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บทคัดย่อ 

          วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อเปรียบเทียบคณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝงบนผิวของผลไม้ โดยใช้ผงฝุ่ นด า 
และวิธีซุปเปอร์กล ูผลไม้ที่ใช้ในการทดลองนีค้ือ แอปเปิล้แดง แอปเปิล้เขียว พทุรา กล้วยหอม และมะมว่งสกุ โดย
ตวัอยา่งรอยลายนิว้มือแฝงจะถกูเตรียมขึน้ในเวลาทนัที 1 วนั และ 2 วนั รอยลายนิว้มือแฝงที่ได้จะถกูลอกลายด้วย
เทปใส และท าการถ่ายรูปรอยลายนิว้มือแฝงที่ได้ด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จากนัน้ภาพถ่ายจะถูกน าไปขยายต่อ
ระบบ AFIS และนบัจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษจากผู้ เช่ียวชาญในการตรวจลายนิว้มือแฝง ผลการทดลอง 
พบวา่ รอยลายนิว้มือแฝงที่ได้จากวธีิทัง้ 2 ได้รอยลายนิว้มือแฝงที่มีคณุภาพท่ีด ีมีการนบัจดุลกัษณะส าคญัพิเศษได้
มากกว่า 12 จุด ในตวัอย่างท่ีได้ในการตรวจทนัที หลงัจากประทบัรอยลายนิว้มือแฝงลงบนพืน้ผิวของผลไม้นัน้ 
ยกเว้นรอยลายนิว้มือแฝงที่ได้บนพืน้ผิวของมะม่วงสกุ ส าหรับรอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวของแอปเปิล้เขียว และ
พทุรา สามารถตรวจวดัได้และมีจ านวนจดุลกัษณะส าคญัพิเศษมากกว่า 8 จดุ แม้อายขุองลายนิว้มือจะผา่นมาถึง 
2 วนั 

ค าส าคัญ : ลายนิว้มือแฝง ผิวของผลไม้ ผงฝุ่ นด า วิธีซุปเปอร์กล ูจ านวนจดุลกัษณะส าคญัพิเศษ 
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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 
 
บทน า 

          จากอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมเป็น
ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งในสังคม เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน เนื่องจากอาชญากรผู้กระท าความผิดมกัจะ
ทิง้ร่องรอยไว้ในสถานที่เกิดเหตุอยู่เสมอ เช่น เส้นผม 
เส้ น ขน  หยด เลื อด  ค ราบอสุ จิ  เป็ น ต้ น  หนึ่ ง ใน
พยานหลักฐานที่มีความส าคัญมากทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ก็คือ รอยลายนิว้มือ ซึ่งคนร้ายทิง้ไว้ใน
สถานที่เกิดเหตุ ในหลายๆ คดีที่คนร้ายมักจะเข้าไป
หยิบจับ หรือรับประทานอาหารที่มีอยู่ในสถานที่เกิด
เหตุ ดังนัน้  การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับลายนิว้มือจึงมีความส าคญัในงานตรวจ
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
คุณสมบัติเฉพาะ คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัง้แต่เกิด 

จนกระทัง่เสยีชีวิต (Permanence) ซึง่ลายนิว้มือเกิดขึน้
จากสารคัดหลั่งตามธรรมชาติที่มาจากต่อมเหง่ือ 
(Sweat gland) ต่อมไขมัน (Sebaceous gland) และ
ไขมนัจากผิวหนงั [7] ซึ่งไขมนัจะมีความคงทนต่อการ
ท าลายและการชะล้างของน า้ได้มากกว่าสารชนิดอ่ืนๆ 
และลายนิ ว้มื อของบุคคลแต่ละคนจะไม่ซ า้กัน 
(Uniqueness) [2] 
          ในสถานท่ีเกิดเหตุจะพบรอยลายนิว้มืออยู่ 2 
ประเภท คือ รอยลายนิว้มือที่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปลา่ (Visible fingerprint) และรอยลายนิว้มือที่มองไม่
เห็น หรือเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า (Latent fingerprint) 
เรียกว่า รอยลายนิว้มือแฝง ซึ่งถกูพบเป็นสว่นใหญ่ จึง
ต้ อ งอาศัยค วาม รู้  ทั กษ ะ  ค วาม ช าน าญ  และ
ประสบการณ์ในการตรวจเก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้รอย
ลายนิ ว้มื อแฝงเสียหาย  ซึ่ งจะท าให้คุณ ค่ าของ
พยานหลกัฐานนัน้สญูเสียไป วิธีการที่ใช้ในการตรวจ
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เก็บรอยลายนิว้มือแฝงให้เหมาะสมกบัวตัถพุยานแตล่ะ
ประเภทที่มีพืน้ผิวแตกต่างกนั เพื่อให้ได้รอยลายนิว้มือ
แฝงที่ชัดเจนและง่ายต่อการตรวจเปรียบเทียบจึงมี
ความส าคญั เช่น วิธีการถ่ายภาพ วิธีผงฝุ่ น วิธีทางเคมี 
วิธีก๊าซ วิธีลอกลายนิว้มือ ฯลฯ เป็นต้น  
          ในบางเหตุการณ์ผู้ กระท าความผิดอาจหยิบ
ผลไม้จากตู้ เย็นหรือบนโต๊ะในสถานท่ีเกิดเหตุมา
รับประทาน การปรากฏของลายนิว้มือแฝงที่อยู่บน
ผลไม้นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น แรงที่ใช้ประทบัรอย
ลายนิ ว้มือ คุณสมบัติของลายเส้นของผู้ ประทับ 
อุณหภูมิ  เวลา ความชืน้  ลักษณะพื น้ ผิว  และสีที่
แตกต่างกันของผลไม้แต่ละชนิด ซึ่งในประเทศไทย
งานวิจัยที่สนใจศึกษาการหาลายนิว้มือแฝงบนผลไม้
นัน้ยงัไมแ่พร่หลายมากนกั 
          Trapecar และ Vinkovic [14]  ได้ ศึกษ าการ
ตรวจหารอยลายนิว้มือในสถานท่ีเกิดเหตดุ้วยผงฝุ่ นบน
พืน้ผิวของผักและผลไม้ คือ แอปเปิล้ มะเขือเทศ มัน
ฝร่ังและกล้วย โดยใช้ผงฝุ่ นด า และผงฝุ่ นซิลเวอร์ และ
ใช้วิธีการอบด้วยไอระเหยของซุปเปอร์กล ูโดยเทคนิคที่
ให้ผลดีที่สุดในการตรวจหารอยลายนิว้มื อแฝงบน
พืน้ผิวของผกัและผลไม้คือการปัดด้วยผงฝุ่ นด า 
          Ferguson และคณะ [11] ได้ศกึษาการตรวจหา
รอยลายนิว้มือบนอาหารโดยใช้วิธีการปัดด้วยผงฝุ่ น
แม่เหล็ก และผงฝุ่ นด า โดยพบว่าบนพืน้ผิวของกล้วย 
แอปเปิล้ และมะเขือเทศ ให้คุณภาพในการตรวจเก็บ
รอยลายนิว้มือแฝงดีมากกว่าเมื่อเทียบกับบนพืน้ผิว
ของมนัฝร่ัง และไขไ่ก่ 
          สุภาพร ยิ่งยง [3] ได้ศึกษาการตรวจหารอย
ลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ แอปเปิล้ กล้วย 
ฝร่ัง มะม่วง และส้ม ด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นหลายชนิด

และซุปเปอร์กล ูพบวา่ วิธีซุปเปอร์กลสูามารถตรวจรอย
ลายนิว้มือแฝงได้ดีบนแอปเปิล้ กล้วย มะม่วง และส้ม 
สว่นฝร่ังเก็บด้วยวิธีผงฝุ่ นได้ดี 
          จากความส าคัญและปัญหาข้างต้นจึงท าให้
ผู้วิจยัสนใจศกึษาและท าวิจยัในเร่ืองดงักลา่ว เพื่อจะใช้
เป็นประโยชน์ในแนวทางการหารอยลายนิว้มือแฝงบน
ผลไม้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ  ประหยดัค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการตรวจเก็บรอยลายนิ ว้มือแฝง  โดยที่มี
ลายเส้นชัดเจน และเพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์
เปรียบเทียบ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจหารอย
ลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าและวิธี
ซุปเปอร์กล ู

2. เพื่อศึกษาหาวิธีการตรวจรอยลายนิว้มือแฝง
ที่เหมาะสมกับพืน้ผิวของผลไม้แต่ละชนิด ได้แก่ แอป
เปิล้แดง แอปเปิล้เขียว กล้วยหอม มะม่วงสุก และ
พทุรา 
 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ  

          อาสาสมัครเพศชาย จ านวน 1 คน น า้หนกั 71 
กิโลกรัม อายุ 24 ปี เป็นผู้ ที่มีลายเส้นบนลายนิว้มือ
ชัดเจน ซึ่งได้มีการทดลองให้อาสาสมัครประทับรอย
ลายนิว้มือลงบนพืน้ผิวผลไม้ก่อนการทดลอง พบวา่เมื่อ
ปัดผงฝุ่ นสามารถเห็นลายเส้นท่ีชัดเจน ในการวิจัย
อาสาสมคัรจะท าการประทบัรอยลายนิว้มอืของตนด้วย
นิว้หวัแม่มือข้างขวาลงบนผลไม้ จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 
แอปเปิล้แดง แอปเปิล้เขียว กล้วยหอม มะม่วงสกุ และ
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พุทรา จากนัน้น าตัวอย่างรอยลายนิว้มือที่ได้ไปใช้ใน
การหาจุดลกัษณะส าคญัพิเศษของรอยลายนิว้มือแฝง
ที่เก็บได้โดยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลูตาม
ด้วยการปัดด้วยผงฝุ่ นด า 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 

1. เคร่ือง AFIS และเคร่ืองสแกนเนอร์ 
2. ผงฝุ่ นด าและแปรงขนกระรอก 
3. กาวซุปเปอร์กล ู
4. ตู้อบซุปเปอร์กล ู
5. เคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
6. กล้องถ่ายภาพ 
7. เทปกาวใสและกระดาษเก็บลายนิว้มือสขีาว 
8. ถงุมือ กรรไกร และผ้าปิดจมกู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          อาสาสมคัรต้องไม่ล้างมือก่อนมาประทบัรอย
ลายนิว้มือ อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง แรงที่ ใช้ในการ
ประทบัรอยลายนิว้มือ ประมาณ 750-800 g (36,750-
39,250 N/m2) อณุหภมูิในการทดลองประมาณ 29-32 
องศาเซลเซียส ท าการล้างผลไม้ให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การปนเปื ้อนก่ อนที่ อาสาสมัค รจะประทับ รอย
ลายนิว้มือ ประทบัรอยลายนิว้มือด้วยหวัแม่มือขวาลง
บนผลไม้ ประมาณ 5 วินาที ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือ 3 
ครัง้ ได้แก่ เก็บทันที 1 วัน และ 2 วัน ตามล าดับ (ท า
การทดลอง 3 ซ า้ ) วิ ธีที่ ใ ช้ ในการตรวจ เก็บรอย
ลายนิว้มือ แบง่เป็น 2 วิธี ได้แก่ 
          1. การปัดด้วยผงฝุ่นด า หลงัจากประทบัรอย
ลายนิว้ มือบนผลไม้แล้ว ให้ใช้แปรงขนกระรอกแตะผง
ฝุ่ นด าแล้วเคาะออกเลก็น้อย เพื่อป้องกนัไม่ให้ผงฝุ่ นด า
เกาะลายนิว้มือมากจนเกินไป จะท าให้ไปบดบังลาย 

เส้นของรอยลายนิว้มือ จากนัน้ใช้แปรงขนกระรอกปัด
ลงบนผิวของผลไม้ในทิศทางเดียวกัน เมื่อลายนิว้มือ
ปรากฏ ให้แต่งลายนิว้มือด้วยแปรงขนกระรอกเพื่อให้
ลายเส้นของนิว้มือมีความคมชัดมากยิ่งขึน้ จากนัน้ท า
การเก็บรอยลายนิว้มือโดยการวางสเกลถ่ายภาพ 
จากนัน้น าเทปใสติดลงบนรอยลายนิว้มือนัน้ด้วยความ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ ขึน้ภายในเทปใส 
จากนัน้ ออกแรงกดให้แนบสนิทครอบคลุม รอย
ลายนิ ว้มื อที่ ป รากฏ  หาก เกิดฟองอากาศให้ ไล่
ฟองอากาศออก จากนัน้ลอกเทปใสที่มีรอยลายนิว้มือ
แฝงติดอยู่และน าไปติดลงบนกระดาษเก็บลายนิว้มือ
แฝงสขีาว 
          2. การอบด้วยไอระเหยของซุปเปอร์กลู
หลังจากประทับรอยลายนิว้มือลงบนผลไม้แล้ว น า
ผลไม้ไปอบในตู้ อบซุปเปอร์กลู ภายในตู้ จะเทกาวใส่
ถ้วยและเทน า้ใส่ถ้วยไว้อย่างละหนึ่งถ้วย การเทน า้ไว้
ในตู้ อบจะช่วยเพิ่มความชืน้ให้กับลายนิว้มือท าให้
ซุปเปอร์กลทู างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ เวลา
ที่ ใช้ในการอบ 15-20 นาที  อุณหภูมิ  70-80 องศา
เซลเซียส เมื่อลายนิว้มือปรากฏขึน้มาชัดเจน ท าการ
เก็บรอยลายนิว้มือโดยการวางสเกลถ่ายภาพ จากนัน้
ปัดด้วยผงฝุ่ นด า น าเทปใสติดลงบนรอยลายนิว้มือ 
และออกแรงกดให้เทปใสแนบสนิทครอบคลุมรอย
ลายนิ ว้มือที่ปรากฏ หากเกิดฟองอากาศขึน้ให้ไล่
ฟองอากาศออก จากนั น้ ให้ลอกเทปใสที่ มี รอย
ลายนิว้มือแฝงติดอยูข่ึน้มา น าไปติดลงบนกระดาษเก็บ
ลายนิ ว้มือแฝงสีขาว  น าผลการทดลองมานับจุด
ลกัษณะส าคัญพิเศษโดยน าภาพมาขยายด้วยระบบ 
Automate Fingerprint Identification System (AFIS) 
นับจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้น (minutiae) 
โดยผู้ ช านาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิว้มือ ฝ่ามือ
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และฝ่า เท้ า  เพื่ อ เป รียบ เที ยบคุณ ภาพของรอ ย
ลายนิว้มือแฝง แล้วน าผลการนับจุดลักษณะส าคัญ
พิเศษมาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

ผลการศึกษา  

          จากการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิว
ของผลไม้ทัง้ 5 ชนิดในเวลาที่เก็บทันที โดยใช้วิธีปัด
ด้วยผงฝุ่ นด า พบว่ารอยลายนิว้มือแฝงบนผิวของแอป
เปิล้เขียว และแอปเปิล้แดงใน Figure 1(A) และ 1(B) 
สังเกตว่าลายเส้นท่ีได้มีความชัดเจนของลายเส้น
มากกว่าบนผิวของพุทราและกล้วยหอมใน  Figure 
1(C) และ 1(D) ส่วนรอยลายนิ ว้มือแฝงบนผิวของ
มะม่วงสุกมีความชัดเจนของลายเส้นน้อยท่ีสุดดัง 
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 

          ภายหลังจากตรวจเก็บรอยลายนิ ว้มือแฝง
ทัง้หมดแล้วจึงน ารอยลายนิว้มือแฝงที่ได้มาท าการนบั
จุดลกัษณะส าคัญพิเศษ  ขยายด้วยระบบ AFIS และ
ถ่ายภาพทัง้หมดออกมา จะแสดงภาพด้วยตวัอยา่งของ
ภาพการนบัจดุลกัษณะส าคญัพิเศษ ท่ีได้บนพืน้ผิวของ
แอปเปิล้แดง Figure 1(A) โดยใช้วิธีซุปเปอร์กลปัูดด้วย
ผงฝุ่ นด า และ Figure 1(B) โดยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด า ที่
เวลาทนัที ดงั 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) เป็นจุดลกัษณะส าคัญพิเศษ บน
พืน้ผิวของแอปเปิล้แดง ด้วยวิธีซุปเปอร์กลูปัดด้วยผง
ฝุ่ นด าเวลาทนัที นบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษได้ 44 ( m 
= 44) และ Figure 2(B) เป็นภาพการนับจุดลักษณะ
ส าคัญพิ เศษ  โดยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าที่ เวลาทันที 
สามารถนับจุดลกัษณะส าคัญพิเศษได้ 24 (m = 24) 
จะเห็นได้ว่าสามารถเห็นลายเส้นที่ชัดเจนที่สุดใน
ช่วงเวลาทันที บนพืน้ผิวของแอปเปิล้แดงได้ทัง้ 2 วิธี 
แต่วิธีซุปเปอร์กลูปัดด้วยผงฝุ่ นด าจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า สามารถเห็นรูปแบบลายนิว้มือมัดหวายปัด
ขวาได้ชดัเจน และสามารถนบัจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ
ของลายเส้นได้มากกวา่ 
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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) สามารถนับจุดลักษณะส าคัญ
พิเศษบนพืน้ผิวของพุทรา ของลายเส้นได้ 41 ( m = 
41) ซึ่งเป็นจุดลกัษณะส าคญัพิเศษที่มากที่สดุของวิธี
ปัดด้วยผงฝุ่ นด าเวลา 1 วัน Figure 3(B) เป็นการนับ
จุดลกัษณะส าคญัพิเศษ ที่ได้บนพืน้ผิวของกล้วยหอม 
โดยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด า เวลา 1 วัน สามารถนับจุด
ลกัษณะส าคญัพิเศษของลายเส้นได้ 15 (m = 15) ซึ่ง
เป็นจุดลกัษณะส าคญัพิเศษที่น้อยที่สดุของวิธีปัดด้วย
ผงฝุ่ นด าท่ีเวลา 1 วนั จะเห็นได้วา่สามารถเห็นลายเส้น
ที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลา 1 วัน บนพืน้ผิวของพุทรา 
และน้อยที่สดุบนพืน้ผิวของกล้วยหอม 

 
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) สามารถนับจุดลักษณะส าคัญ
พิเศษของลายเส้นบนพืน้ผิวของแอปเปิล้เขียว ได้ 23 

(m = 23) ซึ่งเป็นจุดลกัษณะส าคัญพิเศษที่มากที่สุด
ของวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าเวลา 2 วนั Figure 4(B) นบัจุด
ลกัษณะส าคัญพิเศษที่ได้บนพืน้ผิวของพุทรา โดยวิธี
ปัดด้วยผงฝุ่ นด า ท่ีเวลา 2 วนั สามารถนบัจุดลกัษณะ
ส าคัญพิเศษของลายเส้นได้ 10 (m = 10) ซึ่งเป็นจุด
ลกัษณะส าคัญพิเศษที่น้อยที่สดุของวิธีปัดด้วยผงฝุ่ น
ด าเวลา 2 วัน จะเห็นได้ว่าสามารถเห็นลายเส้นที่
ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลา 2 วัน บนพืน้ผิวของแอปเปิล้
เขียว และน้อยที่สดุบนพืน้ผิวของพุทรา จาก Figure 3 
และ 4 สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบวิธีการเก็บ
รอยลายนิว้มือแฝงทัง้ 2 วิธี จะเห็นว่าวิธีปัดด้วยผงฝุ่ น
ด าจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ สามารถนบัจุดลกัษณะ
ส าคญัพิเศษของลายเส้นได้มากกว่าวิธีซุปเปอร์กลปัูด
ด้วยผงฝุ่ นด า  
          Table 1 แสดงจ านวนจดุลกัษณะส าคญัพิเศษที่
ได้จากผลไม้ทัง้ 5 ชนิด ด้วยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าและวิธี
ซุปเปอร์กลตูามหลงัจากประทบัรอยลายนิว้มือไว้ทนัที 
ที่เวลา 1 วนั และ 2 วนัตามล าดบั  จาก Table 1 และ 
Figure 5 จะพบวา่ที่เวลาทนัทีภายหลงัการประทบัรอย
ลายนิว้มือแฝงนัน้ การทดสอบหาจ านวนจุดลกัษณะ
ส าคญัพิเศษของรอยลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ด้วยวิธีปัด
ด้วยผงฝุ่ นด า และวิธีซุปเปอร์กล ูตามด้วยการปัดผงฝุ่ น
ด าที่ให้จ านวนจุดลกัษณะส าคัญพิเศษมากที่สุด คือ 
แอปเปิล้แดง รองลงมาเป็นแอปเปิล้เขียว พุทรา  และ
กล้วยหอม ตามล าดบั และจากกราฟ พบวา่วิธีซุปเปอร์
กล ูตามด้วยการปัดผงฝุ่ นด าโดยส่วนใหญ่นัน้จะให้ค่า
จ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษมากกว่าวิธีปัดด้วยผง
ฝุ่ นด า 
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Table 1. Numbers of minutiae (points) in the latent fingerprints on fruit peels 
Fruits Numbers of minutiae observed after impression 

 immediately 1 day 2 days 
Black 

powder 
method 

(x̄±SD)   

Superglue 
fuming 
method 

(x̄±SD)   

Black 
powder 
method 

(x̄±SD)   

Superglue 
fuming 
method 

(x̄±SD)   

Black 
powder 
method 

(x̄±SD)   

Superglue 
fuming 
method 

(x̄±SD)   
Green 
apple 

33.0 + 17.1 19.0 + 7.9 29.0 + 3.6 22.7 + 11.0 16.0 + 6.3 6.3 + 7.8 

Red apple 33.7 + 11.2 40.0 + 3.5 0 20.0 + 6.1 0 0 
Jujube 16.0 + 4.6 25.7 + 7.1 34.7  + 7.8 25.1 + 3.1 8.0 + 3.46 9.7 + 3.8 
Banana 5.70 + 1.54 26.3  + 0.6 11.7 + 3.5 6.3  + 5.7 13.3 + 4.7 0 

Ripe mango 0 0 0 0 0 0 
 

 
Figure 5. Comparison of numbers of minutiae estimated from the latent fingerprints developed on 
different fruit peels
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          เมื่อการทดสอบหาจ านวนจุดลักษณะส าคัญ
พิเศษของรอยลายนิว้มือแฝงที่ระยะเวลา 1 วนั ด้วยวิธี
ปัดด้วยผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลตูามด้วยการปัดผง
ฝุ่ นด าที่ให้จ านวนจดุลกัษณะส าคญัพิเศษมากที่สดุ คือ 
พุทรา แอปเปิล้เขียว และกล้วยหอม ตามล าดับ และ
เมื่อทดสอบหาจ านวนจดุลกัษณะส าคญัพิเศษของรอย
ลายนิว้มือแฝงที่ระยะเวลา 2 วัน ด้วยวิธีทัง้สองให้
จ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษมากที่สดุ คือ แอปเปิล้
เขียว และพุทรา และตรวจไม่พบจุดลักษณะส าคัญ
พิเศษ (Minutiae) ในมะมว่งสกุ 
 
อภปิรายผล  

          จากการศึกษาเปรียบเทียบรอยลายนิว้มือแฝงท่ี
ตรวจเก็บบนพืน้ผิวของผลไม้ชนิดต่างๆกันทัง้ 5 ชนิด  
โดยวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลู แล้วปัดด้วย
ผงฝุ่ นด า ท่ีเวลาทนัที 1 วนัและ 2 วนั พบว่า วิธีทัง้สอง
สามารถใช้ตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงได้ดีและให้
จ านวนจดุลกัษณะส าคญัพิเศษที่ดีบนพืน้ผิวที่ค่อนข้าง
เรียบของแอปเปิล้แดง แอปเปิล้เขียว พุทรา และกล้วย
หอม แต่ในส่วนพืน้ผิวของมะม่วงสุกนัน้เนื่องจากมี
พืน้ผิวที่น่ิม ไมเ่รียบ ท าให้ความสามารถในการยดึเกาะ
รอยลายนิว้มือไม่ดีเท่าผลไม้ชนิดอื่นๆ และเมื่อท าการ
ทดลองในระยะเวลา 1 วนัและ 2 วนั ผิวของผลมะม่วง
สุกนัน้นิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลเสียต่อรอยลายนิว้มือ ท าให้
คุณ ภาพของจ านวนจุดลักษณะพิ เศษ ของรอย
ลายนิว้มือแฝงลดลงอีกด้วย  

การหาจ านวนจุดลกัษณะส าคญัพิเศษที่เวลา
ทนัทีจะพบวา่ค่าเฉลี่ยบนผิวของแอปเปิล้แดงมีค่ามาก
ที่สุด รองลงมาเป็นแอปเปิล้เขียว และที่ระยะเวลา  
1 วนัและ 2 วนัจะพบวา่คา่เฉลีย่ของจ านวนจดุลกัษณะ

พิเศษ (Minutiae) บนผิวของพุทราและแอปเปิล้เขียว 
จะให้ค่าเฉลีย่ที่ดีที่สดุ จากการศึกษาการตรวจเก็บรอย
ลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ทัง้ 5 ชนิด ที่เวลาตา่งๆ พบวา่ที่
ระยะเวลาทนัทีจะได้รอยลายนิว้มือแฝงเฉลี่ยมากที่สดุ 
เนื่องจากรอยลายนิว้มือจะประกอบด้วยน า้ 98-99 
เปอร์เซ็นต์ และสารประกอบอินทรีย์  และอนินทรีย์
ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสารอินทรีย์  ได้แก่ กรด 
อะมิโน ยูเรีย กรดไขมันและกรดแลกติก เป็นต้น ส่วน
สารอนินทรีย์ ได้แก่ เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็น
ต้น [2] ดังนัน้เมื่อประทับรอยลายนิว้มือลงบนพืน้บน
ของผลไม้ที่ไม่มีรูพรุนจากการเคลือบไขมันลงบนผิว
ของผลไม้นัน้เพื่อเป็นการยืดอายุของผลไม้ เช่น แอป
เปิล้แดงมีพืน้ผิวลกัษณะมนัวาวมาก จึงมีผลท าให้เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปความชืน้ของเหง่ือในรอยลายนิว้มือ
จะค่อยๆ ระเหยออกไปสง่ผลให้คณุภาพของจ านวนจุด
ลักษณะพิ เศษ (Minutiae) ของรอยลายนิว้มือแฝง
ลดลงที่ระยะเวลา 1 วนัและ 2 วนั ตามล าดบั และเมื่อ
ประทบัรอยลายนิว้มือลงบนพืน้บนของผลไม้ที่มีรูพรุน 
ความชืน้นอกจากจะระเหยออกไปแล้วบางส่วนจะถูก
ดดูซบัลงไปในผิวของวตัถ ุท าให้เมื่อระยะเวลาผ่านไป
การคงอยู่ของลายนิว้มือแฝงจะลดลงตามไปด้วย เช่น
ในพืน้ผิวของแอปเปิล้เขียว (ลกัษณะของพืน้ผิวมีความ
มั น ว า ว น้ อ ย ก ว่ า ใ น พื ้ น ผิ ว ข อ ง 
แอปเปิล้แดง) พทุรา และกล้วยหอม เป็นต้น ดงันัน้ การ
คงอยู่ของรอยลายนิว้มือแฝงจึงขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ชนิดพืน้ผิวของวตัถ ุความสามารถในการ
ดูดซับ และองค์ประกอบทางเคมีของวตัถุ [5] ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ เคยมีผู้ ทดลองมาพบว่า
คณุภาพของจ านวนจุดลกัษณะพิเศษ (Minutiae) ของ
รอยลายนิว้มือแฝงบนผิวของมะม่วงดีที่สดุรองลงมา

Table 1. Numbers of minutiae (points) in the latent fingerprints on fruit peels 
Fruits Numbers of minutiae observed after impression 

 immediately 1 day 2 days 
Black 

powder 
method 

(x̄±SD)   

Superglue 
fuming 
method 

(x̄±SD)   

Black 
powder 
method 

(x̄±SD)   

Superglue 
fuming 
method 

(x̄±SD)   

Black 
powder 
method 

(x̄±SD)   

Superglue 
fuming 
method 

(x̄±SD)   
Green 
apple 

33.0 + 17.1 19.0 + 7.9 29.0 + 3.6 22.7 + 11.0 16.0 + 6.3 6.3 + 7.8 

Red apple 33.7 + 11.2 40.0 + 3.5 0 20.0 + 6.1 0 0 
Jujube 16.0 + 4.6 25.7 + 7.1 34.7  + 7.8 25.1 + 3.1 8.0 + 3.46 9.7 + 3.8 
Banana 5.70 + 1.54 26.3  + 0.6 11.7 + 3.5 6.3  + 5.7 13.3 + 4.7 0 

Ripe mango 0 0 0 0 0 0 
 

 
Figure 5. Comparison of numbers of minutiae estimated from the latent fingerprints developed on 
different fruit peels



The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี72 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

Volume 14 Number 1 January-June 2017

เป็นส้ม กล้วย ฝร่ัง และแอปเปิล้ ตามล าดบั [3] ที่เป็น
เช่นนีอ้าจเนื่องมาจากพืน้ผิวของผลมะมว่งของงานวิจยั
ดงักลา่วเป็นผลดิบ ท าให้พืน้ผิวยงัคงมีความแข็งแรงอยู ่
มีความมันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลมะม่วงสุกใน
งานวิจยันีท้ี่มีความออ่นนุม่ พืน้ผิวขรุขระไมเ่รียบมนั อีก
ทัง้ยงัขึน้อยู่กบัรอยลายนิว้มือของอาสาสมคัรที่ประทบั
ลงไปบนผิวของผลไม้อีกด้วย 
  วิธีที่ใช้ในการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงบน
ผลไม้ทัง้ 2 วิธี คือ วิธีผงฝุ่ นด า และวิธีซุปเปอร์กล ูตาม
ด้วยการปัดผงฝุ่ นด า พบว่าการเก็บทนัทีนัน้ให้คณุภาพ
ของรอยลายนิว้มือแฝงที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีที่เหมาะสม คือ 
วิธีซุปเปอร์กลตูามด้วยการปัดผงฝุ่ นด า เนื่องจากในวิธี
ซุปเปอร์กล ูมีส่วนผสมของสารไซยาโนอะคลิเลทเอส
เทอร์ (Cyanoacrylate ester) เมื่อสารนี ไ้ด้ รับความ
ร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ แล้วไปท าปฏิกิ ริยากับ
กรดอะมิโนหรือโปรตีนและน า้ในเหง่ือ ท าให้รอย
ลายนิว้มือแฝงปรากฏเป็นเส้นสีขาว [6] ซึ่งจะพบว่า
เม่ือระยะเวลาผ่านไปความชืน้ก็จะระเหยไปเร่ือยๆท า
ให้คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝงที่เวลา 1 วนัและ 2 
วนัลดลงด้วย เมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีปัดด้วยผงฝุ่ นด าที่
มีส่วนประกอบของคาร์บอนแบล็ค และกราไฟท์ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นผงฝุ่ นที่มีความละเอียด อนภุาคขนาดเล็ก
จึงท าให้สามารถยึดติดกบัลายนิว้มือได้ดีแม้วา่เวลาจะ
ผ่านไป 1 วันและ 2 วันก็ยังสามารถตรวจหารอย
ลายนิว้มือแฝงได้และนอกจากนัน้ผงฝุ่ นด ายงัช่วยเพิ่ม
ความชดัเจนและให้สทีี่ตดักนักบัพืน้ผิวของผลไม้นัน้อีก
ด้วย จึงส่งผลให้สามารถมองเห็นลายนิว้มือนัน้ได้
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ นอกจากลายนิว้มือแฝงที่ตรวจเก็บได้
จะขึน้อยู่กับวิธีท่ีเลือกใช้แล้ว การตรวจเก็บลายนิว้มือ

จากผู้ ช านาญและมีประสบการณ์ก็มีส่วนในการเพิ่ม
คณุภาพของรอยลายนิว้มือนัน้อีกด้วย 
           Singh และคณะ [12] ได้ท าการวิจยัในเร่ืองการ
หารอยลายนิว้มือแฝงบนผักและผลไม้ทัง้ 7 ชนิด คือ 
แอปเปิล้ กล้วย ฝร่ัง ส้ม มะเขือเทศ หวัหอมและมนัฝร่ัง 
ด้วย 3 วิธี คือ ปัดด้วยผงฝุ่ นด า (Charcoal powder) 
ปัดด้วยผงฝุ่ นสีเทา (Gray powder) และ วิธีไอโอดีน 
(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 
แอปเปิล้ให้ผลที่ดี แตใ่นพืน้ผิวของกล้วยเมื่อระยะเวลา
ผา่นไป 3 วนั จะมีความนิ่มตามธรรมชาตแิละบนพืน้ผิว
ก็จะประกอบไปด้วยความชุ่มชืน้ตามธรรมชาติท าให้
ลายนิว้มือเกิดความสกปรกและเป็นอุปสรรคแก่การ
ตรวจเก็บรอยลายนิว้มือ ในระยะเวลา 1 วนั ทัง้สองวิธี
คือ การปัดด้วยผงฝุ่ นด า และปัดด้วยผงฝุ่ นสีเทาจะให้
คณุภาพลายนิว้มือที่ดีในผลฝร่ัง แตเ่มื่อระยะเวลาผ่าน
ไป 2-7 วนั พืน้ผิวของฝร่ังก็จะหดตวั ท าให้เป็นอปุสรรค
แก่การตรวจเก็บรอยลายนิว้มอื สว่นในพืน้ผิวของส้มจะ
เกิดปัญหาจากพืน้ผิวที่ไม่สม ่าเสมอและเมื่อผ่านไป  
7 วนั ผิวของส้มนัน้ก็จะเสียยากแก่การตรวจเก็บรอย
ลายนิว้มือ และในส่วนของมะเขือเทศนัน้มีพืน้ผิวที่มี
ความเรียบมัน และเนื่องจากสีของมันนัน้จะตัดกับสี
ของผงฝุ่ นด าท าให้มองเห็นรอยลายนิว้มือแฝงได้อย่าง
ชัดเจน โดยวิธีไอโอดีนนัน้ให้ผลไม่ดีเท่าที่ควรในการ
ทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

         ควรมีการเพิ่มชนิดของผลไม้ วิธีการตรวจเก็บ 
และจ านวนอาสาสมคัรให้มากขึน้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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