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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กกกกกกกกกระบวนการยุติธรรมเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชน โดยนํามาใชเพื่อลดการโตแยงความ
หวาดระแวงระหวางผูควบคุมกฎหมายกับผูถูกกลาวหา และนิติวิทยาศาสตรก็เปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมกระบวนการยุติธรรมใหสามารถนําหลักการและเหตุผลที่เปนจริงมาพิสูจนไดในปจจุบันนี้ ได
เกิดปญหาทางดานอาชญากรรมขึ้นมากมาย ซึ่งการที่จะเอาตัวผูกระทําผิดที่แทจริงมาลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรมนั้น เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะจะตองมีการรวบรวมพยานหลักฐานมา
ยืนยันใหสามารถพิสูจนความผิดได อยางชัดเจน ดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแลว อาทิเชน ประเทศญี่ปุน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา จึงมีการนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ มาพัฒนาใชใน
การตรวจพิสูจนหลักฐานตางๆใหไดผลที่ถูกตองแทจริงตามหลักวิทยาศาสตร ซึ่งไดผลอยางดียิ่งในการ
สืบสวนติดตามหาคนรายตางๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น สามารถจับกุม
คนรายไดถึง 90% โดยการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่คนควาวิจัยและผลิตขึ้นอยาง
ทันสมัยผสานกับหลักนิติวิทยาศาสตรนี้ ใหบรรลุผลไดเปนอยางมาก (ศุภกร กันทาลักษณ 2553)
กกกกกกกกรูปแบบการกระทําความผิดในปจจุบันก็มีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการกอ
อาชญากรรมเกิด ขึ้น คนรายมัก จะทิ้งร องรอยของการก อเหตุอาชญากรรมไวใ นที่เกิดเหตุเสมอ
พยานหลักฐานที่พบงา ยและบอย คื อ รอยลายนิ้ว มือซึ่งสามารถใช เป นประโยชนใ นการพิ สูจ น
เอกลักษณบุคคล เนื่องจากลักษณะลายเสนที่ปรากฏบนลายนิ้วมือของมนุษยแตละบุคคลไมเหมือนกัน
ไมวาจะเปนบริเวณปลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา และไมเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล
จึงสามารถใชในการยืนยันผูกระทําความผิดและผูที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไดเปนอยางดี
กกกกกกกกในขั้นตอนการจับกุมตัวผูตองสงสัยตองมีการบันทึกประวัติและพิมพลายนิ้วมือเพื่อเก็บ
ไวประกอบเปนหลักฐาน ซึ่งหลักฐานที่ไดจากสถานที่เกิดเหตุ เชน ลายนิ้วมือแฝง ลายฝามือที่
ติดตามวัสดุอุปกรณตางๆที่อยูในที่เกิดเหตุ เปนตน สามารถนํามาเปรียบเทียบกับลายพิมพนิ้วมือ
ผู ต อ งสงสั ย ถ า ตรงกั น แสดงว า ผู นั้ น อยู ใ นสถานที่ เ กิ ด เหตุ ห รื อ อาจเป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด
ในขั้นตอนการพิมพลายนิ้วมือจึงมีความสําคัญและรายละเอียดที่ไดตองมีความชัดเจน เพื่อใชเปน
ประโยชนในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงกับลายพิมพนิ้วมือใหไมผิดคน
1

2
กกกกกกกกอีกทั้งในปจจุบันการเขาทํางานในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนบางแหงก็
กําหนดใหตองมีประวัติในการพิมพลายนิ้วมือผูสมัครงานเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูล ซึ่งในปจจุบันก็
ตอ งมาพิ ม พ ที่ ก องทะเบี ย นประวั ติ หรื อ สถานี ตํ า รวจแล ว สง ให ก องทะเบี ย นประวั ติ ต อ ไป
รายละเอียดของลายนิ้วมือที่ไดก็ตองมีความสําคัญ ไมแตกตางจากการพิมพลายนิ้วมือผูตองสงสัย
กกกกกกกกหมึกที่ใชในการพิมพลายนิ้วมือจึงมีความสําคัญมากตอการพิมพลายนิ้วมือ เพราะหมึก
ที่ใชในการพิมพลายนิ้วมือตองมีความเฉพาะ เชน เมื่อกลิ้งหมึกบนกระดานแลวไมเปนกอน และ
เมื่อประทับนิ้วมือบนกระดาษแลวไดลายละเอียดที่ชัดเจน เปนตน แตหมึกที่ใชอยูในปจจุบัน มี
ราคาที่คอนขางแพงและตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ทางสถานีตํารวจบางแหงจึงใชหมึกพิมพโรเนียวแทน
ซึ่งมีราคาที่ถูก แตผลที่ไดคือเห็นลายนิ้วมือไมชัดเจนซึ่งทําใหการตรวจสอบทําไดคอนขางยาก เปน
ผลใหตองสงคืนลายพิมพนิ้วมือที่พิมพไวนั้นๆ กลับไปใหพิมพลายนิ้วมือกลับมาตรวจใหม ซึ่ง
เปนการเสียเวลาและทําใหการตรวจสอบลาชา
กกกกกกกกดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหมึกพิมพลายนิ้วมือ โดยนําวัตถุดิบจากคารบอนแบล็ค
ที่เหลือจากการผลิตน้ํามันเตา เนื่องจากเปนวัสดุที่เหลือใชและเปนการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
ซึ่งหาไดภายในประเทศและมีราคาไมแพง
วัตถุประสงค
กกกกกกกก1. เพื่อพัฒนาหมึกพิมพลายนิ้วมือจากคารบอนแบล็คที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิต
น้ํามันเตา ใหสามารถนํามาใชในการพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกก2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติของหมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นจากคารบอนแบล็คที่เหลือจาก
การผลิตน้ํามันเตา ใหมีคุณภาพที่ใกลเคียงกับหมึกพิมพมือที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ
กกกกกกกก3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการพิมพลายนิ้วมือที่
มีตอหมึกพิมพลายนิ้วมือมือที่ไดพัฒนาขึ้น
สมมุติฐานของการศึกษา
กกกกกกก Fingerprint ink กับหมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นจาก คารบอนแบล็คที่เหลือจากการผลิต
น้ํามันเตา แตกตางกัน
ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกกศึกษาสูตรในการทําหมึกพิมพมือ นําสูตรมาผานกระบวนการผลิตได F1 F2 และ F3แลว
เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพกอนพิมพมือและหลังพิมพมือวามีความใกลเคียงกับ Fingerprint
ink เพียงใด และนํามาประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการพิมพลายนิ้วมือ

3
นิยามศัพท
กกกกกก ก F1 หมายถึง หมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นสูตรที่ 1
กกกกกกกกF2 หมายถึง หมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นสูตรที่ 2
F3 หมายถึง หมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นสูตรที่ 3
Fingerprint ink หมายถึง หมึกพิมพมือมตรฐานที่ปจจุบันใชอยู แตมีราคาแพง
กกกกกกกกคารบอนแบล็ค หมายถึง คารบอนแบล็คที่เหลือจาการผลิตน้ํามันเตาแลวนํามาผสมสาร
ตางๆเพื่อนํามาใชในการพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกกสารเคลือบผิว หมายถึง สีและสารตางๆที่มีสวนผสมของผงสี สารยึดหรือสิ่งนําสี ตัวทํา
ละลาย และสารเติมแตง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กกกกกกกก1. สามารถนําหมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นมาใชในการพิมพมือ
กกกกกกกก2. เพื่อทราบถึงคุณสมบัติของหมึกพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกก3. เพื่อลดตนทุนในการซื้อหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ใชอยูเดิมซึ่งมีราคาแพง
กกกกกกกก4. เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑที่เหลือจากการผลิตน้ํามันเตา
5. เพิ่มคุณ คาใหกับวัสดุที่เหลือใช และประหยัด งบประมาณในการซื้อหมึก พิมพ
ลายนิ้วมือที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
กกกกกกกกในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและแนวคิดทางทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัยเพื่อนํามาประกอบการศึกษา เปรียบเทียบ และยืนยันผลที่คาดวาจะไดรับจากการ
ศึกษาวิจัยนี้ ประกอบดวย
นิติวิทยาศาสตรกับลายนิ้วมือ
กกกกกกกกการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา เปนสาขาหนึ่งในวิชาการตรวจพิสูจ น
เอกลักษณบุคคล (Personal identification) จากการศึกษาคนควาของนักวิทยาศาสตรเปนเวลาชา
นานพบวาลัก ษณะลายเสนที่ปรากฏบนนิ้ว มือ ฝามือ ฝาเทา ของมนุษยสามารถใชในการตรวจ
พิสูจนบุคคลไดดีเนื่องจากความจริง 2 ประการ คือ
กกกกกกกก1. ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ของแตละบุคคลไมเหมือนกัน (Uniqueness) ซึ่งแตละบุคคล
จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกตางกัน
กกกกกกกก2. ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ของแตละบุคคลนั้นไมเปลี่ยนแปลง (Permanence) ตั้งแต
เกิดจนกระทั่งตาย หรือแมแตตายแลวถามีการรักษาสภาพศพใหดี ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ก็จะคง
สภาพไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การยังมีประโยชนใชลายนิ้วมือ ลายฝามือ ลายฝาเทา ในการตรวจ
พิสูจนบุคคลจึงเปนที่ยอมรับและนิยมใชอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก การที่ลายนิ้วมือของแตละ
บุคคลมีความเฉพาะเปนเอกลักษณไมเหมือนบุคคลอื่นและไมเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต หากจะมีการ
ลบเลือ นดว ยสารเคมี เชน ฟอรมาลิน ไปก็ ต าม แตเ มื่อ เจริ ญขึ้ น มาใหมจ ะมีลั ก ษณะลายเส น
เหมือนเดิม จึงสามารถใชลายนิ้ว มือมาตรวจสอบจําแนกตามความแตกตางระหว างบุคคลได
นอกเหนือจากการตรวจสอบดวยเสียง มานตา และลายพิมพดีเอ็นเอ นอกจากนั้นการตรวจพิสูจน
บุคคลดวยลายนิ้วมือในดานนิติวิทยาศาสตร เชน เมื่อเกิดคดีอาชญากรรมขึ้น กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานัก งานตํารวจแหงชาติ ไดมีการรวบรวม
ลายนิ้วมือของบุคคลตองโทษ หรือในกรณีขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชนใน
การพิสูจนตัวบุคคล อาชญากร คนตาย คนสูญหาย เปนตน โดยใชสารบบพิมพลายนิ้วมือสิบนิ้วของ
เฮนรี่ (FBI Extension of Henry System) นอกเหนือจากการใชระบบพิมพลายนิ้วมือเดี่ยว (Single
fingerprint file) ของแบททรี (Battley) หรือระบบพิมพลายนิ้วมือหานิ้ว (ชมพูนุท ไสยโสภณ 2552)
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(Five fingerprint file) และในปจจุบันเปลี่ยนมาใชระบบไบโอเมตริกซ (Biometrics) ซึ่งไดพัฒนาไปสู
ระบบ AFIS (Automated Fingerprint Identification System) (สมทรง, 2548 หนา 6)
ความสําคัญของลายนิ้วมือ
กกกกกกกกลายพิมพนิ้วมือมีความแนนอนในการพิสูจนบุคคล (Reliability in identification) ดวย
เหตุผลดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. มีลักษณะคงทนไมเปลี่ยนแปลง คือ ลายเสนของผิวหนังเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตทารก
อยูใ นครรภมารดาประมาณเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 4 (Cummins and Middlo 1964: 40) ลัก ษณะ
ลายเสนในลายนิ้วมือของมนุษยนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยจนแกและตายไป จะมีบางก็เพียงแต
ขยายใหชัดเจนยิ่งขึ้นตามลําดับวัย และความเจริญเติบโตขึ้นของรางกายเทานั้น เชน เมื่อเปนเด็กๆ
อายุยังนอยลายเสนนิ้วมือก็จะเล็ก เมื่อเติบโตขึ้นหรืออายุมากขึ้นลายเสนของนิ้วมือก็จะขยายใหญ
ขึ้น ในรูปและสภาพเดิม ถึงแมจ ะตายถาหากนิ้วมือยังไมเนาเปอย เชน มัมมี่หรือศพฉีดยารักษา
ซากศพไวเปนรูปแหง ลายนิ้วมือที่ปรากฏอยูก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลง
กกกกกกกกนอกจากนั้นในขณะที่นิ้วมือของมนุษยเกิดการไมปกติขึ้น เชน โรคหนังลอก ฝนกับ
ของหยาบหรือใชน้ํากรดออนๆ กัดลายนิ้วมือเหลานี้จะลบเลือนไปเพียงชั่วขณะหนึ่ง เมื่อนิ้วมือ
นั้นหายเปนปกติแลวลายเสนก็จะเกิด ใหมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกวานั้นบางรายที่นิ้วมือ
ถลอกของมีคมบาดจนเกิดเปนแผลเปน รอยแผลเปนเหลานี้อยางมากก็เพียงทําลายลายเสนของนิ้ว
มือไดเปน บางสวนเทานั้น สวนที่เหลือจะไมมีก ารเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ลักษณะลายเสนของ
ลายนิ้วมือมนุษยจึงนับวาเปนเครื่องหมายพิสูจนตัวบุคคลไดอยางดี เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะอื่น
ในรางกายของมนุษย เชน รอยแผลเปน รอยสัก ผิวหนัง ผม นัยนตา เพราะสิ่งเหลานี้ยอมเจริญ
ขึ้นและเสื่อมลงไปตามวัย
กกกกกกกกHershel ไดทําการเก็บลายพิมพนิ้วมือของตนเองครั้งแรกเมื่อป 1859 ขณะนั้นเขามีอายุ 26 ป
และไดเก็บตัวอยางอีกครั้งเมื่ออายุ 44 ป และครั้งสุดทายเมื่ออายุ 83 ป พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ลายเสนเลย นอกจากนี้ Welcker ก็ไดทําการเก็บลายพิมพนิ้วมือของตนเองเมื่อป 1856 ขณะนั้นอายุ 34 ป
และเก็บอีกครั้งเมื่อป 1897 คือเมื่ออายุ 75 ป ก็พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของลายเสนเลย และในป 1887
Jemning ไดทําการเก็บลายพิมพนิ้วมือของตนเองขณะอายุได 27 ป และเก็บอีกครั้งเมื่ออายุ 50 ป ก็
พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของลายเสนเชนเดียวกัน (Cummins and Middlo 1961 :41)
กกกกกกกก2. ไมอาจทําการเปลี่ยนแปลงลายนิ้วมือได ลักษณะลายเสนของนิ้วมือมนุษยยังไมมี
วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่นได เพราะเหตุวาลายพิมพนิ้วมือจําชํารุดไปดวยประการใดๆ
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ลายเสนนิ้วมือก็จะเกิดขึ้นใหมในรูปและสภาพเดิมเสมอ เวนแตจะไดทําลายใหลึกลงไปจนถึงตอมเหงื่อ
โดยการเฉือนใตผิวหนังออกใหหมด ลายเสนของนิ้วมือจะถูกทําลายไปโดยสิ้นเชิง
กกกกกกกก3. มีเอกลักษณเปนของตนเอง Sir Francis Galton ไดทําการตรวจแยกลายนิ้วมือของ
มนุษยออกเปนชนิดและกําหนดลักษณะพิเศษของลายเสนในนิ้วมือที่มีอยู ไมพบลักษณะลายพิมพ
นิ้วมือที่ซ้ํากัน รวมไปถึงประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ไดตรวจลายพิมพนิ้วมือของมนุษยขึ้น ยังไมปรากฏ
วามีที่ใดไดเคยพบลายนิ้วมือของบุคคล 2 คน เหมือนกันหรือซ้ํากันเกิดขึ้น แมวาจะเปนคนคนเดียว
แตคนละนิ้วก็ไมเหมือนกัน (วิโรจน ไวยวุฒิ 2532 : 352-353)
กกกกกกกกดวยเหตุนี้จึงเปนที่เชื่อไดวา จะไมมลี ายนิ้วมือของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมีโอกาส
เหมือนกันหรือซ้ํากัน ไมวาบุคคลนั้นจะสืบสายโลหิตเดียวกันมา หรือเปนฝาแฝดกัน ตลอดจนแฝด
กายติดกันออกมา ลายนิ้วมือของบุคคลนั้นก็ไมเหมือนกันหรือซ้ํากัน Sir Francis Galton รายงานวา
โอกาสที่จะซ้ํากันเพียง 1 ใน 600 ลาน Balthazard ไดคํานวญวามีโอกาสเพียง 1/106 ซึ่งยิ่งนอยลงไปอีก
(ฑีฆายุ ชินะนาวิน 2506 : 91)
ประโยชนอันพึงไดจากลายนิ้วมือมนุษย
กกกกกกกก1. บุคคลใชประโยชนเกี่ยวกับ ลายนิ้วมือไดดังนี้
กกกกกกกกกกกก1.1 เพื่อใชคุมครองปองกันตัวเองใหพนจากการถูกกลาวหาโดยกลั่นแกลง
กกกกกกกกกกกก1.2 ลายนิ้วมือของตัวเรา จะยืนยันใหเปนของตัวเราอยูเสมอ
กกกกกกกกกกกก1.3 ในกรณีที่ไมสามารถอานออกหรือเขียนได สามารถใชลายพิมพนิ้วมือพิมพ
ลงในเอกสาร หรือสัญญา เพื่อเปนการปองกันการปลอมแปลงที่จะเกิดขึ้น
กกกกกกกกกกกก1.4 ลายนิ้วมือของเราจะชวยยืนยันลายพิมพนิ้วมือที่ปรากฏในเอกสาร หรือวัตถุ
หรือสัญญาใหไดวาเปนรอยนิ้วมือของเราจริงหรือไม เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น
กกกกกกกก2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใชประโยชนเกี่ยวกับ ลายนิ้วมือไดดังนี้
กกกกกกกกกกกก2.1 ลายนิ้วมือจะชวยใหทราบวาคนรายเปนใคร เมื่อมีการโจรกรรมทรัพยสินเกิดขึ้น
กกกกกกกกกกกก2.2 ใชสําหรับตรวจประวัติการตองโทษ และความประพฤติของบุคคล
กกกกกกกกกกกก2.3 ใชตรวจศพผูตายไมทราบชื่อ เพื่อใหทราบวาผูตายเปนใคร อยูที่ไหน มีเครือญาติ
เปนอยางไร และมีประวัติอยางใดหรือไม
กกกกกกกกกกกก2.4 ใชพิสูจนลายพิมพนิ้วมือที่พิสูจนพิมพลงในตั๋วจํานําเพื่อตรวจสอบในเมื่อ
ปากกฎวามีสิ่งของที่ถูกเอาไปจํานําไวเปนสิ่งของที่คนรายขโมยไป ซึ่งอาจจะเปนแนวทางสืบสวน
ตอไปไดวาใครเปนผูเอาสิ่งของนั้นไปจํานําไว
กกกกกกกกกกกก2.5 ใชตรวจสอบกับลายนิ้วมือที่ไดในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใหทราบวาเปนของผูใด
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กกกกกกกกกกกก2.6 ใชตรวจสอบเพื่อใหไดทราบถึงบุคคลที่ถูกอายัดตัวไวเพื่อหลบหนีคดีตางๆ
วามาจากที่ใด หรือเปนนักโทษที่หลบหนีมาจากที่ควบคุมหรือไม
กกกกกกกก3. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
กกกกกกกกกกกก3.1 ใชเพื่อคุมคนตางดาวที่เขามาอยูภายในราชอาณาจักร
กกกกกกกกกกกก3.2 ใชเพื่อปองกันคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนาหรือที่เคยถูกเนรเทศออกไปนอก
ราชอาณาจักรแลวกลับเขามาไดอีก
กกกกกกกก4. เรือนจํา
กกกกกกกกกกกก4.1 ใชทําประวัติของนักโทษ หรือผูที่เคยถูกควบคุมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
กกกกกกกกกกกก4.2 ใชเพื่อควบคุมนักโทษหรือผูที่ถูกควบคุมที่จะรับตัวเขาใหม หรือที่จํานําตัว
ออกจากไปนอกสถานที่ ทุ ก ๆกรณี หรื อ ที่ จ ะปลอ ยตั ว ไป เพื่ อป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารผิ ด ตั ว หรื อ
สับเปลี่ยนตัวกันได
กกกกกกกกกกกก4.3 ใชในการที่จะประหารชีวิตนักโทษตามคําพิพากษาของศาล วาจะเปนบุคคลคน
เดียวหรือไม
กกกกกกกก5. บริษัท หางราน การธนาคาร การประกันชีวิต ฯลฯ
กกกกกกกกกกกก5.1 ใชเพื่อปองกันการปลอมแปลงในการจายเงินหรือการขอรับเงินประกัน
กกกกกกกกกกกก5.2 ใชเพื่อปองกันมิใหจางบุคคลที่ไมตองการใหเขามาทํางานอีก
กกกกกกกกกกกก5.3 ใชเพื่อปองกันมิใหปลอมแปลงตัวคนมารับเงินคาจางแรงงานแทนกัน
กกกกกกกกกกกก5.4 ใชเพื่อตรวจพิสูจนเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นภายในกิจการของตน ที่จะตองคนควาหา
ตัวผูกระทําผิด
กกกกกกกก6. กองทัพบก เรือ อากาศ ใชประโยชนเกี่ยวกับลายพิมพนิ้วมือไดดังนี้
กกกกกกกกกกกก6.1 ใชเพื่อปองกันมิใหรับบุคคลที่ไมสมควรเปนทหารเขามาในกองทัพ
กกกกกกกกกกกก6.2 ใชเพื่อใหทราบถึงทหารที่ขาดหนีราชการหรือไปกระทําความผิดอื่นๆ
กกกกกกกกกกกก6.3 ใชเพื่อที่จะไดทราบชื่อของทหารที่ตายหรือสูญหายไปในสนามรบ ฯลฯ
กกกกกกกกอีกประการหนึ่ง ในบางโอกาสที่ผูบริสุทธิ์อาจถูกเจาหนาที่ทําการจับกุมฐานสงสัยวา
เปนคนรายที่ทางราชการออกประกาศจับไว เพราะสาเหตุเนื่องจากมีรูปรางลักษณะคลายกันหรือมี
ตําหนิรูปพรรณคลายคลึงกัน ผูถูกจับกุมอาจขอใหทําการพิสูจนลายนิ้วมือของตนเองไดทันที ถาจะ
รอการสอบสวนจากเจาหนาที่แลวยอมเปนการเสียเวลาและเปนการเดือดรอนแกผูถูกจับกุม (พัชรา สิน
ลอยมา 2548 : 116-118)
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ
กกกกกกกก1.1 การพิมพลายนิ้วมือที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
กกกกกกกกกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการ
ตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ และยังเปนหนวยงานที่ใ หคําแนะนํารวมทั้งจัดฝกอบรมวิธีการพิมพ
ลายนิ้วมือที่ถูกตองตามหลักวิชาใหแกหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
ลายนิ้วมือที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนี้
กกกกกกกกคําวา “พิมพลายนิ้วมือ” หรือ “พิมพมือ” ถาฟงกันดูเพียงผิวเผินจะรูสึกวาไมมีความ
ยากลําบากอะไร เพียงเอานิ้วมือแตมสีกดไปบนกระดาษหรือเอกสารใดๆ ก็เรียกวาเปนการพิมพ
ลายนิ้วมือแลว แตการพิมพลายนิ้วมือเชนนี้บางทีลายนิ้วมือที่พิมพไวนั้นอาจไมมีคุณคาอะไรเลย
เพราะลายนิ้วมือที่กดไวเลอะเลือน พรามัว ไมชัดเจนหรือไมถูก ตองตามหลัก วิชา ผูที่มีความ
ชํานาญในดานการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือไมอาจตรวจใหได เปนผลใหตองสงคืนลายพิมพนิ้ว
มือที่พิมพไวนั้นๆ กลับไปใหพิมพลายนิ้วมือกลับมาตรวจใหม
กกกกกกกกฉะนั้นการพิมพลายนิ้วมือที่จะใหเกิดคุณคา ที่ผูชํานาญในดานนี้จะสามารถตรวจสอบ
พิสูจนใหได จึงมีความสําคัญอยูตรงที่ตองใหลายนิ้วมือ (เสนดํา) ปรากฏชัดเจนทุกสวนของหนา
นิ้ว ไมพรามัวหรือเลอะเลือน ใหผูชํานาญในการตรวจลายพิมพนิ้วมือสามารถ “เห็น” จํานวนเสน
ในลายพิมพนิ้วมือชัดเจน ลายพิมพนิ้วมือที่พิมพไดอยางนี้จึงจะเรียกวา “ใชในการตรวจได”
กกกกกกกกการพิมพลายนิ้วมือตองใหไดผลดีและชัดเจนจริงๆ เพราะมีความจําเปนตอการอาน
และรูปลักษณะ การแยกประเภทเปนรหัสซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ ผลที่จะไดรับ
จาการตรวจสอบขึ้นอยูกับผูพิมพเปนอยางมาก ถาผูพิมพๆไดดี ความรวดเร็วในการตรวจสอบก็มี
มากขึ้นและไดผลถูกตองแนนอน ถาผูพิมพๆไดไมดีความยากลําบากในการตรวจสอบคนหาก็มี
มากขึ้นและอาจเกิดการผิดพลาดไดงาย เหตุนี้ผูมีหนาที่พิมพลายนิ้วมือจึงจําเปนตองฝกใหมีความ
ชํานาญ จนสามารถพิมพไดเรียบรอยถูกตองตามหลักวิชา ไมพิมพเลอะเทอะหรือมืดมัว หรือหมึก
หนาๆบางๆไมสม่ําเสมอ
กกกกกกกก1.2เครื่องมือที่ใชในการพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกกการที่จะพิมพลายนิ้วมือของบุคคลหรือผูตองหาใหไดผลดีนั้น มีความจําเปนที่จะตองมี
เครื่องมือเครื่องใช ในการพิมพลายนิ้วมือทุกอยางใหครบถวน และเหมาะสมกับงานตัวอยางงายๆ
เชน โตะที่ใชในการพิมพลายนิว้ มือ ถาจะใหผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวกและไดรับผลดี โตะ
นั้นควรจะตองมีความสูงใหเหมาะสมกับการพิมพคือ ไมต่ําหรือสูงเกินไป ถาต่ําหรือสูงเกินไปจะ
ทําใหเกิดความไมถนัดทั้งผูทําการพิมพและผูถูกพิมพ การพิมพก็จะไมไดรับผลดี ฉะนั้นโตะ ที่
เหมาะกับการพิมพควรมีความสูงประมาณ 3 ฟุตครึ่ง หรือมีความสูงใหต่ํากวาขอศอกเล็กนอยของ
บุคคลในขณะยืน(สําหรับคนธรรมดาไมสูงหรือต่ําเกินไป) นอกจากนี้จะตองมีเครื่องอุปกรณตางๆ
ประกอบอีกดังนี้ คือ

9
กกกกกกกก1. แทนสําหรับคลึงหมึก ใชกระจกเรียบที่มีขนาดกวางยาวประมาณ 4 × 10 นิ้วฟุต หนา
ประมาณ ½ ซ.ม. หรือ 2 หุน
กกกกกกกก2. ลูกกลิ้งยางขนาดพอสมควรกับความกวางของหนาแทน ใชสําหรับคลึงหมึก
กกกกกกกก3. หมึก ตองใชหมึก สีดําอยางเดียวหมึก สีอื่น ไมค วรใช (ควรใชหมึก สําหรับพิมพ
ลายนิ้วมืออยางเปนหลอดเพราะรักษาคุณภาพของหมึกไดดีกวาอยางเปนกระปอง นอกจากนี้ยังบีบ
ออกใชใหเหมาะกับปริมาณความตองการได ใชแลวสามารถปดไดสนิท)
กกกกกกกก4. แทนประกับสําหรับพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกก1.3การชําระนิ้วกอนลงมือพิมพ
กกกกกกกกเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา สวนตางๆของรางกายมนุษยเรานี้ไมมีสวนใดที่สกปรกที่สุด
เทากับมือ เพราะมนุษ ยตองใชมือสัมผัสจับตองสิ่งตางๆอยูทุกขณะ ฉะนั้นกอนที่จะลงมือพิมพ
ลายนิ้วมือของผูใดจึงตองชําระลางนิ้วมือของผูนั้นใหสะอาดเสียกอน ถามีผงหรือสิ่งเปรอะเปอน
ติดอยู ลายนิ้วมือที่พิมพลงไปนั้นจะติดลายเสนไมสมบูรณ ซึ่งอาจทําใหลายพมพนิ้วมือนั้นใชใน
การตรวจสอบไมได ถานิ้วมือสกปรกมากก็ตองลางดวยสบู ถาหนังมือดานหรือแข็งตองลางมือ
แลวเช็ดเบาๆพอใหนิ้วมือหมาดๆ อยาใหทันแหงสนิทแลงลงมือพิมพทันทีจะชวยใหลายพิมพนิ้ว
มือนั้นชัดเจนขึ้นได
กกกกกกกก1.4 การทาหมึกบนแทนพิมพ
กกกกกกกกบีบหมึกออกจากหลอดประมาณ 2-3 หยด เวนระยะตามลําดับลงบนแทนสําหรับคลึง
หมึก แลวใชลูกยางไถกลับไปกลับมาจนหมึกนั้นแผขยายออกไปเรียบ สม่ําเสมอทั่วทุกสวนของ
หนาแทนพิมพ เมื่อหมึกเรียบดีแลวกอนจะลงมือพิมพ ใหทดลองพิมพดูบนกระดาษอื่นๆกอนสักนิ้ว
หนึ่งกอน เพราะจะไดทราบวาหมึกบนแทนนั้นหนาหรือบาง ถาลายเสนจางก็หมายถึงหมึกบนแทน
บางเกินไปตองเพิ่มหมึกเขาไปอีก ถาลายเสนดํามากจนเลอะเทอะก็หมายถึงหมึกบนแทนหนาหรือ
มากเกินไป จะตองเอาหมึกออกเสียบาง
กกกกกกกกวิธีเ อาหมึก ออกจากแทน จะใชวิธีเอาออกโดยใชข องแข็ งขูด ออก หรือใชผาเช็ ด
ออกเปน วิ ธีที่ไ มถูก ต องเพราะจะทํ าให หมึก หนาๆบางๆ และหนาแทน จะเปน รอยขาดความ
สม่ําเสมอ วิธีเอาหมึกออกโดยถูกตองตามหลักวิชาใหใชลูกกลิ้งที่ติดหมึกมากๆนั้น มากลิ้งถาย
หมึกลงบนกระดาษอื่นแลวกลับไปกลิ้งบนแทน ทําเชนนี้จนเห็นวาหมึกพอเหมาะกับความตองการ
แลวลงมือพิมพได ถาหมึกจางลงใหเติมหมึกลงบนแทนคลึงหมึก ทําการพิมพใหมตอไปอยาปลอย
ทิ้งไวใหแทนและลูกกลิ้งสกปรกเปนอันขาด นอกจากนี้ถาใชหมึกชนิดเปนหลอดเมื่อบีบหมึกลง
บนแทนแลวใหปดจุกทุกครั้ง อยาเปดจุกทิ้งไวเพราะหมึกจะแหงบีบไมออกตามที่ตองการ เมื่อเลิก
ใชแทนพิมพใหใชน้ําสะอาดลางแทนพิมพและเช็ดใหแหงกอนเก็บ
กกกกกกกก1.5 วิธีพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกกวิธีพิมพลายนิ้วมือมีอยู 2 อยางคือ

10
กกกกกกกก1. การพิมพราบ ( Plain fingerprint) คือ การใชปลายนิ้วพิมพกดลงไปตรงๆแลวยกขึ้น
มีวิธีปฏิบัติคือ พิมพกดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอย เรียง 4 นิ้ว พรอมกัน ลงไปบนแทน
พิมพทีละมือโดยไมตองกลิ้งนิ้ว แลวยกไปกดเบาๆลงบนกระดาษแบบพิมพ สําหรับนิ้วหัวแมมือ
ขวา – ซาย ใหจับนิ้วเรียงคูกันพิมพกดลงไปตรงๆบนแทนพิมพพรอมกัน แลวยกไปกดเบาๆลงบน
กระดาษแบบพิมพพรอมกันเชนเดียวกัน
กกกกกกกก2. การพิมพกลิ้งนิ้ว (Roll fingerprint) คือ การใชปลายนิ้วขอนิ้วแรกพิมพกลิ้งนิ้ว จาก
ขอบเล็บขางหนึ่งไปจนสุดขอบเล็บอีกขางหนึ่ง ใหลายพิมพติดเต็มหนานิ้วหรือใหลายเสนติดทั่วทั้ง
หนานิ้ว โดยใหนิ้วหัวแมมือ ขวา – ซายใหกลิ้งนิ้วเขาหาตัวผูถูกพิมพ สวนนิ้วอื่นๆที่เหลือใหกลิ้งนิ้ว
ออกจากตัวผูถูกพิมพ
กกกกกกกกวิธีการพิมพกลิ้งนิ้ว ใหผูพิมพปฏิบัติดังนี้
กกกกกกกก1. ใหผูพิมพยืนอยูริมโตะขางหนึ่ง และใหผูถูกพิมพยืนอยูริมโตะขางเดียวกันหันหนา
มาทางผูพิมพและอยูดานขวามือของผูพิมพ
กกกกกกกก2. ใหผูพิมพจับนิ้วที่จะพิมพดวยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ สวนที่จะจับดวยมือขวาหรือมือซาย
ขึ้นอยูกับผูพิมพวาจะถนัดมือใด
กกกกกกกก3. การจับนิ้วใหจับที่ 2 ขางของนิ้ว (ไมใชบนหรือลางของนิ้ว) ตรงใตขอนิ้วขอแรกนับแต
ปลายนิ้วลงมา สวนอีกมือหนึ่งของผูพิมพใหแตะประคองนิ้วของผูถูกพิมพไวเทานั้นอยากดนิ้วแรง
กกกกกกกก4. ตองจับนิ้วใหแนนและบอกผูถูกพิมพใหอยูในทาปกติ ทํานิ้วออนๆอยาเกร็งหรืออยาฝน
กกกกกกกก5. เวลาพิมพใหผูพิมพจับนิ้วผูถูกพิมพวางตะแคงลงบนแทนหมึกพิมพ ตั้งตนจากขอบเล็บ
ขางหนึ่ งกลิ้งมื อเบาๆไปจนจรดขอบเล็ บอี ก ข างหนึ่ ง ใหหมึ ก ติ ด ทั่ ว ทั้งหน านิ้ ว โดยถื อหลั ก ว า
นิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซายใหกลิ้งเขาหาตัวผูถูกพิมพ สวนนิ้วอื่นๆใหกลิ้งออกจากตัวผูถูกพิมพอยาจับ
นิ้วหรือบีบแรงเกินไป
กกกกกกกก6. ถานิ้วมือกวางมาก ใหพยายามกลิ้งนิ้วใหสุดขอบเล็บเทาที่จะทําได
กกกกกกกก7. การพิมพลงบนกระดาษพิมพ ใหทําเชนเดียวกับการกลิ้งนิ้วบนแทนหมึกตามขอ 5
โดยถือหลักวานิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซายใหกลิ้งเขาหาตัวผูถูกพิมพ สวนนิ้วอื่นๆใหกลิ้งออกจาก
ตัวผูถูกพิมพ ใหพิมพต่ําลงมาจากขอนิ้วแรกเล็กนอยและใหพิมพอยูในกรอบชองนิ้วของแบบพิมพ
อยาพิมพออกนอกกรอบฯอยาลืมวาลายพิมพนิ้วมือที่พรามัวหรือเลอะเลือนไมชัดเจน เจาหนาที่
ผูตรวจจะไมสามารถตรวจสอบใหไดตองสงกลับคืนไปใหพิมพใหม ซึ่งเปนการเสียเวลาและทําให
การตรวจสอบลาชา
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ภาพที่ 1 แสดงวิธีการพิมพมือ
ที่มา : Writer, Topicstock [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http:www. pantip.com
กกกกกกกกกกกก1.6 การพิมพลายนิ้วมือลงในแบบพิมพ
กกกกกกกกแบบพิมพที่ใชในการพิมพลายนิ้วมือใชขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว มี 2 แบบคือ
กกกกกกกก1. ผูตองหา (พลม. 25 – ต. 539)
กกกกกกกก2. ผูขออนุญาต, สมัครงาน (พลม. 24 –ต. 538)
การพิมพลายนิ้วมือลงในแบบพิมพใหปฏิบัติดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ใหผูถูกพิมพลายนิ้วมือลงลายมือชื่อในแบบพิมพตามชองที่กําหนด ถาลงลายมือชื่อ
ไมไดใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาแทนการลงลายมือชื่อ
กกกกกกกก2. ใหพิมพกลิ้งมือขวาตามลับดับที่มีชองปรากฏอยูในแบบพิมพ เมื่อพิมพกลิ้งมือขวา
เสร็จแลว จึงพิมพมือซายตามลับดับนิ้วทีม่ ีชองปรากฏอยูในแบบพิมพเชนเดียวกัน การพิมพดังกลาว
ขางตน 2 มือนี้ ต องพิมพใ หติด หมึก ต่ํ ากวาขอ นิ้ว ขอที่ห นึ่งลงมาเล็ก นอย โดยใชวิ ธีพิมพก ลิ้ ง
นิ้วหัวแมมือขวา– ซายใหกลิ้งนิ้วเขาหาตัวผูถูกพิมพ สวนนิ้วอื่นๆที่เหลือใหกลิ้งนิ้วออกจากตัวผูถูก
พิมพ
กกกกกกกก3. ใหพิมพกด 4 นิ้วพรอมกัน คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอยของแตละมือลงไป
ในชองตอนลาง ของแบบพิมพที่กําหนดไวทั้งมือขวาและมือซาย โดยวิธีพิมพราบหรือพิมพแตะ
ไมตองกลิ้งนิ้ว วางนิ้วมือขวาและมือซายเอียงประมาณ 45 องศา ใหนิ้วทั้ง 4 ของแตละมือปรากฏ
อยูในชองตอนลางของแบบพิมพที่กําหนดไว ใหครบชองละ 4 นิ้ว วางตําแหนงนิ้วอยาใหเกินเขา
ไปในเขตของการพิมพกลิ้งนิ้วในแบบพิมพ
กกกกกกกก4. ใหพิมพหัวแมมือขวา – ซาย ของผูถูกพิมพเรียงคูพรอมกันลงในแบบพิมพตามชองที่
กําหนดไวดานลาง การพิมพมือขวา – ซายนี้ใชวิธีการพิมพเชนเดียวกันกับการพิมพกด 4 นิ้วพรอมๆกัน
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กกกกกกกกกกกก1.7 ขอแนะนําวิธีพิมพลายนิ้วมือที่ถูกตองตามหลักวิชา
กกกกกกกก1. เครื่องมือเครื่องใชในการพิมพลายนิ้วมือ ตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แทนสําหรับคลึงหมึก เมื่อพิมพไปแลวประมาณ 10 – 15 คนตองทําความสะอาดเสียครั้งหนึ่ง แลวจึง
พิมพตอไป
กกกกกกกก2. หมึกพิมพมือตองใชหมึก “สีดํา” สําหรับพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกก3. คลึงหมึกบนแทนพิมพใหหมึกติดเสมอกันโดยทั่วไป
กกกกกกกก4. เมื่อคลึงหมึกบนแทนเรียบรอยแลว กอนลงมือพิมพในแบบพิมพตองทดลองดูกอนวา
หมึกบนแทนหนาหรือบาง ถาลายเสนจางแสดงวาหมึกบางตองเพิ่มหมึกอีก ถาหมึกหนาไปลายเสน
จะมืดเลอะเลือนตองเอาหมึกออก
กกกกกกกก5. กอนลงมือพิมพลายนิ้วมือผูใด ตองลางมือหรือทําความสะอาดนิ้วของบุคคลนั้น
เสียกอนแลวเช็ดใหแหงสนิท
กกกกกกกก6. ในการพิมพกลิ้งนิ้วใหกลิ้งนิ้วจากขอบเล็บขางหนึ่งไปจนถึงขอบเล็บอีกขางหนึ่ง
และพิมพใหติดลายเสนตั้งแตขอนิ้วขอแรกถึงปลายนิ้ว
กกกกกกกก7. เวลาพิมพอยากดนิ้วหรือบีบนิ้วใหแรงเกินไป และอยาใหนิ้วเลื่อนไถลหรือบิดนิ้ว
กกกกกกกก8. พิมพใหนิ้วเรียงกันไปตามลําดับที่กําหนดไวในแบบพิมพ อยาพิมพซ้ํามือหรือซ้ํานิ้ว
กกกกกกกก9. ระมัดระวังอยาใหนิ้วสลับกันหรืออยาใหสลับมือกัน
กกกกกกกก10. รายการตางๆ ในแบบพิมพตองกรอกใหครบถวนทุกชองและเขียนดวยตัวบรรจง
หรือพิมพดีด
กกกกกกกก11. นิ้วใดไมสามารถพิมพได ตองหมายเหตุบอกไวในชองของนิ้วที่พิมพไมไดนั้นดวยวา
นิ้วดวน หรือพิมพไมไดเพราะเหตุใด และใหหมายเหตุในชองตําหนิ / พิการ / ลายสัก หลัง พลม.ดวย
กกกกกกกก12. นิ้วที่เปนแผลสดพิมพไมไดก็ขอใหหมายเหตุบอกไปดวย ในชองของนิ้วนั้นๆและ
ควรจะรอใหแผลหายดีกอนแลวจึงพิมพ
กกกกกกกก13. อยาลืมใหผูถูกพิมพเซ็นชื่อตัวเอง หากเซ็นไมไดใหพิมพหัวแมมือขวาไวและอยา
ลืมเซ็นผูทําการพิมพลายนิ้วมือดวย
กกกกกกกก14. ถามีผูถูกพิมพในคราวเดียวกันหลายๆคน ใหเรียกตัวมาพิมพหรือจดตําหนิ
รูปพรรณทีละคนๆ อยาใหปะปนกัน และตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหสลับตัวคนกัน
กกกกกกกก15. การพิมพนิ้วหัวแมมือขวา – ซาย ตองจับนิ้วหัวแมมือทั้ง 2 ใหเรียงคูกันแลวจึงกดลง
พรอมกัน ในชองของแบบพิมพตอนลางที่กําหนดไว
กกกกกกกก16. การพิมพกด 4 นิ้วพรอมกัน อยาเอานิว้ ไปกดที่ละนิ้วๆตอองกดลงไปพรอมกันทั้ง4 นิ้ว
กกกกกกกก1.8 การพิมพลายนิ้วมือพิการหรือลายนิ้วมือที่มีปญหา
กกกกกกกกการพิมพลายนิ้วมือของคนพิการในบางกรณีอาจดําเนินการไมได เพราะพิการนั้นเปนมา
แตกําเนิด เปนการพิการตลอดชีวิต (Permanent Disabilities) เชน เกิดมามือดวน นิ้วดวนหรือหงิกงอเปน
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งอย นิ้วเสียพิการติดกัน นิ้วงอก หรือเนื่องจากอายุมากเกินไปนิ้วมือเหี่ยวยนพิมพแลวไมมีลายเสน ก็ให
ระบุไปใหชัดเจน แบงออกไดดังนี้
กกกกกกกก1. กรณีนิ้วดวนทั้งหมด ใหพิมพฝามือลงในชองแบบพิมพแลวหมายเหตุไวดวย
กกกกกกกก2. กรณีนิ้วดวนหรือมือดวน ไมสามารถพิมพลายนิ้วมือไดใหหมายเหตุในชองพิมพ
ลายนิ้วมือของนิ้วนั้นวาดวน
กกกกกกกก3. กรณีกุดเพียงขอนิ้วแรก ใหพิมพนิ้วสวนที่เหลือลงไปแลวหมายเหตุดวยวานิ้วนั้นกุด
กกกกกกกก4. กรณีมีนิ้วมากกวา 10 นิ้ว ใหพิมพนิ้วที่อยูดานในของมือนั้นๆลงในชองแบบพิมพ
สวนนิ้วที่งอกเกินใหพิมพไวดานหลังของแบบพิมพ แลวหมายเหตุวาเปนนิ้วงอกของนิ้วใด เพราะ
ตอไปบุคคลนี้อาจตัดนิ้วที่งอกออกเสีย
กกกกกกกก5. กรณีนิ้วติดกัน ใหพยายามพิมพกลิ้งนิ้วเทาที่จะสามารถทําไดแลวหมายเหตุวานิ้วติดกัน
กกกกกกกก6. กรณีนิ้วแหง นิ้วของผูสูงอายุ นิ้วดานแข็ง ใหแชมือในน้ําโดยไมตองฟอกสบูจนผิว
นุมขึ้น แลวเช็ดพอใหแหงชื้นหมาดๆแลงลงมือพิมพทันทีทีละนิ้ว โดยเตรียมผาชุบน้ําหมาดๆไว
คอยเช็ดนิ้วอยาใหแหง
กกกกกกกก7. กรณีนิ้วมือมีเหงื่อออกมาก กอนลงมือพิมพใหเช็ดนิ้วใหแหงเมื่อพิมพนิ้วลงบนแทน
หมึกแลว ใหพิมพลงในแบบพิมพทันทีทีละนิ้ว
กกกกกกกก8. กรณีนิ้วมีลายเสนบางละเอียด ใหทําเชนเดียวกับขอ 6 แตใชหมึกคอนขางบางและ
อยากดนิ้วแรง เพียงประคองนิ้วพิมพลงในแบบพิมพเทานั้น
กกกกกกกก9. กรณีนิ้วลอก หรือนิ้วเปนแผล ลายเสนจะขาดหายเปนบางชวงไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหพักนิ้ว 15 วัน แลวพิมพสงใหตรวจสอบใหม ลายนิ้วมือจะขึ้นมาใหมเปนลายเสนที่สมบูรณ
ตรวจสอบได (การพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร 2523 : ไมปรากฏเลขหนา)
กกกกกกกกสวนประกอบของหมึก
กกกกกกกกหมึกในปจจุบันแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ หมึกพิมพ (Printing ink) และหมึก
เขียน (Writing ink) ซึ่งหมึกพิมพเกิด จากการผสมสารหลายชนิดในอัต ราสวนที่แตกตางกันเขา
ดวยกัน ในสวนผสมขององคประกอบที่วาจะเปนอยางไรนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้
กกกกกกกก1. เปนหมึกพิมพสําหรับใชพิมพในระบบการพิมพใด
กกกกกกกก2. ใชสําหรับการปอนแผนหรือปอนมวน
กกกกกกกก3. ใชพิมพลงบนวัสดุใชพิมพประเภทใด
กกกกกกกก4. ตองการใหหมึกพิมพมีการแหงตัวอยางไร
กกกกกกกก5. สิ่งพิมพนั้นมีการนําไปใชงานอยางไร
กกกกกกกกหมึกพิมพจึงแบงออกเปนหลายประเภทตามระบบการพิมพดังตอไปนี้
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กกกกกกกก1. เล็ตเตอรเพรส (letterpress) หรือดรายออฟเซต (dry offset) หมึกพิมพชนิดนี้มีสมบัติ
เหนียวและความหนืดคอนขางสูง การนําไปใชงานใหชั้น ฟลมของหมึก พิมพหนา ไมสามารถ
รวมตัวกับน้ําได
กกกกกกกก2. ออฟเซต (offset) หมึกพิมพชนิดนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
กกกกกกกกกกกก- หมึกพิมพออฟเซตปอนมวน เนื่องจากตองพิมพดวยความเร็วสูง หมึกพิมพชนิดนี้
จึงออกแบบมาเฉพาะใหมีสมบัติความหนืด ความเหนียวหนืด และสมบัติการรวมตัวกับน้ําของหมึก
พิมพ ไมควรมีคา มาก
กกกกกกกกกกกก- หมึกออฟเซตปอนแผน หมึกพิมพชนิดนี้สวนใหญออกแบบมาใหแหงตัวดวย
วิธีออกซิเดชัน และแหงตัวดวยรังสียูวี
กกกกกกกก3. เฟล็กโซกราฟ (flexography) เปนหมึกพิมพเหลวมีความหนืดต่ําที่ออกแบบมาใช
งานใหสามารถแหงตัวดวยวิธีการดูดซึมหรือการระเหย แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก หมึก
พิมพฐานน้ํา ฐานตัวทําละลายและฐานยูวี
กกกกกกกก4. กราเวียร (gravure) เปนหมึกพิมพเหลวที่แหงตัวดวยการระเหย ในประเทศไทยมีอยู
2 ประเภท ไดแก หมึกพิมพฐานตัวทําละลาย และฐานน้ํา
กกกกกกกก5. หมึกพิมพสกรีนหรือฉลุลายผา (screen) ใชกับเครื่องพิมพสกรีนที่มีความคลองตัวสูง
สามารถใชพิมพลงบนวัสดุใชพิมพไดหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว
หนัง เซรามิก และไม รวมทั้งการพิมพโปสเตอร ปายตามทองถนน บรรจุภัณฑขวดพลาสติก ขวด
แกว พิมพบนเสื้อยืด เปนตน
กกกกกกกก6. หมึกพิมพพนหมึก (Inkjet ink) เปนหมึกเหลวที่สามารถพนออกจากทอพนหมึกของ
เครื่องพิมพพนหมึก ปจจุบันเปนที่นิยมใชกันตามสํานักงาน บาน และแหลงทําปายโฆษณาตามทอง
ถนน หมึกพิมพชนิดนี้มีอยู 3 ประเภท ไดแก หมึกฐานน้ํา ฐานตัวทําละลาย และฐานยูวี
กกกกกกกก7. หมึกพิมพพิเศษ (specialty ink) ตัวอยางหมึกพิมพชนิดนี้ไดแก หมึกพิมพแววโลหะ
หมึกพิมพแมกเนติก หมึกพิมพปองกันการปลอมแปลง และหมึกพิมพฉลากพิเศษ เปนตน
กกกกกกกกทั้งนี้ไมวาหมึก พิมพจ ะผลิตขึ้นมาเพื่อใชใ นระบบการพิมพที่ตางกัน ก็ลว นแตมี
องคประกอบหลักที่สําคัญ 3 กลุมซึ่งบางครั้งเรียก สารเคลือบผิว คือ
กกกกกกกก1. สารใหสี (Colorant) มีหนาที่ใหสีในหมึกพิมพ ทําใหเมื่อหมึกพิมพแหงตัวบนวัสดุ
ใชพิมพแลว ทําใหเกิดภาพปรากฏขึ้นมาได โดยทั่วไปไดแก ผงสี และสียอม ผงสีมีทั้งผงสีอินทรีย
ไดแก ผงสีกลุม สีเหลืองไดอะริไลด ฮันซา ผงสีกลุมสีแดง ไดแก สีแดงพารา โทลูอิดีน ลิทอล โร
ดามีน เลคเรด ผงสีกลุมสีน้ําเงิน ไดแก สีน้ําเงินพทาโลไซยานิน อัลคาไลน สวนผงสีอนินทรีย
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ไดแก ผงสีขาวไทเทเนียมไดออกไซด ซิงกซัลไฟด แคลเซียมคารบอเนต เปนตน ผงสีดําสวนใหญ
จะเปนคารบอนแบล็ก ผงสีตะกั่ว ผงสีแคดเมียม ผงสีอัลตรามารีนบลู เปนตน ผงสีแววโลหะ เชน
สีเงินก็มีสารโลหะอะลูมิเนียม สีทองก็ใชสารผสมระหวาง ทองเหลือง ทองแดงและโลหะอื่นๆ
อีกเล็กนอยเพื่อปรับเฉดสีใหสดใส สวนสียอมเปนสารใหสีอีกประเภทหนึ่ง ที่ใหคาความเขมของสี
สูง ความโปรงสูงมาก แตในปจจุบันไดรับความนิยมใชลดลงเนื่องจากสียอมละลายไดในตัวทํา
ละลาย ทําใหกําจัดทิ้งยากและกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากมายตามมา
กกกกกกกก2. ตัวพา (Vehicle) เปนของผสมระหวาง สารยึดติด ตัวทําละลาย หรือน้ํามัน ตัวพานี้
เปนองคประกอบที่สําคัญของหมึกพิมพ ซึ่งจะมีผลตอการแหงตัวของหมึกพิมพและสภาพการไหล
รวมทั้งความเหนียวหนืด ตัวพามีหลายประเภทไดแก
กกกกกกกกกกกก2.1 น้ํามันไมชักแหง หรือน้ํามันไมแหง (Non-drying oil) ไมสามารถแหงตัวได
น้ํามัน ชนิดนี้ประกอบดว ยกรดไขมัน อิ่มตัวเปน สวนใหญ มักใชประโยชนเปน พลาสติไซเซอร
สําหรับเรซินที่ใชเปนสารยึดในแลกเกอรเหมาะสําหรับใชพิมพบนวัสดุที่ดูดซึมดี เชน กระดาษ
หนังสือพิมพหรือ กระดาษบรูฟ ตัวอยางเชน ปโตรเลียม ออยล และ โรซิน ออยล เปนตน
กกกกกกกกกกกก2.2 น้ํามันชักแหง หรือน้ํามันแหงเร็ว (Drying oil) แหงไดเร็วที่สุด กลาวคือ
สามารถดูด ออกซิเจนในอากาศเกิด ปฏิกิ ริยาออกซิเดชั่น จึงใช ใ นหมึก พิมพที่ แหงตัว ดว ยวิ ธี
ออกซิเดชัน ซึ่งสวนใหญใชน้ํามันลินซีด เนื่องจากมีความหนืดที่สามารถกําหนดคาได มีสมบัติ
การเปยกผิวผงสีไดดี ชวยใหการถายโอนและการกระจายตัวของผงสีเปนไปอยางสม่ําเสมอ และ
สามารถยึดแนนกับผิวกระดาษไดดีอีกดวย นอกจากนี้ไดแก น้ํามันเมล็ดฝาย น้ํามันละหุง น้ํามัน
ถั่วเหลือง น้ํามันปลา ในบางครั้งการใชน้ํามันชักแหงอาจตองมีสารยึดติดสังเคราะหผสมอยูดวย
เพื่อชวยปรับปรุงสภาพผิวหนาของชั้นฟลมหมึกพิมพ เชน ความแข็งแรง ความมันวาว ความเรียบ
เปนตน ซึ่งน้ํามันชักแหงที่ผสมกับสารเหลานี้ เรียกรวมกันวา วารนิช (Vanish)
กกกกกกกกกกกก2.3 สารยึดติดฐานตัวทําละลาย (Solvent resin) ใชในหมึกเหลวที่แหงตัวดวยการ
ระเหย สําหรับหมึกกราเวียร ตัวทําละลายที่ใชมักจะเปนสารละลายไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดือดต่ํา
ผสมรวมกับกัมและสารยึดติด หมึกพิมพเฟล็กโซกราฟ จะใชตัวทําละลายไดทั้งแอลกอฮอล น้ํา และ
สารไอระเหยตางๆ ผสมสารยึดติดที่เหมาะสม สวนหมึกพิมพออฟเซตมีสวนผสมของสารยึดติดนี้
รวมอยูดวยกับสารตัวทําละลายอื่นๆ เพื่อควบคุมอัตราการระเหยใหเหมาะสม
กกกกกกกกกกกก2.4 ไกลคอล (Glycol) ใชใ นหมึก พิมพที่แหงตัวโดยออกซิเดชัน หรือการ
ตกตะกอน ผสมรวมกับสารยึดติดที่ไมละลายน้ํา ในขณะที่ไกลคอลสามารถละลายรวมกับน้ําได

16
การแหงตัวจะใชไอน้ําหรือละอองน้ําเปาไปที่ผิวหนาสิ่งพิมพ น้ําจะละลายไกลคอล ทําใหสารยึดติด
แยกออกมาพรอมกับ ผงสีไปตกตะกอนติดที่สิ่งพิมพได
กกกกกกกกกกกก2.5 ไดลูเอนท (Diluent) ใชในหมึกพิมพยูวี ซึ่งตัวพาจะประกอบไปดวยสารโมโนเมอร
และสารริเริ่มปฏิกิริยาไวแสง
กกกกกกกกกกกก2.6 กัมที่ละลายน้ํา (Water-soluble gum) เปนตัวพาที่ออกแบบมาเฉพาะกับหมึก
พิมพสีน้ํา ซึ่งประกอบไปดวยกัม เชน กัมอารบิค ละลายรวมตัวกับน้ําและกลีเซอรีน หมึกพิมพชนิด
นี้ใชพิมพงานสิ่งพิมพประเภทกระดาษปดฝาผนัง บัตรอวยพรตางๆ
กกกกกกกกกกกก2.7 น้ํา (Water) เปนตัวทําละลายที่สําคัญในหมึกพิมพฐานน้ํา ซึ่งสวนใหญน้ําที่
ใชเปนน้ําที่มีความบริสุทธิ์สูง
กกกกกกกก3. สารเติมแตง (Additive) เปนสารที่เติมเขาไปในหมึกเพื่อทําใหสมบัติบางอยางดีขึ้น
หรือเพื่อปรับหมึกพิมพใหมีสมบัติดีขึ้น เมื่อนําไปใชพิมพบนวัสดุใชพิมพและเมื่อนําสิ่งพิมพไปใชงาน
กกกกกกกกกกกก3.1 สารทําแหง (Dryer) เปนสารเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวพา สารที่ใชเปน
ประเภทแวกซ ไดแก พาราฟนแวกซ ไขผึ้ง คารนูบาแวกซ พีอีแวกซ ทําหนาที่ปองกันซับหลัง
และไมใ หแผนกระดาษซอนติด กันในกองกระดาษ ทั้งยังชวยตานการเกิด รอยขีดขวนไดดว ย
ปจจุบันสารเรงแหงมักเตรียมจากเกลือโลหะของกรด เชน กรดแนฟทีนิก (Naphthenic acid) เปน
ผลพลอยไดจาการทําน้ํามันปโตรเลียมใหบริสุทธิ์ ประกอบไปดวยไซโคลเพนเทน ไซโคลเฮกเซน
และกรดคารบอซิลิกเปนสวนใหญ ปริมาณของแนฟที่นิกที่มีอยูในน้ํามันปโตรเลียมขึ้นอยูก ับแหลง
ของน้ํามัน กรด 2 – เอทิลเฮกโซอิก ( 2- Ethylhexoic acid) หรือกรดออกโทอิก (Octoic acid)
เปนผลพลอยไดจากการสลายน้ํามันปโตรเลียม ในที่ที่อากาศเขาไมได เปนสารไมมีสี และมีความ
บริสุทธิ์คอนขางสูง และกรดไขมันจากน้ํามันทอลล ( Tall oil fatty acid) มีราคาถูก สีซีดและ
ทนทานดี แตจะเปยกและเขาเปนเนื้อเดียวกันกับผงสีไดยากกวาแนฟทีแนต
กกกกกกกกกกกก3.2 สารปองกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Anti-oxidant) ใชผสมเมื่อหมึกพิมพมีการแหง
ตัวเร็วเกินไป
กกกกกกกกกกกก3.3 สารปองกันรังสียูวี (UV stabilizer) ใชผสมเมื่อตองการเพิ่มคุณภาพของหมึก
พิมพใหสามารถใชงานภายนอกไดยาวนานยิ่งขึ้น
กกกกกกกกกกกก3.4 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เปนสารที่ชวยเพิ่มสมบัติการเปยกผิวของหมึก
พิมพและการกระจายตัวของผงสีใหดียิ่งขึ้น
กกกกกกกกกกกก3.5 สารกําจัดฟอง (Defoamer) เปนสารที่ใชเพื่อกําจัดฟองที่เกิดขึ้นทั้งในระหวาง
กระบวนการผลิตหมึกพิมพและงานพิมพ
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กกกกกกกกกกกก3.6 สารริเริ่มปฏิกิริยาไวแสง (Photoinitiator) เปนสารเคมีเฉพาะใชกับหมึกพิมพยู
วีเทานั้น ทําหนาที่กอใหเกิดปฏิกิริยาตออณูจนกระทั่งหมึกพิมพแหงตัวบนงานพิมพ
กกกกกกกกกกกก3.7 สารเพิ่มความขาวสวาง (Whitening agent) ใชเมื่อตองการใหงานพิมพบริเวณ
สีขาวมีความขาวนวลสวางยิ่งขึ้น
กกกกกกกกหมึกพิมพทุกชนิดตองมีองคประกอบหลักทั้งสาม แตสัดสวนและรายละเอียดแตกตาง
กันขึ้นอยูกับวาหมึกพิมพนั้นผลิตขึ้นตามปจจัยใดที่ไดกลาวมา เดิมทีเราตองอาศัยหมึกพิมพนําเขา
จากตางประเทศ แตในปจจุบันมูลคาการนําเขาหมึกพิมพของประเทศไทยนั้นลดลงไปเรื่อยๆ
เนื่องจากสามารถขยายการผลิตหมึกพิมพใช ในประเทศไดเพียงพอยิ่งขึ้น รวมทั้งมาตรฐานการผลิต
หมึกพิมพในประเทศก็สามารถยกระดับเทียบกับหมึกพิมพที่นําเขาจากตางประเทศ (ธีระ ตั้งวิชาชาญ 2539 :
220-239 )
กกกกกกกกหมึกพิมพที่ดีจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
กกกกกกกก1. มีคุณสมบัติการไหลที่ดี กลาวคือ จะตองไหลไดดีจากรางหมึกผานไปตามลูกกลิ้งหมึก
ตางๆ ของเครื่องพิมพ เพื่อสงตอไปยังแมพิมพไดตลอดเวลาอยางเหมาะสม ทั้งนี้หมายถึงวาหมึก
พิมพจะตองมีความขนเหลว เหนียวหนืด เหมาะสมสําหรับเครื่องพิมพแตละระบบ หากหมึกพิมพมี
ความขนเหลว เหนียวหนืดไมเหมาะสม มันจะไหลถายเทไปถึงแมพิมพไดไมดี ในบางขณะหมึก
อาจจะหยุดไหลบนเครื่องพิมพทําใหภาพพิมพจางซีดไปทั้งแผนหรือจางไปบางสวน
กกกกกกกก2. แท็ค (Tack) หรือความเหนียวเหนอะหนะที่เหมาะสม ขอใหนึกถึงกาวหรือของ
ประเภทตังเม แลวจะเขาใจคําวาแท็คไดดีขึ้น คําวาแท็คหมายถึง แรงยึดระหวางอนุภาคในของที่
เหนียวๆ ดังนั้น แท็คยิ่งมากยอมหมายถึงแรงยึดระหวางอนุภาคมาก เมื่อเราเอานิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้
คีบตังเม และแยกสองนิ้วออกจากกันจะรูสึกวามีความเหนียวเหนอะหนะเพราะจะตองออกแรงดึง
ใหตังเมขาดจากกัน แตถาทานเอามือแตะน้ําจะไมรูสึกวามีความเหนียวเหนอะหนะ หมึกพิมพก็
เชนเดียวกันเปนของผสมที่มีแท็ค แตแท็คของหมึกพิมพจะตองมีคาที่เหมาะสมไมสูงจนเกินไปนัก
เพราะถาหมึก พิมพมีคาแท็คสูงจนเกินแรงยึดเหนี่ยวระหวางหมึก กับกระดาษ เมื่อพิมพไปบน
กระดาษแลว ในระหวางที่กระดาษจะแยกตัวจากแมพิมพ หมึกพิมพจะไมขาดตัวระหวางตัวเองแต
มันจะดึงผิวกระดาษใหหลุดออกมา ทําใหสวนที่เปนภาพนั้นๆ หลุดไปเปนปรากฏการณที่ทางการ
พิมพเรียกวา การดึงถอนที่ผิว
กกกกกกกก3. มีความคงทนตอเคมีภัณฑตางๆ และแสงสวางไดดี หมึกที่จําหนายในทองตลาดมีราคาถูก
แพงแตกตางกัน เพราะหมึกชนิดหนึ่งจะมีความคงทนตอเคมีภัณฑ และแสงสวางดีกวาหมึกอีกชนิดหนึ่ง
มาก คือหมึกชนิดหนึ่งทําจากตัวพาและผงสีซึ่งมีคุณภาพสูงกวาหมึกอีกชนิดหนึ่ง
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กกกกกกกกตัวพาและผงสีคุณภาพดียอมมีราคาแพง หมึกพิมพที่มีราคาถูกที่จําหนายอยูในทองตลาด
มีความคงทนตอแสงสวางต่ํา เมื่อถูกแดดเพียงระยะเวลาไมนานสีก็จะจางซีดไป หรือมิฉะนั้น เมื่อ
ถูกกับเคมีภัณฑ บางตัวผงสีก็จะละลายเลอะออกมาทําใหภาพพิมพเสียไป หมึกพิมพจะมีความ
คงทนกับเคมีภัณฑตางๆ และแสงสวางไดดีขึ้นอยูกับผงสีและตัวพาที่ใช
กกกกกกกกจากที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา การเลือกใชหมึกพิมพในการพิมพทั้งหลายจะ
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานเปนประการสําคัญ และราคาเปนอันดับรอง จะเห็นไดวาหมึก
พิมพธนบัต ร จะตองเปน หมึก พิมพที่มีคุณสมบัติดีทั้ง ในดานความทนทานตอแสงสวาง และ
เคมีภัณฑเพราะถาธนบัตรถูกแสงสวางแลวซีดไป ก็จะทําใหเปนที่สงสัยไดวาอาจเปนธนบัต ร
ปลอม แตในทางตรงขามหมึกพิมพหนังสือพิมพจะเปนหมึกที่มีคุณภาพดอยที่สุดดังที่ไดกลาวมา
กรรมวิธีในการผลิตสี (ดําเนิน คงพาลา 2548 : 21)
กกกกกกกกกระบวนการผลิตหมึกพิมพมีแนวทางควบคูกับกระบวนการผลิตสี ผูวิจัยจึงนําเทคนิค
ของการผลิต สีก็คือ การตีหรือการกระจายอนุภ าคของผงสีใ นเรซิน และตัว ทําละลายบางสว น
เพื่อใหผงสีเม็ดเล็กๆแยกออกจากกัน กระจายไปทั่วโดยไมเขามาเกาะรวมกันอีกโดยมีตัวเรซินจะ
เปนตัวยึดกั้นเอาไว จากนั้นก็เติมเรซินและตัวทําละลายเพิ่มตามความตองการ พรอมทั้งใสสารเติม
พิเศษลงไป แลวตีกวนใหเขากัน การผลิตสีดังกลาวมีกรรมวิธี ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิต ดังนี้
กกกกกกกก(1) การผสม (Premixing) เปนการนําผงสีและสวนประกอบที่เปนของเหลว เชน สารยึด
ตัวทําละลายหรือตัวกลางบางสวน ผสมเขาดวยกัน
กกกกกกกก(2) การบด (Grinding) เปนการทําใหอนุภาคของผงสีมีขนาดเล็กลงตามตองการ ซึ่งจะ
เปน ผลใหผงสีเกิด การเปยกและกระจายตัวไดดี ในขั้นตอนนี้อาจมีการเติมสว นประกอบที่เปน
ของเหลวที่เหลือลงไปอีกหรือไมก็ได
กกกกกกกก(3) การปรับความขนเหลว (Adjustment of consistency) โดยการเติมสารยึด สารเติม
แตง และตัวทําละลายที่เหลือลงไป
กกกกกกกก(4) เทียบสีของผลิตภัณฑใหไดตรงตามสีมาตรฐาน ในการเทียบสีนี้ ประเทศอังกฤษใช
คําศัพทวา Tinting สวนในอเมริกาใชคําศัพทวา Shading
กกกกกกกก(5) ควบคุมคุณภาพ (Quality control) ใหมีคุณสมบัติตางๆตรงตามมาตรฐานที่ไดระบุไว
กกกกกกกก(6) บรรจุ (Filling) ในภาชนะหรือกระปองที่มีขนาดตางๆ ตามตองการ
กกกกกกกก

19
กกกกกกกก1. เครื่องผสม (Premixers)
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใ ชในการผสมสีมีหลายชนิด ทั้งชนิดแนวนอนและชนิดแนวตั้ง สําหรับ
เครื่องผสมสีที่ใชกันทั่วไป มีดังนี้
กกกกกกกกกกกก1.1 Horizontal pugs
กกกกกกกกเครื่องผสมชนิดนี้ใชสําหรับผสมสารที่มีความเขมขนสูงมาก เชน พัตตี (Putty) และสตอปเปอร
(Stopper) เปนตน เครื่องมือประกอบดวยอางยาวทําดวยเหล็กรูปตัว U (U-shape steel trough) ภายในอางมี
แกนพรอมใบพัดซึ่งหมุนในแนวนอน 2 แกน สําหรับกนอางมีการออกแบบพิเศษเพื่อใหการผสม
สามารถทําไดทั่วถึง
กกกกกกกกกกกก1.2 Vertical premixer
กกกกกกกกเครื่องผสมชนิดนี้ประกอบดวย เครื่องกวนซึ่งประกอบดวยแกนใบพัดรูปตัวU ที่ปลายแกน
สามารถปรับระดับใหสูงหรือต่ําภายในภาชนะผสมได ดังนั้น ภาชนะที่ใชจึงสามารถเลือกขนาดตางๆ
กันได เครื่องกวนชนิดนี้กวนอยางชาๆ จึงเหมาะสําหรับการผสมผลิตภัณฑที่มีความขนสูง
กกกกกกกกกกกก1.3 High-Speed Impellers
กกกกกกกกในการใชเครื่องผสมชนิดนี้ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ระดับสีที่บรรจุในภาชนะผสม
ควรมีระยะเทากับความยาวของเสนผานศูนยกลางของภาชนะผสม ความยาวของเสนผานศูนยกลาง
ของใบพัด ควรเทากับ 1/3 -1/2 ของความยาวเสนผานศูนยกลางของภาชนะผสม และระดับของ
ใบพัดควรสูงขึ้นมาจากกนภาชนะผสมเปนระยะทางเทากับ 1/3 ของระดับสี (ภาพที่ 2) เครื่องผสม
ชนิดนี้จะใชดีกรีของการกระจายตัวของผงสีสูง
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ภาพที่ 2 ขนาดของ High-speed impeller ที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่มา : อรษา สรวารี, สารเคลือบผิว . (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537) , 128-129.
กกกกกกกกสําหรับใบพัดที่ใชกับ High-speed impeller ที่นิยมใชกันมาก ทําจากแผนเหล็กกลม และ
ที่ขอบมีลักษณะเหมือนฟนปลา (Steel disc with a scrated edge)

ภาพที่ 3 ใบพัดที่นิยมใชกับ High-speed impeller
ที่มา : Products, overhead-stirrers [Online], accessed 7 May 2010. Available from
http://www.heidolph-instruments.com
กกกกกกกก2. เครือ่ งบด (Dispersing Mills)
กกกกกกกกเครื่องบด แยงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
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กกกกกกกก(1) เครื่องบดที่ตองทําการผสมผลิตภัณฑมากอนทําการบด (Dispersing mills requiring
premixes)
กกกกกกกก(2) เครื่องบดที่สามารถนําวัตถุดิบทั้งหมดมาใสในภาชนะบดของเครื่อง แลวบดไดเลย
(Direct chare mills)

ภาพที่ 4 เครื่องบดสีชนิดตางๆ
ที่มา : อรษา สรวารี, สารเคลือบผิว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2537),128-129.
กกกกกกกกกกกก2.1 Triple Roll Mill
กกกกกกกกรูปแสดงเครื่อง Triple roll mill เครื่องบดชนิดนี้ ประกอบดวยลูกกลิ้งขนาด 3 ลูกเทากัน
ซึ่งโดยปกติขนาดของลูกกลิ้งที่ใชกันทั่วไปคือ เสนผานศูนยกลางยาว 25-40 เซนติเมตร (10-16 นิ้ว)
และยาว 60-120 เซนติเมตร (24-48นิ้ว)
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ภาพที่ 5 Triple Roll Mill
ที่มา : Wiki, Three roll mill [Online], accessed 7 May 2010. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/
กกกกกกกกลูกกลิ้ง 3 ลูกของเครื่องบดนี้ หมุนดวยอัตราความเร็วที่ตางกัน และหมุนในทิศทางดัง
แสดงไวในรูป กลาวคือลูกกลิ้งลูกหลัง (Feed roll) หมุนชาที่สุด และลูกกลิ้งลูกหนา (Apron roll) หมุน
เร็วที่สดุ โดยลูกกลิ้งลูกหลังและลูกกลาง (Center roll) จะหมุนเขาหากัน ในขณะที่ลูกกลิ้งลูกหนาและ
ลูกกลาง จะหมุนออกจากกัน โดยปกติอัตราการหมุนของลูกกลิ้ง 3 ลูกนี้จะเปนอัตราสวนเทากับ 1:3:9
และสําหรับชองวางระหวางลูกกลิ้งลูกหลังและลูกกลาง จะมากกวาชองวางระหวางลูกกลิ้งลูกหนา
และลูกกลาง
กกกกกกกกการบดจะเกิดขึ้นเมือ่ นําผลิตภัณฑทผี่ านการผสมแลว นําไปบดผานชองวางระหวางลูกกลิ้ง
ลูกหลังและลูกกลางกอน แลวจึงจะถูกบดผานชองวางระหวางลูกกลิ้งลูกกลางและลูกหนา ดังนั้นยิ่ง
ชองวางเล็กลงเทาไร การบดจะยิ่งบดไดละเอียดขึน้ ผลิตภัณฑที่ถูกบดแลวจะไหลผานลูกบดลูกหนา
ผาน Knife Edge แลวไหลไปเก็บในถาดเก็บ หรือภาชนะที่บรรจุรองรับอยูใต Knife Edge
กกกกกกกกเนื่องจากการบดดวยเครื่อง มีขอจํากัดบางประการ เชนบดไดชา การบํารุงรักษาและ
การทําความสะอาดมีขอยุงยาก นอกจากนี้เครื่ องบดชนิดนี้ยังไมเหมาะกับการบดผลิตภัณ ฑซึ่ง
ประกอบดวยตัวทําละลายที่ร ะเหยงาย ดังนั้น ปจจุบันนี้จึงไมนิยมใชเครื่อง Triple roll mill ใน
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อุตสาหกรรมสี แตยังมีการใชเครื่องบดชนิดนี้กันบางในอุตสาหกรรมหมึกพิมพ และอุตสาหกรรม
ที่ผลิตสารที่มีความขนสูง
กกกกกกกกกกกก2.2 Sand mill
กกกกกกกกประสิทธิภาพของเครื่องบดซึ่งทําใหผงสีกระจายตัว จากการเคลื่อนที่ของลูกบดนั้น
วัดไดจากอัตราการกระจายตัวของผงสี ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเสนผานศูนยกลางของลูกบดมีขนาดเล็กลง
โดยการใชลูกบดทรงกลมที่มีขนาดเล็กมากๆ และกวนในอัตราความเร็วสูงจะทําใหผงสีที่มีการ
กระจายตัวในตัวกลางไดดีและรวดเร็ว

ภาพที่ 6 Sand mill
ที่มา : Turner, Pain [Online], accessed 7 May 2010. Available from http://www.madehow.com
กกกกกกกกเครื่อง Sand mill ประกอบดวยภาชนะรูปทรงกระบอกในแนวตั้ง และมีน้ําหลอเลี้ยง
ภายนอก (Vertical water - cooled cylindrical chamber ) กลางภาชนะมีแกนพรอมแผนกลมหลาย
แผน (ดูภาพที่ 6) ซึ่งหมุนดวยอัตราความเร็วสูง ภายในภาชนะบรรจุทรายซึ่งมีความละเอียด 20 40 mesh หรือลูกแกว (Glass ballotini ) ที่มีเสนผานศูนยกลาง 0.5 ถึง 1 มิลลิเมตร
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กกกกกกกกเมื่อจะทําการบด ผงสีและตัวกลางซึ่งผาจนการผสมมาแลว จะถูกสูบเขาไปที่กนของ
ภาชนะ จากนั้นผลิตภัณฑผสมจะถูกสูบขึ้นไปที่ดานบนของภาชนะโดยอาศัยการหมุนของแกน
โดยวิธีนี้ผงสีจะถูกทําใหกระจายเนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้น ในระหวางที่ผลิตภัณฑผสมถูกสูบขึ้น
ไปจนกระทั่งถึงดานบนสุดของภาชนะ สูบผลิตภัณฑออกไปเก็บในถังหรือภาชนะอื่นๆโดยผาน
ตะแกรง เพื่อกรองไมใหลูกแกวหลุดปะปนมากับผลิตภัณฑดวย
กกกกกกกกการใชเครื่อง Sand mill สามารถทําไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การทําความสะอาด
เครื่องก็ทําไดงาย โดยผานตัวทําละลายเขาไปจากกนภาชนะ ดังนั้นจึงนิยมใชเครื่อง Sand mill ใน
การบดสีกันอยูจนถึงปจจุบันนี้
กกกกกกกกกกกก2.3 Horizontal Bead Mill
กกกกกกกกเครื่องบดชนิดนี้มีหลักการเชนเดียวกับเครื่อง Sand mill แตแตกตางกันตรงที่ภาชนะรูป
ทรงกระบอกซึ่งใชในการบดและทําใหผงสีกระจายตัวตั้งอยูในแนวนอน
กกกกกกกกกกกก2.4 Ball mill
กกกกกกกกเครื่องบดชนิดนี้ ประกอบดวยหมอบดรูปทรงกระบอก ทําดวยเหล็กหรือเซรามิคและ
หมุนในแนวนอน สําหรับหมอบดที่ทําดวยเหล็กลูกบดที่บรรจุภายในจะเปนลูกเหล็กและบดไดเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่มีสีเขมเทานัน้ แตถาเปนหมอบดที่ทําดวยเซรามิคลูกบดที่บรรจุภายในจะทําดวยเซรามิค
เชน สตีไทต (Steatite) อะลูมินาหรือพอรซเลน และสามารถใชบดผลิตภัณฑสีขาวและสีออนได แต
ดีกรีของการกระจายของผงสีจากการใชหมอบดเซรามิคจะต่ํากวาการใชหมอบดที่ทําดวยเหล็ก
กกกกกกกกในการใชงาน นําวัตถุดิบทั้งหมดและลูกบดใสลงในหมอบด (ดูภาพที่ 8) วางหมอบด
ลงบนแกนของเครื่องวางโดยวางในแนวนอน เปดสวิทชทําใหแกนของเครื่องวางหมุน ซึ่งทําให
หมอบดหมุนตามไปดวย ระหวางการหมุนของหมอบดวัตถุดิบและลูกบดจะเกิดการเหวี่ยงไปมา
การบดจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระแทกกันระหวางวัตถุดิบและลูกบดที่กลิ้งไปตลอดเวลา พรอมกับ
เกิดการเสียดสีระหวางลูกบดและผนังหมอบดดวย ดังนั้นถาใชหมอบดที่ทําดวยเหล็กอาจมีเหล็กเขา
ไปเจือปนกับผลิตภัณฑทําใหสีเขมขึ้น
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ภาพที่ 7 แสดงการหมุนของ Ball mill
ที่มา : Ball-mill, Mining-equipment [Online], accessed 7 May 2010. Available from http://diqky.blogspot.com.

ภาพที่ 8 Ball mill
ที่มา : Assets, Grate Ball Mill [Online], accessed 7 May 2010. Available from http://www.miningbasics.com
กกกกกกกกประสิทธิภาพในการบดของ Ball mill ขึ้นกับแฟกเตอรหลายประการดังนี้ คือ
กกกกกกกก(1) อัตราการหมุนของหมอบด
กกกกกกกก(2) ขนาด ปริมาณ และธรรมชาติของลูกบด
กกกกกกกก(3) ปริมาณและความขนเหลวของวัสดุที่นํามาบด
กกกกกกกกสําหรับอัตราการหมุนที่เหมาะสมของหมอบดจะอยูในชวง 50 -60% ของอัตราเร็ว
วิกฤติ (Critical speed) ซึ่งสามารถคํานวณหาอัตราเร็ววิกฤติไดจากสูตร
กกกกกกกกอัตราเร็ววิกฤติ = 54.18/

เมื่อ r คือรัศมีภายใน (ฟุต) ของหมอบด

กกกกกกกกอัตราเร็ววิกฤติ หมายถึง อัตราเร็วต่ําสุดที่ทําใหลูกบดเหวี่ยงไปมาได โดยอาศัยแรงหนี
ศูนยกลาง (Centrifugal force)
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กกกกกกกกสําหรับลูกบดที่ใชจะมีขนาดเทาใดนั้น ขึ้นกับความหนาแนนของลูกบดและขนาดของ
หมอบด โดยปกติลูกเหล็กที่ใชกันทั่วไปจะมีเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร แตถาเปนลูกบดพอรซี
เลนจะมีเสนผานศูนยกลาง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร สวนปริมาณของลูกบดที่ใชในการบดจะอยูในชวง40 –
50 % ของปริมาตรหมอบด ในกรณีที่เปนลูกเหล็กจะใชในปริมาณที่นอยกวาคือ ประมาณ 35 – 40 %
กกกกกกกกในการบดดว ย Ball mill อัต ราสว นระหวางผงสีและสารยึด หรือตัว กลาง ขึ้น กับ
ธรรมชาติของผงสีและสารยึดหรือตัวกลาง การหาอัตราสวนดังกลาวนี้สามารถหาไดโดยอาศัย
กรรมวิธีที่เรียกวา Daniel flow – point method ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ เตรียมสารละลายของสารยึดที่
เขมขนตางๆกัน คือที่ 10 – 30 % จากนั้นนําผงสีหนัก 20 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร
ไตเตรตดวยสารละลายของสารยึดที่เตรียมไวแลว โดยเริ่มจากสารละลายที่ความเขมขนต่ําที่สุด
กอน ระหวางไตเตรตใหใชแทงแกวคนคนของผสมในบีกเกอรตลอดเวลา ไตเตรตจนกระทั่งของ
ผสมที่หยดลงมาจากปลายแทงแกวที่ใชคน มีลักษณะเหมื่อนโคลนเหลว (Slurry)
กกกกกกกกกกกก2.5 Attritor Mill
กกกกกกกกเครื่องบดชนิดนี้มีลักษณะเหมือน Ball mill แตหมุนไดในแนวตั้ง (Vertical ball mill)
กลาวคือประกอบดวยหมอบดรูปทรงกระบอก ซึ่งปกติทําจากเหล็กกลาไรสนิมและภายในบรรจุ
ลูกบด ในการบดวัสดุที่ตองการบดจะถูกกวนพรอมลูกบด โดยการหมุนของแกนหมุนภายในซึ่ง
ลูกบดที่ใชอาจเปนลูกเหล็กหรือลูกสตีไทต และมักมีขนาดเล็กกวาลูกบดที่ใชกับเครื่อง Ball mill
การใชงานของเครื่อง Attritor Mill และเครื่อง Ball mill คลายกันมาก เชน วัสดุที่จะนํามาบดไม
จําเปนตองผานการผสมมากอน นอกจากนี้ปริมาณของลูกบดและอัตราสวนระหวางผงสีและสาร
ยึดที่ใชก็เทากัน ขอแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางเครื่องบด 2 ชนิดนี้ คือเครื่อง Attritor Mill จะบด
ไดเร็วกวา ทําใหดีกรีของการกระจายผงสีสูงในเวลาสั้นๆ
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ภาพที่ 9 Attritor Mill
ที่มา : Alibaba, Attritor mill [Online], accessed 7 May 2010. Available from http://www.alibaba.com
กกกกกกกก2.6 High Speed Disperser
กกกกกกกกเครื่องบดชนิดนี้ ประกอบดวยแกนพรอมใบพัดทําจากแผนเหล็กกลม และมีลักษณะ
เหมือนฟนปลาที่ขอบ แกนตอกับมอเตอรซึ่งจะเปนตัว ปรับอัตราการหมุนของแกน ในการใช
เครื่องบดชนิดนี้นําสารยึดบางสวนใสในภาชนะบด เปดสวิทชมอเตอรใหแกนหมุนจากนั้นจึงใสผง
สีทีละเล็กละนอย จนกระทั่งไดของผสมที่มีความเขมขนสูงที่สุดเทาที่จะทําได เรียกของผสมที่ได
นี้วามิลลเบส (Mill base) คอยๆเจือจางมิลลเบสดวยสารยึดที่เหลือจากทินเนอร ในระหวางการกวน
จะมีความรอนเกิดขึ้น ดังนั้นภาชนะบรรจุจะตองหลอน้ํา
กกกกกกกกเนื่องจากการใชเครื่อง High Speed Disperser ทําไดงาย จึงนิยมใชกันมากสําหรับการ
ผลิตสีเคลือบเงา (Gloss finishes) จากผงสีที่มีความละเอียดมากๆ นอกจากนี้ยังนิยมใชเครื่อง High
Speed Disperser สําหรับผสมวัสดุกอนนําไปบดดวยเครื่อง Sand mill
กกกกกกกก3. การทดสอบสารเคลือบผิวในสถานะของเหลว (Tests on liquid coatings)
กกกกกกกกกกกก3.1 ความละเอียด (Fineness of Dispersion or Fineness of Grind)
กกกกกกกกความละเอียด หมายถึง การวัดความละเอียดของสารตัวอยาง โดยการปาดสารตัวอยาง
ใหเปนฟลมบางๆ ลงบนเครื่องวัดความละเอียด (Grindometer) ซึ่งมีความหนาที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางตอเนื่องตั้งแต 100-0 ไมครอน วิธีนี้สามารถที่จะตรวจสอบขนาดของเม็ด (Graining) เล็กๆ ที่
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ปรากฏไดโดยอานคาความหนาของฟลมที่ได ในการผลิตสีขั้นแรกจะเปนการบดผงสีซึ่งอยูในสาร
ยึด หรือตัวกลางดวยเครื่องบดชนิดตางๆกัน จนกวาผงสีจ ะมีความละเอียดตามตองการ จึงเติม
องคประกอบที่เหลือของสีลงไป แลวบดผสมตอไปจนไดเปน ผลิตภัณ ฑ ความละเอียดมีคาเปน
หนวยไมโครเมตร
กกกกกกกกเครื่องวัดความละเอียดทําจากเหล็กกลาชุบแข็ง ยาวประมาณ 175 มิลิเมตร กวางประมาณ
65 มิลลิเมตร และหนาประมาณ 13 มิลลิเมตร ที่ผิวดานหนาดานบนของแทงเหล็กมีรองหนึ่งหรือสอง
รอง กวางประมาณ 12.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 140 มิลิเมตรขนานกับดานยาวของแทงเหล็ก แต
ละรองมีความลึกจากมากไปหานอย เชน ตั้งตนความลึกที่ 25 50 100 ไมโครเมตรที่ปลายดานหนึ่งไป
จนถึง 0 ไมโครเมตรที่ปลายอีกดานหนึ่ง และมีขีดแสดงความละเอียด

ภาพที่ 10 Grindometer
ที่มา : Instruments, Fineness-of-grind-gages-hegman-gages [Online], accessed 7 May 2010. Available from
http://www.byk.com
วิธีทดสอบ
1. วาง Grindometer ที่ทําความสะอาดแลวลงบนพื้นที่เรียบไมลื่น โดยใหดาน 0 ไมครอนเขาหาผู
ทดสอบ
2. หยดสารตัวอยางพอประมาณลงบนรองดานลึก (100ไมครอน)
3. ใช Sculper วางใหสัมผัสกับสารตัวอยางแลวลากไปตามรองจนถึง 0 ไมครอน โดยใน
การลาก Sculper ควรลากครั้งเดียวไปจนตลอดความยาวในเวลา 1 วินาที ดวยความเร็วคงที่
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4. สังเกตการกระจายตัวของ Graining หรือลายเสนที่ปรากฏบนรอยโดยพิจารณา 2
แบบ คือ
วิธีที่ 1 พิจารณาการกระจายตัวของ Graining คาที่ไดเปนบริเวณที่เริ่มเห็น Graining
วิธีที่ 2 พิจารณาลายเสนที่เกิดขึ้นโดยคาที่อานได จะเปนบริเวณที่มีขนาดเล็กมาก
ที่สุดที่เกิดเสนขึ้นไดไมเกิน 3 เสน (Easonpaint 2010)
กกกกกกกก3.2 ความหนืด (Viscosity)
กกกกกกกกกกกก ความหนืด หมายถึง ความตานทานตอการไหลของของเหลว การวัดความหนืด
สามารถกระทําไดหลายวิธี เครื่องมือที่ใชวัดความหนืดเรียกวา มาตรความหนืดหรือวิสโคมิเตอร
(Viscometer) ในการวัดความหนืดไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม อุณหภูมิมาตรฐานที่กําหนดใหใชคือ 25 องศา
เซลเซียส
กกกกกกกก

โดยปกติสารเคลือบผิว หาไดใ นหนว ยพอยส (Poise) โดยที่น้ํา จะมีค วามหนืด

ประมาณ 0.01 พอยสหรือ 1 เซนติพอยส แตมาตรความหนืดบางประเภทจะวัดการไหลภายใตแรง
โนมถวง กลาวคือ อัตราการไหลหาไดจากอัตราสวนของความหนืดตอความหนาแนน ความหนืดที่
ไดจากการวัดโดยวิธีการแบบนี้เรียกวา ความหนืดคิเนมาติก (Kinematic viscosity) มีหนวยเปนส
โตกส (Stokes) หรือตารางเซนติเมตรตอวินาที
กกกกกกก ความสําพันธระหวางหนวยสโตกสและหนวยพอยสแสดงไดดังนี้
กกกกกก

กความหนืดคิเนมาติก (สโตกส) = ความหนืดไดนามิก (พอยส)
ความหนาแนน (กรัม/ซม3)

กกกกก

มาตรความหนืด มีหลายชนิดดังนี้คือ

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 บับเบิลวิสโคมิเตอร (Bubble Viscometer) มาตรความหนืดชนิดนี้ นิยม
ใชวัดความหนืดของน้ํามันและสารยึด ชนิดที่รูจักกันดีที่สุดคือการดเนอร – โฮลทบับเบิลวิสโคมิเตอร
(Gardner – Holdt Bubble Viscometer) ซึ่งประกอบดวยหลอดมาตรฐานที่ฝาหลอดถูกผนึกแลว (Sealed)
จํานวน 41 หลอด แตละหลอดมีอักษรภาษาอังกฤษที่ผนังภายนอกแสดงความหนืดของของเหลวที่
บรรจุไวภายในตั้งแตอักษร A -5 ถึง Z – 10 โดยที่ของเหลวที่บรรจุในหลอดอักษร A -5 มีความหนืดต่ํา
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ที่สุด และของเหลวที่บรรจุในหลอด Z – 10 มีความหนืดสูงที่สุด ตารางที่ 1 แสดงคาความหนืดคิเนมาติก
ของของเหลวในหลอดมาตรฐานทั้ง 41 หลอด

ภาพที่ 11 Bubble Viscometer
ที่มา : Kohsieh, Bubble Viscometer [Online], accessed 7 May 2010. Available http://www.kohsieh.com.
กกกกกกกกมาตรความหนืดชนิดนี้อาศัยหลักการวา ความหนืด เปนสัดสวนโดยตรงกับอัต รา
ความเร็วของฟองอากาศ กลาวคือของเหลวที่บรรจุอยูในหลอดมาตรฐานมีปริมาณพอดีที่จะทําให
เกิดฟองอากาศเหนือระดับของเหลวเมื่อถูกพลิกกลับไปกลับมา และเมื่อกลับหลอดของเหลวก็จะ
ไหล อัตราการไหลหรือความเร็วของการเคลื่อนที่ของฟองอากาศที่เกิดขึ้น จะแปลโดยตรงกับ
ความหนืดของของเหลว ยิ่งของเหลวมีความหนืดเพิ่มขึ้น ฟองอากาศก็จะเคลื่อนที่ไดชาลง
กกกกกกกกการวัดความหนืดของสารเคลือบผิว ทําไดโดยบรรจุสารเคลือบผิวในหลอดทดลองที่มี
ขนาดเดียวกับหลอดมาตรฐานในปริมาณที่เทากับของเหลวในหลอดมาตรฐาน ปดฝาหลอดทดลอง
ดว ยจุกคอรกจากนั้นกลับหลอดทดสอบและหลอดมาตรฐานในเวลาเดียวกัน เปรียบเทียบการ
เคลื่อนที่ของฟองอากาศในหลอดทดสอบวา จะเทากับหรือใกล เคียงกับหลอดมาตรฐานใดมาก
ที่สุด ความหนืดของสารเคลือบผิวก็คือ ความหนืดของของเหลวในหลอดมาตรฐานหลอดที่มีการ
เคลื่อนที่ของฟองอากาศเทากับของหลอดทดสอบนั่นเอง
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กกกกกกกกเนื่องจากการวัดความหนืดดวนวิธีแบบนี้ เปนการวัดเปรียบเทียบอัตราความเร็วของ
ฟองอากาศระหวางสารเคลือบผิวในหลอดทดสอบ และของเหลวในหลอดมาตรฐาน ดังนั้นการ
บรรจุสารเคลือบผิว ในหลอดทดสอบตองระวังหยาใหเกิด ฟองอากาศ เพื่อใหสารเคลือบผิวใน
หลอดทดสอบมีขนาดของฟองอากาศ (เมื่อกลับหลอด) ใกลเคียงกับของเหลวในหลอดมาตรฐาน
มากที่สุด
กกกกกกกกนอกจากนี้จะตองควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการวัดความหนืดดวย ซึ่งอุณหภูมิมาตรฐานที่
กําหนดใหใชคือ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทําไดโดยแชหลอดทดสอบและหลอดมาตรฐานใน
อางควบคุมความรอนที่ 25 องศาเซลเซียส กอนทําการทดสอบ
ตารางที่ 1 ความหนืดคิเนมาติก (สโตกส) ของบับเบิลวิสโคมิเตอรที่ 25 องศาเซลเซียส*
A-5 ….. 0.01

F ….. 1.40

P….. 4.00

Z-1 ….. 27.0

A-4 ….. 0.06

G ….. 1.65

Q….. 4.40

Z-2 ….. 36.2

A-3 ….. 0.14

H ….. 2.00

R….. 4.70

Z-3 ….. 46.3

A-2 ….. 0.22

I ….. 2.25

S….. 5.00

Z-4 ….. 63.4

A-1 ….. 0.32

J ….. 2.50

T….. 5.50

Z-5 ….. 98.5

A .…. 0.50

K ….. 2.80

U …..6.27

Z-6 ….. 148

B ….. 0.65

L ….. 3.00

V …..8.84

Z-7 ….. 388

C ….. 0.85

M ….. 3.20

W…..10.7

Z-8 ….. 590

D ….. 1.00

N ….. 3.40

X …..12.9

Z-9 ….. 855

E .…. 1.25

O ….. 3.70

Y …..17.6

Z-10….1066

Z …..22.7

*จากคูมือการใชการดเนอร – โฮลทบับเบิลวิสโคมิเตอร
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2 ถวยวัดความหนืดของฟอรด (Ford Viscosity Cup)
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การวัดความหนืดโดยใชถวยวัดความหนืดเปนวิธีที่โรงงานนิยมใชกันมาก เนื่องจากสะดวก
และรวดเร็ว ถวยวัดความหนืดของฟอรดทําดวยวัสดุที่ทนการกัดกรอนและตัวทําละลายที่กนถวยมี
ทอทางออกซึ่งทําดวยทองเหลือง ถวยวัดความหนืดของฟอรดมี 3 ขนาด คือ ถวยหมายเลข 2 ถวย
หมายเลข 3 และถวยหมายเลข 4 ถวยแตละขนาดมีเสนผานศูนยกลางของทอทางออกตางกัน และ
เหมาะสําหรับการหาความหนืดของสารเคลือบผิวไดในชวงที่ตางกัน ตารางที่ 2 แสดงเสนผาน
ศูนยกลางของทอทางออก และชวงความหนืดที่หาไดในชวงวัดความหนืดของฟอรดขนาดตางๆกัน
ตารางที่ 2 ถวยวัดความหนืดของฟอรด

หมายเลขของถวย
2
3
4

เสนผานศูนยกลางของทอทางออก
(นิ้ว)
0.10
0.13
0.15

ชวงความหนืด(เซนติสโตกส)
25-120
37-231
70-370

กกกกกกกกกอนการทําการทดสอบ ใหเลือกถวยที่เหมาะสมกอนโดยใชถวยหมายเลข 2 สําหรับเวลา
การไหลของสารเคลือบผิวออกจากถวยอยูในระหวาง 40 – 100 วินาที และใชถวยหมายเลข 3 และ 4
สําหรับเวลาการไหลระหวาง 20 ถึง 100 วินาที ปรับเครื่องมือใหไดระดับเพื่อชวยใหสารเคลือบผิวที่
บรรจุในถวยจนเต็มนั้น ไมมีรอยโคงหรือลนออกจากถวยดานใดดานหนึ่ง ทดสอบหาเวลาการไหลของ
สารเคลือบผิวออกจากถวยโดยเอานิ้วปดทอทางออกของถวย เติมสารเคลือบผิวลงไปจนลนแลวใช
กระจกหรือพายปาดปาดสวนที่ลนออก เอานิ้วสวนที่ปดทอออกจับเวลาเปนวินาทีตั้งแตสารเคลือบผิว
เริ่มไหลออกจากทอ จนกระทั่งไหลขาดสายนํามาคํานวณหาความหนืดคิเนมาติก (เซนติสโตกส) จาก
เวลาการไหล (วินาที) ไดดังนี้ (อรษา สรวารี, 2537)
ถวยหมายเลข 2 = 2.388t – 0.007t2 – 57.008
ถวยหมายเลข 3 = 2.314t – 15.200
ถวยหมายเลข 4 = 3.846t – 17.300
เมื่อ t คือ เวลาการไหลของสารเคลือบผิวเปนวินาที
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ภาพที่ 12 Ford Cup No. 4
ที่มา : Easonpaint, Ford Cup [Online], accessed 7 May 2010. Available http://www.easonpaint.co.th/
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
กกกกกกกก อุกฤษฎ ศรีเสือขาม (2541) ไดศึกษาวิจัยเรื่องประมวลลายพิมพนิ้วมือเบื้องตนสําหรับ
ระบบตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัติ ผลการวิจัยพบวาลายพิมพนิ้วมือที่พิมพชัดเจนและมีคุณภาพ
ดี จะใหผลลัพธที่เทาเทียมกับการใชคนเปนผูดําเนินการ สว นภาพที่มีคุณภาพรองลงมาก็จะให
คุณ ภาพที่ใ กลเคียงกัน แตยังดอยกวาการใชค นเปน ผูพิจ ารณา ในดานความเชื่อนั้น กฎหมาย
ลักษณะพยานวางขอกําหนดในเรื่องการรับรองเอกสาร และขอกําหนดเกี่ยวกับผูชํานาญการพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งกําหนดใหตองใชบุคลากรทีไ่ ดรับการยอมรับจากศาลเปนผูพิจารณาและรับรอง
ผลลัพธในขั้นตอนสุดทาย กอนที่จะนําไปใชในการเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลเปนเครื่องชี้ไดวา
ยังไมมีวิธีก ารและเครื่องมือใด ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะใชเปน ตัววัดและแสดงใหศาลยุติธรรม
และประชาชนทั่วไปยอมรับไดวาการใชเครื่องจักรในการประมวลภาพเบื้องตน สําหรับระบบ
ตรวจพิสูจนลายนิ้วมืออัตโนมัติจะสรางความเชื่อถือไดเทาเทียม หรือดีกวาการใชคนเปนผูพิจารณา
กกกกกกกกหญิง ศิริ ลัก ษณ บุญกมุติ (2544) ไดศึ ก ษาวิจั ยเรื่ องการประเมิน ผลการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ผลการวิจัยพบวา ในสวนของระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ หาก
แผน พิมพลายนิ้ว มือที่มาขอรับบริก าร การพิมพลายนิ้ว มือที่ไมเปนไปตามหลัก ของการพิมพ
ลายนิ้ว มือ เชนพิมพสูงหรือต่ํากวากรอบสี่เหลี่ยมในแบบฟอรมของแผนพิมพลายนิ้วมือ ทําให
พิมพทับตัวหนังสือ ลักษณะของการพิมพหรือการกลิ้งนิ้วมือมือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
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เชน การบีบหรือกดนิ้วผูถูกพิมพมากเกินไปทําใหลายพิมพนิ้วมือผิดรูปไป การพิมพสลับมือ การใช
หมึกสําหรับพิมพจางหรือเขมเกินไป มีผลตอความชัดเจนของลายพิมพนิ้วมือ
กกกกกกกกสาวิตรี พิพิธกุลและจริยา ศุภรัต นภิญโญ (2548) ไดศึก ษาและจัดทําโครงงานเรื่อง
โปรแกรมบัน ทึก ขอมูลพนัก งานดว ยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยไดศึก ษาเรื่องเอกลัก ษณข อง
ลายนิ้วมือสามารถแยกออกไดเปน2 ประเภท ไดแก
กกกกกกกกประเภทแรก รูปแบบสําคัญทั่วไปของลายนิ้วมือ มีดังนี้
กกกกกกกก1. เสนโคง (Arch) เปนลายนิ้วมือที่เสนจะเริ่มจากนิ้วมือฝงหนึ่ง และไปสิ้นสุดที่อีกฝงหนึ่ง
กกกกกกกก2. หวง (Loop) เปนลายนิ้วมือที่เสนจะเริ่มจากนิ้วมือฝงหนึ่ง ลากยาวไปกลางนิ้วมือ และ
โคงกลับมาสิ้นสุดที่ฝงเดิม
กกกกกกกก3. กนหอย (Whorl) เปนลายนิ้วมือที่มวนเปนรูปกนหอย
กกกกกกกกประเภทสอง รูปแบบเฉพาะที่ (Ridge) ที่เรียกกันวา เสนลายละเอียด (Minutiae) รูปแบบนี้มี
ทั้งสันนิ้วสั้น ลายเสนสั้น เสนแยก
กกกกกกกกธีรเดช เรืองศรี (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการควบคุมการพิมพกลอง
บรรจุภัณฑ เนื่องจากกระบวนการควบคุมการพิมพเดิมไมมีการกําหนดระดับปจจัยอยางชัดเจน คือ
น้ํายาฟาวนเทนมีคา pH ระหวาง 4.5 ถึง 5.5 ปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทนระหวาง 15% ถึง
25% และระยะหางโมระหวาง 0.05 ถึง 0.1 ม.ม. สงผลใหเกิดปริมาณของเสียเปนจํานวนมาก จึงนํา
หลักการควบคุมคุณภาพ และการออกแบบการทดลองมาใชในการพัฒนากระบวนการควบคุมการ
พิม พ เพื่ อ ลดจํ า นวนของเสี ย โดยจั ด ทํ า ใบตรวจสอบคุณ ภาพวั ต ถุดิ บ และความพร อมพิ ม พ
แบบฟอรมการบํารุงรักษาเครื่องจักรและจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวนที่สองเปนการลดความ
สูญเปลาโดยพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการพิมพโดยการออกแบบการทดลอง ซึ่งใชการทดลอง
เชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับเพื่อกรองปจจัยทั้ง 5 ปจจัย คือ จํานวนกระดาษซอมสีกอนพิมพ คา
pH น้ํายาฟาวนเทนปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทน ระยะหางโมและความเร็วการพิมพ จาก
การศึกษาเหลือปจจัยที่มีผลตอกระบวนการพิมพอยู 3 ปจจัย คือ คา pH น้ํายาฟาวนเทน ปริมาณ
แอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทนและระยะหางโม จากนั้นนําปจจัยทั้ง 3 มาวิเคราะหเชิงแฟกทอเรียล
แบบเพิ่มจุดศูนยกลางของปจจัยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม โดยผลที่ได คือ น้ํายาฟาวนเทนมีคา pH
เทากับ 4.5 ปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทนเทากับ 25% และระยะหางโมเทากับ 0.075 ม.ม.
ภายหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมการพิมพทั้ง 2 สวน ไดนําขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ระดับปจจัยที่เหมาะสมไปใชกับกระบวนการพิมพจริงพบวา จํานวนของเสียลดลงอยางมีนัยสําคัญ
กกกกกกกกเบญจวรรณ สาเรือง (2550) ไดศึกษาการเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือของบุคคลที่เปน
ฝาแฝดโดยทําการเปรียบเทียบเฉพาะนิ้ว ที่มีประเภทเดีย วกัน เชน นิ้วหัว แมมือของฝาแฝดพี่กับ
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นิ้ว หัว แมมือของฝาแฝดนอง เปน ตน กลุมตัว อยางที่ใ ชคือบุค คลที่เปนฝาแฝดในประเทศไทย
จํา นวน 100 คู ซึ่งมีอายุร ะหวาง 5-54 ป โดยไมเจาะจงวาเปน ฝาแฝดที่เกิด จากไขใ บเดีย วกัน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีแบบแผนลายนิ้วมือที่ตรงกัน 7-9 นิ้ว มีผลตางของ
จํานวนลายเสนของลายพิมพนิ้วมือ ในแบบแผนลายพิมพนิ้วมือที่ตรงกันในนิ้วประเภทเดียวกัน 0-3
เสน มีแบบแผนลายพิมพนิ้วมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีจํานวนลายเสน
ในแบบแผนลายพิมพนิ้วมือที่ตรงกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยในตางประเทศ
กกกกกกกกAnthony E. Vassiliades (1989) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสว นประกอบของลายนิ้วมือ ซึ่ง
ประกอบไปดวยของเหลวที่ใชในการทําใหเกิดลายนิ้วมือ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเล็กนอยของ Leuco
หรือ Non leuco เปนสารประกอบ Chromagenic โดยนําไปใชในการพัฒนาสีในสารเหลวที่ชวยใน
การยึดผสม (Sovent) และการกระจายตัวของสี แลวนําผลิตภัณฑที่ไดไปบดใหPigment กระจายใน
Parafinic mineral oil แลวคอยๆผสมใน Naphthenic mineral oil เพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสม
กกกกกกกกArndt, Douglas C, Gindelberger and Bruce H. (1995) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการผสมหมึก
พิมพมือ โดยเก็บหมึกพิมพมือไวในจานเซรามิค ยอมใหหมึกไหลผานรูขนาด 5 micronsไดเฉลี่ย
40% สีของคารบอนแบล็คประกอบดวย Hydrocarbon oil ซึ่งมีความเขมขนของคารบอนแบล็ค
22% โดยน้ําหนัก ขนาดของคารบอนแบล็คตองลดลงไมเกิน 0.15 ถึง 0.60 microns โดยขนาดที่
นํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ 0.35 microns และเครื่องมือที่ใชในการผสมตองมีความจําเพาะ ซึ่งทํา
การเก็บแบบ Ink pad (แทนหมึก) โดยทั่วไปสังเกตุมาตรฐานความชัดเจนของลายนิ้วมือ คือบีบ
หมึกปริมาณเล็กนอยแลวกลิ้งใหไดความเขมขนที่เหมาะสม ถาสีแยกออกจากสารละลาย (เกิดขึ้น
บอย) และเมื่อเพิ่มความเขมขนใหหมึก ผลที่ไดคือหมึกจางลง
กกกกกกกกDouglas C. Arndt (2002) ไดศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการผสมหมึกพิมพลายนิ้วมือและพัฒนา
ปฏิกิริยาในสารละลายใหเหมาะสมตอลายนิ้วมือ ที่จะนําไปพิมพบนกระดาษโดยประกอบไปดวย
ตัวทําละลาย (Sovent) สี และ เกลือโลหะที่เขากันไดกับตัวทําละลาย โดยสามารถนํามาดัดแปลงให
เปน Hydroxiquinoling ซึ่งจะชวยเรงปฏิกริยาใหเกิดสีดํา และปริมาณที่เพีย งพอของ Chelating
agent เชน Carboxylic acid ที่เติมลงในสารละลายกอนใสสี
กกกกกกกกRonald stenley, 2003 ไดศึกษาวิจัยเรื่องสวนประกอบที่ชวยใหหมึกพิมพมือมีความแหง
คือ (a) 2-Phenoxy ethanol, (b) Propylene grycol, (c) สารที่ ใ ชเป น สื่อนํ า , (d) Glyceryl
monoricinoleate แลวปรับความขนเหนียวดวยกลุม Polyvinyl ซึ่งเปนสารที่เติมลงไปเพื่อชวยในการ
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เห็น สัน นูน ของลายนิ้ว มื อใหมี ค วามคมชัด ขึ้น และเติม กรดไขมัน ลงไปประมาณ 2% ใน
สวนประกอบของหมึกพิมพมือซึ่งยังคงเปนที่ยอมรับ
กกกกกกกกDouglas C. Arndt (2005) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความเหมาะสมในการพิมพนิ้วมือ ฝามือ
ฝาเทา ลอรถ และพื้นรองเทาบนกระดาษที่รูพรุนปานกลาง โดยใชหมึกพิมพที่มีสวนผสมของน้ําที่
ไมมีประจุไฟฟา และ Ethoxylation (เปนสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางค
และมีความเปนพิษนอยที่สุด แตไมแหงในอากาศ) ซึ่งชวยใหน้ําสามารถผสมกับน้ํามันได ทําให
เห็นเสนนูนของนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ลอรถ และพื้นรองเทา น้ําที่ผสมลงในหมึกพิมพชวยทําให
ผิว หนาของรอยพิมพตางๆระเหยไดชาลง ทั้งยังเปน สว นผสมที่ไมเปน อัน ตรายตอผูใ ชแตไม
สามารถนํากลับมาใชใหมไดหรือเก็บไดไมนาน
กกกกกกกกRonald stenley (2006) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสวนประกอบที่ชวยใหหมึกพิ มพมือมีความ
แห ง ซึ่ ง ประกอบด ว ย กรดไขมั น ที่ ก ระจายในส ว นประกอบทางเคมี ซึ่ ง ได สู ต รที่ เ หมาะสม
โดยประมาณ คือ (a) 2-Phenoxy ethanol, (b) Propylene grycol และ (c) Oleic acid และสูตรที่ 2 คือ
(d)Sorbitan monopalmitate และ (e) Myristic acid โดยสูตรที่ 2 ใชเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของสูตร
แรก กรดไขมันที่ชวยทําใหแหงใชประมาณ 1% โดยน้ําหนัก ผูวิจัยตองการใหหมึกที่ไดมีความ
แหงพอประมาณและไมระเหยมากจนเกินไป และ Solvent ที่ใชตองมีความปลอดภัย การพิมพ
ลายนิ้วมือที่ใชเปนพยานหลักฐานจะสังเกตุหมึกที่มีความขนเหนียว แตถาใชกับการกลิ้งหมึกบน
กระดานอาจพบขอเสียคือ บางครั้งมีการติดผิวมากเกินไปและภาพที่ไดไมชัดเจน สูตรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ใชแบบ Fingerprinting pad

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาหมึกพิมพมือเพื่อใชในงานนิติวิทยาศาสตรเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Study) มีวัตถุประสงคเพื่อคิดคนและพัฒนาวิธีการทําหมึกพิมพลายนิ้วมือ
โดยใชคารบอนแบล็คเปนสารใหสีซึ่งเปนวัตถุดิบที่เหลือใชจากโรงงานผลิตน้ํามันเตา แลวนํามา
พัฒนาสูตรหมึกใหมีประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกับFingerprint ink ที่ใชในการพิมพลายนิ้วมือ โดยใช
วิธีก ารตาง ๆ เชน การผสมโซเวนทกับคารบอนแบล็ค แลว ทดสอบคุณ สมบัติข องหมึก พิมพที่
พัฒนาขึ้นเทียบกับ Fingerprint ink
เครือ่ งมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือ
กกกกกกกก1. เครื่องวัด Particle size analysis
กกกกกกกก2. เครื่อง Hot Air Oven
กกกกกกกก3. เครื่อง Ball mill
กกกกกกกก4. เครื่อง Tree roll mill
กกกกกกกก5. เครื่อง Grindometer
กกกกกกกก6. เครื่องชั่งดิจิทัล 4 ตําแหนง
กกกกกกกก7. กลองถายรูป
อุปกรณ
กกกกกกกก1.
กกกกกกกก2.
กกกกกกกก3.
กกกกกกกก4.
กกกกกกกก5.
กกกกกกกก6.
กกกกกกกก7.

ตะแกรงลวดขนาด 100 Mesh
เกรียงปาด
กระดาษแข็งสีขาวที่มีการระบุตําแหนงของลายนิ้วมือที่แนนอน
แทนพิมพมือ
ลูกกลิ้ง
กระดานหรือกระจกขนาด 10 cm x 26 cm ใชสําหรับกลิ้งลูกกลิ้ง
บีกเกอร
37
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กกกกกกกก8. แทงแกวคนสารเคมี
กกกกกกกก9. ชอนตักสาร
กกกกกกกก10.แวนขยาย

ภาพที่ 13 ตะแกรงลวด

ภาพที่ 14 เกรียงปาด
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ภาพที่ 15 อุปกรณที่ใชในการพิมพลายนิ้วมือ

ภาพที่ 16 แบบพิมพลายนิ้วมือ
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วัตถุดิบและสารเคมี
กกกกกกกก1. คารบอนแบล็ค
กกกกกกกก2. Naphthenic mineral oil (True star)
กกกกกกกก3. Paraffinic mineral oil (True star)
กกกกกกกก4. Propylene glycol (Vidhtasom)
กกกกกกกก5. Soy bean (TVO Thai)
กกกกกกกก6. Acrylic resin1
กกกกกกกก7. Acrylic resin2
กกกกกกกก8. Acrylic resin3
กกกกกกกก9. Oleo resin (Advance pharma)
กกกกกกกก10. 2-Phenoxy ethanol (Fluka)
กกกกกกกก11. Fingerprint ink ผลิตจาก บจก.พลาสโตรเคม
กกกกกกกก12. ถุงมือ
กกกกกกกก13. กระดาษทิชชู
กกกกกกกก14. ภาชนะพลาสติก

ภาพที่ 17 สารเคมีที่ใชในการผสมหมึกพิมพลายนิ้วมือ
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วิธีการทดลอง
กกกกกกกขั้นตอนในการผลิตหมึกพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกก1. การเก็บตัวอยาง
กกกกกกกกกกกก1.1 เก็บตัวอยางคารบอนแบล็คดวยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ํามันเตา โดย
เลือกที่มีลักษณะเปนอนุภาคคลายเขมาแลวใสในภาชนะที่ปดสนิท
กกกกกกกกกกกก1.2 อบตัวอยางคารบอนแบล็คดวยเครื่อง Hot air oven ที่อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อไลความชื้น
กกกกกกกกกกกก1.3 รอใหตัวอยางเย็นลงที่อุณหภูมิหอง จากนั้นบรรจุลงภาชนะเพื่อวิเคราะหใน
ขั้นตอนตอไป

ภาพที่ 18 เครื่อง Hot air oven
กกกกกกกก2. วัดขนาดอนุภาคของคารบอนแบล็คดวยเครื่อง Particle size analysis
กกกกกกกกกกกก2.1 ทําการสุมตัวอยางคารบอนแบล็ค โดยเทตัวอยางคารบอนแบล็คลงบนกระดาษ
ขาวแลวแบงออกเปน 4 สวนกอนสุมเก็บตัวอยางแตละสวนมาผสมกัน
กกกกกกกกกกกก2.2 เปดเครื่อง Particle size analysis กอนการวิเคราะหเปนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมของเครื่อง ตั้งคาสภาวะของเครื่องใหมีความเหมาะสมในการวิเคราะห
กกกกกกกกกกกก2.3 ใสตัวอยางคารบอนแบล็คประมาณ 1 กรัม ลงในบีกเกอรใสน้ําสะอาดใหมี
ปริมาตรประมาณ 20 มิลลิลิต ร จากนั้น ใสสารลดแรงตึงผิวซึ่งในการทดลองนี้ใชน้ํายาลางจาน
เพื่อใหสภาวะเหมาะสมกับน้ําซึ่งเปนสารละลายที่ใชในการวิเคราะห
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กกกกกกกกกกกก2.4 วิเคราะหผลการทดลองดวยโปรแกรมของเครื่อง Particle size analysis และ
บันทึกผลการวิเคราะห

ภาพที่ 19 ตัวอยางสําหรับการวิเคราะห

ภาพที่ 20 เครื่อง Particle size analysis
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กกกกกกกก3. ลดขนาดตัวอยางดวยการบด
กกกกกกกกกกกก3.1 นําตัวอยางคารบอนแบล็คมาบดเชิงกลดวยเครื่อง Ball mill ดวยขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 ชั่งตัวอยางคารบอนแบล็คปริมาณ 1 กิโลกรัมใสลงในโถเซรามิค
พรอมกับใสลูกแกวขนาด 0.5 มิลลิเมตร แลวปดฝาใหสนิท
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2 เปดเครื่อง Ball mill ซึ่งมีความเร็วของมอเตอร 100รอบ/นาที เปนเวลา
24 ชั่วโมงจากนั้นเทตัวอยางคารบอนแบล็ค แลวบรรจุลงภาชนะที่ปดสนิทเพื่อดําเนินการในขั้นตอน
ตอไป

ภาพที่ 21 เครื่อง Ball mill (เพชรเกษมจักรกลเซรามิค)
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ภาพที่ 22 โถเซรามิคที่ใชในการบด
กกกกกกกก3.2 นําตัวอยางคารบอนแบล็คที่ไดจากการบดเชิงกลมาทําการกรองผานตะแกรงลวด
เพื่อแยกอนุภาคของคารบอนแบล็คใหมีขนาดที่เทากัน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ชั่งตัวอยางคารบอนแบล็คปริมาณ 0.5 กิโลกรัม ลงบนตะแกรงลวด
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2 ทําการรอนตัวอยางคารบอนแบล็คดวยมือ โดยใหอนุภาคตัวอยาง
คารบอนแบล็คที่ไดผานตะแกรงสูภาชนะบรรจุ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3 แยกตัวอยางคารบอนแบล็คที่ไมผานตะแกรง เพื่อเก็บไวบดเชิงกลใน
ขั้นตอนที่ผานมา
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4 นําตัวอยางคารบอนแบล็คที่ผานตะแกรงบรรจุลงในภาชนะที่ปด
สนิท เพื่อวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
กกกกกกกกกกกก3.3 วัดขนาดอนุภาคผงคารบอนแบล็คดวยเครื่อง Particle size analysis อีกครั้ง
แลวบันทึกผลการวิเคราะห
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ภาพที่ 23 อนุภาคที่ไดหลังการกรองผานตะแกรงลวด
กกกกกกกก4. การผสมหมึกพิมพมือ
กกกกกกกกกกกก4.1 เตรียมวัตถุดิบ ในขั้นตอนการผสมหมึกพิมพลายนิ้วมือจะคลายกับการผลิตสี
ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 3 สวน คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1 สารใหสี (colorant) มีหนาที่ใหสีในหมึกพิมพ ทําใหเมื่อหมึกพิมพ
แหงตัวบนวัสดุใชพิมพแลว ทําใหเกิดภาพปรากฏขึ้นมาได ในการทดลองนี้คือคารบอนแบล็คใน
ขั้นตอนที่ 3
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.2 ตัวพา (vehicle) เปนของผสมระหวาง สารยึดติด ตัวทําละลาย หรือ
น้ํามันในการทดลองนี้ใช Naphthenic mineral oil (True star) , Paraffinic mineral oil (True star) ,
Propylene glycol (Vidhtasom) , Soy bean (TVO Thai) , Acrylic resin1, Acrylic resin2 และ
Acrylic resin3
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3 สารเติมแตง (additive) เปนสารที่เติมเขาไปในหมึกเพื่อทําใหสมบัติ
บางอยางดีขึ้นในการทดลองนี้ใช Oleo resin (Advance pharma) และ 2-Phenoxy ethanol (Fluka)
นําสวนผสมตางๆมาชั่งดวยเครื่องชั่งดิจิทัล 4 ตําแหนง ตามกระบวนการผลิตสีที่กลาวมาแลวในขอ
4.1โดยใชอัตราสวนตามสูตร ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงอัตราสวนที่ใชในการผสมหมึกพิมพมือ
สูตร
F1
F2
F3

สวนประกอบ
1. Carbon black
2. Mixture solvent
1. Carbon black
2. propylene glycol
3. Mixture solvent
1. Carbon black
2. Soy bean

% By weight
35
63
35
31.5
20
35
31.5

F4

1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Propylene glycol
4. Oleo resin

20
50
20
10

F5

1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Propylene glycol
4. 2-Phenoxy ethanol

20
50
20
10

F6

1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Mixture solvent
4. Oleo resin

20
50
20
10

F7

1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Mixture solvent
4. 2-Phenoxy ethanol

20
50
20
10
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สูตร

F8

สวนประกอบ
1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Propylene glycol
4. Oleo resin

% By weight

F9

1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Propylene glycol
4. 2-Phenoxy ethanol

20
50
20
10

F10

1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Mixture solvent
4. Oleo resin

20
50
20
10

F11

1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Mixture solvent
4. 2-Phenoxy ethanol

20
50
20
10

F12

1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Propylene glycol
4. Oleo resin

20
50
20
10

20
50
20
10
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สูตร

สวนประกอบ

% By weight

1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Propylene glycol
F13 4. 2-Phenoxy ethanol

20
50
20
10

1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Mixture solvent
F14 4. Oleo resin

20
50
20
10

1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Mixture solvent
F15 4. 2-Phenoxy ethanol

20
50
20
10

1. Carbon black
2. Propylene glycol
F16 3. 2-Phenoxy ethanol

20
60
20

กกก4.2 นําสวนผสมที่ไดในแตละสูตรมาผานกระบวนการบดดวยเครื่อง Tree roll mill เพื่อใหได
หมึกพิมพมือที่มีความละเอียด ตามขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกกก4.2.1 โดยนําผลิตภัณฑที่ทําการผสมมาแลว นําไปบดผานชองวางระหวางลูกกลิ้งลูก
หลังและลูกกลางกอน
กกกกกกกกก4.2.2 หมึกที่ไดจะถูกบดผานชองวางระหวางลูกกลิ้งลูกกลางและลูกหนา ถาชองวาง
เล็กลงเทาไร การบดจะยิ่งบดไดละเอียดขึ้น ผลิตภัณฑที่ถูกบดแลวจะไหลผานลูกบดลูกหนาผาน
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Knife Edge แลวไหลไปเก็บในถาดเก็บ หรือภาชนะที่บรรจุรองรับอยูใต Knife Edge เพื่อดําเนินการ
ในขั้นตอไป

ภาพที่ 24 เครื่อง Tree roll mill

ภาพที่ 25 หมึกพิมพลายนิ้วมือที่ผานการผสมบดผานชองวางระหวางลูกกลิง้ ลูกกลางและลูกหนา
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ภาพที่ 26 การทํางานของเครื่อง Tree roll mill

ภาพที่ 27 ผลิตภัณฑที่ถูกบดแลวจะไหลผานลูกบดลูกหนาผานKnife Edge แลว ไหลไปเก็บในภาชนะ
ที่บรรจุรองรับอยูใต Knife Edge
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กกกกกกกกกกกก4.3 นําหมึกที่ไดไปวัดความละเอียดดวยเครื่อง Grindometer ตามขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1 วาง Grindometer ที่ทําความสะอาดแลวลงบนพื้นที่เรียบไมลื่นโดย
ใหดาน 0 ไมครอนเขาหาผูทดสอบ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.2 หยดสารตัวอยางพอประมาณลงบนรองดานลึก (50 ไมครอน)
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3 ใ ช sculper วางใหสัมผัสกับสารตัวอยางแลวลากไปตามรองลึกจนถึง 0
ไมครอน โดยในการลาก sculper ควรลากครั้งเดียวไปจนตลอดความยาวในเวลา 1 วินาที ดวยความเร็วคงที่
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.4 สังเกตการกระจายตัวของ graining หรือลายเสนที่ปรากฏบนรอยโดย
พิจารณา 2 แบบคือ
กกกกกกกกวิธที ี่ 1 พิจารณาการกระจายตัวของ graining คาที่ไดเปนบริเวณที่เห็น graining
กกกกกกกกวิธีที่ 2 พิจารณาลายเสนที่เกิดขึ้นโดยคาที่อานได จะเปนบริเวณที่มีขนาดเล็กมากที่สุดที่
เกิดเสนไดไมเกิน 3 เสน
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.5 บันทึกผลการวิเคราะห
กกกกกกกกกกกก4.4 บรรจุหมึกที่ผานกระบวนการบดลงในภาชนะที่ปดสนิท เพื่อนําไปทดสอบใน
ขั้นตอนตอไป

ภาพที่ 28 เครื่อง Grindometer
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ภาพที่ 29 หยดสารตัวอยางพอประมาณลงบนรองดานลึก (50 ไมครอน)

ภาพที่ 30 การกระจายตัวของ graining คาที่ไดเปนบริเวณที่เห็น graining
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กกกกกกกก5. การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกกกกก5.1 การพิมพลายนิ้วมือของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ใชบุคคลเดียวตลอดการทดลอง
เพื่อควบคุมไมใหเกิดความคลาดเคลื่อน และสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางหมึกพิมพลายนิ้วมือ
แตละชนิด
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.2 นําหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพแลววา สามารถ
พิมพลายนิ้วมือแลวมีความใกลเคียงกับ Fingerprint ink ซึ่งจากการทดลองทั้งหมด 16 สูตร มี 3 สูตรที่
นํามาใชกับกลุมตัวอยาง คือ F1, F2 และ F3
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.3 กรอกขอมูลลงในแบบพิมพลายนิ้วมือวาเปนหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตรใด
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.4 หยดหมึกพิมพมือลงบนกระดานหรือกระจกขนาด 10 cm x 26 cm
แลวกลิ้งลูกกลิ้งใหหมึกเสมอกันทั่วทั้งแผน
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.5 ทําความสะอาดนิ้วมือของกลุมตัวอยาง แลวกลิ้งนิ้วมือของกลุม
ตัวอยางบนกระดานหรือกระจกที่ทาหมึกแลว จากนั้นนําไปพิมพลงบนแบบพิมพลายนิ้วมือซึ่งหนีบ
ไวกับแผนพิมพมือเพื่อไมใหแผนเคลื่อนที่เวลาทําการกลิ้งนิ้วมือ
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1.6 ทําตามขอ 5.1.5 ซ้ําโดยใชหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตรละ 30 แผน
กกกกกกกก6. เก็บขอมูลภาคสนาม
กกกกกกกกกกกก6.1 การเก็บขอมูลภาคสนามจะใชแบบสอบถามความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงแบงเปน 2 กลุม คือผูเชี่ยวชาญ
จากกลุม งานกองทะเบียนประวัติอ าชญากร สํ านัก งานตํารวจแหงชาติ จํา นวน 9 ทาน และ
ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจ พื้นที่อําเภอที่อยูภายในจังหวัดนครปฐม
จํานวน 13 ทาน เนื่องดวยทั้งสองหนวยงานมีผูเชี่ยวชาญจํานวนมากที่มีหนาที่ในการพิมพลายนิ้วมือ
อยูเปนประจํา โดยมีลายละเอียดของการสรางเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกก6.2 การสรางเครื่องมือในการวิจัย จากการทดลองในครั้งนี้เปนการสรางแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใชในการประเมินผลการทดสอบคุณสมบัติของหมึกพิมพลายนิ้วมือ โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
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6.2.1 กอนทําการทดสอบหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ได ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใชงานของหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ผลิตจาก
คารบอนแบล็ค เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติของลายเสนหลังจากที่พิมพบน
กระดาษ กับหมึกพิมพลายนิ้วมือมาตรฐานที่ใชในปจจุบันซึ่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา
กกกกกกกกกกกกกกกก6.2.2 เมื่อทําการสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลว นํารางแบบสอบถามที่ได
ไปทดสอบความเที่ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช
(Wording) จากผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเพื่อใหได
ขอมูลครอบคลุมครบถวนสมบูรณ และสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได
กกกกกกกกกกกกกกกก6.2.3 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 สวน
ดังตอไปนี้
กกกกกกกกสวนที่1 แบบสอบถามขอมูลทั่ว ไปของกลุมตัว อยางที่ใชในการศึก ษา เปนคําถาม
ปลายเปด (Open – Ended Questions) ไดแก ระดับยศ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัด และประสบการณ
ในการพิมพมือเปนระยะเวลา จํานวน 4 ขอ
กกกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑหมึกพิมพลายนิ้วมือ
ที่ผลิตจากคารบอนแบล็ค จํานวน 10 ขอ โดยแบบสอบถามเปนคําถามที่แสดงความคิดเห็น (Scale
Questions) โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

ความหมาย

ระดับ 1-3
ระดับ 4-7
ระดับ 8-10

อยูในเกณฑต่ํา
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑสูง

กกกกกกกก7. การทดสอบหมึ ก พิม พ ล ายนิ้ ว มื อ ที่ผ ลิ ต จากคาร บ อนแบล็ ค เปรี ยบเทีย บกั บ
Fingerprint ink
กกกกกกกกในการทดสอบครั้งนี้ ทําการทดลองโดยใชหมึกพิมพลายนิ้ว มือที่มีสวนผสมของ
คารบอนแบล็ค เปรียบเทียบกับ Fingerprint ink ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใหผูเชี่ยวชาญ
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ที่มีประสบการณในการพิมพลายนิ้วมือ และการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของใน
การอานลายนิ้วมือและเทคนิคในการพิมพลายนิ้วมือเปนอยางดี จาก 5 หนวยงาน คือ
กกกกกกกก1. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน
35 ทาน
กกกกกกกก2. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน
29 ทาน
กกกกกกกก3. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจ พื้นที่อํา เภอที่อยูภายใน
จังหวัดนครปฐมและเขตลาดกระบัง จํานวน 15 ทาน
กกกกกกกก4. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองบังคับการสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 8 ทาน
กกกกกกกก5. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 (นครปฐม) จํานวน 13 ทาน
กกกกกกกกเพื่อทําการทดสอบคุณภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือที่มีสวนผสมของคารบอนแบล็คใน
การพิมพลายนิ้วมือ และใหผูทดสอบทําการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการประเมิน
ความพึงพอใจและคุณภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือที่มีสวนผสมของคารบอนแบล็ค โดยกําหนด
เงื่อนไขในการพิมพลายนิ้วมือและขั้นตอนในการทดสอบดังนี้
กกกกกกกก7. การทดสอบพิมพลายนิ้วมือดวยหมึกพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกกกกกก7.1 ใหผูเชี่ยวชาญพิมพลายนิ้วมือโดยใชหมึก Fingerprint ink F1, F2 และ F3ตาม
หลักวิชาการในการพิมพลายนิ้วมือ คือผูพิมพยืนอยูริมโตะขางหนึ่ง และใหผูถูกพิมพยืนอยูริมโตะ
ขางเดียวกันหันหนามาทางผูพิมพและอยูดานขวามือของผูพิมพ
กกกกกกกกกกกก7.2 ใหผูพิมพจับนิ้วที่จะพิมพดวยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ สวนที่จะจับดวยมือขวา
หรือมือซายขึ้นอยูกับผูพิมพวาจะถนัดมือใด
กกกกกกกกกกกก7.3 การจับนิ้วใหจับที่ 2 ขางของนิ้ว (ไมใชบนหรือลางของนิ้ว) ตรงใตขอนิ้วขอ
แรกนับแตปลายนิ้วลงมา สวนอีกมือหนึ่งของผูพิมพใหแตะประคองนิ้วของผูถูกพิมพไวเทานั้นอยา
กดนิ้วแรง
กกกกกกกกกกกก7.4 ตองจับนิ้วใหแนนและบอกผูถูกพิมพใหอยูในทาปกติ ทํานิ้วออนๆอยาเกร็ง
หรืออยาฝน
กกกกกกกกกกกก7.5 เวลาพิมพใหผูพิมพจับนิ้วผูถูกพิมพวางตะแคงลงบนแทนหมึกพิมพ ตั้งตน
จากขอบเล็บขางหนึ่งกลิ้งมือเบาๆไปจนจรดขอบเล็บอีกขางหนึ่ง ใหหมึกติดทั่วทั้งหนานิ้วโดยถือ
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หลักวา นิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซายใหกลิ้งเขาหาตัวผูถูกพิมพ สวนนิ้วอื่นๆใหกลิ้งออกจากตัวผูถูก
พิมพอยาจับนิ้วหรือบีบแรงเกินไป
กกกกกกกกกกกก7.6 ถานิ้วมือกวางมาก ใหพยายามกลิ้งนิ้วใหสุดขอบเล็บเทาที่จะทําได
กกกกกกกกกกกก7.7 การพิมพลงบนกระดาษพิมพ ถือหลักวานิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซายใหกลิ้งเขา
หาตัวผูถูกพิมพ สวนนิ้วอื่นๆใหกลิ้งออกจากตัวผูถูกพิมพ ใหพิมพต่ําลงมาจากขอนิ้วแรกเล็กนอยและ
ใหพิมพอยูในกรอบชองนิ้วของแบบพิมพ อยาพิมพออกนอกกรอบฯอยาลืมวาลายพิมพนิ้วมือที่พรามัว
หรือเลอะเลือนไมชัดเจน
กกกกกกกกกกกก7.8 ตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือที่ไดวาเห็นลายเสนที่คมชัดหรือไมดวยแวนขยาย
กกกกกกกกกกกก7.9 ผูเชี่ยวชาญกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชหมึกพิมพลายนิ้วมือ ที่มี
สวนผสมของคารบอนแบล็ค

ภาพที่ 31 การกลิ้งหมึกที่ใชทดสอบบนกระจก
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ภาพที่ 32 การกลิ้งนิ้วลงบนแทนหมึกพิมพ

ภาพที่ 33 การกลิ้งนิ้วลงบนแบบพิมพลายนิ้วมือ
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ภาพที่ 34 การกลิ้งนิ้วมือจากขอบเล็บขางหนึ่งกลิ้งนิ้วมือเบาๆไปจนจรดขอบเล็บอีกขางหนึ่ง

ภาพที่ 35 ทดสอบความละเอียดของเนื้อหมึก
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ภาพที่ 36 ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจที่ใชในการสอบถามผูเชี่ยวชาญ
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กกกกกกกก8. สถิติที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the
Social Science) สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก คารอยละ (Percentage), คาสูงสุด (Maximum), คาต่ําสุด (Minimum), คาเฉลี่ย (Mean), สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหมึกพิมพมือเพื่อใชในงานนิติวิทยาศาสตรเปนการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชคารบอนแบล็คซึ่งเปนวัตถุดิบ
เหลือใชที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันเตา โดยนําคารบอนแบล็คมาเปนสารใหสี (colorant)
ผสมระหวางตัวพา (vehicle) เชนสารยึดติดหรือตัวทําละลาย ซึ่งบางสูตรอาจมีการเติมสารเติมแตง
เขาไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหมึกพิมพลายนิ้วมือ โดยงานวิจัยนี้เลือกการพิมพลายนิ้วมือลง
ในแบบพิมพลายนิ้วมือ ในการทดลองนี้ใชลายนิว้ มือบุคคลคนเดียวตลอดการทดลอง เปรียบเทียบ
กับหมึกพิมพมือจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใชพิมพลายนิ้วมือ พิมพนิ้วมือจากอาสาสมัครแลว
ใชหมึก พิม พลายนิ้ว มื อที่ทดสอบคุณ ภาพแลว วามีคุ ณ สมบัติใ กลเคียงกั บหมึก พิมพ ลายนิ้ว มื อ
มาตรฐานที่ใชอยูโดยทั่วไป ไดแกสูตรF1 F2 และF3 จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานการพิมพลายนิ้วมือ
ที่มีประสบการณดานการพิมพลายนิ้วมือ ทําการทดสอบคุณภาพของหมึกพิมพมือที่ผลิตขึ้นจาก
คารบอนแบล็ค ไดสูต รF1 F2 และF3แลวนํามาพิมพลายนิ้วมือ และใหผูชี่ยวชาญทําการตอบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของหมึกพิมพมือที่ผลิตจาก
คารบอนแบล็คในการพิมพลายนิ้วมือนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคิดคนและพัฒนาหมึกพิมพมือ
ที่เหมาะสมสําหรับใชพิมพลายนิ้ว มือที่มีประสิทธิภ าพ ในการนํามาประยุก ตใชในงานดานนิติ
วิทยาศาสตร โดยทําการวิเคราะหและเสนอผลการทดลองดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ผลการทดลอง
กกกกกกกก ผลการทดลองแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกก1.1 ผลการเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของคารบอนแบล็ค
กกกกกกกก
ผลการเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของคารบอนแบล็ค กอนทําการบดลดขนาด
และที่ผานการบดลดขนาดตามขั้นตอนตางๆดังที่ ไดกลาวในบทที่ 3 จากการวิเคราะหดวยเครื่อง
Particle Size Analysis แสดงดังตารางที่ 3 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4 ขนาดอนุภาคของคารบอนแบล็คที่วัดดวยเครื่อง Particle size analysis
อนุภาคของคารบอนแบล็ค
อนุภาคกอนบดลดขนาด
อนุภาคหลังบดลดขนาด
อนุภาคหลังรอนผานตะแกรงลวด

ขนาดอนุภาค (ไมครอน)
129.7 - 848.3
89.5 - 119.3
5.0 - 72.0

กกกกกกกกจากผลการวิเคราะหขนาดอนุภาคของคารบอนแบล็ค แสดงใหเห็นความแตกตางของขนาด
อนุภาคอยางชัดเจน อนุภาคกอนทําการบดลดขนาดมีขนาดอนุภาค 129.7 - 848.3 ไมครอน และเมื่อทํา
การบดลดขนาดดวยกระบวนการบดเชิงกลดวยเครื่อง Ball Mill มีขนาดอนุภาค 89.5 - 119.3 ไมครอน
จากนั้นนําไปรอนผานตะแกรงลวดขนาด 100 Mesh ขนาดอนุภาคจะลดลงเหลือ 5.0 - 72.0 ไมครอน
กกกกกกกกกกกก1.2 ผลทางกายภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือและสวนผสมที่ใชในการทดลอง
กกกกกกกกเมื่ อ ได ข นาดอนุ ภ าคของคาร บ อนแบล็ ค แล ว นํ า มาผสมส ว นผสมต า งๆตาม
กระบวนการผลิตหมึกพิมพลายนิ้วมือ จากนั้นทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพแสดงดังตารางที่ 4
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 สวนผสมและผลทางกายภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือ
ลําดับ

สูตรที่ใชใน
การทดลอง

1

F1

2

F2

3

F3

สวนประกอบ
1. Carbon black
2. Mixture solvent
1. Carbon black
2. propylene glycol
3. Mixture solvent
1. Carbon black
2. Soy bean

ผลทางกายภาพ

หมายเหตุ

เนื้อครีม ขนเหนียว

เห็นเสนลายนิ้วมือ
ชัดเจน

เนื้อครีม ขนหนืด

เห็นเสนลายนิ้วมือ
ปานกลาง

เนื้อครีม ขนเหนียว

เห็นเสนลายนิ้วมือ
ชัดเจน
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

สูตรที่ใชใน
การทดลอง

4

F4

5

F5

6

F6

7

F7

8

F8

9

F9

สวนประกอบ
1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Propylene glycol
4. Oleo resin
1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Propylene glycol
4. 2-Phenoxy ethanol
1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Mixture solvent
4. Oleo resin
1. Carbon black
2. Acrylic resin1
3. Mixture solvent
4. 2-Phenoxy ethanol
1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Propylene glycol
4. Oleo resin
1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Propylene glycol
4. 2-Phenoxy ethanol

ผลทางกายภาพ

หมายเหตุ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ

เนื้อครีม

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ
10

สูตรที่ใชใน
การทดลอง
F10

11

F11

12

F12

13

F13

14

F14

15

F15

สวนประกอบ
1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Mixture solvent
4. Oleo resin
1. Carbon black
2. Acrylic resin2
3. Mixture solvent
4. 2-Phenoxy ethanol
1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Propylene glycol
4. Oleo resin
1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Propylene glycol
4. 2-Phenoxy ethanol
1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Mixture solvent
4. Oleo resin
1. Carbon black
2. Acrylic resin3
3. Mixture solvent
4. 2-Phenoxy ethanol

ผลทางกายภาพ

หมายเหตุ

รวมเปนกอนเหนียว

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอนเหนียว

พิมพไมติดนิ้วมือ

เนื้อเหลว

พิมพไมติดนิ้วมือ

เนื้อเหลว

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ

รวมเปนกอน

พิมพไมติดนิ้วมือ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

16

สูตรที่ใชในการ
สวนประกอบ
ทดลอง
F16

1. Carbon black
2. Propylene glycol
3. 2-Phenoxy ethanol

ผลทางกายภาพ

หมายเหตุ

เนื้อครีมขน

พิมพไมติดนิ้วมือ

หมายเหตุ Mixture solvent = (Naphthenic mineral oil +Paraffinic mineral oil)
กกกกกกกกจากผลการทดสอบทางกายภาพหมึกพิมพลายนิ้วมือ พบวาหมึกสูตร F4 F5 F6 F8
F9 F14 และ F15 รวมกันเปนกอน หมึกสูตร F7 เปนเนื้อครีม หมึกสูตร F10, F11 รวมตัวเปนกอน
เหนียว หมึกสูตร F12 F13 เนื้อเหลว และหมึกสูตร F16 เปนเนื้อครีมขน ซึ่งหมึกพิมพลายนิ้วมือ
ทั้งหมดที่กลาวมาไมสามารถพิมพติดลายนิ้ว มือได ดังนั้นจึง มีหมึกพิมพลายนิ้ว มือเพียง 3 สูต ร
เทานั้น ที่มีคุณสมบัติในการพิมพลายนิ้ว มือแลว เห็น ลายนิ้ว มือไดชัด เจนใกลเคียงกับหมึกพิมพ
ลายนิ้วมือมาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน

ภาพที่ 37 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F4
(รวมกันเปนกอน)

ภาพที่ 38 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F5
(รวมกันเปนกอน)
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ภาพที่ 39 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F6
(รวมกันเปนกอน)

ภาพที่ 41 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F9
(รวมกันเปนกอน)

ภาพที่ 40 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F8
(รวมกันเปนกอน)

ภาพที่ 42 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F14
(รวมกันเปนกอน)
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ภาพที่ 43 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F15
(รวมเปนกอน)

ภาพที่ 44 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F7
(เปนเนื้อครีม)

ภาพที่ 45 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F10
(รวมกันเปนกอนเหนียว)

ภาพที่ 46 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F11
(รวมกันเปนกอนเหนียว)

68

ภาพที่ 47 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F12
(เปนเนื้อเหลว)

ภาพที่ 48 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F13
(เปนเนื้อเหลว)

ภาพที่ 49 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F16
(เปนเนื้อครีมขน)

ภาพที่ 50 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F1
(เนื้อครีม ขนเหนียว)
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ภาพที่ 51 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F2
(เนื้อครีม ขนหนืด)

ภาพที่ 52 หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F3
(เนื้อครีม ขนเหนียว)

กกกกกกกกกกกก1.3 ผลการเปรียบเทียบความละเอียดของหมึกพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกกหลังจากที่ทําการทดสอบทางกายภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือ พบวามีหมึกพิมพ
ลายนิ้วมือเพียง 3 สูตรเทานั้น ที่สามารถนํามาใชใ นการพิมพลายนิ้ ว มือ ดังนั้นจึงนําหมึก พิมพ
ลายนิ้วมือทั้ง 3 สูตรมาผานการบดดวยเครื่อง Tree Roll Mill แลวเปรียบเทียบกับความละเอียดของ
หมึก พิมพลายนิ้วมือทั้ง 3 กับหมึก พิมพลายนิ้วมือสูตรมาตรฐานที่ใชอยูใ นปจจุบัน ดว ยเครื่อง
Grindometer แสดงดังตารางที่ 5 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6 ความละเอียดของหมึกพิมพลายนิ้วมือที่วัดดวยเครื่อง Grindometer
ชนิดของหมึกพิมพลายนิ้วมือ
F1
F2
F3
Fingerprint ink

ขนาดความละเอียด
20 -25 ไมครอน
30 -35 ไมครอน
10 - 15 ไมครอน
5 -15 ไมครอน

กกกกกกกกจากผลการวัดความละเอียดของหมึกพิมพลายนิ้วมือ แสดงใหเห็นถึงความละเอียดของ
หมึกพิมพลายนิ้วมือที่พัฒนาขึ้นจากคารบอนแบล็ค มีความใกลเคียงกับหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร
มาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน
กกกกกกกกกกกก1.4 ผลการทดลองนําหมึกพิมพลายนิ้วมือพิมพลงบนแบบพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกกหลังจากที่ทําการทดสอบความละเอียดของหมึกพิมพลายนิ้วมือแลว พบวามีค วาม
ใกลเคียงกันจึงนํามาพิมพลายนิ้วมือลงบนแบบพิมพลายนิ้วมือโดยใช Fingerprint ink จํานวน 5
แผน ใชหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F1 จํานวน 30 แผน หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F2 จํานวน 30 แผน
และหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F3 จํานวน 30 แผน โดยแสดงรูปตัวอยางดังนี้
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ภาพที่ 53 ลายพิมพนิ้วมือที่ใช Fingerprint ink
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ภาพที่ 54 ลายพิมพนิ้วมือที่ใชหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F1
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ภาพที่ 55 ลายพิมพนิ้วมือที่ใชหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F2
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ภาพที่ 56 ลายพิมพนิ้วมือที่ใชหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F3
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กกกกกกกกจากผลการทดลองพิ มพ ล ายนิ้ว มื อ ลงบนแบบพิ ม พล ายนิ้ ว มื อ พบว า หมึ ก พิ ม พ
ลายนิ้วมือFingerprint ink และหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F3 สามารถเห็นลายละเอียดของลายเสน
ไดอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะเกิดจากความละเอียดของหมึกพิมพซึ่งมีขนาด 5 -15 ไมครอน รองลงมา
คือหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F1 และ F2 ตามลําดับ
วิเคราะหผลการทดลอง
กกกกกกกกผลการทดสอบคุณภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือ ที่ผลิตจากคารบอนแบล็คในการพิมพ
ลายนิ้วมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 100 คน ทําการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของหมึกพิมพ
ลายนิ้วมือ และตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของ
หมึกพิมพลายนิ้วมือที่ที่ผลิตจากคารบอนแบล็ค โดยไดผลการทดสอบดังตอไปนี้
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกกขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน แบงออกเปนเพศชาย
จํานวน 56 ทาน เพศหญิง จํานวน 44 คน เปนผูเชี่ยวชาญกลุมงานกลุมงานกองทะเบียนประวัติอาชญา
กร สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 35 คน ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองพิสูจนหลักฐานกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 29 คน ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจ พื้นที่
อําเภอที่อยูภายในจังหวัดนครปฐมและเขตลาดกระบัง จํานวน 15 คน ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกอง
บังคับการสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 8 คนและผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานศูนยพิสูจน
หลักฐาน 7 (นครปฐม) จํานวน 13 คน
กกกกกกกกในดานชั้นยศ พบวากลุมตัวอยางมีชั้นยศเปนดาบตํารวจ 25 คน รองลงมาคือชั้นยศสิบ
ตํารวจเอก จํานวน 22 คน ถัดมาคือชั้นยศพันตํารวจโท จํานวน 13 คน ตอมาคือชั้นยศรอยตํารวจเอก
จํานวน 10 คน รองลงมาคือชั้นยศรอยตํารวจโท จํานวน 8 คน ถัดมาคือชั้นยศรอยตํารวจตรี จํานวน7
คน ตอมาคือชั้นยศจาสิบตํารวจ จํานวน 7 คน รองลงมาคือชั้นยศสิบตํารวจตรี จํานวน 5 คน และชั้น
ยศพันตํารวจตรี จํานวน 3 คน
กกกกกกกกในดานระดั บตําแหน ง พบวากลุมตัวอยางมีตําแหน งเปนผูบังคับหมู จํ านวน 60 คน
รองลงมาคือตําแหนงนักวิทยาศาสตร (สบ.1) จํานวน 18 คน รองลงมาคือตําแหนงนักวิทยาศาสตร
(สบ.2) จํานวน 12 คน รองลงมาคือตําแหนงสารวัตร จํานวน 5 คน รองลงมาคือตําแหนงรองสารวัตร
จํานวน 3 คน รองลงมาคือตําแหนงรองผูกํากับ จํานวน 1 คน และตําแหนงนักวิทยาศาสตร (สบ.3)
จํานวน 1 คน
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กกกกกกกกในดานประสบการณในการพิมพลายนิ้วมือ และประสบการณในการตรวจลายนิ้วมือแฝง
พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณในการพิมพลายนิ้วมือ และประสบการณในการตรวจลายนิ้วมือแฝง
มากที่สุดคือ 28 ป และนอยที่สุดคือ 4 เดือน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผู เ ชี่ ยวชาญ
ทานที่ (เพศ)
1 (ช)
2 (ช)
3 (ช)
4 (ญ)
5 (ญ)
6 (ช)
7 (ญ)
8 (ช)
9 (ช)
10 (ญ)
11 (ญ)
12 (ช)
13 (ญ)
14 (ญ)
15 (ช)
16 (ช)
17 (ญ)
18 (ญ)
19 (ช)

ตําแหนง
รองผกก.กลุ มงานตรวจสอบและ
วิเคราะหการกระทําความผิด
ทางเทคโนโลยีฯ
ผูบังคับหมู (ป)
สารวัตรงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร
นักวิทยาศาสตร (สบ 3) กนฝ.
ผูบังคับหมู
(พฐ.จว.กาญจนบุรี)
สารวัตรงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร 4
ผูบังคับหมู (ฝทว.5)
สารวัตรฝายอํานวยการ
ผูบังคับหมู (กอป.ศพฐ.)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2) กนฝ.
นักวิทยาศาสตร (สบ 2) กนฝ.
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7) กลุมงานที่ 1
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู
นักวิทยาศาสตร (สบ 2) กนฝ.
นักวิทยาศาสตร (สบ 2) กนฝ.
ผูบังคับหมู (กยส.)

หนวยงาน

ประสบการณ

กองบั งคั บ การสนั บ สนุ น ทาง
เทคโนโลยี

28 ป

สภ. สามควายเผือก

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7

25 ป
20 ป 6
เดือน
19 ป

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7

16 ป 5 เดือน

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

16 ป

กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7

15 ป 6 เดือน
15 ป
15 ป
15 ป
15 ป
15 ป
15 ป
15 ป
13 ป
12ป5เดือน
12 ป
10 ป
10 ป
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่(เพศ)
20 (ช)
21 (ช)
22 (ช)
23 (ช)
24 (ญ)
25 (ญ)
26 (ญ)
27 (ญ)
28 (ญ)
29 (ญ)
30 (ญ)
31 (ช)
32 (ญ)
33 (ญ)
34 (ช)
35 (ช)
36 (ช)
37 (ช)
38 (ช)
39 (ช)
40 (ช)
41 (ช)
42 (ช)
43 (ช)
44 (ญ)
45 (ญ)
46 (ช)
47 (ช)
48 (ญ)

ตําแหนง
ผูบังคับหมู (ป)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2)
ผูบังคับหมู (ฝทว.4)
ผูบังคับหมู (ฝทว.6)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
รองสารวัตร
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู (ฝทว.4)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู (ฝทว.4)
ผูบังคับหมู (ฝทว.6)
ผูบังคับหมู (ฝทว.4)
ผูบังคับหมู (ฝทว.6)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2)
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู (ฝทว.4)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2)
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู (ฝทว.5)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)

หนวยงาน

ประสบการณ

สภ.นครชัยศรี
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองพิสูจนหลักฐานกลาง

9 ป 8 เดือน
9 ป 3 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 4 เดือน
8 ป 3 เดือน
8 ป 3 เดือน
8 ป 3 เดือน
8 ป 2 เดือน
8 ป 2 เดือน
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
7 ป
7 ป
7 ป
6 ป
6 ป
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่(เพศ)
49 (ช)
50 (ช)
51 (ญ)
52 (ช)
53 (ญ)
54 (ญ)
55 (ช)
56 (ช)
57 (ช)
58 (ช)
59 (ช)
60 (ญ)
61 (ช)
62 (ช)
63 (ญ)
64 (ช)
65 (ญ)
66 (ช)
67 (ช)
68 (ช)
69 (ญ)
70 (ญ)
71 (ญ)
72 (ช)
73 (ช)
74 (ช)
75 (ช)

ตําแหนง
ผูบังคับหมู (ฝายอํานวยการ)
ผูบังคับหมู (ป)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2)
ผูบังคับหมู (ป)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
ผูบังคับหมู
ผูบังคับหมู (ป)
ผูบังคับหมู (ป)
ผูบังคับหมู (ป)
ผูบังคับหมู (ฝทว.5)
นักวิทยาศาสตร (สบ.2)
ผูบังคับหมู (กก.4)
ผูบังคับหมู (กก.4)
สารวัตรงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร
นักวิทยาศาสตร (สบ. 1)
นักวิทยาศาสตร(สบ.2) กลุมงาน
ลายนิ้วมือแฝง
ผูบังคับหมู (กก.3)
ผูบังคับหมู (กก.3)
รองสารวัตร (ป)
ผูบังคับหมู (กก.3)
นักวิทยาศาสตร (สบ. 1)
สารวัตร (ฝทว.4)
ผูบังคับหมู (กก.4)
ผูบังคับหมู (ป)
ผูบังคับหมู (ป)
นักวิทยาศาสตร (สบ.1)

หนวยงาน

ประสบการณ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองบังคับการสันติบาล
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
สภ.โพธิแกว
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
สภ.นครชัยศรี
สภ.โพธิแกว
สภ.โพธิแกว
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7
กองบังคับการสันติบาล
กองบังคับการสันติบาล

6 ป
6 ป
6 ป
5 ป 6 เดือน
5 ป 6 เดือน
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
4 ป

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

4 ป

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

4 ป

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7

4 ป

กองบังคับการสันติบาล
กองบังคับการสันติบาล
สน.ลาดกระบัง
กองบังคับการสันติบาล
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองบังคับการสันติบาล
สภ.เมืองนครปฐม
สภ.สามควายเผือก
กองพิสูจนหลักฐานกลาง

4 ป
3 ป
3 ป
3 ป
3 ป
3 ป
3 ป
2 ป 6 เดือน
2 ป 4 เดือน
2 ป
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่(เพศ)
76 (ญ)
77 (ญ)
78 (ญ)
79 (ญ)
80 (ญ)
81 (ช)
82 (ญ)
83 (ช)
84 (ช)
85 (ญ)
86 (ช)
87 (ญ)
88 (ช)
89 (ญ)
90 (ญ)
91 (ญ)
92 (ช)
93 (ช)
94 (ญ)
95 (ญ)
96 (ช)
97 (ช)
98 (ญ)
99 (ช)
100 (ช)

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตร (สบ.1)
ผูบังคับหมู (กก.3)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
ผูบังคับหมู (ฝทว.7)
ผูบังคับหมู (ป)
ผูบังคับหมู (สส)
ผูบังคับหมู (สส)
ผูบังคับหมู
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
ผูบังคับหมู
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
นักวิทยาศาสตร (สบ 2)
ผูบังคับหมู (ฝทว.4)
ผูบังคับหมู (ป)
นักวิทยาศาสตร (สบ 1)
ผูบังคับหมู (ฝทว.5)
ผูบังคับหมู (ป)

หนวยงาน

ประสบการณ

กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองบังคับการสันติบาล
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
สภ.สามควายเผือก
สภ.โพธิแกว
สภ.สามควายเผือก
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
สภ. สามควายเผือก
กองพิสูจนหลักฐานกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
สภ. สามควายเผือก

2 ป
2 ป
2 ป
2 ป
1 ป 10 เดือน
1 ป 8 เดือน
1 ป 5 เดือน
1 ป 4 เดือน
1 ป 3 เดือน
1 ป
1 ป
11 เดือน
10 เดือน
9 เดือน
8 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
5 เดือน
4 เดือน
4 เดือน

80

ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
กกกกกกกกจากการทดสอบพิมพลายนิ้วมือบนแบบพิมพลายนิ้วมือ โดยใชหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ผลิต
จากคารบอนแบล็ค ซึ่งเปนวัตถุดิบที่เหลือใชจากโรงงานผลิตผลิตน้ํามันเตา เปรียบเทียบกับหมึก
Fingerprint ink ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการพิมพ
ลายนิ้ ว มื อ และตรวจสอบลายนิ้ ว มื อแฝง เป น ผู ทํ า การทดสอบและทํ าการตอบแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคุณภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ผลิตจากคารบอน
แบล็ค ในการทดสอบแสดงดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของหมึกพิมพลายนิ้วมือ
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะความละเอียดของเนื้อหมึก

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square
F
Sig.
3
361.46 120.487
57.172

Within
Groups

396

834.54

Total

399

1196

0

2.107

จากตารางที่ 8 พบวาคาความละเอียดของเนื้อหมึกมีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.05)
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหความละเอียดของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

7.73

1.286

6.76

1.821

7.71

1.653

9.4

0.853

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินคุณภาพดานความละเอียดของเนื้อ
หมึกทั้ง 4 สูตร พบวาหมึกสูตร FI (Mean = 9.4 S.D. = 0.85 ) มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด โดยที่
F1 (Mean = 7.73 S.D. = 1.28 ) และ F3 (Mean = 7.71 S.D. = 1.65 ) ไมแตกตางกันและ F2 (Mean =
6.76 S.D. = 1.82 ) มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
ตารางที่ 10 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนของความหนืดเนื้อหมึก

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares
Square F
Sig.
3 261.027 87.009
33.324

Within
Groups

396

1033.97

Total

399 1294.997

0

2.611

จากตารางที่ 10 พบวาคาความหนืดของเนื้อหมึก มีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.05)
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ตารางที่ 11 แสดงผลวิเคราะหความหนืดของเนื้อหมึก
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

7.69

1.594

6.85

1.914

7.86

1.775

9.11

1.043

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินคุณภาพดานความหนืดของเนื้อหมึก
ทั้ง 4 สูตร พบวาหมึกสูตร FI (Mean = 9.11 S.D. = 1.04) มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด โดยที่ F1
(Mean = 7.69 S.D. = 1.59) และ F3 (Mean = 7.86 S.D. = 1.77) ไมแตกตางกันและ F2 (Mean =
6.85 S.D. = 1.91 ) มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
ตารางที่ 12 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนของความเขมสีหมึก

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square F
Sig.
3
138.8
46.267
24.983

Within
Groups

396

733.36

Total

399

872.16

0

1.852

จากตารางที่ 12 พบวาคาความเขมสีหมึกมีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(P < 0.05)
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ตารางที่ 13 แสดงผลวิเคราะหความเขมของสีหมึก
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

8.06

1.162

7.6

1.421

7.78

1.508

9.12

1.328

จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความเขมของเนื้อหมึก
ทั้ง 4 สูตร พบวา FI (Mean = 9.12 S.D. = 1.32) มีคามากที่สุด โดยที่ F1 (Mean = 8.06 S.D. = 1.16)
และ F3 (Mean = 7.78 S.D. = 1.50) ไมแตกตางกันซึ่ง F2 (Mean = 7.6 S.D. = 1.42) และ F3 (Mean =
7.78 S.D. = 1.50) มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
ตารางที่ 14 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเขมสีหมึก

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square F
Sig.
3
8.38
2.793
1.005
0.39

Within
Groups

396

1100.46

Total

399

1108.84

2.779

จากตารางที่ 14 พบวาคาความเขมสีหมึกไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P >0.05)
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ตารางที่ 15 แสดงผลวิเคราะหความสะดวกในการลางออก
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

7.99

1.63

7.64

1.679

7.81

1.509

7.64

1.834

จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความสะดวกใน
การลางออกของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา ไมแตกตางกัน (P >0.05)
ตารางที่ 16 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนของกลิน่ หมึกพิมพมือ

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares
Square F
Sig.
3
52.327
17.442
1.613
0.186

Within
Groups

396

4281.07

Total

399 4333.397

10.811

จากตารางที่ 16 พบวาคา ของกลิ่ น หมึก พิมพมือไมมีค วามแตกตางกันในทางสถิ ติ
(P >0.05)
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ตารางที่ 17 แสดงผลวิเคราะหกลิน่ ของหมึกพิมพมือ
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

7.89

1.385

8.16

5.989

7.2

1.627

7.96

1.675

จากตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานกลิ่นของเนื้อหมึก
ทั้ง 4 สูตร พบวา ไมแตกตางกัน (P >0.05)
ผลการวิเคราะหคุณสมบัตขิ องลายเสนหลังจากที่พิมพบนกระดาษ
ตารางที่ 18 แสดงผลวิเคราะหความความแปรปรวนความคมชัดของลายเสน

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares
Square F
Sig.
3 133.387
44.462
6.317

Within
Groups

396

2787.31

Total

399 2920.697

0

7.039

จากตารางที่ 18 พบวาคาความคมชัดลายเสนของหมึกมีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.05)
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ตารางที่ 19 แสดงผลวิเคราะหความคมชัดของลายเสน
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

8.02

1.054

7.75

4.986

8.34

1.13

9.28

0.954

จากตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความคมชัด ของ
ลายเสนเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา FI (Mean = 9.28 S.D. = 0.95) มีคามากที่สุด โดยที่ F1 (Mean =
8.02 S.D. = 1.05) และ F3 (Mean = 8.34 S.D. = 1.13) ไมแตกตางกันซึ่ง F2 (Mean = 7.75 S.D. =
4.98) และ F3 (Mean = 8.34 S.D. = 1.13) มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
ตารางที่ 20 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนของความสามารถในการแยกลายเสนไดชัดเจน

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square F
Sig.
3
119.49
39.83
5.646
0.001

Within
Groups

396

2793.7

Total

399

2913.19

7.055

จากตารางที่ 20 พบวาคาความความสามารถในการแยกลายเสนไดชัดเจนของหมึกมีความ
แตกตางกันในทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)
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ตารางที่ 21 แสดงผลวิเคราะหความสามารถในการแยกลายเสนไดชัดเจน
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

8.21

1.113

7.96

4.985

8.27

1.196

9.38

0.838

จากตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความสามารถในการ
แยกลายเสนไดชัดเจนของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา FI (Mean = 9.38 S.D. = 0.83) มีคามากที่สุด โดย
ที่ F1 (Mean = 8.21 S.D. = 1.11) และ F3 (Mean = 8.27 S.D. = 1.19) ไมแตกตางกันซึ่ง F2 (Mean =
7.96 S.D. = 4.98) และ F3 (Mean = 8.27 S.D. = 1.19) มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
ตารางที่ 22 แสดงผลวิเคราะห ความแปรปรวนของความคงทนในการติดกับกระดาษ

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square F
Sig.
3
228.65
76.217
57.496

Within
Groups

396

524.94

Total

399

753.59

0

1.326

จากตารางที่ 22 พบวาคาความความคงทนในการติดกับกระดาษของหมึกมีความแตกตาง
กันในทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05)
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ตารางที่ 23 แสดงผลวิเคราะห ความคงทนในการติดกับกระดาษ
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

7.91

1.093

7.24

1.408

7.95

1.158

9.32

0.886

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความคงทนในการ
ติดกับกระดาษของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา FI(Mean = 9.32 S.D. = 0.88) มีคามากที่สุด โดยที่
F1(Mean = 7.91 S.D. = 1.09) และ F3 (Mean = 7.95 S.D. = 1.15) ไมแตกตางกันซึ่ง F2(Mean =
7.24 S.D. = 1.14) มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมอื่น
ตารางที่ 24 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนราคาของหมึกพิมพ

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square
F
Sig.
3
469.31 156.437
92.126

Within
Groups

396

672.44

Total

399

1141.75

0

1.698

จากตารางที่ 24 พบวาราคาของหมึกพิมพมีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(P < 0.05)
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ตารางที่ 25 แสดงผลวิเคราะหราคาของหมึกพิมพ
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

9.26

0.928

9.16

1.022

9.18

1.038

6.7

1.951

กกกกกกกกจากตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานราคาของหมึกพิมพ
ของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวาF1 (Mean = 9.26 S.D. = 0.92) F2(Mean = 9.16 S.D. = 1.02) และ
F3 (Mean = 9.18 S.D. = 1.03) มีคามากที่สุด โดยที่ FI (Mean = 6.7 S.D. = 1.95) มีคานอยที่สุด
(P < 0.05)
ตารางที่ 26 แสดงผลวิเคราะหความแปรปรวนความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใช

S.O.V.
df
Between
Groups

Sum of
Mean
Squares Square F
Sig.
3
64.61
21.537
13.159

Within
Groups

396

648.1

Total

399

712.71

0

1.637

จากตารางที่ 26 พบวาราคาของหมึกพิมพมีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(P < 0.05)
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ตารางที่ 27 แสดงผลวิเคราะหความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใช
สูตรของ
หมึก
F1
F2
F3
FI

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

8.68

1.109

8.45

1.226

8.7

1.133

7.71

1.591

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูใชของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวาF1 (Mean = 8.68 S.D. = 1.10) F2 (Mean = 8.45 S.D. = 1.22)
และ F3 (Mean = 8.7 S.D. = 1.13) มีคามากที่สุด โดยที่ FI (Mean = 7.71 S.D. = 1.59) มีคานอยที่สุด
(P < 0.05)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหมึกพิมพมือเพื่อใชในงานนิติวิทยาศาสตร เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Study) ผูว ิจัยไดทําการศึกษาโดยใชคารบอนแบล็ค ซึ่งเปนวัตถุดิบเหลือ
ใชที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันเตา นํามาผานกระบวนการแปรรูปเพื่อพัฒนาเปนหมึกพิมพ
เพื่อนํามาใชในการพิมพลายนิ้วมือ โดยงานวิจัยนี้เลือกหมึกพิมพมือที่ทําการคิดคนจากทั้งหมด 16
สูตร มา 3 สูตร แลวเปรียบเทียบกับหมึกพิมพมือที่ใชอยูในปจจุบันที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศแลว
มาทําการทดสอบ โดยนํามาพิมพลายนิ้ว มือลงบนแบบพิมพลายนิ้ว มือโดยใช Fingerprint ink
จํานวน 5 แผน ใชหมึกพิมพลายนิ้วมือสูต ร F1 จํานวน 30 แผน หมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F2
จํานวน 30 แผน และหมึกพิมพลายนิ้วมือสูตร F3 จํานวน 30 แผน โดยไดรับความอนุเคราะหจาก
ผูเชี่ยวชาญจาก 5 หนวยงาน คือ
กกกกกกกก1. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กกกกกกกก2. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กกกกกกกก3. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจ พื้น ที่อําเภอที่อยูภ ายใน
จังหวัดนครปฐมและเขตลาดกระบัง
กกกกกกกก4. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองบังคับการสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กกกกกกกก5. ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 (นครปฐม)
กกกกกลุมตัวอยางจํานวน 100 ทาน แบงออกเปน เพศชาย จํานวน 56 ทาน เพศหญิง จํานวน
44 ทาน เปนผูเชี่ยวชาญกลุมงานกลุมงานกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
จํานวน 35 ทาน ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 29
ทาน ผูเ ชี่ยวชาญจากกลุมงานสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจ พื้นที่อําเภอที่อยูภายในจังหวัดนครปฐม
และเขตลาดกระบัง จํานวน 15 ทาน ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองบังคับการสันติบาล สํานักงานตํารวจ
แหงชาติจํานวน 8 ทานและผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 (นครปฐม) จํานวน 13 ทาน
ไดทําการทดสอบคุณภาพของหมึกพิมพมือที่ผลิตขึ้นจาก คารบอน แบล็คในการใชพิมพลายนิ้วมือและ
ใหผูทดสอบทําการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
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กกกกกกกกคุณภาพของหมึกพิมพมือที่ผลิตจากคารบอนแบล็ค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคิดคนและ
พัฒ นาหมึ ก พิ มพ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ใช พิม พ ล ายนิ้ ว มือ แฝงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถนํ า มา
ประยุกตใชในงานดานนิติวิทยาศาสตรไดตอไป
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the
Social Science) สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Mean) สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และหาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’ Multiple Range Test
คารอยละ (Percentage) คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
กกกกกกกกการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
กกกกกกกกการทดลองผสมหมึกพิมพลายนิ้วมือโดยใชคารบอนแบล็ค ซึ่งเปนวัตถุดิบเหลือใชที่
เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันเตานํามาผานกระบวนการแปรรูปเพื่อพัฒนาเปนหมึกพิมพมือ
แลวนํามาพิมพลายนิ้วมือบนแผนพิมพลายนิ้วมือเปรียบเทียบกับหมึกพิมพมือมาตรฐานทีต่ องสั่งซื้อ
จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 100 คน ทําการทดสอบ
คุณ ภาพของหมึ ก พิม พมื อที่ ผลิ ต ขึ้น จากคาร บ อนแบล็ค โดยใหพิ มพ ลายนิ้ ว มือ บนแผ น พิ ม พ
ลายนิ้วมือและใหผูทดสอบทําการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินคะแนนของหมึก
พิมพมือโดยภาพรวม สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกกกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คนเปนผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สํานั ก งานตํารวจแห งชาติจํ านวน 35 คน, ผู เชี่ย วชาญจากกลุ มงานกองพิสู จ น หลัก ฐานกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 29 คน, ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจ
พื้นที่อําเภอที่อยูภายในจังหวัดนครปฐมและเขตลาดกระบัง จํานวน 15 คน, ผูเชี่ยวชาญจากกลุมงาน
กองบังคับการสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวน 8 คนและผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานศูนย
พิสูจนหลักฐาน 7 (นครปฐม) จํานวน 13 คน
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กกกกกกกก2. ผลการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกก จากผลการทดสอบทางกายภาพหมึกพิมพลายนิ้วมือ พบวาหมึกสูตร F4 F5 F6 F8
F9 F14 และ F15 รวมกันเปนกอน หมึกสูตร F7 เปนเนื้อครีม หมึกสูตร F10, F11 รวมตัวเปนกอน
เหนียว หมึกสูตร F12 F13 เนื้อเหลว และหมึกสูตร F16 เปนเนื้อครีมขน ซึ่งหมึกพิมพลายนิ้วมือ
ทั้งหมดที่กลาวมาไมสามารถพิมพติดลายนิ้ว มือได ดังนั้นจึง มีหมึกพิมพลายนิ้ว มือเพียง 3 สูต ร
เทานั้น ที่มีคุณสมบัติในการพิมพลายนิ้ว มือแลว เห็น ลายนิ้ว มือไดชัด เจนใกลเคียงกั บหมึกพิมพ
ลายนิ้วมือมาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความละเอียดของเนื้อหมึก ,
ความหนืดความของเนื้อหมึก ทั้ง 4 สูตร พบวา FI มีคามากที่สุด โดยที่ F1 และ F3 ไมแตกตางกัน
และF2 มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
กกกกกก
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความเขมของเนื้อหมึกทั้ง 4
สูต ร พบวา FI มีคามากที่สุด โดยที่ F1 และ F3 ไมแตกตางกันซึ่ง F2และ F3 มีคานอยที่สุด
(P < 0.05)
กกกกกกกก ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความสะดวกในการลางออก
และคุณภาพดานกลิ่นของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา ไมแตกตางกัน (P >0.05)
กกกกกกกกกกกผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานความคมชัดของลายเสนและ
ความสามารถในการแยกลายเสนไดชัดเจนของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา FI มีคามากที่สุด โดยที่ F1
F2 และ F3 ไมแตกตางกัน (P < 0.05)
กก กกกกกกกกผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณ ภาพดานความคงทนในการติดกับ
กระดาษของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวา FI มีคามากที่สุด โดยที่ F1 และ F3 ไมแตกตางกันซึ่ง F2 มีคา
นอยที่สุด (P < 0.05)
กกกกกกก กผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การประเมินคุณภาพดานราคาและดานความปลอดภัย
ตอสุขภาพของผูใชหมึกพิมพมือของเนื้อหมึกทั้ง 4 สูตร พบวาF1 F2 และ F3 มีคามากที่สุด โดยที่
FI มีคานอยที่สุด (P < 0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกจากสมมุติฐานที่ตั้งไววาหมึกพิมพมือที่พัฒนามาจากคารบอนแบล็ค ที่เหลือจากการผลิต
น้ํามันเตามีความแตกตางกันนั้น โดยนําหมึกพิมพมือที่ไดพัฒนามาจากคารบอนแบล็ค ทั้งหมด 16
สูตรมาทดสอบสมมุติฐานจากการทดลองพิมพลายนิ้วมือบนแผนพิมพลายนิ้วมือ สามารถพิมพติด
ลายนิ้วมือไดเพียง 3 สูตร จากนั้นจึงใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดานการพิมพลายนิ้วมือและ
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ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเปนผูทําการตอบแบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อประเมินคะแนนโดย
ภาพรวมของหมึกพิมพมือที่พัฒนาขึ้นจากคารบอนแบล็คกับหมึกพิมพมือที่ใชอยูในปจจุบัน
กกกกกกกกผลการทําสอบพบวาคุณภาพของหมึกที่พัฒนาขึ้น (F1,F2 และ F3) มีราคาถูก และมี
ความปลอดภัยตอสุขภาพสูงกวาหมึกมาตรฐานที่ใชในปจจุบัน (P<0 .05) ดานความสะดวกในการ
ลางออกและกลิ่นของหมึกพิมพมือไมแตกตางกัน กับหมึก มาตรฐานที่ใชใ นปจจุบัน (P>0 .05)
ในขณะที่หมึกมาตรฐานมีความละเอียด ความหนืด ความเขม ความคมชัด ความสามารถในการแยก
ลายเสนและความคงทนในการติดกับกระดาษ มากกวาหมึกที่พัฒนาขึ้น (P<0 .05)
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
กกกกกกกกผลการวิจัยมีขอจํากัดบางประการที่เปนอุปสรรคในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรอย
ลายนิ้วมือ โดยการใชหมึกพิมพลายนิ้วมือจากคารบอนแบล็คซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับหมึกพิมพมือ
สําหรับใชปดหารอยลายนิ้วมือ เปนประเด็นที่นาสนใจ และจําเปนตอการนําไปสราง องคความรู
เกี่ยวกับพิสูจ นหลักฐานและการพิสูจ นเอกลัก ษณของบุคคลในอนาคต ทั้งนี้ผูวิจัย ขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหมึกพิมพมือที่ใชสําหรับพิมพลายนิ้วมือในประเทศไทยยัง
มีนอยมากรวมทั้งหมึกพิมพมือมาตรฐานที่ใชในงานนิติวิทยาศาสตรปจจุบันมีราคาแพงและตอง
นําเขาจากตางประเทศ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึงควรใหความสนใจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํามาใชพัฒนาในประเทศไทยเปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาและ
ควรใหก ารสนั บสนุน ในงานวิ จัย ดา นต างๆ ที่ เกี่ ยวกับ การพั ฒนาผลิต ภัณ ฑสํ าหรับ การพิ ม พ
ลายนิ้วมือมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกก2. ผูที่ถูกพิมพลายนิ้วมือบางทานมีเสนลายนิ้วมือที่บางมากและมีเหงื่อ ความมัน จึงควร
ลางมือกอนทําการพิมพลายนิ้วมือเพื่อใหลายพิมพนิ้วมือที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
กกกกกกกก3. ควรนําหมึกพิมพที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชในหนวยงานที่ทําการพิมพลายนิ้วมือจริง
ซึ่งอาจทําใหพบขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ในงานดานนิติ
วิทยาศาสตรได
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
กกกกกกกกเพื่อใหการศึกษามีความสมบูรณและเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น ในการทําวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ควรทําการตรวจลักษณะพิเศษของลายนิ้วมือรวมดวยเพื่อใหไดความชัดเจนและ
วิเคราะหผลไดถกู ตองแมนยํายิ่งขึ้น
2. ในการทดสอบความพึงพอใจควรปดฉลากของสารที่ใชใ นการทดสอบเพื่อให
ไดผลคะแนนที่เที่ยงตรง
กกกกกกกก3. ควรทําการทดสอบความปลอดภัยในเชิงเคมี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในดานความ
ปลอดภัยอยางสูงสุดกับผูทําการพิมพลายนิ้วมือและผูถูกพิมพลายนิ้วมือ
กกกกกกกก4. ควรทําการศึกษาพัฒนาหมึกพิมพลายนิ้วมือที่ใชวัตถุดิบอื่น เพื่อใหสามารถนํามา
ประยุกตและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
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แบบสํารวจ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใชหมึกพิมพมือที่ผลิตจาก Carbon black
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
(กรุณาเติมคําลงในชองวางที่เวนไว)
1. ยศ/ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................
2. ตําแหนง......................................สังกัด........................................................................
3. ประสบการณในการพิมพมือเปนระยะเวลา....................ป……………เดือน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูทดลองใชหมึกพิมพมือที่ผลิตจาก Carbon black
(กรุณาใสคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจของทานมากที่สุด คะแนนเต็มขอละ 10 คะแนน)
รายการ
F1

คะแนนความพึงพอใจ
F2
F3
FI

1.คุณสมบัติทางกายภาพของหมึกพิมพมือ
1.1 ความละเอียดของเนื้อหมึก
1.2 ความหนืดของเนื้อหมึก
1.3 ความเขมของสีหมึก
1.4 ความสะดวกในการลางออก
1.5 กลิ่นของหมึกพิมพมือ
2.คุณสมบัติของการลายเสนหลังจากที่พิมพ
บนกระดาษ
2.1 ความคมชัดของลายเสน
2.2 สามารถแยกลายเสนไดชัดเจน
2.3 ความคงทนในการติดกับกระดาษ
3. ปจจัยแวดลอมอื่น
3.1 ราคาของหมึกพิมพ
3.2 ความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใช
คะแนนความพึงพอใจรวม (สําหรับผูวิจัย)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (กรุณาระบุ หัวขอ)……………………………..…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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