
 

  ง 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ  การจดัเก็บขอ้มูลลกัษณะรูปแบบรองเทา้ท่ีมีจ  าหน่ายใน 
ตลาดอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการจ าแนกประเภท
รอยพื้นรองเทา้ 

ผู้เขียน  นางสาวสุภาภรณ์  ทาสม 

ปริญญา  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (นิติวทิยาศาสตร์) 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล 

บทคดัย่อ 

รอยพื้นรองเทา้ เป็นหลกัฐานหรือวตัถุพยานหน่ึงท่ีมกัปรากฏอยูใ่นท่ีเกิดเหตุ เช่น รอยพื้นรองเทา้
ท่ีเป้ือนดินหรือโคลนบนพื้นคอนกรีต รอยพื้นรองเทา้ท่ีประทบับนพื้นดินหรือพื้นทรายท่ีอ่อนนุ่ม เป็น
ตน้ รอยพื้นรองเทา้ท่ีพบในท่ีเกิดเหตุคือลายพื้นรองเทา้ส่วนท่ีเป็นสันนูน การเก็บขอ้มูลตวัอยา่งรองเทา้
นั้นเลือกเก็บตวัอย่างรองเทา้ท่ีมีการจดัจ าหน่ายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 200 คู่ ดว้ยการ
ถ่ายภาพ น ามาท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยแบ่งพื้นรองเทา้เป็น 2 ส่วนเท่าๆกนั คือ ส่วนหัวรองเทา้
และส่วนทา้ยรองเทา้ แลว้จ าแนกลายส่วนท่ีปรากฏตามรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงรองเทา้ขา้งซา้ยและขา้งขวามี
ลายท่ีเหมือนกนัจึงไม่มีอะไรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ลายพื้นรองเทา้ท่ีปรากฏนั้นหลายแบบสามารถระบุถึงประเภทของรองเทา้ได้ เช่น รองเท้าแตะ
ฟองน ้ าแบบคีบ รองเทา้แตะฟองน ้ าแบบสวม เป็นตน้ ส่วนลายพื้นรองเทา้บางชนิดอาจพบในรองเท้า
ประเภทเดียวกันเท่านั้น เช่น รองเท้าผา้ใบหุ้มส้น เป็นต้น เคร่ืองหมายการค้า หรือตวัพยญัชนะ หรือ
ตวัเลข พบมากในส่วนทา้ยของลายพื้นรองเทา้ และแมว้า่ลายพื้นรองเทา้มีรหสัลายเหมือนกนัทั้งหมด แต่
อาจยงัมีรายละเอียดในตวัลายท่ีแตกต่างกนั เช่น ขนาดของลายต่างๆ จ านวนของลายท่ีแตกต่างไปตาม
ยี่ห้อ ต าหนิของรองเท้าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น ดังนั้น การจดัแยกพื้นรองเท้าจึงเป็นการ
จ าแนกวตัถุพยานหน่ึงซ่ึงหากสามารถบ่งช้ีรอยพื้นรองเท้าได้ ย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจ ากัด
ขอบเขตการสืบสวนสอบสวนคดีและความเช่ือมโยงไปหาผูเ้ก่ียวขอ้งในคดีดงักล่าวได ้
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 ABSTRACT 

Shoe prints are generally found in the scene of crime, for example,  shoe print stains with 
clay on the concrete ground or impressions in the sand. Normally such prints originated from the 
swell parts. This research has been done by photographing 200 pairs of shoes from Chiang Mai 
market in order to analyze in qualitative method. Each side of the shoe is then divided into two 
parts, namely the toe and the heel. The second step is to classify according to geometric patterns. 
This research proved that the right and the left side of each pair have the same qualifications without 
any significant differences. 

The variety of patterns can be identified to different group classifications, for example, 
sandals and cut-shoes. Moreover, some patterns are found in specific type of shoes only, for 
example, canvas shoes. It is noticeable that trademarks, alphabets or any other codes are usually 
found at the end part of the shoes. However, even general patterns are the same, but their details are 
different, for example, the size of patterns, the amount of the codes and their trails form 
manufacturing. The findings of this research is hopefully be useful for crime scene investigation in 
the future. 

 


