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บทคัดย่อ  

 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการคงอยู่ของลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ท่ีแช่นํา้ ด้วย

วิ ธี  Small Particle Reagent แ ล ะ  Perma blue เป็ น ก า รวิ จั ย เชิ งท ด ล อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใน ก า รวิ จั ย  คื อ 

ลูกกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จํานวน 42 นัด ทําการทดลองโดยการหารอยลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 

มิลลิเมตร ท่ีแช่นํา้ ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั คือ ทนัที, 3, 6, 9, 12, 24 และ48 ชัว่โมง จากการวิจยันี ้  สรุปได้ว่า วิธีการ

ตรวจรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ท่ีแช่นํา้ ด้วยวิธี Small Particle Reagent ให้คุณภาพของรอย

ลายนิว้มือแฝง ได้ดีกว่าวิธี Perma blue ผลคะแนนคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี 

Small Particle Reagent และ Perma blue แต่ละช่วงเวลาภายหลงัจากนํากระสนุปืนขึน้จากนํา้ พบว่า ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุ 

ท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร คือ ช่วงเวลา 3 ชัว่โมง ส่วนวิธี Perma blue คุณภาพรอย

ลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร อยู่ในระดบัตํ่าท่ีสดุในทุกช่วงเวลาภายหลงัจากนํากระสนุปืนขึน้จากนํา้ 

และเมื่อจําแนกตามวิธีการตรวจ พบว่าวิธีการตรวจรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Small 

Particle Reagent ให้ลายนิว้มือแฝงท่ีมีคณุภาพมากกวา่วธีิ Perma blue อีกทัง้ การปรากฏของลายนิว้มือแฝงบนกระสนุ

ปืนจาก 2 วิธีตามการเปล่ียนแปลงของระยะเวลาท่ีแช่นํา้ไม่แตกต่างกนั  

  

คําสําคัญ : ลายนิว้มือแฝง  กระสนุปืน  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 

การพิสจูน์เอกลกัษณ์บุคคลในคดีอาชญากรรม

ต่าง ๆ ในปัจจุบันนัน้  เป็นการพิสูจน์  เพ่ือยืนยันตัว

ผู้กระทําความผิด และสามารถเชื่อมโยงผู้กระทําความผิด

เข้ากับอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ได้  อันจะส่งผลให้ผู้กระทํา

ผิดต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ซึ่งต้องใช้พยานหลกัฐานท่ี

น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ในการยืนยันตัวบุคคล อีกทัง้

การนําผู้ กระทําความผิดมาดําเนินคดีจะต้องอาศัย

พยานหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ และจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ ต้องหา

ได้กระทําความผิดจริง ดงันัน้จึงมีการนํากระบวนการทาง

นิติวิทยาศาสตร์  มาใช้ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน โดย

การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล เป็นการพิสูจน์เพ่ือยืนยันตัว

ผู้กระทําความผิด และสามารถเชื่อมโยงผู้กระทําความผิด      

เข้ า กั บ อ า ช ญ า ก รรม ท่ี เกิ ด ขึ น้ ได้  ใ ห้ ต้ อ ง รับ โท ษ              

ทางกฎหมาย ในปัจจุบนัพยานหลกัฐานท่ีสําคญั ด้านนิติ

วิทยาศาสตร์อย่างหน่ึง ท่ีมีบทบาทสําคญั   อย่างมากใน

กระบวนการยุติธรรม คือ รอยลายนิว้มือ เน่ืองจาก

ลายนิว้มือของแต่ละบุคคลนัน้จะไม่ซํา้กัน ลายนิว้มือจะ

เร่ิมสร้างขึน้ตัง้แต่เป็นตวัอ่อน ในระหว่างเดือนท่ี 3 และ 4 

ของการตัง้ครรภ์ เมื่อคลอดออกมาเป็นทารก และร่างกาย

เจ ริญ เติ บ โต ขึ น้  จะมี เพี ยงขนาดเท่ านั น้  ท่ี จะมี การ

เปล่ียนแปลง [1] ซึ่งแต่ละบุคคล  จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษ

แตกต่ างกั น ออกไป  รอยลายนิ ้วมื อแฝงจึ งจั ด เป็ น

พยานหลักฐานยืนยัน ตัวบุคคลได้แน่นอนท่ีสุด โดยทั่วไป

วัตถุพยานหรือพยานหลักฐาน ในสถานท่ีเกิดเหตุ หรือ

พยานหลกัฐานท่ีพบในผู้ ต้องสงสัยเกิดจากการ  ท่ีบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลเข้ามาในสถานท่ีเกิดเหตุ และทิง้ร่องรอย

บางส่ิงบางอย่างไว้ในสถานท่ีเกิดเหตุ และสมัผสัหรือเก็บ

บางส่ิงบางอย่างออกไปจากสถานท่ีเกิดเหตุนัน้ เป็นไป

ตามหลกัการท่ีว่าด้วยการแลกเปล่ียนมวลสาร หรือสสาร 
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คือ หลกัการแลกเปล่ียนของโลคาร์ด (Locard’s Principle 

of Exchange) เมื่อใดก็ตามท่ีวัตถุสองส่ิงมาสัมผัสซึ่งกัน

และกัน มวลสารหรือสสารจากส่ิงหน่ึงจะถูกย้ายมาอยู่ส่ิง

ท่ีสอง และมวลสารหรือสสาร จากส่ิงท่ีสองก็จะถูกย้ายมา

ส่ิงท่ีหน่ึง [2] 

การก่ออาชญากรรมในปัจจุบันมีความรุนแรง

เพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้อาวุธร้ายแรงในการก่อเหต ุ

เช่น อาวุธปืน ซึ่งมีปรากฏให้เห็น ในกรณีท่ีมีคนร้ายก่อ

อาชญากรรมด้วยอาวุธปืน ใช้ปืนก่อเหตยุิงในท่ีต่าง ๆ อนั

เป็นการกระทําท่ีประสงค์ต่อชีวิตผู้ อ่ืนก็ดี การประสงค์ให้

ได้มาซึง่ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนก็ดีหรือการข่มขืนใจผู้ อ่ืนให้กลวั 

จนกระทั่งยอมกระทําในส่ิงท่ีข่มขู่ก็ตาม ปัจจุบันมีเหตุ

คนร้ายก่ออาชญากรรมด้วยอาวธุปืน ใช้ปืนก่อเหตุยิงในท่ี

ต่างๆ มกัมีเหตุรุนแรงจากการใช้อาวธุปืนมาอย่างต่อเน่ือง

จนกลายเป็นคดีใหญ่ในหลาย ๆ คดี ซึ่งทําให้เกิดคดี

สะเทือนขวัญต่อประชาชน และเสียหายเป็นวงกว้าง ส่ิง

เหล่านีม้กัมี  ให้เห็นตามส่ือทางโทรทศัน์ หรือข่าวจากหน้า

หนังสือพิมพ์  ในชีวิตประจําวัน  เน่ืองมาจากการท่ี

ประชาชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายมากเกินไป เช่น 

เมื่ อวัน ท่ี  9 กุมภาพัน ธ์  2563 มีผู้ ก่ อเหตุใช้อาวุธปืน

สงครามกราดยิงผู้ บริสุทธ์ิได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

หลายรายท่ีห้างเทอร์มินอล 21 จงัหวดันครราชสีมา [3] 

หลังจากผู้ กระทําความผิดก่อเหตุขึน้ ผู้ กระทํา

ความผิดมักจะทําลายพยานหลักฐาน สําคญั คืออาวุธท่ี

ใช้ในการก่อเหตุความผิด โดยการนําอาวุธท่ีใช้ในการก่อ

เหตทิุง้ลงในนํา้ เพ่ือหลีกหนีความผิด ตวัอย่างเช่น คดีเมื่อ

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 มีคนร้ายก่อเหตใุช้อาวธุปืนยิง 

ผู้ ได้รับบาดเจ็บ และหลบหนีไป ท่ีจงัหวัดชยันาท ต่อมาผู้

ก่อเหตุได้เข้ามอบตัว และให้การว่า อาวุธปืนท่ีใช้ในการ

ก่อเหตุ ได้นําอาวุธปืนโยนทิง้ลงแม่นํา้ท่าจีน [4] หรือ คดี

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 มี เหตุกลุ่มวัย รุ่นสองกลุ่ม

รวมกันเกือบ 20 คน ทะเลาะวิวาท และอาวุธปืนยิงใส่กัน

จนทําให้ชายวัย 19 ปี ได้รับบาดเจ็บ ภายในอําเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ต่อมาเจ้าหน้าท่ีชุดสืบสวน

ได้จบักุมเยาวชนผู้ก่อเหตุ อาย ุ17 ปี ไปชีจุ้ดท่ีนําอาวุธปืน

ท่ีใช้ก่อเหตุไปโยนทิง้ในบ่อเลีย้งปลาขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่ 

จึงพบอาวุธปืนปากกาไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 ซึ่งจมอยู่

ในนํา้ภายในบ่อเลีย้งปลา เจ้าหน้าท่ีจึงยึดไว้เป็นหลกัฐาน 

[5] ซึ่งโดยทั่วไปการเก็บพยานหลักฐานจากอาวุธปืน 

มักจะเก็บหลักฐานโดยการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุน

ปืน และปลอกกระสุนปืน ว่าใช้ยิงมาจากอาวุธปืนท่ีต้อง

สงสัยหรือไม่ ส่ิงท่ีผู้ วิจัยสนใจศึกษา  คือ ในขัน้ตอนการ

บรรจุกระสุนปืน ผู้ กระทําความผิดจะต้องใช้มือหยิบ

กระสนุปืนเพ่ือดนักระสนุปืนลงในแม็กกาซนี หากมีกระสนุ

หลงเหลืออยู่ในปืน กระสุนท่ีใส่เข้าไปจะยังคงมีรอย

ลายนิว้มือหลงเหลืออยู่บนกระสนุปืนท่ีจมนํา้นัน้หรือไม่ 

จากการศึกษาเร่ืองกระสุนปืน ผู้ วิจัยจะเลือกใช้

ลกูกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ในการทดลองการศึกษา

การคงอยู่ของลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนท่ีแช่นํา้ ซึ่งมัก

พบว่าถกูใช้ในการกระทําความผิด  และหาซือ้ได้ง่าย 

 จากงานวิจัยของ สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล. 

(2546) ได้ทําการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีสามารถตรวจ

พบรอยลายนิว้มือแฝงบนปลอกกระสุนปืนออโตเมติก 

ประเภททองเหลือง ขนาด 9 และ 11 มิลลิเมตร โดยใช้วิธีการ 

Black powder , Super glue, Perma blue แ ล ะ  Gun 

blueing และ พบว่าวิธี Perma blue เป็นวิธีการหารอย

ลายนิว้มือ ได้มีประสิทธิภาพและชดัเจนท่ีสดุ [6]  

Rohatgi และคณะ.(2014) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 

Small particle reagent ท่ีมีองค์ประกอบของสาร    Zinc 

carbonate hydroxide monohydrate, Crystal violet 

dye และ Detergent ท่ีมีจําหน่ายทั่วไปบนแผ่นกระจก 

กระเบือ้งเซรามิค และแผ่นอะลมูิเนียมฟอยด์ โดยแช่วตัถุ
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ลงในนํา้สะอาดและนํา้ไม่สะอาด และเก็บตัวอย่างมา

วิเคราะห์ท่ีเวลาท่ีต่าง ๆกัน จากการวิจัยพบว่า ความ

คมชดัของรอยลายนิว้มือแฝงมีความคมชดัลดลง เมื่อวตัถุ

ตัวอย่างถูกแช่ในนํา้เป็นเวลานาน ยังพบอีกว่า รอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีถูกจุ่มไว้ในนํา้สะอาดสามารถตรวจพบ

รอยลายนิว้มือแฝงท่ีมีความคมชัดได้ดีกว่าในนํา้สกปรก 

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากในนํา้สกปรก แผ่นอลมูิเนียมฟอยด์

เกิดการออกซิไดซ์ ทําให้มองเห็นรอยลายนิว้มือแฝงไม่

ชดัเจน และเกิดจากสารอนินทรีย์ เกลือ และสารอนินทรีย์

ต่างๆ ท่ีอยู่ ในนํ า้สกปรก อาจไปรบกวนผลของรอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีจะปรากฏขึน้ ยังพบว่าวิธีดังกล่าวยัง

สามารถ หารอยลายนิว้มือได้บนพืน้ผิวท่ีแห้งเช่นกัน ใช้

วสัดุท่ีมีความคุ้มค่ากับราคา และใช้ได้ง่าย รวมไปถึงการ

เลือกใช้ Basic zinc carbonate ซึ่งมีอันตรายแก่ผู้ ใช้น้อยกว่า 

Molybdenum(IV)  

Richa Rohatgi และ A.K. Kapoor (2015) ได้

ศกึษาเก่ียวกับ ได้ศกึษาเก่ียวกับ Small particle reagent 

ท่ี ใ ช้  Zinc carbonate ร่ ว ม กั บ  Fuchsin dye แ ล ะ 

Detergent ท่ีมีจําหน่ายทั่วไป เปรียบเทียบกับการใช้ 

Crystal violet dye ได้ทําการทดลองบนพืน้ผิวท่ีไม่มีรูพรุน

เป็นเวลา 45 วัน พบว่า สีย้อมทัง้สองชนิดสามารถใช้หา

รอยลายนิว้มือท่ีมีคณุภาพและชดัเจนทัง้คู่  

Matej Trapecar.(2012) ได้ศึกษาการตรวจเก็บ

รอยลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวท่ีเป็นกระจกและโลหะท่ีแช่

อยู่ในนํา้ สําหรับพืน้ผิวท่ีเป็นกระจก ทําการเก็บรอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีช่วงเวลา 1, 24, 48 และ 168 ชัว่โมง โดย 

ใช้เทคนิค SPR, CA และ Powder Silver Special ส่วน

ตัวอย่างท่ีเป็นโลหะ ทําการทดลองท่ีช่วงเวลา 4, 28, 48 

และ 168 ชั่วโมง และใช้เทคนิค CA และ SPR ในการ

ตรวจเก็บ ผลท่ีได้บันทึกด้วยกล้อง Canon EOS 5D จาก

ผลการทดลองพบว่า บนพืน้ผิวท่ีเป็นกระจกและโลหะ 

สารเคมี ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการตรวจเก็บรอย

ลายนิว้มือแฝงคือ CA ตามด้วย SPR และ Powder Silver 

Special 

จาก งาน วิ จัย ของนุช น าฎ  จา รุ รัต น วิบู ล ย์ 

(2562).ท่ีได้ตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงบนอาวุธมีดท่ี

จมนํา้โดยใช้ Small Particle Reagent และ Super Glue 

[7] ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการคงอยู่ของ

ลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตรท่ีแช่นํา้ 

โ ด ย วิ ธี  Small Particle Reagent แ ล ะ  Perma blue 

เน่ืองจากวิธี Small Particle Reagent เป็นวิธีท่ีเร็ว และ

ง่ายสําหรับการตรวจหารอยลายนิว้มือบนวตัถพืุน้ผิวเปียก

ไม่มีรูพรุน [8] และเพ่ือศึกษาระยะเวลาท่ีลายนิว้มือแฝง

ปรากฏบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิ เมตรท่ีแช่ นํ า้ใน

ระยะเวลาท่ีแตกต่างกันเพ่ือต้องการทราบถึงวิธีการ ท่ีจะ

สามารถทําให้ลายนิว้มือแฝงปรากฏบนกระสนุปืนขนาด 9 

มิลลิเมตรท่ีแช่นํา้ได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ กระสุนปืน

นิกเกิล สี เงินขนาด 9 มิลลิ เมตร ยี่ ห้ อ  Bullet Master 

จํานวน 42 นัด ซึ่งกระสุนท่ีนํามาใช้เป็นกระสุนใหม่ เช็ด

ทําความสะอาดก่อนนํามาทําการทดลองนํา้ตวัอย่างจาก

แม่นํา้ท่าจีน กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ เคร่ืองชั่งระบบ

ดิจิตอล ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ปากคีบพลาสติก (สําหรับคีบ

กระสุนปืน) สําลี แอลกอฮอล์(สําหรับทําความสะอาด

กระสนุปืน) หน้ากากอนามัย ถุงมือ บีกเกอร์ กระบอกฉีด

นํา้ โทรศัพท์มือถือ Motolora One Marcro (ใช้สําหรับ

ถ่ายภาพ) เหตุท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ 

เน่ืองจากปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาเร่ืองกล้องให้

ใกล้เคียงกับกล้องถ่ายรูปมากขึน้ พัฒนาให้ตัวกล้องมี

ความคมชดั ถ่ายในท่ีมืดได้ คุณภาพของภาพดีขึน้ ความ
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ละเอียดของรูปมากขึน้ พกพาสะดวก สามารถใช้ถ่ายภาพ

วตัถพุยานในสถานท่ีเกิดเหตไุด้ทนัที 

 2. สารเคมี ท่ี ใช้ในการทดลอง ได้แก่  Small 

Particle Reagent ท่ี 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 ท่ี มี จํ าห น่ ายทั่ ว ไป  สีดํ า   ยี่ ห้ อ 

SIRCHIE 1 ขวด และ Perma blue ยี่ห้อ BIRCHWOOD 

CASEY จํานวน 1 ขวด ท่ีมีจําหน่ายทัว่ไป 

 3. สถานท่ีในการทดลองครัง้นี ้คือ ห้องตรวจ

วตัถพุยานทางชีววิทยา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  

วิธีการทดลอง 

 1. ทําความสะอาดกระสนุปืนตวัอย่าง โดยการใช้

สําลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ทัว่ แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง จากนัน้จึงทํา

การประทบัรอยลายนิว้มือด้วยแรงกด 500 กรัม นาน 5 วินาที 

บนเคร่ืองชัง่ระบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ตําแหน่ง จากนัน้ดึงมือ

ขึน้เพ่ือป้องกัน การทําลายรอยลายนิว้มือท่ีได้กดประทับไว้ 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ทําการล้างมือด้วยสบู่ท่ีอุณหภูมิห้อง แล้วรอ

ประมาณ 10 นาที ก่อนท่ีจะทําการประทบัลายนิว้มอื 

 2. ผู้วิจยันํากระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จํานวน 42 

นดั ท่ีทําการประทับลายนิว้มือแล้ว แช่ลงในกล่องพลาสติก 

ท่ีเตรียมนํา้ตวัอย่างไว้ โดยตกันํา้จากแม่นํา้    ท่าจีนบริเวณ

หลังโรงแรมสามพรานภิรมย์ ตําบลสามพราน อําเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม มาใช้ในการทดลอง 

3. นํ าก ระสุน ปื น จํ าน วน  6 นั ด  ขอ งแต่ ละ

ช่วงเวลาขึน้จากนํา้ ณ เวลาทนัที, 3, 6, 9, 12, 24      และ 

48 ชัว่โมง ตามลําดบั ทําการตรวจหาลายนิว้มือแฝงด้วย

วิ ธี  Small Particle Reagent โด ย ก า ร ฉี ด พ่ น  Small 

Particle Reagent ลงบนกระสนุปืนท่ีมีรอยลายนิว้มือแฝง 

และฉีดล้างด้วยนํา้สะอาด แล้วบนัทึกผลและถ่ายภาพ ใน

ขณะเดียวกันวิธี Perma blue  เมื่อนํากระสุนปืนขึน้จาก

นํา้ ทิง้ไว้ให้แห้งในอุณหภูมิห้อง ก่อนนํากระสนุปืนมาจุ่ม

ลงในนํา้ยา Perma blue ทําการบนัทึกผลและถ่ายภาพ  

4. นําภาพถ่ายลายนิว้มือแฝงท่ีได้จาก ข้อ 3  ไป

นับจุดลักษณะพิเศษ (Minutiae Point) ด้วยเคร่ือง AFIS 

โดยส่งตรวจกลุ่มงานตรวจลายนิว้มือแฝงศูนย์ตรวจพิสูจน์

หลักฐาน 7 จากนัน้นําผลการตรวจหาจุดลักษณะพิเศษ 

จากนัน้ทําการวิเคราะห์คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝงท่ี

ปรากฏขึน้ โดยนําผลการตรวจหาจํานวนจุดลกัษณะพิเศษ

มาแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามเกณฑ์ในตารางท่ี 1 จากนัน้นํามา

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้หลักสถิติ โดย

สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิจัยครั ง้นี  ้คื อ  1) การทดสอบ t-test            

เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝง ท่ีปรากฏ

ขึน้ด้วยวิ ธี  Small Particle Reagent และวิธี  Perma Blue 

และ 2) การวิเคราะห์ความแปรปรวน      แบบทางเดียว 

(One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของรอย

ลายนิว้มือแฝงท่ีปรากฏขึน้ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 

 

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) 

 

การวิเคราะห์คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝง       ใน

การศกึษาครัง้นี ้จะใช้เกณฑ์การนบัจดุลกัษณะพิเศษ บนรอย

ลายนิว้มือ ด้วยเคร่ือง AFIS ในระบบการตรวจสอบลาย

พิมพ์นิว้มืออัตโนมัติ  (AFIS) นัน้ เป็นการนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มือ โดยท่ี

ระบ บ จ ะมี  Software สํ าห รั บ อ่ าน  และคํ าน วณ ค่ า
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ความสัมพันธ์ของจุดลักษณะพิเศษ (Minutiae) ของลาย

พิมพ์นิว้มือท่ีนําเข้าตรวจสอบกบัฐานข้อมลู แล้วคํานวณค่า

ความสัมพันธ์ของจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (Minutiae) 

ต่างๆ ซึ่งการศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจัยนําผลการตรวจหาจุด

ลักษณะพิเศษ (Minutiae) กลุ่มงานตรวจลายนิว้มือแฝง 

ศนูย์ตรวจพิสจูน์หลกัฐาน 7 นํามาเปรียบเทียบคุณภาพของ

ลายนิว้มือแฝง ในการทดลองครัง้นีเ้ท่านัน้ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบน

กระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตรท่ีแช่ นํ า้ ด้วยวิ ธี  Small 

Particle Reagent และวิ ธี  Perma blue แต่ละช่วงเวลา

ภายหลงัจากนํากระสนุปืนขึน้จากนํา้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 พ บ ว่ า  วิ ธี  Small Particle 

Reagent ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝง

บนกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร คือ ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง 

ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 27.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับปาน

กลาง (Figure 1) รองลงมามีคณุภาพอยู่ในระดบัตํ่า ได้แก่ 

ช่วงเวลา 6 ชั่วโมง ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.00 และ

ช่วงเวลา 9 ชัว่โมง ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 12.67  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Latent fingerprints that appear on a 9 mm 

bullet by Small Particle Reagent over 3 hours. 

จากตารางท่ี 2 พบว่า วิธี Perma blue ช่วงเวลาท่ี

ดีท่ีสดุ ท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืน ขนาด 

9 มิลลิเมตร คือ ช่วงเวลา 3 ชัว่โมง ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

8.00 มี คุ ณ ภ าพ อ ยู่ ใน ระดับ ตํ่ า ท่ี สุด  (Figure 2) ซึ่ ง

คุณ ภาพรอยลายนิ ว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 

มิลลิเมตร อยู่ในระดบัตํ่าท่ีสดุในทกุช่วงเวลาภายหลงัจาก

นํากระสนุปืนขึน้จากนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Latent fingerprints that appear on a  

9 mm bullet by Perma blue over 3 hours. 
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 จากการเปรียบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้มือ

แฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลงัจากการแช่

นํา้จําแนกตามวิธีการตรวจและช่วงระยะเวลาการแช่

จําแนกตามวิ ธีการตรวจ วิ ธี  Small Particle Reagent 

และวิธี Perma blue มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (t = 2.350, Sig. = 0.045) 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ทัง้ 2 วิ ธี 

พ บ ว่ า  วิ ธี  Small Particle Reagent (�̅�𝑥=10.85, S.D.= 

8.97) มี คุณ ภาพ ม าก กว่าวิ ธี  Perma blue (�̅�𝑥=2.52, 

S.D.= 2.78)   

เมื่อทําการเปรียบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้มือ

แฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลงัจากการแช่

นํา้ จําแนกตามช่วงระยะเวลาการแช่ นํา้ พบว่า ช่วง

ระยะเวลาการปรากฏขึน้ของลายนิว้มือแฝง ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 0.939, 

Sig. = 0.523) 

 

 

อภปิรายผลการวิจัย  

 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา

การคงอยู่ของลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 

มิลลิเมตร ท่ีแช่ในนํา้ โดยตกันํา้จากแม่นํา้ท่าจีนมาทําการ

ทดลองในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ และนํากระสุนปืนท่ี

ประทับลายนิว้มือแล้ว จํานวน 42 นัด แช่ลงในกล่อง

พลาสติกท่ีเตรียมนํา้ตวัอย่างไว้ โดยไม่ให้กระสนุปืนสมัผสั

กัน และทําการตรวจเก็บลายนิว้มือด้วย วิธี Small Particle 

Reagent และ วิ ธี  Perma blue ตามกําหนดช่วงระยะเวลา 

ใน ช่ ว ง เว ล า  ทั น ที , 3, 6, 9, 12, 24 แ ล ะ  48 ชั่ ว โม ง 

ตามลําดบั ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

1. ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบน

กระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Small Particle 

Reagent แต่ละช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปืนขึน้

จากนํา้ พบว่า มีการปรากฏของรอยลายนิว้มือแฝงบน

กระสนุปืนในทุกช่วงเวลา แต่วิธีท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือ

แฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ท่ีดีท่ีสดุคือ ช่วงเวลา 

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 

impression 

Small Particle 

Reagent 

Mean Grade Quality of 

Latent 

Fingerprint 

Perma blue Mean Grade Quality of 

Latent 

Fingerprint T1 T2 T3 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 
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3 ชัว่โมง เน่ืองจาก วิธี Small Particle Reagent สามารถ

ใช้ตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงบนวัตถุพืน้ผิวเปียกไม่มีรู

พรุนได้ ส่วนช่วงเวลา 24 ชัว่โมง และ 48 ชัว่โมง ตรวจพบ

รอยลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร          

ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจาก ลายนิว้มือท่ีมองไม่เห็นบนวตัถ ุ

เกิดจากสารท่ีขับถ่ายออกจากต่อมเหงื่อต่อมไขมัน และ

ไขมันจากเนือ้เยื่อผิวหนัง สารท่ีขบัถ่ายออกมาจะถ่ายเท

มาท่ีผิวของวตัถุท่ีนิว้มือจบัต้องเป็นรอยลายนิว้มือ ดงันัน้ 

วัตถุผิวเรียบจะติดลายนิว้มือได้ดี สารท่ีขับออกมาจาก

ต่อมเหงื่อ มีค่า pH เป็นกลาง ประกอบไปด้วย กรดไขมัน 

วิตามิน ซึ่งในคุณภาพและปริมาณของสารท่ีขับออกมา

จากต่อมไขมัน จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และ

ปริมาณของสารท่ีขับ ออกมาจะขึน้อยู่กับอุณหภูมิ และ

สภาพจิตใจ [7] หากระยะเวลาท่ีกระสุนปืนท่ีมีรอย

ลายนิว้มือแฝงติดอยู่จมอยู่ในนํา้นานขึน้ คุณภาพของรอย

ลายนิว้มือแฝง ท่ีปรากฏขึน้จะลดลง เพราะว่าการตรวจ

เก็บรอยลายนิว้มือแฝงด้วยวิธี Small Particle Reagent 

นัน้ จะทําปฏิกิริยากับไขมันในเหงื่อ ซึ่งหากว่ากระสุนปืน    

ท่ีมีรอยลายนิว้มือแฝงติดอยู่ถูกแช่อยู่ในนํา้เป็นเวลานาน 

ไขมนัในเหงื่อของรอยลายนิว้มือแฝงก็จะค่อย ๆ ถกูชะล้าง

ไป อีกทัง้นํา้ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนํา้จากแม่นํา้ ซึง่จะมี

สารแขวนลอยต่าง ๆ ท่ีอาจจะมาติดบนกระสุนปืน

ตวัอย่างและส่งผลต่อการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงได้ 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ 

เท่ียงเธียรธรรม ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การปรากฏขึน้ของ

ลายนิว้มือแฝงบนวัตถุท่ีจมนํา้ในนํา้ธรรมชาติ โดยใช้ 

Small Particle Reagent (SPR) และผงฝุ่ นดํา พบว่าการ

ตรวจเก็บด้วยเทคนิค SPR กบัตวัอย่างท่ีแช่อยู่ในนํา้ทัง้ 4 

คือ นํา้ประปานํา้บาดาล นํา้จากแม่นํา้ และนํา้ทะเล เห็น

ได้ว่า ตวัอย่าง   ท่ีแช่อยู่ในนํา้ทัง้ 4 ชนิด นาน 1 วนั และ 7 

วนั  รอยลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจเก็บได้มีคณุภาพดี ใช้ตรวจ

เปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลได้ แต่เมื่อแช่อยู่ในนํา้นาน 

รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ จะมีคุณภาพตํ่าลง มองเห็นรอย

ลายเส้นน้อยมาก ไม่สามารถใช้ตรวจเปรียบเทียบเพ่ือ

ยืนยนัตวับคุคลได้ [10] 

2. ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบน

กระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Perma blue  แต่ละ

ช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปืนขึน้จากนํา้ พบว่า 

ช่วงเวลาท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนขนาด 

9 มิลลิเมตร ท่ีดีท่ีสดุคือ ช่วงเวลา 3 ชัว่โมง และพบว่าหาก

ระยะเวลาท่ีกระสุนปืนท่ีมีรอยลายนิว้มือแฝงติดอยู่จมอยู่

ในนํา้นานขึน้ คุณภาพของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีปรากฏขึน้

จะลดลง เน่ืองจากการตรวจเก็บรอยลายนิว้มือแฝงด้วยวิธี 

Perma blue เป็นวิธีการนํากระสุนปืนท่ีมีรอยลายนิว้มือ

แฝงติดอยู่จุ่มลงในสารเคมี Perma blue ท่ีมีคุณสมบัติ

เป็นกรด ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับพืน้ผิวของกระสุนปืนท่ีเป็น

โลหะ ทําให้ผิวของโลหะเกิดสี แต่ในส่วนผิวโลหะของ

กระสุนปืนบริเวณท่ีมีรอยลายนิว้มือแฝงอยู่นัน้จะมีสารท่ี

เกิดจากนิว้มือติดอยู่ในลกัษณะเหมือนฟิล์มบาง ๆ เคลือบ

พืน้ ผิวบริเวณ นัน้อยู่  ทําให้สารเคมี  Perma blue ทํา

ปฏิกิริยากับผิวโลหะท่ีมีรอยลายนิว้มือแฝงติดอยู่ช้ากว่า

บริเวณผิวโลหะท่ีไม่มีรอยลายนิว้มือแฝงติดอยู่จึงเกิดเป็น

พืน้ผิวท่ีมีสีแตกต่างกัน [9] ปรากฏขึน้ให้เห็นเป็นรอย

ลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืน ซึ่งหากว่ากระสนุปืนท่ีมีรอย

ลายนิว้มือแฝงติดอยู่ถกูแช่อยู่ในนํา้เป็นเวลานาน ไขมนัใน

เหงื่อของรอยลายนิว้มือแฝงก็จะค่อยๆ ถกูชะล้างไป ทําให้

สารท่ีเกิดจากนิว้มือท่ีเคลือบพืน้ผิวโลหะของกระสุนปืนก็

จะบางลง ความแตกต่างในการทําปฏิกิริยาของสารเคมี 

Perma Blue ก็จะไม่แตกต่างกนั 

3. จากการเปรียบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้มือ

แฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลงัจากการแช่

นํา้ จําแนกตามวิธีการตรวจ พบว่า วิธีการตรวจรอย
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ลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด  9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี 

Small Particle Reagent แ ล ะวิ ธี  Perma blue มี ค ว า ม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ 0.05  

(t = 2.350 , Sig. = 0.045) เมื่ อพิจารณ าเปรียบเทียบ

คุณภาพลายนิว้มือแฝงทัง้ 2 วิธี พบว่า วิธี Small Particle 

Reagent ให้ลายนิว้มือแฝงท่ีมีคณุภาพมากกว่าวิธี Perma 

blue เน่ืองจาก อนภุาคของ Small Particle Reagent จะไป

เกาะติดกับลายนิว้มือแฝงท่ีเป็นสารประกอบพวกไขมนัทํา

ให้ลายนิว้มือปรากฏชัดเจนขึน้ ซึ่งผลท่ีได้จะขึน้อยู่กับ

ปริมาณของสารท่ีขับออกมาจากต่อมไขมันท่ีเหลือทิง้ไว้

จากนิว้มือ [10] และเป็นวิธีการท่ีสามารถทําให้ลายนิว้มือ

ปรากฏชัดเจนได้บนวัสดุพืน้ผิวเปียกทําให้ลายนิว้มือแฝง

บนกระสุนปืนท่ีปรากฏขึน้ มีคุณภาพของลายนิว้มือดีกว่า

วิ ธี  Perma blue นอกจากนี ย้ังพบว่า การปรากฏของ

ลา ย นิ ้วมื อ แ ฝ งบ น ก ระสุ น ปื น จ าก  2 วิ ธี ต าม ก า ร

เปล่ียนแปลงของระยะเวลาท่ีแช่นํา้ไม่แตกต่างกนั 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืน

ขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Small Particle Reagent และ 

Perma blue แต่ละช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปืนขึน้

จากนํา้ 

1.1 ผลคะแนนคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบน

กระสุนปื นขนาด 9 มิ ลลิ เมตร ด้ วยวิ ธี  Small Particle 

Reagent แต่ละช่วงเวลาภายหลงัจากนํากระสุนปืนขึน้จาก

นํา้ พบว่า ช่วงเวลาท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสนุ

ปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ท่ีดีท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 27.33 มีคุณภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และ

ช่วงเวลาท่ีตรวจพบรอยลายนิว้มือท่ีมีคุณภาพตํ่าท่ีสุด คือ 

48 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.33  

1.2 ผลการศึกษาคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบน

กระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Perma blue แต่ละ

ช่วงเวลาภายหลังจากนํากระสุนปืนขึน้จากนํา้ พบว่า โดย

ภาพรวมคุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 

มิลลิเมตร ด้วยวิธี Perma blue อยู่ในระดับตํ่าท่ีสุดในทุก

ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 3 ชัว่โมง มีการตรวจพบ

คุณภาพรอยลายนิว้มือแฝงดีกว่าช่วงเวลาอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.00 

2. การเปรียบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้มือแฝงบนกระสุน

ปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่นํา้ จําแนกตาม

วิธีการตรวจและช่วงเวลาการแช่ 

2.1 การเปรียบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้มือแฝง

บนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่นํา้ 

จําแนกตามวิธีการตรวจ พบว่า วิธีการตรวจรอยลายนิว้มือ

แฝงบนกระสนุปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Small Particle 

Reagent และวิธี Perma blue มีความแตกต่างกัน  เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพทัง้ 2 วิธี พบว่า วิธี Small 

Particle Reagent มีคณุภาพมากกว่าวิธี Perma blue โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 10.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

8.97 ในขณะท่ี Perma blue มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.52 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.78  

2.2 การเปรียบเทียบการคงอยู่ของลายนิว้มือแฝง

บนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ภายหลังจากการแช่นํา้ 

จําแนกตามช่วงเวลาการแช่นํา้ พบว่า ช่วงระยะเวลาการ

ปรากฏขึน้ของลายนิว้มือแฝง ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัย สําคัญ ทางสถิ ติ  ท่ี ระดับ  0.05 (F = 0.939 , Sig. = 

0.523)  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1 ในการถ่ายภาพ  ควรพิ จารณ าถึงการ

ถ่ายภาพอย่างละเอียดให้ได้มุมมอง องศา ของภาพ 

ประกอบกับเทคนิคการเพ่ิมความคมชัดของลายนิว้มือ

แฝงจากภาพถ่ายท่ีสามารถทําให้ภาพลายนิว้มือแฝงเห็น

ชดัเจนมากขึน้ เพ่ือให้ได้คุณภาพของภาพถ่าย ซึ่งจะง่าย

ต่อการนําไปตรวจพิสจูน์ลายนิว้มือแฝง 

1.2 การประทับลายนิว้มือบนกระสุนปืน อาจ

เป็นปัจจัยทําให้ลายนิว้มือท่ีปรากฏมีคุณภาพตํ่า เน่ือง

ด้วยแรงกด และระยะเวลาท่ีกด ก่อนนําไปทําการทดลอง 

1.3 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี ้ วิ ธี  Small Particle 

Reagent เป็นวิธีท่ีตรวจหาลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนท่ี

แช่นํา้ได้ดีท่ีสุด ภายหลังจากการแช่นํา้ไม่เกิน  3 ชั่วโมง 

สามารถนําไปใช้ในงานตรวจตรวจพิสูจน์ เพ่ือหาตัว

ผู้กระทําความผิดในคดีอาวธุปืนได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ค ว ร ทํ า ก า รศึ ก ษ า วิ จั ย ใน แ ห ล่ ง นํ ้า ท่ี

หลากหลาย เน่ืองจากแหล่งนํา้แต่ละท่ีอาจมีปัจจัยทาง

กายภาพแตกต่างกัน เช่น นํา้คลอง นํา้ทะเล เป็นต้น และ

หาระยะเวลาการตรวจเก็บลายนิว้มือแฝงท่ีเหมาะสม 

เพ่ือให้ได้รอยลายนิว้มือแฝงท่ีมีคุณภาพดี นําไปใช้การ

ตรวจพิสจูน์หลกัฐานได้ 

2.2 ควรทําการทดลอง การตรวจหาความคงอยู่

ของลายนิว้มือแฝงบนกระสนุปืนท่ีจมนํา้ด้วยวิธีการอ่ืน  ๆเช่น 

ปัดผงฝุ่ น วิธีซุปเปอร์กล ูเป็นต้น  

2.3 ควรทําการศึกษาการคงอยู่ของลายนิว้มือ

แฝงบนกระสุนปืน ตามสภาพจริงของแหล่งนํา้ท่ีอาจพบ

อาวุธปืนจมอยู่ เช่น ในแม่นํา้ นํา้คลอง นํา้ทะเล ท่ีมีดิน 

ตะกอน โคลน กรวด ทราย เป็นต้น  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนีสํ้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับ

ความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง ดร.พชั

รา สินลอยมา ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั ท่ีให้ความ

ช่วยเหลือ และให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ วิจัย 

รวมทัง้  รองศาสตราจารย์  ดร.สุณี ย์  กัลยะจิตร และ  

ร้อยตํารวจเอก ดร.ปริญญา  สีลานันท์ ท่ีให้คําแนะนําใน

การปรับปรุงแก้ไข ทําให้งานวิจยันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้  
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