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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการปรากฏข้ึนของลายน้ิวมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 
(Asplenium nidus L.) และเฟิร์นริบบิ้น (Ophioglossum pendulum L.) แล้วนําไปเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยผงฝุ่น
จากสปอร์ของเฟิร์นท้ังสองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวแผ่นอลูมิเนียม กระจก และพลาสติก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษ (minutiae) ท่ีตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง จากผล
การศึกษาพบว่า ผงฝุ่นจากสปอร์เฟิร์นท้ังสองชนิดสามารถทําให้รอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวท้ังสามชนิดปรากฏข้ึนได้ และจากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ พบว่า ค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพื้นผิว
อะลูมิเนียมท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลายไม่แตกต่างกัน ซ่ึงรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย มีจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเฉลี่ย 63 จุด ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นมีจํานวน 76 จุด เช่นเดียวกับพ้ืนผิว
พลาสติกซ่ึงให้ค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษไม่แตกต่างกัน โดยเฟิร์นข้าหลวงหลังลายมีค่าเฉลี่ยจํานวน 42 จุด และเฟิร์นริบบิ้น
มีจํานวน 29 จุด แต่เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพบนพ้ืนผิวกระจก พบว่าค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์
เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายมีจํานวนจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษเฉลี่ย 56 จุด ส่วนเฟิร์นริบบิ้นมีจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษเฉลี่ย 73 จุด ซ่ึงจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจ
วิเคราะห์ได้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง 
 

ABSTRACT 
 This research aimed for studying the development of the latent fingerprints through the use of fern spores 
belonging to the Bird’s nest fern (Asplenium nidus L.) and the Ribbon fern (Ophioglossum pendulum L.) and 
subsequent comparing their latent fingerprint development qualities on three different surfaces namely aluminum, 
glass and plastic. The latent fingerprint development qualities were examined by the fingerprint experts through 
the Automated Fingerprint Identification System (AFIS) in determining the average number of minutiae. The results 
revealed that the latent fingerprint development by using spores from both fern types could be applicable to those 
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three surfaces. There’re no differences when comparing the average number of minutiae developed on the 
aluminum surface. The minutiae average numbers counting from the latent fingerprints developed by using spores 
from the Bird’s nest fern and the Ribbon fern were 63 and 76, respectively. The plastic surface also gave no 
differences in the minutiae average number; 42 for the Bird’s nest fern and 29 for the Ribbon fern. The quality of 
the latent fingerprints on the glass surfaces developed by the use of spores belonging to the Bird’s nest fern and 
the Ribbon fern was significantly different with the minutiae average number of 56 and 73 which is in the acceptable 
level of the Central Scientific Crime Detection Division. 
 

คําสําคัญ: สปอร์เฟิร์น  ผงฝุ่น  ลายนิ้วมือแฝง  จุดลักษณะสําคัญพิเศษ  เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 
Keywords: Fern spores, Dust powder, Latent fingerprint, Minutiae, AFIS 
 

บทนํา 
ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  

มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน จากรายงานสถิติการรับแจ้งเหตุและการ
ดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในเรื่องฐานความผิด
คดีอาญา ซ่ึงมีรายงานสถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของ
ปีงบประมาณ 2558 จําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 1 ฐาน
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้ง 27,607 ราย 
กลุ่มท่ี 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 75,557 ราย กลุ่มท่ี 3 
ฐานความผิดพิเศษ รับแจ้ง 33,174 ราย และกลุ่มท่ี 4 คดีท่ีรัฐเป็น
ผู้เสียหาย มีการจับกุม จํานวน 521,475 ราย ซ่ึงในภาพรวมของการ
ปราบปรามอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีผลการจับกุม 
คิดเป็นร้อยละ 83.70 ของคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังหมด สําหรับ
คดีอาญามีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบจากปีก่อนหน้าและ
เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า แนวโน้มการกระทําความผิด
เกี ่ยวกับชีว ิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ที ่เพิ ่มสูงขึ ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน จะ
ส่งผลให้อาชญากรรมเกี ่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะคดีชิงทรัพย์  
ลักทรัพย์ ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์ มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (กอง
สารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2558) โดยการจะสืบสวน
หาตัวผู้กระทําความผิดได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการเก็บพยานหลักฐานท่ีสําคัญในคดี
ต่างๆ ดังนั้นนิติวิทยาศาสตร์ จึงเป็นงานท่ีมีบทบาทอย่างมากใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันความบริสุทธ์ิ และพิสูจน์หาตัวผู้กระทําความผิด และ
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากลายนิ้วมือก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคท่ี
ตํารวจและนักนิติวิทยาศาสตร์นํามาใช้กันอย่างแพร่หลายและ

เป็นท่ียอมรับ และมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล อีกท้ัง
ลายนิ้วมือยังเป็นร่องรอยท่ีมักตรวจพบในสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักของ Locard’s theory ซ่ึงกล่าวไว้ว่า “เม่ือของ
สองส่ิงหรือมากกว่าสองสิ่งสัมผัสกัน จะเกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุ
พยานท่ีผิวหน้า ซ่ึงกันและกันเสมอ” (โรงเรียนนายร้อยตํารวจ, 
คณะนิติวิทยาศาสตร์, 2558) การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงเป็น
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากทฤษฎีดังกล่าว เนื่องจากลายนิ้วมือแฝง
เป็นร่องรอยที่มักตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงในปัจจุบันมีการ
พัฒนาเทคนิคท้ังในแง่ของวิธีการและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือ
นํามาใช้กับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้การตรวจพิสูจน์มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิธีการปัดผงฝุ่น
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวก สามารถทําได้ง่าย ใช้เคร่ืองมือไม่มากจึงเหมาะ
สําหรับการเข้าตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ แต่ในประเทศไทยยังต้องมี
การนําเข้าผงฝุ่นจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาแพง จากปัญหา
ดั งกล่ า วจึ งนํ า ไปสู่ ก า รศึ กษา วิจั ยผง ฝุ่น เ พ่ื อผลิ ต ใช้ เ อ ง
ภายในประเทศ 

การศึกษาวิจัยผงฝุ่นเพ่ือใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ มี
หลากหลายชนิดข้ึนอยู่กับพ้ืนผิววัสดุและการใช้งาน ผงฝุ่นไลโค-
โปเดียมเป็นอีกชนิดหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า
เนื่องจากเป็นผงฝุ่นท่ีสามารถผลิตข้ึนได้จากสปอร์ของพืช โดยใช้
สปอร์ของพืชในสกุลไลโคโปเดียม (Lycopodium) หรือ club 
mosses โดยไลโคโปเดียมจัดเป็นพืชในกลุ่มของเทอริโดไฟต์ 
(Pteridophyta) หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไป คือพืชในกลุ่มเฟิร์นและพืช
ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเฟิร์น (Fern and Fern Allies) ซ่ึงมี
ความหลากหลายทางสายพันธ์ุจึงเป็นท่ีน่าสนใจในการนําสปอร์
ของพืชในกลุ่มนี้นอกเหนือจากไลโคโปเดียมมาศึกษาวิจัยเพ่ือใช้
เป็นผงฝุ่นในการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวต่างๆ ซ่ึง
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ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นเป็นสาย
พันธ์ุท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาวิจัยเนื่องจากเป็นสายพันธ์ุท่ี
พบแพร่กระจายท่ัวไปในประเทศไทย และในการศึกษาวิจัยผงฝุ่น
นี้นอกจากจะเป็นการนําพืชพรรณท่ีหาได้ภายในประเทศมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการนําเข้าผงฝุ่นจาก
ต่างประเทศอีกด้วย งานวิจัยนี้ยังเป็นแนวทางในการต่อยอดการ
พัฒนาผงฝุ่นเหลืองและผงฝุ่นฟลูออเรสเซนต์ท่ีมีส่วนประกอบ
หลักของผงฝุ่นไลโคโปเดียม การเริ่มต้นศึกษาวิจัยผงฝุ่นจากสปอร์
ของเฟิร์นข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้น จึงถือเป็นก้าวแรกท่ี
นําไปสู่การพัฒนาผงฝุ่นดังกล่าวในลําดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผง
ฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย บน
พ้ืนผิวหลายชนิด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยผง
ฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นท้ังสองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวหลายชนิด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ศึ กษาการนํ า สปอ ร์จาก เ ฟิ ร์ น ริบบิ้ นและ เ ฟิ ร์น

ข้าหลวงหลังลาย มาใช้เป็นผงฝุ่นตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิว
ต่างๆ 3 ชนิด ได้แก่ แผ่นอะลูมิเนียม (กระป๋องน้ําอัดลม) กระจก 
และพลาสติก (กล่องซีดี ) แล้วนํามาประเมินคุณภาพของ
ลายนิ้วมือแฝงจากจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) 
ด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (mini AFIS) โดย
เจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บตัวอย่างผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้น มี
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนของอับสปอร์ โดย
ผู้วิจัยนําตัวอย่างเฟิร์นริบบิ้นอายุต้ังแต่ 1 ปี มาจากตลาดต้นไม้
จตุจักรแล้วนํามาปลูกเลี้ยงในบริเวณท่ีมีแสงแดดในช่วงเช้าเป็น
ส่วนมาก รดน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 อับสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายท่ีแก่เต็มท่ีและนํามาใช้

เป็นผงฝุ่นตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง 
 

 1.2 อับสปอร์ท่ีแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองท้ังหมดและ
เร่ิมมีรอยปริของสปอร์ (รูปท่ี 1) เป็นระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บ
มากท่ีสุด โดยเก็บตัวอย่างอับสปอร์แก่ใส่ในซองกระดาษเพ่ือ
ป้องกันความชื้น นําอับสปอร์ท่ีเก็บได้มาไว้ในท่ีแห้งท่ีอุณหภูมิห้อง
ท้ิงไว้เพ่ือให้อับสปอร์แตกและปล่อยสปอร์ออกมา 
 1.3 นําสปอร์ท่ีได้ใส่ ถ้วยกระเบื้องแล้วนําไปอบไล่
ความชื้นด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 105 (±5) องศาเซลเซียส 24 
ชั่วโมง  แล้วนําสปอร์ ท่ีอบไล่ความชื้นแล้วมาท้ิงให้ เ ย็นใน
โถดูดความชื้น จากนั้นบรรจุผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นลงใน
กล่องสูญญากาศ 
 2. การ เก็ บ ตั วอ ย่ า งผ งฝุ่ น จ ากสปอร์ ขอ ง เ ฟิ ร์ น
ข้าหลวงหลังลาย มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 2.1 ศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนของอับสปอร์ โดย
ผู้วิจัยนําตัวอย่างเฟิร์นข้าหลวงหลังลายอายุต้ังแต่ 1 ปี มาจาก
ตลาดต้นไม้สนามหลวง 2 แล้วนํามาปลูกเลี้ยงในบริเวณท่ีมี
แสงแดดรําไร รดน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสม  
 2.2 อับสปอร์ท่ีแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลดํา (รูปท่ี 2) 
โดยสังเกตได้จากเม่ือใช้มือลูบท่ีด้านหลังใบจะมีอับสปอร์หลุดติด
มาการเก็บตัวอย่างอับสปอร์แก่จะใช้วิธีขูดเบาๆ ท่ีหลังใบให้ 
อับสปอร์หลุดออกมาใส่ในซองกระดาษเพ่ือป้องกันความชื้น แล้ว
นําอับสปอร์ท่ีเก็บมาลดขนาดด้วยการบดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 
400 mesh เนื่องจากขนาดสปอร์เฟิร์นข้าหลวงมีขนาด 40 x 28.8 
ไมโครเมตร (Aline Gonçalves de Freitas et al., 2015) 
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รูปท่ี 2 อับสปอร์เฟิร์นริบบิ้นท่ีแก่เต็มท่ีและนํามาใช้เป็นผงฝุ่น
ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝง 

 

2.3 นําสปอร์ท่ีได้ใส่ ถ้วยกระเบื้องแล้วนําไปอบไล่
ความชื้นด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 105 (±5) องศาเซลเซียส 24 
ชั่ วโมงแล้ วนํ าสปอร์ ท่ีอบไ ล่ความชื้นแล้วมาทิ้ ง ใ ห้ เ ย็นใน
โถดูดความชื้นจากนั้นบรรจุผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นลงใน
กล่องสูญญากาศ 
 3. การเปรียบเทียบคุณภาพผงฝุ่นบนพ้ืนผิววัสดุท่ี
แตกต่างกัน 
 3.1 ล้างทําความสะอาดพ้ืนผิวพลาสติก แผ่นอลูมิเนียม 
และกระจก นําไปผึ่งให้แห้งและเช็ดด้วยกระดาษให้สะอาดก่อน
ประทับลายนิ้วมือทุกคร้ัง แล้วประทับลายนิ้วมือบนสําหรับเป็น
ตัวอย่างในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง โดยตัวอย่างรอย
ลายนิ้วมือแฝงได้มาจากผู้วิจัยท่ีต้องควบคุมสภาพของนิ้วมือโดย
ต้องไม่ล้างมือก่อนการประทับอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ใช้นิ้วโป้งข้าง
ขวา โดยมีน้ําหนักประทับระหว่าง 900-1,000 กรัม และทุกการ
ประทับลายนิ้วมือเพ่ือเก็บตัวอย่างทุกคร้ัง ได้ทําในห้องปิด เพ่ือให้
ตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงมีสภาพใกล้เคียงกันในทุกตัวอย่าง ซ่ึง
ในการเก็บตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงพ้ืนผิวละ 5 ซํ้าเพ่ือนํามา
วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 3.2 ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของ
เฟิร์นท้ังสองชนิดด้วยวิธีกลิ้งฝุ่นโดยใส่ผงฝุ่นลงบนพ้ืนผิวตัวอย่าง
แล้วเอียงวัตถุไปมาเบาๆ เพ่ือให้ผงฝุ่นกระจายติดรอยลายนิ้วมือ
ท่ัววัตถุ จากนั้นใช้ลูกยางเป่าผงฝุ่นส่วนเกินออก แล้วนําเทปใสท่ีมี
ขนาดเหมาะสมค่อยๆ  ปิดลงบนพ้ืนผิว วัตถุโดยไม่ใ ห้ เกิด
ฟองอากาศ แล้วลอกออกเบาๆ ในทิศทางเดียวกัน นํามาปิดทับ
ลงบนแผ่นเก็บรอยลายนิ้วมือ 

3.3 นําลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้ไปตรวจสอบจุด
ลักษณะสําคัญพิเศษ ด้วยเคร่ือง mini AFIS เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ
ของลายนิ้วมือแฝงท่ีพบหลังทําการเก็บลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่น
จากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้น โดยสแกนตัวอย่างลายน้ิวมือแฝงด้วย
เคร่ือง Xerox Work Centre 5335 ท่ี resolution 600 dpi ด้วย
ระบบ High Quality Printing แล้วนําไฟล์ภาพตัวอย่างลายนิ้วมือ
แฝงท่ีได้ไปตรวจด้วยระบบ SPEX FORENSIC PRINTQUEST 
AFIS & APIS โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง 
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง จากนั้นวิเคราะห์ผลข้อมูลท่ีได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของลายนิ้วมือแฝง อาศัย
เกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ ท่ีตรวจพบ
โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 5 ช่วงระดับ เพ่ือนํามาอธิบาย
ความหมายของคุณภาพการตรวจลายนิ้วมือแฝง ได้แก่ ช่วงระดับท่ี 
1 คุณภาพลายนิ้วมือระดับสูงท่ีสุด, ช่วงระดับท่ี 2 คุณภาพ
ลายนิ้วมือระดับสูง, ช่วงระดับท่ี 3 คุณภาพลายนิ้วมือระดับปาน
กลาง, ช่วงระดับท่ี 4 คุณภาพลายนิ้วมือระดับตํ่า และ ช่วงระดับ
ท่ี 5 คุณภาพลายนิ้วมือระดับตํ่าท่ีสุด โดยคํานวณความกว้างแต่
ละช่วงระดับจากความกว้างช่วงระดับ ดังนี้ 

ความกว้างช่วงระดับ = จํานวนจุดลักษณะสําคญัพิเศษท่ีตรวจพบสูงสุด  -  จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจพบตํ่าสุด 
                           จํานวนช่วงระดับ 

 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้ Independent  
t-test เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คุณภาพของลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นบนพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกัน 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําศึกษาการนําสปอร์เฟิร์น
ริบบิ้นและสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายมาใช้เป็นผงฝุ่นตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวแผ่นอลูมิเนียม กระจก และพลาสติก 
เพ่ือนํามาประเมินคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้โดย
เปรียบเทียบจากจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) ด้วย
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เค ร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้ ว มือ อัตโนมั ติ  (AFIS) ผลการ
ศึกษาวิจัยเป็นดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่น
จากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย บนพ้ืนผิว
หลายชนิด 
 จ า กก า รนํ า ส ปอ ร์ ข อ ง เ ฟิ ร์ น ริ บบิ้ น แ ล ะ เ ฟิ ร์ น
ข้าหลวงหลังลายมาใช้เป็นผงฝุ่นตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัสดุท่ี
มีพ้ืนผิวแตกต่างกันท้ังสามชนิดด้วยวิธีกลิ้งฝุ่น พบว่าผงฝุ่นจาก
สปอร์ท้ังสองชนิดสามารถทําให้รอยลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนได้
บนพ้ืนผิวท้ังสามชนิด โดยผงฝุ่นสปอร์แต่ละชนิดจะให้สีท่ีแตกต่าง
กันจึงต้องทําการตรวจเก็บบนแผ่นเก็บลายนิ้วมือท่ีมีพ้ืนหลังท่ี
แตกต่างกัน เพ่ือให้เห็นรอยลายนิ้วมือปรากฏชัดเจน จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นใช้ปริมาณท่ีน้อยกว่าผง
ฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายในการเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงแต่
ละรอย เนื่องจากผงฝุ่นมีความละเอียดมากกว่า แต่ในการเก็บ
ด้วยวิธีกลิ้งฝุ่นผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงสามารถใช้ตรวจเก็บได้
ง่ายกว่า เนื่องจากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงไม่จับตัวกันเป็นก้อน
บนรอยลายนิ้วแฝง เม่ือเทียบกับผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้น  และ
วิธีการกลิ้งฝุ่นเราต้องกระจายผงฝุ่นให้สมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการ
จับตัวกันเป็นก้อนระหว่างผงฝุ่นกับเหงื่อและไขมันท่ีได้จากรอย
ลายนิ้วมือแฝงจนไม่สามารถมองเห็นลายเส้นและจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษต่างๆ ได้ จากนั้นต้องใช้ลูกยางเป่าผงฝุ่นส่วนเกินออก
ให้หมดจะปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงข้ึน  

2. การเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยผง
ฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นท้ังสองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวหลายชนิด 
 เ ม่ือนํารอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้มาตรวจ
วิเคราะห์จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษด้วยเคร่ืองตรวจสอบลาย
พิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดยเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ดังรูปท่ี 3 
และ 4 ซ่ึงจากรูปท่ี 3 และ 4 พบว่าสามารถวิเคราะห์หาจํานวน
จุดลักษณะสําคัญพิเศษได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยลายนิ้วมือแฝงท่ี
ตรวจเก็บได้ เม่ือเปรียบเทียบกับรูปท่ี 5 พบว่ามีในบางตัวอย่างมี
ส่วนของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้
เนื่องจากร่องรอยที่ตรวจเก็บได้ไม่ชัดเจน  

 
รูปท่ี 3 จุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจวิเคราะห์ได้จากพ้ืนผิว

แผ่นอะลูมิเนียม (ก) ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้น และ  
(ข) ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 

 
รูปท่ี 4 จุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจวิเคราะห์ได้จากพ้ืนผิว

กระจก (ก) ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้น และ (ข) ผงฝุ่น
สปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 

 
รูปท่ี 5 จุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจวิเคราะห์ได้จากพ้ืนผิว

พลาสติก (ก) ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้น และ (ข) ผงฝุ่น
สปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 
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 จากจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจวัดได้นํามา
หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในแต่ละพ้ืนผิว
วัสดุเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการทําให้ปรากฏขึ้นของรอย
ลายนิ้วมือแฝงและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียจากจํานวน
จุดลักษณะสําคัญพิเศษในแต่ละพ้ืนผิว ผลการวิจัยเป็นดัง ตาราง

ท่ี 1 ซ่ึงพบว่า ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์น
ริบบิ้นบนพ้ืนผิวแผ่นอลูมิเนียมมีค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษมากท่ีสุด 76 จุด และ ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่น
สปอร์เฟิร์นริบบิ้นบนพ้ืนผิวพลาสติกมีค่าเฉล่ียจํานวนจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษน้อยท่ีสุด 29 จุด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผงฝุ่นจากสปอร์ท้ังสองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวแต่ละชนิด 

พ้ืนผิววัสดุ 
จุดลักษณะสําคัญพิเศษ 

�̅� SD ระดับคุณภาพลายนิ้วมือแฝง 
เฟิร์นริ้บบิ้น เฟิร์นข้าหลวงฯ เฟิร์นริ้บบิ้น เฟิร์นข้าหลวงฯ เฟิร์นริ้บบิ้น เฟิร์นข้าหลวงฯ 

แผ่นอลูมิเนียม 76 63 1.581 21.431 สูงที่สุด สูง 
กระจก 73 56 3.847 5.657 สูงที่สุด สูง 
พลาสติก 29 42 10.877 7.791 ตํ่า ปานกลาง 

หมายเหตุ ระดับคุณภาพลายน้ิวมือแฝงมาจาก 
 ช่วงระดับที่ 1 คุณภาพลายน้ิวมือระดับสูงที่สุด (66-78 จุด) ช่วงระดับที่ 2 คุณภาพลายน้ิวมือระดับสูง (53-65 จุด) 
 ช่วงระดับที่ 3 คุณภาพลายน้ิวมือระดับปานกลาง (40-52 จุด) ช่วงระดับที่ 4 คุณภาพลายน้ิวมือระดับต่ํา (27-39 จุด) 

ช่วงระดับที่ 5 คุณภาพลายน้ิวมือระดับต่ําที่สุด (15-26 จุด) 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาวิจัยการทําให้ปรากฏข้ึนของลายนิ้วมือแฝง
ด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทําให้ปรากฏข้ึนของลายนิ้วมือ
แฝงบนพ้ืนผิว อะลูมิเนียม กระจก และพลาสติก โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษจากเฟิร์นท้ังสองชนิดบน
แ ต่ละ พ้ืนผิ ว โ ดย ใช้ ส ถิ ติ  Independent sample T-test มี
สมมติฐานการทดลองดังนี้ (กําหนดให้ α = 0.05) 
 H0 : ผงฝุ่นสปอร์ท้ังสองชนิดให้จํานวนจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษท่ีตรวจเก็บได้ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ผงฝุ่นสปอร์ท้ังสองชนิดให้จํานวนจุดลักษณะสําคัญ
พิเศษท่ีตรวจเก็บได้แตกต่างกัน 

 3.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นท้ัง
สองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวอะลูมิเนียม 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี
ตรวจเก็บได้จากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
63.40 จุด และจากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 76 จุด 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบน
พ้ืนผิวอะลู มิ เนียมจากผงฝุ่นสปอร์เฟิ ร์นท้ังสองชนิดได้ค่า  
p-value = 0.259 > α (0.05) ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

กล่าวคือค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพ้ืนผิว
อะลูมิเนียมท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพื้นผิวอะลูมิเนียม ด้วยวิธี 
Independent sample T-test โดยใช้โปรแกรม SPSS 

ชนิดเฟิร์น n �̅� S.D. 
Mean 

Difference 
95% Cl of mean 

Difference 
T df p-value 

ข้าหลวงหลังลาย 5 63.40 21.431 
12.600 39.17-13.97 1.311 4.044 0.259 

ริบบิ้น 5 76.00 1.581 
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3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นท้ัง
สองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวกระจก 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี
ตรวจเก็บได้จากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
56 จุด และจากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 73.40 จุด 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบน
พ้ืนผิวอะลู มิ เนียมจากผงฝุ่นสปอร์เฟิ ร์นท้ังสองชนิดได้ค่า  

p-value = 0.000 < α (0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
กล่าวคือค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพ้ืนผิวกระจก
ท่ี ต ร ว จ เ ก็ บ ด้ ว ย ผ ง ฝุ่ น ส ป อ ร์ เ ฟิ ร์ น ริ บ บิ้ น แ ล ะ เ ฟิ ร์ น
ข้าหลวงหลั งลายแตกต่ า งกันอ ย่าง มีนั ยสํ าคัญทางส ถิ ติ  
(Significance) โดยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นให้จํานวนจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษมากกว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 17.4 จุด (95% ช่วง
เชื่อม่ันของความแตกต่างอยู่ระหว่าง 24.46-10.35 จุด) 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพื้นผิวกระจกด้วยวิธี 
Independent sample T-test โดยใช้โปรแกรม SPSS 

ชนิดเฟิร์น n �̅� S.D. 
Mean 

Difference 
95% Cl of mean 

Difference 
t df p-value 

ข้าหลวงหลังลาย 5 56 5.657 
17.4 24.46-10.35 5.687 8 0.000* 

ริบบิ้น 5 73.40 3.847 
*p < 0.05 
 

 3.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นท้ัง
สองสายพันธ์ุบนพ้ืนผิวพลาสติก 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ี
ตรวจเก็บได้จากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลายมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
42.8 จุด และจากผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 29.4 จุด 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบน

พ้ืนผิวอะลู มิ เนียมจากผงฝุ่นสปอร์เฟิ ร์นท้ังสองชนิดได้ค่า  
p-value = 0.055 > α (0.05) ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

กล่าวคือค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพ้ืนผิว
พลาสติกท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพ้ืนผิวพลาสติกด้วยวิธี 
Independent sample T-test โดยใช้โปรแกรม SPSS 

ชนิดเฟิร์น n �̅� S.D. 
Mean 

Difference 
95% Cl 

of mean Difference 
t df p-value 

ข้าหลวงหลังลาย 5 42.80 7.791 
13.4 0.4-27.2 2.240 8 0.055 

ริบบิ้น 5 29.40 10.877 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ต้องนําสปอร์เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
มาผ่านการลดขนาดด้วยตระแกรงร่อนขนาด  400 mesh 
เนื่องจากขนาดสปอร์เฟิร์นข้าหลวงมีขนาด 40 x 28.8 ไมโครเมตร 
(Aline Gonçalves de Freitas et al, 2015)  แตกต่ างกั บ อับ
สปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นท่ีมีขนาด 35-45 ไมโครเมตร (ผาทิพย์ ช่วย
เนียม, 2555) ซ่ึงใกล้เคียงกับพืชในกลุ่มไลโคโปเดียมท่ีมีการ
นํามาใช้เป็นผงฝุ่นตรวจหาลายนิ้วมือทางนิติวิทยาศาสตร์ การนํา
สปอร์เฟิร์นริบบิ้นมาใช้เป็นผงฝุ่นตรวจหาลายน้ิวมือแฝง จึง
สามารถนํามาใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการลดขนาด แต่การนําสปอร์

เฟิร์นข้าหลวงหลังลายมาใช้เป็นผงฝุ่นจําเป็นต้องมีการลดขนาด
ให้ใกล้เคียงกับผงฝุ่นดํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําให้ปรากฏ
ข้ึนของลายนิ้วมือแฝง โดยขนาดอนุภาคผงฝุ่นดําท่ีใช้ในปัจจุบันมี
ขนาดต้ังแต่ 13.61 – 31.51 ไมโครเมตร (สมหมาย แสงแก้ว, 
2555) และในการนําสปอร์ท้ังสองชนิดมาใช้เป็นผงฝุ่นต้องทําการ
อบไล่ความชื้นก่อน เนื่องจากสปอร์มีการดูดซับความชื้นตาม
ธรรมชาติหากนํามาใช้เป็นผงฝุ่นโดยไม่ผ่านการอบไล่ความชื้นเม่ือ
ระยะเวลาผ่านไปจะทําให้ลายนิ้วมือท่ีเก็บได้เกิดการพองออกของ
เทปใสเนื่องจากความชื้นของอับสปอร์กับอุณหภูมิภายนอกทําให้
เกิดการขยายของเทปใสท่ีใช้เก็บร่องรอยลายนิ้วมือแฝง การอบไล่
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ความชื้นจึงมีความสําคัญในการนําผงฝุ่นสปอร์จากเฟิร์นท้ังสอง
ชนิดมาใช้ และในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้นําผงฝุ่นจากสปอร์มาใช้
โดยไม่ได้ผสมสารเคมีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการยึดเกาะของ
ผงฝุ่น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณัฏฐิรา (2555) ท่ีได้ทําการศึกษา
วิจัยเร่ือง การทําให้ปรากฏขึ้นของรอยลายน้ิวมือแฝงบนพ้ืนผิวไม่
มีรูพรุนโดยใช้ผงขมิ้น พบว่าการใช้ผงขมิ้นอย่างเดียวและผงขม้ิน
ผสมยางสน 5 เปอร์เซ็นต์จะได้รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีมีคุณภาพดี
บนพ้ืนผิวชนิดต่างๆ เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ผงขมิ้นท่ีผสมยาง
สนในอัตราส่วนอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าผงฝุ่นสปอร์ท้ังสองชนิดสามารถ
ทําใ ห้ลายนิ้ ว มือปรากฏข้ึนไ ด้ โดยไม่ ต้องใช้สารเค มี อ่ืนๆ 
เช่นเดียวกัน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนในการผลิต
ผงฝุ่นตรวจหาลายนิ้วมือแฝง อีกท้ังเฟิร์นท้ังสองชนิดยังสามาร
นํามาขยายพันธ์ุเ พ่ือเพ่ิมปริมาณได้ง่าย และเพาะเลี้ยงจน
เจริญเติบโตให้ได้สปอร์แก่เพ่ือนํามาผลิตเป็นผงฝุ่นได้ การ
ศึกษาวิจัยการทําให้ปรากฏข้ึนของลายน้ิวมือแฝงด้วยผงฝุ่นจาก
สปอร์เฟิร์นริบบิ้นนั้นจึงเป็นแนวทางในการผลิตผงฝุ่นเพ่ือใช้เอง
โดยการนําพืชพรรณท่ีหาได้ภายในประเทศมาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 สําหรับพ้ืนผิววัสดุท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยท้ังสามชนิดมี
ความแตกต่างกันความสามารถในการยึดเกาะของผงฝุ่นกับพ้ืนผิว
วัสดุจึงไม่เท่ากัน ส่งผลให้การปรากฏข้ึนของรอยลายนิ้วมือแฝง
แตกต่างกัน เม่ือตรวจนับจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษด้วย
เคร่ือง  AFIS ค่าท่ีได้จึงแสดงถึงประสิทธิภาพของผงฝุ่นสปอร์
เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลายท่ีสามารถยึดเกาะกับ
พ้ืนผิววัสดุชนิดนั้นๆ ได้ โดยจะเห็นได้ว่าพ้ืนผิวพลาสติกให้ผลของ
จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษได้น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนผิว
อีกสองชนิดซ่ึงอาจเกิดจากลักษณะของพ้ืนผิวท่ีไม่เหมาะกับการ
ใช้ผงฝุ่นท่ีมีความละเอียดสูง เนื่องจากการใช้วิธีกลิ้งฝุ่นนั้นใช้กับ
ผงฝุ่นท่ีมีความละเอียดสูงไม่สามารถใช้แปรงปัดผงฝุ่นในการ
ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ ในศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการกลิ้งฝุ่นใน
การตรวจเก็บตัวอย่างซ่ึงพบว่าบนพ้ืนผิวอะลูมิเนียมท่ีมีลักษณะ
เรียบมันวาวสามารถทําให้การกลิ้งฝุ่นทําได้ดีกว่าเนื่องจากผงฝุ่น
ไม่เกิดการจับตัวกัน และบนพ้ืนผิวกระจกก็ให้ผลของร่องลอยท่ี
เก็บได้ใกล้เคียงกันแต่เม่ือเปรียบเทียบกับพลาสติกท่ีให้ผลน้อย
ท่ีสุดพบว่าในการกลิ้งฝุ่นค่อยข้างทําได้ยาก ผงฝุ่นมักจับตัวกัน
เป็นก้อนบนร่องรอยลายนิ้วมือแฝงทําให้ผลท่ีได้ไม่ชัดเจนการ
ตรวจวิเคราะห์จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีได้จึงมีค่าน้อยตาม
ไปด้วย 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 

(Experiment Research) โดยมี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการ
ปรากฏขึ้นของลายน้ิวมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้น
และเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย โดยเฟิร์นริบบิ้น (Ophioglossum 
pendulum L.) และเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus 
L.) จัดเป็นพืชในคลาส Polypodiopsida เช่นเดียวกับไลโค- 
โปเดียม (Lycopodium) ท่ีนํ ามาใช้ เป็นผงฝุ่นไลโคโปเดียม 
(Lycopodium powder) จากนั้นทําการเปรียบเทียบคุณภาพ
ลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้นและ
เฟิร์นข้าหลวงหลังลายบนพ้ืนผิววัสดุสามชนิด ได้แก่ แผ่น
อะลูมิเนียม (กระป๋องน้ําอัดลม) กระจก และพลาสติก (กล่องซีดี) 
แล้วนํามาวิเคราะห์หาจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษด้วยเคร่ือง 
AFIS โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง 

จากการศึกษาการปรากฏข้ึนของลายนิ้วมือแฝงด้วยผง
ฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นริบบิ้น พบว่าผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์น
ริบบิ้นสามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนพ้ืนผิวแผ่น
อะลูมิเนียม กระจก และพลาสติกได้ แต่มีความคมชัดแตกต่างกัน
ในแต่ละพ้ืนผิววัสดุ โดยแผ่นอะลูมิเนียมมีความคมชัดมากท่ีสุด 
กระจกและพลาสติกมีความคมชัดตามลําดับ สําหรับผงฝุ่นสปอร์
เฟิร์นข้าหลวงหลังลายให้ผลการศึกษาในลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือสามารถตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิวท้ังสามชนิด
ไ ด้แ ต่ มีความคมชัดในแต่ละพ้ืนผิวแตกต่างกัน  โดยแผ่น
อะลูมิเนียมมีความคมชัดมากท่ีสุด กระจกและพลาสติกมีความ
คมชัดตามลําดับเช่นเดียวกับผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้น และเม่ือ
นํามาเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจนับได้ เพ่ือ
ศึกษาระดับคุณภาพการทําให้ปรากฏข้ึนของรอยลายนิ้วมือแฝง
และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยจากจํานวนจุดลักษณะ
สําคัญพิเศษในแต่ละพ้ืนผิว  พบว่าลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วย
ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นบนพ้ืนผิวแผ่นอลูมิเนียมมีค่าเฉลี่ยจํานวน
จุดลักษณะสําคัญพิเศษมากท่ีสุด 76 จุด และ ลายนิ้วมือแฝงท่ี
ตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นบนพ้ืนผิวพลาสติกมีค่าเฉลี่ย
จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษน้อยท่ีสุด 29 จุด แสดงถึง
ประสิทธิภาพของผงฝุ่นสปอร์ท้ังสองชนิดท่ีแตกต่างกัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับพ้ืนผิววัสดุท่ีนํามาใช้ในการทดสอบ และเม่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญ
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พิเศษทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยจํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบน
พ้ืนผิวกระจกท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ค่าเฉลี่ย
จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษบนพ้ืนผิวอะลูมิเนียมและพ้ืนผิว
กระจกท่ีตรวจเก็บด้วยผงฝุ่นสปอร์เฟิ ร์นริบบิ้นและเฟิ ร์น
ข้าหลวงหลังลายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
จํานวนจุดลักษณะสําคัญพิเศษท่ีตรวจวิเคราะห์ได้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐาน
กลาง สาํนักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมตัวอย่างพ้ืนผิววัสดุให้มีความหลากหลาย

มากย่ิงข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงฝุ่นจากสปอร์
เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย 

2. ควรศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของรอยลายน้ิวมือ
แฝงหลังจากท่ีใช้ผงฝุ่นสปอร์เฟิร์นริบบิ้นและเฟิร์นข้าหลวง 
หลังลายทําให้ปรากฏรอยลายนิ้วมือแฝงข้ึนมาแล้ว 

3. ควรศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผง
ฝุ่นจากสปอร์เฟิร์นสายพันธ์ุอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการนํามา
พัฒนาเป็นผงฝุ่นตรวจหาลายนิ้วมือแฝง 

4. ควรศึกษาเจาะจงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ประทับรอย
ลายนิ้วมือเพ่ิมเติม เช่น อาชีพ ว่าแต่ละอาชีพ ให้คุณภาพรอย
ลายนิ้วมือแฝงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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