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Fingerprints are the important evidence often recovered from crime scenes. 
They have provided key evidence in uncountable cases of serious criminal. 
Fingerprints left at crime scenes generally are latent prints. They are invisible until 
brought out with a physical or chemical process intended to enhance latent print 
residue. The current study explores the uses of colorant powder and the mixtures of 
colorant powder/ silica in two different proportions (10 % and 30% by weight) as 
developing agents for detection latent fingerprints on ceramic mugs and plastic cups. 
The test samples were prepared immediately before developing. The developed 
fingerprints were recovered using clear adhesive tapes and the images of the 
fingerprints were taken on a digital camera. The numbers of minutiae were taken by 
a fingerprint expert. Only the processed fingerprints obtained by using the red 
colorant powder and the mixtures of the red colorant powder/ silica displayed a 
good quality with the number of minutiae greater than 10 points in all samples 
which were developed on the ceramic mugs. The latent fingerprints on the plastic 
cups can be detected only using the red colorant powder and the 10% mixtures. 
The results of this study demonstrated the use of silica powers and their mixtures for 
developing fingerprints on ceramic mug and plastic cup that may be encountered in 
forensic cases. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และอาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุล
เกรียง ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาคอยแนะน าแนวทางในการท างานวิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา  ท าให้งานวิจัย
สามารถด าเนินไปด้วยความราบรื่นตลอดจนช่วยปรับปรุงแก้ไขรวมไปถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการท างานวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และ
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ที่สละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบและให้ค าชี้แนะ รวมทั้งแก้ไข
ข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและรุ่นพ่ีทุกท่านที่ช่วยอ านวยความ
สะดวก และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับสถานที่ในการท างานวิจัยและ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และท่านอาจารย์ทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ต่าง ๆ จนงานวิจัยฉบับ
นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่หากมิได้เอ่ยนาม ในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จนงานวิจัยฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทุกคน ที่คอยสนับสนุน 
อบรมสั่งสอน และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 

 
 
ร้อยต ารวจโท ฐิติวัฒน์  มหาวีโร 
ผู้ท าการวิจัย 

  
  

ร้อยต ารวจโท ฐิติวัฒน์  มหาวโีร 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญรูปภาพ ................................................................................................................................. ฌ 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................... 1 

1.1 ที่มาและความส าคัญ .............................................................................................................. 1 

1.2 วัตถุประสงค์ .......................................................................................................................... 2 

1.3 สมมติฐาน .............................................................................................................................. 2 

1.4 ขอบเขต ................................................................................................................................. 2 

1.5 ตัวแปรที่ใช้ ............................................................................................................................. 2 

1.6 ข้อจ ากัด ................................................................................................................................. 3 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................... 3 

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ .................................................................................................................... 3 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................ 4 

2.1 ประวัติของรอยลายนิ้วมือ ...................................................................................................... 4 

2.2 ความส าคัญของรอยลายนิ้วมือ ............................................................................................... 5 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรอยลายนิ้วมือ ..................................................................................... 5 

2.4 ลักษณะของรอยลายนิ้วมือ ..................................................................................................... 6 

2.5 ประเภทของรอยลายนิ้วมือ .................................................................................................... 6 

2.6 วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ ............................................................................................... 7 

    



  ซ 

2.7 การใช้ผงฝุ่นเพื่อใช้ในการการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง ............................................................ 9 

2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................ 10 

บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง .......................................................................................... 13 

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย ................................................................................... 13 

3.2 ประเภทพื้นผิวที่ใช้ท าการศึกษา ........................................................................................... 15 

3.3 ขั้นตอนการเตรียมผงฝุ่นสีผสมอาหาร ................................................................................... 15 

3.4 การเตรียมรอยลายนิ้วมือแฝง ............................................................................................... 17 

3.5 การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของถ้วยน้ า ................................................................... 17 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................................. 19 

บทที่ 4 ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง ........................................................................... 21 

4.1 ผลการทดลองปัดผงฝุ่นสีผสมอาหาร .................................................................................... 21 

4.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)........................ 26 

4.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง LS Particle Size Analyzer ............................................. 36 

บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง .............................................................................................................. 37 

สรุปและอภิปรายการทดลอง ...................................................................................................... 37 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 39 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 42 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
รูปที่ 1 คุณภาพรอยลายนิ้วมือจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดง ............................................................ 22 

รูปที่ 2  คุณภาพรอยลายนิ้วมือจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีเขียว ......................................................... 22 

รูปที่ 3  คุณภาพรอยลายนิ้วมือจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีม่วง ........................................................... 23 

รูปที่ 4 ลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดง ......................................................................... 23 

รูปที่ 5 ลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีเขียว ........................................................................ 24 

รูปที่ 6 ลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีม่วง ......................................................................... 24 

รูปที่ 7 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 500 เท่า ............................... 26 

รูปที่ 8 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 500 เท่า ............................... 26 

รูปที่ 9 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า ............................ 27 

รูปที่ 10 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า .......................... 27 

รูปที่ 11 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 5,000 เท่า .......................... 27 

รูปที่ 12 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 5,000 เท่า .......................... 28 

รูปที่ 13 ต าแหน่งต่างๆที่ท าการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ด้วยเครื่อง SEM – EDS ...... 30 

รูปที่ 14 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 1 .................................................... 30 

รูปที่ 15 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 2 .................................................... 31 

รูปที่ 16 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 3 .................................................... 31 

รูปที่ 17 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 4 .................................................... 32 

รูปที่ 18 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 5 .................................................... 32 

รูปที่ 19 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 6 .................................................... 33 

รูปที่ 20 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 7 .................................................... 33 

รูปที่ 21 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 8 .................................................... 34 

    



  ญ 

รูปที่ 22 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 9 .................................................... 34 

รูปที่ 23 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 10 .................................................. 35 

รูปที่ 24 กราฟแสดงขนาดของอนุภาคของผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt สีแดง ............ 36 

 



 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 ในปัจจุบันพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุมีความส าคัญต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือพิสูจน์ความจริงโดยกระบวนการสืบสวน สอบสวนการ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ ในการยืนยันตัวผู้กระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด และ
คลี่คลายคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้กระท าความผิดมักทิ้งพยานหลักฐานส าคัญไว้ในที่เกิดเหตุ เช่น เส้น
ผม หยดเลือด คราบอสุจิ เป็นต้น และพยานหลักฐานส าคัญที่ผู้กระท าผิดมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอก็
คือ รอยลายนิ้วมือแฝง เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ ากันและ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นลายนิ้วมือมีความส าคัญต่องานนิติวิทยาศาสตร์อย่างมาก 
และเป็นวัตถุพยานที่มีค่าท่ีสุดส าหรับการสืบสวนสอบสวน นอกจากจะใช้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันตัวผู้
บริสุทธิ์  แล้วยังจะเป็นการหาตัวผู้กระท าผิดและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งในถสานที่เกิดเหตุนั้น
ลายนิ้วทมือจะสามารพบได้ทั่วไปในสถานที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่มีรู้พรุน กึ่งรูพรุน และไม่มีรู
พรุน ดังนั้นวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงจึงแตกต่างกันไปตามปัจจัยของการประทับนิ้ว แล้วจึง
วิเคราะห์ว่าคควรใช้วิธีใดเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนผิววัตถุนั้น ๆ เพ่ือให้รอยลายนิ้วมือนั้นปรากฏขึ้นและ
สามารถตรวจเก็บและน าไปตรวจพิสูจน์ต่อไปได้ นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุพยานนั้น ๆ โดย
พ้ืนผิววัตถุที่มีการสัมผัสจะแบ่งตามการดูดซับ คือ พ้ืนผิวที่ไม่มีรูพรุน พ้ืนผิววัตถุกึ่งรูพรุน และพ้ืนผิว
วัตถุท่ีมีรูพรุน โดยงานวิจัยของคุณ Kulvir และคณะ ในปี 2012 ได้ศึกษาวิธีการหารอยลายนิ้วมือแฝง
โดยใช้ซิลิกา และท าการศึกษาบนพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้แก่ พลาสติก แก้ว กระจก แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 
กระดาษคาร์บอน กล่องไม้ขีดไฟ กระดาษแข็ง แผ่นไม้รองเคลือบมัน  พ้ืนผิวด้านบนและของซีดี และ
พ้ืนผิวกระดาษนิตยสารสีเคลือบ ซึ่งทดลองท่ีได้แสดงพบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจนบนพ้ืนผิว
ทุกชนิด (Singh, Sharma et al. 2013) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจเก็ยรอยลายนิ้วมือแฝง
ในหลายรูปแบบ ได้แก่ วิธีผงฝุ่น วิธีทางเคมี การใช้แสงเลเซอร์และเครื่องโพลีไลท์ วิธีการลอก
ลายนิ้วมือและวิธีการถ่ายภาพ เป็นต้น (รงค์ 2015) ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นที่นิยมในการตรวจเก็บ
ลายนิ้วมือแฝงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ผงฝุ่นหรือท าให้เกิดสีกับสิ่งที่ขับออกมา
ทางนิ้วด้วยการใช้สารเคมีผงฝุ่นที่ใช้ในการหาลายนิ้วมือ ได้แก่ ผงฝุ่นอะลูมิเนียม ผงฝุ่นด า ผงฝุ่นขาว 
ผงแม่เหล็ก  ฯลฯ  ซึ่งองค์ประกอบของผงฝุ่นล้วนแต่เป็นสารเคมีที่มีพิษ โดยเมื่อผงฝุ่นเหล่านี้เข้าสู่
ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานได้ ต่อมาได้มีการศึกษาและพัฒนาผงฝุ่นอกหลายวิธี 
เช่น การเติมสียอมลงไปในโครงสร้างของไดอะตอมหรือซิลิกา ซึ่งอาศัยประจุบวกภายในโมเลกุลของสี
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ย้อมเพ่ือท าให้ผงฝุ่นมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น (Yuan, Li et al. 2018) การพัฒนาผง
ฝุ่นผลิตจากอนุภาคนาโน คอนจูเกตของซิลิกากับสารเรืองแสงสีแดง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับกับ
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีกหลากหลายพ้ืนผิว (Yang, Liu et al. 2019) 
อีกท้ังยังมีการพัฒนาอนุภาคนาโนของซิลิกาทรงกลมโดยใช้แกลบเป็นวัตถุดิบ ซึ่งพบว่าซิลิกาทรงกลม
นั้นมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นผงฝุ่นเพื่อตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง เนื่องจากอนุภาคของซิลิ
กาเกิดแรงกระท าระหว่างโมเลกุลกับไขมันและสารประกอบอ่ืนที่อยู่ ในรอยลายนิ้วมือได้มี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถยึดเกาะกับรอยลายนิ้วแฝงได้ดีขึ้นท าให้ได้ลอยรายนิ้วมือแฝงที่ชัดเจน 
ช่วยลดปัญหาการรบกวนของพ้ืนหลัง และจากการศึกษาพบว่าการรวมตัวกันของอนุภาคนาโนของซิลิ
กาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับรอยลายนิ้วมือแฝงลดลง (Rajan, Zakaria et al. 2020) 
 โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาผงฝุ่นจากสีผสมอาหารขึ้น และน าไปใช้หารอย
ลายนิ้วมือแฝงบนถ้วยที่ท าจากเซรามิคและพลาสติก ท าได้โดยน าสีผสมอาหารมาผสมเข้ากับซิลิกา 
(silica) เพ่ือให้สีผสมอาหารสามารถยึดเกาะกับรอยลายนิ้วมือแฝงได้ดีขึ้น โดยซิลิกาจะเข้าท าปฏิกิริยา
กับองค์ประกอบของสารที่อยู่บนนิ้วมือ เช่น ไขมัน เป็นต้น ท าให้ผงฝุ่นนั้นสามารถยึดเกาะกับรอย
ลายนิ้วมือได้ดีมากขึ้น และซิลิกายังมีส่วนช่วยในการดูดซับสีผสมอาหารท าให้สามารถคงสภาพของสี
ผสมอาหารไว้ได้ดียิ่งขึ้น ในการเลือกใช้ซิลิกากับสีผสมอาหารเป็นส่วนผสมนั้นเพ่ือใช้เป็นทางเลือกใน
การเลือกใช้ผงฝุ่นในการหารอยลายนิ้วมือแฝง เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายและมีราคาไม่สูง และมี
ความเป็นพิษที่น้อย  

1.2 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาผงฝุ่นจากสีผสมอาหาร 
 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหาร 
1.3 สมมติฐำน 

 3.1 การตรวจลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นจากสีผสมอาหารท าให้ปรากฏรอยลายนิ้วมือและ
สามารถลอกลายเก็บวัตถุพยานมาตรวจพิสูจน์ได้ตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ 
 3.2 ชนิดของผงฝุ่นสีผสมอาหาร เวลาในการสัมผัสกับวัตถุพยานที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยใน
การปรากฏรอยลายนิ้วแฝงที่ชัดเจนที่แตกต่างกันไป 
1.4 ขอบเขต 

 การวิจยัครั้งนี้ศึกษาการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง โดยใช้ตัวอย่างจากนิ้วหัวแม่มือขวาจากบุคคล
เพียงคนเดียวประทับนิ้วลงบนพ้ืนผิววัตถุผิวเรียบและท าการเปรียบเทียบระดับคุณภาพตามความ
ชัดเจนของลายนิ้วมือแฝงจากจ านวนจุดลักษณะพิเศษที่ตรวจเก็บได้ ด้วยกล้องถ่ายภาพจาก
โทรศัพท์มือถือ รุ่น ไอโฟน 11 โปร แม็ก (iPhone 11 Pro max) 
1.5 ตัวแปรที่ใช้ 
 1.5.1 ตัวแปรต้น คือ ปริมาณของสีผสมอาหารที่ผสมกับซิลิกา 
 1.5.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้ 
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 1.5.3 ตัวแปรควบคุม คือ ระยะเวลาที่สัมผัสกับวัตถุพยาน นิ้วที่สัมผัสกับวัตถุพยาน วิธีที่ใช้
ตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และชนิดของสีผสมอาหาร 
1.6 ข้อจ ำกัด 

 1.6.1 การประทับรอยลายนิ้วมือลงบนพ้ืนผิวด้วยนิ้วโป้งมือซ้ายแต่ละครั้ง อาจท าให้มีความ
แตกต่างกันบ้างเนื่องจากไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณเหงื่อ ไขมัน และน้ าหนักให้เท่ากันได้ในการ
ประทับนิ้วมือแต่ละครั้ง                        
 1.6.2 การนับจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษ จ าเป็นต้องใช้ผู้ช านาญด้านลายนิ้วมือแฝงช่วย
ในการตรวจสอบจุดลักษณะส าคัญ 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.7.1 ลายนิ้วมือ หมายถึง ส่วนของเส้นนูนบนลายนิ้วมือที่อยู่ภายนอกสุดของผิวหนัง ซึ่งท า
ให้เห็นลักษณะเป็นเส้น 
 1.7.2 รอยลายนิ้วมือแฝง หมายถึง รอยของนิ้วมือที่ติดอยู่บนพ้ืนผิวต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจบน
พ้ืนผิวของวัตถุท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
 1.7.3 วิธีปัดผงฝุ่น หมายถึง วิธีการปัดผงฝุ่นทีร่อยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นและใช้เทปใสลอก
ติดกระดาษรองรับ หรือโดยการถ่ายภาพ 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.8.1 น าสิ่งของที่หาได้ทั่วไปในครัวเรือนมาพัฒนาท าให้เกิดประโยชน์ 
 1.8.2 สามารถลดค่าใช้จา่ยในการสั่งซื้อผงฝุ่นด าจากต่างประเทศ 
 1.8.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพิสูจน์ลายนิ้วมือ และพัฒนาการ
ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิววัตถุพยานอืน่ๆ ได ้
 1.8.4 สามารถน ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏบนพ้ืนวัตถุไปเปรียบเทียบ เพื่อยืนยัน                   
ตัวบุคคลได้ 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ประวัติของรอยลำยนิ้วมือ  

 มนุษย์รู้ ถึ งความแตกต่างของลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลมานานแล้ว ในสมั ยก่อน
ประวัติศาสตร์พบลายนิ้วมือของชาวสเปน ภาพเขียนลายนิ้วมือในถ้ าของฝรั่งเศส ชาวบาบิโลเนียนได้มี
การกดลายนิ้วมือตามก้อนดินเหนียวเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น ในภาคพ้ืนเอเชียพบว่าใน
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ลายนิ้วมือเป็นตราประทับ กดนิ้วมือประกอบการเซ็นต์ชื่อกันมา
หลายศตวรรษแล้ว ทั้งมีบันทึกในประเทศจีนว่าศตวรรษที่ 12 ได้มีการตัดสินคดีฆาตกรรมโดยพิสูจน์
ลายนิ้วมือเปื้อนเลือด ในศิลปะบ้านเชียงของไทยกล่าวกันว่าลวดลายบนภาชนะต่างๆ ก็น าแบบจาก
ลายนิ้วมือนั่นเอง  

 ปี ค.ศ. 1684 เนเฮเมียห์ เกรว์ (Nehemiah) เขียนบทความเกี่ยวกับลายนิ้วมือไว้ใน 
Philosophical Transaction of the Royal Society of London   

 ปี ค.ศ. 1823 เพอคินเจ (John Veangelist Purkinje) เขียนหนังสืออธิบายแบบแผน
ลายนิ้วมือพ้ืนฐาน  9 แบบ ซ่ึงน ามาสู่การจัดระบบการจดัการแฟ้มลายนิ้วมือในเวลาต่อมา ตามรูปร่าง
และลักษณะลายเส้น การจ าแนกแสดงให้เห็นว่าลายนิ้วมือมีแนวโน้มของทิศทางของลายนิ้วมือที่
เหมือนกนั สิ่งที่พบนั้น  

 ปี ค.ศ. 1858 เซอร์ วิลเลียม เฮอร์เซล (Sir William Herschel) ได้น าคุณสมบัติพิเศษของ
ลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ โดยมีการกดลายพิมพ์นิ้วมือประกอบในเอกสารการเงินในโฉนดที่ดิน เป็นต้น 
เมือ่มีขอกฎหมายยอมรับค าให้การของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ประกอบคดีได้นับว่า
ท่านผู้นี้เป็นบุคคลแรกท่ีน าลายนิ้วมือมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแทจ้ริง  

 ปี ค.ศ.1880 ดร. เฮนรี่ ฟวาด์ (Dr. Henry Faulde) ได้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้กระท าผิด 
ด้วยลายนิ้วมือที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุและยืนยันว่า แม้ศพที่ถูกตัดเป็นส่วนๆ หากได้ลายนิ้วมือนั้นจะ
เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ ตัวบุคคลไดแ้น่นอนกว่าต าหนิรูปพรรณอ่ืนๆ 

 ปี ค.ศ. 1882 อัลโฟนเซ เอบร์ติลลอน ( Alphose Bertillon) ได้คิดค้นระบบการจ าแนก อัน
เป็นที่รู้จักในสาขาวัดรยางค์ของมนุษย์ (Antropomerty) ที่เรียกว่า ระบบเบอร์ติลลอน ( Bertillon 
system ) ประกอบด้วยการวัดส่วนของร่างกาย อาท ิความยาวของศีรษะ ความกว้างของศีรษะ ความ
ยาวของนิ้วกลาง ความยาวของเทา้ซ้ายและความยาวของแขนจากศอกจนสุดปลายนิ้วกลาง   

 ปี ค.ศ. 1897 เซอร์เอ็ดเวอร์ด ริชาร์ท เอนรี่ ( Sir Edward Richard Henry ) ได้แต่งหนังสือ
เรื่อง “การแยกประเภทลายพิมพ์นิ้วมือและการใช้ประโยชน์ ( Classification and Uses of 
Fingerprints )” 
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 ปี ค.ศ. 1915 ผู้ตรวจการณ์ Herry Caldwell ได้ส่งหนังสือเชิญผู้ตรวจพิสูจน์อาชญากรรม                    
(CriminL Identifiaction Operators) เพ่ือก่อตั้งองค์การของผู้เชี่ยวชาญการตรวจและก่อตั้ง 
International Association for Criminal Identifaction ขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
International Association for Identifaction (IAI)  

 นอกจากนี้ยังมีระบบอ่ืนๆ อีก 5% ประมาณ 50 ระบบ ที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ เกิดจากการ
ดัดแปลงมาจากระบบเฮนรี่ ระบบวูเซติส เพ่ือที่จะให้เกิดความสะดวกและง่ายที่สุดแก่การปฏิบัติตาม
ทรรศนะของแต่ละท่านทีค่ิดค้นได้แล้วตั้งชื่อใหม่ตามชื่อผู้ดัดแปลง 

2.2 ควำมส ำคัญของรอยลำยนิ้วมือ 

ลายนิ้วมือมีความแม่นย าในการพิสูจน์บุคคล (Reliability in identification) ดังเหตุผลดังนี้ 

 2.2.1 มีลักษณะคงทนไม่เปลี่ยนแปลง คือ ลายเส้นของผิวหนัง เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่
ในครรภ์มารดาประมาณเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 4 ลักษณะลายเส้นในลายนิ้วมือของมนุษย์นั้นจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลยจนเสียชีวิต เมื่อเติบโตขึ้นหรืออายุมากขึ้น ลายเส้นนิ้วมือจะขยายใหญ่ขึ้นแต่สภาพ
ยังคงเดิม ถึงแม้จะเสียชีวิตหากนิ้วมือยังไม่เน่าเปื่อย เช่น ศพฉีดยารักษาซากศพไว้เป็นรูปแห้ง 
ลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในขณะที่นิ้วมือเกิดความผิดปกติขึ้น เช่น 
โรคหนังลอกลายนิ้วมือ เหล่านี้จะลบเลือนไปเพียงชั่วคราว เมื่อนิ้วมือนั้นหายเป็นปกติแล้วลายเส้นก็
จะเกิดใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกว่านั้นบางรายที่นิ้วมือถูกของมีคมบาดจนเกิดเป็นรอย
แผลเป็น รอยแผลก็แค่ท าลาย ลายเส้นของนิ้วมือได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ ลักษณะลายเส้นของลายนิ้วมือมนุษย์จึงนับว่าเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ตัวบุคคล
ได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะอ่ืนในร่างกายมนุษย์ เช่น รอยแผลเป็น รอยสักผิวหนัง ผม 
นัยน์ตา เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมเสื่อมลงไปตามอายุที่เพ่ิมมากขึ้น (คงเอียง 2540) 

 2.2.2 ลายนิ้วมือของมนุษย์ ลักษณะลายเส้นของนิ้วมือมนุษย์ยังไม่มีวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลง
ให้เป็นอยา่งอ่ืนไดเ้พราะเหตุว่า หากลายเส้นเสียหายไปด้วยสาเหตุใดก็ตามลายเส้นนิ้วมือก็จะเกิดใหม่
ในรูปและสภาพเดิมเสมอเว้นแต่จะได้ท าลายให้ลึกลงไปจนถึงต่อมเหงื่อโดยการเฉือนใต้ผิวหนังออกให้
หมด ลายเส้นของนิ้วมือจะถูกท าลายไปโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถมีรอยนิ้วมือเกิดมาใหม่ได้ ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากลายเส้นของลายนิ้วมือเกิดขึ้นจากในชั้น ใต้ผิวหนังหรือที่เรียกว่าชั้น dermis นั้นเอง 
หากไม่ท าลายหรือเสียหายจนถึงชั้น dermis ลายเส้นนิ้วมือก็จะไม่เสียหายด้วย 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรอยลำยนิ้วมือ 

 การเกิดขึ้นของลายเส้นบนนิ้วมือถูกก าหนดขึ้นโดยโครโมโซมของร่างกาย และซึ่งลักษณะ
อย่างหยึ่งของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยสิ่งแวดล้อมมีผลร่วมด้วย (Polygenic trait, 
Multifactorial imheritance ) เช่น ความเครียดของแม่ในช่วงตั้งครรภ์( Materanl stress) การติด
เชื้อระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น ท าให้มนุษย์นั้นมีเส้นลายรอยนิ้วมือที่ไม่เหมือนกัน ผิวหนังมีโครงสร้าง
อยู่ 2 ชั้นหลัก คือ ชั้นหนังก าพร้า (Epidermis) และชั้นหนังแท้ (Dermis) 
 ชั้นหนังก าพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนังชั้นนอกสุดเทียบกับความหนาทั้งหมดของผิวหนัง 
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แต่ความหนาของชั้นหนังก าพร้านั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณของร่างกายท าให้สามารถแบ่ง
ผิวหนังตามความหนาของชั้นหนังก าพร้าออกเป็น 2 ชนิด คือ หนังก าพร้าที่หนา (Thick epidermis) 
ที่พบบริเวณฝ่ามือ (Palms) และฝ่าเท้า (Soles) และหนังก าพร้าที่บาง (Thin epidermis) พบที่
บริเวณส่วนอื่นๆ ของร่างกายนอกเหนือจากบริเวณหนังก าพร้าทีห่นา 2 แห่ง 

2.4 ลักษณะของรอยลำยนิ้วมือ 

สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
 2.4.1 เส้นนูน (Friction ridge) คือเส้นที่นูนขึ้นจากผิวหนังชั้นนอกของนิ้วมือ นิ้วเท้ารวมทั้ง
ฝ่ามือและฝ่าเท้า 
 2.4.2 เส้นร่อง (Groove or furrow) คือเส้นที่อยู่ต่ ากว่าระดับของเส้นนูนโดยจะอยู่ที่บริเวณ
ผิวหนังชั้นนอกของนิ้วมือ นิ้วเท้ารวมทั้งฝ่ามือและฝ่าเท้า 
 และเมื่อนิ้วมือสัมผัสกับพ้ืนผิวเส้นนูนจะเป็นส่วนที่จะปรากฏกลายเป็นรอยลายนิ้วมือ 
ลายเส้นนูนท าให้นิ้วมือและฝ่ามือสามารถยึดจับวัตถุเส้นนูนท าให้เกิดความฝืดระหว่างผิวหนังและวัตถุ
จึงท าให้มือจับวัตถุได้ดี บนเส้นนูนมีรูต่อมเหงื่อซึ่งท าหน้าที่ระบายเหงื่อ สรุป ก้นหอย (Whorl) เป็น
ลายนิ้วมือที่พบประมาณ 30% ส่วนมัดหวาย (Loop) พบประมาณ 65% ที่เหลื่อจะเป็นแบบโค้ง 
(Arch) ผิวหนังตรงบริเวณลายนิ้วมือฝ่ามือ นิ้วเท้า ฝ่าเท้าของมนุษย์ประกอบด้วยจุดส าคัญพิเศษ ท า
ให้สามารถน ามาใช้ระบุตัวบุคคลได้ (Special characteristic of minutia) (มงคล 2009) 
2.5 ประเภทของรอยลำยนิ้วมือ   
จ าแนกได้เป็น 9 ชนิด 
 2.5.1 ลายเส้นแบบโค้งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
  2.5.1.1 ลายเส้นแบบ โค้งราบ (plain aech) หมายถึง ลักษณะของรอยลายเส้น
ลายนิ้วมือทีม่ีลักษณะเป็นโค้งท่ีเริ่มจากขอบเส้นด้านหนึ่งแล้วไปบรรจบอีกด้านหนึ่ง ท าให้สามารถมอง
เป็นลักษณะของเส้นโค้งบนลายนิ้วมือ  
  2.5.1.2 ลายเส้นแบบโค้งกระโจม (tented arch) หมายถึง ลักษณะรอยลายเส้นนิ้ว
มือชนิดโค้งราบ แต่มีลักษณะความไม่เหมือนกับโค้งราบ คือ มีรอยลายนิ้วมือหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
เส้น ซึ่งอยู่ตรงกลางไม่ไปบรรจบที่อีกด้านหนึ่ง ท าให้เกิดเป็นเส้นที่มีลักษณะพุ่งขึ้นจากแนวนอน หรือ
มีเส้นสองเส้นมาบรรจบกันตรงกลาง ในลักษณะท ามุมกันเป็นมุมแหลม 
 2.5.2 ลายเส้นแบบมัดหวาย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
  2.5.2.1 ลายเส้นแบบมัดหวายปัดขวา หมายถึง รอยลายนิ้วมือมัดหวายที่มีปลายเส้น
เกือกม้าปัดไปทางด้านขวาหรือนิ้วหัวแม่มือของมือนั้นเมือ่ท าการหงายฝ่ามือขึ้น  
  2.5.2.2 ลายเส้นแบบมัดหวายปัดซ้าย หมายถึง รอยลายนิ้วมือมัดหวายที่มีปลาย
เส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางด้านซ้ายหรือทางนิ้วก้อยของมือนั้นเมื่อท าการหงายฝ่ามือขึ้น  

2.5.3 ลายเส้นแบบก้นหอย แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 
  2.5.3.1 ลายเส้นแบบก้นหอยทั่วไป หมายถึง รอยลายนิ้วมือที่มีเส้นวนรอบ โดยอาจ
มีลักษณะเหมือนวงกลม โดยจะมีรูปแบบที่ส าคัญ คือ ต้องมีจุดสันดอน 2 แห่ง และหน้าจุดสันดอน
เข้าไปจะตอ้งมีเส้นวนรอบอยู่ขา้งหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 จุด ถ้าลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนข้างหนึ่งไป
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ยังสันดอนอีกข้างหนึ่ง เส้นสมมุติจะต้องสัมผัสหรือตัดกับเส้นวนรอบหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 แห่ง อย่าง
น้อย 1 เส้น 
  2.5.3.2 ลายเส้นแบบก้นหอยกระเป๋ากลาง  หมายถึง รอยลายนิ้วมือแบบก้นหอย 
แต่ต่างตรงทีก่ารลากเส้นจากสันดอนหนึ่งไปยังอีกสันดอนหนึ่ง เส้นจะไม่สัมผัสกบัเส้นวงจร 
  2.5.3.3 ลายเส้นแบบก้นหอยกระเป๋าข้าง หมายถึง ลายนิ้วมือชนิดมัดหวายคู่แต่มี
เส้นสันดอนอยู่ด้านเดียว 
  2.5.3.4 ลายเส้นแบบมัดหวายคู่หรือมัดหวายแฝดหมายถึง รอยลายนิ้วมือที่มี
ลักษณะของมัดหวาย 2 แห่ง ติดกันเป็นลายนิ้วมือที่มีเส้นสันดอน 2 แห่ง โดยมัดหวาย 2 แห่ง ไม่
จ าเป็นว่าจะต้องมีขนาดที่เท่ากัน 
  2.5.3.5 ลายเส้นแบบซับซ้อน หมายถึง รอยลายนิ้วมือที่มีลักษณะที่ไม่ตรงตาม
ลักษณะรอยลายนิ้วมือที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถจัดเข้าเป็นรอยลายนิ้วมือชนิดใดได ้ 
 

2.5.4 ลายนิ้วมือแฝง (Latent fingerprints)  
 ลายนิ้วมือแฝงประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารคัดหลั่ง จากร่างกายและส่วนที่เจือปนที่มา
จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างในส่วนผสมของสารคัดหลั่งจากร่างกายจะมาจากการหลั่ งของต่อม 3 
ประเภท คือ 
  2.5.4.1 Eccrine glands เป็นต่อมที่พบได้ทั่วร่างกายซึ่งท าหน้าที่ผลิตเหงื่อโดยไม่มี
การสูญเสียเซลล์ไซโตพลาสซึม 
  2.5.4.2 Apocine glands เป็นต่อมทีพ่บในบริเวณขาหนีบ รักแร้และรอบทวารหนัก 
โดยจะผลิตเหงื่อพร้อมกบัการสูญเสียเซลล์ไซโตพลาสซึม 
  2.5.4.3 ต่อมไขมัน เป็นต่อมที่จะผลิตสารคัดหลั่งที่เป็นไขมันออกมา เรียกว่า ซีบัม 
(sebum) ที่สามารถพบได้ท่ัวไปตามผิวหนังของร่างกาย 
 
2.6 วิธีกำรตรวจเก็บรอยลำยนิ้วมือ 
 วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุแตกต่างไปตามเงื่อนไขของการสัมผัสนิ้วมือ 
เนื่องจากรอยลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุเป็นรอยที่สัมผัสโดยไม่ตั้งใจ และเสียหายไม่ครบถ้วนจึง
จ าเป็นที่จะต้องสังเกตปัจจัยของการสัมผัสอย่างละเอียดก่อนที่จะท าการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือด้วย
วิธีการที่เหมาะสม  
 2.6.1 รอยลายนิ้วมือแฝงทีส่ามารถพบได้บ่อยในที่เกิดเหตุ มักพบได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.6.1.1 รอยลายนิ้วมือที่สามารถมองเห็นได ้เช่น รอยลายนิ้วมือลบฝุ่น คราบน้ ามนั 
เป็นต้น รอยลายนิ้วมือลักษณะนี้จะสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน อาทิ นิ้วมือที่มีสารเคมีทีต่ิดอยู่ไป
สัมผัสกบัวัตถุท าให้เลือดหรือสารเคมีเหล่านั้นไปติดอยู่บนวัตถุเกิดเป็นรอยลายนิ้วมือขึ้น ซ่ึงลายนิ้วมือ
ลักษณะนี้จะสามารถมองเห็นไดท้ั้งส่วนกว้าง ยาวและลึก เช่น ลายนิ้วมือที่กดบนดินน้ ามัน หรือ
ลายนิ้วมือที่สัมผัสลงบนพ้ืนผิวอ่อนนุ่มอ่ืนๆ 
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  2.6.1.2 รอยลายนิ้วมือที่ไมส่ามารถมองเห็นได ้เป็นลายนิ้วมือที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
ข้อนข้างยากหรือไม่สามารถมองไม่เห็นเลย จ าเป็นต้องใช้แสงเข้ามาช่วยหรือการใช้สารเคมีบางชนิด 
ท าให้ปรากฏชัดเจนขึ้น ได้แก่ ลายนิ้วมือบนวัตถผุิวเรียบ เช่น กระจกกระดาษ ผ้า ไม ้เป็นต้น 
 2.6.2 การเปลี่ยนแปลงของรอยลายนิ้วมือ 
  2.6.2.1 การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพวัตถุหรือพ้ืนผิววัตถุที่รอย
ลายนิ้วมือประทับอยู่และสภาพเงื่อนไขของผู้ประทับรอยลายนิ้วมือ เช่น ปริมาณ คุณภาพเหงื่อ 
เงือ่นไขการประทับ เช่น แรงที่ใช้กด ระยะเวลาที่ใช้กด สภาพอากาศหรือเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน น้ า ฝุ่น 
  2.6.2.2 การเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ ลายนิ้วมือในสถานที่ เกิดเหตุท าให้เสียหายได้
ง่ายโดยการขัดถูหรือสัมผัสอ่ืนๆ ภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยกับวัตถุที่มองไม่เห็นบนวัตถุผิวไม่ดูดซับและ
เรียบ เช่น แก้ว กระเบือ้ง 
 2.6.3 การตรวจเก็บลายนิ้วมือ 
 สามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ พ้ืนผิวที่แตกต่างกันไป เช่น พ้ืนผิวมีรูพรุน พ้ืนผิวไม่มีรูพรุน 
และพ้ืนผิวกึ่งรูพรุน ซึ่งการเก็บรอยลายนิ้วมือสามารถท าได ้ดังนี้ 
  2.6.3.1 วิธีการปัดผงฝุ่น เป็นวิธีมาตรฐานเพ่ือให้ได้ลายนิ้วมือแฝง ผงฝุ่นจะติด
ความชื้นและไขมันของสารที่ขับถ่ายออกมาทางนิ้วมือ และอุปกรณ์ลอกขึ้นมาติดพ้ืนที่ที่รองรับหรือใช้
วิธีการถ่ายภาพให้ชัดเจน วิธีการปัดผงฝุ่นเป็นวิธีนิยมมากในการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวที่ไม่
มีรูพรุน ผงฝุ่นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทีแ่ตกต่าง คือ สี การยึดติด ขนาดของเม็ดฝุ่น ความสามารถเลือก
ยึดกับพ้ืนผิว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
  2.6.3.2 วิธีใช้สารเคมี ใช้การหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานที่มีผิวดูดซึม เช่น 
กระดาษ  เช่น ลายนิ้วมือเปื้อนเหงื่อหลักการ คือ สารเคมีที่ใช้ท าปฏิกิริยากับ สารประกอบที่ขับ
ออกมาทางนิ้วมือท าให้ปรากฏเป็นสีขึ้น เช่น Ninhydrin, Silver nitrate, Crystal violet 
  2.6.3.3 Superglue เป็นวิธีที่เกิดเป็นไอหรือก๊าซด้วยความร้อน ไอของสารเคมีจะไป
จับหรือไปท าปฏิกิริยากับสารทีขั่บออกมาจากทางรอยลายนิ้วมือ ท าให้เกิดรอยลายนิ้วมือขึ้นเป็นสีขาว 
วิธีนี้เหมาะกับวัตถุเครื่องหนัง กระดาษ แก้ว ผ้าโลหะต่างๆ เป็นต้น 
  2.6.3.4 วิธีลอกลายนิ้วมือ เป็นการลอกลายนิ้วมือโดยตรงด้วยเทปลอก หลังการปัด
ฝุ่นหรือการใช้สารเคมีและบนัทึกภาพถ่ายแล้ว เป็นตน้ 

  2.6.3.5 วิธีการถ่ายภาพ เป็นการตรวจเก็บลายนิ้วมือโดยการบันทึกภาพถ่าย ภายใต้
แสงปกติหรือแสงเฉียง 

2.6.3.6 วิธีใช้แสงโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser)และแสงโพลีไลท์ (polilight) ในการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ 

  2.6.3.7 วิธีหล่อร่องรอย เช่น การหล่อรอยด้วยปูนปลาสเตอร์ใช้หล่อร่องรอยที่ติด
อยู่บนวัตถุท่ีมีพ้ืนผิวที่มีความเหนียวท าให้ปรากฏร่องรอยเป็นลักษณะ 3 มิติ 
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 2.6.4 หลักการพสิูจนร์อยลายนิ้วมือ 
 หลักการทั่วไปเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือ 2 รอย จะต้องมีรูปแบบเหมือนกัน มีจ านวน
จุดส าคัญพิเศษ (minutia) ที่ตรงกันในจ านวนที่มากพอที่ยอมรับได้ คือ ลักษณะส าคัญพิเศษของ
ลายเส้น ต้องเป็นชนิดและต าแหน่งชนิดเดียวกันและมีความส าคัญต่างกัน นอกจากนี้จะต้องไม่มีจุดที่
ไม่เหมือนกันจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกกัน  
 ในปัจจุบัน การลงความเห็นการตรวจพิสูจน์ว่า รอยลายนิ้วมือ 2 รอยนี้ เป็นลายนิ้วมือ
เดียวกัน ต้องมีจุดลักษณะพิเศษของลายเส้นอย่างน้อย 10 จุด เพ่ือลงความเห็น ซึ่งในแต่ละประเทศ
จะก าหนดจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษที่แตกต่างกัน ปี ค.ศ.1793 หน่วยงาน International 
Association for Identification ใช้เวลา 3 ปี ในการศึกษาว่าจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษที่ใช้ใน
การตรวจเปรียบเทียบที่น้อยที่สุดควรเป็นเท่าใดพบว่าไม่สามารถก าหนดค่าต่ าสุดดังกล่าวได้ 
 การที่แต่ละประเทศต่างมีมาตรฐานในการก าหนดจ านวนจุดลักษณะส าคัญพิเศษส าหรับใน
การตรวจพิสูจน์ เพ่ือยืนยันตัวบุคคลที่แตกต่างกัน จึงได้ท าการส ารวจหาความสัมพันธ์ของจ านวนจุด
ลักษณะส าคัญพิเศษกับ นิ้วมือ รูปแบบและมือ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่า แต่ละคน
รูปแบบและปัจจัยของนิ้วมือ เป็นตัว ก าหนดจุดลักษณะส าคัญพิเศษ จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าจ านวนของ
จุดลักษณะส าคัญพิเศษ จ าเป็นส าหรับการตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับที่มาก
หรือน้อยบนนิ้วมือ รูปแบบ เพศและกลุ่มประชากร ในแต่ละพ้ืนที ่
2.7 กำรใช้ผงฝุ่นเพื่อใช้ในกำรกำรตรวจเก็บลำยนิ้วมือแฝง 

 ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นผงฝุ่นถูกน ามาใช้ด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการน าไปใช้งาน เช่น  สี การยึดติด ขนาดของอนุภาคฝุ่น         
การฟุ้งกระจาย ความสามารถในการติดบนพ้ืนผิววัตถุแต่ละชนิด จึงควรเลือกผงฝุ่นที่เหมาะสมกับ
ชนิดของพ้ืนผิววัตถุของกลาง และบางครั้งอาจผสมผงฝุ่น 2 ชนิดหรือมากกว่า ซึ่งเรียกว่า ผงฝุ่นผสม 
โดยการผสมผงฝุ่น ท าให้สามารถปรับสีและการยึดติดได้ ชนิดและสัดส่วนในการผสมนั้นจะขึ้นกับ
สภาพอากาศความชื้น เป็นต้น (บุญกมุติ 2548) 

ผงฝุ่นจ ำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 2.7.1 ผงฝุ่นทั่วไป  มีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ สีส าหรับเพ่ิมความคมชัดท าให้สามารถ
มองเห็นลายนิ้วมือได้ดีขึ้น และเรซิ่นโพลีเมอร์ ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพของผงฝุ่นในการยึดติด 
นอกจากนี้ยังมีด้วยกันหลากหลายสีแล้วบางครั้งจะมีการเติมโลหะที่เป็นส่วนผสมลงไปในผงฝุ่นอีกด้วย 

 2.7.2 ผงฝุ่นแม่เหล็ก  เป็นผงฝุ่นทีม่ีส่วนผสมของโลหะซึ่งมีลักษระพิเศษประการหนึ่งคือต้อง
ใช้ควบคูกั่บแปรงปัดผงฝุ่นแม่เหล็กในการหารอยลายนิ้วมือแฝงจากพ้ืนผิวต่างๆ เช่น หนังพลาสติก 
ผนัง และผิวหนังมนุษย์ 
 2.7.3 ผงฝุ่นเรืองแสง  ผงฝุ่นชนิดนี้ประกอบไปด้วยสารประกอบสังเคราะห์อย่าง เช่น ฟลูออ
เรเซนต์หรือฟอสฟอเรเซนต์ ซึ่งการใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงการมองเห็นของแสงอัลตร้าไวโอเลต 
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(UV) แสงเลเซอร์และแหล่งแสงอ่ืนๆ ผงฝุ่นชนิดนี้เป็นประโยชน์ส าหรับรอยลายนิ้วมือที่มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่าที่ประทับอยูบ่นพื้นผิวทีห่ลากสี 
 ปัจจัยในกำรเลือกใช้ผงฝุ่น 
 1. พ้ืนผิวควรเหมาะสมกับผงฝุ่นและไม่ดึงดูดลายนิ้วมือ 
 2. สีของพ้ืนผิวลายพิมพ์นิ้วมือควรเลือกให้แตกต่างมากที่สุดกับพ้ืนผิวที่มีลายนิ้วมือแฝง     
 เกาะอยู่ 
 3.ผงต้องมีการยึดเกาะดี 
 4.ขนาดอนุภาคของผงความละเอียดเพียงพอจะได้ผลดี รูปแบบชัดเจน 
2.8 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.8.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

   ชุติมา อินตะนัย และ ร.ต.ท.ณัฐพงศ์ คงเอียง ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบและจุด
ลักษณะส าคญั พิเศษของลายนิ้วมือชายไทย จากข้อมูลของการพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้วของผู้ต้องสงสัยเพศ
ชาย ที่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศ ส่งมาให้ท าการพิสูจน์เปรียบเทียบในคดีต่างๆจ านวน 1,500 คน 
จากผลการวิจัยพบว่า มีรูปแบบลายนิ้วมือชนิดมัดหวายปัดซ้ายมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ รูปแบบ
มัดหวายปัดขวา ส่วนรูปแบบที่พบน้อยที่สุด คือรูปแบบซับซ้อนในนิ้วหัวแม่มือขวา รูปก้นหอยกระเป๋า
ข้างในนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้าย รูปแบบโค้งกระโจมในนิ้วนางขวาและนิ้วนางซ้ายและจากการวิจัยพบว่า 
รูปแบบก้นหอยกระเป๋าข้างเป็นรูปแบบที่พบน้อยที่สุด และพบเฉพาะในนิ้วชี้ขวาและนิ้วซ้ายเท่านั้น 
(บุญกมุติ 2548) 
           ปิติภูมิ อมรมงคล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผงฝุ่ นเพ่ือใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในคุณภาพของผงฝุ่นที่ผลิตจาก Carbon black ในการ
หารอยลายนิ้วมือแฝงในด้าน ความละเอียดของเนื้อผงฝุ่น ความเข้มของผงฝุ่น ลักษณะของผงฝุ่น
โดยรวม ความคมชัดของลายเส้น ความสามารถแยกลายเส้นได้ชัดเจน การกระจายตัวสม่ าเสมอของ
ผงฝุ่น และความเหมาะสมที่อาจน ามาใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดีและมีคุณภาพใกล้เคียง
กับผงฝุ่นมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน (มงคล 2009)  
           สุธาวิณี ลิ้มสุวรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาลายนิ้วมือแฝงโดยการใช้สารเคมีเรืองแสง 
พบว่าลายนิ้วมือแฝงที่มีความเก่าอยู่อยู่ในช่วง 7 วัน วิธีการปัดผงฝุ่น การรมกาว (Superglue) การใช้
สารเรืองแสง(Rhodamine 6G) ท าปฏิกิริยาหลังการรมกาว ให้ผลของลายนิ้วมือปรากฏชัดเจนขึ้น แต่
เมื่อลายนิ้วมือแฝงมีความเก่าแก่มากกว่า 7 วัน ถึง 1 เดือน ปรากฏว่าวิธีที่ช่วยให้ลายนิ้วมือปรากฏ
ชัดเจนขึ้นนั้น มีเพียงวิธีการใช้สารเคมีเรืองแสง ( Rhodamine 6G) ท าปฏิกิริยาหลังการรมกาว
เท่านัน้ทีใ่ห้ผลดี (บุญกมุติ 2548) 

 

            อิสรา วารีเกษม ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการทดสอบลายพิมพ์นิ้วมือโดยมนุษย์
และระบบตรวจสอบอัตโนมัติ โดยรวบรวมข้อมูลรายงานสถิติผลของการตรวจสอบแผ่นลายนิ้วมือ 10 
นิ้ว ผลการวิจัยพบว่าระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) พบว่าการตรวจสอบ
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เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ ช่วยย่นระยะเวลาการตรวจสอบได้มากกว่าและแม่นย ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ระบบ Manual หรือสายตา ในส่วนการตรวจสอบเบื้องต้น ว่ามีการพิมพ์สลับมือสลับ
นิ้วหรือไม่หรือมีการพิมพ์นิ้วเท้ามาแทนลายพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือไม่ ยังคงจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดเตรียมการข้อมูลให้พร้อมและถูกต้องส าหรับป้อนข้อมูลเข้าไปยังเครื่อง (วารีเกษม 2553) 

            อุกฤษณ์ ศรีเสือขาม ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประมวลลายพิมพ์นิ้วมือเบื้องต้นส าหรับระบบตรวจ
พิสูจน์ลายนิ้วมืออัตโนมัติ จากการวิจัยพบว่าลายพิมพ์นิ้วมือที่พิมพ์ชัดเจนและมีคุณภาพดีเมื่อท าการ
ตรวจสอบด้วยเครื่อง AFIS และได้ผลดีเท่ากับการใช้คนเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนภาพที่มีคุณภาพ
รองลงมาก็จะให้คุณภาพท่ีใกล้เคียงกนัแต่ยังด้อยกว่าการใช้คนเป็นผู้พิจารณา (ศรีเสือขาม 2541)  
          2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Sodhi, G.S. et al. ได้ท าการศึกษาผงฝุ่นส าหรับการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง เทคนิคผง
ฝุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับสารประกอบของรอยลายนิ้วมือแฝง โดยที่ผงฝุ่นจะเกาะติดกับเส้นนูนที่อยู่ในรอย
ลายนิ้วมือแฝง ดังนั้นโดยปกติผงฝุ่นจะมีสี เมื่อท าการปัดด้วยผงฝุ่นจะท าให้รอยลายนิ้วมือแฝงเกิดขึ้น 
(Kaur, Sodhi et al. 1996) 

Thomas, G.I. พบว่าการทีผ่งฝุ่นไปติดทีล่ลรอยนิ้วมือนั้น โดยทดลองโดยใส่ถุงมือเพ่ือให้เหงื่อ 
จากนัน้ก็เอานิ้วและฝ่ามือประทับบนกับกระจกแล้วน า ไปวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าของเหงื่อจาก
นิ้วมือ พบว่ามีค่าต้านทานทางไฟฟ้า 1-10 โอมมิเตอร์ และมีค่าต้านทานทางไฟฟ้าจะสูงขึ้นระหว่าง 
100 - 400 โอมมิเตอร์ เมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง และไม่เปลี่ยนแปลง การที่ค่าต้านทานทางไฟฟ้า
สูงขึ้นเมื่อมีการระเหย อาจเป็นผลจากแรงต้านทานของสารจ าพวกสารเคมีที่หลั่งออกมาจากนิ้วมือ 
ผลการทดลองทีไ่ด ้ประจุทีผ่ิวของรอยลายนิ้วมือเกิดจากการเสียดทานกับขนแปรง ท าให้มีประจุไฟฟ้า
ไหลออก ฉะนั้นฝุ่นด าที่ไปติดที่รอยลายนิ้วมือ เกิดจากแรงดึงดูด เนื่องจากประจุต่างกับผิว (Thomas 
1975) 

Kulvir Singh, Sahil Sharma, Rakesh K. Garg ได้ศึกษาวิธีการหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช้
ซิลิกา และท าการศึกษาบนพ้ืนผิวต่างๆ ได้แก่ พลาสติก แก้ว กระจก แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ กระดาษ
คาร์บอน กล่องไม้ขีดไฟ กระดาษแข็ง แผ่นไม้รองเคลือบมัน  พ้ืนผิวด้านบนและของซีดี และพ้ืนผิว
กระดาษนิตยสารสีเคลือบ ซึ่งทดลองที่ได้แสดงพบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจนบนพ้ืนผิวทุก
ชนิด (Singh, Sharma et al. 2013) 

Liqiang Tan ได้ศึกษาผลกระทบของ กรดฮิวมิค และ แม็กนีเซียมไอออน ที่มีต่อการรวมตัว
กันของซิลิกา โดยใช้การวัดการกระเจิงของแสง (DLS) เพ่ือใช้ในการวัดขนาดของซิลิกาที่เกิดการ
รวมตัวกัน จากการทดลองพบว่าประจุไฟฟ้าของกรดฮิวมิค และ แม็กนีเซียมไอออน ส่งผลให้เกิดการ
รวมตัวกันของซิลิกา ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของไอออนโลหะต่างๆ จะสามารถท าให้เกิดการรวมตัวกันของ    
ซิลิกา (Tan, Tan et al. 2018) 

Katarzyna Szewczuk-Karpisz ได้ศึกษาการดูดซับของคอมโพสิตของคาร์บอนกับซิลิกากับ
โปรตีนโอวาบูมิน และท าการศึกการรวมตัวของคอมโพสิตของคาร์บอนกับซิลิกา โดยใช้เทคนิคการดูด
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ซับไนโตรเจน จากการศึกษาเม่ือโปรตีนที่ใช้ในการทดลองเกิดการเสียสภาพจะไม่สามารถดูดซับเข้าไป
แอยู่ในคอมโพสิตของคาร์บอนกับซิลิกาได้ ส่งผลให้คอมโพสิตของคาร์บอนกับซิลิกาเกิดการรวมตัว
กันเองแล้วมีขนาดที่เพ่ิมข้ึน (Szewczuk-Karpisz, Wiśniewska et al. 2020) 

Chuanjun Yuan ได้ศึกษาและพัฒนาผงฝุ่นเพ่ือใช้ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง          
เพ่ือประสิทธิภาพในการตรวจหารอยลายนิ้วแฝงที่พบในสถานที่เกิดเหตุ จึงได้ท าการเติมสียอมลงไป
ในโครงสร้างของไดอะตอมหรือซิลิกา โดยอาศัยประจุบวกภายในโมเลกุลของสีย้อมเพ่ือท าให้ผงฝุ่นมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน (Yuan, Li et al. 2018) 

Yu Yang ได้ศึกษาการพัฒนาผงฝุ่นตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงที่ผลิตจากอนุภาคนาโน          
คอมจูเกตของซิลิกากับสารเรืองแสงสีแดง ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจับ
กับรอยลายนิ้วมือแฝงที่ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการใช้สีเรืองแสงในการทดลองท าให้
สามารถประยุกต์ใช้การเรืองแสงเพ่ือตรวจวิเคราะห์รอยลายนิ้วมือแฝงได้ในอีกหลากหลายพ้ืนผิว  
(Yang, Liu et al. 2019) 

Revathi Rajan ได้ศึกษาการพัฒนาอนุภาคนาโนของซิลิกาทรงกลมโดยใช้แกลบเป็นวัตถุดิบ 
ซึ่งพบว่าซิลิกาทรงกลมนั้นมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นผงฝุ่นเพ่ือตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง 
เนื่องจากอนุภาคของซิลิกาเกิดแรงกระท าหรว่างโมเลกุลกับไขมันและสารประกอบอ่ืนที่อยู่ในรอย
ลายนิ้วมือได้มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถยึดเกาะกับรอยลายนิ้วแฝงได้ดีขึ้นท าให้ได้ลอยรายนิ้วมือ
แฝงที่ชัดเจน ช่วยลดปัญหาการรบกวนของพ้ืนหลัง และจากการศึกษาพบว่าการรวมตัวกันของ
อนุภาคนาโนของซิลิกาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับรอยลายนิ้วมือแฝงลดลง 

(Revathi Rajan 2020) 
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บทท่ี 3 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรทดลอง 

 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาการปรากฏขึ้นของลายพิมพ์นิ้วมือแฝง
และความคมชัดของลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนวัตถุชนิดต่างๆ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการวิจยั ดังนี้ 
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนวิจัย 

1.1 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง : METTLER 

TOLEDO JB3002-G/FACT 

 

1.2 สีผสมอาหาร ยี่ห้อ Star Brand 

สีแดง สีเขียว สีม่วง 

   

 

Azorubine 

 

Tartrazine 
 

Azorubine 

 

 

 

- 
  

brillint blue FCF 

  

brillint blue FCF 
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-  

Sodium Chloride  

 

Sodium Chloride 

 
1.3 ซิลิกา เจล 60 เมริก (silica gel 60 
MERCK)  

 

1.4 กลอ้งถ่ายภาพ iPhone 11 Pro max  

 

1.5 ปากกาเลเบล ยี่ห้อ identi pen 

 

1.6 แปรงปัดขนกระรอก 

 

1.7 เทปใส 3M ยี่ห้อ Scotch  
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1.8 กรรไกร 

 

1.9 บีกเกอร์ ขนาด 100 ml 

 

 
3.2 ประเภทพื้นผิวที่ใช้ท ำกำรศึกษำ 

1. ถ้วยน้ าพลาสติก 

 

2. ถ้วยเซรามิค 

 

 

 

3.3 ขั้นตอนกำรเตรียมผงฝุ่นสีผสมอำหำร 

 
ผงฝุ่นสีผสมอำหำรที่เตรียม (สีแดง) กำรเตรียม 

สีผสมอาหาร สีผสมอาหาร 1 กรัม 

สีผสมอาหารผสม 𝑆𝑖𝑂2 10 wt%  สีผสมอาหาร 0.9 กรัม ผสม 𝑆𝑖𝑂2 0.1 กรัม 

สีผสมอาหารผสม 𝑆𝑖𝑂2 30 wt%  สีผสมอาหาร 0.7 กรัม ผสม 𝑆𝑖𝑂2 0.3 กรัม 
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ผงฝุ่นสีผสมอำหำรที่เตรียม (สีเขียว) กำรเตรียม 

สีผสมอาหาร สีผสมอาหาร 1 กรัม 

สีผสมอาหารผสม 𝑆𝑖𝑂2 10 wt%  สีผสมอาหาร 0.9 กรัม ผสม 𝑆𝑖𝑂2 0.1 กรัม 

สีผสมอาหารผสม 𝑆𝑖𝑂2 30 wt%  สีผสมอาหาร 0.7 กรัม ผสม 𝑆𝑖𝑂2 0.3 กรัม 

  
ผงฝุ่นสีผสมอำหำรที่เตรียม (สีม่วง) กำรเตรียม 

สีผสมอาหาร สีผสมอาหาร 1 กรัม 

สีผสมอาหารผสม 𝑆𝑖𝑂2 10 wt%  สีผสมอาหาร 0.9 กรัม ผสม 𝑆𝑖𝑂2 0.1 กรัม 

สีผสมอาหารผสม 𝑆𝑖𝑂2 30 wt%  สีผสมอาหาร 0.7 กรัม ผสม 𝑆𝑖𝑂2 0.3 กรัม 

 
 น าตัวอย่างในตารางคือ สีผสมอาหารสีแดง, สีผสมอาหารสีเขียว และสีผสมอาหารสีม่วง      
ผสมกับ ซิลิกา (silica) 10 wt% 30 wt% โดยมาบดภายในบีกเกอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าสีผสมอาหารสีต่างๆ ชั่งน้ าหนัก 0.1 กรัม, 
0.3 กรัม ผสมกับซิลิกา 0.9 กรัม, 0.7 กรัม 

ตามล าดับ 

 
ผสมให้เข้ากันและบดให้ละเอียด 

 

ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีต่างๆ 
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3.4 กำรเตรียมรอยลำยนิ้วมือแฝง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างจากนิ้วหัวแม่มือจาก ตัวอย่างบุคคล 1 คน เป็นเพศชาย อายุ 
25 ปี น้ าหนัก 54 กิโลกรัม ที่มีลักษณะผิวมีเหงื่อออกง่าย การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงให้ครบจ านวนที่
ต้องการนั้น อาจจะไม่สามารถเก็บได้ภายในวันเดียว ดังนั้น จึงมีการป้องกันความแตกต่างโดยการ
ก าหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 
 3.4.1 บุคคลที่ท าการประทับลายนิ้วมือ จะต้องไม่ล้างมือก่อนหน้าท าการประทับลายนิ้วมือ
 อย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง 
 3.4.2 ใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสบริเวณหน้าผากหรือทีโซน 
 3.4.3 ท าการเก็บตวัอย่างทีห่อ้งเดิม ปิดพดัลม ปิดเครื่องปรับอากาศ ทุกครั้ง 
 3.4.4 ระยะเวลาในการประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 30 วินาที โดยใช้แรงกดประทับ ประมาณ        
 700 – 1000 g 
3.5 กำรเก็บรอยลำยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของถ้วยน้ ำ 

 3.5.1 น าถ้วยน้ าทั้ง 2 ชนิด มาเช็ดด้วยกระดาษทิชชู ก่อนจะท าการประทับลายนิ้วมือ 
 ฝ่ามือแฝง 
 3.5.2 ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาสัมผัสบริเวณหน้าผากหรือทีโซน แล้วกดนิ้วหัวแม่มือลงที่ตรง 
 พ้ืนผิวของถ้วยน้ าทีใ่ช้ในการทดลอง โดยลงน้ าหนักแรงกดนิ้วมือประมาณ 700 -  
 1000 g จากนัน้ดึงมือในแนวดิ่งเพ่ือป้องกนัการท าลายรอยลายนิ้วมือแฝงที่ประทับไว้  
 เพ่ือไม่ให้ลายนิ้วมือมี รอยนิ้วมือแฝงเพ่ิมมากขึ้น 
 3.5.3 น าผงฝุ่นตัวอย่างทีเ่ตรียมไว้ มาปัดเบาๆ โดยใช้แปรงปัดขนกระรอก  
 3.5.4 ตัดเทปใสให้มีขนาดพอเหมาะ แล้วน าไปติดบนรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นมาบน 
 ถ้วยน้ า โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศจากนั้นลอกเทปใสที่มีรอยลายนิ้วมือแฝงขึน้มาติดบน
 กระดาษสีขาวที่เตรียมไว้ 
 3.5.5 น ารอยลายนิ้วมือฝ่ามือแฝงที่ลอกเก็บได้ มาบนัทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ
 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 11 Pro max  
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เตรียมนิ้วมือเพ่ือประทับรอยลายนิ้วมือโดยการ        
ไม่ล้างมือก่อนหน้าท าการประทับลายนิ้วมือ

อย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

ใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสบริเวณหน้าผากหรือทีโซน 

ประทับรอยลายนิ้วมือบนพ้ืนผิวที่ท าการศึกษา 
เป็นระยะเวลา 30 วินาที  

น้ าหนัก 700 – 1,000 กรัม 
 
 

ใช้แปรงปัดขนกระรอกปัดที่พ้ืนผิวที่ศึกษา 
 

ตัดเทปใสให้มีขนาดพอเหมาะ แล้วน าไปติดบน
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้น จากนั้นลอก  
เทปใสทีม่ีรอยลายนิ้วมือแฝงขึ้นมาติดบน

กระดาษสีขาวที่เตรียมไว้ 
 
 

น ารอยลายนิ้วมือฝ่ามือแฝงที่ลอกเก็บได้         
มาบนัทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือ 

ยี่ห้อ iPhone 11 Pro max 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 3.6.1 การวิเคราะห์และการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนถ้วยน้ าแต่ละชนิดอาศัยการนับ
จ านวนจุด minutiae ถ้าผ่านเกณฑ์  “√” หมายถึง พ้ืนผิวของถ้วยน้ าแต่ละชนิดที่ตรวจพบลายนิ้วมือ
ฝ่ามือแฝง มีจ านวนมีจ านวนจุด minutiae มากกว่า 10 จุด หรือถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ “X” หมายถึง 
พ้ืนผิวของถ้วยน้ าแต่ละชนิดทีต่รวจพบลายนิ้วมือฝ่ามือแฝง มีจ านวนมีจ านวนจุด minutiae น้อยกว่า 
10 จุด หรือตรวจไม่พบเลย โดยให้ผู้ช านาญกลุ่มงานตรวจพิสูจน์รอยนิ้วแฝงเป็นผู้ท าการตรวจ
วิเคราะห์ 
 3.6.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ยี่ห้อ 
TESCAN รุ่น MIRA 3 เพ่ือทดสอบเพ่ือทราบถึงลักษณะของอนุภาคผงฝุ่น โดยได้ใช้สภาวะในการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ที่ก าลังขยาย 500 เท่า 

SEM HV  : 25.0 kV WD  : 14.85 mm 

View field  : 415 µm Det  : BSE 

SEM MEG  : 500 x BI  : 8.00 

 
ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า  

SEM HV  : 25.0 kV WD  : 14.85 mm 

View field  : 208 µm Det  : BSE 

SEM MEG  : 1.00 kx BI  : 8.00 

 
ที่ก าลังขยาย 5,000 เท่า  

SEM HV  : 25.0 kV WD  : 14.86 mm 

View field  : 415 µm Det  : SE + BSE 

SEM MEG  : 5.00 kx BI  : 8.00 

 
และการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของผงฝุ่นสีผสมอาหารด้วย  Energy Dispersive X-Ray 
Spectroscopy (EDS) เพ่ือทราบถึงองค์ประกอบของธาตุต่างๆที่พบในผงฝุ่นสีผสมอาหารที่พัฒนาขึ้น
ตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงที่พัฒนาขึ้น โดยได้ใช้สภาวะในการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
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kV  : 25 Life Time (s)   : 20 mm 

Mag  : 667 Amp Time (µs)  : 3.84 

Takeoff  : 47.2 Resolution (eV) : 131.7 

 
 
 
 3.6.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง LS Particle Size Analyzer เพ่ือทดสอบเพ่ือหา
ขนาดของอนุภาคผงฝุ่นตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงที่พัฒนาขึ้น โดยได้ใช้สภาวะในการตรวจวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
 

Optical model : Fraunhofer Obscuration : -3% 

LS 100Q : Small Volume Module Fluid : dichloromethane 

Start time : 13:19 27 May 2021 Run length : 40 seconds 
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บทท่ี 4 
ผลกำรทดลอง และวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

4.1 ผลกำรทดลองปัดผงฝุ่นสีผสมอำหำร 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผงฝุ่นจากผงสีผสมอาหารเพ่ือใช้ในการตรวจรอยลายนิ้วมือฝ่า
มือแฝงบนถ้วยที่ท าจากเซรามิคและพลาสติก เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ( Experiment ) ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยใช้สีผสมอาหารน ามาผ่านกระบวนการเพ่ือพัฒนาเป็นผงฝุ่นส าหรับตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝง โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวเรียบและไม่มีรูพรุน คือแก้วน้ า 
2 ชนิด เป็นพื้นผิวตัวอย่างในการทดสอบเบื้องต้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ท าการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง เพ่ือทดสอบคุณภาพของผงฝุ่นที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝงในทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้  

 จากการทดลองเก็บตัวอย่างบุคคล 1 คน โดยรอยลายนิ้วมือลงบนแก้วน้ า 2 ชนิด คือ แก้วน้ า
พลาสติกและเซรามิค และตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และนับจุดส าคัญ
พิเศษ โดยรอยที่ตรวจเก็บได้คือ รอยลายนิ้วมือที่ปรากฏบนแก้วน้ า ทั้ง 2 ชนิด ที่มีลายนิ้วมือชัดเจน
เพียงพอที่จะอ่านจุดลักษณะส าคัญพิเศษ จ านวน 10 จุด 

 จากการทดลองพบว่ารอยลายนิ้วมือที่ไม่สามารถตรวจเก็บได้มีรูปแบบพลาสติก ดังนี้ คือไม่
ปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนแก้วน้ า ลายนิ้วมือแฝงทีปรากฏขึ้นมีลายเส้นไม่เพียงพอต่อการอ่านค่าจุด
ลักษณะส าคัญพิเศษได้ครบ 10 จุด ลายนิ้วมือแฝงปากฎขึ้นบนถ้วยน้ า แต่มีลักษณะเปรอะเปื้อน ไม่
ปรากฏให้เห็นเป็นลายเส้นให้เห็น 

 เมื่อพิจารณารอยลายนิ้วมือที่ได้จากตัวอย่างบุคคลพบว่า สามารถท าการตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงได้จากแก้วน้ าทั้ง 2 ชนิด ในกรณีของผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดง ซึ่งลายนิ้วมือแฝงที่ ท า
การเก็บมีลักษณะลายเส้นที่ชัดเจนสมบูรณ์ดังรูปที่ 1 แต่ในกรณีของผงฝุ่นสีผสมอาหารสีเขียวและผง
ฝุ่นสีผสมอาหารสีม่วงลายนิ้วมือแฝงที่ท าการเก็บมีลักษณะลายเส้นที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏลายเส้น
ดังรูปที่ 2 และ 3 

 เมื่อน าสีผสมอาหารทั้ง 3 สี มาผสมกับซิลิกา (silica) ที่ 10 %wt , 30 %wt เมื่อน ามาปัดฝุ่น
บนพื้นผิวแก้วน้ าทั้งสอง คือ เซรามิค และพลาสติก พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากผงฝุ่นจากสีผสม
อาหารสีแดงที่เก็บได้บนแก้วมีลักษณะดังรูปที่ 1 และรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากผงฝุ่นจากสีผสม
อาหารสีเขียวที่เก็บได้บนแก้วมีลักษณะดังรูปที่ 2 และรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากผงฝุ่นจากสีผสม
อาหารสีม่วงที่เก็บได้บนแก้วมีลักษณะดังรูปที่ 3 
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           (A)             (B) 

        

รูปท่ี 1 คุณภาพรอยลายนิ้วมือจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดง 

          (A) รอยลายนิ้วมือแฝงที่แก้วเซรามิค 

 (B) รอยลายนิ้วมือแฝงที่แก้วพลาสติก 

            (A)            (B) 

        

รูปท่ี 2  คุณภาพรอยลายนิ้วมือจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีเขียว 

          (A) รอยลายนิ้วมือแฝงที่แก้วเซรามิค 

 (B) รอยลายนิ้วมือแฝงที่แก้วพลาสติก 
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    (A)            (B) 

         

รูปท่ี 3  คุณภาพรอยลายนิ้วมือจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีม่วง 

          (A) รอยลายนิ้วมือแฝงที่แก้วเซรามิค 

 (B) รอยลายนิ้วมือแฝงที่แก้วพลาสติก 

 

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

                       

รูปที่ 4 ลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดง 
         (A) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt บนพื้นผิวแก้วเซรามิค 
         (B) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 30%wt บนพื้นผิวแก้วเซรามิค 
         (C) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt บนพื้นผิวแก้วพลาสติก 
         (D) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 30%wt บนพื้นผิวแก้วพลาสติก 
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         (A)     (B)        (C)      (D) 

                         

รูปที่ 5 ลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีเขียว 
         (A) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt บนพื้นผิวแก้วเซรามิค 
         (B) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 30%wt บนพื้นผิวแก้วเซรามิค 
         (C) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt บนพืน้ผิวแก้วพลาสติก 
         (D) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 30%wt บนพื้นผิวแก้วพลาสติก 
 
                (A)     (B)         (C)     (D) 

            

รูปที่ 6 ลายนิ้วมือแฝงจากผงฝุ่นสีผสมอาหารสีม่วง 
         (A) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt บนพื้นผิวแก้วเซรามิค 
         (B) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 30%wt บนพื้นผิวแก้วเซรามิค 
         (C) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt บนพื้นผิวแก้วพลาสติก 
         (D) ผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 30%wt บนพื้นผิวแก้วพลาสติก 
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 เมื่อน าผลการตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงมาอ่านค่าโดยผงฝุ่นจากสีผสมอาหาร บนพ้ืนผิวของ
แก้ว 2 ชนิด แก้วเซรามิคและแก้วพลาสติก โดยจาการการอ่านค่า 10 จุดลักษณะพิเศษ ให้ผลการ
ทดลองดังนี ้ 

ผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นบนพ้ืนผิวแก้ว หลังจากปัดด้วยผงฝุ่นจากสีผสมอาหารผสมกับ
ซิลิกา (silica)  

ผงฝุ่นที่ผลิตจำกสี
ผสมอำหำร 

ผสมซิลิกำ 
(%wt) 

ชนิดของแก้ว 

แก้วเซรำมิค แก้วพลำสติก 

สีผสมอาหารสีแดง 0 √ √ √ √ √ X 

สีผสมอาหารสีแดง 10 √ √ √ √ √ X 

สีผสมอาหารสีแดง 30 √ √ √ √ X X 

สีผสมอาหารสีเขียว 0 X X X X X X 

สีผสมอาหารสีเขียว 10 X X X X X X 

สีผสมอาหารสีเขียว 30 X X X X X X 

สีผสมอาหารสีม่วง 0 X X X X X X 

สีผสมอาหารสีม่วง 10 X X X X X X 

สีผสมอาหารสีม่วง 30 X X X X X X 

 

√ หมายถึง สามารถอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษได้ครบ 10 จุด  

X หมายถึง ไม่สามารถอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษได้ครบ 10 จุด 
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4.2 กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) 
 เมื่อน าตัวอย่างผงฝุ่นสีผสมอาหารสรแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ซึ่งให้ลการทดลองที่ดีที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับผงฝุ่นสีผสมอาหารประเภทอ่ืนๆ มาท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ผลที่ได้แสดง
ดังรูปที่ 7 – 12 จากภาพที่ได้จากเครื่อง Scanning Electron Microscope ท าให้ทราบว่าผงฝุ่นสี
ผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt นั้นจากภาพจะเห็นได้ว่าซิลิกากระจายอยู่ทั่วไปและมีลักษณะ
ของการรวมตัวกันของอนุภาคสีผสมอาหารได้เข้าไปแทรกอยู่ภายในรูพรุนของซิลิกา และพบว่ามี
อนุภาคท่ีมีขนาดที่แตกต่างกันหลายขนาด ซึ่งอาจเกิดจากการรวมตัวกันของอนุภาคซิลิกาด้วยกันเอง
ท าให้สามารถพบอนุภาคที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกัน 

 

รูปที่ 7 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 500 เท่า 
 

 

รูปที่ 8 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 500 เท่า 
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รูปที่ 9 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า 
 

 

รูปที่ 10 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า 
  

 

 

รูปที่ 11 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 5,000 เท่า 
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รูปที่ 12 ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสมกับซิลิกา 10%wt ที่ก าลังขยาย 5,000 เท่า 
 การทดลองหาองค์ประกอบของธาตุที่เป็นองค์ประกอยภายในผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมสีแดง
กับซิลิกา 10%wt โดยใช้เทคนิค SEM – EDS โดยในการทดลองนี้ได้ท าการท าการตรวจหาที่บริเวณ
ต่างๆ จ านวน 10 จุด โดยผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้ 

ต ำแหน่ง ธำตุที่ตรวจพบ 

1 C, O, Na, Si, S, Cl, Ca 

2 O, Na, Si, S, Cl 

3 C, O, Na, S, Cl, K 

4 C, O, Na, Si, S, K, Ca, Cu 

5 C, O, Na, Si, S, Cl, K 

6 C, O, Na, Al, Si, S, Cl, K 

7 C, O, Na, Si, S, Cl, K 

8 C, O, Na, Si, S 

9 C, O, Na, Si, S, Cl, K 

10 C, O, Na, Al, Si, S 

- ต าแหน่งที่ 1 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 70 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ Si และ O จึง   
  สามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 เป็นหลัก 
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- ต าแหน่งที่ 2 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 60 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ Si และ O จึง   
  สามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 3 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 55 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na และ S    
  จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี Azorubine เป็นหลัก 
 
- ต าแหน่งที่ 4 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 40 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na, Si 
และ    
  S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 5 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 20 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na, Si 
และ    
  S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 6 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 40 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na, Si 
และ    
  S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 7 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 35 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na, Si 
และ    
  S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 8 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 30 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na, Si 
และ    
  S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 9 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 40 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากที่สุดคือ C, O, Na, Si 
และ    
  S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
- ต าแหน่งที่ 10 มีลักษณะเป็นผลึกขนาดประมาณ 25 µ𝑚 โดยธาตุที่พบมากท่ีสุดคือ C, O, Na, Si   
  และ S จึงสามารถบอกได้ว่าที่บริเวณนี้เป็นโครงที่มี 𝑆𝑖𝑂2 และ Azorubine รวมตัวกันอยู่เป็นหลัก 
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รูปที่ 13 ต าแหน่งต่างๆที่ท าการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ด้วยเครื่อง SEM – EDS 
 

 

 

Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 13.09 19.03 19.68 16.31 0.0236 1.0603 0.1702 1.0000 

O K 57.10 62.32 279.85 9.55 0.1545 1.0190 0.2655 1.0000 

NaK 4.62 3.51 26.64 15.43 0.0118 0.9297 0.2742 1.0023 

SiK 20.49 12.74 407.56 5.13 0.1332 0.9336 0.6946 1.0030 

S K 2.96 1.61 46.87 13.15 0.0189 0.9159 0.6937 1.0050 

ClK 0.56 0.28 8.75 27.09 0.0038 0.8721 0.7648 1.0072 

CaK 1.18 0.51 16.71 14.04 0.0099 0.8858 0.9376 1.0168 

รูปที่ 14 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 1 
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Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

O K 54.73 67.61 509.32 8.69 0.1806 1.0395 0.3175 1.0000 

NaK 7.39 6.35 73.25 11.70 0.0208 0.9490 0.2966 1.0027 

SiK 32.92 23.17 1031.21 4.65 0.2166 0.9533 0.6886 1.0022 

S K 1.66 1.03 36.10 17.26 0.0093 0.9355 0.5979 1.0052 

ClK 3.30 1.84 74.06 9.08 0.0205 0.8908 0.6933 1.0041 

รูปที่ 15 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 2 
 

 

 

Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 33.38 46.93 44.34 13.94 0.0526 1.0625 0.1483 1.0000 

O K 27.02 28.53 77.12 12.79 0.0421 1.0211 0.1524 1.0000 

NaK 18.34 13.47 141.14 9.32 0.0618 0.9317 0.3610 1.0016 

S K 19.55 10.30 392.36 3.44 0.1563 0.9181 0.8673 1.0040 

ClK 0.77 0.36 11.75 29.71 0.0050 0.8741 0.7427 1.0055 

K K 0.94 0.41 14.42 22.39 0.0072 0.8714 0.8708 1.0098 

รูปที่ 16 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 3 
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Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 31.14 44.57 33.88 14.57 0.0486 1.0649 0.1467 1.0000 

O K 28.69 30.83 68.82 12.96 0.0454 1.0236 0.1548 1.0000 

NaK 15.84 11.85 95.10 10.38 0.0504 0.9342 0.3399 1.0015 

SiK 1.84 1.13 29.02 13.21 0.0114 0.9383 0.6518 1.0086 

S K 19.84 10.64 322.48 3.75 0.1555 0.9207 0.8482 1.0037 

K K 0.77 0.34 9.71 26.87 0.0059 0.8739 0.8671 1.0122 

CaK 0.87 0.37 10.01 21.00 0.0071 0.8907 0.9088 1.0143 

CuK 1.02 0.27 6.28 27.29 0.0091 0.7689 1.0146 1.1503 

รูปที่ 17 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 4 

 

Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 14.21 21.37 28.40 15.72 0.0217 1.0677 0.1432 1.0000 

O K 47.61 53.73 324.53 9.83 0.1142 1.0263 0.2338 1.0000 

NaK 7.01 5.50 71.13 11.49 0.0201 0.9366 0.3053 1.0025 

SiK 25.17 16.18 802.06 4.61 0.1672 0.9407 0.7040 1.0030 

S K 3.43 1.93 81.52 10.60 0.0210 0.9230 0.6594 1.0052 

ClK 2.03 1.03 47.84 11.15 0.0131 0.8788 0.7324 1.0054 

K K 0.54 0.25 12.87 21.23 0.0042 0.8760 0.8652 1.0107 

รูปที่ 18 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 5 
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Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 13.89 20.34 43.34 14.44 0.0237 1.0630 0.1606 1.0000 

O K 53.34 58.65 561.83 9.25 0.1414 1.0216 0.2594 1.0000 

NaK 6.64 5.08 88.68 11.53 0.0179 0.9321 0.2884 1.0024 

AlK 0.61 0.40 19.78 16.61 0.0030 0.9150 0.5441 1.0084 

SiK 21.29 13.34 916.37 4.77 0.1366 0.9360 0.6833 1.0028 

S K 2.30 1.26 78.71 9.28 0.0145 0.9183 0.6809 1.0053 

ClK 1.58 0.79 53.92 9.80 0.0106 0.8744 0.7596 1.0059 

K K 0.34 0.15 11.42 22.72 0.0026 0.8715 0.8866 1.0121 

รูปที่ 19 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 6 
 

 

Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 18.39 27.79 26.94 15.14 0.0261 1.0694 0.1327 1.0000 

O K 39.78 45.12 181.63 10.62 0.0809 1.0281 0.1979 1.0000 

NaK 6.12 4.83 52.74 11.99 0.0189 0.9384 0.3272 1.0027 

SiK 28.94 18.70 760.46 4.32 0.2007 0.9426 0.7336 1.0029 

S K 2.32 1.31 42.64 13.99 0.0139 0.9249 0.6425 1.0063 

ClK 3.75 1.92 69.51 8.47 0.0242 0.8807 0.7269 1.0050 

K K 0.69 0.32 12.78 21.75 0.0052 0.8779 0.8511 1.0097 

รูปที่ 20 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 7 
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Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 41.12 49.97 163.36 9.46 0.1394 1.0311 0.3287 1.0000 

O K 48.99 44.70 224.97 10.68 0.0883 0.9897 0.1820 1.0000 

NaK 2.03 1.29 16.29 17.75 0.0051 0.9020 0.2790 1.0018 

SiK 7.19 3.74 206.33 5.29 0.0480 0.9051 0.7347 1.0033 

S K 0.67 0.31 17.71 14.08 0.0051 0.8877 0.8446 1.0070 

รูปที่ 21 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 8 
 

 

 

Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 12.75 21.68 6.33 24.96 0.0139 1.0880 0.0999 1.0000 

O K 28.44 36.31 51.73 12.79 0.0521 1.0468 0.1750 1.0000 

NaK 4.54 4.03 20.15 14.19 0.0163 0.9561 0.3741 1.0032 

SiK 42.72 31.06 543.87 3.91 0.3245 0.9609 0.7881 1.0030 

S K 5.63 3.59 41.23 11.68 0.0303 0.9431 0.5683 1.0052 

ClK 4.40 2.54 32.36 12.48 0.0254 0.8981 0.6400 1.0042 

K K 1.52 0.80 11.67 19.85 0.0108 0.8954 0.7865 1.0070 

รูปที่ 22 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 9 
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Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

C K 27.07 35.44 34.62 12.89 0.0672 1.0432 0.2382 1.0000 

O K 55.41 54.47 142.59 10.57 0.1274 1.0018 0.2295 1.0000 

NaK 2.39 1.64 8.30 24.24 0.0060 0.9134 0.2719 1.0023 

AlK 0.85 0.50 8.01 20.34 0.0044 0.8964 0.5698 1.0076 

SiK 13.72 7.68 168.39 5.75 0.0891 0.9168 0.7068 1.0022 

S K 0.56 0.27 5.87 28.42 0.0038 0.8993 0.7605 1.0052 

รูปที่ 23 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS ที่ต าแหน่งที่ 10 
 จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS สีผสมอาหารได้รวมตัวกับซิลิกาเกิดเป็น
องค์ประกอบชนิดใหม่ขึ้น  เนื่องจากพบผลึกที่มีองค์ประกอบของธาตุ C, O, Na, Si, S อยู่ ในต าแหน่ง
ที่ 3 – 10 ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ Azorubine และ ซิลิกา และยังตรวจพบการรวมตัวกัน
ของซิลิกาท าให้เกิดอนุภาคของซิลิกาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในต าแหน่งที่ 1 และ 2 เนื่องจากขนาดของ
อนุภาคของซิลิกามีขนาดที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม และในบางต าแหน่งตรวจพบธาตุ Cl และ Ca ในปริมาณ
เล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากกานปนเปื้อนเข้ามาในระหว่างกระบวนการผลิตเพราะเนื่องจากใน
กระบวนการผลิตสีผสมอาหารจะมีการใช้เกลือแกง (Sodium chloride) เป็นส่วนประกอบ ซึ่ง
สามารถบอกได้จากสีผสมอาหารสีเขียว และ สีม่วง ได้มีการเติมมเกลือแกงลงไปเป็นส่วนประกอบของ
สีผสมอาหารเข้าไปด้วย    
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4.3 กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงด้วยเครื่อง LS Particle Size Analyzer 

 ได้น าผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดง ผสมกับซิลิกา 10%wt ไปท าการหาขนาดของอนุภาคโดยใช้
เครื่อง LS Particle Size Analyzer เพ่ือตรวจดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคผลการทดลองที่
ได้เป็นดังนี้ 

 

รูปที่ 24 กราฟแสดงขนาดของอนุภาคของผงฝุ่นสีผสมอาหารผสมกับซิลิกา 10%wt สีแดง 
 

 ซึ่งผลการทลองที่อ่านค่าได้จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาคมีค่าอยู่ที่
ประมาณ 58 µ𝑚 แล้วสว่นมากจะมีขนาดอนุภาคอยู่ที่ประมาณ 26 µ𝑚 และในผงฝุ่นนี้มีอนุภาคท่ีมี
ขนาดที่แตกต่างกันอยู่ 2 ชนิด คือ อนุภาคของสีผสมอาหารสีแดง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 28 และอนุภาคของซิลิกา (silica) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 170 µ𝑚 
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บทท่ี 5 

สรุปผลกำรทดลอง 

 
จากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนศึกษาวิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวของแก้วที่ไม่มีรู
พรุนคือแก้วเซรามิคและพลาสติก โดยใช้ผงฝุ่นที่พัฒนาขึ้นจากสีผสมอาหาร เพ่ือน ามาใช้ทดแทนผง
ฝุ่นที่ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่มีราคาสูง 

สรุปและอภิปรำยกำรทดลอง 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาผงฝุ่นจากสีผสมอาหารจ านวน 3 ชนิด คือ ผงฝุ่นจากสีผสม
อาหารสีแดง ผงฝุ่นจากสีผสมอาหารสีเขียว และผงฝุ่นจากสีผสมอาหารสีม่วง โดยน าไปใช้ในการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวแก้วเซรามิคและพลาสติกที่มีผิวเรียบและไม่มีรูพรุน ซึ่งลักษณะ
พ้ืนผิวประเภทนี้เหมาะสมกับการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่น ดังนั้นหากสามารถ
พัฒนาผงฝุ่นจากสีผสมอาหารที่มีประสิทธิภาพดี จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากในการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานต่างๆ โดยจากการทดลองพบว่าผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงที่
ผสมกับซิลิกา ในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ าหนักนั้น ให้ผงฝุ่นจากสีผสมอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่ง
สามารถท าให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจนสามารถอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษได้ครบ 10 จุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับผงฝุ่นจากสีผสมอาหารชนิดอ่ืนๆ ซึ่งพบว่าลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นมีลายเส้นไม่
เพียงพอต่อการอ่านค่าจุดลักษณะส าคัญพิเศษได้ครบ 10 จุด และมีลักษณะเปรอะเปื้อน หรือไม่
ปรากฏให้เห็นเป็นลายเส้นให้เห็น และเมื่อท าการเปรียบเทียบกันระหว่างพ้ืนผิวแก้วเซรามิคกับแก้ว
พลาสติกพบว่าบนพื้นผิวแก้วเซรามิคนั้นให้รอยลายนิ้วมือที่ปรากฏชัดเจน เนื่องจากแก้วเซรามิคนั้นมี
ความแข็งมากกว่าแก้วพลาสติกส่งผลให้เมื่อท าการปรับทับรอยลายนิ้วมืออาจส่งให้รอยลายนิ้วมือนั้น
ไปทับได้ดีไม่เท่ากับรอยลายนิ้วมือที่ประทับบนพ้ืนผิวของแก้วเซรามิค 

 การศึกษาโครงสร้างของผงฝุ่นสีผสมอาหารด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope 
(SEM) พบว่าเมื่อน าตัวอย่างผงฝุ่นสีผสมอาหารสรแดงผสมกับซิลิการ้อยละ 10 โดยมวล น ามาท าการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope ท าให้ทราบว่าผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงผสม
กับซิลิกา พบว่ามีอนุภาคของซิลิกากระจายอยู่ทั่วไปและมีลักษณะของการรวมตัวกันของอนุภ าคสี
ผสมอาหารเข้าไปแทรกอยู่ภายในรูพรุนของซิลิกา และมีอนุภาคท่ีมีขนาดที่แตกต่างกันหลายขนาด ซึ่ง
อาจเกิดจากการรวมตัวกันของอนุภาคซิลิกาท าให้เกิดเป็นอนุภาคใหม่ที่มีขนาดใหญ่และรูปทรงที่
เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มมากขึ้น 
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 จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM – EDS กับผงฝุ่นสีผสมอาหารสรแดงผสมกับซิลิกา     
ร้อยละ 10 โดยมวล พบว่าสีผสมอาหารได้รวมตัวกับซิลิกาเกิดเป็นองค์ประกอบชนิดใหม่ขึ้น  

เนื่องจากพบอนุภาคที่มีองค์ประกอบของธาตุ C, O, Na, Si, S อยู่ ในต าแหน่งที่ 3 – 10 ซึ่งธาตุ
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ Azorubine และ ซิลิกา และยังตรวจพบการรวมตัวกันของซิลิกาท าให้
เกิดอนุภาคของซิลิกาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรูปทรงที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากใน
ต าแหน่งที่         1 และ 2 ขนาดของอนุภาคของซิลิกามีขนาดที่เพ่ิมข้ึนจากขนาดเดิมของซิลิกา 

 จากศึกษาขนาดของอนุภาคของผงฝุ่นสีผสมอาหารสีแดงที่ผสมกับซิลิกา ในอัตราส่วนร้อยละ 
10 โดยน้ าหนัก พบว่ามีอนุภาคที่มีขนาดที่แตกต่างกันอยู่ 2 ชนิด คือ อนุภาคของสีผสมอาหารสีแดง 
ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28  µ𝑚 และอนุภาคของซิลิกา (silica) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 170 µ𝑚 และจากเครื่อง Scanning Electron Microscope ท าให้ทราบว่าผงฝุ่น
สีผสมอาหารสีแดงลักษณะเป็นผลึก ซึ่งมีหลากหลายขนาด ในขณะที่ผงฝุ่นสีผสมอาหารสีดงผสมกับ    
ซิลิกา 10%wt นั้นจากภาพจะมีผลึกของ silica ปะปนอยู่และมีรูปแบบของการที่ผลึกของสีผสม
อาหารได้เข้าไปแทรกอยู่ภายในรูพรุนของ silica 
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