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 ลายนิ้วมือแฝงเปนวัตถุพยานท่ีสําคัญทางนิติวิทยาศาสตรและพบบอยท่ีสุดในสถานท่ี

เกิดเหตุ อาจพบบนหลายพ้ืนผิว เชน แกว กระดาษ และผิวหนังมนุษย อยางไรก็ตามผิวหนังมนุษย

เปนหนึ่งในพ้ืนผิวท่ียากแกการกูคืนรอยตางๆท่ีถูกประทับไวเนื่องจากองคประกอบบางอยางท่ีกําจัด

รอยตางๆท่ีอยูบนเสนนูนของรอยประทับและบนผิวหนัง ดังนั้นวัตถุประสงคของการวิจัยเปน

การศึกษาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังของคนท่ีมีชีวิตรวมกับการปดดวยผงฝุนดํา

และหาสารลอกลายนิ้วมือท่ีเหมาะสมในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ประทับรอยลายน้ิวแฝงบนผิวหนังของอาสาสมัครท่ีมีชีวิตแลวปด

ดวยผงฝุนดํา สารลอกเก็บรอยลายนิ้วมือท่ีใชในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงมี 4 ชนิด 

ประกอบดวย เจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ผลการศึกษาพบวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ี

ลอกเก็บดวยเทปกาวใสใหผลดีท่ีสุด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความคมชัดของรอยลายนิ้วมือแฝง

ในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน โดยการนําตัวอยางของรอยลายนิ้วมือท่ีลอกเก็บไดไปตรวจนับจํานวนจุด

ลักษณะสําคัญพิเศษดวยเครื่องตรวจลายน้ิวมืออัตโนมัติขนาดเล็ก (MINI AFIS) แลวนําจุดลักษณะ

สําคัญพิเศษมาวิเคราะหผลทางสถิต ิ

 ผลการวิจัยพบวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บบนผิวหนังสามารถเพ่ิมความคมชัดดวย

ผงฝุนดํา รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงทันทีใหรอยลายนิ้วมือแฝง

ท่ีชัดเจนกวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10 นาที, 20 นาที และ 

30 นาที 
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 Latent fingerprint were important forensic evidence and commonly found in the 

crime scene. They may be found on many surfaces such as glasses, paper and human skin. 

However, human skin is one of the least convenient surface for recovering bridge skin 

impressions. Some eliminating components are present in both friction ridge prints and on the 

skin surface. 

 Therefor, the objective of the work was to detect the latent fingerprint on human skin 

of living subjects by the black powder method and to determine a suitable lifter in finger mark 

detection procedure for treated finger mark. In the work, donors placed fingerprints on the skin 

surface of living subjects. Finger marks were then recovered with black powder. Four lifter 

including fingerprint gelatin, instant lifter, silicone and transparent adhesive tape were employ in 

lifting process. The lifting process study has shown that the best transferring results were obtained 

with the transparent adhesive tape. The visualizations of latent fingerprint at different time 

intervals were also studied. Then, the samples were detected for minutiae points by Mini 

Automated Fingerprint Identification System (MINI AFIS). The results were then taken for 

statistical analyses. 

 It was found that the latent fingerprint on the human skin surfaces can be visualized 

with black powder. The fingerprints developed immediately after pressing was clearer than those 

fingerprint developed after 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes.                   
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องดวยความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณ

ท้ังหลายท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ขอคิดและความรูตางๆอันเปนประโยชนตอการทําวิจัยเปนอยางย่ิง 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย พันตํารวจเอกสันติ์ สุขวัจน และ ดร. ศิริรัตน ชูสกุล

เกรียง อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูซ่ึงอุทิศเวลาในการตรวจทาน ใหความรู พรอมคําปรึกษา 

แนะนํา แกไขในสวนท่ีบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสอยางดีตลอดการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคุณ พันตํารวจโท ดร .  สฤษดิ์ สืบพงษศิริ ประธานกรรมการ และ 

ศาสตราจารย พันตํารวจเอก นายแพทย อุทัย ตีระวนินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูเสียสละเวลาใน

การตรวจสอบ ใหคําแนะนําและปรับปรุง แกไข อันทําใหการเรียนรูและการวิจัยครั้งนี้สมบูรณ

ยิ่งขึ้นผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคุณ พันตํารวจเอกสมภพ เองสมบุญ และพันตํารวจเอกดิเรก ธนานนท

นิวาส ท่ีไดแนะนําหัวขอวิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ รอยตํารวจเอกหญิงเบญจ พุฒินิล รอยตํารวจเอกหญิงสุวรรณี บุญสงไพโรจน และ

บุคลากร กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจนหลักฐานกลาง ทุกทานท่ีใหคําแนะนํา ชวยเหลือ

ในการวิจัยครั้งนี้ และท่ีสําคัญอาสาสมัครทุกทานท่ีไดสละเวลาอันมีคามาใหเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ 

ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บตัวอยางไดครบถวนสมบูรณ 

 สุดทายนี้ขอขอบคุณ ครอบครัว เพ่ือนๆ และผูท่ีมิไดเอยนามมา ณ ท่ีนี้ทุกทานท่ีกรุณา

ใหความชวยเหลือ แนะนํา และเปนกําลังใจใหจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี  
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