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 ในกาศึกษาสารเคมีท่ีใช้ในการหารอยลายน้ิวมือแฝง 3 ชนิด คือ  นินไฮดริน                          
5 – เมธิลไธโอนินไฮดริน และ 1,2- อินเดนไดโอน  น ามาใชใ้นการหารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีประทบั
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 In this study, three  fingerprint  reagents namely, ninhydrin, 5-methylthioninhydrin 
and 1,2-indanedione were tested on latent fingerprints impressed on the gypsum boards.                                            
The  5 -methylthioninhydrin were  used with and without further application of  a zinc chloride 
solution. In the 1,2-indanedione and  5-methylthioninhydrin/ zinc chloride tests, the developed 
fingerprints were   visualized by illuminating with a light source filtered for the wavelength of  
495-550 nm range . To examine the effect of aging time on the latent fingerprints, the specimens 
were developed immediately and at  6 hours, 12 hours, 1 week and 1 month after the impression  
of  the  fingerprints.  The quality of the developed fingerprints was evaluated from the 
number of  minutiae  identified by a MINI AFIS. It  was found that the ninhydrin reagent  
provided  a better quality of the developed fingerprints than those obtained  by the                              
5-methylthioninhydrin reagent  while the fluorescent fingerprints developed by the 1,2-
indanedione were of better quality when compared to the fingerprints developed in the                              
5-methylthioninhydrin/zinc chloride tests. Overall, among the three reagents used in this work,                       
1,2-indanedione is the best reagent for the visualization of latent fingerprints deposited on the 
gypsum boards. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Program of Forensic Science                          Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                       Academic Year 2015 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



 ฉ 

กติตกิรรมประกาศ 
 
 การจดัท าวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยมีความสนในเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพของการใช ้                  
5-methylthioninhydrin ในการตรวจหารอยลายน้ิวมือ บนแผ่นยิปซัม เพื่อน ามาพัฒนาการ                        
หาลายน้ิวมือภายในสถานท่ีเกิดเหตุ ใหม้ีคุณภาพมากยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ท่ีได้กรุณาให้ค  าท่ีปรึกษา ให้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวนิสาชล หนูแกว้ ท่ีสละเวลาให้ตวัอย่างรอยลายน้ิวมือท่ีใชใ้น
งานวิจยัน้ี 

 ขอขอบพระคุณ พนัต ารวจตรีหญิงสุทธิกา จนัทรอมัพร ท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นเทคนิคการ
นบัจุดลกัษณะพิเศษของรอยลายน้ิวมือดว้ยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 
ในงานวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ห้องปฏิบัติการตรวจเก็บวตัถุพยาน กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ    
กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการท าการวิจยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งให้งานวิจยัคร้ังน้ีเกิดประโยชน์แก่วงการทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เพื่อการคน้ควา้ การด าเนินการต่องานวิจยัของผูว้ิจยัคนอ่ืนๆ 
ต่อไป 



 

 ช 

สารบัญ  
   หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง ............................................................................................................................  ฌ 
สารบญัภาพ ...............................................................................................................................  ญ 
บทท่ี 
 1 บทน า .............................................................................................................................  1 
 ท่ีมาและความส าคญั..............................................................................................  1 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั ......................................................................................  3 
 สมมติฐานของการวิจยั ..........................................................................................  3 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ .............................................................................................  4 
 ขอบเขตของการวจิยั..............................................................................................  4 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ..........................................................................................  4 
 หน่วยงานท่ีน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์............................................................  4 
 ขั้นตอนการวจิยั .....................................................................................................  5 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยั ................................................................  5 
 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ...................................................................................................  6 
 ความเป็นมาของลายน้ิวมือในประเทศไทย ...........................................................  6 
 การเกิดลายน้ิวมือ ..................................................................................................  7 
 ลกัษณะของลายเสน้ของลายน้ิวมือ .......................................................................  8 
 ประเภทของลายน้ิวมือ ..........................................................................................  9 
 ลายน้ิวมือสถานท่ีเกิดเหตุ ......................................................................................  11 
 การตรวจเก็บลายน้ิวมือ .........................................................................................  12 
 วิธีการตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือ ..............................................................................  12 
 ประวติัความเป็นมาของฝ้ายปิซมั ..........................................................................  15 
 การผลิตแร่ยปิซมัภายในประเทศไทย ...................................................................  16 
 การใชป้ระโยชน์แร่ยปิซมัในอุตสาหกรรมแผน่ยปิซมับอร์ด ................................  17 
 ขั้นตอนการผลิตแผน่ยปิซมับอร์ด .........................................................................  18 



 

 ซ 

บทท่ี หนา้ 
 ประเภทของแผน่ยปิซมับอร์ด ...............................................................................  18 
   ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (Automated Fingerprint Identification  
    System; AFIS)………………………………………………………………     19 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................  21 
 3 วิธีด  าเนินการวิจยั ...........................................................................................................  24 
 ผูร่้วมการทดลอง ...................................................................................................  24 
 เคร่ืองมืออุปกรณ์และสารเคมีท่ีใชใ้นการวิจยั .......................................................  24 
 วิธีการทดลอง ........................................................................................................  26 
 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ..............................................................................  30 
 4 ผลการวิจยั .....................................................................................................................  31 
 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ...............................................................................  55 
 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง............................................................................  55 
 ขอ้เสนอแนะ .........................................................................................................  56 
รายการอา้งอิง ............................................................................................................................  57 
ภาคผนวก ..................................................................................................................................  58 
ประวติัผูว้จิยั ..............................................................................................................................  62 



 

 ฌ 

สารบัญตาราง     
 ตารางท่ี หนา้ 
 1 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
  โดยใชว้ิธี ninhydrin (n = 3) ......................................................................  36 
 2 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยใชว้ิธี 5-methylthioninhydrin (n = 3) ..................................................  36 
 3 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยใชว้ิธี 1,2-indanedione (n = 3) ............................................................  37 
 4 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยใชว้ิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย zinc chloride (n = 3).................. .............................................        37 
  5 แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหาลายพิมพน้ิ์วมือดว้ย 
   วิธีninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin และ 
   วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride  
   ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1...........................................................    41 
 6 แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหาลายพิมพน้ิ์วมือดว้ย 
   วิธีninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin และ 
   วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride  
   ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 ...............................................................    42 
 7 ตารางบนัทึกขอ้มลูของจ านวนจุดลกัษณะพิเศษท่ีตรวจพบจากแผน่ยปิซมั  
 ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1...................................................................   58 

 8 ตารางบนัทึกขอ้มลูของจ านวนจุดลกัษณะพิเศษท่ีตรวจพบจากแผน่ยปิซมั  
   ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 ...............................................................    60 
 
 



 

 ญ 

สารบัญภาพ  
  ภาพท่ี หนา้ 
 1 (a) เสน้แตกหรือเสน้แยก  (b) เสน้ขาด  (c) เสน้ทะเลสาบ   
  (d) เสน้สั้น ๆ  (e) จุด ................................................................................  10 
 2 ลายน้ิวมือแบบโคง้ราบ (รูปบน) ลายน้ิวมือแบบโคง้กระโจม (รูปล่าง) ..............  11 
 3 ลายน้ิวมือแบบมดัหวายปัดขวา (รูปซา้ย)  
  ลายน้ิวมือแบบมดัหวายปัดซา้ย (รูปขวา)..................................................  11 
 4 (a) เสน้แตกหรือเสน้แยก  (b) เสน้ขาด   
  (c) เสน้ทะเลสาบ  (d) เสน้สั้น ๆ  (e) จุด ...................................................  12 
 5 แปรงปัดฝุ่ นชนิดต่างๆ ........................................................................................  14 
 6 ภาพตวัอยา่งยปิซมั (Gypsum) หรือแกว้แกลบหรือเกลือจืด .............................  17 
 7 แผนผงัการผลิตยปิซมับอร์ด ...............................................................................  19 
 8 เคร่ืองตรวจลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั; AFIS (ภาพซา้ย)  
  และเคร่ืองตรวจลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติัขนาดเลก็ 
  ; MINI AFIS (ภาพขวา) .........................................................................  24 
 9 แผนภาพแสดงวิธีการทดลอง .............................................................................  29 
 10 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ย วิธี ninhydrin  
   เมื่อท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที .............................................  31 
 11 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ย วิธี ninhydrin  
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้1 สปัดาห์.....................................  32 
 12 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ยวิธี 5-methylthioninhydrin  
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที .............................................  32 
 13 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ย วิธี 5-methylthioninhydrin  
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้1 สปัดาห์.....................................  33 
 



 

 ฎ 

  ภาพท่ี  หนา้ 
 14 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ยวิธี 1,2-indanedione   
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที .............................................  33 
 15 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ยวิธี 1,2-indanedione  
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้ 1 สปัดาห์....................................  34 
 16 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ย วิธี 5-methylthioninhydrin  
   แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride  
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที .............................................  34 
 17 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   บนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด ดว้ย วิธี 5-methylthioninhydrin  
   แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride  
   เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้1 สปัดาห์.....................................  35 
 18 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่าง 
   วิธี ninhydrin กบั วิธี 5-methylthioninhydrin  
   ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 .................................................................  38 
 19 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่าง 
   วิธี ninhydrin กบั วิธี 5-methylthioninhydrin  
   ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2………………………………………… .  38 
 20 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่าง 
   วิธี 1,2-indanedione กบั วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย zinc chloride  ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 ........................  39 
 21 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่าง  
   วิธี 1,2-indanedione กบั  วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย zinc chloride  ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 ........................  39 
 
 
 



 

 ฏ 

  ภาพท่ี  หนา้ 
 22 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   ในช่วงเวลาทนัที .......................................................................................  43  
 23 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และ วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   ในช่วงเวลา 6 ชัว่โมง ................................................................................  44  
 24 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   ในช่วงเวลา 12 ชัว่โมง ..............................................................................  45 
 25 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ..............................................................................  46 
 26 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   ในช่วงเวลา 1 สปัดาห์ ...............................................................................  47 
 
 
 
 



 

 ฐ 

ภาพท่ี                                                                                                                                 หนา้  
 27 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  
   ในช่วงเวลา 1 เดือน ..................................................................................  48 
 28 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2  
   ในช่วงเวลาทนัที .......................................................................................  49 
 29 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2  
   ในช่วงเวลา 6 ชัง่โมง ................................................................................  50 
 30 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2  
   ในช่วงเวลา 12 ชัง่โมง ..............................................................................  51 

31 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
  โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
  วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
  สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2  
  ในช่วงเวลา 24 ชัง่โมง ..............................................................................  52 
 
 
 
 



 

 ฑ 

ภาพท่ี                                                                                                                                 หนา้  
 32 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2   
   ในช่วงเวลา 1 สปัดาห์ ...............................................................................  53        
 33 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด  
   โดยการเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione  
   วิธี 5-methylthioninhydrin และ วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย 
   สารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2  
   ในช่วงเวลา 1 เดือน ..................................................................................  54         
  
 



 
1 

 
 

บทที่ 1 
ที่มาและความส าคญั 

 
1.  ที่มาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และประกอบ
กบัการไดก้า้วเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ท าให้เกิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นสังคม ดา้น
เศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลใหค่้าครองชีพสูงข้ึน อีกทั้งปัญหาการว่างงานท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จนส่งผล ท าให้
อาชญากรรมในประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยอาชญากรรมในปัจจุบนั คนร้าย
มิได้ก่อเหตุเพียงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง และคนร้ายยงัไดม้ีการพฒันารูปแบบอาชญากรรมให้มี
รูปแบบท่ีทนัสมยัยากต่อการติดตามตวัมาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงท าใหเ้จา้หน้าท่ีต  ารวจผูท่ี้มี
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีตอ้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายเพื่อท าให้ค ดี ท่ี เกิดข้ึนยุติอย่าง เป็นธรรมนั้ น จ  าเ ป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในการตรวจเก็บวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ เพราะพยานหลกัฐานคือส่ิงท่ี ถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญอย่างยิ่งต่อการคล่ีคลายคดี และในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมวตัถุ
พยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัสมยันั้น ก็จะท าให้สามารถเช่ือมโยงถึงตวัผูก้ระท า
ความผดิไดอ้ยา่งรวดเร็วและถกูตอ้งอีกดว้ย      

พยานหลกัฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 หมายถึง “ส่ิง
ใดท่ีสามารถจับต้องได้ตามกฎหมายและเป็นส่ิงท่ีสามารถน าเสนอในชั้นศาลเพ่ือพิสูจน์ถึง
ขอ้เท็จจริงในคดีได”้  สามารถแบ่งพยานหลกัฐานออกไดด้งัน้ี คือ พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือ
พยานบุคคล  ตลอดจนหลกัฐานอ่ืนๆซ่ึงอาจจจะใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจพิสูจน์การกระท าผดิได ้ ในอดีต
พยานพลักฐานท่ีช่วยในการน าคนผิดไปลงโทษตามกฎหมายส่วนใหญ่เป็นพยานบุคคลโดย
ค าใหก้ารของผูเ้สียหายและพยานท่ีรู้เห็นเหตุการณ์  ผูเ้สียหายช้ีตวัผูก้ระท าความผิดหรือผูก้ระท า
ความผิดรับสารภาพเอง แต่ในปัจจุบันอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นทวีความรุนแรงและมีความ
สลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน ประชาชนเกิดการแข่งขนัเอารัดเอาเปรียบ แย่งชิงกนัเพื่อความอยู่รอดใน
ชีวิตประจ าวนัโดยไม่สนใจต่อการเกิดอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน  ประกอบกบัความหวาดกลวัท่ีจะตอ้ง
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ไปเป็นพยาน กลวัถูกท าร้ายถึงขั้นเอาชีวิตท าให้มีการให้การผิดไปจากรูปแบบเดิมท าให้รูปคดี
เปล่ียนไปและไม่สามารถเอาตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษได ้ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลายเร่ิมตระหนกัถึง
ความส าคัญต่อพยานหลักฐานท่ีสามารถน ามาพิสูจน์ถึงผู ้กระท าความผิดได้  โดยเฉพาะ
พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในสากลและสามารถน าเขา้
สู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและน าไปสู่กระบวนการน าตัว
ผูก้ระท าผดิตวัจริงมารับโทษตามกฎหมายต่อไป         

ในปัจจุบันเมื่อเกิดคดีอาชญากรรมข้ึนนั้น เช่นคดีเก่ียวกบัทรัพย ์ เก่ียวกบัชีวิต  คดี
ระเบิด เป็นตน้ ส่ิงท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุส่วนมากคือ รอยลายน้ิวมือ โดยรอยลายน้ิวมือท่ีตรวจเก็บ
ได้ในสถานท่ีเกิดเหตุ  เป็นพยานหลกัฐานท่ีแสดงว่าบุคคลผูเ้ป็นเจ้าของลายน้ิวมือนั้นได้อยู่ใน
สถานท่ีเกิดเหตุจริงหรือไดส้ัมผสักบัวตัถุท่ีตรวจพบลายน้ิวมือโดยบงัเอิญ ในการตรวจพบรอย
ลายน้ิวมือน้ีอาจน าไปสู่ร่องรอยของผูต้อ้งสงสัย เน่ืองจากแต่ละบุคคลจะมีจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ
ของลายเสน้ลายน้ิวมือแตกต่างกนัและไม่เปล่ียนแปลงตลอดชีวิตแมจ้ะเป็นฝาแฝดกนัลายน้ิวมือก็
ต่างกนัไม่เหมือนกบัพยานประเภทชีววิทยา สารพนัธุกรรม (DNA) จะมีขอ้ยกเวน้ฝาแฝดท่ีเกิดมา
จากไข่ใบเดียวกนัและสเปิร์มตวัเดียวกนัจะมีสารพนัธุกรรม (DNA) เหมือนกนั โดยการปรากฏของ
รอยลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุมีอยู ่2 ประเภท คือ  

1. รอยลายน้ิวมือท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น รอยประทับของน้ิวมือเป้ือนฝุ่ น เลือด 
น ้ ามนัหรือไข สีทาบา้น เป็นตน้ แต่มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น 

2. รอยลายน้ิวมือท่ีมองไม่ชดัหรือมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า เช่น รอยประทบัของน้ิวมือ
บนพ้ืนผวิท่ีมีรูพรุน เช่น วสัดุประเภทกระดาษ เป็นตน้ 

วตัถุท่ีท าใหเ้กิดลายน้ิวมือแฝงนั้น มีการแบ่งพ้ืนผิววตัถุเป็น 3 แบบ ตามคุณสมบติัของ
การดูดซบั คือ   

 1. พ้ืนผวิชนิดรูพรุน (Porous surfaces)   
 2. พ้ืนผวิก่ึงรูพรุน (Semi-Porous surfaces)                
 3. พ้ืนผวิท่ีไม่มีรูพรุน/พ้ืนผวิเรียบ (Non-Porous surfaces)  

โดยการลายน้ิวมือแฝงบนพ้ืนผิวแบบต่างๆ วิธีการหาลายน้ิวมือก็แตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการ
พฒันาการหาลายน้ิวมือแฝงใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

การพฒันาการหาลายน้ิวมือแฝงบนวตัถุท่ีมีพ้ืนผวิแบบมีรูพรุนนั้นไดมี้การน าสารเคมีท่ี
ท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในเหง่ือมาใช ้นัน่คือ นินไฮดริน และในขณะนั้นนอกจากนินไฮดรินแลว้
ก็ยงัมีสารเคมีตวัอ่ืนท่ีถกูน ามาใชใ้นการหารอยลายน้ิวมือแฝง ไดแ้ก่ ไอโอดีนซ่ึงจะท าปฏิกิริยากบั
ไขมนั และซิลเวอร์ ไนเตรต ซ่ึงท าปฏิกิริยากับเกลือในเหง่ือ แลว้ปรากฏเป็นเส้นรอยลายน้ิวมือ           
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แต่จากการทดลองท่ีผา่นๆ มาพบว่า นินไฮดรินมีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือแฝงมากกว่า
เทคนิคไอโอดีน และซิลเวอร์ไนเตรต โดยนินไฮดรินจะท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในเหง่ือ แลว้ให้
ลายเสน้รอยลายน้ิวมือสีชมพอูมม่วงเม่ือมองในโหมดแสงปกติ นินไฮดรินมกัจะเป็นวิธีท่ีถูกเลือก
น ามาใชใ้นงานคดีอาชญากรรมมากกว่า ดว้ยเหตุผลท่ีว่ามนัเป็นสารท่ีหาง่ายราคาไม่แพง ใชเ้วลาใน
การหาลายน้ิวมือนอ้ยกว่า และในประเทศองักฤษ ไดมี้การทดลองการหาลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษ
ดว้ยอนุพนัธ์  5-methylthioninhydrin (5MTN) ของนินไฮดริน ปรากฏผลว่าลายน้ิวมือแฝงท่ีไดใ้ห้
ลายเสน้ท่ีดีในระดบัหน่ึง จึงท าให้มีความสนใจในการประยุกต์ใชอ้นุพนัธ์ 5-methylthioninhydrin 
(5MTN) ของนินไฮดริน หาลายน้ิวมือแฝงบนฝ้าเพดาน เพ่ือมาเปรียบเทียบกบั การใช ้นินไฮดริน 
หาลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมั  

 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและขั้นตอนการหารอยลายน้ิวมือของเทคนิค          
5-methylthioninhydrin (5MTN) เปรียบเทียบกบัเทคนิคอ่ืนๆ บนแผน่ยปิซมัแต่ละประเภท  

2. เพ่ือศึกษาการใชส้ารเคมีสองตวัร่วมกนัในการเพ่ิมจ านวนลายน้ิวมือ และประสิทธิภาพ
ในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง 

3. เพื่อศึกษาปัญหา และ อุปสรรคในการหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยเทคนิค                                        
5-methylthioninhydrin (5MTN) 

4. เพื่อศึกษาผลของคุณภาพลายน้ิวมือ ดว้ยเทคนิคต่างๆ ท่ีเวลาทนัที  6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง  
24 ชัว่โมง  1 สปัดาห์ และ 1 เดือน ภายหลงัการประทบัรอยลายน้ิวมือแฝง 

 
3.  สมมตฐิานของการวจิยั 
 1.รอยลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัชนิดต่างๆ ท่ีตรวจเก็บดว้ยวิธี ninhydrin เปรียบเทียบ
กับวิธี 5-methylthioninhydrin มีความแตกต่างกัน และการหารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วย                    
วิ ธี1,2-indanedione เปรี ยบ เทียบกับวิ ธี  5-methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย                          
Zinc Chloride  มีความแตกต่างกนั  
 2.รอยลายน้ิวมือแฝงบนแผ่นยิปซัมชนิดต่างๆ ท่ีตรวจเก็บด้วยวิธี ninhydrin วิธี                    
1,2-indanedione วิ ธี  5-methylthioninhydrin และ วิ ธี  5-methylthioninhydrin แ ล้ว ท าทับ ด้ ว ย 
สารละลาย Zinc Chloride จะใหคุ้ณภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีแตกต่างกนั 
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4.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. สามารถเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมั แต่ละประเภทได ้ 
 2. ไดร้อยลายน้ิวมือแฝงท่ีมีคุณภาพดี ชดัเจน ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการตรวจ
เปรียบเทียบเพื่อยนืยนัตวับุคคลต่อไป 

 
5.  ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชผู้ท้  าการทดลองจ านวน 2 คน โดยใหผู้ร่้วมการทดลองแต่ละคนประทบั
น้ิวหัวแม่มือขวา บนแผ่นยิปซมั ทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ดา้นหลงัของ             
ฝ้าทีบาร์  สีน ้ าตาล และฝ้ายิปซมัทนช้ืน สีเขียว ประเภทละ 3 แผ่น โดยตวัอย่างลายน้ิวมือแฝงท่ี
ประทับลงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัมแต่ละชนิดจะถูกท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้องภายในห้องปฏิบัติการฯ                 
ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกันจ านวน 6 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ทันที  6 ชัว่โมง  12 ชั่วโมง  24 ชั่วโมง                          
1 สัปดาห์ และ1 เดือน ส าหรับใช้ทดสอบกับทั้ง 3 วิธี ดังน้ี วิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione                 
วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ย สารละลาย Zinc Chloride   

 
6.  ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วิธีการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝง 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บได ้
 ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ แรงกดและระยะเวลาในการกดประทบัน้ิวมือของแต่ละบุคคลใน
แต่ละคร้ัง  

 
7.  หน่วยงานที่น าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์  ไดแ้ก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ส านักงานพิสูจน์
หลกัฐานต ารวจ และสถานศึกษา 
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8.  ขั้นตอนการวจิยั 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมีท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. เก็บตวัอยา่งและท าการทดลอง 
 4. เก็บรวบรวมขอ้มลูผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 5. สรุปผลพร้อมขอ้เสนอแนะ 
 6. น าเสนอผลการศึกษา 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
 1.  สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนแผ่นยิปซัม               
ชนิดต่างๆ   
 2.  ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายน้ิวมือแฝงเพ่ือยืนยนั                
ตวับุคคล 
 3.  เป็นแนวทางน าไปสู่การวิจยัเพ่ือตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนพ้ืนผวิประเภทอ่ืนๆ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ลายน้ิวมือ คือ ส่วนท่ีเป็นสนันูนข้ึนมาตรงบริเวณผิวหนังส่วนนอกสุดของมือและเทา้ 
สนัท่ีนูนข้ึนจะเช่ือมกนัเป็นแนว เรียกว่า เส้นนูน หรือ สัน (Ridge) ซ่ึงมีประโยชน์ในการหยิบจบั
ส่ิงของไม่ให้ล่ืนหลุด ระหว่างเส้นนูนมีร่อง (Furrow) บนเส้นนูนมีรูเล็กๆ ซ่ึงเป็นรูเหง่ือให้เหง่ือ
ไหลซึมออกมา โดยลายเส้นบนมือและเทา้จะมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกนัไปโดยในช่วงของ
ชีวิตคนเรา ลายน้ิวมือเกิดข้ึนตั้งแต่เม่ือตอนเป็นทารกในครรภ์มารดาและจะคงอยู่ตลอดชัว่อาย ุ
จนกระทัง่เสียชีวิต เวน้เสียแต่ว่าจะมีการลบ ลอก หรือขดูขีดลายน้ิวมือใหเ้ปล่ียนแปลงไป จากเดิม 
ลายน้ิวมือจะสลายไปพร้อมกบัร่างกาย ลายน้ิวมือของบุคคลไม่เคยเปล่ียนแปลงแมอ้ายุจะเพ่ิมข้ึน
หรือสภาพแวดลอ้มเปล่ียน ลายเสน้ท่ีมีบนน้ิวมือจึงเป็นเสมือนบนัทึกถาวรของบุคคลตลอดชีวิต  
 ลายน้ิวมือของมนุษยเ์รานั้นไม่เคยปรากฏซ ้ากนัหรือเหมือนกนัเลยในแต่ละบุคคล แมแ้ต่
แฝดแท้ (identical twin) ท่ีเกิดมาจากไข่ใบเดียวกัน แต่ลวดลายลักษณะต่างๆของลายเส้นใน
ลายน้ิวมือจะไม่เหมือนกนัเลย  ในส่วนของลายน้ิวมือแต่ละน้ิวของคนคนเดียวกนัก็ไม่เคยปรากฏว่า
มีลายเสน้เหมือนกนั ดงันั้นลายเสน้น้ิวมือจึงเป็นเสมือนบนัทึกถาวรของแต่ละบุคคลไปตลอดชีวิต  
ดว้ยเหตุน้ีผูท้รงคุณวุฒิต่างๆจึงไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เร่ืองลายน้ิวมือมนุษยเ์พ่ือไดน้ ามาใชใ้นการ
พิสูจน์ยนืยนัตวับุคคลจนไดรั้บความเช่ือถือต่อๆกนัมาจนถึงปัจจุบนัดว้ยประจกัษใ์นขอ้เท็จจริงท่ีว่า
ลายน้ิวมือของแต่ละบุคคลสามารถน ามาใชใ้นการพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคลในการสืบสวนสอบสวน
คดีต่างๆ และการระบุตวับุคคลในเหตุภยัพิบติัต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ความเป็นมาของลายนิว้มอืในประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2444 มีการก่อตั้งกองพิมพล์ายน้ิวมือข้ึนในกองลหุโทษเป็นคร้ังแรก โดยกรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงยติุธรรมในสมยันั้นไดใ้ห้เจา้กรมกองลหุโทษในสมยันั้น
จดัการทดลองพิมพล์ายน้ิวมือของตนน าไปถวาย และเมื่อทรงตรวจแลว้เห็นว่าใชก้ารได้ จึงไดท้รง
เป็นผูด้  าเนินการแนะน าอบรมสัง่สอนวิชาระบบพิมพล์ายน้ิวมือดว้ยพระองคเ์อง โดยทรงให้จดัการ
พิมพล์ายน้ิวมือตามระบบเฮนร่ี ของนกัโทษท่ีก  าลงัจะพน้โทษเก็บไวเ้พื่อใชเ้ป็นหลกัฐานว่าไดเ้คย
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กระท าความผดิมาก่อน จึงนบัไดว้่าพระองคท์รงเป็นผูใ้หก้  าเนิดการพิมพล์ายน้ิวมือข้ึนเป็นพระองค์
แรกในประเทศไทย เปรียบเสมือนพระองคเ์ป็นพระบิดาแห่งวิชาลายน้ิวมือของประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2447 กองพิมพล์ายน้ิวมือไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นกรมพิมพล์ายน้ิวมือ 
 ปี พ.ศ. 2455 เร่ิมมีการด าเนินการอบรมเจา้หน้าท่ี วิธีการ ปรับเปล่ียนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพิมพล์ายน้ิวมือ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2500 
 ปี พ.ศ. 2457 กรมพิมพล์ายน้ิวมือยา้ยมาสงักดักรมราชทณัฑ ์
 ปี พ.ศ. 2473 กรมพิมพล์ายน้ิวมือถกูลดฐานะเป็นกองทะเบียนพิมพล์ายน้ิวมือ สงักงั
กรมต ารวจภูบาล 
 ปี พ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง  กรมต ารวจภูบาลถูกเปล่ียนเป็น                     
กองต ารวจสนัติบาล กองทะเบียนพิมพล์ายน้ิวมือ จึงเปล่ียนช่ือเป็น กองทะเบียนประวติัอาชญากร 
 ปี พ.ศ. 2500 ยูซอมได้ส่งเจ้าหน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยแนะน าและอบรมการวาง
หลกัเกณฑ์ให้ตามแบบอย่างการเก็บลายพิมพน้ิ์วมือของต ารวจเอฟบีไอและต่อมาได้เร่ิมท าการ
ตรวจสอบและเก็บแบบลายพิมพน้ิ์วมือตามแบบอยา่งและวิธีการของต ารวจเอฟบีไอ 
 
การเกดิลายนิว้มอื 
 การสร้างลายเสน้บนน้ิวมือถกูควบคุมดว้ยยนีบนโครโมโซมร่างกายมากถึง 7 ต าแหน่ง 
และเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมท่ีส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลร่วมด้วย (Polygenic trait , 
Multifactorial inheritance) ยีนหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกับส่ิงแวดล้อมในระยะตัวอ่อนในครรภ ์
(Prenatal stress) มีผลใหแ้ต่ละคนมีเสน้ลายน้ิวมือท่ีแตกต่างกนัไปเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่
ละบุคคล จากการศึกษาของเพนโรสและโอฮารา (Penrose and Ohara) โอคาจิมา (Okajima) และ
บาคเลอร์ (Bakler) พบว่าลายเสน้บนน้ิวมือเร่ิมสร้างข้ึนประมาณสัปดาห์ท่ี 10 ถึง 11 หลงัจากท่ีไข่
ผสมกบัตวัอสุจิ และในช่วงเวลาดงักล่าวยงัพบว่าลายเสน้บนผิวหนังปรากฏเป็นคร้ังแรกในบริเวณ
ผิวหนังภายนอก (Basal layer of epidermis) มีช่ือเรียกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ (Primary ridge) แลว้
เจริญเติบโตต่อไปจนกระทัง่ประมาณสัปดาห์ท่ี 14 ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีต่อมเหง่ือเร่ิมเกิดข้ึนตามแนว
ลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ (Primary ridge formationcreases) จากนั้ นลายเส้นทุติยภูมิ 
(Secondary ridge) จึงเร่ิมเกิดข้ึนระหว่างลายเส้นปฐมภูมินั้น และพฒันาจนกระทัง่ถึงประมาณ
สปัดาห์ท่ี 24 ถึง 25 ก็คงสภาพอยูอ่ยา่งนั้นไม่เปล่ียนแปลง  
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ลกัษณะของลายเส้นของลายนิว้มอื 
 ลายน้ิวมือของแต่ละบุคคลจะไม่มีเปล่ียนแปลง แม้ว่ามีเหตุท่ีท าให้เกิดช ารุดข้ึน
ลายน้ิวมือก็จะเกิดข้ึนใหม่ในรูปแบบท่ีเป็นลายเสน้แบบเดิมเสมอ เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดการท าลายชั้น
ผิวหนังลึกลงไปโดยการเฉือนใต้ผิวหนังออกไปหมดถึงจะท าให้ลายเส้นของน้ิวมือถูกท าลายไป
ถาวร ลายน้ิวมือของเรามเีสน้อยูส่องชนิดคือ เสน้นูน และเสน้ร่อง เสน้นูนช่วยเกิดความฝืดระหว่าง
ผิวหนังและวตัถุท าให้มือจบัวตัถุได้ดี ในการจ าแนกเอกลกัษณ์บุคคลจะใช้จุดส าคัญพิเศษ หรือ           
มินูเชีย  (special characteristic of minutia) ท่ีอยูบ่นลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท่า ซ่ึงสามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี 

1. เส้นแตกหรือเส้นแยก (ridge bifurcation หรือ fork)  
  เป็นลายเส้นจากเส้นเด่ียวท่ีแยกออกจากกนัเป็นสองเส้นหรือมากกว่า หรือในทาง
กลบักนัอาจเรียกว่าลายเสน้สองเสน้มารวมกนัเป็นเสน้เดียว 
 2. เส้นขาด (ridge beginning หรือ ending suddenly)   
  เป็นลายเสน้จากเสน้เด่ียวท่ีขาดออกจากเสน้เดิม   
 3. เส้นทะเลสาบ (enclosure หรือ lake)   
  เป็นลายเสน้ท่ีแยกออกเป็นสองเสน้ แลว้กลบัมารวมกนัใหม่ จึงมีพ้ืนท่ีปิดเกิดข้ึน 
 4. เส้นส้ัน ๆ (short ridge) 
  เป็นลายเสน้ท่ีสั้นแต่ไมส่ั้นมากจนถึงกบัเป็นจุดเลก็ๆ  
 5. จุด (dot หรือ island) 
  เป็นลายเสน้ท่ีสั้นมากจนดูเหมือนเป็นจุดเลก็ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  (a) เสน้แตกหรือเสน้แยก  (b) เสน้ขาด  (c) เสน้ทะเลสาบ  (d) เสน้สั้น ๆ  (e) จุด 
ท่ีมา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และคณะ, Forensic science for crime investigation 2, พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 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
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ประเภทของลายนิว้มอื สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  
 1. ประเภทโค้ง  
     1.1 โค้งราบ (plain arch)  
      ลกัษณะของลายเสน้ในลายน้ิวมือตั้งตน้จากขอบดา้นหน่ึงแลว้ไหลออกไปอีกดา้น
หน่ึง    ไมม่ีเสน้เกือกมา้ ไมเ่กิดมุมแหลมคมท่ีเห็นไดช้ดัตรงกลาง ไม่มีเส้นพุ่งสูงข้ึนตรงกลาง และ
ไมม่ีจุดสนัดอน ดงัแสดงในภาพท่ี 7 
   1.2 โค้งกระโจม (tented arch)  
       ลกัษณะลายเส้นคลา้ยกบัชนิดโคง้ราบแต่มีลกัษณะแตกต่างกนัตรงท่ีมีลายเส้น
ตั้งแต่หน่ึงเสน้ข้ึนไปซ่ึงอยูต่รงกลางไมไ่ดว้ิ่งหรือไหลออกไปยงัอีกขา้งหน่ึง หรือลายเส้นท่ีอยู่ตรง
กลางของลายน้ิวมือตั้งแต่หน่ึงเสน้ข้ึนไป เกิดเป็นเสน้พุ่งข้ึนจากแนวนอน หรือมีเสน้สองเส้นมาพบ
กนัตรงกลางเป็นมุมแหลมคมหรือมุมฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  ลายน้ิวมือแบบโคง้ราบ (รูปบน) ลายน้ิวมือแบบโคง้กระโจม (รูปล่าง) 
ท่ีมา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และคณะ, Forensic science for crime investigation 2, พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 4. 
 
                   2. ประเภทมดัหวาย 
  2.1 มดัหวายปัดขวา (right slant loop หรือ radial loop)  
    ลกัษณะมดัหวายมีปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทางมือขวาหรือน้ิวหัวแม่มือเมื่อ
หงายมือ เรียกว่ามดัหวายปัดขวา หรือมดัหวายปัดหวัแม่มือ  
.   2.2 มดัหวายปัดซ้าย (left slant loop หรือ ulnar loop)  
   ลกัษณะมดัหวายมีปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทางมือซ้ายหรือทางน้ิวก้อยเมื่อ
หงายมือ เรียกว่ามดัหวายปัดซา้ยหรือมดัหวายปัดกอ้ย 
 

 

 

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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ภาพท่ี 3  ลายน้ิวมือแบบมดัหวายปัดขวา (รูปซา้ย) ลายน้ิวมือแบบมดัหวายปัดซา้ย (รูปขวา) 
ท่ีมา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และคณะ, Forensic science for crime investigation 2, พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 4. 
 
 3. ประเภทก้นห้อย 
      3.1 ก้นหอยธรรมดา (plain whorl)  
      ลกัษณะลายน้ิวมือท่ีมีเสน้เวียนรอบเป็นวงกลม หรือรูปไข่ โดยมีลกัษณะท่ีส าคญั
ดงัน้ีมีจุดสนัดอน 2 แห่ง และหนา้จุดสนัดอนตอ้งมีเสน้เวียนอยูข่า้งหนา้จุดสนัดอนทั้ง 2 จุด และถา้
ลากเสน้สมมุติจากจุดสนัดอนขา้งหน่ึงไปยงัสนัดอนอีกขา้งหน่ึง เส้นสมมุติจะตอ้งสัมผสัเส้นวงจร
หรือเสน้เวียนหนา้จุดสนัดอนทั้ง 2 ขา้งอยา่งนอ้ย 1 เสน้  
  3.2 ก้นหอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl)  
       ลกัษณะลายน้ิวมือแบบกน้หอยท่ีหากลากเสน้สมมุติจากสันดอนหน่ึงไปยงัสัน
ดอนหน่ึงเสน้สมมุติจะไมส่มัผสักบัเสน้เวียนท่ีอยูต่อนใน 
  3.3 ก้นหอยกระเป๋าข้าง (lateral pocket loop)  
       ลกัษณะลายน้ิวมือชนิดมดัหวายคู่ ซ่ึงมีสนัดอนอยูข่า้งเดียวกนั 
  3.4 มดัหวายคู่ หรือมดัหวายแฝด (double loop/ twin loop)  
        ลกัษณะลายน้ิวมือท่ีมีรูปคลา้ยกบัลายน้ิวมือแบบมดัหวาย 2 รูป มาเก่ียวกนัเป็น
ลายน้ิวมือท่ีมี 2 สนัดอน 
  3.5 ลายนิว้มอืแบบซับซ้อน (accidental whorl)  
       เป็นลายน้ิวมือท่ีไม่เหมือนลายน้ิวมือชนิดอ่ืนขา้งตน้ ท่ีประกอบดว้ยลกัษณะท่ี
ผสมผสานกนัหลายรูปแบบ และอาจมีสนัดอนตั้งแต่ 2 สนัดอนข้ึนไป 
 
 
 

 
 

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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ภาพท่ี 4 (a) เสน้แตกหรือเสน้แยก  (b) เสน้ขาด  (c) เสน้ทะเลสาบ  (d) เสน้สั้น ๆ  (e) จุด 
ท่ีมา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และคณะ, Forensic science for crime investigation 2, พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 9. 
 
ลายนิว้มอืในสถานที่เกดิเหตุ 
 ลายน้ิวมือท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ หรือวตัถุของกลางต่างๆ เป็นพยานหลกัฐานท่ีส าคญัท่ี
บ่งช้ีว่าบุคคลบุคคลคนนั้นเคยอยู่ในสถานท่ีเกิดเหตุ หรือใชม้ือสัมผสักบัวตัถุของกลางท่ีตรวจพบ
ลายน้ิวมือ  ดงันั้นหลกัฐานลายน้ิวมือจึงเป็นวตัถุพยานท่ีมีคุณค่ามากส าหรับการสืบสวนสวนในคดี
ต่างๆ  

 ลายน้ิวมือท่ีถกูตรวจพบอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. ลายนิว้มอืที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible fingerprint)    
  1.1 ลายนิว้มอืชนิด  2  มติ ิ  
        ยกตวัอยา่งเช่น รอยประทบัของน้ิวมือท่ีเป้ือนฝุ่ น เลือด น ้ ามนั หรือไข  เป็นตน้   

1.2 ลายนิว้มอืชนิด  3 มติ ิ 
        เกิดจากการประทบัน้ิวมือลงบนวตัถุผวิน่ิม เช่น ดินเหนียว หรือดินน ้ ามนั เป็นตน้ 
 2. ลายนิว้มอืที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรืออาจเห็นได้ยาก (latent fingerprint)   
  รอยลายน้ิวมือท่ีตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่มกัเป็นรอยลายน้ิวมือท่ีมองไม่
เห็นดว้ยตาเปล่า  มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า รอยลายน้ิวมือเหล่าน้ีเกิด
จากเหง่ือท่ีขบัออกทางต่อมเหง่ือท่ีอยูบ่นเสน้นูน และเม่ือน้ิวมือสมัผสักบัวตัถุต่างๆก็จะท้ิงรอยท่ีอาจ
มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า หรือแทบมองไม่เห็นเลยเน่ืองจากสารท่ีร่างกายขบัออกมานั้นไม่มีสี 

 

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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 ในแต่ละบุคคลจะมีการขบัเหง่ือออกมาจากร่างกายแตกต่างกัน ปริมาณของเหง่ือท่ีขบั
ออกมาจะข้ึนกบัสภาพทางสรีรวิทยาของแต่ละบุคคล และปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ 
ความช้ืนในอากาศ และภาวะตึงเครียดของแต่ละบุคคล ไขมนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีปนมากบัเหง่ือ 
และเป็นตวัช่วยใหล้ายน้ิวมือแฝงปรากฏอยูไ่ดน้านข้ึน  เน่ืองจากไขมนัจะช่วยลดอตัราการระเหยของ
น ้ าเหง่ือ และเมื่อน ้ าระเหยไปหมดส่วนของไขมนัก็จะติดคา้งอยูท่ี่ผวิของวตัถุ 

 
การตรวจเกบ็ลายนิว้มอื 
 การตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝง ภายในสถานท่ีเกิดเหตุสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น วิธีปัด
ดว้ยผงฝุ่ น,  วิธีทางเคมี และการถ่ายภาพ เป็นตน้ ทั้งน้ีทั้งนั้นการเลือกใชว้ิธีการหาลายน้ิวมือแฝงตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสม เช่น  ลกัษณะพ้ืนผิวของวตัถุ และลกัษณะของลายน้ิวมือท่ีปรากฏ และ
ประสบการณ์ของผูต้รวจเก็บลายน้ิวมือแฝงเอง 
 
วธิีการตรวจเกบ็ลายนิว้มอื แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื  
 1.  การปัดด้วยผงฝุ่น  
  วิธีน้ีเป็นวิธีพ้ืนฐานของการหาลายน้ิวมือ เหมาะส าหรับวตัถุท่ีมพ้ืีนผิวเรียบมนั ไม่ดูด
ซึม และไม่เปียก (Kirl, 1953 : 396) การเลือกใชช้นิดของผงฝุ่ นเป็นปัจจยัส าคญัของวิธีน้ี เน่ืองจากผง
ฝุ่ นแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบติัในการติดบนพ้ืนผิวของวตัถุแต่ละชนิดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้ง
เลือกใชผ้งฝุ่ นให้เหมาะสมกบัสภาพของลายน้ิวมือแฝง และพ้ืนผิวของวตัถุ ซ่ึงในบางกรณีอาจใช้
การผสมผงฝุ่ นตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝงให้ได้
คุณภาพดียิง่ข้ึน อีกประการหน่ึง การเลือกใชก้ระดาษท่ีใชติ้ดรอยลายน้ิวมือแฝงจะตอ้งเป็นสีท่ีตดักบั
สีของผงฝุ่ นท่ีใช ้เช่น หากใชผ้งฝุ่ นสีด าก็ควรติดบนกระดาษสีขาว  
  นอกจากน้ีการเลือกใช้แปรงให้เหมาะสมกับชนิดของผงเคมีก็ เป็นส่ิงส าคัญ
เช่นเดียวกนัแปรงส าหรับปัดฝุ่ น และชนิดของผงฝุ่ นมีหลากหลายชนิด ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
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   แปรงปัดฝุ่ นเบ้ืองตน้ (ขนกระต่าย)                         แปรงขนอฐูหรือขนกระรอก  
 

                   
           แปรงแม่เหลก็                                                    แปรงขนนก 
 
ภาพท่ี 5  แปรงปัดฝุ่ นชนิดต่างๆ 
ท่ีมา : อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และคณะ, Forensic science for crime investigation 2, พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทีซีจี พร้ินต้ิง จ  ากดั, 2546), 19. 
 
 2. วธิีทางเคม ี
 เป็นวิธีการส าหรับตรวจหารอยลายแฝงโดยอาศยัเทคนิคทางเคมี โดยครอบคลุมถึงการ
ใชป้ระโยชน์ของสสารท่ีเป็นสารเคม ีในรูปของสารละลาย (Immersion) ไดแ้ก่ น ้ ายานินไฮดริน 
(Ninhydrin) น ้ายาเกลือซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate solution) และน ้ ายาผลึกม่วง (Victoria pure 
blue) รวมถึงใชป้ระโยชน์ในรูปของไอ หรืออาจเรียกว่า วิธีรมควนั (Fuming) เช่น การรมควนัดว้ย
ไอโอดีน และซุปเปอร์กล ูหรือ ไซยาโนอะครีเลต 

  2.1 น า้ยานินไฮดริน (Ninhydrin) 
         วิธีน้ีเหมาะกบัของกลางประเภทกระดาษและเอกสารต่างๆ สารละลายนินไฮดริน
จะไปท าปฏิกิริยากบัโปรตีนในเหง่ือ (กรดอะมิโนในเหง่ือ) ท าใหร้อยลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนเป็น
สีม่วงปนน ้ าเงิน แลว้ท าการตรวจเก็บโดยวิธีการถ่ายภาพทนัที เน่ืองจากสารละลายน้ีอาจท าให้
ขอ้ความในหนงัสือท่ีเขียนดว้ยหมึกในเอกสารนั้นละลายจนเกิด ความเสียหายได ้ดงันั้นก่อนท าจึง
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของเอกสารก่อน 

   

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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  2.2 น า้ยาซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate) 
        วิธีน้ีเหมาะกบัของกลางประเภท เอกสาร ไม ้เป็นตน้ สารตวัน้ีจะไปท าปฏิกิริยากบั
เกลือโซเดียมในเหง่ือ ท าให้รอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง ปรากฏเป็นสีน ้ าตาลแดง แลว้
สามารถท าการตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ ทั้งน้ีการท าปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถ
กลบัคืนสภาพเดิมได  ้ท าให้เอกสารจะน ามาใชอี้กไม่ได้ ดงันั้นจึงไม่ควรน าวิธีน้ีไปใชก้บัเอกสาร
จ าพวกธนบตัร หนงัสือสญัญาต่างๆ เป็นตน้  

  2.3 การรมไอโอดีน (Iodine fuming)  
    ไอโอดีนมีลกัษณะเป็นเกลด็สีน ้ าตาล และจะระเหิดกลายเป็นไอเมื่อไดรั้บความร้อน
เพียงเลก็นอ้ย ไขมนัหรือสารท่ีมีความมนัในเหง่ือก็จะดูดซบัไอของไอโอดีน  ท าใหร้อยลายน้ิวมือ ฝ่า
มือ หรือฝ่าเทา้แฝง ปรากฏข้ึน การตรวจเก็บจะตอ้งท าการถ่ายภาพทนัที เน่ืองรอยจากลายเส้นท่ีเกิด
จากวิธีน้ีจะค่อยๆจางหายไป 

  2.4 วธิีซุปเปอร์กลู (super glue หรือ cyanoacrylate) 
   วิธีน้ีเหมาะกบัของกลางประเภทเคร่ืองหนงั, กระดาษ, แกว้, ผา้, โลหะต่าง ๆ เป็นตน้  
ซุปเปอร์กลูมีส่วนผสมของสารไซยาโนอะคิเลทเอสเทอร์ เม่ือสารน้ีได้รับความร้อนจะระเหย
กลายเป็นไอซ่ึงมีความเขม้ขน้สูงซ่ึงจะไปท าปฏิกิริยากบัโปรตีน และน ้ าในเหง่ือ ท าใหร้อยลายน้ิวมือ 
ฝ่ามือ และฝ่าเทา้แฝง ปรากฏเป็นสีขาว  แลว้ท าการตรวจเก็บดว้ยวิธีปัดฝุ่ นผงเคมี 

  2.5 วธิีผลกึม่วง (crystal violet)  
    วิธีน้ีเหมาะกับรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง ท่ีติดอยู่ท่ีเทปใส หรือเทปพนั
สายไฟ ดา้นท่ีเหนียว ซ่ึงในกรณีน้ีจะไม่สามารถเก็บลายน้ิวมือโดยวิธีการปัดฝุ่ นได ้วิธีการท าไดโ้ดย
ผสมน ้ ายาใส่ภาชนะ แลว้วางเทปใสแช่ในน ้ ายา จนกระทัง่รอยลายน้ิวมือแฝงปรากฏ แลว้ท าลา้งชะ
เอาสีส่วนท่ีเกินออกดว้ยน ้ า จากนั้นจึงน าเทปไปวางบนด้านมนัของกระดาษอดัรูปท่ีเปียกหมาดๆ   
รีดดว้ยความร้อนอ่อน ๆ แลว้ดึงเทปออก  แลว้ตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ    

  2.6 วธิี 1, 2 อนิเดนไดโอน (1, 2 indanedione) 
    เป็นวิธีการท่ีง่าย น่าเช่ือถือ และเหมาะส าหรับการตรวจสอบลายน้ิวมือแฝงบน
กระดาษความร้อน โดยอาศยัการท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในลายน้ิวมือแฝงแลว้ใหสี้ท่ีสามารถเรือง
แสงได ้เม่ือมีการใชแ้สงส่องดูก็จะเห็นภาพลายน้ิวมือปรากฏข้ึน ส่วนประกอบของสารละลายท่ีให้
ประสิทธิภาพดี คือสารแอซิด ฟรี ฟลอูอรัส (acid-free fluorous) ซ่ึงประกอบดว้ย 1, 2 อินเดนไดโอน 
และ ซิงค ์คลอไรด ์ 
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 3. วธิีการทางฟิสิกส์  
      เป็นการตรวจหารอยลายแฝงด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ โดยอาศยัหลกัการทางแสง 
สามารถท่ีจะท าการคน้หาและท าใหล้ายน้ิวมือแฝงนั้นปรากฏข้ึนมาจนสามารถถ่ายภาพบนัทึกหรือ
เก็บรวบรวมเป็นพยานหลกัฐานได ้โดยท่ีมีใชอ้ยูใ่นสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ต ารวจของประเทศไทย 
มีดว้ยกนั 2 ชนิด ไดแ้ก่ ใชแ้สงเลเซอร์ (Laser) และแสงโพลีไลท ์(Polylight) 

   3.1 แสงเลเซอร์ (Laser)  
         LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) เป็นแสง

ท่ีเกิดจากการกระตุน้โดยใชเ้คร่ืองมือ ท่ีมีแหล่งก าเนิดแสงเป็น Argon-Ion โดยอาศยัหลกัการของ
แสงเลเซอร์ท่ีมีพลงังานสูง ซ่ึงมีความยาวคล่ืนประมาณ 514.5 นาโนเมตร ฉายลงไปบนลายน้ิวมือ
แฝงซ่ึงมีสารจ าพวก Rhiboflavin และ Pyridrixin ติดอยู่ ก็จะเกิดการเรืองแสงข้ึน การเรืองแสงน้ี
สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตาของผูเ้องโดยจะตอ้งสวมแว่นตาพิเศษ เพื่อป้องกนัแสงเลเซอร์ท่ีอาจจะ
ท าอนัตรายต่อลกูตาได ้จากนั้นก็ท าการบนัทึกเป็นภาพถ่ายประโยชน์ของแสงเลเซอร์อาจตรวจหา
รอยลายแฝงท่ีวตัถุพ้ืนผวิชนิดต่างๆได ้เช่นแกว้ กระเบ้ือง พลาสติก และไม ้เป็นตน้ 

   3.2 แสงโพลไีลท์ (Polylight) 
               ใชต้รวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนวตัถุต่างๆ รวมถึง ยงัสามารถตรวจหาคราบ
อสุจิคราบโลหิต รอยเหยียบย  ่าในสถานท่ีเกิดเหตุได้ เป็นตน้ โดยแหล่งก าเนิดแสงของ Polylight  
คือ Xenon arc lamp เป็นเคร่ืองมือท่ีมีน ้ าหนกัเบาสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งในและนอกสถานท่ี ปกติมี
สภาวะทางแสงเป็นแสงขาว (White light) ซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นแสงสีต่างๆได้ 5 สี โดยอาศยั
ฟิลเตอร์ โดยแสงสีแต่ละสีจะมีความเหมาะสมกับการตรวจหารอยลายแฝงบนพ้ืนผิววตัถุท่ีมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างๆกนั โดยเม่ือปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงแลว้ก็ท าการบนัทึกเป็นภาพถ่ายเพ่ือเก็บ
เป็นพยานหลกัฐานต่อไป 
 
ประวตัคิวามเป็นมาของฝ้ายปิซัม 

ยปิซมั (Gypsum) หรือแกว้แกลบหรือเกลือจืด คือ แคลเซียมซลัเฟต ซ่ึงมีน ้ ารวมอยู่ดว้ย 
(Natural Hydrated Sulphate Of Calcium) มีสูตรเคมีว่า CaSO4.2H2O ประกอบดว้ยซลัเฟอร์ไทร 
ออกไซต์ (SO3) ร้อยละ 46.5 แคลเซียมออกไซต์ (CaO) ร้อยละ 32.6 และน ้ า (H2O) ร้อยละ 20.9 
คุณสมบติัทางกายภาพของยิปซมั มีความแข็ง 1.5-2.5 ความถ่วงจ าเพาะ 2.35 ดชันีหักเหของแสง 
1.53 ยิปซัมท่ีพบมีหลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปพบเป็นรูปแบบเฉพาะตัวท่ีรู้จักกัน เรียกว่า                            
ซีลีไนต ์(Selenite) เป็นยปิซมัท่ีมีรูปเป็นผลึกใส ส่วนยิปซมัท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นและมีลาย เรียกว่า 
อะลาบาสเตอร์ (Alabaster) และยิปซมัท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นใยเรียกว่า  ซาตินสปาร์ (Satin spar) 
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ยิปซมัท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมกัเกิดในรูปของหินยิปซมั (Rock Gypsum) และยิปไซต์ (Gypsite)              
ซ่ึงประกอบดว้ยยปิซมัท่ีสลายตวัเป็นดิน 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ภาพตวัอยา่งยปิซมั (Gypsum) หรือแกว้แกลบหรือเกลือจืด  
ท่ีมา : มยุรี ปาลวงศ ์, ประโยชน์ของยิปซัม ,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั           
ไอเดีย สแควร์, 2552), 2.  

 
การผลติแร่ยปิซัมในประเทศไทย 
 ยิปซมัเป็นแร่ท่ีอยู่คู่เศรษฐกิจไทยมานานกว่า 50 ปี โดยบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั 
เป็นรายแรก ท่ีท าเหมืองยิปซัมเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์  เหมืองแห่งน้ีอยู่ท่ี                     
บา้นวงักระทะ ต าบลวงัง้ิว อ าเภอบางมูลนาก  จงัหวดัพิจิตร และเป็นแหล่งยิปซมัท่ีใหญ่ท่ีสุด
ครอบคลุมถึงบางส่วนของอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ซ่ึงต่อมาไดม้ีการท าเหมืองจนถึง
ปัจจุบนั ส่วนสถิติการผลิตมีการเก็บบนัทึกในปี 2503 ส าหรับแหล่งยิปซมัทางภาคใตโ้ดยเฉพาะ
แหล่งยิปซมัในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ิมมีการเก็บสถิติการผลิตเม่ือ              
ปี 2509 และ ปี 2525 จนถึงปัจจุบนั ส่วนแหล่งยิปซมัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัไม่มีการท า
เหมืองอาจเป็นเพราะแหล่งยิปซมัในภาคใตแ้ละภาคกลางยงัมีปริมาณส ารองท่ีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการหรือดว้ยปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็ตาม นอกจากน้ีเราสามารถผลิตยิปซมัสังเคราะห์จากการก าจดั
ก๊าชซลัเฟอร์ไดออกไซต ์(SO2) ท่ีเกิดจากการผาไหมถ่้านหิน ไดอี้กดว้ยการผลิตยิปซมัทัว่ประเทศ            
มีประมาณปีละ 7 – 8 ลา้นตัน แบ่งเป็นการผลิตในภาคใต้ประมาณ 6 ลา้นตนั โดยเฉพาะ                     
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเพียงจงัหวดัเดียวมีผลผลิตประมาณ 4 ลา้นตนัและจงัหวดันครศรีธรรมราชอีก
ประมาณเกือบ 2ลา้นตนั ส่วนภาคกลางมีปริมาณการผลิตประมาณ2 ลา้นตนั ส่วนใหญ่เป็นผลผลิต
จากจงัหวดันครสวรรคป์ระมาณเกือบ 2 ลา้นตนั และจงัหวดัพิจิตรอีกไม่ถึง 1 ลา้นตนั 
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การใช้ประโยชน์แร่ยปิซัมในอุตสาหกรรมแผ่นยปิซัมบอร์ด 
 ยปิซมัใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองไดห้ลายอุตสาหกรรม แต่ในอุตสาหกรรม 
การผลิตแผน่ยปิซมับอร์ด ยปิซมัใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัประมาณร้อยละ 90 ท่ีเหลือเป็นกระดาษ 
สารเคมีและอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7  แผนผงัการผลิตยปิซัม่บอร์ด  
ท่ีมา : มยุรี ปาลวงศ ์, ประโยชน์ของยิปซ่ัม ,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั                   
ไอเดีย สแควร์, 2552), 11. 
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ขั้นตอนการผลติแผ่นยปิซัมบอร์ด 
1. เร่ิมต้นด้วยการน ายิปซัมดิบจากเหมืองมาบดและเผา  ให้เปล่ียนสภาพเป็น                             

ปูนปลาสเตอร์ 
2. น าปูนปลาสเตอร์ผสมกบัน ้ าและสารปรุงแต่งต่างๆ ในเคร่ืองผสมจะไดส่้วนผสมท่ี

เรียกว่า Slurry 
3. โรยส่วนผสม (Slurry) ลงบนกระดาษซ่ึงมีดา้นกวา้งเท่ากบัความกวา้งของแผน่ยปิซมั

น ากระดาษอีกแผน่ มาประกบดา้นบนลกัษณะคลา้ยๆ แซนวิช 
4. ส่วนผสมพร้อมกระดาษหุม้จะวิ่งไปตามสายพาน ขั้นตอนน้ี Slurry ท่ีอยูบ่นกระดาษ

จะแข็งตวั 
5. เขา้เคร่ืองตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ จากนั้นแผน่ยปิซมับอร์ดจะถกูกลบัดา้นหนา้หงายข้ึน 
6. ส่งเขา้เตาอบ ขั้นตอนน้ีแผน่ยปิซมับอร์ดท่ีอบเสร็จแลว้จะมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 2 
7. น าแผ่นยิปซมับอร์ดมาประกบคู่  เข้าเคร่ืองเจียร์ขอบดา้นปลายให้เรียบ ติดเทป                     

รอจ าหน่าย 
 

ประเภทของแผ่นยปิซัมบอร์ด  
 แผน่ยปิซมับอร์ดใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งเป็นฝ้าเพดานบุผนงั กั้นหอ้ง ทั้งภายนอกและ
ภายในบา้น แผน่ยปิซมับอร์ดแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
 1. ยปิซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ใชส้ าหรับติดตั้งฝ้าเพดานภายในบา้นทัว่ไป โดยใชแ้ผ่น
ยปิซมับอร์ดชนิดความหนา 9 มม. 
 2. ยปิซัมบอร์ดชนิดทนความช้ืน เพ่ิมคุณสมบติัในการทนความช้ืนโดยผสมสารป้องกนั
การดูดความช้ืนเขา้ไปในเน้ือยิปซมั ใชส้ าหรับงานฝ้าเพดานในห้องน ้ าห้องครัว รวมไปถึงพ้ืนท่ี
ภายนอก เช่น ส่วนเฉลียงบา้น เป็นตน้ 
 3. ยปิซัมบอร์ดชนิดทนความร้อน เป็นแผ่นยิปซมัท่ีติดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยลด์า้นหลงั
เพ่ิมคุณสมบติัในการป้องกนัการส่งผา่นความร้อนซ่ึงสามารถสะทอ้นรังสีความร้อนไดถึ้งร้อยละ 95 
เหมาะส าหรับติดตั้งในหอ้งท่ีติดกบัหลงัคาหรือหอ้งใตช้ั้นดาดฟ้า 
 4. ยปิซัมบอร์ดชนิดทนไฟ มีการเสริมความแข็งแรงโดยการเพ่ิมส่วนผสมของเส้นใย
ชนิดพิเศษ ออกแบบใหท้นไฟไดน้าน 1 - 4 ชัว่โมง มกัใชใ้นส่วนของห้องครัว ทางหนีไฟ หรือใช้
กบับา้นโครงสร้างเหลก็ 
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 5. ยิปซัมบอร์ดชนิดลดเสียงสะท้อน มีการฉลุลวดลายต่างๆ ลงท่ีตวัแผ่นทั้งรูวงกลม                  
รูส่ีเหล่ียม และลายเส้นบุดว้ยแผ่นกลาส แมท (Glass Matt) ดา้นหลงั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดูดซบัเสียง ลดเสียงสะทอ้นและเสียงกอ้งไดเ้ป็นอย่างดีใชก้บัห้องโฮมเธียเตอร์  ห้องประชุม หรือ
หอ้งท างาน เป็นตน้ 
 6. แผ่นยปิซัมส าหรับดัดโค้ง สามารถดดัโคง้ไดใ้นรัศมีท่ีแคบ ดดัโคง้ไดง่้าย รวดเร็วโดย
ไม่ตอ้งใชน้ ้ า หรือเคร่ืองมืออ่ืนช่วย 
 
ระบบตรวจพสูิจน์ลายพมิพ์นิว้มอือตัโนมตั ิ(Automated Fingerprint Identification System; 
AFIS) 

ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์น้ิวมืออตัโนมติั (Automated Fingerprint Identification 
System; AFIS) เป็นคอมพิวเตอร์ลกัษณะพิเศษท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างหลกัวิชาลายพิมพ ์         
น้ิวมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจพิสูจน์เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย  าและ
รวดเร็ว ส าหรับงานต ารวจท่ีมีจ  านวนลายพิมพน้ิ์วมือผูต้อ้งหาเป็นจ านวนมาก คอมพิวเตอร์ระบบน้ี
มีใชอ้ยูใ่นกิจการต ารวจหลายประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้า เช่น สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ญ่ีปุ่น 
และประเทศในแถบยุโรป ส าหรับในภูมิภาคเอเซียมีใชใ้นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
และประเทศไทย ระบบ AFIS ของส านกังานต ารวจแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ท่ีกองทะเบียนประวติัอาชญากร 
โดยไดเ้ร่ิมเตรียมงานมาตั้งแต่ปี 2532 (ซ่ึงในขณะนั้น พลต ารวจเอกสวสัด์ิ  อมรวิวฒัน์  ด  ารงต าแหน่ง
อธิบดีกรมต ารวจ) และด าเนินการติดตั้งระบบในปี 2536 เร่ิมใชง้านในปี 2538 ปัจจุบนัมีแผ่น           
ลายพิมพน้ิ์วมือในฐานขอ้มลูของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมาณ 8 ลา้นแผน่ 

ส าหรับระบบ AFIS ของกองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ี
ในการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือของผูก้ระท าความผดิในคดีต่างๆ เพื่อสนบัสนุนงานสืบสวนสอบสวน
ของพนกังานสอบสวนใหไ้ดผ้ลอยา่งสมบูรณ์ โดยเร่ิมตั้งศนูยต์รวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติัข้ึน
เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2534 ภายในศนูยน้ี์มีเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บ
ได้จากสถานท่ีเกิดเหตุกับแผ่นลายพิมพ์น้ิวมือของอาชญากรท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวติัอาชญากร ซ่ึงการตรวจสอบสามารถกระท าไดดี้ดว้ยความ
รวดเร็วและถกูตอ้ง 

เคร่ืองตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์น้ิวมืออตัโนมติั (AFIS) สามารถตรวจเปรียบเทียบได ้              
4 หนา้ท่ี คือ 
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 1. ตรวจเปรียบรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บได้จากสถานท่ีเกิดเหตุกบัฐานข้อมูลลายพิมพ ์          
น้ิวมือ 10 น้ิว เพ่ือทราบว่าผูก้ระท าผดิคือใคร 
 2. ตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือของผูต้อ้งสงสัยกับฐานข้อมูลลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิว 
เพื่อทราบว่าผูต้อ้งสงสยัเคยมีประวติัการกระท าความผดิมาก่อนหรือไม่ 
 3. ตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บได้จากสถานท่ีเกิดเหตุกับฐานข้อมูล          
รอยลายน้ิวมือแฝง เพื่อทราบว่ามีคดีใดบา้งท่ีเกิดจากการกระท าผดิโดยบุคคลคนเดียวกนั 
 4. ตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือของผูต้อ้งสงสัยกับฐานขอ้มูลรอยลายน้ิวมือแฝง เพ่ือ
ทราบว่าผูก้ระท าความผดิเคยกระท าความผดิในคดีอ่ืนๆ หรือไม่ 
 เคร่ืองตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั จดัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถท าประโยชน์
อยา่งมากใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการสืบสวนสอบสวนติดตามตวัผูก้ระท าความผิด โดยเฉพาะคดี
ท่ีย ังหาตัวผู ้ต้องสงสัยไม่ได้ และคาดว่าผู ้ต้องสงสัยนั้ นน่าจะเคยกระท าความผิดมาก่อน โดย                       
รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บไดจ้ากสถานท่ีเกิดเหตุ สามารถน ามาตรวจเปรียบเทียบกบัขอ้มูลลายพิมพ ์     
น้ิวมือของอาชญากร ท่ีเก็บไวใ้นสารบบไดด้ว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึงผลของการปฏิบติังาน
ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต  ารวจติดตามตวัผูก้ระท าความผดิไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองตรวจลายพิมพ์น้ิวมืออตัโนมติัขนาดเล็ก (MINI AFIS) 
ข้ึนมา ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการขนาดเล็ก มีหน่วยเก็บขอ้มูลลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิว ไดไ้ม่น้อยกว่า 
30,000 แผน่ เก็บขอ้มลูลายพิมพฝ่์ามือ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 30,000 แผน่ และเก็บขอ้มลูรอยลายน้ิวมือและ
ฝ่ามือแฝง ไดไ้ม่น้อยกว่า 20,000 แผ่น โดยสามารถน ารอยลายน้ิวมือและฝ่ามือแฝงท่ีเก็บไดจ้าก
สถานท่ีเกิดเหตุมาเปรียบเทียบกบัลายพิมพน้ิ์วมือและฝ่ามือของผูต้อ้งสงสัยท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลของ
เคร่ืองได ้นอกจากนั้นยงัมีระบบเครือข่ายท่ีสามารถเช่ือมต่อฐานขอ้มูลกบั MINI AFIS ตวัอ่ืนๆ ได ้
เคร่ือง MINI AFIS สามารถตรวจเปรียบเทียบได ้8 หนา้ท่ี คือ 

1.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงกบัฐานขอ้มลูลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิว 
2.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือแฝงกบัฐานขอ้มลูรอยลายน้ิวมือแฝง 
3.  ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิวกบัฐานขอ้มลูลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิว 
4.  ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพน้ิ์วมือ 10 น้ิวกบัฐานขอ้มลูรอยลายน้ิวมือแฝง 
5.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายฝ่ามือแฝงกบัฐานขอ้มลูลายพิมพฝ่์ามือ 
6.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายฝ่ามือแฝงกบัฐานขอ้มลูรอยลายฝ่ามือแฝง 
7.  ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพฝ่์ามือกบัฐานขอ้มลูลายพิมพฝ่์ามือ 
8.  ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพฝ่์ามือกบัฐานขอ้มลูรอยลายฝ่ามือแฝง 
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ภาพท่ี 8  เคร่ืองตรวจลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั; AFIS (ภาพซา้ย) และเคร่ืองตรวจลายพิมพน้ิ์วมือ

อตัโนมติัขนาดเลก็; MINI AFIS (ภาพขวา) 
ท่ีมา : ส านกังานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ กองพิสูจน์หลกัฐาน กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง,  “คู่มือ
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืในการตรวจพสูิจน์, ” 13 กุมภาพนัธ ์2552  
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

1. งานวจิยัต่างประเทศ 
Christie and others (2008 : 14-26) ศึกษาวิจยัหาความเหมาะสมของ 1,2-indanedione 

เพื่อใช้เป็นรีเจน้ท์ลายน้ิวมือและประยุกต์ใชก้ับตวัอย่างจริง โดยการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบน
พ้ืนผิวรูพรุน เช่น กระดาษ เปรียบเทียบกบั ninhydrin และ DFO โดยน าเคร่ืองก าเนิดแสงหลาย
ความถ่ีและเคร่ือง Condor Chemical Imaging Macroscopic ส่องตรวจเพื่อให้เห็นลายน้ิวมือแฝง
ปรากฏเด่นชดัมากยิง่ข้ึน ผลการวิจยัพบว่า สารเคมี 1,2-indanedione เป็นสารเคมีท่ีให้ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบสูงกว่าและมีความว่องไวมากกว่าการใชว้ิธีการแบบเดิม 
 Nadia Porpiglia,Stephen Bleay ,Lesley Fitzgerald and Leon Barron (2011 : 7) ศึกษา 
วิจยัการใชว้ิธี 5-methylthioninhydrin (5MTN) ภายใตส้ภาวะอากาศของประเทศองักฤษ  1. เพื่อหา
สูตรผสมท่ีเหมาะสมของ 5MTN / ZnCl2 2. เพื่อให้ไดเ้ส้นสเปคตรัมการดูดกลืนแสงและการคาย
แสงในปฏิกิริยาของ 5MTN / ZnCl2 กบักรดอะมิโน 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ
ขั้นตอนการหารอยลายน้ิวมือของเทคนิคต่างๆ บนกระดาษแต่ละประเภท 4. การศึกษาการใช้
สารเคมีสองตัวร่วมกนัในการเพ่ิมจ านวนลายน้ิวมือ 5. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ 5MTN / 
ZnCl2 บนกระดาษท่ีใช้จริงโดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็นออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ตาม

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(WALLACE-KUNKEL)
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วตัถุประสงคข์า้งตน้ โดยจะใชอ้าสาสมคัรจ านวน 29 คน ซ่ึงจากการท าการทดลองหารอยลายน้ิวมือ
ดว้ยเทคนิค 5MTN / ZnCl2  ภายใตส้ภาวะอากาศของประเทศองักฤษ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.     5MTN มี Sensitivity สูงกว่า Ninhydrin ในการท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโน คือ
สามารถใชป้ริมาณสารท่ีนอ้ยกว่า Ninhydrin 
 2.    เทคนิค Ninhydrin มีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือมากกว่า 5MTN / ZnCl2  

ในโหมดแสงปกติ 
 3.    เทคนิค DFO ใหร้อยลายน้ิวมือท่ีชดัเจนกว่า 5MTN / ZnCl2                                                   
ในโหมดแสงฟลอูอเรสเซนต ์
 4.    เทคนิค 1,2 IND / ZnCl2 มีประสิทธิภาพในการหารอยลายน้ิวมือมากกว่า 5MTN / 
ZnCl2 ในโหมดแสงฟลอูอเรสเซนต ์ในขณะท่ีมีประสิทธิภาพพอๆ กนักบั 5MTN / ZnCl2 ในโหมด
แสงปกติ 
 5.    เทคนิค 5MTN / ZnCl2 มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมรอยลายน้ิวมือแฝงภายใตส้ภาวะ
อากาศของประเทศองักฤษ  
 6.    เทคนิค DFO – Ninhydrin เป็นสารเคมีร่วมท่ีมีประสิทธิภาพในการหารอย
ลายน้ิวมือบนกระดาษมากท่ีสุด 

2. งานวจิยัในประเทศ 
เพญ็ทิพย ์ สุตธรรม (2551) ไดท้  าการศึกษาการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษและ

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

จากผลการศึกษาพบว่าการตรวจหาลายน้ิวมอืแฝงดว้ยวิธีการ 1,2-indanedione  ร่วมกบั
เคร่ืองก าเนิดแสงหลายความถ่ีสามารถใช้ตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษไดม้ากถึง 10  ชนิด 
ส่วน วิธี ninhydrin  สามารถตรวจหาลายน้ิวมือแฝงได้เพียง 6  ชนิด และเมื่อท าการเปรียบเทียบ
ลายน้ิวมือแฝงพบว่าวิธี 1,2-indanedione  ร่วมกบัเคร่ืองก าเนิดแสงหลายความถ่ีสามารถตรวจพบ
ลายน้ิวมือแฝงและให้รับคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงท่ีดีมากกว่าวิธี ninhydrin  บนกระดาษหลาย
ชนิด 

พนัต ารวจตรีหญิงนนัทกาล  ตาลจินดา. (2555)  ศึกษาการหาลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษ
เทอร์มอลท่ีใชท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั เช่น กระดาษเอทีเอ็ม กระดาษใบเสร็จ และกระดาษแฟกซ ์
เป็นตน้ ไดท้ าการเปรียบเทียบวิธีการท่ีใชใ้นการตรวจสอบรอยลายน้ิวมือแฝงบนกระดาษเทอร์มอล 
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ทั้ง 3 ชนิด  โดยวิธีการรมไอโอดีน วิธีนินไฮดริน และวิธี 1,2 อินเดนไดโอน และใชก้ารเปรียบเทียบ
คุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บได ้ และท าการนบัจ านวนจุดส าคญัพิเศษ  รอยลายน้ิวมือ
แฝงจากการพิมพน้ิ์วช้ีได้มาจากอาสาสมคัร 10 คน เป็นเพศหญิง 5 คน และเพศชาย 5 คน อายุ
ระหว่าง 20-35 ปี   

ผลของการวิจยัพบว่าวิธีตรวจเก็บดว้ย วิธีไอโอดีนใหคุ้ณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีดี
ท่ีสุด  ในขณะท่ีการตรวจเก็บดว้ยวิธีนินไฮดรินใหผ้ลท่ีมีคุณภาพต ่าท่ีสุด  นอกจากน้ีการตรวจเก็บ
รอยลายน้ิวมือแฝงโดยวิธีไอโอดีนให้คุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีดีใกลเ้คียงกนับนกระดาษ
เทอร์มอลทั้ง 3 ชนิด และมีจ  านวนจุดส าคญัพิเศษเพียงพอท่ีจะใชต้รวจพิสูจน์รอยลายน้ิวมือแฝง 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินงำนวจิยั 

 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงการทดลอง เพ่ือศึกษาการตรวจหาลายน้ิวมือ
แฝงบนแผน่ยปิซมัต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัดงัน้ี  
  1.  ผูร่้วมท าการทดลอง 

2.  เคร่ืองมืออุปกรณ์และสารเคมีท่ีใชใ้นการวิจยั  
3.  วิธีการทดลอง 
4.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ  

 
1. ผู้ร่วมท ำกำรทดลอง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชผู้ท้  าการทดลองจ านวน 2 คน คือ คนท่ี 1 ร้อยต ารวจเอก สราวุธ 
อ่ิมจิต เป็นเพศชาย อาย ุ29 ปี ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น ้ าหนัก 93 กิโลกรัม เป็นบุคคลท่ีเหง่ือออก
ง่ายเป็นตัวแทนของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจได้ง่าย และ คนท่ี 2 นางสาวนิสาชล                 
หนูแกว้ เป็นเพศหญิง อายุ 22 ปี ส่วนสูง 164 เซนติเมตร น ้ าหนัก 51 กิโลกรัม เป็นบุคคลท่ีมีเหง่ือ
ออกยาก เป็นตวัแทนของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจไดย้าก 
 
2.   เคร่ืองมอือุปกรณ์และสำรเคมทีี่ใช้ในกำรวจิยั 
 2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั 
      2.1.1 ฝ้าทีบาร์ สีเทา ยีห่อ้ ชา้ง (ฝ้าเพดานทัว่ไป) ขนาดกวา้ง×ยาว×หนา ประมาณ 
60 x 60 x 0.4 เซนติเมตร 

       2.1.2 ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ยี่ห้อ ชา้ง ขนาดกวา้ง×ยาว×หนา ประมาณ 60 x 60 x 0.4 
เซนติเมตร 

       2.1.3  ฝ้ายปิซมัทนช้ืน ยีห่อ้ ชา้ง  ขนาดกวา้ง×ยาว×หนา ประมาณ 120 x 240 x 0.9 
เซนติเมตร 
       2.1.4 ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ ยีห่อ้ ชา้ง ขนาดกวา้ง×ยาว×หนา ประมาณ 60 x 60 x 
0.4 เซนติเมตร 

  2.1.5 เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบอนาลอ็ก 
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       2.1.6 เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบดิจิตอล 
  2.1.7 บีกเกอร์ 
  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 เตารีดไฟฟ้า ยีห่อ้ Elvira รุ่น Elvira Press  P1  
       2.1.14 ถุงมือ เพ่ือป้องกนัลายน้ิวมืออ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนขณะสมัผสัแผน่ยปิซมั 
      2.1.15 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ยีห่อ้ Nikon รุ่น D90 
 2.1.16 เคร่ืองโพลีไลท ์และ ฟิวเตอร์สีส้ม ยี่ห้อ Rofin Polylight รุ่น PL500 ใชแ้สง

ในช่วงความยาวคล่ืน 495 – 550 nm 
      2.1.17 เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS )ยี่ห้อ Del Model 

Print Quest 10200 
 
2.2 สารเคมีท่ีใชใ้นการวิจยั 

      2.2.1  Ninhydrin มาจาก ITALMAR (THAILAND) CO.,LTD 
      2.2.2  1,2-indanedione มาจาก ITALMAR (THAILAND) CO.,LTD 
      2.2.3  5-methylthioninhydrin มาจาก ITALMAR (THAILAND) CO.,LTD  
      2.2.4  Petroleum ether มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
      2.2.5  Ethyl Acetate มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
      2.2.6  Glacial acetic acid มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
      2.2.7  Methanol มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
      2.2.8  Isopropanol มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
 2.2.9  Ethanol มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
 2.2.10  Zinc Chloride Solution มาจาก ITALMAR (THAILAND) CO.,LTD  
 2.2.11  HFE-1700 solvent มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
 2.2.12  acetic acid มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) CO.,LTD 
 2.2.13  methyl – tert – butylether(MTBE) มาจาก AR Grade / MERCK (THAILAND) 

CO.,LTD 
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 2.3 การเตรียมสารละลาย 
 2.3.1 การเตรียมสารละลาย 1,2-indanedione 
  Stock solution : ชัง่สาร Zinc Chloride 8 g ละลายใน Ethanol 200 ml       

เก็บสารละลายท่ีไดใ้นขวดสีชาและในท่ีมืด 
  Working solution : ชั่งสาร 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 เก็บสารละลายท่ีไดใ้นขวดสีชาและในท่ีมืด 

 2.3.2 การเตรียมสารละลาย Ninhydrin 
  ชัง่ ninhydrin 5 g ละลายดว้ย Methanol 30 ml เติม Isopropanol 40 ml      

คนให้ละลายแลว้เติม Petroleum ether 930 ml ซ่ึงจะได้สารละลายใส ปริมาตรรวม 1,000 ml        
เก็บสารละลายท่ีไดใ้นขวดสีชา 

 2.3.3 การเตรียมสารละลาย 5- methyl thioninhydrin 
          Stock solution : ชัง่ผง 5- methyl thioninhydrin 3.4 g ละลายในสารละลาย

ผสมระหว่าง Acetic acid 10 ml, Isopropanol 25 ml, Ethyl acetate 145 ml จากนั้นคนจนผง            
5- methyl thioninhydrin ละลายหมดประมาณ 10 -15 นาที 

         Working solution : น า Stock solution มาละลายใน Petroleum ether 720 ml 
และ Methyl – tert – butylether(MTBE) 1000 ml 

 
3.  วธิีกำรทดลอง 
 3.1 การเตรียมตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัแบบต่างๆ 
  การเตรียมตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงไดท้ าในห้องปฏิบติัการตรวจเก็บวตัถุพยานของ
กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ท่ีอุณหภูมิห้องเฉล่ียประมาณ 25 องศา
เซลเซียส โดยใหผู้ร่้วมท าการทดลองแต่ละคนท าการประทบัรอยลายน้ิวมือดว้ยน้ิวหวัแม่มือขวา ลง
บนแผ่นยิปซมัตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองทั้ง 4 ชนิด ซ่ึงถูกตดัแบ่งเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด
กวา้งดา้นละประมาณ 5 เซนติเมตร ไดแ้ก่ ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์                      
สีน ้ าตาล และฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว โดยตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงท่ีประทบัลงบนตวัอย่างแผ่นยิปซมั
แต่ละชนิดจะถูกท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้องภายในห้องปฏิบติัการฯ ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัจ านวน               
6 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ทนัที  6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง  24 ชัว่โมง  1 สปัดาห์ และ 1 เดือน ก่อนท่ีจะน ามาหา
รอยลายน้ิวมือแฝงด้วยวิธีการต่างๆ จ  านวน 4 วิธีได้แก่ วิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione                       
วิธี 5-methylthioninhydrin  และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride 
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แต่ละวิธีท าการทดลองซ ้า จ  านวน 3 คร้ัง ดงันั้นตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงท่ีประทบัลงบนแผน่ยปิซมัแต่
ละชนิดจะเป็น 54 แผ่นต่อคนต่อชนิดแผ่นยิปซมั รวมตวัอย่างจากผูร่้วมท าการทดลองทั้งสองคน
เป็นทั้งหมด 432 ตวัอยา่งน ้ าหนกัแรงกดในแต่ละคร้ังไดถ้กูควบคุมในขั้นตอนท่ีผูร่้วมท าการทดลอง
แต่ละคนกดประทับน้ิวมือลงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัม โดยแผ่นยิปซัม จะถูกวางอยู่บนเคร่ืองชั่ง
น ้ าหนกั และก าหนดใหแ้รงกดบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมัอยูท่ี่ 500 g นาน 10 วินาที ต่อตวัอยา่ง และเวน้
ระยะเวลาการประทบัรอยลายน้ิวมือแต่ละตวัอยา่งห่างกนั 30 นาที 
 3.2 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมัดว้ยวิธี ninhydrin 
  3.2.1 น าตวัอย่างแผ่นยิปซมัตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายน้ิวมือแฝง โดยใช้
แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย ninhydrin แลว้น ามาทาลงบนตวัอย่างแผ่นยิปซมั หลงัจากนั้น
รอใหแ้หง้ ท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

3.2.2   สงัเกตผลการทดลองและท าการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล 
3.2.3  น าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดไ้ปนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ดว้ย

เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 
3.3 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมัดว้ยวิธี 1,2-indanedione 

  3.3.1 น าตวัอย่างแผ่นยิปซมัตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายน้ิวมือแฝง โดยใช้
แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย 1,2-indanedione แลว้น ามาทาลงบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมั 
   3.2.2  ใชเ้ตารีดตั้งอุณหภูมิในระดบัการรีดผา้ฝ้ายหรือผา้ลินิน ทบัลงบนแผน่ยปิซมั
ตวัอยา่งนาน 10 วินาที โดยใชก้ระดาษขาววางบนตวัอยา่งก่อนรีดทบัตวัอยา่ง 
  3.2.3  สังเกตผลการทดลองโดยใช้โพลีไลท์แสงสีเขียวท่ีความยาวคล่ืนในช่วง    
495 – 550 นาโนเมตร และบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอลผา่นฟิลเตอร์สีสม้ 

3.2.4  น าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดไ้ปนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ดว้ย
เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 

3.4 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมัดว้ยวิธี 5-methylthioninhydrin 
  3.4.1 น าตวัอย่างแผ่นยิปซมัตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายน้ิวมือแฝง โดยใช้
แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย 5-methylthioninhydrin แลว้น ามาทาลงบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมั  
  3.4.2  สงัเกตผลการทดลองและบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล 
  3.4.3  ใชแ้ปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย Zinc Chloride แลว้ทาทบัลงบนรอย
ลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งแผน่ยปิซมัดงักล่าว 
  3.4.4  สังเกตผลการทดลอง โดยใชโ้พลีไลท์แสงสีเขียวท่ีความยาวคล่ืนในช่วง   
495 – 550 นาโนเมตร และบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอลผา่นฟิลเตอร์สีสม้ 
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3.2.5  น าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดไ้ปนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ดว้ย
เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS) 

3.5 เปรียบเทียบผลการนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษระหว่างวิธี  ninhydrin กับ     
วิธี 5-methylthioninhydrin 

3.6 เปรียบเทียบผลการนับจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษระหว่างวิธี 1,2-indanedione 
กบัวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride 
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ภาพท่ี 9  แผนภาพแสดงวิธีการทดลอง 
 29 
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4.  วธิีกำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถิต ิ
ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอาศยัเกณฑก์ารแปลค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนจุด

ลกัษณะส าคัญพิเศษ (minutiae) ท่ีได้ออกเป็นช่วงระดับ จ  านวน 5 ระดับเพื่อน ามาใช้อธิบาย
ความหมายของระดบัคุณภาพของการตรวจสอบลายน้ิวมือแฝง ซ่ึงมีวิธีดงัน้ี 

 
จ านวน minutiae ท่ีตรวจพบสูงสุด – จ านวน minutiae ท่ีตรวจพบต ่าสุด =  103 – 0  = 20.6 
                                            จ านวนชั้น                                                              5 
ไดช่้วงความกวา้งของแต่ละระดบั คือ 20.6 ซ่ึงสามารถแบ่งเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
82.41 จุดข้ึนไป ระดบั (A) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัสูงมาก 
61.81 – 82.40 จุด ระดบั (B) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัสูง 
41.21 – 61.80 จุด ระดบั (C) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
20.61 – 41.20 จุด ระดบั (D) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัต ่า 
00.00 - 20.60 จุด ระดบั (E) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัต ่ามาก 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในบทน้ีใชส้ญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ 
X หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง (n = 3) 
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทที ่4 
ผลการวจิยัและการอภปิรายผลการวจิยั 

 
  จากการทดลองงานวิจยั เก็บตัวอย่างรอยลายน้ิวมือแฝงจากผูร่้วมการทดลองจ านวน               

2 คน คือ ตวัแทนของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจไดง่้าย และตวัแทนของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
ได้ยาก โดยประทับรอยลายน้ิวมือลงบนตัวอย่างฝ้าเพดานจ านวน 4 ชนิด คือ ฝ้าทีบาร์ สีเทา                  
ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ูดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล และฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว จากนั้นท าการตรวจเก็บ
รอยลายน้ิวมือแฝงบนตวัอยา่งฝ้าเพดานท่ีประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวต้ามระยะเวลาท่ีก  าหนด ดว้ย
วิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin  และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้
ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride จากนั้นน าไปนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ดว้ยเคร่ือง
ตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (MINI AFIS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 10 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ดว้ย วิธี ninhydrin เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที 
 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู
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ภาพท่ี 11 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ดว้ย วิธี ninhydrin เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้1 สปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12  การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ดว้ยวิธี 5-methylthioninhydrin เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู
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ภาพท่ี 13  การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ดว้ย วิธี 5-methylthioninhydrin เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้1 สปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 14  การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ดว้ยวิธี 1,2-indanedione  เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซัม่ทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู
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ภาพท่ี 15  การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ดว้ยวิธี 1,2-indanedione เม่ือท าการประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้ 1 สปัดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 
ด้วย วิธี 5-methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เมื่อท าการ
ประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไวท้นัที 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซัม่ทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซมัทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู
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ภาพท่ี 17  การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 บนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด 

ด้วย วิธี 5-methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เมื่อท าการ
ประทบัรอยลายน้ิวมือท้ิงไว ้1 สปัดาห์ 

 
การวิเคราะห์การตรวจหารอยน้ิวมือแฝงบนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ฝ้าทีบาร์ สีเทา               

ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ด้านหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล และฝ้ายิปซมัทนช้ืน สีเขียว สามารถถูกวดัค่า
คุณภาพของลายพิมพน้ิ์วมือจากทั้ง 4 วิธี โดยการใชค่้าเฉล่ียของจุดต าหนิพิเศษ ดงัแสดงในตาราง
บนัทึกขอ้มลูของจ านวนต าหนิพิเศษท่ีตรวจพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา 

ฝ้ายปิซัม่ทนช้ืน สีเขียว ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยใชว้ิธี ninhydrin (n = 3) 

ชนิดแผ่นยปิซัม 

ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1  ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 1 เดือน ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 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. 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล 10.0 2.6 19.0 6.0 0.0 0.0 59.0 13.0 46.3 11.5 0.0 0.0 22.3 3.7 0.0 0.0 9.3 12.8 0.0 0.0 14.0 5.5 0.0 0.0 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา 60.6 15.5 39.6 9.5 27.6 13.0 73.3 2.0 14.6 25.4 25.3 16.1 22.0 14.9 11.3 5.8 51.3 17.6 0.6 1.1 19.3 24.5 0.0 0.0 

ฝ้าทีบาร์ สีชมพู 34.3 13.7 7.0 12.1 16.0 3.4 5.3 4.7 5.6 5.1 23.3 10.9 0.0 0.0 4.0 4.0 1.6 2.8 0.6 1.1 5.6 3.0 0.0 0.0 

ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว 24.0 24.3 22.6 1.5 19.6 11.6 33.0 13.0 16.6 14.5 0.0 0.0 18.6 8.9 0.0 0.0 31.0 27.6 14.6 18.9 6.0 6.5 0.0 0.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยใชว้ิธี 5-methylthioninhydrin (n = 3) 

ชนิดแผ่นยปิซัม 

ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 1 เดือน ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 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. 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล 0.0 0.0 18.0 10.5 0.0 0.0 13.0 11.7 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา 3.6 6.3 42.6 17.0 0.0 0.0 18.6 8.5 4.3 3.7 0.0 0.0 4.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ฝ้าทีบาร์ สีชมพู 0.0 0.0 3.3 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว 0.0 0.0 14.6 2.5 0.0 0.0 10.3 1.5 2.3 4.0 0.0 0.0 4.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยใชว้ิธี 1,2-indanedione (n = 3) 

ชนิดแผ่นยปิซัม 

ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 1 เดือน ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 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. 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล 61.3 7.0 39.6 30.2 56.6 19.5 31.0 4.5 31.0 19.0 26.0 4.3 24.0 9.8 23.0 12.5 7.3 10.2 0.0 0.0 20.0 21.6 23.0 11.5 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา 98.6 5.1 75.6 15.8 59.0 28.1 70.6 5.8 58.0 13.7 59.0 20.6 55.3 13.3 50.6 22.1 25.3 33.5 15.0 20.2 1.0 1.7 38.3 27.9 

ฝ้าทีบาร์ สีชมพู 22.0 19.0 30.0 20.6 16.0 8.8 22.0 26.8 30.0 17.7 53.6 30.5 6.3 2.0 6.3 5.5 5.0 4.3 7.0 2.6 2.0 3.4 1.6 2.8 

ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว 53.3 14.1 40.6 13.4 33.0 5.1 52.0 20.0 38.3 10.4 26.3 11.5 1.3 2.3 20.0 18.3 2.0 3.4 0.0 0.0 8.6 10.2 0.0 0.0 

                          

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยใชว้ิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride (n = 3) 

ชนิดแผ่นยปิซัม 

ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 1 เดือน ทนัท ี 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 1 สัปดาห์ 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. 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล 27.3 16.2 19.3 4.9 37.0 11.0 20.6 14.6 29.6 14.7 23.6 18.1 22.0 20.8 7.0 1.0 4.0 6.9 0.0 0.0 6.6 5.8 0.6 1.1 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา 53.3 12.0 49.3 24.7 30.6 13.6 23.6 10.2 46.3 45.2 18.0 9.5 9.6 2.8 45.3 26.6 8.0 7.0 11.6 0.5 4.0 6.9 20.3 14.5 

ฝ้าทีบาร์ สีชมพู 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.0 2.6 2.5 5.0 5.5 32.0 6.0 0.0 0.0 1.6 2.8 4.6 8.0 4.6 4.5 0.0 0.0 11.6 12.5 

ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว 0.0 0.0 15.3 2.0 26.3 4.1 20.6 5.6 28.0 13.5 24.6 15.5 6.6 11.5 7.3 7.0 14.3 12.8 18.3 1.5 1.0 1.7 0.0 0.0 
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ภาพท่ี 18 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่างวิธี ninhydrin 
กบั วิธี 5-methylthioninhydrin ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 19  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่างวิธี ninhydrin 
กบั วิธี 5-methylthioninhydrin ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

 
จากภาพท่ี 18 และ 19 เป็นแผนภูมิแสดงจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่างการ

ใช ้ninhydrin กบั การใช ้5-methylthioninhydrin ของผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 และ คนท่ี 2  ซ่ึง
เมื่อเปรียบเทียบกนั แสดงว่าใหเ้ห็นว่าการใช ้ninhydrin  เป็นวิธีท่ีสามารถหาลายน้ิวมือไดดี้กว่า การ
ใช้ 5-methylthioninhydrin แมว้่าผูใ้ห้ลายน้ิวมือ คนท่ี 2 จะให้ลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจไดย้าก ก็ยงั
สามารถท่ีจะตรวจพบบนแผน่ฝ้าทีบาร์ สีเทา ไดแ้มจ้ะผา่นไป 1 สปัดาห์ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูใ้ห้
ลายน้ิวมือ คนท่ี 1 แลว้ การใช้  ninhydrin สามารถท่ีจะใช้ ตรวจไดจ้นได้ถึงระยะเวลา 1 เดือน 
ขณะท่ีใช ้5-methylthioninhydrin ไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้
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ภาพท่ี 20  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลักษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่างวิ ธี                       
1,2-indanedione กบั วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัด้วยสารละลาย zinc chloride  
ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 21 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือระหว่าง วิธี                     

1,2-indanedione กบั  วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride  
ของผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝง  คนท่ี 2 
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จากภาพท่ี 20 และ ภาพท่ี 21 แสดงใหเ้ห็นว่าลายน้ิวมือแฝงท่ีใชว้ิธี1,2-indanedione กบั วิธี                   
5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย zinc chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 
และเมื่อเปรียบเทียบกบัคนท่ี 2 พบว่า คนท่ี 1 สามารถตรวจพบลายน้ิวมือแฝงจนกระทัง่ระยะเวลา
ผา่นไป 1 เดือน และใหจ้  านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษมากกว่าคนท่ี 2 ซ่ึงการใช ้วิธี1,2-indanedione 
กับ วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride สามารถนับจ านวนจุด
ลกัษณะส าคญัพิเศษไดดี้กว่า การใช ้ninhydrin และ 5-methylthioninhydrin เพียงอยา่งเดียว 

 
ผลการวเิคราะห์ระดับคุณภาพของรอยลายนิว้มอืแฝงบนแผ่นยปิซัม 
 การวิเคราะห์การตรวจหารอยน้ิวมือแฝงบนบนแผนยิปซัมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ฝ้าทีบาร์                 
สีเทา  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล และฝ้ายิปซัมทนช้ืน สีเขียว ด้วย                       
วิธีการหาลายน้ิวมือจ านวน 4 วิธีการท่ีแตกต่างกันคือ วิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี                                   
5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทับด้วยสารละลาย Zinc Chloride 
โดยการใชค่้าเฉล่ียของจุดต าหนิพิเศษ และการก าหนดค่าความคมชดัถูกก  าหนดข้ึนมาเฉพาะงาน
วิจยัน้ี โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงความคมชดั คือ 82.41 จุดข้ึนไป ระดบั (A) ความคมชดัของลายน้ิวมืออยู่
ในระดบัสูงมาก 61.81 – 82.40 จุดเป็นระดบั B คือมีความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัสูง 41.21 
– 61.80 จุดเป็นระดบั C คือมีความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัปานกลาง 20.61 – 41.20 จุดเป็น
ระดบั D คือมีความคมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัต ่า และ 00.00 - 20.60 จุดเป็นระดบั E คือความ
คมชดัของลายน้ิวมืออยูใ่นระดบัต ่ามาก ดงัแสดงในตารางท่ี  5 - 6 
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ตารางท่ี  5 แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหาลายพิมพน้ิ์วมือดว้ยวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin และ                                     
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 

 

ช่วงเวลา 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว 

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 

ทนัท ี 10.0 0.0 61.3 27.3 60.6 3.6 98.6 53.3 34.3 0.0 22.0 0.0 24.0 0.0 53.3 0.0 

ค่าความคมชัด E E C D C E A C D E D E D E C E 

6   ชม. 19.0 18.0 39.6 19.3 39.6 42.6 75.6 49.3 7.0 3.3 30.0 8.0 22.6 14.6 40.6 15.3 

ค่าความคมชัด E E D E D C B C E E D E D E D E 

12 ชม. 0.0 0.0 56.6 37.0 27.6 0.0 59.0 30.6 3.4 0.0 16.0 2.3 19.6 0.0 33.0 26.3 

ค่าความคมชัด E E C D D E C D E E E E E E D D 

24 ชม. 59.0 13.0 31.0 20.6 73.3 18.6 70.6 23.6 5.3 0.0 22.0 2.6 33.0 10.3 52.0 20.6 

ค่าความคมชัด C E D E B E B D E E D E D E C E 

1 สัปดาห์ 46.3 1.3 31.0 29.6 14.6 4.3 58.0 46.3 5.6 3.6 30.0 5.0 16.6 2.3 38.3 28.0 

ค่าความคมชัด C E D D E E C C E E D E E E D D 

1 เดือน 0.0 0.0 26.0 23.6 25.3 0.0 59.0 18.0 23.3 0.0 53.6 32.0 0.0 0.0 26.3 24.6 

ค่าความคมชัด E E D D D E C E D E C D E E D D 
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ตารางท่ี 6  แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหาลายพิมพน้ิ์วมือดว้ยวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin และ                                    
 วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

 

ช่วงเวลา 

ดา้นหลงัของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล ฝ้าทีบาร์ สีเทา ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว 

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 

ทนัท ี 22.3 24.0 0.0 22.0 22.0 55.3 4.3 9.6 0.0 6.3 0.0 0.0 18.6 1.3 4.0 6.6 

ค่าความคมชัด D D E D D C E E E E E E E E E E 

6   ชม. 0.0 23.0 0.0 7.0 11.3 50.6 0.0 45.3 4.0 6.3 0.0 1.6 0.0 20.0 0.0 7.3 

ค่าความคมชัด E D E E E C E C E E E E E E E E 

12 ชม. 9.3 7.3 0.0 4.0 51.3 25.3 0.0 8.0 1.6 5.0 0.0 4.6 31.0 2.0 0.0 14.3 

ค่าความคมชัด E E E E C D E E E E E E D E E E 

24 ชม. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 15.0 0.0 11.6 0.6 7.0 0.0 4.6 14.6 0.0 0.0 18.3 

ค่าความคมชัด E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 สัปดาห์ 14.0 20.0 0.0 6.6 19.3 1.0 0.0 4.0 5.6 2.0 0.0 0.0 6.0 8.6 0.0 1.0 

ค่าความคมชัด E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 เดือน 0.0 23.0 0.0 0.6 0.0 38.3 0.0 20.3 0.0 1.6 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

ค่าความคมชัด E D E E E D E E E E E E E E E E 

 

42 



43 
 

31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผ่นยิปซมัทั้ง 4 ชนิด โดย

การเปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 1 ในช่วงเวลาทนัที 

 
จากภาพท่ี 22 แสดงใหเ้ห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผน่ยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยู่ในระดบัสูงมาก (ระดบั A) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า วิธี 1,2-indanedione 
เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 23  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 1 ในช่วงเวลา 6 ชัว่โมง 

 
จากภาพท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมั ท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยูใ่นระดบัสูง (ระดบั B) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า วิธี 1,2-indanedione เป็นวิธี
ท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 24  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 1 ในช่วงเวลา 12 ชัว่โมง 

 
 จากภาพท่ี 24 แสดงให้เห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือได้ทั้ ง 3 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา                            
ท่ีหาด้วยวิธี 1,2-indanedione อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ C ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า                                     
วิธี  1,2-indanedione  เป็นวิ ธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตัวอย่างของแผ่นยิปซัม และพบว่า                        
วิธี 5-methylthioninhydrin ไม่สามารถหาลายน้ิวมือได ้
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ภาพท่ี 25 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกบัวิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione วิธี 5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 1 ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง 

 
จากภาพท่ี 25 แสดงใหเ้ห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมั ท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยู่ในระดบัสูง (ระดบั B ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่าวิธี 1,2-indanedione เป็น  
วิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 26  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 1 ในช่วงเวลา 1 สปัดาห์ 

 
จากภาพท่ี 26 แสดงให้เห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบั C ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า วิธี1,2-indanedione 
เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 1 ในช่วงเวลา 1 เดือน 

 
จากภาพท่ี 27 แสดงให้เห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 3 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบั C ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่าวิธี 1,2-indanedione 
เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตัวอย่างของแผ่นยิปซัม และพบว่า วิธี 5-methylthioninhydrin                 
ไม่สามารถหาลายน้ิวมือได ้
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ภาพท่ี 28  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 2 ในช่วงเวลาทนัที 

 
จากภาพท่ี 28 แสดงให้เห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบั C ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่าวิธี 1,2-indanedione 
เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 29  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 2 ในช่วงเวลา 6 ชัง่โมง 

 
จากภาพท่ี 29 แสดงให้เห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือได้ทั้ ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา                                
ท่ีหาด้วยวิธี 1,2-indanedione อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ C ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า  วิธี                          
1,2-indanedione  เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 30  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ
เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 2 ในช่วงเวลา 12 ชัง่โมง 

 
จากภาพท่ี 30 แสดงใหเ้ห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผ่นยิปซมั ท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 4 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย 
วิธี ninhydrin อยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบั C ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า  1,2-indanedione เป็นวิธีท่ี
ลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 31  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 2  ในช่วงเวลา 24 ชัง่โมง 

 
จากภาพท่ี 31 แสดงให้เห็นว่าฝ้ายิปซัมทนช้ืน สีเขียว เป็นแผ่นยิปซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏ

มากท่ีสุด และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 2 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของยิปซมัทนช้ืน            
สีเขียว ท่ีหาดว้ยวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride อยู่ในระดบัต ่า
มาก (ระดบั E ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า  วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย 
Zinc Chloride เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏเกือบทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 32  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 2  ในช่วงเวลา 1 สปัดาห์ 

 
จากภาพท่ี 32 แสดงให้เห็นว่าด้านหลงัฝ้าทีบาร์ สีน ้ าตาล  เป็นแผ่นยิปซัมท่ีลายน้ิวมือ

ปรากฏมากท่ีสุด และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 3 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ 
สีเทา ท่ีหาดว้ย วิธี 1,2-indanedione อยู่ในระดบัต ่ามาก (ระดบั E ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า                                     
วิธี 1,2-indanedione เป็นวิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏทุกตวัอยา่งของแผน่ยปิซมั 
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ภาพท่ี 33  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงบนแผน่ยปิซมัทั้ง 4 ชนิด โดยการ

เปรียบเทียบกับวิ ธี  ninhydrin วิ ธี 1,2-indanedione วิธี  5-methylthioninhydrin และ                                   
วิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ของผูท่ี้ให้ลายน้ิวมือ
แฝง คนท่ี 2 ในช่วงเวลา 1 เดือน 

 
จากภาพท่ี 33 แสดงใหเ้ห็นว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา เป็นแผน่ยปิซมัท่ีลายน้ิวมือปรากฏมากท่ีสุด 

และสามารถหาลายน้ิวมือไดท้ั้ง 2 วิธี ส่วนคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงของฝ้าทีบาร์ สีเทา ท่ีหาดว้ย
วิธี 1,2-indanedione อยูใ่นระดบัต ่า (ระดบั D ) ส่วนในภาพรวมจะพบว่า วิธี 1,2-indanedione เป็น
วิธีท่ีลายน้ิวมือแฝงปรากฏเกือบทุกแผน่ยปิซมั 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนแผ่นยิปซัม                         
เพื่ อ เปรียบเทียบจ านวนจุดลักษณะพิ เศษของลาย น้ิว มือระหว่างวิ ธี  ninhydrin กับวิ ธี                                           
5-methylthioninhydrin และ เปรียบเทียบจ านวนจุดลักษณะพิ เศษของลาย น้ิว มือระหว่ า ง                    
วิธี 1,2-indanedione กบั วิธี  5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride และ
เปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วย วิธี ninhydrin วิธี 1,2-indanedione                
วิธี 5-methylthioninhydrin และวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride 
ในช่วงเวลา 6 ช่วง ไดแ้ก่ ทนัที  6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง  24 ชัว่โมง  1 สปัดาห์ และ 1 เดือน  
 จากผลการวิจยัพบว่ารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงเร่ิมตน้
ของผูร่้วมทดลองทั้งสองคน โดยคนท่ี 1 เป็นเพศชาย ซ่ึงเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีใหล้ายน้ิวมือแฝงท่ี
สามารถตรวจไดง่้าย คนท่ี 2 เป็นเพศหญิง ซ่ึงเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีให้ลายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถ
ตรวจไดย้าก ดงันั้นสภาพทางสรีรวิทยาของน้ิวมือของผูร่้วมทดลองทั้งสอง ไดแ้ก่ ความชุ่มช้ืนหรือ
ความแหง้กร้านของน้ิวมือ ปริมาณเหง่ือท่ีขบัออกมา มีผลต่อคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจได ้
ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีผูว้ิจ ัยไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนชนิดของแผ่นยิปซมัก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของลายน้ิวมือแฝง นอกจากน้ีวิธีท่ีใชใ้นการเก็บลายน้ิวแฝงก็เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของลายพิมพน้ิ์วมือ 
 จากผลการวิจยัน้ีสามารถสรุปไดว้่า 
 1. จ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือท่ีปรากฏท่ีแผ่นยิปซัมชนิดต่างๆ พบว่า                            
วิ ธี  ninhydrin ให้จ  านวนจุดลักษณะพิเศษของลาย น้ิว มือท่ีดีกว่ าวิ ธี  5-methylthioninhydrin                       
ทุกช่วงเวลา 
 2. จ านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือท่ีปรากฏท่ีแผ่นยิปซัมชนิดต่างๆ พบว่า                              
วิธี 1,2-indanedione กบัวิธี 5-methylthioninhydrin แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย Zinc Chloride ให้
จ  านวนจุดลกัษณะพิเศษของลายน้ิวมือท่ีดีกว่าวิธี 5-methylthioninhydrin  แลว้ทาทบัดว้ยสารละลาย 
Zinc Chloride ทุกช่วงเวลา 
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 3. จากการเปรียบเทียบคุณภาพลายน้ิวมือท่ีตรวจเก็บจากฝ้าทีบาร์ สีเทา  ฝ้าทีบาร์ สีชมพ ู
ดา้นหลงัของฝ้า ทีบาร์  สีน ้ าตาล และฝ้ายิปซมัทนช้ืน สีเขียว พบว่าฝ้าทีบาร์ สีเทา ให้คุณภาพของ
ลายน้ิวมือท่ีดีกว่าแผน่ยปิซมัชนิดอ่ืนๆ โดยวิธีการหาลายน้ิวมือแฝงท่ีดีท่ีสุด คือ วิธี 1,2-indanedione 
 4. จากผลการวิจยั เปรียบเทียบระยะเวลาของการหาลายน้ิวมือแฝง ในช่วงเวลา 6 ช่วง 
ไดแ้ก่ ทนัที  6 ชัว่โมง  12 ชัว่โมง  24 ชัว่โมง  1 สัปดาห์ และ 1 เดือน พบว่าลกัษณะคุณภาพของ
ลายน้ิวมือแฝง มีแนวโนม้ลดลงเม่ือเวลาผา่นไป 24 ชัว่โมง 
 กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีสรุปได้ว่าการตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝงบน                   
แผน่ยปิซมัดว้ยวิธี 5-methylthioninhydrin ให้คุณภาพของลายน้ิวมือ ท่ีน้อยกว่า วิธี ninhydrin และ 
วิธี 1,2-indanedione ส่วนวิธีการหาลายน้ิวมือแฝงบนแผ่นยิปซมัท่ีดีท่ีสุด  คือ วิธี 1,2-indanedione 
และช่วงเวลาท่ีแตกต่างๆ กนั พบว่าภายในหลงั 24 ชัง่โมง คุณภาพของลายน้ิวมือแฝง มีแนวโน้ม
ลดลง 
             
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการทดลองในการวิจยัพบว่ามีคาดคลาดเคล่ือนมาก ดงันั้นควรมีการทดลองซ ้า
มากกว่า 3 คร้ัง เพ่ือใหค่้าความคาดเคล่ือนมีค่านอ้ยลง 
 2. กลอ้งถ่ายภาพท่ีใชใ้นการบนัทึกภาพถ่ายรอยลายน้ิวมือแฝง ควรเป็นกลอ้งถ่ายภาพท่ี
มีความละเอียดสูงและขาตั้งกลอ้ง เพื่อใหภ้าพท่ีชดัเจนและคมชดั  
 3.  ควรท าการศึกษาในตวัอยา่งจริงท่ีไม่มีการควบคุมตวัแปรต่างๆ เพราะตวัแปรมีผลต่อ
การปรากฏของรอยลายน้ิวมือแฝง 
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ตารางท่ี  7 ตารางบนัทึกขอ้มลูของจ านวนจุดลกัษณะพิเศษท่ีตรวจพบจากแผน่ยปิซมั ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 1 

คร้ังที่ 

ช่วงเวลา ทันที 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 
ช่วงเวลา 6 ช่ัวโมง 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  
Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 
ช่วงเวลา 12 ช่ัวโมง 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  
Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 
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คร้ังที่ 

ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 

ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 

ช่วงเวลา 1 เดือน 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 
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ตารางท่ี  8  ตารางบนัทึกขอ้มลูของจ านวนจุดลกัษณะพิเศษท่ีตรวจพบจากแผน่ยปิซมั ของผูท่ี้ใหล้ายน้ิวมือแฝง คนท่ี 2 

คร้ังที่ 

ช่วงเวลา ทันที 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 
ช่วงเวลา 6 ช่ัวโมง 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  
Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 
ช่วงเวลา 12 ช่ัวโมง 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  
Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 
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คร้ังที่ 

ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 

ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 

คร้ังที่ 

ช่วงเวลา 1 เดือน 

ฝ้าทีบาร์ สีเทา  ด้านหลังของฝ้าทีบาร์ สีน ้าตาล  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู  ฝ้ายปิซัมทนช้ืน สีเขียว  

Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 Nin 5 MTN IDN 5 MTN/Zncl2 

1                                 
2                                 
3                                 
x                                 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล ร้อยต ำรวจเอก สรำวุธ อ่ิมจิต 
ท่ีอยู ่ 70/32 หมู่บำ้นเสริมศิริวิลเลจ  ถนนพระยำสุเรนทร์ ซอย 30 แยก 2           
  แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร  
สถำนท่ีท ำงำน กลุ่มงำนตรวจสถำนท่ีเกิดเหตุ กองพิสูจน์หลกัฐำนกลำง  
  ส ำนกังำนพิสูจน์หลกัฐำนต ำรวจ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
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  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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