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บทคัดย่อภาษาไทย 

56312333 : นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : รอยลายนิ้วมือแฝง, ก้อนหิน, ผงฝุ่นแม่เหล็ก, นนิไฮดริน, ซุปเปอร์กล ู

นางสาว โสภา คชนูด: การตรวจหาลายนิ้วมือบนก้อนหิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก พงษ์พิษณ ุภักดีณรงค ์

  
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนที่แตกต่างกัน

จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูนและหินศิลาแลง 
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการการตรวจของลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินต่างชนิดกัน  ด้วยวิธีปัดด้วย
ผงฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน และวิธีซุปเปอร์กลู และเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจหา
ลายนิ้วมือบนก้อนหินต่างชนิดกัน โดยใช้ปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก นินไฮดรินและซุปเปอร์กลู ที่เวลา 
ทันที 1 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่าปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กพบลายนิ้วมือแฝงบนหิน 
ทุกชนิดที่เวลา ทันที และ 1 ชั่วโมง โดยมีเฉพาะหินแกรนิตเท่านั้นที่พบลายนิ้วมือแฝงที่เวลาผ่านไป 
3 ชั่วโมง ส่วนนินไฮดรินและซุปเปอร์กลู ตรวจไม่พบลายนิ้วมือแฝงที่เวลาต่างๆ จากผลการทดลอง
พบว่าวปัดด้วยผงฝุน่แม่เหล็กให้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับนินไฮดรินและ
ซุปเปอร์กล ู
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56312333 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : FINGERPRINT, ROCKS, MAGNETIC POWDER, NINHYDRIN, SUPERGLUE 

MISS SOPA KODCHANOOD : DETECTION OF LATENT FINGERPRINTS ON STONE 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR POL. COL. PONGPITSANU PAKDEENARONG 

This research is to investigate of fingerprint on 6 different types of stones 
such as Granite, Andesite, Gypsum, Congromorate, Limestone and Laterite ingneous 
rocks. The objective is to compare latent fingerprint examination methods (magnetic 
powder, ninhydrin or super glue) on different types of stone, and to find the best 
method to detect fingerprint on them. This study using the standard techniques 
including magnetic powder, ninhydrin and superglue, for developed latent fingerprint 
at immediate stage, after 1 hour and after 3 hours. It was found that the magnetic 
powder technique showed the good results of fingerprint on all of stones at directly 
time and 1 hour. Only Granite was found that the latent fingerprints can be stayed 
over 3 hours. Ninhydrin and superglue techniques showed no latent fingerprints at 
every studied times.  The results indicated that the magnetic powder yielded better 
quality of fingerprints compared to ninhydrin and superglue techniques. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การท าวิจัยในครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายท่านที่ให้ค าแนะน า ข้อคิดและความรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ ที่ได้กรุณาเป็น                                        
ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.หญิง วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ขอขอบคุณ นางสาวสุชาดา จิรสิริสุข ที่ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ
ตลอดการวิจัย 

นอกจากนี้ขอขอบคุณ พ.ต.ท.หญิง ดร.นฤดลภัสสร จักษุเดโชวณิชย์ และ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ 
ชูสกุลเกรียง ที่ร่วมเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี ้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได ้เพื่อการค้นคว้า การด าเนินการต่องานวิจัยของผู้อื่นๆ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญมากขึ้น พร้อมไปกับปัญหาทางสังคมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ 
อันเนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท าให้การก่ออาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน แต่ละวัน 
สภาพสังคมที่มีรากฐานทางศีลธรรมที่ดีงามจะทาให้คนในสังคมมีความแข็งแกร่งทางจิตใจ หากคนใน 
สังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมที่วางไว้ ปัญหาต่างๆ ย่อมเบาบางลง แต่สังคมไม่อาจที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้ทั้งหมด พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภทอาจลุกลามกลายเป็น 
ปัญหาอาชญากรรมที่น่ากลัว ตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่มักมีข่าวอยู่บ่อยครั้งนั้นคือแก๊งปาหิน ซึ่งมักก่อเหตุ
กับผู้คนที่ต้องสัญจรไปมาตามท้องถนนส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและความสงบสุขของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง                                   
มีการลอกเลียนพฤติกรรมกันและจนกลายเป็นปัญหาที่เกิดในวงกว้าง ผู้คนต่างกังวลเมื่อต้องขับรถไป
ในที่เปลี่ยวในช่วงเวลาต่างๆ และที่จุดเสี่ยงต่างๆ ของริมถนนที่คนร้ายจะสามารถก่อเหตุได้ โดยเฉพาะ
ถนนสายหลักที่ใช้เดินทางสู่ ภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งมีระยะทางยาวและบางช่วงก็เปลี่ยว จึงเป็น 
เหตุจูงใจในการกระท าความผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ สวัสดิภาพและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งหากปล่อยให้พฤติกรรมการปาหินเกิดขึ้นโดยไม่มีการควบคุมและแก้ไข 
พฤติกรรมดังกล่าวก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบต่อเนื่อง 
จนยากต่อการควบคุมแก้ไข  

แก๊งปาหิน เป็นค าที่ถูกใช้เรียกถึง คนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกัน มีพฤติการณ์
กระท าความผิดด้วยการใช้ก้อนหินเป็นวัตถุในการกระท าความผิดโดยการปา ขว้าง เขวี้ยง เหวี่ยง ทุ่ม  
โยน ยิง หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้หินไปกระทบกับยานพาหะที่ก าลังเคลื่อนที่หรือร่างกายของผู้อื่น  
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัญหาใหม่ในสังคมไทยที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย สวัสดิภาพ และ 
ทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและสร้างความหวาดระแวงให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดเหตุแก๊งปาหินขึ้นเป็นครั้งแรก ในเขต 
ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ คดีที่แก๊งปาหินขี่รถจักรยานยนต์ปาหินใส่รถตู้ของคณะดาวตลก 
เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก จนเป็นเหตุให้ โจ้ ม๊กจ๊ก ตลกร่างแคระ เสียชีวิต จากคดีดังกล่าวถือได้ว่าเป็น 
จุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม เลียนแบบการปาหิน โดยมีคดีที่มีพฤติการณ์ปาหินเกิดขึ้นอีกหลาย
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ครั้งในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเริ่มขยายวงกว้างขึ้นไปสู่จังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ                                   
ทั่วประเทศไทย ดังสรุปตัวอย่างคดีที่เกิดความเสียหายเนื่องมาจากแก๊งปาหินไว้ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปตัวอย่างคดีที่เกิดความเสียหายเนื่องมาจากแก๊งปาหิน 
ล าดับ เหตุการณ์/คดีต่างๆ รายละเอียดของความเสียหาย 

1 แก๊งปาหินอยุธยา ใส่รถบัสโดยสาร
และรถเก๋ง บนถนนสายเอเชีย
(2/10/59) 

รถบัสโดยสารวีไอพี ของบริษัท สมบัติ ทัวร์ และ
รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า ทั้งสองคันถูกคนร้ายใชก้้อน
หินปาใส่กระจกหน้ารถแตก  

2 แก๊งปาหินเหิมเกริม เก๋งเสียหลัก-ไฟ
ลุก (3/1/59) 

มีของแข็งคล้ายก้อนหิน ตกกระแทกใส่กระจก
หน้ารถอย่างกะทันหัน ท าใหห้ักเลี้ยวรถ พลิกคว่ า
ตกลงไปข้างทาง เกิดเพลิงลุกไหม้รถ 

3 แก๊งปาหินอาละวาดหนัก 3 คนืซ้อน 
หนุ่มเบญจเพสสาหัสสมองตาย
(11/7/59) 

โดนของแข็งขว้างใส่ ขณะขบัขี่รถจักรยานยนต์
กลับจากงานบวช ล้มศีรษะฟาดกับพื้นอย่างแรง 

4 จับทันควัน! แก๊งปาหินอ่างทอง 
(8/8/59) 

วัยรุ่นปาก้อนหินใส่รถท าให้รถยนต์คันหนึ่ ง
กระจกแตกทะลุ ส่วนรถปิกอัพอีกคันฝากระโปรง
พังเสียหาย ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา 

5 แก๊งปาหินระบาดลามถึงรถไฟ 
(4/10/59) 

แก๊งค์ปาหิน ปาหินเข้าขบวนรถไฟบาดเจ็บ 2 ราย 

6 ปาหินใส่ อปพร.หนุ่มขี่ช็อปเปอร์ 
หวังชิงรถริม ถ.มิตรภาพ(10/12/59) 

วัยรุ่นซุ้มข้างถนนมิตรภาพ ใช้ก้อนหินโยนใส่หน้า 
เพื่อหวังชิงรถจักรยานยนต์ช็อปเปอร ์

 
จากปัญหาดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าต้องค้นหาพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุและวัตถุ

พยานชิ้นส าคัญที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั่นคือก้อนหิน มาตรวจสอบหาตัวตนของคนร้ายต่อไป เนื่องจาก  
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ย่อมมีร่องรอยหรือหลักฐานบางอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
สถานที่เกิดเหตุกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระท าผิด หรือเหยื่อ และเมื่อใดที่มีคดีเกิดขึ้น
โดยเฉพาะคดีทางอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเข้ามามีหน้าที่และบทบาทในการคลี่คลายปัญหา
และสิ่ งหนึ่ งที่ถือได้ว่ามีความส าคัญที่ช่วยให้ เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้กระทาผิดได้ก็คือ  
พยานหลักฐาน ซึ่งวิธีการที่จะสืบสวนเพื่อนาเอาผู้กระทาความผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่ง จึงมีการน าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ 
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เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ดังนั้นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน 
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น เนื่องจากหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุสามารถทาให้ทราบว่าเกิดเหตุอะไร
ขึ้น กระท าการอย่างไร วิธีการใด ประสงค์ต่ออะไร และใครเป็นผู้กระทาผิด รวมทั้งการพิสูจน์ความ 
บริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งร่องรอยหรือวัตถุต่างๆ ที่หลงเหลืออยู่ในสถานที่เกิดเหตุ พยานหลักฐาน
เหล่านี้มีความส าคัญต่อการสืบสวนและสอบสวน และสามารถน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีความในชั้นศาลได้ สามารถบ่งบอกถึงที่มาของพยานหลักฐานต่างๆ ได้ โดยสามารถ
จ าแนกลักษณะของพยานหลักฐานออกได้เป็นหลายประเภท แต่มีบางประเภทเท่านั้นที่สามารถใช้ 
ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ เช่น ลายนิ้วมือ (Finger print) เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล 
จะไม่ซ้ ากันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ดังนั้นลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บได้จาก
จากสถานที่เกิดเหตุหรือของกลางที่พนักงานสอบสวนนาส่งตรวจ เป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าบุคคล                                           
ผู้เป็นเจ้าของลายนิ้วมืออยู่ในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม หรือได้สัมผัสกับวัตถุที่ตรวจพบลายนิ้วมือ
โดยบังเอิญ การตรวจพบลายนิ้วมืออาจนาไปสู่ร่องรอยของผู้ต้องสงสัย ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุ                                           
จึงเป็นวัตถุพยานที่มีค่ามากที่สุดสาหรับการสืบสวนอาชญากรรม  ดังนั้นจึงต้องเลือกวิธีการเก็บ
ลายนิ้วมือให้เหมาะสมกับวัตถุพยานแต่ละประเภท เพื่อให้ได้รอยลายนิ้วมือที่ความชัดเจนของลายเส้น
เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ถ้าไม่มีเทคนิคหรือวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝง อาจจะท าให้ลายนิ้วมือเสียหายลดคุณค่าของวัตถุพยานลง ท าให้สูญเสียพยานหลักฐาน
ที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิด ด้วยเหตุที่ว่าลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุ
เป็นสิ่งที่สามารถเกิดความเสียหายได้ง่ายในการตรวจเก็บลายนิ้วมือควรมีการพิจารณาถึงต าแหน่งของ
รอยกดประทับ ลักษณะพื้นผิวของวัตถุและสภาพโดยรวมของวัตถุนั้น อย่างละเอียดก่อน เพื่อให้
สามารถเลือกใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม แต่นิ้วมือดังกล่าว
สามารถที่จะเลือนหายไปได้ ตามสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก อาจเป็นบุคคลที่มาสัมผัส ขัดถูหรือเช็ด
ออกตามสภาพแวดล้อมอย่างสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ในสถานที่เกิดเหตุ  ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุ ควรไป
ตรวจสถานที่เกิดเหตุทันทีให้เร็วที่สุด เนื่องจากลายนิ้วมือเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อม เช่น 
ฝนตกท าให้ลายนิ้วมือถูกชะล้างหายไปท าให้การตรวจลายนิ้วมือยากขึ้น จากตัวอย่างคดีและปัญหา
ข้างต้น ท าให้เห็นถึงความส าคัญในการน ารอยลายนิ้วมือแฝงมาใช้สืบสวนสอบสวนหาตั วผู้กระท า
ความผิด ผู้วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยเรื่องการตรวจหาลายนิ้วมือบนก้อนหิน  ในระยะเวลาที่ต่างกัน 
โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปนานจะยังคงน ามาตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือได้อีกมากน้อยเพียงใด  ซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมื อแฝงเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงคข์องงานวจิัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการการตรวจของลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินต่างชนิดกัน ด้วยวิธีปัด

ด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน และวิธีซุปเปอร์กล ู
2. เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจหาลายนิ้วมือบนก้อนหินต่างชนิดกัน 
 

1.3 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในงานวิจัย 
1. ตัวแปรต้น คือ วิธีที่ใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ระยะเวลาที่รอยลายนิ้วมือ

ประทับลงบนหิน และชนิดของหินที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
2. ตัวแปรตาม คือ การปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน 
 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
1. สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้คือ ผงฝุ่นแม่เหล็ก นินไฮดริน และซุปเปอร์กลู เพื่อให้

ประสิทธิภาพในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยาน เนื่องจากมีการศึกษา วิจัยแล้วว่า 
 1.1 ผงฝุ่นแม่เหล็ก ซึ่งมีส่วนผสมของโลหะ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวขรุขระ  
 1.2 นินไฮดริน จะไปท าปฏิบัติกิริยากับโปรตีนในเหงื่อ  
 1.3 ซุปเปอร์กลู ซึ่งเมื่อสาร Cyanoacrylate Ester ได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอ

ที่มีความเข้มข้นสูงไปท าปฏิกิริยากับน้ าในเหง่ือและโปรตีน ท าให้ปรากฏเป็นรอยสีขาวออกมา 
2. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือหินซึ่งเป็นวัตถุพยานที่ใช้ในการกระท าความผิดคดี

อาชญากรรม ก้อนหินต่างชนิดกัน แยกออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 2.1 หินที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได ้ได้แก ่ 
  2.1.1 หินแกรนิต (Granite)  
  2.1.2 หินแอนดีไซต์ (Andesite)  
  2.1.3 ยิปซัม (Gypsum)  
 2.2 หินที่ของเหลวซึมผ่านได ้ได้แก ่ 
  2.2.1 หินกรวดมน (Congromorate)  
  2.2.2 หินปูน (Limestone)  
  2.2.3 ศิลาแลง (laterite) 
3. เวลาการคงอยู่ของลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินเป็นการศึกษาหาระยะเวลาการคงอยู่ 

ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระยะเวลาต่างๆ กัน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาทันที 1 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง  
4. อาสาสมัครที่ใช้ในการประทับลายนิ้วมือบนก้อนหินในการทดลองนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือ 

ข้างขวาในการประทับลายนิ้วมือโดยใช้แรงเท่าๆ กัน 
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5. รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้จะให้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด าเนินการ
ตรวจนับจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 
1.5 เวลาที่ใชใ้นการวิจัย 

มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

1.6 นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
รอยลายนิ้วมือแฝง (Latent Fingerprint) หมายถึง ลายนิ้วมือที่เกิดจากสารที่ขับถ่าย

ออกจากต่อมเหงื่อ กระจายอยู่บนเส้นนูนและติดด้วยสารที่ขับออกจากต่อมไขมันเนื่องจากการสัมผัส
กับผิวส่วนอื่น ถ้ามือที่เปียกสัมผัสวัตถุไขมันที่ขับถ่ายออกมาจะถ่ายเทมาที่ผิวของวัตถุที่นิ้วมือจับต้อง
จนเป็นรอยลายนิ้วมือและรูปลักษณะของลายนิ้วมือที่ปรากฎมองไม่เห็นหรือเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า 

ผงฝุ่นแม่เหล็ก (Megnetic Fingerprint Powder) เป็นผงฝุ่นที่มีส่วนผสมของเหล็ก
เนื้อละเอียด ประกอบด้วย Iron Oxide และ Powder Dust ร่วมด้วยสารประกอบสีอื่นๆ และยังมี
การพัฒนาโดยการบรรจุอนุภาคที่เป็นแม่เหล็กที่เป็นตัวช่วยเหมือนแปรงและอนุภาคที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
เพื่อเพิ่มการยึดติดกับสารประกอบบนรอยลายนิ้วมือแฝงอีกด้วย ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับแปรงแม่เหล็ก                                     
ซึ่งค้นพบโดย Mac Donell กล่าวว่าผงฝุ่นแม่เหล็กเป็นอนุภาพที่สามารถ ใช้ในการตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝงจากพื้นผิวต่าง ๆ เช่น หนัง พลาสติก ผนังและผิวหนังของมนุษย ์เป็นต้น 

นินไฮดริน (Ninhydrin) มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดสีเหลืองอ่อน เหมาะกับของกลาง
ประเภทกระดาษและเอกสารต่างๆ นินไฮดริน จะไปทาปฏิบัติกิริยากับโปรตีนในลายนิ้วมือ ท าให้รอย
ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ เปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีม่วงปนน้ าเงิน แล้วตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพทันที  

ซุปเปอร์กลู (Super Glue) หรือ Cyanoacrylate Ester หมายถึง วิธีการตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝงโดยใช้ไอระเหยของ Cyanoacrylate  โดยเมื่อ Cyanoacrylate Ester ได้รับความร้อน
จะระเหยเป็นไอที่มีความเข้มข้นสูงไปท าปฏิกิริยากับน้ าและโปรตีนในเหงื่อ ท าให้ปรากฏเป็นรอยสี
ขาวออกมานั่นเอง ซึ่งอาจใช้ผงฝุ่นด าปัดซ้ าอีกครั้งก่อนใช้เทปใสลอกเก็บออกมา 

หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีบาดาลสีขาวเทา โดยมากมีจุดประสีด าๆ หินแกรนิต
เป็นหินส าคัญบนเปลือกโลกส่วนทวีป ในประเทศไทย มักพบตามแนวทิวเขาขนาดใหญ่ ของประเทศ 
เช่น ทิวเขาตะนาวศรี และทิวเขาภูเก็ตทางภาคตะวันตกและภาคใต้ (จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต) 
ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาผีปันน้า ทางภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ และลาปาง) 

หินแอนดีไซต์ (Andesite) เป็นหินภูเขาไฟที่มีสีเขียวหรือเขียวเทา เนื้อละเอียด มักเกิด
เป็นแนวทิวเขายาวเช่นกัน เช่น ที่จังหวัดลาปาง เพชรบูรณ ์แพร่ สระบุร ี
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ยิปซัม (Gypsum) หรือเรียกว่าเกลือจืด เป็นแร่อโลหะที่มีความเปราะมากมีสีขาว ไม่มีสี
หรือสีเทา มักมีสีเหลือง แดง หรือน้ าตาล เป็นมลทินปนอยู่ มีความวาวคล้ายแก้ว มุก  

หินกรวดมน (Congromorate) เป็นหินตะกอนเนื้อหยาบที่ประกอบด้วยเม็ดตะกอน 
เศษหินหรือเศษกรวดลักษณะมนถึงเกือบมน ที่ยึดเกาะกันแน่นอยู่ภายใน เม็ดตะกอนเหล่านี้ มักมี
ลักษณะกลมมน และมีความคงทนสูง ในประเทศไทยพบไม่มากนัก เช่น ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระยอง 
ลพบุรี  

หินปูน (Limestone) เป็นหินตะกอนเคมี บางครั้ง อาจมีซากดึกดาบรรพ์ปะปนอยู่ด้วย 
โดยมากแสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นยอดเขาสูง มีผนังชัน และมียอดแหลมๆ มากมายหลายยอด
ซ้อนกัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลการกัดเซาะ และการละลายโดยน้ า ในประเทศไทยพบมากที่จังหวัด
สระบุรี กาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ ์พังงา และชุมพร 

ศิลาแลง (laterite) เกิดจากการชะล้างเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ลงไปสะสมในน้ า                                  
ใต้ดินและมีการเปลี่ยนระดับน้ าใต้ดิน มีรูพรุนอยู่ทั้งก้อน มีสีแดงถึงน้ าตาลแดง แหล่งที่พบในประเทศ
ไทยพบมากที่จังหวัดปราจีนบุรี ก าแพงเพชร จันทบุร ี

 
1.7 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

1. ทราบการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินต่างชนิดกัน 
2. ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏบนก้อนหิน

ชนิดต่างๆ ที่เป็นวัตถุพยานในคดีต่างๆ 
 

1.8 กรอบแนวคิด  
วิธีที่ใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ระยะเวลาที่รอยลายนิ้วมือประทับลงบนก้อน

หินและชนิดของหินที่น ามาใช้ในงานวิจัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง                              
ที่ปรากฎ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจรอยลายนิ้วมือแฝง 
บนก้อนหิน 

หินที่ใช้งานวจิัยมี 6 ชนิด คือ 

- หินแกรนิต 
- หินแอนดีไซต์ 

- ยิปซมั 

- หินกรวดมน 

- หินปูน 

- หินศลิาแลง 

ระยะเวลาทีใ่ช้ ในการทดลอง 
  - ช่วงเวลาทันท ี 
  - 1 ชั่วโมง 
  - 3 ชั่วโมง 

วิธีการวิจัย 
  -  วิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก  
  - วิธีนินไฮดริน  

  - วิธีซุปเปอร์กล ู
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ลายนิ้วมือของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 
ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ของมารดา ลักษณะรูปแบบของลายเส้นที่เกิดขึ้นบนข้อนิ้วแรกตั้งแต่เป็น                                  
ตัวอ่อนในครรภ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเลือนหายไปจนกระทั่งเสียชีวิต ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้
ผู้วิจัยจึงได้สนใจท างานวิจัยนี้ขึ้นมา เพื่อน าประโยชน์ของรอยลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันของบุคคลแต่
ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล และระบุตัวบุคคล เพื่อน ามาใช้ประกอบเป็น
แนวทางการสืบสวนจับกุมตัวผู้กระท าความผิดในคดีต่างๆ หรือระบุตัวบุคคลในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยท าการศึกษาจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี ้

 
2.1. ลายนิ้วมือ 
2.2. ประวัติการใช้ลายนิ้วมือ 
2.3. การตรวจหาลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุ 
2.4 การตรวจเก็บลายนิ้วมือ 
2.5. หินและแร ่
2.6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1. ลายนิ้วมอื 

ลายนิ้วมือใช้ยืนยันตัวบุคคลได้แน่นอนที่สุด ในบรรดาวิธีการต่างๆ ที่ใช้ตรวจพิสูจน์
ลายนิ้วมือได้พิสูจน์แล้วเชื่อถือได้และสะดวกในการใช้จริง บุคคลทั่วไปทราบดีว่าลายนิ้วมือใช้ระบุ                              
ตัวอาชญากร ลายนิ้วมือยังใช้ยืนยันศพ ผู้ เคราะห์ร้ายในกรณีภัยพิบัติที่ร่างกายได้รับความเสียหาย                                       
ไม่สามารถบอกต าหนิรูปพรรณ ลายพิมพ์ฝ่าเท้าของเด็กทารกยังช่วยระบุตัวเด็กที่มีความผิดพลาดการ
ส่งตัวให้กับบิดามารดาในโรงพยาบาล หรือถูกลักพาตัวไปขาย ลายพิมพ์นิ้วมือบนเอกสารระบุเอกสาร                            
ที่เป็นฉบับของจริง 

ลายนิ้วมือคือการประทับของปลายนิ้วเป็นรายละเอียดของลายเส้นบนผิวหนังที่กลับด้าน
กันผิวหนังที่มีลักษณะเป็นลายเส้นนูนขึ้นมาบนฝ่ามือและฝ่าเท้า เรียกว่า เส้นนูน (friction ridge หรือ  
papillary) ลักษณะ ต าแหน่ง และความสัมพันธ์ ของเส้นนูนในคนแต่ละคนจะแตกต่างกัน แม้กระทั่ง
ในนิ้วมือของมือเดียวกัน 
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ลายนิ้วมือนั้นถาวร ลายเส้นนูนบนฝ่ามือและฝ่าเท้ามีตั้งแต่เป็นตัวอ่อน (fetus) ในระหว่าง
เดือนที่ 3 และ 4 ของการตั้งครรภ์ เมื่อคลอดออกมาเป็นทารก ขนาดเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ร่างกายเจริญเติบโตขึ้น เมื่อตายและผิวหนังเริ่มเน่า ลายเส้นเปลี่ยน บาดแผลหรือเชื้อโรคท าให้  
ลายเส้นเปลี่ยนได้เมื่อผิวหนังแท้ (demis) ถูกท าลาย 

ผิวของนิ้วมือจะเปียกด้วยสารที่ขับออกจากต่อมเหงื่อซึ่งกระจายอยู่บนเส้นนูน ไขมันที่ขับ
อกอย่างต่อเนื่องจากผิวหนัง และติดด้วยสารที่ขับออกจากต่อมไขมันเนื่องจากการสัมผัสกับผิวส่วนอื่น 
ถ้ามือที่เปียกสารสัมผัสวัตถุ สารที่ขับออกมาจะถ่ายเทที่ผิวของวัตถุที่นิ้วมือจับต้องเป็นรอยลายนิ้วมือ 
เนื่องจากรอยลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นเกิดจากการถ่ายเทสารที่ออกมาไปยังวัตถุ ดังนั้นผิวเรียบและแห้ง
จะติดลายนิ้วมือได้ดี 

สารที่ขับออกมาจากต่อมเหงื่อไม่มีสี ใส มีค่า pH เป็นกลางหรือกรดเล็กน้อย (pH 4-7)
ประกอบด้วยความชื้น 98-99 % และสารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์ 1-2 % สารอนินทรีย์ ได้แก่ 
เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น สารอินทรีย์ ได้แก่ กรดอะมิโน (โปรตีน) ยูเรีย และกรดแลคติก  
เป็นต้น 

คุณภาพและปริมาณของสารที่ขับออกมาจากต่อมไขมัน แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
ปริมาณของสารที่ขับออกมาจะขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพจิตใจ ปริมาณของสารที่ขับออกมาจะเพิ่มขึ้น
เมื่ออุณหภูมิสูง หรือความตึงเครียดของจิตใจสูง ปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งเหงื่อ 
ก็คือความชื้นในอากาศ ยิ่งอากาศชื้นมากเท่าใด การระเหยของน้ าก็เป็นไปได้น้อยลงเท่านั้น เหงื่อจะ 
ออกมากแต่ก็ระเหยไม่ได้ และเหตุที่มองรอยลายนิ้วมือด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนื่องจากรอยของสาร 
ที่ขับออกมาไม่มีสี 

ไขมันที่ติดอยู่บนลายนิ้วมือจะท าให้ลายนิ้วมือแฝงปรากฏอยู่ได้นานขึ้น องค์ประกอบส่วน
ใหญ่ของเหงื่อคือน้ า ไขมันเบากว่าน้ าจะลอยอยู่ข้างบนของน้ า และลดอัตราการระเหยของน้ า  
หลังจากน้ าระเหยไปไขมันจะยังคงปรากฏอยู่และค่อนข้างเหนียว ท าให้การปัดลายนิ้ วมือด้วยผงฝุ่น 
ได้ลายเส้นที่ชัดเจนกว่าลายนิ้วมือที่ไม่มีไขมันติดอยู่ 

พยานหลักฐานลายนิ้วมือนั้นบอบบาง เปราะบางโดยธรรมชาติ ลายนิ้วมืออาจถูกตรวจ
เก็บได้อย่างชาญฉลาด ท าให้ชัดเจนขึ้น หรือถูกท าลายได้โดยง่าย การประสบความส าเร็จในการตรวจ
เก็บลายนิ้วมือไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ แต่ขึ้นอยู่ประสบการณ์จินตนาการ ความสนใจ  
ความรู้ ทักษะ ความสามารถรอบด้านของบุคคลที่ท างานเก่ียวกับพยานหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ลายนิ้วมือจะต้องรู้วิธีที่ดีในสถานการณ์หนึ่งๆ ที่จะใช้ตรวจ และจะใช้เมื่อใด 
เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักถึงผลที่จะได้รับลายนิ้วมือเสียหายโดยไม่ต้ังใจหรือไม่รู้ตัว 
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เจ้าหน้าที่คนแรกในสถานที่เกิดเหตุต้องมีส านึกเรื่องลายนิ้วมือ ต้องมีความรู้เรื่องคุณค่า
และความเป็นไปได้ของพยานหลักฐานลายนิ้วมือที่อาจจะมีอยู่และต้องรักษา ป้องกันไว้ให้เจ้าหน้าที่  
สืบสวนสอบสวนที่จะตามไปทีหลัง 

ลายนิ้วมือแต่ละนิ้วไม่เคยปรากฏว่าเหมือนลายนิ้วมือนิ้วอื่นแม้แต่ในคนเดียวกัน หรือ 
ฝาแฝด (identical twin) ลายนิ้วมือของบุคคลไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นหรือสภาพแวดล้อม 
เปลี่ยน การที่ลายนิ้วมือไม่เปลี่ยนแปลง ลายเส้นนิ้วมือจึงเป็นเสมือนบันทึกถาวรของบุคคลตลอดชีวิต 
ลายนิ้วมือแต่ละนิ้วน าไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม การระบุเหยื่อในกรณีภัยพิบัติ 
การระบุเอกสารที่แท้จริงในคดีแพ่งและอาญา 

จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เป็นเวลาช้านานพบว่าลักษณะลายเส้นที่ปรากฏ
บนนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของมนุษย์สามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์บุคคลได้ดีเนื่องจากความจริง  
2 ประการ คือ (สุภาพร ยิ่งยง, 2554) 

1. ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน (uniqueness) ซึ่งแต่ละบุคคล
จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกต่างกัน 

 Sir Francis Galton ได้ท าการตรวจแยกลายนิ้วมือของมนุษย์ออกเป็นชนิด และ
ก าหนดลักษณะพิเศษของลายเส้นในนิ้วมือที่มีอยู่ ไม่พบลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือที่ซ้ ากัน รวมไปถึง  
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์ขึ้น ยังไม่ปรากฏว่ามีที่ใดได้เคยพบลายนิ้วมือ
ของบุคคล 2 คน เหมือนกันหรือซ้ ากันเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นคนคนเดียว แต่คนละนิ้วก็ไม่เหมือนกัน  
(วิโรจน์ ไวยาวุฒ,ิ 2532) 

 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่เชื่อได้ว่า จะไม่มีลายนิ้วมือของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมีโอกาส
เหมือนกัน หรือซ้ ากันไม่ว่าบุคคลนั้นจะสืบสายโลหิตเดียวกันมาหรือเป็นฝาแฝดกัน ตลอดจนแฝดกาย
ติดกันออกมา ลายนิ้วมือของบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันหรือซ้ ากัน Sir Francis Galton รายงานว่า
โอกาสที่จะซ้ ากันเพียง1 ใน 600 ล้าน Balthazard ได้ค านวณว่ามีโอกาสเพียง 1/106 ซึ่งยิ่งน้อยลงไป
อีก (ฑีฆายุ ชินะนาวิน, 2506) 

2. ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของแต่ละบุคคลนั้นไม่เปลี่ยนแปลง (Permanence) 
 ลายเส้นของผิวหนังเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาประมาณเดือนที่ 3  

ถึงเดือนที่ 4 (Cummins & Midlow, 1976) ลักษณะลายเส้นในลายนิ้วมือของมนุษย์นี้จะไม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงเลยจนแก่และตายไป จะมีบ้างก็เพียงแต่ขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามล าดับวัย และความ  
เจริญเติบโตขึ้นของร่างกายเท่านั้น เช่น เมื่อเป็นเด็กๆ อายุยังน้อยลายเส้นนิ้วมือก็จะเล็ก เมื่อเติบโต 
ขึ้นหรืออายุมากขึ้นลายเส้นของนิ้วมือก็จะขยายใหญ่ขึ้น ในรูปและสภาพเดิม ถึงแม้จะตายถ้าหาก  
นิ้วมือยังไม่เน่าเปื่อย เช่น มัมมี่ หรือศพที่ฉีดยารักษาซากศพไว้เป็นรูปแห้ง ลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่  
ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 นอกจากนั้นในขณะที่นิ้วมือของมนุษย์เกิดการไม่ปกติขึ้น เช่น โรคหนังลอก ฝนกับของ
หยาบหรือใช้น้ ากรดอ่อนๆ กัดลายน้ิวมือเหล่านี้จะลบเลือนไปเพียงชั่วขณะหนึ่ง เมื่อนิ้วมือนั้นหายเป็น 
ปกติแล้วลายเส้นก็จะเกิดใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกว่านั้นบางรายที่นิ้วมือถลอกของมีคมบาด
จนเกิดเป็นแผลเป็น รอยแผลเป็นเหล่านี้อย่างมากก็เพียงท าลายลายเส้นของนิ้วมือได้เป็นบางส่วน  
เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ลักษณะลายเส้นของลายนิ้วมือมนุษย์จึงนับว่า
เป็นเครื่องหมายพิสูจน์ตัวบุคคลได้อย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะอื่นในร่างกายของมนุษย์ เช่น  
รอยแผลเป็น รอยสัก ผิวหนัง ผม นัยน์ตา เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมเจริญขึ้นและเสื่อลงไปตามวัย 

 ลักษณะลายเส้นของนิ้วมือมนุษย์ยังไม่มีวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ 
เพราะเหตุว่าลายพิมพ์นิ้วมือจ าช ารุดไปด้วยประการใดๆ ลายเส้นนิ้ วมือก็จะเกิดขึ้นใหม่ในรูปและ
สภาพเดิมเสมอ เว้นแต่จะได้ท าลายให้ลึกลงไปจนถึงต่อมเหงื่อ โดยการเฉือนใต้ผิวหนังออกให้หมด 
ลายเส้นของนิ้วมือจะถูกท าลายไปโดยสิ้นเชิง 

2.1.1 พันธุศาสตร์ของลายนิ้วมือ 
 ลายเส้นปฐมภูมิ (Primary ridge) (อยู่ใต้เส้นนูน) และลายเส้นทุติยภูมิ (Secondary  

ridge) (อยู่ใต้เส้นร่อง) อยู่ติดกับชั้นหนังแท้ (dermis) เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่ในชั้นล่างสุด (basal layer)  
จะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน Hypodermis คือชั้นไขมันที่อยู่ใต้ชั้นหนังแท้ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
ที่มีเซลล์ไขมันนิ่มๆ ไฟเบอร์เชื่อมชั้นหนังก าพร้ากับชั้นหนังแท้ และเชื่อมชั้นหนังแท้กับชั้นไขมัน  
ต่อมเหง่ือจะยาวลงมาจากลายเส้นปฐมภูมิฝังลงไปในช้ันหนังแท้หรือช้ันต่ ากว่าหนังแท้ 

 ผิวหนังที่หนา (รวมลายเส้นนูนของผิวหนัง) ประกอบด้วย ผิวหนัง 2 ชั้น คือ  
ผิวหนังก าพร้า และผิวหนังแท้ ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่  1 ภาพจากหนังสือ The Science of Fingerprints : Classification  and Uses by Federal 
Bureau of Investigation, U.S. 

ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

 ชั้นผิวหนังก าพร้า ประกอบด้วยชั้นผิวหนัง 5 ชั้น คือ Stratum corneum ชั้นของ
เซลล์ที่ตายแล้วและหลุดออกเป็นขี้ไคล  Stratum lucidum มีอยู่ในชั้นของผิวหนังที่หนา เช่น 
ริมฝีปาก ส้นเท้า และฝ่ามือ Stratum granulosum มีความหนาประมาณ 3-4 ชั้น ประกอบด้วย 
เซลล์ผิวหนังที่แบนและก าลังตาย Stratum spinosum มีความหนาหลายชั้น ประกอบด้วยเซลล์
ผิวหนังซึ่งเมื่อรวมกับชั้น Stratum basal แล้วมีชื่อเรียกว่าชั้น Malpighian (ชั้นเซลล์ที่มีชีวิต )  
Stratum basal เป็นชั้นเซลล์เดี่ยวที่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นล่างสุด เป็นชั้นของเซลล์ที่มีชีวิตและ 
มีการสร้างเซลลใ์หม่ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า generating layer ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงช้ันผิวหนังก าพร้า 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 ชั้นผิวหนังแท้ (Dermis) มีความหนากว่าชั้นหนังก าพร้า ประกอบด้วย 2 ชั้น คือ  

dermal papillary layer (DPL) เป็นบริเวณที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันขยายขึ้นไปถึงชั้นผิวหนังก าพร้า 
เรียกว่าตะขอหนังแท้ (dermal peg หรือ DP) และชั้นที่อยู่ลึกลงไปเรียกว่า deeper reticular layer  
(DRL) ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงช้ันผิวหนังแท้ (Dermis) 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
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 ในชั้น Stratum basal มีเซลล์ 4 ประเภท ได้แก่ Keratinocytes (90%) ช่วยกัน
น้ าและท าให้เซลล์แข็งแรง, Melanocytes (8%) สังเคราะห์เม็ดสีด าน้ าตาลซึ่งดูดซับและกระจายรังสี
อุลตราไวโอเลต, Tactile cells เป็นเซลล์ที่มีอยู่น้อย ท าหน้าที่รับการสัมผัส และ Nonpigmented 
granular dendrocytes เป็นเซลล์ที่ย่อยแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอม 

 หน้าที่ของชั้นผิวหนังแท้ คือรักษาและค้ าหนุนชั้นหนังก าพร้า dermal papillary 
layer (DPL) ประกอบดัวยเนื้อเยื่อประสาน (connective tissue) กับไฟเบอร์ละเอียดที่มีความ
ยืดหยุ่น บริเวณพื้นผิวหน้าของชั้นนี้เพิ่มขึ้นด้วยชั้น dermal papillae (DP) การก่อรูปที่คล้ายนิ้วมือ 
(ดูภาพประกอบ) เพิ่มเนื้อที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน สารอาหาร และของเสียระหว่างชั้นหนังแท้
และชั้นหนังก าพร้า ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการเพิ่มเนื้อที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน สารอาหาร และของเสียระหว่างชั้น
หนังแท้และชั้นหนังก าพร้า 

ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

 ขอบระหว่างชั้นผิวหนังแท้และหนังก าพร้าคือจุดอ่อนที่มีแนวโน้มที่ชั้นผิวหนัง 
ทั้งสองจะแยกออกจากกัน การก่อรูปคล้ายนิ้วมือช่วยท าให้การเชื่อมต่อของชั้นผิวหนังก าพร้าและ  
ชั้นผิวหนังแท้แข็งแรง ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงการเพิ่มเนื้อที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน สารอาหาร และของเสียระหว่างชั้น
หนังแท้และชั้นหนังก าพร้า 

ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

 ต่อมเหงื่อ (eccrine glands) มีอยู่ทั่วร่างกาย ยกเว้นบริเวณผิวหนังเล็กๆ บางบริเวณ 
ต่อมเหงื่อจะมีหนาแน่นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า ท่อต่อมเหงื่อ (ในภาพมีสีเข้ม) จะแยกออกจากส่วนที่ 
ท าหน้าที่คัดหลั่ง (ในภาพมีสีอ่อนกว่า) ต่อมเหงื่อเป็นต่อมที่เป็นท่อม้วน ประกอบด้วยส่วนคัดหลั่ง 
ที่ขดเป็นเกลียวลึกลงไปในชั้นหนังแท้ และท่อที่ค่อนข้างตรงที่น าส่วนคัดหลั่งไปยังผิวชั้นหนังก าพร้า 
แต่ละท่อเปิดออกตรงกลางเส้นนูนเรียกว่า “หน่วย” หรือ unit เหงื่อจากต่อมเหงื่อประกอบด้วยน้ า 
ประมาณ 99% และของแข็ง 1% ครึ่งหนึ่งของของแข็งเป็นเกลืออนินทรีย์ (ส่วนใหญ่คือเกลือแกง)  
และสารประกอบอินทรีย์ (กรดอะมิโน เกลือ และ เพปไทด)์ ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงท่อต่อมเหงื่อ (ในภาพมีสีเข้ม) จะแยกออกจากส่วนที่ท าหน้าที่คัดหลั่ง (ในภาพมีสี
อ่อนกว่า) 

ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

2.1.2 การเจริญเติบโตของผิวหนังที่มีลายเส้นนูน 
 พัฒนาการของแผ่นฝ่ามือ (volar pads) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเติบโตและ

พัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์พบว่าการพัฒนาของเส้นนูนที่ชั้นผิวหนังก าพร้าเริ่มจากการก่อรูป
ของ volar pads (การบวมของเนื้อเยื่อ mesenchyme หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในระยะแรกเริ่ม 
ซึ่งยังไม่พัฒนาเต็มที่) ซึ่งปรากฏยกสูงขึ้นบนแผ่นฝ่ามือเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 6.5 สัปดาห์ หลังจากนั้น  
1 สัปดาห์มีนิ้ว 5 นิ้ว volar pads เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วง 6.5 ถึง 10.5 สัปดาห์ เมื่อแรกเริ่ม  
volar pads จะกลมเท่าๆ กัน ภายในสัปดาห์ที่ 9 volar pads จะแตกต่างกันทั้งรูปร่างและต าแหน่ง 

 การเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน การพัฒนาการของ volar pad และผลของการ 
พัฒนาที่มีต่อการจัดเรียงลายเส้นนูน และการก่อรูปแบบของลายเส้นนูนจ านวนมาก พบว่ามี  
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยตรงระหว่างต าแหน่ง รูปร่าง และขนาดของ volar pads และรูปแบบ 
ของลายเส้นนูนของผิวหนัง 

 รูปร่างของ volar pads เป็นผลจากพันธุกรรมหรือสิ่งที่มีอิทธิพลทางกายภาพ
ภายนอก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน พี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกันมีรูปแบบลายนิ้วมือคล้ายกันโดยเฉพาะ                                        
ฝาแฝดที่เกิดจากการแตกไข่ใบเดียวกัน (identical twins) ซึ่งเนื่องมาจากผลของรหัสพันธุกรรม 
ที่คล้ายคลึงกันมีผลต่อการพัฒนาการของ volar pads identical twins มี DNA เหมือนกัน ถ้ามี 
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือ (มัดหวาย ก้นหอย...) ที่แตกต่างกัน เชื่อว่ามาจากความเครียดและความกดดัน 
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จากภายนอกเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ volar pad ในระหว่างที่มีการพัฒนาตัวอ่อน ในปี 1929 
Harold Cummins ตีพิมพ์เอกสารเรื่อง ลักษณะของ volar pad ในตัวอ่อนของมนุษย์ (“The 
Topographic History of the Volar Pads in the Human Embryo”) ซึ่งกล่าวว่า การจัดเรียง 
ที่หลากหลายไม่ได้ถูกก าหนดโดยกลไกที่จ ากัดภายในผิวหนัง ผิวหนังมีความสามารถในการก่อรูป  
ลายเส้นนูน แต่การจัดเรียงลายเส้นนูนเป็นผลจากการตอบสนองต่อความตึงเครียดที่มีในการ
เจริญเติบโต เช่นเดียวกับการจัดเรียงตัวของทรายเป็นผลมาจากลมหรือคลื่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบ 
ของลายเส้นนูนไม่ใช่ผลจากพันธุกรรมอย่างเดียว มาจากความตึงเครียดทางกายภาพแบบไม่เป็น  
ระบบ (random) ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงรูปร่างของ volar pads 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 แบบลายนิ้วมือ ความตึงเครียดและแรงกดดันเป็นตัวสร้างรูปร่างของ volar pads 

ดังนั้นจึงมีผลเปลี่ยนแปลงแบบลายนิ้วมือ 
 สัปดาห์ที่ 6 ของตัวอ่อน ฝ่ามือจะมีลักษณะเหมือนใบพาย นิ้วมือเหมือนหอยเชลล์

อยู่ตรงขอบฝ่ามือ แผ่นนุ่มๆ เหมือนนวมเริ่มปรากฏให้เห็น ดังแสดงในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงสัปดาห์ที่ 6 ของตัวอ่อน 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 สัปดาห์ที่ 10 ช่วงระหว่างนิ้วมือเริ่มเห็นชัด นิ้วหัวแม่มือหมุนได้ แผ่นนุ่มๆ ระหว่าง

นิ้วมือเด่นชัดขึ้น การหดตัวปฐมภูมิของ volar pad เริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 ดังแสดงในภาพที่ 9 
 

 

ภาพที่ 9 ภาพแสดง volar pad เริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 แบบลายพิมพ์นิ้วมือไม่ได้ขึ้นกับการก าหนดของ DNA อย่างเดียว เมื่อลายนิ้วมือ

เริ่มก่อตัวขึ้นขอบเขตของการบวมของ volar pads มีผลต่อการพัฒนาแบบลายนิ้วมือแต่ละแบบ คือ 
Volar pads ที่บวมน้อยมีแนวโน้มที่จะก่อรูปลายนิ้วมือแบบโค้งหรือ มัดหวายขนาดเล็ก ดังแสดงใน 
ภาพที่ 10 Volar pads ที่บวมสูงตรงกลาง เชื่อว่าจะก่อรูปลายนิ้วมือแบบก้นหอย ดังแสดงในภาพที่ 11  
และ Volar pads ที่บวมระดับกลางจะก่อรูปลายนิ้วมือแบบมัดหวาย ดังแสดงในภาพที่ 12 
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ภาพที่ 10 ภาพแสดง Volar pads ที่บวมน้อยมีแนวโน้มที่จะก่อรูปลายนิ้วมือแบบโค้งหรือ มัดหวาย
ขนาดเล็ก 

ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

 

ภาพที่ 11 ภาพแสดง Volar pads ที่บวมสงูตรงกลาง เชื่อว่าจะก่อรูปลายนิ้วมือแบบก้นหอย 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

 

ภาพที่ 12 ภาพแสดง Volar pads ที่บวมระดับกลางจะก่อรูปลายนิ้วมือแบบมัดหวาย 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 ลักษณะของลายเส้นนูนหลัก ได้แก่ เส้นหยุด (ridge endings) คือเส้นที่หยุดทันที, 

เส้นแยก (bifurcation) คือเส้นหนึ่งเส้นแยกออกเป็นสองเส้น, ทะเลสาบ (enclosure) คือเส้นหนึ่ง
เส้นแยกออกเป็นสองเส้นแล้วกลับมารวมเป็นเส้นเดียว, เส้นสั้น (short ridges) คือเส้นที่ประกอบด้วย
หน่วยเส้นนูน (ridge unit) อย่างน้อย 2 หน่วย, จุด (ridge dot) คือ 1 หน่วยเส้นนูน 
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 หน่วยเส้นนูนหลอมตัวรวมกันเป็นเส้นนูน เมื่อหน่วยเส้นนูนจ านวนน้อยหลอมตัว
รวมกันจะปรากฏเป็น เส้นสั้น จุด คือหนึ่งหน่วยเส้นนูน แต่ละหนึ่งหน่วยเส้นนูนมีหนึ่งรูต่อมเหงื่อ                              
ดังแสดงในภาพที่ 13 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงหน่วยเส้นนูนหลอมตัวรวมกันเป็นเส้นนูน 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 หน่วยของเส้นนูนจะเรียงตัวในแนวเดียวกันหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกัน  เรียงตัว 

สอดคล้องไปกับเส้นนูนที่อยู่รอบๆ รูต่อมเหงื่อจะอยู่บนหน่วยของเส้นนูนแบบสะเปะสะปะ  
ไม่เป็นระเบียบ ดังแสดงในภาพที่ 14 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพแสดงหน่วยของเส้นนูนจะเรียงตัวในแนวเดียวกันหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกัน 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 ความถาวรของเส้นนูน การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช 

ให้ความรู้เรื่องการเกิดใหม่และการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนังชั้นลึกที่สุดของเซลล์หนังก าพร้า  
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ได้รับอาหารและออกซิเจนจากเส้นโลหิตฝอย (capillaries) ที่อยู่ในชั้นหนังแท้ ท าให้เซลล์หนังก าพร้า
เจริญเติบโตและมีการสร้างใหม่ เซลล์หนังก าพร้าเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง เซลล์ที่เกิดใหม่จะดันเซลล์ 
ที่แก่กว่าไกลออกไปจากอาหารและใกล้เข้าไปยังพื้นผิวด้านบนของผิวหนัง รูปร่างของลายเส้นนูน  
เปลี่ยนต่อเมื่อแบบพื้นฐานของ Keratinocytes (กลุ่มเซลล์ที่มีการเกิด เติบโต พัฒนาการ และตาย) 
เปลี่ยนขณะที่เซลล์เคลื่อนที่ไปยังพื้นผิวด้านบนของผิวหนัง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ ซึ่งเป็นผล
ของกระบวนการที่เรียกว่า keratinization (กระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ เกิดขึ้นในส่วนลึกสุดของ
ผิวหนังก าพร้า) ซึ่งเซลล์จะถูกเติมโปรตีน keratin (สารที่จ ากัดการสูญเสียน้ าของร่างกาย) เมื่อเซลล์
เดินทางถึงพื้นผิวด้านบนของผิวหนัง (ใช้เวลาประมาณ 30 วัน) จะกลายเป็นเซลล์ผิวหนังแบนราบ 
ที่ตายแล้วและลอกออกไป ความถาวรของเส้นนูนเป็นผลมาจากวงจรที่เกิดอย่างคงที่ของการเกิดใหม่ 
ของเซลล์ การเจริญเติบโต และการเคลื่อนที่ของเซลล์ 

 ในผู้ใหญ่ ชั้นผิวหนังแท้เป็นเนื้อเยื่อที่ไม่เกิดใหม่ เมื่อถูกตัดออกไป จะไม่เกิดใหม่ 
ไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อเพื่อสมานบาดแผล เนื้อเยื่อจะหดปิดและเกิดรอยแผลเป็น  ดังแสดง 
ในภาพที่ 15 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงช้ันผิวหนังแท้เป็นเนื้อเยื่อที่ไม่เกิดใหม่ 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
2.1.2 ลักษณะของลายเส้นในลายนิ้วมือ 
 นิ้วมือมนุษย์มีเส้นอยู่ 2 เส้น คือ เส้นนูน (friction ridge) และ เส้นร่อง (groove 

or furrow)  
1. เส้นนูน คือ การเกิดของรอยนูนซึ่งอยู่สูงขึ้นมาพ้นจากผิวหนังส่วนนอกของนิ้วมือ 

นิ้วเท้า ฝ่ามือ และฝ่าเท้า 
2. เส้นร่อง คือ รอยลึกที่อยู่ต่ าลงไปกว่าระดับของเส้นนูน 
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เส้นนูนและเส้นร่องประกอบกันเป็นลายนิ้วมือ เมื่อน านิ้วมือกดลงบนแท่นหมึก                              
เส้นนูนเป็นเส้นที่ติดหมึก ส่วนเส้นร่องอยู่ลึกลงไปต่ ากว่าระดับของเส้นนูน หมึกไม่สามารถจะติดลงไป
ถึงได้ ลายเส้นนูนท าให้นิ้วมือและฝ่ามือสามารถยึดจับวัตถุ เส้นนูนท าให้เกิดความฝืดระหว่างผิวหนัง
และวัตถุ ท าให้มือจับวัตถุได้ดี บนเส้นนูนมีรูต่อมเหงื่อซึ่งท าหน้าที่ระบายเหงื่อ ถ้าปราศจาก เส้นนูนที่ 
เปียกชื้นก็เป็นการยากที่จะจับวัตถุที่มีน้ าหนักเบาไว้ได้ ลายเส้นนูนมีบนฝ่ามือและฝ่าเท้าของสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมทุกชนิด 

จุดส าคัญพิเศษหรือจุดต าหนิ (special characteristic of minutia) ลายเส้นที่อยู่
บนลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า จะประกอบด้วยลายเส้นที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ
หรือจุดต าหนิหรือมินูเชีย (minutia) ดังต่อไปนี้  

1. เส้นแตกหรือเส้นแยก (ridge bifurcation หรือ fork) เป็นลายเส้นจากเส้น
เดี่ยวที่แยกออกจากกันเป็นสองเส้นหรือมากกว่า หรือในทางกลับกันอาจเรียกว่าลายเส้นสองเส้น  
มารวมกันเป็นเส้นเดียว 

 

2. เส้นสั้น ๆ (short ridge) เป็นลายเส้นที่สั้นแต่ไม่สั้นมากถึงกับเป็นจุดเล็กๆ 

 

3. เส้นทะเลสาบ (enclosure หรือ lake) เป็นลายเส้นที่แยกออกเป็นสองเส้น 
แล้วกลับมารวมกันใหม่ จึงมีพื้นที่ปิดเกิดขึ้น 

 
4. เส้นขาด (ridge beginning หรือ ending suddenly) เป็นลายเส้นจากเส้น

เดี่ยวที่ขาดออกจากเส้นเดิม 

 
5. จุด (dot หรือ island) เป็นลายเส้นที่สั้นมากจนดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆ      
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2.1.3 การจดจ าแบบลายนิ้วมือ (Fingerprint Pattern Recognition) 
การจดจ าแบบลายนิ้วมือนี้ใช้ในการอ่านแบบลายพิมพ์นิ้วมือ ไม่ได้มีจุดประสงค์

เพื่อการน าไปใช้ในการจัดจ าแนกลายพิมพ์นิ้วมือ (fingerprint classification) แบบลายพิมพ์นิ้วมือ
พื้นฐาน 3 ประเภท ดังแสดงในภาพที่ 16 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงแบบลายพิมพ์น้ิวมือพ้ืนฐาน 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
1. ประเภทโค้ง มี 2 แบบ คือ โค้งราบ (plain arch) และ โค้งกระโจม (tented arch) 
 โค้งราบ – ลายเส้นวิ่งเข้าทางด้านหนึ่ง สูงขึ้นหรือเป็นคลื่นสูงในตอนกลางของ

ลายนิ้วมือ และวิ่งออกหรือมีแนวโน้มวิ่งออกทางด้านตรงข้าม ดังแสดงในภาพที่ 17 
 

 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงลายพิมพ์นิ้วมือแบบโค้งราบ 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
 โค้งกระโจม – เป็นโค้งราบที่มีมุมหรือมีเส้นพุ่งขึ้น หรือมีคุณสมบัติพื้นฐาน                                   

2 ใน 3 ประการของมัดหวาย ดังแสดงในภาพที่ 18 

โค้ง                   มัดหวาย                  ก้นหอย 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดงลายพิมพ์นิ้วมือแบบโค้งกระโจม 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558)  

 
2. ประเภทมัดหวาย ลายเส้นหนึ่งเส้นหรือมากกว่าวิ่งเข้าจากด้านใดด้านหนึ่ง                        

แล้วโค้งวกกลับ (recurve) สัมผัสหรือผ่านเส้นสมมติ (imaginary line) ระหว่าง delta และจุด                                   
ใจกลาง (core) และวิ่งออกหรือมีแนวโน้มวิ่งออกไปทางด้านเดียวกับที่วิ่งเข้า มี 2 แบบ คือ radial 
loop และ ulnar loop หรือ มัดหวายปัดขวา (right slant loop) และ มัดหวายปัดซ้าย (left slant 
loop) ดังแสดงในภาพที่ 19 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงลายพิมพ์นิ้วมือประเภทมัดหวาย 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

ค าว่า “radial” และ “ulnar” มาจากชื่อกระดูกด้านใน(ด้านนิ้วหัวแม่มือ) และ
ด้านนอก (ด้านนิ้วก้อย) ที่เรียกว่า “radius bone” และ “ulna bone” ของปลายแขน (forearm) 
มัดหวายซึ่งไหลไปในทิศของกระดูก ulna(ด้านนิ้วก้อย – ตัว “U” ชี้ไปทางนิ้วก้อย) เรียกมัดหวายแบบ 
ulnar และมัดหวายที่ไหลไปทางกระดูก radial เรียก มัดหวายแบบ radial ดังแสดงในภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงมัดหวาย แบบ ulnar และ radial 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 

การอ่านแบบมัดหวาย ลายเส้นรูปตัว “U” คล้ายลวดเย็บกระดาษ หรือเข็ม
เสียบผมตัว “U” เปิดไปทางนิ้วก้อยหรือนิ้วหัวแม่มือขึ้นกับว่าเป็น มัดหวายแบบ ulnar หรือ radial 

ข้อสังเกต เมื่อลายเส้นมัดหวายวิ่งเข้าและออกทางด้านนิ้วหัวแม่มือ มัดหวาย
เป็นแบบ “radial” เสมอ และเมื่อลายเส้นมัดหวายวิ่งเข้าและออกทางด้านนิ้วก้อย มัดหวายเป็นแบบ 
“ulnar” เสมอ 

การบอกว่าเป็นมัดหวายแบบ ulnar หรือ radial จะต้องรู้ว่าเป็นมือข้างใด                                
แต่ส าหรับแบบฝึกหัดนี้มีจุดประสงค์ให้รู้ว่าเป็นรูปแบบมัดหวายเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 21 
 

 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการอ่านแบบมัดหวาย 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
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3. ประเภทก้นหอย มี delta อย่างน้อย 2 delta, เส้นวนรอบอย่างน้อย 1 วง หรือ
เป็นรูปแบบผสมระหว่างโค้งกระโจมกับมัดหวาย ดังแสดงในภาพที่ 22 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพแสดงแบบก้นหอย 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 

 
ประเภทก้นหอย มี 4 แบบ คือ ก้นหอยธรรมดา (plain whorl), ก้นหอย

กระเป๋ากลาง (central pocket whorl), มัดหวายแฝด (double loop whorl), ก้นหอยอุบัติเหตุ 
(accidental whorl) ดังแสดงในภาพที่ 23  

 

 

ภาพที่ 23 ภาพแสดงประเภทก้นหอย 
ที่มา: IAI Latent Print Certification Test Preparation Course (2558) 
 
2.2. ประวัติการใชล้ายนิ้วมอื 

2.2.1 ประวัติการใชล้ายนิ้วมือในต่างประเทศ 
ประวัติวิทยาศาสตร์คือบันทึกของการค้นพบ การค้นคว้า การตรวจสอบ และการ

น าไปใช้ ซึ่งช่วยท าให้บุคลากรด้านลายนิ้วมือรู้แจ้งเห็นจริง ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริม
ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือใช้เป็นวิธีในการระบุตัวบุคคลได้แน่นอน และใช้เป็นค าอธิบาย  
ในการระบุอาชญากรที่ไม่ยอมรับว่าเคยถูกจับกุมมาแล้ว 
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ในตอนต้นของยุคศิวิไลซ์ การตีตราหรือการท าให้อาชญากรพิการเป็นเครื่องหมาย
ระบุบุคคลที่เคยกระท าความผิด ขโมยถูกตัดมือเพราะการขโมย คนโรมันใช้การสักระบุและป้องกัน
การหนีทัพของทหารรับจ้าง (วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ,์ 2558) 

คนจีน (221 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) เป็นชาติแรกที่พัฒนาการใช้รอยประทับของ
ลายเส้นนูนในการระบุตัวบุคคล การใช้ฝ่ามือหรือนิ้วลงชื่อในเอกสารเป็นเรื่องปกต ิ 

Nehemiah Grew (ค.ศ.1684) อธิบายรายละเอียดของลายเส้นนูนบนผิวหนัง
Marcello Malpighi (ค.ศ.1687) นักสรีรวิทยา ได้อธิบายหน้าที่ รูปแบบ และโครงสร้างของลายเส้น
นูนบนผิวหนัง เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลแรกในการใช้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งเป็นเครื่องมือ  
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ส าหรับการศึกษาทางการแพทย์ Malpighi สังเกตพบว่าเส้นนูนบนผิวหนังท าให้เกิด
ความฝืดระหว่างผิวหนังกับวัตถ ุ

J.C.A. Mayer (ค.ศ.1788) นายแพทย์ชาวเยอรมันและนักกายวิภาคเป็นบุคคลแรก
ในยุโรปที่ตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเส้นนูนบนผิวหนัง Mayer แต่งต ารา “Anatomical 
Copper-plates with appropriate Explanations” ซึ่งมีภาพวาดของแบบลายเส้นนูนบนผิวหนัง 
เป็นบุคคลแรกที่เขียนว่าลายเส้นนูนบนผิวหนังเป็นเอกลักษณ ์

John Evangelist Purkinje (ค .ศ .1823) ศาสตราจารย์ทางกายวิภาคของ 
มหาวิทยาลัย Breslau ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ซึ่ งวิพากษ์ความหลากหลายของแบบลายเส้นนูน 
โดยเฉพาะที่ข้อสุดท้ายของแต่ละนิ้ว 

Sir William Hershel (ค.ศ.1858) เป็นบุคคลแรกที่ศึกษาความถาวรของลายเส้น
นูนบนผิวหนัง Hershelตีพิมพ์ลายพิมพ์ของนิ้วมือตัวเองในปี ค.ศ.1859, ค.ศ.1877 และ ค.ศ.1916 
เพื่อแสดงความถาวรของลายเส้นนูน และใช้ลายนิ้วมือเป็นทางการจ านวนมากเป็นครั้งแรก 

Alphonse Bertillon (ค.ศ.1870) นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้คิดค้นระบบวัด
และบันทึกกระดูกเฉพาะส่วนของร่างกาย   

Henry Faulds (ค.ศ.1880) เป็นบุคคลแรกที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ 
(Nature Magazine) ถึงคุณค่าของลายเส้นนูนบนผิวหนังในการระบุตัวบุคคล Faulds เขียนจด
หมายถึง Charles Darwin ว่าลายเส้นนูนเป็นเอกลักษณ์และสามารถจัดจ าแนกได้ แต่เลี่ยงที่จะกล่าว
ว่าลายเส้นนูนถาวร Faulds แนะน าให้ใช้แผ่นฟิล์มหมึกพิมพ์ในการบันทึกลายน้ิวมือ 

Arthur Kollman (ค.ศ.1880) เป็นบุคคลแรกที่ระบุการมีอยู่และต าแหน่งของแผ่น
นวม (volar pads) บนมือและเท้า 

คดีฆาตกรรม Rajas (ค.ศ.1892) ในกรุง Bueno Aires เป็นคดีฆ่าคนคดีแรกที่ใช้
ลายนิ้วมือ 
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Sir Francis Galton (ค.ศ.1892) พิมพ์ต าราลายนิ้วมือเล่มแรก (Fingerprint, 
1982) ตั้งกฎว่าลายเส้นนูนบนผิวหนังเป็นเอกลักษณ์และถาวร 

Harris Hawthorne Wilder (ค.ศ.1887) เป็นบุคคลแรกที่เสนอ ศูนย์กลางของ
ความแปรปรวน (center of disturbance) ของการก่อรูปลายเส้นนูนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
แสดงออกตรงต าแหน่งของแผ่นนวม (volar pads) 

คดีอาชญากรรมในแคว้นเบงกอล (ค.ศ.1898) เป็นคดีแรกที่ใช้ลายนิ้วมือเป็น
หลักฐานในการตัดสินการกระท าความผิด  

คณะกรรมการเบลเปอร์ (Belper committee) (ค.ศ.1900) แนะน าให้ใช้การจัด
จ าแนกด้วยระบบการจัดจ าแนกเฮนรี่(Henry Classification System) กับบันทึกการกระท าความผิด
ของอาชญากร ซึ่งต่อมาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในประเทศอังกฤษในการใช้ระบบการจัดจ าแนกเฮนรี่
ในการระบุตัวอาชญากร 

Sir Edward Richard Henry (ค.ศ.1901) ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลกรุงลอนดอน
ได้จัดท าให้ระบบง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Henry Classification System” 

การตัดสินคดีโจรกรรม (ค.ศ.1902) มีผลท าให้เป็นการเริ่มต้นการใช้ลายนิ้วมือเป็น
หลักฐานในประเทศอังกฤษ  

Alphonse Bertillion (ค.ศ.1902) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลแรก
ที่ปิดคดีฆาตกรรมในยุโรปโดยการใช้ลายน้ิวมือเป็นหลักฐาน 

Henry P. deForest (ค.ศ.1902) จัดตั้งการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัครรับราชการ
พลเรือนในกรุงนิวยอร์ค ซึ่งเป็นการใช้ระบบลายพิมพ์นิ้วมือเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การใช้ระบบจัดจ าแนกของอเมริกัน (American Classification System) และ
การเริ่มต้นจัดพิมพ์ลายนิ้วมือของอาชญากรทุกคนในรัฐนิวยอร์ค (ค.ศ.1903) เป็นระบบแรกในการใช้
การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บประวัติอาชญากรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

John Kenneth Ferrier (ค.ศ.1904) นักสืบจาก Scotland Yard สาธิตระบบการ
พิมพ์ลายนิ้วมือขณะเข้าร่วมงาน World’s Fair ในเมือง St. Louis รัฐมอนทานา Ferrier จึงได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นครูสอนลายนิ้วมือคนแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้สอนใน “Original Class 
of Nine” 

ประวัติลายนิ้วมือของนักโทษที่เรือนจ ากลาง เมือง Leavenworth รัฐเคนซัส 
(1904) เป็นการเริ่มต้นการรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

การพิจารณาคดีฆาตกรรมคดีแรกในประเทศอังกฤษ (ค.ศ.1905) ซึ่งใช้ลายนิ้วมือ
เป็นหลักฐาน 
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คดีอุทธรณ์ระหว่าง ประชาชน กับ Jennings (ค.ศ.1911) เป็นคดีแรกที่ยอมรับการ
เป็นพยานของผู้เชี่ยวชาญลายนิ้วมือ 

คดีระหว่าง ประชาชน กับ Crispi (ค.ศ.1911) เป็นคดีของสหรัฐอเมริกาคดีแรกที่
ตัดสินการกระท าความผิดโดยใช้หลักฐานลายนิ้วมืออย่างเดียว 

สมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ (International Association for Identification : 
IAI) (ค.ศ.1915) ได้รับการจัดต้ัง 

Wilder และ Wentworth (ค.ศ.1918) ได้พิมพ์การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
ครั้งแรกเรื่องรายละเอียดในระดับที่สาม (third level detail) ซึ่งสนับสนุนความถาวรและความเป็น
เอกลักษณ์ของลายนิ้วมือ 

Harold Cummins ด็อกเตอร์และศาสตราจารย์ทางกายวิภาค มหาวิทยาลัย  
Tulane (ค .ศ .1943) ศึ กษาลายนิ้ วมื อร่ วมกั บศาสตราจารย์นายแพทย์  Charles Midlow  
มหาวิทยาลัยเดียวกัน จัดพิมพ์ต าราร่วมกันเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า อธิบาย  
ลักษณะเฉพาะของลายเส้นนูนทั้งหมด ต ารานี้มีชื่อว่า “Fingerprints, Palms and Soles an  
Introduction to Dermatoglyphics” 

Alfred Hale (1952) จัดพิมพ์บทความชื่อ “Morphogenesis of Volar Skin in  
the Human Fetus” ในวารสาร The American Journal of Anatomy 91:147-173, 1952 

สมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ (IAI) (1973) สรุปมาตรฐานจ านวนจุดของลายนิ้วมือ 
ว่า “ไม่มีรากฐานที่สมเหตุสมผลในการก าหนดจ านวนจุดของลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้น  
ลายนิ้วมือที่ต้องมีอยู่ในลายนิ้วมือ 2 ลายนิ้วมือเพื่อลงความเห็นว่าลายนิ้วมือทั้งสองเป็นลายนิ้วมือ 
ของน้ิวเดียวกัน” 

Dr. William Babler ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Marquette (ค.ศ.1987)  
จัดพิมพ์การศึกษาของตนเองเรื่องฝ่ามือของตัวอ่อนมนุษย์ที่มีอายุระหว่าง 8.5 สัปดาห์ถึงอายุ 
การคลอด แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของvolar pads และการจัดเรียงลายเส้นซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบ 
ลายนิ้วมือ การศึกษานี้มีชื่อว่า “Prenatal Development of Dermatoglyphic Digital Patterns:  
Associations with Epidermal Ridge Volar Pad and Bone Morphology” 

กลุ่ ม ที่ มี ชื่ อ เ รี ย ก ว่ า  “The Technical Working Group on the Forensic  
Aspects of Friction Ridge Analysis” (ค.ศ.1995) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของกรม
ยุติธรรม (Department of Justice)  ซึ่ งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “Scientific Working Group on 
Friction Ridge Analysis, Study, and Technology” (SWGFAST) โ ดยมี จุ ดประสงค์ เ พื่ อ ว า ง
หลักเกณฑ์และส่งเสริมมาตรฐานลายนิ้วมือ 
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David Ashbaugh จ่ าต ารวจนอกราชการของ Royal Canadian Mounted  
Police (1999) เสนอรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า “Analysis, Comparison, Evaluation and  
Verification (ACE-V)” ส าหรับลายนิ้วมือ และต่อมาภายหลังได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ในหนังสือชื่อ 
“Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis” 

The National Academy of Science (ค.ศ.2009) ส่ งรายงานต่อรัฐสภาชื่อ  
“Strengthening Forensic Science in the United States – A Path Forward” ร า ย ง านนี้ มี 
ผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของนิติวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีในศาลทั่วประเทศ 

ปฏิญญา IAI (ค.ศ.2010) ได้รับการยอมรับ ปฏิญญาหมายเลข 2 กล่าวว่า 
การปฏิบัติงานวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยผู้ตรวจที่จะต้องแสดงการผ่านการฝึกฝนและมีสมรรถนะ 
มีประสบการณ์และการศึกษา เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ และมีการเกิดข้อผิดพลาดน้อยมาก 

2.2.2 ประวัติการใช้ลายนิ้วมือในประเทศไทย 
ในประเทศไทยมีการใช้ลายนิ้วมือมาตั้งแต่อยุธยาเป็นราชธานี ดังปรากฏในต ารา 

ท านาย นรลักษณ์ได้บันทึกไว้ว่าคนที่มีลายนิ้วมือเป็นมัดหวายทั้งสิบนิ้วเป็นคนอาภัพ ส่วนคนที่มี
ลายนิ้วมือเป็นก้นหอยทั้งสิบนิ้วเป็นคนที่มีวาสนา เป็นต้น สมัยโบราณใช้ลายนิ้วมือประทับลงบน  
เอกสาร กรมธรรม์ส าคัญๆ เช่น เอกสารกู้หนี้ยืมสิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน การน าลายนิ้วมือ 
มาใช้ประโยชน์เกิดเป็นระบบของวิชาการพิมพ์ลายน้ิวมือ (วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์, 2558) 

พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี กระทรวง 
ยุติธรรม (พ.ศ. 2443) ได้ทรงตรากฎหมายอาญาที่ใช้ในการเพิ่มโทษขึ้นมาใหม่ ทรงด าริเห็นว่าไม่มี 
ต าหนิ รูปพรรณ หรือสิ่งอื่นในในร่างกายมนุษย์ที่จะเป็นหลักฐานประกอบการจดจ าถาวรดีเท่ากับ 
ลายนิ้วมือของมนุษย์ อีกทั้งจะไม่สามารถหาหลักฐานอื่นใดมาแสดงหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ผู้ใดบ้าง 
เคยกระท าผิดมาก่อนได้ดีเท่ากับลายพิมพ์นิ้วมือมนุษย์  

พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พ.ศ. 2444) ทรงน าเอาวิธีการพิสูจน์
ยืนยันตัวบุคคลด้วยการพิมพ์นิ้วมือมาใช้ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามระบบ Henry ให้จัดตั้งกองพิมพ์ 
ลายนิ้วมือขึ้นในกองลหุโทษ โดยให้เจ้ากรมกองลหุโทษ จัดทดลองพิมพ์ลายนิ้วมือของตนเองน าไป  
ถวาย และทรงตรวจแล้วเห็นใช้ได้ จึงได้ทรงเป็นผู้ด าเนินการแนะน าอบรมสั่งสอนวิชาระบบพิมพ์ 
ลายนิ้วมือด้วยตนเอง  

กองพิมพ์ลายน้ิวมือ (พ.ศ. 2447) ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมพิมพ์ลายนิ้วมือ 
มีการอบรมเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2455) วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลาย 

พิมพ์นิ้วมือ จนกระทั้งพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 
กรมพิมพ์ลายนิ้วมือย้ายมาสังกัดกรมราชทัณฑ ์(พ.ศ. 2457) 
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กรมพิมพ์ลายนิ้วมือ (พ.ศ. 2473) ถูกลดฐานะเป็นกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ 
สังกัดกรมต ารวจภูบาล 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองกรมต ารวจภูบาล (พ.ศ. 2475) ถูกเปลี่ยนเป็นกอง
ต ารวจสันติบาลกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
สังกัดส านักงานวิทยาการต ารวจปัจจุบันสังกัดส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2548) 
 
2.3 การตรวจหาลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุ 

ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุเป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของลายนิ้วมือ 
ได้เข้าไปในสถานทีเกิดเหตุหรือได้สัมผัสกับวัตถุที่ตรวจพบลายนิ้วมือ  ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุ 
จึงเป็นวัตถุพยานที่มีค่ามากส าหรับการสืบสวนในคดีอาชญากรม 

ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุมี 2 ประเภท คือ 
1. ลายนิ้วมือที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible fingerprint) 
 1.1 ลายนิ้วมือชนิด 2 มิติ เป็นรอยประทับของนิ้วมือที่เปื้อนฝุ่น เลือด น้ ามัน หรือ ไข 

ไปสัมผัสกับวัตถ ุหรือรอยประทับของนิ้วมือที่สัมผัสกับวัตถุที่มี ฝุ่น น้ ามัน หรือ ไข 
 1.2 ลายนิ้วมือชนิด 3 มิติ  เป็นรอยประทับที่พบได้ชัดบนวัตถุผิวนิ่ม (plastic 

fingerprint) 
2. ลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นหรือเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า (latent fingerprint) เป็นรอย

ลายนิ้วมือที่เกิดจากเหงื่อที่ขับออกทางต่อมเหงื่อที่อยู่บนเส้นนูนของลายนิ้วมือ และจะติดอยู่ที่วัตถุ
เมื่อนิ้วมือไปสัมผัสกับวัตถ ุเป็นรอยที่มองเห็นไม่ชัดหรือมองไม่เห็นเลย 

รอยลายนิ้วมือที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุส่วนมากเป็นรอยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า                              
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุเป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของลายนิ้วมือ
ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุหรือได้สัมผัสกับวัตถุที่ตรวจพบลายนิ้วมือ การตรวจเก็บลายนิ้วมือ ในที่เกิดเหตุ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพวัตถุพยาน เนื่องจากรอยที่พบวัตถุพยาน                                   
1 ชิ้นสามารถตรวจเก็บพยานหลักฐานได้หลายอย่าง ผู้ที่จะท าการตรวจเก็บพยานหลักฐานใดๆ 
จะต้องพิจารณาว่า ควรจะเก็บพยานหลักฐานอย่างใดก่อนโดยที่ไม่ท าให้พยานหลักฐานอื่นๆ เสียหาย 
เช่น การตรวจหาลายนิ้วมือบนเอกสาร ซึ่งเอกสารนั้นอาจจะน าไปตรวจลายมือเขียนต่อได้ หรือรอย 
ลายนิ้วมือที่เปื้อนเลือดบนอาวุธมีด ก็สามารถน าส่งตรวจสารพันธุกรรมได้ ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งส าคัญ
ในการตรวจเก็บวัตถุพยานต้องมีการบันทึกภาพทุกภาพในที่เกิดเหตุ กรณีที่สามารถเก็บวัตถุพยาน  
มาได้ก็เก็บส่งยังห้องปฏบิัติการต่อไป 
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การบันทึกภาพถ่ายลายนิ้วมือ และวัตถุพยานควรที่จะต้องมีมาตราส่วน (Scale) ก ากับไว้
เสมอ การถ่ายภาพลายนิ้วมือควรที่จะถ่ายภาพให้เห็นลายเส้นลายนิ้วมือที่ชัดเจน 

ในสถานที่เกิดเหตุ สถานที่ที่เกิดคดีต่างๆ รวมทั้งคดีก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้ภูมิอากาศ ของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อน
ชื้นหรือแบบสะวันนา (Aw) ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน ในขณะที่ภาคใต้ และทาง 
ตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Am) ทั่วประเทศมีอุณหภูมิ 
เฉลี่ยระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดช่วงกลางเดือนเมษายน หลังจากนั้น ภายใต้
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและ  
ฤดูหนาวตามล าดับ พื้นที่ทั้งประเทศได้รับปริมาณฝนอย่างเพียงพอ ยกเว้นบางพื้นที่ เท่านั้น  
แต่ระยะเวลาของฤดูฝนและปริมาณฝนมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและระดับความสูง เรามักจะ 
พบลายนิ้วมือของผู้กระท าผิดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้น ซึ่งอาจจะอยู่ตามที่ต่างๆ รวมถึงอยู่บนสิ่งของ  
ซึ่งผู้กระท าความผิดได้ไปจับหรือสัมผัส ซึ่งหลักฐานที่น ามาตรวจพิสูจน์ อาจจะมีลักษณะของ  
ลายนิว้มือมากกว่า 1 ลักษณะ ซึ่งลักษณะของลายน้ิวมือมี 4 ชนิดด้วยกัน คือ 

1. ลายพิมพ์นิ้วมือ (Inked Fingerprint) เป็นลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้จากการกลิ้งนิ้วบนหมึก
พิมพ์มือ และน ามากลิ้งบนกระดาษขาว 

2. ลายนิ้วมือที่มองเห็นได้ชัด (Visible Fingerprint) ได้แก่ ลายนิ้วมือที่เปื้อนฝุ่น เลือด สี 
ไข น้ ามัน เป็นต้น อาจเกิดจากการที่นิ้วมือไปเปื้อนฝุ่น สี เลือด ไข น้ ามัน แล้วไปสัมผัสกับวัตถุ จะเกิด
รอยประทับขึ้น หรือลายนิ้วมือที่ไปสัมผัสบริเวณพื้นผิวที่มีฝุ่น สี เลือด ไข น้ ามันปกคลุม เป็นต้น 

3. ลายนิ้วมือ 3 มิติ (Plastic Fingerprint) คือลายนิ้วมือที่มีความลึก ซึ่งจะพบได้บนวัตถุ
ที่มีผิวนุ่ม หรือนิ่ม เช่น รอยลายนิ้วมือบน ดินน้ ามัน ขี้ผึ้ง หรือบนซีเมนต์ที่ยังไม่แห้ง เป็นต้น 

4. ลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือเห็นได้ยาก (Invisible Fingerprint) เป็น
รอยลายนิ้วมือซึ่งเกิดจากเหงื่อ ไปสัมผัสกับวัตถุ เกิดเป็นรอยที่มองเห็นไม่ชัดเจน หรือไม่เห็นเลย หรือ
การที่นิ้วมือไปสัมผัสส่วนที่มีไขมัน แล้วไปสัมผัสกับวัตถุก็ได้  

ซึ่งลายนิ้วมือ 3 ชนิดหลังจะพบได้ในสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ ลักษณะของลายนิ้วมือ
แฝงจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ เช่น พื้นผิววัตถุ ที่นิ้วมือแฝงสัมผัส, ลักษณะการจับวัตถุ ปริมาณเหงื่อ 
ไขมัน เลือด หรืออื่นๆ ที่อยู่บนเส้นนูน, สภาพอากาศ, สภาพร่างกาย เป็นต้น (วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์,  
2558) 

ลายนิ้วมือแฝง (Latent Fingerprint) เป็นลายนิ้วมือที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็น
ไม่ได้ในที่เกิดเหตุท าให้มีการศึกษาถึงองค์ประกอบในลายนิ้วมือแฝง ประกอบไปด้วย ส่วนผสมของ
สารคัดหลั่งในร่างกายคนกับส่วนเจือปนมาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ในส่วนผสมของสารคัดหลั่ง  
จากร่างกายจะมาจากการหลั่งของต่อม 3 ประเภท คือ 
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1. Eccrine Glands เป็นต่อมที่พบได้ทั่วทั้งร่างกายซึ่งท าหน้าที่ผลิตเหงื่อโดยไม่มีการ
สูญเสียเซลล์ไซโตพลาสซึม 

2. Apocrine Glands เป็นต่อมที่พบในบริเวณขาหนีบ รักแร้ และรอบทวารหนัก โดยจะ
ผลิตเหงื่อพร้อมกับการสูญเสียเซลล์ไซโตพลาสซึมด้วย 

3. Sebaceous Glands เป็นต่อมที่พบที่หน้าอก แผ่นหลัง หน้าผาก อวัยวะเพศ และ
หัวนม จะผลิตสารคัดหลั้งที่เป็นไขมันออกมาหรือที่เรียกว่า ซีบัม (Sebum) 

สารคัดหลั่งจากต่อม Eccrine Glands และ Sebaceous Glands พบได้บ่อยในลายน้ิวมือ 
ส่วนสารคัดหลั่งจากต่อม Apocrine Glands พบได้น้อยในลายนิ้วมือ แต่จะพบได้ในคดีอาชญากรรม
ทางเพศ 

ในการตรวจหาลายนิ้วมือ สามารถแบ่งพื้นผิว (Surface) ที่ลายนิ้วมือติดอยู่ได้เป็น                                  
3 ประเภท คือ 

1. พื้นผิวที่มีรูพรุน (Porous Surface) เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง เป็นต้น เป็นลักษณะ
ของพื้นผิวที่ดูดซับน้ า หรือเหงื่อได้ โดยที่สิ่งที่ละลายอยู่ในน้ า หรือเหงื่อ จะถูกดูดซับเข้าไปในชั้นของ 
พื้นผิว หลังจากนั้น น้ าจะค่อยๆ ระเหยออกไป และเหลือสิ่งที่ปะปนไว้ เช่น กรดอะมิโน ยูเรีย  
คลอไรด์ เป็นต้น กรดอะมิโน ที่ซึมอยู่บนพื้นผิวรูพรุนนี้ สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลานาน ส่วนประกอบ  
ที่ไม่ละลายน้ า เช่น ไข ไขมันจะสามารถเหลือร่องรอยไว้ได้อย่างยาวนาน  

 วิธีการในการตรวจเก็บลายนิ้วมือบนพื้นผิวรูพรุน จะใช้วิธีเปียกหรือวิธีการทางเคมี 
ได้แก่ ไอโอดีน (Iodine) นินไฮดริน (Ninhydrin) ซิลเวอร์ไนเตรท เป็นต้น สารเคมีแต่ละตัวจะท า
ปฏิกิริยากับสารที่อยู่ในลายนิ้วมือแฝงไม่เหมือนกัน 

2. พื้นผิวไม่มีรูพรุน (Non-Porous Surface) เช่น กระจก โลหะ ถุงพลาสติก ซองกาแฟ
และถุงขนมขบเคี้ยวต่างๆ เป็นลักษณะของพื้นผิวต่างๆ ที่ไม่ดูดซับเอาส่วนประกอบใดๆ ของ 
ลายนิ้วมือแฝงไว้ ส่วนที่ละลายน้ า และส่วนที่ไม่ละลายน้ าของลายนิ้วมือ จะอยู่ส่วนบนของพื้นผิว
ประเภทนี้ได้ยาวนานหากไม่ถูกลบหรือท าลายไปก่อน ตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา 

 วิธีการในการตรวจเก็บลายนิ้วมือบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน สามารถใช้วิธีแห้งคือการปัด 
ผงฝุ่น จุดประสงค์เพื่อ 1) ท าให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏ 2) เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างผิววัตถุ
และลายนิ้วมือเพื่อท าการถ่ายภาพ 3) เพื่อลอกลายนิ้วมือที่ปรากฏเก็บไว้ หากรอยลายนิ้วมือบน
พลาสติกเคลือบสี โลหะ หรือแก้วที่สามารถมองเห็นได้แต่ไม่สามารถตรวจเก็บได้โดยวิธีการปัดผงฝุ่น 
ควรที่จะท าการถ่ายภาพไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ลายนิ้วมือที่เห็นน้ันถูกท าลายไปด้วยวิธีการใดๆ  

3. พื้นผิวกึ่งรูพรุน (Semi-Porous Surface) เช่น ธนบัตรที่ท าจากโพลิเมอร์ กระดาษห่อ
ของที่เคลือบไข เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีลักษณะกึ่งรูพรุน และไม่มีรูพรุน ซึ่งพื้นผิวนี้สามารถดูดซับ
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เอาส่วนประกอบที่ละลายน้ าได้อย่างช้าๆ ขณะที่ส่วนประกอบที่ไม่ละลายน้ าจะติดอยู่ส่วนบนของ  
พื้นผิวได้เป็นเวลานาน 

วิธีการในการตรวจเก็บลายนิ้วมือบนพื้นผิวกึ่งรูพรุน โดยส่วนมากจะใช้วิธีทางเคมี 
หรือที่เรียกว่า วิธีเปียก 

 
2.4 การตรวจเก็บลายนิ้วมือ 

2.4.1 วิธีแห้ง (วิธีใช้ผงฝุ่น) 
วิธีนี้เป็นวิธีทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้ลายนิ้วมือที่มีสีที่แตกต่างจากวัตถุ โดยการใช้ผงฝุ่น 

ปัด ผงฝุ่นจะติดความชื้นและไขมันของสารที่ขับถ่ายออกมาทางนิ้วมือ เหมาะส าหรับวัตถุพื้นผิวเรียบ 
เป็นมันไม่ดูดซึมและไม่เปียก   

ผงฝุ่นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการติดบนพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิดแตกต่างกัน 
ทั้งนี้จะต้องเลือกใช้ผงฝุ่นที่เหมาะสมกับสภาพของลายนิ้วมือแฝง และพื้นผิววัสดุในบางครั้งอาจผสม 
ผงฝุ่นตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อให้เกิดผลดีในการตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝง 

กระดาษแบคกราวด์ที่ใช้ติดรอยลายนิ้วมือแฝง จะต้องเป็นสีตัดกับฝุ่นที่ใช้ เช่น  
ใช้ฝุ่นสีด าควรติดบนกระดาษแบคกราวด์สีขาว ด้านหลังของกระดาษติดรอยลายนิ้วมือแฝง จะต้องมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี และแผนที่สังเขปที่รอยลายนิ้วมือแฝงติดอยู่ดังภาพข้างล่าง 

วิธีปัดผงฝุ่น เป็นวิธีพื้นฐานที่ใช้ในการปัดรอยลายนิ้วมือที่มองไม่เห็น และใช้เท
ปลอกติดบนกระดาษรองรับ หรือโดยการถ่ายภาพ วิธีปัดผงฝุ่น เป็นวิธีที่ได้ผลในการตรวจเก็บ
ลายนิ้วมือ ที่มองไม่เห็นบนกระจกผิวเรียบ บนแก้ว กระเบื้อง โลหะ วัตถุทาสี โลหะต่างๆ พลาสติก  
ฯลฯ 

วิธีการปัดฝุ่น 
จุ่มแปรงลงบนฝุ่นผงเคมีเพียงเล็กน้อย และปัดเบาๆ เป็นบริเวณกว้างโดยปัดเป็น

รูปวงกลม เมื่อเห็นลายเส้นชัดเจนแล้ว ให้ปัดไปตามลักษณะของลายเส้น แล้วใช้เทปใสลอกขึ้นมาติด
ลงบนกระดาษส าหรับติดรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง โดยระมัดระวังมิให้เกิดฟองอากาศ จากนั้น
ให้เขียนรายละเอียดของคดี ลงบนด้านหลังของกระดาษแบคกราวด์ที่ติดรอยลายนิ้วมือแฝง 

ข้อระมัดระวังในการปฏิบัติ คือ 
- ห้ามแตะต้องหรือกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง 

นั้นสูญหายไป หรือปรากฏขึ้นใหม่ 
- ระมัดระวังไม่ให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง ถูกความร้อน ความช้ืนหรือฝุ่น

ละอองจนไม่สามารถปัดฝุ่นได ้
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ผงฝุ่นแม่เหล็ก (Magnetic Fingerprint Powder) 
ผงฝุ่นแม่เหล็กเป็นผงฝุ่นที่มีส่วนผสมของเหล็กเนื้อละเอียด ต้องใช้กับแปรง

แม่เหล็ก MacDonell เป็นผู้ค้นพบผงฝุ่นแม่เหล็กที่สามรถใช้ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงจาก
พื้นผิวต่างๆ เช่น หนัง พลาสติก ผนัง และผิวหนังมนุษย์ วัตถุดิบพ้ืนฐานที่ใช้ในผงฝุ่นแม่เหล็ก คือ Iron 
oxide และ Iron powder dust ร่วมด้วยสารประกอบสีอื่นๆ 

ชนิดแปรงปัดผงฝุ่น 
1. แปรงขนกระต่ายเป็นแปรงที่ท าจากขนกระต่ายขาวของญี่ปุ่น มีความอ่อนนุ่ม

มากใช้ในการปัดหรือเคาะผงฝุ่นลงบนพื้นผิววัตถุที่ต้องการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงไม่ท าลายรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ต้องการ สามารถใช้ได้กับผงฝุ่นเกือบทุกชนิด 

2. แปรงขนม้า เป็นแปรงที่ผลิตจากขนม้าญี่ปุ่นมีความอ่อนนุ่มตามธรรมชาติ                                          
ใช้ในการปัดผงฝุ่นชนิดต่างๆ ลงบนพ้ืนผิวที่ต้องการหารอยลายนิ้วมือแฝง 

3. แปรงขนนกเป็นแปรงที่ท าจากขนนกเป็ดน้ าทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่น                            
ใช้ในการปัดหรือเคาะผงฝุ่นลงบนพื้นผิววัตถุที่ต้องการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง 

4. แปรงใยแก้ว มีความนิยมใช้กันแพร่หลายในต ารวจอเมริกายิ่งใช้ขนแปรงจะยิ่ง
นุ่มขึ้น ด้วยลักษณะพิเศษของแปรงใยแก้วผงฝุ่นจะสามารถคงอยู่และติดทนอยู่ที่ขนแปรงได้ดีจึงท าให้
ใช้ผงฝุ่นในปริมาณน้อยเมื่อท าการปัดหารอยลายนิ้วมือแฝงในพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ 

5. แปรงแม่เหล็กมีคุณสมบัติพิเศษในการยึดติดกับผงแม่เหล็กที่หัวแปรงแปรง
แม่เหล็กจะสามารถยึดติดผงฝุ่นไว้ได้นานจนกว่าจะพร้อมโปรยผงฝุ่นลงไปบนวัสดุที่มีรอยลายนิ้วมือ
แฝงโดยเพียงแต่ดึงปลายด้ามขึ้นเท่านั้น 

2.4.2 วิธีทางเคมี 
การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง ที่ของกลางบางชนิด ไม่สามารถใช้

วิธีการปัดฝุ่นได้ เช่น ของกลางประเภทกระดาษเอกสารต่างๆ หรือของกลางบางชนิดใช้ตรวจเก็บโดย
วิธีทางเคมีจะได้ผลดีกว่า ซึ่งแล้วแต่ชนิดและพื้นผิวของวัตถุของกลางนั้น โดยอาศัยหลักการทางเคมี 
คือให้องค์ประกอบในสารเคมีท าปฏิกิริยากับสารประกอบที่ขับออกมาทางนิ้วมือหรือเลือด และท าให้
เกิดการเปลี่ยนสี 

1. วิธีรมไอโอดีน (Iodine fuming) มีลักษณะเป็นเกล็ดสีม่วง เมื่อได้รับความ
ร้อนเพียงเล็กน้อยจะระเหิดเป็นไอ ไขมันหรือสารที่มีความมันจะดูดซับไอของไอโอดีน เหมาะกับของ
กลางประเภท กระดาษ, ผนัง ฯลฯ โดยให้ไอของไอโอดีนไปสัมผัสกับของกลางที่มีลายนิ้วมือ ฝ่ามือ  
ฝ่าเท้า แฝงติดอยู่ สารไอโอดีนจะไปเกาะกับไขมันในเหงื่อ ท าให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง 
จากเดิมที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลมองเห็นได้ชัดเจน  การตรวจเก็บให้ท าการ 
ถ่ายภาพทันท ีเนื่องจากลายเส้นจะค่อยๆ เลือนหายไป 
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2. วิธีนินไฮดริน (ninhydrin) มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดสีเหลืองอ่อน เหมาะกับ 
ของกลางประเภทกระดาษและเอกสารต่างๆ นินไฮดริน จะไปท าปฏิบัติกิริยากับโปรตีนในเหงื่อ  
ท าให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง เปลี่ยนสีจากไม่มีสีเป็นสีม่วงปนน้ าเงิน แล้วตรวจเก็บโดยการ 
ถ่ายภาพทันท ี

ข้อควรระวัง สารละลายนี้ อาจท าให้หมึกในเอกสารของกลางเสียหายได ้
ต้องได้รับอนุญาตจากคู่กรณีก่อนปฏิบัติ 

3. วิธีซิลเวอร์ไนเตรท (silver nitrate) เหมาะกับของกลางประเภทกระดาษ ไม้ 
โดยที่เงินไนเตรท จะท าปฏิกิริยากับเกลือโซเดียมในเหงื่อ ท าให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง 
เปลี่ยนเป็นสีแดงน้ าตาลแล้วตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ 

4. วิธีซุปเปอร์กลู  (super glue) หรือ Cyanoacrylate เหมาะกับของกลาง
ประเภทเครื่องหนัง, กระดาษ, แก้ว, ผ้า, โลหะต่างๆ เป็นต้น ซุปเปอร์กลู ซึ่งมีส่วนผสมของสาร 
ไซยาโนอะคิเลทเอสเทอร์ (cyanoacrylate ester) เมื่อสารนี้ได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอ ซึ่งมี
ความเข้มข้นสูงแล้วท าปฏิกิริยากับโปรตีน และน้ าในเหงื่อ ท าให้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง 
เปลี่ยนเป็นสีขาว การตรวจเก็บใช้วิธีปัดด้วยฝุ่นผงเคมี 

5. วิธีผลึกม่วง (crystal violet) เหมาะกับรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แฝง                               
ติดที่เทปใส เทปพันสายไฟ ด้านที่เหนียวซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีการปัดฝุ่นได้ วิธีเก็บท าได้โดยผสม
น้ ายาใส่ภาชนะ แล้ววางเทปใสแช่ในน้ ายา จนกระทั่งรอยลายนิ้วมือแฝง ปรากฏ แล้วล้างด้วยน้ าก๊อก 
เพื่อล้างสีส่วนที่เกินออกไป จากนั้นจึงน าเทปไปวางบนด้านมันของกระดาษอัดรูปที่ ยังไม่ได้รับแสง                       
ซึ่งเปียกหมาดๆ รีดด้วยความร้อนอ่อนๆ แล้วดึงเทปกาวออก ตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ 

2.3.3 ระบบตรวจสอบลายพิ มพ์ นิ้ วมื ออั ต โนมั ติ  ( Automated Fingerprint  
Identification System (AFIS)) 

ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟแวร์ 
เฉพาะส าหรับงานด้านลายพิมพ์นิ้วมือ โดยอาศัยหลักการค้นหาจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้น  
(Minutiae) บนลายนิ้วมือและหาความสัมพันธ์ระหว่างจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้น  
(Minutiae) ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สามารถที่จะใช้สืบค้นข้อมูล หรือท าการ 
เปรียบเทียบลายนิ้วมือได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบด้วย การใช้ซอฟแวร์ในการ
ประมวลผลช่วยท าให้ง่าย และสะดวกต่อผู้ตรวจพิสูจน์ อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อเชื่อมโยง 
กับคดีอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลได ้(สุชาดา จิรสิริสุข, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 24 
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ภาพที่  24 เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification 
System (AFIS)) 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ

แบ่งออกเป็น 
1. การบันทึกข้อมูล และการน าเข้าข้อมูลเป็นขั้นตอนการน ารายละเอียดข้อมูล

จากกระดาษเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะน าเข้าข้อมูลภาพลายพิมพ์นิ้วมือและลายนิ้วมือแฝงได้  
โดยการ Scan หรือการน าเข้าโดยใช้ File ภาพ 

2. การปรับแต่งรายละเอียดจุดลักษณะส าคัญของลายนิ้วมือ ซึ่งการปรับแต่ง 
ข้อมูลต้องอาศัยทักษะและความช านาญของผู้ตรวจพิสูจน ์

3. การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผล (Matching)  
ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติมีระบบการท างานสืบค้นข้อมูล สามารถ 

ด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบ  
1. Latent to Latent เป็นการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้ วมือแฝงเทียบกับ 

ลายนิ้วมือแฝงที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
2. Latent to Tenprint เป็นการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงเทียบกับ 

ลายพิมพ์น้ิวมือ 10 นิ้ว ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
3. Tenprint to Tenprint เป็นการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว  

เทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
4. Tenprint to Latent การตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว เทียบกับ 

ลายนิ้วมือแฝงที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
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ประโยชน์ของเครื่องตรวจลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัต ิ
เครื่องตรวจลายพิมพ์นิ้ วมืออัตโนมัติช่วยให้ผู้ตรวจพิสูจน์สามารถสืบค้น  

เปรียบเทียบใช้ระยะเวลาน้อยลง ใช้ในการจัดเก็บแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว และแผ่นลายนิ้วมือแฝง 
ที่มีจ านวนมากๆ ไว้ในสารบบ ใช้ตรวจสอบประวัติเพ่ือยืนยันตัวบุคคลได้  
 
2.5. หินและแร่  

หิน หมายถึง มวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่
ตามธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 3 ชนิดใหญ่ คือ หินอัคนี หินชั้นหรือหินตะกอน 
และหินแปร (ละออ เล็บครุฑ, 2554) เช่น  

2.5.1 หินอัคนี คือหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือกโลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่
ภายในเปลือกโลกเรียกว่า หินอัคนีแทรกซอน หรือพุพ้นเปลือกโลกออกมาแข็งตัวเรียกว่า หินอัคนีพุ  

 หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซอน ลักษณะทั่วไป เนื้อเป็นเม็ดผลึก 
ส่วนมากมีเนื้อหยาบ เนื้อดอก และเนื้อปานกลาง โดยทั่วไปมีสีอ่อน เช่นสีชมพู หรือสีเทา แหล่งที่พบ
ในประเทศไทย ตาก ชลบุรี แพร่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ประโยชน์ ใช้ท าหินประดับ ปูพื้น ติดผนัง
อาคาร สร้างอาคาร หรือท าอนุสาวรีย์ ท าครก 

 หินแอนดีไซต์ (Andesite) เป็นหินศิลาแลง ลักษณะทั่วไป เนื้อละเอียด ทึบ 
มีหลายสี ได้แก่ สีเขียว ม่วง เท่าแก่ และสีออกสีด า แหล่งที่พบในประเทศไทย เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ประโยชน ์ใช้ท าหินก่อนสร้าง หินประดับ ท าครก 

2.5.2 หินชั้น หรือหินตะกอน คือหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน ตะกอนเหล่านี้ 
เกิดจากการผุผังแตกสลายของหินอัคนี หินแปร หรือหินชั้นอายุเก่ากว่า ถูกพัดพามาตกจมสะสม  
โดยน้ า ลม ธารน้ าแข็ง หรือการตกตะกอนทางเคมี และรวมถึงหินที่เกิดจากการสะสมตัวเป็นชั้นๆ เช่น 

 หินกรวดมน  (Congromorate) ลักษณะทั่วไป เป็นหินตะกอนเนื้อหยาบ 
ประกอบด้วยทรายปนกรวดที่เป็นหินหรือแร่ต่างๆ มีลักษณะกลมมนเนื่องจากเกิดการขัดสีก่อนที่จะ
ตกสะสมตัว แหล่งที่พบในประเทศไทย พบทั่วไปทางภาคอีสานบนที่ราบสูงโคราช และบางแห่ง  
ทางภาคใต้ ประโยชน์ ใช้ท าหินประดับ หินก่อสร้าง  

 หินปูน (Limestone) เป็นหินชั้นแบบตกผลึกจากสารที่ละลายอยู่ ในทะเล 
ลักษณะทั่วไป เป็นหินที่มีเนื้อแน่น ละเอียด เกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตจาก  
สารละลายในน้ าทะเล ท าปฏิกิริยากับกรดเกลือได้ดีมาก มีซากดึกด าบรรพ์อยู่ด้วย เช่น หอยทาก  
ซากปะการัง มีสีต่างๆ เช่น สีเทาอ่อน ขาว แดง และด า แหล่งที่พบในประเทศไทย สระบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ประโยชน์ ใช้ในการก่อสร้าง ท าหินประดับ ท าถนน 
ทางรถไฟ เผาท าปูนขาว หรือปูนกินกับหมาก ท าแคลเซียมคาร์ไบด์ วัสดุทนไฟ ท าปุ๋ย ท าสี 
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 หินศิลาแลง (laterite) เกิดจากการชะล้างเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ลงไป
สะสมในน้ าใต้ดินและมีการเปลี่ยนระดับน้ าใต้ดิน มีรูพรุนอยู่ทั้งก้อน มีสีแดงถึงน้ าตาลแดง แหล่งที่พบ
ในประเทศไทยพบมากที่จังหวัดปราจีนบุรี ก าแพงเพชร จันทบุรี ประโยชน์ ใช้ปูพื้ นทางเดิน  
ท าหินประดับ ตกแต่งสวน ก่อสร้างโบราณสถาน 

2.5.3 หินแปร คือหินที่แปรสภาพไปจากหินเดิมโดยการกระท าของความร้อน ความดัน
และปฏิกิริยาเคมี หินแปรบางชนิดยังแสดงเค้าเดิม บางชนิดผิดไปจากเดิมมากมายจนต้องอาศัย  
ดูรายละเอียดของเนื้อในหรือสภาพสิ่งแวดล้อม 

 แร่ เป็นธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายใน 
ที่เป็นระเบียบ (อภิชาต ล าจวน และ เบ็ญจา เสกธีระ, 2557) เช่น  

 ยิปซัม (Gypsum) หรือเรียกว่าเกลือจืด เกิดจากการตกตะกอนของน้ าทะเล
เนื่องจากน้ าทะเลระเหยตัวออกไปจึง สะสมตัวเป็นชั้นๆ เหมือนเกลือหิน อาจเกิดจากการแปรสภาพ
ของแอนไฮไดรต์ โดยการดูดน้ า ได้พบในบริเวณที่มีภูเขาไฟ โดยเฉพาะตรงบริเวณที่มีหินปูน 
ท าปฏิกิริยากับไอของก ามะถัน อาจพบเกิดเป็นเพื่อนแร่ในสายโลหะ  เป็นแร่อโลหะที่มีความเปราะ
มากมีสีขาว ไม่มีสีหรือสีเทา มักมีสีเหลือง แดง หรือน้ าตาล เป็นมลทินปนอยู่ มีความวาวคล้ายแก้ว 
มุก แหล่งที่พบในประเทศไทย พิจิตร นครสรรค์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่  
ประโยชน์ ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต ์แผ่นยิปซัมบอร์ด ปูนปลาสเตอร์ คอนกรีตมวลเบา และการเกษตร 
 
2.6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุภาพร ยิ่งยง (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนผลไม้ 
ด้วยวิธีปัดผงฝุ่นและวิธีซุปเปอร์กลู โดยใช้ผลไม้ 5 ชนิดคือ แอปเปิ้ล กล้วย ฝรั่ง มะม่วง และส้ม และ
ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงหลังจากประทับลายนิ้วมือลงบนผลไม้ตามช่วงเวลาต่างๆ น าตัวอย่าง  
รอยลายนิ้วมือที่ได้มาเปรียบเทียบคุณภาพ โดยนับจุดลักษณะส าคัญพิเศษด้วยเครื่อง MINI AFIS 
พบว่าวิธีซุปเปอร์กลูได้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงดีที่สุดบนแอปเปิ้ล กล้วย มะม่วง และส้ม  
ส่วนวิธีปัดผงฝุ่นเป็นวิธีที่เหมาะสมหรับตรวจลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวฝรั่ง 

ศิราภรณ์ อุไรรัตน์ (2556) ศึกษาการพัฒนาสูตรทางเคมีที่ใช้ในการตรวจเก็บลายนิ้วมือ
แฝงบนพื้นผิวที่เปียกที่ไม่มีรูพรุน คือ แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋อง
อลูมิเนียม โดยการใช้สารเคมีซึ่ง สารเคมีหลัก คือ Carbon black, Triton-X และ Photo-flo ผู้วิจัย
พบว่า ชุดสารเคมีที่เตรียมขึ้นเองมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชุดสารเคมีที่น าเข้าจากต่างประเทศ                                  
ทั้งทางด้านการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ สามารถใช้ได้ดี  
กับทุกพื้นผิววัสดุที่ท าการทดลองน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 
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ฐิติวัสส์ แซมเขียว (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหารอย
ลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด 5.56 มม. ด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่น, วิธีรมควัน, วิธีทางเคมี 
และวิธีทางเคมีฟิสิกส์ โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหา  
รอยลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม. ผลการวิจัยพบว่า วิธีทางเคมี ให้คุณภาพ
ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ในขณะที่วิธีอื่นๆ ให้คุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝง 
ที่ต่ าจนไม่สามารถน าไปใช้ตรวจพิสูจน์ได ้ 

Li Y., Linru X., Yayun H., and Bin S. (2013) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ลายนิ้วมือแฝงด้วยเทคนิคElectrochemiluminescence (ECL) โดยผู้วิจัยศึกษาพบว่าเทคนิคนี้
สามารถเพิ่มการมองเห็นรอยลายนิ้วมือได้ 2 โหมดที่แตกต่างกันเกิดจากการเลือก ECL ที่แตกต่างกัน
เกิดเป็นภาพเชิงลบและภาพเชิงบวก โดยโหมดเชิงลบเกิดจากการใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์  
ที่ประกอบไปด้วย rubrene และ co-reactant เกิดเป็นสารออแกนิกที่เหลืออยู่ในรอยลายนิ้วมือแฝง 
ท าให้พื้นผิวเกิดปฏิกิริยาเฉื่อยกับ ECL ท าปฏิกิริยาเกิดเป็นรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีลายเส้นสีทึบ 
เมื่อเทียบกับพื้นหลัง ส่วนการได้ภาพเชิงบวกเกิดจากการดูดซับเป็นแรงดึงดูดด้วยพันธะโควาเลนต์  
ของเส้นนูนท าให้ลายนิ้วมือสามารถเรืองแสงผ่านปฏิกิริยา ECL ในสารละลายที่ประกอบด้วย 
co-reactant ภายใต้ศักยภาพที่เหมาะสมได ้

Ido Hefetz and others (2014) ได้ศึกษาการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงจากก้อนหิน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องมือวัดรอยนิ้วมือจากหินทั้ง 7 ชนิดโดยใช้เทคนิค  
fingermark 3 แบบ ได้แก่ เทคนิคการใช้ผงแม่เหล็ก, cyanacrylate fuming และ ninhydrin พบว่า
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าด้วยการจ าแนกหินและหินตามคุณสมบัติทางธรรมชาติ (ความพรุนการซึม
ผ่านและลักษณะของพื้นผิว) การประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาที่ง่ายที่สุดอาจท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี  
สรุปได้ว่าแร่ Chert และหินปูนให้ผลของคุณภาพลายนิ้วมือแฝงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดีที่สุด 
เมื่อใช้ผงแม่เหล็ก และปัจจัยด้านเวลาเป็นสิ่งส าคัญเช่นกันในการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงที่มีคุณภาพ 
โดยระยะเวลาที่นานขึ้นส่งผลให้คุณภาพของลายน้ิวมือแฝงลดลง 

Davis L. (2015) ได้ศึกษาการหาลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินและก้อนอิฐ โดยใช้เทคนิค  
นินไฮ-ดริน เทคนิคฟลูออเรสเซสต์ เทคนิคซุปเปอร์กลูและซิลเวอร์ไนเตรท ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าเทคนิคผงฟลูออเรสเซสต์ ซิลเวอร์ไนเตรทและซุปเปอร์กลูให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วย
เพิ่มคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยพบว่าการใช้ผงฟลูออเรสเซสต์จะให้คุณภาพ
ของลายนิ้วมือแฝงที่ดีมากกว่าวิธีซุปเปอร์กลูและวิธีอื่นๆ ในการทดลองเนื่องจากการเกิด contrast 
ท าให้เห็นรอยลายนิ้วมือแฝงชัดเจนขึ้นนั่นเอง ส่วนเทคนิคซุปเปอร์กลูนั้นผู้วิจัยพบว่าเป็นเทคนิค  
ที่ดีเมื่อดูจากงานวิจัยก่อนหน้านี้แต่ในการทดลองนี้เขาพบว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากการขาดความ
คมชัดของลายนิ้วมือแฝง จึงมีการน าสีย้อมมาใช้ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิธีนี้มากขึ้นนั่นคือ 
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basic yellow 40 และ basic red 2 แต่ทั้งนี้การย้อมสีจะต้องค านึงความรูพรุนของก้อนหินด้วย 
นอกจากนี้ การใช้ เทคนิค  Isomark T-1 Rapid Grey High Resolution Forensic Impression 
Material เป็นเทคนิคที่ช่วยกู้คืนลายนิ้วมือแฝงที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งโดยการใช้ซิลิโคนพ่นให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่มีรอยลายนิ้วมือแฝงแล้วลอกขึ้นมา 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้การพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนพื้นผิวของหินชนิดต่างๆ โดยอาสาสมัครเพศ
หญิงจ านวน 1 คน ซึ่งต้องท าการประทับรอยลายนิ้วมือด้วยนิ้วหัวแม่มือขวาบนก้อนหินจ านวนทั้งหมด 
6 ชนิด ได้แก่ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง เพื่อใช้ในการหา
จุ ดลั กษณะส าคัญพิ เศษของรอยนิ้ วมื อแฝงที่ เ ก็ บ ได้ โดย  วิ ธี คื อปั ดด้ วยผงฝุ่ นแม่ เหล็ ก                                 
นินไฮดริน และซุปเปอร์กล ูโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 

3.1 เลือกตัวอย่าง 
3.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ์
3.3 การพิมพ์ลายนิ้วมือ 
3.4 การตรวจเก็บลายนิ้วมือ 
3.5 การเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือ 

 

3.1 เลือกตัวอย่าง 
ก้อนหินที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีจ านวนทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม 

หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงรูปตัวอย่างการหินที่ใช้วิจัยที่ใช้ในการวิจยั 
ชนิดหิน รูปก้อนหนิ 

1. หินแกรนิต (Granite)  
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ตางรางที่ 2 แสดงรูปตัวอย่างการหินที่ใช้วิจัยที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
ชนิดหิน รูปก้อนหนิ 

2. หินแอนดีไซต์ (Andesite)  

 
 

3. ยิปซัม (Gypsum) 
 

 

 
 

4. หินกรวดมน (Congromorate)  
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ตางรางที่ 2 แสดงรูปตัวอย่างการหินที่ใช้วิจัยที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
ชนิดหิน รูปก้อนหนิ 

5. หินปูน (Limestone) 
 

 

 
 

6. หินศิลาแลง (laterite) 
 

 

 
 

 
3.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ์

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าวิจัยมีดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงเครื่องมือและอุปกรณ ์
เครื่องมือและอุปกรณ ์ แหล่งที่มา 

1. ผงฝุ่นแม่เหล็ก Regular Black Magnetic Latent Powder  
จากบริษัท SIRCHIE 

2. แปรงปัดฝุ่นแม่เหล็ก MAGNETIC APPLICATORS 
3. ตู้อบซุปเปอร์กล ูรุ่น MVC1000 และ กาว 
    ซุปเปอร์กล ูCyanobloom (Ethyl 2   
    cyanoacrylate) 

ยี่ห้อ Foster+freeman  
จากบริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.เอ็น.อินเตอร์เทรด 
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ตารางที่ 3 แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ (ต่อ) 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ แหล่งที่มา 

4. Ninhydrin (C9H4O3.H2O) จากบริษัท UNIVAR 
5. Acetone จากบริษัท เอส.วี.เมดิโก จ ากัด 
6. ไม้บรรทัด  Photographic Scales 
7. นาฬิกาจับเวลา Samsung Galaxy E7 
8. ไฟฉาย ยี่ห้อ Ultrafire WF-600 
9. แว่นขยาย ก าลังขยาย 4.5 เท่า กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ

อัตโนมัติ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

10. เครื่องขยาย  ยี่ห้อ SIRCHIE รุ่น FXE350  
จากบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จ ากัด 

(มหาชน) 
11. ผ้าปิดจมูก  ยี่ห้อ Save Care 
12. ถุงมือ   ยี่ห้อ HANDGUARD 
13. เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยนิ้วมือ 
(DCS™4)  

ยี่ห้อ Foster+freeman รุ่น DCS 4  
จากบริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.เอ็น.อินเตอร์เทรด 

14. กล้องถ่ายรูป  ยี่ห้อ Nikon รุน่ D800 
15. คอมพิวเตอร ์PC ยี่ห้อ Dell  
16. ตู้ควบคุมความชื้น  ยี่ห้อ Caron Product & Service Inc.  

รุ่น 6105-3 
จากบริษัท พรพลอะนาลิติคอล จ ากัด 

17. เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 
(Automated Fingerprint Identification 
System (AFIS)) 

ยี่ห้อ Dell รุ่น Print Quest  
บริษัท พรพลอะนาลิติคอล จ ากัด 

 
3.3 การพิมพ์ลายนิ้วมือ 

จากการทดลองก้อนหิน 6 ชนิด คือ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูน 
และหินศิลาแลง มาท าการประทับรอยลายนิ้วมือที่ทันที เวลา 1 ชั่วโมง และเวลา 3 ชั่วโมง แล้วท า
การทดทองทั้งหมด 6 ซ้ า จากนั้นมีจ านวนตัวอย่างที่ท าการวิจัยทั้งหมด 108 ตัวอย่าง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8jLHZ44_WAhVMu48KHefrAIUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siamphone.com%2Fspec%2Fsamsung%2Fgalaxy_e7.htm&usg=AFQjCNEBjYL2KbP2HpYINDBgkmW2x16UfA
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เนื่องจากในการประทับรอยนิ้วมือแฝงที่ต้องการของอาสาสมัครให้ครบ 108 ครั้ง  
บนก้อนหิน 108 ก้อน ในครั้งนี้ไม่สามารถท าการเก็บตัวอย่างได้ภายในวันเดียว ดังนั้นเพื่อป้องกันการ
เกิดความแตกต่างจากการเก็บตัวอย่างในแต่ละวัน จึงต้องก าหนดเงื่อนไขในการเก็บตัวอย่างไว้ดังนี้ 

1. อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลอง 25 – 29 องศาเซลเซียส ช่วงเวลา 8.00-16.00 น. 
2. อาสาสมัครต้องไม่ล้างมือก่อนมาประทับรอยลายนิ้วมือแฝงอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  

และให้อาสาสมัครใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกต ิ
 2.1 การเก็บรอยลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวของก้อนหิน 
  2.1.1 ก่อนที่จะประทับรอยลายนิ้วมือลงบนพื้นผิวของก้อนหิน น าก้อนหินที่ใช้

ในการท าวิจัยมาท าความสะอาดล้างด้วยน้ า ทิ้งไว้ให้ก้อนหินแห้ง ใช้ไฟฉายส่องช่วยหารอยลายนิ้วมือ
ว่ามีรอยลายนิ้วมืออื่นๆ อยู่บนผิวก้อนหินหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือนในการทดลอง 

  2.1.2 วงกลมรอยลายนิ้วมือที่ประทับด้วยดินสอสีเพื่อท าเครื่องหมาย 
  2.1.3 ให้อาสาสมัครประทับรอยลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนพื้นผิวก้อนหิน 30 วินาที 

โดยใช้แรงคงที่สม่ าเสมอที่ใช้ในการจับก้อนหินของคนปกติทั่วไป และเว้นช่วงระยะเวลาในการประทับ
นิ้วมือบนก้อนหินแต่ล่ะก้อน 15 นาที บนก้อนหิน 6 ชนิด ได้แก่ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม 
หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง ในการทดลองจะท าการตรวจหารอยนิ้วมือหลังการประทับนิ้ว
มือที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ3 ชั่วโมง โดยแต่ละวิธีจะท า 6 ซ้ า เพื่อให้ได้รอยลายนิ้วมือแฝง 
ที่มีคุณภาพดีที่สุด 

 
3.4 การตรวจเก็บลายนิ้วมือ 

ท าการตรวจเก็บลายนิ้วมือด้วยวิธีปัดผงฝุ่นแม่เหล็ก (Magnetic powder) นินไฮดริน 
(Ninhydrin) และวิธีซุปเปอร์กล ู(Superglue) ตามวิธีการดังนี ้ 

1. วิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก (Magnetic powder) ท าการปัดด้วยวิธีปัดผงฝุ่นแม่เหล็ก
หารอยลายนิ้วมือแฝง โดยท าการปัดผงฝุ่นแม่เหล็กเบาๆ เพื่อไม่ให้ผงฝุ่นแม่เหล็กติดหนาจนเกินไป 
เมื่อรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นมาชัดเจนแล้ว ให้ใช้แปรงแม่เหล็กดูดเก็บผงฝุ่นแม่เหล็กส่วนเกินออก
จากรอยลายนิ้วมือแฝง จากนั้นน าก้อนหินมา ตรวจด้วยแว่นขยายว่ามีลายนิ้วมือปรากฏหรือไม่แล้วท า
การเก็บภาพรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏโดยการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 ดังภาพที่ 25 
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ภาพที่ 25 การตรวจเก็บลายน้ิวมือด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก 
 

2. วิธีนินไฮดริน (Ninhydrin) ชั่ง ninhydrin จ านวน 0.6 g ละลายใน acetone 100 
ml น าก้อนหินที่ประทับรอยลายนิ้วมือจุ่มลงในสารละลายนินไฮดริน ทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที แล้ว
น าเข้าตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี ที่อุณหภูมิ 80  C ความชื้น
สัมพัทธ์ 62 ± 2 C จากนั้นตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงด้วยแว่นขยายแล้วท าการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 
ที่ปรากฏโดยการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 ดังภาพที่ 26 
 

                                 
 

               

ภาพที่ 26 การตรวจเก็บลายน้ิวมือด้วยวิธีนินไฮดริน (Ninhydrin) 
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3. วิธีซุปเปอร์กลู (Superglue) ลายนิ้วมือบนพื้นผิวของก้อนหิน น าก้อนหินไปอบด้วย 
ไอระเหยของซุปเปอร์กลูที่ตู้อบ น าก้อนหินใส่ในตู้อบ ตั้งอุณหภูมิตู้อบที่ 80-90 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 15-20 นาที ใส่น้ าลงในภาชนะในตู้อบไว้ในตู้อบ เพื่อเพิ่มความชื้นในตู้อบ ใช้ cyanobloom  
(Ethyl 2 cyanoacrylate) 30 หยด ใส่ไว้ในตู้อบ หลังจากนั้นตรวจสอบรอยลายนิ้วมือที่ปรากฏ  
แล้วน ามาถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 ดังภาพที่ 27 
 

                       
 

                         

ภาพที่ 27 การตรวจเก็บลายน้ิวมือด้วยวิธีซุปเปอร์กลู 
 
3.5 การเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือ 

น าผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบคุณภาพรอยนิ้วมือแฝง โดยการนับจุดลักษณะพิเศษ
ด้วยน าภาพรอยลายนิ้วมือที่บันทึกได้จากการทดลอง 3 วิธี มาอ่านจุดลักษณะส าคัญพิเศษ  
(Minutiae) ของลายเส้นด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint 
Identification System (AFIS)) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการทดลอง 
ทั้ง 3 วิธี 

ส่งภาพลายนิ้วมือแฝงที่ได้ให้ พ.ต.ท.หญิงวิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ นักนิติวิทยาศาสตร์
เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด้านการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สาขาลายพิมพ์นิ้ว
มือ ตรวจสอบอีกครั้ง 
 

  

  

  

  



 
 

49 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การตรวจหาลายนิ้วมือบนก้อนหิน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินจากก้อนหินทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม 
หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง และวิธีการที่ใช้ในการทดลองมี 3 วิธี ท าการทดลองที่ช่วงเวลา
ทันที 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ตามล าดับ หลังจากนั้นตรวจสอบรอยลายนิ้วมือที่ปรากฏ โดยการ 
ถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 จากนั้นน ามาเปรียบเทียบคุณภาพรอยนิ้วมือแฝง โดยการนับจุด 
ลักษณะพิเศษด้วยด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ  (Automated Fingerprint  
Identification System (AFIS)) เพื่อนับจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) บนรอยลายนิ้วมือแฝง  
จากนั้นก็น าให้ด้วยผู้ เชี่ ยวชาญลายพิมพ์นิ้ วมือ คือ พ.ต.ท.หญิงวิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์   
นักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด้านการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  
สาขาลายพิมพ์นิ้วมือ ตรวจสอบอีกครั้ง 
 
4.1 ผลการตรวจสอบรอยลายนิ้วมือแฝง 

ผลการตรวจสอบรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน จ านวน 6 ชนิด โดยการกดประทับ
ลายนิ้วมือไว้ 30 วินาทีหลังจากนั้นเอามาท าการหารอยลายนิ้วมือแฝง 3 ช่วงเวลา คือ ทันที 1 ชั่วโมง 
และ 3 ชั่วโมงตามล าดับ การตรวจพบรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดด้วยผงฝุ่ นแม่เหล็ก  
วิธีนินไฮดริน และวิธซีุปเปอร์กล ูสรุปผลการทดลองได้ในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจพบลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน และวิธี
ซุปเปอร์กล ู

ประเภทหิน ช่วงเวลาทันท ี ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง 
 วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 
หินแกรนิต ✓   ✓   ✓   
หินแอนดีไซต์ ✓   ✓      
ยิปซัม ✓         
หินกรวดมน ✓   ✓      
หินปูน ✓   ✓      
หินศิลาแลง ✓   ✓      

หมายเหตุ  - วิธีที่ 1 คือ วิธีการปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก 
 - วิธีที่ 2 คือ วิธนีินไฮดริน 
 - วิธีที่ 3 คือ วิธซีุปเปอร์กล ู
 - เครื่องหมาย ✓ คือ การตรวจพบรอยลายนิ้วมือแฝง 
 - เครื่องหมาย  คือ การตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 
 - หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก คือ เลือกก้อนหินที่ตรวจพบลายนิ้วมือที่ชัดที่สุด 
จากการท า 6 ซ้ า 
 

ในตารางที่ 4 เป็นการทดลองวิธีการปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก จะพบว่า ช่วงเวลาปัดทันทีจะ
ตรวจพบลายนิ้วมือบนก้อนหินทุกชนิด ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง จะตรวจพบลายนิ้วมือบนก้อนหินทุกชนิด 
ยกเว้น ยิปซัม ส่วนช่วงเวลา 3ชั่วโมง จะตรวจพบลายนิ้วมือบนหินแกรนิต และ ไม่พบลายนิ้วมือ                             
บนหินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง วิธีนินไฮดริน และวิธีซุปเปอร์กลู ตรวจ
ไม่พบลายน้ิวมือแฝงบนก้อนหินทุกชนิด และทุกช่วงเวลา  

 
4.2 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิว้มือบนก้อนหนิด้วยผงฝุน่แม่เหล็ก 

เมื่อท าการปัดรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน จ านวน 6 ชนิด ด้วยด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กแล้ว 
น ามาถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 ได้ภาพออกมาดังภาพที่ 28 ถึง 34 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 28 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน  
(ก) หินแกรนิต (ข) หินแอนดีไซต ์(ค) ยิปซัม (ง) หินกรวดมน (จ) หินปูน และ (ฉ) หินศิลาแลง 
ในช่วงเวลาทันที ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ 
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(ค) 

 

(ง) 
 

ภาพที่ 29 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหนิ 
(ก) หินแกรนิต (ข) หินแอนดีไซต ์(ค) ยิปซัม (ง) หินกรวดมน (จ) หินปูน และ (ฉ) หินศิลาแลง 
ในช่วงเวลาทันที ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ (ต่อ) 
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(จ) 

 

(ฉ) 
 
ภาพที่ 30 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหนิ 

(ก) หินแกรนิต (ข) หินแอนดีไซต์ (ค) ยิปซัม (ง) หินกรวดมน (จ) หินปูน และ (ฉ) หินศิลาแลง 
ในช่วงเวลาทันที ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ (ต่อ) 
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(ก) 

 

(ข) 
ภาพที่ 31 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหนิ 

(ก) หินแกรนิต (ข) หินแอนดีไซต์ (ค) หินกรวดมน (ง) หินปูน และ (จ) หินศิลาแลง  
ในช่วง เวลา 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ 
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(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 32 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน  
(ก) หินแกรนิต (ข) หินแอนดีไซต์ (ค) หินกรวดมน (ง) หินปูน และ (จ) หินศิลาแลง  
ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ (ต่อ) 
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(จ) 
 

ภาพที่ 33 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหนิ 
(ก) หินแกรนิต (ข) หินแอนดีไซต์ (ค) หินกรวดมน (ง) หินปูน และ (จ) หินศิลาแลง  
ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ (ต่อ) 
 

 

ภาพที่ 34 ภาพถ่ายร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหินแกรนิตในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง 
ภายหลังจากการประทับรอยนิ้วมือ 
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จากภาพที่ 28 – 34 เป็นภาพถ่ายด้วยเครื่องมือ DCS™4 ในช่วงเวลาทันที ภายหลังจาก
การประทับรอยนิ้วมือ จะปรากฏรอยลายนิ้วมือบนก้อนหินทุกชนิด ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ภายหลัง
จากการประทับรอยนิ้วมือจะปรากฏรอยลายนิ้วมือบนก้อนหินแกรนิต หินแอนดีไซต์ หินกรวดมน 
หินปูน และหินศิลาแลง แต่ไม่ปรากฏบนยิปซัม ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ภายหลังจากการประทับรอย 
นิ้วมือจะปรากฏรอยลายนิ้วมือบนหินแอนดีไซต์เพียงชนิดเดียว 
 
4.3 การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยการใช้หลักเกณฑ์การนับจุด (Minutiae) 

4.3.1 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์ 
นิ้ วมื ออั ต โนมั ติ  (Automated Fingerprint Identification System (AFIS)) เครื่ อ งตรวจสอบ 
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ  (Automated Fingerprint Identification System (AFIS)) ไม่สามารถ 
อ่านค่าได้ เนื่องจากเครื่องอาจจะไม่ตัดพื้นหลังของภาพได้ สีของผงฝุ่นกับพื้นที่ผิวของหินดูดกลืนกัน  
จึงไม่สามารถอ่านค่าได ้

4.3.2 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ 
ได้ค่าดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ 
ชนิดหิน/ระยะเวลา ทันท ี 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 
 minutiae minutiae minutiae 
แกรนิต 35 9 22 
แอนดีไซด์ 5 25  
ยิปซัม 28   
กรวดมน 17 9  
หินปูน 37 16  
หินศิลาแลง  21 28  

หมายเหตุ - เครื่องหมาย  คือ ไม่ปรากฏของลายนิ้วมือแฝง 
 - ค่าที่ได้ในแต่ละระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเรียบของผิวของก้องหิน 
 
4.4 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยน ามาอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลาย
พิมพ์นิ้วมือ มาแสดง ดังภาพที่ 35 
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(ก) 

ภาพที่ 35 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ 
(ก) หินแกรนิต และ (ข) แอนดีไซด์ ที่เวลาปัดทันที  

 

 

(ข) 

ภาพที่ 36 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ 
(ก) หินแกรนิต และ (ข) แอนดีไซด์ ที่เวลาปัดทันที (ต่อ) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน
ต่างชนิดกัน ด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน  และวิธีซุปเปอร์กลู และศึกษาว่าเมื่อ 
ระยะเวลาผ่านไปจะมีผลต่อการตรวจพบรอยลายนิ้วมือแฝงหรือไม่ ซึ่งอาสาสมัครที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นเพศหญิง 1 คน โดยอาสาสมัครใช้หัวแม่มือขวาประทับรอยลายนิ้วมือลงบนก้อนหิน 6 ชนิด คือ 
หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูนและหินศิลาแลง จากนั้นท าการเก็บรอยนิ้วมือ
แฝงด้วย วิธีผงฝุ่นแม่เหล็ก (Magnetic powder) นินไฮดริน (Ninhydrin) และวิธีซุปเปอร์กลู   
(Superglue) ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง ตามล าดับ หลังจากนั้นถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบคุณภาพรอยนิ้วมือแฝง โดยการนับจุดลักษณะพิเศษด้วยด้วยเครื่องตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System (AFIS)) เพื่อนับจุด 
ลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ของรอยนิ้วมือแฝงที่เก็บได้ แล้วขั้นตอนสุดท้ายส่งภาพลายนิ้วมือ
แฝงที่ได้ให้ผู้ช านาญการตรวจสอบอีกครั้ง 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ของรอยนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน
แบ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

 1.1 จ าแนกตามชนิดของก้อนหิน  
  ซึ่งการจ าแนกตามชนิดของก้อนหินโดยใช้วิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน  

และวิธีซุปเปอร์กลู ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง ตามล าดับ การเก็บรอยนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน  
พบว่า วิธีปัดผงฝุ่นแม่เหล็กหินแกรนิตให้คุณภาพของรอยนิ้วมือแฝงที่ดีกว่า แอนดีไซต์ ยิปซัม  
กรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง ทั้ง 3 ช่วงเวลา ทั้งนี้ เป็นเพราะหินแกรนิตมีเนื้อหินแข็ง ผิวมัน  
ผิวเนียนและผิวเรียบกว่าหินชนิดอ่ืน ซึ่งรอยลายนิ้วมือจะติดได้ดีกว่าวัตถุที่ไม่มันและไม่เรียบ  

 1.2 จ าแนกตามวิธีการที่ใช้ในการทดลอง  
  จ าแนกตามวิธีการที่ใช้ในการทดลอง โดยตรวจหาบนพื้นผิวของหินแกรนิต 

หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง ตามล าดับ  
พบว่าวิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก ให้คุณภาพของรอยนิ้วมือแฝงดีกว่า วิธีนินไฮดริน และวิธีซุปเปอร์กลู  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ido Hefetz et al., 2014) ที่ได้ท าการทดลองตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ 



 60 

 

แฝงจากก้อนหินทั้ง 6 ชนิดโดยใช้เทคนิค fingermark 3 แบบ ได้แก่ เทคนิคการใช้ผงแม่เหล็ก  
cyanacrylate fuming และ ninhydrin ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการใช้ผง 
แม่เหล็กให้ผลของคุณภาพลายนิ้วมือแฝงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่น 

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผิวของวัตถุด้วย ถ้าวัตถุผิวเรียบจะให้คุณภาพของรอยนิ้วมือแฝงที่ดี 
2. จากการทดลองสมมุติฐานของตัวแปรต้นทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ชนิดของก้อนหิน วิธีการ 

ที่ใช้ในการทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง พบว่า เมื่อทดสอบอิทธิพลร่วมกันของทั้ง 3 ปัจจัย  
ไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างปัจจัยทั้ง 3 ตัวแปร ดังนั้น ชนิดของก้อนหิน วิธีการที่ใช้ในการทดลอง  
และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง มีผลท าให้คุณภาพของลายนิ้วมือที่ได้แตกต่างกัน 

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมกันระหว่างปัจจัย 2 ปัจจัย สรุปได้ดังต่อไปน้ี  
 2.1 ชนิดของก้อนหินและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง พบว่ามีอิทธิพลร่วมกัน แสดงว่า  

ชนิดของก้อนหิน และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง มีผลต่อคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ido Hefetz et al., 2014) ที่ได้ท าการทดลองตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ
แฝงจากก้อนหินทั้ง 6 ชนิดโดยใช้เทคนิค fingermark 3 แบบ และเขาพบว่าปัจจัยด้านเวลาเป็นสิ่ง 
ส าคัญเช่นกันในการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงที่มีคุณภาพ โดยระยะเวลาที่นานขึ้นส่งผลให้คุณภาพ 
ของลายนิ้วมือแฝงลดลง 

 2.2 ชนิดของก้อนหินและวิธีการที่ใช้ในการทดลอง พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกัน                               
แสดงว่าชนิดของก้อนหินและวิธีการที่ใช้ในการทดลองไม่มีผลต่อคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง  

 2.3 วิธีการที่ใช้ในการทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง พบว่าไม่มีอิทธิพล
ร่วมกัน แสดงว่า วิธีการที่ใช้ในการทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ไม่มีผลต่อคุณภาพ  
ของรอยลายนิ้วมือแฝง 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบน
ก้อนหินได้แก่ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน หินปูน และหินศิลาแลง ด้วยวิธีปัดด้วย 
ผงฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน (Ninhydrin) และวิธีซุปเปอร์กลู โดยอาสาสมัคร 1 คน ประทับรอย
ลายนิ้วมือแฝงลงบนก้อนหินตัวอย่าง ในช่วงเวลาที่ท าการทดลอง ต่อจากนั้นท าการเก็บรอยลายนิ้วมือ
แฝง และน าจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ของรอยลายนิ้วมือที่นับได้ มาคิดเปอร์เซนต์ 
เพื่อหาคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้ พิจารณา  

จากผลการวิจัย พบว่า รอยนิ้วมือแฝงที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของลายนิ้วมือเริ่มต้น 
ที่อาสาสมัครให้ลายนิ้วมือแฝงที่สามารถตรวจได้ยาก สภาพทางสรีรวิทยาของนิ้วมือของอาสาสมัคร  
ได้แก่ ความชุ่มชื้นหรือความแห้งกร้านของนิ้วมือ ปริมาณเหงื่อที่ขับออกมา มีผลต่อคุณภาพของ  
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ลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจได้ ส่วนชนิดของก้อนหินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพของลายนิ้วมือแฝง 
เนื่องจากก้อนหินแต่ละชนิดมีความเรียบไม่เหมือนกัน ก้อนหินบางชนิดมีรูพรุน บางชนิดไม่มีรูพรุน 
บางชนิดมีลวดลายท าให้ดูกลืนไปในทางเดียวกับลายนิ้วมือ นอกจากนี้วิธีการที่ใช้ในการเก็บลายนิ้วมือ 
แฝงก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพลายพิมพ์นิ้วมือ 

จากผลการวิจัยน้ีสามารถสรุปได้ว่า 
1. การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ ยิปซัม หินกรวดมน 

หินปูน และหินศิลาแลง ปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก ปัดทันทีพบว่าหินปูนมีจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษ  
(Minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงมากสุด รองลงมาคือ หินแกรนิต ยิปซัม หินศิลาแลง หินกรวดมน 
และ หินแอนดีไซต์ ตามล าดับ 1 ชั่วโมงแล้วปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กผลพบว่าหินศิลาแลงจ านวนจุด
ลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงมากสุด รองลงมาคือ หินแอนดีไซต์ หินปูน  
หินกรวดมน หินแกรนิต ตามล าดับ แต่ไปเจอใน ยิปซัม 3 ชั่วโมงแล้วปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กตรวจ 
พบว่ามีจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) บนหินแกรนิตเพียงชนิดเดียว  

2. วิธีการที่ใช้ในการตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหินทั้งหมด 3 วิธี คือ วิธีปัดด้วยผง
ฝุ่นแม่เหล็ก วิธีนินไฮดริน และวิธีซุปเปอร์กลู พบว่าวิธีปัดด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กให้คุณภาพของรอย
ลายนิ้วมือแฝงมากที่สุด เนื่องจากผงฝุ่นแม่เหล็ก มีส่วนผสมของเหล็กเนื้อละเอียด เป็นอนุภาค  
ที่สามารถใช้ในการตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงจากพื้นผิวต่างๆ ซึ่งต้องใช้กับแปรงแม่เหล็กท าให้ลดความ 
เสียหายอันอาจเกิดจากการใช้แปรงได้ และยังท าให้ปริมาณผงฝุ่นติดได้มากยิ่งขึ้น 

3. การตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของก้อนหินท าการเก็บที่ระยะเวลาทันที                                         
1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง พบว่า เก็บที่เวลาทันทีจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงมากที่สุด รองลงมาคือ 1 ชั่วโมง  
และ 3 ชั่วโมง ตามล าดับ เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่ประทับรอยลายนิ้วมือแฝงลงพื้นผิวของก้อนหิน 
และอายุของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลาผ่านไปนานรอยลายนิ้วมือแฝงจะจางหายไปในที่สุด ดังนั้น 
เวลาที่เก็บรอยลายนิ้วมือยิ่งเร็วเท่าไรกจ็ะได้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงดีกว่า 

4. การทดสอบสมมุติฐานระหว่างอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย คือชนิดของก้อนหิน
และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง พบว่ามีอิทธิพลร่วมกัน แสดงว่าชนิดของก้อนหิน และระยะเวลา  
ที่ใช้ในการทดลอง มีผลต่อคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง ชนิดของก้อนหินและวิธีการที่ใช้ในการ  
ทดลอง พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกัน แสดงว่าชนิดของก้อนหินและวิธีการที่ใช้ในการทดลองไม่มีผลต่อ 
คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง และวิธีการที่ใช้ในการทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง พบว่า 
ไม่มีอิทธิพลร่วมกัน แสดงว่าวิธีการที่ใช้ในการทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ไม่มีผลต่อ
คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง  

กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า การตรวจหาลายนิ้วมือบนก้อนหินด้วยวิธี
ปัดด้วยผงฝุ่นแม่ เหล็กสามารถตรวจพบรอยลายนิ้วมือ  ให้คุณภาพของลายนิ้วมือที่ดีที่สุด  
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ส่วนวิธีนินไฮดริน และวิธีซุปเปอร์กลู ไม่สามารถตรวจพบรอยลายนิ้วมือ อาจจะเป็นเพราะว่าวิธ ี
นินไฮดริน เหมาะกับของกลางประเภทกระดาษและเอกสารต่างๆ ส่วนวิธีซุปเปอร์กลู เหมาะกับ 
ของกลางประเภทเครื่องหนัง กระดาษ แก้ว ผ้า โลหะต่างๆ เป็นต้น และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า 
เมื่อเวลาผ่านไป คุณภาพของลายนิ้วมือแฝงมีแนวโน้มลดลง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้แรงกดประทับรอยลายนิ้วมือเท่าๆ กัน ซึ่งอาจน้อยเกินไป 
ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจพบรอยลายนิ้วมือในหินบางประเภทได้ จึงควรทดลองปรับน้ าหนักในการ 
กดประทับรอยลายน้ิวมือให้หลากหลายมากขึ้น 

2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการตรวจลายนิ้วมือเพียง 3 วิธี ท าให้การตรวจบางวิธี 
ไม่สามารถตรวจพบรอยลายนิ้วมือได้ จึงควรศึกษาหาวิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหิน 
ให้มากกว่าน้ี เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตารางเมื่อท าการปัดรอยลายนิ้วมือแฝงบนก้อนหนิ จ านวน 6 ชนิด ด้วยผงฝุ่นแม่เหล็กแล้วน ามา

ถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 ในช่วงเวลาต่างๆ 
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ตารางที่ 1 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                          
3 ชั่วโมง ของหินแกรนิต 

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลาทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 1 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                               
3 ชั่วโมง ของหินแกรนิต (ต่อ) 

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ตารางที่ 2 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                                

3 ชั่วโมง ของหินแอนดีไซต์  
ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้

ช่วงเวลาทันที 
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ตารางที่ 2 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                           
3 ชั่วโมง ของหินแอนดีไซต์ (ต่อ) 

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 
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ตารางที่ 3 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                           
3 ชั่วโมงของยิปซัม  

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลาทันที 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 

ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 
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ตารางที่ 4 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                               
3 ชั่วโมง ของหินกรวดมน 

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลาทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 
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ตารางที่ 5 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                              
3 ชั่วโมง ของหินปูน  

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลาทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 
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ตารางที่ 6 ตารางถ่ายภาพด้วยเครื่องมือ DCS™4 บนก้อนหิน 6 ชนิด ที่เวลาทันที 1 ชั่วโมง และ                             
3 ชั่วโมง ของหินศิลาแลง  

ระยะเวลา ภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่บันทึกได ้
ช่วงเวลาทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 1ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝง 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผูเ้ชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ 
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ภาพที่  1  การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิ เศษ  (Minutiae) ด้วยผู้ เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้ วมือ                                            

ของหินแกรนิตที่เวลาปัดทันท ี
 

 
ภาพที่ 2 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหิน                             

แอนดีไซด์ที่เวลาปัดทันท ี
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ภาพที่ 3 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของยิปซัม                       

ที่เวลาปัดทันท ี
 

 
ภาพที่  4  การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิ เศษ  (Minutiae) ด้วยผู้ เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้ วมือ                                     

ของหินกรวดมนที่เวลาปัดทันท ี
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ภาพที่ 5 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหิน

หินปูนที่เวลาปัดทันท ี
 

 
ภาพที่ 6 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหิน                            

ศิลาแลงที่เวลาปัดทันที 
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ภาพที่  7  การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิ เศษ  (Minutiae) ด้วยผู้ เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้ วมือ                                         

ของหินแกรนิตที่เวลา 1 ชั่วโมง  
 

 
ภาพที่ 8 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหิน                           

แอนดีไซด์ที่เวลา 1 ชั่วโมง  
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ภาพที่ 9 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหิน

กรวดมนที่เวลา 1 ชั่วโมง  
 

 
ภาพที่ 10 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหินปูน

ที่เวลา 1 ชั่วโมง  
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ภาพที่ 11 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ ของหิน

ศิลาแลงที่เวลา 1 ชั่วโมง  
 

 
ภาพที่ 12 การอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutiae) ด้วยผู้เชี่ยวชาญลายพิมพ์นิ้วมือ  

   ของหินแกรนิตที่เวลา 3 ชัว่โมง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
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