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 It is well known that in the event of fire or arson . Latent fingerprints could be damaged 
from being in an area with a high temperature and a capture of soot can cause a lot of fingerprint 
evidence is destroyed. This research is conducted to detect latent fingerprints that can be detected 
after in an area the temperature is high and a lot capture of soot  with small particle reagent (SPR). 
The simulations , using four types of fuel to burn corrugated cardboard and newspapers 
, wood , Car tires and gasohol oil detection on all six types of material including glass, porcelain 
bowl , orange rubber gloves, gallon plastic oil(HDPE), plastic bags(PP) and galvanized metal cans 
the most of the fuel and material found at a crime scene.The detection of latent fingerprints found 
evidence of porcelain bowl and plastic bags(PP) will be determination of fingerprints special 
characteristic between the visible to the eye with fingerprints that uses radiation polilight better 
than other types of evidence and the fuel can be detected fingerprints special characteristic 
between the visible to the eye with fingerprints that uses radiation Polilight is best , followed by 
Car tires, gasohol oil, cardboard and newspapers and wood. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมค่อนขา้งยากล าบาก และมีปัญหาต่าง ๆอยูร่อบตวัเรา
เกิดข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกต ่า ท าใหเ้กิดการวา่งงาน ปัญหาดา้นการเมือง 
ปัญหาความเป็นอยูด่า้นสุขภาพอนามยั ซ่ึงปัญหาดงักล่าว ส่งผลกระทบอยา่งมากกบัประชากรท่ี
เพิ่มข้ึน  ส่ิงหน่ึงท่ีหนีไม่พน้ ก็คือปัญหาดา้นอาชญากรรมท่ีตามมา และเน่ืองดว้ยปัจจุบนัในการก่อ
อาชญากรรมสามารถเกิดข้ึนไดห้ลากหลายวธีิ และทุกคร้ังจะตอ้งทิ้งร่อยรอยหลกัฐานไวใ้นสถานท่ี
เกิดเหตุเสมอตามทฤษฎีการแลกเปล่ียนวตัถุ  (Locard’s theory) แต่พยานหลกัฐานท่ีสามารถบ่งบอก
ไดแ้ละเป็นเอกลกัษณ์บุคคลท่ีดีสุดคือ “รอยลายน้ิวมือ ” ซ่ึงเป็นพยานหลกัฐานท่ีพบมากในสถานท่ี
เกิดเหตุและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

รอยลายน้ิวมือจึงเป็นพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีผูท้  าการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
ทุกคนตอ้งพยายามท าการตรวจหาทุกคร้ังไม่เวน้แมแ้ต่คดีเพลิงไหมท่ี้มีสาเหตุมาจากการวางเพลิง 
(Arson) หรือเจตนาท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้ลายน้ิวมืออาจเป็นพยานหลกัฐานท่ีดีสุดเพียงส่ิงเดียวท่ีจะ
เช่ือมโยงหาถึงผูก้ระท าผดิในการก่ออาชญากรรมวางเพลิงได้  ซ่ึงในกรณีของคดีเพลิงไหมน้ั้น การ
ตรวจหาลายน้ิวมือบนวสัดุของกลางเป็นงานท่ียากล าบาก เน่ืองจากอุปสรรคในเร่ืองของ คราบเขม่า
ควนั ความร้อน  น ้า (ท่ีเกิดจากการฉีดน ้าดบัเพลิง)อาจท าใหร้อยลายน้ิวมือบนวสัดุของกลางท่ีอยูใ่น
สถานท่ีเกิดเหตุเสียหาย  

ส าหรับเทคนิคการตรวจหาลายน้ิวมือบนวสัดุของกลางท่ีอยูใ่นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงนั้น มีวธีิท่ี
ต่างกนัไป จากรายงานในการศึกษาพบวา่ วธีิรมควนั Superglue และ ผงฝุ่ น (Black powder) สามารถ
ใชส้ าหรับตรวจหาลายน้ิวมือบนวสัดุท่ีสัมผสักบัอุณหภูมิสูงไดแ้ต่ไม่สามารถน ามาใชห้ารอย
ลายน้ิวมือแฝงในกรณีท่ีพื้นผวิของวสัดุเปียกช้ืนได ้วธีิ small particle reagent (SPR) เป็นเทคนิคท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นวธีิท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการตรวจหาลายน้ิวมือท่ีพื้นผวิของวตัถุพยานมี
ความเปียกช้ืน โดยปกติทัว่ไปวธีิ SPR จะใชส้าร Molybdenum disulfide , Zinc carbonate(ZnCO3) , 
Titanium dioxide (TiO2) และ ferric oxide (ZnO) เป็นส่วนประกอบพื้นฐาน 

ในการทดลองน้ี ผูว้จิยัสนใจทดลองหารอยลายน้ิวมือแฝงในเหตุการณ์คดีเพลิงไหม ้ซ้ึงทาง
ผูว้จิยัไดม้องเห็นวา่ในคดีเพลิงไหมส่้วนใหญ่ วตัถุพยานต่างๆอาจเกิดการสูญเสีย เส่ือมสภาพ หรือ มี
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เขม่าเกาะอยูม่ากท าใหไ้ม่สามารถตรวจหาไดจึ้งยากท่ีจะเช่ือมโยงพยานหลกัฐานไปยงัตวัผูก้ระท า
ความผดิ ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัสนใจทดลองหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ย วธีิ SPR ท่ีมีส่วนผสมของสารเรือง 
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เขม่าเกาะอยูม่ากท าใหไ้ม่สามารถตรวจหาไดจึ้งยากท่ีจะเช่ือมโยงพยานหลกัฐานไปยงัตวัผูก้ระท า
ความผดิ ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัสนใจทดลองหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ย วธีิ  SPR ท่ีมีส่วนผสมของสารเรือง
แสง ซ่ึงพบวา่มีประสิทธิภาพดีกวา่วธีิ SPR ทัว่ไป เน่ืองจากความคมชดัและการมองเห็นท่ีดีข้ึนมาก  
และก าหนดสารพื้นฐานเป็น zinc carbonate (ZnCO3) แทน สาร Molybdemum disulfide ส าหรับการ
ตรวจหารอยลายหาน้ิวมือแฝง 

 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงทางดา้นคุณภาพและปริมาณ บนวตัถุ
พยานในคดีเพลิงไหมท่ี้ท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิ SPR สูตรใหม่โดยใช ้ZnCO3 แทน Molibdinum 

 
3. สมมติฐานการวจัิย 

1. สามารถตรวจพบรอยลายน้ิวมือจากวตัถุพยานชนิดต่างๆท่ีน ามาทดลองหลงัจากเกิดเพลิง
ไหมด้ว้ยวธีิ SPR 

2. เขม่าควนัจากวสัดุท่ีน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ไม่มีผลต่อความชดัเจนของรอยลายน้ิวมือท่ี
ปรากฏจากวตัถุพยานชนิดต่างๆ ท่ีน ามาทดลองหลงัจากเกิดเพลิงไหมด้ว้ยวธีิ SPR 

3. การใช้สารเรืองแสง Eosin B ในการหารอยลายน้ิวมือจากวตัถุพยานหลงัจากเกิดเพลิง
ไหมด้ว้ยวธีิ SPR นั้น สามารถท าใหร้อยลายน้ิวมือไดช้ดัเจนมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิ SPR 
แบบเดิม 
 
4. ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลองโดยผูว้จิยัสนใจการทดลองหารอยลายน้ิวมือ โดย
จ าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้  วสัดุท่ีเป็นวตัถุพยานในการทดลองหารอยลายน้ิวมือ เป็นวสัดุท่ีพบมาก
ท่ีสุดในเหตุเพลิงไหมจ้ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ ชามกระเบ้ืองเคลือบ แกว้ใส แกลลอนน ้ามนั (HDPE) ถุง
มือยางสีส้ม ถุงร้อน(PP) และกระป๋องโลหะ เคลือบสังกะสี โดยท าการเผาไหมก้บัเช้ือเพลิง  4 ชนิด 
ไดแ้ก่ กระดาษ  ไม  ้ยางในรถยนต ์และน ้ามนั แก๊สโซฮอล์  ท าการทดลองในระบบเปิดท่ีอุณหภูมิไม่
เกิน 200 องศาเซลเซียส ก าหนดช่วงเวลาใหเ้ขม่าควนัจบักบัวสัดุในการทดลองประมาณ 15 นาที 
 
5. กรอบแนวคิด 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และขอบเขตในการ
วจิยัการทดลองการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงในคดีเพลิงไหม ้โดยศึกษาประสิทธิภาพและวธีิการ



3 
 

ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง หลงัการเกิดเหตุเพลิงไหม ้โดยวธีิ small particle reagent (SPR) ดงัแสดง
ตามกรอบแนวคิดดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ลายน้ิวมือ หมายถึง ลายเส้นท่ีปรากฏบนน้ิวมือมี 2 ชนิด คือเส้นนูนและเส้นร่อง 
2. รอยลายน้ิวมือ หมายถึง ลายเส้นน้ิวมือท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
3. รอยลายน้ิวมือแฝง หมายถึง ลายเส้นน้ิวมือท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
4. จุดต าหนิ หมายถึง ลายเส้นท่ีมีลกัษณะเฉพาะเรียกวา่จุดลกัษณะส าคญัพิเศษหรือจุดต าหนิ 

5. small particle reagent(SPR) หมายถึง เป็นเทคนิคท่ีใชน้ ้ายาสารเคมีช่วยเพิ่มการมองเห็นภาพของ
ลายน้ิวมือแฝงท่ีติดอยูบ่นวสัดุไดม้ากข้ึน 
6. polilight หมายถึง แหล่งก าเนิดแสงสามารถใหแ้สงไดห้ลายสี  ใหแ้สงสีขาว  300-680 nm  ภายใน
เคร่ืองมีฟิลเตอร์ท่ีจะตดัแสงสีต่าง ๆ ออกมาตามความตอ้งการใชง้าน   
 
7. ข้อจ ากดัในงานวจัิย 

1. การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในกลุ่มของตวัอยา่งของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการทดลอง 
เน่ืองจากผูว้จิยัไม่สามารถทดสอบเช้ือเพลิงไดทุ้กชนิด จึงเลือกท่ีจะทดสอบเช้ือเพลิงท่ี
ส่วนใหญ่ผูก้ระท าความผดิใชใ้นการก่อเหตุคดีเพลิงไหม ้

2. การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในกลุ่มของตวัอยา่งของวสัดุท่ีใชใ้นการทดลอง 
เน่ืองจากผูว้จิยัไม่สามารถใชว้สัดุไดทุ้กชนิด จึงเลือกสุ่มวสัดุท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุคดี

วสัดุท่ีเป็นวตัถุพยานใน
การทดลองหารอย
ลายน้ิวมือ จ านวน 6 ชนิด 
ไดแ้ก่ ชามกระเบ้ือง
เคลือบ แกว้ใส แกลลอน
น ้ามนั(HDPE) ถุงมือยาง
สีส้ม ถุงร้อน(PP) และ
กระป๋องโลหะเคลือบ
สังกะสี 

คุณภาพของ
ลายน้ิวมือท่ีปรากฏ
วดัจากจ านวนจุด
ต าหนิพิเศษท่ีนบัได ้

การหาตรวจรอย
ลายน้ิวมือดว้ยวธีิ SPR 
หลงัการเผาไหมจ้าก
เช้ือเพลิง 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
กระดาษ 
ไม ้ยางในรถยนต ์และ
น ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 
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เพลิงไหม ้เน่ืองจากผูก้ระท าความผดิ โดยสันนิษฐานวา่อาจจะใชใ้นการใส่เช้ือเพลิง และมี
การหยบิจบัวสัดุเหล่าน้ีบ่อย 

 
8. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. สามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง จากวตัถุพยานหลงัจากเกิดเพลิงไหมเ้พื่อหาตวั
ผูก้ระท าความผดิในเหตุเพลิงไหม ้และเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมต่อไป 

2. ทราบถึงวสัดุของกลางในคดีเพลิงไหมท่ี้สามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงได ้
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีมี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบัลายน้ิวมือและนิติวทิยาศาสตร์ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุและวธีิการตรวจเก็บลายน้ิวมือ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัลายนิว้มือและนิติวทิยาศาสตร์ 

ลายน้ิวมือคือ ผวิหนงับริเวณฝ่ามือ รวมถึงฝ่าเทา้ของเราจะมีลกัษณะพิเศษ คือ นอกจากจะมี
ความหนามากกวา่ส่วนอ่ืนแลว้ ก็ยงัมีเส้นนูน (Ridge) และ ส่วนท่ีเป็นเส้นร่อง (Furrow)   ซ่ึงลกัษณะ
ต่าง  ๆ  ของลายเส้นดงักล่าวน้ี ไม่วา่จะเป็นลวดลายท่ีปรากฏบริเวณปลายน้ิว ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ส่วนนูน 
ส่วนร่องเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความฝืด ท าใหเ้ราหยบิจบัของไดส้ะดวกข้ึน และจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเลือนหายไปจากแต่ละบุคคลเลย  แมว้า่ผูน้ั้นจะไดค้ลอดออกมาเป็นทารกและ
เจริญเติบโตไปตามวยั จนส้ินสุดลงเม่ือตายก็ตาม หากร่างกายยงัไม่เน่าเป่ือย ลวดลายลกัษณะต่างๆ
ของลายเส้นในลายน้ิวมือก็ยงัคงปรากฏเป็นรูปร่างอยูใ่หเ้ห็น และเป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีลายน้ิวมือของมนุษยเ์รานั้น ไม่เคยปรากฏซ ้ ากนั หรือเหมือนกนัเลยในแต่ละบุคคล แมก้ระทัง่ฝา
แฝดท่ีเกิดมาในเวลาไล่เล่ียกนัเลย ถึงจะมีรูปร่าง ใบหนา้ท่าทางเหมือนกนัก็ตาม แต่ลวดลายลกัษณะ
ต่างๆ ของลายเส้นในลายน้ิวมือจะไม่เหมือนกนัเลย ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูท้รงคุณวฒิุท าการศึกษาคน้ควา้
เร่ืองลายน้ิวมือมนุษยแ์ละไดน้ ามาใชใ้นการพิสูจน์ยนืยนัตวับุคคล น าไปใชใ้นการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรม การระบุเหยือ่ในกรณีภยัพิบติั  การระบุเอกสารท่ีแทจ้ริงในคดีแพง่และอาญาจนไดรั้บ
ความเช่ือถือกนัต่อๆ มาจนถึงปัจจุบนั  

เจา้หนา้ท่ีลายน้ิวมือจะตอ้งรู้วธีิท่ีดีในสถานการณ์หน่ึงๆท่ีจะใชต้รวจและจะใชเ้ม่ือใด
เจา้หนา้ท่ีตอ้งตระหนกัถึงผลท่ีจะไดรั้บลายน้ิวมือเสียหายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ตวั เจา้หนา้ท่ีคนแรก
ในสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งมีส านึกเร่ืองลายน้ิวมือตอ้งมีความรู้เร่ืองคุณค่าและความเป็นไปไดข้ อง
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พยานหลกัฐานลายน้ิวมือท่ีอาจจะมีอยูแ่ละตอ้งรักษา  ป้องกนัไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนท่ีจะ
ตามไปทีหลงั 
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พยานหลกัฐานลายน้ิวมือท่ีอาจจะมีอยูแ่ละตอ้งรักษา  ป้องกนัไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนท่ีจะ
ตามไปทีหลงั 

ในสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งมีส านึกเร่ืองลายน้ิวมือตอ้งมีความรู้เร่ืองคุณค่าและความเป็นไปได้
ของพยานหลกัฐานลายน้ิวมือท่ีอาจจะมีอยูแ่ละตอ้งรักษา  ป้องกนัไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนท่ี
จะตามไปทีหลงั  

 
ประวตัิลายนิว้มือ 

ปี พ.ศ. 2229 ศาสตราจารยด์า้นกายวภิาคศาสตร์ของมหาวทิยาลยัโบลอคนา เขียนหนงัสือ
เก่ียวกบัลายน้ิวมือระบุชนิดลายน้ิวมือเป็นแบบมดัหวายและแบบกน้หอย  

ปี พ.ศ. 2626 ศาสตราจารย ์เพอคินเจ ( Purkinje) แห่งมหาวทิยาลยัเบสสลอ ( University of 
Breslau) ประเทศเยอรมนันี เขียนหนงัสืออธิบายแบบแผนลายน้ิวมือพื้นฐาน 9 แบบ ซ่ึงยงัคงใชอ้ยู่
จนถึงทุกวนัน้ี 

ปี พ.ศ. 2366 ดร.เฮนร่ี ฟาวลด ์( Henry Fauld) เขียนบทความตีพิมพอ์ธิบายวา่ ลายน้ิวมือ
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองระบุตวับุคคลได ้ท่านจึงไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลแรกในวงการนิติ
วทิยาศาสตร์ท่ีบุกเบิกการใชร้อยลายน้ิวมือท่ีทิ้งไวบ้นขวดเหลา้ (ลายน้ิวมือแฝง) เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์
บุคคลได ้

ปี พ.ศ. 2401 เซอร์วลิเลียม เฮอร์เซล (Sir William Herschel) ชาวองักฤษ  
เป็นคนแรกท่ีน าลายน้ิวมือมาใชป้ระโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล ในประเทศอินเดียและเป็นท่ียอมรับ
ทัว่โลก  

ปี พ.ศ. 2425 กิลเบอร์ต ทอมป์สัน ( Gilbert Thompson) แห่งกองส ารวจธรณีวทิยา 
สหรัฐอเมริกา เสนอใหใ้ชล้ายน้ิวมือบนเอกสารส าคญั เพื่อป้องกนัการปลอมแปลงลายมือช่ือ  

ปี พ.ศ. 2435 เซอร์ฟราน ซิสกาลตนั ( Sir Francis Galton) นกัมานุษยวทิยาชาวองักฤษ ได้
ตีพิมพบ์ทความวชิาการเป็นคร้ังแรกเก่ียวกบัระบบแบบแผนลายน้ิวมือท่ีสามารถระบุบุคคลไดด้ว้ย
ลกัษณะพิเศษของลายเส้นบนลายน้ิวมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลท่ีเรียกวา่ จุดส าคญั ( minutiae 
point) ซ่ึงสามารถอยูไ่ดท้นทานถาวรตลอดอายขุองบุคคลนั้น หลกัการของกาลตนัท่ีใชจุ้ดส าคญั น้ี
ยงัคงใชอ้ยูจ่นทุกวนัน้ี 

ปี พ.ศ. 2444 หน่วยสืบราชการลบั สก๊อตแลนดย์าร์ดแห่งประเทศองักฤษ ไดป้รับปรุงระบบ
จ าแนกลายน้ิวมือของกาลตนัข้ึนใหม่โดยผูบ้งัคบัการต ารวจนครบาล ช่ือ เซอร์เอด็เวอร์ด เฮนร่ี ( Sir 
Edward Henry) ใชช่ื้อระบบใหม่วา่ ระบบระบุลายน้ิวมือของกาลตนั และเฮนร่ี ( Galton-Henry 
fingerprint identification system) 
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ปี พ.ศ. 2446 ระบบเรือนจ าแห่งรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ไดเ้ร่ิมใชล้ายน้ิวมือเป็นเคร่ืองมือ
ระบุตวัอาชญากร ในปีถดัมากองทพัสหรัฐอเมริกาใชล้ายน้ิวมือในการระบุบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนทหาร 
ขณะเดียวกนัต ารวจเมืองบูเอนอส แอเรส ไดตี้พิมพว์ธีิใชล้ายน้ิวมือในการคน้หา และระบุตวัฆาต
รกร โดยใชห้ลกัฐานจากรอยลายน้ิวมือท่ีทิ้งไวบ้นเสาประตู วธีิการน้ียงัคงใชจ้นถึงทุกวนัน้ี   

ในช่วงปี พ.ศ. 2448 – 2473 องคก์รดา้นกฎหมายทัว่สหรัฐอเมริกา ไดห้นัมาใชล้ายน้ิวมือ
เป็นเคร่ืองระบุตวับุคคล 

ปี พ.ศ. 2462 รัฐสภาอเมริกนัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเอฟบีไอ ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมจดัท าแผน่
ลายน้ิวมือของประชากรอเมริกนั นบัจนถึงปี พ.ศ.2514 มีแผน่ลายน้ิวมือรวบรวมไวแ้ลว้ถึง 200 ลา้น
ฉบบั 

ในดา้นพนัธุศาสตร์ของลายน้ิวมือนั้น การบุกเบิกไดเ้ร่ิมข้ึนหลงัจากผลงานของกาลตนัได้
เผยแพร่ใน 

ปี พ.ศ. 2435 โดยมีการศึกษาวทิยาศาสตร์ของลายเส้นบนผวิหนงั ( science of 
dermatoglyphics) ซ่ึงรวมถึงลายฝ่ามือ ลายฝ่าเทา้ดว้ย  การศึกษาการกระจายของแบบแผนลายน้ิวมือ
ในกลุ่มชนชาติต่างๆ ทัว่โลก และการถ่ายทอดพนัธุกรรมของแบบแผนลายเส้นบนผวิหนงั โดย
นกัวทิยาศาสตร์หลายท่าน เช่น ไวเดอร์ , พอลล์ , แดง เมเจอร์ และบอน เนว ีซ่ึงไดศึ้กษาลายเส้น
ผวิหนงัของทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์พบวา่จะเร่ิมปรากฏเม่ืออายคุรรภท่ี์ 10-16 สัปดาห์1 และจะคงอยู่
เช่นนั้นไม่เปล่ียนแปลง 

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นตน้มา เพนโรส (Penrose) ศึกษาลายมือและลายน้ิวมือของผูป่้วย
โรคพนัธุกรรมในกลุ่มอาการดาวน์ และอาการบกพร่องทางสมองแต่ก าเนิด เป็นเวลาหลายปี และได้
คน้พบวา่เส้นลายน้ิวมือสามารถบ่งบอกอาการบกพร่องทางสมองแต่ก าเนิดได้ การศึกษาวเิคราะห์
ลายเส้นผวิหนงั เฟ่ืองฟูมากข้ึนเม่ือมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ของ คมัมินส์(Cummins) และมิดโล 
(Midlo) 

ปี พ.ศ. 2486 ในการสัมมนาหวัขอ้ “Fingerprint Palms and Soles” คมัมินส์และมิดโลเป็น
ศาสตราจารยด์า้นจุลกายวภิาคศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลยัทูเลน สหรัฐอเมริกา เป็นผูคิ้ดคน้ค าศพัท ์
ลายเส้นผวิหนงั ( dermatoglyphics) ซ่ึงมาจากค า derma (ผวิหนงั) และ glyph (รอยสลกั) ผล
การศึกษาของศาสตราจารยท์ั้งสอง พบวา่คนท่ีเป็นโรคพนัธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์จะมีลายมือท่ีมี
ลกัษณะพิเศษของเส้นลายผวิหนงัท่ีจะช่วยใหว้นิิจฉยัโรคมองโกลิซึม ( Mongolism) ในเด็กแรกเกิด
ได ้รวมทั้งงานวจิยัในทารกในครรภเ์ก่ียวกบัแบบแผนลายเส้นผวิหนงั ซ่ึงพบวา่ลายน้ิวมือเร่ิมปรากฏ
ข้ึนตั้งแต่อยูใ่นทอ้งแม่ และจะสมบูรณ์เตม็ท่ีเม่ือทารกในครรภอ์าย ุ 4 เดือน การวจิยัโรคพนัธุกรรมท่ี
มีสาเหตุจากโครโมโซมผดิปกติ นอกเหนือจากกลุ่มอาการดาวน์ ไดแ้ก่ เอด็เวอร์ดซินโดรม ( Edward 
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syndrome) เพเทาซินโดรม ( Patau syndrome) คริดูชาตซิ์นโดรม ( Cri-Du-Chat syndrome) หรือ
แมแ้ต่โรคพนัธุกรรมท่ีเกิดจากโครโมโซมเพศผดิปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ เทอร์เนอร์ซินโดรม และไคลน์เฟล
เตอร์ซินโดรม (Klinefelter syndrome) วา่มีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะลายเส้นผวิหนงัท่ีปรากฏ ท าให้
เพนโรส (Penrose) โด่งดงัข้ึน  

ปี พ.ศ. 2508 เพนโรสไดด้ ารงต าแหน่งประธานศูนยเ์คนเนดี-กาลตนั ดา้นการวจิยัพนัธุ
ศาสตร์และความบกพร่องของสมองซ่ึงไดข้ยายงานดา้นลายเส้นผวิหนงั รวมทั้งไดเ้ป็นประธาน
จดัการประชุมนานาชาติเพื่อหาวธีิปรับมาตรฐานการเรียกช่ือและการใชค้  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ลายเส้นผวิหนงั นกัวจิยัในสถาบนัน้ีอีกคนหน่ึงคือ ซาราห์ โฮลต ์( Sarah Holt) มีผลงานวจิยัเก่ียวกบั
โรคพนัธุกรรมท่ีเกิดจากโครโมโซมผดิปกติกบัลกัษณะแบบแผนเฉพาะของลายเส้นผวิหนงั ในดา้น
แบบแผนการถ่ายทอดพนัธุกรรม     รวมถึงการวจิยัในคู่แฝด ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางแลว้วา่
ลายน้ิวมือสามารถบ่งบอกวา่แฝดคู่ไหนเป็นแฝดแทห้รือแฝดเทียม  
 เจา้หนา้ท่ีลายน้ิวมือจะตอ้งรู้วธีิท่ีดีในสถานการณ์หน่ึงๆท่ีจะใชต้รวจและจะใชเ้ม่ือใด
เจา้หนา้ท่ีตอ้งตระหนกัถึงผลท่ีจะไดรั้บลายน้ิวมือเสียหายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ตวั 
  เจา้หนา้ท่ีคนแรกในสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งมีส านึกเร่ืองลายน้ิวมือตอ้งมีความรู้เร่ืองคุณค่าและ
ความเป็นไปไดข้องพยานหลกัฐานลายน้ิวมือท่ีอาจจะมีอยูแ่ละตอ้งรักษา ป้องกนัไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ี
สืบสวนสอบสวนท่ีจะตามไปทีหลงั 
 ลายน้ิวมือแต่ละน้ิวไม่เคยปรากฏวา่เหมือนลายน้ิวมือน้ิวอ่ืนแมแ้ต่ในคนเดียวกนัหรือฝาแฝด 
(identical  twin ) ลายน้ิวมือของบุคคลไม่เคยเปล่ียนแปลงแมอ้ายจุะเพิ่มข้ึนหรือสภาพแวดลอ้มเปล่ียน 
การท่ีลายน้ิวมือไม่เปล่ียนแปลง ลายเส้นน้ิวมือจึงเป็นเสมือนบนัทึกถาวรของบุคคลตลอดชีวติ  
ลายน้ิวมือแต่ละน้ิวน าไปใชใ้นการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม การระบุเหยือ่ในกรณีภยัพิบติั  การ
ระบุเอกสารท่ีแทจ้ริงในคดีแพง่และอาญา 
 
พนัธุศาสตร์ของลายนิว้มือ 
 ลายน้ิวมือ เป็นเส้นท่ีปรากฏอยูบ่นผวิหนงั ซ่ึงผวิหนงัคนเราประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ 2 ชนิด 
วางแนบซอ้นกนัเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกสุดหรือชั้นท่ีเราสัมผสัไดจ้ากภายนอกร่างกายน้ีเป็นพวกเน้ือเยือ่
บุผวิ เรียกวา่ ชั้นหนงัก าพร้า (Epidermis) ชั้นลึกเขา้ไปเป็นเน้ือ เยือ่เก่ียวพนั เรียกวา่ ชั้นหนงัแท ้ ( 
Dermis หรือ Corium ) หนงัทั้ง 2 ชั้นอยูติ่ดกนัไดจ้ากการยดึเหน่ียวระหวา่งกนัดว้ยเส้นใยโปรตีน 

หนังก าพร้า ประกอบดว้ย กลุ่มเซลลรู์ปร่างหลายเหล่ียมอยูชิ่ดกนัและเรียงซอ้นกนัหลายชั้น 
ความหนาของผวิหนงัข้ึนอยูก่บัจ  านวนชั้นของเซลเหล่าน้ี ผวิหนงัท่ีหนา เช่น ฝ่ามือฝ่าเทา้จะมี
จ านวนชั้นของเซลบุผวิหนงัมากกวา่ผวิหนงับางๆ เช่น เปลือกตา และหนงัศีรษะ เป็นตน้ ผวิหนงั
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หนาจะไม่มีขน เซลลผ์วิบนสุดของหนงัก าพร้าถูกเคลือบไวด้ว้ยเยือ่โปรตีนชนิดเคอราติน  เยือ่เค
อราตินท าหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่หนงัก าพร้าและเป็นด่านกนัไม่ใหน้ ้าระเหยออกจากร่างกาย
ไปมากกวา่ปกติ เยือ่น้ีจะมีการหลุดออกตลอดเวลาเป็นข้ีไค 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพแสดงโครงสร้างของผวิหนงั 
ท่ีมา : http://frynn.com/  
 

หนังแท้ เป็นเน้ือเยือ่พวกเส้นใย มีหลอดเลือดและเส้นประสาทแทรกปะปนอยูด่ว้ย สีแดงระ
เร่ือท่ีผวิหนงัก็เป็นเพราะหลอดเลือดในหนงัแทน้ี้เอง โดยทัว่ไปหนงัแทห้นาประมาณ 0.5-3 ม.ม. เรา
สามารถแบ่งหนงัแทอ้อกตามลกัษณะไดเ้ป็น 2 ชั้น ชั้นนอกๆเป็นชั้นท่ีรองรับหนงัก าพร้า มีลกัษณะ
เป็นคล่ืนลอน ส่วนชั้นลึกกวา่จะเป็นชั้นท่ีมีเส้นใยหนาแน่นกวา่ และเรียงขนานกนัไปตามพื้นผวิของ
ผวิหนงั ชั้นลึกน้ีจะยดึเหน่ียวไวก้บัพงัผดืใตผ้วิหนงั  เน่ืองจากบนชั้นบนของหนงัแทมิ้ไดร้าบเรียบ 
หากแต่เป็นคล่ืนลอน ท าใหด้นัหนงัก าพร้าท่ีทาบอยูโ่คง้คดตามกนัไปดว้ย ส าหรับหนงับางๆ หนงัแท้
จะโคง้ข้ึนลงเป็นบริเวณๆไป คลา้ยกบัเมด็หูดหรือภูเขา แต่ถา้เป็นหนงัหนาๆ เช่น ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ชั้น
หนงัแทด้งักล่าวจะเป็นคล่ืนลอนต่อเน่ืองสม ่าเสมอเป็นสันโคง้ขนานกนัไปหลายๆสัน คลา้ยกบัลอน
กระเบ้ืองมุงหลงัคาซ่ึงมีจ านวนมากมายและอยูข่นานชิดกนั ท าใหเ้กิดร้ิวนูนและร่องสลบักนัไปอยา่ง
เป็นระเบียบ ร้ิวและร่องน่ีแหละท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นลวดลายบนผวิหนงัท่ีเรามองเห็นไดบ้นผวิหนงัท่ี
หนา  ส าหรับลายเส้นตารางต่างๆ ท่ีอยูบ่นผวิหนงับางๆของร่างกายนั้นไม่ไดเ้กิดจากความโคง้ของ
ผวิหนงัแทด้นัหนงัก าพร้าไว ้แต่เป็นเส้นท่ีเกิดข้ึนจากมีการยดึเหน่ียวรูขมุขมเอา ไวก้บัหนงัก าพร้า (วร
วฒิุ วรพุทธพร 2527 : 215-216) 

http://frynn.com/
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MISUMI และ AKIYOSHI  (1984  : 49 - 55) ไดศึ้กษาถึงโครงสร้างของลายเส้นใน
ลายน้ิวมือ  โดยการลอกผวิหนงัชั้นนอก ( epidermis) ออกดว้ยสารละลายด่าง จากนั้นส่องดูผวิหนงั
ชั้นใน (dermis) ดว้ยกลอ้ง scanning electron microscope (SEM) พบวา่ในส่วนของผวิหนงัชั้นใน
ประกอบดว้ยตุ่มนูน (papillae) ซ่ึงมีรูปร่าง ขนาด และจ านวนท่ีแตกต่างกนั คนท่ีมีอายมุากข้ึนจะมีตุ่ม
นูนเหล่าน้ีอดักนัแน่นมากข้ึน การท่ีผวิชั้นนอกไม่ปรากฏรอยขรุขระอนัเน่ืองมาจากตุ่มนูนต่างๆ ท่ีมี
รูปร่างและขนาดท่ีแตกต่างกนั เพราะวา่การสร้างส่วนท่ีนูนของผวิชั้นนอก ( epidermal ridge) จะ
เกิดข้ึนก่อนท่ีตุ่มท่ีนูนต่างๆ จะเจริญเติบโตข้ึนมา ลกัษณะของผวิชั้นในประกอบดว้ยเส้นใย ( fiber) 
เล็กๆ จ านวนมาก ซ่ึงน่าจะมีผลท าใหคุ้ณสมบติัทางฟิสิกส์และเคมีในการเกาะติดของผวิหนงัชั้นใน
แตกต่างกนั  

การสร้างลายเส้นบนน้ิวมือถูกควบคุมดว้ยยนีบนโครโมโซมร่างกายมากถึง 7 ต าแหน่ง และ
เป็นการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมท่ีส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลร่วมดว้ย (polygenic trait, multifactorial 
inheritance) ยนีหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะตวัอ่อนในครรภ ์ (prenatal stress) มีผล
ใหแ้ต่ละคนมีเส้นลายน้ิวมือท่ีแตกต่างกนัไป จากการศึกษาของเพนโรส และโอฮารา (Penrose and 
Ohara) โอคาจิมา (Okajima) และบาคเลอร์  (Bakler) พบวา่ลายเส้นบนน้ิวมือเร่ิมสร้างข้ึนประมาณ
สัปดาห์ท่ี 10 ถึง 11 หลงัจากท่ีไข่ผสมกบัสเปอร์ม ในช่วงเวลาดงักล่าวลายเส้นบนผวิหนงัปรากฏเป็น
คร้ังแรกในบริเวณผวิหนงัภายนอก (basal layer of epidermis) มีช่ือเรียกวา่ ลายเส้นปฐมภูมิ (primary 
ridge) แลว้เจริญเติบโตต่อไปจนกระทัง่ประมาณสัปดาห์ท่ี 14 ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีต่อมเหง่ือเร่ิมเกิดข้ึน
ตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ (primary ridge formation creases) แลว้ลายเส้นทุติยภูมิ 
(secondary ridge) จึงเร่ิมเกิดข้ึนระหวา่งลายเส้นปฐมภูมินั้น จนกระทัง่ประมาณสัปดาห์ท่ี 24 ถึง 25  
มีการศึกษาอีกมากมายท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความเครียดของแม่
ในช่วงตั้งครรภ ์ (maternal stress) การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน  (เช่นหวดั เป็นตน้ ) ระหวา่ง
ตั้งครรภ ์เป็นตน้ เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดโรคจิตเภท 

การบุกเบิกไดเ้ร่ิมข้ึนหลงัจาก ผลงานของกาลตนัไดเ้ผยแพร่ในปี พ .ศ. 2435 โดยมีการศึกษา
วทิยาศาสตร์ของลายเส้นบนผวิหนงั (science of dermatoglyphics) ซ่ึงรวมถึงลายฝ่ามือ ลายฝ่าเทา้ดว้ย 
การศึกษาการกระจายของแบบแผนลายน้ิวมือในกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ทัว่โลก และการถ่ายทอด
พนัธุกรรมของแบบแผนลายเส้นบนผวิหนงั โดยนกัวทิยาศาสตร์หลายท่าน เช่น ไวเดอร์ , พอลล์, แดง 
เมเจอร์ และบอน เนว ีซ่ึงไดศึ้กษาลายเส้นผวิหนงัของทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์พบวา่จะเร่ิมปรากฏเม่ืออายุ
ครรภท่ี์ 8-13 สัปดาห์ และจะคงอยูเ่ช่นนั้นไม่เปล่ียนแปลง  

คมัมินส์นายแพทยแ์ห่งมหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา เป็นผูคิ้ดคน้ค าศพัท ์เดอมาโตไกลฟิกส์ 
(dermatoglyphics, skin carving) ในปี พ.ศ. 2469 และไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาแห่งวงการน้ี ซ่ึงใชเ้วลา
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ถึง 20 ปี จึงไดรั้บการยอมรับใหล้ายเส้นบนผวิหนงัใชป้ระโยชน์เป็นเคร่ืองมือช่วยวนิิจฉยัโรค
พนัธุกรรม นบัถึงปัจจุบนัน้ีมีผลงานวจิยัของลายเส้นผวิหนงัมากกวา่เจด็พนัเร่ืองตีพิมพใ์นวารสาร
ทางการแพทยใ์นสาขาต่างๆ เช่น กุมารเวชศาสตร์ พนัธุศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และมานุษยวทิยา 

นบัตั้งแต่ปี พ .ศ. 2473 เป็นตน้มา เพนโรส  (Penrose) ศึกษาลายมือและลายน้ิวมือของผูป่้วย
โรคพนัธุกรรมในกลุ่มอาการดาวน์  และอาการบกพร่องทางสมองแต่ก าเนิด เป็นเวลาหลายปี และได้
คน้พบวา่เส้นลายน้ิวมือสามารถบ่งบอกอาการบกพร่องทางสมองแต่ก าเนิดได ้ การศึกษาวเิคราะห์
ลายเส้นผวิหนงั เฟ่ืองฟูมากข้ึนเม่ือมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ของ คมัมินส์ (Cummins)  และมิดโล  
(Midlo) ในปี พ.ศ. 2486 ในการสัมมนาหวัขอ้ “Fingerprint Palms and Soles” คมัมินส์และมิดโลเป็น
ศาสตราจารยด์า้นจุลกายวภิาคศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลยัทูเลน สหรัฐอเมริกา เป็นผูคิ้ดคน้ค าศพัท ์
ลายเส้นผวิหนงั (dermatoglyphics) ซ่ึงมาจากค า derma (ผวิหนงั) และ glyph (รอยสลกั)  

ผลการศึกษาของศาสตราจารยท์ั้งสอง พบวา่คนท่ีเป็นโรคพนัธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์จะมี
ลายมือท่ีมีลกัษณะพิเศษของเส้นลายผวิหนงัท่ีจะช่วยใหว้นิิจฉยัโรคมองโกลิซึม (Mongolism; กลุ่ม
อาการดาวน์ ) ในเด็กแรกเกิดได ้รวมทั้งงานวจิยัในทารกในครรภเ์ก่ียวกบัแบบแผนลายเส้นผวิหนงั 
ซ่ึงพบวา่ลายน้ิวมือเร่ิมปรากฏข้ึนตั้งแต่ทารกอยูใ่นทอ้งแม่ และจะสมบูรณ์เตม็ท่ีเม่ืออายคุรรภ์
ประมาณ 4 เดือน การวจิยัโรคพนัธุกรรมท่ีมีสาเหตุจากโครโมโซมผดิปกติ นอกเหนือจากกลุ่มอาการ
ดาวน์ ไดแ้ก่ เอด็เวอร์ดซินโดรม (Edward syndrome) เพเทาซินโดรม  (Patau syndrome) คริดูชาตซิ์น
โดรม (Cri-Du-Chat syndrome) หรือแมแ้ต่โรคพนัธุกรรมท่ีเกิดจากโครโมโซมเพศผดิปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ 
เทอร์เนอร์ซินโดรม  และไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม (Klinefelter syndrome) วา่มีความเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะลายเส้นผวิหนงัท่ีปรากฏ ท าใหเ้พนโรส (Penrose) โด่งดงัข้ึน    ต่อมาในปี พ .ศ. 2508 
เพนโรส ไดด้ ารงต าแหน่งประธานศูนยเ์คนเนดี -กาลตนั ดา้นการวจิยัพนัธุศาสตร์และความบกพร่อง
ของสมองซ่ึงไดข้ยายงานดา้นลายเส้นผวิหนงั รวมทั้งไดเ้ป็นประธานจดัการประชุมนานาชาติเพื่อหา
วธีิปรับมาตรฐานการเรียกช่ือและการใชค้  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลายเส้นผวิหนงั นกัวจิยัในสถาบนัน้ีอีก
คนหน่ึงคือ ซาราห์ โฮลต ์(Sarah Holt) มีผลงานวจิยัเก่ียวกบัโรคพนัธุกรรมท่ีมีสาเหตุจากโครโมโซม
ผดิปกติกบัลกัษณะแบบแผนเฉพาะของลายเส้นผวิหนงั ในดา้นแบบแผนการถ่ายทอดพนัธุกรรม      
รวมถึงการวจิยัในคู่แฝด ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางแลว้วา่ลายน้ิวมือสามารถบ่งบอกวา่แฝดคู่
ไหนเป็นแฝดแทห้รือแฝดเทียม 

การวจิยัลายเส้นผวิหนงัดา้นการแพทยก์า้วหนา้ข้ึนและขยายไปยงัโรคอ่ืนๆ เช่น โรคหวัใจแต่
ก าเนิด มะเร็งเมด็เลือดขาว มะเร็งชนิดอ่ืนๆ โรคอลัไซเมอร์ โรคจิตเภทและโรคจิตบางชนิด  และยงั
โด่งดงัมากข้ึน เม่ือนายแพทยส์โตเวน (Stowen) หวัหนา้แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลเซนตลุ์กซ์ใน
นิวยอร์ค ประกาศวา่สามารถวนิิจฉยัโรคจิตเภทและมะเร็งเมด็เลือดขาวแม่นย  าถึง 90% ไดด้ว้ยการ
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ตรวจสอบชนิดของลายมือเท่านั้น และในเยอรมนี นายแพทยอ์เลกซานเดอร์ รอดวาลด ์ (Alexander 
Rodwald) รายงานเช่นเดียวกนัวา่สามารถระบุโรคท่ีเกิดจากความผดิปกติท่ีเป็นแต่ก าเนิด หลายโรค
ไดแ้ม่นย  าถึง 90% ในเยอรมนีมีการตรวจลายเส้นผวิหนงัไดก้ระท าอยา่งจริงจงัดว้ยการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดถู้กออกแบบใหส้ามารถประเมินลายมือท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดร้วดเร็วจึง
ช่วยใหท้  านายโรคในเด็กแรกเกิด ท่ีจะมีโอกาสเป็นโรคหวัใจ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคมะเร็งเมด็
เลือดขาว โรคเบาหวาน หรือโรคจิต ไดแ้ม่นย  าถึง 80%ดงันั้นการวเิคราะห์ลายเส้นผวิหนงัในทาง
การแพทยจึ์งถูกบรรจุลงในหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตในมหาวทิยาลยัหลายแห่งในเยอรมนี 

  
นิติวทิยาศาสตร์กบัลายนิว้มือ 
 การตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ เป็นสาขาหน่ึงในวชิาการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคล ( Personal identification) จากการศึกษาคน้ควา้ของนกัวทิยาศาสตร์เป็นเวลาชา้นานพบวา่
ลกัษณะลายเส้นท่ีปรากฏบนน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ของมนุษยส์ามารถใชใ้นการตรวจพิสูจน์บุคคลไดดี้
เน่ืองจากความจริง 2 ประการ คือ 
 1. ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั  (uniqueness) ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมี
ลกัษณะเฉพาะพิเศษท่ีแตกต่างกนั 
 Sir Francis Galton ไดท้  าการตรวจแยกลายน้ิวมือของมนุษยอ์อกเป็นชนิด และก าหนด
ลกัษณะพิเศษของลายเส้นในน้ิวมือท่ีมีอยู ่ไม่พบลกัษณะลายพิมพน้ิ์วมือท่ีซ ้ ากนั รวมไปถึงประเทศ
ต่างๆ ทัว่โลกท่ีไดต้รวจลายพิมพน้ิ์วมือของมนุษยข้ึ์น ยงัไม่ปรากฏวา่มีท่ีใดไดเ้คยพบลายน้ิวมือของ
บุคคล 2 คน เหมือนกนัหรือซ ้ ากนัเกิดข้ึน แมว้า่จะเป็นคนคนเดียว แต่คนละน้ิวก็ไม่เหมือนกนั 
(วโิรจน์ ไวยวฒิุ 2532 : 352-353) 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีเช่ือไดว้า่ จะไม่มีลายน้ิวมือของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปมีโอกาส
เหมือนกนั  หรือซ ้ ากนัไม่วา่บุคคลนั้นจะสืบสายโลหิตเดียวกนัมาหรือเป็นฝาแฝดกนั ตลอดจนแฝด
กายติดกนัออกมา ลายน้ิวมือของบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกนัหรือซ ้ ากนั Sir Francis Galton รายงานวา่
โอกาสท่ีจะซ ้ ากนัเพียง 1 ใน 600 ลา้น Balthazard ไดค้  านวณวา่มีโอกาสเพียง 1/10 6  ซ่ึงยิง่นอ้ยลงไป
อีก  (ฑีฆาย ุชินะนาวนิ 2506 : 91) 
 2. ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ของแต่ละบุคคลนั้นไม่เปล่ียนแปลง ( Permanence) 
 ลายเส้นของผวิหนงัเร่ิมปรากฏข้ึนตั้งแต่ทารกอยูใ่นครรภม์ารดาประมาณเดือนท่ี 3 ถึงเดือนท่ี 
4 (Cummins and Middlo 1964 :40) ลกัษณะลายเส้นในลายน้ิวมือของมนุษยน้ี์จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเลยจนแก่และตายไป จะมีบา้งก็เพียงแต่ขยายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนตามล าดบัวยั และความ
เจริญเติบโตข้ึนของร่างกายเท่านั้น เช่น เม่ือเป็นเด็กๆ อายยุงันอ้ยลายเส้นน้ิวมือก็จะเล็ก เม่ือเติบโตข้ึน
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หรืออายมุากข้ึนลายเส้นของน้ิวมือก็จะขยายใหญ่ข้ึน ในรูปและสภาพเดิม ถึงแมจ้ะตายถา้หากน้ิวมือ
ยงัไม่เน่าเป่ือย เช่น มมัม่ี หรือศพท่ีฉีดยารักษาซากศพไวเ้ป็นรูปแหง้ ลายน้ิวมือท่ีปรากฏอยูก่็จะไม่มี
การเปล่ียนแปลง 
 นอกจากนั้นในขณะท่ีน้ิวมือของมนุษยเ์กิดการไม่ปกติข้ึน เช่น โรคหนงัลอก ฝนกบัของ
หยาบหรือใชน้ ้ากรดอ่อนๆ กดัลายน้ิวมือเหล่าน้ีจะลบเลือนไปเพียงชัว่ขณะหน่ึง เม่ือน้ิวมือนั้นหาย
เป็นปกติแลว้ลายเส้นก็จะเกิดใหม่โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ยิง่กวา่นั้นบางรายท่ีน้ิวมือถลอกของมีคม
บาดจนเกิดเป็นแผลเป็น รอยแผลเป็นเหล่าน้ีอยา่งมากก็เพียงท าลายลายเส้นของน้ิวมือไดเ้ป็นบางส่วน
เท่านั้น ส่วนท่ีเหลือจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะลายเส้นของลายน้ิวมือมนุษยจึ์งนบัวา่
เป็นเคร่ืองหมายพิสูจน์ตวับุคคลไดอ้ยา่งดีเม่ือเปรียบเทียบกบัลกัษณะอ่ืนในร่างกายของมนุษย ์เช่น 
รอยแผลเป็น รอยสัก ผวิหนงั ผม นยัน์ตา เพราะส่ิงเหล่าน้ียอ่มเจริญข้ึนและเส่ือลงไปตามวยั 
 ลกัษณะลายเส้นของน้ิวมือมนุษยย์งัไม่มีวธีิการท่ีจะเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนได ้เพราะ
เหตุวา่ลายพิมพน้ิ์วมือจ าช ารุดไปดว้ยประการใดๆ ลายเส้นน้ิวมือก็จะเกิดข้ึนใหม่ในรูปและสภาพเดิม
เสมอ เวน้แต่จะไดท้  าลายใหลึ้กลงไปจนถึงต่อมเหง่ือ โดยการเฉือนใตผ้วิหนงัออกใหห้มด ลายเส้น
ของน้ิวมือจะถูกท าลายไปโดยส้ินเชิง 
 
ลกัษณะของลายเส้นในลายนิว้มือ 

น้ิวมือมนุษยมี์เส้นอยู ่ 2 เส้น  คือ  เส้นนูน (friction ridge) และ เส้นร่อง (groove or furrow)  
 1. เส้นนูน  คือ  การเกิดของรอยนูนซ่ึงอยูสู่งข้ึนมาพน้จากผวิหนงัส่วนนอกของน้ิวมือ  
น้ิวเทา้ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ 
 2. เส้นร่อง  คือ  รอยลึกท่ีอยูต่  ่าลงไปกวา่ระดบัของเส้นนูน 

เส้นนูนและเส้นร่องประกอบกนัเป็นลายน้ิวมือ  เม่ือน าน้ิวมือกดลงบนแท่นหมึก  เส้นนูน
เป็นเส้นท่ีติดหมึก ส่วนเส้นร่องอยูลึ่กลงไปต ่ากวา่ระดบัของเส้นนูน  หมึกไม่สามารถจะติดลงไปถึง
ได ้  ลายเส้นนูนท าใหน้ิ้วมือและฝ่ามือสามารถยดึจบัวตัถุ  เส้นนูนท าใหเ้กิดความฝืดระหวา่งผวิหนงั
และวตัถุ  ท าใหมื้อจบัวตัถุไดดี้  บนเส้นนูนมีรูต่อมเหง่ือซ่ึงท าหนา้ท่ีระบายเหง่ือ ถา้ปราศจาก เส้นนูน
ท่ีเปียกช้ืนก็เป็นการยากท่ีจะจบัวตัถุท่ีมีน ้าหนกัเบาไวไ้ด ้ ลายเส้นนูนมีบนฝ่ามือและฝ่าเทา้ของสัตว์
เล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิด 

จุดส าคญัพิเศษหรือจุดต าหนิ ( special characteristic of minutia) ลายเส้นท่ีอยูบ่นลายน้ิวมือ           
ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ จะประกอบดว้ยลายเส้นท่ีมีลกัษณะเฉพาะเรียกวา่จุดลกัษณะส าคญัพิเศษหรือจุดต าหนิ
หรือมินูเชีย (minutia)  ดงัต่อไปน้ี  
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1. เส้นหยดุ (ridge endding) 
 
2. เส้นแยก (ridge bifurcation) 
 
3. จุด (dot) 
 
4. ตะขอ (spur) 
 
5. เส้นสั้น (short ridge) 
 
6. เกาะ (enclosure) 
 
7. เส้นไขว ้(ridge crossing) 
 
8. เส้นแยกสองชั้น (double bifurcation) 
 

9. เส้นแยกสามชั้น (trifurcation) 
 
10. สะพาน (bridge)  
        

 
 
เส้นนูนและเส้นร่องประกอบกนัเป็นลายน้ิวมือ  เม่ือน าน้ิวมือกดลงบนแท่นหมึก  เส้นนูน

เป็นเส้นท่ีติดหมึก ส่วนเส้นร่องอยูลึ่กลงไปต ่ากวา่ระดบัของเส้นนูน  หมึกไม่สามารถจะติดลงไปถึง
ได ้  ลายเส้นนูนท าใหน้ิ้วมือและฝ่ามือสามารถยดึจบัวตัถุ  เส้นนูนท าใหเ้กิดความฝืดระหวา่งผวิหนงั
และวตัถุ  ท าใหมื้อจบัวตัถุไดดี้  บนเส้นนูนมีรูต่อมเหง่ือซ่ึงท าหนา้ท่ีระบายเหง่ือ ถา้ปราศจาก เส้นนูน
ท่ีเปียกช้ืนก็เป็นการยากท่ีจะจบัวตัถุท่ีมีน ้าหนกัเบาไวไ้ด ้ ลายเส้นนูนมีบนฝ่ามือและฝ่าเทา้ของสัตว์
เล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิด 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัลายนิว้มือในสถานทีเ่กดิเหตุและวธีิการตรวจเกบ็ลายนิว้มือ 
ลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุเป็นพยานหลกัฐานท่ีแสดงวา่บุคคลท่ีเป็นเจา้ของลายน้ิวมือได้

เขา้ไปในสถานทีเกิดเหตุหรือไดส้ัมผสักบัวตัถุท่ีตรวจพบลายน้ิวมือ  ลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุจึง
เป็นวตัถุพยานท่ีมีค่ามากส าหรับการสืบสวนในคดีอาชญากรม 
ลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุมี  2 ประเภท คือ 

1. ลายน้ิวมือท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  (visible fingerprint)    
1.1 ลายน้ิวมือชนิด  2  มิติ  เป็นรอยประทบัของน้ิวมือท่ีเป้ือนฝุ่ น เลือด น ้ามนั 

หรือ  ไข  ไปสัมผสักบัวตัถุ  หรือรอยประทบัของน้ิวมือท่ีสัมผสักบัวตัถุท่ีมี 
ฝุ่ น น ้ามนั หรือ ไข 

1.2 ลายน้ิวมือชนิด  3 มิติ เป็นรอยประทบัท่ีพบไดช้ดับนวตัถุผวิน่ิม ( plastic 
fingerprint) 

2. ลายน้ิวมือท่ีมองไม่เห็นหรือเห็นไดย้ากดว้ยตาเปล่า ( latent fingerprint) เป็นรอยลายน้ิวมือ
ท่ีเกิดจากเหง่ือท่ีขบัออกทางต่อมเหง่ือท่ีอยูบ่นเส้นนูนของลายน้ิวมือ   และจะติดอยูท่ี่วตัถุเม่ือน้ิวมือ
ไปสัมผสักบัวตัถุ  เป็นรอยท่ีมองเห็นไม่ชดัหรือมองไม่เห็นเลย 
 รอยลายน้ิวมือท่ีตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหตุส่วนมากเป็นรอยท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า  มี
เพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
 ผวิของน้ิวมือจะเปียกดว้ยสารท่ีขบัออกจากต่อมเหง่ือซ่ึงกระจายอยูบ่นเส้นนูน  ไขมนัท่ีขบั
อกอยา่งต่อเน่ืองจากผวิหนงั  และติดดว้ยสารท่ีขบัออกจากต่อมไขมนัเน่ืองจากการสัมผสักบัผวิส่วน
อ่ืน  ถา้มือท่ีเปียกสารสัมผสัวตัถุ  สารท่ีขบัออกมาจะถ่ายเทท่ีผวิของวตัถุท่ีน้ิวมือจบัตอ้งเป็นรอย
ลายน้ิวมือ  เน่ืองจากรอยลายน้ิวมือท่ีมองไม่เห็นเกิดจากการถ่ายเทสารท่ีออกมาไปยงัวตัถุ  ดงันั้นผวิ
เรียบและแหง้จะติดลายน้ิวมือไดดี้ 

สารท่ีขบัออกมาจากต่อมเหง่ือไม่มีสี  ใส  มีค่า pH เป็นกลางหรือกรดเล็กนอ้ย  ( pH 4-7)  
ประกอบดว้ยความช้ืน  98-99 %  และสารประกอบอินทรียแ์ละอนินทรีย ์ 1-2 %  สารอนินทรีย ์ 
ไดแ้ก่  เกลือ  แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นตน้  สารอินทรีย ์ไดแ้ก่ กรดอะมิโน (โปรตีน)  ยเูรีย  และ
กรดแลคติก    เป็นตน้ 
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Fingerprint residue

Water 98.5%

Solid 1.5%

Organic materials 1%

Inorganic materials 0.5%

Lactic ascid, Fatty acid

Riboflavin pyridoxin

Glucose, Sugars

Ammonia, Urea

Amino acid

Creatinine, Albumin 

Peptide, Proteins

Isoagglutinogens

Na+, K+, Ca2+, Cl-

PO43-, CO32-, SO42-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  ส่วนประกอบของเหง่ือ  
ท่ีมา : Forensic Science, An Introduction to Criminalistics (p.342) 

คุณภาพและปริมาณของสารท่ีขบัออกมาจากต่อมไขมนั  แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  
ปริมาณของสารท่ีขบัออกมาจะข้ึนกบัอุณหภูมิและสภาพจิตใจ  ปริมาณของสารท่ีขบัออกมาจะ
เพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูง  หรือความตึงเครียดของจิตใจสูง  ปัจจยัส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
หลัง่เหง่ือ  ก็คือความช้ืนในอากาศ  ยิง่อากาศช้ืนมากเท่าใด  การระเหยของน ้าก็เป็นไปไดน้อ้ยลง
เท่านั้น  เหง่ือจะออกมากแต่ก็ระเหยไม่ได ้ และเหตุท่ีมองรอยลายน้ิวมือดว้ยตาเปล่าไม่เห็นเน่ืองจาก
รอยของสารท่ีขบัออกมาไม่มีสี 

ไขมนัท่ีติดอยูบ่นลายน้ิวมือจะท าใหล้ายน้ิวมือแฝงปรากฏอยูไ่ดน้านข้ึน  องคป์ระกอบส่วน
ใหญ่ของเหง่ือคือน ้า  ไขมนัเบากวา่น ้าจะลอยอยูข่า้งบนของน ้า  และลดอตัราการระเหยของน ้า  
หลงัจากน ้าระเหยไปไขมนัจะยงัคงปรากฏอยูแ่ละค่อนขา้งเหนียว ท าใหก้ารปัดลายน้ิวมือดว้ยผงฝุ่ น
ไดล้ายเส้นท่ีชดัเจนกวา่ลายน้ิวมือท่ีไม่มีไขมนัติดอยู ่
 
วธีิการตรวจเกบ็ลายนิว้มือ 
 วตัถุท่ีจะท าการเก็บลายน้ิวมือจะแยกเป็น 2 ประเภท  คือ วตัถุผวิเรียบแขง็ไม่ดูดซบั  และวตัถุ
ผวิดูดซบั  ซ่ึงจะใชว้ธีิการตรวจเก็บลายน้ิวมือท่ีแตกต่างกนั  วตัถุผวิดูดซบัไม่ดูดซบัสามารถทดสอบ
ไดโ้ดยการหยดน ้าลงบนผวิวตัถุ  ถา้น ้าซึมไดเ้ป็นวตัถุผวิดูดซบั  เช่น  กระดาษ  ถา้น ้ามีลกัษณะเป็น
ลูกปัดบนผวิวตัถุ  วตัถุนั้นผวิไม่ดูดซบั  เช่น กระจก 
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วธีิการตรวจเก็บลายน้ิวมือมีหลายวธีิ  ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาในหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่ วธีิแหง้  
(ผงฝุ่ น),  วธีิเปียก (วธีิทางเคมี),  วธีิก๊าซ  วธีิลอกลายน้ิวมือ  และวธีิการถ่ายภาพ  ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
วธีิใดวธีิหน่ึงแต่บางกรณีอาจจะใช ้ 2 วธีิหรือมากกวา่ 

 
1. วธีิแห้ง (ผงฝุ่น)  

วธีิน้ีเป็นวธีิทางฟิสิกส์เพื่อใหไ้ดล้ายน้ิวมือท่ีมีสีท่ีแตกต่างจากวตัถุโดยการใชผ้งฝุ่ นปัด  ผง
ฝุ่ นจะติดความช้ืนและไขมนัของสารท่ีขบัถ่ายออกมาทางน้ิวมือ  เหมาะส าหรับวตัถุพื้นผวิเรียบเป็น
มนัไม่ดูดซึมและไม่เปียก (Kirl 1953 : 396) 

ผงฝุ่ นแต่ละชนิดมีคุณสมบติัในการติดบนพื้นผวิของวตัถุแต่ละชนิดแตกต่างกนั ทั้งน้ีจะตอ้ง
เลือกใชผ้งฝุ่ นท่ีเหมาะสมกบัสภาพของลายน้ิวมือแฝง   และพื้นผวิวสัดุในบางคร้ังอาจผสมผงฝุ่ น
ตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป  เพื่อใหเ้กิดผลดีในการตรวจเก็บลายน้ิวมือแฝง 
 กระดาษแบคกราวดท่ี์ใชติ้ดรอยลายน้ิวมือแฝง จะตอ้งเป็นสีตดักบัฝุ่ นท่ีใช ้เช่น ใชฝุ้่ นสีด า
ควรติดบนกระดาษแบคกราวดสี์ขาว ดา้นหลงัของกระดาษติดรอยลายน้ิวมือแฝง จะตอ้งมีรายละเอียด
เก่ียวกบัคดี และแผนท่ีสังเขปท่ีรอยลายน้ิวมือแฝงติดอยูด่งัภาพขา้งล่าง 
วธีิการปัดฝุ่ น 
 จุ่มแปรงลงบนฝุ่ นผงเคมีเพียงเล็กนอ้ย และปัดเบา ๆ เป็นบริเวณกวา้งโดยปัดเป็นรูปวงกลม 
เม่ือเห็นลายเส้นชดัเจนแลว้ ใหปั้ดไปตามลกัษณะของลายเส้น แลว้ใชเ้ทปใสลอกข้ึนมาติดลงบน
กระดาษส าหรับติดรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง โดยระมดัระวงัมิใหเ้กิดฟองอากาศ จากนั้นให้
เขียนรายละเอียดของคดี ลงบนดา้นหลงัของกระดาษแบคกราวดท่ี์ติดรอยลายน้ิวมือแฝง 
ขอ้ระมดัระวงัในการปฏิบติั คือ 

- หา้มแตะตอ้งหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหร้อยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง นั้นสูญ
หายไป หรือปรากฏข้ึนใหม่ 

- ระมดัระวงัไม่ใหร้อยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง ถูกความร้อน ความช้ืนหรือฝุ่ นละอองจน
ไม่สามารถปัดฝุ่ นได ้



18 
 

    
 
ภาพท่ี 4  แปรงปัดฝุ่ นชนิดต่างๆ 
ท่ีมา: Forensic Science2 for Crime investigation 
 
2. วธีิทางเคมี 

การตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้แฝง ท่ีของกลางบางชนิด ไม่สามารถใชว้ธีิการปัด
ฝุ่ นได ้เช่น ของกลางประเภทกระดาษเอกสารต่าง ๆ หรือของกลางบางชนิดใชต้รวจเก็บโดยวธีิทาง
เคมีจะไดผ้ลดีกวา่  ซ่ึงแลว้แต่ชนิดและพื้นผวิของวตัถุของกลางนั้น   โดยอาศยัหลกัการทางเคมี  คือ
ใหอ้งคป์ระกอบในสารเคมีท าปฏิกิริยากบัสารประกอบท่ีขบัออกมาทางน้ิวมือหรือเลือด  และท าให้
เกิดการเปล่ียนสี 

2.1 วธีิรมไอโอดีน (Iodine fuming)  มีลกัษณะเป็นเกล็ดสีม่วง  เม่ือไดรั้บความร้อนเพียง
เล็กนอ้ยจะระเหิดเป็นไอ  ไขมนัหรือสารท่ีมีความมนัจะดูดซบัไอของไอโอดีน  เหมาะกบัของกลาง
ประเภท กระดาษ, ผนงั ฯลฯ  โดยใหไ้อของไอโอดีนไปสัมผสักบัของกลางท่ีมีลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่า
เทา้ แฝงติดอยู ่สารไอโอดีนจะไปเกาะกบัไขมนัในเหง่ือ ท าใหร้อยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง จาก
เดิมท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลมองเห็นไดช้ดัเจน  การตรวจเก็บใหท้  าการถ่ายภาพ
ทนัที  เน่ืองจากลายเส้นจะค่อย ๆ เลือนหายไป 

2.2 วธีินินไฮดริน (ninhydrin)  มีลกัษณะเป็นเมด็ละเอียดสีเหลืองอ่อน  เหมาะกบัของกลาง
ประเภทกระดาษและเอกสารต่าง ๆ  นินไฮดริน จะไปท าปฏิบติักิริยากบัโปรตีนในเหง่ือ ท าใหร้อย
ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง เปล่ียนสีจากไม่มีสีเป็นสีม่วงปนน ้าเงิน แลว้ตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ
ทนัที 

ขอ้ควรระวงั  สารละลายน้ี อาจท าใหห้มึกในเอกสารของกลางเสียหายได ้ตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากคู่กรณีก่อนปฏิบติั 
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ภาพท่ี 5  เคร่ืองอบ และตูอ้บน ้ายานินไฮดริน 
ท่ีมา: Forensic Science2 for Crime investigation 
 

2.3  วธีิซิลเวอร์ไนเตรท (silver nitrate) เหมาะกบัของกลางประเภทกระดาษ ไม ้ โดยท่ีเงิน
ไนเตรท จะท าปฏิกิริยากบัเกลือโซเดียมในเหง่ือ ท าใหร้อยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง เปล่ียนเป็นสี
แดงน ้าตาลแลว้ตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ 

2.4  วธีิซุปเปอร์กลู (super glue) หรือ Cyanoacrylate  เหมาะกบัของกลางประเภทเคร่ืองหนงั
, กระดาษ, แกว้, ผา้, โลหะต่าง ๆ เป็นตน้  ซุปเปอร์กลู ซ่ึงมีส่วนผสมของสารไซยาโนอะคิเลทเอส
เทอร์ (cyanoacrylate ester)  เม่ือสารน้ีไดรั้บความร้อนจะระเหยเป็นไอ  ซ่ึงมีความเขม้ขน้สูงแลว้ท า
ปฏิกิริยากบัโปรตีน และน ้าในเหง่ือ ท าใหร้อยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง เปล่ียนเป็นสีขาว  การ
ตรวจเก็บใชว้ธีิปัดดว้ยฝุ่ นผงเคมี 

2.5  วธีิผลึกม่วง (crystal violet)  เหมาะกบัรอยลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ แฝง ติดท่ีเทปใส เทป
พนัสายไฟ ดา้นท่ีเหนียวซ่ึงไม่สามารถเก็บโดยวธีิการปัดฝุ่ นได ้วธีิเก็บท าไดโ้ดยผสมน ้ายาใส่ภาชนะ 
แลว้วางเทปใสแช่ในน ้ายา  จนกระทัง่รอยลายน้ิวมือแฝง ปรากฏ แลว้ลา้งดว้ยน ้าก๊อก เพื่อลา้งสีส่วนท่ี
เกินออกไป จากนั้นจึงน าเทปไปวางบนดา้นมนัของกระดาษอดัรูปท่ียงัไม่ไดรั้บแสง  ซ่ึงเปียกหมาด ๆ   
รีดดว้ยความร้อนอ่อน ๆ แลว้ดึงเทปฯออก  ตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพ    
 
3. การตรวจเกบ็ลายนิว้มือด้วยเคร่ืองมือและสารเคมีใหม่ ๆ 

3.1 Small Particle Reagent (SPR)  ประกอบดว้ยสารแขวนลอยของเกลือของโลหะใน
สารละลายสบู่  เป็นการท าปฏิกิริยาระหวา่งกรดไขมนัในลายน้ิวมือแฝงและส่วน Hydrophobic tails 
ของ reagent โดยส่วน  Hydrophobic tails จะเช่ือมต่ออยูก่บัส่วน  hydrophilic head ท่ีท  าปฏิกิริยากบั
เกลือของโลหะ  เช่น  titanium dioxide หรือ molybdenum disulfide เป็นตน้  วธีิการคือ  ฉีดพน่ SPR 
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บริเวณท่ีตอ้งการหาลายน้ิวมือ  แลว้ฉีดน ้าลา้ง  รอใหแ้หง้แลว้บนัทึกภาพถ่าย  หรือเก็บรอยท่ีแหง้ดว้ย
เทปใส  จะไดล้ายเส้นสีขาวหรือด าข้ึนอยูก่บัชนิดของเกลือของโลหะท่ีเป็นสารแขวนลอยท่ีใชว้า่จะ
ประยกุตใ์ชก้บัวตัถุพื้นผวิสีอะไร   วธีิน้ีใชห้าลายน้ิวมือบน  โลหะ  พลาสติก  ไม ้ แกว้ วตัถุท่ีเปียก  
เป็นตน้ 

3.2  Amido Black  เป็นสียอ้มโปรตีนท่ีอยใูนเลือดหรือ body fluid อ่ืน ๆ ใหสี้น ้าเงินเขม้  
amido black ไม่ท าปฏิกิริยาใด ๆ กบัสารในบายน้ิวมือ  ช่วยท าใหล้ายน้ิวมือท่ีเป้ือนเลือดแมจ้ะมองไม่
เห็นก็ท าใหป้รากฏเห็นชดัเจนข้ึน  ใชไ้ดบ้นวตัถุผวิรูพรุนและผวิไม่รูพรุน  เช่น ศพ  ไม ้ กระดาษ  
เป็นตน้ 
 3.3  Sticky-side Powder  ใชห้าลายน้ิวมือบนดา้นเหนียวของเทป  ไดล้ายเส้นลายน้ิวมือท่ี
ชดัเจนกวา่วธีิอ่ืน ๆ ใชผ้สมกบัน ้าและ Photo-Flo  ในปริมาณท่ีเท่ากนั  ทาดว้ยแปรงลงบนดา้นเหนียว
ของเทปใส  ทิ้งไวป้ระมาณ 10-15 วนิาที  ลา้งออกดว้ยน ้า  แลว้บนัทึกภาพถ่ายหรือเก็บรอยท่ีแหง้ดว้ย
เทปใส 

3.4  DFO (1,8-Diazafluoren-9-one)  ท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนในลายน้ิวมือซ่ึงมองไม่เห็น
ในแสงปกติ  แต่จะเรืองแสงชดัเจนในแสงพิเศษ  DFO จะท าใหล้ายน้ิวมือปรากฏบนกระดาษมากวา่
การใชนิ้นไฮดรินเพียงอยา่งเดียว 2.5-3 เท่า  ถา้ใชร่้วมกบันินไฮดรินตอ้งใชว้ธีิ DFO ก่อน 

3.5  การใชแ้สงโพลีไลท ์ (polilight)  ใชต้รวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนวสัดุต่างๆ รวมถึง ฝ่า
มือ ฝ่าเทา้ แฝง บนวตัถุพยานต่าง ๆ เช่น รอยลายน้ิวมือแฝงติดคราบโลหิต คราบอสุจิ พลาสติก รอย
รองเทา้ เอกสารต่าง ๆ เป็นตน้ โดยแหล่งก าเนิดแสงของpolilight  คือ xenon arc lamp เป็นเคร่ืองมือท่ี
มีน ้าหนกัเบา สามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งในและนอกสถานท่ี สามารถใหแ้สงไดห้ลายสี  ใหแ้สงสีขาว  
300-680 nm  ภายในเคร่ืองมีฟิลเตอร์ท่ีจะตดัแสงสีต่าง ๆ ออกมาตามความตอ้งการใชง้าน  สามารถ
น ามาตรวจหารอยลายน้ิวมือ  

Fluorescence  การท่ีพลงังาน (ท่ีไม่ใช่พลงังานความร้อน) กระตุน้ใหว้ตัถุเปล่งแสงออกมา 
ในช่วงท่ีมีการใหพ้ลงังานเท่านั้น โมเลกุลของวตัถุดูดกลืนโฟตอนพลงังานสูง (แสงอลัตร้าไวโอ
เลต) และปล่อยโฟตอนพลงังานต ่า (แสงท่ีตามองเห็น) กลบัออกมา พลงังานส่วนต่างจะกลายเป็น
พลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนในวตัถุ วตัถุดูดกลืนพลงังานจากแสงของตน้ก าเนิดก่อน แลว้ปล่อย
พลงังานกลบัออกมาในรูปของแสงในทนัที เม่ือตน้ก าเนิดแสงปิด การเปล่งแสงจะหยดุ 

3.6  RUVIS (Reflected Ultra-Violet Imaging System)  เป็นกลอ้งส่องหาลายน้ิวมือ  โดยใช้
หลกัการสะทอ้นแสง UV แทนท่ีจะเป็นการเรืองแสงแบบใน Forensic Light Source  กลอ้งน้ีสามารถ
หาลายน้ิวมือบนวตัถุผวิไม่ดูดซบัโดยไม่ตอ้งใชส้ารเคมีใด ๆ ก่อน  แต่ในบางกรณีตอ้งรมดว้ย Super 
Glue ก่อนจึงจะส่องเห็นลายน้ิวมือไดดี้ 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม้ 
อคัคีภยั  คือ ภยนัตรายท่ีเกิดจากไฟ  ท่ีเกินการควบคุม และลุกลาม ต่อเน่ือง สร้างความ

เสียหาย ใหแ้ก่ชีวติ ทรัพยสิ์น และสภาพแวดลอ้ม  
การสันดาปหรือการเผาไหม(้ combustion)คือ ปฎิกิริยาทางเคมี  ซ่ึงเช้ือเพลิงไดร้วมตวักบั

ออกซิเจน จากอากาศและปล่อยพลงังานความร้อนและแสงสวา่ง  
องคป์ระกอบของไฟ (fire triangle)  
การท่ีจะเกิดไฟข้ึนไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ  

- เช้ือเพลิง(fuel) ซ่ึงจะอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือแก๊ส  
- ออกซิเจน(oxygen) ซ่ึงะมีอยูใ่นอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ  
- ความร้อน (heat) พอเพียงท่ีจะติดไฟได ้

เม่ือมีองคป์ระกอบทั้ง 3 ครบแลว้ไฟจะเกิดลุกไหมข้ึ้นและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ่  
การใชส้ามเหล่ียมของไฟ (the use of the fire triangle) 

 

ภาพท่ี 6 สามเหล่ียมไฟ 
ท่ีมา : www.sci.rmutt.ac.th/watcharapong/chemicalsandSafety 
 

สามเหล่ียมของไฟ  แสดงใหเ้ห็นวา่ไฟจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ  เช้ือเพลิง(ใน
รูปแบบของไอระเหย) อากาศ(ออกซิเจน) และ ความร้อน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการท่ีจะดบัไฟนั้น 
ก็ตอ้งเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกไป  

ดงันั้นองคป์ระกอบในการเผาไหมมี้อยู ่4 องคป์ระกอบ คือ 
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1. เช้ือเพลงิ (  Fuel )  คือ วตัถุใดๆ  ก็ตามท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในการเผาไหม ้เช่น ก๊าซ ไม ้กระดาษ น ้ามนั โลหะ พลาสติก เป็นตน้ เช้ือเพลิงท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซจะ
สามารถลุกไหมไ้ฟได ้แต่เช้ือเพลิงท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็และของเหลวจะไม่สามารถลุกไหมไ้ฟได้  
ถา้โมเลกุลท่ีผวิของเช้ือเพลิงไม่อยูใ่นสภาพท่ีเป็นก๊าซ  การท่ีโมเลกุลของของแขง็หรือของเหลวนั้น
จะสามารถแปรสภาพ  กลายเป็นก๊าซไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัความร้อนท่ีแตกต่างกนัตามชนิดของ
เช้ือเพลิงแต่ละชนิด ความแตกต่างของลกัษณะการติดไฟของเช้ือเพลิงดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั 4 
ประการ ดงัน้ี 

ความสามารถในการติดไฟของสาร ( Flamablility Limitts )  เป็นปริมาณไอของสารท่ีเป็น
เช้ือเพลิงในอากาศท่ีมีคุณสมบติัซ่ึงพร้อมจะติดไฟไดใ้นการเผาไหมน้ั้นปริมาณไอเช้ือเพลิงท่ีผสม
กบัอากาศนั้นจะตอ้งมีปริมาณพอเหมาะจึงจะติดไฟได้  โดยปริมาณต ่าสุดของไอเช้ือเพลิงท่ีเป็น % 
ในอากาศ ซ่ึงสามารถจุดติดไฟไดเ้รียกวา่ “ ค่าต ่าสุดของไอเช้ือเพลิง ( Lower Flammable Limit ) ” 
และปริมาณสูงสุดของไอเช้ือเพลิงท่ีเป็น % ในอากาศซ่ึงสามารถจุดติดไฟไดเ้รียกวา่ “ ค่าสูงสุดของ
ไอเช้ือเพลิง ( Upper Flammable Limit ) ” ซ่ึงสารเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดของ
ไอเช้ือเพลิงแตกต่างกนัไป  

จุดวาบไฟ ( Flash Point ) คืออุณหภูมิท่ีต ่าท่ีสุด ท่ีสามารถท าใหเ้ช้ือเพลิงคายไอออกมาผสม
กบัอากาศในอตัราส่วน ท่ีเหมาะสมถึงจุดท่ีมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดของไอเช้ือเพลิง  เม่ือมีประกายไฟก็
จะเกิดการติดไฟ เป็นไฟวาบข้ึนและก็ดบั 

จุดติดไฟ ( Fire Point )  คืออุณหภูมิของสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงไดรั้บความร้อน จนถึงจุดท่ีจะติด
ไฟไดแ้ต่การติดไฟนั้นจะตอ้งต่อเน่ืองกนัไป โดยปกติความร้อนของ Fire Point จะสูงกวา่ Flash 
Point ประมาณ 7 องศาเซลเซียส  

ความหนาแน่นไอ ( Vapor Density ) คืออตัราส่วนของน ้าหนกัของสารเคมีในสถานะก๊าซ
ต่อน ้าหนกัของอากาศเม่ือมีปริมาณเท่ากนั  ความหนาแน่นไอ  ใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหท้ราบวา่ก๊าซนั้น
จะหนกัหรือเบากวา่อากาศซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการควบคุมอคัคีภยั 

2.ออกซิเจน( Oxygen ) อากาศท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา  นั้นมีก๊าซออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบ 
ประมาณ 21 % แต่การเผาไหมแ้ต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งการออกซิเจนประมาณ 16 % เท่านั้น ดงันั้นจะ
เห็นวา่เช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีอยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ  ตวัเรานั้นจะถูกลอ้มรอบดว้ยออกซิเจน  ซ่ึงมี
ปริมาณเพียงพอส าหรับการเผาไหมย้ิง่ถา้ปริมาณออกซิเจนยิง่มากเช้ือเพลิงก็ยิง่ติดไฟไดดี้ข้ึน  และ
เช้ือเพลิงบางประเภทจะมีออกซิเจนในตวัเองอยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหต้วัเองไหมไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใช้
ออกซิเจนท่ีอยูโ่ดยรอบเลย 
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3. ความร้อน ( Heat ) ความร้อน คือ  พลงังานท่ีท าใหเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิดเกิดการคายไอ
ออกมา 

4. ปฎกิริิยาลูกโซ่ ( Chain Reaction ) หรือการเผาไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง คือ  กระบวนการเผา
ไหมท่ี้เร่ิมตั้งแต่เช้ือเพลิงไดรั้บความร้อนจนติดไฟเม่ือเกิดไฟข้ึน  หมายถึง การเกิดปฏิกิริยา กล่าวคือ
อะตอมจะถูกเหวีย่งออกจากโมเลกุลของเช้ือเพลิง  กลายเป็นอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระเหล่าน้ีจะ
กลบัไปอยูท่ี่ฐานของไฟอยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดเปลวไฟ 

ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีใหก้บัสารนั้นมีหน่วยเป็น BTU 1 BTU = ปริมาณความร้อนท่ี
ท าใหน้ ้า 1 ปอนด ์ มีอุณหภูมิสูงข้ึน  1 องศาฟาเรนไฮดอุ์ณหภูมิ   เป็นการวดัความเขม้มีหน่วยเป็น
องศาเชนเซียส ,องศาฟาเรนไฮด,์เคลวนิ 
การแผข่ยายของไฟ(Fire spread) 
1. ร้อนการส่งผา่นความ(Heat transfer) 
2.  การส่งผา่นมวลสาร(Mass transfer) 
3. Fire transfer 

1.1 การส่งผา่นความร้อน 
การน าความร้อน - เป็นการส่งผา่นความร้อนจากการสัมผสัโดยตรงของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิง

หน่ึง 
การพาความร้อน - เป็นการส่งผา่นความร้อนท่ีเกิดจากการหมุนเวยีนของอากาศร้อนกบัก๊าซ

ท่ีเป็นผลผลิตของการเผา  ไหม ้
การแผรั่งสี- เป็นการส่งผา่นความร้อนในรูปของคล่ืนพลงังาน 
1.2 การส่งผา่นมวลสาร 
- ก๊าซ 
- ของเหลว 
- ของแขง็  เช่น ลูกไฟกระเด็น  ไมห้รือของแขง็ประเภทอ่ืนท่ีถูกเพลิงไหมแ้ลว้ตกลงบน

เช้ือเพลิงอ่ืน 
1.3 Fire transfer 
จะตอ้งมีไอของเช้ือเพลิง ,ก๊าซอยูใ่นช่วง explosive limits ก๊าซ,ไอ  ตอ้งอยูใ่นภาชนะจ ากดั  

เช่น  ท่อถูกกบัแหล่งความร้อน 
 
การตรวจหาจุดต้นเพลงิ 

หลกัในการพิจารณาหาจุดตน้เพลิงดูจุดหรือบริเวณท่ีมีสภาพความเสียหายมากท่ีสุด 
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ดูทิศทางการผา่นของความร้อนเพื่อน าไปสู่จุดตน้เพลิงดูจุดหรือบริเวณท่ีมีการลุกไหมใ้นระดบั
ต ่าสุด 
การตรวจหาสาเหตุของเพลิงไหม ้(กรณีวางเพลิง)  

พยานหลกัฐานท่ีใชพ้ิจารณาสาเหตุเพลิงไหมใ้นกรณีของการวางเพลิงมีอยู ่3 ชนิด 
1. พยานหลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่มีการวางเพลิง 
2. พยานหลกัฐานท่ีบ่งบอกมูลเหตุจูงใจ 
3. พยานหลกัฐานท่ีเช่ือมโยงไปถึงตวัผูก้ระท าผดิ 

1.1 พยานหลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่มีการวางเพลิง 
- ตรวจไม่พบหลกัฐานท่ีแสดงถึงสาเหตุของเพลิงไหมท่ี้มาจากอุบติัเหตุ 
- สีของเปลวไฟและควนัไฟไม่สอดคลอ้งกบัชนิดของเช้ือเพลิงท่ีอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุแสดง

สีของเปลวไฟท่ีอุณหภูมิต่าง ๆกนั 
- พฤติกรรมท่ีผดิปกติของบุคคลท่ีออกมาจากสถานท่ีเกิดเหตุหรืออยูใ่กลก้บัสถานท่ีเกิดเหตุ

รวมถึงตวัเจา้ของอาคารเองดว้ย 
- ขนาดของไฟไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการไหม ้
- มีการปิดกั้นประตู หนา้ต่างไม่ใหบุ้คคลภายนอกเห็นหรือเขา้ไปดบัไฟได ้
- มีร่องรอยท าลายประตู หนา้ต่าง  ผนงั  พื้น  หรือหลงัคา(ตอ้งแยกใหอ้อกจากการถูกท าลาย

เน่ืองจากเขา้ไปดบัไฟหรือถูกท าลายจากไฟ) 
- มีกล่ินผดิปกติ  โดยเฉพาะกล่ินน ้ามนัก๊าด  น ้ามนัเบนซิน  แอลกอฮอล ์ ใหพ้ยายาม

ตรวจสอบโดยใชจ้มูกดม 
- มีการท าลายหรือขดัขวางระบบป้องกนัไฟ 
- มีจุดตน้เพลิงหลายจุดหรือ มีการแผข่ยายของไฟผดิธรรมชาติความรุนแรงของไฟผดิ

ธรรมชาติพิจารณาจาก 
- ความลึกของการเป็นถ่าน (Deep of char) 
- การแตกกระทบของคอนกรีต(Spalling) 
- การเปล่ียนแปลงของกระจก 
- บอกลกัษณะของการไดรั้บความร้อน บอกถึงอุณหภูมิท่ีไดรั้บโดยพิจารณาจากอุณหภูมิ

หลอมละลาย   ตวัอยา่งเช่น 
- กระจก soda lime glasses  (พวกกระจกหนา้ต่าง ,โถแกว้ ,หลอดไฟต่าง ๆ )มี

อุณหภูมิหลอมละลาย 1005 0F 
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- กระจก aluminosilicate glasses (พวกกระจกเคร่ืองบิน , กระจกปิดดา้นบนเตา)  มี
อุณหภูมิหลอมละลาย 1670 0 
- บอกถึงทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อกระจก 
- พบวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวางเพลิง “plants” 

ลกัษณะของการจุดไฟ 
                            - Electronic timer 
                            - Cigarette matches 
                            - Candle 
                            - Chemicals 

พบวสัดุท่ีช่วยใหก้ารลุกไหมแ้ผข่ยายออกไปหรือเช่ือมโยงไปยงับริเวณอ่ืน มีลกัษณะ
รูปแบบการไหม(้fire pattern)ท่ีบ่งช้ีวา่มีการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 

รูปแบบไม่แน่นอน ( Irregular pattern) รอยไหมเ้ป็นไปตามการไหลหรือการซึมของ
ของเหลว ซ่ึงจะมีลกัษณะไม่สม ่าเสมอคลา้ยกบัน้ิวมือท่ีเรียกวา่ “fingers pattern” รูปแบบโดนทั
(Doughnut pattern) 
ต าแหน่งของไฟเกิดในต าแหน่งท่ีผดิปกติ 

- มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นท่ีมีความส าคญัหรือของส่วนตวัออกจากอาคารก่อนเกิดเพลิง
ไหม ้

- พบร่องรอยอาชญากรรมต่าง ๆ ในท่ีเกิดเหตุ 
- อาคารมีสภาพความเสียหายอยูแ่ลว้ก่อนท่ีจะเกิดเพลิงไหม ้เป็นการลุกไหมค้ร้ังท่ี 2-3 ใน

อาคารเดียวกนั 
- ไฟเกิดตอนช่วงท่ีเป็นวนัหยดุของร้านคา้หรือโรงงาน 
- เวลาท่ีเกิดเหตุ  ส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลาตั้งแต่ 24.01-06.00น. 
1.2 พยานหลกัฐานท่ีบ่งบอกมูลเหตุจูงใจ 

มูลเหตุจูงใจของการวางเพลิง แบ่งออกไดเ้ป็น 7 แบบ 
- เพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการเงินท่ีไม่สุจริต 
- บุคคลเป็นโรคจิต (Pyromania) 
-  เพื่อปกปิดอาชญากรรม 
- วางเพลิงเพื่อหวงัผลประโยชน์ในทางช่ือเสียง 
- วางเพลิงเพื่อกลัน่แกลง้หรือลา้งแคน้ 
- วางเพลิงเพื่อหวงัผลทางการเมือง 
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- การกระท าใหเ้กิดเพลิงไหมโ้ดยผูเ้ยาว ์
1.3 พยานหลกัฐานท่ีเช่ือมโยงผูต้อ้งสงสัยเขา้กบัการกระท าผดิ 
ตอ้งอาศยัจากประจกัษพ์ยาน หรือค ารับสารภาพ  หรือวตัถุพยานบางอยา่ง เช่น รอย

ลายน้ิวมือท่ีกระป๋องใส่น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีพบอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุ 
เทคนิคการอ่านควนัไฟ 

ควนัไฟท่ีปรากฏใหเ้ห็นนั้น แทจ้ริงๆแลว้คืออนุภาคเล็กมากของเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม้
จ  านวนมหาศาลรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นลอยข้ึนมาจากกองไฟโดยอาศยัความร้อนเป็นตวัพยงุหรือยก
อนุภาคเหล่านั้นเคล่ือนท่ีสู่ท่ีสูงในแนวด่ิง อนุภาคเล็กๆท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นควนัไฟใหเ้ช่ือไว้
ก่อนเลยวา่ มีอนัตรายเป็นพิษ ไวไฟ และสามารถฆ่านกัดบัเพลิงได ้ส่วนใหญ่จะเป็นเถา้ถ่านฝุ่ นผง
และเส้นใย แต่ถา้เป็นไฟจากพื้นท่ีมีเช้ือเพลิงเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีหรือวตัถุไวไฟ อนุภาคก็จะ
ยิง่มีอนัตรายมากข้ึนเพราะมีสารพิษร้ายแรงปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยมี  คาร์บอนมอนอกไซด ์ 
ไฮโดรเจนไชยาไนด ์อะโครเลอิน  ไฮโดรเจนซลัไฟด ์รวมทั้ง เบนซีน อยูใ่นอนัดบัตน้ๆ 

การท่ีควนัไฟลุกติดไฟสามารถลุกติดได ้ในทางทฤษฎีแลว้ถือวา่ควนัไฟร้อนๆ นัน่แหล่ะคือ
เปลวไฟชนิดหน่ึง เพียงแต่ยงัไหมไ้ม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเม่ือมีการระบายอากาศท าใหอ้อกซิเจนเขา้
ไปเติม หรือควนัลอยออกมาขา้งนอกสัมผสักบัออกซิเจน (ในอุณหภูมิและส่วนผสมท่ีพอเหมา )ควนั
ไฟดงักล่าวนั้นก็ลุกติดเป็นเปลวไฟข้ึนได ้

การจะระบุควนัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการประเมินอคัคีภยัส าหรับใชใ้นการตดัสินใจ 
มี 4 หวัขอ้ส าคญัในการพิจารณา ไดแ้ก่  

1.  ขนาดหรือปริมาณ (Volume) ของควนัไฟท่ีมองเห็นไดช้ดั 
2. ความเร็วในการเคล่ือนท่ี (Velocity) ของควนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัความดนั 
3. ความหนาแน่น (Density) ของควนัไฟท่ีมองเห็นได ้
4. สี (Color) ของควนัไฟท่ีมองเห็นได ้

ขนาดหรือปริมาณ (Volume) ของควนัไฟทีม่องเห็นได้ชัด 
- อคัคีภยัท่ีลุกไหมส้มบูรณ์และร้อนจดัปริมาณควนัท่ีสังเกตเห็นไดจ้ะมีนอ้ยมาก 
- อคัคีภยัก าลงัลุกลามอยา่งรวดเร็วและมีความร้อนสูงจะมีปริมาณควนัมาก 
- ไฟไหมว้ตัถุท่ีเปียกช้ืนจะมีควนัมากแต่มีสีเจือจาง 
- วสัดุก่อสร้างใหม่ๆในปัจจุบนัท่ีมีมวลต ่า เม่ือลุกไหมจ้ะมีควนัมากแมว้า่เปลวไฟเกิดข้ึนนอ้ย

ก็ตาม 
นอกจากน้ีควนัไฟยงัอาจบอกถึงพื้นท่ีท่ีเกิดอคัคีภยัได ้เช่น ในบริเวณคบัแคบหรืออบัทึบควนัไฟ

จะมีมากแมว้า่ไฟท่ีเกิดข้ึนจะมีขนาดเล็ก 



27 
 

ความเร็วในการเคลือ่นที ่(Velocity) ของควนัไฟ 
 ความเร็วของควนัท่ีพุง่ออกจากอาคารบ่งบอกถึงความดนัท่ีมีอยูใ่นอาคารท่ีเกิดอคัคีภยัอะไร
ท่ีท าใหเ้กิดความดนั ปัจจยั 2 ประการเท่านั้นท่ีท าใหอ้าคารมีความดนั ไดแ้ก่ ความร้อนและพื้นท่ี
จ  ากดัของหอ้งหรืออาคาร 

ควนัท่ีเป็นผลมาจากคนความร้อนจะมีลกัษณะพุง่ออกมาอยา่งรวดเร็วแลว้ค่อยๆชา้ลงเม่ือ
พน้จากตวัอาคาร ส่วนควนัท่ีเกิดในพื้นท่ีจ  ากดัเม่ือพน้จากตวัอาคารความเร็วจะลดลงทนัทีและมี
อตัราเร็วเท่ากบัอตัราไหลของอากาศภายนอก 
 หากควนัไฟท่ีพุง่ออกมาจากตวัอาคารมีความเร็วสูงในลกัษณะไหลทะลกัออกมาอยา่ง
รุนแรงหรือพุง่ออกมาดว้ยความดนัสูง แสดงวา่มีแนวโนม้จะเกิด blackdraft ข้ึนได ้ควนัท่ีพุง่ออกมา
อยา่งเร็วและแรงเป็นผลมาจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของโมเลกุลก๊าซซ่ึงอดัแน่นอยูใ่นพื้นท่ีจ  ากดั 
 ส่ิงส าคญัในการสังเกตควนัไฟ คือตอ้งจบัตามองควนัท่ีมีลกัษณะไหลทะลกัออกมาอยา่ง
รุนแรง เพราะนัน่คือสัญญาณอนัตรายแสดงแนวโนม้การเกิด  blackdraft หรือควนัอาจลุกติดไฟทนัที 
(ภายใตเ้ง่ือนไข : อุณหภูมิและส่วนผสมกบัก๊าซออกวเิจนท่ีพอเหมาะ) 
 ในการเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของควนัท่ีออกมาจากช่องเปิดต่างๆของอาคารจะท า
ใหส้ามารถก าหนดจุดก าเนิดตน้เพลิงได ้
 ดงันั้น  ถา้จะใชค้วามเร็วของควนัไฟเพื่อคน้หาจุดตน้เพลิง ก็จะตอ้งพิจารณาขนาดเป็นช่อง
เปิดต่างๆ เช่น ประตู หนา้ต่าง รอยแตกของผนงั และอ่ืนๆดว้ย 
ความหนาแน่น(Density)ของควนัไฟท่ีมองเห็นได ้
           ความหนาแน่นของควนัไฟจะบอกใหเ้รารู้วา่สถานการณ์ไดเ้ลวร้ายลงไปถึงไหนแลว้ 
เน่ืองจากควนัไฟประกอบข้ึนดว้ยอนุภาคของแขง็ ส่ิงแขวนลอย รวมถึงก๊าซท่ีเป็นผลผลิตจากการลุก
ไหม ้ควนัไฟท่ีมีความหนาแน่นสูงจะมีลกัษณะหนาและมีเน้ือควนัเขม้ขน้ ถา้เห็นควนัประเภทน้ี
จะตอ้งเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัอนัตรายร้ายแรง เช่น blackdraft การลุกไหมต่้อเน่ือง ถา้มีควนั
หนาแน่นและเป็นชั้นๆใหร้ะวงัการลุกไหมข้องอนุภาคและก๊าซท่ีเป็นส่วนประกอบของควนัซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดลูกไฟแบบฉบัพลนั 
           เม่ือ 10 ปีทีผา่นมามีงานวจิยัเก่ียวกบัควนัไฟช้ินหน่ึงระบุวา่ ควนัไฟท่ีเกิดจากการเผาไหมข้อง
สารสังเคราะห์ จะมีลกัษณะหนาทึบรวมตวัเป็นกอ้นเมฆ ท่ีส าคญัคือสามารถลุกติดไฟไดอุ้ณหภูมิต ่า 
สารสังเคราะห์ท่ีใหค้วนัหนาเม่ือลุกไหมมี้อยูม่ากมายในอาคารบา้นเรือนทัว่ไป เช่น พลาสติก พรหม
สังเคราะห์ รวมถึงวสัดุก่อสร้างประเภทมวลต ่าท่ีน ามาใชท้ดแทนวสัดุก่อสร้างท่ีใชม้าตั้งแต่ดั้งเดิม 
สี (Color) ของควนัไฟทีม่องเห็นได้ 
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หน่วยดบัเพลิงส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะสอนการวเิคราะห์ควนัไฟโดยสังเกตสีของควนัเพื่อ
คาดคะเนถึงชนิดของวตัถุเช้ือเพลิงท่ีก าลงัลุกไหมอ้ยูน่ั้น 
         ไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแขง็ ในขั้นเร่ิมตน้จะปล่อยควนัสีขาวออกมา ควนัสีขาวน้ีส่วน
ใหญ่จะมีความช้ืนผสมอยู ่แต่เม่ือมีการเผาไหมต่้อไปอีกระยะหน่ึง เช้ือเพลิงจะเร่ิมแหง้และแตกตวั
ออก ควนัจะเปล่ียนสีไป ถา้เช้ือเพลิงประเภทไม ้จะเปล่ียนเป็นสีแทนหรือสีน ้าตาล หากเป็น
พลาสติกหรือสีเคลือบภายนอกวสัดุจะเป็นสีเทา ควนัเหล่าน้ีหากผสมกบัความช้ืนหรือสาร
ไฮโดรคาร์บอนก็จะออกเป็นสีด าจางๆแต่เม่ือเช้ือเพลิงไหมเ้ตม็ท่ี ควนัท่ีออกมาจะมีสีด าสนิทยิง่อยู่
ใกลเ้ปลวไฟเท่าไหร่ก็จะด ามากข้ึนเท่านั้น นัน่คือ ควนัยิง่ด ามากก็ก็ยิง่มีความร้อนสูงมาก ควนัสีด า
เคล่ือนท่ีเร็วแต่เบาบาง  (ความหนาแน่นนอ้ย ) ช้ีใหเ้ห็นวา่มีเปลวไฟอยูใ่กล้ๆ และเป็นตวัผลกัควนัด า
ใหพุ้ง่ออกมา 
           ควนัท่ีท าใหเ้ราสามารถระบุตน้เพลิงไดน้ั้นเป็นเพราะเม่ือควนัถูกปล่อยออกมาจากเช้ือเพลิงท่ี
ลุกติดไฟท่ีตน้เพลิงแลว้ ความร้อนก็จะเผาไหมเ้ช้ือเพลิงอ่ืนๆ ต่อไปความช้ืนจากเช้ือเพลิงท่ีไหมเ้ป็น
สีเทาหรือสีขาวตามระยะทางท่ีห่างออกมาจากจุดตน้เพลิงช่วงท่ีควนัลอยออกมาส่วนผสมของ
คาร์บอนจากการเผาไหมจ้ะสะสมอยูบ่ริเวณดา้นนอก 
ควนัไฟท าใหเ้ราสามารถระบุต าแหน่งตน้เพลิงไดน้ั้น เป็นเพราะเม่ือควนัถูกปล่อยออกจากเช้ือเพลิง
ท่ีลุกติดไฟท่ีตน้เพลิงแลว้ ความร้อน ก็จะเผาไหมเ้ช้ือเพลิงอ่ืนๆต่อไปความช้ืนจากเช้ือเพลิงท่ีไม่เป็น
ล าดบัต่อมาจะท าใหข้วญัสีด าในตอนแรกเปล่ียนเป็นสีเทาหรือสีขาวตามระยะทางท่ีห่างออกมาจาก 
ตน้เพลิงช่วงท่ีควนัลอยออกมาส่วนผสมของคาร์บอนจากการเผาไม่จะสะสมอยูบ่ริเวณดา้นนอกผวิ
ควนัซ่ึงคาร์บอนจะท าใหสี้ของควนัสวา่งข้ึนตรงน้ีท าใหเ้กิดค าถาม "ควนัสีขาวท่ีเราเห็นอยูเ่ป็นผลมา
จากการเผาไหมใ้นขั้นเร่ิมตน้ (early-stage) หรือเป็นผลมาจากความร้อนจากการเผาไหมใ้นขั้นหลงั 
(late-stage) และลอยห่างออกมาจากจุดตน้เพลิงกนัแน่ " การหาค าตอบใหดู้ท่ีความเร็วในการ
เคล่ือนท่ีของควนั ควนัสีขาวท่ีพุง่ออกมาดว้ยความเร็วแสดงวา่เป็นควนัประเภทหลงั ไดแ้ก่ ควนัท่ี
เกิดในขั้นตอนการเผาไหมใ้นขั้นหลงัและอยูห่่างจากจุดตน้เพลิง ส่วนควนัสีขาวท่ีลอยชา้ๆหรือลอย
เอ่ือยๆส่วนใหญ่จะระบุไดว้า่เป็นควนัประเภทแรกคือเกิดในขั้นเร่ิมตน้ของการลุกไหม ้
 ควนัท่ีเราควรจะใหค้วามสนใจเป็นพิเศษอีกชนิดหน่ึง คือควนัสีน ้าตาลเช้ือเพลิงท่ีเป็นไมท่ี้
ไม่ไดเ้คลือบผวิเม่ือถูกเผาจะใหค้วนัสีน ้าตาลมีลกัษณะเฉพาะตวัซ่ึงจะปรากฏข้ึนในขั้นตอนการเผา
ไหมข้ั้นหลงั (แต่อยูใ่นขั้นก่อนเกิดเปลวไฟ ) กรณีท่ีไมไ้ม่ไดเ้คลือบผวิใชเ้ป็นส่วนประกอบของ
โครงสร้างอาคาร อคัคีภยันั้นก็มีแนวโนม้จะจะกลายเป็นไฟไหมโ้ครงสร้างอาคารซ่ึงอาจท าใหมี้การ
พงัทลายหรือยบุตวั สัญญาณท่ีบอกได ้คือควนัสีน ้าตาลหม่นพุง่ออกมาจากหนา้จัว่ ชายคาบา้น หรือ
รอยต่อพื้นฯลฯ 
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             เม่ือเรารู้รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัส าหรับการแยกแยะควนัไฟ เราก็มีขอ้มูลท่ีจะ
สร้างแบบจ าลองอคัคีภยัท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูเ่บ้ืองหนา้ได ้โดยใชค้วนัเป็นตวัช้ีน าใหเ้ห็นความเป็นไป
จริงๆของเช้ือเพลิงขณะนั้น 

- ควนัไฟท่ีพุง่ออกมาจากช่องเปิดเล็กๆอยา่งรวดเร็วแสดงใหเ้ห็นวา่จุดท่ีเป็นตน้เพลิงอยูใ่น
บริเวณใกลใ้กลก้นันัน่เอง 

- ควนัสีด าและเคล่ือนท่ีเร็วจะอยูไ่กลจุดตน้เพลิง ขณะท่ีควนัสีจางและเคล่ือนท่ีชา้ๆจะอยู่
ไกลจากตน้เพลิง 

- ควนัท่ีหนาแน่น แสดงวา่บรรยากาศขณะนั้นมีก๊าซพิษเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ 
- ควนัสีน ้าตาล หมายถึง อคัคีภยัจากเช้ือเพลิงท่ีเป็นไม ้ซ่ึงผา่นการเคลือบผวิหรือปรุงแต่ง

ทางวศิวกรรม 
- ควนัในลกัษณะเดียวกนัทั้งรูปร่าง สี และความเร็ว ท่ีพุง่ออกมาจากช่องเปิดหลายๆแห่ง

พร้อมกนั คาดการณ์ไดว้า่บริเวณท่ีอบัอากาศหรืออคัคีภยัถึงจุดท่ีมีการลุกไหมเ้ตม็ท่ีแลว้ 
- ควนัสีด าหนาแน่นแสดงวา่มีแนวโนม้เกิด  blackdraft หรือ มีการเผาไหมต่้อเน่ือง ในจุดท่ี

ผา่นออกมาจากตน้เพลิง 
- ควนัสีเทา (สีกลางๆไม่ด าหรือขาว ) ดนัตวัออกมาจากประตูท่ีปิดอยูห่รือรอยต่อฝาผนงั 

แสดงวา่ มีเพลิงไหมเ้ตม็พื้นท่ีของหอ้งนั้นและก าลงัจะลุกลามออกมา 
- ไฟสีด า  (black fire) ควนัสีด า หมายถึงควนัท่ีมีปริมาณมากและมีความเร็วสูง ความ

หนาแน่นเกินพิกดัและมีสีด าเป็นสัญญาณอนัตราย วา่ ควนัดงักล่าวอาจมีแนวโนม้จะเกิดการลุกไหม้
ดว้ยตนเอง หรือไม่ก็อาจเกิด blackdraft  ได ้ควนัสีด าในลกัษณะดงักล่าว จริงๆแลว้ก็คือไฟท่ีไม่มี
เปลว (เปลวไฟถูกเผาจนกลายเป็นอนุภาคสีด าไปแลว้ )  ส าหรับไฟสีด าเราอาจแยกไม่ออก เพราะส่ิง
ท่ีเราเห็นเป็นควนั แต่โดยเน้ือแทม้นัคือไฟ หรืออยา่งนอ้ยมนัก็พร้อมจะเป็นไฟไดทุ้กเม่ือเพียงแค่
อุณหภูมิและส่วนผสมท่ีพอเหมาะ 
ไฟสีด าในหลายกรณีมีความร้อนแรงกวา่เปลวไฟสีส้มเสียอีก มนัท าลายเหล็กกลา้ได ้เผาโครงสร้าง
อาคารจนพงัทลาย นกัวทิยาศาสตร์เช่ือวา่อุณหภูมิของไฟสีด ามีเกินกวา่ 1000  อาศาฟาเรนไฮต ์
ฉะนั้น เม่ือเห็นควนัสีด าสนิทหนาทึบทะลกัออกมาจากตวัอาคารอยา่งรวดเร็ว ใหส้ันนิษฐานไวก่้อน 
นัน่คือ ไฟสีด าจงจดัการมนัเสมือนเป็นอคัคีภยัมิใช่แค่ควนัก่อนท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวติ 
สารพษิต่างๆทีอ่ยู่ในควนัไฟทีอ่าจเกดิขึน้ขณะเกดิเพลงิไหม้ 
สารพิษต่างๆท่ีอยูใ่นควนัไฟท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะท่ีเกิดเพลิงไหมท่ี้ส าคญั เช่น 

1.คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CARBON MONOXIDE) เป็นแก๊สพิษท่ีมีอนัตรายอยา่งสูงต่อ
คน และเกิดข้ึนไดม้ากเสมอในการเผาไหมใ้นบ ริเวณจ ากดั อนัตรายต่อคน คือ ถา้ผสมอยูใ่นอากาศ



30 
 

คิดเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ถา้เกิน 0.05%มีอนัตราย ถา้มีอยู ่0.16% ท าใหห้มดสติ ใน 2 ชัว่โมง 
ถา้มีอยู ่1.26% จะหมดสติภายใน 1 ถึง 3 นาที ของการหายใจและอาจถึงชีวติไดน้อกจากความเป็น
พิษแลว้ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์ยงัเป็นแก๊สเช้ือเพลิงอีกดว้ย เม่ือมีความเขม้ขน้ในอากาศสูง ๆ 
สามารถลุกไหมแ้ละเกิดการระเบิดไดอ้ยา่งรุนแรง เพลิงไหมใ้นบริเวณท่ีโล่งแจง้จะมีอนัตรายจาก
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซดน์อ้ยลงไป 

2.แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE) เกิดจากการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ
ไม่เป็นเช้ือเพลิง และไม่ก่ออนัตรายแก่ร่างกายโดยตรง แต่จะไม่ท าใหร่้างกายขาดออกซิเจน ถา้แก๊ส
น้ีมีความเขม้ขน้ในอากาศเกินกวา่ 5.0% โดยปริมาตร จะมีอนัตรายและท าใหผู้สู้ดดมหมดสติได้ 
3.แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต์ (HYDROGEN CYANIDE) เป็นแก๊สพิษท่ีมีความรุนแรงมากกวา่แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซดม์าก ส่วนผสมในอากาศ 100 ppm. มีผลใหผู้สู้ดดมหมดสติและเสียชีวติไดใ้น
เวลา 30-60 นาที แก๊สน้ีเกิดจากการเผาไหมส้ารประกอบไฮโดรคาร์บอน ท่ีมีองคป์ระกอบของ
คลอรีน เช่น พวกพลาสติก ยาง เส้นใย ขนสัตว ์หนงัสัตว ์ไม ้หรือผา้ ไหม เป็นแก๊สท่ีเบากวา่อากาศ 
จึงมีอนัตรายมากในการเผาไหมใ้นอาคารหรือบริเวณจ ากดัต่าง ๆ  

4.แก๊สฟอสจีน (PHOSGENE) เกิดจากการเผาไหมส้ารประกอบไฮโดรคาร์บอน ท่ีมี
ส่วนประกอบของคลอรีน เช่นคาร์บอนเตตระคลอไรด ์ฟรีออน (น ้ายาท าความเยน็) หรือเอธิลีนได
คลอไรด ์เป็นแก๊สท่ีเป็นพิษสูงมาก ไดรั้บเพียง 25 ppm.ในอากาศในเวลา 30-60 นาที ก็อาจเสียชีวติ
ได ้

5.แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ (HYDROGEN CHLORIDE) เป็นแก๊สพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้
สารท่ีมีองคป์ระกอบของคลอรีน มีสภาพเป็นกรดและท าอนัตรายไดเ้ช่นกนั แมจ้ะไม่รุนแรงเท่ากบั
แก๊สฟอสจีนหรือแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนดก์็ตาม 

6.แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (HYDROGEN SULFIDE) เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของ
วสัดุพวก ยาง พรม ไม ้ขนสัตว ์หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีมีก ามะถนัผสมอยู ่เป็นแก๊สท่ีมีอนัตรายมากเพียง 
400-700 ppm. ในอากาศไดรั้บนาน 30-60นาที ท าใหเ้สียชีวติ นอกจากนั้นยงัเป็นแก๊สเช้ือเพลิงซ่ึงลุก
ติดไฟไดอี้กดว้ย แต่ไม่ถึงขั้นเกิดระเบิด มีกล่ินคลา้ยไข่เน่า มกัจะเรียกวา่ “แก๊สไข่เน่า” มีฤทธ์ิท าลาย
เน้ือเยือ่ต่าง ๆ ไดม้าก 

7.แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SULFUR DIOXIDE) เกิดจากการเผาไหมส้มบูรณ์ของ
ก ามะถนัในอากาศ เป็นแก๊สพิษความเขม้ขน้เพียง 150 ppm. ในอากาศใชส้ังหารคนไดใ้นเวลา 30-60 
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นาที เม่ือผสมกบัน ้าหรือความช้ืนท่ีผวิหนงั จะเกิดกรดก ามะถนั ซ่ึงมีฤทธ์ิกดัอยา่งรุนแรงผูไ้ดรั้บแก๊ส
น้ีจึงมีอาการส าลกัและหายใจไม่ออกอยา่งฉบัพลนั 

8.แก๊สแอมโมเนีย (AMMONIA) เกิดจากการเผาไหมไ้ม ้ขนสัตว ์ผา้ไหม น ้ายาท าความเยน็ 
หรือสารอ่ืนท่ีมีสารประกอบของไนโตรเจน และไฮโดรเจน มีกล่ินฉุนรุนแรง ท าใหเ้กิดความร าคาญ 
และท าลายเน้ือเยือ่ แต่ไม่มีตวัเลขส่วนผสมท่ีท าใหเ้สียชีวติ 

9.ออกไซด์ของแก๊สไนโตรเจน (OXIDE OF NITROGEN) ไดแ้ก่ แก๊สไนตริกออกไซด ์ไน
ตรัสออกไซด ์และไนโตรเจนเตตระออกไซด ์เกิดจากกากรเผาไหมพ้วกไม ้ข้ีเล่ือย พลาสติก ยางท่ีมี
ไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอร์บางชนิด ปริมาณ100 ppm. ในอากาศท าใหเ้สียชีวติไดใ้น 30 นาที 

10.แก๊สอะโครลนี(ACROLEIN) เป็นแก๊สเกิดจากการเผาไหมส้ารท่ีเป็นไขมนัท่ีอุณห ภูมิ 
600๐ F และ อาจเกิดจากเผาไหมสี้ และไมบ้างชนิด เป็นแก๊สท่ีมีอนัตรายสูงประมาณ 150-240 ppm. 
ในอากาศ ท าใหผู้สู้ดหายใจเสียชีวติไดภ้ายใน 30 นาที เม่ือไดรั้บจะท าใหค้นเจบ็สูญเสียอวยัวะ
สัมผสั เช่น ตา และหายใจไม่ออก ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถจะหลบหนีออกจากบริเวณอนัตรายไดท้นั 

11.ไอโลหะ (METAL FUMES) คือ ไอของโลหะหนกัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือโลหะนั้นไดรั้บ
ความร้อนสูง เช่น ไอปรอท ไอตะกัว่ ไอสังกะสี ไอดีบุก ส่วนใหญ่เพลิงไหมโ้รงผลิตหรือโรงเก็บ
อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ จะเกิดไอโลหะไดม้ากและไอเหล่าน้ีมีอนัตราย  

12.เขม่าและควนัไฟ (SOOT AND SMOKE) เขม่า คือ กอ้นหรือเศษของวสัดุท่ียงัเผาไหม้
ไม่หมด จะมีลกัษณะเป็นผงหรือละออง ส่วน ควนัไฟ เป็นสารผสมระหวา่งเขม่า ข้ีเถา้ และวสัดุต่าง 
ๆ ท่ีเกิดมาจากกองเพลิง รวมทั้งพวกแก๊สและไอต่าง ๆ ดว้ย ผลของเขม่าและควนัไฟ คือท าใหผู้ป่้วย
ส าลกัและอาจถูกเผาท่ีผวิหนา้หรือตามตวั รวมทั้งปิดบงัทางออกต่าง ๆ ท าใหห้นีออกจากบริเวณ
อนัตรายไม่ได ้ 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
Jasmine KaurDhall,  G.S.Sodhi,  A.K.Kapoor.  A novel method for development of latent 

fingerprints recovered from arson simulation.  Egyptian Journal of Forensic Sciences (2013) 
งานวจิยัน้ีไดด้ าเนินงานในการศึกษากลไกการเกิดไฟไหม ้รูปแบบการแพร่กระจายและการศึกษา
เก่ียวกบัการฟ้ืนตวัของลายน้ิวมือจากเหตุการณ์ดงักล่าววา่มีมากนอ้ยเพียงใด  มูลเหตุเหล่าน้ีคือความ
เสียหายท่ีเกิดจากไฟธรรมชาติ  ลายน้ิวมือท่ีมีการสัมผสักบัไฟท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ การสะสม
ของเขม่า รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงจากน ้าท่ีใชใ้นการดบัไฟตามมา  เช่ือกนัวา่ปรากฏการณ์เหล่าน้ี
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ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อลายน้ิวมือ วธีิการก าจดัเขม่าท่ีแตกต่างกนัและไดรั้บการทดสอบอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดย   คุณ Stow และ McGurry  ทดลองใหเ้ห็นถึงการใช ้ NaOH 1% และ 2% เป็นวธีิท่ี
มีประสิทธิภาพในการก าจดัเขม่า   คุณ Wylie แนะน ากรด Salicylic sulfo 2% และ NaOH 0.1 M การ
ลา้งดว้ยน ้าแบบเบาๆเป็นการท าท่ีจะประสบความส าเร็จ  คุณ Mooreและเพื่อนร่วมงานไดต้รวจสอบ
ถึงความแตกต่างกนัและมีการรายงานการหล่อซิลิโคนยางและ absorene เป็นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
การก าจดัเขม่า 

 Harper  ช้ีใหเ้ห็นวา่การสะสมเขม่านั้นอาจเป็นการป้องกนัรอยของตวัมนัเองได้  เขายงัระบุ
อีกวา่แมเ้วลาจะผา่นไปสามเดือนการแสดงผลของรอยท่ีมีไขมนัสูงยงัสามารถท่ีจะตรวจหา
ลายน้ิวมือได้  ส าหรับการตรวจหาท่ีประสบความส าเร็จและการเพิ่มประสิทธิภาพใหดี้ข้ึนของ
ลายน้ิวมือในเบ้ืองตน้คือการท่ีพื้นผวิไม่เกิดความเสียหาย   เทคนิคการตรวจหาส าหรับลายน้ิวมือท่ี
สัมผสักบัไฟในการลอบวางเพลิงหรือในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง มีวธีิท่ีต่างกนัไปจากงานในการศึกษา การ
รมกาว cyanoacrylate (ซุปเปอร์กลู) และ ผงอลูมิเนียม ตามดว้ยการยอ้มสีดว้ยสารเคมี  BY 40  ท่ีมีใน
รายงาน  แต่ท่ีพวกเขาท าไดมี้โอกาสส าเร็จ 50%   วธีิ ชนิดผง น้ี ไดรั้บขอ้เสนอแนะใหใ้ชส้ าหรับ
ลายน้ิวมือท่ีสัมผสักบัอุณหภูมิสูง แต่ไม่สามารถน ามาใชก้รณีในท่ีเปียกช้ืนได้   ลายน้ิวมือเป้ือนเลือด
ท่ีสัมผสัอุณหภูมิท่ีสูงไดรั้บการตรวจหาโดยใช ้ amido black    การหาโดยใช ้SPR  ไดรั้บการแนะน า
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับลายน้ิวมือสัมผสักบัน ้าหลงัจากท่ีไฟไหม ้/ อุณหภูมิสูง 

การใช ้SPR   เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นวธีิท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการ
ตรวจหาลายน้ิวมือท่ีสัมผสักบัพื้นผวิท่ีเปียกช้ืน  โดยปกติ การใช ้ SPR จะอยูบ่นพื้นฐานของ 
molybdenum disulfide   zinc carbonate(ZnCO3) titanium dioxide (TiO2)  และ ferric oxide (ZnO)  
มีวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้น SPR ไดอิ้ก การใช ้SPR  สารเรืองแสงจะดีกวา่วธีิการทัว่ไปเน่ืองจากความคมชดั
และการมองเห็นท่ีดีข้ึนอยา่งมากจากเดิม   จากการศึกษาไดมี้การเสนอการจดัเตรียม  SPR  ดว้ยสาร
เรืองแสงแบบใหม่โดยก าหนดสารพื้นฐาน zinc carbonate(ZnCO3) ส าหรับการตรวจหาลายหาน้ิวมือ 
ในงานวจิยัน้ีคือการจ าลองสถานการณ์การวางเพลิง       ไดคิ้ดทฤษฎีใหม่ข้ึนมาและร่วมกบัท่ีมีอยู่
ก่อนหนา้น้ี ก าหนดการเตรียม SPR ดว้ยสารเรืองแสงในการตรวจสอบส าหรับการตรวจหาของ
ลายน้ิวมือในการจ าลองสถานการณ์การวางเพลิง 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 การศึกษางานวจิยัเร่ือง การตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนวสัดุของกลางในคดีไฟไหมด้ว้ยวธีิ 

small particle reagent (SPR) เป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาวธีิการหาวธีิการตรวจหา

รอยน้ิวมือบนวตัถุพยานในคดีเพลิงไหม ้โดยใชว้ธีิ small particle reagent (SPR) ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

2. ขั้นตอนการเตรียมการทดลอง 

3. วธีิการทดลอง 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 

1) ถงัออกแบบและท าข้ึนมาเองโดยท่ีดา้นบนมีท่อต่อเช่ือมระหวา่งถงั 2 ถงั เพื่อใหเ้ขม่าไหล

ไปจบักบัวสัดุในถงัB และกนัไม่ใหเ้ปลวไฟจากถงัA เขา้ไปสัมผสักบัของกลางหรือวสัดุทดลอง 

ถงัA เป็นถงัส าหรับเผาเช้ือเพลิง ถงัB เป็นถงัส าหรับจดัเรียงวสัดุ 

 
ภาพท่ี 7 ถงัท่ีใชใ้นงานวจิยั 
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3.2 ขั้นตอนเตรียมการทดลอง 

ผูว้จิยัตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชก้ารทดลองอยา่งละเอียดและควรทดสอบวธีิการ

ทดลองต่างๆวา่มีขอ้ผดิพลาดหรือไม่อยา่งไร เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหท้นัท่วงที ก่อนถึงขั้นตอนการ

ทดลองจริง 

3.1.1 ประสิทธิภาพของเตา 

 ผูว้จิยัตรวจสอบการร่ัวไหลของเขม่าควนัไฟ มีมากไปหรือไม่ มีการไหลของควนั

ไฟกระทบกบัวสัดุทดลองโดยท่ีวสัดุทดลองไม่กระทบกบัไฟโดยตรง 

3.1.2 ปริมาณเช้ือเพลงิ 

 ผูว้จิยัทดลองเผาวสัดุเช้ือเพลิงทั้ง 4 ชนิด 
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2) ถุงมือ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนระหวา่งทดลองหาลายน้ิวมือแฝง 
3) บ๊ิกเกอร์ ส าหรับบรรจุสารเคมีท่ีใชท้  าการทดลองหารอยลายน้ิวมือ 
4) ชอ้นตกัสาร 
5) แท่งแกว้คนสาร 
6) กระบอกตวง ส าหรับตวงสารเคมี 
7) ฟ๊อคก้ี ส าหรับบรรจุน ้ายาท่ีเตรียมเสร็จแลว้ไวฉี้ดพน่บนวตัถุพยาน 
8) เคร่ืองชัง่ระบบดิจิตอล 
9) เคร่ืองฉายแสงโพลิไลท ์
 

 
 
ภาพท่ี 8 เคร่ืองฉายแสงโพลิไลท ์

 
10) กลอ้งถ่ายรูป ความละเอยีด 8 ลา้นพกิเซล 
11) น ้ายาท าความสะอาดAmway 0.3  มิลลิลิตร 
12) สารเคมี ZnCO3  จ  านวน 5 กรัม 

 13) น ้ากลัน่สะอาด จ านวน  75  มิลลิลิตร 
 14) สารเคมี Eosin B  0.01  กรัม 
 15) ไม ้

16) ยางในรถยนตก์ระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์
17) น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
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18) ยางในรถยนต ์
19) แกว้ใส 
20) ชามกระเบ้ืองเคลือบสีน ้าตาล 
21) ถุงมือยางสีส้ม 
22) แกลอนน ้ามนัพลาสติก (HDPE) 
23) ถุงร้อน (PP) 
24) กระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี 
 

3.2 ขั้นตอนเตรียมการทดลอง 

ผูว้จิยัตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชก้ารทดลองอยา่งละเอียดและควรทดสอบวธีิการ

ทดลองต่างๆวา่มีขอ้ผดิพลาดหรือไม่อยา่งไร เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหท้นัท่วงที ก่อนถึงขั้นตอนการทดลอง

จริง 

3.2.1 ประสิทธิภาพของเตา 

ผูว้จิยัตรวจสอบการร่ัวไหลของเขม่าควนัไฟ มีมากไปหรือไม่ มีการไหลของควนัไฟกระทบกบั

วสัดุทดลองโดยท่ีวสัดุทดลองไม่กระทบกบัไฟโดยตรง 

3.2.2 ปริมาณเช้ือเพลงิ 

ผูว้จิยัทดลองเผาวสัดุเช้ือเพลิงทั้ง 4 ชนิดไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ไม ้ยางใน

รถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์เพื่อประมาณปริมาณของวสัดุเช้ือเพลิงท่ีใชใ้หพ้อเหมาะ 

3.2.3 ทดลองเผาวสัดุเช้ือเพลงิ 

ผูว้จิยัทดลองเผาวสัดุเช้ือเพลิงทั้ง 4 ชนิดไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ไม ้ยางใน

รถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ เพื่อสังเกตดู ควนัไฟ เขม่าควนั การเปล่ียนสภาพขอ งวตัถุพยานวา่เกิดความ

เสียหายมากนอ้ยเพียงใด และเพื่อเปรียบเทียบความเสียหายของวตัถุพยานกบัอุณหภูมิการหลอมเหลว

ของวตัถุพยานนั้นๆเพื่อหาระยะเวลาการเผาท่ีเหมาะสมไม่ใหเ้กิดปริมาณเขม่าไป วนัไฟจบักบัวสัดุมาก

เกิน 



36 
 

 

3.2.4 เตรียมน า้ยาสารเคมี 

1)  น า ZnCO3 5 กรัมท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงในบีกเกอร์  

2) เติมน ้ากลัน่บริสุทธ์ 75 มิลลิลิตร ลงไปในบีเกอร์ ผสมคนกบั ZnCO3 ใหเ้ขา้กนั 

3) จากนั้นเติม Eosin B 0.01 กรัม ลงไปในบีกเกอร์ คนใหเ้ขา้กนั 

4) เติมน ้ายาท าความสะอาด 0.3 มิลลิลิตรลงไป คนใหเ้ขา้กนั  

5) เทสารท่ีไดล้งในฟ๊อกก้ีพร้อมใชง้าน 

3.2.5 ตรวจสอบเคร่ือง ชัง่ระบบดิจิตอล วา่มีความเท่ียงตรงหรือไม่ หากค่าน ้าหนกัท่ีอ่านไดมี้
ความผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือน จะตอ้งท าการสอบเปรียบเทียบความเท่ียงตรงกบัเคร่ืองชัง่ระบบดิจิตอล
ท่ีไดม้าตรฐาน 

3.2.6 ตรวจเช็คเคร่ืองฉายแสงโพลีไลทว์า่สามารถท างานไดต้ามปกติ 
 
3.3 วธีิการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็นการศึกษาวธีิการหาลายน้ิวมือแฝงบนวตัถุพยานทั้ง 6 ชนิด 
ไดแ้ก่ แกว้ใส ชามกระเบ้ืองเคลือบสีน ้าตาล  ถุงมือยางสีส้ม แกลอนน ้ามนัพลาสติก(HDPE) ถุงร้อน(PP) 
กระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี โดยใชเ้ช้ือเพลิงในการเผา 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์
ไม ้ยางในรถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล์  โดยใหผู้ท้ดลองท าการประทบัลายน้ิวมือลงบนวตัถุพยานทั้ง 6 
ชนิด จ านวน 1 คน โดยก าหนดน ้าหนกัในการกดประทบัลายน้ิวมือลงบนวตัถุพยานทั้ง 6 ชนิด มี
ค่าประมาณ 500 กรัม ประทบัลายน้ิวมือลงบนวตัถุพยานทั้ง 6 ชนิด ชนิดละ 1 รอยประทบั ยกเวน้ ถุงมือ
ยางและชามกระเบ้ืองท่ีประทบัชนิดละ 3 รอย แลว้ท าการทดลองหารอยลายน้ิวมือบนวตัถุพยานดว้ยวธีิ
ดงัน้ี 
 3.3.1 เตรียมลายนิว้มือ 

1) ใหอ้าสาสมคัรคนเดียวดนั ลา้งมือดว้ยสบู่ใหส้ะอาด ก่อนท่ีจะประทบัรอยลายน้ิวมือบน วสัดุ
ของกลาง ตวัอยา่งทั้ง 6 ชนิดไดแ้ก่ แกว้ใส ชามกระเบ้ือง เคลือบสีน ้าตาล  ถุงมือยางสีส้ม แกลอนน ้ามนั
พลาสติก (HDPE) ถุงร้อน(PP) กระป๋องโลหะ เคลือบสังกะสี  โดยก าหนดน ้าหนกัในการกดประทบั
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ลายน้ิวมือลงบนวตัถุพยานทั้ง 6 ชนิด มีค่าประมาณ 500 กรัม ประทบัลายน้ิวมือลงบนวตัถุพยานทั้ง 6 
ชนิด ชนิดละ 1 รอยประทบัจ าวน 3 ช้ิน  ยกเวน้ ถุงมือยางและชามกระเบ้ืองท่ีประทบัชนิดละ 3 รอย  

 
 
 

  
 

เคร่ืองชัง่น ้าหนกัระบบดิจิตอลท่ีสภาวะปกติ ค่าน ้าหนกัของถุง ร้อน(PP) 
 

  
 
    กดประทบัรอยลาบน้ิวมือแฝง 

บริเวณถุงร้อน(PP) 
มีค่าแรงกดประมาณ 500 กรัม 

 
 
ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งการประทบัรอยลายน้ิวมือบนถุงร้อน(PP) 

กดปุ่ม Reset เพื่อตั้งค่า

น ้าหนกัท่ีอ่านไดใ้หเ้ท่ากบั 0                           
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3.3.2 ขั้นตอนการเผา 
1) ผูท้ดลองใชมื้อหยบิ/จบั วตัถุพยานตวัอยา่ง บริเวณหวัทา้ย/ขอบ อยา่งระมดัระวงั 
2) น าวตัถุพยานตวัอยา่งท่ีประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงแลว้มาจดัเรียงถงัB 

 
ภาพท่ี 10 ถงัท่ีใชใ้นการวจิยั ถงัA และ ถงัB 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพการจดัเรียงวสัดุในถงัB 
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3) เม่ือจดัเรียงวตัถุพยานครบทั้ง 6 ชนิดแลว้ ท าการปิดฝาเตา 
4) ท าการเผาเช้ือเพลิงโดยเผาคร้ังละ 1 เช้ือเพลิงท่ีถงัA  เร่ิมจบัเวลาในการเผาเม่ือควนัไฟลอย

ผา่นไปยงัถงั B จนควนัลอยออกมา ใชเ้วลา 15 นาที  

 
ภาพท่ี 12 แสดงการเคล่ือนท่ีของควนั 
 

5)เม่ือครบก าหนดเวลา 15 นาที ใหห้ยดุการเผา จากนั้นเปิดฝาหอ้งเก็บวตัถุพยานแลว้ปล่อยวตัถุ
พยานทิ้งไวต่้ออีกประมาน 5 นาทีแลว้จึงหยบิวตัถุพยานออก 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพถงัB เม่ือเผาเสร็จแลว้พร้อมท่ีจะเอาวสัดุออกจากถงั 
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3.3.3 ขั้นตอนการตรวจหาลายนิว้มือด้วยวธีิ SPR 
1) ใชมื้อขา้งท่ีถนดัใส่ถุงมือ หยบิ /จบั วสัดุตวัอยา่ง บริเวณหวัทา้ย /ขอบ ทีละ 1 ช้ิน ออกจาก

เตาเผาอยา่งระมดัระวงั 
2) วางเรียงวสัดุทั้งหมดไวบ้นโตะ๊ท่ีจดัเตรียมไว ้จากนั้นฉีดพน่น ้ายาท่ีเตรียมไวใ้หท้ัว่วสัดุ  
3) สเปรยน์ ้ายาทิ้งไว ้ประมาณ 1 นาที  
4) น าวสัดุมาลา้งผา่นน ้าไหล 
5) พึ่ง/ตาก รอใหแ้หง้โดยธรรมชาติ 
6) ถ่ายรูปรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีหาได ้
7) น ามาฉายแสงโพลีไลทท่ี์ความยาวคล่ืน 515-550 นาโนเมตร ส่องดว้ยแวน่สีส้ม 
8) ถ่ายรูปผา่นฟิลเตอร์สีส้ม 
9) น าภาพท่ีไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือแฝง ส านกังานพิสูจน์หลกัฐาน กลาง
นบัปริมาณจุดต าหนิพิเศษ 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพวสัดุเม่ือเผาเสร็จน ามาจดัเรียงบนโตะ๊รอสเปรยน์ ้ายา 
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ภาพท่ี 15 ภาพสเปรยน์ ้ายาลงบนวสัดุท่ีจดัเรียงไวห้ลงัจากน าออกจากเตา 
 

 

 
 
ภาพท่ี 16  ภาพการน าวสัดุมาลา้งผา่นน ้าไหล 
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ภาพท่ี 17 ภาพการฉายแสงโดยใชเ้คร่ืองโพลีไลทส่์องผา่นฟิลเตอร์สีส้ม 
 

 
 
ภาพท่ี 18 รอบลายน้ิวมือตน้แบบของอาสาสมคัร 
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ภาพท่ี 19 ตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือท่ีประทบับนแกลอนน ้ามนัก่อนเขา้เตาเผา 
 
3.4 วเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการทดลองหารอยลายน้ิวมือแฝงบนวสัดุไดแ้ก่ แกว้ ใส ชามกระเบ้ือง
เคลือบสีน ้าตาล  ถุงมือยาง สีส้ม แกลอนน ้ามนั พลาสติก (HDPE) ถุงร้อน (PP) กระป๋องโลหะ เคลือบ
สังกะสี ดว้ยวธีิ SPR (Small particle reagent) โดยผา่นขั้นตอนการเผาไหมร้มควนัโดยใชเ้วลาประมาณ  
15 นาทีในการเผาเร่ิมจบัเวลาตั้งแต่ควนัเคล่ือนเขา้ไปอยูใ่นถงั B ท่ีจดัวางวสัดุ โดยใชเ้ช้ือเพลิงในการเผา
ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ไม ้ยางในรถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล์  น าวตัถุ
พยานท่ีการหารอยน้ิวมือแฝงดว้ยวธีิ  SPR (Small particle reagent) มาตรวจหาการปรากฎของลายน้ิวมือ
แฝงบนวสัดุขา้งตน้ โดยการถ่ายภาพ ปกติและการถ่ายภาพการฉายแสงผา่นเคร่ืองโพลีไลทท่ี์ความยาว
คล่ืน 515 - 550 นาโนเมตร  ผา่นฟิลเตอร์สีส้ม  ท าการวเิคราะห์คุณภาพของลายน้ิวมือโดยผูช้  านาญจาก
กลุ่มงานตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง โดยพิจารณาจากจุดต าหนิพิเศษโดย
เปรียบเทียบกบัรอยลายน้ิวมือตน้แบของอาสาสมคัรเทียบออกมาเป็นค่าร้อยละ น าไปหาค่าสถิติโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
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 บนัทึกผลการทดลองลงในตารางและแสดงตวัอยา่งโดยใชภ้าพถ่ายท่ีไดจ้ากการทดลองหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนวสัดุ แกว้ ใส ชามกระเบ้ือง เคลือบสีน ้าตาล  ถุงมือยาง สีส้ม แกลอนน ้ามนั พลาสติก
(HDPE) ถุงร้อน(PP) กระป๋องโลหะ เคลือบสังกะสี  หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดท้  าการบรรยายเชิงวชิาการเพื่อ
แสดงผลการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุระสงค ์
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงทางดา้นคุณภาพและปริมาณ บนวตัถุพยานในคดี
เพลิงไหมท่ี้ท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิ SPR สูตรใหม่โดยใช ้ZnCO3 แทน Molibdinum ผูว้จิยัไดท้  าการ
ทดลองตามขั้นตอนการวจิยัและระเบียบวธีิการวจิยัและไดผ้ลการทดลอง ดงัน้ี 
 
การหารอยลายนิว้มือในคดีเพลงิไหม้ 

ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนวสัดุ 6 ชนิด ไดแ้ก่ แกว้ ใส ชามกระเบ้ือง
เคลือบสีน ้าตาล ถุงมือยางสีส้ม แกลอนน ้ามนัพลาสติก (HDPE) ถุงร้อน(PP) กระป๋องโลหะ เคลือบ
สังกะสี ดว้ยวธีิ SPR สูตรใหม่โดยใช ้ ZnCO3 แทน  Molibdinum โดยใชเ้ช้ือเพลิงจ านวน 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ไม ้ยางในรถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์  ตามระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดในขา้งตน้ในแต่ละเช้ือเพลิง ซ่ึงการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงดงักล่าวจะมีประโยชน์ต่อการ
สืบสวนสอบสวนหาตวัผูก้ระท าความผดิในการก่อเหตุได ้การทดลองไดน้ ามาสรุปผลโดยท าตาราง
บนัทึกผล บนัทึกภาพ และกราฟ ดงัต่อไปน้ี 

 

  
ลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจพบบนชาม        ลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจพบบนถุงร้อน(PP)  
กระเบ้ืองเคลือบสีน ้าตาล                   โดยใชแ้สงโพลีไลท ์
                                                  

ภาพท่ี 20 ตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจหาไดจ้ากการเผาไหมโ้ดยใชเ้ช้ือเพลิงกระดาษ 
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ภาพท่ี 21 ตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจหาได ้จากการเผาไหมโ้ดยใชเ้ช้ือเพลิงไม ้

 
 

          
    
 

 
ภาพท่ี 22 ตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีสามารถตรวจหาได ้จากการเผาไหมโ้ดยใชเ้ช้ือเพลิงยาง 
 
 

ลายน้ิวมือ แฝง ท่ีตรวจพบ
บนวสัดุแกว้ใส 

ลายน้ิวมือ แฝง ท่ีตรวจพบบนวสัดุชาม
กระเบ้ืองเคลือบโดยใชแ้สงโพลีไลท ์
 

ลายน้ิวมือ แฝง ท่ีตรวจพบ
บนวสัดุแกว้ใส 

ลายน้ิวมือ แฝง ท่ีตรวจพบ
บนวสัดุถุงร้อน(PP) 
   
   
 พลาสติก (ถุง
ร้อน)โดยใชโ้พลีไลท ์
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ภาพท่ี 23 ตวัอยา่งรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาได ้จากการเผาไหมโ้ดยใชเ้ช้ือเพลิงน ้ามนั 
 
 

      
  ปกติ     โพลีไลท ์

 
 
ภาพท่ี 24 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุชาม กระเบ้ืองเคลือบ
ระหวา่งการมองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงกระดาษในการเผาไหม ้

ลายน้ิวมือ แฝง ท่ีตรวจพบบนวสัดุชาม
กระเบ้ืองเคลือบโดยใชแ้สงโพลีไลท ์
 

ลายน้ิวมือ แฝง ท่ีตรวจพบ
บนวสัดุถุงร้อน(PP) 
   
   
 พลาสติก (ถุง
ร้อน)โดยใชโ้พลีไลท ์
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 ปกติ      โพลีไลท ์

 
 
ภาพท่ี 25 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP) 
ระหวา่งการมองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงกระดาษในการเผาไหม ้
 
 

  
 ปกติ      โพลีไลท ์

 
 
ภาพท่ี 26 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุชาม กระเบ้ืองเคลือบ
ระหวา่งการมองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงไมใ้นการเผาไหม ้
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  ปกติ      โพลีไลท ์
 
 
ภาพท่ี 27 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุแกว้ ใสระหวา่งการ
มองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงยางในการเผาไหม ้
 
 

  
  ปกติ      โพลีไลท ์
 
 
ภาพท่ี 28  ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP) 
ระหวา่งการมองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงยางในการเผาไหม ้
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  ปกติ      โพลีไลท ์
 
 
ภาพท่ี 29 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุชาม กระเบ้ืองเคลือบ
ระหวา่งการมองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงน ้ามนัในการเผาไหม ้
 
 

  
  ปกติ      โพลีไลท ์
 
ภาพท่ี 30 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP) 
ระหวา่งการมองดว้ยตาปกติกบัการใชแ้สงโพลีไลทโ์ดยใชเ้ช้ือเพลิงน ้ามนัในการเผาไหม 
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ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นได้

ดว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลท ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้ือเพลงิ 

วสัดุ 

แก้วใส ชามกระเบือ้งเคลอืบ ถุงมือยางสีส้ม 

มองด้วย 
ตาเปล่า 

ใช้แสงโพ
ลไีลท์ 

มองด้วย
ตาเปล่า 

ใช้แสง
โพลไีลท์ 

มองด้วย
ตาเปล่า 

ใช้แสงโพ
ลไีลท์ 

กระดาษ
ลูกฟูกและ
หนังสือพมิพ์ 

0 0 23.8 19.04 0 0 

ไม้ 31.14 0 15.87 19.04 0 0 

ยางใน
รถยนต์ 

68.25 68.25 0 0 0 0 

 
น า้มันแก๊ส
โซฮอล์ 

 

0 0 39.68 38.09 0 0 
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ตาราง ท่ี 1  ประสิทธิภาพการการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ี

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลท ์(ต่อ) 

 

 

จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการ  พบวา่ โดยภาพรวมพบวา่ เช้ือเพลิง

ประเภทกระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ ไม ้และน ้ามนัแก๊สโซฮอล์  สามารถตรวจพบไดจ้ากวตัถุ

พยานประเภทชามกระเบ้ือง เคลือบ ในขณะท่ีเช้ือเพลิงประเภทยาง ในรถยนต์จะสามารถตรวจพบ

ไดจ้ากวตัถุพยานประเภทแกว้ ใส และเช้ือเพลิงประเภทกระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  ยางใน

รถยนต์ และน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ สามารถตรวจพบไดจ้ากวตัถุพยานประเภท ถุงร้อน (PP) ในขณะท่ี

เช้ือเพลงิ 

วสัดุ 

แกลอนน า้มัน
พลาสติก (HDPE) 

ถุงร้อน (PP) 
กระป๋องโลหะเคลอืบ

สังกะสี 

มองด้วย
ตาเปล่า 

ใช้แสง
โพลไีลท์ 

มองด้วย
ตาเปล่า 

ใช้แสงโพ
ลไีลท์ 

มองด้วย
ตาเปล่า 

ใช้แสงโพ
ลไีลท์ 

กระดาษลูกฟูก
และ

หนังสือพมิพ์ 
0 0 39.68 41.26 0 0 

ไม้ 0 0 0 0 0 0 

ยางในรถยนต์ 0 0 42.86 60.31 0 0 

 
น า้มันแก๊ส
โซฮอล์ 

 

0 0 42.86 38.09 0 0 
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เช้ือเพลิงประเภทไมไ้ม่สามารถตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ี

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยน้ิวมือแฝงจากวตัถุพยานประเภท ถุงมือยาง สีส้ม  ชามกระเบ้ือง

เคลือบ แกลอนน ้ามนัพลาสติก (HDPE) ถุงร้อน (PP) และกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี  

โดยสรุปวตัถุพยานประเภทชามกระเบ้ือง เคลือบ และถุง ร้อน (PP)จะถูกตรวจหา

ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสง

โพลีไลท ์ไดดี้กวา่วตัถุพยานประเภทอ่ืนๆ และเช้ือเพลิงท่ีสามารถถูกตรวจหาปริมาณรอย

ลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทไ์ด้

ดีท่ีสุด คือ ยาง ในรถยนต์  รองลงมา น ้ามนั แก๊สโซฮอล์  กระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  และไม ้

ตามล าดบั  

 ในการเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ี

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลท์ บนวตัถุพยานในการทดลองหารอยลายน้ิวมือ 

จ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ แกว้ใส ชามกระเบ้ือง เคลือบสีน ้าตาล  ถุงมือยางสีส้ม แกลอนน ้ามนัพลาสติก

(HDPE) ถุงร้อน(PP) กระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี 

 ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติ  Paired Sample T-Test  โดยเปรียบเทียบรายคู่วา่การตรวจหา

ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสง

โพลีไลทบ์นวสัดุทั้ง 6 ชนิด จากการเผาเช้ือเพลิง 4 ชนิด จะสามารถหารอยลายน้ิวมือบนวตัถุใด

มากท่ีสุด และการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา

เปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทว์ธีิใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่กนั ดงัแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น
ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นแกว้ใส 
 

เช้ือเพลงิ มองด้วยตาปกติ ใช้แสงโพลไีลท์ช่วย t ค่าสถิติ 
กระดาษ 0% 0% 3.000 .205 
ไม ้ 31.74% 0% -.876 .542 
ยาง 68.25% 68.25% -133.500 .005* 
น ้ามนั 0% 0% 3.000 .205 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบวา่  เม่ือตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ี

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นแกว้ ใส พบวา่ การตรวจหา
ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าจะเห็นไดช้ดัเจนบน
เช้ือเพลิงประเภทยางในรถยนตม์ากท่ีสุด 68.25% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภทไม ้31.74% ในขณะ
ท่ีตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้าร
ฉายแสงโพลีไลท ์จะเห็นไดช้ดัท่ีสุดบนเช้ือเพลิงประเภทยางในรถยนต ์68.25%  

เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษ
ระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นแกว้ ใส จะมีค่า
ความสัมพนัธ์เชิงกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกท่ีระดบั (t = -133.500, Sig. 
=.005) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่หมายถึง เช้ือเพลิงประเภทยางจะถูกตรวจหา
ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษไดดี้ท่ีสุดทั้งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉาย
แสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นแกว้ใส 

ในขณะท่ีเช้ือเพลิงท่ีเป็นไมจ้ะถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่ง
รอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าดีท่ีสุด แต่เช้ือเพลิงท่ีเป็นกระดาษและน ้ามนัจะไม่สามารถตรวจหา
ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษได ้
 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น
ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นชามกระเบ้ืองเคลือบ 
 

เช้ือเพลงิ มองด้วยตาปกติ ใช้แสงโพลไีลท์ช่วย t ค่าสถิติ 
กระดาษ 23.8% 23.8% -6.917 .031* 
ไม ้ 15.87% 15.87% -14.705 .043* 
ยาง 0% 0% 3.000 .205 
น ้ามนั 39.68% 38.09% -28.869 .022* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่  เม่ือตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ี
มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นชามกระเบ้ือง เคลือบ พบวา่ 
การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า จะเห็นได้
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ชดัเจนบนเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนั แก๊สโซฮอล์ มากท่ีสุด 39.68% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภท
กระดาษลูกฟูก 23.8% และการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น
ไดด้ว้ยการฉายแสงโพลีไลท ์จะเห็นไดช้ดัท่ีสุดบนเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนั แก๊สโซฮอล์ เช่นกนั 
38.09%  

เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษ
ระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นชามกระเบ้ือง
เคลือบ  โดยใชก้ระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์ เป็นเช้ือเพลิง จะมีค่าความสัมพนัธ์เชิงกลุ่มท่ี
สอดคลอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกท่ีระดบั (t = -6.917, Sig. = .031) จากเช้ือเพลิงท่ีเป็น
กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์และบนเช้ือเพลิงท่ีเป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอล์  (t = -28.869, Sig. = .022) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่หมายถึง เช้ือเพลิงประเภทกระดาษ ลูกฟูกและ
หนงัสือพิมพ์  ไม ้และน ้ามนั แก๊สโซฮอล์ จะถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษไดดี้
ท่ีสุดทั้งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นชามกระเบ้ือง
เคลือบ 
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น
ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นถุงร้อน(PP) 
 

เช้ือเพลงิ มองด้วยตาปกติ ใช้แสงโพลไีลท์ช่วย t ค่าสถิติ 
กระดาษ 39.68% 41.26% -134.379 .005* 
ไม ้ 0% 0% 3.000 .205 
ยาง 42.86% 60.31% -6.089 .104 
น ้ามนั 42.86% 38.09% -13.510 .047* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ เม่ือตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ี
มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็น ถุงร้อน (PP) พบวา่ การ
ตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยการฉายแสงโพลีไลท ์จะ
เห็นไดช้ดัท่ีสุดจากเช้ือเพลิงประเภทยาง ในรถยนต์ 60.31% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภทกระดาษ
ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์41.26% และเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์38.09% 
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การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า จะ
เห็นไดช้ดัเจนบนเช้ือเพลิงประเภทยาง ในรถยนต์  42.86% และเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนั แก๊สโซฮอล์  
42.86% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภทกระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์39.68% 

เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษ
ระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปเล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็น ถุงร้อน (PP) 
โดยใชก้ระดาษกระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  เป็นเช้ือเพลิง จะมีค่าความสัมพนัธ์เชิงกลุ่มท่ี
สอดคลอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกท่ีระดบั (t = -134.379, Sig. = .005) จากเช้ือเพลิง
ประเภทกระดาษกระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์   และบนเช้ือเพลิงท่ีเป็นน ้ามนั แก๊สโซฮอล์  (t = -
13.510, Sig. = .047) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่หมายถึง เช้ือเพลิงประเภทกระดาษ
กระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  และน ้ามนั แก๊สโซฮอล์ จะถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุด
ต าหนิพิเศษไดดี้ท่ีสุดทั้งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ี
เป็นถุงร้อน(PP) 
 เช้ือเพลิงท่ีเป็นถุงมือยางสีส้ม แกลอนน ้ามนั พลาสติก (HDPE) และกระป๋องโลห ะ
เคลือบสังกะสี พบวา่ เม่ือตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
ตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทไ์ม่สามารถตรวจหารอยน้ิวมือไดท้ั้งจากการตรวจหาจากตา
เปล่าและการใชก้ารฉายแสงโพลีไลท ์
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บทที ่5 
สรุป และอภิปรายผล 

 
 ในการศึกษา ประสิทธิภาพการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงทางดา้นคุณภาพและปริมาณ บน

วตัถุพยานในคดีเพลิงไหมท่ี้ท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิ SPR สูตรใหม่โดยใช ้ ZnCO3 แทน 

Molibdinum 

 จากการทดลองตรวจหายลายน้ิวมือแฝงไดบ้นวสัดุ ทั้ง 6 ชนิด ไดแ้ก่ แกว้ ใส ชาม

กระเบ้ือง เคลือบสีน ้าตาล  ถุงมือยาง สีส้ม แกลอนน ้ามนั พลาสติก (HDPE) ถุงร้อน(PP) กระป๋อง

โลหะเคลือบสังกะสี โดยใชเ้ช้ือเพลิงในการเผา 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ไม ้

ยางในรถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ สามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงไดบ้นวสัดุ แกว้ใส ชาม

กระเบ้ืองเคลือบสีน ้าตาล และถุงร้อน(PP) 

 จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการ พบวา่ โดยภาพรวมพบวา่ เช้ือเพลิงประเภท

กระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  ไม ้และน ้ามนั แก๊สโซฮอล์  สามารถตรวจพบไดจ้ากวตัถุพยาน

ประเภทชามกระเบ้ืองเคลือบ ในขณะท่ีเช้ือเพลิงประเภทยาง ในรถยนต ์จะสามารถตรวจพบไดจ้าก

วตัถุพยานประเภทแกว้ ใส และเช้ือเพลิงประเภทกระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  ยางในรถยนต์  

และน ้ามนัแก๊สโซฮอล์  สามารถตรวจพบไดจ้ากวตัถุพยานประเภท ถุงร้อน(PP) ในขณะท่ีเช้ือเพลิง

ประเภทไมไ้ม่สามารถตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ย

ตาเปล่ากบัรอยน้ิวมือแฝงจากวตัถุพยานประเภท ถุงมือยาง สีส้ม  ชามกระเบ้ือง เคลือบ  แกลลอน

น ้ามนัพลาสติก(HPDE) ถุงร้อน(PP)  และกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี 

 โดยสรุปวตัถุพยานประเภทชามกระเบ้ือง เคลือบและถุงร้อน(PP) จะถูกตรวจหาปริมาณ

รอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพ

ลีไลท ์ไดดี้กวา่วตัถุพยานประเภทอ่ืนๆ และเช้ือเพลิงท่ีสามารถถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุด

ต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทไ์ดดี้ท่ีสุด คือ 
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ยางในรถยนต์  รองลงมา น ้ามนั แก๊สโซฮอล์  กระดาษกระดาษ ลูกฟูกและหนงัสือพิมพ์  และไม ้

ตามล าดบั 

 การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นได้

ดว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลท์ บนวตัถุพยานในการทดลองหารอยลายน้ิวมือ จ านวน 6 

ชนิด ไดแ้ก่ ชามเซรามิค  แกว้ แกลลอนใส่น ้ามนั  ถุงมือยาง ถุงพลาสติกใส (ถุงร้อน) และกระป๋อง

โลหะ 

 ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติ Paired Sample T-Test  โดยเปรียบเทียบรายคู่วา่การตรวจหาปริมาณรอย

ลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์น 
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ยางในรถยนต ์รองลงมา น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์กระดาษกระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์และไม ้

ตามล าดบั 

 การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ย

ตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลท์ บนวตัถุพยานในการทดลองหารอยลายน้ิวมือ วสัดุทั้ง 6 ชนิด 

จากการเผาเช้ือเพลิง 4 ชนิด จะสามารถหารอยลายน้ิวมือบนวตัถุใดมากท่ีสุด และการตรวจหา

ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสง

โพลีไลทว์ธีิใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่กนั ดงัแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น

ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นแกว้พบวา่ การตรวจหาปริมาณรอย

ลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าจะเห็นไดช้ดัเจนบนเช้ือเพลิง

ประเภทยางในรถยนตม์ากท่ีสุด 68.25% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภทไม ้ 31.74% ในขณะท่ี

ตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้าร

ฉายแสงโพลีไลท ์จะเห็นไดช้ดัท่ีสุดบนเช้ือเพลิงประเภทยางในรถยนต ์ 68.25%  เม่ือท าการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น

ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นแกว้ใส จะมีค่าความสัมพนัธ์เชิงกลุ่ม

ท่ีสอดคลอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกท่ีระดบั (t = -133.500, Sig. =.005) อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่หมายถึง เช้ือเพลิงประเภทยางจะถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุด

ต าหนิพิเศษไดดี้ท่ีสุดทั้งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ี

เป็นแกว้ใส ในขณะท่ีเช้ือเพลิงท่ีเป็นไมจ้ะถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่ง

รอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าดีท่ีสุด แต่เช้ือเพลิงท่ีเป็นกระดาษและน ้ามนัจะไม่สามารถตรวจหา

ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษได ้

 2. การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น

ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็น ชามกระเบ้ืองเคลือบ พบวา่ การ

ตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า จะเห็นได้

ชดัเจนบนเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนัแก๊สโซฮอลม์ากท่ีสุด 39.68% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภท

กระดาษลูกฟูก 23.8% และการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น
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ไดด้ว้ยการฉายแสงโพลีไลท ์จะเห็นไดช้ดัท่ีสุดบนเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนัแก๊สโซฮอลเ์ช่นกนั 

38.09%  เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษ

ระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นชามกระเบ้ือง

เคลือบ โดยใชก้ระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพเ์ป็นเช้ือเพลิง จะมีค่าความสัมพนัธ์เชิงกลุ่มท่ี

สอดคลอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกท่ีระดบั (t = -6.917, Sig. = .031) จากเช้ือเพลิงท่ีเป็น

กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์และบนเช้ือเพลิงท่ีเป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ (t = -28.869, Sig. = 

.022) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่หมายถึง เช้ือเพลิงประเภทกระดาษลูกฟูกและ

หนงัสือพิมพ ์ไม ้และน ้ามนัแก๊สโซฮอลจ์ะถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษไดดี้

ท่ีสุดทั้งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นชามกระเบ้ือง

เคลือบ 

 3. การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น

ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นถุงร้อน (PP) พบวา่ การตรวจหา

ปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยการฉายแสงโพลีไลท ์จะเห็นได้

ชดัท่ีสุดจากเช้ือเพลิงประเภทยางในรถยนต ์60.31% รองลงมาเป็นเช้ือเพลิงประเภทกระดาษลูกฟูก

และหนงัสือพิมพ ์ 41.26% และเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ 38.09% การตรวจหาปริมาณ

รอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า จะเห็นไดช้ดัเจนบนเช้ือเพลิง

ประเภทยางในรถยนต ์ 42.86% และเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ 42.86% รองลงมาเป็น

เช้ือเพลิงประเภทกระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ 39.68% เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

การตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปเล่ากบัรอยท่ีใช้

การฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นถุงร้อน (PP) โดยใชก้ระดาษกระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์

เป็นเช้ือเพลิง จะมีค่าความสัมพนัธ์เชิงกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกท่ีระดบั (t 

= -134.379, Sig. = .005) จากเช้ือเพลิงประเภทกระดาษกระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ และบน

เช้ือเพลิงท่ีเป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ (t = -13.510, Sig. = .047) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นัน่หมายถึง เช้ือเพลิงประเภทกระดาษกระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์และน ้ามนัแก๊สโซฮอลจ์ะ

ถูกตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษไดดี้ท่ีสุดทั้งรอยท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ี

ใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นถุงร้อน(PP) 
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 4. การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณรอยลายน้ิวมือจุดต าหนิพิเศษระหวา่งรอยท่ีมองเห็น

ไดด้ว้ยตาเปล่ากบัรอยท่ีใชก้ารฉายแสงโพลีไลทบ์นวสัดุท่ีเป็นถุงมือยางสีส้ม แกลอนน ้ามนั

พลาสติก (HDPE) และกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี พบวา่ ไม่สามารถตรวจหารอยน้ิวมือไดท้ั้ง

จากการตรวจหาจากตาเปล่าและการใชก้ารฉายแสงโพลีไลท ์

 เขม่าท่ีเขา้ไปจบักบัลายน้ิวมืออาจเป็นการป้องกนัการท าลายของจุดลายน้ิวมือ ก่อนท่ีเหง่ือจะ

ค่อยๆหายไป น ้ายาจะเขา้ไปแทนท่ีแทรกผา่นเขม่าเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัลายน้ิวมือได ้ถา้กรณีท่ีทิ้ง

เวลาไวน้านเกินจ าท าให ้เขม่ามาครอบคลุมพื้นผวิเขม้ไปจนน ้ายาไม่สามารถเขา้ไปท าปฏิกิริยากบั

ลายน้ิวมือได ้ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคุณ Harper  ช้ีใหเ้ห็นวา่การสะสมเขม่านั้นอาจเป็น

การป้องกนัรอยของตวัมนัเองได้  เขายงัระบุอีกวา่แมเ้วลาจะผา่นไปสามเดือนการแสดงผลของรอย

ท่ีมีไขมนัสูงยงัสามารถท่ีจะตรวจหาลายน้ิวมือได้  ส าหรับการตรวจหาท่ีประสบความส าเร็จและ

การเพิ่มประสิทธิภาพใหดี้ข้ึนของลายน้ิวมือในเบ้ืองตน้คือการท่ีพื้นผวิไม่เกิดความเสียหาย 

จากผลสรุปในขา้งตน้ วสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบ แกว้ใส และถุงร้อน (PP) สามารถตรวจหา

รอยลายน้ิวมือแฝงไดเ้น่ืองจากเป็นพื้นผวิเรียบ มนัวาว ไม่ดูดความช้ืน รอยลายน้ิวมือท่ีประทบัยงัคง

อยูเ่ม่ือมีเขม่าไปจบั เม่ือเสปรย ์น ้ายาจึงสามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงได ้ส่วนวสัดุท่ีเป็นถุงมือ

ยางสีส้มและแกลอนน ้ามนัพลาสติก(HDPE) ไม่สามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงได ้เพราะ พื้นผวิ

อาจก่ึงมีรูพรุนท าใหเ้ม่ือประทบัรอยลายน้ิวมือลงไปอาจท าใหเ้หง่ือไขมนัน ้าระเหยหรือซึมลงไปใน

พื้นผวิไดใ้นขณะท่ีควนัยงัไม่จบัตวัลงบนลายน้ิวมือ วสัดุท่ีเป็นกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี  ไม่

สามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงได ้อาจเป็นเพราะกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสีเป็นตวัน าความ

ร้อนไดดี้ท าใหร้อยลายน้ิวมือท่ีประทบัลงไป เม่ืออยูใ่นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงท าใหเ้หง่ือไขมนัน ้าระเหย

เร็วกวา่ปกติหรือถูกท าลายไปเพราะความร้อนถึงแม่จะมีพื้นผวิเรียบมนัวาว ก็ไม่สามารถตรวจหาได้

เพราะฉะนั้นการเผาไหมท่ี้เช้ือเพลิงยาในรถยนตแ์ละน ้ามนัแก๊สโซฮอลใ์หค้วามร้อนสูงจึงเกิดเขม่า

ควนัสีด าปริมาณมากจึงท าใหค้วนัสามารถไปจบักบัลายน้ิวมือบนวสัดุไดดี้จึงสามารถตรวจพบ

ลายน้ิวมือไดดี้วา่เช้ือเพลิงท่ีเป็นกระดาษและไม ้
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 

 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานวจิยั 

 1) สามารถเลือกหาลายน้ิวมือแฝงบนวสัดุไดข้ณะท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุวา่เราควรเลือกวสัดุ

ใดมาตรวจหาถึงจะตรวจพบลายน้ิวมือแฝง 

 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานวจิยัในคร้ังต่อไป  

 1) เพิ่มเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการทดลองอีกหลายชนิด และควรเพิ่มเช้ือเพลิงท่ีเป็นสารไวไฟให้

หลายชนิด 

 2) เพิ่มวสัดุของกลางท่ีใชใ้นการตรวจหาใหห้ลายชนิดมากข้ึน 

 3) เพิ่มอุณหภูมิความร้อนใหม้ากข้ึน 

 4) เพิ่มระยะเวลาท่ีใหเ้ขม่าควนัตรวจจบัวสัดุของกลางใหน้านกวา่เดิม 

 6) เพิ่มสารเคมีตวัอ่ืนแทนสารเคมีท่ีใชS้PR เดิม 

 5) จากการสังเกตรอยลายน้ิวมือท่ีสามารถตรวจหาไดพ้บวา่มองดว้ยตาปกติกบัใชแ้สงโพ

ลีไลทไ์ม่ไดค้วามแตกต่างกนัมาก จึงอาจไม่ตอ้งใส่ Eosin B ลงไป เพราะมีราคาแพง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุวสัดุ 6 ชนิด ไดแ้ก่ แกว้ใส ชามกระเบ้ืองเคลือบสีน ้าตาล ถุงมือ
ยางสีส้ม แกลอนน ้ามนัพลาสติก(HDPE) ถุงร้อน(PP) กระป๋องโลหะเคลือบสังกะสี โดยใชเ้ช้ือเพลิง

จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษลูกฟูกและหนงัสือพิมพ ์ไม ้ยางในรถยนต ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกว้ใสหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงกระดาษ  
 
 
 
 
 
 

  
 
   1     2 
 

 
  
      3 
 
 



67 
 

ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงกระดาษ  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP)หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงกระดาษ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกว้ใสหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไม้ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไม้ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกลอนหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไม้ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงพลาสติกหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไม้ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุกระป๋องโลหะหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไม้ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกว้หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยาง 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยาง  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกลอนน ้ามนัหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยาง  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงพลาสติกหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยาง 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุกระป๋องโลหะหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยาง  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกว้โลหะหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงมือยางหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 

  
   1     2 
 

 
3 
 
 

 
ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกลอนน ้ามนัหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั  
 
 
 



81 
 

  
  1       2 
 

 
3 
 

 
ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงพลาสติกหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุกระป๋องโลหะหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั  
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงกระดาษโดยใช้
เคร่ืองฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP)หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงกระดาษโดยใชเ้คร่ือง
ฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไมโ้ดยใชเ้คร่ือง
ฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP)หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไมโ้ดยใชเ้คร่ืองฉายแสง
โพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสีหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงไมโ้ดย
ใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท์ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกว้ใสหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยางในรถยนตโ์ดยใชเ้คร่ือง
ฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยางในรถยนต์
โดยใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท์ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกลอนน ้ามนั(HDPE)หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยางในรถยนต์
โดยใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท์ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงพลาสติกหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยางในรถยนตโ์ดยใช้
เคร่ืองฉายแสงโพลีไลท์ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสีหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงยางใน
รถยนตโ์ดยใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกว้หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนัแก๊สโซฮอลโ์ดยใชเ้คร่ือง
ฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุชามกระเบ้ืองเคลือบหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนัแก๊ส
โซฮอลโ์ดยใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงมือยางหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุแกลอนน ้ามนัพลาสติก(HDPE)หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิง
น ้ามนัโดยใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท์ 
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุถุงร้อน(PP)หลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนัแก๊สโซฮอลโ์ดย
ใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท ์
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ภาพรอยน้ิวมือแฝงท่ีหาไดบ้นวสัดุกระป๋องโลหะเคลือบสังกะสีหลงัจากการเผาโดยเช้ือเพลิงน ้ามนั
แก๊สโซฮอลโ์ดยใชเ้คร่ืองฉายแสงโพลีไลท์ 
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