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ในคดีอาชญากรรม มกัพบวตัถพุยานในสถานท่ีเกิดเหต ุในหลายกรณีวตัถพุยานท่ีพบใน 

สถานท่ีเกิดเหตมุกัพบรอยลายนิว้มือแฝง ในบางกรณี วตัถพุยานท่ีถกูสมัผสัอาจถกูทําลายหรือโยนทิง้

ไปเพ่ือปกปิดการกระทําความผิดทางอาชญากรรม ในคดีท่ีวตัถุพยานถูกทิง้ลงไปในนํา้ การเก็บลาย 

นิว้มือบนวตัถพุยานเป็นเร่ืองยากลําบาก งานวิจยันี ้จึงได้ออกแบบการทดลองเพ่ือศกึษาลายนิว้มือบน

วตัถท่ีุถกูทิง้จากแหลง่ตา่ง ๆ ได้แก่ นํา้ประปา นํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล สารเคมีท่ีใช้ใน

การทําให้รอยลายนิว้มือปรากฏ คือ Small Particle Reagent (SPR) และผงฝุ่ นดํา วัตถุท่ีใช้ใน

การศกึษาคือ กนัชนหน้ารถยนต์ ตวัอย่างท่ีมีการประทบัลายนิว้มือจะถกูนําไปทิง้ในนํา้เป็นเวลา  1, 7, 

14, 21 และ 28 วนั ก่อนการตรวจพิสจูน์ ในการทดลองท่ีใช้ SPR เม่ือนําตวัอย่างขึน้จากนํา้ ทําการ

ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือทนัที ในขณะท่ีวิธีผงฝุ่ นดํา ตวัอย่างจะถกูทิง้ไว้ให้แห้งท่ีอณุหภมิูห้องก่อนการ

ทําให้รอยลายนิว้มือปรากฏ ผลการศึกษาพบว่า คณุภาพของรอยลายนิว้มือท่ีได้จากวิธีผงฝุ่ นดํา ดี

เพียงพอในการตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคล แม้แต่บนตวัอย่างท่ีทิง้ไว้ในนํา้เป็นเวลา 14 วนั 

ในขณะท่ี วิธี SPR สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือบนตวัอย่างท่ีจมอยู่ในนํา้ไม่นานกว่า 7 วนั ด้วย

คณุภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจเปรียบเทียบยืนยันตวับุคคล นอกจากนีย้ังพบว่า นํา้จากแม่นํา้

และนํา้ทะเล มีผลตอ่คณุภาพของรอยลายนิว้มือท่ีตรวจเก็บได้ 
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In criminal cases, materials of evidential value are always found at the scene of  

crime and in most cases fingerprints are evidence that can be found on objects at crime scene. In 

some cases, the touched object may be destroyed or disposed to conceal the committed crime. 

In cases where the objects were disposed into water, recovery of the fingerprints on the objects 

can be troublesome.  In this study, experiments have been designed for the examination of 

fingerprints on the objects left in water of different sources namely, tap water, underground water, 

river water and sea water. The reagents used for fingerprint development were Small Particle 

Reagent (SPR) and Black Powder. The object chosen for this study was the front bumper of the 

car. The samples with impressed fingerprints were left in water for 1, 7, 14, 21 and 28 days before 

examination. In the SPR experiments, the development was carried out immediately after taking 

the sample from the water whereas in the Black Powder study, sample was kept at room 

temperature for dryness before developing. It was found that the quality of the fingerprints 

obtained from the Black Powder method was good enough for comparison and identification, 

even on samples with the disposing time of 14 days. While the SPR method can detect the 

fingerprints on the sample submerged in water not longer than 7 days, with the quality suitable for 

individual identification. It was also found that the river water and sea water substantially affected 

the quality of the developed fingerprints. 
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ในการจดัทําวิทยานิพนธ์เร่ือง การปรากฏขึน้ของลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุจมอยู่ในนํา้ธรรม  

ชาติ โดยใช้ Small Particle Reagent และผงฝุ่ นดํา สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือและ

ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ท่ีได้สละเวลาให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นและความรู้ต่าง ๆ อันเป็น

ประโยชน์ตอ่การทําวิจยัเป็นอย่างย่ิง 

ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.ศภุชยั ศภุลกัษณ์นารี ท่ีได้กรุณาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้คํา 

แนะนํา ช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจัย

รู้สกึซาบซึง้และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

และขอขอบคณุ พลตํารวจโท อมรรักษ์ หวุะนนัทน์ ท่ีกรุณามาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

ในงานวิจยันี ้

สดุท้ายนีข้อขอบคณุพ่อ แม ่พ่ี น้อง และเพ่ือน ๆ ทกุท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนําและ 

ประสานงานในสว่นตา่ง ๆ จนทําให้วิทยานิพนธ์นีป้ระสบผลสําเร็จไปได้ด้วยด ี
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