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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคุณลักษณะตัวแปรที่มีผลต่อการตรวจหาคราบเลือดภายหลัง
ทาความสะอาดคราบเลือดด้ วยวิธีการตรวจลูมินอลและบลูสตาร์ โดยศึกษาระดับค่าสีและระยะเวลาทังหมดใน
้
การเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสง พบว่าลักษณะของพื ้นผิวและวิธีการทาความสะอาดคราบเลือดมีปฏิสมั พันธ์ ต่อ
การตรวจหาระดับ ค่ า สี ข องปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสงแต่ ไ ม่ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ต่ อ การตรวจหาระยะเวลาของการ
เกิดปฏิกิริยา ลักษณะของพื ้นผิวและจานวนครัง้ ที่ทาความสะอาดมีปฏิสมั พันธ์ ต่อการตรวจหาระดับค่าสีและ
ระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา ส่วนวิธีทาความสะอาดคราบเลื อดและจานวนครัง้ ที่ทาความสะอาดคราบเลือด
ไม่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ การตรวจหาระดับค่าสีและระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา และจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของการตรวจหาคราบเลือดพบว่า วิธี การตรวจหาคราบเลือ ดด้ วยลูมิ นอลและบลูสตาร์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิธีบลูสตาร์ มีค่าเฉลีย่ ของระดับค่าสีและระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยาเรื อง
แสงในการตรวจหาคราบเลือดมากกว่าวิธีลมู ินอล
คาสาคัญ: ปฏิกิริยาการเรื องแสง การตรวจหาคราบเลือด ลูมินอล บลูสตาร์
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Abstract
The research aimed to study the interaction among characte of variables that affect on
bloodstain after detecting by Luminol and Bluestar method. This research studied the color level and
the persistence of the chemiluminescence reaction. The results showed that types of a floor surface
and household chemical cleaners had a relationship with the color level of chemiluminescence reaction
with Luminol and Bluestar methods but it had no relationship between types of floor surface and
household chemical cleaners to the persistence of chemiluminescence reaction. Also, types of a floor
surface and the number of times cleaning also related to the color level and the persistence of
chemiluminescence reaction. In term of the type of household chemical cleaners and the number of
times cleaning, there was no relationship of the color level and the persistence of chemiluminescence.
The efficiency analysis of Luminol and Bluestar methods demonstrated that Bluestar had higher mean
both color level and the persistence of chemiluminescence reaction than Luminol method (p<0.05)
Keywords: Chemiluminescence, Bloodstain detection, Luminol, Bluestar

บทนา
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปั จจุบันกาลังเกิ ดปั ญหา เช่น สถานประกอบการ
ต่าง ๆ การปลดพนักงานบางส่วนออก หรื ออาจเลิก
กิจการ ก่อให้ เกิดผู้คนว่างงานเป็ นจานวนมาก สภาพ
สังคมเกิดความแตกต่าง เกิดปั ญหาขาดแคลนที่อยู่
อาศัย รวมไปถึงปั ญหาที่เ กี่ ยวกับการศึกษา ซึ่งเด็ ก
ผู้ ด้ อยโอกาสจ านวนมากก าลั ง รอโอกาสได้ รั บ
การศึ ก ษาและหนึ่ ง ในปั ญ หาที่ สาคัญ ยิ่ ง ต่ อ สภาพ
สังคมไทยคือปั ญหาอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวติ และ
ทรั พ ย์ สิน เช่ น คดี ฆ่า ผู้อื่ น ท าร้ ายร่ า งกาย ข่ม ขื น
กระทาช าเรา ลักทรั พ ย์ วิ่งราวทรั พ ย์ ชิ งทรั พย์ และ
ปล้ นทรัพย์ เป็ นต้ น เหล่านี ้เป็ นปั ญหาร้ ายแรงอย่างยิ่ง
ต่อสังคมไทยที่มีผลกระทบชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดี
ของประชาชน เป็ นปั ญหาที่สร้ างความไม่สงบให้ แก่

สังคม สร้ างความเดือดร้ อนต่อชีวิตและทรัพย์สนิ จาก
สถิ ติ จ านวนคดี อ าญาประเภทความผิ ด คดี ชี วิ ต
ร่ างกายและเพศ ในสังกัดหน่วยงาน กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ปี 2560 [1] ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม-31
ธั น วาคม 2560 รั บ แจ้ งจ านวนทัง้ หมด 2,728 คดี
แบ่งเป็ นคดีฆ่าผู้อื่นจานวน 89 ราย ทาร้ ายผู้อื่นถึงแก่
ความตาย จานวน 48 ราย พยายามฆ่าจานวน 111
ราย ท าร้ ายร่ า งกายจ านวน 2,100 ราย และข่ม ขื น
กระทาชาเรา จานวน 226 ราย และคดีอื่น ๆ 157 คดี
และจากสถิ ติล่า สุดคดี อ าญาประเภทความผิ ด คดี
ชี วิ ต ร่ างกายและเพศ ตั ง้ แต่ เ ดื อ นมกราคม -31
กรกฎาคม 2561 ในสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พบว่ า มี รั บ แจ้ งทัง้ สิ น้ 1,514 คดี
แบ่งเป็ นคดีฆ่าผู้อื่นจานวน 59 ราย ทาร้ ายผู้อื่นถึงแก่
ความตาย จานวน 19 ราย พยายามฆ่าจานวน 54
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ราย ท าร้ ายร่ า งกายจ านวน 1,191 ราย และข่ม ขื น
กระทาชาเรา จานวน 104 ราย และคดีอื่น ๆ 87 คดี
ซึง่ การก่อคดีต่าง ๆ ผู้กระทาความผิดหรื อผู้ต้องสงสัย
มักจะทิ ง้ ร่ อ งรอยหรื อ วัตถุพยานต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ น
วัตถุพยานที่ได้ มาจากร่ างกาย ได้ แก่ เส้ นผม เส้ นขน
อสุจิ ปั สสาวะ เลือด น ้าลาย และเนื ้อเยื่อ เป็ นต้ น และ
จากวัตถุพยานประเภทสิง่ ของ เช่น เอกสาร อาวุธ บุหรี่
และกระจก เป็ น ต้ น และจากที่ ก ล่า วมาข้ างต้ นนี ้
“เลือด” ถื อเป็ นวัตถุพยานชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญ
และพบได้ ในสถานที่เกิดเหตุ [2] ในคดีอาญาประเภท
ประทุษ ร้ ายต่อร่ า งกายและชี วิ ต เช่ น คดี ฆาตกรรม
ข่มขืนกระทาชาเรา และคดีอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกับคดี
เหล่านี ้ รอยคราบเลือดจะเป็ นหลักฐานสาคัญอันหนึ่ง
เสมอ มั ก จะพบรอยคราบเลื อ ดจากตั ว ของผู้ ถู ก
ประทุษร้ าย จากสถานที่เกิดเหตุ จากตัวของผู้ร้ายหรื อ
จากอาวุธ ที่ ได้ ใช้ ก ระทาความผิ ด ซึ่งประโยชน์ ข อง
คราบเลือดในการสืบสวนนันมี
้ หลายประการได้ แก่ใช้
ชี บ้ อกว่า ที่ ใ ดเป็ น สถานที่ เ กิ ด เหตุก ารณ์ ที่ ต รวจพบ
เลือดของมนุษย์ และเป็ นหมู่เดี ยวกับผู้บาดเจ็ บหรื อ
ผู้ต ายตรง ณ บริ เ วณใด บริ เ วณนัน้ ก็ ค วรถื อว่าเป็ น
สถานที่เกิดเหตุได้ กรณีที่มกั จะพบบ่อยคือผู้ตายถูก
ฆ่าตายในที่แห่งหนึ่ง และถูกนาศพไปทิ ้งอีกแห่งหนึ่ง
เป็ นต้ น สามารถบอกได้ ว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด
เกิดขึ ้น เช่น กันชนหรื อฝากระโปรงย่อมเป็ นเครื่ องบ่งชี ้
ได้ ว่ารถคันนัน้ น่าจะถูกใช้ ในการกระทาความผิดมา
ก่อน ใช้ ระบุว่า อาวุธใดเป็ นอาวุธที่ใ ช้ ในการกระท า
ความผิด เช่น ตรวจพบเลือดของผู้บาดเจ็บหรื อผู้ตาย
ติดอยูต่ ามด้ ามมีด ไม้ หรื ออุปกรณ์อย่างอื่น นอกจากนี ้
ยังใช้ พิสูจ น์ คาให้ การของผู้ต้อ งสงสัยและใช้ ในการ
ช่วยแยกผู้บริ สทุ ธิ์ออกจากผู้กระทาความผิด
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“เลือ ด” เป็ น วัต ถุพ ยานที่ สาคัญ ที่ สุด ในการ
นาไปใช้ ตรวจหาหมู่เลือด และดีเอ็นเอ เพื่อบ่งบอกว่า
เป็ นเลือดของใครและยัง สามารถใช้ เป็ นหลักฐานใน
การเชื่อมโยงผู้เสียหาย ผู้ต้อง สงสัย และสถานที่เกิด
เหตุเข้ าไว้ ใ นเหตุก ารณ์ เ ดียวกัน โดยอาศัย ลักษณะ
ของคราบเลือ ดที่ ป รากฏในที่ เ กิ ด เหตุ เช่ น ปริ ม าณ
เลือด ขอบเขตการกระจายของเลือด รอยป้าย รอย
ลาก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ลักษณะรู ปร่างของหยดเลือด
ยังสามารถบ่งบอกถึงระยะและทิศทางของเลือดที่มา
ตกกระทบพืน้ ผิวได้ ข้ อมูลเหล่านี ้ล้ วนเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งในการที่จะนาไปใช้ ประกอบการพิจารณาถึง
พฤติก ารณ์ ข องคดีที่ เ กิ ด ขึน้ ซึ่ง เลือ ดถื อ เป็ น หนึ่ง ใน
ประเภทของหลักฐานที่พบมากที่สดุ ของหลักฐานทาง
กายภาพในคดีที่มีการก่ออาชญากรรมรุ นแรงและการ
วิเ คราะห์ สามารถให้ ข้อ มูลที่ เป็ น ประโยชน์ มาก ซึ่ง
ในทางด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารตรวจสอบคราบ
เลือดได้ หลายวิธีที่เชื่อถือได้ ในการค้ นหาคราบเลือด
แฝง และการพิสจู น์ยืนยันว่าเป็ นเลือด เช่น การตรวจ
ค ร า บ เ ลื อ ด ด้ ว ย วิ ธี Benzidine, O-tolidine,
Leucomalachite Green, Phenolphthalein,
Tetramethylbenzidine โดยการตรวจคราบเลือดด้ วย
Benzidine และO-tolidine นัน้ จะให้ ค วามไวสูง กว่ า
แ ต่ มี ค ว า ม จ า เ พา ะ น้ อ ย ก ว่ า Phenolphthalein
นอกจากนี ้ ยังรวมถึงเทคนิคการตรวจหาคราบเลือด
ด้ วยเทคนิค Bluestar และ Luminal ซึง่ เทคนิคดังกล่าว
นี ม้ ัก จะถูก น ามาใช้ ใ นด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการ
ตรวจหาคราบเลือดแฝง หรื อคราบเลือดที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ [3] จากผลการศึกษาการตรวจวัดคราบ
เลือดโดยวิธีฟีนอล์ฟทาลีน เตตระเมทิลเบนซีดีน ลูมิ
นอล และบลู ส ตาร์ สรุ ปได้ ว่ า วิ ธี Luminal และ
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Bluestar เป็ นวิธีที่มีประโยชน์สาหรับสถานที่เกิดเหตุ
ในที่ มื ด หรื อ พื น้ ผิ ว ที่ ถูก ล้ า งคราบเลือ ดออกเพื่ อ อ า
พรางคดีและพื ้นผิวที่กลมกลืนกับพื ้นผิววัตถุที่พบในที่
เกิดเหตุ นอกจากนี ้ ยังมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื อ้ น
จากสารอื่นได้ น้อยกว่าอีกสองวิธีแรก โดยทาการพ่น
สารยังบริ เ วณที่พ บคราบหรื อ ร่ อ งรอยของเลือ ด ถ้ า
คราบหรื อร่ องรอยที่พบคือเลือด จะเกิดการเรื องแสง
ขึ น้ ในบริ เ วณที่ ท าการพ่ น ดั ง นั น้ วิ ธี Luminol และ
Bluestar จึ ง เป็ นสารที่ นิ ย มใช้ ในเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง
ม า ก ก ว่ า วิ ธี Tetramethylbenzidine แ ล ะ วิ ธี
Phenolphthalein เพราะมีวิธีการเตรี ยมที่สะดวกต่อ
การนาไปปฏิบตั ิงานในคดีตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นซึง่ ส่วนใหญ่
มักจะเกิดในเวลากลางคืน [4]
ปั จ จุ บัน ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ ต่ อ
การการพิสจู น์หลักฐานด้ วยนิติวิทยาศาสตร์ มากขึน้
เห็นได้ จากมีการตังหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม ทาให้ สามารถ
คลี่คลายคดีที่ซบั ซ้ อนและเป็ นที่สนใจของประชาชน
ทัว่ ไปซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นคดีฆาตกรรมอาพรางศพและ
จากข่ า วเรื่ อ งคดี ก ารฆ่ า หั่น ศพล่ า สุด ปี 2560 โดย
ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าอาพรางศพยัดถังน ้ามันฝังดินทิ ้งไว้
ในป่ าพื ้นที่เขาสวนกวาง ซึง่ จากการติดตามตามสืบหา
ผู้ลงมือทาในครั ง้ นีพ้ บว่าเป็ นกลุ่มผู้หญิ ง 3 คน และ
ผู้ชาย 1 คน [5] ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากโกรธแค้ นที่
เหยื่ อ ได้ พาต ารวจไปจั บ แฟนที่ ค้ ายา โดยคดี นี น้ ี ้
ภายหลังจากหั่นศพแล้ วได้ มีการชาระล้ างท าความ
สะอาด ถึงแม้ ว่าคนร้ ายจะทาลายพยานหลักฐานด้ วย
การล้ างหรื อ ท าความสะอาดไปแล้ วแต่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ Nagesh แล ะGhosh [6] ได้ มี ก าร
ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับการศึกษาเกี่ ยวกับช่วงเวลาและ

ประสิทธิภาพของ Luminol ในการตรวจหาคราบเลือด
ที่ถูกทาสีทบั บนพื ้นผิวที่แตกต่างกันปั จจุบนั ของ โดย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของปฏิกิริยาการเรื องแสงในการตรวจจับคราบเลือด
บนพื ้นผิวที่แตกต่างกันโดยใช้ สีทาทับหลายชัน้ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความเข้ ม ของ
ปฏิกิริยาการเรื องแสงโดยการศึกษานี ้บนแผ่นไม้ และ
พื ้นผิวโลหะซึง่ ถูกระบุว่าเป็ นพื ้นผิวทัว่ ไปที่พบในที่เกิด
เหตุ การศึกษาวิจยั นี ้ได้ ดาเนินการเป็ นระยะเวลา 50
วัน เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการทาสี ทับ คราบเลื อ ด เมื่ อ
ตรวจหาคราบเลือดโดยใช้ Luminol ความเข้ มข้ นต่าง
ๆ ของปฏิกิริยาการเรื องแสง โดยมีการทาสีทบั คราบ
เลือดจานวนถึง 3 ชัน้ โดยการศึกษาพบว่าเมื่อมีการ
เพิ่มขึ ้นของจานวนชันของสี
้
ที่ทาทับคราบเลือด ทาให้
ความเข้ ม ของความเข้ ม ของปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสง
ลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด นอกจากนี ้ Krishna และ
Samuel [7] ได้ ทาการวิจัยเรื่ องการพัฒนาการตรวจ
คราบเลือดแฝงโดยใช้ Luminol จากจานวน 4 ลักษณะ
พื ้นผิวที่แตกต่างกัน หลังจากที่ใช้ สารเคมีต่างกันใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ โดยพบว่า การศึกษานี ้มีพื ้นฐานมา
จากการวิเคราะห์ ค ราบเลือดที่ แฝงอยู่โดยศึกษาใน
ระยะเวลา 15 วัน โดยใช้ น ้าปกติ น ้าร้ อน ผงซักฟอก
สารฟอกขาว เอทานอล และได้ มีการใช้ สารละลาย
Luminol ในการตรวจหาคราบเลือดแฝงบนพื ้นผิวต่าง
ๆ ได้ แก่ ผ้ า กระดาษ ไม้ และกระเบื ้อง โดยพื ้นผิวนันมี
้
ทั ง้ แบบรู พรุ นและไม่ มี รู พรุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษาคือเพื่อทาความเข้ าใจว่าคราบเลือดที่ แฝง
อยูส่ ามารถตรวจพบได้ หลังจากทาความสะอาดคราบ
เลือดบนพื ้นผิวต่าง ๆ และทาความเข้ าใจว่าสามารถ
พัฒนาการตรวจคราบเลือดได้ หรื อไม่หลังจากผ่านไป
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15 วั น เมื่ อ ได้ รั บ การตรวจหาคราบเลื อ ดด้ วย
สารละลาย Luminol พบว่าปฏิกิริยาเป็ นบวก สรุ ปได้
ว่าคราบเลือดที่แฝงอยูส่ ามารถตรวจพบได้ ในช่วงเวลา
หนึง่ โดยใช้ Luminal ในการตรวจบนพื ้นผิว
จากงานวิ จัย ดัง กล่า วในข้ า งต้ นอาจศึ ก ษา
เพียงดูปฏิกิริยาการเกิดเรื องแสงเท่านัน้ รวมทังในบาง
้
วิธีอาจมีค่าใช้ จ่ายที่สูงและใช้ ระยะเวลานานในการ
วิเคราะห์ ผล ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษา
การตรวจหาคราบเลือดภายหลังได้ รับการทาความ
สะอาดด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ โดยใช้ วิ ธี Luminol และ
Bluestar ในการตรวจหาคราบเลือดบนพืน้ ผิวต่าง ๆ
ได้ แก่ กระเบื ้อง ไม้ อดั และพรม เนื่องจากวิธีการตรวจ
ดังกล่าวสามารถตรวจหาคราบเลือดได้ ในที่มืดและใน
พื น้ ผิ ว ที่ ถู ก ล้ างคราบเลื อ ดออกโดยใช้ ศึ ก ษาการ
ตรวจหาระดับค่าสีของการเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสง
โดยวิธีการวิเคราะห์ภาพและศึกษาระยะเวลาทังหมด
้
ในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสง ซึ่ ง วิ ธี ดัง กล่า วมี
วิธีการเตรี ยมที่ง่าย สะดวก และไม่เป็ นอันตรายน้ อย
ต่อ สุข ภาพผู้ป ฏิบัติ ง าน นอกจากนี ว้ ิจัย ดัง กล่า วจะ
ส่งผลให้ เกิดประโยชน์ต่องานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ ได้
ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และสารเคมีท่ ใี ช้ ในการทดลอง
1. อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ พื ้นผิว
วัตถุ พรม ไม้ อดั และกระเบื ้อง ขนาด 10x10 ซม.
2. สารเคมีที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ Luminol
Sodium Carbonate, 3%Hydrogen Peroxide และ
Bluestar
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วิธีการทดลอง
1. นาเลือดของมนุษย์หยดลงบนพื ้นผิวที่ไม่
มีรูพรุ นได้ แก่ กระเบื ้อง และนาไปหยดลงพื ้นผิวที่มีรู
พรุ น ได้ แก่ พรมและไม้ โดยหยดให้ มี ป ริ ม าตร 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร และหยดให้ อยู่ ใ นต าแหน่ ง เดี ย วกั น คื อ
บริ เวณกลางพื ้นผิว
2. หลังจากหยดเลือดลงบนพืน้ ผิ วให้ ทิง้ ไว้
เป็ นระยะเวลาประมาณ 2 นาที ให้ ทาความสะอาด
พื ้นผิวที่ถกู หยดเลือดด้ วยวิธีการทาความสะอาดด้ วย
นา้ ยาล้ างห้ องนา้ นา้ ยาซักผ้ า และทาความสะอาด
ด้ วยการล้ างด้ วยน ้าสะอาด โดยนาน ้ายาล้ างห้ องน ้า
น า้ ยาซัก ผ้ า และน า้ เปล่า ที่ เ ตรี ย มไว้ ใ ส่ข วดสเปรย์
จานวน 10 มิ ลลิลิตร ต่อ การทาความสะอาดคราบ
เลือดด้ วยวิธีการฉีดพ่นให้ สม่าเสมอบนในแต่ละแผ่น
โดยฉีดพ่นให้ สม่าเสมอบนพื ้นผิวในแต่ละพื ้นผิว และ
พื ้นผิวที่ถกู หยดด้ วยคราบเลือดจะถูกทาความสะอาด
ซ ้าจานวน 10 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะห่างกัน 1 วัน
3. หลัง จากท าความสะอาดพื น้ ผิ ว ที่ ห ยด
คราบเลือดครบจานวนทัง้ 10 ครั ง้ แล้ วให้ นาพืน้ ผิ ว
ดังกล่าวมาตรวจหาคราบคราบเลือดแฝงโดยใช้ วิธี
Luminol และ Bluestar โดยพื ้นผิวทังหมดจะถู
้
กวางไว้
ในห้ องมืดและใช้ สารละลาย Luminol และ Bluestar
ที่ ผ ส ม ไ ว้ ฉี ด พ่ น ใ ห้ ส ม่ า เ ส ม อ บ น พื ้น ผิ ว เ พื่ อ
สังเกตการณ์ความไวในการเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสง
ระยะเวลาทัง้ หมดของการเกิ ด ปฏิกิริ ยาในการเรื อ ง
แสง และระดับค่าสีในการเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสง
โดยใช้ กล้ องถ่ายรูป DSLR Nikon D5200 55 mm. ใน
การถ่ายภาพ โดยตังค่
้ ากล้ องถ่ายรู ป ดังนี ้ ค่าความไว
แสง (ISO) 6400 รู รับแสง(F) 4.0 Speed Shutter 30
วินาที และให้ บนั ทึกข้ อมูลลงตารางบันทึกผล
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4. นาภาพที่บนั ทึกไฟล์ภาพแล้ วมาคานวณหา
ค่าสี RGB ในโปรแกรม เพื่อ เป็ นการอ่า นระดับค่าสี
RGB วิเคราะห์คา่ สีน ้าเงินเพียงค่าเดียว และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two- Way ANOVA) และ
เมื่อทดสอบสมมติฐานแล้ วมีผลแตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญทางสถิ ติ ท าการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดี ย ว(One-Way ANOVA) และวิ เ คราะห์
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธี
Bonferroni

ผลการศึกษา
1. ผลการทดสอบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคุณลักษณะตัว
แปรต่อการตรวจหาคราบเลือดวิเคราะห์แบบความ
แปรปรวนสองทาง (Two- Way ANOVA) พบว่า
1.1 การตรวจหาระดับค่าสีของปฏิกิริยาการ
เรื องแสงในการตรวจหาคราบเลือด ด้ วยวิธี Luminol
และ Bluestar แสดงดัง Table 1 และTable 3 พบว่า
ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างประเภทลักษณะพืน้ ผิวและ
วิ ธี ก ารท าความสะอาดต่ อ การตรวจหาระยะเวลา
ทัง้ หมดของการเกิ ดปฏิกิริยาการเรื องแสง แสดงดัง
Table 2 และTable 4
1.2 มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างลักษณะของพืน้ ผิว
และจานวนครัง้ ที่ทาความสะอาดคราบเลือดต่อการ
ตรวจหาระดับ ค่า สี แ ละระยะเวลาทัง้ หมดของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรื องแสงในการตรวจหาคราบเลือด
ด้ วยวิ ธี Luminol และ Blue star แสดงดั ง Table 1
Table 2 Table 3 และTable 4
1.3 ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีทาความสะอาด
คราบเลือดและจานวนครั ง้ ที่ ทาความสะอาดคราบ

เลือดต่อการตรวจหาระดับค่าสีและระยะเวลาทังหมด
้
ของการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสงในการตรวจหา
คราบเลือดด้ วยวิธี Luminol และ Blue star แสดงดัง
Table 1 Table 2 Table 3 และ Table 4
2. ประเภทลัก ษณะพื้นผิวที่ แตกต่างกันทั้ง 3
ชนิด ได้แก่ กระเบื้อง ไม้อดั และพรม มีผลทาให้ระดับ
ค่าสี ของการเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสงและระยะเวลา
ทังหมดในการเกิ
้
ดปฏิกิริยาการเรื องแสงแตกต่างกัน
อย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 โดยลักษณะ
พื น้ ผิ ว ประเภทวิ ธี พ รม มี ร ะดับ ค่ า สีแ ละระยะเวลา
ทัง้ หมดของการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสงสูง กว่ า
ลักษณะพื ้นผิวประเภทไม้ อดั และกระเบื ้อง
3. ประเภทวิธีการทาความสะอาด ได้ แก่วิธีทา
ความสะอาดคราบเลือดด้ วยน ้ายาล้ างห้ องน ้า น ้ายา
ซัก ผ้ า และวิ ธี ก ารท าความสะอาดคราบเลื อ ดด้ ว ย
น า้ เปล่ า มี ผ ลท าให้ ระดั บ ค่ า สี ค วามเข้ มของการ
เกิ ดปฏิกิริยาการเรื องแสงและระยะเวลาทัง้ หมดใน
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสงแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยวิ ธีก ารท าความ
สะอาดคราบเลื อ ดด้ วยน า้ เปล่ า มี ร ะดั บ ค่ า สี แ ละ
ระยะเวลาทังหมดของการเกิ
้
ดปฏิกิริยาการเรื องแสง
สูงกว่าวิธีการทาความสะอาดด้ วยน ้ายาล้ างห้ องน ้า
และน ้ายาซักผ้ า

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University I Volume 16 Number 1 January-June 2019

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปี ที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

61

Table 1. The relationship among factors on the color levels of chemiluminescence reaction with
Luminol
Source

SS

Types of floor surface x type of household
chemical cleaners
Types of floor surface x number of cleaning
times
Type of household chemical cleaners x
number of cleaning times

31647.733

df

MS

F

Sig.

4 7911.933 3.029 .022*

143224.311 18 7956.906 3.470 .000*
26262.978 18 1459.054 .102 1.000

* Statistically significant difference level of .05
Table 2. The relationship among factors on persistence of chemiluminescence reaction with Luminol
Source
Types of floor surface x type of
household chemical cleaners
Types of floor surface x number of
cleaning times
Type of household chemical cleaners
x number of cleaning times
* Statistically significant difference level of

SS

df

MS

F

Sig.

704.111

4

176.028

1.785

.140

6681.178

18

371.177

10.330

.000*

169.978

18

9.443

.009

1.000

.05
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Table 3. The relationship among factors on the color levels of chemiluminescence reaction with Blue
Star
Source

SS

Types of floor surface x type of
27045.333
household chemical cleaners
Types of floor surface x number of 163901.311
times cleaning
Type of household chemical
5440.311
cleaners x number of times
cleaning
* Statistically significant difference level of .05

df

MS

F

Sig.

4

6761.333

2.723

.035*

18

9105.628

7.509

.000*

18

302.240

.039

1.000

Table 4. The relationship among factors on the persistence of chemiluminescence reaction with Blue
Star

Source

SS

Types of floor surface x type of
571.711
household chemical cleaners
Types of floor surface x number of 11201.800
times cleaning
Type of household chemical
268.867
cleaners x number of times
cleaning
* Statistically significant difference level of .05

df

MS

F

Sig.

4

142.928

.899

.468

18

622.322

13.053

.000*

18

14.937

.022

1.000
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Figure 1. Comparison of bloodstain on tile surface of 3 types of household chemical cleaners

Figure 2. Comparison of bloodstain on plywood surface of 3 types of household chemical cleaners
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Figure 3. Comparison of bloodstain on carpet surface of 3 types of household chemical cleaners
4. จากการวิ เคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพ

Luminol โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 202.67 และ 160.00

ของการตรวจหาคราบเลื อด โดยผลจากการ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยเปรี ยบเที ย บค่ า ความ
แตกต่างของระดับค่าสี และระยะเวลาทังหมด
้
ของการเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสง พบว่าวิธีการ
การตรวจหาคราบเลือดด้ วย Luminol และBlue
star แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ดังภาพการเกิดปฏิกิริยาการเรื องแสง
แสดงใน Figure 1-3 โดยวิธี Blue star มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับค่าสี และระยะเวลาทัง้ หมดของการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริยาเรื อ งแสงของการตรวจหาคราบ
เลื อ ดมากกว่า วิ ธี Luminol โดยระดับ ค่า สี ข อง
การเกิดปฏิกิริยาเรื องแสงในการตรวจหาคราบ
เลื อ ดด้ ว ย Bluestar มี ค่า เฉลี่ ย ( X ) มากกว่ า

ตามล าดับ และระยะเวลาทัง้ หมดของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรื องแสงในการตรวจหาคราบ
เลื อ ดด้ ว ย Bluestar มี ค่า เฉลี่ ย ( X ) มากกว่ า
Luminol โดยมีคา่ เท่ากับ 58.11 วินาที และ 47.78
วินาที ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ของตัวแปรประเภท
ลักษณะพื ้นผิว โดยมีลกั ษณะพื ้นผิวที่แตกต่าง
กันทัง้ 3 ชนิด ได้ แก่ กระเบื ้อง ไม้ อดั และพรม
ซึง่ เมื่อแบ่งตามลักษณะพื ้นผิว แบ่งออกได้ เป็ น
2 ประเภท คือประเภท พื ้นผิวที่มีรูพรุน ได้ แก่
ไม้ อดั และพรม และประเภทพื ้นผิวที่ไม่มีรูพรุน
ได้ แก่ กระเบื ้อง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
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Asghar [8] ที่ระบุว่าการที่ลกั ษณะพื ้นผิวแตกต่างกัน
นัน้ อาจเป็ นเพราะการตรวจหาคราบเลือดบนพื ้นผิวที่มี
รู พรุ น (Porous surface) ลักษณะพืน้ ผิวที่มีรูพรุ นของ
วัสดุถือว่ามีสว่ นที่สาคัญต่อการตรวจในทางเคมี ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการตรวจหาคราบเลือด วัสดุ
พื ้นผิวที่มีรูพรุ นหรื อวัสดุที่มีการดูดซับจะประกอบด้ วย
พื ้นผิวที่มีรูพรุ นที่ไม่สม่าเสมอ เช่น ไม้ ประดับผนังที่มี
การกรุ เป็ นช่อง ๆ ผนัง และช่องว่างระหว่างคานกับ
กระเบื ้อง หรื อวัตถุที่เป็ นไม้ ซงึ่ เกิดจากร่ องหรื อรอยแตก
บนพื น้ ผิ ว วัส ดุเ หล่ า นี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า ลัก ษณะของ
พื ้นผิววัสดุนนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัติการดูดซึม และวัสดุดงั กล่าว
จะยังคงสามารถดูดซับคราบเลือดได้ ถึงแม้ ว่าจะมีการ
ขัด ถูข องพื น้ ผิ ว เป็ น เวลานานและจากลัก ษณะของ
พื ้นผิวดังกล่าวจึงมักจะสามารถเก็ บรั กษาเลือดไว้ ได้
จานวนมาก Luminol, Bluestar และ Fluorescein ถือ
ว่าเป็ นสารเคมีที่เหมาะสมในการตรวจหาคราบเลือด
สาหรับพื ้นผิวที่มีรูพรุ นและในการตรวจหาคราบเลือด
บนพื ้นผิวที่ไม่มีรูพรุ น ลักษณะพื ้นผิวที่ไม่เป็ นรู พรุ นถือ
ว่าเป็ นพื ้นผิวที่ไม่สามารถดูดซับได้ เช่น กระเบื ้อง แก้ ว
และโลหะ เป็ นต้ น ท าให้ เกิ ดคุ ณ ภาพของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรื องแสงยาก โดยลักษณะของพื ้นผิวที่
ไม่ มี รู พ รุ น นี จ้ ะไม่ มี ค วามสามารถในการเก็ บ เลื อ ด
พื ้นผิวที่ไม่มีรูพรุ นเหล่านีส้ ามารถทาความสะอาดได้
อย่างสมบูรณ์ด้วยการทาความสะอาดที่พื ้นผิวด้ วยการ
ใช้ น ้าและสบู่ ส่งผลให้ เมื่อทดสอบหาคราบเลือดแล้ วไม่
พบนั่น เอง พื น้ ผิ ว ที่ ไ ม่ มี รู พ รุ น ยัง สามารถท าให้ ก าร
วิเคราะห์มีความซับซ้ อนมากขึ ้น
2. จากการวิ เ คราะห์ ข องตั ว แปรประเภท
วิธีการทาความสะอาดคราบเลือด โดยวิธีการทาความ
สะอาดคราบเลื อ ดประเภทน า้ ยาล้ างห้ องน า้ และ
น ้าเปล่าทาให้ มีการตรวจหาระดับค่าสีความเข้ มของ
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การเกิ ดปฏิกิริยาเรื องแสงในการตรวจหาคราบเลือด
แตกต่ า งกั น อาจเป็ นเพราะในน า้ ยาล้ างห้ องน า้ มี
ส่วนประกอบเป็ นกรดไฮโดรคลอริ ก ซึ่งกรดชนิดนี ้เป็ น
ส่วนผสมหลักที่ เป็ น สารออกฤทธิ์ ทาความสะอาดใน
น ้ายาล้ างห้ องนา้ สามารถขจัดคราบสกปรกและรอย
เปื อ้ น เนื่องจากมีฤทธิ์ เป็ นกรดที่ทาปฏิกิริยากัดกร่ อน
คราบสกปรกทังคราบหิ
้
นปูน คราบสบู่ ยาสีฟัน แชมพู
ผงซัก ฟอก คราบสนิ ม คราบด าบนยาแนวกระเบื อ้ ง
รวมถึงคราบเลือดให้ หลุดออกมาได้ จึงทาให้ ส่งผลให้
เมื่อใช้ นา้ ยาล้ างห้ องนา้ จึงส่งผลให้ คราบเลือดถูกชะ
ล้ างออกไป นอกจากนี ้ ในนา้ ยาล้ างห้ องนา้ ยัง มีสาร
ช่วยลดแรงตรึ งผิว จึงทาให้ สามารถจัดการคราบเลือด
ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Yuan และคณะ [9]
ได้ ร ะบุว่า สารลดแรงตึง ผิ ว เป็ น องค์ ป ระกอบหลัก ใน
น ้ายาซักผ้ า ผงซักฟอกในครัวเรื อน สบู่ น ้ายาทาความ
สะอาดบ้ าน เช่น น ้ายาล้ างพื ้นสุขภัณฑ์ เจล น ้ายาล้ าง
ซึ่งสารลดแรงตึงผิวเพื่อส่งเสริ มน ้ายาทาความสะอาด
ต่า ง ๆ ให้ มี ประสิทธิ ภาพในการใช้ ง านมากขึน้ ส่ว น
วิธีการทาความสะอาดคราบเลือดด้ วยน ้าเปล่า อย่างที่
ทราบว่าเลือดเป็ นของเหลวสีแดงเนื่องจากสารประกอบ
ที่มีธาตุเหล็ก โปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ใช้ ในการ
ส่งออกซิเจนไปทัว่ ร่างกายคือเฮโมโกลบิน เมื่อถูกความ
ร้ อนโมเลกุลเหล่า นีจ้ ะแตกตัว และยึด ติด กับโมเลกุล
เฮโมโกลบิ น อื่ น ๆ ที่ ส ลายตัว ลง หากสิ่ง นี เ้ กิ ด ขึน้ ใน
เนื ้อผ้ าที่มีโครงสร้ างที่มีอยู่ เช่น เส้ นใยผ้ า ก็จะทาให้ โซ่
ของโมเลกุลที่แนบมาจะถูกผสมเข้ ากับเส้ นใยและเมื่อ
ทาความสะอาดด้ วยน ้าเปล่าก็อาจจะทาให้ คราบเลือด
บางส่ว นหลุด หายไป และยังมีบ างส่วนที่อาจมองไม่
เห็นด้ วยตาเปล่าแต่ยงั สามารถตรวจพบคราบเลือดได้
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Laitala และ Kjeldsberg
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[10] ที่ระบุวา่ น ้าเพียงอย่างเดียวก็สามารถทาให้ การทา
ความสะอาดมีประสิทธิภาพ
3. จากการวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารตรวจหาคราบ
เลือดด้ วยวิธี Luminol และ Bluestar โดยพบว่ามีความ
แตกต่างกันของปฏิกิริยาเรื องแสงในการตรวจจับคราบ
เลื อ ด พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ค่ า สี แ ละระยะเวลา
ทัง้ หมดของการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสงในการ
ตรวจหาคราบเลื อ ดด้ วยวิ ธี Bluestar สู ง กว่ า วิ ธี
Luminol สอดคล้ องกันกับงานวิจัยของ Luczak และ
คณะ [11] ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ องการเปรี ยบเทียบ
ประสิทธิ ภาพของสารเคมีสองชนิดคือ Bluestar และ
Luminol ในการตรวจหาคราบเลือด ผู้วิจัยได้ ท าการ
ทดลองเพื่อทดสอบความไวในการตรวจจับคราบเลือด
ความเสถียรทางเคมี และเพื่อศึกษาผลของทังสองวิ
้
ธีใน
การตรวจหาคราบเลื อ ด โดยได้ เ ตรี ย มการเจื อ จาง
ต่อ เนื่ อ งตัง้ แต่อัตราส่ว น 1:2 ถึ ง 1: 10,000,000 ของ
เลือดสด ซึ่งการทดลองของทังสองวิ
้
ธีนี ้แสดงผลลัพธ์ ที่
คล้ ายกันมาก โดยสารละลาย Bluestar ให้ ผลที่บง่ ชี ้ว่า
พิ สู จ น์ แ ล้ วว่ า มี เ สถี ย รภาพมากขึ น้ เมื่ อ เที ย บกั บ
Luminol โดยวิ ธี ก ารทัง้ สองชนิ ด นี ม้ ี ค วามไวสูง กว่ า
ส าหรั บ คราบเลื อ ดที่ เ จื อ จาง และยัง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Webb [12] โดยการทดลองดังกล่าวนีม้ ี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของสารฟอกขาวต่ อ
ความสามารถของ Luminol และ Bluestar เลือดจะเจือ
จางที่ความเข้ มข้ น 1: 100,000 และ 1: 1,000,000 โดย
พบว่า ระยะเวลาของการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเรื อ งแสงของ
Bluestar นานกว่าการเกิ ดปฏิกิ ริยาการเรื องแสงของ
Luminol

สรุ ป
ลั ก ษณะของพื น้ ผิ ว และวิ ธี ก ารท าความ
สะอาดคราบเลือดมีปฏิสมั พันธ์ ต่อการตรวจหาระดับ
ค่าสีของปฏิกิริยาการเรื องแสง แต่ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ต่อ
การตรวจหาระยะเวลาทังหมดของการเกิ
้
ดปฏิกิริยาการ
เรื องแสงในการตรวจหาคราบเลือดด้ วย Luminol และ
Bluestar ลักษณะของพื ้นผิวและจานวนครั ง้ ที่ทาความ
สะอาดมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ต่ อ การตรวจหาระดับ ค่า สีแ ละ
ระยะเวลาทัง้ หมดของการเกิ ดปฏิกิริยาการเรื องแสง
ด้ วยวิธีลมู ินอล และบลูสตาร์ วิธีทาความสะอาดคราบ
เลือดและจานวนครัง้ ที่ทาความสะอาดคราบเลือดไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ ต่อการตรวจหาระดับค่า สีและระยะเวลา
ทัง้ หมดของการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเรื อ งแสงต่ อ การ
ตรวจหาคราบเลือดด้ วยวิธีลมู ินอล และบลูสตาร์ และ
จากการวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของการตรวจหาคราบ
เลือด เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของระดับค่าสี
และระยะเวลาทัง้ หมดของการเกิ ดปฏิกิริยาการเรื อง
แสง โดยวิธีการตรวจหาคราบเลือดด้ วย Luminol และ
Bluestar ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
วิธีการตรวจหาคราบเลือดด้ วย Bluestar มีคา่ เฉลีย่ ของ
ระดับค่าสีสงู กว่าวิธีการตรวจหาคราบเลือดโดยการใช้
Luminol และระยะเวลาทัง้ หมดของการเกิ ดปฏิกิริยา
เรื องแสงโดยการตรวจหาคราบเลือดด้ วย Bluestar มี
ระยะเวลาของการเกิดปฏิ กิริยาการเรื องแสงนานกว่า
การตรวจหาคราบเลือดด้ วยวิธี Luminol
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สานัก งาน
พิสจู น์หลักฐาน และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สามารถ
นาผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจใน
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การตรวจหาคราบเลือด ซึ่งแต่ละสถานที่เกิดเหตุอาจ
พบปั จจัยหรื อตัวแปรที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถ
เลือกใช้ วิธีการต่าง ๆ ระหว่าง Luminol และ Bluestar
ในการตรวจหาคราบเลือดบนพื ้นผิวชนิดต่าง ๆได้ ตาม
ความเหมาะสม
1.2 เนื่ อ งจากโปรแกรม MATLAB ที่ ใ ช้ เป็ น
เครื่ องมื อ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ใ นวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ น
ภ า ษ า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ร ะ ดั บ สู ง ที่ ม า พ ร้ อ ม ด้ ว ย
สภาพแวดล้ อมการทางานเชิงโต้ ตอบ คุณสมบัติคล้ าย
เครื่ องคิดเลข ซึง่ สามารถคานวณคณิตศาสตร์ ที่ซบั ซ้ อน
ได้ อย่างรวดเร็ วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ สมัยก่อน
เช่น ภาษา C, C++ ซึ่งโปรแกรมนี ้จะต้ องอาศัยความ
ชานาญ และเชี่ยวชาญในการใช้ โปรแกรม ดังนันหาก
้
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจะนาไปประยุกต์ ในการใช้ งาน
จะต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่มีความชานาญเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมมาให้ ค วามรู้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ ความรู้
เบื ้องต้ นในการประยุกต์ใช้ กบั งาน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ด้ านประเด็นที่ศึกษา ควรทาการศึกษาและ
เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารตรวจหาคราบเลื อ ดด้ ว ยวิ ธี อื่ น
เพิ่มเติม บนพื ้นผิวที่หลากหลายมากขึ ้นรวมทังศึ
้ กษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทาความสะอาดคราบเลือดวิธี
อื่ น นอกจากนี ้ ควรท าการศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บ
วิธีการตรวจหาคราบเลือดโดยเลือดที่ใช้ ในการหยดลง
บนพื ้นผิวควรทาการศึกษาถึงระดับความเข้ มข้ นของ
เลือดในอัตราส่วนที่มากขึ ้น
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จากโรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ ที่ได้ เอาใจใส่ ให้ กาลังใจ
และขอขอบพระคุณผู้ที่มิได้ เอ่ยนาม ซึง่ มีสว่ นช่วยเหลือ
ในวิทยานิพนธ์ให้ ประสบความสาเร็ จได้ ด้วยดี
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