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เนือ้หา

• คราบเลอืด (bloodstains) ในทีเ่กดิเหตุ

• Bloodstain pattern บอกอะไร

• สมบัตขิองเลอืดมนุษย์

• ลักษณะของหยดเลือด

• การจัดกลุมของ Bloodstain pattern

• ทศิทางของหยดเลอืด

• แหล่งก าเนิดของหยดเลือด
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สถานทีเ่กดิเหตุ
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https://www.documentingreality.com/forum/f10/bloody-crime-scene-when-woman-attacked-home-12062/



TRY OUT#1
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บอกชนิดของ bloodstains ท่ีปรากฏโดยอาศยัขอ้มูลท่ีใหม้า
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Void - An absence of stains in an otherwise continuous bloodstain 

pattern

Pool - Pattern created when a source of blood remains stationary 

over a surface causing an accumulation of blood

Passive Drop - Droplets of blood created by the force of gravity 

acting alone; circular in shape

Wipe Pattern - Created when an object moves through an 

existing stain, removing and/or altering its appearance

Expirated Blood - Blood that is blown out of the nose, mouth or 

a wound as a result of air pressure and/or air flow as the 

propelling force; may contain bubbles and/or saliva

Low Velocity Impact Spatter (LVIS) - A pattern created by a 

low velocity impact to a blood source; fewer, larger droplets

Some terminology of bloodstains (1)
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Cast-Off - The pattern created when blood is released or thrown 

from a blood-bearing object in motion; may produce a curved or 

straight line made of individual droplets

High Velocity Impact Spatter (HVIS) - A pattern caused by a 

high velocity impact to a blood source (like from a gunshot); 

produces a mist/fine spray of droplets

Arterial Spurting - A pattern resulting from blood exiting the 

body under pressure from a breached artery; large stains with 

downward flow on vertical surfaces

Swipe Pattern - The transfer of blood from a moving source 

onto an unstained surface

Medium Velocity Impact Spatter (MVIS) - A pattern created 

by a medium velocity impact to a blood source (like a beating); 

droplets smaller than LVIS and more like a spray

Saturation - A pattern created when a volume of blood has been 

absorbed by an object (like clothing, carpet)

Some terminology of bloodstains (2)
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solution
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Bloodstain pattern ใหข้้อมูลอะไร?

• ความรุนแรงในเหตกุารณ์

• ต าแหน่งของผูบ้าดเจ็บหรือผูก้่อเหตุ

• การเคลื่อนที่ของผูบ้าดเจ็บหรือผูก้่อเหตุ

• จ านวนของการกระท าตอ่จดุก าเนิดของเลือด

• จดุก าเนิดของเลือด

• ระยะทางจากจดุก าเนิดถึงต าแหน่งคราบเลือด

• ทิศทางการกระเดน็ของหยดเลือด

• อตัราเรว็ของหยดเลือดที่ออกมาจากแหลง่ก าเนิด
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เลือดของมนุษย์

• โดยเฉล่ียปรมิาณเลือดของมนษุยเ์รามีประมาณ 8% ของน า้หนกัตวั

• ปรมิาณเลือดส าหรบัผูช้ายมีประมาณ 5-6 ลติร

ปรมิาณเลือดส าหรบัผูห้ญิงมีประมาณ 4-5 ลิตร

• สว่นประกอบของเลือดคือ  เมด็เลือดแดง  เมด็เลือดขาว เกลด็เลือดและพลาสมา

• ความหนาแน่นของเลือดมนษุยท่ี์ อณุหภมูิ 37oc = 1060 kg/m3 และมีความหนืด
มากกวา่น า้ 4-5 เทา่

• ในเมด็เลือดแดงมี ฮีโมโกลบินท าหนา้ท่ีรบัออกซิเจนและท าใหเ้ลือดมีสีแดง
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ลักษณะของหยดเลือด
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ถูก

ผิด
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Brodbeck, Silke (2012). Introduction to Bloodstain Pattern Analysis, SIAK-Journal − Journal for Police 

Science and Practice (Vol. 2), 51-57

Gravity pulling a 

portion of  blood 

downwards.

Surface tension 

and cohesive force 

pulling a portion 

of  blood upwards.

Surface tension 

keeps a spherical 

blood drop.



การจัดกลุ่มของ Bloodstain patterns

1. Passive bloodstains

2. Transfer bloodstains

3. Projected หรือ Impact bloodstains
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Passive bloodstains

• คราบเลือดชนิดนีเ้กิดจากหยดเลือดท่ีหยดลงมาจากแหล่งก าเนิดภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
เช่น เลือดท่ีหยดจากบาดแผลของผูบ้าดเจ็บท่ียืนอยูน่ิ่ง หรอืหยดลงมาจากปลายมีดท่ีอยูน่ิ่ง
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http://amandaonwriting.tumblr.com/post/49766897461



ตัวอย่างของ Passive bloodstains
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Passive drops  บนพืน้เรียบ

Parent drop

Passive drops  บนพืน้ขรุขระ

Presumptive Tests For Blood

www.sjsu.edu › steven.lee › courses



Terminal velocity and bloodstain size
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https://study.com/academy/lesson/what-is-terminal-

velocity-definition-formula-calculation-examples.html



Transfer bloodstains
• เป็นคราบเลอืดทีเ่กดิจากวัตถุทีชุ่่มไปด้วยเลอืดไปสัมผัสกับวัตถุหรือพืน้ผิวอืน่ทีเ่ดมิ

ไม่มคีราบเลอืดอยู่
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จากการสังเกต transfer pattern ท าให้บอกได้ว่าวัตถุเดมิทีชุ่่มไปด้วยเลอืดคอือะไร



Projected หรือ Impact spatter bloodstains

• คราบเลือดชนิดนีเ้กิดจากหยดเลือดท่ีพุง่ออกมาจากแหลง่เลือดท่ีถกูแรงกระท า
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Bloodstains เกิดจาก syringe Bloodstain เกดิจากเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด



Impact spatter patterns

• Projected หรอื impact patterns แบง่ไดต้ามความเรว็ของสิ่งท่ีมาปะทะ (Impact spatter) 
กบัแหลง่เลือด ประกอบดว้ย

1. Low velocity impact spatter

2. Medium velocity impact spatter 

3. High velocity Impact spatter

• Impact spatter มีผลใหข้นาดของหยดแตกตา่งกนั
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Low velocity impact spatter
• Projected bloodstains เกิดจากหยดเลือดท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางโตกวา่ 4 mm

• อตัราเรว็ของสิ่งท่ีมาปะทะมีคา่ประมาณ 1.5 m/s
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Medium velocity impact spatter
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• Projected bloodstains  เกิดจากหยดเลือดท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางระหวา่ง 1-3 mm

• อตัราเรว็ของสิ่งท่ีมาปะทะมีคา่ประมาณ 1.5 - 7m/s

• ตวัอยา่งเช่น คราบเลือดท่ีเกิดจากการถกูทบุตีหรอืแทงดว้ยของมีคม



High velocity Impacts
• Projected bloodstains  เกิดจากหยดเลือดท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางต ่ากวา่ 1 mm

• อตัราเรว็ของสิ่งท่ีมาปะทะมีคา่มากกวา่ 30 m/s

• ตวัอยา่งเช่น การกระจายของหยดเลือดเน่ืองจากกระสนุปืน 
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http://www.crimescene-forensics.com/BSPA.html



ทิศทางการปะทะพืน้ผิวของหยดเลือด

ลกัษณะของคราบเลือดท่ีเกิดขึน้บนพืน้ผิวบง่บอกถงึทิศทางการเคลื่อนท่ี

ของหยดเลือดก่อนท่ีหยดเลือดจะปะทะกบัพืน้ผิว  ทิศทางการเคล่ือนท่ีของ

หยดเลือดอาจแบง่ไดเ้ป็น

• การหยดของเลือดในแนวตัง้ฉากกบัพืน้ผิว

• การหยดของเลือดในแนวที่ท  ามมุกบัพืน้ผิว
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ทศิทางของหยดเลือดในแนวตัง้ฉากกับพืน้ผิว

• เม่ือเลือดหยดลงมาในแนวที่ตัง้ฉากกบั
พืน้ผิวลกัษณะของคราบเลือดท่ีเกิดขึน้เป็น
วงกลม

• ลกัษณะของคราบเลือดขึน้กบัปรมิาณเลือด
ท่ีหยดและลกัษณะของพืน้ผิวท่ีรองรบัเลือด
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http://www.crimescene-forensics.com/BSPA.html



ทศิทางของหยดเลือดในแนวทีท่ ามุมกับพืน้ผวิ

• เม่ือหยดเลือดปะทะกบัพืน้ผิว 

บรเิวณผิวดา้นลา่งของหยดเลือดท่ีสมัผสักบั
พืน้ผิวถกูท าใหเ้คลื่อนท่ีชา้ลงเน่ืองจากความ
เสียดทานระหวา่งหยดเลือดกบัพืน้ผิว 
ในขณะที่สว่นบนของหยดเลือดยงัคงเคลื่อนท่ี
ได ้สง่ผลใหล้กัษณะของหยดเลือดท่ีตกท ามมุ
กบัพืน้มีลกัษณะเป็นวงรี
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http://www.crimescene-forensics.com/BSPA.html



ข้อมูลทีไ่ดจ้ากคราบเลือดทีเ่กดิจากหยดเลือดตกท ามุมกับพืน้ผิว
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•ทิศทางของแหลง่ก าเนิดหยดเลือด

•มมุปะทะของหยดเลือด (angle of impact)  
กบัพืน้ผิว

•ต าแหน่งของแหลง่เลือด (blood source)

http://aspiringtoxicologist.blogspot.com/2013/11/rough-guide-to-blood-spatter-analysis.html



คราบเลือดบนพืน้ผวิเรียบที ่impact angles ตา่ง ๆ 
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http://www.csitechblog.com/2010/12/blood-spatter-what-does-it-tell-the-blood-spatter-analyst-1.html
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• การวดัขนาดความกวา้ง (width) และ ความยาว (length) เพื่อน าไป
ค านวณหามุมตกกระทบ (impact angle)

Length

width



การหา impact angle จากคราบเลือด
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TRY OUT#1

31

บอกชนิดของ bloodstains ท่ีปรากฏโดยอาศยัขอ้มูลท่ีใหม้า
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Void - An absence of stains in an otherwise continuous bloodstain 

pattern

Pool - Pattern created when a source of blood remains stationary 

over a surface causing an accumulation of blood

Passive Drop - Droplets of blood created by the force of gravity 

acting alone; circular in shape

Wipe Pattern - Created when an object moves through an 

existing stain, removing and/or altering its appearance

Expirated Blood - Blood that is blown out of the nose, mouth or 

a wound as a result of air pressure and/or air flow as the 

propelling force; may contain bubbles and/or saliva

Low Velocity Impact Spatter (LVIS) - A pattern created by a 

low velocity impact to a blood source; fewer, larger droplets

Some terminology of bloodstains (1)
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Cast-Off - The pattern created when blood is released or thrown 

from a blood-bearing object in motion; may produce a curved or 

straight line made of individual droplets

High Velocity Impact Spatter (HVIS) - A pattern caused by a 

high velocity impact to a blood source (like from a gunshot); 

produces a mist/fine spray of droplets

Arterial Spurting - A pattern resulting from blood exiting the 

body under pressure from a breached artery; large stains with 

downward flow on vertical surfaces

Swipe Pattern - The transfer of blood from a moving source 

onto an unstained surface

Medium Velocity Impact Spatter (MVIS) - A pattern created 

by a medium velocity impact to a blood source (like a beating); 

droplets smaller than LVIS and more like a spray

Saturation - A pattern created when a volume of blood has been 

absorbed by an object (like clothing, carpet)

Some terminology of bloodstains (2)
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solution



สรุป

• รอยคราบเลือดสามารถบอกเรื่องราวในท่ีเกิดเหตไุด้

• การวิเคราะหร์อยคราบเลือดอาศยัความเขา้ใจในหลกัการฟิสิกสข์องของของเหลวประกอบกบั
ความรูพื้น้ฐานทางคณิตศาสตร์

• หลกัการท่ีน าเสนอเป็นหลกัการพืน้ฐาน ท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบในขัน้ตอนของการวิเคราะห์
วตัถพุยานอื่นๆ เพ่ือการน าเสนอขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณจ์รงิได้
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Presumptive test

• Presumptive test เป็นการตรวจสอบเบ้ืองท่ีใชร้ะบุวา่คราบสีแดงตอ้งสงสยัในท่ีเกิดเหตุคือคราบเลือดหรือไม่

• การทดลสอบน้ีอาศยัการสงัเกตสีท่ีเปล่ียนของสารเคมีท่ีน ามาทดสอบกบัคราบตอ้งสงสยั

• การทดสอบท่ีนิยมมากคือ Kestel and Meyer หรือ KM test โดยการใชส้ารละลาย phenolphthalein

ซ่ึงเป็นสารละลายท่ีถูกเตรียมาใหมี้ความใสและไม่มีสี เม่ือสมัผสักบั “คราบเลือด” จะส่งผลใหส้ารละลายเปล่ียนไปเป็น
สีชมพ ูเม่ือมี hydrogen peroxide ร่วมเขา้ท าปฏิกิริยา

• KM test เป็นเพียงการทดสอบเบ้ืองตน้ มีสารตวัอยา่งอีกหลายชนิด เช่น    เอนไซน์ผกับางชนิด ท่ีอาจใหผ้ลเป็น 
false positive กไ็ด ้ดงันั้นจึงตอ้งการทดสอบในระดบัต่อไป

38



เลือด??
• Presumptive test : K-M test

• KM test หรือ Kastle-Meyer test เป็น วธีิการตรวจสอบเบือ้งต้นว่า
รอยคราบทีพ่บในทีเ่กดิเหตุเป็นเลอืดหรือไม่

39Chemical basis for the colour change of the Kastle-Meyer (KM) solution (phenolphthalein).

hemoglobinในเลือด สลาย hydrogen peroxide ไดน้ า้และ
ออกซิเจน จากนัน้ออกซิเจนจะออกซไิดซส์าร phenolphthalin

(reduced form) จากที่ไม มีสี ใหเ้ปลี่ยนเป็น 
phenolphthalein (oxidized form) ไดส๎ีชมพู



TRY OUT #2

• ออกแบบการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของ  passive bloodstains กบัความสูง

• วาดกราฟแสดงความสมัพนัธ์ดงักล่าวและสงัเกตแนวโนม้ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง
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ขนาดของ  passive bloodstain กับความสูง
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TRY OUT #3

• ออกแบบการทดลองเพ่ือสรา้ง bloodstains ท่ีมมุ
ตกกระทบตา่ง ๆ โดยอาศยัพืน้เอียงที่ใหม้า

• ส าหรบัท่ีมมุตกกระทบหนึ่ง ๆ วดัขนาดความกวา้งและ
ความยาวของ bloodstain เพ่ือน ามาค านวณหา
มมุตกกระทบ โดยใชค้วามสมัพนัธ ์
impact angle = sin-1(width/length)

• วาดกราฟเพ่ือแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่มมุตก
กระทบท่ีก าหนดกบัคา่มมุตกกระทบท่ีค านวณไดแ้ละ
สงัเกตแนวโนม้ระหวา่งตวัแปรทัง้สอง

ชุดทดลองเพื่อหาค านวณหามุมตกกระทบจากคราบเลือดท่ีเกิดข้ึนบนพื้นเอียง

Bloodstains กับ impact angles



Demonstration
Bluestar Forensic

• Bluestar Forensic เป็นช่ือทางการของสารเคมีท่ีใชใ้นการคน้หาคราบเลือด โดยอาศยัปรากฏการณ์ 
chemiluminescence

• Bluestar Forensic เหมาะกบัการใชค้น้หาบริเวณท่ีผูต้รวจพิสูจน์คาดวา่จะพบคราบเลือด ถึงแมว้า่บริเวณจะถูกท า
ความสะอาดและไม่สามารถมองเห็นคราบเลือดไดด้ว้ยตาเปล่า

• ปฏิกิริยาระหวา่ง hemoglobin ในคราบเลือดกบั Bluestar forensic ท าใหเ้กิดการเรืองแสงสีฟ้าในช่วงความยาว
คล่ืน 420 – 440 nm ซ่ึงสามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัสถานท่ีใหมื้ดสนิท

• ปฏิกิริยาของ Bluestar forensic กบัคราบเลือด ไม่ส่งผลต่อ DNA
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https://medtechforensics.com/products/bluestar-forensic-kit

การเรอืงแสงของบรเิวณที่ Bluestar Forensic ท าปฏิกิรยิากบั hemoglobin 

ใน bloodstains ณ บรเิวณที่เคยถกูท าความสะอาดแลว้

https://www.slideserve.com/lottie/luminol-bluestar


