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The detection of Latent fingerprint on a wet object is always a challenging task for
the investigator. This study developed formulations of fingerprint reagents from the three main
ingredients namely, carbon black, triton-x and photo-flo. The reagent was then tested by spraying
over the pressed finger marks on wet objects of non-porous surfaces such as glasses, ceramics,
plastic bags and aluminium cans. The developed fingerprints were then examined by a fingerprint
expert for the number of minutiae. It was found that the quality of the fingerprints developed by
using the homemade reagent was comparable to that developed by the imported products. The
results from this work demonstrated the potential of the formulated reagent for the detection of
latent fingerprints on the type of surface studied in forensic applications.
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ถ่ายภาพในงานวิจยั ครังนี รวมถึงให้คาํ แนะนําต่างๆ และความรู ้ทีเกียวข้องกับการวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
และขอขอบคุณ นายลือชัย จุย้ คลัง ผูส้ นับสนุนและให้คาํ แนะนําในการทําวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
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ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ปัญหาทางสังคม มีมากขึนเรื อยๆ อันเนืองมาจากจํานวนประชากรทีเพิมขึน ทํา
ให้มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมเพิมมากขึนในแต่ละวัน ซึ งเมือมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึน อาจจะมี
ร่ องรอย หรื อหลักฐานบางอย่างทีชี ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสถานที เกิดเหตุ กับบุคคลที
เกียวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นตัวผูก้ ระทําผิด หรื อเหยือ ซึงร่ องรอยหรื อวัตถุต่างๆ ทีหลงเหลืออยูใ่ นสถานที
เกิ ดเหตุ สามารถบ่ง บอกถึ ง ที มาของพยานหลัก ฐานต่างๆ ได้ โดยสามารถจํา แนกลัก ษณะของ
พยานหลักฐานออกได้เป็ นหลายประเภท แต่มีบางประเภทเท่านันทีสามารถใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลได้ คือรอยนิวมือแฝง (Finger Print)
รอยลายนิวมือทีพบในสถานทีเกิดเหตุ อาจพบบนวัตถุทีแตกต่างกัน และมีลกั ษณะของ
รอยกดประทับทีแตกต่างกันออกไป รอยลายนิวมือจะเห็นได้ชดั เจนหรื อไม่ ขึนอยูก่ บั ลักษณะของ
รอยกดประทับ และระยะเวลาในการสัมผัสกับพืนผิวของวัตถุต่างๆ ซึ งทัง 2 ปั จจัย ส่ งผลกระทบต่อ
คุณภาพของรอยลายนิ วมือแฝง ดังนันจึงควรมีการพิจารณาถึง ตําแหน่งของรอยกดประทับ ลักษณะ
พืนผิวของวัตถุ ต่างๆ และสภาพโดยรวมของวัตถุ นนๆ
ั อย่างละเอียดก่อน เพือให้สามารถเลื อกใช้
วิธีการเก็บรอยลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุนนๆ
ั ได้อย่างเหมาะสม เพือให้ได้รอยลายนิ วมือแฝงทีมี
คุณภาพเพียงพอ ทีจะนํามาใช้งานการตรวจพิสูจน์ได้ วิธีเก็บรอยลายนิ วมือแฝงมีหลายวิธี เช่น วิธีใช้
ผงฝุ่ น เป็ นการใช้ผงฝุ่ นเคมีชนิ ดต่างๆ ทีมี คุณสมบัติการเกาะจับลายนิ วมื อ วิธีใช้สารละลาย เป็ น
วิธีการใช้สารเคมีละลายในตัวทําละลายทีเหมาะสม ใช้แปรงทีมีขนอ่อนนุ่มทาสารละลายลงบนวัตถุ
ทีต้องการตรวจหารอยลายนิ วมือแฝง วิธีใช้ก๊าซ เป็ นวิธีการใช้ก๊าซทีมีสารเคมีทีเหมาะสม อบ หรื อ
รม บนวัตถุทีต้องการตรวจการอยลายนิวมือแฝง และอีกวิธีเป็ นวิธีพิเศษ เป็ นวิธีทีมีการใช้ผงฝุ่ นชนิด
ใหม่ ผสมสารเคมีในรู ปสารแขวนลอย ฉี ดพ่นลงบนพืนผิวที ต้องการตรวจรอยลายนิ วมือแฝงใน
พืนผิวทีเปี ยกซึ งวิธีการอืนไม่สามารถทําได้ ใช้ได้กบั พืนผิวหลายชนิด
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รอยลายนิ วมือแฝงทีอยูบ่ นวัตถุต่างๆ เช่น กระจก ขวดแก้ว หน้าต่าง ซองบุหรี รถยนต์
เป็ นต้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นของที เราสัมผัสอยู่ในชี วิตประจําวัน แต่รอยนิ วมื อดังกล่าวสามารถทีจะ
เลือนหายไปได้ ตามสภาพสิ งแวดล้อมภายนอก อาจเป็ นบุคคลทีมาสัมผัส เช็ดถูหรื อเช็ดออก ตาม
สภาพแวดล้อม เช่น กรณี เมือฝนตก นําฝนก็จะชะล้างรอยลายนิวมือบนวัตถุต่างๆ ทีเราสัมผัสให้สูญ
หายได้ โดยเฉพาะทางภาคใต้จะมีช่วงฤดูฝนทียาว แต่ในปั จจุบนั แม้แต่ภาคอืนก็มีสภาพแวดล้อมที
เปลียนแปลงไปอย่างมาก ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล กรณี แก้วนําหรื อกระป๋ องนําอัดลมทีเราดืมจะมี
รอยนิ วมือเมือเราจับแต่มองด้วยตาเปล่าได้ยาก กรณี รถยนต์ทีจอดภายนอกอาคารบ้านเรื อนมีการ
จอดค้า งคื นทิ งไว้โดยไม่ มี หลัง คาปกคลุ ม จะมี นําค้า งเกาะติ ดบนคันรถ ก็ ย ากที จะมองเห็ นรอย
ลายนิวมือถ้ามีการสัมผัส ตัวอย่างเช่น คดีลกั ทรัพย์รถยนต์แล้วนํารถไปจอดทิงไว้ตามสถานทีต่างๆ
ขณะนันอาจมีฝนตกทําให้รถยนต์เปี ยก เจ้าหน้าทีทีทําการตรวจเก็บรอยลายนิวมือก็ตอ้ งมีการเลือก
วิธีทีการเก็บรอยลายนิวมือบนพืนผิวทีเปี ยกโดยเร็ ว เนื องจากปล่อยให้แห้งรอยลายนิ วมือจะหายไป
จึงต้องทําการตรวจขณะที เปี ยกโดยหลักการวิธีการดังทีได้กล่าวมา โดยการฉี ดพ่นสารเคมีลงไป
เมือปรากฏรอยลายนิวมือแฝงขึนมาสามารถล้างสี ส่วนเกินออกด้วยนําธรรมดา จะได้รอยลายนิ วมือ
แฝงที ชัด ขึ น การใช้ส เปรย์ดัง กล่ า ว ตรวจหารอยลายนิ วมื อ บนพื นผิ ว ที เปี ยกนัน หรื อ เรี ย กว่า
(NOTOUCH FINGERPRINT DETECTING SPRAY หรื อ FPD) ซึงเป็ นวิธีพิศษทีตํารวจญีปุ่ นนิยม
ใช้มากในปัจจุบนั และงานนิติวิทยาศาสตร์ ไทยก็มีการนํามาใช้แต่ยงั ไม่เป็ นทีแพร่ หลายมากนักโดย
ชุดสารเคมีทีใช้ได้นาํ เข้ามาจากต่างประเทศซึ งมีราคาต้นทุนและสารเคมีทีใช้ในการผลิตก็มีราคาสู ง
หากมี ก ารวิ จ ัย คิ ด ค้น พัฒ นาขึ นแล้ว ทํา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใกล้ เ คี ย งกัน ก็ จ ะลดค่ า ใช้ จ่ า ยละ
งบประมาณในการสังซื อได้อีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจในการทีจะศึกษาพัฒนาชุ ดตรวจเก็บรอย
ลายนิ วมือบนพืนผิวทีเปี ยก ซึ งสามารถหาสารเคมี ทีมีอยู่ในประเทศ รวมถึ งองค์ประกอบอืนๆ ที
เหมาะสม เพื อนํา มาทดแทนชุ ด ตรวจเก็ บ รอยลายนิ วมื อ บนพื นผิว ที เปี ยกที ใช้อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน
การศึกษาครังนีอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในงานนิติวทิ ยาศาสตร์ ภายในประเทศไทยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพือศึกษาคุณสมบัติ และองค์ประกอบของสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิ วมือ
บนพืนผิวทีเปี ยกได้
2.2 เพือหาสารประกอบเคมี ทีมีราคาถูกในการผลิ ตชุ ดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บ
ลายนิวมือบนพืนผิวทีเปี ยกเพือลดต้นทุนทีมีราคาสู งได้
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2.3 เพื อพัฒ นาชุ ด สารเคมี ที ใช้ ใ นการตรวจเก็ บ ลายนิ วมื อ บนพื นผิ ว ที เปี ยกให้ มี
ประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกับชุดสารเคมีทีนําเข้าจากต่างประเทศ
2.4 เพือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของชุ ดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิ วมือบน
พืนผิวทีเปี ยกทีนําเข้าจากต่างประเทศกับชุดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิ วมือบนพืนผิวทีเปี ยก
ทีผลิตขึน
3. ขอบเขตของการวิจัย
เป็ นการศึกษาเพือพัฒนาชุ ดสารเคมี ในการหารอยลายนิ วมือแฝงบนวัสดุ ทีเปี ยกซึ งมี
ลักษณะพืนผิวประเภทไม่มีรูพรุ น เช่ น แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋ อง
ทังนี เพือเปรี ยบเทียบคุ ณภาพของลายนิ วมือแฝงที ได้จากชุ ดสารเคมี ทีพัฒนาขึ นกับชุ ดสารเคมีที
นําเข้าจากต่างประเทศ โดยการตรวจพิสูจน์โดยผูเ้ ชี ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ วมือด้วย
การนับจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae)
4. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การพัฒ นาสู ต รทางเคมี สํา หรั บ เก็ บ ลายนิ วมื อ บนพื นผิ ว ที เปี ยก แสดงตามกรอบ
แนวความคิด ดังนี
การตรวจเก็บลายนิวมือบนพืนผิวทีเปี ยก
จากชุดสารเคมีทีได้จากงานวิจยั

ลายนิวมือทีปรากฏบนพืนผิวทีเปี ยก
หลังจากการใช้ชุดสารเคมีทีผลิตขึน

5. นิยามคําศัพท์ ทใช้
ี ในงานวิจัย
5.1 ลายนิวมือ หมายถึงส่ วนทีเป็ นสันนูนขึนมาตรงบริ เวณผิวหนังส่ วนนอกสุ ดของมือ
และเท้า ของคนและสัตว์บ างชนิ ดสันที นู นขึ นจะเชื อมกันเป็ นแนวมองเห็ นเป็ นลายเส้ นซึ งจะมี
รู ปแบบและขนาดแตกต่างกันไป
5.2 (NOTOUCH FINGERPRINT DETECTING SPRAY หรื อ FPD)หมายถึง วิธีการ
ทีทําให้ลายนิวมือแฝงบนพืนผิวเปี ยกสามารถมองเห็นได้
5.3 สถานทีเกิดเหตุ หมายถึง สถานทีใดๆ ทีมีการกระทําความผิดเกิดขึน สถานทีเกิด
เหตุอาจเป็ นสถานทีเดี ยว หรื อหลายๆ ที ก็ได้ ซึ งสถานที ดังกล่าวจะเป็ นที รวมของร่ องรอย
พยานหลักฐานต่างๆ และจะทําให้ผตู ้ รวจสถานทีเกิดเหตุสามารถอ่านสภาพของสถานทีเกิดเหตุได้
ว่าเกิดเหตุอะไรขึนในสถานทีนันๆ เพือทีจะทําให้ทราบถึงว่า คนร้ายกระทําการอย่างไร วิธีการใด
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เวลาอะไร ประสงค์ต่อสิ งใด และเพือยืนยันถึงตัวผู้ กระทําความผิด รวมทังการพิสูจน์ความบริ สุทธิ
ของผูถ้ ูกกล่าวหา เนืองจากอาชญากร ย่อมทิงร่ องรอยในสถานทีเกิดเหตุเสมอ
5.4 พยานหลักฐาน หมายถึง สิ งใดๆ ทีแสดงข้อเท็จจริ งให้ปรากฏแก่ศาล ไม่วา่ จะเป็ น
พยานบุคคล พยานเอกสารพยานวัตถุ ตลอดจนคําเบิกความและการให้ความเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ
รายงานของเจ้าหน้าทีตํารวจเป็ นต้น
5.5 พยานวัต ถุ (วัต ถุ พ ยาน) หมายถึ ง สิ งใดๆที สามารถจะให้ศ าลหรื อ พนัก งาน
เจ้าหน้าทีตรวจสอบเพือให้ได้ขอ้ เท็จจริ งอันเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเช่น วัตถุ สิ งของต่างๆ
มีด ปื น ท่อนไม้ เป็ นต้น
6. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับจากการวิจัย
6.1 ทําให้ทราบถึงคุณสมบัติ และองค์ประกอบทางเคมีของชุ ดการตรวจเก็บลายนิ วมือ
บนพืนผิวทีเปี ยกได้
6.2 สามารถหาส่ วนประกอบทางเคมีทีมีราคาถูกเพือลดต้นทุนในการผลิตชุดตรวจเก็บ
รอยลายนิวมือบนพืนผิวทีเปี ยก
6.3 ทําให้เกิดการพัฒนาชุ ดตรวจเก็บรอยลายนิ วมือทีมีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจหา
ลายนิวมือบนพืนผิวทีเปี ยกได้
6.4 สามารถเปรี ยบเทียบคุ ณภาพของของชุ ดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิ วมือ
บนพืนผิวทีเปี ยกทีนําเข้าจากต่างประเทศกับชุดสารเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิ วมือบนพืนผิวที
เปี ยกทีผลิตขึนเอง
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1.1 ประวัติความเป็ นมาของลายนิวมือ
ลายนิ วมือมีประวัติค วามเป็ นมาทังในด้า นโบราณคดี เศรษฐศาสตร์ โหราศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนิติวิทยาศาสตร์ หรื อนิติเวชศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐาน แรกเริ มใน
ภาพเขียนสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ซึ งเป็ นภาพมือมี ร่องรอยของลายมื อชัดเจน และหลักฐานที
ชาวจีนสมัยโบราณใช้รอยพิมพ์นิวหัวแม่มือบนดินเหนียวทีปิ ดผนึ กหี บใส่ เงิน เพือใช้ส่งมอบ อาจ
ลําดับเหตุการณ์ตามปี พุทธศักราชได้ดงั นี
1.1.1 ประวัติความเป็ นมาของลายนิวมือในต่ างประเทศ
ปี พ.ศ. 2229 ศาสตราจารย์ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยโบลอคนาเขียน
หนังสื อเกียวกับลายนิวมือระบุชนิดลายนิวมือเป็ นแบบมัดหวายและแบบก้นหอย

รู ปที 2.1 ศาสตราจารย์เพอคินเจ (John Evangelist Purkinje) [1]
ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from
http://www.onin.com/fp/
5
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ปี พ.ศ. 2266 ศาสตราจารย์เพอคินเจ (John Evangelist Purkinje) แห่ งมหาวิทยาลัย
เบสสลอ (University of Breslau) ประเทศเยอรมันนี เขียนหนังสื ออธิ บายแบบแผนลายนิ วมือ
พืนฐาน 9 แบบและยังคงใช้อยูจ่ นถึงทุกวันนีซึ งจะได้กล่าวต่อไป

รู ปที 2.2 ดร.เฮนรี ฟาวลด์ (Henry Fauld) [1]
ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from
http://www.onin.com/fp/
ปี พ.ศ. 2366 ดร.เฮนรี ฟาวลด์ (Henry Fauld) เขียนบทความตีพิมพ์อธิ บายว่าลายนิวมือ
สามารถเป็ นเครื องระบุตวั บุคคลได้ท่านจึงได้รับยกย่องให้เป็ นบุคคลแรกในวงการนิ ติวิทยาศาสตร์
ทีบุกเบิกการใช้รอยลายนิวมือทีทิงไว้บนขวดเหล้า (ลายนิวมือแฝง) เป็ นสิ งพิสูจน์บุคคลได้

รู ปที 2.3 เซอร์วลิ เลียมเฮอร์เซล (Sir William Herschel) [1]
ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from
http://www.onin.com/fp/
6
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ปี พ.ศ. 2401 เซอร์วลิ เลียมเฮอร์เซล (Sir William Herschel) ชาวอังกฤษเป็ นคนแรกทีนํา
ลายนิวมือมาใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลในประเทศอินเดียและเป็ นทียอมรับทัวโลก

รู ปที 2.4 กิลเบอร์ตทอมป์ สัน (Gilbert Thompson) [1]
ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from
http://www.onin.com/fp/
ปี พ.ศ. 2425 กิ ลเบอร์ ตทอมป์ สัน (Gilbert Thompson) แห่ งกองสํารวจธรณี วิทยา
สหรัฐอเมริ กาเสนอให้ใช้ลายนิวมือบนเอกสารสําคัญเพือป้ องกันการปลอมแปลงลายมือชือ

รู ปที 2.5 เซอร์ฟรานซิสกาลตัน (Sir Francis Galton) [1]
ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from
http://www.onin.com/fp/

8
ปี พ.ศ. 2435 เซอร์ ฟรานซิ สกาลตัน (Sir Francis Galton) นักมนุษยวิทยา ชาวอังกฤษ
ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการเป็ นครังแรกเกี ยวกับระบบแบบแผนลายนิ วมือทีสามารถระบุบุคคลได้
ด้ว ยลัก ษณะพิเ ศษของลายเส้ นบนลายนิ วมื อ ที เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะบุ ค คลที เรี ย กว่า จุ ด สํ า คัญ
(Minutiae point; มินูเชี ย) ซึ งสามารถอยู่ได้ทนทานถาวรตลอดอายุของบุคคลนันหลักการของ
กาลตันทีใช้จุดสําคัญนียังคงใช้อยูจ่ นทุกวันนี

รู ปที 2.6 เซอร์เอ็ดเวอร์ดเฮนรี (Sir Edward Henry) [1]
ทีมา: Greg, Moore, The History of Fingerprints, accessed May 14, 2001, available from
http://www.onin.com/fp/
ปี พ.ศ. 2444 หน่วยสื บราชการลับสก๊อตแลนด์ยาร์ ดแห่ งประเทศอังกฤษได้ปรับปรุ ง
ระบบจํา แนกลายนิ วมื อของกาลตันขึ นใหม่ โดยผูบ้ งั คับ การตํารวจนครบาลชื อเซอร์ เอ็ดเวอร์ ด
เฮนรี (Sir Edward Henry) ใช้ชือระบบใหม่วา่ ระบบระบุลายนิ วมือของกาลตัน-เฮนรี (Galton-Henry
fingerprint identification system)
ปี พ.ศ. 2446 เรื อนจําแห่งรัฐนิ วยอร์ คสหรัฐอเมริ กาได้เริ มใช้ลายนิ วมือเป็ นเครื องมือ
ระบุตวั อาชญากรในปี ถัดมากองทัพสหรัฐอเมริ กาใช้ลายนิวมือในการระบุบุคคลทีขึนทะเบียนทหาร
ขณะเดียวกันตํารวจเมืองบูเอนอสแอเรสได้ตีพิมพ์วิธีใช้ลายนิ วมือในการค้นหาและระบุตวั ฆาตกร
โดยใช้หลักฐานจากรอยลายนิวมือทีทิงไว้บนเสาประตูวธิ ี การนียังคงใช้จนถึงทุกวันนี
ในช่วงปี พ.ศ. 2448-2473 องค์กรด้านกฎหมายทัวสหรัฐอเมริ กาได้หนั มาใช้ลายนิ วมือ
เป็ นเครื องระบุตวั บุคคล
ปี พ.ศ. 2462 รัฐสภาอเมริ กนั ได้จดั ตังหน่ วยงานเอฟบีไอซึ งเป็ นแหล่งรวบรวมจัดทํา
แผ่นลายนิวมือของประชากรอเมริ กนั นับจนถึง ปี พ.ศ. 2514 มีแผ่นลายนิ วมือรวบรวมไว้แล้วถึง 200
ล้านฉบับ
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1.1.2 ประวัติความเป็ นมาของการตรวจสอบประวัติบุคคลด้ วยลายนิวมือใน
ประเทศไทย
พ.ศ. 2444 มีการก่อตังกองพิมพ์ลายนิ วมือขึนเป็ นครังแรกโดยกรมหลวงราชบุรี
ดิ เรกฤทธิ เสนาบดี กระทรวงยุติธรรมในสมัยนันโดยให้มีการพิมพ์ลายนิ วมือตามระบบเฮนรี ของ
นักโทษทีกําลังจะพ้นโทษเก็บไว้เพือใช้เป็ นหลักฐานว่าได้เคยกระทําความผิดมาก่อนจึงนับได้ว่า
พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดการพิมพ์ลายนิ วมือขึนเป็ นพระองค์แรกในประเทศไทยเปรี ยบเสมือน
พระองค์เป็ นพระบิดาแห่งวิชาลายนิวมือของประเทศไทย
พ.ศ. 2447 กองพิมพ์ลายนิวมือได้รับการยกฐานะขึนเป็ นกรมพิมพ์ลายนิวมือ
พ.ศ. 2457 กรมพิมพ์ลายนิวมือย้ายมาสังกัดกรมราชทัณฑ์
พ.ศ. 2473 กรมพิมพ์ลายนิ วมือถูกลดฐานะเป็ นกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ วมือสังกัด
กรมตํารวจภูบาล
พ.ศ. 2475 มีการเปลียนแปลงการปกครองกรมตํารวจภูบาลถูกเปลียนเป็ นกอง
ตํารวจสันติบาลกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ วมือต่อมาเปลียนชือเป็ นกองทะเบียนประวัติอาชญากรสังกัด
สํานักงานวิทยาการตํารวจปั จจุบนั สังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2548)
1.2 การเกิดลายนิวมือ
ลายเส้นผิวหนัง มาจากคําภาษาอังกฤษว่า dermal ridge หรื อ dermatoglyphics หมาย
รวมถึง ลายเส้นบนฝ่ ามือ (palmprint) ลายนิ วมือ (fingerprint) ลายฝ่ าเท้า (footprint) มีลกั ษณะเป็ น
เส้นนูน ปรากฎบนผิวหนังนิ วมือ และนิ วเท้าของทุกคน เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แม้แต่
ฝาแฝดทีเกิดจากไข่ใบเดียวกัน (identical twins) ก็มีลกั ษณะลายเส้นผิวหนังแตกต่าง ดังนันจึงมีการ
นําลายเส้นผิวหนังโดยเฉพาะลายนิวมือไปใช้ประโยชน์ในด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ คือ การพิสูจน์บุคคล
และด้านการแพทย์ในการช่วยวินิจฉัยโรคพันธุ กรรมได้อีกด้วย
พืนฐานทางชีววิทยา
ผิวหนังเป็ นอวัยวะทีมีนาหนั
ํ กมากทีสุ ดของร่ างกาย และใหญ่ทีสุ ด คือ หนักประมาณ
15 % ของนําหนักร่ างกาย และในผูใ้ หญ่ ผิวหนังมีพืนทีประมาณ 1.5-2 ตารางเมตร ผิวหนังมี 2 ชัน
ได้แก่
1. ชันหนังแท้ (Dermis หรื อ Corium)
2. ชันหนังกําพร้า (Epidermis) เกิดจาก ectoderm พบคลุมอยูช่ นบนสุ
ั
ด เป็ นเนื อผิว
ชนิด stratified squamous, dry (keratinized) type มีความหนาโดยเฉลีย ประมาณ 0.4 ถึง 1.5
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มิลลิเมตร เทียบกับความหนาทังหมดของผิวหนัง (skin) ซึ งมีความหนาเฉลียโดยประมาณ 1.5-4.0
มิลลิเมตร แต่ความหนาชองชัน epidermis นีจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริ เวณของร่ างกาย ทําให้
สามารถแบ่งผิวหนังตามความหนาของ epidermis ออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
a. หนังกําพร้าทีหนา (thick epidermis) พบบริ เวณทีฝ่ ามือ (palms) และฝ่ าเท้า (soles)
b. หนังกําพร้าทีบาง (thin epidermis) พบบริ เวณส่ วนอืนๆ ของร่ างกาย นอกเหนือ จาก
บริ เวณหนังกําพร้าทีหนา 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น

รู ปที 2.7 แสดงโครงสร้างของชันผิวหนัง [2]
ทีมา: Bernard, Dery, Human Body Cross Section of Skin, accessed June 7, 2013, available from
http://www.infovisual.info/03/036_en.html
หนังกําพร้าทีหนา ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆ ทีแยกออก ได้เป็ น 5 ชัน คือ
1. Stratum basale (stratum germinativum) อยูล่ ึกสุ ด ประกอบด้วยเซลล์ รู ปcolumna
หรื อ cuboid ชันเดียว แยกจาก dermis ด้วย basement membrane Basal surface ของเซลล์มี
cytoplasmic processes เรี ยวและสัน และมี hemidesmosomes ส่ วน lateral และ upper surfaces มี
desmosomes เพือยึดกับเซลล์ขา้ งเคียง ภายใน cytoplasm ยังมี keratin filaments กระจายทัวเซลล์
อาจจะอยูเ่ ดียวๆ หรื อรวมกันเป็ น bundle เซลล์ชนนี
ั รวมทังชันถัดไป (stratum spinosum) มีการ
แบ่งตัวเพือสร้างเซลล์ใหม่ๆ ขึนไปแทนทีเซลล์ทีตาย
2. Stratum spinosum (prickle cell layer) ประกอบด้วย เซลล์รูปหลายเหลียมเรี ยงตัว
หลายชัน จาก LM จะเห็นว่าแต่ละเซลล์แยกจากกันเล็กน้อยและเชือมกันด้วยเส้นเล็กๆ ทําให้เซลล์มี
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ลักษณะเหมือนมีหนาม จึงเรี ยกเซลล์ชนนี
ั ว่า prick cell จาก EM พบว่า เส้นเล็กๆ เหล่านีเป็ น
cytoplasmic processes เล็กๆ ยืนจากเซลล์ไปอยูช่ ิ ดและยึดกับ processes ของเซลล์ขา้ งเคียงด้วย
processes ส่ วน Intercellular space ทีเห็นใน LM เกิดขึนเนืองจากการหดตัวของเซลล์และตําแหน่ง
ทีมี desmosomes ไม่สามารถดึงเซลล์ให้ห่างจากกันได้ จึงทําให้มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็กๆ ขึงอยู่
ระหว่างเซลล์ และต้านทานต่อการฉี กขาด ภายใน cytoplasm ยังมี lamellated (laminated or
lamellar) granules รู ปไข่ ล้อมรอบด้วย membrane ส่ วน Lamellated granules และ keratin filaments
จะเพิมมากขึนเมือเซลล์เคลือนไปทางพืนผิวนอกมากขึน
3. Stratum granulosum ประกอบด้วยเซลล์แบนๆ รู ปสี เหลียมขนมเปี ยกปูน 3-5 ชิ น
Cell membrane หนาขึน Long axes ของเซลล์เหล่านี ขนานกับ surface ของผิวหนัง เซลล์ชนนี
ั เริ ม
เสื อมลงจนตาย ภายในเซลล์มี keratohyalin granules ซึ งติดสี จดั ด้วย hematoxylin มีรูป irregular
ไม่มี membrane หุ ้ม และสัมพันธ์กบั keratin filaments กําเนิดของ granules เหล่านียังไม่ทราบ
แต่มนั เกี ยวข้องกับการสร้าง soft keratin ส่ วนกําเนิ ดของ lamellated granules สัมพันธ์กบั
Golgiapparatus หลังจาก lamellar granules เคลือนไปสู่ ขอบเซลล์แล้วมันจะขับ contents ของมัน
(complex lipid & lipoproteins) เข้าสู่ intercellular space เพือ form เป็ น barrier ป้ องกันการแทรก
ผ่านของสิ งแปลกปลอมโดยเฉพาะอย่างยิงนํา
4. Stratum lucidum มักจะไม่ค่อยเห็น เป็ นชันบางๆ และสะท้อนแสง ประกอบด้วย
เซลล์ 3-5 ชัน ซึ งไม่สามารถเห็นแยกจากกัน เป็ นเซลล์ตายรู ปแบนอยูช่ ิ ดกันแน่น ใน cytoplasm
มี semifluid substance ทีเรี ยกว่า keratohyalin ซึ งสันนิษฐานว่าเป็ น product ของ keratohyalin
granules Keratohyalin แทรกอยูร่ ะหว่าง keratin filaments ซึ งขณะนี เรี ยงตัวขนานกับพืนผิวของ
ผิวหนัง
5. Stratum corneum เป็ นชันนอกสุ ด ประกอบด้วยเซลล์ใสๆ บางๆ ทีตายแล้วหลาย
ชันมีลกั ษณะเหมือนเกล็ดปลา เซลล์เหล่านีมี plasmalemma หนาซึ งยืนเป็ น folds มากมายไปสาน
กับ folds ของเซลล์ใกล้เคียง ไม่มี nucleus และใน cytoplasm เต็มไปด้วย filaments ฝังอยูใ่ น
amorphous interfilamentous matrix (keratohyalin) ชันนอกสุ ดของ stratum corneum (stratum
disjunctum) ประกอบด้วย horny cells แบนๆ อยูห่ ลวมๆ ซึ งจะหลุดออกไป Epidermis ของ thin
skin บางกว่า Stratum granulosum อาจจะเห็นเป็ นเซลล์ 1 หรื อ 2 ชัน หรื อเห็นเป็ นเซลล์ทีอยูก่ ระจัด
กระจายตามแนวทีควรจะเป็ นชันนี Stratum corneum บางกว่า
กระบวนการเกิดลายพิมพ์นิวมือในมนุษย์ทีสําคัญๆ เริ มตังแต่ หลังปฏิสนธิ 10 สัปดาห์
เมือตัวอ่อนทารกมีขนาดได้ 80 mm โดยผิวหนังของทารกจะประกอบไปด้วยส่ วนหลักๆ 2 ส่ วน คือ
ชันหนังกําพร้าทีอยูเ่ หนื อชันผิวหนังแท้ หนังกําพร้าเป็ น epithelial tissue ทีมีหลายชัน ชันทีลึกทีสุ ด
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ของหนังกําพร้าจะอยูต่ ิดกับหนังแท้ เรี ยกชันนีว่า basal layer ส่ วนหนังแท้ในช่วงสัปดาห์ที 10 จะ
ยังคงมีลกั ษณะทีไม่แน่นอนประกอบไปด้วย fibroblasts และ collagen fiber

Primary ridge

Secondary ridge

รู ปที 2.8 แสดงสันร่ องต่อมเหงือ [3]
ทีมา: Sara, Holt, The Genetics of Dermal Ridges, accessed August 14, 2007, available
fromhttp://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentations/
โครงสร้างทางกายภาพทีสําคัญๆ ของฝ่ ามือ/ฝ่ าเท้า ซึงยังจะคงมีโครงสร้างทางกายภาพ
ทีสําคัญๆ ของฝ่ ามือ/ฝ่ าเท้า ได้แก่ volar pads volar pads คือ เนิ นทีอยูบ่ นพืนผิวของฝ่ ามือซึ งเป็ น
ตําแหน่งทีสามารถระบุได้อย่างแน่นอน มีความแตกต่างจากเนินกล้ามเนื อตรงที volar pads เป็ นเนือ
เยือ และไขมันใต้ผิวหนัง ในมนุษย์ volar pads จะถูกพบทีปลายนิ ว (apical pads) ส่ วนปลายของฝ่ า
มืออยูร่ ะหว่างนิ ว (interdigital pads) และในบริ เวณของ thenar และ hypothenar (thenar and
hypothenar pads) สําหรับทารกในครรภ์ volar pads จะเริ มตังแต่ตงครรภ์
ั
volar pads จะเริ มตังแต่
ตังครรภ์ได้ 7 สัปดาห์ และจะมีการต่อมาเนินนีจะเล็กลง เห็นชัดเจนน้อยลง และส่ วนฐานจะร่ วมเข้า
กับเนือเยือรอบๆ ในสัปดาห์ที 10 basal layer ของชันหนังกําพร้า จะเริ มเห็นเป็ นคลืนเล็กๆ และ
เพิมขึนอย่างรวดเร็ ว เรี ยกว่า primary ridges โดยตําแหน่งของ volar pads ทีเกิดเส้นนูนขึนเป็ นลําดับ
แรก เรี ยกตําแหน่งนีว่า ridge anlage
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รู ปที 2.9 การพัฒนาของมือทารกในครรภ์ในสัปดาห์ที 6 - 11 [3]
ทีมา: Sara, Holt, The Genetics of Dermal Ridges, accessed August 14, 2007, available
fromhttp://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/Conference/May2006/presentations/
ช่วงที primary gidge หยุดพัฒนา คือ อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ ทารกยาว 150 mm ช่วงนี
รู ปแบบลายนิ วมือจะเริ มปรากฏให้เห็ นบนผิวหนังและจะไม่มีการเปลี ยนแปลง ช่วงสัปดาห์ที 14
ต่อมเหงือเริ มสร้างจากจุดทีตําทีสุ ด ของ primary ridge ลงสู่ ชนผิ
ั วหนังแท้ ขณะเดียวกันมีการเพิม
เซลล์ขึนอย่างรวดเร็ วใน primary ridge เชือว่าเป็ นการสร้างให้เกิดรู ปแบบลายนิวมือบนชันผิวหนัง
หลังจาก primary ridge สิ นสุ ดการสร้าง secondary ridge จะปรากฏระหว่าง primary
ridge โดยมีลกั ษณะเหมือน primry ridge แต่ตืนกว่าและไม่มีต่อมเหงือ secondary ridge สามารถพบ
ได้ในช่วงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์
จากการศึกษาของเพนโรส และโอฮารา (Penrose and Ohara) โอคาจิมา (Okajima)
และบาคเลอร์ (Bakler) พบว่า ลายเส้นบนนิวมือเริ มสร้างขึนประมาณสัปดาห์ที 10 ถึง 11 หลังจากที
ไข่ผสมกับ sperm ในช่วงเวลาดังกล่าวลายเส้นบนผิวหนังปรากฏเป็ นครังแรกในบริ เวณผิวหนัง
ภายนอก (basal layer of epidermis) มีชือเรี ยกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ (primary ridge) แล้วเจริ ญเติบโต
ต่อไปจนกระทังประมาณสัปดาห์ที 14 ซึ งจะเป็ นช่ วงทีต่อมเหงือเริ มเกิดขึนตามแนวลายเส้นปฐม
ภูมิบนกลางฝ่ ามือ (primary ridge formation creases) แล้วลายเส้นทุติยภูมิ (secondary ridge) จึงเริ ม
เกิดขึนระหว่างลายเส้นปฐมภูมินนั จนกระทังประมาณสัปดาห์ที 24 ถึง 25
ลักษณะลายนิ วมือทีใช้ในการพิสูจน์บุคคลดูได้จาก 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ลกั ษณะ
โดยรวม (gobal feature) และลักษณะเฉพาะที (local feature)
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1.3 ประเภทของลายนิวมือ
ประเภทของลายนิวมืออาจจําแนกโดยละเอียดได้3ชนิดดังต่อไปนี
1.3.1 ประเภทโค้ งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
1.3.1.1 โค้งราบ (plain arch) คือ ลักษณะของลายเส้นในลายนิ วมือทีตังต้น
จากขอบเส้นข้างหนึงแล้ววิงหรื อไหลออกไปอีกข้างหนึ งลายนิ วมือแบบโค้งราบนี จัดเป็ นลักษณะ
ลายเส้ นชนิ ดทีดูได้ง่ายทีสุ ดกว่าบรรดาลายเส้นในลายนิ วมื อทุ กชนิ ดไม่มีเส้ นเกื อกม้าไม่เกิ ดมุม
แหลมคมทีเห็ นได้ชดั ตรงกลางหรื อไม่มีเส้นพุ่งสู งขึนตรงกลางไม่มีจุดสันดอนดังนันจํานวนเส้น
ลายนิวมือจึงเป็ นศูนย์
1.3.1.2 โค้งกระโจม (tented arch) คือลักษณะลายเส้นในลายนิ วมือชนิ ด
โค้งราบนันเองหากแต่มีลกั ษณะแตกต่างกับโค้งราบทีสําคัญก็คือ
ก. มีลายเส้นเส้นหนึงหรื อมากกว่าซึ งอยูต่ อนกลางไม่ได้วิงหรื อไหลออกไป
ยังอีกข้างหนึงหรื อ
ข. ลายเส้นทีอยูต่ รงกลางของลายนิ วมือเส้นหนึงหรื อมากว่าเกิดเป็ นเส้นพุ่ง
ขึนจากแนวนอนหรื อ
ค. มีเส้นสองเส้นมาพบกันตรงกลางเป็ นมุมแหลมคมหรื อมุมฉาก
1.3.2 ประเภทมัดหวายแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1.3.2.1 มัดหวายปัดขวา (right slant loop หรื อ radial loop) มัดหวายรู ปใดที
มีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางมือขวาหรื อนิ วหัวแม่มือของมือนันเมือหงายมือเรี ยกว่ามัดหวาย
ปัดขวาหรื อมัดหวายปัดหัวแม่มือ
1.3.2.2 มัดหวายปัดซ้าย (left slant loop หรื อ ulnar loop) มัดหวายรู ปใดทีมี
ปลายเส้นเกือกม้าปัดปลายไปทางมือซ้ายหรื อทางนิวก้อยของมือนันเมือหงายมือเรี ยกว่ามัดหวายปั ด
ซ้ายหรื อมัดหวายปัดก้อยลายนิวมือแบบมัดหวายมีอยูป่ ระมาณ 65% ของลายนิ วมือทุกชนิ ดรวมกัน
ในชาวตะวันตกแต่ในคนไทยมีลายนิ วมือแบบมัดหวายประมาณ 53% ของแบบแผนลายนิ วมือทุก
ชนิดซึ งเป็ นสัดส่ วนทีมากกว่าลายนิวมือประเภทอืนๆ
กฎหลักของการเป็ นมัดหวายคือ
ก. ต้องมีสันดอนข้างใดข้างหนึงเพียงข้างเดียว
ข. ต้องมีเส้นวกกลับทีเห็นได้ชดั อย่างน้อย 1 รู ป
ค. ต้องมีจุดใจกลางและต้องนับเส้นจากจุดสันดอนไปถึงจุดใจกลางได้อย่าง
น้อย 1 เส้นโดยเส้นทีนับนี ต้องเป็ นเส้นของเส้นวกกลับที สมบูรณ์ อย่างน้อย 1 เส้น สรุ ปก็คือ
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ลายนิวมือแบบมัดหวายทังสองแบบ จะมีจุดสันดอนหนึ งแห่ง และจุดศูนย์กลางหนึ งจุด จํานวนเส้น
ลายนิวมือ (ridge count) จึงมีหนึงจํานวนคือจํานวนเส้นจากจุดศูนย์กลางถึงจุดสันดอน
1.3.3 ประเภทก้นหอย แบ่งออกเป็ น 5 ชนิด คือ
1.3.3.1 ก้นหอยธรรมดา (plain whorl) คือ ลายนิ วมือทีมีเส้นเวียนรอบเป็ น
วงจร วงจรนีอาจมีลกั ษณะเหมือนลานนาฬิกา เหมือนรู ปไข่ เหมือนวงกลม ลักษณะสําคัญได้แก่
ก. ต้องมีจุดสันดอน 2 แห่ง และหน้าจุดสันดอนเข้าไปจะต้องมีรูปวงจรหรื อ
เส้นเวียนอยูข่ า้ งหน้าจุดสันดอนทัง 2 จุด
ข. ถ้าลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนข้างหนึงไปยังสันดอนอีกข้างหนึง เส้น
สมมุติจะต้องสัมผัสเส้นวงจรหน้าจุดสันดอนทัง 2 ข้างอย่างน้อย 1 เส้น
1.3.3.2 ก้นหอยกระเป๋ ากลาง (central pocket loop whorl) คือลายนิวมือ
แบบก้นหอยธรรมดานันเอง แต่ผดิ กันตรงทีลากเส้นสมมุติจากสันดอนหนึงไปยังสันดอนหนึ ง เส้น
สมมุติจะไม่สัมผัสกับเส้นวงจร
1.3.3.3 ก้นหอยกระเป๋ าข้าง (lateral pocket loop) คือ ลายนิ วมือชนิ ด
มัดหวายคู่แต่มีสันดอนอยูข่ า้ งเดียวกัน
1.3.3.4 มัดหวายคู่หรื อมัดหวายแฝด (double loop/twin loop) คือ ลายนิวมือ
ทีมีรูปคล้ายกับลายนิวมือแบบมัดหวาย 2 รู ป มากอดหรื อมากลํากัน เป็ นลายนิ วมือทีมีสันดอน 2 สัน
ดอน มัดหวาย 2 รู ปทีปรากฏนีไม่จาํ เป็ นจะต้องมีขนาดเท่ากัน
1.3.3.5 ซับซ้อน (accidental whorl) เป็ นลายนิ วมือทีไม่เหมือนลายนิ วมือ
ชนิดอืนทีกล่าวมาแล้ว ไม่สามารถจัดเข้าเป็ นลายนิวมือชนิดหนึงชนิดใดโดยเฉพาะ เป็ นลายนิ วมือที
ประกอบด้วยลายนิ วมือแบบผสมกัน และมีสันดอน 2 สันดอน หรื อมากกว่า โดยสรุ ปก้นหอย
(whorl) เป็ นแบบแผนลายนิ วมือที พบประมาณ 30% ของแบบแผน ลายนิ วมือทุกแบบใน
ชาวตะวันตก แต่ในคนไทยมีลายนิ วมือแบบก้นหอยประมาณ 45 % มีลกั ษณะ เป็ นลายเส้นวนเวียน
เป็ นรู ปก้นหอยหรื อเป็ นวง มีจุดสันดอนสองแห่ งขึนไป และจุดศูนย์กลางหนึ งจุด ดังนันจึงมีค่า
จํานวนเส้นลายนิ วมือสองค่า เพือความสะดวกในการจําแนกประเภทลายนิ วมือ ดังนันลายนิ วมือ
แบบก้นหอย จึงหมายรวมถึง ลายนิ วมือทีไม่จดั อยู่ในแบบโค้งหรื อมัดหวาย ได้แก่ มัดหวายคู่
(double loop whorl) หรื ออาจเรี ยก มัดหวายแฝด (lateral pocket loop) และแบบซับซ้อน (accidental
whorl) ดังแสดงตามรู ปที 2.10
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รู ปที 2.10 FINGERPRINT PATTERNS ANDCLASSIFICATION [4]
ทีมา: Johnny, Fincham, The Development of the Study of Dermatoglyphics, accessed June 7,
2013, available fromhttp://www.johnnyfincham.com/history/dermatoglyphics.htm
1.4 ความสํ าคัญของลายนิวมือ
ลายพิมพ์นิวมือมีความแน่นอนในการพิสูจน์บุคคล (Reliability in identification) ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี
1.4.1 มีลักษณะคงทนไม่ เปลียนแปลงคือลายเส้นของผิวหนังเริ มปรากฏขึนตังแต่
ทารกอยู่ในครรภ์มารดาประมาณเดือนที3 ถึงเดือนทีถึงเดือนที 4 (Cummins and Middlo [5])
ลักษณะลายเส้นในลายนิ วมือของมนุษย์นีจะไม่มีการเปลียนแปลงเลยจนแก่และตายไปจะมีบา้ งก็
เพียงแต่ขยายให้ชดั เจนยิงขึนตามลําดับวัยและความเจริ ญเติบโตขึนของร่ างกายเท่านันเช่นเมือเป็ น
เด็กๆ อายุยงั น้อยลายเส้นนิ วมือก็จะเล็กเมือเติบโตขึนหรื ออายุมากขึนลายเส้นของนิ วมือก็จะขยาย
ใหญ่ขึนในรู ปและสภาพเดิมถึงแม้จะตายถ้าหากนิ วมือยังไม่เน่ าเปื อยเช่นมัมมีหรื อศพฉี ดยารักษา
ซากศพไว้เป็ นรู ปแห้งลายนิวมือทีปรากฏอยูก่ ็จะไม่มีการเปลียนแปลง
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นอกจากนันในขณะทีนิ วมือของมนุ ษย์เกิดการไม่ปกติขึน เช่น โรคหนังลอก ฝน
กับของหยาบหรื อใช้นากรดอ่
ํ
อนๆ กัดลายนิ วมือเหล่านี จะลบเลือนไปเพียงชัวขณะหนึ ง เมือนิวมือ
นันหายเป็ นปกติแล้วลายเส้นก็จะเกิดใหม่โดยไม่มีการเปลียนแปลง ยิงกว่านันบางรายทีนิ วมือถลอก
ของมีคมบาดจนเกิดเป็ นแผลเป็ น รอยแผลเป็ นเหล่านี อย่างมากก็เพียงทําลายลายเส้นของนิ วมือได้
เป็ นบางส่ วนเท่านัน ส่ วนทีเหลือจะไม่มีการเปลียนแปลง ด้วยเหตุนีลักษณะลายเส้นของลายนิ วมือ
มนุษย์จึงนับว่าเป็ นเครื องหมายพิสูจน์ตวั บุคคลได้อย่างดีเมือเปรี ยบเทียบกับลักษณะอืนในร่ างกาย
ของมนุษย์ เช่น รอยแผลเป็ น รอยสัก ผิวหนัง ผม นัยน์ตา เพราะสิ งเหล่านีย่อมเจริ ญขึนและเสื อมลง
ไปตามวัย
Hershel ได้ทาํ การเก็บลายพิมพ์นิวมือของตนเองครังแรกเมือปี 1859 ขณะนันเขามี
อายุ 26 ปี และได้เก็บตัวอย่างอีกครังเมืออายุ 44 ปี และครังสุ ดท้ายเมืออายุ 83 ปี พบว่า ไม่มีการ
เปลียนแปลงของลายเส้นเลย นอกจากนี Welcker ก็ได้ทาํ การเก็บลายพิมพ์นิวมือของตนเองเมือปี
1856 ขณะนันอายุ 34 ปี และเก็บอีกครังหนึงเมือปี 1897 คือเมืออายุ 75 ปี ก็พบว่า ไม่มีการ
เปลียนแปลงของลายเส้นเลย และในปี 1887 Jemning ก็ได้ทาํ การเก็บลายพิมพ์นิวมือของตนเอง
ขณะอายุได้ 27 ปี และเก็บอี กครังเมืออายุ 50 ปี ก็พบว่า ไม่มีการเปลี ยนแปลงของลายเส้น
เช่นเดียวกัน (Cumins and Middlo [5])
1.4.2 ไม่ อาจทําการเปลียนแปลงลายนิวมือได้ ลักษณะลายเส้นของนิวมือมนุษย์ยงั
ไม่มีวธิ ี การทีจะเปลียนแปลงให้เป็ นอย่างอืนได้ เพราะไม่วา่ ลายพิมพ์นิวมือจะชํารุ ดไปด้วยประการ
ใดๆ ลายเส้นนิวมือก็จะเกิดขึนใหม่ในรู ปและสภาพเดิมเสมอ เว้นแต่จะได้ทาํ ลายให้ลึกลงไปจนถึง
ต่อมเหงือ โดยการเฉือนใต้ผวิ หนังออกให้หมด ลายเส้นของนิวมือจะถูกทําลายไปโดยสิ นเชิง
1.4.3 มีเอกลักษณ์ เป็ นของตนเอง Sir Francis Galton ได้ทาํ การตรวจแยก
ลายนิ วมือของมนุ ษย์ออกเป็ นชนิ ดและกําหนดลักษณะพิเศษของลายเส้นในนิ วมือที มีอยู่ ไม่พบ
ลักษณะลายพิมพ์นิวมือทีซํากัน รวมไปถึ งประเทศต่างๆ ทัวโลกทีได้ตรวจลายพิมพ์นิวมือของ
มนุษย์ขึน ยังไมปรากฏว่ามีทีใด ได้เคยพบลายนิวก็ไม่เหมือนกัน
ด้วยเหตุนีจึงเป็ นทีเชื อได้วา่ จะไม่มีลายนิ วมือของบุคคลตังแต่ 2 คน ขึนไปมี
โอกาสเหมือนกันหรื อซํากัน ไม่ว่าบุคคลนันจะสื บสายโลหิ ตเดี ยวกันมา หรื อเป็ นฝาแฝดกัน
ตลอดจนแฝดกายติดกันออกมา ลายนิ วมือของบุคคลนันก็ไม่เหมือนกันหรื อซํากัน Sir Francis
Galton รายงานว่าโอกาสทีจะซํากันเพียง 1 ใน 600 ล้าน Balthazard ได้คาํ นวณว่ามีโอกาสเพียง
1/106 ซึงยิงน้อยลงไปอีก
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1.5 ลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุ
วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ วมือในสถานทีเกิดเหตุแตกต่างกันไปตามสภาพพืนผิววัตถุ
ของรอยประทับนิวมือในสถานทีเกิดเหตุเป็ นรอยทีประทับโดยไม่ตงใจและเสี
ั
ยหายได้ง่ายจึงจําเป็ น
ทีจะต้องสังเกตรอยประทับ อย่างละเอี ย ดก่ อนที ตรวจเก็บ และตรวจเก็บ ทันที โดยเลื อกวิธี การที
เหมาะสม
1.5.1 ลักษณะของลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุมี2 ลักษณะ
วิธีการตรวจเก็บรอยลายนิ วมือในสถานทีเกิดเหตุแตกต่างกันไป ตามเงือนไขของการ
ประทับนิ วมือในสถานทีเกิดเหตุ เป็ นรอยทีประทับโดยไม่ตงใจ
ั และเสี ยหายได้ง่าย จึงจําเป็ นที
จะต้องสังเกตเงื อนไขของการประทับอย่างละเอียดก่อนทีตรวจเก็บ และตรวจเก็บทันทีโดยเลือก
วิธีการทีเหมาะสม
1.5.1 ลักษณะของลายนิ วมื อในสถานทีเกิดเหตุ ลายนิ วมื อในสถานที เกิ ดเหตุ มี 2
ลักษณะ
ก. ลายนิวมือทีมองเห็น
รอยนิ วมือทีมองเห็นเป็ นรอยนิ วมือทีประทับแล้วง่ายต่อการดูดว้ ยตาเปล่า ขณะที
รอยลายนิ วมือทีมองไม่เห็นนันมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยาก รอยประทับทีมองเห็นเป็ นรอยประทับ
บนพืนผิวเรี ยบ และรอยประทับทีเห็นได้ชดั บนวัตถุผวิ นิม (Plastic Print)
รอยลายนิวมือทีตรวจพบในสถานทีเกิดเหตุ ส่ วนมากเป็ นรอยทีมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า มีเพียงส่ วนน้อยเท่านันทีมองเห็นด้วยตาเปล่า
รอยลายนิ วมือทีมองเห็ นส่ วนใหญ่เป็ นรอยประทับของนิ วมือทีเปื อนฝุ่ น เลือด
นํามันหรื อไข หรื อรอยประทับของนิวมือบนฝุ่ น นํามัน หรื อไข
รอยลายนิ วมือบนวัตถุทีมองเห็นปกติ เกิดจากนิ วมือทีมีเลือดหรื อสารอืนๆ ติดอยู่
ไปสัมผัสวัตถุทาํ ให้การถ่ายเทสี ของสารซึ งติดบนเส้นนูนของลายนิ วมือไปยังพืนผิวของวัตถุ แบบ
ของลายนิวมือทีปรากฏ คือสี ของสารทีติดอยูท่ ีเส้นนูนของลายนิ วมือ (เส้นนูน) ทีปรากฏบนวัตถุจะ
ไม่มีสี ซึงเรี ยกว่าลายนิ วมือกลับสี (Reversal Fingerprint) ไม่พบรอยลายนิ วมือกลับสี ทงรอยนิ
ั
ว มัก
พบเพียงบางส่ วนของรอยลายนิ วมือกลับสี ขณะทีส่ วนใหญ่ของรอยเป็ นลายนิ วมือปกติ เส้นนูนกับ
เส้นร่ องของลายนิวมือแตกต่างกันตรงทีบนเส้นนูนจะมีรูต่อมเหงือ
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รอยนิ วมือประทับบนวัตถุทีนิมจะไม่ยืดหยุน่ เป็ นรอยประทับทีไม่สมําเสมอ เช่น
เทียนไข สี หรื อปูนกึงดินแป้ ง ดินเหนี ยว ลายนิ วมือทีปรากฏบนวัตถุ ผิวนิ มคื อ เส้นร่ องของ
ลายนิวมือ
ข. ลายนิวมือทีมองไม่เห็น
ลายนิวมือทีมองไม่เห็นบนวัตถุเกิดจากสารทีขับถ่ายออกจากต่อมเหงือ ต่อมไขมัน
และไขมันจากเนื อเยือผิวหนัง ผิวของนิ วมือจะเปี ยกด้วยสารทีขับถ่ายจากต่อมเหงือซึ งกระจายอยู่
บนเส้นนูนและติดด้วยสารทีขับออกจากต่อมไขมัน เนื องจากการสัมผัสผิวส่ วนอืน ถ้ามือทีเปี ยก
สารสัมผัสวัตถุ สารทีขับถ่ายออกมาจะถ่ายเทมาทีผิวของวัตถุ ทีนิ วมือจับต้องเป็ นรอยลายนิ วมือ
เนืองจากลายนิ วมือทีมองไม่เห็นเกิดจากการถ่ายเทสารทีออกมาไปยังวัตถุ ดังนันวัตถุผิวแห้งและ
เรี ยบจะติดลายนิวมือได้ดี
สารทีขับจากต่อมเหงือ (Eccrine sweat glands) ไม่มีสี ใส มีค่า pH เป็ นกลางหรื อ
กลดเล็กน้อย (pH 4-7) ประกอบด้วยความชืน 98-99% สารประกอบอินทรี ย ์ และอนินทรี ย ์ 1-2%
สารอนินทรี ย ์ ได้แก่ เกลือ แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม เป็ นต้น สารอินทรี ย ์ ได้แก่ กรดอะมิโน (โปรตีน)
ยูเรี ย และกรดแลคติก เป็ นต้น
สารทีขับจากต่อมไขมัน (Sebaceous glands) ไม่มีสี ใส ประกอบด้วย กรดไขมัน
วิตามิน เป็ นต้น ใต้ผิวหนัง ต่อมไขมันจะอยูท่ ุกส่ วนของร่ างกาย ยกเว้นฝ่ ามือและฝ่ าเท้า คุณภาพ
และปริ มาณของสารทีขับออกจากต่อมไขมันจะอยู่ทุกส่ วนของร่ างกาย ยกเว้นฝ่ ามือ และฝ่ าเท้า
คุณภาพและปริ มาณของสารทีขับออกจากต่อมไขมัน แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปริ มาณของ
สารทีขับออกมาจะขึ นกับอุณหภูมิและสภาพจิตใจ ปริ มาณของสารที ขับออกมาจะเพิมขึนเมือ
อุณหภูมิสูง หรื อความตึงเครี ยดของจิตใจสู ง เหตุทีมองรอยลายนิ วมือด้วยตาเปล่าไม่เห็น เนืองจาก
เป็ นรอยของสารทีขับออกมาไม่มีสี
1.5.2 ลายนิวมือในสถานทีเกิดเหตุเปลียนแปลงตามเวลาทีผ่ านไป ลายนิ วมือบน
วัตถุจะถูกทําให้เสี ยไปโดยธรรมชาติและในทีสุ ดเมือเวลาผ่านไปจะหายไป การเปลียนแปลงนี จะ
เร็ วขึนถ้ามีการขัดถู เป็ นต้น
1.5.2.1 การเปลียนแปลงโดยธรรมชาติ
ก. การเปลี ยนแปลงลายนิ วมื อทีมองเห็ นเกิ ดจากการ เปลี ยนแปลงของ
วัตถุทีรอยนิ วมือประทับอยู่ เช่น ลายนิ วมือทีเกิดจากฝุ่ น ฝุ่ นเบาเคลือนทีได้ง่าย และหายไปถ้ามีฝน
และลม ขณะที ลายนิ วมื อบนขีผึงใส่ ผมจะหายไปถ้าอุ ณหภูมิ สู งขึ น อัตราความเร็ วของการ
เปลียนแปลงจะขึนกับสิ งภายนอก เช่น การขัดถูหรื อการสัมผัส
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ข. การเปลี ยนแปลงของรอยลายนิ วมื อที มองไม่เห็ นขึ นกับ สภาพของ
วัตถุทีรอยนิวมือประทับสภาพเงือนไขของผูป้ ระทับรอยลายนิวมือ (ปริ มาณ คุณภาพ ของสารทีขับ
ออกมา เป็ นต้น) เงือนไขของการประทับ (แรงทีใช้กด ระยะเวลาทีกด เป็ นต้น) สภาพของอากาศ
และเงือนไขแวดล้อมอืนๆ (อุณหภูมิ ความชืน ลม ฝน นํา ฝุ่ น แรงขัดถู เป็ นต้น) และอืนๆ
ค. การเปลี ยนแปลงโดยธรรมชาติ ของรอยลายนิ วมื อทีมอง ไม่ เห็ นซึ ง
ปรากฏแรกทีเดียวและเด่นชัดทีสุ ด คือ การสู ญเสี ยความชื น ถ้าประทับลายนิวมือบนวัตถุผิวไม่ดูด
ซับ ความชืนจะค่อยๆ ระเหยไป ถ้าประทับรอยลายนิวมือบนวัตถุผวิ ดูดซับ ความชืนจะถูกดูดซับเข้า
ไปในวัตถุดว้ ยนอกจากการระเหยแล้ว ด้วยเหตุนีรอยลายนิ วมือทีประทับบนแก้วจะตรวจเก็บได้
ชัดเจนกว่าบนไม้หลังจากหลายชัวโมงผ่านไป และจะปั ดผลฝุ่ นติดลายนิ วมือได้ยาก ถ้าระยะเวลา
หลังการประทับผ่านไปนานขึน
ง. ขณะที นําระเหยไป ส่ วนที เป็ นสารที ขับออกมาจะค่ อยๆ แข็ง ตัว
ออกซิ เจนในอากาศจะทําให้ไขมันออกซิ ไดซ์เป็ นฟิ ล์มบนผิววัตถุ การเปลียนแปลงนีเริ มจากส่ วน
นอกทีสัมผัสอากาศ ฟิ ล์มจะค่อยๆ เพิมความหนาเข้าสู่ ดา้ นในจนกระทังกลายเป็ นฟิ ล์มหมด เมือ
เวลาผ่านไปฟิ ล์มจะค่อยๆ ละลายและหายไปในทีสุ ด
จ. รอยลายนิ วมื อ ที มองไม่ เ ห็ น บนวัต ถุ จ ะมี ก ารเปลี ยนแปลงโดย
ธรรมชาติและในทีสุ ดจะหายไป แต่บางกรณี เงื อนไขหรื อสภาพแวดล้อมแปลกไป ทําให้รอย
ลายนิ วมืออายุยืนนานกว่าการคาดหมายตามปกติ ตัวอย่างเช่น การตรวจพบลายนิ วมือบน รู ปภาพ
ในอัลบัม 10 ปี หลังจากการประทับ ด้วยการใช้ผงฝุ่ นผสมระหว่างอลูมิเนียมและไลโคโปเดียม อีก
ตัวอย่างหนึง ได้แก่ การตรวจพบลายนิ วมือในสมุดด้วยวิธีนินไฮดริ น หลังจากการตายของผูเ้ ป็ น
เจ้าของสมุด 25 ปี
1.5.2.2 การเปลียนแปลงโดยมนุษย์ รอยลายนิ วมือในสถานทีเกิดเหตุทาํ ให้
ได้ดว้ ยการขัดถู หรื อการสัมผัสอืนๆ จากภายนอก การเปลียนแปลงนีเด่นชัดกับรอยลายนิ วมือทีมอง
ไม่เห็นบนวัตถุผิวไม่ดูดซับ ผิวเรี ยบ ได้แก่ แก้ว กระเบือง ถ้วย ชาม โลหะทาสี ผลกระทบจากสิ ง
ภายนอกหลังการประทับลายนิ วมือเป็ นอุปสรรคในการตรวจเก็บลายนิ วมือในสถานทีเกิดเหตุ จึง
ต้องระมัดระวังทีจะไม่ทาํ ลายลายนิวมือ
1.5.2.3 เงื อนไขที เร่ งการเปลี ยนแปลง เงื อนไขที มีผลกระทบหรื อเร่ งการ
เปลียนแปลงของรอยลายนิวมือทีมองไม่เห็น อาจแยกได้ 3 แบบ ได้แก่ เงือนไขทีขึนกับนิ วมือขณะ
เวลาประทับ เงื อนไขทีขึนกับวัตถุ ทีถูกประทับเงื อนไขทีขึนกับนิ วมือ ได้แก่ องค์ประกอบทาง
กายภาพของเจ้าของนิ วมือ เช่น ไขมัน เหงือ ความหนักเบาของแรงกดขณะประทับลายนิ วมือ
ระยะเวลาของการสัมผัสวัตถุ และอืนๆ การสัมผัสขณะประทับลายนิ วมือ ระยะเวลาของการสัมผัส
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วัตถุ และอืนๆ การสัมผัสวัตถุหลังจากสัมผัสกับผ้า เป็ นต้น หรื อเช็ดเหงือออก กับการสัมผัสวัตถุ
โดยตรงจะมีการเปลียนแปลงลายนิ วมือทีแตกต่างกัน ในภายหลังเงือนไขทีขึนกับวัตถุทีถูกประทับ
ได้แก่ เงือนไขตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่ น นํา ความร้อนและอุณหภูมิ และเงือนไขทีเกิดจากมนุ ษย์ เช่น
นํายาทําความสะอาด ยาฆ่าแมลง และชันของสารทีซับออกมาทางนิ วมือสะสมกัน ผลกระทบต่อ
รอยลายนิ วมือจะแตกต่างกันระหว่างการมีเงือนไขเหล่านีอยูก่ ่อนการประทับ และหลังการประทับ
เงือนไขทีเกียวข้องกับวัตถุทีถูกประทับ ได้แก่ ความเรี ยบของวัตถุ การดูดซับลักษณะทางไฟฟ้ าสถิต
และการเป็ นสนิ ม และองค์ประกอบของเคมีของวัตถุ ผลของเงือนไขเหล่านี แตกต่างกันไปตาม
คุณภาพ ปริ มาณ เวลา และเงือนไขทีเกียวข้องซึ งกันและกันทีเร่ งการเปลียนแปลง จึงเป็ นการยากที
จะเข้าใจสภาพการณ์ทีแท้จริ งได้อย่างถูกต้อง
การตรวจเก็บลายนิ วมือในสถานทีเกิดเหตุจะต้องสังเกต เงือนไขของสถานทีเกิดเหตุ
ให้ท วั ผูต้ รวจเก็บลายนิ วมื อจะต้องมี ค วามชํานาญในการตรวจเก็บ เลื อกวัส ดุ และวิธี ตรวจที
เหมาะสมโดยใช้ความคิดริ เริ มและความช่างคิด เช่น เก็บวัตถุทีเปี ยกชุ่มด้วยนําให้เร็ วเท่าทีจะทําได้
เพือหยุดผลของนําทําให้แห้งโดยใช้ทีเป่ าผม วัตถุ ทีวางอยู่ภายในอุณหภูมิสูงหรื อตําจะต้องนํา
กลับมาทีอุณหภูมิปกติ (อุณหภูมิห้องซึ งตรวจเก็บลายนิ วมือ) วัตถุทีมีประกายไฟฟ้ าสถิตตรวจเก็บ
โดยลดจํานวนการปั ด หรื อการใช้แปรงหรื อผงฝุ่ นทีผ่านขบวนการกันประจุแล้ว วัตถุทีมีความ
เหนียวตรวจเก็บโดยใช้ผงฝุ่ นทีมีคุณสมบัติในการดูดสู ง หรื อหลังจากทําให้แห้งด้วยเครื องเป่ าผมใน
กรณี ทีเวลาผ่านไปนาน วัตถุจะแห้ง การตรวจเก็บจะต้องใช้ผงฝุ่ นทีติดได้ดี วัตถุทีมีพืนผิวหยาบอาจ
เก็บโดยใช้วธี ี กลิงผงฝุ่ น วัตถุทีมีผวิ เรี ยบใช้วธิ ีการปัดผงฝุ่ น
1.6 วิธีการตรวจลายนิวมือแฝง
1.6.1 การใช้ ผงฝุ่ นเคมี คือ นําเอาสสารทีเป็ นของแข็งบางอย่างมาทําเป็ นผงฝุ่ นสี
ต่างๆ ซึ งแต่ละสี มีคุณสมบัติและความเหมาะสมต่างกันในอันทีจะทําให้รอยลายนิ วมือแฝงมองเห็น
ได้ชดั เจนพร้อมทีจะนําไปตรวจเปรี ยบเทียบ สี ทีเหมาะสมทีสุ ดคือสี ดาํ เนืองจากเหงือปรากฎอยูใ่ น
สภาพไร้ สี และมักจะพบเห็นได้อย่างดี ทีสุ ดบนพืนผิววัตถุ ทีเรี ยบ และเป็ นมัน เช่ น แก้ว กระจก
เครื องเรื อนขัดมัน เป็ นต้น ซึงสี ดาํ นีจะตัดกับสี ของพืนผิววัตถุจนเห็นรอยได้ชดั เจน แต่ถา้ เป็ นพืนผิว
วัตถุ ที มี สี มื ดๆ ก็ควรใช้แป้ งฝุ่ นสี ข าว (White Powder) ก็ จะเห็ น ภาพได้ชัดเจนเช่ นเดี ย วกัน
นอกจากนี พืนผิววัตถุบางอย่างอาจมีความเหมาะสมกว่าทีจะใช้ผงฝุ่ นกว่า 2 ชนิดขึนไป ผสมกัน
เพือให้เห็นรอยและเก็บรอยแฝงได้ดีขึน
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1.6.1.1 อุปกรณ์ทีใช้ร่วมกันผงฝุ่ นเคมี ในการใช้ผงฝุ่ นเคมี จะต้องมีอุปกรณ์
อืนเพือการปัดหา และการเก็บลอกถอดรอยลาย คือ
ก. แปรง ซึ งมีอยูท่ วๆ
ั ไป 3 ชนิด คือ
แปรงขนกระต่าย ซึ งใช้ในการปั ดผงฝุ่ นเบืองต้น
แปรงขนอูฐ ใช้ปัดผงฝุ่ นเพือให้เห็นรอยลายอย่างละเอียด และในกรณี ที
ไม่มีแปรงขนกระต่าย จะใช้แปรงขนอูฐอย่างเดียวก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ถ้าระวังทีจะไม่ใช้นาหนั
ํ ก
มือกดลงไปทีพูแ่ ปรงจนเกินไป
แปรงแม่เหล็ก ใช้กบั ผงฝุ่ นสี ดาํ ทีมีผงแม่เหล็กเป็ นส่ วนผสมอยู่ ซึ งแปรง
ทีเป็ นตัวแม่เหล็กหรื อ Magna Brush นี ไม่ได้มีลกั ษณะของรู ปร่ างแปรงทีเป็ นตัวแม่เหล็ก และใช้
กับผงฝุ่ นชนิดพิเศษ เรี ยกผงฝุ่ นทีว่านีติดอยูก่ บั "แปรง" นัน จนสัมผัสพบกับเหงือทีเป็ นรอยลายแฝง
อยู่ ก็จะแตะติดทีรอยแทน การใช้แปรงแม่เหล็กนีให้ผลดีมากโดยเฉพาะกับการหารอยทีด้านใต้วตั ถุ
เช่น ใต้ลินชัก หรื อเมือพืนผิววัตถุ มีความยืดหยุ่นได้ เช่นพืนหนัง และยังไม่เปลื องผงฝุ่ นโดยไม่
จําเป็ นในช่วงทีมีการซัดฝุ่ นออกไปในเบืองต้นเพือควานหารอยอย่างคร่ าวๆ อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัด
ประการเดียวทีไม่มีความเหมาะสมกับการใช้แปรงแม่เหล็กก็คือ การตรวจหารอยลายทีอาจปรากฎ
อยูก่ บั วัตถุทีมีพืนผอวทําด้วยโลหะ เท่านัน
ข. เทปกาวใส (Scotch Tape) หรื อเทปกาวยาง (Rubber Lifter) เพือใช้ใน
การลอกรอยแฝงหลังจากปั ดผงฝุ่ นเห็นชัดเจนแล้ว สําหรับเทปกาวใสควรใช้ชนิ ดดี และมีขนาด
กว้างของเทปประมาณ 3/4 นิวฟุตจะเหมาะสมมาก หากไม่เช่นนันแล้ว จะต้องปะต่อเทปหลายๆ ชิ น
ซึ งอาจเกิ ดความเสี ยหายระหว่างร่ องรอยการเชื อมต่อระหว่างแต่ละชิ นได้ และยิงถ้าทําไม่เป็ น
หรื อไม่ระวัง ก็อาจทําให้รอยทีเก็บมาแยกส่ วนกันและไม่อาจนําไปตรวจเปรี ยบเทียบในลักษณะที
อ้างว่ามาจากรอยเดียวกันนันได้ดว้ ย ส่ วนเทปกาวยางหรื อ Rubber Lifter นัน สะดวกกว่าและเป็ น
ชินใหญ่ซึงสามารถจะตัดออกมาได้ตามขนาดทีต้องการโดยไม่ตอ้ งปะต่อเทป ซึ งเหมาะสมอย่างยิง
กับการลอกถอดรอยอุง้ มือ ฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าส้นเท้า แต่ทว่าเป็ นอุปกรณ์ทีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
จึงไม่สะดวกเท่าเทปกาวใส
ค. กระดาษปะรอยแฝงทีลอกออกมา หากเป็ นการใช้ผงฝุ่ นสี ดาํ หรื อสี เข้ม
ผิดปกติและใช้เทปกาวใสลอกออกมา กระดาษทีใช้สาํ หรับปะรอยนีก็ใช่กระดาษขาวเรี ยบ มัน ไม่มี
แนวเส้นบรรทัด อย่างทีปรากฎอยูใ่ นแบบฟอร์ มของกองพิสูจน์หลักฐาน หรื อจะใช้กระดาษขาวทีมี
ลักษณะคล้ายกันแทนก็ได้ แต่ถา้ เป็ นการใช้ผงฝุ่ นสี อ่อนหรื อสี ขาว ก็จาํ เป็ นจะต้องใช้กระดาษสี ดาํ
เพือให้เห็ นรอยลายเส้นทีเก็บมาตัดกับสี พืนโดยรอบของกระดาษนัน ส่ วนกรณี ทีใช้เทปกาวยาง
หรื อ Rubble Lifter ก็ไม่จาํ เป็ นต้องหากระดาษมาปะ เพราะลักษณะของ Rubber Lifter นัน
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ประกอบด้วยแผ่นกาวยาง (สี นวล หรื อสี ดาํ ) ซึ งมีแผ่นเซลลูลอยด์ (Celluloid) แปะติดอยู่ เมือ
นํามาใช้ก็ตดั ขนาดของแผ่นเทปกาวนี ตามทีต้องการ แล้วดึงแผ่นเซลลูลอยด์ ปะทาบลงไปทีรอยนิ ว
มือแฝงซึงปั ดเรี ยบร้อยแล้ว จากนันดึงแผ่นเซลลูลอยด์ขึนนําไปปะกลับไว้ทีส่ วนกาวยางเหมือนเดิม
ด้วยวิธีการนี รอยลายนิ วมือแฝงทีได้มานัน จะปรากฎอยูอ่ ย่างถาวรตลอดกาล โดยจะไม่ถูกสภาวะ
อากาศ อุณหภูมิ หรื อธรรมชาติสามัญอย่างอืนทําอันตรายให้เสี ยหายได้ และพร้อมทีจะนําไป
ดําเนินการทีจําเป็ นเพือระบุรายละเอียด เครื องหมายกํากับทีเป็ น ก่อนส่ งมอบไปตรวจพิสูจน์ หรื อ
ตรวจเปรี ยบเทียบต่อไป
1.6.1.2 วิธีการปั ดผงฝุ่ น เพือให้เห็นภาพรอยลายมือแฝงได้ชดั เจน สามารถ
นําวิธีการใช้ผงฝุ่ นปัดได้อย่างง่ายๆ คือ ควรเทผงฝุ่ นเพียงจํานวนเล็กน้อยออกจากภาชนะบรรจุเทใส่
ไว้ในกระดาษขาวสะอาดธรรมดา แล้วใช้แปรง (ขนกระต่ายหรื อขนอูฐ) แตะผงฝุ่ นแล้วสลัดออก
เบาๆ เพือต้องการเพียงทีติดอยูก่ บั แปรงเท่านัน ถ้าไม่เช่นนัน ผงฝุ่ นอาจเกาะกันมากจนเกินไป จะทํา
ให้เมือนําไปแตะโดนรอยเหงื อ แทนทีจะเห็ นเป็ นลายเส้น อาจเลอะเทอะจนใช้ไม่ได้ และไม่มี
ทางแก้ไขอีกด้วย ดังนันการใช้แปรงแตะผงฝุ่ นแม้จะดูเป็ นเรื องเล็กๆ น้อยๆ แต่ถา้ ขาดความระวัง
อาจจะทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างไม่มีอะไรจะทดแทนได้ ทังนี เพราะต้องระลึกไว้ให้ขึนใจเสมอ
ว่า รอยลายนิวมือแฝงในสถานทีเกิดเหตุเป็ นสิ งทีบอบบางมาก แต่มีค่าอย่างสู งในการยืนยันพิสูจน์
เอกลักษณ์ของเจ้าของได้อย่างเด็ดขาดเมือใช้แปรงแตะผงฝุ่ นแล้ว จึงจับแปรงในลักษณะตังฉากกับ
พืนผิวของวัตถุทีจะตรวจหารอย แล้วปั ดแปรงอย่างเบาๆ เป็ นรู ปวงกลม หรื อทีเรี ยกว่า ปั ดวน หาก
พืนผิวนันมีรอยลายแฝงจริ ง ผงฝุ่ นก็จะไปเกาะติดอยูก่ บั คราบเหงือนัน จากนันสิ งทีต้องทําต่อไปคือ
พยายามปั ดฝุ่ นซําๆ กันลงไปตรงบริ เวณนัน เพือให้ภาพชัดเจนยิงขึน ทังนีจะต้องปั ดแปรงไปตาม
ทิศทางของรอยลายเส้นของรู ปแบบลายนิ วมือนันๆ ด้วย เพือป้ องกันการปั ดของแปรงทีจะทําให้
รอยอาจเสี ยรู ปได้ ต่อจากนันถ้าใช้เทปกาวยางเก็บลอกถอดรอยก็ใช้วิธีการง่ายๆ ดังทีกล่าวมาแล้ว
คือ ตัดขนาดตามต้องการ ดึงเซลลูลอยด์ออก แปะทาบทับ และกดลงไปบนรอยโดยตรง (อย่าให้
เคลือนเด็ดขาด) แล้วดึงกลับขึนมาปะไว้กบั แผ่นกาวยางชิ นเดิม เป็ นอันว่างานขันนีเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้ว แต่ถา้ เป็ นกรณี ทวไปที
ั
ใช้เทปกาวใส ก็ให้ใช้วิธีดึงออกมาจากม้วนให้ยาวพอสมควร (ประมาณ
5-6 นิ วฟุต สําหรับหนึ งรอยนิ วมือ) แต่ตอ้ งระวังด้วยทีจะไม่ให้มีรอยพับ หรื อรอยหยุดของเทป
ปรากฎอยู่ในช่วงความยาวของเทปทีต้องการ เนื องจากไม่ตอ้ งการรอยอืนใดทีไม่จาํ เป็ นนอกจาก
รอยทีเห็นจากภาพรอยลายแฝงเท่านัน และขณะทีดึงเทปก็ยงั ต้องระวังไม่ให้มีการม้วน หัก หรื องอ
ด้วย เมือได้เทปทีต้องการแล้วจึงนําไปแปะทาบทับลงไปตรงทีพืนผิววัตถุบริ เวณทีเห็นรอยแล้ว โดย
ระวังไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ ซึ งสามารถทําได้โดยขณะทีแตะเทปด้านหนึงลงไปทีวัตถุ (ระยะห่างจาก
รอยเล็กน้อย) แล้วดึงอีกปลายให้ตึง แล้วกดทับลงไป ใช้นิวรี ดลงไปบนตัวเทปนันโดยตรงจนไม่
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เหลือฟองอากาศตรงรอย ความระวังเช่นนี ยังคงมีเช่ นเดี ยวกันในขณะลอกรอยนันขึนมาจากวัตถุ
แล้วนําไปปะทาบไว้กบั กระดาษหรื อแบบฟอร์ ม โดยเทคนิ คการวางเทปทํานองเดียวกัน จากนันจึง
เขียนรายละเอียดของคดี และเครื องหมายกํากับ รวมทังร่ างแผนทีสังเขปอยูด่ า้ นหลังของกระดาษ
หรื อแบบฟอร์มแผ่นนัน
1.6.2 การตรวจหารายนิวมือแฝงด้ วยนํายาทางเคมี เทคนิ คสําหรับการตรวจหา
รอยลายแฝงด้วยวิธีการทางเคมีนนั โดยหลักการได้ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ของสสาร หรื อ
สารประกอบทางเคมีทีเป็ นของเหลวในรู ปสารเคมีละลาย (Immersion) เช่ น นํายานิ นไฮดริ น
(Ninhydrin) และนํายาเกลือเงิ นไนเตรท (Silver Nitrate Solution) และนํายาผลึกม่วง (Crystal
Violet) หรื อ วิคตอเรี ย เพียว บลู (Victoria Pure Blue) รวมทังการใช้ประโยชน์ของสารประกอบทาง
เคมีบางชนิดทีระเหย หรื อระเหิดเป็ นไอ ดังทีบางครังอาจเรี ยกกันได้วา่ เป็ นวิธีรมควัน (Fuming) เช่น
การใช้เกล็ดไอโอดีน(Iodine) และกาว (Super Glue) ดังมีคาํ อธิ บายให้พอเข้าใจถึงสิ งทีเจ้าหน้าที
วิทยาการหรื อกองพิสูจน์หลักฐานใช้เป็ นแนวทางในการตรวจหารอยลายนิ วมือแฝงจากพืนผิววัตถุ
ทีเป็ นกระดาษ (ทังอ่อนและแข็ง) ไม้เปลือย (ไม่ได้ทาสี ) ตลอดจนพืนผิวทีมีคุณสมบัติดูดซึ มอืนๆ
ดังนี
1.6.2.1 นํายานินไฮดริ น (Ninhydrine Method) นํายาเคมีชนิดนี มีส่วนผสม
ของนินไฮดริ น 0.5 กรัม ละลายในอาเซโตน (Acetone) 100 มิลลิลิตร เป็ นสารละลายทีมีความ
เหมาะสมมากกับการตรวจของกลางประเภทกระดาษและเอกสารต่างๆ แต่มีขอ้ ทีต้องตระหนักด้วย
เสมอว่า นํายาทางเคมีประเภทนีอาจทําให้หมึกในเอกสารนันเสี ยหายได้ จึงต้องได้รับอนุญาตจาก
คู่กรณี ซึงเป็ นเจ้าของเสี ยก่อนลงมือปฎิบตั ิ วิธีการ คือ การตรวจหาร่ องรอยของกรดอะมิโน (Amino
acid) ซึ งเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของโปรตีนทีมีอยูใ่ นร่ างกายของมนุษย์ทุกส่ วน รวมทังส่ วนทีเป็ น
เหงือด้วย การใช้นายานิ
ํ นไฮดริ นนัน อาจทําได้ทงฉี
ั ดเป็ นละอองฝอย การจุ่ม หรื อการแปรง แต่ดู
เหมือนว่าการนํานํายามาฉีดเป็ นฝอยจะเป็ นวิธีทีง่ายทีสุ ดในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมือพืนผิววัตถุ
ถูกอาบด้วยนํายานีแล้ว ควรนําไปอาบความร้อนทับ ซึ งอาจใช้เตารี ดไฟฟ้ านาบลงไปโดยตรง หรื อ
ใช้วิธีผึงไว้กลางแดด หรื อผึงด้วยลมร้อนก็ได้ แต่ตอ้ งระวังอย่าใช้ความร้อนถึงขันทีจะลุกไหม้ได้
ด้วยกระบวนการทีกล่าวมาแล้ว หากพืนผิวนันๆ มีรอยลายนิ วมือแฝงอยู่ก็จะเกิ ดภาพมองเห็นได้
อย่างชัดเจน (มากกว่าผงฝุ่ น) เนืองจากนํายานินไฮดริ นจะไปทําปฎิกิริยากับโปรตีนในเหงือ นํายาจะ
เปลียนจากภาวะไร้สี (Colorless) ไปสู่ สีม่วงปนนําเงิน เมือเห็นเช่นนี แล้วจึงควรถ่ายภาพ (ใกล้) โดย
ทันที แล้วจึงเอาเทปกาวใส ปิ ดทับลงไป ถ่ายภาพซําอีกครังหนึ ง จดรายละเอียด แล้วจึงนําส่ งผ่าน
ตรวจพิสูจน์และตรวจเปรี ยบเทียบต่อไป
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รู ปที 2.11 ลายนิวมือจากวิธีการตรวจด้วยนํายาเคมี [6]
ทีมา: วิราศี ดีประดับดวง, ลายนิวมือจากวิธีการตรวจด้ วยนํายาเคมี, เข้าถึงเมือ 7 มิถุนายน 2556,
เข้าถึงได้จากhttp://www.bloggang.com/mainblog.php
1.6.2.2 นํายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Method) คือวิธีการตรวจด้วย
นํายาเคมีซึงเป็ นวิธีการตรวจหาเกลือแกง (Sodium Cloride) ทีอยูใ่ นเหงือของมนุษย์ (ส่ วนประกอบ
หลักๆ ได้แก่ นําประมาณ 98.5-99.5% และมีอตั ราส่ วนของสิ งทีเป็ นของแข็งเพียง 0.5-1.5% เท่านัน
ส่ วนหลังนีเองทีประกอบด้วยสสารประเภทอโลหะ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นเกลือถึง 1 ใน 3 อีก 2 ใน 3 มี
ธาตุยเู รี ย (Uria) นํามัน และกรดชนิดต่างๆ ทีมีส่วนประกอบของโลหะอยูท่ ีแนวจีบย่นต่างๆ ทีด้าน
ในของนิวมือ ฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าส้นเท้า นํายาเกลือเงินไนเตรทจะทําปฎิกริ ยากับเกลือแกงทีมีอยูท่ ีรอย
เกิดเป็ นเงินคลอไรด์ (Silver Chloride) ได้ และจะสามารถให้ผลได้ดีมาก สําหรับการตรวจของกลาง
ประเภทกระดาษและไม้ นํายามี ส่ วนผสมของเกลื อ เงิ น ไนเตรทละลายนําความเข้ม ข้น 3%
(เงินไนเตรท 3 กรัม ผสมกับนํา 100 มิลลิลิตร) ซึ งอาจใช้วิธีนาํ เอกสารจุ่มลงไปในนํายาโดยตรง
หรื อเป็ นละอองฝอยก็ได้ แล้วปล่อยให้แห้งเองในห้องมื ด เมือแห้งแล้วจึ งนํามาให้แสงสว่างจ้า
(ประมาณ 1,000 แรงเทียน) ก็จะปรากฎเห็นรอยแฝงซึ งเคยสัมผัสทีบริ เวณพืนผิวของวัตถุ นนได้
ั
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อย่างชัดเจน เป็ นลายเส้นสี นาตาลไหม้
ํ
เข้ม รอยทีปรากฎขึนนีจะต้องใช้วิธีการตรวจเก็บโดยการ
ถ่ายภาพบันทึกใกล้ (และขยาย) ข้อควรระวังอย่างทีสุ ดสําหรับการใช้นายาทางเคมี
ํ
คือต้องตระหนัก
ด้วยว่าอาจเป็ นการทําให้วตั ถุทีตรวจเกิดความเสี ยหายไปจากเดิม จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ก่อน และสําหรับนํายาเกลือเงินไนเตรทนี ยังเป็ นการทําลายไขมัน นํามัน และกรดอมิโนด้วย ซึ ง
ล้วนเป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องตรวจหาจากวิธีการของนินไฮดริ น และการรมด้วยควันไอโดดีน ดังนันถ้า
จะใช้ทงั 3 วิธีในการตรวจรอยเดียวกัน จําเป็ นต้องใช้วธิ ี การตรวจตามลําดับก่อนหลัง ดังนี
ขันที 1 ตรวจด้วยวิธีรมควันไอโอดีน (Iodine Fuming) เพือหาไขมันในเหงือ
ขันที 2 ตรวจด้วยวิธีการของนินไฮดริ น เพือหากรดอะมิโนในโปรตีนของ
เหงือ
ขันที 3 ตรวจด้วยวิธีการของนํายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate) เพือ
ตรวจหาเกลือแกงในเหงือ
1.6.2.3 วิธีรมด้วยควันไอโอดีน (Iodine Fuming) คือการใช้ประโยชน์ของ
สารไอโอดีนเพือตรวจรอยลายแฝง เหมาะกับการตรวจของกลางได้หลายอย่าง รวมทังกระดาษ ผนัง
และพืนผิวทีมีความเหนี ยวเหนอะหนะด้วย หลักการ คือ นําเกล็ดไอโอดีน ซึ งเป็ นสสารแข็งทีมี
คุณสมบัติทีจะระเหิ ดเป็ นก๊าสได้เมือได้รับความร้อนในระดับหนึ ง และสามารถใช้รูปแบบบของ
การตรวจในห้องทดลองปฎิบตั ิการได้โดยใช้ตูไ้ อโอดี น (Iodine Fuming Cabinet) ส่ วนถ้าจะ
นําไปใช้ตรวจ ณ สถานทีเกิดเหตุก็เหมาะสมทีจะใช้แบบทีบรรจุอยูใ่ นกระบอกแก้วเล็กๆ ซึ งมีความ
สะดวกในการพกพาและตรวจหาบนบริ เวณพืนผิวทีไม่กว้างขวางเกินไปนัก กระบอกเช่นนีเรี ยกว่า
Iodine Fuming Gun ความร้อนของตูใ้ นอุณหภูมิทีประมาณ 80-90 celcius's degree จะสามารถทําให้
เกร็ ดไอโอดีนในตูร้ ะเหิ ดเป็ นควันขึนได้ ซึ งถ้าไม่ใช้ตะเกี ยงวิทยาศาสตร์ วางไว้ใต้ตูต้ รงภาชนะ
บรรจุเกล็ดไอโอดีน ก็อาจใช้หลอดไฟฟ้ าขนาด 60-100 แรงเทียน ใส่ ไว้ทีด้านล่างในตูไ้ ด้ การใช้
ความร้ อยช่ วย จะทําให้ปรากฎภาพรอยได้รวดเร็ วขึนสําหรั บการใช้กระบอกไอโอดี น (Iodine
Fuming Gun) ซึ งเหมาะกับการพกพาไปในการตรวจหารอยลายแฝง ณ สถานทีเกิ ดเหตุนนั เป็ น
หลอดหรื อกระบอกแก้วทีภายในบรรจุใยแก้ว (Glass Wool) เกล็ดไอโอดีน (Iodine Crystals) และ
แคลเซี ยม คลอไรด์ (Calcium Chroride) ซึ งภายในหลอดแก้วมีท่อยางโปร่ งอยูต่ รงกลางสําหรับใช้
เป่ าได้เมือนํามาใช้ในการตรวจหารอยแฝง ก็ใช้การเป่ าท่อยาง ลมร้ อนจากปากจะผ่านแคลเซี ยม
คลอไรด์สู่ไอโอดีน ทําให้เกิ ดการระเหิ ดของไอโอดีนขึน ไอระเหยหรื อควันของไอโอดีนก็จะถูก
ปล่อยออกมายังปลายท่อยางอีกข้างหนึง ซึงต้องจ่อไว้ใกล้ทีสุ ด (แต่ไม่ใช่ชิดหรื อสัมผัสถึงกับพืนผิว
ของวัตถุทีต้องการตรวจหารอยลายแฝง ซึ งถ้าเคยมีการใช้มือหรื อเท้าเปลือยสัมผัสมาก่อนแล้วก็จะ
ปรากฎรอยลายเส้นให้เห็นขึนได้อย่างชัดเจนเช่ นเดี ยวกับการใช้ตูไ้ อโอดีนตรวจหาในทางปฎิ บตั ิ
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ปรกติ เมือใช้เทคนิคนีในการตรวจหาตัวอย่างของลายแฝง จําเป็ นต้องใช้วิธีการหยิบจับด้วยปากคีบ
หรื อสวมถุ งมือโดยเสมอ และพยายามไม่สัมผัสเลยไปกว่า บริ เวณขอบวัตถุ โดยไม่จาํ เป็ นเพือ
หลีกเลียงการสัมผัสซําทับลงไปบนบริ เวณทีอาจมีรอยลายแฝงปรากฎอยูไ่ ด้ เมือนําไปใส่ หนี บจับไว้
ในตูไ้ อโอดีนแล้วใช้ความร้อนช่วย หรื อการใช้ลมปากเป่ าท่อยางไอโอดี น ลมร้อนอุ่นๆ เช่นนี จะ
เป็ นปั จจัยให้เกล็ ดไอโอดี นระเหิ ดเป็ นไอและควันสี ม่วง ซึ งถ้ามีไขมันหรื อนํามัน (ของเหงื อ)
ปรากฎอยู่ มันจะดูดซึ มไอควันเหล่านีไว้ปรากฎเห็นเป็ นรอยเส้นสี นาตายหรื
ํ
อออกสี เหลืองๆ ขึนตัด
กับสี พืนวัตถุนนั เมือภาพรอยปรากฎชัด จะต้องถ่ายภาพไว้โดยทันที เนื องจากรอยเส้นเหล่านี จาง
หายอย่างรวดเร็ วเมือกระบวนการนี สิ นสุ ดลง ส่ วนวัตถุ ทีปรากฎของลายแฝงเหล่านี จะต้องทํา
เครื องหมายกํากับกําหนดตําแหน่งอย่างถูกต้องเพือการนําไปพิสูจน์เอกลักษณ์ต่อไป
1.6.2.4 วิธีการใช้ระเหยจากกาว (Super Glue)วิธีการใช้ Super Glue จะ
คล้ายๆ กับการรมควันด้วยไอโอดีน แต่ต่างกันตรงทีใช้การระเหยจาก Super Glue แทน (กาวตรา
ช้าง) เมือสาร Cyanoacrylate Ester ได้รับความร้อนก็จะระเหยเป็ นไอซึงมีความเข้มข้นสู ง และจะทํา
ปฎิกิริยากับโปรตีน และนําทีมีอยูใ่ นเหงือ ทําให้ปรากฎเห็นเป็ นรอยลายสี ขาว แล้วจึงใช้ผงฝุ่ นเคมี
ปั ดขึนอีกครั งหนึ ง เพือเก็บถอดลอกรอยลายนันออกมาตามปรกติ วิธีการใช้ผลึ กม่วง (Crystal
Violet) หรื อ วิคตอเรี ย เพียว บลู (Victoria Pure Blue) การใช้ผลึกม่วงตรวจหารอยลายแฝงทีติดอยู่
กับพืนผิววัตถุมีความเหนียว เช่น เทปกาวใส หรื อกระดาษกาว หรื อเทปยางทีมีผนู ้ ิ ยมในการมัดห่อ
ยาเสพติดไว้ภายใน ซึ งบริ เวณทีมีความเหนี ยวนัน มักจะมีรอยลายนิ วมือของผูห้ ่ อติดอยู่ดว้ ยเสมอ
แต่ ไ ม่ ส ามารถเก็ บ รอยลายแฝงนันได้ด้ว ยวิ ธี ก ารปั ด ฝุ่ นปรกติ ส่ ว นผสมของนํายาชนิ ด นี
ประกอบด้วยผลึกม่วง (Crystal Violet) ขนาด 1-1.5 กรัม ละลายในเอธิ ล แอลกอฮอล (Ethyl
Alcohol) ปริ มาณ 100 มิลลิลิตร แล้วนํานํายาทีผสมแล้วนี ปริ มาณ 2 มิลลิลิตร ต้มลงไปในนํา 100
มิลลิลิตร ใส่ ในภาชนะ ต่อจากนันจุ่มหรื อวางวัตถุ ชินนันแช่ ลงไปในนํายาจนรอยลายแฝงปรากฎ
เห็นได้ แล้วล้างนําก๊อกเพือล้างสี ส่วนทีเกินออกไปจะเหลือแต่รอยลายเส้นของรอยลายแฝงเท่านัน
ต่อจากนันจึง นํา ไปวางบนด้า นมันของกระดาษอัดรู ปที ยังไม่ไ ด้รับแสงและมีความเปี ยกหมดๆ
นําไปรี ดด้วยความร้ อนอ่อนๆ แล้วจึงดึ งเทปทีเป็ นวัตถุ ทีมีรอยลายแฝงออกจากกระดาษอัดรู ป
จากนันให้ ต รวจเก็ บ รอยลายดัง กล่ า วที กระดาษนันด้ว ยการถ่ า ยภาพบัน ทึ ก ไว้ ส่ ว นการทํา
เครื องหมายกํากับในการตรวจเก็บของกลางก็ตอ้ งทําไว้เช่นเดียวกัน
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(A)

(B)

รู ปที 2.12 วิธีการหาลายนิวมือ Super Glue (A) เครื องPolilight (B) [7]
ทีมา: วีระศักดิ จรัสชัยศรี , วิธีการหาลายนิวมือ Super Glue เครือง Polilight, เข้าถึงเมือ
7 มิถุนายน 255, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php
1.6.2.5 การตรวจหารอยลายแฝงด้วยวิธีการทางฟิ สิ กส์ วิธีการทีใช้มากใน
การตรวจสถานทีเกิดเหตุเกียวกับการหารอยลายแฝงก็คือ ประโยชน์ของแสง และทีมีใช้อยูใ่ นการ
ทํางานของกองพิสูจน์หลักฐานในประเทศไทยปั จจุบนั คือ แสงเลเซอร์ (LASER) และเครื อง
โพลีไลท์ (Polylight)
แสงเลเซอร์ (LASER) แสงเลเซอร์ ม าจากคํา ย่อภาษาอังกฤษว่า Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation ซึ งเป็ นแสงกล้าทีเป็ นอุปกรณ์ ทาํ ขึน
ประกอบด้วย ผลึก ก๊าซ หรื อสารอย่างอืนทีมีความเหมาะสม ซึ งอะตอมภายในนัน เมือถูกกระตุน้
ขึนด้วยการรวมจุดของคลืนแสงทังหลายจะขยายและรวมกันอยูท่ ีคลืนเหล่านี แล้วจึงฉายเปร่ งออก
มาเป็ นลําแสงแคบและจ้า มาก ในเครื องเลเซอร์ ที ใช้อยู่ เป็ นแสงทีเกิ ดจากการกระตุน้ โดยใช้
เครื องมือ ซึ งมีปรมาณูก๊าซอาร์ กอน (Argon-Ion) ซึ งเป็ นธาตุบริ สุทธิ ประเภทหนึ ง เป็ นแหล่งกําเนิด
แสง สามารถใช้ประโยชน์ของแสงเลเซอร์ นีในการตรวจหารอยลายแฝงทีวัตถุพืนผิวชนิ ดต่างๆ ได้
เช่น แก้ว กระจก ผนัง พลาสติก และไม้ เป็ นต้น และยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตรวจ
ร่ องรอยในลักษณะอืนๆ ได้อีก เช่น รอยขูดลบแก้ไขเอกสาร ชนิดของหมึก รอยเหยียบยํา เป็ นต้น
เครื องโพลีไลท์ (Polilight) เครื องโพลี ไลท์เป็ นเครื องมือตรวจหาร่ องรอย
วัตถุพยานได้หลายอย่าง คือ นอกเหนื อจากการตรวจหารอยลายแฝงต่างๆ แล้ว ยังตรวจหาคราบ
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นําเชื อ คราบโลหิ ต รอยเหยียบยํา ร่ องรอยของตัวอักษรทีมีการขีดเขียนทาบทับ การขูดลบแก้ไข
เอกสารต่างๆ ได้ โดยปรับคลืนแสงตามความเหมาะสม เครื องมือนีใช้โคมแสงก๊าซซี ออน (Xenon
Arc Lamp) ซึ งเป็ นก๊าซทีเป็ นธาตุบริ สุทธิ มีนาหนั
ํ กมาก (นําหนักปรมาณู เท่ากับ 131.3 เท่าของ
ไฮโดรเจน) ปรกติใช้เป็ นยาสลบได้ และยังเพิความสว่างของไฟฟ้ าด้วย ในด้านการทํางานของ ใช้
Xenon Arc Lamp นีเองเป็ นแหล่งกําเนิดแสง ซึ งเป็ นเครื องมือนําหนักเบา สามารถใช้ได้ทงในและ
ั
นอกสถานที ปรกติมีสภาวะทางแสงเป็ นสี ขาวทีสามารถเปลียนเป็ นแสงสี ต่างๆ ได้ 5 ช่องสี โดยการ
ใช้เครื องกรองแสง (Filter) ซึ งแสงแต่ละช่องสี จะมีความเหมาะสมกับการตรวจหารอยลายแฝงบน
พืนผิวและวัตถุทีมีลกั ษณะต่างๆ กัน
2. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
อุกฤษฏ์ ศรี เสื อขาม [8] ศึกษาวิจยั เรื อง ประมวลลายพิมพ์นิวมือเบืองต้นสําหรับระบบ
ตรวจพิสูจน์ลายนิวมืออัตโนมัติ พบว่าลายพิมพ์นิวมือทีพิมพ์ชดั เจนและมีคุณภาพดี จะให้ผลลัพธ์ที
เท่าเทียมกับการใช้คนเป็ นผูด้ าํ เนินการ ส่ วนภาพทีมีคุณภาพรองลงมาจะให้คุณภาพทีใกล้เคียงกัน
แต่ยงั ด้อยกว่าการใช้คนเป็ นผูพ้ ิจารณา ในด้านความน่าเชือถือ กฎหมายลักษณะพยานวางข้อกําหนด
ในเรื องการรับรองเอกสาร และข้อกําหนดเกียวกับผูช้ าํ นาญการพิเศษและผูเ้ ชี ยวชาญซึ งกําหนดให้
ต้องใช้บุคลากรทีได้รับการยอมรั บจากศาลเป็ นผูพ้ ิจารณาและรั บรองผลลัพธ์ ในขันตอนสุ ดท้าย
ก่อนทีจะนําไปใช้ เป็ นพยานหลักฐานในชันศาล เป็ นเครื องชีได้วา่ ยังไม่มีวิธีการและเครื องมือใดที
มีคุณภาพเพียงพอทีจะใช้เป็ นตัววัด และแสดงให้ศาลยุติธรรมและประชาชนทัวไป ยอมรับได้ว่า
การใช้เครื องจักรในการประมวลผลภาพเบืองต้นสําหรับระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิวมืออัตโนมัติ
จะสร้างความเชือถือได้เท่าเทียมหรื อดีกว่าการใช้คนเป็ นเป็ นผูพ้ ิจารณา
งานวิจัยต่ างประเทศ
Ramos, A.S. and M.T. Vieira [9] ได้ศึกษาวิธีการปรับแต่งภาพลายนิ วมือให้คมชัดขึน
โดยการใช้ Black and White Adjustment ใน Photoshop เป็ นการปรับแต่งรายละเอียดหรื อ
คุ ณสมบัติการทํางานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับรู ป แบบงาน คื อการเพิมสี แดง สี เขี ยว และ
สี นาเงิ
ํ น (RGB) และลดสี นาเงิ
ํ นเขียว (cyan) แดงออกม่วง (magenta) และสี เหลื อง (Yellow) สี ที
เหมือนกันหรื อสี ทีติดกัน เมือเพิมเข้าไปจะทําให้สีทีถูกเพิมจางลงซึงทําให้ปรับแต่งภาพได้ โดยภาพ
ลายนิวมือเดิมไม่เปลียนแปลง และจะไม่ถูกวิพากษ์วา่ ทําให้ของกลางเปลียนแปลง
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครืองมืออุปกรณ์ และสารเคมีทใช้
ี ในการวิจัย
1.1 อุปกรณ์ ทใช้
ี ในการวิจัย: ดินนํามัน, ลูกแก้ว และ มาตรวัด (scale)
ตารางที 3.1 แหล่งทีมาของอุปกรณ์
อุปกรณ์

แหล่งทีมา
Biotech science
Biotech science
Biotech science
Biotech science
Biotech science
Biotech science
Metlertoledo
Biotech science
Nikon

บีกเกอร์ (beaker)
ปิ เปต (Pipet)
แท่งแก้วคนสาร (Sterring Rod)
ลูกยาง (Rubber)
ช้อนตัก
ขวดสเปรย์
เครื องชัง
กระบอกตวง
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล, ไฟแฟลช, เลนส์มาโคร
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1.2 สารเคมีทใช้
ี ในการวิจัย
ตารางที 3.2 แหล่งทีมาของสารเคมี
สารเคมี
Isopropyl alcohol (ml)
H2O (ml)
Copper (g)
Zinc (g)
Carbon black (g)
Triton-X (ml)
Photo-flo(ml)

แหล่งทีมา
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck

ตารางที 3.3 ส่ วนประกอบของสารเคมีสูตรที 1
สาร
Isopropyl alcohol (ml)
H2O (ml)
Copper (g)
Zinc (g)
Carbon black (g)
Triton-X (ml)

สู ตร 1A
2.50
10.00
1.25
0.15
0.50
0.50

สู ตร 1B
2.50
10.00
1.25
0.15
1.00
0.50
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สู ตร 1C
2.50
10.00
1.25
0.15
1.50
0.50

สู ตร 1D
2.50
10.00
1.25
0.15
2.00
0.50

สู ตร 1E
2.50
10.00
1.25
0.15
2.50
0.50
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ตารางที 3.4 ส่ วนประกอบของสารเคมีสูตรที 2
สาร
Isopropyl alcohol (ml)
H2O (ml)
Copper (g)
Zinc (g)
Carbon black (g)
Photo-flo(ml)

สู ตร 2A
2.50
10.00
1.25
0.15
0.50
0.50

สู ตร 2B
2.50
10.00
1.25
0.15
1.00
0.50

สู ตร 2C
2.50
10.00
1.25
0.15
1.50
0.50

สู ตร 2D
2.50
10.00
1.25
0.15
2.00
0.50

สู ตร 2E
2.50
10.00
1.25
0.15
2.50
0.50

1.3 วัสดุตัวอย่างทีใช้ ในการทดลอง: เป็ นวัสดุทีมีลกั ษณะพืนผิวประเภทไม่มีรูพรุ น 5
วัสดุ คือ แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋ อง
2. ขันตอนการทําการทดลอง
2.1 การเตรียมสารเคมีเพือใช้ ในการทดลอง
ทําการประยุกต์และพัฒนาสารเคมีทีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 สู ตร โดยแต่ละสู ตร
จะประกอบด้วยสารเคมีทีแตกต่างกันดังตาราง 3.1 และ 3.2
2.2 การเตรียมรอยลายนิวมือแฝง
2.2.1 การควบคุมรอยกดประทับของลายนิวมือบนแต่ละวัสดุมีดงั นี
2.2.1.1 รอยนิวมือจะเป็ นรอยประทับของคนๆ เดียวกัน
2.2.1.2 ควบคุมนําหนักทีใช้ในการกดประทับลงบนดินนํามันประมาณ 500-700 g
2.2.1.3 ทําการประทับรอยลายนิวมือลงบนวัสดุทีอุณหภูมิหอ้ ง
2.2.1.4 นําวัสดุทีกดประทับรอยลายนิวมือแฝงเรี ยบร้อยแล้ว แช่นาหลั
ํ งการ
กดประทับทันทีตามระยะเวลาทีกําหนดคือ 30 นาที, 1 วัน และ 3 วันตามลําดับ
2.2.2 ผสมสารเคมี ใ นแต่ ล ะสู ตร บรรจุ ล งในขวดสเปรย์ จากนันนํา สารเคมี ที
เตรี ยมไว้ ฉี ดพ่นลงบนวัสดุทีแช่นาตามระยะเวลาที
ํ
กําหนดด้วยระยะห่างประมาณ 10-15 cm
2.2.3 ทําการทดลองซํา บนวัสดุทีเตรี ยมไว้ทงั 5 ชิ น ซึ งแต่ละชิ นจะทําซําทังหมด
10 ซํา ต่อ 1 สู ตร
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2.2.4 หลัง จากฉี ด พ่ น สารเคมี ล งบนวัส ดุ แล้ว จึ ง ล้า งออกด้ว ยนํา (เพื อล้า งสี
ส่ วนเกิน ส่ วนทีไม่ตอ้ งการออก) ทิงไว้ให้แห้ง
2.2.5 บันทึ กภาพของรอยลายนิ วมือที ปรากฏ จากนันนําภาพที บันทึกได้ส่งไปยัง
ผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจพิสูจน์ ซึ งวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจหารอยลายนิ วมือแฝงอาศัยเกณฑ์การ
นับจุด minutiae ต้องมีจาํ นวน ≥10 จุดโดยกําหนดให้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี “T” (True) คือ จํานวนทีผ่าน
เกณฑ์การตรวจพิสูจน์ และ “F” (False) คือ จํานวนทีไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ซึงผูว้ ิจยั ได้
กําหนดเกณฑ์ 10 จุดนีขึนโดยอ้างอิงข้อมูลตามทีผูเ้ ชียวชาญด้านลายนิวมือส่ วนใหญ่ในประเทศไทย
ใช้ในการตรวจพิสูจน์แต่เกณฑ์นบั 10 จุ ดนี ไม่ใช่ เกณฑ์ทีระบุแน่ นอนตายตัวเพราะขึ นอยู่กบั
องค์ประกอบหลายอย่างเช่นภาพลายนิวมือแฝงและสิ งแวดล้อมอืนประกอบด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่
มีค่าทางวิทยาศาสตร์ ใดทีระบุเพือยืนยันถึงจํานวนจุด minutiae point ทีน้อยทีสุ ดทีใช้ในการตรวจ
พิสูจน์วา่ ลายนิวมือสองรอยตรงกัน (Olsen, Robert D. [10])
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รู ปที 3.1 แผนผังขันตอนในการทดลอง

35

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี ได้ทาํ การประยุกต์และพัฒนาสารเคมี เพือหารอยลายนิ วมือแฝง บนวัสดุ ที
เปี ยกบนพืนผิวที ไม่มี รูพ รุ น บน 5 วัส ดุ คื อ แก้ว, เซรามิ ค, แก้วพลาสติ ก, ซองพลาสติ ก และ
กระป๋ อง โดยนําวัสดุทีกดประทับรอยลายนิ วมือแฝงเรี ยบร้อยแล้ว แช่นาหลั
ํ งการกดประทับทันที
และแช่ตามระยะเวลาทีกําหนดคือ30 นาที, 1 วัน และ 3 วัน ตามลําดับ นําสารเคมีทีมีอตั ราส่ วน
ประกอบของสารเคมีทีแตกต่างกันตามตารางที 3.3 และ 3.4 ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 สู ตร โดยแต่ละสู ตร
จะประยุกต์มาจากสารเคมี หลัก 6 ชนิด โดยสารเคมีสูตรที 1 และ 2 มีส่วนประกอบของสารเคมีที
เหมือนกัน 5 ตัว ได้แก่ Isopropyl alcohol, H2O, Copper, Zinc และ Carbon back ส่ วนสารเคมีตวั
สุ ดท้ายของทัง 2 สู ตรจะแตกต่างกัน แต่มีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวเหมือนกันนันก็คือ Triton-X
และ Photo-flo แล้วจึงนําผลทีได้จากการทดลองไปเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการปรากกฎของรอย
ลายนิวมือแฝงกับชุดสารเคมีจากต่างประเทศทีมีคุณสมบัติของสารประกอบคล้ายคลึงกับชุ ดสารเคมี
ที พัฒนาขึ นโดยสู ตรเคมี แต่ล ะสู ตรมี ก ารกําหนดปริ ม าณของสารเคมี ตวั อื นๆ ที เท่า กัน แต่จะมี
ปริ มาณของผงฝุ่ นดํา (Carbon black) ทีแตกต่างกัน เพือศึกษาถึ งผลของการเพิมขึนของ Carbon
black ต่อการเกิดรอยลายนิวมือแฝง
4.1 ผลการปรากฏของรอยลายนิวมือแฝงหลังการฉีดพ่นสารเคมีทงั 2 สู ตร
บนวัสดุทีเปี ยกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุ น จํานวน 5 วัสดุ ทีผ่านการแช่นาในระยะเวลา
ํ
30
นาทีหลังจากการกดประทับรอยลายนิวมือแฝง (รู ปที 4.1 และ 4. 2) ได้ผลดังนี
4.1.1 การปรากฎของรอยลายนิ วมือแฝงจากการฉี ดพ่นสารเคมีสูตรที 1 สามารถ
สรุ ปผลการทดลองได้ดงั ตารางที 4.1
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ตารางที 4.1 ผลการปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงหลังการฉีดพ่นสารเคมีสูตรที 1
ประเภทของวัตถุ
สู ตร 1A
สู ตร 1B
สู ตร 1C
สู ตร 1D
แก้ว
9
9
เซรามิค
9
9
แก้วพลาสติก
9
ซองพลาสติก
9
9
กระป๋ อง
หมายเหตุ เครื องหมาย 9 คือ การปรากฎของลายนิวมือหลังการใช้สารเคมีสูตรที 1
เครื องหมาย -คือ ไม่ปรากฎลายนิวมือหลังการใช้สารเคมีสูตรที 1

สู ตร 1E
9
9
9
9
9

ในตารางที 4.1 เป็ นการทดลองสารเคมีสูตรที 1 พบว่า สารเคมีสูตรที 1A, 1B ไม่
ปรากฏรอยลายนิ วมือแฝงบนทุกวัสดุ ส่ วนสู ตร 1C ไม่ปรากฎรอยลายนิ วมือบนวัสดุประเภทแก้ว
และซองพลาสติกสู ตร 1D ไม่ปรากฎรอยลายนิ วมือบนวัสดุประเภทแก้วและสู ตร 1E เป็ นสู ตรที
สามารถทําให้รอยลายนิวมือแฝงปรากฎบนทุกวัสดุ
4.1.2 การปรากฎของรอยลายนิ วมือแฝงจากการฉี ดพ่นสารเคมีสูตรที 2 สามารถ
สรุ ปผลการทดลองได้ดงั ตารางที 4.2 (รู ปที 4.2)
ตารางที 4.2 ผลการปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงหลังการฉี ดพ่นสารเคมีสูตรที 2
สู ตร 2A
สู ตร 2B
สู ตร 2C
สู ตร 2D
ประเภทของวัตถุ
แก้ว
9
9
9
9
เซรามิค
9
9
9
9
แก้วพลาสติก
9
9
9
9
ซองพลาสติก
9
9
9
9
กระป๋ อง
9
9
9
9
หมายเหตุ เครื องหมาย 9 คือ การปรากฎของลายนิวมือหลังการใช้สารเคมีสูตรที 2
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สู ตร 2E
9
9
9
9
9
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ในตารางที 4.2 เป็ นการทดลองสารเคมีสูตรที 2 พบว่า ทุกสู ตรของสารเคมีสูตรที 2
สามารถทําให้รอยลายนิวมือแฝงปรากฏบนทุกวัสดุดงั นันสารเคมีสูตรที 2 มีประสิ ทธิ ภาพในการทํา
ให้รอยลายนิ วมือแฝงปรากฏได้ดีกว่าสู ตรที 1 ซึ งน่าจะเกิดจาก 2 ปั จจัยหลัก คือ สารลดแรงตึงผิว
Photo-flo ให้ผลได้ดีกว่าการใช้ Triton-X เมือปริ มาณสารเคมีตวั อืนๆ ทีใช้เท่ากัน

รู ปที 4.1 ผลการปรากฎของรอยลายนิวมือแฝงหลังการฉี ดพ่นสารเคมีสูตรที 1
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รู ปที 4.2 ผลการปรากฏของรอยลายนิวมือแฝงหลังการฉี ดพ่นสารเคมีสูตรที 2
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4.2 การตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์ บุคคล โดยการใช้ หลักเกณฑ์ การนับจุด (Minutiae)
ทําการบันทึ กภาพรอยลายนิ วมื อแฝงและทําการปรับ แสงโดยใช้โปรกรม Photo-shop
ซึ งแสดงในภาคผนวกแล้วนําภาพทีบันทึกได้ส่งไปยังผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจพิสูจน์รอยลายนิ วมือแฝง
โดยอาศัย เกณฑ์ก ารนับจุ ด ( Minutiae) หรื อจุ ดสํา คัญ พิเศษในการระบุ ตวั บุ ค คลต้องมี ม ากกว่า
10 จุด จึงจะผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ ซึ งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ 10 จุดนีขึนโดยอ้างอิงข้อมูลตามที
ผูเ้ ชียวชาญด้านลายนิวมือส่ วนใหญ่ในประเทศไทยใช้ในการตรวจพิสูจน์แต่เกณฑ์นบั 10 จุดนี ไม่ใช่
เกณฑ์ทีระบุแน่ นอนตายตัวเพราะขึ นอยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามไม่มีค่าทาง
วิทยาศาสตร์ ใดทีระบุเพือยืนยันถึงจํานวนจุด minutiae point ทีน้อยทีสุ ดทีใช้ในการตรวจพิสูจน์วา่
ลายนิ วมือสองรอยตรงกัน(Olsen, Robert D. [10]) ซึ งงานวิจยั นีได้กาํ หนดตัวอักษรแทนสัญลักษณ์
ต่างๆดังต่อไปนี “T” (True) คือ จํานวนทีผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวั บุคคลได้ “F”
(False) คือ จํานวนทีไม่ผา่ นเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ และ “X” คือ ไม่
สามารถใช้ในการตรวจลายนิวมือแฝงได้ โดยได้สรุ ปผลการตรวจพิสูจน์ดงั ตารางที 4.3
ตารางที 4.3 ผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยการใช้หลักเกณฑ์การนับจุด (Minutiae)
ผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
สู ตรที 1
สู ตรที 2
1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E
แก้ว
X
X
X
X
T
T
T
T
T
T
เซรามิค
X
X
T
T
T
T
T
T
T
T
แก้วพลาสติก X
X
T
T
T
F
T
T
T
F
ซองพลาสติก X
X
X
T
F
T
T
T
T
T
กระป๋ อง
X
X
F
T
T
T
T
T
T
T
หมายเหตุ เครื องหมาย T คือจํานวนทีผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวั บุคคลได้
เครื องหมาย F คือจํานวนทีไม่ผา่ นเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
เครื องหมาย X คือไม่สามารถใช้ในการตรวจลายนิวมือแฝงได้
ประเภท
ของวัตถุ
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ผลจากการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยการใช้หลักเกณฑ์การนับจุด (Minutiae) พบว่า
สารเคมีสูตรที 2 มีจาํ นวนจุด (Minutiae) ผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ทีกําหนดไว้ได้มากกว่าสู ตรที 1
ซึ งอาจเกิดจากสารเคมีทีมีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวคือ Photo-flo ให้ผลได้ดีกว่า Triton-X เมือ
เปรี ยบเทียบในปริ มาณสารเคมีตวั อืนทีเท่ากัน โดยมีขอ้ สรุ ป ดังนี
สู ตรที 1A และ 1B รอยลายนิวมือแฝงสําหรับการตรวจพิสูจน์บนวัสดุทุกประเภท สู ตร
ที 1C สามารถนับจุด (Minutiae) ได้ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดบนวัสดุประเภท เซรามิคและแก้วพลาสติก
ส่ วนสู ตรที 1D ไม่ปรากฎรอยลายนิวมือแฝงสําหรับการตรวจพิสูจน์บนวัสดุประเภทแก้ว สู ตรที 1E
มีเพียงซองพลาสติกทีสามารถระบุตวั บุคคลได้
ในการใช้สูตร 2A และ 2E ในการหารอยลายนิ วมือแฝง พบว่าสามารถหาได้ดีในวัสดุ
ทุกประเภท คือ แก้ว เซรามิค ซองพลาสติ ก และกระป๋ อง สามารถระบุ ตวั บุ คคลได้เว้นแต่วสั ดุ
ประเภทแก้วพลาสติกไม่ผา่ นเกณฑ์ ส่ วนในสู ตร 2B, 2C และ 2D สามารถใช้ในการระบุตวั บุคคล
บนพืนผิวทุกประเภทได้
4.3 การเปรียบเทียบผลการปรากฎรอยลายนิวมือแฝง
บนวัสดุทีเปี ยกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุ นบนวัสดุ 5 ประเภท ระหว่างสารเคมีสูตรที 2 กับ
สารเคมีจากต่างประเทศ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการศึกษาจากตอนที 4.2 มา และพบว่าสารเคมีสูตรที 2B, 2C และ 2D
เป็ นสู ตรทีดีทีสุ ด จึงนํามาทําการทดลองเปรี ยบเทียบกับชุ ดสารเคมีจากประเทศอเมริ กา และญีปุ่ น
พบว่าสามารถทําให้รอยลายนิวมือแฝงปรากฏขึนบนทุกวัสดุทีใช้ในการทดลองและสามารถใช้ระบุ
ตัวบุคคลได้ และมีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกัน ดังตารางที 4.4
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ตารางที 4.4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการปรากฎรอยลายนิวมือแฝง ระหว่างสารเคมีสูตรที 2
กับสารเคมีจากต่างประเทศ
ผลการปรากฎรอยลายนิวมือแฝง
สารเคมีสูตรที 2
อเมริ กา
ญีปุ่ น
สู ตร 2B
สู ตร 2C
สู ตร 2D
9
9
9
9
9
แก้ว
9
9
9
9
9
เซรามิค
9
9
9
9
9
แก้วพลาสติก
9
9
9
9
9
ซองพลาสติก
9
9
9
9
9
กระป๋ อง
หมายเหตุ เครื องหมาย 9 คือ การเปรี ยบเทียบปรากฏของลายนิวมือหลังการใช้ชุดสารเคมีทีพัฒนา
กับชุดสารเคมีจากประเทศญีปุ่ นและอเมริ กา
ประเภท
ของวัตถุ

4.4 การเปรี ย บเที ย บราคาและต้ น ทุ น ในการผลิ ต สู ต รนํ ายาเคมี ใ นการตรวจเก็ บ
ลายนิวมือแฝง บนวัสดุทเปีี ยกบนพืนผิวทีไม่ มีรูพรุน
จากการคํานวณราคาต้นทุนสําหรับการผลิตสู ตรนํายาเคมีเพือตรวจเก็บลายนิ วมือแฝง
บนวัสดุทีเปี ยกบนพืนผิวทีไม่มีรูพรุ น เมือนํามาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับสารเคมีทีนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ดังตารางที 4.3 และ 4.4 พบว่า สารเคมีสูตรที 2B เป็ นสู ตรทีสามารถทํา ให้รอย
ลายนิ วมือแฝงปรากฎได้บ นทุ กวัสดุ สามารถยืนยันเอกลัก ษณ์ บุค คลได้และมีต้นทุ นตําสุ ด เมื อ
เปรี ยบเทียบกับสารเคมีสูตรที 2C, 2D เนื องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีในปริ มาณทีน้อยทีสุ ด
แต่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียมกัน นอกจากนี เมือเปรี ยบเทียบสารเคมีทีนําเข้าจากต่างประเทศ พบว่า
มีราคาตํากว่ามาก ดังตารางที 4.5
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ตารางที 4.5 แสดงผลการเปรี ยบเทียบราคาต้นทุน ระหว่างสู ตรสารเคมีทีพัฒนาขึน กับชุดสารเคมี
จากต่างประเทศทีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
ชุดสารเคมี
อเมริ กา
ญีปุ่ น
สารเคมีสูตรที 2B

ราคา (บาท)
4,500
1,600
344

ปริ มาตร (ml)
400
400
400

ราคาต่อหน่วย
11.25
4.00
0.86

4.5 การเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงบนวัสดุทีเปี ยกบน
พืนผิวทีไม่ มีรูพรุน
ในการทดลองครังนีได้แบ่ง ระยะเวลาในการแช่นาของรอยลายนิ
ํ
วมือแฝงทีประทับบน
5 วัสดุ อย่างละ 10 ซํา คือ แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติ ก, ซองพลาสติ ก และกระป๋ อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระยะ คือ 30 นาที, 1 วัน และ 3 วัน และเลือกใช้สารเคมีสูตรที 2A เป็ นสารเคมีพืนฐาน
ในการทดสอบ เนื องจากสารเคมีสูตรดังกล่ าวสามารถทําให้รอยลายนิ วมือแฝงปรากฏขึนบนทุก
วัสดุ ดังตารางที 4.2 ซึ งงานวิจยั นีได้กาํ หนดตัวอักษรแทนสัญลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี “T” (True)
คือ จํานวนทีผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวั บุคคลได้ “F” (False) คือจํานวนทีไม่ผา่ น
เกณฑ์การตรวจพิสูจน์ไ ม่ส ามารถระบุ ตวั บุ ค คลได้ ผลการทดลองพบว่าสารเคมี สูตรดังกล่ า วมี
ประสิ ทธิภาพทําให้รอยลายนิ วมือแฝงปรากฏเด่นชัด เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์ได้ ดังตารางที 4.6
(รู ปที 4.3)
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ตารางที 4.6 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงบนวัสดุทีเปี ยก
บนพืนผิวทีไม่มีรูพรุ น
ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือบน 5 วัสดุ
ระยะเวลา
ในการแช่นาํ
แก้ว
เซรามิค
แก้วพลาสติก
ซองพลาสติก
กระป๋ อง
30 นาที
T
T
F
T
T
1 วัน
T
T
T
T
T
3 วัน
T
T
T
T
F
หมายเหตุ เครื องหมาย T คือจํานวนทีผ่านเกณฑ์การตรวจพิสูจน์สามารถระบุตวั บุคคลได้
เครื องหมาย F คือจํานวนทีไม่ผา่ นเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้

รู ปที 4.3 ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการตรวจพบรอยลายนิวมือแฝงบนวัสดุทีเปี ยกบนพืนผิว
ทีไม่มีรูพรุ นบน 5 วัสดุ
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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นีเป็ นการศึกษาเพือพัฒนาสู ตรสารเคมี ในการหารอยลายนิ วมือแฝงบนวัสดุที
เปี ยกบนพื นผิว ที ไม่ มี รูพ รุ น เช่ น แก้ว เซรามิ ค แก้ว พลาสติ ก ซองพลาสติ ก และกระป๋ อง เพื อ
เปรี ยบเทียบคุณภาพของสารเคมีทีพัฒนา กับ สารเคมีทีใช้กนั อยูต่ ามท้องตลาดทัวไป
ในงานวิจยั ครังนี ได้พฒั นาสารเคมีออกเป็ น 2 สู ตร โดยแต่ละสู ตรจะประยุกต์มาจาก
สารเคมี หลัก 6 ชนิด ซึงสารเคมีสูตรที 1 และ 2 มีส่วนประกอบของสารเคมีทีเหมือนกัน 5 ชนิด คือ
นํา (H2O), ทองแดง (Copper), สังกะสี (Zinc) และ ผงฝุ่ นดํา (Carbon Black) ส่ วนสารเคมีตวั สุ ดท้าย
ของทัง 2 สู ตรจะแตกต่างกันแต่มีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวเหมือนกัน คือ Triton-X และ Photo-flo
โดยแต่ละสู ตรจะมีส่วนประกอบของสารเคมีทีแตกต่างกัน
โดยควบคุ มปริ มาณส่ วนประกอบของสารเคมีให้มีปริ มาณคงทีระหว่างสารเคมีทงั 2
สู ตร ยกเว้น ผงฝุ่ นดํา (Carbon Black) ทีมีการปรับปริ มาณเพิมสู งขึน สู ตรละ 0.5 กรัม จนครบ 5
สู ตรย่อย โดยสู ตรแรกมีการกําหนดปริ มาณผงฝุ่ นดําเริ มต้นที 0.5 กรัม และกําหนดเกณฑ์ในการ
ตรวจรอยลายนิวมือแฝงทีพบ จะต้องมีจาํ นวนจุด (Minutiae) มากกว่าหรื อเท่ากับ 10 จุดขึนไป จึงจะ
นํามาใช้ในการเปรี ยบเทียบหารอยลายนิ วมือแฝงได้เพือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ งงานวิจยั นี
ได้อาศัยเกณฑ์การนับจุด minutiae ต้องมีจาํ นวน ≥10 จุดใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และตรวจหารอยลายนิ วมื อแฝงโดยอ้า งอิ ง ข้อมูล ตามที ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นลายนิ วมื อส่ ว นใหญ่ ใ น
ประเทศไทยใช้ในการตรวจพิ สูจน์แต่เกณฑ์นบั 10 จุดนี ไม่ใช่เกณฑ์ทีระบุแน่ นอนตายตัวเพราะ
ขึ นอยู่ก ับองค์ป ระกอบหลายอย่างเช่ น ภาพลายนิ วมื อ แฝงและสิ งแวดล้อ มอื นประกอบด้ว ยแต่
อย่างไรก็ตามไม่มีค่าทางวิทยาศาสตร์ ใดทีระบุเพือยืนยันถึงจํานวนจุด minutiae point ทีน้อยทีสุ ด
ทีใช้ในการตรวจพิสูจน์วา่ ลายนิวมือสองรอยตรงกัน จากนันได้ทาํ การทดลองบนพืนผิวของวัสดุไม่
มีรูพรุ น 5 ประเภท ได้แก่ แก้ว เซรามิค แก้วพลาสติก ซองพลาสติก และ กระป๋ อง
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โดยทําการกดประทับรอยนิ วมือลงบน 5 วัสดุ อย่างละ 10 ซําแล้วนําไปแช่ นาตาม
ํ
ระยะเวลาทีกําหนด คือ 30 นาที, 1วัน และ 3 วัน พบว่าบางรอยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่
เมือฉีดพ่นสารเคมีทงั 2 สู ตรลงบนวัสดุพบข้อแตกต่างดังนี
สารเคมีสูตรที 1A และ1B ไม่พบการปรากฏของรอยลายนิ วมือแฝง จากการวิเคราะห์
ข้อมูลคาดว่าเกิดจากปริ มาณผงฝุ่ นดํา (Carbon Black) น้อยเกินไป ในสู ตรที 1C และ 1D เริ มปรากฏ
รอยลายนิ วมือแฝงบนวัสดุบางประเภทได้แก่ เซรามิค แก้วพลาสติก ซองพลาสติ ก และกระป๋ อง
แต่สูตรที 1E พบรอยลายนิวมือแฝงปรากฎบนทุกวัสดุและสามารถนับจํานวนจุด (Minutiae) ได้ตาม
เกณฑ์ทีกําหนด ยกเว้นบนวัสดุประเภทซองพลาสติกเท่านัน
สารเคมีสูตรที 2 ทุกสู ตร พบรอยลายนิ วมือแฝงปรากฏบนทุกวัสดุ แต่จะมีเพียงสู ตรที
2B, 2C และ 2D เท่านันทีสามารถนับจํานวนจุด (Minutiae) ได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดบนวัสดุ แต่สูตร
ที 2A และ 2E ไม่สามารถนับจํานวนจุด (Minutiae) ได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดบนวัสดุ ประเภท
แก้ว พลาสติ กซึ งอาจเกิ ดข้อผิด พลาดจากปริ มาณผงฝุ่ นดํา (Carbon Black) น้อยเกิ นไปหรื อ
การชะล้างรอยลายนิวมือ
จากการเปรี ยบเทียบผลการทดลองระหว่างสารเคมี ทงั 2 สู ตร พบว่าเมื อใช้ปริ มาณ
สารเคมีทีเท่ากัน แต่เปลียนสารประกอบตัวสุ ดท้ายจากสารประกอบ Triton-X เป็ น Photo-floทําให้
สารเคมีสูตรที 2B, 2C และ 2D สามารถพบรอยลายนิวมือแฝง และนับจํานวนจุด (Minutiae) ได้ตาม
เกณฑ์ทีกําหนดบนทุกวัสดุ เนืองจาก Photo-floมีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวของวัสดุ และช่ วยให้
รอยลายนิวมือแฝงเห็นเด่นชัดขึนมากกว่า Triton-X
โดยสรุ ปพบว่าสารเคมีสูตรที 2 มีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้
ดีกว่าสารเคมีสูตรที 1 นอกจากนี เมือนําสารเคมีสูตรที 2 ไปเปรี ยบเทียบกับสารเคมีทีใช้กนั อยูต่ าม
ท้องตลาดทัวไปพบว่าสารเคมีสูตรที 2 ที นํามาใช้ทดลองในงานวิจยั ครังนี มีราคาถูกกว่า แต่มี
ประสิ ทธิภาพในการทําให้รอยลายนิ วมือแฝงปรากฎบนวัสดุต่างๆใกล้เคียงกัน มีความคุม้ ค่าในการ
ผลิต
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2. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเลือกหัวฉี ดพ่นทีมีคุณภาพเพียงพอ ทําให้สารเคมีมีการกระจายตัวเป็ นละออง
เป็ นการป้ องกันการจับ ตัวเป็ นก้อนของสารเคมี และช่ วยเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการยึดเกาะของ
สารเคมีให้ดียงขึ
ิ น
2. ควรทําการศึกษาบนวัสดุหลากหลายประเภทมากขึน
3. การแช่นาของรอยลายนิ
ํ
วมือบนวัสดุประเภทต่างๆ ควรกําหนดระยะเวลาให้นาน
ยิงขึนมากกว่าการทดลองในครังนี
4. ควรทดลองใช้สารประกอบตัวอืนทีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสารประกอบประเภท
Triton-X หรื อ Photo-flo มาศึกษาเพิมเติม
5. ควรทดลองปรับนําหนักในการกดประทับให้หลากหลายมากขึน
6. ลายนิวมือแฝงทีปรากฏบนวัสดุทีมีพนหลั
ื งหลากสี อาจส่ งผลต่อการตรวจพิสูจน์ ได้
เพราะอาจไม่สามารถนับจํานวนจุด (Minutiae)ได้ตามเกณฑ์ทีผูเ้ ชี ยวชาญกําหนด ดังนันจึงควรทํา
การปรับแต่งภาพ เพือลดสี ทีไม่ตอ้ งการออก ซึ งจะช่วยให้การตรวจพิสูจน์มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ในงานวิจยั นี ได้ทาํ การศึกษาเพิมเติมเกี ยวกับกรณี ดงั กล่าวไว้ในภาคผนวก ข เทคนิ ค
การปรับภาพสําหรับการตรวจพิสูจน์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop
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ภาคผนวกก
เทคนิคการถ่ายภาพ
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เทคนิคการถ่ ายภาพ
สิ งสําคัญในการถ่ายภาพรอยลายนิ วมือแฝง คื อการจัดวางตําแหน่ งของแหล่งกําเนิ ด
แสงทีเหมาะสมกับพืนผิวของวัตถุแต่ละประเภทและการตกกระทบของแสงกับรอยลายนิ วมือแฝง
เพราะทิศทางของแสงแต่ละองศาจะช่วยทําให้รอยลายเส้นของลายนิวมือแฝงคมชัดมีมิติ และง่ายต่อ
การนําภาพไปทําการตรวจพิสูจน์ ซึ งในการทดลองครั งนี ขอยกตัวอย่างเทคนิ คการถ่ายภาพรอย
ลายนิวมือแฝงบนวัตถุ 3 ประเภทดังนี
1. วัตถุ ประเภท แก้วใส ตําแหน่ งของแหล่ งกําเนิ ดแสงสามารถจัดวางตําแหน่ งได้ 2
กรณี คือ กรณี ทีมีกระดาษซ้อนด้านหลังรอยลายนิ วมือควรส่ องไฟทางด้านหน้า แต่ในกรณี ทีไม่มี
กระดาษซ้อนด้านหลังควรส่ องไฟทางด้านหลังของรอยลายนิวมือ
2. วัตถุประเภท พลาสติก ตําแหน่งของแหล่งกําเนิ ดแสงควรวางอยูใ่ นแนวระนาบกับ
พืนผิวของวัตถุ
3. วัตถุ ประเภท กระป๋ อง ตําแหน่งของแหล่งกําเนิดแสงควรทํามุมน้อยกว่า 90 องศา
และต้องไม่อยูใ่ นแนวระนาบกับพืนผิวของวัตถุ

ภาพผนวก ก.1 ตัวอย่างภาพทีได้จากการจัดวางแหล่งกําเนิดแสงในมุมต่างๆ
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ภาคผนวกข
เทคนิคการปรับภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ในโหมดต่างๆ
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เทคนิคการปรับสี พนหลั
ื งด้ วยโปรแกรม Photoshop
การปรับแต่งสี พืนหลังด้วยโปรแกรม Photoshop เริ มมี การนํามาใช้เพือช่ วยในงาน
ตรวจพิสู จ น์ม ากขึ น (Paper) เนื องจากสามารถลดสี ที รบกวนภายในภาพได้ และยัง ช่ วยทํา ให้
สามารถมองเห็ นเส้น ลายนิ วมื อได้อย่า งชัดเจนมากยิงขึน ซึ งในงานวิจยั นี จะขอยกตัวอย่า งการ
ปรับแต่งภาพ 2 ลักษณะ ดังนี
1. การปรับแต่ งภาพโดยใช้ โหมด Spilt Channels RGB
สามารถแยกสี ออกได้เป็ น 3 สี ได้แก่ สี แดง (Red), สี เขี ยว (Green) และ สี นาเงิ
ํ น
(Blue)ซึ งเป็ นแม่สีแสงขันที 1 ในกรณี ทีภาพต้นบับมีพืนหลังเป็ นสี แดง (ภาพผนวก ข.1)ควรเลือก
Channels ในโหมดสี แดงไว้ เพราะจะช่วยดูดกลื นสี แดงให้จางลงไป ซึ งจะช่วยทําให้ลายเส้นของ
รอยลายนิ วมือเด่นชัดมากยิงขึน (ภาพผนวก ข.2) แต่หากเราเลื อกสี ทีไม่ตรงกับสี พืนหลัง เช่ น สี
เขียว (Green) หรื อ สี นาเงิ
ํ น (Blue)จะยิงทําให้สีพืนหลังเข้มขึนจนไม่สามารถมองเห็นรอยลายนิ วมือ
แฝงได้ (ภาพผนวก ข.3 และภาพผนวก ข.4)

ภาพผนวก ข.1 แสดงตัวอย่างภาพทีประกอบด้วยแม่สีแสง 3 Channels สี แดง (R) สี เขียว (G)
สี นาเงิ
ํ น (B)

53

ภาพผนวก ข.2 แสดงตัวอย่างภาพทีมีการเลือก Channels สี แดง

ภาพผนวก ข.3 แสดงตัวอย่างภาพทีมีการเลือก Channels สี เขียว
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ภาพผนวก ข.4 แสดงตัวอย่างภาพทีมีการเลือก Channels สี นาเงิ
ํ น
2. การปรับแต่ งภาพโดยใช้ โหมด Black and White
เป็ นเทคนิคการปรับภาพให้สีของภาพเป็ น สี ดาํ (Black) และสี ขาว (White) ในกรณี ที
ภาพต้นฉบับมีสี พืนหลังเป็ นสี แดงและสี หลื อง (ภาพผนวก ข.5) ควรเลื อกปรั บเปอร์ เซ็ นของค่า
สี แดงและสี เหลืองให้เพิมขึน ซึ งจะเป็ นการทําให้สีทงสองจางลง
ั
(ภาพผนวก ข.6 และภาพผนวก
ข.7) เมือนํามาภาพมาปรับเพิมเติมในโหมดของ Levels (ภาพผนวก ข.8) จะทําให้รอยลายนิ วมือนัน
ปรากฎลายเส้นทีชัดเจนขึน (ภาพผนวก ข.9)
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ภาพผนวก ข.5 แสดงตัวอย่างภาพทีประกอบด้วยแม่สีแสง 3 Channels สี แดง (R) สี เขียว (G)
สี นาเงิ
ํ น (B)

ภาพผนวก ข.6 แสดงตัวอย่างค่าสี ต่างๆ ในโหมด Black and White
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ภาพผนวก ข.7 แสดงตัวอย่างภาพหลังการปรับเปอร์ เซ็นของค่าสี แดงและสี เหลืองให้เพิมขึน

ภาพผนวก ข.8 แสดงตัวอย่างภาพหลังการปรับ Levels
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ภาพผนวก ข.9 แสดงตัวอย่างภาพทีเสร็ จสมบูรณ์หลังจากการปรับแต่งในโหมด Black and White
และ Levels
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