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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและจานวนของรูเหงื่อบริเวณปลายนิ้วมือ วิธีนินไฮดริน..เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยกรณีมีจุดลักษณะสาคัญพิเศษไม่สมบูรณ์ ในอาสาสมัครชายและหญิงจานวน 10 คน
(ชาย 5 คนหญิง 5 คน) อายุ 20-35 ปี ใช้วิธีการพิมพ์ราบบนกระดาษ 4 ชนิด คือกระดาษพิมพ์เขียน..กระดาษ
หนังสือพิมพ์..กระดาษพิมพ์การ์ด..และซองใส่จดหมายสีน้าตาล เพื่อเลือกศึกษาในชนิดกระดาษที่เห็นรูเหงื่อชัดที่สุด
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบว่ากระดาษพิมพ์เขียนเห็นรูเหงื่อได้ชัดเจนที่สุด และพบรูปแบบรูเหงื่อ
ทั้งหมด 7 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบวงกลม สี่เหลี่ยมด้านขนาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้า และ
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดทั้งในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 39.33 และเพศหญิงร้อยละ 46.96 คือ
รูปแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาน และพบรูปแบบวงรีมีจานวนน้อยที่สุด ในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 0.88 และเพศหญิง
ร้อยละ 0.53 จานวนรูเหงื่อเฉลี่ยในเพศหญิง (53.36 %) สูงกว่าในเพศชาย (46.63 %) รูปแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลมและวงรี และจานวนรูเหงื่อ ในเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ p-value < 0.05

ABSTRACT
The aim of study was to classify the shape and number of pores in fingertip for proving
incomplete latent fingerprints identify using ninhydrin method. Fingerprints from 10 valunteens
including 5 men and 5 women age between 20 to 35 years were printed on 4 different types of
papers. They were print paper, newspaper, card printing paper and brown document envelope.
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The plain fingerprint technique was applied to test the suitable paper, shape and number of
sweet pore under light microscope. The results revealed that print paper was the most suitable
materials to study the shape and number of sweet pore. The shape found were parallelogram,
square, rectangular, trapezoid, triangle, circle and oval. The parallelogram shape was the most
found in men (39.27%) and women (49.96%) whilst the ovals shape was the fewest found in
both men (0.88%) and women (0.53%). The average number of sweet pore in women (53.35%)
had higher number than in men (46.63).The parallelogram, rectangular, triangle, circle and oval
shapes and number of sweet pore between genders were significantly different (p< 0.05).
คาสาคัญ: รูเหงื่อ ลายนิ้วมือแฝง นินไฮดริน
Keywords: Sweat pores, Latent fingerprints, Ninhydrin

1. บทนา
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากลายพิมพ์นิ้ว
มือนับว่ามีความสาคัญมากในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในหลายคดี คือ วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือที่เก็บได้
ในสถานที่เกิดเหตุไม่สมบูรณ์ มีจุดลักษณะสาคัญพิเศษ
ในลายนิ้วมือไม่ครบทั้ง 10 จุด จึงไม่สามารถยืนยันตัว
ผู้กระทาผิ ดได้ มีปั ญหาจากหลายคดีท าให้ ผู้เสี ยหาย
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งที่ลายนิ้วมือที่ปรากฏได้จาก
เหงื่ อ ที่ ห ลั่ ง ออกมาท าให้ เ กิ ด ลายเส้ น บนนิ้ ว มื อ
(Schuckers, 2009)
การปรากฏของรอยลายนิ้วมือในสถานที่เกิด
เหตุมีอยู่ 2 ประเภท คือ ลายนิ้วมือที่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่า เช่นรอยประทับของลายนิ้วมือเปื้อนฝุ่น
เปื้อนเลื อด คราบน้ามัน เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคื อ
ลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น รอยประทับ
ของลายนิ้ ว มื อ จากเหงื่ อ บนพื้ น ผิ ว ที่ มี รู พ รุ่ น เช่ น
กระดาษ เป็นต้น และลายนิ้วมือที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
ส่ว นมากจะเป็ น ลายนิ้ ว มื อ ที่ ม องไม่เ ห็ น ด้ ว ยตาเปล่ า
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ลายนิ้ ว มื อ แฝง เทคนิ ค การตรวจหา
ลายนิ้ว มือ แฝงบนกระดาษ สามารถทาได้โ ดยการใช้

สารเคมีเพื่อทาให้รอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏ เช่น วิธี
นินไฮดริน (นันทกาล, 2552)
การตรวจสอบรู ป แบบของลายนิ้ ว มื อ บน
กระดาษชนิดต่างๆ ด้วยวิธีนินไฮดริน เป็นที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันของกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง (กองพิสูจน์
หลักฐาน, 2552) นินไฮดริน มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด
สีเหลืองอ่อน เหมาะกับวัตถุพยานประเภทกระดาษและ
เอกสารต่ า งๆ โดยนิ น ไฮดริ น จะไปท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ
กรดอะมิโนในเหงื่อ ทาให้ลายนิ้วมือแฝงเปลี่ยนจากไม่มี
สี เ ป็ น สี ม่ ว ง ปรากฏรู ป แบบรู เ หงื่ อ และลายเส้ น ใน
ลายนิ้วมือได้ (Schwarz et al., 2002)
Jasuja et al. (2000) ทาการศึกษารูปแบบรู
เหงื่ อ ในลายนิ้ ว มื อ ฝ่ า มื อ และฝ่ า เท้ า โดยการพิ ม พ์
ลายนิ้วมือลงบนกระดาษ ใช้เทคนิคต่างๆในการศึกษา
เช่น ผงฝุ่นเคมี หมึกพิมพ์เอกสาร นินไฮดริน เป็นต้น
พบว่ า รู เ หงื่ อ ที่ พ บในบริ เ วณต่ า งๆบนผิ ว วั ต ถุ นั้ น มี
หลากหลายรูป แบบและมีขนาดแตกต่ างกั นในแต่ล ะ
บุคคล และการใช้หมึกพิมพ์เอกสารเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่
การศึกษารูเหงื่อด้วยวิธีนินไฮดรินไม่สามารถทาได้ ด้วย
เหตุ นี้ ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษารู ป แบบรู เ หงื่ อ ด้ ว ยวิ ธี
นินไฮดรินบนกระดาษว่าสามารถทาได้จริงหรือไม่ และ
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ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ร ายงานการศึ ก ษารู ป แบบรู เ หงื่ อ ใน
ประเทศไทยมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจความสาคัญของรู
เหงื่ อ บริ เ วณปลายนิ้ ว เพื่ อ สามารถใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการยืนยันตัวบุคคลในกรณีพบลายนิ้วมือแฝงที่
เก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้กระทาผิด
ได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถูกต้อง

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 การเก็บตัวอย่างลายพิมพ์นิ้วมือ
เก็บตัวอย่างลายพิมพ์นิ้วมือ โดยทาการเก็บ
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเฉลี่ ย ประมาณ..25
องศาเซลเซี ย ส.ให้ อ าสาสมั ค รทั้ ง ชายและหญิ ง ที่ มี
สุขภาพดี จานวน 10 คนแบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 5
คน อายุ 20-35 ปี ในจังหวัดขอนแก่น ทาการล้างมือให้
สะอาดด้ ว ยสบู่ ทิ้ ง ให้ มื อ แห้ ง สนิ ท และสวมถุ ง มื อ
พลาสติกคลุมมือไว้ประมาณ 5 นาที แล้วถอดถุงมือ
ออกหรื อ ปล่ อ ยให้ เ หงื่ อ ออกตามปกติ ท าการพิ ม พ์
ลายนิ้วมือพิมพ์แบบราบ (Plain fingerprint) ยกนิ้ว
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ข้างขวาทั้ง 5 นิ้วโดยน้าหนักแรงกดในการพิมพ์แต่ละ
ครั้งจะถูกควบคุมอยู่ที่ประมาณ 500-800 กรัม นาน
10 วินาที ลงบนกระดาษตัวอย่างเตรียมไว้ ทั้ง 4 ชนิด
ได้ แ ก่ ก ระดาษพิ ม พ์ เ ขี ย น..กระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์
กระดาษพิ ม พ์ ก าร์ ด ..และซองใส่ จ ดหมายสี น้ าตาล
จากนั้นนาไปย้อมในสารละลายนินไฮดริน .5 กรัม ที่
ละลายด้วยอะซิโตน 100..มิลลิลิตรและทิ้งไว้ในสภาพ
อุณหภูมิห้อง กระดาษชนิดที่ถูกคัดเลือกใช้ในการศึกษา
รูปแบบรูเหงื่อและนับจานวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์
และทาการถ่ ายรู ป การทดลองมีก ารท าซ้าจานวน 3
ครั้ง รวมทั้งหมด 150 แผ่น
2.2 การศึกษารูปแบบของรูเหงื่อในลายนิ้วมือแฝง
กาหนดพื้นที่ศึกษารูเหงื่อขนาด 5x5 ตาราง
มิลลิเมตร ทาการตรวจนับรูปแบบและจานวนรูเหงื่อที่
พบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบใช้แสง และบันทึกผล
(รูปที่ 1)

5 mm
5 mm

1 mm

รูปที่ 1 ขนาดพื้นที่ที่ใช้ศึกษารูเหงื่อในลายนิ้วมือ (สุนันทา, 2559)
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย ของจานวนรูเหงื่อ
จ าแนกตามเพศ และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของ
รู ป แบบรู เ หงื่ อ ระหว่ า งเพศด้ ว ยสถิ ติ Independent
sample t-test

3. ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาชนิ ด ของกระดาษพบว่ า
กระดาษพิมพ์เขียนเป็นกระดาษที่เหมาะสาหรับใช้ใน
ตรวจสอบรู ป แบบรู เ หงื่ อ เนื่ อ งจากสามารถให้ ก าร
ปรากฏรู ป แบบของรู เ หงื่ อ ในลายนิ้ ว มื อ ได้ ชั ด กว่ า
กระดาษชนิดอื่น (รูปที่ 2)
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กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษการ์ด ซองใส่จดหมายสีน้าตาล กระดาษหนังสือพิมพ์
รูปที่ 2 การปรากฏของรูเหงื่อในลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆ
ผลการศึกษาพบรูเหงื่อในลายนิ้วมือทั้งหมด 7
รูปแบบ ได้แก่ รูปวงกลม, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูป
สามเหลี่ ย ม, รูป สี่ เ หลี่ย มจั ตุ รัส , รู ป วงรี , รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (รูปที่ 3) โดยรู
เหงื่อในแต่ละรูปแบบจาแนกตามเพศชาย และเพศหญิง
พบว่ารูเหงื่อรูปแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานมีจานวนสูงสุด
ทั้งในเพศชายและหญิง คิดเป็นร้อยละ 39.27 และ
46.96 ตามลาดับ รองลงมาคือรูปแบบสามเหลี่ยมคิด

ก

รูปที่ 3

ข

ค

เป็นร้อยละ 18.40 และ 18.90 ตามลาดับ รูปแบบ
วงกลม คิดเป็นร้อยละ 17.23 และ 10.53 ตามลาดับ
รูปแบบสี่เหลี่ ยมจัตุ รัส คิ ดเป็น ร้อยละ 12.56 และ
11.24 ตามลาดับ รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า คิดเป็นร้อยละ
7.06 และ 8.27 ตามลาดับ และรูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมู
คิดเป็นร้อยละ 4.60 และ 3.57 ตามลาดับ ส่วนรูปแบบ
วงรีพบว่ามีจานวนน้อยที่สุดทั้งในเพศชายและเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 0.88 และ 0.53 ตามลาดับ (รูปที่ 4)

ง

จ

ฉ

ช

รูปแบบรูเหงื่อที่พบในลายนิ้วมือภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 4x
ก. = รูปวงกลม (circle), ข = รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (parallelogram), ค= รูปสามเหลี่ยม (triangle),
ง = รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square), จ = รูปวงรี (oval), ง = รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) และ
ช = รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoid)
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การกระจายของรูปแบบรูเหงื่อ

ร้อยละ
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หญิง

สี่เหลี่ยมคางหมู

แสดงร้อยละของรูปแบบรูเหงื่อ จาแนกตามเพศชายและเพศหญิง ข้างขวาต่อหน่วยพื้นที่ 25 ตาราง
มิลลิเมตร

ผลการศึกษาจานวนของรูเหงื่อในนิ้วแต่ละนิ้ว จานวนของรูเหงื่อเฉลี่ยร้อยละ 53.36 ขณะที่ในเพศ
ของอาสาสมัครเพศชาย และเพศหญิง พบว่าเพศหญิง ชายมีจานวนของรูเหงื่อเฉลี่ยในนิ้วแต่ละนิ้วของเพียง
จะมีจานวนของรูเหงื่อมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี ร้อยละ 46.63 (รูปที่ 5)

รูปที่ 5

แสดงจานวนของรูเหงื่อในนิ้วแต่ละนิ้วจาแนกตามเพศ ข้างขวาต่อหน่วยพื้นที่ 25 ตารางมิลลิเมตร

ผลการทดสอบการแจกแจงรู ป แบบของรู
เหงื่อในเพศชายและเพศหญิง พบว่ารูปแบบรูเหงื่อทั้ง 7
รู ป แบบ มี ก ารแจกแจงปกติ (p>0.05) และจากการ
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศด้ ว ยสถิ ติ
Independent sample t-test พบว่ารูปแบบวงกลม
รูปแบบสามเหลี่ยม รูปแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปแบบ

วงรี และรูปแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
ส่วนรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมู
ที่ พ บในเพศชายและเพศหญิ ง ไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที1่ )
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แสดงค่าสถิติทดสอบการแจกแจงปกติและค่าสถิติทดสอบค่าเฉลี่ย

รูปแบบรูเหงื่อ
วงกลม
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
วงรี
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมคางหมู

เพศชาย
ค่าเฉลี่ย
10.45
11.16
7.62
23.82
0.53
4.28
2.79

เพศหญิง
ค่าเฉลี่ย
7.31
13.11
7.80
32.59
0.37
5.74
2.48

ค่าสถิติทดสอบการแจกแจงปกติ
K-S
p
0.450
0.987
0.448
0.988
0.579
0.891
0.893
0.403
0.531
0.940
0.644
0.802
0.619
0.838

ค่าสถิติทดสอบค่าเฉลีย่
t
p
4.603
0.001*
-3.467
0.006*
-0.703
0.251
-17.275
0.000*
1.915
0.046
-2.628
0.019
1.161
0.139

หมายเหตุ K-S = Kolmogorov-Smirnov test คือค่าสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ซึ่งเป็นสถิติอยู่
ใน Non-Parametric Statistics ทดสอบค่า error
p = ค่า p-value
t = ค่า t-test
*p คือ ค่าp-value ที่ Significant < 0.05

4. วิจารณ์ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงที่
ได้จากรูเหงื่อ บนกระดาษทั้ งหมด 4 ชนิดที่ มีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษการ์ด
กระดาษซองใส่ จ ดหมายสี น้ าตาล และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ก่อนการทดลองมีการทดสอบความใช้ได้
ของวิธีนินไฮดรินบนกระดาษทั้ง 4 ชนิด พบว่ากระดาษ
ทั้ง 4 ชนิด สามารถปรากฏรอยลายนิ้วมือได้ แต่เมื่อ
นามาตรวจดู ภ ายใต้ ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ และ กระดาษที่
เหมาะสมสาหรับการตรวจดูรูเหงื่อในลายนิ้วมือ มีเพียง
2 ชนิดคือ กระดาษพิมพ์เขี ยน และกระดาษการ์ ด
ตามลาดับ ส่วนกระดาษซองใส่จดหมายสีน้าตาล และ
กระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ ส ามารถตรวจหารู เ หงื่ อ ใน
ลายนิ้ ว มื อ ได้ เนื่ อ งจากกระดาษซองใส่ จ ดหมายสี
น้าตาลมีความหนามากและที่ผิวกระดาษมีสารเคลือบ
ทาให้การดูดซึมเกิดได้ไม่ดี ส่วนกระดาษหนังสือพิมพ์มี
ขนาดที่บ างจนเกินไปกระดาษจะติด นิ้ว มือเวลาที่ก ด
ประทับลายนิ้วมือบนกระดาษ เหงื่อในนิ้วมือจะซึมทะลุ
ผ่านแต่ละรูเหงื่อเชื่อมหากันได้ เกิดเป็นเส้นติดกัน และ
เส้นใยของกระดาษหนังสือพิมพ์ทามาจากกระดาษชนิด
ต่างๆ ที่ใช้แล้วบดรวมกัน ทาให้ ตรวจดูรูเหงื่อภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ได้ยากโดยแยกระหว่างรูเหงื่อที่พบกับสี
ของกระดาษไม่ได้ ดังนั้นในการงานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษา
รู ป แบบรู เ หงื่ อ ในกระดาษพิ ม พ์ เ ขี ย น ภายใต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ เนื่องจากกระดาษชนิดนี้ให้ผลดีที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระดาษชนิดอื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบรูเหงื่อที่ได้กับ
Jasuja et al. (2000) ได้ศึกษารูปแบบรูเหงื่อใน
ลายนิ้ว มื อ ฝ่ ามื อ และฝ่า เท้ าโดยใช้ เทคนิ ค หมึก พิ ม พ์
เอกสาร พบรูปแบบที่คล้ายกันทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปวงกลมและ
รู ป วงรี และพบรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งจากที่ เ คยมี ก าร
รายงานไว้ 3 รู ป แบบ คื อ รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า รู ป
สามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู การศึกษารูปแบบรู
เหงื่อบนกระดาษชนิดต่างๆ โดยใช้วิธีนินไฮดรินในครั้งนี้
ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการปรับความเข้ม
แสงให้ต่าลง ใช้น้าหนักแรงกดในระยะเวลาที่เหมาะสม
และปรับกาลังขยายของกล้องให้สูงขึ้นจาก กาลังขยาย
4x, 10x และ 40x เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา
ของรูปแบบรูเหงื่อซึ่งขัดแย้งกับรายงานของ Jasuja et
al. (2000) รายงานว่าการศึกษารูปแบบรูเหงื่อด้วยวิธี
นินไฮดรินไม่สามารถทาได้

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3

การศึ กษาจานวนของรูเ หงื่อ ในนิ้ วแต่ ละนิ้ ว
ของอาสาสมัครเพศชาย และเพศหญิง พบว่าเพศหญิง
จะมีจานวนของรูเหงื่อมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี
จานวนของรูเหงื่อเฉลี่ยร้อยละ 53.36 ขณะที่ในเพศ
ชายมีจานวนของรูเหงื่อเฉลี่ยในนิ้วแต่ละนิ้วของเพียง
ร้อยละ 46.63 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ryan et al.
(2009) ที่รายงานการศึกษาเพศกับขนาดของนิ้ว และ
ความหนาแน่นของจุดเหงื่อพบว่าเพศหญิงจะมีความ
หนาแน่นของจานวนรูเหงื่อมากกว่าเพศชายที่มีขนาด
พื้นที่ของนิ้วเท่ากัน
การวิ จั ย นี้ อ าจน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นทาง
นิติวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคต โดยใช้ประกอบการยืนยัน
ตัวบุคคลในกรณีที่ลายนิ้วมื อแฝงที่เก็บรวบรวมได้ใ น
สถานที่เกิดเหตุมีจุดลักษณะสาคัญพิเศษไม่ครบทั้ง 10
จุด และอาจช่วยในการทานายเพศ หรือแนวโน้มที่จะ
เป็นเพศ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าพนักงานสืบสวนประหยัดเวลา
ในการตรวจพิสูจน์บุคคลจากฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ทั้งนี้
ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรที่มากขึ้น ให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ อาชีพ เชื้อชาติ และช่วงอายุ ที่อาจมีผล
ต่อรูปแบบและจานวนรูเหงื่อในลายนิ้ วมือ และหรือใช้
ร่วมกับการตรวจวัตถุพยานทางชีวภาพอื่นๆ จะช่วยให้
ข้อมูลมีความแม่นยามากขึ้น

5. สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษารู เ หงื่ อ บริ เ วณปลายนิ้ ว มื อ ใน
ลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆ ด้วยวิธีนินไฮดริน
พบว่ ากระดาษพิม พ์ เขี ย นเหมาะสมที่ สุ ด ในการพิ ม พ์
ลายนิ้วมือให้เห็น ชัดที่สุดภายใต้กล้ องจุลทรรศน์ พบ
รูปแบบรูเหงื่อทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ รูปแบบวงกลม
สี่เหลี่ยมด้านขนาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงรี
สี่เ หลี่ ย มผื น ผ้า และ รู ป สี่เ หลี่ย มคางหมู พบรู ปแบบ
สี่เหลี่ย มด้านขนานได้มากที่สุดในเพศชาย (39.33%)
และเพศหญิง (46.96%) คือ โดยรูปแบบวงรีพบน้อยสุด
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ในเพศชาย (0.88%) และเพศหญิง (0.53%) จานวนรู
เหงื่อบริเวณปลายนิ้วมือของเพศหญิง (53.36 %) พบ
มากกว่าในเพศชาย (46.63 %)
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