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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ ้วมือแฝงบนผิวของผลไม้ โดยใช้ ผงฝุ่ นดา
และวิธีซุปเปอร์ กลู ผลไม้ ที่ใช้ ในการทดลองนี ้คือ แอปเปิ ล้ แดง แอปเปิ ล้ เขียว พุทรา กล้ วยหอม และมะม่วงสุก โดย
ตัวอย่างรอยลายนิ ้วมือแฝงจะถูกเตรี ยมขึ ้นในเวลาทันที 1 วัน และ 2 วัน รอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ จะถูกลอกลายด้ วย
เทปใส และทาการถ่ายรู ปรอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ ด้วยกล้ องถ่ายรู ปดิจิตอล จากนันภาพถ่
้
ายจะถูกนาไปขยายต่อ
ระบบ AFIS และนับจานวนจุดลักษณะสาคัญ พิเศษจากผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจลายนิ ้วมือแฝง ผลการทดลอง
พบว่า รอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ จากวิธีทงั ้ 2 ได้ รอยลายนิ ้วมือแฝงที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี มีการนับจุดลักษณะสาคัญพิเศษได้
มากกว่า 12 จุด ในตัวอย่างที่ได้ ในการตรวจทันที หลังจากประทับรอยลายนิว้ มือแฝงลงบนพืน้ ผิวของผลไม้ นนั ้
ยกเว้ นรอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ บนพื ้นผิวของมะม่วงสุก สาหรับรอยลายนิ ้วมือแฝงบนพื ้นผิวของแอปเปิ ล้ เขียว และ
พุทรา สามารถตรวจวัดได้ และมีจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษมากกว่า 8 จุด แม้ อายุของลายนิ ้วมือจะผ่านมาถึง
2 วัน
คาสาคัญ : ลายนิ ้วมือแฝง ผิวของผลไม้ ผงฝุ่ นดา วิธีซุปเปอร์ กลู จานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษ
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Abstract
The purpose of this project is to compare the quality of developed fingerprints on fruit surfaces
using black powder and superglue fuming methods. The fruits chosen for this study were red apple,
green apple, jujube, banana and ripe mango. The test samples were prepared immediately, 1 day and
2 days before developing. The developed fingerprints were recovered using clear adhesive tapes and
the images of the fingerprints were taken on a digital camera. The image was processed on an AFIS
system and numbers of minutiae were taken by a fingerprint expert. The processed fingerprints
obtained by the two methods displayed a good quality with the number of minutiae greater than 12
points in all samples which were tested immediately after fingerprint impressions except those from the
ripe mango. The latent fingerprints on the green apples and jujubes can be detected with numbers of
minutiae greater than 8 points even in the test items of latent fingerprints aged for 2 days.
Keywords: Fingerprints, Fruit surfaces, Black powder, Superglue fuming method, Number of minutiae

บทนา
จากอดี ต ถึ งปั จจุบัน ปั ญ หาอาชญากรรมเป็ น
ปั ญ หาที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ในสัง คม เนื่ อ งจากส่ง ผล
กระทบต่อความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิน ของ
ประชาชน เนื่องจากอาชญากรผู้กระทาความผิดมักจะ
ทิง้ ร่ องรอยไว้ ในสถานที่เกิ ดเหตุอยู่เสมอ เช่น เส้ นผม
เส้ น ขน ห ย ด เลื อ ด ค ราบ อสุ จิ เป็ นต้ น ห นึ่ ง ใน
พยานหลั ก ฐานที่ มี ค วามส าคั ญ มากทางด้ านนิ ติ
วิท ยาศาสตร์ ก็ คื อ รอยลายนิ ว้ มื อ ซึ่ง คนร้ ายทิ ง้ ไว้ ใน
สถานที่ เกิ ด เหตุ ในหลายๆ คดีที่ ค นร้ ายมัก จะเข้ าไป
หยิบจับ หรื อรั บประทานอาหารที่มีอยู่ในสถานที่เกิ ด
เหตุ ดัง นั น้ การตรวจพิ สูจ น์ ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้ องกับลายนิว้ มือ จึงมีความสาคัญ ในงานตรวจ
พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น [1] เนื่ อ ง จ า ก ล า ย นิ ้ ว มื อ มี
คุณ สมบัติเฉพาะ คื อไม่มี การเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่เกิ ด

จนกระทัง่ เสียชีวิต (Permanence) ซึง่ ลายนิ ้วมือเกิดขึ ้น
จากสารคัด หลั่ง ตามธรรมชาติ ที่ ม าจากต่ อ มเหงื่ อ
(Sweat gland) ต่อมไขมัน (Sebaceous gland) และ
ไขมันจากผิวหนัง [7] ซึ่งไขมันจะมีความคงทนต่อการ
ทาลายและการชะล้ างของน ้าได้ มากกว่าสารชนิดอื่น ๆ
และลายนิ ว้ มื อ ของบุ ค คลแต่ ล ะคนจะไม่ ซ า้ กั น
(Uniqueness) [2]
ในสถานที่ เกิ ด เหตุจ ะพบรอยลายนิ ว้ มื อ อยู่ 2
ประเภท คือ รอยลายนิ ้วมือที่สามารถมองเห็นด้ วยตา
เปล่า (Visible fingerprint) และรอยลายนิ ้วมือที่มองไม่
เห็น หรื อเห็นได้ ยากด้ วยตาเปล่า (Latent fingerprint)
เรี ยกว่า รอยลายนิว้ มือแฝง ซึ่งถูกพบเป็ นส่วนใหญ่ จึง
ต้ อ งอ าศั ย ค วาม รู้ ทั ก ษ ะ ค วาม ช าน าญ แ ล ะ
ประสบการณ์ ในการตรวจเก็ บ เพื่ อป้องกัน ไม่ให้ รอย
ลายนิ ว้ มื อ แฝงเสี ย หาย ซึ่ ง จะท าให้ คุ ณ ค่ า ของ
พยานหลักฐานนัน้ สูญ เสียไป วิธีการที่ใช้ ในการตรวจ
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เก็บรอยลายนิ ้วมือแฝงให้ เหมาะสมกับวัตถุพยานแต่ละ
ประเภทที่มีพื ้นผิวแตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ รอยลายนิ ้วมือ
แฝงที่ ชัด เจนและง่ า ยต่ อ การตรวจเปรี ย บเที ย บจึ ง มี
ความสาคัญ เช่น วิธีการถ่ายภาพ วิธีผงฝุ่ น วิธีทางเคมี
วิธีก๊าซ วิธีลอกลายนิ ้วมือ ฯลฯ เป็ นต้ น
ในบางเหตุ ก ารณ์ ผ้ ูก ระท าความผิ ด อาจหยิ บ
ผลไม้ จากตู้ เย็ น หรื อ บนโต๊ ะในสถานที่ เ กิ ด เหตุ ม า
รั บ ประทาน การปรากฏของลายนิ ว้ มื อ แฝงที่ อ ยู่บ น
ผลไม้ นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น แรงที่ใช้ ประทับรอย
ลายนิ ว้ มื อ คุ ณ สมบั ติ ข องลายเส้ นของผู้ ประทั บ
อุ ณ หภู มิ เวลา ความชื น้ ลัก ษณ ะพื น้ ผิ ว และสี ที่
แตกต่ างกัน ของผลไม้ แ ต่ ละชนิ ด ซึ่ง ในประเทศไทย
งานวิจัยที่สนใจศึกษาการหาลายนิ ้วมือแฝงบนผลไม้
นันยั
้ งไม่แพร่หลายมากนัก
Trapecar และ Vinkovic [14] ได้ ศึ ก ษ าการ
ตรวจหารอยลายนิ ้วมือในสถานที่เกิดเหตุด้วยผงฝุ่ นบน
พืน้ ผิวของผัก และผลไม้ คือ แอปเปิ ล้ มะเขือเทศ มัน
ฝรั่งและกล้ วย โดยใช้ ผงฝุ่ นดา และผงฝุ่ นซิลเวอร์ และ
ใช้ วิธีการอบด้ วยไอระเหยของซุปเปอร์ กลู โดยเทคนิคที่
ให้ ผลดี ที่ สุด ในการตรวจหารอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบน
พื ้นผิวของผักและผลไม้ คือการปั ดด้ วยผงฝุ่ นดา
Ferguson และคณะ [11] ได้ ศกึ ษาการตรวจหา
รอยลายนิว้ มื อบนอาหารโดยใช้ วิธีการปั ด ด้ วยผงฝุ่ น
แม่เหล็ก และผงฝุ่ นดา โดยพบว่าบนพืน้ ผิวของกล้ วย
แอปเปิ ล้ และมะเขือเทศ ให้ คุณ ภาพในการตรวจเก็ บ
รอยลายนิว้ มือ แฝงดี มากกว่าเมื่ อเที ย บกับ บนพื น้ ผิ ว
ของมันฝรั่ง และไข่ไก่
สุภ าพร ยิ่ ง ยง [3] ได้ ศึ ก ษาการตรวจหารอย
ลายนิ ้วมือแฝงบนผลไม้ 5 ชนิด ได้ แก่ แอปเปิ ล้ กล้ วย
ฝรั่ ง มะม่วง และส้ ม ด้ วยวิธีปั ดด้ วยผงฝุ่ นหลายชนิ ด
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และซุปเปอร์ กลู พบว่า วิธีซุปเปอร์ กลูสามารถตรวจรอย
ลายนิ ้วมือแฝงได้ ดีบนแอปเปิ ล้ กล้ วย มะม่วง และส้ ม
ส่วนฝรั่งเก็บด้ วยวิธีผงฝุ่ นได้ ดี
จากความส าคัญ และปั ญ หาข้ า งต้ น จึ ง ท าให้
ผู้วิจยั สนใจศึกษาและทาวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว เพื่อจะใช้
เป็ นประโยชน์ในแนวทางการหารอยลายนิ ้วมือแฝงบน
ผลไม้ ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
เวลาในการตรวจเก็ บ รอยลายนิ ว้ มื อ แฝง โดยที่ มี
ลายเส้ นชั ด เจน และเพี ย งพอต่ อ การตรวจพิ สู จ น์
เปรี ยบเทียบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บวิธี ก ารตรวจหารอย
ลายนิ ้วมือแฝงบนผลไม้ ด้วยวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดาและวิธี
ซุปเปอร์ กลู
2. เพื่อศึกษาหาวิธีการตรวจรอยลายนิ ้วมือแฝง
ที่เหมาะสมกับพืน้ ผิวของผลไม้ แต่ละชนิด ได้ แก่ แอป
เปิ ล้ แดง แอปเปิ ล้ เขี ย ว กล้ ว ยหอม มะม่ ว งสุก และ
พุทรา

วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิธี ก าร
อาสาสมัครเพศชาย จานวน 1 คน นา้ หนัก 71
กิ โลกรั ม อายุ 24 ปี เป็ น ผู้ที่ มี ลายเส้ น บนลายนิ ว้ มื อ
ชัดเจน ซึ่งได้ มีก ารทดลองให้ อาสาสมัครประทับรอย
ลายนิ ้วมือลงบนพื ้นผิวผลไม้ ก่อนการทดลอง พบว่าเมื่อ
ปั ด ผงฝุ่ นสามารถเห็ น ลายเส้ น ที่ ชัด เจน ในการวิ จัย
อาสาสมัครจะทาการประทับรอยลายนิ ้วมือของตนด้ วย
นิ ้วหัวแม่มือข้ างขวาลงบนผลไม้ จานวน 5 ชนิด ได้ แก่
แอปเปิ ล้ แดง แอปเปิ ล้ เขียว กล้ วยหอม มะม่วงสุก และ
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พุทรา จากนัน้ นาตัวอย่างรอยลายนิว้ มือที่ได้ ไปใช้ ใน
การหาจุดลักษณะสาคัญพิเศษของรอยลายนิ ้วมือแฝง
ที่เก็บได้ โดยวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดาและวิธีซุปเปอร์ กลูตาม
ด้ วยการปั ดด้ วยผงฝุ่ นดา
เครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในงานวิจัย
1. เครื่ อง AFIS และเครื่ องสแกนเนอร์
2. ผงฝุ่ นดาและแปรงขนกระรอก
3. กาวซุปเปอร์ กลู
4. ตู้อบซุปเปอร์ กลู
5. เครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
6. กล้ องถ่ายภาพ
7. เทปกาวใสและกระดาษเก็บลายนิ ้วมือสีขาว
8. ถุงมือ กรรไกร และผ้ าปิ ดจมูก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
อาสาสมัครต้ องไม่ล้างมือก่อนมาประทับรอย
ลายนิ ว้ มื อ อย่ า งน้ อย 1-2 ชั่ ว โมง แรงที่ ใ ช้ ในการ
ประทับรอยลายนิ ้วมือ ประมาณ 750-800 g (36,75039,250 N/m2) อุณหภูมิในการทดลองประมาณ 29-32
องศาเซลเซียส ทาการล้ างผลไม้ ให้ สะอาดเพื่อป้องกัน
การปนเปื ้ อ น ก่ อ นที่ อ าสาสมั ค รจะประทั บ รอย
ลายนิ ้วมือ ประทับรอยลายนิ ้วมือด้ วยหัวแม่มือขวาลง
บนผลไม้ ประมาณ 5 วินาที ตรวจเก็บรอยลายนิ ้วมือ 3
ครัง้ ได้ แก่ เก็ บทันที 1 วัน และ 2 วัน ตามลาดับ (ท า
การทดลอง 3 ซ า้ ) วิ ธี ที่ ใ ช้ ในการตรวจเก็ บรอย
ลายนิ ้วมือ แบ่งเป็ น 2 วิธี ได้ แก่
1. การปั ดด้ วยผงฝุ่ นดา หลังจากประทับรอย
ลายนิ ้ว มือบนผลไม้ แล้ ว ให้ ใช้ แปรงขนกระรอกแตะผง
ฝุ่ นดาแล้ วเคาะออกเล็กน้ อย เพื่อป้องกันไม่ให้ ผงฝุ่ นดา
เกาะลายนิว้ มื อมากจนเกิ นไป จะทาให้ ไปบดบังลาย
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เส้ นของรอยลายนิ ้วมือ จากนันใช้
้ แปรงขนกระรอกปั ด
ลงบนผิวของผลไม้ ในทิศทางเดียวกัน เมื่อลายนิว้ มื อ
ปรากฏ ให้ แต่งลายนิ ้วมือด้ วยแปรงขนกระรอกเพื่อ ให้
ลายเส้ นของนิ ้วมือมีความคมชัดมากยิ่งขึ ้น จากนันท
้ า
การเก็ บ รอยลายนิ ว้ มื อ โดยการวางสเกลถ่ า ยภาพ
จากนันน
้ าเทปใสติดลงบนรอยลายนิ ้วมือ นันด้
้ วยความ
ระมัด ระวัง ไม่ ใ ห้ เกิ ด ฟองอากาศ ขึ น้ ภายในเทปใส
จากนั น้ ออกแรงกดให้ แนบสนิ ท ครอบคลุ ม รอย
ลายนิ ว้ มื อ ที่ ปรากฏ หากเกิ ดฟองอากาศให้ ไล่
ฟองอากาศออก จากนันลอกเทปใสที
้
่มีรอยลายนิ ้วมือ
แฝงติดอยู่และนาไปติดลงบนกระดาษเก็ บลายนิ ้วมือ
แฝงสีขาว
2. การอบด้ ว ยไอระเหยของซุ ป เปอร์ กลู
หลัง จากประทับ รอยลายนิ ว้ มื อ ลงบนผลไม้ แล้ ว น า
ผลไม้ ไปอบในตู้อบซุปเปอร์ กลู ภายในตู้จะเทกาวใส่
ถ้ วยและเทน ้าใส่ถ้วยไว้ อย่างละหนึ่งถ้ วย การเทน ้าไว้
ในตู้อ บจะช่ ว ยเพิ่ ม ความชื น้ ให้ กั บ ลายนิ ว้ มื อ ท าให้
ซุปเปอร์ กลูทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เวลา
ที่ ใ ช้ ในการอบ 15-20 นาที อุ ณ หภู มิ 70-80 องศา
เซลเซียส เมื่อลายนิว้ มื อปรากฏขึน้ มาชัดเจน ท าการ
เก็บรอยลายนิ ้วมือโดยการวางสเกลถ่ายภาพ จากนัน้
ปั ด ด้ ว ยผงฝุ่ นด า น าเทปใสติ ด ลงบนรอยลายนิ ว้ มื อ
และออกแรงกดให้ เทปใสแนบสนิ ท ครอบคลุม รอย
ลายนิ ว้ มื อ ที่ ป รากฏ หากเกิ ด ฟองอากาศขึ น้ ให้ ไล่
ฟองอากาศออก จากนั น้ ให้ ลอกเทปใสที่ มี ร อย
ลายนิ ้วมือแฝงติดอยูข่ ึ ้นมา นาไปติดลงบนกระดาษเก็บ
ลายนิ ว้ มื อ แฝงสี ข าว น าผลการทดลองมานั บ จุ ด
ลักษณะสาคัญ พิเศษโดยนาภาพมาขยายด้ วยระบบ
Automate Fingerprint Identification System (AFIS)
นับ จุด ลัก ษณะสาคัญ พิ เศษของลายเส้ น (minutiae)
โดยผู้ช านาญด้ า นการตรวจพิ สู จน์ ลายนิ ว้ มื อ ฝ่ ามื อ
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และฝ่ าเท้ า เพื่ อเปรี ยบ เที ย บ คุ ณ ภาพของรอ ย
ลายนิ ว้ มื อ แฝง แล้ วน าผลการนับ จุด ลัก ษณะสาคัญ
พิเศษมาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

ผลการศึกษา
จากการตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือแฝงบนพืน้ ผิว
ของผลไม้ ทัง้ 5 ชนิ ด ในเวลาที่ เก็ บ ทัน ที โดยใช้ วิธีปั ด
ด้ วยผงฝุ่ นดา พบว่ารอยลายนิ ้วมือแฝงบนผิวของแอป
เปิ ล้ เขียว และแอปเปิ ล้ แดงใน Figure 1(A) และ 1(B)
สัง เกตว่ า ลายเส้ นที่ ไ ด้ มี ค วามชั ด เจนของลายเส้ น
มากกว่า บนผิ ว ของพุ ท ราและกล้ ว ยหอมใน Figure
1(C) และ 1(D) ส่ ว นรอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบนผิ ว ของ
มะม่ ว งสุก มี ค วามชัด เจนของลายเส้ น น้ อยที่ สุด ดัง
Figure 1(E)

Figure 1 . Fingerprint on green apple ( A) red
apple (B) jujube (C) banana (D) ripe mango (E)
developed immediately after fingerprint
impression by black powder method
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ภายหลั ง จากตรวจเก็ บ รอยลายนิ ว้ มื อ แฝง
ทังหมดแล้
้
วจึงนารอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ มาทาการนับ
จุดลัก ษณะสาคัญ พิ เศษ ขยายด้ วยระบบ AFIS และ
ถ่ายภาพทังหมดออกมา
้
จะแสดงภาพด้ วยตัวอย่างของ
ภาพการนับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ ที่ได้ บนพื ้นผิวของ
แอปเปิ ล้ แดง Figure 1(A) โดยใช้ วิธีซุปเปอร์ กลูปัดด้ วย
ผงฝุ่ นดา และ Figure 1(B) โดยวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดา ที่
เวลาทันที ดัง Figure 2

Figure 2 . Minutiae in fingerprints on red apple
developed immediately after fingerprint
impression by superglue fuming methods (A) and
black powder method (B)
Figure 2(A) เป็ น จุด ลัก ษณะสาคัญ พิ เศษ บน
พื ้นผิวของแอปเปิ ล้ แดง ด้ วยวิธีซุปเปอร์ กลูปัดด้ วยผง
ฝุ่ นดาเวลาทันที นับจุดลักษณะสาคัญพิเศษได้ 44 ( m
= 44) และ Figure 2(B) เป็ นภาพการนับ จุดลักษณะ
ส าคั ญ พิ เศษ โดยวิ ธี ปั ดด้ วยผงฝุ่ นด าที่ เวลาทั น ที
สามารถนับจุดลักษณะสาคัญ พิ เศษได้ 24 (m = 24)
จะเห็ น ได้ ว่ า สามารถเห็ น ลายเส้ นที่ ชั ด เจนที่ สุ ด ใน
ช่วงเวลาทันที บนพื น้ ผิ วของแอปเปิ ล้ แดงได้ ทงั ้ 2 วิธี
แต่วิธีซุป เปอร์ ก ลูปั ด ด้ วยผงฝุ่ นด าจะมี ป ระสิทธิ ภาพ
มากกว่า สามารถเห็นรู ปแบบลายนิว้ มือมัดหวายปั ด
ขวาได้ ชดั เจน และสามารถนับจุดลักษณะสาคัญพิเศษ
ของลายเส้ นได้ มากกว่า
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Figure 3. Minutiae in fingerprints on jujube ( A)
and banana ( B) developed at 1 day after
fingerprint impression by black powder method.
Figure 3(A) สามารถนั บ จุ ด ลั ก ษณะส าคั ญ
พิ เศษบนพื น้ ผิ ว ของพุท รา ของลายเส้ น ได้ 41 ( m =
41) ซึ่งเป็ นจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่มากที่สดุ ของวิธี
ปั ด ด้ วยผงฝุ่ นดาเวลา 1 วัน Figure 3(B) เป็ นการนับ
จุดลักษณะสาคัญพิเศษ ที่ได้ บนพื ้นผิวของกล้ วยหอม
โดยวิ ธี ปั ด ด้ ว ยผงฝุ่ นด า เวลา 1 วัน สามารถนับ จุ ด
ลักษณะสาคัญพิเศษของลายเส้ นได้ 15 (m = 15) ซึ่ง
เป็ นจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่น้อยที่สดุ ของวิธีปัดด้ วย
ผงฝุ่ นดาที่เวลา 1 วัน จะเห็นได้ วา่ สามารถเห็นลายเส้ น
ที่ ชัด เจนที่ สุด ในช่ ว งเวลา 1 วัน บนพื น้ ผิ วของพุท รา
และน้ อยที่สดุ บนพื ้นผิวของกล้ วยหอม

Figure 4. Minutiae in fingerprints on Green apple
( A) and jujube ( B) developed at 2 days after
fingerprint impression by black powder method
Figure 4(A) สามารถนั บ จุ ด ลั ก ษณะส าคั ญ
พิเศษของลายเส้ นบนพืน้ ผิวของแอปเปิ ล้ เขียว ได้ 23
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(m = 23) ซึ่งเป็ นจุด ลักษณะสาคัญ พิ เศษที่ มากที่สุด
ของวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดาเวลา 2 วัน Figure 4(B) นับจุด
ลักษณะสาคัญ พิเศษที่ได้ บนพืน้ ผิวของพุทรา โดยวิธี
ปั ดด้ วยผงฝุ่ นดา ที่เวลา 2 วัน สามารถนับจุดลักษณะ
สาคัญ พิ เศษของลายเส้ น ได้ 10 (m = 10) ซึ่งเป็ น จุด
ลักษณะสาคัญพิเศษที่น้อยที่ สดุ ของวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ น
ด าเวลา 2 วัน จะเห็ น ได้ ว่ า สามารถเห็ น ลายเส้ นที่
ชัด เจนที่สุดในช่วงเวลา 2 วัน บนพื น้ ผิวของแอปเปิ ล้
เขียว และน้ อยที่สดุ บนพื ้นผิวของพุทรา จาก Figure 3
และ 4 สามารถสรุ ป ได้ ว่าเมื่อเปรี ยบเทียบวิธีการเก็ บ
รอยลายนิ ้วมือแฝงทัง้ 2 วิธี จะเห็นว่าวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ น
ดาจะมีประสิทธิ ภาพมากกว่า สามารถนับจุดลักษณะ
สาคัญพิเศษของลายเส้ นได้ มากกว่าวิธีซุปเปอร์ กลูปัด
ด้ วยผงฝุ่ นดา
Table 1 แสดงจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่
ได้ จากผลไม้ ทงั ้ 5 ชนิด ด้ วยวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดาและวิธี
ซุปเปอร์ กลูตามหลังจากประทับรอยลายนิ ้วมือไว้ ทนั ที
ที่เวลา 1 วัน และ 2 วันตามลาดับ จาก Table 1 และ
Figure 5 จะพบว่าที่เวลาทันทีภายหลังการประทับรอย
ลายนิว้ มือแฝงนัน้ การทดสอบหาจานวนจุดลักษณะ
สาคัญพิเศษของรอยลายนิ ้วมือแฝงบนผลไม้ ด้วยวิธีปัด
ด้ วยผงฝุ่ นดา และวิธีซุปเปอร์ กลู ตามด้ วยการปั ดผงฝุ่ น
ดาที่ ให้ จานวนจุดลักษณะสาคัญ พิ เศษมากที่ สุด คื อ
แอปเปิ ล้ แดง รองลงมาเป็ นแอปเปิ ล้ เขียว พุทรา และ
กล้ วยหอม ตามลาดับ และจากกราฟ พบว่าวิธีซุปเปอร์
กลู ตามด้ วยการปั ดผงฝุ่ นดาโดยส่วนใหญ่นนจะให้
ั้
ค่า
จานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษมากกว่าวิธีปัดด้ วยผง
ฝุ่ นดา
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Table 1. Numbers of minutiae (points) in the latent fingerprints on fruit peels
Fruits
Numbers of minutiae observed after impression

Green
apple
Red apple

immediately
Black
Superglue
powder
fuming
method
method
(xˉ±SD)
(xˉ±SD)
33.0 + 17.1 19.0 + 7.9

33.7 + 11.2
Jujube
16.0 + 4.6
Banana
5.70 + 1.54
Ripe mango
0

40.0 + 3.5
25.7 + 7.1
26.3 + 0.6
0

1 day
2 days
Black
Superglue
Black
Superglue
powder
fuming
powder
fuming
method
method
method
method
(xˉ±SD)
(xˉ±SD)
(xˉ±SD)
(xˉ±SD)
29.0 + 3.6 22.7 + 11.0 16.0 + 6.3 6.3 + 7.8
0
34.7 + 7.8
11.7 + 3.5
0

20.0 + 6.1
25.1 + 3.1
6.3 + 5.7
0

0
8.0 + 3.46
13.3 + 4.7
0

0
9.7 + 3.8
0
0

Figure 5. Comparison of numbers of minutiae estimated from the latent fingerprints developed on
different fruit peels
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เมื่ อ การทดสอบหาจ านวนจุด ลัก ษณะสาคัญ
พิเศษของรอยลายนิ ้วมือแฝงที่ระยะเวลา 1 วัน ด้ วยวิธี
ปั ดด้ วยผงฝุ่ นดาและวิธีซุปเปอร์ กลูตามด้ วยการปั ดผง
ฝุ่ นดาที่ให้ จานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษมากที่สดุ คือ
พุทรา แอปเปิ ล้ เขียว และกล้ วยหอม ตามลาดับ และ
เมื่อทดสอบหาจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษของรอย
ลายนิ ว้ มื อ แฝงที่ ร ะยะเวลา 2 วัน ด้ วยวิ ธี ทัง้ สองให้
จานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษมากที่สดุ คือ แอปเปิ ล้
เขี ย ว และพุท รา และตรวจไม่พ บจุด ลัก ษณะสาคัญ
พิเศษ (Minutiae) ในมะม่วงสุก

อภิปรายผล
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบรอยลายนิ ้วมือแฝงที่
ตรวจเก็ บบนพืน้ ผิวของผลไม้ ชนิดต่างๆกันทัง้ 5 ชนิด
โดยวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดาและวิธีซุปเปอร์ กลู แล้ วปั ดด้ วย
ผงฝุ่ นดา ที่เวลาทันที 1 วันและ 2 วัน พบว่า วิธีทงสอง
ั้
สามารถใช้ ตรวจหารอยลายนิ ว้ มื อ แฝงได้ ดี แ ละให้
จานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่ดีบนพื ้นผิวที่ค่อนข้ าง
เรี ยบของแอปเปิ ล้ แดง แอปเปิ ล้ เขียว พุทรา และกล้ วย
หอม แต่ในส่วนพื น้ ผิ วของมะม่ ว งสุก นัน้ เนื่ อ งจากมี
พื ้นผิวที่นิ่ม ไม่เรี ยบ ทาให้ ความสามารถในการยึดเกาะ
รอยลายนิว้ มือไม่ดีเท่าผลไม้ ชนิดอื่นๆ และเมื่อทาการ
ทดลองในระยะเวลา 1 วันและ 2 วัน ผิวของผลมะม่วง
สุก นัน้ นิ่ ม ขึน้ ซึ่ง เป็ น ผลเสีย ต่ อ รอยลายนิ ว้ มื อ ท าให้
คุ ณ ภาพของจ านวนจุ ด ลั ก ษ ณ ะพิ เ ศษ ของรอย
ลายนิ ้วมือแฝงลดลงอีกด้ วย
การหาจานวนจุดลักษณะสาคัญพิเศษที่เวลา
ทันทีจะพบว่าค่าเฉลี่ยบนผิวของแอปเปิ ล้ แดงมีค่ามาก
ที่ สุด รองลงมาเป็ นแอปเปิ ล้ เขี ย ว และที่ ร ะยะเวลา
1 วันและ 2 วันจะพบว่าค่าเฉลีย่ ของจานวนจุดลักษณะ
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พิเศษ (Minutiae) บนผิวของพุทราและแอปเปิ ล้ เขียว
จะให้ ค่าเฉลีย่ ที่ดีที่สดุ จากการศึกษาการตรวจเก็บรอย
ลายนิ ้วมือแฝงบนผลไม้ ทงั ้ 5 ชนิด ที่เวลาต่างๆ พบว่าที่
ระยะเวลาทันทีจะได้ รอยลายนิ ้วมือแฝงเฉลี่ยมากที่สดุ
เนื่ อ งจากรอยลายนิ ว้ มื อ จะประกอบด้ วยน า้ 98-99
เปอร์ เซ็ น ต์ และสารประกอบอิ น ทรี ย์ และอนิ น ทรี ย์
ประมาณ 1-2 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ง สารอิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ กรด
อะมิโน ยูเรี ย กรดไขมันและกรดแลกติก เป็ นต้ น ส่วน
สารอนินทรี ย์ ได้ แก่ เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็ น
ต้ น [2] ดังนัน้ เมื่อประทับรอยลายนิว้ มือลงบนพืน้ บน
ของผลไม้ ที่ ไม่มี รูพ รุ น จากการเคลือ บไขมัน ลงบนผิ ว
ของผลไม้ นนั ้ เพื่ อเป็ นการยืดอายุของผลไม้ เช่น แอป
เปิ ล้ แดงมีพื ้นผิวลักษณะมันวาวมาก จึงมีผลทาให้ เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปความชืน้ ของเหงื่อในรอยลายนิ ้วมือ
จะค่อยๆ ระเหยออกไปส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของจานวนจุด
ลัก ษณะพิ เศษ (Minutiae) ของรอยลายนิ ว้ มื อ แฝง
ลดลงที่ระยะเวลา 1 วันและ 2 วัน ตามลาดับ และเมื่อ
ประทับรอยลายนิ ้วมือลงบนพื ้นบนของผลไม้ ที่มีรูพรุ น
ความชืน้ นอกจากจะระเหยออกไปแล้ วบางส่วนจะถูก
ดูดซับลงไปในผิวของวัตถุ ทาให้ เมื่อระยะเวลาผ่านไป
การคงอยู่ของลายนิ ้วมือแฝงจะลดลงตามไปด้ วย เช่น
ในพื ้นผิวของแอปเปิ ล้ เขียว (ลักษณะของพื ้นผิวมีความ
มั น ว า ว น้ อ ย ก ว่ า ใ น พื ้ น ผิ ว ข อ ง
แอปเปิ ล้ แดง) พุทรา และกล้ วยหอม เป็ นต้ น ดังนัน้ การ
คงอยู่ของรอยลายนิ ้วมือแฝงจึงขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลาย
ประการ เช่น ชนิดพื ้นผิวของวัตถุ ความสามารถในการ
ดูดซับ และองค์ ประกอบทางเคมีของวัตถุ [5] ซึ่งเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ งานวิ จั ย ที่ เคยมี ผ้ ู ทดลองมาพบว่ า
คุณภาพของจานวนจุดลักษณะพิเศษ (Minutiae) ของ
รอยลายนิว้ มือแฝงบนผิวของมะม่วงดีที่สดุ รองลงมา
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เป็ นส้ ม กล้ วย ฝรั่ง และแอปเปิ ล้ ตามลาดับ [3] ที่เป็ น
เช่นนี ้อาจเนื่องมาจากพื ้นผิวของผลมะม่วงของงานวิจยั
ดังกล่าวเป็ นผลดิบ ทาให้ พื ้นผิวยังคงมีความแข็งแรงอยู่
มี ค วามมั น เล็ ก น้ อยเมื่ อ เที ย บกั บ ผลมะม่ ว งสุ ก ใน
งานวิจยั นี ้ที่มีความอ่อนนุม่ พื ้นผิวขรุขระไม่เรี ยบมัน อีก
ทังยั
้ งขึ ้นอยู่กบั รอยลายนิ ้วมือของอาสาสมัครที่ประทับ
ลงไปบนผิวของผลไม้ อีกด้ วย
วิธีที่ใช้ ในการตรวจหารอยลายนิ ้วมือแฝงบน
ผลไม้ ทงั ้ 2 วิธี คือ วิธีผงฝุ่ นดา และวิธีซุปเปอร์ กลู ตาม
ด้ วยการปั ดผงฝุ่ นดา พบว่าการเก็บทันทีนนให้
ั ้ คณ
ุ ภาพ
ของรอยลายนิว้ มือแฝงที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีที่เหมาะสม คือ
วิธีซุปเปอร์ กลูตามด้ วยการปั ดผงฝุ่ นดา เนื่องจากในวิธี
ซุปเปอร์ กลู มีส่วนผสมของสารไซยาโนอะคลิเลทเอส
เทอร์ (Cyanoacrylate ester) เมื่ อ สารนี ไ้ ด้ รั บ ความ
ร้ อนจะระเหยกลายเป็ นไอ แล้ วไปท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ
กรดอะมิ โนหรื อ โปรตี น และน า้ ในเหงื่ อ ท าให้ รอย
ลายนิ ว้ มื อแฝงปรากฏเป็ น เส้ น สีข าว [6] ซึ่งจะพบว่า
เมื่อระยะเวลาผ่านไปความชื ้นก็จะระเหยไปเรื่ อยๆทา
ให้ คุณ ภาพของรอยลายนิ ้วมือแฝงที่เวลา 1 วันและ 2
วันลดลงด้ วย เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีปัดด้ วยผงฝุ่ นดาที่
มีส่วนประกอบของคาร์ บอนแบล็ค และกราไฟท์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นผงฝุ่ นที่มีความละเอียด อนุภาคขนาดเล็ก
จึงทาให้ สามารถยึดติดกับลายนิ ้วมือได้ ดีแม้ วา่ เวลาจะ
ผ่ า นไป 1 วัน และ 2 วัน ก็ ยั ง สามารถตรวจหารอย
ลายนิ ้วมือแฝงได้ และนอกจากนันผงฝุ่
้ นดายังช่วยเพิ่ม
ความชัดเจนและให้ สที ี่ตดั กันกับพื ้นผิวของผลไม้ นัน้ อีก
ด้ ว ย จึ ง ส่ ง ผลให้ สามารถมองเห็ น ลายนิ ว้ มื อ นัน้ ได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น นอกจากลายนิ ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้
จะขึ ้นอยู่กับวิธีที่เลือกใช้ แล้ ว การตรวจเก็บลายนิ ้วมือ
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จากผู้ชานาญและมีป ระสบการณ์ ก็มีส่วนในการเพิ่ ม
คุณภาพของรอยลายนิ ้วมือนันอี
้ กด้ วย
Singh และคณะ [12] ได้ ทาการวิจยั ในเรื่ องการ
หารอยลายนิว้ มื อแฝงบนผักและผลไม้ ทงั ้ 7 ชนิด คื อ
แอปเปิ ล้ กล้ วย ฝรั่ง ส้ ม มะเขือเทศ หัวหอมและมันฝรั่ง
ด้ วย 3 วิธี คื อ ปั ด ด้ วยผงฝุ่ นด า (Charcoal powder)
ปั ด ด้ วยผงฝุ่ นสีเทา (Gray powder) และ วิธี ไอโอดี น
(Iodine fuming method) ในระยะเวลา 1, 2, 3 และ 7
วั น พ บ ว่ า คุ ณ ภ า พ พื ้ น ผิ ว ข อ ง ก ล้ ว ย แ ล ะ
แอปเปิ ล้ ให้ ผลที่ดี แต่ในพื ้นผิวของกล้ วยเมื่อระยะเวลา
ผ่านไป 3 วัน จะมีความนิ่มตามธรรมชาติและบนพื ้นผิว
ก็จะประกอบไปด้ วยความชุ่มชื น้ ตามธรรมชาติทาให้
ลายนิ ว้ มือ เกิ ดความสกปรกและเป็ น อุป สรรคแก่ก าร
ตรวจเก็บรอยลายนิ ้วมือ ในระยะเวลา 1 วัน ทังสองวิ
้
ธี
คือ การปั ดด้ วยผงฝุ่ นดา และปั ดด้ วยผงฝุ่ นสีเทาจะให้
คุณภาพลายนิ ้วมือที่ดีในผลฝรั่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไป 2-7 วัน พื ้นผิวของฝรั่งก็จะหดตัว ทาให้ เป็ นอุปสรรค
แก่การตรวจเก็บรอยลายนิ ้วมือ ส่วนในพื ้นผิวของส้ มจะ
เกิ ด ปั ญ หาจากพื น้ ผิ ว ที่ ไม่สม่ า เสมอและเมื่ อ ผ่า นไป
7 วัน ผิวของส้ มนัน้ ก็ จะเสีย ยากแก่การตรวจเก็ บรอย
ลายนิ ว้ มื อ และในส่วนของมะเขือ เทศนัน้ มี พืน้ ผิ วที่ มี
ความเรี ยบมัน และเนื่องจากสีของมันนัน้ จะตัดกับ สี
ของผงฝุ่ นดาทาให้ มองเห็นรอยลายนิ ้วมือแฝงได้ อย่าง
ชัดเจน โดยวิธีไอโอดี นนัน้ ให้ ผลไม่ดี เท่าที่ควรในการ
ทดลอง

ข้ อเสนอแนะ
ควรมี ก ารเพิ่ ม ชนิ ด ของผลไม้ วิ ธีก ารตรวจเก็ บ
และจานวนอาสาสมัครให้ มากขึ ้นในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
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