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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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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนันีว้ัตถพุยานทางนิติวิทยาศาสตร์  มีความสําคญัอย่างย่ิงในกระบวนการยติุธรรม 

มุง่เน้นเพ่ือพิสจูน์การกระทําความผิดของผู้ ต้องสงสยั หรือพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของผู้ถูกกล่าวหา โดย

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง สาขาการตรวจพิสูจน์หลกัฐานเป็นสาขาหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัมากในการสืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากวัตถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ

สามารถเช่ือมโยงไปสู่ตวัผู้กระทําผิดได้ ทําให้ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึน้ในสถานท่ีนัน้ ๆ มีการกระทํา

ความผิดอยา่งไร วิธีการใด มีความประสงค์ต่อสิ่งใด และใครเป็นผู้กระทําความผิด พยานหลกัฐาน

เหลา่นีมี้ความสําคญัตอ่กระบวนการสืบสวนสอบสวน  และสามารถนํามาใช้เป็นพยานหลกัฐานในการ

พิจารณาคดีความในชัน้ศาลได้ หนึ่งในพยานหลกัฐานท่ีสําคญัคือลายนิว้มือ เน่ืองจากลายนิว้มือของ

แต่ละบุคคลจะไม่ซํา้กันและไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ลายนิว้มือเกิดขึน้จาก

สารคดัหลัง่ตามธรรมชาติที่มาจากต่อมเหง่ือ (Sweat gland) ต่อมไขมนั (sebaceous gland) และ

ไขมนัจากผิวหนงั ซึง่ไขมนัมีความคงทนตอ่การทําลายและการชะล้างของนํา้ได้มากกว่าสารชนิดอ่ืน 

นอกจากนีร้อยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้จากสถานท่ีเกิดเหตหุรือของกลางท่ีพนกังานสอบสวนนําสง่ 

ไมเ่พียงแตเ่ป็นพยานหลกัฐานท่ีพบบนบกเท่านัน้ แตเ่รายงัสามารถพบวตัถุพยานประเภทนีใ้นนํา้ด้วย 

ตวัอยา่งเช่น การท่ีคนร้ายว่ิงหนีการจบักุมแล้วโยนอาวุธท่ีใช้ก่อเหตลุงไปในนํา้ การจีช้ิงทรัพย์แล้วผลกั

รถลงนํา้เพ่ืออําพรางคดี เป็นต้น วัตถุพยานประเภทนีจ้ึงจมอยู่ในนํา้เป็นเวลานานทําให้ยากต่อการ

ตรวจเก็บ  ดงันัน้จึงต้องเลือกวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือให้เหมาะสมกับวัตถุพยานแต่ประเภท  

เพ่ือให้ได้รอยลายนิว้มือท่ีมีลายเส้นชัดเจนและงา่ยตอ่การตรวจพิสจูน์เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับุคคล 

การตรวจเก็บอาจต้องใช้วิธีในการเก็บรอยลายนิว้มือแฝงมากกว่าหนึ่งวิธี  ขึน้อยูก่บัชนิดและลักษณะ

พืน้ผิวของวัตถุพยานนัน้ ๆ  วิธีการเก็บลายนิว้มือนัน้มีด้วยกันหลายวิธี ปัจจุบันได้มีการพัฒนาใน

หลายรูปแบบได้แก่ วิธีแห้ง (ผงฝุ่ น) วิธีเปียก (วิธีทางเคมี) วิธีก๊าซ และวิธีการถ่ายภาพ เป็นต้น ถ้าไม่มี

เทคนิคหรือวิธีการท่ีดีและเหมาะสมในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง อาจทําให้รอยลายนิว้มือเสีย 
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หาย สญูเสียพยานหลกัฐานท่ีมีคณุค่าไป ดังนัน้จึงต้องเลือกใช้วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ี

เหมาะสมต่อวตัถุพยานชนิดนัน้ ๆ 

ตวัอยา่งคดีจําเป็นต้องใช้รอยลายนิว้มือแฝงในการตรวจพิสูจน์ 

คดีโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ โดยแก๊งโจรกรรมรถ ฯ โยนซากรถจักรยานยนต์ทิง้ลงแมนํ่า้ 

น้อย จังหวัดชยันาท หลงัชําแหละชิน้ส่วน เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา 

พันตํารวจเอก อุกฤษ ภู่กลั่น ผู้ กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองชัยนาท  เข้าตรวจสอบซาก

รถจักรยานยนต์หลงัได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่จมอยู่ในแม่นํา้น้อย         

ตําบลชยันาท อําเภอเมืองชยันาท จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถย่ีห้อ ฮอนด้า เวฟ125 สีนํา้เงิน ไม่

พบแผ่นป้ายทะเบียน เลขตัวถัง NF125P-0060167 สภาพเหลือแต่โครง ชิน้ส่วนสําคัญหายไป 

ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองยนต์ ระบบจ่ายนํา้มนั เบาะ โซ ่ท่อไอเสีย เบือ้งต้นสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของ

แก๊งลกัรถ ท่ีหาอะไหล่ป้อนตลาดผู้ นิยมแตง่รถโบราณ ท่ีกําลงัอาละวาดในพืน้ที่จงัหวัดชยันาท 

วงจรปิดลา่แก๊งฆา่โหดเจ้าสวัมหาชยั 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 สถานีตํารวจภูธรทุ่งคอก ได้รายงานความคืบหน้ากรณีนาย 

เมธี หมอนทอง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 27/43 หมู่ 5 ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร เจ้าสวัใหญ่บริษัทขนส่งปุ๋ ยในเมืองมหาชยั ถกูนางนกต่อลวงไปให้คนร้ายจ่อยิงศรีษะ 2 นดั 

จนเสียชีวิตอยา่งโหดเหีย้ม แล้วปลดพระเคร่ืองชุดเบญจภาคี พร้อมเคร่ืองประดบัมูลค่ากว่า 10 ล้าน

บาท แล้วอําพรางศพใส่รถยนต์เก๋ง ย่ีห้อฮุนได สีขาว แผ่นป้ายทะเบียน ฆฉ 8190 กรุงเทพมหานคร 

แล้วเข็นรถทิง้คลองชลประทานทําลายหลกัฐาน ในพืน้ท่ี สถานีตํารวจภูธรทุ่งคอก อําเภอสองพ่ีน้อง 

จงัหวดัสพุรรณบุรี ในเบือ้งต้นตํารวจพุง่ปมมรณะขดัแย้งธุรกิจ ชู้ สาว และฆ่าชิงทรัพย์  

จากตวัอยา่งคดีท่ีได้กลา่วมาแล้ว จะเห็นได้ว่าได้มีการนําเอารอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจ 

เก็บได้จากสถานท่ีเกิดเหตุมาใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวผู้กระทําผิด แต่คุณภาพของ

ลายนิว้มือแฝงท่ีได้บางส่วนยงัไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ อาจขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น 

ชนิดของพืน้ผิว ลกัษณะการสมัผสักบัวัตถพุยาน ปริมาณเหง่ือและไขมันบนลายนิว้มือ ชนิดของนํา้ท่ี

วตัถจุมอยู ่และระยะเวลาของการจมนํา้ เป็นต้น 

จากการศกึษางานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า การตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุจมอยูใ่น 

นํา้เพ่ือให้ได้รอยลายนิว้มือแฝงท่ีมีคณุภาพและสามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับุคคลได้นัน้  

ยงัมีการศกึษาน้อยมาก งานวิจยันีทํ้าการศึกษาการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนวัตถท่ีุจมอยู่ในนํา้ 
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ท่ีระยะเวลาต่าง ๆ และการคงอยู่ของลายนิว้มือจากปัจจัยของนํา้ต่างชนิดกัน โดยใช้สารเคมีที่ทํา

ปฏิกิริยากบัไขมนับนลายนิว้มือ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบการปรากฏขึน้ของลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุจมอยูใ่นนํา้ตา่งชนิด 

โดยการตรวจเก็บด้วย Small Particle Reagent (SPR) และผงฝุ่นดํา (Black Powder) 

2. เพื่อศกึษาผลกระทบของนํา้ชนิดตา่ง ๆ ท่ีมีผลต่อการปรากฏขึน้ของลายนิว้มือแฝง   

3. เพื่อศกึษาการปรากฏขึน้ของลายนิว้มือแฝง เม่ือแชอ่ยูใ่นนํา้ท่ีระยะเวลาตา่ง ๆ  

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุจมอยูใ่นนํา้ชนิดต่าง ๆ ได้ โดยใช้ SPR  

และผงฝุ่ นดํา   

2. รอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้จากตวัอย่างท่ีแช่อยูใ่นนํา้ชนิดตา่ง ๆ สามารถนํามา 

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตัวบุคคลได้ 

3. ระยะเวลาท่ีตวัอย่างแชอ่ยู่ในนํา้ มีผลต่อการปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝง  

ขอบเขตของการวิจัย 

1. สารเคมีท่ีใช้ในงานวิจัยชิน้นี ้คือ Small particle reagent (SPR) เน่ืองจากมีการศกึษา 

วิจัยแล้วว่าสารเคมีดังกล่าว ให้ประสิทธิภาพในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนวัตถุพยาน            

ท่ีเปียกนํา้ได้ดี และผงฝุ่ นดํา เป็นสารเคมีท่ีเป็นสารเคมีพืน้ฐานในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง     

2. ตวัอยา่งท่ีใช้คือ พลาสติกกนัชนด้านหน้ารถยนต์เก๋ง ซึง่เป็นวตัถุท่ีพบมาก ในการกระ 

ทําความผิดคดีอาชญากรรม 

3. แหลง่นํา้ท่ีใช้ มีดงันี ้

3.1 นํา้ประปา  เก็บตวัอยา่งจากนํา้ในเขตพืน้ท่ี  ตําบลบางเตย อําเภอสาม 

พราน จงัหวดันครปฐม  

3.2 นํา้จากแมนํ่า้  ทําการสุม่เก็บตวัอย่างนํา้จากแมนํ่า้นครชัยศรี อําเภอนคร 

 ชยัศรี จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากแมนํ่า้เป็นแหล่งนํา้ท่ีพบวตัถพุยานใช้ในการก่อเหตคุดีอาชญากรรม   

3.3 นํา้บาดาล เก็บตวัอยา่งจากบอ่นํา้บาดาล หมูท่ี่ 3 ตําบลทา่พระยา      

อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

3.4 นํา้ทะเล เก็บตวัอยา่งจาก หาดชะอํา อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี  
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4. ระยะเวลาท่ีวัตถแุช่อยูใ่นนํา้ คือ 1, 7, 14, 21 และ 28 วนั  

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ในการประทบัตัวอยา่งรอยลายนิว้มือแฝงให้ครบตามจํานวนท่ีต้องการทุกตวัอยา่ง ไมส่า  

มารถดําเนินการให้ครบได้ภายในวนัเดียวกัน ดงันัน้เพ่ือป้องกนัการเกิดความแตกต่างอนัเน่ืองมาจาก

การประทบัรอยลายนิว้มือในแตล่ะวัน จึงกําหนดเง่ือนไขในการเก็บดงันี ้

 1. อาสาสมคัรท่ีทําการประทับรอยลายนิว้มือ จะต้องไมผ่่านการล้างมือ นานอย่างน้อย 3 

ชัว่โมง  

 2. ก่อนประทับรอยลายนิว้มือลงบนพืน้ผิวของตัวอย่าง ให้นํานิว้มือท่ีจะประทับ ไปถู

บริเวณท่ีมีไขมนัของใบหน้าก่อน เช่น หน้าผาก จมูก คาง เป็นต้น  

 3. ระยะเวลาในการประทบัรอยลายนิว้มือ นาน 10 วินาที 

 4. นํา้หนกักดในการประทบัรอยลายนิว้มือ 1,500 กรัม 

ความจาํกัดของการวิจัย 

1. ปริมาณไขมนัท่ีอยูบ่นใบหน้าในแต่ละครัง้อาจไมเ่ท่ากันเสมอไป 

2. ต้องทําการเก็บตวัอยา่งนํา้มาทําการทดลองในห้องทดลองเน่ืองจาก ปัจจยัทางธรรม 

ชาติหลายอย่างท่ีทําให้ไมส่ามารถทําการทดลองในสถานท่ีจริงในแหล่งนํา้ธรรมชาติได้ เช่น ลม ฝน 

สตัว์นํา้บางชนิด ท่ีอาจทําลายตวัอยา่งทดลอง เป็นต้น  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. รอยลายนิว้มือแฝง หมายถึง รอยลายนิว้มือท่ีเกิดจากเหงื่อท่ีอยูบ่นเส้นนูนของลายนิว้  

มือท่ีประทบัอยู่ บนพืน้ผิวของวตัถ ุปรากฏเป็นรูปลกัษณะของลายนิว้มือท่ีมองไม่เห็นหรือเห็นได้ยาก

ด้วยตาเปล่า 

2. Small Particle Reagent (SPR) เป็นเทคนิคการดําเนินการในการตรวจสอบลายนิว้มือ 

แฝง ท่ีเหลืออยูบ่นพืน้ผิวท่ีเปียก อยูบ่นพืน้ฐานของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างองค์ประกอบของไขมนั ซึง่

ทําปฏิกิริยากับเกลือโลหะท่ีจะให้ตะกอนสีขาวหรือสีดํา  

3. ผงฝุ่ นดํา หมายถึง ผงฝุ่ นสีดํา ขนาดคอ่นข้างละเอียด มีสว่นผสมของคาร์บอนแบลค 

และแกรไฟต์ สามารถนํามาใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ใช้เป็นแนวทางในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ีพบบนวัตถพุยานท่ีจมอยู่ในนํา้ 

เป็นเวลานาน   

        2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเทคนิคการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ีพบบนวัตถุ

ท่ีจมอยูใ่นนํา้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

                      

เก็บรอยลายนิว้มือแฝงด้วย SPR      

และผงฝุ่ นดํา 

ระยะเวลาท่ีทําการตรวจเก็บ        

1, 7, 14, 21, 28  วนั 

ใช้นํา้จากแหล่งนํา้  4 ชนิด คือ 

นํา้ประปา (ชนิดด่ืมได้) นํา้บาดาล  

นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล 

คณุภาพของรอย

ลายนิว้มือแฝงที่เก็บได้ 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วตัถพุยานประเภทลายนิว้มือ รวมไปถึงลายฝ่ามือ ฝ่าเท้าของมนุษย์ ใช้ประโยชน์ในการ 

ตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์บุคคล (Personal Indentification) ได้ดีท่ีสุดแขนงหน่ึงในบรรดาวิชาการพิสูจน์

เอกลกัษณ์บุคคล ทัง้นีเ้นื่องมาจากลายเส้นท่ีปรากฏบนลายนิว้มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของมนุษย์ แต่ละ

บุคคลไม่เหมือนกัน (Uniqueness) และไม่เปล่ียนแปลง (Permanence) ดังนัน้ลายนิว้มือ ฝ่ามือ           

ฝ่าเท้า ท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุจึงเป็นพยานหลกัฐานที่สําคญัและมีคุณค่าอย่างมากในการสืบสวน

สอบสวน สามารถนําไปตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันตัวผู้กระทําความผิดและผู้เก่ียวข้องกับการกระทํา

ความผิดได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีย้งัสามารถนําไปตรวจสอบกบัลายพิมพ์นิว้มือในสารบบลายพิมพ์นิว้

มืออตัโนมติั (AFIS) เพ่ือตรวจสอบการกระทําความผิดของคนร้ายและยืนยนัตวับุคคลได้ ดงันัน้ การใช้

ลายนิว้มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง ในการตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยนัตวับุคคลจึงเป็นท่ียอมรับและนิยมใช้อยู่ใน

ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก 

1. ประวตัิลายนิว้มือ 

1.1. ประวัติลายนิว้มือในต่างประเทศ   

คนสมยัโบราณรู้จกัลายนิว้มือ โดยการสงัเกตพบว่าบนลายนิว้มือของพวกเขามีรูปร่างที่ 

แปลกและน่าสนใจ เม่ือหลายพันปีก่อนมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก สังเกตเห็นรายละเอียดของ

ผิวหนงัท่ีนูนขึน้มาบนลายนิว้มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แต่เน่ืองจากอยู่ห่างไกลกนั ทําให้ไมมี่การติดตอ่ส่ือสาร 

การค้นคว้าหาความรู้จึงเป็นแบบอิสระ ต่างคนตา่งค้นพบ และมีการบนัทึกรายละเอียดหลกัฐานไว้บน

แท่งหินและงานศิลปะตา่ง ๆ ท่ีปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบนั 

กรุง Babylon 1500 ปีกอ่นพทุธกาล เจริญรุ่งเรือง มีการค้าขายขนส่งสินค้าจากเมืองหนึ่ง 

ไปยงัอีกเมืองหนึ่ง โดยมีการมดัหีบห่อด้วยเชือก มีตราดินบอกช่ือพ่อค้าและกดลายนิว้มือลงบนดิน

เหนียว ใช้เป็นเคร่ืองป้องกันการปลอมแปลง เป็นหลกัฐานว่าสินค้านีไ้ด้มาจากบุคคลใด 

ในประเทศจีน ระหวา่งปี 618-906 ปีก่อนคริสตกาล ได้รู้จักลายนิว้มือ โดยใช้เป็นเคร่ือง 

ยืนยนัตวับุคคล โดยแบง่รอยลายนิว้มือเป็น 2 ประเภท คือ มดัหวายและก้นหอย 
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Dr.Mecorthy ได้แถลงไว้ในหนงัสือ American Journal ปี 1886 วา่ Galton ซึง่ได้รับ 

เกียรติวา่เป็นผู้พบและจดัระบบลายนิว้มือ 

ปี 1686 Marcello Malpighi นกักายวิภาค ได้อธิบายถึงลายเส้นนูนบนลายนิว้มือและ 

รูปร่างของลายนิว้มือเป็นเส้นวนรอบ (Loop) และเป็นรูปเกลียว (Spiral) 

ปี 1823 Johannes Puringe เจ้าหน้าท่ีระดบัผู้บริหารชาวองักฤษ ขณะท่ีไปรับราชการใน 

ประเทศอินเดีย ประสบปัญหาเร่ืองการเงินของทางราชการ มีผู้ทุจริตรับเงินไปแล้วและกลับมาขอเงิน

อีกครัง้หนึ่ง จึงได้มีการแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ลายนิว้มือไว้บนใบเสร็จรับเงินและบญัชีรายช่ือ และ 

Herschel ยงัได้ทําการเก็บลายพิมพ์มือของตนเองไว้ด้วยในปี 1859 เมื่อเขามีอายุได้ 26 ปี และได้ทํา

การเก็บลายนิว้มืออีกครัง้เม่ืออายุ 44 ปี และทําการเก็บครัง้สุดท้ายเมื่ออายุ 83 ปี และพบว่ารอย

ลายเส้นไมมี่การเปล่ียนแปลง  

ปี 1880 Dr.Henry Faulds นายแพทย์ชาวสก็อต ได้เขียนบทความลงในนิตยสาร Nature  

เดือนตุลาคม 1880 ว่าลายนิว้มือของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุ ด้วยเหตุนีจ้ึงใช้ลายนิว้มือ

เป็นเคร่ืองยืนยนัตวับุคคล โดยหนึ่งในการทดลองของเขาคือการให้นกัศกึษาแพทย์ใช้หินพูมิส (หินท่ีมรูี

พรุนลกัษณะคล้ายฟองนํา้) ขดัลายเส้นนูนของลายนิว้มือออก เม่ือแผลหายดีแล้ว พบว่าลายนิว้มือมี

ลายเส้นเหมือนเดิม จึงเป็นการพิสจูน์ว่าลายนิว้มือไมมี่การเปล่ียนแปลง  

ปี 1880 Sir Francis Galton ได้ศกึษาข้อมูลจาก Herschel, Faulds และการทดลอง 

สว่นตวั นํามาเขียนตําราเก่ียวกบัลายนิว้มือ โดยอธิบายแบบลายพิมพ์นิว้มือเป็นรูปโค้ง มดัหวาย และ

ก้นหอย เป็นท่ียอมรับจนกระทั่งลายนิว้มือได้ถกูนํามาใช้ยืนยนัตวัอาชญากร  

ปี 1891 Juan Vucetich นายตํารวจชาวอาร์เจนตินา ได้ทําการศกึษาลายนิว้มือโดยใช้ 

แนวคิดบางอย่างของ Galton โดยแบ่งลายพิมพ์นิว้มือเป็น 4 ประเภท คือ แบบโค้ง (Arch) แบบสนั

ดอนอยู่ทางขวา (มัดหวาย) แบบสนัดอนอยู่ทางซ้าย (มัดหวาย) และแบบสันดอนอยู่ทัง้ 2 ข้าง                  

(ก้นหอย) 

ปี 1897 Sir Edword Riochard Henry ชาวองักฤษ ได้ทําการศกึษาและคิดระบบจดัเก็บ 

ลายนิว้มือ โดยการจดัจําแนกระบบลายพิมพ์นิว้มือ ทําให้มีการสืบค้นได้ง่ายโดยใช้การให้ค่าตัวเลข

ของแบบลายนิว้มือ ระบบจําแนกแผน่ลายนิว้มือนีเ้รียกว่า ระบบเฮนร่ี (Henry System) เป็นท่ีรู้จักและ

ใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั [1] 
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1.2 ประวัติลายนิว้มือในประเทศไทย 

ปี พ.ศ.2444 มกีารก่อตัง้กองพิมพ์ลายนิว้มอืขึน้ในกองลหโุทษเป็นครัง้แรก โดยกรมหลวง 

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในสมัยนัน้ ได้ให้เจ้ากรมกองลหุโทษจัดการทดลองพิมพ์

ลายนิว้มือของตนนําไปถวาย และเม่ือทรงตรวจแล้วเห็นว่าใช้การได้ จึงทรงเป็นผู้ ดําเนินการและอบรม

สัง่สอนวิชาระบบพิมพ์ลายนิว้มือด้วยพระองค์เอง โดยทรงให้จัดพิมพ์ลายนิว้มือตามระบบเฮนร่ีของ

นกัโทษท่ีกําลงัจะพ้นโทษ เก็บไว้เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานว่าเคยกระทําความผิดมาก่อน จงึนบัได้วา่พระองค์

เป็นผู้ให้กําเนิดการพิมพ์ลายนิว้มือขึน้เป็นพะองค์แรกในประเทศไทย เปรียบเสมือนพระองค์เป็นพระ

บิดาแห่งวิชาลายนิว้มือของประเทศไทย 

พ.ศ.2447 กองพิมพ์ลายนิว้มือได้รับการยกฐานะขึน้เป็นกรมพิมพ์ลายนิว้มือ 

พ.ศ.2455 เร่ิมมีการดําเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ วิธีการ ปรับเปล่ียนหนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ี 

เก่ียวกบัการพิมพ์ลายนิว้มอื จนกระทั่งปี 2500  

พ.ศ.2457 กรมพิมพ์ลายนิว้มือย้ายมาสงักดักรมราชฑณัฑ์ 

พ.ศ.2473 กรมพิมพ์ลายนิว้มือถกูลดฐานะเป็นกองทะเบยีนพิมพ์ลายนิว้มือ สงักดักรมตํา 

รวจภบูาล 

พ.ศ.2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง กรมตํารวจภูบาลเปล่ียนเป็นกองตํารวจสนัติ 

บาล กองทะเบียนพิมพ์ลายนิว้มือจึงเปล่ียนช่ือเป็น กองทะเบียนประวตัิอาชญากร ปัจจุบนักองนีส้งักดั 

สํานกังานวิทยาการตํารวจ หรือสํานักงานพิสจูน์หลกัฐานตํารวจ ในปัจจุบนั (พ.ศ.2557) มีหน่วยงาน

สงูสดุคือ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ  

พ.ศ.2500 ยซูอม ได้สง่เจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญมาให้การแนะนําและอบรมสัง่สอน วางหลกั 

เกณฑ์ให้ตามแบบอยา่งการเก็บพิมพ์ลายนิว้มือของตํารวจเอฟบีไอ 

พ.ศ.2501 ยซูอม ได้สง่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการดาํเนินการเก็บพิมพ์ลายนิว้มือตาม 

แบบอยา่งของเอฟบีไอมาให้ และกองทะเบียนพิมพ์ลายนิว้มือได้เร่ิมทําการตรวจสอบและเก็บแบบ

พิมพ์ลายนิว้มือตามแบบอย่างและวิธีการของตํารวจเอฟบีไอ [2] 

2.ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับลายนิว้มือ 

ลายเส้นผิวหนงัมาจากคาํภาษาองักฤษว่า Dermal Ridge หรือ Dermatolyphics หมาย 

รวมถึงลายเส้นบนฝ่ามือ (Palmprint) ลายนิว้มือ (Fingerprint) ลายฝ่าเท้า (Footprint) มีลกัษณะเป็น

เส้นนูนปรากฏบนผิวหนังบริเวณนิว้มือ และนิว้เท้าของทุกคน เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
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แม้แต่ฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกัน  (Identical twins) ก็มีลกัษณะรอยลายเส้นท่ีแตกต่างกันไป 

ดงันัน้จึงมีการนําลายเส้นบนลายนิว้มือมาใช้ประโยชน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการพิสูจน์

เอกลกัษณ์บุคคล และยงัสามารถใช้ในทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยโรคทางพนัธุกรรมได้อีกด้วย 

 รอยลายเส้นมีลักษณะลายเส้นเรียงลําดับเต็มหน้านิว้ทุกนิว้อยู่บนลายนิว้มือ ลายเส้นนี ้

เรียกว่า เส้นนูนหรือสัน (ridge) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการหยิบจับวัตถุต่าง ๆ ไม่ให้ล่ืนหลุดจากมือ  

ระหว่างเส้นนูนบนลายนิว้มือจะมีเส้นร่อง (furrows) บนสนัจะมีรูเล็ก ๆ เป็นรูเหง่ือให้เหง่ือไหลซึม

ออกมา ดงันัน้เม่ือมือจับลงไปบนวัตถุลายเส้นนูนท่ีชืน้ด้วยเหง่ือจึงถูกกดลงบนวัตถุ ทําให้เกิดการ

จําลองลายเส้นบนลายนิว้มือไปท่ีผิวของวัตถุชนิดนัน้ ๆ หากมีการเก็บรอยลายนิว้มือบนวัตถุนัน้

ออกมา เรียกรอยลายนิว้มือท่ีเก็บได้ว่า ลายนิว้มือแฝง (latent fingerprint) [2] 

 2.1 การเกิดลายนิว้มือ 

ลายนิว้มือเกิดจากการปฏิสนธิของไขแ่ละ sperm ในช่วงประมาณสปัดาห์ท่ี 10-11 โดย 

ลายเส้นนัน้จะปรากฏขึน้ครัง้แรกท่ีผิวหนงัภายนอก (basal layer of epidermis)  มีช่ือเรียกว่า ลายเส้น

ปฐมภูมิ (primary ridge) และเติบโตตอ่ไปจนกระทัง่สปัดาห์ท่ี 14 เป็นช่วงท่ีต่อมเหง่ือเร่ิมเกิดตามแนว

ลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ (primary ridge formation creases) และลายเส้นทุติยภูมิ 

(secondary ridge) จึงเร่ิมเกิดขึน้ระหว่างลายเส้นปฐมภูมินัน้ จนกระทั่งสปัดาห์ที่ 24-25 สําหรับ

ลายนิว้มือแฝงนัน้ ประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารคดัหลัง่จากร่างกาย และส่วนท่ีเจือปนที่มาจาก

ส่ิงแวดล้อม ในส่วนผสมของสารคัดหลั่งจากร่างกายจะมาจากการหลั่งของต่อม 3 ประเภทคือ  

eccrine gland, apocrine glands  และ sebaceous glands [3] 

 2.2 ลักษณะลายเส้นของลายนิว้มือ 

2.2.1 เส้นนูน-เส้นร่อง (ridges- furrows) ผิวหนงัตรงบริเวณลายนิว้มือของมนุษย์ ประ 

กอบด้วยลายเส้น 2 ชนิด คือ เส้นนูน (Ridges) และเส้นร่อง (Furrows) เส้นนูน คือ รอยนูนซึ่งอยู่สูง

ขึน้มาพ้นจากผิวหนังสว่นนอกของนิว้มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เส้นร่อง คือ รอยลกึท่ีอยูต่ํ่าลงไปกว่าระดบัของ

เส้นนูน 
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ภาพท่ี 2.1 เส้นนูน-เส้นร่อง (ridges- furrows) ผิวหนงัตรงบริเวณลายนิว้มือของมนุษย ์ 

ท่ีมา : ridges- furrows, accessed April 6, 2014, available from http://medcomhk.com 

/hkdvb/details.asp?id=630&show=1234   

 

 

 

 

 

               (a)       (b) 

ภาพท่ี 2.2  เส้นนูน-เส้นร่อง (ridges- furrows) ผิวหนงัตรงบริเวณลายนิว้มือของมนุษย์  

ท่ีมา : ridges- furrows, accessed April 6, 2014, available from  http://medcomhk.com 

/hkdvb/details.asp?id=630&show=1234   

 

 2.2.2 เส้นขอบ-สนัดอน เส้นขอบ (type line) คือ เส้นขนานคูใ่นสดุซึง่ได้ขนานกนัพอสมควร  

แล้วแยกตวัออกขึน้บน 1 เส้น ลงล่าง 1 เส้น เพ่ือโอบล้อมหรือพยายามจะโอบล้อมลวดลายลกัษณะ

ลายนิว้มือท่ีอยูภ่ายใน และสนัดอน (delta) คือ ลายเส้นในลายนิว้มือซี่งอยู่ตรงหน้าและใกล้ท่ีสุดกับ

ก่ึงกลางหรือเกือบก่ึงกลางของปากทางแยกของเส้นขอบ 
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         (a)          (b) 

ภาพท่ี 2.3 (a) แสดงเส้นขอบ (type line) (b) สนัดอน (delta) ผิวหนงัตรงบริเวณลายนิว้มือ 

                    ของมนุษย ์ 

ท่ีมา : type line-delta, accessed March 10, 2014, available from http://fingtrack.com 

/fingerscan/34/219-2011-04-09-04-57-12.html. 

2.2.3 จุดลกัษณะสําคญัพิเศษหรือจุดตาํหนิ (Special Characteristics or Minutiae)  

ลายนิว้ มือจะประกอบไปด้วยลายเส้นท่ีมีลักษณะสําคัญพิเศษ หรือตําหนิ (Minutiae) โดย

คณะกรรมการมาตรฐานของสมาคมตรวจพิสจูน์นานาชาติ (The Standardization Committee of the 

International Association for Identification ; IAI) ได้แนะนํามาตรฐานของลกัษณะพิเศษของ

ลายเส้นไว้ 5 แบบ คือ 

2.2.3.1 เส้นแตกหรือเส้นแยก (Bifurcation) เป็นลายเส้นจากเส้นเด่ียวท่ีแยก 

ออกจากกนัเป็นสองเส้น  หรือมากกวา่ หรือในทางกลบักันอาจเรียกวา่  ลายเส้นสองเส้นมารวมกนัเป็น

เส้นเดียว 

2.2.3.2 เส้นสัน้ ๆ (Short Ridge) เป็นลายเส้นสัน้แตไ่มส่ัน้มากถึงกบัเป็นจุด 

เล็ก ๆ 

2.2.3.3 เส้นทะเลสาบ (Lake หรือ Enclosure) เป็นลายเส้นท่ีแยกออกเป็น 

สอบเส้นแล้วกลบัมารวมกันใหม ่จึงมพืีน้ท่ีปิดเกิดขึน้ 

2.2.3.4 เส้นหยุด (Ending Ridge) เป็นจุดท่ีเร่ิมต้นหรือสิน้สดุของลายเส้น

นัน้ 

2.2.3.5 จุด (Dot) เป็นลายเส้นท่ีสัน้มากจนดูเหมือนเป็นจุดเล็ก ๆ 
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ภาพท่ี 2.4 จุดลกัษณะสําคญัพิเศษหรือจุดตําหนิ (Special Characteristics or Minutiae)  

                 บนลายนิว้มือ [5] 

ท่ีมา : Minutiae, accessed  April 8, 2014, accessed http://fingtrack.com/fingerscan/34/219-

2011-04-09-04-57-12.html 

2.3 ประเภทของลายนิว้มือ (Fingerprint Patterns) 

ลายนิว้มือแบ่งเป็น  3 ประเภท ดงันี ้

2.3.1 โค้ง (Arch) 

2.3.1.1 โค้งราบ (Plain Arch) คือลกัษณะของลายเส้นในลายนิว้มือท่ีตัง้ต้น 

จากขอบเล็บข้างหนึ่งแล้วว่ิงไหลออกไปอีกข้างหนึ่ง 

2.3.1.2 โค้งกระโจม (Tented Arch) คือลกัษณะลายเส้นในลายนิว้มือชนิด

โค้งราบนัน้เอง  แตมี่ลกัษณะแตกตา่งกบัโค้งราบท่ีสําคญัคือ  มีลายเส้นเส้นหนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งอยู่

ตรงกลางไมไ่ด้ว่ิงหรือไหลออกไปยงัอีกข้างหนึ่ง  หรือลายเส้นที่อยูต่รงกลางของลายนิว้มือเส้นหนึ่งหรือ

มากกว่าเกิดเป็นเส้นพุง่ขึน้จากแนวนอน หรือมีเส้นสองเส้นมาพบกันตรงกลางเป็นมุมแหลม 

2.3.2 มดัหวาย (Loop) 

2.3.2.1 มดัหวายปัดขวา (Right Loop) คือ มดัหวายรูปใดท่ีมีปลายเส้นเกือก 

ม้าปัดปลายไปทางมือขวาหรือทางด้านขวา 

2.3.2.2 มดัหวายปัดซ้าย (Left Loop)  คือ มดัหวายรูปใดท่ีมีปลายเส้นเกือก 

ม้าปัดปลายในทางมือซ้ายหรือทางด้านซ้าย 

2.3.3 ก้นหอย (Whorl) 
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2.3.3.1 ก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl) คือ ลายนิว้มือท่ีมีเส้นเวียนรอบเป็น 

วงจร วงจรนีอ้าจมีลกัษณะเหมือนลานนาฬิกา เหมือนรูปไข่ เหมือนวงกลม เป็นต้น 

2.3.3.2 ก้นหอยกระเป๋ากลาง (Central Pocket Loop) คือ ลายนิว้มือแบบ 

ก้นหอยธรรมดา แต่ตา่งกนัตรงท่ีลากเส้นสมมติุจากสนัดอนหน่ึงไปยงัอีกสนัดอนหนึ่ง เส้นสมมุติจะไม่

สมัผสัหรือตดักบัเส้นวงจรท่ีอยูต่อนใน 

2.3.3.3 ก้นหอยกระเป๋าข้าง (Lateral Pocket Loop) คือ ลายนิว้มือชนิด 

มดัหวายคู ่แตม่ีสนัดอนอยูข้่างเดียว 

2.3.3.4 มดัหวายคูห่รือมดัหวายแฝด (Double Loop / Twin Loop) คือ 

ลายนิว้มือท่ีมีรูปคล้ายกับลายนิว้มือแบบมดัหวาย 2 รูป มากอดหรือมากลํา้กนั เป็นลายนิว้มือท่ีมีสนั

ดอน 2 สนัดอน มดัหวาย 2 รูปที่ปรากฏนีไ้มจํ่าเป็นจะต้องมีขนาดเท่ากัน 

2.3.3.5 ซบัซ้อน (Accidental Whorl) เป็นลายนิว้มือที่ไมเ่หมือนลายนิว้มอื 

ชนิดอ่ืนท่ีกลา่วมาแล้ว ไมส่ามารถจดัเข้าเป็นลายนิว้มือชนิดหนึ่งชนิดใด โดยเฉพาะเป็นลายนิว้มือท่ี

ประกอบด้วยลายนิว้มือหลายแบบผสมกัน ยกเว้นลายนิว้มือแบบโค้งราบ และมีสนัดอน 2 สนัดอนหรือ

มากกว่า [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5  ประเภทของลายนิว้มือ (Fingerprint Patterns)   

ท่ีมา : ประเภทของลายนิว้มือ (Fingerprint Patterns), เข้าถึงเม่ือ 6 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก   

http://year9forensics.wordpress.com/what-you-need-to-learn/classifying-fingerprints/ 
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2.4 ลักษณะลายนิว้มือในสถานที่เกิดเหตุ 

ลายนิว้มือในสถานท่ีเกิดเหตมีุ 2 ลกัษณะ คือ ลายนิว้มือที่มองเห็นและลายนิว้มือท่ีมอง 

ไม่เห็น รอยลายนิว้มือท่ีมองเห็นเป็นลายนิว้มือท่ีประทับแล้วง่ายต่อการดูด้วยตาเปล่า ขณะท่ีรอย

ลายนิว้มือท่ีมองไมเ่ห็นนัน้มองเห็นด้วยตาเปลา่ได้ยาก รอยประทบัท่ีมองเห็นเป็นรอยประทบับนพืน้ผวิ

เรียบ และรอยประทบัท่ีเห็นได้ชดับนวตัถุผิวน่ิม (Plastic Print)  

รอยลายนิว้มือท่ีตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหต ุสว่นมากเป็นรอยลายนิว้มือที่มองไมเ่ห็นด้วย 

ตาเปลา่ มีเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีมองเห็นด้วยตาเปลา่ 

รอยลายนิว้มือท่ีมองเห็นสว่นใหญ่เป็นรอยประทบัของนิว้มือท่ีเป้ือนฝุ่ น เลือด นํา้มนั  

หรือไข หรือรอยประทับของนิว้มือบนฝุ่น นํา้มนัหรือไข 

รอยลายนิว้มือบนวัตถท่ีุมองเห็นปกติ เกิดจากนิว้มือท่ีมีเลือดหรือสารอ่ืน ๆ ติดอยูไ่ป 

สมัผสักบัวตัถ ุทําให้มีการถ่ายเทสีของสารซึง่ติดบนเส้นนนูของลายนิว้มือไปยงัพืน้ผิวของวตัถุ แบบ

ของลายนิว้มือท่ีปรากฏ คือสีของสารท่ีติดอยู่ท่ีเส้นนูนของลายนิว้มือ บางครัง้ของเหลว เช่น เลือด ติด

อยู่ท่ีนิว้มือเป็นจํานวนมาก และไหลลงบริเวณเส้นร่อง ทําให้ลายนิว้มือ (เส้นนูน) ที่ปรากฏบนวตัถุจะ

ไมมี่สี ซึง่เรียกว่า ลายนิว้มือกลบัสี  (Reversal Fingerprints) จะไมพ่บรอยลายนิว้มือกลบัสีทัง้รอยนิว้ 

มกัพบเพียงบางสว่นของรอยลายนิว้มือกลบัสี ขณะท่ีสว่นใหญ่ของรอยเป็นลายนิว้มือปกติ เส้นนูนกบั

เส้นร่องของลายนิว้มือแตกต่างตรงท่ีบนเส้นนนูจะมีรูตอ่มเหง่ือ 

รอยลายนิว้มือประทบับนวตัถุท่ีนิ่มและไมย่ดืหยุน่ เป็นรอยประทบัท่ีไม่สมํา่เสมอ เช่น  

เทียนไข สี หรือปนูก่ึงแห้ง ดินเหนียว ลายนิว้มอืท่ีปรากฏบนวตัถุผิวน่ิมคือเส้นร่องของลายนิว้มือ 

ลายนิว้มือท่ีมองไมเ่ห็นบนวัตถเุกิดจากสารท่ีขบัออกมาจากตอ่มเหง่ือ ตอ่มไขมนัและ 

ไขมนัจากเนือ้เย่ือผิวหนงั 

ผิวของนิว้มือ จะเปียกด้วยสารท่ีขบัออกมาจากตอ่มเหง่ือซึง่กระจายอยูบ่นเส้นนนู และตดิ 

ด้วยไขมนัที่ขบัออกมาจากต่อมไขมนับริเวณร่างกายสว่นอ่ืน ถ้ามือท่ีเปียกสารสมัผสักบัวตัถุ สารท่ีขบั

ออกมาจะถ่ายเทมาท่ีพืน้ผิวของวตัถุท่ีนิว้มือสมัผสั เป็นรอยลายนิว้มือแฝง เน่ืองจากรอยลายนิว้มือท่ี

มองไม่เห็นเกิดจากการถ่ายเทสารท่ีออกมาไปยงัวตัถ ุดงันัน้วตัถุผิวแห้งและเรียบจะติดลายนิว้มือได้ดี 

สารท่ีขบัออกมาจากตอ่มเหง่ือจะไมมี่สี ใส มีคา่ pH เป็นกลางหรือกรดเล็กน้อย (pH 4-7)  
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ประกอบด้วยความชืน้ 98-99 เปอร์เซ็นต์ และสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ 1-2 เปอร์เซ็นต์               

สารอนินทรีย์ ได้แก่ เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น สารอินทรีย์ ได้แก่ กรดอะมิโน (โปรตีน) ยเูรีย 

และกรดแลคติก เป็นต้น  

สารท่ีขบัออกมาจากตอ่มไขมนั ไมมี่สี ใส ประกอบด้วย กรดไขมนั วิตามิน เป็นต้น  

คณุภาพและปริมาณของสารท่ีขบัออกมาจากต่อมไขมนัแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปริมาณสารท่ี

ขบัออกมาจะขึน้อยู่กบัอุณหภูมิและสภาพจิตใจ ปริมาณสารท่ีขบัออกมาจะเพ่ิมขึน้เม่ืออุณหภูมิสงูขึน้ 

หรือมีความตรึงเครียดของจิตใจสงู เหตท่ีุมองไมเ่ห็นรอยลายนิว้มือแฝงด้วยตาเปลา่ เน่ืองจากเป็นรอย

ลายนิว้มือท่ีเกิดจากสารท่ีไมมี่สี [7] 

2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของลายนิว้มือ 

 หลังจากท่ีรอยลายนิว้มือประทบัลงบนพืน้ผิวของวตัถุ รอยลายนิว้มือแฝงนัน้มีโอกาสท่ีจะเกิด

การเปล่ียนแปลงได้งา่ย ซึง่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงหรือการคงอยูข่องลายนิว้มือแฝง มีเงือ่นไข

หลายประการ สามารถสรุปเป็นตวัย่อว่า CARPET โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 2.5.1 สารประกอบของเหงื่อที่ติดอยู่ (Composition of the deposit) ต่อมใต้ผิวหนังของ

คนเรา มี 3 ชนิด ประกอบด้วย  

2.5.1.1  Eccring Glands พบทัว่ร่างกาย แตจ่ะพบมากท่ีฝ่ามือและฝ่าเท้า  

ซึง่ประกอบด้วยนํา้ประมาณ 98-99 เปอร์เซ็นต์ เกลือ แคลเซียม ยเูรีย และกรดอมิโน เป็นต้น 

2.5.1.2 Apocrin Glands พบบางแห่งของร่างกาย เช่น บริเวณรักแร้ รูหู  

อวัยวะเพศ ก้น แผน่หลงั เหง่ือท่ีได้จะมีลกัษณะเหนียว ใส และมีส่วนผสมของไขมนัอยู่มาก จึงทําให้

เหง่ือชนิดนีมี้กล่ิน  

2.5.1.3 Sebaceous Glands พบทัว่ร่างกาย ยกเว้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า  

ประกอบด้วยกรดไขมนั กลีเซอร์ไรด์ เป็นต้น  

สารประกอบของเหง่ือท่ีฝ่ามือ จะไมมี่ไขมนัเป็นสว่นประกอบ แตเ่ม่ือมอืของ 

เราสมัผสักบัผิวหนงับริเวณอ่ืน ๆ ของร่างกาย ไขมนัจะมาติดอยู่ท่ีนิว้มือ เม่ือนิว้มือไปสมัผัสกับวัตถ ุ

สารประกอบของเหง่ือท่ีอยูใ่นลายนิว้มือจะติดอยู่บนพืน้ผิวของวัตถนุัน้ เกิดเป็นรอยลายนิว้มือแฝง ถ้า

มีไขมนัเป็นองค์ประกอบอยูม่าก รอยลายนิว้มือแฝงนัน้จะคงอยูไ่ด้นาน เน่ืองจากขณะนัน้นํา้ระเหยไป 

ออกซิเจนในอากาศจะทําให้ไขมนัออกซิไดซ์เป็นฟิล์มบนผิวของวตัถ ุ
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2.5.2 ปริมาณของสารประกอบของเหงื่อที่ตดิอยู่ (Amount of matter deposited)       

มีเง่ือนไข 2 ประการ คอื  

2.5.2.1 ปริมาณการหลัง่ของเหง่ือ สารท่ีขบัออกมาจากตอ่มเหง่ือจะแตกตา่ง 

กนัไปในแต่ละบุคคล โดยปริมาณของสารประกอบท่ีขบัออกมาจะขึน้อยู่กับอุณหภูมิและสภาพจิตใจ 

เม่ือร่างกายมีอุณหภูมิสูงหรือมีความตรึงเครียดของจิตใจสงู ปริมาณสารท่ีขบัออกมาจะเพ่ิมขึน้ ปัจจยั

สําคญัอีกอยา่งหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการหลัง่เหง่ือ นอกจากอุณหภูมิโดยรอบแล้ว ก็คือความชืน้ในอากาศ 

ย่ิงอากาศมีความชืน้มากเท่าได การระเหยของนํา้ก็เป็นไปได้น้อยเท่านัน้ เหง่ือจะออกมากแต่ระเหย

ไมไ่ด้ นอกจากนัน้อาหารท่ีรับประทานเข้าไป อาชีพ ลกัษณะการทํางาน กิจกรรม การดําเนินชีวิต และ

สขุภาพหรือโรคบางอยา่ง ก็สามารถสง่ผลตอ่การปริมาณหลัง่ของเหง่ือได้เช่นกัน 

2.5.2.2 แรงกด และระยะเวลาในการสมัผสักับวตัถุ นํา้หนักการกดหรือการ 

ประทับรอยลายนิว้มือ ลกัษณะการหยิบจับหรือสัมผัสกับวัตถุ ย่ิงออกแรงกดมาก จะทําให้รอย

ลายนิว้มือแฝงปรากฏชดัเจนขึน้ และหากใช้เวลาในการสมัผสักบัวัตถนุาน โอกาสท่ีเหงื่อจะติดอยู่กับ

วตัถก็ุมีมากขึน้ด้วย แตก่ารสมัผสักบัวตัถุอ่ืนมาก่อนการประทับรอยลายนิว้มือ เช่น การเช็ดมือด้วยผ้า 

จะเป็นผลให้รอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถเุกิดได้น้อยกว่าการท่ีสมัผสักบัวตัถโุดยตรง 

2.5.3 พืน้ผิวที่ประทบั (Receiving surface) ความเรียบของผิววัตถ ุความสามารถใน 

การดดูซบั ลกัษณะทางไฟฟ้าสถิต การเป็นสนิม และองค์ประกอบทางเคมีของวตัถ ุล้วนมีผลต่อการคง

อยู่ของลายนิว้มือแฝงทัง้สิน้ 

การสญูเสียความชืน้ของรอยลายนิว้มือแฝง ถ้าประทบัรอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวท่ีไม่มี 

รูพรุน ความชืน้จะค่อย ๆ  ระเหยไป ถ้าประทบัรอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวท่ีมีรูพรุน ความชืน้นอกจาก

จะระเหยไปแล้ว ยงัถกูดูดซบัเข้าไปในวัตถอีุกด้วย นอกจากนัน้ ส่ิงสกปรก ฝุ่ น หือไขมนั ก็มีผลต่อการ

ติดของรอยลายนิว้มือแฝง วัตถท่ีุมีผิวเรียบมนัและสะอาด จะติดรอยลายนิว้มือแฝงได้ดีกว่าวตัถุอ่ืน ๆ 

2.5.4 ตาํแหน่งที่สารประกอบของเหงื่อติดอยู่ (Position conditions) รอยลายนิว้มือ 

แฝงท่ีประทับอยูท่ี่กระจกโต๊ะทํางานหรือลูกบิดประตู มีโอกาสท่ีจะเกิดการสมัผสัซํา้ หรือถูทําความ

สะอาดได้ง่าย ทําให้รอยลายนิว้มือแฝงถูกทําลายไป แต่หากมีการป้องกนัและเก็บรักษาเป็นอย่างดีก็

จะช่วยให้รอยลายนิว้มือแฝงคงอยู่ได้นาน ตวัอยา่งเช่น การตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝงบนภาพถ่าย

นาน 10 ปี หลงัการประทบัรอยลายนิว้มือ ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นผสมระหว่างอลมูิเนียมและไลโคโปเดียม 
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2.5.5 สภาพแวดล้อม (Environment conditions) เช่น  อุณหภูมิ ความชืน้ ลม ฝน นํา้  

เป็นต้น เป็นตวัแปรท่ีมีผลตอ่การคงอยู่ของลายนิว้มือแฝง ในสภาวะอากาศร้อน อุณหภูมิสงู นอกจาก

จะช่วยกระตุ้นการหลั่งของเหง่ือแล้ว ยงัทําให้สารประกอบของรอยลายนิว้มือแฝงระเหยได้อย่าง

รวดเร็ว ลมเป็นอีกตวัช่วยหนึ่งท่ีเร่งให้เกิดการระเหยและทําให้สารประกอบของรอยลายนิว้มือแฝงแห้ง

เร็วขึน้ ถ้าไอนํา้หรือนํา้ฝนเกาะอยู่บนพืน้ผิวของวัตถุก่อนท่ีรอยลายนิว้มือแฝงจะถูกประทับนํา้จะ

ป้องกนัหรือลดการเกาะติดของรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถุนัน้ แตถ้่านํา้เกิดหลงัจากท่ีมีการประทบัรอย

ลายนิว้มือแฝงแล้ว จะทําให้รอยลายนิว้มือแฝงนัน้ละลายไปบางส่วน แต่ถ้ารอยลายนิว้มือแฝงนัน้

ประกอบด้วยไขมนัเป็นจํานวนมาก จะต้านการซมึผา่นของนํา้ ละอองฝนหรือหยดนํา้เล็ก ๆ  จะไมทํ่าให้

รอยลายนิว้มือแฝงเกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจน 

2.5.6 ระยะเวลาตัง้แต่สารประกอบของเหง่ือติดอยู่ (Time since deposited)  

ระยะเวลาตัง้แตป่ระทับรอยลายนิว้มือแฝงลงบนพืน้ผิวของวตัถ ุหรืออายุของรอยลายนิว้มือแฝง เม่ือ

เวลาผา่นไปรอยลายนิว้มือแฝงก็จะจางหายไปในท่ีสดุ [2]  

2.6. วิธีการตรวจเก็บลายนิว้มือแฝง 

วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง ปัจจุบนัมีการพฒันาในหลายรูปแบบ แบง่ได้ดงันี ้

2.6.1 วิธีผงฝุ่น  (Fingerprint Powder) วิธีการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงด้วยผงฝุ่น               

เป็นวิธีท่ีงา่ยท่ีสุดและเป็นวิธีพืน้ฐานท่ีใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงมากท่ีสุด ผงฝุ่นเป็นวิธีทาง

กายภาพซึง่อนุภาคของผงฝุ่ นจะไปเกาะติดกบันํา้และไขมนัท่ีเป็นสารประกอบในรอยลายนิว้มือแฝง 

ผงฝุ่ นแตล่ะชนิดมีคุณสมบติัท่ีแตกตา่งกนั เช่น สี การยดึติด ขนาดของเม็ดฝุ่ น ความ 

สามารถในการเกาะติดบนพืน้ผิวของวัตถแุตล่ะชนิดแตกต่างกัน ควรมีการเลือกผงฝุ่ นท่ีเหมาะกบัชนิด

ของพืน้ผิววตัถท่ีุจะทําการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง  วิธีการใช้ผงฝุ่ น ได้แก่ วิธีการปัดผงฝุ่ น การกลิง้

ผงฝุ่ น และการเคาะเบา ๆ ขึน้อยู่กับลักษณะของพืน้ผิวเพ่ือให้ได้รอยลายนิว้มือแฝงท่ีมีคุณภาพ 

ลายเส้นชดัเจนสมบูรณ์ เม่ือรอยลายนิว้มือแฝงปรากฏขึน้แล้ว ใช้เทปใสลอกติดบนกระดาษรองรับ  

หรือโดยการถ่ายภาพ การใช้ผงฝุ่ นนัน้เหมาะสําหรับพืน้ผิวเรียบ ไมดู่ดซมึ และไม่เปียก ในกรณีท่ีวัตถุ

พืน้ผิวเปียก รอยลายนิว้มือแฝงจะอยูใ่นสภาพไมค่อ่ยดี แตถ้่าทําการปัดผงฝุ่ นควรผึง่ให้แห้งเสียก่อน  

ชนิดของผงฝุ่ น แบง่ได้เป็น 3 ชนิด ดงันี ้

1. ผงฝุ่ นธรรมดา (Regular Fingerprint Powder) ประกอบด้วย 2 สว่น คอื เรซิ่น โพลิ 
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เมอร์สําหรับการยดึติด และสีสําหรับความชดัเจน ส่วนผสมของผงฝุ่ นมีมากมายหลายชนิด นอกจากนี ้

ยงัมีความแตกตา่งของสี และโลหะท่ีเป็นสว่นผสมในผงฝุ่ น ในการสมัผัสของแปรงปัดผงฝุ่ นต้องระวัง

ไมใ่ห้เกิดการทําลายรอยลายนิว้มือแฝง  

2. ผงฝุ่ นแม่เหล็ก (Megnetic Fingerprint Powder) เป็นผงฝุ่ นท่ีมีสว่นผสมของเหล็กเนือ้ 

ละเอียด ซึง่ต้องใช้กับแปรงแมเ่หล็ก Mac Donell เป็นผู้ ค้นพบว่าผงฝุ่ นแม่เหล็กเป็นอนุภาพท่ีสามารถ 

ใช้ในการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงจากพืน้ผิวตา่ง ๆ เช่น หนัง พลาสติก ผนัง และผิวหนงัของมนุษย์ 

วตัถดิุบพืน้ฐานท่ีใช้ในผงฝุ่ นแมเ่หล็ก คือ Iron Oxide และ Powder Dust ร่วมด้วยสารประกอบสีอ่ืน ๆ 

และยังมีการพฒันาโดยการบรรจุอนุภาคแม่เหล็กท่ีเป็นตัวช่วยเหมือนแปรงและอนุภาพท่ีไม่เป็น

แม่เหล็กเพ่ือเพ่ิมการยึดติดกับสารประกอบบนรอยลายนิว้มือแฝงอีกด้วย 

3. ผงฝุ่ นเรืองแสง (Luminescent Fingerprint Powder) ผงฝุ่ นชนิดนีป้ระกอบด้วย 

สารประกอบธรรมชาติหรือสารสงัเคราะห์ เช่น ฟลอูอเรสเซนต์ หรือฟอสฟอเรสเซนต์ ขึน้อยู่กบัช่วงการ

มองเห็นของแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) แสงเลเซอร์ และแหล่งแสงอ่ืน ๆ ผงฝุ่ นชนิดนีเ้ป็นประโยชน์

สําหรับการหารอยลายนิว้มือแฝงท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ท่ีประทบัอยู่บนพืน้ผิวหลากหลายสี ถ้าทํา

การตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงด้วยผงฝุ่ นธรรมดา จะมีปัญหาเร่ืองความคมชดั ผงฝุ่ นเรืองแสงไมค่อ่ย

ได้ใช้บอ่ยในภาคสนาม เนื่องด้วยต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น เคร่ืองตรวจวัดแสงเลเซอร์ อย่างไรก็ตาม

พบว่าผงฝุ่ นเรืองแสง ให้ผลสงูขึน้ในการทดสอบด้วยแสงเลเซอร์ การเลือกใช้ผงฝุ่ นเรืองแสงขึน้อยู่กับสี

ของพืน้ผิวและคณุสมบติัในการเรืองแสง 
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ตารางท่ี 2.1 คณุสมบติัของผงฝุ่ นชนิดตา่ง ๆ [7] 

 

 

ช่ือ 

 

ส ี

 

การยึด

ติด 

ลกัษณะของเม็ดฝุ่ น 
ความ

ถ่วงจําเพาะ 

องค์ประกอบ 
ขนาด การเลือกติด

ผิวของวตัถ ุ

ผงอะลูมิเนียม ขาวเงิน ดีมาก กลาง ไม่ดี 2.6 ขดอะลูมิเนียม 

ไฮเนียม ขาวเทาเงิน ดีปาน 

กลาง 

กลาง ไม่ดี 2.6 สีเทาท่ีผ่าน

กระบวนการกัน

ประจุ 

ผงฝุ่ นดํา ดํา อ่อน ค่อนข้าง

ละเอียด 

ดีปานกลาง 2.1 ส่วนผสมของ

คาร์บอนแบลค

และกราไฟท์ 

ผงฝุ่ นนํา้ตาล ซีเปีย อ่อน ค่อนข้าง

ละเอียด 

ดีปานกลาง 5.0 ผงแมงกานีสได

ออกไซด ์

ผงฝุ่ นขาว ขาว อ่อน ค่อนข้าง

หยาบ 

ดีปานกลาง 3.0 ผงผสมระหว่าง

สงักะสีออกไซต์

กบัแป้ง 

ผงไลโคโปเดียม เหลืองอ่อน อ่อนมาก หยาบ ดีมาก 0.3 สปอร์ของ

ตะไคร้  

(ไลโคโปเดียม) 

อินดิโก ม่วง อ่อน ละเอียด ดีปานกลาง 0.7 อินดิโกติน 

(สําหรับย้อมส)ี 

ผงแม่เหล็ก เทาดํา อ่อน ค่อนข้าง

ละเอียด 

ดี 8.0 ผงเหล็ก 

อิเลคโตรไลท์ 

เติมคาร์บอน 

เอส พีแบลค  

(SP Black) 

เทา อ่อน ปาน

กลาง 

ไม่ดี 4.0 ผงผสมระหว่าง

อะลมูิเนียมและ

กรดของเหล็ก 
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2.6.2 วิธีเคมี  วิธีนีใ้ช้ตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงท่ีมองไม่เห็นบนวัตถ ุเช่น กระดาษ ไม้  

หรือโลหะ และตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ีมองเห็น เช่น ลายนิว้มือแฝงเปื้อนเลือด หลักการของ

วิธีการทางเคมีคือ องค์ประกอบในสารเคมีทําปฏิกิริยากบัองค์ประกอบท่ีขบัออกมาทางลายนิว้มอืหรือ

เลือด และทําให้เกิดการเปล่ียนสี นํา้ยาเคมีท่ีใช้ทัว่ไป มีดงันี ้

1. นินไฮดริน (Ninhydrin) มีลกัษณะเป็นเม็ดละเอียดสีเหลืองอ่อน โดยนินไฮดรินจะไปทํา 

ปฏิกิริยากบักรดอมิโนในเหง่ือ ทําให้เกิดรอยลายนิว้มือแฝงปรากฏขึน้มาเป็นสีมว่งปนนํา้เงนิ อาจเร่งให้

เกิดปฏิกิริยาโดยการใช้ความร้อน รอยลายนิว้มือแฝงท่ีเกิดขึน้จะอยูไ่ด้นานหลายวนัแล้วจะคอ่ย ๆ  จาง

หายไป จึงควรทําการตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ วิธีนี เ้หมาะกับพืน้ผิวท่ีมีรูพรุน เช่น กระดาษและ

เอกสารต่าง ๆ 

2. ไอโอดีน (Iodine) มีลกัษณะเป็นเกร็ดสีนํา้ตาล เม่ือได้รับความร้อนเพียงเล็กน้อยจะ 

ระเหยเป็นไอ ไอโอดีนจะไปทําปฏิกิริยากับไขมนัที่อยูใ่นลายนิว้มือ การรมควนัไอโอดีนจะทําในภาชนะ

ปิด เช่น ตู้รมควัน เมื่อรมด้วยนํา้ยาไอโอดีนจะทําให้เกิดรอยลายนิว้มือแฝงขึน้เป็นสีนํา้ตาลแดง และให้

ทําการถ่ายภาพทันที เน่ืองจากรอยลายนิว้มือแฝงท่ีเกิดขึน้จะไม่ถาวรและจางหายไปเม่ือหยุดการ

รมควนั แตส่ามารถใช้สารละลาย 7, 8 benzoflavone หยุดการจางหายของสีของไอโอดีนท่ีปรากฏ

ขึน้มาได้ วิธีนีเ้หมาะกับพืน้ผิวท่ีมีรูพรุน เช่น กระดาษและเอกสารต่าง ๆ  

3. ซิลเวอร์ไนเตรท (Silver Nitrate) ทําปฏิกิริยากับโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride)  

หรือเกลือแกงในเหง่ือ ทําให้ซิลเวอร์คลอไรด์ มีสีขาว ไม่เสถียร เมื่อได้รับแสงจะแตกตวัเป็น ซิลเวอร์ 

และคลอไรด์ รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จะปรากฏเป็นสีแดงนํา้ตาล การจุ่มวตัถพุยานในซิลเวอร์ไนเตรท

จะล้างไข นํา้มนั กรดอมิโน ออกไป ดังนัน้ ในกรณีท่ีหารอยลายนิว้มือแฝงบนวัตถุพยานชนิดเดียวกัน

ร่วมกบัวิธีอื่น วิธีนีจ้ะต้องทําเป็นขัน้ตอนสดุท้าย 

4. ผลึกมว่ง (Crystal Violet)  เหมาะกบัรอยลายนิว้มือแฝงท่ีติดอยู่บริเวณด้านเหนียวของ 

เทปใส เทปพนัสายไฟ ซึ่งไมส่ามารถเก็บโดยวิธีปัดฝุ่ น วิธีนีเ้ป็นการย้อมสีลายนิว้มือให้เป็นสีมว่ง  

5. Small Particle Reagent (SPR) ประกอบด้วยสารแขวนลอยขนาดเล็กของผง  

molybdenum ซึง่จะยึดติดกับสว่นประกอบของไขมนัท่ีอยู่ในลายนิว้มือ ทําให้ลายนิว้มือท่ีเกิดขึน้เป็นสี

เทาเข้ม วิธีนีใ้ช้ได้ดีกบัวัตถก่ึุงรูพรุนและพืน้ผิวเรียบท่ีไมมี่รูพรุนท่ีเปียก 

6. วิธีก๊าซ ซุปเปอร์กลู (Super Glue) หรือ Cyanoacrylate Ester ซุปเปอร์กลูซึ่งมี

สว่นผสมของสารไซยาโนอครีเลท เอสเทอร์ (Cyanoacrylate Ester) เมื่อได้รับความร้อนเพียงเล็กน้อย
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จะระเหยให้ควนัสีขาว การรมควันด้วยซุปเปอร์กล ูควรทําในภาชนะปิด เมื่อสารนีไ้ด้รับความร้อนจะ

ระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งมีความเข้มข้นสูงแล้วไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนและนํา้ในเหงื่อ ทําให้เกิดรอย

ลายนิว้มือแฝงเป็นสีขาว หลังจากนัน้ทําการถ่ายภาพ และนําไปปัดผงฝุ่ นหรือย้อมสีเรืองแสงด้วย

วิธีการอ่ืน ๆ ตอ่ไป วิธีนีเ้หมาะกบัวัตถปุระเภทเคร่ืองหนัง กระดาษ แก้ว ผ้า และโลหะตา่ง ๆ เป็นต้น 

7. วิธีการหลอ่ร่องรอย หล่อด้วยปนูปลาสเตอร์ ใช้ในกรณีท่ีรอยลายนิว้มือเกิดบนวตัถท่ีุ 

น่ิมและไมย่ืดหยุน่ เช่น ดินเหนียว ดินนํา้มนั เป็นต้น การหล่อร่องรอยด้วย Silicone Rubber โดยการ

ใช้ Silicone Rubber ผสมกับทินเนอร์ แล้วใช้หลอ่รอยนิว้มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ท่ีต้องการ 

8. วิธีการใช้แสงเลเซอร์หรือแสงโพลีไลท์ การตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงด้วยวิธีนีอ้าศยั 

การเรืองแสงของสาร ไรโบพลารินและไพริดอกซิน  ซึง่อยูใ่นเหง่ือท่ีขบัออกมาจากลายนิว้มือ ทําให้รอย

ลายนิว้มือเกิดการเรืองแสง 

9. วิธีการใช้เคร่ือง Electrostatic Dust Print Lifter เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ลอกร่องรอยท่ีเกิด 

จากฝุ่ น โดยใช้ความต่างศกัย์ไฟฟ้าแรงสงู ทําให้เกิดการเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้าบนแผ่นฟิล์ม ท่ีด้าน

หนึ่งเคลือบด้วยโลหะ ซึ่งทําให้เกิดสนามแม่เหล็กบนแผ่นฟิล์มดังกล่าว แล้วดูดผงฝุ่ นขึน้มาติดบน

แผ่นฟิล์ม [2]  

2.7. คุณสมบัตขิองนํา้ชนิดต่าง ๆ  

2.7.1 นํา้ประปา (ชนิดดื่มได้) 

นํา้ประปา หรือ นํา้ก๊อก คือ นํา้ท่ีไหลออกมาจากก๊อกนํา้ เร่ิมใช้กนัมาตัง้แต่ปลาย 

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 และเป็นสาธารณูปโภคพืน้ฐานท่ีจําเป็นในปัจจุบนั นํา้ประปาผลิตมาจากนํา้ดิบ 

สูบเข้าไปยงัถังพกัตกตะกอน และผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้โรค จากนัน้จึงเพ่ิมแรงดันและส่งไปยังท่อนํา้

ตา่งๆ ในบ้านของผู้ใช้นํา้ [8]  

2.7.2 นํา้บาดาล  

นํา้บาดาล (groundwater) คือนํา้ท่ีถกูกกัเก็บหรือสะสมตวัอยูใ่ต้ดิน อาจสะสมตวัอยูต่าม 

รอยแตก รอยแยกของชัน้หิน หรืออาจสะสมตวัอยูใ่นช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใต้ผิวดิน 

นํา้ใต้ดินหรือนํา้บาดาล แบ่งออกได้เป็น 2 โซนคือ unsaturated zone เป็นโซนท่ีมีทัง้นํา้และอากาศ 

และ saturated zone เป็นโซนท่ีมีแตนํ่า้เท่านัน้โดยสว่นนีจ้ะเป็นส่วนของนํา้ใต้ดินท่ีแท้จริง [9] 

โดยทัว่ไป นํา้บาดาลจะมีเกลือแร่ละลายอยูเ่สมอ ปริมาณเกลือแร่อาจมีตัง้แต ่ 

25 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ในนํา้พธุรรมชาติ ไปจนถึง 300,000 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ในนํา้เค็ม (Brine) ชนิด 
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ของเกลือแร่และปริมาณของเกลือแร่จะขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อม การเคลื่อนท่ีและต้นกําเนิดของนํา้ 

บาดาลเอง ปกติปริมาณของเกลือแร่ท่ีพบในนํา้บาดาลจะมีมากกว่านํา้ผิวดินในแมนํ่า้ลําธารเพราะนํา้

บาดาลมีโอกาสท่ีจะสัมผสักับแร่ธาตุต่าง ๆ ในหินท่ีนํา้บาดาลกักเก็บอยู่ เกลือแร่ท่ีละลายอยู่ในนํา้

บาดาลจะขึน้อยูก่ับคณุสมบติัของแร่ท่ีเป็นสว่นประกอบของชัน้หินอุ้มนํา้ ว่าเป็นแร่ท่ีละลายนํา้ได้ยาก

งา่ยแค่ไหน นอกจากนีย้งัขึน้อยูก่บัระยะเวลาท่ีนํา้บาดาลมีโอกาสกกัเก็บหรือสมัผสักบัเกลือแร่เหล่านี ้

มากน้อยแคไ่หน ซึง่จะทําให้นํา้บาดาลท่ีมีการเคล่ือนท่ีน้อยอยู่กับท่ีหรือไหลช้า มกัเป็นนํา้ท่ีมีเกลือแร่

สงู ดงันัน้ ปริมาณเกลือแร่ของนํา้บาดาล จึงเพ่ิมมากขึน้ไปกับความลกึ ปกตินํา้ บาดาลท่ีอยูใ่กล้กับผิว

ดินหรืออยูใ่นระดบัตืน้ มกัมีปริมาณของไบคาร์บอร์เนตสงู เน่ืองมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาจาก

การสลายตัวของสารอินทรีย์ในดิน เม่ือลึกลงไปจากผิวดิน นํา้บาดาลจะมีปริมาณเกลือแร่มากขึน้ 

โดยเฉพาะปริมาณของคลอไรด์ ซึง่เพ่ิมสงูมากตามความลึก [10]  

2.7.3 นํา้ทะเล  

นํา้ทะเลเป็นของเหลวท่ีได้จากทะเลหรือมหาสมุทร โดยทัว่ไปมหาสมทุรทัว่โลกมีความเค็ม  

(salinity) ประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 35 ส่วนต่อพันส่วน นั่นหมายความว่าในนํา้ทะเลทุก ๆ                  

1 กิโลกรัม จะพบเกลืออยู ่35 กรัม (สว่นมากจะพบในรูปของไอออนโซเดียมคลอไรด์ (Na+, Cl−) ความ

หนาแน่นเฉล่ียท่ีผิวนํา้ของมหาสมทุรอยูท่ี่ 1.025 กรัมตอ่มิลลิลิตร นํา้ทะเลมีความหนาแน่นมากกว่า

นํา้จืด (นํา้จืดมีความหนาแน่นสงูสดุท่ี 1.000 กรัมตอ่มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) เพราะนํา้

ทะเลมีความหนกัของเกลือและ Electrostriction (ไฟฟ้าท่ีไมนํ่ากระแส แตอ่ยูใ่นเร่ืองของสนามไฟฟ้า) 

จุดเยือกแข็งของนํา้ทะเลอยู่ท่ีอุณหภูมิ - 2 องศาเซลเซียสหรือ 28.4 องศาฟาเรนไฮต์ ในนํา้ทะเลท่ีมี

ความเข้มข้น 35 สว่นตอ่พนัสว่น (35 ppt) [11] 

นํา้ทะเลเป็นสารละลายท่ีซบัซ้อนของเกลือ โดยมีเกลือละลายอยู ่3.5 เปอร์เซนต ์โดย 

นํา้หนกั ถึงแม้ว่า เปอร์เซ็นต์ของเกลือในนํา้ทะเลจะน้อย แต่เม่ือพิจารณาจากปริมาณจะพบว่าเป็น

มหาศาลมาก ถ้าหากนํา้ในมหาสมุทรระเหยไปหมด จะได้ชัน้เกลือหนาถึง 60 เมตร ค่าความเค็ม 

(salinity) เป็นสดัสว่นของเกลือที่ละลายกบันํา้บริสุทธ์ิ ส่วนประกอบหลกั ท่ีพบมากในนํา้ทะเล ได้แก่ 

sodium chloride (NaCl) ประมาณ 23.48 กรัม, magnesium chloride (MgCl2) ประมาณ 4.98 กรัม, 

sodium sulfate (NaSO4) ประมาณ 3.92 กรัม, calcium chloride (CaCl2) ประมาณ 1.10 กรัม 

potassium chloride (KCl) ประมาณ 0.66 กรัม และ sodium bicarbonate (NaHCO3) ประมาณ 

0.192 กรัม จะพบว่าเกลือสว่นใหญ่เป็น sodium chloride สารประกอบ 5 ตวัแรก รวมกนัจะมีปริมาณ
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ประมาณ 99% ของเกลือท่ีอยูใ่นนํา้ทะเล และสารประกอบทัง้ 5 ตวั จะประกอบด้วยธาตเุพียง 7 ชนิด

เท่านัน้ ธาตเุหล่านีมี้ความสําคญัมากตอ่การรักษาสภาพแวดล้อมทางเคมีสําหรับส่ิงมีชีวิตในทะเล  

แหลง่ของเกลือในทะเลมาจากการผพุงัทางเคมีของหินจากบนแผน่ดิน สารละลายจากแผน่ดินเดนิทาง

มาถึงทะเลโดยทางนํา้ประมาณ 2.5 พนัล้านตนัตอ่ปี แหลง่ของเกลืออีกแหล่งหนึ่งมาจากภายในโลก 

โดยการระเบิดของภูเขาไฟ ให้นํา้และก๊าซปริมาณมหาศาล  

ถึงแม้ว่าทางนํา้จากแผน่ดินและการระเบิดของภูเขาไฟ จะช่วยเพิ่มปริมาณเกลือให้กบันํา้ 

ทะเล แต่คา่ความเค็มของนํา้ทะเลไมเ่พิ่มขึน้ ซึง่เน่ืองจากเกลือบางสว่น จะถกูพืชและสตัว์นําไปใช้ ใน

การเจริญเติบโตและการสร้างเปลือกแข็งของพืชและสตัว์ และยงัมีการตกตะกอนทางเคมีของนํา้ทะเล 

กลายเป็นตะกอนเคมี [12] 

2.8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Ana Castelló et al.,2013 ได้ศกึษาการปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุแช่อยู ่

ในนํา้ประปาท่ีระยะเวลาต่าง ๆ ทําการทดลองบนพืน้ผิวของวัตถุ 2 ชนิด คือ แก้วและพลาสติก ใช้

ตวัอยา่งทอลอง 20 ตวัอยา่ง วตัถทุัง้ 2 ชนิดนี ้จะถกูประทบัรอยลายนิว้มือโดยให้อาสาสมคัรท่ีไมผ่่าน

การล้างมือนานอยา่งน้อย 3 ชัว่โมง และหลีกเลี่ยงไมใ่ห้มือสมัผสักบัหน้าและศีรษะก่อนท่ีจะสมัผัสกับ

วตัถตุวัอยา่ง ประทบัลายนิว้มือลงบนพืน้ผิว หลงัจากนัน้นําตวัอยา่งลงไปแช่ในนํา้ประปาท่ีระยะเวลา

แตกตา่งกนัคือ 1, 3, 5, 7, 10 และ 15 วนั เม่ือครบกําหนดในแตล่ะช่วงเวลา นําตวัอยา่งขึน้จากนํา้และ

ตัง้ทิง้ไว้ให้แห้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง โดยไมใ่ห้วตัถุหรือนิว้มือไปสมัผสักบัพืน้ผิวของตวัอยา่งเพ่ือป้องกัน

การทําลายลายนิว้มือแฝง  ทําการตรวจสอบรอยลายนิว้มือเบือ้งต้นโดยใช้แสง UV ส่องก่อนท่ีจะทํา

การตรวจเก็บ  ทําการตรวจเก็บด้วยสารเคมี  6  ชนิด คือ ผงฝุ่นดํา ผงโลหะสีเงิน  ผงเรืองแสง          

Sudan Black (แบบผงและสารละลาย) และ Small Particle Reagent (SPR) และประเมินคุณภาพ

ของรอยลายนิว้มือแฝงโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการตรวจลายนิว้มือ ใช้เกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 ระดบั

คะแนน ระดบัคะแนน 0 คือมองไม่เห็นรอยลายนิว้มือ ระดบัคะแนน 1 รอยลายนิว้มือมีคุณภาพตํ่า 

มองเห็นรอยลายเส้นน้อมมาก ระดบัคะแนน 2 รอยลายนิว้มือคุณภาพตํ่า มองเห็นรอยลายเส้นได้

บางสว่น ระดบัคะแนน 3 รอยลายนิว้มือคณุภาพพอใช้ มองเห็นรายละเอียดของลายเส้น และอาจจะ

ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตวับุคคลได้ ระดับคะแนน 4 รอยลายนิว้มือแฝงมีคุณภาพดี 

มองเห็นรายละเอียดของลายเส้น สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลได้                       

ระดบัคะแนน 5 รอยลายนิว้มือแฝงมีคุณภาพดีมาก มองเห็นรอยลายเส้นชดัเจน สามารถตรวจพิสูจน์
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เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตัวบุคคลได้ จากผลการทดลองพบว่าบนพืน้ผิวท่ีเป็นแก้ว เม่ือแช่อยู่ในนํา้ ท่ี

ระยะเวลาตา่ง 1-15 วัน ผงฝุ่ นดํา Sudan Black (ผง) และ SPR ยงัสามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือ

แฝงได้มีคณุภาพดีสามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับุคคลได้ ส่วนบนพืน้ผิวที่เป็นพลาสติก 

เม่ือแช่อยูใ่นนํา้นาน 15 วนั ทําการตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา รอยลายนิว้มือแฝงยงัมีคณุภาพดีสามารถใช้

ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับุคคลได้ ส่วนสารเคมีชนิดอ่ืน ๆ เม่ือแช่อยู่ในนํา้นานเกิน 5 วัน รอย

ลายนิว้มือแฝงมีคุณภาพแยล่งจนไมส่ามารถตรวจพิสูจน์ได้ จึงสรุปได้ว่าว่าสารเคมีท่ีใช้ในการตรวจ

เก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวทัง้ 2 ท่ีแช่อยู่ในนํา้ท่ีระยะเวลาต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ  Black 

Powder ถดัมาคือ Sudan Black (powder) และ SPR [13] 

Matej Trapecar., 2012 ได้ทําการศึกษาการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือบนแผน่ฟอยล์ใส ท่ี 

แช่อยู่ในนํา้นาน 168 ชั่วโมง โดยใช้อาสาสมัคร 3 คน ประทับรอยลายนิว้มือแฝงบนแผ่นฟอยล์

ตวัอยา่งนาน 3 วินาที ในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การควบคมุอุณหภูมิ ระหว่าง 21-23 

องศาเซลเซียส และความชืน้สมัพทัธ์ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากประทับลอยนิว้มือทัง้หมดแล้ว 

ให้นําตัวอย่างไปวางในกล่องโลหะ 3 กล่อง เติมนํา้ ด่ืมเย็นท่ีกดจากเคร่ืองกดนํา้ เม่ือครบตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด นําตวัอยา่งมาทําการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝง โดยใช้ 4 วิธีคือ ทดสอบด้วยตา

เปล่าโดยใช้แสงขาวช่วยในการมองเห็น  วิ ธีผงฝุ่น  (ใช้  ผงฝุ่ น Swedish) วิ ธี  SPR และวิ ธี 

cyanoacrylate (CA) โดยนําตวัอยา่งขึน้จากนํา้และทําให้แห้งใน ท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 22 องศา

เซลเซียส (ยกเว้นตวัอยา่งท่ีตรวจเก็บด้วย SPR ให้ทําการตรวจเก็บทนัที) แล้วนํามาเก็บรอยลายนิว้มือ

โดยวิธีผงฝุ่ น Swedish, SPR และ CA  แบ่งคณุภาพของลายนิว้มือแฝงท่ีได้ เป็น 4 ระดบั คือ ระดบั A 

รอยนิว้มือมีคุณภาพดี นบัจุดลกัษณะสําคญัพิเศษได้อยา่งน้อย 12 จุด ใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนั

ตวับุคคลได้ ระดบั B รอยนิว้มือแฝงมีคุณภาพพอใช้ นบัจุดลกัษณะสําคญัพิเศษได้อย่างน้อย 8-12 จุด 

ใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับุคคลได้ ระดบั C นับจุดลกัษณะสําคญัพิเศษได้น้อยกว่า 7 จุด ไม่

สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบได้ ระดบั D ตรวจไมพ่บรอยลายนิว้มือแฝง จากผลการทดลองพบว่า ทัง้ 

3 วิธี สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนแผน่ฟอยล์ใสได้ แตว่ิธีท่ีดีท่ีสุดคือ SPR สามารถยืนยนัวา่

ลายพิมพ์นิว้มือบนแผ่นบางใสท่ีแช่อยูใ่นนํา้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สปัดาห์ สามารถนํามาตรวจเก็บรอย

ลายนิว้มือได้ [14] 
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 Matej Trapecar., 2013 ได้ศกึษาการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวท่ีเป็นแก้ว 

และโลหะท่ีแช่อยูใ่นนํา้ ใช้ตวัอยา่งแผน่กระจก 54 แผ่น และแผ่นโลหะ 20 แผ่น โดยให้อาสาสมคัร 6 

คน เป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน ประทบัรอยลายนิว้มือลงบนแผน่แก้วและแผน่โลหะ ใช้แรงกดปานกลาง 

(ให้อาสาสมคัรล้างมือก่อนที่จะประทับรอยลายนิว้มือ ในระหว่างท่ีประทบัรอยลายนิว้มือใช้เวลาสมัผสั

ระหว่าง 3 ถึง 5 วินาที) ทําการประทับรอยลายนิว้มือและตรวจเก็บในห้องปฏิบัติการทางนิติ

วิทยาศาสตร์ ท่ีสภาวะภายใต้การควบคมุ ท่ีอุณหภูมิห้องระหว่าง 20-24 องศาเซลเซียส และความชืน้

สมัพทัธ์ท่ีประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากประทบัลายนิว้มือทัง้หมดแล้ว นําตวัอยา่งไปแช่ในนํา้น่ิง ท่ี

ใส่ไว้ในภาชนะพลาสติก 4 ใบ (ใส่นํา้ ด่ืมเย็นให้เต็ม (นํา้จากนํา้ประปา)) เม่ือครบกําหนดเวลานํา

ตวัอยา่งขึน้จากนํา้และทําให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง 20 องศาเซลเซียส ยกเว้นสําหรับตวัอยา่งท่ีทําการเก็บ

ด้วย SPR ให้ทําการทดลองทนัที สําหรับพืน้ผิวท่ีเป็นแก้ว ทําการเก็บรอยลายนิว้มือแฝง ที่ช่วงเวลา 1, 

24, 48 และ 168 ชั่วโมง โดยใช้เทคนิค SPR, CA และ powder Silver Special ส่วนตวัอย่างท่ีเป็น

โลหะ ทําการทดลองท่ีช่วงเวลา 4, 28, 48 และ 168 ชัว่โมง และใช้เทคนิค CA และ SPR ในการตรวจ

เก็บ ผลท่ีได้บนัทึกด้วยกล้อง Canon EOS 5D ตวัอยา่งท่ีตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงแล้ว จะทําการ

ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ และแบ่งคณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝงเป็น 4 กลุ่ม คือ A, B, C และ 

D โดยวดัจากจํานวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษ บนรอยลายนิว้มือโดยผู้ เช่ียวชาญด้านลายนิว้มือ 3 ทา่น 

จากห้องปฏิบติัการ A รอยลายนิว้มือชัดเจนดี เหมาะสําหรับพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (สามารถ

สงัเกตเห็นรายละเอียดของเส้นนูนอยา่งน้อย 12 เส้น) B รอยลายนิว้มือมีความเหมาะสมสําหรับการ

ตรวจสอบ (สามารถสงัเกตเห็นรายละเอียดของเส้นนูนระหว่าง 8 และ 12 เส้น) C รอยลายนิว้มือใช้

ไมไ่ด้ (น้อยกว่า 7 จุด) และ D ตรวจไมพ่บรอยลายนิว้มือ จากผลการทดลองพบว่า บนพืน้ผิวท่ีเป็นแก้ว

และโลหะสารเคมีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงคือ CA ตามด้วย SPR 

และ fingerprint powder สว่นอิทธิพลของนํา้ตอ่การปรากฏของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ จะเป็นสดัสว่น

ผกผนักนัคือคณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝงจะตํ่าลงเมื่อระยะเวลาการแช่อยู่ในนํา้ของวัตถุนานขึน้ 

และเป็นท่ียอมรับและยืนยนัว่ารอยลายนิว้มือบนกระจกและโลหะยงัสามารถตรวจเก็บได้แม้ว่าจะแช่

อยู่ในนํา้เป็นเวลาถึง 168 ชัว่โมง [15] 
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บทท่ี  3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

งานวิจยัชิน้นี ้ได้ทําการศกึษาการปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุจมอยู่ใน

แหลง่นํา้ 4 ชนิด ประกอบด้วย นํา้ประปา นํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล โดยทําการตรวจ

เก็บโดยใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ Small Particle Reagent (SPR) และผงฝุ่ นดํา (Black Powder) 

เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคณุสมบัติของนํา้ ระยะเวลาท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝง และวิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบน

วตัถท่ีุจมอยู่ในแหลง่นํา้ชนิดตา่ง ๆ โดยมีขัน้ตอนในการดําเนินงานวิจยั ดงันี ้

3.1 อาสาสมัคร 

อาสาสมคัรผู้ประทบัรอยลายนิว้มือ เป็นอาสาสมคัรเพศชาย (ชายไทย) อาย ุ50 ปี  

นํา้หนกัประมาณ 68 กิโลกรัม สงูประมาณ 175 เซนตเิมตร ท่ีลกัษณะผิวมีเหง่ือออกง่าย นิว้มือไม่

แห้งผิดปกต ิ

3.2 ตัวอย่างและนํา้ท่ีใช้ในงานวจัิย 

3.2.1 ตวัอย่างท่ีใช้ เป็นชิน้สว่นกนัชนหน้ารถยนตเ์ก๋งย่ีห้อ ฮอนด้า (รุ่นซิตี)้ สีเทา  

3.2.2 ตวัอย่างนํา้ 

3.2.2.1 นํา้ประปา  เก็บตวัอย่างจากนํา้ในเขตพืน้ท่ี  ตําบลบางเตย อํา  

เภอสามพราน จงัหวดันครปฐม   

3.2.2.2 นํา้บาดาล เก็บตวัอย่างนํา้บาดาลในเขตพืน้ท่ี ตําบลนครไชยศรี  

อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

3.2.2.3 นํา้จากแมนํ่า้ ทําการสุม่ตวัอย่างจากนํา้ในแมนํ่า้นครชยัศรี อํา 

เภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ซึ่งเป็นการสุม่เก็บตวัอย่างจากนํา้ท่ีไหลผ่านจุดต่าง ๆ  3 จุด เพ่ือ

นํามาทําการวิจยั 

3.2.2.4 นํา้ทะเลเก็บตวัอย่างนํา้ทะเลท่ีไหลผา่น 3 จดุ ในเขตพืน้ท่ี อํา  

เภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ เพ่ือนํามาทําการวิจยั 
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3.3  สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวจัิย 

 

ตารางท่ี 3.1 อปุกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง  

 

สารเคมี แหลง่ท่ีมา รูปภาพประกอบ 

1. Small Particle 

Reagent (SPR) (Dark) 

 

ย่ีห้อ Sirchie จาก

บริษัท แอสคอน อิน

ซิชัน่ จํากดั 

 

2. ผงฝุ่ นดํา 

(Black Powder)   

ย่ีห้อ KS จากบริษัท     

แอสคอน อินซิชัน่ 

จํากดั 

 

3. แปรงปัดขนกระรอก ย่ีห้อ KS จากบริษัท     

แอสคอน อินซิชัน่ 

จํากดั 

 

4. กล้องถ่ายภาพ ย่ีห้อ

แคนนอน รุ่น EOS 60 D 

-  
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ตารางท่ี 3.1 อปุกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง (ต่อ) 
5. ถงันํา้พลาสตกิ จํานวน      

4 ใบ สงูประมาณ 90 

เซนติเมตร 

ตลาดนครปฐม   

6. เคร่ืองชัง่พิกดั  2,000 

กรัม 1 เคร่ือง 

ย่ีห้อ OHOUS             

รุ่น Navigator. 

 

 

3.4  การเตรียมตัวอย่างและวธีิการทดลอง 

3.4.1 การเตรียมตวัอย่าง 

3.4.1.1 นําถงันํา้พลาสติกมาล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ยาทําความ 

สะอาด ตัง้ทิง้ไว้ให้แห้ง  

3.4.1.2 นํานํา้ท่ีทําการสุม่ตวัอย่างทัง้ 4 ชนิด (นํา้ประปา นํา้บาดาล นํา้ 

จากแมนํ่า้ และนํา้ทะเล) ใสล่งในถงัท่ีเตรียมไว้  

3.4.1.3 นําชิน้สว่นกนัชนหน้ารถตวัอย่างตดัให้เป็นรูปส่ีเหล่ียม มีขนาด                     

กว้าง x ยาว ประมาณ 6 x 4 เซนติเมตร จํานวน 60 แผ่น ล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ยาทําความ

สะอาด ตัง้ทิง้ไว้ให้แห้ง ดงัภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.1  ชิน้สว่นกนัชนหน้ารถตวัอย่าง ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม ขนาดกว้าง x ยาว            

     ประมาณ 6 x 4 เซนติเมตร 



29 
 

3.4.1.4 ให้อาสาสมคัรท่ีไมผ่า่นการล้างมือนานอย่างน้อย 1 ชัว่โมง นํา 

นิว้หวัแมมื่อสมัผสับริเวณใบหน้าในสว่นท่ีมีไขมนัติดอยู่ เช่น หน้าผาก จมกู คาง  แล้วประทับรอย

ลายนิว้มือลงบนตวัอย่างท่ีตดัไว้ โดยใช้แรงกดประมาณ 1,500  กรัม ใช้เวลาในการกด 3 - 5 วินาที 

ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.2 การประทบัรอยลายนิว้มือลงบนตวัอย่างใช้แรงกดประมาณ 1,500 กรัม ใช้เวลาในการ 

     กด 3 - 5 วินาที 

3.4.2 วิธีการทดลอง 

3.4.2.1 นําชิน้สว่นกนัชนหน้ารถตวัอย่างท่ีประทบัรอยลายนิว้มือแล้ว แช ่

ลงไปในนํา้ทัง้ 4 ชนิดท่ีเตรียมไว้ ท่ีระดบัความลกึ 70 เซนติเมตร โดยแช่ตวัอย่างนาน 1, 7, 14, 21 

และ 28 วนั ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.3  ตวัอย่างทดลองแช่อยู่ในถงันํา้ ท่ีระดบัความลกึ 70 เซนตเิมตร 
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3.4.2.2 จากนัน้นําตวัอย่างขึน้จากนํา้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับวิธี              

SPR ให้ทําการทดลองทันที ส่วนวิธีผงฝุ่ นดํา ให้นําตัวอย่างขึน้จากนํา้ ตัง้ทิง้ไว้ให้แห้งท่ี

อณุหภมิูห้องประมาณ 3 ชัว่โมง จากนัน้ทําการปัดรอยลายนิว้มือแฝง  

 

 

 

 

 

 

   

                                         (a)         (b) 

ภาพท่ี  3.4 แสดงวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนตวัอย่าง  

    (a) วิธี Small Particle Reagent (SPR)  

    (b) วิธีผงฝุ่ นดํา (Black Powder) 

3.4.2.3 บนัทกึข้อมลูโดยการถ่ายภาพ ด้วยกล้องถ่ายภาพแคนนอน 

3.4.2.4 สง่รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ให้ผู้ ชํานาญด้านการตรวจลายนิว้มือ 

แฝงของสํานกังานพิสจูน์หลกัฐานตํารวจ สํานกังานตรวจแห่งชาติ ตรวจสอบและให้คะแนน 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์คณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝง โดยอาศยัเกณฑ์การนบัจดุลกัษณะ 

สําคญัพิเศษ (minutiae) บนรอยลายนิว้มือ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตาราง 
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ตารางท่ี  3.2  ระดบัการให้คะแนนคณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝง 

 

ระดับคะแนน คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝง 

0 ไมป่รากฏรอยลายนิว้มือแฝง  

1 คณุภาพตํ่า มองเหน็รอยลายเส้นน้อยมาก  

2 คณุภาพตํ่า  มองเห็นรอยลายเส้นได้บางสว่น 

3 คณุภาพพอใช้ มองเห็นรายละเอียดของลายเส้น  

สามารถชีเ้ฉพาะบคุคลได้ ( ≤ 7 จดุ ) 

4 คณุภาพดี  มองเหน็รายละเอียดของลายเส้น สามารถ

ชีเ้ฉพาะบคุคลได้ (8-10 จดุ) 

5 คณุภาพดี เหน็รอยลายเส้นชดัเจน สามารถชีเ้ฉพาะ

บคุคลได้ ( ≥ 12 จดุขึน้ไป ) 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการทดลอง 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

            

            

           

ตดัชิน้สว่นกนัชนหน้ารถยนต์ ขนาดประมาณ 6 x 4 เซนติเมตร 

ประทบัรอยลายนิว้มือลงบนตวัอย่าง นํา้หนกัประมาณ  
1,500 กรัม เป็นเวลา 3-5 วินาที  

แช่ตวัอย่างในนํา้ท่ีความลกึ 70 เซนตเิมตร  
นาน 1, 7, 14, 21 และ 28 วนั 

เม่ือครบกําหนดเวลา นําขึน้จากนํา้ ทําการตรวจเก็บด้วย  
SPR และผงฝุ่ นดํา 

นําผลการตรวจเก็บท่ีได้สง่ให้ ผู้ชํานาญด้านการตรวจ
ลายนิว้มือแฝง ของสํานกังานพิสจูน์หลกัฐาน  
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ตรวจสอบให้คะแนน 
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บทท่ี  4 

ผลการทดลอง 

งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถ ุ

ท่ีจมอยู่ในแหลง่นํา้ จํานวน 4 ชนิด ประกอบด้วย นํา้ประปา นํา้บาดาล นํา้จากแมนํ่า้ และนํา้ทะเล 

ท่ีระยะเวลา 1, 7, 14, 21 และ 28 วนั โดยใช้สารเคมีในการตรวจเก็บ 2 ชนิด คือ Small Particle 

Reagent (SPR) และผงฝุ่ นดํา (Black Powder) ทําการทดลอง โดยนําตวัอย่างชิน้ส่วนกันชนหน้า

รถยนต์มาแช่ในนํา้ชนิดตา่ง ๆ เป็นเวลา 1, 7, 14, 21 และ 28 วนั ตามลําดบัและทําการตรวจเก็บ

ด้วยวิธี SPR และผงฝุ่ นดํา  

ผลการทดลองพบวา่ เม่ือทําการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ีผา่นการแช่นํา้ 1 วนั 

โดยใช้วิธี SPR และการปัดด้วยผงฝุ่ นดํา จากผลการทดลองพบวา่รอยลายนิว้มือแฝงจากการแช่ใน

นํา้ทัง้ 4 ชนิด ยังสามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้มีคณุภาพดี สามารถใช้ตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ ตวัอย่างรอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้ ดงัภาพท่ี 4.1 แสดง

ให้เห็นว่ารอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ทะเลนาน 1 วัน สามารถตรวจเก็บและนํามาตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตวับุคคลได้ ซึ่งการแช่ตวัอย่างในนํา้ทะเลจะมีผลต่อการปรากฏของรอย

ลายนิว้มือแฝงมากกวา่นํา้ชนิดอ่ืน เพราะในนํา้ทะเลจะมีปริมาณของเกลือ เช่น โซเดียมคลอไรด์

(NaCl) แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ละลายอยู่มาก ซึ่งจะมีผลตอ่การเกิดรอยลายนิว้มือแฝง 

 

 

 

 

 

 

 

 ( a )                                            ( b ) 

ภาพท่ี 4.1 รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ทะเลนาน 1 วนั สามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือ 

    ยืนยนัตวับคุคลได้ (a) ตรวจเก็บด้วย SPR (b) ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา  
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เม่ือทําการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ีผา่นการแช่นํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 7 วนั โดยใช้  

SPR และผงฝุ่ นดํา ยงัสามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้มีคณุภาพดี สามารถใช้ตรวจพิสจูน์

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตวับุคคลได้ ตวัอย่างรอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้ ดงัภาพท่ี 4.2 และ 

ภาพท่ี 4.3 

 

 

  

   

 

                                                   

        ( a )                                           ( b ) 

 

 

 

 

 

 

                                             ( c )                 ( d ) 

ภาพท่ี 4.2  รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 7 วนั ตรวจเก็บด้วย SPR  

     (a) ในนํา้ประปา  (b) ในนํา้บาดาล (c) ในนํา้จากแมนํ่า้ (d) ในนํา้ทะเล 

จากภาพท่ี 4.2 เป็นตวัอย่างของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 7 วนั  

ตรวจเก็บด้วย SPR จะเห็นได้วา่ รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ประปา (a) นํา้บาดาล (b) และนํา้

จากแม่นํา้ (c) ปรากฏรอยลายนิว้มือแฝงชัดเจน มีคุณภาพดี ส่วนท่ีแช่ในนํา้ทะเล (d) รอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีปรากฏมองเห็นลายเส้นได้ไมช่ดัเจน ลายเส้นมีลกัษณะบางกว่าลายนิว้มือแฝงท่ี

แช่ในนํา้ชนิดอ่ืน ๆ แตย่งัมีคณุภาพดีสามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ 
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                                                 ( a )                                        ( b ) 

 

   

                      

     

                                                ( c )                                             ( d ) 

ภาพท่ี 4.3  รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 7 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา  

     (a) ในนํา้ประปา  (b) ในนํา้บาดาล (c) ในนํา้จากแมนํ่า้ (d) ในนํา้ทะเล 

จากภาพท่ี 4.3 เป็นตวัอย่างรอยลายนิว้มือแฝงท่ีปรากฏขึน้ภายหลงัการแช่นํา้ทัง้                

4 ชนิด นาน 7 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา ทกุตวัอย่าง (a) (b) (c) และ (d) ตรวจพบรอยลายนิว้มือ

แฝงมีคณุภาพดี มองเห็นรอยลายเส้นชดัเจน สามารถใช้ตรวจเปรียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้  

รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยูใ่นนํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 14 วนั เม่ือตรวจเกบ็ด้วย SPR และ 

ผงฝุ่ นดํา ผลการทดลองพบว่า เม่ือตรวจเก็บด้วย SPR รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จากการแช่ใน

นํา้ประปาและนํา้บาดาล มีคณุภาพดี สามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตวับุคคลได้ ส่วนรอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้จากแมนํ่า้ ปรากฏรอยลายนิว้มือแฝงแตไ่ม่สามารถตรวจเปรียบเทียบ

เพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ และในนํา้ทะเลตรวจไม่พบรอยลายนิว้มือแฝง (ดงัภาพท่ี 4.4) เม่ือทําการ

ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จากนํา้ทัง้ 4 ชนิด มีคณุภาพดี สามารถใช้ตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ (ดงัภาพท่ี 4.5) 
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        ( a )                                             ( b ) 

 

 

 

 

 

 

                                             ( c )                            ( d ) 

ภาพท่ี 4.4 รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 14 วนั ตรวจเก็บด้วย SPR      

    (a) นํา้ประปา (b) ในนํา้บาดาล (c) นํา้จากแมนํ่า้  (d) ในนํา้ทะเล 
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                                               ( a )                     ( b ) 

 

 

  

   

 

 

                                               ( c )                    ( d ) 

ภาพท่ี 4.5 รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 14 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา  

    (a) นํา้ประปา (b) ในนํา้บาดาล (c) นํา้จากแมนํ่า้  (d) ในนํา้ทะเล 

เม่ือตรวจรอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยูใ่นนํา้นาน 21 วนั และตรวจเก็บด้วย SPR และผง 

ฝุ่ นดํา จากการทดลองพบว่า เม่ือตรวจเก็บด้วย SPR ในนํา้ประปา รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้มี

คณุภาพดี สามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ สว่นในนํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และ

นํา้ทะเล ไมป่รากฏรอยลายนิว้มือแฝง (ดงัภาพท่ี 4.5) ส่วนรอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยผง

ฝุ่ นดํา ในนํา้ประปาและนํา้บาดาล รอยลายนิว้มือแฝงมีคณุภาพดี สามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือ

ยืนยันตวับุคคลได้ ในนํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล ปรากฏรอยลายนิว้มือแฝงแต่ไม่สามารถตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ (ดงัภาพท่ี 4.6) 
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                                          ( a )                           ( b ) 

ภาพท่ี 4.5  รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 21 วนั ตรวจเก็บด้วย SPR 

     (a) ในนํา้ประปา  (b) ในนํา้บาดาล 

 

  

   

 

           

                      ( a )                                   ( b ) 

ภาพท่ี 4.6 รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 21 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา  

    (a) ในนํา้ประปา  (b) ในนํา้จากแมนํ่า้ 

จากภาพท่ี 4.5 แสดงตวัอย่างของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ประปา และนํา้

บาดาล เป็นเวลา 21 วนั ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงด้วย SPR จะเห็นได้ว่า รอยลายนิว้มือแฝงท่ี

ตรวจเก็บได้จากตวัอย่างท่ีแช่ในนํา้ประปา มองเห็นรอยลายเส้นชัดเจน มีคณุภาพดี สามารถใช้

ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลได้ ส่วนท่ีแช่อยู่ในนํา้บาดาลไม่สามารถตรวจเก็บรอย

ลายนิว้มือแฝงได้ และจากภาพท่ี 16 แสดงตวัอย่างของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ประปา

และนํา้จากแมนํ่า้ นาน 21 วนั เม่ือตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา จะเห็นได้ว่า รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่

ในนํา้ประปา (a) มองเห็นรอยลายเส้นชดัเจน มีคณุภาพดี สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยัน

ตวับคุคลได้ สว่นท่ีแช่อยู่ในนํา้จากแมนํ่า้ (b) ตรวจไมพ่บรอยลายนิว้มือแฝง   
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รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยูใ่นนํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 28 วนั ตรวจเกบ็ด้วย SPR และผงฝุ่ น 

ดํา เม่ือตรวจเก็บด้วย SPR ในนํา้ประปา ปรากฏรอยลายนิว้มือแฝงแต่ไม่สามารถตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตวับุคคลได้ ส่วนในนํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล ไม่ปรากฏรอย

ลายนิว้มือแฝง (ดงัภาพท่ี 4.7) เม่ือตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา รอยลายนิว้มือบนตวัอย่างท่ีแช่อยู่ใน

นํา้ประปา ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ มีคณุภาพดี สามารถตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตวั

บุคคลได้ ในนํา้บาดาลและนํา้จากแม่นํา้ ตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝงแต่ไม่สามารถตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ สว่นในนํา้ทะเล ตรวจไมพ่บรอยลายนิว้มือแฝง (ดงัภาพท่ี 4.8) 

 

 

  

                     

                     ( a )                                                      ( b ) 

ภาพท่ี 4.7 รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 28 วนั ตรวจเก็บด้วย SPR     

   (a) ในนํา้ประปา  (b) ในนํา้บาดาล 

 

 

        

 

           ( a )                                  ( b )                      ( c ) 

ภาพท่ี 4.8 รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 28 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา  

    (a) ในนํา้ประปา  (b) ในนํา้บาดาล  (c) ในนํา้ทะเล  
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ตารางท่ี 4.1  ระดบัคะแนนของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จากตวัอย่างท่ีแช่นํา้นาน 1 7 14 21  

                   และ 28 วนั ตรวจเก็บด้วย SPR 

 

         ชนิดของนํา้ 

เวลา (วนั)  

นํา้ประปา/ครัง้ท่ี นํา้บาดาล/ครัง้ท่ี นํา้จากแมน่ํา้/

ครัง้ท่ี 

นํา้ทะเล/ครัง้ท่ี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 5 5 5 5 5 5 3 3 3 0 0 0 

21 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงคณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝง จากตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้ทัง้ 

4 ชนิด คือ นํา้ประปา นํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล ตรวจเก็บด้วย SPR จะเห็นได้ว่า 

ตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 1 และ 7 วนั รอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้มีระดบัคะแนน

ในลําดับท่ี 5 รอยลายนิว้มือแฝงมีคุณภาพดี มองเห็นรอยลายเส้นชัดเจน สามารถใช้ตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ แตเ่ม่ือแช่อยู่ในนํา้นาน 14 วนั ในนํา้ประปาและนํา้บาดาล ยัง

ได้คะแนนในระดบัท่ี 5 รอยลายนิว้มือแฝงยงัมีคณุภาพดี สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยัน

ตวับุคคลได้ ส่วนตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้จากแม่นํา้ รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้มีคณุภาพตํ่าลงอยู่ใน

ระดบัคะแนนท่ี 3 มองเห็นรอยลายเส้นน้อยมาก ไม่สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตัว

บคุคลได้ และตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้ทะเล รอยลายนิว้มือแฝงมีระดบัคะแนนท่ี 0 ไม่สามารถตรวจ

เก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้เลย เม่ือทําการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้นาน 21 วนั 

พบวา่ตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้ประปา ระดบัคะแนนท่ีได้ยังได้รอยลายนิว้มือแฝงยังมีคณุภาพดี ใช้

ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ ในขณะท่ีรอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้บาดาล นํา้จาก
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แมนํ่า้ และนํา้ทะเล ไมส่ามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้เลย มีระดบัคะแนนเท่ากับ 0 และ

รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้เหล่านีน้าน 28 วนั ไม่สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ 

ยกเว้นตวัอย่างท่ีแช่ในนํา้ประปายังคงสามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงและใช้ในการตรวจ

เปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ แตค่วามชัดเจนน้อยกว่า 21 วนั แต่เม่ือนําข้อมลูท่ีได้มาสร้าง

เป็นแผนภมิูแท่งระหวา่ง คณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝง กบัจํานวนวนัท่ีตวัอย่างแช่อยู่ในนํา้ชนิด

ตา่ง ๆ ได้ดงัแผนภมิูท่ี 4.1    

 
 

แผนภมิูท่ี 4.1 แสดงระดบัคะแนนของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จากตวัอย่างท่ีแช่นํา้นาน 1, 7, 14, 21  

                    และ 28 วนั ตรวจเก็บด้วย SPR 

จากแผนภมิูท่ี 4.1 พบวา่รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ประปานาน 28 วนั ยงัสามา 

 รถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ แตใ่นตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้บาดาล ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง

ได้ท่ีเวลา 14 วนั สว่นในนํา้จากแมนํ่า้และนํา้ทะเล สามารถตรวจเก็บลายนิว้มือแฝงได้ท่ีเวลา 7 วนั  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงระดบัคะแนนของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จากตวัอย่างท่ีแช่นํา้นาน 1, 7, 14, 21 

                  และ 28 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา 

 

     ชนิดของนํา้ 

 

เวลา (วนั) 

นํา้ประปา/ครัง้ท่ี นํา้บาดาล/ครัง้ท่ี นํา้จากแมน่ํา้/

ครัง้ท่ี 

นํา้ทะเล/ครัง้ท่ี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 

28 5 5 5 3 3 3 2 2 2 0 0 0 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงคณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝง จากตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้ทัง้  

4 ชนิด คือ นํา้ประปา (ชนิดดื่มได้) นํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา 

พบว่าเม่ือแช่อยู่ในนํา้นาน 1, 7 และ 14 วนั รอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้มีระดบัคะแนนใน

ลําดบัท่ี 5 รอยลายนิว้มือแฝงมีคณุภาพดี มองเห็นรอยลายเส้นชัดเจน สามารถใช้ตรวจเปรียบ 

เทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ เม่ือแช่อยู่ในนํา้นาน 21 วนั รอยลายนิว้มือแฝงท่ีแช่อยู่ในนํา้ประปา

และนํา้บาดาล ผลท่ีได้ยงัมีระดบัคะแนนท่ี 5 รอยลายนิว้มือแฝงมีคณุภาพดี มองเห็นรอยลายเส้น

ชดัเจน สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ สว่นในนํา้จากแมนํ่า้และนํา้ทะเล รอย

ลายนิว้มือแฝงมีคณุภาพตํ่าลง ยงัคงมองเห็นรอยลายเส้น แตไ่มส่ามารถใช้เปรียบเทียบเพ่ือยืนยัน

ตวับุคคลได้ และเม่ือตวัอย่างแช่อยู่ในนํา้นาน 28 วนั มีเพียงรอยลายนิว้มือแช่อยู่ในนํา้ประปา

เท่านัน้ท่ียงัสามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้ สว่นในนํา้บาดาลและนํา้จากแมนํ่า้ 

รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้มีคณุภาพตํ่าลง และไม่สามารถใช้ในการตรวจเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันตวั

บคุคลได้ และในนํา้ทะเล ไมส่ามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้เลย เม่ือนําข้อมลูมาสร้างเป็น
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แผนภูมิแท่งระหว่าง คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝง กับจํานวนวนัท่ีตัวอย่างแช่อยู่ในนํา้ชนิด          

ตา่ง ๆ ได้ ดงัแผนภมิูท่ี 4.2  

จากแผนภมิูท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงด้วยผงฝุ่ นดํา  

เม่ือตวัอย่างถูกแช่อยู่ในนํา้ประปานานถึง 28 วนั รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ยังมีคณุภาพดี ชัดเจน 

ในขณะท่ีในนํา้บาดาล รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ก็ยงัสามารถใช้ยืนยนัตวับคุคลได้จนถึง 21 วนั และ

ในนํา้จากแมนํ่า้และนํา้ทะเล สามารยืนยนัได้จนถึง 14 วนั  

 

 
 

 

แผนภมิูท่ี 4.2 แสดงระดบัคะแนนของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้จากตวัอย่างท่ีแช่นํา้นาน 1, 7, 14, 21  

                    และ 28 วนั ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํา 

 เม่ือนําผลการทดลอง ทัง้ 2 วิธี มาเปรียบเทียบ ความชดัเจนของรอยลายนิว้มือแฝงท่ี

ได้ภายหลงัจากการแช่นํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 28 วนั พบว่าสําหรับในนํา้ประปา ซึ่งใช้เป็นตวัอย่าง

ควบคมุ พบว่าทัง้ SPR และ ผงฝุ่ นดํา รอยลายนิว้มือแฝงสามารถตรวจเก็บได้แม้จะแช่อยู่ในนํา้

นาน 28 วนั ในขณะท่ีเม่ือตัวอย่างถูกแช่อยู่ในนํา้บาดาล พบว่าการตรวจเก็บด้วยวิธีผงฝุ่ นดํา

สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ในตวัอย่างท่ีแช่ในนํา้นาน 21 วนั ส่วน SPR ตรวจเก็บได้

เพียง 14 วนั และเม่ือนํามาแช่ในนํา้จากแมนํ่า้ และนํา้จากทะเล ซึ่งเป็นตวัอย่างนํา้ท่ีอาจพบวตัถุ
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พยานได้ในเหตกุารณ์จริง พบวา่ การตรวจเก็บด้วยผงฝุ่ นดํายงัสามารถใช้ระบเุพ่ือยืนยันตวับุคคล

ได้นานถึง 14 วนั แตก่ารตรวจเก็บด้วย SPR สามารถตรวจเก็บได้เพียง 7 วนั ซึ่งในธรรมชาติของ

นํา้จากแมนํ่า้ จะมีตะกอน สารแขวนลอยซึ่งอาจจะไปรบกวนสารท่ีพบบนลายนิว้มือแฝง ทําให้ไม่

สามารถตรวจเก็บได้ ส่วนในนํา้ทะเลพบว่ามีปริมาณของเกลือ เช่น โซเดียมคลอไร แมกนีเซียม

คลอไรด์ ในปริมาณสงู และยงัมีแร่ธาตอ่ืุน ๆ เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ซึ่ง

สารเหล่านีส้ามารถไปจับกับสารท่ีหลั่งออกมาจากลายนิว้มือ ทําให้ไม่สามารถตรวจเก็บรอย

ลายนิว้มือแฝงได้ 



 
 

45 
 

บทท่ี 5 

สรุปและวเิคราะห์ผลการทดลอง 

การวิจยันี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือศกึษาการปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝง 

ท่ีแช่อยู่ในนํา้ชนิดต่าง ๆ คือ นํา้ประปา (ชนิดดื่มได้) นํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล ท่ี

ระยะเวลา 1, 7, 14, 21 และ 28 วนั โดยใช้สารเคมี 2 ชนิด ในการตรวจเก็บ คือ Small Particle 

Reagent (SPR) และผงฝุ่ นดํา (Black Powder)  

สรุปและวเิคราะห์ผลการทดลอง  

1. เม่ือเปรียบเทียบสารเคมีท่ีใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุแช่อยู่ใน 

นํา้ท่ีระยะเวลาตา่ง ๆ พบวา่ ผงฝุ่ นดํา ใช้ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงและนํามาตรวจเปรียบเทียบ

เพ่ือยืนยนัตวับคุคลได้แม้ตวัอย่างจะถูกแช่อยู่ในนํา้นานถึง 14 วนั ในขณะท่ี SPR สามารถตรวจ

เก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้เม่ือวตัถุแช่อยู่ในนํา้เพียง 7 วัน การทดลองนีจ้ึงสรุปได้ว่า ผงฝุ่ นดํา

สามารถใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุถกูแช่อยู่ในนํา้ได้ดีกว่า SPR แต่เน่ืองจาก

การตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงด้วยผงฝุ่ นดํา มีวิธีการท่ียุ่งยากกว่าโดยตวัอย่างต้องทําให้แห้งท่ี

อณุหภมิูห้องก่อนท่ีจะทําการตรวจเก็บ แตใ่นสว่นของ SPR สามารถทําการตรวจหาได้ทนัทีเม่ือนํา

ขึน้จากนํา้  

 2. การศกึษาผลกระทบของนํา้ท่ีมีผลต่อการปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝง จาก

การทดลอง พบวา่ นํา้จากแมนํ่า้และนํา้ทะเล มีผลกระทบตอ่การปรากฏขึน้ของรอยลายนิว้มือแฝง

มากกวา่นํา้ประปาและนํา้บาดาล เน่ืองจากนํา้จากแมนํ่า้และนํา้ทะเล มีองค์ประกอบท่ีมีผลตอ่การ

ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง นํา้จากแมนํ่า้จะมีสารแขวนลอยต่าง ๆ ท่ีรบกวนและอาจเกาะติดอยู่

บนวตัถุตวัอย่าง เม่ือแช่อยู่ในนํา้เป็นเวลานาน ทําให้ไม่สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ 

สว่นในนํา้ทะเล จะมีองค์ประกอบของเกลือ เช่น โซเดียมคลอไรด์ และแมกนีเซียมคลอไรด์ ซึ่งมี

องค์ประกอบบางสว่นคล้ายสารท่ีหลัง่ออกมาจากลายนิว้มือ มีผลทําให้ไม่สามารถตรวจเก็บรอย

ลายนิว้มือแฝงบนวตัถท่ีุแช่อยู่ในนํา้ทะเลเป็นเวลานาน ๆ ได้  

 3. ระยะเวลาท่ีวตัถแุช่อยู่ในนํา้มีผลตอ่คณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้ 

แม้จะมีการเลือกใช้สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจเก็บ แตผ่ลกระทบของนํา้ และระยะเวลาท่ี  
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วตัถุสัมผัสกับนํา้ ย่ิงวตัถุสัมผัสกับนํา้นานขึน้ โอกาสในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงให้ได้

คณุภาพจะมีตํ่าลง  

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

1. ในการศกึษาครัง้นี ้ทําการทดลองในห้องปฏิบตักิาร ซึ่งอาจทําให้ผลการทดลองท่ี 

ได้ ไมเ่หมือนกบัตวัอย่างท่ีเกิดขึน้ในเหตกุารณ์จริง จึงควรทําการศกึษาวิจยัในแหลง่นํา้ธรรมชาตท่ีิ

อาจพบวตัถพุยานได้ เช่น ในแมนํ่า้ คลอง เป็นต้น เพ่ือทดลองหาวิธีการและสารเคมีท่ีเหมาะสมใน

การตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจพิสจูน์หลกัฐานตอ่ไป 

2. ในการทดลอง ควรมีการใช้สารเคมีในการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงร่วมกนั 

หลายวิธี เช่น เม่ือทําการตรวจเก็บด้วย SPR แล้ว อาจปลอ่ยทิง้ไว้ให้แห้งแล้วทําการปัดด้วยผงฝุ่ น

ดํา อาจทําให้เกิดรอยลายนิว้มือแฝงท่ีมีคณุภาพดีขึน้ 

 3. ควรมีการศกึษาวิจยัโดยการใช้สารเคมีชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในการตรวจเกบ็รอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีเกิดขึน้บนวตัถท่ีุแช่อยูใ่นแหลง่นํา้ชนิดตา่ง ๆ เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 4. ควรทําการศกึษากบัวตัถพุยานประเภทอ่ืน ๆ ท่ีคนร้ายอาจใช้ในการก่อคดี

อาชญากรรม เช่น มีด อาวธุปืน เป็นต้น 
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