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บทคดัย่อ 
 

ลายน้ิวมือเป็นวตัถุพยานท่ีส าคญัอย่างมากในงานนิติวิทยาศาสตร์เน่ืองจากสามารถน าไป
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลไดอ้ย่างแม่นย  าและวิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผงฝุ่ นยงัเป็นวิธีท่ี
สะดวกเพราะไม่มีขั้นตอนการใช้งานท่ียุ่งยากและไม่เป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชง้าน ในสถานท่ีเกิดเหตุนั้น
มกัจะพบรอยน้ิวมือแฝงไดบ้นวตัถุหลายชนิดเช่น กระดาษ กระเบ้ือง กระจก ลูกบิดประตู และอาจ
รวมถึงผิวหนงัมนุษย ์การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบน
ผวิหนงัมนุษยด์ว้ยวธีิการใชผ้งฝุ่ นสีด า (Swedish Black Powder) และผงฝุ่ นเรืองแสง โดยใชผ้งฝุ่ นสีด า
และผงฝุ่ นสีด าผสมกบัผงฝุ่ นเรืองแสงตามอตัราส่วนท่ีก าหนด ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนงั
ของอาสาสมคัรเพศหญิงจ านวน 25 คน หลงัจากท่ีมีการประทบัน้ิวมือบนผวิหนงัทนัที และหลงัจากท่ี
มีการประทบัน้ิวมือบนผิวหนงั 30 นาที แลว้น ารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บไดไ้ปตรวจนบัจุดต าหนิ
พิเศษ (Minutiae) 

ผลการวิจยัพบวา่คุณภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจพบดว้ยผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมกบั
ผงฝุ่ นเรืองแสงหลงัจากการประทบัน้ิวมือทนัทีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และหลงัจากประทบัน้ิวมือแลว้ 30 นาที รอยลายน้ิวมือแฝงปรากฏไม่ชดัเจนจนไม่สามารถตรวจ
นบัจ านวนจุดต าหนิได ้
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ABSTRACT 
 

Latent Fingerprints is forensically important evidence because it’s always used in 
identification method that highly accurate. This method is convenience because less complicate and 
rather safe. In crime scene, latent Fingerprints may be found on many surfaces such as glasses, 
paper, tile and human skin. In this research, aim to study the visualization of latent Fingerprints on 
human skin by black fingerprint powder and powder mix between fluorescence powder and black 
fingerprint powder. The experiment, latent Fingerprints was collected from 25 female’s skin 
surfaces at immediately and 30 minutes later and then they were detected minutiae points by 
fingerprint professional. 

The result was show that detection by black fingerprint powder and powder mix between 
fluorescence powder and black fingerprint powder are not different level of 0.05 statistically 
significant and 30 minutes collecting cannot detected fingerprints. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ในสถานท่ีเกิดเหตุผูก้ระท าผิดมักจะทิ้งร่องรอยไวอ้ย่างไม่ตั้ งใจเสมอ จึงเป็นหน้าท่ีของ
เจา้หน้าท่ีทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถในการตรวจหาวตัถุพยาน การเก็บ
รวบรวม  การรักษา  และการส่งต่อวตัถุพยานท่ีถูกวธีิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจพิสูจน์วตัถุพยาน
ในประเด็นท่ีสงสัยต่อไป ซ่ึงประเด็นส าคญัประการหน่ึงในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานคือการตรวจ
พิสูจน์เอกลกัษณ์เพื่อพิสูจน์ผูก้ระท าผดิ 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (Personal Identification) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและยอมรับ
โดยทัว่ไปมี 3 วิธีคือ (1) ลายน้ิวมือ (Fingerprint) เป็นวตัถุพยานท่ีสามารถใช้พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
ไดอ้ยา่งแม่นย  าท่ีสุด เน่ืองจากลกัษณะลายเส้นท่ีปรากฏบนน้ิวมือแต่ละน้ิว รวมถึงฝ่ามือและฝ่าเทา้ของ
มนุษยแ์ต่ละคนไม่เหมือนกนั (2) การตรวจสภาพฟัน (Dental Status) เป็นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
จากขอ้มูลทนัตกรรม เน่ืองจากฟันมีความคงทนและไม่เปล่ียนสภาพจึงสามารถระบุเอกลกัษณ์บุคคล
ได้แม้ในขณะท่ีไม่สามารถตรวจได้จากสารพันธุกรรมหรือลายน้ิวมือได้แล้ว (3) การตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA identification) สารพันธุกรรมในทุกเซลล์ของร่างกายนั้ นมีองค์ประกอบท่ี
เหมือนกนัและเป็นลกัษณะจ าเพาะของแต่ละบุคคล (ยกเวน้ฝาแฝดไข่ใบเดียวกนัท่ีจะมีสารพนัธุกรรม
เหมือนกนั)  ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งมากในการช่วยระบุอตัลกัษณ์บุคคล การหาความสัมพนัธ์ของบุคคล 
และช่วยในการหาตวัคนร้ายจากวตัถุพยานทางชีวภาพท่ีคนร้ายทิ้งเอาไวใ้นท่ีเกิดเหตุได ้  

ลายน้ิวมือเกิดข้ึนเม่ือมนุษยน์ั้นอยูใ่นครรภม์ารดา อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 10-11 แลว้พฒันา
ไปเร่ือยๆ จนถึงช่วงประมาณสัปดาห์ท่ี 24-25 (อมัพา ส าโรงทอง, 2549) และคงสภาพนั้นไม่เปล่ียน- 
แปลงอีกจนถึงเสียชีวิตถา้ไม่มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ลายน้ิวมือเกิดการเปล่ียนแปลงเช่นการเจ็บป่วย หรือ
การบาดเจ็บ จึงสามารถใชป้ระโยชน์ลายน้ิวมือในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของบุคคลไดอ้ยา่งแน่นอน ซ่ึง
ในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชอ้ยา่งนอ้ย 10 จุดต าหนิเป็นเกณฑใ์นการพิสูจน์ยนืยนัตวับุคคล นอกจากน้ี
ยงัสามารถน าลายน้ิวมือแฝงไปตรวจสอบกบัลายพิมพ์น้ิวมือในระบบตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์น้ิวมือ
อตัโนมติั (Automated Fingerprint Identification System) เพื่อตรวจสอบประวติัผูเ้คยกระท าผิดและ



 
 

2 
 

ยืนยนัตวับุคคล ดังนั้ นหลักฐานประเภทลายน้ิวมือท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุจึงมีคุณค่ามากในการ
สืบสวนสอบสวน อนัเป็นท่ียอมรับและนิยมใชอ้ยูใ่นทุกประเทศทัว่โลก  

วธีิการตรวจหาลายน้ิวมือสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การใชผ้งฝุ่ น (Dusting) การใชไ้อระเหย 
(Fuming) และการใช้สารเคมีละลาย (Immersion) (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล, 2551) ส่วนในทางปฏิบติั
ส าหรับการตรวจหาและเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงจากวตัถุพยานมกัจะเลือกวิธีการใช้ผงฝุ่ นเป็นหลัก
เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถปฏิบติัไดง่้าย ไม่มีขั้นตอนท่ีซบัซ้อน ไม่เป็นอนัตรายและมีค่าใชจ่้ายท่ี
นอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัวิธีการอ่ืนๆ  โดยวิธีการใช้ผงฝุ่ นเป็นวิธีพื้นฐานท่ีใช้ในการปัดผงฝุ่ นลงบนรอย
ลายน้ิวมือท่ีมองไม่เห็นหรือมองเห็นไดย้ากดว้ยตาเปล่า แลว้ใชเ้ทปลอกข้ึนมาติดบนกระดาษท่ีรองรับ
หรือโดยการถ่ายภาพ ซ่ึงผงฝุ่ นแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัพื้นฐานแตกต่างกนัทั้งสี การยึดติด ขนาดของ
เม็ดฝุ่ น ความสามารถในการเลือกติดผิววตัถุ เป็นตน้ (อรรถพล แช่มสุวรรณ และคณะ, 2552) ดงันั้น
จึงจ าเป็นตอ้งเลือกผงฝุ่ นใหเ้หมาะสมกบัสภาพของการประทบัลายน้ิวมือและพื้นผวิวตัถุ  

ในส่วนของลายน้ิวมือแฝง (Latent Fingerprints) นั้นเกิดจากสารคดัหลัง่ของฝ่ามือและน้ิวมือจาก
รูเหง่ือท่ีกระจายอยูบ่นเส้นนูน (Ridge) ซ่ึงประกอบไปดว้ยน ้ าเป็นส่วนใหญ่และมีเกลือกบัสารประกอบ
ยเูรียประกอบดว้ยอีกเล็กนอ้ย นอกจากน้ีผวิหนงับริเวณน้ิวมือและฝ่ามืออาจมีการสะสมน ้ ามนัไวจ้ากการ
ท่ีมือไปสัมผสักบัผวิบริเวณอ่ืนท่ีมีการซึมของไขมนั เช่น ใบหนา้ ล าคอ เส้นผม หนงัศีรษะ ฯลฯ (ไทพีศรี
นิวติั  ภกัดีกุล, 2551) ดงันั้นสารท่ีคดัหลัง่ออกมาจะถ่ายเทไปยงัวตัถุท่ีน้ิวมือไปแตะหรือสัมผสั ปริมาณ
สารท่ีร่างกายขบัออกมาท่ีมือนั้นข้ึนอยู่สภาพจิตใจและอุณหภูมิ โดยสารจะหลัง่มากข้ึนเม่ือมีความตึง
เครียดหรืออุณหภูมิสูงข้ึน ดงันั้นวตัถุผิวแห้งและเรียบจะติดลายน้ิวมือไดดี้  จากความรู้ดงักล่าวงานนิติ
วิทยาศาสตร์จึงไดน้ าความรู้ดา้นลายน้ิวมือแฝงไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คดีต่างๆมากมาย ทั้งท่ี
เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับคดีท่ีเป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ หรือคดีท่ีเป็นความผิดเก่ียวกับการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย ์ทั้งน้ีเน่ืองจากหลกัฐานลายน้ิวมือแฝงมกัจะติดอยูก่บัวตัถุท่ีไดมี้การสัมผสั การเก็บ
ลายน้ิวมืออย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจะช่วยในการพิสูจน์เปรียบเทียบตวัผูก้ระท าได้เป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตาม ในบางคดีผูก้ระท าผิดอาจจะเขา้มาสัมผสักบัผูเ้สียหายโดยตรงและไม่ไดแ้ตะตอ้งกบัวตัถุ
ของผูเ้สียหายจนทิ้งหลกัฐานลายน้ิวมือแฝงไวจึ้งไม่มีวตัถุพยานท่ีสามารถตรวจพบได ้ซ่ึงส่งผลเสียต่อ
การคล่ีคลายคดีท าให้เกิดความล่าช้าและท่ีส่งผลเสียมากยิ่งกว่าคืออาจไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์
ความผิดของผูก้ระท าผิด อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้เกิดการพฒันาเทคนิคการหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังข้ึน โดยในปี     ค.ศ.1970 หน่วยงาน FBI (Federal Bureau of Investigation) ได้
ริเร่ิมการหาลายน้ิวมือบนผิวหนงัโดยใช้เทคนิค Iodine/Silver Transfer Method โดยผูท้ดลองใชก้ระบอก
รมไอโอดีนพ่นไอโอดีนลงไปบนผิวหนงัศพแลว้จึงใช้แผน่เงินบางๆวางบนผิวหนงั เม่ือน าแผน่เงินท่ีได้
ไปโดนแสงจะท าให้มองเห็นลายน้ิวมือบนแผน่เงิน ผลการทดลองในห้องปฏิบติัการออกมาไดผ้ลดีแต่มี
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ปัญหาขณะใชง้านจริงและมีวิธีการท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก ต่อมาจึงไดมี้การพฒันามาใช้เทคนิค Cyanoacrylate 
Glues Fuming Device โดยอบ Cyanoacrylate Glues ให้ร้อนภายในแผ่นพลาสติกท่ีน ามาท าเป็นกระโจม
ครอบส่วนท่ีตอ้งการหาลายน้ิวมือ พบว่ารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏบนผิวหนงัศพนั้นมีความหนาของ
กาวท่ีเกาะติดมากเกินไป  (Futrell  Ivan, 1996) หลังจากนั้ นจึงได้มีการพัฒนาเทคนิคเพื่อการหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษยม์าเร่ือยๆจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน FBI และนักนิติ
วทิยาศาสตร์ในหลายๆประเทศไดมี้ทดลองหารอยลายน้ิวมือแฝงโดยวธีิการใชผ้งฝุ่ นท่ีพฒันาข้ึนมา  

ในปี ค.ศ.2007  Metej Trapecar และ Joze Balazic ได้ท าการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบน
ผิวหนงัมนุษยท่ี์ยงัมีชีวิตและบนผิวหนงัศพโดยวิธีการใชผ้งฝุ่ น พบวา่ผงฝุ่ น Magnetic Jet Black และ 
Swedish Black Powder มีประสิทธิภาพการใช้งานท่ีดี รอยลายน้ิวมือแฝงปรากฏค่อนขา้งชัดเจนบน
ผิวหนงั (Trapecar & Balazic, 2007) ดงันั้นการท่ีลายน้ิวมือของผูก้ระท าผิดปรากฏบนตวัผูเ้สียหายจะ
สามารถเป็นส่ิงพิสูจน์ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เจา้ของรอยลายน้ิวมือนั้นเป็นผูท่ี้ไดก้ระท าความผิดจริง ดว้ย
เหตุน้ีจึงเป็นประโยชน์มากในคดีท่ีเป็นความผิดต่อชีวิตหรือความผิดทางอาญาอย่างอ่ืนๆท่ีไม่พบ
พยานหลกัฐานวตัถุอ่ืนได ้ 

จากหลกัการและเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้และเน่ืองจากการหาลายน้ิวมือแฝงบนผวิหนงั
โดยใช้ผงฝุ่ นดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพื่อจะทราบถึงวิธีการท่ีจะน ามาใชป้ฏิบติัในการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผวิหนงัมนุษย์
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในทางด้านการพิสูจน์ยืนยนัผูเ้ป็นเจา้ของลายน้ิวมือตวัท่ีเป็น
ผูก้ระท าผิดในแต่ละคดีและช่วยเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนหาตวัผูก้ระท าผิดมาด าเนินคดี
ตามกฎหมาย และเป็นแนวทางในการวิจยัเพื่อพัฒนาการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังท่ี
เหมาะสมอีกวธีิหน่ึงเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาผลการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษย์ด้วยวิธีการใช้ผงฝุ่ นสีด า 
Swedish Black Powder และผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงหลงัจากประทบัน้ิวมือบนผวิหนงัทนัทีและ 
30 นาที 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการทดลองตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผวิหนงัมนุษยท่ี์มีชีวิต โดยใช้
กลุ่มประชากรเป็นเพศหญิง จ านวน 25 คน โดยแต่ละคนตอ้งถูกประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงบริเวณ
ทอ้งแขนระหวา่งขอ้ศอกและขอ้มือ แลว้ใชผ้งฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงปัดหารอยน้ิว
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มือแฝงบนผิวหนัง ซ่ึงการทดลองท าภายใต้การควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียห้องปฏิบติัการประมาณ 25  
องศาเซลเซียส ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงประมาณ 30 วนิาที 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ทราบถึงประสิทธิภาพของผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงในการตรวจหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนผวิหนงัมนุษย ์  
 2. ทราบถึงการตรวจหาจุดต าหนิพิเศษจากรอยน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัมนุษยส์ามารถน ามาใช้
พิสูจน์ยนืยนัตวัผูก้ระท าผดิในคดีไดห้รือไม่ 

3. เป็นแนวทางในการวิจยัทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนผวิหนงัต่อไป 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ลายนิว้มือ 
  ลายน้ิวมือ (Fingerprint)  เกิดจากผิวหนงัส่วนท่ีเป็นนูนเป็นสัน (Ridge) ข้ึนมา ซ่ึงสันคือรอย
นูนท่ีอยูสู่งกวา่ผิวหนงัโดยรอบของผิวหนงับริเวณฝ่ามือและฝ่าเทา้ เม่ือมองผา่นแวน่ขยายจะเห็นแนว
เส้น เส้นนูนแต่ละเส้นจะมีแนวรูเหง่ือ (Pore) ซ่ึงเป็นปากเปิดของรูต่อมเหง่ือท่ีความห่างในระยะใกล้
เคียงกนั  และมีส่วนร่อง (Furrow) คือรอยลึกท่ีอยู่ต  ่ากว่าระดบัของเส้นนูน  ลวดลายของแนวเส้นท่ี
ปรากฏจะไม่ซ ้ ากนัทั้งน้ิวมือและน้ิวเทา้ของทุกคนถือวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล แมแ้ต่ฝาแฝดก็ยงั
มีลายเส้นนูนท่ีแตกต่างกนั จึงสามารถน าลายน้ิวมือไปพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลได ้

 

 
 

ภาพที ่2.1 ภาพขยายรูเหง่ือบนแนวเส้นนูน 
ทีม่า : http://www.abc.net.au/science/articles/2008/09/05/2356344.htm 

 

ผวิหนัง 
ผิวหนังเป็นอวยัวะส าคญัส่วนหน่ึงของร่างกายเพราะผิวหนังเป็นส่วนท่ีปกคลุมร่างกาย ช่วย

ป้องกนัอวยัวะต่างๆ ของร่างกายไวแ้ละเป็นส่วนแรกท่ีช่วยปกป้องเราจากสารพิษ ความร้อน แสงแดด
รวมทั้งมลพิษต่างๆ ภายนอก นอกจากน้ียงัช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงท่ีและช่วยขบัของเสียออก
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จากร่างกาย  ผิวหนังในแต่ละแห่งจะมีลักษณะความหนาบางแตกต่างกันไป โดยส่วนท่ีบางท่ีสุดคือ
เปลือกตา มีความหนาประมาณ 0.2 - 0.6 มิลลิเมตร ส่วนท่ีหนาท่ีสุดคือบริเวณฝ่าเทา้มีความหนาประมาณ 
2 - 4 มิลลิเมตร 
  โครงสร้างของผิวหนังแบ่งเป็น 3 ชั้ น ดังน้ี  1) ชั้ นหนังก าพร้า (Epidermis) 2) ชั้ นหนังแท ้
(Dermis)    3)ชั้นของไขมนั (Subcutaneous tissue) (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2544) 

 

 
 

ภาพที ่2.2 โครงสร้างของผิวหนงั 
ทีม่า : http://www.school.net.th/schoolnet/article/read.php?article_id=711 

 
1. ช้ันหนังก าพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนังชั้นนอกสุดของร่างกายและเป็นส่วนท่ีจะถูกหมึก

พิมพเ์วลาบนัทึกลายน้ิวมือ ชั้นหนงัก าพร้าสามารถแบ่งออกเป็นชั้นยอ่ยไดอี้ก 5 ชั้น โดยเรียงจากชั้นนอก
สุดเข้าไปชั้นด้านในสุดคือ Stratum corneum, Stratum lucidum, Stratum granulosum, Stratum spinosum, 
Stratum basale  ซ่ึงชั้ น Stratum basale ท่ีอยู่ด้านในสุดจะคอยท าหน้าท่ีสร้างเซลล์ใหม่ โดยจะแบ่งตัว
ตลอดเวลาและเซลล์ท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ จะค่อยๆ ดนัเซลล์ท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ ให้เคล่ือนไปจนถึงชั้น
บนสุดคือชั้ น Stratum corneum ของหนังก าพร้า และกลายเป็นเซลล์เก่าท่ีตายแล้ว เรียกว่าเคราติน 
(Keratin) โดยจะหลุดลอกออกมาเป็นข้ีไคลเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ในคนปกติผิวหนงัก าพร้าจะเกิดการ
ผลัดเปล่ียนภายใน 28-30 วนั โดยในแต่ละแห่งวงจรการหลุดลอกของผิวหนังแต่ละส่วนจะไม่เท่ากัน
ข้ึนอยูก่บัการเสียดสี  
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ภาพที ่2.3 โครงสร้างผวิชั้นหนงัก าพร้า (Epidermis) 
ทีม่า : https://officialmonique.files.wordpress.com/2013/09/picture21.jpg 

 
2. ผิวหนังช้ันหนังแท้ (Dermis) ชั้นหนงัแทแ้บ่งออกเป็น 2 ชั้นยอ่ยคือ 1) Papillary Layer ชั้นน้ีมี

หนา้ท่ีสร้าง collagen และ elastin ท่ีท  าหนา้ท่ีเสริมความแขง็แรงให้ผวิหนงัเกิดความตึงและยืดหยุน่ได ้ใน
ผิวผู ้สูงอายุอัตราการแบ่งเซลล์ในชั้ น Stratum basale ของผิวหนังก าพร้าลดลงจึงท าให้ผิวหนังชั้ น 
Papillary Layer เกิดการแบนแฟบลงท าให้ผิวหนงัเสียความยืดหยุน่ 2) Reticular Layer ชั้นน้ีมีหลอดเลือด 
หลอดน ้ าเหลือง เส้นประสาทท่ีรับรู้ความรู้สึกต่างๆ เช่นความรู้สึกกดดนั ความรู้สึกเร่ืองอุณหภูมิ มีราก
ผมหรือรากขน ต่อมเหง่ือ ต่อมไขมนั ต่อมกล่ิน และกลุ่มเน้ือเยือ่มาก  

3. ช้ันของไขมัน (Subcutaneous tissue) ชั้นน้ีมีเน้ือเยื่อไขมนัมาก ช่วยป้องกนัอวยัวะภายใน
จากการถูกกระแทกและเป็นท่ีสะสมไขมนัแก่ร่างกาย 
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ภาพที ่2.4 โครงสร้างผวิชั้นหนงัแท ้(dermis) 
ทีม่า : http://droualb.faculty.mjc.edu/Lecture%20Notes/Unit%201/ 

Integumentary%20with%20figures.htm 
 

การเกดิลายนิว้มือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของเส้นนูนกับโครงสร้างทางกายวิภาคเรียกว่า Volar pad 

หมายถึงผิวหนังชั่วคราวท่ีสร้างข้ึนบนผิวหนังจริง Volar pad จะสร้างข้ึนเม่ือทารกมีอายุครรภ์ครบ 7 
สัปดาห์ และจะกลายเป็นเนินท่ีเล็กลงเร่ือยๆ จนไม่ปรากฏให้เห็นอีกเม่ือทารกอายุครรภ์ประมาณ 10 
สัปดาห์ กระบวนการสร้างลายเส้นนูนบนฝ่ามือฝ่าเทา้ท่ีท าให้เกิดรอยลายน้ิวมือ ถูกควบคุมดว้ยยีนบน
โครโมโซมของร่างกายถึง 7 ต  าแหน่ง และส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมน้ีด้วย 
ยนีหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะท่ีตวัอ่อนอยูใ่นครรภส่์งผลให้แต่ละคนมีเส้นลายน้ิวมือ
ท่ีต่างกัน กระบวนการน้ีเร่ิมข้ึนหลังจากมีการปฏิสนธิแล้ว 10-11 สัปดาห์ ระยะน้ีตวัอ่อนจะมีขนาด
ประมาณ 80 มิลลิเมตร โดยลายเส้นผิวหนงัปรากฏเป็นคร้ังแรกในช่วงเวลาน้ีบริเวณผิวหนงัภายนอก ชั้น 
Stratum basale จะเร่ิมกลายเป็นรอยหยกัอย่างรวดเร็วจนปรากฏรอยหยกัถาวร เรียกว่าลายเส้นปฐมภูมิ 
(primary ridge) ท่ีจะกลายเป็นผิวหนงัในอนาคต รอยหยกัจะเจริญต่อไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 14 ซ่ึงจะเป็นช่วง
ท่ีต่อมเหง่ือเกิดข้ึนตามแนวลายเส้นปฐมภูมิกลางฝ่ามือ (primary ridge formation creases) แล้วลายเส้น
ทุติยภูมิจึงเร่ิมเกิดข้ึนระหว่างลายเส้นปฐมภูมิซ่ึงลายเส้นทุติยภูมิจะมีลักษณะคล้ายลายเส้นปฐมภูมิ
เพียงแต่ต้ืนกว่าและไม่มีต่อมเหง่ือ เม่ือทารกอายุครรภ์ถึงช่วงประมาณสัปดาห์ท่ี 24-25 ลายเส้นก็จะคง
สภาพอยูอ่ยา่งนั้นไม่เปล่ียนแปลง (อมัพา ส าโรงทอง, 2555) 
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ประวตัิความเป็นมาของลายนิว้มือ 
ประวตัิความเป็นมาของลายนิว้มือในต่างประเทศ  
ในต่างประเทศไดมี้การศึกษาคน้ควา้เร่ืองลายน้ิวมือมาตั้งแต่สมยัโบราณ หลายๆ อารยธรรมของ

โลกพบวา่มีการบนัทึกร่องรอยการกดฝังและการใชน้ิ้วมือในหลายรูปแบบ มีการคน้พบวา่มีภาพเขียนฝา
ผนัง และงานสลกัหินมากมายท่ีมีร่องรอยลกัษณะเหมือนมือ และ ลายน้ิวมือ ซ่ึงพบกระจายตวัอยู่ตาม
สถานท่ีต่างๆ มากมาย เช่น ภาพเขียนในถ ้ าบนภูเขาปิเรเนของสเปน นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานการใช้
ลายน้ิวมือท่ีชดัเจนมากข้ึนคือพบการกดฝังลายน้ิวมือปรากฏอยูบ่นดินเหนียวซ่ึงเป็นหลกัฐานการยืนยนั
ตวับุคคลในการส่งสินคา้ในยุคบาบิโลน และในพิพิธภณัฑ์บริติชมีภาพสลกัโบราณช้ินหน่ึงซ่ึงแสดงถึง
พยานซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีบาบิโลนก าลังให้การว่าเขาถูกผูบ้งัคบับัญชาส่งตวัมาให้ยึดทรัพย์และจบักุม 
พร้อมกบัมีลายน้ิวมือของจ าเลยดว้ย (ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, 2551) 
 

 
               

 ภาพที ่2.5  รูปรอยมือบนผนงัถ ้าท่ีภูเขาปิเรเนของสเปน 
           ท่ีมา : http://digventures.com/2013/10/16/a-womans-place-is-in-the-cave 

 

 
 

ภาพที ่2.6 รอยประทบัลายน้ิวมือบนดินเหนียวในยคุบาบิโลน 
ทีม่า : http://hconnawayforensics.blogspot.com/2011/11/fingerprinting.html 
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ส่วนในเอเชียก็มีประวติัการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองลายน้ิวมือดว้ยเช่นกนั จีนถือไดว้่าเป็นชาติแรก
ของโลกท่ีมีการใช้ประโยชน์จากลายน้ิวมือเน่ืองจากหลกัฐานส าคญัหลายช้ินระบุว่าอารยธรรมจีนมี
การศึกษาและมีการใช้งานเร่ืองลายน้ิวมือในหลายๆลักษณะ หลักฐานทางประวติัศาสตร์เร่ิมต้นใน
ช่วงเวลาประมาณปี 221 – 206 ก่อนคริสตกาลซ่ึงตรงกบัสมยัราชวงศ์ฉินของจีน นักประวติัศาสตร์ได้
คน้พบเอกสารเก่าแก่ท่ีมีการอธิบายถึงการใช้รอยฝ่ามือเป็นหลกัฐานในคดีลกัทรัพย ์และในช่วงระหวา่ง
สมยัราชวงศ์ฉินกบัราชวงศ์ฮัน่ก็มีการคน้พบว่ามีการประทบัลายน้ิวมือลงบนดินเหนียวเพื่อใช้ระบุตวั
บุคคลโดยท่ีด้านหน่ึงมีการประทบัช่ือไวแ้ละอีกด้านประทบัน้ิวมือลงไป (National Institute of Justice 
(U.S.), 2011) แลว้ในปี ค.ศ. 650 นกัประวติัศาสตร์ชาวจีนยุคราชวงศ์ถงัช่ือ เกียกุง-เยน (Kia Kung-Yen) 
ได้ค้นพบเอกสารทางด้านกฎหมายท่ีถูกจารึกไวบ้นแผ่นไม้ โดยท่ีด้านข้างของแผ่นไม้มีรอยบากใน
ต าแหน่งท่ีเหมือนกนัเพื่อท่ีจะไดน้ ามาพิสูจน์ภายหลงัไดว้า่เป็นสัญญาฉบบัเดียวกนั รอยบากบนแผน่ไม้
จึงเปรียบเสมือนลายน้ิวมือในปัจจุบนั ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีหยงั วุ่ย (Yung-Hwui) ได้ท าต ารากฎหมาย
จีน มีค าบรรยายเร่ืองการหยา่ของสามี-ภรรยาวา่สามีตอ้งยื่นเอกสารพร้อมเหตุผลเจ็ดขอ้ในการหยา่ท่ีตอ้ง
เขียนเองทั้งหมด ในกรณีท่ีไม่สามารถเขียนไดจึ้งตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือเป็นการลงนามแทน (ไทพีศรีนิวติั 
ภกัดีกุล, 2551) 

 

 
 

ภาพที ่2.7 รอยประทบัลายลายน้ิวมือบนดินเหนียวในประเทศจีน                                                                        
ทีม่า : http://www.inspirationline.com/Brainteaser/fingerprints.htm 

 
แต่ในงานบุกเบิกเก่ียวกบัลายน้ิวมือท่ีส่งผลให้มีการใชป้ระโยชน์จากลายน้ิวมือกนัโดยทัว่ไปใน

ปัจจุบนันั้นเร่ิมตน้ข้ึนในศตวรรษท่ี 17 เม่ือนกัวิทยาศาสตร์ในทวปียุโรปหลายๆ ท่านไดมี้การตีพิมพง์าน
เก่ียวกับเร่ืองลายน้ิวมือ ท่านแรกคือดร.กริว (Dr. Nehemaiah Grew) ซ่ึงเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์
และศลัยกรรมศาสตร์ ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัลายน้ิวมือและมีการเผยแพร่เม่ือปี  ค.ศ. 1684 ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นเอกสารเก่ียวกบัลายน้ิวมือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของยุโรป ในปีต่อมาโกวอร์ด บิดโล (Govord Bidloo) นกักาย
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วภิาคศาสตร์ ชาวเนเธอร์แลนด ์ตีพิมพห์นงัสือช่ือ “กายวิภาคของร่างกายมนุษย”์ มีส่วนท่ีอธิบายเก่ียวกบั
รายละเอียดเส้นนูนบนผิวและในปี ค.ศ. 1686  มาร์เชลโล มลัพิกิ (Marcello Malpighi) ศาสตราจารยท์าง
กายวิภาคศาสตร์ชาวอิตาเลียน ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัลายนูนบนมือ ช่ือของเขาไดน้ ามาตั้งเป็นช่ือชั้น
ผิวหนังช่ือ ‘Malpighi Layer’ และเป็นคนแรกท่ีน าแว่นขยายมาใช้ในการศึกษาลายน้ิวมือ (National 
Institute of Justice (U.S.), 2011)   

การศึกษาเร่ืองลายน้ิวมือไดด้ าเนินต่อมาเร่ือยๆ จนถึงศตวรรษท่ี 19 เม่ือ ดร.เพอร์คินเย (Johannes 
Evangelist Purkinge) ศาสตราจารยท์างด้านกายวิภาค ณ มหาวิทยาลยัเบรสโล เขาได้เสนอวิทยานิพนธ์
อธิบายชนิดของลายน้ิวมือโดยแบ่งตามรูปร่างและลกัษณะลายเส้นเป็น 9 แบบ   ในปี ค.ศ. 1823  และผูท่ี้
ถือวา่เป็นผูบุ้กเบิกเร่ืองลายน้ิวมืออีกท่านหน่ึงคือเซอร์เฮอร์เซล (Sir William James Herchel) เป็นชายชาว
องักฤษคนแรกท่ีน าลายน้ิวมือมาใชพ้ิสูจน์บุคคล ช่วงเวลานั้นเขาเป็นลูกจา้งบริษทัโอลด์ อีสต ์อินเดีย ใน
ประเทศอินเดีย เขาเร่ิมเก็บลายพิมพน้ิ์วมือชาวพื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจกนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1858 
ขณะนั้นเขาได้ท าสัญญากับชาวพื้นเมืองคนหน่ึง เน่ืองจากความไม่ไวว้างใจเขาจึงท าสัญญาโดยให้
ประทบัลายพิมพฝ่์ามือแทนการลงนาม ต่อมาเขาไดมี้การปรับเปล่ียนกระบวนการมาพิมพด์ว้ยขอ้สุดทา้ย
ของน้ิวแทนการพิมพท์ั้งฝ่ามือ ต่อมาในปีค.ศ. 1880 ดร.เฮนรี ฟัลด์ส (Dr. Henry Faulds) เป็นศลัยแพทย์
ชาวองักฤษ เขาเร่ิมศึกษารอยย่นของผิวหนัง หลงัจากสังเกตเห็นรอยน้ิวมือบนเคร่ืองป้ันดินเผายุคก่อน
ประวติัศาสตร์ซ่ึงท าไวก่้อนดินเผาจะแข็งตวั ดร.เฮนรีจึงไดส้นใจศึกษารูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏบนรอยยน่
ของผิวหนงัท่ีน้ิวมือมนุษย ์เขาเสนอว่าลายน้ิวมือสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือระบุเอกลกัษณ์บุคคลไดแ้ละ
เขียนต าราเก่ียวกบักระบวนการพิมพล์ายน้ิวมือในแบบท่ีให้พิมพล์งไปทีเดียว 10 น้ิว (ไทพีศรีนิวติั ภกัดี
กุล, 2551) 

ในขณะท่ีเซอร์เฮอร์เซลและดร.เฮนรีก าลังศึกษาเก่ียวกับลายเส้นบนน้ิวมือ ยงัมีผูท่ี้ศึกษาใน
แนวทางท่ีต่างออกไปคืออลัฟง แบร์ติยอง (Alphonse Bertillon) ขณะนั้นเขาเป็นต ารวจชาวฝร่ังเศส เขาได้
คิดคน้ระบบจ าแนกบุคคลโดยการวดัระยางคม์นุษยเ์รียกว่าระบบแบร์ติยอง (Bertillon System) ซ่ึงเร่ิมมี
การใช้งานคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1882 ระบบแบร์ติยองเป็นการวดัสัดส่วนต่างๆของร่างกาย 11 อย่าง  ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวดัความสูงขณะยืนตรง, การวดัความยาวจากปลายน้ิวขา้งหน่ึงไปยงัปลายน้ิวขา้งหน่ึง
ขณะกางแขนตรงทั้ง 2 ขา้ง, ความยาวล าตวัขณะนั่งตรงโดยวดัจากฐานกระดูกสันหลงัถึงส่วนบนของ
ศีรษะ, ความกวา้งศีรษะ, ความยาวศีรษะ, ความยาวของหูขวา, ความกวา้งของใบหนา้ระหวา่งโหนกแกม้
ทั้ง 2 ขา้ง, ความยาวเทา้ซ้าย, ความยาวน้ิวกลางมือซ้าย, ความยาวน้ิวกอ้ยมือซ้าย, และความยาวแขนซ้าย  
และระบบน้ีมีการบันทึกลายพิมพ์น้ิวมือด้วยแต่ไม่ได้รับความส าคัญเท่ากับการวดัส่วนร่างกาย  
จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1894 ระบบกัลป์ทนัจึงได้ถูกน ามาผนวกใช้ร่วมกับระบบแบร์ติ-ยอง (ไทพีศรีนิวติั  
ภกัดีกุล, 2551) 
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ผูท่ี้มีความส าคญัอยา่งมากในงานด้านลายน้ิวมือคือ เซอร์ฟรานซิส กลัทนั (Sir Francis Galton) 
เขาไดตี้พิมพห์นงัสือเก่ียวกบัลายน้ิวมือเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1892  ซ่ึงไดอ้ภิปรายถึง กายวิภาคศาสตร์
ของรูปแบบของน้ิว, การเสนอวิธีการเพื่อบนัทึกลายน้ิวมือ, วิธีการจ าแนกลายพิมพน้ิ์วมือซ่ึงเขาจ าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โค้ง (Arch) มัดหวาย (Loop) ก้นหอย (Whorl) และระบบแบบแผนลายน้ิวมือท่ี
สามารถระบุบุคคลไดด้ว้ยลกัษณะพิเศษของเส้นนูนบนน้ิวมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลท่ีเรียกวา่จุด
ต าหนิ  (Minutiae) ซ่ึงหลักการของกัลทันยงัใช้กันมาจนถึงปัจจุบันน้ี เขาได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง  3 ข้อ   
(ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, 2547) เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ทฤษฎีของเขาสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง คือ 

1. ลายน้ิวมือของแต่ละบุคคลเป็นลกัษณะเฉพาะ ไม่มีลายน้ิวมือใดท่ีซ ้ ากนั ลกัษณะเฉพาะของ
ลายน้ิวมือนอกจากจะพิจารณารูปแบบทัว่ไปของลายน้ิวมือแลว้ ก็ยงัมีการพิจารณาลกัษณะเส้นนูนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์หรือท่ีเรียกวา่จุดต าหนิพิเศษ (Minutiae) โดยละเอียด ทั้งลกัษะของจุดต าหนิ จ านวนจุดต าหนิ
พิเศษและต าแหน่งของจุดต าหนิบนลายน้ิวมือ ในการพิจารณาคดีอาญาผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นผูเ้ปรียบเทียบ
จุดต าหนิของลายน้ิวมือแฝงกบัลายพิมพน้ิ์วมือแบบจุดต่อจุด  

2. รูปแบบลายน้ิวมือไม่เปล่ียนแปลงตลอดชีวิต รูปแบบเส้นนูนท่ีฝ่ามือและฝ่าเทา้เกิดข้ึนตั้งแต่
ยงัเป็นทารกในครรภแ์ละยงัปรากฏอยู่จนหลงัเสียชีวิต ลายน้ิวมือจะยงัคงอยูเ่หมือนเดิมถา้ไม่ถูกท าลาย
ไปโดยการบาดเจ็บท่ีรุนแรง ความเจบ็ป่วย หรือการท่ีลายน้ิวมือสึกหรอจากการท างาน ลายน้ิวมือท่ีไดรั้บ
บาดแผลไม่รุนแรงจะปรากฏลายน้ิวมือได้เหมือนเดิมแต่ถ้าการบาดเจ็บท่ีรุนแรง เช่นบาดแผลลึก 
บาดแผลไฟไหม้จนการท าลายผิวหนังจะเป็นการท าลายลายน้ิวมืออย่างถาวร แต่ผิวหนังส่วนนั้นจะ
กลายเป็นเอกลกัษณ์ถาวรของบุคคลดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะสามารถน าไปพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลได ้

3. ลายน้ิวมือมีรูปแบบเส้นนูนโดยทัว่ไปท่ีสามารถท าการจ าแนกหมวดหมู่อย่างเป็นระบบได ้
ลายน้ิวมือสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มตามรูปแบบลายน้ิวมือทัว่ไปคือ กลุ่มโคง้ กลุ่มมดัหวาย และ
กลุ่มกน้หอย  

บุคคลส าคญัอีกท่านในงานด้านลายน้ิวมือในศตวรรษท่ี 19 คือ เซอร์เอ็ดเวร์ิด ริชาร์ด เฮนรี (Sir 
Edward Richard Henry) เขาตีพิมพ์หนังสือช่ือการจ าแนกและการใช้ลายพิมพ์น้ิวมือ (Classification and 
Uses of Finger Prints) ในปี ค.ศ. 1900 และไดจ้ดัระบบการจ าแนกแผ่นลายน้ิวมือเป็นระบบและสามารถ
สืบคน้ได้ เรียกว่าระบบเฮนรี ระบบน้ีจะแบ่งลายพิมพ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มรูปแบบท่ีมีค่าเป็นเป็น
ตวัเลขคือกน้หอยและแบบรวม ส่วนอีกกลุ่มคือรูปแบบท่ีไม่มีค่าเป็นตวัเลขคือมดัหวายและโคง้ การแทน
ค่ารูปแบบลายน้ิวมือเป็นตวัอกัษรและตวัเลขท าให้สามารถวดัเป็นระบบสืบคน้ลายน้ิวมือจากแฟ้มได ้
(ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, 2551) 
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ประวตัิความเป็นมาของลายนิว้มือในประเทศไทย 
งานด้านลายน้ิวมือในประเทศไทยได้เร่ิมต้นข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2443 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจา้รพีพฒันศกัด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระราชโอรสองค์ท่ี 14 ในพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ในขณะนั้นท่านทรงด ารงต าแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ท่านทรงตั้ง   
“กองพิมพล์ายน้ิวมือ”ข้ึนมาในกองลหุโทษเป็นคร้ังแรก ส าหรับตรวจลายน้ิวมือผูต้อ้งหาในคดีอาญา ซ่ึง
เป็นจุดเร่ิมตน้ ของการตรวจพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคล ในปีต่อมากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิให้เจา้กรมกอง
ลหุโทษในสมยันั้นทดลองพิมพล์ายน้ิวมือของตนเพื่อทดสอบการใชง้านและเม่ือทรงพิจารณาแลว้เห็นวา่
ใชก้ารไดดี้จึงทรงเป็นผูด้  าเนินการอบรมสั่งสอนวิชาระบบพิมพล์ายน้ิวมือดว้ยพระองค์เอง ท่านทรงให้
จดัการพิมพ์ลายน้ิวมือของนักโทษท่ีก าลงัจะพน้โทษตามระบบเฮนรีเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าไดเ้คย
กระท าความผิดมาก่อน จึงนับไดว้่าท่านทรงเป็นผูใ้ห้ก าเนิดการพิมพล์ายน้ิวมือข้ึนเป็นพระองค์แรกใน
ประเทศไทย  แล้วในปี พ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง กรมต ารวจภูบาลถูกเปล่ียนเป็นกอง
ต ารวจสันติบาล กองทะเบียนพิมพล์ายน้ิวมือจึงเปล่ียนช่ือเป็น กองทะเบียนประวติัอาชญากร ปัจจุบนัน้ี
เป็นกองบงัคบัการท่ีอยู่ในสังกัด ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ จนในปี พ.ศ. 2537  พล.ต.ต.ชาตรี 
สุนทรศร ผูบ้งัคบัการกองทะเบียนประวติัอาชญากรในขณะนั้นไดมี้การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็น
คร้ังแรกประเทศไทยเรียกว่า Automated Fingerprints Identification System (AFIS) ซ่ึ งช่วยอ านวย
ประโยชน์ในการตรวจสอบประวติัอาชญากรเป็นอยา่งมาก 

 

รูปแบบลายนิว้มือ  
รูปแบบลายน้ิวมือสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือโคง้ มดัหวาย และกน้หอย ซ่ึงแต่

ละประเภทก็สามารถจ าแนกโดยละเอียดเป็นลายน้ิวมือ 9 ชนิด ดงัต่อไปน้ี  
1. ประเภทโค้ง (Arch) แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

     1.1 โค้งราบ (Plain Arch) คือรูปแบบของเส้นนูนท่ีวิ่งมาจากดา้นหน่ึงมาสู่ดา้นหน่ึง
โดยปราศจากโคง้วกกลบั ไม่มีเส้นพุง่ข้ึนตรงกลางและไม่มีการท าบ่วงโคง้วกกลบัใดๆของเส้นนูน  

โดยปกติจะไม่มีสันดอนแต่ถา้มีสันดอนตอ้งไม่มีเส้นนูนเกิดข้ึนระหว่างสันดอนกบั
แกนกลาง 

 
 

ภาพที ่2.8 แบบจ าลองลายน้ิวมือแบบโคง้ราบ  
ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
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     1.2 โค้งกระโจม (Tented Arch) คือรูปแบบเส้นนูนแบบโคง้ราบแต่มีความแตกต่างจาก
โคง้ราบคือ เส้นนูนท่ีแกนกลางจะตอ้งมีรูปร่างพุ่งสูงข้ึนเป็นลกัษณะกระโจม เส้นนั้นจะมีลกัษณะเป็น
มุมแหลมคมหรือมุมฉากตั้งข้ึนไปสู่เส้นนูนท่ีบรรจบกนัอยู ่โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีความสูงแน่นอนและไม่
จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวด่ิงเสมอไป 

 
ภาพที ่2.9 แบบจ าลองลายน้ิวมือแบบโคง้กระโจม  

ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
 
2. ประเภทมัดหวาย (Loop) แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

         2.1 มัดหวายปัดหัว (Radial Loops) คือมดัหวายท่ีมีปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทาง
น้ิวหวัแม่มือนั้นเม่ือหงายมือ  
          2.2 มัดหวายปัดก้อย (Ulnar Loops) คือมดัหวายท่ีมีปลายเส้นเกือกมา้ปัดปลายไปทาง
น้ิวกอ้ยมือนั้นเม่ือหงายมือ 

คุณสมบติัของรูปแบบลายน้ิวมือแบบมดัหวายคือ รูปแบบลายเส้นท่ีเส้นนูนอย่างน้อย 1 เส้น 
หรือมากกว่านั้ นไหลเข้ามาทางด้านใดด้านหน่ึงของภาพแล้วโค้งวกกลับเป็นรูปบ่วงยาวผ่านมาตาม
เส้นทางระหว่างสันดอนและแกนกลาง และออกไปตามทิศทางเดิมท่ีไหลเขา้มา และนับได้อย่างน้อย
ท่ีสุดหน่ึงเส้น 

 
ภาพที ่2.10 แบบจ าลองลายน้ิวมือแบบมดัหวาย  

ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
 

3. ประเภทก้นหอย (Whorl) แบ่งไดเ้ป็น 5 ชนิดคือ 
              3.1 ก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl) คือการแสดงการก่อตวัของเส้นนูนซ่ึงมีเส้นหน่ึง
หรือหลายเส้นท ารูปโคง้วกกลบัสมบูรณ์ หรือเป็นวงรอบบริเวณแกนกลางอาจเป็นวงกลม, เส้นวน, หรือ
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แนวเส้นวงรี รูปแบบทัว่ไปของก้นหอยคือ มี 2 สันดอน และมีโค้งวกกลับสมบูรณ์ ให้ถือการมีโค้ง
วกกลบัสมบูรณ์ของกน้หอยส าคญักวา่จ านวนและต าแหน่งของสันดอน 

 
ภาพที ่2.11 แบบจ าลองลายน้ิวมือแบบกน้หอย  

ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
 

  3.2 ก้นหอยแบบมัดหวายกระเป๋ากลาง (Central – Pocket – Loop Whorls) เส้นนูน
ส่วนใหญ่ปรากฏลกัษณะมดัหวาย แต่มีเส้นหน่ึงหรือหลายเส้นมีแนวโคง้อยูร่อบแกนกลางท่ีก่อรูปข้ึน
เป็นรูปกระเปาะ ลากเส้นสมมติจากสันดอนหน่ึงไปยงัสันดอนหน่ึงของรูปแบบถา้ไม่ขา้มผ่านหรือ
สัมผสัเส้นโคง้วกกลบัสมบูรณ์เส้นใดท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสันดอนและแกนกลางคือกน้หอยแบบมดัหวาย
กระเปาะกลาง 

 
 

ภาพที ่2.12 แบบจ าลองลายน้ิวมือกน้หอยแบบมดัหวายกระเป๋ากลาง  
ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 

   

  3.3 ก้นหอยแบบมัดหวายแฝดสันดอนตรงข้าม (Twin – Loop Whorls/Double 
Loop Whorls) การมีมัดหวาย 2 รูปท่ีแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยมัดหวายชุดหน่ึงโอบล้อมหรือ
ซอ้นทบักบัอีกชุดหน่ึง มดัหวาย 2 รูปน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดเท่ากนั มีสันดอนแยกกนัอยูล่ะฝ่ังหรืออยู่
ดา้นตรงขา้มกนั 

 
ภาพที ่2.13 แบบจ าลองลายน้ิวมือกน้หอยแบบมดัหวายแฝดสันดอนตรงขา้ม  

ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
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  3.4 ก้นหอยแบบมัดหวายแฝดสันดอนข้างเดียว (Lateral – Pocket Loop Whorls) 
คือลายน้ิวมือชนิดมดัหวายคู่แต่มีสันดอนอยูข่า้งเดียวกนั 

 
ภาพที ่2.14 แบบจ าลองลายน้ิวมือกน้หอยแบบมดัหวายแฝดสันดอนขา้งเดียว  

ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
 

  3.5 ก้นหอยแบบซับซ้อน (Accidental) เป็นลายน้ิวมือท่ีผสมรูปแบบลายน้ิวมืออ่ืนๆ
ไว ้แต่ไม่สามารถจดัใหเ้ป็นประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ อาจมี 2 สันดอนหรือมากกวา่ 

 
ภาพที ่2.15 แบบจ าลองลายน้ิวมือกน้หอยแบบซบัซอ้น  

ทีม่า : ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกุล, (2551) 
 

จุดต าหนิพเิศษ  
ลายเส้นท่ีอยู่บนฝ่ามือฝ่าเท้าจะประกอบเป็นลายเส้นพื้นฐาน เช่น ก้นหอย มัดหวาย หรือ 

กระโจมดังท่ีกล่าวมาแล้วยงัมีลักษณะเฉพาะบนลายเส้นนูนท่ีเรียกว่า จุดต าหนิพิเศษ (Minutiae) ซ่ึง
สามารถจ าแนกไดเ้ป็นดงัน้ี  

- เส้นแตก (Ridge bifurcation หรือ Fork) เป็นลายเส้นจากเส้นเด่ียวท่ีแยกออกจากกนัเป็นสอง
เส้นหรือมากกวา่ หรือลายเส้นสองเส้นกลบัมารวมกนัเป็นเส้นเดียว 
 

 
ภาพที ่2.16 จุดต าหนิพิเศษแบบเส้นแตก  
ทีม่า : อรรถพล แช่มสุวรรณ, (2552) 
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- เส้นส้ัน ๆ (Short Ridge) เป็นลายเส้นท่ีสั้นแต่ไม่สั้นมากถึงกบัเป็นจุดเล็กๆ          

 
 

ภาพที ่2.17 จุดต าหนิพิเศษแบบเส้นสั้นๆ  
ทีม่า : อรรถพล แช่มสุวรรณ, (2552) 

  - เส้นทะเลสาบ  (Enclosure หรือ Lake) เป็นลายเส้นท่ีแยกออกเป็นสองเส้น แล้วกลับมา
รวมกนัใหม่ จึงมีพื้นท่ีปิดเกิดข้ึน  

 

 
    ภาพที ่2.18 จุดต าหนิพิเศษแบบเส้นทะเลสาบ  

ทีม่า : อรรถพล แช่มสุวรรณ, (2552) 

 - เส้นขาด (Ridge Beginning หรือ Ending Suddenly) เป็นลายเส้นจากเส้นเด่ียวท่ีขาดออกจาก
เส้นเดิมหรือเส้นท่ีอยู่ๆ ก็หยดุลง 

 
 

ภาพที ่2.19 จุดต าหนิพิเศษแบบเส้นขาด  
ทีม่า : อรรถพล แช่มสุวรรณ, (2552) 

   - จุด (Dot หรือ Island) เป็นลายเส้นท่ีสั้นมากจนดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆ      

 

 
ภาพที ่2.20 จุดต าหนิพิเศษแบบจุด  
ทีม่า : อรรถพล แช่มสุวรรณ, (2552) 
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วธีิการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝง 
รอยลายน้ิวมือแฝงในสถานท่ีเกิดเหตุเน่ืองจากมองเห็นไดย้ากด้วยตาเปล่าจึงตอ้งมีวิธีการท่ีท า

ให้ลายน้ิวมือปรากฏแลว้สามารถเก็บลายน้ิวมือน าไปตรวจพิสูจน์ได ้วิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง
จึงมีหลายวิธีเพราะลายน้ิวมือท่ีท าการตรวจพบอาจจะพบไดบ้นวตัถุหลายๆชนิดท่ีมีพื้นผิววตัถุแตกต่าง
กัน  ดังนั้ นจึงควรท่ีจะเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับชนิดของวตัถุท่ีท าการตรวจสอบ วิธีการตรวจ
ลายน้ิวมือแฝงมีหลากหลายวิธี เช่น 1) การใช้ผงฝุ่ น (Dusting) 2) การใช้ไอระเหย (Fuming) 3) การใช้
สารเคมีละลาย (Immersion)  เป็นต้น (ไทพีศรีนิวติั  ภักดีกุล, 2551) แต่ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงเพียงวิธีการ
ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงปัดดว้ยผงฝุ่ น 

วธีิการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงปัดด้วยผงฝุ่น  
วิธีการปัดผงฝุ่ นคือการน าเอาสสารท่ีเป็นของแข็งบางอยา่งมาท าเป็นผงฝุ่ นชนิดต่างๆ ซ่ึงแต่ละ

ชนิดมีคุณสมบติัคือ สี การยดึติด ขนาดของเม็ดฝุ่ น ความสามารถในการติดบนพื้นผิวแต่ละชนิดแตกต่าง
กนั จึงควรเลือกผงฝุ่ นท่ีเหมาะสมกบัชนิดของพื้นผิววตัถุ และบางคร้ังอาจผสมผงฝุ่ น 2 ชนิดหรือมากกวา่  
ซ่ึงการผสมผงฝุ่ นจะสามารถปรับสีและการยึดติดได้ท่ีจะท าให้รอยลายน้ิวมือแฝงมองเห็นไดช้ดัเจนข้ึน
พร้อมท่ีจะน าไปตรวจเปรียบเทียบต่อไป วิธีการตรวจหาลายน้ิวมือโดยวิธีน้ีเป็นวิธีการพื้นฐานและเป็น
วธีิท่ีง่ายท่ีสุด โดยใชผ้งฝุ่ นปัดไปบนบริเวณท่ีตอ้งการ ผงฝุ่ นจะไปเกาะติดกบัน ้ าและไขมนัของสารท่ีขบั
ออกมาทางลายน้ิวมือ การใชผ้งฝุ่ นเหมาะส าหรับวตัถุพื้นผวิเรียบ ไม่ดูดซึม และไม่เปียก เช่นกระจก แกว้ 
โลหะต่างๆ กระเบ้ือง พลาสติก ฯลฯ ซ่ึงผงฝุ่ นอาจจ าแนกไดเ้ป็น 3 ชนิด (Sodhi & Kaur, 2001) ดงัน้ี  

- ผงฝุ่ นธรรมดา (Regular powders) ผงฝุ่ นธรรมดาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เรซินโพลิเมอร์
ส าหรับการช่วยให้ผงฝุ่ นยึดติดบนพื้นผิวและส่วนของสีส าหรับการช่วยท าให้ลายน้ิวมือมีความคมชัด 
ส่วนผสมของผงฝุ่ นธรรมดามีหลายชนิดซ่ึงมีความแตกต่างของสีและส่วนผสมเพื่อให้สามารถเลือกใชผ้ง
ฝุ่ นใหเ้หมาะกบัพื้นผวิท่ีแตกต่างกนั 

- ผงฝุ่ นแม่เหล็ก (Metallic powders) ผงฝุ่ นแม่เหล็กเป็นผงฝุ่ นท่ีมีส่วนผสมของเหล็กเน้ือละเอียด 
ใช้ควบคู่กับแปรงแม่เหล็กในการจบัผงฝุ่ น ส่วนประกอบพื้นฐานคือ iron oxide กับ iron powder dust 
ร่วมกบัสารประกอบสีอ่ืนๆ สามารถใช้ตรวจหาลายน้ิวมือบนวตัถุต่างๆได้ดียกเวน้วตัถุท่ีมีพื้นผิวเป็น
โลหะ  

- ผงฝุ่ นเรืองแสง (Luminescent powders) ผงฝุ่ นชนิดน้ีมีประโยชน์มากส าหรับหาลายน้ิวมือแฝง
บนวตัถุท่ีมีพื้นผิวหลากสี ผงฝุ่ นเรืองแสงจะช่วยลดผลกระทบของสีของพื้นหลงัในการหารอยลายน้ิวมือ
แฝงและช่วยเพิ่มความคมชดัและรายละเอียดของลายน้ิวมือในการถ่ายภาพมากข้ึน  ส่ิงท่ีท าให้ผงฝุ่ นเรือง
แสงเชิงซ้อนเกิดการเรืองแสงคือ สารประกอบแลนทาไนด์ (Lanthanide  complex) หรือสารประกอบ
สารอินทรีย ์(Organic compound)  มีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ เกิดการเรืองแสงได ้ปล่อยแสงออกมาโดยตรง 



   
 

19 
 

สามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  นอกจากน้ียงัสามารถจบักบัรอยลายน้ิวมือบนพื้นผิวท่ียากแก่การใช้
ผงฝุ่ นปัด เช่น ไม้ เทปกาว และโพลีทีน (Polythene) (ฐวิรัชญ์  สุริยวงศ์, 2556) สารประกอบเหล่าน้ีจะ
สามารถท าให้เกิดการเรืองแสงได้โดยการกระตุ้น ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต(Ultraviolet light) หรือ 
เลเซอร์(Laser light) ซ่ึงท าให้มีขอ้จ ากดัในการใช้งานภาคสนามเน่ืองจากตอ้งใช้อุปกรณ์ก าเนิดแสงร่วม
ดว้ย 

 
ตารางที ่2.1 ขนาดโดยเฉล่ียของผงฝุ่ นแต่ละชนิด  
 

ชนิดของผงฝุ่น ขนาดโดยเฉลีย่ (ไมครอน) 
ผงฝุ่ นธรรมดาสีด า 
ผงฝุ่ นแม่เหล็กสีด า 
ผงฝุ่ นเรืองแสง 

20-33 
11-18 
1-2.5 

ทีม่า : Daluz M. Hillary. Fundamental of fingerprints analysis, (2015) 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกบัผงฝุ่นเคมี  
ในการใชผ้งฝุ่ นเคมี จะตอ้งมีอุปกรณ์อ่ืนเพื่อการปัดหาและการเก็บรอยน้ิวมือ คือ 
1. แปรง ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ๆ ไป 3 ชนิด คือ 

     1) แปรงขนกระต่าย ใชใ้นการปัดผงฝุ่ นเบ้ืองตน้ 
             2) แปรงขนอูฐ ใช้ปัดผงฝุ่ นเพื่อให้เห็นรอยลายน้ิวมือแฝงอย่างละเอียด และในกรณีท่ี
ไม่มีแปรงขนกระต่าย จะใช้แปรงขนอูฐอย่างเดียวก็ได้ โดยระวงัไม่ใช้น ้ าหนักมือกดลงไปท่ีแปรงแรง
จนเกินไป 
               3) แปรงแม่เหล็ก แปรงจะมีลกัษณะของแม่เหล็กซ่ึงใชร่้วมกบัผงฝุ่ นสีด าท่ีมีผงแม่เหล็ก
เป็นส่วนประกอบ การใช้แปรงแม่เหล็กน้ีให้ผลดีกบัการหารอยท่ีดา้นใตว้ตัถุ เช่น ใตล้ิ้นชกั หรือใช้กบั
พื้นผิววตัถุท่ีมีความยืดหยุน่ได ้เช่นพื้นหนงั แลว้ยงัช่วยใหไ้ม่เปลืองผงฝุ่ นโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงขอ้จ ากดัของ
แปรงน้ีคือไม่เหมาะกบัการตรวจหารอยลายน้ิวแฝงบนวตัถุท่ีมีพื้นผวิท าดว้ยโลหะ 

2. เทปกาวใส (Transparent adhesive tape) หรือเทปกาวยาง (Rubber Fingerprint Lifter) เพื่อใช้
ในการลอกรอยแฝงหลงัจากปัดผงฝุ่ นเห็นชัดเจนแล้ว ส าหรับเทปกาวใสควรใช้แบบคุณภาพดีและมี
ขนาดกวา้งของเทปประมาณ 3/4 น้ิวฟุต ไม่ควรปะต่อเทปหลายๆ ช้ิน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ระหว่างร่องการเช่ือมต่อระหว่างแต่ละช้ินได ้วิธีใช้เทปกาวคือให้ดึงออกมาจากมว้นให้ยาวพอสมควร
ประมาณ 5-6 น้ิว ส าหรับหน่ึงรอยน้ิวมือ ควรระวงัดว้ยไม่ให้มีรอยพบัหรือรอยหยุดของเทปปรากฏอยู่
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ในช่วงความยาวของเทปท่ีตอ้งการ น าเทปกาวไปแปะทบัลงบนพื้นผิววตัถุบริเวณท่ีปัดผงฝุ่ นจนเห็นรอย
แลว้ โดยระวงัไม่ให้มีฟองอากาศอยู ่โดยแตะเทปดา้นหน่ึงลงไปท่ีวตัถุแลว้ดึงอีกปลายให้ตึง แลว้กดทบั
ลงไปใช้น้ิวของเรารีดลงไปบนตัวเทปนั้ นโดยตรงจนไม่เหลือฟองอากาศ แล้วน าไปปะทาบไวก้ับ
กระดาษหรือแบบฟอร์ม ส่วนเทปกาวยางหรือ Rubber Lifter นั้น สะดวกกว่าและเป็นช้ินใหญ่ซ่ึงเรา
สามารถจะตดัออกมาไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการโดยไม่ตอ้งปะต่อเทป ซ่ึงเหมาะสมอยา่งยิ่งกบัการลอกถอด
รอยอุง้มือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ส้นเทา้ แต่เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศจึงไม่สะดวกเท่าเทปกาว
ใส 

3. กระดาษปะรอยแฝงท่ีลอกออกมา หากใช้ผงฝุ่ นสีด าหรือสีเขม้และใช้เทปกาวใสลอกออกมา 
กระดาษท่ีใชส้ าหรับปะรอยควรเป็นกระดาษขาวเรียบ มนั ไม่มีแนวเส้นบรรทดั หรือจะใชก้ระดาษขาวท่ี
มีลักษณะคล้ายกันแทนก็ได้ แต่ถ้าใช้ผงฝุ่ นสีอ่อนหรือสีขาวก็ควรใช้กระดาษสีด า เพื่อให้เห็นรอย
ลายเส้นท่ีเก็บมาตดักบัสีพื้นของกระดาษ แลว้เขียนรายละเอียดของคดี และเคร่ืองหมายก ากบั รวมทั้งร่าง
แผนท่ีโดยสังเขปท่ีดา้นหลงัของกระดาษ 

วธีิปฏิบัติการปัดผงฝุ่น 
เทผงฝุ่ นปริมาณเล็กนอ้ยออกจากภาชนะลงไปบนกระดาษสีขาว ใชแ้ปรงขนอูฐหรือขนกระรอก

แตะผงฝุ่ นนั้นแลว้เคาะแปรงเบาๆ ให้ผงฝุ่ นส่วนเกินหล่นออกไป ปัดแปรงวนเบาๆไปบนรอยลายน้ิวมือ
แฝง เม่ือผงฝุ่ นเร่ิมเกาะติดจนเห็นลักษณะของลายน้ิวมือแล้วจึงปัดแปรงไปตามทิศทางของรูปแบบ
ลายน้ิวมือจนลายเส้นมีความคมชัด พร้อมบันทึกภาพ จากนั้นใช้แปรงท่ีไม่มีผงฝุ่ นติดปัดเอาผงฝุ่ น
ส่วนเกินออกไป ติดเทปกาวใสลงบนลายน้ิวมือแฝง แลว้ค่อยๆลอกเทปกาวท่ีติดลายน้ิวมือแฝงข้ึนมาติด
ลงบนกระดาษฟอร์มส าหรับเก็บลายน้ิวมือแฝง เขียนรายละเอียดคดีลงบนกระดาษบนัทึกลายน้ิวมือนั้น
ดว้ย 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการคงอยู่ของรอยนิว้มือแฝง  

การคงอยูข่องรอยน้ิวมือแฝงบนวตัถุข้ึนอยูก่บัหลายประการดงัน้ี (สุภาภรณ์ โจมฤทธ์ิ, 2554) 
1. สารประกอบของเหง่ือที่ติดอยู่ (Composition of the Deposit) ต่อมใตผ้ิวหนงัคนเรามี 3 ชนิด 

คือ 1) ต่อมกล่ิน (Apocrine Glands) 2) ต่อมเหง่ือ (Eccrine Sweat Glands) พบทัว่ร่างกายแต่จะพบมากท่ี
ฝ่ามือและฝ่าเทา้ ต่อมเหง่ือมีหน้าท่ีควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและขบัน ้ าท่ีเกินความจ าเป็นกลายเป็น
เหง่ือ (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2544) 3. ต่อมไขมนั (Sebaceous Glands) พบทัว่ร่างกายแต่จะพบมากท่ีหนัง
ศีรษะและใบหนา้ หนา้อกส่วนบนและไหล่ ยกเวน้บนฝ่ามือและฝ่าเทา้ ไขมนัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกรด
ไขมนัและกลีเซอร์ไรด์ เป็นตน้ สารประกอบของเหง่ือท่ีฝ่ามือจะไม่มีไขมนัเป็นส่วนประกอบแต่เม่ือมือ
ของเราไปสัมผสักบัผิวหนงับริเวณอ่ืนของร่างกาย ไขมนัจะมาติดอยูท่ี่ฝ่ามือและเม่ือน้ิวมือไปสัมผสักบั
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วตัถุ สารประกอบของเหง่ือท่ีอยู่ในลายน้ิวมือจะติดอยู่บนผิวของวตัถุนั้นเป็นรอยลายน้ิวมือแฝง ถ้ามี
ไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่มากรอยน้ิวมือแฝงนั้นจะคงอยู่ได้นานข้ึนเน่ืองจากขณะนั้นน ้ าระเหยไป 
ออกซิเจนในอากาศจะท าใหไ้ขมนัออกซิไดส์เป็นฟิลม์บนผิววตัถุ 

2. ปริมาณของสารประกอบของเหง่ือที่ติดอยู่ (Amount of Matter Deposited) มีเง่ือนไข 2 
ประการ คือ  1) ปริมาณการหลัง่ของเหง่ือและสารประกอบท่ีขบัออกมาจากต่อมเหง่ือจะแตกต่างกนัไป
ในแต่ละบุคคล ส่ิงท่ีกระตุ้นต่อมเหง่ือให้ขับเหง่ือออกมามากคือแสงอัลตราโอเลต, อารมณ์เครียด, 
อุณหภูมิสูง เป็นตน้ (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2544) เหง่ือประกอบดว้ยน ้ าประมาณ 98-99 % เกลือ แคลเซียม 
สารประกอบยเูรีย และกรดอะมิโน เป็นตน้  2) แรงกดและระยะเวลาในการสัมผสัวตัถุ ยิง่ออกแรงกดมาก
ก็ยิง่ท  าใหร้อยลายน้ิวมือแฝงปรากฏชดัเจนมากข้ึนและหากใชเ้วลาในการสัมผสั 

วตัถุนานโอกาสท่ีเหง่ือท่ีติดอยูจ่ะติดอยูท่ี่วตัถุก็มีมากข้ึนดว้ย แต่ถา้มีการสัมผสัวตัถุอ่ืนมาก่อน 
เช่นการสัมผสัผา้ หรือการเช็ดมือมาก่อนเป็นผลให้รอยลายน้ิวมือแฝงบนวตัถุปรากฏได้น้อยกว่าการ
สัมผสัวตัถุโดยตรง 

3. พื้นผิวที่ถูกประทับ (Receiving Surface) ความเรียบของวตัถุ ความสามารถในการดูดซับ 
ลกัษณะทางไฟฟ้าสถิต การเป็นสนิม และองค์ประกอบทางเคมีของวตัถุลว้นมีผลต่อการคงอยูข่องรอย
ลายน้ิวมือแฝง และอีกปัจจยัท่ีส าคญัคือการสูญเสียความช้ืนของรอยลายน้ิวมือแฝง รอยลายน้ิวมือท่ี
ประทบับนพื้นผิวไม่มีรูพรุนความช้ืนจะค่อยๆระเหยไป แต่ถ้าลายน้ิวมือประทบับนพื้นผิวท่ีมีรูพรุน
ความช้ืนนอกจากระเหยไปแลว้ยงัถูกดูดซับเขา้ไปในวตัถุดว้ย นอกจากน้ีส่ิงสกปรก ฝุ่ น หรือไขมนั ก็มี
ผลต่อการติดของรอยลายน้ิวมือแฝงทั้งนั้น ดงันั้นวตัถุผิวเรียบมนัและสะอาด รอยลายน้ิวมือแฝงจะติดได้
ดี 

4. ต าแหน่งที่สารประกอบของเหงื่อติดอยู่ (Position Conditions) รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีประทบั
อยูว่ตัถุท่ีมีโอกาสสัมผสัซ ้ าไดง่้ายเช่น ลูกบิดประตู พวงมาลยัรถยนต ์หรือบริเวณท่ีท าความสะอาดไดง่้าย
อาจท าใหร้อยลายน้ิวมือแฝงลบเลือนไปหรือปะปนกบัของบุคคลอ่ืนได ้ 

5. สภาพแวดล้อม (Environment Conditions) อุณหภูมิ ความช้ืน ลม ฝน น ้ า ฝุ่ น เป็นตน้ เป็นตวั
แปรท่ีมีผลต่อการคงอยูข่องรอยลายน้ิวมือแฝง ในสภาวะอากาศร้อน อุณหภูมิสูง นอกจากจะกระตุน้การ
หลัง่ของเหง่ือแลว้ยงัท าให้สารประกอบของรอยลายน้ิวมือแฝงระเหยไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลมเป็นอีกปัจจยัท่ี
ช่วยให้เกิดการระเหยและท าให้สารประกอบของรอยลายน้ิวมือแฝงแห้งได้เร็วข้ึน ส่วนน ้ าคา้ง น ้ าฝน 
หรือน ้าท่ีติดอยูบ่นพื้นผิวของวตัถุหลงัการประทบัรอยลายน้ิวมือจะลดการติดของลายน้ิวมือบนวตัถุนั้น   

6. ระยะเวลาตั้ งแต่สารประกอบของเหง่ือติดอยู่ (Time Since Deposited) ระยะเวลาตั้ งแต่
ประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงลงบนพื้นผิวของวตัถุหรืออายุของลายน้ิวมือแฝง เม่ือระยะเวลาผ่านไปรอย
ลายน้ิวมือแฝงก็จะจางหายไปในท่ีสุด  
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ตวัลอกรอยลายน้ิวมือ โดยเก็บจ านวนลายน้ิวมือแฝงบนศพทั้งหมด 150 รอย ผลการทดลองพบวา่มีเพียง
รอยน้ิวมือแฝง 12 รอยท่ีปรากฏ โดยพบรอยน้ิวมือแฝง 6 รอยท่ีช่วงเวลาประทบัรอยน้ิวมือไม่เกิน 1 
ชัว่โมง  พบอีก 2 รอยท่ีช่วงเวลาประทบัรอยน้ิวมือ 1-2 ชัว่โมง และพบอีก 4 รอยท่ีช่วงเวลาประทบัรอย
น้ิวมือ 2-3 ชัว่โมง 
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สุภาภรณ์ โจมฤทธ์ิ (2554) ไดท้  าการทดสอบประสิทธิภาพของตวัลอกลายน้ิวมือโดยศึกษาการ
ปรากฏรอยน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษยด์ว้ยวิธีการปัดผงฝุ่ นด า และใช้ตวัลอกลายน้ิวมือ 4 ชนิดคือ เจ
ลาติน, Instant Lifter, ซิลิโคน และเทปกาวใส ผลการทดลองพบว่าตวัลอกลายน้ิวมือท่ีให้ผลดีท่ีสุดคือ
เทปกาวใส และมีการทดสอบการปรากฏของรอยน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัดว้ยผงฝุ่ นในด าในระยะเวลา 0, 
10, 20, 30 นาที ผลการทดลองพบว่าลายน้ิวมือท่ีมีการลอกเก็บทนัทีหลงัการประทบัลายน้ิวมือมีความ
ชดัเจนมากกวา่ลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บหลงัจากประทบัแลว้เป็นเวลา 10 นาที  20 นาที และ 30 นาที 
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บทที ่3 
 

วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 

สถานทีท่ าการวจัิย 
  1. หอ้งปฏิบติัการทางคดีอาญา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  2. หอ้งนิติวทิยาศาสตร์ คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ผงฝุ่ นสีด า (Swedish Black powder) ของบริษทั BVDA 
2. ฝุ่ นเรืองแสง (fluorescent fingerprint powder) ของบริษทั Sirchie 

  3. Black-Light Blue Fluorescent Lamps ส าหรับใหแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต  
4. แปรงขนกระรอก ของบริษทัแอสคอน อินซิชัน่ จ  ากดั 
5. กลอ้งถ่ายภาพยีห่อ้ Samsung รุ่น Grand 2 

 6. เทปกาวใส ยีห่อ้ Scott 3M ขนาด 24 มิลลิเมตร 
 7. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัส าหรับวดัแรงประทบัน้ิวมือ 
 8. แวน่ขยายส าหรับนบัจุดต าหนิพิเศษ 

   9. เคร่ืองสแกน 
 10. ถุงมือ 

   11. กรรไกร 
 

 การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
  การค านวณหาขนาดของตวัอย่างในกรณีท่ีไม่มีการบนัทึกข้อมูลจ านวนประชากรไวอ้ย่าง

ชดัเจน โดยก าหนดให้เกิดความคลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ี 10 % ซ่ึงมีสูตรการหาขนาดตวัอย่าง (n) ดงัน้ี  
(อภินนัท ์จนัตะนี, 2549)  

สูตร       n =  
1

3.84(𝑑)2

(𝑠)2
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เม่ือ       S  =  1.96 (ส าหรับความเช่ือมัน่  95%) 
   d  =  0.10  (คลาดเคล่ือนได ้10%  หรือ   =  0.10) 
 โดยแทนค่า  S  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากบั1.96 ( S  = 1.96) 
    แทนค่า  d  ซ่ึงเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีคาดวา่จะยอมใหเ้กิดข้ึนได ้( d = .10)  

        n =  
1

3.84(.10)2

(1.96)2

 

  n =  
1

0.000958
 = 100.04 

  
 ดงันั้นจ านวนตวัอยา่งท่ีท่ีใชใ้นงานวจิยัควรจะไม่นอ้ยกวา่ 100 รอย 
 ดังนั้ นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดจ านวนตวัอย่างรอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษย์ท่ี
ตอ้งการศึกษาจ านวน 100 รอยตวัอยา่ง  
 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกประทบัน้ิวมือบนผิวหนงัเป็นก าหนดให้เป็นเพศหญิง จ านวน 25 คน อายุ
ระหวา่ง 13 – 30 ปี อาสาสมคัรแต่ละคนจะถูกประทบัน้ิวมือบนผิวหนงับริเวณทอ้งแขนทั้งขา้งขวาและ
ขา้งซ้าย ขา้งละ 2 รอย เน่ืองจากมีการตรวจการอยลายน้ิวมือแฝงโดยใชผ้งฝุ่ น 2 ชนิดคือ  1) ผงฝุ่ นสีด า  2) 
ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง และมีการเก็บลายน้ิวมือแฝง 2 เวลา คือ 1) หลงัจากมีการประทบัน้ิวมือ
ทนัที 2) หลงัจากมีการประทบัน้ิวมือ 30 นาที  

 
วธีิการวจัิย 

ก่อนการทดลองและขณะทดลองจะก าหนดให้อาสาสมคัรแต่ละคนงดกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ าลงักาย
หรืองดท ากิจกรรมท่ีจะท าให้เกิดการหลัง่ของเหง่ือเกินกวา่ปรกติของบุคคลนั้นๆ เพื่อเป็นการควบคุมการ
ทดลอง  
 วธีิด าเนินการ 
 1. วาดกรอบส่ีเหล่ียมขนาด 5x5 เซนติเมตร ลงบนบริเวณทอ้งแขนของอาสาสมคัรจ านวน 25 คน 
แล้วประทบัน้ิวมือบนผิวหนังภายในกรอบดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที น ้ าหนักท่ีใช้ในการ
ประทบัน้ิวมือประมาณ 1000 กรัม โดยให้อาสาสมคัรวางแขนบนเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแลว้ประทบัน้ิวมือบน
ผิวหนังของอาสาสมัครบริเวณท่ี เตรียมไว้ให้ได้แรงกดประมาณ 1000 กรัม ทั้ งน้ี มีการควบคุม
อุณหภูมิหอ้งปฏิบติัโดยการตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
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ภาพที ่3.1 การท าตารางก าหนดพื้นท่ีในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง 
และการประทบัน้ิวมือบนผวิหนงัของอาสาสมคัร 

  

  2. ใช้ผงฝุ่ น 2 ชนิดคือ 1) ผงฝุ่ นสีด า 2) ผงฝุ่ นสีด าผสมกับผงฝุ่ นเรืองแสงตามอัตราส่วนท่ี
ก าหนด (ผงฝุ่ นสีด า 3 ส่วน: ผงฝุ่ นเรืองแสง 1 ส่วน) น ามาตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงโดยใช้แปรงขน
กระรอกปัดวนเบาๆบนผิวหนงับริเวณท่ีก าหนดให้ปรากฏลายน้ิวมือ จนเม่ือเร่ิมเห็นลายเส้นจึงปัดแปรง
ไปตามลายเส้นของรูปแบบรอยลายน้ิวมือนั้นๆให้เห็นลายละเอียด ควรแตะผงฝุ่ นปริมาณพอเหมาะ ระวงั
ไม่ใหแ้ตะผงฝุ่ นมาก 
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    ภาพที ่3.2 การปัดหารอยลายน้ิวมือแฝง 
  
  3. การปัดผงฝุ่ นบนผวิหนงัในกระบวนการในขอ้ 2 มีก าหนดเวลาดงัน้ี 
                   - ปัดผงฝุ่ นหลงัจากท่ีประทบัรอยลายน้ิวมือบนผวิหนงัทนัที 
        - ปัดผงฝุ่ นหลงัจากท่ีประทบัรอยลายน้ิวมือบนผวิหนงั 30 นาที 
 4. ถ่ายรูปรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏในแต่ละก าหนดเวลาเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
 

ภาพที ่3.3 ถ่ายภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปัดดว้ยผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง 
ภายใตอ้ลัตร้าไวโอเลต 

   
 5. ลอกรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏบนผิวหนงัในแต่ละก าหนดเวลาในขอ้ 4 โดยใชเ้ทปกาวใส
ลอกรอยลายน้ิวมือแฝงมาติดบนกระดาษสีขาวท่ีเตรียมไว ้ 
 6. น ารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีได้ไปตรวจนับจ านวนจุดต าหนิพิเศษและได้รับการยืนยนัด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นลายน้ิวมือ คือ พ.ต.ต.หญิงวรรณวษิา ไพศาลธรรม กลุ่มงานลายน้ิวมือแฝง ศูนยพ์ิสูจน์
หลกัฐาน 5 จงัหวดัล าปาง  
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
  

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัมนุษยด์ว้ยวิธีปัดผงฝุ่ นสีด าและ
ผงฝุ่ นเรืองแสง ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษยจ์ากกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง
ทั้งหมด 25 คน โดยใชผ้งฝุ่ น 2 ชนิด คือ 1) ผงฝุ่ นสีด า 2) ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงในอตัราส่วน 3:1 
ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงตามเวลาท่ีก าหนดคือหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัทีและ 30 นาที แลว้น ารอย
ลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บไดไ้ปตรวจนบัจ านวนจุดต าหนิพิเศษโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นลายน้ิวมือ ผลการ
ศึกษาวจิยัสามารถน าเสนอในรูปแบบตารางแสดงขอ้มูล ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 การตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษจากรอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผง  
 ฝุ่ นเรืองแสงหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที 

 

 
คนที่ 

ผงฝุ่นสีด า 0 นาท ี ผงฝุ่นสีด าผสมผงฝุ่นเรืองแสง 0 นาที 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจพสูิจน์ 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจพสูิจน์ 

1 3 - 6 - 
2 5 - 14 + 
3 4 - 3 - 
4 5 - 0 - 
5 12 + 21 + 
6 0 - 0 - 
7 3 - 0 - 
8 24 + 4 - 
9 5 - 2 - 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

 
คนที่ 

ผงฝุ่นสีด า 0 นาท ี ผงฝุ่นสีด าผสมผงฝุ่นเรืองแสง 0 นาที 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจพสูิจน์ 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจพสูิจน์ 

10 10 + 4 - 
11 10 + 6 - 
12 10 + 0 - 
13 0 - 0 - 
14 2 - 7 - 
15 0 - 10 + 
16 0 - 10 + 
17 2 - 4 - 
18 1 - 0 - 
19 0 - 0 - 
20 15 + 6 - 
21 0 - 0 - 
22 10 + 15 + 
23 11 + 14 + 
24 5 - 10 + 
25 10 + 13 + 

       + หมายถึง สามารถตรวจนบัจ านวนจุดต าหนิพิเศษไดต้ั้งแต่ 10 จุดข้ึนไปซ่ึงเพียงพอส าหรับการตรวจ 
                          พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
       -  หมายถึง สามารถตรวจนบัจ านวนจุดต าหนิไดน้อ้ยกวา่ 10 จุด ซ่ึงไม่เพียงพอส าหรับการตรวจพิสูจน์ 
                          เอกลกัษณ์บุคคล 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นการตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษจากการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง

หลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที พบวา่ผงฝุ่ นสีด ามีรอยน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจพบจุดต าหนิเพียงพอ
ส าหรับการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ทั้งหมดจ านวน 9 รอย ซ่ึงรอยน้ิวมือแฝงของอาสาสมคัรคนท่ี 8 
สามารถตรวจนบัจุดต าหนิไดม้ากท่ีสุดถึง 24 จุด  และมีรอยลายน้ิวมือแฝงจ านวน 6 รอย  ท่ีไม่สามารถ
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ตรวจนับจุดต าหนิพิเศษได้ ส่วนผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองสามารถตรวจนับจุดต าหนิได้เพียงพอ
ส าหรับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทั้ งหมดจ านวน 8 รอย รอยน้ิวมือแฝงของอาสาสมัครคนท่ี 5 
สามารถตรวจนบัจุดต าหนิไดม้ากท่ีสุดถึง 21 จุด และมีรอยลายน้ิวมือแฝงจ านวน 6 รอย ท่ีไม่สามารถ
ตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษได ้
 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงหลงัจาก

ประทบัลายน้ิวมือทนัที 
Independent Samples Test 

 

 
  
  
  
  
  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. (2-
tailed) 

 

Mean 
Differen

ce 
 

Std. Error 
Difference 

 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

MUNITIAE Equal variances 
assumed 

.013 .908 -.048 48 .962 -.08 1.684 -3.466 3.306 

  Equal variances not 
assumed 

  -.048 47.997 .962 -.08 1.684 -3.466 3.306 

 
สมมติฐานทางการวจิยัคร้ังน้ีคือ 
H0 : คุณภาพของลายน้ิวมือแฝงจากวิธีการใชล้ายผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง

ไม่แตกต่างกนั 
H1 : คุณภาพของของลายน้ิวมือแฝงจากวธีิการใชผ้งฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง

แตกต่างกนั 
 ทั้งน้ีโดยเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0: 𝜇1 = 𝜇2 
H1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่การจากการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผงฝุ่ นสีด าและผง

ฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที พบวา่ค่าจากการค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากบั 
0.962 ซ่ึงมีค่ามากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าคุณภาพของผงฝุ่ นสีด าและผง
ฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.3 การตรวจนับจุดต าหนิพิเศษจากรอยลายน้ิวมือแฝงด้วยผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง
ภายใตแ้สงธรรมดาและภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที 

 
 

คนที่ 

ผงฝุ่นสีด าผสมผงฝุ่นเรืองแสง ภาพถ่ายลายนิว้มอืภายใต้แสงอลัตร้าไวโอเลต็ 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจพสูิจน์ 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอส าหรับ
การตรวจพสูิจน์ 

1 6 - 4 - 
2 14 + 11 + 
3 3 - 0 - 
4 0 - 0 - 
5 21 + 1 - 
6 0 - 1 - 
7 0 - 0 - 
8 4 - 0 - 
9 2 - 0 - 

10 4 - 0 - 
11 6 - 3 - 
12 0 - 0 - 
13 0 - 0 - 
14 7 - 14 + 
15 10 + 11 + 
16 10 + 0 - 
17 4 - 7 - 
18 0 - 0 - 
19 0 - 4 - 
20 6 - 0 - 
21 0 - 11 + 
22 10 + 15 + 
23 14 + 0 - 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

 
คนที่ 

ผงฝุ่นสีด าผสมผงฝุ่นเรืองแสง ภาพถ่ายลายนิว้มอืภายใต้แสงอลัตร้าไวโอเลต็ 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจพสูิจน์ 

จ านวน 
จุดต าหนิ 

จุดต าหนิเพยีงพอส าหรับ
การตรวจพสูิจน์ 

24 10 + 5 - 
25 13 + 8 - 

      + หมายถึง สามารถตรวจนบัจ านวนจุดต าหนิพิเศษไดต้ั้งแต่ 10 จุดข้ึนไปซ่ึงเพียงพอส าหรับการตรวจ 
                        พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
      -  หมายถึง สามารถตรวจนบัจ านวนจุดต าหนิไดน้อ้ยกวา่ 10 จุด ซ่ึงไม่เพียงพอส าหรับการตรวจพิสูจน์ 
                        เอกลกัษณ์บุคคล 

 
จากตารางท่ี 4.3 การตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษจากการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผงฝุ่ นสี

ด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงและจากภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเล็ตหลังจากประทับ
ลายน้ิวมือทนัที พบวา่ผงฝุ่ นสีด าผงฝุ่ นเรืองแสงมีรอยน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจนบัจุดต าหนิเพียงพอ
ส าหรับการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ทั้งหมดจ านวน 8 รอย ซ่ึงรอยน้ิวมือแฝงของอาสาสมคัรคนท่ี 5 
สามารถตรวจนบัจุดต าหนิไดม้ากท่ีสุดถึง 21 จุด และมีรอยลายน้ิวมือแฝงจ านวน 8 รอย ท่ีไม่สามารถ
ตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษได ้ส่วนภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตสามารถตรวจนับจุด
ต าหนิเพียงพอส าหรับการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ทั้งหมดจ านวน 4 รอย รอยน้ิวมือแฝงของอาสาสมคัร
คนท่ี 14 สามารถตรวจนบัจุดต าหนิไดม้ากท่ีสุดถึง 14 จุด และมีรอยลายน้ิวมือแฝงจ านวน 13 รอย ท่ี
ไม่สามารถตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษได ้
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ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงจากผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงและ   
 จากภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที 

 
 

Independent Samples Test 

 
  
  
  
  
  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
 

t 
df 
 

Sig. (2-tailed) 
 

Mean 
Difference 

 

Std. Error 
Difference 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MUNITIAE Equal variances assumed 1.891 .176 1.846 48 .071 2.76 1.495 -.246 5.766 
  Equal variances not 

assumed 
  1.846 44.554 .072 2.76 1.495 -.252 5.772 

 
สมมติฐานทางการวจิยัคร้ังน้ีคือ 

   H0 : คุณภาพของลายน้ิวมือแฝงจากวิธีการใช้ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงและภาพถ่าย
ลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตไม่แตกต่างกนั 
   H1: คุณภาพของลายน้ิวมือแฝงจากวิธีการใช้ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงและภาพถ่าย 
ลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตแตกต่างกนั 
   เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0: 𝜇1 = 𝜇2 
H1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่าการจากการตรวจนับจุดต าหนิพิเศษจากผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ น

เรืองและภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที พบวา่ค่า Sig. (2-
tailed) มีค่าเท่ากับ 0.071 ซ่ึงมีค่ามากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าคุณภาพของ
ลายน้ิวมือแฝงจากวิธีผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงและภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้า-ไวโอเล็ต
ไม่แตกต่างกนั 

นอกจากน้ีจากการตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษจากรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกเก็บจากการใชผ้งฝุ่ นสีด า, 
ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง และจากภาพถ่ายลายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต หลงัจากประทบั
น้ิวมือบนผวิหนงั 30 นาที พบวา่ไม่สามารถตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษได ้
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บทที ่5 
 

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  
อภิปรายผล  

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัมนุษย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ผลการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัมนุษยด์ว้ยวธีิการใชผ้งฝุ่ นสีด า Swedish Black Powder และ
ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงหลังจากประทับน้ิวมือบนผิวหนังทันทีและ 30 นาที โดยก าหนด
อาสาสมคัรท่ีตอ้งถูกประทบัน้ิวมือบนผิวหนงัเป็นเพศหญิงเน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีมกัตกเป็นเหยื่อ
ทางอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไดง่้าย ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองน้ีเพื่อจะไดท้ราบวธีิการท่ีจะน ามาใชใ้น
การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษยไ์ด้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวน
สอบสวนหาตวัผูก้ระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ผิวหนังบริเวณท่ีเลือกศึกษาคือบริเวณทอ้งแขน
ระหว่างขอ้ศอกและขอ้มือ ซ่ึงผิวหนงับริเวณน้ีเป็นส่วนท่ีอยูน่อกร่มผา้ของอาสาสมคัรจึงสะดวกแก่การ
ท าการวจิยัและยงัเป็นผวิหนงัส่วนท่ีมีความเรียบและมีขนนอ้ยกวา่ผิวหนงับริเวณอ่ืนๆ 

วิธีการด าเนินการวิจยัก าหนดให้มีการประทบัน้ิวมือบนผิวหนังอาสาสมคัรเป็นเวลา 30 วินาที 
และใช้น ้ าหนักในการประทับน้ิวประมาณ 1,000 กรัม ซ่ึงอ้างอิงมาจากงานวิจัยของ Trapecar และ 
Balazic (2007) ท่ีใชแ้รงประทบัน้ิวมือบนผิวหนงัประมาณ 500 กรัม พวกเขากล่าววา่แรงกดขณะประทบั
น้ิวมือลงบนผิวหนังมีส่วนส าคญัต่อคุณภาพลายน้ิวมือ ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้แรงกดประมาณ 1,000 กรัม 
เพราะสันนิษฐานวา่การใชแ้รงกดน้ีจะช่วยใหร้อยน้ิวมือแฝงบนผวิหนงัปรากฏในขณะทดลองชดัเจนมาก
ยิ่งข้ึน ส่วนวิธีการวดัแรงกดขณะประทับน้ิวมือลงบนผิวหนังอ้างอิงมาจากงานวิจยัของ สุภาภรณ์  
โจมฤทธ์ิ (2554) โดยวดัจากการท่ีให้อาสาสมคัรวางแขนลงบนเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแลว้ประทบัน้ิวลงไปบน
ผิวหนงัส่วนท่ีตอ้งการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงให้ไดน้ ้ าหนกัขณะกดประมาณ 1,000 กรัม โดยสังเกต
จากสมมติให้น ้ าหนกัแขนของอาสาสมคัรหนกัประมาณ 2,000 กรัม แลว้ให้ใชแ้รงประทบัน้ิวให้น ้ าหนกั
เพิม่ไปอีก 1,000 กรัม ดงันั้นเลขหนา้ตราชัง่จะมีน ้ าหนกัประมาณ 3,000 กรัม 

หลงัจากท่ีมีประทบัน้ิวมือบนผวิหนงัแลว้ตอ้งตรวจหารอยน้ิวมือแฝงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้แลว้จึง
มีการถ่ายรูปลายน้ิวมือเก็บเป็นข้อมูล โดยรอยน้ิวมือแฝงท่ีถูกปัดด้วยผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง
จะตอ้งถูกถ่ายรูปภายใตแ้สงอลัตา้ไวโอเล็ต เพราะผงฝุ่ นเรืองแสงจะเปล่งแสงเม่ือถูกกระตุน้ด้วยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น แสงอลัตา้ไวโอเล็ต เป็นตน้ (ฐวิรัชญ์ สุริยวงศ์, 2556) ผูว้ิจยัจึงใช้ Black-Light Blue 
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Fluorescent Lamps เป็นแหล่งให้ก าเนิดแสง เน่ืองจากหลอดไฟ Black-Light Blue Fluorescent Lamps ให้
แสง UV-A ท่ีมีความยาวคล่ืนประมาณ 350 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นแสงท่ีอยูใ่นช่วงความยาวคล่ืนแสงอลัตา้
ไวโอเล็ต ซ่ึงแสงอลัตา้ไวโอเล็ตจะมีความยาวคล่ืนประมาณ 315- 400 นาโนเมตร  

ผลการทดลองพบวา่จากการเปรียบเทียบคุณภาพของผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง
หลังจากประทับลายน้ิวมือบนผิวหนังทนัที พบว่าคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงจากทั้ง 2 วิธีไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนผลการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝง
จากวิธีการใชผ้งฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงและจากภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลั ตร้าไวโอเล็ตพบวา่
คุณภาพลายน้ิวมือแฝงไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ถึงแมว้า่การค านวณ
ทางสถิติจะพบว่าคุณภาพของผงฝุ่ นสีด าผงฝุ่ นเรืองแสงกับผงฝุ่ นสีด าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัแต่ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างในการวิจยัมีจ  านวนมากข้ึนอาจจะท าให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหวา่งผงฝุ่ น 2 ชนิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัชดัเจนข้ึน  

ส่วนคุณภาพรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีได้จากภาพถ่ายภายใต้แสงอลัต้าไวโอเล็ตนั้นมีลายเส้นของ
ลายน้ิวมือท่ีไม่ค่อยคมชัด อาจเป็นเพราะเม่ือปัดผงฝุ่ นลงไปบนผิวหนังแล้วผงฝุ่ นจะไปติดกับ
สารประกอบของเหง่ือท่ีหลัง่ออกมาจากน้ิวมือท่ีประทบัลงไปบนผิวแลว้ยงัติดกบัเหง่ือท่ีขบัออกมาจาก
ผิวหนงัของอาสาสมคัรดว้ย เม่ือถ่ายภาพลายน้ิวมือแฝงภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตการเรืองแสงของผง
ฝุ่ นท่ีติดกบัรอยลายน้ิวมือแฝงและการติดของผงฝุ่ นบนผิวหนังจะเรืองแสงออกมาพร้อมกนัท าให้ภาพ
รอยน้ิวมือท่ีไดไ้ม่คมชดัและแยกแยะไดย้ากวา่รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีมองเห็นเป็นส่วนของลายน้ิวมือหรือ
ส่วนผวิหนงั 

นอกจากน้ีการตรวจนับจุดต าหนิพิเศษจากรอยลายน้ิวมือแฝงหลังจากประทับลายน้ิวมือบน
ผิวหนังแล้ว 30 นาที พบว่าไม่สามารถตรวจนับจ านวนจุดต าหนิของลายน้ิวมือได้ ถึงแมจ้ะมีบางรอย
ลายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถเห็นเส้นลายน้ิวมือปรากฏ แต่วา่ความคมชดัของลายน้ิวมือต ่าจึงไม่สามารถตรวจ
นบัจุดต าหนิพิเศษได ้แสดงวา่รอยลายน้ิวมือแฝงไม่สามารถปรากฏบนผิวหนงัไดห้ลงัจากมีการประทบั
ลายน้ิวมือแลว้ 30 นาที อาจเน่ืองมาจากการท่ีผิวหนงัของมนุษยมี์การขบัเหง่ือตลอดเวลาจึงส่งผลให้เม่ือ
ผิวหนังขับเหง่ือออกมาจึงไปเจือจางกับเหง่ือท่ีมาจากน้ิวมือท่ีประทับรอยน้ิวมือแฝงบนผิวหนัง 
ลายน้ิวมือแฝงจึงค่อยๆเกิดการเลือนหายไปตามระยะเวลา ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีความแตกต่างกบังานวิจยัท่ี
ไดน้ ามาอา้งอิงอาจเป็นเพราะมีความแตกต่างกนัของสภาพผิวหนงัของอาสาสมคัรและสภาพภูมิอากาศ
ของแต่ละประเทศจึงส่งผลใหผ้ลการทดลองมีความแตกต่างกนัได ้

การตรวจนับจุดต าหนิพิเศษจากรอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้ค่อนขา้ง
ล าบากเน่ืองจากรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏนั้นลายเส้นของรอยลายน้ิวมืออาจจะไม่มีความคมชดัเหมือน
รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏบนวตัถุอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะผิวหนังมีความยืดหยุ่นสูงกว่าวตัถุ และรอย
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ลายน้ิวมือแฝงท่ีลอกได้จะปรากฏพร้อมกับเส้นขนบนผิวและลายของผิวหนัง จึงควรท่ีจะปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยลายน้ิวมือในการตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษ 

ความชดัเจนของลายน้ิวมือท่ีปรากฏบนผวิหนงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการเช่น  
- ระยะเวลาในการตรวจหาลายน้ิวมือแฝง การตรวจพบลายน้ิวมือแฝงไดเ้ร็วลายน้ิวมือแฝงก็จะมี

ความชดัเจนมากกวา่ลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจพบไดใ้นเวลาระยะเวลาถดัๆไป  
- ความเขม้ขน้สารประกอบท่ีหลัง่จากน้ิวมือ ขณะท่ีมีการประทบัของลายน้ิวมือถา้มีการหลัง่ของ

เหง่ือมากหรือการท่ีมือมีการสัมผสัส่วนอ่ืนของร่างกายเช่น ศีรษะหรือใบหนา้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีไขมนัมาก
มาก่อนการประทบัลายน้ิวมือก็จะท าใหล้ายน้ิวมือนั้นมีความชดัเจนและสามารถปรากฏไดย้าวนานข้ึน 

- สภาพผิวหนงัของอาสาสมคัร ผิวของอาสาสมคัรท่ีมีความเรียบเนียนและขนน้อยจะให้คุณภาพ
ลายน้ิวมือแฝงไดดี้กวา่ผิวท่ีมีความหยาบหรือผวิท่ีมีขนเยอะ 

- ลายเส้นลายน้ิวมือของผูป้ระทบัลายน้ิวมือบนผิวหนงั ผูท่ี้มีลายน้ิวมือชดัเจนและลายเส้นมีขนาด
ใหญ่ก็จะใหคุ้ณภาพลายน้ิวมือแฝงท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีลายเส้นเล็กหรือลายน้ิวมือไม่ชดัเจน 
  
สรุปผลการวจัิย 

จากการเปรียบเทียบคุณภาพของรอยน้ิวมือแฝงจากวิธีการใช้ผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ น
เรืองแสงหลงัจากประทบัลายน้ิวมือทนัที พบว่าคุณภาพรอยลายน้ิวมือแฝงจากทั้ง 2 วิธีไม่แตกต่างกนั 
และการเปรียบเทียบคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงหลงัจากการประทบัลายน้ิวมือทนัทีดว้ยผงฝุ่ นสีด าผสมผง
ฝุ่ นเรืองแสงและจากภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตพบวา่คุณภาพรอยลายน้ิวมือแฝงนั้น
ไม่แตกต่างกนั แลว้หลงัจากประทบัลายน้ิวมือแลว้ 30 นาที พบว่าลายน้ิวมือแฝงปรากฏไม่ชดัเจนจนไม่
สามารถตรวจนบัจุดต าหนิพิเศษของรอยลายน้ิวมือแฝงจากวิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผงฝุ่ นสี
ด า ผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรือง และจากภาพถ่ายลายน้ิวมือภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีอาจยงัพบข้อบกพร่องอยู่บ้างเน่ืองจากข้อจ ากัดบางประการ
ยกตวัอย่างเช่น การก าหนดเง่ือนไขเวลาในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังหลงัจากท่ีมีการ
ประทบัลายน้ิวมือแฝงทนัทีและ 30 นาที เน่ืองมาจากการศึกษาเร่ืองลายน้ิวมือบนผิวหนงัในต่างประเทศ
มีผูส้นใจศึกษาเร่ืองน้ีค่อนข้างน้อย และในเมืองไทยมีผูท้  าการวิจยัเร่ืองน้ีเพียงผูเ้ดียวคือสุภาภรณ์   
โจมฤทธ์ิ (2554) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการลอกเก็บลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังมนุษย์โดยการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตวัลอกลายน้ิวมือชนิดต่างๆในระยะเวลาท่ีต่างกนั ผลการทดลองพบวา่เทปกาวใสให้
คุณภาพในการลอกลายน้ิวมือดีท่ีสุดและความชัดเจนของลายน้ิวมือท่ีประทับบนผิวหนังข้ึนอยู่กับ
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ระยะเวลาในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง ผูว้ิจยัจึงก าหนดเวลาในการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบน
ผิวหนงัหลงัจากท่ีมีการประทบัลายน้ิวมือแฝงทนัทีและ 30 นาที โดยอา้งอิงจากงานวิจยัขา้งตน้ ท่ีพบว่า
การตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัหลงัจากประทบัลายน้ิวมือแฝงทนัทีจะให้คุณภาพลายน้ิวมือ
ชัดเจนท่ีสุด และหลังการประทบัลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังไปแล้ว 30 นาทีเป็นระยะเวลานานท่ีสุดท่ี
ลายน้ิวมือปรากฏอยู ่และขณะท าการทดลองผูว้ิจยัท าการทดลองผงฝุ่ น 2 ชนิดคือ ผงฝุ่ นสีด าและผงฝุ่ นสี
ด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงในช่วงเวลาเดียวกนัเพราะตอ้งการควบคุมปัจจยัต่างๆท่ีท าให้เกิดลายน้ิวมือบน
ผิวหนงัให้ครอบคลุมมากท่ีสุดจึงก าหนดให้มีการควบคุมอุณหภูมิห้องขณะท าการทดลองท่ี 25  องศา-
เซลเซียส, แรงในการประทับลายน้ิวมือแฝง 1000 กรัม และผิวหนังบริเวณท่ีต้องการตรวจหารอย
ลายน้ิวมือแฝงคือส่วนทอ้งแขนระหว่างขอ้ศอกและขอ้มือซ่ึงมีพื้นท่ีในการทดลองจ ากดั จึงก าหนดให้
แขนขวาท าการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผงฝุ่ นสีด า และแขนซ้ายตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยผง
ฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสง และก าหนดให้ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงต่อการใชผ้งฝุ่ นแต่ละชนิดเพียง 2 
เวลาเท่านั้น เพราะการท่ีมีพื้นท่ีในการทดลองจ ากดัการเพิ่มเวลาในการทดลองท าให้ผงฝุ่ นทั้ง 2 ชนิดตอ้ง
ท าในเวลาและเง่ือนไขบางอยา่งท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นสภาพผิวหนงัของอาสาสมคัรอาจมีความแตกต่างกนั
ส่งท าใหผ้ลคุณภาพลายน้ิวมือท่ีไดแ้ตกต่างกนัดว้ย   

การเลือกผงฝุ่ นเรืองแสงมาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากผงฝุ่ นเรืองแสงนั้นมีขนาดอนุภาคท่ีเล็ก
กวา่ผงฝุ่ นสีด าจึงสันนิษฐานวา่ผงฝุ่ นเรืองแสงอาจจะเกาะติดกบัลายน้ิวมือแฝงไดดี้กวา่ผงฝุ่ นสีด าและการ
ท่ีตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตจะช่วยให้มองเห็นลายน้ิวมือท่ีมองเห็นไดย้าก
ดว้ยตาเปล่าให้สามารถมองเห็นไดดี้ข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้น าขอ้ดีของผงฝุ่ นเรืองแสงมาใช้ร่วมกบัผงฝุ่ นสีด า
โดยการใช้อตัราส่วนผงฝุ่ นสีด าผสมผงฝุ่ นเรืองแสงเป็นผงฝุ่ นสีด า 3 ส่วน และผงฝุ่ นเรืองแสง 1 ส่วน 
เน่ืองจากผูว้ิจยัได้มีการทดลองคุณภาพของผงฝุ่ นทั้ง 2 ชนิดท่ีผสมกันในอตัราส่วนต่างๆ แล้วพบว่า
อตัราส่วนผงฝุ่ นท่ีเลือกใช้มีข้อดีกว่าผงฝุ่ นในอตัราส่วนอ่ืนๆคือลายน้ิวมือแฝงท่ีปัดด้วยผงฝุ่ นแล้ว
สามารถถ่ายภาพลายน้ิวมือขณะท่ีมีการเรืองแสงไดแ้ลว้ ลายน้ิวมือท่ีลอกเก็บแลว้ยงัมองเห็นและสามารถ
ตรวจนับจุดต าหนิส าคัญได้เหมืองผงฝุ่ นสีด า หากมีการใช้อัตราส่วนผงฝุ่ นเรืองแสงมากกว่าน้ีย่อม
สามารถมองเห็นลายน้ิวมือขณะท่ีเรืองแสงได้แต่จะการท าให้มองเห็นลายน้ิวมือแฝงด้วยตาเปล่านั้น
ล าบาก ซ่ึงผลการทดลองท่ีไดแ้ตกต่างจากท่ีไดส้ันนิษฐานไวเ้พราะวา่คุณภาพลายน้ิวมือแฝงท่ีไดจ้ากการ
ถ่ายภาพภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ตมีลายเส้นไม่ค่อยชดัเจนดงัเหตุท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จึงสามารถตรวจนบั
จุดต าหนิพิเศษไดค้่อนขา้งล าบาก วธีิการตรวจหารอยน้ิวมือแฝงบนผิวหนงัจึงอาจเลือกใชผ้งฝุ่ นสีด าเพียง
อยา่งเดียวก็ไดเ้พราะเป็นวธีิท่ีให้คุณภาพลายน้ิวมือแฝงใกลเ้คียงกนัและสามารถใชง้านไดง่้ายกวา่ผงฝุ่ นสี
ด าผสมกบัผงฝุ่ นเรืองแสง 
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หากมีผูท่ี้สนใจในการการวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการทดลองหาลายน้ิวมือแฝงบนผิวหนังในเวลา
ต่างๆ กันมากข้ึน หรืออาจจะมีการทดลองหารอยน้ิวมือโดยใช้วิธี ท่ี ต่างออกไป ดังนั้ นจึงควรน า
ขอ้บกพร่องในงานวิจยัคร้ังน้ีน าไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจยัและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดม้ากข้ึนต่อไป 
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