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บทคดัย่อ 
 
 วตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลของน ้ ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิง และเพื่อเปรียบเทียบผลของน ้ ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิในห้วงระยะเวลาต่างๆ  โดยใชน้ ้ายารมด าส าเร็จรูป ยีห่อ้ Solid Gun 
Blue Creme น ามาผสมกบัน ้ากลัน่ในอตัราส่วน 10 กรัมต่อน ้ากลัน่ 200 มิลลิลิตร ใชเ้ป็นน ้ายารมด าปืน
ส าหรับการทดสอบทุกตวัอยา่ง  อาวุธปืนท่ีใชเ้ป็นปืนพกก่ึงอตัโนมติั ขนาด 9 มม. และกระสุนปืน
ออโตเมติก ขนาด 9 มม. Luger ปลอกทองเหลือง ด าเนินการทดลองหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนหลังยิงด้วยน ้ ายารมด าปืนแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย  1) การประทับ
ลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืนแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนและน าไปยิงทนัทีแลว้เก็บปลอกกระสุน
ไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้  2) บรรจุในซองกระสุนทิ้งไวน้าน 15 วนั และ 3) 30 วนั 
แลว้น าไปยงิเก็บปลอกกระสุนน าไปทดสอบกบัน ้ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้ 
 ผลการทดลองพบวา่ สามารถตรวจสอบการปรากฏลายน้ิวมือแฝงไดทุ้กช่วงเวลา แมเ้ก็บไว้
นานถึง 30 วนั  โดยคิดเป็นร้อยละ  97.77, 95.55  และ 91.11 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของลกัษณะการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงด้วยน ้ ายา  
รมด าปืนทั้ง 3 วธีิ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the results of using gun-blueing to detect the 
latent fingerprints on fired cartridge cases, and to compare the effects of using gun-blueing in 
finding latent fingerprints on fired cartridge cases spanning different time periods. The  blueing 
reagent is the commercial product brand SOLID GUN BLUE CREME. The gun-blueing mixed 
with water at a ratio of 10 gram / water 200 millilitre was used for all test sample firearms. The 
firearms used were semi-automatic guns 9 mm, loaded with the 9 mm Luger brass bullets. The 
detection of latent fingerprints on the fired cartridges process was measured by three methods: 1) 
laid the fingerprints on the ammunition after firing and detected by gun-blueing; 2), 3) kept the 
fired cartridges for 15 and 30 days after firings and detected with the gun-blueing consecutively. 
 The research found that with the three methods, the latent fingerprints could be found 
any time and persisted for 30 days which were 97.77, 95.55, and 91.11 detectable percentage 
respectively. The analysis of variance found that there was no significant difference among the 
three steps (P ≤ 0.05).  
 
 


