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การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง

บนถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ กับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วย
วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate และสร้างสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลอง Posttest-
Only Control Group Design ด้วยการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคที่
ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ 0,1,2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน โดยวิธีการตรวจเก็บจำนวน 2 
วิธี ได้แก่ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ  และ Cyanoacrylate ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี ่ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยสถิติเชิง
อนุ มาน  ได้ แก่การเปรียบ เที ยบค่าเฉลี่ ย  2 กลุ่ มที่ สั ม พันธ์กันและ  Pearson’s correlation 
coefficient การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบน
ถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษได้มากกว่า 
Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
53.64 จุด และจาก Cyanoacrylate มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.00 จุด 2) การเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
ที่ 0-28 วัน มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก  (r = 0.990) สามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 98.0 มีสมการเป็น y = 30.535 + 0.415x ในส่วน Cyanoacrylate ที่ 0-28 วัน 
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง(r= 0.894) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 80.0 มีสมการเป็น y = 54.437 
+ 1.503x และเมื่อทำการแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกที่ 0-14 วัน มีค่าความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงมาก(r= 0.941) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 88.5 มีสมการเป็น y = 19.261 + 0.313x ใน
ส่วนหลังที่ 14-28 วัน มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก( r= 0.998) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 99.6 
มีสมการเป็น y = 91.230 + 3.098x 
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POWDER AND CYANOACRYLATE TECHNIQUES FROM ZIP-LOCK PLASTIC BAGS THESIS 
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The study aims to 1) to make a comparison between latent fingerprint from 
zip-lock bags and black powder and Cyanoacrylate 2) to examine the relationship 
between imprinting fingerprints time period and latent fingerprint minutiae using 
black powder and Cyanoacrylate. This study was experimental research: Posttest-
Only Control Group Design on developing latent fingerprints from zip-lock bags by 
black powder and Cyanoacrylate on 28 days (0,1,2,3,4,5,6,7,14,21 and 28 days). 
Descriptive Statistics: Frequency, Percentage, Mean, Maximum, Minimum and 
Standard deviation were used to describe attributes of a database. Inference 
Statistics: paired samples t-test, Pearson’s correlation coefficient and Simple Linear 
Regression. The results showed that 1) Developing latent fingerprint from zip-lock 
bags using black powder and Cyanoacrylate collect latent fingerprint minutiae. The 
result revealed that using black powder is better than Cyanoacrylate analyzed with 
0.05 statistical significance. The means of black powder=53.64 and 
Cyanoacrylate=42.00. 2) Developing latent fingerprint extracted from zip-lock bags 
using black powder (0 to 28 days) was r=0.990 (very high level) predict percentage of 
imprinting fingerprints time=98.0 and the predicted equation was y = 30.535 + 0.415x. 
Cyanoacrylate (0 to 28 days) was r=0.894 (high level) and also predict percentage of 
imprinting fingerprints time=80.0 and the predicted equation was y = 54.437 + 1.503x. 
The equation was divided into two parts, the first part at 0-14 days was r=0.941 (very 
high level) and predict percentage of imprinting fingerprints time=88.5; the predicted 
equation was y = 19.261 + 0.313x. The last part at 14-28 days was r = 0.998 (very 
high level) and predict percentage of imprinting fingerprints time=99.6; the predicted 
equation was y = 91.230 + 3.098x. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เนื่องจากวัตถุพยานเป็นสิ่งที่สามารถใช้บ่งชี้ถึงผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องชัดเจน และ
แม่นยำนอกจากนี้วัตถุพยานเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในกระบวนการการสืบสวนสอบสวน
และทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับวัตถุพยานที่เป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้
หลายประเภทเช่น วัตถุพยานทางสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ, วัตถุพยานรอยลายนิ้วมือฝ่ามือและฝ่า
เท้าแฝง และวัตถุพยานทางเอกสาร เป็นต้น สำหรับวัตถุพยานสารพันธุกรรมนั้นจำเป็นจะต้องใช้
ทรัพยากรที่ประกอบด้วย งบประมาณ , วัสดุอุปกรณ์ , ผู้ชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ รวมไปถึง
สถานที่ตรวจวิเคราะห์ ทรัพยากรที่กล่าวมาแล้วนั้น จำเป็นต้องได้มาตรฐานสากลอีกด้วย ดังนั้นการ
ตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ จะกระทำในคดีที่มีความสำคัญมากหรือเป็นคดีที่ไม่สามารถหา
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อ่ืนใดมาประกอบได้ ในส่วนของวัตถุพยานที่เป็นรอยลายนิ้วมือฝ่ามือ
และฝ่าเท้าแฝงนั้นเป็นวัตถุพยานที่สามารถตรวจเก็บได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถตรวจพิสูจน์          
อัตลักษณ์บุคคลของผู้กระทำความผิดได้ จากสถิติงานตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงที่รวบรวม
ย้อนหลังจำนวน 3 ปี ของกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 
1-10 พบว่า ปี 2562 มีจำนวน 16,621 เรื่อง, ปี 2563 มีจำนวน 14,879 เรื่อง และ ปี 2564 มี
จำนวน 14,023 เรื่อง (สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ) จากสถิติที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า ในการ
จับกุมผู้กระทำความผิดต้องใช้วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง และใช้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญต่อ
การตรวจพิสูจน์เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดที่แท้จริง 

รอยลายนิ้วมือแฝงนั้นมาจากการประทับของนิ้วมือลงบนวัตถุพยานพ้ืนผิวชนิดต่างๆ 
สำหรับรอยลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลเนื่องจากไม่มีทางซ้ำกันได้เลย แม้แต่ฝาแฝดไข่ใบเดียวกัน รอยลายนิ้วมือนั้นประกอบไปด้วย 
เส้นนูนและเส้นร่องมีปรากฏอยู่บริเวณชั้นหนังแท้ และหนังกำพร้าถึงแม้ว่าหนังกำพร้าจะหลุดลอกไป
ผิวหนังบริเวณนั้นก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ ในกรณีที่เป็นศพหากมีการเน่าเปื่อยบริเวณ
หนังแท้ก็ยังคงสามารถเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้การที่รอยลายนิ้วมือแฝงไปปรากฏบนพ้ืนผิววัตถุ
พยานต่าง ๆ นั้นเนื่องจากบริเวณเส้นนูนของลายนิ้วมือนั้นมีต่อเหงื่อที่เรียกว่า Eccrine gland ปรากฏ
เฉพาะบริเวณ นิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าเท่านั้น จะมีองค์ประกอบของเหงื่อโดยประมาณ 90% คือ น้ำ 
อีก 10% มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน ไขมัน เกลือแร่ต่างๆ แต่โดยปกติเหงื่อจากรอยลายนิ้วมือแฝงที่
ติดอยู่บนพ้ืนผิววัตถุพยานนั้นมาจากการผสมกันของเหงื่อจากต่อมเหงื่อ Sebaceous glands ด้วย
เช่นกัน สำหรับ Sebaceous gland นั้นมีอยู่ตามบริเวณใบหน้าและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (Brian 
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Yamashita, 2010) กรดอะมิโนในเหงื่อนั้นจะมีวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้หลากหลายวิธี 
ยกตัวอย่าง วิธีทางเคมีเช่น นินไฮดริน, DFO และ อินเดนไดโอน เป็นต้น แต่เนื่องจากกรดอะมิโน และ
น้ำที่เป็นองค์ประกอบในเหงื่อนั้นสามารถถูกทำลายและระเหยออกไปได้ง่ายดังนั้นส่วนที่หลงเหลือ
สุดท้ายจะเป็นองค์ประกอบไขมันจะสามารถเป็นสิ่งที่นำมาให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นเนื่องจากมี
ความคงทนต่อการชะล้าง และการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อมได้มากที่สุด (Kent, 1998) ด้วยเหตุนี้
เองจึงมีการทำการวิจัยศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคนิคในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิว
วัตถุพยานชนิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน ทันสมัยขึ้น ให้ส่งผลต่อการจับ
ผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำที่สุดรอยลายนิ้วมือแฝงที่เป็นหลักฐานนั้นมาจากการไป
ตรวจสถานที่เกิดเหตุของตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับพนักงานสอบสวนหรือเป็นของกลางที่พนักงาน
สอบสวนส่งมาให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง สำหรับวัตถุพยานที่เก็บได้นั้น
ไม่ได้มีเพียงวัตถุพยานที่พบบนพื้นดินหรือบนบกเท่านั้นยังมีวัตถุพยานที่เปียกน้ำ และจมน้ำอีกด้วยซึ่ง
วัตถุพยานที่กล่าวมานี้ก็เป็นวัตถุพยานที่สำคัญที่สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้เช่นเดียวกัน 

ยกตัวอย่างคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยใช้ถุงพลาสติกซิปล็อคเช่น เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการจับคุมพ่อค้ายาเสพติดรายย่อยที่ใช้
ถุงพลาสติกซิปล็อคในการบรรจุยาเสพติด (ข่าวไทยรัฐ, 2564) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่
จังหวัดเชียงรายตำรวจได้รวบตัวผู้ต้องหาจำนวน 3 คนพร้อมกับยาบ้าของกลางจำนวน 2,200,000 
เม็ด (ข่าวคมชัดลึก, 2565) และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีเรือต้องสงสัยเข้าเทียบท่าฝั่ งไทยช่วง
กลางดึกแถบจังหวัดมุกดาหารพบโยนกระสอบปริศนาลงแม่น้ำโขงเปิดเจอยาบ้าเกือบ 2 แสนเม็ด 
(ข่าวแนวหน้า, 2564) เนื่องจากที่จับได้นั้นเป็นเพียงผู้ค้ายาเสพติดเพ่ือที่จะทำการขยายผลหาตัว
ผู้กระทำผิดเพ่ิมต่อไปสามารถทำได้ด้วยการหารอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคที่บรรจุยา
เสพติดจากการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงจำเป็นจะต้องใช้วิธีที่เหมาะสม และจะต้องระมัดระวังไม่
ไปทำลายรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยการเก็บที่ไม่ถูกต้อง 

วิธีการทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดและ
ลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุพยาน พ้ืนผิวของวัตถุพยานแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนผิวไม่มีรูพรุน, 
พ้ืนผิวที่มีรูพรุน และพ้ืนผิวที่กึ่งมีรูพรุน วิธีที่ใช้ในการทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นก็แต่งต่างกัน 
สำหรับวิธีการปัดผงฝุ่นดำ/ขาว เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเป็นที่นิยมที่สุดเนื่องจากสะดวกต่อการทำให้
รอยลายนิ้วมือปรากฏประหยัดที่สุด และความคมชัดง่ายต่อการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงส่วน
วิธีการรมไอโอดีนก็เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวที่ไม่มีรูพรุนปรากฏขึ้น แต่
มักจะไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากไอของไอโอดีนมีความเป็นพิษ และยุ่งยากในการเตรียมสารรวมถึง
เมื่อลายนิ้วมือปรากฏขึ้นก็อยู่ได้เพียงชั่วครู่ก็จะหายไปสำหรับวัตถุพยานที่ไม่มีรูพรุนแล้วมีการเปียกน้ำ
หรือชี้นนั้นสามารถใช้วิธีการสเปร์ยสารเคมี Small particle reagent (SPR) ทำให้รอยลายนิ้วมือแฝง
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ปรากฏขึ้น นิยมมากใช้สำหรับวัตถุพยานที่เปียกน้ำ (Polimeni Cuce, 2004) ในส่วนของพ้ืนผิวกึ่งรู
พรุน ตัวอย่างเช่น กระดาษท่ีด้านนึงเคลือบมันอีกด้านไม่ได้เคลือบสำหรับวัตถุพยานประเภทนี้จะนิยม
ใช้วิธีการรมกาว Super glue หรือ เรียกว่า Cyanoacrylate โดยกาวที่เป็นสารเคมี cyanoacrylate 
ester จะเข้าไปจับกับกรดอะมิโน และน้ำบนพ้ืนผิววัตถุพยานทำให้ปรากฏคราบกาวสีขาวเป็นรูปรอย
ลายนิ้วมือขึ้น และพ้ืนผิวมีรูพรุน เช่น พวกกระดาษชนิดต่างๆ จะนิยมใช้วิธีนินไฮดริน , อินเดนไดโอน 
และDFO ทำให้รอยลายนิ้วมือบนกระดาษปรากฏขึ้นมา (Bandey, 2018) อย่างไรก็ตาม (Matej Trapecar, 
2012) วิธีนินไฮดริน, อินเดนไดโอน, DFO ไม่สามารถใช้ได้กับวัตถุพยานที่เปียกน้ำเนื่องจากกรดอะมิ
โน และน้ำถูกทำลายหมด 

เนื่องจากวัตถุพยานที่พบบ่อยนั้นมักจะเป็น แก้ว โลหะ พลาสติก มีการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้น
จะพัฒนาเทคนิคการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานเหล่านี้ (สมจารี คันธชาติกุล, 2558) ทำ
การทดลองบนพลาสติกจำนวน 3 ประเภท ในสภาวะแวดล้อมโล่งแจ้งกับสภาวะอุณหภูมิห้อง พบว่า
ทั้งสองสภาวะรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (เอกชัย ปรักกมะกุล, 2561) 
ศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกสีดำแบบบางพบว่า 0-7 วันแรก รอยลายนิ้วมือ
แฝงมีแนวโน้มคุณภาพของความคมชัดของรอยลายนิ้วมือลดลงส่วนหลังจากนั้นมีความคงที่ของความ
คมชัดของคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝง (ดารณี เลยะกุล, 2563) ศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่ระยะเวลาต่างกัน โดยวิธีการปัดผงฝุ่นดำพบว่า ระยะเวลาที่
รอยลายนิ้วมือแฝงมีความชัดเจนที่สุดคือวันที่ 10 เนื่องจากน้ำที่อยู่ในเหงื่อบางส่วนระเหยออกไปทำ
ให้น้ำที่เกาะอยู่บริเวณเส้นร่องหายไปจึงทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฎลายเส้นชัดเจนขึ้น (กุสุมา 
อ่อนน้อม, 2553) ศึกษารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ ทั้งก่อนยิงและ
หลังยิง เป็นระยะเวลา 30 วัน ด้วยวิธีการรมดำ พบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงบนกระสุนก่อนยิงสามารถ
ตรวจพบได้ด้วยการรมดำทั้ง 30 วัน และสำหรับกระสุนหลังยิง รอยลายนิ้วมือแฝงสามารถคงอยู่ได้ถึง 
10 วัน จากการทดลองเก็บทั้งหมด 30 วัน (อาภาพร อรุณแสงทอง, 2564) ศึกษาเปรียบเทียบการ
ปรากฏขึ้นของรายลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังด้วยวิธีการซุปเปอร์กูล ด้วยเครื่องหนัง 4 ชนิด เป็น
เวลา 7 วัน พบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังชนิดหนัง Top Grain มีคุณภาพของรอย
ลายนิ้วมืออยู่ในระดับสูงที่สุด สำหรับการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังนั้นในแต่ละ
ช่วงเวลาไม่แตกต่างกัน (นุชนาฏ จารุรัตนวิบูลย์, 2562) การทดลองตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนมีด
ปลายแหลมด้ามพลาสติกที่จมอยู่ในน้ำประปาเทียบกับน้ำกร่อยสรุปได้ว่า Cyanoacrylate เหมาะกับ
น้ำกร่อย และวิธี SPR ส่วนวัตถุท่ีจมในน้ำจืด 

เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาที่กล่าวมาส่วนใหญ่ของงานวิจัยที่นิยมศึกษาคือ
มุ่งเน้นไปไปที่ตัวแทนของวัตถุพยานไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว และ พลาสติก จากที่ ทำการสืบค้นมี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถุงพลาสติกนั้นมีเพียงงานวิจัยเดียวการศึกษาเกี่ยวกับถุงพลาสติกสีดำแบบบาง
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ด้วยการทำการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วย Cyanoacrylate เพียงวิธีการเดียว ประกอบกับยังไม่
มีงานวิจัยใดที่ทำการทดลองเกี่ยวกับ ถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการตรวจเก็บด้วยวิธีการต่างๆจาก
ที่มาและความสำคัญข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนถุงพลาสติกซิปล็อคกับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วย
วิธีการปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate  
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิป
ล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate และสร้างสมการพยากรณ์
ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถ
ตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate อย่างมี
นัยสำคัญ 

1.3.2 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 

1.3.3 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ
สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 

1.3.4 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate 
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 

1.3.5 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate 
สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านวิธีวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Study)  แบบ Posttest-

Only Control Group Design ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม โดยไม่มีการสุ่ม 
และให้ Treatment กับกลุ่มทดลองแล้วทำการวัดผลหลังการทดลอง 

1.4.2 ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนั้น คือ ถุงพลาสติกซิปล็อคซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับ
คนร้ายใช้ในการบรรจุยาเสพติด และอาสาสมัครจำนวน 1 คน (หญิง) 

1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ได้แก่ การปัดผงฝุ่นดำ และ 

Cyanoacrylate 
ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ โดยเริ่มจากเก็บทันทีจากนั้นเก็บตามจำนวนวันที่

ผ่านไป  1 วัน 2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน ตามลำดับ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงประเมินได้

จากระดับค่าเฉลี่ยของจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ลดลงในแต่ละช่วงเวลาที่เก็บ
โดยใช้การคำนวณทางสถิติ จากการนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษ (Minutiae) บนรอยลายนิ้วมือแฝงที่
ปรากฏขึ้นด้วยเครื่องมือ Mini-AFIS 

ตัวแปรควบคุม ได้แก่ 
1) น้ำหนักที่ใช้กดหรือประทับรอยลายนิ้วมือลงบนวัตถุพยาน ประมาณ 5 กรัม 

ช่วงเวลาประมาณ 2 วินาที 
2) อาสาสมัครหญิงจำนวน 1 คน ที่ไม่ผ่านการล้างมืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการ

ประทับรอยลายนิ้วมือลงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 
3) ถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีนำมาใช้ในการทดลองเป็นถุงพลาสติกซิปล็อคใส ขนาด 8x6 

เซนติเมตร 
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565  
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1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 

1.5.1 ปริมาณเหงื่อและปริมาณไขมันที่อยู่บนรอยลายนิ้วมือแฝงไม่ได้เท่ากันในทุกครั้งที่ทำ
การประทับเนื่องจากปัจจัยหลากหลาย เช่น สภาพอารมณ์ของผู้ถูกเก็บขณะนั้น สภาพอากาศ และ 
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

1.5.2 อาสาสมัครที่ใช้ในการทดลองจำนวน 1 คนนั้น เนื่องจากจุดลักษณะสำคัญพิ เศษซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างแม่นยำ และมีคุณภาพอีกทั้งยังสะดวก
ต่อการการตรวจเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงเพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1  รอยลายนิ้วมือแฝง หมายถึง รอยลายนิ้วมือที่เกิดการประทับของนิ้วมือลงบนวัตถุ
พยานชนิดต่างๆแล้วเหงื่อบนเส้นนูนของลายนิ้วมือประทับอยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุพยานปรากฏขึ้นเป็น
รูปลักษณะของรอยลายนิ้วมือแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านอกจากใช้การหักเหของแสง
ช่วยในบางกรณี 

1.6.2  ผงฝุ่นสีดำ หมายถึง ผงฝุ่นที่มีสีดำขนาดค่อนข้างละเอียดมีส่วนผสมของคาร์บอน
แบล็ค และแกรไฟต์นิยมนำมาใช้ในการปัดเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง 

1.6.3  Cyanoacrylate หรือการรมกาว Super glue หมายถึง เทคนิคที่ใช้การให้ความ
ร้อนกับกาว Cyanoacrylate หรือ Super glue ในภาชนะ หรือตู้อบที่มีความชื้นพอที่กาวจะระเหย
ขึ้นมาโดยไอกาว หรือควันกาวจะไปเกาะตัวกับคราบไขมันที่ยังหลงเหลืออยู่รวมถึงมีน้ำเป็นตัวในการ
เกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิววัตถุพยานต่อมากาวจะมีสีขาวมีความแข็งและคงทน 

1.6.4  ถุงพลาสติกซิปล็อค หมายถึง ถุงพลาสติกท่ีผลิตมาจากเม็ดพลาสติกของพอลีเมอร์ ที่
เรียกว่า Polyethylene (PE) ด้วยกระบวนการผ่านความร้อนขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติก 

1.6.5 เครื่อง Poly-light หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการให้แสงสว่างที่ความยาวคลื่นต่างๆ
สำหรับการส่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง หรือคราบเลือด คราบอสุจิ ฯลฯ วัตถุพยานที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปกติจะมีแสงสีขาว และแสงต่างๆอีก 5 สี โดยอาศัยฟิลเตอร์โดยแสงแต่ละสี
นั้นมีความหมายเหมาะกับการตรวจหาวัตถุพยานที่แตกต่างกัน 

1.6.6 จุดลักษณะสำคัญพิเศษ (Minutiae) หมายถึง ลวดลายบนเส้นนูนของลายนิ้วมือ  
ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าที่มีรูเหงื่อ  

1.6.7 ระดับคุณภาพของการตรวจสอบรอยลายนิ้วมือแฝง หมายถึง การแปลค่าคะแนน
เฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง (minutiae) ที่ได้ออกแบบเป็นช่วง
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ระดับจำนวน 5 ระดับ เพ่ือนำมาใช้อธิบายความหมายของระดับของคุณภาพของการตรวจสอบรอย
ลายนิ้วมือแฝง  

1.6.8 ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ หมายถึง ระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นหลังจากประทับรอย
ลายนิ้วมือแฝงลงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.7.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
1) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในด้านเทคนิคในการตรวจเก็บวัตถุพยานรอยลายนิ้วมือแฝงที่อยู่

บนถุงพลาสติกซิปล็อค สำหรับการหารอยลายนิ้วมือแฝงที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างมีคุณภาพ 
2) เพ่ือให้ได้สมการพยากรณร์ะยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง  

1.7.2 ประโยชน์ทางด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
1) ใช้ในการเก็บวัตถุพยานที่เป็นถุงพลาสติกซิปล็อคที่ใช้บรรจุสิ่งผิดกฎหมาย เพ่ือให้

ผู้ตรวจพิสูจน์ได้ตรวจเปรียบเทียบหาตัวผู้กระทำความผิด ไม่จำเป็นจะต้องทำการเก็บแต่เพียงสาร
พันธุกรรมอย่างเดียว  

2) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค
ที่ถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดอาจทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานให้กับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

3) เป็นการหาวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ ง่ายต่อการตรวจเก็บและได้  
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงดีที่สุด และเพียงพอสำหรับผู้ชำนาญกลุ่มงานตรวจ
ลายนิ้วมือแฝงในการตรวจพิสูจน์หาผู้กระทำความผิด 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การดำเนินงานในบทนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีสำคัญของนักวิชาการในเรื่อง

เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานรวมถึงงานวิจัยต่างๆมาประมวล
วิเคราะห์และสังเคราะห์สำหรับการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย และทฤษฎีเพ่ือที่จะ
เป็นประโยชน์ในการกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยเบื้องต้นสำหรับการวิจัยสามารถแบ่งการนำเสนอ
ได้เป็นหัวข้อโดยผู้วิจัยได้ทำการสรุปสาระท่ีครอบคลุมถึงประเด็นในการศึกษาไว้ ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับลายนิ้วมือ 
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นผิววัตถุพยาน 
2.3 เรื่องพลาสติก 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับลายนิ้วมือ 
แบ่งหัวข้อย่อยได้เป็น 5 หัวข้อ ดังนี้  

2.1.1 การพัฒนาของลายนิ้วมือกับทารกในครรภ์ 
2.1.2 ประเภทของลายนิ้วมือ 
2.1.3 ลักษณะของลายเส้นบนลายนิ้วมือ 
2.1.4 องค์ประกอบ, การกำเนิดและชนิดของลายนิ้วมือแฝง 
2.1.5 ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint identification 

system : AFIS) 
กา รส ร้า งล าย เส ้น บ น นิ ้ว ม ือ ถูก ค วบ คุม ด ้ว ย ย ีน บ น โค ร โม โซ ม ขอ ง ร่า ง ก าย  

(อัมพา สำโรงทอง , 2549) และเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่สิ ่งแวดล้อมมีอิทธิพล
ร่วมด้วย เช่น ความเครียดของแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์  การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น 
ทำให้แต่ละคนมีเส้นลายนิ้วมือที่แตกต่างกันไปโดยที่ตัวอ่อนในครรภ์จะเริ่มปรากฏเส้น
ลายนิ้วมือที่ประมาณ สัปดาห์ที่  11.5   
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ภาพที่ 1 ช่วงระยะการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์มารดา เริ่มประมาณสัปดาห์ที่ 11.5 เมื่อทารกใน
ครรภ์มีขนาดประมาณ 80 มิลลิเมตร 

ที่มา : https://image.slidesharecdn.com/criticalperiodsinhumandevelopment-
120102131107-phpapp01/95/critical-periods-in-human-development-1-

728.jpg?cb=1325509899 
 

บนผิวหนังของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย ผิวหนัง 2 ประเภท ได้แก่ ผิวหนังหนา (Thick 
skin) เป็นผิวหนังที่ไม่มีขนมีแต่ต่อมเหงื่อ อยู่บริเวณฝ่ามือ และฝ่าเท้ามีลายเส้นปรากฎรวมถึง ผิวหนัง
บาง (Thin skin) ผิวหนังที่มีอยู่ทั่วไปต่างร่างกายมีรูขุมขนมีต่อมไขมัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของผิวหนัง 2 ประเภทที่ปรากฏบนร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ผิวหนังหนา (Thick 
skin) และ ผิวหนังบาง (Thin skin) 

ที่มา : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Skin_layers.svg/800px-

Skin_layers.svg.png 
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ชั้นผิวหนังกำพร้าเป็นผิวหนังชั้นนอกสุด มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.4 ถึง 1.5 
มิลลิเมตร เทียบกับความหนาทั้งหมดของผิวหนัง (skin) ซึ่งมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 1.5 ถึง 4.0 
มิลลิเมตร แต่ความหนาของชั้นหนังกำพร้านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณของร่ างกายทำให้ 
สามารถแบ่งผิวหนังตามความหนาของชั้นหนังกำพร้าได้เป็น 2 ชนิด คือ หนังกำพร้าที่หนา (thick 
epidermis) พบบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และหนังกำพร้าที่บาง (thin epidermis) พบที่บริเวณส่วนอ่ืนๆ 
ของร่างกายนอกเหนือจากบริเวณหนังกำพร้าที่หนา 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น  

 
2.1.1 การพัฒนาของลายนิ้วมือกับทารกในครรภ์ 

เริ่มนับจากเวลาที่ตัวอ่อนปฎิสนธิมือของตัวอ่อนนั้นเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 3-5 แต่
ยังไม่ปรากฎให้เห็นเป็นฝ่ามือปกติเด่นชัด มีลักษณะเป็นแผ่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 พัฒนาการเกิดฝ่ามือของทารกในครรภ์ (A) ยังไม่มีลักษณะเป็นฝ่ามือเป็นเพียง แผ่นแบน 
คล้ายพัด (B) ค่อยๆแบ่งแยกออกเป็นนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว (C) Volar pads เริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้น (D) 

ประมาณสัปดาห์ที่ 8 จะมีลักษณะเป็นฝ่ามือที่มีนิ้วมือครบ 
ที่มา : (Kasey Wertheim, 2011) 

 
ประมาณสัปดาห์ที่ 6-7 โครงสร้างทางกายภาพที่สำคัญของฝ่ามือ ได้แก่ volar pads ซึ่งจะ

ปรากฏขึ้น ของตัวอ่อนในครรภ์มีลักษณะเป็นเนินที่อยู่บนพ้ืนผิวของ ฝ่ามือ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถ
ระบุได้อย่างแน่นอน มีความแตกต่างจากเนินกล้ามเนื้อตรงที่ volar pads เป็นเนื้อเยื่อ และไขมันใต้
ผิวหนัง volar pads ในมนุษย์จะถูกพบที่ปลายนิ้ว (apical pads) ส่วนปลายของฝ่ามืออยู่ระหว่างนิ้ว 
(interdigital pads) และในบริเวณของ thenar  และ hypothenar pads สำหรับทารกในครรภ์ 
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volar pads จะเริ่มเกิดตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์ และจะเจริญเติบโตขึ้นโดยจะปรากฏให้เห็นใน
ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเนินกลมๆเล็กๆ ต่อมาเนินนี้จะเล็กลง และส่วนฐานจะรวมเข้ากับเนื้อเยื่อรอบๆ  

 
ภาพที่ 4 โวล่า แพด (Volar pads) ที่ปรากฏบนฝ่ามือมีทั้งบนปลายนิ้วมือและบนฝ่ามือเนินใน

(Thenar) และ เนินนอก (Hypothenar) 
ที่มา : https://www.researchgate.net/profile/Simon-

Bacon/publication/324562741/figure/fig6/AS:616361017479195@1523963326545/Volar
-pad-locations-on-the-hand-of-a-developing-foetus-during-the-first-8-weeks-of.png 

 
ภาพที่ 5 ภาพถ่ายที่พลังงานต่ำของเครื่อง SEM (low-power scanning electron microscope) 

มือของทารกในครรภ์ที่ volar pads ปรากฏขึ้น 
ที่มา : Fingerprint source book Chapter 3 : Embryology and morphology of friction 

ridge skin (Kasey Wertheim, 2011)  
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ในสัปดาห์ที่ 10 basal layer ของชั้นหนังกำพร้าจะเริ่มเห็นเป็นคลื่นเล็กๆจากนั้นจะเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วเรียกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ Primary ridges (PR) ซึ่งเป็นฐานของการสร้างลายเส้นนิ้วมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การตัดขวางของ ผิวหนังทารกในครรภ์ อายุ 10.5 สัปดาห์ ที่มีการเริมเกิดข้ึนของเซลล์ที่
กำลังเจริญ ก่อนจะกลายเป็นเส้นนูนในอนาคต 

ที่มา : Fingerprint source book Chapter 3 : Embryology and morphology of friction 
ridge skin (Kasey Wertheim, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงทฤษฎีการเกิดลายเส้นของก่อนการสร้างเส้นนูนขึ้นเป็นการรวมตัวกันของเซลล์
จำนวนมากตรงบริเวณท่ีกำลังจะกลายเป็นเส้นนูนในอนาคต เกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10.5 ของ

ทารกในครรภ์ 
ที่มา : Fingerprint source book Chapter 3 : Embryology and morphology of friction 

ridge skin (Kasey Wertheim, 2011)  



  13 

ลายนิ้วมือเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิของไข่ และสเปิร์ม ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 11โดย 10 
ลายเส้นจะปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ผิวหนังภายนอก มีชื่อเรียกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ Primary ridges (PR) 
และเติบโต 

ภาพที่ 8 การตัดขวางของผิวหนังบริเวณนิ้วของทารกในครรภ์ ระหว่างสัปดาห์ที่ 10.5 ถึง สัปดาห์ที่ 
16 มีแนวลายเส้นปฐมภูมิ Primary ridge (PR) ปรากฏขึ้น มีทั้งความกว้าง และความลึก 

ที่มา : Fingerprint source book Chapter 3 : Embryology and morphology of friction 
ridge skin (Kasey Wertheim, 2011) 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงทฤษฎีการเกิดข้ึนของจุดลักษณะสำคัญพิเศษ (minutiae) ที่เกิดข้ึนจากการหดตัว
ของ Volar pads ในช่วงระยะการสร้างลายเส้นของลายนิ้วมือ (ภาพที่ 1–10) และมีขนาดเพ่ิมขึ้น

หลังจากแนวลายเส้นทุติยภูมิปรากฏ (ภาพท่ี 11–16) 
ที่มา : Fingerprint source book Chapter 3 : Embryology and morphology of friction 

ridge skin (Kasey Wertheim, 2011) 
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จนกระทั่งสัปดาห์ที่ 14 เป็นช่วงที่ต่อมเหงื่อเริ่มเกิดตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ 
และลายเส้นทุติยภูมิจึงเริ่มเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมิ  

 
ภาพที่ 10 ภาพตัดขวางแสดงแนวเส้นทุติยภูมิของทารกในครรภ์ที่เริ่มปรากฏขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 

16 หลังจาก แนวเส้นปฐมภูมิหยุดการเจริญ 

ที่มา : Fingerprint source book Chapter 3 : Embryology and morphology of friction 

ridge skin (Kasey Wertheim, 2011) 
 

จนกระทั่งสัปดาห์ที่ 25 ลายเส้นบนลายนิ้วมือที่เป็นเส้นนูนและเส้นร่องมีความสมบรูณ์รวม
ไปถึงต่อมเหงื่อที่มีอยู่ รูปแบบของลายนิ้วมือที่ปรากฏ ใน สัปดาห์ที่ 25 นี้จะเหมือนกับลายนิ้วมือที่
แรกคลอดออกมา 

สำหรับลายเส้นของผิวหนังที่เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ลักษณะลาย
ลายนิ้วมือของมนุษย์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจนแก่ และตายไปจะมีบ้างก็เพียงแต่ขยายใหญ่ขึ้น
ตามลำดับของวัย และความเจริญเติบโตขึ้นของร่างกายเท่านั้น เช่น เมื่อเป็นเด็กๆ อายุยังน้อยลายเส้น
นิ้วมือก็จะเล็กเมื่อเติบโตขึ้น หรืออายุมากขึ้นลายเส้นของนิ้วมือก็จะขยายใหญ่ สภาพเดิมถึงแม้จะตาย
ถ้าหากนิ้วมือยังไม่เน่าเปื่อย เช่น มัมมี่ หรือศพที่ฉีดยารักษาซากแห้ง ลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่ก็จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลง นอกจากในขณะที่นิ้วมือของมนุษย์เกิดการไม่ปกติขึ้น เช่น โรคหนังลอก อาจจะไป
ฝนกับของหยาบ หรือใช้น้ำกรดอ่อนๆ กัด ลายนิ้วมือเหล่านี้จะลบเลือนไปเพียงชั่วขณะหนึ่ง  เมื่อนิ้ว
มือนั้นหายเป็นปกติแล้วลายเส้นก็จะเกิดใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกว่านั้นบางรายที่นิ้วมือ
ถลอก ของมีคม บาดจนเกิดเป็นแผลเป็นรอยแผลเป็นเหล่านี้อย่างมากก็เพียงทำลายลายเส้นของนิ้ว
มือได้บางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ลักษณะลายเส้นของลายนิ้วมือจึง
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นับว่าเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ตัวบุคคลได้อย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะอ่ืนในร่างกายของมนุษย์ 
เช่น รอยแผลเป็น รอยสัก ผิวหนัง ผม นัยน์ตา เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมเจริญขึ้นและเสื่อมลงไปตามวัย 
ลักษณะลายเส้นของนิ้วมือมนุษย์ยังไม่มีวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอ่ืน  เนื่องจากสาเหตุว่า
ลายพิมพ์นิ้วมือจะชำรุดไปด้วยประการใดๆ ลายเส้นนิ้วมือก็จะเกิดขึ้นใหม่ในรูป และสภาพเดิมเสมอ 
เว้นแต่จะทำลายให้ลึกลงไปจนถึงต่อมเหงื่อ โดยการเฉือนใต้ผิวหนังออกให้หมดลายเส้นของลายนิ้วมือ
จะถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงการเกิดรูปแบบของลายนิ้วมือ แรงดัน และพ้ืนผิวหน้า volar surface ที่
แตกต่างกันจะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆ ของลายนิ้วมือซึ่งมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืนมาเกี่ยวข้องด้วย
ด้านล่างภายใต้แรงดันและพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน  
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2.1.2 ประเภทของลายนิ้วมือ 
ลายนิ้วมือจำแนกโดยละเอียดได้ (อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ,2544) ได้แก่ 
2.1 ประเภทโค้ง แบ่งได้ 2 รูปแบบ 

โค้งราบ (Plain Arch)  
โค้งกระโจม (Tented Arch)  

2.2 ประเภทมัดหวาย แบ่งได้ 2 รูปแบบ 
มัดหวายปัดขวา (Right Slant Loop)  
มัดหวายปัดซ้าย (Left Slant Loop)  

2.3 ประเภทก้นหอย แบ่งได้ 5 รูปแบบ 
ก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl)  
ก้นหอยกระเป๋ากลาง (Central Pocket Loop Whorl)  
ก้นหอยกระเป๋าข้าง (Lateral Pocket Loop)  
มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด (Double Loop or Twin Loop)  
ซับซ้อน (Accidental Whorl) 

ภาพที่ 11 แสดงรูปแบบลายนิ้วมือทั้ง 9 ชนิด 
ที่มา:Revealing Fingerprints, accessed July 9, 2016, available from 

http://dianecapri.com/2014/03/ revealing-fingerprints/  

http://dianecapri.com/2014/%2003/%20revealing-fingerprints/
http://dianecapri.com/2014/%2003/%20revealing-fingerprints/
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2.1.3 ลักษณะของลายเส้นบนลายนิ้วมือ 
ผิวหนังตรงส่วนบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า นิ้วมือ และนิ้วเท้าของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย

ลายเส้น 2 ประเภท ได้แก่ เส้นนูน (Ridges) และเส้นร่อง (Furrows)  
1) เส้นนูน (Friction ridge) คือ การเกิดของรอยนูนซึ่งอยู่สูงขึ้นมาพ้นจากผิวหนังส่วน

นอกของ นิ้วเท้า ฝ่ามือ และฝ่าเท้า 
2) เส้นร่อง (Groove or furrow) คือ รอยลึกที่อยู่ต่ำ ลงไปกว่าระดับของเส้นนูน เส้นนูน 

และเส้นร่องประกอบกันเป็นลายนิ้วมือเส้นนูนทำให้เกิดความฝืดระหว่างผิวหนัง  และวัตถุทำให้มือ
สามารถจับวัตถุได้ดีบนเส้นนูนมีรูต่อมเหงื่อซึ่งทำหน้าระบายเหงื่อถ้าปราศจากเส้นนูนที่เปียกชื้นก็เป็น
การยากที่จะจับวัตถุท่ีมีน้ำหนักเบาไว้ได้ 

3 ) จุดลักษณะสำคัญพิเศษ หรือจุดตำหนิ  (Special Characteristic or Minutiae) 
ลายเส้นที่ปรากฏอยู่บนลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ประกอบไปด้วยลายเส้นที่มีลักษณะ เรียกว่า    
จุดลักษณะสำคัญพิเศษ หรือจุดตำหนิเป็นลักษณะพิเศษของลายเส้น 5 แบบ ดังนี้ 

3.1 เส้นแตก (Ridge Bifurcation หรือFork) เป็นลายเส้นจากเส้นเดี่ยวที่แยกออก
จากกันเป็นสองเส้น หรือมากกว่า หรือในทางกลับกันอาจเรียกว่าลายเส้นสองเส้นมารวมกันเป็นเส้น
เดียว 
  

 
ภาพที่ 12 แสดงจุดลักษณะสำคัญพิเศษแบบเส้นแตก 

ที่มา: อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ,นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพ่ือการสืบสวนสอบสวน,พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด,2544) 

 

3.2. เส้นสั้นๆ (Short Ridge) เป็นลายเส้นที่สั้นแต่ไม่สั้นมากจนถึงกับเป็นจุดเล็ก 
 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงจุดลักษณะสำคัญพิเศษแบบเส้นสั้นๆ 

ที่มา: อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ,นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพ่ือการสืบสวนสอบสวน,พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด,2544)  
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3.3. เส้นทะเลสาบ (Enclosure หรือLake) เป็นลายเส้นที่แยกออกเป็นสอง แล้ว
กลับมารวมกันใหม่ จึงมีพ้ืนที่ปิดเกิดข้ึน 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงจุดลักษณะสำคัญพิเศษแบบเส้นทะเลสาบ 

ที่มา: อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ,นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพ่ือการสืบสวนสอบสวน,พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด,2544) 

 

3.4. เส้นขาด (Ridge Beginning หรือEnding Suddenly) เป็นลายเส้นจากเส้น เดี่ยว
ที่ขาดออกจากเส้นเดิม เป็นจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดของลายเส้นนั้น 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงจุดลักษณะสำคัญพิเศษแบบเส้นขาด 
ที่มา: อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ,นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพ่ือการสืบสวนสอบสวน,พิมพ์ครั้งที่ 1 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด,2544) 
 

3.5. จุด (Dot) เป็นลายเส้นที่สั้นมากจนดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆ 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงจุดลักษณะสำคัญพิเศษแบบจุด 
ที่มา: อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ,นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพ่ือการสืบสวนสอบสวน,พิมพ์ครั้งที ่1 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด,2544) 
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2.1.4 องค์ประกอบ, การกำเนิดและชนิดของลายนิ้วมือแฝง 
เมื่อผู้กระทำความผิด ไปสัมผัสกับวัตถุคราบเหงื่อที่ถูกขับออกมาจากรูเหงื่อบริเวณปลาย

นิ้วรวมไปถึงเวลาที่ไปจับบริเวณใบหน้าทำให้มีคราบไขมันติดมือจะไปปรากฏอยู่บนทุกจุดที่สัมผัส 
ฉะนั้นการเก็บลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นหลักฐานสำคัญในการระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ มักจะพบ
ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ลายนิ้วมือที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และลายนิ้วมือที่มีไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
ถึงแม้ว่ารอยนิ้วมือนั้นๆ จะสามารถมองเห็น หรือไม่สามารถมองเห็นได้ก็ตามเรียก“ลายนิ้วมือแฝง” 

1) ลายนิ้วมือที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Parent fingerprint) รอยลายนิ้วมือที่เกิดจาก 
ฝ่ามือ หรือนิ้วมือ นั้นไปเปื้อนด้วย วัสดุที่สามารถเลอะได้ ตัวอย่างเช่น เลือด , ช็อคโกแลต, ฝุ่น ฯลฯ 
หรือบนวัสดุผิวนิ่ม เช่น หมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้ว , แท่งช็อคโกแลต, ดินน้ำมัน, ปูนซีเมนส์ที่ยังไม่แห้ง,    
ดินเหนียว, เทียนไข, แป้งเปียก เป็นต้น สำหรับรอยลายนิ้วมือที่ปรากฏบนวัสดุผิวนิ่มแล้วนั้น คือ ส่วน
เส้นร่องของรอยลายนิ้วมือ  

2) ลายนิ้วมือที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Latent fingerprint) รอยลายนิ้วมือ
นี้เกิดจากสารที่คัดหลั่งออกมาจากต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน และไขมันบริเวณเส้นนูน รอยนิ้วมือชนิดนี้จะ
ติดบนวัตถุผิวเรียบมันไม่มีรูพรุนได้ง่าย เช่น กระจก หรือเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นในที่เกิดเหตุแต่การเก็บ
รอยนิ้วมือที่มองเห็นได้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จะเก็บลายนิ้วมือแฝงด้วยเพ่ือข้อมูลในการ
สืบสวนเพ่ิมเติมแม้ว่าในการเก็บแต่ละครั้งนั้นจะพบรอยนิ้วมือของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีติดมาด้วย
มากกว่าครึ่งก็ตาม แต่ในหลายกรณีที่ผ่านมารอยนิ้วมือแฝงเหล่านี้คือหลักฐานสำคัญที่โยงไปสู่คนร้าย
ตัวจริง และด้วยความที่รอยนิ้วมือแฝงไม่อาจมองเห็นได้ทั้งหมด หรือไม่สามารถมองเห็นได้เลยจึงต้อง
มีเทคนิคเฉพาะในการเก็บรอยนิ้วมือ 

ภาพที่ 17 (ซ้าย) รอยลายนิ้วมือบนวัสดุผิวนิ่ม (ขวา) รอยลายนิ้วมือแฝงบนแก้วน้ำ(พ้ืนผิวไม่มีรูพรุน) 
ต้องปัดด้วยผงฝุ่นดำ จึงจะสามารถทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นมาได้ 

ที่มา : https://cdn.britannica.com/s:800x450,c:crop/24/179624-138-E065B019/Overview-
fingerprinting-use-law-enforcement.jpg 
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2.1.5 ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint identification 
system: AFIS) 

ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติเป็นคอมพิวเตอร์ลักษณะพิเศษที่มีการผสมผสาน กัน
ระหว่างหลักวิชาลายพิมพ์นิ้วมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้การตรวจพิสูจน์เป็น ถูกต้องแม่นยำ และ
รวดเร็วสำหรับงานตำรวจที่มีจำนวนลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาเป็นคอมพิวเตอร์ระบบนี้มีใช้อยู่ในกิจการตำรวจ
หลายประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป สำหรับ
ในภูมิภาคเอเชียมีใช้ที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติของสำนักงานตำรวจนั้นตั้งอยู่ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยเริ่มเตรียมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2532 (ซึ่งในขณะนั้น พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ) และดำเนินการติดตั้ง
ระบบ ในปี พ.ศ. 2536 เริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน 

สำหรับระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติงกองพิสูจน์หลักฐานกลางขอ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ใช้สำหรับการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของผู้กระทำความผิดในคดีต่าง เๆพ่ืองานสืบสวนสอบสวน ของ
พนักงานสอบสวนให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งศูนย์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติขึ้นเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2534 ภายในศูนย์นี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้จาก
สถานที่เกิดเหตุกับแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือของเก็บไว้ในฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรซึง่การตรวจสอบสามากระทำได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

เครื่องตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สามารถตรวจเปรียบเทียบได้ 4 หน้าที่ คือ 
1) ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุกับฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้ว

มือ 10 นิ้ว เพ่ือทราบว่าผู้กระทำความผิดคือใคร  
2) ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือของผู้ต้องสงสัยกับฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว เพ่ือทราบ

ว่าผู้ต้องสงสัยเคยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน หรือไม่  
3) ตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือ

แฝง เพ่ือทราบว่ามีคดีใดบ้างที่เกิดจากการกระทำความผิดโดยบุคคลคนเดียวกัน 
4) ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือของผู้ต้องสงสัยกับฐานข้อมูลรอยลายนิ้วมือแฝง เพ่ือหา

ผู้กระทำความผิดเคยกระทำความผิดในคดีอ่ืนๆ หรือไม่ เครื่องตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ จัดว่าเป็น
เครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวน สอบสวน ติดตามตัวผู้กระทำ
ความผิด โดยเฉพาะคดีที่ยังหา ตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้ และคาดว่าผู้ต้องสงสัยนั้นน่าจะเคยกระทำความผิดมา
ก่อนโดยรอยลายที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุสามารถนำมาตรวจเปรียบเทียบกับข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของ
กลางกับลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บไว้ในสารบบได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วซึ่งผลของการปฏิบัติงานช่วยให้
เจ้าหน้าที่ สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้ (อรรถพล  แช่มสุวรรณวงศ์ และ คณะ, 2544) 
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นผิววัตถุพยาน 
พ้ืนผิวของวัตถุพยานต่างๆที่พบเจอตามสถานที่เกิดเหตุนั้น ประกอบไปด้วยพ้ืนผิว 3 

ประเภท ได้แก่ 
2.2.1 พ้ืนผิวที่มีรูพรุน (Porous surface) พ้ืนผิวชนิดที่สารประกอบของรอยลายนิ้วมือ

แฝงจะถูกดูดซับเข้าไปในผิวของวัตถุพยานได้อย่างรวดเร็วโดยที่ส่วนที่สามารถละลายน้ำได้นั้นจะถูก
ดูดซับได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีสำหรับส่วนที่ไม่สามารถละลายน้ำได้นั้นเช่น พวก
ไขมัน จะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงในการดูดซับลงไปภายในพ้ืนผิววัตถุพยาน ตัวอย่างของพ้ืนผิว
แบบมีรูพรุนได้แก่ ไม้, กระดาษเอกสาร, ผ้า เป็นต้น 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงการดูดซับของรอยลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวที่มีรูพรุน 

ที่มา : (Champod, 2004; Daluz, 2018; Hillary Moses Daluz, 2018)  
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2.2.2 พ้ืนผิวกึ่งรูพรุน (Semi porous surface) พ้ืนผิวชนิดที่สารประกอบของรอยลาย      
นิ้วมือแฝงนั้นจะถูกดูดซับเข้าไปภายในพ้ืนผิววัตถุพยานได้ตั้งแต่รวดเร็วจนไปถึงปานกลาง โดยที่
สารประกอบส่วนที่สามารถละลายน้ำได้นั้นจะถูกดูดซับภายในระยะเวลาไม่ก่ีชั่วโมง ส่วนสารประกอบ
ที่ไม่สามารถละลายน้ำได้จะถูกดูดซับได้นั้นต้องใช้เวลามากกว่าดูดซับบนพื้นผิวที่มีรูพรุนอาจจะต้องใช้
เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นถึงจะเริ่มดูดซึม ตัวอย่างของพ้ืนผิววัตถุพยานชนิดนี้ ได้แก่ กระดาษมัน, 
ภาพถ่าย, กล่องบรรจุภัณฑ์ที่การเคลือบแวกซ์ และไม้ทาวานิช เป็นต้น 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงการดูดซับของรอยลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวกึ่งรูพรุน : ผิวหน้ากระดาษรูปถ่าย 
ที่มา : เพ็ญศรี บุญเฉลียว, พ.ต.ท.หญิง. และคณะ. (2551). “การฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการตรวจเก็บ รอยลายนิ้วมือแฝง.” เอกสารรายงานการฝึกอบรม ณ เมืองแคนเบอรา 
ประเทศออสเตรเลีย, 14-24 เมษายน 2551. 
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2.2.3 พ้ืนผิวไม่มีรูพรุน (non-porous surface) พื้นผิวชนิดที่สารประกอบของรอยนิ้วมือ
แฝงนั้นไม่สามารถถูกดูดซับเข้าไปภายในพ้ืนผิวของวัตถุพยานชิ้นนี้ได้เลยแต่จะเกาะอยู่ด้านบนของ
พ้ืนผิววัตถุพยานเท่านั้นซึ่งต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจจะถูกทำลายได้ง่ายหากไม่ได้รับการ
ป้องกัน และการทำให้ปรากฏขึ้นที่ถูกต้องแต่ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน สารประกอบต่างๆที่อยู่
ในรอยลายนิ้วมือนั้นจะสลายไป ตัวอย่างของวัตถุพยานชนิดนี้ ได้แก่ แก้ว, กระจก, เซรามิก, พลาสติก 
เป็นต้น 

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดงการดูดซับของรอยลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวไม่มีรูพรุน 

ที่มา : (Champod et al., 2004; Daluz, 2018; Hillary Moses Daluz, 2018) 
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2.3 เรื่องพลาสติก 
แบ่งหัวข้อย่อยได้เป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

2.3.1 กระบวนการผลิตพลาสติก 
2.3.2 ประเภทของพลาสติก 

พลาสติก เป็นวัสดุในกลุ่มพอลีเมอร์ สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารประกอบอินทรีย์ ที่มีมวลโมเลกุล
ที่สูง สามารถนำมาหลอมหรือขึ้นรูปเป็นของแข็งรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย วัสดุที่ได้จากการขึ้นรูปพลาสติก 
เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ จาน ชาม ชิ้นส่วนโทรศัทพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น 

2.3.1 กระบวนการผลิตพลาสติก 
กระบวนการผลิตพลาสติก คือ กระบวนการที่ต้องพึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจำเป็น

จะต้องใช้งบประมาณในการผลิตสูงเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตพลาสติกนั้นจะต้องมีการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติจำพวกปิโตรเลียมซึ่งถูกทับถมกันอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นดินที่มีการทั บถมทาง
ธรรมชาติมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน  และทำการขุดทรัพยากรเหล่ านี้ ขึ้ นมาใช้  โดย
ทรัพยากรธรรมชาติปิโตรเลียมเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของ ก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งได้ทั้งนั้น 
แล้วนำไปแปรรูปโดยอาศัยเทคโนโลยีทางปิโตรเลียมรวมถึงความรู้เพ่ือเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้ให้ไป
เป็นเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ โดยอาจจะมีการปรับปรุง แต่งเติมเสริมคุณสมบัติทางเคมีเพ่ือให้เหมาะสม
แก่การนำไปใช้ในงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมก่อนจะนำเม็ดพลาสติกที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมเหล่านี้ไปเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกโดยการนำเม็ดพลาสติกไปหลอมที่
ความร้อนสูงมากๆจนกลายเป็นของเหลวจากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางพลาสติกชนิดต่างๆ
มากมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

ภาพที่ 21 กระบวนการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติจำพวกปิโตรเลียมไปจนถึงกลายเป็นเม็ดพลาสติก 
ที่มา : https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-02/  
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พลาสติกผลิตมาจากสารประกอบจำพวกพอลีเมอร์มีคุณสมบัติเป็นสายยาวมาเรียงร้อยต่อ
กันด้วยพันธะทางเคมี มีองค์ประกอบธาตุหลักๆ ได้แก่ C (คาร์บอน) , O (ออกซิเจน) , H (ไฮโดรเจน) 
และ N (ไนโตรเจน) โดยกรรมวิธีในกระบวนการผลิตจะนำสารประกอบที่มีโครงสร้างธาตุที่กล่าวมา
ข้างต้น เช่น สารประกอบจำพวก อะซิโตน, ฟินอล, ฟอร์มาลดีไฮล์ และเอทิลเบนซิน มาผ่านกระบวน
ด้วยกรรมวิธีต่างๆทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น พลาสติกหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบที่เป็นสายยาวของพอลีเมอร์ต่างกัน  

2.3.2 ประเภทของพลาสติก 
การจำแนกประเภทของพลาสติกนั้น นิยมจำแนกด้วยการแบ่งประเภทของพลาสติกด้วย 

การแบ่งตามลักษณะเมื่อพลาสติกได้รับความร้อนสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) พลาสติกจำพวกนี้เมื่อได้รับความร้อนจะ

อ่อนตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะมีการแข็งตัว ถ้าให้ความร้อนใหม่ก็จะมีการอ่อนตัวอีกสามารถให้ความ
ร้อนทำให้กลับไปเป็นรูปเดิมได้ หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปอ่ืนก็ได้เช่นกันโดยคุณสมบัติของพลาสติก
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป พลาสติกประเภทนี้นั้นมีโครงสร้างโมเลกุลของพอลีเมอร์เป็นสายโซ่ตรงยาวๆ
มีการเชื่อมต่อกันระหว่างพอลีเมอร์น้อยมากด้วยความเป็นสายยาวๆนี้เองทำให้นำมาหลอมใหม่ใน
อุณหภูมิสูง และเม่ือผ่านการบีบอัดแรงมากๆ โดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 จำลองโครงสร้างสายยาวๆของพอลีเมอร์ของพลาสติกจำพวกเทอร์โมพลาสติก 
(Thermoplastics) 

ที่มา : https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/ 
  

https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/
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ตัวอย่างพลาสติกจำพวกเทอร์โมพลาสติก 
1.1 พอลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene tererphthalate หรือ PET) เป็นพลาสติก

ที่มีความแข็ง ไม่มีสี  มักจะใส มีความเป็นผลึกสูง สามารถนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ขวดบรรจุน้ำอัดลม ขวดใส่น้ำมันพืช เส้นใยสังเคราะห์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากรีไซเคิล 
PET ได้แก่ ภาชนะบรรจุต่างๆ โต๊ะปิกนิก รองเท้าบูต รั้วบ้าน หรือวัสดุจำพวกเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

1.2 พอลีเอทิลีน (Polyethylene หรือ PE) เป็นพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ไม่ทนทาน
ต่ออุณหภูมิสูงได้ มีความใส เหนียว และสามารถยืดหยุ่นได้ดี โดยทั่วไปแล้วพลาสติกประเภทนี้จะแบ่งเป็น
อีก 2 ชนิด ได้แก่  

1.3 พอลิเอทิลีนชนิดความแน่นต่ำ (Low density polyethylene หรือ LDPE) นิยมใช้
กันในรูปของฟิลม์พลาสติก ฟิลม์ด้านในของภาชนะบรรจุที่ต้องมีการผนึกด้วยความร้อน เช่น ถุงบรรจุขนม
ปัง, แพ็คเก็จอาหารแช่แข็ง, ถุงพลาสติกชนิดใส่ของเย็น, หลอดกาแฟ และขนมเล่นต่างๆเป็นต้น 

1.4 พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High density polyethylene หรือ HDPE) จะมี
ความแข็งแรงกว่าพลาสติกชนิด LDPE มีลักษณะทั้งโปร่งแสงและขุ่น นิยมใช้ผลิต ชวดน้ำ ท่อน้ำพลาสติก 
ถังน้ำมันเครื่อง ตะกร้า ถุงพลาสติกร้อน และถุงชยะสีดำ เป็นต้น 

1.5 พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride หรือ PVC) เป็นพอลีเมอร์ที่มีความแข็ง 
เปราะ ไม่มีสี ทนทานต่อสารเคมี และมักจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความร้อน หรือแสงแดด ดังนั้นจำเป็น
จะต้องใส่สารเติมแต่งเพ่ือที่จะเพ่ิมความแข็งแรงทนทานต่อแสงแดดได้ดี มักจะนิยมนำไปผลิตเป็นท่อน้ำ 
ข้อต่อท่อ กรอบประตูหน้าต่ง หนังเทียม สายยาง เบาะรถยนต์ เสื้อกันฝน ฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น 

1.6 พอลิสไตรีน (Polystyrene หรือ PS) เป็นพอลีเมอร์ที่มีความแข็ง ใส เปราะ แตกหัก
ง่าย และทนต่อแรงกระแทกต่ำ มักจะนิยมนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนตู้เย็น ชิ้นส่วนในรถยนต์ ไม้บรรทัด
พลาสติก ด้ามปากกา ถัง และขวดพลาสติก เป็นต้น 

1.7 พอลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethyl methacrylate หรือ PMMA) เป็นพอลีเมอร์ที่
มีความเหนียว มีความโปร่งใสเหมือนแก้ว และแข็งแรงทนทานมาก นิยมนำไปผลิตเป็น พลาสติกหุ้มไฟ
ท้าย ไฟหน้า หน้าปัดเข็มต่างๆในรถยนต์ ใช้ทำเลนส์ โคมไฟ ป้ายร้าน ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

1.8 พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC) เป็นพอลีเมอร์ที่มีลักษณะแข็งมาก ที่มี
ราคาค่อนข้างแพง จึงมีการใช้งานจำกัด ได้แก่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิก ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ฝา
ครอบฟิวส์ไฟฟ้า ทำกระจกหน้าหมวกนักบินอวกาศ และขวดนมเด็กเล็ก เป็นต้น 

1.9 โคพอลิ เมอร์อะคริโลไนไตรล์ -บิวตะไดอีน-สไตรีน (Acry-lonitrile-butadiene-
styrene copolymer หรือ ABS) เป็นพอลิเมอร์ที่มีความสามรถในการทนแรงกระแทกได้ดี มีความทึบแสง 
มีความเหนียว และแข็งนิยมใช้ทำตัวถังรถ พวงมาลัย โครงพัดลม หมวกกันน๊อค และสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น 
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2) เทอร์มอเซตพลาสติก (Thermosetting plastics) พลาสติกแบบนี้ จะคงรูปถาวร
หลังจากผ่านความร้อน หรือแรงดันเพียงทั้งเดียว เมื่อเย็นตัวลง มีความแข็งแรงมาก ทนทั้งความร้อน
และแรงดัน ไม่อ่อนตัว และเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ถ้าหากอุณหภูมิสูงพอก็จะแตกและเผาไหม้กลายเป็น
ขี้เถ้าสีดำ พลาสติกประเภทนี้พอลีเมอร์จะมีโมเลกุลเชื่อมกันโยงเป็นร่างแหจับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลนั้นแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนำกลับหลอมใหม่ได้อีก ตัวอย่างของเทอร์มอเซต
พลาสติก ได้แก่ เมลามีน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 จำลองโครงสร้างร่างแหของพอลีเมอร์ของพลาสติกจำพวกพลาสติกเทอร์มอเซต 
(Thermosetting plastics) 

ที่มา : https://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-03/ 
 
ตัวอย่างพลาสติกจำพวกพลาสติกเทอร์มอเซต 

2.1 ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol formaldehyde, PF) หรือเรียกสั้นๆว่า ฟีนอลิก 
(Phenolic) มีลักษณะแข็งาก ไม่ยืดหยุ่น ไม่หลอม หรือละลายในตัวทำละลายใดๆทั้งสิ้น มีสีเข้มจนถึง
ดำ ทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส นิยมนำมาผลิตเป็นด้ามจับมือ หูหม้อ กระทะ ฝาครอบ
จานจ่ายรถยนต์ และถาดบรรจุสารเคมี เป็นต้น 

2.2 เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Melamine-formaldehyde, MF) เป็นพลาสติกที่ทน
ความร้อนได้สูงถึง 110 องศาเซลเซียส มีความแข็งแกร่งมาก ต้านทานการขีดข่วนได้ดี นิยมนำมาผลิต
เป็นชามพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุผิวโต๊ะ เป็นต้น 

 

จากข้อมูลพลาสติกที่กล่าวมาในข้างต้น พลาสติกมีสองรูปแบบคือ เทอร์โมพลาสติก และ

พลาสติกเทอร์มอเซต สำหรับในงานวิจัยนี้ ถุงพลาสติกซิปล็อค ที่เลือกมาทำการวิจัย เป็นถุงพลาสติก

รูปแบบ เทอร์โมพลาสติก ชนิด พอลีเอทิลีน (Polyethylene หรือ PE) เป็นพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลว

ต่ำ ไม่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ มีความใส เหนียว และสามารถยืดหยุ่นได้ดี จะเห็นได้จากภาพโครงสร้าง

สายยาวๆของพลาสติก  
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ  

กุสุมา อ่อนน้อม (2553) ศึกษารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ลู
เกอร์ ทั้งก่อนยิงและหลังยิง ด้วยน้ำยารมดำที่เตรียมเอง กับ น้ำยารมดำที่หาซื้อมาจากท้องตลาด ที่
ระยะเวลา ก่อนยิง หลังยิงทันที หลังยิง 10 วัน หลังยิง 20 วัน และ หลังยิงเป็นเวลา 30 วัน รวมเป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 30 วัน ด้วยวิธีการรมดำ พบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงบนกระสุนก่อนยิงสามารถตรวจ
พบได้ด้วยการรมดำ และสำหรับกระสุนหลังยิง รอยลายนิ้วมือแฝงสามารถคงอยู่ได้ถึง 10 วัน ไม่ว่าจะ
น้ำยารมดำที่มาจากท้องตลาดหรือจากการเตรียมน้ำยารมดำเอง 

สมจารี คันธชาติกุล (2558) ทำการศึกษาหาระยะเวลาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่
อยู่บนขวดพลาสติก ด้วย Cyanoacrylate เพ่ือเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติก 3 
ป ร ะ เภ ท  ดั ง นี้  Polyethylene Terephthalate,High Density Polyethylene, Polystyrene 
Polypropylene ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 2 สภาวะได้แก่ สภาวะอุณหภูมิห้องโดนแสงแดด และ
สภาวะโล่งแจ้งโดนแสงแดด โดยใช้ขวดพลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ที่ระยะเวลาต่างๆกัน 
จำนวน 10 ช่วงเวลาได้แก่ 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 1,3,5,7 วัน และ 2,3 และ 4 สัปดาห์ โดยนับ
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้น ผลการวิ จัยพบว่า Cyanoacrylate 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกได้ทุกประเภทแต่ไม่สามารถหารอยลายนิ้วมือแฝงได้
ครบทุกช่วงเวลา สำหรับ พลาสติกชนิดที่ 1 (Polyethylene Terephthalate) นั้นมีการคงอยู่ของ
รอยลายนิ้วมือได้มากที่สุดจำนวน 2 สัปดาห์ในอุณหภูมิห้องได้เพียง 5 วันในที่โล่งแจ้ง พลาสติกชนิดที่ 
2 (High Density Polyethylene) นั้นมีการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือได้มากท่ีสุดจำนวน 1 สัปดาห์ ใน
อุณหภูมิห้องและได้เพียง 5 วันในที่โล่งแจ้ง และพลาสติกชนิดที่ 3 (Polystyrene Polypropylene) 
นั้นมีการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือได้มากที่สุดจำนวน 2 สัปดาห์ ในอุณหภูมิห้องและได้เพียง 5 วันในที่
โล่งแจ้ง ถึงแม้ว่าสภาวะแวดล้อมจะต่างกัน แต่คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ 

เอกชัย ปรักกมะกุล (2561) ศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยาน
ถุงพลาสติกสีดำแบบบาง หรือถุงขยะแบบบาง ในการทดลองได้นำถุงพลาสติกสีดำแบบบางมาตัด
แบ่งเป็นขนาด 2x2 นิ้ว สำหรับทำการทดลองจากนั้นทำการประทับนิ้วบนถุงพลาสติกสีดำแบบบางที่
ตัดไว้แล้วด้วยแรง 500 กรัม เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นนำไปตัวอย่างที่เตรียมไว้ทิ้งไว้ที่ระยะเวลา
ต่างๆกัน ได้แก่ 0,1,2,3,4,5,7,14,21 และ 28 วัน จากนั้น นำมาอบด้วยไอกาว Super glue แล้วย้อม
ต่อด้วย Rhodamine-6G เมื่อย้อม แล้วตากแห้งแล้วก็นำไปส่องแสงด้วยเครื่องโพลีไลท์ที่ความยาว
คลื่น 505 นาโนเมตรและฟิลเตอร์ที่ 550 นาโนเมตร ตามลำดับ จากนั้นทำการถ่ายภาพแล้วนำภาพ
มาวิเคราะห์จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยโปรแกรม Mini-AFIS จากผลการศึกษา
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พบว่า ช่วงวันที่ 0 ถึง 7 วัน นั้น รอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นมาแนวโน้มจุดลักษณะสำคัญพิเศษ
ของรอยลายนิ้วมือแฝงลดลงจนมามีแนวคงท่ีตั้งแต่วันที่ 14 จนถึง 28 วัน จากการทดลองพบว่า แม้ว่า
ระยะรอยลายนิ้วมือจะถูกประทับผ่านแล้ว 28 วัน รอยลายนิ้วมือดังกล่าวก็ยังมีจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงเพียงพอแก่การยืนยันตัวบุคคลได้ ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

นุชนาฏ จารุรัตนวิบูลย์ (2562) ทำการศึกษาคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้ามมีด
พลาสติกกับส่วนมีดที่เป็นโลหะที่จมอยู่ในน้ำ 2 ชนิด ได้แก่ น้ำกร่อย และ น้ำจืด ด้วยวิธี Small 
particle reagent (SPR) และ Cyanoacrylate ที่ระยะเวลา 1,7,14,21 และ 28 วัน ตามลำดับก่อน
การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ผลการวิจัยพบว่า บริเวณด้ามมีดพลาสติกนั้นให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คุณภาพต่ำมาก ไม่สามารถทำการทดลองขั้นต่อไปได้ ส่วนรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บบริเวณบน
ด้ามสเตนเลส ถ้าสำหรับในน้ำกร่อยนั้ น  ควรตรวจเก็บด้วยวิธี  SPR ส่วนน้ ำจืดนั้นควรใช้  
Cyanoacrylate 

ดารณี เลยะกุล (2563) ศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนแผ่น
โลหะอลูมิเนียมที่ระยะเวลาต่างกันตั้งแต่ 1 วัน ,3 วัน , 7 วัน ,10 วัน , และ 14 วัน โดยการใช้
อาสาสมัครจำนวน 3 คน ทำการประทับรอยลายนิ้วมือคนละ 3 ซ้ำ โดยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ พบว่า 
ระยะเวลาที่รอยลายนิ้วมือแฝงที่วันที่ 1 และ 14 มีค่าความคมชัดและมีคุณภาพของรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ระดับน้อยที่สุด วันที่ 3 และ 7 ความคมชัดของรอยลายนิ้วมือแฝงและคุณภาพของรอย
ลายนิ้วมือแฝงอยู่ที่ระดับปานกลาง ส่วนวันที่รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจนที่สุดคื อวันที่ 10 
เนื่องจากน้ำที่อยู่ในเหงื่อบางส่วนระเหยออกไปทำให้น้ำที่เกาะอยู่บริเวณเส้นร่องหายไปจึงทำให้รอย
ลายนิ้วมือแฝงปรากฎลายเส้นชัดเจนขึ้น  

อาภาพร อรุณแสงทอง (2564) ศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรายลายนิ้วมือแฝง
บนเครื่องหนังด้วยวิธีการซุปเปอร์กูล ด้วยเครื่องหนัง 4 ชนิด ได้แก่ หนัง Top Grain, หนังกลับ,หนัง 
PU และ หนังแก้ว ด้วยระยะเวลาที่แตกต่งกันจำนวน 8 ช่วงเวลา คือ ทันทีหลังประทับรอยลายนิ้วมือ
แฝง, 3 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง ,1,3,5 และ 7 วัน เมื่อทำการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงเรียบร้อย
แล้วนั้นทำการตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝงโดยการนับจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง แล้วนำค่าที่ได้มาตรวจวิเคราะห์ด้วยสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การ
วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า เป็นเวลา 7 วัน รอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนัง
ชนิดหนัง Top Grain มีคุณภาพของรอยลายนิ้วมืออยู่ในระดับสูงที่สุด สำหรับการปรากฏขึ้นของรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังนั้นในแต่ละช่วงเวลาไม่แตกต่างกัน 
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2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Samuel Cadd (2015) ได้ทำการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบที่อยู่บนรอยลายนิ้วมือแฝงที่

มีการคงอยู่บนพื้นผิววัตถพยานเป็นระยะเวลานานด้วยการทำการค้นคว้าและรวบรวมงานวิจัยต่างๆมา 

พบว่า องค์ประกอบของเหงื่อที่มาจากต่อมเหงื่อ Eccrine gland นั้นประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ ได้แก่กรด  

อามิโน โปรตีน กูลโคส แลคโทส ยูเรีย และ ไพรูเวท ในส่วนของสารอนินทรีย์นั้น ประกอบด้วย กรดไขมัน 

สเตียรอล แร่ธาตุต่างๆ อาทิเช่น คลอไรด์ โซเดียม โพแทสเซียม เป็นต้น ในส่วนของกรดอะมิโนนั้น กรดอะมิ

โนที่มีจำนวนมากที่สุดได้แก่ กรดอะมิโน เซอรีน ลองลงมา คือ ไกลซีน ตามด้วย ออนิทรีน, อะลานีน, กรด

แอสพาติก, ทีโอนีน, ฮีสทีดีน, วาลีน, ลิวซีน, ไอโซ่-ลิวซีน, กรดกูลตามิก , ไลซีน, ฟีนิลอลานีน และ ไทโรซีน 

สำหรับองค์ประกอบในต่อมเหงื่อที่เรียกว่า sebaceous gland นั้น ประกอบด้วย ไตรกลีเซอไรด์ มากที่สุด 

ตามมาด้วย กรดไขมัน จากองค์ประกอบบนต่อมเหงื่อเหล่านี้เอง พบว่า ไขมันนั้นจะมีการสลายตัวที่ลดลง

อย่างรวดเร็วที่ 30 วันแรก และสำหรับ กรดอะมิโนถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเสถียรแต่พบว่า สามารถคงอยู่บนรอย

ลายนิ้วมือแฝงได้นานถึง 236 วัน ก็ยังสามารถตรวจพบ กรดอะมิโนอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการค้นคว้า

งานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงมานั้น พบว่า ยังคงมี ช่องของการวิจัยเกี่ยวกับระยะที่ผ่าน

ไปกับการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บรอย

ลายนิ้วมือแฝงซึ่งคงอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน  

Somaya Madkour (2017) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บจาก 
วัตถุพยานที่จมน้ำจำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ น้ำจืด และน้ำทะเล วัตถุพยานที่ใช้เป็นตัวแทนของวัตถุพยานที่
พ้ืนผิวไม่มีรูพรุน ได้แก่ แผ่นกระจกใส (ตัวแทนวัตถุพยานที่เป็นแก้ว), แผ่นซีดี (ตัวแทนวัตถุพยานที่เป็น
พลาสติก) และมีดสเตนเลสด้ามพลาสติก (ตัวแทนวัตถุพยานที่เป็นสเตนเลส) นำไปแช่ในตู้กระจกที่บรรจุน้ำ
จืด และตู้กระจกที่บรรจุน้ำทะเล เป็นระยะเวลา 1,2 และ 10 วัน ตามลำดับ ขนาด 1 เมตรx 1 เมตร x 0.7 
เมตร โดยที่ใช้ ปั๊มลม ที่มีพัดลม เป็นการจำลองความไม่นิ่งของน้ำในธรรมชาติ จากนั้นทำการตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการตรวจเก็บจำนวน 3 วิธี ดังนี้ การปัดผงฝุ่นดำ, วิธี Small particle reagent (SPR) 
และ Cyanoacrylate ผลการทดลองพบว่าวิธีที่ดีทีสุด ทั้งในน้ำจืด และน้ำทะเลนั้น คือ Cyanoacrylate ถึง
อย่างไรก็ตาม เวลาที่วัตถุพยานแช่อยู่ในน้ำก็มีผล ยิ่งแช่อยู่ในน้ำนานเท่าไร รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บก็
จะมีคุณภาพแย่ลงเท่านั้น และ การศึกษายังพบอีกว่า น้ำทะเลเมื่อเทียบกับน้ำจืดแล้วนั้น ทำลายรอย
ลายนิ้วมือแฝงมากกว่า เนื่องจากความเข้มข้นของเกลือในทะเล 
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Sri Adelila (2018) ทำการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยกัน 2 วิธี 

คือ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ cyanoacrylate โดยวัตถุพยานนำมาตรวจพิสูจน์นั้นคือ แก้วพลาสติก และ 

แผ่นซีดี โดยใช้อาสาสมัครจำนวน 30 คน คละเพศ จากการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 65 คน ในภาควิชาเคมี

ของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละคน ก็จะทำการสุ่มประทับกับ วัตถุพยานอีกเช่นกัน เมื่ออาสาสมัครแต่ละคน

ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วทำการตรวจเก็บทันทีด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ cyanoacrylate ผลการ

ทดลองพบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงที่ทำการเก็บทันทีหลังจากที่อาสาสมัครทำการประทับ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ 

สามารถให้จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่มากกว่าและชัดเจนกว่า Cyanoacrylate 

จากผลการวิจัย จึงสรุปได้ว่า ผงฝุ่นดำนั้นให้จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่มากกว่า 

Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญนั้น เนื่องมาจากว่า อนุภาคของผงฝุ่นนั้นมีความจำเพาะกับไขมันบนรอย

ลายนิ้วมือแฝงจึงทำให้ผงฝุ่นเข้าไปเกาะจำเพาะได้ดีกับไขมันในรอยลายนิ้วมือแฝงที่เกิดจากการประทับใหม่ 

ทำให้เช่นรูปแบบ ลายเส้น และ ได้จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่มากกว่าอีกวิธี 

Nich Wongsongja (2019) ทำการศึกษาเปรียบเทียบความเสถียรของรอยลายนิ้วมือแฝงที่
ประทับอยู่วัตถุพยานที่ เป็นพลาสติกจำนวน 3 ชนิดได้แก่ Polyethylene Terephthalate (PET), 
Polyethylene (HDPE) และ Polystyrene Polypropylene (PP) โดยทำการสุ่มตัวอย่างของพลาสติกทั้ง
สามชนิดนี้มาจากท้องตลาด อย่างละ 1 ชนิด แล้วทำการประทับรอยลายนิ้วมือลงไป ทำจำนวน 3 ซ้ำที่
ระยะเวลาต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง (1 วัน), 120 ชั่วโมง (5 วัน) และ 168 ชั่วโมง (7 
วัน) ทำการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate เปรียบเทียบกันด้วยการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ผลการทดลองพบว่า วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของจำนวน
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง พลาสติกชนิด (PET) มีจุดลักษณะสำคัญพิเศษเฉลี่ยด้วยการ
ปั ดผงฝุ่ นดำเท่ ากับ  9.65 และ Cyanoacrylate เท่ ากับ  7.40 ส่ วนพลาสติ กชนิ ด High Density 
Polyethylene (HDPE) มี จุ ดลั กษณะสำคัญ พิ เศษเฉลี่ ยด้ วยการปั ดผงฝุ่ นดำเท่ ากับ  8.4 และ  
Cyanoacrylate  เท่ากับ 6.44 และ พลาสติกชนิด Polystyrene Polypropylene (PP) มีจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษเฉลี่ยด้วยการปัดผงฝุ่นดำเท่ากับ 9.04 และ  Cyanoacrylate  เท่ากับ 7.54 จึงสรุปได้ว่า ความเสถียร
ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกนั้นค่อนข้างต่ำ ถ้าหากมีรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้น ก็มักจะมีจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงไม่เพียงพอสำหรับการตรวจเปรียบเทียบเพ่ือที่จะยืนยันตัวบุคคล
ได้ สำหรับค่าทางสถิติของทั้งวิธีการปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate นั้นมีระดับของการยอมรับได้ที่ 0.05 
ทั้งสองวิธี จึงสรุปได้ว่าทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนั้นยังพบว่า รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่สามารถตรวจเก็บได้นั้น สำหรับวิธี Cyanoacrylate นั้นสามารถตรวจเก็บได้ถึง 120 ชั่วโมง 
หรือ 5 วัน ถ้าหากนานกว่านั้น รอยลายนิ้วแฝงมักจะถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถตรวจเก็บได้  
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จากหัวข้อ 2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ทำการสรุปประเด็นศึกษาของแต่ละงานวิจัยแบง่
ออกมาเป็น ตาราง จำนวน 4 ตาราง ดังแสดงด้านล่างนี ้โดยแบ่งออกเป็น  

ตารางที่ 1 สรุปประเดน็ที่ศึกษางานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวตัถุพยาน 
ตารางที่ 2 สรุปประเด็นที่ศึกษาวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่ใช้ในการทดลองของ

งานวิจัยทั้งหมด 
ตารางที่ 3 สรุปประเด็นที่ศึกษาวัตถุพยานที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัยทั้งหมด 
ตารางที่ 4 สรุปประเด็นที่ศึกษาช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัยต่างประเทศ 
 

ตารางที่ 1 สรุปประเด็นที่ศึกษางานวิจัยทั้งหมดที่เก่ียวกับวัตถุพยาน 

 
  

                
                             ช่ือ 
          ประเด็น 
          ที่ศึกษา 
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1. ศึกษาการคงอยู่ของคุณภาพรอย
ลายนิ้วมือแฝง 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. พัฒนาวิธีการตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานท่ีเปียกน้ำ 

   ✓   ✓    

3.ศึกษาเปรียบเทยีบการปรากฏขึน้
ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยาน
หลายชนิด 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นที่ศึกษาวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัย
ทั้งหมด 

 

 

ตารางที่ 3 สรุปประเด็นที่ศึกษาวัตถุพยานที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัยทั้งหมด 
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1. การปัดผงฝุ่นดำ     ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. Cyanoacrylate (Super glue)  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. Small particle reagent 
(SPR) 

   ✓   ✓    
4. การรมดำ 

✓          
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1. ชนิดพลาสติก  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ - ✓ 
2. ชนิดโลหะ 

✓   ✓ ✓  ✓  -  
3. ชนิดแก้ว       ✓  -  
4. อ่ืนๆ      ✓   -  
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นที่ศึกษาช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัยต่างประเทศ 
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1. 7 วัน      ✓  ✓ - - 

2. 10 วัน       ✓  - - 
3. 14 วัน     ✓    - - 
4. 28 วัน  ✓ ✓ ✓     - - 

5. 30 วัน 
✓        - - 
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จากการทบทวนและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการนำไปสู่การกำหนด
กรอบแนวคิดในงานวิจัยและสร้างข้อค้นพบใหม่ จะพบว่า 

1) ในด้านประเด็นการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาการคงอยู่ของคุณภาพของ
รอยลายนิ้วมือแฝงตามมาด้วยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบน       
วัตถุพยานหลายหลายชนิด สำหรับการศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานที่เป็น
ถุงพลาสติกนั้นมี เอกชัย (เอกชัย ปรักกมะกุล, 2561) ศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบน
ถุงพลาสติกสีดำแบบบางด้วยวิธี Cyanoacrylate กับ (Nich Wongsongja, 2019)  ศึกษาความ
เสถียรของรอยลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติก 3 ชนิด ได้แก่ PET, HDPE และ PP จากงานวิจัยที่กล่าว
ข้างต้นนั้น ยังไม่มีงานวิจัยใดศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคที่
เป็นพลาสติกชนิด PE (Polyethylene) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษางานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาการอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงกับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบน
ถุงพลาสติกซิปล็อค  

2) ในด้านกลุ่มตัวอย่าง วัตถุพยานที่นิยมมากที่สุดที่นำมาทำการทดลองนั้น ได้แก่ วัตถุ
พยานชนิดพลาสติก ตัวอย่างเช่น ขวดพลาสติกชนิดต่างๆ, ฟิลม์หน้าจอโทรศัพท์, เคสโทรศัพท์มือถือ, 
ถุงพลาสติกสีดำ เป็นต้น สำหรับผู้วิจัยเลือกใช้ถุงพลาสติกซิปล็อค ในการทำการทดลองเนื่องจากคดีที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น มักจะเจอถุงพลาสติกซิปล็อคใช้สำหรับ
บรรจุยาเสพ เป็นที่นิยมใช้มาก  

3) ในด้านวิธีการทดลอง วิธีการทดลองที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการทดลองการเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงมากที่สุด ได้แก่ Cyanoacrylate รองลงมาคือ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Small 
particle reagent ส่วนการรมดำเป็นวิธีที่ใช้เฉพาะกับกระสุนปืนหรือวัตถุพยานประเภทโลหะ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้เลือกวิธีการตรวจเก็บ 2 วิธี การปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate เนื่องจากในปัจจุบัน 
เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สะดวก และ ได้ประสิทธิภาพดี 

4) ในด้านระยะเวลา งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมศึกษาที่ระยะเวลา 21-28 วัน สำหรับ ผู้วิจัย
อ้างอิงจาก เอกชัย ปรักกมะกุล (2561) ที่ทำการศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือบนถุงพลาสติกสี
ดำแบบบาง พบว่า 0-7 วันแรกจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงมีการลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จนมาลดลงอย่างคงที่ที่ระยะเวลา 7-28 วัน ด้วยเหตุผลที่ว่า จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ
ของรอยลายนิ้วมือแฝงจากงานวิจัยนี้ จะเริ่มลดลงคงที่ระยะเวลา 7 วันเป็นไป ในงานวิจัยสิ้นสุดที่ 28 
วัน ซึ่งแนวโน้มหลังจาก 28 วันแล้วสามารถพยากรณ์แนวโน้มการลดลงได้จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึง
เลือกทำการวิจัยที่ระยะเวลา 0-28 วัน เนื่องจาก หลังจาก 28 วันไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ได้ต่างจาก
ผลลัพธ์ที ่28 วัน  
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1) น้ำหนักท่ีใช้กด ประมาณ 5 กรัม ช่วงเวลาประมาณ 2 วินาที 
2) อาสาสมัครหญิงจำนวน 1 คน ที่ไม่ผ่านการล้างมืออย่างน้อย 
1 ชั่วโมงก่อนการประทับรอยลายนิ้วมือ 
3) ถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีนำมาใช้ในการทดลองเป็นถุงพลาสติก
ซิปล็อคใส ขนาด 8x6 เซนติเมตร 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 24 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

จุดลักษณะสำคัญพิเศษของ

ลายเส้น 

วิธีเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ได้แก่

วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ

Cyanoacrylate 

ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ 

วันที่ 0,1,2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน  

ตัวแปรควบคุม 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) แบบ Posttest-Only 

Control Group Design ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม โดยไม่มีการสุ่ม และให้ 
Treatment กับกลุ่มทดลองแล้วทำการวัดผลหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการ 1) เพ่ือ
เปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผง
ฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับ
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate และสร้าง
สมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 
ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 การศึกษาเพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย 
3.2 การกำหนดอาสาสมัคร 
3.3 การเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานวิจัย 
3.4 การเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดลอง 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย 
ในกระบวนการนี้ผู้วิจัยได้เตรียมตัวเพ่ือที่จะดำเนินการวิจัยโดยการทำการศึกษาค้นคว้า 

และวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร หรือวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ด้วยการทำการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยทีเกี่ยวข้อง ทำการค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เอกสารงาน
วิชาการ บทความจากสื่อ และสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพ่ือที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ 
Cyanoacrylate จากนั้นทำการศึกษาจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติก
ซิปล็อคที่คงอยู่ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน โดยทำการประเมินจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง ตามแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยรวมไปถึงทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัยแล้วนำไปกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และออกแบบวิธีการทดลองเพ่ือใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยขั้นต่อไป 
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3.2 การกำหนดอาสาสมัคร 
อาสาสมัครผู้ประทับรอยลายนิ้วมือ เป็นตัวผู้วิจัยเอง เป็นเพศหญิง (หญิงไทย) อายุ 28 ปี 

น้ำหนักประมาณ 80 กิโลกรัม สูงประมาณ 170 เซนติเมตร มีลักษณะปกติ นิ้วมือไม่แห้งผิดปกติ (โดย
ก่อนทำการประทับรอยลายนิ้วมือ อาสาสมัครจะต้องไม่ผ่านการล้างมืออย่างน้อย 1 ชั่วโมง และ
กำหนดแรงที่ใช้ในการประทับรอยลายนิ้วมือพร้อมทั้งระยะเวลาที่ประทับรอยลายนิ้วมือ) 

จริยธรรมในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของ

อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมการวิจัยและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลเชิงลบต่ออาสาสมัครโดยมิได้เจตนาจึง
กำหนดแนวทางการศึกษาด้านจริยธรรมในการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ ผู้วิจัยได้ทำเอกสารเพ่ือขอรับความ
ยินยอมจากอาสาสมัครที่ใช้ในการทำการทดลอง การเก็บข้อมูล จะไม่มีการบ่งชี้ถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อ-
สกุล ของอาสาสมัครแต่ประการใดซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับข้อมูลที่ได้รับจาก
อาสาสมัคร ผู้รวิจัยจะนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ และประมวลผลสำหรับนำเสนอในภาพรวม
เท่านั้นจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอาสาสมัครต่อสาธารณะชนแต่ประการใด 
 

3.3 การเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานวิจัย 

ตารางที่ 5 อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับใช้ในการทดลอง 

อุปกรณ์และสารเคมี แหล่งที่มา 
1. ผงฝุ่นดำ (Black Powder) ยี่ห้อ KS บริษัทแอสคอน อินซิช่ัน จำกัด 
2. Cyanoacrylate ยี่ห้อ Defsec Global 

3.ตู้อบ Super Glue ยี่ห้อ foster+freeman รุ่น MVC3000 
4. ถุงพลาสติกซิปล็อค ขนาด 8 x 6 
เซนติเมตร 

 

5. เครื่องช่ังพิกัด 3,200 กรัม 1 เครื่อง ยี่ห้อ sartorius 
6. แปรงปัดขนกระรอก ยี่ห้อ KS จากบริษัทแอสคอน อิซนิช่ัน จำกัด 
7. โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 13 pro max Apple store 
12. Poly-light ยี่ห้อ ROFIN 
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3.4 การเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดลอง 
3.4.1 การเลือกตัวสำหรับการทำงานวิจัย 

1) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นถุงพลาสติกซิปล็อคขนาด 8 x 6 เซนติเมตร  
3.4.2 การเตรียมตัวอย่าง  

2) ทำความสะอาดถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ 70 % ก่อนแล้วค่อยทิ้งไว้
ให้แห้ง  

3) ให้อาสาสมัครที่ไม่ผ่านการล้างมืออย่างน้อย 1 ชั่วโมง จากนั้นนำนิ้วหัวแม่มือขวามา
สัมผัสบนบริเวณ ทีโซน หน้าผาก จมูก หรือคาง แล้วประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างถุงพลาสติก
ซิปล็อคท่ีความสะอาดแล้วด้วยแรงกดประมาณ 5 กรัม ใช้เวลาในการกดประมาณ 2 วินาที จำนวน 1 
รอย ต่อ 1 แผ่น  

3.4.3 วิธีการทดลอง 
1) นำถุงพลาสติกซิปล็อคที่ประทับรอยลายนิ้ วมือแฝงแล้ว วางทิ้ งไว้บนโต๊ะใน

ห้องปฏิบัติการที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ตามเวลา1,2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน ตามลำดับ  
2) จากนั้นนำตัวอย่างที่วางไว้ทันทีและครบระยะเวลาตามที่กำหนดในแต่ละวัน มาตรวจ

เก็บด้ วยวิธี  2  วิธี  ดั งนี้  1  วิ ธีการปั ดผงฝุ่ นดำ ทำการปั ดผงฝุ่ นบนรอยลายนิ้ วมือแฝง 2 
Cyanoacrylate นำไปใส่ตู้อบ Super Glue และอบเป็นระยะเวลา 30 นาที  

3) บันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพ ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ไอโฟน รุ่น 13 Pro max  
4) ทำการส่งรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้ให้กับผู้ชำนาญด้านการตรวจพิสูจน์  

ลายนิ้วมือแฝง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือ
แฝงด้วยเครื่อง Mini-AFIS 
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เตรียมถุงพลาสติกซิปล็อคที่ทำความสะอาดแล้ว มีขนาด กว้าง x ยาว  

8 x 6 เซนติเมตร 

ประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างที่โดยใช้แรงกดประมาณ 5 กรัม ใช้

เวลาในการกด 2 วินาที 

 

วางทิ้งไว้บนโต๊ะภายในห้องปฏิบัติการที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วทำการเก็บรอย

ลายนิ้วมือแฝงทันทีจากนั้นวางทิ้งไว้ที่ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 และ 28 วัน 

 

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ทำการตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ, 

และ Cyanoacrylate, 

 

นำผลการตรวจเก็บที่ได้ส่งให้ ผู้ชำนาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง 

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย

ลายนิ้วมือแฝงด้วยเครื่อง Mini-AFIS 

รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดลองที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ มาสรุปเป็นแผนภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดลอง  
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย โดยทำการ

ประมวลผลข้อมูลในการทดลองด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
3.5.1 การกำหนดค่าตัวแปร การกำหนดตัวแปรต่างๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ผลการ

ทดลอง มีดังนี้  
1) วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง เป็นข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) โดย

การศึกษาท้ังวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  
2) ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ เป็นข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยเริ่ม

จากเก็บทันทีจากนั้นเก็บตามจำนวนวันที่ผ่านไป 1 วัน 2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน ตามลำดับ  
3) จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้ วมือแฝง เป็นข้อมูลระดับอัตราส่วน  

(Ratio Scale) ประเมินได้จากระดับค่าเฉลี่ยของจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่
ลดลงในแต่ละช่วงเวลาที่เก็บโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย กับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยการนับจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนรอยลายนิ้วมือ ด้วยเครื่องมือ Mini-AFIS 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.5.3 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการวิเคราะห์จากระดับคุณภาพของรอยลาย       
นิ้วมือแฝงด้วยการทำการวิเคราะห์ความคมชัดของรอยลายนิ้วมือแฝง โดยอาศัยหลักเกณฑ์การแปล
ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง (minutiae) ที่ได้ออกแบบ
เป็นช่วงระดับจำนวน 5 ระดับ โดยนำค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง เท่ากับ 74.5 และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ 7.5 เพ่ือนำมาใช้อธิบายความหมายของ
ระดับของคุณภาพของการตรวจสอบรอยลายนิ้วมือแฝง ซึ่งมีวิธีดังนี้ (Ramakant Khazanie, 1996) 

 
จำนวน minutiae ที่พบมากที่สุด – จำนวน minutiae ที่พบน้อยที่สุด = 74.5 – 7.5  = 13.4 

จำนวนชั้น         5 
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ได้ช่วงความกว้างของแต่ละระดับ คือ 13.4 ซึ่งสามารถแบ่งเกณฑ์ได้ดังนี้ 
จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ การแปลค่าของแต่ละระดับ 
61.1 – 74.5 จุด   ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับมากที่สุด 
47.7 – 61.09 จุด   ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับมาก 
34.3 – 47.69 จุด   ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับปานกลาง 
20.9 – 34.29 จุด   ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับน้อย 
7.5  –  20.89 จุด   ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
3.5.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบน

ถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น และ Cyanoacrylate โดยใช้ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน (Paired samples t-test) 

3.5.5 การวิเคราะห์สมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)  

โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (Dennis E 
Hinkle, 1998) ไว้ดังนี้ 

0.90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
0.70 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.50 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.30 – 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
0.00 – 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ) เพ่ือเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate 2) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate และสร้างสมการพยากรณ์ระยะเวลากับ
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 5 หัวข้อดังนี้ 
4.1 การวิเคราะหก์ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  
4.2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจากการตรวจเก็บด้วยวิธีการ

ปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate  
4.3 การวิเคราะห์จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิป

ล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate 
สมมติฐานทางการวิจัย: การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการ

ปัดผงฝุ่นดำสามารถตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้ มากกว่า 
Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญ 

4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงกับระยะเวลาหลังประทับรอยลายนิ้วมือ 
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สมมติฐานทางการวิจัย 
1) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัด

ผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
2) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัด

ผงฝุ่นดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
3) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
4) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
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 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  Mean (M) หมายถึง   ค่าเฉลี่ย 
  MBP.   หมายถึง   ค่าเฉลี่ยของวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 

  MCA.   หมายถึง   ค่าเฉลี่ยของ Cyanoacrylate 
  S.D.   หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  N   หมายถึง   จำนวนครั้งในการทดลอง 
  Df   หมายถึง   องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

  Mean Difference   หมายถึง ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  
  95%  Confidence Interval of the Difference   หมายถึง   ช่ วงความ

เชื่อมั่น ช่วงของค่าที่ครอบคลุมพารามิเตอร์ของประชากรที่ไมรู้ 
  t   หมายถึง   สถิติทดสอบ t-test 
  p   หมายถึง   ความน่าจะเป็นสำหรับบอกนัยสำคัญทางสถิติ 

  β หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย  
  Beta หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  
  Sig.t หมายถึง ความน่าจะเป็นสำหรับบอกนัยสำคัญทางสถิติ 
  *   หมายถึง   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  

ตารางที่ 6 จำนวน ความถี่ และร้อยละของชนิดของการตรวจเก็บ และระยะเวลา(วัน) 
 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ข้อมูลการเก็บตัวอย่างรอยลายนิ้วมือบนถุงพลาสติกซิปล็อค จำแนก
ตามวิธีการตรวจเก็บ คือ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate วิธีละ 22 รายการ รวมเป็น 44 
รายการ คิดเป็นวิธีการละร้อยละ 50 รวมเป็นร้อยละ 100 และจำแนกตามระยะเวลา คือ 
0 ,1,2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน วันละ 11 รายการ รวมเป็น 44 รายการ คิดเป็นจำนวน
ระยะเวลาร้อยละ 9.1 รวมเป็นร้อยละ 100 

ตัวแปร จำนวน ความถี่ ร้อยละ 

วิธีการตรวจเก็บ 
การปัดผงฝุ่นดำ 
Cyanoacrylate 

 
44 
44 

 
22 
22 

 
50 
50 

ระยะเวลา 
0 วัน 
1 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
4 วัน 
5 วัน 
6 วัน 
7 วัน 
14 วัน 
21 วัน 
28 วัน 

 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 

 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
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4.2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจากการตรวจเก็บด้วยวิธีการปัด
ผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  

สำหรับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงกับระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมือนั้นที่อยู่บนวัตถุพยานถุงพลาสติกซิปล็อคที่ทำการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ  และ 
Cyanoacrylate ได้ให้ผู้ชำนาญด้านการตรวจรอยลายนิ้วมือแฝง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ทำการตรวจ
พิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการทดลอง ด้วยเครื่อง MINI AFIS ดังแสดงในภาพที่ 26 

 

(A)                                                                        (B) 
 
ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างการตรวจนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยเครื่อง MINI AFIS (A) วิธกีารปัดผงฝุ่นดำ (B) Cyanoacrylate 
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4.2.1 ผลการวิจัยท่ีได้จากจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 
จึงได้จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงในแต่ละวิธีเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาหลังประทับรอยลายนิ้วมือ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวน      
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง (minutiae) ซึ่งออกแบบเป็นช่วงระดับจำนวน 5 
ระดับได้ช่วงความกว้างของแต่ละระดับ คือ 13.4 ซึ่งสามารถแบ่งเกณฑ์ได้ดังนี้ 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ การแปลค่าของแต่ละระดับ 
61.1 – 74.5  จุด   ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
47.7 – 61.09 จุด  ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับมาก 
34.3 – 47.69 จุด  ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับปานกลาง 
20.9 – 34.29 จุด  ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับน้อย 
7.5  –  20.89 จุด  ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
จากเกณฑ์การแปลค่าดังกล่าวจะได้ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง

ที่ทำการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate บนถุงพลาสติกซิปล็อคระยะเวลา 28 วัน 

นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (M) และ S.D. สำหรับในส่วนของแต่ละวิธีเพ่ือศึกษาจำนวนของจุดลักษณะ

สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงในแต่ละวิธีพบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงที่ทำการตรวจเก็บทันทีมีด้วย

วิธีการปัดผงฝุ่นดำมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง ค่าสูงที่สุด (Max) 

เท่ากับ 74.5 จุด และรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง   

ค่าน้อยที่สุด(Min) เท่ากับ 7.5 จุด นั้นก็มาจากวิธีการปัดผงฝุ่นดำเช่นเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ทำการเก็บด้วยวิธีการปัดผง
ฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate บนถุงพลาสติกซิปล็อคระยะเวลา 28 วัน 

 

ระยะเวลา
(วัน) 

วิธีการ จำนวนจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษ 

Mean S.D. ระดับ
คุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

0 ผงฝุ่นดำ 74 75 74.5 0.7 มากที่สุด 

Cyanoacrylate 64 65 64.5 0.7 มากที่สุด 
1 ผงฝุ่นดำ 74 74 74 0 มากที่สุด 

Cyanoacrylate 61 63 62 1.4 มากที่สุด 
2 ผงฝุ่นดำ 72 71 71.5 0.7 มากที่สุด 

Cyanoacrylate 54 58 56 2.8 มาก 

3 ผงฝุ่นดำ 66 68 67 1.4 มากที่สุด 
Cyanoacrylate 47 49 48 1.4 มาก 

4 ผงฝุ่นดำ 62 60 61 1.4 มาก 

Cyanoacrylate 44 42 43 1.4 ปานกลาง 
5 ผงฝุ่นดำ 61 60 60.5 0.7 มาก 

Cyanoacrylate 43 40 41.5 2.1 ปานกลาง 
6 ผงฝุ่นดำ 59 58 58.5 0.7 มาก 

Cyanoacrylate 41 39 40 1.4 ปานกลาง 

7 ผงฝุ่นดำ 54 50 52 2.8 มาก 
Cyanoacrylate 40 38 39 1.4 ปานกลาง 

14 ผงฝุ่นดำ 38 33 35.5 3.5 ปานกลาง 

Cyanoacrylate 24 26 25 1.4 น้อย 
21 ผงฝุ่นดำ 30 26 28 2.8 น้อย 

Cyanoacrylate 23 22 22.5 0.7 น้อย 

28 ผงฝุ่นดำ 10 5 7.5 3.5 น้อยที่สุด 
Cyanoacrylate 21 20 20.5 0.7 น้อยที่สุด 
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จากตารางที่  7 สำหรับผลการวิ เคราะห์สำหรับระดับคุณภาพโดยรวมของ           

รอยลายนิ้วมือแฝงที่ทำการเก็บจากวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate พบว่าที่ระยะเวลา 0-1 

วัน รอยลายนิ้วมือแฝงจากการเก็บทั้งสอง จากการเก็บด้วยผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate ทั้งสองวิธี 

(MBP = 74.5 , MCA =64.5) มีคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับมากที่สุด สามารถมองเห็นรูปแบบ 

ลายเส้น และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้อย่างชัดเจนมาก สามารถใช้ในการตรวจ

เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ดีมากที่ระยะเวลา 2-3 วัน (ที่ 2, 3 วัน MBP = 71.5, 67 , MCA =56, 48) 

รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากวิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นยังคงมีคุณภาพระดับมากที่สุด แต่ Cyanoacrylate 

นั้น มีคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับมาก และยังคงสามารถมองเห็นรูปแบบ ลายเส้น และจุด

ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้อย่างชัดเจน ทั้งสองวิธีก็ยังสามารถตรวจเปรียบเทียบ

ยืนยันตัวบุคคลได้ดีที่ระยะเวลา 4-7 วัน (ที่ 4-7 วัน MBP = 61, 60.5, 58.5, 52 , MCA =43, 41.5, 40, 

39) รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากวิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นยังคงมีคุณภาพระดับมากแต่ Cyanoacrylate 

นั้นมีคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับปานกลางในส่วนของวิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นคุณภาพของรอย

ลายนิ้วมือแฝงที่ระดับมาก แต่สำหรับ Cyanoacrylate ที่ระยะเวลา 4-7 วัน นั้นให้คุณภาพของรอย

ลายนิ้วมือแฝงเพียงแค่ปานกลาง มองเห็นความชัดเจนของลายเส้นและรูปแบบลดลงจากวันเริ่มต้น 

ตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่ระยะเวลา 14-28 วัน (ที่ 14, 21, 28 วัน MBP =35.5, 28, 7.5 , MCA =25, 22.5, 

20) ที่ระยะเวลา 14 วัน นั้นการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นยังให้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง

ระดับปานกลางในขณะที่ Cyanoacrylate ตั้งแตท่ี่ระยะเวลา 14 วัน เป็นต้นไปรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้

มีคุณภาพน้อย-น้อยที่สุด ทั้งหมดแต่ก็ยังมีจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงเพียงพอ

สำหรับใช้ในการตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้แต่มีเพียงการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำเท่านั้นที่

ระยะเวลา 28 ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับน้อยที่สุดและไม่สามารถตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ จากผลการทดลองที่ระยะเวลา 28 ของวิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นคือได้

จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงครั้งที่ 1 เท่ากับ 10 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 5 ซึ่งต่างกัน 

50% นั้นอาจเกิดได้จากความไมช่ำนาญในการเก็บของผู้วิจัยเอง หรือเกิดจากสภาวะอากาศ ณ วันที่ทำ

ประทับลายนิ้วมือ   
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4.2.2 เพื่อเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บน
ถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate ในส่วนนี้ ขอนำเสนอเป็น 6 หัวข้อ 
ดังนี้ 
   1) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 0-1 วัน 
   2) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 2-3 วัน 
   3) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 4-7 วัน 
   4) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 14 วัน 
   5) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 21 วัน 
   6) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 28 วัน 
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1) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเม่ือเวลา 0-1 วัน พบว่าเมื่อรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่วางไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผ่านการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น
ดำ และ Cyanoacrylate นั้น สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ รอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้น
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด การเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ ที่ระยะเวลา 0-1 วัน (MBP = 74.5,  
MBP = 74) และ Cyanoacrylate ระยะเวลา 0-1 วัน (MCA =64.5, MCA = 62) เห็นลายเส้น รูปแบบ 
และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงอย่างชัดเจนสามารถนำมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ
ยืนยันตัวบุคคลได้ 

 
            (A)                         (B)                            (C)                           (D) 
ภาพที่ 27 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีตรวจเก็บทันท ี(0 วัน) ด้วยการตรวจเก็บ

ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 

              (A)                            (B)                          (C)                        (D)   

ภาพที่ 28 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 1 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D)  
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2) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเม่ือเวลา 2-3 วัน พบว่าเมื่อรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่วางไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผ่านการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ระยะเวลา 2-3 วัน (MBP = 71.5, MBP = 67 ) ส่วน Cyanoacrylate สามารถตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงได้ สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ที่ระยะเวลา 2-3 วัน 
(MCA = 56, MCA = 48 ) เห็นลายเส้น รูปแบบ และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงอย่าง
ชัดเจน สามารถนำมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้เช่นเดียวกันวันที่ 0-1  

 

            (A)                            (B)                               (C)                        (D)   

ภาพที่ 29 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 2 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 

            (A)                            (B)                              (C)                          (D)   
ภาพที่ 30 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 3 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ

ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 
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3) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเม่ือเวลา 4-7 วัน พบว่าเมื่อรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่วางไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผ่านการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ที่ระยะเวลา 4-7 วัน (MBP = 61, MBP = 60.5, MBP = 58.5, MBP = 52) ส่วน Cyanoacrylate 
สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระยะเวลา 4 -7 วัน (MCA = 
43, MCA = 41.5, MCA = 40, MCA = 39) เห็นลายเส้น รูปแบบ และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงค่อนข้างชัดเจน ก็ยังสามารถนำมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ 

           (A)                             (B)                              (C)                        (D)   

ภาพที่ 31 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 4 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 

           (A)                             (B)                               (C)                          (D)   

ภาพที่ 32 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 5 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 
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             (A)                              (B)                        (C)                          (D)   

ภาพที่ 33 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 6 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 

             (A)                             (B)                        (C)                         (D)   

ภาพที่ 34 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 7 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 
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4) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเม่ือเวลา 14 วัน พบว่าเมื่อรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่วางไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผ่านการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ระยะเวลา 14 วัน (MBP = 35.5) ส่วน Cyanoacrylate สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่
ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย ที่ระยะเวลา 14 วัน (MCA = 25) เห็นลายเส้น รูปแบบ และ    
จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงแค่พอใช้ แต่ยังสามารถนำมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ
ยืนยันตัวบุคคลได้ 

             (A)                                (B)                           (C)                        (D)   

ภาพที่ 35 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 14 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วย
วิธีการปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 
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5) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเมื่อเวลา 21 วัน พบว่าเมื่อรอยลายนิ้วมือแฝงที่
วางไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผ่านการเก็บด้วยวิธี การปัดผงฝุ่นดำ 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
น้อย ที่ระยะเวลา 21 วัน (MBP = 28) ส่วน Cyanoacrylate สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับน้อยระยะเวลา 21 วัน (MCA = 22.5)  เห็นลายเส้น รูปแบบ และจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้เลือนลาง แต่ยังสามารถนำมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบยืนยันตัว
บุคคลได ้
 

             (A)                             (B)                             (C)                        (D)   

ภาพที่ 36 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 21 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วย
วิธีการปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 
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6) การปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงเม่ือเวลา 28 วัน พบว่าเมื่อรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่วางไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผ่านการเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
ไม่สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ที่ระยะเวลา 28 วัน (MBP = 7.5) ส่วน Cyanoacrylate สำหรับรอยลายนิ้วมือแฝงที่
ปรากฏนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุดเช่นกัน ที่ระยะเวลา 28 วัน (MCA = 20.5) เห็นลายเส้น 
รูปแบบ และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงไม่ค่อยชัดเจน สำหรับวิธีการปัดผงฝุ่นดำ
ไม่สามารนำมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ แต่ Cyanoacrylate ยังสามารถนำมาตรวจ
พิสูจน์เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ 
 

             (A)                             (B)                         (C)                           (D)   

ภาพที่ 37 แสดงรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคท่ีวางไว้ 28 วัน ด้วยการตรวจเก็บด้วย
วิธีการปัดผงฝุ่นดำ (A),(B) และ Cyanoacrylate (C),(D) 
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4.3 การวิเคราะห์จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค
ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  

จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่รอยลายนิ้วมือแฝงคงอยู่บนถุงพลาสติกซิปล็อค
ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น และ Cyanoacrylate เพ่ือที่จะเปรียบเทียบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง จากทั้ง 2 วิธี โดยการใช้สถิติ การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยมีสมมติฐานการทดลอง ดังนี้ 

สมมติฐานทางการวิจัย 
การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถ

ตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate อย่างมี
นัยสำคัญ 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ  ≤ Cyanoacrylate  

H1  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ  > Cyanoacrylate 
การเปรียบเทยีบคุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝงจากการเก็บจากวิธกีาร

ปัดผงฝุ่นด าและ Cyanoacrylate 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติก
ซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางที่ 8 พบว่า จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือที่ตรวจได้เก็บได้

จากวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 53.64 จุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
21.424 และจาก Cyanoacrylate มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 42.00 จุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 15.113 ค่าเฉลี่ย (M) ของความต่างเท่ากับ 2.799 ค่า t-test มีค่าเท่ากับ -4.158 ค่า P-value 
มีค่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีค่าเฉลี่ยมากกว่าของรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในภาพที่ 40  

วิธีการเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝง 

N Mean S.D. Std. Error 
Mean 

t P-value 

การปัดผงฝุ่นดำ 11 53.636 21.424 2.799 -4.158 0.002** 
Cyanoacrylate 11 42.000 15.113 
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ภาพที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ และระยะเวลา(วัน) 

 

ภาพที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วย 
Cyanoacrylate และระยะเวลา(วัน) 

 

ภาพที่ 40 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่เก็บจาก 2 วิธี ได้แก่ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ ,Cyanoacrylate และ ระยะเวลา(วัน)  
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จ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมอืแฝง

เปรียบเทียบจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษท่ีเก็บจาก 2 วิธี และ ระยะเวลา(วัน)
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Cyanoacrylate
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุดลักษณะ

สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง  

โดยการวิเคราะห์นั้นประกอบไปด้วยตัวแปร จำนวน 2 ตัวแปร โดยที่  กำหนดให้                
ตัวแปรอิสระ คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการตรวจเก็บ 
จำนวน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการปัดผงฝุ่นดำ 2) Cyanoacrylate  และ ตัวแปรพยากรณ์ คือ ระยะเวลาหลัง
ประทับลายนิ้วมือ ตามสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานทางการวิจัย 
1) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการ

ปัดผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
2) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการ

ปัดผงฝุ่นดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
3) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
4) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
สมมติฐานทางสถิติ 

1)   H0  :  วิธีการปัดผงฝุน่ดำ  =  0 

   H1  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ   ≠  0 

2)   H0  :  βวิธีการปัดผงฝุ่นดำ  =  0 

   H1  :  βวิธีการปัดผงฝุ่นดำ  ≠  0 

3)   H0  :  Cyanoacrylate   =  0 

   H1  :  Cyanoacrylate   ≠  0 

4)   H0  :  βCyanoacrylate   =  0 

   H1  :  βCyanoacrylate   ≠  0 
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ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) วิธีการปัด
ผงฝุ่นดำที่ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 2) Cyanoacrylate ที่ตรวจเก็บ      
รอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 
1) วิธีการปัดผงฝุ่นดำที่ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 

1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 0-28 วัน 

ตารางที่ 9 การพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำด้วย
จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 

จากตารางที่ 9 ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บ ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำมี

ความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.900) และค่า Beta เท่ากับ 0.415 ซึ่งไม่เท่ากับ 0

แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย

วิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 98.0 โดยมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±1.353 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะ

สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษกำหนดให้ y คือ 

ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง จะได้

สมการ y = 30.535 + 0.415x ดังแสดงรูปภาพที่ 41 

  

ปัจจัย B Std.Er. Beta t P-value 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษ 

0.415 0.020 0.990 26.645 0.000** 

(Constant) 30.535     

R = 0.990*                   R2 = 0.980                  R2
adjust = 0.977 

F = 431.757*                Sig. F = 0.000              SEest = ±1.353 

*p < 0.05 
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จ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมอืแฝง

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา(วัน) และ จ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา(วัน) และ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 

 

2) Cyanoacrylate ที่ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 

2.1 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 0-28 วัน 
ตารางที่ 10 การพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate ด้วย
จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 

จากตารางที่ 10 ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญ พิเศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate มี

ความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.894) และค่า Beta เท่ากับ 1.503 ซึ่งไม่เท่ากับ 0 แสดง

ว่ายอมรับ H1 นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ปัจจัย B Std.Er. Beta t P-value 
จำนวนจุดลักษณะสำคัญ

พิเศษ 
1.503 0.251 0.894 18.223 0.000** 

(Constant) 54.437     

R = 0.894*                   R2 = 0.800                  R2
adjust = 0.777 

F = 35.941*                 Sig. F = 0.000               SEest = ±7.129 

*p < 0.05 

y = 30.535 + 0.415x  

R2 = 0.980 
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ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 80.0 โดยมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±7.129 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะ

สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษกำหนดให้ y คือ 

ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง จะได้

สมการ y = 54.437 + 1.503x ดังแสดงรูปภาพที่ 42 

 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา(วัน) และ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงด้วย Cyanoacrylate 

 

จาก การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วย Cyanoacrylate ในข้อ 2.1 ระยะเวลาที่ทำการ

ทดลองตั้งแต่ 0-28 วัน นั้นจะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย

ลายนิ้วมือแฝงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาตั้งแต่ 0-14 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย

ระยะเวลาตั้งแต่ 14-28 วัน เริ่มมีการลดลงอย่างคงที่ จึงส่งผลให้เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติที่

ระยะเวลาตั้งแต่ 0-28 วันจะเห็นได้ว่า ค่า r = 0.894 และสามารถพยากรณ์จำนวนจุดลักษณะสำคัญ

พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้ร้อยละ 80.0 ถ้าหากทำการแยกวิเคราะห์ทางสถิติจะได้ค่าทางสถิติ

ของระยะเวลาตั้งแต่ 0-14 วัน r = 0.941 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้

ร้อยละ 88.5 และค่าทางสถิติของระยะเวลา ตั้งแต่ 14-28 วัน r = 0.998 และสามารถพยากรณ์

ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 99.6 จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ถ้าวิเคราะห์โดยการ

แยกออกเป็นระยะเวลา 0-14 วัน กับ 14-28 วัน จะได้ค่า r ที่ดีกว่า เข้าใกล้ 1 มากกว่า และร้อยละ
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ของการพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือจะได้ร้อยละ 88.5 และร้อยละ 99.6 ตามลำดับ   

ซึ่งมากกว่า ที่ระยะเวลา 0-28 วัน ร้อยละของการพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือจะได้ร้อย

ละเพียง 80.0 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการแยกการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับ

ลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate กับ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง

แยกออกเป็นสองช่วงระยะเวลา  

 

2.2 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 0-14 วัน 

ตารางที่ 11 การพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate ด้วย
จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 

จากตารางที่ 11 ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญ พิเศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate มี

ความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.941) และค่า Beta เท่ากับ 0.313 ซึ่งไม่เท่ากับ 0 

แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 88.5 โดยมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±1.510 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะ

สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษกำหนดให้ y คือ 

ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง จะได้

สมการ y = 19.261 + 0.313x ดังแสดงรูปภาพที่ 43  

ปัจจัย B Std.Er. Beta t P-value 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษ 

0.313 0.043 0.941 9.409 0.000** 

(Constant) 19.261     

R = 0.941*                   R2  = 0.885                  R2
adjust = 0.869 

F = 54.009*                 Sig. F = 0.000               SEest = ±1.510 

*p < 0.05 
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ภาพที่ 43 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา(วัน) และ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย

ลายนิ้วมือแฝงด้วย Cyanoacrylate 

 

2.3 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 14-28 วัน 

ตารางที่ 12 การพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate ด้วย
จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

 

จากตารางที่ 12 ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญ พิเศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate มี

ความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.998) และค่า Beta เท่ากับ 3.098 ซึ่งไม่เท่ากับ 0 

แสดงว่ายอมรับ H1 นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย 

ปัจจัย B Std.Er. Beta t P-value 

จำนวนจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษ 

3.098 0.199 0.998 20.183 0.032** 

(Constant) 91.230     

R = 0.998*                  R2  = 0.996                 R2
adjust = 0.992 

F = 243.000*               Sig. F = 0.041             SEest = ±0.634 

*p < 0.05 
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Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 99.6 โดยมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.634 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะ

สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษกำหนดให้ y คือ 

ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง จะได้

สมการ y = 91.230 + 3.098x ดังแสดงรูปภาพที่ 44 

 

ภาพที่ 44 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา(วัน) และ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงด้วย Cyanoacrylate  
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 = 0.996 
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ตารางที่ 13 สรุปผลการทดลองทั้งหมดตอบสมมติการวิจัยในการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิป
ล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำและ Cyanoacrylate 

 

ลำดับ สมมติฐานการวิจัย ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัด
ผงฝุ่นดำสามารถตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

  

การปัดผงฝุ่นดำ (MBP = 53.636) √  
Cyanoacrylate (MCA = 42.000) √  

ค่า P-value = 0.002 (มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) √  

2 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจ
เก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลัง
ประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  

การปัดผงฝุ่นดำ (R = 0.990 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก) √  

3 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจ
เก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลัง
ประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

  

การปัดผงฝุ่นดำ (ระยะเวลาตั้งแต่ 0-28 วัน) 
(R2 = 0.977 y = 30.535 + 0.415x) 

√  

4 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจ
เก็บด้วย Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลัง
ประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  

Cyanoacrylate (ระยะเวลาตั้งแต่ 0-14 วัน) 
(R = 0.941 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก)  

√  

5 จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจ
เก็บด้วย Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลัง
ประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

  

Cyanoacrylate (ระยะเวลาตั้งแต่ 14-28 วัน) 
(R2 = 0.869 y = 19.261 + 0.313x)  

√  
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จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการทดลองทั้งหมดในการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค
ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate ยอมรับสมมติฐาน H1 นั่นคือ 1) การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง
บนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ (MBP = 53.636) สามารถตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate (MCA = 42.000) (ค่า P-value = 0.002) 
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บ
ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้ วมือ  (R = 0.990 มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 3) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ(ระยะเวลาตั้งแต่ 0-28 วัน) (R2 = 0.977           
y = 30.535 + 0.415x) สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 4) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย  Cyanoacrylate มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้ วมือ  (ระยะเวลาตั้ งแต่  0 -14 วัน)(R = 0.941                   
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 5) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate (ระยะเวลาตั้งแต่ 14-28 วัน)(R2 = 0.869         
y = 19.261 + 0.313x) สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) แบบ
แผนการทดลอง Posttest-Only Control Group Design โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1 ) เพ่ื อ
เปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น
ดำ และ Cyanoacrylate 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate และสร้าง
สมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง โดยแบ่งการดำเนินการวิจัย
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การ
กำหนดอาสาสมัคร ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานวิจัย ขั้นตอนที่ 4 
การเตรียมตัวอย่างและวิธีทำการทดลอง ขั้นตอนที่  5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการทดลองบน
ถุงพลาสติกซิปล็อคขนาด 8 x 6 เซนติเมตร ซึ่งเป็นวัตถุพยานผิวเรียบที่เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โม
พลาสติก ชนิดโพลีเมอร์ PE (Polyethylene) เป็นพื้นผิวชนิดไม่มีรูพรุนที่มักจะถูกนำมาใช้ในการบรรจุ
ยาเสพติดให้โทษประเภทต่าง ๆ โดยให้อาสาสมัครจำนวน 1 คนที่ไม่ผ่านการล้างมืออย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ก่อนประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยแรงกดประมาณ 5 กรัม ใช้เวลาในการ
กดประมาณ 2 วินาที จำนวน 1 รอย ต่อ 1 แผ่น นำถุงพลาสติกซิปล็อคที่ประทับรอยลายนิ้วมือแฝงแล้ว
วางทิ้งไว้บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ตามเวลา1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 และ 28 
วัน ตามลำดับ จากนั้นนำตัวอย่างที่วางไว้ทันทีและครบระยะเวลาตามที่กำหนดในแต่ละวันมาตรวจเก็บ
ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  บันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อ ไอโฟน รุ่น 13 Pro max และทำการส่งรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้ให้กับ ผู้ชำนาญด้านการ
ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงด้วยเครื่อง Mini-AFIS ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 1) การวิเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ จำนวน, ความถี่, ร้อยละ 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจากการตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate         
4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝง  
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5.1 สรุปผลการทดลอง 

ผู้วิจัยขอนำเสนอสรุปผลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดย 1) การวิเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ จำนวน, ความถี่, ร้อยละ 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจากการตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate        
4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝง  

1) การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  
จากผลการทดลอง จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ทำการเก็บ

ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate บนถุงพลาสติกซิปล็อคระยะเวลา 28 วัน นำมาคำนวณ 
สถิติเชิงพรรณนา จำแนกตามวิธีการตรวจเก็บ คือ วิธีการปัดผงฝุ่น และ Cyanoacrylate ความถี่วิธี
ละ 22 รายการ จำนวนรวมเป็น 44 รายการ คิดเป็นวิธีการละร้อยละ 50 รวมร้อยละ 100 และ
จำแนกตามระยะเวลา คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,14,21 และ 28 วัน ความถี่วันละ 11 รายการ จำนวนรวม
เป็น 44 รายการ คิดเป็นจำนวนระยะเวลาร้อยละ 9.1 รวมเป็นร้อยละ 100 

2) การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจากการตรวจเก็บด้วยวิธีการปัด    
ผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  

การศึกษาระยะเวลาจำนวน 28 วัน การคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิป
ล็อคที่ทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น และ Cyanoacrylate แล้วนำรอยลายนิ้วมือแฝงมาตรวจ
พิสูจน์ด้วยเครื่อง MINI AFIS โดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงแล้วแปลค่าเป็นคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง ได้ 5 ระดับ ได้แก่ คุณภาพของรอย
ลายนิ้วมือแฝงระดับมากที่สุด, ระดับมาก, ระดับปานกลาง, ระดับน้อย และ ระดับน้อยที่สุด พบว่า ที่
ระยะเวลา 0-1 วัน รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้จากทั้งสองวิธี ได้แก่ วิธีการปัดผงฝุ่นดำ (MBP = 
74.5, MCA =  74)  และ Cyanoacrylate (MBP =64.5, MCA =  62) นั้ น  ให้  คุณ ภาพของรอย
ลายนิ้วมือแฝงมีคุณภาพมากที่สุด ทั้งสองวิธี รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้มีความคมชัดของลายเส้น รูปแบบ 
และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงอย่างชัดเจน สามารถนำมาตรวจพิสูจน์
เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ ที่ระยะเวลา 2-3 วัน นั้นรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้ด้วยวิธีการปัดผง
ฝุ่นดำ (MBP = 71.5, MBP = 67 ) ยังคงให้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงมากที่สุด แต่สำหรับ 
Cyanoacrylate (MCA = 56, MCA = 48 ) นั้น ให้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับมาก แต่ทั้ง
สองวิธีก็ยังคงเห็นลายเส้น รูปแบบ และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง และยัง
เพียงพอสำหรับตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล ที่ระยะเวลา 4-7 วัน พบว่า วิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
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(MBP = 61, MBP = 60.5, MBP = 58.5, MBP = 52) ก็ยังคงให้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับ
มาก และ Cyanoacrylate (MCA = 43, MCA = 41.5, MCA = 40, MCA = 39) นั้น ให้คุณภาพเพียง
ระดับปานกลาง ที่ระยะเวลา 14 วัน พบว่า วิธีการปัดผงฝุ่นดำ (MBP = 35.5) ให้คุณภาพของรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ระดับปานกลาง แต่ Cyanoacrylate (MCA = 25) นั้น ให้คุณภาพเพียงระดับน้อย ที่
ระยะเวลา 21 วันนั้น พบว่า ทั้งสองวิธีให้คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ระดับน้อย ส่วนระยะเวลา 
28 วัน วิธีการปัดผงฝุ่นดำ (MBP = 28) และ Cyanoacrylate (MCA = 22.5)  นั้นพบว่า รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้จากวิธีการปัดผงฝุ่นดำ (MBP = 7.5) นั้น มีคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่น้อยที่สุด เห็นรูปแบบ ลายเส้นและจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล สำหรับ Cyanoacrylate (MCA = 20.5) นั้น ให้คุณภาพเพียงระดับ
น้อยที่สุด และยังสามารถมองเห็นรูปแบบ ลายเส้นและจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง
เพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล จากการนำรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 
เท่ากับ 74.5และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ 7.5 ทั้งสองค่านั้นมาจากวิธีการปัดผงฝุ่นดำทั้งสิ้น  
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3) การวิเคราะห์จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วย

วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate 

สมมติฐานทางการวิจัย: การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัด

ผงฝุ่นดำสามารถตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า 

Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญ 

สมมติฐานทางสถิติ  :   

H0  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ  ≤ Cyanoacrylate  

H1  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ  > Cyanoacrylate 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บ

ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 53.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.424 และ 
Cyanoacrylate มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 42.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.113 มีค่าเฉลี่ย
ของความต่างเท่ากับ 2.799 ค่า t-test เท่ากับ -4.158 ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 นั่นหมายถึง การเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อคด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถตรวจเก็บจำนวนจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน 

4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือ
แฝงกับระยะเวลาหลังประทับรอยลายนิ้วมือ  

สมมติฐานทางการวิจัย 
1) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น

ดำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
2) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น

ดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
3) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate 

สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
4) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate 

สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
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สมมติฐานทางสถิติ 

1)   H0  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ  =  0 

   H1  :  วิธีการปัดผงฝุ่นดำ     ≠  0 

2)   H0  :  βวิธีการปัดผงฝุ่นดำ  =  0 

   H1  :  βวิธีการปัดผงฝุ่นดำ     ≠  0 

3)   H0  :   Cyanoacrylate =  0 

   H1  :  Cyanoacrylate   ≠  0 

4)   H0  :  βCyanoacrylate =  0 

   H1  :  βCyanoacrylate   ≠  0 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะทำการสรุปผลการทดลองออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) วิธีการปัดผง

ฝุ่นดำที่ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค  2) Cyanoacrylate ที่ตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) วิธีการปัดผงฝุ่นดำที่ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค 
1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 0-28 วัน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจ
เก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำกับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง พบว่า จำนวนจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.990) นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมือได้ร้อยละ 98.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การพยากรณ์เท่ากับ ±1.353 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง กำหนดให้ y คือ 
ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ และ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

y = 30.535 + 0.415x 
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2) Cyanoacrylate ที่ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค  
2.1. ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 0-28 วัน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจ
เก็บด้วย Cyanoacrylate กับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง พบว่า จำนวนจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.800) นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วย Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อย
ละ 80.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ ±7.129 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง เมื่อ
ทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง กำหนดให้ y คือ ระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมือ และ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

y = 54.437 + 1.503x 
2.2 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 0-14 วัน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจ
เก็บด้วย Cyanoacrylate กับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง พบว่า จำนวนจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.941) นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยCyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ ระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมือได้ร้อยละ 88.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การพยากรณ์เท่ากับ ±1.510 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง กำหนดให้ y คือ 
ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ และ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

y = 19.261 + 0.313x 
2.3 ระยะเวลาที่ทำการทดลองตั้งแต่ 14-28 วัน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือที่ตรวจ
เก็บด้วย Cyanoacrylate กับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง พบว่า จำนวนจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.998) นั่นคือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยCyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับ
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ลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์ ระยะเวลาหลังประทับ
ลายนิ้วมือได้ร้อยละ 99.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การพยากรณ์เท่ากับ ±0.634 และสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝง เมื่อทราบจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง กำหนดให้ y คือ 
ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ และ x คือ จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง 

y = 91.230 + 3.098x 
จากข้อมูลในข้างต้นพบว่า ในการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ 

Cyanoacrylate นั้นทั้งหมดยอมรับสมมติฐาน H1 นั่นคือ  
1) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัด

ผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
2) จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีการปัด

ผงฝุ่นดำสามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
3) จำนวนจุดลักษณะสำคัญ พิ เศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
4) จำนวนจุดลักษณะสำคัญ พิ เศษของรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ ตรวจเก็บด้วย 

Cyanoacrylate สามารถใช้พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมืออย่างมีนัยสำคัญ 
จากผลการทดลอง จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ทำการเก็บด้วย

วิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate บนถุงพลาสติกซิปล็อคระยะเวลา 28 วัน นำมาวิเคราะห์ผล
จากการทดลองพบว่า ด้วยสมการพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับรอยลายนิ้วมือกับจำนวนจุดลักษณะ
สำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงโดยวิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นสามารถให้จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ
ของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate ที่ระดับ 0.05 แต่จะพบว่าที่ระยะเวลา 0-21 วัน
แรกนั้น ทั้งวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate นั้นสามารถตรวจเก็บแล้วนำไปตรวจเปรียบเทียบ
ยืนยันตัวบุคคลได้ แต่ที่ระยะเวลา 28 วันนั้น เฉพาะรอยลายนิ้วมือแฝงวิธีการปัดผงฝุ่นดำไม่สามารถ
นำไปตรวจเปรียบเทียบยืนยันได้สำหรับการพยากรณ์ระยะเวลากับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของ
รอยลายนิ้วมือแฝงนั้นสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ทั้งสองวิธีการตรวจเก็บผลลัพธ์จากสมการ
พยากรณ์ของวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.990) และสามารถพยากรณ์
ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 98.0  Cyanoacrylate มีความสัมพันธ์ในระดับสูง             
(r = 0.894) ที่ระยะเวลา 0-28 วัน สามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 80.0 
เมื่อพิจารณาจากกราฟค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วย 
Cyanoacrylate และระยะเวลาหลังประทับรอยลายนิ้วมือ พบว่าในระยะเวลา 0-14 วัน จะมีความชัน
ของกราฟแตกต่างกับระยะเวลา 14-28 วัน จึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ทำให้ได้
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ความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นและสมการที่ได้สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำขึ้น ค่า r (r0-14 = 0.941 , r14-28 = 
0.998) อยู่ในระดับสูงมาก และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 88.5 และ 
99.6 ตามลำดับ ดังนั้นสำหรับ Cyanoacrylate ทำการสร้างสมการพยากรณ์เป็นสองช่วงเนื่องจาก     
ที่ระยะเวลา 0-14 วันแนวโน้มการลดลงของจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงนั้น
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ระยะเวลา 14-28 วันลดลงอย่างคงที่ เมื่อทำการแยกสมการพยากรณ์ให้ผล
ลัพธ์ที่ดีกว่า  

 

5.2 อภิปรายผลการทดลอง 
ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 

1) เพ่ือเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบนถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการ
ปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือ
กับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate และ
สร้างสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง  

5.2.1 เพื่อเปรียบเทียบจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงบน
ถุงพลาสติกซิปล็อค ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate  

ในการวิเคราะห์ใช้สถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Paired 
samples t-test) พบว่า วิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้น ที่ระยะเวลา 0-28 วัน นั้น มีค่าเฉลี่ย (M) 53.64 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 21.424 และ Cyanoacrylate มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 42.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 15.113 มีค่าเฉลี่ยของความต่างเท่ากับ 2.799 ค่า t-test เท่ากับ    
-4.158 ค่า P-value  มีค่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยอ้างอิงจาก (Nich Wongsongja, 2019) ที่ทำการทำการศึกษาเปรียบเทียบความเสถียร
ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ประทับอยู่วัตถุพยานที่เป็นพลาสติกจำนวน 3 ชนิด ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ 
และ Cyanoacrylate พบว่า วิธีการปัดผงฝุ่นดำให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงมากกว่า Cyanoacrylate บนพลาสติกทั้ง 3 ชนิด ที่ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมง จนถึง 
120 ชั่วโมง (5 วัน) งานวิจัยของ (Sri Adelila, 2018) ที่ อ้างอิงถึง (Narendra Kumar Pahade, 
2015) ที่วิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้นให้คุณภาพและความชัดเจนของรอยลายนิ้วมือแฝงที่มากกว่า 
Cyanoacrylate เนื่องมาจาก ผงฝุ่นดำ และ Small particle reagent (SPR) อนุภาคของผงฝุ่นมี
ความจำเพาะกับการเกาะบนไขมันที่หลั่งออกมาจาก Sebaceous gland (Brian Yamashita, 2010) 
ซึ่งจากการที่รอยลายนิ้วมือไปปรากฏบนพ้ืนผิววัตถุพยานต่างๆนั้น เนื่องจากบริเวณเส้นนูนของ
ลายนิ้วมือนั้นมีต่อมเหงื่อที่เรียกว่า Eccrine gland ปรากฏเฉพาะบริเวณนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
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เท่านั้นจะมีองค์ประกอบของเหงื่อโดยประมาณ 90% คือ น้ำ อีก 10% มีองค์ประกอบของกรด      
อะมิโน ไขมัน เกลือแร่ต่างๆแต่โดยปกติเหงื่อจากรอยลายนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่บนพ้ืนผิววัตถุพยานนั้นมา
จากการผสมกันของเหงื่อจากต่อมเหงื่อ Eccrine gland และ Sebaceous gland มีน้ำ ไขมันและ
โปรตีน จึงผลให้วิธีการปัดผงฝุ่นดำ ผงฝุ่นดำจับกับไขมันและน้ำ และ Cyanoacrylate จับกับโปรตีน 
และ น้ำ บนรอยลายนิ้วมือแฝง จากงานวิจัย (Mark Dadmun, 2014) พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงใหม่ๆ
นั้นจะมีปริมาณของไขมันที่มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่คงอยู่นานและยังสอดคล้องกับ (Samuel 
Cadd, 2015) ที่กล่าวว่าไขมันนั้นจะมีการสลายตัวลงอย่างรวดเร็วที่ 30 วันแรก ส่วนกรดอะมิโนนั้น
แม้จะมีความเสถียรที่น้อยกว่าไขมันแต่ยังสามารถคงอยู่ได้ถึง 236 วัน ดังนั้น  วิธีการปัดผงฝุ่นดำนั้น 
ให้ลายเส้นและจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้ชัดเจนกว่า Cyanoacrylate 
ที่ช่วงระยะเวลา 0-21 วัน และ ระยะเวลาที่ 28 วัน Cyanoacrylate มีจำนวนจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษที่มากกว่า วิธีการปัดผงฝุ่นดำ 

5.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือกับจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำ และ Cyanoacrylate และสร้าง
สมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง  

พบว่าวิธีการปัดผงฝุ่นดำมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.990) และสามารถ
พยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 98.0 ส่วน Cyanoacrylate มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง (r = 0.894) ที่ระยะเวลา 0-28 วัน สามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้
ร้อยละ 80.0  เมื่อพิจารณาจากกราฟค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดลักษณะจำนวนจุดลักษณิเศษของรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วย Cyanoacrylate และ ระยะเวลา(วัน) พบว่าในระยะเวลา 0-14 วัน จะมี
ความชันของกราฟแตกต่างกับระยะเวลา 14-28 วัน จึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 
ทำให้ได้ความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นและสมการที่ได้สามารพยากรณ์ได้แม่นยำขึ้น ค่า r (r0-14 = 0.941, r14-28 
= 0.998) อยู่ในระดับสูงมาก และสามารถพยากรณ์ระยะเวลาหลังประทับลายนิ้วมือได้ร้อยละ 88.5 
และ 99.6 ตามลำดับ สรุปได้ว่า ช่วงระยะเวลา 0-14 วันนั้น การลดลงของจำนวนจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมาลดลงแบบคงที่ ที่ระยะเวลา 14 -28 วัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เอกชัย ปรักกมะกุล, 2561) ศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบน
วัตถุพยานถุงพลาสติกสีดำแบบบาง หรือถุงขยะแบบบาง ที่ระยะเวลา 0-28 วัน จากนั้นนำเก็บด้วย 
Cyanoacrylate แล้วตามด้วยการย้อมสี Rhodamine-6G จากผลการศึกษาพบว่า ช่วงวันที่ 0 ถึง 7 
วัน นั้น รอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นมาแนวโน้มจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง
ลดลงจนมามีแนวคงที่ตั้งแต่วันที่ 14 จนถึง 28 วัน  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Simon 
Bunter, 2014) ที่ศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานจำนวน 3 ชนิด 
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ได้แก่ แก้ว ไม้ และพลาสติก PVC ที่ระยะเวลา 20,40 และ 75 วัน ด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นอะลูมิเนี่ยม 
พบว่า ที่ระยะเวลา 20 วัน รอยลายนิ้วมือที่มาจากต่อมเหงื่อ eccrine gland และ sebaceous 
gland นั้น พบได้แค่ระยะเวลา 20 วัน ที่ระยะเวลา 40 วัน จนถึง 75 วันไม่สามารถตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกได้อีก รวมไปถึง (Bleay SM, 2012) กล่าวว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปรอย
ลายนิ้วมือแฝง (Simon Bunter, 2014) ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 98-99.5% นั้นน้ำจะถูกทำให้
ระเหยออกไปเหลือแต่เพียงสารประกอบจำพวกกรดอะมิโน ไขมัน เกลือแร่ เช่น NaCl (Mark 
Dadmun, 2014) กล่าวว่า NaCl lactate และ กรดอะมิโน เป็นสารตั้งต้นการเกิดพอลีเมอร์ของ 
Cyanoacrylate และน้ำ (Bleay SM, 2012) พบว่า ความชื้นที่ 80% นั้นเป็นความชื้นที่เหมาะสม
ที่สุดที่ทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานแล้วขาดน้ำด้วยกระบวนการของตู้อบ    
super glue หรือ cyanoacrylate ด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะเป็นการเติมน้ำให้กับรอยลายนิ้วมือ
แฝงทำให้แม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานแล้ว แต่ก็ยังสามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีจำนวนจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษและคุณภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

ผู้วิจัยขอนำเสนอจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ 
และ 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ 
1) ในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นอีกหนึ่งในแนวทางการนำไปใช้ในการเก็บ      

วัตถุพยานประเภทถุงพลาสติกซิปล็อคเพ่ือตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงในคดีพวกยาเสพติด เพ่ือใช้ใน
การขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิด จากผลการวิจัยที่พบว่า วิธีการปัดผงฝุ่นดำสามารถตรวจเก็บ
จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้มากกว่า Cyanoacrylate อย่างมีนัยสำคัญ 
และ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ระยะเวลากับจุดลักษณะสำคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงได้ 
เพ่ือที่จะได้ใช้วิธีการตรวจเก็บที่เหมาะสำหรับการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง สำหรับรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ประทับไว้ไม่นานมาก โดยการใช้แสงไฟจากเครื่อง poly-light ส่องหารอยลายนิ้วมือแฝงก่อนถ้า
หากเห็นก็ทำการตรวจเก็บด้วยวิธีการปัดผงฝุ่นดำได้ หรือ ถ้ารอยลายนิ้วมือแฝงนั้นจางมากๆ หรือ
แทบจะมองไม่เห็นเลย ให้ใช้ Cyanoacrylate ในการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง จากผลการทดลองพบว่า 
Cyanoacrylate เหมาะกับการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่มากกว่า 28 วัน ไปแล้ว ถ้าหากเป็นรอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ประทับได้ไม่นานวิธีการปัดผงฝุ่นจะให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีจำนวนจุดลักษณะสำคัญ
พิเศษที่มากกว่า 

2) ในด้านการตรวจพิสูจน์หาตัวบุคคล  เมื่อทำการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วย 
Cyanoacrylate แล้วนั้น นำไปตรวจหาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของผู้กระทำผิดต่อไปได้ เนื่องจาก
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การเก็บด้วย Cyanoacrylate นั้นไม่ทำลายสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอเพ่ือเป็นการขยายผลการตรวจ
พิสูจน์อ้างอิงจาก (Bille Todd W, 2009) ได้ทำการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้
ท่อพลาสติกบรรจุวัตถุระเบิดที่ปิดสนิท (pipe bomb) ด้วย cyanoacrylate แล้วนำไปตรวจหาสาร
พัน ธุกรรมต่ อ ได้  และ (Shipp Ed, 1993 ) ก็ รายงานว่ าการ เก็บ รอยลายนิ้ วมื อแฝงด้ วย 
Cyanoacrylate สามารถนำไปตรวจหาสารพันธุกรรมต่อได้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
  1) ด้านตัวแปรที่ศึกษา 

1.1 ในด้านการศึกษาการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการควบคุม
น้ำหนักแรงกดและอาสาสมัคร ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างจากวัตถุพยานที่เกิดขึ้นจากการ
กระทำความผิดจริง ที่วัตถุพยานไม่ได้อยู่ในห้องหรือสถานที่ท่ีไม่โดนแสงหรือสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
จึงควรทำการศึกษาวิจัยในสภาวะที่แตกต่างกัน เช่น โดนแสงแดด หรือ จำลองสภาวะให้มีความ
ใกล้เคียงกับกระทำความผิดจริงมากยิ่งขึ้นไป 

1.2 ด้านระยะเวลาในการวิจัยควรมีการวิจัยที่ยาวนานกว่า 28 วัน เพราะในการ
กระทำความผิดจริงๆ รอยลายนิ้วมือที่พบในสถานทีเกิดเหตุนั้น ไม่สามารถระบุเวลาการคงอยู่ได้อย่าง
แน่ชัด และอาจจะนานมากกว่า 28 วันไปแล้ว  

1.3 ด้านอาสาสมัครในส่วนของเพศและจำนวนอาสาสมัคร ควรมีการ
เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่ประทับรอยลายนิ้วมือ หรือ มีอาสาสมัครที่มากกว่า 1 คน 
ในระยะเวลาที่เท่ากัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน 

  2) ด้านวิธีการตรวจเก็บ 
2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการตรวจเก็บอ่ืน เช่น นำไปปัดผงฝุ่นดำต่อ หรือ ย้อมสี

ด้วย Rhodamine 6-G เพ่ือเพ่ิมความคมชัดของรอยลายนิ้วมือแฝงให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น หรือ การนำ
วิธีการตรวจเก็บด้วย Small particle reagent มาใช้ในการเก็บก็ได้อีกเช่นกัน ในกรณีที่วัตถุพยาน 
เปียกน้ำ 
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