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53312301: สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ 

คาํสาํคญั: ลายนิวมือแฝง / เทปกาวแลคซีน / เจนเชียวไวโอเลท / อินเดียนอิงค ์/ หมึกซึม / สีโปสเตอร์ 
/ สารผสมสติกกีไซด ์
กนิษฐ์  หอยสังข์ทอง: การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการตรวจหารอยลายนิวมือแฝง

บนดา้นเหนียวของเทปกาวโดยการยอ้มสี. อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ 
สืบพงษศิ์ริ. 44 หนา้. 
 เทปกาวแลคซีนทีใชท้วัไปในชีวิตประจาํวนั เป็นหลกัฐานทีสําคญัในทางนิติวิทยาศาสตร์ 
และพบเห็นอยู่บ่อยครังในสถานทีเกิดเหตุ ในงานวิจยันีไดท้าํการเปรียบเทียบคุณภาพในการตรวจหา
รอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนดว้ยการทาเจนเชียวไวโอเลท, อินเดียนอิงค์, หมึก
ซึม, สีโปสเตอร์ และ สารผสมสติกกีไซด์ โดยการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจ
เก็บได ้ และทาํการนบัจาํนวนจุดสาํคญัพิเศษ  รอยลายนิวมือแฝงจากการพิมพนิ์วชีมือขา้งขวาไดม้าจาก
อาสาสมคัรเพศชาย  คน ผลการทดลองพบวา่รอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนที
ทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลท ให้ผลดีกว่าการทาดว้ยนาํยาชนิดอืน กล่าวคือ สามารถตรวจพบจุดลกัษณะ
สาํคญัพิเศษไดม้ากทีสุดและมีลกัษณะของลายเส้นชดัเจนมากทีสุด มีจาํนวนจุดสาํคญัพิเศษเพียงพอทีจะ
ใชต้รวจพิสูจน์รอยลายนิวมือแฝงได ้ในขณะทีการทาดว้ยอินเดียนอิงคแ์ละหมึกซึมให้ผลทีมีคุณภาพตาํ
ทีสุด ผลจากการศึกษาครังนีแสดงให้เห็นวา่วิธีการทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลทเป็นวิธีทีเป็นทางเลือกหนึง
ในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีน 
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FINGERPRINT ON THE STICKY SIDE OF ADHESIVES BY STAINING. INDEPENDENT 
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 Adhesives commonly used in everyday life as important evidence in forensic science 

and is often found at a crime scene. in this study, compared the quality of the detection of latent 

fingerprints on the sticky side of the adhesives  by staining gentian violet , indian ink , ink , poster 

color and stickyside by comparing the quality of latent fingerprints collected a check and counted 

the number of minutiae. Latent fingerprints was taken from the right hand male volunteers one 

person. The results showed that latent fingerprints on the sticky side of adhesives that treated by 

gentian violet apply with a solution that works better than the other. It is able to detect the most 

important characteristics and special features of the most obvious lines. There are a number of 

minutiae enough to identify latent fingerprints. While painted with indian ink and fountain to the 

lowest quality. 

 Results from this study showed that the method applied by gentian violet is an 

alternative method  for the detection of latent fingerprints on the sticky side of adhesive. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การทาํวิจยัในครังนีผูว้ิจยัสนใจวิธีการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของ
เทปกาวแลคซีนดว้ยการทาเจนเชียวไวโอเลท อินเดียนอิงค ์หมึกซึม สีโปสเตอร์ และ สารผสมสติก
กีไซด์เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจลายนิวมือแฝงให้มีคุณภาพ ชัดเจน  และประหยัด
งบประมาณ  ทงันีประโยชน์ทีสําคญัอีกประการหนึงคือ ทาํให้ผูต้รวจเก็บลายนิวมือแฝงมีวิธีการที
เหมาะสมในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปผา้กาวแลคซีน 

 ขอขอบพระคุณ พนัตาํรวจโท ดร. สฤษดิ  สืบพงษศิ์ริ และ รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจ
เอก วรธชั วิชชุวาณิชย ์ไดก้รุณาให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ทาํให้การคน้ควา้อิสระฉบบันีมีความสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงและขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

 นอกจากนีขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กลัป์ยะจิตร ทีร่วมเป็นกรรมการ
ในการสอบครังนี รวมทงัคณะอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ทีให้ความรู้ความเขา้ใจในนิติวิทยาศาสตร์ เพือนาํความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมมากทีสุด 

 สุดทา้ยนีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิงให้งานวิจยัครังนีเกิดประโยชน์แก่วงการทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์มากทีสุดเท่าทีจะมากได ้เพือการคน้ควา้ การดาํเนินการต่องานวิจยัของผูว้ิจยัคนอืนๆ 
ต่อไป 
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