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The detection of Latent fingerprint on a wet object is always a challenging task for 

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

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

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

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

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

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

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

latent fingerprints on the type of surface studied in forensic applications. 
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บทท ี1 

 

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัปัญหาทางสังคม มีมากขึนเรือยๆ อนัเนืองมาจากจาํนวนประชากรทีเพิมขึน ทาํ

ให้มีแนวโนม้การก่ออาชญากรรมเพิมมากขึนในแต่ละวนั ซึงเมือมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึน อาจจะมี
ร่องรอย หรือหลกัฐานบางอย่างทีชีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ ระหว่างสถานทีเกิดเหตุ กบับุคคลที
เกียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นตวัผูก้ระทาํผดิ หรือเหยอื ซึงร่องรอยหรือวตัถุต่างๆ ทีหลงเหลืออยูใ่นสถานที
เกิดเหตุ สามารถบ่งบอกถึงทีมาของพยานหลักฐานต่างๆ ได้ โดยสามารถจาํแนกลักษณะของ
พยานหลกัฐานออกไดเ้ป็นหลายประเภท แต่มีบางประเภทเท่านนัทีสามารถใชใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลได ้คือรอยนิวมือแฝง (Finger Print) 

รอยลายนิวมือทีพบในสถานทีเกิดเหตุ อาจพบบนวตัถุทีแตกต่างกนั และมีลกัษณะของ
รอยกดประทบัทีแตกต่างกนัออกไป รอยลายนิวมือจะเห็นไดช้ดัเจนหรือไม่ ขึนอยูก่บัลกัษณะของ
รอยกดประทบั และระยะเวลาในการสัมผสักบัพืนผิวของวตัถุต่างๆ ซึงทงั 2 ปัจจยั ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝง ดงันนัจึงควรมีการพิจารณาถึง ตาํแหน่งของรอยกดประทบั ลกัษณะ
พืนผิวของวตัถุต่างๆ และสภาพโดยรวมของวตัถุนนัๆ อย่างละเอียดก่อน เพือให้สามารถเลือกใช้
วธีิการเก็บรอยลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุนนัๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือให้ไดร้อยลายนิวมือแฝงทีมี
คุณภาพเพียงพอ ทีจะนาํมาใชง้านการตรวจพิสูจน์ได ้วิธีเก็บรอยลายนิวมือแฝงมีหลายวิธี เช่น วิธีใช้
ผงฝุ่ น เป็นการใช้ผงฝุ่ นเคมีชนิดต่างๆ ทีมีคุณสมบติัการเกาะจบัลายนิวมือ วิธีใช้สารละลาย เป็น
วธีิการใชส้ารเคมีละลายในตวัทาํละลายทีเหมาะสม ใชแ้ปรงทีมีขนอ่อนนุ่มทาสารละลายลงบนวตัถุ
ทีตอ้งการตรวจหารอยลายนิวมือแฝง วิธีใชก้๊าซ เป็นวิธีการใช้ก๊าซทีมีสารเคมีทีเหมาะสม อบ หรือ
รม บนวตัถุทีตอ้งการตรวจการอยลายนิวมือแฝง และอีกวธีิเป็นวิธีพิเศษ เป็นวิธีทีมีการใชผ้งฝุ่ นชนิด
ใหม่ ผสมสารเคมีในรูปสารแขวนลอย ฉีดพ่นลงบนพืนผิวทีตอ้งการตรวจรอยลายนิวมือแฝงใน
พืนผวิทีเปียกซึงวธีิการอืนไม่สามารถทาํได ้ใชไ้ดก้บัพืนผวิหลายชนิด 
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รอยลายนิวมือแฝงทีอยูบ่นวตัถุต่างๆ เช่น กระจก ขวดแกว้ หนา้ต่าง ซองบุหรี รถยนต ์
เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะเป็นของทีเราสัมผสัอยู่ในชีวิตประจาํวนั แต่รอยนิวมือดงักล่าวสามารถทีจะ
เลือนหายไปได ้ตามสภาพสิงแวดลอ้มภายนอก อาจเป็นบุคคลทีมาสัมผสั เช็ดถูหรือเช็ดออก ตาม
สภาพแวดลอ้ม เช่น กรณีเมือฝนตก นาํฝนก็จะชะลา้งรอยลายนิวมือบนวตัถุต่างๆ ทีเราสัมผสัให้สูญ
หายได ้โดยเฉพาะทางภาคใตจ้ะมีช่วงฤดูฝนทียาว แต่ในปัจจุบนัแมแ้ต่ภาคอืนก็มีสภาพแวดลอ้มที
เปลียนแปลงไปอยา่งมาก ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล กรณีแกว้นาํหรือกระป๋องนาํอดัลมทีเราดืมจะมี
รอยนิวมือเมือเราจบัแต่มองดว้ยตาเปล่าไดย้าก กรณีรถยนต์ทีจอดภายนอกอาคารบา้นเรือนมีการ
จอดค้างคืนทิงไวโ้ดยไม่มีหลังคาปกคลุมจะมีนาํค้างเกาะติดบนคนัรถ ก็ยากทีจะมองเห็นรอย
ลายนิวมือถา้มีการสัมผสั ตวัอยา่งเช่น คดีลกัทรัพยร์ถยนตแ์ลว้นาํรถไปจอดทิงไวต้ามสถานทีต่างๆ 
ขณะนนัอาจมีฝนตกทาํให้รถยนตเ์ปียก เจา้หนา้ทีทีทาํการตรวจเก็บรอยลายนิวมือก็ตอ้งมีการเลือก
วธีิทีการเก็บรอยลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียกโดยเร็ว เนืองจากปล่อยให้แห้งรอยลายนิวมือจะหายไป 
จึงตอ้งทาํการตรวจขณะทีเปียกโดยหลกัการวิธีการดงัทีได้กล่าวมา โดยการฉีดพ่นสารเคมีลงไป 
เมือปรากฏรอยลายนิวมือแฝงขึนมาสามารถลา้งสีส่วนเกินออกดว้ยนาํธรรมดา จะไดร้อยลายนิวมือ
แฝงทีชัดขึน การใช้สเปรย์ดังกล่าว ตรวจหารอยลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียกนัน หรือเรียกว่า 
(NOTOUCH FINGERPRINT DETECTING SPRAY หรือ FPD) ซึงเป็นวิธีพิศษทีตาํรวจญีปุ่นนิยม
ใชม้ากในปัจจุบนัและงานนิติวิทยาศาสตร์ไทยก็มีการนาํมาใชแ้ต่ยงัไม่เป็นทีแพร่หลายมากนกัโดย
ชุดสารเคมีทีใชไ้ดน้าํเขา้มาจากต่างประเทศซึงมีราคาตน้ทุนและสารเคมีทีใชใ้นการผลิตก็มีราคาสูง 
หากมีการวิจัยคิดค้น  พัฒนาขึนแล้วทําให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันก็จะลดค่าใช้จ่ายละ
งบประมาณในการสังซือไดอี้กดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการทีจะศึกษาพฒันาชุดตรวจเก็บรอย
ลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียก ซึงสามารถหาสารเคมีทีมีอยู่ในประเทศ รวมถึงองค์ประกอบอืนๆ ที
เหมาะสม เพือนํามาทดแทนชุดตรวจเก็บรอยลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียกทีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
การศึกษาครังนีอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์ในงานนิติวทิยาศาสตร์ภายในประเทศไทยต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพือศึกษาคุณสมบติั และองคป์ระกอบของสารเคมีทีใชใ้นการตรวจเก็บลายนิวมือ

บนพืนผวิทีเปียกได ้

2.2 เพือหาสารประกอบเคมีทีมีราคาถูกในการผลิตชุดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บ
ลายนิวมือบนพืนผวิทีเปียกเพือลดตน้ทุนทีมีราคาสูงได ้
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2.3 เพือพัฒนาชุดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียกให้มี
ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัชุดสารเคมีทีนาํเขา้จากต่างประเทศ 

2.4 เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิวมือบน
พืนผวิทีเปียกทีนาํเขา้จากต่างประเทศกบัชุดสารเคมีทีใชใ้นการตรวจเก็บลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียก
ทีผลิตขึน 

 

3.  ขอบเขตของการวจัิย 

เป็นการศึกษาเพือพฒันาชุดสารเคมี ในการหารอยลายนิวมือแฝงบนวสัดุทีเปียกซึงมี
ลกัษณะพืนผิวประเภทไม่มีรูพรุน เช่น แกว้, เซรามิค, แกว้พลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋อง
ทงันีเพือเปรียบเทียบคุณภาพของลายนิวมือแฝงทีได้จากชุดสารเคมีทีพฒันาขึนกบัชุดสารเคมีที
นาํเขา้จากต่างประเทศ โดยการตรวจพิสูจน์โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์รอยลายนิวมือดว้ย
การนบัจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษ (minutiae) 
 

4.  กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

การพัฒนาสูตรทางเคมีสําหรับเก็บลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียก แสดงตามกรอบ
แนวความคิด ดงันี 

 

 

 

 

 

5.  นิยามคําศัพท์ทใีช้ในงานวิจัย 
5.1 ลายนิวมือ หมายถึงส่วนทีเป็นสันนูนขึนมาตรงบริเวณผิวหนงัส่วนนอกสุดของมือ

และเท้าของคนและสัตวบ์างชนิดสันทีนูนขึนจะเชือมกนัเป็นแนวมองเห็นเป็นลายเส้นซึงจะมี
รูปแบบและขนาดแตกต่างกนัไป 

5.2 (NOTOUCH FINGERPRINT DETECTING SPRAY หรือ FPD)หมายถึง วิธีการ
ทีทาํใหล้ายนิวมือแฝงบนพืนผวิเปียกสามารถมองเห็นได ้

5.3 สถานทีเกิดเหตุ หมายถึง สถานทีใดๆ ทีมีการกระทาํความผิดเกิดขึน สถานทีเกิด
เหตุอาจเป็นสถานทีเดียว หรือหลายๆ ทีก็ได้ ซึงสถานทีดงักล่าวจะเป็นทีรวมของร่องรอย
พยานหลกัฐานต่างๆ และจะทาํให้ผูต้รวจสถานทีเกิดเหตุสามารถอ่านสภาพของสถานทีเกิดเหตุได้
วา่เกิดเหตุอะไรขึนในสถานทีนนัๆ เพือทีจะทาํให้ทราบถึงวา่ คนร้ายกระทาํการอยา่งไร วิธีการใด 

การตรวจเก็บลายนิวมือบนพืนผิวทีเปียก 

จากชุดสารเคมีทีไดจ้ากงานวจิยั 
ลายนิวมือทีปรากฏบนพืนผิวทีเปียก
หลงัจากการใชชุ้ดสารเคมีทีผลิตขึน 
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เวลาอะไร ประสงคต่์อสิงใด และเพือยนืยนัถึงตวัผู ้กระทาํความผิด รวมทงัการพิสูจน์ความบริสุทธิ
ของผูถู้กกล่าวหา เนืองจากอาชญากร ยอ่มทิงร่องรอยในสถานทีเกิดเหตุเสมอ 

5.4 พยานหลกัฐาน หมายถึง สิงใดๆ ทีแสดงขอ้เท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาล ไม่วา่จะเป็น 
พยานบุคคล พยานเอกสารพยานวตัถุ ตลอดจนคาํเบิกความและการให้ความเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
รายงานของเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นตน้ 

5.5 พยานวตัถุ (วตัถุพยาน) หมายถึง สิงใดๆทีสามารถจะให้ศาลหรือพนักงาน
เจา้หนา้ทีตรวจสอบเพือใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงอนัเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเช่น วตัถุ สิงของต่างๆ 
มีด ปืน ท่อนไม ้เป็นตน้ 

 

6.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
6.1 ทาํใหท้ราบถึงคุณสมบติั และองคป์ระกอบทางเคมีของชุดการตรวจเก็บลายนิวมือ

บนพืนผวิทีเปียกได ้

6.2 สามารถหาส่วนประกอบทางเคมีทีมีราคาถูกเพือลดตน้ทุนในการผลิตชุดตรวจเก็บ
รอยลายนิวมือบนพืนผวิทีเปียก 

6.3 ทาํให้เกิดการพฒันาชุดตรวจเก็บรอยลายนิวมือทีมีประสิทธิภาพในการตรวจหา
ลายนิวมือบนพืนผวิทีเปียกได ้

6.4 สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของของชุดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิวมือ
บนพืนผิวทีเปียกทีนาํเขา้จากต่างประเทศกบัชุดสารเคมีทีใชใ้นการตรวจเก็บลายนิวมือบนพืนผิวที
เปียกทีผลิตขึนเอง 
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บทท ี2 

 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวข้อง 
1.1 ประวตัิความเป็นมาของลายนิวมือ 

ลายนิวมือมีประวติัความเป็นมาทงัในด้านโบราณคดี เศรษฐศาสตร์ โหราศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิติวิทยาศาสตร์ หรือนิติเวชศาสตร์ ดงัปรากฏหลกัฐาน แรกเริมใน
ภาพเขียนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ซึงเป็นภาพมือมีร่องรอยของลายมือชดัเจน และหลกัฐานที 
ชาวจีนสมยัโบราณใชร้อยพิมพนิ์วหวัแม่มือบนดินเหนียวทีปิดผนึกหีบใส่เงิน เพือใชส่้งมอบ อาจ
ลาํดบัเหตุการณ์ตามปีพุทธศกัราชไดด้งันี 

1.1.1 ประวตัิความเป็นมาของลายนิวมือในต่างประเทศ 

ปีพ.ศ. 2229 ศาสตราจารยด์า้นกายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลยัโบลอคนาเขียน
หนงัสือเกียวกบัลายนิวมือระบุชนิดลายนิวมือเป็นแบบมดัหวายและแบบกน้หอย 

 

 
 

รูปที 2.1  ศาสตราจารยเ์พอคินเจ (John Evangelist Purkinje) [1] 

ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from 

http://www.onin.com/fp/ 
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ปีพ.ศ. 2266 ศาสตราจารยเ์พอคินเจ (John Evangelist Purkinje) แห่งมหาวิทยาลยั 
เบสสลอ (University of Breslau) ประเทศเยอรมนันีเขียนหนงัสืออธิบายแบบแผนลายนิวมือ
พืนฐาน 9 แบบและยงัคงใชอ้ยูจ่นถึงทุกวนันีซึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

 

 
 

รูปที 2.2  ดร.เฮนรีฟาวลด์ (Henry Fauld) [1] 

ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from 

http://www.onin.com/fp/ 

 

ปีพ.ศ. 2366 ดร.เฮนรีฟาวลด์ (Henry Fauld) เขียนบทความตีพิมพอ์ธิบายวา่ลายนิวมือ
สามารถเป็นเครืองระบุตวับุคคลไดท้่านจึงไดรั้บยกยอ่งให้เป็นบุคคลแรกในวงการนิติวิทยาศาสตร์
ทีบุกเบิกการใชร้อยลายนิวมือทีทิงไวบ้นขวดเหลา้ (ลายนิวมือแฝง) เป็นสิงพิสูจน์บุคคลได ้

 

 
 

รูปที 2.3  เซอร์วลิเลียมเฮอร์เซล (Sir William Herschel) [1] 

ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from 

http://www.onin.com/fp/ 
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ปีพ.ศ. 2401 เซอร์วลิเลียมเฮอร์เซล (Sir William Herschel) ชาวองักฤษเป็นคนแรกทีนาํ
ลายนิวมือมาใชป้ระโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลในประเทศอินเดียและเป็นทียอมรับทวัโลก 

 

 
 

รูปที 2.4  กิลเบอร์ตทอมป์สัน (Gilbert Thompson) [1] 

ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from 

http://www.onin.com/fp/ 

 

ปีพ.ศ. 2425 กิลเบอร์ตทอมป์สัน (Gilbert Thompson) แห่งกองสํารวจธรณีวิทยา
สหรัฐอเมริกาเสนอใหใ้ชล้ายนิวมือบนเอกสารสาํคญัเพือป้องกนัการปลอมแปลงลายมือชือ 

 

 
 

รูปที 2.5  เซอร์ฟรานซิสกาลตนั (Sir Francis Galton) [1] 

ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from 

http://www.onin.com/fp/ 
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ปี พ.ศ. 2435 เซอร์ฟรานซิสกาลตนั (Sir Francis Galton) นกัมนุษยวิทยา ชาวองักฤษ
ไดตี้พิมพบ์ทความวิชาการเป็นครังแรกเกียวกบัระบบแบบแผนลายนิวมือทีสามารถระบุบุคคลได้
ด้วยลักษณะพิเศษของลายเส้นบนลายนิวมือทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลทีเรียกว่าจุดสําคัญ 

(Minutiae point; มินูเชีย) ซึงสามารถอยู่ไดท้นทานถาวรตลอดอายุของบุคคลนนัหลกัการของ 
กาลตนัทีใชจุ้ดสาํคญันียงัคงใชอ้ยูจ่นทุกวนันี 

 

 
 

รูปที 2.6  เซอร์เอด็เวอร์ดเฮนรี (Sir Edward Henry) [1] 

ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from 

http://www.onin.com/fp/ 

 

ปีพ.ศ. 2444 หน่วยสืบราชการลบัสก๊อตแลนด์ยาร์ดแห่งประเทศองักฤษไดป้รับปรุง
ระบบจาํแนกลายนิวมือของกาลตนัขึนใหม่โดยผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาลชือเซอร์เอ็ดเวอร์ด 
เฮนรี (Sir Edward Henry) ใชชื้อระบบใหม่วา่ระบบระบุลายนิวมือของกาลตนั-เฮนรี (Galton-Henry 

fingerprint identification system) 

ปีพ.ศ. 2446 เรือนจาํแห่งรัฐนิวยอร์คสหรัฐอเมริกาไดเ้ริมใช้ลายนิวมือเป็นเครืองมือ
ระบุตวัอาชญากรในปีถดัมากองทพัสหรัฐอเมริกาใชล้ายนิวมือในการระบุบุคคลทีขึนทะเบียนทหาร
ขณะเดียวกนัตาํรวจเมืองบูเอนอสแอเรสไดตี้พิมพว์ิธีใชล้ายนิวมือในการคน้หาและระบุตวัฆาตกร
โดยใชห้ลกัฐานจากรอยลายนิวมือทีทิงไวบ้นเสาประตูวธีิการนียงัคงใชจ้นถึงทุกวนันี 

ในช่วงปีพ.ศ. 2448-2473 องคก์รดา้นกฎหมายทวัสหรัฐอเมริกาไดห้นัมาใชล้ายนิวมือ
เป็นเครืองระบุตวับุคคล 

ปีพ.ศ. 2462 รัฐสภาอเมริกนั ไดจ้ดัตงัหน่วยงานเอฟบีไอซึงเป็นแหล่งรวบรวมจดัทาํ
แผน่ลายนิวมือของประชากรอเมริกนันบัจนถึง ปีพ.ศ. 2514 มีแผน่ลายนิวมือรวบรวมไวแ้ลว้ถึง 200 

ลา้นฉบบั 
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1.1.2 ประวตัิความเป็นมาของการตรวจสอบประวตัิบุคคลด้วยลายนิวมือใน
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2444 มีการก่อตงักองพิมพล์ายนิวมือขึนเป็นครังแรกโดยกรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในสมยันันโดยให้มีการพิมพ์ลายนิวมือตามระบบเฮนรีของ
นกัโทษทีกาํลงัจะพน้โทษเก็บไวเ้พือใช้เป็นหลกัฐานว่าไดเ้คยกระทาํความผิดมาก่อนจึงนบัไดว้่า
พระองคท์รงเป็นผูใ้ห้กาํเนิดการพิมพล์ายนิวมือขึนเป็นพระองคแ์รกในประเทศไทยเปรียบเสมือน
พระองคเ์ป็นพระบิดาแห่งวชิาลายนิวมือของประเทศไทย 

พ.ศ. 2447 กองพิมพล์ายนิวมือไดรั้บการยกฐานะขึนเป็นกรมพิมพล์ายนิวมือ 

พ.ศ. 2457 กรมพิมพล์ายนิวมือยา้ยมาสังกดักรมราชทณัฑ ์

พ.ศ. 2473 กรมพิมพล์ายนิวมือถูกลดฐานะเป็นกองทะเบียนพิมพล์ายนิวมือสังกดั
กรมตาํรวจภูบาล 

พ.ศ. 2475 มีการเปลียนแปลงการปกครองกรมตาํรวจภูบาลถูกเปลียนเป็นกอง
ตาํรวจสันติบาลกองทะเบียนพิมพล์ายนิวมือต่อมาเปลียนชือเป็นกองทะเบียนประวติัอาชญากรสังกดั
สาํนกังานวทิยาการตาํรวจปัจจุบนัสังกดัสํานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสํานกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2548) 

 

1.2 การเกดิลายนิวมือ 

ลายเส้นผิวหนงั มาจากคาํภาษาองักฤษวา่ dermal ridge หรือ dermatoglyphics หมาย
รวมถึง ลายเส้นบนฝ่ามือ (palmprint) ลายนิวมือ (fingerprint) ลายฝ่าเทา้ (footprint) มีลกัษณะเป็น
เส้นนูน ปรากฎบนผิวหนงันิวมือ และนิวเทา้ของทุกคน เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แมแ้ต่
ฝาแฝดทีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั (identical twins) ก็มีลกัษณะลายเส้นผิวหนงัแตกต่าง ดงันนัจึงมีการ
นาํลายเส้นผวิหนงัโดยเฉพาะลายนิวมือไปใชป้ระโยชน์ในดา้นนิติวทิยาศาสตร์คือ การพิสูจน์บุคคล
และดา้นการแพทยใ์นการช่วยวนิิจฉยัโรคพนัธุกรรมไดอี้กดว้ย 

พนืฐานทางชีววทิยา 
ผิวหนงัเป็นอวยัวะทีมีนาํหนกัมากทีสุดของร่างกาย และใหญ่ทีสุด คือ หนกัประมาณ 

15 % ของนาํหนกัร่างกาย และในผูใ้หญ่ ผิวหนงัมีพืนทีประมาณ 1.5-2 ตารางเมตร ผิวหนงัมี 2 ชนั
ไดแ้ก่ 

1. ชนัหนงัแท ้(Dermis หรือ Corium) 

2. ชนัหนงักาํพร้า (Epidermis) เกิดจาก ectoderm พบคลุมอยูช่นับนสุด เป็นเนือผิว
ชนิด stratified squamous, dry (keratinized) type มีความหนาโดยเฉลีย ประมาณ 0.4 ถึง 1.5
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มิลลิเมตร เทียบกบัความหนาทงัหมดของผิวหนงั (skin) ซึงมีความหนาเฉลียโดยประมาณ 1.5-4.0 

มิลลิเมตร แต่ความหนาชองชนั epidermis นีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบริเวณของร่างกาย ทาํให้
สามารถแบ่งผวิหนงัตามความหนาของ epidermis ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

a. หนงักาํพร้าทีหนา (thick epidermis) พบบริเวณทีฝ่ามือ (palms) และฝ่าเทา้ (soles) 

b. หนงักาํพร้าทีบาง (thin epidermis) พบบริเวณส่วนอืนๆ ของร่างกาย นอกเหนือ จาก
บริเวณหนงักาํพร้าทีหนา 2 แห่ง ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 
 

รูปที 2.7  แสดงโครงสร้างของชนัผวิหนงั [2] 

ทีมา: Bernard, Dery, Human Body Cross Section of Skin, accessed June 7, 2013, available from 

http://www.infovisual.info/03/036_en.html 

 

หนงักาํพร้าทีหนา ประกอบดว้ยเซลลช์นิดต่างๆ ทีแยกออก ไดเ้ป็น 5 ชนั คือ 

1. Stratum basale (stratum germinativum) อยูลึ่กสุด ประกอบดว้ยเซลล์ รูปcolumna 
หรือ cuboid ชนัเดียว แยกจาก dermis ดว้ย basement membrane Basal surface ของเซลล์มี 

cytoplasmic processes เรียวและสัน และมี hemidesmosomes ส่วน lateral และ upper surfaces มี 

desmosomes เพือยึดกบัเซลล์ขา้งเคียง ภายใน cytoplasm ยงัมี keratin filaments กระจายทวัเซลล์
อาจจะอยูเ่ดียวๆ หรือรวมกนัเป็น bundle เซลล์ชนันีรวมทงัชนัถดัไป (stratum spinosum) มีการ
แบ่งตวัเพือสร้างเซลลใ์หม่ๆ ขึนไปแทนทีเซลลที์ตาย 

2. Stratum spinosum (prickle cell layer) ประกอบดว้ย เซลล์รูปหลายเหลียมเรียงตวั
หลายชนั จาก LM จะเห็นวา่แต่ละเซลลแ์ยกจากกนัเล็กนอ้ยและเชือมกนัดว้ยเส้นเล็กๆ ทาํให้เซลล์มี



11 
 

 

ลกัษณะเหมือนมีหนาม จึงเรียกเซลล์ชนันีว่า prick cell จาก EM พบวา่ เส้นเล็กๆ เหล่านีเป็น
cytoplasmic processes เล็กๆ ยืนจากเซลล์ไปอยูชิ่ดและยึดกบั processes ของเซลล์ขา้งเคียงดว้ย
processes ส่วน Intercellular space ทีเห็นใน LM เกิดขึนเนืองจากการหดตวัของเซลล์และตาํแหน่ง
ทีมี desmosomes ไม่สามารถดึงเซลล์ให้ห่างจากกนัได ้ จึงทาํให้มีลกัษณะเป็นเส้นเล็กๆ ขึงอยู่
ระหว่างเซลล์ และตา้นทานต่อการฉีกขาด ภายใน cytoplasm ยงัมี lamellated (laminated or 

lamellar) granules รูปไข่ ลอ้มรอบดว้ย membrane ส่วน Lamellated granules และ keratin filaments 

จะเพิมมากขึนเมือเซลลเ์คลือนไปทางพืนผวินอกมากขึน 

3. Stratum granulosum ประกอบดว้ยเซลล์แบนๆ รูปสีเหลียมขนมเปียกปูน 3-5 ชิน 

Cell membrane หนาขึน Long axes ของเซลล์เหล่านีขนานกบั surface ของผิวหนงั เซลล์ชนันีเริม
เสือมลงจนตาย ภายในเซลล์มี keratohyalin granules ซึงติดสีจดัดว้ย hematoxylin มีรูป irregular  
ไม่มี membrane หุ้ม และสัมพนัธ์กบั keratin filaments กาํเนิดของ granules เหล่านียงัไม่ทราบ  

แต่มนัเกียวขอ้งกบัการสร้าง soft keratin ส่วนกาํเนิดของ lamellated granules สัมพนัธ์กบั 

Golgiapparatus หลงัจาก lamellar granules เคลือนไปสู่ขอบเซลล์แลว้มนัจะขบั contents ของมนั
(complex lipid & lipoproteins) เขา้สู่ intercellular space เพือ form เป็น barrier ป้องกนัการแทรก
ผา่นของสิงแปลกปลอมโดยเฉพาะอยา่งยงินาํ 

4. Stratum lucidum มกัจะไม่ค่อยเห็น เป็นชนับางๆ และสะทอ้นแสง ประกอบดว้ย 
เซลล์ 3-5 ชนั ซึงไม่สามารถเห็นแยกจากกนั เป็นเซลล์ตายรูปแบนอยูชิ่ดกนัแน่น ใน cytoplasm  
มี semifluid substance ทีเรียกวา่ keratohyalin ซึงสันนิษฐานวา่เป็น product ของ keratohyalin 

granules Keratohyalin แทรกอยูร่ะหวา่ง keratin filaments ซึงขณะนีเรียงตวัขนานกบัพืนผิวของ
ผวิหนงั 

5. Stratum corneum เป็นชนันอกสุด ประกอบดว้ยเซลล์ใสๆ บางๆ ทีตายแลว้หลาย
ชนัมีลกัษณะเหมือนเกล็ดปลา เซลล์เหล่านีมี plasmalemma หนาซึงยืนเป็น folds มากมายไปสาน
กบั folds ของเซลล์ใกลเ้คียง ไม่มี nucleus และใน cytoplasm เต็มไปดว้ย filaments ฝังอยูใ่น
amorphous interfilamentous matrix (keratohyalin) ชนันอกสุดของ stratum corneum (stratum 

disjunctum) ประกอบดว้ย horny cells แบนๆ อยูห่ลวมๆ ซึงจะหลุดออกไป Epidermis ของ thin 

skin บางกวา่ Stratum granulosum อาจจะเห็นเป็นเซลล์ 1 หรือ 2 ชนั หรือเห็นเป็นเซลล์ทีอยูก่ระจดั
กระจายตามแนวทีควรจะเป็นชนันี Stratum corneum บางกวา่ 

กระบวนการเกิดลายพิมพนิ์วมือในมนุษยที์สําคญัๆ เริมตงัแต่ หลงัปฏิสนธิ 10 สัปดาห์ 
เมือตวัอ่อนทารกมีขนาดได ้80 mm โดยผวิหนงัของทารกจะประกอบไปดว้ยส่วนหลกัๆ 2 ส่วน คือ 
ชนัหนงักาํพร้าทีอยูเ่หนือชนัผิวหนงัแท ้หนงักาํพร้าเป็น epithelial tissue ทีมีหลายชนั ชนัทีลึกทีสุด



12 
 

 

ของหนงักาํพร้าจะอยูติ่ดกบัหนงัแท ้ เรียกชนันีวา่ basal layer ส่วนหนงัแทใ้นช่วงสัปดาห์ที 10 จะ
ยงัคงมีลกัษณะทีไม่แน่นอนประกอบไปดว้ย fibroblasts และ collagen fiber 

 

 
 

รูปที 2.8  แสดงสันร่องต่อมเหงือ [3] 

ทีมา: Sara, Holt, The Genetics of Dermal Ridges, accessed August 14, 2007, available 

fromhttp://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentations/ 

 

โครงสร้างทางกายภาพทีสาํคญัๆ ของฝ่ามือ/ฝ่าเทา้ ซึงยงัจะคงมีโครงสร้างทางกายภาพ
ทีสําคญัๆ ของฝ่ามือ/ฝ่าเทา้ ไดแ้ก่ volar pads volar pads คือ เนินทีอยูบ่นพืนผิวของฝ่ามือซึงเป็น
ตาํแหน่งทีสามารถระบุไดอ้ยา่งแน่นอน มีความแตกต่างจากเนินกลา้มเนือตรงที volar pads เป็นเนือ
เยือ และไขมนัใตผ้ิวหนงั ในมนุษย ์volar pads จะถูกพบทีปลายนิว (apical pads) ส่วนปลายของฝ่า
มืออยูร่ะหวา่งนิว (interdigital pads) และในบริเวณของ thenar และ hypothenar (thenar and 

hypothenar pads) สําหรับทารกในครรภ์ volar pads จะเริมตงัแต่ตงัครรภ ์ volar pads จะเริมตงัแต่
ตงัครรภไ์ด ้7 สัปดาห์ และจะมีการต่อมาเนินนีจะเล็กลง เห็นชดัเจนนอ้ยลง และส่วนฐานจะร่วมเขา้
กบัเนือเยือรอบๆ ในสัปดาห์ที 10 basal layer ของชนัหนงักาํพร้า จะเริมเห็นเป็นคลืนเล็กๆ และ
เพิมขึนอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ primary ridges โดยตาํแหน่งของ volar pads ทีเกิดเส้นนูนขึนเป็นลาํดบั
แรก เรียกตาํแหน่งนีวา่ ridge anlage 

Primary ridge          Secondary ridge 
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รูปที 2.9  การพฒันาของมือทารกในครรภใ์นสัปดาห์ที 6 - 11 [3] 

ทีมา: Sara, Holt, The Genetics of Dermal Ridges, accessed August 14, 2007, available 

fromhttp://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentations/ 

 

ช่วงที primary gidge หยุดพฒันา คือ อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ ทารกยาว 150 mm ช่วงนี
รูปแบบลายนิวมือจะเริมปรากฏให้เห็นบนผิวหนงัและจะไม่มีการเปลียนแปลง ช่วงสัปดาห์ที 14

ต่อมเหงือเริมสร้างจากจุดทีตาํทีสุด ของ primary ridge ลงสู่ชนัผิวหนงัแท ้ขณะเดียวกนัมีการเพิม
เซลลขึ์นอยา่งรวดเร็วใน primary ridge เชือวา่เป็นการสร้างใหเ้กิดรูปแบบลายนิวมือบนชนัผวิหนงั 

หลงัจาก primary ridge สินสุดการสร้าง secondary ridge จะปรากฏระหวา่ง primary 

ridge โดยมีลกัษณะเหมือน primry ridge แต่ตืนกวา่และไม่มีต่อมเหงือ secondary ridge สามารถพบ
ไดใ้นช่วงอายคุรรภ ์24 สัปดาห์ 

จากการศึกษาของเพนโรส และโอฮารา (Penrose and Ohara) โอคาจิมา (Okajima) 
และบาคเลอร์ (Bakler) พบวา่ ลายเส้นบนนิวมือเริมสร้างขึนประมาณสัปดาห์ที 10 ถึง 11 หลงัจากที
ไข่ผสมกบั sperm ในช่วงเวลาดงักล่าวลายเส้นบนผิวหนงัปรากฏเป็นครังแรกในบริเวณผิวหนงั
ภายนอก (basal layer of epidermis) มีชือเรียกวา่ ลายเส้นปฐมภูมิ (primary ridge) แลว้เจริญเติบโต
ต่อไปจนกระทงัประมาณสัปดาห์ที 14 ซึงจะเป็นช่วงทีต่อมเหงือเริมเกิดขึนตามแนวลายเส้นปฐม
ภูมิบนกลางฝ่ามือ (primary ridge formation creases) แลว้ลายเส้นทุติยภูมิ (secondary ridge) จึงเริม
เกิดขึนระหวา่งลายเส้นปฐมภูมินนั จนกระทงัประมาณสัปดาห์ที 24 ถึง 25 

ลกัษณะลายนิวมือทีใชใ้นการพิสูจน์บุคคลดูไดจ้าก 2 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ลกัษณะ
โดยรวม (gobal feature) และลกัษณะเฉพาะที (local feature) 
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1.3  ประเภทของลายนิวมือ 

ประเภทของลายนิวมืออาจจาํแนกโดยละเอียดได3้ชนิดดงัต่อไปนี 

1.3.1 ประเภทโค้งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

1.3.1.1 โคง้ราบ (plain arch) คือ ลกัษณะของลายเส้นในลายนิวมือทีตงัตน้
จากขอบเส้นขา้งหนึงแลว้วิงหรือไหลออกไปอีกขา้งหนึงลายนิวมือแบบโคง้ราบนีจดัเป็นลกัษณะ
ลายเส้นชนิดทีดูได้ง่ายทีสุดกว่าบรรดาลายเส้นในลายนิวมือทุกชนิดไม่มีเส้นเกือกมา้ไม่เกิดมุม
แหลมคมทีเห็นไดช้ดัตรงกลางหรือไม่มีเส้นพุ่งสูงขึนตรงกลางไม่มีจุดสันดอนดงันนัจาํนวนเส้น
ลายนิวมือจึงเป็นศูนย ์

1.3.1.2 โคง้กระโจม (tented arch) คือลกัษณะลายเส้นในลายนิวมือชนิด
โคง้ราบนนัเองหากแต่มีลกัษณะแตกต่างกบัโคง้ราบทีสาํคญัก็คือ 

ก. มีลายเส้นเส้นหนึงหรือมากกวา่ซึงอยูต่อนกลางไม่ไดว้ิงหรือไหลออกไป
ยงัอีกขา้งหนึงหรือ 

ข. ลายเส้นทีอยูต่รงกลางของลายนิวมือเส้นหนึงหรือมากวา่เกิดเป็นเส้นพุ่ง
ขึนจากแนวนอนหรือ 

ค. มีเส้นสองเส้นมาพบกนัตรงกลางเป็นมุมแหลมคมหรือมุมฉาก 

 

1.3.2 ประเภทมัดหวายแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1.3.2.1 มดัหวายปัดขวา (right slant loop หรือ radial loop) มดัหวายรูปใดที
มีปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทางมือขวาหรือนิวหวัแม่มือของมือนนัเมือหงายมือเรียกวา่มดัหวาย
ปัดขวาหรือมดัหวายปัดหวัแม่มือ 

1.3.2.2 มดัหวายปัดซ้าย (left slant loop หรือ ulnar loop) มดัหวายรูปใดทีมี
ปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทางมือซา้ยหรือทางนิวกอ้ยของมือนนัเมือหงายมือเรียกวา่มดัหวายปัด
ซา้ยหรือมดัหวายปัดกอ้ยลายนิวมือแบบมดัหวายมีอยูป่ระมาณ 65% ของลายนิวมือทุกชนิดรวมกนั
ในชาวตะวนัตกแต่ในคนไทยมีลายนิวมือแบบมดัหวายประมาณ 53% ของแบบแผนลายนิวมือทุก
ชนิดซึงเป็นสัดส่วนทีมากกวา่ลายนิวมือประเภทอืนๆ 

กฎหลกัของการเป็นมดัหวายคือ 

ก. ตอ้งมีสันดอนขา้งใดขา้งหนึงเพียงขา้งเดียว 

ข. ตอ้งมีเส้นวกกลบัทีเห็นไดช้ดัอยา่งนอ้ย 1 รูป 

ค. ตอ้งมีจุดใจกลางและตอ้งนบัเส้นจากจุดสันดอนไปถึงจุดใจกลางไดอ้ยา่ง
น้อย 1 เส้นโดยเส้นทีนบันีตอ้งเป็นเส้นของเส้นวกกลบัทีสมบูรณ์อย่างน้อย 1 เส้น สรุปก็คือ
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ลายนิวมือแบบมดัหวายทงัสองแบบ จะมีจุดสันดอนหนึงแห่ง และจุดศูนยก์ลางหนึงจุด จาํนวนเส้น
ลายนิวมือ (ridge count) จึงมีหนึงจาํนวนคือจาํนวนเส้นจากจุดศูนยก์ลางถึงจุดสันดอน 

 

1.3.3 ประเภทก้นหอย แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 

1.3.3.1 กน้หอยธรรมดา (plain whorl) คือ ลายนิวมือทีมีเส้นเวียนรอบเป็น
วงจร วงจรนีอาจมีลกัษณะเหมือนลานนาฬิกา เหมือนรูปไข่ เหมือนวงกลม ลกัษณะสาํคญัไดแ้ก่ 

ก. ตอ้งมีจุดสันดอน 2 แห่ง และหนา้จุดสันดอนเขา้ไปจะตอ้งมีรูปวงจรหรือ
เส้นเวยีนอยูข่า้งหนา้จุดสันดอนทงั 2 จุด 

ข. ถา้ลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนขา้งหนึงไปยงัสันดอนอีกขา้งหนึง  เส้น
สมมุติจะตอ้งสัมผสัเส้นวงจรหนา้จุดสันดอนทงั 2 ขา้งอยา่งนอ้ย 1 เส้น 

1.3.3.2 กน้หอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl) คือลายนิวมือ
แบบกน้หอยธรรมดานนัเอง แต่ผดิกนัตรงทีลากเส้นสมมุติจากสันดอนหนึงไปยงัสันดอนหนึง เส้น
สมมุติจะไม่สัมผสักบัเส้นวงจร 

1.3.3.3 กน้หอยกระเป๋าขา้ง (lateral pocket loop) คือ ลายนิวมือชนิด
มดัหวายคู่แต่มีสันดอนอยูข่า้งเดียวกนั 

1.3.3.4 มดัหวายคู่หรือมดัหวายแฝด (double loop/twin loop) คือ ลายนิวมือ
ทีมีรูปคลา้ยกบัลายนิวมือแบบมดัหวาย 2 รูป มากอดหรือมากลาํกนั เป็นลายนิวมือทีมีสันดอน 2 สัน
ดอน มดัหวาย 2 รูปทีปรากฏนีไม่จาํเป็นจะตอ้งมีขนาดเท่ากนั 

1.3.3.5 ซบัซ้อน (accidental whorl) เป็นลายนิวมือทีไม่เหมือนลายนิวมือ
ชนิดอืนทีกล่าวมาแลว้ ไม่สามารถจดัเขา้เป็นลายนิวมือชนิดหนึงชนิดใดโดยเฉพาะ เป็นลายนิวมือที
ประกอบดว้ยลายนิวมือแบบผสมกนั และมีสันดอน 2 สันดอน หรือมากกวา่ โดยสรุปกน้หอย
(whorl) เป็นแบบแผนลายนิวมือทีพบประมาณ 30% ของแบบแผน ลายนิวมือทุกแบบใน
ชาวตะวนัตก แต่ในคนไทยมีลายนิวมือแบบกน้หอยประมาณ 45 % มีลกัษณะ เป็นลายเส้นวนเวียน
เป็นรูปกน้หอยหรือเป็นวง มีจุดสันดอนสองแห่งขึนไป และจุดศูนยก์ลางหนึงจุด ดงันนัจึงมีค่า
จาํนวนเส้นลายนิวมือสองค่า เพือความสะดวกในการจาํแนกประเภทลายนิวมือ ดงันนัลายนิวมือ
แบบกน้หอย จึงหมายรวมถึง ลายนิวมือทีไม่จดัอยู่ในแบบโคง้หรือมดัหวาย ไดแ้ก่ มดัหวายคู่ 

(double loop whorl) หรืออาจเรียก มดัหวายแฝด (lateral pocket loop) และแบบซบัซ้อน (accidental 

whorl) ดงัแสดงตามรูปที 2.10 
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รูปที 2.10  FINGERPRINT PATTERNS ANDCLASSIFICATION [4] 

ทีมา: Johnny, Fincham, The Development of the Study of Dermatoglyphics, accessed June 7, 

2013, available fromhttp://www.johnnyfincham.com/history/dermatoglyphics.htm 

 

1.4  ความสําคัญของลายนิวมือ 

ลายพิมพนิ์วมือมีความแน่นอนในการพิสูจน์บุคคล (Reliability in identification) ดว้ย
เหตุผลดงัต่อไปนี 

1.4.1 มีลักษณะคงทนไม่เปลียนแปลงคือลายเส้นของผิวหนงัเริมปรากฏขึนตงัแต่
ทารกอยู่ในครรภ์มารดาประมาณเดือนที3 ถึงเดือนทีถึงเดือนที4 (Cummins and Middlo [5]) 

ลกัษณะลายเส้นในลายนิวมือของมนุษยนี์จะไม่มีการเปลียนแปลงเลยจนแก่และตายไปจะมีบา้งก็
เพียงแต่ขยายให้ชดัเจนยิงขึนตามลาํดบัวยัและความเจริญเติบโตขึนของร่างกายเท่านนัเช่นเมือเป็น
เด็กๆ อายุยงัน้อยลายเส้นนิวมือก็จะเล็กเมือเติบโตขึนหรืออายุมากขึนลายเส้นของนิวมือก็จะขยาย
ใหญ่ขึนในรูปและสภาพเดิมถึงแมจ้ะตายถา้หากนิวมือยงัไม่เน่าเปือยเช่นมมัมีหรือศพฉีดยารักษา 
ซากศพไวเ้ป็นรูปแหง้ลายนิวมือทีปรากฏอยูก่็จะไม่มีการเปลียนแปลง 
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นอกจากนนัในขณะทีนิวมือของมนุษยเ์กิดการไม่ปกติขึน เช่น โรคหนงัลอก ฝน
กบัของหยาบหรือใชน้าํกรดอ่อนๆ กดัลายนิวมือเหล่านีจะลบเลือนไปเพียงชวัขณะหนึง เมือนิวมือ
นนัหายเป็นปกติแลว้ลายเส้นก็จะเกิดใหม่โดยไม่มีการเปลียนแปลง ยงิกวา่นนับางรายทีนิวมือถลอก
ของมีคมบาดจนเกิดเป็นแผลเป็น รอยแผลเป็นเหล่านีอยา่งมากก็เพียงทาํลายลายเส้นของนิวมือได้
เป็นบางส่วนเท่านนั ส่วนทีเหลือจะไม่มีการเปลียนแปลง ดว้ยเหตุนีลกัษณะลายเส้นของลายนิวมือ
มนุษยจึ์งนบัว่าเป็นเครืองหมายพิสูจน์ตวับุคคลไดอ้ยา่งดีเมือเปรียบเทียบกบัลกัษณะอืนในร่างกาย
ของมนุษย ์เช่น รอยแผลเป็น รอยสัก ผวิหนงั ผม นยัน์ตา เพราะสิงเหล่านียอ่มเจริญขึนและเสือมลง
ไปตามวยั 

Hershel ไดท้าํการเก็บลายพิมพนิ์วมือของตนเองครังแรกเมือปี 1859 ขณะนนัเขามี
อายุ 26 ปี และไดเ้ก็บตวัอยา่งอีกครังเมืออายุ 44 ปี และครังสุดทา้ยเมืออายุ 83 ปี พบวา่ ไม่มีการ
เปลียนแปลงของลายเส้นเลย นอกจากนี Welcker ก็ไดท้าํการเก็บลายพิมพนิ์วมือของตนเองเมือปี 

1856 ขณะนนัอายุ 34 ปี และเก็บอีกครังหนึงเมือปี 1897 คือเมืออายุ 75 ปี ก็พบวา่ ไม่มีการ
เปลียนแปลงของลายเส้นเลย และในปี 1887 Jemning ก็ไดท้าํการเก็บลายพิมพนิ์วมือของตนเอง
ขณะอายุได้ 27 ปี และเก็บอีกครังเมืออายุ 50 ปี ก็พบว่า ไม่มีการเปลียนแปลงของลายเส้น
เช่นเดียวกนั (Cumins and Middlo [5]) 

 

1.4.2 ไม่อาจทาํการเปลยีนแปลงลายนิวมือได้ ลกัษณะลายเส้นของนิวมือมนุษยย์งั
ไม่มีวธีิการทีจะเปลียนแปลงให้เป็นอยา่งอืนได ้เพราะไม่วา่ลายพิมพนิ์วมือจะชาํรุดไปดว้ยประการ
ใดๆ ลายเส้นนิวมือก็จะเกิดขึนใหม่ในรูปและสภาพเดิมเสมอ เวน้แต่จะไดท้าํลายให้ลึกลงไปจนถึง
ต่อมเหงือ โดยการเฉือนใตผ้วิหนงัออกใหห้มด ลายเส้นของนิวมือจะถูกทาํลายไปโดยสินเชิง 

 

1.4.3 มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง Sir Francis Galton ได้ทาํการตรวจแยก
ลายนิวมือของมนุษยอ์อกเป็นชนิดและกาํหนดลกัษณะพิเศษของลายเส้นในนิวมือทีมีอยู่ ไม่พบ
ลกัษณะลายพิมพนิ์วมือทีซาํกนั รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวัโลกทีไดต้รวจลายพิมพนิ์วมือของ
มนุษยขึ์น ยงัไมปรากฏวา่มีทีใด ไดเ้คยพบลายนิวก็ไม่เหมือนกนั 

ดว้ยเหตุนีจึงเป็นทีเชือไดว้า่ จะไม่มีลายนิวมือของบุคคลตงัแต่ 2 คน ขึนไปมี
โอกาสเหมือนกนัหรือซํากนั ไม่ว่าบุคคลนันจะสืบสายโลหิตเดียวกนัมา หรือเป็นฝาแฝดกนั 

ตลอดจนแฝดกายติดกนัออกมา ลายนิวมือของบุคคลนนัก็ไม่เหมือนกนัหรือซาํกนั Sir Francis 

Galton รายงานวา่โอกาสทีจะซาํกนัเพียง 1 ใน 600 ลา้น Balthazard ไดค้าํนวณวา่มีโอกาสเพียง 

1/106 ซึงยงินอ้ยลงไปอีก 
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1.5 ลายนิวมือในสถานทเีกดิเหตุ 

วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุแตกต่างกนัไปตามสภาพพืนผิววตัถุ
ของรอยประทบันิวมือในสถานทีเกิดเหตุเป็นรอยทีประทบัโดยไม่ตงัใจและเสียหายไดง่้ายจึงจาํเป็น
ทีจะต้องสังเกตรอยประทบัอย่างละเอียดก่อนทีตรวจเก็บและตรวจเก็บทนัทีโดยเลือกวิธีการที
เหมาะสม 

 

1.5.1 ลกัษณะของลายนิวมือในสถานทเีกดิเหตุลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุมี2 ลกัษณะ 

วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุแตกต่างกนัไป ตามเงือนไขของการ
ประทบันิวมือในสถานทีเกิดเหตุ เป็นรอยทีประทบัโดยไม่ตงัใจ และเสียหายไดง่้าย จึงจาํเป็นที
จะตอ้งสังเกตเงือนไขของการประทบัอย่างละเอียดก่อนทีตรวจเก็บ และตรวจเก็บทนัทีโดยเลือก
วธีิการทีเหมาะสม 

 

1.5.1 ลักษณะของลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุ  ลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุมี 2 

ลกัษณะ 

ก.  ลายนิวมือทีมองเห็น 

รอยนิวมือทีมองเห็นเป็นรอยนิวมือทีประทบัแลว้ง่ายต่อการดูดว้ยตาเปล่า ขณะที
รอยลายนิวมือทีมองไม่เห็นนนัมองเห็นดว้ยตาเปล่าไดย้าก รอยประทบัทีมองเห็นเป็นรอยประทบั
บนพืนผวิเรียบ และรอยประทบัทีเห็นไดช้ดับนวตัถุผวินิม (Plastic Print) 

รอยลายนิวมือทีตรวจพบในสถานทีเกิดเหตุ ส่วนมากเป็นรอยทีมองไม่เห็นดว้ยตา
เปล่า มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีมองเห็นดว้ยตาเปล่า 

รอยลายนิวมือทีมองเห็นส่วนใหญ่เป็นรอยประทบัของนิวมือทีเปือนฝุ่ น เลือด 

นาํมนัหรือไข หรือรอยประทบัของนิวมือบนฝุ่ น นาํมนั หรือไข 

รอยลายนิวมือบนวตัถุทีมองเห็นปกติ เกิดจากนิวมือทีมีเลือดหรือสารอืนๆ ติดอยู่
ไปสัมผสัวตัถุทาํให้การถ่ายเทสีของสารซึงติดบนเส้นนูนของลายนิวมือไปยงัพืนผิวของวตัถุ แบบ
ของลายนิวมือทีปรากฏ คือสีของสารทีติดอยูที่เส้นนูนของลายนิวมือ (เส้นนูน) ทีปรากฏบนวตัถุจะ
ไม่มีสี ซึงเรียกวา่ลายนิวมือกลบัสี (Reversal Fingerprint) ไม่พบรอยลายนิวมือกลบัสีทงัรอยนิว มกั
พบเพียงบางส่วนของรอยลายนิวมือกลบัสี ขณะทีส่วนใหญ่ของรอยเป็นลายนิวมือปกติ เส้นนูนกบั
เส้นร่องของลายนิวมือแตกต่างกนัตรงทีบนเส้นนูนจะมีรูต่อมเหงือ 
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รอยนิวมือประทบับนวตัถุทีนิมจะไม่ยืดหยุน่ เป็นรอยประทบัทีไม่สมาํเสมอ เช่น 

เทียนไข สี หรือปูนกึงดินแป้ง ดินเหนียว ลายนิวมือทีปรากฏบนวตัถุผิวนิมคือ เส้นร่องของ
ลายนิวมือ 

ข.  ลายนิวมือทีมองไม่เห็น 

ลายนิวมือทีมองไม่เห็นบนวตัถุเกิดจากสารทีขบัถ่ายออกจากต่อมเหงือ ต่อมไขมนั 

และไขมนัจากเนือเยือผิวหนงั ผิวของนิวมือจะเปียกดว้ยสารทีขบัถ่ายจากต่อมเหงือซึงกระจายอยู่
บนเส้นนูนและติดดว้ยสารทีขบัออกจากต่อมไขมนั เนืองจากการสัมผสัผิวส่วนอืน ถา้มือทีเปียก
สารสัมผสัวตัถุ สารทีขบัถ่ายออกมาจะถ่ายเทมาทีผิวของวตัถุทีนิวมือจบัตอ้งเป็นรอยลายนิวมือ 

เนืองจากลายนิวมือทีมองไม่เห็นเกิดจากการถ่ายเทสารทีออกมาไปยงัวตัถุ ดงันนัวตัถุผิวแห้งและ
เรียบจะติดลายนิวมือไดดี้ 

สารทีขบัจากต่อมเหงือ (Eccrine sweat glands) ไม่มีสี ใส มีค่า pH เป็นกลางหรือ
กลดเล็กนอ้ย (pH 4-7) ประกอบดว้ยความชืน 98-99% สารประกอบอินทรีย  ์และอนินทรีย ์ 1-2%  
สารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นตน้ สารอินทรีย ์ไดแ้ก่ กรดอะมิโน (โปรตีน) 

ยเูรีย และกรดแลคติก เป็นตน้ 

สารทีขบัจากต่อมไขมนั (Sebaceous glands) ไม่มีสี ใส ประกอบดว้ย กรดไขมนั 

วิตามิน เป็นตน้ ใตผ้ิวหนงั ต่อมไขมนัจะอยูทุ่กส่วนของร่างกาย ยกเวน้ฝ่ามือและฝ่าเทา้ คุณภาพ
และปริมาณของสารทีขบัออกจากต่อมไขมนัจะอยู่ทุกส่วนของร่างกาย ยกเวน้ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ 
คุณภาพและปริมาณของสารทีขบัออกจากต่อมไขมนั แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ปริมาณของ
สารทีขบัออกมาจะขึนกบัอุณหภูมิและสภาพจิตใจ ปริมาณของสารทีขบัออกมาจะเพิมขึนเมือ
อุณหภูมิสูง หรือความตึงเครียดของจิตใจสูง เหตุทีมองรอยลายนิวมือดว้ยตาเปล่าไม่เห็น เนืองจาก
เป็นรอยของสารทีขบัออกมาไม่มีสี 

 

1.5.2 ลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุเปลียนแปลงตามเวลาทีผ่านไป  ลายนิวมือบน
วตัถุจะถูกทาํให้เสียไปโดยธรรมชาติและในทีสุดเมือเวลาผา่นไปจะหายไป การเปลียนแปลงนีจะ
เร็วขึนถา้มีการขดัถู เป็นตน้ 

1.5.2.1  การเปลียนแปลงโดยธรรมชาติ 

ก. การเปลียนแปลงลายนิวมือทีมองเห็นเกิดจากการ เปลียนแปลงของ
วตัถุทีรอยนิวมือประทบัอยู ่เช่น ลายนิวมือทีเกิดจากฝุ่ น ฝุ่ นเบาเคลือนทีไดง่้าย และหายไปถา้มีฝน
และลม ขณะทีลายนิวมือบนขีผึงใส่ผมจะหายไปถ้าอุณหภูมิสูงขึน อตัราความเร็วของการ
เปลียนแปลงจะขึนกบัสิงภายนอก เช่น การขดัถูหรือการสัมผสั 
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ข. การเปลียนแปลงของรอยลายนิวมือทีมองไม่เห็นขึนกับ สภาพของ
วตัถุทีรอยนิวมือประทบัสภาพเงือนไขของผูป้ระทบัรอยลายนิวมือ (ปริมาณ คุณภาพ ของสารทีขบั
ออกมา เป็นตน้) เงือนไขของการประทบั (แรงทีใชก้ด ระยะเวลาทีกด เป็นตน้) สภาพของอากาศ
และเงือนไขแวดลอ้มอืนๆ (อุณหภูมิ ความชืน ลม ฝน นาํ ฝุ่ น แรงขดัถู เป็นตน้) และอืนๆ 

ค. การเปลียนแปลงโดยธรรมชาติของรอยลายนิวมือทีมอง ไม่เห็นซึง
ปรากฏแรกทีเดียวและเด่นชดัทีสุด คือ การสูญเสียความชืน ถา้ประทบัลายนิวมือบนวตัถุผิวไม่ดูด
ซบั ความชืนจะค่อยๆ ระเหยไป ถา้ประทบัรอยลายนิวมือบนวตัถุผวิดูดซบั ความชืนจะถูกดูดซบัเขา้
ไปในวตัถุดว้ยนอกจากการระเหยแลว้ ดว้ยเหตุนีรอยลายนิวมือทีประทบับนแกว้จะตรวจเก็บได้
ชดัเจนกว่าบนไมห้ลงัจากหลายชวัโมงผ่านไป และจะปัดผลฝุ่ นติดลายนิวมือไดย้าก ถา้ระยะเวลา
หลงัการประทบัผา่นไปนานขึน 

ง. ขณะทีนาํระเหยไป ส่วนทีเป็นสารทีขบัออกมาจะค่อยๆ แข็งตัว 

ออกซิเจนในอากาศจะทาํให้ไขมนัออกซิไดซ์เป็นฟิล์มบนผิววตัถุ  การเปลียนแปลงนีเริมจากส่วน
นอกทีสัมผสัอากาศ ฟิล์มจะค่อยๆ เพิมความหนาเขา้สู่ดา้นในจนกระทงักลายเป็นฟิล์มหมด เมือ
เวลาผา่นไปฟิลม์จะค่อยๆ ละลายและหายไปในทีสุด 

จ. รอยลายนิวมือทีมองไม่ เห็นบนวัตถุจะมีการเปลียนแปลงโดย
ธรรมชาติและในทีสุดจะหายไป แต่บางกรณีเงือนไขหรือสภาพแวดล้อมแปลกไป ทาํให้รอย
ลายนิวมืออายุยืนนานกวา่การคาดหมายตามปกติ ตวัอยา่งเช่น การตรวจพบลายนิวมือบน รูปภาพ
ในอลับมั 10 ปี หลงัจากการประทบั ดว้ยการใชผ้งฝุ่ นผสมระหวา่งอลูมิเนียมและไลโคโปเดียม อีก
ตวัอยา่งหนึง ไดแ้ก่ การตรวจพบลายนิวมือในสมุดดว้ยวิธีนินไฮดริน หลงัจากการตายของผูเ้ป็น
เจา้ของสมุด 25 ปี 

1.5.2.2 การเปลียนแปลงโดยมนุษย ์รอยลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุทาํให้
ไดด้ว้ยการขดัถู หรือการสัมผสัอืนๆ จากภายนอก การเปลียนแปลงนีเด่นชดักบัรอยลายนิวมือทีมอง
ไม่เห็นบนวตัถุผิวไม่ดูดซบั ผิวเรียบ ไดแ้ก่ แกว้ กระเบือง ถว้ย ชาม โลหะทาสี ผลกระทบจากสิง
ภายนอกหลงัการประทบัลายนิวมือเป็นอุปสรรคในการตรวจเก็บลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุ จึง
ตอ้งระมดัระวงัทีจะไม่ทาํลายลายนิวมือ 

1.5.2.3 เงือนไขทีเร่งการเปลียนแปลง เงือนไขทีมีผลกระทบหรือเร่งการ
เปลียนแปลงของรอยลายนิวมือทีมองไม่เห็น อาจแยกได ้3 แบบ ไดแ้ก่ เงือนไขทีขึนกบันิวมือขณะ
เวลาประทบั เงือนไขทีขึนกบัวตัถุทีถูกประทบัเงือนไขทีขึนกบันิวมือ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทาง
กายภาพของเจา้ของนิวมือ เช่น ไขมนั เหงือ ความหนกัเบาของแรงกดขณะประทบัลายนิวมือ 

ระยะเวลาของการสัมผสัวตัถุ และอืนๆ การสัมผสัขณะประทบัลายนิวมือ ระยะเวลาของการสัมผสั
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วตัถุ และอืนๆ การสัมผสัวตัถุหลงัจากสัมผสักบัผา้ เป็นตน้ หรือเช็ดเหงือออก กบัการสัมผสัวตัถุ
โดยตรงจะมีการเปลียนแปลงลายนิวมือทีแตกต่างกนั ในภายหลงัเงือนไขทีขึนกบัวตัถุทีถูกประทบั 

ไดแ้ก่ เงือนไขตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่ น นาํ ความร้อนและอุณหภูมิ และเงือนไขทีเกิดจากมนุษย ์เช่น 

นาํยาทาํความสะอาด ยาฆ่าแมลง และชนัของสารทีซบัออกมาทางนิวมือสะสมกนั ผลกระทบต่อ
รอยลายนิวมือจะแตกต่างกนัระหวา่งการมีเงือนไขเหล่านีอยูก่่อนการประทบั และหลงัการประทบั 

เงือนไขทีเกียวขอ้งกบัวตัถุทีถูกประทบั ไดแ้ก่ ความเรียบของวตัถุ การดูดซบัลกัษณะทางไฟฟ้าสถิต
และการเป็นสนิม และองค์ประกอบของเคมีของวตัถุ ผลของเงือนไขเหล่านีแตกต่างกนัไปตาม
คุณภาพ ปริมาณ เวลา และเงือนไขทีเกียวขอ้งซึงกนัและกนัทีเร่งการเปลียนแปลง จึงเป็นการยากที
จะเขา้ใจสภาพการณ์ทีแทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การตรวจเก็บลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุจะตอ้งสังเกต เงือนไขของสถานทีเกิดเหตุ
ให้ทวั ผูต้รวจเก็บลายนิวมือจะต้องมีความชํานาญในการตรวจเก็บ เลือกวสัดุ และวิธีตรวจที
เหมาะสมโดยใชค้วามคิดริเริมและความช่างคิด เช่น เก็บวตัถุทีเปียกชุ่มดว้ยนาํให้เร็วเท่าทีจะทาํได ้
เพือหยุดผลของนาํทาํให้แห้งโดยใช้ทีเป่าผม วตัถุทีวางอยู่ภายในอุณหภูมิสูงหรือตาํจะตอ้งนาํ
กลบัมาทีอุณหภูมิปกติ (อุณหภูมิห้องซึงตรวจเก็บลายนิวมือ) วตัถุทีมีประกายไฟฟ้าสถิตตรวจเก็บ
โดยลดจาํนวนการปัด หรือการใช้แปรงหรือผงฝุ่ นทีผ่านขบวนการกนัประจุแลว้ วตัถุทีมีความ
เหนียวตรวจเก็บโดยใชผ้งฝุ่ นทีมีคุณสมบติัในการดูดสูง หรือหลงัจากทาํใหแ้ห้งดว้ยเครืองเป่าผมใน
กรณีทีเวลาผา่นไปนาน วตัถุจะแหง้ การตรวจเก็บจะตอ้งใชผ้งฝุ่ นทีติดไดดี้ วตัถุทีมีพืนผิวหยาบอาจ
เก็บโดยใชว้ธีีกลิงผงฝุ่ น วตัถุทีมีผวิเรียบใชว้ธีิการปัดผงฝุ่ น 

 

1.6 วธีิการตรวจลายนิวมือแฝง 

 

1.6.1 การใช้ผงฝุ่นเคมี  คือ นาํเอาสสารทีเป็นของแข็งบางอยา่งมาทาํเป็นผงฝุ่ นสี
ต่างๆ ซึงแต่ละสีมีคุณสมบติัและความเหมาะสมต่างกนัในอนัทีจะทาํให้รอยลายนิวมือแฝงมองเห็น
ไดช้ดัเจนพร้อมทีจะนาํไปตรวจเปรียบเทียบ สีทีเหมาะสมทีสุดคือสีดาํ เนืองจากเหงือปรากฎอยูใ่น
สภาพไร้สี และมกัจะพบเห็นไดอ้ย่างดีทีสุดบนพืนผิววตัถุทีเรียบ และเป็นมนั เช่น แกว้ กระจก
เครืองเรือนขดัมนั เป็นตน้ ซึงสีดาํนีจะตดักบัสีของพืนผวิวตัถุจนเห็นรอยไดช้ดัเจน แต่ถา้เป็นพืนผิว
วตัถุทีมีสีมืดๆ ก็ควรใช้แป้งฝุ่ นสีขาว (White Powder) ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี พืนผิววตัถุบางอยา่งอาจมีความเหมาะสมกวา่ทีจะใชผ้งฝุ่ นกวา่ 2 ชนิดขึนไป ผสมกนั 

เพือใหเ้ห็นรอยและเก็บรอยแฝงไดดี้ขึน  
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1.6.1.1 อุปกรณ์ทีใชร่้วมกนัผงฝุ่ นเคมี ในการใชผ้งฝุ่ นเคมี จะตอ้งมีอุปกรณ์
อืนเพือการปัดหา และการเก็บลอกถอดรอยลาย คือ  

ก. แปรง ซึงมีอยูท่วัๆ ไป 3 ชนิด คือ 

แปรงขนกระต่าย ซึงใชใ้นการปัดผงฝุ่ นเบืองตน้ 

แปรงขนอูฐ ใชปั้ดผงฝุ่ นเพือให้เห็นรอยลายอยา่งละเอียด และในกรณีที
ไม่มีแปรงขนกระต่าย จะใชแ้ปรงขนอูฐอยา่งเดียวก็ไดผ้ลดีเช่นเดียวกนั ถา้ระวงัทีจะไม่ใชน้าํหนกั
มือกดลงไปทีพูแ่ปรงจนเกินไป 

แปรงแม่เหล็ก ใชก้บัผงฝุ่ นสีดาํทีมีผงแม่เหล็กเป็นส่วนผสมอยู ่ซึงแปรง
ทีเป็นตวัแม่เหล็กหรือ Magna Brush นี ไม่ไดมี้ลกัษณะของรูปร่างแปรงทีเป็นตวัแม่เหล็ก และใช้
กบัผงฝุ่ นชนิดพิเศษ เรียกผงฝุ่ นทีวา่นีติดอยูก่บั "แปรง" นนั จนสัมผสัพบกบัเหงือทีเป็นรอยลายแฝง
อยู ่ก็จะแตะติดทีรอยแทน การใชแ้ปรงแม่เหล็กนีใหผ้ลดีมากโดยเฉพาะกบัการหารอยทีดา้นใตว้ตัถุ 
เช่น ใตลิ้นชกั หรือเมือพืนผิววตัถุมีความยืดหยุ่นได ้เช่นพืนหนงั และยงัไม่เปลืองผงฝุ่ นโดยไม่
จาํเป็นในช่วงทีมีการซดัฝุ่ นออกไปในเบืองตน้เพือควานหารอยอยา่งคร่าวๆ อยา่งไรก็ตาม ขอ้จาํกดั
ประการเดียวทีไม่มีความเหมาะสมกบัการใชแ้ปรงแม่เหล็กก็คือ การตรวจหารอยลายทีอาจปรากฎ
อยูก่บัวตัถุทีมีพืนผอวทาํดว้ยโลหะ เท่านนั 

ข. เทปกาวใส (Scotch Tape) หรือเทปกาวยาง (Rubber Lifter) เพือใชใ้น
การลอกรอยแฝงหลงัจากปัดผงฝุ่ นเห็นชดัเจนแลว้  สําหรับเทปกาวใสควรใช้ชนิดดี และมีขนาด
กวา้งของเทปประมาณ 3/4 นิวฟุตจะเหมาะสมมาก หากไม่เช่นนนัแลว้ จะตอ้งปะต่อเทปหลายๆ ชิน 

ซึงอาจเกิดความเสียหายระหว่างร่องรอยการเชือมต่อระหว่างแต่ละชินได้ และยิงถ้าทาํไม่เป็น 
หรือไม่ระวงั ก็อาจทาํให้รอยทีเก็บมาแยกส่วนกนัและไม่อาจนาํไปตรวจเปรียบเทียบในลกัษณะที
อา้งวา่มาจากรอยเดียวกนันนัไดด้ว้ย ส่วนเทปกาวยางหรือ Rubber Lifter นนั สะดวกกวา่และเป็น
ชินใหญ่ซึงสามารถจะตดัออกมาไดต้ามขนาดทีตอ้งการโดยไม่ตอ้งปะต่อเทป ซึงเหมาะสมอยา่งยิง
กบัการลอกถอดรอยอุง้มือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ส้นเทา้ แต่ทวา่เป็นอุปกรณ์ทีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ
จึงไม่สะดวกเท่าเทปกาวใส 

ค. กระดาษปะรอยแฝงทีลอกออกมา หากเป็นการใชผ้งฝุ่ นสีดาํ หรือสีเขม้
ผดิปกติและใชเ้ทปกาวใสลอกออกมา กระดาษทีใชส้าํหรับปะรอยนีก็ใช่กระดาษขาวเรียบ มนั ไม่มี
แนวเส้นบรรทดั อยา่งทีปรากฎอยูใ่นแบบฟอร์มของกองพิสูจน์หลกัฐาน หรือจะใชก้ระดาษขาวทีมี
ลกัษณะคลา้ยกนัแทนก็ได ้แต่ถา้เป็นการใชผ้งฝุ่ นสีอ่อนหรือสีขาว ก็จาํเป็นจะตอ้งใชก้ระดาษสีดาํ
เพือให้เห็นรอยลายเส้นทีเก็บมาตดักบัสีพืนโดยรอบของกระดาษนนั ส่วนกรณีทีใช้เทปกาวยาง 
หรือ Rubble Lifter ก็ไม่จาํเป็นตอ้งหากระดาษมาปะ เพราะลกัษณะของ Rubber Lifter นัน 
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ประกอบด้วยแผ่นกาวยาง (สีนวล หรือสีดาํ) ซึงมีแผ่นเซลลูลอยด์ (Celluloid) แปะติดอยู่ เมือ
นาํมาใชก้็ตดัขนาดของแผน่เทปกาวนีตามทีตอ้งการ แลว้ดึงแผน่เซลลูลอยด์ ปะทาบลงไปทีรอยนิว
มือแฝงซึงปัดเรียบร้อยแลว้ จากนนัดึงแผน่เซลลูลอยด์ขึนนาํไปปะกลบัไวที้ส่วนกาวยางเหมือนเดิม 
ดว้ยวิธีการนี รอยลายนิวมือแฝงทีไดม้านนั จะปรากฎอยูอ่ยา่งถาวรตลอดกาล โดยจะไม่ถูกสภาวะ
อากาศ อุณหภูมิ หรือธรรมชาติสามญัอย่างอืนทาํอนัตรายให้เสียหายได ้ และพร้อมทีจะนาํไป
ดาํเนินการทีจาํเป็นเพือระบุรายละเอียด เครืองหมายกาํกบัทีเป็น ก่อนส่งมอบไปตรวจพิสูจน์ หรือ
ตรวจเปรียบเทียบต่อไป  

1.6.1.2 วธีิการปัดผงฝุ่ น เพือให้เห็นภาพรอยลายมือแฝงไดช้ดัเจน สามารถ
นาํวธีิการใชผ้งฝุ่ นปัดไดอ้ยา่งง่ายๆ คือ ควรเทผงฝุ่ นเพียงจาํนวนเล็กนอ้ยออกจากภาชนะบรรจุเทใส่
ไวใ้นกระดาษขาวสะอาดธรรมดา แลว้ใช้แปรง  (ขนกระต่ายหรือขนอูฐ) แตะผงฝุ่ นแลว้สลดัออก
เบาๆ เพือตอ้งการเพียงทีติดอยูก่บัแปรงเท่านนั ถา้ไม่เช่นนนั ผงฝุ่ นอาจเกาะกนัมากจนเกินไป จะทาํ
ให้เมือนาํไปแตะโดนรอยเหงือ แทนทีจะเห็นเป็นลายเส้น อาจเลอะเทอะจนใช้ไม่ได้ และไม่มี
ทางแกไ้ขอีกดว้ย ดงันนัการใชแ้ปรงแตะผงฝุ่ นแมจ้ะดูเป็นเรืองเล็กๆ นอ้ยๆ แต่ถา้ขาดความระวงั 

อาจจะทาํให้เกิดความเสียหายอยา่งไม่มีอะไรจะทดแทนได ้ทงันี เพราะตอ้งระลึกไวใ้ห้ขึนใจเสมอ
วา่ รอยลายนิวมือแฝงในสถานทีเกิดเหตุเป็นสิงทีบอบบางมาก แต่มีค่าอยา่งสูงในการยืนยนัพิสูจน์
เอกลกัษณ์ของเจา้ของไดอ้ยา่งเด็ดขาดเมือใชแ้ปรงแตะผงฝุ่ นแลว้ จึงจบัแปรงในลกัษณะตงัฉากกบั
พืนผิวของวตัถุทีจะตรวจหารอย แลว้ปัดแปรงอยา่งเบาๆ เป็นรูปวงกลม หรือทีเรียกวา่ ปัดวน หาก
พืนผวินนัมีรอยลายแฝงจริง ผงฝุ่ นก็จะไปเกาะติดอยูก่บัคราบเหงือนนั จากนนัสิงทีตอ้งทาํต่อไปคือ 

พยายามปัดฝุ่ นซาํๆ กนัลงไปตรงบริเวณนนั เพือให้ภาพชดัเจนยิงขึน ทงันีจะตอ้งปัดแปรงไปตาม
ทิศทางของรอยลายเส้นของรูปแบบลายนิวมือนนัๆ ดว้ย เพือป้องกนัการปัดของแปรงทีจะทาํให้
รอยอาจเสียรูปได้ ต่อจากนนัถา้ใชเ้ทปกาวยางเก็บลอกถอดรอยก็ใชว้ิธีการง่ายๆ ดงัทีกล่าวมาแลว้ 
คือ ตดัขนาดตามตอ้งการ ดึงเซลลูลอยด์ออก แปะทาบทบั  และกดลงไปบนรอยโดยตรง (อย่าให้
เคลือนเด็ดขาด) แลว้ดึงกลบัขึนมาปะไวก้บัแผน่กาวยางชินเดิม เป็นอนัว่างานขนันีเสร็จเรียบร้อย
แลว้ แต่ถา้เป็นกรณีทวัไปทีใชเ้ทปกาวใส ก็ให้ใชว้ิธีดึงออกมาจากมว้นให้ยาวพอสมควร (ประมาณ 
5-6 นิวฟุต สําหรับหนึงรอยนิวมือ) แต่ตอ้งระวงัดว้ยทีจะไม่ให้มีรอยพบั หรือรอยหยุดของเทป
ปรากฎอยู่ในช่วงความยาวของเทปทีตอ้งการ เนืองจากไม่ตอ้งการรอยอืนใดทีไม่จาํเป็นนอกจาก
รอยทีเห็นจากภาพรอยลายแฝงเท่านนั และขณะทีดึงเทปก็ยงัตอ้งระวงัไม่ให้มีการมว้น หกั หรืองอ
ดว้ย เมือไดเ้ทปทีตอ้งการแลว้จึงนาํไปแปะทาบทบัลงไปตรงทีพืนผวิวตัถุบริเวณทีเห็นรอยแลว้ โดย
ระวงัไม่ใหมี้ฟองอากาศอยู ่ซึงสามารถทาํไดโ้ดยขณะทีแตะเทปดา้นหนึงลงไปทีวตัถุ (ระยะห่างจาก
รอยเล็กนอ้ย) แลว้ดึงอีกปลายให้ตึง แลว้กดทบัลงไป ใช้นิวรีดลงไปบนตวัเทปนนัโดยตรงจนไม่
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เหลือฟองอากาศตรงรอย ความระวงัเช่นนียงัคงมีเช่นเดียวกนัในขณะลอกรอยนนัขึนมาจากวตัถุ 

แลว้นาํไปปะทาบไวก้บักระดาษหรือแบบฟอร์ม โดยเทคนิคการวางเทปทาํนองเดียวกนั จากนนัจึง
เขียนรายละเอียดของคดี และเครืองหมายกาํกบั รวมทงัร่างแผนทีสังเขปอยูด่า้นหลงัของกระดาษ
หรือแบบฟอร์มแผน่นนั 

 

1.6.2 การตรวจหารายนิวมือแฝงด้วยนํายาทางเคมี   เทคนิคสําหรับการตรวจหา
รอยลายแฝงดว้ยวิธีการทางเคมีนนั โดยหลกัการไดค้รอบคลุมถึงการใชป้ระโยชน์ของสสาร หรือ
สารประกอบทางเคมีทีเป็นของเหลวในรูปสารเคมีละลาย  (Immersion) เช่น นาํยานินไฮดริน
(Ninhydrin) และนาํยาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Solution) และนาํยาผลึกม่วง (Crystal 

Violet) หรือ วคิตอเรีย เพียว บลู (Victoria Pure Blue) รวมทงัการใชป้ระโยชน์ของสารประกอบทาง
เคมีบางชนิดทีระเหย หรือระเหิดเป็นไอ ดงัทีบางครังอาจเรียกกนัไดว้า่เป็นวิธีรมควนั (Fuming) เช่น
การใชเ้กล็ดไอโอดีน(Iodine) และกาว (Super Glue) ดงัมีคาํอธิบายให้พอเขา้ใจถึงสิงทีเจา้หนา้ที
วทิยาการหรือกองพิสูจน์หลกัฐานใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงจากพืนผิววตัถุ
ทีเป็นกระดาษ (ทงัอ่อนและแข็ง) ไมเ้ปลือย (ไม่ไดท้าสี) ตลอดจนพืนผิวทีมีคุณสมบติัดูดซึมอืนๆ 

ดงันี 

1.6.2.1 นาํยานินไฮดริน (Ninhydrine Method) นาํยาเคมีชนิดนีมีส่วนผสม
ของนินไฮดริน 0.5 กรัม ละลายในอาเซโตน (Acetone) 100 มิลลิลิตร เป็นสารละลายทีมีความ
เหมาะสมมากกบัการตรวจของกลางประเภทกระดาษและเอกสารต่างๆ แต่มีขอ้ทีตอ้งตระหนกัดว้ย
เสมอวา่ นาํยาทางเคมีประเภทนีอาจทาํให้หมึกในเอกสารนนัเสียหายได ้ จึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
คู่กรณีซึงเป็นเจา้ของเสียก่อนลงมือปฎิบติั วิธีการ คือ การตรวจหาร่องรอยของกรดอะมิโน (Amino 

acid) ซึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัของโปรตีนทีมีอยูใ่นร่างกายของมนุษยทุ์กส่วน รวมทงัส่วนทีเป็น
เหงือดว้ย การใชน้าํยานินไฮดรินนนั อาจทาํไดท้งัฉีดเป็นละอองฝอย การจุ่ม หรือการแปรง แต่ดู
เหมือนวา่การนาํนาํยามาฉีดเป็นฝอยจะเป็นวธีิทีง่ายทีสุดในการใชง้าน อยา่งไรก็ตาม เมือพืนผิววตัถุ
ถูกอาบดว้ยนาํยานีแลว้ ควรนาํไปอาบความร้อนทบั ซึงอาจใชเ้ตารีดไฟฟ้านาบลงไปโดยตรง หรือ
ใชว้ิธีผึงไวก้ลางแดด หรือผึงดว้ยลมร้อนก็ได ้ แต่ตอ้งระวงัอย่าใช้ความร้อนถึงขนัทีจะลุกไหมไ้ด้
ดว้ยกระบวนการทีกล่าวมาแลว้ หากพืนผิวนนัๆ มีรอยลายนิวมือแฝงอยู่ก็จะเกิดภาพมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน (มากกวา่ผงฝุ่ น) เนืองจากนาํยานินไฮดรินจะไปทาํปฎิกิริยากบัโปรตีนในเหงือ นาํยาจะ
เปลียนจากภาวะไร้สี (Colorless) ไปสู่สีม่วงปนนาํเงิน เมือเห็นเช่นนีแลว้จึงควรถ่ายภาพ (ใกล)้ โดย
ทนัที แลว้จึงเอาเทปกาวใส ปิดทบัลงไป ถ่ายภาพซาํอีกครังหนึง จดรายละเอียด แลว้จึงนาํส่งผา่น
ตรวจพิสูจน์และตรวจเปรียบเทียบต่อไป 



25 
 

 

 
 

รูปที 2.11  ลายนิวมือจากวธีิการตรวจดว้ยนาํยาเคมี [6] 

ทีมา: วริาศี  ดีประดบัดวง, ลายนิวมือจากวธีิการตรวจด้วยนํายาเคมี, เขา้ถึงเมือ 7 มิถุนายน 2556, 
เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.bloggang.com/mainblog.php 

 

1.6.2.2 นาํยาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Method) คือวิธีการตรวจดว้ย
นาํยาเคมีซึงเป็นวิธีการตรวจหาเกลือแกง (Sodium Cloride) ทีอยูใ่นเหงือของมนุษย ์(ส่วนประกอบ
หลกัๆ ไดแ้ก่ นาํประมาณ 98.5-99.5% และมีอตัราส่วนของสิงทีเป็นของแข็งเพียง 0.5-1.5% เท่านนั 

ส่วนหลงันีเองทีประกอบดว้ยสสารประเภทอโลหะ ซึงส่วนใหญ่เป็นเกลือถึง 1 ใน 3 อีก 2 ใน 3 มี
ธาตุยเูรีย (Uria) นาํมนั และกรดชนิดต่างๆ ทีมีส่วนประกอบของโลหะอยูที่แนวจีบยน่ต่างๆ ทีดา้น
ในของนิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ส้นเทา้ นาํยาเกลือเงินไนเตรทจะทาํปฎิกริยากบัเกลือแกงทีมีอยูที่รอย 
เกิดเป็นเงินคลอไรด ์(Silver Chloride) ได ้และจะสามารถใหผ้ลไดดี้มาก สาํหรับการตรวจของกลาง
ประเภทกระดาษและไม้ นํายามีส่วนผสมของเกลือเงินไนเตรทละลายนําความเข้มข้น 3%  

(เงินไนเตรท 3 กรัม ผสมกบันาํ 100 มิลลิลิตร) ซึงอาจใช้วิธีนาํเอกสารจุ่มลงไปในนาํยาโดยตรง 
หรือเป็นละอองฝอยก็ได ้ แล้วปล่อยให้แห้งเองในห้องมืด เมือแห้งแล้วจึงนาํมาให้แสงสว่างจา้ 
(ประมาณ 1,000 แรงเทียน) ก็จะปรากฎเห็นรอยแฝงซึงเคยสัมผสัทีบริเวณพืนผิวของวตัถุนนัได้
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อย่างชดัเจน เป็นลายเส้นสีนาํตาลไหมเ้ขม้ รอยทีปรากฎขึนนีจะตอ้งใชว้ิธีการตรวจเก็บโดยการ
ถ่ายภาพบนัทึกใกล ้(และขยาย) ขอ้ควรระวงัอยา่งทีสุดสาํหรับการใชน้าํยาทางเคมี คือตอ้งตระหนกั
ดว้ยวา่อาจเป็นการทาํให้วตัถุทีตรวจเกิดความเสียหายไปจากเดิม จึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ก่อน และสําหรับนาํยาเกลือเงินไนเตรทนี ยงัเป็นการทาํลายไขมนั นาํมนั และกรดอมิโนดว้ย ซึง
ลว้นเป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งตรวจหาจากวิธีการของนินไฮดริน และการรมดว้ยควนัไอโดดีน ดงันนัถา้
จะใชท้งั 3 วธีิในการตรวจรอยเดียวกนั จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการตรวจตามลาํดบัก่อนหลงั ดงันี 

ขนัที 1 ตรวจดว้ยวธีิรมควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) เพือหาไขมนัในเหงือ 

ขนัที 2 ตรวจดว้ยวิธีการของนินไฮดริน เพือหากรดอะมิโนในโปรตีนของ
เหงือ 

ขนัที 3 ตรวจดว้ยวิธีการของนาํยาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate) เพือ
ตรวจหาเกลือแกงในเหงือ 

1.6.2.3 วิธีรมดว้ยควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) คือการใชป้ระโยชน์ของ
สารไอโอดีนเพือตรวจรอยลายแฝง เหมาะกบัการตรวจของกลางไดห้ลายอยา่ง รวมทงักระดาษ ผนงั 

และพืนผิวทีมีความเหนียวเหนอะหนะดว้ย หลกัการ คือ นาํเกล็ดไอโอดีน ซึงเป็นสสารแข็งทีมี
คุณสมบติัทีจะระเหิดเป็นก๊าสไดเ้มือไดรั้บความร้อนในระดบัหนึง และสามารถใช้รูปแบบบของ
การตรวจในห้องทดลองปฎิบติัการได้โดยใช้ตูไ้อโอดีน (Iodine Fuming Cabinet) ส่วนถา้จะ
นาํไปใชต้รวจ ณ สถานทีเกิดเหตุก็เหมาะสมทีจะใชแ้บบทีบรรจุอยูใ่นกระบอกแกว้เล็กๆ ซึงมีความ
สะดวกในการพกพาและตรวจหาบนบริเวณพืนผิวทีไม่กวา้งขวางเกินไปนกั กระบอกเช่นนีเรียกวา่ 
Iodine Fuming Gun ความร้อนของตูใ้นอุณหภูมิทีประมาณ 80-90 celcius's degree จะสามารถทาํให้
เกร็ดไอโอดีนในตูร้ะเหิดเป็นควนัขึนได้ ซึงถา้ไม่ใช้ตะเกียงวิทยาศาสตร์วางไวใ้ตตู้ต้รงภาชนะ
บรรจุเกล็ดไอโอดีน ก็อาจใชห้ลอดไฟฟ้าขนาด 60-100 แรงเทียน ใส่ไวที้ดา้นล่างในตูไ้ด ้ การใช้
ความร้อยช่วย จะทาํให้ปรากฎภาพรอยได้รวดเร็วขึนสําหรับการใช้กระบอกไอโอดีน (Iodine 

Fuming Gun) ซึงเหมาะกบัการพกพาไปในการตรวจหารอยลายแฝง ณ สถานทีเกิดเหตุนนั เป็น
หลอดหรือกระบอกแกว้ทีภายในบรรจุใยแกว้ (Glass Wool) เกล็ดไอโอดีน (Iodine Crystals) และ
แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium Chroride) ซึงภายในหลอดแกว้มีท่อยางโปร่งอยูต่รงกลางสําหรับใช้
เป่าได้เมือนาํมาใช้ในการตรวจหารอยแฝง ก็ใช้การเป่าท่อยาง ลมร้อนจากปากจะผ่านแคลเซียม 

คลอไรด์สู่ไอโอดีน ทาํให้เกิดการระเหิดของไอโอดีนขึน ไอระเหยหรือควนัของไอโอดีนก็จะถูก
ปล่อยออกมายงัปลายท่อยางอีกขา้งหนึง ซึงตอ้งจ่อไวใ้กลที้สุด (แต่ไม่ใช่ชิดหรือสัมผสัถึงกบัพืนผิว
ของวตัถุทีตอ้งการตรวจหารอยลายแฝง ซึงถา้เคยมีการใชมื้อหรือเทา้เปลือยสัมผสัมาก่อนแลว้ก็จะ
ปรากฎรอยลายเส้นให้เห็นขึนไดอ้ย่างชดัเจนเช่นเดียวกบัการใช้ตูไ้อโอดีนตรวจหาในทางปฎิบติั
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ปรกติ เมือใชเ้ทคนิคนีในการตรวจหาตวัอยา่งของลายแฝง จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการหยิบจบัดว้ยปากคีบ
หรือสวมถุงมือโดยเสมอ และพยายามไม่สัมผสัเลยไปกว่าบริเวณขอบวตัถุโดยไม่จาํเป็นเพือ
หลีกเลียงการสัมผสัซาํทบัลงไปบนบริเวณทีอาจมีรอยลายแฝงปรากฎอยูไ่ด ้เมือนาํไปใส่หนีบจบัไว้
ในตูไ้อโอดีนแลว้ใช้ความร้อนช่วย หรือการใชล้มปากเป่าท่อยางไอโอดีน ลมร้อนอุ่นๆ เช่นนีจะ
เป็นปัจจยัให้เกล็ดไอโอดีนระเหิดเป็นไอและควนัสีม่วง ซึงถ้ามีไขมนัหรือนาํมนั (ของเหงือ) 
ปรากฎอยู ่มนัจะดูดซึมไอควนัเหล่านีไวป้รากฎเห็นเป็นรอยเส้นสีนาํตายหรือออกสีเหลืองๆ ขึนตดั
กบัสีพืนวตัถุนนั เมือภาพรอยปรากฎชดั จะตอ้งถ่ายภาพไวโ้ดยทนัที เนืองจากรอยเส้นเหล่านีจาง
หายอย่างรวดเร็วเมือกระบวนการนีสินสุดลง ส่วนวตัถุทีปรากฎของลายแฝงเหล่านี จะตอ้งทาํ
เครืองหมายกาํกบักาํหนดตาํแหน่งอยา่งถูกตอ้งเพือการนาํไปพิสูจน์เอกลกัษณ์ต่อไป 

1.6.2.4 วิธีการใช้ระเหยจากกาว (Super Glue)วิธีการใช้ Super Glue จะ
คลา้ยๆ กบัการรมควนัดว้ยไอโอดีน แต่ต่างกนัตรงทีใชก้ารระเหยจาก Super Glue แทน (กาวตรา
ชา้ง) เมือสาร Cyanoacrylate Ester ไดรั้บความร้อนก็จะระเหยเป็นไอซึงมีความเขม้ขน้สูง และจะทาํ
ปฎิกิริยากบัโปรตีน และนาํทีมีอยูใ่นเหงือ ทาํให้ปรากฎเห็นเป็นรอยลายสีขาว แลว้จึงใชผ้งฝุ่ นเคมี
ปัดขึนอีกครังหนึง เพือเก็บถอดลอกรอยลายนนัออกมาตามปรกติ วิธีการใช้ผลึกม่วง (Crystal 

Violet) หรือ วิคตอเรีย เพียว บลู (Victoria Pure Blue) การใชผ้ลึกม่วงตรวจหารอยลายแฝงทีติดอยู่
กบัพืนผิววตัถุมีความเหนียว เช่น เทปกาวใส หรือกระดาษกาว หรือเทปยางทีมีผูนิ้ยมในการมดัห่อ
ยาเสพติดไวภ้ายใน ซึงบริเวณทีมีความเหนียวนนั มกัจะมีรอยลายนิวมือของผูห่้อติดอยู่ดว้ยเสมอ 

แต่ไม่สามารถเก็บรอยลายแฝงนันได้ด้วยวิธีการปัดฝุ่ นปรกติ ส่วนผสมของนํายาชนิดนี
ประกอบดว้ยผลึกม่วง (Crystal Violet) ขนาด 1-1.5 กรัม ละลายในเอธิล แอลกอฮอล (Ethyl 

Alcohol) ปริมาณ 100 มิลลิลิตร แลว้นาํนาํยาทีผสมแลว้นี ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ตม้ลงไปในนาํ 100 

มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะ ต่อจากนนัจุ่มหรือวางวตัถุชินนนัแช่ลงไปในนาํยาจนรอยลายแฝงปรากฎ
เห็นได ้แลว้ลา้งนาํก๊อกเพือลา้งสีส่วนทีเกินออกไปจะเหลือแต่รอยลายเส้นของรอยลายแฝงเท่านนั 

ต่อจากนนัจึงนาํไปวางบนด้านมนัของกระดาษอดัรูปทียงัไม่ได้รับแสงและมีความเปียกหมดๆ 

นาํไปรีดด้วยความร้อนอ่อนๆ แล้วจึงดึงเทปทีเป็นวตัถุทีมีรอยลายแฝงออกจากกระดาษอดัรูป 

จากนันให้ตรวจเก็บรอยลายดังกล่าวทีกระดาษนันด้วยการถ่ายภาพบันทึกไว  ้ ส่วนการทาํ
เครืองหมายกาํกบัในการตรวจเก็บของกลางก็ตอ้งทาํไวเ้ช่นเดียวกนั 

 

 

 

 



28 
 

 

 
        (A)     (B) 

 

รูปที 2.12  วธีิการหาลายนิวมือ Super Glue (A) เครืองPolilight (B) [7] 

ทีมา: วรีะศกัดิ  จรัสชยัศรี, วิธีการหาลายนิวมือ Super Glue เครือง Polilight, เขา้ถึงเมือ  

7 มิถุนายน 255, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog.php 

 

1.6.2.5 การตรวจหารอยลายแฝงดว้ยวิธีการทางฟิสิกส์ วิธีการทีใชม้ากใน
การตรวจสถานทีเกิดเหตุเกียวกบัการหารอยลายแฝงก็คือ ประโยชน์ของแสง และทีมีใชอ้ยูใ่นการ
ทาํงานของกองพิสูจน์หลกัฐานในประเทศไทยปัจจุบนั  คือ แสงเลเซอร์ (LASER) และเครือง 
โพลีไลท ์(Polylight) 

แสงเลเซอร์ (LASER) แสงเลเซอร์มาจากคาํย่อภาษาองักฤษว่า Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation ซึงเป็นแสงกลา้ทีเป็นอุปกรณ์ทาํขึน
ประกอบดว้ย ผลึก ก๊าซ หรือสารอยา่งอืนทีมีความเหมาะสม ซึงอะตอมภายในนนั เมือถูกกระตุน้
ขึนดว้ยการรวมจุดของคลืนแสงทงัหลายจะขยายและรวมกนัอยูที่คลืนเหล่านี แลว้จึงฉายเปร่งออก
มาเป็นลาํแสงแคบและจา้มาก ในเครืองเลเซอร์ทีใช้อยู่ เป็นแสงทีเกิดจากการกระตุน้ โดยใช้
เครืองมือ ซึงมีปรมาณูก๊าซอาร์กอน (Argon-Ion) ซึงเป็นธาตุบริสุทธิประเภทหนึง เป็นแหล่งกาํเนิด
แสง สามารถใชป้ระโยชน์ของแสงเลเซอร์นีในการตรวจหารอยลายแฝงทีวตัถุพืนผิวชนิดต่างๆ ได ้
เช่น แกว้ กระจก ผนงั พลาสติก และไม ้เป็นตน้ และยงัสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการตรวจ
ร่องรอยในลกัษณะอืนๆ ไดอี้ก เช่น รอยขดูลบแกไ้ขเอกสาร ชนิดของหมึก รอยเหยยีบยาํ เป็นตน้  

เครืองโพลีไลท์ (Polilight) เครืองโพลีไลทเ์ป็นเครืองมือตรวจหาร่องรอย
วตัถุพยานไดห้ลายอย่าง คือ นอกเหนือจากการตรวจหารอยลายแฝงต่างๆ แลว้ ยงัตรวจหาคราบ



29 
 

 

นาํเชือ คราบโลหิต รอยเหยียบยาํ ร่องรอยของตวัอกัษรทีมีการขีดเขียนทาบทบั การขูดลบแกไ้ข
เอกสารต่างๆ ได ้โดยปรับคลืนแสงตามความเหมาะสม เครืองมือนีใชโ้คมแสงก๊าซซีออน (Xenon 

Arc Lamp) ซึงเป็นก๊าซทีเป็นธาตุบริสุทธิ มีนาํหนกัมาก (นาํหนกัปรมาณูเท่ากบั 131.3 เท่าของ
ไฮโดรเจน) ปรกติใช้เป็นยาสลบได ้และยงัเพิความสวา่งของไฟฟ้าดว้ย ในดา้นการทาํงานของ ใช ้
Xenon Arc Lamp นีเองเป็นแหล่งกาํเนิดแสง ซึงเป็นเครืองมือนาํหนกัเบา สามารถใชไ้ดท้งัในและ
นอกสถานที ปรกติมีสภาวะทางแสงเป็นสีขาวทีสามารถเปลียนเป็นแสงสีต่างๆ ได ้5 ช่องสี โดยการ
ใชเ้ครืองกรองแสง (Filter) ซึงแสงแต่ละช่องสีจะมีความเหมาะสมกบัการตรวจหารอยลายแฝงบน
พืนผวิและวตัถุทีมีลกัษณะต่างๆ กนั 

 

2.  งานวจัิยทีเกียวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 

อุกฤษฏ ์ ศรีเสือขาม [8] ศึกษาวจิยัเรือง ประมวลลายพิมพนิ์วมือเบืองตน้สําหรับระบบ
ตรวจพิสูจน์ลายนิวมืออตัโนมติั พบวา่ลายพิมพนิ์วมือทีพิมพช์ดัเจนและมีคุณภาพดี จะให้ผลลพัธ์ที
เท่าเทียมกบัการใชค้นเป็นผูด้าํเนินการ ส่วนภาพทีมีคุณภาพรองลงมาจะให้คุณภาพทีใกลเ้คียงกนั 

แต่ยงัดอ้ยกวา่การใชค้นเป็นผูพ้ิจารณา ในดา้นความน่าเชือถือ กฎหมายลกัษณะพยานวางขอ้กาํหนด
ในเรืองการรับรองเอกสาร และขอ้กาํหนดเกียวกบัผูช้าํนาญการพิเศษและผูเ้ชียวชาญซึงกาํหนดให้
ตอ้งใช้บุคลากรทีไดรั้บการยอมรับจากศาลเป็นผูพ้ิจารณาและรับรองผลลพัธ์ในขนัตอนสุดทา้ย
ก่อนทีจะนาํไปใช ้เป็นพยานหลกัฐานในชนัศาล เป็นเครืองชีไดว้า่ ยงัไม่มีวิธีการและเครืองมือใดที
มีคุณภาพเพียงพอทีจะใช้เป็นตวัวดั และแสดงให้ศาลยุติธรรมและประชาชนทวัไป ยอมรับไดว้่า 
การใชเ้ครืองจกัรในการประมวลผลภาพเบืองตน้สาํหรับระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพนิ์วมืออตัโนมติั 

จะสร้างความเชือถือไดเ้ท่าเทียมหรือดีกวา่การใชค้นเป็นเป็นผูพ้ิจารณา 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 

Ramos, A.S. and M.T. Vieira [9] ไดศึ้กษาวิธีการปรับแต่งภาพลายนิวมือให้คมชดัขึน
โดยการใช้ Black and White Adjustment ใน Photoshop เป็นการปรับแต่งรายละเอียดหรือ
คุณสมบติัการทาํงานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน คือการเพิมสีแดง สีเขียว และ 
สีนาํเงิน (RGB) และลดสีนาํเงินเขียว (cyan) แดงออกม่วง (magenta) และสีเหลือง (Yellow) สีที
เหมือนกนัหรือสีทีติดกนั เมือเพิมเขา้ไปจะทาํใหสี้ทีถูกเพมิจางลงซึงทาํใหป้รับแต่งภาพได ้โดยภาพ
ลายนิวมือเดิมไม่เปลียนแปลง และจะไม่ถูกวพิากษว์า่ทาํใหข้องกลางเปลียนแปลง  
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บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
1. เครืองมืออุปกรณ์และสารเคมีทใีช้ในการวจัิย 

1.1 อุปกรณ์ทใีช้ในการวจัิย: ดินนาํมนั, ลูกแกว้ และ มาตรวดั (scale) 
 

ตารางที 3.1  แหล่งทีมาของอุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ แหล่งทีมา 
บีกเกอร์ (beaker) Biotech science 

ปิเปต (Pipet) Biotech science 

แท่งแกว้คนสาร (Sterring Rod) Biotech science 

ลูกยาง (Rubber) Biotech science 

ชอ้นตกั Biotech science 

ขวดสเปรย ์ Biotech science 

เครืองชงั Metlertoledo 

กระบอกตวง Biotech science 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล, ไฟแฟลช, เลนส์มาโคร Nikon 
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1.2 สารเคมีทใีช้ในการวจัิย 

 

ตารางที 3.2  แหล่งทีมาของสารเคมี 

 

สารเคมี แหล่งทีมา 
Isopropyl alcohol (ml) Merck 

H2O (ml) Merck 

Copper (g) Merck 

Zinc (g) Merck 

Carbon black (g) Merck 

Triton-X (ml) Merck 

Photo-flo(ml) Merck 

 

ตารางที 3.3  ส่วนประกอบของสารเคมีสูตรที 1 

 

สาร สูตร 1A สูตร 1B สูตร 1C สูตร 1D สูตร 1E 

Isopropyl alcohol (ml) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

H2O (ml) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Copper (g) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Zinc (g) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Carbon black (g) 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 

Triton-X (ml) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
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ตารางที 3.4  ส่วนประกอบของสารเคมีสูตรที 2 

 

สาร สูตร 2A สูตร 2B สูตร 2C สูตร 2D สูตร 2E 

Isopropyl alcohol (ml) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

H2O (ml) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Copper (g) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Zinc  (g)  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Carbon black (g) 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 

Photo-flo(ml) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 

1.3  วสัดุตัวอย่างทใีช้ในการทดลอง: เป็นวสัดุทีมีลกัษณะพืนผวิประเภทไม่มีรูพรุน 5 
วสัดุ คือ แกว้, เซรามิค, แกว้พลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋อง 

 

2.  ขนัตอนการทาํการทดลอง 

2.1  การเตรียมสารเคมีเพอืใช้ในการทดลอง 

ทาํการประยกุตแ์ละพฒันาสารเคมีทีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 สูตร โดยแต่ละสูตร
จะประกอบดว้ยสารเคมีทีแตกต่างกนัดงัตาราง 3.1 และ 3.2  

 

2.2  การเตรียมรอยลายนิวมือแฝง 
2.2.1 การควบคุมรอยกดประทบัของลายนิวมือบนแต่ละวสัดุมีดงันี 

2.2.1.1 รอยนิวมือจะเป็นรอยประทบัของคนๆ เดียวกนั 

2.2.1.2 ควบคุมนาํหนกัทีใชใ้นการกดประทบัลงบนดินนาํมนัประมาณ 500-700 g 

2.2.1.3 ทาํการประทบัรอยลายนิวมือลงบนวสัดุทีอุณหภูมิหอ้ง 

2.2.1.4 นาํวสัดุทีกดประทบัรอยลายนิวมือแฝงเรียบร้อยแลว้ แช่นาํหลงัการ
กดประทบัทนัทีตามระยะเวลาทีกาํหนดคือ 30 นาที, 1 วนั และ 3 วนัตามลาํดบั 

2.2.2 ผสมสารเคมีในแต่ละสูตร บรรจุลงในขวดสเปรย์ จากนันนําสารเคมีที
เตรียมไว ้ฉีดพน่ลงบนวสัดุทีแช่นาํตามระยะเวลาทีกาํหนดดว้ยระยะห่างประมาณ 10-15 cm 

2.2.3 ทาํการทดลองซาํ บนวสัดุทีเตรียมไวท้งั 5 ชิน ซึงแต่ละชินจะทาํซาํทงัหมด 
10 ซาํ ต่อ 1 สูตร 
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2.2.4 หลังจากฉีดพ่นสารเคมีลงบนวสัดุ แล้วจึงล้างออกด้วยนํา (เพือล้างสี
ส่วนเกิน ส่วนทีไม่ตอ้งการออก) ทิงไวใ้หแ้หง้ 

2.2.5 บนัทึกภาพของรอยลายนิวมือทีปรากฏ จากนันนาํภาพทีบนัทึกได้ส่งไปยงั
ผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจพิสูจน์ ซึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและตรวจหารอยลายนิวมือแฝงอาศยัเกณฑ์การ
นบัจุด minutiae ตอ้งมีจาํนวน ≥10 จุดโดยกาํหนดให้เกณฑ์ดงัต่อไปนี “T” (True) คือ จาํนวนทีผา่น
เกณฑ์การตรวจพิสูจน์ และ “F” (False) คือ จาํนวนทีไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ซึงผูว้ิจยัได้
กาํหนดเกณฑ ์10 จุดนีขึนโดยอา้งอิงขอ้มูลตามทีผูเ้ชียวชาญดา้นลายนิวมือส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ใช้ในการตรวจพิสูจน์แต่เกณฑ์นบั 10 จุดนีไม่ใช่เกณฑ์ทีระบุแน่นอนตายตวัเพราะขึนอยู่กบั
องคป์ระกอบหลายอยา่งเช่นภาพลายนิวมือแฝงและสิงแวดลอ้มอืนประกอบดว้ยแต่อยา่งไรก็ตามไม่
มีค่าทางวิทยาศาสตร์ใดทีระบุเพือยืนยนัถึงจาํนวนจุด minutiae point ทีนอ้ยทีสุดทีใชใ้นการตรวจ
พิสูจน์วา่ลายนิวมือสองรอยตรงกนั (Olsen, Robert D. [10]) 
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รูปที 3.1  แผนผงัขนัตอนในการทดลอง 
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บทท ี4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจยันีไดท้าํการประยุกต์และพฒันาสารเคมี เพือหารอยลายนิวมือแฝง บนวสัดุที
เปียกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุน บน 5 วสัดุ คือ แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติก, ซองพลาสติก และ
กระป๋อง โดยนาํวสัดุทีกดประทบัรอยลายนิวมือแฝงเรียบร้อยแลว้ แช่นาํหลงัการกดประทบัทนัที
และแช่ตามระยะเวลาทีกาํหนดคือ30 นาที, 1 วนั และ 3 วนั ตามลาํดบั นาํสารเคมีทีมีอตัราส่วน
ประกอบของสารเคมีทีแตกต่างกนัตามตารางที 3.3 และ 3.4 ซึงแบ่งออกเป็น 2 สูตร โดยแต่ละสูตร
จะประยุกตม์าจากสารเคมี หลกั 6 ชนิด โดยสารเคมีสูตรที 1 และ 2 มีส่วนประกอบของสารเคมีที
เหมือนกนั 5 ตวั ไดแ้ก่ Isopropyl alcohol, H2O, Copper, Zinc และ Carbon back ส่วนสารเคมีตวั
สุดทา้ยของทงั 2 สูตรจะแตกต่างกนั แต่มีคุณสมบติัช่วยลดแรงตึงผิวเหมือนกนันนัก็คือ Triton-X 

และ Photo-flo แลว้จึงนาํผลทีไดจ้ากการทดลองไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรากกฎของรอย
ลายนิวมือแฝงกบัชุดสารเคมีจากต่างประเทศทีมีคุณสมบติัของสารประกอบคลา้ยคลึงกบัชุดสารเคมี
ทีพฒันาขึนโดยสูตรเคมีแต่ละสูตรมีการกาํหนดปริมาณของสารเคมีตวัอืนๆ ทีเท่ากัน แต่จะมี
ปริมาณของผงฝุ่ นดาํ (Carbon black) ทีแตกต่างกนั เพือศึกษาถึงผลของการเพิมขึนของ Carbon 

black ต่อการเกิดรอยลายนิวมือแฝง 
4.1  ผลการปรากฏของรอยลายนิวมือแฝงหลงัการฉีดพ่นสารเคมีทงั 2 สูตร 

บนวสัดุทีเปียกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุน จาํนวน 5 วสัดุ ทีผา่นการแช่นาํในระยะเวลา 30 
นาทีหลงัจากการกดประทบัรอยลายนิวมือแฝง (รูปที 4.1 และ 4. 2) ไดผ้ลดงันี 

4.1.1 การปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงจากการฉีดพ่นสารเคมีสูตรที 1 สามารถ
สรุปผลการทดลองไดด้งัตารางที 4.1  
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ตารางที 4.1  ผลการปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงหลงัการฉีดพน่สารเคมีสูตรที 1 

 

ประเภทของวตัถุ สูตร 1A สูตร 1B สูตร 1C สูตร 1D สูตร 1E 

แกว้ - - - -  

เซรามิค - -    

แกว้พลาสติก - -    

ซองพลาสติก - - -   

กระป๋อง - -    

หมายเหตุ เครืองหมาย  คือ การปรากฎของลายนิวมือหลงัการใชส้ารเคมีสูตรที 1 

เครืองหมาย  -คือ ไม่ปรากฎลายนิวมือหลงัการใชส้ารเคมีสูตรที 1 

 

ในตารางที 4.1  เป็นการทดลองสารเคมีสูตรที 1 พบว่า สารเคมีสูตรที 1A, 1B ไม่
ปรากฏรอยลายนิวมือแฝงบนทุกวสัดุ ส่วนสูตร 1C ไม่ปรากฎรอยลายนิวมือบนวสัดุประเภทแกว้ 
และซองพลาสติกสูตร 1D ไม่ปรากฎรอยลายนิวมือบนวสัดุประเภทแกว้และสูตร 1E เป็นสูตรที
สามารถทาํใหร้อยลายนิวมือแฝงปรากฎบนทุกวสัดุ 

4.1.2 การปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงจากการฉีดพ่นสารเคมีสูตรที 2 สามารถ
สรุปผลการทดลองไดด้งัตารางที 4.2 (รูปที 4.2) 

 

ตารางที 4.2  ผลการปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงหลงัการฉีดพน่สารเคมีสูตรที 2 

 

ประเภทของวตัถุ สูตร 2A สูตร 2B สูตร 2C สูตร 2D สูตร 2E 

แกว้      

เซรามิค      

แกว้พลาสติก      

ซองพลาสติก      

กระป๋อง      

หมายเหตุ เครืองหมาย  คือ การปรากฎของลายนิวมือหลงัการใชส้ารเคมีสูตรที 2 

 

 

  



37 
 

 

ในตารางที 4.2  เป็นการทดลองสารเคมีสูตรที 2 พบวา่ ทุกสูตรของสารเคมีสูตรที 2 

สามารถทาํใหร้อยลายนิวมือแฝงปรากฏบนทุกวสัดุดงันนัสารเคมีสูตรที 2 มีประสิทธิภาพในการทาํ
ให้รอยลายนิวมือแฝงปรากฏไดดี้กวา่สูตรที 1 ซึงน่าจะเกิดจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ สารลดแรงตึงผิว 

Photo-flo ใหผ้ลไดดี้กวา่การใช ้Triton-X เมือปริมาณสารเคมีตวัอืนๆ ทีใชเ้ท่ากนั  
 

 
 

รูปที 4.1  ผลการปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงหลงัการฉีดพน่สารเคมีสูตรที 1 
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รูปที 4.2  ผลการปรากฏของรอยลายนิวมือแฝงหลงัการฉีดพน่สารเคมีสูตรที 2 
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4.2  การตรวจพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคล โดยการใช้หลกัเกณฑ์การนับจุด (Minutiae) 
ทาํการบนัทึกภาพรอยลายนิวมือแฝงและทาํการปรับแสงโดยใช้โปรกรม Photo-shop  

ซึงแสดงในภาคผนวกแลว้นาํภาพทีบนัทึกไดส่้งไปยงัผูเ้ชียวชาญเพือตรวจพิสูจน์รอยลายนิวมือแฝง
โดยอาศัยเกณฑ์การนับจุด( Minutiae) หรือจุดสําคญัพิเศษในการระบุตวับุคคลต้องมีมากกว่า  
10 จุด จึงจะผา่นเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์ ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ์ 10 จุดนีขึนโดยอา้งอิงขอ้มูลตามที
ผูเ้ชียวชาญดา้นลายนิวมือส่วนใหญ่ในประเทศไทยใชใ้นการตรวจพิสูจน์แต่เกณฑ์นบั 10 จุดนีไม่ใช่
เกณฑ์ทีระบุแน่นอนตายตวัเพราะขึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามไม่มีค่าทาง
วิทยาศาสตร์ใดทีระบุเพือยืนยนัถึงจาํนวนจุด minutiae point ทีนอ้ยทีสุดทีใชใ้นการตรวจพิสูจน์วา่
ลายนิวมือสองรอยตรงกนั(Olsen, Robert D. [10]) ซึงงานวิจยันีไดก้าํหนดตวัอกัษรแทนสัญลกัษณ์
ต่างๆดงัต่อไปนี “T” (True) คือ จาํนวนทีผา่นเกณฑ์การตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวับุคคลได้ “F” 

(False) คือ จาํนวนทีไม่ผา่นเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้และ “X” คือ ไม่
สามารถใชใ้นการตรวจลายนิวมือแฝงได ้โดยไดส้รุปผลการตรวจพิสูจน์ดงัตารางที 4.3 

 

ตารางที 4.3  ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล โดยการใชห้ลกัเกณฑก์ารนบัจุด (Minutiae) 
 

ประเภท 
ของวตัถุ 

ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
สูตรที 1 สูตรที 2 

1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 

แกว้ X X X X T T T T T T 

เซรามิค X X T T T T T T T T 

แกว้พลาสติก X X T T T F T T T F 

ซองพลาสติก X X X T F T T T T T 

กระป๋อง X X  F T T T T T T T 

หมายเหตุ เครืองหมาย T คือจาํนวนทีผา่นเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวับุคคลได ้

เครืองหมาย F คือจาํนวนทีไม่ผา่นเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

เครืองหมาย X คือไม่สามารถใชใ้นการตรวจลายนิวมือแฝงได ้
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ผลจากการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล โดยการใชห้ลกัเกณฑก์ารนบัจุด (Minutiae) พบวา่
สารเคมีสูตรที 2 มีจาํนวนจุด (Minutiae) ผา่นเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์ทีกาํหนดไวไ้ดม้ากกวา่สูตรที 1 
ซึงอาจเกิดจากสารเคมีทีมีคุณสมบติัช่วยลดแรงตึงผวิคือ Photo-flo ใหผ้ลไดดี้กวา่ Triton-X เมือ
เปรียบเทียบในปริมาณสารเคมีตวัอืนทีเท่ากนั โดยมีขอ้สรุป ดงันี 

สูตรที 1A และ 1B รอยลายนิวมือแฝงสาํหรับการตรวจพิสูจน์บนวสัดุทุกประเภท สูตร
ที 1C สามารถนบัจุด (Minutiae) ไดผ้่านเกณฑ์ทีกาํหนดบนวสัดุประเภท เซรามิคและแกว้พลาสติก 
ส่วนสูตรที 1D ไม่ปรากฎรอยลายนิวมือแฝงสาํหรับการตรวจพิสูจน์บนวสัดุประเภทแกว้ สูตรที 1E 

มีเพียงซองพลาสติกทีสามารถระบุตวับุคคลได ้

ในการใชสู้ตร 2A และ 2E ในการหารอยลายนิวมือแฝง พบวา่สามารถหาไดดี้ในวสัดุ
ทุกประเภท คือ แก้ว เซรามิค ซองพลาสติก และกระป๋อง สามารถระบุตวับุคคลได้เวน้แต่วสัดุ
ประเภทแกว้พลาสติกไม่ผา่นเกณฑ์ ส่วนในสูตร 2B, 2C และ 2D สามารถใชใ้นการระบุตวับุคคล
บนพืนผวิทุกประเภทได ้

 
4.3  การเปรียบเทยีบผลการปรากฎรอยลายนิวมือแฝง 

บนวสัดุทีเปียกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุนบนวสัดุ 5 ประเภท ระหวา่งสารเคมีสูตรที 2 กบั
สารเคมีจากต่างประเทศ  

ผูว้ิจยัไดน้าํผลการศึกษาจากตอนที 4.2 มา และพบวา่สารเคมีสูตรที 2B, 2C และ 2D 

เป็นสูตรทีดีทีสุด จึงนาํมาทาํการทดลองเปรียบเทียบกบัชุดสารเคมีจากประเทศอเมริกา และญีปุ่น 
พบวา่สามารถทาํใหร้อยลายนิวมือแฝงปรากฏขึนบนทุกวสัดุทีใชใ้นการทดลองและสามารถใชร้ะบุ
ตวับุคคลได ้และมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั ดงัตารางที 4.4 
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ตารางที 4.4  แสดงผลการเปรียบเทียบการปรากฎรอยลายนิวมือแฝง ระหวา่งสารเคมีสูตรที 2  
กบัสารเคมีจากต่างประเทศ 

 

ประเภท 
ของวตัถุ 

ผลการปรากฎรอยลายนิวมือแฝง 

อเมริกา ญีปุ่น 
สารเคมีสูตรที 2 

สูตร 2B สูตร 2C สูตร 2D 

แกว้      

เซรามิค      

แกว้พลาสติก      

ซองพลาสติก      

กระป๋อง      

หมายเหตุ เครืองหมาย  คือ การเปรียบเทียบปรากฏของลายนิวมือหลงัการใชชุ้ดสารเคมีทีพฒันา
กบัชุดสารเคมีจากประเทศญีปุ่นและอเมริกา 

 

4.4 การเปรียบเทียบราคาและต้นทุนในการผลิตสูตรนํายาเคมีในการตรวจเก็บ
ลายนิวมือแฝง บนวสัดุทเีปียกบนพนืผวิทไีม่มีรูพรุน 

จากการคาํนวณราคาตน้ทุนสําหรับการผลิตสูตรนาํยาเคมีเพือตรวจเก็บลายนิวมือแฝง 
บนวสัดุทีเปียกบนพืนผวิทีไม่มีรูพรุน เมือนาํมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัสารเคมีทีนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศ ดงัตารางที 4.3 และ 4.4 พบว่า สารเคมีสูตรที 2B เป็นสูตรทีสามารถทาํให้รอย
ลายนิวมือแฝงปรากฎได้บนทุกวสัดุ สามารถยืนยนัเอกลกัษณ์บุคคลได้และมีต้นทุนตาํสุด เมือ
เปรียบเทียบกบัสารเคมีสูตรที 2C, 2D เนืองจากมีส่วนประกอบของสารเคมีในปริมาณทีนอ้ยทีสุด 
แต่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนั นอกจากนี เมือเปรียบเทียบสารเคมีทีนาํเขา้จากต่างประเทศ พบว่า  
มีราคาตาํกวา่มาก ดงัตารางที 4.5 
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ตารางที 4.5  แสดงผลการเปรียบเทียบราคาตน้ทุน ระหวา่งสูตรสารเคมีทีพฒันาขึน กบัชุดสารเคมี
จากต่างประเทศทีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  

 

ชุดสารเคมี ราคา (บาท) ปริมาตร (ml) ราคาต่อหน่วย 
อเมริกา 4,500 400 11.25 

ญีปุ่น 1,600 400 4.00 

สารเคมีสูตรที 2B 344 400 0.86 

 

4.5 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงบนวัสดุทีเปียกบน
พนืผวิทไีม่มีรูพรุน 

ในการทดลองครังนีไดแ้บ่ง ระยะเวลาในการแช่นาํของรอยลายนิวมือแฝงทีประทบับน 

5 วสัดุ อย่างละ 10 ซาํ คือ แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ 30 นาที, 1 วนั และ 3 วนั และเลือกใชส้ารเคมีสูตรที 2A เป็นสารเคมีพืนฐาน
ในการทดสอบ เนืองจากสารเคมีสูตรดงักล่าวสามารถทาํให้รอยลายนิวมือแฝงปรากฏขึนบนทุก
วสัดุ ดงัตารางที 4.2 ซึงงานวิจยันีไดก้าํหนดตวัอกัษรแทนสัญลกัษณ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี “T” (True) 

คือ จาํนวนทีผา่นเกณฑ์การตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวับุคคลได ้ “F” (False) คือจาํนวนทีไม่ผา่น
เกณฑ์การตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวับุคคลได้ ผลการทดลองพบว่าสารเคมีสูตรดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพทาํใหร้อยลายนิวมือแฝงปรากฏเด่นชดั เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์ได ้ดงัตารางที 4.6 

(รูปที 4.3) 
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ตารางที 4.6  แสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงบนวสัดุทีเปียก
บนพืนผวิทีไม่มีรูพรุน 

 
ระยะเวลา 
ในการแช่นาํ 

ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือบน 5 วสัดุ 
แกว้ เซรามิค แกว้พลาสติก ซองพลาสติก กระป๋อง 

30 นาที T T F T T 

1 วนั T T T T T 

3 วนั T T T T F 

หมายเหตุ เครืองหมาย T คือจาํนวนทีผา่นเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวับุคคลได ้

เครืองหมาย F คือจาํนวนทีไม่ผา่นเกณฑก์ารตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

 

 
 

รูปที 4.3  ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงบนวสัดุทีเปียกบนพืนผวิ
ทีไม่มีรูพรุนบน 5 วสัดุ 
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บทท ี5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

1.  สรุปผลการวจัิย 

งานวจิยันีเป็นการศึกษาเพือพฒันาสูตรสารเคมี ในการหารอยลายนิวมือแฝงบนวสัดุที
เปียกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุน เช่น แก้ว เซรามิคแก้วพลาสติก ซองพลาสติก และกระป๋อง เพือ
เปรียบเทียบคุณภาพของสารเคมีทีพฒันา กบั สารเคมีทีใชก้นัอยูต่ามทอ้งตลาดทวัไป 

ในงานวิจยัครังนี ไดพ้ฒันาสารเคมีออกเป็น 2 สูตร โดยแต่ละสูตรจะประยุกต์มาจาก
สารเคมี หลกั 6 ชนิด ซึงสารเคมีสูตรที 1 และ 2 มีส่วนประกอบของสารเคมีทีเหมือนกนั 5 ชนิด คือ 
นาํ (H2O), ทองแดง (Copper), สังกะสี (Zinc) และ ผงฝุ่ นดาํ (Carbon Black) ส่วนสารเคมีตวัสุดทา้ย
ของทงั 2 สูตรจะแตกต่างกนัแต่มีคุณสมบติัช่วยลดแรงตึงผิวเหมือนกนั คือ Triton-X และ Photo-flo

โดยแต่ละสูตรจะมีส่วนประกอบของสารเคมีทีแตกต่างกนั  
โดยควบคุมปริมาณส่วนประกอบของสารเคมีให้มีปริมาณคงทีระหว่างสารเคมีทงั 2 

สูตร ยกเวน้ ผงฝุ่ นดาํ (Carbon Black) ทีมีการปรับปริมาณเพิมสูงขึน สูตรละ 0.5 กรัม จนครบ 5 
สูตรย่อย โดยสูตรแรกมีการกาํหนดปริมาณผงฝุ่ นดาํเริมตน้ที 0.5 กรัม และกาํหนดเกณฑ์ในการ
ตรวจรอยลายนิวมือแฝงทีพบ จะตอ้งมีจาํนวนจุด (Minutiae) มากกวา่หรือเท่ากบั 10 จุดขึนไป จึงจะ
นาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบหารอยลายนิวมือแฝงไดเ้พือตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ซึงงานวิจยันี
ไดอ้าศยัเกณฑ์การนบัจุด minutiae ตอ้งมีจาํนวน ≥10 จุดใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และตรวจหารอยลายนิวมือแฝงโดยอ้างอิงข้อมูลตามทีผูเ้ชียวชาญด้านลายนิวมือส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยใช้ในการตรวจพิสูจน์แต่เกณฑ์นบั 10 จุดนีไม่ใช่เกณฑ์ทีระบุแน่นอนตายตวัเพราะ
ขึนอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นภาพลายนิวมือแฝงและสิงแวดล้อมอืนประกอบด้วยแต่
อยา่งไรก็ตามไม่มีค่าทางวิทยาศาสตร์ใดทีระบุเพือยืนยนัถึงจาํนวนจุด minutiae point ทีนอ้ยทีสุด 
ทีใชใ้นการตรวจพิสูจน์วา่ลายนิวมือสองรอยตรงกนั จากนนัไดท้าํการทดลองบนพืนผิวของวสัดุไม่
มีรูพรุน 5 ประเภท ไดแ้ก่ แกว้ เซรามิค แกว้พลาสติก ซองพลาสติก และ กระป๋อง  
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โดยทาํการกดประทบัรอยนิวมือลงบน 5 วสัดุ อย่างละ 10 ซําแล้วนาํไปแช่นาํตาม
ระยะเวลาทีกาํหนด คือ 30 นาที, 1วนั และ 3 วนั พบวา่บางรอยไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า แต่
เมือฉีดพน่สารเคมีทงั 2 สูตรลงบนวสัดุพบขอ้แตกต่างดงันี 

สารเคมีสูตรที 1A และ1B ไม่พบการปรากฏของรอยลายนิวมือแฝง จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลคาดวา่เกิดจากปริมาณผงฝุ่ นดาํ (Carbon Black) นอ้ยเกินไป ในสูตรที 1C และ 1D เริมปรากฏ
รอยลายนิวมือแฝงบนวสัดุบางประเภทไดแ้ก่ เซรามิค แก้วพลาสติก ซองพลาสติก และกระป๋อง  
แต่สูตรที 1E พบรอยลายนิวมือแฝงปรากฎบนทุกวสัดุและสามารถนบัจาํนวนจุด (Minutiae) ไดต้าม
เกณฑที์กาํหนด ยกเวน้บนวสัดุประเภทซองพลาสติกเท่านนั 

สารเคมีสูตรที 2 ทุกสูตร พบรอยลายนิวมือแฝงปรากฏบนทุกวสัดุ แต่จะมีเพียงสูตรที 
2B, 2C และ 2D เท่านนัทีสามารถนบัจาํนวนจุด (Minutiae) ไดต้ามเกณฑ์ทีกาํหนดบนวสัดุ แต่สูตร
ที 2A และ 2E ไม่สามารถนบัจาํนวนจุด (Minutiae) ไดต้ามเกณฑ์ทีกาํหนดบนวสัดุประเภท 
แก้วพลาสติกซึงอาจเกิดขอ้ผิดพลาดจากปริมาณผงฝุ่ นดาํ (Carbon Black) น้อยเกินไปหรือ  
การชะลา้งรอยลายนิวมือ 

จากการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างสารเคมีทงั 2 สูตร พบว่าเมือใช้ปริมาณ
สารเคมีทีเท่ากนั แต่เปลียนสารประกอบตวัสุดทา้ยจากสารประกอบ Triton-X เป็น Photo-floทาํให้
สารเคมีสูตรที 2B, 2C และ 2D สามารถพบรอยลายนิวมือแฝง และนบัจาํนวนจุด (Minutiae) ไดต้าม
เกณฑ์ทีกาํหนดบนทุกวสัดุ เนืองจาก Photo-floมีคุณสมบติัช่วยลดแรงตึงผิวของวสัดุ และช่วยให้
รอยลายนิวมือแฝงเห็นเด่นชดัขึนมากกวา่ Triton-X 

โดยสรุปพบวา่สารเคมีสูตรที 2 มีประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลได้
ดีกวา่สารเคมีสูตรที 1 นอกจากนีเมือนาํสารเคมีสูตรที 2 ไปเปรียบเทียบกบัสารเคมีทีใชก้นัอยูต่าม
ทอ้งตลาดทวัไปพบว่าสารเคมีสูตรที 2 ทีนาํมาใช้ทดลองในงานวิจยัครังนี มีราคาถูกกว่า แต่มี
ประสิทธิภาพในการทาํใหร้อยลายนิวมือแฝงปรากฎบนวสัดุต่างๆใกลเ้คียงกนั มีความคุม้ค่าในการ
ผลิต 
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2.  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเลือกหวัฉีดพ่นทีมีคุณภาพเพียงพอ ทาํให้สารเคมีมีการกระจายตวัเป็นละออง
เป็นการป้องกันการจบัตวัเป็นก้อนของสารเคมี และช่วยเพิมประสิทธิภาพในการยึดเกาะของ
สารเคมีใหดี้ยงิขึน 

2. ควรทาํการศึกษาบนวสัดุหลากหลายประเภทมากขึน 

3. การแช่นาํของรอยลายนิวมือบนวสัดุประเภทต่างๆ ควรกาํหนดระยะเวลาให้นาน
ยงิขึนมากกวา่การทดลองในครังนี 

4. ควรทดลองใชส้ารประกอบตวัอืนทีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัสารประกอบประเภท 
Triton-X  หรือ  Photo-flo มาศึกษาเพิมเติม 

5. ควรทดลองปรับนาํหนกัในการกดประทบัใหห้ลากหลายมากขึน 

6. ลายนิวมือแฝงทีปรากฏบนวสัดุทีมีพืนหลงัหลากสีอาจส่งผลต่อการตรวจพิสูจน์ ได ้
เพราะอาจไม่สามารถนบัจาํนวนจุด (Minutiae)ไดต้ามเกณฑ์ทีผูเ้ชียวชาญกาํหนด ดงันนัจึงควรทาํ
การปรับแต่งภาพ เพือลดสีทีไม่ตอ้งการออก ซึงจะช่วยใหก้ารตรวจพิสูจน์มีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

ในงานวิจยันีไดท้าํการศึกษาเพิมเติมเกียวกบักรณีดงักล่าวไวใ้นภาคผนวก ข เทคนิค
การปรับภาพสาํหรับการตรวจพิสูจน์ โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 
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เทคนิคการถ่ายภาพ 

สิงสําคญัในการถ่ายภาพรอยลายนิวมือแฝง คือการจดัวางตาํแหน่งของแหล่งกาํเนิด
แสงทีเหมาะสมกบัพืนผิวของวตัถุแต่ละประเภทและการตกกระทบของแสงกบัรอยลายนิวมือแฝง 
เพราะทิศทางของแสงแต่ละองศาจะช่วยทาํใหร้อยลายเส้นของลายนิวมือแฝงคมชดัมีมิติ และง่ายต่อ
การนาํภาพไปทาํการตรวจพิสูจน์ ซึงในการทดลองครังนีขอยกตวัอย่างเทคนิคการถ่ายภาพรอย
ลายนิวมือแฝงบนวตัถุ 3 ประเภทดงันี 

1. วตัถุประเภท แกว้ใส ตาํแหน่งของแหล่งกาํเนิดแสงสามารถจดัวางตาํแหน่งได ้2 

กรณีคือ กรณีทีมีกระดาษซ้อนดา้นหลงัรอยลายนิวมือควรส่องไฟทางดา้นหน้า แต่ในกรณีทีไม่มี
กระดาษซอ้นดา้นหลงัควรส่องไฟทางดา้นหลงัของรอยลายนิวมือ 

2. วตัถุประเภท พลาสติก ตาํแหน่งของแหล่งกาํเนิดแสงควรวางอยูใ่นแนวระนาบกบั
พืนผวิของวตัถุ 

3. วตัถุประเภท กระป๋อง ตาํแหน่งของแหล่งกาํเนิดแสงควรทาํมุมน้อยกวา่ 90 องศา 
และตอ้งไม่อยูใ่นแนวระนาบกบัพืนผวิของวตัถุ 

 

 
 

ภาพผนวก ก.1  ตวัอยา่งภาพทีไดจ้ากการจดัวางแหล่งกาํเนิดแสงในมุมต่างๆ 
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ภาคผนวกข 

เทคนิคการปรับภาพดว้ยโปรแกรม Photoshop ในโหมดต่างๆ 
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เทคนิคการปรับสีพนืหลงัด้วยโปรแกรม Photoshop 

การปรับแต่งสีพืนหลงัด้วยโปรแกรม Photoshop เริมมีการนาํมาใช้เพือช่วยในงาน
ตรวจพิสูจน์มากขึน (Paper) เนืองจากสามารถลดสีทีรบกวนภายในภาพได้ และยงัช่วยทาํให้
สามารถมองเห็นเส้นลายนิวมือได้อย่างชัดเจนมากยิงขึน ซึงในงานวิจยันีจะขอยกตวัอย่างการ
ปรับแต่งภาพ 2 ลกัษณะ ดงันี 

 

1. การปรับแต่งภาพโดยใช้โหมด Spilt Channels RGB 

สามารถแยกสีออกได้เป็น 3 สี ได้แก่ สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และ สีนาํเงิน 
(Blue)ซึงเป็นแม่สีแสงขนัที 1 ในกรณีทีภาพตน้บบัมีพืนหลงัเป็นสีแดง (ภาพผนวก ข.1)ควรเลือก 
Channels ในโหมดสีแดงไว ้เพราะจะช่วยดูดกลืนสีแดงให้จางลงไป ซึงจะช่วยทาํให้ลายเส้นของ
รอยลายนิวมือเด่นชดัมากยิงขึน (ภาพผนวก ข.2) แต่หากเราเลือกสีทีไม่ตรงกบัสีพืนหลงั เช่น สี
เขียว (Green) หรือ สีนาํเงิน (Blue)จะยงิทาํใหสี้พืนหลงัเขม้ขึนจนไม่สามารถมองเห็นรอยลายนิวมือ
แฝงได ้(ภาพผนวก ข.3 และภาพผนวก ข.4) 

 

 
 

ภาพผนวก ข.1  แสดงตวัอยา่งภาพทีประกอบดว้ยแม่สีแสง 3 Channels สีแดง (R) สีเขียว (G)  
สีนาํเงิน (B) 
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ภาพผนวก ข.2  แสดงตวัอยา่งภาพทีมีการเลือก Channels สีแดง 

 

 
 

ภาพผนวก ข.3  แสดงตวัอยา่งภาพทีมีการเลือก Channels สีเขียว 
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ภาพผนวก ข.4  แสดงตวัอยา่งภาพทีมีการเลือก Channels สีนาํเงิน 

 

2. การปรับแต่งภาพโดยใช้โหมด Black and White 

เป็นเทคนิคการปรับภาพให้สีของภาพเป็น สีดาํ (Black) และสีขาว (White) ในกรณีที
ภาพตน้ฉบบัมีสีพืนหลงัเป็นสีแดงและสีหลือง (ภาพผนวก ข.5) ควรเลือกปรับเปอร์เซ็นของค่า 
สีแดงและสีเหลืองให้เพิมขึน ซึงจะเป็นการทาํให้สีทงัสองจางลง (ภาพผนวก ข.6 และภาพผนวก  
ข.7) เมือนาํมาภาพมาปรับเพิมเติมในโหมดของ Levels (ภาพผนวก ข.8) จะทาํให้รอยลายนิวมือนนั
ปรากฎลายเส้นทีชดัเจนขึน (ภาพผนวก ข.9) 
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ภาพผนวก ข.5  แสดงตวัอยา่งภาพทีประกอบดว้ยแม่สีแสง 3 Channels สีแดง (R) สีเขียว (G)  
สีนาํเงิน (B) 

 

 
 

ภาพผนวก ข.6  แสดงตวัอยา่งค่าสีต่างๆ ในโหมด Black and White 
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ภาพผนวก ข.7  แสดงตวัอยา่งภาพหลงัการปรับเปอร์เซ็นของค่าสีแดงและสีเหลืองให้เพิมขึน 

 

 
 

ภาพผนวก ข.8  แสดงตวัอยา่งภาพหลงัการปรับ  Levels 



57 

 

 
 

 
 

ภาพผนวก ข.9  แสดงตวัอยา่งภาพทีเสร็จสมบูรณ์หลงัจากการปรับแต่งในโหมด Black and White 

และ Levels 
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