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การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนพืนผิวทีเปียกทีไม่มีรูพรุนเป็นงานทีทา้ทายสําหรับ
ผูต้รวจรอยลายนิวมือ งานวิจยันีศึกษาการพฒันาสูตรทางเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิวมือบน
พืนผิวทีเปียกทีไม่มีรูพรุน คือ แกว้, เซรามิค, แกว้พลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋องอลูมิเนียม 
ทาํการพฒันาโดยการเตรียมสารเคมีสูตรต่างๆ ซึงประกอบด้วย สารเคมีหลกั คือ Carbon black, 

Triton-X และ Photo-flo ทาํการฉีดพ่นบนรอยลายนิวมือ จากนนันาํชุดสารเคมีทีผลิตขึนมาทดสอบ
คุณภาพการใช้งานเปรียบเทียบกบัชุดสารเคมีจากต่างประเทศ จากนนันาํมาตรวจสอบหาลกัษณะ
พิเศษ (Minutiae) โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์ลายนิวมือ  

 

ผลการวิจยัพบว่า ชุดสารเคมีทีผลิตขึนจากงานวิจยันีมีคุณภาพในการตรวจพิสูจน์
ลายนิวมือแฝงไดใ้กลเ้คียงกบัชุดสารเคมีทีนาํเขา้จากต่างประเทศ สามารถใชไ้ดดี้กบัทุกพืนผิววสัดุที
ทาํการทดลอง สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นงานนิติวทิยาศาสตร์ได ้
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The detection of Latent fingerprint on a wet object is always a challenging task for 

the investigator. This study developed formulations of fingerprint reagents from the three main 

ingredients namely, carbon black, triton-x and photo-flo. The reagent was then tested by spraying 

over the pressed finger marks on wet objects of non-porous surfaces such as glasses, ceramics, 

plastic bags and aluminium cans. The developed fingerprints were then examined by a fingerprint 

expert for the number of minutiae. It was found that the quality of the fingerprints developed by 

using the homemade reagent was comparable to that developed by the imported products. The 

results from this work demonstrated the potential of the formulated reagent for the detection of 

latent fingerprints on the type of surface studied in forensic applications. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เนืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดี
ยิงจากบุคคลหลายท่านทีไดส้ละเวลามาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดและความรู้ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การทาํวจิยัครังนี  

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร. ศุภชยั  ศุภลกัษณ์นารี ประธานกรรมการ อาจารย ์ดร. 
ศิริรัตน์  ชูสกุลเรียง อาจรยที์ปรึกษา และ พ.ต.อ.ดิเรก  ธนานนท์นิวาส กรรมการ ให้คาํแนะนาํ 

ช่วยเหลือ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี  

ขอขอบคุณพนัตาํรวจตรีหญิง ณัฐนนัท์  ชาติรักวงศ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์
ลายนิวมือแฝง จากกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ลายนิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้แฝง ศูนยต์รวจพิสูจน์หลกัฐาน 7 

เป็นอยา่งสูง ทีสละเวลาช่วยสนบัสนุน ในเรืองของผลการตรวจพิสูจน์ ทาํใหง้านวจิยัครังนีสาํเร็จ 

ขอขอบคุณ นางสาวดวงสมร  ชูดีจนัทร์ ช่างภาพการแพทยช์าํนาญการ ช่วยในการ
ถ่ายภาพในงานวจิยัครังนี รวมถึงใหค้าํแนะนาํต่างๆ และความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
และขอขอบคุณ นายลือชยั  จุย้คลงั ผูส้นบัสนุนและใหค้าํแนะนาํในการทาํวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

สุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ครอบครัว ครูอาจารยทุ์กท่าน และผูที้มิไดเ้อ่ยนามมา ณ 

ทีนีทุกท่าน ทีกรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ และเป็นกาํลงัใจให้ จนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสาเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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