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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั มีการก่อคดี อาญาในไทยมากขึ้นในไตรมาสที่สี่ปี 2561 คดี อาญารวมเพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 17.6 เช่ น คดียาเสพติด คดี ข่มขืน คดี ชิงทรัพย์ ทาร้ายร่ างกาย หรื อ คดีฆ าตกรรม คดีดังที่
กล่าวมานั้นผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่าง คดีฆาตกรรม หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ นั ในสถานที่เกิดเหตุมกั จะพบ
ร่ องรอยหรื อหลักฐานเสมอตามหลักการที่วา่ อาชญากรนั้นต้องทิ้งร่ องรอยไว้เสมอ และสามารถพบ
ร่ องรอยของเลือดทั้งที่เห็นด้วยตาเปล่าหรื อไม่เห็นด้วยตาเปล่า [35]
สถานที่ เกิ ด เหตุ มัก พบวัต ถุ พ ยานซึ่ งสามารถใช้เป็ นหลัก ฐานส าคัญ เพื่อ ใช้พิสู จ น์
ความผิดของผูก้ ระทา หรื อเพื่อใช้สืบสวนหาอาวุธได้อ ย่างถูกต้องและรวดเร็ ว คราบเลือดที่พบใน
สถานที่เกิ ดเหตุแม้จะมีเพียงเล็กน้อยก็สามารถนามาดีเอ็นเอ (DNA) หรื อลักษณะเฉพาะในแต่ล ะ
บุคคลได้
เลือดประกอบไปด้วยฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็ นส่ วนประกอบในเม็ดเลือดแดง
(Red blood cell) ทาหน้าที่นาออกซิ เจนไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ฮีโมโกลบินประกอบไปด้วย
โพลีเปปไทด์ (Polypeptide) กับกลุ่มฮีม (Heme) ส่ วนของฮีมจะมีพอไพริ น (Pophyrin) ซึ่ งจะจับอยู่
กับเหล็ก (Fe+)
ปั จจุบนั มีคดีฆาตกรรมหลายๆ คดีที่มีฆาตกรรมอาพลางศพเพือ่ ให้ผกู ้ ระทาความผิดพ้น
จากการถู กจับ ดาเนิ นคดี จึงท าการย้ายศพจากที่ห นึ่ งไปอี กที่ หนึ่ งที่มี เรื่ อ งของดิ น เข้ามาเกี่ ยวข้อ ง
ดังนั้นจึงต้องมีการเข้าสู่ สถานที่เกิดเหตุซ่ ึ งเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
พนักงานสอบสวน ดาเนิ นการตรวจหาวัตถุพยานเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมต่าง ๆ สิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่ ง
ที่ปรากฏในคดี อย่างหนึ่ งคือ เลื อด เลื อดจัดว่าเป็ นชี ววัตถุ พยานที่สาคัญในการเชื่ อมโยงที่เกิ ดเหตุ
เชื่อมโยงผูต้ อ้ งสงสัย อาวุธ และสถานที่เกิดเหตุ เลือดมีความพิเศษตรงที่เกาะติดพื้นผิวได้เกือบทุก
ชนิด และยึดติดนานเป็ นปี ๆ ยากแก่การล้างทาความสะอาด และคงมีร่องรอยหลงเหลือ
การตรวจคราบเลือดในงานนิติวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธีได้แก่ วิธี Phenolphthalein,
Luminol แล ะ Fluorescein ปั จจุ บ ั น ใช้ เ ป็ น วิ ธี ท ด ส อ บ เบื้ องต้ น ต่ อ จาก นั้ น Kastle ได้ น า
Phenolphthalein เป็ น Color indicator ในการตรวจ Hemoglobin ของเม็ ด เลื อ ดแดง ต่ อ มา Meyer
พัฒ นาการทดสอบซึ่ งมี ชื่ อ เรี ย กว่ า Kastle-Meyer Test Meyer และ Specht เริ่ ม น า Luminol ใช้
ตรวจหาครายเลือดบนวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ การตรวจคราบเลือดด้วยวิธีมาตรฐานลูมิ
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นอล (Luminol) มีความจาเพาะและสามารถตรวจคราบเลือดที่เจือจางได้ จนกระทั้ง Grodsky พัฒนา
Luminol โดยใช้ Sodium carbonate และ Sodium percarbonate ผสมน้ ากลัน่ แต่สารดังกล่ าวมีความ
เป็ นพิษสู งและไม่ สเถียร จนกระทัง่ Weber ปรับปรุ งสู ตรโดยใช้ Sodium hydroxide แต่สารละลาย
ดังกล่าวต้อ งเก็บในที่เย็นและพ้นแสง แต่ยงั มี ข อ้ จากัด คือ ต้อ งถ่ ายภาพในที่มืด Joanne, Jonathan
และ Terence ศึกษาและเปรี ยบเทียบเทคนิ คการตรวจคราบเลือดทางนิติวิทยาศาสตร์ 5 วิธี ได้แก่ วิธี
Luminol ที่ เป็ นสาร Chemiluminescent และวิ ธี Phenolphthalein (Kastle-Meyer), Leucomalachite
green, Hemastix® และ Forensic light source ที่ไม่ใช่สาร Chemiluminescent จากการศึกษาพบว่าวิธี
Luminol มี ความไวและปลอดภัย และยังนาเลื อ ดที่ ผ่านการตรวจสอบนามาตรวจสารพันธุ กรรม
ต่อไปอีกได้ และวิธีทดสอบโดยวิธี Luminol ไม่ทาลายดีเอ็นเอ และยังพบว่า Fluorescein เป็ นอีกวิธี
ที่ใช้ในการตรวจสอบเลือด การตรวจคราบเลือดด้วยวิธี Luminol นั้นจะเปล่งแสงสีฟ้าในที่มืดสนิ ท
สามารถเห็ นได้ด้วยตาเปล่าแต่วิธี Fluorescein ต้อ งใช้แหล่งกาเนิ ดแสง (Light source) ที่ความยาว
คลื่น 450 nm และ Orange barrier
Jakovish ได้ทาศึกษาการตรวจ Short Tandem Repeat (STRs) analysis จากคราบเลือ ด
บนพื้นพรมที่ผา่ นการตรวจด้วยเทคนิ ค Luminol, Fluorescein และ BlueStar พบว่าการตรวจด้วยวิธี
ดังที่กล่าวข้างต้นไม่มีผลต่อการยับยั้ง Short Tandem Repeat (STRs) analysis
Ron Gabel และคณะ ได้ทาการศึกษาการตรวจหาเลื อ ดในดิ นในระยะเวลา 6 ปี ด้วย
เทคนิ ค Luminol ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรวจหาเลือดในดินตัวอย่างโดยกาหนดตารางขึ้น
บนยอดเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตารางมีขนาด 24*24 นิ้ว ซึ่งใช้เลือดม้าปริ มาณ 500 มล. ซึ่งผูท้ า
การทดลองได้ใช้เลือดม้าปริ มาณ 500 มล. เทลงในตารางเป็ นสัญลักษณ์ รูปตัว X จานวน 7 ตาราง
จากการทดสอบฉี ดด้วย Luminol พบว่าในหลุมดินที่มีระยะเวลา 4 เดือน และ 8 เดือนพบการเรื อ ง
แสงรู ปตัว X และเมื่อครบกาหนด 6 ปี ยังพบการเรื องแสง
Ivanie Stene และคณะ ได้ท าการศึ ก ษาการตรวจเลื อ ดในดิ น ในระยะเวลา 8 ปี เพื่ อ
ตรวจหาการเรื อ งแสงของลู มินอลที่ทาปฏิกิริยากับเลื อ ด ผูเ้ ขียนได้เริ่ มศึกษาเพื่อ ตรวจสอบความ
เป็ นไปได้ ใ นการตรวจหาเลื อ ดในดิ น ตัว อย่า งโดยก าหนดตารางขึ้ นบนยอดเขาที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา ตารางตัวอย่างประกอบไปด้วยหน่วย ขนาด 24*24 นิ้ว ซึ่งใช้เลือดม้าปริ มาณ 500 มล.
ซึ่ งผูท้ าการทดลองได้ใช้เลือดม้าปริ มาณ 500 มล. เทลงในตารางเป็ นสัญลักษณ์รูปตัว X ในแต่ละ
ตาราง เพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของการใช้ Luminol ผลการทดลองพบว่าเมื่อฉีด Luminol ลงบนผิว
ดินที่กาหนดไว้ยงั สามารถพบการเรื องแสงจาก Luminol ที่ทาปฏิกิริยากับเหล็กในเลือดเมื่อเวลาผ่าน
ไป 8 ปี
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จากตัว อย่างงานวิจ ัยข้างต้น ดิ น และสภาพอากาศมี ค วามแตกต่ างจากประเทศไทย
สมควรแก่ การนามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบการเจือจางเลื อดในปริ มาตรที่แตกต่าง คือ 1:100,
1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริ มาตร เทียบกับระยะเวลา สภาวะต่าง ๆ เช่ น สภาวะที่อ ยู่กลาง
แดด สภาวะที่อ ยูใ่ นร่ ม สภาวะที่ดินเปี ยก มี ผลต่อร่ องรอยของคราบเลือ ดหรื อไม่ทดสอบด้วยวิธี
Luminol
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในสภาวะที่แตกต่างกัน
เพือ่ ตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
เพือ่ ตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินเมื่อทาการเจือจางเลือดในปริ มาตรที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานของการศึกษา
การตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในสภาวะที่แตกต่างกันด้วยวิธี luminol
สามารถทาให้คราบเลือดปรากฏได้ชดั เจน
การตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี
luminol สามารถทาให้คราบเลือดปรากฏได้ชดั เจน
การตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินเมื่อทาการเจือจางเลือดในปริ มาตรที่
แตกต่างกันด้วยวิธี luminol สามารถทาให้คราบเลือดปรากฏได้ชดั เจน
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาดิน 2 ชนิด ได้แก่ ดินเหนียว ดินทราย
2. ดินเหนียว ถูกแบ่งออกเป็ น 3 สภาวะ ได้แก่ สภาวะที่ดินเปี ยก สภาวะที่อยูใ่ นร่ ม
สภาวะที่อยูก่ ลางแดด
3. ดินทราย ถูกแบ่งออกเป็ น 3 สภาวะ ได้แก่ สภาวะที่ดินเปี ยก สภาวะที่อยูใ่ นร่ ม
สภาวะที่อยูก่ ลางแดด
4. ตัวอย่างเลือดมนุษย์ที่นามาเจือจางในอัตราส่วน (อัตราส่วนเลือด:น้ า) 1:100,
1:10,000 และ 1:1,000, 000 โดยปริ มาตร
5. ศึกษาความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในสภาวะที่แตกต่างกัน
6. ศึกษาความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
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7. ศึกษาความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินเมื่อทาการเจือจางเลือดในปริ มาตรที่
แตกต่างกัน
8. การตรวจสอบคราบเลือดด้วยวิธี Luminol ภายหลังการหยดเลือดทิ้งไว้
ข้ อจากัดการวิจัย
1. การตรวจคราบเลือดด้วยวิธี Luminol มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าในที่มืด
2. สารละลาย Luminol จะมีประสิ ทธิภาพดี หลังจากเตรี ยมสารและใช้งานภายใน
1-3 ชัว่ โมง
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ เพือ่ ตรวจคราบเลือดบน
ผิวดินต่างชนิดกัน ที่พบในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมได้
2. สามารถนามาประยุกต์ใช้เพือ่ ตรวจสอบคราบเลือดที่ถูกเจือจางในอัตราส่วน
ต่าง ๆ ได้
นิยามศัพท์
1. Chemiluminescence หมายถึ ง ปลดปล่ อ ยแสงโดยมาจากการกระตุ ้นปฏิกิ ริยา
ทางเคมี
2. Hemoglobin หมายถึง โปรตีนที่มีความสาคัญในเม็ดเลือดแดงช่วยน้ าออกซิเจน
ไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย
3. ดิน วัตถุตามธรรมชาติมีที่มาจากการผุพงั ของซากพืชซากสัตว์และหินกับแร่ ธาตุ
ต่ าง ๆ ผสมรวมกัน จนเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน มี ล ัก ษณะร่ ว นไม่ เกาะกัน แข็งเป็ นหิ น ปกคลุ ม อยู่บ น
พื้นผิวโลกเป็ นชั้นบาง ๆ
4. Luminol หมายถึง สารเคมีที่สามารถพบร่ องรอยของเลือดได้ เพือ่ หาร่ องรอย
ของเลือด เลือดที่ถูกชะล้างไปแล้ว
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสาคัญของนิติวิทยาศาสตร์
นิ ติวิทยาศาสตร์ คือ การนาศาสตร์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิทยา
คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา ประยุกต์ใช้เก็บและพิสูจน์หลักฐาน วัตถุพยาน เพือ่ พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งใน
คดี เพือ่ นาไปบังคับใช้กฎหมาย และลงโทษในคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นจึงมีการนา
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพิสูจน์หลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์
1. การตรวจทางฟิ สิกส์ (Forensic physics) เป็ นการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและ
ด้านคุณภาพ เพือ่ เปรี ยบเทียบวัตถุพยาน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ หิน ดิน ทราย เป็ นต้น
2. การตรวจทางเคมี (Forensic chemistry) งานพิสูจน์ทางเคมี เป็ นการวิเคราะห์
คุณภาพทางด้านปริ ม าณ วัตถุพยานของแข็ง ของเหลว แก๊ส และวัตถุมีพิษ ยาเสพติด เขม่าดินปื น
เป็ นต้น
3. การตรวจทางชีววิทยา (Biological trace evidence) งานตรวจทางชีววิทยาตรวจ
วัตถุพยานที่มาจากสิ่งมีชีวติ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ คราบน้ าลาย เส้นผม สารพันธุกรรม เป็ นต้น
4. การตรวจทางนิติเวช (Forensic medicine) วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่นาเอาทุกสาขามา
ประยุกต์กบั กระบวนการยุติธรรม โดยแยกออกเป็ นหลายสาขาย่อย ได้แก่ พิษวิทยา นิ ติเวชคลินิก
นิติดิจิตอล นิติจิตเวชศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เป็ นต้น
5. การตรวจสถ าน ที่ เกิ ดเห ตุ แล ะการถ่ ายรู ป (Crime scene investigation and
forensic)
ในประเทศไทยเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ทางานร่ วมกับพนักงานสอบสวน เพื่อตรวจหาวัตถุ
พยานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจกองพิสูจน์หลักฐานในคดี อาชญากรรม หรื อกรณี มีการตายเกิดขึ้น
6. การตรวจเอกสาร (Document) เช่น ลายมือเขียน ลายเซ็น เป็ นต้น
7. การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ าเท้า ฝ่ ามือ (Fingerprint palm print and footprint)
8. การตรวจอาวุธปื น และกระสุนปื นของกลาง (Forensic ballistics)
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วัตถุพยาน และการเก็บวัตถุพยาน
วัตถุพยาน หมายถึง พยานหลักฐานเชิงวัตถุที่สามารถจับต้องได้และสามารถเป็ นพยาน
ในชั้นศาล วัตถุพยานได้แก่ สารเคมี ศพ ยานยนต์ ภาพจากกล้อง เป็ นต้น สถานที่ที่สามารถพบวัตถุ
พยาน เช่น สถานที่เกิดเหตุ ตัวผูต้ าย ผูเ้ สียหาย หรื อตัวคนร้าย เป็ นต้น
เมื่ อ มี อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น ทั้ง อาญาและแพ่ งต้อ งน าตัวผู ้ก ระท าผิด มาลงโทษตาม
กระบวนกรรมยุติธรรม ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้สามารถพิสูจน์หลักฐานมายืนยันความ
บริ สุทธิ์และความผิดที่ชดั เจน สามารถแบ่งวัตถุพยานแบ่งได้ ดังนี้
1. พยานเอกสาร หมายถึง เอกสารอ้างเป็ นพยาน เช่น ภาพถ่าย เอกสารทางการแพทย์
เสียงที่บนั ทึก เป็ นต้น
2. พยานบุคคล หมายถึง บุคคลเบิกความต่อศาล คาให้การจากพนักงานอัยการ
พนักงานสอบ คารับสารภาพความผิดจากจาเลย เป็ นต้น
3. พยานวัตถุ หมายถึง วัตถุที่คู่ความอ้างถึงเพือ่ เป็ นพยาน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
3.1 วัตถุพยานทัว่ ไป เป็ นวัตถุที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวติ เช่น อาวุธปื น รองเท้า พรม
หมอน เป็ นต้น
3.2 วัตถุพยานทางชีวภาพ เป็ นวัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวติ เช่น เส้นขน คราบเลือด
อสุจิ รอยมือ รอยเท้า เป็ นต้น
4. ผูช้ านาญการพิเศษ หมายถึง บุคคลมีความเชี่ยวชาญศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง เพือ่
เบิกความโดยการให้ความเห็น ได้แก่ นักจิตวิทยาแพทย์ นักนิติวทิ ยาศาสตร์ นักพิษวิทยา เป็ นต้น
เสื้อผ้า มีด เป็ นต้น
ในคดีอาญาถือว่าวัตถุพยานทางชีววิทยา (Biological evidences) เป็ นวัตถุพยานที่ได้มา
จากสิ่ งมีชีวติ หรื อมีชีวติ มาก่อน เช่น เส้นขน เส้นผม คราบเลือด คราบอสุ จิ รอยเท้า รอยนิ้ วมือ เป็ น
ต้น ซึ่ งวัต ถุ พ ยานทางชี ววิทยา สามารถแสดงความสัมพัน ธ์กับเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น กับ ผูเ้ สี ยหาย
ผูต้ ้อ งหา การเก็ บ พยาน การส่ งหลัก ฐาน ต้อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งของการครอบครองวัต ถุ พ ยาน
(Chain of custody) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสื บ สวน และสอบสวนหาตัว ผู ้เสี ย หาย ผูก้ ระท าผิ ด
ผูต้ อ้ งหา
หลักความต่อเนื่ องการรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody) คือความต่อเนื่ องของวัตถุ
พยานที่บนั ทึก บุคคลที่ครอบครองวัตถุพยาน เป็ นลาดับลายมือชื่อที่ผ่านจากบุคคลโดยมีหลักการ
ดังนี้
1. การจัดการ (Talking) โดยระบุวนั เดือน ปี เวลาเก็บตัวอย่าง วาดแผนผัง
รายละเอียดต่าง ๆ ของวัตถุพยานนั้นจากสถานที่เกิดเหตุ
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2. การเก็บ (Keeping) แสดงวิธีเก็บทางวิชาการ และจากัดผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การขนส่ง (Transporting) แสดงวัตถุพยาน การบรรจุหีบห่อ ติดฉลาก อย่าง
เหมาะสม
4. การส่งมอบ (Delivering) แสดงให้เห็นถึงของกลาง การส่งมอบ ระยะเวลารับและ
ปิ ดผนึกของของกลาง และลงรายมือชื่อผูร้ ับ ผูน้ าส่ง ทุกครั้ง
ความรู้ เกี่ยวกับเลือด
เลือด (Blood) มีลกั ษณะสีแดงสด ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างเซลล์ต่าง ๆ เลือดนา
อาหารไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ทัว่ ร่ างกาย และของเสีย สารคัดหลัง่ จากเนื้อเยือ่ ออกจากกระแสโลหิต
ไปยังอวัยวะเป้าหมายเพือ่ กาจัดออกจากร่ างกาย มนุษย์มีโลหิตประมาณ 7-8% ของน้ าหนักร่ างกาย
หรื อ 5-6 ลิตร

รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบของโลหิต (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-whiteblood
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1. ส่วนประกอบของเลือด (Composition of the blood)
1.1 เซลล์เม็ดเลือด (Blood cell) ประกอบไปด้วย เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red
blood cells) เม็ดเลื อดขาว (White Blood cells) และเกล็ดเลื อด (Blood platelets) ในเพศชายมี เลื อ ด
ประมาณ45% และเพศหญิง 42% ของน้ าหนักตัว
1.2 พลาสมา (Plasma) คือ ส่วนที่เป็ นน้ า หรื อของเหลว ประมาณ 55%
ประกอบด้วยน้ า 90-92% โปรตีน 8-9% เกลืออินทรี ย ์ 0.9% สารอินทรี ย ์ แก๊ส และอื่น ๆ
2. ชนิดของเม็ดเลือด
2.1 เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) ลักษณะกลมแบน ตรงกลางเว้า 2 ด้าน
(Biconcave disc) เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 ไมโครเมตร หนา 2 ไมโครเมตร ผนังเซลล์ไม่แข็งยืดหยุน่
และเปลี่ ยนรู ป ร่ างได้เมื่ อ ผ่านไปตามหลอดเลื อ ด ไม่ มี นิ วเคลี ยส ประกอบไปด้วย ฮี โมโกลบิ น
(Hemoglobin) ซึ่ งมี ธ าตุ เหล็ ก (Fe2+) เมื่ อ รวมกับ ออกซิ เจน (O2) กลายเป็ นออกซี ฮี โ มโกลบิ น
(Oxyhemoglobin) ขนส่ งออกซิ เจนไปยังปอด เซลล์เม็ดเลื อ ดแดงพบมาสุ ดในเลื อ ด สร้างจากไข
กระดูกแดง (Red bone marrow) มีอายุประมาณ 120 วัน เมื่อหมดอายุจะถูกทาลายที่ตบั และม้าม

รู ปที่ 2 เม็ดเลือดแดง (Red blood cell)
ที่มา: https://www.123rf.com/photo_88459000_stock-vector-red-blood-cell-with-hemoglobinillustration-.html
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2.2 เซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cells) มีนิวเคลียส (Nucleus) พบ
ประมาณ 5,000-10,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรของเลือด แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ Granulocytes
เป็ น specific granules ใน (Cytoplasm) มี 3 ชนิ ด ได้แก่ Neutrophil, Eosinophil และ Basophil ส่ วน
กลุ่ ม Agranulocytes เป็ นพวกไม่ มี Specific granules ใน (Cytoplasm) ได้ แ ก่ Lymphocyte และ
Monocyte

รู ปที่ 3 เซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cells)
ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSd5m_qdP2KngblSmLvmbxSi0
2.3 เกล็ ด เลื อ ด (Blood platelet) ก าเนิ ด มาจาก Megakaryocyte ที่ อ ยู่ใ นไข
กระดูกมีขนาดเล็ก รู ปร่ างเป็ นแผ่นแบบนูนทั้ง 2 ด้าน มีความสาคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด
การตรวจพิสูจน์ คราบเลือด
การตรวจคราบเลือดแบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจว่าเป็ นคราบเลือดหรื อไม่ โดยวิธี Benzidine, O-tolidine, Phenolphthalein,
Leucomalachite green และ Luminol ตรวจว่าเป็ นคราบเลื อ ดหรื อ ไม่ โดยวิธี Immunology ได้แ ก่
Precipitin test เป็ นวิธีมาตรฐานในการตรวจคราบเลือด โดยใช้หลัก แอนติบอดี้ (Antibody) จับกับ
แอนติเจน (Antigen) ผลการทดสอบถ้าเป็ นเลือดมนุษย์จะมีตะกอนขาวขุ่น มีความไวสูง และไม่ให้
ผลบวกกับเลือดสัตว์อื่น ยกเว้นลิง
2. ตรวจว่าเป็ นคราบเลือดของใคร แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตรวจหาหมู่เลือด ตรวจ
เพือ่ เปรี ยบเทียบดีเอ็นเอหรื อสารพันธุกรรมสาหรับการเก็บและรักษาสภาพเลือดจากสถานที่เกิดเหตุ
เช่ น พรม พื้นดิ น พื้นห้อง ฝาบ้าน เสื้ อ ผ้า รองเท้า อาวุธ เป็ นต้น วิธีเก็บตัวอย่างขึ้นอยูก่ ับลักษณะ
แวดล้อมต่าง ๆ ของคราบเลือด มีดงั นี้
1. เลือดสด
1.1 ใช้ Dropper หรื อ Syringe ดูดเลือด 5-10 ml. ใส่ หลอดแก้ว มีสารป้องกัน
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เลือดแข็ง เช่น Ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA), Heparin
1.2 ใช้ไม้พนั สาลี หรื อผ้าฝ้าย ซับเลือด ผึ่งให้แห้งนาใส่ซองกระดาษ
2. คราบเลือดแห้ง
2.1 คราบเลือดที่ติดอยูบ่ นวัตถุ เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งชิ้น หากเป็ นวัตถุขนาด
ใหญ่หรื อคราบเลือดติดผนัง ใช้ของมีคมขูดออกหรื อไม้พนั สาลี ชุบน้ ากลัน่ หมาดๆ นาส่งตรวจ
การตรวจคราบเลื อดในงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ที่น่าเชื่ อ ถื อ นั้นมี หลายวิธีที่นิ ยมใน
ปั จจุบนั สาหรับงานวิจยั นี้ ได้แก่ Luminol (3-Aminophthalhydrazide) สู ตรเคมี คือ C8H7N3O2 เป็ น
สารเคมีผงที่มีคุณสมบัติเรื องแสง (Chemiluminescence)
การตรวจลักษณะทัว่ ไป
ลักษณะของคราบเลือดที่พบนามาบอกพฤติการณ์ของรู ปคดีบางอย่างได้จากลักษณะ
ของร่ อ งรอยคราบเลือด รู ปร่ างคราบเลือด รู ปร่ างหยดเลือด การกระเซ็นของเลือ ด หยดเลือ ดจะมี
ลักษณะกลม แต่ถา้ เกิดการเคลื่อนไหวขณะเกิดเหตุ เช่น การใช้ไม้ตีจะเกิดการสะบัดทาให้หยดเลือด
มีรูปร่ างเรี ยวทาให้ผวู ้ ิเคราะห์สามารถบอก ทิศทางของเลือดได้ โดยทิศทางจะไปทางเดียวกับปลาย
เรี ยวของเลือด
ตาแหน่ งของคราบเลื อดบอกพฤติกรรม เช่ น การเคลื่ อ นไหวของผูบ้ าดเจ็บจะทาให้
คราบเลือดกระจายเป็ นวงกว้างนองกับพื้น
ปริ มาณของคราบเลือดสามารถบอกได้ว่าเกิดการฉี กขาดของเส้นเลือดขนาดใหญ่ เช่น
ถ้าพบคราบเลือดปริ มาณมาก แต่บาดแผลมีขนาดเล็กทาให้รู้ว่ามีการเคลื่อนย้ายศพจากที่หนึ่ งมาอีก
ที่หนึ่ ง ส่วนคราบเลือดตามผนังและประตูอาจจะเกิดจากการปะทะของผูร้ ้ายและผูบ้ าดเจ็บ หรื อเกิด
จากการสัมผัสเลือดที่พ้นื หรื อร่ องรอยการกระเซ็น
ความสัมพันธ์กบั วัตถุแวดล้อม ตาแหน่ ง ลักษณะ ตาแหน่ ง การกระจายของรอยเลือด
จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ เช่น อาวุธ ที่ใช้ในการก่อเหตุ ทาให้บ่งชี้ตวั ผูก้ ่อเหตุได้ และทา
ให้ลาดับเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งทาให้สนั นิ ษฐานได้ในกรณี ที่ศพถูกย้ายจากที่
หนึ่งมาอีกที่หนึ่ง และถ้าพบคราบเลือดเบาบางอาจจะแสดงได้วา่ ผูถ้ ูกกระทาวิง่ มาพัก ณ ยังจุดนี้
การพิสูจน์คราบเลือดว่าเป็ นของคนหรื อสัตว์
การตรวจคราบเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ สามารถตรวจได้ในกรณี คราบเลือดใหม่ สามารถ
นามาดูขนาด รู ปร่ าง ของเม็ดเลือด โดยปกติคนจะมีรูปร่ างเม็ดเลือดบุ๋มตรงกลาง (Biconcave) ไม่มี
นิวเคลียส เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ไมครอน ขณะที่ กบ งู มีนิวเคลียสและรู ปร่ างมีลกั ษณะนูน

11
การตรวจคราบเลือดทางอิ มมูโนวิทยา (Immunology) นิ ยมใช้ในปั จจุบนั อาศัยหลักการที่
แอนติเจนกับแอนติบอดีจบั กันที่ความจาเพาะทาให้เกิดตะกอนขาวขุ่น ถ้าเกิดเป็ นเลือดมนุ ษย์จะเกิด
ตะกอนบริ เวณรอยต่อของตัวอย่างเลือดที่สกัดออกมา
การตรวจคราบเลือดว่าเป็ นของใคร
ตรวจได้จากคราบเลื อด คือ การตรวจหา drum sticks จากเม็ดเลื อ ดในเพศหญิง หรื อการ
ตรวจหา Chromosome Y ในเพศชาย สามารถหาได้ดว้ ยการย้อม quinacrine แต่มีขอ้ จากัดคือ เลือด
จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถึงสามารถตรวจได้ถูกต้องมากกว่า 80%
ตรวจอายุคราบเลือดไม่สามารถบอกอายุของเจ้าของเลือดได้ แต่สามารถบอกได้ว่าเป็ นเด็ก
หรื อเป็ นผูใ้ หญ่ สาหรับเด็กแรกเกิดนั้นจะมีฮีโมโกลบินเอฟ (HbF) และจะลดลงเรื่ อย ๆ เมื่ออายุถึง 2
ขวบ ซึ่งแตกต่างจากผูใ้ หญ่จะมีฮีโมโกลบินเอ (HbA)
การตรวจคราบเลือดแม้เม็ดเลือดจะแตกแต่ยงั คงหลงเหลือแอนติบอดีและแอนติเจนคงอยู่
ในคราบเลือด จึงสามารถทาให้ตรวจวิธีต่าง ๆ ดังนี้ได้
Absorption-inhibition method ห ลั ก การคื อแอน ติ เ จน ใน คราบ เลื อด จั บ กั บ
แอนติบอดีชนิดเดียวกัน ทาให้แอนติบอดีลดลง ทาให้เกิดการจับกันกับกลุ่มเม็ดเลือดที่เติมลงไปว่า
มากหรื อน้อยหรื อไม่เกิดการจับกลุ่มขึ้นเลย
Absorption-elution method หลักการคือ แอนติเจนในคราบเลือดจับกับแอนติบอดี
เมื่ออบที่ 56Co แอนติบอดีจะหลุดออกมาจึงนาไปทดสอบกับเม็ดเลือด
การตรวจหาแอนติบอดี A และ B โดยวิธี Lattes crust test ทาการทดสอบโดยการ
นาคราบเลื อดขนาด 4x4 mm จานวน 3 แผ่น บนสไลด์ A, B และ O ปิ ดด้วย cover slip เติม 0.2%
suspensions ของ A, B และ O ใส่ moisture chamber ทิง้ ไว้ 6 ชม. สังเกตการณ์จบั กลุ่มของเม็ดเลือด
Luminol
ในปี ค.ศ. 1937 Walter Specht เป็ นผูน้ า Luminol (3-aminophthalhydrazide) ใช้ในวงการ
การตรวจเลือดในงานนิ ติวิทยาศาสตร์ เมื่อ Luminol เจอกับเลือดจะทาปฏิกิริยาเกิดเป็ นแสงสีน้ าเงิน
เขี ย ว ในปี ค.ศ.1951 Grodsky et al. น า Luminol ผสมกั บ Sodium carbonate, Sodium oerborate
และน้ ากลั่น น ามาตรวจเลื อ ด พบว่าไม่ เสถี ยร และปี ค.ศ. 1966 weber น าเอาสู ต ร Luminol ของ
Grodsky ผสมกับ Sodium perborate และ Hydrogen peroxide ค้น พบว่าสู ต รนี้ มี ค วามเสถี ยรและ
เป็ นที่ยอมรับมานานกว่า 40 ปี Luminol ทาปฏิกิริยากับเหล็ก (Fe2+) ในเลือ ด สารละลาย Luminol
เตรี ย มจาก Sodium hydroxide ท าให้ Luminol อยู่ใ นรู ป Dianion แต่ เมื่ อ เติ ม Hydrogen peroxide
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(H2O2) ท าให้ ไ ด้ก๊ าซออกซิ เจน (O2) ซึ่ งท าปฏิ กิ ริยากับ Luminol เกิ ด เป็ นโครงสร้ างที่ ไ ม่ ส เถี ย ร
(Intermediate luminol) และเมื่ อ เกิ ดพลังงานสู งจึงปลดปล่ อ ยพลังงานออกมาเป็ นรู ปแสงสี ฟ้ า มี
ความยาวคลื่น 425-454 nm ต้องใช้กล้องสาหรับถ่ายภาพตอนกลางคืน (Night-vision)

รู ปที่ 4 โครงสร้ างทางเคมีของ Luminol
ที่มา : Wikipedia. Luminol. [cited 2016 12/29]; Available from https://en.wikipedia.org/
wiki/Phenolphthalein

รู ปที่ 5 โครงสร้างของสาร Luminol เมื่อทาปฏิกิริยากับเลือด
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)
ทฤษฎีพ้ืนฐานของเคมิ ลูมิเนสเซนซ์ (Chemiluminescence) คือปรากฏการณ์ ที่มีความ
เกี่ยวกับการเปล่งคลื่นแสง เป็ นผลมาจากการทาปฏิกิริยาทางเคมีทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในของสารในผลิตภัณฑ์ทาให้อยูใ่ นสภาวะเร้า เมื่อสู่สภาวะพื้นจะมีการเปล่งแสงออกมา

รูปที่ 6 โครงสร้ างของสาร Luminol เมื่อทาปฏิกิริยากับเลือดและเกิดปฏิกิริยา Chemiluminescence
ที่มา : https://www.bluestar-forensic.com/img/bluestar/iafs_reaction_gb.png

ความรู้ เกี่ยวกับดิน
ดิน” หมายถึ ง วัตถุ ตามธรรมชาติที่มาจากผลของการผุพงั สลายตัวของหิ นและแร่ ต่าง ๆ
ผสมรวมกับอินทรี ยวัตถุที่มาจากการย่อยสลายของซากพืชและสัตว์เป็ นเนื้อเดียวกัน มีลกั ษณะร่ วน
ไม่ เกาะกัน แข็ งเป็ นหิ น ปกคลุ ม พื้ น ผิว โลกอยู่เป็ นชั้น บาง ๆ ดิ น ประกอบด้ว ย อนิ น ทรี ย วัต ถุ
อินทรี ยวัตถุ น้า และอากาศ สมบัติที่สาคัญของดิ นแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางชีวภาพ และสมบัติดา้ นธาตุอาหารพืช ส่ วนคุณสมบัติของดินที่
เหมาะสาหรับการเพาะปลูกนั้นควรมีสดั ส่ วนของ อนินทรี ยวัตถุ : อินทรี ยวัตถุ : น้า : อากาศ เท่ากับ
45 : 5 : 25 : 25 [28]
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รู ปที่ 7 ดินและคุณสมบัติของดิน
ที่ ม า : www.spm38.go.th/home/attachments/article/1189/ห น่ ว ย ที่ %
2016/12/29]

201.pdf

[cited

สรุ ปว่า ดิน หมายถึง วัตถุตามธรรมชาติมีที่มาจากการผุพงั ของซากพืชซากสัตว์และหิ น แร่
ต่าง ๆ ผสมกันจนเป็ นเนื้อเดียวลักษณะร่ วนไม่เกาะกันแข็งเป็ นหิน ปกคลุมอยูบ่ นพื้นผิวโลกเป็ นชั้น
องค์ประกอบของดิน
1. อนินทรี ยวัตถุ หรื อ แร่ ธาตุ ที่มีปริ มาณมากที่สุดในดินทัว่ ไป
(ยกเว้นดิ นอิ นทรี ย)์ ที่เกิ ดจากการสลายตัวของหิ นและแร่ อยูใ่ นดิ นมี ล ักษณะเป็ นชิ้น ส่ วนเล็ก ๆ
เรี ยกว่า อนุภาพดิน ซึ่ งมีหลายรู ปทรง และลักษณะที่แตกต่างกันไป สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม 1) กลุ่ม
อนุ ภาคขนาดทราย (เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 2.00-0.05 ม.ม.) 2) กลุ่ ม อนุ ภาคขนาดทรายแป้ ง
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05-0.002 ม.ม.) และ 3)กลุ่มอนุ ภาคขนาดดินเหนี ยว (เส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.002
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ม.ม) อนิ นทรี ยวัตถุ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า แร่ ธาตุในดินนี้ เป็ นส่ วนที่สาคัญในการควบคุมลักษณะ
ของเนื้อดิน และยังเป็ นส่วนสาคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการทางเคมีที่แตกต่างกันในดินแต่ละชนิด
2. อินทรี ยวัตถุ อินทรี ยวัตถุในดิน หมายถึงส่วนของซากพืชและสัตว์ที่เกิดการ
สลายตัว เซลล์จุลินทรี ยท์ ้งั ที่มีชีวิตและตาย หรื อส่ วนที่ถูกสังเคราะห์ข้ นึ ใหม่ แต่ไม่รวมถึงซากสัตว์
ที่ยงั ไม่ยอ่ ยสลายและรากพืช อินทรี ยวัตถุมีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติของดินด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เพราะสามารถบ่งบอกถึงโครงสร้างดิน ความร่ วนซุย การระบายน้ า การถ่ายเทอากาศ การ
ดูดซับน้ าในดิน [28]
คุณสมบัติของดิน
“ชั้น O” หรื อเรี ยกว่า ชั้นดิ นอิ นทรี ย ์ คือ ชั้นที่มี การสะสมอิ นทรี ยวัตถุท้ งั ที่มาจากพืช
และสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะมาจากพืช
“ชั้น A” หรื อ ชั้น ดิ น บน ชั้น ดิ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยอิ น ทรี ย วัต ถุ ที่ ส ลายตัว แล้ว ผสม
คลุกเคล้าอยูก่ บั แร่ ธาตุในดิน มักมีสีคล้า
“ชั้น E” หรื อ ชั้นชะล้างเป็ นชั้นดินที่มีสีซีดจาง มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุน้อยกว่ากว่าชั้น
A และมักจะมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยูต่ อนล่างลงไป
“ชั้น B” หรื อ ชั้นดินล่างเป็ นชั้นที่แสดงถึงการเคลื่อนย้ายมาสะสมของวัสดุต่าง ๆ เช่น
อนุภาคดินเหนียว
“ชั้น C” หรื อ ชั้นวัตถุตน้ กาเนิ ดดิน เป็ นชั้นของวัสดุที่เกาะตัวกันอยูห่ ลวมๆ อยูใ่ ต้ช้ นั ที่
เป็ นดิน ประกอบด้วยหินและแร่ ที่กาลังผุพงั
“ชั้น R” หรื อ ชั้นหิ นพื้นเป็ นชั้นหิ นแข็งที่ยงั ไม่ผุพงั สลายตัว อาจจะมีหรื อไม่มีในหน้า
ตัดดินก็ได้
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รู ปที่ 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 เป็ นสมบัติของดินที่มองเห็นได้ชดั เจน เป็ นคุณสมบัติที่
สะท้อนถึงสภาพแวดล้อม กระบวนการเกิดดิน แร่ ที่เป็ นองค์ประกอบของดิน หรื อวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่
ในดิน ทาให้ทราบถึงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินได้ เช่น การระบายน้ า
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ดินสีน้ าตาลเข้มหรื อสีดา คือดินที่มีอินทรี ยวัตถุในดินมากที่เกิดจากการผุพงั ของหิน
และแร่ จึงมีสีเข้มและระบายน้ าไม่ดีนกั มีส่วนประกอบของแร่ ธาตุ ซากพืช ซากสัตว์ เป็ นดินที่ความ
อุดมสมบูรณ์สูง

รู ปที่ 9 ดินสีน้ าตาลเข้มหรื อสีดา
ที่มา : สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (มปป.)
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ดิ น สี เหลื อ งหรื อ สี แ ดง คื อ ดิ น ที่ มี อ ัต ราการผุพ ังและย่อ ยสลายสู งมี พ วกเหล็ ก
ออกไซด์เคลือบผิวมักอยูต่ ามเนินเขา ที่ราบไหล่เขา ดินชนิดนี้ระบายน้ าดีถึงดีมาก

รู ปที่ 10 ดินสีเหลืองหรื อสีแดง
ที่มา : สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (มปป.)
เนื้ อดิ น (texture) เป็ นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรื อละเอียดของเรี ยกว่า “อนุ ภาค
ของดิ น ” ขนาดใหญ่เรี ยกว่าอนุ ภาคขนาดทราย (2.0-0.05 มิ ล ลิ เมตร) ขนาดกลางเรี ยกว่าอนุ ภาค
ขนาดทรายแป้ ง (0.05-0.002 มิ ล ลิ เมตร) และขนาดเล็ ก ที่ สุ ด คื อ อนุ ภ าคดิ น เหนี ย ว (< 0.002
มิลลิเมตร)
ดินทราย เป็ นดินที่มีอนุภาคของเม็ดทรายมากถึงร้อยละ 85 โดยเกาะตัวกันอยู่
อย่างหลวม ๆ มองเห็นเป็ นเม็ดเดี่ยว ๆ มีความสามารถในการระบายน้ าและอากาศได้ดี
ดินเหนียว เนื้อดินมีอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 40 เนื้อดินละเอียดสามารถปั้ น
เป็ นก้อนและเส้นได้ มีความสามารถในการเก็บน้ าได้ดี
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยภายในประเทศ
เสาวรส ปุริมโน ศึกษาเปรี ยบเทียบการตรวจคราบเลือดที่เจือจางบนพื้นผิวรู
พรุ น และไม่ มี รูพ รุ น โดยวิธี Phenolphthalein, Tetramethylbenzidine, Luminol และ BlueStar ท า
การทดลองโดยน าเลื อ ดมาเจือ จางในอัตราส่ วนต่าง ๆ จนถึ งความเข้ม ข้นที่ 1:100,000,000 โดย
ปริ มาตร จากนั้ นหยดลงบนพื้ น ผิ ว ทั้ ง 2 ประเภทในอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ทิ้ ง ไว้ 8 สั ป ดาห์ วิ ธี
Tetramethylbenzidine และ Phenolphthalein สามารถตรวจคราบเลื อดเจือจางได้ที่ความเข้มข้นสุ ด
บนพื้นผิวรู พรุ น คือ กระดาษ 80 แกรม ซองจดหมาย กระดาษร้อยปอนด์ ผ้าป่ าน พรม และผ้าฝ้าย
และในพื้นผิวไม่ มีรูพรุ น พบว่าวิธี Teramethylbenzidine มากกว่า Phenolphthalein บนผิวกระจก
ไม้อดั และกระเบื้อง ในส่วนของ BlueStar ตรวจพบเลือดที่เจือจางได้มากกว่า Luminol
พินิตา กรทอง ศึกษาเปรี ยบเทียบการตรวจคราบเลือดโดยวิธี Kastle-Meyer, Luminol
และ BlueStar® บนผิวรู พรุ นและไม่มีรูพรุ น พบว่าพื้นผิวพลาสติกและกระจกที่ไม่มีรูพรุ น เมื่อหยด
เลือดทิ้งไว้ให้แห้ง พบว่าเลือดไม่ยดึ เกาะพื้นผิว เนื่องจากลื่น และเรี ยบ ส่ งผลให้ตรวจคราบเลือดได้
ไม่ดีนกั
งานวิจัยต่ างประเทศ
Jonne, Jonathan และ Terence ศึกษาเปรี ยบเทียบ 5 เทคนิ คในการตรวจสอบคราบเลือด
ในงานนิ ติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิธี Luminol ที่เป็ นสาร Chemiluminescent และวิธี Phenolphthalein
(Kastle-Meyer), Leucomalachite green, Hemastix® แ ล ะ Forensic light source ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส า ร
Chemiluminescent พบว่า เทคนิค Luminol ไวต่อการตรวจสอบคราบเลือดที่สุด และปลอดภัย
Watkins และ Brown ศึกษาเทคนิ คด้วยวิธี Luminol และ BlueStar® โดยเจือจางเลือดใน
อัตราส่ วน 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
ปริ มาตร บนผ้าไม้อดั กระดาษ พรม กระเบื้องไวนิ ล ผนังทาสี ไม้ ผ้า หลังจากหยดเลือด และทิ้งให้
แห้ง 10, 20 และ 30 วัน พบว่า ระยะเวลาที่ 30 BlueStar® มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธี Luminol
Ron Gabel, Denver Police Department (CO), Sheri Shimamoto, Lakewood Police
Department (CO), Ivanie Stene, Westminster Police Department (CO), and Tom Adair. ไ ด้
ทาการศึกษาการตรวจหาเลือดในดินในระยะเวลา 6 ปี ด้วยเทคนิ ค Luminol ได้ศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการตรวจหาเลื อ ดในดิ นตัวอย่างโดยกาหนดตารางขึ้นบนยอดเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตารางมี ขนาด 24*24 นิ้ ว ซึ่ งใช้เลื อดม้าปริ มาณ 500 มล. ซึ่ งผูท้ าการทดลองได้ใช้เลือ ดม้าปริ มาณ
500 มล. เทลงในตารางเป็ นสัญ ลักษณ์ รูปตัว X จานวน 7 ตารางจากการทดสอบฉี ด ด้วย Luminol
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พบว่าในหลุมดินที่มีระยะเวลา 4 เดือน และ 8 เดือนพบการเรื องแสงรู ปตัว X และเมื่อครบกาหนด 6
ปี ยังพบการเรื องแสง
Ivanie Stene, Sheri Shimamoto, Ron Gabel, Rich Tewes, Tom Adair . ( 2013) ไ ด้
ทาการศึก ษาการตรวจเลื อดในดิ นในระยะเวลา 8 ปี เพื่อ ตรวจหาการเรื อ งแสงของลู มิน อลที่ ท า
ปฏิกิริยากับเลื อ ด ผูเ้ ขี ยนได้เริ่ มศึกษาเพื่อ ตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการตรวจหาเลื อ ดในดิ น
ตัวอย่างโดยกาหนดตารางขึ้นบนยอดเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตารางตัวอย่างประกอบไปด้วย
หน่วย ขนาด 24*24 นิ้ ว ซึ่งใช้เลือดม้าปริ มาณ 500 มล. ซึ่งผูท้ าการทดลองได้ใช้เลือดม้าปริ มาณ 500
มล. เทลงในตารางเป็ นสัญ ลักษณ์ รูปตัว X ในแต่ล ะตาราง เพื่อ ทดสอบประสิ ทธิ ผลของการใช้
Luminol ผลการทดลองพบว่าเมื่ อ ขุด ดิ น ลึ ก ลงไปและฉี ด Luminol ลงในพื้ น ที่ ที่ ก าหนดไว้ย งั
สามารถพบการเรื องแสงจาก Luminol ที่ทาปฏิกิริยากับเหล็กในเลือด
Lisa Dilbeck ทาการตรวจคราบเลือดบนผิววัตถุ 6 อย่าง พรม กระเบื้องเซรามิกและไว
นิ ล ไม้ เสื้ อ และเส้นใย ด้วยวิธี Luminol และวิธี Blue Star ทดลองโดยการหยดเลือ ดทิ้งไว้ 12 วัน
หลังจากนั้นจึงนาวัตถุท้ งั 4 ชนิ ด ได้แก่ ไม้ กระเบื้องไวนิ ลและกระเบื้องเซรามิก และพรมล้างและ
ทาความสะอาดคราบเลือดที่เปื้ อนออก อีก 2 ชนิดนั้น ผูว้ จิ ยั ได้นารองเท้าที่เปื้ อนเลือดวางบนเสื้อผ้า
ทั้ง 2 ชนิ ด และทิ้งไว้ให้แห้ง 8 นาที การทดสอบเริ่ มจากเสื้ อด้านในทดสอบด้วยเทคนิ ค Blue Star
และเสื้ อด้านนอกทดสอบด้วยเทคนิ ค Luminol ผลการทดสอบพบว่าทั้ง 2 วิธีน้ ี สามารถตรวจสอบ
คราบเลือดได้ที่สุดเท่า ๆ กัน
จากการศึกษาเอกสารและทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่างานวิจยั ข้างต้นล้วน
ทาให้ดินบนยอดเขาสู งซึ่ งมี หิมะปกคลุมตลอดปี และมี สภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่ งแตกต่างจาก
ประเทศไทย ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จึ ง ท าให้ ผูว้ ิจ ัย เล็ ง เห็ น ว่า การน ามาทดสอบกับ ดิ น
ภายในประเทศไทยเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงทดลอง เพือ่ ตรวจสอบคราบเลือดด้วยวิธี Luminol
โดยมีข้นั ตอนและรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการวิจัย
ตารางที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการวิจัยและแหล่ งที่มา
สารเคมี
Luminol
NaOH (Sodium hydroxide)
3%hydrogen peroxide
น้ ากลัน่

เลือดมนุษย์

แหล่ งที่มา
Sigma-Aldrich Corporation
Merck Chemicals
Merck Schuchardt OHG
ห้องปฏิบตั ิการกลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตารางที่ 2 สารเคมีที่ใช้ ในการวิจัยและแหล่ งที่มา
อุปกรณ์
Erlenmayer Flask 100 ml
Dropper
ถุงมือยาง
หลอดทดลอง
กล้อง

แหล่ งที่มา
Pyrex
Buytropicalife
ศรี ตรัง
Pyrex
Nikon

การเตรียมสารละลาย Luminol
การเตรี ยม Luminol โดยชั่งสาร Luminol 0.25 g และ NaOH 2.5 g ละลายด้วยน้ ากลั่น 50
ml และเติม 10 ml. ของ 3% H2O2 (Hydrogen peroxide) ในน้ ากลัน่ 50 ml จะได้ luminol ที่ตอ้ งการ
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การเตรียมเลือดเพื่อศึกษา
เก็บตัวอย่างเลือดมนุษย์ 10 ml บรรจุในหลอดเคลือบด้วยสาร EDTA (Ethylene
diamine tetra acetic acid) ที่มี คุณ สมบัติจบั กับแคลเซี ยม (Ca2+) เพื่อ ป้ อ งกัน การแข็งตัวของเลื อ ด
และเพื่อรักษาสภาพของเม็ดเลือด เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4oC [17] เจือจางเลือดมนุ ษย์ โดยเจือจาง
ในน้ ากลั่นตามอัต ราส่ วนต่ าง ๆ ดังนี้ 1:100, 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริ ม าตร การเตรี ย ม
เลื อดอัตราส่ วน 1:100 โดยใช้เลือดปริ มาตร 1 ml. ละลายในน้ า 99 ml. การเตรี ยมเลื อดอัตราส่ วน
1:10,000 นาเลือดจากอัตราส่วน 1:100 มาปริ มาตร 1 ml. ละลายในน้ า 99 ml. นาเลือดจากอัตราส่วน
1:1,000,000 นาเลือดจากอัตราส่วน 1:10,000 ml. มาปริ มาตร 1 ml. ละลายในน้ า 99 ml.

เลือด

1:100

1:10,000

1:1,000,000

รู ปที่ 11 วิธีการเจือจางเลือดในอัตราส่ วนต่ าง ๆ ด้วยน้ากลั่น
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ตัวอย่ างดินทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ดินเหนียว
2. ดินทราย

รู ปที่ 12 แผนที่แสดงสถานที่เก็บดินทรายและดินเหนียว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.เชียงรากน้ อย

รู ปที่ 13 กระบะใส่ ดิน
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การทาการวิจัย
โดยการเตรี ยมกระบะทรายขนาด 3x3 นิ้ ว ใส่ดินสูง 3 นิ้ว ดิ นตัวอย่างทีใ่ ช้ได้แก่ ดิ นเหนียว
ดิ นทราย จากจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อาเภอบางปะอิ น ตาบลเชี ยงรากน้อย จากนัน้ นาดิ นทราย
และดิ นเหนียวใส่ลงในกระบะ นาเลือดที ่เจื อจางในปริ มาตร 1:100, 1:10,000 และ1:1,000,000 หยด
ลงบนผิวดินปริ มาตร 1 ml. จากนั้นนาไปเก็บไว้ใน 3 สภาวะ ได้แก่ สภาวะที ่อยู่ในร่ ม สภาวะที ่อยู่
กลางแดด สภาวะทีด่ ิ นเปี ยก เป็ นเวลา 18 วัน หยดตัวควบคุม (Blank) คือ น้ ากลัน่ ปริ มาตร 1 ml.
ลงในช่อง blank นาเลือดและเลือดที่เจือจางในน้ ากลัน่ ปริ มาตร 1 ml. หยดลงบนผิวดิน จากนั้นนา
ดินในสภาวะที่อยูก่ ลางแดดไปวางไว้กลางแจ้ง สภาวะที่อยูใ่ นร่ มวางไว้ในห้อง และสภาวะที่ดินเปี ย
กวางไว้ในห้อ งในสภาวะที่ดินเปี ยกผูว้ ิจยั จะทาการหยดน้ ากลั่นปริ มาตร 1 ml. จากนั้นหยดน้ ายา
luminol 1 ml. ถ่ายรู ปบันทึกผล ในทุก ๆ วัน

เตรี ยมกระบะ
ทราย ขนาด
3x3 นิ้ วใส่ดิน
สูง 3 นิ้ว

หยด Blank
(น้ ากลัน่ ) ปริ มาณ 1 ml.
นาเลือดและเลือดที่เจือ
จางในน้ ากลัน่ ปริ มาตร
1:100, 1:10,000 และ
1,000,000 โดยปริ มาตร
หยดปริ มาตร 1 ml.

นาดินเหนียวและดินทรายใส่ลง
กระบะแยก 3 สภาวะ
สภาวะที่ดินเปี ยก สภาวะที่อยู่
กลางแดด และสภาวะที่อยูใ่ นร่ ม
*ที่สภาวะที่ดินเปี ยกหยดน้ ากลัน่
1 ml. ทุก ๆ การทดลอง

หยดน้ ายาทดสอบ luminol ปริ มาณ 1 ml.
ในทุก ๆ วัน เป็ นเวลา 18 วัน ทาซ้ า
ทั้งหมด 3 ครั้ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ผลการทดลองความคงอยูข่ องเลื อดบนผิวดิ นโดยใช้ luminol ในการ
ทดสอบในการตรวจสอบดินเหนียว และดินทราย ทั้ง 3 สภาวะ (ทาซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง ) ผลการศึกษา
นี้ดูจากลักษณะการเรื องแสงของคราบเลือดเมื่อทดสอบด้วย luminol ลักษณะดิน 2 ชนิ ด ระยะเวลา
ทดสอบ 18 วัน ทดสอบในทุ ก ๆ วัน และการเจือ จางเลื อ ดในปริ มาตรที่ แ ตกต่ างกัน คื อ 1:100,
1:10,000 และ1:1,000,000 โดยปริ มาตร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลการเรื อ งแสงของเลื อดเมื่ อ ทดสอบด้วย
luminol
จากการทดลองความคงอยูข่ องเลื อดบนผิวดิ นในสภาวะที่อยูก่ ลางแดดได้ผลการทดลอง
จากรู ปที่ 14 พบว่าการตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินเหนียวที่สภาวะที่อยูก่ ลางแดด
ที่ระยะเวลาต่ าง ๆ และการเจือ จางของเลื อ ดในอัตราส่ วนที่แ ตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า
อัตราส่ วน 1:100 โดยปริ ม าตรพบว่าแสดงผลได้ชัดเจนถึ ง 7 วัน และที่อ ัตราส่ วน 1:10,000 และ
1:1,000,000 โดยปริ มาตร แสดงผลได้ชัดเจน 5 วัน และ 1 วันตามลาดับ แต่การเรื องแสงนั้นก็ยงั
สามารถตรวจสอบได้ถึง 18 วัน แม้สีจะจางลง
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รู ปที่ 14 การตรวจสอบความคงอยู่ของคราบเลือดบนผิวดินเหนียวภายใต้ สภาวะที่อยู่กลางแดด

และเมื่ อ ทาการทดลองในดิ นเหนี ยวที่สภาวะที่ดินเปี ยกพบว่าที่อ ัตราส่ วน 1:100 โดย
ปริ ม าตรพบว่าแสดงผลชัดเจนถึง 7 วัน เมื่อ ดูที่อตั ราส่ วน 1:10,000 และ 1:1,000,000 แสดงผลได้
ชัดเจน 5 วัน และ 1 วันตามลาดับ แต่การเรื องแสงนั้นก็ยงั สามารถตรวจสอบได้ถึง 18 วัน แม้สีจะ
จางลง ดังรู ปภาพที่ 15
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รู ปที่ 15 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินเหนียวภายใต้ สภาวะดินเปี ยก

จากการทดลองความคงอยูข่ องคราบเลือ ดในดินเหนี ยวที่สภาวะที่อยูใ่ นร่ ม จากรู ปที่ 16
พบว่าการตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลื อดบนผิวดินเหนี ยวที่สภาวะที่อ ยูใ่ นร่ ม ที่อตั ราส่ วน
1:100 โดยปริ มาตรแสดงผลได้ชัดเจนถึ ง 13 วัน และที่อตั ราส่ วน 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดย
ปริ มาตร แสดงผลชัดเจนสุด 11 และ 12 วันตามลาดับ แต่ยงั สามารถตรวจพบคราบเลือดได้อีกแม้
เวลาจะผ่านไป 18 วัน
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รู ปที่ 16 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินเหนียวภายใต้ สภาวะที่อยู่ในร่ ม
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เมื่อทาการศึกษาความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินทรายที่สภาวะที่อยูก่ ลางแดดพบว่าที่
อัต ราส่ ว น 1:100 โดยปริ ม าตรแสดงผลได้ชั ด เจนถึ ง 5 วัน และที่ อ ั ต ราส่ ว น 1:10,000 และ
1:1,000,000 พบการเรื องแสงชัดเจนสุ ด 3 และ 1 วัน ตามลาดับ แต่ยงั สามารถตรวจพบคราบเลือ ด
ได้อีกแม้เวลาจะผ่านไป 18 วัน ดังรู ปที่ 17

รู ปที่ 17 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินทรายภายใต้ สภาวะที่อยู่กลางแดด

จากรู ปที่ 17 พบว่าการตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินทรายที่สภาวะดิน
เปี ยกที่ถูกนามาเจือจางที่อตั ราส่ วน 1:100 โดยปริ มาตร แสดงผลได้ชดั เจนถึง 3 วัน และที่อตั ราส่วน
1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริ มาตรแสดงผลได้ชดั เจนเท่ากันคือถึง 1 วัน แต่ยงั สามารถตรวจ
พบคราบเลือดได้อีกแม้เวลาจะผ่านไป 18 วัน
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รู ปที่ 18 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินทรายภายใต้ สภาวะที่ดินเปี ยก

เมื่อเปรี ยบเทียบกับการตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินทรายภายใต้สภาวะที่
อยูใ่ นร่ มพบว่าเลือดที่เจือจางที่อตั ราส่วน 1:100 โดยปริ มาตรแสดงผลชัดเจนถึง 9 วัน และ 1:10,000
และ 1:1,000,000 โดยปริ มาตร แสดงผลชัดเจน 7 และ 2 วันตามลาดับ แต่ยงั สามารถตรวจพบคราบ
เลือดได้อีกแม้เวลาจะผ่านไป 18 วัน ดังรู ปที่ 19
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รู ปที่ 19 การตรวจสอบความคงอยู่ของเลือดบนผิวดินทรายภายใต้ สภาวะที่อยู่ในร่ ม
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
งานวิจ ัยนี้ เป็ นการศึ กษาความคงอยู่ข องคราบเลื อ ดบนผิว ดิ น ด้วยวิธีท ดสอบ luminol
งานวิจ ัย นี้ เจื อ จางเลื อ ดในปริ ม าตรที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ 1:100, 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดย
ปริ มาตร โดยแบ่งดินออกเป็ น 3 สภาวะ ได้แก่ สภาวะที่อยูก่ ลางแดด สภาวะที่อยูใ่ นร่ ม สภาวะที่ดิน
เปี ยก การศึ กษาในครั้งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ดังนี้ เพื่อ ศึกษาความคงอยู่ของคราบเลื อ ดบนผิวดิ น ใน
สภาวะที่แตกต่างกัน ระยะเวลาที่แตกต่างกัน การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองเป็ นเวลา 18
วัน (ทาซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง) เมื่อนามาทดสอบด้วย luminol ดูการปรากฏแสงของคราบเลือดจากวันที่
ชัดเจนมากที่สุด ผลการศึกษาดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองความคงอยู่ของคราบเลือดบนผิวดินที่เห็นชัดเจนมากที่สุด
ปริมาตรการเจือ
จาง
ลักษณะดิน

1:100

1:10,000

1:1,000,000

ดิน
ดินทราย
ดิน
ดินทราย
ดิน
ดินทราย
เหนียว
เหนียว
เหนียว
สภาวะ
ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
สภาวะที่ อ ยู่ก ลาง
7
5
5
3
1
1
แดด
สภาวะที่ดินเปี ยก
7
3
5
1
1
1
สภาวะที่อยูใ่ นร่ ม
13
9
11
5
2
2
จากการศึกษา “เพือ่ ตรวจสอบความคงอยูข่ องคราบเลือดบนผิวดินในสภาวะที่แตกต่างกัน”
พบว่าที่สภาวะกลางแดดและที่สภาวะที่ดินเปี ยกพบการแสดงผลที่มีความใกล้เคียงกัน และพบการ
แสดงผลของคราบเลือดดีที่สุดในสภาวะร่ มที่อตั ราส่วน 1:100 แสดงผลชัดเจนสุด 13 วัน เมื่อเทียบ
กับดินทราย 9 วัน และ 1:10,000 แสดงผลได้ชดั เจนสุด 11 และ 5 วัน ตามลาดับ ตารางที่ 3 พบว่าดิน
เหนียวได้ดีกว่าดินทราย เนื่องมาจาก ดินเหนียว คือ ดินสีน้ าตาลเข้มหรื อสีดาซึ่งมีอินทรี ยวัตถุในดิน
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จึงมีสีเข้มและระบายน้ าไม่ดี มีการอัดแน่นของซากพืช ซากสัตว์ หิ น แร่ ธาตุ ซึ่ งมีความแตกต่างกับ
ดินทราย ลักษณะดินทรายคือมีสีเหลืองแดง คือดินที่มีอตั ราการผุพงั การย่อยสลายสู งพบตามที่ราบ
ลุ่ ม มักน้ าดี ถึงดี ม าก ซึ่ งตรงกับ งานวิจยั ของ ผศ.ดร.พงษ์สัน ติ์ สี จนั ทร์ และคณะ [33] แต่ ในปริ
มาตรการเจือจางเลือดที่ 1:1,000,000 ในดินเหนี ยวและดินทรายพบสู งสุ ด 2 วัน จากผลการทดลอง
ข้างต้นพบว่า ร่ องรอยคราบเลือด หยดเลือด มีความคงทนชะล้างได้ค่อนข้างยาก แม้เวลาจะผ่านไป
นาน คราบเลือดที่ผา่ นการชะล้างแล้วก็ยงั คงเกาะติดพื้นผิวดินอยู่ แม้วา่ พื้นผิวดินนั้นจะมีความเป็ นรู
พรุ นและไม่มีรูพรุ นซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ พินิตา กรทอง และคณะ [33] ที่อตั ราส่ วน 1:1,000,000
ในดิ น เหนี ยวและดิ น ปนทรายไม่ มีค วามแตกต่างกัน อาจเกิ ดจากการเจือ จางที่ เลื อ ดที่ม ากที่ สุ ด
ร่ วมกับการระบายน้ าของดินเหนียวและดินทราย เมื่อทาการหยดน้ ายาทดสอบ luminol ลงบนผิวดิน
จึงทาการเรื อ งแสงไม่ ดีนัก ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kotaro Yamagishi และ
คณะ ที่ได้ทาการตรวจสอบคราบเลือดที่เจือจางในปริ มาตรที่แตกต่างกันด้วยวิธีทดสอบ luminol,
leucomalachite และ hemascein ว่าสามารถตรวจสอบคราบเลื อ ดที่เจือ จางในปริ ม าตรที่ แตกต่ าง
1:100, 1:10,000 และ 1:1,000,000 โดยปริ มาตรที่เจือจางที่สูงได้ [35] สิ่ งหนึ่ งที่ทาให้การตรวจสอบ
คราบเลือดด้วยวิธีลูมินอลมีความแตกต่างคือ ระยะเวลา การเจือจางของเลือดที่ปริ มาตรที่แตกต่าง
กัน และองค์ประกอบอื่น ๆ ก็มีผล เช่น อุณหภูมิ องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบของ
ดินเหนี ยว ดิ นทราย แสงแดด น้ า การเจือ จางของเลื อ ด ฯลฯ มี ส่วนทาให้รอยเลือ ดบนผิวดิน จาง
หายไป
ข้ อจากัดการวิจัย
1. การตรวจคราบเลือดด้วยวิธี luminol ต้องอาศัยภายใต้ความมืดสนิทจึงทาให้มีขอ้ จากัด
ในการถ่ายภาพ
ข้ อแนะนาในการทาวิจัย
1. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกับวัตถุพยานที่สามารถพบได้ในสถานที่เกิดเหตุชนิด
อื่น ๆ
2. เนื่องจากการวิจยั นี้ศึกษาคราบเลือดบนผิวดินเหนียวและดินปนทราย ดังนั้นจึงควร
ทาการศึกษาบนผิวดินชนิดอื่น ๆ เพิม่ เติม
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