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 This research is a development of prototype of the combined application 

for Digital Image processing and Pattern Recognition for recognizing Point of Origin 

from Bloodstain Pattern. The application’s design follows the theory of Bloodstain 

Pattern Analysis in finding the impact angle and simulates the direction of blood 

spatter. The purpose of application is to facilitate forensic investigator. It reduces 

complication and saves time for processing bloodstain pattern analysis. 

 The results show that the prototype application was able to estimate the 

point of origin of the experimental bloodstain patterns. Comparing with the standard 

method, the analysis showed slightly difference. The error might cause from various 

factors. Future development is needed. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

  ปจจุบันการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคดีเก่ียวกับชีวิต ผูเสียหายหรือผูท่ีเก่ียของอาจมีการ

บาดเจ็บเกิดบาดแผลอันอาจเกิดรอยกระเซ็นของโลหิตในสถานท่ีเกิดเหตุได ในการตรวจท่ีเกิดเหตุ

สวนใหญรอยกระเซ็นของเลือดท่ีพบในสถานทีเกิดเหตุมักไมคอยไดรับความสนใจเทาท่ีควร เนื่องจาก

การตรวจวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือดมีข้ันตอนซับซอนจํานวนมากในการคํานวณหาตําแหนงการ

เกิดรอยกระเซ็นของเลือด (Point of Origin)  และตองใชระยะเวลามากในการดําเนินการ  อีกท้ังเจา

พนักงานตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการสูง  

สงผลใหการปลอยสถานท่ีเกิดเหตุอาจเกิดความลาชา 

 การนําเทคโลโลยีการประมวลผลภาพดวยคอมพิวเตอรมาประยุกตใชชวยในการวิเคระห

และจําลองสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดจึงอาจเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเจา

พนักงานสอบสวน  หรือเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานสามารถจําลองเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยรอย

กระเซ็นของเลือด  รวมท้ังอาจสามารถบอกไดถึงลําดับเหตุการณการเกิดรอยกระเซ็นของเลือด  ชวย

ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถวิเคราะหถึงความสมเหตุสมผลของเหตุการท่ีเกิดข้ึน 

 การประยุกตใชการประมวลผลภาพและการรูจําแบบในประเทศประเทศไทยขณะนี้ยังไม

มีผูนํามาใชหรือพัฒนาใหกับหนวยงานทีเก่ียวของสามารถนําไปใชงาน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํา

เทคโนโลยีนี้มาประยุกตใชกับโปรแกรมประมวลผลภาพและการรูจําแบบเพ่ือหาตําแหนงการเกิดรอย

กระเซ็นของเลือด ใหสามารถนําไปชวยเจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

และเปนตนแบบในการพัฒนาตอในอนาคต 

 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 ประยุกตใชทฤษฎีและความรูท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือด เปน

ตนแบบพัฒนาโปแกรมประยุกต 

 2.2 พัฒนาโปรแกรมตนแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดโดยอาศัย

ภาพถายดิจิตัล  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 2.3 เปรียบเทียบความถูกตองแมนยําในการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของ

เลือดของโปรแกรมประยุกตตนแบบโดยอางอิงกับจุดตนกําเนิดท่ีระบุแนนอน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบเพ่ือชวยในการคํานวณหาจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด โดยใชกระบวนการคํานวณหามุมตกกระทบจากรอยหยดเลือดท่ีเกิดข้ึน

บนพ้ืนผิวดวยทฤษฎีสามเหลี่ยมซ่ึงเปนข้ันตอนสวนหนึ่งของการวิเคราะหรอยเลือดมาเปนมาตรฐานใน

การคํานวณและใชวิธีสรางเสนทิศทางจําลองในการหองจําลอง 3 มิติ แทนการลากเสนเชือกใน

กระบวนการมาตรฐาน โดยอาศัยภาพถายดิจิตัลเปนแหลงขอมูลในการคํานวณ เพ่ือเปนการลด

ระยะเวลาและข้ันตอนท่ีซับซอนในการปฏิบัติงานในสถานท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับเจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 4.1 พัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบการประมวลผลภาพดิจิตัลและการรูจําแบบเพ่ือ

คํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดในท่ีเกิดเหตุจําลอง 

 4.2 ทดลองใชโปรแกรมประยุกตตนแบบการประมวลผลภาพดิจิตัลและการรูจําแบบ ใน

การคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด และแสดงผลการคํานวณดวยภาพจําลองท่ีเกิดเหตุ

แบบ 3 มิติ 

 4.3 เปรียบเทียบความถูกตองแมนยําในการทํางานของโปรแกรมประยุกตการ

ประมวลผลภาพดิจิตัลและการรูจําเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดกับตําแหนงอางอิงจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดในท่ีเกิดเหตุจําลอง 

 

5. ขอตกลงเบ่ืองตน 

 การวิจัยนี้เปนการนําทฤษฎีการวิเคราะหรอยเลือด (Bloodstain Pattern Analysis) ใน

สวนของการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดเปนกระบวนการมาตรฐานการคํานวณของ

โปรแกรมประยุกตตนแบบ และนําเทคโนโลยีการรูจําแบบมาชวยในการวิเคราะหรอยกระเซ็นของ

เลือดบนภาพถายดิจิตัล 
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6. นิยามศัพท 

 พ้ืนท่ีภาพถาย หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีภายในกรอบกําหนดพ้ืนท่ี ในการวิจัยนี้ผูวิจัยใช

กรอบกําหนดพ้ืนท่ีขนาดความกวาง 20 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตรในการวางบนผนังหองจําลอง

กอนการถายรูป เพ่ือใหโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนทําการคํานวณโดยอางอิงพ้ืนท่ีจริง 

 รอยกระเซ็นของเลือด หมายถึง รอยท่ีเกิดจากการท่ีหยดเลือดเคลื่อนท่ีตกกระทบบน

พ้ืนผิวในมุมตกกระทบองศาตางกัน มีลักษณเปนทรงรีและจะมีขนาดกลมมากข้ึนเม่ือมุมตกกระทบเขา

ใกลมุมตั้งฉาก (90 องศา) 

 จุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด หมายถึง ตําแหนงตนกําเนิดหรือจุดเริ่มตนรอย

กระเซ็นของเลือด ในการคํานวณหาดวยวิธีมาตรฐานและการใชโปแกรมประยุกตชวยในการคํานวณ

จะหมายถึงตําแหนงหรือบริเวณท่ีแนวเสนทิศทางของมุมตกกระทบลากผานหรือตัดกันในบริเวณนั้น

อยางหนาแนน 

 

7. ประโยชนท่ีไดรับ 

 7.1 พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดท่ีสามารถลด

ภาระในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของเจาพนักงานตรวจ

สถานท่ีเกิดเหตุ 

 7.2 พัฒนาโปแกรมประยุกตเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดใหมีคุณลักษณะ

ใกลเคียงกับโปรแกรมนําเขาจากตางประเทศและมีมีตนทุนต่ํา เพ่ือทดแทนการนําเขาโปรแกรม

ประยุกตในรูปแบบเดียวกันจากตางประเทศซ่ึงมีราคาสูง 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. เลือดและสวนประกอบของเลือด 

 ระบบเลือดนั้นเปนระบบหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญตอรางกาย เพราะมีหนาท่ีสําคัญคือ การ

นําออกซิเจนและสารอาหารไปหลอเลี้ยงแกอวัยวะตางๆ รวมท้ังยังชวยนําของเสียจากเซลลในรางกาย

มายังอวัยวะสวนท่ีทําการกําจัดของเสียดวย ในรางกายมนุษยจะประกอบดวยเลือดประมาณ 8% ของ

น้ําหนักตัว เชน ผูท่ีมีน้ําหนักตัวประมาณ 80 กิโลกรัม จะมีเลือดอยูประมาณ 6.4 กิโลกรัม เลือด

ประกอบดวย 2 สวน คือ เซลลเม็ดเลือดและพลาสมา  

 เซลลเม็ดเลือด ประกอบดวย 

 1 เซลลเม็ดเลือดแดง มีจํานวน 5 ลานเซลล/ลบ.มม. ทําหนาท่ีในการลําเลียงออกซิเจน

ไปยังอวัยวะตางๆ  

 2 เซลลเม็ดเลือดขาว มีจํานวนประมาณ 5,000 เซลล/ลบ.มม. ทําหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ภูมิคุมกันของรางกาย มีบทบาทในการตอตานเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมท่ีเขาสูรางกาย 

 3 เกล็ดเลือด มีจํานวน 200,000 – 500,000 เวลล/ลบ.มม. ทําหนาท่ีในการชวยหาม

เลือดเม่ือเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด หรือเกิดบาดแผล 

 พลาสมา ประกอบดวยดวยน้ําเปนสวนใหญ มีเกลือละลายอยูเล็กนอย นอกนั้นประมาณ 

9% เปนสารโปรตีน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 องคประกอบของเลือด [16] 
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2. การวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือด 

 การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของรอยเลือดและการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของ 

รูปแบบการกระจายของรอยเลือด นับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะเปนพยานหลักฐานทางนิติ วิทยา

ศาสตรชนิดหนึ่งท่ีสามารถนํามาซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือใชในการวิเคราะหและประกอบ เปนเรื่อง

ราวท่ีสามารถบงบอกไดวามีเหตุการณใดเกิดข้ึน ณ สถานท่ีเกิดเหตุท่ีมีอาชญากรรมท่ีรุนแรงหรือมีการ

เสียชีวิตนั้น ตามประวัติศาสตรในอดีตการวิเคราะหรูปแบบของรอยเลือดมักจะ ถูกละเลยเพิกเฉย 

และไมไดใหความสําคัญหรือยังไมไดรับความสนใจเทาท่ีควรมาเปนเวลานาน มากแลว 

 การวิเคราะหรอยเลือดและการจําลองเหตุการณยอนกลับเปนสวนหนึ่งของนิติ

วิทยาศาสตร การวิเคราะหรอยเลือดเปนการหา “ เกิดอะไร ” ในสถานท่ีเกิดเหตุโดยอาศัยรอยเลือด 

สุดทายนักวิเคราะหรอยเลือดจะไมสามรรถชวยไดนอกจากการจําลองเหตุการณท่ีเกิดข้ึน การจําลอง

การเกิดเหตุยังเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือตอบคําถามวาเกิดอะไรข้ึนและลําดับ

การเกิดเหตุซ่ึงเปนสวนสําคัญของการจําลองเหตุการณยอนกลับ 

 การจําลองเหตุการณยอนกลับ การฟนฟูท่ีเกิดเหตุการเรียกรองใหเราประเมินหลักฐาน

ทางกายภาพท้ังหมดท่ีไดรับมาสรุปบางประการท่ีเปนกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ี Geberth ย้ําเตือนใน

สืบสวนคดีฆาตกรรม คือ “ ระมัดระวังและฉลาด ” ในการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ สวนมากผูตรวจสอบท่ี

เกิดเหตุไมคนหาวา ใคร อะไร เม่ือไหร ท่ีไหน อยางไร และทําไม เพ่ือทําความเขาใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง 

ซ่ึงเปนสิ่งเลวรายในการรไมมีมาตรฐานการตรวจสอบขอสรุปท่ีได นักโบราณคดีเคยกลาวถึงปญหา

คลายคลึงกันในการขุดคนและขอสรุปท่ีได เขากลาววา “ มันคลายกับการตอจิ๊กซอวโดยท่ีคุณจะไม

ทราบสิ่งท่ีทําคลายกับภาพอะไร ”  

 ความลําบากของนักโบราณคดีท่ีผูตรวจสอบท่ีเกิดเหตุกลาวถึง เนื่องจากผูตรวจเหตุชั้น

แนวหนายังมีไมมาก ซ่ึงเปนขอจํากัดในการวิเคราะหท่ีเกิดเหตุเพ่ือหาลําดับเหตุการณ ถึงแมวาเรามี

วิดีโอเทปจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนพวกเขาอาจจะไมเขาใจ ก็คลายกับความลําบากของนักโบราณคดีซ่ึง

แสดงใหเห็นถึง ความตองการและวิธีการของโบราณดคีและการวิเคราะหสถานท่ีเกิดเหตุ เปนท่ี

ยอมรับวากระบวนการทางโบราณคดีสามรถชวยในการจําลองเหตการณยอนกลับได 

 เปาหมายหลักของนักวิเคราะหท่ีเกิดเหตุ คือ การระบุเหตุการณท่ีทําข้ึนอาชญากรรม 

หรือประเมินลําดับการเกิดเหตุการณ อาจจะไดวาการวิเคราะหรอยเลือดมีประวัติยาวนาน และเปน

เครื่องมือในการแกปญหาอาชญากรรมในนิติวิทยาศาสตรสมัยใหม ในถานะท่ีเปนวิธีการใหม การ

ตรวจสอบและวิเคราะหรอยเลือดและมีหลักฐานบันทึกยาวนาน เปนท่ียอมรับกวา 150 ป และจาก

ประวัติอันยาวนานซ่ึงเปนท่ียอมรับวาการวิเคราะหรอยเลือดชวยใหผูตรวจท่ีเกิดเหตุทราบถึง “ สิ่งท่ี
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เกิดข้ึน ” โดยไมสามารถบอกไดวา “ ใคร ” แต เปน Piotrowski และ Hesselink กลาวถึง

ความสามารถท่ีจะบอก "สถานการณ" หรือ "เหตุการณ" สําคัญคัญของอาชญากรรม 

 การทํางานดวยความเขาใจสถานท่ีเกิดเหตุดวยประสบการณการปรเมินสถานท่ีเกิดเหตุ 

ผุตรวจท่ีเกิดเหตุสามารถใชการวิเคราะหรอยเลือดเพ่ือจําลองเหตกการณยอนกลับ  กระบวนการ

จําลองเหตุการณจะถูกตรวจสอบคุณภาพจากระบบศาลยุติธรรม เพ่ือเปนการปองกันอคติของ

นักวิเคราะห 

 ในป 1990 ทุกวันรอยเลือดจากท่ีเกิดเหตุเปนดังน้ําตาของนักตรวจท่ีเกิดเหตุ นักอาชญ

วิทยาจึงนิยมใชการวิเคราะหรอยเลือดท่ีไดเปนพยานพิสูจฯ การเกิดเหตุเปนสวนใหญ 

 ในมุมมองประวัติศาสตรการวิเคราะหรอยเลือดชวยใหเรากาวสูสิ่ง ตามท่ี Dr. Kirk กลาว

ในป 1960 การอบรมดานนี้เปนสิ่งใหม ซ่ึงมีผูเขียนเก่ียวกับการวิเคราะหรอยเลือดมากข้ึน ผูเชี่ยวชาญ

ในดานนี้เริ่มเปนท่ียอมรับในศาลมากข้ึน 

 หลายคนกลาววา Herbert MacDonell เปนบิดาของการวิเคราหรอยเลือดสมัยใหม ซ่ึง

เปนมุมมองของทุกคน และเปนสิ่งท่ีทุกคนยอมรับl  

 ในป 1970 หลังจากงานวิจัยของ MacDonell และ Lorranine Bialousz รวมกันเขียน

ลักษณะและรูปแบบรอยเลือดของมนุษย และนํามาใชงานภายใตการทํางานของหนวยงานบัคบใช

กฏหมาย (LEAA) และใชตอเนื่องเปนเวลา 12 ป กอนตีพิมพในป 1982 ในป 1983 Macdonell ได

นํามาใชเปนงานท่ี 3 เรียกวารูปแบรอยเลือด 

 ในป 1983 ดร.เฮนรี่ ลี, ปเตอร ดีฟอเรส และดร. อาร.อี. กาเอนสเลน รวมกัเขียนเรื่อง 

อาชญวิทยาเบื้องตนกลาวถ่ึงรูปแบรอยเลือดความยาว 12 หนากระดาษ 

 ในป 1983 IABPA (International Association of Bloodstain Pattern Analysis) 

ไดนําเสนอความรูท่ัวไป เทคนิค และความเขาใจในวัตถุพยานรอยเลือดในการประชุมของสมาคม 

 ในป 1986 วารสารนิติวิทยาศาสตรตีพิมพบทความ 2 เรื่อง “ พลศาสตรของหยดเลือด 

1 และ 2 ” โดย ปเตอร พิสโซลาร, สตีเวน รอช และปเตอร ดีฟอเรส ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพลศาสตรของ

หยดของเหลวและถายภาพรอยกระทบของหยดเลือด แสดงใหเขาใจถูกตองเก่ียวกับการรอยคลื่น ใน 

“ พลศาตรของหยดเลือด 2 ” พิสโซลารและคณะ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงลักษณะการเคลื่อนท่ี

และตกกระทบในมุมท่ีมากกวาการเกิดจริง แสดใหเห็นถึงความนาสนใจของทิศทางท่ีเกิดข้ึนในอาชญ

กรรม 

 ในป 1989 Dr. William G. Eckert และ Stuart James ตีพิพเรื่อง การแปลความ

หลักฐานรอยเลือดในท่ีเกิดเหตุ และไดรับการวิจารอยางทกในวารสารนิติวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนความ

พยายามวิเครารอบเลือดครั้งแรกในรอบ 7 ป ดวยหลักฐานอางอิงเดียว 
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 ปตอมาสมคมไดใหการยอมรับการวิเคราะหรอยเลือดและยกเลิกการเปนสาขายอยของ

การวิเคราะหท่ีเกิดเหตุ และเขียนหนังสือการวิเคราะหรอยเลือด: ทฤษฎีและคูมือหองปฏิบัติการในป

เดียวกัน 

 ในป 1998 เจมสและเอคเคิรต พิมพการแปลความหลักฐานรอยเลือดในท่ีเกิดเหตุ แกไข

ครั้งท่ี 2 กับสํานักพิมพ ซีอารซี เพรส เปนการเพ่ิมมูลคาของหนังสือ และสามารถอางอิงไดอยาง

ถูกตอง 

 เจมสติดตามการแปลความรอยเลือดในงานวิทยาศาสตรและกฏหมาย และไดเพ่ิมกลุม

ผูเขียนไดแก อัลเฟรด คารเตอร, วิเลียม ฟชเชอร, แครอล เฮนเดอรสัน, พอล เออรวิน คิช, มาเรีย ซัค

โคชิโอ และ ที. พอลลเลทเทีย ซัตตัน ใหหนังสื่อเพ่ือชวยใหนักกฎหมายสามารถเขาใจมากข้ึนในการ

ประยุกตใชการวิเคราะหรอยเลือดทางอาญา 

 ในป 2001 แอนนีตาร วันเดอร ตีพิมพหนังสือของเธอชื่อ ทิศทางรอยเลือด ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงมุมมองการทํางาน  วันเดอรไดเพ่ิมเนื้อหาในสวนของปญหาท่ีพบนอย ซ่ึงรวมถึงความแตกตาง

ของการกระเด็นบนรอยเดียวกัน แมจะมีประเดนโตแยงแตก็ยังคงเปนหนังสือท่ีดีในการวิเคราะห 

 ในป 2002 สํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา ไดกอตั้งกลุมนักวิเคราะหรอยเลือดท่ี

มีความเชี่ยวชาญจากตํารวจ หองปฏิบัติการ และผูใหคําปรึกษาท่ัวโลก เพ่ือกําหนดทิศทางการทํางาน

ในสาขานี้ 

 ในป 2004 Herbert Leon MacDonell ได รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์สาขา วิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย Rhode Island ในฐานะท่ีเปนผูมีสวนสําคัญท่ีทุมเท

แรงกายแรงใจ ใหกับงานทางดานนิติวิทยาศาสตรและ BPA จนเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน สืบเนื่องจาก

ความพยายามของ MacDonell ทําใหวิวัฒนาการของการวิเคราะหรอยเลือด ในทางนิติวิทยาศาสตร

ไดมีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเรื่อย ๆ มีผูสนใจและใหความสําคัญ และไดมีการ นําประโยชนของมันมาใช

อยางแพรหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนการนําขอมูลไปใชในการจําลอง สถานการณในสถานท่ีเกิดเหตุ, 

การเรียนการสอน, การศึกษาคนควาวิจัย และสิ่งตีพิมพ 

 ในป 2005 สจวต เจมสซ่ึงทํางานรวมกับ พอลเลทเต ซัตตัล และพอล คิช มานานได

ตีพิมพหนังสือทฤษฎีหลักการวิเคราะหรอยเลือด และปฏิบัติ กับสํานักพิพ ซีอารซี เพรส ซ่ึงคลอบคลุม

หนังสือการแปลความหลักฐานรอยเลือดในท่ีเกิดเหตุท่ีเคยเขียนมา 

 ปจจุบันบทความทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวกับ BPA สามารถพบเห็นไดบอยมากข้ึนกวาใน 

อดีต ในบทความหรือสิ่งพิมพวิชาการทางวิทยาศาสตรท่ีเปนท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังวารสารทาง นิติวิทยา

ศาสตรตาง ๆ เชน Journal of Forensic Science, Forensic Science International, American 
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Journal of Forensic Medicine and Pathology, Journal of the Canadian Society of 

Forensic Science, และ Journal of Forensic Identification. เปนตน 

 

 2.1 การแบงประเภทของรูปแบบรอยเลือด (Bloodstain Pattern categories) 

 ปจจุบันมีหลายแนวคิดท่ีแตกตางกันในการแบงประเภทหมวดหมู และใหคําจํากัดความ 

รูปแบบของรอยเลือด วิธีตอไปนี้เปนวิธีหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับในการแบงประเภทของรอยเลือด ตาม

กลไกท่ีกอใหเกิดรอยเลือดนั้นข้ึน ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 รูปแบบใหญ ๆ คือ Passive Bloodstain, 

Transfer Bloodstain และ Project Bloodstain ซ่ึงคํานิยามความหมายของแตละ ประเภทตอไปนี้

ไดมาจาก IABPA (International Association of Bloodstain Pattern Analysts) ดังตอไปนี้ 

     2.1.1 Passive Bloodstain คือการท่ีรอยเลือดนั้นเกิดข้ึนโดยแรงโนมถวงของ

โลก ตัวอยางเชน 

      2.1.2 Passive drop คือรอยเลือดท่ีเกดิ ข้ึนโดยแรงโนมถวงของโลกเพียงอยาง

เดียว เชน การหยดของเลือดหยดจากมีดหยดลงมาท่ีพ้ืนตามแรงโนมถวงของโลก 

      2.1.3 Drip pattern คือรอยเลือดท่ีเปนผลมาจากการท่ีเลือดหยดลงบนเลือด 

เชน เลือด หยดลงบนเลือด หรือการท่ีเลือดหยดลงมาจากบาดแผลของผูท่ีบาดเจ็บ จากอาวุธท่ีใชทําร

าย 

      2.1.4 Flow Pattern คือการเปลี่ยนแปลงในรูปรางและทิศทางการไหล

เนื่องจากอิทธิพล จากแรงโนมถวงของโลกและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

      2.1.5 Pool Pattern คือรูปแบบของรอยเลือดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแหลงกําเนิดของ

เลือดอยูนง่ิ ๆ เฉย ๆ คงท่ีเปนระยะเวลานาน เชน กองเลือด 

 

 2.2 Projected Bloodstain จะเกิดข้ึนเม่ือมีแรงบางอยางมากระทํากับแหลงเลือด 

หรือเกิดจากการท่ีมีแรงท่ีมากกวาแรงโนมถวงกระทําใหเกิดรอยเลือดข้ึนซ่ึง Projected Bloodstain 

สามารถแบงยอยไดออกเปนหลายแบบ ดังตอไปนี้ 

      2.2.1 Low Velocity Impact Spatter (LVIS) เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ี

เกิดข้ึนโดย การท่ีมีแรงท่ีมีอัตราความเร็วต่ํามากระทํากับแหลงเลือด เชน เลือดหยดลงบนเลือดหยด

เลือดหยด ลงมาขณะมีการเคลื่อนไหว 

      2.2.2 Medium Velocity Impact Spatter (MVIS) เปนรูปแบบของรอยเลือด

ท่ีเกิดข้ึน โดยการท่ีมีแรงท่ีมีอัตราความเร็วปานกลางมากระทํากับแหลงเลือด เชน รอยเลือดท่ีเกิดจาก

การ ทุบการตีเตะตอยกระทืบซ่ึงแรงชนิดนี้จะทําใหเกิดการกระจายของเลือดเกิดข้ึน 
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      2.2.3 High Velocity Impact Spatter (HVIS) เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ี

เกิดข้ึนโดย การท่ีมีแรงท่ีมีอัตราความเร็วสูงมากระทํากับแหลงเลือด เชน รอยเลือดท่ีเกิดจากการถูก

ยิง ระเบิด หรือรอยเลือดท่ีเกิดจากเครื่องจักรท่ีมีความเร็ว และความเรงสูง ๆ 

      2.2.4 Cast-Off Pattern เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเลือดถูก

ปลอย หรือการสะบัดหรือเหวี่ยงจากวัตถุท่ีเปอนเลือด เชน มือ ผม อาวุธ การเคลื่อนไหวของวัตถุท่ี

เปอน เลือด เชน การใชคอนทุบตีหรือทํารายจนคอนนั้นเปอนเลือดแลวยังทุบตอหรือทํารายตอ จนทํา

ใหเกิดรอยเลือดขณะท่ีเหวี่ยงแขนยกแขนข้ึนขณะทํารายเปนตน 

      2.2.5 Arterial Spurting Pattern เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ีเปนผลมาจากการ

ท่ีเลือดพุงออกจากเสนเลือดแดงดวยความดันข้ึนลงทําใหรอยเลือดเปนเสนโคงข้ึนลงตามอัตราความ

ดัน 

      2.2.6 Back Spatter คือรอยเลือดท่ียอนกลับไปในทิศทางตามแหลงท่ีมาของ

พลังงาน หรือ แรงท่ีทําใหเกิดการกระจายของเลือด 

      2.2.7 Expiratory Blood คือเลือดท่ีออกมาจากจมูก ปาก เชน การจามหรือไอ 

หรือ บาดแผลท่ีเปนผลมาจากความกดอากาศ หรือ air flow ท่ีผลักดันออกมา 

 

 2.3 Transfer bloodstain เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีวัตถุท่ีเปอนเลือดสัมผัสกับวัตถุ

หรือ พ้ืนผิวท่ีไมเปอนเลือดและอาจจะเปนไปไดทจี่ะมองเห็นวตัถุท่ีท้ิงรองรอยไวตัวอยาง เชน 

      2.3.1 Wipe pattern คือรูปแบบของรอยเลือดท่ีเกิดข้ึนเม่ือวัตถุเคลอนท่ีผานไปยัง 

รอยเลือดท่ีคงอยู  การเคลอนยาย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งท่ีปรากฏอย ู เชน การท่ี 

พยายามเช็ด ปาย หรือถูท่ีรอยเลือดเพ่ือเปนการอําพราง หรือเปลี่ยนแปลงรอยเลือดทท่ีปรากฏอยู 

      2.3.2 Swipe pattern เปนการเคลื่อนยาย เปลี่ยนท่ีของเลือดจากการเคลื่อนท่ี

ของแหลงเลือดไปยังพ้ืนผิวท่ีไมมีรอยเลือด เชน รอยเทาท่ีเปอนเลือดวิ่งไปบนพ้ืน การวิ่งหนีขณะโดน 

ทําราย โดยมีรอยมือท่ีเป อนเลือดเป อนตามผนัง ซ่ึงรองรอยท่ีปรากฏจะทําใหเรารู ทิศทางการ 

เคลื่อนท่ีได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ตัวอยาง Transfer Bloodstain [17] 

 

 2.4. อัตราเร็วของการกระจายของเลือด (Velocities of Blood Spatter) 

อัตราเร็ว คือ แรงท่ีมากระทํา ซ่ึงเปนเหตุใหเลือดเคลื่อนท่ีผิดปกติไปจากอัตราเร็วของ ตัวมันเอง ซ่ึงจะ

วัดในหนวย ฟุตตอวินาที หรือ เมตรตอวินาที อัตราเร็วของการกระจายของเลือด แบงออกเปน 3 

ประเภทดวยกันคือ Low velocity impact spatter (LVIS), Medium velocity impact spatter 

(MVIS) และ High velocity impact spatter (HVIS) 

      2.4.1 Low velocity impact spatter (LVIS) เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ี

เกิดข้ึนโดยการท่ีมีแรงท่ี มีอัตราความเร็วต่ํามากระทํากับแหลงเลือด หรือรอยเลือดท่ีเกิดจากแรง

ปะทะท่ีมีความเร็วต่ํา เกิดข้ึนโดยแรงท่ีมากระทําท่ีมีอัตราเร็วไมเกิน 5 ฟุตตอวินาที (1.5 m/s) รอย

เลือดจะมีขนาด โดยท่ัวไปประมาณ 4 mm. หรือใหญกวา ตัวอยางของรอยเลือดท่ีเกิดจาก Low 

Velocity Impact spatter เชนเลือดหยดลงบนเลือดเลือดท่ีหยดจากผท่ีไดรับบาดเจ็บแลวกําลังเดิน

หรือวิ่งหรือ เลือดหยดจากอาวุธท่ีเปอนเลือด เปนตน 
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ภาพท่ี 2.3 ตัวอยาง Low velocity impact spatter (LVIS) [17] 

 

      2.4.2 Medium velocity impact spatter (MVIS) เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ี

เกิดข้ึนโดยการทีมี แรงท่ีมีอัตราความเร็วปานกลางมากระทํากับแหลงเลือด หรือรอยเลือดท่ีเกิดจาก

แรงปะทะท่ี ความเร็วปานกลางเกิดข้ึนโดยแรงท่ีมากระทําท่ีมีอัตราเร็ว 5 - 25 ฟุตตอวินาที (1.5 - 

7.5 m/s) รอยเลือดจะมีขนาดโดยท่ัวไปประมาณ 1 - 4 mm. ตัวอยางของรอยเลือดท่ีเกิดจาก 

Medium Velocity Impact spatter เชน รอยเลือดท่ีเกิดจากการทุบ การตี เตะ ตอย กระทืบ เลือด

ท่ีเกิดจาก บาดแผลท่ีเกิดจากอาวุธมีคมและไมมีคม เชน มีด ขวาน กระบอง กําปน เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ตัวอยาง Medium velocity impact spatter (MVIS) [17] 
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      2.4.3 High velocity impact spatter (HVIS) เปนรูปแบบของรอยเลือดท่ี

เกิดข้ึนโดยการท่ีมีแรง ท่ีมีอัตราความเร็วสูงมากระทํากับแหลงเลือด หรือรอยเลือดท่ีเกิดจากแรง

ปะทะท่ีความเร็วสูง เกิดข้ึนโดยแรงท่ีมากระทําท่ีมีอัตราเร็วตั้งแต 100 ฟุตตอวินาที (30 m/s) รอย

เลือดจะมีขนาด โดยท่ัวไปประมาณ 1 mm. หรือเล็กกวานั้น การกระจายของเลือด รอยเลือด จะมี

ลักษณะเหมือน หมอกหรือสเปรย High Velocity Impact spatter มักเกิดข้ึนโดยการยิงปนการ

ระเบิด หรือเครื่อง จักรอุตสาหกรรมท่ีมีความเร็วสูงหรือแมแตการไอ การจามท่ีออกมาเปนเลือด เปน

ตน รอยเลือดท่ีพุง ออกมาดวยอัตราความเร็วสูง จะเคลื่อนท่ีไปไดในระยะทางท่ีนอยมาก เนื่องจาก 

ความตานทานของอากาศจะตอตานกับมวลท่ีเล็กมาก ๆ ของหยดเลือดเล็ก ๆ เหลานั้น ในบาดแผล

ถูกยิง พ้ืนท่ีบริเวณท่ีติดกับบาดแผลจะมีรอยเลือดคลายกลุมหมอก สเปรย และ อาจจะมีชิ้นสวนของ

เนื้อเยื่อ แตพ้ืนท่ีท่ีหางออกไปอาจไมพบรอยกระเด็นของเลือดเลยก็ได หรือ อาจมีแคเนื้อเยื่อติดอยูบน

พ้ืนผิวท่ีถูก กระทบ 

 
 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอยาง High velocity impact spatter (HVIS) [17] 

 

 

 2.5 คุณสมบัติทางฟสิกสท่ีเกี่ยวของของกับการหยดของเลือด 

 ความรูทางฟสิกสมิไดเปนเพียงแนวคิดพ้ืนฐานและโครงสรางเชิงทฤษฎีใหกับความเขาใจ 

ในวิทยาศาสตรสาขาอ่ืน ๆ เทานั้น แตความรูเก่ียวกับเครื่องมือและวิธีการวัดในวิชาฟสิกสยังมี สวน  

รวมอันสําคัญ ในการคนควาวิจัยของศาสตรสาขาตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมีจํานวนไมนอยท่ีเปน ศาสตรเชิง
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ประยุกต ความเก่ียวของระหวางความรู และวิธีการในวิชาฟสิกสกับศาสตรสาขาตางๆ สามารถ      

ยกตัวอยางไดดังนี้ 

 การศึกษาทางวิทยาศาสตรประกอบดวยสองสวนคือ การศึกษาเชิงคุณภาพ และ 

การศึกษาเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพเปนการบรรยายปรากฏการณตาง ๆ ดวยขอมูลเชิง 

พรรณนา ตามสภาพการรับรูของคนเรา เชน การบอกลักษณะรูปทรง พ้ืนผิว สี กลิ่น รส เปนตน 

 สวนการศึกษาเชิงปริมาณนั้น เปนการบรรยายปรากฏการณตาง ๆ ดวยขอมูลเชิงตัวเลข 

ซ่ึงได จากการสังเกตและใชเครื่องมือวัด เชน การบอกความยาว มวล ชวงเวลา อุณหภูมิและจํานวน

นับ เปนตน เนื่องจากการศึกษาเชิงปริมาณ มีการจัดขอมูลเชิงตัวเลขในลักษณะตาง ๆ กัน จึงตอง 

อาศัยความรูทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนกฎเกณฑในการจัดกระทํากับตัวเลข วิชาฟสิกสจัดวาเปน วิทยา

ศาสตรท่ีเนนการศึกษาเชิงปริมาณ การท่ีจะไดมาซ่ึงกฎเกณฑและทฤษฎีของวิชาฟสิกสนั้น ตองอาศัย

ความรูทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือ ดังนั้น เราจึงกลาวไดวา คณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานท่ี สําคัญใน

การศึกษาวิชาฟสิกส คณิตศาสตรท่ีจําเปนสําหรับวิชาฟสิกสไดแก พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และ

แคลคูลัสเบื้องตน 

 ในการศึกษาดานนิติวิทยาศาสตร จําเปนตองอาศัยความรูจากศาสตรหลายสาขามา 

ประยุกตใชเขาดวยกัน ความรูดานฟส กิ สท  ี่นํามาใช สําหรับการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการ 

วิเคราะหการกระจายของหยดเลือดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร” นี้ตองอาศัยความรูทางฟสิกส และ

คณิตศาสตรในหลาย ๆ สวนท้ังขอมูลเชิงพรรณนา เชน บอกลักษณะรูปทรง รูปราง ลักษณะ พ้ืนผิว 

และการศึกษาเชิงประมาณ เชน การวัดปริมาตร การวัดความกวางและความยาวของ หยดเลือด เม่ือ

เลือดออกจากรางกาย การหยดของเลือดและผลของรูปแบบ ลักษณะของรอยเลือด ท่ีหยดลงมาจะมี

คุณสมบัติเชนเดียวกับของเหลว ซ่ึงจะมีคุณสมบัติทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับการ หยดของเลือด สาม

ประการ ดังตอไปนี้ 

      2.5.1 แรงโนมถวง (Gravity) คือแรงท่ีกระทําระหวางมวลถึงแมวาแรงโนมถวงจะ 

เปนแรงท่ีเราไมสามารถรับรูไดมากนักเพราะความเบาบางของแรงท่ีกระทําตอเรา แตก็เปนแรง เดียว

ท่ียึดเหนี่ยวเราไวกับพ้ืนโลก แรงโนมถวงมีความแรงแปรผันตรงกับมวล และมีทิศทางลง ขางลางเสมอ 

ไมมีการลดทอนหรือถูกดูดในทางฟสิกส แรงโนมถวงเนื่องจากมวลใด ๆ ทําใหแรง โนมถวงเปนแรงท่ี

สําคัญมากในการยึดเหนี่ยวเอกภพไวดวยกัน 

      2.5.2 แรงตาน (Resistant force) คือแรงท่ีมีทิศทางตอตานทิศทางของการ 

เคลื่อนท่ีหรือมีทิศตรงกันขามกับแรงท่ีพยายามจะทําใหเกิดการเคลื่อนท่ี ไมข้ึนอยูกับมวลแตจะ ข้ึนอยู

กับรูปรางของวัตถุและความเร็วขณะวัตถุนั้นเคลื่อนท่ี แรงตานอาจทําใหวัตถุไมเกิดการ เคลื่อนท่ี หรือ

ทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีอยูแลวมีการเคลื่อนท่ีชาลง เรียกวาทําใหเกิดความหนวงข้ึน สําหรับหยดเลือดนั้นมี
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มวลประมาณ 5 mg. แรงตานทานในอากาศจะมีผลเพียงเล็กนอยเทานั้น 

      2.5.3 แรงตึงผิว (Surface tension) คือแรงท่ียึดผิวของเหลวเขาไวดวยกันไมให 

ขาดจากกัน เชน ถาเอาเข็มวางบนผิวน้ํา แรงตึงผิวจะยึดผิวน้ําเขาดวยกัน ไมยอมใหเข็มทะลุจมลงน้ํา

ไป เข็มก็จะลอยบนผิวนํ้าได แรงท่ีอุมเข็มไวคือแรงตึงผิวนั่นเอง แรงนี้มีทิศขนานผิวหนาของเหลวและ

ตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุ สําหรับหยดเลือดเปนแรงท่ียึดเหนี่ยวโมเลกุลเขาไว ดวยกัน ทําใหหยด

เลือดสามารถยังคงรักษาสภาพและมี รูปรางเปนหยดเลือด ขณะท่ีหยดลงมาได 

 

 2.6 การหยดของเลือด 

 เลือดเปนสารประกอบท่ีเปนของเหลวท่ีไมเปนไปตามทฤษฎีของนิวตัน (non-Newton 

viscoelastic fluid) ซ่ึงจะขัดแยงกับของเหลวชนิดอ่ืนท่ีเปนไปตามกฎของนิวตัน หยดเลือดจะไมมี

การแกวง (wobble) หลังจากแตกตัว (separating) ขณะท่ีความตานทานของอากาศยังคงมีผลตอ 

รูปรางท่ีเปนทรงกลมของเลือดท่ีลอยในอากาศขณะท่ีกําลังหยดลงมาในอากาศ ดังนั้นการ ประมาณ

ของรูปรางไดถูกพิจารณาและยอมรับไดในทางปฏิบัติ ในอุดมคติเม่ือหยดเลือดรูปทรงกลมตกลงมาบน

พ้ืนผิวท่ีราบเรียบ การชนหรือการปะทะจะทําใหของเหลวนั้นมีลักษณะแบนและ มีรูปรางท่ียาว

ออกไป แตในความเปนจริง การชนหรือการปะทะ จะมีผลกระทบหลายอยางซ่ึง สามารถทําใหเกิด

รอยเลือด รอยกระเด็นของเลือด(Secondary Stain)ข้ึนไดมากมาย แตในการ ทดลองนี้จะสนใจ

เฉพาะ Primary Stain ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปไข โดยท่ีไมสนใจในเรื่องของทิศทาง ลมเพราะทําการ

ทดลองในหองท่ีมีระบบปด โดยการพิจารณาขนาดความกวางและความยาวของ Primary Stain จะ

นํามาใชในการคํานวณหาแหลงท่ีมาของเลือดได แกนหลักของรูปไขเปนตัว บงบอกทิศทางท่ีเลือด

เดินทางไปจากแหลงท่ีมาของเลือด 

 เม่ือเลือดจะไหลลง หยดลงพ้ืน ตามแรงโนมถวง (ดึงดูด) ของโลก เม่ือเลือดเริ่มหยดลงมา

จะมีรูปรางคลายหยดน้ําตาและคอย ๆ ตกลงมาอยางอิสระตามแรงดึงดูดของโลก รูปรางของเลือด 

ขณะเดินทางในอากาศเปนทรงกลม (Sphere) เพราะมีแรงตึงผิวในแนวดิ่งและแนวนอนทําใหยึด 

เหนี่ยวโมเลกุลเขาไวดวยกัน หยดเลือดจึงมีรูปรางเปนทรงกลมและมีขนาดประมาณ 0.05 ml. และ

จะไมแตกแยกจนกระท้ังกระทบพ้ืนผิว ขนาดปกติของหยดเลือดโดยท่ัวไปจะมีปริมาตร ประมาณ 

0.05 ml. การท่ีเลือดไหลออกอยางรวดเร็วจะทําใหหยดเลือดท่ีหยดลงมีขนาดใหญกวา เล็กนอยและ

การสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนท่ี จะทําใหหยดเลือดมีขนาดเล็กลง ซ่ึงรูปรางและ ขนาดของหยดเลือด 

รูปแบบของรอยเลือดจะข้ึนอย ูกับ ความเร็วของหยดเลือด มวล ความ หนาแนน (เฉพาะของเม็ด

เลือด) มุมท่ีตกกระทบ และพ้ืนผิวท่ีเลือดตกกระทบ 
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 รูปรางของหยดเลือดท่ีหยดลงมาจะข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนผิวท่ีหยดเลือดนั้นตกกระทบ  

เชน พ้ืนผิวขรุขระ หรือพ้ืนผิวราบเรียบ มันวาว พ้ืนผิวท่ีมีรูพรุนสามารถซึมซับได หรือไมได เปนตน 

ขนาดของหยดเลือดก็จะมีความสัมพันธกับระยะทางท่ีเลือดนั้นหยดลงมา ซ่ึงขนาดและรูปรางก็อาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยในพ้ืนผิวและระยะทางท่ีตางกัน เลือดท่ีหยดลงบนพ้ืนผิวท่ีราบเรียบ หยด

เลือดจะมีรูปรางทรงกลมขอบเรียบ เม่ือเลือดหยดลงบนพ้ืนผิวท่ีขรุขระ หรือมีรูพรุน หยดเลือดก็จะมี

การกระเซ็นตรงขอบ ๆ ของวงกลมเกิดข้ึน ดังภาพท่ี 2.6 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ลักษณะเลือดท่ีหยดลงบนพ้ืนผิวท่ีตางๆ [17] 

 

 ลักษณะของหยดเลือดท่ีตกกระทบท่ีมุมตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามมุมท่ี 

เลือดตกกระทบ ยิ่งมุมเล็กหยดเลือดก็จะมีลักษณะเปนรูปวงรีเรียวเล็กยิ่งข้ึนและจะมีหางเล็ก ๆ ชี้ออก 

ทุกหางชี้ไปทางเดียวกัน ทิศทางท่ีหางชี้ไปคือทิศทางท่ีเลือดเดินทางไป ถาเลือดหยดลงมา เปนมุม 90 

องศา หยดเลือดจะมีรูปรางเปนรูปวงกลม 
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ภาพท่ี 2.8 แสดงลักษณะของหยดเลือดท่ีตกกระทบท่ีมุมตาง [17] 

 

 2.7 ทฤษฎีหยดน้ําตาเปรียบเทียบกับหยดเลือด 

 จากการทดลองโดย Louis L. Akin แสดงใหเห็นวาเลือดจะมีรูปรางลักษณะเปน รูปทรง

กลมมากกวาหยดน้ําตา เม่ือปลอยใหตกอยางอิสระ (หยดลงอยางอิสระ) ในขนาดโดยท่ัวไป ของหยด

เลือดจะมีปริมาตรประมาณ 0.05 ml หรือ 20 หยดตอมิลลิเมตร ซ่ึงอาจมีบางหยดใหญ กวาหรือ

เล็กกวาเล็กนอยก็เปนได การท่ีเลือดหยดลงเปนรูปทรงกลมนั้นก็เปนผลมาจากแรงตึงผิว เลือดท่ียัง  

สด ๆ ใหม ๆ จะมีความเหนียวหนืดและขนกวาน้ําเล็กนอย และมีการยึดเกาะตัว ยึดเหนี่ยวกัน       
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เปนรูปทรงกลมในขณะท่ีหยด รูปรางและขนาดท่ีเปนทรงกลมนั้นสามารถนํามาใชใน การคํานวณมุมท่ี

ตกกระทบ (Angle of Impact หรือ AOI) ของรอยเลือดท่ีกระเด็นซ่ึงสามารถ นํามาใชในการ

ประมาณจุดท่ีมาหรือตําแหนงแหลงท่ีมาของเลือดวามาจากจุดใด ซ่ึงโดยท่ัวไป แลวจะกลาวถึง Point 

(Area) of Origin (แหลงท่ีมาของเลือด) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 รูปรางลักษณะของเลือดขณะหยด [17] 

 

 2.8. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหรูปแบบของรอยเลือด 

 ในทางนิติวิทยาศาสตร การกําหนดหรือระบุไดวาบุคคลนั้นเปนใครและเกิดอะไรข้ึนนั้น 

ไมเพียงแตการสืบสวนท่ีอาจเปนไปไดจากรอยเลือดท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ คําถามท่ีวา “อะไร” ซ่ึงมี

ความเก่ียวเนื่องมากกวาในขอบเขตของนิติพยาธิวิทยา นิติวิทยาศาสตรก็สามารถนํามาสรุป ไดดวย

เหมือนกันจากการวิเคราะหรูปแบบของรอยเลือด ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงการวิเคราะหการกระจายของ

รอยเลือด มักจะดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางดานนิติวิทยาศาสตร และรูปแบบของรอย

เลือดท่ีพบปรากฏอยูอาจเกิดข้ึนไดจากผลของตัว แปรหลาย ๆ อยาง เชน ความเร็ว ความหนาแนนข

องของเหลว และลักษณะหรือคุณสมบัติของ พ้ืนผิวท่ีเลือดหยดลงกระทบ 

 การสืบสวนสอบสวนและการวิเคราะหรูปแบบของรอยเลือด สามารถนํามาซ่ึง 

ความสามารถท่ีจะมองและเขาใจไดอยางชัดเจนถึงลักษณะทางกายภาพและสถานการณแทจริง ท่ี

เกิดข้ึนในสถานท่ีเกิดเหตุ ท่ีเกิดโดยแรงและการเคลื่อนท่ี ตัวอยางเชน เม่ือมีคุณลักษณะเฉพาะ เขามา

เก่ียวของอาจจะไมเปนขอสงสัย หรือไมมีพยานรูเห็นเหตุการณ หรืออาจมีแตมีการให ปากคําท่ีเป
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นเท็จหรือขัดแยง การวิเคราะหรูปแบบของรอยเลือดจะสามารถนํามาใชโตแยงไดวา เกิดอะไรข้ึนตาม

สถานการณท่ีเปนอย ูจริง ซ่ึงการวิเคราะหรูปแบบของรอยเลือดนี้อาจจะสามารถ บงบอกไดเทากับ

หรือมากกวาการสืบสวนสอบสวนท่ีระบุเพียงวา “ใคร” อีกดวย 

 ในป 1895 Piotrowski เปนบุคคลแรกท่ีเสนอขอคิดเห็นวา รูปรางท่ียาวออกไป หรือ 

ลักษณะยาวเรียวท่ีแผออกไปของรอยเลือด สามารถใชเปนตัวบงชี้ตําแหนงหรือทิศทางของเหยื่อ     

ณ เวลาท่ีถูกทําราย ตอมาไดมีความกาวหนาข้ึนเรื่อย ๆ จนทําใหมีการวิเคราะหการกระจายของ 

เลือดเกิดข้ึนซ่ึงเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางดานสาขานิติวิทยาศาสตร ซ่ึงยอมตองอาศัย ประสบ

การณและการฝกฝนและเอาใจใสเรียนรูอยางตอเนื่องสมาเสมอ ก็จะทําใหเปนสวนหนึ่ง ของผูเชี่ยว

ชาญตอไปได 

 

 2.8 การวิเคราะหรูปแบบรอยเลือด 

 การวิเคราะหรูปแบบรอยเลือด เปนการศึกษาและฝกหัดท่ีจะตองใชความร ูในหลายสาขา 

เชน ความรูทางชีววิทยา ความรูทางฟสิกส และความรูทางคณิตศาสตร การวิเคราะหรูปแบบ รอย

เลือดอาจจะสําเร็จไดดวยดีจาก การประเมินสถานการณ ณ ท่ีเกิดเหตุโดยตรง และ/หรือ การ 

พิจารณาศึกษาอยางระมัดระวังจากภาพถายรวมกับการพิจารณารายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของ เสื้อผา 

อาวุธ และพยานหลักฐานทางกายภาพอ่ืน ๆ รายละเอียดจากประวัติการรักษาของ โรงพยาบาล การ

ชันสูตรพลิกศพ และการผาศพ เปนตน ซ่ึงท้ังหมดนี้ลวนมีขอมูลท่ีสําคัญและเปน ประโยชนอยางยิ่ง 

สามารถนําไปใชในการประเมินสถานการณ หรือเหตุการณได ในกรณีท่ีไม สามารถไปตรวจหรือเขาถึง

สถานท่ีเกิดเหตุและจําเปนตองใชการถายภาพเทานั้น รายละเอียดของ ภาพถาย แผนผัง ภาพ 

Sketches รายงานของผูตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และ รายงานจากหอง Lab ก็เปนประโยชนและ

สามารถนํามาใชในการพิจารณาและตรวจสอบไดเชนกัน 

 ความเก่ียวเนื่องในการจําลองสถานการณท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเกิดเหตุ การวิเคราะห 

รูปแบบรอยเลือดสามารถจะนํามาซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไดหลายอยาง 

เชน ชวยใหทราบ Point of Convergence และ Point (Area) of Origin ของรอยเลือด, ชนิดและ

ทิศทางของการกระทํา ท่ีทําใหเกิดรอยเลือด หรือการกระจายของเลือด, กลไกท่ีกอใหเกิด การ

กระจายของเลือด, ชวยใหเขาใจไดวารอยเลือดนั้นเกิดข้ึนบนพยานหลักฐานนั้น ๆ ไดอยางไร, ทําใหรู

ตําแหนงของเหยื่อ ผูราย หรือ วัตถุสิ่งของ ในสถานท่ีเกิดเหตุขณะท่ีมีการนองเลือดเกิดข้ึน, ทําใหรู

ทิศทางของเหยื่อ ผูราย หรือ วัตถุสิ่งของ ในสถานท่ีเกิดเหตุหลังจากท่ีมีการนองเลือดเกิดข้ึน, ใช

ยืนยันหรือหักลางคําใหการของพยาน, เปนขอมูลในการประมาณระยะเวลาการตาย เปนตน 
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 ตามท่ี Bevel and Gardner ไดระบุไววา จุดมุงหมายของการวิเคราะหและ จําลอง

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเกิดเหตุโดยการใชประโยชนของการวิเคราะหรูปแบบ รอยเลือดนั้น

จะชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวมของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน คําถามท่ีสามารถระบุได ดวยการตีความ

รูปแบบรอยเลือดนั้นข้ึนอย ูกับเหตุการณแวดลอมของกรณีนั้น ๆ ซ่ึงคําถามสามารถ ตอบไดจากการ  

วิเคราะหและตีความรูปแบบรอยเลือดมีดังนี้ 

 1 เกิดเหตุการณอะไรข้ึน 

 2 เหตุการณนั้นเกิดข้ึนท่ีไหน 

 3 เหตุการณนั้นเกิดข้ึนเม่ือใดและมีลําดับเหตุการณอยางไร 

 4 มีใครอยูในสถานท่ีเกิดเหตุบางขณะท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน 

 5 มีใครท่ีไมไดอยูในสถานท่ีเกิดเหตุบางขณะท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน 

 6 มีอะไรท่ีไมเกิดข้ึนบาง 

 

      2.8.1 การตรวจคราบเลือด คราบเลือดเปนวัตถุพยานท่ีสําคัญในการตรวจพิสูจน

ทางนิติเวชศาสตร ใชเปน หลักฐานประกอบในการสืบสวนเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในคดี โดยท่ี

คราบเลือดจะเปนพยาน วัตถุในการสอบสวนและในการพิจารณาคดีไดเปนอยางดี 

      คราบเลือดท่ีพบอาจจะพบตามพ้ืน เสื้อผา หรือติดกับอาวุธ เชน มีด วัตถุท่ี คราบ

เลือดติดอยูแบงออกไดเปน 3 ชนดิ 

      1. วัตถุท่ีดูดซึม ไดแก เสื้อผา สําลี ไม กระเบื้องบางชนิด คราบเลือดจะ ติดทนใน

วัตถุเหลานี้สะดวกแกการนํามาตรวจ 

      2. วัตถุไมดูดซึมเชนกระจกกระเบื้องเคลือบคราบเลือดท่ีติดอย ูตาม วัตถุเหลานี้จะ

เสียสภาพและหลุดจากวัตถุไดงาย เปนการยากในการตรวจ 

      3. พ้ืนดินคราบเลือดท่ีอยูตามพ้ืนดินเปนการยากลําบากในการนํามา ตรวจและจะ

เสียสภาพไดงายเนื่องจากถูกยอยโดยจุลชพี ท่ีอยูในผิวดินจะทําลายสภาพของเลือด หลักการตรวจ

คราบเลือดอาศัยหลักท่ีวาแอนติเจนในหมูเลือดของแตละคนไมมี การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต และ

ลักษณะเอนติเจนจะคงทนในสภาพของคราบเลือดซ่ึงสามารถ นํามาตรวจสอบได 

      2.8.2 ลักษณะคราบเลือด ลักษณะคราบเลือดท่ีพบจะชวยบอกไดถึงพฤติกรรมท่ีทํา

ใหเกิดคราบเลือดข้ึน ซ่ึงจะเปน เครื่องชวยในการสืบสวนคดี และเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 

โดยลักษณะของคราบเลือดท่ีพบในการตรวจมีลักษณะสําคัญในการพิจารณาคือ การ กระจายของ

คราบเลือด, ตําแหนงของคราบเลือด, ปริมาณของเลือด และความสัมพันธกับวัตถุ พยานแวดลอมอ่ืน 

ๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

      2.8.3 การกระจายของคราบเลือด เปนเครื่องชวยบงบอกไดอยางหนึ่ง ถาเปนเลือด

ท่ีออกจาก เสนเลือดแดงใหญจะกระจายออกไปไดไกลกวาท่ีออกจากเสนเลือดเล็ก และเลือดท่ีออก

จากเสน เลือดดําจะหยดไมกระจายมาก นอกจากนี้ยังชวยบอกตําแหนงของบาดแผลได เชน ถา 

บาดแผล อยูในสวนบนของรางกาย การกระจายของคราบเลือดจะกวางกวาคราบเลือดจากเสนเลือด

ใน รางกายสวนลางของรางกาย เปนตน 

      2.8.4 ตําแหนงของคราบเลือด จะชวยบงบอกถึงพฤติกรรมบางอยาง เชน ขณะ

เลือดออก ผูไดรับบาดเจ็บเคลื่อนไหวหรืออยูนิ่ง ลักษณะของคราบเลือดท่ีเกิดจากผูไดรับบาดเจ็บซ่ึง 

เคลื่อนไหว จะมีการกระจายของคราบเลือดเปนหยดไปตามทิศทางนั้น แตถาผูไดรับบาดเจ็บอยูกับท่ี

คราบเลือดจะหยดเปนกลุมใหญนองกับพ้ืน เปนตน 

      2.8.5 ปริมาณของเลือด จะชวยบงบอกคราว ๆ ถึงตําแหนงของบาดแผลและ

ลักษณะของเสนเลือด ถาออกมาเปนคราบใหญแสดงวาบาดแผลท่ีเกิดข้ึนตอเสนเลือดใหญ และ

บาดแผลตองมีขนาดใหญพอสมควร ถาหากหยดเลือดมีขนาดเล็กแสดงวาบาดแผลมีขนาดเล็ก และอยู

ในตําแหนท่ีไมใชเสนเลือดใหญ จึงทําใหปริมาณของเลือดออกมานอย 

      2.8.6 ความสัมพันธกับวัตถุพยานแวดลอมอ่ืน ๆ ลักษณะการกระจายตําแหนง 

และ ปริมาณคราบเลือด ตองนํามาเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานตาง ๆ ในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือจะใชบง 

บอกพฤติกรรมท่ีคาดคะเนไวใหใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด เชน ถาคราบเลือดท่ีศพกองไหลนอง

โดยไมมีคราบอ่ืนอยูใกลเคียงศพท่ีพบ สันนิษฐานไดวาศพ อาจถูกทํารายจากท่ีอ่ืนแลวนํามาท้ิง หรือ

อาจเปนการกระทําตนเอง  

     ถาบริเวณท่ีเกิดเหตุมีรองรอยของการตอสู และพบคราบเลือดกระจายอย ูท่ัวไป 

แสดงวาผ ู ถูกทํารายไดทําการตอสูปองกันตัว คราบเลือดในบริเวณท่ีเกิดเหตุจะกระจายออกไปเป

นวงกวาง 

     ถาคราบเลือดหยดเปนทางและมีบางบริเวณเปนคราบเลือดกองใหญ แสดงวาผูถูก

ทําราย วิ่งหนีมาและยืนพักบริเวณ 

 

 2.9 Point of Convergence, Angle of Impact และ Point of Origin 

 จุดมุงหมายของการวิเคราะหรูปแบบรอยเลือดคือเพ่ือระบุไดวาเกิดอะไร, เม่ือไร, และ ท่ี

ไหน ในอาชญากรรมท่ีมีเหตุการณการนองเลือดเกิดข้ึน " อะไร " สามารถตอบคําถามไดจากการพินิจ

พิจารณาขนาดของของรอยเลือด ภาพรวมของรอยเลือดท่ีปรากฏ และรูปแบบการ กระจายรวมกับ

รายละเอียดขอมูลของคดีนั้น ๆ " เม่ือไร " อาจจะสามารถตอบคําถามไดโดยสังเกต ผลของการ

เปลี่ยนแปลงของรอยเลือด เชน กอนเลือดท่ีแข็งตัวและลําดับเหตุการณในสถานท่ี เกิดเหตุ " ท่ีไหน " 
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การตอบคําถามจําเปนท่ีจะตองมีผูมาวิเคราะหเพ่ือท่ีจะประมาณหา Point of Convergence, Angle 

of Impact และ Point of Origin ซ่ึงเขากันไดกับ ตําแหนงท่ีพบแหลงท่ีมาของเลือด การประมาณหา 

Point of Convergence, Angle of Impact และ Point of Origin นี้มักจะถูกนํามาใชในการหาตํา

แหนงของเหยื่อผูเคราะหราย แตท่ีแมนยําไปกวานั้น คือสามารถอางถึงและนําไปสูการหา ตําแหนงท่ีมี

การกระทําใหเกิด รอยเลือดจนทําใหเหยื่อไดรับบาดเจ็บณเวลาท่ีท่ีถูกกระทํา โดยการท่ีจะหาพ้ืนท่ี

แหลงท่ีมาของ เลือดใน 3 มิติวามาจากจุดใดนั้น โดยจําเปนตองมีขอมูลท่ีสําคัญ 3 อยางประกอบกัน 

คือ Point of Convergence: POC, Angle of Impact: AOI และ Point of Origin: PO ดังตอไปนี้ 

      2.9.1 Point of Convergence: POC คือ จุดท่ีตัดผานกันของเสนท่ีลากผานจุด

ก่ึงกลาง ของหยดเลือดแตละหยดท่ีพบบริเวณท่ีเกิดเหตุ เปนการตัดกันแบบ 2 มิติในแนวแกน x และ

แกน y ซ่ึง Point of Convergence สามารถหาไดโดยการลากเสนหรือใชเชือกโยงจากจุด ศูนยกลาง

ของหยดเลือดแตละหยดไปตามแนวยาวตําแหนงท่ีเสนแตละเสนมาตัดกันหรือพ้ืนท่ีท่ี เสนมาตัดกัน

มากท่ีสุดนั่นก็คือ Point of Convergence 

      2.9.2 Angle of Impact : AOI คือมุมท่ีเกิดข้ึนระหวางทิศทางท่ีเลือดหยดลงมา

กับพ้ืนผิวท่ีหยด เลือดนั้นตกกระทบมุมท่ีหยดเลือดตกลงมากระทบกับพ้ืนผิวสัมผัส จากภาพ Angle 

of Impact คือ มุม θ เราสามารถนําขอมูลของหยดเลือดคือขนาดความกวางและความยาวของหยด

เลือดท่ีพบใน ท่ีเกิดเหตุมาใชในการคํานวณหามุมท่ีเลือดตกกระทบกับพ้ืนผิว Angle of Impact ของ

รอยเลือดท่ี กระเด็น ซ่ึงสามารถนํามาใชในการประมาณจุดท่ีมาของหยดเลือดนั้นไดโดยเราสามารถ 

คํานวณหามุมท่ีเลือดตกกระทบกับพ้ืนผิวหรือ Angle of Impact ไดจากสตูร 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

 

 
      โดยท่ี θ คือ มุมท่ีเเลือดตกกระทบ Point of Origin: PO คือจุดหรือพ้ืนท่ีแหลงท่ี

มาของเลือดใน 3 มิติวามาจากจุดใด ซ่ึง Point of Origin นี้จะอยูเหนือ Point of Convergence 

(POC) ข้ึนไปใน แนวแกน z ตั้งฉากกับพ้ืน ซ่ึงสามารถหา PO ไดจากขอมูล AOI และ POC ท่ีเราไดหา

ไวแลว ขางตน โดยสามารถหา PO ไดจากสูตร PO = TAN (AOI) x y เม่ือy=ระยะทางจากจุด

ก่ึงกลางของหยดเลือดแตละหยดถึง POC 

      เม่ือไดคา PO แลว ก็ทําการวัดจากพ้ืนข้ึนไปในแนวตั้งฉากก็จะสามารถประมาณจุด

หรือ พ้ืนท่ีแหลงท่ีมาของเลือดท่ีออกมาจากรางกายได ซ่ึงรายละเอียดและข้ันตอนในการหาคา Point 

of Convergence (POC), Angle of Impact (AOI) และ Point of Origin (PO) จะนําเสนอในหัว   

ขอท่ี 2.11 
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 2.10 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับทฤษฎีตรีโกณมิติพนื้ ฐานของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 

 รูปสามเหล่ียมมุมฉาก (Right Triangle) คือรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุมภายในมุมหนึ่งมี 

ขนาด 90° ซ่ึงถูกเรียกวามุมฉาก กอนท่ีจะกลาวถึงฟงกชั่นตรีโกณมิติกอนอ่ืนเราตองมาทําความ รูจัก  

สวนประกอบของสามเหลี่ยมมุมฉากกอน และแตละสวนนั้นมีความสัมพันธกับฟงกชั่น ตรีโกณมิติ   

อยางไร ดังรูปท่ี A รูปสามเหลี่ยมจะมีสามดานและสามมุม ดานท่ีอยูตรงขามกับมุม ฉากเรียกวา ดาน

ตรงขามมุมฉาก ซ่ึงเปนดานท่ียาวท่ีสุดในรูปสามเหลี่ยมตามรูปคือ ดาน h อีกสองดานเรียกวา ดาน 

ประกอบมุมฉาก ซ่ึงก็คือดานตรงขามมุม คือดานท่ีอย ูตรงขามกับมุมท่ีเรา สนใจตามรูปคือ a และ    

ดานประชิดมุมคือดานท่ีอยูติดตอกันบนมุมฉากกับมุมท่ีเราสนใจตาม รูปคือ b ความยาวดานของรูป

สามเหลยมมุมฉากสัมพันธกันตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นคือ กําลังสองของความยาวของดานตรงขาม

มุมฉาก h จะเทากับผลบวกของกําลังสองของดาน ประกอบมุมฉาก a, b เขียนอยางยอเปน a2 + b2 

= h2 ดังนั้นถาทราบความยาวของดานสองดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็สามารถหาดานท่ีสามได 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [17] 

 

 ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อัตราสวนตรีโกณมิติของไซน โคไซน และแทนเจนตสามารถใช

คํานวณหามุมท่ีไมทราบขนาดหรือความยาวของดานท่ีไมทราบได ซ่ึงอัตราสวนตรีโกณมิติก็คือ อัตรา 

สวนของความยาวดานสองดานของสามเหลี่ยมมุมฉากซ่ึงจะมีชื่อเรียกดังนี้ 

 1 ไซน ของมุม คืออัตราสวนระหวางความยาวของดานตรงขามมุม ตอความยาวของด

าน ตรงขามมุมฉาก 
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𝑠𝑖𝑛 𝐴 =  
𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒
 =  

𝑎
ℎ

 

 

 2 โคไซน ของมุม คืออัตราสวนระหวางความยาวของดานประชิดมุม ตอความยาวของด

าน ตรงขามมุมฉาก 

 

𝑐𝑜𝑠 𝐴 =  
𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒

=  
𝑏
ℎ

 

 

 3 แทนเจนต ของมุม คืออัตราสวนระหวา งความยาวของดานตรงขามมุม ตอความยาว

ของ ดานประชิดมมุ 

 

𝑡𝑎𝑛 𝐴 =  
𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒
𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡

=  
𝑎
𝑏

 

 

 ฟงกช่ันผกผัน ฟงกชันตรีโกณมิติผกผันสามารถใชคํานวณมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

มุมฉาก เม่ือเรา ทราบความยาวของดานสองดานใดๆ 

 4 อารกไซน ใชสําหรับคํานวณขนาดของมุมท่ีสนใจ จากความยาวของดานตรงขามมุม 

กับ ความยาวของดานตรงขามมุมฉาก 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �
𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒
� 

 
 

 5 อารกโคไซน ใชสําหรับคํานวณขนาดของมุมท่ีสนใจ จากความยาวของดานประชิดมุม 

กับความยาวของดานตรงขามมุมฉาก 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 �
𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒

� 

 

 6 อารกแทนเจนต ใชสําหรับคํานวณขนาดของมุมท่ีสนใจ จากความยาวของดานตรงข

าม มุม กับความยาวของดานประชิดมุม 
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 �
𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒
𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡

� 

 

 2.11 การนําทฤษฎีตรีโกณมิติมาประยุกตใชในการคํานวณหา Point of 

Convergence, Angle of Impact และ Point (Area) of Origin 

 โดยท่ัวไปแลวการกระจายของเลือดเพียงหยดเดียวหรือจุดเดียว ไมเพียงพอท่ีจะนํามาใช 

ในการหา Point of Originในสถานท่ีเกิดเหตุไดการกําหนดAngle of Impact และ ตําแหนง ของ 

Point of Origin นั้น ควรจะข้ึนอยูกับการพิจารณาจํานวนของการกระจายดวย ซ่ึงวิธีการในการ

ประมาณหา Angle of Impact นั้นไมยุงยากอะไร เม่ือเลือดหยดลงกระทบ พ้ืนผิวท่ีราบเรียบ เสน  

ผาศูนยกลางของวงกลมขณะท่ีเลือดลอยในอากาศจะเทากับความกวางของ รอยเลือดท่ีหยดลงบน

พ้ืนผิว (ซ่ึงจะเทากับดานตรงขามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 แสดงภาพดานขางของหยดเลือดท่ีลอยในอากาศและตกกระทบบนพ้ืนผิว [17] 

 

      2.11.1 การหา Point of Origin 

      การหา Point of Origin สิ่งแรกท่ีตองทําคือจะตองหา Point of Convergence ซ่ึง

ก็คือ จุดท่ีตัดผานกันของเสนท่ีลากผานจุดก่ึงกลางของหยดเลือดแตละหยดท่ี พบบริเวณท่ีเกิดเหตุเป

นการตัดกันแบบ2 มิติในแนวแกนxและแกนyซ่ึง Point of Convergence สามารถหาไดโดยการลาก

เสนหรือใชเชือกโยงจากจุดศูนยกลางของหยดเลือด แตละหยดไปตามแนวยาวตําแหนงท่ีเสนแตละเส

นมาตัดกันคือ Point of Convergence ดังแสดงไวในภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.12 แสดงเสนท่ีลากผานจุดก่ึงกลางของหยดเลือดแตละหยด [17] 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 Point of Convergence [17]  
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      2.11.2 การหา Angle of Impact 

      ข้ันตอนตอไปคือ การหา Angle of Impact ซ่ึงก็คือมุมท่ีเกิดข้ึนระหวางทิศทางท่ี 

เลือดหยดลงมากับพ้ืนผิวท่ีหยดเลือดนั้นตกกระทบมุมท่ีเลือดตกกระทบ เพ่ือเปนตัวแทนรอยเลือด 

สามารถหา AOI ไดโดย AOI คือมุมท่ีหยดเลือดตกลงมากระทบกับพ้ืนผิวสัมผัส เราสามารถนํา ขอมู

ลของหยดเลือดขนาดความกวางและความยาวของหยดเลือดท่ีพบในท่ีเกิดเหตุมาใชในการ คํานวณหา

มุมท่ีเลือดตกกระทบกับพ้ืนผิว Angle of Impact ของรอยเลือดท่ีกระเด็นซ่ึงสามารถ นํามาใชในการ

ประมาณจุดท่ีมาของหยดเลือดนั้นได โดยเราสามารถคํานวณหามุมท่ีเลือดตกกระทบกับพ้ืนผิวหรือ 

Angle of Impact ไดโดยการคํานวณ จากสูตร 

 

θ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

 

 

      โดยท่ี θ คอื มุมท่ีเลือดตกกระทบ 

 
 

ภาพท่ี 2.14 Angle of Impactและการวัดความกวางและความยาวของหยดเลือด [17] 

 

      จากภาพท่ี 2.13 ในการวัดขนาดความกวางและความยาวของหยดเลือด ใหวัดเพียง    

สวนท่ีเปนหยดเลือดหลัก โดยไมตองทําการวัดในสวนท่ีเปนรอยหยัก หรือสวนท่ียื่นยาวออกมาจาก

หยดเลือด 
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      2.11.3 การหา Point of origin : PO 

      เม่ือไดขอมูล POC และ AOI ตามวิธีท่ีกลาวมาแลวขางตน เราก็จะสามารถนําขอมูล

นั้น มาใชในการหา Point (Area) of Origin ไดจากสูตร ดังตอไปนี้ 

 

Point (Area) of Origin = TAN(AOI) x y 

 

      เม่ือ y คือ ระยะทางจากจุดก่ึงกลางของหยดเลือดแตละหยดถงึ POC เม่ือไดคาPO

แลวใหทําการวัดจากพ้ืนข้ึนไปในแนวตั้งฉากเปนระยะทาง= PO ก็จะสามารถ ประมาณจุดหรือพ้ืนท่ี

แหลงท่ีมาของเลือดท่ีออกมาจากรางกายได 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.15 การหา Point of Origin [17] 
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 ตัวอยางการคํานวณหา Point of Convergence, Angle of Impact และ Point 

of Origin จากหยดเลือด 

 

  
 

ภาพท่ี 2.16 ขนาดความกวางและความยาวของหยดเลือด [17] 

 

 จากภาพท่ี 2.16 กําหนดใหหยดเลือดมีขนาดความกวางเทากับ 1.5 mm. และมีขนาด

ความ ยาวเทากับ 3 mm. และระยะทางจากจุดก่ึงกลางของหยดเลือดไปยัง Point of Convergence 

เทากับ 90 cm. 

 วิธีคิด 

 ข้ันท่ี 1 หาคามุมท่ีเลือดตกกระทบ Angle of Impact 

      กําหนดให θ คือ Angle of Impact 

     ดังนั้น θ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

 

  θ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 1.5
3

 

  θ = arcsin 0.5 
  θ = 30 
      ดังนั้น Angle of Impact มีคาเทากับ 30 องศา 

 

 ข้ันท่ี 2 หาคา Point of Convergence หา Point of Convergence ไดโดยการลากเส

นหรือใชเชือกโยงจากจุดศูนยกลางของหยดเลือดแตละหยดไปตามแนวยาว ตําแหนงท่ีเสนแตละ  เส

นมาตัดกันมากท่ีสุดก็ คือ Point of Convergence เม่ือไดตําแหนงของ Point of Convergence แล

ว ทําการกําหนดเครื่องหมายไว แลวทําการวัดระยะทางจากจุดก่ึงกลางของหยดเลือดไปยัง Point of 

Convergence เพ่ือนําไปใชในการคํานวณหา Point (area) of Origin ในข้ันตอน ตอไป ในท่ีนี้
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กําหนดใหทําการวัด Point of Convergence ได 90 cm. 

 

 ข้ันท่ี 3 หาคา Point of Origin  

หาคา Point of Origin ไดจากสูตร 

 Point (Area) of Origin = TAN (AOI) x y  

โดยท่ี y คือ ระยะทางจากจดุ ก่ึงกลางของหยดเลือดแตละหยดถงึ POC 

  Point (Area) of Origin = TAN (30) x 90 cm.  

    = 0.57735 x 90 cm. 

    = 51.961 cm. 

 ดังนนั้ Point of Origin มีคาเทากับ 51.961 cm. 

 เม่ือไดคา Point of Originแลวก็ทําการวัดจากพ้ืนข้ึนไปในแนวตั้งฉากเปนระยะทาง 

51.961 cm. ก็จะสามารถประมาณจุดหรือพ้ืนท่ีแหลงท่ีมาของเลือดท่ีออกมาจากรางกายได ดังภาพท่ี 

2.17 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 แสดงข้ันตอนการหา Point of Origin [17] 
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3. ภาพดิจิตัล 

 3.1 ภาพดิจิตลัคืออะไร 

 เม่ือเรามองลึกเขาไปท่ีภาพถายจากระบบ Silver Halide เราจะเห็นวา ภาพขาวดําจะ

ประกอบดวยกลุมของโลหะเงินจับตัวกันเปนกอนซ่ึงเรียกเรามักเรียกวา เกรน (Grain) หรือ Clump 

สวนท่ีเปนสีดําจะมีโลหะเงินมาก สวนท่ีเปนสีขาวจะมีโลหะเงินนอย สวนสีเทาจะมีโลหะเงินกระจาย

กันเปนกลุม ๆ มานอยตามระดับสี สวนภาพสีจะเกิดจากกลุมของสารสีรวมตัวกัน โดยแบงออกเปน 3 

ชั้น คือ สีเหลือง สีมวง และสีฟา สวนสวางจะมีกลุมของสารสีนอย สวนมืดมีกลุมของสารสีมาก สวนสี

เทาจะมีกระจายกันเชนเดียวกับฟลมขาวดํา การกระจายของเกรนหรือสารสีของภาพในระบบ Silver 

Halide จะเปนแบบไมคงท่ี หรือแบบสุม (Random) ภาพดิจิตัลจะเกิดจากโครงสรางเล็ก ๆ คลายกับ

เกรนของภาพในระบบ Silver Halide ซ่ึงเราจะเรียกวา Pixels หรือ Picture Elements แตการ

กระจายของ Pixels จะเปนแบบมีระเบียบแบบแผนท่ีแนนอน (Pattern) Pixels จะมีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมจตุรัสเรียงตัวติดกับคลายตารางหมากรุก เม่ือรวมกันก็จะกลายเปนภาพเหมือนการแปรอักษร 

หรือถาเรามองจอโทรทัศนใกล ๆ เอาแวนขยายมาสองจะเห็นวาจอโทรทัศนประกอบดวยสี่เหลี่ยมเล็ก 

ๆ เรียงตัวกันแนน สวนในภาพพิมพจะประกอบดวย Dot เปนลักษณะทรงกลมเรียงตัวกันแทน ภาพท่ี

ประกอบข้ึนจาก Dots หรือ Pixel เราจะเรียกวา ภาพแบบ Bit-map 

 ภาพดิจิตัล เปนการแสดงผลภาพในลักษณะสองมิติมีหนวยท่ีเรียกวาพิกเซล (Pixel) 

ภาพดิจิตัลสามารถนิยามเปนฟงกชันสองมิติ f(x,y) โดยท่ี x และ y เปนพิกัดของภาพ และแอมพลิจูด

ของ f ท่ีพิกัด (x,y) ใดๆภายในภาพคือคาความเขมแสงของภาพ (Intensity) ท่ีตําแหนงนั้นๆ และเม่ือ 

x,y และแอมพลิจูดของ f เปนคาจํากัด (Finite value) จึงเรียกรูปภาพนี้วาเปนภาพดิจิตัล (Digital 

Image) และถากําหนดใหภาพ f(x,y) มีขนาด M แถวและ N คอลัมน และพิกัดของจุดกําเนิด (Origin) 

ของภาพคือท่ีตําแหนง (x,y) = (0,0) แลว  

 คาแตละคาท่ีอยูในเมทริกซจะเรียกวา พิกเซล (Pixel) โดยตําแหนง (0,0) จะอยูทางดาน

ซายมือสุดดานบนของภาพ การจัดลําดับตําแหนงของจุดภาพจะเรียงจากซายไปขวาในแตละเสนจุด

และจัดลําดับของเสนจุดจะเรียงจากบนลงลางการเก็บคาของความเขมแสงของภาพ ดิจิตัลลง

หนวยความจําในลักษณะเสนจุด (raster) นี้จะเรียกภาพบิตแมป (bit-map image) หรือภาพแร

สเตอร(raster image) แตภาพท่ีจัดเก็บในลักษณะนี้จะมีขนาดใหญจึงมีการบีบอัดภาพ(image 

compression) เพ่ือใหขอมูลภาพมีขนาดเล็กลง 

การสรางภาพดิจิตัลสามารถสรางไดจากอุปกรณรับภาพเชน กลองดิจิตัล(digital cameras) เครื่อง

กราดภาพ (scanners) เปนตน ภาพดิจิตัลยังสามารถสรางโดยการสังเคราะหจากสิ่งท่ีไมใชขอมูลภาพ
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เชน ฟงกชันทางคณิตศาสตร หรือ แบบจําลองเรขาคณิตแบบสามมิติซ่ึงการสรางภาพลักษณะนี้เปน

สวนหนึ่งในงานดานคอมพิวเตอรกราฟกส (computer graphics) 

 การถายภาพดิจิตัล เปนการถายภาพโดยใชกลองดิจิตัล ซ่ึงเปนกลองถายภาพท่ีไมไดใช

ฟลม แตใชอุปกรณรับแสงท่ีเราเรียกวา CCDs (Charge-Coupled Devices) หรือ CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor) แทนท่ีฟลม CCDs หรือ CMOS จะเปลี่ยนแสง

ใหเปนสัญญาณไฟฟา และสัญญาณไฟฟาจะถูกเปลี่ยนเปนขอมูล และสามารถนําขอมูลดิจิตัลนั้นไปใช

งานตางๆ ไดตอไป ไมวาจะเปนการพิมพภาพ, สง E-Mail, ดูภาพทางโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร, ฉาย

ภาพออกทาง LCD Projector, ใชในสื่อสิ่งพิมพ, นําไปใชในเกมส ฯลฯ ภาพถายจากกระบวนการ

ถายภาพดิจิตัลจะประกอบดวยสวนเล็กท่ีสุดท่ีเราเรียกวา Pixels หรือ Picture Elements ซ่ึงมี

ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจตุรับคลายตารางหมากรุก สวนภาพท่ีเกิดข้ึนบนฟลมจะเกิดจากจุดสีท่ีเรา

เรียกวา เกรน (Grain) ซ่ึงภายในเกรนจะเปนกลุมของเม็ดสี (Color Dye) จับตัวกันอยูสําหรับภาพสี 

(Color Photograph) และเปนโลหะเงิน (Silver) จับตัวกันเปนกอนสําหรับภาพขาวดํา 

(Black&White Photograph) 

 ปกติเวลาเรามองภาพถายท่ีเปน ภาพแบบ Digital ถาเปนคนท่ัวไปก็จะมองเห็นเปน

สิ่งของ สิ่งมีชีวิตตางๆท่ีรูปถายนั้นแสดงออกมา แตในหากเราจะมองใหลึกลงไปกวานั้น เม่ือเราใชแวน

ขยาย หรือกลองขยายทําการสองเขาไปดูใกลๆ จะพบวารูปภาพเหลานั้นประกอบดวยจุดเล็กๆจํานวน

มาก เรียงตอกันอยูอยางเปนระเบียบ หรือม่ีเราเรียกกันวา Dot Pixel โดยจะสอดคลองกับขนาดภาพ

ท่ีเราตองการดวย หรือท่ีเรียกกันวา Resolution นั้นเอง อยางเชน 640x480, 800x600, 1024x768 

เปนตน ยิ่ง Resolution ยิ่งเยอะจํานวน Dot Pixel ก็จะเยอะตามไปดวย โดยเราสามารถวัดออกมา

เปนขนาดในหนวยเมตริกซได คือ Micron, mm, M, Km ซ่ึงจะข้ึนอยูกับ Fine pitch ของ Dot 

Pixel อีกทีหนึ่ง 

 รูปภาพในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 3 Mode คือ Bonaire, Gray, RGB ถาสังเกตุ

ความแตกตางดวยสายตาแลวก็จะพบวา Bonarie ก็คือภาพขาวดํา สวน Gray ก็จะคลายๆภาพขาว

ดําแตจะมีความละเอียดมากกวามาก และสุดทายคือ RGB ก็คือรูปภาพสีท่ีเราถายไดจากกลองปกติ

โดยท่ัวไปนั้นเอง แตหากจะมองในทาง Digital จะทําใหเราสังเกตุความแตกตางไดมากยิ่งข้ึนไปอีก 

       3.1.1 Bonaire Mode จะมีการเก็บคาสีของ Pixel เพียง 2 คา คือขาวกับดํา 

หรือ 0 กับ 1 

       3.1.2 Gray Mode ใน Mode นี้จะมีการเก็บคาของ Dot Pixel ไลเฉดสีตั้งแตสี

ขาวจนถึงสีดํา เปนจํานวนท้ังสิน 255 step หรือท่ีเรียกวา Gray Scale โดยมี Step ท่ี 128 เปน 
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Middle Gray ซ่ึงจะใชในการ Calibrate คาแสงในการถายดวย ในทางตัวเลขคาของ Dot Pixel จึงมี

คาอยูระหวาง 0-255 

      3.1.3 RGB Mode หรือ Color Mode ก็จะมี step การไลเฉดสีตั้งแต 0-255 

เหมือนกัน เพียงแตวาเราจะตองเก็บดวยกันท้ังหมด 3 สีก็คือแมสี R, G, B นั้นเอง จึงไดภาพออกมา

เปนสีสรรสวยงานอยางท่ีเราเห็น ยิ่งมีจํานวน Dot Pixel มากยิ่งข้ึนเทาไรภาพก็จะมีความรายละเอียด

มากยิ่งข้ึนเทานนั้น ซ่ึงจะมีผลใหขนาดภาพใหญตามข้ึนไปดวย สงผลใหขนาดไฟลท่ีใชในการเก็บมี

ขนาดใหญข้ึนนั้นเอง หรือท่ีเราเรียกแทนดวยคําวา Resolution นั้นเอง   

 จากความเขาใจพ้ืนฐานนี้ หากเปนการตกแตงภาพ หรือการปรับแตงภาพท่ัวๆไป ก็จะ

ชวยใหเรามีความเขาใจในการปรับแตงรูปภาพไดมากข้ึน แตถาเปนในทาง Image Processing ก็ยัง

ไมหมดเพียงเทานี้ ในทาง Image Processing เราสามารถสั่งให Computer ทําการแยกแยะรูปภาพ

ท่ีแตกตางจากภาพท่ีเรากําหนดไวเปนภาพ Master ได ถาเคยเลนเกมสหยอดเหรียญตามหางจําพวก 

Picture Hunter ท่ีมีภาพท่ีเหมือนกันอยู 2 ภาพแลวใหเรานั้งจิ้มหา จุดท่ีแตกตางกัน นั้นแหละ

กระบวนการคิดตรงนั้นท่ีเรานํามาให Computer คิดไดแทนเรา โดยนําคาตัวเลข ระหวาง 0 - 255 ท่ี

กลาวมาขางตนนั้นเอง นําไปแยกเปน Level ออกมาดูเปนคา Histogram ของรูปภาพนั้นๆ 

เปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่ง ประกอบกับการเพ่ิม Windows ROI (Region of Interest) เพ่ือ Focus ใน

จุดท่ีเราตองการตรวจจับเปนพิเศษ เหลานี้ลวนถูกเรียกวา Algorithm โดย Algorithm ท่ีใชจะมาก

หรือนอย หรือมีความแตกตางกันอยางไรนั้น ตองข้ึนอยูกับ Programmer จะเปนคนเขียนคําสั่งเขาไป

เพ่ือใหคอมพิวเตอรประมวลผลไดอยางถูกตองแมนยําตามท่ีเราตองการนั้นเอง แตถาหากเราทําการ 

Analyze รูปภาพโดยปราศจาก Algorithm หรือ ROI โดยอาศัยการ Mapping  Pixel-by-Pixel 

แลวจะพบวามีจุดท่ีแตกตางกันมากเกินไปท่ีเรียกวา Overkill หรือ Fault Fail นั้นเอง   

 

 3.2 ภาพแบบ Vector และ Bitmap 

 มีภาพอีกแบบหนึ่งซ่ึงเกิดจากเสนโดยวางตําแหนงเปนพิกัด เราเรียกวาเปนภาพแบบ 

Vector ภาพแบบ Vector เมือมีการยอขยายจะถูกยอขยายโดยอาศัยพิกัด ภาพจะไมเกิดการแตก แต

ภาพแบบ Bitmap ซ่ึงเกิดจากจุดเม่ือมีการขยาย จุดจะใหญข้ึนดวย ทําใหเกิดการแตกของภาพ ภาพ

จากกลองดิจิตัลจะเปนแบบ Bitmap สวนภาพกราฟฟค ตัวอักษรมักเปนแบบ Vector ซ่ึงเราสามารถ

แปลงภาพแบบ Vector เปน Bitmap ไดโดยการ Raterize ซ่ึงสามารถทําไดโดยแทบจะไมมีขอจํากัด 

สามารถทําภาพ Bitmap มาเปนภาพ Vector ไดโดยการสราง Path แตมีขอจํากัดมากพอสมควร 
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 3.3 จํานวนพิกเซลและความละเอียดของภาพ 

 ภาพในระบบดิจิตัล จะละเอียดมากนอยหรือไมข้ึนกับจํานวนพิกเซลท่ีประกอบเปนภาพ

นั้น หากจํานวนพิกเซลมีมาก ภาพก็จะละเอียดมากกวาภาพท่ีมีจํานวนพิกเซลนอย นอกจากนี้ยัง

ข้ึนกับระยะหางในการมองภาพอีกดวย จํานวนพิกเซลในภาพจะนับเปนดานกวาง x ดานยาว เม่ือคูณ

กันจะไดจํานวนพิกเซลท้ังหมด เชน ภาพมีขนาด 100x100 pixels มีจํานวนพิกเซลท้ังหมด 10,000 

พิกเซลนอกจากการบอกขนาดเปนพิกเซลแลว เรายังสามารถบอกขนาดของภาพเปนระยะคูณดวย

ความละเอียดตอระยะ เชน ภาพมีขนาด 10x10 นิ้ว ความละเอียด 10 จุด/นิ้ว (Dot/inch) หรือ 10 

พิกเซล/นิ้ว ซ่ึงก็เทากับภาพมีขนาด (10x10) x (10x10) = 100 x 100 พิกเซล ซ่ึงจะใชงานแบบไหน

ก็แลวแตความสะดวกในงานใชงานขนาดของพิกเซลไมไดจํากัดวาจะตองมีขนาดเทาไร ข้ึนกับวา 

ขยายภาพขนาดเทาใด เชน ภาพมีขนาด 100x100 พิกเซล ขยายภาพขนาด 100x100 ซม. แตละ

พิกเซลจะมีขนาด 1 ซม. แตถานําไปขยายภาพขนาด 1x1 ซม. แตละพิกเซลจะมีขนาด 0.01 ซม. หรือ 

0.1 มม.เทานั้น 

 

 3.4 ความลึกสีของภาพ (Bit Depth) 

 ขอมูลดิจิตัลจะมีคาเปน 0 และ 1 เทานั้น 0 คือปด และ 1 คือ เปด เม่ือนําตัวเลข 0 และ 

1 จํานวนมาก ๆ มาเรียงกัน สามารถทําใหเกิดขอมูลจํานวนมหาศาลได ตัวเลข 0 และ 1 1 คูเรียกวา 

1 bit มี 2 ฐานขอมูล เม่ือจํานวนคูตัวเลข 0 และ 1 มากข้ึน ก็คือจํานวน Bit มากข้ึน จํานวน

ฐานขอมูลจะมากข้ึนดวย จํานวนฐานขอมูลกับจํานวน Bit สัมพันธกันดังนี้ 

 จํานวนฐานขอมูล = 2 ยกกําลัง Bit เชน จํานวน Bit เทากับ 8 Bit จํานวนฐานขอมูลจะ

เทากับ 2 ยกกําลัง 8 = 256 ฐานขอมูลจํานวนฐานขอมูลจะสัมพันธกับเฉดสีทีเกิดข้ึนในภาพ ภาพ 1 

bit จะเทากับ 1 เฉดสี 2 bit เทากับ 4 เฉดสี และ 8 bit เทากับ 256 เฉดสีดังภาพตัวอยางยิ่งจํานวน 

Bit สีมากเทาใด ภาพก็จะยิ่งมีโทนสีตอเนื่องมากยิ่งข้ึน เราเรียกจํานวน Bit นี้วา Bit Depth หรือ

ความลึกสี สําหรับภาพสีจะใชสี 3 สีคือ น้ําเงิน (Blue) เขียว (Green) และแดง (Red) หากภาพมี Bit 

Depth เทากับ 8 bit จะเทากับจํานวนเฉดสีท้ังหมด 

(2 ยกกําลัง 8) x (2 ยกกําลัง 8) x (2 ยกกําลัง 8) = 256x256x256 = 16.777216 ลานเฉดสีจํานวน 

Bit Depth อยางต่ําสําหรับภาพดิจิตัล หากตองการภาพโทนตอเนื่อง ควรมีไมต่ํากวา 8 bit กลองดิ

จิตัลปจจุบันจะถายภาพท่ี 12 bit กลองรุนมืออาชีพจะถายท่ี 14 หรือ 16 bit สวนสแกนเนอรสําหรับ

สแกนภาพจะมีจํานวน Bit depth ท่ี 16 bit ซ่ึงจะใหจํานวนเฉดสีสูงมากจนแทบไมรูวาเปนภาพดิ

จิตัล 
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 3.5 หนวยความจําท่ีใชในภาพ 

 ภาพดิจิตัลเก็บโดยใชหนวยความจํา ซ่ึงจํานวนหนวยความจําท่ีใชจะข้ึนกับจํานวนสีในแต

ละจุด ภาพขาวดํา 1จุดจะเทากับ 1 สี สวนภาพสี RGB ซ่ึงเปน Mode ภาพท่ีใชกับงานภาพถาย 1 จุด

ใช 3 สี สวนภาพ CMYK ซ่ึงใชในงานพิมพ 1 จุดจะมี 4 สี ยิ่งจํานวนสีมาก หนวยความจําท่ีใชจะตอง

มากข้ึนตามไปดวย เชนเดียวกับ Bit Depth ยิ่งจํานวน Bit Depth มากจะยิ่งใชหนวยความจํามากข้ึน

ตามเราสามารถคํานวนหนวยความจําท่ีเครื่องตองใชเก็บภาพไดโดยการเขาสูตร 

จํานวน Bit ท่ีใช = จํานวน Bit ของภาพ x จํานวน Pixel x จํานวนสีในภาพเชน ภาพขนาด 1 ลาน

พิกเซล ความลึกสี 1 bit จะใชหนวยความจํา = 1,00,000x1 = 1 ลาน Bit ภาพขาวดําขนาด 1 ลาน

พิกเซล ความลึกสี 8 bit จะใชหนวยความจํา = 1,00,000x8 = 8 ลาน Bitภาพสี RGB ภาพขนาด 1 

ลานพิกเซล ความลึกสี 8 bit จะใชหนวยความจํา = 1,00,000x8x3 = 24 ลาน Bitสามารถคํานวณ

จาก Bit เปน Byte, Kilobyte และ Megabyte ไดโดย 

 8 bit = 1 byte 

 1,024 byte = 1 kilobyte 

 1,024 kilobyte = 1 Megabyte 

 1,024 Megabyte = 1 Gigabyte 

 ตัวอยาง ภาพ RGB 1 ลานพิกเซล ความลึกสี 8 bit จะมีขนาดขอมูล 24 ลาน Bit = 

24,000,000 / (8x1,024x1,024) = 2.86 Megabyte 

 

 

4. กลองถายภาพดิจิตัล 

 4.1 กลองถายภาพคือ ? 

 กลองถายภาพท่ีใชฟลมกับกลองถายภาพดิจิตัลมีสวนประกอบและการใชงานท่ีคลายกัน

มาก  คือ  สามารถนําไปถายภาพและบันทึกภาพท่ีตองการได  เพียงตางกันในสวนของสื่อท่ีใชในการ

บันทึกภาพแทนการบันทึกเปนรูปแบบไฟลขอมูลดิจิตัลแทนการบันทึกลงฟลม 

 ปจจุบันกลองดิจิตัลบันทึกภาพโดยใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสท่ีเรียกวา เซนเซอรรับภาพ 

(Image Censor) โดยการแปลงขอมูลแสงเปนรูปแบบสัญญาณไฟฟา กอนจะเปลี่ยนเปนขอมูลดิจิตัล

ท่ีคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลไดกอนบันทึกลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูล   

 จากคุณสมบัติของกลองดิจิตัลดังกลาว สงผลใหปจจุบันกลองดิจิตัลเปนท่ีนิยมในการ

นํามาใชในการบันทึกภาพมากข้ึน เนื่องจากกลองดิจิตัลไมตองใชฟลมในการบันทึกภาพอันเปนขอดีท่ี

โดดเดนท่ีสุด เพราะชวยใหสามารถถายภาพไดเปนจํานวนมากโดยไมตองเสียคาใชจายเพ่ือซ้ือฟลม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

สามารถนําภาพท่ีถายมาดูไดทันทีอยางรวดเร็วเนื่องจากเปนการบันทึกขอมูลภาพลงในสื่อบันทึก       

ดิจิตัล และตัวกลองมีจอภาพขนาดเล็กท่ีสามารถแสดงภาพไดทันที สงผลใหสามารถตรวจสอบได

ในทันทีท่ีทําการบันทึกภาพวาภาพท่ีไดมีความคมชัดหรือเสียหรือไม ตางจากการบันทึกภาพลงฟลมซ่ึง

ไมสามารถตรวจสอบคุณภาพของภาพไดในทันที ทําใหไมสามารถถายภาพเพ่ือแกไขไดในกรณีท่ีภาพ

ท่ีบันทึกมีปญหา หรือมีคุณภาพไมดี อีกท้ังยังสามารถนําเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรไดในทันที เนื่องจาก

เปนการบันทึกลงบนสื่อดิจิตัล จึงสามารถแสดงบนเครื่องคอมพิวเตอรไดในทันทีและสามารถนํามา

ปรับแตงหรือแกไขไดในทันที ตางจากการบันทึกภาพ ดวยฟลมซ่ึงตองทําการนําเขาโดยใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา สแกนเนอร (Scanner) จึงสามารถนํามาปรับแตงหรือแกไข อีกท้ังยังสามารถ

ทําการสําเนาไดงายกวาการถายภาพดวยฟลม เนื่องจากสามารถคัดลอง หรือพิมพออกทางเครื่องพิมพ

ไดตลอดเวลา 

 การถายภาพสามารถําไดหลากหลายเนื่องจากกลองดิจิตัลสามารถเลือกขนาดภาพในการ

บันทึก ความไวแสงขณะถายภาพในขณะท่ีกลองท่ีบีนทึกภาพลงบนฟลมไมสารมาถเปลี่ยนได เนื่อง

จากฟลมจะสามารถเลือกความไวแสงไดคาเดียวเทานั้น  

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 เซนเซอรรับภาพในกลองดิจิตัล [2] 

 

 กลองดิจิตัลนั้นนอกจากจะประกอบดวยตัวกลองซ่ึงเปนท่ีติดตั้งของเซ็นเซอรรับภาพแลว

ยังประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังนี้  

      4.1.1 เลนส (Lens) ถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกลองถายภาพ เพราะเปน

สวนท่ีกลองใชในการรับภาพและแสงตางๆ เขาสูกลอง กลองท่ีมีเลนสคุณภาพดีจะเหมือนกับคนท่ีมี

สายตาดีสามารถมองเห็นภาพคมชัด เลนสของกลองประกอบดวยชิ้นเลนสจํานวนมาก เพ่ือรับแสง

และซูมขยายภาพ กลองดิจิตัลท่ีมีราคาสูงมักจะนิยมใชเลนสท่ีมีคุณภาพสูง สามารถรับแสงไดใน

ปริมาณมากและมีความคมชัดสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 เลนสตางๆ ท่ีใชรวมกับกลองดิจิตัลแบบ DSLR [3] 

 

      4.1.2 ชองมองภาพ (Viewfinder) เปนสวนประกอบของกลองซ่ึงมีไวเพ่ือมอง

ภาพท่ีจะถาย เพ่ือเปนการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีตองการบันทึกภาพ และเปนสวนท่ีใชในการจัดองคประกอบ

ของภาพท่ีบันทึกอีกดวย 

      4.1.3 ปุมชัตเตอร (Shutter Button) เปนสวนประกอบของกลองท่ีทําหนาท่ี

รับคําสั่งใหกลองทํากรบันทึกภาพจากผูใชงานเพ่ือบันทึกภาพ ปุมชัตเตอรจะทํางาน 2 จังหวะคือ 

จังหวะแรกเปนการสั่งการใหกลองทําการวัดปริมาณแสงท่ีผานเขามาในกลองกอนทําการบันทึกภาพ 

รวมถึงเปนการสั่งใหกลองทําการปรับระยะความคมชัดของภาพท่ีจะบันทึก และจดจําคาตางๆ ท่ีวัดได

คางไวจนกวาจะมีการปลอยปุมชัตเตอร จังหวะท่ี 2 เปนการสั่งงานใหกลองทําการบันทึกภาพตามท่ี

กลองทําการจดจําการวัดคาตางๆ ท่ีทําการวัดในจังหวะแรก 

      4.1.4 แฟลช (Flash) เปนแหลงแสงสังเคราะห อาจติดอยูกับตัวกลองหรือไมติด

อยูกับตัวกลองก็ได ทําหนาท่ีชวยเพ่ิมแสงสองวัตถุท่ีตองการถายภาพในสภาวะท่ีมีแสงนอยเพ่ือเพ่ิม

ความคมชัดของภาพดวยการสองแสงเปนชวงเวลาในระยะเวลาหนึ่งอยางรวดเร็ว การสองแสงนั้นจะมี

ความสัมพันธความเร็วชัตเตอร  
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ภาพท่ี 2.20 แฟลชภายนอกตัวกลองแบบตางๆ [3] 

 

      4.1.5 จอภาพแอลซีดี (LCD) เปนสวนประกอบกลองมีหนาท่ีแสดงภาพจาก

เซ็นเซอรรับภาพใหผูใชกลองเห็น กอนจะทําการบันทึกลงหนวยความจําและแสดงภาพท่ีทําการบันทึก

ไวแลวในหนวยความจํากอนหนาใหผูใชเห็น รวมท้ังแสดงเมนูในการปรับตั้งกลองและแตงภาพกอน

และหลังการปรับแตงดวยกลอง 

      4.1.6 หนวยความจํา (Memory) เปนสื่อบันทึกทําหนาทีเก็บขอมูลภาพถายท่ี

เซ็นเซอรบันทึกเหมือนกับการถายภาพดวยกลองใชฟลม ปจจุบันหนวยความจํามีมากมายหลายแบบ 

หลายยี่หอ และหลายความจุ ข้ึนอยูกับเทคโนโลยีและผูผลิตกลองท่ีวางขายในทองตลาดออกแบบมา 

 

 
 

ภาพท่ี 2.21 การดหนวยความจําประเภทตางๆ [14] 
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      4.1.7 แบตตเตอรรี่ (Battery) เปนแหลงเก็บพลังงานสําหรับจายพลังงานใหกับ

อุปกรณอิเลคโทรนิกสภายในกลอง สวนใหญผูใชกลองนิยมใชแบตเตอรรี่แบบท่ีประจุไฟอาจเปนไดท้ัง

แบบท่ีใชแบตเตอรรี่แบบเมเทิลไฮดราย (Metal hydride) ขนาด AA หรือแบบลิเทียมไอออน (Li-on) 

ปจจุบันกลองถายรูปนิยมใชแบบลิเทียมไอออนเนื่องจากสามารถจายกระแสไฟใหกับอุปกรณไดคงท่ี

และมากกวาแบตเตอรรี่แบบเมเทิลไฮดราย 

  

4.2 ประเภทของกลองดิจิตัล 

 กลองถายภาพเปนอุปกรณสําคัญในการบันทึกภาพ  ปจจุบันสามารถแบงกลองออกเปน 

2 กลุมใหญๆ โดยสามารถแบงตามลักษณะการใชงานและคุณสมบัติ  คือ  กลองถายภาพแบบมอง

ผานชองมอง (Compact Digital Camera) และกลองถายภาพแบบมองผานเลนส  (Digital Single 

Lens Reflex Camera, DSLR)  

      4.2.1 กลองถายภาพแบบคอมแพค (Compact Camera) 

      กลองคอมแพค คือ กลองขนาดเล็กและน้ําหนักเบา เพ่ือใหสะดวกและมีความ

คลองตัวในการใชงาน สามารถพกพาไปไดทุกท่ี แตมีการเพ่ิมระบบการขยายภาพแบบดิจิตัล (Digital 

Zoom) เพ่ือใหเสามารถครอบคลุมการใชงานไดมากข้ึนไมสามารถเปลี่ยนเลนสได ผูใชสามารถเลือก

รูปแบบการถายภาพแบบอัตโนมัติไดหลายแบบ เชน คําสั่งถายภาพบุคคล, ภาพทิวทัศน, ภาพ

ระยะใกล, ภาพกีฬา เปนตน คําสั่งอัตโนมัติจะชวยใหผูใชสามารถถายไดดีโดยงาย กลองคอมแพคจึง

เหมาะสําหรับการถายภาพท่ัวงไป และภาพครอบคัรว เพ่ือนฝูง หรือใชเปนกลองสํารองในการ

ถายภาพ 

      ระบบการซูมภาพของกลองถายภาพแบบคอมแพค เปนการเปลี่ยนทางยาวโฟกัส 

โดยปกติกลองคอมแพคนิยมใชหนวยวัดเปนกําลังขยาย หรือจํานวนเทา มีหนวยเปน X เชน กลอง

ยี่หอหนึ่งมีกําลังซูมเปน 5X หมายความวา กลองสามารถซูมได 5 เทา นับจาก 28 mm ซ่ึงก็คือ 140 

mm เม่ือเทียบหับทางยาวโฟกัสของกลองฟลม เปนตน ซ่ึงนอกจากการซูมในหนวยกําลังขยายแลว 

กลองคอมแพคยังแบงการซูมตามระบบการทํางานออกเปน 2 แบบคือ แบบ Optical Zoom และ 

Digital Zoom  

  4.2.1.1 Optical Zoom เปนการเพ่ิมกําลังขยายดวยวิธีการเคลื่อนชิ้น

เลนส โดยจะข้ึนอยูกับเลนสของกลองวาสามารถซูมไดเทาใด ปจุบันระบบซูมแบบนี้สามรถซูมไดมาก

ถึง 10 - 30 เทา 

   4.2.1.2 Digital Zoom เปนการเพ่ิมกําลังขยายภาพภายหลังจากการซูม

แบบ Optical จนสุด จึงอาศัยการทํางานของซอฟแวรในกลองในการชวยขยายภาพ คุณภาพของภาพ
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ท่ีไดจะมีลักษณะคลายการขยายขนาดภาพดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงจะสงผลใหภาพท่ีไดมีคุณภาพต่ําลง 

ชางภาพสวนมากจึงไมนิยิมใชการซูมแบบ Digital 

 

 
 

ภาพท่ี 2.22 กลองถายภาพแบบ Compact [3] 

 

      4.2.2 กลองถายภาพดิจิตัลแบบสะทอนเลนสเดี่ยว (Digital Single Lens Reflex 

Carmela, DSLR) 

      กลองถายภาพดิจิตัลแบบสะทอนเลนสเดี่ยว (DSLR) มีหลักการทํางานคลายกับ

กลองฟลมสมัยกอนคือ ภาพท่ีปารกฏในชองมองภาพเปนสิ่งเดียวกับภาพท่ีปรากฎบนสื่อบันทึก 

สาเหตุเพราะภาพท่ีปรากฏท่ีชองมองภาพ และสื่อบันทึกภาพ เกิดจากการผานเลนสตัวเดียวกัน แตมี

การหักเหของแสงเม่ือตกกระทบกับกระจกท่ีวางอยูในตัวกลองระดับ 45 องศา นอกจากนี้กลอง

สะทอนเลนสเดี่ยวสามารถบันทึกภาพไดอยางมีคุณภาพ จึงเปนท่ีนิยมในหมูชางภาพ  

 

 
 

ภาพท่ี 2.23 กลองดิจิตัลแบบ DSLR [3] 
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      กลองถายภาพแบบ DSLR แบงออกเปน 2 ประเภท ดดยใชเกณฑของขนาด

เซ็นเซอรเปนตัวแบงคือ  กลอง DSLR แบบตัวคูณ บางครั้งอาจใชคําเรียกวา Digital SLR สวนกลองท่ี

มีเซ็นเซอรขนาดเทากับ 35 mm ซ่ึงเทากับขนาดของฟลม มักจะเรียกกลองประเภทนี้วา กลองฟลู

เฟรม (Full Frame)  

  4.2.2.1 กลอง DSLR แบบตัวคูณ (Digital SLR, D-SLR) เปนกลองแบบตัว

คูณทางยาวโฟกัส เนื่องจากมีเซ็นเซอรท่ีมีขนาดเล็กกวาขนาดของฟลม ซ่ึงสงผลใหระยะตางๆ มีระยะ

ลดลง ประมาณ 1.5 เทา เชน ชวงซูมระยะ 18-55 mm จะเทียบไดกับระยะซูม 28-85 mm ของ

กลองฟลมปกติ 

  4.2.2.2 กลอง DSLR แบบเซ็นเซอรขนาดเทาฟลม (Full Frame) เปน

กลองท่ีมีขนาดเซ็นเซอรเทียบเทากับขนาดของฟลม ดังนั้นระยะของเลนสท่ีแสดงบนกระบอกเลนส 

คือ ระยะจริงเหมือนกับกลองท่ีใชฟลม 

 

5. โปรแกรมประยุกตท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลภาพดิจิตัลและการรูจํา

แบบเพ่ือวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือดเพ่ือหาตําแหนงกําเนิด มีการใชทฤษฎีและองคความรูในสวน

ของการคํานวณหามุมตกกระทบและองคความรูเก่ียวกับภาพดิจิตัลเบื้อนตน ดังท่ีกลวางในชวงตนมา

ประยุกตใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบ โยมีกระบวนการดังนี้ 

 5.1 ความรูเก่ียวกับภาพเบื้องตน 

      5.1.1 พิกเซล 

      พิกเซล คือ หนวยท่ีเล็กท่ีสุดของภาพ โดยภาพหนึ่งภาพจะประกอบไปดวย

พิกเซลจํานวนหลายพิกเซลมาตอกัน และในแตละพิกเซลจะมีคาสีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในการบอกขนาด

ของภาพจะหมายถึงจํานวนพิกเซลท่ีมีอยูในภาพ เชน ภาพขนาด 300x200 แสดงวาภาพนี้มีจํานวน

พิกเซลดานแนวนอนหรือดานกวางจํานวน 300 พิกเซล และพิกเซลดานแนวตั้งหรือดานสูง 200 พิก

เวล รวมท้ังหมด 60,000 พิกเซล เปนตน 
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ภาพท่ี 2.24 พิกเซล [8] 

 

      5.1.2 โมเดลสี RGB 

      โมเดลสี RGB คือ โมเดลสีท่ีเกิดจากการรวมกันของสีแดง (Red), สีเขียว (Green)  

และสีน้ําเงิน (Blue) ในสัดสวนท่ีแตกตางกันซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของแสงแตละสีจะทําใหเกิดสี

ท่ีเปนไปไดประมาณ 16.7 ลานสี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.25 แสดงการผสมของสีในระบบ RGB [8] 

 

      5.1.3 ภาพสีระดับเทา (Gray Scale) 

      ภาพสีระดับเทา หรือ Gray Scale Image เปนภาพท่ีมีสัดสวนของสีแดง, สีเขียว 

และสีน้ําเงินเทากันในแตละพิกเซล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

 
 

ภาพท่ี 2.26 การแปลงภาสีพเปนภาพสีระดับเทา [8] 

 

      5.1.4 ภาพขาว-ดํา 

      ภาพขาว-ดํา หรือ Binary Image เปนภาพท่ีมีระดับคาสี 2 ระดับในแตละพิกเซล  

คือ ดํา (0) กับ ขาว (255) ซ่ึงในกระบวนการทําภาพขาว-ดํา เราจะเปลี่ยนแปลงคาสีในแตละพิกเซล

ใหเปนขาว หรือ ดํา นั้น โดยใชคาท่ีเรียกวา คากลาง หรือ Threshold Value เปนตัวแบง เชน  

กําหนดใหคากลาง คือ 127 และมีเง่ือนไขวา ถาสีในพิกเซลใดๆ มีคาเกิน 127 คาสีในพิกเซลนั้นจะถูก

เปลี่ยนใหมีคาเปน “ ดํา ” แตถาคาสีไมเกิน 127 คาสีในพิกเวลนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงใหมีคาเปน “ 

ขาว ” เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.27 การแปลงภาพสีเปนภาพขาว-ดํา [8] 

 

 5.2 การกําจัดสิ่งรบกวนออกจากภาพ 

 การกําจัดสิ่งรบกวนออกจากภาพ (Noise Filtering) ในท่ีนี้จะเนนท่ีการกําจัดจุดเล็กๆ ท่ี

ไมสนใจกระบวนการท่ีเลือกใช คือ การสังเกตคาสีของพิกเวลรอบขางแลวนับจํานวนพิกเซลท่ีมีคาสี

เทากัน จากนั้นทําการเปรียบเทียบโดยใหพิกเซลท่ีสนใจมีคาสีเทากับคาสีของพิกเซลท่ีมีคาสีเหมือนกัน

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด จากนั้นทํากระบวนการนี้ซํ้าจนครบท่ัวท้ังภาพ 
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ภาพท่ี 2.28 กระบวนการกําจัดสิ่งรบกวน [8] 

 

 จากภาพกําหนดให X คือพิกเซลท่ีสนใจ พิกเซลท่ีมีคาสีเทากับ 0 มีจํานวน 6 พิกเซล  

พิกเซลท่ีมีคาสีเทากับ 1 มีจํานวน 2 พิกเวล ดังนั้นพิกเซลท่ีมีคาสีเทากับ 0 มีจํานวนมากท่ีสุด จึง

กําหนดให X มีคาสีเทากับ 0 และเม่ือทํากระบวนการนี้ท่ัวท้ังภาพจะไดผลลัพธดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.29 แสดงใหเห็นกอนและหลักทําการกําจัดสิ่งรบกวน [8] 

 

 5.3 ลักษณะรูปรางของหยดเลือด 

 เนื่องจากลักษณะรูปรางของหยดเลือดจะมีลักษณะแตกตางกัน อันเนื่องจากมุมตก

กระทบท่ีหยดเลือดกระทํากับผนังหองมีคาแตกตางกันออกไป ซ่ึงสามารถแสดไดดังภาพท่ี 2.30  และ

จากมุมตกกระทบท่ีแตกตางกัน ทําใหเราสามารถแบงลักษณะรูปรางของหยดเลือดออกเปน 3 แบบ 

ดังภาพท่ี 2.31  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

 
 

ภาพท่ี 2.30 รอยหยดเลือดท่ีเกิดจากการตกกระทบในมุมตางๆ [8] 

 

  

 

 
 

ภาพท่ี 2.31 แสดงลักษณะของหางรอยหยเดลือดแบบยาว, แบบกรงเล็บ และแบบวงกลม 

 

 จากลักษณะของหยดเลือด เราสามารถแยกสวนประกอบของหยดเลือดไดเปน 2 สวน 

คือ 

      5.3.1 สวนหัว (Head) เปนสวนท่ีเกิดจากการตกกระทบของหยดเลือดครั้งแรก 

และจะเปนสวนท่ีน้ําไปใชในการคํานวณหามุมตกกระทบ 

      5.3.2 สวนหาง (Tail) เปนสวนท่ีเกิดจากการกระเซ็นของหยดเลือดบางสวน

หลังจากการตกกระทบกับพ้ืน โดยสวนนี้จะใชเปนขอบกบอกถึงทิศทางการเคลื่อนท่ีของเลือด 
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ภาพท่ี 2.32 แสดงสวนหัวและหางของหยดเลือด [8] 

 

 5.4. การคํานวณหามุมตกกระทบของหยดเลือด 

 เนื่องจากเราใชลักษณของหยดเลือดในการคํานวณหามุมตกกระทบ ซ่ึงการคํานวณหา

มุมตกกระทบของหยดเลือดจะนําขนาดเสนผานศูนยกลาดของหยดเลือดมาใชในการคํานวณ ดัง

สมการ 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �
𝑦
𝑥
� 

 

 กําหนดให 

  X คือ เสนผานศูนยกลางท่ียาวท่ีสุด (Major Axis) 

  Y คือ เสนผานศูนยกลางท่ีสั้นท่ีสุด (Minor Axis) 

 โดยในกรณีของลักษณะรูปรางของหยดเลือดแบบหางยาว และแบบกรงเล็จะมีการหา

เสนผานศูนยกลางท่ีสั้นท่ีสุด และยาวท่ีสุด ดังภาพตอไปนี้ 

   

 
 

ภาพท่ี 2.33 การวัดระยะความกวางและยาวของรอยหยดเลือด [8] 
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 ขอสังเกต เราจะไมนําสวนท่ีขรุขระหรือสวนท่ียื่นออกมาตรงสวนหางของหยดเลือดมาใช

ในการคํานวณ 

 

5.5 กระบวนการพัมนาโปรแกรมประยุกตตนแบบ 

 ในการวิจัยนี้โปรแกรมประยุกตตนแบบประมวลผลภาพดิจิตัลและรูจําแบบเพ่ือหาจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบโดยมี

ข้ันตอนการของกระบวนการแบงปนข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

 

      5.5.1 ข้ันตอนการทํางานโดยรวมของระบบ 

      การเตรียมนําขอมูลเขาโปรแกรม กระทําโดยการนําภาพถายดิจิตัลรอยกระเซ็น

ของเลือดมาทําการตัดขอบใหมีขนาดเทากับกรอบพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และปรับท่ีมีสภาพแสงใหมีความ

เหมาะสมดวยโปรแกรมปรับแตงภาพ โดยข้ันตอนแรกจะนําภาพถายมากําจัดสิ่งรบกวน ()  เพ่ือลด

ขอผิดพลาดท่ีอามจเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีไมใชรอยหยดเลือด  จากนั้นนําภาพถายท่ีไดมาเขากระบวนการ

คนหาตําแหนงและขนาดของหยดเลือด  เพ่ือนําไปใชในการคํานวณหามุมตกหระทบของหยดเลือด  

แลวทําการหาทิศทางการเคลื่อนท่ีของหยดเลือดแตละหยดจากจุกําเนิดลอยกระเซ็นของเลือด  

ข้ันตอนสุดทาย  คือการหาตําแหนงกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด  และนําผลลัพธท่ีไดมาแสดงผลในรู

แบบ 3 มิติ  เพ่ือใหงายตอความเขาใจของผูใชงานโดยลําดับการทํางานของระบบแสดงตามผังงาน  

ดังนี้ 
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รูปท่ี 2.34 รูปกระบวนการทํางานของของระบบโดยรวม [8] 

 

      5.5.2 ขอมูลนําเขาโปรแกรมตนแบบ 

      ขอมูลเขาท่ีใชสําหรับโปรแกรม คือ ภาพถายรอยกระเซ็นของเลือดจากสถานท่ี

จําลองการกระเซ็นของเลือด โดยภาพถายดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือดมาทําการตัดขอบใหมีขนาด

เทากับกรอบพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และปรับท่ีมีสภาพแสงใหมีความเหมาะสมดวยโปรแกรมปรับแตงภาพ ซ่ึง

ภาพท่ีนําเขาสูโปรแกรมตองความแตกตางของระดับสีรอยกระเซ็นของเลือดกับระดับสีกําแพงอยาง

ชัดเจน 

      เม่ือไดภาพดิจิตัลท่ีตองการ และนําเขาสูโปรแกรมประยุกตตนแบบแลว ผูใชตอง

กรอกขอมูลท่ีจําเปนในการคํานวณของโปรแกรมท่ีไดจากการบันทึกจากสถานท่ีเกิดเหตุโดยมี

รายละเอียดตางๆ เพ่ือเปนของมูลของโปแกรมในการนําไปคํานวณและสรางภาพจําลอง 3 มิติ ดังนี้ 

5.5.2.1 ขนาดของผนังหองผูใชงานโปแกรมตองบันทึกความสูงของและ

ความกวางของผนังหอนดานท่ีตองการนําไปประมวลผล ในการบันทึกขนาดของผนังหองนั้นผูบันทึก

ตองบันทึกขนาดดวยหนวยเซนติเมตร 
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  5.5.2.2 ขนาดของภาพถายดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือดท่ีผูบันทึกภาพ

สามารถบันทึกภาพโดยผูบันทึกตองทําการกําหนดพ้ืนท่ีของภาพถายพรอมท้ังบันทึกความกวางและ

ความสูงของพ้ืนท่ีผนังในภาพถาย อาจใชวิธีการกําหนดกรอบการถายภาพกอนนําไปวางหรือติดบน

ผนัง เพ่ือเปนการกําหนดพ้ืนท่ีการถายภาพ ในการถายภาพดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือด ผูถายตอง

บันทึกขนาดพ้ืนท่ีบนผนังจริงดดยมีหนวยเปนเซนติเมตร 

  5.5.2.3 ระยะหางระหวางขอบผนังหองและขอบพ้ืนท่ีถายภาพ ภายหลัง

จากการบันทึกภาพถายดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือดและขนาดของพ้ืนท่ีภาพถายบนผนังจริงแลว 

ผูใชงานโปรแกรมตองบันทึกระยะหางระหวางขอบผนังดานซายกับขอบพ้ืนท่ีการถายภาพบนผนังจริง

ดานซาย รวมท้ังบันทึกระยะหางระหวางขอบผนังดานบนกับขอบพ้ืนท่ีการถายภาพบนผนังจริง

ดานบน โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.35 ลักษณะการวัดทคําแหนงพ้ืนท่ีถายภาพ และขนาดของกําแพง 
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กําหนดให 

 A  คือ  ความยาวของกําแพง 

 B  คือ  ความสูงของกําแพง 

 C  คือ  ระยะหางระหวางขอบภาพดานซายกับกําแพง 

 D  คือ  ระยะหางระหวางขอบภาพดานบนกับกําแพง 

 E  คือ  ความกวางของภาพถาย 

 F  คือ  ความสูงของภาพถาย 

 

      5.5.3 การกําจัดสิ่งรบกวนออกจากภาพ 

      ภาพดิจิตัลท่ีนํามาประมวลดวยโปรแกรมประยุกตตนแบบ แมจะไดทําการปรับ

ความสวางใหมีความเหมาะสมแลว  ยังอาจมีสิ่งรบกวนอยูในภาพอันไดแก จุดเล็กท่ีเกิดจากความไม

ส่ําเสมอของผนังรวมท้ังรอยเปอนตางๆ ท่ีมีขนาดเล็กเปนตน หากไมดําเนินการกําจัดสิ่งรบกวนออก

จากภาพกอนเขากระบวนการหาตําแหนงรอยหยดเลือดแลว  จะสงผลใหผลลัพธของการคํานวณหา

ตําแหนงจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อน  ผูพัฒนาจึงไดนํา

กระบวนการกําจัดสิ่งรบกวนมาใชซ่ึงอาจสงผลใหการประมวลผลหาตําแหนงจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็น

ของเลือดมีความแมนยํามากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.36 แสดงกระบวนการกอนและหลังจากการกําจัด Noise [8] 

 

      5.5.4 กระบวนการคนหาตําแหนงรอยหยดเลือด 

      รอยกระเซ็นของหยดเลือดท่ีพบสวนมากมีลักษณะเปนวงกลมหรือวงรี  ผูพัฒนา

จึงเลือกใชฐานขอมูล OpenCV Library มาชวยในการหาลักษณะของวงกลมหรือวงรีในภาดิจิตัล 

เทคโนโลยีดังกลาวถูพัฒนาโดยบริษัทอินเทล  ซ่ึงใน OpenCV Library จะมีฟงกชันการทํางานท่ี
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เรียกวา “ cvFitEllipse ”  มาประยุกตใชในการคนหารอยกระเซ็นของหยดเลือด ฟงกชันการทํางาน

นี้จะใชคากลาง (Threshold Value) เปนขอมูลเขา  เพ่ือปรับภาพใหมีความเหมาะสมสําหรับการ

คนหาตําแหนงของหยดเลือด  ผลลัพธท่ีได คือ ตําแหนงของหยดเลือดในภาพ, เสนผานศูนยกลางท่ี

สั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุดของรอยหยดเลือด กอนนํามาคํานวณหามุมตกกระทบบนพ้ืนผิวของรอยกระเซ็น

ของหยดเลือดนั้น 

 

 
 

รูปท่ี 2.37 กอนและหลังจากผานกระบวนการคนหาตําแหนงของหยดเลือดท่ีมีคากลาง คือ 127 [8] 

 

      5.5.5 กระบวนการคํานวณหาทิศททางการตกกระทบของรอยหยดเลือด 

      ในกระบวนการเกิดรอยกระเซ็นของหยดเลือดนั้น เม่ือหยดเลือดเกิดการตก

กระทบลงบนพ้ืนผิ่วโดยมีมุมการตกกระทบมากกวา 90 องศา จะสงผลใหเกิดรอยหยดเลือดท่ีมี

ลักษณะเปนวงรี สงผลใหไมสามารถทราบทิศทางไดวาตกกระจากทิศทางใดเนื่องจากการคํานวนหา

มุมตกกระทบของรอยหยดเลือดนั้นอาศัยการหาคาจากวงรีสมมาตรท่ีมีคาท้ัง 2 ดานเทากัน การหา

ทิศทางการกระเซ็นของรอยหยดเลือดผูพัฒนาจะนําภาพหยดเลือดแตละหยดมาแบงเปน 2 สวน โดย

ใชเสนผานศูนยกลางท่ีสั้นท่ีสุดของรอยหยดเลือดเปนเสนแบงกลางรอยหยดเลือด กอนทําการเปลี่ยน

เทียบเสนผานศูนยกลางท่ียาวท่ิสุดโดยใชจุดตัดของเสนผานศูนยท่ีสั้นท่ีสุดเปนจุดเริ่มตน ทําการ

เปรียบเทียบท้ัง 2 ดาน ดานท่ียาวท่ีสุดจะเปนดานท่ีกําหนดทิศทางท่ีรอยหยดเลือดตกกระทบกับื้นผิว 

 

 
 

รูปท่ี 2.38 กระบวนการหาทิศทางการตกกระทบของหยดเลือด [8] 
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      5.5.6 กระบวนการคํานวณหาตําแหนงกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

      ตําแหนงการเกิดรอยกระเซ็นของเลือด คือ บริเวณท่ีมีเสนจําลองทิศทางทิศทาง

การกระเซ็นของเลือดท่ีไดจากการคํานวณของโปรแกรมประยุกตตนแบบมาตัดกัน หรือลากผานใน

บริเวณใด บริเวณหนึ่งใกลกันมีจํานวนมากท่ีสุด การคนหาตําแหนงท่ีเกิดการตัด และลากผานใกลกัน

นี้ ผูพัฒนาทําการแบงระนาบตามแนวแกน Z ออกเปน n ระนาบ โดยแตละระนาบมีระยะหางเปน 1 

ใน 10 ของความกวางภาพ 

 

 
รูปท่ี 2.39 การแบงระนาบตามแนวแกน Z [8] 

 

      จากนั้นทําการคนหาบริเวณท่ีมีจํานวนจุดมากท่ีสุดในแตละระนนาบ โดย

กระบวนการท่ีใชสามารถแบงได  2 กระบวนการดังนี้ 

 

  5.5.6.1 กระบวนการกอนปรับปรุง 

  กําหนดกรอบสี่เหลี่ยมท่ีมีความกวางเปน 1 ใน 5 ของความกวางภาพ และ

ความยาวเทากับความยาวภาพ ทําการนับจํานวนจุดท่ีอยูในบริเวณกรอบ 
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รูปท่ี 2.40 การนับจํานวนจุดในบริเวณกรอบ [8] 

   

  จากนั้นเคลื่อนกรอบไปยังจุดถัดไป (จากซายไปขวา)  และทําการนับ

จํานวนจุดท่ีอยูในบริเวณกรอบ ทํากระบวนการนี้ซํ้ากับทุกจุดท่ีอยูในระนาบ จากนั้นหาบริเวณท่ีมี

จํานวนจุดมากท่ีสุด 

 

 
 

รูปท่ี 2.41 การหาบริเวณท่ีมีจํานวนจุดมากท่ีสุดในระนาบ [8] 

 

  ทํากระบวนการขางตนไปจนครบ n ระนาบ จนไดระนาบท่ีมีจํานวนจุดมาก

ท่ีสุด  นําระนาบดังกลาวมาหาบริเวณท่ีมีจํานวนจุดมากท่ีสุดอีกครั้ง โดยการกําหนดกรอบท่ีมีความ

กวางเทากับความกวางภาพ, ความยาวเปน 1 ใน 5 ของความยาวภาพ และกําหนดใหบริเวณท่ีมี

จํานวนจุดมากท่ีสุดเปนตําแหนงกําเนิดรอบกระเซ็นของเลือด 
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รูปท่ี 2.42 การระบุตําแหนงกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด [8] 

 

  5.5.6.2 กระบวนการหลังปรับปรุง 

  กําหนดกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสท่ีมีขนาดเปน 1 ใน 5 ของความกวางภาพ และ

ทําการนับจํานวนจุดท่ีอยูในบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส 

 

 
 

รูปท่ี 2.43 การระบุกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส [8] 

 

  ทําการเคลื่อนกรอบไปยังทุกจุดบนระนาม (จากซายไปขวา) และทําการหา

กรอบท่ีมีจํานวนจุดมากท่ีสุดในระนาบ 
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รูปท่ี 2.44 กระบวนการหาบริเวณท่ีมีจํานวนจุหนาแนนมากท่ีสุด [8] 

 

  ทํากระบวนการนี้ซํ้าจนครบ n ระนาบ และทําการหาระนาบท่ีมีจํานวนจุด

มากท่ีสุด ในกรณีท่ีมีระนาบมากกวา 2 ระนาบ และมีจํานวนจุดมากท่ีสุดเทากัน เราจะใชการคํานวณ

ระยะหางระหวางจุดโดยเฉลี่ยมาใชในการตัดสินใจ ยกตัวอยางเชน มีจํานวนจุดมากท่ีสุดเทากับ 4 จุด 

ดังนั้น  เริ่มจากการหาระยะหางของแตละจุดจากสมการ 

 

𝐷 = �(𝑥2 − 𝑥1) + (𝑦2 − 𝑦1) 

 

 กําหนดให 

 D คือ ระยะหางระหวางจุด 

 จากนั้นทําการหาคาระยะหางท่ีนอยท่ีสุด โดยเฉลี่ย เพ่ือกําหนดใหระนาบนั้นเปน

ตําแหนงกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

 

      5.5.7 การแปลงคาหนวยของภาพ 

      เนื่องจากขอมูลท่ีไดจากการวัดในสถานท่ีเกิดเหตุมีหนวยเปนเซนติเมตร แตขอมูล

ท่ีใชในการทํางานของโปรแกรมมีหนวยเปนพิกเซล ตัวอยางเชน ความกวางของพ้ืนท่ีภาพถายบน
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กําแพงในสถานท่ีเกิดเหตุเทากับ 300 เซนติเมตร และภาพถายมีความกวาง 1,024 พิกเซล ดังนั้นจะ

ไดวา 

      ภาพถายมีความกวางเทากับ 1,024 พิกเซล กําแพงกวาง 300 เซนติเมตร 

        ถาภาพถายมีความกวางเทากับ 1 พิกเซล กําแพงจะกวางเทากับ 300/1,024 = 

0.293 เซนติเมตร 

      จากนั้นนําคา 0.293 ไปคุณกับคาตางๆ ท่ีหาไดจากการคํานวณของโปรแกรม ก็

จะไดคาจริงในสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

      5.5.8 การออกแบบสวนติดตอกับผูใช 

 

 
 

รูปท่ี 2.45 สวนติดตอผูใช 

 

  5.5.8.1 สวนของการแสดงผลภาพถายกอน และหลังกระบวนการคนหา

ตําแหนงรอยกระเซ็นของหยดเลือด 
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  5.5.8.2 สวนของการเปลี่ยนแปลงคากลาง เพ่ือใหไดผลลัพธของการคนหา

ท่ีหมาะสมกับภาพถายรอยกระเซ็นของเลือด 

  5.5.8.3 สวนของขอมูลท่ีจะนําไปใชในการจําลองหอง 3 มิติ ไดแก ขนาด

ของกําแพง, ตําแหนงของภาพบนกําแพง, ขนาดภาพ เปนตน โดยมีหนวยเปนเซ็นติเมตร 

  5.5.8.4 สวนของการกําหนดของเขตขนาดของหยดเลือด โดยการกําหนด

เปนชวง มีหนวยเปนมิลลิเมตร 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบประมวลผล

ภาพ ดิจิตัลและรูจําแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด โดยคาดหวังเพ่ือลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอน และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ รวมถึงชวยยน

ระยะเวลาในการวิเคราะหหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด ท้ังยังชวยจําลองตําแหนงจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดในสถานท่ีเกิดเหตุดวยภาพจําลอง 3 มิติ สงผลใหสามารถลดกําลังคนพล

ของเจาหนาท่ีในการวิเคราะหหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด การวิจัยนี้มี ข้ันตอนการ

ดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1.1 ศึกษาทฤษีการวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือด 

 1.2 ศึกษาเทคนิค วิธีการสรางโปรแกรมประยุกตเพ่ืออํานวยความสะดวกในการหาจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

 1.3 ออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ 

 1.4 พัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

 1.5 ทดสอบการทํางานของโปรแกรมประยุกตตนแบบ และเปรียบเทียบความถูกตอง

แมนยํา โดยอางอิงผลการวิเคราะหหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดท่ีไดจากการคํานวณของ

โปรแกรมประยุกตตนแบบกับตําแหนงอางอิงซ่ึงเกิดจากการจําลองการกระเซ็นของเลือดดวยวิธีการตี

ซ่ึงมีตําแหนงคงท่ีในสถานท่ีจําลองลองกระเซ็นของเลือด 

 1.6 วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 

2. ประชากรและกลุมทดสอบ 

 การวิจัยนี้เปนการนําทฤษฎีการวิเคราะหรอยเลือดมาใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต

ตนแบบ และเปรียบเทียบการวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือดท่ีไดจากการคํานวณของโปแกรม

ประยุกตตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดซ่ึงจําลองข้ึนดวยวิธีการตีลงบน

ฟองน้ําชุมเลือดซ่ึงวางบนผลสมโอในสถานท่ีเกิดเหตุจําลอง การใชเทคนิคการตีเปนการสรางรอย

กระเซ็นของเลือดท่ีมีความเร็วระดับกลาง รอยกระเซ็นท่ีเกิดข้ึนมีขนาดท่ีสามรถสังเกตุเห็นไดงาย โดย 
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มีขนาดอยูในชวง 1 – 4 มิลลิเมตร เพ่ือทําการวิเคราะหความถูกตองและแมนยําของโปรแกรม

ประยุกตตนแบบในการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดในสถานท่ีเกิดเหตุจําลอง กอน

การนําไปประยุกตใชงานจริงในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจท่ีเกิดเหตุตอไป 

 

3. เครื่องมือในการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของ

เลือด ดวยการนําเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและการรูจําแบบมาใชในการพัฒนา รวมท้ังนําทฤษฎี

การวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือดมาเปนพ้ืนฐานแนวคิดในการคํานวณหามุมตกกระทบของหยด

เลือด กอนทําการจําลองทิศทางการกระเซ็นของหยดเลือดท่ีเกิดบนผนัง การทํางานของโปรแกรม

ประยุกตตนแบบจะรับขอมูลจากภาพถายดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือด เปนแหลงขอมูลในคํานวณ

วิเคราะหหามุมตกกระทบและจําลองทิศทางการกระเซ็นของหยดเลือด ภายหลังจึงนําขอมูลท่ีไดไปทํา

การจําลองภาพ 3 มิติ แสดงจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด และทําการเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดกับ

วิธีการมาตรฐาน การวิจัยนี้มีการใชเครื่องมือในการทําวิจัยดังตอไปนี้ 

 3.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีใชในการประมวลผลภาพถายดิจิตัลและทดสอบ

โปรแกรมประยุกตตนแบบ ซ่ึงทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional 

 3.2 โปรแกรมปรับแสงและตัดขอบภาพ Microsoft Office Picture Manager 

 3.3 โปรแกรมประยุกตตนแบบประมวลผลภาพและการรูจําเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด “ Bloody ” (ดวยความรวมมือพัฒนาโดยกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโลโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร โดยนายปรัชญา รุจิวงศษา รหัส 0748481 และ

นายวิทิต จิรกร รหัส 0748515 บนแนวความคิดพ้ืนฐานของงานวิจัยนี้) 

 3.4 หองจําลองการเกิดรอยกระเซ็นของเลือด 

 3.5 อุปกรณถายภาพดิจิตัลพรอมแฟลช 

 3.6 กรอบกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับถายภาพรอยกระเซ็นของเลือด ขนาด 20 X 15 

เซนติเมตร 

 3.7 เลือดชนิด Whole Blood 

 3.8 ทอนไมกลมขนาดความยาว 1 เมตร เสนผานศูนยกลางหนาตัด 1 นิ้ว 

 3.9 ผลสมโอ, ฟองน้ํา และแทนวางผลสมโอ 

 3.10 กระดาษขาวขนาดโปสเตอร และอุปกรณยึดติด 
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4. ข้ันตอนการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมประยุกตตนแบบ Bloody เพ่ือหาจุด

ตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดดวยภาพถายดิจิตัล และเปรียบเทียบกับตําแหนงอางอิงท่ีเกิดจากการ

จําลองการเกิดรอยกระเซ็นของเลือดดวยวิธีการตี การวิจัยนี้ประกอบดวยข้ันตอน 2 ชวง ดังนี้ 

 4.1 ชวงการจําลองรอยกระเซ็นของเลือดในสถานท่ีจําลอง การจําลองรอยกระเซ็นของ

เลือดในสถานท่ีจําลองในการวิจัยนี้ โดยกําหนดใหผนังดานท่ีรองรับรอยกระเซ็นของเลือดมีขนาด

ความกวาง 240 เซนติเมตร สูง 220 เซนติเมตร และมีข้ันตอนการจําลองการกระเซ็นดวยเปนข้ันตอน

ดังนี้  

      4.1.1 เตรียมอุปกรณท่ีใชในการวิจัยในสวนนี้ซ่ึงประกอบดวย  

  4.1.1.1 เลือดชนิด Whole Blood 

  4.1.1.2 กระดาษโปสเตอรรองรับรอยกระเซ็นของเลือดพรอมอุปกรณยึด

ติด 

  4.1.1.3 ทอนไมกลมขนาดความยาว 1 เมตร 

  4.1.1.4 ผลสมโอพรอมฟองน้ําชับเลือด วางบนแทนวางผลสมโอ 

      4.1.2 เตรียมผนังจําลองเพ่ือรองรับรอยกระเซ็นของเลือดโดยการกําหนดบริเวณท่ี

คาดวาหยดเลือดจะกระเซ็นไปถึง ทําการติดกระดาษโปสเตอรเพ่ือเปนพ้ืนผนังรองรับรอยกระเซ็นของ

เลือด 

      4.1.3 กําหนดตําแหนงท่ีจําลองการกระเซ็นของเลือด ซ่ึงเปนตําแหนงก่ึงกลางแทน

วางผลสมโอ ทําการวัดและบันทึกระยะหางจากขอบผนังจําลองดานซายไปยังแนวก่ึงกลางของแทน 

วัดและบันทึกระยะหางจากผนังจําลองท่ีหยดเลือดกระเซ็นไปถึงไปยังแนวก่ึงกลางของแทน และ

บันทึกระยะความสูงจากพ้ืนจนถึงบริเวณฟองน้ําบนผลสมโอ เพ่ือเปนตําแหนงอางอิงจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด 

      4.1.4 วางผลสมโอบนแทนในตําแหนงท่ีกําหนด โดยมีฟองน้ําชุมเลือดบนผลสมโอ

เพ่ือใชเปนจุดรองรับแรงตีท่ีเกิดจากทอนไมและเปนแหลงกําเนิดอยกระเซ็นของเลือดในการวิจัยนี้ 

      4.1.5 จําลองการตีดวยทอนไมกลมความยาวประมาณ 1 เมตร โดยผูวิจัยใชวิธียก

ทอนไมสูงเหนือศรีษะ ทําการตีเพียง 1 ครั้ง และคางทอนไมไวบนฟองน้ําชุมเลือดบนผลสมโอกอนวาง

ลงชา เพ่ือปองกันการเกิดรอยกรเซ็นของเลือดจากการสบัดของทอนไม 

      4.1.6 ทําการบันทึกภาพดวยวิธีการในชวงท่ี 2  

 4.2 ชวงท่ี 2 การทดสอบการทํางานของโปแกรมประยุกตตนแบบ 
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      4.2.1 ทําการกําหนดตําแหนงพ้ืนท่ีภาพถายดวยกรอบกําหนดพ้ืท่ีถายภาพท่ีเตรียม

ไว 

      4.2.2 บันทึกระยะหางระหวางขอบดานซายของกรอบบันทึกภาพกับขอบผนัง

ดานซาย และระยะหางระหวางขอบดานบนของกรอบบันทึกภาพกับขอบผนังดานบน 

      4.2.3 บันทึกขนาดความกวาง และความสูงของผนัง (ในกรณีของสถานท่ีจริง) 

      4.2.4 ถายภาพดวกลองถายภาพดิจิตัล โดยใหขอบของกรอบบันทึกภาพอยูในกรอบ

ภาพ และขอบของกรอบบันทึกภาพอยูใกลขอบภาพมากท่ีสุด 

      4.2.5 นําภาพถายท่ีไดมาทําการตัดสวนของกรอบบันทึกภาพออกและปรับความ

สวางของภาพ เพ่ือใหเห็นรอยกระเซ็นของเลือดชัดเจน (ในการวิจัยนี้ใชโปรแกรม Microsoft Office 

Picture Management เปนเครื่องมือในการปรับความสวางของภาพรวมท้ังตัดกรอบของภาพออก) 

      4.2.6 เรียกใชโปแกรม Bloody และนําเขาภาพถายดิจิตัล และขอมูลตําแหนงของ

ภาพท่ีบันทึกไวโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  4.2.6.1 นําเขาภาพถายดิจิตัลท่ีเตรียมไว 

  4.2.6.2 กรอกขอมูลขนาดผนัง ระยะหางของกรอบภาพ ขนาดของกรอบ

ภาพ และกําหนดขนาดรอยหยดเลือดในภาพท่ีตองการคํานวณหา 

  4.2.7 ทําการประมวลผลเพ่ือใหโปรแกรม Bloody คํานวณหาจุดตนกําเนิด

รอยกระเซ็นของเลือดและแสดงผลการคํานวณดวยภาพจําลอง 3 มิติ รวมท้ังแสดงระยะหางของ

ตําแหนงจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดจากผนังดานซาย ระยะหางจากผนังท่ีมีรอยกระเซ็นของ

เลือด และความสูงจากพ้ืน 

      4.2.8 บันทึกภาพ 3 มิติท่ีโปรแกรมจําลอง เพ่ือเก็บไวใชในงานตอไป 

 

 การเปรียบเทียบผลการคํานวณจากโปรแกรมประยุกตตนแบบ ทําการเปรียบเทียบระยะ

คลาดเคลื่อนของตําแหนงจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดกับตําแหนงอางอิงซ่ึงจําลองการเกิดรอย

กระเซ็นของเลือด ตําแหนงอางอิงท่ีใชงานการวิจัยนี้เปนตําแหนอางอิงแบบคงท่ีตลอดการวิจัย โดย

อาศัยคาเฉลี่ยของตําแหนงท่ีคํานวณไดเพ่ือเปรียบเทียบหาระยะความคลาดเคลื่อนในการคํานวณของ

โปรแกรมประยุกตตนแบบกับจุดอางอิง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้เปนพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบเพ่ือชวยในการจุดตนกําเนิดรอยการเซ็น

ของเลือด โดยอาศัยองคความรูจากทฤษฎีการวิเคราะหรอยเลือดเปนตนแบบกระบวนการทํางานของ

โปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาข้ึน อีกท้ังยังพัฒนาใหสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมมีความ

จําเปนในการเชื่อมตอกับระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรสวนกลาง (Server) สงผลให

โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแลปทอป ผูใชสามารถนําไปใชงานนอก

สถานท่ีไดเปนการอํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกผูใชงานเพ่ิมข้ึน  

 ในการวิจัยนี้ผูวิจัยจําลองเหตุการณเกิดรอยกระเซ็นของเลือดดวยวิธีการตีฟองน้ําชุม

เลือดซ่ึงวางบนแทนไมภายในพ้ืนท่ีจําลองซ่ึงมีขนาดความกวางของผนัง 240 เซ็นติเมตร สูง 220 

เซ็นติเมตร  โดยมีตําแหนงคงท่ี หางจากผนังทางดานซายของผนังหองจําลองระยะประมาณ 120 

เซนติเมตร หางจากผนังหองท่ีจะปรากฎรอยกระเซ็นของเลือดระยะประมาณ 55 เซนติเมตร แทนรอง

ตีมีความสูง 100 เซ็นติเมตร ผูวิจัยไดทําการบันทึกภาพดิจิตัลโดยใชกรอบกําหนดพ้ืนท่ีขนาดความ

กวาง 20 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ในการกําหนดพ้ืนท่ีถายภาพเพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกันในการ

นําภาพท่ีไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมประยุกตตนแบบ 

 หลังจากการบันทึกขอมูลระยะหางตางๆ ท่ีจําเปนตอการประมวลผลของโปรแกรม

ประยุกตตนแบบและบันทึกภาพบริเวณรอยกระเซ็นของเลือดท่ีอยูบนผนังหองจําลองภายใตกรอบ

กําหนดพ้ืนท่ีภาพถายดิจิตัลแลว กอนนําภาพท่ีไดมาทําการประมวลผล ผูวิจัยไดนําภาพดิจิตัลมาผาน

กระบวนการปรับแสง โดยเริ่มจากการตัดขอบภาพท่ีอยูเกินขอบดานในของกรอบกําหนดพ้ืนท่ีออก 

แลวจึงนําไปปรับคาความสวางของภาพเพ่ือใหเกดความชัดเจนของรอยกระเซ็นของเลือดและเปนการ

ลดความไมสมํ่าเสมอของพ้ืนผนังใหมีคาใกลเคียงกันท้ังภาพ ซ่ึงจะสงผลใหรอยกระเซ็นของเลือดใน

ภาพมีความโดเดนมากข้ึนกอนนําไปผานการประมวลผลดวยโปรแกรมประยุกตตนแบบเพ่ือหาจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดตอไป 

 ในการประมวลผลภาพนั้น ผูวิจัยเลือดท่ีจะประมวลผลภาพรอยหยดเลือดท่ีมีขนาดอยู

ในชวง 1 – 4 มิลลิเมตร เนื่องจากรอยหยดเลือดท่ีมีขนาดในชวงท่ีกําหนดจะเปนรอยหยดเลือดท่ีมี

ความเร็วปานกลาง สวนใหญจะเกิดจากการถูกของแข็งกระแทกหรือถูกตีดวยของแข็งและตรงกับ

กระบวนการวิจัยของผูวิจัย เม่ือทําการประมวลผลภาพดิจิตัลแลวโปรแกรมตนแบบจะทําการจําลอง 
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เสนทางการกระเซ็นของเลือดรวมท้ังจําลองตําแหนงท่ีเกิดจุดตนกําเหนิดรอยกระเซ็นของเลือดใน

รูปแบบของหอง 3 มิติ โดยมีมุมมองในลักษณะการมองเขาหาผนังหองท่ีมีรอยกระเซ็นของเลือด และ

แสดงจุดท่ีเกิดการตัดกันของเซ็นมากท่ีสุด รวมท้ังแสดงขอมูลระยะหางจากผนังดานตางๆ และ

ตําแหนงความสูงจากพ้ืนดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ภาพถายดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือดท่ีเกิดข้ึนบนผนังหองจําลอง พรอมกรอบกําหนดพ้ืนท่ี 

(กรอบสีน้ําเงิน) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ภาพดิจิตัลรอยกระเซ็นของเลือดท่ีผานการตัดขอบและปรับแสงเพ่ือเพ่ิมความเดนของรอย

กระเซ็นของเลือด 
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 ผลจากการนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห ดวยโปแกรมประยุกตตนแบบโดยใชจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดในตําแหนงเดียวกัน และทําการบันทึกภาพเพ่ือประมวลผลในบริเวณ

ตางๆ ของผนังหองจําลองจํานวน 10 ตําแหนง โดยมีขนาดผนัง และขนาดพ้ืนท่ีการบันทึกภาพ

เหมือนกัน มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการการประมวลผลภาพดิจิตัลเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

 

ตําแหนง

ท่ี 
ระยะ A ระยะ B 

ผลการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

ระยะดานซาย ระยะจากผนัง ความสูงของตําแหนง 

1 89.1 156.3 107.73 4.00 61.70 

2 132.6 150.4. 134.75 3.99 64.38 

3 163.5 140.9 162.38 4.00 72.77 

4 211.8 141.4 212.67 4.00 79.48 

5 213.5 164.3 207.74 4.00 55.57 

6 31.8 156.3 28.62 4.00 49.92 

7 55.1 133.6 69.81 4.00 79.19 

8 100.7 125.9 117.52 4.00 84.10 

9 112.6 167.6 126.30 9.99 57.54 

10 81.6 110.6 83.17 4.00 104.06 

* หนวยเปนเซ็นติเมตร 

** ระยะ A คือ ระยะหางของพื้นที่ภาพดิจิตัลจากขอบดายซายของผนัง 

*** ระยะ B คือ ระยะหางของพื้นที่ภาพดิจิตัลจากขอบดายบนของผนัง 
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ภาพท่ี 4.3 ภาพจําลองหอง 3 มิติ ท่ีไดจากการประมวลผลดวยโปรแกรมตนแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิด

รอยกระเซ็นของเลือด 

 

 ผลจากการประมวลผลของโปรแกรมประยุกตตนแบบท่ีไดจากท้ัง 10 ตําแหนง เม่ือนํา

คาท่ีไดมาเฉลี่ยพบวา ระยะหางจากขอบผนังดานซายไปยังตําแหนงจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของ

เลือดมีระยะหางเทากับ 125.07 เซ็นติเมตร ระยะหางจากผนังท่ีมีรอยกระเซ็นของเลือดไปยังจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดมีระยะหางเทากับ 4.60 เซ็นติเมตร และระยะความสูงจากพ้ืนไปยังจุด

ตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดมีระยะหางเทากับ 70.87 เซ็นติเมตร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงโปรแกรม

ประยุกตตนแบบสามารถทําการประมวลผลพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดนั้นเปนไปตาม

วิธีการมาตรฐานซ่ึงตองใชบุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด สวนความคลาดเคลื่อท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมีปจจัยมาจากข้ันตอนการจําลองรอยกระเซ็น

ของเลือดดวยวิธีการตีฟองน้ําชุมเลือดและมีผลสมโอรองใตฟองน้ําเกิดการบิดตัวขณะท่ีจําลองการตี 

รวมท้ังแรงท่ีเกิดจากการตีและน้ําหนักของทอนไมอาจไมเพียงพอท่ีจะทําเกิดการกระเซ็นของเลือด

อยางสมบูรณ สงผลใหรอยกระเซ็นของเลือดมีความเร็วและแรงไมพอจึงกระเซ็นในลักษณะโคงยอย

กอนกระทบผนัง ทําใหรอยกระเซ็นของเลือดท่ีเกิดข้ึนมีมุมองศาการตกกระทบท่ีเปลี่ยนไป อีกท้ังเม่ือ

เลือดกระเซ็นไปโดนผนังจําลองจะเกิดการไหลตามแรงโนมถวงของโลกทําใหรอยกระเซ็นของเลือดท่ี

เกิดข้ึนมีความเขมของรอยหยดเลือดไมสมํ่าเสมอท่ัวท้ังรอย อาจสงผลใหโปรแกรมประยุกตตนแบบ

เกิดความคลาดเคลื่อนในการคํานวณได  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบประมวลผล

ภาพ ดิจิตัลและการรูจําแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจ

สถานท่ีเกิดเหตุ และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในการตรวจสถานท่ีเกิด

เหตุท่ีเก่ียวกับเหตุแหงชีวิต และมีรอยกระเซ็นของเลือด อีกท้ังยังทดแทนการนําเขาโปรแกรมประยุกต

ประเภทเดียวกันจากตางประเทศซ่ึงราคาสูง  

 ผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดจากภาพดิ

จิตัลโดยใชทฤษฏีและหลัการหลักการวิเคราะหรอยกระเซ็นของเลือดเปนวิธีมาตรฐานในการพัฒนา 

 

1. สรุปผลการวิจยั 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดจากภาพ     

ดิจิตัล โปรแกรมตนแบบท้ัพัฒนาข้ึนมีความสามารถในการประมวลผลเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด โดยมีความถูกตองแมนยําไดในระดับหนึ่ง ท้ังยังสามารถแสดงผลจําลองจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดในรูปแบบภาพ 3 มิติ ซ่ึงมีมุมมองของภาพ 3 มิติในลักษณะการมองตรง

เขาสูผนังหองท่ีมีรอยกระเซ็นของเลือด ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกระบวนการจําลองรอย

กระเซ็นของเลือดอาจมีความคลาดเคลื่อนท้ังจากการตีฟองน้ําชุมเลือดโดยวางอยูบนผลสมโอท่ีวางบน

แทนไม ซ่ึงในขณะท่ีทําการตีฟองน้ําผลสมโอมีการบิดตัวและหรือเคลื่อนท่ีสงผลใหมุมการตีเปลี่ยนไป 

รวมท้ังในขณะท่ีทําการตีน้ําหนักของไมท่ีใชตีรวมถึงความเร็วและแรงการตีอาจไมเพียงพอ สงผลให

หยดเลือดท่ีกระเซ็นออกจากฟองน้ําอาจมีความเร็วและความแรงไมเพียงพอ หยดเลือดท่ีกระเซ็นอาจ

เคลื่อนท่ีในลักษณะยอยลงกอนกระทบกับผนังจําลอง ทําใหมุมของรอยกระเซ็นของเลือดอาจ

เปลี่ยนไป เม่ือหยดเลือดกระทบกับผนังจําลองและไถลไปกับพ้ืนผิวของผนังนั้น รอยกระเซ็นของเลือด

ท่ีเกิดข้ึนมีความเขมของสีไมสมํ่าเสมอท่ัวท้ังรอยกระเซ็นท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจสงผลใหการถายภาพดิจิตัล

รอยกระเซ็นของเลือดไมสมบูรณ สงผลใหการประมวลผลอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได 
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2. อภิปรายผล 

 การวิจัยนี้เปนการพัฒนาโปแกรมประยุกตประมวลผลภาพดิตัลและรูจําแบบเพ่ือชวยหาจุด

ตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดโดยอาศัยภาพดิจิตัล ซ่ึงพัฒนาโดยอาศัยทฤษฏีการวิเคราะหรอยเลือด

เปนวิธีการมาตรฐาน ผูวิจัยขออภิปรายผลวิจัยดังนี้ 

 1. โปรแกรมประยุกตตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนเปนโปรแกรมท่ีสามารถทํางานเครื่องคอมพิวเตอร

โดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขาย สงผลใหสามารถนําไปใชประมวลผลในสถานท่ีเกิดเหตุไดทันที ซึ่งจะ

ชว่ยอํานวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าท่ีเกิดท่ีเกิดเหต ุชว่ยลดระยะเวลาและขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนได้ 

 2. โปรแกรมประยุกตตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีตนทุนต่ํา สามารถลดคาใชจายซ่ึงเกิดจากการ

นําเขาโปรแกรมจากตางประเทศท่ีมีราคาสูง และมีข้ันตอนการใชงานท่ีสะดวกกวาโปรแกรมประยุกต

จากตางประเทศ ซ่ึงอาจสงผลใหผูใชตองใชระยะเวลานานและมีข้ันตอนท่ีซับซอนในการเก็บขอมูล 

และไมเอ้ืออํานวยตอกระบวนการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในประเทศไทย 

 3. โปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาข้ึนอาจมีความคลาดเคลื่อนในการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากขบวนการตรวจหารอยกระเซ็นของเลือดใน

ภาพดิจิตัล เนื่องจากรอยหยดเลือดอาจมีสีไมสมํ่าเสมอวึ่งยังคงตองพัฒนาตอเพ่ือใหสามารถ

คํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือดไดถูกตองแมนยํายิ่งข้ึน 

 4. โปรแกรมตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนยังใชระยะเวลาในการประมวลผลภาพดิจิตัลนานอยู ซ่ึงอาจ

เกิดจากเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพในชวงดําเนินการพัฒนาโปรแกรมตนแบบอาจยังไมมี

ความเร็วมากพอ เม่ือเทียบกับปจจุบันซ่ึงอาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพท่ีมีความเร็ว

มากข้ึน 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 ในงานวิจัยโปรแกรมประยุกตตนแบบประมวลผลภาพดิจิตัลและการรูจําแบบเพ่ือหาจุดตน

กําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด ยังคงมีขอปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถชวยอํานวย

ความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วในการประมวลผลใหกับเจานท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังยังชวย

ลดการนําเขาโปรแกรมจากตางประเทศซ่ึงมีราคาสูง โดยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาในครั้งตอไปดังนี้ 

 1. พัฒนาใหผูใชสามารถเลือกรอยกระเซ็นของเลือดในภาพดิจิตัล ซ่ึงอาจแบงออกเปน 2 วิธี

คือ วิธีการคลิกเลือกรอยหยดเลือดท่ีตองการประมวลผลโดยใชภาพถายดิจิตัลท่ีถายภาพรอยกระเซ็น

ของเลือดดดยรวม และอีกวิธีคือ การใชภาพถายรอยหยดเลือดเพียงรอยเดียวตอภาพ โดยใหผูใชงาน

สามารถถายรูปรอยหยดเลือดพรอมแถบวัดขนาดพรอมท้ังระบุตําแหนงรอยหยดเลือดบนพ้ืนผิวท่ี

ตองการประมวลผล เพ่ือเปนการลดจํานวนการกราดภาพหารอยกระเซ็นของเลือดในภาพ และชวยให

กระประมวลผลมีความรวดเร็วและถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน 
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 2. พัฒนากระบวนการคํานวณทิศทางโดยเพ่ิมการคํานวนการเคลื่อนท่ีแบบวิถีโคง 

(Projectile) เพ่ือเพ่ิมความถูกตองในการคํานวนหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด 

 3. ปรับปรุงสวนติดตอผูใชงานใหผูใชสามารถทําการยอ-ขยายมุมมองภาพท่ีจะทําการ

ประมวลผล เพ่ืองายตอการเห็นภาพท่ีทําการปรับคาไวและสามารถเลือกรอยหยดเลือดท่ีตองการได

อยางถูกตองสําหรับกรณีท่ีทําการประมวลผลโดยใชภาพโดยรวมของรอยกระเซ็นของเลือด 

 4. ปรับปรุงสวนการติดตอผูใชเพ่ือใหผูใชสามารถระบุรอยกระเซ็นของเลือดอยูในระนาบใด 

เพ่ือใหรองรับกับการใชงานในกรณีท่ีรอยกระเซ็นของเลือดอาจอยูบนผนังดานซายหรือดานขวาของ

หอง หรืออาจเปนรอยกระเซ็นของเลือดท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนหอง เพ่ือใหตอบสนองการทํางานของ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมากท่ีสุด 

 5. พัฒนาโปรแกรมในข้ันตอไปใหรองรับการทํางานภายใตระบบปฏิบัติการท่ีมีความ

หลากหลาย เชน อาจพัฒนาใหสามารถรองรับการใชงานบนระบบปฏิบัตการ Microsoft Windows 

7, ระบบปฏิบัติการ Android, ระบบปฏิบัติการ OS X และ iOS ของบริษัทแอปเปล เปนตน รวมท้ัง

รองรับกับอุปกรณมากวา 1 ชนิดในอนาคต 

 

4. ขอจํากัด 

 โปรแกรมประยุกตตนแบบประมวลผลภาพดิจิตัลและการรูจําแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด ท่ีพัฒนาข้ึนยังคงมีขอจํากัดการใชงานดังนี้ 

 1. การถายภาพรอยกระเซ็นของเลือด ผูถายภาพควรใชขาตั้งกลองในการชวยใหภาพมีความ

เท่ียงตรง และอาจตองมีกรอบภาพสําหรับวางบนพ้ืนผนัง เพ่ือเปนการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีใหถูกตอง

แมนยํา เนื่องจากสงผลใหความคลาดเคลื่อนของทิศทางการคํานวณลดลง 

 2. การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมสามารถจําลองการเกิดเหตุคดี

ชีวิตจริงได อีกท้ังรางหุนจําลองท่ีมีความคลายคลึงกับมนุษยนั้น มีราคาสูงรวมท้ังตองสั่งนําเขาจาก

ตางประเทศ  

 3. โปรแกรมประยุกตตนแบบสามารถประมวลผลภาพไดจริง แตยังคงเกิดความคลาดเคลื่อน

อันเนื่องจากรอยเลือดท่ีเกิดข้ึนมีความเขมไมเทากันท้ังรอย ทําใหการคํานวณหาขนาดของรอยเลือด

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได สงผลใหการคํานวณทิศทางเกิดความคลาดเคลื่อน ยังคงตองปรับปรุงให

โปแกรมมีความสามารถในการวิเคราะหชวงสีของรอยเลือดท่ีไมสมํ่าเสมอใหสามารถคํานวนหาขนาด

ไดอยางสมบูรณตอไป 

 4. โปรแกรมประยุกตตนแบบสามารถทํางานเพียง 1 ภาพตอการประมวลผลเพียง 1 ครั้ง ไม

สามารถทําการประมวลผลตอเนื่องได และยังคงมีความลาชาในการประมวลผลเม่ือภาพท่ีใชมีความ

ละเอียดสูง ในการประมวลผลมากกวา 1 ภาพ ผูใชตองเปดใชงานโปรแกรมใหมทุกครั้งภายหลังจาก
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การประมวลผลภาพแตละครั้ง สงผลใหเกิดความลาชาและอาจไมสะดวกตอผูใชเม่ือตงใชงานในชวง

ระยะเวลาเรงรีบ 
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ภาคผนวก 

คูมือการใชงานโปรแกรมประมวลผลภาพดิจิตัลและรูจําแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิด 

รอยกระเซ็นของเลือด 
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คูมือการใชงานโปรแกรม Bloody 

 

 โปรแกรม Bloody เปนโปรแกรมประมวลผลภาพดิจิตัลและรูจําแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือดตนแบบท่ีพัฒนาข้ึน มีจุดประสงคเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในกระปฏิบัติหนาท่ี

ใหแกเจาหนาท่ีตรวจท่ีเกิดเหตุในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ีมีรอยกระเซ็นของเลือด โดยหวังใหชวย 

ลดข้ันตอนท่ีซับซอนในการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของเลือด รวมท้ังชวยลดระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน การใชงานโปแกรมประยุกตตนแบบมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เรียกใชโปรแกรมจากหนาเดสทอปดวยไอคอน  

 

 
 

ภาพผนวก 1 Icon เรียกใชโปรแกรมประมวลผลภาพดิจิตัลและรูจําแบบเพ่ือหาจุดตนกําเนิดรอย

กระเซ็นของเลือด 

 

2. เม่ือเรียกใชโปรแกรม Bloody แลวจะเขาสูหนาจอหลักของโปแกรม ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ 

 2.1 สวนแสดงภาพท่ีตองการประมวลผล 

 2.2 สวนปรับคา Threshold 

 2.3 สวนบันทึกขอมูลเก่ียวของกับการประมาลผล 

 

 

Icon เรียกโปรแกรม Bloody 
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ภาพผนวก 2 แสดงสวนติดตอผูใชงานของโปรแกรมโดยรวม 

 

3. ทําการเพ่ิมภาพโดยการคลิกท่ีปุม  โปรแกรมจะเปดกรอบเพ่ือใหผูใชระบุตําแหนงท่ีผูใชทําการ

บันทึกภาพท่ีตองการประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือนําภาพเขาสูโปแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก 3 แสดงข้ันตอนการนําเขารูปรอยกระเซ็นของเลือดเขาสูโปรแกรม 

สวนแสดงภาพ 

สวนปรับ 

Threshold 

สวนบันทึกขอมูล 

คลกิท่ีสญัลกัณ์  เพ่ือเพ่ิมรูป 

โปรแกรมจะแสดงกรอบเพ่ือระบสุถานท่ี

เก็บรูปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1 

2 
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4. ทําการกรอกขอมูลของภาพเพ่ือใชในการประมวลผล ประกอบดวย 

 4.1 ขอมูลขนาดกําแพง  

 4.2 ขอมูลตําแหนงของภาพบนกําแพง 

 4.3 ขนาดภาพท่ีทําการประมวลผล 

 

 
 

ภาพผนวก 4 แสดงสวนบันทึกขอมูลขนาดกําแพง, ตําแหนงรูปภาพ และขนาดพ้ืนท่ีรูปถายบนกําแพง

จริง 

 

5. การคัดกรองขนาดรอยเลือด ผูใชสามารถกําหนดขนาดของรอยหยดเลือดเพ่ือคัดกรองขนาดของ

รอยกระเซ็นของเลือดท่ีตองการประมวลผล โดยการคลิกในกรอบ หนาขอความ “ Enable Filter ” 

กอนระบุขนาดรอยหยดเลือดท่ีเล็กท่ีสุด และขนาดใหญท่ีสุดในการคํานวณ 

 

 
 

ภาพผนวก 5 แสดงสวนของการกําหนดการกรองขนาดรอยกระเซ็นของเลือด 

 

6. คลิกท่ี  เพ่ือทําการเริ่มประมวลผล 
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7. ผลการประมวลผลจะแสดงใหผูใชในรูปแบบหอง 3 มิติ 

 

 
 

ภาพผนวก 6 แสดงหองจําลอง 3 มิติ ซ่ึงเปนผลท่ีไดจากการคํานวณหาจุดตนกําเนิดรอยกระเซ็นของ

เลือดจากภาพดิจิตัล 
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