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บทคัดย่อ 

 

การวิจยันีเ้พื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะตวัแปรที่มีผลต่อการตรวจหาคราบเลือดภายหลงั
ท าความสะอาดคราบเลือดด้วยวิธีการตรวจลมูินอลและบลสูตาร์ โดยศึกษาระดบัค่าสีและระยะเวลาทัง้หมดใน
การเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง พบว่าลกัษณะของพืน้ผิวและวิธีการท าความสะอาดคราบเลือดมีปฏิสมัพนัธ์ต่อ
การตรวจหาระดับค่าสีของปฏิกิริยาการเรืองแสงแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อการตรวจหาระยะเวลาของการ
เกิดปฏิกิริยา ลกัษณะของพืน้ผิวและจ านวนครัง้ที่ท าความสะอาดมีปฏิสมัพนัธ์ต่อการตรวจหาระดบัค่าสีและ
ระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา สว่นวิธีท าความสะอาดคราบเลือดและจ านวนครัง้ที่ท าความสะอาดคราบเลือด
ไมม่ีปฏิสมัพนัธ์ตอ่การตรวจหาระดบัคา่สแีละระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา และจากการวิเคราะห์ประสทิธิภาพ
ของการตรวจหาคราบเลือดพบว่าวิธีการตรวจหาคราบเลือดด้วยลูมินอลและบลูสตาร์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยวิธีบลสูตาร์มีค่าเฉลีย่ของระดบัค่าสแีละระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยาเรือง
แสงในการตรวจหาคราบเลอืดมากกวา่วิธีลมูินอล 

 

ค าส าคัญ: ปฏิกิริยาการเรืองแสง การตรวจหาคราบเลอืด ลมูินอล บลสูตาร์ 
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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) 
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บทน า 

   สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบันก าลงัเกิดปัญหา เช่น สถานประกอบการ
ต่าง ๆ การปลดพนักงานบางส่วนออก หรืออาจเลิก
กิจการ ก่อให้เกิดผู้คนว่างงานเป็นจ านวนมาก สภาพ
สงัคมเกิดความแตกต่าง เกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่
อาศัย รวมไปถึงปัญหาที่เก่ียวกับการศึกษา ซึ่งเด็ก
ผู้ ด้อยโอกาสจ านวนมากก าลังรอโอกาสได้ รับ
การศึกษาและหนึ่งในปัญหาที่ส าคัญยิ่งต่อสภาพ
สงัคมไทยคือปัญหาอาชญากรรมที่กระทบตอ่ชีวติและ
ทรัพย์สิน เช่น คดีฆ่าผู้ อื่น  ท าร้ายร่างกาย  ข่มขืน
กระท าช าเรา ลกัทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และ
ปล้นทรัพย์  เป็นต้น เหลา่นีเ้ป็นปัญหาร้ายแรงอยา่งยิ่ง
ต่อสงัคมไทยที่มีผลกระทบชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน เป็นปัญหาที่สร้างความไม่สงบให้แก่

สงัคม สร้างความเดือดร้อนตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ จาก
สถิติจ านวนคดีอาญาประเภทความผิด คดี ชีวิต
ร่างกายและเพศ ในสงักัดหน่วยงาน กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล ปี 2560 [1] ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม-31 
ธันวาคม 2560 รับแจ้งจ านวนทัง้หมด 2,728 คดี   
แบ่งเป็นคดีฆ่าผู้อื่นจ านวน 89 ราย ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่
ความตาย จ านวน 48 ราย พยายามฆ่าจ านวน 111 
ราย ท าร้ายร่างกายจ านวน 2,100 ราย และข่มขืน
กระท าช าเรา จ านวน 226 ราย และคดีอื่น ๆ 157 คดี 
และจากสถิติล่าสุดคดีอาญาประเภทความผิด คดี
ชีวิต ร่างกายและเพศ ตั ง้แต่ เดือนมกราคม -31 
กรกฎาคม 2561 ในสงักัดหน่วยงานกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พบว่ามี รับแจ้งทัง้สิน้ 1,514 คดี  
แบ่งเป็นคดีฆ่าผู้อื่นจ านวน 59 ราย ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่
ความตาย จ านวน 19 ราย พยายามฆ่าจ านวน 54 
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ราย ท าร้ายร่างกายจ านวน 1,191 ราย และข่มขืน
กระท าช าเรา จ านวน 104 ราย และคดีอื่น ๆ 87 คดี 
ซึง่การก่อคดีต่าง ๆ ผู้กระท าความผิดหรือผู้ ต้องสงสยั
มักจะทิง้ร่องรอยหรือวัตถุพยานต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น
วตัถุพยานที่ได้มาจากร่างกาย ได้แก่ เส้นผม เส้นขน 
อสจิุ ปัสสาวะ เลอืด น า้ลาย และเนือ้เยื่อ เป็นต้น และ
จากวตัถพุยานประเภทสิง่ของ เช่น เอกสาร อาวธุ บหุร่ี 
และกระจก เป็นต้น และจากที่กล่าวมาข้างต้นนี  ้
“เลือด” ถือเป็นวัตถุพยานชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ
และพบได้ในสถานที่เกิดเหต ุ[2] ในคดีอาญาประเภท
ประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต เช่น คดีฆาตกรรม 
ข่มขืนกระท าช าเรา และคดีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับคดี
เหลา่นี ้รอยคราบเลือดจะเป็นหลกัฐานส าคญัอนัหนึ่ง
เสมอ มักจะพบรอยคราบเลือดจากตัวของผู้ ถูก
ประทษุร้าย จากสถานท่ีเกิดเหต ุจากตวัของผู้ ร้ายหรือ
จากอาวุธที่ได้ใช้กระท าความผิด ซึ่งประโยชน์ของ
คราบเลือดในการสืบสวนนัน้มีหลายประการได้แก่ใช้
ชีบ้อกว่าที่ใดเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ที่ตรวจพบ
เลือดของมนุษย์และเป็นหมู่เดียวกับผู้บาดเจ็บหรือ
ผู้ตายตรง ณ บริเวณใด บริเวณนัน้ก็ควรถือว่าเป็น
สถานที่เกิดเหตุได้ กรณีที่มกัจะพบบ่อยคือผู้ ตายถูก
ฆ่าตายในที่แห่งหนึ่งและถูกน าศพไปทิง้อีกแห่งหนึ่ง 
เป็นต้น สามารถบอกได้ว่ามีการกระท าความผิด
เกิดขึน้ เช่น กนัชนหรือฝากระโปรงยอ่มเป็นเคร่ืองบง่ชี ้
ได้ว่ารถคนันัน้น่าจะถูกใช้ในการกระท าความผิดมา
ก่อน ใช้ระบุว่าอาวุธใดเป็นอาวุธที่ใช้ในการกระท า
ความผิด เช่น ตรวจพบเลือดของผู้บาดเจ็บหรือผู้ ตาย
ติดอยูต่ามด้ามมีด ไม้หรืออปุกรณ์อยา่งอื่น นอกจากนี ้
ยังใช้พิสูจน์ค าให้การของผู้ ต้องสงสยัและใช้ในการ
ช่วยแยกผู้บริสทุธ์ิออกจากผู้กระท าความผิด   

“เลือด” เป็นวัตถุพยานที่ส าคัญที่สุดในการ
น าไปใช้ตรวจหาหมู่เลือด และดีเอ็นเอ เพื่อบ่งบอกว่า
เป็นเลือดของใครและยังสามารถใช้เป็นหลกัฐานใน
การเช่ือมโยงผู้ เสียหาย ผู้ ต้อง สงสยั และสถานที่เกิด
เหตุเข้าไว้ในเหตุการณ์เดียวกัน โดยอาศัยลกัษณะ
ของคราบเลือดที่ปรากฏในที่เกิดเหตุ เช่น ปริมาณ
เลือด ขอบเขตการกระจายของเลือด รอยป้าย รอย
ลาก เป็นต้น นอกจากนี ้ลกัษณะรูปร่างของหยดเลอืด
ยงัสามารถบ่งบอกถึงระยะและทิศทางของเลือดที่มา
ตกกระทบพืน้ผิวได้ ข้อมูลเหล่านีล้้วนเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการที่จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาถึง
พฤติการณ์ของคดีที่เกิดขึน้ ซึ่งเลือดถือเป็นหนึ่งใน
ประเภทของหลกัฐานที่พบมากที่สดุของหลกัฐานทาง
กายภาพในคดีที่มีการก่ออาชญากรรมรุนแรงและการ
วิเคราะห์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ซึ่ง
ในทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการตรวจสอบคราบ
เลือดได้หลายวิธีที่เช่ือถือได้ในการค้นหาคราบเลือด
แฝง และการพิสจูน์ยืนยนัว่าเป็นเลือด เช่น การตรวจ
ค ร า บ เ ลื อ ด ด้ ว ย วิ ธี  Benzidine, O-tolidine, 
Leucomalachite Green, Phenolphthalein, 
Tetramethylbenzidine โดยการตรวจคราบเลอืดด้วย 
Benzidine และO-tolidine นัน้จะให้ความไวสูงกว่า
แต่ มี ค ว ามจ า เ พาะ น้ อยก ว่ า  Phenolphthalein 
นอกจากนี ้ยงัรวมถึงเทคนิคการตรวจหาคราบเลือด
ด้วยเทคนิค Bluestar และ Luminal ซึง่เทคนคิดงักลา่ว
นีม้ักจะถูกน ามาใช้ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจหาคราบเลือดแฝง หรือคราบเลือดที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ [3] จากผลการศึกษาการตรวจวัดคราบ
เลือดโดยวิธีฟีนอล์ฟทาลีน เตตระเมทิลเบนซีดีน ลมูิ
นอล และบลูสตา ร์  ส รุปไ ด้ว่ าวิ ธี  Luminal และ 
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Bluestar เป็นวิธีที่มีประโยชน์ส าหรับสถานที่เกิดเหตุ
ในที่มืดหรือพืน้ผิวที่ถูกล้างคราบเลือดออกเพื่ออ า
พรางคดีและพืน้ผิวที่กลมกลนืกบัพืน้ผิววตัถทุี่พบในที่
เกิดเหตุ นอกจากนี ้ยงัมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปือ้น
จากสารอื่นได้น้อยกว่าอีกสองวิธีแรก โดยท าการพ่น
สารยังบริเวณที่พบคราบหรือร่องรอยของเลือด ถ้า
คราบหรือร่องรอยที่พบคือเลือด จะเกิดการเรืองแสง
ขึน้ในบริเวณที่ท าการพ่น ดังนัน้วิ ธีLuminol และ
Bluestar จึ ง เ ป็นสารที่นิ ยมใ ช้ ใน เหตุการณ์จ ริง
ม า ก ก ว่ า วิ ธี  Tetramethylbenzidine แ ล ะ วิ ธี  
Phenolphthalein เพราะมีวิธีการเตรียมที่สะดวกต่อ
การน าไปปฏิบตัิงานในคดีตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ซึง่ส่วนใหญ่
มกัจะเกิดในเวลากลางคืน [4] 

  ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อ
การการพิสจูน์หลกัฐานด้วยนิติวิทยาศาสตร์มากขึน้ 
เห็นได้จากมีการตัง้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติและกระทรวงยตุิธรรม ท าให้สามารถ
คลี่คลายคดีที่ซบัซ้อนและเป็นที่สนใจของประชาชน
ทัว่ไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีฆาตกรรมอ าพรางศพและ
จากข่าวเร่ืองคดีการฆ่าหั่นศพล่าสุดปี 2560 โดย
ผู้ ต้องหาร่วมกนัฆ่าอ าพรางศพยดัถงัน า้มนัฝังดินทิง้ไว้
ในป่าพืน้ท่ีเขาสวนกวาง ซึง่จากการติดตามตามสบืหา
ผู้ลงมือท าในครัง้นีพ้บว่าเป็นกลุ่มผู้หญิง 3 คน และ
ผู้ชาย 1 คน [5] ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากโกรธแค้นที่
เหยื่อได้พาต ารวจไปจับแฟนที่ ค้ายา โดยคดีนี น้ี ้
ภายหลังจากหั่นศพแล้วได้มีการช าระล้างท าความ
สะอาด ถึงแม้ว่าคนร้ายจะท าลายพยานหลกัฐานด้วย
การล้างหรือท าความสะอาดไปแล้วแต่สามารถ
ตรวจสอบได้  Nagesh แล ะGhosh [6]  ไ ด้มีการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการศึกษาเก่ียวกับช่วงเวลาและ

ประสทิธิภาพของ Luminol ในการตรวจหาคราบเลอืด
ที่ถูกทาสีทบับนพืน้ผิวที่แตกต่างกนัปัจจุบนัของ โดย
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินประสทิธิภาพ
ของปฏิกิริยาการเรืองแสงในการตรวจจบัคราบเลือด
บนพืน้ผิวที่แตกต่างกนัโดยใช้สีทาทบัหลายชัน้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งและเพื่อเปรียบเทียบความเข้มของ
ปฏิกิริยาการเรืองแสงโดยการศึกษานีบ้นแผ่นไม้และ
พืน้ผิวโลหะซึง่ถกูระบวุ่าเป็นพืน้ผิวทัว่ไปท่ีพบในที่เกิด
เหตุ การศึกษาวิจยันีไ้ด้ด าเนินการเป็นระยะเวลา 50 
วัน เพื่อศึกษาผลของการทาสีทับคราบเลือด เมื่อ
ตรวจหาคราบเลือดโดยใช้ Luminol ความเข้มข้นต่าง 
ๆ ของปฏิกิริยาการเรืองแสง โดยมีการทาสีทบัคราบ
เลือดจ านวนถึง 3 ชัน้ โดยการศึกษาพบว่าเมื่อมีการ
เพิ่มขึน้ของจ านวนชัน้ของสีที่ทาทบัคราบเลือด ท าให้
ความเข้มของความเข้มของปฏิกิริยาการเรืองแสง
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด   นอกจากนี  ้Krishna และ 
Samuel [7] ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาการตรวจ
คราบเลอืดแฝงโดยใช้Luminol จากจ านวน 4 ลกัษณะ
พืน้ผิวที่แตกต่างกัน หลงัจากที่ใช้สารเคมีต่างกันใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ โดยพบว่า การศึกษานีม้ีพืน้ฐานมา
จากการวิเคราะห์คราบเลือดที่แฝงอยู่โดยศึกษาใน
ระยะเวลา 15 วนั โดยใช้น า้ปกติ น า้ร้อน ผงซกัฟอก 
สารฟอกขาว เอทานอล และได้มีการใช้สารละลาย 
Luminol ในการตรวจหาคราบเลอืดแฝงบนพืน้ผิวตา่ง 
ๆ ได้แก่ ผ้า กระดาษ ไม้ และกระเบือ้ง โดยพืน้ผิวนัน้มี
ทัง้แบบรูพรุนและไม่มี รูพ รุน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคือเพื่อท าความเข้าใจว่าคราบเลือดที่แฝง
อยูส่ามารถตรวจพบได้หลงัจากท าความสะอาดคราบ
เลือดบนพืน้ผิวต่าง ๆ และท าความเข้าใจว่าสามารถ
พฒันาการตรวจคราบเลือดได้หรือไม่หลงัจากผ่านไป 
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15 วัน  เมื่ อ ไ ด้ รับการตรวจหาคราบเลือด ด้วย
สารละลาย Luminol พบว่าปฏิกิริยาเป็นบวก สรุปได้
วา่คราบเลอืดที่แฝงอยูส่ามารถตรวจพบได้ในชว่งเวลา
หนึง่โดยใช้ Luminal ในการตรวจบนพืน้ผิว 

จากงานวิจัยดังกล่าวในข้างต้นอาจศึกษา
เพียงดปูฏิกิริยาการเกิดเรืองแสงเทา่นัน้ รวมทัง้ในบาง
วิธีอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้ระยะเวลานานในการ
วิเคราะห์ผล ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา
การตรวจหาคราบเลือดภายหลงัได้รับการท าความ
สะอาดด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้วิธี Luminol และ 
Bluestar ในการตรวจหาคราบเลือดบนพืน้ผิวต่าง ๆ 
ได้แก่ กระเบือ้ง ไม้อดั และพรม เนื่องจากวิธีการตรวจ
ดงักลา่วสามารถตรวจหาคราบเลอืดได้ในท่ีมืดและใน
พืน้ผิวที่ถูกล้างคราบเลือดออกโดยใช้ศึกษาการ
ตรวจหาระดบัค่าสีของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง
โดยวิธีการวิเคราะห์ภาพและศกึษาระยะเวลาทัง้หมด
ในการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง ซึ่งวิธีดังกล่าวมี
วิธีการเตรียมที่ง่าย สะดวก และไม่เป็นอนัตรายน้อย
ต่อสุขภาพผู้ ปฏิบัติงาน นอกจากนีว้ิจัยดังกล่าวจะ
สง่ผลให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้
ตอ่ไป  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

   1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ พืน้ผิว
วตัถ ุพรม ไม้อดั และกระเบือ้ง ขนาด 10x10 ซม. 

   2. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ Luminol 
Sodium Carbonate, 3%Hydrogen Peroxide และ 
Bluestar  

 

วิธีการทดลอง 
   1. น าเลือดของมนษุย์หยดลงบนพืน้ผิวที่ไม่

มีรูพรุนได้แก่ กระเบือ้ง และน าไปหยดลงพืน้ผิวที่มีรู
พรุน ได้แก่ พรมและไม้ โดยหยดให้มีปริมาตร 1 
มิลลิลิตร และหยดให้อยู่ในต าแหน่งเดียวกันคือ
บริเวณกลางพืน้ผิว 

   2. หลงัจากหยดเลือดลงบนพืน้ผิวให้ทิง้ไว้
เป็นระยะเวลาประมาณ 2 นาที ให้ท าความสะอาด
พืน้ผิวที่ถกูหยดเลือดด้วยวิธีการท าความสะอาดด้วย
น า้ยาล้างห้องน า้ น า้ยาซักผ้า และท าความสะอาด
ด้วยการล้างด้วยน า้สะอาด โดยน าน า้ยาล้างห้องน า้ 
น า้ยาซักผ้าและน า้เปล่าที่เตรียมไว้ใส่ขวดสเปรย์ 
จ านวน 10 มิลลิลิตร ต่อการท าความสะอาดคราบ
เลือดด้วยวิธีการฉีดพ่นให้สม ่าเสมอบนในแต่ละแผ่น 
โดยฉีดพ่นให้สม ่าเสมอบนพืน้ผิวในแต่ละพืน้ผิว และ
พืน้ผิวที่ถกูหยดด้วยคราบเลือดจะถกูท าความสะอาด
ซ า้จ านวน 10 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะหา่งกนั 1 วนั 

   3. หลังจากท าความสะอาดพืน้ผิวที่หยด
คราบเลือดครบจ านวนทัง้ 10 ครัง้ แล้วให้น าพืน้ผิว
ดังกล่าวมาตรวจหาคราบคราบเลือดแฝงโดยใช้วิธี 
Luminol และ Bluestar โดยพืน้ผิวทัง้หมดจะถกูวางไว้
ในห้องมืดและใช้สารละลาย Luminol และ Bluestar 
ที่ ผ ส ม ไ ว้ ฉี ด พ่ น ใ ห้ ส ม ่ า เ ส ม อ บนพื ้น ผิ ว เ พื่ อ
สงัเกตการณ์ความไวในการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง 
ระยะเวลาทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาในการเรือง
แสง และระดบัค่าสีในการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง 
โดยใช้กล้องถ่ายรูป DSLR Nikon D5200 55 mm. ใน
การถ่ายภาพ โดยตัง้ค่ากล้องถ่ายรูป ดงันี ้คา่ความไว
แสง (ISO) 6400 รูรับแสง(F) 4.0 Speed Shutter 30 
วินาที และให้บนัทกึข้อมลูลงตารางบนัทกึผล 
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4. น าภาพท่ีบนัทกึไฟล์ภาพแล้วมาค านวณหา
ค่าสี RGB ในโปรแกรม เพื่อเป็นการอ่านระดับค่าสี 
RGB  วิเคราะห์คา่สนี า้เงินเพียงคา่เดียว และวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two- Way ANOVA) และ
เมื่อทดสอบสมมติฐานแล้วมีผลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว(One-Way ANOVA) และวิ เคราะห์
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธี 
Bonferroni 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการทดสอบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะตวั
แปรต่อการตรวจหาคราบเลือดวิเคราะห์แบบความ
แปรปรวนสองทาง (Two- Way ANOVA) พบวา่ 

1.1 การตรวจหาระดับค่าสีของปฏิกิริยาการ
เรืองแสงในการตรวจหาคราบเลือด ด้วยวิธี  Luminol 
และ Bluestar  แสดงดงั Table 1 และTable 3 พบว่า
ไม่มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างประเภทลกัษณะพืน้ผิวและ
วิธีการท าความสะอาดต่อการตรวจหาระยะเวลา
ทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง แสดงดัง 
Table 2 และTable 4 

1.2 มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะของพืน้ผิว
และจ านวนครัง้ที่ท าความสะอาดคราบเลือดต่อการ
ตรวจหาระดับค่าสีและระยะเวลาทัง้หมดของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงในการตรวจหาคราบเลือด 
ด้วยวิธี  Luminol และ Blue star แสดงดัง Table 1 
Table 2 Table 3 และTable 4 

1.3 ไมม่ีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีท าความสะอาด
คราบเลือดและจ านวนครัง้ที่ท าความสะอาดคราบ

เลอืดต่อการตรวจหาระดบัคา่สแีละระยะเวลาทัง้หมด
ของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงในการตรวจหา
คราบเลือดด้วยวิธี Luminol และ Blue star แสดงดงั 
Table 1 Table 2 Table 3 และ Table 4 

2. ประเภทลกัษณะพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกันทั้ ง 3 
ชนิด ไดแ้ก่ กระเบ้ือง ไมอ้ดั และพรม มีผลท าใหร้ะดบั
ค่าสีของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงและระยะเวลา 
ทัง้หมดในการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลักษณะ
พืน้ผิวประเภทวิธีพรม มีระดับค่าสีและระยะเวลา
ทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงสูงกว่า
ลกัษณะพืน้ผิวประเภทไม้อดัและกระเบือ้ง 

3. ประเภทวิธีการท าความสะอาด ได้แก่วิธีท า
ความสะอาดคราบเลือดด้วยน า้ยาล้างห้องน า้ น า้ยา
ซักผ้าและวิธีการท าความสะอาดคราบเลือดด้วย
น า้เปล่า มีผลท าให้ระดับค่าสีความเข้มของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงและระยะเวลาทัง้หมดใน
การเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิธีการท าความ
สะอาดคราบเลือดด้วยน า้เปล่ามีระดับค่าสีและ
ระยะเวลาทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง
สงูกว่าวิธีการท าความสะอาดด้วยน า้ยาล้างห้องน า้ 
และน า้ยาซกัผ้า 
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Table 1. The relationship among factors on the color levels of chemiluminescence reaction with 
Luminol 
 

Source SS df MS F Sig. 

Types of floor surface x  type of household 
chemical cleaners 

31647.733 4 7911.933 3.029 .022* 

Types of floor surface x  number of cleaning 
times  

143224.311 18 7956.906 3.470 .000* 
 

Type of household chemical cleaners x  
number of cleaning times  

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 SS df MS F Sig. 

Types of floor surface x  type of 
household chemical cleaners 

704.111 4 176.028 1.785 .140 

Types of floor surface x  number of 
cleaning times  

6681.178 18 371.177 10.330 .000* 

Type of household chemical cleaners 
x  number of cleaning times 

169.978 18 9.443 .009 1.000 

* Statistically significant difference level of  .05 
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Table 3. The relationship among factors on the color levels of chemiluminescence reaction with Blue 
Star 

 

Source SS df MS F Sig. 

Types of floor surface x  type of 
household chemical cleaners 

27045.333 4 6761.333 2.723 .035* 

Types of floor surface x  number of 
times cleaning 

163901.311 18 9105.628 7.509 .000* 

Type of household chemical 
cleaners x  number of times 
cleaning 

5440.311 18 302.240 .039 1.000 

* Statistically significant difference level of  .05 
 
Table 4. The relationship among factors on the persistence of chemiluminescence reaction  with Blue 
Star 
 

Source SS df MS F Sig. 

Types of floor surface x  type of 
household chemical cleaners 

571.711 4 142.928 .899 .468 

Types of floor surface x  number of 
times cleaning 

11201.800 18 622.322 13.053 .000* 

Type of household chemical 
cleaners x  number of times 
cleaning 

268.867 18 14.937 .022 1.000 

* Statistically significant difference level of  .05 



วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
ปีที่ 16 ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถนุายน 2562 63 

 

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

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. จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของการตรวจหาคราบเลือด โดยผลจากการ
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของระดบัค่าสี และระยะเวลาทัง้หมด
ของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง พบวา่วิธีการ
การตรวจหาคราบเลือดด้วย Luminol และBlue 

star แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัภาพการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง
แสดงใน Figure 1-3  โดยวิธี Blue star มีคา่เฉล่ีย
ของระดบัค่าสี และระยะเวลาทัง้หมดของการ
เกิดปฏิกิริยาเรืองแสงของการตรวจหาคราบ
เลือดมากกว่าวิธี Luminol โดยระดับค่าสีของ
การเกิดปฏิกิริยาเรืองแสงในการตรวจหาคราบ
เลือดด้วย Bluestar มีค่าเฉล่ีย ( X ) มากกว่า 

Luminol โดย มีค่า เท่ ากับ 202.67 และ160.00 

ตามล าดับ และระยะเวลาทัง้หมดของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงในการตรวจหาคราบ
เลือดด้วย Bluestar มีค่าเฉล่ีย ( X ) มากกว่า 
Luminol โดยมีคา่เทา่กบั 58.11 วินาที และ 47.78 

วินาที ตามล าดบั  
 

อภปิรายผล 
   1. จากการวิเคราะห์ของตวัแปรประเภท
ลกัษณะพืน้ผิว โดยมีลกัษณะพืน้ผิวท่ีแตกตา่ง
กนัทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ กระเบือ้ง ไม้อดั และพรม 
ซึง่เม่ือแบง่ตามลกัษณะพืน้ผิว แบง่ออกได้เป็น 
2 ประเภท คือประเภท พืน้ผิวท่ีมีรูพรุน ได้แก่ 
ไม้อดั และพรม และประเภทพืน้ผิวท่ีไมมี่รูพรุน 
ได้แก่ กระเบือ้ง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
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Asghar [8] ที่ระบุว่าการที่ลกัษณะพืน้ผิวแตกต่างกัน
นัน้ อาจเป็นเพราะการตรวจหาคราบเลือดบนพืน้ผิวที่มี
รูพรุน (Porous surface) ลกัษณะพืน้ผิวที่มีรูพรุนของ
วสัดถืุอว่ามีสว่นที่ส าคญัต่อการตรวจในทางเคมี ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาคราบเลือด วสัดุ
พืน้ผิวที่มีรูพรุนหรือวสัดทุี่มีการดดูซบัจะประกอบด้วย
พืน้ผิวที่มีรูพรุนที่ไม่สม ่าเสมอ เช่น ไม้ประดบัผนังที่มี
การกรุเป็นช่อง ๆ  ผนัง และช่องว่างระหว่างคานกับ
กระเบือ้ง หรือวตัถทุี่เป็นไม้ซึง่เกิดจากร่องหรือรอยแตก
บนพืน้ผิว วัสดุเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าลักษณะของ
พืน้ผิววสัดนุัน้มีคณุสมบตัิการดดูซึม และวสัดดุงักลา่ว
จะยงัคงสามารถดดูซบัคราบเลอืดได้ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ขัดถูของพืน้ผิวเป็นเวลานานและจากลักษณะของ
พืน้ผิวดงักล่าวจึงมักจะสามารถเก็บรักษาเลือดไว้ได้
จ านวนมาก  Luminol, Bluestar และ Fluorescein ถือ
ว่าเป็นสารเคมีที่เหมาะสมในการตรวจหาคราบเลือด
ส าหรับพืน้ผิวที่มีรูพรุนและในการตรวจหาคราบเลือด
บนพืน้ผิวที่ไม่มีรูพรุน ลกัษณะพืน้ผิวที่ไม่เป็นรูพรุนถือ
วา่เป็นพืน้ผิวที่ไม่สามารถดดูซบัได้ เช่น กระเบือ้ง แก้ว 
และ โลหะ  เ ป็น ต้ น  ท า ใ ห้ เ กิ ดคุณภาพของการ
เกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงยาก โดยลกัษณะของพืน้ผิวที่
ไม่มีรูพรุนนีจ้ะไม่มีความสามารถในการเก็บเลือด 
พืน้ผิวที่ไม่มีรูพรุนเหล่านีส้ามารถท าความสะอาดได้
อยา่งสมบรูณ์ด้วยการท าความสะอาดที่พืน้ผิวด้วยการ
ใช้น า้และสบู ่สง่ผลให้เมื่อทดสอบหาคราบเลือดแล้วไม่
พบนั่นเอง พืน้ผิวที่ไม่มีรูพรุนยังสามารถท าให้การ
วิเคราะห์มีความซบัซ้อนมากขึน้  

   2. จากการวิ เคราะห์ของตัวแปรประเภท
วิธีการท าความสะอาดคราบเลือด โดยวิธีการท าความ
สะอาดคราบเลือดประเภทน า้ยาล้างห้องน า้และ
น า้เปล่าท าให้มีการตรวจหาระดับค่าสีความเข้มของ

การเกิดปฏิกิริยาเรืองแสงในการตรวจหาคราบเลือด
แตกต่างกันอาจเป็นเพราะในน า้ยาล้างห้องน า้มี
สว่นประกอบเป็นกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งกรดชนิดนีเ้ป็น
ส่วนผสมหลักท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิท าความสะอาดใน
น า้ยาล้างห้องน า้ สามารถขจัดคราบสกปรกและรอย
เปือ้น เน่ืองจากมีฤทธ์ิเป็นกรดท่ีท าปฏิกิริยากัดกร่อน
คราบสกปรกทัง้คราบหินปูน คราบสบู่ ยาสีฟัน แชมพู 
ผงซักฟอก คราบสนิม คราบด าบนยาแนวกระเบือ้ง 
รวมถึงคราบเลือดให้หลดุออกมาได้ จึงท าให้ส่งผลให้
เมื่อใช้น า้ยาล้างห้องน า้จึงส่งผลให้คราบเลือดถูกชะ
ล้างออกไป นอกจากนี ้ในน า้ยาล้างห้องน า้ยังมีสาร
ช่วยลดแรงตรึงผิวจึงท าให้สามารถจัดการคราบเลือด
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan และคณะ [9] 
ได้ระบุว่าสารลดแรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบหลักใน
น า้ยาซกัผ้า ผงซกัฟอกในครัวเรือน สบู่ น า้ยาท าความ
สะอาดบ้าน เช่น น า้ยาล้างพืน้สขุภณัฑ์ เจล น า้ยาล้าง
ซึ่งสารลดแรงตึงผิวเพื่อส่งเสริมน า้ยาท าความสะอาด
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึน้ ส่วน
วิธีการท าความสะอาดคราบเลอืดด้วยน า้เปลา่ อยา่งที่
ทราบวา่เลอืดเป็นของเหลวสแีดงเนื่องจากสารประกอบ
ที่มีธาตุเหล็ก โปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ใช้ในการ
สง่ออกซิเจนไปทัว่ร่างกายคือเฮโมโกลบิน เมื่อถกูความ
ร้อนโมเลกุลเหล่านีจ้ะแตกตัวและยึดติดกับโมเลกุล
เฮโมโกลบินอื่น ๆ ที่สลายตัวลง หากสิ่งนีเ้กิดขึน้ใน
เนือ้ผ้าที่มีโครงสร้างที่มีอยู่ เช่น เส้นใยผ้า ก็จะท าให้โซ่
ของโมเลกุลที่แนบมาจะถกูผสมเข้ากับเส้นใยและเมื่อ
ท าความสะอาดด้วยน า้เปลา่ก็อาจจะท าให้คราบเลือด
บางส่วนหลุดหายไป และยังมีบางส่วนที่อาจมองไม่
เห็นด้วยตาเปลา่แต่ยงัสามารถตรวจพบคราบเลือดได้
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Laitala และ Kjeldsberg 
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[10] ที่ระบวุา่น า้เพียงอยา่งเดียวก็สามารถท าให้การท า
ความสะอาดมีประสทิธิภาพ  

   3. จากการวิเคราะห์วิธีการตรวจหาคราบ
เลอืดด้วยวิธี Luminol และ Bluestar โดยพบวา่มีความ
แตกตา่งกนัของปฏิกิริยาเรืองแสงในการตรวจจบัคราบ
เลือด พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับค่าสีและระยะเวลา
ทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงในการ
ตรวจหาคราบเลือด ด้วยวิ ธี  Bluestar สูงกว่าวิ ธี  
Luminol สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ Luczak  และ
คณะ [11] ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารเคมีสองชนิดคือ Bluestar และ
Luminol ในการตรวจหาคราบเลือด ผู้ วิจัยได้ท าการ
ทดลองเพื่อทดสอบความไวในการตรวจจบัคราบเลือด
ความเสถียรทางเคมี และเพื่อศกึษาผลของทัง้สองวิธีใน
การตรวจหาคราบเลือด โดยได้เตรียมการเจือจาง
ต่อเนื่องตัง้แต่อัตราส่วน 1:2 ถึง 1: 10,000,000 ของ
เลือดสด ซึ่งการทดลองของทัง้สองวิธีนีแ้สดงผลลพัธ์ที่
คล้ายกนัมาก โดยสารละลาย Bluestar ให้ผลที่บง่ชีว้่า
พิสูจน์แล้วว่ามี เสถียรภาพมากขึน้  เมื่อ เทียบกับ
Luminol โดยวิธีการทัง้สองชนิดนีม้ีความไวสูงกว่า
ส าหรับคราบเลือดที่ เจือจาง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Webb [12] โดยการทดลองดงักล่าวนีม้ี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสารฟอกขาวต่อ
ความสามารถของ Luminol และ Bluestar เลอืดจะเจือ
จางที่ความเข้มข้น 1: 100,000 และ 1: 1,000,000 โดย
พบว่าระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยาเรืองแสงของ
Bluestar นานกว่าการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงของ
Luminol  
 
 
 

สรุป 
   ลักษณะของพื น้ ผิวและวิ ธีการท าความ

สะอาดคราบเลือดมีปฏิสมัพนัธ์ต่อการตรวจหาระดับ
ค่าสีของปฏิกิริยาการเรืองแสง แต่ไม่มีปฏิสมัพันธ์ต่อ
การตรวจหาระยะเวลาทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการ
เรืองแสงในการตรวจหาคราบเลือดด้วย Luminol และ 
Bluestar ลกัษณะของพืน้ผิวและจ านวนครัง้ที่ท าความ
สะอาดมีปฏิสัมพันธ์ต่อการตรวจหาระดับค่าสีและ
ระยะเวลาทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสง
ด้วยวิธีลมูินอล และบลสูตาร์ วิธีท าความสะอาดคราบ
เลือดและจ านวนครัง้ที่ท าความสะอาดคราบเลือดไม่มี
ปฏิสมัพันธ์ต่อการตรวจหาระดับค่าสีและระยะเวลา
ทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงต่อการ
ตรวจหาคราบเลือดด้วยวิธีลมูินอล และบลสูตาร์ และ
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการตรวจหาคราบ
เลือด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของระดบัค่าสี 
และระยะเวลาทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยาการเรือง
แสง โดยวิธีการตรวจหาคราบเลือดด้วย Luminol และ 
Bluestar ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วิธีการตรวจหาคราบเลอืดด้วย Bluestar มีคา่เฉลีย่ของ
ระดบัค่าสีสงูกว่าวิธีการตรวจหาคราบเลือดโดยการใช้
Luminol และระยะเวลาทัง้หมดของการเกิดปฏิกิริยา
เรืองแสงโดยการตรวจหาคราบเลือดด้วย Bluestar มี
ระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยาการเรืองแสงนานกว่า
การตรวจหาคราบเลอืดด้วยวิธี Luminol 
 
ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงาน

พิสจูน์หลกัฐาน และสถาบนันิติวิทยาศาสตร์สามารถ
น าผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจใน
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การตรวจหาคราบเลือด ซึ่งแต่ละสถานที่เกิดเหตุอาจ
พบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยสามารถ
เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ระหว่าง Luminol และ Bluestar 
ในการตรวจหาคราบเลือดบนพืน้ผิวชนิดต่าง ๆได้ตาม
ความเหมาะสม  

  1.2 เนื่องจากโปรแกรม MATLAB ที่ใช้เป็น
เค ร่ืองมือส าหรับการวิ เคราะห์ในวิจัยค รั ง้นี เ้ ป็น 
ภ าษ า ค อมพิ ว เ ต อ ร์ ร ะดับ สู ง ที่ ม า พ ร้ อ ม ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมการท างานเชิงโต้ตอบ คณุสมบตัิคล้าย
เคร่ืองคิดเลข ซึง่สามารถค านวณคณิตศาสตร์ที่ซบัซ้อน
ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมยัก่อน 
เช่น ภาษา C, C++ ซึ่งโปรแกรมนีจ้ะต้องอาศยัความ
ช านาญ และเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรม ดงันัน้หาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะน าไปประยุกต์ในการใช้งาน 
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความช านาญเก่ียวกับการใช้
โปรแกรมมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เก่ียวกับความรู้
เบือ้งต้นในการประยกุต์ใช้กบังาน 

   2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
              ด้านประเด็นที่ศึกษา ควรท าการศึกษาและ
เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาคราบเลือดด้วยวิธีอื่น
เพิ่มเติม บนพืน้ผิวที่หลากหลายมากขึน้รวมทัง้ศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการท าความสะอาดคราบเลือดวิธี
อื่น นอกจากนี ้ควรท าการศึกษาและเปรียบเทียบ
วิธีการตรวจหาคราบเลือดโดยเลือดที่ใช้ในการหยดลง
บนพืน้ผิวควรท าการศึกษาถึงระดบัความเข้มข้นของ
เลอืดในอตัราสว่นท่ีมากขึน้ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
   ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่  ครอบครัว 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ 
ทัง้จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ที่ได้เอาใจใส ่ให้ก าลงัใจ 
และขอขอบพระคณุผู้ที่มิได้เอย่นาม ซึง่มีสว่นช่วยเหลือ
ในวิทยานิพนธ์ให้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
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