
ว.วิทย. มข. 45(2) 392-398 (2560)  KKU Sci. J. 45(2) 392-398 (2017) 
 

 
 
 

 

การศึกษารูปแบบลายน้ิวมือและจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นใน
ลายน้ิวมือเพื่อหาความสัมพันธ์ในวงศ์เครือญาติในจังหวัดอุดรธานี 

A Study of Fingerprint Patterns and Minutiae in Relation to 
Kinship in Udornthani Province 

 

วัชราภรณ์ วายโศกา1 และ รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์1* 

1หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
*Corresponding Author, E-mail: rachadaporn@kku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

ลายนิ้วมือถือว่าเป็นพยานหลักฐานท่ีสําคัญอย่างย่ิงทางนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถระบุเอกลักษณ์
บุคคลและบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว การศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบลายพิมพ์
นิ้วมือและหาจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายนิ้วมือของความสัมพันธ์ในวงศ์เครือญาติโดยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
ในจังหวัดอุดรธานีในรุ่นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ และลูก จํานวน 50 ครอบครัว วิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท้ัง 10 
นิ้ว  วิเคราะห์ผลข้อมูลท่ีได้ด้วยวิธีทางสถิติโปรแกรม เอสพีเอสเอส เวอร์ชั่น 17.0 เลือกใช้การทดสอบแบบ Paired 
Sample T -Test ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือและจุดลักษณะสําคัญ ระหว่างปู่ย่าพ่อ 
พบว่า พ่อมีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือและจุดลักษณะสําคัญสัมพันธ์กับย่ามากกว่าปู่ ความสัมพันธ์ระหว่างตายายแม่ 
พบว่า แม่มีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือและจุดลักษณะสําคัญสัมพันธ์กับตามากกว่ายาย ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
ชายและลูกสาว พบว่า ลูกชายมีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือและจุดลักษณะสําคัญสัมพันธ์กับบิดา -มารดา มากกว่าลูก
สาว (P < 0.05) 
 

ABSTRACT 
Fingerprint is an important evidence in forensic science. It has been used for person 

identification and the relation in their family. The aim of this study was to studied the fingerprint 
patterns and minutiae in relation to kinship.The material used in the study was obtained from 
the fingerprints of 50 families.Fingerprint patterns are analyzed of 10 fingers. Measurement data 
are then analyzed using a range of parametric statistical tests. The result of relation fingerprint 
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patterns and minutiae. Between grandparents and father found father fingerprints and minutiae 
have formed relationships with grandmother more than grandfather. Between grandparents and 
mother found mother fingerprints and minutiae have formed relationships with grandfather 
more than grandmother. And the relationship between parents,daughter and son found son 
related to parent more than daughter significant at .05. 
 

คําสําคัญ: รูปแบบลายนิ้วมือ  จุดลักษณะสําคัญ  เอกลักษณ์บุคคล  นิติวิทยาศาสตร์ 
Keywords: Fingerprint patterns, Minutiae, Identification, Forensic science 
 

1.บทนาํ 
 กา ร พิ สู จน์ เ อกลั กษณ์ บุ ค คล ใน ปัญหา
อาชญากรรมคดีต่างๆ นั้บเป็นการพิสูจน์เพ่ือคลี่คลาย
คดีหรือยืนยันตัวผู้กระทําความผิด เนื่องจากการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลคือการค้นหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงถึง
ตัวผู้กระทําความผิดหรืออาชญากรให้ต้องรับโทษตาม
กฎหมายซ่ึงต้องใช้หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือสะดวก
และแม่นยําเพ่ือให้ได้หลักฐานท่ีชัดเจนในการยืนยันตัว
บุคคลปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพบอยู่เสมอในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลนั้นคือการขาดข้อมูลของบุคคลโดย
ปกติผู้ท่ีให้ข้อมูลท่ีมีรายละเอียดและเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้
ก็คือบุคคลใกล้ตัวของอาชญากรรมนั้นๆ เช่นบิดา 
มารดา สามีหรือภรรยา หรือลูกของบุคคลนั้นๆ เพราะ
บุคคลใกล้ตัวเหล่านี้ อาจพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน
หรืออาจเดินทางไปมาด้วยกันเป็นส่วนใหญ่และหากมี
การประสบภัยไปด้วยกันก็อาจทําให้การสืบหาข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนนี้ขาดหายไปได้ 
 จากหลายๆ เหตุการณ์ในทางปฏิบัติทําให้การ
ติดตามคนร้ายไม่ค่อยประสบผลสํา เ ร็จหรือไม่ มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะ
นํามายืนยันความถูกต้องเช่นบางกรณีได้ภาพจากกล้อง
วงจรปิดบางมุมเช่น เห็นลักษณะ จมูก หูหรือมีการท้ิง
ร่องรอยต่างๆ ไว้แต่ไม่ชัดเจนการระบุเอกลักษณ์บุคคล

จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะยืนยันให้สามารถติดตาม
คนร้ายได้ถูกต้องตามหลักทางวิทยาศาสตร์การศึกษา
ลักษณะบุคคลของประชากรเพ่ือหาความสัมพันธ์ในวงศ์
เครือญาติ ต่างๆ เ พ่ือบ่งชี้ ถึงลักษณะในความเป็น
เอกลักษณ์ของบุคคลจึงเป็นการศึกษาท่ีช่วยได้อย่าง
มากรูปแบบลายเส้นผิวหนังเป็นรูปแบบของผิวหนังท่ี
ปรากฏบนฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์ซ่ึงประกอบด้วย
เส้นนูน (ridge) และเส้นร่อง (furrow) การศึกษา
รูปแบบลายเส้นผิวหนัง (dermatoglyphics) มีประวัติ
ท่ียาวนานต้ังแต่ปี ค.ศ. 1976 (Cummins and Midlo, 
1976) ลายนิ้วมือของฝาแฝดแท้ มีลักษณะลายเส้น
ผิวหนังท่ีแตกต่างกันลักษณะลายเส้นบนนิ้วมือถูก
ควบคุมด้วยยีนหลายยีน (polygenic traits) ท่ีต้ังอยู่
บนโครโมโซมร่างกายและยัง ไ ด้ รับ อิท ธิพลของ
สิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาท่ีเป็นตัวอ่อนในครรภ์ร่วมด้วย
ส่งผลให้แต่ละคนมีเส้นลายนิ้วมือท่ีแตกต่างกันไปและ
ลักษณะลายเส้นจะคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตการ
ถ่ายทอดรูปแบบลายเส้นผิวหนัง โดยเฉพาะเส้น
ลายนิ้ ว มือได้ รับการพิสูจน์ ว่า เกี่ยวข้องกับระบบ
ประสาท (Gilligan et al., 1985; Malhotra, and 
Rao, 1985; Gilligan et al., 1987) การศึกษาลาย
พิมพ์นิ้วมือของครอบครัวไทย ผลการศึกษาพบว่า
บุตรชายมีแบบแผนลายนิ้วมือสัมพันธ์กับบิดา-มารดา 
มากกว่าบุตรสาว และบุตรมีแบบแผนลายนิ้วมือ



394 KKU Science Journal Volume 45 Number 2 Research 
 
สัมพันธ์กับมารดามากกว่าบิดา (อรอนงค์, 2553) 
การศึกษารูปแบบและจุดลักษณะสําคัญพิเศษของ
ลายเส้นในลายนิ้วมือชายไทย ผลการศึกษาพบว่าแบบ
แผนลายนิ้วมือชนิดมัดหวายพบมากท่ีสุด (ชุติมา 
และณัฐพงศ์, 2540) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือและจุดลักษณะสําคัญพิเศษเพ่ือ
หาความสัมพันธ์ในวงศ์เครือญาติ โดยการนํารอยลาย
พิมพ์นิ้วมือเข้ามามีบทบาทในการคัดกรองลักษณะ
เบื้องต้นของบุคคลเม่ือเกิดเหตุคดีต่างๆ ข้ึนให้สามารถ
คัดกรองบุคคลผู้ต้องสงสัยได้รวดเร็วและแม่นยํา เช่น 
ในคดีลักทรัพย์  บางกรณีอาจเป็นบุคคลภายใน
ครอบครัว บางกรณีอาจเป็นบุคคลภายนอกครอบครัว 
โดยส่วนใหญ่คดี ลักทรัพย์จะทําการเก็บลายนิ้วมือแฝง 
เพ่ือตรวจหาลักษณะสําคัญพิเศษในลายนิ้วมือ จาก
งานวิจัยนี้ผู้ศึกษาคาดว่าจะช่วยทําให้สามารถคาดคะเน
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวสายตรงและ
สามารถคัดกรองบุคคลต้องสงสัยในเบื้องต้นได้  
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีทําการพิมพ์ลายนิ้วมือของครอบครัวซ่ึง
ประกอบด้วย 3 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และ
รุ่นลูก รวมในแต่ละรุ่น เป็นครอบครัว 50 ครอบครัว 
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน 
รวม 400 คน เป็นบุคคลท่ีมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลคํานวณค่าทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS version 17.0 เลือกใช้การ
ทดสอบแบบ Pair Sample T-Test โดยดูความสัมพันธ์
ระหว่างลายนิ้วมือท้ังสองข้างของกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดอุดรธานี 
โดยการตั้งสมมุติฐาน ข้อท่ี 1 เพ่ือหาค่า Significant 
ของรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือ จํานวน 9 รูปแบบ 

 H0  : รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลใน
ครอบครัวไม่แตกต่างกัน หรือ H0 :σ1 = σ2 
 H1 : รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลใน
ครอบครัวแตกต่างกัน หรือ H1 :σ1 ≠ σ2 
 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05 
ข้อท่ี 2 เพ่ือหาค่า Significant ของจํานวนรวมของจุด
ลักษณะสําคัญพิเศษ จํานวน 15 รูปแบบ 
 H0  : จํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษของบุคคลในครอบครัวไม่แตกต่างกัน หรือ  
 H0 :σ1 = σ2 
 H1 : จํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษของบุคคลในครอบครัวแตกต่างกัน หรือ  
 H1 :σ1 ≠ σ2 
 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบลายพิมพ์นิ้ว
มือ จํานวน 9 รูปแบบและจุดลักษณะสําคัญพิเศษของ
ลายนิ้วมือ จํานวน 15 รูปแบบ บนลายพิมพ์นิ้วมือท้ัง
สองข้างของกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบลายพิมพ์
นิ้วมือในวงศ์เครือญาติในจังหวัดอุดรธานี จากข้อมูล
แผ่นลายพิมพ์นิ้วมือท้ัง 10 นิ้ว การศึกษารูปแบบลาย
พิมพ์นิ้วมือในวงศ์เครือญาติในจังหวัดอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน หรือ 50 ครอบครัว (จํานวน
ลายพิมพ์นิ้วมือ 4,000 รอย) และได้กําหนดรูปแบบ
ลายพิมพ์นิ้วมือท้ังหมด 9 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ลายน้ิวมือท่ีเป็นโค้งราบ รูปแบบลายนิ้วมือท่ีเป็นโค้ง
กระโจม รูปแบบลายนิ้วมือท่ีเป็นมัดหวายปัดขวา 
รูปแบบลายนิ้วมือท่ีเป็นมัดหวายปัดซ้าย รูปแบบ
ลายนิ้วมือท่ีเป็นก้นหอยธรรมดา รูปแบบลายนิ้วมือท่ี
เป็นก้นหอยกระเป๋าข้าง รูปแบบลายนิ้วมือท่ีเป็นก้น
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หอยกระเป๋ากลาง รูปแบบลายนิ้วมือท่ีเป็นก้นหอย
มัดหวายแฝด รูปแบบลายนิ้วมือท่ีเป็นก้นหอยแบบ
ซับซ้อน โดยแยกเป็นมือขวาและมือซ้าย เพ่ือให้ได้
จํานวนรอยลายน้ิวมือของแต่ละรูปแบบในแต่ละ

ครอบครัวท้ังหมดท่ีแน่นอนก่อน แล้วจึงนํามาคํานวณ
คิดเป็นร้อยละของแต่ละรูปแบบท้ังมือขวาและมือซ้าย
ในแต่ละรุ่นดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของมือขวา มือซ้ายและจํานวนรอยลายพิมพ์นิ้วมือ (เปอร์เซ็นต์) 
ของรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของมือขวาและมือซ้าย ในรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก (จํานวน 
4,000 รอย) 

รูปแบบลายนิ้วมือ 
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของมือขวา จํานวนรอยลายพิมพ์นิ้วมือ (เปอร์เซ็นต์) 
รุ่นปู่ย่า ตายาย รุ่นพ่อ-แม่ รุ่นลูก 

มือขวา มือซ้าย มือขวา มือซ้าย มือขวา มือซ้าย 
โค้งราบ 0 0 0.20 0 0.20 0 

โค้งกระโจม 0.50 0 0.40 0.6 0.80 0 
มัดหวายปัดขวา 60.30 0 60.40 0 51.60 0 
มัดหวายปัดซ้าย 0 60.30 0 57.40 0 60.40 
ก้นหอยธรรมดา 37.10 38.60 37.80 40.00 43.40 39.40 

ก้นหอยกระเป๋าข้าง 1.40 0.40 0.80 1.60 1.80 0 
ก้นหอยกระเป๋ากลาง 0 0 0 0 0 0 

ก้นหอยแบบมัดหวายคู่หรือมัดหวายแฝด 0.70 0.40 0.40 0.40 2.20 0.20 
ก้นหอยแบบซับซ้อน 0 0 0 0 0 0 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า รุ่นปู่ย่าตายาย ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท่ีพบท่ีมือขวาพบว่า 
รูปแบบมัดหวายปัดขวา  คิดเป็น ร้อยละ  60 .30 
รองลงมาคือ รูปแบบก้นหอยธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 
37.10 และรูปแบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของ
ลายนิ้วมือในมือขวาท้ังหมด 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า รุ่นปู่ย่าตายาย ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท่ีพบท่ีมือซ้ายพบว่า 
รูปแบบมัดหวายปัด ซ้าย  คิดเป็น ร้อยละ  60 .30 
รองลงมาคือ รูปแบบก้นหอยธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 
38.60 และรูปแบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของ
ลายนิ้วมือในมือซ้ายท้ังหมด 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า รุ่นพ่อแม่ ส่วนใหญ่มี
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท่ีพบท่ีมือขวาพบว่า รูปแบบ

มัดหวายปัดขวา คิดเป็นร้อยละ 60.40 รองลงมาคือ 
รูปแบบก้นหอยธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 37.80 และ
รูปแบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของลายนิ้วมือในมือ
ขวาท้ังหมด 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า รุ่นพ่อแม่ ส่วนใหญ่มี
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท่ีพบท่ีมือซ้ายพบว่า รูปแบบ
มัดหวายปัดซ้าย คิดเป็นร้อยละ 57.40 รองลงมาคือ 
รูปแบบก้นหอยธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ
รูปแบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของลายนิ้วมือในมือ
ซ้ายท้ังหมด 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า รุ่นลูกชาย ลูกสาว ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท่ีพบท่ีมือขวาพบว่า 
รูปแบบมัดหวายปัดขวา  คิด เป็ น ร้อยละ  51.60 
รองลงมาคือ รูปแบบก้นหอยธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 
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43.40 และรูปแบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของ
ลายนิ้วมือในมือขวาท้ังหมด 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า รุ่นลูกชาย ลูกสาว ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือท่ีพบท่ีมือซ้ายพบว่า 
รูปแบบมัดหวายปัด ซ้าย  คิด เป็น ร้อยละ  60.40 
รองลงมาคือ รูปแบบก้นหอยธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 
39.40 และรูปแบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ
ลายนิ้วมือในมือซ้ายท้ังหมด 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบลาย
พิมพ์นิ้วมือท้ังสิบนิ้วระหว่างปู่ย่าพ่อ, ตายายแม่, พ่อแม่
ลูกชาย, พ่อแม่ลูกสาว พบว่า รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือ

สัมพันธ์ ให้ค่าความระดับความสําคัญ มีค่าน้อยกว่า 
.05 แสดงว่ารูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าพ่อ พบว่า พ่อมี
รูปแบบลายพิมพ์นิ้ ว มือสัม พันธ์กับ ย่ามากกว่าปู่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตายายแม่ พบว่า แม่มีรูปแบบ
ล า ย พิ ม พ์ นิ้ ว มื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ต า ม า ก ก ว่ า ย า ย 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกชายและลูกสาว พบว่า 
ลูกชายมีความสัมพันธ์กับบิดามารดามากกว่าลูกสาว ท่ี
ระดับความสําคัญ ท่ีกําหนด 0.05  

ตารางท่ี 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญบนลายพิมพ์นิ้วมือของกลุ่มตัวอย่าง 
ความสัมพันธ์บุคคลในครอบครัว Significant (2-tailed) 

ปู่ –พ่อ 0.719 
ย่า – พ่อ 0.018 
ตา – แม่ 0.026 
ยาย – แม่ 1.000 

พ่อ – ลูกชาย 0.320 
พ่อ – ลูกสาว 0.205 
แม่ – ลูกชาย 0.050 
แม่ – ลูกสาว 0.126 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปู่ย่าพ่อ พบว่า พ่อมีความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของ
จุดลักษณะสําคัญกับย่ามากกว่าปู่ ความสัมพันธ์
ระหว่างตายายแม่ พบว่า แม่มีความสัมพันธ์ของจํานวน
รวมของจุ ดลั กษณะสํ า คัญกั บตามากกว่ า ย าย 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกชายและลูกสาว พบว่า 
แม่มีความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญ
กับลูกชายมากกว่าลูกสาวท่ีระดับความสําคัญ ท่ีกําหนด 
0.05 
 
 
 
 

4. วิจารณผ์ลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า รูปแบบลายนิ้วมือ
แบบมัดหวายพบมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการ
วิจัยของ อรอนงค์ วงศ์วิริยากร (2553) ได้ศึกษา เร่ือง
การศึกษาลายพิมพ์นิ้ ว มือของครอบครัวไทย ผล
การศึกษาพบว่าบุตรชายมีแบบแผนลายนิ้วมือสัมพันธ์
กับบิดา-มารดา มากกว่าบุตรสาว และบุตรมีแบบแผน
ลายน้ิวมือสัมพันธ์กับมารดามากกว่าบิดา และรายงาน
ผลการวิจัยของ ชุติมา อินตะนัย และณัฐพงศ์ คงเอียง 
(2540) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษารูปแบบและจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษของลายเส้นในลายนิ้วมือชายไทยผล
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การศึกษาพบว่าแบบแผนลายน้ิวมือชนิดมัดหวายพบ
มากท่ีสุด และรายงานผลการวิจัยของ สมทรง ณ นคร
และคณะ (2549) ได้ศึกษาแบบแผนลายพิมพ์นิ้วมือ
ของคนไทยพบว่าแบบแผนลายพิมพ์นิ้วมือแบบก้นหอย
พบร้อยละ 44.84 มัดหวาย (มัดหวายปัดก้อยหรือ
มัดหวายปัดหัวแม่มือ)พบร้อยละ 52.53 และรูปโค้งพบ
ร้อยละ 2.62 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาในคร้ังนี้
นั่นคือพบว่าในทุกรุ่น  พบรูปแบบลายนิ้ว มือแบบ
มัดหวายมากท่ีสุด 
 จากการศึกษาจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าพ่อ พบว่า พ่อมี
ความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญกับ
ย่ามากกว่าปู่ ความสัมพันธ์ระหว่างตายายแม่ พบว่า 
แม่มีความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญ
กับตามากกว่ายาย ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกชาย
และลูกสาว พบว่า แม่มีความสัมพันธ์ของจํานวนรวม
ของจุดลักษณะสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวท่ีระดับ
ความสําคัญ ท่ีกําหนด .05 และสอดคล้องกับลักษณะ
การ ถ่ายทอดทาง พัน ธุกรรม ซ่ึ งลู กชายจะไ ด้ รับ
โครโมโซม x จากแม่ จึงมีความสัมพันธ์กับแม่มากกว่า
พ่อ  
 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของลายพิมพ์
นิ้ ว มือและจุดลักษณะสํ าคัญพิ เศษของลายเส้น
ลายนิ้วมือในครอบครัวดังกล่าวมาข้างต้นสามารถใช้
อธิบายความสัมพันธ์ทางครอบครัวสายตรงได้ สามารถ
ยืนยันความสัมพันธ์ทางครอบครัวสายตรง สามารถ
คัดเลือกลักษณะใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์ทางคดี ได้
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องทําการตรวจสอบเพ่ิมเติม
โดยการตรวจพิสูจน์ด้วย DNA เพ่ือความม่ันใจและ
ความถูกต้อง  
 
 
 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษารูปแบบลาย
พิมพ์นิ้ ว มือและจุดลั กษณะสํ าคัญ พิ เศษเ พ่ือหา
ความสัมพันธ์ในวงศ์เครือญาติในจังหวัดอุดรธานีมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ห า รู ป แบบล า ย พิ ม พ์ นิ้ ว มื อ
ความสัมพันธ์ในวงศ์เครือญาติในจังหวัดอุดรธานี และ
เพ่ือหาจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นในลายนิ้วมือ
ของความสัมพันธ์ในวงศเ์ครือญาติในจังหวัดอุดรธานี  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีทําการพิมพ์ลายนิ้วมือของครอบครัวซ่ึง
ประกอบด้วย 3 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และ
รุ่นลูก รวมในแต่ละรุ่น เป็นครอบครัว 50 ครอบครัว 
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน 
รวม 400 คน เป็นบุคคลท่ีมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลคํานวณค่าทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS version 17.0 เลือกใช้การ
ทดสอบแบบ Pair Sample T-Test โดยดูความสัมพันธ์
ระหว่างลายนิ้วมือท้ังสองข้างของกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดอุดรธานี 
 สําหรับความสัมพันธ์ของรูปแบบลายพิมพ์นิ้ว
มือ พบว่ารูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของลายเส้นใน
ลายนิ้วมือของบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กัน
ประมาณ 50% จึงนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยการแยกวิเคราะห์ลายพิมพ์
นิ้วมือท้ัง 10 นิ้ว พบว่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าพ่อ พบว่า พ่อมี
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือสัมพันธ์กับย่ามากกว่าปู่ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตายายแม่ พบว่า แม่มี
รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือสัมพันธ์กับตามากกว่ายายอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกชายและลูก
สาว พบว่า บุตรชายมีรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือสัมพันธ์
กับบิดา-มารดา มากกว่าบุตรสาว อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) 
 สําหรับความสัมพันธ์ของจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าพ่อ พบว่า พ่อมี
ความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญกับ
ย่ามากกว่าปู่ ความสัมพันธ์ระหว่างตายายแม่ พบว่า 
แม่มีความสัมพันธ์ของจํานวนรวมของจุดลักษณะสําคัญ
กับตามากกว่ายาย ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกชาย
และลูกสาว พบว่า แม่มีความสัมพันธ์ของจํานวนรวม
ของจุดลักษณะสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวท่ีระดับ
ความสําคัญ ท่ีกําหนด 0.05 ดังตารางท่ี 2 อีกท้ังยัง
สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษารูปแบบของลาย
พิมพ์นิ้วมือไปใช้ประโยชน์ในทางนิติ วิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากในปัจจุบันคดีเกี่ยวกับทรัพย์ บางท้องท่ีบุคคล
ต้องสงสัยอาจเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับบุคคลใน
ครอบครัว การศึกษาเร่ืองรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือและ
จุดลักษณะสําคัญพิเศษเพ่ือหาความสัมพันธ์ในวงศ์ 
เครือญาติในจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในการลดจํานวนบุคคลต้องสงสัย
ลงได้  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะทํา
การวิจัยต่อไป  เ พ่ือต่อยอดและพัฒนาในการหา
ตําแหน่งจุดลักษณะสําคัญพิเศษในแต่ละนิ้วมือในแต่ละ
นิ้วมือ เ พ่ือลดจํานวนบุคคลต้องสงสัยลงได้ และ

สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานีพัฒนา
ศึกษาต่อยอดให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทางนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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