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เทปกาวแลคซี นทีใช้ทวไปในชี
ั
วิตประจําวัน เป็ นหลักฐานทีสําคัญในทางนิติวิทยาศาสตร์
และพบเห็นอยู่บ่อยครังในสถานทีเกิ ดเหตุ ในงานวิจยั นี ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบคุ ณภาพในการตรวจหา
รอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวแลคซี นด้วยการทาเจนเชียวไวโอเลท, อินเดียนอิงค์, หมึก
ซึ ม, สี โปสเตอร์ และ สารผสมสติกกี ไซด์ โดยการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ วมือแฝงทีตรวจ
เก็บได้ และทําการนับจํานวนจุดสําคัญพิเศษ รอยลายนิ วมือแฝงจากการพิมพ์นิวชีมือข้างขวาได้มาจาก
อาสาสมัครเพศชาย คน ผลการทดลองพบว่ารอยลายนิ วมือแฝงบนด้านเหนี ยวของเทปกาวแลคซี นที
ทาด้วยเจนเชี ยวไวโอเลท ให้ผลดีกว่าการทาด้วยนํายาชนิ ดอืน กล่าวคือ สามารถตรวจพบจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษได้มากทีสุ ดและมีลกั ษณะของลายเส้นชัดเจนมากทีสุ ด มีจาํ นวนจุดสําคัญพิเศษเพียงพอทีจะ
ใช้ตรวจพิสูจน์รอยลายนิวมือแฝงได้ ในขณะทีการทาด้วยอินเดียนอิงค์และหมึกซึ มให้ผลทีมีคุณภาพตํา
ทีสุ ด ผลจากการศึกษาครังนีแสดงให้เห็นว่าวิธีการทาด้วยเจนเชียวไวโอเลทเป็ นวิธีทีเป็ นทางเลือกหนึง
ในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวแลคซีน
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Adhesives commonly used in everyday life as important evidence in forensic science
and is often found at a crime scene. in this study, compared the quality of the detection of latent
fingerprints on the sticky side of the adhesives by staining gentian violet , indian ink , ink , poster
color and stickyside by comparing the quality of latent fingerprints collected a check and counted
the number of minutiae. Latent fingerprints was taken from the right hand male volunteers one
person. The results showed that latent fingerprints on the sticky side of adhesives that treated by
gentian violet apply with a solution that works better than the other. It is able to detect the most
important characteristics and special features of the most obvious lines. There are a number of
minutiae enough to identify latent fingerprints. While painted with indian ink and fountain to the
lowest quality.
Results from this study showed that the method applied by gentian violet is an
alternative method for the detection of latent fingerprints on the sticky side of adhesive.
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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั สนใจวิธีการตรวจหารอยลายนิ วมือแฝงบนด้านเหนี ยวของ
เทปกาวแลคซีนด้วยการทาเจนเชียวไวโอเลท อินเดียนอิงค์ หมึกซึ ม สี โปสเตอร์ และ สารผสมสติก
กี ไซด์ เ พื อนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจลายนิ วมื อ แฝงให้ มี คุ ณ ภาพ ชัด เจน และประหยัด
งบประมาณ ทังนีประโยชน์ทีสําคัญอีกประการหนึ งคือ ทําให้ผตู้ รวจเก็บลายนิ วมือแฝงมีวิธีการที
เหมาะสมในการตรวจหารอยลายนิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปผ้ากาวแลคซีน
ขอขอบพระคุณ พันตํารวจโท ดร. สฤษดิ สื บพงษ์ศิริ และ รองศาสตราจารย์ พันตํารวจ
เอก วรธัช วิชชุ วาณิ ชย์ ได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่างๆ ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี มีความสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึ งและขอขอบพระคุ ณ
เป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี
นอกจากนีขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุ นีย ์ กัลป์ ยะจิตร ทีร่ วมเป็ นกรรมการ
ในการสอบครั งนี รวมทังคณะอาจารย์ทุก ท่า นในหลักสู ตรของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิช านิ ติ
วิทยาศาสตร์ ทีให้ความรู ้ ความเข้าใจในนิ ติวิทยาศาสตร์ เพือนําความรู้ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์แก่
สังคมมากทีสุ ด
สุ ดท้ายนี ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงให้งานวิจยั ครังนี เกิ ดประโยชน์แก่ วงการทางด้านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ เพือการค้นคว้า การดําเนินการต่องานวิจยั ของผูว้ ิจยั คนอืนๆ
ต่อไป
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