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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการตรวจหาการคงอยูของสปอร Rhizopus oligosporus ในดินที่ติดอยูที ่พื ้นรองเทาที่เดินยํ่าไปบนพื้นที่มี

ลักษณะแตกตางกันเปนระยะทางที่แตกตางกัน โดยผสมสปอรในดินเหนียว ดินรวน และดินทราย ใหสปอรยึดเกาะกับเม็ดดินซึ่งเปน

ตัวแทนของดินในธรรมชาติ จากนั้นผูทดลองใชรองเทาเหยียบดินผสมสปอรแลวเดินไปบนพื้นดินลูกรัง พื้นหญาและพื้นคอนกรีต  

เปนระยะทาง 500 และ 1,000 เมตร แลวนําไปนับจํานวนสปอรที่เหลืออยูที่พ้ืนรองเทา จากการทดลองพบวาสปอรมีการยึดเกาะกับดนิ

เหนียวและดินรวนดีกวาดินทรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 เมื่อเดินยํ่าไปบนพื้นที่แตกตางกัน คือ พื้นดินลูกรัง  

พื้นหญา และพื้นคอนกรีต ทั้งในดินเหนียวและดินรวนพบวาจํานวนสปอรคงเหลือเฉลี่ยหลังเดินยํ่าไปบนพื้นดินลูกรังและพื้นคอนกรีต

ใหผลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แตการเดินยํ่าไปบนพื้นดินลูกรงัและพื้นคอนกรีตมีจํานวนสปอรคงเหลือมากกวาการเดินยํ่าไปบน

พื้นหญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 และเมื่อเดินยํ่าไปเปนระยะทางที่แตกตางกันคือ 500 และ 1,000 เมตร พบวา

จํานวนสปอรคงเหลือในดินเหนียวและดินรวนหลังเดินยํ่าไปบนพื้นดินลูกรัง พื้นหญา และพ้ืนคอนกรีตใหผลแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ 

 

ABSTRACT 

This research investigates the adhesion and spores of Rhizopus oligosporus remaining on shoe outsoles after 

walking on different surfaces for different distances. The spores were mixed in clay, loam and sand to adhere to soil 

particles representing natural soils. The experiment was conducted by wearing shoes and pacing on one of the soil 

mixtures then walking on gravel, grass and concrete surfaces for distances of 500 and 1,000 meters. The spores 

remaining on the shoe outsoles were then conducted. It was found that spore adhesion in clay and loam were not 

different, but they were significantly different from spore adhesion in sand at the statistically significant level of 0.05. 
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The experiment did not test spores mixed with sand. The spores remaining on shoe outsoles after walking on gravel 

and concrete were not different. However spores remaining after walking on gravel and concrete were significantly 

different from walking on grass at the significance level of 0.05. After walking on different surfaces for 500 and 1,000 

meters, the results of spores remaining on the outsole of the shoes were not different. Additionally, it was observed 

that the concentration of spores in the soil mixture were proportional to the detectable spores on the shoe outsoles. 
 

คําสําคัญ: สปอร  สปอรคงเหลือ  โคโลน ี พื้นรองเทา 

Keywords: Spores, Remaining Spores, Colony, Shoe Outsoles 
 

บทนํา 

พืชหรือเชื ้อราบางสายพันธุ สามารถเจริญไดในพื ้นที่

เฉพาะ (Specific area) เชน พืชนํ ้าชนิดตาง ๆ ที ่เจริญในนํ ้าที่มี

สภาพแวดลอมที ่แตกตางกัน หรือเชื ้อราบางชนิด เชน Micro-

thyrium inconspicuum ท ี ่ม ักพบบนวัสด ุท ี ่ก ําล ังย อยสลาย 

(Hawksworth et al., 2016)โดยละอองเรณูของพืชหรือสปอรราที่

จําเพาะน้ีเปนหลักฐานที่ยืนยันการมีอยูของมันในสถานทีน่ั้น ๆ หาก

มีการพบเห็นสปอรราเหลานี้ไปปรากฏข้ึนยังสถานที่อื่นหรือบนวัตถุ

อ่ืนท่ีไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของมัน ก็จะบงช้ีไดวาสปอรนั้น

อาจจะถูกนําพาไป (Wiltshire et al., 2015) ดังนั้นจึงมีการศึกษา

ถึงความเชื่อมโยงระหวางพยานหลักฐานนี้กับผูตองสงสัย ซึ่งการ

พิจารณาคดีในศาลของหลาย ๆ ประเทศก็ไดมีการรับพิจารณา

พยานหลักฐานประเภทนี้ ทําใหผูกระทําความผิดยอมรับสารภาพ

เพราะจํานนตอหลักฐาน อันไดแก สปอรราหรือละอองเรณูของพืช 

และนําผูกระทําความผิดมาลงโทษทางกฎหมายได ซึ่งการศึกษา

ทางดานนิติพฤกษศาสตรในประเทศไทยยังอยูในวงแคบแมแตใน

ตางประเทศเองก็ยังมีผูศึกษานอย ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที ่ของ

หนวยงานภาครัฐที ่ปฏ ิบ ัต ิหนาท ี ่ เก ี ่ยวกับการคนหาพยาน 

หลักฐานยังมีความรูความเขาใจในทางพฤกษศาสตรยังไมมากนัก 

ทําใหพยานหลักฐานเหลานี้ไมเกิดคุณคาในทางคดี (Margiotta et 

al., 2015) โดยการศึกษาวิทยาเห็ดราจะเนนศึกษาทางดานเห็ดและ

เชื้อรา สวนการศึกษาเรณูวิทยา จะเนนศึกษาเกี ่ยวกับเรณูและ

สปอรพืช ทั้งสองสวนนี้เปนสวนยอยของสาขาวิชาพฤกษศาสตร 

การนําความรูทางพฤกษศาสตรมาใชในกระบวนการยุติธรรมจึงถูก

เรียกวา นิติพฤกษศาสตร มีรายงานของตางประเทศจํานวนมาก 

ที ่ม ีการนําพยานหลักฐานทางพฤกษศาสตร มาใช ในชั ้นศาล 

ตัวอยางเชน หากมีการตรวจพบสปอรเชื้อราที่พื้นรองเทา แมวาจะ

มีการเดินยํ่าไปบริเวณตาง ๆ บนพื้นผิวลักษณะแตกตางกัน ใน

ระยะทางที่แตกตางกันดวย ก็จะเปนอีกหนึ่งหลักฐานที่จะชวยให

ยืนยันไดวามีการเดินทางไปยังพื ้นที ่เกิดเหตุ และไดนําพยาน 

หลักฐานที ่มองไมเห็นติดกลับมาดวยนั ่นเอง (Wiltshire et al., 

2015) ทําใหผูกระทําผิดยอมรับสารภาพและไดรับการลงโทษตาม

กฎหมายในทายที ่ส ุด ขณะเดียวกันในประเทศไทยเองซึ ่งอุดม

สมบูรณไปดวยพืชพรรณอันนํามาซึ่งความหลากหลายของราและ

พืชนั้น กลับมีการนําความรูทางดานนี้ไปประยุกตใชในทางกฎหมาย

คอนขางนอย ซึ่งอาจจะทําใหหลาย ๆ คดีไมสามารถคลี่คลายได จน

อาจจะน ําไปส ู การถ ูกยกฟ องในช ั ้นศาลได  เน ื ่องจากไม มี

พยานหลักฐานเพียงพอ ดังนั้นการศึกษาทางดานนิติพฤกษศาสตร

ในประเทศไทยจึงมีความนาสนใจเปนอยางมาก  

งานวิจัยนี้จึงศึกษาการคงอยูของสปอรราที่พื้นรองเทาท่ีมี

การเดินยํ่าไปบนพื้นลักษณะตาง ๆ ในระยะทางการเดินเดินยํ่าที่

แตกตางกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของระยะทางและ

ลักษณะของพื้นที่เดินยํ่าตอการคงอยูของสปอรที่พื้นรองเทา โดย

ระยะทางที่ใชในการศึกษาคือ 500 และ 1,000 เมตร เนื่องจากเปน

ระยะทางที่ไมไกลเกินไปที่คนจะนิยมเดินมากกวาการใชยานพาหนะ 

และสปอรราที่เลือกใชคือสปอรของ Rhizopus sp. เนื่องจากราสาย

พันธุ นี้พบเห็นไดง ายในธรรมชาติ สามารถเจริญไดบนอาหารที่

หลากหลาย ไมวาจะเปนขนมปง ผัก หรือผลไมที่กําลังยอยสลาย 

รวมถึงราสกุลนี้ก็ยังถูกนําไปใชในหลาย ๆ  อุตสาหกรรม และถึงแม

จะเปนราสกุลเดียวกันแตตางสปชีส รูปรางสปอรก็จะแตกตางกันใน

แตละสปชีสดวย งานวิจัยนี้ผู วิจัยเลือกใชสปอรของ Rhizopus 

oligosporus เน่ืองจากมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจาก Rhizopus ตัว

อื ่นคือสปอรของมัน 10 - 31 % เปนสปอรที ่มีขนาดใหญและมี

รูปรางผิดปกติ ซึ่งคาดวาเปนธรรมชาติของการสรางสปอรของราสป

ชีสนี้ (Jennessen et al., 2008) (รูปที่ 1 และ 2) จึงสามารถแยก 

R. oligosporus ออกจาก Rhizopus ตัวอื่นไดงาย 
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งานวิจ ัยนี ้สามารถนําไปใชในการพิจารณาการหา

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรได โดยมุงหวังวาผลงานวิจัยนี้จะ

เปนประโยชนตองานดานนิติพฤกษศาสตรในประเทศไทยตอไป 

อีกทั ้งเก ิดวิธีการที ่ เปนทางเล ือกใหมในการตรวจหาพยาน 

หลักฐานทีม่ีคุณคาในกระบวนการยุติธรรมได 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปรางสปอร R. oligosporus ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง แสดงใหเห็นขนาดและรูปรางที ่ต างกัน (bar = 10 

ไมโครเมตร) (Jennessen et al., 2008) 
 

 
 

รูปที่ 2 รูปรางสปอร R. oligosporus ภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน แสดงใหเห็นขนาดและรูปรางที่แตกตางกันแบบ 3 มิติ  

(bar = 5 ไมโครเมตร) (Jennessen et al., 2008) 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. เตรียมดินปลอดเชื้อ 

ดินที่ใชในการทดลอง ไดแก ดินเหนียว ดินรวน และดิน

ทราย ซึ่งดินแตละชนิดจําเปนจะตองกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ไมใช

เนื้อดินนั้น ๆ ออกและทําใหปลอดเชื้อกอนจึงจะนําไปผสมกับ

สปอรที่จะใชในการทดลองนี้ได ซึ่งมีขั้นตอนคือ นําดินแตละชนิด

มารอนผานมุงตาขายไนลอนเพื่อกําจัดกรวดและเศษวัสดุที่ไมใช

ดินออก ใหเหลือแตเพียงอนุภาคดินที่ตองการแลวใสกะละมังแยก

ชนิดดินไว จากนั้นนําดินแตละชนิดไปชั่งใสถุงพลาสติกถุงละ 100 

กรัม แลวนําถุงใสดินทั้งหมดใสลงไปในถุงพลาสติกอีก 1 ชั้น เปน

การซอนถุง จากนั้นไลอากาศออกจากถุงใหหมดหรือใหมีอากาศ

คงเหลืออยู ปริมาณนอยที่สุดแลวมัดปากถุงใหสนิท (ตองไล

อากาศออกจากถุงพลาสติกทุกครั้ง เนื่องจากเมื่อนําดินไปนึ ่งฆา

เชื้อ ความรอนจะทําใหถุงพองขยายขึ้นและอาจจะทําใหเกิดการ

ระเบิดในขณะนึ่งจนทําใหดินรั่วออกมาจากถุงพลาสติกได) นําถุง

ใสดินไปนึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งฆาเชื ้อ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 

121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 

20 นาที พักดินที่นึ่งฆาเชื้อแลวไวในอุณหภูมิหอง เปนเวลานาน 

24 ชั่วโมง เพ่ือใหสปอรของจุลินทรียในดินท่ีทนตอความรอนและ

ไมถูกทําลายจากการนึ่งฆาเชื้อครั้งแรกนั้นไดเจริญออกมา นําดิน

ที่นึ่งฆาเชื้อแลวครั้งแรกไปนึ่งฆาเชื้อซํ้าอีกครั้งเพื่อกําจัดจุลินทรีย

ที่ยังตกคางอยูในดิน 
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2. เตรียมสารแขวนลอยสปอร 

สารแขวนลอยสปอรจะถูกนําไปผสมกับดินเพื ่อเปน

ตัวแทนของสปอรในธรรมชาติ สปอรที่ใชในการทดลองเปนของ 

R. oligosporus ที่มียีนตานยาปฏิชีวนะ Hygromycin ซึ่งไดรับมา

จาก Assoc. Prof. Dr. Thongchai Taechowisan, Department of 

Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University. ใชในการ

คัดเลือก R. oligosporus ที่ใชทดลองออกจาก R. oligosporus ใน

ธรรมชาต ิ

ขั้นตอนการเตรียมสารแขวนลอยสปอรคือ นําเชื้อราตั้ง

ตนมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื ้อ PDA บมที่อุณหภูมิ 30 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง (หรือจนกวาเชื้อราจะสรางสปอรที่

มีลักษณะเปนสีดํา) จากนั้นเติม Tween 80 เขมขน 0.1% ใสลง

ในจานอาหารท่ีเช้ือราเจริญอยู นําลูปหรือเข็มเข่ียเชื้อที่ปลอดเชื้อ

ขูดสปอรสีดําใหหลุดออกมากระจายในสารละลาย แลวถายสาร

ใสในหลอดทดลองปลอดเชื้อใหไดประมาณ 50 มิลลิลิตร แลวทํา

ใหอับสปอรแตกโดยการเขยาดวยเครื่องเขยา (Vortex mixer) 

เปนเวลา 1 นาที จะไดสารแขวนลอยสปอร จากนั ้นนําสาร

แขวนลอยสปอรที่ไดไปนับจํานวนภายใตกลองจุลทรรศนโดยใชฮี

มาไซโตมิเตอร ปรับความเขมขนดวย Tween 80 เขมขน 0.1% 

ใหได 108 สปอรตอมิลลิลิตร หากสารแขวนลอยมีความเจือจาง

มากเกินไป ใหตั้งหลอดทดลองพักไวใหสปอรตกตะกอนแลวถาย

สวนใสออก หากเขมขนมากเกินไปใหเติม Tween 80 เขมขน 

0.1% ลงไปอีก ตองเตรียมสารแขวนลอยสปอรใหเพียงพอที่จะใช

ผสมกับดิน 

3. เตรียมดินผสมสปอร 

นําสารแขวนลอยสปอรไปผสมกับดินท่ีเตรียมไว โดยดิน 

100 กรัม ผสมกับสารแขวนลอยสปอร 10 มิลลิลิตร 

4. การเตรียมรองเทาปลอดเชื้อ 

รองเทาที่ใชในการทดลองเปนรองเทาแตะที่ทําจากโฟม

พลาสติกขนาดตามมาตรฐาน US คือ 10.5 สามารถหาซื้อได

ทั่วไปตามทองตลาดและรานสะดวกซื้อ นํามาทําใหปลอดเช้ือดวย

การนึ่งในหมอนึ ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศา-

เซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที  

ทําการทดลองโดยผูทดลองคนเดิม รองเทา 2 คู ขนาดและยี่หอ

เดียวกัน 

 

 

5. วิธีการทดลอง 

นําถุงพลาสติกหอถาดสแตนเลส แลวเทดินท่ีผสมสปอร

ลงในถาด จากนั้นผูทดลองสวมรองเทาปลอดเชื้อยํ่าลงบนดินนั้น

ประมาณ 1 นาที จนแนใจวาดินติดทั่วพื้นรองเทาแลวเดินยํ่าไป

บนพื้นที่มีลักษณะแตกตางกันเปนระยะทาง 500 และ 1,000 

เมตร ถอดรองเทาออก นํากานสําลีปลอดเชื้อชุบนํ้ากลั่นปลอด

เช้ือเช็ดเก็บดินที่พ้ืนรองเทาใหทั่วรวมถึงขอบและซอกรองเทาดวย 

ตัดหัวสําลีใสในนํ้ากลั่นปลอดเชื้อ 5 มิลลิลิตรที่เตรียมไว แชสําลี

ใหคลายตัวแลวปนดวย Vortex mixer เพื่อใหสปอรหลุดออกจาก

หัวสําลี นําไปนับจํานวนสปอรของ R. oligosporus ทีค่งเหลือดวยวธีิ 

Spread plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสมยาปฏิชีวนะไฮโกร-

มัยซิน เขมขน 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

การทดลองนี้แยกขาดจากกันในแตละตัวแปร ตองทํา

การยํ่าดินผสมสปอรใหมทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนตัวแปร ผูทดลอง

เปนบุคคลคนเดียวตลอดการทดลอง เพศหญิง อายุ 26 ป สวนสูง 

165 เซนติเมตร นํ้าหนัก 57 กิโลกรัม 

ทําการทดลอง 2 ซํ ้า นําไปวิเคราะหผลทางสถิติดวย

โปรแกรม SPSS เวอร ช ั ่น 20 โดยใชว ิธิการวิเคราะหความ 

แปรปวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลของชนิดดนิตอการคงอยูของสปอรที่พื้นรองเทา 

เมื ่อชั ่งนํ ้าหนักดินที ่ผสมสปอรของ R. oligosporus 

ปริมาณ 1 กรัม ไปนับจํานวนสปอร แลวนําไปวิเคราะหผลทาง

สถิติ พบวาการยึดเกาะของสปอรในดินทรายแตกตางจากในดิน

เหนียวและดินรวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p - 

value = 0.027 และ 0.022 ตามลําดับ)สวนการยึดเกาะของ

สปอรในดินเหนียวและดินรวนไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) 

ในการทดลองเดินยํ่าบนพ้ืนที่มีลักษณะแตกตางกันเปน

ระยะทางท่ีแตกตางกันจึงไมไดทดลองในดินทราย เนื่องจากสปอร

ที่ยึดเกาะกับอนุภาคของดินทรายมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับ

ดินรวนและดินเหนียว อาจทําใหมีสปอรคงเหลือที่พื้นรองเทานอย

จนไมสามารถวิเคราะหดวยวธิ ีspread plate ได 
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ตารางที่ 1 จํานวนสปอรคงเหลือที่พื้นรองเทาในดินแตละชนิด 

ชนิดดิน สปอรคงเหลือเฉลี่ย (cfu/ml) 

ดินเหนียว 18,666 ± 6429A 

ดินรวน 19,333 ± 6506A 

ดินทราย 6,000 ± 1000B 

หมายเหตุ สปอรคงเหลือที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวสดมภ หมายความวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

2. ผลของลักษณะพื ้นที ่เดินยํ ่าตอการคงอยู ของสปอรที่พื้น

รองเทา 

ผลของลักษณะพื้นที่เดินยํ่าตอการคงอยูของสปอรในดิน

เหนียวที่พื้นรองเทาพบวาที่ระยะทางการเดินยํ่า 500 เมตร สปอร

ที่คงเหลือจากการเดินยํ่าไปบนพื้นหญาแตกตางจากการเดินยํ่าไป

บนพื้นดินลูกรังและพื้นคอนกรีตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (p - value = 0.033 และ 0.006 ตามลําดับ) สวนสปอรที่

คงเหลือจากการเดินยํ ่าไปบนพื ้นดินลูกรังและพื ้นคอนกรีตไม

แตกตางกัน ที่ระยะทางการเดินยํ่า 1,000 เมตร ใหผลเชนเดียวกัน 

คือ สปอรที่คงเหลือจากการเดินยํ่าไปบนพื้นหญาแตกตางจากการ

เดินยํ่าไปบนพ้ืนดินลูกรังและพื้นคอนกรีตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 (p - value = 0.036 และ 0.013 ตามลําดับ) (ตาราง

ที่ 2) 

ผลของลักษณะพื้นที่เดินยํ่าตอการคงอยูของสปอรในดิน

รวนที่พื้นรองเทาพบวาที่ระยะทางการเดินยํ่า 500 เมตร สปอรที่

คงเหลือจากการเดินยํ่าไปบนพื้นดินลูกรังและพื้นหญาไมแตกตาง

กัน สปอรท่ีคงเหลือจากการเดินยํ่าไปบนพื้นหญาและ พ้ืนคอนกรีต

ไม แตกตางกัน แตสปอรที ่คงเหลือจากการเดินยํ ่าไปบนพ้ืน

คอนกรีตแตกตางจากการเดินยํ่าไปบนพ้ืนดินลูกรงัอยางมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p - value = 0.041) ที่ระยะทางการเดิน

ยํ่า 1,000 เมตร ใหผลตางออกไป คือ สปอรท่ีคงเหลือจากการเดิน

ยํ่าไปบนพื้นดินลูกรังแตกตางจากการเดินยํ่าไปบนพื้นหญาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p - value = 0.037) สปอรที่

คงเหลือจากการเดินยํ่าไปบนพื้นหญาและพื้นคอนกรีตไมแตกตาง

กัน และสปอรที ่คงเหลือจากการเดินยํ่าไปบนพื้นคอนกรีตและ

พ้ืนดินลูกรงัก็ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) 

3. ผลของระยะทางตอการคงอยูของสปอรที่พื้นรองเทา 

ผลของระยะทางตอการคงอยู ของสปอรในดินที ่พื้น

รองเทาภายหลังเดินยํ่าไปบนพื้นที่มีลักษณะแตกตางกัน พบวา

จํานวนสปอรในดินเหนียวท่ีพื้นรองเทาภายหลังเดินยํ่าไปบนพ้ืนดิน

ลูกรัง พื้นหญา และพื้นคอนกรีต เปนระยะทาง 500 และ 1,000 

เมตร คงเหลือแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สปอร

คงเหลือในดินรวนท่ีพื้นรองเทาก็ใหผลเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 2 ผลของลักษณะพ้ืนที่เดินยํ่าตอการคงอยูของสปอรในดินที่พ้ืนรองเทา 

ชนิดดินท่ีผสมสปอร ระยะทาง ลักณษณะพื้นที่เดินยํา่ สปอรคงเหลือเฉลี่ย (cfu/ml) 

ดินเหนียว 500 เมตร พื้นดิน 625 ± 247A 

 พื้นหญา 75 ± 35B 

 พื้นคอนกรีต 1075 ± 35A 

 1,000 เมตร พื้นดิน 450 ± 141a 

 พื้นหญา 25 ± 35b 

 พื้นคอนกรีต 650 ± 141a 

ดินรวน 500 เมตร พื้นดิน 375 ± 106A 

  พื้นหญา 100 ± 0AB 

  พื้นคอนกรีต 75 ± 106B 

 1,000 เมตร พื้นดนิ 425 ± 176a 

  พื้นหญา 50 ± 0b 

  พื้นคอนกรีต 375 ± 35a 

หมายเหตุ สปอรคงเหลือที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวสดมภ หมายความวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 49 เลมที่ 3 251 

 

ตารางที่ 3 ผลของระยะทางตอการคงอยูของสปอรในดินท่ีพื้นรองเทา 

ชนิดดินท่ีผสมสปอร ลักษณะพิ้นที่เดินยํ่า ระยะทาง (เมตร) สปอรคงเหลือเฉลี่ย (cfu/ml) 

ดินเหนียว พื้นดินลกูรัง 500 625 ± 247A 

  1,000 450 ± 141A 

 พื้นหญา 500 75 ± 35B 

  1,000 25 ± 35B 

 พื้นคอนกรีต 500 1075 ± 35C 

  1,000 650 ± 141C 

ดินรวน พื้นดินลูกรัง 500 375 ± 106a 

  1,000 425 ± 176a 

 พื้นหญา 500 100 ± 0b 

  1,000 50 ± 0b 

 พื้นคอนกรีต 500 75 ± 106c 

  1,000 375 ± 35c 

หมายเหตุ สปอรคงเหลือที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวสดมภ หมายความวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

วิจารณผลการวิจัย 

1 ชนิดดินตอการคงอยูของสปอรที่พื้นรองเทา 

อนุภาคของดินแตละชนิดนั ้นมีขนาดตางกัน ในดิน

ปริมาณเทากัน ดินที่มีอนุภาคขนาดเล็กกวาจะมีพื้นที่ผิวรวมกัน

มากวา ดินเหนียวและดินรวนนั ้นมีอนุภาคที ่เล็กกวาดินทราย 

อนุภาคทราย มีขนาด 0.05 - 2.0 มิลลิเมตร ขณะที่ดินเหนียวมี

ขนาดประมาณ 0.002 มิลลิเมตร (Kalev and Toor, 2018) สวน

ดินรวนมีสวนประกอบที่เปนดินเหนียวในปริมาณที่สูงและเศษ

ซากอินทรียวัตถุ จึงมีเนื้อละเอียด และมีขนาดใกลเคียงกับดิน

เหนียว (สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, ม.ป.ป.) ดังนั้น ใน

ปริมาณที่เทากัน ดินที่มีอนุภาคขนาดใหญกวาจะมีพื้นที่ผิวของ

อนุภาครวมกันนอยกวาดินท่ีมีอนุภาคเล็กกวา การยึดเกาะของสปอร 

R. oligosporus ในดินทรายจึงมีนอยกวาในดินเหนียวและดินรวน หาก

เดินยํ่าไปบนดินทราย โอกาสที่จะพบสปอรคงเหลือที่พื้นรองเทาจึง

นอยกวาการเดินยํ่าไปบนดินเหนียวและดินรวน 

2. ลักษณะพื้นท่ีเดนิย่ําตอการคงอยูของสปอรท่ีพื้นรองเทา 

จํานวนสปอรคงเหลือที่พ้ืนรองเทาภายหลังเดินยํ่าไปบน

พื้นที ่ม ีล ักษณะแตกตางกันมีคาที ่ไมคงที ่ แตเมื ่อนําไปสราง

แผนภูมิจะพบวาจํานวนสปอรคงเหลือภายหลังการเดินยํ่าไปบน

พื้นดินและพื้นคอนกรีตนั ้นมีมากกวาพื ้นหญาอยางเห็นไดชัด  

(ร ูปที ่  3) เม ื ่อน ําผลทางสถิต ิมาพิจารณาร วมกับแผนภ ูมิ

เปรียบเทียบจึงสามารถสรุปไดวา โอกาสที่จะพบสปอรคงเหลือที่

พ้ืนรองเทาภายหลังเดินยํ่าไปบนพ้ืนหญานั้นมีนอยกวาเมื่อเดินยํ่า

ไปบนพื้นดินลูกร ังและพื ้นคอนกรีต สวนการที ่จะพบสปอร

คงเหลือที่พื้นรองเทาภายหลังเดินยํ่าไปบนพื้นดินลูกรังและพ้ืน

คอนกรีตมีโอกาสพอ ๆ กัน สามารถอธิบายไดวา หญาเปนพืชที่มี

ความยืดหยุนและมีใบเรียวแหลม (พืชเกษตร, 2559) การเดินยํ่า

ไปบนพื้นหญาจึงทําใหเกิดการเสียดสีที่มากกวาการเดินยํ่าไปบน

พื ้นดินลูกร ังและพื ้นคอนกรีต เน ื ่องจากใบที่เร ียวแหลมนั้น

สามารถทิ่มแทงเขาไปยังจุดที่ลึกกวาได นอกจากนี้ลําตนหญาก็

เสียดสีกับขอบรองเทาเมื่อมีการเดินยํ่า ทําใหใบหญานี้พาเอาดินที่

ม ีสปอร ท ี ่ต ิดอย ู ก ับพื ้นรองเทาหล ุดออกไปไดง ายนั ่นเอง 

นอกจากนี้กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลพืชยังทําใหเกิดการ

ระเหยหรือการคายนํ้าออกมาทางใบ (อักษร, 2529) ทําใหใบ

หญานั้นมีความชื้นอยู ความชื้นเพียงเล็กนอยนี้ก็สามารถที่จะชะ

ดินที่มีสปอรใหหลุดจากพื้นรองเทาไดเชนกัน ซึ่งผลการทดลอง

ทั้งหมดนี้สอดคลองกับคดีหลาย ๆ คดี ยกตัวอยาง การนําสปอร

ราและละอองเรณูมาคลี่คลายคดีลักทรัพย (Hawksworth and 

Wiltshire, 2015) ชายสูงอายุและภรรยาถูกทํารายจนตาย เหตุ

เกิดที่บานของพวกเขาเองที ่เมืองลิงคอลนเชอร รัฐอิลินอยส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสถานที่เกิดเหตุพบสปอรรา 29 ชนิด ซึ่ง 

28 ใน 29 ชนิดนี้พบที่รองเทาบูทของผูตองสงสัยและรถยนตท่ีใช

หลบหนี ผูตองสงสัยจึงยอมรับสารภาพ นั่นคือสปอรราที่ติดไปกับ

รองเทายังสามารถตรวจพบไดอยู และอีกคดีคือคดีฆาตกรรมหญิง

สาวที่วงเวียนในเมืองดันดี ประเทศสกอตแลนด (Wiltshire et 

al., 2015) เมื่อพบวาหญิงสาวหายตัวไปและพบเปนศพอยูในปา
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ติดกับวงเวยีนในตัวเมือง และคนที่ถูกสงสัยคือเพ่ือนหนุมของเธอ

ที ่พบกันในไนทคลับแหงหนึ่งที่อยูไมไกลจากสถานที่เกิดเหตุ 

ละอองเรณูและสปอรราจากเสื้อผาของศพ สถานที่เกิดเหตุ และ

รองเทาของผูตองสงสัยถูกนํามาทํารายการเปรียบเทียบ แมวา

รองเทาที่เขาสวมใสในคืนน้ันจะมีการเดินยํ่าตอไปบนทางเทาแลว

ขึ้นรถไปจนถึงที่พัก และไมมีการสวมใสอีกเลย พบวารองเทานั้น

ยังสามารถตรวจพบละองเรณูและสปอรราที ่สอดคลองกันกับ

เสื้อผาของศพและสถานที่เกิดเหตุ ศาลไดพิจารณาพยานหลักฐาน

นี้และตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ดังนั้น แมวาผูกระทําผิดจะเดินเทา

ไปเปนระยะทางไกลหรือเดินยํ่าไปบนพื้นที่มีลักษณะแตกตางกัน 

ก็ยังมีโอกาสที่จะพบสปอรหรือละอองเรณูอันเปนพยานหลักฐาน

ขนาดเล็กและมองไมเห็นนี้ได มันเปนพยานหลักฐานที่แมแต

ผูกระทําผิดเองก็คาดไมถึง 

  
      (A)                        (B) 

รูปที่ 3 แผนภูมิจํานวนสปอรคงเหลือเฉลี่ย (cfu/ml) ในดินเหนียว (A) และดินรวน (B) ที่พ้ืนรองเทาภายหลังเดินยํ่าไปบนพ้ืนดินลูกรงั 

พ้ืนหญา และพื้นคอนกรีต เปนระยะทาง 500 และ 1,000 เมตร 
 

3 ระยะทางตอการคงอยูของสปอรท่ีพื้นรองเทา 

ระยะทางที ่แตกตางกันแตจํานวนสปอรคงเหลือไม

แตกตางกันนั ้นสามารถอธิบายไดวาสปอรที ่ผสมกับดินที่พ้ืน

รองเทานั ้นไดถูกเสียดสีออกไปหมดแลวกอนจะเดินยํ ่าไปถึง

ระยะทาง 500 เมตร แตสปอรที่คงเหลืออยูเปนสปอรที ่อยู พน

ตําแหนงที่ถูกเสียดสีกับพื้น อันไดแก บริเวณซอกลึกหรือบริเวณ

ขอบรองเทา ทําใหยังคงมีสปอรหลงเหลือใหตรวจสอบไดพบ 

ดังนั้นการตรวจสอบหาสปอรที่พื ้นรองเทา นอกจากบริเวณพ้ืน

รองเทาโดยตรงแลว บริเวณอื่นที่ดินสามารถพาสปอรไปติดคาง

อยูไดนั้นก็เปนจุดท่ีนาสนใจ เชน ซอกลึกตาง ๆ ขอบรองเทา ดังท่ี

ไดกลาวไวขางตน 
 

สรุปผลการวิจัย 

สปอรของ R. oligosporus มีการยึดเกาะกับอนุภาค

ดินเหนียวและดินรวนดีกวาอนุภาคของดินทราย ดังนั้นโอกาสท่ี

จะพบสปอรที่พื้นรองเทาจากการเดินยํ่าไปบนดินทรายจึงเปนไป

ไดนอยกวาดินชนิดอื่น 

ลักษณะพื้นที่เดินยํ ่าและระยะทางมีผลตอการคงอยู

ของสปอร R. oligosporus ท่ีพื้นรองเทา การเดินยํ่าไปบนพ้ืนดิน

ลูกรังและพื้นคอนกรีตมีสปอรคงเหลือที่พ้ืนรองเทาไมแตกตางกัน 

แตมีสปอรคงเหลือมากกวาการเดินยํ่าไปบนพื้นหญา และทีร่ะยะ

ทางการเดินยํ ่าที่ 500 และ 1,000 เมตร มีสปอรคงเหลือไม

แตกตางกัน โอกาสจะพบสปอรคงเหลือมากขึ้นจึงตองเปนระยะ

ทางการเดินยํ่าที่นอยกวา 500 เมตร และจุดที่ไมควรมองขามคือ

บริเวณที่อยูลึกเขาไปหรือซอกรองเทาที่ดินจะพาสปอรไปติดอยู

และไมหลุดออกไปขณะเดิน 
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