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A comparison study has been carried out on the uses of ninhydrin, 5 – methyl
thioninhydrin and 1,2 – indanedione as reagents for the detection of latent fingerprints on papers.
The substrates used in this study were photocopy papers, brown card boards, brown paper
envelopes and white paper envelopes. The fingerprints developed by using 1,2 – indanedione and
5 – methylthioninhydrin followed by applying zinc chloride solution were visualized with the
light source filterred for the wavelength in the 495 – 550 nm range. The effect of aging time on
the latent fingerprints was examined from the test items prepared 6 hours, 12 hours, 24 hours,
1 week and 1 month before developing. The quality of the developed fingerprint was evaluated
from the number of minutiae identified by a MINI AFIS. The results indicated that ninhydrin is
the best reagent for the detection of latent fingerprints on all types of substrate studied. It was also
found that the brown card board was the most difficult substrate in the visualization of the latent
fingerprints. However, well defined fingerprints on the test samples of the brown card board can
be observed with high numbers of minutiae when the items were developed with Ninhydrin
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แสดงลายนิ้วมือแบบมัดหวายคู่ หรื อมัดหวายแฝด ..............................................
ลายนิ้วมือแบบซับซ้อน ........................................................................................
เส้นแตกหรื อเส้นแยก ...........................................................................................
เส้นสั้น ๆ..............................................................................................................
เส้นทะเลสาบ .......................................................................................................
เส้นขาด ................................................................................................................
จุด .........................................................................................................................
แปรงปั ดฝุ่ นชนิดต่างๆ .........................................................................................
เครื่ องอบ และตูอ้ บน้ ายา ninhydrin .....................................................................
เครื่ องตรวจลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัต;ิ AFIS (ภาพซ้าย) และเครื่ องตรวจ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติขนาดเล็ก; MINI AFIS (ภาพขวา)…………
a) ซองจดหมายสีขาว b) กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว c) ซองใส่เอกสาร
สีน้ าตาล และ d) กล่องพัสดุไปรษณี ยส์ ีน้ าตาล .......................................
แผนภาพแสดงวิธีการทดลอง ..............................................................................
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้
ninhydrin เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทนั ที ...
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31
35
37

ภาพที่
23
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26
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28

29

30
31
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33

หน้า
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้
ninhydrin เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือทิง้ ไว้ 24 ชัว่ โมง ................
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้
5 – methyl thioninhydrin เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วย
สารเคมีทนั ที...........................................................................................
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้
5 – methyl thioninhydrin เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
24 ชัว่ โมง ...............................................................................................
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 2 ที่ได้จากวิธีการใช้
1,2 - indanedione เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมี
ทันที .......................................................................................................
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 2 ที่ได้จากวิธีการใช้
1,2 - indanedione เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง ...
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 2 ที่ได้จากวิธีการใช้
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทนั ที ....................
แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผูร้ ่ วมการทดลองที่ 2 ที่ได้จากวิธีการใช้
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
เมื่อทาการประทับรอยลายนิ้วมือทิง้ ไว้ 24 ชัว่ โมง .................................
ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
เพือ่ นับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง ........
ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
เพือ่ นับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง ........
ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
เพือ่ นับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง ........
ตัวอย่างการนับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงจาก
เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) .......................
ฎ

38

38

39

39
40

40

41
41
42
42
43

ภาพที่
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38

39

หน้า
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่ได้จากวิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
ของผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 ....................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่ได้จากวิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
ของผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 ....................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่ได้จากวิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ของผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1....
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่ได้จากวิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ของผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2....
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทันที ..........
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิง้ ไว้ 6 ชัว่ โมง .........................................................................................
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43
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แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 12 ชัว่ โมง ......................................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง ......................................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ........................................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิง้ ไว้ 1 เดือน............................................................................................
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44
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แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทันที ..........
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 6 ชัว่ โมง .........................................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 12 ชัว่ โมง .......................................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง .......................................................................................
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แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ........................................................................................
แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบน
ตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วธิ ี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione
วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin
แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride หารอยลายนิ้วมือแฝงของ
ผูร้ ่ วมการทดลองคนที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 1 เดือน...........................................................................................
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญ และที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ลายนิ้ วมื อ แฝงเป็ นวัตถุ พ ยานที่มีคุ ณค่า และมี ความสาคัญอย่างมากในการยืน ยันตัว
ผูก้ ระทาความผิดในคดีต่างๆ ทั้งยังเป็ นที่ยอมรับ และนิ ยมใช้กนั เป็ นสากลทัว่ โลก มีเหตุผลหลาย
ประการที่ทาให้ลายนิ้ วมื อ แฝงถู กเลื อกมาเป็ นวัตถุ พยานอันดับแรกในการยืนยันตัวผูก้ ระทาผิด
ได้แก่ ลายนิ้ วมื อ ของมนุ ษย์น้ ันจะไม่ เหมื อ นกันในแต่ล ะบุคคล แม้จะเป็ นฝาแฝดที่มาจากไข่ใบ
เดียวกัน และลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตลอดชีวติ อีกทั้งการ
ตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้ วมือ แฝงนั้นยังเป็ นวิธีไม่สิ้นเปลื องงบประมาณอีกด้วย
ด้วยเหตุผลเหล่ านี้ ส่งผลให้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคนิ ค ในการหารอยลายนิ้ วมื อแฝงบน
พื้น ผิว วัตถุ พ ยานแบบต่ า งๆ อย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่อ เพิ่ม ขี ด ความสามารถการตรวจพิสู จน์ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว
การพัฒนาการหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุที่มีพ้นื ผิวแบบมีรูพรุ นนั้นได้มีการนาสารเคมีที่
ทาปฏิกิริยากับกรดอะมิโนในเหงื่อมาใช้นั่นคือ ninhydrin และในขณะนั้นนอกจาก ninhydrin แล้ว
ก็ยงั มีสารเคมีตวั อื่นที่ถูกนามาใช้ในการหารอยลายนิ้ วมือแฝง ได้แก่ iodine ซึ่ งจะทาปฏิกิริยากับ
ไขมัน และ silver nitrate ซึ่งทาปฏิกิริยากับเกลือในเหงื่อ แล้วปรากฏเป็ นเส้นรอยลายนิ้ วมือ แต่จาก
การทดลองที่ผา่ นๆ มาพบว่า ninhydrin มีประสิทธิภาพในการหารอยลายนิ้ วมือแฝงมากกว่าเทคนิ ค
iodine และ silver nitrate
โดย ninhydrin จะท าปฏิ กิ ริ ย ากับ กรดอะมิ โ นในเหงื่ อ แล้ว ให้ล ายเส้ น รอย
ลายนิ้วมือสีชมพูอมม่วงเมื่อมองด้วยตาเปล่าที่แสงปกติ แต่ถา้ นา metal salts มาใช้ร่วมกัน จะทาให้
ได้ลายนิ้วมือที่สามารถเรื องแสงได้ที่ความยาวคลื่นในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร (เมื่อใช้ชุดไฟฉาย
หลายความถี่ แสงสี เขียวส่ อง และมองผ่านฟิ ลเตอร์ สีส้ม ) แต่ข้ นั ตอนและวิธีการเตรี ยมนั้นอาจจะ
ยุง่ ยากมากขึ้น และวิธีน้ ี ก็ได้เริ่ มเข้ามาแทนที่การใช้ 1,8 - diazafluorenone (DFO) ซึ่ งสามารถให้
ลายนิ้ วมื อแฝงที่มองเห็ นด้วยตาเปล่าที่แสงปกติและสามารถเรื อ งแสงได้เมื่อ ใช้ชุดไฟฉายหลาย
ความถี่ เช่ นกัน และเมื่อ เปรี ยบเทียบสารเคมีท้ งั สองตัวจะได้ว่า DFO มี ความ sensitive มากกว่า
ninhydrin และให้รายละเอียดของลายเส้นมากกว่า ninhydrin แต่อย่างไรก็ตาม ninhydrin มักจะเป็ น
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วิธีที่ถูกเลือกนามาใช้ในงานคดีอ าชญากรรมมากกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็ นสารที่หาง่ายราคาไม่
แพง ใช้เ วลาในการหาลายนิ้ ว มื อ น้อ ยกว่า และไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้โ พลี ไ ลท์ใ นการส่ อ งหารอย
ลายนิ้ วมื อ แฝง ต่อ มาได้มีการพัฒนาค้นคว้านาสาร 1,2 - indanedione มาเป็ นวิธีในการหารอย
ลายนิ้ วมือแฝง ซึ่ งจะให้รอยลายเส้นที่เรื องแสงชัดเจนและมีรายละเอียดสมบูรณ์ มากเมื่อใช้ชุดไฟ
ฉายหลายความถี่ส่องหารอยลายนิ้วมือแฝง แต่ขอ้ เสียของมันก็คือไม่สามารถมองเห็นรอยลายนิ้ วมือ
ที่เกิ ดจากการใช้ 1,2 - indanedione ได้ด้วยตาเปล่ าที่แสงปกติ ส่ งผลให้วิธี ninhydrin และวิธี
1,2 - indanedione เป็ นสองวิธีที่ถูกนามาใช้ตามความเหมาะสมในการหารอยลายนิ้ วมือแฝงมาจน
ถึงปั จจุบนั
ต่อมาได้มีการศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์สารที่เป็ นอนุ พนั ธ์ของ ninhydrin แล้ว
นามาเปรี ยบเทียบกับวิธี ninhydrin ซึ่ งพบว่าลายนิ้ วมือที่ได้จากอนุ พนั ธ์ของ ninhydrin บางตัวนั้น
จะให้สีที่แตกต่างไปจาก ninhydrin และให้สีที่ตดั กับพื้นผิววัตถุ มากกว่า ninhydrin อีกทั้งยังได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าที่แสงปกติ และได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่เรื องแสงเมื่อใช้คู่
กับสารละลาย zinc chloride และส่ องด้วยชุดไฟฉายหลายความถี่ โดย 5 – methylthioninhydrin
(5MTN) เป็ นอนุพนั ธ์ของ ninhydrin ตัวหนึ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจนาไปทดลองใช้ ซึ่ งก็จะ
ให้ผลที่แตกต่างกันไปตามสภาวะอากาศของประเทศนั้นๆ ซึ่ งจากงานวิจยั ของ Nadia Porpiglia
และคณะ ได้ทาการศึก ษาประสิ ท ธิ ภาพในการหารอยลายนิ้ วมื อ แฝงด้วย 5MTN ภายใต้สภาวะ
อากาศของประเทศอังกฤษ พบว่าเทคนิ ควิธี ninhydrin มีประสิ ทธิภาพในการหารอยลายนิ้ วมือแฝง
มากกว่าเทคนิ ควิธี 5MTN เมื่ อ มองด้วยตาเปล่ าที่แสงปกติ ส่ วนเทคนิ ค วิธี 1,2 - indanedione มี
ประสิ ทธิภาพในการหารอยลายนิ้ วมื อ แฝงมากกว่าเทคนิ ควิธี 5MTN แล้วทาทับด้วยสารละลาย
zinc chloride เมื่อใช้แสงฟลูออเรสเซนต์
จากความสาคัญและปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจและเป็ นที่มาของการนา 5MTN
ซึ่ งเป็ นอนุ พนั ธ์ของ ninhydrin ที่สามารถให้รอยลายนิ้ วมือแฝงที่มองด้วยตาเปล่ าเห็นที่แสงปกติ
และสามารถเรื องแสงได้ที่ความยาวคลื่นในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร มาทาการทดลองใช้ในการ
หารอยลายนิ้ ว มื อ แฝงบนตัว อย่า งกระดาษแบบต่ า งๆ ที่ มัก พบในสถานที่ เ กิ ด เหตุ จ ริ ง และ
เปรี ย บเที ยบกับวิธี ninhydrin ที่ ให้ร อยลายนิ้ วมื อ แฝงที่มองด้ว ยตาเปล่ าเห็ นที่แ สงปกติ กับวิธี
1,2 - indanedione ที่สามารถให้รอยลายนิ้ วมือแฝงที่เรื องแสงได้ที่ความยาวคลื่นในช่วง 495 – 550
นาโนเมตร
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพการหารอยลายนิ้ วมื อแฝงด้ ว ยเทคนิ ค
5 – methylthioninhydrin (5MTN) กับเทคนิ ค ninhydrin และ 1,2 - indanedione บนกระดาษแต่ละ
ประเภท ภายใต้สภาวะในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้ 5 – methylthioninhydrin (5MTN) กับสารละลาย
zinc chloride ร่ วมกันในการเพิม่ ความชัดเจนของรอยลายนิ้วมือแฝง
3. เพื่อศึ กษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการหารอยลายนิ้ วมื อแฝงด้วยเทคนิ ค 5 – methyl
thioninhydrin (5MTN) ให้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และพัฒ นาเทคนิ ค การหารอย
ลายนิ้วมือแฝงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนามาใช้ได้จริ ง
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. การหารอยลายนิ้ วมื อ แฝงด้วยเทคนิ ควิธี 5 – methylthioninhydrin (5MTN) ให้ผล
ที่แตกต่า งกับเทคนิ ควิธี ninhydrin และเทคนิ ควิธี 1,2 - indanedione ภายใต้สภาวะอากาศใน
ประเทศไทย
2. เมื่อใช้สารละลาย 5 – methylthioninhydrin (5MTN) ร่ วมกับสารละลาย zinc chloride
จะเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและความชัดเจนของรอยลายนิ้วมือแฝง
ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1. ได้ท ราบข้อ ดี และข้อ ด้อ ยในการหารอยลายนิ้ ว มื อ แฝงด้วยเทคนิ ค 5 – methyl
thioninhydrin (5MTN) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เทคนิ ค อื่ น ที่ นิ ย มใช้ใ นปั จ จุ บ ัน ภายในสภาวะใน
ประเทศไทย
2. ได้ทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มความชัดเจนของรอยลายนิ้ วมื อแฝงโดยใช้สาร
5 – methylthioninhydrin (5MTN) ร่ วมกับสารละลาย zinc chloride
3. ได้ทราบถึ งปั ญหาและอุ ปสรรค ในการหารอยลายนิ้ วมื อแฝงด้วยเทคนิ ค 5 – methyl
thioninhydrin (5MTN) สามารถเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาเทคนิ คการหารอย
ลายนิ้วมือแฝงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนามาใช้ได้จริ ง
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ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้สารละลาย 5 – methylthioninhydrin (5MTN) ninhydrin
และ 1,2 - indanedione บนวัตถุพยานที่เป็ นกระดาษ
2. ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพของสารละลาย 5 – methylthioninhydrin
(5MTN)
3. ศึ ก ษาการปรากฏของลายนิ้ ว มื อ แฝงบนกระดาษถ่ า ยเอกสารขนาด A4 สี ข าว
ซองจดหมายสีขาว ซองใส่เอกสารสีน้ าตาล และกล่องพัสดุไปรษณี ยส์ ีน้ าตาล
4. ศึกษาจากสภาพแสงปกติและแสงจากชุดไฟฉายหลายความถี่ ที่อุณหภูมิหอ้ ง
5. ศึกษาระยะเวลาในการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝง
6. ระยะเวลาที่ทาการวิจยั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ แรงกดและระยะเวลาในการกดประทับนิ้ วมือของแต่ละบุคคลใน
การทดลอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. เตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ สารเคมีที่ใช้ในการวิจยั
3. ทาการวิจยั
4. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
5. สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
6. นาเสนอผลงานวิจยั

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ลายเส้นผิวหนัง มาจากคาว่า Dermal ridge หรื อ Dermatoglyphics หมายรวมถึง ลายเส้น
บนฝ่ ามือ (Palmprint) ลายนิ้วมือ (Fingerprint) ลายฝ่ าเท้า (Footprint) มีลกั ษณะเป็ นเส้นนู นปรากฏ
บนผิวหนังนิ้วมือ และนิ้วเท้าของทุกคน เป็ นลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้ งั แต่เป็ น
ทารกอยูใ่ นครรภ์ของมารดา โดยมีลายเส้นเป็ นลวดลายในลักษณะต่างๆบนข้อนิ้ วข้อแรก ลักษณะ
ต่ า งๆของลายเส้ น ดัง กล่ า วนี้ จะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเลื อ นหายไปจากแต่ ล ะบุ ค คลเลย และ
ลายนิ้วมือยังไม่เคยปรากฏซ้ ากันหรื อเหมือนกัน แม้ว่าจะเป็ นแฝดแท้ (identical twin) ที่เกิดมาจาก
ไข่ใบเดียวกันและเกิดในเวลาไล่เลี่ยกัน มีรูปร่ าง หน้าตา เหมือนกันก็ตาม ทาให้นิยมนาลายนิ้ วมือ
มาใช้ในการการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจนได้รับความเชื่อถื อต่อ ๆกันมาจนถึ งปั จจุบนั เช่ นการนา
ลายนิ้วมือไปใช้ประโยชน์ในด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ เพือ่ ยืนยันตัวผูก้ ระทาความผิด การระบุตวั บุคคล
ในเหตุภยั พิบตั ิต่างๆได้เป็ นอย่างดี
ประวัติความเป็ นมาของลายนิ้วมือ
หลายศตวรรษที่ ผ่า นมา ได้มี ก ารนาลายนิ้ ว มื อ มาใช้ป ระโยชน์ อ ย่า งไม่ ซับ ซ้อ นใน
วัตถุประสงค์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
ชาวบาบิโลนโบราณใช้ปลายนิ้ วของพวกเขากดลงไปในดินเหนี ยวเพื่อบันทึกรายการ
การรับจ่ายเงิน
ชาวจีนใช้ลายพิมพ์นิ้วมือที่พิมพ์จากหมึกลงบนกระดาษ เพื่อประโยชน์ทางการซื้ อขาย
ทางธุรกิจ และใช้ในการระบุตวั ลูกๆของพวกเขา(J. Dyneley Prince, 1904)
ในปี ค.ศ. 1686 เมอร์เซลโล มาลพิจิ (Marcello Malpighi) ศาสตราจารย์ทางกายวิภาค
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโบโลญญา (University of Bologna) ได้ระบุไว้ในหนังสื อของเขาเกี่ยวกับ
รู ปแบบของเส้นนู น (ridges), เกลียว (spirals) และมัดหวาย (loops) บนลายนิ้ วมือ แต่เขายังไม่ได้
กล่าวถึงคุณค่าของสิ่งที่เขาได้คน้ พบว่าสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการจาแนกบุคคลได้
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ในปี ค.ศ. 1823 ศาสตราจารย์ จอห์น อีแวนเจลิสต์ เปอร์คินเจ (John Evangelist Purkinje) นักกาย
วิภาคศาสตร์แห่ งมหาวิทยาลัยเบรสลูว ์ (University of Breslau) ได้ตีพิมพ์ในวิทยานิ พนธ์เผยแพร่
วิทยานิ พนธ์ของเขาซึ่ งระบุรูปแบบลายนิ้ วมือ 9 แบบ และศาสตราจารย์จอห์นก็ยงั ไม่ ได้กล่าวถึ ง
ประโยชน์ของลายนิ้วมือในแง่ของการจาแนกบุคคลเช่นกัน(Purkyně, Jan Evangelista, 1823)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้นลายนิ้วมือยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในงานด้านอาชญากรรม
จนกระทัง่ ถึ งศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 1858 ชาวอังกฤษชื่ อเซอร์ วิลเลี ยมเฮอร์ เชล (Sir William
Herschel) ซึ่งทางานเป็ นผูพ้ พิ ากษาในประเทศอินเดียในขณะนั้น ได้นาการบันทึกลายนิ้ วมือมาใช้ใน
การลงนามในเอกสารเพือ่ ลดการทุจริ ตในการจ่ายเงินของราชการ
ในเวลาต่อมา ดร. เฮนรี่ ฟาล์วด์ (Henry Faulds) หมอชาวสก็อต ซึ่ งทาหน้าที่แพทย์อยูใ่ น
ประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น ได้คน้ พบลายพิมพ์นิ้วมือของศิล ปิ นต่างๆที่ถูกพิมพ์ไว้บนชิ้นดินเหนี ยว
โบราณ การค้นพบครั้งนี้เป็ นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่ มต้นการศึกษาเกี่ยวกับลายนิ้ วมือ ในปี ค.ศ. 1880
ดร. เฮนรี่ ได้ติดต่อนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสี ยงอย่าง ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ซึ่ งมีศกั ดิ์
เป็ นญาติ ข องเขาเองเพื่อ ขอความช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบการจ าแนกลายนิ้ ว มื อ แต่
ดาร์วนิ ปฏิเสธและส่งเรื่ องต่อไปยัง เซอร์ฟรานซิ ส แกลตัน (Sir Francis Galton) นักมานุ ษยวิทยาซึ่ ง
ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อ มูลลายพิมพ์นิ้วมือของประชากรจากทัว่ โลกเพื่อ วิเคราะห์ว่าการสื บทอด
ลักษณะต่างๆจากรุ่ นหนึ่ งไปยังอีกรุ่ น หนึ่ งนั้นเกิดขึ้นอย่างไร เขาเก็บรวบรวมและทาการวิเคราะห์
ลายพิมพ์นิ้วมือทั้งหมด 8000 ตัวอย่าง ในปี ค.ศ. 1892 ฟรานซิ ส ได้ตีพิมพ์หนังสื อชื่อ “Fingerprint”
ในเนื้ อหาของหนังสื อเล่มนี้ ได้อธิบายระบบการจาแนกลายนิ้ วมือโดยใช้รูปแบบ มัดหวาย (Loop),
โค้ง (Arch) และก้นหอย (Whorl) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1

รู ปแบบ มัดหวาย (Loop), โค้ง (Arch) และ

ก้นหอย (Whorl)
ที่มา : Diana Gurdoglanyan, Fingerprints used in Forensic Investigations, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน
2559, เข้าถึ งได้จาก http://www.bxscience.edu/publications/forensics/ articlfingerprinting/
r-fing01.htm.
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อองฟอง เบอทิวลอน (Alphonse Bertillon) นักวิจยั และอดีตตารวจชาวฝรั่งเศสได้พฒั นา
ระบบการระบุอาชญากรที่เรี ยกว่าระบบ “Bertillonage” (หรื อ anthropometry) คือวิธีการวัดขนาด
ของ หัว เท้า และส่ วนอื่นๆของร่ างกาย เพื่อใช้ในการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยโดยใช้พ้นื ฐานของลักษณะ
ทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจง ในปี ค.ศ. 1890 วิธีน้ ีได้ถูกนาไปใช้โดยตารวจอังกฤษที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ประเทศอินเดีย
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น ฮวน เวเซทิช (Juan Vucetich) เจ้าหน้าที่ตารวจชาวอาเจนตินา
ได้พฒั นาระบบการวิเคราะห์ลายนิ้ วมือ ขึ้นมา ซึ่ งในปี ค.ศ. 1892 ฮวนถู ก เรี ยกให้ไ ปช่ วยในการ
สืบสวนคดีฆาตกรรมเด็กชายสองราย โดยผูต้ อ้ งสงสัยรายแรกคือชายที่มาติดพันมารดาของเด็กชาย
ทั้งสอง แต่ผลการตรวจเปรี ยบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือในที่เกิดเหตุกบั ลายพิมพ์นิ้วมือจากชายต้องสงสัย
และมารดาของเด็กทั้งสอง ปรากฎว่าลายพิมพ์นิ้วมือในที่เกิดเหตุตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือของมารดา
ของเด็กทั้งสองเองโดยไม่มีขอ้ ขัดแย้งใดๆ และเธอได้รับสารภาพว่าเธอเป็ นคนลงมือฆ่าลูกของเธอ
เอง นี่ถือเป็ นครั้งแรกของการนาลายนิ้วมือมาใช้ในการสอบสวนทางคดีอาญา(Vucetich, 1904: 49)
ในปี ค.ศ. 1896 เซอร์เอ็ดเวิร์ดเฮนรี่ ผูบ้ ญั ชาการตารวจในกรุ งลอนลอน ได้คิดค้นระบบ
การจาแนกลายนิ้ วมื อขึ้นมาและได้นาไปเสริ มเข้ากันเทคนิ คของฟรานซิ ส แกลตัน โดยใช้ทิศทาง,
การไหล, รู ปแบบ และลักษณะอื่นๆของเส้นนู นบนลายนิ้ วมือ ระบบของเฮนรี่ เป็ นที่ยอมรับและถูก
นามาใช้กันอย่างแพร่ หลาย หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1901 สก็อ ตแลนด์ยาร์ ดได้ก่อ ตั้งหน่ วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบลายนิ้วมือโดยเฉพาะ ซึ่ งปี ต่อมาหลักฐานทางลายนิ้ วมือได้ถูกนามาใช้
ในศาลของประเทศอั ง กฤษเป็ นครั้ งแรก ส่ ว นในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เอฟบี ไ อ F
ประยุกต์ ในเรื อนจาของรัฐนิวยอร์ค
ในปี ค.ศ. 1903 ระบบ Bertillonage เริ่ มไม่เป็ นที่ยอมรับเนื่ องจากได้เกิดกรณี ตวั อย่างที่
เกิดขึ้นในเรื อนจากลางของลีเวนเวิร์ท, เคนซัส (Leavenworth, Kansas) ที่ปรากฏว่ามีผตู ้ อ้ งหาที่ชื่อ
วิลเลี่ยม เวสต์ (William West) ซึ่งมีโครงสร้างและสัดส่วนของหน้าตาตรงกับชายคนอีกคนหนึ่ งซึ่ ง
ถู ก บัน ทึ ก ข้อ มู ล ไว้ก่ อ นหน้า นอกจากนี้ ทั้ง สองคนยัง มี ชื่ อ ตรงกัน อี ก คื อ ใช้ชื่ อ วิล เลี่ ย ม เวสต์
เหมื อ นกัน ผลสรุ ปก็คือ คนทั้งสองเป็ นแฝดแท้และบังเอิ ญใช้ชื่อ เดี ยวกัน ด้วยเหตุน้ ี การใช้ระบบ
Bertillonage ในการจาแนกเอกลักษณ์ บุคคลจึงมี ความน่ าเชื่ อถื อ ลดลง หลังจากนั้นจึงได้มีการนา
ลายนิ้วมือเข้ามาแทนที่และถูกใช้เป็ นวิธีหลักในการตรวจพิสูจน์
ในปี ค.ศ. 1910 คดีของนายโทมัส เจนนิ่ ง (Thomas Jennings) ที่บุกรุ กเข้าไปในบ้านของ
นายคลาเรนซ์ ฮิวเลอร์ (Clarence Hiller) และเกิดการต่อสูก้ นั ผลสุดท้ายนายคลาเรนซ์เจ้าของบ้านถูก
ยิงตาย ในคดีน้ ี นายโทมัสได้ถูกตัดสิ นให้ถูกแขวนคอเนื่ องจากลายพิมพ์นิ้วมื อในที่เกิดเหตุตรงกับ
ลายพิมพ์นิ้วมือของเขา ซึ่งคดีน้ ีถือเป็ นคดีแรกของอเมริ กาที่ยอมรับพยานหลักฐานลายนิ้วมือ
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ในปี ค.ศ. 1915 แฮรี่ คาล์ดเวลล์ (Harry H. Caldwell) ได้ผลักดันให้มีการก่อตั้งองค์กร
เพือ่ จุดมุ่งหมายในการระบุตวั บุคคลในคดีอาชญากรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1918 องค์กรได้ถูกตั้งชื่อเป็ น
“ nternational Association for dentification A ”
ในปี ค.ศ. 1918 เอดมอนด์ โลคาร์ ด (Edmond Locard) ได้เขี ยนระบุ ไ ว้ว่าหากสอง
ลายนิ้วมือมีลกั ษณะเหมือนกัน 12 จุด ให้ถือว่าผลตรวจเปรี ยบเทียบตรงกันหรื อผลเป็ นบวก
ต่อ มาในปี ค.ศ. 1946 เอฟบีไ อได้มีการประมวลผลและจัดเก็บลายนิ้ วมือ ในแฟ้ มเป็ น
จานวนหนึ่ งร้อยล้านแผ่น โดยในปี ค.ศ. 1971 มีจานวนถึ งสองร้อยล้านแผ่น เทคโนโลยีระบบการ
จาแนกลายนิ้ วมืออัตโนมัติ (automated fingerprint identification system (AFIS) technology) ระบบ
นี้ ใช้เทคโนโลยีไ บโอเมตริ กซ์ใ นการจัดเก็บ ภาพดิ จิตอลของลายนิ้ วมื อ ของแต่ล ะบุ คคล ทาการ
เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูล และประมวลผลการตรวจเปรี ยบเทียบ ปั จจุบนั (ปี ค.ศ. 2011) ฐานข้อมูล
AFIS ที่ใหญ่ที่สุดอยูท่ ี่ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มี ขอ้ มู ล ลายนิ้ วมื อ อยู่กว่า
ในอนาคต
ภายในปี ค.ศ. 2014 ประเทศอินเดียได้มีโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลลายนิ้ วมือ ใบหน้า และม่านตา
ให้ได้ถึงหกร้อยล้านคน
ความเป็ นมาของลายนิ้วมือในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2444 มีการก่อตั้งกองพิมพ์ลายนิ้วมือขึ้นในกองลหุ โทษเป็ นครั้งแรกโดยกรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็ นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นเป็ นผูด้ าเนิ นการแนะนาอบรม
สัง่ สอนวิชาระบบพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเอง โดยให้มีการพิมพ์ลายนิ้ วมือของนักโทษที่กาลังจะพ้น
โทษตามระบบเฮนรี่ เพื่อ เก็บข้อมูลว่าบุคคลเหล่านั้นได้เคยต้องโทษมาก่อน จึงถือ ได้ว่าท่านเป็ น
บิดาของวิชาลายนิ้วมือของประเทศไทย จากนั้น ในปี พ.ศ. 2447 กองพิมพ์ลายนิ้ วมือได้ถูกยกฐานะ
เป็ นกรมพิม พ์ลายนิ้ วมื อ และเริ่ มมี การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งกับการพิมพ์ลายนิ้ วมื อในปี
พ.ศ. 2455
ในปี พ.ศ. 2457 กรมพิมพ์ลายนิ้ วมือได้ยา้ ยมาสังกัดกรมราชทัณฑ์ และในปี พ.ศ. 2473
กรมพิม พ์ลายนิ้ ว ถู กปรับเปลี่ยนเป็ นกองทะเบียนพิมพ์ล ายนิ้ วมื อ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กรมตารวจภูบาล
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 กองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้ วมือ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
กองทะเบียนประวัติอาชญากร สังกัดกอง ตารวจสันติบาล
ในปี พ.ศ. 2500 องค์การบริ หารวิเทศกิจแห่ งสหรัฐ (United States Operations Mission
หรื อ USOM) ได้สนับสนุนเครื่ องมือ และส่งผูเ้ ชี่ยวชาญมาฝึ กอบรมการแยกประเภทและการจัดเก็บ
ลายนิ้วมือตามระบบของเอฟบีไอ ซึ่งประเทศไทยนาระบบนี้มาใช้แทนระบบเดิมมาจนถึงทุกวันนี้
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การเกิดลายนิ้วมือ
กระบวนการเกิ ด ลายนิ้ ว มื อ ในมนุ ษ ย์ที่ ส าคัญ เริ่ ม ตั้ง แต่ ห ลัง ปฏิ ส นธิ ป ระมาณ
10สัปดาห์ โดยเมื่อตัวอ่อนมีขนาดได้ 80 มิลลิเมตร ผิวหนังของทารกจะประกอบด้วยส่ วนหลักๆ
2ส่วน คือ ชั้นหนังกาพร้าที่อยูต่ ิดกับชั้นหนังแท้ ซึ่งเรี ยกว่า Basal layer โดยจะเป็ นชั้นที่ลึกที่สุดของ
หนังกาพร้าที่จะติดอยูก่ บั หนังแท้ และส่ วนที่เป็ นชั้นหนังแท้ ซึ่ งจะยังคงมีลกั ษณะที่ไม่แน่ นอน
ประกอบด้วย Fibroblasts และ Collagen fiber ทั้งนี้ จากการศึกษาของเพนโรส และโอฮารา
(Penroseand O’Hara โอคาจิมา (Okajima) และบาคเลอร์ (Bakler) พบว่าลายเส้นบนนิ้วมือเริ่ มสร้าง
ขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10 ถึง 11 หลังจากที่ไข่ผสมกับตัวอสุ จิ และในช่วงเวลาดังกล่าวยังพบว่า
ลายเส้นบนผิวหนังปรากฏเป็ นครั้งแรกในบริ เวณผิวหนังภายนอก (Basal layer of epidermis)
มีชื่อเรี ยกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ (Primary ridge) แล้วเจริ ญเติบโตต่อไปจนกระทัง่ ประมาณสัปดาห์
ที่ 14 ซึ่ งจะเป็ นช่วงที่ต่อมเหงื่อเริ่ มเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ ามือ (Primary ridge
formationcreases) จากนั้นลายเส้นทุติยภูมิ (Secondary ridge) จึงเริ่ มเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมิ
นั้น และพัฒนาจนกระทัง่ ถึงประมาณสัปดาห์ที่ 24 ถึง 25 ก็คงสภาพอยูอ่ ย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงซึ่ ง
การสร้างลายเส้นบนนิ้วมือจะถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมร่ างกายมากถึง 7 ตาแหน่ ง และเป็ น
การถ่ ายทอดทางพันธุ กรรมที่สิ่ งแวดล้อ มมี อิ ทธิ พ ลร่ ว มด้ว ย (Polygenic trait, Multifactorial
inheritance)โดยยีนหลายคู่มีปฏิกิริยาร่ วมกับสิ่ งแวดล้อมในระยะตัวอ่อนในครรภ์ (Prenatal stress)
มีผลให้แต่ละคนมีเส้นลายนิ้ วมือที่แตกต่างกันไปเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จึงมี
การนาลายเส้นผิวหนังโดยเฉพาะลายนิ้ วมือไปใช้ประโยชน์ในด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ คือ การพิสูจน์
บุคคลและด้านการแพทย์ในการช่วยวินิจฉัยโรคพันธุกรรมได้
โดยผิวหนังสามารถแบ่งตามลักษณะของโครงสร้างได้เป็ น 2 ชั้นหลักๆ คือ ชั้นหนัง
กาพร้าและชั้นหนังแท้
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของชั้นผิวหนัง
ที่มา : Louisa Graves, The Hormonal Impact on our Skin, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://hollywoodbeautysecrets.com/all-about-hormones/the-hormonal-impact-on-ourskin
1. ชั้นหนังกาพร้ า (Epidermis) เป็ นผิวหนังที่อยูช่ ้ นั บนสุ ด มีลกั ษณะบางมาก ประกอบ
ไปด้วยเซลล์เรี ยงซ้อ นกันเป็ นชั้นๆ โดยเริ่ มต้นจากเซลล์ช้ นั ในสุ ด ติดกับหนังแท้ ซึ่ งจะแบ่งตัว
เติบโตขึ้นแล้วค่อยๆ เลื่อนมาทดแทนเซลล์ที่อยูช่ ้ นั บนจนถึงชั้นบนสุ ด แล้วก็ กลายเป็ นขี้ไคลหลุด
ออกไป นอกจากนี้ ในชั้นหนังกาพร้ายังมีเซลล์ เรี ยกว่า เมลานิ น ปะปนอยูด่ ว้ ย เมลานิ นมีมากหรื อ
น้อยขึ้นอยูก่ ับบุคคลและเชื้อ ชาติจึงทาให้สีผิวของคนแตกต่างกันไป ในชั้นของหนังกาพร้าไม่ มี
หลอดเลือด เส้นประสาท และต่อมต่างๆ นอกจากเป็ นทางผ่านของรู เหงื่อ เส้นขน และไขมันเท่านั้น
2. ชั้ นหนังแท้ (Dermis) เป็ นผิวหนังที่อยูช่ ้ นั ล่างถัดจากหนังกาพร้าและหนากว่าหนัง
กาพร้ามาก ผิวหนังชั้นนี้ ประกอบไปด้วยเนื้ อ เยือ่ คอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin)
หลอดเลือดฝอย เส้นประสาท กล้ามเนื้ อเกาะเส้นขน ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ และขุมขนกระจายอยู่
ทัว่ ไป
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ประเภทของลายนิ้วมือ สามารถแบ่ งได้ 3 ประเภท
1. ประเภทโค้ง สามารถแบ่ งได้ อีก 2 ชนิด คือ
1.1. โค้งราบ (plain arch)
ลักษณะของลายเส้นในลายนิ้ วมื อตั้งต้นจากขอบด้านหนึ่ งแล้วไหลออกไปอี ก
ด้านหนึ่ง ไม่มีเส้นเกือกม้า ไม่เกิดมุมแหลมคมที่เห็นได้ชดั ตรงกลาง ไม่มีเส้นพุ่งสู งขึ้นตรงกลาง
และไม่มีจุดสันดอน

ภาพที่ 3 เส้นแตกหรื อเส้นแยก
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 4.
1.2. โค้งกระโจม (tented arch)
ลักษณะลายเส้นคล้ายกับชนิ ดโค้งราบแต่มีลกั ษณะแตกต่างกันตรงที่มีลายเส้น
ตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไปซึ่งอยูต่ รงกลางไม่ได้วิ่งหรื อไหลออกไปยังอีกข้างหนึ่ ง หรื อลายเส้นที่อยูต่ รง
กลางของลายนิ้วมือตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป เกิดเป็ นเส้นพุง่ ขึ้นจากแนวนอน หรื อมีเส้นสองเส้นมาพบ
กันตรงกลางเป็ นมุมแหลมคมหรื อมุมฉาก

ภาพที่ 4 ลายนิ้วมือแบบโค้งกระโจม
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติง้ จากัด, 2546), 4.
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2. ประเภทมัดหวาย สามารถแบ่ งได้ อีก 2 ชนิด คือ
2.1 มัดหวายปัดขวา (right slant loop หรือ radial loop)
ลักษณะมัดหวายมี ปลายเส้นเกือ กม้าปั ดปลายไปทางมือ ขวาหรื อ นิ้ วหัวแม่ มื อ
เมื่อหงายมือ เรี ยกว่ามัดหวายปั ดขวา หรื อมัดหวายปั ดหัวแม่มือ

ภาพที่ 5 ลายนิ้วมือแบบมัดหวายปั ดขวา หรื อ มัดหวายปั ดหัวแม่มือ
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติง้ จากัด, 2546), 5.
2.2. มัดหวายปัดซ้ าย (left slant loop หรือ ulnar loop)
ลักษณะมัดหวายมีปลายเส้นเกือกม้าปั ดปลายไปทางมือซ้ายหรื อทางนิ้วก้อยเมื่อ
หงายมือ เรี ยกว่ามัดหวายปั ดซ้ายหรื อมัดหวายปั ดก้อย

ภาพที่ 6 ลายนิ้วมือแบบมัดหวายปั ดซ้าย หรื อ มัดหวายปั ดก้อย
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติง้ จากัด, 2546), 6.
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3. ก้ นหอย แบ่ งได้ เป็ น 5 ชนิด คือ
3.1 ก้ นหอยธรรมดา (plain whorl)
ลักษณะลายนิ้วมือที่มีเส้นเวียนรอบเป็ นวงกลม หรื อรู ปไข่ โดยมีลกั ษณะที่สาคัญ
ดังนี้มีจุดสันดอน 2 แห่ง และหน้าจุดสันดอนต้องมีเส้นเวียนอยูข่ า้ งหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 จุด และถ้า
ลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนข้างหนึ่งไปยังสันดอนอีกข้างหนึ่ ง เส้นสมมุติจะต้องสัมผัสเส้นวงจร
หรื อเส้นเวียนหน้าจุดสันดอนทั้ง 2 ข้างอย่างน้อย 1 เส้น

ภาพที่ 7 ลายนิ้วมือแบบก้นหอยธรรมดา
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 6.
3.2. ก้ นหอยกระเป๋ ากลาง (central pocket loop whorl)
ลักษณะลายนิ้วมือแบบก้นหอยที่หากลากเส้นสมมุติจากสันดอนหนึ่ งไปยังสัน
ดอนหนึ่งเส้นสมมุติจะไม่สมั ผัสกับเส้นเวียนที่อยูต่ อนใน

รู ปที่ 8 ลายนิ้วมือแบบก้นหอยกระเป๋ ากลาง
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 7.
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3.3. ก้ นหอยกระเป๋ าข้ าง (lateral pocket loop)
ลักษณะลายนิ้วมือชนิดมัดหวายคู่ ซึ่งมีสนั ดอนอยูข่ า้ งเดียวกัน

ภาพที่ 9 ลายนิ้วมือแบบก้นหอยกระเป๋ าข้าง
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติง้ จากัด, 2546), 8.

3.4. มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด (double loop/ twin loop)
ลักษณะลายนิ้ วมือที่มีรูปคล้ายกับลายนิ้ วมือแบบมัดหวาย 2 รู ป มาเกี่ยวกันเป็ น
ลายนิ้วมือที่มี 2 สันดอน

ภาพที่ 10 แสดงลายนิ้วมือแบบมัดหวายคู่ หรื อมัดหวายแฝด
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 8.
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3.5. ลายนิ้วมือแบบซับซ้ อน (accidental whorl)
เป็ นลายนิ้ ว มื อ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นลายนิ้ ว มื อ ชนิ ด อื่ น ที่ ข ้า งต้น เป็ นลายนิ้ ว มื อ ที่
ประกอบด้วยลักษณะที่ผสมผสานกันหลายรู ปแบบ และอาจมีสนั ดอนตั้งแต่ 2 สันดอนขึ้นไป

ภาพที่ 11 ลายนิ้วมือแบบซับซ้อน
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 9.
ลักษณะของลายเส้ นของลายนิ้วมือ
ลายนิ้ วมือของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่ามีเหตุที่ทาให้เกิดชารุ ดขึ้น
ลายนิ้วมือก็จะเกิดขึ้นใหม่ในรู ปแบบที่เป็ นลายเส้นแบบเดิมเสมอ เว้นแต่ในกรณี ที่เกิดการทาลายชั้น
ผิวหนังลึกลงไปโดยการเฉื อนใต้ผิวหนังออกไปหมดถึ งจะทาให้ลายเส้นของนิ้ วมือถู กทาลายไป
ถาวร ลายนิ้วมือของเรามีเส้นอยูส่ องชนิดคือ เส้นนูน และเส้นร่ อง เส้นนู นช่วยเกิดความฝื ดระหว่าง
ผิวหนังและวัตถุ ทาให้มื อจับวัตถุ ไ ด้ดี ในการจาแนกเอกลักษณ์ บุคคลจะใช้จุดสาคัญพิเศษ หรื อ
มินูเชีย (special characteristic of minutia) ที่อยูบ่ นลายนิ้ วมือ ฝ่ ามือ และฝ่ าเท่า ซึ่ งสามารถจาแนก
ได้ดงั นี้
1. เส้ นแตกหรือเส้ นแยก (ridge bifurcation หรือ fork)
เป็ นลายเส้นจากเส้นเดี่ยวที่แยกออกจากกันเป็ นสองเส้นหรื อมากกว่า หรื อ ในทาง
กลับกันอาจเรี ยกว่าลายเส้นสองเส้นมารวมกันเป็ นเส้นเดียว

ภาพที่ 12 เส้นแตกหรื อเส้นแยก
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 11.
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2. เส้ นสั้ น ๆ (short ridge)
เป็ นลายเส้นที่ส้ นั แต่ไม่ส้ นั มากจนถึงกับเป็ นจุดเล็กๆ

ภาพที่ 13 เส้นสั้น ๆ
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 11.
3. เส้ นทะเลสาบ (enclosure หรือ lake)
เป็ นลายเส้นที่แยกออกเป็ นสองเส้น แล้วกลับมารวมกันใหม่ จึงมีพ้นื ที่ปิดเกิดขึ้น

ภาพที่ 14 เส้นทะเลสาบ
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 11.
4. เส้ นขาด (ridge beginning หรือ ending suddenly)
เป็ นลายเส้นจากเส้นเดี่ยวที่ขาดออกจากเส้นเดิม

ภาพที่ 15 เส้นขาด
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 11.
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5. จุด (dot หรือ island)
เป็ นลายเส้นที่ส้ นั มากจนดูเหมือนเป็ นจุดเล็กๆ

ภาพที่ 16 จุด
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 11.
รอยลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุ
รอยลายนิ้ วมื อ ในสถานที่เกิ ดเหตุเป็ นพยานหลักฐานที่แ สดงว่าบุ คคลที่เป็ นเจ้าของ
ลายนิ้วมือได้เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุหรื อได้สมั ผัสกับวัตถุที่ตรวจพบลายนิ้วมือ โดยรอยลายนิ้วมือ
ในสถานที่เกิ ดเหตุจึงเป็ นวัตถุ พยานที่มีค่ามากสาหรับการสื บสวนในคดี อ าชญากรรมทั้งนี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ รอยลายนิ้ วมื อที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า (Patent fingerprint) และรอย
ลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นหรื อเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า (Latent fingerprint)
1 รอยลายนิว้ มือทีม่ องเห็นได้ ด้วยตาเปล่ า (Patent fingerprint) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
คือ
1.1 Visible prints หมายถึง รอยที่เกิดจากลายนิ้ วมือซึ่ งเปรอะเปื้ อนสิ่ งอื่นมาก่อน
เช่น โลหิ ต สี คราบน้ ามัน และฝุ่ น เป็ นต้น แล้วมาสัมผัสกับวัตถุสิ่งของอื่น การทิ้งรอยภาพไว้จึง
ปรากฏตามลักษณะของลายนิ้วมือซึ่งมีสิ่งนั้นๆติดมาด้วย ทาให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ด้วยตาเปล่า โดยมีลกั ษณะเป็ นภาพ 2 มิติ คือมีเพียงความกว้างและความยาวเท่านั้น
1.2 Plastic prints หมายถึง รอยภาพที่ปรากฏอยูอ่ ย่างถาวรอย่างหนึ่ งที่ส่วนของเส้น
นูนของผิวหนังได้สมั ผัสกับวัตถุสิ่งของซึ่ งมีลกั ษณะที่มีความอ่อนตัว โดยถ้าวัตถุหรื อสิ่ งของที่ถูก
สัมผัสนั้นหากไม่มีการหลอมหรื อละลายแล้ว มันก็จะคงภาพรอยลายนิ้ วมืออยูใ่ นผิวของมันตลอด
วัตถุหรื อสิ่ งของนั้น ได้แก่ ครั่ง ดินน้ ามัน เทียนไข สบู่ เป็ นต้น โดยรอยที่ปรากฏจะมีลกั ษณะเป็ น
ภาพ 3 มิติ คือ มีท้งั ความกว้าง ความยาว และความลึก
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2. รอยลายนิ้วมือที่มองไม่ เห็นด้ วยตาเปล่ า (Latent fingerprint) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “รอยลายนิ้วมือแฝง” ซึ่งเป็ นรอยลายนิ้วมือที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุเป็ นส่ วนใหญ่ มีลกั ษณะ
เป็ นรอยลายนิ้วมือที่เกิดจากจากสารที่ขบั ถ่ายออกมาจากต่อมเหงื่อ ต่อมไขมันและไขมันจากเนื้อเยือ่
ของผิวหนังซึ่งจะกระจายอยูบ่ นเส้นนูน เมื่อมือที่เปี ยกสารไปสัมผัสกับวัตถุ สารที่ขบั ถ่ายออกมาจะ
ถ่ ายเทไปยังผิว ของวัตถุ ที่นิ้วมื อ นั้นจับต้อ งจนเกิ ดเป็ นรอยที่มองเห็ นไม่ ชัดหรื อ มองไม่ เห็ นเลย
โดยสารที่ขบั จากต่อมเหงื่อจะมีลกั ษณะใสไม่มีสี มีค่า pH 4-7 ประกอบด้วยความชื้นประมาณ 9899% สารประกอบอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยป์ ระมาณ 1-2% สารอนิ นทรี ย ์ ได้แก่ แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม
เป็ นต้น สารอินทรี ย ์ ได้แก่ กรดอะมิโน (โปรตีน) ยูเรี ย และกรดแลกติก เป็ นต้น ส่ วนสารที่ขบั จาก
ต่อมไขมันก็มีลกั ษณะใสไม่มีสี ประกอบด้วย กรดไขมัน และวิตามิน เป็ นต้น
ในแต่ละบุคคลจะมีการขับเหงื่อออกมาจากร่ างกายแตกต่างกัน ปริ มาณของเหงื่อที่ขบั
ออกมาจะขึ้นกับสภาพทางสรี รวิทยาของแต่ละบุคคล และปั จจัยจากสภาพแวดล้อม เช่น อุ ณหภูมิ
ความชื้นในอากาศ และภาวะตึงเครี ยดของแต่ละบุคคล ไขมันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ปนมากับเหงื่อ
และเป็ นตัวช่วยให้ลายนิ้วมือแฝงปรากฏอยูไ่ ด้นานขึ้น เนื่องจากไขมันจะช่วยลดอัตราการระเหยของ
น้ าเหงื่อ และเมื่อน้ าระเหยไปหมดส่วนของไขมันก็จะติดค้างอยูท่ ี่ผวิ ของวัตถุ
การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจเก็บลายนิ้ วมือสามารถทาได้หลายวิธี เช่น วิธีปัดด้วยผงฝุ่ น, วิธีทางเคมี และ
การถ่ายภาพ เป็ นต้น ซึ่งการเลือกใช้แต่ละวิธีน้ นั ต้องพิจารณาให้เหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
พื้นผิวของวัตถุ และลักษณะของลายนิ้ วมือที่ปรากฏ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประสบการณ์ และวิจารณญาณ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ ง หรื อในบางกรณี อาจใช้มากกว่าหนึ่ งวิธีก็
ได้
วิธีการตรวจเก็บลายนิ้วมือ
1. การปัดด้ วยผงฝุ่ น
วิธีน้ ี เหมาะสาหรับวัตถุ ที่มีพ้นื ผิวเรี ยบมัน ไม่ดูดซึ ม และไม่เปี ยก (Kirl, 1953 : 396)
การเลือกใช้ชนิดของผงฝุ่ นเป็ นปั จจัยสาคัญของวิธีน้ ี เนื่องจากผงฝุ่ นแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติใน
การติดบนพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิ ดแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ผงฝุ่ นให้เหมาะสมกับสภาพ
ของลายนิ้วมือแฝง และพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งในบางกรณี อาจใช้การผสมผงฝุ่ นตั้งแต่ 2 ชนิ ดขึ้นไปเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพของการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงให้ได้คุณภาพดียงิ่ ขึ้น อีกประการหนึ่ง การเลือกใช้
กระดาษที่ใช้ติดรอยลายนิ้วมือแฝงจะต้องเป็ นสีที่ตดั กับสีของผงฝุ่ นที่ใช้ เช่น หากใช้ผงฝุ่ นสี ดาก็ควร
ติดบนกระดาษสีขาว
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นอกจากนี้ การเลื อ กใช้แ ปรงให้ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด ของผงเคมี ก็ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ
เช่นเดียวกันแปรงสาหรับปั ดฝุ่ น และชนิดของผงฝุ่ นมีหลากหลายชนิด

แปรงปั ดฝุ่ นเบื้องต้น (ขนกระต่าย)

แปรงแม่เหล็ก

แปรงขนอูฐหรื อขนกระรอก

แปรงขนนก

ภาพที่ 17 แปรงปั ดฝุ่ นชนิดต่างๆ
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 19.
2. วิธีทางเคมี
การตรวจเก็บ รอยลายนิ้ วมื อ ฝ่ ามื อ และฝ่ าเท้า แฝง บนของกลางบางชนิ ด นั้น ไม่
สามารถใช้วธิ ีการปั ดฝุ่ นได้ เช่น ของกลางประเภทกระดาษเอกสารต่าง ๆ หลักการของวิธีทางเคมีก็
คือการใช้องค์ประกอบของสารเคมีทาปฏิกิริยากับสารประกอบที่อยูใ่ นลายนิ้วมือแฝง และทาให้เกิด
สี วิธีการทางเคมีมีหลากหลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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2.1 การรมไอโอดีน (Iodine fuming)
ไอโอดีนมีลกั ษณะเป็ นเกล็ดสี น้ าตาล และจะระเหิ ดกลายเป็ นไอเมื่อได้รับความ
ร้อ นเพีย งเล็ ก น้อ ย ไขมัน หรื อ สารที่ มี ค วามมัน ในเหงื่ อ ก็ จ ะดู ดซับ ไอของไอโอดี น ท าให้ร อย
ลายนิ้วมือ ฝ่ ามือ หรื อฝ่ าเท้าแฝง ปรากฏขึ้น การตรวจเก็บจะต้องทาการถ่ายภาพทันที เนื่ องรอยจาก
ลายเส้นที่เกิดจากวิธีน้ ีจะค่อยๆจางหายไป
2.2 วิธีนินไฮดริน (ninhydrin)
นิ น ไฮดริ น มี ล ัก ษณะเป็ นเม็ ด ละเอี ย ดสี เ หลื อ งอ่ อ น วิธี น้ ี เหมาะกับ ของกลาง
ประเภทกระดาษ และเอกสารต่างๆ นิ นไฮดริ นจะไปทาปฏิกิริยากับโปรตีนในเหงื่อ ทาให้รอย
ลายนิ้วมือฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าแฝงเกิดการเปลี่ยนสีจากไม่มีสีไปเป็ นสีม่วงปนน้ าเงิน แล้วสามารถตรวจ
เก็บลายนิ้วมือที่ปรากฏด้วยการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับวิธีน้ ีแสดงในภาพที่ 17

ภาพที่ 18 เครื่ องอบ และตูอ้ บน้ ายานินไฮดริ น
ที่มา : อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคนอื่ นๆ, Forensic science for crime investigation 2,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีซีจี พริ้ นติ้ง จากัด, 2546), 23.
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2.3 วิธีซิลเวอร์ ไนเตรท (silver nitrate)
วิธีน้ ีเหมาะกับของกลางประเภทกระดาษ และไม้ สารตัวนี้ จะไปทาปฏิกิริยากับ
เกลื อโซเดี ยมในเหงื่อ ทาให้รอยลายนิ้ วมื อ ฝ่ ามื อ และฝ่ าเท้า แฝง ปรากฎเป็ นสี น้ าตาลแดง แล้ว
สามารถทาการตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ
2.4 วิธีซุปเปอร์ กลู (super glue หรือ cyanoacrylate)
วิธีน้ ีเหมาะกับของกลางประเภทเครื่ องหนัง, กระดาษ, แก้ว, ผ้า, โลหะต่าง ๆ เป็ น
ต้น ซุปเปอร์กลู มีส่วนผสมของสารไซยาโนอะคิเลทเอสเทอร์ เมื่อสารนี้ ได้รับความร้อนจะระเหย
กลายเป็ นไอซึ่งมีความเข้มข้นสูงซึ่งจะไปทาปฏิกิริยากับโปรตีน และน้ าในเหงื่อ ทาให้รอยลายนิ้ วมือ
ฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าแฝง ปรากฏเป็ นสีขาว แล้วทาการตรวจเก็บด้วยวิธีปัดฝุ่ นผงเคมี
2.5 วิธีผลึกม่ วง (crystal violet)
วิธีน้ ีเหมาะกับรอยลายนิ้วมือ ฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าแฝง ที่ติดอยูท่ ี่เทปใส หรื อเทปพัน
สายไฟ ด้านที่เหนียว ซึ่งในกรณี น้ ีจะไม่สามารถเก็บลายนิ้วมือโดยวิธีการปั ดฝุ่ นได้ วิธีการทาได้โดย
ผสมน้ ายาใส่ภาชนะ แล้ววางเทปใสแช่ในน้ ายา จนกระทัง่ รอยลายนิ้ วมือแฝงปรากฏ แล้วทาล้างชะ
เอาสี ส่วนที่เกินออกด้วยน้ า จากนั้นจึงนาเทปไปวางบนด้านมันของกระดาษอัดรู ป ที่เปี ยกหมาดๆ
รี ดด้วยความร้อนอ่อน ๆ แล้วดึงเทปออก แล้วตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ
2.6 วิธี 1, 2 อินเดนไดโอน (1, 2 indanedione)
เป็ นวิธีการที่ง่าย น่ าเชื่อถือ และเหมาะสาหรับการตรวจสอบลายนิ้ วมือแฝงบน
กระดาษความร้อน โดยอาศัยการทาปฏิกิริยากับกรดอะมิโนในลายนิ้วมือแฝงแล้วให้สีที่สามารถเรื อง
แสงได้ เมื่อมีการใช้แสงส่องดูก็จะเห็นภาพลายนิ้ วมือปรากฏขึ้น ส่ วนประกอบของสารละลายที่ให้
ประสิทธิภาพดี คือสารแอซิด ฟรี ฟลูออรัส (acid-free fluorous) ซึ่งประกอบด้วย 1, 2 อินเดนไดโอน
และ ซิงค์ คลอไรด์
3. การตรวจเก็บลายนิ้วมือด้ วยเทคนิคอื่นๆ
3.1 การใช้ สารอนุภาคขนาดเล็ก (Small Particle Reagent, SPR)
ประกอบด้วยสารแขวนลอยของเกลือของโลหะในสารละลายสบู่ ซึ่ งเป็ นการทา
ปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันในลายนิ้ วมื อแฝงและส่ วนไฮโดโฟบิคเทลส์ (Hydrophobic tails) ของ
สารแขวนลอย วิธีการใช้คือทาการฉี ดพ่น SPR บนบริ เวณที่ตอ้ งการหาลายนิ้ วมือ แล้วล้างออกด้วย
น้ า จากนั้นรอให้แห้งแล้วบันทึกภาพ หรื อเก็บด้วยเทปใส ซึ่ งจะได้ลายเส้นสี ขาวหรื อดาขึ้นอยูก่ บั
ชนิ ด ของเกลื อ ของโลหะที่ เ ป็ นสารแขวนลอย วิธี น้ ี เหมาะส าหรั บ ใช้ห าลายนิ้ ว มื อ บน โลหะ
พลาสติก ไม้ แก้ว และวัตถุที่เปี ยก เป็ นต้น
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3.2 อะมิโนแบล็ค (Amino Black)
อะมิโนแบล็คเป็ นสี ยอ้ มโปรตีนที่อยูใ่ นเลือดหรื อ สารคัดหลัง่ อื่นๆ ซึ่ งมีสีน้ าเงิน
เข้ม อะมิโนแบล็คจะไม่ทาปฏิกิริยาใดๆกับสารในลายนิ้วมือ แต่จะช่วยทาให้ลายนิ้ วมือที่เปื้ อนเลือด
ที่ม องไม่ เห็ นปรากฏเห็นชัดเจนขึ้น วิธีน้ ี เหมาะกับวัตถุที่มีรูพรุ นและผิวไม่ มีรูพรุ น เช่ น ศพ ไม้
และกระดาษ เป็ นต้น
3.3 สติ๊กกีไ้ ซด์ พาวเดอร์ (Sticky-side Powder)
วิธีน้ ี ใช้หาลายนิ้ วมือบนด้านเหนี ยวของเทป โดยใช้โฟโต้โฟล (Photo-Flo) ผสม
กับน้ าในปริ มาณที่เท่ากัน ใช้แปรงชุปสารผสมดังกล่าวแล้วทาลงบนด้านเหนี ยวของเทปใส ทิ้งไว้
ประมาณ 10-15 วินาที แล้วล้างออกด้วยน้ า ทาการบันทึกภาพถ่ายหรื อ เก็บรอยที่แห้งด้วยเทปใส
การเก็บลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีน้ ีจะได้ลายเส้นลายนิ้วมือที่ชดั เจนกว่าวิธีอื่นๆ
3.4 ดีเอฟโอ (1,8-Diazafluoren-9-one, DFO)
ดีเอฟโอจะทาปฏิกิริยากับกรดอะมิโนในลายนิ้วมือ ซึ่ งจะมองไม่เห็นในแสงปกติ
แต่จะเรื องแสงชัดเจนในแสงพิเศษ ดีเอฟโอจะทาให้ลายนิ้วมือปรากฏบนกระดาษชัดเจนกว่าการใช้
นินไฮดริ นเพียงอย่างเดียวถึง 2.5-3 เท่า
3.5 การใช้ แสงโพลีไลท์ (polilight)
โพลีไลท์เป็ นเครื่ องมือ ที่สามารถให้แสงได้หลายความยาวคลื่น ตั้งแต่ 300-680
นาโนเมตร ซึ่งสามารถนามาตรวจหารอยลายนิ้ วมือ ฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าแฝง บนวัตถุพยานต่าง ๆ เช่น
รอยลายนิ้วมือแฝงเปื้ อนคราบโลหิต คราบอสุจิ บนพลาสติก รอยรองเท้า หรื อเอกสารต่าง ๆ เป็ นต้น
3.6 กล้ องสะท้ อนแสงยูวี (Reflected Ultra-Violet Imaging System, RUVIS)
ระบบนี้ใช้ส่องหาลายนิ้วมือโดยอาศัยหลักการสะท้อนของแสงยูวี วิธีน้ ี เหมาะกับ
การหาลายนิ้ วมือบนวัตถุประเภทไม่ดูดซับ โดยปกติแล้วไม่จาเป็ นต้องใช้สารเคมีใดๆก่อน แต่ใน
บางกรณี อาจต้องรมด้วยซุปเปอร์กลูก่อนจึงจะส่องเห็นลายนิ้วมือได้ชดั เจนขึ้น
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับกระดาษ
กระดาษ เป็ นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสาหรับการจดบันทึก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อกันว่า
มีการใช้กระดาษครั้งแรกๆ โดยชาวอียปิ ต์และชาวจีนโบราณ แต่กระดาษในยุคแรกๆ ล้วนผลิตขึ้น
เพือ่ การจดบันทึกด้วยกันทั้งสิ้น จึงกล่าวได้วา่ ระบบการเขียนคือแรงผลักดันให้เกิดการผลิตกระดาษ
ขึ้นในโลกปั จจุบนั กระดาษไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้จดบันทึกตัวหนังสือ หรื อข้อความเท่านั้น ยัง
ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย เช่น กระดาษชาระ กระดาษห่ อของขวัญ กระดาษลูกฟูกสาหรับทา
กล่อง เป็ นต้น
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องค์ประกอบของกระดาษ องค์ประกอบของกระดาษแบ่งออกเป็ น 2 จาพวก คือ
1.องค์ประกอบที่เป็ นเส้นใย
2.องค์ประกอบที่ไม่เป็ นเส้นใย
องค์ประกอบที่เป็ นเส้ นใย
กระดาษสามารถยึดตัวเป็ นแผ่นได้เกิดจากเส้นใยเป็ นจานวนมากสานกันอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ เส้นใยดังกล่ าวโดยทัว่ ไปจะใช้เส้นใยจากธรรมชาติจากพืช อาจมีการใช้เส้นใยจากสัตว์
หรื อจากแร่ ก็ได้ นอกจานี้ ยงั มีการใช้เส้นใยสังเคราะห์ เช่น พวกพอลิอาไมด์ (Polyamide) ซึ่ งช่วย
ทดแทนการใช้เส้นใยจากธรรมชาติ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรได้คุม้ ค่าประกอบกับการลด
ต้นทุนของกระดาษ ได้มีการนากระดาษใช้แล้วมาใช้ในการผลิตกระดาษอีกครั้งหนึ่ง เยือ่ ที่ได้จาก
กระดาษที่ใช้แล้วจะมี ความขาวและความแข็งแรงต่าลงเนื่ องจากต้อ งผ่านกระบวนการขจัดสิ่ งที่
ปนเปื้ อนมาด้วย
เส้น ใยจากพื ช ที่ เ ป็ นตัว หลัก ของกระดาษ ท ามาจากไม้เ นื้ อ อ่ อ น เช่ น ต้น สน
ต้นยูคาลิ ปตัสซึ่ งมี เส้นใยยาวช่วยให้กระดาษมีความแข็งแรงและเหนี ยว และมีการนาไม้เนื้ อแข็ง
จาพวก ต้นโอ๊กต้นเมเปิ ล มาใช้ทาเส้นใยซึ่งจะได้เส้นใยที่ส้ นั กว่าแต่ช่วยทาให้ผิวกระดาษเรี ยบและ
ทึบแสงมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการนาพืชล้มลุก เช่นต้นกก ปอกระเจา อ้อย ฝ้ าย มาใช้ทาเยือ่ กระดาษ
ด้วย
องค์ประกอบที่ไม่ใช่ เส้ นใย
องค์ประกอบที่ไม่ใช่เส้นใยจะเป็ นสารเติมแต่งหรื อแอดดิทีฟ (Additives) ที่เติมเข้าไป
ระหว่างการผลิตกระดาษเพือ่ ช่วยให้กระดาษที่ได้ออกมามีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานที่ตอ้ งการ
ได้ดียงิ่ ขึ้น สารเติมแต่งมีมากมายแล้วแต่กรรมวิธีการผลิตของแต่ละโรงงาน แต่ที่ใช้กนั มากมีดงั นี้
1. ฟิ ลเลอร์ (Filler) ใช้เพือ่ ให้กระดาษมีความขาวขึ้นเรี ยบขึ้น ทึบแสงมากขึ้น รับหมึก
ดีข้ นึ ตลอดจนลดการซึมผ่านของหมึกพิมพ์ สารที่ใช้เติมเข้าไปมี ปูนขาว ดินเหนียว ไททาเนียมได
ออกไซด์ เป็ นต้น สารเหล่านี้ยงั ช่วยทาให้น้ าหนักกระดาษมากขึ้นเป็ นการลดต้นทุนในการใช้เยือ่
กระดาษได้
2. สารยึดติด (Adhesive) เป็ นสารที่ช่วยให้เส้นใยและส่วนผสมอื่น ๆ ยึดติดกันได้ดี อีก
ทั้งช่วยให้ผิวหน้ายึดติดกับเนื้อกระดาษ สารยึดติดมีท้งั สารที่ทามาจากธรรมชาติ เช่น แป้ งข้าวโพด
แป้ งมัน โปรตีนที่มีอยูใ่ นนม และสารที่สงั เคราะห์ข้ นึ เช่น อาคริ ลิก (Acrylic) สารจาพวกโพลิไวนิล
(Polyvinyl) เป็ นต้น
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3. สารกันซึม (Sizing agent) เป็ นสารที่ใช้เติมลงในน้ าเยือ่ เพือ่ ช่วยลดการซึมของ
ของเหลวเข้าไปในเนื้อกระดาษ กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ดว้ ยระบบออฟเซ็ทจาเป็ นต้องเติมสาร
ประเภทนี้สารกันซึมที่ใช้มีท้งั สารที่ทาจากธรรมชาติและสารที่สงั เคราะห์ข้ นึ
4. สารเพิ่มความแข็งแรงของผิว (Surface sizing) เป็ นสารที่ถูกเคลือบบนผิวกระดาษ
ในขั้นตอนการผลิตที่กระดาษที่เป็ นแผ่นแล้ว เพือ่ ช่วยให้เส้นใยที่ผวิ มีการยึดเกาะกับเส้นใยชั้นถัดลง
ไปได้ดีข้ นึ ทาให้ผิวมีความแข็งแรงทนต่อการขูดขีด แรงดึง แรงกดทะลุ การถอนของผิว สารเพิ่ม
ความแข็งแรงของผิวที่ใช้กนั มากและราคาไม่สูงคือ แป้ งอย่างละเอียด (Starch)
ชนิดของกระดาษ การจาแนกกระดาษสามารถจัดแบ่งได้หลายวิธี ในที่น้ ีจะจัดแบ่งชนิด
ของกระดาษที่ใช้ในวงการพิมพ์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ดงั นี้
1. กระดาษปรู๊ ฟ (Newsprint) เป็ นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยือ่ บดที่มีเส้นใยสั้น และ
มักนาเยือ่ จากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย กระดาษปรู๊ ฟมีน้ าหนักเพียง 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสี
อมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย เหมาะสาหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่ไม่
ต้องการคุณภาพมาก
2. กระดาษแบ้ งค์ (Bank paper) เป็ นกระดาษบางไม่เคลือบผิว น้ าหนักไม่เกิน 50 กรัม
ต่อตารางเมตร มีสีให้เลือกหลายสี ใช้สาหรับงานพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีสาเนาหลายชั้นกระดาษ
ปอนด์ (Bond paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมีที่ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมของเยือ่ ที่มา
จากเศษผ้า มีสีขาว ผิวไม่เรี ยบ น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 60 – 100 กรัม/ตารางเมตรใช้สาหรับงานพิมพ์ที่
ต้องความสวยงามปานกลาง พิมพ์สีเดียวหรื อหลายสีก็ได้
3. กระดาษอาร์ ต (Art paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมี (เยือ่ ที่ผลิตโดยใช้สารเคมี )
และเคลือบผิวให้เรี ยบด้านเดียวหรื อทั้งสองด้าน การเคลือบอาจจะเคลือบมันเงาหรื อแบบด้านก็ได้
มีสีขาว น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร ใช้สาหรับงานพิมพ์ที่ตอ้ งการความสวยงาม
งานพิมพ์สอดสี เช่น แคตตาล็อก โบรชัวร์
4. กระดาษฟอกขาว (Woodfree paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ เคมี (เยือ่ ที่ผลิตโดยใช้
สารเคมี ) และฟอกให้ขาว เป็ นกระดาษที่มีคุณภาพและมี ความหนาแน่ นสู ง การดู ดซึ มน้อ ย
ใช้สาหรับงานพิมพ์หนังสือ กระดาษพิมพ์เขียน
5. กระดาษเหนียว (Kraft paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ ซัลเฟต (เยือ่ ใยยาวที่ผลิตโดย
ใช้สารซัลเฟต) จึงมีความเหนียวเป็ นพิเศษ มีสีเป็ นสีน้ าตาล น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 80 – 180 กรัม/
ตารางเมตร ใช้สาหรับทาสิ่ งพิมพ์บรรจุภณั ฑ์ กระดาษห่อของ ถุงกระดาษ
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6. กระดาษการ์ ด (Card board) เป็ นกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรงประกอบด้วยชั้น
ของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองด้านมักเป็ นสี ขาว แต่ก็มีการ์ดสี ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ บางชนิ ดมีผิว
เคลือบมันเรี ยบ ซึ่ งเรี ยก กระดาษอาร์ตการ์ด น้ าหนักกระดาษการ์ดอยูร่ ะหว่าง 110 – 400 กรัมต่อ
ตารางเมตร ใช้สาหรับทาปกหนังสือ บรรจุภณั ฑ์ที่มีราคา เช่นกล่องเครื่ องสาอาง
7. กระดาษกล่ อง (Box paper) เป็ นกระดาษที่ทาจากเยือ่ บด และมักนาเยือ่ จากกระดาษ
ใช้แล้วมาผสม มีสีคล้ าไปทางเทาหรื อน้ าตาล ผิวด้านหนึ่ งมักจะประกบด้วยชั้นของกระดาษขาวซึ่ ง
อาจมีผวิ เคลือบมันหรื อไม่ก็ได้เพือ่ ความสวยงามและพิมพ์ภาพลงไปได้ หากเป็ นกระดาษไม่เคลือบ
จะเรี ยก กระดาษกล่องขาว หากเป็ นกระดาษเคลือบผิวมัน จะเรี ยก กระดาษกล่องแป้ ง น้ าหนัก
กระดาษกล่ องอยู่ระหว่าง 180 – 600 กรัม /ตารางเมตร ใช้สาหรับทาสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่ น
กล่อง ป้ ายแข็ง ฯลฯ
8. กระดาษแข็ง (Hard board) เป็ นกระดาษหลายชั้นแข็งหนาทาจากเยือ่ ไม้บดและเยือ่
กระดาษเก่า มีผวิ ขรุ ขระสีคล้ า มีคาเรี ยกกระดาษชนิดนี้อีกว่า กระดาษจัว่ ปั ง น้ าหนักมีต้งั แต่ 430
กรัม/ตารางเมตรขึ้นไป ใช้ทาไส้ในของปกหนังสื อ ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ บรรจุภณั ฑ์ต่าง ๆ
9. กระดาษแฟนซี (Fancy paper) เป็ นคาเรี ยกโดยรวมสาหรับกระดาษที่มีรูปร่ าง
ลักษณะของเนื้อและผิวกระดาษที่ต่างจากกระดาษใช้งานทัว่ ไป บางชนิดมีการผสมเยือ่ ที่ต่างออกไป
บางชนิดมีผวิ เป็ นลายตามแบบบนลูกกลิ้งหรื อตะแกรงที่กดทับในขั้นตอนการผลิต มีสีสันให้เลือก
หลากหลาย มี ท้ งั กระดาษบางและหนา ประโยชน์สาหรับกระดาษชนิ ด นี้ สามารถนาไปใช้แทน
กระดาษที่ใช้อยูท่ วั่ ไป ตั้งแต่นามบัตร หัวจดหมาย ไปจนถึงกล่องบรรจุภณั ฑ์
ระบบตรวจพิสูจน์ ลายพิมพ์ นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System;
AFIS)
ระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมื อ อัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification
System; AFIS) เป็ นคอมพิวเตอร์ลักษณะพิเศษที่มี การผสมผสานกันระหว่างหลักวิชาลายพิม พ์
นิ้ วมื อ กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อ ให้การตรวจพิสูจน์เป็ นไปด้วยความถู กต้อ งแม่ นยาและ
รวดเร็ว สาหรับงานตารวจที่มีจานวนลายพิมพ์นิ้วมือผูต้ อ้ งหาเป็ นจานวนมาก คอมพิวเตอร์ระบบนี้
มีใช้อยูใ่ นกิจการตารวจหลายประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้า เช่น สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น
และประเทศในแถบยุโรป สาหรับในภูมิภาคเอเซี ยมีใ ช้ในประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย
และประเทศไทย ระบบ AFIS ของสานักงานตารวจแห่งชาติน้ นั ตั้งอยูท่ ี่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
โดยได้เริ่ มเตรี ยมงานมาตั้งแต่ปี 2532 (ซึ่งในขณะนั้น พลตารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวฒั น์ ดารงตาแหน่ ง
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อธิ บดี กรมตารวจ) และดาเนิ นการติดตั้งระบบในปี 2536 เริ่ มใช้งานในปี 2538 ปั จจุบนั มีแผ่น
ลายพิมพ์นิ้วมือในฐานข้อมูลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ประมาณ 8 ล้านแผ่น
สาหรับระบบ AFIS ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่ งชาติ มีหน้าที่
ในการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของผูก้ ระทาความผิดในคดีต่างๆ เพือ่ สนับสนุนงานสื บสวนสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่ มตั้งศูนย์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติข้ นึ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2534 ภายในศูนย์น้ ีมีเครื่ องมือที่ใช้ตรวจเปรี ยบเทียบรอยลายนิ้ วมือแฝงที่เก็บ
ได้จ ากสถานที่ เ กิ ด เหตุ กับ แผ่ น ลายพิ ม พ์นิ้ ว มื อ ของอาชญากรที่ เ ก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวัติอ าชญากร ซึ่ งการตรวจสอบสามารถกระทาได้ดีด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง
เครื่ อ งตรวจพิสูจ น์ล ายพิม พ์นิ้ วมื อ อัต โนมัติ (AFIS) สามารถตรวจเปรี ย บเทีย บได้
4 หน้าที่ คือ
1. ตรวจเปรี ยบรอยลายนิ้ วมื อแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุกับฐานข้อมู ลลายพิมพ์
นิ้วมือ 10 นิ้ว เพือ่ ทราบว่าผูก้ ระทาผิดคือใคร
2. ตรวจเปรี ยบเทียบลายนิ้ วมื อของผูต้ อ้ งสงสัยกับฐานข้อ มูล ลายพิมพ์นิ้วมื อ 10 นิ้ ว
เพือ่ ทราบว่าผูต้ อ้ งสงสัยเคยมีประวัติการกระทาความผิดมาก่อนหรื อไม่
3. ตรวจเปรี ยบเที ยบรอยลายนิ้ วมื อ แฝงที่ เก็ บได้จากสถานที่ เกิ ดเหตุ กับ ฐานข้อ มู ล
รอยลายนิ้วมือแฝง เพือ่ ทราบว่ามีคดีใดบ้างที่เกิดจากการกระทาผิดโดยบุคคลคนเดียวกัน
4. ตรวจเปรี ยบเทียบลายนิ้ วมื อของผูต้ อ้ งสงสัยกับฐานข้อ มูล รอยลายนิ้ วมื อแฝง เพื่อ
ทราบว่าผูก้ ระทาความผิดเคยกระทาความผิดในคดีอื่นๆ หรื อไม่
เครื่ องตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ จัดว่าเป็ นเครื่ องมือที่สามารถทาประโยชน์
อย่างมากให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจในการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวผูก้ ระทาความผิด โดยเฉพาะคดี
ที่ ย งั หาตัวผู ้ต ้อ งสงสั ยไม่ ไ ด้ และคาดว่ า ผู ้ต ้อ งสงสั ยนั้ นน่ าจะเคยกระท าความผิ ดมาก่ อ น โดย
รอยลายนิ้ วมื อแฝงที่เก็บได้จากสถานที่เกิ ดเหตุ สามารถนามาตรวจเปรี ยบเทียบกับข้อมูลลายพิมพ์
นิ้วมือของอาชญากร ที่เก็บไว้ในสารบบได้ดว้ ยความรวดเร็ วและถูกต้อง ซึ่ งผลของการปฏิบตั ิงาน
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจติดตามตัวผูก้ ระทาความผิดได้เป็ นจานวนมาก
ปั จจุบนั ได้มี การพัฒนาเครื่ อ งตรวจลายพิมพ์นิ้วมื อ อัตโนมัติขนาดเล็ก (MINI AFIS)
ขึ้นมา ซึ่ งเป็ นระบบปฏิบตั ิการขนาดเล็ก มีหน่ วยเก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ ว ได้ไ ม่น้อยกว่า
30,000 แผ่น เก็บข้อมูลลายพิมพ์ฝ่ามือ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 30,000 แผ่น และเก็บข้อมูลรอยลายนิ้วมือและ
ฝ่ ามื อแฝง ได้ไ ม่น้อยกว่า 20,000 แผ่น โดยสามารถนารอยลายนิ้ วมื อและฝ่ ามื อแฝงที่เก็บได้จาก
สถานที่เกิดเหตุมาเปรี ยบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ ามือของผูต้ อ้ งสงสัยที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของ

27
เครื่ องได้ นอกจากนั้นยังมีระบบเครื อข่ายที่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ MINI AFIS ตัวอื่นๆ ได้
เครื่ อง MINI AFIS สามารถตรวจเปรี ยบเทียบได้ 8 หน้าที่ คือ
1. ตรวจเปรี ยบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกับฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
2. ตรวจเปรี ยบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงกับฐานข้อมูลรอยลายนิ้วมือแฝง
3. ตรวจเปรี ยบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้วกับฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
4. ตรวจเปรี ยบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้วกับฐานข้อมูลรอยลายนิ้วมือแฝง
5. ตรวจเปรี ยบเทียบรอยลายฝ่ ามือแฝงกับฐานข้อมูลลายพิมพ์ฝ่ามือ
6. ตรวจเปรี ยบเทียบรอยลายฝ่ ามือแฝงกับฐานข้อมูลรอยลายฝ่ ามือแฝง
7. ตรวจเปรี ยบเทียบลายพิมพ์ฝ่ามือกับฐานข้อมูลลายพิมพ์ฝ่ามือ
8. ตรวจเปรี ยบเทียบลายพิมพ์ฝ่ามือกับฐานข้อมูลรอยลายฝ่ ามือแฝง

ภาพที่ 19 เครื่ องตรวจลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัต;ิ AFIS (ภาพซ้าย) และเครื่ องตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติขนาดเล็ก; MINI AFIS (ภาพขวา)
ที่มา : กองพิสูจน์หลักฐาน, กลุ่มงานตรวจลายนิ้ วมือแฝง, “คู่มืออุปกรณ์ และเครื่ องมือในการตรวจ
พิสูจน์ ,” 13 กุมภาพันธ์ 2552.
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. งานวิจัยต่ างประเทศ
Nadia Porpiglia,Stephen Bleay ,Lesley Fitzgerald and Leon Barron .(2011) ศึกษาทา
การทาการทดลอง 5-methylthioninhydrin (5MTN) ภายใต้สภาวะอากาศของประเทศอังกฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 5 ประการ คือเพื่อหาสู ตรผสมที่เหมาะสมของ 5MTN / ZnCl2 เพื่อศึกษา
เส้นสเปคตรัมการดูดกลืนแสงและการคายแสงในปฏิกิริยาของ 5MTN / ZnCl2 กับกรดอะมิโน เพื่อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพและขั้นตอนการหารอยลายนิ้ วมือของเทคนิ คต่างๆ บนกระดาษแต่
ละประเภท เพื่อ ศึกษาการใช้สารเคมีสองตัวร่ วมกันในการเพิม่ จานวนลายนิ้ วมื อ และเพื่อศึกษา
ทดสอบประสิทธิภาพของ 5MTN / ZnCl2 บนกระดาษที่ใช้จริ ง โดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็ น
ออกเป็ น 5 ส่ วนด้วยกัน ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น โดยจะใช้อาสาสมัครจานวน 29 คน จากการ
คัดเลือกประชากรในประเทศอังกฤษ ให้ได้ครอบคลุมกับสถิติของประชากรในประเทศอังกฤษใน
เทอมของอายุ เพศ และเชื้ อชาติ ซึ่ งจากการทาการทดลองหารอยลายนิ้ วมื อด้วยเทคนิ ค 5MTN /
ZnCl2 ภายใต้สภาวะอากาศของประเทศอังกฤษ สามารถสรุ ปได้ ว่า 5MTN มี Sensitivity สู งกว่า
Ninhydrin ในการท าปฏิ กิ ริ ย ากับ กรดอะมิ โ น คื อ สามารถใช้ป ริ ม าณสารที่ น้อ ยกว่า Ninhydrin
เทคนิ ค Ninhydrin มีประสิ ทธิภาพในการหารอยลายนิ้ วมือมากกว่า 5MTN / ZnCl2 ในโหมดแสง
ปกติ เทคนิ ค DFO ให้รอยลายนิ้ วมือ ที่ชดั เจนกว่า 5MTN / ZnCl2 ในโหมดแสงฟลูออเรสเซนต์
เทคนิ ค 1,2 IND / ZnCl2 มีประสิ ทธิภาพในการหารอยลายนิ้ วมือมากกว่า 5MTN / ZnCl2 ในโหมด
แสงฟลู ออเรสเซนต์ ในขณะที่มี ประสิ ทธิ ภาพพอๆ กันกับ 5MTN / ZnCl2 ในโหมดแสงปกติ
เทคนิ ค 5MTN / ZnCl2 มี ประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มรอยลายนิ้ วมื อ แฝงภายใต้สภาวะอากาศของ
ประเทศอังกฤษ และเทคนิ ค DFO – Ninhydrin เป็ นสารเคมี ร่วมที่มีประสิ ทธิภาพในการหารอย
ลายนิ้วมือบนกระดาษมากที่สุด
Wilkinson (2000 : 123 - 132) ศึกษาศักยภาพของ 1,2-indanedione ที่นามาใช้เป็ น
สารละลายเพื่อการตรวจหารอยลายนิ้ วมือแฝงบนกระดาษหลายๆ ชนิ ด นอกเหนื อจากการใช้สาร
DFO ที่ใช้กนั อยู่ การศึกษาครั้งนี้ นาไปสู่ การค้นพบสารเคมีที่ทาให้ลายนิ้ วมือแฝงเกิดการเรื องแสง
ได้และสามารถนามาใช้เป็ นระบบการเรี ยงลาดับสารละลายรี เอเจ้นท์ เพือ่ การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
ได้ โดยใช้ 1,2-indanedione ก่ อ น จากนั้ นจึ ง ใช้ ninhydrin ตามล าดั บ ทั้ง นี้ จะไม่ ส ามารถใช้
ninhydrin ก่อน 1,2-indanedione ได้เลย ในกระดาษที่ใช้แล้ว

29
Christie and others (2007 : 14-26) ศึกษาวิจยั หาความเหมาะสมของ 1,2-indanedione
เพื่อ ใช้เป็ นรี เจ้นท์ลายนิ้ วมื อ และประยุกต์ใช้กับตัวอย่างจริ ง โดยการตรวจหาลายนิ้ วมื อ แฝงบน
พื้นผิวรู พรุ น เช่น กระดาษ เปรี ยบเทียบกับ ninhydrin และ DFO โดยนาเครื่ องกาเนิ ดแสงหลาย
ความถี่และเครื่ อง Condor Chemical Imaging Macroscopic ส่ องตรวจเพื่อให้เห็นลายนิ้ วมือแฝง
ปรากฏเด่นชัดมากยิง่ ขึ้น ผลการวิจยั พบว่า สารเคมี 1,2-indanedione เป็ นสารเคมีที่ให้ประสิ ทธิภาพ
ตรวจสอบสูงกว่าและมีความว่องไวมากกว่าการใช้วธิ ีการแบบเดิม
2. งานวิจัยในประเทศ
เพ็ญทิพย์ สุตธรรม (2551) ได้ทาการศึกษาการตรวจหาลายนิ้ วมือแฝงบนกระดาษและ
คุ ณ ภาพของลายนิ้ ว มื อแฝง ด้วยวิธี 1,2-indanedione รวมกับ เครื่ อ งก าเนิ ดแสงหลายความถี่
เปรี ยบเทียบกับวิธี ninhydrin ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้กนั ทัว่ ไป โดยเตรี ยมตัวอย่างลายนิ้ วมือแฝงบนกระดาษ
15 ชนิ ด และทาการนับจานวนจุด minutiae ด้วยระบบ Automated Fingerprint Identification
System (AFIS) และนาจานวนจุด minutiae ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
จากการศึกษาการตรวจหาลายนิ้ วมือแฝงพบว่า วิธีการ 1,2-indanedione ร่ วมกับเครื่ อง
กาเนิดแสงหลายความถี่สามารถใช้ตรวจหาลายนิ้ วมือแฝงบนกระดาษได้มากถึ ง 10 ชนิ ด ส่ วน วิธี
ninhydrin สามารถตรวจหาลายนิ้ วมือแฝงได้เพียง 6 ชนิ ด และเมื่ อทาการเปรี ยบเทียบลายนิ้ วมื อ
แฝงพบว่าวิธี 1,2-indanedione ร่ วมกับเครื่ องกาเนิ ดแสงหลายความถี่ สามารถตรวจพบลายนิ้ วมื อ
แฝงและให้รับคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงที่ดีมากกว่าวิธี ninhydrin บนกระดาษหลายชนิด
เอกจิตตรา มีไชยธร (2551) ศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษในชวง
เวลาต่างๆ ดวยนินไฮดริ นและหาความสัมพันธของการคงอยูู ของลายนิ้ วมือบนกระดาษชนิ ดตาง
ๆ ในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยเลื อกใช้กระดาษทั้งสิ้ น 5 ชนิ ด คือ กระดาษถ่ายเอกสารสี ขาว ซองใส่
เอกสารสี ขาว ซองใส่ เอกสารสี น้ าตาล กระดาษสมุ ด และกระดาษหนังสื อพิมพ์ การวิจยั นี้ ทาการ
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็ นระยะเวลา 32 สัปดาห์
ผลของการวิจยั พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 32 สัปดาห์ ยังสามารถตรวจเก็บลายนิ้ วมือที่ติดอยู่
บนกระดาษถ่ า ยเอกสารสี ขาว ซองใสเอกสารสี ข าวและกระดาษสมุ ดได สวนซองใสเอกสาร
สี น้ าตาล ระยะเวลาที่ นานที่สุดที่สามารถตรวจเก็บลายนิ้ วมือแฝงได้ คือ 7 สัปดาห์ และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่นานที่สุดที่สามารถตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงได้ คือ 5 สัปดาห์

บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงการทดลอง เพื่อศึกษาการตรวจหาลายนิ้ วมือ
แฝงบนกระดาษต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ผูร้ ่ วมทาการทดลอง
2. เครื่ องมืออุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิจยั
3. วิธีการทดลอง
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
1. ผู้ร่วมทำกำรทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ผทู ้ าการทดลองจานวน 2 คน คือ ร้อ ยตารวจเอก สราวุธ อิ่ มจิต
เป็ นเพศชาย อายุ 29 ปี ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น้ าหนัก 93 กิโลกรัม ประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ
ตารวจ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็ นตัวแทนของบุคคลที่มีเหงื่อเยอะ
และนางสาวนิสาชล หนูแก้ว เป็ นเพศหญิง อายุ 22 ปี ส่ วนสู ง 164 เซนติเมตร น้ าหนัก 51 กิโลกรัม
เป็ นนักศึกษาปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็ นตัวแทนของบุคคลที่มีเหงื่อน้อย
2. เครื่องมืออุปกรณ์และสำรเคมีที่ใช้ ในกำรวิจัย
2.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั
2.1.1 กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ยีห่ อ้ ดับเบิ้ลเอ
2.1.2 ซองจดหมายสีขาว ยีห่ อ้ 555 ขนาดกว้าง×ยาว ประมาณ 11×16.5 เซนติเมตร
2.1.3 ซองใส่ เอกสารสี น้ าตาล ยี่ห้อบอสตัน ขนาดกว้าง×ยาว ประมาณ 23×32.5
เซนติเมตร
2.1.4 กล่ อ งพัสดุ ไ ปรษณี ยส์ ี น้ าตาล ขนาดกว้าง×ยาว×สู ง ประมาณ 24×40×17
เซนติเมตร
2.1.5 เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบอนาล็อก ยีห่ อ้ CAMRY รุ่ น KITCHEN SCALE
2.1.6 เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบดิจิตอล ยีห่ อ้ Sartorius รุ่ น BSA3202S-CW
2.1.7 บีกเกอร์
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2.1.8 กระบอกตวง
2.1.9 ช้อนตักสาร
2.1.10 แท่งแก้วสาหรับคนสารละลาย
2.1.11 ขวดใส่สีชาสาหรับใส่สารละลาย
2.1.12 แปรงทาสารเคมี
2.1.13 ถาดใช้สาหรับวางรองกระดาษขณะทาสารละลาย
2.1.14 เตารี ดไฟฟ้ า ยีห่ อ้ Elvira รุ่ น Elvira Press P1
2.1.15 ถุงมือและปากคีบ (forceps) ใช้สาหรับคีบกระดาษ เพื่อป้ องกันลายนิ้ วมื อ
อื่นๆที่จะเกิดขึ้นขณะสัมผัสกระดาษ
2.1.16 ตัวหนีบ ใช้สาหรับหนีบกระดาษ
2.1.17 ผ้าปิ ดจมูก
2.1.18 กรรไกรหรื อคัตเตอร์เพือ่ ใช้ในการตัดกระดาษ
2.1.19 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล ยีห่ อ้ Nikon รุ่ น D90
2.1.20 เครื่ องโพลีไลท์ ใช้แสงสีเขียวที่ความยาวคลื่นในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร
2.1.21 ฟิ ลเตอร์สีสม้
2.1.22 เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) ยีห่ ้อ Del Model
Print Quest 10200 CN – OJF240 – 48643 – 69J - 1744
a)
c)

b)
d)

ภาพที่ 20 a) ซองจดหมายสีขาว b) กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
c) ซองใส่เอกสารสีน้ าตาล และ d) กล่องพัสดุไปรษณี ยส์ ีน้ าตาล
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2.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจยั
2.2.1 ninhydrin
2.2.2 1,2 - indanedione
2.2.3 5- methyl thioninhydrin(5MTN)
2.2.4 สารละลาย zinc chloride ความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อปริ มาตร
2.2.5 ethyl acetate
2.2.6 glacial acetic acid
2.2.7 methanol
2.2.8 isopropanol
2.2.9 ethanol
2.2.10 petroleum ether
2.2.11 HFE-1700 solvent
2.2.12 acetic acid
2.2.13 methyl – tert – butylether(MTBE)
โดยสารเคมีรายการที่ 2.2.1 - 2.2.4 สัง่ ซื้อจากบริ ษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) จากัด ส่ วน
สารเคมีรายการที่ 2.2.5 - 2.2.13 สัง่ ซื้อแบบ Grade AR จากบริ ษทั เมอร์ค (ประเทศไทย) จากัด
2.3 การเตรี ยมสารละลาย
2.3.1 การเตรี ยมสารละลาย 1,2 - indanedione
Stock solution : ชัง่ สาร zinc chloride 8 g ละลายใน Ethanol 200 ml
เก็บสารละลายที่ได้ในขวดสีชาและในที่มืด
Working solution : ชัง่ สาร 1,2 - indanedione 0.75 g ละลายด้วย Ethyl
Acetate 50 ml คนให้ละลาย แล้วเติม zinc chloride Stock solution 1 ml คนให้เข้ากัน จากนั้นเติม
HFE 450 ml คนให้เข้ากัน เก็บสารละลายที่ได้ในขวดสีชาและในที่มืด
2.3.2 การเตรี ยมสารละลาย ninhydrin
ชัง่ ninhydrin 5 g ละลายด้วย methanol 30 ml เติม isopropanol 40 ml
คนให้ละลายแล้วเติม petroleum ether 930 ml ซึ่ งจะได้สารละลายใส ปริ มาตรรวม 1,000 ml
เก็บสารละลายที่ได้ในขวดสีชา
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2.3.3 การเตรี ยมสารละลาย 5- methylthioninhydrin(5MTN)
Stock solution : ชัง่ ผง 5- methylthioninhydrin 3.4 g ละลายในสารละลาย
ผสมระหว่าง acetic acid 10 ml isopropanol 25 ml และ ethyl acetate 145 ml จากนั้นคนจนผง
5- methylthioninhydrin ละลายหมดประมาณ 10 -15 นาที
Working solution : นา stock solution มาละลายใน petroleum ether 720 ml
และ methyl – tert – butylether(MTBE) 100 ml
3. วิธีกำรทดลอง
3.1 การเตรี ยมตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษแบบต่างๆ
การเตรี ยมตัวอย่างลายนิ้ วมือแฝงได้ทาในห้องปฏิบตั ิการตรวจเก็บวัตถุพยานของ
กลุ่ มงานตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ที่อุ ณหภูมิห้อ งเฉลี่ ยประมาณ 25 องศา
เซลเซียส โดยให้ผรู ้ ่ วมทาการทดลองแต่ละคนทาการประทับรอยลายนิ้ วมือด้วยนิ้ วหัวแม่มือ ลงบน
กระดาษตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองทั้ง 4 ชนิด ซึ่งถูกตัดแบ่งเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างด้าน
ละประมาณ 5 เซนติเมตร ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สี ขาว ซองจดหมายสี ขาว ซองใส่
เอกสารสี น้ าตาล และกล่ อ งพัส ดุ ไ ปรษณี ยส์ ี น้ าตาล โดยตัวอย่างลายนิ้ วมื อ แฝงที่ประทับลงบน
ตัวอย่า งกระดาษแต่ ละชนิ ด จะถู กทิ้ งไว้ที่ อุณหภูมิ ห้อ งภายในห้อ งปฏิบ ัติก ารฯ ในระยะเวลาที่
แตกต่างกันจานวน 6 ช่วงเวลา ก่อนที่จะนามาหารอยลายนิ้ วมือแฝงด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 3 วิธี
ได้แก่ วิธีแรกทดสอบด้วย ninhydrin วิธีที่สองทดสอบด้วย 1,2 - indanedione วิธีที่สามทดสอบด้วย
5- methylthioninhydrin และตามด้วยสารสะลาย zinc chloride แต่ละวิธีทาการทดลองซ้ า จานวน 3
ครั้ง ดังนั้นตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงที่ประทับลงบนกระดาษแต่ละชนิ ดจะเป็ น 54 แผ่นต่อคนต่อชนิ ด
กระดาษ รวมตัวอย่างจากผูร้ ่ วมทาการทดลองทั้งสองคนเป็ นทั้งหมด 432 ตัวอย่างน้ าหนักแรงกดใน
แต่ละครั้งได้ถูกควบคุมในขั้นตอนที่ผรู ้ ่ วมทาการทดลองแต่ละคนกดประทับนิ้ วมือลงบนตัวอย่าง
กระดาษ โดยกระดาษจะถูกวางอยูบ่ นเครื่ องชัง่ น้ าหนัก และกาหนดให้แรงกดบนตัวอย่างกระดาษ
อยูท่ ี่ 500 กรัม นาน 10 วินาที ต่อตัวอย่าง และเว้นระยะเวลาการประทับรอยลายนิ้วมือแต่ละตัวอย่าง
ห่างกัน 30 นาที
3.2 การหารอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษด้วยวิธี ninhydrin
3.2.1 น าตัว อย่า งกระดาษตามระยะเวลาต่ า งๆ มาหารอยลายนิ้ ว มื อ แฝงด้ว ย
สารละลาย ninhydrin โดยใช้แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย ninhydrin แล้วนามาทาลงบน
ตัวอย่างกระดาษ หลังจากนั้นรอให้แห้ง ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.2.2 สังเกตผลการทดลองและทาการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล
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3.2.3 นาภาพรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ได้ไปนับจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษ ด้วย
เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
3.3 การหารอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษด้วยวิธี 1,2 - indanedione
3.3.1 น าตัว อย่า งกระดาษตามระยะเวลาต่ า งๆ มาหารอยลายนิ้ ว มื อ แฝงด้ว ย
สารละลาย 1,2 - indanedione โดยใช้แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย 1,2 - indanedione แล้ว
นามาทาลงบนตัวอย่างกระดาษ
3.2.2 ใช้เตารี ดตั้งอุณหภูมิในระดับการรี ดผ้าฝ้ ายหรื อผ้าลินิน ทับลงบนกระดาษ
ตัวอย่างนาน 10 วินาที โดยใช้กระดาษขาววางบนตัวอย่างก่อนรี ดทับตัวอย่าง
3.2.3 สังเกตผลการทดลองโดยใช้โพลี ไ ลท์แสงสี เขียวที่ความยาวคลื่ นในช่ วง
495 – 550 นาโนเมตร และบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลผ่านฟิ ลเตอร์สีสม้
3.2.4 นาภาพรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ได้ไปนับจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษ ด้วย
เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
3.4 การหารอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษด้วยวิธี 5- methylthioninhydrin
3.3.1 น าตัว อย่า งกระดาษตามระยะเวลาต่ า งๆ มาหารอยลายนิ้ ว มื อ แฝงด้ว ย
สารละลาย 5- methylthioninhydrin โดยใช้แปรงทาสารเคมี จุ่ มลงในสารละลาย 5- methyl
thioninhydrin แล้วนามาทาลงบนตัวอย่างกระดาษ
3.2.2 สังเกตผลการทดลองและบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล
3.2.3 ใช้แปรงทาสารเคมี จุ่มลงในสารละลาย zinc chloride แล้วทาทับลงบนรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษดังกล่าว
3.2.4 สังเกตผลการทดลอง โดยใช้โพลีไลท์แสงสี เขียวที่ ความยาวคลื่ นในช่วง
495 – 550 นาโนเมตร และบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลผ่านฟิ ลเตอร์สีสม้
3.2.5 นาภาพรอยลายนิ้ วมือแฝงที่ได้ไปนับจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษ ด้วย
เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
3.5 เปรี ยบเทียบผลการนับจานวนจุด ลักษณะสาคัญพิเศษระหว่างวิธี ninhydrin กับ
วิธี 5- methylthioninhydrin
3.6 เปรี ยบเทียบผลการนับจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษระหว่างวิธี 1,2 – indanedione
กับวิธี 5- methylthioninhydrin ที่ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
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ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงวิธีการทดลอง
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4. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทำงสถิติ
ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอาศัยเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยของจานวนจุด
ลัก ษณะส าคัญ พิเ ศษ(minutiae) ที่ ไ ด้อ อกเป็ นช่ ว งระดับ จานวน 5 ระดับ เพื่อ นามาใช้อ ธิ บ าย
ความหมายของระดับคุณภาพของการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ซึ่งมีวธิ ีดงั นี้
จานวน minutiae ที่ตรวจพบสูงสุด – จานวน minutiae ที่ตรวจพบต่าสุด = 110 – 3 = 21.4
จานวนชั้น
5
ได้ช่วงความกว้างของแต่ละระดับ คือ 21.4 ซึ่งสามารถแบ่งเกณฑ์ได้ดงั นี้
85.61 จุดขึ้นไป เป็ นระดับ (A) ความคมชัดของลายนิ้วมืออยูใ่ นระดับสูงมาก
64.21 – 85.60 จุด เป็ นระดับ B คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยูใ่ นระดับสูง
42.81 – 64.20 จุด เป็ นระดับ C คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยูใ่ นระดับปานกลาง
21.41 – 42.80 จุด เป็ นระดับ D คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยูใ่ นระดับต่า
0 - 21.40 จุด เป็ นระดับ E คือความคมชัดของลายนิ้วมืออยูใ่ นระดับต่ามาก
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ในบทนี้ใช้สญ
ั ลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
X หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
การหารอยลายนิ้ว มื อ แฝงบนพื้ นผิ วของกระดาษโดยใช้ส ารเคมี 3 ชนิ ด ซึ่ง ก็ คื อ
ninhydrin 5MTN อย่างเดียว 5MTN ที่ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride และ 1,2 – indanedione
บนกระดาษตัวอย่าง 4 ชนิด คือ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว กระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์
สีน้าตาล กระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาล และกระดาษซองจดหมายสีขาว โดยเมื่อน้าตัวอย่าง
กระดาษมาประทับด้วยรอยลายนิ้วมือแฝง แล้วทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด จากนั้นน้าสารเคมีที่
กล่าวข้างต้นมาทาลงบนตัวอย่างกระดาษ จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปดัง
ตัวอย่างภาพที่ 22 – 29

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองจดหมายสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ ninhydrin
เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที

37

38

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองจดหมายสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ ninhydrin
เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

ซองจดหมายสีขาว

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ 5 – methyl
thioninhydrin เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที
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กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

ซองจดหมายสีขาว

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 25 แสดงตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธีการใช้ 5 – methyl
thioninhydrin เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

ซองจดหมายสีขาว

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 26 แสดงตั ว อย่ า งรอยลายนิ้ ว มื อ แฝงของผู้ ร่ ว มการทดลองที่ 2 ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก ารใช้
1,2 - indanedione เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที
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กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองจดหมายสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 27 แสดงตั ว อย่ า งรอยลายนิ้ ว มื อ แฝงของผู้ ร่ ว มการทดลองที่ 2 ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก ารใช้
1,2 - indanedione เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองจดหมายสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 28 แสดงตั ว อย่ า งรอยลายนิ้ ว มื อ แฝงของผู้ ร่ ว มการทดลองที่ 2 ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก ารใช้
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เมื่อท้าการประทับรอย
ลายนิ้วมือและทาด้วยสารเคมีทันที

41

กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว

ซองจดหมายสีขาว

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล

กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล

ภาพที่ 29 แสดงตั ว อย่ า งรอยลายนิ้ ว มื อ แฝงของผู้ ร่ ว มการทดลองที่ 2 ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก ารใช้
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เมื่อท้าการประทับรอย
ลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
จากภาพที่ 22 - 25 ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อน้าตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด ที่มีการประทับรอย
ลายนิ้วมือแฝง มาทาทับด้วยสารละลาย ninhydrin และ 5MTN จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่สังเกตได้
ที่แสงปกติ จะเป็นรอยลายนิ้วมือแฝงที่เป็นสีชมพู อมม่วง และสามารถมองเห็นได้อย่ างชัดเจน
ในขณะที่ในภาพที่ 26 - 29 เป็นตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงที่ใช้ 1,2 – indanedione และ 5MTN แล้ว
ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีสีส้ม และเรืองแสง
ได้ เมื่ อท้ า การดู จะต้อ งดูคู่ กั บ แหล่งก้ า เนิดแสงสี เขีย วที่ส่องผ่านฟิ ล เตอร์สีส้ มที่ความยาวคลื่ น
ระหว่าง 495 – 550 นาโนเมตร
จากการศึกษา ซึ่งมีการประทับรอยลายนิ้วมือแฝงแล้วท้าการหารอยลายนิ้วมื อแฝงด้วย
สารเคมีที่กล่าวข้างต้น โดยเราจะเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่ประทับไว้ทันที 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24
ชั่วโมง 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อนทาทับด้วยสารเคมี โดยเมื่อน้าภาพถ่ายรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้
ไปนับจุดลักษณะส้าคัญพิเศษด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ หรือ MINI AFIS ซึ่ง
ระบบการท้างานของเครื่องจะนับจ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษของรอยลายนิ้วมือแฝงจากภาพถ่าย
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ซึ่งแสดงตัวอย่างในภาพที่ 30 - 33 โดยภาพที่ 30 - 33 เป็นตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) และตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงที่นับจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ
ด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ หรือ MINI AFIS

ภาพที่ 30 ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) เพื่อนับจุด
ลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง

ภาพที่ 31 ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) เพื่อนับจุด
ลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
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ภาพที่ 32 ตัวอย่างขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) เพื่อนับจุด
ลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง

ภาพที่ 33 ตั ว อย่ า งการนั บ จุ ด ลั ก ษณะส้ า คั ญ พิ เ ศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้ ว มื อ แฝงจาก
เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการตรวจหารอยนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษชนิด
ต่างๆ ด้วยวิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methyl
thioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride สามารถใช้วิธีการวัดจากคุณภาพของ
รอยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ต รวจพบ โดยการใช้ ค่ า เฉลี่ ย ของจุ ด ต้ า หนิ พิ เ ศษ (minutiae) ที่ พ บบน
รอยลายนิ้วมือแฝงนั้นๆ ดังแสดงในตารางบันทึกข้อมูลของจ้านวนต้าหนิพิเศษที่ตรวจพบ
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ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี ninhydrin (n = 3)
ผู้ร่วมการทดลองที่ 2
ชนิดกระดาษ

ทันที
x

S.D.

6 ชม.
x

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

ผู้ร่วมการทดลองที่ 1
1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ทันที
x

S.D.

1.7 90.3 3.5

6 ชม.
x

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ซองจดหมาย

67.3 8.7 22.6 23.6 72.3 2.5 76.6 5.6 35.3 21.3 8.0

78.6 10.2 84.0 4.3 82.3 9.0 55.3 22.0 78.0 10.3

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

65.0 5.5 24.8 4.3 67.6 12.5 58.0 2.0 67.0 3.0 21.0 18.2 89.3 6.8 101.0 3.6 76.0 14.7 86.6 15.3 74.0 11.7 70.0 1.7

ซองใส่เอกสาร

15.0 7.5 10.6 2.0 35.3 6.1 28.0 13.0 25.3 4.9

7.6

4.5 83.0 16.6 46.0 22.3 36.6 22.0 64.6 18.2 36.0 3.0

กล่องพัสดุไปรษณีย์

52.0 16.6 12.0 5.5 20.6 15.0 52.0 21.6 39.0 4.5

6.6

1.5 85.6 8.3

9.6

6.4

72.6 13.5 52.3 8.7 78.0 4.3 25.6 9.4 20.3 5.5

ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี 1,2 - indanedione (n = 3)
ผู้ร่วมการทดลองที่ 2
ชนิดกระดาษ

ทันที
x

S.D.

6 ชม.
x

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

ผู้ร่วมการทดลองที่ 1
1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ทันที
x

S.D.

6 ชม.
x

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ซองจดหมาย

48.6 24.0 68.3 2.0 62.6 9.0 33.6 2.8 70.3 8.9 28.6 14.5 96.0 5.2 73.3 12.3 65.0 11.3 65.6 16.9 41.3 11.8 78.6 4.1

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

68.0 2.6 19.3 16.2 40.6 10.0 68.0 1.0 38.3 11.5 56.0 6.0 76.3 15.0 89.6 3.7 71.3 8.6 68.0 14.1 42.3 27.0 34.0 21.0

ซองใส่เอกสาร

42.6 22.8 35.3 4.1 31.6 18.1 17.3 8.5 23.0 13.8 9.0

กล่องพัสดุไปรษณีย์

31.6 19.5 33.0 37.5 36.6 22.0 26.6 13.6 61.0 13.0 16.6 15.1 76.6 35.9 39.0 20.0 67.6 7.3 76.3 5.1 36.0 17.0 60.0 14.9
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2.6 83.0 13.0 36.3 11.0 66.6 20.5 39.3 8.7 19.6 2.5 36.6 18.7
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ตารางที่ 3 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin (n = 3)
ผู้ร่วมการทดลองที่ 2
ชนิดกระดาษ

ทันที
x

6 ชม.
x

S.D.

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

ผู้ร่วมการทดลองที่ 1
1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ทันที
x

6 ชม.
x

S.D.

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ซองจดหมาย

30.0 23.4 11.0 4.5 54.3 6.6 67.3 15.0 61.6 12.0 12.3 7.5 86.0 4.5 86.6 2.5 70.6 19.4 83.6 2.8 57.0 29.7 66.3 17.7

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

19.3 13.0 8.6

ซองใส่เอกสาร

22.0 12.2 12.6 4.9 15.6 9.8 12.3 3.2 13.3 4.5

กล่องพัสดุไปรษณีย์สี

64.0 6.0

2.0 55.0 2.6 37.0 29.1 45.3 11.2 9.0

6.0

5.3

1.7 14.6 6.4 26.3 4.5 25.0 15.5 8.0

3.6 83.0 9.0 47.3 19.8 46.0 8.7 83.3 2.8 46.0 3.6 28.0 6.5
3.2 57.6 26.5 17.0 15.5 6.6

9.7 31.3 11.5 12.6 4.9

8.0

5.0

1.7 83.0 2.6 41.6 14.1 34.3 3.5 45.0 7.9 17.0 9.5

8.3

4.9

ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธี 5 – methylthioninhy แล้วทาทับด้วยสารละลาย
zinc chloride (n = 3)
ผู้ร่วมการทดลองที่ 2
ชนิดกระดาษ

ทันที
x

S.D.

6 ชม.
x

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

ผู้ร่วมการทดลองที่ 1
1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ทันที
x

S.D.

6 ชม.
x

S.D.

12 ชม.
x S.D.

24 ชม.
x S.D.

1 สัปดาห์
x S.D.

1 เดือน
x S.D.

ซองจดหมาย

54.0 26.8 60.0 7.0 19.3 8.5 25.3 13.0 18.7 2.0 42.0 12.0 67.0 11.0 37.0 3.4 22.6 7.5 54.3 15.6 58.3 25.9 69.0 26.4

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

26.3 13.0 40.6 20.4 40.3 19.3 18.6 10.1 65.6 7.5 67.6 23.0 50.0 25.0 60.0 18.1 34.3 14.7 78.3 9.7 54.6 10.6 40.3 22.0

ซองใส่เอกสาร

11.0 3.0 18.3 10.0 15.3 7.5 11.0 6.5 10.3 10.1 9.6

8.1 14.6 6.0 30.0 4.5 15.3 6.8 11.0 1.0 59.0 1.5 23.6 13.0

กล่องพัสดุไปรษณีย์

61.0 13.4 22.0 5.2

1.5 28.3 4.0 17.3 7.3 12.6 11.5 18.3 11.5 14.0 9.5 11.6 2.3

8.2

5.2 12.3 6.0 14.6 4.9

9.3
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จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)

จากตารางแสดงผลการนับจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝง
จากเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) สามารถน้ามาแสดงเป็นแผนภูมิเพื่อ
เปรียบเทียบจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากวิธี ninhydrin กับ
วิธี 5 – methylthioninhydrin ซึ่งเป็นวิธีที่ให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าที่แสง
ปกติ และเปรียบเทียบวิธี 1,2 - indanedione กับวิธี 5 – methylthioninhydrin ที่ทาทับด้วยสารละลาย
zinc chloride ซึ่งเป็นวิธีที่ให้รอยลายนิ้วมือแฝงที่สามารถเรืองแสงได้ภายใต้แสงที่ความยาวคลื่น
ในช่วง 495 – 550 นาโนเมตร

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

ซองจดหมายสีขาว
กระดาษถ่ ายเอกสาร A4
ซองใส่ เอกสารสีน้าตาล
กล่ องพัส ดุไปรษณี ย์สีน้าตาล
A

B
ทันที

A

B
ชม.

A

B

A

ชม.

B
ชม.

A

B
สัปดาห์

A

B
เดือน

A คือ วิธีนินไ ดริ น
B คือ วิธี5 – เมธิลไธโอนินไ ดริ น

ผูร้ ่ วมทดลองที่
ภาพที่ 34 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก
วิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ของผู้ร่วมการทดลองที่ 1
จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ
ทดลองที่ 1 ที่ได้จากวิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอย
ลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ไ ด้ จ ากการใช้ วิ ธี ninhydrin จะให้ จุ ด ลั ก ษณะพิ เ ศษ (minutiae) มากกว่ า
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin ยกเว้นตัวอย่างกระดาษประเภท
ซองจดหมายสีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 สัปดาห์ ก่อนการ
น้าไปทาด้วยน้้ายา พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin จะให้จุด
ลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี ninhydrin
37
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ภาพที่ 35 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก
วิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ของผู้ร่วมการทดลองที่ 2
จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ
ทดลองที่ 2 ที่ได้จากวิธี ninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอย
ลายนิ้ วมื อ แฝงที่ ไ ด้ จ ากการใช้ วิ ธี ninhydrin จะให้ จุ ด ลัก ษณะพิ เ ศษ (minutiae) มากกว่ า รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin ยกเว้นตัวอย่างกระดาษประเภทซอง
จดหมายสีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา
ตัวอย่างกระดาษประเภทซองใส่เอกสารสีน้าตาล ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายา
ทันที และที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา และตัวอย่าง
กระดาษประเภทกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายาทันที
และที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่
ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ได้จากการใช้วิธี ninhydrin

จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)
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80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

ซองจดหมายสีขาว
กระดาษถ่ ายเอกสาร A4
ซองใส่ เอกสารสีน้าตาล

A

B
ทันที

A

B
ชม.

A

B

A

ชม.

B
ชม.

A

B
สัปดาห์

A

B
เดือน

A คือ 1,2-อินเดนไดโอน
B คือ วิธี 5 – เมธิลไธโอนินไ ดริ น
แล้วทาทับด้วย ZnCl2

ผูร้ ่ วมทดลองที่

ภาพที่ 36 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก
วิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc
chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 1
จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ
ทดลองเพศชายที่ได้จากวิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วย
สารละลาย zinc chloride ข้ า งต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอยลายนิ้วมือแฝงที่ไ ด้จากการใช้วิธี
1,2 - indanedione จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้ วิธี
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ยกเว้นตัวอย่างกระดาษประเภท
ซองจดหมายสีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่าง
กระดาษประเภทกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา และตัวอย่างกระดาษประเภทซองใส่เอกสาร
สีน้า ตาล ที่ ถูกประทั บรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่ อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา พบว่ารอย
ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 1,2 - indanedione
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ภาพที่ 37 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก
วิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc
chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 2
จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดลักษณะพิเศษ (minutiae) ที่รอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการ
ทดลองเพศหญิงที่ได้จากวิธี 1,2 - indanedione และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับ
ด้วยสารละลาย zinc chloride ข้างต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้
วิธี 1,2 - indanedione จะให้จุดลักษณะพิเศษ (minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ยกเว้นตัวอย่างกระดาษ
ประเภทซองจดหมายสีขาว ที่ประทับรอยลายนิ้วมือแล้วน้าไปทางด้วยน้้ายาทันที และที่ถูกประทับ
รอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่างกระดาษประเภทกระดาษถ่าย
เอกสารขนาด A4 สีขาว ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ก่อน
การน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่างกระดาษประเภทซองใส่เอกสารสีน้าตาล ที่ถูกประทับรอยลายนิ้วมือ
ทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนการน้าไปทาด้วยน้้ายา ตัวอย่างกระดาษประเภทกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล
ที่ป ระทับ รอยลายนิ้วมือแล้วน้า ไปทางด้วยน้้ายาทันที พบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ไ ด้จากการใช้
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride จะให้จุดลักษณะพิเศษ
(minutiae) มากกว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการใช้วิธี 1,2 – indanedione

50
ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษ
การวิเคราะห์ความคมชัดของรอยนิ้วมือแฝงบนตัวอย่างกระดาษทั้ง 4 ชนิด คือ
ซองจดหมายสีขาว กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว ซองใส่เอกสารสีน้าตาล และกล่องพัสดุ
ไปรษณีย์สีน้าตาล ที่ใช้วิธีการหารอยลายนิ้วมือแฝงที่แตกต่างกันจ้านวน 4 วิธี คือ วิธี ninhydrin
วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วย
สารละลาย zinc chloride โดยการใช้ค่าเฉลี่ยของจุดต้าหนิพิเศษ และการก้าหนดค่าความคมชัดที่ถูก
ก้าหนดขึ้นมาเฉพาะงานวิจัยนี้ โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงความคมชัด ได้แก่
85.61 จุดขึ้นไป เป็นระดับ A ความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับสูงมาก
64.21 – 85.60 จุด เป็นระดับ B คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับสูง
42.81 – 64.20 จุด เป็นระดับ C คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับ
ปานกลาง
21.41 – 42.80 จุด เป็นระดับ D คือมีความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับต่้า
0 - 21.40 จุด เป็นระดับ E คือความคมชัดของลายนิ้วมืออยู่ในระดับต่้ามาก
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 - 6
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และ
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 1
ซองจดหมายสีขาว
ช่วงเวลา

Nin 5 MTN IND

5 MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 สีขาว
5
Nin
IND 5 MTN/ZnCl2 Nin
MTN
x
x
x
x
x

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล
กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล
5
5
5
IND 5 MTN/ZnCl2 Nin
IND
MTN
MTN
MTN/ZnCl2
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

ทันที

90.3

86.0

96.0

67.0

89.3

83.0

76.3

50.0

83.0

57.6

83.0

14.6

ระดับความคมชัด

A

A

A

B

A

A

B

C

B

C

B

E

6 ชม.

78.6

86.6

73.3

37.0

101.0

47.3

89.6

60.0

46.0

17.0

36.3

30.0

ระดับความคมชัด

B

A

B

D

A

C

A

C

C

E

D

D

12 ชม.

84.0

70.6

65.0

22.6

76.0

46.0

71.3

34.3

36.6

6.6

66.6

15.3

ระดับความคมชัด

B

B

B

D

B

C

B

D

D

E

B

E

24 ชม.

82.3

83.6

65.6

54.3

86.6

83.3

68.0

78.3

64.6

31.3

39.3

11.0

ระดับความคมชัด

B

B

B

C

A

B

B

B

B

D

D

E

1 สัปดาห์

55.3

57.0

41.3

58.3

74.0

46.0

42.3

54.6

36.0

12.6

19.6

59.0

ระดับความคมชัด

C

C

D

C

B

C

D

C

D

E

E

C

D

E

D

E

1 เดือน

78.0

66.3

78.6

69.0

70.0

28.0

34.0

40.3

9.6

8.0

36.6

23.6

20.3

8.3

60.0

11.6

ระดับความคมชัด

B

B

B

B

B

D

D

D

E

E

D

D

E

E

C

E

B

B

B

72.6 41.6 39.0
B

D

D

52.3 34.3 67.6
C

D

B

78.0 45.0 76.3
B

C

B

25.6 17.0 36.0

28.3
D
17.3
E
12.6
E
18.3
E
14.0
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methylthioninhydrin และ
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride ของผู้ร่วมการทดลองที่ 2
ซองจดหมายสีขาว
ช่วงเวลา

Nin 5 MTN IND

5 MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 สีขาว
5
Nin
IND 5 MTN/ZnCl2
MTN
x
x
x
x

Nin

x

x

x

x

ทันที

67.3

30.0

48.6

54.0

65.0

19.3

68.0

26.3

15.0

22.0

42.6

11.0

ระดับความคมชัด

B

D

C

C

B

E

B

D

E

D

D

E

C

C

D

C

6 ชม.

22.6

11.0

68.3

60.0

24.8

8.6

19.3

40.6

10.6

12.6

35.3

18.3

12.0

6.0

33.0

22.0

ระดับความคมชัด

D

E

C

C

D

E

E

D

E

E

D

E

E

E

D

D

12 ชม.

72.3

54.3

62.6

19.3

67.6

55.0

40.6

40.3

35.3

15.6

31.6

15.3

ระดับความคมชัด

B

C

C

E

B

C

D

D

D

E

D

E

24 ชม.

76.6

67.3

33.6

25.3

58.0

37.0

68.0

18.6

28.0

12.3

17.3

11.0

ระดับความคมชัด

B

B

D

D

C

D

B

E

D

E

E

E

1 สัปดาห์

35.3

61.6

70.3

18.7

67.0

45.3

38.3

65.6

25.3

13.3

23.0

10.3

ระดับความคมชัด

D

C

B

E

B

C

D

B

D

E

D

E

D

D

C

E

1 เดือน

8.0

12.3

28.6

42.0

21.0

9.0

56.0

67.6

7.6

5.3

9.0

9.6

6.6

8.0

16.6

9.3

52.0 64.0 31.6

20.6 14.6 36.6
E

E

D

52.0 26.3 26.6
C

D

D

39.0 25.0 61.0

61.0

8.2
E
12.3
E
14.6
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x

ซองใส่เอกสารสีน้าตาล
กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล
5
5
5
IND 5 MTN/ZnCl2 Nin
IND
MTN
MTN
MTN/ZnCl2
x
x
x
x
x
x
x
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เมื่อน้าข้อมูล ค่าเฉลี่ยของจุด ลักษณะส้าคัญพิเศษที่ได้ตามตารางข้างต้น มาแสดงเป็น
แผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่างกระดาษ
ทั้ง 4 ชนิด โดยใช้วิธีแบบต่างๆ จะได้ผลการเปรียบเทียบดังแสดงในภาพที่ 38 - 49
จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)

A
B
C
D
E

ภาพที่ 38 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับ บนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทันที
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือ ลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ ทันที พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัด
ตั้งแต่ระดับ A – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ A – E
ตั ว อย่ า งกระดาษซองใส่ เ อกสารสี น้ า ตาล จะได้ ร อยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ค มชั ด ที่ สุ ด เมื่ อ ใช้ วิ ธี
1,2 - indanedione หรือ ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ
B – E และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้
วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วนวิธี
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ โดยพบว่ารอยลายนิ้วมือแฝงที่
ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E
37

จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)
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A
B
C
D
E

ภาพที่ 39 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
6 ชั่วโมง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่
ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ A – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E
เท่านั้น และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อ
ใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วน
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่

จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)

55

A
B
C
D
E

ภาพที่ 40 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
12 ชั่วโมง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมาย สีขาวจะ
ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับ
ความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝง
ที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ
B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ ระดับ B – E และ
ตัวอย่ า งกระดาษกล่องพั ส ดุไ ปรษณีย์ สี น้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่ค มชัดที่สุดเมื่อใช้วิ ธี
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วน
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่

จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)
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ภาพที่ 41 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
24 ชั่วโมง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้น
อยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ A – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E
และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี
ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมื อแฝงที่ไ ด้นั้นอยู่ใ นระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ส่วน
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่

จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)
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ภาพที่ 42 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
1 สัปดาห์
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่ อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะ
ได้รอยลายนิ้ว มือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้ 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย
zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E ตัวอย่าง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดย
รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่
เอกสารสีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methyl thioninhydrin แล้วทา
ทับด้วยสารละลาย zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ
C – E และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อ
ใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E
เท่านั้น

จ้านวนจุดลักษณะส้าคัญพิเศษ (จุด)
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ภาพที่ 43 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 1 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
1 เดือน
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin หรือวิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือ
แฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ใน
ระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัด
ตั้งแต่ระดับ D – E และตัวอย่างกระดาษกล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ
C – E ส่วนวิธี 5 – methylthioninhydrin นั้นพบว่าเป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อย
ที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ
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ภาพที่ 44 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทันที
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ ทันที พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่
ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อ
ใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E
ตั ว อย่ า งกระดาษซองใส่ เ อกสารสี น้ า ตาล จะได้ ร อยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ค มชั ด ที่ สุ ด เมื่ อ ใช้ วิ ธี
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัด ตั้งแต่ระดับ D – E และ
ตัวอย่ า งกระดาษกล่องพั ส ดุไ ปรษณีย์ สี น้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่ค มชัดที่สุดเมื่อใช้วิ ธี
5 – methylthioninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E
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ภาพที่ 45 แผนภูมิแสดงการเปรียบเที ย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
6 ชั่วโมง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ใน
ระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้ ว มื อแฝงที่ ค มชั ด ที่ สุ ด เมื่ อใช้ วิ ธี 5 – methylthioninhydrin แล้ ว ทาทั บ ด้ ว ยสารละลาย
zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ตัวอย่าง
กระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E เท่านั้น และตัวอย่าง
กระดาษ
กล่องพั ส ดุไ ปรษณีย์ สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิ ธี
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ส่วนวิธี
5 – methyl thioninhydrin วิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีความคมชัดน้อยที่สุ ดในตัวอย่างกระดาษ
ส่วนใหญ่
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ภาพที่ 46 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
12 ชั่วโมง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ
B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี
ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E และตัวอย่าง
กระดาษกล่ อ งพั ส ดุ ไ ปรษณี ย์ สี น้ า ตาล จะไ ด้ ร อยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ค มชั ด ที่ สุ ด เมื่ อ ใช้ วิ ธี
1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ส่วนวิธี
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มี
ความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ
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ภาพที่ 47 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
24 ชั่วโมง
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่
คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่
ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี
ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E และตัวอย่าง
กระดาษกล่องพัส ดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin
โดยรอยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ไ ด้ นั้ น อยู่ ใ นระดั บ ความคมชั ด ตั้ ง แต่ ร ะดั บ C – E ส่ ว นวิ ธี
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่มี
ความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษทุกแบบ
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ภาพที่ 48 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
1 สัปดาห์
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ใน
ระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว จะได้รอย
ลายนิ้วมือแฝงที่คมชั ดที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความ
คมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัด
ที่สุดเมื่อใช้วิธี ninhydrin โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E
และตัวอย่า งกระดาษกล่องพั สดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้
วิธี 1,2 - indanedione โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ C – E ส่วน
วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride เป็นวิธีที่ได้รอยลายนิ้วมือแฝง
ที่มีความคมชัดน้อยที่สุดในตัวอย่างกระดาษส่วนใหญ่
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ภาพที่ 49 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกประทับบนตัวอย่าง
กระดาษทั้ง 4 ชนิด และใช้วิธี ninhydrin วิธี 1,2 - indanedione วิธี 5 – methyl
thioninhydrin และวิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
หารอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ร่วมการทดลองที่ 2 หลังจากการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้
1 เดือน
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท้าการประทับรอยลายนิ้วมือลงบนตัวอย่างกระดาษ
แล้วทิ้งไว้ 1 เดือน ก่อนน้าไปทาน้้ายาด้วยวิธีต่างๆ พบว่าตัวอย่างกระดาษซองจดหมายสีขาวจะได้
รอยลายนิ้วมื อแฝงที่คมชั ดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย
zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ D – E ตัวอย่าง
กระดาษถ่ า ยเอกสารขนาด A4 สี ข าว จะได้ ร อยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ค มชั ด ที่ สุ ด เมื่ อ ใช้ วิ ธี
5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่
ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ B – E ตัวอย่างกระดาษซองใส่เอกสารสีน้าตาลจะได้รอยลายนิ้วมือ
แฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 5 – methylthioninhydrin แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ E เท่านั้น และตัวอย่างกระดาษ
กล่องพัสดุไปรษณีย์สีน้าตาล จะได้รอยลายนิ้วมื อแฝงที่คมชัดที่สุดเมื่อใช้วิธี 1,2 - indanedione
โดยรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้นั้นอยู่ในระดับความคมชัดตั้งแต่ระดับ E เท่านั้นเช่นกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการหารอยลายนิ้ วมือ แฝง
ด้วยวิธี 5 - methylthioninhydrin (5MTN) กับเทคนิ ค ninhydrin ซึ่ งจะได้รอยลายนิ้ วมื อ แฝงที่
มองเห็ นด้วยตาเปล่าภายใต้แสงปกติ และวิธี 5 - methylthioninhydrin (5MTN) แล้วทาทับด้วย
สารละลาย zinc chloride กับวิธี 1,2 - indanedione ซึ่ งจะได้รอยลายนิ้ วมื อ แฝงที่เรื อ งแสงได้ที่
ความยาวคลื่น ในช่ วง 495 – 550 นาโนเมตร(ใช้ชุดไฟฉายหลายความถี่แสงสี เขียว ผ่านฟิ ลเตอร์
สี ส้ม) บนตัวอย่างกระดาษ 4 ชนิ ด ที่มกั พบเป็ นส่ วนใหญ่ในสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ ซองจดหมาย
สี ขาว กระดาษถ่ ายเอกสารขนาด A4 สี ขาว ซองใส่ เอกสารสี น้ าตาล และกล่ อ งพัสดุ ไ ปรษณี ย ์
สี น้ าตาล ภายใต้สภาวะในประเทศไทย โดยใช้ผูร้ ่ วมการทดลองจานวน 2 คน เป็ นตัวแทนของ
บุคคลที่มีเหงื่อน้อยและเหงื่อมาก ประทับรอยลายนิ้ วมือลงบนตัวอย่างกระดาษแต่ละแบบ และทิ้ง
ไว้ตามระยะเวลาที่แตกต่างกันจานวน 6 ช่วงเวลาก่อนที่จะนาไปหารอยลายนิ้วมือแฝง ได้แก่ นาไป
หารอยลายนิ้วมือแฝงทันที ทิ้งไว้ 6 ชัว่ โมง ทิ้งไว้ 12 ชัว่ โมง ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ และ
ทิง้ ไว้ 1 เดือน จากนั้นนาไปทาน้ ายาด้วยวิธีต่าง จานวน 4 วิธีขา้ งต้น และนารอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้
ไปนับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ด้วยด้วยเครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI
AFIS) จากนั้นนาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ผล
สรุปผลการวิจัย
เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการหารอยลายนิ้ วมือแฝงบนกระดาษแต่ละประเภทด้วย
วิธีการใช้ 5MTN กับวิธีการใช้ ninhydrin ซึ่ งจะให้รอยลายนิ้ วมือแฝงที่มองเห็นด้วยตาเปล่าภายใต้
แสงปกติ พบว่ารอยลายนิ้ วมือแฝงที่ได้จากวิธีการใช้ ninhydrin มีความคมชัดและมีประสิ ทธิภาพ
มากกว่ารอยลายนิ้ วมือ แฝงที่ไ ด้จากวิธีการใช้ 5MTN และเมื่ อ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการหา
รอยลายนิ้ วมื อ แฝงด้วยวิธีการใช้ 5MTN แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride กับวิธีการใช้
1,2 - indanedione ซึ่ งจะได้ร อยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ เรื อ งแสงที่ค วามยาวคลื่ น ในช่ ว ง 495 – 550
นาโนเมตร พบว่ารอยลายนิ้ วมื อ แฝงที่ไ ด้จากวิธีการใช้ 1,2 - indanedione มี ความคมชัดและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า รอยลายนิ้ ว มื อ แฝงที่ ไ ด้จ ากวิธี การใช้ 5MTN แล้ว ทาทับ ด้ว ยสารละลาย
zinc chloride
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โดยเมื่ อ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการหารอยลายนิ้ วมื อ แฝงทั้ง 4 วิธี พบว่าวิธีที่
สามารถหารอยลายนิ้ ว มื อ แฝงได้ดี ที่สุ ด ในภาพรวมคื อ วิธีก ารใช้ ninhydrin ส่ ว นวิธี ที่ห ารอย
ลายนิ้วมือแฝงได้ดอ้ ยที่สุดในภาพรวมคือวิธีการใช้ 5MTN แล้วทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride
ซึ่ งให้ผลการทดลองที่มี แนวโน้มไปในทิศทางเดี ยวกันกับผลการทดลองในงานวิจยั ของ Nadia
Porpiglia และคณะ ซึ่งพบว่าวิธี ninhydrin เป็ นวิธีที่ให้รอยลายนิ้ วมือแฝงที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
วิธี 5MTN และเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าวิธี การใช้ 5MTN และ
วิธีการใช้ 5MTN แล้ว ทาทับด้วยสารละลาย zinc chloride มีแนวโน้มที่จะหารอยลายนิ้ วมือแฝงที่มี
ความคมชัดได้ใกล้เคียงกับวิธี ninhydrin และวิธี 1,2 - indanedione เมื่อระยะเวลาในการประทับ
รอยลายนิ้วมือและทิ้งไว้นานขึ้น ก่อนที่จะนามาหารอยลายนิ้วมือแฝง
และจากการทดลองไม่ ส ามารถสรุ ป ผลได้ว่ า การใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี 5MTN ร่ ว มกั บ
สารละลาย zinc chloride แล้วจะทาให้ความชัดเจนของรอยลายนิ้ วมือแฝงเพิ่มขึ้นหรื อไม่ เนื่ องจาก
ผลการทดลองที่ได้ไม่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการทดลองได้เลือกใช้สารละลาย zinc chloride ที่มีความเข้มข้น 3% โดยมวลต่อ
ปริ มาตร แต่ผลการทดลองที่ได้น้ นั พบว่าเมื่อมีการใช้สารละลาย zinc chloride ทาทับรอยลายนิ้ วมือ
แฝงที่ได้จากเทคนิ ควิธี 5 - methylthioninhydrin แล้ว จานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ที่
นับด้วยเครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) มีแนวโน้นลดลง ซึ่ งอาจจะเกิดจาก
ความเข้มข้นของสารละลาย zinc chloride ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรมีการทดลองหาความเข้มข้นของ
สารละลาย zinc chloride ที่ทาให้หารอยลายนิ้ วมือแฝงได้ดีที่สุด ก่อนนาความเข้มข้นนั้นมาใช้ใน
การทดลองต่อไป
จากผลการทดลองพบว่าค่าจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษ (minutiae) ที่นับด้วยเครื่ อง
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS) ในการทดลองแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก จึงควรทาการทดลองซ้ าหลายครั้งขึ้น
จากการทดลองได้เลือกใช้วิธีการทาสารละลายโดยการใช้แปรงทาสารละลายทาลงไป
บนผิวตัวอย่างกระดาษ จึงทาให้รอยลายนิ้ วมือแฝงบางส่ วนที่ได้ในการทดลองมี รอยลายเส้นของ
แปรงทาสารละลายรบกวน จึงควรเลือกใช้วธิ ีการสเปรย์สารละลายลงบนตัวอย่างกระดาษแทนการ
ใช้แปรงทาสารละลาย
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรเพิม่ ระยะเวลาในการประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้ ก่อนการหารอยลายนิ้ วมือแฝง
ด้วยเทคนิควิธีต่าง เพือ่ ศึกษารอยลายนิ้วมือแฝงที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็ นเวลานาน
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกระดาษชนิ ดอื่น ที่มกั พบในสถานที่เกิดเหตุให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในการใช้สารเคมีชนิดอื่น หรื อเทคนิควิธีอื่น
4. ควรเพิม่ จานวนอาสาสมัครให้มากกว่านี้เพือ่ เปรี ยบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏ
5. สารเคมี ส่ ว นใหญ่ที่ ใช้งานวิจยั ครั้งนี้ ควรหาสารเคมี ที่ ผลิ ต และขายในประเทศมา
ศึกษาแทนสารเคมีที่ซ้ือมาจากต่างประเทศได้เพือ่ นเป็ นการลดค่าใช้จ่าย
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ภาคผนวก

ตารางที่ 7 ตารางบันทึกข้อมูลของจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่ตรวจพบจากตัวอย่างกระดาษ ของผู้ร่วมทดลองที่ 1
ซองกระดาษสีขาว

ครั้งที่
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ช่วงเวลา ทันที
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ช่วงเวลา 6 ชั่วโมง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2
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1
2
3
x

5MTN

ช่วงเวลา 12 ชั่วโมง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล

ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ช่วงเวลา 1 สัปดาห์
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ช่วงเวลา 1 เดือน
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
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ตารางที่ 8 ตารางบันทึกข้อมูลของจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่ตรวจพบบนตัวอย่างกระดาษ ของผู้ร่วมทดลองที่ 2

ซองกระดาษสีขาว

ครั้งที่
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ช่วงเวลา ทันที
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ช่วงเวลา 6 ชั่วโมง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2
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1
2
3
x

5MTN

ช่วงเวลา 12 ชั่วโมง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล

ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ช่วงเวลา 1 สัปดาห์
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
ช่วงเวลา 1 เดือน
ครั้งที่

ซองกระดาษสีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 สีขาว
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

ซองใส่เอกสาร สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

กล่องพัสดุไปรษณีย์ สีน้าตาล
Nin

5MTN

IND

5MTN/ZnCl2

1
2
3
x
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
สถำนที่ทำงำน

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ.2551
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ.2552 – ปั จจุบนั

ร้อยตำรวจเอกหญิง ดุษฎี เพ็ญสวัสดิ์
บ้ำ นเลขที่ 273/1 หมู่ 10 ต ำบลเกำะหมำก อ ำเภอปำกพะยูน
จังหวัดพัทลุง 93120
กลุ่ ม งำนตรวจสถำนที่ เ กิ ด เหตุ กองพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐำนกลำง
ถนนอัง รี ดู นัง ต์ แขวงวัง ใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหำนคร
10330
ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำปริ ญญำวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำเคมี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน กรุ งเทพมหำนคร
นั ก วิ ท ยำศำสตร์ (สบ 1) กลุ่ ม งำนตรวจสถำนที่ เ กิ ด เหตุ
กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง

