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บทคัดย่อ
ในคดีอาชญากรรม มักพบวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ในหลายกรณีวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุมักพบ
รอยลายนิ้วมือแฝง ในบางกรณี วัตถุพยานที่ถูกสัมผัสอาจถูกทำ�ลายหรือโยนทิ้งไปเพื่อปกปิดการกระทำ�ความผิดทาง
อาชญากรรม ในคดีที่วัตถุพยานถูกทิ้งลงไปในนํ้า การเก็บลายนิ้วมือบนวัตถุพยานเป็นเรื่องยากลำ�บาก งานวิจัยนี้จึง
ได้ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาลายนิ้วมือบนวัตถุที่ถูกทิ้งจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ นํ้าประปา นํ้าบาดาล นํ้าจากแม่นํ้า
และนํ้าทะเล สารเคมีที่ใช้ในการทำ�ให้รอยลายนิ้วมือปรากฏ คือ Small Particle Reagent (SPR) และผงฝุ่นดำ� วัตถุ
ที่ใช้ในการศึกษาคือ กันชนหน้ารถยนต์ ตัวอย่างที่มีการประทับลายนิ้วมือจะถูกนำ�ไปทิ้งในนํ้าเป็นเวลา 1 7 14 21
และ 28 วัน ก่อนการตรวจพิสูจน์ ในการทดลองที่ใช้ SPR เมื่อนำ�ตัวอย่างขึ้นจากนํ้า ทำ�การตรวจเก็บรอยลายนิ้ว
มือทันที ในขณะที่วิธีผงฝุ่นดำ� ตัวอย่างจะถูกทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนการทำ�ให้รอยลายนิ้วมือปรากฏ ผลการ
ศึกษาพบว่า คุณภาพของรอยลายนิ้วมือที่ได้จากวิธีผงฝุ่นดำ� ดีเพียงพอในการตรวจเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคล
แม้แต่บนตัวอย่างที่ทิ้งไว้ในนํ้าเป็นเวลา 14 วัน ในขณะที่ วิธี SPR สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือบนตัวอย่างที่จม
อยู่ในนํ้าไม่นานกว่า 7 วัน ด้วยคุณภาพที่เหมาะสมสำ�หรับการตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคล นอกจากนี้ยังพบว่า
นํ้าจากแม่นํ้าและนํ้าทะเล มีผลต่อคุณภาพของรอยลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บได้
คำ�สำ�คัญ: รอยลายนิ้วมือ นํ้าธรรมชาติ ผงฝุ่นดำ�

Abstract
In criminal cases, materials of evidential value are always found at the scene of crime and in
most cases fingerprints are evidence that can be found on objects at crime scene. In some cases, the
touched object may be destroyed or disposed to conceal the committed crime. In cases where the
objects were disposed into water, recovery of the fingerprints on the objects can be troublesome. In this
study, experiments have been designed for the examination of fingerprints on the objects left in water of
different sources namely, tap water, underground water, river water and sea water. The reagents used
for fingerprint development were Small Particle Reagent (SPR) and Black Powder. The object chosen for
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this study was the front bumper of the car. The samples with impressed fingerprints were left in water
for 1, 7, 14, 21 and 28 days before examination. In the SPR experiments, the development was carried
out immediately after taking the sample from the water whereas in the Black Powder study, sample was
kept at room temperature for dryness before developing. It was found that the quality of the fingerprints
obtained from the Black Powder method was good enough for comparison and identification, even on
samples with the disposing time of 14 days. While the SPR method can detect the fingerprints on the
sample submerged in water not longer than 7 days, with the quality suitable for individual identification.
It was also found that the river water and sea water substantially affected the quality of the developed
fingerprints.
Keywords: Fingerprint, natural water, black powder

บทนำ�
ปัจจุบนั นี้ วัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์มคี วามสำ�คัญ
อย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใช้เป็นพยานหลัก
ฐานที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทำ�ความผิดได้ เรา
อาจพบพยานหลักฐานในคดีได้ทั้งบนบกและในนํ้า เช่น
การที่ค นร้ า ยหนี ก ารจั บ กุ ม และขว้ า งวั ต ถุ พ ยานลงไป
ในนํ้าทำ�ให้ยากต่อการตรวจเก็บ พยานหลักฐานที่สำ�คัญ
อย่างหนึ่งคือ ลายนิ้วมือ เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละ
บุคคลจะไม่ซํ้ากันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต ลายนิ้วมือเกิดจากสารคัดหลั่งตาม
ธรรมชาติที่มาจากต่อมเหงื่อ (Sweat gland) ต่อมไขมัน
(sebaceous gland) และไขมันจากผิวหนัง ซึ่งไขมันจะมี
ความคงทนต่อการชะล้างของนํ้าได้มากกว่าสารชนิดอื่น
ดังนั้นจึงต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจเก็บ
รอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานประเภทนี้
ลายเส้นผิวหนัง หมายรวมถึงลายเส้นบนฝ่ามือ
(Palmprint) ลายนิ้วมือ (Fingerprint) ลายฝ่าเท้า
(Footprint) มีลกั ษณะเป็นเส้นนูนปรากฏบนผิวหนังบริเวณ
นิว้ มือ และนิว้ เท้าของทุกคน เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล รอยลายเส้นมีลกั ษณะลายเส้นเรียงลำ�ดับเต็มหน้านิว้
ทุกนิ้วอยู่บนลายนิ้วมือ ลายเส้นนี้เรียกว่าเส้นนูนหรือสัน
(ridge) ซึง่ ใช้ประโยชน์ในการหยิบจับวัตถุต่าง ๆ ไม่ให้ลื่น
หลุดจากมือ [1]

ระหว่ า งเส้ น นู น บนลายนิ้ ว มื อ จะมี เ ส้ น ร่ อ ง
(furrows) บนสันจะมีรูเล็ก ๆ เป็นรูเหงื่อให้เหงื่อไหลซึม
ออกมา ดังนั้นเมื่อมือจับลงไปบนวัตถุลายเส้นนูนที่ชื้น
ด้วยเหงื่อจึงถูกกดลงบนวัตถุ ทำ�ให้เกิดการจำ�ลองลาย
เส้นบนลายนิ้วมือไปที่ผิวของวัตถุชนิดนั้น ๆ หากมีการ
เก็บรอยลายนิว้ มือบนวัตถุนน้ั ออกมา เรียกรอยลายนิว้ มือ
ที่เก็บได้ว่า ลายนิ้วมือแฝง (latent fingerprint) สารที่ขับ
ออกมาจากต่อมเหงือ่ จะไม่มสี ี ใส มีคา่ pH เป็นกลางหรือกรด
เล็กน้อย (pH 4-7) ประกอบด้วยความชืน้ 98-99 เปอร์เซ็นต์
และสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ 1-2 เปอร์เซ็นต์
สารอนินทรีย์ ได้แก่ เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น
สารอินทรีย์ ได้แก่ กรดอะมิโน(โปรตีน) ยูเรีย และกรด
แลคติก เป็นต้น สารทีข่ บั ออกมาจากต่อมไขมัน ไม่มสี ี ใส
ประกอบด้วย กรดไขมัน วิตามิน เป็นต้น คุณภาพและ
ปริมาณของสารที่ขับออกมาจากต่อมไขมันแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล ปริมาณสารที่ขับออกมาจะขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมแิ ละสภาพจิตใจ ปริมาณสารทีข่ บั ออกมาจะเพิม่
ขึน้ เมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ หรือมีความตรึงเครียดของจิตใจสูง
เหตุทม่ี องไม่เห็นรอยลายนิว้ มือแฝงด้วยตาเปล่า นือ่ งจาก
เป็นรอยลายนิ้วมือที่เกิดจากสารที่ไม่มีสี [2]
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ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุมี 2 ลักษณะ คือ
ลายนิ้วมือที่มองเห็นและลายนิ้วมือที่มองไม่เห็น รอย
ลายนิ้วมือที่มองเห็นเป็นลายนิ้วมือที่ประทับแล้วง่ายต่อ
การดูด้วยตาเปล่า ขณะที่รอยลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นนั้น
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยาก รอยประทับที่มองเห็นเป็น
รอยประทับบนพื้นผิวเรียบ และรอยประทับที่เห็นได้ชัด
บนวัตถุผิวนิ่ม (Plastic Print) รอยลายนิ้วมือที่ตรวจ
พบในสถานที่เกิดเหตุ ส่วนมากเป็นรอยลายนิ้วมือที่มอง
ไม่เห็นบนวัตถุผิวนิ่ม (Plastic Print) รอยลายนิ้วมือที่
ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ ส่วนมากเป็นรอยลายนิ้วมือ
ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มอง
เห็นด้วยตาเปล่า [2]
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษา เช่น Ana
Castelló et al.,2013 ได้ศึกษาการปรากฏขึ้นของรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุที่แช่อยู่ในน้ำ�ประปาที่ระยะเวลา
ต่าง ๆ ทำ�การทดลองบนพื้นผิวของวัตถุ 2 ชนิด คือ
แก้วและพลาสติก ใช้ตัวอย่างทดลอง 20 ตัวอย่าง นำ�
ไปแช่ในนํ้าประปาที่ระยะเวลาคือ 1 3 5 7 10 และ 15
วัน นำ�ตัวอย่างขึ้นจากนํ้าและทำ�การตรวจเก็บด้วยสาร
เคมี 6 ชนิด คือ ผงฝุ่นดำ� ผงโลหะสีเงิน ผงเรืองแสง
Sudan Black (แบบผงและสารละลาย) และ SPR
ประเมินคุณภาพโดยการให้คะแนนโดยผู้ชำ�นาญด้าน
ลายนิ้วมือ จากผลการทดลองพบว่าบนพื้นผิวที่เป็นแก้ว
เมื่อแช่อยู่ในน้ำ�ที่ระยะเวลา 1-15 วัน ผงฝุ่นดำ� Sudan
Black และ SPR ยังสามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ
แฝงได้ มี คุ ณ ภาพดี ส ามารถใช้ ต รวจเปรี ย บเที ย บเพื่ อ
ยืนยันตัวบุคคลได้ ส่วนบนพื้นผิวที่เป็นพลาสติก เมื่อแช่
อยู่ในนํ้านาน 15 วัน ทำ�การตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นดำ� รอย
ลายนิ้วมื อแฝงยังมีคุณภาพดีสามารถใช้ตรวจเปรียบ
เทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ ส่วนสารเคมีชนิดอื่น ๆ เมื่อ
แช่อยู่ในน้ำ�นานเกิน 5 วัน รอยลายนิ้วมือแฝงมีคุณภาพ
แย่ลงจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ จึงสรุปได้ว่าว่าสาร
เคมีที่ใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวทั้ง
2 ที่แช่อยู่ในนํ้าที่ระยะเวลาต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ คือ
Black Powder ถัดมาคือ Sudan Black (powder)
และ SPR [3]
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Matej Trapecar., 2012 ได้ทำ�การศึกษาการ
ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือบนแผ่นฟอยล์ใส ที่แช่อยู่ในนํ้า
นาน 168 ชั่วโมง โดยใช้อาสาสมัคร 3 คน ประทับรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนแผ่นฟอยล์ตัวอย่างนาน 3 วินาที ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หลังจากประทับลอย
นิ้วมือ นำ�ตัวอย่างไปวางในกล่องโลหะ 3 กล่อง เติม
นํ้าดื่ม เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำ�หนด นำ�ตัวอย่างมา
ทำ�การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง โดยใช้ 4 วิธี คือ
ทดสอบด้วยตาเปล่าโดยใช้แสงขาว วิธีผงฝุ่น (ใช้ผงฝุ่น
Swedish) วิธี SPR และวิธี cyanoacrylate (CA)จาก
ผลการทดลองพบว่า ทั้ง 3 วิธี สามารถตรวจเก็บรอย
ลายนิว้ มือแฝงบนแผ่นฟอยล์ใสได้ แต่วธิ ที ด่ี ที ส่ี ดุ คือ SPR
สามารถยืนยันว่าลายพิมพ์นิ้วมือบนแผ่นบางใสที่แช่อยู่
ในน้ำ�เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ สามารถนำ�มาตรวจ
เก็บรอยลายนิว้ มือได้ [4] และในปี 2013 ได้ศกึ ษาการตรวจ
เก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่เป็นแก้ว และโลหะ
ที่แช่อยู่ในนํ้า ใช้ตัวอย่างแผ่นกระจก 54 แผ่น และแผ่น
โลหะ 20 แผ่น หลังจากประทับลายนิ้วมือทั้งหมดแล้ว
นำ�ตัวอย่างไปแช่ในนํ้านิ่ง ที่ใส่ไว้ในภาชนะพลาสติก 4
ใบ ทำ�การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ที่ช่วงเวลา 1 24 48
และ 168 ชั่วโมง โดยใช้เทคนิค SPR CA และ powder
Silver Special ส่วนตัวอย่างที่เป็นโลหะ ทำ�การทดลอง
ที่ช่วงเวลา 4 28 48 และ 168 ชั่วโมง และใช้เทคนิค
CA และ SPR ในการตรวจเก็บ ผลที่ได้บันทึกด้วยกล้อง
Canon EOS 5D จากผลการทดลองพบว่า บนพื้นผิว
ที่เป็นแก้วและโลหะสารเคมีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน
การตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือแฝงคือ CA ตามด้วย SPR
และ fingerprint powder ส่วนอิทธิพลของนํ้าต่อการ
ปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้ จะเป็นสัดส่วนผกผัน
กันคือคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงจะตํ่าลงเมื่อระยะ
เวลาการแช่อยู่ในนํ้าของวัตถุนานขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
และยื น ยั น ว่ า รอยลายนิ้ ว มื อ บนกระจกและโลหะยั ง
สามารถตรวจเก็บได้แม้ว่าจะแช่อยู่ในน้ำ�เป็นเวลาถึง
168 ชั่วโมง [5]
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วิจิตรา นาไชยเวศน์ ได้ท�ำ การศึกษาองค์ประกอบ
ของแป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อาง โดยนำ�ตัวอย่างแป้งจำ�นวน 15
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค GAS ChromatrographyFlame Ionized Detector (GC-FID) และเทคนิค Fourier
Transform Infared Spectroscopy (FTIR) เพือ่ จำ�แนก
ชนิดของแป้ง ซึ่งผลการทดลองพบว่า การวิเคราะห์แป้ง
ด้วยเทคนิค GC-FID และเทคนิค FTIR สามารถจำ�แนก
แป้งได้ ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 90.95 ตามลำ�ดับ ผล
การทดลองได้สรุปว่าเทคนิคทัง้ 2 สามารถจำ�แนกชนิดของ
แป้งได้ดแี ละนำ�มาใช้ประโยชน์ในการตรวจเปรียบเทียบ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ [6]
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การตรวจ
เก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุที่จมอยู่ในนํ้าเพื่อให้ได้
รอยลายนิ้วมือแฝงที่มีคุณภาพและสามารถตรวจเปรียบ
เทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้นั้น ยังมีการศึกษาน้อยมาก
งานวิ จั ย ชิ้ นนี้ จึ ง ทำ � การศึ ก ษาการตรวจเก็ บ รอยลาย
นิ้วมือแฝงบนวัตถุทจ่ี มอยูใ่ นนํา้ ทีร่ ะยะเวลาต่าง ๆ และ
การคงอยู่ของลายนิ้วมือจากปัจจัยของนํ้าต่างชนิดกัน
โดยใช้สารเคมีที่ทำ�ปฏิกิริยากับไขมันบนลายนิ้วมือ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
Small Particle Reagent (SPR) สีด�ำ ยีห่ อ้ Sirchie
และผงฝุ่นดำ� (Black Powder) ยี่ห้อ KS แปรงปัดขน
กระรอกยีห่ อ้ KS กล้องถ่ายภาพยีห่ อ้ แคนนอนรุน่ EOS
60 D ถังนํ้าพลาสติกจำ�นวน 4 ใบ สูง 90 เซนติเมตร
เครื่องชั่งยี่ห้อ OHOUS รุ่น Navigator พิกัด 2,000
กรัม 1 เครื่อง
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การเตรียมตัวอย่างและวิธกี ารทดลอง
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและนํ้าที่ใช้ มีดังนี้
นำ�ถังนํ้าพลาสติกมาล้างทำ�ความสะอาด และทำ�การ
สุ่มตัวอย่างนํ้า 4 ชนิด คือ นํ้าประปา นํ้าบาดาล นํ้าจาก
แม่นํ้า และนํ้าทะเล ใส่ลงในถังใหนํ้ามีระดับความสูง
80 เซนติเมตร และนำ�ชิ้นส่วนกันชนหน้ารถตัวอย่างตัด
ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนาด กว้าง x ยาว ประมาณ 6 x 4
เซนติเมตร จำ�นวน 60 แผ่น ล้างทำ�ความสะอาด ตั้งทิ้ง
ไว้ให้แห้ง แล้วให้อาสาสมัครประทับรอยลายนิ้วมือลง
บนตัวอย่างโดยใช้แรงกดประมาณ 1,500 กรัม จากนั้น
นำ�ตัวอย่างแช่ลงไปในนํ้าทั้ง 4 ชนิด ที่เตรียมไว้ ที่ระดับ
ความลึก 80 เซนติเมตร โดยแช่ตัวอย่างนาน 1 7 14
21 และ 28 วัน ตามลำ�ดับ แล้วนำ�ตัวอย่างขึ้นจากนํ้า
ตามระยะเวลาที่ได้กำ�หนด สำ�หรับวิธี SPR ให้ทำ�การ
ทดลองทันที ส่วนวิธีผงฝุ่นดำ� ให้นำ�ตัวอย่างขึ้นจากนํ้า
ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้น
ทำ�การปัดรอยลายนิ้วมือแฝง แล้วทำ�การบันทึกข้อมูล
โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพแคนนอน ส่งรอย
ลายนิว้ มือแฝงทีไ่ ด้ให้ผชู้ �ำ นาญด้านการตรวจลายนิว้ มือแฝง
ของสำ�นักงานพิสูจน์หลักฐานตำ�รวจ สำ�นักงานตรวจ
แห่งชาติ ตรวจสอบและให้คะแนน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง
โดยอาศั ย เกณฑ์ ก ารนั บ จุ ด ลั ก ษณะสำ � คั ญ พิ เ ศษ
(minutiae) บนรอยลายนิ้วมือ โดยกำ�หนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังตารางที่ 1
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Table 1. Fingermark quality scale
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง
ไม่ปรากฏรอยลายนิ้วมือแฝง
คุณภาพตํ่า มองเห็นรอยลายเส้นน้อยมาก
คุณภาพตํ่า มองเห็นรอยลายเส้นได้บางส่วน
คุณภาพพอใช้ มองเห็นรายละเอียดของลายเส้น สามารถชี้เฉพาะบุคคลได้ (7 จุด)
คุณภาพดี มองเห็นรายละเอียดของลาย เส้น สามารถชี้เฉพาะบุคคลได้ (8-10 จุด)
คุณภาพดี เห็นรอยลายเส้นชัดเจน สามารถชี้เฉพาะบุคคลได้ (12 จุดขึ้นไป)

ผลและอภิปรายผล
จากผลการตรวจพบว่า คุณภาพของรอยลายนิ้ว
มือแฝง จากตัวอย่างที่แช่อยู่ในนํ้าทั้ง 4 ชนิด คือ นํ้า
ประปา นํ้าบาดาล นํ้าจากแม่นํ้า และนํ้าทะเล ตรวจ
เก็บด้วยเทคนิค SPR แผนภูมิที่ 1 เป็นการเขียนกราฟ
ระหว่างระดับคะแนนของรอยลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บได้
จากตัวอย่างที่แช่ในนํ้า 4 ชนิด ตรวจเก็บด้วยเทคนิค
SPR จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างที่แช่อยู่ในนํ้าทั้ง 4 ชนิด
นาน 1 และ 7 วัน รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้มี

คุณภาพดี ใช้ตรวจเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้
แต่เมื่อแช่อยู่ในนํ้านาน 14 วัน ในนํ้าประปาและนํ้า
บาดาล รอยลายนิ้วมือแฝงยังมีคุณภาพดี สามารถใช้
ตรวจเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ ส่ ว นตั ว อย่ า ง
ที ่ แ ช่ อ ยู ่ ใ นน้ ำ � จากแม่ น ้ ำ � รอยลายนิ ้ ว มื อ แฝงที ่ ไ ด้
มี ค ุ ณ ภาพตํ่าลง มองเห็ น รอยลายเส้ นน้ อ ยมาก ไม่
สามารถใช้ ต รวจเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ยื น ยั นตั ว บุ ค คลได้

Figure 1. Results of underwater latent prints at different time intervals by using Small Particle Reagent.
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(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 2. Finger mark recovery after 7 days intervals by using Small Particle Reagent
(a) tap water (b) underground water (c) river water (d) and sea water
และตัวอย่างที่แช่อยู่ในนํ้าทะเล รอยลายนิ้วมือแฝง ไม่
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้เลย เมื่อทำ�การ
ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่แช่อยู่ในนํ้า นาน 21 วัน
พบว่าตัวอย่างที่แช่อยู่ในนํ้าประปา รอยลายนิ้วมือแฝง
ยังมีคุณภาพดี ใช้ตรวจเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคล
ได้ ในขณะที่รอยลายนิ้วมือแฝงที่แช่อยู่ในนํ้าบาดาล นํ้า
จากแม่นํ้า และนํ้าทะเล ไม่สามารถตรวจเก็บรอยลาย

นิ้วมือแฝงได้เลย และรอยลายนิ้วมือแฝงที่แช่อยู่ในนํ้า
เหล่านี้นาน 28 วัน ไม่สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือ
แฝงได้ ยกเว้นตัวอย่างที่แช่ในนํ้าประปายังคงสามารถ
ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงและใช้ในการตรวจเปรียบ
เทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ แต่ความชัดเจนน้อยกว่า
21 วัน

Figure 3. Results of underwater latent prints at different time intervals by using Black Powder.
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(a)
		
(b)
(c)
		
(d)
Figure 4. Finger mark recovery after 14 days intervals by using Black Powder
(a) tap water (b) underground water (c) river water (d) and sea water
เมื่ อ ตรวจเก็ บ รอยลายนิ้ ว มื อ ด้ ว ยวิ ธีผ งฝุ่ นดำ �
แสดงข้อมูลดังแผนภูมิที่ 2 แสดงระดับคะแนนของการ
ตรวจลายนิ้วมือแฝงจากตัวอย่างที่แช่อยู่ในนํ้า 4 ชนิด
พบว่าเมื่อแช่อยู่ในนํ้านาน 1 7 และ 14 วัน รอยลาย
นิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้มีคุณภาพดี สามารถใช้ตรวจ
เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ เมื่อแช่อยู่ในนํ้านาน
21 วัน รอยลายนิ้วมือแฝงที่แช่อยู่ในนํ้าประปาและนํ้า
บาดาล มองเห็นรอยลายเส้นชัดเจน สามารถใช้ตรวจ
เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ ส่วนในนํ้าจากแมนํ้า
และนํ้าทะเล รอยลายนิ้วมือแฝงมีคุณภาพตํ่าลง ยังคง
มองเห็นรอยลายเส้น แต่ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลได้ และเมื่อตัวอย่างแช่อยู่ในนํ้านาน 28
วัน มีเพียงรอยลายนิ้วมือที่แช่อยู่ในนํ้าประปาเท่านั้นที่ยัง
สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ ส่วน
ในนํ้าบาดาลและนํ้าจากแม่นํ้า รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้
มีคุณภาพตํ่าลง และไม่สามารถใช้ในการตรวจเปรียบ
เทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ และในนํ้าทะเล ไม่สามารถ
ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้เลย
เมื่อนำ�ผลการทดลอง ทั้ง 2 วิธี มาเปรียบเทียบ
ความชัดเจนของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้ภายหลังจาก
การแช่นํ้าทั้ง 4 ชนิด นาน 28 วัน พบว่าสำ�หรับในนํ้า

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 11 Number 1 January-December 2014

ประปา ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างควบคุม พบว่าทั้ง SPR และ
ผงฝุ่นดำ� รอยลายนิ้วมือแฝงสามารถตรวจเก็บได้แม้จะ
แช่อยู่ในน้ำ�นาน 28 วัน ในขณะที่เมื่อตัวอย่างถูกแช่
อยู่ในนํ้าบาดาล พบว่าการตรวจเก็บด้วยวิธีผงฝุ่นดำ�
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ในตัวอย่างที่แช่
ในนํ้านาน 21 วัน ส่วน SPR ตรวจเก็บได้เพียง 14 วัน
และเมื่อนำ�มาแช่ในนํ้าจากแม่นํ้า และนํ้าจากทะเล ซึ่ง
เป็นตัวอย่างนํ้าที่อาจพบวัตถุพยานได้ในเหตุการณ์จริง
พบว่า การตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นดำ�ยังสามารถใช้ระบุเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลได้นานถึง 14 วัน แต่การตรวจเก็บด้วย
SPR สามารถตรวจเก็บได้เพียง 7 วัน ซึ่งในธรรมชาติ
ของนํ้าจากแม่นํ้า จะมีตะกอน สารแขวนลอยซึ่งอาจจะ
ไปรบกวนสารที่พบบนลายนิ้วมือแฝง ทำ�ให้ไม่สามารถ
ตรวจเก็บได้ ส่วนในนํ้าทะเลพบว่ามีปริมาณของเกลือ
เช่น โซเดียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ ในปริมาณสูง
และยังมีแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียม
ไบคาร์บอเนต ซึ่งสารเหล่านี้สามารถไปจับกับสารที่หลั่ง
ออกมาจากลายนิ้วมือ ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงได้
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สรุปและวิเคราะห์ผล
ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุที่แช่
อยู่ในนํ้าที่ระยะเวลาต่าง ๆ พบว่า ผงฝุ่นดำ� ใช้ตรวจเก็บ
รอยลายนิ้ ว มื อ แฝงและนำ � มาตรวจเปรี ย บเที ย บเพื่ อ
ยืนยันตัวบุคคลได้แม้ตัวอย่างจะถูกแช่อยู่ในนํ้านานถึง
14 วัน ในขณะที่ SPR สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือแฝง
ได้เมื่อวัตถุแช่อยู่ในนํ้าเพียง 7 วัน การทดลองนี้จึงสรุป
ได้วา่ ผงฝุน่ ดำ�สามารถใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือ
แฝงบนวัตถุที่ถูกแช่อยู่ในน้ำ�ได้ดีกว่า SPR แต่เนื่องจาก
การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นดำ� มีวิธีการ
ที่ยุ่งยากกว่าโดยตัวอย่างต้องทำ�ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
ก่อนทีจ่ ะทำ�การตรวจเก็บ แต่ในส่วนของ SPR สามารถ
ทำ�การตรวจหาได้ทันทีเมื่อนำ�ขึ้นจากนํ้า ซึ่งจะสะดวก
มากกว่ า เมื่ อ ทำ � การตรวจเก็ บ บนตั ว อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์จริง ส่วนผลกระทบของนํา้ ทีใ่ ช้ในการทดลอง
ที่มีผลต่อการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝง พบว่า
นํ้าจากแม่นํ้าและนํ้าทะเล มีผลกระทบต่อการปรากฏ
ขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงมากกว่านํ้ า ประปาและนํ้ า
บาดาล เนื่องจากนํ้าจากแม่นํ้าน่าจะมีสารแขวนลอย
ต่าง ๆ ที่อาจรบกวนและเกาะติดอยู่บนวัตถุตัวอย่าง
เมื่อวัตถุตัวอย่างแช่อยู่ในนํ้าเป็นเวลานาน ทำ�ให้ไม่
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ ส่วนในนํ้าทะเล
จะมีองค์ประกอบของเกลือ เช่น โซเดียมคลอไรด์ และ
แมกนีเซียมคลอไรด์ เป็นต้น อาจจะไปเกาะอยูบ่ นตัวอย่าง
ทดลอง ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือแฝงบน
วัตถุที่แช่อยู่ในนํ้าทะเลเป็นเวลานาน ๆ ได้

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครัง้ นี้ ทำ�การทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
ซึ่งอาจทำ�ให้ผลการทดลองที่ได้ไม่เหมือนกับตัวอย่างที่
เกิดขึน้ ในเหตุการณ์จริง จึงควรทำ�การศึกษาวิจยั ในแหล่งนา้ํ
ธรรมชาติที่อาจพบวัตถุพยานได้ เช่น ในแม่นํ้าคลอง
เป็นต้น เพื่อทดลองหาวิธีการและสารเคมีที่เหมาะสม

ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจพิสจู น์หลักฐานต่อไป และในการทดลอง ควรมี
การใช้สารเคมีในการตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือแฝงร่วมกัน
หลายวิธี เช่น เมื่อทำ�การตรวจเก็บด้วย SPR แล้ว อาจ
ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทำ�การปัดด้วยผงฝุ่นดำ� อาจทำ�ให้
เกิดรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ควร
ทำ�การศึกษากับวัตถุพยานประเภทอื่น ๆ ที่คนร้ายอาจ
ใช้ในการก่อคดีอาชญากรรม เช่น มีด อาวุธปืน เป็นต้น
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