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รอยฝ่าเท้าเป็นพยานหลักฐานที่เชื ่อถือได้เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ  เป็นหลักฐานทาง

กายภาพในการระบุตัวอาชญากรในการสอบสวน  รอยเท้าของแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เนื่องจากมีความแตกต่างของลายเส้นนูนบนรอยลายนิ้วเท้า   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการหารอยเท้าที่ได้จากผงซิลิกา และประเมินการใช้ผงซิลิกากับรอยเท้าแฝงบนพื้นผิวที่ไม่มีรู
พรุน ได้แก่ กระเบื้องแกรนิตขัดสีดำ กระเบื้องแกรนิตขัดสีขาว และกระเบื้องแกรนิตเผาที่มีลักษณะ
พื้นหยาบ การประเมินผลลัพธ์จากการทดลองทำโดยการนับจำนวนจุดเล็ก ๆ บนรอยเท้าที่ตรวจพบได้ 
หรือที่เรียกว่าจุกลักษณะสำคัญพิเศษ ผงซิลิกาที่ใช้ในการทดลองมีสีขาว สีเขียว และสีชมพ ูและขนาด
อนุภาคอยู่ระหว่างช่วง 10 - 40 ไมโครเมตร เมื่อใช้ผงซิลิกาที่ผสมกับยางสนในสัดส่วนต่างๆ พบว่า
คุณภาพของรอยเท้าให้ผลลัพธ์ดีที ่ส ุดที ่ใช้ผงซิลิกาผสมยางสนที่  25 % โดยน้ำหนักของซิลิกา 
โดยเฉพาะกับพื้นผิวของกระเบื้องแกรนิตขัดสีดำและสีขาว อย่างไรก็ตามผงซิลิกาที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด
ไม่สามารถตรวจจับรอยเท้าแฝงบนกระเบื้องแกรนิตเผาได้ โดยรวมแล้วการใช้ผงซิลิกาที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นเองกับรอยเท้าแฝงให้ผลลัพธ์ที่ดีเทียบเท่าการใช้ผงฝุ่นดำ  ผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของการใช้ผงซิลิกาสำหรับการวิเคราะห์รอยเท้าแฝงบนกระเบื ้องแกรนิตขัดเงา  เพื่อ
ประโยชน์ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร ์
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

620720038 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
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MISS NARUEPHORN KHUSIN : DEVELOPMENT OF SILICA DUST FOR LATENT 
FOOTPRINT DETECTION THESIS ADVISOR :  SUPACHAI SUPALAKNARI, Ph.D. 

Footprints like fingerprints was a source of physical evidence to identify the 
criminal in an investigation. Footprint of every person was unique because of the 
differences in pattern and ridges. The objective of this study was to produce a 
prototype of footprint powder made from silica powder and evaluate the application 
of the powder to the latent footprints on some nonporous surfaces namely, the black 
polished granite tiles, the white polished granite tiles and flamed granite tiles. The 
evaluation of the results was carried out by counting the number of minutiae on the 
detectable footprints. The produced powders are white, green and pink in color and 
its particle sizes are in the range of 10 - 40 µm.  When the powder was used with rosin 
in different proportions, it was found that the best quality of the developed footprint 
was obtained by applying the formulation of 25 wt.% powder, especially on the 
surfaces of the black and the white polished granite tiles. However, all of the 
formulated silica powders could not detect the latent footprints on flamed granite 
tiles. Overall, the application of our homemade powder to latent footprints gives the 
result that were comparable with those obtained by using the black powder. The 
results from this work demonstrated the practicability of the silica powder in the 
analysis of the latent footprint on polished granite tiles for forensic purpose. 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

ปัจจุบันพยานหลักฐานทางนิติว ิทยาศาสตร์ได้เข ้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากใน

กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากรอยนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าคือพยานหลักฐานที่พบได้ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็น

เบาะแสที่จะนำไปสู่การค้นหาผู้กระทำความผิดได้ และเป็นการพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้อง

สงสัย และพิสูจน์ความบริสุทธิ ์ของผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจะทำให้ทราบว่ามี

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้น พฤติการณ์เป็นอย่างไร กระทำด้วยวิธีการใด ใครเป็นผู้กระทำความผิด ใครเป็น

ผู้ถูกกระทำ หรือใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น และเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น คนร้ ายมักจะทิ้ง

ร่องรอยและพยานหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุเสมอ เนื่องจากคนร้ายได้สัมผัสพื้นผิวในสถานที่เกิดเหตุโดย

ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถพบร่องรอยของพยานหลักฐานต่าง ๆ และ

นำมาทำการตรวจพิสูจน์ หลังฐานที่สามารถพบได้ เช่น คราบโลหิต เส้นผม เส้นขน รอยเครื่องมือ 

รอยนิ้วมือรวมไปถึงรอยเท้าถือว่าเป็นวัตถุพยานที่สำคัญ โดยวัตถุพยานประเภทรอยประทับลายนิ้วมือ 

ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่ได้มาจากร่างกายของผู้กระทำความผิดเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งแต่ละคนจะมี

ลักษณะของลายเส้นที่ไม่เหมือนกันและไม่เปลี่ยนแปลงที่ ใช้ในการยืนยันระบุตัวบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อได้ทำการตรวจพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางนิติ

วิทยาศาสตร์แล้ว วัตถุพยานเหล่านี้จะมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในขั้นตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม การใช้ประโยชน์จากวัตถุพยานจึงเป็นเรื่องที่นักนิติวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นที่สุด 

เนื่องจากวัตถุพยานเหล่านี้จะส่งผลต่อรูปคดีเพื่อใช้ในการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรม หากมีความ

ผิดพลาดเกิดขึ้นกับวัตถุพยานเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้  

รอยเท้า คือ การแสดงผลหรือภาพที่คนเดินหรือวิ่งทิ้งไว้ ซึ่งเป็นรอยประทับของเท้าที่ทำให้เห็น

บนพื้นผิว และรอยเท้าแฝง คือ รอยเท้าที่เกิดจากการที่เท้าประทับลงพื้นผิวของวัตถุ แล้วปรากฏเป็น

รูปลักษณะของรอยเท้าที่มองไม่เห็นหรือเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า ดังนั้นรอยประทับที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ

สามารถใช้เป็นหลักฐานที ่สำคัญในการระบุตัวผู ้กระทำความผิดได้ เวลาหลายปีที ่นักสืบสวน

อาชญากรรมและนักนิติวิทยาศาสตร์ใช้ลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตน และรอยเท้ายังถูกค้นพบว่าเป็นตัว

ระบุตัวตนที่เชื่อถือได้เท่าเทียมกันกับลายนิ้วมือ รอยแยกของเส้นผิวหนังที่มีอยู่ที่ฝ่าเท้าและนิ้วเท้ามี

ลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับนิ้วมือและฝ่ามือ รอยฝ่าเท้าถือเป็นพยานหลักฐานประเภทรอยประทับที่
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มักพบเป็นลำดับต้นๆ และพบได้ง่ายในสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากในการก้าวเดินแต่ละฝ่าเท้าจะมีการ

สัมผัสลงบนพื้นผิวเสมอจนเกิดเป็นรอยประทับรูปฝ่าเท้า ตามแรงกดของน้ำหนักตัวและจังหวะของ

การก้าวเท้าขอบุคคลนั้น เท้าของทุกคนมีเส้นรอยแยกที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นลายพิมพ์ที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และบุคคลอื่นไม่สามารถเหมือนได้เช่นเดียวกับลายนิ้วมือ รูปแบบของรอยเท้า

เป็นลักษณะเฉพาะที่สามารถระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ สามารถตรวจสอบรอยเท้าจริงและจับคู่กับ

งานพิมพ์ที่มีอยู่  ลักษณะเฉพาะของรอยเท้า เช่น รอยพับจำนวนมาก ลักษณะเท้าแบน แนวนอนและ

แนวตั้งของเส้น ตาปลา รวมไปถึงความผิดปกติอื่น ๆ สามารถช่วยให้นักนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับการระบุตัวบุคคลในทางอาญาได้ (Krishan, 2008) หลักฐานเท้าเปล่าถูกนำมาใช้ในศาล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2431 ในฝรั่งเศส เมื่อมีการระบุอาชญากรชื่อ LeDru ผ่านการวิเคราะห์รอยเท้า (Shelly 

Massey, 2013) หากรอยฝ่าเท้าที่พบในที่เกิดเหตุมีลายเส้นนูนปรากฎอยู่มากพอสมควร ก็สามารถที่

จะนำรอยฝ่าเท้านั้นไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรอยฝ่าเท้าของผู้ต้องสงสัย ด้วยวิธีการเดียวกันกับการ

ตรวจรอยลายนิ้วมือ (Bodziak, 2000) ดังนั้นวิธีการนำพยานหลักฐานรอยประทับขึ้นมาจากที่เกิดเหตุ

ในรูปแบบของภาพพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการลอกลาย หรือการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลจึงมีความสำคัญ

เป็นอย่างมาก เนื่องจากภาพรอยประทับน้ันจะต้องอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด  

การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานประเภทรอยฝ่าเท้ายังคงได้รับความสนใจน้อยมาก ทั้งที่ความจริง

แล้วมีโอกาสตรวจพบได้ง่ายและพบได้มากกว่าพยานหลักฐานชิ้นอื่น พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหนา้ที่

ผู้ตรวจมักจะมองข้าม ทำให้การตรวจหาและตรวจเก็บรอยฝ่าเท้าขาดความละเอียด และสำหรับใน

ประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่นิยมที่จะให้ความสนใจในด้านการศึกษา

ค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรอยฝ่าเท้า เนื่องจากรอยฝ่าเท้าเป็นหนึ่งในหลักฐานทางกายภาพที่

พบบ่อยที่สุดในสถานที่เกิดเหตุ ที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการระบุ

ตัวตนของบุคคล ดังนั้นการตรวจสอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจากการสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาของรอยฝ่าเท้ากับผู้กระทำความผิด การทำให้ปรากฏของลายเส้นของรอยฝ่าเท้า

จะต้องมีความชัดเจนและมีลักษณะพิเศษมากในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยัน

ตัวบุคคลได้ ซึ่งโดยปกติแล้ววิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือนั้นมีหลายวิธี ได้แก่ วิธีแห้ง (ผงฝุ่น) วิธีเปียก วิธี

ก๊าซ วิธีลอกลายนิ้วมือ วิธีการถ่ายภาพ วิธีใช้แสง วิธีหล่อร่องรอย และวิธีใช้เครื่องมือ Electrostatic 

Dust Print Lifter ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการตรวจเก็บวิธีเดียว แต่ในบางกรณีใช้ 2 วิธีหรือ

มากกว่า (Chamsuwanwong, 2009) ซึ่งการเก็บลายนิ้วมือนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของ

พื้นผิวบนสิ่งของ หรือวัตถุพยานนั้น ๆ โดยวิธีผงฝุ่นดำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นวิธีพื้นฐานที่ใช้ในการ
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ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง มีงานวิจัยการแสดงลายนิ้วมือแฝงโดยใช้ซิลิกาเจล สำหรับการพัฒนาหา

รอยนิ้วมือแฝงบนวัสดุต่าง ๆ บนพื้นผิวที่แตกต่างกัน ได้แก่ พลาสติก , แก้ว, กระจกธรรมดา, พื้นผิว

โลหะ, แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์, กระดาษคาร์บอน, กล่องไม้ขีดไฟ, กระดาษแข็ง, พื้นผิวไม้เคลือบเงา, 

พื้นผิวของซีดี และพื้นผิวกระดาษนิตยสารเคลือบสี พบว่าซิลิกาเจล G แบบผง ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมาก

กับพื้นผิวส่วนใหญ่ (Kulvir Singh, 2012)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการแสดงรอยแฝงโดยใช้ซิลิกา โดยเลือกศึกษาการใช้รอยฝ่าเท้า

เนื่องจากรอยฝ่าเท้ายังคงได้รับความสนใจน้อย และรอยเท้ายังสามารถระบุตัวตนที่เชื่อถือได้เท่าเทียม

กันกับลายน้ิวมือ อีกทั้งเป็นพยานหลักฐานประเภทรอยประทับที่มักพบเป็นลำดับต้นๆ ในที่เกิดเหตุได้ 

จากความสำคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการพัฒนาผงฝุ่นซิลิกาเพื่อใช้ในการตรวจรอยเท้าแฝง และ

นำมาวิเคราะห์คุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บได้ โดยผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถเป็นทางเลือก

ในวิธีการตรวจเก็บรอยเท้าแฝงในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือเป็นแนวทางในการพัฒนา

เทคนิคการตรวจหารอยแฝงต่าง ๆ ด้วยผงซิลิกาเจล 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการปรากฏขึ้นของรอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่าง

กันจากผงซิลิกาเจล 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลบนพื้น

กระเบ้ืองที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่างกัน 

3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลกับผงฝุ่นดำ 

 

1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย 

1. วิธีเก็บรอยเท้าแฝงด้วยผงซิลิกาเจล สามารถทำให้ปรากฏรอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องที่

มีลักษณะของพ้ืนผิวแตกต่างกัน 

2. คุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลให้คุณภาพความชัดของ

รอยเท้าแฝงใกล้เคียงหรือดีกว่าวิธีผงฝุ่นดำ 

3. กระเบื้องที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพความชัดของรอยเท้าแฝงที่

ปรากฏ 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการตรวจหารอยเท้าแฝงโดยใช้ตัวอย่างจากฝ่าเท้าข้างซ้าย

บริเวณนิ้วเท้าจนถึงกลางฝ่าเท้า จากบุคคลเพียงคนเดียว ประทับฝ่าเท้าลงบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะ

ของพื้นผิวที่แตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ กระเบื้องหยาบ กระเบื้องเรียบสีเข้ม และกระเบื้องเรียบสีอ่อน 

และทำการเปรียบเทียบระดับคุณภาพความคมชัดของรอยเท้าแฝงจากการนับจำนวนจุด minutiae ที่

ทำการตรวจโดยผู้เชียวชาญ 

   

1.5 ข้อจำกัดในงานวิจัย 

1. ในการประทับรอยฝ่าเท้าลงบนพื้นกระเบื้องในแต่ละครั้ง อาจทำให้มีความแตกต่างใน

เรื่องของปริมาณเหง่ือและไขมันที่ไม่สามารถควบคุมได้  

2. การนับจำนวนจุดลักษณะพิเศษจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ 

ฝ่าเท้าช่วยตรวจสอบจุด minutiae   

 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในงานวิจัย 

รอยเท้า หมายถึง ร่องรอยของเท้าที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการเดิน หรือย่ำผ่านบริเวณ

น้ัน   

รอยเท้าแฝง หมายถึง รอยเท้าที่เกิดจากการที่เท้าประทับลงพื้นผิวของวัตถุ  แล้วปรากฏเป็น

รูปลักษณะของรอยเท้าที่มองไม่เห็นหรือเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า   

รอยฝ่าเท้า หมายถึง รอยประทับของเท้าในรูปแบบ 2 มิติที่ประทับลงบนพื้นผิวของวัตถุ อาจทำ

ให้ปรากฏรูปลักษณะของรอยลายเส้นที่เกิดจากเสน้ร่อง เส้นนูน หรือตำหนิบริเวณผิวหน้าของฝ่าเท้า   

วิธีการใช้ผงฝุ่น หมายถึง  การนำเอาสสารที่เป็นของแข็งบางอย่างมาทำเป็นผงฝุ่นสีต่าง ๆ ซึ่งแต่

ละสีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมต่างกันในอันที่จะทำให้รอยแฝงมองเห็นได้ชัดเจน และพร้อมที่จะ

นำไปตรวจเปรียบเทียบ   

ผงฝุ่นดำ หมายถึง ผงฝุ่นสีดำ เป็นผงละเอียดและเบา มีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คและ

แกรไฟต์ ใช้สำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุมากมายหลายชนิด เช่น แก้ว กระจก พลาสติก 

เซรามิค ยางสังเคราะห์ เปลือกไข่ กระเบื้องปูพ้ืน เป็นต้น  

ซิลิกา เจล หมายถึง สารสังเคราะห์ที่สกัดจากทรายขาวผสมกรดกำมะถันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์

ว่า ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) มีลักษณะเป็นเม็ดกลม โดยทั่วไปซิลิกาเจลจะมีลักษะณะ
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เป็นโพรง มีรูพรุน จึงทำให้มีพื้นผิวที่ใช้ในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมากประมาณ 35 - 40 % ของ

น้ำหนักตัวเอง  

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  หมายถึง การนำเอาความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทาง

การแพทย์และวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคล ว่าเป็น

บุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษชิ้นส่วนจากศพ โครงกระดูก เศษชิ้นส่วนของกระดูก เลือดหรือเนื้อเยื่อ รวมไป

ถึงคราบต่าง ๆ ที่เกิดจากเนือ้เยื่อหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์ว่าเป็นใครหรือเป็นของใคร    

จุด Minutiae หมายถึง จุดสำคัญบนเส้นลายนิ้วมือ บนลายนิ้วมือแต่ละนิ้วที่มาจากต่างบุคคล

หรือต่างนิ้วมือ จะมีจุดสำคัญบนเส้นลายนิ้วมือที่แตกต่างกันออกไป โดยเอกลักษณ์หรือความแตกต่าง

จะพิจารณาจากจุดสำคัญบนเส้นลายนิ้วมือเป็นสำคัญ 

 

1.7 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

การพัฒนาผงฝุ่นซิลิกาเพ่ือใช้ในการตรวจรอยเท้าแฝง แสดงตามกรอบแนวคิด ดังนี ้

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1. 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

1.8 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย   

ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเก็บรอยเท้าแฝง   
1. ผงฝุ่นดำ   
2. ผงซิลิกาเจล   
3. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5%  
4. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15%  
5. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25%  
6. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีเหลือง  
7. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% ผสมสีผสมอาหารสีเหลือง  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

วิธีการตรวจเก็บรอยเท้าแฝงบนพื้น

กระเบ้ืองที่แตกต่างกัน 
คุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บ

ได ้
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8. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% ผสมสีผสมอาหารสีเหลือง  
9. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีเขียว  
10. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% ผสมสีผสมอาหารสีเขียว  
11. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% ผสมสีผสมอาหารสีเขียว  
12. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีฟ้า  
13. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% ผสมสีผสมอาหารสีฟ้า  
14. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% ผสมสีผสมอาหารสีฟ้า  
15. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีชมพ ู 
16. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% ผสมสีผสมอาหารสีชมพ ู 
17. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% ผสมสีผสมอาหารสีชมพ ู 
18. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีม่วง  
19. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% ผสมสีผสมอาหารสีม่วง  
20. ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% ผสมสีผสมอาหารสีม่วง  

  
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของรอยเท้าแฝง โดยอาศัยเกณฑ์การนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษ 

(minutiae)   
โดยกำหนดให้เกณฑ์การนับจุด minutiae หรือจุดสำคัญพิเศษในการระบุตัวบุคคลต้องมีมากกว่า 

10 จุด จึงจะผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ 10 จุดขึ้นไป โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือสองรอยตรงกัน 

ซึ่งการนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษหรือจุด minutiae จะกำหนดคะแนนโดย   

0 คะแนน = ไม่มีลายเส้นปรากฏให้เห็น   

1 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพต่ำ สามารถมองเห็นลายเส้นน้อยมาก ( จุด minutiae  

≤ 5 จุด)  

2 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพอใช้ สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้บางส่วน 
แต่ยังไม่สามารถชี้เฉพาะบุคคลได ้ (จุด minutiae < 10 จุด)  

3 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพที่เหมาะสม สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้

ชัดเจนและสามารถชี้เฉพาะบุคคลได้  (จุด minutiae ≥10 จุด)   

4 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพดีมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้ชัดเจน

และสามารถชี้เฉพาะบุคคลได้  ( จุด minutiae ≥ 15 จุด)   
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ตัวแปรควบคุม ได้แก ่ 
1. น้ำหนักที่ใชใ้นการกดหรือประทับรอยเท้าลงบนวัตถุพยาน ประมาณ 53 กิโลกรัม  
2. ความมสะอาดของเท้า ก่อนทำการประทับรอยเท้าจะทำความสะอาดเท้าโดยใช้กระดาษ

ทิชชู่เปียกเช็ดบริเวณฝ่าเท้า ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 วินาที และใช้ถุงพลาสติกคลุมเท้า
ประมาณ 10 - 15 นาท ี  

3. ความสะอาดของกระเบื้อง ก่อนทำการประทับรอยเท้าจะทำความสะอาดกระเบื้องด้วย
น้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง  

 

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการตรวจเก็บรอยเท้าแฝง   

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหารอยเท้าแฝงจากผงซิลิกาเจล  

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการตรวจรอยแฝงต่าง ๆ  

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการตรวจหารอยแฝงต่าง ๆ บนพื้นผิวประเภทอื่น ๆ 

จากผงซิลิกาเจล 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผงฝุ่นซิลิกาเพ่ือใช้ในการตรวจรอยเท้าแฝง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลด้านแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้า โดยแบ่ง

สาระสำคัญขอหัวข้อในการศึกษา ดังนี ้  

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   

2. โครงสร้างของเท้าและชั้นผิวหนัง  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

นิติวิทยาศาสตร์  (Forensic Science)  คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขามา

ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกาย และวัตถุพยาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น เพื่อทำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีต่าง ๆ เพื่อผลในการบังคับใช้

กฎหมาย และการลงโทษผู้กระทำความผิด  โดยขอบเขตของงานพิสูจน์หลักฐานมีดังนี ้ 

1. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการถ่ายรูป (Crime Scene Investigation and Forensic) 

ขั้นตอนแรกของงานพิสูจน์หลักฐานคือการตรวจสถานที่เกิดเหตุ   โดยทีมสืบสวนร่วมกับตำรวจพื้นที่

เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้น และกำหนดแนวทางค้นหาวัตถุพยาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคดี 

เจ้าหน้าที่จะกำหนดจุดกองบัญชาการสำหรับเตรียมอุปกรณ์ พร้อมถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุและพื้นที่

โดยรอบ และใช้แถบสีเหลือง (Police line) กันพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้พื้นที่เกิด

เหต ุ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลายของวัตถุพยาน  

2. การตรวจลายนิ ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้า  (Fingerprint, Palmprint, Footprint) รวมไปถึง

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ ( Automated Fingerprint Identification System หรือ AFIS 

) การหาลายนิ้วมือแฝงสามารถทำได้โดยการใช้ผงฝุ่นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิววัตถุ ใช้

ควบคู่กับอุปกรณ์สำหรับปัดหาคือ แปรงปัด  และเทปสำหรับเก็บลอกรอยแฝง โดยในปัจจุบันได้มีการ

นำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกับหลักวิชาการทางด้านการตรวจสอบลายนิ้วมือ ซึ่ง

การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงโดยระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ หรือ AFIS ถูกนำมาใช้ในการ
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ตรวจสอบประวัติข้อมูลของผู้กระทำความผิด ร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนประวัติอาชญากรของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ  

3. การตรวจเอกสาร (Document) การตรวจพิสูจน์โดยการเทียบจากลายมือเขียนชื่อหรือ

ลายเซ็นที่เคยเขียนไว้กับลายเซ็นที่ส่งตรวจสอบ โดยลักษณะและขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์ลายเซ็น

จะมีวิธีหลักคือการตรวจดูทุกลายเส้น เพื่อหาเอกลักษณ์การเขียนของแต่ละตัวบุคคล   

4. การตรวจอาวุธปืน และกระสุนปืน (Forensic Ballistics) การตรวจพิสูจน์โดยเปรียบเทียบ

ตำหนิพิเศษหรือเอกลักษณ์ของร่องรอยการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น ลูกกระสุนปืน ปลอก

กระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนเลขหมายประจำปืน ตรวจร่องรอยบนวัตถุ วิถีกระสุน 

เขม่าปืน  เป็นต้น  

5. การตรวจทาง เคม ีและฟ ิส ิ กส ์  (Forensic Chemistry and Physics) การว ิ เคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของสารต่าง ๆ หรือการวิเคราะห์วัตถุพยานด้วยเทคนิคฟิสิกส์ ไม่ว่าสารจะอยู่ใน

สถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและธาตุองค์ประกอบ

ภายในวัตถ ุ  

6. การตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ (Biological Trace Evidence) เป็นการตรวจพิสูจน์

เกี่ยวกับลักษณะบุคคล เช่น ตรวจเส้นผม ขน เลือด อสุจิ  และสารพันธุกรรม(DNA) โดยใช้เครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตร ์  

7.  การตรวจทางนิต ิ เวช  (Forensic Medicine) เป ็นการนำความร ู ้ทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา งานชีวเคมี งานพิสูจน์บุคคล หรือการ

ชันสูตรพลิกศพ เพื่อจะหาที่มาของการเสียชีวิตและพฤติกรรมของการเสียชีวิต  

 

ความหมายของการพิสูจน์หลักฐาน มีคำจำกัดความคือ “เป็นกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพและทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งในการให้การยอมรับ การช้ีเฉพาะ การจำแนก และการตีความหมายของวัตถุพยาน 

โดยนำวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายกับวิทยาศาสตร์” โดย

อาศัยหลักการสำคัญ 2 ประการ ได้แก่   

1. การจำแนก ( Individualization)   

แสดงความแตกต่าง การจัดวัตถุ จัดประเภท เช่น กรณีรถหายแจ้งความกับตำรวจ เมื่อตำรวจ

พบรถ ผู้เสียหายต้องสอบถามก่อนว่าเป็นรถชนิดอะไร สีอะไร ยี่ห้ออะไร นั่นคือการจำแนกก่อนที่จะ

มาถึงขั้นตอนการชี้เฉพาะ (Identification)   
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2. การช้ีเฉพาะ (Identification)   

ทางด้านวิชาปรัชญา คือ ความหายากหรือว่าสิ่งของที่มีเพียงหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถนำสิ่งอื่น

มาทดแทนได้ ดังนั้นของทั้งสองสิ่งย่อมจะไม่เหมือนกัน  นอกจากตัวของมันเอง การชี้เฉพาะ เป็น

กรรมวิธีที่จะจัดให้สิ่งของที่มีตัวตนสิ่งหนึ่ง ไปรวมอยู่ในประเภทหรือจำพวกที่ได้กำหนดขอบเขตหรือ

คุณลักษณะตายตัวเอาไว้ เช่น การชี้เฉพาะลายนิ้วมือ ได้แก่ การตรวจสอบลายนิ้วมือที่ต้องสงสัย ว่า

จะเกิดจากมือของบุคคลที่ต้องสงสัยหรือไม่ โดยอาศัยหลักการกำหนดตายตัวไว้แล้วในเรื่องจำนวน

และชนิดสำคัญของลักษณะสำคัญพิเศษต่าง ๆของลายเส้นนิ้วมือ  เป็นต้น โดยการชี้เฉพาะต้องอาศัย

คุณลักษณะ 2 ประการ   

2.1   คุณลักษณะโดยทั่วไป (Class Characteristics)    

2.2   คุณลักษณะเฉพาะ (Individual Characteristics) ซึ่งอาจเกิดจากเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลักษณะของลายเส้นของนิ้วมือ นิ้วเท้า ร่องรอย

ความไม่เรียบร้อยบนพื้นรองเท้าซึ่งผลิตจากโรงงานหรือรอยอันเกิดจากเหล็ก

สว่านที่ใช้เจาะภายในลำกล้องปืน   

2) การเสียหายเล็กน้อยจากการใช้งานไม่เหมาะสม เช่น กรณีของการใช้เครื่องมือที่

ไม่เหมาะสมกับชนิดของงานเช่นใช้มีดทำครัวในการผ่าฟัน เป็นต้น   

3) การเสียหายมาก ๆ จากการที ่ใช้งานผิด ๆ เช่น  การใช้เครื ่องมืออย่างไม่

ระมัดระวัง เช่น ใช้เลื่อยไม้ไปตัดโดนเหล็ก หรือใช้ขวานผ่าตู้เซฟซึ่งเป็นโลหะหนา

มาก ๆ เป็นต้น   

4) การสึกหรอ ไม่สม่ำเสมอ หรือโดยอุบัติเหตุ เช่น ยางรถยนต์ ซึ่งสึกหรอไม่เท่ากัน

ทั้งหน้ายาง เนื่องมาจากตั้งศูนย์ไม่ดี หรือรอยถลอกที่บริเวณสันรองเท้ารอยสึกที่

ปรากฏเพียงบางส่วนของรอยรองเท้าอันเกิดจากลักษณะการเดิน เป็นต้น   

 

โดยในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆในการสืบสวนหาตัวคนร้ายและพิสูจน์

ความผิดให้ก้าวหน้าทันสมัยขึ ้นกว่าเดิม  และทางด้านการพิสูจน์หลักฐานได้มีการนำเทคนิค

วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ตลอดจนเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ มาใช้เช่นกันเทคนิคดังกล่าวนี้ ได้แก่ 

การใช ้ เคร ื ่ องม ือ เช ่น  Infrared Spectrophotometer, Electron Microscope ท ั ้ ง  Scanning 

แ ล ะ  Transmission, Atomic Absorption Gas แ ล ะ  Liquid Chromatography, Polygraph 
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(เครื่องจับเท็จ), Sound Spectrograph (เครื่องพิสูจน์เสียง), Polylight (ตรวจหาโดยอาศัยการเรือง

แสงของพยานวัตถุ) เป็นต้น (Chamsuwanwong, 2009)   

พยานหลักฐาน หมายถึง สิ่งที่สามารถจับต้องได้ตามกฎหมายและสามารถที่จะนำเสนอได้ในชั้น

ศาลเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในคดีนั้น ๆได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226  

พยานหลักฐาน หมายถึง พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งจะใช้

เป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำผิดได้ แต่ต้องไม่เกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือ

โดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นว่าด้วยการ

สืบพยาน   

พยานวัตถุประเภทรอยประทับ รอยลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์ ถือเป็นพยาน

วัตถุประเภทรอยประทับที่พบได้ง่ายและพบได้มากที่สุดในสถานที่เกิดเหตุ  ผู้กระทำความผิดหรือ

อาชญากรมักใช้มือหรือเท้าสัมผัสกับวัตถุในที่เกิดเหตุด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จึงเกิดเป็นรอย

ประทับแฝงอยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุต่าง ๆ ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าในสถานที่เกิดเหตจุะแบ่งออกเป็น  

1. ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มี 2 ชนิด คือ   

1.1 ชนิด 2 มิติ คือลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าที่เกิดจากการเปื้อนสารต่าง ๆ เช่น เปื้อนฝุ่น 

เปื้อนน้ำหมึก หรือเปื้อนเลือดติดบนพื้นผิวต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน   

1.2 ชนิด 3 มิติ คือลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่ไปสัมผัสหรือกดลงบนผิววัตถุที่เป็นของอ่อน 

เช่น ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน ทำให้เกิดร่องรอยบนวัตถุนั้น ๆ เป็น 3 มิติ เช่น ลายนิ้วมือ

บนดินน้ำมัน รอยเท้าบนดินเหนียว เป็นต้น  

2.  ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง คือ รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าที่มองเห็นไม่ชัดหรือไม่

สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ลายนิ้วมือติดบนกระจก อาวุธปืน กระดาษ หรือไม้ เป็นต้น  

 

การเลือกวิธีการตรวจเก็บและการหล่อร่องรอย รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง จะขึ้นอยู่กับ

ประเภทของรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงที่ติดอยู่บนวัตถุนั้น ๆ ดังนี ้  

1. รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น รอยลายนิ้วมือแฝงเปื้อนเลือด 

เปื้อนสี ฯลฯ ควรตรวจเก็บโดยการถ่ายรูปรอยลายนิ้วมือแฝง ซึ่งได้วางมาตราส่วนไว้แล้วด้วย

กล้องถ่ายภาพที่มี CLOSED UP LENS เพื่อป้องกันมิให้หลักฐานหายไป สำหรับรอยเท้าที่

เหยียบบนดินเหนียวเมื ่อถ่ายรูปแล้วให้ทำการเก็บโดยการหล่อร่องรอยเท้าด้วยปูน

ปลาสเตอร์   
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2.  รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงที่มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า เช่น กรณีรอยลายนิ้วมือแฝง

ติดบนวัตถุของกลาง ที่มีพื้นผิวเรียบ มัน ไม่ดูดซึมและไม่เปียก สามารถทำการตรวจเก็บด้วย

ผงฝุ่นเคมีหรือสารเคมีบางชนิด   

3. รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น กรณีที่รอยลายนิ้วมือแฝงติด

บนวัตถุของกลางจำพวกกระดาษ หนังพลาสติก ฯลฯ สามารถตรวจเก็บโดยใช้สารเคมี เช่น 

ซุปเปอร์กล ู นินไฮดริน ฯลฯ  

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการคงอยู่ของรอยแฝง  

การที่นิ้วมือ ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าของคนเรานั้นประทับลงบนพื้นผิวของวัตถุจะทำให้เกิดรอยแฝง 

หากมีการป้องกันและเก็บรักษาที่ดีจะสามารถช่วยให้รอยลายนิ้วมือแฝงคงสภาพอยู่ได้นาน โดยปัจจัย

ที่จะส่งผลต่อการคงอยูห่รือการเปลี่ยนแปลงของรอยแฝงนั้น ๆ มอียูห่ลายประการ    

1. สารประกอบของเหงื่อ ได้แก ่ 

1.1  สามารถพบ Eccring Glands ไดท้ั่วร่างกาย โดยจะพบไดม้ากทีบ่ริเวณฝ่ามือและฝ่า

เท้า ซึ่งจะประกอบด้วยน้ำประมาณ 98-99 % แคลเซียม ยูเรีย เกลือ และกรดอะมิ

โน เป็นต้น  

1.2 สามารถพบ Sebaceous Glands ได้ทั่วร่างกาย ยกเว้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า ซึ่ง

จะประกอบไปด้วย กรดไขมันและกลีเซอร์ไรด์ เป็นต้น  

1.3 สามารถพบ Apocrin Glands ไดบ้ริเวณรูห ูรักแร้ แผ่นหลัง ก้นรวมไปถึงอวัยวะเพศ 

โดยเหงื่อที่ได้จากบริเวณเหล่านี้จะเหงื่อชนิดนี้มีกลิ่น เนื่องจากมีลักษณะเหนียว ใส 

และมีส่วนผสมของไขมันอยูเ่ป็นจำนวนมาก 

หากรอยลายนิ ้วมือแฝงมีองค์ประกอบของไขมันอยู่เป็นจำนวนมาก จะสามารถทำให้รอย

ลายนิ้วมือแฝงนั้นจะติดอยู่ได้นานยิ่งขึ้น 

2. ปริมาณของสารประกอบของเหงื่อ 

2.1 ต่อมเหงื่อของแต่ละบุคคลจะขับปริมาณของสารออกมาแตกต่างกัน โดยปริมาณของ

สารประกอบที่ขับออกมานั้นจะขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน ลักษณะการทำงาน 

กิจกรรม การดำเนินชีวิต สุขภาพหรือการเจ็บป่วย และยังรวมไปถึงสภาพจิตใจ ก็

สามารถส่งผลต่อปริมาณการหลั่งของเหงื่อได้เช่นกัน  
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2.2 ระยะเวลา และแรงกดที่ใช้ในการสัมผัสกับวัตถุ รวมไปถึงลักษณะการหยิบจับหรือ

สัมผัสกับวัตถุ ยิ่งออกแรงกดมากก็จะย่ิงทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นชัดเจน  

3. ตำแหน่งที่สารประกอบของเหงื่อจะติดอยู่ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร มัก

มีโอกาสที่จะเกิดการสัมผัสซ้ำหรือถูกทำลายได้ง่าย เช่น การตรวจพบลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บน

ภาพถ่ายที่นานถึง 10 ปี โดยทำการตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นผสมระหว่างอลูมิเนียมและไลโคโป

เดียม  

4. พื้นผิวที่ประทับ โดยรอยลายนิ้วมือแฝงจะสามารถติดได้ดีกว่าวัตถุอื่น ๆ บนวัตถุที่มีผิวมันเงา 

เรียบและสะอาด  

5. สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สภาพอากาศ หรือน้ำ ล้วนมีผลต่อการคงอยู่ของ

ลายนิ้วมือแฝง  

6. ระยะเวลาตั้งแต่ที่รอยลายนิ้วมือแฝงมีการประทับลงบนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เมื่อเวลาผ่าน

ไปสารประกอบของเหงื่อติดอยูน้ั่นก็จะค่อย ๆ หายไป (Jomrit, 2011)  

 

หลักการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ จากการที่ลายนิ้วมือของมนุษย์นั้นมีลักษณะที่

แตกต่างกัน เราจึงใช้นิ้วมือของมนุษย์ในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล โดยเปรียบเทียบจากลักษณะตำหนิ

พิเศษต่าง ๆ คือ เส้นแตก เส้นขาด เส้นทะเลสาบ และจุด ซึ่งการกำหนดจำนวนจุดตำหนิพิเศษที่

ตรงกันเพื่อยืนยันว่าลายนิ้วมือนั้นเป็นของบุคคลเดียวกันจะแตกต่างกัน ซึ่งในบางประเทศกำหนดให้

ตั้งแต่ 7 จุดขึ้นไป แต่สำหรับประเทศไทยที่กองพิสูจน์หลักฐานได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 10 จุดขึ้นไป ซึ่งทำ

ให้การลงความเห็นในการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้องสูงมาก หรือแทบจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลย  

 

การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า  

1. เส้นนูน-เส้นร่อง (ridges-furrows)  

ผิวหนังบริเวณลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของมนุษย์จะประกอบไปด้วยลายเส้น 2 ชนิด คือเส้น

นูน และเส้นร่อง   

1.1 เส้นนูน  (ridges) คือ รอยนูนที่อยู่สูงกว่าผิวหนังส่วนนอก  

1.2 เส้นร่อง (furrows)  คือ รอยลึกที่อยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นนูน  

2. จุดลักษณะสำคัญพิเศษหรือจุดตำหนิ (special characteristics or minutiae)  
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ลายเส้นที ่อยู ่บนลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ประกอบด้วยลายเส้นที ่มีลักษณะเฉพาะจุด 

เรียกว่า  จุดลักษณะสำคัญพิเศษหรือจุดตำหนิ คือ  

2.1 เส้นแตกหรือเส้นแยก (ridges forking หรือ bifurcation) 

 

 

 
ภาพที่ 2. 1 ภาพเส้นแตกหรือเส้นแยก 

ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 
Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

2.2 เส้นขาด ( ridges beginning or ending suddenly) 

 

 
ภาพที่ 2. 2 ภาพเส้นขาด 

ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 
Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

 

2.3 เส้นทะเลสาบ (closures or lakes) 

 

 

ภาพที่ 2. 3 ภาพเส้นทะเลสาบ 
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ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 
Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

2.4 จุด (dot) 

 

 

ภาพที่ 2. 4 ภาพจุด 
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

2.5 เส้นสั้นๆ (short ridge) 

 

 
ภาพที่ 2. 5 ภาพเส้นสั้น ๆ 

ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 
Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

ประเภทของลายนิ้วมือ  

1. โค้งราบ (plain arch) ลักษณะของลายเส้นในลายนิ้วมือจะเริ่มจากขอบเส้นข้างหนึ่งแล้ววิ่ง

ออกไปอีกข้างหนึ่ง โดยลายนิ้วมือแบบโค้งราบเป็นลักษณะลายเส้นชนิดที่ดูได้ง่ายที่สุด ซึ่งจะไม่มีเส้น

เกือกม้า ไม่มีเส้นพุ่งสูงขึ้นตรงกลาง ไม่มีจุดสันดอน หรือไม่มีมุมแหลมคม ดังนั้นจำนวนเส้นลายนิ้วมือ

จึงเป็นศูนย์  
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ภาพที่ 2. 6 โคง้ราบ  
 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD.  
 

2. โค้งกระโจม (tented arch)  

2.1 มีลายเส้นที่ไม่ได้ว่ิงออกไปยังอีกข้างหนึ่ง มีลายเส้นหนึ่งหรือมากกว่าอยู่ตอนกลาง หรือ  

2.2 ลายเส้นที่อยู่ตรงกลางของลายนิ้วมือเป็นเส้นพุ่งขึ้นจากแนวนอน มีหนึ่งเส้นหรือมากกว่า  

2.3 มีเส้นสองเส้นมาบรรจบกันตรงกลางทำให้เกิดเป็นมุมฉากหรือมุมแหลม 

  

 

ภาพที่ 2. 7 โคง้กระโจม  
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

3. มัดหวายปัดขวา (radial loop) ลายนิ้วมือลักษณะแบบนี้มักจะพบได้มากที่สุดในคนทั่วโลก 

โดยสังเกตได้จากจุดสันดอนเพียงหนึ่งจุด และเส้นวกหลักอย่างน้อยหนึ่งเส้นที่ปัดไปทางทิศขวา  
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ภาพที่ 2. 8 มัดหวายปัดขวา  
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

4.  มัดหวายปัดซ้าย (ulnar loop) ปลายเส้นเกือกม้าปัดไปทางซ้าย หรือทางนิ้วก้อยของมือที่

หงายขึ้น  

  

 

ภาพที่ 2. 9 มัดหวายปัดซ้าย  
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
  

5. ก้นหอยธรรมดา (plain whorl) เป็นลักษณะของลายนิ้วมือที่สามารถพบได้ประมาณ 25 ถึง

35% ของลายนิ้วมือทั้งหมด สังเกตได้จากเส้นนูนที่เวียนวนเป็นรอบวงกลมรูปร่างคล้ายก้นหอยหรือ

ลานนาฬิกา โดยสังเกตได้จาก  

5.1 หน้าจุดสันดอนจะต้องมีรูปวงจรหรือเส้นเวียนอยู่ข้างหนา้จุดสันดอนทั้ง 2 จุด  

5.2 ถ้าลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนข้างหนึ่งไปยังสันดอนอีกข้างหนึ่ง เส้นสมมุติจะต้อง

สัมผัสเส้นวงจรหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 ข้างอย่างน้อย 1 เส้น  
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ภาพที่ 2. 10 ก้นหอยธรรมดา  
 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

 

ภาพที่ 2. 11 ลายฝ่าเท้าแบบก้นหอย  
 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
 

6. ก้นหอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl) หากลากเส้นจากสันดอนหนึ่งไปอีก

สันดอน เส้นที่ลากจะไม่ตัดกับเส้นวงจรที่อยู่ภายใน  

  

 

ภาพที่ 2. 12 ก้นหอยกระเป๋ากลาง  
 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
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ภาพที่ 2. 13 ลายฝ่าเท้าแบบก้นหอยกระเป๋ากลาง  
 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
7. มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด (double loop / twin loop) จะมี 2 สันดอนรูปร่างคล้าย

ลายนิ้วมือแบบมัดหวาย 2 รูปที่ประกบเข้าหากัน  

 

 

ภาพที่ 2. 14  มัดหวายแฝด  
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

 

ภาพที่ 2. 15 ลายฝ่าเท้าแบบมัดหวายคู ่
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 
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8. แบบก้นหอยกระเป๋าข้าง (lateral Pocket) เป็นรูปแบบเส้นลายนิ้วมือแบบมัดหวายคู่ แต่มี

สันดอนทั้ง 2 อยู่ข้างเดียวกัน 

 

 

ภาพที่ 2. 16 ก้นหอยกระเป๋าข้าง  
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

 

9. ซับซ้อน (accidental whorl) เป็นลายนิ้วมือที่ผสมผสานลายนิ้วมือแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

โดยมีตั้งแต่ 2 สันดอนขึ้นไป 

  

 

 

ภาพที่ 2. 17 แบบซับซ้อน  
ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

 

การตรวจหารอยเท้าในสถานที่เกิดเหตุ ทุกครั้งที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น คนร้านมักทิ้งร่องรอย

ของเท้าเอาไว้ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้เคลื่อนที่ทั้งบริเวณทางเข้าและทางออกจากสถานที่เกิดเหตุ 

ถึงแม้ว่าคนร้ายจะทิ้งร่องรอยของเท้าไว้ในสถานที่เกิดเหตุเสมอ แต่รอยเท้าที่ตรวจพบนั้นมีปริมาณ

น้อยกว่าที่คาดว่ามีอยูจ่ริง ซึ่งอาจมาจากหลายเหตุผลด้วยกัน ตัวอย่างเช่น  
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1. ตำแหน่งของรอยเท้าที่อยู่บนพื้น บางครั้งก็ยากที่จะตรวจพบ โดยเฉพาะรอยเท้าแฝงหรือ

รอยเท้าที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งบ่อยครั้งต้องใช้เทคนิคในเรื่องแสงเข้ามาช่วยด้วย อีกทั้ง

ร่องรอยเหล่านี้ยังอาจถูกเหยียบทับโดยเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เข้ามาในสถานที่เกิดเหตุก่อน ทำให้ผู้ตรวจ

สอบสถานที่เกิดเหตุให้ความสำคัญน้อยและไม่ทำการเก็บรอยเท้านั้น ซึ่งในความจริงแล้วการที่

รอยเท้านั้นถูกทับไม่ได้หมายความว่าร่อยรอยนั้นถูกทำลายเสมอไป  

2. พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล อาจจะยังไม่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานประเภท

รอยเท้า เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ยังไม่มีความรู้ในด้านนี้อย่างเพียงพอ ดังนั้นผู้ชำนาญมักจะถูกตั้ง

คำถามว่า “คุณสามารถตรวจสอบอะไรได้จากการเปรียบเทียบรอยรองเท้ากับรองเท้า” และในกรณทีี่

ผลการตรวจพิสูจน์ให้ผลที่ตรงกัน อาจถูกถามว่า “คุณกล้ายืนยันไหมว่ารอยรองเท้าที่พบในสถานที่

เกิดเหตุมาจากรองเท้าคู่นี้จริง” ผลจากการที่บุคคลในกระบวนการยุติธรรมไม่เห็นความสำคัญของ

รอยรองเท้าหรือรอยเท้านั่นอาจทำให้ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุมีความรู้สึกท้อใจและไม่ทำการตรวจหา

รอยรองเท้าได้  

3. รอยเท้าที่พบเป็นรอยเท้าแฝงหรือรอยเท้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจทำให้

ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุเข้าใจผิดว่าไม่มีรอยประทับดังกล่าวปรากฏอยู่ ดังนั้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

พยานหลักฐานประเภทนี้คนบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้ านนิติวิทยาศาสตร์และ

พนักงานสอบสวน  

4. มีการป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุที่ไม่ดีพอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุและพนักงาน

สอบสวนมีความจำเป็นต้องทราบถึงความสำคัญของวัตถุพยานประเภทรอยประทับ เพื่อที่จะป้องกัน

รักษาสถานที่เกิดเหตุโดยคำนึงถึงพยานหลักฐานที่เปน็รอยประทับดังกล่าวเป็นสำคัญ  

 

ดังนั ้นเพื ่อให้ได้มาซึ ่งพยานหลักฐานรอยฝ่าเท้าที ่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของบุคคล ขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญลำดับแรกก็คือ การป้องกันสถานที่เกิด

เหตุที่ดี สิ่งแรกที่ผู ้ตรวจสถานที่เกิดเหตุควรปฏิบัติในการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุคือ การค้นหา

ตำแหน่งของรอยประทับต่าง ๆ ที่อาจปรากฏอยู่บนพื้นในสถานที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นรอยรองเท้า

หรือรอยฝ่าเท้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของรอยนั้น ๆ ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้เสียหาย

หรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันการเสียหายของร่องรอยที่

คนร้ายทิ้งเอาไว ้ 



  22 

โดยทั่วไปการเกิดอาชญากรรมและตำแหน่งของวัตถุพยานมักจะให้แนวทางสำหรับการค้นหา

รอยเท้า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกอาคารบริเวณที่เป็นทางเข้าและทางออกของ

คนร้าย หากรอยเท้านั้นถูกพบภายในอาคาร จะต้องมีการค้นหารอยเท้าบริเวณทางเข้าและบนพื้นต่าง 

ๆ เช่น บนพรม พื้นไม้ หรือเสื่อน้ำมัน และในบางครั้งอาจจะเป็นการยากสำหรับการค้นหารอยเท้าบน

พื้นบางประเภท ซึ่งรูปแบบการดีไซน์ของพื้น เช่น ชนิดของเนื้อไม้อาจทำให้ไม่สามารถมองเห็น

รอยเท้าได้ ซึ่งแตกต่างจากพื้นหินที่อาจสามารถเห็นรอยเท้าได้ง่ายกว่า ดังนั้นชนิด สี และรูปแบบของ

พื้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตรวจหารอยเท้าเช่นกัน รอยฝ่าเท้านั้นมักจะมองเห็นได้ง่ายบนพื้นที่มีสี

อ่อนมากกว่าพื้นที่มีสีเข้ม ดังนั้นรอยฝ่าเท้าที่เปื้อนเลือดจึงอาจจะมองเห็นได้ชัดบนพื้นที่มีสีขาว สีเทา

หรือบนพื้นกระเบื้องสีน้ำตาล แต่อาจจะเป็นการยากที่จะเห็นรอยเท้าบนพื้นที่มีสีน้ำตาลเข้มหรือพื้นที่

ม ีส ีแดง และในทางตรงกันข้ามรอยฝ่าเท้าในฝุ ่นก็ม ักจะมองเห็นได้เด่นชัดบนพื ้นที ่ม ีส ีเข้ม 

(Sukhaboon, 2008) 

 
วิธีตรวจเก็บลายนิ้วมือฝา่มอืและฝ่าเท้าแฝง  

  

  
  

ภาพที่ 2. 18 ลายพิมพ์ฝ่าเท้าซ้ายและขวา 
 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

 
วิธีการตรวจเก็บลายนิ้วมือแยกได้ 8 วิธี ได้แก ่  
1) วิธีแห้งหรือผงฝุ่น   
2) วิธีเปียก   
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3) วิธีก๊าซ   
4) วิธีลอกลายนิ้วมือ   
5) วิธีการถ่ายภาพ   
6) วิธีใช้แสง   
7) วิธีหล่อร่องรอย   
8) วิธีใช้เครื่องมือ Dust Print Lifter Electrostatic   

 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีเก็บเพียงวิธีเดียว แต่บางกรณีใช้ 2 วิธีหรือมากกว่า โดยใน

งานวิจัยน้ีสนใจวิธีแห้งหรือวิธีฝุ่น วิธกีารถ่ายภาพและวิธีการใช้แสงเท่าน้ัน  
วิธีแห้ง (ผงฝุ่น) แบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ   
1. วิธีปัดผงฝุ่น เป็นวิธีพื้นฐานที่ใช้ในการปัดผงฝุ่น และใช้เทปลอกติดบนกระดาษ

รองรับหรือใช้วิธีการถ่ายภาพ โดยผงฝุ่นจะเกาะติดกับความชื้นและไขมันของสารที่ขับถ่าย
ออกมาทางน้ิวมือ ซึ่งวิธีน้ีเป็นวิธีทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้ลายนิ้วมือที่มีสีที่แตกต่างไปจากวัตถุ โดย
อุปกรณ์ที่ใช ้ได้แก ่ 

1.1 แปรงที่ใช้ในการปัดฝุ่นมีหลายชนิด คือ แปรงขนกระต่าย แปรงขนอูฐ หรือขน
กระรอก แปรงแม่เหล็ก แปรงขนนก  

1.2 ผงฝุ่น 
1.3 เทปใสหรือเจลลาติน สำหรับใช้ในการลอกลายนิ้วมือแฝง 
1.4 กระดาษแบ็คกราวด์ สำหรับติดรอยลายนิ้วมือแฝง 
1.5 กรรไกรตัดเทป 

  
กระดาษแบคกราวด์ติดรอยลายนิ้วมือแฝง จะต้องเป็นสีที่ตัดกับฝุ่นที่ใช้ เช่น ใช้ฝุ่นสีดำ

ควรติดบนกระดาษแบคกราวด์สีขาว หรือใช้ฝุ่นสีเทาควรติดลงบนกระดาษแบคกราวด์สีดำ 
ด้านหลังของกระดาษแบคกราวด์ติดรอยลายนิ้วมือแฝงจะต้องพิมพ์ข้อความเพื่อบันทึก
รายละเอียดของคดีดังภาพ  
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ภาพที่ 2. 19 ภาพลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษแบคกราวด์ 

 ที่มา : Chamsuwanwong, A. (2009). Forensic Science For Crime Investigation 2. 

Bangkok: G.B.P Center co., LTD. 

วิธีปฏิบัติการปัดฝุ่น ทำการจุ่มแปรงขนกระต่ายลงบนผงฝุ่นเล็กน้อยแล้วปัดกวาดแปรง
เบา ๆ ผงฝุ่นที่ติดปลายแปรงจะติดลายนิ้วมือ เมื่อเห็นลายเส้นแล้วจะเปลี่ยนไปใช้แปรงขนอูฐ
หรือขนกระรอกปัดไปตามลักษณะของลายเส้นจนลายเส้นมีความคมชัด จากนั้นใช้แปรงที่ไม่
มีผงฝุ่นปัดเบา ๆ เอาฝุ่นส่วนที่เกินออกแล้วจึงทำการติดเทปใสลงบนลายนิ้วมือแฝง แล้วค่อย 
ๆ ลอกเทปใสที่ติดลายนิ้วมือแฝงขึ้นมาติดลงบนกระดาษแบคกราวด์สำหรับติดรอยลายนิ้วมือ
แฝง จากนั้นเขียนรายละเอียดคดีลงบนด้านหลังของกระดาษติดรอยลายนิ้วมือแฝง 

   
2. วิธีการกลิ้งฝุ่น เป็นวิธีใส่ผงฝุ่นลงบนวัตถุที่ต้องการตรวจหารอยลายนิ้วมือ แล้วทำ

การเอียงวัตถุไปมาเบา ๆ เพื่อให้ผงฝุ่นกระจายทั่ววัตถุเพื่อให้ผงติดรอยลายนิ้วมือจนทั่ว 
จากนั้นเอียงวัตถุเพื่อเอาผงฝุ่นส่วนเกินออก วิธีนี้เหมาะสำหรับวัตถุที่เป็นกระดาษ ฟิล์ม
ถ่ายภาพ กระดาษตะกั่ว หรือวัตถุอื่นที่เคลื่อนได้ง่าย  

 
3. วิธีตบเบา ๆ โดยใช้แปรงขนกระต่ายจุ่มผงฝุ่นเล็กน้อยและตบเบา ๆ บนวัตถุ และใช้

แปรงที่ไม่มีผงฝุ่นติดปัดให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏ จากนั้นทำการเป่าหรือพ่นลมให้ผงฝุ่น
ส่วนเกินออกไป วิธีนี้เหมาะกับวัตถุผิวรูพรุนหรือผิวที่มีความเหนียว   

 
4. วิธีการทำให้วัตถุคืนสภาพเดิม เมื่อทำการตรวจเก็บลายนิ้วมือด้วยวิธีแห้งเรียบร้อย

แล้ว ควรทำให้วัตถุพยานกลับคืนสภาพเดิม โดยการเอาผงฝุ่นที่ติดวัตถุออกโดยการถูด้วยผ้า
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หรือปัดด้วยแปรงซึ่งมี 0.5% น้ำยาทำความสะอาดสังเคราะห์หรือ 2.59% น้ำสบู่แล้วเช็ดถู
วัตถุพยานด้วยน้ำและผ้าแห้ง (Chamsuwanwong, 2009) 

 
ผงฝุ่นสำหรับการตรวจลายนิ้วมือแฝง  

ผงฝุ่นอาจจำแนกได้เป็น 3 ชนิดดังนี้   

1. ผงฝุ่นธรรมดา ประกอบไปด้วยเรซิ่นโพลีเมอร์สำหรับการยึดติดและสีสำหรับความคมชัด 
เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด 

2. ผงฝุ่นแม่เหล็ก เป็นผงฝุ่นที่มีส่วนผสมของเหล็กเนื้อละเอียด ซึ่งต้องใช้กับแปรงแม่เหล็ก 

3. ผงฝุ่นเรืองแสง ผงฝุ่นชนิดนี้จะบรรจุด้วยสารประกอบธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ เช่น 
ฟลูออเรเซนต์หรือฟอสฟอเรเซนต์   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงการมองเห็นของแสงอัลตราไวโอเลต (UV) 
แสงเลเซอร์และแหล่งแสงจากอื่น ๆ (Songnonlek, 2012) 

 
วิธีการถ่ายภาพ  การตรวจเก็บลายนิ้วมือโดยการบันทึกภาพถ่ายภายใต้แสงปกติ หรือแสงเฉียง 

แสงอุลตราไวโอเลตหรืออินฟาเรด  

 
วิธีการใช้แสง โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้แสงโพลีไลท์  
แสงโพลิไลท์ ใช้ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุต่าง ๆ แหล่งกำเนิดแสงของโพลิไลท์ คือ XENON 

ARC LAMP มีแสงสีขาวซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นแสงสีต่าง ๆ ได้ (Chamsuwanwong, 2009) 
 
ซิลิกา เป็นอีกชื่อหนึ่งของสารประกอบทางเคมีที่ประกอบด้วยซิลิกอนและออกซิเจน โดยมีสูตร

ทางเคมี SiO2 หรือซิลิกอนไดออกไซด์ ซิลิกามีหลายรูปแบบ ซิลิกาทุกรูปแบบมีองค์ประกอบทางเคมี
เหมือนกัน แต่มีการจัดอะตอมต่างกัน สารประกอบซิลิกาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 
crystalline (or c-silica) และ amorphous silica (a-silica or non-crystalline silica) สารประกอบ 
c-Silica มีโครงสร้างที่มีรูปแบบการทำซ้ำของซลิิกอนและออกซิเจน โครงสร้างทางเคมี a-Silica มีการ
เชื่อมโยงแบบสุ่มมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ c-silica ซิลิกาทุกรูปแบบเป็นของแข็งที่ไม่มีกลิ่นซึ่ง
ประกอบด้วยอะตอมของซิลิกอนและออกซิเจน อนุภาคซิลิกาจะลอยอยู่ในอากาศและก่อตัวเป็นฝุ่นที่
ไม่ระเบิด ซิลิกาอาจรวมกับธาตุโลหะและออกไซด์อื่น ๆ เพื่อสร้างซิลิเกต โดยซิลิคอนไดออกไซด์เป็น
ซิลิกอนออกไซด์ที่ประกอบด้วยโมเลกุลไตรอะตอมเชิงเส้นตรง ซึ่งอะตอมของซิลิกอนถูกพันธะโควา
เลนต์กับออกซิเจนสองชนิด เนื่องจากซิลิคอนไดออกไซด์เป็นสารประกอบตามธรรมชาติของซิลิกอน
และออกซิเจนซึ่งพบมากในทราย ซิลิกามีผลึกสามประเภทหลัก ได้แก่ ควอทซ์ ไตรไดไมต์ และคริสโต
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บาไลต์ ฝุ่นซิลิกาอนุภาคละเอียดจากหินควอทซ์ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ปอดในระยะยาว ซิลิโคซิส 
(NCI04)  (Medicine, 2022) 

 

ภาพที่ 2. 20 โครงสร้างของ silicon dioxide 
ที่มา : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24261&t=l 

 
ซิลิกาเจล เป็นรูปแบบ amorphous silica ที่มีองค์ประกอบทางเคมี SiO2.xH2O. ซิลิกาเจลเป็น

ตัวดูดซับที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย 
เนื่องจากมีสัมพรรคภาพกับไอน้ำสูง ความสามารถในการดูดซับที่มากที่ความชื้นต่ำ ต้นทุนต่ำ และ
การสร้างใหม่ได้ง่าย (สามารถใช้ได้กับแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 120 องศาเซลเซียส) ขนาดรู
พรุนของพวกมันอาจแตกต่างกันตั้งแต่ไมโครจนถึงเมโซพอร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสังเคราะห์ที่เลือก 
และพื้นที่ผิวจำเพาะสามารถรับได้ในช่วง ~ 100–1000 m2 g– 1 การปรับเปลี่ยนขนาดรูพรุนสามารถ
ปรับปรุงความสามารถในการดูดซับได้อย่างมาก (Larysa Ratel, 2022)  

 
สีผสมอาหาร เป็นสีย้อม สารสีหรือสารใด ๆ ที่ให้สี มีความปลอดภัยและหาได้แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก ่

1. สีสังเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
1.1 สีสังเคราะห์เลยีนแบบสารธรรมชาติ ได้แก่ บีตา-อะโป-8-แครอทีนาล, บีตาแครอ

ทีน เป็นต้น 
1.2 สีอ ินทร ีย ์ส ังเคราะห ์ (certified color หรือ synthetic colorant) จะแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม  

• สีสังเคราะห์ที่ละลายน้ำ แต่ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ (dyes) เหมาะ
สำหรับอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ 
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• สีสังเคราะห์ที ่ละลายได้ในน้ำมัน ( lakes) เหมาะสำหรับอาหารประเภท
ไขมัน ส่วนสีสังเคราะห์ที ่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร ได้แก่  ไรโบฟลาวิน 
(riboflavin), ตาร์ตราซีน (tartasine), ซันเซ็ต เย็ลโลว์ เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (sutset 
yellow FCF) จัดอยู ่ในกลุ ่มของสีเหลือง คาร์โมอีซ ีน หรือ เอโซรูบิน 
(carmosine or azorubine), ปองโซ 4 อาร์(ponceau4 R), เออริโทรซีน 
(erythrosine) จัดอยู่ในกลุ่มของสีแดง ฟาสต์ กรีน เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (fast green 
FCF) จัดอยู ่ในกลุ ่มของสีเข ียว และอินดิโกคาร์ม ีน หรือ อินดิโกติน 
(indigocarmine or indigotie), บริลเลียนท์ บลู เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (brilliant 
blue FCF) จัดอยู่ในกลุ่มของสีน้ำเงิน 

2. สีจากธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก ่
2.1 สีที่สกัดได้จากธรรมชาติ (natural pigment) ได้แก่ สีที่สกัดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ รวมไปถึงจุลินทรีย์  
2.2 สีอน ินทร ีย ์  ได ้แก ่ ป ูนขาว ผงถ ่าน และไทเทเน ียมไดออกไซด์  เป ็นต้น

("Wikipedia, the free encyclopedia," 2022) 

ยางสน มีลักษณะเปราะและแตกง่าย มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้วจะเป็นของแข็งคล้ายแก้ว 
แม้ว่าบางชนิดจะก่อตัวเป็นผลึก จุดหลอมเหลวจะแตกต่างกันไปตามตัวอย่างที่แตกต่างกัน บางอย่าง
เป็นแบบกึ่งของเหลวละลายที่อุณหภูมิของน้ำเดือด ส่วนอื่น ๆ จะหลอมละลายที่ 100 °C ถึง 120 °C 
ไวไฟสูง เผาไหม้ด้วยไฟ ดังนั้นควรระมัดระวังในการหลอมละลาย และละลายได้ในแอลกอฮอล์ 
อีเทอร์ เบนซิน และคลอโรฟอร์ม ยางสนจะประกอบด้วยกรดอะบีติกเป็นส่วนใหญ่ และรวมกับด่างที่
กัดกร่อนเพื่อสร้างเกลือ (โรซิเนตหรือพิเนต)  

 
 

ภาพที่ 2. 21 กรดอะบีติก 
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ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Abietic_acid#/media/File:Abietic_acid.svg 

ลักษณะพื้นผิว สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นผิวที่มีรูพรนุ พื้นผิวที่ไม่มรีูพรุน และ 
พื้นผิวกึ่งรูพรุน  

1. พื้นผิวไม่มีรูพรนุ (Non-Porous Surface) เป็นลักษณะของพื้นผิวต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดูดซับ
ส่วนประกอบของรอยลายนิ้วมือแฝงได้ แตจ่ะเกาะอยู่ด้านบนพื้นผิว ซึ่งอาจถูกทำลายได้ง่ายถ้าหากไม่
มีการป้องกัน แต่หากทิ้งไว้เป็นเวลานานสารประกอบของรอยลายนิ้วมือแฝงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเวลาหรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ลายนิ้วมือที่อยู่บนพื้นผิวไม่มีรูพรุนจะบอบบางและอ่อนไหว
เป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งรอยนิ้วมืออาจถูกทำลายด้วย
สารละลายอินทรีย์บางประเภท ได้ ในขณะเดียวอาจจะไปเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของส่วนที่ละลาย
น้ำได้ ส่วนองค์ประกอบที่ไม่ละลายน้ำเองก็อาจไม่ถูกกระทบจากน้ำ ตัวอย่างพ้ืนผิวชนิดนี้ เช่น 
ถุงพลาสติก กระจก และพื้นผิวโลหะเคลือบเงา เป็นต้น  

2. พื้นผิวที่มีรูพรนุ (Porous Surface) เป็นลกัษณะของพื้นผิวต่าง ๆ ที่สามารถดูดซับเอา เหงื่อ
ที่อยู่บนลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว โดยสารประกอบของรอยลายน้ิวมือแฝงส่วนที่จะลอยน้ำได้จะถูกดูด
ซับเข้าในชั้นของพื้นผิว หลังจากนั้นจะค่อยๆระเหยออกและเหลือสิ่งที่ปะปนอยู่ อันได้แก่ กรดอะมิโน 
ยูเรีย และคลอไรด์ (โซเดียมคลอไรด์) องค์ประกอบเหล่านี้เป็นที่มาของรูปพรรณสัณฐานของลายนิ้วมือ
แฝง การคงอยูข่องลายนิ้วมือแฝงขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ความช้ืนสัมพทัธ์ และความเป็นรูพรุน เมื่อ
ลายนิ้วมือถูกดูดซับไว้บนพื้นผิวในภาวะที่ปกติรอย ลายนิ้วมือแฝงจะไม่ถูกลบหรือเลือ่นได้ง่ายๆ แต่
สามารถถูกทำลายได้จากการชะล้างด้วยน้ำ ตัวอย่างพื้นผิวชนิดนี้ เช่น กระดาษเอกสาร กล่องกระดาษ 
ผ้าดิบ เป็นต้น  

3. พื้นผิวกึ่งรูพรุน (Semiporous Surface) เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีคุณลักษณะระหว่าง
พื้นผิวที่มีรูพรนุและพื้นผิวไมม่ีรูพรุน พื้นผิวประเภทนี้จะดูดซับเอาส่วนประกอบที่ละลายน้ำได้แต่
เป็นไปอย่างช้า ๆ เมื่อเทียบกับพื้นผิวที่มีรูพรุน ส่วนองค์ประกอบที่ไม่ลายน้ำจะยังคงติดอยู่ ส่วนบน
ของพ้ืนผิวได้เป็นเวลานานกว่าพื้นผิวที่มีรูพรุนแต่ไม่เท่าพื้นผิวไม่มีรูพรุน ตัวอย่างของพื้นผิวชนิดนี้ เช่น 
พื้นผิววัตถุทาสีบางประเภท ธนบัตร กระดาษห่อของที่เคลอืบไข เป็นต้น (Songnonlek, 2012) 
 

2.2 โครงสร้างของเทา้และชัน้ผิวหนัง 

เท้า เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่ออ่อนที่ทำให้เรายืนตัวตรง
และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดิน วิ่ง และกระโดดได้ โดยเท้าแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ปลายเท้า 
กลางเท้า และหลังเท้า  

https://en.wikipedia.org/wiki/Abietic_acid#/media/File:Abietic_acid.svg
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• ปลายเท้า จะประกอบด้วยนิ้วเท้าห้านิ้ว (phalanges) และกระดูกที่ยาวกว่าห้านิ้ว 
(metatarsal)  

• กลางเท้า คือกลุ่มกระดูกที่มีลักษณะเหมือนพิรามิด ซึ่งสร้างส่วนโค้งของเท้า ได้แก่ 
กระดูกรูปลิ่ม 3 ชิ้น กระดูกทรงลูกบาศก์ และกระดูกnavicular  

• หลังเท้า สร้างส้นเท้าและข้อเท้า กระดูกฝ่าเท้ารองรับกระดูกขา (กระดูกหน้าแข้ง
และกระดูกน่อง) สร้างข้อเท้า calcaneus (กระดูกส้นเท้า) เป็นกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในเท้า  

  

กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเอ็นยึดจะวิ่งไปตามพื้นผิวของเท้า ทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนซึ่ง
จำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวและการทรงตัว เส้นเอ็นร้อยหวายเชื่อมต่อส้นเท้ากับกล้ามเนื้อน่องและ
จำเป็นสำหรับการวิ่ง การกระโดด และการยืนบนน้ิวเท้า (Hoffman, 2021) 
 

 
ภาพที่ 2. 22 โครงสร้างของเท้า 

ที่มา : https://www.webmd.com/pain-management/picture-of-the-feet 
 

 
ผิวหนังของเท้า ที่ส่วนหลังของเท้าผิวหนังมีความบางและเคลื่อนที่ได้ ผิวบริเวณฝ่าเท้าจะหนา

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบริเวณที่รับน้ำหนักจะมีไขมันส่วนเกินที่ฝ่าเท้า ที่ส้นเท้าผิวหนังบริเวณ
ฝ่าเท้าผูกติดกับเนื้อเยื่อส่วนลึกด้วยเนื้อเยื่อเส้นใยที่แน่นหนาจำนวนมาก เส้นเหล่านี้เกิ ดขึ้นจาก
กระดูกที่อยู่ด้านล่างและฝ่าเท้า aponeurosis และผ่านไขมันเข้าไปในผิวหนังชั้นใต้ผิวหนัง ทำให้
ผิวหนังรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคง 

ผิวหนังด้านฝ่าเท้าจะหนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณส้นเท้าและฐานของนิ้วหัวแม่เท้า ผิวหนังด้าน
ฝ่าเท้าจะไวต่อความรู้สึก โดยพบต่อมเหง่ือและต่อมไขมันในชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง องค์ประกอบของฝ่า
เท้าถูกออกแบบมาสำหรับรับน้ำหนักและป้องกันหลอดเลือดกับเส้นประสาท ซึ่งบริเวณผิวหนังใต้ฝ่า
เท้า (Plantar Surface) จะแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ได้แก ่ 
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1. นิ้วเท้าใหญ่  
2. ด้านส้นเท้า (Proximal)  
3. บริเวณด้านในฝ่าเท้า (Tibial Side)   
4. บริเวณด้านนอกฝ่าเท้า (Fibular Side)   
5. บริเวณเนินบนใน (Ball Pattern Zone)   
6. โซนกลางใน (Rare Tibial Pattern Zone)   
7. โซนกลางนอก (Rare Fibular Pattern Zone)   
8. ส่วนอุ้งเท้า (Tread Area) (Sukhaboon, 2008) 
 
โครงสร้างผิวหนัง ผิวหนังประกอบด้วย 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นหนังกำพร้า (Epidermis), ชั้นหนังแท้ 

(Dermis) และชั้นไขมัน (Subcutis) ซึ่งความหนาของผิวแต่ละชั้นจะแตกต่างกันตามอวัยวะ เช่น ผิว
บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าเป็นส่วนที่หนาที่สุด และผิวบริเวณเปลือกตาจะบางที่สุด โดยแต่ละชั้นผิวมี
โครงสร้างและหน้าที่ต่างกันดังนี ้ 

1. ชัน้หนังกำพร้า  
ชั้นหนังกำพร้าเป็นผิวหนังชั้นนอกสุด ทำหน้าที่ป้องกันผิวจากเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกาย และ

ปกป้องผิวจากสภาพแวดล้อมภายนอก อย่างฝุ่นและแสงแดด   และสร้างเซลล์ผิวใหม่เพื่อทดแทน

เซลล์ผิวเก่าทุก 30 วัน   
ชั้นหนังกำพร้าประกอบด้วยเซลล์สำคัญ 3 ชนิดคือ เคราติโนไซต์ (Keratinocytes) หรือเซลล์

ผิวหนัง เมลาโนไซต์ (Melanocytes) ทำหน้าที่ผลิตเมลานิน (Melanin) หรือเม็ดสีผิวที่ทำให้คนเรามี
สีผิวแตกต่างกัน และเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ (Langerhans Cells) เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันผิว
จากการติดเชื้อ  

โดยชั้นหนังกำพร้าประกอบด้วย 5 ชั้นผิวย่อย ได้แก ่ 
• Stratum Corneum เป็นชั้นที่อยู่ด้านนอกสุด ประกอบด้วยเซลล์เคราติโน

ไซต์ที่ตายแล้วหรือขี้ไคล ซึ่งจะหลุดออกตามกระบวนการผลัดผิวตามธรรมชาติ ผิวชั้นนี้
มีหน้าที่ปกป้องผิวจากการถูกทำลายจากภายนอก และช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในผิวหนัง  

• Stratum Lucidum เป็นผิวหนังส่วนหนา (Thick Skin) โดยพบบริเวณฝ่า
มือและฝ่าเท้า  

• Stratum Granulosum เป็นชั้นผิวที่สร้างไกลโคลิพิด (Glycolipids) ซึ่ง
เป็นสารที่ประกอบด้วยไขมันและคาร์โบไฮเดรต ทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้เซลล์ยึด
เกาะกัน  
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• Stratum Spinosum เป็นช้ันผิวที่หนาที่สุดในชั้นหนังกำพร้า ประกอบด้วย
เซลล์เคราติโนไซต์และเซลล์เดนดริติก (Dendritic Cells) ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน 
มีหน้าที่ป้องกันและจำกัดเช้ือโรคที่เข้าสู่ผิวหนัง  

• Stratum Basale เป็นชั้นผิวที่ลึกที่สุดของชั้นหนังกำพร้า ทำหน้าที่ผลิต
เคราติโนไซต์ที่เป็นเกราะป้องกันผิว เมื่อเคราติโนไซต์สะสมมากขึ้นจะดันเซลล์เก่าขึ้นสู่
ชั้นผิวด้านบนและกลายเป็นขี้ไคลที่ชั้น Stratum Corneum นอกจากนี้อาจพบเมลาโน
ไซต์ที่ผลิตเม็ดสีผิวที่ผิวชั้นนี้เช่นกัน  
 

2. ชั้นหนังแท้  

ผิวชั้นหนังแท้มีความสำคัญต่อโครงสร้างของผิวหนัง เพราะประกอบด้วยคอลลาเจน (Collagen) 
ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ความแข็งแรงแก่ผิวหนัง อีลาสติน (Elastin) ซึ่งสร้างความยืดหยุ่น
ให้กับผิวหนัง ต่อมเหงื่อที่ผลิตเหงื่อเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกาย และต่อมไขมันที่รักษาความผิวชุ่ม
ชื้นของผิวหนัง  

นอกจากนี้ ชั้นหนังแท้ยังประกอบด้วยรูขุมขน เส้นเลือด เส้นประสาท และปลายประสาทรับ
ความรู้สึกจำนวนมาก ทำให้เรารับความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความร้อนและความเจ็บปวด และช่วยลำเลียง
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวไปให้ชั้นหนังกำพร้าและทำให้ผิวมีสุขภาพดี  

  
3. ชั้นไขมัน  
ชั้นไขมันเป็นชั้นผิวที่ลึกที่สุดในโครงสร้างของผิวหนัง มีองค์ประกอบหลักคือไขมัน ทำหน้าที่

ปกป้องกล้ามเนื้อและกระดูกจากการได้รับบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายอบอุ่น นอกจากนี้ ในชั้นไขมัน
ประกอบด้วยเส้นเลือด เส้นประสาท และเนื้อเยื่อที่เชื่อมระหว่างชั้นผิวและกล้ามเนื้อหรือกระดูกเข้า
ด้วยกัน ("pobpad.com," 2016) 

 

  
ภาพที่ 2. 23 โครงสร้างของช้ันผิวหนัง 

http://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3
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ที่มา : http://2.bp.blogspot.com/-r6nMFP4iRO8/VOnQ4zdrl8I/AAAAAAAABDs/fdZT-

9j3PBg/s1600/39_Hypodermis.jpg 

 

2.3 งานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง  

2.3.1 งานวิจยัภายในประเทศ 

กาญจนา สุขาบูรณ์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเพื่อหาวิธีการพิสูจน์

เอกลักษณ์ของรอยฝ่าเท้า และทำการเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าของบุคคลคนเดียวกันในท่ายืน เดิน

และวิ่ง รวมทั้งการหาวิธีการใหม่ๆ โดยใช้วิธีการทาบรอยและพิจารณาลักษณะทางกายภาพและ

วิธีการวัดความกว้าง ความยาว และมุม ด้วยการวัด 21 รูปแบบ ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายที่มี

อายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 50 คน ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์โดยใช้การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ t-test และ F-test ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบว่า

รอยพิมพ์ฝ่าเท้าของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะแตกต่างกัน โดยรอบโค้งหยักบนแนวนิ้วเท้าจำนวน 2 เนิน

และ 3 เนินมีอัตราการเกิดใกล้เคียงกัน อัตราการเกิดขึ้นของรูปแบบเท้าที่เป็นแบบ fibularis จะสูง

ที่สุด ตามมาด้วย tibialis และ intermediate ตามลำดับ สภาพเท้าที่เป็นแบบแบนราบ เท่ากับ 

6.67% ส่วนรอยข้อนิ้วเท้า มักปรากฏที่นิ้วเท้าที่ 1 มากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

รูปแบบวิธีการวัดความยาวจากปลายส้นเท้าไปยังปลายนิ้วเท้าที่ 1 ถึง 5 มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญ (Sukhaboon, 2008) 

ณัฏฐิรา สงฆ์โนนเหล็ก (2555: บทคัดย่อ)  ศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่มี

รูพรุนหลายชนิด โดยใช้ผงขมิ้นซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยนำผงขมิ้นมาบดและร่อนผ่านตะแกรง

และศึกษาลักษณะเฉพาะของผงขมิ้น และทำการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจากการ

นับจุดลักษณะสำคัญพิเศษ (minutiae) จากการวิจัยพบว่าอนุภาคของผงขมิ้นที่ผลิตได้มีขนาดในช่วง 

18-153.8 mm และพบว่าลักษณะของผงขมิ้นที่มีการกระจายตัวของอนุภาค ไม่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน 

ผงขมิ้นจึงสามารถเกาะติดรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวได้ดี และพบว่าเมื่อใช้ผงขมิ้นเพียงอย่างเดียว

และผงขมิ้นผสมยางสน 5% จะได้รอยลายนิ้วมือที่มีคุณภาพดี ซึ่งสังเกตจากจำนวนจุดลักษณะสำคัญ

พิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝง จากการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าผงขมิ้นสามารถหารอยลายนิ้วมือแฝง

บนพื้นผิวไม่มีรูพรุนได้  (Songnonlek, 2012) 

นภาพร บุญพิทักษ์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ของรอยฝ่าเท้าในฝาแฝด โดยการหา

ความสัมพันธ์ของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในแต่ละข้างของคู่ฝาแฝดเหมือนด้วยกัน 2 วิธีคือ วิธีการพิจารณา

http://2.bp.blogspot.com/-r6nMFP4iRO8/VOnQ4zdrl8I/AAAAAAAABDs/fdZT-9j3PBg/s1600/39_Hypodermis.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-r6nMFP4iRO8/VOnQ4zdrl8I/AAAAAAAABDs/fdZT-9j3PBg/s1600/39_Hypodermis.jpg
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ลักษณะทางกายภาพและวิธีการวัดความกว้าง ความยาวและมุม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ฝาแฝด

เหมือนอายุระหว่าง 6-72 ปี ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และChi-square test ซึ่งผลพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบ

ความยาวนิ้วเท้าเป็นแบบ F-type มากที่สุด และพบว่ามีสรีระเท้าเป็นแบบปกติมากที่สุด ส่วนจำนวน

รอยโค้งหยักบนแนวนิ้วเท้าพบมากที่สุด อยู่ที่2-3 เนิน ลักษณะทางกายภาพของรอยฝ่าเท้าของฝา

แฝดเหมือน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจึงไม่สามารถใช้แยกรอยฝ่าเท้าระหว่างฝาแฝด

เหมือนได้ ส่วนการเปรียบเทียบขนาดความกว้าง ความยาว และมุมต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรอยพิมพ์ฝ่า

เท้า พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Boonpitak, 2012) 

สุภาภรณ์ โจมฤทธิ์  (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังของ

คนที่มีชีวิตกับการปดผงฝุ่นดำ และหาสารลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง โดยทำการประทับรอยลายนิ้ว

แฝงบนผิวหนังของอาสาสมัครที่มีชีวิตจากนั้นทำการปดด้วยผงฝุ่นดำ สารลอกเก็บรอยลายนิ้วมือที่ใช

ในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงชนิดต่าง ๆ พบวารอยลายนิ้วมือแฝงที่ลอกเก็บด้วยเทปกาวใสให

ผลดีที่สุด และนําตัวอย่างของรอยลายนิ้วมือไปตรวจนับจำนวนจุดลักษณะสำคัญ เพื่อศึกษาความ

คมชัดของรอยลายนิ้วมือแฝงในชวงเวลาที่แตกต่างกัน แลวนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบวารอย

ลายนิ้วมือแฝงที่ลอกเก็บบนผิวหนังสามารถเพิ่มความคมชัดด้วยผงฝุ่นดำ ที่ลอกเก็บหลังจากประทับ

ทันทีใหรอยลายนิ้วมือแฝงที่ชัดเจนกวารอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บหลังจากผ่านไป (Jomrit, 2011) 

สมหมาย แสงแก้ว (2556: บทคัดย่อ) ทำการผลิตผงฝุ่นต้นแบบจากถ่านหินที่เก็บได้ในประเทศ

ไทยและทำการประเมินการนำไปใช้หารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่มีรูพรุน โดยการนับค่าเฉลี่ยของ

จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ พบว่าผงฝุ่นที่ผลิตได้เป็นสีน้ำตาลและมีขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 26 

ถึง 154 μm เมื่อนำมาเปรียบเทียบขนาดของผงฝุ่นที่ผลิตได้กับผงฝุ่นที่มีขายอยู่ทั่วไป พบว่าขนาด

ของอนุภาคเฉลี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับผงฝุ่นที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ขนาดใหญ่กว่าผง

ฝุ่นที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ ่น และพบว่าผงฝุ่นที่ผสมยางสนในอัตราส่วน 20% โดยน้ำหนัก ให้

คุณภาพของลายนิ้วมือแฝงดีที่สุด ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าผงฝุ่นที่ผลิตจากงานวิจัยนี้มีคุณภาพใกล้เคียง

กับผงฝุ ่นนำเข้าจากต่างประเทศที ่ใช้อยู ่ในปัจจุบันแต่พบว่ามีค่าใช้จ ่ายในการผลิตที ่ถ ูกกว่า 

(Sangkaew, 2012) 
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2.3.2 งานวิจยัภายนอกประเทศ 

Kewal Krishan (2007: บทคัดย่อ) การศึกษาน้ีดำเนินการโดยเก็บตัวอย่างจากชาว Gujjars เพศ

ชาย 1,040 คน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคย่อยของเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดีย การศึกษา

อธิบายประโยชน์ของการกำหนดลักษณะเฉพาะของรอยเท้าในการตรวจทางนิติเวช ศึกษาลักษณะ

ต่างๆ ของนิ้วเท้า โคกในแนวนิ้วเท้า รอยถ่าง สภาพเท้าแบน หลุม รอยแตก ตาปลา ฯลฯ พบว่าสภาพ

เท้าแบนมีอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 1.54% และรอยพับ, หลุม, ความผิดปกติ ฯลฯ ถูกแสดงให้เห็นด้วย

ตัวอย่างที่เหมาะสมในประชากรปัจจุบัน คุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้สามารถให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์

ในการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่รอยเท้าทั้งหมดหรือบางส่วนถูกกู้คืนในที่เกิดเหตุ และ

สามารถชว่ยในการรวมหรือยกเว้นการมีอยู่ของบุคคลในที่เกิดเหตุ (Krishan, 2007) 

Kewal Krishan (2008: บทคัดย่อ) การประมาณความสูงของแต่ละบุคคลเป็นตัวแปรสำคัญใน

การตรวจทางนิติเวช การตรวจสอบรอยเท้าเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนที่เกิดเหตุและช่วยใน

การประมาณความสูงของอาชญากร การวิเคราะห์รอยเท้าเปล่ามักดำเนินการในประเทศกำลังพัฒนา 

เช่น อินเดีย ซึ่งมักจะพบรอยเท้าเปล่าในที่เกิดเหตุ การศึกษาในปัจจุบันพยายามที่จะสร้างความสูงขึ้น

ใหม่ในตัวอย่างรอยเท้าทวิภาคี 2080 รอยและโครงร่างเท้าที่รวบรวมจาก Gujjar เพศชาย 1040 

ตัวอย่างจากอินเดียตอนเหนือ ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี รอยเท้าทวิภาคีและโครงร่างเท้าของแต่

ละคนถูกวัดสำหรับการวัด 10และ 8 ครั้งตามลำดับ ผลลัพธ์ระบุว่าความยาว T-2 (ความยาวของ

รอยเท้าจากส้นเท้าถึงนิ้วเท้าที่ 2) และความยาว T-5 ในรอยเท้าและความยาว T-1, ความยาวและ

ความกว้าง T-4 ที่ลูกบอลในโครงร่างเท้าแสดงความไม่สมดุลทวิภาคีที่มีนัยสำคัญทางสถิติ มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญและเป็นบวกระหว่างความสูงกับการวัดรอยเท้าและโครงร่างเท้า

แบบต่าง ๆ (P < 0.001 และ 0.01) ยกเว้นมุมเอียง 1-5 ของน้ิวเท้าซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ที่ไม่มีนัยสำคัญ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดแสดงโดยการวัดความยาวนิ้วเท้า (0.82–0.87) ซึ่งบ่งชี้

ถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างความสูงกับการวัดเหล่านี้ การวิเคราะห์การถดถอยแสดงข้อผิดพลาด

เฉลี่ยที่เล็กกว่า (2.12–3.92 ซม.) ในการประมาณความสูงมากกว่าวิธีแบบปัจจัยหาร (3.29–4.66 

ซม.) ดังนั ้นจึงให้ความน่าเชื ่อถือของการประมาณที่ดีกว่าแบบหลัง สมการถดถอยยังได้รับการ

ตรวจสอบความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบความสูงจริงกับสัดส่วนโดยประมาณ (Krishan, 2008) 

Kulvir Singh (2012: บทคัดย่อ) ได้นำเสนอวิธีผงแบบใหม่สำหรับการพัฒนารอยนิ้วมือแฝงบน

วัสดุพิมพ์ต่าง ๆ ในการศึกษานี้ศึกษาซิลิกาเจล G แบบผง (มักใช้ในการเตรียมเพลต TLC) ที่มีราคาไม่

แพง และหาได้ง่าย ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนารอยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน 8 ชนิด ได้แก่ 



  35 

พลาสติก, แก้ว, กระจกธรรมดา, พื้นผิวโลหะ, แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์, กระดาษคาร์บอน, กล่องไม้ขีดไฟ

, กระดาษแข็ง, พื้นผิวไม้เคลือบเงา, พื้นผิวของซีดี และพื้นผิวกระดาษนิตยสารเคลือบสี พบว่าซิลิกา

เจล G แบบผง ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากกับพื้นผิวส่วนใหญ่ (Kulvir Singh, 2012) 

Richa Mukhra (2018: บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบความเกี่ยวข้องกันอาจถูกสร้างขึ้นโดยการ

สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรอยเท้ากับผู้กระทำความผิด โดยภาพพิมพ์เท้า

เปล่าเหล่านี้อาจปรากฏเป็นภาพพิมพ์สองมิติหรือสามมิติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ และ

ด้วยเหตุนี ้จึงได้นำวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื ่อระบุภาพพิมพ์เท้าที ่เป็นปัญหา หลังจาก

ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ภาพพิมพ์เหล่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับภาพพิมพ์ที่เป็นแบบอย่าง เช่น 

ภาพพิมพ์ของผู้ต้องสงสัยเพื่อทำให้การระบุตัวตนให้แคบลง การวิเคราะห์รอยเท้าเปล่าถูกนำมาใช้

เพื่อให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น งานปัจจุบันจึงขยายภาพรวมของ

วิธีการและดัชนีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินรอยเท้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบและระบุตัวตน 

การประเมินและตีความรอยเท้าไม่เพียงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจทางนิติเวชเท่านั้น แต่ยัง

ช่วยในการตรวจชี้แจงความผิดปกติของเท้าต่าง ๆ โดยบทความนี้ยังเน้นที่การเกิดหลักฐานรอยเท้า 

การฝึกอบรมและการศึกษาทางนิติเวช ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์รอยเท้า

(Richa Mukhra, 2018) 

Scott Chadwick (2018: บทคัดย่อ) การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประเมินรอยนิ้วมือ

ธรรมชาติกว่า 14,000 รอยที่สะสมอยู่บนพ้ืนผิวต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของพื้นผิว อายุ ความ

แปรปรวนของผู้บริจาค (ทั้งระหว่างและภายใน) การพร่อง และประเภทของนิ้วต่อการพัฒนารอยนิ้ว

มือ รอยนิ้วมือถูกวางบนวัสดุพิมพ์ 4 ชนิด (2 ชนิดไม่มีรูพรุนและ 2 ชนิดมีรูพรุน) และได้รับการพัฒนา

ด้วยอินดานิไดโอน-สังกะสี (IND-Zn) หรือไซยาโนอะคริเลตที่ตามด้วยการย้อมโรดามีน 6G (CA+R6G) 

ผู้ประเมินอิสระสามคนให้คะแนนแต่ละคะแนนในด้านคุณภาพของการพัฒนาโดยใช้มาตราส่วน

สัมบูรณ์ที่เสนอโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์แห่งสหราชอาณาจักร (CAST) ข้อมูลที่

สร้างขึ้นจากการประเมินเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์หาแนวโน้มหรือข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ โดย

ผลลัพธ์จากงานนี้ช่วยยืนยันว่าคุณลักษณะของพื้นผิวแต่ละรายการ (และการเลือกเทคนิคการพัฒนา) 

มีบทบาทสำคัญในการกำหนดจำนวนและคุณภาพของเครื่องหมายที่พัฒนาขึ้น พบว่ารอยนิ้วมือมี

แนวโน้มที่จะตรวจพบบนพื้นผิวที่มีรูพรุนและมีคุณภาพสูงกว่าบนวัสดุที่ไม่มีรูพรุน นอกจากนี้ยังมีการ

สำรวจผลกระทบของความแปรปรวนของผู้บริจาคด้วยลายนิ้วมือโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ระหว่างผู้บริจาคและภายในผู้บริจาค งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการตรวจหารอยนิ้วมือใน
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ปัจจุบันไม่ได้ตรวจหารอยนิ้วมือที่มีอยู่ทั้งหมด ตอกย้ำความจำเป็นในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐาน

ของการตรวจจับรอยนิ้วมือเพื่อให้เข้าใจเทคนิคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากขึ้น การศึกษาได้ระบุข้อควร

พิจารณาสำหรับการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ และวิธีที่ เราต้องพิจารณาความแปรปรวนเมื่อออกแบบการ

ทดลองวิจัยด้วยรอยนิ้วมือ (ScottChadwick, 2018) 

Young-Jae Kim (2016: บทคัดย่อ) ได้นำอนุภาคนาโนซิลิกาเรืองแสง (FSNPs) มาสังเคราะห์

โดยวิธีสโตเบอร์ โดยทำการผสมผสานโมเลกุลของสีย้อมอินทรีย์ที่ดัดแปลงด้วยไซเลน โมเลกุลของสี

ย้อมอินทรีย์เรืองแสงที่ดัดแปลงสามารถเตรียมได้โดยปฏิกิริยาอัลไลเลชันและปฏิกิริยาไฮโดรซิลิเลชัน 

คุณสมบัติทางแสงของ FSNPs ที่เตรียมไว้แสดงคุณสมบัติทางแสงที ่คล้ายคลึงกันของ PR254A 

(allylated Pigment Red 254) และมีความคงตัวของแสงที่โดดเด่น พอลิไวนิลไพร์โรลิโดน (PVP) 

ถูกนำมาใช้บนพื้นผิวของ FSNP เพื ่อเพิ ่มความสัมพันธ์ในการจับของ FSNP ที่เคลือบด้วย PVP 

สำหรับการตรวจจับลายนิ้วมือแฝง (LFPs) การเตรียมตัวอย่างและการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิวของ 

FSNP ที่ง่ายดาย แสดงให้เห็นว่าวัสดุติดสารเรืองแสงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับลายนิ้วมือ

แฝง บนพื้นผิวที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการระบุตัวบุคคล  (Young-Jae  Kim, 

2016) 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย  
  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ทำการวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงการทดลอง เพื่อศึกษาการปรากฏ
ขึ้นของรอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องในแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏขึ้นของ
รอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่างกันจากผงซิลิกาเจล เพื่อเปรียบ เทียบ
คุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของพื้นผิว
แตกต่างกัน และเพื่อทำการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจล
กับผงฝุ่นดำ 

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้  

1. พื้นผิววัตถุที่ใช้ในการวิจัย  
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  
3. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง  
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 พื้นผิววัตถุที่นำใช้ในการวิจยั 

 
ตารางที่ 3. 1 พื้นผิววัตถุและแหล่งที่มาของวัตถ ุ 

พื้นผิววัตถ ุ แหล่งที่มา  

กระเบ้ืองแกรนิตพื้นเรียบ สีดำ  โฮมโปร สาขาราชบุรี  

กระเบ้ืองแกรนิตพื้นเรียบ สีขาว  
กระเบ้ืองแกรนิตพื้นหยาบ  

ร้านทรัพย์เจริญ จำหน่ายกระเบื้องพ้ืน-ผนัง 
ราชบุร ี 
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ภาพที่ 3. 1 (a) กระเบ้ืองแกรนิตพื้นหยาบ (b) กระเบ้ืองแกรนิตพื้นเรียบสีดำ (c) กระเบื้องแกรนิตพื้น
เรียบสีขาว 

 

 

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 
ตารางที่ 3. 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยและแหล่งที่มา  

รูปภาพประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ ์ แหล่งที่มา  

  

ผง silica gel 60 PF254 
containing gypsum  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  

ยางสน  ศิริชัย ศึกษาภัณฑ์ นครปฐม  

(a) (b) 

(c) 
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รูปภาพประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ ์ แหล่งที่มา 

  

สีผสมอาหาร แบบผง  ตลาดดำเนินสะดวก ราชบุรี  

  

ทินเนอร ์ ร้านบัวแสงจันทร์ นครปฐม  

  

บีกเกอร ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

  

แท่งแก้วคนสาร  

  

เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง  

  

เครื่อง hot air oven  

  

เครื่อง Scanning Electron 
Microscopy (SEM)  
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รูปภาพประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ ์ แหล่งที่มา 

 

โกร่งบดยา  ห้างขายยาเฮงชุนต๊ึง ตลาด
นครปฐม  

  

แปรงขนกระรอก สำหรับปัดฝุ่น  บริษัท ดิ แอสคอน จำกัด  

  

โต๊ะปัดผงฝุ่น  

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สมุทรสงคราม  

  

เครื่อง polilight pl500  

  

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  

  

ผงฝุ่นดำ  
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3.3  ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

1. การเตรียมตัวอย่างการทดลอง 

นำซิลิกาเจล ยางสน และสีผสมอาหารไปชั่งน้ำหนักดังตารางที่ 3.3 แล้วใส่บีกเกอร์ จากนั้นนำ

ทินเนอร์เทลงในบีกเกอร์ เพื่อให้ยางสนละลายเข้ากับซิลิกาเจลและสีผสมอาหาร จากนั้นตั้งทิ้งไว้จน

ทินเนอร์ระเหยจนหมดและนำไปอบที่อุณหภูมิ 105 oC  เป็นเวลา 24 ชั่วโมงด้วยเครื่อง hot air 

oven เพื่อทำการไล่ความชื้น จากนั้นนำไปบดด้วยโกร่งบดยาเพื่อลดขนาดตัวอย่างให้มีความละเอียด

มากยิ่งขึ้น 

 

ตารางที่ 3. 3 การเตรียมสาร 

สูตร  การเตรียมสาร  

ผงซิลิกาเจล  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม  

ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5%  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม ผสมกับยางสน 0.5 กรัม  

ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15%  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม ผสมกับยางสน 1.5 กรัม  

ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25%  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม ผสมกับยางสน 2.5 กรัม  

ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% และสีผสมอาหาร  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม ผสมกับยางสน 0.5 กรัม 
และสีผสมอาหาร 2 กรมั  

ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% และสีผสมอาหาร  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม ผสมกับยางสน 1.5 กรัม 
และสีผสมอาหาร 2 กรมั  

ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% และสีผสมอาหาร  ชั่งผงซิลิกาเจล 10 กรัม ผสมกับยางสน 2.5 กรัม 
และสีผสมอาหาร 2 กรมั  

  

 

  

ภาพที่ 3. 2 ผงตัวอย่างการทดลอง 
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2. วิธีการทดลอง 

1) ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องในภาพที่ 3.1 ด้วยน้ำสะอาดและกระดาษทิชชู่เปียก และ

เช็ดให้แห้งก่อนทำการประทับ  

2) ใส่ถุงพลาสติกคลุมเท้าและใส่ถุงเท้าก่อนทำการประทับรอยเท้าประมาณ 15 – 20 นาที 

เพื่อทำให้เท้ามีปริมาณเหง่ือเพียงพอสำหรับการประทับรอยเท้า   

3) ทำการประทับรอยเท้าเปล่า จากฝ่าเท้าข้างซ้ายบริเวณนิ้วเท้าจนถึงกลางฝ่าเท้า ประทับ

ฝ่าเท้าลงบนพื้นกระเบื ้อง โดยเหยียบค้างไว้ประมาณ 15 – 20 วินาที และทิ้งไว้

ประมาณ 10 – 15 นาที ก่อนทำการปัดผงฝุ่นตัวอย่าง  

4) จากนั้นนำผงตัวอย่างที่ได้ดังภาพที่ 3.2 และผงฝุ่นดำ ไปทำการปัดบนพื้นกระเบื้อง

ตัวอย่างตามรูป 3.1  โดยได้รับการช่วยเหลือในการปัดผงฝุ่นจากผู้เชี่ยวชาญ  พ.ต.อ.

เชิดพงศ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี เพื่อทำการศึกษาและเปรียบเทียบการ

ปรากฏขึ้นของรอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่างกันจากผงซิลิ

กาเจล 

 

 

ภาพที่ 3. 3 ทำการปัดผงตัวอย่างลงบนพ้ืนกระเบ้ืองตัวอย่างโดย พ.ต.อ.เชิดพงศ์ ชูกลิ่น 
 

5) ทำการถ่ายภาพรอยประทับที่ได้โดยกล้องดิจิตอล โดยได้รับการช่วยเหลือการถ่ายภาพ

จาก ส.ต.ต. พงศ์ภัค กรีจังหรีด โดยการถ่ายภาพจะใช้แสงจากเครื่อง polilight pl500 

ฉายที่คลื่นความถี่ของแสงต่าง ๆ เพื่อทำให้การมองเห็นรอยประทับชัดขึ้น 
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ภาพที่ 3. 4 ทำการถ่ายภาพรอยประทับที่ได้โดยกล้องดิจิตอลและใช้แสงจากเครื่อง polilight pl500 
โดย ส.ต.ต. พงศ์ภัค กรีจังหรดี 

 
6) จากนั้นทำการส่งรูปรอยประทับที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์จุด minutiae โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 จังหวัดนครปฐม 

 

 

ภาพที่ 3. 5 รปูรอยประทับที่ทำการปรับแต่งก่อนนำไปตรวจวิเคราะห์จุด minutiae 
 

3.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FE-SEM/EDS  

เ ค ร ื ่ อ ง  Field emission Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray 

Spectroscropy ยี ่ห ้อ Tescan ร ุ ่น Mira 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิชชั่น (FESEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่สามารถ
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ถ่ายภาพกำลังขยายสูงได้ถึง 1,000,000 เท่า และสามารถวิเคราะห์ธาตุที ่เป็นองค์ประกอบของ

ตัวอย่างด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอ็กซ์ได้ (EDS) โดยสามารถวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบใน

เชิงคุณภาพและเชิงกึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) วิเคราะห์ลักษณะของอนุภาคในตัวอย่างทั้ง 3 

ชุด ได้แก่ ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 5% และสีผสมอาหาร ผงซิลิกาเจลผสมยางสน 15% และสีผสม

อาหารและผงซิลิกาเจลผสมยางสน 25% และสีผสมอาหาร  

 

 

ภาพที่ 3. 6 เครื่อง FE-SEM/EDS 
 

2. การวิเคราะห์และตรวจหาจุด minutiae 

เกณฑ์การนับจุด minutiae หรือจุดสำคัญพิเศษในการระบุตัวบุคคลต้องมีมากกว่า 10 จุด จึงจะ

ผ่าน เกณฑ์การตรวจพิสูจน์ โดยผู้วิจัยได้กำหนดคะแนนโดยอ้างอิงจากหลักการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจลายนิ้วมือที่ยืนยันตัวบุคคลโดยการนับจุด minutiae อย่างน้อย 10 จุด   

คุณภาพของรอยเท้าประเมินจากระดับคะแนนของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือและฝ่ามือแฝง

เกณฑ์ เนื่องจากใช้เกณฑ์เดียวกันในการตรวจพิสูจน์ โดยทำการตรวจให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญและ

นับจุดลักษณะพิเศษหรือจุด minutiae โดยการใช้เครื่อง AFIS ซึ่งการนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษหรือ

จุด minutiae จะกำหนดคะแนนโดยให้   

0 คะแนน = ไม่มีลายเส้นปรากฏให้เห็น   

1 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพต่ำ สามารถมองเห็นลายเส้นน้อยมาก ( จุด minutiae  
≤ 5 จุด)  
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2 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพอใช้ สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้บางส่วน 
แต่ยังไม่สามารถชี้เฉพาะบุคคลได ้ (จุด minutiae < 10 จุด)  

3 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพที่เหมาะสม สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้

ชัดเจนและสามารถชี้เฉพาะบุคคลได้  (จุด minutiae ≥10 จุด)   

4 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพดีมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้ชัดเจน

และสามารถชี้เฉพาะบุคคลได้  ( จุด minutiae ≥ 15 จุด)   
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บทที ่4  

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปรากฏขึ้นของรอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องที่

มีลักษณะของพ้ืนผิวแตกต่างกันจากผงซิลิกาเจล เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บ

ด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลกับผงฝุ่นดำ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย

โดยการนำผงซิลิกาเจลที่ทำการพัฒนาและผงฝุ่นดำมาปัดบนพื้นกระเบื้องที่แตกต่างกันเพื่อทำการ

เปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าที่ปรากฎ 

 

4.1  ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพของรอยเท้าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

โดยผลจากการวิเคราะห์คุณภาพของรอยเท้าดังตารางที่ 4.1 ประเมินจากระดับคะแนนของ

คุณภาพของรอยลายนิ้วมือและฝ่ามือแฝงเกณฑ์ เนื่องจากใช้เกณฑ์เดียวกันในการตรวจพิสูจน์ โดยทำ

การตรวจให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญและนับจุดลักษณะพิเศษหรือจุด minutiae โดยการใช้เครื่อง AFIS 

ซึ่งกำหนดคะแนนโดยให้ 

0 คะแนน = ไม่มีลายเส้นปรากฏให้เห็น   

1 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพต่ำ สามารถมองเห็นลายเส้นน้อยมาก ( จุด minutiae  
≤ 5 จุด)  

2 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพอใช้ สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้บางส่วน 
แต่ยังไม่สามารถชี้เฉพาะบุคคลได ้ (จุด minutiae < 10 จุด)  

3 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพที่เหมาะสม สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้

ชัดเจนและสามารถชี้เฉพาะบุคคลได้  (จุด minutiae ≥10 จุด)   

4 คะแนน = รอยเท้ามีคุณภาพดีมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นได้ชัดเจน

และสามารถชี้เฉพาะบุคคลได้  ( จุด minutiae ≥ 15 จุด) 
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ตารางที่ 4. 1 ผลคะแนนจากการวิเคราะห์คุณภาพของรอยเท้า 

ผงฝุ่น 

กระเบ้ือง

พื้นเรียบสี

ดำ 

กระเบ้ือง

พื้นเรียบสี

ขาว 

กระเบ้ือง

พื้นหยาบ 

1. ผงฝุ่นดำ  4 4 4 

2. ผงซิลิกา  4 4 0 

3. ผงซิลิกาผสมยางสน 5%  4 4 0 

4. ผงซิลิกาผสมยางสน 15%  4 4 0 

5. ผงซิลิกาผสมยางสน 25%  4 4 0 

6. ผงซิลิกาผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสี

เหลือง  

4 4 0 

7. ผงซิลิกาผสมยางสน 15% ผสมสผีสมอาหารสี

เหลือง  

4 4 0 

8. ผงซิลิกาผสมยางสน 25% ผสมสผีสมอาหารสี

เหลือง  

4 4 0 

9. ผงซิลิกาผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีเขียว  4 1 0 

10. ผงซิลิกาผสมยางสน 15% ผสมสผีสมอาหารสี

เขียว  

4 1 0 

11. ผงซิลิกาผสมยางสน 25% ผสมสผีสมอาหารสี

เขียว  

4 4 0 

12. ผงซิลิกาผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีฟ้า  4 4 0 

13. ผงซิลิกาผสมยางสน 15% ผสมสผีสมอาหารสีฟ้า  4 4 0 

14. ผงซิลิกาผสมยางสน 25% ผสมสผีสมอาหารสีฟ้า  4 4 0 



  48 

ผงฝุ่น 
กระเบ้ือง
พื้นเรียบสี

ดำ 

กระเบ้ือง
พื้นเรียบสี

ขาว 

กระเบ้ือง
พื้นหยาบ 

15. ผงซิลิกาผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีชมพ ู 4 4 0 

16. ผงซิลิกาผสมยางสน 15% ผสมสผีสมอาหารสี

ชมพ ู 

4 4 0 

17. ผงซิลิกาผสมยางสน 25% ผสมสผีสมอาหารสี

ชมพ ู 

4 4 0 

18. ผงซิลิกาผสมยางสน 5% ผสมสีผสมอาหารสีม่วง  4 4 0 

19. ผงซิลิกาผสมยางสน 15% ผสมสผีสมอาหารสีม่วง  4 4 0 

20. ผงซิลิกาผสมยางสน 25% ผสมสผีสมอาหารสีม่วง  4 4 0 

 

จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปได้ว่าผงซิลิกา ผงซิลิกาผสมยางสน และผงซิลิผสมยางสนและสี

ผสมอาหารส่วนใหญ่ สามารถตรวจให้ผลลัพธ์คุณภาพของลายเส้นดีมากบนกระเบื้องพื้นเรียบสีดำ

และสีขาว แต่ให้ผลลัพธ์คุณภาพต่ำบนกระเบื้องพื้นเรียบสีขาวที่ใช้ตัวอย่างผงซิลิกาผสมยางสน 5% 

และ 15 % ผสมสีผสมอาหารสีเขียว และผงซิลิกา ผงซิลิกาผสมยางสน และผงซิลิผสมยางสนและสี

ผสมอาหารยังไม่สามารถตรวจพบลายเส้นได้บนพื้นกระเบื้องหยาบ ยกเว้นผงฝุ่นดำที่สามารถตรวจให้

คุณภาพของผลลัพธ์ลายเส้นดีมากในตัวอย่างกระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ 

 

ภาพที่ 4. 1 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นดำบนกระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-
กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

     
a b c 
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ภาพที่ 4. 2 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาบนกระเบื้องทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-
กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 3 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 5% บนกระเบื้องทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ือง
พื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

 

ภาพที่ 4. 4 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 15% บนกระเบื้องทั้ง 3 แบบ (a-
กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบื้องพ้ืนเรียบสีขาว, c-กระเบื้องพ้ืนหยาบ) 

 

     
a b c 

    
a b c 

     
a b c 



  50 

 

ภาพที่ 4. 5 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 25% บนกระเบื้องทั้ง 3 แบบ (a-
กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 6 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 5% และสีผสมอาหารสีเหลือง บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 7  รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 15% และสีผสมอาหารสีเหลือง บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

      
a b c 

     
a b c 

     
a b c 
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ภาพที่ 4. 8  รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 25% และสีผสมอาหารสีเหลือง บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 9 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 5% และสีผสมอาหารสีเขียว บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 
 

 

ภาพที่ 4. 10 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 15% และสีผสมอาหารสีเขียว บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

     
a b c 

     
a b c 

     
a b c 
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ภาพที่ 4. 11 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 25% และสีผสมอาหารสีเขียว บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 12 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 5% และสีผสมอาหารสีฟ้า บนกระเบื้อง
ทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

ภาพที่ 4. 13  รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 15% และสีผสมอาหารสีฟ้า บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

     
a b c 

     
a b c 

      
a b c 
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ภาพที่ 4. 14  รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 25% และสีผสมอาหารสีฟ้า บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 15 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 5% และสผีสมอาหารสีชมพู บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 
 

 

ภาพที่ 4. 16 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 15% และสีผสมอาหารสีชมพู บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

     
a b c 

     
a b c 

     
a b c 
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ภาพที่ 4. 17 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 25% และสีผสมอาหารสีชมพู บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 18 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 5% และสผีสมอาหารสีมว่ง บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

 

ภาพที่ 4. 19 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 15% และสีผสมอาหารสีม่วง บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

     
a b c 

     
a b c 

     
a b c 
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ภาพที่ 4. 20 รอยเท้าแฝงที่ปัดด้วยวิธีผงฝุ่นซิลิกาผสมยางสน 25% และสีผสมอาหารสีม่วง บน
กระเบ้ืองทั้ง 3 แบบ (a-กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ, b-กระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาว, c-กระเบ้ืองพื้นหยาบ) 

 

จากภาพที่ 4.1 ถึงภาพที่ 4.20 และจากตารางที่ 4.1 ที่แสดงผลคะแนนจากการวิเคราะห์คุณภาพ
ของรอยเท้า จะเห็นได้ว่าบนกระเบื้องพ้ืนเรียบสีดำที่ทำการปัดด้วยผงฝุ่นดำในภาพที่ 4.1 - a สามารถ
มองเห็นรอยเท้าด้วยตาเปล่าค่อนข้างยาก เนื่องจากผงฝุ่นและพื้นผิวมีความ  contrast กันน้อยมาก 
ในขณะที่ผงฝุ่นซิลิกาและผงฝุ่นซิลิกาที่พัฒนาขึ้นมีสีขาวพื้นผิวมีความ contrast กันมาก ดังภาพที่ 4.2 
- a ถึงภาพที่ 4.20 – a  ซึ่งสามารถมองเห็นลายเส้นได้ค่อนข้างง่ายกว่าผงฝุ่นดำ อีกทั้งยังให้ผลลัพธ์ที่
มีคุณภาพเทียบเท่าผงฝุ่นดำ รวมไปถึงกระเบ้ืองพื้นเรียบสีขาวถึงแม้ว่าจะสามารถมองเห็นลายเส้นด้วย
ตาเปล่าได้ไม่ชัดเจนเท่าผงฝุ่นดำ แต่ยังสามารถมองเห็นลายเส้นได้ด้วยตาเปล่าและยังให้ผลลัพธ์
คุณภาพดีมากเทียบเท่าผงฝุ่นดำ และจากผลการทดลองยังเห็นได้ว่าในภาพที่ 4.9 – b และภาพที่ 
4.10 – b สามารถมองเห็นลายเส้นด้วยตาเปล่าได้น้อยมาก ให้ผลลัพธ์คุณภาพของลายเส้นต่ำ แต่เมื่อ
ทำการเพ่ิมปริมาณยางสนเป็น 25% ในภาพที่ 4.11 – b  สามารถมองเห็นลายเส้นด้วยตาเปล่าได้มาก
ขึ้นและยังให้ผลลัพธ์คุณภาพดีมากเทียบเท่าผงฝุ่นดำ ส่วนการใช้ผงฝุ ่นซิลิกาและผงฝุ่นซิลิกาที่
พัฒนาขึ้นปัดบนกระเบื้องพื้นหยาบในภาพที่ 4.2 – c ถึงภาพที่ 4.20 – c  ยังไม่สามารถมองเห็น
ลายเส้นด้วยตาเปล่าได้ และเมื่อทำการตรวจด้วยเครื่อง AFIS ก็ยังไม่สามารถตรวจพบจุด minutia ได้ 
และเมื่อทำการทดลองเพิ่มเติมโดยประทับรอยลายนิ้วมือบนประเบื้องตัวอย่างพื้นหยาบ และปัดด้วย
ผงซิลิกาผสมยางสน 25% พบว่ายังไม่สามารถมองเห็นลายเส้นด้วยตาเปล่าได้ ยกเว้นผงฝุ่นดำในภาพ
ที่ 4.1 – c ที่พบว่าสามารถมองเห็นลายเส้นด้วยตาเปล่าได้ไม่ชัดเจน แต่เมื่อทำการตรวจด้วยเครื่อง  
AFIS สามารถพบจุด minutia ได้มากกว่า 15 จุด 

จากการทดลองได้เลือกใช้แสงขาวจากเครื่องโพลิไลท์ เนื่องจากทำให้มองเห็นความชัดเจนของ
ลายเส้นมากที่สุด การมองเห็นของสียังคงมองเห็นเป็นสีของผงฝุ่นสีขาวของซิลิกาอยู่เป็นส่วนใหญ่ 
สามารถมองเห็นสีผสมอาหารที่ผสมได้อยู่บ้างแต่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ยังสามารถมองเห็นสีและลายเส้น

     
a b c 
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ได้บนกระเบื้องพื้นเรียบสีขาวมีความยากในการมอง และไม่สามารถมองเห็นสีและลายเส้นได้บนพื้น
กระเบ้ืองหยาบ แต่การมองเห็นลายเส้นด้วยตาเปล่าบนกระเบื้องพื้นเรียบสีดำมีความชัดเจนที่สุด จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผงฝุ่นซิลิกาและผงฝุ่นซิลิกาที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เก็บรอยเท้าแฝงบน
พื้นเรียบทั้งสีดำและสีขาวได้ แต่จะสามารถเห็นลายเส้นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าบนพื้นผิวที่มีความ 
contrast กันมาก ๆ  ดังนั้นจึงสามารถใช้ผงฝุ่นจากซิลิกาเป็นทางเลือกในการเก็บรอยแฝงต่าง ๆ ได้ 
 

4.2  ผลจากการวิเคราะห์ดว้ยเครื่อง FE-SEM/EDS 

  

 
 

ภาพที่ 4. 21 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) ที่
กำลังขยาย1000x สเกลภาพที่ 50 ไมครอน (mm) ทั้ง 3 ตัวอย่าง (1-ผงซิลิกาผสมยางสน 5% และสี
ผสมอาหาร, 2-ผงซิลิกาผสมยางสน 15% และสีผสมอาหาร, 3-ผงซิลิกาผสมยางสน 25% และสีผสม
อาหาร) 
 

จากรูปที่ 4.1 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) 

ในรูปที่ 3 พบว่าขนาดของอนุภาคทั้ง 3 ตัวอย่างมีขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวกันไม่ยึดเกาะ

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 
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กันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถเกาะติดลายเส้นได้ดี  และพบว่าขนาดของอนุภาคในตัวอย่างเดียวกันมี

ความแตกต่างกัน โดยที่ขนาดของอนุภาคของซิลิกาจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 40 µm 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏขึ้นของรอยเท้าแฝงบนพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะ

ของพื้นผิวแตกต่างกันได้แก่ กระเบื้องพื้นเรียบสีดำ กระเบื้องพื้นเรียบสีขาว และกระเบื้องพื้นหยาบ

จากผงซิลิกาเจลที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้ทำการนำผงซิลิกาเจลมาผสมกับยางสนและสีผสมอาหารซึ่งเป็น

วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาดและมีราคาไม่แพง มาทำการทดลองเพื่อพัฒนา

สำหรับใช้ในการปัดหารอยเท้าแฝงบนพื้นผิวต่าง ๆ  จากนั้นทำการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้า

แฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลบนพื้นกระเบื้องทั้ง 3 ตัวอย่างที่มีลักษณะของพื้นผิวแตกต่าง

กัน และเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าแฝงที่ตรวจเก็บด้วยวิธีจากผงซิลิกาเจลที่ได้พัฒนากับผงฝุ่น

ดำ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของรอยเท้าแฝงด้วยวิธีการนับจุดลักษณะสำคัญพิเศษหรือจุด 

minutia ด ้ วย เคร ื ่ อ ง  Automated Fingerprint Identification System (AFIS) และตรวจโดย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านลายนิ้วมือแฝง และทำการศึกษาลักษณะพื้นผิวของซิลิกาที่ทำการทดลองโดยใช้

เทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) ซึ่งในขั้นตอนการทดลอง ผู้วิจัยได้ทำการประทับ

รอยเท้าเปล่าของตนเองลงบนพื้นกระเบื้องทั้ง 3 ตัวอย่าง โดยทำการคลุมเท้าด้วยถุงพลาสติกและถุง

เท้า เพื ่อให้เท้ามีปริมาณเหงื ่อเพียงพอสำหรับการประทับก่อนทำการประทับรอยเท้าลงบนพื้น

กระเบื้องตัวอย่าง จากนั้นทำตรวจเก็บรอยเท้าแฝงโดยการปัดผงฝุ่นตัวอย่างแล้วนำผลที่ได้ไปทำการ

วิเคราะห์คุณภาพของรอยเท้า 

จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า ผงซิลิกาเจล ผงซิลิกาเจลผสมยางสน และผงซิลิเจลผสมยางสน
และสีผสมอาหาร สามารถตรวจให้ผลลัพธ์คุณภาพของลายเส้นดีมากบนกระเบื้องพื้นเรียบสีดำและสี
ขาว แต่ยังไม่สามารถตรวจพบลายเส้นได้บนพื้นกระเบื้องหยาบ ยกเว้นผงฝุ่นดำที่สามารถตรวจให้
คุณภาพของผลลัพธ์ลายเส้นดีมากในตัวอย่างกระเบื้องทั้ง 3 แบบ เมื่อใช้ผงซิลิกาที่ผสมกับยางสนใน
สัดส่วนต่างๆ พบว่าคุณภาพของรอยเท้าให้ผลลัพธ์ดีที่สุดที่ใช้ผงซิลิกาผสมยางสนที่ 25 % โดยน้ำหนัก
ของซิลิกา โดยเฉพาะกับพื้นผิวของกระเบื้องแกรนิตขัดสีดำและสีขาว  และยังพบว่าสามารถมองเห็น
รอยแฝงได้อย่างชัดเจนที่สุดบนพื้นเรียบสีดำที่มีความ contrast ของสีของพื้นผิวกันมาก ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kulvir Singh, 2012)  ที่ได้ทำการศึกษาผงซิลิกาเจล G เพื่อนำพัฒนาใน
การหารอยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน ได้แก่ พลาสติก แก้ว กระจกธรรมดาและพื้นผิวที่เป็น
โลหะ แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ กระดาษคาร์บอน กล่องไม้ขีด กระดาษแข็ง แผ่นไม้เคลือบเงา พื้นผิว
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ด้านบนและด้านเขียนของซีดี และพื้นผิวกระดาษนิตยสารเคลือบสี ผลการทดลองพบว่าหลังจากการ
พัฒนาด้วยวิธีนี้สามารถมองเห็นลายเส้นได้ชัดเจน และนอกจากนี้ยังพบว่าลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิว
ด้านบนและด้านเขียนได้ของซีดีแล้วให้ผลลัพธ์ของลายเส้นที่ดีแล้ว ข้อมูลในซีดีก็ไม่ได้รับผลกระทบใด 
ๆ และยังสามารถอ่านข้อมูลในแผ่นซีดีได้ และพบว่าผงซิลิกาเจล G ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบนพื้นผิวที่ 
contrast กันเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ และจากผลการทดลองผู้วิจัยพบว่าลักษณะและขนาดของอนุภาค
ของผงฝุ่นมีขนาดใกล้เคียงกัน กระจายตัวกันไม่ยึดเกาะกันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถเกาะติดลายเส้นได้
ดี และพบว่าขนาดของอนุภาคในตัวอย่างเดียวกันมีความแตกต่างกัน โดยที่ขนาดของอนุภาคของซิลิ
กาจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 40 µm 

ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจลายนิ้วมือแฝง จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ยืนยันว่า รอยฝ่า
เท้านำไปใช้ในการเปรียบเทียบด้วยวิธีการเดียวกันกับการตรวจรอยลายนิ้วมือ โดยระบุว่าตรวจนับจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษยืนยันตัวบุคคลอย่างน้อย 10 จุด ซึ่งสอดคล้องกับ (Bodziak, 2000)  ที่กล่าวว่า
รอยฝ่าเท้าที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับรอยฝ่าเท้าของผู้ต้องสงสัย ใช้วิธีการเดียวกันกับการตรวจรอย
ลายนิ้วมือ และจากการทดลองพบว่ารอยเท้าเปล่ามีลักษณะของรอยเท้า เช่น รอยพับจำนวนมาก , 
ความยาวของนิ้วเท้า, เส้นบอล, รอยถลอก, หลุม, สภาพเท้าต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ (Krishan, 2007) 
ที่สามารถช่วยให้นักนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวบุคคลได้ 

จากการศึกษานี้ผลที่ได้จากการนับจุดลักษณะพิเศษหรือจุด minutiae โดยการใช้เครื่อง AFIS 
และทำการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผงซิลิกาเจลสามารถใช้ในการตรวจหารอยเท้าแฝงได้และ
ให้ผลลัพธ์ดีมากเทียบเท่ากับคุณภาพที่ได้จากผงฝุ่นดำเฉพาะพื้นผิวเรียบและไม่มีรูพรุนเท่านั้น และ
เมื่อทำการผสมส่วนผสมต่าง ๆ เข้ากับซิลิกายังไม่สามารถพบลายเส้นได้บนพื้นกระเบื้องหยาบ มีรู
พรุน ยกเว้นผงฝุ่นดำที่ยังคงให้คุณภาพของลายเส้นดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดของผงฝุ่นและชนิด
ของพื้นผิวมีผลต่อคุณภาพของรอยเท้าแฝง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย โดยอาจนำไปปรับ ประยุกต์หรือแก้ไข
วิธีการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต  
 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย 

1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการทดลองนำยางสนและสีผสมอาหารมาผสมกับซิลิกาเจล
เพื่อเพิ่มคุณภาพสำหรับการยึดเกาะและการมองเห็นของสี ดังนั้นจึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีพัฒนาผงซิลิกาเจล ให้สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวหยาบ มีรูพรุนได้ หรือพัฒนาให้สามารถมองเห็นสี
ได้อย่างชัดเจน 
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2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการประทับรอยฝ่าเท้า ซึ่งอาจมีปริมาณเหงื่อและไขมันไม่มาก
พอ หรือมีปริมาณไม่เท่ากันสำหรับการประทับในแต่ละครั้ง จึงควรมีการเพิ่มระยะเวลาหรือใช้วิธีการ
อื่นนอกเหนือจากผู้วิจัย ในการทำให้เท้ามีปริมาณเหงื่อและไขมันมากพอสำหรับการประทับในสภาพ
พื้นผิวต่าง ๆ 

3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาวัตถุพยานประเภทรอยฝ่าเท้า จึงควรทำการศึกษา
วัตถุพยานประเภทรอยประทับอื่น ๆ หรือทำการศึกษาเพิ่มเติมบนพื้นผิวที่หลากหลายมากขึ้น โดยใช้
ผงซิลิกาเจลเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ค 

วิธีการแก้ไขภาพเป็นภาพขาวดำ 

 



 
 

 

 

ภาพภาคผนวก ค. 1 ภาพต้นฉบับ แล้วทำการกดแก้ไขรูปภาพ 
 
 

 

ภาพภาคผนวก ค. 2 โหมดแก้ไขรูปภาพ 
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ภาพภาคผนวก ค. 3 ทำการปรับสเกลที่เมนูเส้นโค้ง 
 
 

 

ภาพภาคผนวก ค. 4 ทำการปรับสเกลที่เมนูแสงไฟและขาวดำ 
 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นฤภร  คุสินธุ ์
วัน เดือน ปี เกิด 5 พฤษภาคม 2540 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2562 ศึกษาต่อระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขานิติ
วิทยาศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์จงัหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 40/2 หมู ่6 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี70000   
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