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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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บทท ี1 

ทมีาและความสําคัญ 

 

1.1 ทมีาและความสําคัญ 

ปัจจุบนัสังคมไทยมีการก่ออาชญากรรมเป็นจาํนวนมากซึงสามารถรับทราบไดจ้าก       สือชนิด
ต่างๆ  และมีแนวโนม้ทีจะทวคีวามรุนแรงยงิขึน ไม่วา่จะเป็นคดีฆาตกรรม ชิงทรัพย ์ข่มขืน ทาํร้าย
ร่างกาย เป็นตน้ ซึงคดีดงักล่าวคนร้ายมกัมีการข่มขู่ดว้ยอาวธุ ใชก้าํลงับงัคบัใหเ้หยอืทาํตามทีคนร้าย
ตอ้งการ หรือผกูมดัเหยือเพือไม่ใหท้าํการต่อสู้ขดัขืนหรือหลบหนี อุปกรณ์ทีใชม้ดันนั          มี
หลากหลาย เช่น เชือก สายไฟ และเทปกาว ซึงมกัจะพบอยูใ่นสถานทีเกิดเหตุอยูเ่สมอ และเป็น
หลกัฐานชินสาํคญัทีสามารถนาํมาตรวจพิสูจน์เพือยนืยนัตวัคนร้ายได ้

 การตรวจพิสูจน์หาหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์นนัมีหลายวธีิ เชือกและสายไฟ มีพืนที
ผวิสัมผสันอ้ยไม่เหมาะทีจะนาํมาหารอยลายนิวมือแฝง อาจใชว้ธีิตรวจหาสารพนัธุกรรมได ้ แต่มี
ขอ้จาํกดัเรืองค่าใชจ่้ายในการตรวจค่อนขา้งสูง ฐานขอ้มูลพนัธุกรรมของผูก้ระทาํผิดยงัมีจาํนวน
นอ้ย จาํเป็นตอ้งมีสารพนัธุกรรมของผูต้อ้งสงสัยมาเปรียบเทียบกบัสารพนัธุกรรมทีตรวจพบใน
สถานทีเกิดเหตุ ส่วนเทปกาวนนัสามารถนาํมาตรวจหารอยลายนิวมือแฝงไดซึ้งเป็นวธีิทีประหยดั
มากกวา่ ใชเ้วลาในการตรวจนอ้ยกวา่ และฐานขอ้มูลรอยลายนิวมือแฝงของคนร้ายมีเป็นจาํนวนมาก 
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในทางสืบสวนไดดี้ เทปกาวนนัมีพืนผวิสองดา้นต่างกนั คือ ดา้นหนึง
เป็นดา้นผวิมนั ส่วนอีกดา้นหนึงเป็นดา้นเหนียวซึงรอยลายนิวมือแฝงสามารถติดอยูไ่ดง่้าย 

 ในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงทีดา้นเหนียวของเทปกาวนนัปัจจุบนัมีหลายวธีิ เช่น 
นาํยา Victoria pure blue  และ สารผสม Sticky side ซึงทงัสองวธีิมีขนัตอนการปฏิบติัเหมือนกนัคือ 
ทาลงไปทีดา้นเหนียวของเทปกาว แลว้ลา้งออกดว้ยนาํเปล่า หากเทปกาวนนัมีรอยลายนิวมือแฝง ติด
อยูก่็จะปรากฏขึนใหเ้ห็น แต่วธีิดงักล่าวยงัมีปัญหาการขาดแคลนสารทีใชเ้ป็นวสัดุอุปกรณ์ และยงัมี
ความยุง่ยากในการเตรียมสาร รวมถึงหน่วยงานทีอยูห่่างไกลขาดงบประมาณทีจะนาํมาจดัซือสาร 
ไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อรูปคดีได ้

 ดว้นเหตุนี การวจิยันีจึงศึกษาวา่สารชนิดใดมีคุณภาพทีดี มีราคาเหมาะสม หาซือไดง่้าย    
มีความปลอดภยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมากทีสุด เพือเป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชต้รวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพือศึกษาคุณภาพของนาํยาเจนเชียวไวโอเลต, อินเดียนอิงค์, หมึกซึม, สีโปสเตอร์ 
และ สารผสมสติกกีไซด ์ในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาว 

 2. เพือศึกษาว่าสารชนิดใดเหมาะสมในการใช้ตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้าน
เหนียวของเทปกาว 

 3. เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้กบัเจา้หนา้ทีผูต้รวจพิสูจน์ในห้องปฏิบติัการ
ทางลายนิวมือแฝงต่อไป 

 

1.3 สมมติฐานการวจัิย 

รอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวทีตรวจหาดว้ย นาํยาเจนเชียวไวโอเลต, 

อินเดียนอิงค,์ หมึกซึม, สีโปสเตอร์ และ สารผสมสติกกีไซด ์มีคุณภาพแตกทีต่างกนั 

 

1.4. ประโยชน์ทจีะได้รับ  
 1. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัทีเหมาะสมในการหารอยลายนิวมือแฝงทีดา้น
เหนียวของเทปกาว 

 2. เจา้หนา้ทีผูต้รวจพิสูจน์สามารถตรวจหารอยลายนิวมือแฝงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยงิขึน 

 3. ประหยดังบประมาณในการสังซือสารเคมีราคาแพงสาํหรับใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 

 

1.5 ขอบเขตของการวจัิย 

ศึกษาการปรากฏของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปผา้กาวแลคซีนดว้ยการ
ทานาํยาชนิดต่างๆ โดยให้อาสาสมคัรเพศชายจาํนวน  คน ประทบัรอยลายนิวมือบนดา้นเหนียว
ของเทปผา้กาวแลคซีน แลว้นาํมาตรวจหารอยลายนิวมือแฝงโดยทาํการทดสอบซาํจาํนวน  ครัง 

 

1.5 ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วธีิการตรวจหารอยลายนิวมือแฝง 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจพบ 

 ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ นิวชีมือขา้งขวา แรงกดและระยะเวลาในการกดเพือประทบัรอย
ลายนิวมือ ชนิดของเทปกาว นาํยาทีใชต้รวจ 
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1.7 หน่วยงานทนํีาผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์  
สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ, สํานกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ, สถาบนันิติวิทยาศาสตร์, 

หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยติุธรรม และสถานศึกษาต่างๆ 

 

1.8   ขนัตอนการวจัิย  
 . รวบรวมขอ้มูล ทบทวนบทวรรณกรรมเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  พร้อมกบั
ออกแบบงานวจิยั 

 . จดัเตรียมอุปกรณ์ทีจะใชส้ําหรับงานวิจยั 

 . จดัใหอ้าสาสมคัรประทบัรอยลายนิวมือลงบนดา้นเหนียวของเทปผา้กาวแลคซีนที
ใชใ้นงานวจิยั แลว้ตรวจหารอยลายนิวมือแฝงดว้ยการใชน้าํยา  ชนิด 

 . เปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีได ้โดยดูลกัษณะรอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิวหรือไม่ ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ และจาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีเพียงพอแก่การตรวจพิสูจน์ 

 . ใชแ้บบสอบถามในการประเมินใหค้ะแนนรอยลายนิวมือแฝงทีได ้โดยเจา้หนา้ที
ผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มงานตรวจลายนิวมือแฝง กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง 

 . วเิคราะห์ผลตามระเบียบวิธีการวจิยั  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 ลายนิวมือของแต่ละบุคคลเป็นสิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติตงัแต่เกิด โดยมีลายเส้น
เป็นลวดลายในลักษณะต่างๆ และจะไม่มีการเปลียนแปลงตลอดชีวิต แม้เมือตายไปแล้ว หาก
ผวิหนงัยงัไม่เน่าเปือยหรือสูญสลาย ลายนิวมือก็ยงัคงปรากฏเป็นรูปร่างอยูใ่หเ้ห็น 

 ลายนิวมือของแต่ละบุคคลนนัไม่เคยปรากฏว่ามีลวดลายซาํกนัเลย อีกทงัลวดลายใน
ลายนิวมือแต่ละนิวของคนคนเดียวกนัก็ไม่เคยปรากฏว่ามีลายเส้นเหมือนกนั กล่าวคือ ลายนิวมือ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่มีการเปลียนแปลงและจะไม่ซาํกนั ดว้ยเหตุนี จึงมีผูส้นใจ
ศึกษา คน้ควา้เรืองลายนิวมือของมนุษยเ์พือนาํมาใช้ในการพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคลจนไดรั้บความ
เชือถือต่อๆ กนัมาจนถึงปัจจุบนั 

 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของลายนิวมือ 

ปี ค.ศ.   Sir William J. Herschel เจา้หนา้ทีระดบับริหารชาวองักฤษ ขณะทีไปสําเร็จ
ราชการในประเทศอินเดีย  ประสบปัญหาเรืองการทุจริตเกียวกบัการจ่ายเงินของทางราชการ จึงได้
แก้ปัญหาด้วยการนําคุณสมบัติพิ เศษของลายนิวมือมาใช้  เมือมีข้อพิพาทก็จะมีการพิสูจน์
เปรียบเทียบ ทาํใหร้ะงบัปัญหาลงได ้และ Herschel ไดใ้ชล้ายนิวมือเช่นนีเรือยมาจนถึงปี ค.ศ.  
ซึงตลอดเวลาทีผ่านมาจากการพิจารณาลายนิวมือของบุคคลต่างๆ และของตนเองก็ได้พบหลัก        

 ประการ คือ ลายนิวมือของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และลายนิวมือของบุคคลไม่มีการ
เปลียนแปลงของลายเส้น  นบัวา่ท่านผูนี้เป็นบุคคลแรกทีนาํลายนิวมือมาใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั
อยา่งแทจ้ริงจนทวัโลกยอมรับและนาํไปปฏิบติัตาม 
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ภาพที 1 เซอร์วลิเลียม เจม เฮอร์เซล (Sir William J. Herschel) 

ทีมา: The History of Fingerprints. เข้าถึงเมือวนัที 14 สิงหาคม 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.onin.com/fp/fphistory.html. 

 

ปี ค.ศ. 1880 Dr.Henry Faulds นายแพทยช์าวสก็อตแลนด์  ไดเ้ขียนบทความตีพิมพล์ง
ในนิตยสาร วา่ลายนิวมือไม่เปลียนแปลงตลอดอายุ ดว้ยเหตุนีจึงสามารถใชล้ายนิวมือเป็นเครืองมือ
ในการยนืยนัตวับุคคล  รวมทงัไดศึ้กษาและมีโอกาสพิสูจน์ลายนิวมือของคนร้ายกบัลายนิวมือทีอยู่
ในสถานทีเกิดเหตุ จึงเป็นบุคคลแรกในวงการนิติวิทยาศาสตร์ทีบุกเบิกการใชร้อยลายนิวมือในการ
สืบสวนคดีอาญา  นอกจากนี Faulds ไดแ้นะนาํการพิมพ์ลายนิวมือทงั 10 นิวมาใช้ ซึงเป็น
ประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงต่อความกา้วหนา้ทางวทิยาการแขนงนี (Faulds, 1880 : 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 ดร.เฮนรี ฟาวลด ์(Henry Fauld) 

ทีมา: The History of Fingerprints. เข้าถึงเมือวนัที 14 สิงหาคม 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.onin.com/fp/fphistory.html. 
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 ปี ค.ศ. 1888 เซอร์ ฟรานซิส แกลตนั (Sir Francis Galton) นกัมานุษยวทิยาซึงทาํหนา้ทีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลลายพิมพนิ์วมือของประชากรจากทวัโลกเพือวิเคราะห์ว่าการสืบทอดลกัษณะต่างๆ
จากรุ่นหนึงไปยงัอีกรุ่นหนึงนนัเกิดขึนอยา่งไร เขาเก็บรวบรวมและทาํการวิเคราะห์ลายพิมพนิ์วมือ
ทงัหมด 8000 ตวัอยา่ง ในปี ค.ศ. 1892 ฟรานซิส ไดตี้พิมพห์นงัสือชือ “Fingerprint” ในเนือหาของ
หนงัสือเล่มนีไดอ้ธิบายระบบการจาํแนกลายนิวมือโดยใชรู้ปแบบ มดัหวาย (Loop), โคง้ (Arch) และ
กน้หอย (Whorl)  ดงัแสดงในภาพที 4 

ภาพที 3 เซอร์ ฟรานซิส กาลตนั (Sir Francis Galton) 

ทีมา: The History of Fingerprints. เขา้ถึงเมือวนัที 14 สิงหาคม 2551. เข้าถึงได้จาก 
http://www.onin.com/fp/fphistory.html. 

ภาพที 4 รูปแบบพืนฐานของลายนิวมือ ซึงประกอบดว้ยรูปแบบ มดัหวาย (Loop), โคง้ (Arch) และ 

กน้หอย (Whorl) 

ทีมา: Fingerprints used in Forensic Investigations. เขา้ถึงเมือวนัที 30 กรกฎาคม 2555. เขา้ถึงได้
จาก http://www.bxscience.edu/publications/forensics/articlfingerprinting/r-fing01.htm. 
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 นอกจากนี ฟรานซิสยงัไดส่้งเสริมกฎการตรวจพิสูจน์ลายนิวมือ 2 ขอ้ ซึงมีความสําคญั
มาก คือ  
 1. ลายนิวมือ 2 ลายนิวมือไม่มีทางซาํกนั ธรรมชาติไม่สร้างสิงทีซาํกนัอยา่งสมบูรณ์
แบบ 

 2. ลายนิวมือไม่เปลียนแปลง ลายนิวมือแบบโคง้ มดัหวาย และกน้หอย เหมือนเดิมไม่
เปลียนแปลง ถา้หากลายนิวมือมีบาดแผลไม่ลึก ลายเส้นลายนิวมือเดิมจะปรากฏขึนมา แต่ถา้หาก
ลายนิวมือมีบาดแผลสาหสั และลายเส้นถูกทาํลาย แบบของลายนิวมือทีผิดรูปเนืองจากบาดแผลจะ
คงอยูถ่าวร 

 

2.2 ความเป็นมาของลายนิวมือในประเทศไทย 

   ประเทศไทยของเรารู้จกัและใช้ลายนิวมือมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เริมตงัแต่สมยั
อยุธยา ทีพบในตาํราทาํนายดวงชะตาตามลกัษณะของบุคคล ชือวา่ตาํรา “นรลกัษณ์” ซึงไดบ้นัทึก
เรืองของลายนิวมือและลกัษณะมือไวใ้นตาํราด้วย นอกจากนียงัพบอีกว่าในสมยัอดีตกาลได้ใช้
ลายนิวมือประทับลงบนเอกสารสําคัญ เช่น สัญญากู้เงิน แต่ทังนีการตรวจพิสูจน์โดยการใช้
ลายนิวมือเพือยนืยนัตวับุคคลทีทาํเป็นระบบไม่ปรากฏแต่อยา่งใด 

 ปี พ.ศ. 2444 พระเจา้พียาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
ดาํริให้มีการตรากฎหมายขึนใหม่แทนกฎหมายเดิมและมีพระราชประสงค์ทีจะเก็บรวบรวมลาย
พิมพนิ์วมือของผูต้อ้งหาในคดีอุกฉกรรจ ์จึงทรงนาํเอาวธีิการพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคลดว้ยลายพิมพนิ์ว
มือมาใช้ โดยก่อตงักองลายพิมพ์นิวมือขึนเป็นครังแรกเมือปี พ.ศ. 2444  และได้ทาํการจดัเก็บ
ลายนิวมือตามระบบเฮนรี จึงนบัไดว้่าพระองค์ทรงเป็นผูใ้ห้กาํเนิดการพิมพล์ายนิวมือในประเทศ
ไทยเป็นคนแรกเปรียบเสมือนพระองคเ์ป็นพระบิดาวชิาลายพิมพนิ์วมือในประเทศไทย 

ภาพที 5 พระเจา้พียาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ 

ทีมา: ประวัติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ. เข้าถึงเมือ 14 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก 
http://www.aimsakitai.blogspot.com. 
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 ในปี พ.ศ. 2500 องคก์ารบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ (United States Operations Mission 

หรือ USOM) ไดส้นบัสนุนเครืองมือ และส่งผูเ้ชียวชาญมาฝึกอบรมการแยกประเภทและการจดัเก็บ
ลายนิวมือตามระบบของเอฟบีไอ ซึงประเทศไทยนาํระบบนีมาใชแ้ทนระบบเดิมมาจนถึงทุกวนันี 

 

2.3 ลายนิวมือคืออะไร 

 ลายนิวมือคือส่วนของผวิหนงัทีเป็นสันนูนขึนมา และส่วนทีเป็นร่องบนนิวขอ้แรกของ
มนุษย  ์ดงันันเมือมีการประทบัของปลายนิวลงบนวตัถุจึงปรากฏเป็นรายละเอียดของลายเส้นบน
พืนผิวของวตัถุ ซึงลวดลายทีปรากฏนีเป็นรูปแบบทีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึงแมแ้ต่
แฝดแทก้็มีลกัษณะลายนิวมือไม่เหมือนกนั 

 

2.4 การเกดิลายนิวมือ 

 ลายนิวมือเริมมีการพฒันาตงัแต่ช่วงตน้ชีวิตของทารกในครรภ์ นิวมือและฝ่ามือของ
ทารกจะถูกสร้างในช่วงสัปดาห์ที 6 ถึง 13 ของการตงัครรภ ์การพฒันาลายนิวมือนีจะเกิดขึนในช่วง
เดือนทีสองและสามของการตงัครรภ์ เมือนิวมือมีขนาดอยู่ระหว่าง 1- 3.5 นิว ในเว็ปไซด์ของ 
“Scottish Police Services Authority (SPSA)” ระบุไวว้า่อตัราการเติบโตโดยรวมของทารกในครรภ์
และการจดัวางตาํแหน่งของมือทารกจะส่งผลต่อการเกิดรูปแบบต่างๆของลายนิวมือ ในเดือนทีสาม
และสีของการตงัครรภ์ผิวของทารกในครรภ์จะเปลียนจากความโปร่งใสและบางไปเป็นผิวทีถูก
เคลือบชนัไขมนั ช่วงนีเป็นช่วงทีผิวชนักลางทีเรียกวา่ “basal layer” เริมมีการพตันาเร็วกวา่ผิวหนงั
ชนัใน (inner dermis) และผิวหนงัชนันอก (epidermis) ไมเคิล คูคเคนและอลนั นีวอลล์ (Michael 

Kucken และ Alan Newall) นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัอลิโซน่า (University of Arizona) จึงเชือว่า
สาเหตุนีเป็นอีกสาเหตุหนึงทีก่อใหเ้กิดลายพิมพนิ์วมือขึน 

 เครืองหมายระบุเอกลกัษณ์บุคคลอนัแรกทีเกิดขึนบนผวิของทารกในครรภก์็คือเส้นนูน 
โดยจะปรากฏเป็นเส้นจางๆอยู่ทีปลายนิวและเป็นรากฐานของลายนิวมือ ดร. ไมเคิล รอยเซ่น 
(Michael Roizen) ไดก้ล่าวไวว้า่การทีทารกสัมผสักบัโครงสร้างต่างๆโดยรอบภายในครรภม์ารดา 
หรือตาํแหน่งของทารกภายในมดลูก และความหนาแน่นของนาํครํา เป็นตวักาํหนดลกัษณะรูปแบบ
ทีแตกต่างของเส้นนูนในแต่ละบุคคล นอกจากนีการเคลือนไหวของทารกในครรภ์จะเป็นปัจจยั
สาํคญัทีทาํใหเ้กิดรูปแบบของลายนิวมือทีไม่ซาํแบบกนั (เอกจิตรา มีไชยธร, 2551 : 30) 
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 ลายนิวมือและลายเทา้ของทารกจะมีพฒันาการเต็มทีเมือทารกมีอายุครบ 6 เดือน เส้น
นูนทีเกิดขึนในทารกในครรภ์จะรูปแบบทีแตกต่างกนัอย่างหลากหลายโดยมีทงัหมด 3 รูปแบบ
หลกัๆ คือ แบบโคง้, กน้หอย และมดัหวาย รูปแบบเหล่านีจะพบไดบ้นปลายนิวฝ่ามือและฝ่าเทา้ 
 

2.5 ลกัษณะของลายนิวมือ 

 ลายนิวมือมีลกัษณะเป็นเส้นเรียงเป็นลาํดบัเต็มหนา้นิวมือ ลกัษณะลายเส้นบนผิวหนงั
ของมนุษยเ์ราประกอบขึนดว้ยเส้น 2 ชนิด คือ 

 1. เส้นนูน(ridges) คือ รอยนูนทีอยูสู่งกวา่ผวิหนงัส่วนนอก 

 2. เส้นร่อง(furrows) คือ รอยลึกทีอยูต่าํกวา่ระดบัของเส้นนูน 

 เมือกดนิวมือบนแท่นหมึกและนาํไปกดลงบนกระดาษขาว  จะปรากฏเป็นลวดลาย 
โดยมีเส้นสีดาํและขาวสลบักนัไป เส้นสีดาํ คือ เส้นนูน  เส้นสีขาว คือ เส้นร่อง 

ภาพที 6 เส้นร่องและเส้นนูนของลายนิวมือ 

ทีมา: Biometics. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์ 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pharm.chula.ac.th/ 
webelarning/ elearning%20 Computer53/biometric/index.html 

 

2.6 รูปแบบของลายนิวสามารถจําแนกออกเป็น  รูปแบบ ดงันี 

 . โคง้ราบ (plain arch) 

ลักษณะของลายเส้นในลายนิวมือตังต้นจากขอบด้านหนึงแล้วไหล
ออกไปอีกดา้นหนึงไม่มีเส้นเกือกมา้ ไม่เกิดมุมแหลมคมทีเห็นไดช้ดัตรงกลาง ไม่มีเส้นพุ่งสูงขึน
ตรงกลาง และไม่มีจุดสันดอน ดงัแสดงในภาพที  
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ภาพที 7 ลายนิวมือแบบโคง้ราบ  

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential/ 

 

2. โคง้กระโจม (tented arch) 

  ลกัษณะลายเส้นคล้ายกบัชนิดโคง้ราบแต่มีลกัษณะแตกต่างกนัตรงทีมี
ลายเส้นตงัแต่หนึงเส้นขึนไปซึงอยูต่รงกลางไม่ไดว้ิงหรือไหลออกไปยงัอีกขา้งหนึง หรือลายเส้นที
อยูต่รงกลางของลายนิวมือตงัแต่หนึงเส้นขึนไป เกิดเป็นเส้นพุง่ขึนจากแนวนอน หรือมีเส้นสองเส้น
มาพบกนัตรงกลางเป็นมุมแหลมคมหรือมุมฉาก ดงัแสดงในภาพที 8 

 

ภาพที 8 ลายนิวมือแบบโคง้กระโจม 

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential/ 

 

3. มดัหวายปัดขวา (right slant loop หรือ radial loop)  

  ลักษณะมัดหวายมีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางมือขวาหรือ
นิวหวัแม่มือเมือหงายมือ เรียกวา่มดัหวายปัดขวา หรือมดัหวายปัดหวัแม่มือ ดงัแสดงในภาพที 9 
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ภาพที 9 ลายนิวมือแบบมดัหวายปัดขวา หรือ มดัหวายปัดหวัแม่มือ 

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential/ 

 

4. มดัหวายปัดซา้ย (left slant loop หรือ ulnar loop)  

  ลักษณะมัดหวายมีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางมือซ้ายหรือทาง
นิวกอ้ยเมือหงายมือ เรียกวา่มดัหวายปัดซา้ยหรือมดัหวายปัดกอ้ย ดงัแสดงในภาพที 10 

 

ภาพที 10 ลายนิวมือแบบมดัหวายปัดซา้ย หรือ มดัหวายปัดกอ้ย 

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential/ 

 

5. กน้หอยธรรมดา (plain whorl)  

  ลกัษณะลายนิวมือทีมีเส้นเวียนรอบเป็นวงกลม หรือรูปไข่ โดยมีลกัษณะ
ทีสาํคญัดงันีมีจุดสันดอน 2 แห่ง และหนา้จุดสันดอนตอ้งมีเส้นเวียนอยูข่า้งหนา้จุดสันดอนทงั 2 จุด 
และถา้ลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนขา้งหนึงไปยงัสันดอนอีกขา้งหนึง เส้นสมมุติจะตอ้งสัมผสัเส้น
วงจรหรือเส้นเวยีนหนา้จุดสันดอนทงั 2 ขา้งอยา่งนอ้ย 1 เส้น ดงัแสดงในภาพที 11 
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ภาพที 11 ลายนิวมือแบบกน้หอยธรรมดา 
ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential 

 

6. กน้หอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl)  

  ลกัษณะลายนิวมือแบบกน้หอยทีหากลากเส้นสมมุติจากสันดอนหนึงไป
ยงัสันดอนหนึงเส้นสมมุติจะไม่สัมผสักบัเส้นเวยีนทีอยูต่อนใน ดงัแสดงภาพที 12 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที 12 ลายนิวมือแบบกน้หอยกระเป๋ากลาง 

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential 

 

7.กน้หอยกระเป๋าขา้ง (lateral pocket loop)  

  ลกัษณะลายนิวมือชนิดมดัหวายคู่ ซึงมีสันดอนอยูข่า้งเดียวกนัดงัแสดงใน
ภาพที 13 
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ภาพที 13 ลายนิวมือแบบกน้หอยกระเป๋าขา้ง 

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential 

 

8.มดัหวายคู่ หรือมดัหวายแฝด (double loop/ twin loop)  

  ลกัษณะลายนิวมือทีมีรูปคลา้ยกบัลายนิวมือแบบมดัหวาย 2 รูป มาเกียว
กนัเป็นลายนิวมือทีมี 2 สันดอน ดงัแสดงในภาพที 14 

 

 

 

 

 

ภาพที 14 แสดงลายนิวมือแบบมดัหวายคู่ หรือมดัหวายแฝด  

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential 

 

9.ลายนิวมือแบบซบัซอ้น (accidental whorl)  

  เป็นลายนิวมือทีไม่เหมือนลายนิวมือชนิดอืนทีขา้งตน้ เป็นลายนิวมือที
ประกอบดว้ยลกัษณะทีผสมผสานกนัหลายรูปแบบ และอาจมีสันดอนตงัแต่ 2 สันดอนขึนไป ดงั
แสดงในภาพที  15 
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ภาพที 15 ลายนิวมือแบบซบัซอ้น  

ทีมา: Forensic science for crime investigation 2. เขา้ถึงเมือ 28 กุมภาพนัธ์2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pleplejung.com/2015/03/innate-learning-potential 

 

2.7 จุดลกัษณะสําคัญพเิศษ หรือจุดตําหนิ (special characteristics or minutiae) 

 ลายเส้นทีอยู่บนลายนิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ จะประกอบด้วยลายเส้นทีมีลกัษณะเฉพาะ 
เรียกวา่จุดลกัษณะสําคญัพิเศษ หรือจุดตาํหนิ หรือมินูเชีย (minutiae) โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
ของสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ (The Standardization Committee of the International 

Association for Identification ; IAI) ไดแ้นะนาํมาตรฐานของลกัษณะพิเศษของลายเส้น ไว ้5 แบบ 
คือ 

 1. เส้นแตกหรือเส้นแยก (bifurcation) เป็นลายเส้นจากเส้นเดียวทีแยกออกจากกนัเป็น
สองเส้นหรือมากกวา่ หรือในทางกลบักนัอาจเรียกวา่ลายเส้นสองเส้นมารวมกนัเป็นเส้นเดียว 

 

 

 

ภาพที 16 เส้นแตกหรือเส้นแยก 

ทีมา: Fingerprint Identification. เข้าถึงเมือวนัที 20 กันยายน 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.policensw.com/info/fingerprints/finger08.html 

 

 2. เส้นสันๆ (short ridge) เป็นลายเส้นทีสันแต่ไม่สันมากถึงกบัเป็นจุดเล็กๆ 

ภาพที  เส้นสันๆ 

ทีมา: Fingerprint Identification. เข้าถึงเมือวนัที 20 กันยายน 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.policensw.com/info/fingerprints/finger08.html 
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. เส้นทะเลสาบ (lake หรือ enclosure) เป็นลายเส้นทีแยกออกเป็นสองเส้น แล้ว
กลบัมารวมกนัใหม่ จึงมีพืนทีปิดเกิดขึน 

  

 

 

ภาพที  เส้นทะเลสาบ 

ทีมา: Fingerprint Identification. เข้าถึงเมือวนัที 20 กันยายน 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.policensw.com/info/fingerprints/finger08.html 

 

. เส้นหยดุ (ending ridge) เป็นจุดทีเริมตน้หรือสินสุดของลายเส้นนนั 

 

 

                                                                                                   
ภาพที  เส้นหยดุ 

ทีมา: Fingerprint Identification. เข้าถึงเมือวนัที 20 กันยายน 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.policensw.com/info/fingerprints/finger08.html 

 

. จุด (dot) เป็นลายเส้นทีสันมากจนดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆ 

 

 

 

ภาพที  จุด 

ทีมา: Fingerprint Identification. เข้าถึงเมือวนัที 20 กันยายน 2551. เข้าถึงได้จาก 

http://www.policensw.com/info/fingerprints/finger08.html 

 

2.8 นิติวทิยาศาสตร์กบัลายนิวมือ 

 การตรวจพิสูจน์ลายนิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นสาขาหนึงในวิชาการตรวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคล (Human identification) เนืองจากลกัษณะลายเส้นทีปรากฏบนนิวมือ ฝ่ามือ และฝ่า
เทา้ของมนุษยมี์ลกัษณะเฉพาะพิเศษของลายเส้นทีปรากฏบนนิวมือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ทีแตกต่างกนั 
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จากการศึกษาค้นควา้ของ ฟรานซิส กาลตนั ทีได้ทาํการจาํแนกชนิดลายพิมพ์นิวมือมนุษย์จาก
ประเทศต่างๆ ทวัโลก พร้อมทงักาํหนดลกัษณะพิเศษของลายเส้นในนิวมือ ซึงเคา้ไดค้น้พบวา่ไม่มี
ลกัษณะลายพิมพ์นิวมือของบุคคลใดทีมีลกัษณะลายเส้นทีซาํกนัเลย นอกจากนีลายนิวมือ ฝ่ามือ 
และฝ่าเทา้ของแต่ละบุคคลนนัไม่เปลียนแปลงเลย เพียงแต่มีขนาดขยายใหญ่ขึนเมือเจริญเติบโต แต่
รูปแบบของลายเส้นนนัจะยงัคงสภาพเดิมทุกประการ หากผิวหนงัชนันอกของนิวมือถูกทาํลาย เช่น 
หนงัถลอก  หรือเกิดบาดแผล ลายนิวมืออาจถูกทาํลายไปเพียงชวัขณะหนึง แลว้เมือบาดแผลหาย
เป็นปกติแล้วลายเส้นก็จะกลบัมาเหมือนเดิม ดว้ยเหตุนีลกัษณะลายเส้นของลายนิวมือมนุษยจึ์ง
นบัวา่เป็นเครืองหมายพิสูจน์ตวับุคคลไดอ้ยา่งดี 

 ลายนิวมือทีพบในสถานทีเกิดเหตุ หรือวตุัของกลางต่างๆ เป็นพยานหลกัฐานทีสําคญัที
บ่งชีว่าบุคคลบุคคลคนนนัเคยอยูใ่นสถานทีเกิดเหตุ หรือใชมื้อสัมผสักบัวตัถุของกลางทีตรวจพบ
ลายนิวมือ  ดงันนัหลกัฐานลายนิวมือจึงเป็นวตัถุพยานทีมีคุณค่ามากสําหรับการสืบสวนสวนในคดี
ต่างๆ  
 ลายนิวมือทีถูกตรวจพบอาจแบ่งไดเ้ป็น  ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 .ลายนิวมือทีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า (visible fingerprint)    

 .  ลายนิวมือชนิด  มิติ  
 ยกตวัอยา่งเช่น รอยประทบัของนิวมือทีเปือนฝุ่ น เลือด นาํมนั หรือไข  เป็นตน้   
 .  ลายนิวมือชนิด  มิติ  
 เกิดจากการประทบันิวมือลงบนวตัถุผวินิม เช่น ดินเหนียวหรือดินนาํมนัเป็นตน้ 

 . ลายนิวมือทีมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น หรืออาจเห็นไดย้าก (latent fingerprint)   

 รอยลายนิวมือทีตรวจพบในสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่มกัเป็นรอยลายนิวมือทีมองไม่
เห็นดว้ยตาเปล่า  มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า รอยลายนิวมือเหล่านีเกิด
จากเหงือทีขบัออกทางต่อมเหงือทีอยู่บนเส้นนูน และเมือนิวมือสัมผสักบัวตัถุต่างๆก็จะทิงรอยที
อาจมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า หรือแทบมองไม่เห็นเลยเนืองจากสารทีร่างกายขบัออกมานนัไม่มีสี 

 ในแต่ละบุคคลจะมีการขบัเหงือออกมาจากร่างกายแตกต่างกนั ปริมาณของเหงือทีขบั
ออกมาจะขึนกบัสภาพทางสรีรวิทยาของแต่ละบุคคล และปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ 
ความชืนในอากาศ และภาวะตึงเครียดของแต่ละบุคคล ไขมนัเป็นองค์ประกอบหนึงทีปนมากบั
เหงือ และเป็นตวัช่วยให้ลายนิวมือแฝงปรากฏอยู่ได้นานขึน  เนืองจากไขมนัจะช่วยลดอตัราการ
ระเหยของนาํเหงือ และเมือนาํระเหยไปหมดส่วนของไขมนัก็จะติดคา้งอยูที่ผวิของวตัถุ 
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2.9 วธีิการหารอยลายนิวมือ 

 วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิวมือมีหลายวิธี ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาในหลายรูปแบบ ซึง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น  วิธีใหญ่ๆ คือ วิธีการทางกายภาพ เช่น วิธีผงฝุ่ น วิธีการทางเคมี เช่น การใช้
สารเคมี นินไฮดริน ไอโอดีน และซิลเวอร์ไนเตรท เป็นตน้ และวิธีการทางกายภาพและเคมี เช่น 
การรมควนัซุปเปอร์กลู ซึงการเลือกใช้แต่ละวิธีนันตอ้งพิจารณาให้เหมาะสม โดยจะขึนอยู่กับ
ลักษณะพืนผิวของวตัถุ และลักษณะของลายนิวมือทีปรากฏ ทงันีขึนอยู่กับประสบการณ์และ
วิจารณญาณของผูเ้ชียวชาญ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึง หรือในบางกรณีอาจใช้
มากกวา่หนึงวธีิก็ได ้

 

2.10 วธีิการหารอยลายนิวมือบนด้านเหนียวของเทปกาว 

 2.10.1 Gentian Violet หรือ Victoria Pue Blue 

 Gentian Violet ซึงยึดติดกบัสารประกอบจากลายนิวมือแฝง ลายนิวมือแฝงจะปรากฏ
ขึนเป็นสีม่วงเขม้ ใชส้ําหรับตรวจหาลายนิวมือแฝงทีติดอยู่ดา้นเหนียวของเทปกาว ทาํไดโ้ดยผสม
ผลึกของสารประมาณ 1-1.5 กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล์ 1000 ซีซี ดูดนาํยานีมา 2 ซีซี ผสมลงในนาํ 
1000 ซีซี นาํเทปทีตอ้งการหาลายนิวมือแฝงแช่ในนาํยานี จนกระทงัรอยลายนิวมือแฝงปรากฏแลว้
ลา้งดว้ยนาํเปล่า สามารถเก็บไดโ้ดยการถ่ายภาพ หรือเมือลา้งสีส่วนเกินก่อนออกแลว้นาํเทปทีมีรอย
ลายนิวมือแฝงปรากฏไปวางบนกระดาษอดัรูปดา้นมนัทียงัไม่ไดรั้บแสงซึงเปียกหมาดๆ ใชเ้ตารีด
ขนาดความร้อนอ่อนๆ รีด แลว้ดึงเทปออก แลว้จึงค่อยนาํไปถ่ายภาพ 

 ลายนิวมือทีเกิดไดจ้ากวธีินี เมือไดรั้บแสงอาทิตย ์อากาศ และแสงอุลตราไวโอเล็ต รอย
ลายนิวมือจะเริมมองเห็นไม่ชดั เนืองจากมีการเปลียนแปลงทางเคมีเมือเวลาผ่านไป จึงจาํเป็นตอ้ง
บนัทึกภาพถ่ายไวแ้ต่แรก และเก็บไวใ้นทีพน้จากแสง 

 

 2.10.2 สารผสมสติกกีไซด ์

 ใช้สําหรับตรวจหารอยลายนิวมือแฝงทีติดอยู่ดา้นเหนียวของเทปกาว ซึงมีขายแบบ
สาํเร็จรูปหรือทาํขึนเองได ้โดยการนาํผงฝุ่ นธรรมดามาผสมกบันาํยาลา้งอดัภาพทีเรียกวา่ Photo-Flo

และคนให้มีความเหนียว จากนนัทาดว้ยแปรงลงบนดา้นเหนียวของเทปกาว ทิงไวส้ักครู่ แลว้ลา้ง
ออกดว้ยนาํสะอาด รอยลายนิวมือแฝงจะปรากฏขึนให้เห็นชดัเจน ซึงผงฝุ่ นทีนาํมาใชส้ามารถเลือก
สีเพือใหเ้กิดความคมชดัระหวา่งพืนผวิกบัรอยลายนิวมือแฝงได ้แลว้ทาํการตรวจเก็บโดยการบนัทึก
ภาพถ่ายหรือเก็บรอยทีแหง้ดว้ยเทปใส 
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2.11 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 Sodhi and others (1996: 267-269) ไดท้าํการศึกษาผงฝุ่ นสําหรับการตรวจหารอย
ลายนิวมือแฝง เทคนิคผงฝุ่ นนันเกียวขอ้งกบัสารประกอบของรอยลายนิวมือแฝง โดยทีผงฝุ่ นจะ
เกาะติดกบัสารประกอบของเหงือทีอยู่ในลายนิวมือ ผงฝุ่ นจะไปเกาะติดกบัเส้นนูนทีอยู่ในรอย
ลายนิวมือแฝง ดงันันโดยปกติผงฝุ่ นจะมีสี เมือทาํการปัดด้วยผงฝุ่ นจะทาํให้รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏขึนมา 
 Dustin J Calvin (2004) ใชว้ิธีการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงทีดา้นเหนียวของเทปกาว
ดว้ยวธีิการคลา้ยกบั Sticky side powder โดยใชผ้งไทเทเนียมไดออกไซด ์แทนทีผงฝุ่ นทีใชต้ามปกติ  
เนืองจาก ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ มีสีขาวและสามารถเรืองแสงได ้ จึงใชง้านไดดี้กบัเทปกาวทีมี
พืนผิวสีเขม้  เมือใชแ้สงความยาวคลืน  300 – 400  nm  ส่องไปทีรอยลายนิวมือ  และมองผา่น
แวน่ตาสีส้ม จะเห็นรอยลายนิวมือเรืองแสงชดัเจน 

 Alison S. Rees, and Rebecca L. Schwartz (2003) ศึกษากระบวนการพฒันาการ
ตรวจหารอยลายนิวมือแฝงทีดา้นเหนียวของเทปกาวโดยใชว้ิธีการมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ผงฝุ่ นดาํ, 

ผงฝุ่ นสีเทา, เจนเชียนไวโอเล็ต และ Sticky side powder ทีช่วงเวลาในการตรวจเก็บต่างๆ กนั 

 H.W. "Rus" Ruslander (2005) ศึกษาการหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทป
กาวใส โดยใชเ้ทคนิค Small Particle Reagent "SPR" ซึงให้ภาพรอยลายนิวมือทีคมชดั แลว้ทาํการ
ถ่ายภาพเพือนาํไปตรวจพิสูจน์ต่อไป แต่เทคนิคใหผ้ลลพัธ์ทีแยก่วา่สาํหรับกระดาษกาว และเทปพนั
สายไฟฟ้า โดยเฉพาะเทปพนัสายไฟฟ้าสีเขม้ทีมองเห็นลายนิวมือไดไ้ม่ชดัเจน 

 Mitchell L. Hollars, Timothy A. Trozzi, Brenda L. Barron (2000) ใชส้ารละลาย 
Liqui-Drox ในการยอ้มสีให้รอยลายนิวมือแฝงทีดา้นเหนียวของเทปกาวเรืองแสง แลว้ใช้ตวักรอง
แสงเพือถ่ายภาพลายนิวมือ  ซึงลายนิวมือทีปรากฏขึนนีควรถ่ายภาพภายใน 12 ชวัโมง เนืองจากรอย
ลายนิวมือจะจางหายไป 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 ในการวจิยัครังนีใชก้ารประทบัรอยลายนิวมือจากนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย        
1 คน โดยประทบัรอยลายนิวมือลงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนเพือนาํมาใชต้รวจจาํนวนจุด
ลกัษณะสาํคญัพิเศษของรอยลายนิวมือแฝงทีเก็บไดจ้ากวธีิการทาดว้ยนาํยาชนิดต่างๆ 

 

3.2 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 เทปผา้แลคซีนทีผา่นการประทบัรอยลายนิวมือแลว้จะถูกนาํมาตรวจหารอยลายนิวมือ
แฝงดว้ยการทาดว้ยนาํยาชนิดต่างๆ จาํนวน 5 ชนิด ดงันี 

 1. เจนเชียวไวโอเลท 

 2. อินเดียนอิงค ์

 3. หมึกซึม 

 4. สีโปสเตอร์ 

 5. สารผสมสติกกีไซด ์

 การเก็บตวัอย่างรอยลายนิวมือแฝงได้ทาํการเก็บในห้องปฏิบติัการตรวจพิสูจน์ของ
กลาง กลุ่มงานตรวจสถานทีเกิดเหตุ กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ทีอุณหภูมิห้องเฉลียประมาณ 25 
องศาเซลเซียส โดยเริมจากประทบัรอยลายนิวมือจากนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย 1 คนลง
บนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนจาํนวน 5 แผน่ เพือนาํมาตรวจหารอยลายนิวมือแฝงจากนาํยาทงั     
5 ชนิด และไดท้าํการทดลองซํา จาํนวน 5 ครัง ดงันัน ตวัอย่างรอยลายนิวมือแฝงทีเก็บไดจ้ะเป็น 
จาํนวน 25 แผน่ 

 นาํหนกัแรงกดเพือประทบัรอยลายนิวมือลงบนดว้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนจะถูก
ควบคุมโดยการวางเทปกาวแลคซีนลงบนตราดชงันาํหนัก ซึงในแต่ละครังกาํหนดให้แรงกดบน
กระดาษอยู่ที 500 กรัม นาน 10 วินาที ต่อตวัอย่าง และเวน้ระยะเวลาการประทบัรอยลายนิวมือ      
แต่ละตวัอยา่งห่งกนั 1 ชวัโมง โดยนาํตวัอยา่งมาตรวจหารอลายนิวมือแฝงทนัที 
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3.3 อุปกรณ์และการเตรียมสารละลายทใีช้ในการวจัิย 

 3.3.1 อุปกรณ์และสารเคมีทีใชใ้นการวจิยันี 

 3.3.1.1 อุปกรณ์ทีใชใ้นการวจิยันี 

 ตูดู้ดอากาศ 

 เครืองชงันาํหนกัแบบอนาล็อก 

 บีกเกอร์ 

 กระบอกตวง 

 ถาดรองสาํหรับทานาํยาลงบนตวัอยา่ง 

 ชอ้นตกัสาร 

 แท่งแกว้สาํหรับคนสาร 

 แปรงสาํหรับทานาํยาลงบนตวัอยา่ง 

 กลอ้งถ่ายรูป 

 ไมบ้รรทดั 

 ทีคีบตวัอยา่ง 

 3.3.1.2 สารเคมีทีใชใ้นการวจิยัครังนี 

 Photo Flo 

 ผงฝุ่ นดาํ 
 เจนเชียวไวโอเลท 

 อินเดียนอิงค ์

 หมึกซึม 

 สีโปสเตอร์ 

 3.3.2 การเตรียมสารผสมสติกกีไซด ์

ตวง Photo Flo และนาํกลนัในอตัราส่วน 1:1 เทผสมลงในบีกเกอร์ จากนนัค่อยๆ เทผง
ฝุ่ นดาํลงไปผสมและกวนจนสารผสมมีลกัษณะขน้เล็กนอ้ย 

 3.3.3 กลอ้งถ่ายรูปใชย้ีห้อ Nikon รุ่น D200 ความละเอียดภาพ 10.2 ลา้นพิกเซล ตงัค่าใชง้านใน
แบบ manual Focus ใชเ้ลนส์มาโคร MICRO NIKKOR 60 mm 1:2.8 D ซึงติดตงับนแท่นทีระยะ
ความสูงจากแผน่รองทีใชว้างเทปกาว (วตัถุพยาน) ประมาณ 20 เซนติเมตร 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 นาํตวัอย่างมาทาดว้ยนาํยาชนิดต่างๆ แลว้ลา้งออกดว้ยนาํเปล่าทนัที แขวนตวัอยา่งไว้
ในตูดู้ดอากาศเพือรอให้ตวัอยา่งแห้ง จากนนันาํตวัอย่างไปบนัทึกภาพรอยลายนิวมือแฝงทีปรากฏ
ขึนเพือป้องกันรอยลายนิวมือแฝงเลือนหายไป แล้วนําภาพถ่ายรอยลายนิวมือแฝงให้ผูช้ ํานาญ
ตรวจหาจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษ(minutiae) 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวเิคราะห์คุณภาพอาศยัเกณฑก์ารแปลค่าคะแนนเฉลียของจาํนวนจุดลกัษณะสําคญั
พิเศษ(minutiae)ทีตรวจพบออกเป็นช่วงระดบั จาํนวน 5 ระดบั เพือนาํมาใชอ้ธิบายความหมายของ
ระดบัคุณภาพของการตรวจสอบรอยลายนิวมือแฝง ซึงมีวธีิดงันี 

 24.01 จุดขึนไป ความคมชดัของรอยลายนิวมืออยูใ่นระดบัสูงมาก 

 18.01 – 24.00 จุด ความคมชดัของรอยลายนิวมืออยูใ่นระดบัสูง 

 12.01 – 18.00 จุด ความคมชดัของรอยลายนิวมืออยูใ่นระดบัปลานกลาง 

 06.01 – 12.00 จุด ความคมชดัของรอยลายนิวมืออยูใ่นระดบัตาํ 
 00.00 – 06.00 จุด ความคมชดัของรอยลายนิวมืออยูใ่นระดบัตาํมาก 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในบทนีใชสัญลกัษณ์ในการวเิคระห์ขอ้มูล คือ 

 X หมายถึง ค่าเฉลียเลขคณิตของขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 และไดใ้ห้ผูช้าํชาญดา้นการตรวจรอยลายนิวมือให้คะแนนคุณภาพของรอยลายนิวมือ
แฝงบนดา้นเหนียวของเทปผา้กาวแลคซีนทีตรวจโดยใชน้าํยาชนิดต่างๆ โดยแบ่งรูปแบบทีวิเคราะห์
เป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รอยลายนิวมือแฝงปรากฏเต็มนิว,  ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง และ
ความครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบ ซึงแบ่งระดับการให้คะแนนคุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝง ดงันี 

 1  คะแนน ไม่ปรากฏรอยลายนิวมือแฝง 

 2  คะแนน ควรปรับปรุง 

 3  คะแนน พอใช ้

 4  คะแนน ดี 

 5  คะแนน ดีมาก 
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บทท ี4 

ผลการวจัิย 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ผลจากการ
ทดลองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ผลการวิเคราะห์การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาว
แลคซีนโดยการทาดว้ยนาํยา 5 ชนิด ไดแ้ก่ เจนเชียวไวโอเลท, อินเดียนอิงค์, หมึกซึม, สีโปสเตอร์ 
และ สารผสมสติกกีไซด ์

ส่วนที 2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจพบบนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีนดว้ยการทาดว้ยนาํยา 5 ชนิด ไดแ้ก่ เจนเชียวไวโอเลท, อินเดียนอิงค์, หมึกซึม, สี
โปสเตอร์ และ สารผสมสติกกีไซด ์โดยแบ่งเกณฑจ์ากจาํนวนจุด minutiae 

ส่วนที 3 ผลการวเิคราะห์การใหค้ะแนนของคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีปรากฏ 

 

ส่วนท ี1 ผลการวเิคราะห์การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวแลคซีน 

รอยลายนิวมือของอาสาสมคัรเพศชาย จาํนวน 1 คน ทีประทบัลงบนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีน จาํนวน 5 ซาํ ทีตรวจดว้ยการทาเจนเชียวไวโอเลท ดงัแสดงในภาพที 21, ทาดว้ย
อินเดียนอิงค ์ดงัแสดงในภาพที 22, ทาดว้ยหมึกซึม ดงัแสดงในภาพที 23, ทาดว้ยสีโปสเตอร์ ดงั
แสดงในภาพที 24 และทาดว้ยสารผสมสติกกีไซด ์ดงัแสดงในภาพที 25 

ภาพที 21 การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย บนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีน ดว้ยการทาเจนเชียวไวโอเลท 
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จากภาพที 21 พบว่าการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีน 
ดว้ยการทาเจนเชียวไวโอเลท สามารถตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงได ้

 

ภาพที 22 การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย บนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีน ดว้ยการทาอินเดียนอิงค ์

 

 จากภาพที 22 พบว่าการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีน 
ดว้ยการทาอินเดียนอิงค ์ไม่สามารถตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงได ้

 

ภาพที 23 การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย บนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีน ดว้ยการทาหมึกซึม 

 

 จากภาพที 23 พบว่าการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีน 
ดว้ยการทาหมึกซึมไม่สามารถตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงได ้
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ภาพที 24 การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย บนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีน ดว้ยการทาสีโปสเตอร์ 

 

 จากภาพที  พบว่าการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวแลคซีน 
ดว้ยการทาสีโปสเตอร์ สามารถตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงได ้แต่การปรากฏสีจะเป็นลกัษณะของ
เส้นร่อง มิใช่เส้นนูนเหมือนกบัการทาดว้ยนาํยาชนิดอืนๆ 

 

ภาพที 25 การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงนิวชีขา้งขวาของอาสาสมคัรเพศชาย บนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีน ดว้ยการทาสารผสมสติกกีไซด ์

 

 จากภาพที  พบว่าการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวแลคซีน 
ดว้ยการทาสารผสมสติกกีไซด ์สามารถตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงได ้
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ส่วนท ี2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจพบบนด้านเหนียวของเทปกาว
แลคซีน 

 การวิเคราะห์การตรวจหารอยลายนิวมือแฝงทีตรวจพบบนด้านเหนียวของเทปกาว     
แลคซีนดว้ยการทานาํยา 5 ชนิด ไดแ้ก่ เจนเชียวไวโอเลท, อินเดียนอิงค,์ หมึกซึม, สีโปสเตอร์ และ 

สารผสมสติกกีไซด ์สามารถวดัคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงไดโ้ดยการใชค้่าเฉลียของจุดลกัษณะ
สาํคญัพิเศษ ดงัแสดงในตารางบนัทึกขอ้มูลของจาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษทีตรวจพบ (ตารางที 
1 ถึงตารางที 6) 
 

ตารางที 1 พบวา่จาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษทีตรวจพบ คือ 28.8 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝง
บนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลทอยูใ่นระดบัสูงมาก 

 

ผลการตรวจดว้ยเจนเชียวไวโอเลท 

ครังทีทาํการทดลอง จาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีตรวจพบ 
การทดลองครังที 1 33 

การทดลองครังที 2 25 

การทดลองครังที 3 32 

การทดลองครังที 4 26 

การทดลองครังที 5 28 

X 28.8 

S.D 3.56 
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ตารางที 2 พบวา่จาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษทีตรวจพบ คือ 0 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบน
ดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาดว้ยอินเดียนอิงคอ์ยูใ่นระดบัตาํมาก 

 

ผารการตรวจดว้ยอินเดียนอิงค ์

ครังทีทาํการทดลอง จาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีตรวจพบ 
การทดลองครังที 1 0 

การทดลองครังที 2 0 

การทดลองครังที 3 0 

การทดลองครังที 4 0 

การทดลองครังที 5 0 

X 0 

S.D 0 

 

ตารางที 3 พบวา่จาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษทีตรวจพบ คือ 0 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบน
ดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาดว้ยหมึกซึมอยูใ่นระดบัตาํมาก 

 

ผารการตรวจดว้ยหมึกซึม 

ครังทีทาํการทดลอง จาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีตรวจพบ 
การทดลองครังที 1 0 

การทดลองครังที 2 0 

การทดลองครังที 3 0 

การทดลองครังที 4 0 

การทดลองครังที 5 0 

X 0 

S.D 0 
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ตารางที 4 พบวา่จาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษทีตรวจพบ คือ 25.6 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝง
บนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาดว้ยสีโปสเตอร์อยูใ่นระดบัสูงมาก 

 

ผารการตรวจดว้ยสีโปสเตอร์ 

ครังทีทาํการทดลอง จาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีตรวจพบ 
การทดลองครังที 1 29 

การทดลองครังที 2 28 

การทดลองครังที 3 29 

การทดลองครังที 4 16 

การทดลองครังที 5 26 

X 25.6 

S.D 5.504543578 

 

ตารางที 5 พบวา่จาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษทีตรวจพบ คือ 23.6 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝง
บนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาดว้ยสารผสมสติกกีไซดอ์ยูใ่นระดบัสูง 

 

ผารการตรวจดว้ยสารผสมสติกกีไซด ์

ครังทีทาํการทดลอง จาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีตรวจพบ 
การทดลองครังที 1 23 

การทดลองครังที 2 20 

การทดลองครังที 3 27 

การทดลองครังที 4 24 

การทดลองครังที 5 24 

X 23.6 

S.D 2.50998008 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

 
 

ตารางที 6 เปรียบเทียบจาํนวนจุดลกัษณะสาํคญัพิเศษทีตรวจพบดว้ยการทานาํยาทงั 5 ชนิด 

 
นาํยา X S.D. 

เจนเชียวไวโอเลท 28.8 3.563705936 

อินเดียนอิงค ์ 0 0 

หมึกซึม 0 0 

สีโปสเตอร์ 25.6 5.504543578 

สารผสมสติกกีไซด ์ 23.6 2.50998008 

 

 จากตารางที  พบวา่คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนที
ทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลทมีคุณภาพมากทีสุด(มีค่าเฉลียโดยรวมของจาํนวนจุดลกัษณะสําคญัพิเศษ
มากกวา่การทาดว้ยนาํยาชนิดอืน) รองลงมาคือการทาดว้ยสีโปสเตอร์และการทาดว้ยสารผสมสติกกี
ไซด ์ตามลาํดบั ส่วนการทาดว้ยอินเดียนอิงคแ์ละหมึกซึมไม่สามารถตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบน
ดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนได ้ 
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เจนเชยีวไวโอเลท อินเดียนอิงค์ หมึกซมึ สีโปสเตอร์ สารผสมสตกิกีไซด์

ภาพที 26 แผนภูมิแสดงคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีไดจ้ากการตรวจดว้ยนาํยาชนิดต่างๆ 
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 จากตารางที  และ ภาพที  แสดงให้เห็นวา่คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีทาดว้ยเจน
เชียวไวโอเลทและทาดว้ยสีโปสเตอร์อยู่ในระดบัสูงมาก คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีทาดว้ย
สารผสมสติกกีไซด์อยู่ในระดบัสูง ส่วนคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีทาดว้ยอินเดียนอิงค์และ
หมึกซึมอยูใ่นระดบัตาํมาก 

 

ส่วนท ี3 ผลการวเิคราะห์การให้คะแนนของคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีปรากฏ 

 การให้คะแนนคุณภาพรอยลายนิวมือแฝงทีปรากฏขึนจากการตรวจดว้ยนาํยาชนิดต่างๆ 
โดยพิจารณาจากลกัษณะรอยลายนิวมือแฝงปรากฏเต็มนิว, ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง และ
ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบ ดงัแสดงในตารางบนัทึกขอ้มูล 
 

ตารางที 7 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยเจนเชียวไวโอเลท 

 

คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยเจนเชียวไวโอเลท 

 
รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

ความครบถว้น
เพียงพอต่อการตรวจ

เปรียบเทียบ 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 1 

5 5 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 2 

5 5 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 3 

5 4 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 4 

5 5 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 5 

5 5 5 

X 5 4.8 5 

S.D. 0 0.45 0 
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 ตารางที  พบว่าคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทา
ดว้ยเจนเชียวไวโอเลท มีคะแนนของลกัษณะรอยลายนิวมือแฝงปรากฏเต็มนิว เท่ากบั  คะแนน , 
ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง มีคะแนนเท่ากบั .  คะแนน และ ความครบถว้นเพียงพอต่อการ
ตรวจเปรียบเทียบ เท่ากบั  คะแนน 
 

ตารางที 8 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยอินเดียนอิงค ์

 

คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยอินเดียนอิงค์ 

 
รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

ความครบถว้น
เพียงพอต่อการตรวจ

เปรียบเทียบ 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 1 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 2 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 3 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 4 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 5 

1 1 1 

X 1 1 1 

S.D. 0 0 0 

 

 ตารางที  พบวา่คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทา
ดว้ยอินเดียนอิงค ์มีคะแนนของทงัสามลกัษณะเท่ากบั  คะแนน 
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ตารางที 9 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยหมึกซึม 

 

คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยหมึกซึม 

 
รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

ความครบถว้น
เพียงพอต่อการตรวจ

เปรียบเทียบ 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 1 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 2 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 3 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 4 

1 1 1 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 5 

1 1 1 

X 1 1 1 

S.D. 0 0 0 

 

 ตารางที  พบวา่คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทา
ดว้ยหมึกซึม มีคะแนนของทงัสามลกัษณะเท่ากบั  คะแนน 
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ตารางที 10 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยสีโปสเตอร์ 

 

คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยสีโปสเตอร์ 

 
รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

ความครบถว้น
เพียงพอต่อการตรวจ

เปรียบเทียบ 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 1 

4 4 4 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 2 

5 4 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 3 

3 4 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 4 

5 3 4 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 5 

4 4 4 

X 4.2 3.8 4.4 

S.D. . 4 .  0.55 

 

 ตารางที  พบวา่คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทา
ดว้ยสีโปสเตอร์ มีคะแนนของลกัษณะรอยลายนิวมือแฝงปรากฏเต็มนิว เท่ากบั .  คะแนน, ความ
คมชดัของรอยลายนิวมือแฝง มีคะแนนเท่ากบั .  คะแนน และ ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ เท่ากบั .  คะแนน 
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ตารางที 11 คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยสารผสมสติกกีไซด ์

 

คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยสารผสมสติกกีไซด ์

 
รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

ความครบถว้น
เพียงพอต่อการตรวจ

เปรียบเทียบ 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 1 

4 4 4 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 2 

5 3 4 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 3 

5 4 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 4 

5 4 5 

คะแนนของผูช้าํนาญ
คนที 5 

4 3 4 

X 4.6 3.6 4.4 

S.D. 0.55 0.55 0.55 

 

 ตารางที  พบวา่คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทา
ดว้ยสารผสมสติกกีไซด ์มีคะแนนของลกัษณะรอยลายนิวมือแฝงปรากฏเตม็นิว เท่ากบั .  คะแนน, 
ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง มีคะแนนเท่ากบั .  คะแนน และ ความครบถว้นเพียงพอต่อการ
ตรวจเปรียบเทียบ เท่ากบั .  คะแนน 
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ตารางที 12 เปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยการทานาํยาทงั 5 ชนิด 

 

  X S.D. 

คุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝงทีตรวจ
ดว้ยเจนเชียวไวโอเลท 

รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

  

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

.  0.45 

ความครบถว้นเพียงพอ
ต่อการตรวจเปรียบเทียบ 

  

คุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝงทีตรวจ
ดว้ยอินเดียนอิงค ์

รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

  

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

  

ความครบถว้นเพียงพอ
ต่อการตรวจเปรียบเทียบ 

  

คุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝงทีตรวจ

ดว้ยหมึกซึม 

รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

  

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

  

ความครบถว้นเพียงพอ
ต่อการตรวจเปรียบเทียบ 

  

คุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝงทีตรวจ

ดว้ยสีโปสเตอร์ 

รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

.  . 4 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

.  . 5 

ความครบถว้นเพียงพอ
ต่อการตรวจเปรียบเทียบ 

.  0.55 
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ตารางที 12 เปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยการทานาํยาทงั 5 ชนิด (ต่อ) 

 

  X S.D. 

คุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝงทีตรวจ
ดว้ยสารผสมสติกกี

ไซด ์

รอยลายนิวมือแฝง
ปรากฏเตม็นิว 

.  0.55 

ความคมชดัของรอย
ลายนิวมือแฝง 

.  0.55 

ความครบถว้น
เพียงพอต่อการตรวจ

เปรียบเทียบ 

.  0.55 

 

 ตารางที 12 พบวา่รอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยการทาเจนเชียวไวโอเลท มีคุณภาพของ
ลกัษณะ รอยลายนิวมือแฝงปรากฏเตม็นิวอยูใ่นระดบัดีมาก ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝงอยู่
ในระดบัดี ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบอยูใ่นระดบัดีมาก, รอยลายนิวมือแฝงที
ตรวจดว้ยการทาอินเดียนอิงคแ์ละหมึกซึม มีคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทงัสามลกัษณะอยูใ่น
ระดบัไม่ปรากฏรอยลายนิวมือแฝง, รอยลายนิวมือแฝงทีตรวจดว้ยการทาเจนเชียวสีโปสเตอร์ มี
คุณภาพของลกัษณะรอยลายนิวมือแฝงปรากฏเตม็นิวอยูใ่นระดบัดี ความคมชดัของรอยลายนิวมือ
แฝงอยูใ่นระดบัพอใช ้ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบอยูใ่นระดบัดี, รอยลายนิวมือ
แฝงทีตรวจดว้ยการทาสารผสมสติกกีไซด ์มีคุณภาพของลกัษณะรอยลายนิวมือแฝงปรากฏเตม็นิว
อยูใ่นระดบัดี ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝงอยูใ่นระดบัพอใช ้ความครบถว้นเพียงพอต่อการ                                
ตรวจเปรียบเทียบอยูใ่นระดบัดี 
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ภาพที  แผนภูมิแสดงการให้คะแนนของคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงทีปรากฏจากการตรวจ

ดว้ยการทานาํยาชนิดต่างๆ 

 

 จากตารางที 12 และ ภาพที 27 แสดงใหเ้ห็นวา่การทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลทจะให้คุณภาพ
ของรอยลายนิวมือแฝงทงัสามลกัษณะไดดี้กวา่การทาดว้ยนาํยาชนิดอืน  
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บทท ี5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนด้าน
เหนียวของเทปกาวแลคซีนทีตรวจโดยการทาดว้ยนาํยา 5 ชนิด ไดแ้ก่ เจนเชียวไวโอเลท, อินเดียน
อิงค,์ หมึกซึม, สีโปสเตอร์ และ สารผสมสติกกีไซด์ วา่สารชนิดใดเหมาะสมในการใชต้รวจหารอย
ลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาว 

 จากการเปรียบเทียบผลการวิจยันีพบว่ารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาว 
แลคซีนทีทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลท ให้ผลดีกวา่การทาดว้ยนาํยาชนิดอืน กล่าวคือ สามารถตรวจพบ
จุดลกัษณะสําคญัพิเศษไดม้ากทีสุดและมีลกัษณะของลายเส้นชดัเจนมากทีสุด รอยลายนิวมือแฝง
บนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาดว้ยสีโปสเตอร์สามารถตรวจพบจุดลกัษณะสําคญัพิเศษ
รองลงมา แต่ยงัอยูใ่นระดบัสูงมากและเพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบบุคคล ลกัษณะของลายเส้น
ให้ชดัเจนอยู่ในระดบัดี รอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนทีทาด้วยสารผสม 
สติกกีไซด์ ซึงเป็นสารทีนิยมใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก สามารถตรวจพบจุดลกัษณะสําคญั
พิเศษได้น้อยกว่าการทาดว้ยเจนเชียวไวโอเลทและสีโปสเตอร์เล็กน้อย แต่ยงัอยู่ในระดบัสูงและ
เพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบบุคคล อีกทงัยงัให้ความคมชดัของลายเส้นอยูใ่นระดบัดี ส่วนการ
ทาดว้ยอินเดียนอิงค์และหมึกซึมไม่สามารถตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาว
แลคซีนได ้

 ทงันี การทาดว้ยสีโปสเตอร์มีขอ้สังเกตบางประการ คือ สีโปสเตอร์จะติดกบักาวและติด
กบัเส้นร่องของรอยลายนิวมือแฝง ซึงนาํยาชนิดอืนจะไม่ติดกบักาวและติดสีกบัเส้นนูนของรอย
ลายนิวมือแฝง เชือวา่สีโปสเตอร์ไม่ละลายอยูใ่นไขมนัซึงเป็นส่วนประกอบหลกัของรอยลายนิวมือ
ทาํใหเ้มือลา้งนาํออกทาํใหติ้ดสีเฉพาะในส่วนของเส้นร่องซึงไม่มีไขมนั 

 ขอ้ดีของการหารอยลาวนิวมือแฝงด้วยการทาเจนเชียวไวโอเลทและสีโปสเตอร์ คือ มี
ราคาถูกมาก หาซือไดง่้าย สามารถนาํมาใชง้านไดใ้นทนัทีทาํให้ไม่เสียเวลาในการเตรียมสาร อีกทงั
ยงัเก็บรักษาง่ายและเก็บไวไ้ด้เป็นเวลานาน ข้อดีของการหารอยลาวนิวมือแฝงด้วยการทาสี
โปสเตอร์ ประการหนึงทีได้เปรียบกว่าการทาด้วยเจนเชียวไวโอเลท คือ มีสีให้เลือกใช้หลายสี 
สามารถเลือกให้แตกต่างจากสีของวตัถุพยานเพือให้ง่ายต่อการตรวจพิสูจน์ ส่วนสารผสม           
สติกกีไซดที์นิยมใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันนัมีราคาแพง หาซือไดค้่อนขา้งลาํบากในพืนทีห่างไกล อีกทงัยงั
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ตอ้งเตรียมสารก่อนใชง้านทุกครังไม่สามารถเก็บไวไดน้าน อตัราส่วนในการเตรียมสารก็ไม่มีความ
ชดัเจน ตอ้งอาศยัความชาํนาญของผูต้รวจพิสูจน์ ซึงเป็นสามารถหนึงทีมีผลต่อคุณภาพของรอย
ลายนิวมือแฝงทีตรวจพบ 

 กล่าวโดยสรุปจากการวจิยัในครังนีสรุปไดว้า่การหารอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของ
เทปกาวแลคซีนด้วยการทาเจนเชียวไวโอเลทให้ผลการตรวจทีมีคุณภาพดีทีสุด สมารถใช้ในการ
ตรวจพิสูจน์ไดดี้กวา่การใชน้าํยาชนิดอืน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การตรวจรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปกาวแลคซีนตอ้งตรวจจากภาพถ่าย
เพือความสะดวก ดงันนัควรใชก้ลอ้งถ่ายภาพทีมีความละเอียดสูงเพือใหไ้ดภ้าพทีคมชดั  

 2. ควรทาํการศึกษาในตวัอยา่งจริงทีไม่มีการควบคุมตวัแปรต่างๆ เพราะตวัแปรมีผลต่อ
การปรากฏของรอยลายนิวมือแฝง 

 3. ควรศึกษาองค์ประกอบของสีโปสเตอร์เพิมเติมเพือทราบวา่เหตุใดสีจึงไม่ติดเส้นนูน
เหมือนเช่นการใชน้าํยาชนิดอืนๆ 
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ตารางที  ตารางการให้คะแนนคุณภาพของรอยลายนิวมือแฝงบนดา้นเหนียวของเทปแลคซีน     

โดยใชน้าํยาชนิดต่างๆ 

 

คุณภาพของรอยลายนิวมือแฝง ระดับคะแนน 

1. เจนเชียนไวโอเชต  

1. รอยลายนิวมือแฝง ปรากฏเต็มนิว  

2. ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง  

3. ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ 

 

2. หมึกซึม  

1. รอยลายนิวมือแฝง ปรากฏเต็มนิว  

2. ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง  

3. ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ 

 

3. อนิเดียนองิค์  

1. รอยลายนิวมือแฝง ปรากฏเต็มนิว  

2. ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง  

3. ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ 

 

4. สีโปสเตอร์  

1. รอยลายนิวมือแฝง ปรากฏเต็มนิว  

2. ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง  

3. ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ 

 

5. สารผสมสติกกไีซด์  

1. รอยลายนิวมือแฝง ปรากฏเต็มนิว  

2. ความคมชดัของรอยลายนิวมือแฝง  

3. ความครบถว้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบ 
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