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 The purpose of this project is to compare the quality of developed fingerprints on 
fruit surfaces using black powder and superglue fuming methods. The fruits chosen for this study 
were red apple, green apple, jujube, banana and ripe mango. The test samples were prepared 
immediately, 1 day and 2 days before developing. The developed fingerprints were recovered 
using clear adhesive tepes and the images of the fingerprints were taken on a digital camera. The 
image was processed on an AFIS system and number of minutiae was taken by a fingerprint 
expert. The processed fingerprints obtained by the two methods displayed a good quality with the 
number of minutiae greater than 12 points in all test samples developed immediately after 
fingerprint impressions except those from the ripe mango. The latent fingerprints on the green 
apples and jujubes can be detected with number of minutiae greater than 8 points even in the test 
items of latent fingerprints aged for 2 days. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  ในปัจจุบนัพยานหลกัฐานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ทีพบในสถานทีเกิดเหตุ เป็นสิงทีมี

ความจาํเป็นและมีความสาํคัญในการพิสูจน์ทราบการกระทาํความผิดของบุคคล การเชือมโยง

เหตุการณ์ และการคลีคลายคดีพิสูจน์ความจริงในคดีต่างๆ โดยการนาํวตัถุพยานทีเก็บไดใ้นสถานที

เกิดเหตุ จากตวัผูเ้สียหายหรือจากตวัผูก้ระทาํความผดิ มาตรวจพิสูจน์เพือช่วยให้เจา้หน้าทีตาํรวจมี

แนวทางในการสืบสวนสอบสวนหาตวัผูที้กระทาํความผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งถกูตอ้งและน่าเชือถือ  

  เนืองจากอดีตถึงปัจจุบนั ปัญหาอาชญากรรมนบัเป็นปัญหาทีสาํคญัอยา่งหนึงในสังคม 

เนืองจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพ

ติดการฆ่าผูอื้น การข่มขืนกระทาํชาํเรา การลกัทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์การวิงราวทรัพย ์และการชิง

ทรัพยเ์ป็นต้น ย่อมเป็นสิงทีคอยคุกคามและบนัทอนความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อ

สงัคมทาํลายชีวิตและทรัพยสิ์น ถึงแมว้่าปัญหาอาชญากรรมจะเป็นปัญหาทีมีอยูคู่่กบัสงัคมทุกสงัคม 

แต่ก็เป็นปัญหาทีสามารถควบคุมใหล้ดลงได ้เนืองจากอาชญากรผูก้ระทาํความผดิมกัจะทิงร่องรอย

ไว้ในสถานทีเกิดเหตุอยู่เสมอ เช่น เส้นผม เส้นขน หยดเลือด คราบอสุจิ เป็นต้น หนึงใน

พยานหลกัฐานทีมีความสาํคญัมากทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ก็คือ รอยลายนิวมือแฝง ทีคนร้ายทิงไว้

ในสถานทีเกิดเหตุ ในหลายต่อหลายคดีทีคนร้ายมกัจะเขา้ไปหยบิจบั รวมถึงการเขา้ไปรับประทาน

อาหารทีมีอยู่ในสถานทีเกิดเหตุซึงผูต้รวจพิสูจน์จะละเลยไม่ได้ ดงันันการตรวจพิสูจน์ทางนิติ

วิทยาศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัลายนิวมือ จึงมีความสาํคญัมากในงานตรวจพิสูจน์หลกัฐาน เนืองจาก

ลายนิวมือมีคุณสมบติัเฉพาะคือไม่มีการเปลียนแปลงตงัแต่เกิดจนกระทงัเสียชีวิต (permanence) ซึง

ลายนิ วมือเกิดขึนจากสารคัดหลงัตามธรรมชาติทีมาจากต่อมเหงือ (sweat gland) ต่อมไขมนั 

(sebaceous gland) และไขมนัจากผิวหนัง ซึงไขมนัจะมีความคงทนต่อการทาํลายและการชะลา้ง

ของนําได้มากกว่าสารชนิดอืน ๆ และลายนิ วมือของบุคคลแต่ละคนจะไม่ซาํกัน (uniqueness) 

ดงันันลายนิวมือทีเก็บไดใ้นสถานทีเกิดเหตุเป็นพยานหลกัฐานทีแสดงว่าบุคคลนันเป็นเจา้ของ

ลายนิวมือและอยู่ในสถานทีเกิดเหตุการณ์นันๆ ซึงนําไปสู่การสืบสวนสอบสวนหาตัวผูก้ระทาํ

ความผดิรวมไปถึงการควบคุมป้องกนัอาชญากรรมทีจะเกิดขึนในสงัคมไดอี้กดว้ย 
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  ในสถานทีเกิดเหตุจะพบรอยลายนิ วมืออยู่ 2 ประเภท คือ รอยลายนิวมือทีสามารถ

มองเห็นดว้ยตาเปล่า (visible fingerprint) และรอยลายนิวมือทีมองไม่เห็นหรือเห็นไดย้ากดว้ยตา

เปล่า (latent fingerprint) เรียกว่า รอยลายนิวมือแฝง ซึงในสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่มกัจะพบเจอกบั

รอยลายนิวมือแฝง จึงตอ้งอาศยัความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญและประสบการณ์ในการตรวจเก็บ เพือ

ป้องกนัไม่ใหร้อยลายนิวมือแฝงเสียหาย ซึงจะทาํใหคุ้ณค่าของพยานหลกัฐานนนัสูญเสียไป วิธีการ

ทีใชใ้นการตรวจเก็บรอยลายนิวมือแฝงใหเ้หมาะสมกบัวตัถุพยานแต่ละประเภททีมีพืนผิวแตกต่าง

กนั เพือให้ไดร้อยลายนิ วมือแฝงทีชัดเจนและง่ายต่อการตรวจเปรียบเทียบจึงมีความสาํคญั เช่น 

วิธีการถ่ายภาพ วิธีผงฝุ่ น วิธีทางเคมี วิธีก๊าซ  วิธีลอกลายนิวมือ  ฯลฯ เป็นตน้  

  ในบางเหตุการณ์ผูก้ระทาํความผิดอาจหยิบผลไมจ้ากตู ้เย็นหรือบนโต๊ะอาหารใน

สถานทีเกิดเหตุมารับประทาน ซึงการปรากฎขึนมาของลายนิวมือแฝงทีอยูบ่นผลไมน้นัจะขึนอยู่กบั

ปัจจยัต่างๆ เช่น แรงทีใชป้ระทบัรอยลายนิวมือ คุณสมบติัของลายเส้นของผูป้ระทบัรอยลายนิวมือ 

อุณหภูมิ เวลา ความชืน ลกัษณะพืนผวิและสีทีแตกต่างกนัของผลไมแ้ต่ละชนิด ซึงในประเทศไทย

งานวิจยัทีสนใจศึกษาการหาลายนิวมือแฝงบนผลไมน้ันยงัไม่แพร่หลายมากนัก จากความสาํคญั

และปัญหาขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาและทาํวิจยัในเรืองดงักล่าว เพือจะไดใ้ชเ้ป็นประโยชน์

ในแนวทางการหารอยลายนิวมือแฝงบนผลไมด้ว้ยวิธีทีมีประสิทธิภาพ  ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา

ในการตรวจเก็บรอยลายนิ วมือแฝง  โดยทีมีลายเส้นชัดเจน และเพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบ 

 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

2.1 เพือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนผลไมด้ว้ยวิธีปัดดว้ยผง

ฝุ่ นดาํและวิธีซุปเปอร์กลปัูดดว้ยผงฝุ่ นดาํ 

2.2 เพือศึกษาหาวิธีการตรวจรอยลายนิวมือแฝงทีเหมาะสมกบัพืนผิวของผลไมแ้ต่ละ

ชนิด 

 

3.   สมมุตฐิานของงานวจิยั 

3.1 วิธีการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงระหว่างวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํและวิธีซุปเปอร์กลปัูด

ดว้ยผงฝุ่ นดาํจะใหผ้ลการทดลองทีแตกต่างกนั 

3.2 ระยะเวลาทีแตกต่างกนัและพืนผิวของผลไมแ้ต่ละชนิดมีผลต่อคุณภาพของรอย

ลายนิวมือแฝงทีตรวจเก็บไดด้ว้ยวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํและวิธีซุปเปอร์กลปัูดดว้ยผงฝุ่ นดาํ 
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4.   ตวัแปรทีใช้ในงานวจิยั 

 4.1 ตวัแปรตน้ คือ วิธีการตรวจหารอยลายนิ วมือแฝง ระยะเวลาทีแตกต่างกนัและ

พืนผวิของผลไมแ้ต่ละชนิด 

 4.2 ตวัแปรตาม คือ คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจเก็บได ้ 

      

 5.   กรอบแนวคดิในงานวจิยั 

  ปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพของลายนิวมือแฝงไดแ้ก่ วิธีทีใชใ้นการตรวจหาลายนิวมือแฝง 

ระยะเวลาทีแตกต่างกนัในการตรวจเก็บลายนิวมือและพืนผิวของผลไมแ้ต่ละชนิด ดงัแสดงตาม

กรอบแนวคิดดงันี 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 

6. ขอบเขตของการวจิยั 

 6.1 ผลไมที้ใชใ้นงานวิจยัครังนีมี 5 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ แอปเปิลเขียว แอปเปิลแดง พุทรา 

กลว้ยหอม และมะม่วงสุก ซึงเป็นผลไมที้หาซือไดง่้ายตามทอ้งตลาดและเป็นผลไมที้คนทวัไปนิยม

ซือมาบริโภค 

 6.2 ศึกษาคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีปรากฎบนผลไมแ้ต่ละชนิดดว้ยวิธีปัดดว้ย

ผงฝุ่ นดาํและวิธีซุปเปอร์กลปัูดดว้ยผงฝุ่ นดาํ  

คุณภาพของรอยลายนิวมือ

แฝง 

วิธีทีใชใ้นการ

ตรวจหารอย ระยะเวลาทีแตกต่าง

กนัในการตรวจเกบ็

รอยลายนิ วมือ 

พืนผิวของผลไมแ้ต่

ละชนิด 
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 6.3 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองประทบัรอยลายนิวมือแลว้ทาํการตรวจเก็บคือ ทนัที 1 

วนั และ 2 วนั (ทาํการทดลอง 3 ซาํ) 

 6.4 หาอาสาสมคัรจาํนวน 1 คน ทีมีการติดของรอยลายนิวมืออยู่ในเกณฑ์ดีทีสุด โดย

คดัเลือกจากการใหอ้าสาสมคัรใชนิ้วหวัแม่มือขวาประทบัรอยลายนิวมือลงบนผลไมช้นิดเดียวกนั

ดว้ยแรงประทบัทีเท่าๆกัน อุณหภูมิและเวลาเดียวกนั จากนันให้ผูเ้ชียวชาญทาํการตรวจเก็บรอย

ลายนิวมือทีปรากฏบนผลไมต้วัอยา่ง และเลือกบุคคลทีใหล้ายเสน้ไดช้ดัเจนทีสุดจาํนวน 1 คน  

      6.5 แรงทีใชใ้นการประทบัลายนิวมือลงบนผลไมแ้ต่ละชนิดมีค่าประมาณ 750 - 800 g 

โดยการนาํผลไมว้างบนเครืองชงั เมือนาํหนักปรากฏกดคาํว่า tare เพือตงัค่านาํหนักให้เป็นศูนย ์

จากนนัจึงใหอ้าสาสมคัรทีไดค้ดัเลือกไวป้ระทบัรอยลายนิวมือลงบนผลไมต้ามแรงกดทีใชใ้นการ

ทดลอง 

 

7.   ประโยชน์ทีได้รับ 

7.1 เพือเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกวิธีในการตรวจเก็บรอยนิวมือแฝงทีอยู่บน

ผลไมช้นิดต่างๆ 

7.2 นาํวิธีการทีมีประสิทธิภาพไปใชใ้นการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 

7.3 ช่วยลดความผดิพลาดในการตรวจเก็บวตัถุพยานทีเกิดขึน 

7.4 สามารถนาํรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจเก็บไดจ้ากผลไมไ้ปตรวจเปรียบเทียบเพือ

ยนืยนัตวับุคคล 

7.5 เป็นประโยชน์ในการศึกษาอบรมดา้นนิติวิทยาศาสตร์ 

 

8. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  8.1 รอยลายนิ วมือแฝง หมายถึง รอยลายนิวมือทีเกิดจากเหงือทีอยู่บนเส้นนูนของ

ลายนิวมือทีประทบัอยูบ่นพืนผิวของวตัถุ ปรากฏเป็นรูปลกัษณะของลายนิวมือทีมองไม่เห็นหรือ

เห็นไดย้ากดว้ยตาเปล่า 

 8.2 วิธีผงฝุ่ นดาํ หมายถึง ผงฝุ่ นทีมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คและกราไฟท์ สามารถ

นาํมาใชใ้นการตรวจเก็บรอยลายนิวมือแฝงได ้โดยการจุ่มแปรงขนกระต่ายลงบนผงฝุ่ น กวาดแปรง

เบาๆ ทีลายนิวมือ เมือเห็นลายเส้นแลว้อาจใช้แปรงขนกระรอกปัดแต่งจนเส้นเกิดความคมชัด 

จากนนัใชเ้ทปใสติดลงบนรอยลายนิวมือแฝง แลว้ค่อยๆลอกรอยลายนิวมือขึนมาติดลงบนกระดาษ

สาํหรับเก็บลายนิวมือแฝง จากนนัเขียนรายละเอียดลงบนดา้นหลงัของกระดาษเก็บลายนิวมือแฝง 
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 8.3 วิธีซุปเปอร์กลู (super glue) หรือไซยาโนอะคริเลต (cyanoacrylate) คือ วิธีการ

ตรวจเก็บรอยลายนิวมือแฝงโดยใชไ้อระเหยจากสาร cyanoacrylate ซึงจะไปทาํปฏิกิริยากบักรดอะ

มิโนหรือโปรตีนและนาํในเหงือ ทาํใหป้รากฎเป็นรอยลายนิวมือแฝงสีขาว โดยวิธีทาํคือ เทซุปเปอร์

กลใูส่ในภาชนะแลว้นาํวตัถุทีตอ้งการหาลายนิวมือแขวนไวเ้หนือภาชนะใส่ซุปเปอร์กลู แลว้ปิดฝา

ตูอ้บทิงไวป้ระมาณ 30 - 60 นาที จะปรากฎรอยลายนิวมือสีขาว ใหท้าํการถ่ายภาพแลว้ใชว้ิธีปัดดว้ย

ผงฝุ่ นดาํ ลอกลายนิวมือขึนมาติดลงบนกระดาษสาํหรับเก็บลายนิวมือแฝง แลว้เขียนรายละเอียดลง

บนดา้นหลงัของกระดาษเก็บลายนิวมือแฝง 

 8.4 จุดลกัษณะสาํคญัพิเศษ หรือจุดตาํหนิ (special characteristics or minutiae) คือ

ลายเสน้ทีมีลกัษณะสาํคญัพิเศษ หรือ จุดตาํหนิ (minutiae) โดยลกัษณะพิเศษของลายเส้นมี 5 แบบ 

ดงันี เส้นแตกหรือเส้นแยก (bifurcation) เส้นสันๆ (short Ridge) เส้นทะเลสาบ (lake หรือ enclosure) 

เสน้หยดุ (ending Ridge) และจุด (dot)  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ลายนิ้วมือของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 

ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ของมารดา ลักษณะรูปแบบของลายเส้นที่เกิดขึ้นบนข้อนิ้วแรกตั้งแต่เป็น
ตัวอ่อนในครรภ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเลือนหายไปจนกระทั่งเสียชีวิต หากร่างกายยังไม่
เน่าเปื่อย ลักษณะลายเส้นต่างๆ ยังคงปรากฎให้เห็นอยู่เช่นเดิม การเจริญเติบโตของเด็กจนเป็น
ผู้ใหญ่มีผลในการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปแบบลายนิ้วมือแต่ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ลายเส้นของลายนิ้วมือได้และยังไม่เคยปรากฎว่ามีลายเส้นเหมือนกันในแต่ละบุคคล แม้จะเป็นฝา
แฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน มีใบหน้าเหมือนกันแต่ลักษณะรูปแบบของลายเส้นที่เกิดขึ้นบนนิ้ว
มือนั้นจะไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงได้มีผู้ศึกษา ค้นคว้าและท างานวิจัยเพื่อน า
ประโยชน์ของรอยลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันของบุคคลแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวบุคคล และระบุตัวบุคคล เพื่อน ามาใช้ประกอบเป็นแนวทางการสืบสวนจับกุมตัวผู้กระท า
ความผิดในคดีต่างๆหรือระบุตัวบุคคลในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น 

คุณสมบัติของลายนิ้วมือมี 2 ประการ 
1. ลายเส้นที่ปรากฏบนนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ ากัน 

(uniqueness) มีรูปแบบเฉพาะตน จากการตรวจเปรียบเทียบในสมัยก่อนเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ไม่พบ
การเหมือนหรือซ้ ากันของลายนิ้วมือ การศึกษาของ Sir Francis Galton (1892)ได้ประมาณว่า 
โอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือเหมือนกันมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 1/64 ,000,000,000 Osterberg 
(Osterberg,J.W.,1974) ใช้วิธีการทางสถิติสรุปว่า ความเป็นไปได้ของบุคคล 2 คน ที่มีจุดลักษณะ
ส าคัญพิ เศษของลายเส้นตรงกัน 12 จุด ในต าแหน่งที่สัมพันธ์กันมี  1 ใน 10 ,000,000,000 
  2. ลายเส้นที่ปรากฏบนนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้ามีความคงทน ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง 
(permanence) ลายเส้นของผิวหนังเร่ิมก่อตัวตั้งแต่การเป็นทารกในครรภ์ นักวิทยาศาสตร์หลายท่าน 
ได้แก่ ไวเดอร์ พอลล์ แดง เมเจอร์ และบอนเนวี ได้ศึกษาลายเส้นบนลายนิ้วมือของทารกในครรภ์ 
พบว่าจะเร่ิมเมื่ออายุครรภ์ได้ 10 – 16 สัปดาห์ และจะคงอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต  
(สมทรง ณ นคร และคณะ,2557)จะพบว่ามีการยืดขยายขนาดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป  
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1.  ประวัติความเป็นมาของลายนิ้วมือ 
1.1  ประวัติลายนิ้วมือในต่างประเทศ 
  ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ณ กรุง Babylon มีการค้าขายเจริญรุ่งเรือง พ่อค้าต้อง

ค้าขายและส่งสินค้าไปยังต่างเมือง จึงได้น าลายนิ้วมือมาพิมพ์ลงบนดินเหนียวเพื่อเป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าสินค้ามาจากบุคคลใด  

 200 ปีก่อนคริสตศักราช ประวัติศาสตร์จีนได้มีการบันทึกว่าในสมัยราชวงศ์ฉิน 
(Qin Dynasty) ได้มีการพิมพ์ฝ่ามือเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนการลักขโมยต่างๆ 
และมีการประทับนิ้วมือลงบนดินเหนียวที่ปิดผนึกหีบใส่เงินเพื่อใช้ส่งมอบ นอกจากนี้มีการใช้ตรา
ดินประทับชื่อและมีการกดลายนิ้วมือลงบนดินเหนียวในสมัยราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่น (Han 
Dynasty)  

 

ภาพที่ 2 ตราดินประทับชื่อและมีการกดลายนิ้วมือลงบนดินเหนียวในสมัยราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่น 
ที่มา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 

 
ในปี ค.ศ. 1684 Dr. Nehemiah Grew นักกายวิภาคศาสตร์ด้านพืชและสรีรวิทยา 

ชาวอังกฤษ รู้จักในนาม “Father of Plant Anatomy” โดย Grew เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชแต่มีความ
สนใจในลายเส้นที่ปรากฎบนผิวหนังของทุกคน เขาได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับลายนิ้วมือใน
วารสาร “Philosophical Transactions of the Royal Society of London” ซึ่งนับเป็นชาวยุโรปคนแรก
ที่เป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับลายนิ้วมือในยุคแรก เพื่อเปน็แนวทางให้กับนักวิทยาศาสตร์คนอ่ืนๆ ได้เจริญ
รอยตาม นอกจากนี้เขายังได้ศึกษาและอธิบายลักษณะของลายนิ้วมือ เส้นนูน เส้นร่อง และรูขุมขุนที่
พื้นผิวของฝ่ามือและฝ่าเท้าและได้ตีพิมพ์รูปแบบของลายนิ้วมืออีกด้วย 

ปี ค.ศ. 1686 Marcello Malpighi ศาสตราจารย์กายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโบ
ลอกนา ได้อธิบายถึงลายเส้นของลายนิ้วมือไว้ในต าราของเขาว่ามีทั้งรูปแบบที่เป็น  spirals และ 
loops  

http://onin.com/fp/fphistory.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_Anatomy
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ปี ค.ศ. 1823 John Evangelist Purkinje  ศาสตราจารย์กายวิภาคศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัย เบรสลู เขาได้ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของเขาที่อธิบายถึงรูปแบบของลายนิ้วมือทั้ง 9 
รูปแบบ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันน้ี  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 เซอร์วิลเลียม เจมส์ เฮอร์เชล (Sir William James Herschel) 
ที่มา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

ปี ค.ศ. 1858 ชาวอังกฤษได้มีการใช้ลายนิ้วมือเป็นคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 
ค.ศ. 1858 เม่ือ Sir William James Herschel เจ้าหน้าของอังกฤษขณะเดินทางไปราชการที่ประเทศ
อินเดีย ได้ใช้ลายนิ้วมือในการติดต่อท าสัญญาคร้ังแรกกับคนพื้นเมือง โดยนาย Rajyadhar Konai 
นักธุรกิจประจ าท้องถิ่นได้ประทับฝ่ามือของเขาลงบนเอกสารสัญญาติดต่อทางธุรกิจ และยังมี
แนวคิดที่จะใช้ลายนิ้วมือในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคล ซึ่งเป็นเพียงความต้องการขู่คนท้องถิ่นที่ชอบ
ปฏิเสธลายเซ็นต์ของตนเองจนท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการทุจริตต่างๆ ดังนั้นชาวพื้นเมืองจึงเหมาะสม
ที่จะประทับฝ่ามือลงบนเอกสารสัญญา ซึ่ง Herschel ได้ปฏิบัติมาจนเป็นความเคยชินที่ต้องมีการ
ประทับฝ่ามือ และภายหลังได้เพิ่มเป็นพิมพ์นิ้วชี้และนิ้วกลาง ลงบนเอกสารที่ใช้ติดต่อกับคน
พื้นเมืองด้วย ส่งผลให้เอกสารนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเซ็นต์ชื่อเพียงอย่างเดียว 
เป็นคร้ังแรกที่ลายนิ้วมือถูกน ามาใช้ประทับลงบนเอกสารอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4   Rajyadhar Konai นักธุรกิจชาวอินเดียได้ประทับฝ่ามือของเขาลงบนเอกสารติดต่อทาง
 ธุรกิจ  
ที่มา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from  
http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือที่ Herschel ได้บันทึกไว้เป็นระยะเวลากว่า 57 ปี 
ที่มา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

Herschel ได้เก็บสะสมลายนิ้วมือมากขึ้นเร่ือยๆ เป็นระยะเวลากว่า 57 ปี ท าให้เขา
เร่ิมได้สังเกตพบว่าแท้จริงแล้วลายนิ้วมือนั้นสามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ ซึ่งความคิดของเขาได้รับ
การยอมรับอย่างกว้าง เขาได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับลายนิ้วมือที่ว่า ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลนั้น

http://onin.com/fp/fphistory.html
http://onin.com/fp/fphistory.html
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ไม่เหมือนกันและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และลายนิ้วมือนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดชีวิตของแต่ละคน นับเป็นคนแรกที่น าลายนิ้วมือมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและ เป็นที่
ยอมรับทั่วโลก 

ปี ค.ศ. 1880 Dr. Henry Fauld แพทย์ชาวสก็อตแลนด์ได้ตีพิมพ์ในวารสาร 
“Nature” เกี่ยวกับลายนิ้วมือว่าสามารถใช้เป็นเคร่ืองยืนยันตัวบุคคลได้ รวมทั้งได้มีโอกาสเก็บ
ลายนิ้วมือบนขวดเหล้าในสถานที่เกิดเหตุเพื่อมาพิสูจน์ลายนิ้วมือของคนร้าย จึงเป็นผู้บุกเบิกคน
แรกในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ในการใช้ลายนิ้วมือมาช่วยในการสอบสวนคดีอาญา  

ปี ค.ศ. 1882 Gilbert Thompson นักส ารวจทางธรณีวิทยาในรัฐนิว แม็กซิโก ชาว
สหรัฐอเมริกา ประทับนิ้วหัวแม่มือของเขาลงบนเอกสารเพื่อช่วยป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อ 
นับเป็นบุคคลแรกที่มีการใช้ลายนิ้วมือในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี ค.ศ. 1883 Mark Twain ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับลายนิ้วมือชื่อ "Life on the 
Mississippi" โดยใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวฆาตกร และหนังสือเล่มถัดมามีชื่อว่า "Pudd'n Head 
Wilson" เป็นนิยายที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลโดยใช้ลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 
จนท าให้นิยายดังกล่าวถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี ค.ศ. 1916 และถูกน ามาสร้างเป็นละคร
โทรทัศน์ในปี ค.ศ.1984 

ในปี ค.ศ. 1888 Sir Francis Galton นักมนุษยวิทยาชาวอังกฤษ เขาสนใจใน
ลายนิ้วมือและได้ศึกษาลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของลายนิ้วมือที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล 
เรียกว่า จุดส าคัญ (minutiae point) หลักการของกาลตันที่ใช้จุดส าคัญนี้ยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้ 
นอกจากนี้เขายังพิสูจน์ข้อสงสัยของ Hershel และ Faulds คือ ลายนิ้วมือแต่ละบุคคลจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งตลอดชีวิตของบุคคลนั้นและลายนิ้วมือทั้งสองลายนั้นจะไม่มีทาง
เหมือนกัน ถ้าหากเกิดบาดแผลที่ไม่ลึกขึ้นที่นิ้วมือ เส้นลายนิ้วมือจะปรากฎขึ้นมาเหมือนเดิม แต่ถ้า
หากเป็นบาดแผลที่มีความลึกสาหัสจนลายเส้นถูกท าลาย รูปแบบของลายเส้นที่ถูกท าลายนั้นจะอยู่
ถาวร นอกจากนี้เขายังได้ค านวณหาโอกาสที่ลายนิ้วมือทั้งสองลายจะมีความเหมือนกันนั้นมี
อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 64 พันล้าน 
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ภาพที่ 6 เซอร์ ฟรานซิส กาลทัน (Sir Francis Galton) 
ที่มา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 
  
  ปี ค.ศ. 1891 Juan Vucetich ต ารวจชาวอาร์เจนตินา เป็นคนแรกที่จัดท าแฟ้ม
ลายนิ้วมือซึ่งยึดรูปแบบของ Galton เพื่อใช้ในการระบุตัวอาชญากร เรียกว่าระบบ Vucetich ซึ่งแบ่ง
ลายพิมพ์นิ้วมือออกเป็น 4 ประเภท คือ แบบโค้ง แบบสันดอนอยู่ด้านซ้าย แบบสันดอนอยู่ด้านขวา 
และแบบสันดอนอยู่ทั้งสองด้านแล้วจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ Vucetich ยังเป็นผู้แรกในการ
ใช้ลายนิ้วมือระบุตัวอาชญากรในปี ศ.ศ. 1892 เขาสามารถระบุตัวของ Francisca Rojas ผู้หญิงซึ่ง
เป็นผู้ฆ่าลูกชายทั้งสองคนของเธอและบาดคอตนเองเพื่อพยายามปรักปร าว่าเป็นฝีมือผู้อ่ืน แต่เลือด
ของลายนิ้วมือเปื้อนเลือดของเธอถูกทิ้งไว้ที่เสาประตูเป็นหลักฐานยืนยันว่าเธอคือฆาตกร และเขายัง
ได้เขียนหนังสือชื่อ "Fingerprints" ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและความคงอยู่ถาวรของลายนิ้วมืออีก
ด้วย 
  ปี ค.ศ. 1900 Sir Edward Richard Henry ชาวอังกฤษเป็นผู้ศึกษาและท างานด้าน
ลายนิ้วมือเมื่อสมัยที่เขาอยู่ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นเขาได้กลับมาประจ าอยู่ในต าแหน่งผู้
บัญชาการต ารวจนครบาลกรุงลอนดอนในปี ค.ศ.1990 และได้ท าระบบในการจ าแนกลายพิมพ์นิ้ว
มือเรียกว่า Henry System ซึ่งท าให้ลายพิมพ์นิ้วมือถูกจัดเก็บอย่างมีระบบและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
และได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ "The Classification and Use of Fingerprints" เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้
ระบบดังกล่าว ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและใช้แพร่หลายในหลายประเทศในเครือจักรภพ
อังกฤษ 
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  ปี ค.ศ. 1901 ระบบเฮนร่ีถูกน ามาใช้ในองค์กรต ารวจนครบาล รัฐนิว สก็อตแลนด์ 
ในเดือนกรกฎาคม 
 ปี ค.ศ. 1903 ระบบเรือนจ าแห่งรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เร่ิมใช้
ลายนิ้วมือเป็นเคร่ืองมือในการระบุตัวอาชญากร ในปีถัดมากองทัพสหรัฐอเมริกาใช้ลายนิ้วมือใน
การระบุบุคคลที่ขึ้นทะเบียนทหาร ขณะเดียวกันต ารวจเมืองบูเอนอส  แอเรส ได้ตีพิมพ์วิธีใช้
ลายนิ้วมือในการค้นหาและระบุตัวฆาตรกรโดยใช้หลักฐานจากรอยลายนิ้วมือที่ทิ้งไว้บนเสาประตู 
วิธีการน้ียังคงใช้จนถึงทุกวันนี้ 
 ปี ค.ศ. 1903-1930 องค์กรด้านกฎหมายทั่วสหรัฐอเมริกาได้หันมาใช้ลายนิ้วมือ 
เป็นเคร่ืองระบุตัวบุคคล 
 ปี ค.ศ. 1919 รัฐสภาอเมริกันได้จัดตั้งหน่วยงานเอฟบีไอ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
จัดท าแผ่นลายนิ้วมือของประชากรชาวอเมริกัน นับจนถึงปี ค.ศ. 1971 มีแผ่นลายนิ้วมือรวบรวมไว้
แล้วถึง 200 ล้านฉบับ 
 1.2  ประวัติลายนิ้วมือในประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2444 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด าริให้มีการเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ
ของผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์ จึงได้ทรงน าวิธีการพิมพ์นิ้วมือมาใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยก่อตั้ง
กองลายพิมพ์นิ้วมือขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2444 และได้ทรงด าเนินการสอนวิชาระบบพิมพ์
ลายมือด้วยพระองค์เองตามระบบเฮนร่ี ซึ่งนับได้ว่าพระองค์เป็นผู้บุกเบิกและบิดาการพิมพ์
ลายนิ้วมือของประเทศไทย  
 ปี พ.ศ. 2446 ได้มีการส่งลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลผู้ที่จะขอเข้ารับราชการต ารวจ ผู้
ที่จะเข้ารับราชการในกรมศุลกากรและผู้ที่ขออนุญาตขับรถมาให้กองพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบ จน
ท าให้ปริมาณลายพิมพ์มือเพิ่มขึ้นมาก จนท าให้กองพิมพ์ลายนิ้วมือถูกยกระดับขึ้นเป็นกรมพิมพ์
ลายนิ้วมือในปี พ.ศ. 2477 
  ปี  พ .ศ .  2451 มี ก ารส่ งพิ มพ์ล ายนิ้ วมื อของผู้ กระท าความผิ ด เฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร บุคคลที่ถูกเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรมาให้กรมพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บ 
นอกจากนีไ้ด้มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขที่ใช้เขียนจากเลขไทยเป็นเลขอารบิก 
 ปี พ.ศ. 2473 กรมพิมพ์ลายนิ้วมือถูกลดระดับลงเป็นกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ 
สังกัดกรมต ารวจภูบาล 
 ปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกรมต ารวจภูบาลเป็นกอง
ต ารวจสันติบาล และกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือเปลี่ยนชื่อเป็น กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
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 ปี พ.ศ. 2500 องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย (ยูซอม) 
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมหลักเกณฑ์การแยกประเภทและจัดเก็บลายนิ้วมือตาม
แบบของ F.B.I (FBI Henry System Extension)  
  ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา
เปรียบเทียบลายนิ้วมือ ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเร็วสูง ซึ่งระบบดังกล่าวเรียกว่า Automated 
Fingerprints Identification System (AFIS)โดยมีกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท าหน้าที่ในการจัดเก็บและตรวจสอบประวัติอาชญากรทั่วประเทศ 
 
2. ลักษณะทางกายภาพของลายนิ้วมือ 

2.1 ลักษณะโครงสร้างของผิวหนัง 
 ผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากที่สุดในร่างกาย  มีเส้นเลือด 

เส้นประสาท ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน และต่อมรับความรู้สึก และท าหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายไว้ ช่วย
ปกป้องผิวจากสารพิษ แบคทีเรีย ช่วยคงอุณหภูมิร่างกายและป้องกันการสูญเสียน้ า ผิวหนัง
ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ ชั้นหนังก าพร้า (epidermis) และชั้นหนังแท้ (dermis) ส่วนชั้นที่อยู่
ลึกลงมาเป็นชั้นใต้ผิวหนังซึ่งเป็นชั้นไขมัน (subcutaneous tissue) ผิวหนังทุกที่จะประกอบด้วยชั้น
ต่างๆ เหมือนกันแต่อาจมีความแตกต่างกัน ด้านความหนาบาง เช่น ชั้นหนังก าพร้าจะหนาที่สุดที่ฝ่า
มือฝ่าเท้าประมาณ 1.5 ม.ม. ขณะที่เปลือกตาหนาประมาณ 0.1 ม.ม. โดยชั้นหนังแท้ที่หนาที่สุดอยู่ที่
หลัง และชั้นไขมันจะมีมากที่สุดที่บริเวณหน้าท้องและก้นผิวของมนุษย์ (Australia Federal Police 
AFP ; 2013 ) 

2.1.1. ชั้นหนังก าพร้า (Epidermis) เป็นชั้นผิวหนังที่อยู่นอกสุดและสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง เซลล์ผิวหนังด้านในจะแบ่งตัวเป็นเซลล์ที่อยู่ชั้นตื้นขึ้นมีการเปลี่ ยนแปลง
รูปร่างของเซลล์จนกระทั่งกลายเป็นขี้ไคลและหลุดออกไปในที่สุด นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย
ต่อมเหงื่อ รูขุมขนต่อมน้ ามันและเซลล์สร้างเม็ดสีอีกด้วย 

 2.1.2. ชั้นหนังแท้ (Dermis) มีความหนาเฉลี่ยประมาณ 1-4 มิลลิเมตร ประกอบไป
ด้วยส่วนที่เป็นเส้นใยคือ collagen fibers , elastic fibers และ reticulum fibers ท าให้ผิวหนังในชั้นนี้
จะมีความละเอียด ยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีเส้นเลือด กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและปุ่มประสาทพิเศษที่
รับความรู้สึกต่างๆ เช่น รับความรู้สึกร้อน ความเย็น เป็นต้น 
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ภาพที่ 7 ชั้นผิวหนัง 
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม, 2008.
  
 

 
 
ภาพที่ 8 โครงสร้างของผิวหนัง 
ที่มา: Wikimedia Foundation Inc, skin, accessed February 21, 2016, available from https://en. 
wikipedia.org/wiki/Skin 
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รูเหงื่อ (Sweat Pores) 

 

   โดยในผิวหนังเกือบทุกแห่งของร่างกายจะพบต่อมเหงื่อซึ่งทั้งหมดมีประมาณ  
2,000,000 ต่อม โดยจะมีจ านวนมากบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า ต่อมมีลักษณะเป็นท่อยาว ส่วนลึกของ
ท่อขดไปมาจนเป็นก้อนกลมหรือก้อนรูปไข่ ขนาด 0.1-0.5 มิลลิเมตร อยู่ในเยื่อใต้หนังหรือในส่วน
ลึกของหนังแท้ ส่วนน้ีท าหน้าที่หลั่งเหงื่อผ่านท่อหนังแท้และหนังก าพร้าเปิดสู่ผิวเป็นรูปกรวยเล็กๆ 
เรียกว่า รูเหงื่อ ซึ่งอาจเห็นได้เมื่อใช้แว่นขยาย พบมากที่สุดโดยเฉพาะที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและน้อยที่สุดที่
หลังและขา ซึ่งบางแห่งไม่มีต่อมเหงื่อ เช่น หัวนม ขอบริมฝีปาก แอ่ง ใบหู และส่วนลึกของรูหู โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการขับเหงื่อคือ กิจกรรมทางกายภาพ  ความเครียด การกระตุ้นทางจิตใจ 
ความกลัว สิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นทางยาหรือเคมี                                         
             โดยเหงื่อประกอบด้วย 99% เป็นน้ า สารอ่ืนๆ ร้อยละ 1 ซึ่งได้แก่ เกลือโซเดียม
คลอไรด์และสารอินทรีย์พวกยูเรีย นอกนั้น เป็นสารอ่ืนอีกเล็กน้อยเช่น แอมโมเนีย กรดอะมิโน 
น้ าตาล กรดแลกติก เกิดเป็นรอยนิ้วมือ 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 9 หมึกพิมพ์รอยลายนิ้วมือแสดงให้เห็นรูเหงื่อที่ปรากฎอยู่ในรอยลายนิ้วมือ 
ที่มา: Wikimedia Foundation Inc, skin, accessed February 21, 2016, available from https://en. 
wikipedia.org/wiki/Skin 
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 2.2  การก าเนิดของรอยลายนิ้วมือ  
ลายนิ้วมือเป็นลักษณะพันธุกรรมที่มียีนควบคุมอยู่ถึง 7 ต าแหน่ง  ร่วมกับ

สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพร่างกายของมารดาขณะตั้งครรภ์ ยีนหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกับสิ่งแวดล้อมใน
ระยะตัวอ่อนในครรภ์ มีผลให้แต่ละคนมีเส้นลายนิ้วมือที่แตกต่างกันออกไป โดยลายนิ้วมือเร่ิม
ก่อก าเนิดตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่  10 ถึง 19 แล้วลายเส้นบนนิ้วมือจะไม่
เปลี่ยนแปลงจนตลอดชีวิตของบุคคลนั้น (Australia Federal Police AFP, 2013) 

ระยะแรก จากการศึกษาพบว่าลายผิวบนนิ้วมือเร่ิมสร้างขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10 – 
16 หลังจากที่ไข่ผสมกับอสุจิในช่วงเวลาดังกล่าว ลายบนผิวหนัง หรือ ลายเส้นปฐมภูมิ จะปรากฏ
เป็นคร้ังแรกบริเวณผิวหนังภายนอก แล้วเจริญเติบโตต่อไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่ 14 

เมื่อแนวปฐมภูมิเร่ิมเป็นรูปร่างขึ้นลึกลงไปภายใต้ผิวหนัง แนวจะเรียงตัวไปทาง
มุมขวาตามแรงกดของผิว ท าให้เกิดประเภทรูปแบบหรือแนวเส้นขึ้น ซึ่งจะพัฒนาไปเร่ือยๆ เข้าสู่
ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อมเหงื่อเร่ิมเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ จากนั้นลายเส้น
ทุติยภูมิจึงเร่ิมเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมิ จนถึงประมาณสัปดาห์ที่ 24 – 25 และจะคงอยู่เช่นนั้น 
แนวเส้นและโครงร่างภายนอกปรากฏบนพื้นผิวหนังและจะไม่เปลี่ยนนอกจากว่ามีการบาดเจ็บ และ
ลายนิ้วมือจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตของบุคคลนั้นๆ  จึงเป็นเหตุผลที่ลายนิ้วมือถูกน ามาใช้
เป็นหลักฐานในการระบุตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของชีวิตก็ตาม แม้กระทั่งเมื่อเราเสียชีวิตไป
แล้ว ลายผิวก็ยังเป็นหนึ่งในหลายส่วนของร่างกายที่ย่อยสลายช้าที่สุด 
  Mulvihill and Smith (’69) ได้เสนอว่า รูปร่างของหน้านิ้วในช่วงที่มีการสร้าง
รูปแบบแนวปฐมภูมินั้นเป็นตัวก าหนดประเภทของรูปแบบลายนิ้วมือ  
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ภาพที่ 10 รูปร่างของหน้านิ้วที่มีรูปแบบต่างๆ ในช่วงที่มีการสร้างรูปแบบแนวปฐมภูมิ 
ที่มา: Fingerprint Formation, accessed February 21, 2016, available from http://www.p-pac. 
com/development_derm.html 
 
 จากภาพที่ 10 รูปแบบที่ 1 หน้านิ้วแบบที่มีความสมมาตรในส่วนกลางที่สูงขึ้นไป 
จะสร้างรูปแบบที่เหมือนกับลายก้นหอย 
 รูปแบบที่ 2 หน้านิ้วแบบอสมมาตรในระดับกลางเชื่อว่าท าให้เกิดรูปแบบทรง
มัดหวาย 
 รูปแบบที่ 3 หน้านิ้วแบบต่ ามีแนวโน้มจะสร้างรูปแบบโค้งหรือส่วนกลม และอาจ
เป็นผลมาจากภาวะรบกวนในช่วงการสร้างรูปแบบของตัวอ่อน  
 รูปแบบลายนิ้วมือที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุมาจากการเติบโตของหน้านิ้วมือที่
ประหลาดออกไป หรือการเติบโตแบบถอยหลัง การเติบโตของกระดูกนิ้วที่มีลักษณะพิเศษ ความ
กดดันทางกายภาพ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสมมาตรของหน้านิ้วมือ พื้นฐานอาจมาจากบุคคลที่มี
โรคประจ าตัว เช่น ดาวน์ซินโดรม และเทอร์เนอร์สซินโดรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแนวเส้นที่ผิดรูป
ไป ความผิดปกติเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาส าคัญๆ ระหว่างการพัฒนาระบบประสาท 
ตลอดจนการพัฒนาตัวอ่อนในช่วงสัปดาห์ที่ 10.5-16  
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ภาพที่  11 ช่วงระยะเวลาการพัฒนาผิวหนังส่วนบนของลายนิ้วมือของตัวอ่อนในครรภ์  
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals ,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม, 2013. 
 

2.3  ประเภทของลายนิ้วมือ  
   ลายนิ้วมือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทโค้ง ประเภทมัดหวายและประเภท

ก้นหอย แต่ถ้าแบ่งเป็นชนิดจะแบ่งออกได้ 9 ชนิด คือ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  12 ลายนิ้วมือทั้ง 9 แบบ 
ที่มา:  Revealing Fingerprints, accessed July 9, 2016, available from http://dianecapri.com/2014/ 

03/ revealing-fingerprints/ 
 

http://dianecapri.com/2014/%2003/%20revealing-fingerprints/
http://dianecapri.com/2014/%2003/%20revealing-fingerprints/
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1. โค้งราบ (Plain Arch) ประเภทรูปแบบลายนิ้วมือแบบโค้งเป็นแบบที่แนวเส้นมี
ลักษณะโด่งขึ้นตรงกลาง ท าให้มีรูปร่างคล้ายโครงเต้นท์ แนวไหลจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง 
โดยไม่มีเส้นย้อนกลับและพุ่งขึ้นไปยังตรงกลาง โดยทั่วไปไม่มีส่วนแหลม  

2. โค้งกระโจม (Tented Arch) จะมีลักษณะที่แตกต่างจากโค้งราบคือ  
  2.1 มีลายเส้นซึ่งอยู่ตอนกลางไม่ได้วิ่งหรือไหลออกไปยังอีกข้างหนึ่งหรือ 
  2.2 มีเส้นที่อยู่ตรงกลางของลายนิ้วมือเกิดเป็นเส้นพุ่งขึ้นจากแนวนอน 
  2.3 มีสองเส้นมาพบกันอยู่ตรงกลางเกิดเป็นมุมแหลมหรือมุมฉาก 
                          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 ลายนิ้วมือแบบโค้งกระโจม (Tented Arch) 
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม,2013. 
 
 3. มัดหวายปัดขวา (Right Slant Loop) จะมีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางขวา
มือ หรือทางด้านขวา เรียกว่า มัดหวายปัดขวา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ลายนิ้วมือแบบมัดหวายปัดขวา (Right Slant Loop) 
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม,2013. 
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4.  มัดหวายปัดซ้าย (Left Slant Loop) จะมีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางซ้าย
มือ หรือทางด้านซ้าย เรียกว่า มัดหวายปัดซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ลายนิ้วมือแบบมัดหวายปัดซ้าย (Left Slant Loop) 
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม,2013. 
 
 5.  ก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl) คือลายนิ้วมือที่มีเส้นเวียนรอบเป็นวงจร มี
ลักษณะเหมือนนาฬิกา รูปไข่ วงกลม เป็นต้น โดยมีลักษณะอื่นอีกคือ 
  5.1 ต้องมีจุดสันดอน 2 แห่ง และหน้าจุดสันดอนเข้าไปต้องมีรูปวงจรหรือเส้น
เวียนอยู่ข้างหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 จุด 
 5.2 ถ้าลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนข้างหนึ่งไปยังสันดอนอีกข้างหนึ่ง เส้น
สมมุติจะต้องสัมผัสเส้นวงจรหน้าจุดสันดอนทั้งสองข้างอย่างน้อย 1 เส้น 
 

ภาพที่ 16 ลายนิ้วมือแบบก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl)  
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals ”,เอกสารประกอบการฝึกอบรม,2013. 
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สันดอน 

 6. ก้นหอยกระเป๋ากลาง (Central Pocket Loop Whorl) คือ ลายนิ้วมือก้นหอย
ธรรมดานั่นเอง แต่ต่างกันที่เมื่อลากเส้นสมมุติจากสันดอนหนึ่งไปยังสันดอนหนึ่ง เส้นสมมุติจะไม่
สัมผัสกับเส้นวงจรที่อยู่ตอนใน 

 
ภาพที่ 17 ลายนิ้วมือแบบก้นหอยกระเป๋ากลาง (Central Pocket Loop Whorl)   
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม,2013. 
 
 7. ก้นหอยกระเป๋าข้าง (Latent Pocket Loop) คือลายนิ้วมือชนิดมัดหวายคู่แต่จะมี
สันดอนอยู่ด้านเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 ลายนิ้วมือแบบก้นหอยกระเป๋าข้าง (Latent Pocket Loop)   
ที่มา: พลต ารวจเอก อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ , นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพื่อการสืบสวน
สอบสวน (Forensic Science 2 for Crime Investigation) (กรุงเทพฯ:  ทีซีจี พริ้นติ้ง, 2546), 4.  
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 8. มัดหวายคู่หรือมัดหวายแฝด (Double Loop/Twin Loop) คือลายนิ้วมือที่รูปคล้าย
กับลายนิ้วมือแบบมัดหวายสองอันมากอดกันซึ่งมัดหวายทั้งสองไม่จ าเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน  โดย
จะมีสันดอนอยู่สองสันดอนอยู่คนละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 ลายนิ้วมือแบบมัดหวายคู่หรือมัดหวายแฝด (Double Loop/Twin Loop) 
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “ Advanced fingerprint Fundamentals ,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม,2013. 
 
 9. ซับซ้อน (Accidental Whorl) คือลายนิ้วมือที่มีลักษณะต่างจากลายนิ้วมือที่กล่าว
มาข้างต้นและไม่สามารถจัดเข้าลายนิ้วมือใดลายนิ้วมือได้เฉพาะ โดยเป็นลายนิ้วมือที่ประกอบด้วย
ลายนิ้วมือแบบผสมกันและมีสองสันดอนหรือมากกว่าและเกิดลายเส้นที่แปลกๆ รวมถึงลายนิ้วมือ
ที่มีความผิดปกติอ่ืนๆ ด้วย 
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ภาพที่ 20 ลายนิ้วมือแบบซับซ้อน (Accidental Whorl) 
ที่มา: กองพิสูจน์หลักฐาน “Advanced fingerprint Fundamentals,” เอกสารประกอบการฝึกอบรม, 2013. 
   
 2.4  เส้นนูน-เส้นร่อง (Ridges-Furrows) 

ผิวหนังบริเวณลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของมนุษย์ประกอบด้วยลายเส้น 2 ชนิด คือ 
 2.4.1 เส้นนูน (Ridges) คือรอยนูนที่อยู่สูงกว่าผิวหนังส่วนนอก 
 2.4.2 เส้นร่อง (Furrows) คือรอยลึกที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเส้นนูน 
 2.5 จุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Special Characteristics or Minutia)  
  ในการตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวบุคคลนั้นนอกจากการพิจารณารูปแบบของ
ลายเส้นแล้วยังต้องอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบจุดลักษณะส าคัญพิเศษหรือจุดต าหนิที่ลายเส้นอีก
ด้วยด้วย ดังนี ้  
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ตัวอย่าง การวิเคราะห์จุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutia)  
 

 
ภาพที่ 21 การวิเคราะห์จุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutia)  
ที่มา: C.J. Lennard, and T. Patterson, Fingerprint Identification Basic and Composite Ridge                  
Characteristics (Minutia), accessed February 21, 2016, available from http://shs2. westport.k12. 
ct.us/forensics/04-fingerprints/classification.htm 
 
3. หลักในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ 

 ภัทราพร อมรไชย (2557 : 41)ได้รายงานว่า ปี 1912 Edmond Locard กล่าวถึง กฎ 
Tripartile rule ดังนี้  

 1. ถ้ามีจุดลักษณะส าคัญพิเศษร่วมกันมากกว่า 12 จุด ปรากฏอยู่และลายนิ้วมือ ฝ่ามือ 
หรือฝ่าเท้า มีความคมชัด ดังนั้นความแน่นอนในการยืนยันความเหมือนกันจะปราศจากข้อโต้แย้ง 

 2. ถ้ามีจุดลักษณะส าคัญพิเศษร่วมกันระหว่าง 8 ถึง 12 จุด ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
ดังนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่ก้ ากึ่งและความแน่นอนในการยืนยันความเหมือนกันจะขึ้นอยู่กับ ความ
คมชัดของลายนิ้วมือ ความยาก การปรากฏอยู่ของใจกลางของลายนิ้วมือ (core) สันดอน (delta) การ
ปรากฏของรูเหงื่อ ความชัดเจนและความสมบูรณ์ในการยืนยันตัวบุคคลเกี่ยวกับความกว้างของเส้น
นูน และเส้นร่อง ทิศทางของลายเส้น และมุมของเส้นแยก ดังนี้ ต้องยืนยันความแน่นอนโดยผู้
ช านาญอย่างน้อย 2 คน 
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3. ถ้าจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษมีปริมาณจ ากัดปรากฏอยู่ ไม่สามารถให้ความ
แน่นอนของลายนิ้วมือและยืนยันตัวบุคคลได้ แต่ใช้ข้อสันนิษฐานที่สัมพันธ์กับจ านวนจุดลักษณะ
ส าคัญพิเศษที่ใช้ประโยชน์และความชัดเจนของจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษ 

  ในสมัยก่อนการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลายนิ้วมือ ใช้กฎตัวเลข(numerous rules)ที่มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้น ส่วนใหญ่จะใช้จ านวนจุดลักษณะ
ส าคัญพิเศษคือ 12 จุด จ านวนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือทางสถิติ แต่เป็นการ
ตัดสินใจบนประสบการณ์และการพิจารณาในการจ ากัดความเป็นไปได้ของความผิดพลาด บาง
ประเทศใช้มากถึง 16 จุด และบางประเทศใช้น้อยอยู่ที่ 6 จุด  ตามรายงานของภัทราพร อมรไชย 
(2557: 42) 
  ในปี 1970 คณะกรรมการมาตรฐานของสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ (The 
Standardization Committee of the International Association for Identification; IAI) กล่าวว่า “ ไม่มี
พื้นฐานที่สมบูรณ์ที่มีอยู่ที่ช่วงเวลานี้ส าหรับการก าหนดจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้น
ขั้นต่ าที่ต้องอยู่ทั้งสองรอยประทับในการแสดงถึงการยืนยันตัวบุคคลไปในทางบวก”  
  ในปี 1995 ได้มีการประชุมนานาชาติ ที่ Ne’urim ประเทศ Israel โดยพิจารณาหัวข้อ
การก าหนดจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้นในการยืนยันตัวบุคคลมีค ากล่าวเช่นเดียวกันกับ IAI 
และถือว่าใกล้เคียงกับนานาประเทศส่วนใหญ่ ภัทราพร อมรไชย (2557: 42)  
  อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ (2546: 12) กล่าวว่าลายนิ้วมือของมนุษย์มีความ
แตกต่างกัน มีการน าลายนิ้วมือมาใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล โดยการวิเคราะห์จุดลักษณะ
ส าคัญพิเศษ (Minutia) และน ามาเปรียบเทียบกันกับลายนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุเพื่อยืนยันว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือไม่ ซึ่งการก าหนดจุดแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เช่นบางประเทศ
ก าหนดให้ตั้งแต่ 7 จุดขึ้นไปแต่ส าหรับประเทศไทยนั้นก าหนดไว้ตั้งแต่ 10 จุดขึ้นไป มีผลท าให้การ
ลงความเห็นมีความแม่นย า   
             ในปี 1979 David Ashbaugh ให้ค าจ ากัดความของ วิชาว่าด้วยลายเส้นนูน 
(Ridgeology) ว่าเป็นการศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างผิวหนังส่วนนูนที่จะใช้ในการ
ยืนยันตัวบุคคล โดยอธิบายเป็นกระบวนการ ACE-V มี 4 ขั้นตอนดังน้ี 
  1.  A – Analysis คือการวิเคราะห์ว่ารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้ามีจ านวนจุด
ลักษณะส าคัญพิเศษเพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลหรือไม่ โดย
พิจารณาแบ่งเป็น 3 ระดับ 
   ระดับที่ 1 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบโดยรวม การไหลของลายเส้นลายบนนิ้วมือ 
ทิศทางของรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า และสามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนใด โดยพิจารณาทั้งหมด  
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  ระดับที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ที่จุดลักษณะส าคัญพิเศษโดยทั่วๆไป ความต่อเนื่อง
ของลายเส้น ขนาดและรูปร่าง โดยน าไปพิจารณาร่วมกับระดับที่ 1 
 ระดับที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของลายเส้นที่เฉพาะตัว รูปร่าง ความกว้าง 
ต าแหน่งความสัมพันธ์ของรูเหงื่อ ลักษณะพิเศษอื่นๆเช่น เส้นพับ โดยน าไปพิจารณาร่วมกับระดับที่ 
1 และ 2  
  การวิเคราะห์จะต้องพิจารณาความคมชัดของลายเส้น ต้องไม่มีการบิดให้เสีย
รูปทรง และสามารถแยกได้ว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนหรือจากพื้นผิว แรงประทับหนักเบาที่ท าให้ลายเส้น
บิดเบือน พื้นผิวของวัสดุที่รอยลายนิ้วมือแฝงสัมผัส สารที่อยู่บนลายนิ้วมือ สารเคมีที่ใช้ในการ
ตรวจเก็บ ทิศทางของร่างกาย และพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังที่มีลักษณะผิดปกติจะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบอย่างระวัง ได้แก่การเบี่ยงเบนของลายเส้น การซ้อนกันของลายเส้น การแตะซ้ า 
  2. C – Comparison คือ การเปรียบเทียบ  โดยท าการเปรียบเทียบรอยต่อรอย การ
พิจารณาเร่ิมจากการสังเกตรายละเอียดในระดับที่ 1 สามารถบอกรูปแบบ การไหลของลายเส้น 
สามารถพิจารณาว่าเป็นส่วนใดของฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า สามารถใช้คัดรอยลายนิ้วมือออกแต่ไม่ใช้ใน
การยืนยันตัวบุคคล  ต่อมาจะต้องพิจารณาในระดับที่ 2 เป็นการพิจารณาจุดลักษณะส าคัญพิเศษของ
ลายเส้นว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างจุดลักษณะส าคัญพิเศษในรอยลายนิ้วมือแฝง และลายพิมพ์
นิ้วมือ 10 นิ้ว โดยพิจารณาถึงใจกลาง สันดอน ลักษณะเด่น รอยพับต่างๆ ขนาด ระยะห่างของเส้น 
และรอยแผลเป็น ประกอบกันว่ามีความเหมือนหรือต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยการยืนยันนั้นต้อง
มีความเหมือนกันดังลักษณะที่กล่าวมาทุกเส้นทุกจุดที่สามารถมองเห็นได้ และไม่มีอะไรขัดแย้ง จึง
จะสามารถลงความเห็นได้ว่าเป็นรอยเดียวกัน หากการพิจารณายังมีข้อสงสัยอยู่จะต้องมีการ
พิจารณาไปถึงระดับที่ 3 คือดูลักษณะบนเส้นนูน ลักษณะเฉพาะตัวของลายเส้น ความสมบูรณ์ รวม
ไปถึงขอบเส้นและรูเหงื่อ 
  3. E – Evaluation คือการประเมินผล เป็นการสรุปบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์และ
การเปรียบเทียบ ดังตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงการประเมินผล 
 
สรุป เหตุผล 
คุณภาพไม่
เพียงพอ 

คุณภาพของแฝงไม่เหมาะส าหรับการยืนยันตัวบุคคล 

ปริมาณไม่
เพียงพอ 

ความสอดคล้องที่ปรากฏทั้งแฝงและพิมพ์มือไม่เพียงพอส าหรับผู้ตรวจพิสูจน์ที่จะ
ตัดสินใจในการยืนยันตัวบุคคล 

ก า ร ตั ด
ออก 

มีรายละเอียดของลายเส้นที่เพียงพอมีความไม่สอดคล้องกันในสมมติฐานว่ารอย
ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงกับลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าคือคนคนเดียวกัน 

การยืนยัน
ตัวบุคคล 

มีคุณภาพและปริมาณของลายเส้นที่เพียงพอในการลงความเห็นที่สอดคล้องกันและ
ต้องอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ รายละเอียดที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่ารอยลายนิ้วมือ 
ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงกับลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้ามาจากคนคนเดียวกัน 

 
ที่มา:  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, “การตรวจลายนิ้วมือในระดับสากล,” เอกสารประกอบโครงการ
อบรม, 2009. 
   
 4. V – Verfication คือการพิสูจน์ยืนยันว่ารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝงที่ได้
ตรงกันกับลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือขวาและซ้าย และฝ่าเท้าขวาและซ้ายของบุคคลผู้นั้นหรือไม่ 
ใช่รอยเดียวกันหรือไม่ 
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ภาพที่  22  ตัวอย่างการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องสงสัยกับลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้
 จากสถานที่เกิดเหตุ  
ที่มา: C.J. Lennard, and T. Patterson, Fingerprint Identification Basic and Composite Ridge                  
Characteristics (Minutia), accessed February 21, 2016, available fromhttp://shs2.westport.k12. 
ct.us/forensics/04-fingerprints/classification.htm 
 
4. เงื่อนไขท่ีมีผลกระทบต่อลายนิ้วมือแฝง 
  คุณภาพของลายนิ้วมือแฝงขึ้นกับชนิดของพื้นผิววัตถุ ลักษณะการจับต้อง ปริมาณ
เหงื่อของผู้สัมผัสวัตถุ สารคัดหลั่งที่อยู่บนลายนิ้วมือ สภาพแวดล้อม อากาศ แสงแดด อุณหภูมิ 
  วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์  (ม.ป.ป.: 35-36) ได้กล่าวว่าสภาพพื้นผิวของวัตถุที่นิ้วมือ
สัมผัสจะต้องเรียบและสะอาดจึงจะมีผลต่อการติดอยู่ของลายนิ้วมือ หากพื้นผิววัตถุหยาบ ขรุขระ
ลายนิ้วมือก็ไม่สามารถติดได้ดี นิ้วมือที่จับและปล่อยวัตถุหากมีการขยับหรือเบียดชิดกันมากก็จะท า
ให้รายละเอียดของลายเส้นเสียไป นอกจากนี้สารคัดหลั่งที่ออกมามากเกินไป ได้แก่ เหงื่อ ไขมัน 
เลือด หรือแม้กระทั่งฝุ่นผงที่ใช้ในการเก็บลายนิ้วมือหากมากเกินไปก็จะไปบดบังลายเส้น ท าให้ไม่
สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นที่ชัดเจนได้ 
  สภาพแวดล้อมมีผลต่อลายนิ้วมือเช่นเดียวกัน อุณหภูมิ ที่สูงขึ้นจะท าให้น้ าบน
ลายนิ้วมือระเหยไปท าให้เหลือแต่ไขมันบนลายนิ้วมือ ซึ่งไขมันที่ค่อนข้างเหนียวและมีการปรากฎ
ตัวได้นานขึ้น ส่วนความชื้นท าให้ลายนิ้วมือบนกระดาษเปรอะหรือหายไปเนื่องจากกระดาษนั้น
เป็นรูพรุน ความชื้นสามารถผ่านไปได้ทุกทิศทาง ท าให้ลายเส้นกระจายตัวจึงไม่สามารถมองเห็น
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ลายนิ้วมือได้ ดังนั้นการคงอยู่ของรอยนิ้วมือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสม และ
ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ 
  
5.  ลักษณะพื้นผิวของวัตถุ 
 ลักษณะพื้นผิวของวัตถุสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับการดูดซึมของวัตถุ 
ดังนี้ (สุภาพร ยิ่งยง,2554 : 33- 34) 
  5.1  พื้นผิวที่มีรูพรุน (Porous surface) เป็นพื้นผิวที่สามารถดูดซับสารต่างๆที่อยู่ใน
ลายนิ้วมือแฝงได้อย่างรวดเร็ว โดยสารที่เป็นน้ าจะซึมลงสู่ชั้นผิวด้านในของวัตถุและจะถูกดูดซับ
เอาไว้ จากนั้นน้ าจะค่อยๆระเหยออกไปคงเหลือเพียง กรดอะมิโน ยูเรียและเกลือ ซึ่งเป็นที่มาของ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่พื้นผิว แต่ลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวลักษณะนี้อาจถูกท าลายได้ง่ายจากการชะล้าง
และการแพร่กระจายของน้ าท าให้ลายเส้นกระจายตัวออกจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นลายนิ้วมือ แต่
สารพวกกรดอะมิโนมีการคงอยู่บนผิววัสดุได้นานกว่าซึ่งอยู่กับสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความชื้นสัมพัทธ์ โดยที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และในสภาวะปกติ
ที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 80% ลายนิ้วมือที่อายุประมาณ 1 สัปดาห์จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่วน
ลายนิ้วมือที่อายุมากกว่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของยูเรียกับคลอไรด์ส่งผลต่อคุณภาพของรอย
ลายนิ้วมือ ตัวอย่างพื้นผิวประเภทนี้ได้แก่ กระดาษ ผ้า เป็นต้น 
 5.2  พื้นผิวไม่มีรูพรุน (Non-Porous Surface) เป็นพื้นผิวที่ไม่สามารถดูดซับสารต่างๆที่
อยู่ในลายนิ้วมือแฝงได้ เช่น กระจก แผ่นพลาสติก โลหะ เป็นต้น ลายนิ้วมือแฝงที่ประทับลงบนผิว
วัตถุประเภทนี้จะพบส่วนของสารที่ละลายน้ าและไม่ละลายน้ าอยู่ด้านบนของผิววัตถุ ซึ่งอาจอยู่ได้
เป็นเวลายาวนานหากไม่ถูกลบทิ้งออกไปจากผิวหรือผลจากสภาวะแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะลายนิ้วมือแฝงบนผิววัตถุประเภทนี้มีความอ่อนไหวและบอบบางอาจ
ถูกท าให้เสียหายได้ง่าย  
    วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ (ม.ป.ป.: 42) ได้รายงานว่า การปัดผงฝุ่น ใช้กับลายนิ้วมือ
บนวัตถุไม่มีรูพรุน ผิวเรียบ และใช้ได้ผลดีกับรอยใหม่ หากเป็นลายนิ้วมือที่ติดมาเป็นระยะ
เวลานานแล้วมักจะปัดด้วยผงฝุ่นไม่ติด  
 5.3  พื้นผิวกึ่งรูพรุน (Semiporous Surface) เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีลักษณะก้ ากึ่ง
ระหว่างพื้นผิวที่มีรูพรุนและพื้นผิวไม่มีรูพรุน เช่น กระดาษที่เคลือบไขด้านบน โดยพื้นผิวประเภท
นี้จะดูดซับส่วนประกอบที่ละลายน้ าได้ซึมลงสู่ชั้นผิวด้านในของวัตถุอย่างช้าๆเมื่อเทียบกับพื้นผิวที่
มีรูพรุน ส่วนองค์ประกอบที่ไม่ละลายน าจะยังติดอยู่ด้านบนของผิววัตถุได้นานมากกว่าพื้นผิวที่มีรู
พรุนแต่ไม่เท่าพื้นผิวไม่มีรูพรุน 
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6. งานวิจัยในต่างประเทศ  
 Sodhi and Other (1996: 267-269) ได้ศึกษาการเกาะติดของผงฝุ่นในการตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝง โดยผงฝุ่นจะเกาะติดกับสารประกอบของเหงื่อที่อยู่ในลายนิ้วมือ เหงื่อเป็นของเหลว
ใส ไม่มีสี โดยผงฝุ่นจะเกาะติดกับสันนูนที่อยู่ในลายนิ้วมือ ท าให้ปรากฎลายนิ้วมือแฝงขึ้นมา 
 Singh, Sodhi, and Jasuja (2005: 374-381) ที่เคยท าการวิจัยในเร่ืองการหารอย
ลายนิ้วมือแฝงบนผักและผลไม้ทั้ง 7 ชนิด คือ แอปเปิ้ล กล้วย ฝร่ัง ส้ม มะเขือเทศ หัวหอมและมัน
ฝร่ัง ด้วย 3 วิธี คือ ปัดด้วยผงฝุ่นด า (Charcoal Powder) ปัดด้วยผงฝุ่นสีเทา (Gray Powder) และ วิธี
ไอโอดีน (Iodine Fuming Method) ในระยะเวลา 1, 2, 3 และ 7 วัน เขาพบว่าคุณภาพพื้นผิวของ
กล้วยและแอปเปิ้ลให้ผลที่ดีเหมือนกันแต่ในพื้นผิวของกล้วยเมื่อระยะเวลาผ่านไป 3 วัน จะมีความ
นิ่มตามธรรมชาติและบนพื้นผิวก็จะประกอบไปด้วยความชุ่มชื้นตามธรรมชาติท าให้ลายนิ้วมือเกิด
ความสกปรกและเป็นอุปสรรคแก่การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ในระยะเวลา 1 วัน ทั้งสองวิธีคือ การ
ปัดด้วยผงฝุ่นด า (Charcoal Powder) และ ปัดด้วยผงฝุ่นสีเทา (Gray Powder) จะให้คุณภาพ
ลายนิ้วมือที่ดีในผลฝร่ังแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 - 7 วัน พื้นผิวของฝร่ังก็จะหดตัวท าให้เป็น
อุปสรรคแก่การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ส่วนในพื้นผิวของส้มจะเกิดปัญหาจากพื้นผิวที่ไม่
สม่ าเสมอและเมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ผิวของส้มนั้นก็จะเสีย เสื่อมโทรมยากแก่การตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือ และในส่วนของมะเขือเทศนั้นมีพื้นผิวที่มีความเรียบมัน และเนื่องจากสีของมันนั้นจะตัด
กับสีของผงฝุ่นด าท าให้มองเห็นรอยลายนิ้วมือแฝงได้อย่างชัดเจน โดยวิธีไอโอดีนนั้นให้ผลไม่ดี
เท่าที่ควรในการทดลอง 
 Trapecar, and Vinkovic (2008: 192-195) ได้ศึกษาการตรวจหารอยลายนิ้วมือใน
สถานที่เกิดเหตุด้วยผงฝุ่นบนพื้นผิวของผักและผลไม้ แอปเปิ้ล, มะเขือเทศ, มันฝร่ังและกล้วย โดย
ใช้ผงฝุ่นด าและผงฝุ่นซิลเวอร์และใช้วิธีการอบด้วยไอระเหยของซุปเปอร์กลู โดยเทคนิคที่ให้ผลดี
ในการคือตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของผักและผลไม้คือ การปัดด้วยผงฝุ่นด า ผงฝุ่นซิล
เวอร์และใช้วิธีการอบด้วยไอระเหยของซุปเปอร์กลู ตามล าดับ  พื้นผิวที่ดีที่สุดในการหารอย
ลายนิ้วมือ คือ พื้นผิวของแอปเปิ้ลหรือกล้วย โดยผงฝุ่นซิลเวอร์และผงฝุ่นด า ส่วนวีธีซุปเปอร์กลูท า
ให้การปรากฎชัดของลายนิ้วมือน้อย พื้นผิวของมะเขือเทศ สามารถใช้ผงฝุ่นซิลเวอร์ในการหารอย
ลายนิ้วมือแฝงได้ผลดี 
 Garg, Kumari,  and Kaur (2011: 53-57) ได้ศึกษาการตรวจหารอยลายนิ้วมือใน
สถานที่เกิดเหตุด้วยวิธีการใช้ผงฝุ่นแบบใหม่ ซึ่งง่ายไม่เป็นอันตราย บนพื้นผิวต่างๆกัน  โดยใช้ผง
ขมิ้นซึ่งพบได้ทั่วไปในอาหารอินเดีย ซึ่งสามารถน าผงขมิ้นมาท าการศึกษาในการตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่ต่างกัน 9 ชนิด โดยให้ผลคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ชัดเจนมาก 
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 Ferguson and others (2013: 67-72) ได้ศึกษาการตรวจหารอยลายนิ้วมือบนอาหารโดย
ใช้วิธีการปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กและผงฝุ่นด า โดยเขาพบว่าบนพื้นผิวของกล้วย แอปเปิ้ลและมะเขือ
เทศ จะให้คุณภาพในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงดีมากกว่าเมื่อเทียบกับบนพื้นผิวของมันฝร่ัง
และไข่ไก่ 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงานวจัิย 

 
1. ประชากรเป้าหมาย 
  ในงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ อาสาสมคัรในการประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงเพศชาย จ านวน 1 
คน ซ่ึงมีน ้าหนกั  71   กิโลกรัม  อาย ุ 24  ปี  เป็นบุคคลท่ีมีลายเส้นบนลายน้ิวมือชดัเจน  ซ่ึงไดมี้การ
ทดลองใหอ้าสาสมคัรประทบัรอยลายน้ิวมือลงบนพื้นผวิผลไมก่้อนการทดลองแลว้พบวา่เม่ือปัดผง
ฝุ่ นสามารถเห็นลายเส้นท่ีชดัเจนในการวจิยั  อาสาสมคัรจะท าการประทบัรอยลายน้ืวมือของตนดว้ย
น้ิวหัวแม่มือข้างขวาลงบนผลไม้ จ  านวน 5 ชนิด ได้แก่ แอปเป้ิลแดง แอปเป้ิลเขียว กล้วยหอม 
มะม่วงสุกและพุทรา จากนั้นน าตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือท่ีไดไ้ปใชใ้นการหาจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ
ของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บไดโ้ดยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าและวธีิซุปเปอร์กลูตามดว้ยปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 
 
2.  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
        งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability 
Sampling) เป็นไปในรูปแบบของการเลือกตามจ านวนท่ีก าหนด (quota Sampling) และมีขอ้จ ากดั
ในงานวิจยัคือ ผูท่ี้เป็นอาสาสมคัรตอ้งไม่ลา้งมือก่อนมาประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงอย่างน้อย 1-2 
ชัว่โมง โดยใหอ้าสาสมคัรท างานตามปกติ 
 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในงานวจัิย 
  ผลไมท่ี้ใชใ้นงานวจิยัน้ี  มีจ  านวน  5  ชนิด  คือ  แอปเป้ิลแดง  แอปเป้ิลเขียว  กลว้ย
หอม มะม่วงสุก และพุทรา ดงัภาพท่ี 23 
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ภาพท่ี 23 ผลไมท่ี้ใชใ้นงานวจิยัน้ี   
 
ตารางท่ี 2 แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ แหล่งทีม่า 

ตูอ้บซุปเปอร์กลู 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 7 

 
 

แปรงขนกระรอกและผงฝุ่ นด า  
(บริษทั Police Science Equipment Laboratory) 

กลอ้งถ่ายภาพ ยีห่อ้ Nikon D3100 
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ตารางท่ี 2 แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั (ต่อ)  
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ แหล่งทีม่า 

กาวซุปเปอร์กลู 

ร้านคา้ทัว่ไป 

เคร่ือง AFIS และเคร่ืองสแกนเนอร์ 

 
 

กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง 
ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 7 

 
เทปกาวใสกวา้ง 1 น้ิวและกระดาษเก็บ

ลายน้ิวมือสีขาว 

ยีห่อ้ Scotch 3M เบอร์ 16 

 
ถุงมือ , กรรไกรและผา้ปิดจมูก 

 
กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ

ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 7 
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ตารางท่ี 2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั (ต่อ) 
  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ แหล่งทีม่า 

เคร่ืองชัง่ ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 
 

ยีห่อ้ mettler  toledo 

 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เน่ืองจากไม่สามารถเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงของอาสาสมคัรให้ครบตามก าหนดภายใน
ระยะเวลา  1 วนัได ้จึงไดก้ าหนดเง่ือนไขเพื่อให้ไดร้อยลายน้ิวมือแฝงท่ีมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนัมาก
ท่ีสุด ดงัน้ี  
 1. ผูท่ี้เป็นอาสาสมัครต้องไม่ล้างมือก่อนมาประทับรอยลายน้ิวมือ อย่างน้อย 1-2 
ชัว่โมง โดยอาสาสมคัรท างานตามปกติ 
  2. แรงท่ีอาสาสมคัรใชใ้นการประทบัรอยลายน้ิวมือ ประมาณ 750-800 g โดยอุณหภูมิ
ท่ีใชใ้นการทดลองประมาณ 29-32 องศาเซลเซียล ดงัภาพท่ี 24 

ภาพท่ี 24 แรงท่ีอาสาสมคัรใชใ้นการประทบัรอยลายน้ิวมือ 
 

ก่อนท่ีอาสาสมคัรจะประทบัรอยลายน้ิวมือลงบนผลไม ้จะตอ้งลา้งผลไมใ้หส้ะอาดเพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนในการทดลอง จากนั้นให้อาสาสมคัรประทบัรอยลายน้ิวมือดว้ยหวัแม่มือขวา
ลงบนผลไม ้ซ่ึงเวลาท่ีใชใ้นการประทบัลายน้ิวมือแต่ละคร้ังประมาณ 5 วนิาที ภายใตน้ ้าหนกัแรงกด
และอุณหภูมิตามท่ีก าหนด ซ่ึงในงานวจิยัน้ีไดต้รวจเก็บรอยลายน้ิวมือท่ีเวลา ทนัที  1 วนั และ 2 วนั 
(ท าการทดลอง 3 ซ ้ า) โดยวธีิท่ีใชใ้นการตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือ แบ่งเป็น 2 วธีิ คือ  

 วิธีที่หน่ึง การปัดดว้ยผงฝุ่ นด า โดยหลงัจากให้อาสาสมคัรประทบัรอยลายน้ิวมือดว้ย
หวัแม่มือขวาลงบนผลไมแ้ลว้ ให้ใชแ้ปรงขนกระรอกแตะผงฝุ่ นด าแลว้เคาะผงฝุ่ นด าออกเล็กนอ้ย 
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เพื่อป้องกนัไม่ให้ผงฝุ่ นด าเกาะลายน้ิวมือมากจนเกินไป ท าให้ไปบดบงัลายเส้นของรอยลายน้ิวมือ 
จากนั้นใช้แปรงขนกระรอกปัดลงบนผิวของผลไมใ้ห้ไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือลายน้ิวมือปรากฏ
ข้ึน ใหท้  าการแต่งลายน้ิวมือดว้ยแปรงขนกระรอกเพื่อให้ลายเส้นของน้ิวมือมีความคมชดัมากยิ่งข้ึน 
จากนั้นท าการเก็บรอยลายน้ิวมือท่ีปรากฏข้ึนมา โดยการวางสเกลถ่ายภาพ จากนั้นน าเทปใสติดลง
บนรอยลายน้ิวมือนั้นโดยใชค้วามระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดฟองอากาศข้ึนภายในเทปใส จากนั้นออกแรง
กดให้เทปใสแนบสนิทครอบคลุมรอยลายน้ิวมือท่ีปรากฏ หากเกิดฟองอากาศข้ึนให้ไล่ฟองอากาศ
ออก จากนั้นใหล้อกเทปใสท่ีมีรอยลายน้ิวมือแฝงติดอยูข้ึ่นมา น าไปติดลงบนกระดาษเก็บลายน้ิวมือ
แฝงสีขาว จากนั้นเขียนรายละเอียดต่างๆให้ชดัเจน ดงัภาพท่ี 34 ซ่ึงเป็นขั้นตอนการตรวจเก็บรอย
ลายน้ิวมือแฝงโดยใชผ้งฝุ่ นด า 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25  การตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนผลไมโ้ดยใชผ้งฝุ่ นด า 
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 วธีิทีส่อง การอบดว้ยไอระเหยของซุปเปอร์กลู โดยหลงัจากให้อาสาสมคัรประทบัรอย
ลายน้ิวมือดว้ยหัวแม่มือขวาลงบนผลไมแ้ลว้ น าผลไมไ้ปอบในตูอ้บซุปเปอร์กลู ซ่ึงภายในตูจ้ะเท
กาวใส่ถ้วยและเทน ้ าใส่ถ้วยไวอ้ย่างละหน่ึงถว้ย การเทน ้ าใส่ถว้ยไวใ้นตูอ้บจะช่วยเพิ่มความช้ืน
ให้กบัลายน้ิวมือท าให้ซุปเปอร์กลูท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเวลาท่ีใช้ในการอบ
ประมาณ 15 - 20 นาที ท่ีอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส เม่ือลายน้ิวมือปรากฏข้ึนมาชดัเจน 
ท าการเก็บรอยลายน้ิวมือท่ีปรากฏข้ึนมา โดยการวางสเกลถ่ายภาพ จากนั้นปัดดว้ยผงฝุ่ นด า น าเทป
ใสติดลงบนรอยลายน้ิวมือ จากนั้นออกแรงกดให้เทปใสแนบสนิทครอบคลุมรอยลายน้ิวมือท่ี
ปรากฏ หากเกิดฟองอากาศข้ึนใหไ้ล่ฟองอากาศออก จากนั้นใหล้อกเทปใสท่ีมีรอยลายน้ิวมือแฝงติด
อยูข้ึ่นมา น าไปติดลงบนกระดาษเก็บลายน้ิวมือแฝงสีขาว จากนั้นเขียนรายละเอียดต่างๆให้ชดัเจน 
ดงัภาพท่ี 34 แสดงขั้นตอนการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงโดยใชซุ้ปเปอร์กลู 
  จากนั้ นน าภาพผลท่ีได้จากการทดลองมาขยายภาพด้วยโปรแกรม Automate 
Fingerprint Identification System (AFIS) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝง แลว้นบั
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นโดยผูช้  านาญดา้นการตรวจพิสูจน์รอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ 
น าผลการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษมาวิเคราะห์หลงัจากนั้นจึงน ามาสรุปผลการทดลอง  โดยการ
นบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ แสดงถึงคุณภาพรอยลายน้ิวมือแฝง ซ่ึงในประเทศไทย โดยปกติมีการ
ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน 10 จุดข้ึนไป โดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นลายน้ิวมือส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยใชใ้นการตรวจพิสูจน์ แต่เกณฑ์มาตรฐาน 10 จุดน้ี ไม่ใช่เกณฑ์ท่ีระบุแน่นอน เพราะ
การระบุตวับุคคล ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความชดัเจน  ภาพลายน้ิวมือแฝง และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ประกอบดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามไม่มีค่าทางวิทยาศาสตร์ใดท่ีใช้ระบุยืนยนัจ านวน
จุด Minutiae point ท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีใชใ้นการตรวจพิสูจน์วา่ลายน้ิวมือสองรอยนั้นเป็นรอยน้ิวมือรอย
เดียวกนั (ภทัราพร อมรไชย,  2557:  31) 
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ภาพท่ี 26 การตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนผลไมด้ว้ยไอระเหยของซุปเปอร์กลู 
 



39 
 

 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บตวัอย่าง โดยให้อาสาสมคัรเพศชาย 1 คน ท่ีท าการ
ประทบัรอยลายน้ิวหวัแม่มือขวาลงบนพื้นผิวของผลไม ้5 ชนิด  ไดแ้ก่  แอปเป้ิลเขียว  แอปเป้ิลแดง  
พุทรา  กล้วยหอม  และมะม่วงสุก  เก็บท่ีระยะเวลา ทนัที 1 วนั และ 2 วนั หลงัจากประทบัรอย
ลายน้ิวมือแฝง จึงน าตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือท่ีไดม้าท าการตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือ โดยวิธีการปัดดว้ย
ผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลูแลว้ตามดว้ยผงฝุ่ นด า จากนั้นน าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บบน
พื้นผิวของผลไม้ทั้ง 5 ชนิด มาเปรียบเทียบคุณภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้และน าไป
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Automate Fingerprint Identification System (AFIS) เพื่อนบัจ านวนจุด
ลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้น (minutiae) แล้วท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีทั้งสองน้ี 
  เม่ือน ารอยลายน้ิวมือท่ีประทบัลงบนผลไมท้ั้ง 5 ชนิด มาตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝงดว้ย
วธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า โดยตรวจเก็บท่ีเวลาทนัที ดว้ยน ้าหนกั 750 - 800 g ไดด้งัภาพท่ี 27  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

           (ก)            (ข)        (ค) 

      

                         (ง)          (จ) 

ภาพท่ี 27 รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผวิของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดยใชว้ิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 

 ท่ีเวลาทนัทีภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) แอปเป้ิลแดง (ข) แอปเป้ิลเขียว (ค) 

 พุทรา (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก  
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                         (ก)                                       (ข)                                              (ค) 

                                                 

                                                 (ง)                                                   (จ) 

ภาพท่ี 28 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกลายจากพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดยใชว้ิธีปัดดว้ยผงฝุ่ น
 ด า ท่ีเวลาทนัทีภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ  (ก) แอปเป้ิลแดง (ข) แอปเป้ิลเขียว 
 (ค) พุทรา (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก  
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                        (ก)                                               (ข)                                        (ค) 

 

 

 

 

 

 

                                                    (ง)                                           (จ) 

ภาพท่ี 29  ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงขยายจากเคร่ือง AFIS ท่ีตรวจเก็บได้บนพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 
 ชนิด โดยใช้วิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลาทนัทีภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) 
 แอปเป้ิลแดง (ข) แอปเป้ิลเขียว (ค) พุทรา (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก 
    

 จากภาพท่ี 27 – 29 เป็นการตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด 
ในช่วงเวลาทนัที โดยใช้วิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด า พบว่ารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวของแอปเป้ิลแดงและ
แอปเป้ิลเขียวในภาพท่ี 27 – 29 (ก) และ 27 – 29 (ข) สังเกตว่าลายเส้นท่ีไดมี้ความชดัเจนมากกว่า
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บนผิวของพุทราและกลว้ยหอมในภาพท่ี 27 – 29 (ค) และ (ง) ส่วนรอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวของ
มะม่วงสุกมีความชดัเจนของลายเส้นนอ้ยท่ีสุดดงัภาพท่ี 27 – 29 (จ) 

เม่ือน าผลไมท้ั้ง 5 ชนิดมาประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงแลว้ตรวจเก็บดว้ยวธีิซุปเปอร์ 
กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าในช่วงเวลาทนัที แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
                      (ก)                         (ข)                         (ค) 

      

                                        (ง)                             (จ) 

ภาพท่ี 30 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกลายจากพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดยวิธีซุปเปอร์กลูแลว้
 ปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลาทนัที ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) แอปเป้ิลแดง (ข) 
 กลว้ยหอม (ค) พุทรา (ง) แอปเป้ิลเขียว และ (จ) มะม่วงสุก  
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   (ก)                                            (ข)                                             (ค) 

 

 

 

 

 

                                                         (ง)                                               (จ) 

ภาพท่ี 31 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงขยายจากเคร่ือง AFIS ท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผวิของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด 
 โดยวิธีซุปเปอร์กลูแล้วปัดด้วยผงฝุ่ นด าท่ีเวลาทันที ภายหลังจากการประทับรอย
 ลายน้ิวมือ (ก) แอปเป้ิลแดง (ข) กลว้ยหอม (ค) พุทรา  (ง) แอปเป้ิลเขียว และ (จ) มะม่วงสุก  
 

จากภาพท่ี 30 - 31 พบวา่รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 
ชนิดในช่วงเวลาทนัที โดยใชว้ิธีซุปเปอร์กลูแลว้ปัดดว้ยผงฝุ่ นด านั้น รอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวของ
แอปเป้ิลแดง ภาพท่ี 30 – 31 (ก) มีความชดัเจนของลายเส้นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลว้ยหอม ภาพท่ี 
30 – 31 (ข) และพุทรา ภาพท่ี 30 – 31 (ค) มีความชดัเจนของลายเส้นมากกว่าบนผิวของแอปเป้ิล
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เขียว ภาพท่ี 30 – 31 (ง) ส่วนรอยลายน้ิวมือแฝงบนผวิของมะม่วงสุกมีความชดัเจนของลายเส้นนอ้ย
ท่ีสุด ภาพท่ี (จ) ดงัท่ีตรวจพบในการทดลองปัดดว้ยผงฝุ่ นด าในภาพท่ี 27 - 29 

เม่ือน าผลไมท่ี้มีการประทบัลายน้ิวมือทิ้งไว ้1 วนั มาตรวจหาลายน้ิวมือแฝงดว้ยวิธีปัด

ดว้ยผงฝุ่ นด า แสดงดงัภาพท่ี 32 - 33 และวธีิซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าแสดงดงัภาพท่ี 34 - 

35 ตามล าดบั 

       

                     (ก)                                      (ข)                                              (ค) 

          

 

 

 

 

           (ง)                                                 (จ)         

ภาพท่ี 32 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกลายจากพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดยใชว้ิธีปัดดว้ยผงฝุ่ น

 ด าท่ีเวลา 1 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) พุทรา (ข) แอปเป้ิลเขียว (ค) 

 กลว้ยหอม (ง) แอปเป้ิลแดง และ (จ) มะม่วงสุก  
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                     (ก)                                     (ข)                                               (ค) 

      

 

 

 

 
 
         (ง)                                                 (จ)         

 
ภาพท่ี 33 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงขยายจากเคร่ือง AFIS ท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผวิของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด 
 โดยใชว้ิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) พุทรา 
 (ข) แอปเป้ิลเขียว (ค) กลว้ยหอม (ง) แอปเป้ิลแดง และ (จ) มะม่วงสุก  
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   (ก)                                              (ข)                           

                                                   (ง)                                                  (จ)         

ภาพท่ี 34 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกลายจากพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดยวิธีซุปเปอร์กลูแลว้
 ปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) พุทรา (ข) แอป
 เป้ิลเขียว (ค) แอปเป้ิลแดง (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก  
 

 

 

 

(ค) 
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              (ก)                                           (ข)                                     (ค) 

    (ง)                                                (จ)         

ภาพท่ี 35 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงขยายจากเคร่ือง AFIS ท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผวิของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด 
 โดยวิธีซุปเปอร์กลูแล้วปัดด้วยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั ภายหลังจากการประทับรอย
 ลายน้ิวมือ (ก) พุทรา (ข) แอปเป้ิลเขียว (ค) แอปเป้ิลแดง (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก  
 
  จากภาพท่ี 32 - 35 เป็นการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดย
ใช้วิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าโดยวิธีซุปเปอร์กลูแล้วปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ตามล าดบัท่ีเวลา 1 วนั พบว่ารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของพุทรา ภาพท่ี 32 – 33 (ก) มีความชดัเจนของลายเส้นมากกวา่บนพื้นผิว
ของแอปเป้ิลเขียว ภาพท่ี 32 - 33 (ข) แต่ไม่แตกต่างกนัมากนกั ซ่ึงผลการทดลองเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบัภาพท่ี 34 - 35 แต่ความชดัเจนของลายเส้นในภาพท่ี 34 - 35 (ก) และ (ข) มีความชดัเจน
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นอ้ยกวา่ รองลงมาเป็นกลว้ยหอม ภาพท่ี 32 – 33 (ค) ส่วนรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของแอปเป้ิล
แดง ภาพท่ี 32 - 33 (ง) และมะม่วงสุก ภาพท่ี 32 - 33 (จ) มีความชดัเจนของลายเส้นนอ้ยท่ีสุด  

รอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของแอปเป้ิลแดง ภาพท่ี 34 – 35 (ค) ยงัสามารถเห็น
ลายเส้นชดัเจนกว่าภาพรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของแอปเป้ิลแดงในภาพท่ี 32 - 33 (ง) และมี
ความชดัเจนของลายเส้นมากกวา่กลว้ยหอม ภาพท่ี 34 - 35 (ง) ส่วนรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิว
ของมะม่วงสุก ภาพท่ี 34 - 35 (จ) มีความชดัเจนของลายเส้นนอ้ยท่ีสุด  

 เม่ือน าผลไมท้ั้ง 5 ชนิด มาตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงภายหลงัจากการประทบัรอย
ลายน้ิวมือทิ้งไว ้2 วนั ดว้ยวธีิปัดผงฝุ่ นด าแสดงดงัภาพท่ี 36 - 37 และวิธีซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัด
ผงฝุ่ นด า แสดงดงัภาพท่ี 38 - 39  
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                           (ก)                                      (ข)                                              (ค) 

(ง)                                         (จ)        

ภาพท่ี 36 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกลายจากพื้นผิวของผลไมท้ั้ง 5 ชนิด โดยใชว้ิธีปัดดว้ยผงฝุ่ น
 ด า ท่ีเวลา 2 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) แอปเป้ิลเขียว (ข) กลว้ยหอม 
 (ค) พุทรา (ง)  แอปเป้ิลแดง และ (จ) มะม่วงสุก  
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                         (ก)                                        (ข)                                    (ค) 

                                                 (ง)                                                (จ)        

ภาพท่ี 37 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงขยายจากเคร่ือง AFIS ท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผิวของผลไมท้ั้ง5 ชนิด 
 โดยใชว้ิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลา 2 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) แอป
 เป้ิลเขียว (ข) กลว้ยหอม (ค) พุทรา (ง)  แอปเป้ิลแดง และ (จ) มะม่วงสุก 
  
 จากภาพท่ี 36 – 37 เป็นรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผิวของผลไม ้โดยใชว้ิธี
ปัดดว้ยผงฝุ่ นด า เป็นระยะเวลา 2 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ พบวา่รอยลายน้ิวมือ
แฝงบนพื้นผวิของแอปเป้ิลเขียว ภาพท่ี 36 - 37 (ก) และรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของกลว้ยหอม 
ภาพท่ี 36 – 37 (ข) มีความชดัเจนของลายเส้นใกลเ้คียงเคียงกนั รอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของ
พุทรา ภาพท่ี 36 - 37 (ค) ยงัพอมองเห็นลายเส้นแต่ไม่ชดัเจน ส่วนรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของ
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แอปเป้ิลแดงและมะม่วงสุก ภาพท่ี 36 - 37 (ง) และ (จ) มีความชดัเจนของลายเส้นต ่ามากจนแทบ
มองไม่เห็นลายเส้นท่ีพอจะสามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษได ้

                          (ก)                                       (ข)                                   (ค) 

                                                   (ง)                                               (จ)       

ภาพท่ี 38 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกลายจากพื้นผิวของผลไม ้ดว้ยวิธีซุปเปอร์กลูแลว้ปัดดว้ยผง
 ฝุ่ นด าท่ีเวลา 2 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) พุทรา (ข) แอปเป้ิลเขียว 
 (ค) แอปเป้ิลแดง  (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก  
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                         (ก)                                        (ข)                                    (ค) 

 

              (ง)                                               (จ)       

ภาพท่ี 39 ภาพรอยลายน้ิวมือแฝงขยายจากเคร่ือง AFIS ท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผิวของผลไม ้ดว้ยวิธี
 ซุปเปอร์กลูแลว้ปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 2 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ (ก) 
 พุทรา (ข) แอปเป้ิลเขียว (ค) แอปเป้ิลแดง  (ง) กลว้ยหอม และ (จ) มะม่วงสุก  
 
  และจากภาพท่ี 38 – 39  เป็นภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บไดบ้นพื้นผิวของผลไม้
ทั้ง 5 ชนิด โดยใชว้ิธีซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด า เป็นระยะเวลา 2 วนั พบวา่รอยลายน้ิวมือ
แฝงบนพื้นผิวของพุทรา ภาพท่ี 38 - 39 (ก) มีความชดัเจนของลายเส้นมากท่ีสุด แต่ไม่สามารถ



54 
 

 
 

ยนืยนัตวับุคคลได ้ส่วนรอยลายน้ิวมือแฝงบนพื้นผิวของแอปเป้ิลแดง ภาพท่ี 38 - 39 (ค) กลว้ยหอม 
(ภาพท่ี 38 - 39 (ง)) และมะม่วงสุก ภาพท่ี 38 - 39 (จ) มีความชดัเจนของลายเส้นต ่ามาก 
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 หลงัจากตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงทั้งหมดแลว้จึงน ารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดม้าท า
การนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษโดยใชร้ะบบ AFIS และถ่ายภาพทั้งหมดออกมา จะแสดงภาพ
ตวัอยา่งภาพบางส่วน ดงัภาพท่ี 40 

                      (ก)                                                                         (ข) 
 
ภาพท่ี 40 ภาพเปรียบเทียบการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผวิของแอปเป้ิล
 แดง (ก) โดยใชว้ธีิซุปเปอร์กลูปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลาทนัที (ข) โดยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ี
 เวลาทนัที 
 

จากภาพท่ี 40 เป็นภาพการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผิวของ
แอปเป้ิลแดง ภาพท่ี 40 (ก) สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได ้44 ( m = 44) ซ่ึงเป็น
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษท่ีมากท่ีสุดของวธีิซุปเปอร์กลูปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลาทนัที ส่วนภาพท่ี 40 (ข) 
เป็นภาพการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผิวของแอปเป้ิลแดง โดยวิธีปัดดว้ย
ผงฝุ่ นด า ท่ีเวลาทนัที สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได้ 24 (m = 24) ซ่ึงเป็นจุด
ลกัษณะส าคญัพิเศษท่ีมากท่ีสุดของวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลาทนัที  

จะเห็นไดว้า่สามารถเห็นลายเส้นท่ีชดัเจนท่ีสุดในช่วงเวลาทนัที บนพื้นผวิของแอปเป้ิล
แดงไดท้ั้ง 2 วิธี แต่วิธีซุปเปอร์กลูปัดดว้ยผงฝุ่ นด าจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ สามารถเห็นรูปแบบ
ของลายน้ิวมือ (pattern) มดัหวายปัดขวาไดช้ดัเจนกวา่ และสามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของ
ลายเส้นไดม้ากกวา่ 



59 
 

 
 

                                      (ก)                                                                            (ข) 
 
ภาพท่ี 41 ภาพเปรียบเทียบการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีได ้(ก) บนพื้นผวิของพุทรา 
 ดว้ยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั (ข) บนพื้นผวิของกลว้ยหอม ดว้ยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 
 ท่ีเวลา 1 วนั 
 
  จากภาพท่ี 41 เป็นภาพการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผิวของ
พุทรา ภาพท่ี 41 (ก) สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได ้41 ( m = 41) ซ่ึงเป็นจุด
ลกัษณะส าคญัพิเศษท่ีมากท่ีสุดของวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั ส่วนภาพท่ี 40 (ข) เป็นภาพการ
นบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผิวของกลว้ยหอม โดยวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลา 
1 วนั สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได ้15 (m = 15) ซ่ึงเป็นจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ
ท่ีนอ้ยท่ีสุดของวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั  

จะเห็นไดว้า่สามารถเห็นลายเส้นท่ีชดัเจนท่ีสุดในช่วงเวลา 1 วนั บนพื้นผิวของพุทรา 
และนอ้ยท่ีสุดบนพื้นผิวของกลว้ยหอม โดยวิธีการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงทั้ง 2 วิธี แต่วิธีปัดดว้ยผง
ฝุ่ นด าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถนับจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได้มากกว่าวิธี
ซุปเปอร์กลูปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 
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              (ก)                                                                         (ข) 
 
ภาพท่ี 42 ภาพเปรียบเทียบการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีได ้(ก) บนพื้นผวิของแอป
 เป้ิลเขียว ดว้ยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลา 2 วนั (ข) บนพื้นผวิของพุทรา ดว้ยวธีิปัดดว้ยผง
 ฝุ่ นด า ท่ีเวลา 2 วนั  
  

จากภาพท่ี 42 เป็นภาพการนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผิวของ 
แอปเป้ิลเขียว  ภาพท่ี 42 (ก) สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได ้23 ( m = 23) ซ่ึงเป็น
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษท่ีมากท่ีสุดของวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 2 วนั ส่วนภาพท่ี 42 (ข) เป็นภาพ
การนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ท่ีไดบ้นพื้นผวิของพุทรา โดยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลา 2 
วนั สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได ้10 (m = 10) ซ่ึงเป็นจุดลกัษณะส าคญัพิเศษท่ี
นอ้ยท่ีสุดของวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 2 วนั 

จะเห็นไดว้่าสามารถเห็นลายเส้นท่ีชดัเจนท่ีสุดในช่วงเวลา 2 วนั บนพื้นผิวของแอป
เป้ิลเขียว และนอ้ยท่ีสุดบนพื้นผวิของพุทรา โดยวธีิการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงทั้ง 2 วิธี แต่วิธีปัดดว้ย
ผงฝุ่ นด าจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ สามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นไดม้ากกว่าวิธี
ซุปเปอร์กลูปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 

เม่ือน าจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของลายน้ิวมือแฝงท่ีไดบ้นผลไมช้นิดต่างๆ 
ท่ีปัดดว้ยผงฝุ่ นด าได้แสดงดงัตารางท่ี  7 และเม่ือน าขอ้มูลระหว่างค่าเฉล่ีย (  ) ของจ านวนจุด
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ลกัษณะส าคญัพิเศษและค่า SD ของจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษและผลไมช้นิดต่างๆท่ีปัดดว้ยผง
ฝุ่ นด ามาพล็อตกราฟแสดงดงัภาพท่ี 43 

 
ตารางท่ี 7  จ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบนผลไม ้โดยวธีิปัด
 ดว้ยผงฝุ่ นด า  
 

เวลา แอปเป้ิลเขียว แอปเป้ิลแดง พุทรา กล้วยหอม มะม่วงสุก 

 

S.D 
 

S.D 
 

S.D 
 

S.D 
 

S.D 

ทนัที 33.00 17.06 33.67 11.24 16.00 4.583 5.67 1.528 0.00 0.00 
1 วนั 31.00 5.56776 0.00 0.00 34.67 7.767 11.67 3.512 0.00 0.00 
2 วนั 16.00 6.245 0.00 0.00 8.00 3.464 13.33 4.726 0.00 0.00 
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ภาพท่ี 43 กราฟเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบน

   ผลไม ้โดยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 

ทันที 
 1 วัน 

   2 วัน 
S.D. 

 ชนิดผลไม้ 

 

แอปเปิ้ลเขียว แอปเปิ้ลแดง พุทรา กล้วยหอม    มะม่วง 
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  จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 43 พบว่าเม่ือทดสอบจ านวนจุดลักษณะส าคญัพิเศษ 
(minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด า ในระยะเวลาทนัทีภายหลังจากการ
ประทับรอยลายน้ิวมือ พบว่า จ  านวนลายน้ิวมือแฝงเฉล่ียท่ีตรวจพบจุดลักษณะส าคัญพิเศษ 
(minutiae) คือ แอปเป้ิลแดง ( = 33.67) รองลงมาไดแ้ก่ แอปเป้ิลเขียว (   = 33.00) พุทรา (  = 
16.00) และกล้วยหอม (  = 5.67) ตามล าดับ และพบว่าลายน้ิวมือแฝงบนผิวของมะม่วงสุก 
ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือท่ี 1 วนัและ 2 วนั จะตรวจไม่พบลายน้ิวมือแฝง (   = 0.00)   
  เม่ือทดสอบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยวิธีปัด
ดว้ยผงฝุ่ นด าภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือระยะเวลา 1 วนั พบว่าจ านวนลายน้ิวมือแฝง
เฉล่ียท่ีไดจ้  านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (Minutiae) มากท่ีสุดคือ พุทรา ( = 34.67) รองลงมา
ไดแ้ก่ แอปเป้ิลเขียว (  = 29.00) และกลว้ยหอม (   = 11.67) ตามล าดบั และตรวจไม่พบจ านวน
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษของลายน้ิวมือแฝงเลย คือ แอปเป้ิลแดงและมะม่วงสุก (   = 0.00)  
  ในขณะท่ีเม่ือทดสอบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (Minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝง
ด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าระยะเวลา 2 วนั ภายหลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ พบว่าจ านวน
ลายน้ิวมือแฝงเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ แอปเป้ิลเขียว (   = 16.00 ) รองลงมาไดแ้ก่ กลว้ยหอม (  = 
13.33) และพุทรา (  = 8.00) ตามล าดบั และไม่ให้ผลจ านวนลายน้ิวมือแฝงคือ แอปเป้ิลแดงและ
มะม่วงสุก ( = 0.00)        
  เม่ือท าการวิเคราะห์หาจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบน
ผลไมท้ั้ง 5 ชนิด ด้วยวิธีซุปเปอร์กลูตามด้วยการปัดผงฝุ่ นด าได้ผลดงัตารางท่ี 8 และภาพท่ี 44 
 
ตารางท่ี 8  จ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบนผลไม ้ดว้ยวธีิ      
 ซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด า 
 

เวลา แอปเป้ิลเขียว แอปเป้ิลแดง พุทรา กล้วยหอม มะม่วงสุก 

 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

ทนัที 19.00 7.937 40.00 3.464 25.67 7.095 26.33 0.577 0.00 0.00 
1 วนั 22.67 11.02 20.00 6.083 25.00 13.08 6.33 5.686 0.00 0.00 
2 วนั 6.30 7.767 0.00 0.00 9.67 3.786 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ภาพท่ี 44 กราฟเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบน 
 ผลไม ้โดยวธีิซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด า 
 

จากตารางท่ี 8 และภาพท่ี 44 พบวา่เม่ือนบัจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) 
ของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยวิธีซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าในระยะเวลาทนัที 
พบวา่จ านวนลายน้ิวมือแฝงเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แอปเป้ิลแดง ( = 40.00) รองลงมา ได้แก่ 
กลว้ยหอม (  = 26.33)  พุทรา (   = 25.67) และแอปเป้ิลเขียว (  = 19.00) ตามล าดบั และไม่
ใหผ้ลจ านวนลายน้ิวมือแฝง คือ มะม่วงสุก ( = 0.00)  

แต่เม่ือตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงในระยะเวลา 1 วนัภายหลงัจากการประทบัรอย
ลายน้ิวมือ พบวา่ จ  านวนลายน้ิวมือแฝงเฉล่ียท่ีไดม้ากท่ีสุด คือ พุทรา (   = 25.00) แต่ไม่สามารถ
ตรวจพบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae)ในมะม่วงสุก (   = 0.00) และเม่ือตรวจสอบ
จ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงหลงัจากประทบัไว ้2 วนั พบว่า
จ านวนลายน้ิวมือแฝงเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ไดแ้ก่ พุทรา (  = 9.67) และไม่สามารถตรวจพบจ านวน
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae)ในมะม่วงสุก ( =  0.00)  

ทันท ี

1 วัน 
2 วัน 

แอปเปิ้ลเขียว   แอปเปิ้ลแดง พุทรา กล้วยหอม    มะม่วง 

 

  ชนิดผลไม้ 

S.D. 
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การนบัจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ในผลไมท้ั้งแต่ละชนิดรวม 5 ชนิด ดว้ย

วธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าและวธีิซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าหลงัจากประทบัรอยลายน้ิวมือไวแ้ลว้

ท่ีเวลา ทนัที 1 วนัและ 2 วนั เม่ือน าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนัดงัแสดงในตารางท่ี 9 ภาพท่ี 45 
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ภาพท่ี 45 กราฟเปรียบเทียบจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบน
 ผลไม ้ทั้ง 5 ชนิด ดว้ยวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด าและวธีิซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด า 
 
 จากตารางท่ี 9 และภาพท่ี 45 จะพบวา่ท่ีเวลาทนัทีนั้นการทดสอบหาจ านวนจุดลกัษณะ
ส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงบนผลไมด้ว้ย วิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลู 
ตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าท่ีท่ีระยะเวลาทนัที ให้จ  านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) มากท่ีสุด 
คือ แอปเป้ิลแดง รองลงมาเป็นแอปเป้ิลเขียว พุทราและกล้วยหอม ตามล าดบั และจากกราฟจะ
พบวา่วิธีวิธีซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าโดยส่วนใหญ่นั้นจะให้ค่าจ  านวนจุดลกัษณะส าคญั
พิเศษ (minutiae) มากกวา่วธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า 
 เม่ือการทดสอบหาจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ี
ระยะเวลา 1 วนั ดว้ยวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นด าท่ีให้จ  านวนจุด
ลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) มากท่ีสุด คือ พุทรา แอปเป้ิลเขียวและกลว้ยหอม ตามล าดบั และ
เม่ือทดสอบหาจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีระยะเวลา 2 วนั 
ดว้ยวิธีทั้งสองให้จ  านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) มากท่ีสุด คือ แอปเป้ิลเขียวและพุทรา 
และตรวจไม่พบจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ (minutiae) ในมะม่วงสุก 

 

แอปเปิ้ลเขียว แอปเปิ้ลแดง พุทรา กล้วยหอม    มะม่วง   ชนิดผลไม้ 

ผงฝุ่นด า (ทันที) 
ซุปเปอร์กลูฯ (ทันที) 
ผงฝุ่นด า (1 วัน) 
ซุปเปอร์กลูฯ (1 วัน) 
ผงฝุ่นด า (2 วัน) 
ซุปเปอร์กลูฯ (2 วัน) 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษาเปรียบเทียบรอยลายนิ วมือแฝงทีตรวจเกบ็บนพืนผิวของผลไมช้นิด

ต่างๆกนัทงั 5 ชนิด  โดยวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํและวิธีซุปเปอร์กลูแลว้ปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํ ทีเวลาทนัที 1 

วนัและ 2 วนั พบว่า วิธีทงัสองสามารถใชต้รวจหารอยลายนิวมือแฝงไดดี้และให้จาํนวนจุดลกัษณะ

สาํคญัพิเศษทีดีบนพืนผวิทีค่อนขา้งเรียบ ของ แอปเปิลแดง แอปเปิลเขียว พุทรา และกลว้ยหอม แต่

ในส่วนพืนผวิของมะม่วงสุกนนัเนืองจากมีพืนผวิทีนิม ไม่เรียบ ทาํให้ความสามารถในการยึดเกาะ

รอยลายนิวมือไม่ดีเท่าผลไมช้นิดอืนๆ และเมือทาํการทดลองในระยะเวลา 1 วนัและ 2 วนั ส่งผลให้

ผวิของผลมะม่วงสุกนนันิมขึนซึงเป็นผลเสียต่อรอยลายนิวมือ ทาํใหคุ้ณภาพของจาํนวนจุดลกัษณะ

พิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิวมือแฝงลดลงอีกดว้ย  

การหาจาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีเวลาทนัทีจะพบว่าค่าเฉลียบนผิวของแอปเปิล

แดงมีค่ามากทีสุด รองลงมาเป็นแอปเปิลเขียว และทีระยะเวลา 1 วนัและ 2 วนัจะพบว่าค่าเฉลียของ

จาํนวนจุดลกัษณะพิเศษ (minutiae) บนผวิของพุทราและแอปเปิลเขียว จะให้ค่าเฉลียทีดีทีสุด จาก

การศึกษาการตรวจเก็บรอยลายนิวมือแฝงบนผลไมท้งั 5 ชนิด ทีเวลาต่างๆ พบว่าทีระยะเวลาทนัที

จะได้รอยลายนิ วมือแฝงเฉลียมากทีสุด เนืองจากรอยลายนิ วมือจะประกอบด้วยนํา 98 - 99 

เปอร์เซ็นต ์และสารประกอบอินทรียแ์ละอนินทรียป์ระมาณ 1 - 2 เปอร์เซ็นต์ ซึงสารอินทรียไ์ดแ้ก่ 

กรดอะมิโน ยูเรีย กรดไขมนัและกรดแลกติกเป็นตน้ ส่วนสารอนินทรียไ์ด้แก่ เกลือ แคลเซียม 

แมกนีเซียม เป็นตน้ (อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และคณะ, 2546: 14) ดงันันเมือเราประทบัรอย

ลายนิวมือลงบนพืนของผลไมที้ไม่มีรูพรุน  จากการเคลือบไขมนัลงบนผิวของผลไมน้ันเพือเป็น

การยืดอายุของผลไม้นั นเอง เช่น แอปเปิลแดงมีพืนผิวลกัษณะมนัวาวมาก จึงมีผลทาํให้ เมือ

ระยะเวลาผา่นไปความชืนของเหงือในรอยลายนิวมือจะค่อยๆ ระเหยออกไปส่งผลให้คุณภาพของ

จาํนวนจุดลกัษณะพิเศษ (Minutiae) ของรอยลายนิ วมือแฝงลดลงทีระยะเวลา 1 วนัและ 2 วนั 

ตามลาํดบั และเมือเราประทบัรอยลายนิวมือลงบนพืนบนของผลไมที้มีรูพรุน ความชืนนอกจากจะ

ระเหยออกไปแลว้บางส่วนจะถกูดูดซบัลงไปในผิวของวตัถุ ทาํให้เมือระยะเวลาผ่านไปการคงอยู่

ของลายนิวมือแฝงจะลดลงตามไปดว้ย เช่นในพืนผวิของแอปเปิลเขียว (ลกัษณะของพืนผิวมีความ

มนัวาวนอ้ยกว่าในพืนผวิของแอปเปิลแดง) พุทรา และกลว้ยหอม เป็นตน้ ดงันันการคงอยู่ของรอย

ลายนิวมือแฝงจึงขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการเช่น ชนิดพืนผวิของวตัถุ ความสามารถในการดูดซบั 
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และองคป์ระกอบทางเคมีของวตัถุ  ซึงเมือเปรียบเทียบกบังานวิจยัทีเคยมีผูท้ดลองมาพบว่าคุณภาพ

ของจาํนวนจุดลกัษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิวมือแฝงบนผิวของมะม่วงเขียวเสวยดิบดี

ทีสุดรองลงมาเป็นสม้ กลว้ย ฝรังและแอปเปิลตามลาํดบั (สุภาพร ยิงยง, 2554: 70)  ทีเป็นเช่นนีอาจ

เนืองมาจากพืนผวิของผลมะม่วงของงานวิจยัดงักล่าวเป็นผลดิบ ทาํให้พืนผิวยงัคงมีความแข็งแรง

อยู ่มีความมนัเล็กน้อยเมือเทียบกบัผลมะม่วงสุกในงานวิจยันีทีมีความอ่อนนุ่ม พืนผิวขรุขระไม่

เรียบมนั อีกทงัยงัขึนอยูก่บัรอยลายนิวมือของอาสาสมคัรทีประทบัลงไปบนผวิของผลไมอี้กดว้ย 

 วิธีทีใชใ้นการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนผลไมท้งั 2 วิธีนนั คือ วิธีผงฝุ่ นดาํและวิธี

ซุปเปอร์กลตูามดว้ยการปัดผงฝุ่ นดาํ พบว่าในระยะเวลาทนัทีนนัวิธีทีใหคุ้ณภาพของรอยลายนิวมือ

แฝงทีดีทีสุดคือวิธีวิธีซุปเปอร์กลูตามดว้ยการปัดผงฝุ่ นดาํ เนืองจากในวิธีซุปเปอร์กลู มีส่วนผสม

ของสารไซยาโนอะคลิเลทเอสเทอร์ (Cyanoacrylate ester) เมือสารนีไดรั้บความร้อนจะระเหย

กลายเป็นไอ แลว้ไปทาํปฏิกิริยากบักรดอะมิโนหรือโปรตีนและนาํในเหงือ ทาํใหร้อยลายนิวมือแฝง

ปรากฏเป็นเสน้สีขาว ซึงจะพบว่าเมือระยะเวลาผา่นไปความชืนก็จะระเหยไปเรือยๆทาํให้คุณภาพ

ของรอยลายนิวมือแฝงทีเวลา 1 วนัและ 2 วนัลดลงดว้ย เมือเปรียบเทียบกบัวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํทีมี

ส่วนประกอบของคาร์บอนแบล็คและกราไฟท์ซึงมีลกัษณะเป็นผงฝุ่ นทีมีความละเอียด อนุภาค

ขนาดเลก็จึงทาํใหส้ามารถยดึติดกบัลายนิวมือไดดี้แมว้่าเวลาจะผา่นไป 1 วนัและ 2 วนัก็ยงัสามารถ

ตรวจหารอยลายนิวมือแฝงไดแ้ละนอกจากนนัผงฝุ่ นดาํยงัช่วยเพิมความชดัเจนและให้สีทีตดักนักบั

พืนผวิของผลไมน้นัอีกดว้ย จึงส่งผลใหส้ามารถมองเห็นลายนิวมือนนัไดช้ดัเจนมากยงิขึน นอกจาก

ลายนิวมือแฝงทีตรวจเก็บไดจ้ะขึนอยูก่บัวิธีทีเลือกใชแ้ลว้ การตรวจเก็บลายนิวมือจากผูช้าํนาญและ

มีประสบการณ์ก็มีส่วนในการเพิมคุณภาพของรอยลายนิวมือนนัอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัรายงานของ

วิวรรณ สุวรรณสมัฤทธิ (ม.ป.ป.: 42) ทีว่า การปัดผงฝุ่ น ใชก้บัลายนิวมือบนวตัถุไม่มีรูพรุน ผวิเรียบ 

และใชไ้ดผ้ลดีกบัรอยใหม่ หากเป็นลายนิวมือทีติดมาเป็นระยะเวลานานแลว้มกัจะปัดดว้ยผงฝุ่ นไม่

ติด ดงันนั การเก็บรอยลายนิวมือแฝงบนผลไมไ้มค้วรเก็บทนัทีหรือเก็บในระยะเวลาทีรวดเร็วและ

ใชว้ิธีทีเหมาะสม จึงจะทาํใหไ้ดร้อยนิวมือทีมีคุณภาพ 

 ผลการวิจยัเรืองนีให้ผลว่าวิธีการเก็บลายนิวแฝงบนผลไมด้ว้ยวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํยงั

สามารถทาํใหล้ายนิวมือปรากฎได ้แมร้ะยะเวลาจะผา่นไปนานถึง 2 วนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

Singh, Sodhi และ Jasuja (2005: 374-381)ไดศึ้กษาการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนวตัถุพยาน

ต่างๆทีพบในสถานทีเกิดเหตุรวมถึงบนพืนผิวของผกัและผลไม ้ พบว่าวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํจะให้

คุณภาพของลายนิวมือแฝงทีดีทีสุดเมือเทียบกบัการอบดว้ยไอระเหยของไอโอดีน และพบว่าพืนผิว

ของแอปเปิลเป็นพืนผิวทีเหมาะสมในการหารอยลายนิวมือแฝงมากทีสุด Trapecar และVinkovic 

(2008: 192-195) ไดศึ้กษาการตรวจหารอยลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุดว้ยผงฝุ่ นบนพืนผิวของผกั
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และผลไม ้แอปเปิล, มะเขือเทศ, มนัฝรังและกลว้ย โดยใชผ้งฝุ่ นดาํและผงฝุ่ นซิลเวอร์และใชว้ิธีการ

อบดว้ยไอระเหยของซุปเปอร์กล ูพบว่าพืนผวิของแอปเปิลหรือกลว้ย เป็นพืนผิวทีดีทีสุดในการหา

รอยลายนิ วมือโดยผงฝุ่ นซิลเวอร์และผงฝุ่ นดํา ส่วนวีธีซุปเปอร์กลูทาํให้การปรากฎชัดของ

ลายนิวมือน้อย และ  Ferguson และOther (2013: 67-72) ไดศึ้กษาการตรวจหารอยลายนิวมือบน

อาหารโดยใชว้ิธีการปัดดว้ยผงฝุ่ นแม่เหลก็และผงฝุ่ นดาํ โดยเขาพบว่าบนพืนผวิของกลว้ย แอปเปิล

และมะเขือเทศ จะให้คุณภาพในการตรวจเก็บรอยลายนิวมือแฝงดีมากกว่าเมือเทียบกบับนพืนผิว

ของมนัฝรังและไข่ไก่  

   

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการทาํการวิจยัครังต่อไปควรมีการเพิมจาํนวนอาสาสมคัรใหม้ากขึน 

 2. เพิมอาสาสมคัรใหมี้ทงัเพศหญิง ชาย และช่วงอายทีุแตกต่างกนั 

 3. เพิมจาํนวนและชนิดของผลไม ้

 4. อาจใชผ้งฝุ่ นชนิดอืนๆ แทนวิธีปัดดว้ยผงฝุ่ นดาํเพือดูผลทีแตกต่าง 
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ภาพท่ี 48 เซอร์วลิเลียม เจมส์ เฮอร์เชล (Sir William James Herschel) 
ท่ีมา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 49  ดร. เฮนร่ี ฟาวลด ์(Dr. Henry Fauld) 
ท่ีมา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 
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ภาพท่ี 50 กิลเบิร์ท ทอมสัน (Gilbert Thompson) 
ท่ีมา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 มาร์ค ทเวน (Mark Twain) 
ท่ีมา: ท่ีมา: Wikimedia Foundation Inc, Mark Twain, accessed February 21, 2016, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain 

http://onin.com/fp/fphistory.html
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ภาพท่ี 52 เซอร์ ฟรานซิส กาลทนั (Sir Francis Galton) 
ท่ีมา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 53 ควร บูเชทิช (Juan Vucetich) 
ท่ีมา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 

http://onin.com/fp/fphistory.html
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ภาพท่ี 54 เซอร์ เอด็เวอร์ด ริชาร์ด เฮนร่ี (Sir Edward Richard Henry) 
ท่ีมา: Greg Moore, The History of Fingerprints, accessed February 21, 2016, available from 
http://onin.com/fp/fphistory.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 55 ส่วนผวิมือของตวัอ่อนประมาณสัปดาห์ท่ี 11 
ท่ีมา: Fingerprint Formation, accessed February 21, 2016, available from http://www.p-
pac.com/development_derm.html 
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ภาพท่ี 56 ภาพถ่ายของผวิตวัอ่อนอาย ุ17 สัปดาห์  
ท่ีมา: Fingerprint Formation, accessed February 21, 2016, available from http://www.p-
pac.com/development_derm.html 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล   

ทีอยู ่

 

 

ทีทาํงาน 

ประวติัการศึกษา 

         พ.ศ. 2545  

         พ.ศ. 2549 

 

         พ.ศ. 2555 

 

ประวติัการทาํงาน 

         พ.ศ. 2549 – 2552            

      

         พ.ศ. 2552 – 2554 

 

         พ.ศ. 2554 – 2557 

      

         พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั 

      

      

 

 

พ.ต.ต.หญิงนวรัตน์  ใจวิจิตร 

กลุ่มงานตรวจลายนิวมือแฝง  ศนูยพิ์สูจน์หลกัฐาน 7 ชนั 3 อาคาร

ตาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.

นครปฐม 

ศนูยพิ์สูจน์หลกัฐาน 7 จงัหวดันครปฐม  

 

สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี

สาํเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

เขา้รับราชการตาํรวจตาํแหน่ง นกัวิทยาศาสตร์ (สบ1) งานพิสูจน์

หลกัฐาน วิทยาการเขต 41 (สงขลา) 

ตาํแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครือง

กระสุน ศนูยพิ์สูจน์หลกัฐาน 9 (สงขลา) 

ตาํแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจลายนิวมือแฝง ศนูย์

พิสูจน์หลกัฐาน 7 (นครปฐม) 

ตาํแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิวมือแฝง ศนูย์

พิสูจน์หลกัฐาน 7 (นครปฐม) 

  

 


