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งานวิจัย น้ี เ ป็นการศึกษาเปรียบเทียบการใช้สาร เคมี คือ ninhydrin 5 – methyl 
thioninhydrin และ  1,2 - indanedione ในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆ ซ่ึง
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว กระดาษกล่องพสัดุไปรษณีย  ์              
สีน ้ าตาล กระดาษซองใส่เอกสารสีน ้ าตาล และกระดาษซองจดหมายสีขาว รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีได้
จากการใชส้าร 1,2 – indanedione และ 5 – methyl thioninhydrin ตามดว้ยการทาทบัสารละลาย  
zinc chloride ถกูน ามาตรวจดูโดยใชแ้หล่งก าเนิดแสงท่ีส่องผ่านฟิลเตอร์ท่ีความยาวคล่ืนระหว่าง 
495 – 550 นาโนเมตร จากการศึกษาผลของอายุของลายน้ิวมือแฝงโดยประทบัรอยลายน้ิวมือแฝง
บนตวัอย่างกระดาษและท้ิงไวท่ี้เวลาทนัที 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน 
ก่อนน ามาตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง คุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีได ้ตรวจสอบจากจ านวน            
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษท่ีตรวจโดยใช ้MINI AFIS ผลการทดลองพบว่าการใช้ ninhydrin เป็น
สารเคมีท่ีดีท่ีสุด ในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษตวัอยา่งทุกชนิดท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี 
นอกจากน้ียงัพบว่ากระดาษกล่องพสัดุไปรษณีย ์ สีน ้ าตาลเป็นพ้ืนผิวท่ีตรวจไดย้ากท่ีสุดในการ
ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง อย่างไรก็ตามรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีทดสอบบนกล่องพสัดุไปรษณีย ์                 
สีน ้ าตาล สามารถตรวจพบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษสูงเมื่อใชส้ารละลาย ninhydrin 
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 A comparison study has been carried out on the uses of ninhydrin, 5 – methyl 
thioninhydrin and 1,2 – indanedione as reagents for the detection of latent fingerprints on papers. 
The substrates used in this study were photocopy papers, brown card boards, brown paper 
envelopes and white paper envelopes. The fingerprints developed by using 1,2 – indanedione and 
5 – methylthioninhydrin followed by applying zinc chloride solution were visualized with the 
light source filterred for the wavelength in the 495 – 550 nm range. The effect of aging time on 
the latent fingerprints was examined from the test items prepared 6 hours, 12 hours, 24 hours,      
1 week and 1 month before developing. The quality of the developed fingerprint was evaluated 
from the number of minutiae identified by a MINI AFIS. The results indicated that ninhydrin is 
the best reagent for the detection of latent fingerprints on all types of substrate studied. It was also 
found that the brown card board was the most difficult substrate in the visualization of the latent 
fingerprints. However, well defined fingerprints on the test samples of the brown card board can 
be observed with high numbers of minutiae when the items were developed with Ninhydrin 
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ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษด้วยวิธีการใช้ 5 – methylthioninhydrin กับวิธีการใช ้      
ninhydrin และ 1,2 – indanedione ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความร่วมมือและช่วยเหลือ
จากบุคคลหลายท่านที่ไดส้ละเวลาใหค้  าแนะน า ขอ้คิดและความรู้ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการท า
วจิยัเป็นอยา่งยิง่ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ที่ไดก้รุณาเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา และ
อาจารย ์ดร. ศุภชยั ศุภลกัษณ์นารี ที่ไดก้รุณาเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือและ
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ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ร้อยต ารวจเอก สราวธุ อ่ิมจิต และนางสาวนิสาชล หนูแกว้ ที่สละเวลา
ใหต้วัอยา่งรอยลายน้ิวมือที่ใชใ้นงานวจิยัน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายทวนเทพ ขวญัดี ที่สละเวลาในการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน
งานวจิยัคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ พนัต ารวจตรีหญิงสุทธิกา จนัทรอมัพร ที่สละเวลาในการให้ค  าปรึกษา
ด้านการตรวจสอบรอยลายน้ิวมือด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)      
ในงานวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ห้องปฏิบตัิการตรวจเก็บวตัถุพยาน กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ    
กองพสูิจน์หลกัฐานกลาง ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการท าการวจิยัคร้ังน้ี 
 สุดท้ายน้ีขอบคุณ พี่ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะน าและ
ประสานงานในส่วนต่างๆ จนท าใหว้ทิยานิพนธน้ี์ประสบผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคญั และที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย  
 ลายน้ิวมือแฝงเป็นวตัถุพยานที่มีคุณค่าและมีความส าคญัอย่างมากในการยืนยนัตัว
ผูก้ระท าความผิดในคดีต่างๆ ทั้งยงัเป็นที่ยอมรับ และนิยมใชก้นัเป็นสากลทัว่โลก มีเหตุผลหลาย
ประการที่ท  าให้ลายน้ิวมือแฝงถูกเลือกมาเป็นวตัถุพยานอันดับแรกในการยนืยนัตวัผูก้ระท าผิด 
ได้แก่ ลายน้ิวมือของมนุษยน์ั้นจะไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล แม้จะเป็นฝาแฝดที่มาจากไข่ใบ
เดียวกนั และลายน้ิวมือของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตลอดชีวติ อีกทั้งการ
ตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยนัตวับุคคลด้วยลายน้ิวมือแฝงนั้นยงัเป็นวิธีไม่ส้ินเปลืองงบประมาณอีกดว้ย 
ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีส่งผลให้มีการศึกษาคน้ควา้และพฒันาเทคนิคในการหารอยลายน้ิวมือแฝงบน
พื้นผิววตัถุพยานแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการตรวจพิสูจน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั และรวดเร็ว  
 การพฒันาการหาลายน้ิวมือแฝงบนวตัถุที่มีพื้นผวิแบบมีรูพรุนนั้นไดมี้การน าสารเคมีที่
ท  าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในเหง่ือมาใชน้ั่นคือ ninhydrin และในขณะนั้นนอกจาก ninhydrin  แลว้
ก็ยงัมีสารเคมีตวัอ่ืนที่ถูกน ามาใชใ้นการหารอยลายน้ิวมือแฝง ไดแ้ก่ iodine ซ่ึงจะท าปฏิกิริยากับ
ไขมนั และ silver nitrate ซ่ึงท าปฏิกิริยากบัเกลือในเหง่ือ แลว้ปรากฏเป็นเส้นรอยลายน้ิวมือ แต่จาก
การทดลองที่ผา่นๆ มาพบวา่ ninhydrin มีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือแฝงมากกว่าเทคนิค
iodine และ silver nitrate  
  โดย ninhydrin จะท าปฏิกิริยากับกรดอะมิโนในเหง่ือ แล้วให้ลายเส้นรอย
ลายน้ิวมือสีชมพอูมม่วงเม่ือมองดว้ยตาเปล่าที่แสงปกติ แต่ถา้น า metal salts มาใชร่้วมกนั จะท าให้
ไดล้ายน้ิวมือที่สามารถเรืองแสงไดท้ี่ความยาวคล่ืนในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร (เม่ือใชชุ้ดไฟฉาย
หลายความถ่ีแสงสีเขียวส่อง และมองผ่านฟิลเตอร์สีส้ม) แต่ขั้นตอนและวิธีการเตรียมนั้นอาจจะ
ยุง่ยากมากขึ้น และวิธีน้ีก็ไดเ้ร่ิมเขา้มาแทนที่การใช ้1,8 - diazafluorenone (DFO) ซ่ึงสามารถให้
ลายน้ิวมือแฝงที่มองเห็นดว้ยตาเปล่าที่แสงปกติและสามารถเรืองแสงได้เม่ือใชชุ้ดไฟฉายหลาย
ความถ่ีเช่นกัน และเม่ือเปรียบเทียบสารเคมีทั้งสองตวัจะได้ว่า DFO มีความ sensitive มากกว่า 
ninhydrin และใหร้ายละเอียดของลายเสน้มากกวา่ ninhydrin แต่อยา่งไรก็ตาม ninhydrin มกัจะเป็น
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วิธีที่ถูกเลือกน ามาใชใ้นงานคดีอาชญากรรมมากกว่า ดว้ยเหตุผลที่ว่ามนัเป็นสารที่หาง่ายราคาไม่
แพง ใช้เวลาในการหาลายน้ิวมือน้อยกว่า และไม่จ าเป็นต้องใช้โพลีไลท์ในการส่องหารอย
ลายน้ิวมือแฝง ต่อมาได้มีการพฒันาคน้ควา้น าสาร 1,2 - indanedione มาเป็นวิธีในการหารอย
ลายน้ิวมือแฝง ซ่ึงจะให้รอยลายเส้นที่เรืองแสงชดัเจนและมีรายละเอียดสมบูรณ์มากเม่ือใช้ชุดไฟ
ฉายหลายความถ่ีส่องหารอยลายน้ิวมือแฝง แต่ขอ้เสียของมนัก็คือไม่สามารถมองเห็นรอยลายน้ิวมือ
ที่เกิดจากการใช้ 1,2 - indanedione ได้ด้วยตาเปล่าที่แสงปกติ ส่งผลให้วิธี ninhydrin และวิธี          
1,2 - indanedione เป็นสองวิธีที่ถูกน ามาใชต้ามความเหมาะสมในการหารอยลายน้ิวมือแฝงมาจน 
ถึงปัจจุบนั 
  ต่อมาไดมี้การศึกษาคน้ควา้และสังเคราะห์สารที่เป็นอนุพนัธ์ของ  ninhydrin แลว้
น ามาเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin ซ่ึงพบว่าลายน้ิวมือที่ไดจ้ากอนุพนัธ์ของ ninhydrin  บางตวันั้น
จะให้สีที่แตกต่างไปจาก ninhydrin และให้สีที่ตดักบัพื้นผิววตัถุมากกว่า ninhydrin อีกทั้งยงัได ้  
รอยลายน้ิวมือแฝงที่มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าที่แสงปกติ และไดร้อยลายน้ิวมือแฝงที่เรืองแสงเม่ือใชคู้่
กบัสารละลาย zinc chloride และส่องด้วยชุดไฟฉายหลายความถ่ี โดย 5 – methylthioninhydrin 
(5MTN) เป็นอนุพนัธข์อง ninhydrin  ตวัหน่ึงที่หลายประเทศใหค้วามสนใจน าไปทดลองใช้ ซ่ึงก็จะ
ให้ผลที่แตกต่างกันไปตามสภาวะอากาศของประเทศนั้นๆ ซ่ึงจากงานวิจยัของ Nadia Porpiglia 
และคณะ ได้ท  าการศึกษาประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือแฝงด้วย 5MTN ภายใตส้ภาวะ
อากาศของประเทศองักฤษ พบวา่เทคนิควิธี ninhydrin มีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือแฝง
มากกว่าเทคนิควิธี 5MTN เม่ือมองด้วยตาเปล่าที่แสงปกติ ส่วนเทคนิควิธี 1,2 - indanedione มี
ประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือแฝงมากกว่าเทคนิควิธี 5MTN แลว้ทาทบัด้วยสารละลาย    
zinc chloride  เม่ือใชแ้สงฟลูออเรสเซนต ์

  จากความส าคญัและปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจและเป็นที่มาของการน า 5MTN  
ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ของ ninhydrin ที่สามารถให้รอยลายน้ิวมือแฝงที่มองดว้ยตาเปล่าเห็นที่แสงปกติ 
และสามารถเรืองแสงไดท้ี่ความยาวคล่ืนในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร มาท าการทดลองใชใ้นการ
หารอยลายน้ิวมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษแบบต่างๆ ที่มักพบในสถานที่ เกิดเหตุจริง และ
เปรียบเทียบกับวิธี ninhydrin ที่ให้รอยลายน้ิวมือแฝงที่มองด้วยตาเปล่าเห็นที่แสงปกติ กับวิธี        
1,2 - indanedione ที่สามารถให้รอยลายน้ิวมือแฝงที่เรืองแสงไดท้ี่ความยาวคล่ืนในช่วง 495 – 550 
นาโนเมตร 
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1. เพื่ อศึ กษา เปรี ยบเที ยบประสิทธิภาพการหารอยลายน้ิ วมื อแฝงด้วยเทคนิค                               
5 – methylthioninhydrin (5MTN)  กบัเทคนิค ninhydrin และ 1,2 - indanedione บนกระดาษแต่ละ
ประเภท ภายใตส้ภาวะในประเทศไทย 

2.   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช ้5 – methylthioninhydrin (5MTN)  กบัสารละลาย   
zinc chloride ร่วมกนัในการเพิม่ความชดัเจนของรอยลายน้ิวมือแฝง 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการหารอยลายน้ิวมือแฝงด้วยเทคนิค 5 – methyl 
thioninhydrin (5MTN) ให้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาเทคนิคการหารอย
ลายน้ิวมือแฝงใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง 

  
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. การหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยเทคนิควิธี 5 – methylthioninhydrin (5MTN) ให้ผล      
ที่แตกต่างกับเทคนิควิธี ninhydrin และเทคนิควิธี 1,2 - indanedione ภายใต้สภาวะอากาศใน  
ประเทศไทย 

2. เม่ือใชส้ารละลาย  5 – methylthioninhydrin (5MTN) ร่วมกบัสารละลาย zinc chloride 
จะเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพและความชดัเจนของรอยลายน้ิวมือแฝง 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. ได้ทราบขอ้ดี และข้อด้อยในการหารอยลายน้ิวมือแฝงด้วยเทคนิค 5 – methyl 
thioninhydrin (5MTN) เม่ือเปรียบเทียบกับเทคนิคอ่ืนที่ นิยมใช้ในปัจจุบัน ภายในสภาวะใน 
ประเทศไทย 

2. ไดท้ราบถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มความชัดเจนของรอยลายน้ิวมือแฝงโดยใช้สาร    
5 – methylthioninhydrin (5MTN) ร่วมกบัสารละลาย zinc chloride 

3. ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยเทคนิค 5 – methyl 
thioninhydrin (5MTN) สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาเทคนิคการหารอย
ลายน้ิวมือแฝงใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลการใชส้ารละลาย 5 – methylthioninhydrin (5MTN) ninhydrin 

และ 1,2 - indanedione บนวตัถุพยานที่เป็นกระดาษ  
2. ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสารละลาย 5 – methylthioninhydrin 

(5MTN)  
3. ศึกษาการปรากฏของลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว           

ซองจดหมายสีขาว ซองใส่เอกสารสีน ้ าตาล และกล่องพสัดุไปรษณียสี์น ้ าตาล    
4. ศึกษาจากสภาพแสงปกติและแสงจากชุดไฟฉายหลายความถ่ี ที่อุณหภูมิหอ้ง 
5. ศึกษาระยะเวลาในการปรากฏของรอยลายน้ิวมือแฝง 
6. ระยะเวลาที่ท  าการวจิยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 

 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วธีิการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝง 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงที่ตรวจเก็บได ้

 ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ แรงกดและระยะเวลาในการกดประทบัน้ิวมือของแต่ละบุคคลใน
การทดลอง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
2. เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมีที่ใชใ้นการวจิยั 
3. ท าการวจิยั 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง 
5. สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ 
6. น าเสนอผลงานวจิยั 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ลายเสน้ผวิหนงั มาจากค าวา่ Dermal ridge หรือ Dermatoglyphics หมายรวมถึง ลายเส้น
บนฝ่ามือ (Palmprint) ลายน้ิวมือ (Fingerprint) ลายฝ่าเทา้ (Footprint) มีลกัษณะเป็นเส้นนูนปรากฏ
บนผวิหนงัน้ิวมือ และน้ิวเทา้ของทุกคน เป็นลกัษณะเฉพาะตวัที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแต่เป็น
ทารกอยูใ่นครรภข์องมารดา โดยมีลายเส้นเป็นลวดลายในลกัษณะต่างๆบนขอ้น้ิวขอ้แรก ลกัษณะ
ต่างๆของลายเส้นดังกล่าวน้ี จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลือนหายไปจากแต่ละบุคคลเลย และ
ลายน้ิวมือยงัไม่เคยปรากฏซ ้ ากนัหรือเหมือนกนั แมว้่าจะเป็นแฝดแท ้(identical twin) ที่เกิดมาจาก
ไข่ใบเดียวกนัและเกิดในเวลาไล่เล่ียกนั มีรูปร่าง หน้าตา เหมือนกนัก็ตาม ท าให้นิยมน าลายน้ิวมือ
มาใชใ้นการการพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคลจนไดรั้บความเช่ือถือต่อๆกนัมาจนถึงปัจจุบนั เช่นการน า
ลายน้ิวมือไปใชป้ระโยชน์ในดา้นนิติวทิยาศาสตร์ เพือ่ยนืยนัตวัผูก้ระท าความผดิ  การระบุตวับุคคล
ในเหตุภยัพบิตัิต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 ประวัติความเป็นมาของลายนิ้วมือ 
 หลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการน าลายน้ิวมือมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ซับซ้อนใน
วตัถุประสงคต่์างๆ ยกตวัอยา่งเช่น 
 ชาวบาบิโลนโบราณใชป้ลายน้ิวของพวกเขากดลงไปในดินเหนียวเพื่อบนัทึกรายการ
การรับจ่ายเงิน 

 ชาวจีนใชล้ายพมิพน้ิ์วมือที่พิมพจ์ากหมึกลงบนกระดาษ เพื่อประโยชน์ทางการซ้ือขาย
ทางธุรกิจ และใชใ้นการระบุตวัลูกๆของพวกเขา(J. Dyneley Prince, 1904)  

 ในปี ค.ศ. 1686 เมอร์เซลโล มาลพิจิ (Marcello Malpighi) ศาสตราจารยท์างกายวิภาค
ศาสตร์ของมหาวิทยาลยัโบโลญญา (University of Bologna) ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือของเขาเก่ียวกบั
รูปแบบของเส้นนูน (ridges), เกลียว (spirals) และมดัหวาย (loops) บนลายน้ิวมือ แต่เขายงัไม่ได้
กล่าวถึงคุณค่าของส่ิงที่เขาไดค้น้พบวา่สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจ าแนกบุคคลได ้ 
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ในปี ค.ศ. 1823 ศาสตราจารย ์จอห์น อีแวนเจลิสต ์เปอร์คินเจ (John Evangelist Purkinje) นักกาย
วิภาคศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเบรสลูว ์(University of Breslau) ได้ตีพิมพใ์นวิทยานิพนธ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ของเขาซ่ึงระบุรูปแบบลายน้ิวมือ 9 แบบ และศาสตราจารยจ์อห์นก็ยงัไม่ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของลายน้ิวมือในแง่ของการจ าแนกบุคคลเช่นกนั(Purkyně, Jan Evangelista, 1823) 
 อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้นลายน้ิวมือยงัไม่ไดถู้กใชป้ระโยชน์ในงานดา้นอาชญากรรม 
จนกระทัง่ถึงศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 1858 ชาวอังกฤษช่ือเซอร์วิลเลียมเฮอร์เชล  (Sir William 
Herschel) ซ่ึงท างานเป็นผูพ้พิากษาในประเทศอินเดียในขณะนั้น ไดน้ าการบนัทึกลายน้ิวมือมาใชใ้น
การลงนามในเอกสารเพือ่ลดการทุจริตในการจ่ายเงินของราชการ 
 ในเวลาต่อมา ดร. เฮนร่ี ฟาลว์ด ์(Henry Faulds) หมอชาวสก็อต ซ่ึงท าหน้าที่แพทยอ์ยูใ่น
ประเทศญี่ปุ่ นในขณะนั้น ไดค้น้พบลายพิมพน้ิ์วมือของศิลปินต่างๆที่ถูกพิมพไ์วบ้นช้ินดินเหนียว
โบราณ การคน้พบคร้ังน้ีเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขาเร่ิมตน้การศึกษาเก่ียวกบัลายน้ิวมือ ในปี ค.ศ. 1880 
ดร. เฮนร่ี ไดติ้ดต่อนักธรรมชาติวิทยาที่มีช่ือเสียงอยา่ง ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ซ่ึงมีศกัด์ิ
เป็นญาติของเขาเองเพื่อขอความช่วยเหลือเก่ียวกับการพฒันาระบบการจ าแนกลายน้ิวมือ แต่                 
ดาร์วนิปฏิเสธและส่งเร่ืองต่อไปยงั เซอร์ฟรานซิส แกลตนั (Sir Francis Galton) นักมานุษยวิทยาซ่ึง
ท าหน้าที่เก็บรวบรวมขอ้มูลลายพิมพน้ิ์วมือของประชากรจากทัว่โลกเพื่อวิเคราะห์ว่าการสืบทอด
ลกัษณะต่างๆจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงนั้นเกิดขึ้นอยา่งไร เขาเก็บรวบรวมและท าการวิเคราะห์
ลายพมิพน้ิ์วมือทั้งหมด 8000 ตวัอยา่ง ในปี ค.ศ. 1892 ฟรานซิส ไดต้ีพิมพห์นังสือช่ือ “Fingerprint”             
ในเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีไดอ้ธิบายระบบการจ าแนกลายน้ิวมือโดยใชรู้ปแบบ มดัหวาย (Loop), 
โคง้ (Arch) และกน้หอย (Whorl)  ดงัแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1                                           รูปแบบ มดัหวาย (Loop), โคง้ (Arch) และ 

กน้หอย (Whorl) 
ที่มา :  Diana Gurdoglanyan, Fingerprints used in Forensic Investigations, เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน

2559, เขา้ถึงได้จาก http://www.bxscience.edu/publications/forensics/ articlfingerprinting/     
r-fing01.htm. 

 

http://www.bxscience.edu/publications/forensics/%20articlfingerprinting/%20%20%20%20%20r-fing01.htm
http://www.bxscience.edu/publications/forensics/%20articlfingerprinting/%20%20%20%20%20r-fing01.htm
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 อองฟอง เบอทิวลอน  (Alphonse Bertillon) นกัวจิยัและอดีตต ารวจชาวฝร่ังเศสไดพ้ฒันา
ระบบการระบุอาชญากรที่เรียกว่าระบบ “Bertillonage” (หรือ anthropometry) คือวิธีการวดัขนาด
ของ หวั เทา้ และส่วนอ่ืนๆของร่างกาย เพื่อใชใ้นการจบักุมผูต้อ้งสงสัยโดยใชพ้ื้นฐานของลกัษณะ
ทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจง ในปี ค.ศ. 1890 วธีิน้ีไดถู้กน าไปใชโ้ดยต ารวจองักฤษที่ปฏิบติัหน้าที่ใน
ประเทศอินเดีย 
 ในช่วงเวลาไล่เล่ียกนันั้น ฮวน เวเซทิช (Juan Vucetich) เจา้หน้าที่ต  ารวจชาวอาเจนตินา
ได้พฒันาระบบการวิเคราะห์ลายน้ิวมือขึ้นมา ซ่ึงในปี ค.ศ. 1892 ฮวนถูกเรียกให้ไปช่วยในการ
สืบสวนคดีฆาตกรรมเด็กชายสองราย โดยผูต้อ้งสงสัยรายแรกคือชายที่มาติดพนัมารดาของเด็กชาย
ทั้งสอง แต่ผลการตรวจเปรียบเทียบลายพมิพน้ิ์วมือในที่เกิดเหตุกบัลายพมิพน้ิ์วมือจากชายตอ้งสงสัย
และมารดาของเด็กทั้งสอง ปรากฎว่าลายพิมพน้ิ์วมือในที่เกิดเหตุตรงกบัลายพิมพน้ิ์วมือของมารดา
ของเด็กทั้งสองเองโดยไม่มีขอ้ขดัแยง้ใดๆ และเธอไดรั้บสารภาพว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่าลูกของเธอ
เอง น่ีถือเป็นคร้ังแรกของการน าลายน้ิวมือมาใชใ้นการสอบสวนทางคดีอาญา(Vucetich, 1904: 49)  
 ในปี ค.ศ. 1896 เซอร์เอ็ดเวิร์ดเฮนร่ี ผูบ้ญัชาการต ารวจในกรุงลอนลอน ไดค้ิดคน้ระบบ
การจ าแนกลายน้ิวมือขึ้นมาและไดน้ าไปเสริมเขา้กนัเทคนิคของฟรานซิส แกลตนั โดยใชท้ิศทาง, 
การไหล, รูปแบบ และลกัษณะอ่ืนๆของเส้นนูนบนลายน้ิวมือ ระบบของเฮนร่ีเป็นที่ยอมรับและถูก
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1901 สก็อตแลนด์ยาร์ดได้ก่อตั้งหน่วยงานที่
รับผดิชอบเก่ียวกบัตรวจสอบลายน้ิวมือโดยเฉพาะ ซ่ึงปีต่อมาหลกัฐานทางลายน้ิวมือไดถู้กน ามาใช้
ในศาลของประเทศอังกฤษเป็นคร้ังแรก ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา เอฟบีไอ  F    
                  ประยกุต ์  ในเรือนจ าของรัฐนิวยอร์ค 
 ในปี ค.ศ. 1903 ระบบ Bertillonage เร่ิมไม่เป็นที่ยอมรับเน่ืองจากไดเ้กิดกรณีตวัอยา่งที่
เกิดขึ้นในเรือนจ ากลางของลีเวนเวิร์ท, เคนซัส (Leavenworth, Kansas) ที่ปรากฏว่ามีผูต้อ้งหาที่ช่ือ    
วลิเล่ียม เวสต ์(William West) ซ่ึงมีโครงสร้างและสดัส่วนของหนา้ตาตรงกบัชายคนอีกคนหน่ึงซ่ึง
ถูกบันทึกข้อมูลไว้ก่อนหน้า นอกจากน้ีทั้ งสองคนยงัมีช่ือตรงกันอีกคือใช้ช่ือ วิลเล่ียม เวสต ์
เหมือนกัน ผลสรุปก็คือคนทั้งสองเป็นแฝดแทแ้ละบงัเอิญใช้ช่ือเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีการใช้ระบบ 
Bertillonage ในการจ าแนกเอกลักษณ์บุคคลจึงมีความน่าเช่ือถือลดลง หลังจากนั้นจึงได้มีการน า
ลายน้ิวมือเขา้มาแทนที่และถูกใชเ้ป็นวธีิหลกัในการตรวจพสูิจน์  
 ในปี ค.ศ. 1910 คดีของนายโทมสั เจนน่ิง (Thomas Jennings) ที่บุกรุกเขา้ไปในบา้นของ
นายคลาเรนซ์ ฮิวเลอร์ (Clarence Hiller) และเกิดการต่อสูก้นั ผลสุดทา้ยนายคลาเรนซ์เจา้ของบา้นถูก
ยงิตาย ในคดีน้ีนายโทมสัไดถู้กตดัสินให้ถูกแขวนคอเน่ืองจากลายพิมพน้ิ์วมือในที่เกิดเหตุตรงกับ
ลายพมิพน้ิ์วมือของเขา ซ่ึงคดีน้ีถือเป็นคดีแรกของอเมริกาที่ยอมรับพยานหลกัฐานลายน้ิวมือ  
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 ในปี ค.ศ. 1915 แฮร่ี คาล์ดเวลล์ (Harry H. Caldwell) ไดผ้ลกัดนัให้มีการก่อตั้งองคก์ร
เพือ่จุดมุ่งหมายในการระบุตวับุคคลในคดีอาชญากรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1918 องคก์รไดถู้กตั้งช่ือเป็น 
“ nternational Association for  dentification   A  ” 
 ในปี ค.ศ. 1918 เอดมอนด์ โลคาร์ด (Edmond Locard) ได้เขียนระบุไวว้่าหากสอง
ลายน้ิวมือมีลกัษณะเหมือนกนั 12 จุด ใหถื้อวา่ผลตรวจเปรียบเทียบตรงกนัหรือผลเป็นบวก 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 เอฟบีไอได้มีการประมวลผลและจดัเก็บลายน้ิวมือในแฟ้มเป็น
จ านวนหน่ึงร้อยลา้นแผ่น โดยในปี ค.ศ. 1971 มีจ  านวนถึงสองร้อยลา้นแผ่น เทคโนโลยรีะบบการ
จ าแนกลายน้ิวมืออตัโนมติั (automated fingerprint identification system (AFIS) technology) ระบบ
น้ีใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ในการจดัเก็บภาพดิจิตอลของลายน้ิวมือของแต่ละบุคคล ท าการ
เปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูล และประมวลผลการตรวจเปรียบเทียบ ปัจจุบนั (ปี ค.ศ. 2011) ฐานขอ้มูล 
AFIS ที่ใหญ่ที่สุดอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีขอ้มูลลายน้ิวมืออยู่กว่า            ในอนาคต
ภายในปี ค.ศ. 2014 ประเทศอินเดียไดมี้โครงการเก็บรวบรวมขอ้มูลลายน้ิวมือ ใบหน้า และม่านตา 
ใหไ้ดถึ้งหกร้อยลา้นคน 
 
ความเป็นมาของลายนิ้วมือในประเทศไทย 
 ในปี พ.ศ. 2444 มีการก่อตั้งกองพมิพล์ายน้ิวมือขึ้นในกองลหุโทษเป็นคร้ังแรกโดยกรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นเสนาบดีกระทรวงยติุธรรมในสมยันั้นเป็นผูด้  าเนินการแนะน าอบรม
สัง่สอนวชิาระบบพมิพล์ายน้ิวมือดว้ยตนเอง โดยใหมี้การพมิพล์ายน้ิวมือของนักโทษที่ก  าลงัจะพน้
โทษตามระบบเฮนร่ี เพื่อเก็บขอ้มูลว่าบุคคลเหล่านั้นไดเ้คยตอ้งโทษมาก่อน จึงถือไดว้่าท่านเป็น
บิดาของวชิาลายน้ิวมือของประเทศไทย จากนั้น ในปี พ.ศ. 2447 กองพิมพล์ายน้ิวมือไดถู้กยกฐานะ
เป็นกรมพิมพล์ายน้ิวมือ และเร่ิมมีการฝึกอบรมเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับการพิมพล์ายน้ิวมือในปี               
พ.ศ. 2455  
 ในปี พ.ศ. 2457 กรมพิมพล์ายน้ิวมือไดย้า้ยมาสังกดักรมราชทณัฑ ์และในปี พ.ศ. 2473 
กรมพิมพล์ายน้ิว ถูกปรับเปล่ียนเป็นกองทะเบียนพิมพล์ายน้ิวมือ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รมต ารวจภูบาล 
หลงัจากเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 กองทะเบียนพิมพล์ายน้ิวมือ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น
กองทะเบียนประวติัอาชญากร สงักดักอง ต ารวจสนัติบาล 
 ในปี พ.ศ. 2500 องคก์ารบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ (United States Operations Mission 
หรือ USOM) ไดส้นบัสนุนเคร่ืองมือ และส่งผูเ้ช่ียวชาญมาฝึกอบรมการแยกประเภทและการจดัเก็บ
ลายน้ิวมือตามระบบของเอฟบีไอ ซ่ึงประเทศไทยน าระบบน้ีมาใชแ้ทนระบบเดิมมาจนถึงทุกวนัน้ี 
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การเกิดลายนิ้วมือ 
 กระบวนการเกิดลายน้ิวมือในมนุษยท์ี่ส าคัญ  เร่ิมตั้ งแต่หลังปฏิสนธิประมาณ                       
10สัปดาห์ โดยเม่ือตวัอ่อนมีขนาดได ้80 มิลลิเมตร ผิวหนังของทารกจะประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ                
2ส่วน คือ ชั้นหนงัก าพร้าที่อยูติ่ดกบัชั้นหนงัแท ้ซ่ึงเรียกวา่ Basal layer โดยจะเป็นชั้นที่ลึกที่สุดของ
หนังก าพร้าที่จะติดอยูก่บัหนังแท ้ และส่วนที่เป็นชั้นหนังแท ้ ซ่ึงจะยงัคงมีลกัษณะที่ไม่แน่นอน
ประกอบดว้ย Fibroblasts และ Collagen fiber ทั้งน้ีจากการศึกษาของเพนโรส และโอฮารา 
(Penroseand O’Hara  โอคาจิมา (Okajima) และบาคเลอร์ (Bakler) พบวา่ลายเสน้บนน้ิวมือเร่ิมสร้าง
ขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10 ถึง 11 หลงัจากที่ไข่ผสมกบัตวัอสุจิ และในช่วงเวลาดงักล่าวยงัพบว่า
ลายเส้นบนผิวหนังปรากฏเป็นคร้ังแรกในบริเวณผิวหนังภายนอก (Basal layer of epidermis)                   
มีช่ือเรียกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ (Primary ridge) แลว้เจริญเติบโตต่อไปจนกระทัง่ประมาณสัปดาห์              
ที่ 14 ซ่ึงจะเป็นช่วงที่ต่อมเหง่ือเร่ิมเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ (Primary ridge 
formationcreases) จากนั้นลายเสน้ทุติยภูมิ (Secondary ridge) จึงเร่ิมเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมิ
นั้น และพฒันาจนกระทัง่ถึงประมาณสัปดาห์ที่ 24 ถึง 25 ก็คงสภาพอยูอ่ยา่งนั้นไม่เปล่ียนแปลงซ่ึง
การสร้างลายเสน้บนน้ิวมือจะถูกควบคุมดว้ยยนีบนโครโมโซมร่างกายมากถึง 7 ต าแหน่ง และเป็น
การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมที่ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลร่วมด้วย (Polygenic trait, Multifactorial 
inheritance)โดยยนีหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะตวัอ่อนในครรภ ์(Prenatal stress) 
มีผลให้แต่ละคนมีเส้นลายน้ิวมือที่แตกต่างกนัไปเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล จึงมี
การน าลายเสน้ผวิหนงัโดยเฉพาะลายน้ิวมือไปใชป้ระโยชน์ในดา้นนิติวิทยาศาสตร์ คือ การพิสูจน์
บุคคลและดา้นการแพทยใ์นการช่วยวนิิจฉยัโรคพนัธุกรรมได ้ 
 โดยผวิหนงัสามารถแบ่งตามลกัษณะของโครงสร้างไดเ้ป็น 2 ชั้นหลกัๆ คือ ชั้นหนงั
ก าพร้าและชั้นหนงัแท ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  โครงสร้างของชั้นผวิหนงั 
ที่มา : Louisa Graves, The Hormonal Impact on our Skin, เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2559, เขา้ถึงได้

จาก http://hollywoodbeautysecrets.com/all-about-hormones/the-hormonal-impact-on-our-
skin 

 
 1. ช้ันหนังก าพร้า (Epidermis) เป็นผวิหนงัที่อยูช่ั้นบนสุด มีลกัษณะบางมาก ประกอบ
ไปด้วยเซลล์เรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ โดยเร่ิมตน้จากเซลล์ชั้นในสุด ติดกบัหนังแท ้ ซ่ึงจะแบ่งตวั
เติบโตขึ้นแลว้ค่อยๆ เล่ือนมาทดแทนเซลล์ที่อยูช่ั้นบนจนถึงชั้นบนสุด แลว้ก็ กลายเป็นขี้ไคลหลุด
ออกไป นอกจากน้ีในชั้นหนังก าพร้ายงัมีเซลล์ เรียกว่า เมลานิน ปะปนอยูด่ว้ย เมลานินมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยูก่ ับบุคคลและเช้ือชาติจึงท าให้สีผิวของคนแตกต่างกนัไป ในชั้นของหนังก าพร้าไม่มี
หลอดเลือด เสน้ประสาท และต่อมต่างๆ นอกจากเป็นทางผา่นของรูเหง่ือ เสน้ขน และไขมนัเท่านั้น 
 2. ช้ันหนังแท้ (Dermis) เป็นผิวหนังที่อยูช่ั้นล่างถดัจากหนังก าพร้าและหนากว่าหนัง
ก าพร้ามาก ผิวหนังชั้นน้ีประกอบไปดว้ยเน้ือเยือ่คอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin) 
หลอดเลือดฝอย เส้นประสาท กลา้มเน้ือเกาะเส้นขน ต่อมไขมนั ต่อมเหง่ือ และขุมขนกระจายอยู่
ทัว่ไป 
  

http://hollywoodbeautysecrets.com/author/louisagraves


  
11 

 
ประเภทของลายนิ้วมือ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 
 1. ประเภทโค้ง สามารถแบ่งได้อีก 2 ชนิด คอื 
     1.1. โค้งราบ (plain arch)  
        ลกัษณะของลายเส้นในลายน้ิวมือตั้งตน้จากขอบด้านหน่ึงแลว้ไหลออกไปอีก
ดา้นหน่ึง    ไม่มีเสน้เกือกมา้ ไม่เกิดมุมแหลมคมที่เห็นไดช้ดัตรงกลาง ไม่มีเส้นพุ่งสูงขึ้นตรงกลาง 
และไม่มีจุดสนัดอน  
 
 
 
 
ภาพที่ 3  เสน้แตกหรือเสน้แยก 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 4. 
  
  1.2.  โค้งกระโจม (tented arch)  
          ลกัษณะลายเสน้คลา้ยกบัชนิดโคง้ราบแต่มีลกัษณะแตกต่างกนัตรงที่มีลายเส้น
ตั้งแต่หน่ึงเสน้ขึ้นไปซ่ึงอยูต่รงกลางไม่ไดว้ิ่งหรือไหลออกไปยงัอีกขา้งหน่ึง หรือลายเส้นที่อยูต่รง
กลางของลายน้ิวมือตั้งแต่หน่ึงเสน้ขึ้นไป เกิดเป็นเสน้พุง่ขึ้นจากแนวนอน หรือมีเส้นสองเส้นมาพบ
กนัตรงกลางเป็นมุมแหลมคมหรือมุมฉาก  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   ลายน้ิวมือแบบโคง้กระโจม 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 4. 
 

 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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 2. ประเภทมัดหวาย  สามารถแบ่งได้อีก 2 ชนิด คอื 
  2.1  มัดหวายปัดขวา (right slant loop หรือ radial loop)  
         ลกัษณะมัดหวายมีปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทางมือขวาหรือน้ิวหัวแม่มือ 
เม่ือหงายมือ เรียกวา่มดัหวายปัดขวา หรือมดัหวายปัดหวัแม่มือ  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ลายน้ิวมือแบบมดัหวายปัดขวา หรือ มดัหวายปัดหวัแม่มือ 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 5. 
 
  2.2.  มัดหวายปัดซ้าย (left slant loop หรือ ulnar loop)  
          ลกัษณะมดัหวายมีปลายเสน้เกือกมา้ปัดปลายไปทางมือซา้ยหรือทางน้ิวกอ้ยเม่ือ
หงายมือ เรียกวา่มดัหวายปัดซา้ยหรือมดัหวายปัดกอ้ย  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  ลายน้ิวมือแบบมดัหวายปัดซา้ย หรือ มดัหวายปัดกอ้ย 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 6. 
 
 
 

 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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 3. ก้นหอย แบ่งได้เป็น 5 ชนิด คอื  
  3.1 ก้นหอยธรรมดา (plain whorl)  
        ลกัษณะลายน้ิวมือที่มีเสน้เวยีนรอบเป็นวงกลม หรือรูปไข่ โดยมีลกัษณะทีส่ าคญั
ดงัน้ีมีจุดสนัดอน 2 แห่ง และหนา้จุดสนัดอนตอ้งมีเสน้เวยีนอยูข่า้งหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 จุด และถา้
ลากเสน้สมมุติจากจุดสนัดอนขา้งหน่ึงไปยงัสันดอนอีกขา้งหน่ึง เส้นสมมุติจะตอ้งสัมผสัเส้นวงจร
หรือเสน้เวยีนหนา้จุดสนัดอนทั้ง 2 ขา้งอยา่งนอ้ย 1 เสน้  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  ลายน้ิวมือแบบกน้หอยธรรมดา 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 6. 
 
  3.2.  ก้นหอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl)  
          ลกัษณะลายน้ิวมือแบบกน้หอยที่หากลากเส้นสมมุติจากสันดอนหน่ึงไปยงัสัน
ดอนหน่ึงเสน้สมมุติจะไม่สมัผสักบัเสน้เวยีนที่อยูต่อนใน  
 
 
 
 
 
 
รูปที่  8  ลายน้ิวมือแบบกน้หอยกระเป๋ากลาง 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 7. 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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  3.3.  ก้นหอยกระเป๋าข้าง (lateral pocket loop)  
         ลกัษณะลายน้ิวมือชนิดมดัหวายคู่ ซ่ึงมีสนัดอนอยูข่า้งเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  ลายน้ิวมือแบบกน้หอยกระเป๋าขา้ง 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 8. 
 
 
  3.4.  มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด (double loop/ twin loop)  
      ลกัษณะลายน้ิวมือที่มีรูปคลา้ยกบัลายน้ิวมือแบบมดัหวาย 2 รูป มาเก่ียวกนัเป็น
ลายน้ิวมือที่มี 2 สนัดอน  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  แสดงลายน้ิวมือแบบมดัหวายคู่ หรือมดัหวายแฝด  
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 8. 
 
 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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  3.5.  ลายนิ้วมือแบบซับซ้อน (accidental whorl)  
          เป็นลายน้ิวมือที่ไม่เหมือนลายน้ิวมือชนิดอ่ืนที่ข ้างต้น  เป็นลายน้ิวมือที่
ประกอบดว้ยลกัษณะที่ผสมผสานกนัหลายรูปแบบ และอาจมีสนัดอนตั้งแต่ 2 สนัดอนขึ้นไป  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ลายน้ิวมือแบบซบัซอ้น  
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 9. 
 
ลักษณะของลายเส้นของลายนิ้วมือ 
 ลายน้ิวมือของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มีเปล่ียนแปลงได ้แมว้่ามีเหตุที่ท  าให้เกิดช ารุดขึ้น
ลายน้ิวมือก็จะเกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เป็นลายเสน้แบบเดิมเสมอ เวน้แต่ในกรณีที่เกิดการท าลายชั้น
ผิวหนังลึกลงไปโดยการเฉือนใตผ้ิวหนังออกไปหมดถึงจะท าให้ลายเส้นของน้ิวมือถูกท าลายไป
ถาวร ลายน้ิวมือของเรามีเสน้อยูส่องชนิดคือ เสน้นูน และเสน้ร่อง เส้นนูนช่วยเกิดความฝืดระหว่าง
ผิวหนังและวตัถุท าให้มือจบัวตัถุได้ดี ในการจ าแนกเอกลกัษณ์บุคคลจะใช้จุดส าคญัพิเศษ หรือ           
มินูเชีย  (special characteristic of minutia) ที่อยูบ่นลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท่า ซ่ึงสามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี 

1. เส้นแตกหรือเส้นแยก (ridge bifurcation หรือ fork)  
  เป็นลายเส้นจากเส้นเด่ียวที่แยกออกจากกันเป็นสองเส้นหรือมากกว่า หรือในทาง
กลบักนัอาจเรียกวา่ลายเสน้สองเสน้มารวมกนัเป็นเสน้เดียว 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  เสน้แตกหรือเสน้แยก 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 11. 

 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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  2.  เส้นส้ัน ๆ (short ridge) 
  เป็นลายเสน้ที่สั้นแต่ไม่สั้นมากจนถึงกบัเป็นจุดเล็กๆ  
                                                                      
 
 
                                                                                                    
ภาพที่ 13  เสน้สั้น ๆ 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,    

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 11. 
 
 3. เส้นทะเลสาบ (enclosure หรือ lake)   
  เป็นลายเสน้ที่แยกออกเป็นสองเสน้ แลว้กลบัมารวมกนัใหม่ จึงมีพื้นที่ปิดเกิดขึ้น 
                                                                              
 
 
                                                                     
ภาพที่ 14  เสน้ทะเลสาบ 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 11. 
 
 4. เส้นขาด (ridge beginning หรือ ending suddenly)   
  เป็นลายเสน้จากเสน้เด่ียวที่ขาดออกจากเสน้เดิม  
                                                                 
 
 

                                               
ภาพที่ 15  เสน้ขาด 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 11. 
 

 

 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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       5. จุด (dot หรือ island) 
  เป็นลายเสน้ที่สั้นมากจนดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆ  
 
 
 
                                                                
ภาพที่ 16  จุด  
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 11. 
 
รอยลายนิ้วมอืในสถานที่เกิดเหตุ 
 รอยลายน้ิวมือในสถานที่เกิดเหตุเป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ลายน้ิวมือไดเ้ขา้ไปในสถานที่เกิดเหตุหรือไดส้มัผสักบัวตัถุที่ตรวจพบลายน้ิวมือ โดยรอยลายน้ิวมือ
ในสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นวตัถุพยานที่มีค่ามากส าหรับการสืบสวนในคดีอาชญากรรมทั้งน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ รอยลายน้ิวมือที่มองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า (Patent fingerprint) และรอย
ลายน้ิวมือที่มองไม่เห็นหรือเห็นไดย้ากดว้ยตาเปล่า (Latent fingerprint)  
 1 รอยลายนิว้มือทีม่องเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Patent fingerprint) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ 
     1.1 Visible prints หมายถึง รอยที่เกิดจากลายน้ิวมือซ่ึงเปรอะเป้ือนส่ิงอ่ืนมาก่อน 
เช่น โลหิต สี คราบน ้ ามนั และฝุ่ น เป็นตน้ แลว้มาสัมผสักบัวตัถุส่ิงของอ่ืน การทิ้งรอยภาพไวจึ้ง
ปรากฏตามลกัษณะของลายน้ิวมือซ่ึงมีส่ิงนั้นๆติดมาดว้ย ท าใหเ้ราสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ดว้ยตาเปล่า โดยมีลกัษณะเป็นภาพ 2 มิต ิคือมีเพยีงความกวา้งและความยาวเท่านั้น  
     1.2 Plastic prints หมายถึง รอยภาพที่ปรากฏอยูอ่ยา่งถาวรอยา่งหน่ึงที่ส่วนของเส้น
นูนของผวิหนงัไดส้มัผสักบัวตัถุส่ิงของซ่ึงมีลกัษณะที่มีความอ่อนตวั โดยถา้วตัถุหรือส่ิงของที่ถูก
สมัผสันั้นหากไม่มีการหลอมหรือละลายแลว้ มนัก็จะคงภาพรอยลายน้ิวมืออยูใ่นผิวของมนัตลอด
วตัถุหรือส่ิงของนั้น ไดแ้ก่ คร่ัง ดินน ้ ามนั เทียนไข สบู่ เป็นตน้ โดยรอยที่ปรากฏจะมีลกัษณะเป็น
ภาพ 3 มิต ิคือ มีทั้งความกวา้ง ความยาว และความลึก 
 
 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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 2. รอยลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (Latent fingerprint) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่ “รอยลายน้ิวมือแฝง” ซ่ึงเป็นรอยลายน้ิวมือที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุเป็นส่วนใหญ่ มีลกัษณะ 
เป็นรอยลายน้ิวมือที่เกิดจากจากสารที่ขบัถ่ายออกมาจากต่อมเหง่ือ ต่อมไขมนัและไขมนัจากเน้ือเยือ่ 
ของผวิหนงัซ่ึงจะกระจายอยูบ่นเสน้นูน เม่ือมือที่เปียกสารไปสมัผสักบัวตัถุ สารที่ขบัถ่ายออกมาจะ
ถ่ายเทไปยงัผิวของวตัถุที่น้ิวมือนั้นจบัตอ้งจนเกิดเป็นรอยที่มองเห็นไม่ชัดหรือมองไม่เห็นเลย
โดยสารที่ขบัจากต่อมเหง่ือจะมีลกัษณะใสไม่มีสี มีค่า pH 4-7 ประกอบดว้ยความช้ืนประมาณ 98-
99% สารประกอบอินทรียแ์ละอนินทรียป์ระมาณ 1-2% สารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม
เป็นตน้ สารอินทรีย ์ไดแ้ก่ กรดอะมิโน (โปรตีน) ยเูรีย และกรดแลกติก เป็นตน้ ส่วนสารที่ขบัจาก
ต่อมไขมนัก็มีลกัษณะใสไม่มีสี ประกอบดว้ย กรดไขมนั และวติามิน เป็นตน้ 
 ในแต่ละบุคคลจะมีการขบัเหง่ือออกมาจากร่างกายแตกต่างกนั ปริมาณของเหงื่อที่ขบั
ออกมาจะขึ้นกบัสภาพทางสรีรวิทยาของแต่ละบุคคล และปัจจยัจากสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ 
ความช้ืนในอากาศ และภาวะตึงเครียดของแต่ละบุคคล ไขมนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่ปนมากบัเหง่ือ 
และเป็นตวัช่วยใหล้ายน้ิวมือแฝงปรากฏอยูไ่ดน้านขึ้น  เน่ืองจากไขมนัจะช่วยลดอตัราการระเหยของ
น ้ าเหงื่อ และเม่ือน ้ าระเหยไปหมดส่วนของไขมนัก็จะติดคา้งอยูท่ี่ผวิของวตัถุ 

 
การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในสถานที่เกิดเหตุ 
 การตรวจเก็บลายน้ิวมือสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น วิธีปัดดว้ยผงฝุ่ น,  วิธีทางเคมี และ
การถ่ายภาพ เป็นตน้  ซ่ึงการเลือกใชแ้ต่ละวธีินั้นตอ้งพจิารณาให้เหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะ
พื้นผิวของวตัถุ และลกัษณะของลายน้ิวมือที่ปรากฏ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประสบการณ์และวิจารณญาณ
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยส่วนใหญ่แลว้จะเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง หรือในบางกรณีอาจใชม้ากกว่าหน่ึงวิธีก็
ได ้
วิธีการตรวจเก็บลายนิ้วมือ 
 1.  การปัดด้วยผงฝุ่น  
  วิธีน้ีเหมาะส าหรับวตัถุที่มีพื้นผิวเรียบมนั ไม่ดูดซึม และไม่เปียก (Kirl, 1953 : 396) 
การเลือกใชช้นิดของผงฝุ่ นเป็นปัจจยัส าคญัของวธีิน้ี เน่ืองจากผงฝุ่ นแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบตัิใน
การติดบนพื้นผิวของวตัถุแต่ละชนิดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งเลือกใชผ้งฝุ่ นให้เหมาะสมกบัสภาพ
ของลายน้ิวมือแฝง และพื้นผวิของวตัถุ ซ่ึงในบางกรณีอาจใชก้ารผสมผงฝุ่ นตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพของการตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝงใหไ้ดคุ้ณภาพดียิง่ขึ้น อีกประการหน่ึง การเลือกใช้
กระดาษที่ใชติ้ดรอยลายน้ิวมือแฝงจะตอ้งเป็นสีที่ตดักบัสีของผงฝุ่ นที่ใช ้เช่น หากใชผ้งฝุ่ นสีด าก็ควร
ติดบนกระดาษสีขาว  
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  นอกจากน้ีการเลือกใช้แปรงให้เหมาะสมกับชนิดของผงเคมีก็ เป็นส่ิงส าคัญ
เช่นเดียวกนัแปรงส าหรับปัดฝุ่ น และชนิดของผงฝุ่ นมีหลากหลายชนิด  
 
 

                          
   แปรงปัดฝุ่ นเบื้องตน้ (ขนกระต่าย)                         แปรงขนอูฐหรือขนกระรอก  
 

                   
           แปรงแม่เหล็ก                                                    แปรงขนนก 
 
ภาพที่ 17  แปรงปัดฝุ่ นชนิดต่างๆ 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 19. 
 
 2.  วิธีทางเคมี 
  การตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง บนของกลางบางชนิดนั้นไม่
สามารถใชว้ธีิการปัดฝุ่ นได ้เช่น ของกลางประเภทกระดาษเอกสารต่าง ๆ หลกัการของวิธีทางเคมีก็
คือการใชอ้งคป์ระกอบของสารเคมีท าปฏิกิริยากบัสารประกอบที่อยูใ่นลายน้ิวมือแฝง  และท าให้เกิด
สี  วธีิการทางเคมีมีหลากหลายวธีิ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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 2.1 การรมไอโอดีน (Iodine fuming)  
        ไอโอดีนมีลกัษณะเป็นเกล็ดสีน ้ าตาล และจะระเหิดกลายเป็นไอเม่ือไดรั้บความ
ร้อนเพียงเล็กน้อย ไขมันหรือสารที่มีความมันในเหง่ือก็จะดูดซับไอของไอโอดีน  ท าให้รอย
ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ หรือฝ่าเทา้แฝง ปรากฏขึ้น การตรวจเก็บจะตอ้งท าการถ่ายภาพทนัที เน่ืองรอยจาก
ลายเสน้ที่เกิดจากวธีิน้ีจะค่อยๆจางหายไป 
 
 2.2 วิธีนินไฮดริน (ninhydrin)   
        นินไฮดรินมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดสีเหลืองอ่อน  วิธีน้ีเหมาะกับของกลาง
ประเภทกระดาษ และเอกสารต่างๆ  นินไฮดรินจะไปท าปฏิกิริยากับโปรตีนในเหงื่อ ท  าให้รอย
ลายน้ิวมือฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝงเกิดการเปล่ียนสีจากไม่มีสีไปเป็นสีม่วงปนน ้ าเงิน แลว้สามารถตรวจ
เก็บลายน้ิวมือที่ปรากฏดว้ยการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับวธีิน้ีแสดงในภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 เคร่ืองอบ และตูอ้บน ้ ายานินไฮดริน 
ที่มา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคนอ่ืนๆ, Forensic science for crime investigation 2,     

พมิพค์ร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 23. 
 
 
 
 

 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CD%C3%C3%B6%BE%C5%20%E1%AA%E8%C1%CA%D8%C7%C3%C3%B3%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes
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 2.3 วิธีซิลเวอร์ไนเตรท (silver nitrate)  
       วธีิน้ีเหมาะกบัของกลางประเภทกระดาษ และไม ้ สารตวัน้ีจะไปท าปฏิกิริยากบั
เกลือโซเดียมในเหงื่อ ท  าให้รอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ปรากฎเป็นสีน ้ าตาลแดง แล้ว
สามารถท าการตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ 
 2.4 วิธีซุปเปอร์กลู (super glue หรือ cyanoacrylate) 
       วธีิน้ีเหมาะกบัของกลางประเภทเคร่ืองหนงั, กระดาษ, แกว้, ผา้, โลหะต่าง ๆ เป็น
ตน้  ซุปเปอร์กลูมีส่วนผสมของสารไซยาโนอะคิเลทเอสเทอร์ เม่ือสารน้ีไดรั้บความร้อนจะระเหย
กลายเป็นไอซ่ึงมีความเขม้ขน้สูงซ่ึงจะไปท าปฏิกิริยากบัโปรตีน และน ้ าในเหง่ือ ท าใหร้อยลายน้ิวมือ 
ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง ปรากฏเป็นสีขาว  แลว้ท าการตรวจเก็บดว้ยวธีิปัดฝุ่ นผงเคมี 
 2.5 วิธีผลึกม่วง (crystal violet)  
        วธีิน้ีเหมาะกบัรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง ที่ติดอยูท่ี่เทปใส หรือเทปพนั
สายไฟ ดา้นที่เหนียว ซ่ึงในกรณีน้ีจะไม่สามารถเก็บลายน้ิวมือโดยวิธีการปัดฝุ่ นได ้วิธีการท าไดโ้ดย
ผสมน ้ ายาใส่ภาชนะ แลว้วางเทปใสแช่ในน ้ ายา จนกระทัง่รอยลายน้ิวมือแฝงปรากฏ แลว้ท าลา้งชะ
เอาสีส่วนที่เกินออกดว้ยน ้ า จากนั้นจึงน าเทปไปวางบนดา้นมนัของกระดาษอัดรูปที่เปียกหมาดๆ   
รีดดว้ยความร้อนอ่อน ๆ แลว้ดึงเทปออก  แลว้ตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ    
 2.6 วิธี 1, 2 อินเดนไดโอน (1, 2 indanedione) 
       เป็นวิธีการที่ง่าย น่าเช่ือถือ และเหมาะส าหรับการตรวจสอบลายน้ิวมือแฝงบน
กระดาษความร้อน โดยอาศยัการท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในลายน้ิวมือแฝงแลว้ใหสี้ที่สามารถเรือง
แสงได ้เม่ือมีการใชแ้สงส่องดูก็จะเห็นภาพลายน้ิวมือปรากฏขึ้น ส่วนประกอบของสารละลายที่ให้
ประสิทธิภาพดี คือสารแอซิด ฟรี ฟลูออรัส (acid-free fluorous) ซ่ึงประกอบดว้ย 1, 2 อินเดนไดโอน 
และ ซิงค ์คลอไรด ์ 
 3.  การตรวจเก็บลายนิ้วมือด้วยเทคนิคอื่นๆ 
  3.1 การใช้สารอนุภาคขนาดเล็ก (Small Particle Reagent, SPR)   
        ประกอบดว้ยสารแขวนลอยของเกลือของโลหะในสารละลายสบู่ ซ่ึงเป็นการท า
ปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนัในลายน้ิวมือแฝงและส่วนไฮโดโฟบิคเทลส์ (Hydrophobic tails) ของ
สารแขวนลอย วธีิการใชค้ือท าการฉีดพ่น SPR บนบริเวณที่ตอ้งการหาลายน้ิวมือ  แลว้ลา้งออกดว้ย
น ้ า  จากนั้นรอใหแ้หง้แลว้บนัทึกภาพ  หรือเก็บดว้ยเทปใส  ซ่ึงจะไดล้ายเส้นสีขาวหรือด าขึ้นอยูก่บั
ชนิดของเกลือของโลหะที่เป็นสารแขวนลอย วิธีน้ีเหมาะส าหรับใช้หาลายน้ิวมือบน  โลหะ  
พลาสติก  ไม ้ แกว้ และวตัถุที่เปียก  เป็นตน้ 
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  3.2 อะมิโนแบล็ค (Amino Black)  
        อะมิโนแบล็คเป็นสียอ้มโปรตีนที่อยูใ่นเลือดหรือ สารคดัหลัง่อ่ืนๆ ซ่ึงมีสีน ้ าเงิน
เขม้ อะมิโนแบล็คจะไม่ท าปฏิกิริยาใดๆกบัสารในลายน้ิวมือ  แต่จะช่วยท าใหล้ายน้ิวมือที่เป้ือนเลือด
ที่มองไม่เห็นปรากฏเห็นชัดเจนขึ้น  วิธีน้ีเหมาะกบัวตัถุที่มีรูพรุนและผิวไม่มีรูพรุน  เช่น ศพ  ไม ้ 
และกระดาษ  เป็นตน้ 
  3.3 สต๊ิกกีไ้ซด์พาวเดอร์ (Sticky-side Powder)   
        วิธีน้ีใชห้าลายน้ิวมือบนดา้นเหนียวของเทป โดยใชโ้ฟโตโ้ฟล (Photo-Flo) ผสม
กบัน ้ าในปริมาณที่เท่ากนั ใชแ้ปรงชุปสารผสมดงักล่าวแลว้ทาลงบนดา้นเหนียวของเทปใส  ทิ้งไว้
ประมาณ 10-15 วินาที  แลว้ล้างออกด้วยน ้ า  ท  าการบนัทึกภาพถ่ายหรือเก็บรอยที่แห้งดว้ยเทปใส  
การเก็บลายน้ิวมือแฝงดว้ยวธีิน้ีจะไดล้ายเสน้ลายน้ิวมือที่ชดัเจนกวา่วธีิอ่ืนๆ  
  3.4 ดีเอฟโอ (1,8-Diazafluoren-9-one, DFO)   
        ดีเอฟโอจะท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในลายน้ิวมือ ซ่ึงจะมองไม่เห็นในแสงปกติ  
แต่จะเรืองแสงชดัเจนในแสงพเิศษ  ดีเอฟโอจะท าใหล้ายน้ิวมือปรากฏบนกระดาษชดัเจนกว่าการใช ้
นินไฮดรินเพยีงอยา่งเดียวถึง 2.5-3 เท่า   
  3.5 การใช้แสงโพลีไลท์ (polilight)  
        โพลีไลทเ์ป็นเคร่ืองมือที่สามารถให้แสงไดห้ลายความยาวคล่ืน ตั้งแต่  300-680 
นาโนเมตร ซ่ึงสามารถน ามาตรวจหารอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง บนวตัถุพยานต่าง ๆ เช่น 
รอยลายน้ิวมือแฝงเป้ือนคราบโลหิต คราบอสุจิ บนพลาสติก รอยรองเทา้ หรือเอกสารต่าง ๆ เป็นตน้ 
  3.6 กล้องสะท้อนแสงยูวี (Reflected Ultra-Violet Imaging System, RUVIS) 
        ระบบน้ีใชส่้องหาลายน้ิวมือโดยอาศยัหลกัการสะทอ้นของแสงยวูี วิธีน้ีเหมาะกบั
การหาลายน้ิวมือบนวตัถุประเภทไม่ดูดซับ โดยปกติแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีใดๆก่อน  แต่ใน
บางกรณีอาจตอ้งรมดว้ยซุปเปอร์กลูก่อนจึงจะส่องเห็นลายน้ิวมือไดช้ดัเจนขึ้น 
 
 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกระดาษ 
 กระดาษ เป็นวสัดุที่ผลิตขึ้นมาส าหรับการจดบนัทึก มีประวตัิศาสตร์ยาวนาน เช่ือกนัว่า
มีการใชก้ระดาษคร้ังแรกๆ โดยชาวอียปิตแ์ละชาวจีนโบราณ แต่กระดาษในยคุแรกๆ ลว้นผลิตขึ้น
เพือ่การจดบนัทึกดว้ยกนัทั้งส้ิน จึงกล่าวไดว้า่ระบบการเขียนคือแรงผลกัดนัใหเ้กิดการผลิตกระดาษ
ขึ้นในโลกปัจจุบนักระดาษไม่ไดมี้ประโยชน์ในการใชจ้ดบนัทึกตวัหนงัสือ หรือขอ้ความเท่านั้น ยงั
ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ไดม้ากมาย เช่น กระดาษช าระ กระดาษห่อของขวญั กระดาษลูกฟูกส าหรับท า
กล่อง เป็นตน้  
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องค์ประกอบของกระดาษ  องคป์ระกอบของกระดาษแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก คือ 
 1.องคป์ระกอบที่เป็นเสน้ใย 
 2.องคป์ระกอบที่ไม่เป็นเสน้ใย 
 
องค์ประกอบที่เป็นเส้นใย 
 กระดาษสามารถยดึตวัเป็นแผ่นไดเ้กิดจากเส้นใยเป็นจ านวนมากสานกันอยา่งไม่เป็น
ระเบียบ เส้นใยดงักล่าวโดยทัว่ไปจะใชเ้ส้นใยจากธรรมชาติจากพืช อาจมีการใชเ้ส้นใยจากสัตว์
หรือจากแร่ก็ได ้นอกจาน้ียงัมีการใชเ้ส้นใยสังเคราะห์ เช่น พวกพอลิอาไมด์ (Polyamide) ซ่ึงช่วย
ทดแทนการใชเ้ส้นใยจากธรรมชาติ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรได้คุม้ค่าประกอบกับการลด
ตน้ทุนของกระดาษ ไดมี้การน ากระดาษใชแ้ลว้มาใชใ้นการผลิตกระดาษอีกคร้ังหน่ึง เยือ่ที่ไดจ้าก 
กระดาษที่ใชแ้ล้วจะมีความขาวและความแข็งแรงต ่าลงเน่ืองจากตอ้งผ่านกระบวนการขจดัส่ิงที่
ปนเป้ือนมาดว้ย 
 เส้นใยจากพืชที่เป็นตัวหลักของกระดาษ  ท ามาจากไม้เน้ืออ่อน เช่น  ต้นสน                                
ตน้ยคูาลิปตสัซ่ึงมีเส้นใยยาวช่วยให้กระดาษมีความแข็งแรงและเหนียว และมีการน าไม้เน้ือแข็ง
จ าพวก ตน้โอ๊กตน้เมเปิล มาใชท้  าเสน้ใยซ่ึงจะไดเ้ส้นใยที่สั้นกว่าแต่ช่วยท าให้ผิวกระดาษเรียบและ
ทึบแสงมากขึ้น นอกจากน้ียงัมีการน าพชืลม้ลุก เช่นตน้กก ปอกระเจา ออ้ย ฝ้าย มาใชท้  าเยือ่กระดาษ
ดว้ย 
องค์ประกอบที่ไม่ใช่เส้นใย 
 องคป์ระกอบที่ไม่ใช่เส้นใยจะเป็นสารเติมแต่งหรือแอดดิทีฟ (Additives) ที่เติมเขา้ไป
ระหวา่งการผลิตกระดาษเพือ่ช่วยใหก้ระดาษที่ไดอ้อกมามีคุณสมบติัเหมาะกบัการใชง้านที่ตอ้งการ
ไดดี้ยิง่ขึ้น สารเติมแต่งมีมากมายแลว้แต่กรรมวธีิการผลิตของแต่ละโรงงาน แต่ที่ใชก้นัมากมีดงัน้ี 
 1. ฟิลเลอร์ (Filler) ใชเ้พือ่ใหก้ระดาษมีความขาวขึ้นเรียบขึ้น ทึบแสงมากขึ้น รับหมึก             
ดีขึ้นตลอดจนลดการซึมผา่นของหมึกพมิพ ์สารที่ใชเ้ติมเขา้ไปมี ปูนขาว ดินเหนียว ไททาเนียมได
ออกไซด ์เป็นตน้ สารเหล่าน้ียงัช่วยท าใหน้ ้ าหนกักระดาษมากขึ้นเป็นการลดตน้ทนุในการใชเ้ยือ่ 
กระดาษได ้
 2. สารยึดติด (Adhesive) เป็นสารที่ช่วยให้เสน้ใยและส่วนผสมอ่ืน ๆ ยดึติดกนัไดดี้ อีก
ทั้งช่วยใหผ้ิวหนา้ยดึติดกบัเน้ือกระดาษ สารยดึติดมีทั้งสารที่ท  ามาจากธรรมชาติ เช่น แป้งขา้วโพด
แป้งมนั โปรตีนที่มีอยูใ่นนม และสารที่สงัเคราะห์ขึ้น เช่น อาคริลิก (Acrylic) สารจ าพวกโพลิไวนิล 
(Polyvinyl) เป็นตน้ 
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 3. สารกนัซึม (Sizing agent) เป็นสารที่ใชเ้ติมลงในน ้ าเยือ่เพือ่ช่วยลดการซึมของ
ของเหลวเขา้ไปในเน้ือกระดาษ กระดาษที่ใชใ้นการพมิพด์ว้ยระบบออฟเซ็ทจ าเป็นตอ้งเติมสาร
ประเภทน้ีสารกนัซึมที่ใชมี้ทั้งสารที่ท  าจากธรรมชาติและสารที่สงัเคราะห์ขึ้น 
 4. สารเพิ่มความแข็งแรงของผิว (Surface sizing) เป็นสารที่ถูกเคลือบบนผิวกระดาษ
ในขั้นตอนการผลิตที่กระดาษที่เป็นแผน่แลว้ เพือ่ช่วยใหเ้สน้ใยที่ผวิมีการยดึเกาะกบัเสน้ใยชั้นถดัลง
ไปไดดี้ขึ้น ท าให้ผิวมีความแข็งแรงทนต่อการขูดขีด แรงดึง แรงกดทะลุ การถอนของผิว สารเพิ่ม
ความแขง็แรงของผวิที่ใชก้นัมากและราคาไม่สูงคือ แป้งอยา่งละเอียด (Starch) 
 ชนิดของกระดาษ การจ าแนกกระดาษสามารถจดัแบ่งไดห้ลายวธีิ ในที่น้ีจะจดัแบ่งชนิด
ของกระดาษที่ใชใ้นวงการพมิพ ์ซ่ึงสามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 
 1. กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยือ่บดที่มีเส้นใยสั้น และ
มกัน าเยือ่จากกระดาษใชแ้ลว้มาผสมดว้ย กระดาษปรู๊ฟมีน ้ าหนักเพียง 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสี
อมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแขง็แรงนอ้ย เหมาะส าหรับงานพมิพห์นงัสือพมิพ ์และเอกสารที่ไม่ 
ตอ้งการคุณภาพมาก 
 2. กระดาษแบ้งค์ (Bank paper) เป็นกระดาษบางไม่เคลือบผิว น ้ าหนักไม่เกิน 50 กรัม
ต่อตารางเมตร มีสีใหเ้ลือกหลายสี ใชส้ าหรับงานพมิพแ์บบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีส าเนาหลายชั้นกระดาษ
ปอนด์ (Bond paper) เป็นกระดาษที่ท  าจากเยือ่เคมีที่ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมของเยือ่ที่มา
จากเศษผา้ มีสีขาว ผิวไม่เรียบ น ้ าหนักอยูร่ะหว่าง 60 – 100 กรัม/ตารางเมตรใชส้ าหรับงานพิมพท์ี่
ตอ้งความสวยงามปานกลาง พมิพสี์เดียวหรือหลายสีก็ได ้
 3. กระดาษอาร์ต (Art paper) เป็นกระดาษที่ท  าจากเยือ่เคมี (เยือ่ที่ผลิตโดยใชส้ารเคมี) 
และเคลือบผวิใหเ้รียบดา้นเดียวหรือทั้งสองดา้น การเคลือบอาจจะเคลือบมนัเงาหรือแบบดา้นก็ได ้
มีสีขาว น ้ าหนกัอยูร่ะหว่าง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร ใชส้ าหรับงานพิมพท์ี่ตอ้งการความสวยงาม 
งานพมิพส์อดสี เช่น แคตตาล็อก โบรชวัร์ 
 4. กระดาษฟอกขาว (Woodfree paper) เป็นกระดาษที่ท  าจากเยือ่เคมี (เยือ่ที่ผลิตโดยใช้
สารเคมี) และฟอกให้ขาว เป็นกระดาษที่มีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง การดูดซึมน้อย                        
ใชส้ าหรับงานพมิพห์นงัสือ กระดาษพมิพเ์ขียน 
 5. กระดาษเหนียว (Kraft paper) เป็นกระดาษที่ท  าจากเยือ่ซลัเฟต (เยือ่ใยยาวที่ผลิตโดย
ใชส้ารซลัเฟต) จึงมีความเหนียวเป็นพเิศษ มีสีเป็นสีน ้ าตาล น ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 80 – 180 กรัม/
ตารางเมตร ใชส้ าหรับท าส่ิงพมิพบ์รรจุภณัฑ ์กระดาษห่อของ ถุงกระดาษ 
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 6. กระดาษการ์ด (Card board) เป็นกระดาษที่มีความหนาและแขง็แรงประกอบดว้ยชั้น 
ของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองดา้นมกัเป็นสีขาว แต่ก็มีการ์ดสีต่าง ๆ ให้เลือกใช ้บางชนิดมีผิว
เคลือบมนัเรียบ ซ่ึงเรียก กระดาษอาร์ตการ์ด น ้ าหนักกระดาษการ์ดอยูร่ะหว่าง 110 – 400 กรัมต่อ
ตารางเมตร ใชส้ าหรับท าปกหนงัสือ บรรจุภณัฑท์ี่มีราคา เช่นกล่องเคร่ืองส าอาง 
 7. กระดาษกล่อง (Box paper) เป็นกระดาษที่ท  าจากเยือ่บด และมกัน าเยือ่จากกระดาษ
ใชแ้ลว้มาผสม มีสีคล ้าไปทางเทาหรือน ้ าตาล ผวิดา้นหน่ึงมกัจะประกบดว้ยชั้นของกระดาษขาวซ่ึง
อาจมีผวิเคลือบมนัหรือไม่ก็ไดเ้พือ่ความสวยงามและพมิพภ์าพลงไปได ้หากเป็นกระดาษไม่เคลือบ 
จะเรียก กระดาษกล่องขาว หากเป็นกระดาษเคลือบผิวมนั จะเรียก กระดาษกล่องแป้ง น ้ าหนัก
กระดาษกล่องอยู่ระหว่าง 180 – 600 กรัม/ตารางเมตร ใชส้ าหรับท าส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑ ์ เช่น                  
กล่อง ป้ายแขง็ ฯลฯ 
 8. กระดาษแข็ง (Hard board) เป็นกระดาษหลายชั้นแขง็หนาท าจากเยือ่ไมบ้ดและเยือ่ 
กระดาษเก่า มีผวิขรุขระสีคล ้า มีค  าเรียกกระดาษชนิดน้ีอีกวา่ กระดาษจัว่ปัง น ้ าหนกัมีตั้งแต่ 430 
กรัม/ตารางเมตรขึ้นไป ใชท้  าไสใ้นของปกหนงัสือ ฐานปฏิทินตั้งโตะ๊ บรรจุภณัฑต่์าง ๆ 

 9. กระดาษแฟนซี (Fancy paper) เป็นค าเรียกโดยรวมส าหรับกระดาษที่มีรูปร่าง
ลกัษณะของเน้ือและผวิกระดาษที่ต่างจากกระดาษใชง้านทัว่ไป บางชนิดมีการผสมเยือ่ที่ต่างออกไป 
บางชนิดมีผวิเป็นลายตามแบบบนลูกกล้ิงหรือตะแกรงที่กดทบัในขั้นตอนการผลิต มีสีสันให้เลือก
หลากหลาย มีทั้งกระดาษบางและหนา ประโยชน์ส าหรับกระดาษชนิดน้ีสามารถน าไปใชแ้ทน
กระดาษที่ใชอ้ยูท่ ัว่ไป ตั้งแต่นามบตัร หวัจดหมาย ไปจนถึงกล่องบรรจุภณัฑ ์
 
ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมอือัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System; 
AFIS) 

ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification 
System; AFIS) เป็นคอมพิวเตอร์ลักษณะพิเศษที่มีการผสมผสานกันระหว่างหลักวิชาลายพิมพ ์         
น้ิวมือกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจพิสูจน์เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย  าและ
รวดเร็ว ส าหรับงานต ารวจที่มีจ  านวนลายพมิพน้ิ์วมือผูต้อ้งหาเป็นจ านวนมาก คอมพิวเตอร์ระบบน้ี
มีใชอ้ยูใ่นกิจการต ารวจหลายประเทศที่มีความเจริญกา้วหน้า เช่น สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่ น 
และประเทศในแถบยโุรป ส าหรับในภูมิภาคเอเซียมีใชใ้นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
และประเทศไทย ระบบ AFIS ของส านกังานต ารวจแห่งชาตินั้นตั้งอยูท่ี่กองทะเบียนประวตัิอาชญากร 
โดยไดเ้ร่ิมเตรียมงานมาตั้งแต่ปี 2532 (ซ่ึงในขณะนั้น พลต ารวจเอกสวสัด์ิ  อมรวิวฒัน์  ด ารงต าแหน่ง
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อธิบดีกรมต ารวจ) และด าเนินการติดตั้งระบบในปี 2536 เร่ิมใชง้านในปี 2538 ปัจจุบนัมีแผ่น           
ลายพมิพน้ิ์วมือในฐานขอ้มูลของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประมาณ 8 ลา้นแผน่ 

ส าหรับระบบ AFIS ของกองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าที่
ในการตรวจพสูิจน์ลายน้ิวมือของผูก้ระท าความผดิในคดีต่างๆ เพือ่สนบัสนุนงานสืบสวนสอบสวน
ของพนกังานสอบสวนใหไ้ดผ้ลอยา่งสมบูรณ์ โดยเร่ิมตั้งศูนยต์รวจสอบลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติัขึ้น
เม่ือวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2534 ภายในศูนยน้ี์มีเคร่ืองมือที่ใชต้รวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงที่เก็บ
ได้จากสถานที่ เกิดเหตุกับแผ่นลายพิมพ์น้ิวมือของอาชญากรที่ เก็บไว้ในฐานข้อมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวตัิอาชญากร ซ่ึงการตรวจสอบสามารถกระท าได้ดีด้วยความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

เคร่ืองตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมืออัตโนมัติ (AFIS) สามารถตรวจเปรียบเทียบได ้              
4 หนา้ที่ คือ 
 1. ตรวจเปรียบรอยลายน้ิวมือแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุกับฐานขอ้มูลลายพิมพ ์          
น้ิวมือ 10 น้ิว เพือ่ทราบวา่ผูก้ระท าผดิคือใคร 
 2. ตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือของผูต้อ้งสงสัยกับฐานขอ้มูลลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิว 
เพือ่ทราบวา่ผูต้อ้งสงสยัเคยมีประวติัการกระท าความผดิมาก่อนหรือไม่ 
 3. ตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุกับฐานข้อมูล          
รอยลายน้ิวมือแฝง เพือ่ทราบวา่มีคดีใดบา้งที่เกิดจากการกระท าผดิโดยบุคคลคนเดียวกนั 
 4. ตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือของผูต้อ้งสงสัยกบัฐานขอ้มูลรอยลายน้ิวมือแฝง เพื่อ
ทราบวา่ผูก้ระท าความผดิเคยกระท าความผดิในคดีอ่ืนๆ หรือไม่ 
 เคร่ืองตรวจพสูิจน์ลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั จดัว่าเป็นเคร่ืองมือที่สามารถท าประโยชน์
อยา่งมากใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ต  ารวจในการสืบสวนสอบสวนติดตามตวัผูก้ระท าความผิด โดยเฉพาะคดี
ที่ยงัหาตัวผู ้ต ้องสงสัยไม่ได้ และคาดว่าผู ้ต ้องสงสัยนั้ นน่าจะเคยกระท าความผิดมาก่อน โดย                       
รอยลายน้ิวมือแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุ สามารถน ามาตรวจเปรียบเทียบกบัขอ้มูลลายพิมพ ์     
น้ิวมือของอาชญากร ที่เก็บไวใ้นสารบบไดด้ว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึงผลของการปฏิบติังาน
ช่วยใหเ้จา้หนา้ที่ต  ารวจติดตามตวัผูก้ระท าความผดิไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองตรวจลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมัติขนาดเล็ก (MINI AFIS) 
ขึ้นมา ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการขนาดเล็ก มีหน่วยเก็บขอ้มูลลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิว ไดไ้ม่น้อยกว่า 
30,000 แผน่ เก็บขอ้มูลลายพมิพฝ่์ามือ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30,000 แผน่ และเก็บขอ้มูลรอยลายน้ิวมือและ
ฝ่ามือแฝง ไดไ้ม่น้อยกว่า 20,000 แผ่น โดยสามารถน ารอยลายน้ิวมือและฝ่ามือแฝงที่เก็บได้จาก
สถานที่เกิดเหตุมาเปรียบเทียบกบัลายพิมพน้ิ์วมือและฝ่ามือของผูต้อ้งสงสัยที่อยูใ่นฐานขอ้มูลของ
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เคร่ืองได ้นอกจากนั้นยงัมีระบบเครือข่ายที่สามารถเช่ือมต่อฐานขอ้มูลกบั MINI AFIS ตวัอ่ืนๆ ได ้
เคร่ือง MINI AFIS สามารถตรวจเปรียบเทียบได ้8 หนา้ที่ คือ 

1.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงกบัฐานขอ้มูลลายพมิพน้ิ์วมือ 10 น้ิว 
2.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงกบัฐานขอ้มูลรอยลายน้ิวมือแฝง 
3.  ตรวจเปรียบเทียบลายพมิพน้ิ์วมือ 10 น้ิวกบัฐานขอ้มูลลายพมิพน้ิ์วมือ 10 น้ิว 
4.  ตรวจเปรียบเทียบลายพมิพน้ิ์วมือ 10 น้ิวกบัฐานขอ้มูลรอยลายน้ิวมือแฝง 
5.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายฝ่ามือแฝงกบัฐานขอ้มูลลายพมิพฝ่์ามือ 
6.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายฝ่ามือแฝงกบัฐานขอ้มูลรอยลายฝ่ามือแฝง 
7.  ตรวจเปรียบเทียบลายพมิพฝ่์ามือกบัฐานขอ้มูลลายพมิพฝ่์ามือ 
8.  ตรวจเปรียบเทียบลายพมิพฝ่์ามือกบัฐานขอ้มูลรอยลายฝ่ามือแฝง 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 19 เคร่ืองตรวจลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติั; AFIS (ภาพซา้ย) และเคร่ืองตรวจลายพมิพน้ิ์วมือ 

อตัโนมตัิขนาดเล็ก; MINI AFIS (ภาพขวา) 
ที่มา : กองพสูิจน์หลกัฐาน, กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง, “คู่มืออุปกรณ์และเคร่ืองมือในการตรวจ

พิสูจน์,” 13 กุมภาพนัธ ์2552. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. งานวิจัยต่างประเทศ 
Nadia Porpiglia,Stephen Bleay ,Lesley Fitzgerald and Leon Barron .(2011) ศึกษาท า

การท าการทดลอง 5-methylthioninhydrin (5MTN) ภายใตส้ภาวะอากาศของประเทศองักฤษ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 5 ประการ คือเพื่อหาสูตรผสมที่เหมาะสมของ 5MTN / ZnCl2 เพื่อศึกษา
เสน้สเปคตรัมการดูดกลืนแสงและการคายแสงในปฏิกิริยาของ 5MTN / ZnCl2 กบักรดอะมิโน เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและขั้นตอนการหารอยลายน้ิวมือของเทคนิคต่างๆ บนกระดาษแต่
ละประเภท เพื่อศึกษาการใชส้ารเคมีสองตวัร่วมกันในการเพิ่มจ านวนลายน้ิวมือ และเพื่อศึกษา
ทดสอบประสิทธิภาพของ 5MTN / ZnCl2 บนกระดาษที่ใชจ้ริง โดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็น
ออกเป็น 5 ส่วนดว้ยกนั ตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ โดยจะใชอ้าสาสมคัรจ านวน 29 คน จากการ
คดัเลือกประชากรในประเทศองักฤษ ใหไ้ดค้รอบคลุมกบัสถิติของประชากรในประเทศองักฤษใน
เทอมของอาย ุเพศ และเช้ือชาติ ซ่ึงจากการท าการทดลองหารอยลายน้ิวมือด้วยเทคนิค 5MTN / 
ZnCl2  ภายใตส้ภาวะอากาศของประเทศอังกฤษ สามารถสรุปได้ว่า 5MTN มี Sensitivity สูงกว่า 
Ninhydrin ในการท าปฏิกิริยากับกรดอะมิโน คือสามารถใช้ปริมาณสารที่น้อยกว่า Ninhydrin 
เทคนิค Ninhydrin มีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือมากกว่า 5MTN / ZnCl2  ในโหมดแสง
ปกติ เทคนิค DFO ให้รอยลายน้ิวมือที่ชดัเจนกว่า 5MTN / ZnCl2  ในโหมดแสงฟลูออเรสเซนต ์
เทคนิค 1,2 IND / ZnCl2 มีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือมากกว่า 5MTN / ZnCl2 ในโหมด
แสงฟลูออเรสเซนต์ ในขณะที่มีประสิทธิภาพพอๆ กันกับ 5MTN / ZnCl2 ในโหมดแสงปกติ 
เทคนิค 5MTN / ZnCl2 มีประสิทธิภาพในการเพิ่มรอยลายน้ิวมือแฝงภายใตส้ภาวะอากาศของ
ประเทศองักฤษ และเทคนิค DFO – Ninhydrin เป็นสารเคมีร่วมที่มีประสิทธิภาพในการหารอย
ลายน้ิวมือบนกระดาษมากที่สุด 

Wilkinson (2000 : 123 -  132) ศึกษาศกัยภาพของ 1,2-indanedione ที่น ามาใชเ้ป็น
สารละลายเพื่อการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษหลายๆ ชนิด นอกเหนือจากการใชส้าร 
DFO ที่ใชก้นัอยู ่การศึกษาคร้ังน้ีน าไปสู่การคน้พบสารเคมีที่ท  าให้ลายน้ิวมือแฝงเกิดการเรืองแสง
ไดแ้ละสามารถน ามาใชเ้ป็นระบบการเรียงล าดบัสารละลายรีเอเจน้ท ์เพือ่การตรวจหาลายน้ิวมือแฝง
ได้ โดยใช้ 1,2-indanedione ก่อน จากนั้ นจึงใช้ ninhydrin ตามล าดับ ทั้ งน้ีจะไม่สามารถใช ้
ninhydrin ก่อน 1,2-indanedione  ไดเ้ลย ในกระดาษที่ใชแ้ลว้ 
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Christie and others (2007 : 14-26) ศึกษาวิจยัหาความเหมาะสมของ 1,2-indanedione 
เพื่อใช้เป็นรีเจน้ท์ลายน้ิวมือและประยุกต์ใช้กับตวัอย่างจริง โดยการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบน
พื้นผิวรูพรุน เช่น กระดาษ เปรียบเทียบกับ ninhydrin และ DFO โดยน าเคร่ืองก าเนิดแสงหลาย
ความถ่ีและเคร่ือง Condor Chemical Imaging Macroscopic ส่องตรวจเพื่อให้เห็นลายน้ิวมือแฝง
ปรากฏเด่นชดัมากยิง่ขึ้น ผลการวจิยัพบวา่ สารเคมี 1,2-indanedione เป็นสารเคมีที่ให้ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบสูงกวา่และมีความวอ่งไวมากกวา่การใชว้ธีิการแบบเดิม 

2. งานวิจัยในประเทศ 
เพญ็ทิพย ์ สุตธรรม (2551) ไดท้  าการศึกษาการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษและ

คุณภาพของลายน้ิวมือแฝง ด้วยวิธี 1,2-indanedione  รวมกับเคร่ืองก าเนิดแสงหลายความถ่ี
เปรียบเทียบกบัวธีิ ninhydrin  ซ่ึงเป็นวธีิที่ใชก้นัทัว่ไป โดยเตรียมตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษ 
15  ชนิด และท าการนับจ านวนจุด minutiae ด้วยระบบ Automated Fingerprint Identification 
System (AFIS) และน าจ านวนจุด minutiae ที่ไดม้าวเิคราะห์ผลทางสถิติ  

จากการศึกษาการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงพบว่า วธีิการ 1,2-indanedione  ร่วมกบัเคร่ือง
ก าเนิดแสงหลายความถ่ีสามารถใชต้รวจหาลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษไดม้ากถึง 10  ชนิด ส่วน วิธี
ninhydrin  สามารถตรวจหาลายน้ิวมือแฝงได้เพียง 6  ชนิด และเม่ือท าการเปรียบเทียบลายน้ิวมือ
แฝงพบว่าวิธี 1,2-indanedione  ร่วมกบัเคร่ืองก าเนิดแสงหลายความถ่ีสามารถตรวจพบลายน้ิวมือ
แฝงและใหรั้บคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงที่ดีมากกวา่วธีิ ninhydrin  บนกระดาษหลายชนิด 

เอกจิตตรา  มีไชยธร (2551)  ศึกษาการปรากฏขึ้นของลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษในชวง
เวลาต่างๆ ดวยนินไฮดรินและหาความสมัพนัธของการคงอยููของลายน้ิวมือบนกระดาษชนิดตาง 
ๆ  ในช่วงเวลาที่ต่างกนัโดยเลือกใชก้ระดาษทั้งส้ิน 5  ชนิด คือ กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว  ซองใส่
เอกสารสีขาว ซองใส่เอกสารสีน ้ าตาล กระดาษสมุด และกระดาษหนังสือพิมพ ์ การวิจยัน้ีท  าการ
เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2551 ถึง เดือนกุมภาพนัธ ์2552 เป็นระยะเวลา 32 สปัดาห ์

ผลของการวจิยัพบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 32 สปัดาห์ ยงัสามารถตรวจเก็บลายน้ิวมือที่ติดอยู่
บนกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองใสเอกสารสีขาวและกระดาษสมุดได สวนซองใสเอกสาร               
สีน ้ าตาล ระยะเวลาที่นานที่สุดที่สามารถตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝงได้ คือ 7 สัปดาห์ และกระดาษ
หนงัสือพมิพ ์ระยะเวลาที่นานที่สุดที่สามารถตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝงได ้คือ 5 สปัดาห์ 
 
 
 
 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(WALLACE-KUNKEL)
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงการทดลอง เพื่อศึกษาการตรวจหาลายน้ิวมือ
แฝงบนกระดาษต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  
  1.  ผูร่้วมท าการทดลอง 

2.  เคร่ืองมืออุปกรณ์และสารเคมีที่ใชใ้นการวจิยั  
3.  วธีิการทดลอง 
4.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  

 
1. ผู้ร่วมท ำกำรทดลอง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชผู้ท้  าการทดลองจ านวน 2 คน คือ ร้อยต ารวจเอก สราวุธ อ่ิมจิต 
เป็นเพศชาย อาย ุ29 ปี ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น ้ าหนัก 93 กิโลกรัม ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ
ต ารวจ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพสูิจน์หลกัฐานกลาง เป็นตวัแทนของบุคคลที่มีเหงื่อเยอะ
และนางสาวนิสาชล หนูแกว้ เป็นเพศหญิง อาย ุ22 ปี ส่วนสูง 164 เซนติเมตร น ้ าหนัก 51 กิโลกรัม 
เป็นนกัศึกษาปีที่ 4 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี เป็นตวัแทนของบุคคลที่มีเหงื่อนอ้ย 
 
2.   เคร่ืองมืออุปกรณ์และสำรเคมีที่ใช้ในกำรวิจัย 
 2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการวจิยั 
      2.1.1 กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ยีห่อ้ดบัเบิ้ลเอ  

       2.1.2 ซองจดหมายสีขาว ยีห่อ้ 555 ขนาดกวา้ง×ยาว ประมาณ 11×16.5 เซนติเมตร 
       2.1.3 ซองใส่เอกสารสีน ้ าตาล ยี่ห้อบอสตนั ขนาดกวา้ง×ยาว ประมาณ 23×32.5 

เซนติเมตร 
       2.1.4 กล่องพสัดุไปรษณียสี์น ้ าตาล ขนาดกวา้ง×ยาว×สูง ประมาณ 24×40×17

เซนติเมตร 
       2.1.5 เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบอนาล็อก ยีห่อ้ CAMRY รุ่น KITCHEN SCALE 
       2.1.6 เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบดิจิตอล ยีห่อ้ Sartorius รุ่น BSA3202S-CW 
  2.1.7 บีกเกอร์ 
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  2.1.8 กระบอกตวง 
  2.1.9 ชอ้นตกัสาร 
  2.1.10 แท่งแกว้ส าหรับคนสารละลาย 
  2.1.11 ขวดใส่สีชาส าหรับใส่สารละลาย 
  2.1.12 แปรงทาสารเคมี 
      2.1.13 ถาดใชส้ าหรับวางรองกระดาษขณะทาสารละลาย  
       2.1.14 เตารีดไฟฟ้า ยีห่อ้ Elvira รุ่น Elvira Press P1 
      2.1.15 ถุงมือและปากคีบ (forceps) ใชส้ าหรับคีบกระดาษ เพื่อป้องกนัลายน้ิวมือ

อ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นขณะสมัผสักระดาษ 
 2.1.16 ตวัหนีบ ใชส้ าหรับหนีบกระดาษ 
      2.1.17 ผา้ปิดจมูก  
      2.1.18 กรรไกรหรือคตัเตอร์เพือ่ใชใ้นการตดักระดาษ 
 2.1.19 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ยีห่อ้ Nikon รุ่น D90 
 2.1.20 เคร่ืองโพลีไลท ์ใชแ้สงสีเขียวที่ความยาวคล่ืนในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร 
 2.1.21 ฟิลเตอร์สีสม้ 
  2.1.22 เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) ยีห่้อ Del Model 

Print Quest 10200 CN – OJF240 – 48643 – 69J - 1744 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20   a) ซองจดหมายสีขาว b) กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว  

c) ซองใส่เอกสารสีน ้ าตาล และ d) กล่องพสัดุไปรษณียสี์น ้ าตาล 

a) 

d) 

b) 

c) 
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2.2 สารเคมีที่ใชใ้นการวจิยั 
      2.2.1  ninhydrin 
      2.2.2  1,2 - indanedione 
      2.2.3  5- methyl thioninhydrin(5MTN) 
      2.2.4  สารละลาย zinc chloride ความเขม้ขน้ 3% โดยมวลต่อปริมาตร 
      2.2.5  ethyl acetate 
      2.2.6  glacial acetic acid 
      2.2.7  methanol 
      2.2.8  isopropanol 
 2.2.9  ethanol 
 2.2.10  petroleum ether 
 2.2.11  HFE-1700 solvent 
 2.2.12  acetic acid 
 2.2.13  methyl – tert – butylether(MTBE) 

โดยสารเคมีรายการที่ 2.2.1 - 2.2.4 สัง่ซ้ือจากบริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ส่วน
สารเคมีรายการที่ 2.2.5 - 2.2.13 สัง่ซ้ือแบบ Grade AR จากบริษทั เมอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั  

  
 2.3 การเตรียมสารละลาย 

 2.3.1 การเตรียมสารละลาย 1,2 - indanedione 
  Stock solution : ชัง่สาร zinc chloride 8 g ละลายใน Ethanol 200 ml       

เก็บสารละลายที่ไดใ้นขวดสีชาและในที่มืด 
  Working solution : ชัง่สาร 1,2 - indanedione 0.75 g ละลายดว้ย Ethyl 

Acetate 50 ml คนให้ละลาย แลว้เติม zinc chloride Stock solution 1 ml คนให้เขา้กนั จากนั้นเติม 
HFE 450 ml คนใหเ้ขา้กนั เก็บสารละลายที่ไดใ้นขวดสีชาและในที่มืด 

 2.3.2 การเตรียมสารละลาย ninhydrin 
  ชัง่ ninhydrin 5 g ละลายดว้ย methanol 30 ml เติม isopropanol 40 ml      

คนให้ละลายแลว้เติม petroleum ether 930 ml ซ่ึงจะไดส้ารละลายใส ปริมาตรรวม 1,000 ml        
เก็บสารละลายที่ไดใ้นขวดสีชา 
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 2.3.3 การเตรียมสารละลาย 5- methylthioninhydrin(5MTN) 
          Stock solution : ชัง่ผง 5- methylthioninhydrin 3.4 g ละลายในสารละลาย

ผสมระหว่าง acetic acid 10 ml isopropanol 25 ml และ ethyl acetate 145 ml จากนั้นคนจนผง            
5- methylthioninhydrin ละลายหมดประมาณ 10 -15 นาที 

         Working solution : น า stock solution มาละลายใน petroleum ether 720 ml 
และ methyl – tert – butylether(MTBE) 100 ml  

 
3.  วิธีกำรทดลอง 
 3.1 การเตรียมตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษแบบต่างๆ 
  การเตรียมตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงไดท้  าในห้องปฏิบติัการตรวจเก็บวตัถุพยานของ
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ที่อุณหภูมิห้องเฉล่ียประมาณ 25 องศา
เซลเซียส โดยใหผู้ร่้วมท าการทดลองแต่ละคนท าการประทบัรอยลายน้ิวมือดว้ยน้ิวหัวแม่มือ ลงบน
กระดาษตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดลองทั้ง 4 ชนิด ซ่ึงถูกตดัแบ่งเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดกวา้งดา้น
ละประมาณ 5 เซนติเมตร ไดแ้ก่ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองจดหมายสีขาว ซองใส่
เอกสารสีน ้ าตาล และกล่องพสัดุไปรษณียสี์น ้ าตาล โดยตวัอย่างลายน้ิวมือแฝงที่ประทบัลงบน
ตวัอย่างกระดาษแต่ละชนิดจะถูกทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิห้องภายในห้องปฏิบัติการฯ ในระยะเวลาที่
แตกต่างกนัจ านวน 6 ช่วงเวลา ก่อนที่จะน ามาหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 3 วิธี
ไดแ้ก่ วธีิแรกทดสอบดว้ย ninhydrin วธีิที่สองทดสอบดว้ย 1,2 - indanedione วิธีที่สามทดสอบดว้ย 
5- methylthioninhydrin และตามดว้ยสารสะลาย zinc chloride แต่ละวิธีท  าการทดลองซ ้ า จ  านวน 3 
คร้ัง ดงันั้นตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงที่ประทบัลงบนกระดาษแต่ละชนิดจะเป็น 54 แผ่นต่อคนต่อชนิด
กระดาษ รวมตวัอยา่งจากผูร่้วมท าการทดลองทั้งสองคนเป็นทั้งหมด 432 ตวัอยา่งน ้ าหนักแรงกดใน
แต่ละคร้ังไดถู้กควบคุมในขั้นตอนที่ผูร่้วมท าการทดลองแต่ละคนกดประทบัน้ิวมือลงบนตวัอยา่ง
กระดาษ โดยกระดาษจะถูกวางอยูบ่นเคร่ืองชัง่น ้ าหนัก และก าหนดให้แรงกดบนตวัอยา่งกระดาษ
อยูท่ี่ 500 กรัม นาน 10 วนิาที ต่อตวัอยา่ง และเวน้ระยะเวลาการประทบัรอยลายน้ิวมือแต่ละตวัอยา่ง
ห่างกนั 30 นาที 
 3.2 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งกระดาษดว้ยวธีิ ninhydrin  
  3.2.1 น าตัวอย่างกระดาษตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายน้ิวมือแฝงด้วย
สารละลาย ninhydrin โดยใช้แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย ninhydrin แลว้น ามาทาลงบน
ตวัอยา่งกระดาษ หลงัจากนั้นรอใหแ้หง้ ที่อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

3.2.2   สงัเกตผลการทดลองและท าการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล 
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3.2.3  น าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงที่ไดไ้ปนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ดว้ย
เคร่ืองตรวจสอบลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 

3.3 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งกระดาษดว้ยวธีิ 1,2 - indanedione 
  3.3.1 น าตัวอย่างกระดาษตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายน้ิวมือแฝงด้วย
สารละลาย 1,2 - indanedione โดยใชแ้ปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย 1,2 - indanedione แลว้
น ามาทาลงบนตวัอยา่งกระดาษ  
   3.2.2  ใชเ้ตารีดตั้งอุณหภูมิในระดบัการรีดผา้ฝ้ายหรือผา้ลินิน ทบัลงบนกระดาษ
ตวัอยา่งนาน 10 วนิาที โดยใชก้ระดาษขาววางบนตวัอยา่งก่อนรีดทบัตวัอยา่ง 
  3.2.3  สังเกตผลการทดลองโดยใชโ้พลีไลท์แสงสีเขียวที่ความยาวคล่ืนในช่วง    
495 – 550 นาโนเมตร และบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอลผา่นฟิลเตอร์สีสม้ 

3.2.4  น าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงที่ไดไ้ปนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ดว้ย
เคร่ืองตรวจสอบลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 

3.4 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งกระดาษดว้ยวธีิ 5- methylthioninhydrin 
  3.3.1 น าตัวอย่างกระดาษตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายน้ิวมือแฝงด้วย
สารละลาย 5- methylthioninhydrin โดยใช้แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย 5- methyl 
thioninhydrin แลว้น ามาทาลงบนตวัอยา่งกระดาษ  
  3.2.2  สงัเกตผลการทดลองและบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล 
  3.2.3  ใชแ้ปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย zinc chloride แลว้ทาทบัลงบนรอย
ลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งกระดาษดงักล่าว 
  3.2.4  สังเกตผลการทดลอง โดยใชโ้พลีไลทแ์สงสีเขียวที่ความยาวคล่ืนในช่วง   
495 – 550 นาโนเมตร และบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอลผา่นฟิลเตอร์สีสม้ 

3.2.5  น าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงที่ไดไ้ปนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ดว้ย
เคร่ืองตรวจสอบลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 

3.5 เปรียบเทียบผลการนับจ านวนจุดลักษณะส าคญัพิเศษระหว่างวิธี ninhydrin กับ     
วธีิ 5- methylthioninhydrin 

3.6 เปรียบเทียบผลการนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษระหว่างวิธี 1,2 – indanedione 
กบัวธีิ 5- methylthioninhydrin ที่ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride 
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ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงวิธีการทดลอง

35 
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4.  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงคุณภาพอาศยัเกณฑก์ารแปลค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนจุด

ลักษณะส าคัญพิเศษ(minutiae) ที่ได้ออกเป็นช่วงระดับ จ  านวน 5 ระดับเพื่อน ามาใช้อธิบาย
ความหมายของระดบัคุณภาพของการตรวจสอบลายน้ิวมือแฝง ซ่ึงมีวธีิดงัน้ี 

 
จ านวน minutiae ที่ตรวจพบสูงสุด – จ านวน minutiae ที่ตรวจพบต ่าสุด = 110 – 3 = 21.4 

                                จ านวนชั้น                                          5 
 
ไดช่้วงความกวา้งของแต่ละระดบั คือ 21.4 ซ่ึงสามารถแบ่งเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
85.61 จุดขึ้นไป เป็นระดบั (A) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัสูงมาก  
64.21 – 85.60 จุด เป็นระดบั B คือมีความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัสูง  
42.81 – 64.20 จุด เป็นระดบั C คือมีความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัปานกลาง              
21.41 – 42.80 จุด เป็นระดบั D คือมีความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัต ่า  
0 - 21.40 จุด เป็นระดบั E คือความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัต ่ามาก 
 
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ในบทน้ีใชส้ญัลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 
X หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลที่ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 
  การหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของกระดาษโดยใช้สารเคมี 3 ชนิด ซึ่งก็คือ 

ninhydrin 5MTN อย่างเดียว 5MTN ที่ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride และ 1,2 – indanedione 
บนกระดาษตัวอย่าง 4 ชนิด คือ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว กระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์  
สีน้้าตาล กระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล และกระดาษซองจดหมายสีขาว โดยเมื่อน้าตัวอย่าง
กระดาษมาประทับด้วยรอยลายนิ้วมือแฝง แล้วทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด จากนั้นน้าสารเคมีที่
กล่าวข้างต้นมาทาลงบนตัวอย่างกระดาษ จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปดัง
ตัวอย่างภาพที่ 22 – 29  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ ninhydrin 

เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที 
 
 

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 
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กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 23  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ ninhydrin 

เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ 5 – methyl 
thioninhydrin เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที 
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กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

ซองจดหมายสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 25  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ 5 – methyl 

thioninhydrin เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ ร่วมการทดลองที่  2 ที่ได้จากวิธีการใช้                
1,2 - indanedione เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที 
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กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ ร่วมการทดลองที่  2 ที่ได้จากวิธีการใช้                
1,2 - indanedione เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ ร่วมการทดลองที่  2 ที่ได้จากวิธีการใช้                   
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เมื่อท้าการประทับรอย
ลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที 
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กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ซองจดหมายสีขาว 

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29  แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ ร่วมการทดลองที่  2 ที่ได้จากวิธีการใช้                   
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เมื่อท้าการประทับรอย
ลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 

 
จากภาพที่ 22 - 25 ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อน้าตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด ที่มีการประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง มาทาทับด้วยสารละลาย ninhydrin และ 5MTN จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่สังเกตได้
ที่แสงปกติ จะเป็นรอยลายนิ้วมือแฝงที่เป็นสีชมพูอมม่วง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
ในขณะที่ในภาพที่ 26 - 29 เป็นตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงที่ใช้ 1,2 – indanedione และ 5MTN แล้ว
ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีสีส้ม และเรืองแสง
ได้ เมื่อท้าการดูจะต้องดูคู่กับแหล่งก้าเนิดแสงสีเขียวที่ส่องผ่านฟิลเตอร์สีส้มที่ความยาวคลื่น
ระหว่าง 495 – 550 นาโนเมตร 

 
จากการศึกษา ซึ่งมีการประทับรอยลายนิ้วมือแฝงแล้วท้าการหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วย

สารเคมีที่กล่าวข้างต้น โดยเราจะเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่ประทับไว้ทันที 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 
ชั่วโมง 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อนทาทับด้วยสารเคมี โดยเมื่อน้าภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้
ไปนับจุดลักษณะส้าคัญพิเศษด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ  หรือ MINI AFIS ซึ่ง
ระบบการท้างานของเคร่ืองจะนับจ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงจากภาพถ่าย
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ซึ่งแสดงตัวอย่างในภาพที่ 30 - 33 โดยภาพที่ 30 - 33 เป็นตัวอย่างขั้นตอนการใช้เคร่ืองตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) และตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงที่นับจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ
ด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ หรือ MINI AFIS 

 
 

 
ภาพที่ 30  ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) เพื่อนับจุด

ลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 31  ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) เพื่อนับจุด

ลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง 
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ภาพที่ 32  ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) เพื่อนับจุด

ลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 33  ตัวอย่ างการนับจุดลักษณะส้าคัญพิ เศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้ วมือแฝงจาก          

เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) 
 
 โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการตรวจหารอยนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษชนิด
ต่างๆ ด้วยวิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methyl 
thioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride สามารถใช้วิธีการวัดจากคุณภาพของ        
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจพบ โดยการใช้ค่าเฉลี่ยของจุดต้าหนิพิ เศษ (minutiae) ที่พบบน            
รอยลายนิ้วมือแฝงนั้นๆ ดังแสดงในตารางบันทึกข้อมูลของจ้านวนต้าหนิพิเศษที่ตรวจพบ 
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 37  

ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี ninhydrin (n = 3) 

ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี 1,2 - indanedione (n = 3) 

 

ชนิดกระดาษ 

ผู้ร่วมการทดลองที่ 2 ผู้ร่วมการทดลองที่ 1 

ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

ซองจดหมาย 67.3 8.7 22.6 23.6 72.3 2.5 76.6 5.6 35.3 21.3 8.0 1.7 90.3 3.5 78.6 10.2 84.0 4.3 82.3 9.0 55.3 22.0 78.0 10.3 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 65.0 5.5 24.8 4.3 67.6 12.5 58.0 2.0 67.0 3.0 21.0 18.2 89.3 6.8 101.0 3.6 76.0 14.7 86.6 15.3 74.0 11.7 70.0 1.7 

ซองใส่เอกสาร 15.0 7.5 10.6 2.0 35.3 6.1 28.0 13.0 25.3 4.9 7.6 4.5 83.0 16.6 46.0 22.3 36.6 22.0 64.6 18.2 36.0 3.0 9.6 6.4 

กล่องพัสดุไปรษณีย ์ 52.0 16.6 12.0 5.5 20.6 15.0 52.0 21.6 39.0 4.5 6.6 1.5 85.6 8.3 72.6 13.5 52.3 8.7 78.0 4.3 25.6 9.4 20.3 5.5 

ชนิดกระดาษ 

ผู้ร่วมการทดลองที่ 2 ผู้ร่วมการทดลองที่ 1 

ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

ซองจดหมาย 48.6 24.0 68.3 2.0 62.6 9.0 33.6 2.8 70.3 8.9 28.6 14.5 96.0 5.2 73.3 12.3 65.0 11.3 65.6 16.9 41.3 11.8 78.6 4.1 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 68.0 2.6 19.3 16.2 40.6 10.0 68.0 1.0 38.3 11.5 56.0 6.0 76.3 15.0 89.6 3.7 71.3 8.6 68.0 14.1 42.3 27.0 34.0 21.0 

ซองใส่เอกสาร 42.6 22.8 35.3 4.1 31.6 18.1 17.3 8.5 23.0 13.8 9.0 2.6 83.0 13.0 36.3 11.0 66.6 20.5 39.3 8.7 19.6 2.5 36.6 18.7 

กล่องพัสดุไปรษณีย ์ 31.6 19.5 33.0 37.5 36.6 22.0 26.6 13.6 61.0 13.0 16.6 15.1 76.6 35.9 39.0 20.0 67.6 7.3 76.3 5.1 36.0 17.0 60.0 14.9 

44 
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ตารางที่ 3 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin (n = 3) 

ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี 5 – methylthioninhy แล้วทาทับด้วยสารละลาย  
              zinc chloride (n = 3) 

ชนิดกระดาษ 

ผู้ร่วมการทดลองที่ 2 ผู้ร่วมการทดลองที่ 1 

ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

ซองจดหมาย 54.0 26.8 60.0 7.0 19.3 8.5 25.3 13.0 18.7 2.0 42.0 12.0 67.0 11.0 37.0 3.4 22.6 7.5 54.3 15.6 58.3 25.9 69.0 26.4 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 26.3 13.0 40.6 20.4 40.3 19.3 18.6 10.1 65.6 7.5 67.6 23.0 50.0 25.0 60.0 18.1 34.3 14.7 78.3 9.7 54.6 10.6 40.3 22.0 

ซองใส่เอกสาร 11.0 3.0 18.3 10.0 15.3 7.5 11.0 6.5 10.3 10.1 9.6 8.1 14.6 6.0 30.0 4.5 15.3 6.8 11.0 1.0 59.0 1.5 23.6 13.0 

กล่องพัสดุไปรษณีย ์ 61.0 13.4 22.0 5.2 8.2 5.2 12.3 6.0 14.6 4.9 9.3 1.5 28.3 4.0 17.3 7.3 12.6 11.5 18.3 11.5 14.0 9.5 11.6 2.3 

ชนิดกระดาษ 

ผู้ร่วมการทดลองที่ 2 ผู้ร่วมการทดลองที่ 1 

ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน ทันท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห ์ 1 เดือน 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

ซองจดหมาย 30.0 23.4 11.0 4.5 54.3 6.6 67.3 15.0 61.6 12.0 12.3 7.5 86.0 4.5 86.6 2.5 70.6 19.4 83.6 2.8 57.0 29.7 66.3 17.7 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 19.3 13.0 8.6 2.0 55.0 2.6 37.0 29.1 45.3 11.2 9.0 3.6 83.0 9.0 47.3 19.8 46.0 8.7 83.3 2.8 46.0 3.6 28.0 6.5 

ซองใส่เอกสาร 22.0 12.2 12.6 4.9 15.6 9.8 12.3 3.2 13.3 4.5 5.3 3.2 57.6 26.5 17.0 15.5 6.6 9.7 31.3 11.5 12.6 4.9 8.0 5.0 

กล่องพัสดุไปรษณีย์สี 64.0 6.0 6.0 1.7 14.6 6.4 26.3 4.5 25.0 15.5 8.0 1.7 83.0 2.6 41.6 14.1 34.3 3.5 45.0 7.9 17.0 9.5 8.3 4.9 
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 37  

จากตารางแสดงผลการนับจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
จากเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) สามารถน้ามาแสดงเป็นแผนภูมิเพื่อ
เปรียบเทียบจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากวิธี ninhydrin กับ       
วิธี 5 – methylthioninhydrin ซึ่งเป็นวิธีที่ให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าที่แสง
ปกติ และเปรียบเทียบวิธี 1,2 - indanedione กับวิธี 5 – methylthioninhydrin ที่ทาทับด้วยสารละลาย
zinc chloride ซึ่งเป็นวิธีที่ให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่สามารถเรืองแสงได้ภายใต้แสงที่ความยาวคลื่น
ในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร 
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A B A B A B A B A B A B

ทันที   ชม.    ชม.    ชม.   สัปดาห์   เดือน

ผูร่้วมทดลองท่ี  

ซองจดหมายสีขาว

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล

กล่องพสัดุไปรษณีย์สีน้้าตาล

A คอื วิธีนินไ ดริน
B คอื วิธี5 – เมธิลไธโอนินไ ดริน 

 
 
ภาพที่ 34  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก

วิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 
 
 จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ
ทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี  ninhydrin จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่า                
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin ยกเว้นตัวอย่างกระดาษประเภท    
ซองจดหมายสีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 สัปดาห์ ก่อนการ
น้าไปทาด้วยน้้ายา พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin จะให้จุด
ลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี ninhydrin 
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ภาพที่ 35  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก

วิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 
 

จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ
ทดลองที่ 2 ที่ได้จากวิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี  ninhydrin จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin ยกเว้นตัวอย่างกระดาษประเภทซอง
จดหมายสีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา 
ตัวอย่างกระดาษประเภทซองใส่เอกสารสีน้้าตาล ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายา
ทันที และที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา และตัวอย่าง
กระดาษประเภทกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายาทันที 
และที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่
ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ได้จากการใช้วิธี ninhydrin 
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ทันที   ชม.    ชม.    ชม.   สัปดาห์   เดือน

ผูร่้วมทดลองท่ี  

ซองจดหมายสีขาว

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล

A คอื 1,2-อินเดนไดโอน 
B คอื วิธี 5 – เมธิลไธโอนินไ ดริน 

แล้วทาทับด้วย ZnCl2

 
ภาพที่ 36  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก

วิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc 
chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 

 
จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ

ทดลองเพศชายที่ได้จากวิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วย
สารละลาย zinc chloride ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี             
1,2 - indanedione จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี  
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ยกเว้นตัวอย่างกระดาษประเภท
ซองจดหมายสีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่าง
กระดาษประเภทกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง  
1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา และตัวอย่างกระดาษประเภทซองใส่เอกสาร      
สีน้้าตาล ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา พบว่ารอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
จะใหจุ้ดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 1,2 - indanedione 
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ภาพที่ 37  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก

วิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc 
chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 

 
จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ

ทดลองเพศหญิงที่ได้จากวิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับ        
ด้วยสารละลาย zinc chloride ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้            
วิธี 1,2 - indanedione จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ยกเว้นตัวอย่างกระดาษ
ประเภทซองจดหมายสีขาว ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายาทันที และที่ถูกประทับ
รอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่างกระดาษประเภทกระดาษถ่าย
เอกสารขนาด A4 สีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้  6 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อน
การน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่างกระดาษประเภทซองใส่เอกสารสีน้้าตาล ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่างกระดาษประเภทกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล    
ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายาทันที พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้      
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride จะให้จุดลักษณะพิเศษ 
(minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 1,2 – indanedione 
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ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษ 
 การวิเคราะห์ความคมชัดของรอยนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด คือ 

ซองจดหมายสีขาว กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล และกล่องพัสดุ
ไปรษณีย์สีน้้าตาล ที่ใช้วิธีการหารอยลายนิ้วมือแฝงที่แตกต่างกันจ้านวน 4 วิธี คือ วิธี ninhydrin    
วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วย
สารละลาย zinc chloride โดยการใช้ค่าเฉลี่ยของจุดต้าหนิพิเศษ และการก้าหนดค่าความคมชัดที่ถูก
ก้าหนดขึ้นมาเฉพาะงานวิจัยนี้ โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงความคมชัด ได้แก่ 

85.61 จุดขึ้นไป เป็นระดับ A ความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับสูงมาก  
64.21 – 85.60 จุด เป็นระดับ B คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับสูง  
42.81 – 64.20 จุด เป็นระดับ C คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับ 
                         ปานกลาง              
21.41 – 42.80 จุด เป็นระดับ D คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับต่้า  
0 - 21.40 จุด เป็นระดับ E คือความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับต่้ามาก  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 - 6
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 37  

ตารางที่ 5   แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และ                                    
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 

ช่วงเวลา 

ซองจดหมายสีขาว กระดาษถ่ายเอกสาร A4 สีขาว ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

Nin 5 MTN IND 5 MTN/ZnCl2 Nin 
5 

MTN 
IND 5 MTN/ZnCl2 Nin 

5 
MTN 

IND 5 MTN/ZnCl2 Nin 
5 

MTN 
IND 

5 
MTN/ZnCl2 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

ทันท ี 90.3 86.0 96.0 67.0 89.3 83.0 76.3 50.0 83.0 57.6 83.0 14.6 85.6 83.0 76.6 28.3 

ระดับความคมชัด A A A B A A B C B C B E B B B D 

6   ชม. 78.6 86.6 73.3 37.0 101.0 47.3 89.6 60.0 46.0 17.0 36.3 30.0 72.6 41.6 39.0 17.3 

ระดับความคมชัด B A B D A C A C C E D D B D D E 

12 ชม. 84.0 70.6 65.0 22.6 76.0 46.0 71.3 34.3 36.6 6.6 66.6 15.3 52.3 34.3 67.6 12.6 

ระดับความคมชัด B B B D B C B D D E B E C D B E 

24 ชม. 82.3 83.6 65.6 54.3 86.6 83.3 68.0 78.3 64.6 31.3 39.3 11.0 78.0 45.0 76.3 18.3 

ระดับความคมชัด B B B C A B B B B D D E B C B E 

1 สัปดาห ์ 55.3 57.0 41.3 58.3 74.0 46.0 42.3 54.6 36.0 12.6 19.6 59.0 25.6 17.0 36.0 14.0 

ระดับความคมชัด C C D C B C D C D E E C D E D E 

1 เดือน 78.0 66.3 78.6 69.0 70.0 28.0 34.0 40.3 9.6 8.0 36.6 23.6 20.3 8.3 60.0 11.6 

ระดับความคมชดั B B B B B D D D E E D D E E C E 
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ตารางที่ 6   แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และ                                             
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 

 

ช่วงเวลา 

ซองจดหมายสีขาว กระดาษถ่ายเอกสาร A4 สีขาว ซองใส่เอกสารสีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล 

Nin 5 MTN IND 5 MTN/ZnCl2 Nin 
5 

MTN 
IND 5 MTN/ZnCl2 Nin 

5 
MTN 

IND 5 MTN/ZnCl2 Nin 
5 

MTN 
IND 

5 
MTN/ZnCl2 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

ทันท ี 67.3 30.0 48.6 54.0 65.0 19.3 68.0 26.3 15.0 22.0 42.6 11.0 52.0 64.0 31.6 61.0 

ระดับความคมชัด B D C C B E B D E D D E C C D C 

6   ชม. 22.6 11.0 68.3 60.0 24.8 8.6 19.3 40.6 10.6 12.6 35.3 18.3 12.0 6.0 33.0 22.0 

ระดับความคมชัด D E C C D E E D E E D E E E D D 

12 ชม. 72.3 54.3 62.6 19.3 67.6 55.0 40.6 40.3 35.3 15.6 31.6 15.3 20.6 14.6 36.6 8.2 

ระดับความคมชัด B C C E B C D D D E D E E E D E 

24 ชม. 76.6 67.3 33.6 25.3 58.0 37.0 68.0 18.6 28.0 12.3 17.3 11.0 52.0 26.3 26.6 12.3 

ระดับความคมชัด B B D D C D B E D E E E C D D E 

1 สัปดาห ์ 35.3 61.6 70.3 18.7 67.0 45.3 38.3 65.6 25.3 13.3 23.0 10.3 39.0 25.0 61.0 14.6 

ระดับความคมชัด D C B E B C D B D E D E D D C E 

1 เดือน 8.0 12.3 28.6 42.0 21.0 9.0 56.0 67.6 7.6 5.3 9.0 9.6 6.6 8.0 16.6 9.3 
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เมื่อน้าข้อมูลค่าเฉลี่ยของจุดลักษณะส้าคัญพิเศษที่ได้ตามตารางข้างต้น มาแสดงเป็น
แผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่างกระดาษ
ทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธีแบบต่างๆ จะได้ผลการเปรียบเทียบดังแสดงในภาพที่ 38 - 49 
 

 
ภาพที่ 38  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทันที 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ ทันที พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัด
ตั้งแต่ระดับ A – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ A – E 
ตัวอย่างกระดาษซองใส่ เอกสารสีน้้ าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่ สุดเมื่อใช้วิธี                 
1,2 - indanedione หรือ ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ 
B – E และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้
วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วนวิธี        
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ โดยพบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่
ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ    B – E 
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ภาพที่ 39  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้   
6 ชั่วโมง 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่
ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ  B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ A – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E 
เท่านั้น และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อ
ใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วน      
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้                 
รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่ 
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ภาพที่ 40  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 
12 ชั่วโมง 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมาย   สีขาวจะ
ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับ
ความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝง
ที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ 
B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี       
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E และ
ตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี         
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วน   
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่  
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ภาพที่ 41  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 
24 ชั่วโมง 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้น
อยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ A – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E 
และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  
ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วน               
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้           
รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่ 
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ภาพที่ 42  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้    
1 สัปดาห์ 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะ
ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้ 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย       
zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E ตัวอย่าง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  ninhydrin โดย
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่
เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methyl thioninhydrin แล้วทา
ทับด้วยสารละลาย zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ 
C – E และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อ
ใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E 
เท่านั้น  
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ภาพที่ 43  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้   
1 เดือน 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin หรือวิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดต้ังแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว 
จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ใน
ระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัด
ตั้งแต่ระดับ D – E และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ 
C – E ส่วนวิธี 5 – methylthioninhydrin นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อย
ที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ 
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ภาพที่ 44 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทันที 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ ทันที พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่
ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อ
ใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E 
ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี                
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E และ
ตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี           
5 – methylthioninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดต้ังแต่ระดับ C – E  
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ภาพที่ 45  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้   
6 ชั่วโมง 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ใน
ระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ  B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย              
zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ตัวอย่าง
กระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  1,2 - indanedione 
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E เท่านั้น และตัวอย่าง
กระดาษ   กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี                    
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ส่วนวิธี 
5 – methyl thioninhydrin วิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษ
ส่วนใหญ่ 
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ภาพที่ 46  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 
12 ชั่วโมง 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ  B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ   
B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 
ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E และตัวอย่าง
กระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้ าตาล  จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่ คมชัดที่สุด เมื่ อใช้วิธี                      
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ส่วนวิธี 
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มี
ความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ 
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ภาพที่ 47  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 
24 ชั่วโมง 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ  B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่
ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 
ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ  D – E และตัวอย่าง
กระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  ninhydrin    
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E ส่วนวิธี                              
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มี
ความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ 
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ภาพที่ 48  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้   
1 สัปดาห์ 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ใน
ระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ  B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E 
และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้       
วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E ส่วน
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝง
ที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่ 
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ภาพที่ 49  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง

กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl 
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride 
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้   
1 เดือน 

 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ 

แล้วทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย       
zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ  D – E ตัวอย่าง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี                           
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่
ในระดับความคมชัดต้ังแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride        
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ E เท่านั้น และตัวอย่างกระดาษ
กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี  1,2 - indanedione    
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดต้ังแต่ระดับ E เท่านั้นเช่นกัน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหารอยลายน้ิวมือแฝง

ดว้ยวิธี 5 - methylthioninhydrin (5MTN) กับเทคนิค ninhydrin ซ่ึงจะได้รอยลายน้ิวมือแฝงที่
มองเห็นด้วยตาเปล่าภายใตแ้สงปกติ และวิธี 5 - methylthioninhydrin (5MTN) แล้วทาทบัด้วย
สารละลาย zinc chloride กบัวิธี 1,2 - indanedione ซ่ึงจะได้รอยลายน้ิวมือแฝงที่เรืองแสงได้ที่   
ความยาวคล่ืนในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร(ใช้ชุดไฟฉายหลายความถ่ีแสงสีเขียว ผ่านฟิลเตอร์       
สีส้ม) บนตวัอยา่งกระดาษ 4 ชนิด ที่มกัพบเป็นส่วนใหญ่ในสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ ซองจดหมาย    
สีขาว กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสารสีน ้ าตาล และกล่องพสัดุไปรษณีย ์          
สีน ้ าตาล ภายใตส้ภาวะในประเทศไทย โดยใช้ผูร่้วมการทดลองจ านวน 2 คน เป็นตวัแทนของ
บุคคลที่มีเหงื่อนอ้ยและเหงื่อมาก ประทบัรอยลายน้ิวมือลงบนตวัอยา่งกระดาษแต่ละแบบ และทิ้ง
ไวต้ามระยะเวลาที่แตกต่างกนัจ านวน 6 ช่วงเวลาก่อนที่จะน าไปหารอยลายน้ิวมือแฝง ไดแ้ก่  น าไป
หารอยลายน้ิวมือแฝงทนัที ทิ้งไว ้6 ชัว่โมง ทิ้งไว ้12 ชัว่โมง ทิ้งไว ้24 ชัว่โมง ทิ้งไว ้1 สัปดาห์ และ
ทิ้งไว ้1 เดือน จากนั้นน าไปทาน ้ ายาดว้ยวธีิต่าง  จ านวน 4 วธีิขา้งตน้ และน ารอยลายน้ิวมือแฝงที่ได้
ไปนบัจุดลกัษณะส าคญัพเิศษ (minutiae) ดว้ยดว้ยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI 
AFIS) จากนั้นน าผลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ผล  

 
สรุปผลการวิจัย 
 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษแต่ละประเภทดว้ย
วธีิการใช ้5MTN กบัวิธีการใช ้ninhydrin ซ่ึงจะให้รอยลายน้ิวมือแฝงที่มองเห็นดว้ยตาเปล่าภายใต้
แสงปกติ พบว่ารอยลายน้ิวมือแฝงที่ไดจ้ากวิธีการใช ้ ninhydrin มีความคมชดัและมีประสิทธิภาพ
มากกว่ารอยลายน้ิวมือแฝงที่ไดจ้ากวิธีการใช ้5MTN และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหา    
รอยลายน้ิวมือแฝงด้วยวิธีการใช ้5MTN แล้วทาทบัด้วยสารละลาย zinc chloride กับวิธีการใช ้            
1,2 - indanedione ซ่ึงจะได้รอยลายน้ิวมือแฝงที่เรืองแสงที่ความยาวคล่ืนในช่วง 495 – 550             
นาโนเมตร พบว่ารอยลายน้ิวมือแฝงที่ได้จากวิธีการใช้ 1,2 - indanedione มีความคมชัดและมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารอยลายน้ิวมือแฝงที่ได้จากวิธีการใช้ 5MTN แล้วทาทบัด้วยสารละลาย      
zinc chloride 
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 โดยเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือแฝงทั้ง 4 วิธี พบว่าวิธีที่
สามารถหารอยลายน้ิวมือแฝงได้ดีที่สุดในภาพรวมคือวิธีการใช้ ninhydrin ส่วนวิธีที่หารอย
ลายน้ิวมือแฝงไดด้อ้ยที่สุดในภาพรวมคือวิธีการใช ้5MTN แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride 
ซ่ึงให้ผลการทดลองที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดลองในงานวิจยัของ Nadia 
Porpiglia และคณะ ซ่ึงพบวา่วธีิ ninhydrin เป็นวิธีที่ให้รอยลายน้ิวมือแฝงที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
วิธี 5MTN และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าวิธี การใช้ 5MTN และ
วธีิการใช ้5MTN แลว้  ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride มีแนวโนม้ที่จะหารอยลายน้ิวมือแฝงที่มี
ความคมชดัไดใ้กลเ้คียงกบัวิธี ninhydrin และวิธี 1,2 - indanedione เม่ือระยะเวลาในการประทบั  
รอยลายน้ิวมือและทิ้งไวน้านขึ้น ก่อนที่จะน ามาหารอยลายน้ิวมือแฝง 
 และจากการทดลองไม่สามารถสรุปผลได้ว่าการใช้เทคนิควิธี 5MTN ร่วมกับ
สารละลาย zinc chloride แลว้จะท าใหค้วามชดัเจนของรอยลายน้ิวมือแฝงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เน่ืองจาก
ผลการทดลองที่ไดไ้ม่มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการทดลองไดเ้ลือกใชส้ารละลาย zinc chloride ที่มีความเขม้ขน้ 3% โดยมวลต่อ
ปริมาตร แต่ผลการทดลองที่ไดน้ั้นพบวา่เม่ือมีการใชส้ารละลาย zinc chloride ทาทบัรอยลายน้ิวมือ
แฝงที่ไดจ้ากเทคนิควิธี 5 - methylthioninhydrin แลว้ จ  านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ที่
นบัดว้ยเคร่ืองตรวจสอบลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) มีแนวโน้นลดลง ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
ความเขม้ขน้ของสารละลาย zinc chloride ไม่เหมาะสม ดงันั้นควรมีการทดลองหาความเขม้ขน้ของ
สารละลาย zinc chloride ที่ท  าให้หารอยลายน้ิวมือแฝงไดดี้ที่สุด ก่อนน าความเขม้ขน้นั้นมาใชใ้น
การทดลองต่อไป 

 จากผลการทดลองพบว่าค่าจ  านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ที่นับดว้ยเคร่ือง
ตรวจสอบลายพมิพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) ในการทดลองแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกนั
ค่อนขา้งมาก จึงควรท าการทดลองซ ้ าหลายคร้ังขึ้น 
 จากการทดลองไดเ้ลือกใชว้ิธีการทาสารละลายโดยการใชแ้ปรงทาสารละลายทาลงไป
บนผิวตวัอยา่งกระดาษ จึงท าให้รอยลายน้ิวมือแฝงบางส่วนที่ได้ในการทดลองมีรอยลายเส้นของ
แปรงทาสารละลายรบกวน จึงควรเลือกใชว้ธีิการสเปรยส์ารละลายลงบนตวัอยา่งกระดาษแทนการ
ใชแ้ปรงทาสารละลาย 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเพิม่ระยะเวลาในการประทบัรอยลายน้ิวมือทิ้งไว ้ก่อนการหารอยลายน้ิวมือแฝง

ดว้ยเทคนิควธีิต่าง  เพือ่ศึกษารอยลายน้ิวมือแฝงที่เกิดขึ้นมาแลว้เป็นเวลานาน  
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกระดาษชนิดอ่ืน  ที่มกัพบในสถานที่เกิดเหตุให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น 
3. ควรมีการศึกษาเพิม่เติมในการใชส้ารเคมีชนิดอ่ืน  หรือเทคนิควธีิอ่ืน  
4. ควรเพิม่จ  านวนอาสาสมคัรใหม้ากกวา่น้ีเพือ่เปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงที่ปรากฏ 
5. สารเคมีส่วนใหญ่ที่ใชง้านวิจยัคร้ังน้ี ควรหาสารเคมีที่ผลิตและขายในประเทศมา

ศึกษาแทนสารเคมีที่ซ้ือมาจากต่างประเทศไดเ้พือ่นเป็นการลดค่าใชจ่้าย 
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ตารางที่ 7 ตารางบันทึกข้อมูลของจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษที่ตรวจพบจากตัวอย่างกระดาษ ของผู้ร่วมทดลองที่ 1 

ครั้งที ่

ช่วงเวลา ทันที 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่
ช่วงเวลา 6 ชั่วโมง 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 
Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่
ช่วงเวลา 12 ชั่วโมง 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 
Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 69 



ครั้งที ่

ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่

ช่วงเวลา 1 สัปดาห ์

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่

ช่วงเวลา 1 เดือน 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

 70 



ตารางที่  8 ตารางบันทึกข้อมูลของจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษที่ตรวจพบบนตัวอย่างกระดาษ ของผู้ร่วมทดลองท่ี 2 

ครั้งที ่

ช่วงเวลา ทันที 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่
ช่วงเวลา 6 ชั่วโมง 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 
Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่
ช่วงเวลา 12 ชั่วโมง 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 
Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 71 



ครั้งที ่

ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่

ช่วงเวลา 1 สัปดาห ์

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

ครั้งที ่

ช่วงเวลา 1 เดือน 

ซองกระดาษสีขาว  กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสาร สีน้้าตาล กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้้าตาล 

Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 Nin 5MTN IND 5MTN/ZnCl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ที่อยู ่  บ้ำนเลขที่ 273/1 หมู่ 10 ต  ำบลเกำะหมำก อ ำเภอปำกพะยูน 

จงัหวดัพทัลุง 93120 
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ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 
10330 
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