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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ที่แช่นํ ้า ด้ วย
วิ ธี Small Particle Reagent และ Perma blue เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ ง ท ด ลอ ง ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย คื อ
ลูกกระสุน ปื นขนาด 9 มิลลิเมตร จํานวน 42 นัด ทําการทดลองโดยการหารอยลายนิว้ มือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9
มิลลิเมตร ที่แช่นํ ้า ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ ทันที, 3, 6, 9, 12, 24 และ48 ชัว่ โมง จากการวิจยั นี ้ สรุปได้ ว่า วิธีการ
ตรวจรอยลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ที่แช่นํ ้า ด้ วยวิธี Small Particle Reagent ให้ คุณภาพของรอย
ลายนิ ้วมือแฝง ได้ ดีกว่าวิธี Perma blue ผลคะแนนคุณภาพรอยลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ด้ วยวิธี
Small Particle Reagent และ Perma blue แต่ละช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปื นขึ ้นจากนํ ้า พบว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สดุ
ที่ตรวจพบรอยลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื น ขนาด 9 มิลลิเมตร คือ ช่วงเวลา 3 ชัว่ โมง ส่วนวิธี Perma blue คุณภาพรอย
ลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร อยู่ในระดับตํ่าที่สดุ ในทุกช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปื นขึ ้นจากนํ ้า
และเมื่อจําแนกตามวิธีการตรวจ พบว่าวิธีการตรวจรอยลายนิว้ มือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ด้ วยวิธี Small
Particle Reagent ให้ ลายนิ ้วมือแฝงที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าวิธี Perma blue อีกทัง้ การปรากฏของลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุน
ปื นจาก 2 วิธีตามการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่แช่นํ ้าไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : ลายนิ ้วมือแฝง กระสุนปื น Small Particle Reagent Perma blue
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Abstract
The research aimed to investigate the existence of latent fingerprints on a 9 mm bullet that was
immersed in water by using the Small Particle Reagent and Perma blue. is an experimental research. The
samples in were 42 bullets of 9 mm that were analyzed to find out the latent fingerprints. The experimental
time for water immersion was different, which consisted of immediately, 3, 6, 9, 12, 24 and 48-hours. It could
be noted that the Small Particle Reagent provided the better quality of latent fingerprint than the Perma blue.
The findings summarized that the best quality time in inspection of latent fingerprint on 9mm bullet after
water immersion by using the Small Particle Reagent and Perma blue was the 3-hour. Generally the quality of
the latent fingerprint on 9 mm bullets from Perma blue technique was low at all time differences after taking
out of the water. When classified according to the examination methods. it was found that the Small Particle
Reagent provided better result in latent fingerprint than the Perma blue. Also the appearance of latent
fingerprint on 9 mm bullet by time differences of water immersion was not different.
Keywords: Latent Fingerprint, Bullet, Small Particle Reagent, Perma Blu

บทนํา
การพิสจู น์เอกลักษณ์ บุคคลในคดีอาชญากรรม
ต่ า ง ๆ ในปั จจุ บั น นั น้ เป็ นการพิ สู จ น์ เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว
ผู้กระทําความผิด และสามารถเชื่อมโยงผู้กระทําความผิด
เข้ ากับอาชญากรรมที่เกิดขึน้ ได้ อันจะส่งผลให้ ผ้ ูกระทํา
ผิดต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย ซึ่งต้ องใช้ พยานหลักฐานที่
น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ในการยืนยันตัวบุคคล อีกทัง้
การนํ า ผู้ กระทํ า ความผิ ด มาดํ า เนิ น คดี จ ะต้ องอาศั ย
พยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ และจะต้ องพิสูจน์ว่าผู้ต้องหา
ได้ กระทําความผิดจริง ดังนันจึ
้ งมีการนํากระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดย
การพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคล เป็ นการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัว
ผู้กระทําความผิด และสามารถเชื่อมโยงผู้กระทําความผิด
เข้ ากั บ อ า ช ญ าก รรม ที่ เกิ ด ขึ น้ ได้ ให้ ต้ อ งรั บ โท ษ
ทางกฎหมาย ในปั จจุบนั พยานหลักฐานที่สําคัญ ด้ านนิติ

วิทยาศาสตร์ อย่างหนึ่ง ที่มีบทบาทสําคัญ อย่างมากใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม คื อ รอยลายนิ ว้ มื อ เนื่ อ งจาก
ลายนิว้ มือของแต่ละบุคคลนัน้ จะไม่ซํา้ กัน ลายนิว้ มือจะ
เริ่ มสร้ างขึ ้นตั ้งแต่เป็ นตัวอ่อน ในระหว่างเดือนที่ 3 และ 4
ของการตั ้งครรภ์ เมื่อคลอดออกมาเป็ นทารก และร่ างกาย
เจริ ญ เติ บ โตขึ น้ จะมี เ พี ยงขนาดเท่ า นั น้ ที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง [1] ซึ่งแต่ละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษ
แตกต่ างกั นออกไป รอยลายนิ ้ว มื อแฝงจึ งจั ด เป็ น
พยานหลักฐานยืนยัน ตัวบุคคลได้ แน่นอนที่สุด โดยทั่วไป
วัตถุพ ยานหรื อ พยานหลักฐาน ในสถานที่ เกิด เหตุ หรื อ
พยานหลักฐานที่พบในผู้ต้องสงสัยเกิดจากการ ที่บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลเข้ ามาในสถานที่เกิดเหตุ และทิง้ ร่ องรอย
บางสิ่งบางอย่างไว้ ในสถานที่เกิดเหตุ และสัมผัสหรื อเก็บ
บางสิ่งบางอย่างออกไปจากสถานที่ เกิดเหตุนัน้ เป็ นไป
ตามหลักการที่ว่าด้ วยการแลกเปลี่ยนมวลสาร หรื อสสาร
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คือ หลักการแลกเปลี่ยนของโลคาร์ ด (Locard’s Principle
of Exchange) เมื่อใดก็ตามที่วัตถุสองสิ่งมาสัมผัสซึ่งกัน
และกัน มวลสารหรื อสสารจากสิ่งหนึ่งจะถูกย้ ายมาอยู่สิ่ง
ที่สอง และมวลสารหรื อสสาร จากสิ่งที่สองก็จะถูกย้ ายมา
สิ่งที่หนึ่ง [2]
การก่อ อาชญากรรมในปั จ จุบัน มี ความรุ น แรง
เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ ยังมีการใช้ อาวุธร้ ายแรงในการก่อเหตุ
เช่ น อาวุธปื น ซึ่งมี ปรากฏให้ เห็น ในกรณี ที่มี ค นร้ ายก่ อ
อาชญากรรมด้ วยอาวุธปื น ใช้ ปืนก่อเหตุยิงในที่ต่าง ๆ อัน
เป็ นการกระทําที่ประสงค์ต่อชีวิตผู้อื่นก็ดี การประสงค์ให้
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของผู้อื่นก็ดีหรื อการข่มขืนใจผู้อื่นให้ กลัว
จนกระทั่ง ยอมกระทํ า ในสิ่ งที่ ข่ ม ขู่ก็ ต าม ปั จ จุบัน มี เหตุ
คนร้ ายก่ออาชญากรรมด้ วยอาวุธปื น ใช้ ปืนก่อเหตุยิงในที่
ต่างๆ มักมีเหตุรุนแรงจากการใช้ อาวุธปื นมาอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็ น คดี ใ หญ่ ใ นหลาย ๆ คดี ซึ่ ง ทํ า ให้ เกิ ด คดี
สะเทือนขวัญ ต่อประชาชน และเสียหายเป็ นวงกว้ าง สิ่ง
เหล่านี ้มักมี ให้ เห็นตามสื่อทางโทรทัศน์ หรื อข่าวจากหน้ า
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ในชี วิ ต ประจํ า วั น เนื่ อ งมาจากการที่
ประชาชนสามารถเข้ าถึงอาวุธปื นได้ ง่ายมากเกินไป เช่น
เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 มี ผ้ ู ก่ อ เหตุ ใ ช้ อาวุ ธ ปื น
สงครามกราดยิ ง ผู้บ ริ สุท ธิ์ ได้ รั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต
หลายรายที่ห้างเทอร์ มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา [3]
หลังจากผู้กระทําความผิดก่อเหตุขึน้ ผู้กระทํ า
ความผิดมักจะทําลายพยานหลักฐาน สําคัญ คืออาวุธที่
ใช้ ในการก่อเหตุความผิด โดยการนําอาวุธที่ใช้ ในการก่อ
เหตุทิ ้งลงในนํ ้า เพื่อหลีกหนีความผิด ตัวอย่างเช่น คดีเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีคนร้ ายก่อเหตุใช้ อาวุธปื นยิง
ผู้ได้ รับบาดเจ็บ และหลบหนีไป ที่จงั หวัดชัยนาท ต่อมาผู้
ก่อเหตุได้ เข้ ามอบตัว และให้ การว่า อาวุธปื นที่ใช้ ในการ
ก่อเหตุ ได้ นําอาวุธปื นโยนทิง้ ลงแม่นํา้ ท่าจีน [4] หรื อ คดี
เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น าคม 2563 มี เหตุ ก ลุ่ ม วัย รุ่ น สองกลุ่ ม

รวมกันเกือบ 20 คน ทะเลาะวิวาท และอาวุธปื นยิงใส่กัน
จนทําให้ ชายวัย 19 ปี ได้ รับบาดเจ็บ ภายในอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเจ้ าหน้ าที่ชุดสืบสวน
ได้ จบั กุมเยาวชนผู้ก่อเหตุ อายุ 17 ปี ไปชี ้จุดที่นําอาวุธปื น
ที่ใช้ ก่อเหตุไปโยนทิ ้งในบ่อเลี ้ยงปลาขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่
จึงพบอาวุธปื นปากกาไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 ซึ่งจมอยู่
ในนํ ้าภายในบ่อเลี ้ยงปลา เจ้ าหน้ าที่จึงยึดไว้ เป็ นหลักฐาน
[5] ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการเก็ บ พยานหลั ก ฐานจากอาวุ ธ ปื น
มักจะเก็บหลักฐานโดยการตรวจเปรี ยบเทียบลูกกระสุน
ปื น และปลอกกระสุนปื น ว่าใช้ ยิงมาจากอาวุธปื นที่ต้อง
สงสัยหรื อไม่ สิ่งที่ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษา คือ ในขัน้ ตอนการ
บรรจุ ก ระสุ น ปื น ผู้ กระทํ า ความผิ ด จะต้ อ งใช้ มื อ หยิ บ
กระสุนปื นเพื่อดันกระสุนปื นลงในแม็กกาซีน หากมีกระสุน
หลงเหลื อ อยู่ ใ นปื น กระสุ น ที่ ใ ส่ เ ข้ าไปจะยั ง คงมี ร อย
ลายนิ ้วมือหลงเหลืออยู่บนกระสุนปื นที่จมนํ ้านันหรื
้ อไม่
จากการศึกษาเรื่ องกระสุนปื น ผู้วิจัยจะเลือกใช้
ลูกกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ในการทดลองการศึกษา
การคงอยู่ของลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นที่แช่นํ ้า ซึ่งมัก
พบว่าถูกใช้ ในการกระทําความผิด และหาซื ้อได้ ง่าย
จากงานวิ จั ย ของ สกลกฤษณ์ เอกจัก รวาล.
(2546) ได้ ทําการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่สามารถตรวจ
พบรอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบนปลอกกระสุน ปื น ออโตเมติ ก
ประเภททองเหลือง ขนาด 9 และ 11 มิลลิเมตร โดยใช้ วิธีการ
Black powder , Super glue, Perma blue แ ล ะ Gun
blueing และ พบว่ า วิ ธี Perma blue เป็ น วิ ธี ก ารหารอย
ลายนิ ้วมือ ได้ มีประสิทธิภาพและชัดเจนที่สดุ [6]
Rohatgi และคณะ.(2014) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
Small particle reagent ที่มีองค์ประกอบของสาร Zinc
carbonate hydroxide monohydrate, Crystal violet
dye และ Detergent ที่ มี จํ า หน่ า ยทั่ว ไปบนแผ่ น กระจก
กระเบื ้องเซรามิค และแผ่นอะลูมิเนียมฟอยด์ โดยแช่วตั ถุ
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ลงในนํ า้ สะอาดและนํ า้ ไม่ ส ะอาด และเก็ บ ตัว อย่ างมา
วิ เคราะห์ ที่ เวลาที่ ต่ า ง ๆกั น จากการวิ จัย พบว่ า ความ
คมชัดของรอยลายนิ ้วมือแฝงมีความคมชัดลดลง เมื่อวัตถุ
ตั ว อย่ า งถู ก แช่ ใ นนํ า้ เป็ นเวลานาน ยั ง พบอี ก ว่ า รอย
ลายนิว้ มือแฝงที่ถูกจุ่มไว้ ในนํา้ สะอาดสามารถตรวจพบ
รอยลายนิว้ มือแฝงที่มีความคมชัดได้ ดีกว่าในนํา้ สกปรก
ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากในนํ ้าสกปรก แผ่นอลูมิเนียมฟอยด์
เกิ ด การออกซิ ไดซ์ ทํ าให้ ม องเห็ น รอยลายนิ ว้ มื อแฝงไม่
ชัดเจน และเกิดจากสารอนินทรี ย์ เกลือ และสารอนินทรี ย์
ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นนํ า้ สกปรก อาจไปรบกวนผลของรอย
ลายนิ ว้ มื อ แฝงที่ จ ะปรากฏขึ น้ ยังพบว่ า วิ ธี ดัง กล่ า วยัง
สามารถ หารอยลายนิว้ มือได้ บนพืน้ ผิวที่แห้ งเช่นกัน ใช้
วัสดุที่มีความคุ้มค่ากับราคา และใช้ ได้ ง่าย รวมไปถึงการ
เลือกใช้ Basic zinc carbonate ซึ่งมีอันตรายแก่ผ้ ูใช้ น้อยกว่า
Molybdenum(IV)
Richa Rohatgi และ A.K. Kapoor (2015) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ Small particle reagent
ที่ ใ ช้ Zinc carbonate ร่ ว ม กั บ Fuchsin dye แ ล ะ
Detergent ที่ มี จํ า หน่ า ยทั่ ว ไป เปรี ย บเที ย บกั บ การใช้
Crystal violet dye ได้ ทําการทดลองบนพื ้นผิวที่ไม่มีรูพรุน
เป็ นเวลา 45 วัน พบว่า สีย้อมทัง้ สองชนิดสามารถใช้ หา
รอยลายนิ ้วมือที่มีคณ
ุ ภาพและชัดเจนทังคู
้ ่
Matej Trapecar.(2012) ได้ ศึกษาการตรวจเก็บ
รอยลายนิว้ มือแฝงบนพืน้ ผิวที่เป็ นกระจกและโลหะที่แช่
อยู่ ใ นนํ า้ สํ า หรั บ พื น้ ผิ ว ที่ เป็ นกระจก ทํ า การเก็ บ รอย
ลายนิ ้วมือแฝงที่ช่วงเวลา 1, 24, 48 และ 168 ชัว่ โมง โดย
ใช้ เทคนิ ค SPR, CA และ Powder Silver Special ส่ ว น
ตัวอย่างที่เป็ นโลหะ ทําการทดลองที่ช่วงเวลา 4, 28, 48
และ 168 ชั่ ว โมง และใช้ เ ทคนิ ค CA และ SPR ในการ
ตรวจเก็บ ผลที่ได้ บันทึกด้ วยกล้ อง Canon EOS 5D จาก
ผลการทดลองพบว่ า บนพื น้ ผิ ว ที่ เป็ น กระจกและโลหะ

สารเคมี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ในการตรวจเก็ บ รอย
ลายนิ ้วมือแฝงคือ CA ตามด้ วย SPR และ Powder Silver
Special
จากงานวิ จั ย ของนุ ช นาฎ จารุ รั ต นวิ บู ล ย์
(2562).ที่ ได้ ต รวจหารอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบนอาวุ ธ มี ด ที่
จมนํา้ โดยใช้ Small Particle Reagent และ Super Glue
[7] ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการคงอยู่ ข อง
ลายนิว้ มื อแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิ ลลิเมตรที่ แช่นํ า้
โด ย วิ ธี Small Particle Reagent แ ล ะ Perma blue
เนื่ อ งจากวิธี Small Particle Reagent เป็ น วิ ธี ที่ เร็ ว และ
ง่ายสําหรับการตรวจหารอยลายนิ ้วมือบนวัตถุพื ้นผิวเปี ยก
ไม่มีรูพรุ น [8] และเพื่อศึกษาระยะเวลาที่ลายนิว้ มือแฝง
ปรากฏบนกระสุ น ปื นขนาด 9 มิ ล ลิ เ มตรที่ แ ช่ นํ า้ ใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อต้ องการทราบถึงวิธีการ ที่จะ
สามารถทําให้ ลายนิ ้วมือแฝงปรากฏบนกระสุนปื นขนาด 9
มิลลิเมตรที่แช่นํ ้าได้

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
1. อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ กระสุนปื น
นิ ก เกิ ล สี เ งิ น ขนาด 9 มิ ล ลิ เ มตร ยี่ ห้ อ Bullet Master
จํานวน 42 นัด ซึ่งกระสุนที่นํามาใช้ เป็ นกระสุนใหม่ เช็ด
ทําความสะอาดก่อนนํามาทําการทดลองนํ ้าตัวอย่างจาก
แม่ นํา้ ท่าจี น กล่อ งพลาสติ กขนาดใหญ่ เครื่ อ งชั่งระบบ
ดิจิตอล ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ปากคีบพลาสติก (สําหรับคีบ
กระสุน ปื น ) สํ า ลี แอลกอฮอล์ (สํ าหรั บ ทํ าความสะอาด
กระสุนปื น) หน้ ากากอนามัย ถุงมือ บีกเกอร์ กระบอกฉีด
นํ า้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ Motolora One Marcro (ใช้ สํ า หรั บ
ถ่ายภาพ) เหตุท่ีผ้ ูวิจัยเลือกใช้ กล้ องจากโทรศัพ ท์ มือถื อ
เนื่องจากปั จจุบันโทรศัพท์ มือถื อได้ พัฒ นาเรื่ องกล้ องให้
ใกล้ เคี ย งกับ กล้ อ งถ่ ายรู ป มากขึน้ พัฒ นาให้ ตัวกล้ อ งมี
ความคมชัด ถ่ายในที่มืดได้ คุณภาพของภาพดีขึ ้น ความ
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ละเอียดของรูปมากขึ ้น พกพาสะดวก สามารถใช้ ถ่ายภาพ
วัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุได้ ทนั ที
2. สารเคมี ที่ ใ ช้ ในการทดลอง ได้ แก่ Small
Particle Reagent ที่ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ส า ร Zinc
Carbonate Hydroxide Minohydrate, Crystal Violet
Dye และ Detergent ที่ มี จํ า หน่ า ยทั่ ว ไป สี ดํ า ยี่ ห้ อ
SIRCHIE 1 ขวด และ Perma blue ยี่ห้ อ BIRCHWOOD
CASEY จํานวน 1 ขวด ที่มีจําหน่ายทัว่ ไป
3. สถานที่ ในการทดลองครั ง้ นี ้ คื อ ห้ อ งตรวจ
วัตถุพยานทางชีววิทยา โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
วิธีการทดลอง
1. ทําความสะอาดกระสุนปื นตัวอย่าง โดยการใช้
สําลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ ทวั่ แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง จากนันจึ
้ งทํา
การประทับรอยลายนิ ้วมือด้ วยแรงกด 500 กรัม นาน 5 วินาที
บนเครื่ องชัง่ ระบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ตําแหน่ง จากนันดึ
้ งมือ
ขึน้ เพื่อป้องกัน การทําลายรอยลายนิว้ มือที่ได้ กดประทับไว้
ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ทํ าการล้ างมื อด้ วยสบู่ที่อุณหภูมิห้อง แล้ วรอ
ประมาณ 10 นาที ก่อนทีจ่ ะทําการประทับลายนิ ้วมือ
2. ผู้วิจยั นํากระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร จํานวน 42
นัด ที่ทําการประทับลายนิว้ มือแล้ ว แช่ลงในกล่องพลาสติก
ที่เตรี ยมนํ ้าตัวอย่างไว้ โดยตักนํ ้าจากแม่นํ ้า ท่าจีนบริเวณ
หลังโรงแรมสามพรานภิรมย์ ตําบลสามพราน อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม มาใช้ ในการทดลอง
3. นํ า กระสุ น ปื นจํ า น วน 6 นั ด ของแต่ ล ะ
ช่วงเวลาขึ ้นจากนํ ้า ณ เวลาทันที, 3, 6, 9, 12, 24 และ
48 ชัว่ โมง ตามลําดับ ทําการตรวจหาลายนิ ้วมือแฝงด้ วย
วิ ธี Small Particle Reagent โด ย ก า ร ฉี ด พ่ น Small
Particle Reagent ลงบนกระสุนปื นที่มีรอยลายนิ ้วมือแฝง
และฉีดล้ างด้ วยนํ ้าสะอาด แล้ วบันทึกผลและถ่ายภาพ ใน
ขณะเดียวกันวิธี Perma blue เมื่อนํากระสุนปื นขึน้ จาก

นํ ้า ทิง้ ไว้ ให้ แห้ งในอุณหภูมิห้อง ก่อนนํากระสุนปื นมาจุ่ม
ลงในนํ ้ายา Perma blue ทําการบันทึกผลและถ่ายภาพ
4. นําภาพถ่ายลายนิว้ มือแฝงที่ได้ จาก ข้ อ 3 ไป
นั บ จุ ด ลั ก ษณะพิ เศษ (Minutiae Point) ด้ วยเครื่ อง AFIS
โดยส่งตรวจกลุ่มงานตรวจลายนิว้ มือแฝงศูนย์ตรวจพิสูจน์
หลักฐาน 7 จากนัน้ นํ าผลการตรวจหาจุดลักษณะพิ เศษ
จากนัน้ ทําการวิเคราะห์ คุณภาพของรอยลายนิว้ มือแฝงที่
ปรากฏขึ ้น โดยนําผลการตรวจหาจํานวนจุดลักษณะพิเศษ
มาแบ่งเป็ น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 1 จากนันนํ
้ ามา
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้ หลักสถิติ โดย
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ 1) การทดสอบ t-test
เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของรอยลายนิว้ มือแฝง ที่ปรากฏ
ขึ น้ ด้ วยวิ ธี Small Particle Reagent และวิ ธี Perma Blue
และ 2) การวิ เคราะห์ ความแปรปรวน แบบทางเดี ยว
(One-Way ANOVA) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของรอย
ลายนิ ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ ้นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
Table 1. Fingermark quality scale
Grade
Quality of Latent Fingerprint
5
Excellent (43.3-54 point)
4
Good (32.5-43.2 point)
3
Fair (21.7-32.4 point)
2
Poor (10.9-21.6 point)
1
Bad (0.0-10.8 point)
การวิเคราะห์คุณภาพของรอยลายนิ ้วมือแฝง ใน
การศึกษาครัง้ นี ้จะใช้ เกณฑ์การนับจุดลักษณะพิเศษ บนรอย
ลายนิ ว้ มื อ ด้ วยเครื่ อง AFIS ในระบบการตรวจสอบลาย
พิ ม พ์ นิ ว้ มื อ อัต โนมั ติ (AFIS) นั น้ เป็ นการนํ าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการตรวจสอบลายพิมพ์ นิว้ มือ โดยที่
ระบ บ จะมี Software สํ าห รั บ อ่ าน และคํ าน วณ ค่ า
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ความสัมพันธ์ ของจุดลักษณะพิ เศษ (Minutiae) ของลาย
พิมพ์นิ ้วมือที่นําเข้ าตรวจสอบกับฐานข้ อมูล แล้ วคํานวณค่า
ความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ด ลั ก ษณะสํ า คั ญ พิ เศษ (Minutiae)
ต่ างๆ ซึ่งการศึ กษาในครั ง้ นี ้ ผู้ วิจัยนํ าผลการตรวจหาจุด
ลักษณะพิ เศษ (Minutiae) กลุ่มงานตรวจลายนิ ว้ มื อแฝง
ศูนย์ตรวจพิสจู น์หลักฐาน 7 นํามาเปรี ยบเทียบคุณภาพของ
ลายนิ ้วมือแฝง ในการทดลองครัง้ นี ้เท่านัน้

จากตารางที่ 2 พบว่า วิธี Perma blue ช่วงเวลาที่
ดีที่สดุ ที่ตรวจพบรอยลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื น ขนาด
9 มิลลิเมตร คือ ช่วงเวลา 3 ชัว่ โมง ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
8.00 มี คุ ณ ภาพ อยู่ ใ น ระดั บ ตํ่ าที่ สุ ด (Figure 2) ซึ่ ง
คุ ณ ภาพรอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบนกระสุ น ปื นขนาด 9
มิลลิเมตร อยู่ในระดับตํ่าที่สดุ ในทุกช่วงเวลาภายหลังจาก
นํากระสุนปื นขึ ้นจากนํ ้า

ผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพรอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบน
กระสุ น ปื นขนาด 9 มิ ล ลิ เมตรที่ แ ช่ นํ า้ ด้ วยวิ ธี Small
Particle Reagent และวิ ธี Perma blue แต่ ล ะช่ ว งเวลา
ภายหลังจากนํากระสุนปื นขึ ้นจากนํ ้าดังแสดงในตารางที่ 2
จ า ก ต า รา งที่ 2 พ บ ว่ า วิ ธี Small Particle
Reagent ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ตรวจพบรอยลายนิว้ มือแฝง
บนกระสุนปื น ขนาด 9 มิลลิเมตร คือ ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง
ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง (Figure 1) รองลงมามีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับตํ่า ได้ แก่
ช่ ว งเวลา 6 ชั่ว โมง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 16.00 และ
ช่วงเวลา 9 ชัว่ โมง ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.67

Figure 2. Latent fingerprints that appear on a
9 mm bullet by Perma blue over 3 hours.

Figure 1. Latent fingerprints that appear on a 9 mm
bullet by Small Particle Reagent over 3 hours.
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Table. 2 The quality of latent fingerprint obtained from a bullets that were immersed in water and Kept the latent
fingerprint by Small Particle Reagent and Perma blue
Time after Small Particle Mean Grade Quality of Perma blue Mean Grade Quality of
impression
Reagent
Latent
Latent
Fingerprint T1 T2 T3
Fingerprint
T1 T2 T3
Immediately 3 16 8 9.00
1
Bad
3 3 0 2.00
1
Bad
3 Hour
29 26 27 27.33
3
Fair
9 7 8 8.00
1
Bad
6 Hour
16 25 7 16.00
2
poor
2 4 6 4.00
1
Bad
9 Hour
15 16 7 12.67
2
poor
2 0 4 2.00
1
Bad
12 Hour
12 3 6 7.00
1
Bad
1 0 4 1.67
1
Bad
24 Hour
8 3 0 3.67
1
Bad
0 0 0 0.00
1
Bad
48 Hour
0 1 0 0.33
1
Bad
0 0 0 0.00
1
Bad
จากการเปรี ยบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้ มือ
แฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่
นํ า้ จํ า แนกตามวิ ธี ก ารตรวจและช่ ว งระยะเวลาการแช่
จํ า แนกตามวิ ธี ก ารตรวจ วิ ธี Small Particle Reagent
และวิธี Perma blue มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (t = 2.350, Sig. = 0.045)
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพ ทั ง้ 2 วิ ธี
พ บ ว่ า วิ ธี Small Particle Reagent (𝑥𝑥̅ =10.85, S.D.=

8.97) มี คุ ณ ภาพ มากกว่ า วิ ธี Perma blue (𝑥𝑥̅ =2.52,
S.D.= 2.78)
เมื่อทําการเปรี ยบเทียบการคงอยู่ของลายนิ ้วมือ
แฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่
นํ า้ จํ า แนกตามช่ ว งระยะเวลาการแช่ นํ า้ พบว่ า ช่ ว ง
ระยะเวลาการปรากฏขึน้ ของลายนิว้ มือแฝง ไม่แตกต่าง
กัน อย่ างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 (F = 0.939,
Sig. = 0.523)

อภิปรายผลการวิจัย

ในการศึก ษาวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ ทํ าการศึกษา
การคงอยู่ ข องลายนิ ว้ มื อ แฝงบนกระสุ น ปื นขนาด 9
มิลลิเมตร ที่แช่ในนํ ้า โดยตักนํ ้าจากแม่นํ ้าท่าจีนมาทําการ
ทดลองในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ และนํากระสุนปื นที่
ประทับ ลายนิ ว้ มื อ แล้ ว จํ า นวน 42 นั ด แช่ ล งในกล่ อ ง
พลาสติกที่เตรี ยมนํ ้าตัวอย่างไว้ โดยไม่ให้ กระสุนปื นสัมผัส
กัน และทํ า การตรวจเก็ บ ลายนิ ว้ มื อ ด้ วย วิ ธี Small Particle
Reagent และ วิ ธี Perma blue ตามกํ า หนดช่ ว งระยะเวลา
ใน ช่ วงเวลา ทั น ที , 3, 6, 9, 12, 24 แ ล ะ 48 ชั่ วโม ง
ตามลําดับ ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้ มือแฝงบน
กระสุ น ปื นขนาด 9 มิ ล ลิ เมตร ด้ วยวิ ธี Small Particle
Reagent แต่ล ะช่วงเวลาภายหลังจากนํ า กระสุน ปื น ขึ น้
จากนํ า้ พบว่ า มี การปรากฏของรอยลายนิ ว้ มื อแฝงบน
กระสุนปื นในทุกช่วงเวลา แต่วิธีที่ตรวจพบรอยลายนิว้ มือ
แฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ที่ดีที่สดุ คือ ช่วงเวลา
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3 ชัว่ โมง เนื่องจาก วิธี Small Particle Reagent สามารถ
ใช้ ต รวจหารอยลายนิ ว้ มือแฝงบนวัตถุพื น้ ผิวเปี ยกไม่มี รู
พรุนได้ ส่วนช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมง ตรวจพบ
รอยลายนิ ว้ มื อ แฝงบนกระสุ น ปื นขนาด 9 มิ ล ลิ เมตร
ในระดับตํ่ามาก เนื่องจาก ลายนิ ้วมือที่มองไม่เห็นบนวัตถุ
เกิดจากสารที่ขับถ่ายออกจากต่อมเหงื่อต่อมไขมัน และ
ไขมันจากเนือ้ เยื่อผิวหนัง สารที่ขบั ถ่ายออกมาจะถ่ายเท
มาที่ผิวของวัตถุที่นิ ้วมือจับต้ องเป็ นรอยลายนิว้ มือ ดังนัน้
วัต ถุผิ วเรี ยบจะติ ดลายนิ ว้ มือ ได้ ดี สารที่ ขับ ออกมาจาก
ต่อมเหงื่อ มีค่า pH เป็ นกลาง ประกอบไปด้ วย กรดไขมัน
วิตามิน ซึ่งในคุณ ภาพและปริ มาณของสารที่ขับออกมา
จากต่ อ มไขมัน จะแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะบุ ค คล และ
ปริ มาณของสารที่ขับ ออกมาจะขึน้ อยู่กับอุณ หภูมิ และ
สภาพจิ ต ใจ [7] หากระยะเวลาที่ ก ระสุ น ปื นที่ มี ร อย
ลายนิ ้วมือแฝงติดอยู่จมอยู่ในนํ ้านานขึ ้น คุณภาพของรอย
ลายนิว้ มือแฝง ที่ปรากฏขึน้ จะลดลง เพราะว่าการตรวจ
เก็บ รอยลายนิว้ มือ แฝงด้ วยวิธี Small Particle Reagent
นัน้ จะทําปฏิกิริยากับไขมันในเหงื่อ ซึ่งหากว่ากระสุนปื น
ที่มีรอยลายนิ ้วมือแฝงติดอยู่ถูกแช่อยู่ในนํา้ เป็ นเวลานาน
ไขมันในเหงื่อของรอยลายนิ ้วมือแฝงก็จะค่อย ๆ ถูกชะล้ าง
ไป อีกทังนํ
้ ้าที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนํ ้าจากแม่นํ ้า ซึง่ จะมี
สารแขวนลอยต่ า ง ๆ ที่ อ าจจะมาติ ด บนกระสุ น ปื น
ตัวอย่างและส่งผลต่อการตรวจเก็บรอยลายนิว้ มือแฝงได้
ผลการวิ จัย ดังกล่ าวสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ ศิ ริรัต น์
เที่ ยงเธี ยรธรรม ที่ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การปรากฏขึน้ ของ
ลายนิ ว้ มื อ แฝงบนวัต ถุ ที่ จ มนํ า้ ในนํ า้ ธรรมชาติ โดยใช้
Small Particle Reagent (SPR) และผงฝุ่นดํา พบว่าการ
ตรวจเก็บด้ วยเทคนิค SPR กับตัวอย่างที่แช่อยู่ในนํ ้าทัง้ 4
คือ นํา้ ประปานํ ้าบาดาล นํา้ จากแม่นํ ้า และนํา้ ทะเล เห็น
ได้ ว่า ตัวอย่าง ที่แช่อยู่ในนํ ้าทัง้ 4 ชนิด นาน 1 วัน และ 7
วัน รอยลายนิ ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้ มีคณ
ุ ภาพดี ใช้ ตรวจ

เปรี ย บเที ยบยืนยันตัวบุค คลได้ แต่เมื่ อแช่อยู่ในนํา้ นาน
รอยลายนิว้ มือแฝงที่ได้ จะมีคุณภาพตํ่าลง มองเห็นรอย
ลายเส้ น น้ อ ยมาก ไม่ ส ามารถใช้ ต รวจเปรี ยบเที ย บเพื่ อ
ยืนยันตัวบุคคลได้ [10]
2. ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้ มือแฝงบน
กระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ด้ วยวิธี Perma blue แต่ละ
ช่ ว งเวลาภายหลังจากนํ า กระสุน ปื นขึ น้ จากนํ า้ พบว่ า
ช่วงเวลาที่ตรวจพบรอยลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นขนาด
9 มิลลิเมตร ที่ดีที่สดุ คือ ช่วงเวลา 3 ชัว่ โมง และพบว่าหาก
ระยะเวลาที่กระสุนปื นที่มีรอยลายนิ ้วมือแฝงติดอยู่จมอยู่
ในนํ ้านานขึ ้น คุณภาพของรอยลายนิ ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ ้น
จะลดลง เนื่องจากการตรวจเก็บรอยลายนิ ้วมือแฝงด้ วยวิธี
Perma blue เป็ นวิธีการนํากระสุนปื นที่มีรอยลายนิว้ มื อ
แฝงติ ด อยู่จุ่ม ลงในสารเคมี Perma blue ที่ มี คุณ สมบัติ
เป็ นกรด ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับพืน้ ผิวของกระสุนปื นที่เป็ น
โลหะ ทํ า ให้ ผิ ว ของโลหะเกิ ด สี แต่ ในส่ ว นผิ ว โลหะของ
กระสุนปื นบริ เวณที่มีรอยลายนิว้ มือแฝงอยู่นนจะมี
ั้
สารที่
เกิดจากนิ ้วมือติดอยู่ในลักษณะเหมือนฟิ ล์มบาง ๆ เคลือบ
พื น้ ผิ ว บริ เ วณ นั น้ อยู่ ทํ า ให้ สารเคมี Perma blue ทํ า
ปฏิกิริยากับผิวโลหะที่มีรอยลายนิว้ มือแฝงติดอยู่ช้ากว่า
บริ เวณผิวโลหะที่ไม่มีรอยลายนิ ้วมือแฝงติดอยู่จึงเกิดเป็ น
พื น้ ผิ ว ที่ มี สี แ ตกต่ า งกั น [9] ปรากฏขึ น้ ให้ เห็ น เป็ น รอย
ลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื น ซึ่งหากว่ากระสุนปื นที่มีรอย
ลายนิ ้วมือแฝงติดอยู่ถกู แช่อยู่ในนํ ้าเป็ นเวลานาน ไขมันใน
เหงื่อของรอยลายนิ ้วมือแฝงก็จะค่อยๆ ถูกชะล้ างไป ทําให้
สารที่เกิดจากนิ ้วมือที่เคลือบพื ้นผิวโลหะของกระสุนปื นก็
จะบางลง ความแตกต่างในการทําปฏิกิริยาของสารเคมี
Perma Blue ก็จะไม่แตกต่างกัน
3. จากการเปรี ยบเทียบการคงอยู่ของลายนิ ้วมือ
แฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่
นํ า้ จํ า แนกตามวิ ธี ก ารตรวจ พบว่ า วิ ธี ก ารตรวจรอย
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ลายนิว้ มือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิ ลลิเมตร ด้ วยวิธี
Small Particle Reagent แล ะวิ ธี Perma blue มี ค วาม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(t = 2.350 , Sig. = 0.045) เมื่ อ พิ จ ารณ าเปรี ย บเที ย บ
คุณภาพลายนิว้ มือแฝงทัง้ 2 วิธี พบว่า วิธี Small Particle
Reagent ให้ ลายนิ ้วมือแฝงที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าวิธี Perma
blue เนื่องจาก อนุภาคของ Small Particle Reagent จะไป
เกาะติดกับลายนิว้ มือแฝงที่เป็ นสารประกอบพวกไขมันทํา
ให้ ลายนิ ว้ มื อ ปรากฏชัด เจนขึ น้ ซึ่ งผลที่ ได้ จ ะขึ น้ อยู่ กั บ
ปริ มาณของสารที่ ขับออกมาจากต่อมไขมันที่เหลือทิง้ ไว้
จากนิว้ มือ [10] และเป็ นวิธีการที่สามารถทําให้ ลายนิว้ มือ
ปรากฏชัดเจนได้ บนวัสดุพืน้ ผิวเปี ยกทําให้ ลายนิว้ มือแฝง
บนกระสุนปื นที่ปรากฏขึ ้น มีคุณภาพของลายนิ ้วมือดีกว่า
วิ ธี Perma blue นอกจากนี ย้ ั ง พบว่ า การปรากฏของ
ลาย นิ ้ว มื อ แฝงบ น ก ระสุ น ปื น จ าก 2 วิ ธี ต าม ก าร
เปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่แช่นํ ้าไม่แตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้ มือแฝงบนกระสุนปื น
ขนาด 9 มิ ลลิ เมตร ด้ วยวิ ธี Small Particle Reagent และ
Perma blue แต่ละช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปื นขึน้
จากนํ ้า
1.1 ผลคะแนนคุ ณ ภาพรอยลายนิ ว้ มื อแฝงบน
กระสุ น ปื นขนาด 9 มิ ล ลิ เมตร ด้ วยวิ ธี Small Particle
Reagent แต่ละช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปื นขึน้ จาก
นํ ้า พบว่า ช่วงเวลาที่ตรวจพบรอยลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุน
ปื นขนาด 9 มิ ลลิ เมตร ที่ ดี ที่ สุด คื อ ช่ วงเวลา 3 ชั่วโมง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และ
ช่วงเวลาที่ตรวจพบรอยลายนิว้ มือที่มีคุณภาพตํ่าที่สุด คือ
48 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33

1.2 ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้ มือแฝงบน
กระสุนปื นขนาด 9 มิ ลลิ เมตร ด้ วยวิ ธี Perma blue แต่ ละ
ช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปื นขึน้ จากนํา้ พบว่า โดย
ภาพรวมคุณภาพรอยลายนิว้ มือแฝงบนกระสุนปื นขนาด 9
มิลลิ เมตร ด้ วยวิ ธี Perma blue อยู่ในระดับตํ่ าที่ สุดในทุก
ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 3 ชัว่ โมง มีการตรวจพบ
คุณภาพรอยลายนิว้ มือแฝงดีกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.00
2. การเปรี ยบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้ มือแฝงบนกระสุน
ปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่นํา้ จําแนกตาม
วิธีการตรวจและช่วงเวลาการแช่
2.1 การเปรี ยบเทียบการคงอยู่ของลายนิ ้วมือแฝง
บนกระสุนปื นขนาด 9 มิ ลลิ เมตร ภายหลังจากการแช่นํ า้
จําแนกตามวิธีการตรวจ พบว่า วิธีการตรวจรอยลายนิว้ มือ
แฝงบนกระสุนปื นขนาด 9 มิลลิเมตร ด้ วยวิธี Small Particle
Reagent และวิ ธี Perma blue มี ค วามแตกต่ า งกั น เมื่ อ
พิ จารณาเปรี ยบเที ยบคุ ณ ภาพทัง้ 2 วิ ธี พบว่ า วิ ธี Small
Particle Reagent มีคณ
ุ ภาพมากกว่าวิธี Perma blue โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
8.97 ในขณะที่ Perma blue มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 2.52 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.78
2.2 การเปรี ยบเทียบการคงอยู่ของลายนิ ้วมือแฝง
บนกระสุนปื นขนาด 9 มิ ลลิ เมตร ภายหลังจากการแช่นํ า้
จําแนกตามช่ วงเวลาการแช่ นํา้ พบว่า ช่ วงระยะเวลาการ
ปรากฏขึ น้ ของลายนิ ว้ มื อ แฝง ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 (F = 0.939 , Sig. =
0.523)
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ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 ในการถ่ า ยภาพ ควรพิ จ ารณ าถึ ง การ
ถ่ า ยภาพอย่ า งละเอี ย ดให้ ได้ มุ ม มอง องศา ของภาพ
ประกอบกับเทคนิ คการเพิ่ มความคมชัดของลายนิ ว้ มื อ
แฝงจากภาพถ่ายที่สามารถทําให้ ภาพลายนิ ้วมือแฝงเห็น
ชัดเจนมากขึน้ เพื่อให้ ได้ คุณภาพของภาพถ่าย ซึ่งจะง่าย
ต่อการนําไปตรวจพิสจู น์ลายนิ ้วมือแฝง
1.2 การประทับ ลายนิ ว้ มื อ บนกระสุน ปื น อาจ
เป็ น ปั จจัยทํ าให้ ล ายนิ ว้ มือ ที่ป รากฏมี คุณ ภาพตํ่า เนื่อ ง
ด้ วยแรงกด และระยะเวลาที่กด ก่อนนําไปทําการทดลอง
1.3 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี ้ วิ ธี Small Particle
Reagent เป็ นวิธีที่ตรวจหาลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นที่
แช่นํา้ ได้ ดีที่สุด ภายหลังจากการแช่นํา้ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
สามารถนํ า ไปใช้ ในงานตรวจตรวจพิ สู จ น์ เพื่ อ หาตั ว
ผู้กระทําความผิดในคดีอาวุธปื นได้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ค วรทํ าก า รศึ ก ษ าวิ จั ย ใน แ ห ล่ งนํ ้า ที่
หลากหลาย เนื่องจากแหล่งนํา้ แต่ละที่อาจมีปั จจัย ทาง
กายภาพแตกต่างกัน เช่น นํ ้าคลอง นํ ้าทะเล เป็ นต้ น และ
หาระยะเวลาการตรวจเก็ บ ลายนิ ว้ มื อ แฝงที่ เหมาะสม
เพื่ อให้ ได้ รอยลายนิว้ มื อแฝงที่มี คุณ ภาพดี นําไปใช้ ก าร
ตรวจพิสจู น์หลักฐานได้
2.2 ควรทําการทดลอง การตรวจหาความคงอยู่
ของลายนิ ้วมือแฝงบนกระสุนปื นที่จมนํ ้าด้ วยวิธีการอื่นๆ เช่น
ปั ดผงฝุ่น วิธีซุปเปอร์ กลู เป็ นต้ น
2.3 ควรทําการศึกษาการคงอยู่ของลายนิว้ มื อ
แฝงบนกระสุนปื น ตามสภาพจริ งของแหล่งนํา้ ที่อาจพบ
อาวุธปื นจมอยู่ เช่น ในแม่ นํา้ นํ า้ คลอง นํ า้ ทะเล ที่ มีดิ น
ตะกอน โคลน กรวด ทราย เป็ นต้ น
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