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 Latent fingerprint were important forensic evidence and commonly found in the 

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

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

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

skin surface. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

statistical analyses. 

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

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

fingerprint developed after 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes.                   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเขามามีบทบาทสําคัญในกระบวนการ

ยุติธรรมมากขึ้นเนื่องจากพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุทําใหทราบวาเกิดเหตุอะไรขึ้น ใครเปน

ผูกระทําผิดรวมท้ังสามารถพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาไดและพยานหลักฐานท่ีพบในท่ี

เกิดเหตุมีความสําคัญตอการสืบสวนสอบสวนและสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานในการ

พิจารณาคดีความในชั้นศาล หนึ่งในพยานหลักฐานท่ีสําคัญทางนิติวิทยาศาสตร คือ ลายนิ้วมือ 

เนื่องจากลายนิ้วมือของแตละบุคคลจะไมซํ้ากันแมจะเปนฝาแฝดกันก็ตาม ลายนิ้วมือท่ีปรากฏบน

พ้ืนผิวแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ลายนิ้วมือสามมิติ  (plastic print) ลายนิ้วมือท่ีมองเห็นดวยตา

เปลา (visible print) และลายนิ้วมือแฝง (latent print) ซ่ึงลายนิ้วมือสองชนิดแรกมองห็นไดดวยตา

เปลาสวนลายนิ้วมือแฝงมองไมเห็นดวยตาเปลาหรือมองเห็นไมชัด ลายนิ้วมือท่ีพบในสถานท่ีเกิด

เหตุสวนใหญเปนลายนิ้วมือแฝงดังนั้นจึงตองเลือกวิธีการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงใหเหมาะสมกับ

วัตถุพยานแตละประเภทเพ่ือใหไดรอยลายนิ้วมือท่ีชัดเจนและงายตอการตรวจพิสูจนเปรียบเทียบซ่ึง

ถาไมมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงอาจจะทําใหรอยลายนิ้วมือเสียหาย ทําให

สูญเสียพยานหลักฐานท่ีมีคาไป นอกจากนี้ผูท่ีทําการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงจะตองมีความรูความ

ชํานาญและประสบการณรวมดวย 

 ในคดีขมขืนท่ีคนรายใชถุงยางหรือทําหมันไมมีตัวอสุจิท่ีจะใชระบุเช่ือมโยงถึงตัว

ผูกระทําผิดได ซ่ึงในความเปนจริงแลวยังมีพยานหลักฐานอีกอยางหนึ่งท่ีนาจะชวยแกปญหาใน

เรื่องนี้ได คือ รอยลายนิ้วมือท่ีผิวหนังของผูเสียหาย ซ่ึงจากพฤติกรรมในการขมขืนจะตองตรวจพบ

รอยลายนิ้วมือแฝงตามรางกายของผูเสียหายตรงบริเวณ ลําคอ และ ขอมือ แตการตรวจหารอย

ลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยเปนเรื่องท่ีกระทําไดยากเนื่องจากลักษณะผิวหนังของมนุษย

คอนขางหยาบและมีเสนขนอีกท้ังยังมีการปนเปอนจากเหงื่อของผูเสียหายเองทําใหการตรวจหารอย

ลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยยังไมประสบความสําเร็จ คงมีสําเร็จอยูบางในหองปฏิบัติการ ซ่ึง

วิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือดวยการใชผงฝุนเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอท่ีจะทําใหไดลายเสนท่ี

ชัดเจนและเพียงพอแกการตรวจพิสูจน แมวาไดมีการพัฒนาวิธีการเก็บลายนิ้วมือโดยใชการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 

ถายภาพรวมดวยแตบางครั้งภาพถายท่ีไดก็นํามาใชประโยชนไดนอย และตองอาศัยชางภาพท่ีมี

ความรูความชํานาญในการถาพภาพ 

 จากปญหาและความสําคัญขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการ

ลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยโดยจะทําการเปรียบเทียบวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบน

ผิวหนังมนุษยหลังการปดดวยผงฝุนดํา ผลท่ีไดจากการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการเลือก

วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยเพ่ือใหลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บไดมีคุณภาพดีท่ีสุดและ

งายตอการตรวจพิสูจนเปรียบเทียบ 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, instant lifter, 

ซิลิโคนและเทปกาวใส 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงในแตละชวงเวลาหลังจากประทับ

รอยลายนิ้วมือแฝง 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  วิธีการลอกลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยโดยใชเทปกาวใสสามารถลอกเก็บ

ลายนิ้วมือแฝงไดดีท่ีสุด 

 2.  วิธีการลอกลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยโดยใชเจลาติน, instant lifter, ซิลิโคน 

และเทปกาวใส จะใหคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดแตกตางกัน 

 3. ระยะเวลาการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงตางกันจะใหคุณภาพของ

รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดแตกตางกัน 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังของคน

ท่ีมีชีวิต โดยใชกลุมประชากรเปาหมาย 2 กลุม คือ กลุมประทับรอยลายนิ้วมือแฝงจํานวน 2 คน เปน

เพศชายอายุ 32 และ 42 ป เปนผูท่ีมีเหง่ือมากและมือมีลักษณะไมแหงผิดปกติ ตองใชนิ้วหัวแมมือ

ขวาในการประทับรอยลายนิ้วมือแฝง และกลุมถูกประทับรอยลายนิ้วมือจํานวน 5 คน เปนเพศชาย 

3 คน เพศหญิง 2 คน เปนผูท่ีมีลักษณะของผิวหนังไมแหงผิดปกติ โดยแตละคนตองถูกประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝงบริเวณขอมือซายซ่ึงบริเวณขอมือเปนบริเวณท่ีสามารถตรวจพบรอยลายน้ืวมือแฝง
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ไดมากท่ีสุดในคดีขมขืน การทดลองกระทําท่ีอุณหภูมิ 25o C น้ําหนักท่ีใชในการประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง 500 กรัม ระยะเวลาท่ีใชในการประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 วินาที  

 ในการวิจัยนี้เลือกใชผงฝุนดํา เนื่องจากสามารถปดเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนัง

มนุษยไดดีและไมกอใหเกิดอันตรายตอผิวหนัง สารลอกลายนิ้วมือท่ีใชไดแก เจลาติน, instant lifter, 

ซิลิโคน และเทปกาวใส ทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝงทันที, 10 นาที, 20 นาที 

และ 30 นาที จากน้ันจึงทําการนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บ

ไดในแตละวิธีดวยเครื่อง MINI AFIS 

  

5.  ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย  

 ในการเก็บรอยลายนิ้วมือของอาสาสมัครเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีตองการนั้นไม

สามารถทําการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงไดภายในวันเดียว ดังนั้นเพ่ือปองกันการเกิดความแตกตางอัน

เนื่องมาจากการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในแตละวัน จึงไดกําหนดเงื่อนไขในการเก็บรอยลายน้ิวมือ

แฝงดังนี ้

 1.  อาสาสมัครทุกคนจะตองไมลางมือกอนการประทับรอยลายน้ิวมือแฝงอยางนอย 1 

ช่ัวโมง 

 2.  ทําการเก็บตวัอยางในหองทดลองท่ีมีอุณหภูมิ 25 องศาเซนเซียส  

 3.  ระยะเวลาในการประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 วินาที 

 4.  น้ําหนักกดในการประทับลายนิ้วมือแฝง 500 กรัม 

 5.  การลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือตองเปนไปใน

ลักษณะเดียวกัน คือ ทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงทันที, 10 นาที, 20 นาที และ 

30 นาที 

 

6.  ขอจํากัดในการวิจัย 

 การพิมพลายนิ้วมือของอาสาสมัครนั้นเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีสามารถใชในการพิสูจน

เอกลักษณบุคคลได ดังนั้นหากอาสาสมัครไมรูจักและไมไววางใจในผูวิจัยอาจเกิดความระแวงวา

ลายนิ้วมือของตนถูกนําไปใชในทางท่ีไมดีและในการเก็บตัวอยางรอยลายนิ้วมือแฝงตองทําการ

ประทับรอยลายนิ้วมือหลายครั้งทําใหตองรบกวนเวลาอาสาสมัครเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงเลือกกลุม

ตัวอยางท่ีทํางานท่ีเดียวกับผูวิจัยเนื่องจากผูวิจัยสามารถไดรับความรวมมือเปนอยางดีและสะดวกใน

การเก็บตัวอยาง 
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 การนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษดวยเครื่อง MINI AFIS ตองมีผูท่ีมีความรูความ

ชํานาญดานลายนิ้วมือชวยในการตรวจสอบจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีเครื่อง MINI AFIS กําหนดให

วาถูกตองหรือไม เนื่องจากกรณีท่ีรอยลายนิ้วมือแฝงไมชัดเจน หรือมีส่ิงแปลกปลอมติดมากับรอย

ลายนิ้วมือแฝง เชน เสนขน รองรอยผิวหนัง เครื่อง MINI AFIS อาจกําหนดจุดลักษณะสําคัญพิเศษ

ใหไมถูกตอง 

 

7.  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย  

 ลายพิมพนิ้วมือ หมายถึง ลายนิ้วมือท่ีเกิดจากการพิมพดวยหมึกสีดํา ในลักษณะของ

การพิมพราบ (Plain press) ลงในแบบฟอรมการเก็บลายพิมพนิ้วมือ 

 รอยลายนิ้วมือแฝง  หมายถึง รอยลายนิ้วมือท่ีเกิดจากเหง่ือท่ีอยูบนเสนนูนของ

ลายนิ้วมือท่ีประทับอยูบนพ้ืนผิวของวัตถุปรากฎเปนรูปลักษณะของลายนิ้วมือท่ีมองไมเห็นหรือ

เห็นไดยากดวยตาเปลา 

 ผงฝุนดํา หมายถึง ผงฝุนท่ีมีสวนผสมของคารบอนแบล็คและกราไฟท สามารถ

นํามาใชในการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงได  

 วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝง  หมายถึง วิธีการเก็บลายนิ้วมือแฝงโดยตรงดวยสารลอก

เก็บตางๆ ลอกหลังจากปดผงฝุนหรือการใชสารเคมี และบันทึกภาพแลว 

 เคร่ืองตรวจลายนิ้วมืออัตโนมัติขนาดเล็ก (MINI AFIS) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการ

ตรวจลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหตุกับลายพิมพนิ้วมือของผูตองสงสัย เพ่ือยืนยันตัว

บุคคล  

 

8.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝง, ระยะเวลาท่ีเก็บ 

 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝง 
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9.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย ดังแสดงตามกรอบแนวคิด

ดังนี้ 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

10.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1.  ใชเปนแนวทางในการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยได 

 2.  นําไปใชประโยชนในดานนิติวิทยาศาสตรได 

 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพิสูจนเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลย่ิงขึ้น 

 

วิธีการลอกลายนิ้วมือแฝง 

- เจลาติน 

- instant lifter 

- ซิลิโคน 

- เทปกาวใส คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง 

ระยะเวลาที่เก็บ 

- เก็บทันที 

- 10 นาที 

- 20 นาที 

- 30 นาที 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือนํามาประกอบการศึกษา เปรียบเทียบ และยืนยันผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี้ 

ประกอบดวย 

 1.  ประวัติความเปนมาของลายนิ้วมือ 

 2.  พันธุศาสตรของลายนิ้วมือ 

 3.  ลักษณะของลายนิ้วมือ 

 4.  หลักในการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ 

 5.  ความสําคัญของลายนิ้วมือ 

 6.  ประโยชนของลายนิ้วมือ 

 7.  ลายนิ้วมือในสถานท่ีเกิดเหต ุ

 8.  ปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 9.  วิธีการเก็บลายนิ้วมือ 

 10.  ระบบการตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัต ิ

 11.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

 

1.  ประวัติความเปนมาของลายนิ้วมือ 

 ลายนิ้วมือของมนุษย เปนส่ิงท่ีธรรมชาติสรางสรรคใหแตละบุคคลมีลายเสนบังเกิด

เปนลวดลายในลักษณะตาง ๆ เกิดขึ้นบนขอนิ้วขอแรกของมนุษย เปนลักษณะประจําตัวของแตละ

บุคคลนับตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภของมารดาเม่ือมีอวัยวะตาง ๆ ครบถวนแลว ซ่ึงลักษณะตาง ๆ

ของลายเสนดังกลาวนี้จะไมมีการเปล่ียนแปลงเลือนหายไปจากแตละบุคคลเลย แมวาผูนั้นจะได

คลอดออกมาเปนทารกและเจริญเติบโตไปตามวัย จนส้ินสุดลงเม่ือตายก็ตาม หากรางกายยังไมเนา

เปอย ลวดลายลักษณะตางๆ ของลายเสนในลายน้ิวมือก็ยังคงปรากฏเปนรูปรางอยูใหเห็นนับวาเปน

ส่ิงท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคใหแกมนุษยเราอยางแปลกประหลาดมหัศจรรยอยางย่ิง และเปนส่ิงท่ี

แปลกประหลาดอยางย่ิงท่ีลายนิ้วมือของมนุษยเรานั้น ไมเคยปรากฏวาซํ้ากันหรือเหมือนกันเลยใน
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แตละบุคคล แมกระท่ังฝาแฝดท่ีเกิดมาในเวลาไลเล่ียกันเลย ถึงจะมีรูปรางใบหนาทาทางเหมือนกัน

ก็ตาม แตลวดลายลักษณะตาง ๆ ของลายเสนในลายน้ิวมือจะไมเหมือนกันเลยดวยเหตุนี้จึงไดมีทาน

ผูทรงคุณวุฒิทําการศึกษาคนควาเรื่องลายนิ้วมือของมนุษยและไดนํามาใชในการพิสูจนยืนยันตัว

บุคคล จนไดรับความเช่ือถือกันตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน เพราะไดประจักษขอเท็จจริงแลววา เปนการ

พิสูจนยืนยันตัวบุคคลไดอยางดีเยี่ยมกวาส่ิงอ่ืนใด 

 ลายพิมพนิ้วมือของมนุษยเปนเคร่ืองพิสูจนตัวบุคคลไดอยางแนนอนไมมีการผิดพลาด

หรือเปนท่ีสงสัยแตประการใด หากไดมีการพิมพลายนิ้วมือท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ท้ังนี้

เนื่องจากลายนิ้วมือของมนุษยท้ังโลก ไมมีโอกาสจะซํ้ากันได แตรูปลักษณะอาจจะเหมือนกันได 

เชนเปนมัดหวาย, กนหอย, โคง เปนตน แตโอกาสจะซํ้ากันทุกจุด มีเสนแตกเสนแยกเสนเกาะหรือ

เสนทะเลสาบ ฯลฯ เหมือนกันทุกเสนไมมีทางจะเปนไปได เพราะลายนิ้วมือของมนุษยไมใชจะสืบ

ทอดทางกรรมพันธุกันได 
 1.1 ประวัติความเปนมาของลายนิ้วมือในตางประเทศ 

    ในตางประเทศไดศึกษาคนควาลายพิมพนิ้วมือของมนุษยมาเปนเวลาชานาน ได
คิดคนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ในทางประวัติของเรื่องลายพิมพนิ้วมือในสมัยโบราณนั้น

ปรากฏวาจะพบลายฝามือคน ชาวสเปน หรือภาพเขียนในถํ้าของประเทศฝร่ังเศส หรือภาพ

เครื่องหมายของคนอินเดียในสหรัฐอเมริกา หรือแมแตศิลปะพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย เปนตน 

ตอมามีชาวบาบิโลนไดกดลายนิ้วมือตามกอนดินเหนียวเพ่ือปองกันการปลอมแปลงซ่ึงทํากันมา

กอนหนาคริสตกาลเสียอีกในภาคพ้ืนเอเชียก็จะพบในวรรณคดีของจีน ญี่ปุน ใชเปนตราประทับมี
การกดนิ้วมือประกอบกับลายเซ็น หรือตราในสมัยราชวงศถัง แมแตการหยารางในกฎหมายของ
ยังหวิน (The Law of Yung Hwin) ก็ไดบัญญัติใหผูเขียนหนังสือไมไดกดลายนิ้วมือแทน จะเห็น
ไดจากหลักฐานคําวา“ตีโม” ซ่ึงแปลวา การประทับลายหัวแมมือซ่ึงยังมีหลักฐานการพิมพ

ลายนิ้วมือดวยดินเหนียวเหลือเก็บอยูเปนหลักฐานในพิพิธภัณฑกรุงวอชิงตันจนถึงปจจุบัน 
 ป ค.ศ. 1684 เนเฮเมียห เกรว (Nehemiah Grew) นักพฤษศาสตรชาวอังกฤษเขียน

บทความเกี่ยวกับลายนิ้วมือไวใน Philosophical of the Royal Society of London แมวาทานจะเปน

ผูเช่ียวชาญดานพืชแตทานก็สนใจแบบลายนิ้วมือเล็กๆท่ีสังเกตเห็นบนนิ้วมือทุกคน Grew ไดรับ

การพิจารณาวาเปนหนึ่งในผูบุกเบิกลายนิ้วมือในยุคแรกสุด บุคคลอ่ืนหลายคนเร่ิมสังเกตและ

ตรวจดูลายนิ้วมือโดยการใชบทความของทานมากกวา 300 ปแลวท่ีทานเขาใจความสําคัญของงาน

ตีพิมพทางวิทยาศาสตรและแบงปนงานท่ีสังเกตพบเปนแนวทางใหนักวิทยาศาสตรทานอ่ืนๆดําเนิน

แนวตาม 
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ภาพท่ี 1 เนเฮเมียห เกรว (Nehemiah Grew) 

ท่ีมา : Wikimedia Foundation Inc, the free encyclopedia.  Nehemiah Grew [Online], accessed 23 

February 2011.  Available from http://en.wikipedia.org/Nehemiah_Grew 

 
 ป ค.ศ. 1685 โกวารด บิดโล (Govard Bidlo) นักกายวิภาคท่ีอัมสเตอรดัม ฮอลแลนด 

ไดตีพิมพหนังสือกายวิภาคมนุษยแสดงลายนิ้วมืออยางละเอียดถ่ีถวนอยางมีศิลปะและบรรยาย

รายละเอียดของลายเสนนูนและโครงสรางรูตอมเหง่ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โกวารด บิดโล (Govard Bidlo) 

ท่ีมา : Wikimedia Foundation Inc,  Govard Bidlo [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/Govard_Bidloo_portrait.jpg 
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 ป ค.ศ. 1686 เมลปคกิ (Marcello Malpighi) ศาสตราจารยดานกายวิภาคมหาวิทยาลัย

โบลอคนา อิตาลี เขียนหนังสือเกี่ยวกับลายนูนบนมือมีเพ่ือการยึดจับบนฝาเทามีเพ่ือการลากเทา 

และยังไดระบุถึงลายเสนนิ้วมือลายนิ้วแบบมัดหวายและแบบกนหอยไวช่ือของเขาไดนํามาตั้งเปน

ช่ือของชั้นผิวหนังท่ีเรียกวา “Malpighi layer” ซ่ึงความหนาประมาณ 1.8 มม. 

 

 
 
ภาพท่ี 3 ศาสตราจารย เมลปคกิ (Marcello Malpighi) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprints [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 
 ป ค.ศ. 1823 เพอคอนเจ (John Veangelist Purkinje) ศาสตราจารยดานกายวิภาค

ชาวสโลวัค มหาวิทยาลัยเบสสลอ (University of Breslau) เยอรมันนี เขียนหนังสืออธิบายแบบแผน

ลายนิ้วมือพ้ืนฐาน 9 แบบตามรูปรางและลักษณะลายเสน การจําแนกน้ีแสดงใหเห็นวาลายนิ้วมือมี

แนวโนมของการไหลหรือการวิ่งของลายนิ้วมือท่ีเหมือนกัน ส่ิงท่ีพบนี้นํามาสูการจัดระบบจัดการ

แฟมลายนิ้วมือในเวลาตอมาซ่ึงเขาก็ยังไมไดนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการระบุเอกลักษณบุคคล 
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ภาพท่ี 4 ศาสตราจารยพอคินเจ (John Veangelist Purkinje) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprint [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 
 ป ค.ศ. 1858 เซอรวิลเลียม เฮอรเซล (Sir William Herschel) ชาวอังกฤษคนแรกท่ีนํา

ลายนิ้วมือมาใชประโยชนเพ่ือพิสูจนบุคคล โดยใชลายนิ้วมือลงนามในคูสัญญากับคนพ้ืนเมือง ใน

มุมมองของทานเห็นวาลายนิ้วมือท้ังหมดมีลักษณะเฉพาะตัวในแตละบุคคลและคงอยูถาวรไม

เปล่ียนแปลงกระท่ังส้ินอายุขัย ทานไดพิมพลายนิ้วมือตนเองไวเม่ือ 50 ปผานไป นํามาเปรียบเทียบ

พบวายังตรงกันอยู ซ่ึงปนแรงบันดาลใจใหทานนํามาขยายเพ่ือใชประโยชนมากขึ้น 

 

 
 

ภาพท่ี 5 เซอรวิลเลียม เฮอรเซล (Sir William Herschel) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprint [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 
 ป ค.ศ. 1880 ดร. เฮนรี่ ฟาวลด (Henry Fauld) ศัลยแพทยชาวอังกฤษไดศึกษารอยยน

ของผิวหนัง “skin-furrows” ดร.ฟาวลดอธิบายถึงระบบการจําแนกประเภทลายน้ิวมือและตีพิมพ

บทความลงในวารสารทางวิทยาศาสตรช่ือ “Nature” (เนเจอร) อธิบายไววาลายนิ้วมือสามารถใช

เปนเครื่องมือเพ่ือระบุตัวบุคคลได ดวยการใชหมึกพิมพในการคัดลอกลายนิ้วมือ งานวิจัยท่ีมี
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ช่ือเสียงช้ินหนึ่งคือ การใหนักศึกษาแพทยขูดลายนูนบนฝามือออกดวยหินพูมิส ซ่ึงการทดลองนี้ได

พิสูจนวาลายเสนนูนเม่ือหายดีแลวลายเสนจะกลับมามีรูปรางเหมือนเดิมจึงพิสูจนความจริงท่ีวา

ลายนิ้วมือไมเปล่ียนแปลง 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ดร. เฮนรี่ ฟาวลด (Henry Fauld) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprint [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

 ป ค.ศ. 1882 อัลโฟนเซ เบอรติลลอน (Alphonse Bertillon) นายทะเบียนสํานักงาน

ตํารวจกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสไดคิดคนระบบการจําแนกอันเปนท่ีรูจักในสาขาการวัดระยางของ

มนุษย (Antropometry) ท่ีเรียกวา ระบบเบอรติลลอน (Bertillon system) ซ่ึงเปนการวัดสวนตางๆ

ของรางกาย ระบบเบอรติลลอนประกอบดวย การวัดสวนของรางกาย  เชน ความยาวของศีรษะ 

ความกวางของศีรษะ ความยาวของนิ้วกลาง ความยาวของเทาซาย และความยาวของแขนจากศอก

จนสุดปลายนิ้วกลาง ในป 1888 เบอรติลลอน ไดกอตั้งแผนกการระบุตัวบุคคลอยางยุติธรรมขึ้น ซ่ึง

ทานไดใชการวัดระยางของมนุษยเขามาเปนวิธีการหลักในการระบุตัวบุคคล ซ่ึงภายหลังทานได

นําเสนอการใชลายนิ้วมือเขาชวยแตจัดใหอยูในการปฏิบัติขั้นท่ีสองของหมวดสัดสวนช้ีบงพิเศษ 
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ภาพท่ี 7 อัลโฟนเซ เบอรติลลอน (Alphonse Bertillon) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprint [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

 การระบุอาชญากรโดยการวัดสัดสวนตางๆของรางกาย (Bertillon Signalment) นี้จะวัด

และบันทึกสัดสวนของรางกายท้ังหมด 11 สวน นํามาใชทดแทนวิธีการท่ีทารุณดวยการสักและตี

ตรา วิธีนี้คอนขางยุงยากและใชเวลา เม่ือความกาวหนาและความเขาใจดานลายนิ้วมือมากขึ้นจึงได

นํามาใชระบุตัวบุคคลทดแทนวิธีการดังนี ้

 

      
 

ภาพท่ี 8 ระบบเบอรติลลอน หรือ การวดัระยางของมนุษย 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprints [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

 ป ค.ศ. 1892 เซอร ฟรานซิส กาลตัน (Galton, 1982) นักมนุษยวิทยาชาวอังกฤษ ญาติ

เซอรชาลส ดารวิน ไดศึกษาขอมูลลายนิ้วมือในป 1880 มาใชรวมกับการทดลองไดตีพิมพบทความ

วิชาการเปนครั้งแรกเกี่ยวกับระบบแบบแผนลายน้ิวมือท่ีสามารถระบุบุคคลไดดวยลักษณะพิเศษ
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ของลายเสนบนลายน้ิวมือท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลท่ีเรียกวา จุดสําคัญ (minutiae point ; มินู

เชีย) ซ่ึงสามารถอยูไดทนทานถาวรตลอดอายุของบุคคลนั้นหลักการของกาลตันท่ีใชจุดสําคัญนี้

ยังคงใชอยูจนทุกวันนี้ ทานไดสงเสริมกฎการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ 2 ขอท่ีมีความสําคัญมาก คือ 

 1. ไมมีลายนิ้วมือ 2 ลายนิ้วมือท่ีซํ้ากัน ธรรมชาติไมสรางส่ิงท่ีซํ้ากันอยางสมบูรณ 

 2. ลายนิ้วมือไมเปล่ียนแปลง คือ แบบโคง มัดหวาย และกนหอย จะเปนเหมือนเดิมไม

มีการเปล่ียนแปลงไป ถาลายนิ้วมือมีบาดแผลไมลึก ลายเสนเดิมจะเกิดขึ้นมาปรากฎแทน ถามี

บาดแผลสาหัส และลายเสนถูกทําลายแบบลายนิ้วมือจะผิดรูปไปอยางถาวร 

 

 
 

ภาพท่ี 9 เซอร ฟรานซิส กาลตัน (Sir Francis Galton) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprints [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 
 ป ค.ศ. 1897 เซอร เอ็ดเวอรด เฮนร่ี (Sir Edward Henry) แหงสหราชอาณาจักรไดจัดตั้ง

ระบบการจําแนกแผนลายนิ้วมือเปนระบบและสามารถสืนคนได โดยไมตองใชดัชนีช่ือของ

ผูตองขัง แตใชคาตัวเลขของแบบลายนิ้วมือกนหอยและแบบอ่ืนๆแทน ทําใหสามารถสืบคน

ลายนิ้วมือจากแฟมได ระบบการจัดจําแนกแผนลายนิ้วมือ หรือ Henry Classification ยังคงเปนท่ี

รูจักกันในปจจุบันนี้ และยังคงใชอยูในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ การคิดคนระบบนี้ทําใหระบบ

เบอรติยองคอยๆหายไป 
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ภาพท่ี 10 เซอร เอ็ดเวอรด เฮนร่ี (Sir Edward Henry) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprints [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
 
 ป ค.ศ. 1915 ผูตรวจการณ Herry H. Caldwell ประจําหนวยพิสูจนหลักฐานกรมตํารวจ 

เมืองโอคแลนด แคริฟอรเนีย ไดสงหนังสือเชิญผูตรวจพิสูจนอาชญากรรม (Criminal Identification 

Operators) เพ่ือกอตั้งองคการของผูเช่ียวชาญการตรวจ และกอตั้ง International Association for 

Criminal Identification ขึ้นในป ค .ศ.1918ไดเปล่ียนช่ือเปน International Association for  

Identification (IAI) เนื่องจากขอบขายงานท่ีไมใชดานอาชญากรรมท่ีมากขึ้น สัญลักษณของสถาบัน

มีลายนิ้วมือขวาของเซอรกาลตันปรากฎอยู 

 

 
 

ภาพท่ี 11 สัญลักษณของสถาบัน International Association for Identification (IAI) 

ท่ีมา : Greg Moore,  The History of Fingerprints [Online], accessed 23 February 2011.  Available 

from http://onin.com/fp/fphistory.html 
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 1.2 ประวัติความเปนมาของลายนิ้วมือในประเทศไทย 

    พ.ศ. 2444 มีการกอตั้งกองพิมพลายนิ้วมือขึ้นในกองลหุโทษเปนครั้งแรก โดยกรม

หลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นไดใหเจากรมกองลหุโทษในสมัยนั้น

จัดการทดลองพิมพลายนิ้วมือของตนนําไปถวาย และเม่ือทรงตรวจแลวเห็นวาใชการไดจึงทรงเปน

ผูดําเนินการแนะนําอบรมส่ังสอนวิชาระบบพิมพลายนิ้วมือดวยพระองคเอง โดยทรงใหจัดการพิมพ

ลายนิ้วมือตามระบบเฮนรี่ของนักโทษท่ีกะลังจะพนโทษเก็บไวเพ่ือใชเปนหลักฐานวาไดเคยกระทํา

ความผิดมากอน จึงนับไดวาพระองคทรงเปนผูใหกําเนิดการพิมพลายนิ้วมือขึ้นเปนพระองคแรกใน

ประเทศไทย เปรียบเสมือนพระองคเปนพระบิดาแหงวิชาลายนิ้วมือของประเทศไทย 

  พ.ศ. 2447 กองพิมพลายนิ้วมือไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกรมพิมพลายนิ้วมือ 

  พ.ศ. 2455 เริ่มมีการดําเนินการอบรมเจาหนาท่ี วิธีการ ปรับเปล่ียนหนวยงานท่ี

เกี่ยวกับการพิมพลายนิว้มือ จนกระทั่งป พ.ศ. 2500 

  พ.ศ. 2457 กรมพิมพลายนิ้วมือยายมาสังกัดกรมราชทัณฑ 

  พ.ศ. 2473 กรมพิมพลายนิ้วมือถูกลดฐานะเปนกองทะเบียนพิมพลายนิ้วมือ สังกัด

กรมตํารวจภูบาล 

  พ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง กรมตํารวจภูบาลถูกเปล่ียนเปนกอง

ตํารวจสันติบาล กองทะเบียนพิมพลายนิ้วมือจึงเปล่ียนช่ือเปน กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

ปจจุบันกองนี้สังกัดสํานักงานวิทยาการตํารวจ หรือ สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ ในปจจุบัน 

(พ.ศ. 2548) มีหนวยงานสูงสุด คือ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

  พ.ศ. 2500 ยูซอมไดสงเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญมาชวยแนะนําและอบรมส่ังสอน วาง

หลักเกณฑใหตามแบบอยางการเก็บพิมพลายนิ้วมือของตํารวจเอฟบีไอ 

  พ.ศ. 2501 ยูซอมไดสงเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับการดําเนินการเก็บพิมพ

ลายนิ้วมือตามแบบอยางของเอฟบีไอมาให และกองทะเบียนพิมพลายนิ้วมือไดเริ่มทําการ

ตรวจสอบและเก็บแบบพิมพลายนิ้วมือตามแบบอยางและวิธีการของตํารวจเอฟบีไอ 

 

2. พันธุศาสตรของลายนิ้วมือ 

 ลายเสนผิวหนังมาจากคําภาษาอังกฤษวา demal ridge หรือ dermatolyphics หมายถึง 

ลายเสนบนฝามือ (palmprint) ลายฝาเทา (footprint) มีลักษณะเปนเสนนูนปรากฎบนผิวหนังนิ้วมือ

และนิ้วเทาของทุกคนเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลแมแตฝาแฝดท่ีเกิดจากไขใบเดียวกัน 

(identical twins) ก็มีลักษณะลายเสนผิวหนังแตกตางกัน ดังนั้นจึงมีการนําลายเสนผิวหนัง
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โดยเฉพาะลายนิ้วมือไปใชประโยชนดานนิติวิทยาศาสตร คือ การพิสูจนบุคคลและดานการแพทย

ในการชวยวินิจฉัยโรคพันธุกรรมไดอีกดวย 

 ลายนิ้วมือมีลักษณะเปนเสนรียงเปนลําดับเต็มหนานิ้วทุกนิ้วมือ ลายเสนนี้เรียกวา เสน

นูน หรือ สัน (ridge) ซ่ึงมีประโยชนในการหยิบจับส่ิงของไมใหล่ืนหลุด ระหวางเสนนูนมีรอง บน

สันมีรูเล็กๆซ่ึงเปนรูเหง่ือไหลซึมออกมา ฉะนั้นเม่ือนิว้ใดนิ้วหนึ่งจับตองวัตถุพ้ืนเรียบ ลายเสนนูนท่ี

ช้ืนดวยเหง่ือจึงถูกกดลงบนวัตถุ ทําใหเกิดการจําลองแบบลายเสนบนนิ้วมือติดอยูบนวัตถุนั้น หากมี

การเก็บรอยลายนิ้วมือท่ีติดบนวัตถุออกมาดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชน ใชเลเซอร ผงเคมี เปนตน จะ

เรียกรอยลายน้ิวมือนั้นวา ลายนิ้วมือแฝง (latent fingerprint) 

 การสรางลายเสนบนนิ้วมือถูกควบคุมดวยยีนบนโครโมโซมรางกายมากถึง 7 ตําแหนง 

และเปนการถายทอดทางพันธุกรรมท่ีส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลรวมดวย (polygenic trait multifactorial 

inheritance) ยีนหลายคูมีปฏิกิริยารวมกับส่ิงแวดลอมในระยะตัวออนในครรภ (prenatal stress) มีผล

ใหแตละคนมีเสนลายนิ้วมือท่ีแตกตางกันไป จากการศึกษาของเพนโรส และ โอฮารา (Penrose and 

Ohara) โอคาจิมา (Okajima) และ บาคเลอร (Bakler) พบวาลายเสนบนนิ้วมือเริ่มสรางขึ้นประมาณ

สัปดาหท่ี 10 ถึง 11 หลังจากท่ีไขผสมกับสเปอรม ในชวงเวลาดังกลาวลายเสนบนผิวหนังปรากฎ

เปนครั้งแรกในบริเวณผิวหนังภายนอก (basal layer of epidermis) มีช่ือเรียกวา ลายเสนปฐมภูมิ 

(primary ridge) แลวเจริญเติบโตตอไปจนกระท่ังประมาณสัปดาหท่ี 14 จะเปนชวงท่ีตอมเหง่ือเริ่ม

เกิดขึ้นตามแนวลายเสนปฐมภูมิบนกลางผิวฝามือ (primary ridge formation creases) แลวลายเสน

ทุติยภูมิ (secondary ridge) จึงเริ่มเกิดขึ้นระหวางลายเสนปฐมภูมินั้น จนกระทั่งประมาณสัปดาหท่ี 

24 ถึง 25 
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ภาพท่ี 12โครงสรางของช้ันผิวหนัง 

ท่ีมา : Edward D.  Campbell,  Fingerprint and Plamar Dematoglyphics [Online], accessed 6 March 

2011.  Available from http://www.edcampel.com 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 13 สันรองตอมเหง่ือ  

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetic of Demal Ridges [Online], accessed 6 March 2011. Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprint/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 
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 กาญจนา โสภโณดร และคณะ (2512 : 275-283) รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับ

ลายนิ้วมือในทางการแพทย ค .ศ. 1888 โดย เซอร วิลเล่ียม เฮอรเซล ศึกษาเรื่อง “Personal 

Identification and Description” ทําการศึกษาและวิเคราะหผลลายนิ้วมือจนถึง ค.ศ. 1902 ทานผูนี้

ไดรับยกยองวาเปนบิดาแหงลายนิ้วมือมาจนถึงปจจุบัน ลายนิ้วมือท่ีดีจะไมสามารถไดจากเด็กอายุ

ต่ํากวา 1 ขวบ เพราะจะมีเสนนูนท่ีไมชัดเจน ลายนิ้วมือเสนรองจะเกิดขึ้นในทารกต้ังแตอยูในครรภ

ตั้งแตทารกมีอายุได 2-3 เดือน โดยไมเกี่ยวของกับการสรางกลามเนื้อ กระดูก หรือการเคล่ือนไหว

ของมือในมดลูก แบบลายนิ้วมือมีความแตงตางกันระหวางคนปกติซ่ึงเกี่ยวของกับพันธุกรรม เช้ือ

ชาติ คนในครอบครัวเดียวกัน คูแฝดไขใบเดียวกัน หญิงกับชาย มือซายกับมือขวา สําหรับคูแฝดท่ี

เกิดจากไขใบเดียวกันมีความคลายคลึงกันมากแตรายละเอียดยังมีความเปนเฉพาะตัวแบบลายนิว้มือ

เสนนูนและเสนรองอาจเกิดขึ้นผิดจากคนปกติไดในหลายกรณี คือ ยีนผิดปกติ โรคหรือปจจัยอ่ืนท่ีมี

ผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ขณะท่ีลายมือและลายเทาเริ่มเกิดขึ้น เชน กลุมอาการดาวน 

โรคหัวใจ ในป ค.ศ. 1939 พบความผิดปกติของลายนิ้วมือในโรคมองโกลิสม ในการศึกษาวิเคราะห

ถึงลายพิมพนิ้วมือ ไดมีมาอยางตอเนื่องและมีประโยชนในการชวยวินิจฉัยโรคทางการแพทย ซ่ึง

สามารถทําใหการวินิจฉัยทําไดอยางรวดเร็ว จํานวนเสนนูนบนลายนิ้วมือนับวามีความสําคัญในการ

วินิจฉัยโรค ตามสถิติชาวอังกฤษชายและหญิงจํานวน 825 คน เฉล่ียในชาย 145 ± 1.8 หญิง 127 ± 

1.8 มีจํานวนโครโมโซมเกินหรือ จํานวนเสนนูนท่ีนับไดจะตางกับคนปกติ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 ความสัมพันธระหวางจํานวนโครโมโซมเพศกับจํานวนเสนนูนท่ีปลายนิ้วมือ เลขท่ีใน

วงเล็บเปนจํานวนราย 

ท่ีมา : “รอยพิมพมือในการแพทย,” สารสิริราช 21, 3 (มีนาคม 2512) : 27 
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 2.1 การเกิดลายนิ้วมือ 

    กระบวนการเกิดลายนิ้วมือในมนุษยท่ีสําคัญๆ เริ่มตั้งแตหลังปฏิสนธิ 10 สัปดาห 

เม่ือตัวออนทารกมีขนาดได 80 มิลลิเมตร โดยผิวหนังของทารกจะประกอบไปดวยสวนตางๆ 2 

สวน คือ 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14 การพัฒนาของมือทารกในครรภ ในสัปดาหท่ี 6-11  

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetic of Demal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.  Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprint/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

  2.1.1 ช้ันหนังกําพรา (Epidermis) เกิดจาก ectoderm พบคลุมอยูช้ันบนสุด เปนเนื้อ

ผิวชนิด stratified squamous, dry (keratinized) type มีความหนาโดยเฉล่ียประมาณ 0.4 - 1.5 

มิลลิเมตร เทียบกับความหนาท้ังหมดของผิวหนัง (skin) ซ่ึงมีความหนาเฉล่ียโดยประมาณ 1.5 - 4.0 

มิลลิเมตร แตความหนาของช้ัน epidermis นี้จะแตกตางกันไปในแตละบริเวณของรางกาย ทําให

สามารถแบงผิวหนังตามความหนาของ epidermis ออกไดปน 2 ชนิด คือ  

  2.1.1.1 หนังกําพราท่ีหนา (thick epidermis) พบบริเวณท่ีฝามือ (palms) และ 

ฝาเทา (soles) หนังกําพราท่ีหนาประกอบดวยเซลชนิดตางๆ ท่ีแยกออกไดเปน 5 ช้ัน คือ 

  1. Steatum Germinativum (Basal layer) อยูช้ันลางสุดมี basal lamina บางๆ ยึดติด

กับช้ันหนังแท ช้ันนี้ประกอบดวย basal cell เรียงกันช้ันเดียว เปนเซลลท่ีมีความสามารถในการ
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แบงตัวสูงและตลอดเวลา (mitotically active) รูปรางเซลลเปนเซลลทรงเหล่ียมลูกบาศก (coboid) 

หรือ เปน columnar-shaped มี nuclear ขนาดใหญ keratin filaments ในช้ันนี้จะมีขนาดเล็กบาง จับ

กลุมอยูรอบๆ nucleus และไปยึดติดกับ desmosome ซ่ึงเปนตัวยึด 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ความยาวและการจัดเรียงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetic of Demal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.  Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprint/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

  2. Stratum spinosum (Prickle cell layer or Squamous cell layer) ประกอบดวย 

keratinocytes ท่ีมีรูปรางขนาดใหญหลายเหล่ียม คลายมีหนาวยื่นออกมาจากผิวเซลล (spine) ทําให

ช้ันนี้ไดช่ือตามรูปรางของเซลล ช้ันนี้ประกอบดวยเซลลเรียงตัวหนาประมาณ 5-10 ช้ิน โดยเซลลท่ี

อยูติดกับช้ัน basal cell มากท่ีสุด (suprabasal spinous cells) จะเปนเซลลท่ีมีอายุนอยกวาเซลลท่ีอยู

บนขึ้นไป รูปรางจะหลายเหล่ียม (poly hedral) และ nucleus รูปรางกลม สวนเซลลท่ีอยูบนๆ 

(Upper spinous cell layer) จะมีขนาดใหญกวาแบนราบมากกวา (more flattened) และมีการสราง 

organelles ชนิดใหมท่ีเรียกวา lamella granules หรือ membrane coating granules (MCG) กระจาย

อยูท่ัวไป พบมากบริเวณใกล goli complex ซ่ึง MCG นี้ตอไปจะเปนตัวสรางไขมัน (Stratum 

corneum lipid) ท่ีอยูระหวางเซลล (intercellular lipid) สวน nucleus ของเซลลในช้ันนี้สามารถตรวจ

พบ Barr body ซ่ึงเปน basophilic planoconvex body 

   3. Stratum granulosum (Granular cell layer) ช้ันนี้ไดช่ือตามลักษณะของเซลล คือ 

granular cells เปนเซลลท่ีมีรูปรางคอนขางแบน ภายใน cytoplasm บรรจุดวย basophilic granules 

จํานวนมาก granules นี้มีช่ือเฉพาะวา keratohyaline granules granular cells เปนเซลลท่ี active 
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synthetic metabolism ในช้ันนี้ granular cells จะเรียงตัวกัน 3-5 ช้ัน ภายในเซลลมี keratohyalin 

granules จํานวนมาก เม่ือมองดูดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาจะเห็นเปนจุดๆสีน้ําเงินกระจายอยูใน

เซลล จนบดบังโครงสรางอ่ืนภายในเซลล keratohyaline granules ประกอบดวยโปรตีนท่ีช่ือ 

Profilaggrin Keratin intermediate filaments และ Loricrin ซ่ึงสารเหลานี้เกี่ยวของกับขบวนการ 

keratinization Profilaggrin จะเริ่มสรางในช้ัน granular cell layer และถูกเปล่ียนโดยขบวนการ 

proteolysis เปน filaggrin ตรงตําแหนงท่ีเซลลจะเปล่ียนจาก granular cells ไปเปน corneocytes 

(site-specific proteolysis) และไดเปน filaggrin อยูในช้ัน Stratum corneum โดยทําหนาท่ีเปน

เสมือนกาว (interfibrillary matrix) ยึดระหวาง keratin filament ทําใหเกิดเปนรางแหของ keratin ท่ี

แข็งแรงสมบูรณ ขณะเดียวกัน keratin filaments ซ่ึงเดิมเปน k1 กับ k10 ก็จะถูก Proteolysis และ 

phosphorylation ไปเปน k2 จับกับ k11 แทน Loricrin เปนโปรตีนชนิดหนึ่งท่ีอยูใน keratohyaline 

granules เปนโปรตีนท่ีไมละลายน้ําและมี sulfur glycine/serine มาก (Insuluble, sulfur and 

glucine/serine-rich protein) Loricrin จะเริ่มถูกสรางในช้ัน granular cell layer และตอไปจะ

กลายเปนองคประกอบหลักประมาณ 75% ของเย่ือหุม corneocytes ท่ีอยูตอจาก cell membrane ของ 

corneocytes ในช้ัน stratum corneum เรียกวา comefied cell envelope (CE) ท้ัง filaggrine keratin 

filament และ cornefied cell envelope จะรวมเปนโครงสรางท่ีแข็งแรงของ keratin (ขี้ไคล) 

ขณะเดียวกัน lamella granules หรือ membrane coating granules (MCG) หรือ Odland bodies หรือ 

keratinosomes ซ่ึงเริ่มสรางในช้ัน Stratum spinosum ช้ันบน เม่ือเซลลเคล่ือนมาอยูตรงตําแหนงท่ีจะ

เปล่ียนจาก granular cell ไปเปน corneocyte (granular comefied interface) จํานวน MCG จะเพ่ิม

มากขึ้นและเริ่มเช่ือมตอกับ cell membrane แลวปลอยสารท่ีบรรจุอยูภายใน 

  4. Stratum corneum (Homy layer or cornified layer) ช้ันนี้ประกอบดวยเซลลท่ีช่ือ

วา coreocyte หรือ cornified cell ซ่ึงเปล่ียนมาจาก granular cell เม่ือเปล่ียนเปน corneocyte จะ

สูญเสียน้ําหนักตัวไปประมาณ 45-86% ทําใหเห็นเปนขอบเขตของเซลลท่ีอยูติดกันคลายรางแห 

ภายในเซลลไมมี organelles ชนิดใดยกเวน keratin ท่ีสมบูรณแลว (mature keratin) เซลลในช้ันนี้จะ

มีขนาดใหญท่ีสุดใน epidermis เซลลในช้ันนี้มีหนาท่ีปกปองผิวจากภยันตรายภายนอก (Mechanical 

protection) ปองกันการสูญเสียน้ําจากผิวหนัง (Barrier to water loss) และเปนดานผานทางของยา

หรือสารตางๆจากภายนอก ในช้ันนี้ Desmosome ซ่ึงเปนตัวยึดระหวางเซลลจะเริ่มถูกทําลายทําให

แตละเซลลแยกจากกันเริ่มขบวนการท่ีเรียกวา Desquamation คือ การลอกหลุดของ corneocytes 

ออกไปเปนขี้ไคล (keratin) ถาหากขบวนการ Desquamation ผิดปกติก็จะทําใหเกิดโรคในกลุม 

ichthyosis ได เชน X-linked Ichthyosis และ Harlequi fetus ช้ัน Stratum corneum นี้จะมีความหนา

บางแตกตางกันในแตละบริเวณของรางกาย ผิวหนังท่ีจัดเปน thick skin จะมีช้ัน corneum หนา พบ
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ท่ีบริเวณฝามือฝาเทา โดยปกติถาช้ัน corneum หนา ช้ัน granular cell layer ก็จะหนาตามไปดวย ถา

ช้ัน corneum หนา แตช้ัน granular cell layer บาง ถือเปนความผิดปกติ เชน ใน ichthyosis vulgaris 

สวนบริเวณผิวหนังท่ีจัดเปน Thin skin จะมีช้ัน orneum บาง ช้ัน granular cell layer ก็จะบางไปดวย

บริเวณฝามือฝาเทาท่ีจัดเปน Thick skin นั้น จะมีช้ัน Stratum lucidum เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 ช้ัน ซ่ึงช้ันนี้

จะไมพบใน Thin skin ท่ัวๆไป 

 

 
 

ภาพท่ี 16 การพัฒนาของ Volar Pad 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

  5. Stratum lucidum เปนช้ันบางๆแทรกอยูระหวางช้ัน granular cell layers และ 

stratum corneum พบเฉพาะบริเวณฝามือฝาเทาเทานั้น (Thick skin) ถาดูดวยกลองจุลทรรศน

ธรรมดาจะเห็นเปนแถบช้ันบางๆสีชมพูจางๆการท่ีเห็นช้ันนี้ไดเปนผลจากสาร glycolipid ท่ีอยูใน 

MCG ถูกปลอยออกมาอยูระหวางเซลลมากกวาบริเวณอ่ืนจึงเห็นเปนช้ันนี้ขึ้นซ่ึงช้ันนี้จะไมพบใน

ผิวหนังบริเวณท่ัวๆไป (Thin skin) 
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ภาพท่ี 17 Vorlar Pads ของทารกในสัปดาหท่ี 11-12 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

 จากลักษณะท่ีกลาวมาเปนผิวหนังของทารกซ่ึงยังจะคงมีโครงสรางทางกายภาพท่ี

สําคัญของฝามือ/ฝาเทา ไดแก volar pads คือ เนินท่ีอยูบนพ้ืนผิวของฝามือซ่ึงเปนตําแหนงท่ีสามารถ

ระบุไดอยางแนนอน มีความแตกตางจากเนินกลามเนื้อตรงท่ี volar pads เปนเนื้อเยื่อและไขมันใต

ผิวหนัง ในมนุษย volar pads จะถูกพบท่ีปลายนิ้ว (apical pads) สวนปลายของฝามืออยูระหวางนิ้ว 

(interdigital pads) และในบริเวณของ thenar และ hypothenar (thenar and hypothenar pads) 

สําหรับทารกในครรภ volar pads จะเริ่มตั้งแตตั้งครรภได 7 สัปดาห และจะมีการเจริญเติบโตขึ้น

จนถึงสัปดาหท่ี 9 โดยจะปรากฎใหเห็นในตําแหนงท่ีสูงขึ้นเปนเนินเล็กๆกลมๆ ตอมาเนินนี้จะเล็ก

ลงเห็นชัดเจนนอยลงและสวนฐานจะรวมเขากับเนื้อเยื่อรอบๆ ในสัปดาหท่ี 10 basal layer ของช้ัน

หนังกําพราจะเริ่มเห็นเปนคล่ืนเล็กๆและเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเรียกวา primary ridges โดยตําแหนง

ของ volar pads ท่ีเกิดเสนนูนเปนลําดับแรก เรียกตําแหนงนีว้า ridge anlage 
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ภาพท่ี 18 การเพ่ิมจํานวนเซลลอยางรวดเร็วและ primary ridges ไดแผขยายเขาไปในหนังแท 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

 
 

ภาพท่ี 19 volar pads เปนสาเหตุใหการเจริญเติบโตถูกบังคับใหอยูภายในวงซ่ึงเปล่ียนไปตามการ 

เติบโตของทารก 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 
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High, symmetrical pads tent to make big whorls. 

 

                                                                                    
 

Low, symmetrical pads tend to make little wholes 

 

ภาพท่ี  20 Volar pads ท่ีสมมาตร (Symmetrical pads) 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 
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Big asymmetrical pads make large loops 

 

                                         
 

Small asymmetrical pads make small loops 

 

ภาพท่ี 21 Volar pads ท่ีไมสมมาตร (Asymmetrical pads) 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

 ชวงท่ี primary ridge หยุดพัฒนา คือ อายุครรภ 19 สัปดาห ทารกยาว 150 มิลลิเมตร 

ชวงนี้รูปแบบลายนิ้วมือจะเริ่มปรากฎใหเห็นบนผิวหนังและจะไมมีการเปล่ียนแปลงชวงสัปดาหท่ี 

14 ตอมเหง่ือเริ่มสรางจากจุดท่ีต่ําท่ีสุดของ primary ridge ลงสูช้ันผิวหนังแทขณะเดียวกันมีการเพ่ิม

เซลลขึ้นอยางรวดเร็วใน primary ridge เชื่อวาเปนการสรางใหเกิดรูปแบบลายนิ้วมือช้ันผิวหนัง 

 หลังจาก primary ridge ส้ินสุดการสราง secondary ridge จะปรากฎระหวาง primary 

ridge โดยมีลักษณะเหมือน primary ridge แตตื้นกวาและไมมีตอมเหง่ือ secondary ridge สมารถพบ

ไดในชวงอายุครรภ 24 สัปดาห 
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ภาพท่ี  22 volar pads ท่ีทําใหแบบแผนลายนิ้วมือมีความหนาแนนต่ํา 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 
 

 

 
 

ภาพท่ี 23 Primary ridges บนหนังกําพรา 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 
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Secondary ridge formation 

 

 
16 - 17 Weeks 

 

ภาพท่ี 24 หนังกําพราของทารกในสัปดาหท่ี 16-17 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 
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Surface Ridges: 17 weeks 

 
 

ภาพท่ี 25 การแพรของโพรงเล็กๆและกลไกในการสรางพ้ืนผิวของเสนนูน 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/2AliceMa 

ceoPart1.pdf 

 

After 17 weeks, the ridges mature and grow proportionately. 

     
 

ภาพท่ี 26 เสนนูนท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีหลังจากสัปดาหท่ี 17 

ท่ีมา : Sara Holt, The Genetics of Dermal Ridges [Online], accessed 6 March 2011.Available from 

http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentation/ 
 
  2.1.2 ช้ันหนังแท (Dermis หรือ Corium) เปนเนื้อเยื่อพวกเสนใย มีหลอดเลือดและ

เสนประสาทแทรกปะปนอยูดวย สีแดงระเรื่อท่ีผิวหนังก็เปนเพราะหลอดเลือดในหนังแทนี่เอง 

โดยท่ัวไปหนังแทหนาประมาณ 0.5-3 ม.ม เราสามารถแบงหนังแทออกตามลักษณะไดเปน 2 ช้ัน 

ช้ันนอกๆเปนช้ันท่ีรองรับหนังกําพรา มีลักษณะเปนคล่ืนลอน สวนช้ันลึกกวาจะเปนช้ันท่ีมีเสนใย
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หนาแนนกวา และเรียงขนานกันไปตามพ้ืนผิวของผิวหนัง ช้ันลึกนี้จะยึดหนี่ยวไวกับพังผืดใต

ผิวหนัง เนื่องจากช้ันบนของหนังแทมิไดราบเรียบหากแตเปนคล่ืนลอน ทําใหดันหนังกําพราท่ีทาบ

อยูโคงคดตามกันไปดวย สําหรับหนังบางๆหนังแทจะโคงขึ้นลงเปนบริเวณไป คลายกับเม็ดหูดหรือ

ภูเขา แตถาเปนหนังหนาๆ เชน ฝามือ ฝาเทา ช้ันหนังแทดังกลาวจะเปนคล่ืนลอนตอเนื่องสมํ่าเสมอ

เปนสันโคงขนานกันไปหลายๆสัน คลายกับลอนกระเบื้องมุงหลังคาซ่ึงมีจํานวนมากมายและอยู

ขนานชิดกัน ทําใหเกิดริ้วนูนและรองสลับกันไปอยางเปนระเบียบ ริ้วและรองนี่แหละท่ีปรากฎให

เห็นเปนลวดลายบนผิวหนังท่ีเรามองเห็นไดบนผิวหนังท่ีหนา สําหรับลายเสนตารางตางๆท่ีอยูบน

ผิวหนังบางๆของรางกายนั้นไมไดเกิดจากความโคงของผิวหนังแทดันหนังกําพราไว แตเปนเสนท่ี

เกิดขึ้นจากการยึดเหนี่ยวรูขุมขนเอาไวกับหนังกําพรา (วรวุฒิ วรพุทธพร 2527 : 215-216, อางถึงใน 

สวลี ลิมปรัชตวิชัย 2540 : 15-17) 

 

3.  ลักษณะของลายนิ้วมือ 

 ลักษณะลายนิ้วมือท่ีใชในการพิสูจนบุคคลดูไดจาก 2 ลักษณะใหญๆ ไดแก ลักษณะ

โดยรวม (Global Feature) และ ลักษณะเฉพาะที่ (Local Feature) 

 3.1 ลักษณะโดยรวม (Global Feature) คือ ลักษณะลายนิ้วมือท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา

ประกอบดวย แบบแผนลายเสนพ้ืนฐาน (Basic Ridge Pattern) พ้ืนท่ีท้ังหมดของแบบแผนลายเสน 

(Pattern Area) จุดใจกลาง (Core Area) สามเหล่ียมเดลตาหรือสันดอน (Delta, Triradius) เสนขอบ 

(Type Lines) และจํานวนเสนลายนิ้วมือ (Ridge Count) ดังภาพท่ี 27 

 

 
 

ภาพท่ี 27 ลักษณะโดยรวมของลายนิ้วมือ 

ท่ี ม า  : The Basic of Fingerprint identification. Available from http://www.timeaccesssolution. 

com /cgibin/index.pl?catgory=support&page=fingerprint&lang=thai 
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  3.1.1 แบบแผนลายเสนพ้ืนฐาน (Basic Ridge Pattern) 

              การจําแนกแบบแผนลายเสนพ้ืนฐานอาจแบงไดหลากหลายแตท่ีนิยมใชกัน

มากท่ีสุดแบงไดเปน 3 แบบหลักๆ ไดแก โคง (Arch) มัดหวาย (Loop) และกนหอย (Whorl) ดังภาพ

ท่ี 28และ ภาพท่ี 29 แบบแผนลายนิ้วมืออาจจําแนกโดยละเอียดได 9 ชนิด ดังตอไปนี ้

 

 
 

ภาพท่ี 28 แบบแผนลายเสนพ้ืนฐาน 

ท่ีมา : Penrose, LS.  Scientific American, 73 (1969): 221. 

 

 
 

ภาพท่ี 29 แบบแผนลายเสนพ้ืนฐานสามแบบหลักๆ ไดแก โคง (Arch) มัดหวาย (Loop) และกน

หอย (Whorl) 

ท่ีมา : The Henry Classification System. Available from http://www.biometricgroup.com/Henry 

%20Fingerprint%20Classification.pdf 
 
  3.1.1.1 โคงราบ (Plain Arch) คือ ลักษณะของลายเสนในลายนิ้วมือท่ีตั้งตน

จากขอบเสนขางหนึ่งแลววิ่งหรือไหลออกไปอีกขางหนึ่ง ลายมือแบบโคงราบนี้จัดเปนลักษณะ

ลายเสนชนิดท่ีดูไดงายท่ีสุดกวาบรรดาลายเสนในลายนิ้วมือทุกชนิด ไมมีเสนเกือกมา ไมเกิดมุม
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แหลมคมท่ีเห็นไดชัดตรงกลางหรือไมมีเสนพุงสูงขึ้นตรงกลาง ไมมีเสนสันดอน ดังนั้นจํานวนเสน

ลายนิ้วมือจึงเปนศูนย 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ลายนิ้วมือชนิดโคงราบ 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 4. 

  3.1.1.2 โคงกระโจม (Tented arch) คือ ลักษณะลายเสนในลายนิ้วมือชนิด

โคงราบนั่นเองหากแตมีลักษณะแตกตางกับโคงราบท่ีสําคัญคือ 

  1. มีลายเสนเสนหนึ่งหรือมากกวา ซ่ึงอยูตอนกลางไมไดวิ่งหรือไหลออกไป

ยังอีกขางหนึ่ง 

  2. ลายเสนท่ีอยูตรงกลางของลายนิ้วมือเสนหนึ่งหรือมากกวาเกิดเปนเสนพุง

ขึ้นจากแนวนอน 

  3. มีเสนสองเสนมาพบกันตรงกลางเปนมุมแหลมคมหรือมุมฉาก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 31 ลายนิ้วมือชนิดโคงกระโจม 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 4. 

 

  3.1.1.3 มัดหวายปดขวา (Right Loop) มัดหวายรูปใดท่ีมีปลายเสนเกือกมาปด

ปลายไปทางมือขวา เรียกวา มัดหวายปดขวา  

 

 
 

ภาพท่ี 32 ลายนิ้วมือชนิดมัดหวายปดขวา 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 5. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.1.1.4 มัดหวายปดซาย (Left Loop) มัดหวายรูปใดท่ีมีปลายเสนเกือกมาปด

ปลายไปทางมือซาย เรียกวา มัดหวายปดซาย 

 

 
 

ภาพท่ี 33 A, E และ F ลายนิ้วมือชนิดมัดหวายปดซาย B, C และ D แสดงลายน้ิวมือชนิดมัดหวายปด

ขวา 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 6. 

 ลายนิ้วมือแบบมัดหวายมีอยูประมาณ 65% ของลายนิ้วมือทุกชนิดรวมกันใน

ชาวตะวันตก แตในคนไทยลายนิ้วมือแบบมัดหวายประมาณ 53% ของแบบแผนลายนิ้วมือทุกชนิด 

ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีมากกวาลายนิ้วมือประเภทอ่ืนๆ กฎของการเปนมัดหวาย คือ 

 1.  ตองมีสันดอนขางใดขางหนึ่งเพียงขางเดียว 

  2.  ตองมีเสนวกกลับท่ีเห็นไดชัดอยางนอย 1 รูป 

 3.  ตองมีจุดใจกลางและตองนับเสนจากจุดสันดอนไปถึงจุดใจกลางไดอยางนอย 1 

เสน โดยเสนท่ีนับนี้ตองเปนเสนของเสนวกกลับท่ีสมบูรณอยางนอย 1 เสน 

 โดยสรุปลายนิ้วมือแบบมัดหวายท้ังสองแบบจะมีจุดสันดอนหนึ่งแหงและจุด

ศูนยกลางหนึ่งจุด จํานวนเสนลายนิ้วมือ (Ridge Count) จึงมีหนึ่งจํานวน คือ จํานวนเสนจากจุด

ศูนยกลางถึงจุดสันดอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.1.1.5 กนหอยธรรมดา (Plain Whorl) คือ ลายนิ้วมือท่ีมีเสนเวียนรอบเปน

วงจร วงจรนี้อาจมีลักษณะเหมือนลานนาฬิกา เหมือนรูปไข เหมือนวงกลม ลักษณะสําคัญ ไดแก 

 1. ตองมีจุดสันดอน 2 แหง และหนาจุดสันดอนเขาไปจะตองมีรูปวงจรหรือ

เสนเวียนอยูขางหนาจุดสันดอนท้ัง 2 จุด 

 2. ถาลากเสนสมมุติจากจุดสันดอนขางหนึ่งไปยังสันดอนอีกขางหนึ่ง เสน

สมมุติจะตองสัมผัสเสนวงจรหนาจุดสันดอนท้ัง 2 ขาง อยางนอย 1 เสน 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ลายนิ้วมือชนิดกนหอยธรรมดา 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 6-7. 

 

  3.1.1.6 กนหอยกระเปากลาง (Central Pocket Loop Whorl) คือ ลายนิ้วมือ

แบบกนหอยธรรมดานั่นเองแตผิดกันตรงท่ีลากเสนสมมุติจากสันดอนหนึ่งไปยังสันดอนหนึ่ง เสน

สมมุติจะไมสัมผัสกับเสนวงจรท่ีอยูตอนใน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35 ลายนิ้วมือชนิดกนหอยกระเปากลาง 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 7. 

 

 3.3.1.7 กนหอยกระเปาขาง (Lateral Pocket Loop) คือ ลายนิ้วมือชนิด

มัดหวายคูแตมีสันดอนอยูขางเดียวกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 36 ลายนิ้วมือชนิดกนหอยกระปาขาง 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 8. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.1.1.8 มัดหวายคู หรือมัดหวายแฝด (Double Loop / Twin Loop) คือ 

ลายนิ้วมือท่ีมีรูปคลายกับลายนิ้วมือแบบมัดหวาย 2 รูป มากอดหรือมากลํ้ากันเปนลายนิ้วมือท่ีมีสัน

ดอน 2 สันดอน มัดหวาย 2 รูป ท่ีปรากฎนี้ไมจําเปนจะตองมีขนาดเทากัน 

 

 
 

ภาพท่ี 37 ลายนิ้วมือชนิดมัดหวายคู 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 8 

 

  3.1.1.9 ซับซอน (Accidental Whorl) เปนลายนิ้วมือท่ีไมเหมือนลายนิ้วมือ

ชนิดอ่ืนท่ีกลาวมาแลวไมสามารถจัดเขาเปนลายนิ้วมือชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ เปนลายนิ้วมือท่ี

ประกอบดวยลายนิ้วมือแบบผสมกันและมีสันดอน 2 สันดอนหรือมากกวา 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 38 ลายนิ้วมือแบบซับซอน 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 2 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2546), 9. 

 

 โดยสรุปกนหอย (Whorl) เปนแบบแผนลายนิ้วมือท่ีพบประมาณ 30% ของแบบแผน

ลายนิ้วมือทุกแบบในชาวตะวันตก แตในคนไทยมีลายนิ้วมือกนหอยประมาณ 45% มีลักษณะเปน

ลายเสนวนเวียนเปนรูปกนหอยหรือเปนวง มีจุดสันดอนสองแหงขึ้นไปและจุดศูนยกลางหนึ่งจุด 

ดังนั้นจึงมีคาจํานวนเสนลายนิ้วมือสองคา เพ่ือความสะดวกในการจําแนกประเภทลายน้ิวมือ ดังนั้น

ลายนิ้วมือแบบกนหอยจึงหมายรวมถึงลายนิ้วมือท่ีไมจัดอยูในแบบโคงหรือมัดหวาย ไดแก 

มัดหวายคู (Double Loop Whorl) หรืออาจเรียก มัดหวายแฝด (Twin Loop Whorl) กนหอยกระเปา

กลาง (Central Pocket Loop) กนหอยกระเปาขาง (Lateral Pocket Loop) และแบบซับซอน 

(Accidental Whorl) 

  3.1.2 จุดใจกลาง (Core) คือ จุดใดจุดหนึ่งบนปลายเสนหรือบนบาหรือไหลของเสน

วกกลับรูปในสุดในบริเวณภายในของลายนิ้วมือ ในการท่ีจะหาท่ีตั้งของจุดใจกลางในลายพิมพนิ้ว

มือนั้นจําเปนจะตองรูจักและเขาใจลายเสนอีกชนิดหนึ่งกอน คือ เสนวกกลับหรือเสนเกือกมา 

(Recurving) ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในหลักเกณฑท่ีจะหาท่ีตั้งจุดใจกลางของลายพิมพ

นิ้วมือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เสนวกกลับหรือเสนเกือกมา (Recurving) คือ เสนท่ีวิ่งหรือไหลเขาไปในบริเวณภายใน

ของลายนิ้วมือซ่ึงอยูหนาสันดอนเขาไปแลวโคงกลับมาหรือวกกลับมาทางเดียวกับท่ีวิ่งหรือไหลเขา

ไป ดังภาพท่ี 39 

 

 
 

ภาพท่ี 39 เสนวกกลับ 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 “บาหรือไหล” ของรูปเกือกมา คือ ลักษณะของลายเสนท่ีเดินหรือไหลมาจากขางใด

ขางหนึ่งแลววกกลับหรือพยายามท่ีจะวกกลับจนทําใหบังเกิดเปนบาหรือไหลของรูปเกือกมาขึ้น 

(ถือเอาตรงท่ีลายเสนตั้งตนวกกลับเปนสําคัญ) 

 

 
 

ภาพท่ี 40 บาหรือไหลของเสนวกกลับและเสนทําลาย 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในลายพิมพนิ้วมือนิ้วหนึ่งๆนั้นอาจจะมีเสนวกกลับซ่ึงอยูในบริเวณของหนาสันดอน

เขาไปเพียงรูปเดียวหรือหลายรูปหรือไมมีเลยก็ได ซ่ึงก็แลวแตรูปลักษณะของลายนิ้วมือนั้นๆจะเปน

ประเภทใดหรือชนิดใด 

 เสนวกกลับหรือเสนเกือกมาท่ีสมบูรณใชไดนั้นตองไมมีเสนประเภทหนึ่งซ่ึงในวิชา

ลายนิ้วมือเรียกวา เสนทําลาย (Appendage) มาเช่ือมหรือตอบนบริเวณบาหรือไหลของเสนวกกลับ

หรือเสนเกือกมาขึ้นไปเปนมุมฉากหรือเกือบมุมฉากและเห็นไดชัดเจน เสนทําลายนี้อาจจะเปนเสน

ส้ันๆหรือเสนท่ียาวก็ไดถาต่ําลงมากวาบาหรือไหลของเสนวกกลับหรือเสนเกือกมาแลวไมถือวา

เสนท่ีมาเช่ือมหรือตออยูดวยนั้นเปนเสนทําลาย 

 

 
 

ภาพท่ี 41 ตัวอยางเสนทําลาย 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 แตถาเปนเสนท่ีมาเช่ือมตอบนบริเวณบาหรือไหลของเสนวกกลับหรือเสนเกือกมาดัง

ภาพท่ี 42 ไมถือวาเปนเสนทําลายยังคงถือวาเสนวกกลับหรือเสนเกือกมานั้นยังสมบูรณ 

 

 
 

ภาพท่ี 42 เสนวกกลับท่ีสมบูรณ 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การหาท่ีตั้งของจุดใจกลางในลายพิมพนิ้วมือมีหลักเกณฑในการหาใจกลางดังนี ้

 1. จุดใจกลางท่ีแทจริงตองเปนเสนท่ีพุงขึ้นไปถึงบาหรือไหลของเสนวกกลับรูปในสุด

และตองอยูภายในของเสนวกกลับหรือเสนเกือกมา 

 

 

 
 

ภาพท่ี 43 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 2. ถาภายในของเสนวกกลับหรือเสนเกือกมามีเสนเดียวหรือมากกวาแตปลายเสนนั้น

พุงขึ้นไปไมถึงบาหรือไหลของเสนวกกลับหรือเสนเกือกมาแลวใหถือบาหรือไหลของเสนวกกลับ

ซ่ึงเปนดานท่ีอยูไกลสุดจากสันดอนเขาไปเปนท่ีตั้งจุดใจกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 44 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 3. ถาภายในของเสนวกกลับไมมีเสนใดๆอยูใหถือบาหรือไหลของเสนวกกลับดานท่ี

อยูไกลสุดจากสันดอนเปนใจกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 45 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 4. ถาภายในของรูปเสนวกกลับมีเสนพุงขึ้นไปถึงบาหรือไหลของเสนวกกลับ 2 เสนให

เอาปลายเสนไกลสุดจากสันดอนเปนใจกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 46 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 5. ถาภายในของรูปเสนวกกลับมีเสนพุงขึ้นไปถึงบาหรือไหลของเสนวกกลับนับได 3 

เสน หรือ 5 เสน ใจกลางนั้นตองอยูท่ีปลายเสนกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 47 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 6. ถาภายในของรูปเสนวกกลับ 2 รูป ตัดกันตรงระหวางบาหรือไหลพอดีใหเอาตรง

จุดตัดเปนใจกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 48 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 

 6.1 ถาเสนวกกลับ 2 รูป ตัดกันต่ํากวาหรือสูงกวาระดับบาหรือไหลใหลากเสน

สมมุติจากบาหรือไหลของเสนวกกลับดานซายสุดมายังบาหรือไหลของเสนวกกลับขวาสุดใหถือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสมือนเสนวกกลับเสนเดียวกันแลวใหถือวาเสนท่ีเหลือภายใน 2 เสน เสมือนเสนท่ีพุงขึ้นไปท่ีบา

หรือไหลของเสนวกกลับ จุดใจกลางจะตองอยูบนบาหรือไหลของเสนซ่ึงไกลจากสันดอน 

 

 
 

ภาพท่ี 49 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 6.2 ถามีเสนวกกลับอยูภายใน 2 รูปคูกันใหลากเสนสมมุติจากบาหรือไหลของเสน

วกกลับดานซายสุดของรูปหนึ่งมายังบาหรือไหลของดานขวาของเสนวกกลับอีกรูปหนึ่งเปนเสมือน

เสนวกกลับรูปเดียวกันและถือเสนท่ีเหลือ 2 เสนนั้นเปนเสนท่ีพุงขึ้นไปถึงบาหรือไหลของเสนซ่ึง

ไกลจากสันดอน 

 

 
 

ภาพท่ี 50 ใจกลาง 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 3.1.3 สันดอน (Delta) หมายถึง ลายเสนในลายน้ิวมือท่ีอยูตรงหนาและใกลท่ีสุดกับ

จุดกึ่งกลางของทางแยกของเสนขอบ ซ่ึงจุดสันดอนนี้อาจจะเปน จุด (Dot) เสนแตก (Bifurcation) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสนท่ีขาดหวนลงทันที (Abrupt endingridge) เสนส้ันๆ (Short ridge) เสน 2 เสนท่ีมาพบกันหรือ

เสนหักมุม (Meeting of two ridges) จุดใดจุดหนึ่งบนเสน สันดอนจะอยูภายนอกเสนขอบไมได 

 กฎของการเปนสันดอน 

 1. เสนใดเสนหนึ่งใน 6 ประเภท ดังกลาวขางตนซ่ึงตั้งอยูใกลท่ีสุดกับกึ่งกลางทางแยก

ของเสนขอบท้ังสองแตจะตั้งอยูบนเสนขอบไมได 

 2. ในกรณีท่ีมีเสนเกิน 1 เสน ท่ีอาจถือเปนสันดอนไดตามกฎใหถือหลักในการ

พิจารณาเลือกดังนี ้

 2.1 ถาในระหวางกึ่งกลางของทางแยกของเสนขอบมีท้ังเสนแตก เสนส้ันๆ จุด 

หรือเสนขาด ใหถือเสนแตกเปนสันดอน ดังภาพท่ี 51 

 

 
 

ภาพท่ี 51 สันดอน 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 

 2.2 ถามีเสนแตกหลายเสนใหถือเสนแตกท่ีหันทางแตกไปทางจุดใจกลางและใกล

จุดใจกลางมากท่ีสุดเปนสันดอน เสนแตกท่ีหันทางแตกไปทางอ่ืนจะเอามาเปนสันดอนไมได ดัง

ภาพท่ี 52 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 52 สันดอน 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 2.3 ถามีเสนประเภทเดียวกันหลายเสนท่ีจัดเขาเปนสันดอนไดใหถือจุดท่ีใกลจุดใจ

กลางมากท่ีสุดเปนสันดอน แตถาหางปากทางแยกของเสนขอบเกินไปจะตองกลับมาเอาจุดท่ีใกล

ปากทางแยกของเสนขอบเปนสันดอน ดังภาพท่ี 53 

 

 
 

ภาพท่ี 53 สันดอน 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 3. จุดสันดอนจะตั้งอยูตรงกลางหรือบนเสนท่ีอยูระหวางเสนขอบและมีทิศทางเดียวกับ

เสนขอบไมไดแตจะตองอยูท่ีปลายเสนซ่ึงอยูใกลกึ่งกลางทางแยกของเสนขอบมากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 54 สันดอน 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 4. ในกรณีท่ีบริเวณปากทางแยกของเสนขอบไมมีเสนตางๆหรือจุดใหถือเสนถัดไป

จากทางแยกของเสนขอบและอยูใกลกึ่งกลางหรือเกือบกึ่งกลางของทางแยกของเสนขอบเปนสัน

ดอน ดังภาพท่ี 55 

 

 
 

ภาพท่ี 55 สันดอน 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 3.1.4 เสนขอบ (Type Lines) คือลักษณะของลายเสน 2 เสน ท่ีอยูภายในสุดซ่ึง

เริ่มตนเดินคูกันมาหรือขนานกันมาแลวแยกออกจากกันเพ่ือโอบลอมหรือพยายามจะโอบลอม 

“รูปลักษณะของลายเสนในลายน้ิวมือ” (Pattern Area) ซ่ึงเรียกวา “เสนแตก” และเสน 2  เสนท่ีเดิน

คูกันมาหรือขนานกันมานี้ไมไดหมายความถึงวา จะตองเปนเสนท่ีเดินหรือไหลตอเนื่องกันเรื่อยไป 

เสนเหลานี้อาจไปขาดลงกลางคันอยางเห็นไดชัด ถามีกรณีเชนนี้เสนท่ีอยูดานนอกของเสนขอบท่ี

ขาดไปนั้นก็ถือวาเปนลายเสนท่ีเดินหรือไหลตอเนื่องกันไปเสมือนหนึ่งวา เสนขอบนั้นไมไดขาดลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในบางลายนิ้วมือเสนขอบนี้จะเปนเพียงเสนส้ันๆเทานั้น แตก็ไดโอบลอมหรือพยายามจะโอบลอม

รูปลักษณะของลายเสนในลายน้ิวมือเชนกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 56 เสนขอบ 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือ.” เอกสารเผยแพรความรู กรมตํารวจ, 2548.  (อัดสําเนา) 

 

 ถาเสนลายนิ้วมือเสนใดเปนเสนเดี่ยวท่ีไปแตกออกจากกันจะเปนการแตกออกเพียง 2 

เสน หรือ มากกวาก็ตามซ่ึงเรียกวา “เสนแตก” จะถือเอาเปนเสนขอบไมไดเวนแตเสนแตกนั้นเม่ือ

แตกออกจากกันเปน 2 เสนแลวก็เดินหรือไหลขนานกันมามีระยะพอสมควรแลวแยกออกจากกัน

เพ่ือโอบลอมหรือพยายามจะโอบลอมรูปลักษณะของลายเสนในลายน้ิวมือจึงจะถือเปนเสนขอบได 

 ตามธรรมดาการเกิดเปนมุมขึ้นนั้นจะเกิดจากเสนๆเดียวไมได มุมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ

มีเสนหนึ่งไปบรรจบหรือไปตัดกับเสนอีกเสนหนึ่ง ในกรณีเชนนี้เรียกวา “เสนหักมุม” และถาเสน

หักมุมนี้อยูภายในสุดก็ถือเอาเปนเสนขอบไมได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 57 เสนหักมุม 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือ.”เอกสารเผยแพรความรู กรมตํารวจ, 2548.  (อัดสําเนา) 

 

 3.1.5 จํานวนเสนลายนิ้วมือ 

  จํานวนเสนลายนิ้วมือ หมายถึง จํานวนเสนท่ีนับไดจากการลากเสนจําลอง

จากจุดใจกลางของลายนิ้วมือถึงจุดสันดอนดังนั้นลายนิ้วมือท่ีมีจุดสันดอนถึงสองแหงจึงมีคา

จํานวนเสนลายน้ิวมือสองคา ในการนํามาคํานวณรวมกับนิ้วอ่ืนๆใหครบสองนิ้วนั้นใหใชคาของ

จํานวนลายนิ้วมือท่ีมากกวามาบวกรวมกับของนิ้วอ่ืนๆจะไดคาจํานวนลายนิ้วมือท้ังหมด (Total 

Finger Ridge Count TFRC หรือ Total Ridge Count TRC) 

 

 
 

ภาพท่ี 58 เสนจําลองจากจุดใจกลางของลายน้ิวมือถึงจุดสันดอนเพื่อนับจํานวนเสนลายนิ้วมือ (ridge 

count) และเครื่องนับเสนลายนิ้วมือ 

ท่ีมา :  “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายน้ิวมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.2 ลักษณะเฉพาะที่ (Local Feature)  

 เปนลายเสนท่ีมีลักษณะเฉพาะอยูบนลายน้ิวมือ ฝามือ ฝาเทา เรียกวา จุดลักษณะ

สําคัญพิเศษหรือจุดตําหนิหรือมินูเชีย (Special Characteristic of Minutia) ดังตอไปนี ้

 3.2.1 เสนแตก (Ridge Bifurcation หรือ Fork) เปนลายเสนจากเสนเดี่ยวท่ีแยกออก

จากกันเปนสองเสนหรือมากกวาหรือในทางกลับกันอาจเรียกวาลายเสนสองเสนมารวมกันเปนเสน

เดียว 

 

 
ภาพท่ี 59 เสนแตก 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

 3.2.2 เสนส้ันๆ (Short Ridge) เปลายเสนท่ีส้ันแตไมส้ันมากถึงกับเปนจุดเล็กๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 60 เสนส้ันๆ 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

 3.2.3 เสนทะเลสาบ (Enclosure หรือ Lake) เปนลายเสนท่ีแยกออกเปนสองเสนแลว

กลับมารวมกันใหมจึงมีพ้ืนท่ีปดเกิดขึ้น 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 61 เสนทะเลสาบ 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง ,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

 3.2.4 เสนขาด (Ridge Beginning หรือ Ending Suddenly) เปนลายเสนจากเสนเดี่ยว

ท่ีขาดออกจากเสนเดิม 

 

 
 

ภาพท่ี 62 เสนขาด 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง ,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

 3.2.5 จุด (Dot หรือ Island) เปนลายเสนท่ีส้ันมากจนดูเหมือนเปนจดุเล็กๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 63 จุด 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง ,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

 3.2.6 ตะขอ (Hook) เปนลายเสนของเสนเดี่ยวแตแยกออกเปนสองเสน โดยท่ีเสน

หนึ่งส้ันอีกเสนหนึ่งยาวดูคลายตะขอ 
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ภาพท่ี 64 เสนตะขอ 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง ,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

 3.2.7 อ่ืนๆ (Miscellanrous) เปนลายเสนท่ีมีลักษณะไมตรงกับแบบท่ีกลาวมาแลว เชน 

เปนลายเสนท่ีแยกจากเสนหนึ่งเสนเปนสามเสนเรียก Trifurcation 

 

 
 

ภาพท่ี 65 เสน Trifurcation 

ท่ีมา : “ลายนิ้วมือ ประวัติความเปนมา แบบแผนลายนิ้วมือ และการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง ,” 

เอกสารประกอบการสอนวิชานิติวทิยาศาสตรเบ้ืองตน 300302, 2548. (อัดสําเนา) 

 

4.  หลักในการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ 

 โดยท่ัวไปในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ 2 รอยจะตองมีรูปแบบเหมือนกันมี

จํานวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ท่ีมากพอและสามารถเขากันไดและตองมีความสัมพันธของ

ลายเสนแตละเสนซ่ึงกันและกัน (relative position of the characteristics) กลาวคือลักษณะสําคัญ

พิเศษของลายเสนตองเปนชนิดและตําแหนงเดียวกันและมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน นอกจากนั้น

ตองไมมีสวนไหนท่ีมีความแตกตางท่ีไมสามารถอธิบายได จึงตองลงความเห็นวาเปนลายนิ้วมือ

ของบุคคลคนเดยีวกัน 

 ในประเทศไทยปจจุบันนี้การลงความเห็นการตรวจพิสูจนวารอยลายนิ้วมือ 2 รอยนี้

เปนลายนิ้วมือเดียวกันตองมีจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสนอยางนอง 10 จุด เพ่ือลงความเห็น

ซ่ึงในแตละประเทศกําหนดจํานวนจุดลักษณะพิเศษท่ีแตกตางกัน 
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 ป ค.ศ. 1793 หนวยงาน International Association for Identification ไดใชเวลา 3 ป ใน

การศึกษาหาคําตอบวา จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีใชในการตรวจเปรียบเทียบท่ีนอยท่ีสุดควร

เปนเทาใด พบวาไมสามารถกําหนดคาต่ําสุดดังกลาวได 

 การท่ีแตละประเทศตางก็มีมาตรฐานในการกําหนดจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ

สําหรับใชในการตรวจพิสูจนเพ่ือยืนยันตัวบุคคลท่ีแตกตางกัน Denkmeijer et al. (1980:67) จึงได

ทําการสํารวจหาความสัมพันธของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษกับนิ้วมือ รูปแบบ และมือ ผลการ

วิเคราะหทางสถิติแสดงใหเห็นวาแตละคน รูปแบบและปจจัยของนิ้วมือ (finger factors) เปน

ตัวกําหนดจุดลักษณะสําคํญพิเศษ ซ่ึงจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษมีความสัมพันธกับนิ้วมือของ

มือท้ังสองขาง โดยสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ (1,4) และ (2,3,5) จึงนาจะเปนไปไดวาจํานวน

ของจุดลักษณะสําคัญพิเศษจําเปนสําหรับการตรวจพิสูจนเพ่ือยืนยันตัวบุคคล ท้ังนี้ขึ้นกับระดับท่ี

มากหรือนอยบนนิ้วมือ รูปแบบ เพศ และกลุมของประชากรในแตละท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 66 การตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกับลายนิ้วมือของผูตองสงสัย 

ท่ีมา : กองพิสูจนหลักฐาน, กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง, “ภาพแสดงประกอบรายงานท่ี รป 

00650,” 10 มิถุนายน 2552. 

 

 4.1 หลักการนับเสนลายพิมพนิ้วมือประเภทมัดหวาย  

 ลายนิ้วมือประเภทมัดหวายท้ังสองชนิดนี้ ในวิชาลายพิมพนิ้วมือไดวางหลักเกณฑใน

การแยกประเภทไวดังนี้ 

 1.  ใชเสนสมมติซ่ึงมีอยูใตแวนขยายทาบจากสันดอนไปยังใจกลาง 

 2. ใหสันดอนเปนจุดเริ่มตนและใจกลางเปนจุดหมายปลายทาง 
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 3.  ใหนับจํานวนเสนทุกเสนท่ีเสนสมมติใตแวนขยายผานหรือแตะยกเวนสันดอนและ

ใจกลางไมตองนับ 

 4.  ถาเปนเสนแตกหรือเสนเกาะ เสนสมมติท่ีทาบไปแตะหรือผานตรงจุดเริ่มแตกพอดี

ใหนับเปนสองเสน 

 5.  ถาเปนจุดใหพิจารณาวาจุดนั้นๆมีความหนาเทากับเสนหรือไมและเปนจุดท่ีแทจริง

หรือเปลาถาใชและมีความหนาเทากับเสนใหนับจุดนั้นรวมไปดวย 

 6.  เสนท่ีบางกวาลายเสนท่ีแทจริงไมนับ 

 7.  ทุกเสนท่ีนับตองมีชองวางยาวพอจึงจะนับได 

 

 

 
 

ภาพท่ี 67 ตัวอยางการนับเสน 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญกร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร, 2546. (อัดสําเนา) 

 

 4.2 หลักการสาวเสนลายนิ้วมือประเภทกนหอย 

 หลักการสาวเสนลายนิ้วมือประเภทกนหอยนั้นไดวางหลักเกณฑไวแนนอน ซ่ึงมี

ดังตอไปนี้ คือ 

 1. ใหสันดอนซายเปนจุดเริ่มตนและสันดอนขวาเปนจุดหมายปลายทาง 

 2.  ถาสันดอนเปนจุดใหสาวจากจุดแลวสาวเสนลางท่ีต่ําหรือถัดลงมา 

 3.  ถาสันดอนเปนลายเสนใหสาวจากลายเสนซ่ึงเปนท่ีตั้งจุดสันดอนนั้น 

 4.  ถาสันดอนเปนเสนแตกใหสาวจากจุดเริ่มแตก 
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 5.  เม่ือสาวเสนไปแลว เสนท่ีสาวไปขาดลงใหสาวเสนท่ีถัดลงมาตอไป 

 6.  ถาเสนท่ีสาวไปแลวเปนเสนแตกเกิดขึ้นใหสาวเสนแตกเสนลางสุด 

 4.3 กนหอยมัดหวายแฝด (Double Loop) ลายพิมพนิ้วมือชนิดกนหอยมัดหวายแฝดนี้

เปนลายพิมพนิ้วมือท่ีสังเกตไดงายและมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

 1.  ตองมีสันดอน 2 สันดอน 

 2.  หนาสันดอนท้ังสองนั้นตองมีรูปเสนวกกลับท่ีสมบูรณเห็นไดชัดเจนอยางนอยสอง

รูปอยูหนาสันดอนท้ังสอง 

 3.  มีรูปลักษณะของลายเสนปรากฎเปนรูปมัดหวายสองรูปแฝดกัน หรือติดกันและ

สามารถแยกรูปออกเปนรูปมัดหวายซ่ึงเห็นไดชัดเจนสองรูป 

 4.  ขนาดของรูปมัดหวายท้ังสองนั้นไมจําเปนจะตองเทากันอาจจะเล็กหนึ่งรูปและ

ใหญหนึ่งรูปก็ได 

 5.  กฎของเสนทําลายของลายพิมพนิ้วมือประเภทมัดหวายนั้นก็นํามาใชกับลายนิ้วมือ

ชนิดกนหอยมัดหวายแฝดดวยเหมือนกัน 

 6.  ถึงแมวาเสนทําลายจะทําใหกนหอยมัดหวายแฝดเสียสภาพไปตามท่ีกลาว แตก็เปน

เพียงขอเดียวท่ีกฎของการเปนมัดหวายเขามีความสําคัญแตกฎขออ่ืนๆของมัดหวายไมตองนํามาใช 

ฉะนั้น จึงไมจําเปนตองมีลายเสนท่ีจะนับอยูดวยก็ได 

 

 

 
 

ภาพท่ี 68 ตัวอยางรูปกนหอยมัดหวายแฝด 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญกร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร, 2546.  (อัดสําเนา) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 
 ในการสาวเสนลายนิ้วมือกนหอยซับซอนท่ีมีสันดอน 3 สันดอน ตองสาวจากสันดอน

ซายสุดไปหาสันดอนขวาสุดเสมอ สันดอนกลางนั้นไมตองคํานึงถึง 

 

 
 

ภาพท่ี 69 ตัวอยางการสาวเสนลายพิมพนิ้วมือ 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญกร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร, 2546.  (อัดสําเนา) 

 

 เม่ือสาวเสนจากสันดอนซายมือไปยังสันดอนขวามือแลว 

 1.  ใหนับจํานวนลายเสนระหวางเสนท่ีสาวไปกับสันดอนวามีจํานวนเทาใดยกเวนเสน

ท่ีสาวและสันดอนไมตองนับรวมไปดวย 

 2.  ถาเสนท่ีสาวไปแลวเขาไปอยูขางในหนาสันดอนขวามือนับได 3 เสนหรือมากกวา

ใชอักษรยอวา “I” (INNER) 

 3.  ถาเสนท่ีสาวไปแลวออกไปอยูขางนอกสันดอนขวามือนับได 3 เสนหรือมากกวาใช

อักษรยอวา “O” (OUTER)  

 4.  ถาเสนท่ีสาวไปแลวเขาไปอยูขางในหนาสันดอนขวามือหรือ ออกไปอยูนอกสัน

ดอนขวามือ นับได 2 เสน หรือนอยกวาหรือพบกับสันดอนขวามือพอดีใชอักษรยอวา “M” 

(MEETING) 
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ภาพท่ี 70 ตัวอยางการสาวเสนลายนิ้วมือจากสันดอนซายไปหาสันดอนขวา 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญกร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร, 2546.  (อัดสําเนา) 

 

 รูปตัวอยางขางบนนี้ เม่ือสาวเสนจากสันดอนซายไปหาสันดอนขวาแลว เสนท่ีสาวไป

นั้นเขาไปอยูหนาสันดอนขวามือนับได 3 เสน ระหวางเสนท่ีสาวกับสันดอน ฉะนั้นลายพิมพนิ้วมือ

รูปนี้จะตองมีคาเปน “I” (ถานับไดนอยกวา 3 เสน มีคาเปน “M”) และในทางกลับกันถาเสนท่ีสาว

ไปไดอยูหลังสันดอนขวามือนับได 3 เสน หรือมากกวาจะมีคาเปน “O” 

 

 

 
 

ภาพท่ี 71 ตัวอยางการสาวเสนลายพิมพนิ้วมือ 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญกร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร, 2546.  (อัดสําเนา) 
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ภาพท่ี 72 ตัวอยางการสาวเสนลายพิมพนิ้วมือ 

ท่ีมา : “การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญกร,” เอกสารฝกอบรมกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร, 2546.  (อัดสําเนา) 

 

 วิธีการนับจํานวนลายเสนท่ีใชในการแยกประเภทลายพิมพนิ้วมือตามระบบ FBI ถา

เปนกรณีนิ้วกอยขวาเปนกนหอยจะใชวิธีนับจํานวนลายเสนโดยเปรียบเทียบเสมือนนิ้วกอยขวาเปน

มัดหวาย Ulnar คือ ใชเฉพาะสันดอนซายเปนจุดสันดอนแลวจึงทําการนับจํานวนลายเสนและถา

นิ้วกอยซายเปนกนหอยกจะใชเฉพาะสันดอนขวาเปนจุดสันดอนในการนับจํานวนลายเสน 

 4.3 ท่ีมาทฤษฎีจุดลักษณะเฉพาะ 

 ในระยะแรกเริ่มการนําลายพิมพนิ้วมือมาใชประโยชน ทําโดยการนําลายพิมพท่ีไดไป

ทําการใหคํารหัสลายพิมพนิ้วมือระบบ Henry system ตอมาไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้นดวยระบบ 

FBI ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดก็ยังคงเปนเพียงการจัดกลุมลายนิ้วมือของบุคคลจํานวนมากเขาไว

ดวยกัน แตเม่ือเก็บสะสมไวจํานวนหลายๆลานคน ก็เริ่มเกิดความยุงยากในการตรวจสอบคนหา

เพราะปริมาณท่ีมีเขามามากทําใหระบบการตรวจสอบดวยมือคนเริ่มมีการผิดพลาดมากขึ้น 

 ในป พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) Pierre Thibault ตํารวจชาวฝรั่งเศสไดคิดคนทฤษฎีจุด

ลักษณะเฉพาะ (Minutiae) คือ เสนแตก เสนแยก เสนขาด บนลายนิ้วมือโดยเฉพาะจุดไหลเวียนของ

ลายเสนไว พรอมท้ังความสัมพันธของจุดใกลเคียงซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวตนโดยไมมีการซํ้ากัน

กับบุคคลอ่ืน โดยสรางระบบฐานขอมูลขึ้นทดลองการใชงานตามทฤษฎีนี้ ตอมาในป พ.ศ. 2510 

(ค.ศ.1967) หนวยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ไดแก US National Bureau of Standards รวมกับ 

FBI ไดพัฒนาตามทฤษฎีนี้จนไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายเรียกวา The Minutiae Base System  
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 วิธีการแยกแยะลักษณะลายพิมพนิ้วมือโดยอาศัยวิธีจุดลักษณะเฉพาะเปนวิธีการ

กําหนดจุดตําแหนง ซ่ึงเปนลักษณะโดดเดนของแตละลายนิ้วมือเนื่องจากเสนลายนิ้วมือสวนใหญ

จะเปนเสนเดี่ยวเริ่มท่ีดานหนึ่งของนิ้วมือลากผานไปออกท่ีปลายอีกดานหนึ่งของนิ้วมือ แตจะมีบาง

เสนท่ีไมไดเริ่มตนหรือส้ินสุดท่ีขางใดขางหนึ่งของนิ้วมือหรือเปนเสนส้ันๆหรือไมไดเปนเสนเดี่ยว

ตลอดลาย กลาวคอื เปนเสนแยก เสนแตก เสนขาด หรือจุดใจกลางของลายเสนในลายนิ้วมือแตละ

นิ้ว จุดท่ีกําหนดขึ้นนี้คลายจุดลูกน้ําท่ีมีหัวและหางท่ีแสดงการไหลเวียนของลายเสนนิ้วมือเรียกวา 

“Minutiae” และตองตั้งอยูบนแกน X (เสนนอน) และแกน Y (เสนตั้ง) 

 ตําแหนงของจุดลักษณะเฉพาะของแตละนิ้วเม่ือลากเสนตรงเขาหากันจะแสดงถึง

ความสัมพันธของจุดใกลเคียงและสามารถวัดไดเปนองศาของมุมตางๆรอบๆจุดใจกลาง เสมือน

หนึ่งสรางแผนท่ีลายเสนบนนิ้วมือ ซ่ึงลายมือของแตละนิ้วและของแตละคนจะไมมีซํ้ากันและ

สามารถกําหนดจุดไดประมาณ 150 จุด บนหนึ่งนิ้วมือคน  

 

5.  ความสําคัญของลายนิ้วมือ 

 5.1 มีลักษณะคงทน 

 ลายนิ้วมือมีลักษณะคงทนไมเปล่ียนแปลง นับตั้งแตมนุษยเราเกิดจากครรภมารดา

จนกระทั่งถึงแกและตายไป ลักษณะลายเสนในลายน้ิวมือของมนุษยนี้จะไมมีการเปล่ียนแปลงจะมี

บางก็เพียงแตขยายใหชัดเจนย่ิงขึ้นตามลําดับวัยและความเจริญเติบโตของรางกายเทานั้น เชน เม่ือ

เปนเด็ก ๆ อายุยังนอยลายเสนของนิ้วมือก็จะเล็ก แตเม่ือเติบโตขึ้นหรืออายุมากขึ้นลายเสนของนิ้ว

มือก็จะขยายใหญขึ้นในรูปและสภาพเดิม ถึงแมจะตายลงแลวถาหากนิ้วมือยังไมเนาเปอย เชน 

ซากศพของพวก “อียิบเซียน” ท่ีเรียกกันวา “มัมม่ี” (Mummies) หรือลายน้ิวมือของลิงท่ีถูกฉีดยา

รักษาซากศพของมันไวเปนรูปแหง ลายนิ้วมือท่ีปรากฏอยูจะไมมีการเปล่ียนแปลงเลยนอกจากน้ัน

ในขณะท่ีนิ้วมือของมนุษยเกิดการไมปกติขึ้น เชน เปนโรคหนังลอก โรคหนังพับเปนหูดหรือปรวด 

หรือจับตองของแข็ง ของหยาบ เปยกน้ําอยูเปนนิจ หรือฝนกับของหยาบ หรือใชน้ํากรดออน ๆ กัด

ลายนิ้วมือเหลานี้ก็จะลบเลือนไปเพียงช่ัวขณะหนึ่ง เม่ือนิ้วมือนั้นหายเปนปกติแลวลายเสนก็จะ

เกิดขึ้นใหม โดยไมมีการเปล่ียนแปลง ยิ่งกวานั้นบางรายท่ีนิ้วมือถูกของมีคมบาดจนเกิดเปน

แผลเปนขึน้ รอยแผลเปนเหลานี้อยางมากก็เพียงทําลายเสนของนิ้วมือไดเปนบางสวนเทานั้น สวนท่ี

เหลืออยูนั้นก็หามีการเปล่ียนแปลงประการใดไม ดวยเหตุนี้ลักษณะลายเสนของนิ้วมือมนุษยเราจึง

นับวาเปนเคร่ืองหมายแหงการจดจําไดม่ันคงถาวร และสามารถพิสูจนตัวบุคคลไดอยางดเีลิศ จนไม

มีอวัยวะหรือส่ิงวิกลอยางอ่ืนใดในรางกายของมนุษยจะเปนเครื่องสังเกตเปรียบเทียบไดดีเทารอย

บาดแผล รอยสัก ไฝ ปาน สีผิว ผม ฟน นัยนตา ส่ิงเหลานี้ยอมศัลยกรรมตกแตงแกไข หรือเจริญขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 
เส่ือมลงไดตามวัยแหงอายุขัยของบุคคล ตลอดจนรูปถายเพราะรูปถายนั้นในระยะเวลานานปเขา

ยอมมีลักษณะผิดแผกไป เชน อวนขึ้น ผอมลงหรือทรุดโทรมไปอันอาจมีเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ

ของมนุษย ยิ่งกวานั้นถาการตั้งกลองและการถายแตกตางกันแลวก็ยังทําใหเกิดความผิดเพ้ียนไดมาก

ขึ้นตามลําดับ 

 5.2 ไมอาจเปลี่ยนแปลงได 

 ลายนิ้วมือไมอาจทําการเปล่ียนแปลงไดยังไมมีวิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลงลักษณะ

ลายเสนของนิ้วมือใหเปนอยางอ่ืนได ไมวาลายนิ้วมือจะชํารุดลงไปดวยประการใด ๆ ลายเสนของ

นิ้วมือท่ีเกิดใหมก็จะเกิดขึ้นในรูปและสภาพเดิมเสมอ เวนแตจะไดทําลายใหลึกลงไปจนถึงตอม

เหง่ือโดยการเฉือนเนื้อใตผิวหนังออกเสียท้ังหมด ลายเสนของนิ้วมือจึงจะถูกทําลายไปไดโดย

ส้ินเชิง ซ่ึงก็จะหามนุษยท่ีกลากระทําเชนนี้จริงๆ ไดยากหรือแทบหาไมไดเลย 

 5.3 มีเอกลักษณของตนเอง 

 ลายนิ้วมือของบุคคลสองคนเหมือนกันหรือซํ้ากันยังไมมี นับตั้งแต “เซอร ฟรานซิส 

แกนตัน” (Sir. Francis Galton) ไดทําการแยกแยะลายนิ้วมือของมนุษยออกเปนชนิด ๆ และกําหนด

ลักษณะพิเศษของลายเสนในลายน้ิวมือท่ีมีอยูโดยท่ัวไปขึ้นแลวเรื่อย ๆ มา จนถึงสมัยตั้ง“สก็อตแลน

ยารด” (Scotland Yard) ขึ้นในประเทศอังกฤษ ตั้งหนวยงาน เอฟ.บี.ไอ.(F.B.I.) ขึ้นในสหรัฐอเมริกา 

และต้ัง “กองพิมพลายนิ้วมือ” และ “กองทะเบียนประวัติอาชญากร” ขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงสถาบัน

ตาง ๆ ท่ัวโลกตางก็ไดผานการตรวจสอบและพิสูจนลายนิ้วมือของมนุษยมามากมาย ก็ยังไมเคย

ปรากฏวามีสถาบันใดพบลายนิ้วมือของบุคคลสองคนหรือคนเดียวกัน แตคนละนิ้วท่ีเหมือนกัน

หรือซํ้ากันเกิดขึ้น 

 

6.  ประโยชนของลายพิมพนิ้วมือ 

 6.1 บุคคล ใชประโยชนเกี่ยวกับ ลายนิ้วมือ ไดดังนี้ 

  6.1.1 เพ่ือใชคุมครองปองกันตัวเองใหพนจากการถูกกลาวหาโดยกล่ันแกลง 

  6.1.2 ลายนิ้วมือของตัวเรา จะยืนยันใหเปนตัวของเราเองอยูเสมอ 

  6.1.3 เม่ืออานหนงัสือไมออก หรือเขียนหนังสือไมเปน ก็ใชลายพิมพนิ้วมือของเรา

พิมพลงในเอกสาร หรือสัญญา เพ่ือเปนการปองกันการปลอมแปลงที่จะเกิดขึ้น 

  6.1.4 ลายนิ้วมือของเราจะชวยยืนยันลายพิมพนิ้วมือท่ีปรากฏในเอกสาร หรือวัตถุ 

หรือสัญญาใหไดทราบวาเปนรอยนิ้วมือของเราจริงหรือไม เม่ือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น 

 6.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใชประโยชนเกี่ยวกับลายนิ้วมือไดดังนี้ 
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  6.2.1 ลายนิ้วมือจะชวยใหทราบวาคนรายเปนใคร เม่ือมีการโจรกรรมทรัพยสิน

เกิดขึ้น 

  6.2.2 ใชสําหรับตรวจประวัติในการตองโทษ และความประพฤติของบุคคล 

  6.2.3 ใชตรวจศพของผูตายไมทราบช่ือ เพ่ือใหทราบวาเปนใคร อยูท่ีไหน มีเครือ

ญาติเปนอยางไร และมีประวัติอยางใดหรือไม 

  6.2.4 ใชพิสูจนลายพิมพนิ้วมือท่ีพิมพลงในตนขั้วตั๋วจํานํา เพ่ือตรวจสอบในเม่ือ

ปรากฏวาส่ิงของท่ีถูกนําเอาไปจํานําไวเปนส่ิงของท่ีถูกคนรายลักเอาไป ซ่ึงอาจจะเปนแนวทาง

สืบสวนตอไปไดวาใครเปนผูนําเอาส่ิงของนั้นไปจํานําไว 

  6.2.5 ใชตรวจสอบกับลายนิ้วมือท่ีไดในสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใหทราบวาเปนของ

ผูใด 

  6.2.6 ใชตรวจสอบเพื่อใหไดทราบถึงบุคคลท่ีถูกอายัดตัวไวหรือหลบหนีคดีตาง ๆ 

วามาจากท่ีใด หรือเปนนักโทษท่ีหลบหนีมาจากท่ีควบคุมหรือไม 

 6.3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ใชประโยชนเกี่ยวกับลายพิมพนิ้วมือไดดังนี ้

  6.3.1 ใชเพ่ือควบคุมคนตางดาวท่ีเขามาอยูภายในราชอาณาจักร 

  6.3.2 ใชเพ่ือปองกันคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนาหรือท่ีเคยถูกเนรเทศออกไปนอก

ราชอาณาจักรแลวกลับเขามาไดอีก 

 6.4 เรือนจํา หรือสถานท่ีควบคุมตาง ๆ ใชประโยชนเกี่ยวกับลายพิมพนิ้วมือไดดังนี ้

  6.4.1 ใชทําประวัติของนักโทษ หรือผูท่ีถูกควบคุมเพ่ือใหเก็บไวเปนหลักฐาน 

  6.4.2 ใชควบคุมตัวนักโทษหรือผูท่ีถูกควบคุมท่ีจะรับตัวเขาใหม หรือท่ีจะนําตัว

ออกไปนอกสถานท่ีทุก ๆ กรณี หรือท่ีจะปลอยตัวไป เพ่ือปองกันมิใหมีการผิดตัว หรือสับเปล่ียน

ตัวกันได 

  6.4.3 ใชในการท่ีจะประหารชีวิตนักโทษตามคําพิพากษาของศาล วาจะเปนบุคคล

คนเดียวหรือไม 

 6.5 บริษัทหางราน การธนาคาร การประกันชีวิต ฯลฯ ใชประโยชนเกี่ยวกับลายพิมพ

นิ้วมือไดดังนี้ 

  6.5.1 ใชเพ่ือปองกันการปลอมแปลงในการจายเงินหรือการขอรับเงินประกัน 

  6.5.2 ใชเพ่ือปองกันมิใหจางบุคคลท่ีไมตองการใหเขามาทํางานไดอีก 

  6.5.3 ใชเพ่ือปองกันมิใหปลอมแปลงตัวคนมารับเงินคาจางแรงงานแทนกัน 

  6.5.4 ใชเพ่ือตรวจพิสูจนเม่ือมีเหตุเกิดขึ้นภายในกิจการของตน ท่ีจะตองคนควาหา

ตัวผูกระทําผิด 
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 6.6 กองทัพบก เรือ อากาศ ใชประโยชนเกี่ยวกับลายพิมพนิ้วมือไดดังนี ้

  6.6.1 ใชเพ่ือปองกันมิใหรับบุคคลท่ีไมสมควรเปนทหารเขาไวในกองทัพ 

  6.6.2 ใชเพ่ือทราบถึงทหารท่ีขาดหนีราชการหรือไปกระทําความผิดอ่ืน ๆ 

 6.3 ใชเพ่ือที่จะไดทราบชื่อของทหารที่ตายหรือสูญหายไปในสนามรบ ฯลฯ 

 

7.  ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุ 

 ลายนิ้วมือในสถานท่ีเกิดเหตุเปนพยานหลักฐานท่ีแสดงวาบุคคลท่ีเปนเจาของ

ลายนิ้วมือไดเขาไปในสถานท่ีเกิดเหตุหรือไดสัมผัสกับวัตถุท่ีตรวจพบลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือใน

สถานท่ีเกิดเหตุจึงเปนวัตถุพยานท่ีมีคามากสําหรับการสืบสวนในคดีอาชญากรรม ลายนิ้วมือใน

สถานท่ีเกิดเหตุมี 2 ประเภทคือ 

 7.1 ลายนิ้วมือที่สามารถมองเหตุไดดวยตาเปลา (visible fingerprint)  

  7.1.1 ลายนิ้วมือ 2 มิติ เปนรอยประทับของนิ้วมือท่ีเปอนฝุน เลือด หรือน้ํามัน ไป

สัมผัสกับวัตถุหรือรอยประทับของนิ้วมือท่ีสัมผัสกับวัตถุท่ีมีฝุน เลือด หรือน้ํามัน 

  7.1.2 ลายนิ้วมือชนิด 3 มิติ เปนรอยประทับท่ีพบไดชัดเจนบนวัตถุผิวนิ่ม (Plastic 

fingerprint) เชน ลายนิ้วมือบนเทียนไข รอยลายเทาบนดินเหนียว ดินน้ํามัน เปนตน 

 7.2 ลายนิ้วมือที่มองไมเห็นหรือเห็นไดยากดวยตาเปลา หรือเรียกวารอยลายนิ้วมือแฝง 

(latent fingerprint) เปนรอยลายนิ้วมือท่ีเกิดจากเหง่ือท่ีขับออกทางตอมเหง่ือท่ีอยูบนเสนนูนของ

ลายนิ้วมือ และจะติดอยูท่ีวัตถุเปนรอยลายนิ้วมือท่ีมองเห็นไมชัดหรือมองไมเห็นเลย 

 รอยลายนิ้วมือท่ีตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหตุสวนมากเปนรอยลายนิ้วมือท่ีมองไมเห็น

หรือเห็นไดยากดวยตาเปลา มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา 

 ผิวของนิ้วมือจะเปอนดวยสารท่ีขับออกจากตอมเหง่ือซ่ึงกระจายอยูบนเสนนูน ไขมัน

ท่ีขับออกอยางตอเนื่องจากผิวหนังและติดดวยสารท่ีขับออกจากตอมไขมันเนื่องจากการสัมผัสกับ

ผิวสวนอ่ืน ถามือท่ีเปอนสารสัมผัสกับวัตถุ สารท่ีขับออกมาจะถายเทมาท่ีผิวของวัตถุท่ีนิ้วมือจับ

ตองเปนรอยลายนิ้วมือ เนื่องจากรอยลายนิ้วมือท่ีมองไมเห็นเกิดจากการถายเทสารท่ีออกมาไปยัง

วัตถุ ดังนั้นวัตถุผิวแหงและเรียบจะติดลายน้ิวมือไดด ี

 สารท่ีขับออกมาจากตอมเหง่ือไมมีสี ใส มีคา pH เปนกลางหรือกรดเล็กนอย (pH 4-7) 

สารประกอบของเหงื่อประกอบดวยน้ํา 98-99 % และ สารประกอบอินทรีย และ อนินทรีย 1-2 % 

สารอนินทรีย ไดแก เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เปนตน สารอินทรีย ไดแก กรดอะมิโน (โปรตีน) 

ยูเรีย กรดไขมัน และ กรดแลคติก เปนตน (อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ 2546 : 14) 
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 สารประกอบสวนใหญของเหง่ือคือ น้ํา ไขมันเบากวาน้ําจะลอยอยูขางบนของนํ้าและ

ลดอัตราการระเหยของน้ํา หลังจากน้ําระเหยไปไขมันจะยังคงปรากฎอยูและคอนขางเหนียว ทําให

การปดรอยลายนิ้วมือแฝงดวยผงฝุนไดลายนิ้วมือท่ีชัดเจนกวาลายนิ้วมือท่ีไมมีไขมันติดอยู 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 73 สารประกอบของรอยลายน้ิวมือแฝง 

ท่ีมา : พลตํารวจเอก อรรถพล แชมสุวรรณวงศ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร 1 เพ่ือการสืบสวน

สอบสวน (Forensic Science 1 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด, 

2545), 157. 

 

 

 

                                                          สารท่ีขับจากตอมเหง่ือ                                                                      

 

  

น้ํา  98.5%                   สารประกอบตางๆ 1.5%              

 

  

สารประกอบอินทรีย 1 %                                                             สารประกอบอนินทรีย 0.5 %          

                      กรดไขมันและสารประกอบพวกไขมัน            Na+          

                      ไรโบฟลาวิน (องคประกอบวิตามินบี 2)                      K+                         

                      ไพริดอกซิน (องคประกอบวิตามินบี 6)                      Ca²+             

                      สารประกอบพวกน้ําตาล           Cl¯             

                       เกลืออินทรีย            PO4³¯ 

                       กรดอะมิโน            CO3²¯ 

                       สารประกอบพวกโปรตีน                        CO3²¯            

                       สารประกอบท่ีบงช้ีชนิดของกรุปเลือด 

                      ฯลฯ 
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8.  ปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 หลังจากท่ีรอยลายนิ้วมือไดถูกประทับลงบนพ้ืนผิวของวัตถุ รอยลายนิ้วมือแฝงนั้นมี

โอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงได ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูของรอยลายนิ้วมือแฝงนั้นมีเง่ือนไข

หลายประการสามารถสรุปเปนตัวยอวา CARPET โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 8.1 สารประกอบของเหงื่อที่ติดอยู (Composition of the deposit) ตอมใตผิวหนังของ

คนเรามี 3 ชนิด คือ 

  8.1.1 Eccring glands พบท่ัวรางกายแตจะพบมากท่ีฝามือและฝาเทา ซ่ึง

ประกอบดวยน้ําประมาณ 98-99% เกลือ แคลเซียม ยูเรีย และ กรดอะมิโน เปนตน 

  8.1.2 Apocrine glands พบบางแหงของรางกาย เชน บริเวณรักแร รูหู อวัยวะเพศ 

กน แผนหลัง เหง่ือท่ีไดจะมีลักษณะเหนียว ใส และมีสวนผสมของไขมันอยูมาก จึงทําใหเหง่ือชนิด

นี้มีกล่ิน 

  8.1.3 Sebaceous glands พบท่ัวรางกายยกเวนบนฝามือและฝาเทา ประกอบดวย 

กรดไขมัน กลีเซอรไรด เปนตน 

 สารประกอบของเหงื่อท่ีฝามือจะไมมีไขมันเปนสวนประกอบแตเม่ือมือของเราไป

สัมผัสกับผิวหนังบริเวณอ่ืนของรางกาย ไขมันจะมาติดอยูท่ีฝามือและเม่ือนิ้วมือไปสัมผัสกับวัตถุ 

สารประกอบของเหง่ือท่ีอยูในลายนิ้วมือจะติดอยูบนผิวของวัตถุนั้นเปนรอยลายนิ้วมือแฝง ถามี

ไขมันเปนองคประกอบอยูมากรอยลายน้ิวมือแฝงนั้นจะคงอยูไดนานขึ้นเนื่องจากขณะนั้นน้ําระเหย

ไป ออกซิเจนในอากาศจะทําใหไขมันออกซิไดสเปนฟลมบนผิววัตถุ 

 8.2 ปริมาณของสารประกอบของเหงื่อที่ติดอยู (Amount of matter deposited) มี

เง่ือนไข 2 ประการ คือ 

  8.2.1 ปริมาณการหล่ังของเหง่ือ สารท่ีขับออกมาจากตอมเหง่ือจะแตกตางกันไป

ในแตละบุคคล โดยปริมาณของสารประกอบท่ีขับออกมาจะขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพจิตใจ เม่ือ

รางกายมีอุณภูมิสูงหรือความตึงเครียดของจิตใจสูงปริมาณของสารท่ีขับออกมาจะเพิ่มขึ้น ปจจัย

สําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการหล่ังเหง่ือนอกจากอุณหภูมิโดยรอบ ก็คือความช้ืนในอากาศย่ิง

อากาศช้ืนมากเทาใด การระเหยของน้ําก็เปนไปไดนอยลงเทานั้น เหง่ือจะออกมากแตระเหยไมได 

นอกจากนั้นอาหารท่ีรับประทานเขาไป อาชีพ ลักษณะการทํางาน กิจกรรม การดําเนินชีวิต และ

สุขภาพหรือโรคบางอยางสงผลตอปริมาณการหล่ังของเหง่ือ 

  8.2.2 แรงกดและระยะเวลาในการสัมผัสวัตถุ น้ําหนักการกดหรือการประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง ลักษณะการหยิบจับ สัมผัสวัตถุ ยิ่งออกแรงกดมากก็ยิ่งทําใหรอยลายนิ้วมือแฝง

ปรากฎชัดเจนมากขึ้น และหากใชเวลาในการสัมผัสวัตถุนานโอกาสท่ีเหง่ือจะติดอยูท่ีวัตถุก็มีมาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 
ขึ้นดวย แมแตการสัมผัสวัตถุอ่ืนมากอน เชน การสัมผัสผา หรือการเช็ดมือมากอนเปนผลใหรอย

ลายนิ้วมือแฝงบนผิววัตถุเกิดไดนอยกวาการท่ีสัมผัสวัตถุโดยตรง 

 8.3 พ้ืนผิวที่ถูกประทับ (Receiving surface) ความเรียบของผิววัตถุ ความสามารถใน

การดูดซับ ลักษณะทางไฟฟาสถิต การเปนสนิม และองคประกอบทางเคมีของวัตถุลวนมีผลตอการ

คงอยูของรอยลายนิ้วมือแฝงท้ังส้ิน 

 การสูญเสียความช้ืนของรอยลายน้ิวมือแฝง ถาประทับลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวไมมีรูพรุน 

ความช้ืนจะคอยๆระเหยไป ถาประทับลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน ความช้ืนนอกจากจะระเหยไป

แลวยงัถูกดูดซับเขาไปในวัตถุดวย นอกจากนั้นส่ิงสกปรก ฝุน หรือไขมัน ก็มีผลตอการติดของรอย

ลายนิ้วมือแฝง วัตถุผิวเรียบมันและสะอาด รอยลายนิ้วมือแฝงจะติดไดด ี

 8.4 ตําแหนงที่สารประกอบของเหงื่อติดอยู (Position conditions) รอยลายนิ้วมือแฝงท่ี

ประทับอยูท่ีลูกบิดประต ูพวงมาลัยรถยนต หรือวัตถุอ่ืนๆ ท่ีมีโอกาสสัมผัสซํ้าไดงาย หรือบริเวณท่ี

ทําความสะอาดไดงาย แตหากมีการปองกันหรือเก็บรักษาเปนอยางดีก็จะชวยใหรอยลายนิ้วมือแฝง

คงอยูไดนาน ตัวอยางเชน การตรวจพบรอยลายนิ้วมือแฝงบนรูปภาพในอัลบ้ัม 10 ป หลังจากการ

ประทับดวยการใชผงฝุนผสมระหวางอะลูมิเนียมและไลโคโปเดียม 

 8.5 สภาพแวดลอม (Environment conditions) อุณหภูมิ ความช้ืน ลม ฝน น้ํา ฝุน เปน

ตน เปนตัวแปรท่ีมีผลตอการคงอยูของรอยลายนิ้วมือแฝง ในสภาวะอากาศรอน อุณหภูมิสูง 

นอกจากชวยกระตุนการหล่ังของเหง่ือแลวยังทําใหสารประกอบของรอยลายน้ิวมือแฝงระเหยได

อยางรวดเร็ว ลมเปนอีกตัวท่ีชวยเรงใหเกิดการระเหยและทําใหสารประกอบของรอยลายนิ้วมือแฝง

แหงไดเร็วขึ้น 

  ถาน้ําคาง ฝน หรือน้ําติดหรือเกาะอยูบนพ้ืนผิวของวัตถุจะชวยปองกันหรือลดการติด

ของลายนิ้วมือบนวัตถุนั้น แตถาน้ําคาง ฝน หรือน้ํา เกิดหลังจากท่ีลายนิ้วมือประทับลงบนวัตถุแลว

จะทําใหรอยลายนิ้วมือแฝงนั้นละลายไปบางสวนหรือท้ังหมด ถาเปนเพียงหยดเล็กๆจะชะลางรอย

ลายนิ้วมือแฝงไปบางสวน แตถารอยลายนิ้วมือแฝงนั้นประกอบดวยไขมันเปนจํานวนมากจะตาน

การซึมผานของน้ําทําใหน้ําคาง ละอองฝนหรือหยดน้ําขนาดเล็ก ไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับ

รอยลายนิ้วมือแฝงไดอยางชัดเจน 

 8.6 ระยะเวลาต้ังแตสารประกอบของเหงื่อติดอยู (Time since deposited) ระยะเวลา

ตั้งแตประทับรอยลายนิ้วมือแฝงลงบนพ้ืนผิวของวัตถุหรืออายุของรอยลายนิ้วมือแฝง เม่ือเวลาผาน

ไปรอยลายนิ้วมือแฝงก็จะจางหายไปในท่ีสุด 
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9.  วิธีการเก็บลายนิ้วมือ  

 วิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือมีหลายวิธี ปจจุบันไดมีการพัฒนาในหลายรูปแบบ ซ่ึง

สามารถแยกไดเปน 8 วิธี คือ วิธีแหง (ผงฝุน) วิธีเปยก วิธีกาช วิธีลอกลายนิ้วมือ วิธีการถายภาพ 

วิธีใชแสง วิธีหลอรองรอย วธีิใชเครื่อง Electrostatic Dust Print Lifter 

 9.1 วิธีผงฝุน (Fingerprint Powder) 

 วิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดวยผงฝุนเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดและใชเปนวิธีพ้ืนฐาน

มากท่ีสุด ผงฝุนเปนวิธีทางกายภาพซ่ึงเปนท่ีรูกันดีวาอนุภาคของผงฝุนจะไปเกาะติดกับน้ําและ

ไขมันท่ีเปนสารประกอบในรอยลายน้ิวมือแฝง 

 ผงฝุนแตละชนิดมีคุณสมบัติแตกตางกัน  เชน  สี การยึดติด  ขนาดของเม็ดฝุน 

ความสามารถในการติดบนพ้ืนผิววัตถุแตละชนิดแตกตางกัน ควรเลือกผงฝุนท่ีเหมาะสมกับชนิด

ของพ้ืนผิวของวัตถุ วิธีการใชผงฝุน ไดแก วิธีการปดผงฝุน วิธีการกล้ิงผงฝุน และวิธีการเคาะเบาๆ

ขึ้นอยูกับชนิดของพ้ืนผิวเพ่ือใหไดรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีมีลายเสนชัดเจนและสมบูรณ เม่ือรอย

ลายนิ้วมือแฝงปรากฎขึ้นมาแลวสามารถใชเทปใสลอกติดบนกระดาษรองรับ หรือโดยการถายภาพ 

การใชผงฝุนนั้นเหมาะสําหรับวัตถุพ้ืนผิวเรียบ ไมดูดซึม และไมเปยก ในกรณีวัตถุพ้ืนผิวเปยกรอย

ลายนิ้วมือแฝงจะอยูในสภาพท่ีไมคอยดี แตถาทําการปดผงฝุนควรผ่ึงใหแหงเสียกอน 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติผงฝุนชนิดตางๆ 

 

ช่ือ 

 

สี 

 

การยึด

ติด 

ลักษณะของเม็ดฝุน  

ความ

ถวงจําเพาะ 

 

องคประกอบ ขนาด 

การเลือก

ติ ด ผิ ว

วัตถุ 

ผงฝุน 

อะลูมิเนียม 

ขาว

เงิน 
ดีมาก กลาง ไมด ี 2.6 

ขดอะลูมิเนียม 

ไฮเนียม 

ขาว

เทา 

เงิน 

ดีปาน

กลาง 
กลาง ไมด ี 2.6 สีเทาท่ีผานขบานการ 

ผงฝุนดํา ดํา ออน 
คอนขาง

ละเอียด 

ดีปาน

กลาง 
2.1 

สวนผสมของ

คารบอนแบลค และก

ราไฟท 

ผงฝุนน้ําตาล ซีเปย ออน 
คอนขาง

ละเอียด 

ดีปาน

กลาง 
5.0 

ผงแมงกานีส 

ไดออกไซด 

ผงฝุนขาว ขาว ออน 
คอนขาง

หยาบ 

ดีปาน

กลาง 
3.0 

ผงผสมระหวาง

สังกะสีออกไซดกับ

แปง 

ผงไลโคโป

เดียม 

เหลิอง

ออน 

ออน

มาก 
หยาบ ดีมาก 0.3 

สปอรของตะไคร 

(ไลโคโปรเดียม) 

อินดิโก มวง ออน 
ละเอียด 

ดีปาน

กลาง 
0.7 

อินดิโกตนิ 

(สําหรับยอมสี) 

ผงแมเหล็ก เทาดํา ออน 
คอนขาง

ละเอียด 
ดี 8.0 

ผงเหล็กอิเลคโตไลท

เติมคารบอน 

เอสพีแบลค 

(SP Black) เทา ออน ปานกลาง ไมด ี 4.0 

ผงผสมระหวาง

อลูมิเนียมและกรด

ของเหล็ก 

 

ท่ีมา : สํานักงานวิทยาการตํารวจ, กองพิสูจนหลักฐาน, การตรวจเก็บลายนิ้วมือในสถานท่ีเกิดเหตุ 

(กรุงเทพมหานคร): โรงพิมพตํารวจ, 2538.  
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 โดยปกติผงฝุนอาจจําแนกไดเปน 3 ชนิด ดังนี้ (Lee Gaensslen 2001 : 108-113) 

  9.1.1 ผงฝุนธรรมดา (Regular Fingerprint Powder) 

  ผงฝุนธรรมดาประกอบดวย 2 สวน คือ เรซ่ิน โพลีเมอรสําหรับการยึดติด

และสีสําหรบัความคมชัด สวนผสมของผงฝุนมีมากมายหลายชนิดท่ีไดรับการพัฒนามาหลายปแลว 

นอกจากนี้ยังมีความแตกตางของสีและโลหะท่ีเปนสวนผสมในผงฝุน ในการสัมผัสของแปรงปดผง

ฝุนตองระวังไมใหมีการทําลายรอยลายนิ้วมือ 

  9.1.2 ผงฝุนแมเหล็ก (Megnetic Fingerprint Powder) 

  ผงฝุนแมเหล็กเปนผงฝุนท่ีมีสวนผสมของเหล็กเนื้อละเอียด ซ่ึงตองใชกับ

แปรงแมเหล็ก Mac Donell เปนผูท่ีคนพบวาผงฝุนแมเหล็กเปนอนุภาคท่ีสามารถใชในการตรวจหา

รอยลายนิ้วมือแฝงจากพ้ืนผิวตางๆ เชน หนัง พลาสติก ผนัง และผิวหนังมนุษย นอกจากนี้ยัง

สามารถใชในการหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวแนวตั้งไดอีกดวย วัตถุดิบพ้ืนฐานท่ีใชในผงฝุน

แมเหล็ก คือ iron oxide และ iron powder dust รวมดวยสารประกอบสีอ่ืนๆ เม่ือไมนานมานี้ไดมี

การพัฒนาบรรจุอนุภาคแมเหล็กท่ีเปนตัวชวยเหมือนแปรงและอนุภาคท่ีไมเปนแมเหล็กเพ่ือเพ่ิมการ

ยึดติดกับสารประกอบในรอยลายน้ิวมือแฝง 

  ในสมัยกอนมีการนําเอาผงแมเหล็กมาใชในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง

แตเนื่องจากผงแมเหล็กนี้ประกอบดวยผงละเอียดของโลหะ เชน ผงอะลูมิเนียมขนาด 10 ไมครอน 

ซ่ึงไมมีคุณสมบัติเปนแมเหล็กผสมกับผงซ่ึงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็กมีขนาด 50 ไมครอน ทําหนาท่ี

เปนตัวพา (carrier) ซ่ึงเฉพาะสวนของผงละเอียดเทานั้นท่ีจะไปเกาะติดกับรอยลายนิ้วมือแฝง การท่ี

ตองใชตัวพาท่ีมีลักษณะท่ีหยาบทําใหปริมาณผงฝุนติดไดนอยลง ภายหลังจึงไดมีการเอา magnetic 

flake มาใช ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็กและละเอียดมากไมตองใชตัวพา ไมตองใชแปรง ทําใหชวย

ลดความเสียหายอันอาจเกิดจากการใชแปรงได อีกท้ังยังทําใหปริมาณผงฝุนติดไดมากยิ่งขึ้น 

  9.1.3 ผงฝุนเรืองแสง (Luminescent Fingerprint Powder) 

  ผงฝุนชนิดนี้บรรจุดวยสารประกอบธรรมชาติหรือสารสังเคราะห เชน 

ฟลูออเรสเซนตหรือฟอสฟอเรสเซนต ขึ้นอยูกับชวงการมองเห็นของแสงอัลตราไวโอเลต (UV) 

แสงเลเซอร และแหลงแสงอ่ืนๆ ผงฝุนชนิดนี้เปนประโยชนสําหรับหารอยลายน้ิวมือท่ีมองเห็นได

ดวยตาเปลาท่ีประทับอยูบนพ้ืนผิวท่ีหลากหลายสี ถาทําการตรวจหารอยลายน้ิวมือดวยผงฝุน

ธรรมดาจะมีปญหาเรื่องความคมชัด ผงฝุนเรืองแสงไมคอยไดใชบอยในภาคสนาม เนื่องดวยการ

เขาถึงของเครื่องตรวจวัดแสงเลเซอร อยางไรก็ตามพบวาผงฝุนท่ีมีผงฟลูออเรสเซนตหรือฟอสฟอ

เรสเซนตใหผลสูงขึ้นอยางมากในการทดสอบดวยแสงเลเซอร การเลือกผงฝุนเรืองแสงใหเปนท่ีนา

พอใจท่ีสุดขึ้นอยูกับสีพ้ืนผิวของวัตถุและคุณสมบัติของการเรืองแสง 
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 9.2 วิธีเคมี 

  วิธีนี้ใชตรวจหาลายนิ้วมือท่ีมองไมเห็นบนพยานวัตถุ เชน กระดาษ ไม หรือโลหะ 

และตรวจเก็บลายนิ้วมือท่ีมองเห็น เชน ลายนิ้วมือเปอนเลือด หลักการของวิธีการเคมี คือ 

องคประกอบในสารเคมีทําปฏิกิริยากับสารประกอบท่ีขับออกมาทางนิ้วมือหรือเลือดและทําใหเกิด

การเปล่ียนสี น้ํายาเคมีท่ีใชท่ัวไปไดแก นินไฮดริน ซิลเวอรไนเตรท เปนตน 

  9.2.1 นินไฮดริน (Ninhydrin) 

  นินไฮดรินมีลักษณะเปนเม็ดละเอียดสีเหลืองออน โดยนินไฮดรินจะไปทํา

ปฏิกิริยากับกรดอะมิโนในเหง่ือทําใหรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎขึ้นมาเปนสีมวงปนน้ําเงิน อาจเรง

ใหรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎเร็วขึ้นโดยการใชความรอน ไดแก การใชเตารีดหรืออบในเตาอบ รอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฎดวยวิธีนี้จะอยูไดนานหลายวันแลวคอยๆจางหายไป จึงควรทําการถายภาพ

เก็บไว วิธีนี้เหมาะกบัวัตถุพ้ืนผิวมีรูพรุน เชน กระดาษและเอกสารตางๆ 

  9.2.2 ไดโอดีน (Iodine) 

  ไอโอดีนมีลักษณะเปนเกร็ดสีน้ําตาลเม่ือไดรับความรอนเพียงเล็กนอยจะ

ระเหิดเปนไอ ไอโอดีนจะทําปฏิกิริยากับไขมันท่ีอยูในลายนิ้วมือ การรมควันไอโอดีนจะทําใน

ภาชนะปด เชน ตูรมควัน หรือ Iodine gun เม่ือรมควันดวยไอโอดีนจะทําใหรอยลายนิ้วมือแฝง

ปรากฎขึ้นมาเปนสีน้ําตาลแดง และใหทําการถายภาพทันทีเนื่องจากรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฎ

ขึ้นมาไมถาวรจะจางหายไปเมื่อหยุดรมควัน แตสามารถใชสารละลาย 7, 8 benzoflavone หยุดการ

จางหายของสีของไอโอดีนท่ีปรากฎขึ้นมาได วิธีนี้เหมาะกับวัตถุพ้ืนผิวมีรูพรุน เชน กระดาษและ

เอกสารตางๆ 

  9.2.3 ซิลเวอรไนเตรท (Silver Nitrate) 

  ซิลเวอรไนเตรททําปฏิกิริยากับโซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride) หรือ

เกลือแกงในเหง่ือใหซิลเวอรคลอไรด (Silver Chloride) มีสีขาว ไมเสถียร เม่ือไดรับแสงจะแตกตัว

เปนซิลเวอร (Silver) และคลอไรด (Chloride) รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจะปรากฎเปนสีแดงน้ําตาล 

การจุมวัตถุพยานในซิลเวอรไนเตรทจะลางไข น้ํามัน และกรดอะมิโนออกไป ดังนั้น ในกรณีท่ีหา

รอยลายนิ้วมือแฝงกับวัตถุพยานชนิดเดียวกันรวมกับวิธีอ่ืน วิธีนี้จะตองทําหลังจากวิธีไอโอดีน และ 

นินไฮดริน 

  9.2.4 ผลึกมวง (Crystal Violet) 

  เหมาะสําหรับรอยลายนิ้วมือท่ีติดอยูดานเหนียวของเทปใส เทปพันสายไฟ 

ซ่ึงไมสามารถเก็บโดยวิธีการปดฝุน วิธีการนี้เปนการยอมสีรอยลายนิ้วมือใหเปนสีมวง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 
 9.3 วิธีกาช 

  9.3.1 ซุปเปอรกลู (Super Glue) หรือ Cyanoacrylate Ester ซุปเปอรกลู ซ่ึงมี

สวนผสมของสารไซยาโนอะคิเลทเอสเทอร (cyanoacrylate ester) เม่ือไดรับความรอนเพียงเล็กนอย

จะระเหยใหควันสีขาว การรมควันดวยซุปเปอรกลูควรทําในภาชนะท่ีปดมิดชิด เม่ือสารน้ีไดรับ

ความรอนจะระเหยเปนไอ ซ่ึงมีความเขมขนสูงแลวไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนและน้ําในเหงื่อทําให

รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎขึ้นมาเปนสีขาว หลังจากนั้นทําการถายภาพรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฎ

ขึ้นมา หลังจากนั้นนําไปปดผงฝุนหรือยอมสีเรืองแสงหรือวิธีการอ่ืนๆตอไป วิธีนี้เหมาะกับวัตถุ

ประเภทเครื่องหนัง กระดาษ แกว ผา โลหะตางๆ เปนตน 

 9.4 วิธีการลอกลายนิ้วมือ ไดแก วิธีการลอกลายนิ้วมือโดยตรงดวยเทป ลอกหลังจาก

ปดผงฝุน ใชสารเคมี และวิธีลอกลายนิ้วมือโดยใชเทปท่ีผานกระบวนการทางเคมีแลว เปนตน และ

บันทึกภาพถาย วิธีเหลานี้ใชไดผลดีกับรอยลายน้ิวมือเปอนฝุน น้ํามันหรือไข และรอยลายน้ิวมือ

เปอนเลือด วัสดุท่ีใชในการลอกลายนิ้วมือ ไดแก เทปเจลลาติน เทปใส เทปไวนิล เทปอ่ืนๆ  

 9.5 วิธีการหลอรองรอย 

  9.5.1 การหลอรองรอยดวยปูนปลาสเตอร ใชในกรณีท่ีรอยลายนิ้วมือเปนรอย

ประทับบนวัตถุท่ีนิ่มและไมยืดหยุน เชน ดนิเหนียว ดินน้ํามัน เปนตน  

  9.5.2 การหลอรองรอยดวย Silicone Rubber ใช Silicone Rubber ผสมกับ Thinner 

ตัวทําละลายผสมใหเขากันตามสัดสวนท่ีกําหนดและใชหลอลายน้ิวมือ รอยเทา หรือรองรอย 

 9.6 วิธีใชแสงเลเซอร แสงโพลีไลท การตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงโดยวิธีนี้อาศัยการเรือง

แสงของสารไรโบพลารินและไพริดอกซิน ซ่ึงอยูในเหง่ือท่ีขับออกมาจากนิ้วมือทําใหรอยลายนิ้วมือ

เกิดการเรืองแสงขึ้น ในปจจุบันแสงท่ีใชในการตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือจากการเรืองแสง คือ แสง

เลเซอร และแสงโพลีไลท 

  9.6.1 แสงเลเซอร (Laser) 

  Laser ยอมาจาก Light Amplication Stimulated Emission of Radiation เปน

แสงท่ีเกิดจากการกระตุนโดยใชเครื่องมือซ่ึงมี Argon เปนแหลงกําเนิดแสง เลเซอรใชในการ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือท่ีวัตถุชนิดตางๆ เชน แกว พลาสติก กระจก ไม ฝาผนัง 

  9.6.2 แสงโพลีไลท (Polylight) 

  เปนเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นมาภายหลังจากเลเซอรมี Xenon Arclamp เปน

แหลงกําเนิดแสง เครื่องมือนี้มีน้ําหนักเบาสามารถใชไดท้ังในและนอกสถานท่ี มีแสงสีขาว ซ่ึง

สามารถเปล่ียนแสงสีขาวโดยใชฟลเตอรใหไดแสงสีตางๆ 5 ชอง ซ่ึงแตละแสง แตละชอง จะเหมาะ

กับการหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุท่ีมีลักษณะพื้นผิวตางๆกัน แสงโพลีไลทใชตรวจหารอย
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ลายนิ้วมือบนวัตถุตางๆ เชน รอยลายนิ้วมือท่ีติดคราบโลหิต คราบอสุจิ พลาสติก รอยรองเทา 

เอกสารตางๆ เปนตน 

 9.7 วิธีการบันทึกภาพถาย ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือโดยการบันทึกภาพภายใตแสงปกติ

หรือแสงเฉียง ซ่ึงวิธีนี้ใชมากในกรณีของรอยลายนิ้วมือท่ีมองเห็น เชน รอยลายนิ้วมือเปอนฝุน 

น้ํามัน โลหิต และรอยลายนิ้วมือท่ีประทับบนวัตถุออนนุมไมยืดหยุน  

 9.8 วิธีใชเคร่ืองมือ Electrostatic Dust Print Lifter เปนเครื่องมือท่ีใชลอกรองรอยท่ี

เกิดจากฝุน โดยใชความตางศักยไฟฟาแรงสูง ทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟาบนแผนฟลมท่ี

ดานหนึ่งเคลือบดวยโลหะ ซ่ึงจะทําใหเกิดสนามแมเหล็กบนแผนฟลมดังกลาวแลวดูดผงฝุนขึ้นมา

ติดบนแผนฟลม เรื่องมีสวนประกอบท่ีสําคัญอยู 4 อยาง คือ Power Supply, Charger, โลหะท่ีเปน 

ground : แผนโลหะท่ีเปน ground หรือ Antenna ground, แผนฟลมท่ีมีดานหนึ่งเคลือบดวยโลหะ 

(Metal Lifter) 

 

10.  ระบบการตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : 

AFIS) 

 ระบบการตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification 

System : AFIS) เปนคอมพิวเตอรลักษณะพิเศษท่ีมีการผสมผสานระหวางหลักวิชาลายพิมพนิ้วมือ

กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือใหการตรวจพิสูจนเปนไปดวยความถูกตองแมนยําและรวดเร็ว

สําหรับงานตํารวจท่ีมีจํานวนลายนิ้วมือผูตองหาเปนจํานวนมาก คอมพิวเตอรระบบนี้มีใชอยูใน

กิจการตํารวจหลายประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนา เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน และ

ประเทศในแถบยุโรป สําหรับในภูมิภาคเอเซียมีใชในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และ

ประเทศไทย ระบบ AFIS ของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้นตั้งอยูท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

โดยไดเริ่มเตรียมงานมาตั้งแตป 2532 (ซ่ึงในขณะนั้น พลตํารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน ดํารงตําแหนง

อธิบดีกรมตํารวจ) และดําเนินการติดตั้งระบบในป 2536 เริ่มใชงานในป 2538 ปจจุบันมีแผน

ลายนิ้วมือในฐานขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 8 ลานแผน 

 สําหรับระบบ AFIS ของกองพิสูจนหลกฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาท่ี

ในการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือของผูกระทําความผิดในคดีตางๆเพ่ือสนับสนุนสืบสวนสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนใหไดผลอยางสมบูรณ โดยเริ่มตั้งศูนยตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติขึ้น เม่ือวันท่ี 

4 กุมภาพันธ 2534 ภายในศูนยนี้มีเครื่องมือท่ีใชตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บไดจาก

สถานท่ีเกิดเหตุกับแผนลายนิ้วมือของอาชญากรท่ีเก็บไวในฐานขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรของกอง

ทะเบียนประวัติอาชญากร ซ่ึงการตรวจสอบสามารถกระทําไดดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
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 เครื่องตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) สามารถตรวจเปรียบเทียบได 4 หนาท่ี 

คือ  

 1.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บไดจากสถานท่ีเกิดเหตุกับฐานขอมูลลาย

พิมพนิ้วมือ 10 นิ้วเพ่ือทราบวาผูกระทําผิดคือใคร 

 2.  ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือของผูตองสงสัยกับฐานขอมูลลายนิ้วมือ 10 นิ้ว เพ่ือ

ทราบวาผูตองสงสัยเคยมีประวัติการกระทําความผิดมากอนหรือไม 

 3.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บไดจากสถานท่ีเกิดเหตุกับฐานขอมูลรอย

ลายนิ้วมือแฝงเพ่ือทราบวามีคดีใดบางท่ีเกิดจากการกระทําผิด โดยบุคคลคนเดียวกัน 

 4.  ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือของผูตองสงสัยกับฐานขอมูลรอยลายนิ้วมือแฝงเพ่ือ

ทราบวาผูกระทําความผิดเคยกระทําความผิดในคดีอ่ืนๆหรือไม 

  เครื่องตรวจพิสูจนรอยลายนิ้วมืออัตโนมัติจัดเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถทําประโยชน

อยางมากใหแกเจาหนาท่ีตํารวจในการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวผูกระทําความผิด โดยเฉพาะคดี

ท่ียังหาตัวผูตองสงสัยไมได และคาดวาผูตองสงสัยนั้นนาจะเคยกระทําความผิดมากอน โดยรอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บไดจากสถานท่ีเกิดเหตุสามารถนํามาตรวจเปรียบเทียบกับขอมูลลายพิมพนิ้วมือ

ของอาชญากรท่ีเก็บไวในสารบบไดดวยความเร็วและถูกตอง ซ่ึงผลของการปฏิบัติงานชวยให

เจาหนาท่ีตํารวจติดตามตัวผูกระทําความผิดไดเปนจํานวนมาก 

 ปจจุบันไดมีการพัฒนาเคร่ืองตรวจลายนิ้วมืออัตโนมัติขนาดเล็ก (MINI AFIS) ขึ้นมา 

ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการขนาดเล็กมีหนวยเก็บขอมูลลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว ไดไมนอยกวา 30,000 

แผน เกบ็ขอมูลลายพิมพฝามือ ไดไมนอยกวา 30,000 แผน และเก็บขอมูลรอยลายนิ้วมือและฝามือ

แฝงไดไมนอยกวา 20,000 แผน โดยสามารถนํารอยลายนิ้วมือและฝามือแฝงท่ีเก็บไดจากสถานท่ี

เกิดเหตุมาเปรียบเทียบกับลายพิมพนิ้วมือและฝามือของผูตองสงสัยท่ีอยูในฐานขอมูลของเครื่องได 

นอกจากนี้ยังมีระบบเครือขายท่ีสามารถเช่ือมตอฐานขอมูลกับ MINI AFIS ตัวอ่ืนๆได เครื่อง MINI 

AFIS สามารถตรวจเปรียบเทียบได 8 หนาท่ี  คือ 

 1. ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกับฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว 

 2.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกบัฐานขอมูลรอยลายนิ้วมือแฝง 

 3.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือ 10 นิ้วกับฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว 

 4.  ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้วกับฐานขอมูลรอยลายนิ้วมือแฝง 

 5.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายฝามือแฝงกับฐานขอมูลลายพิมพฝามือ 

 6.  ตรวจเปรียบเทียบรอยลายฝามือแฝงกับฐานขอมูลรอยลายฝามือแฝง 

 7.  ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพฝามือกับฐานขอมูลลายพิมพฝามือ 
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 8. ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพฝามือกับฐานขอมูลรอยลายฝามือแฝง 

 

11.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

        11.1 งานวิจัยในประเทศ 

                  อิสรา วารีเกษม (2533 : 95-99) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการตรวจสอบลาย

พิมพนิ้วมือโดยมนุษยและระบบตรวจสอบอัตโนมัติ โดยรวบรวมขอมูลรายงานสถิติผลของการ

ตรวจสอบแผนลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว ท้ังของผูตองหาในทุกๆพ้ืนท่ีและของผูขออนุญาตสมัคร

งานนทุกๆพ้ืนท่ีของประเทศ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตํารวจ ผลการวิจัยพบวา ใน

การตรวจเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือดวยระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ หรือท่ีเรียกยอๆ

วา AFIS (Automated Fingerprint Identification System) นี้ชวยยนระยะเวลาการตรวจเปรียบเทียบ

จาก ระบบ Manual ลงไปไดมาก มีความแมนยํากวาระบบ  Manual หรือการใชสายตามนุษยในการ

ตรวจเปรียบเทียบ เนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องมืออัตโนมัตินี้จะสามารถทําการตัดสินปญหาท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะตางๆได โดยการตัดสินไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางแนนอนคงที่ แต

การตรวจเปรียบเทียบโดยใชสายตามนุษยนั้นอาจจะมีการตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละครั้ง

แตกตางกันออกไปโดยเฉพาะอยางย่ิงถาเกิดปญหาในการตรวจสอบท่ีตางบุคคลจะย่ิงลดความ

แมนยําลงไป อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาผูเช่ียวชาญเชนเดิมในสวนของการ

ตรวจสอบเบื้องตนวามีการพิมพสลับมือ สลับนิ้วหรือไม หรือมีการพิมพนิ้วเทามาแทนพิมพ

ลายนิ้วมือหรือไม ฯลฯ ยังคงจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญในการจัดการเตรียมขอมูลใหพรอมและ

ถูกตองสําหรับปอนขอมูลเขาไปยังเครื่อง 

  ร.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา (2534) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการนํา

ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ (AFIS) มาใชในกรมตํารวจ ผลการวิจัยพบวา การนําระบบตรวจสอบ

อัตโนมัติ (AFIS) มาใชในกรมตํารวจ สามารถทําใหไดผลการตรวจสอบแมนยํา รวดเร็ว เท่ียงตรง 

 ร.ต.ท. หญิง ชุติมา อินตะนัย และ ร.ต.ท. ณัฐพงศ คงเอียง (2540 : 61) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง การศึกษารูปแบบและจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสนในลายนิ้วมือชายไทย เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสนในแตละรูปแบบของลายน้ิวมือจาก

ขอมูลลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้วของผูตองสงสัยเพศชายท่ีพนักงานสอบสวนทั่วประเทศสงมาใหทําการ

ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบในคดีตางๆจํานวน 1,500 คน จากตารางเปรียบเทียบคาเฉล่ียของจุดลักษณะ

สําคัญพิเศษของลายเสนในรูปแบบตางๆของนิ้วมือขวาและซายพบวา คาเฉล่ียของจํานวนจุด

ลักษณะสําคัญพิเศษของนิ้วหัวแมมือขวาเทากับ 105 นิ้วช้ีขวาเทากับ 90 นิ้วกลางขวาเทากับ 92 
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นิ้วนางขวาเทากับ 88 นิ้วกอยขวาเทากับ 77 นิ้วหัวแมมือซายเทากับ 108 นิ้งช้ีซายเทากับ 85 นิ้วกลาง

ซายเทากับ 91 นิ้งนางซายเทากับ 84 และน้ิวกอยซายเทากับ 76 

 ร.ต.อ. อุกฤษฎ ศรีเสือขาม (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง ประมวลลายพิมพนิ้วมือเบ้ืองตน

สําหรับระบบตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัติพบวา ลายพิมพนิ้วมือท่ีพิมพชัดเจนและมีคุณภาพดีจะ

ใหผลลัพธท่ีเทาเทียมกับการใชคนเปนผูดําเนินการ สวนภาพท่ีมีคุณภาพรองลงมาจะใหคุณภาพที่

ใกลเคียงกันแตยังดอยกวาการใชคนเปนผูพิจารณา ในดานความเชื่อถือ กฎหมายลักษณะพยานวาง

ขอกําหนดในเรื่องการรบัรองเอกสารและขอกําหนดเกี่ยวกับผูชํานาญการพิเศษและผูเช่ียวชาญซ่ึง

กําหนดใหตองใชบุคลากรท่ีไดรับการยอมรับจากศาลเปนผูพิจารณาและรับรองผลลัพธในขั้นตอน

สุดทายกอนท่ีจะนําไปใชในเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลเปนเครื่องช้ีไดวายังไมมีวิธีการและ

เครื่องมือใดท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะใชเปนตัววัดและแสดงใหศาลสถิตยุติธรรมและประชาชน

ท่ัวไปยอมรับไดวา การใชเครื่องจักรในการประมวลผลภาพเบ้ืองตนสําหรับระบบตรวจพิสูจนลาย

พิมพนิ้วมืออัตโนมัติจะสรางความเช่ือถือไดเทาเทียมหรือดีกวาการใชคนเปนผูพิจารณา 

 ร.ต.อ. หญิง ศิริลักษณ บุญกมุติ (2544) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลการนํา

ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

พบวาในสวนของระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ หากแผนพิมพ

ลายนิ้วมือท่ีสงมาขอรับบริการ การพิมพลายนิ้วมือไมเปนไปตามหลักของการพิมพลายนิ้วมือ เชน 

พิมพสูงหรือต่ํากวากรอบส่ีเหล่ียมในแบบฟอรมของแผนพิมพลายนิ้วมือทําใหพิมพทับตัวหนังสือ

ลักษณะของการพิมพหรือการกล้ิงนิ้วมือไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เชน การบีบหรือกดนิ้ว

ผูถูกพิมพมากจนเกินไปทําใหลายพิมพนิ้วมือผิดรูปไป การพิมพสลับมือ การใชหมึกพิมพจางหรือ

เขมเกินไปมีผลตอความชัดเจนของลายพิมพนิ้วมือ 

 11.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

  Thomas (1975 : 133-135) ตองการท่ีจะหาเหตุผลวาการท่ีผงฝุนไปเกาะติดท่ีลายเสน

นั้นเกิดจากอะไร จึงตรวจหาความตานทานของเหง่ือจากนิ้วมือ แตเนื่องจากเหงื่อท่ีปรากฏบนรอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีประทับลงไป 1 ครั้ง มีปริมาณ 10-5 ml. ซ่ึงเปนปริมาณท่ีนอยมากและในเหงื่อมี

สารประกอบของน้ําถึง 98.5% ดังนั้นในการหาความตานทานท่ีไดจากน้ิวมือจึงใชวิธีใหอาสาสมัคร

ใสถุงมือเพ่ือใหเหง่ือออกมากๆจากนั้นก็เอานิ้วมือและฝามือปาดกับกระจกแลวนําไปตรวจหาความ

ตานทานพบวามีความตานทาน 1-10 โอมมิเตอร และถาท้ิงใหระยะเวลาผานไป 4 ช่ัวโมง ความ

ตานทานจะเพ่ิมขึ้นระหวาง 100 ถึง 400 โอมมิเตอร และมีคาคงท่ีตลอดไป คาความตานทานนี้เทียบ

ไดกับความตานทานของสารละลายโปตัสเซียมคลอไรด 0.1-1% ในน้ํา การท่ีความตานทานสูงขึ้น

เม่ือมีการระเหยเปนผลมาจากแรงตานทานของสารจําพวกไขมัน และมีความดันไอต่ํา ผลการวัดท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 
ไดช้ีใหเห็นวาประจุท่ีผิวของลายนิ้วมือเกิดจากการเสียดสีกับขนแปรง ทําใหมีประจุไฟฟารั่วออกมา 

ดังนั้นการท่ีผงฝุนไปเกาะติดท่ีลายเสนจึงเกิดจากแรงตึงผิวนั่นเอง 

  Sodhi (1996 : 267-269) ไดทําการศึกษาผงฝุนสําหรับการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง 

เทคนิคผงฝุนนั้นเกี่ยวของกับสารประกอบของรอยลายนิ้วมือแฝง โดยท่ีผงฝุนจะเกาะติดกับ

สารประกอบของเหง่ือท่ีอยูในลายนิ้วมือ ผงฝุนจะไปเกาะติดกับเสนนูนท่ีอยูในรอยลายนิ้วมือแฝง 

ดังนั้นโดยปกติผงฝุนจะมีสีเม่ือทําการปดดวยผงฝุนจะทําใหรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎขึ้นมา 

 Matej (2007) ไดศึกษาวิธีการเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย โยใชผงฝุน 4 ชนิด 

ไดแก Magnetic Jet Black, Magnetic Silver, Silver Special และ Swedish Black นอกจากนี้ไดใชวิธี

อ่ืนอีก 2 วิธี ไดแก Cyanoacrylate fuming (CA) และ Rethenium tetroxide (RTX) ผลการวิจัยพบวา

สามารถเห็นรอยกดของนิ้วมือไดจนถึง 15 นาที หลังจากท่ีทําการประทับลายนิ้วมือลงไปบน

ผิวหนังของอาสาสมัครท่ีมีชีวิตและศพ หลังจากเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงพบวารอยลายนิ้วมือท่ีปด

ดวยผงฝุน Magnetic Jet Black และ Swedish Black บนผิวหนังของคนท่ีมีชีวิตใหผลดีท่ีสุด สวนบน

ผิวหนังศพลายนิ้วมือท่ีเก็บดวย RTX ใหผลดีท่ีสุด 

 Matej (2009 : 292-295) ไดศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยรวมกับ

การใชผงฝุน Swedish Black โดยใหอาสาสมัครประทับรอยลายน้ิวมือบนผิวหนังของคนท่ีมีชีวิต 

ทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือทันที, 1 และ 4 ช่ัวโมง ดวย white instant lifter, white 

fingerprint gelatine, black fingerprint gelatine, silicone และ transparent adhesive tape พบวา รอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวย silicone ใหผลดีท่ีสุด รองลงมาคือ white fingerprint gelatine, 

transparent adhesive tape และ white instant lifter ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือ

แฝงบนผิวหนังมนุษย มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

  1.  ประชากรเปาหมาย 

  2.  วิธีการสุมตัวอยาง 

  3.  เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรเปาหมาย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ดังนี ้

  1.1 กลุมถูกประทับลายนิ้วมือจํานวน 5 คน เปนอาสาสมัครเพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 

คน อายุระหวาง 25-45 ป โดยแตละคนถูกประทับลายนิ้วมือบริเวณขอมือซาย 

 1.2 กลุมประทับลายนิ้วมือจํานวน 2 คน เปนอาสาสมัครเพศชาย อายุ 32 และ 42 ป 

โดยแตละคนจะตองใชหัวแมมือขวาในการประทับรอยลายน้ิวมือและผูประทับลายนิ้วมือจะพิมพ

ลายนิ้วมือดังกลาวดวยหมึกพิมพสีดําเพ่ือนํามาใชในการคํานวณรอยละของจํานวนจุดลักษณะ

สําคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวย เจลาติน, instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส 

 

2.  วิธีการสุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการสุมตัวอยางในรูปแบบของการเลือกตามจํานวนท่ีกําหนด (Quota 

Sampling) และมีขอจํากดัในการทําวิจัยดังนี้ 

 2.1 ผูท่ีทําการประทับรอยลายน้ิวแฝงจะตองเปนผูท่ีมีเหง่ือมากและมือมีลักษณะไม

แหงผิดปกติ และเม่ือทดสอบดวยเครื่องวิเคราะหผิวพบวาความช้ืน ไขมัน ความเรียบของผิวอยูใน

เกณฑด ี
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 2.2 ผูถูกประทับรอยลายน้ิวมือจะตองมีลักษณะของผิวหนังไมแหงผิดปกติและเม่ือ

ทดสอบดวยเครื่องวิเคราะหผิวพบวาความชื้น ไขมัน ความเรียบของผิวอยูในเกณฑด ี

 2.3 ผูประทับรอยลายนิ้วมือตองไมลางมือกอนการประทับรอยลายน้ิวมืออยางนอย 1 

ช่ัวโมง 

 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1 สารลอกลายนิ้วมือแฝงท่ีใชในการวิจัยมี 4 ชนิด (ดังภาพท่ี 3.3) คือ 

  3.1.1 เจลาติน (gelatin) ของบริษัท BVDA 

  3.1.2 Instant lifter ของบริษัท BVDA 

3.1.3 ซิลิโคน ของบริษัท BVDA 

  3.1.4 เทปกาวใส # 600 ยี่หอ Scoth 3M 

 3.2 ผงฝุนดํา (Black Powder) ของบริษัท BVDA 

 3.3 แปรงขนกระตาย ของบริษัท BVDA 

 3.4 แปรงขนกระรอก ของบริษัท BVDA 

 3.5 แผนสไลดสําหรับปาดซิลิโคน 

 3.6 หมึกพิมพสีดํา 

 3.7 เครื่อง MINI AFIS 

 3.8 เครื่องสแกน (Scanner) 

 3.9 เครื่องช่ังไฟฟา ละเอียด 4 ตําแหนง 

 3.10 เครื่องวิเคราะหผิว (BIA Skin Analyzer)   

 3.11 กลองถายภาพดิจิตอล (Digital camera) Canon รุน EOS 500 D เลนส Macro  

พรอมขาตั้งกลอง 

 3.12 กรรไกร 

 3.12 ถุงมือยาง 

 3.13 ผาปดจมูก 
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ภาพท่ี 74  ผงฝุนดํา 
 

 
 

ภาพท่ี 75  แปรงปดผงฝุน  (A) แปรงขนกระตาย  (B)  แปรงขนกระรอก 
 
 
 
 
 
 
 

(B)

(A)
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(A)                                       (B) 

   
(C)                                         (D) 

 

ภาพท่ี 76 สารลอกลายนิ้วมือท่ีใชในการวิจัย 

  (A) เจลาติน              (B) Instant lifter 

(C)  ซิลิโคน (D) เทปกาวใส 

 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงของอาสาสมัครเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีตองการนั้นไม

สามารถทําการเก็บตัวอยางไดภายในวันเดียว ดังนั้นเพ่ือปองกันการเกิดความแตกตางอัน

เนื่องมาจากการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในแตละวันจึงไดกําหนดเงื่อนไขในการลอกเก็บรอย

ลายนิ้วมือแฝงในแตละวันจึงไดกําหนดเงื่อนไขในการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงดังนี ้

 1.  อาสาสมัครท่ีทําการประทับรอยลายนิ้วมือจะตองไมลางมือกอนทําการประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝงอยางนอย 1 ช่ัวโมง 

 2.  ทําการเก็บตัวอยางท่ีมีอุณหภูมิ 25 องศาเซนเซียส 

 3.  ระยะเวลาในการประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 วินาที 
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 4.  น้ําหนักท่ีใชกดประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 500 กรัม โดยใหอาสาสมัครผูถูกประทับ

รอยลายนิ้วมือแฝงวางมือไปวางบนเครื่องช่ังแลวใหอาสาสมัครผูประทับรอยลายนิ้วมือแฝงประทับ

รอยลายนิ้วมือบริเวณท่ีทําสัญลักษณไวใหไดน้ําหนักกด 500 กรัม โดยมีวิธีการดูดังนี้ ถาน้ําหนัก

ของมือเทากับ 200 กรัม ใหผูประทับรอยลายนิ้วมือกดเพ่ิมไปอีก 500 กรัม    

 5.  การลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอยตองเปนไปในลักษณะเดียวกัน 

คือ ทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงทันที, 10 นาที, 20 นาที และ 30 นาที 

 

 4.1 การพิมพลายนิ้วมือของอาสาสมัครเพ่ือนํามาใชในการคํานวณรอยละของจํานวน

จุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) 

   4.1.1 ผูวิจัยทําการพิมพลายนิ้วมือโดยใชนิ้วหัวแมมือขวาของอาสาสมัครลงบน

แทนหมึกพิมพในลักษณะพิมพราบ (Plain Press) แลวนํามาพิมพราบลงบนแบบฟอรมการเก็บ

ลายนิ้วมือ 

  4.1.2 นําลายพิมพนิ้วมือของอาสาสมัครมาสแกนเขาเครื่อง MINI AFIS แลวนับ

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายพิมพนิ้วมือดวยเครื่อง MINI AFIS บันทึกคาท่ีได 

 

 
 

ภาพท่ี 77 การพิมพลายนิ้วมือดวยหมึกสีดํา 

  4.2 การลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนัง 

 4.2.1 ประทับนิ้วหัวแมมือขวาของอาสาสมัครเพศชายอายุ 32 และ 42 ป ลงบน

บริเวณขอมือซายของอาสาสมัคร 5 คน เปนเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 2 ราย อายุระหวาง 25-45 ป 

โดยเขียนสัญลักษณเปนกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสนาด 5×5 เซนติเมตร บนบริเวณท่ีตองการตรวจสอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 
 
การประทับรอยลายนิ้วมือกระทําในหองทดลองอุณหภูมิ 25o C ระยะเวลาการประทับรอยลายนิ้วมือ 

30 วินาที น้ําหนักท่ีใชในการประทับรอยลายนิ้วมือ 500 กรัม ทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝงทันที, 10, 20 และ 30 นาที โดยแตละวิธีทําการทดลอง 3 ซํ้า   

 

 

        
(A)                                             (B) 

 

ภาพท่ี 78 ขั้นตอนการวิจัย   (A) การทําสัญลักษณ    (B) การประทับลายนิ้วมือแฝง 

 

 

     
(A)                                                (B) 

 

    ภาพท่ี 79 การปดลายน้ิวมือแฝง   (A) ปดดวยแปรงขนกระตาย (B) ปดดวยแปรงขนกระรอก 

  4.2.2 ทําการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงดังวิธีตอไปนี ้

 วิธีที่ 1 ลอกเก็บดวยเจลาติน ทําการปดรอยลายนิ้วมือแฝงดวยผงฝุนดําโดยใชแปรงขน

กระตายปด จะตองทําการปดเบาๆเพ่ือไมใหผงฝุนติดหนาจนเกินไปเม่ือรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎ

ขึ้นมาใหเก็บรายละเอียดลายนิ้วมือแฝงดวยแปรงขนกระรอกจากนั้นลอกแผนพลาสติกใสออกแลว
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นําเจลาตินสวนท่ีเปนสีขาวไปติดบนรอยลายนิ้วมือแฝงใชนิ้วกดเพ่ือใหลายนิ้วมือแฝงติดขึ้นมา

จากนั้นดึงเจลาตินออกแลวนําไปติดกับแผนพลาสติกใสกดเบาๆระวังอยาใหมีฟองอากาศ นํา

ลายนิ้วมือแฝงท่ีไดใสในซองกระดาษโดยขางซองเขียนรายละเอียดใหชัดเจน  

 

 

        
 

 

ภาพท่ี 80 การลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน 

 

 วิธีที่ 2 ลอกเก็บดวย Instant lifter ทําการปดรอยลายนิ้วมือแฝงดวยผงฝุนดําโดยใช

แปรงขนกระตายปด จะตองทําการปดเบาๆเพ่ือไมใหผงฝุนติดหนาจนเกินไปเม่ือรอยลายนิ้วมือแฝง

ปรากฎขึ้นมาใหเก็บรายละเอียดลายนิ้วมือแฝงดวยแปรงขนกระรอกจากน้ันนํา Instant lifter ไปติด

บนลายนิ้วมือแฝง โดยกดเบาๆและสมํ่าเสมอเพ่ือใหลายนิ้วมือแฝงติดขึ้นมา จากน้ันลอก Instant 

lifter ออก แลวนําไปใสในซองกระดาษโดยขางซองเขียนรายละเอียดใหชัดเจน 

 

 

      
 

ภาพท่ี 81 การลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงดวย Instant lifter 
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 วิธีที่ 3 ลอกเก็บดวยซิลิโคน ทําการปดรอยลายนิ้วมือแฝงดวยผงฝุนดําโดยใชแปรงขน

กระตายปด จะตองทําการปดเบาๆเพ่ือไมใหผงฝุนติดหนาจนเกินไปเม่ือรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎ

ขึ้นมาใหเก็บรายละเอียดลายนิ้วมือแฝงดวยแปรงขนกระรอกจากนั้นทําการผสมซิลิโคน (ใน

ขั้นตอนนี้ตองทําอยางรวดเร็วเนื่องจากซิลิโคนแข็งตัวเร็วมาก) นําแผนใสท่ีไดเจาะชองขนาด 5x5 

เซนติเมตร วางบนรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีจะทําการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝง เพ่ือใหไดความหนา

ของซิลิโคนท่ีมีขนาดพอเหมาะ เนื่องจากซิลิโคนจะมีความหนืดมากและแหงเร็วจึงเปนการยาก

สําหรับการปาด จากน้ันใชแผนสไลสตกัซิลิโคนมาปายบนรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปดผงฝุนไวพยายาม

เกล่ียใหความหนาของซิลิโคนเทากัน เม่ือซิลิโคนแหงดีแลวทําการลอกรอยลายน้ิวมือแฝงแลวนําไป

ใสในซองกระดาษโดยขางซองเขียนรายละเอียดใหชัดเจน 

 

 

       
 

 

ภาพท่ี 82 การลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงดวยซิลิโคน 

 

 วิธทีี่ 4 ลอกเก็บดวย เทปกาวใส ทําการปดรอยลายนิ้วมือแฝงดวยผงฝุนดําโดยใชแปรง

ขนกระตายปด จะตองทําการปดเบาๆเพื่อไมใหผงฝุนติดหนาจนเกินไปเม่ือรอยลายนิ้วมือแฝง

ปรากฎขึ้นมาใหเก็บรายละเอียดลายนิ้วมือแฝงดวยแปรงขนกระรอกจากนั้นตัดเทปกาวใสขนาด 

7×7 เซนติเมตร แลวนําไปติดบนรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปดผงฝุนไวกดเบาๆใหท่ัว จากน้ันลอกเทป

กาวใสขึ้นมาแลวนําไปแปะบนกระดาษขาวขนาด 7×7 เซนติเมตร ระวังอยาใหมีฟองอากาศ นํารอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดไปใสในซองกระดาษโดยขางซองเขียนรายละเอียดใหชัดเจน 
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ภาพท่ี 83 การลอกเกบ็ลายนิ้วมือแฝงดวยเทปกาวใส 

 

 4.2.3 นํารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดในแตละวิธีมาบันทึกภาพดวยกลอง

ถายภาพดิจิตอล Canon รุน EOS 500D 

 4.2.4 นําภาพถายรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดในแตละวิธีตามขอ 4.2.3 มาสแกน

และนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษโดยใชเครื่อง MINI AFIS บันทึกคาท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 
 

                                           
 

 

                                                                                          

                                                                                                      

  

  

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝง                                                                                                 

วิธีท่ี 1 เจลาติน วิธีท่ี 4 เทปกาวใส วิธีท่ี 2 Instant lifter วิธีท่ี 3ซิลิโคน 

ปดผงฝุนดําลงบน

รอยลายนิ้วมือแฝง

แลวลอกเก็บดวย

เจลาติน 

 

ผสมซิลิโคนใช

แผนสไลสปาด

ใหท่ัวรอย

ลายนิ้วมือแฝง

แลวลอกออก 

ปดผงฝุนดําลงบน

รอยลายนิ้วมือแฝง 
Instant lifter 

ปดผงฝุนดําลงบน

รอยลายนิ้วมือ

แฝง 

ปดผงฝุนดําลงบน

รอยลายนิ้วมือแฝง

แลวลอกเก็บดวย

เทปกาวใส 

นําภาพลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดในแตละวิธีไปสแกนและ

นับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษดวยเครื่อง MINI AFIS 

 

บันทึกภาพลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บได 

ดวยกลอง Canon EOS 500D 
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5.  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 นําจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝงในการลอกเก็บแตละ

วิธีมาคํานวณเปนรอยละ โดยเปรียบเทียบกับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากลายพิมพนิ้ว

มือของอาสาสมัครแลวนําคาท่ีไดมาแปรผลทางสถิติ ในการคํานวณรอยละของจํานวนจุดลักษณะ

สําคัญพิเศษตองใชตารางท่ี 4.1 ประกอบ วิธีการคํานวณรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ

ดังนี้ 

  

  

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical 

Package for the Social Science) สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – way ANOVA) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 

(Two – way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

   ส
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลท่ีไดจาก

การทดลองดังนี ้
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจ

ลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ในแตละชวงเวลาของการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีจําแนกตาม

วิธีการลอกเก็บและระยะเวลาในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ลอกเก็บดวยเจลาติน, 

Instant lifter, ซิลิโคน และเทปกาวใส ในแตละชวงเวลาของการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
 1.1 จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ  (minutiae) ท่ีนับไดจากลายพิมพนิ้วมือของ

อาสาสมัครเพ่ือนํามาใชในการคํานวณคารอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ท่ีนับไดจากลายพิมพนิ้วมือ 
 

ลําดับ จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

1 183 

2 162 

 

1 = อาสาสมัครคนท่ี 1, 2 = อาสาสมัครคนท่ี 2 
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1.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, 

Instant lifter, ซิลิโคน และเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงทันที 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, 

Instant lifter, ซิลิโคน และเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงทันที 
 

ลําดับ 

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง) 

รอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีไดจากการคํานวน) 

เจลาติน Instant ซิลิโคน เทปกาวใส เจลาติน Instant  ซิลิโคน เทปกาวใส 

X1f1 

X1f2 

X1f3 

X2f1 

X2f2 

X2f3 

X3f1 

X3f2 

X3f3 

X4f1 

X4f2 

X4f3 

X5f1 

X5f2 

X5f3 

 29 

114 

134 

154 

160 

 50 

 14 

 12 

 27 

73 

24 

23 

60 

 7 

32 

 25 

 62 

147 

 94 

133 

152 

 29 

96 

26 

25 

59 

87 

 28 

127 

  5 

 80 

 74 

108 

135 

 85 

 49 

117 

  7 

 51 

 91 

 84 

 70 

  8 

  27 

 24 

172 

112 

174 

83 

73 

152 

19 

91 

64 

16 

80 

64 

36 

34 

14 

16 

62 

73 

84 

87 

27 

 8 

 7 

15 

40 

13 

13 

33 

 4 

17 

14 

34 

80 

51 

73 

83 

16 

52 

14 

14 

32 

48 

15 

69 

 3 

44 

40 

59 

74 

46 

27 

64 

 4 

28 

50 

46 

38 

 4 

15 

13 

94 

61 

95 

45 

40 

83 

10 

50 

35 

 9 

44 

35 

20 

19 

 8 

คาเฉลี่ย 60.87 73.00 67.33 78.93 33.27 39.87 36.80 43.20 

 X = อาสาสมัคร, f = จํานวนครั้งการทดลอง 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําการลอกเก็บทันทีหลังจาก

ประทับรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชเทปกาวใสใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ

มากท่ีสุดเทากับ 43.20 รองลงมาคือ Instant lifter, ซิลิโคน และเจลาติน ใหคาเฉล่ียรอยละของ

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 39.87, 36.80 และ 33.27 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอก

เก็บทันทีหลังจากประทับรอยลายนิว้มือแฝงจากจํานวนกลุมตัวอยาง 15 ตัวอยาง แสดงรายละเอียด

ในตารางท่ี 4  

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บทันทีหลังประทับรอยลายนิ้วมือ

แฝงท้ัง 4 วิธี 
                                                                                                                                              (N = 15) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

810.717 3 270.239 .372 .773 

40643.467 56 725.776    

รวม 41454.183 59     

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, 

ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เนื่องจากคา F เทากับ .372 และ Sig. เทากับ .773 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใชคา Scheffe พบวาการลอกเก็บ
รอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคาความแตกตางของ

คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดในแตละคูมากกวา 0.05  
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 1.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังท่ีลอกเก็บดวย

เจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10 นาที 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, 

Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10 นาที 
 

ลําดับ 

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง) 

รอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีไดจากการคํานวน) 

เจลาติน Instant ซิลิโคน เทปกาวใส เจลาติน Instant  ซิลิโคน เทปกาวใส 

X1f1 

X1f2 

X1f3 

X2f1 

X2f2 

X2f3 

X3f1 

X3f2 

X3f3 

X4f1 

X4f2 

X4f3 

X5f1 

X5f2 

X5f3 

147 

155 

127 

 24 

 12 

 51 

  7 

20 

 0 

50 

27 

17 

52 

13 

16 

37 

55 

40 

48 

43 

75 

 6 

 5 

19 

46 

54 

19 

17 

 0 

 0 

 11 

 44 

102 

177 

 59 

 92 

 98 

 40 

 38 

 82 

  0 

62 

 9 

22 

 7 

160 

123 

 91 

 40 

 60 

 54 

104 

 29 

 17 

  0 

 16 

 65 

  3 

  0 

 32 

80 

85 

69 

13 

 7 

28 

 4 

11 

 0 

27 

15 

 9 

28 

 7 

 9 

20 

30 

22 

26 

23 

41 

 3 

 3 

10 

25 

30 

10 

 9 

 0 

0 

 6 

24 

56 

97 

32 

50 

54 

22 

21 

45 

 0 

34 

 5 

12 

 4 

87 

67 

50 

22 

33 

30 

57 

16 

 9 

 0 

 9 

36 

 2 

 0 

17 

คาเฉลี่ย 47.87 30.93 56.20 52.93 26.13 16.80 30.80 29.00 

X = อาสาสมัคร, f = จํานวนครั้งการทดลอง 
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 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง 10 นาที โดยใชซิลิโคนใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษมากท่ีสุด

เทากับ 30.80 รองลงมาคือ เทปกาวใส, เจลาตินและ Instant lifter ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุด

ลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 29.00, 26.13 และ 16.80 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอก

เก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10 นาที จากกลุมตัวอยาง 15 ตัวอยาง แสดงรายละเอียดใน

ตารางท่ี 6   

 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 

10 นาทีท้ัง 4 วิธี 
                          (N = 15) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวางกลม 1744.450 3 581.483 .992 .403 

ภายในกลุม 32820.533 56 586.081   

รวม 34564.983 59    
 

  
 จากตารางท่ี 6 พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน , Instant lifter, 

ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เนื่องจากคา F เทากับ .992 ซ่ึงมากกวา 0.05  

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใชคา Scheffe พบวาการลอกเก็บ

รอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคาความแตกตางของ

คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดในแตละคูมากกวา 0.05  
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 1.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังท่ีลอกเก็บดวย

เจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 20 นาที 
 
ตารางท่ี 7 จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, 

Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 20 นาที 
 

ลําดับ 

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง) 

รอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีไดจากการคํานวน) 

เจลาติน Instant ซิลิโคน เทปกาวใส เจลาติน Instant  ซิลิโคน เทปกาวใส 

X1f1 

X1f2 

X1f3 

X2f1 

X2f2 

X2f3 

X3f1 

X3f2 

X3f3 

X4f1 

X4f2 

X4f3 

X5f1 

X5f2 

X5f3 

24 

29 

10 

27 

19 

13 

12 

9 

23 

40 

23 

48 

28 

27 

0 

27 

33 

32 

24 

9 

19 

25 

12 

13 

92 

54 

88 

7 

46 

44 

3 

44 

67 

24 

60 

28 

24 

9 

15 

21 

36 

17 

13 

62 

36 

38 

121 

54 

84 

38 

50 

17 

30 

0 

46 

28 

12 

44 

20 

26 

15 

18 

6 

17 

12 

8 

7 

6 

14 

25 

14 

30 

17 

17 

0 

17 

20 

20 

15 

6 

12 

15 

7 

8 

57 

33 

54 

4 

28 

27 

2 

27 

41 

15 

37 

17 

15 

6 

9 

13 

22 

10 

8 

38 

22 

23 

75 

33 

52 

23 

31 

10 

19 

0 

28 

17 

7 

27 

12 

16 

คาเฉลี่ย 22.13 35.00 30.60 40.53 13.73 21.53 18.80 24.87 

X = อาสาสมัคร, f = จํานวนครั้งการทดลอง 
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 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง 20 นาที โดยใช เทปกาวใส ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษมาก

ท่ีสุดเทากับ 24.87 รองลงมาคือ Instant lifter, ซิลิโคน และเจลาตินใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุด

ลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 21.53, 18.80 และ 13.73 ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยลายนื้วมือแฝงท่ีลอก

เก็บหลังจากประทับรอยลายนิว้มือ 20 นาที จากจํานวนกลุมตัวอยาง 15 ตัวอยาง แสดงรายละเอียด

ในตารางท่ี 8  

 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 

20 นาทีท้ัง 4 วิธี 
                                                                                                                                               (N = 15) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวางกลม 996.933 3 332.311 1.625 .194 

ภายในกลุม 11448.800 56 204.443   

รวม 12445.733 59    

 

 จากตารางท่ี 8 พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, 

ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เนื่องจากคา F เทากับ 1.625 และ Sig. เทากับ .194 ซ่ึงมากกวา 0.05  
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใชคา Scheffe พบวา การลอกเก็บ

รอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคาความแตกตางของ

คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดในแตละคูมากกวา 0.05 
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 1.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังท่ีลอกเก็บดวย

เจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 นาที 
 

ตารางท่ี 9 จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, 

Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 นาที 
 

ลําดับ 

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง) 

รอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

(ท่ีไดจากการคํานวน) 

เจลาติน Instant ซิลิโคน เทปกาวใส เจลาติน Instant  ซิลิโคน เทปกาวใส 

X1f1 

X1f2 

X1f3 

X2f1 

X2f2 

X2f3 

X3f1 

X3f2 

X3f3 

X4f1 

X4f2 

X4f3 

X5f1 

X5f2 

X5f3 

4 

33 

12 

14 

13 

9 

18 

0 

4 

23 

0 

22 

0 

37 

68 

14 

28 

21 

19 

0 

20 

33 

8 

19 

42 

24 

7 

20 

27 

41 

13 

14 

4 

17 

21 

24 

23 

0 

38 

24 

46 

15 

3 

0 

8 

54 

36 

61 

37 

1 

36 

0 

18 

1 

19 

32 

26 

14 

25 

13 

2 

20 

7 

9 

8 

6 

11 

0 

2 

14 

0 

14 

0 

23 

42 

9 

17 

13 

12 

0 

12 

20 

5 

12 

26 

15 

4 

12 

17 

25 

8 

9 

2 

10 

13 

15 

14 

0 

23 

15 

28 

9 

2 

0 

5 

33 

22 

38 

23 

1 

22 

0 

11 

1 

12 

20 

16 

9 

15 

8 

คาเฉลี่ย 17.13 21.53 16.67 24.87 10.53 13.27 10.20 15.40 

   X = อาสาสมัคร, f = จํานวนครั้งการทดลอง 
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 จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําการลอกเก็บหลังจากประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง 30 นาที โดยใช เทปกาวใส ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษมาก

ท่ีสุดเทากับ 15.40 รองลงมาคือ Instant lifter, เจลาติน และซิลิโคนใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุด

ลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 13.27, 10.53 และ 10.20 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอก

เก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 30 นาที จากจํานวนกลุมตัวอยาง 15 ตัวอยาง แสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 

30 นาทีท้ัง 4 วิธี 
                                                                                                                                               (N = 15) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวางกลม 270.983 3 90.328 .972 .412 

ภายในกลุม 5202.667 56 92.905   

รวม 5473.650 59    

 

 จากตารางท่ี 10 พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคน

และเทปกาวใส ใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เนื่องจากคา F เทากับ .972 และ Sig. เทากับ .412 ซ่ึงมากกวา 0.05  
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใชคา Scheffe พบวาการลอกเก็บ

รอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวน

จุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดในแตละคูมากกวา 0.05 
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สวนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีจําแนกตามวิธีการลอกเก็บและ

ระยะเวลาในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
 

 2.1 คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง

จากการลอกเก็บดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ในแตละชวงเวลาของการลอก

เก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 
  

ตารางท่ี 11 คาเฉล่ียของรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง

จากการลอกเก็บดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส 
 

เวลาลอกเก็บ

ลายนิ้วมือแฝง 

วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง คาเฉลี่ยของ

ระยะเวลา เจลาติน Instant lifter ซิลิโคน เทปกาวใส 

ทันที 

10 นาที 

20 นาที 

30 นาที 

33.27 

26.13 

13.73 

10.53 

    39.87 

    16.80 

    21.53 

    13.27 

36.80 

30.80 

18.80 

10.20 

43.20 

29.00 

24.87 

15.40 

38.28 

25.68 

19.73 

12.35 

คาเฉลี่ยของวิธีการ 20.92        22.87       24.15      28.12 

 

 จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวย เทปกาวใส ให

คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะพิเศษมากท่ีสุดเทากับ 28.12 รองลงมาคือ ซิลิโคน, Instant 

lifter และ เจลาติน ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 24.15, 22.87 และ 

20.92 ตามลําดับ 
 

 2.2 ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากรอย

ลายนิ้วมือแฝงจากการลอกเก็บดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ในแตละชวงเวลา

ของการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงจากกลุมตัวอยาง 60 ตัวอยาง แสดงรายละเอียด

ในตารางท่ี 12 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 
 
ตารางท่ี 12 การวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝง

ตามวิธีการลอกเก็บและระยะเวลาการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 
 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 25469.496(a) 15 1697.966 4.221 .000 

Intercept 138384.037 1 138384.037 343.981 .000 

METHOD 1665.613 3 555.204 1.380 .250 

TIME 21646.413 3 7215.471 17.935  .000* 

METHOD * TIME 2157.471 9 239.719 .596 .800 

Error 90115.467 224 402.301   

Total 253969.000 240    

Corrected Total 115584.963 239    

 a R Squared = .220 (Adjusted R Squared = .168) 

 * The mean difference is significant at the .05 level. 

  

 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจาก

รอยลายิ้วมือแฝงโดยจําแนกตามวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงและระยะเวลาในการลอกเก็บ

หลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงใหผลดังตอไปนี ้

 1. วิธีการลอกเก็บรอยลายนิว้มือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส 

ใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากคา 

F เทากับ 1.380 และ Sig. เทากับ .250 ซ่ึงมากกวา 0.05  

 2. ระยะเวลาลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงมีอยางนอย

หนึ่งชวงเวลาท่ีใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เนื่องจากคา F เทากับ 17.935 และSig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.05  
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเปนรายคูจําแนกตาม

ระยะเวลา 

                                                   (N = 60) 
 

Mean Difference Std. Error Sig. ระยะเวลาการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
 

 ทันที 10 นาที 12.60(*) 4.634 .044 

 20 นาที 18.55(*) 3.902 .000  

 30 นาที 25.93(*) 3.641 .000  

10 นาที ทันที -12.60(*) 4.634 .044  

 20 นาที 5.95 3.644 .489  

 30 นาที 13.33(*) 3.363 .001  

20 นาที ทันที -18.55(*) 3.902 .000  

 10 นาที -5.95 3.644 .489  

 30 นาที 7.38(*) 2.250 .008  

30 นาที ทันที -25.93(*) 3.641 .000  

 10 นาที -13.33(*) 3.363 .001  

 20 นาที -7.38(*) 2.250 .008  

* ความแตกตางของคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางโดยใชคา Tamhane 

พบวาระยะเวลาการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงทันทีหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝงใหคาเฉล่ีย

รอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษตางกับระยะเวลาการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงหลังจาก

ประทับรอยลายนิ้วมือ 10, 20 และ 30 นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากคา Sig. 

เทากับ .044, .000 และ .000 ตามลําดับ ซ่ึงนอยกวา 0.05 สวนระยะเวลาการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือ

แฝงหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 นาทีใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญ

พิเศษตางกับระยะเวลาการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือ 10 และ 20 

นาที  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากคา Sig. เทากับ .001 และ .008 ตามลําดับ ซ่ึง

นอยกวา 0.05 

 3. จากตารางท่ี 12 พบวาไมมีผลกระทบรวมระหวางวิธีการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝง

และระยะเวลาในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือตอคุณภาพของรอย
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ลายนิ้วมือแฝงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากคา F เทากับ .596 และ Sig. เทากับ 

.800 ซ่ึงมากกวา 0.05                                                                                                                                   

 คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยน้ิวมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจ

ลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ในแตละชวงเวลาการลอกเก็บหลังจากประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง ดังภาพท่ี 84 
 

คาเฉล่ียรอยละจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

 
ภาพท่ี 84 คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจ
ลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส 
 
 จากการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวย เจลาติน, Instant 

lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ในแตละชวงเวลาการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง

ผูวิจัยไดนําภาพรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดมาแสดงไวในภาพท่ี 85 – 88 ซ่ึงเปนภาพเพียง

บางสวนของการวิจัย เพ่ือใหเห็นคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดท้ัง 4 วิธี 
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 (A)                                                     (B) 

        
(C)                                                  (D) 

 

ภาพท่ี 85 รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝงทันที 
(A) ลอกเก็บดวยเจลาติน (B) ลอกเก็บดวย Instant lifter 

(C) ลอกเก็บดวยซิลิโคน (D) ลอกเก็บดวยเทปกาวใส 
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(A)                                                      (B) 

        
(C)                                                    (D) 

 

ภาพท่ี 86 รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 10 นาที 

(A) ลอกเก็บดวยเจลาติน (B) ลอกเก็บดวย Instant lifter 

      (C)  ลอกเก็บดวยซิลิโคน (D) ลอกเก็บดวยเทปกาวใส 
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(A)                                                      (B) 

       
(C)                                                          (D) 

 
ภาพท่ี 87 รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 20 นาที 

(A) ลอกเก็บดวยเจลาติน (B) ลอกเก็บดวย Instant lifter 

      (C)  ลอกเก็บดวยซิลิโคน (D) ลอกเก็บดวยเทปกาวใส 
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(A)                                                         (B) 

         
(C)                                                       (D) 

 
ภาพท่ี 88 รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 30 นาที 

(A) ลอกเก็บดวยเจลาติน (B) ลอกเก็บดวย Instant lifter 

      (C)  ลอกเก็บดวยซิลิโคน (D) ลอกเก็บดวยเทปกาวใส 
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 จากภาพท่ี 85 และ 86 จะเห็นวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, Instant lifter, 

ซิลิโคนและเทปกาวใสจะใหลายเสนชัดเจนใกลเคียงกนัแตรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน

พบวามีชองวางเกิดขึ้นเล็กนอยทําใหลายเสนท่ีไดไมสมบูรณขาดหายไปบางสวน ลายนิ้วมือแฝงท่ี

ลอกเก็บดวยซิลิโคนจะ เห็นวามีรองรอยของผิวหนังอยูรวมกับรอยลายนิ้วมือแฝง 
 จากภาพท่ี 87 และ 88 จะเห็นวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บดวยเจลาติน, Instant lifter, 

ซิลิโคนและเทปกาวใส พบวามีชองวางเกิดขึ้นทําใหลายเสนท่ีไดไมสมบูรณขาดหายไปบางสวน 

นอกจากนี้รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดยังมีรอยเสนขนและผิวหนังรวมอยูกับลายนิ้วมือแฝงดวย 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  
 การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย และ

เปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ซ่ึง

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้เปนเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน โดยอาสาสมัครแตละคนถูก

ประทับรอยลายน้ิวมือแฝงโดยใชนิ้วหัวแมมือขวาของอาสาสมัครเพศชายท่ีบริเวณขอมือซาย 

จากน้ันทําการปดดวยผงฝุนดําหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝงทันที, 10 นาที, 20 นาที, 30 นาที 

แลวทําการลอกเก็บดวยเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส จากน้ันนําลายนิ้วมือแฝงท่ี

ลอกเก็บไดในแตละวิธีไปตรวจนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ดวยเครื่อง MINI 

AFIS   

 นําจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีนับไดจากรอยลายนิ้วมือแฝงมาคํานวณรอยละเทียบ

กับจํานวนจุดลักษณะสําคัยพิเศษท่ีนับไดจากลายพิมพนิ้วมือท่ีพิมพดวยหมึกพิมพสีดํา จากน้ันนํา

ขอมูลท่ีไดมาแปรผลทางสถิติ โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way 

ANOVA) และสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way ANOVA) โดยกําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย  
 1.  การลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง

ทันที พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชเทปกาวใสใหคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงดีท่ีสุด 

ใหคาเฉล่ียของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 43.20 รองลงมาคือ Instant lifter, ซิลิโคนและ

เจลาติน ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 39.87, 36.80 และ 33.27 

ตามลําดับ 
 2.  การลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง 10 

นาที พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชซิลิโคนจะใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงดี

ท่ีสุด ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 30.80 รองลงมาคือ เทปกาวใส, เจ

ลาติน และ Instant lifter ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ 29.00, 26.13 และ 

16.80 ตามลําดับ 
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 3.  การลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 

20 นาที พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชเทปกาวใสใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง

ดีท่ีสุด ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 24.87 รองลงมาคือ Instant lifter, 

ซิลิโคนและเจลาติน ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 21.53, 18.80 และ 

13.73 ตามลําดับ 
 4.  การลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 

30 นาที พบวาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชเทปกาวใสใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง

ดีท่ีสุด ใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 15.40 รองลงมาคือ Instant lifter, 

เจลาตินและซิลิโคนใหคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 13.27, 10.53 และ 

10.20 ตามลําดับ 
 5.  วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือ

ทันที, 10 นาที, 20 นาที และ 30 นาทีโดยใช เทปกาวใส ใหคุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงดีท่ีสุด มี
คาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 28.12 รองลงมาคือ ซิลิโคน, Instant lifter 

และเจลาติน มีคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเทากับ 24.15, 22.87 และ 20.92 

ตามลําดับ 

 6.  วิธีการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษยโดยใชเจลาติน, Instant lifter, 

ซิลิโคน และเทปกาวใส ผลการวิเคราะหทางสถิตใิหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 

.05) 
 7.  ระยะเวลาการเก็บรอยลายน้ิวมือหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝง ผลการ

วิเคราะหทางสถิติพบวา การลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝงทันที

ใหผลแตกตางกับการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10, 20 และ 30 

นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ในขณะท่ีการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงหลังจากประทับ

รอยลายนิ้วมือแฝง 30 นาที ใหผลท่ีแตกตางกับการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับรอย

ลายนิ้วมือแฝง 10 และ 20 นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  
 8.  ผลการวิเคราะหทางสถิติของปจจัยรวมระหวางวิธีการลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝง

และระยะเวลาในการลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายน้ิวมือแฝงพบวาไมมีผลกระทบของปจจัย

รวมตอคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) 
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ตารางท่ี 14 ระดับคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดจากท้ัง 4 วิธี  
 

วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง  ระดับคุณภาพของลายนิ้วมือแฝง 

             เจลาติน 

             Instant lifter 

             ซิลิโคน 

             เทปกาวใส 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยโดย

ใชเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส จากอาสาสมัคร 5 คน แลวนําขอมูลรอยละของ

จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีไดมาเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกเก็บไดจาก

ท้ัง 4 วิธี ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดดังนี ้
 1. วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังดวยเจลาตินพบวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ี

ลอกเก็บไดใหคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงนอยท่ีสุด เนื่องจากแผนเจลาตินมีความเหนียวนอยเม่ือ

นําไปลอกเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงจะตองจับแผนเจลาตินใหแนนเพราะถาจับไมแนนจะทําใหรอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดเสียหายไมชัดเจน ดังนั้นเจลาตินจึงไมเหมาะในการลอกเก็บลายนิ้วมือ

แฝงบนผิวหนังมนุษย 
 2. วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังดวย Instant lifter พบวารอยลายนิ้วมือแฝง

ท่ีลอกเก็บไดใหคุณภาพดีกวาเจลาตินแตใหคุณภาพนอยกวาเทปกาวใสและซิลิโคน ดังนั้น Instant 

lifter เหมาะในการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย และวิธีการลอกเก็บไมยุงยาก แตราคา

คอนขางแพง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Matej (2009 : 292) ท่ีรายงานวาซิลิโคนเหมาะในการ

ลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย 
 3. วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังดวยซิลิโคน พบวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีลอก

เก็บไดใหคุณภาพดีกวาเจลาตินและ Instant lifter แตใหคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงนอยกวาเทป
กาวใส ดังนั้นซิลิโคนจึงเหมาะในการเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย เนื่องจากซิลิโคนเปนสาร

กึ่งของเหลวจึงสามารถเก็บรายละเอียดของรอยลายน้ิวมือแฝงไดดีแมวาซิลิโคนจะเหมาะในการ

ลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังก็ตามแตก็ยังมีขอเสียเนื่องจากสภาพผิวหนังของมนุษยจะมีเสน

ขนและริ้วรอยบนผิวหนังเม่ือทําการลอกเก็บดวยซิลิโคนส่ิงเหลานี้จะติดมากับลายนิ้วมือแฝงดวย 

เม่ือนําลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บไดไปนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษดวยเครื่อง MINI AFIS เครื่องจะ
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นับรองรอยเหลานี้ไปดวยดังนั้นตองมีผูเช่ียวชาญตรวจดูอีกครั้งวาจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี

ไดถูกตองหรือไม 
 4.  วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังดวยเทปกาวใส พบวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ี

ลอกเก็บไดใหคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงดีท่ีสุด เนื่องจากเทปกาวใสมีกาวเหนียวสามารถเก็บ

รายละเอียดของรอยลายนิ้วมือแฝงไดดีและวิธีการลอกเก็บไมยุงยาก ราคาไมแพง หาซ้ือไดงาย 

ดังนั้นเทปกาวใสจึงเหมาะสมท่ีสุดในการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.   ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจัยขางตนเปนการศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย โดย

ใชเจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใสแลวเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ี

ลอกเก็บได ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการเลือกวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงใหเหมาะสมกับ

ผิวหนังเพ่ือใหไดรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี ้
 1.1 วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษยควรเลือกใชเทปกาวใสใน

การลอกเก็บเนื่อกจากปฎิบัติงาย สะดวก และราคาไมแพง 
 1.2 วิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงโดยใชซิลิโคน ผูทําการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝง

ควรไดรับการฝกอบรมใหเกิดความชํานาญเนื่องจากตองใชความละเอียดและประณีตควบคูไปกับ

ความรูทางดานวิทยาศาสตร 
 1.3 เนื่องจากผิวหนังมีเสนขนและริ้วรอยดังนั้นลายนิ้วมือแฝงท่ีลอกเก็บไดจะมีส่ิง

เหลานี้ติดไปกับรอยลายนิ้วมือแฝงดวยเม่ือนําไปนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษดวยเครื่อง MINI 

AFIS เครื่องจะอานรองรอยเสนขนและริ้วรอยบนผิวหนังเปนจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษดวย
ดังนั้นจึงตองใหผูเช่ียวชาญตรวจดูอีกครั้งวาจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีเครื่องนับไดใชจํานวน

จุดลักษณะสําคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงหรือไม 
 1.4 วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชเจลาตินไมเหมาะในการลอกเก็บ

ลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังเนื่องจากมีความเหนียวนอยทําใหเห็นลายเสนของลายนิ้วมือแฝงไมชัดเจน 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงใหหลากหลายมากกวานี ้
  2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังคนท่ีเสียชีวิต 
  2.3 ควรใชผงฝุนชนิดอ่ืนแทนการปดดวยผงฝุนดํา 
  2.4 ควรเพิ่มวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังใหหลากหลายขึ้น 
  2.5 สารเคมีท่ีไชในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญตองส่ังซ้ือมาจากตางประเทศ ควรหา

สารเคมีท่ีมีลักษณะคลายซิลิโคน เจลาติน และ Instant lifter ท่ีมีผลิตและขายภายในประเทศมา

ศึกษาวาสามารถนํามาใชแทนสารเคมีท่ีตองซ้ือจากตางประเทศไดหรือไมเพ่ือเปนการลดคาใชจาย 
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ภาคผนวก ก 
 

1.  แบบฟอรมการเก็บลายพิมพนิ้วมือ 

             2.  หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 
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แบบฟอรมการเก็บลายพิมพนิ้วมือ 

 

                                                                                                                          คนท่ี……………….. 

   

M…………………จุด M…………………จุด M…………………จุด 

   

   

M…………………จุด M…………………จุด M…………………จุด 

   M = Minutiae 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 
 

หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

 

สวนที่ 1 คําชี้แจงของผูวิจัย 

 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังมนุษย มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงท่ีเหมาะสมท่ีสุดบนผิวหนังมนุษยและเพื่อ

เปรียบเทียบวิธีการลอกลายนิ้วมือบนผิวหนังรวมกับการใชผงฝุนดําซ่ึงผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถ

ใชเปนแนวทางในการเลือกวิธีการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังเพ่ือใหลายนิ้วมือท่ีเก็บไดมี

คุณภาพและงายตอการตรวจพิสูจนเปรียบเทียบเพื่อนําไปใชประโยชนในงานดานนิติวิทยาศาสตร

ของประเทศไทยตอไป ผูวิจัยมีความยินดีในการตอบขอสงสัยของทานทุกประการตลอดระยะเวลา

ของการเกบ็ขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยรับรองวาขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับและนําเสนอขอมูลใน

ภาพรวมเทานั้น 

สวนที่ 2 แบบแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

 ขาพเจา...............................................................................................ไดรับทราบถึง

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้แลว มีความยินยอมในการเขารวมวิจัยครั้งนี้โดยสมัครใจ กรณีท่ีเกิด

ขอของใจสามารถติดตอกับผูวิจัย คือ นางสาว สุภาภรณ โจมฤทธ์ิ ไดท่ีภาควิชานิติวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท 034- 218788  

 

 

ลงนาม.......................................................ผูยินยอม 

         ( ............................................................. ) 

           ลงนาม ............................................................ ผูวิจัย 

          ( ............................................................. ) 

          วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ.............
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ภาคผนวก ข 

  

 ตารางการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญ

พิเศษท่ีลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงในแตละวิธี 
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ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี

ลอกเก็บทันทีหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงในแตละวิธี 
                                                                                                                                               (N = 15) 

วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
 

Mean Difference Std. Error Sig.  

 

 

เจลาติน Instant lifter -6.60 9.837 .929 

 ซิลิโคน -3.53 9.837 .988  

 เทปกาวใส -9.93 9.837 .797  

Instant lifter เจลาติน 6.60 9.837 .929  

 ซิลิโคน 3.07 9.837 .992  

 เทปกาวใส -3.33 9.837 .990  

ซิลิโคน เจลาติน 3.53 9.837 .988  

 Instant lifter -3.07 9.837 .992  

 เทปกาวใส -6.40 9.837 .935  

เทปกาวใส เจลาติน 9.93 9.837 .797  

 Instant lifter 3.33 9.837 .990  

 ซิลิโคน 6.40 9.837 .935  

* ความแตกตางของคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี

ลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10 นาทีในแตละวิธี 
                                                                                                                                               (N = 15) 

วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง Mean Difference Std. Error Sig. 

 เจลาติน Instant lifter 9.33 8.840 .774 

 ซิลิโคน -4.67 8.840 .964  

 เทปกาวใส -2.87 8.840 .991  

Instant lifter เจลาติน -9.33 8.840 .774  

 

 

ซิลิโคน 

เทปกาวใส 

-14.00 

-12.20 

8.840 

8.840 

.480 

.596 

 

 

ซิลิโคน เจลาติน 4.67 8.840 .964  

 Instant lifter 14.00 8.840 .480  

 เทปกาวใส 1.80 8.840 .998  

เทปกาวใส เจลาติน 2.87 8.840 .991  

 Instant lifter 12.20 8.840 .596  

 ซิลิโคน -1.80 8.840 .998  

* ความแตกตางของคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี

ลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 20 นาทีในแตละวิธี 
                        (N = 15) 

 

วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง Mean Difference Std. Error Sig. 

 เจลาติน Instant lifter -7.80 5.221 .530 

 ซิลิโคน -5.07 5.221 .815  

 เทปกาวใส -11.13 5.221 .220  

Instant lifter เจลาติน 7.80 5.221 .530  

 ซิลิโคน 2.73 5.221 .965  

 เทปกาวใส -3.33 5.221 .938  

ซิลิโคน เจลาติน 5.07 5.221 .815  

 Instant lifter -2.73 5.221 .965  

 เทปกาวใส -6.07 5.221 .718  

เทปกาวใส เจลาติน 11.13 5.221 .220  

 Instant lifter 3.33 5.221 .938  

 ซิลิโคน 6.07 5.221 .718  

* ความแตกตางของคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี

ลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 นาทีในแตละวิธี 
                 (N = 15)  

วิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง Mean Difference Std. Error Sig. 

เจลาติน Instant lifter -2.73 3.520 .895 

 ซิลิโคน .33 3.520 1.000  

 เทปกาวใส -4.87 3.520 .594  

Instant lifter เจลาติน 2.73 3.520 .895  

 ซิลิโคน 3.07 3.520 .859  

 เทปกาวใส -2.13 3.520 .946  

ซิลิโคน เจลาติน -.33 3.520 1.000  

 Instant lifter -3.07 3.520 .859  

 เทปกาวใส -5.20 3.520 .540  

เทปกาวใส เจลาติน 4.87 3.520 .594  

 Instant lifter 2.13 3.520 .946  

 ซิลิโคน 5.20 3.520 .540  

* ความแตกตางของคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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