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 วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือตรวจรอยลายน้ิวมือแฝงในคราบเลือดบนกระดาษ

ตวัอย่างทั้ง 15 ตวัอย่างดว้ยเทคนิค ninhydrin การทดลองโดยการทาเลือดลงบนกระดาษจากนั้น

ประทบัน้ิวหัวแม่มือดา้นขวาลงบนกระดาษท้ิงไวใ้ห้แห้งและถ่ายรูปลายน้ิวมือแฝงท่ีไดจ้ากนั้นนาํ

รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดน้าํไปจุ่มลงในสารละลาย ninhydrin ถ่ายรูปรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดอี้กคร้ังนาํ

ภาพถ่ายรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีได้ทั้ งก่อนและหลงัการวิเคราะห์ด้วยสารละลาย ninhydrin มานับ

จาํนวนจุด minutiae ดว้ยระบบ Automated  Fingerprint  Identification  System (AFIS).  

ตวัอยา่งกระดาษท่ีใชใ้นการทาํการทดลองจาํนวน 15 ตวัอย่างคือ กระดาษกล่องลงั สลาก

กินแบ่งรัฐบาล กระดาษหนงัสือพิมพ ์ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ซองใส่เอกสารสีนํ้ าตาล ปฏิทิน 

กระดาษพิมพต่์อเน่ือง ซองจดหมาย  กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว (80แกรม) ปกนิตยสาร ใบเสร็จร้าน

สะดวกซ้ือ  กระดาษปอนด ์80 แกรมสีเขียว สีเหลือง สีฟ้าและสีชมพ ูโดยทาํการศึกษาความเขม้ขน้

ของเลือดต่อการปรากฏข้ึนของรอยลายน้ิวมือแฝงโดยทาํการเจือจางเลือดท่ีใชด้ว้ยอตัราส่วน 1:10 

1:100 และ 1:1000 โดยปริมาตรและทาํการศึกษาตวัทาํละลายท่ีเหมาะสมของสารละลาย ninhydrin 

ผลการทดลองพบว่ารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดบ้นกระดาษทั้ง 15 ตวัอย่างหลงัการทดสอบดว้ย

สารละลาย ninhydrin มีความคมชดัและสามารถอ่านจุด  minutiae ได ้ส่วนผลของการศึกษาการเจือ

จางเลือดพบว่าเม่ือเลือดเจือจางมากข้ึนก็จะส่งผลต่อการปรากฏของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีได้ไม่

ชดัเจนและสามารถอ่านจุด minutiae ไดน้อ้ยกวา่ก่อนการเจือจาง ส่วนการศึกษาผลของตวัทาํละลาย

พบว่า acetone  เป็นตวัทาํละลายท่ีดีท่ีสุดสามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนคราบเลือดบน

กระดาษได ้

 ดงันั้นการใชส้ารละลาย ninhydrin ทาํใหร้อยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏบนคราบเลือดบน

กระดาษเห็นไดช้ดัเจนดีข้ึนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานทางนิติวิทยาศาสตร์ได ้
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The aim of this project is to examine latent fingerprints on bloodstains deposited on 15

types of paper. The sample was prepared by applying a bloodstain on the paper and impressing

the right hand thumb on the bloodstain afterwards. The sample was left for dryness at ambient

temperature for 10 minutes before dipping the sample into a ninhydrin solution.  For each type of

paper, the pictures of the fingerprints on the bloodstain were taken both before and after applying

the ninhydrin solution.  A comparison of the two pictures for the clearness and number of

minutiae was carried out using an Automated Fingerprint Identification System (AFIS).

It was found that for all types of paper studied, the pictures of fingerprints developed

with ninhydrin displayed better clearness and gave a larger number of detectable minutiae as

compared to those obtained without using the ninhydrin solution.  Moreover, it was observed that

the deterioration of the fingerprints developed with ninhydrin was increased with the degree of

blood dilution (1:10, 1:100 and 1:1000 v/v).  For the 1:1000 blood dilution, the fingerprints could

be detected only on two types of paper studied.  The results from this work thus suggested that in

order to obtain a good quality of fingerprints on bloodstains deposited on paper, the method of

ninhydrin development should be used.
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 งานวิจยัคร้ังน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือและช่วยเหลือ

จากบุคคลหลายท่านท่ีไดส้ละเวลามาใหค้าํแนะนาํ  ขอ้คิดและความรู้ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 ขอขอบพระคุณ ดร. ศิริรัตน์   ชูสกุลเกรียง  ท่ีไดก้รุณาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้

คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภชยั   ศุภลกัษณ์นารี ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ์ 

ดร.วีรชยั  พุทธวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และ พนัตาํรวจเอกดิเรก    ธนานนทนิ์วาส ท่ีไดก้รุณา 

เสียสละเวลาในการตรวจสอบ ให้คาํแนะนาํ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์

ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ ร้อยตาํรวจเอกหญิงสุวรรณี  บุญส่งไพโรจน์ และกลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือ

แฝง กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง สาํนกัพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีไดใ้หค้วาม0

อนุเคราะห์ใช้เคร่ือง 0ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์น้ิวมืออตัโนมติั และ 0ก 0รุณาสละเวลาอนัมีค่ามาสอน

วิธีการใชเ้คร่ืองทาํใหง้านวิจยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

 นอกจากน้ีขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์รุ่น 5 มหาวิทยาลยั

ศิลปากรสาํหรับกาํลงัใจและมิตรภาพท่ีดีเสมอมา 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณพระคุณพอ่ พระคุณแม่ ครอบครัวท่ีใหค้วามรักความเอาใจใส่เสมอ

มา ตลอดจนผูท่ี้มิไดเ้อ่ยนามมา ณ ท่ีน้ีทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ และเป็นกาํลงัใจ

ให ้จนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

      

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Button1: 


