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สุภ าภรณ โจมฤทธิ์ : การศึก ษาวิธีก ารลอกเก็บ ลายนิ้ว มือแฝงบนผิว หนั งมนุษ ย .
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. พ.ต.อ. สันติ์ สุขวัจน และ อ. ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง. 122 หนา.
ลายนิ้วมือแฝงเปนวัตถุพยานที่สําคัญทางนิติวิทยาศาสตรและพบบอยที่สุดในสถานที่
เกิดเหตุ อาจพบบนหลายพื้นผิว เชน แกว กระดาษ และผิวหนังมนุษย อยางไรก็ตามผิวหนังมนุษย
เปนหนึ่งในพื้นผิวที่ยากแกการกูคืนรอยตางๆที่ถูกประทับไวเนื่องจากองคประกอบบางอยางที่กําจัด
รอยตางๆที่อยูบนเสน นูน ของรอยประทับและบนผิว หนัง ดังนั้นวัต ถุประสงคของการวิจัยเปน
การศึกษาวิธีการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวหนังของคนที่มีชีวิตรวมกับการปดดวยผงฝุนดํา
และหาสารลอกลายนิ้วมือที่เหมาะสมในการลอกเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง
ในการศึกษาครั้งนี้ประทับรอยลายนิ้วแฝงบนผิวหนังของอาสาสมัครที่มีชีวิตแลวปด
ดว ยผงฝุ น ดํ า สารลอกเก็บ รอยลายนิ้ ว มื อ ที่ ใ ช ใ นการลอกเก็ บ รอยลายนิ้ ว มื อ แฝงมี 4 ชนิ ด
ประกอบดวย เจลาติน, Instant lifter, ซิลิโคนและเทปกาวใส ผลการศึกษาพบวารอยลายนิ้วมือแฝงที่
ลอกเก็บดวยเทปกาวใสใหผลดีที่สุด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความคมชัดของรอยลายนิ้วมือแฝง
ในชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยการนําตัวอยางของรอยลายนิ้วมือที่ลอกเก็บไดไปตรวจนับจํานวนจุด
ลักษณะสําคัญพิเศษดวยเครื่องตรวจลายนิ้วมืออัตโนมัติขนาดเล็ก (MINI AFIS) แลวนําจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษมาวิเคราะหผลทางสถิติ
ผลการวิจัยพบวารอยลายนิ้วมือแฝงทีล่ อกเก็บบนผิวหนังสามารถเพิ่มความคมชัดดวย
ผงฝุนดํา รอยลายนิ้วมือแฝงที่ลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝงทันทีใหรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่ชัดเจนกวารอยลายนิ้วมือแฝงที่ลอกเก็บหลังจากประทับรอยลายนิ้วมือแฝง 10 นาที, 20 นาที และ
30 นาที
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Latent fingerprint were important forensic evidence and commonly found in the
crime scene. They may be found on many surfaces such as glasses, paper and human skin.
However, human skin is one of the least convenient surface for recovering bridge skin
impressions. Some eliminating components are present in both friction ridge prints and on the
skin surface.
Therefor, the objective of the work was to detect the latent fingerprint on human skin
of living subjects by the black powder method and to determine a suitable lifter in finger mark
detection procedure for treated finger mark. In the work, donors placed fingerprints on the skin
surface of living subjects. Finger marks were then recovered with black powder. Four lifter
including fingerprint gelatin, instant lifter, silicone and transparent adhesive tape were employ in
lifting process. The lifting process study has shown that the best transferring results were obtained
with the transparent adhesive tape. The visualizations of latent fingerprint at different time
intervals were also studied. Then, the samples were detected for minutiae points by Mini
Automated Fingerprint Identification System (MINI AFIS). The results were then taken for
statistical analyses.
It was found that the latent fingerprint on the human skin surfaces can be visualized
with black powder. The fingerprints developed immediately after pressing was clearer than those
fingerprint developed after 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องดวยความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณ
ทั้งหลายที่กรุณาใหคําแนะนํา ขอคิดและความรูตางๆอันเปนประโยชนตอการทําวิจัยเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย พันตํารวจเอกสันติ์ สุขวัจน และ ดร. ศิริรัตน ชูสกุล
เกรียง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูซึ่งอุทิศเวลาในการตรวจทาน ใหความรู พรอมคําปรึกษา
แนะนํา แกไขในสวนที่บกพรองตางๆดว ยความเอาใจใสอยางดีตลอดการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ พั น ตํ า รวจโท ดร. สฤษดิ์ สื บ พงษ ศิ ริ ประธานกรรมการ และ
ศาสตราจารย พันตํารวจเอก นายแพทย อุทัย ตีระวนินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูเสียสละเวลาใน
การตรวจสอบ ใหคําแนะนําและปรับปรุง แกไข อันทําใหการเรียนรูและการวิจัยครั้งนี้สมบูร ณ
ยิ่งขึ้นผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ พันตํารวจเอกสมภพ เองสมบุญ และพันตํารวจเอกดิเรก ธนานนท
นิว าส ที่ไดแนะนําหัวขอวิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณ รอยตํารวจเอกหญิงเบญจ พุฒินิล รอยตํารวจเอกหญิงสุว รรณี บุญสงไพโรจน และ
บุคลากร กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจนหลักฐานกลาง ทุกทานที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
ในการวิจัยครั้งนี้ และที่สําคัญอาสาสมัครทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคามาใหเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ
ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บตัวอยางไดครบถวนสมบูรณ
สุดทายนี้ขอขอบคุณ ครอบครัว เพือ่ นๆ และผูที่มิไดเอยนามมา ณ ที่นี้ทุกทานที่กรุณา
ใหความชวยเหลือ แนะนํา และเปนกําลังใจใหจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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