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 กญัญารัตน์ ติบกรณ์ : การตรวจหาคราบอสุจิโดยใชเ้ทคนิค Attenuated Total Reflection 

Infrared Spectroscopy. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ อ. ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง. 63 หนา้. 
 

 คราบอสุจิ ทีพบบนวัตถุพยานทีอยู่ในสถานทีเกิดเหตุ อาจถูกนําไปใช้เป็น
หลกัฐานสําคญัในคดีข่มขืนทางเพศ ซึงมีวิธีการตรวจทางชีวเคมี เช่น  Acid phosphatase (AP) test 

และ  Prostatic specific antigen (PSA) เป็นวิธีทีนิยมใชใ้นการตรวจหาคราบอสุจิในตวัอยา่ง ใน
งานวิจยันีไดน้าํเทคนิค Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy (ATR-IR) มาใชส้ําหรับ
การตรวจนาํอสุจิ และคราบอสุจิบนพืนผิวต่างๆ เช่น กระจกสไลด์  ไมก้้านสําลี และผา้ จากผล     
IR Spectrum ของตวัอย่างทงัหมดทีไดศึ้กษา แสดงให้เห็นว่าพบพีคของ Amide I ทีช่วงเลขคลืน    

1690 – 1650 cm-1 และพีค Amide II  ทีช่วงเลขคลืน 1590 – 1480 cm-1 และสามารถตรวจพบพีค 
Amide ซึงเป็นพีคทีมีความเฉพาะเจาะจงบน Spectrum ของคราบอสุจิทีหยดลงในสําลีและผา้ที
ปริมาณของอสุจิเท่ากบั 150 μl สําหรับการศึกษาอายุของตวัอยา่ง ผลการทดลองพบวา่ Spectrum 

ของตวัอยา่งทีเก็บไวใ้นอุณหภูมิห้องและที 4ºC นานถึง 14 วนัก็สามารถตรวจพบพีค Amide ทงั 2 
พีคนีได ้และเพือทีจะทดสอบการนาํไปใชข้องเทคนิค ATR-IR  โดยนาํตวัอยา่งวตัถุพยานทีเป็นสําลี
ทีป้ายจากช่องคลอดของผู ้เสียหายในคดีข่มขืนทางเพศมาวิเคราะห์  ผลการทดสอบพบว่า               
IR Spectrum ของตวัอยา่งนีแสดงพีค Amide ทีเด่นชดัเมือเทียบกบันาํอสุจิทีหยดลงในสําลีพบวา่ให ้

IR Spectrum ทีเหมือนกนั เมือนาํตวัอยา่งนีมาตรวจสอบโดยวธีิ AP test พบวา่ไดผ้ลเป็นบวกเช่นกนั 
จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของเทคนิค ATR-IR ในการตรวจวิเคราะห์สารคดัหลงัจาก
ร่างกายมนุษยโ์ดยเฉพาะคราบอสุจิ ถึงแมว้่าวิธี ATR-IR ยงัไม่ไดถู้กนาํมาใช้สําหรับการตรวจหา
คราบอสุจิจากวตัถุพยาน แต่วิธีนีอาจให้ขอ้มูลทีสามารถนาํไปใช้ประโยชน์สําหรับการสืบสวน
สอบสวนในคดีข่มขืนทางเพศได ้
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 Human seminal stain found on an object at the crime scene may be an important evidence 

of rape or sexual assault. The biochemical methods such as the Acid Phosphatase (AP) test and 

Prostatic Specific Antigen (PSA) are commonly used to test the sample for the semen. In this 

study, the technique of Attenuated Total Reflectance - Infrared Spectroscopy (ATR-IR) was 

employed to examine semen and seminal stains on several substrates namely glass slides, cotton 

swabs and pieces of cloth.  The IR spectra of all samples studied displayed the profound peaks of 

amide I at around  cm-1-  cm-1and amide II in a region between 1590 cm-1and 1480 cm-1.  

The characteristic amide peaks can be observed in the spectra of dry seminal stains on cotton 

swab and cloth that had been soaked with 150 μl of semen.  As for the study of sample age, it was 

found that the spectra of sample kept at room temperature and at approximately 4ºC for 14 days 

still showed the two amide bands. In order to test the practicibility of the ATR-IR method,           

a sample of vaginal swab from a victim of rape case was analyzed. The IR spectrum of this 

sample exhibited the distinctive amide peaks and had the spectral feature similar to that observed 

in the spectra of seminal stains on cotton swab. The swab sample also gave a positive result with 

the AP test. This study has demonstrated the potential of the ATR-IR method in the detection of 

human fluids such as semen. Although the method had not been yet established, it may provide 

useful information for the investigation of case involving rape and sexual assault. 
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 งานวิจยัฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก
อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีให้ความรู้ ความช่วยเหลือและ
ติดตามความก้าวหน้าในการดาํเนินการวิจยั ตลอดจนตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซึงในความกรุณา และขอกราบขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

 ผูว้ิจ ัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และพลตาํรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณา  
สละเวลาเวลาอนัมีค่าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครังนี รวมทงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
และแนวคิดต่างๆทีเป็นประโยชน์ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่ามากยงิขึน  
  นอกจากนีขอขอบคุณ ร้อยตาํรวจโทหญิงศิริประภา มีบวัทอง ในการจดัหาสารเคมีสําหรับ
การทาํวจิยัตลอดจนการใหค้าํแนะนาํและคาํอธิบายต่างๆ ในการวจิยัครังนี  

สุดทา้ยนีผูว้จิยัขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีมอบโอกาสทางการศึกษา ครู อาจารยทุ์กท่าน 
ทีถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการศึกษา รวมทงัผูที้ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที
ไม่ไดเ้อ่ยนามทีมีส่วนช่วยใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 สําหรับคุณประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย ์
ผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจนผูที้มีส่วนเกียวขอ้งทุกท่าน ทีมีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจยัฉบบันี
ความสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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