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นางสาว สุวรรณหงษ ์ธรรมวรรณา: การตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผิวดิน
โดยวธีิทดสอบดว้ยลูมินอล อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์ : อาจารย ์ดร. ศุภชยั ศุภลกัษณ์นารี 

  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผิว

ดิน โดยวธีิทดสอบดว้ยลูมินอล การทดลองน าเลือดมนุษยม์าเจือจางในอตัราส่วนต่างๆ จนกระทัง่
ความเขม้ขน้ต ่าสุด 1:1,000,000 โดยปริมาตรด้วยน ้ ากลัน่  จากนั้นน าเลือด และเลือดที่เจือจางหยด
ลงบนผิวดินเหนียว และดินทราย และน าไปเก็บไว ้3 สภาวะ แบ่งออกเป็น สภาวะที่อยู่กลางแดด 
สภาวะอยูใ่นร่ม และสภาวะที่ดินเปียก เก็บไวน้านทั้งส้ิน 18 วนั และในทุก ๆวนัก็น าออกมาตรวจ
ด้วยวิธีลูมินอล จากผลการทดลองพบว่าสามารถตรวจพบเลือดที่เจือจางที่สุดได้ชัดเจนบนดิน
เหนียวและดินทราย เพียง 2 วนัหลังหยดเลือด อยา่งไรก็ตามในตวัอยา่งเลือดที่อัตราส่วนเจือจาง 
1:100 โดยปริมาตร สามารถตรวจพบคราบเลือดได้ชดัเจนในดินเหนียวเม่ือเปรียบเทียบกับคราบ
เลือดในดินทราย โดยพบวา่ในสภาวะที่เก็บไวใ้นร่มคราบเลือดที่หยดลงบนดินเหนียวสามารถตรวจ
พบอยา่งชดัเจนไดน้านถึง 13 วนั ในขณะที่คราบเลือดที่หยดลงบนดินทรายตรวจพบคราบเลือดที่
มองเห็นอยา่งชดัเจนเพยีง 9 วนัเท่านั้น จากผลการทดลองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่วธีิดงักล่าวสามารถน ามา
ประยกุตใ์นตวัอยา่งเลือดที่เจือจางและสามารถใชใ้นตวัอยา่งจริงทางนิติวทิยาศาสตร์ได ้
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

60312313 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : Tested with standard luminol techniques, Blood on the surface 

MISS SUWANNAHONG THUMWANNA : EXAMINATION OF PERSISTENCE OF 
BLOOD STAINS ON SOIL SURFACES BY THE METHOD OF LUMINOL TEST THESIS 
ADVISOR :  SUPACHAI SUPALAKNARI, Ph.D. 

The aim of this research was to examine the persistence of blood stains on soil 
surfaces by the method of luminol test. Initially, serial dilutions of blood samples were made in 
distilled water to the dilution of 1:1,000,000 V/V before applying onto clay and sandy soil 
surfaces. Samples of blood stains were kept at three different conditions namely under the sun, 
indoors, and on the wet surface for one day to 18 days and were taken for testing after each day. It 
was found that the blood stains at the lowest concentration on clay and sandy soil can only clearly 
be detected after 2 days.  However, for the blood samples of 1:100 dilution, better results were 
obtained on clay soil as compared to that on the sandy soil surfaces. On clay soil sample kept 
indoors, the blood stains can be readily clearly detected even on the samples aged 13 days while 
the blood stains on sandy soil were clearly detectable only on samples aged less than for 9 
days.  The results demonstrated that the method developed in this study may be used to detect 
blood stains on soil surfaces in authentic forensic samples. 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัมีการก่อคดีอาญาในไทยมากขึ้นในไตรมาสที่ส่ีปี 2561 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.6  เช่น คดียาเสพติด คดีข่มขืน คดีชิงทรัพย ์ท าร้ายร่างกาย หรือคดีฆาตกรรม คดีดังที่
กล่าวมานั้นผูว้จิยัขอยกตวัอยา่ง คดีฆาตกรรม หลงัจากเกิดเหตุการณ์นั้นในสถานที่เกิดเหตุมกัจะพบ
ร่องรอยหรือหลกัฐานเสมอตามหลกัการที่วา่อาชญากรนั้นตอ้งทิ้งร่องรอยไวเ้สมอ และสามารถพบ
ร่องรอยของเลือดทั้งที่เห็นดว้ยตาเปล่าหรือไม่เห็นดว้ยตาเปล่า [35] 

สถานที่เกิดเหตุ มักพบวตัถุพยานซ่ึงสามารถใช้เป็นหลักฐานส าคัญเพื่อใช้พิสูจน์
ความผิดของผูก้ระท า หรือเพื่อใชสื้บสวนหาอาวุธไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว คราบเลือดที่พบใน
สถานที่เกิดเหตุแมจ้ะมีเพียงเล็กน้อยก็สามารถน ามาดีเอ็นเอ (DNA) หรือลักษณะเฉพาะในแต่ละ
บุคคลได ้ 

เลือดประกอบไปดว้ยฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็นส่วนประกอบในเม็ดเลือดแดง 
(Red blood cell) ท าหน้าที่น าออกซิเจนไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ฮีโมโกลบินประกอบไปดว้ย
โพลีเปปไทด์ (Polypeptide) กบักลุ่มฮีม (Heme) ส่วนของฮีมจะมีพอไพริน (Pophyrin) ซ่ึงจะจบัอยู่
กบัเหล็ก (Fe+)  

ปัจจุบนัมีคดีฆาตกรรมหลายๆ คดีที่มีฆาตกรรมอ าพลางศพเพือ่ใหผู้ก้ระท าความผิดพน้
จากการถูกจบัด าเนินคดีจึงท าการยา้ยศพจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงที่มีเร่ืองของดินเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการเขา้สู่สถานที่เกิดเหตุซ่ึงเป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจจากกองพิสูจน์หลกัฐาน 
พนักงานสอบสวน ด าเนินการตรวจหาวตัถุพยานเม่ือเกิดเหตุฆาตกรรมต่าง ๆ ส่ิงที่ส าคญัอยา่งหน่ึง
ที่ปรากฏในคดีอยา่งหน่ึงคือเลือด เลือดจดัว่าเป็นชีววตัถุพยานที่ส าคญัในการเช่ือมโยงที่เกิดเหตุ 
เช่ือมโยงผูต้อ้งสงสยั อาวธุ และสถานที่เกิดเหตุ เลือดมีความพิเศษตรงที่เกาะติดพื้นผิวไดเ้กือบทุก
ชนิด และยดึติดนานเป็นปี ๆ ยากแก่การลา้งท าความสะอาด และคงมีร่องรอยหลงเหลือ  

การตรวจคราบเลือดในงานนิติวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวธีิไดแ้ก่ วธีิ Phenolphthalein, 
Luminol และ  Fluorescein ปั จ จุบัน ใช้ เป็ น วิ ธีท ดสอบ เบื้ อ งต้น  ต่ อ จากนั้ น  Kastle ได้น า 
Phenolphthalein เป็น Color indicator ในการตรวจ Hemoglobin ของเม็ดเลือดแดง ต่อมา Meyer 
พัฒนาการทดสอบซ่ึงมี ช่ือเรียกว่า Kastle-Meyer Test Meyer และ Specht เร่ิมน า Luminol ใช้
ตรวจหาครายเลือดบนวตัถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ การตรวจคราบเลือดดว้ยวิธีมาตรฐานลูมิ
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นอล (Luminol) มีความจ าเพาะและสามารถตรวจคราบเลือดที่เจือจางได ้จนกระทั้ง Grodsky พฒันา 
Luminol โดยใช ้Sodium carbonate และ Sodium percarbonate ผสมน ้ ากลัน่แต่สารดงักล่าวมีความ
เป็นพิษสูงและไม่สเถียร จนกระทัง่ Weber ปรับปรุงสูตรโดยใช ้Sodium hydroxide แต่สารละลาย
ดงักล่าวตอ้งเก็บในที่เยน็และพน้แสง แต่ยงัมีขอ้จ ากดั คือ ตอ้งถ่ายภาพในที่มืด Joanne, Jonathan 
และ Terence ศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจคราบเลือดทางนิติวิทยาศาสตร์ 5 วิธี ไดแ้ก่ วิธี 
Luminol ที่ เป็นสาร Chemiluminescent และวิธี Phenolphthalein (Kastle-Meyer), Leucomalachite 
green, Hemastix® และ Forensic light source ที่ไม่ใช่สาร Chemiluminescent จากการศึกษาพบวา่วิธี 
Luminol มีความไวและปลอดภยั และยงัน าเลือดที่ผ่านการตรวจสอบน ามาตรวจสารพนัธุกรรม
ต่อไปอีกได ้และวธีิทดสอบโดยวธีิ Luminol ไม่ท าลายดีเอ็นเอ และยงัพบว่า Fluorescein เป็นอีกวิธี
ที่ใชใ้นการตรวจสอบเลือด การตรวจคราบเลือดดว้ยวิธี Luminol นั้นจะเปล่งแสงสีฟ้าในที่มืดสนิท
สามารถเห็นไดด้้วยตาเปล่าแต่วิธี Fluorescein ตอ้งใช้แหล่งก าเนิดแสง (Light source) ที่ความยาว
คล่ืน 450 nm และ Orange barrier   

Jakovish ไดท้  าศึกษาการตรวจ Short Tandem Repeat (STRs) analysis จากคราบเลือด
บนพื้นพรมที่ผา่นการตรวจดว้ยเทคนิค Luminol, Fluorescein และ BlueStar พบวา่การตรวจดว้ยวิธี
ดงัที่กล่าวขา้งตน้ไม่มีผลต่อการยบัย ั้ง Short Tandem Repeat (STRs) analysis  
 Ron Gabel และคณะ ได้ท  าการศึกษาการตรวจหาเลือดในดินในระยะเวลา 6 ปี ด้วย
เทคนิค Luminol ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการตรวจหาเลือดในดินตวัอยา่งโดยก าหนดตารางขึ้น
บนยอดเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตารางมีขนาด 24*24 น้ิว ซ่ึงใชเ้ลือดมา้ปริมาณ 500 มล. ซ่ึงผูท้  า
การทดลองไดใ้ชเ้ลือดมา้ปริมาณ 500 มล. เทลงในตารางเป็นสัญลกัษณ์รูปตวั X จ านวน 7 ตาราง
จากการทดสอบฉีดดว้ย Luminol พบว่าในหลุมดินที่มีระยะเวลา 4 เดือน และ 8 เดือนพบการเรือง
แสงรูปตวั X และเม่ือครบก าหนด 6 ปียงัพบการเรืองแสง  

Ivanie Stene และคณะ ได้ท  าการศึกษาการตรวจเลือดในดินในระยะเวลา 8 ปี เพื่อ
ตรวจหาการเรืองแสงของลูมินอลที่ท  าปฏิกิริยากับเลือด ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมศึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในการตรวจหาเลือดในดินตัวอย่างโดยก าหนดตารางขึ้ นบนยอดเขาที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตารางตวัอยา่งประกอบไปดว้ยหน่วย ขนาด 24*24 น้ิว ซ่ึงใชเ้ลือดมา้ปริมาณ 500 มล. 
ซ่ึงผูท้  าการทดลองไดใ้ช้เลือดมา้ปริมาณ 500 มล. เทลงในตารางเป็นสัญลกัษณ์รูปตวั X ในแต่ละ
ตาราง เพือ่ทดสอบประสิทธิผลของการใช ้Luminol ผลการทดลองพบวา่เม่ือฉีด Luminol ลงบนผิว
ดินที่ก  าหนดไวย้งัสามารถพบการเรืองแสงจาก Luminol ที่ท  าปฏิกิริยากบัเหล็กในเลือดเม่ือเวลาผา่น
ไป 8 ปี  
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 จากตวัอย่างงานวิจัยข้างต้นดินและสภาพอากาศมีความแตกต่างจากประเทศไทย
สมควรแก่การน ามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบการเจือจางเลือดในปริมาตรที่แตกต่าง คือ 1:100, 
1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริมาตร เทียบกับระยะเวลา สภาวะต่าง ๆ เช่น สภาวะที่อยู่กลาง
แดด สภาวะที่อยูใ่นร่ม สภาวะที่ดินเปียก มีผลต่อร่องรอยของคราบเลือดหรือไม่ทดสอบดว้ยวิธี 
Luminol  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือ่ตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในสภาวะที่แตกต่างกนั 
 เพือ่ตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในระยะเวลาที่แตกต่างกนั 

เพือ่ตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินเม่ือท าการเจือจางเลือดในปริมาตรที่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในสภาวะที่แตกต่างกนัดว้ยวธีิ luminol 
สามารถท าใหค้ราบเลือดปรากฏไดช้ดัเจน 
 การตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในระยะเวลาที่แตกต่างกนัดว้ยวธีิ 
luminol สามารถท าใหค้ราบเลือดปรากฏไดช้ดัเจน 
 การตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินเม่ือท าการเจือจางเลือดในปริมาตรที่
แตกต่างกนัดว้ยวธีิ luminol สามารถท าใหค้ราบเลือดปรากฏไดช้ดัเจน 
 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาดิน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินทราย  
2. ดินเหนียว ถูกแบ่งออกเป็น 3 สภาวะ ไดแ้ก่ สภาวะที่ดินเปียก สภาวะที่อยูใ่นร่ม  

สภาวะที่อยูก่ลางแดด 
3. ดินทราย ถูกแบ่งออกเป็น 3 สภาวะ ไดแ้ก่ สภาวะที่ดินเปียก สภาวะที่อยูใ่นร่ม  

สภาวะที่อยูก่ลางแดด 
4. ตวัอยา่งเลือดมนุษยท์ี่น ามาเจือจางในอตัราส่วน (อตัราส่วนเลือด:น ้ า) 1:100,  

1:10,000 และ 1:1,000, 000 โดยปริมาตร  
5. ศึกษาความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในสภาวะที่แตกต่างกนั 
6. ศึกษาความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในระยะเวลาที่แตกต่างกนั 
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7. ศึกษาความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินเม่ือท าการเจือจางเลือดในปริมาตรที่ 
แตกต่างกนั 

8. การตรวจสอบคราบเลือดดว้ยวธีิ Luminol ภายหลงัการหยดเลือดทิ้งไว ้
 

ข้อจ ากัดการวิจัย 

1. การตรวจคราบเลือดดว้ยวธีิ Luminol มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าในที่มืด 
2. สารละลาย Luminol จะมีประสิทธิภาพดี หลงัจากเตรียมสารและใชง้านภายใน 

1-3 ชัว่โมง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ เพือ่ตรวจคราบเลือดบน 
ผวิดินต่างชนิดกนั ที่พบในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมได ้

2. สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พือ่ตรวจสอบคราบเลือดที่ถูกเจือจางในอตัราส่วน 
ต่าง ๆ ได ้
 

นิยามศัพท์ 

1. Chemiluminescence หมายถึง ปลดปล่อยแสงโดยมาจากการกระตุ้นปฏิกิริยา
ทางเคมี 

2. Hemoglobin หมายถึง โปรตีนที่มีความส าคญัในเม็ดเลือดแดงช่วยน ้ าออกซิเจน 
ไปเล้ียงเซลลต่์าง ๆ ของร่างกาย 

3. ดิน วตัถุตามธรรมชาติมีที่มาจากการผพุงัของซากพชืซากสตัวแ์ละหินกบัแร่ธาตุ  
ต่าง ๆ ผสมรวมกันจนเป็นเน้ือเดียวกัน มีลักษณะร่วนไม่เกาะกันแข็งเป็นหิน ปกคลุมอยู่บน
พื้นผวิโลกเป็นชั้นบาง ๆ 

4. Luminol หมายถึง สารเคมีที่สามารถพบร่องรอยของเลือดได ้เพือ่หาร่องรอย 
ของเลือด เลือดที่ถูกชะลา้งไปแลว้  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ความส าคญัของนิติวิทยาศาสตร์ 

 นิติวิทยาศาสตร์ คือ การน าศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา ประยกุตใ์ชเ้ก็บและพสูิจน์หลกัฐาน วตัถุพยาน เพือ่พสูิจน์ขอ้เทจ็จริงใน
คดี เพือ่น าไปบงัคบัใชก้ฎหมาย และลงโทษในคดีอาญาตามกระบวนการยติุธรรม ดงันั้นจึงมีการน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาพสูิจน์หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์  

1. การตรวจทางฟิสิกส์ (Forensic physics) เป็นการตรวจวเิคราะห์ทางกายภาพและ 
ดา้นคุณภาพ เพือ่เปรียบเทียบวตัถุพยาน เช่น ช้ินส่วนยานยนต ์หิน ดิน ทราย เป็นตน้ 

2. การตรวจทางเคมี (Forensic chemistry) งานพสูิจน์ทางเคมี เป็นการวเิคราะห์ 
คุณภาพทางดา้นปริมาณ วตัถุพยานของแข็ง ของเหลว แก๊ส และวตัถุมีพิษ ยาเสพติด เขม่าดินปืน 
เป็นตน้ 

3. การตรวจทางชีววทิยา (Biological trace evidence) งานตรวจทางชีววทิยาตรวจ 
วตัถุพยานที่มาจากส่ิงมีชีวติ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ คราบน ้ าลาย เสน้ผม สารพนัธุกรรม เป็นตน้ 

4. การตรวจทางนิติเวช (Forensic medicine) วชิาแพทยส์าขาหน่ึงที่น าเอาทุกสาขามา 
ประยกุตก์บักระบวนการยติุธรรม โดยแยกออกเป็นหลายสาขายอ่ย ไดแ้ก่ พิษวิทยา นิติเวชคลินิก 
นิติดิจิตอล นิติจิตเวชศาสตร์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์เป็นตน้ 

5. การตรวจสถ านที่ เกิ ด เห ตุ  และการถ่ ายรูป  (Crime scene investigation and 
forensic) 

ในประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจ ท างานร่วมกบัพนักงานสอบสวน เพื่อตรวจหาวตัถุ
พยานร่วมกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจกองพสูิจน์หลกัฐานในคดี อาชญากรรม หรือกรณีมีการตายเกิดขึ้น 

6. การตรวจเอกสาร (Document) เช่น ลายมือเขียน ลายเซ็น เป็นตน้ 
7. การตรวจลายพมิพน้ิ์วมือ ฝ่าเทา้ ฝ่ามือ (Fingerprint palm print and footprint) 
8. การตรวจอาวธุปืน และกระสุนปืนของกลาง (Forensic ballistics)  
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วัตถุพยาน และการเก็บวัตถุพยาน 

 วตัถุพยาน หมายถึง พยานหลกัฐานเชิงวตัถุที่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละสามารถเป็นพยาน
ในชั้นศาล วตัถุพยานไดแ้ก่ สารเคมี  ศพ ยานยนต ์ภาพจากกลอ้ง เป็นตน้ สถานที่ที่สามารถพบวตัถุ
พยาน เช่น สถานที่เกิดเหตุ ตวัผูต้าย ผูเ้สียหาย หรือตวัคนร้าย เป็นตน้ 
 เม่ือมีอาชญากรรมเกิดขึ้ นทั้ งอาญาและแพ่งต้องน าตัวผู ้กระท าผิดมาลงโทษตาม
กระบวนกรรมยตุิธรรม ตอ้งมีการรวบรวมพยานหลกัฐานให้สามารถพสูิจน์หลกัฐานมายนืยนัความ
บริสุทธ์ิและความผดิที่ชดัเจน สามารถแบ่งวตัถุพยานแบ่งได ้ดงัน้ี 

1. พยานเอกสาร หมายถึง เอกสารอา้งเป็นพยาน เช่น ภาพถ่าย เอกสารทางการแพทย ์ 
เสียงที่บนัทึก เป็นตน้ 

2. พยานบุคคล หมายถึง บุคคลเบิกความต่อศาล ค  าใหก้ารจากพนกังานอยัการ  
พนกังานสอบ ค ารับสารภาพความผดิจากจ าเลย เป็นตน้ 

3. พยานวตัถุ หมายถึง วตัถุที่คู่ความอา้งถึงเพือ่เป็นพยาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
3.1 วตัถุพยานทัว่ไป เป็นวตัถุที่ไดจ้ากส่ิงไม่มีชีวติ เช่น อาวธุปืน รองเทา้ พรม  

หมอน เป็นตน้ 
3.2  วตัถุพยานทางชีวภาพ เป็นวตัถุที่ไดจ้ากส่ิงมีชีวติ เช่น เสน้ขน คราบเลือด  

อสุจิ รอยมือ รอยเทา้ เป็นตน้ 
4. ผูช้  านาญการพเิศษ หมายถึง บุคคลมีความเช่ียวชาญศาสตร์สาขาใดสาขาหน่ึง เพือ่ 

เบิกความโดยการใหค้วามเห็น ไดแ้ก่ นกัจิตวทิยาแพทย ์นกันิติวทิยาศาสตร์ นกัพษิวทิยา เป็นตน้ 
เส้ือผา้ มีด เป็นตน้ 
 ในคดีอาญาถือวา่วตัถุพยานทางชีววทิยา (Biological evidences) เป็นวตัถุพยานที่ไดม้า
จากส่ิงมีชีวติ หรือมีชีวติมาก่อน เช่น เสน้ขน เสน้ผม คราบเลือด คราบอสุจิ รอยเทา้ รอยน้ิวมือ เป็น
ตน้ ซ่ึงวตัถุพยานทางชีววิทยา สามารถแสดงความสัมพนัธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผูเ้สียหาย 
ผูต้ ้องหา การเก็บพยาน การส่งหลักฐาน ต้องมีความต่อเน่ืองของการครอบครองวตัถุพยาน      
(Chain of custody) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และสอบสวนหาตัวผู ้เสียหาย ผูก้ระท าผิด 
ผูต้อ้งหา 
 หลกัความต่อเน่ืองการรักษาวตัถุพยาน (Chain of custody) คือความต่อเน่ืองของวตัถุ
พยานที่บนัทึก บุคคลที่ครอบครองวตัถุพยาน เป็นล าดบัลายมือช่ือที่ผ่านจากบุคคลโดยมีหลกัการ
ดงัน้ี 

1. การจดัการ (Talking) โดยระบุวนั เดือน ปี เวลาเก็บตวัอยา่ง วาดแผนผงั 
รายละเอียดต่าง ๆ ของวตัถุพยานนั้นจากสถานที่เกิดเหตุ 
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2. การเก็บ (Keeping) แสดงวิธีเก็บทางวชิาการ และจ ากดัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3. การขนส่ง (Transporting) แสดงวตัถุพยาน การบรรจุหีบห่อ ติดฉลาก อยา่ง 

เหมาะสม 
4. การส่งมอบ (Delivering) แสดงให้เห็นถึงของกลาง การส่งมอบ ระยะเวลารับและ 

ปิดผนึกของของกลาง และลงรายมือช่ือผูรั้บ ผูน้ าส่ง ทุกคร้ัง  
 

ความรู้เกี่ยวกับเลือด 

 เลือด (Blood) มีลกัษณะสีแดงสด ท าหนา้ที่เป็นตวักลางระหวา่งเซลลต่์าง ๆ เลือดน า
อาหารไปเล้ียงเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ทัว่ร่างกาย และของเสีย สารคดัหลัง่จากเน้ือเยือ่ออกจากกระแสโลหิต
ไปยงัอวยัวะเป้าหมายเพือ่ก าจดัออกจากร่างกาย มนุษยมี์โลหิตประมาณ 7-8% ของน ้ าหนกัร่างกาย 
หรือ 5-6 ลิตร 

 
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของโลหิต (Composition of the blood) 

ที่มา : Encyclopedia Britannica, Inc. Blood components. 2006 [cited 2016 11/08]; Available from 
http://kids.britannica.com/elementary/art-88528/Blood-is-made-up-of-red-blood-cells-white-
blood 
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1. ส่วนประกอบของเลือด (Composition of the blood) 
1.1    เซลลเ์ม็ดเลือด (Blood cell) ประกอบไปดว้ย เซลลเ์ม็ดเลือดแดง (Red  

blood cells) เม็ดเลือดขาว (White Blood cells) และเกล็ดเลือด (Blood platelets) ในเพศชายมีเลือด
ประมาณ45% และเพศหญิง 42% ของน ้ าหนกัตวั 

1.2    พลาสมา (Plasma) คือ ส่วนที่เป็นน ้ า หรือของเหลว ประมาณ 55%  
ประกอบดว้ยน ้ า 90-92% โปรตีน 8-9% เกลืออินทรีย ์0.9% สารอินทรีย ์แก๊ส และอ่ืน ๆ  
 

2. ชนิดของเม็ดเลือด 
2.1    เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) ลกัษณะกลมแบน ตรงกลางเวา้ 2 ดา้น  

(Biconcave disc) เส้นผา่นศูนยก์ลาง 7-8 ไมโครเมตร หนา 2 ไมโครเมตร ผนังเซลล์ไม่แขง็ยดืหยุน่ 
และเปล่ียนรูปร่างได้เม่ือผ่านไปตามหลอดเลือด ไม่มีนิวเคลียส ประกอบไปด้วย ฮีโมโกลบิน 
(Hemoglobin) ซ่ึงมีธาตุเหล็ก (Fe2+) เม่ือรวมกับ ออกซิเจน (O2) กลายเป็นออกซีฮีโมโกลบิน 
(Oxyhemoglobin) ขนส่งออกซิเจนไปยงัปอด เซลล์เม็ดเลือดแดงพบมาสุดในเลือด สร้างจากไข
กระดูกแดง (Red bone marrow) มีอายปุระมาณ 120 วนั เม่ือหมดอายจุะถูกท าลายที่ตบัและมา้ม 
 

 
รูปที่ 2 เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) 

ที่มา: https://www.123rf.com/photo_88459000_stock-vector-red-blood-cell-with-hemoglobin-
illustration-.html 
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2.2 เซลลเ์ม็ดเลือดขาว (White blood cells) มีนิวเคลียส (Nucleus) พบ 
ประมาณ 5,000-10,000 เซลลต่์อลูกบาศกมิ์ลลิเมตรของเลือด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Granulocytes 
เป็น specific granules ใน (Cytoplasm) มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ Neutrophil, Eosinophil และ Basophil ส่วน
กลุ่ม  Agranulocytes เป็นพวกไม่ มี  Specific granules ใน  (Cytoplasm) ได้แก่  Lymphocyte และ 
Monocyte 
 

 
รูปที่ 3 เซลลเ์ม็ดเลือดขาว (White blood cells) 

ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSd5m_qdP2KngblSmLvmbxSi0 
 
  2.3    เกล็ดเลือด (Blood platelet) ก าเนิดมาจาก Megakaryocyte ที่อยู่ในไข
กระดูกมีขนาดเล็ก รูปร่างเป็นแผน่แบบนูนทั้ง 2 ดา้น มีความส าคญัในกระบวนการแขง็ตวัของเลือด  
 

การตรวจพิสูจน์คราบเลือด 

 การตรวจคราบเลือดแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
1. ตรวจวา่เป็นคราบเลือดหรือไม่ โดยวธีิ Benzidine, O-tolidine, Phenolphthalein,  

Leucomalachite green และ Luminol ตรวจว่าเป็นคราบเลือดหรือไม่ โดยวิธี Immunology ได้แก่ 
Precipitin test เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจคราบเลือด โดยใชห้ลกั แอนติบอด้ี (Antibody) จบักบั
แอนติเจน (Antigen) ผลการทดสอบถา้เป็นเลือดมนุษยจ์ะมีตะกอนขาวขุ่น มีความไวสูง และไม่ให้
ผลบวกกบัเลือดสตัวอ่ื์น ยกเวน้ลิง 

2. ตรวจวา่เป็นคราบเลือดของใคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตรวจหาหมู่เลือด ตรวจ 
เพือ่เปรียบเทียบดีเอ็นเอหรือสารพนัธุกรรมส าหรับการเก็บและรักษาสภาพเลือดจากสถานที่เกิดเหตุ 
เช่น พรม พื้นดิน พื้นห้อง ฝาบา้น เส้ือผา้ รองเทา้ อาวุธ เป็นตน้ วิธีเก็บตวัอยา่งขึ้นอยูก่ ับลักษณะ
แวดลอ้มต่าง ๆ ของคราบเลือด มีดงัน้ี 

1. เลือดสด 
1.1   ใช ้Dropper หรือ Syringe ดูดเลือด 5-10 ml. ใส่หลอดแกว้ มีสารป้องกนั 
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เลือดแขง็ เช่น Ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA), Heparin  
1.2   ใชไ้มพ้นัส าลี หรือผา้ฝ้าย ซบัเลือด ผึ่งให้แหง้น าใส่ซองกระดาษ 

2. คราบเลือดแหง้ 
2.1   คราบเลือดที่ติดอยูบ่นวตัถุ เก็บส่ิงส่งตรวจทั้งช้ิน หากเป็นวตัถุขนาด 

ใหญ่หรือคราบเลือดติดผนงั ใชข้องมีคมขดูออกหรือไมพ้นัส าลี ชุบน ้ ากลัน่หมาดๆ น าส่งตรวจ  
 การตรวจคราบเลือดในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือนั้นมีหลายวิธีที่นิยมใน
ปัจจุบนั ส าหรับงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ Luminol (3-Aminophthalhydrazide) สูตรเคมี คือ C8H7N3O2 เป็น
สารเคมีผงที่มีคุณสมบตัิเรืองแสง (Chemiluminescence)  
 การตรวจลกัษณะทัว่ไป 
 ลกัษณะของคราบเลือดที่พบน ามาบอกพฤติการณ์ของรูปคดีบางอยา่งไดจ้ากลกัษณะ
ของร่องรอยคราบเลือด รูปร่างคราบเลือด รูปร่างหยดเลือด การกระเซ็นของเลือด หยดเลือดจะมี
ลกัษณะกลม แต่ถา้เกิดการเคล่ือนไหวขณะเกิดเหตุ เช่น การใชไ้มตี้จะเกิดการสะบดัท าใหห้ยดเลือด
มีรูปร่างเรียวท าให้ผูว้ิเคราะห์สามารถบอก ทิศทางของเลือดได ้โดยทิศทางจะไปทางเดียวกบัปลาย
เรียวของเลือด  
 ต าแหน่งของคราบเลือดบอกพฤติกรรม เช่น การเคล่ือนไหวของผูบ้าดเจ็บจะท าให้
คราบเลือดกระจายเป็นวงกวา้งนองกบัพื้น 
 ปริมาณของคราบเลือดสามารถบอกไดว้่าเกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดขนาดใหญ่ เช่น 
ถา้พบคราบเลือดปริมาณมาก แต่บาดแผลมีขนาดเล็กท าให้รู้ว่ามีการเคล่ือนยา้ยศพจากที่หน่ึงมาอีก
ที่หน่ึง ส่วนคราบเลือดตามผนังและประตูอาจจะเกิดจากการปะทะของผูร้้ายและผูบ้าดเจ็บ หรือเกิด
จากการสมัผสัเลือดที่พื้น หรือร่องรอยการกระเซ็น 
 ความสัมพนัธก์บัวตัถุแวดลอ้ม ต าแหน่ง ลกัษณะ ต าแหน่ง การกระจายของรอยเลือด
จะบอกความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุ เช่น อาวุธ ที่ใชใ้นการก่อเหตุ  ท  าให้บ่งช้ีตวัผูก่้อเหตุได ้และท า
ใหล้ าดบัเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได ้อีกทั้งท  าใหส้นันิษฐานไดใ้นกรณีที่ศพถูกยา้ยจากที่
หน่ึงมาอีกที่หน่ึง และถา้พบคราบเลือดเบาบางอาจจะแสดงไดว้า่ผูถู้กกระท าวิง่มาพกั ณ ยงัจุดน้ี 
การพสูิจน์คราบเลือดวา่เป็นของคนหรือสตัว ์
 การตรวจคราบเลือดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ สามารถตรวจไดใ้นกรณีคราบเลือดใหม่ สามารถ
น ามาดูขนาด รูปร่าง ของเม็ดเลือด โดยปกติคนจะมีรูปร่างเม็ดเลือดบุ๋มตรงกลาง (Biconcave) ไม่มี
นิวเคลียส เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 7.5 ไมครอน ขณะที่ กบ งู มีนิวเคลียสและรูปร่างมีลกัษณะนูน 
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 การตรวจคราบเลือดทางอิมมูโนวิทยา (Immunology) นิยมใช้ในปัจจุบนั อาศยัหลกัการที่
แอนติเจนกบัแอนติบอดีจบักนัที่ความจ าเพาะท าใหเ้กิดตะกอนขาวขุ่น ถา้เกิดเป็นเลือดมนุษยจ์ะเกิด
ตะกอนบริเวณรอยต่อของตวัอยา่งเลือดที่สกดัออกมา 
 
การตรวจคราบเลือดวา่เป็นของใคร 
 ตรวจได้จากคราบเลือด คือ การตรวจหา drum sticks จากเม็ดเลือดในเพศหญิง หรือการ
ตรวจหา Chromosome Y ในเพศชาย สามารถหาไดด้ว้ยการยอ้ม quinacrine แต่มีขอ้จ ากดัคือ เลือด
จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ถึงสามารถตรวจไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% 
 ตรวจอายคุราบเลือดไม่สามารถบอกอายขุองเจา้ของเลือดได ้แต่สามารถบอกไดว้่าเป็นเด็ก
หรือเป็นผูใ้หญ่ ส าหรับเด็กแรกเกิดนั้นจะมีฮีโมโกลบินเอฟ (HbF) และจะลดลงเร่ือย ๆ เม่ืออายถึุง 2 
ขวบ ซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่จะมีฮีโมโกลบินเอ (HbA)  
 การตรวจคราบเลือดแมเ้ม็ดเลือดจะแตกแต่ยงัคงหลงเหลือแอนติบอดีและแอนติเจนคงอยู่
ในคราบเลือด จึงสามารถท าใหต้รวจวธีิต่าง ๆ ดงัน้ีได ้
  Absorption-inhibition method หลักการคื อแอน ติ เจน ในคราบ เลือดจับกับ
แอนติบอดีชนิดเดียวกนั ท าใหแ้อนติบอดีลดลง ท าใหเ้กิดการจบักนักบักลุ่มเม็ดเลือดที่เติมลงไปว่า
มากหรือนอ้ยหรือไม่เกิดการจบักลุ่มขึ้นเลย  
  Absorption-elution method หลกัการคือ แอนติเจนในคราบเลือดจบักบัแอนติบอดี
เม่ืออบที่ 56Co แอนติบอดีจะหลุดออกมาจึงน าไปทดสอบกบัเม็ดเลือด 
  การตรวจหาแอนติบอดี A และ B โดยวิธี Lattes crust test ท าการทดสอบโดยการ
น าคราบเลือดขนาด 4x4 mm จ  านวน 3 แผ่น บนสไลด์ A, B และ O ปิดด้วย cover slip เติม 0.2% 
suspensions ของ A, B และ O ใส่ moisture chamber ทิ้งไว ้6 ชม. สงัเกตการณ์จบักลุ่มของเม็ดเลือด 
   

Luminol 

 ในปี ค.ศ. 1937 Walter Specht เป็นผูน้ า Luminol (3-aminophthalhydrazide) ใช้ในวงการ
การตรวจเลือดในงานนิติวิทยาศาสตร์ เม่ือ Luminol เจอกบัเลือดจะท าปฏิกิริยาเกิดเป็นแสงสีน ้ าเงิน
เขียว ในปี ค.ศ.1951 Grodsky et al. น า Luminol ผสมกับ Sodium carbonate, Sodium oerborate 
และน ้ ากลั่นน ามาตรวจเลือด พบว่าไม่เสถียร และปี ค.ศ. 1966 weber น าเอาสูตร Luminol ของ 
Grodsky ผสมกับ Sodium perborate และ Hydrogen peroxide ค้นพบว่าสูตรน้ีมีความเสถียรและ
เป็นที่ยอมรับมานานกว่า 40 ปี Luminol ท าปฏิกิริยากบัเหล็ก (Fe2+) ในเลือด สารละลาย Luminol 
เตรียมจาก Sodium hydroxide ท าให้ Luminol อยู่ในรูป Dianion แต่เม่ือเติม Hydrogen peroxide 
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(H2O2) ท าให้ได้ก๊าซออกซิเจน (O2) ซ่ึงท าปฏิกิริยากับ Luminol เกิดเป็นโครงสร้างที่ไม่สเถียร 
(Intermediate luminol) และเม่ือเกิดพลังงานสูงจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นรูปแสงสีฟ้า มี
ความยาวคล่ืน 425-454 nm ตอ้งใชก้ลอ้งส าหรับถ่ายภาพตอนกลางคืน (Night-vision)  
 

 
รูปที่ 4 โครงสร้างทางเคมีของ Luminol 

ที่มา : Wikipedia. Luminol. [cited 2016 12/29]; Available from https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Phenolphthalein  
 

 
 

รูปที่ 5 โครงสร้างของสาร Luminol เม่ือท าปฏิกิริยากบัเลือด 
ที่มา : XII-Biotech-A-Blood Detection. Blood detection by chemical methods. [cited 2016 12/29]; 

Available from http://nzic.org.nz/ChemProcesses/biotech/12A.pdf 
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ทฤษฎีการเรืองแสง (Chemiluminescence) 

 ทฤษฎีพื้นฐานของเคมิลูมิเนสเซนซ์ (Chemiluminescence) คือปรากฏการณ์ที่มีความ
เก่ียวกบัการเปล่งคล่ืนแสง เป็นผลมาจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีท าให้มีการเปล่ียนแปลงพลงังาน
ภายในของสารในผลิตภณัฑท์  าใหอ้ยูใ่นสภาวะเร้า เม่ือสู่สภาวะพื้นจะมีการเปล่งแสงออกมา 
 
 

 
รูปที่ 6 โครงสร้างของสาร Luminol เม่ือท าปฏิกิริยากับเลือดและเกิดปฏิกิริยา Chemiluminescence 
ที่มา : https://www.bluestar-forensic.com/img/bluestar/iafs_reaction_gb.png 
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับดิน 

 ดิน” หมายถึง วตัถุตามธรรมชาติที่มาจากผลของการผุพงัสลายตวัของหินและแร่ต่าง ๆ 
ผสมรวมกบัอินทรียวตัถุที่มาจากการยอ่ยสลายของซากพชืและสัตวเ์ป็นเน้ือเดียวกนั มีลกัษณะร่วน
ไม่เกาะกันแข็งเป็นหิน ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้ นบาง ๆ ดินประกอบด้วย อนินทรียวตัถุ 
อินทรียวตัถุ น้า และอากาศ สมบติัที่ส าคญัของดินแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สมบตัิทาง
กายภาพ สมบติัทางเคมี สมบติัทางชีวภาพ และสมบติัดา้นธาตุอาหารพืช ส่วนคุณสมบติัของดินที่
เหมาะสาหรับการเพาะปลูกนั้นควรมีสดัส่วนของ อนินทรียวตัถุ : อินทรียวตัถุ : นา้ : อากาศ เท่ากบั 
45 : 5 : 25 : 25  [28] 
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รูปที่ 7 ดินและคุณสมบตัิของดิน 

ที่ ม า  :  www.spm38.go.th/home/attachments/article/1189/ห น่ ว ย ท่ี % 201.pdf [cited 
2016/12/29] 
 

สรุปวา่ ดิน หมายถึง วตัถุตามธรรมชาติมีที่มาจากการผุพงัของซากพชืซากสตัวแ์ละหิน แร่ 
ต่าง ๆ ผสมกนัจนเป็นเน้ือเดียวลกัษณะร่วนไม่เกาะกนัแขง็เป็นหิน ปกคลุมอยูบ่นพื้นผวิโลกเป็นชั้น  
 

องค์ประกอบของดนิ  

1. อนินทรียวตัถุ หรือ แร่ธาตุ ที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทัว่ไป  
(ยกเวน้ดินอินทรีย)์ ที่เกิดจากการสลายตวัของหินและแร่ อยูใ่นดินมีลักษณะเป็นช้ินส่วนเล็ก ๆ 
เรียกว่า อนุภาพดิน ซ่ึงมีหลายรูปทรง และลกัษณะที่แตกต่างกนัไป สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม 1) กลุ่ม
อนุภาคขนาดทราย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00-0.05 ม .ม .) 2) ก ลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง 
(เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.05-0.002 ม.ม.) และ 3)กลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว (เส้นผ่าศูนยก์ลาง < 0.002 
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ม.ม) อนินทรียวตัถุ หรือเรียกอีกอยา่งว่า แร่ธาตุในดินน้ี เป็นส่วนที่ส าคญัในการควบคุมลกัษณะ
ของเน้ือดิน และยงัเป็นส่วนส าคญัที่ก่อใหเ้กิดกระบวนการทางเคมีที่แตกต่างกนัในดินแต่ละชนิด 

2. อินทรียวตัถุ อินทรียวตัถุในดิน หมายถึงส่วนของซากพชืและสตัวท์ี่เกิดการ 
สลายตวั เซลลจุ์ลินทรียท์ั้งที่มีชีวิตและตาย หรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นใหม่ แต่ไม่รวมถึงซากสตัว์
ที่ยงัไม่ยอ่ยสลายและรากพชื อินทรียวตัถุมีอิทธิพลอยา่งมากต่อสมบติัของดินดา้นกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เพราะสามารถบ่งบอกถึงโครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน ้ า การถ่ายเทอากาศ การ
ดูดซบัน ้ าในดิน [28] 
 

คุณสมบัติของดิน  

“ชั้น O” หรือเรียกว่า ชั้นดินอินทรีย ์คือ ชั้นที่มีการสะสมอินทรียวตัถุทั้งที่มาจากพืช
และสตัว ์ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะมาจากพชื  

“ชั้ น A” หรือ ชั้ นดินบน ชั้ นดินที่ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่สลายตัวแล้วผสม
คลุกเคลา้อยูก่บัแร่ธาตุในดิน มกัมีสีคลา้  

“ชั้น E” หรือ ชั้นชะลา้งเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจาง มีปริมาณอินทรียวตัถุน้อยกว่ากว่าชั้น 
A และมกัจะมีเน้ือดินหยาบกวา่ชั้น B ที่อยูต่อนล่างลงไป  

“ชั้น B” หรือ ชั้นดินล่างเป็นชั้นที่แสดงถึงการเคล่ือนยา้ยมาสะสมของวสัดุต่าง ๆ เช่น 
อนุภาคดินเหนียว  

“ชั้น C” หรือ ชั้นวตัถุตน้ก าเนิดดิน เป็นชั้นของวสัดุที่เกาะตวักนัอยูห่ลวมๆ อยูใ่ตช้ั้นที่
เป็นดิน ประกอบดว้ยหินและแร่ที่ก  าลงัผพุงั  

“ชั้น R” หรือ ชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งที่ยงัไม่ผุพงัสลายตวั อาจจะมีหรือไม่มีในหน้า
ตดัดินก็ได ้
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รูปที่ 8 แสดงชั้นดิน 
 

ที่มา : Jakkaphan Nuntawong (2556), [cited 2016 12/29]; Available from 
http://119.46.166.126/digitalschool/science1_2_2/science14/page1_10.php  

 
สีของดิน (color) สีดิน เป็นสมบตัิของดินที่มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นคุณสมบตัิที่ 

สะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้ม กระบวนการเกิดดิน แร่ที่เป็นองคป์ระกอบของดิน หรือวสัดุอ่ืน ๆ ที่อยู่
ในดิน ท าใหท้ราบถึงสมบติัทางเคมีและกายภาพของดินได ้เช่น การระบายน ้ า  
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ดินสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด า คือดินที่มีอินทรียวตัถุในดินมากที่เกิดจากการผพุงัของหิน
และแร่จึงมีสีเขม้และระบายน ้ าไม่ดีนกั มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ ซากพชื ซากสตัว ์เป็นดินที่ความ
อุดมสมบูรณ์สูง 
 

 
 

รูปที่ 9 ดินสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด า 
 

ที่มา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (มปป.) 
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  ดินสีเหลืองหรือสีแดง คือดินที่มีอัตราการผุพ ังและย่อยสลายสูงมีพวกเหล็ก 
ออกไซดเ์คลือบผวิมกัอยูต่ามเนินเขา ที่ราบไหล่เขา ดินชนิดน้ีระบายน ้ าดีถึงดีมาก  
 

 
 

รูปที่ 10 ดินสีเหลืองหรือสีแดง 
 

ที่มา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (มปป.) 
  
 เน้ือดิน (texture) เป็นสมบติัที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของเรียกว่า “อนุภาค
ของดิน” ขนาดใหญ่เรียกว่าอนุภาคขนาดทราย (2.0-0.05 มิลลิเมตร) ขนาดกลางเรียกว่าอนุภาค
ขนาดทรายแป้ง (0.05-0.002 มิลลิเมตร) และขนาดเล็กที่ สุดคืออนุภาคดินเหนียว (< 0.002 
มิลลิเมตร)  
 ดินทราย เป็นดินที่มีอนุภาคของเม็ดทรายมากถึงร้อยละ 85 โดยเกาะตวักนัอยู่
อยา่งหลวม ๆ มองเห็นเป็นเม็ดเด่ียว ๆ มีความสามารถในการระบายน ้ าและอากาศไดดี้  
 ดินเหนียว เน้ือดินมีอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 40 เน้ือดินละเอียดสามารถป้ัน
เป็นกอ้นและเสน้ได ้มีความสามารถในการเก็บน ้าไดดี้ 
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

งานวิจัยภายในประเทศ 

  เสาวรส ปุริมโน ศึกษาเปรียบเทียบการตรวจคราบเลือดที่เจือจางบนพื้นผวิรู 
พรุน และไม่มีรูพรุน โดยวิธี Phenolphthalein, Tetramethylbenzidine, Luminol และ BlueStar ท  า
การทดลองโดยน าเลือดมาเจือจางในอัตราส่วนต่าง ๆ จนถึงความเขม้ขน้ที่ 1:100,000,000 โดย
ปริมาตร จากนั้ นหยดลงบนพื้ นผิวทั้ ง 2 ประเภทในอุณหภูมิห้อง ทิ้ งไว้ 8 สัปดาห์  วิ ธี 
Tetramethylbenzidine และ Phenolphthalein สามารถตรวจคราบเลือดเจือจางได้ที่ความเขม้ขน้สุด
บนพื้นผิวรูพรุน คือ กระดาษ 80 แกรม ซองจดหมาย กระดาษร้อยปอนด์ ผา้ป่าน พรม และผา้ฝ้าย 
และในพื้นผิวไม่มีรูพรุน พบว่าวิธี Teramethylbenzidine มากกว่า Phenolphthalein  บนผิวกระจก 
ไมอ้ดั และกระเบื้อง ในส่วนของ BlueStar ตรวจพบเลือดที่เจือจางไดม้ากกวา่ Luminol 
  พินิตา  กรทอง ศึกษาเปรียบเทียบการตรวจคราบเลือดโดยวิธี Kastle-Meyer, Luminol 
และ BlueStar® บนผวิรูพรุนและไม่มีรูพรุน พบวา่พื้นผวิพลาสติกและกระจกที่ไม่มีรูพรุน เม่ือหยด
เลือดทิ้งไวใ้ห้แห้ง พบวา่เลือดไม่ยดึเกาะพื้นผวิ เน่ืองจากล่ืน และเรียบ ส่งผลใหต้รวจคราบเลือดได้
ไม่ดีนกั  

 งานวิจัยต่างประเทศ 

  Jonne, Jonathan และ Terence ศึกษาเปรียบเทียบ 5 เทคนิคในการตรวจสอบคราบเลือด
ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ วิธี Luminol ที่เป็นสาร Chemiluminescent และวิธี Phenolphthalein 
(Kastle-Meyer), Leucomalachite green, Hemastix® แ ล ะ  Forensic light source ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส า ร 
Chemiluminescent พบวา่ เทคนิค Luminol ไวต่อการตรวจสอบคราบเลือดที่สุด และปลอดภยั  
  Watkins และ Brown ศึกษาเทคนิคดว้ยวธีิ Luminol และ BlueStar® โดยเจือจางเลือดใน
อัตราส่วน 1:10, 1:100, 1:1,000, 1:5,000, 1:10,000, 1:50,000, 1:100,000 และ 1:1,000,000 โดย
ปริมาตร บนผา้ไมอ้ดั กระดาษ พรม กระเบื้องไวนิล ผนังทาสี ไม ้ผา้ หลงัจากหยดเลือด และทิ้งให้
แหง้ 10, 20 และ 30 วนั พบวา่ ระยะเวลาที่ 30 BlueStar® มีประสิทธิภาพมากกวา่วธีิ Luminol  
 Ron Gabel, Denver Police Department (CO),  Sheri Shimamoto, Lakewood Police 
Department (CO),  Ivanie Stene, Westminster Police Department (CO),  and Tom Adair. ไ ด้
ท  าการศึกษาการตรวจหาเลือดในดินในระยะเวลา 6 ปี ดว้ยเทคนิค Luminol ไดศ้ึกษาความเป็นไป
ได้ในการตรวจหาเลือดในดินตวัอย่างโดยก าหนดตารางขึ้นบนยอดเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตารางมีขนาด 24*24 น้ิว ซ่ึงใช้เลือดมา้ปริมาณ 500 มล. ซ่ึงผูท้  าการทดลองได้ใชเ้ลือดม้าปริมาณ 
500 มล. เทลงในตารางเป็นสัญลกัษณ์รูปตวั X จ านวน 7 ตารางจากการทดสอบฉีดด้วย Luminol 
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พบวา่ในหลุมดินที่มีระยะเวลา 4 เดือน และ 8 เดือนพบการเรืองแสงรูปตวั X และเม่ือครบก าหนด 6 
ปียงัพบการเรืองแสง  

Ivanie Stene, Sheri Shimamoto, Ron Gabel, Rich Tewes, Tom Adair. ( 2013)  ไ ด้
ท  าการศึกษาการตรวจเลือดในดินในระยะเวลา 8 ปี เพื่อตรวจหาการเรืองแสงของลูมินอลที่ท  า
ปฏิกิริยากับเลือด ผูเ้ขียนได้เร่ิมศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการตรวจหาเลือดในดิน
ตวัอยา่งโดยก าหนดตารางขึ้นบนยอดเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตารางตวัอย่างประกอบไปดว้ย
หน่วย ขนาด 24*24 น้ิว ซ่ึงใชเ้ลือดมา้ปริมาณ 500 มล. ซ่ึงผูท้  าการทดลองไดใ้ชเ้ลือดมา้ปริมาณ 500 
มล. เทลงในตารางเป็นสัญลักษณ์รูปตวั X ในแต่ละตาราง เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใช ้
Luminol ผลการทดลองพบว่าเม่ือขุดดินลึกลงไปและฉีด Luminol ลงในพื้นที่ที่ก  าหนดไวย้งั
สามารถพบการเรืองแสงจาก Luminol ที่ท  าปฏิกิริยากบัเหล็กในเลือด  

Lisa Dilbeck ท าการตรวจคราบเลือดบนผวิวตัถุ 6 อยา่ง พรม กระเบื้องเซรามิกและไว
นิล ไม ้เส้ือ และเส้นใย ดว้ยวิธี Luminol และวิธี Blue Star ทดลองโดยการหยดเลือดทิ้งไว ้12 วนั 
หลงัจากนั้นจึงน าวตัถุทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ไม ้กระเบื้องไวนิลและกระเบื้องเซรามิก และพรมลา้งและ
ท าความสะอาดคราบเลือดที่เป้ือนออก อีก 2 ชนิดนั้น ผูว้จิยัไดน้ ารองเทา้ที่เป้ือนเลือดวางบนเส้ือผา้
ทั้ง 2 ชนิด และทิ้งไวใ้ห้แห้ง 8 นาที การทดสอบเร่ิมจากเส้ือดา้นในทดสอบดว้ยเทคนิค Blue Star 
และเส้ือดา้นนอกทดสอบดว้ยเทคนิค Luminol ผลการทดสอบพบว่าทั้ง 2 วิธีน้ีสามารถตรวจสอบ
คราบเลือดไดท้ี่สุดเท่า ๆ กนั  
 จากการศึกษาเอกสารและทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่างานวจิยัขา้งตน้ลว้น
ท าให้ดินบนยอดเขาสูงซ่ึงมีหิมะปกคลุมตลอดปีและมีสภาพอากาศที่หนาวเยน็ ซ่ึงแตกต่างจาก
ประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าการน ามาทดสอบกับดิน
ภายในประเทศไทยเพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 
 
 

 

 

 

 



  

 

21 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง เพือ่ตรวจสอบคราบเลือดดว้ยวิธี Luminol 

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 
ตารางที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยและแหล่งที่มา 

สารเคม ี แหล่งที่มา 
Luminol Sigma-Aldrich Corporation 

NaOH (Sodium hydroxide) Merck Chemicals 
3%hydrogen peroxide Merck Schuchardt OHG 

น ้ากลัน่ - 
เลือดมนุษย ์ หอ้งปฏิบตัิการกลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

 
ตารางที่ 2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัยและแหล่งที่มา 

 อุปกรณ์ แหล่งที่มา 
Erlenmayer Flask 100 ml Pyrex 

Dropper Buytropicalife 
ถุงมือยาง ศรีตรัง 

หลอดทดลอง Pyrex 
กลอ้ง Nikon 

 
การเตรียมสารละลาย Luminol 
 การเตรียม Luminol โดยชั่งสาร Luminol 0.25 g และ NaOH 2.5 g ละลายด้วยน ้ ากลั่น 50 
ml และเติม 10 ml. ของ 3% H2O2 (Hydrogen peroxide) ในน ้ ากลัน่ 50 ml จะได ้luminol ที่ตอ้งการ  
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การเตรียมเลือดเพ่ือศึกษา 

 เก็บตวัอยา่งเลือดมนุษย ์10 ml บรรจุในหลอดเคลือบดว้ยสาร EDTA (Ethylene  
diamine tetra acetic acid) ที่มีคุณสมบติัจบักับแคลเซียม (Ca2+) เพื่อป้องกันการแข็งตวัของเลือด 
และเพื่อรักษาสภาพของเม็ดเลือด เก็บรักษาไวท้ี่อุณหภูมิ 4oC [17] เจือจางเลือดมนุษย ์โดยเจือจาง
ในน ้ ากลั่นตามอัตราส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 1:100, 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริมาตร การเตรียม
เลือดอตัราส่วน 1:100 โดยใชเ้ลือดปริมาตร 1 ml. ละลายในน ้ า 99 ml. การเตรียมเลือดอตัราส่วน 
1:10,000 น าเลือดจากอตัราส่วน 1:100 มาปริมาตร 1 ml. ละลายในน ้ า 99 ml. น าเลือดจากอตัราส่วน 
1:1,000,000 น าเลือดจากอตัราส่วน 1:10,000 ml. มาปริมาตร 1 ml. ละลายในน ้ า 99 ml. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                           เลือด                  1:100                   1:10,000          1:1,000,000 

 
รูปที่ 11 วิธีการเจือจางเลือดในอัตราส่วนต่าง ๆ ด้วยน ้ากลั่น 
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ตัวอย่างดินทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ดินเหนียว 
2. ดินทราย 

 

 
 

รูปที่ 12 แผนที่แสดงสถานที่เก็บดินทรายและดินเหนียว 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.เชียงรากน้อย 

 

 
 

รูปที่ 13 กระบะใส่ดิน 
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การท าการวิจัย 

โดยการเตรียมกระบะทรายขนาด 3x3 น้ิว ใสดิ่นสงู 3 น้ิว ดินตวัอย่างทีใ่ช้ไดแ้ก่ ดินเหนียว 
ดินทราย จากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอบางปะอิน ต าบลเชียงรากนอ้ย จากนัน้น าดินทราย
และดินเหนียวใสล่งในกระบะ น าเลือดที่เจือจางในปริมาตร 1:100, 1:10,000 และ1:1,000,000 หยด
ลงบนผวิดินปริมาตร 1 ml. จากนั้นน าไปเก็บไวใ้น 3 สภาวะ ไดแ้ก่ สภาวะที่อยู่ในร่ม สภาวะที่อยู่
กลางแดด สภาวะทีดิ่นเปียก เป็นเวลา 18 วนั หยดตวัควบคุม (Blank) คือ น ้ ากลัน่ ปริมาตร 1 ml. 
ลงในช่อง blank น าเลือดและเลือดที่เจือจางในน ้ ากลัน่ปริมาตร 1 ml. หยดลงบนผิวดิน จากนั้นน า
ดินในสภาวะที่อยูก่ลางแดดไปวางไวก้ลางแจง้ สภาวะที่อยูใ่นร่มวางไวใ้นหอ้ง และสภาวะที่ดินเปีย
กวางไวใ้นห้องในสภาวะที่ดินเปียกผูว้ิจยัจะท าการหยดน ้ ากลั่นปริมาตร 1 ml. จากนั้นหยดน ้ ายา 
luminol 1 ml. ถ่ายรูปบนัทึกผล ในทุก ๆ วนั  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เตรียมกระบะ
ทราย ขนาด 

3x3 น้ิวใส่ดิน
สูง 3 น้ิว 

หยด Blank  
(น ้ ากลัน่) ปริมาณ 1 ml. 
น าเลือดและเลือดที่เจือ
จางในน ้ ากลัน่ปริมาตร 
1:100, 1:10,000 และ 

1,000,000 โดยปริมาตร 
หยดปริมาตร 1 ml. 

 

หยดน ้ ายาทดสอบ luminol ปริมาณ 1 ml. 
ในทุก ๆ วนั เป็นเวลา 18 วนั ท  าซ ้ า

ทั้งหมด 3 คร้ัง 

น าดินเหนียวและดินทรายใส่ลง
กระบะแยก 3 สภาวะ  

สภาวะที่ดินเปียก สภาวะที่อยู่
กลางแดด และสภาวะที่อยูใ่นร่ม 
*ที่สภาวะที่ดินเปียกหยดน ้ ากลัน่ 
1 ml. ทุก ๆ การทดลอง 



  

 

25 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวิเคราะห์ผลการทดลองความคงอยูข่องเลือดบนผิวดินโดยใช ้luminol ในการ
ทดสอบในการตรวจสอบดินเหนียว และดินทราย ทั้ง 3 สภาวะ (ท าซ ้ าทั้งหมด 3 คร้ัง ) ผลการศึกษา
น้ีดูจากลกัษณะการเรืองแสงของคราบเลือดเม่ือทดสอบดว้ย luminol ลกัษณะดิน 2 ชนิด ระยะเวลา
ทดสอบ 18 วนั ทดสอบในทุก ๆ วนั และการเจือจางเลือดในปริมาตรที่แตกต่างกันคือ 1:100, 
1:10,000 และ1:1,000,000 โดยปริมาตร ผูว้ิจยัได้ศึกษาผลการเรืองแสงของเลือดเม่ือทดสอบด้วย 
luminol 

จากการทดลองความคงอยูข่องเลือดบนผิวดินในสภาวะที่อยูก่ลางแดดได้ผลการทดลอง
จากรูปที่ 14 พบวา่การตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินเหนียวที่สภาวะที่อยูก่ลางแดด
ที่ระยะเวลาต่าง ๆ และการเจือจางของเลือดในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า
อัตราส่วน 1:100 โดยปริมาตรพบว่าแสดงผลได้ชัดเจนถึง 7 วนั และที่อัตราส่วน 1:10,000 และ 
1:1,000,000 โดยปริมาตร แสดงผลได้ชัดเจน 5 วนั และ 1 วนัตามล าดบั แต่การเรืองแสงนั้นก็ยงั
สามารถตรวจสอบไดถึ้ง 18 วนั แมสี้จะจางลง   
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รูปที่ 14 การตรวจสอบความคงอยู่ของคราบเลือดบนผิวดินเหนียวภายใต้สภาวะที่อยู่กลางแดด 
 

 
 

 และเม่ือท าการทดลองในดินเหนียวที่สภาวะที่ดินเปียกพบว่าที่อัตราส่วน 1:100 โดย
ปริมาตรพบว่าแสดงผลชดัเจนถึง 7 วนั เม่ือดูที่อตัราส่วน 1:10,000 และ 1:1,000,000 แสดงผลได้
ชดัเจน 5 วนั และ 1 วนัตามล าดบั แต่การเรืองแสงนั้นก็ยงัสามารถตรวจสอบไดถึ้ง 18 วนั แม้สีจะ
จางลง  ดงัรูปภาพที่ 15 
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รูปที่ 15 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินเหนียวภายใต้สภาวะดินเปียก 
 

 
 

จากการทดลองความคงอยูข่องคราบเลือดในดินเหนียวที่สภาวะที่อยูใ่นร่ม จากรูปที่ 16 
พบว่าการตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผิวดินเหนียวที่สภาวะที่อยูใ่นร่ม ที่อตัราส่วน 
1:100 โดยปริมาตรแสดงผลไดช้ัดเจนถึง 13 วนั และที่อตัราส่วน 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดย
ปริมาตร แสดงผลชดัเจนสุด 11 และ 12 วนัตามล าดบั  แต่ยงัสามารถตรวจพบคราบเลือดไดอี้กแม้
เวลาจะผา่นไป 18 วนั  

 

 
 
 
 



  

 

28 

รูปที่ 16 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินเหนียวภายใต้สภาวะที่อยู่ในร่ม 
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 เม่ือท าการศึกษาความคงอยูข่องคราบเลือดบนผิวดินทรายที่สภาวะที่อยูก่ลางแดดพบว่าที่
อัตราส่วน 1:100 โดยปริมาตรแสดงผลได้ชัดเจนถึง 5 ว ัน และที่ อัตราส่วน 1:10,000 และ 
1:1,000,000 พบการเรืองแสงชดัเจนสุด 3 และ 1 วนั ตามล าดบั แต่ยงัสามารถตรวจพบคราบเลือด
ไดอี้กแมเ้วลาจะผา่นไป 18 วนั ดงัรูปที่ 17 
 
 

รูปที่ 17 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินทรายภายใต้สภาวะที่อยู่กลางแดด 
 

 
  
 จากรูปที่ 17 พบวา่การตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินทรายที่สภาวะดิน

เปียกที่ถูกน ามาเจือจางที่อตัราส่วน 1:100 โดยปริมาตร แสดงผลไดช้ดัเจนถึง 3 วนั และที่อตัราส่วน 
1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริมาตรแสดงผลไดช้ดัเจนเท่ากนัคือถึง 1 วนั  แต่ยงัสามารถตรวจ
พบคราบเลือดไดอี้กแมเ้วลาจะผา่นไป 18 วนั 
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รูปที่ 18 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินทรายภายใต้สภาวะที่ดินเปียก 
 

 
  

 
เม่ือเปรียบเทียบกบัการตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินทรายภายใตส้ภาวะที่

อยูใ่นร่มพบวา่เลือดที่เจือจางที่อตัราส่วน 1:100 โดยปริมาตรแสดงผลชดัเจนถึง 9 วนั และ 1:10,000 
และ 1:1,000,000 โดยปริมาตร แสดงผลชดัเจน 7 และ 2 วนัตามล าดบั แต่ยงัสามารถตรวจพบคราบ
เลือดไดอี้กแมเ้วลาจะผา่นไป 18 วนั ดงัรูปที่ 19 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

31 

รูปที่ 19 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินทรายภายใต้สภาวะที่อยู่ในร่ม 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาความคงอยู่ของคราบเลือดบนผิวดินด้วยวิธีทดสอบ luminol 
งานวิจัยน้ี เจือจางเลือดในปริมาตรที่แตกต่างกันได้แก่ 1:100, 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดย
ปริมาตร โดยแบ่งดินออกเป็น 3 สภาวะ ไดแ้ก่ สภาวะที่อยูก่ลางแดด สภาวะที่อยูใ่นร่ม สภาวะที่ดิน
เปียก การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี เพื่อศึกษาความคงอยู่ของคราบเลือดบนผิวดินใน
สภาวะที่แตกต่างกนั ระยะเวลาที่แตกต่างกนั การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองเป็นเวลา 18 
วนั (ท าซ ้ าทั้งหมด 3 คร้ัง) เม่ือน ามาทดสอบดว้ย luminol ดูการปรากฏแสงของคราบเลือดจากวนัที่
ชดัเจนมากที่สุด ผลการศึกษาดงัตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองความคงอยู่ของคราบเลือดบนผิวดินที่เห็นชัดเจนมากที่สุด  

 

ปริมาตรการเจือ
จาง 

1:100 1:10,000 1:1,000,000 

ลักษณะดิน ดิน
เหนียว 

ดินทราย ดิน
เหนียว 

ดินทราย ดิน
เหนียว 

ดินทราย 

สภาวะ ระยะเวลา
(วัน) 

ระยะเวลา
(วัน) 

ระยะเวลา
(วัน) 

ระยะเวลา
(วัน) 

ระยะเวลา
(วัน) 

ระยะเวลา
(วัน) 

สภาวะที่อยู่กลาง
แดด 

7 5 5 3 1 1 

สภาวะที่ดินเปียก 7 3 5 1 1 1 
สภาวะที่อยูใ่นร่ม 13 9 11 5 2 2 

 
จากการศึกษา “เพือ่ตรวจสอบความคงอยูข่องคราบเลือดบนผวิดินในสภาวะที่แตกต่างกนั” 

พบวา่ที่สภาวะกลางแดดและที่สภาวะที่ดินเปียกพบการแสดงผลที่มีความใกลเ้คียงกนั และพบการ
แสดงผลของคราบเลือดดีที่สุดในสภาวะร่มที่อตัราส่วน 1:100 แสดงผลชดัเจนสุด 13 วนั เม่ือเทียบ
กบัดินทราย 9 วนั และ 1:10,000 แสดงผลไดช้ดัเจนสุด 11 และ 5 วนั ตามล าดบั ตารางที่ 3 พบวา่ดิน
เหนียวไดดี้กวา่ดินทราย เน่ืองมาจาก ดินเหนียว คือ ดินสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด าซ่ึงมีอินทรียวตัถุในดิน
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จึงมีสีเขม้และระบายน ้ าไม่ดี มีการอดัแน่นของซากพชื ซากสตัว ์หิน แร่ ธาตุ ซ่ึงมีความแตกต่างกบั
ดินทราย ลกัษณะดินทรายคือมีสีเหลืองแดง คือดินที่มีอตัราการผุพงัการยอ่ยสลายสูงพบตามที่ราบ
ลุ่มมักน ้ าดีถึงดีมาก ซ่ึงตรงกับงานวิจยัของ ผศ.ดร.พงษ์สันต์ิ สีจนัทร์ และคณะ [33] แต่ในปริ
มาตรการเจือจางเลือดที่ 1:1,000,000 ในดินเหนียวและดินทรายพบสูงสุด 2 วนั จากผลการทดลอง
ขา้งตน้พบว่า ร่องรอยคราบเลือด หยดเลือด มีความคงทนชะลา้งไดค้่อนขา้งยาก แมเ้วลาจะผา่นไป
นาน คราบเลือดที่ผา่นการชะลา้งแลว้ก็ยงัคงเกาะติดพื้นผวิดินอยู ่แมว้า่พื้นผวิดินนั้นจะมีความเป็นรู
พรุนและไม่มีรูพรุนซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ พินิตา กรทอง และคณะ [33] ที่อตัราส่วน 1:1,000,000 
ในดินเหนียวและดินปนทรายไม่มีความแตกต่างกัน อาจเกิดจากการเจือจางที่เลือดที่มากที่สุด
ร่วมกบัการระบายน ้ าของดินเหนียวและดินทราย เม่ือท าการหยดน ้ ายาทดสอบ luminol ลงบนผวิดิน
จึงท าการเรืองแสงไม่ดีนัก ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kotaro Yamagishi และ
คณะ ที่ไดท้  าการตรวจสอบคราบเลือดที่เจือจางในปริมาตรที่แตกต่างกนัดว้ยวิธีทดสอบ luminol, 
leucomalachite และ hemascein ว่าสามารถตรวจสอบคราบเลือดที่เจือจางในปริมาตรที่แตกต่าง 
1:100, 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริมาตรที่เจือจางที่สูงได ้[35] ส่ิงหน่ึงที่ท  าให้การตรวจสอบ
คราบเลือดดว้ยวิธีลูมินอลมีความแตกต่างคือ ระยะเวลา การเจือจางของเลือดที่ปริมาตรที่แตกต่าง
กนั และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ก็มีผล เช่น อุณหภูมิ องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบของ
ดินเหนียว ดินทราย แสงแดด น ้ า การเจือจางของเลือด ฯลฯ มีส่วนท าให้รอยเลือดบนผิวดินจาง
หายไป  
 

ข้อจ ากัดการวิจัย 

1. การตรวจคราบเลือดดว้ยวธีิ luminol ตอ้งอาศยัภายใตค้วามมืดสนิทจึงท าใหมี้ขอ้จ ากดั 
ในการถ่ายภาพ  
  

ข้อแนะน าในการท าวิจัย 

1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัวตัถุพยานที่สามารถพบไดใ้นสถานที่เกิดเหตุชนิด 
อ่ืน ๆ 

2. เน่ืองจากการวจิยัน้ีศึกษาคราบเลือดบนผวิดินเหนียวและดินปนทราย ดงันั้นจึงควร 
ท าการศึกษาบนผวิดินชนิดอ่ืน ๆ เพิม่เติม 
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