส แบบ
เส้นตรง และแบบตัวที แนวนอน และพบว่ารู ปแบบที่ พบได้มากที่ สุดคือแบบที่ ตาข่าย คื อ 38% บุคคลในครอบครั ว
เดียวกันมักจะมีรูปแบบของเส้นเลือดดาหลักที่เหมือนกัน สามารถสรุ ปได้ว่า รู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือ
สามารถช่วยในการระบุเอกลักษณ์บุคคลได้
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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PMP6-2
บทนา
ปั ญหาที่กาลังเป็ นภัยคุกคามร้ายแรงสาหรับทัว่ โลกตอนนี้ คงหนี ไม่พน้ ปั ญหา การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
และการระเบิ ดพลี ชีพเพื่อเผยแพร่ ศาสนาหรื อลัทธิ ความเชื่ อหรื อเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจของคนทัว่ โลก และการ
กระทาแบบนี้ ไม่มีวี่แววว่าจะลดน้อยลง แต่กลับกลายเป็ นว่ามีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และยังเพิ่มความรุ นแรง
ขึ้ นอี กเช่ นกัน ยกตัวอย่างเช่ น การระเบิ ดพลี ชีพ ซึ่ งเมื่ อเกิ ดเหตุ ข้ ึ นแล้ว การหาตัวผูก้ ระทาความผิดนั้นค่อนข้างจะ
เป็ นไปได้ยาก เพราะแทบจะไม่มีหลักฐานใดๆหลงเหลื อไว้เลย นอกจากชิ้ นส่ วนบางส่ วนของมนุ ษย์ ที่ อาจจะเป็ น
ชิ้นส่ วนร่ างกายของผูก้ ระทาความผิดเอง เช่น ชิ้นส่ วนของมือ และเท้า เป็ นต้น หรื อเหตุการณ์ที่คนร้ายมีการปกปิ ดอา
พรางใบหน้าไม่ให้มองเห็นได้ ทาให้การระบุเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นเป็ นไปอย่างยากลาบาก หากไม่มีขอ้ มูลใดที่จะ
สามารถเชื่ อมโยงไปถึงตัวบุคคลได้ ดังนั้นจึ งได้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ข้ ึนมาเพื่อใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนั่นคื อ
Vascular technology ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแบบ Biometric เช่น การพิสูจน์จากเสี ยง เปรี ยบเทียบเส้นเลือด
นิ้วมือนิ้วเท้า เปรี ยบเทียบเส้นเลือดฝ่ ามือและฝ่ าเท้า เป็ นต้น แต่การศึกษานี้ ยงั ไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริ งจังในประเทศ
ไทย ซึ่ งก่อให้เกิดช่องโหว่ของกระบวนการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ในการสื บหาตัวผูก้ ระทาความผิด ที่บางคดีการจะหาตัว
คนร้ายได้น้ นั มีหลักฐานที่ใช้ได้คือ หลักฐานที่เป็ น Biometric เท่านั้น และการศึกษารู ปแบบของเส้นเลือดดาในมนุษย์
หรื อ Vascular technology นั้นยังไม่เคยมี การศึกษาจากบุคคลในครอบครั วเดียวกัน เพื่อดูความสัมพันธ์กนั มาก่อน
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษารู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือจากบุคคลในเครื อญาติกนั จากอาสาสมัครที่เป็ นคนไทย
เพื่อจะทราบว่าบุคคลที่เป็ นญาติกนั จะมีรูปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือที่เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้
เครื่ องมือที่มีชื่อว่า Transilluminator Vein Finder เพื่อนาไปใช้เป็ นฐานข้อมูลให้กบั กระบวนการทางนิ ติวิทยาศาสตร์
ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณใต้ผวิ หนังบริ เวณหลังมือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการวิจัย
ประชากร
ครอบครัวที่มีรุ่นพ่อแม่, ลูกและรุ่ นหลานทั้งหมด 3 รุ่ น จานวน 5 ครอบครัว ซึ่ งลักษณะทางพันธุกรรมหรื อ
ลักษณะเฉพาะบางลักษณะนั้น สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อๆไปได้ โดยที่ลกั ษณะเหล่านี้ จะถูกถ่ายทอดผ่านทางพ่อ
และแม่โดยกระบวนการสื บพันธุ์ ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบลักษณะเหล่านี้ ระหว่างบุคคลในครอบครัวเดียวกันได้ (เบญจ
พร บาทบารุ ง,2557) แต่กอ็ าจมีบางลักษณะที่รุ่นลูกไม่เหมือนพ่อกับแม่ แต่อาจจะเป็ นลักษณะที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่ นปู่
กับย่าแทน ซึ่ งลักษณะของเส้นเลือดนั้นเป็ นลักษณะที่ได้รับผ่านทางพันธุ กรรมไม่ได้รับอิทธิ พลจากแวดล้อมภายนอก
เช่นเดี ยวกับ หมู่เลือด เนื่ องจากการศึกษารู ปแบบเส้นเลือดดาบนหลังมื อมี ความคล้ายคลึงกับการศึกษารู ปแบบลาย
พิมพ์นิ้วมือ ซึ่ งสามารถแยกความแตกต่างบุคคลในครอบครัว พี่นอ้ ง และฝาแฝดได้ ดังนั้น การวิจยั นี้ จึงได้ประยุกต์ใช้
การศึ กษารู ปแบบของลายพิมพ์นิ้วมื อมาใช้กบั การศึ กษารู ปแบบของเส้นเลื อดดาบนหลังมื อเพื่อจะได้ทราบว่าจะ
สามารถแยกบุคคลในครอบครัวเดียวกัน พี่นอ้ ง และฝาแฝด ด้วยรู ปแบบของเส้นเลือดดาหลังมือ ได้หรื อไม่
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PMP6-3
เครื่องมือ
Transillumonator Vein Finder คือ เครื่ องมือที่ใช้หาเส้นเลือดโดยการส่ งผ่านผิวหนังด้วยแสง LED จานวน 6
หลอด สามารถชาร์จด้วยสาย USB และสามารถทาให้มองเห็นเส้นเลือดได้แบบ 3 มิติ โดยตัวเครื่ องไม่มีอนั ตรายจาก
รังสี และไม่มีเลเซอร์ ตัวเครื่ องมือผลิตจากทองเหลือง และถูกออกแบบมาให้มีน้ าหนักเบา พกพาง่าย ส่ วนใหญ่จะใช้
งานในโรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยคนไข้, ห้องตัวเลือด หรื อคลินิก และหน่วยงานป้ องกันโรค
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างหลังจากได้รับการรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ (Ethic
committee) โดยให้แต่ละครอบครั วมาทาการถ่ายภาพหลังมื อซ้ายขวาจากรุ่ นพ่อแม่, รุ่ นลูกและรุ่ นหลาน ทั้งหมด 5
ครอบครัว โดยไม่จากัดจานวนของคนรุ่ น และไม่มีการแยกเพศซึ่ งจะแบ่งเป็ นขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้
การภาพถ่ ายเส้ นเลือดดาบนหลังมือ
ให้อาสาสมัครกาเครื่ องมือ Transilluminator Vein Finder และทาการเปิ ดเครื่ องเพื่อให้แสงจากเครื่ องมือส่ อง
ผ่านมือจากนั้นให้อาสาสมัครยืน่ มือเข้าไปในกล่องดาที่เตรี ยมไว้จากนั้นจะปรากฏรู ปแบบของเส้นเลือดดาอย่างชัดเจน
ให้อาสาสมัครกาเครื่ องมือไว้เป็ นเวลา 10 วินาที และทาการถ่ายภาพรู ปแบบเส้นเลือดดาด้านหลังมือด้วยกล้องดิจิตอล
โดยถ่ายภาพทั้งหลังมือด้านซ้ายและขวา จากนั้นนาภาพที่ได้มาจาแนกรู ปแบบของเส้นเลือดว่าเป็ นแบบใด พร้อมนับ
จานวนรู ปแบบที่พบจากนั้นทาการเปรี ยบเทียบกันระหว่างบุคคลในครอบครัวว่าทั้งสามรุ่ นมีลกั ษณะเส้นเลือดเป็ นแบบ
ใดเหมื อ นหรื อ ต่ า งกัน อย่า งไร,ท าการเปรี ย บกัน ของรู ป แบบเส้ น เลื อ ดจากชายและหญิ ง ว่า มี ค วามแตกต่ า งหรื อ
เหมือนกันอย่างไรจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์กนั ด้วย SPSS
ผลการวิจัย
และเมื่อนาข้อมูลรู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือของแต่ละคนมาศึกษา พบว่าอาสาสมัครทั้ง 25 คน
นั้น สามารถแยกรู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือ โดยอาศัยรู ปแบบของการเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นโครงข่ายของ
Dorsal venous network เป็ นหลัก สามารถแยกได้ท้ งั หมด 8 ภาพ ดังในภาพต่อไปนี้
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PMP6-4
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ภาพที่ 1 รู ปแบบเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือที่พบในอาสาสมัคร
1= แบบตาข่าย (Net)
เส้นเลือดดา Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกเป็ นเส้นตรง และถูกเชื่อมด้วย
เส้นเลือดเล็ก Dorsal venous network ในลักษณะคล้ายกับตาข่าย
2= แบบสะบัด (Flick)
เส้นเลือดดา Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลักษณะสะบัดไปมา
3= แบบสะบัด+ตาข่าย (Flick+Net)
เส้นเลือดดา Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลักษณะสะบัดไปมาอย่างไรทิศทาง และมีการ
เชื่อมกันด้วยเส้นเลือดเล็ก Dorsal venous network คล้ายกับตาข่าย
4= แบบสะบัด+เส้นตรง (Flick+Straight)
เส้นเลือดดา Basilic vein จะแตกแขนงออกในลักษณะที่สะบัดไปสะบัดมา ส่ วนเส้นเลือดดา
Cephalic vein จะแตกแขนงเป็ นเส้นตรง
5= แบบโค้งตัวเอส (S-line)
เส้นเลือดดา Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงในลักษณะที่คล้ายกับตัว S
6= แบบเส้นตรง (Straight)
เส้นเลือดดา Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงในลักษณะที่เป็ นเส้นตรงและมี
Dorsal venous network เชื่อมระหว่างเส้นเลือดสองเส้นไม่เกิน 3 ตาแหน่ง
7= แบบตัวทีแนวนอน (T-line)
เส้นเลือดดา Basilic vein และ Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลักษณะเป็ นเส้นตรงเอียงเข้า
หากันและกัน และถูกเชื่อมด้วย Dorsal venous network คล้ายตัว T แนวนอน
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PMP6-5
8= แบบฟันปลา (Crocodile Type)
เส้นเลือดดา Cephalic vein จะแตกแขนงออกในลักษณะหยักขึ้นลงคล้ายกับฟั นปลา ส่ วนเส้น
เลือดดา Basilic vein จะแตกแขนงออกในลักษณะเส้นตรงเชื่อมกันเป็ นตาข่ายขนาดเล็ก
9= แบบอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น
ตารางที่1 แสดงจานวนร้อยละของรู ปแบบเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือที่พบของอาสาสมัครทั้งหมด
Pattern
Left
Right
Total
แบบตาข่าย (Net)
10
9
19
แบบสะบัด (Flick)
3
1
4
แบบสะบัด+ตาข่าย(Flick+Net)
4
4
8
แบบสะบัด+เส้นตรง(Flick+Straight)
0
0
0
แบบโค้งตัวเอส (S-line)
1
1
2
แบบเส้นตรง (Straight)
6
8
14
แบบตัวทีแนวนอน (T-line)
1
2
3
แบบฟันปลา (Crocodile Type)
0
0
0

100%
38%
8%
16%
0%
4%
28%
6%
0%

วิจารณ์ และสรุ ปผลการวิจัย
1. วิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษารู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือ เป็ นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
เรี ยกวิธีน้ ี ว่า Vascular technology ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแบบ Biometrics เช่นเดียวกันกับการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลจากเสี ยง, เปรี ยบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วเท้า และการพิสูจน์จากลายม่านตา เป็ นต้น
การศึกษานี้ศึกษารู ปแบบของเส้นเลือดดาที่มือ คือศึกษารู ปแบบการเชื่อมกันเป็ นโครงข่ายของเส้นเลือด หรื อ
ที่เรี ยกว่า Dorsal venous network ซึ่ งโครงสร้างเหล่านี้ ถูกสร้างมาจากหลอดเลือดดาเล็กบริ เวณนิ้วมือ ที่เรี ยกว่า Dorsal
digital veins จากนั้นเส้นเลือดดาเล็กเหล่านี้ จะสร้างโครงข่ายขึ้นมา หรื อเมื่อรวมตัวกันแล้วจะทาให้เกิดเป็ นเส้นเลือดที่
มีขนาดใหญ่ข้ ึน เส้นเลือดดาเล็กจากนิ้วหัวแม่มือจะสร้างเส้นเลือดดาที่มีชื่อว่า Cephalic vein ส่ วนนิ้วมืออีกสี่ นิ้วที่เหลือ
จะรวมตัวกันแล้วสร้างเส้นเลือดดาที่มีชื่อว่า Basilic vein ซึ่ งในแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบการเชื่อมโยงกันของเส้นเลือด
เหล่านั้นไม่เหมือนกัน จึงทาให้เกิดความแตกต่างของแต่ละบุคคลขึ้น ทั้งนี้ การมองเห็นหรื อความชัดเจนของเส้นเลือด
มีผลมาจากปั จจัยหลายๆอย่างเช่น อายุของอาสาสมัคร, อาชีพและพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตของแต่ละคน ซึ่ งในคนที่มี
อายุนอ้ ยและไม่ได้ทางานหนัก จะสามารถมองเห็ นเส้นเลือดดาได้ชดั เจนมากกว่าบุคคลที่ มีอายุมากและทางานหนัก
และยังมีผลจากความหนาของชั้นผิวหนังบริ เวณมือที่ส่งผลต่อการศึกษาการมองเห็นของเส้นเลือดดา
ซึ่ งการศึกษานี้ เป็ นการศึกษานาร่ องเพื่อศึกษารู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือจากบุคคลภายในเครื อ
ญาติ ซึ่ งศึกษาจากอาสาสมัครจานวน 25 คน, 5 ครอบครัว ครอบครัวละ 5 คน ที่ยงั มีชีวิตอยูท่ ้ งั รุ่ นพ่อแม่, รุ่ นลูกและรุ่ น
หลาน ซึ่ งทั้งหมดเป็ นเพศชาย 13 คน และเพศหญิง 12 คน จากการทดลอง สามารถแยกรู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณ
หลังมือได้เป็ น 8 รู ปแบบ โดยอาศัยการเชื่อมกันของเส้นเลือด Dorsal venous network ซึ่ งมีชื่อรู ปแบบดังต่อไปนี้
1) แบบตาข่ าย 2) แบบสะบัด 3) แบบสะบัดผสมแบบตาข่าย 4) แบบสะบัดผสมกับ เส้ นตรง 5) แบบโค้งตัวเอส
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6) แบบเส้นตรง 7) แบบตัวทีแนวนอน และ 8) ฟั นปลา และพบว่าในจานวนอาสาสมัครทั้ง 25 หลังจากศึกษารู ปแบบ
ของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือทั้งมือซ้ายและมือขวา รวม 50 อย่าง พบว่า รู ปแบบที่ 1 หรื อแบบตาข่าย พบได้มากที่สุด
คือ 38% รองลงมาคือ แบบที่ 6 พบ 28%, แบบที่ 3 พบ 16% , แบบที่ 2 พบ 8%, แบบที่ 7 พบ 6% และพบน้อยที่สุดคือ
แบบที่ 5 คือ 5% จะเห็นว่าบุคคลในครอบครัวเดียวกันนั้นมีแนวโน้มที่รูปแบบของเส้นเลือดของแต่ละครอบครัวจะถูก
ถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมของเพศชาย
2. สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษารู ปแบบเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือจากบุคคลในเครื อญาติเดียวกัน ทั้งหมด 5 ครอบครัว (25
คน) ด้วยเครื่ องมือ Transilluminator vein finder สามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมือนั้นสามารถ
ช่วยในการระบุเอกลักษณ์บุคคลได้ เนื่ องจากพบว่ารู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณหลังมื อของแต่ละคนนั้นมี ความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยสังเกตจากการเชื่อมกันของ Dorsal venous network และไม่ซ้ ากันแม้แต่กบั คนในเครื อญาติ
เดียวกัน แต่จะมีความคล้ายคลึงกันในรู ปแบบของเส้นเลือด Cephalic vein และ Basilic vein ที่เกิดการแตกแขนง
ออกมาในลักษณะคล้ายกันมากกว่า แต่รูปแบบการแตกแขนงในส่ วนย่อย (Dorsal venous network) นั้นไม่มีการซ้ ากัน
ทั้งนี้ ยงั ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงรู ปแบบการแตกแขนงในส่ วนของเส้นเลือดดาเล็กว่ามีการแตกแขนงในรู ปแบบใด
เช่น การระบุจานวนเส้นเลือด Cephalic vein และ Basilic vein ว่ามีการแตกแขนงจากจุดเริ่ มต้นกี่จุด, จุดที่มีการเชื่อม
กันกี่ จุด (Bifurcation point) และจุ ดสิ้ นสุ ดของเส้นเลือดที่มีการแตกแขนงออกนั้นมีกี่จุด (Ending points) และใช้
โปรแกรม Matching algorithm ในการเทียบจุดต่าง เช่นเดียวกับการระบุเอกลักษณ์บุคคลจากลายพิมพ์นิ้วมือ ถึงจะ
สามารถบอกได้ว่ารู ปแบบของเส้นเลือดดาบริ เวณมือของแต่ละคนนั้นมีจุดที่แตกต่างกันกี่จุดและแตกต่างกันอย่างไร
ถึงจะสามารถนาไปใช้ในการระบุเอกลักษณ์บุคคลได้ และต้องใช้อาสาสมัครในจานวนที่มากขึ้นและเพิ่มจานวนรุ่ นที่
ใช้ศึกษาเพื่อดูความสัมพันธ์กนั ให้ชดั เจนมากขึ้นและ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจยั
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