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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเชี่ยน- 

ไวโอเลตชนิดต่างๆ ในการศึกษาวิจัยนี้ใช้เทปกาว 4 ประเภท ได้แก่ เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ เทปใส และเทปปิดกล่อง โดยใช้ 
เจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีมีขายในท้องตลาด 3 ชนิด แล้ววิเคราะห์จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ (minutiae) จากการตรวจวัดด้วยเคร่ือง
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง แล้วนำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษา
พบว่า จำนวนจุดมิวนูเชียจากลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) และ (ค) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 
0.05 แต่ไม่แตกต่างกับเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ข) โดยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) ให้ผลค่าเฉล่ียจำนวนจุดมิวนูเชียสูงท่ีสุด และจำนวน
จดุมิวนูเชียจากลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาวย่นและเทปปิดกล่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 
0.05 โดยพบว่าเทปปิดกล่องให้ค่าเฉล่ียจำนวนจุดมิวนูเชียสูงกว่าเทปกาวย่น แต่เม่ือเปรียบเทียบกับเทปกาวชนิดอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญ 
 

ABSTRACT 
This study aims to examine the comparison of latent fingerprint development on the adhesive side of 

tapes by using various types of gentian violet. Four different adhesive tapes included crepe paper tape, duct 
tape, transparent tape and carton sealing tape, tested with three different commercial gentian violet type (a), 
type (b) and type (c). The latent fingerprint development was examined by the fingerprint experts through the 
Automated Fingerprint Identification System (AFIS). The average number of minutiae was then determined by 
using a two-way ANOVA at a significance level of 0.05. The results of the study showed that the average number 
of minutiae between gentian violet type (a) and (c) was different with a significance level of 0.05, while type (b) 



48 KKU Science Journal Volume 48 Number 1 Research 
 
was not different at a significance level of 0.05. For the different types of tapes, the average number of minutiae 
between crepe paper tape and carton sealing tape was different with a significance level of 0.05. The average 
number of minutiae on carton sealing tape was higher than crepe paper tape whereas there were no differences 
with a significance level of 0.05 on duct tape and transparent tape. 
 

คําสําคัญ: ลายนิ้วมือแฝง  เทปกาว  จุดลักษณะสำคัญพิเศษ  เจนเชี่ยนไวโอเลต  เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 
Keywords: Latent fingerprint, Tape, Minutiae, Gentian violet, AFIS 
 

บทนำ 
ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังคดี

อาชญากรรมท่ัวไป และคดีท่ีเกี่ยวกับความม่ันคง เจ้าหน้าท่ีตำรวจจึง
มีบทบาทหน้าท่ีสำคัญในการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมา
ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม ข้ันตอนหนึ่งซ่ึงถือได้ว่าเป็นหัวใจ
สำคัญในการคลี่คลายคดี คือการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ในหลากหลายด้านเข้ามาช่วยในการเก็บพยานหลักฐานต่าง ๆ 

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมักพบในสถานท่ี
เกิดเหตุ คือ ร่องรอยลายนิ้วมือแฝง ซ่ึงเป็นลายพิมพ์นิ้วมือท่ีเป็น
หลักฐานสำคัญท่ีใช้บ่งชี้ มัดตัวคนร้าย และเป็นหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความน่าเชื่อถือ (สมทรง และคณะ, 2549) และ
เป็นท่ียอมรับในชั้นศาล  ซ่ึงทำให้ยากท่ีจะนำสืบต่อสู้คดีให้คนร้าย
หลุดพ้นได้ ลายพิมพ์นิ้วมือแฝงในสถานท่ีเกิดเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ท่ีละเลยไม่ได้ โดยในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุชนิด
ต่างๆ นั้น จะต้องมีวิธีการเก็บท่ีถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้ได้
พยานหลักฐานท่ีสมบูรณ์ ดังนั้นการพัฒนาและศึกษาค้นคว้า
เทคนิคใหม่ๆ ในการตรวจลายนิ้วมือแฝงจึงมีความสำคัญเป็น
อย่างย่ิง และช่วยเพ่ิมความสามารถในการตรวจพิสูจน์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึน อีกท้ังยังช่วยให้การจับตัวคนร้ายเป็นไป
อย่างถูกต้องไม่ใช่การจับแพะ โดยรูปแบบอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
เราจะพบว่า เทปกาว เป็นเคร่ืองมือท่ีคนร้ายนำมาใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการกระทำความผิด เช่น คดีค้ายาเสพติด คนร้ายมักใช้
วิธีการส่งของทางไปรษณีย์ หรือคดีลอบวางระเบิดเราก็ได้เทปพัน
สายไฟจากการต่อวงจรการจุดชนวนระเบิด หรือการนำเทปกาว
มาปิดปาก หรือมัดตัวเหย่ือเพ่ือไม่ให้หนีหรือต่อสู้ขัดขืนได้ ดังนั้น
เทปกาวจึงเป็นพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ท่ีเราสามารถ
นำมาตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงได้ ซ่ึงรอยลายน้ิวมือแฝงท่ี
ปรากฏบนด้านเหนียวของเทปกาวนี้ เราไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าได้ ดังนั้นในการตรวจหาร่องรอยลายนิ้วมือแฝงจาก

เทปกาวจึงต้องใช้เทคนิคและวิธีการเฉพาะ (Bailey and Crane,  
2011) ซ่ึงสารเคมีท่ีสามารถนำมาใช้ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือ
แฝงได้มีอยู่หลายชนิด รวมถึงยาฆ่าเชื้อ เจนเชี่ยนไวโอเลต 
(Gentian violet) ซ่ึงใช้ในการรักษาอาการติดเชื้อทางการแพทย์ 
(medthai, 2560) และถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวได้ 

จากคุณสมบัติของเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีสามารถนำมา
พัฒนาใช้ตรวจหาร่องรอยลายนิ้วมือ (Hilary, 2010) บนด้าน
เหนียวของเทปกาวได้นั้น จึงนำไปสู่ความน่าสนใจในการนำมา
ศึกษาวิจัยท่ีต้องการศึกษาประสิทธิภาพของเจนเชี่ยนไวโอเลต
ชนิดต่างๆ ท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายมีขายทั่วไปในท้องตลาด แล้ว
นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจหาร่องรอยลายนิ้วมือแฝง
บนด้านเหนียวของเทปกาวประเภทต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางใน
การใช้ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วแฝงในงานนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
การทำงานท่ี มีประสิท ธิภาพจากการศึกษาวิจัยการศึกษา
เปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาว 
โดยใช้เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิดต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการปรากฏรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้าน

เหนียวของเทปกาว ได้แก่ เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ เทปใส 
และเทปปิดกล่อง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของการตรวจหาลายนิ้วมือ
แฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีแตกต่าง
กัน 3 ชนิด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 

(Experiment Research) โดยนำเจนเชี่ยนไวโอเลต 3 ชนิด มา
ใช้ตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนด้านเหนียวของ เทปกาวย่น เทปพัน
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สายไฟ เทปใส และเทปปิดกล่อง เพ่ือนำมาศึกษาเปรียบเทียบ
จากจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ (minutiae) ด้วยเคร่ือง
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้ ว มือ อัตโนมั ติ  (AFIS) โดยเจ้าหน้ า ท่ี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 การเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง จะประทับนิ้วชี้ข้าง
ขวา บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาวที่ผลิตจากวัสดุต่างชนิดกัน 
4 ประเภท ได้แก่ เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ เทปใส และเทปปิด
กล่อง โดยก่อนประทับรอยลายน้ิวมือแฝงทุกคร้ัง จะต้องนำนิ้วชี้
ขวาสัมผัสบริเวณหน้าผากก่อนการประทับลายนิ้วมือ ในการ
ประทับแต่ละคร้ังจะเว้นห่างกัน 20 นาที  

1.2 กดนิ้วชี้ขวาลงบนเทปกาวท่ีวางอยู่เครื่องชั่งแบบ
ดิจิตอล โดยไม่ต้องออกแรงกดใดๆ เป็นเวลานาน 10 วินาทีต่อ
ตัวอย่าง (กนิษฐ์, 2557; ทศพร, 2557) ให้มีแรงกดอยู่บนเครื่อง

ชั่งน้ำหนักประมาณ 1,000 กรัม หลังจากนั้นยกนิ้วข้ึนในแนวด่ิง
เพ่ือป้องกันการบิดเบี้ยวซ่ึงจะส่งผลให้ลายนิ้วมือแฝงคลาดเคลื่อน
ไปด้วย และทุกการประทับลายนิ้วมือเพ่ือเก็บตัวอย่างทุกครั้งให้
ทำในห้องปิด เพ่ือให้ตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงมีสภาพใกล้เคียง
กันในทุกตัวอย่าง 

1.3 นำเทปกาวท่ีประทับลายนิ้วมือแฝงแล้วมาทำการ
ทดสอบด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลต โดยเทเจนเชี่ยนไวโอเลตใน 
บีกเกอร์ จากนั้นนำเทปกาวแต่ละชิ้นท่ีทำการประทับนิ้วชี้ข้างขวา
ของแต่ละตัวอย่างมาแช่ในเจนเชียนไวโอเลตท่ีต่างกัน 3 ชนิด 
เป็นเวลา 10 วินาที (อรรธิกา, 2557) โดยแช่ตัวอย่างให้เจนเชี่ยน
ไวโอเลตครอบคลุมท่ัวบริเวณรอยลายนิ้วมือ สังเกตได้จากรอย
ลายนิ้วมือแฝงสีม่วงจะปรากฎบนด้านเหนียวของเทปกาวซึ่งเกิด
จากการจับตัวกันระหว่างเจนเชี่ยนไวโอเลตและรอยลายนิ้วมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การล้างสีเจนเชี่ยนไวโอเลตส่วนเกินออกโดยใช้น้ำกลั่นค่อยๆ ชะล้างสีส่วนเกินจากตัวอย่างเทปกาวท่ีประทับลายนิ้วมือ 
 

1.4 นำตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงท่ีแช่เจนเชียนไวโอเลต
แล้วมาล้างสีส่วนเกินออกด้วยน้ำกลั่น โดยใช้น้ำกลั่นค่อยๆ ชะ
ล้างสีส่วนเกินท่ีไม่ติดรอยลายนิ้วมือท้ังด้านหน้าและด้านหลังออก
เพ่ือให้เห็นรอยลายนิ้วมือแฝงสีม่วงชัดเจนข้ึน แล้วท้ิงไว้ให้เทป
แห้ง จากน้ันนำมาปิดลงบนแผ่นพลาสติกใสเพ่ือเก็บรักษา
ตัวอย่างลายนิ้วมือก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล  

1.5 นำลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้ไปตรวจสอบจุด
ลักษณะสำคัญพิเศษ ด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ

อัตโนมัติ (AFIS) เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของลายนิ้วมือแฝงท่ีพบ
หลังทำการเก็บลายนิ้วมือแฝงด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตท้ังสามชนิด 
    1.5.1 สแกนตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงด้วยเคร่ือง TW-
Brother MFC-9330CDW ท่ี resolution 600x600 dpi 
    1.5.2 นำไฟล์ภาพตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงท่ีได้ไป
ตรวจด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐาน
กลาง 

1.6 วิเคราะห์ผลข้อมูลท่ีได้ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิดต่างๆ 

ชนิดของเจนเช่ียนไวโอเลต ความเข้มข้น ราคา (บาท/450ml) วันที่ผลิต ยาสิ้นอายุ 
ชนิด (ก) 0.5 g/100 ml 99 10 ม.ค.62 10 ม.ค.66 
ชนิด (ข) 0.5 g/100 ml 55 24 ธ.ค.61 23 ธ.ค.64 
ชนิด (ค) 0.5 g/100 ml 80 6 เม.ย.61 5 เม.ย.66 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของลายนิ้วมือแฝง อาศัย
เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียท่ีตรวจพบโดยแบ่ง
คะแนนเฉลี่ยออกเป็น 5 ช่วงระดับ เพ่ือนำมาอธิบายความหมาย
ของคุณภาพการตรวจลายนิ้วมือแฝง ได้แก่ 

ช่วงระดับท่ี 1 คุณภาพลายนิ้วมือระดับสูงท่ีสุด 
ช่วงระดับท่ี 2 คุณภาพลายนิ้วมือระดับสูง 
ช่วงระดับท่ี 3 คุณภาพลายนิ้วมือระดับปานกลาง 
ช่วงระดับท่ี 4 คุณภาพลายนิ้วมือระดับต่ำ 
ช่วงระดับท่ี 5 คุณภาพลายนิ้วมือระดับต่ำท่ีสุด 

โดยคำนวณความกว้างแต่ละช่วงระดับจาก 
 
ความกว้างช่วงระดับ = จำนวนมิวนูเชียที่ตรวจพบสูงสุด – จำนวนมิวนูเชียที่ตรวจพบต่ำสุด 

                         จำนวนช้ัน 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคุณภาพ
ของลายนิ้วมือแฝงท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตแต่ละชนิดบนเทป
กาวท่ีแตกต่างกัน 4 ประเภท 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบ

การปรากฏลายน้ิวมือแฝงบนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาว  
4 ประเภท ได้แก่ เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ เทปใส และเทปปิด
กล่อง หลังจากนั้นนำมาทดสอบกับเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีสามารถ
หาซ้ือได้ท่ัวไปตามท้องตลอดท่ีแตกต่างกัน 3 ชนิด โดยทำการ
ทดลองซ้ำชนิดละ 5 คร้ัง ผลการศึกษาวิจัยเป็นดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวด้าน
เหนียวของเทปกาวโดยทดสอบด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ี
แตกต่างกัน 
 ในการทดสอบการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วย
เจนเชี่ยนไวโอเลต 3 ชนิด บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาว  
4 ประเภท พบว่าเจนเชี่ยนไวโอเลตท้ัง 3 ชนิด สามารถทำให้รอย
ลายนิ้วมือแฝงท่ีประทับบนด้านเหนียวของเทปกาวปรากฏข้ึนมา
ได้ เม่ือนำเทปกาวท่ีประทับรอยลายน้ิวมือจุ่มลงในเจนเชี่ยนไวโอ
เลตจะเกิดการจับตัวกันระหว่างรอยลายนิ้วมือแฝงกับสารเจน
เชี่ยนไวโอเลต หลังจากนั้นเม่ือใช้น้ำกลั่นชะล้างสีส่วนเกินออกจะ
ได้รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน แต่ในเทปกาวบางชนิด
จะมีสีของเจนเชี่ยนไวโอเลตติดในบริเวณส่วนเกิน จากผลการ
ทดลองพบว่าเจนเชี่ยนไวโอเลตท้ัง 3 ชนิด สามารถทำให้รอย
ลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวท้ังหมดปรากฏข้ึนได้
ใกล้เคียงกันจะ สังเกตเห็นได้จากรอยลายนิ้วมือสีม่วงท่ีปรากฏขึ้น
จากรูปท่ี 2 ผลการทดลองลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทป
กาวย่น สังเกตเห็นได้ว่าตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงในตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะไม่คมชัดมากนักและพบว่าด้านท่ีไม่ได้ประทับ
ลายนิ้วมือมีการติดสีของเจนเชี่ยนไวโอเลตในบางตัวอย่าง ใน
ตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปพันสายไฟดังรูปท่ี 3 
สังเกตเห็นได้ว่ามีรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีติดสีเจนเชี่ยนไวโอเลตทั้ง 3 
ชนิดค่อนข้างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเทปกาวย่น และในด้านท่ี
ไม่ได้ประทับรอยลายนิ้วมือปรากฏสีส่วนเกินน้อยกว่าอย่างเห็นได้
ชัด ส่วนตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปใสในรูปท่ี 
4 และลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปปิดกล่องในรูปท่ี 5 
พบว่าร่องรอยลายนิ้วมือแฝงมีความคมชัดเช่นเดียวกับในตัวอย่าง
บนเทปพันสายไฟ แต่ในด้านท่ีไม่ได้ประทับจะติดสีเจนเชี่ยนไวโอ
เลตค่อนข้างชัดเจน 
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รูปท่ี 2 ลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวย่นท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), ชนิด (ข) และ ชนิด (ค) 

 
 

รูปท่ี 3 ลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวพันสายไฟท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), ชนิด (ข) และ ชนิด (ค) 

 
 

รูปท่ี 4 ลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปใสท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), ชนิด (ข) และ ชนิด (ค) 

ก 

ข 

ค 

ก 

ข 

ค 

ก 

ข 

ค 
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รูปท่ี 5 ลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปปิดกล่องท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), ชนิด (ข)และชนิด (ค) 
 

2. การเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวด้าน
เหนียวของเทปกาวโดยทดสอบด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ี
แตกต่างกัน 
 จากตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้นำไป
ตรวจวิเคราะห์ตรวจวิเคราะห์จำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษด้วย
เค ร่ื อ งต รวจสอบ ล าย พิ ม พ์ นิ้ ว มื อ อั ต โน มั ติ  (AFIS) โด ย
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์
หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ดังรูปท่ี 6 – 9 จากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าสามารถ
ตรวจหาจำนวนจุดมิวนูเชียจากตัวอย่างรอยลายนิ้วมือแฝงที่นำมา
ทดลองท้ังหมดได้ แต่ให้ผลของจำนวนจุดมิวนูเชียท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ข้ึนอยู่กับความคมชัดของร่องรอยท่ีปรากฏ โดยพบว่าการ

ตรวจวิเคราะห์จำนวนจุดมิวนูเชียรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้าน
เหนียวของเทปกาวย่นปรากฎลายเส้นท่ีไม่สามารถระบุลักษณะ
สำคัญพิเศษได้ เนื่องมาจากความคมชัดของตัวอย่างลายนิ้วมือ
แฝงดังรูปท่ี 6 จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะลายเส้นลายนิ้วมือใน
บางตัวอย่างไม่เรียงตามรูปแบบของลายนิ้วมือครอบคลุมท้ัง
ตัวอย่าง (อรรถพล, 2546) เช่นเดียวกับรอยลายนิ้วมือแฝงบน
ด้านเหนียวของเทปใสดังรูปท่ี 8 เม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจ
วิเคราะห์จำนวนจุดมิวนูเชียรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของ
เทปพันสายไฟ รูปท่ี 7 และ เทปปิดกล่องรูปท่ี 9 จะพบว่า
ลายนิ้วมือท่ีได้จากการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามรูปแบบของ
ลายนิ้วมือในตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่า 

 

 
 

รูปท่ี 6 การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุดมิวนูเชียรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวย่นท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), 
ชนิด (ข) และ ชนิด (ค)  

ก 

ข 

ค 

ก 

ข 

ค 
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รูปท่ี 7 การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุดมิวนูเชียรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปพันสายไฟท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด 

(ก), ชนิด (ข) และ ชนิด (ค) 

 
รูปท่ี 8 การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุดมิวนูเชียรอยลายน้ิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปใสท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), ชนิด 

(ข) และ ชนิด (ค) 

 
 

รูปท่ี 9 การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุดมิวนูเชียรอยลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปปิดกล่องท่ีเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก), 
ชนิด (ข) และ ชนิด (ค) 

 

ก 

ข 

ค 

ก 

ข 

ค 

ก 

ข 

ค 



54 KKU Science Journal Volume 48 Number 1 Research 
 

จากจำนวนจุดมิวนูเชียท่ีตรวจวัดได้ด้วยเคร่ือง AFIS มา
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละตัวอย่างเพ่ือ
ศึกษาระดับคุณภาพการทำให้ปรากฏข้ึนของรอยลายนิ้วมือแฝง
และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากจำนวนจุดมิวนูเชียในแต่ละตัวอย่าง โดยระดับ
คุณภาพลายนิ้วมือแฝงจากเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียจำนวนมิวนูเชีย
เป็นดังนี้ 
ช่วงระดับท่ี 1 คุณภาพลายนิ้วมือระดับสูงท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 33 – 40) 
ช่วงระดับท่ี 2 คุณภาพลายนิ้วมือระดับสูง 

(ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 25 – 32) 
ช่วงระดับท่ี 3 คุณภาพลายนิ้วมือระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 17 – 24) 
ช่วงระดับท่ี 4 คุณภาพลายนิ้วมือระดับต่ำ 
  (ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 9 – 16) 

ช่วงระดับท่ี 5 คุณภาพลายนิ้วมือระดับต่ำท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 1 – 8) 

 ผลการศึกษาวิจัยเป็นดังตารางท่ี 2 พบว่าลายนิ้วมือ
แฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) บนพ้ืนผิวด้าน
เหนียวของเทปปิดกล่องให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียสูงท่ีสุดโดย
มีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 21 จุด และลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจ
เก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ค) บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทป
กาวย่นให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียต่ำท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวน
จุดมิวนูเชีย 7 จุด ในขณะท่ีค่าเฉล่ียจำนวนจุดมิวนูเชียในตัวอย่าง
อ่ืนๆ มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และพบว่าในตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง
ท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปกาวย่น และลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยน- 
ไวโอเลตชนิด (ข) บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปพันสายไฟให้
ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 10 จุดเท่ากัน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดมิวนูเชีย และคุณภาพของลายนิ้วมือแฝง 
ชนิด 

เจนเช่ียน 
ไวโอเลต 

ประเภทเทปกาว 
เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ เทปใส เทปปิดกล่อง 

𝒙 SD ระดับคุณภาพ 𝒙 SD ระดับคุณภาพ 𝒙 SD ระดับคุณภาพ 𝒙 SD ระดับคุณภาพ 
(ก) 
(ข) 
(ค) 

10 
12 
7 

4.86 
2.64 
2.3 

ต่ำ 
ต่ำ 

ต่ำที่สุด 

17 
10 
13 

6.45 
0.54 
0.83 

ปานกลาง 
ต่ำ 
ต่ำ 

19 
13 
12 

4.44 
4.97 
3.36 

ปานกลาง 
ต่ำ 
ต่ำ 

21 
19 
13 

3.39 
14.46 
7.79 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต่ำ 
 

3. การทดสอบสมมติฐาน 
การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏข้ึนของลายนิ้วมือ

แฝงบนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาวโดยทดสอบด้วยเจนเชี่ยน-
ไวโอเลตโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way 
ANOVA) โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ ประเภทของเทปกาว 
กับชนิดของเจนเชี่ยนไวโอเลต และตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่ 
จำนวนจุดมิวนูเชีย ซ่ึงจะทดสอบสมมติฐานการทดลอง 3 เร่ือง 
โดยกำหนดให้ระดับนัยสำคัญ Sig = 0.05 ดังต่อไปน้ี 

1. เปรียบเทียบจำนวนจุดมิวนูเชียระหว่างเจนเชี่ยน 
ไวโอเลตท้ัง 3 ชนิด 

H0 : ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตท้ัง
สามชนิดให้จำนวนจุดมิวนูเชียไม่แตกต่างกัน 

H1 : ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตท้ัง
สามชนิดให้จำนวนจุดมิวนูเชียแตกต่างกัน 

2. เปรียบเทียบจำนวนจุดมิวนูเชียระหว่างเทปกาวท้ัง 4 
ประเภท 

H0 : ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปกาวท้ังสี่ประเภทให้จำนวนจุดมิวนูเชีย ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปกาวท้ังสี่ประเภทให้จำนวนจุดมิวนูเชียแตกต่างกัน 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเจนเชี่ยนไวโอเลต
กับเทปกาว 

H0 : ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปกาวทั้งสี่ประเภทท่ีทดสอบด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตสาม
ชนิดให้จำนวนจุดมิวนูเชียไม่แตกต่างกัน 

H1 : ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปกาวทั้งสี่ประเภทท่ีทดสอบด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตสาม
ชนิดให้จำนวนจุดมิวนูเชียแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติด้วยวิธี Two-Way ANOVA โดยใช้โปรแกรม SPSS 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Corrected Model 952.200 11 86.564 2.496 .014 
Intercept 12269.400 1 12269.400 353.840 .000 
เจนเชี่ยนไวโอเลต 275.200 2 137.600 3.968 .025* 
เทปกาว 502.467 3 167.489 4.830 .005* 
(เจนเชี่ยนไวโอเลต)(เทปกาว) 174.533 6 29.089 .839 .546 
Error 1664.400 48 34.675   
Total 14886.000 60    
Corrected Total 2616.600 59    
*p < 0.05 
 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติตามตารางท่ี 3 พบว่า 
1. การเปรียบเทียบจำนวนจุดมิวนูเชียระหว่างเจนเชี่ยน

ไวโอเลตทั้ง 3 ชนิดคำนวณค่า F-test ได้ 3.968 มีนัยสำคัญท่ี
ระดับ 0.025 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่ามีอย่างน้อย 1 
คู่ท่ีทดสอบสมมติฐานมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงปฏิเสธ H0 

ยอมรับ H1 คือ ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ี
แตกต่างท้ังสามชนิดให้จำนวนจุดมิวนูเชียแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

2. การเปรียบเทียบจำนวนจุดมิวนูเชียระหว่างกาวท้ัง 4 
ประเภท คำนวณค่า F-test ได้ 4.830 มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.005 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่ามีอย่างน้อย 1 คู่ท่ีทดสอบ
สมมติฐานมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

คือ ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาว
ท่ีแตกต่างท้ังสี่ประเภทให้จำนวนจุดมิวนูเชียแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเจนเชี่ยนไวโอเลต และ
ประเภทของเทปกาว คำนวณค่า F-test ได้ 0.839 มีนัยสำคัญท่ี
ระดับ 0.546 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับ H0 คือ ลายนิ้วมือ
แฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาวท้ังสี่ประเภท
ท่ีทดสอบด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตสามชนิดให้จำนวนจุดมิวนูเชียไม่
แตกต่างกัน แสดงว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเจนเชี่ยน- 
ไวโอเลตและประเภทของเทปกาวท่ีส่งผลต่อจำนวนจุดมิวนูเชียท่ี
ตรวจวัดได้ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของชนิดเจนเชี่ยนไวโอเลตจากค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียรายคู่ด้วยวิธี LSD 
เจนเช่ียนไวโอเลต 

Mean Differrence (I-J) Sta. Error Sig. 
(I) (J) 

ชนิด (ก) 
 

ชนิด (ข) 
ชนิด (ค) 

3.20 
5.20 

1.862 
1.862 

.092 
.007* 

ชนิด (ข) 
 

ชนิด (ก) 
ชนิด (ค) 

-3.20 

2.00 
1.862 
1.862 

.092 

.288 
ชนิด (ค) ชนิด (ก) 

ชนิด (ข) 
-5.20 
-2.0 

1.862 
1.862 

.007* 
.288 

*p < 0.05 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประเภทเทปกาวจากค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียรายคู่ด้วยวิธี LSD 

เทปกาว 
Mean Differrence (I-J) Sta. Error Sig. 

(I) (J) 
เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ 

เทปใส 
เทปปิดกล่อง 

-3.80 
-5.07 
-8.07 

2.150 
2.150 
2.150 

.084 

.023 
.000* 

เทปพันสายไฟ เทปกาวย่น 
เทปใส 

เทปปิดกล่อง 

3.80 

-1.27 

-4.27 

2.150 
2.150 
2.150 

.048 

.559 

.053 
เทปใส เทปกาวย่น 

เทปพันสายไฟ 
เทปปิดกล่อง 

5.07 
1.27 
-3.00 

2.150 
2.150 
2.150 

.023 

.559 

.169 
เทปปิดกล่อง เทปกาวย่น 

เทปพันสายไฟ 
เทปใส 

8.07 
4.27 
3.00 

2.150 
2.150 
2.150 

.000* 
.053 
.169 

*p < 0.05 
 

จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ Post hoc test โดยวิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) เพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่หาความแตกต่างเชิงซ้อนโดยใช้วิธี LSD ท่ีระดับ
นัยสำคัญ 0.05 ได้ผลดังตารางท่ี 4 พบว่าจำนวนจุดมิวนูเชียจาก
ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) และ (ค) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่แตกต่างกับ
เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ข) และจากตารางที่ 5 พบว่า จำนวนจุด
มิวนูเชียจากลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปกาวย่นและเทปปิดกล่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 แต่ไม่แตกต่างกับเทปกาวชนิดอ่ืนๆ 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าจำนวนจุดมิวนูเชียท่ีได้
จากการใช้เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) และ (ค) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพบว่า เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) 
มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียท่ีมากกว่าชนิด (ค) และ
พบว่าเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ข) ไม่แตกต่างกับเจนเชี่ยนไวโอเลต
ชนิด (ก) และ (ค) อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ในการตรวจพิสูจน์
ลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวด้านเหนียวของเทปกาวด้วยเจนเชี่ยน- 
ไวโอเลตนั้น เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) ให้ผลค่าเฉลี่ยจำนวนจุด
มิวนูเชียสูงท่ีสุด แต่ในการนำไปใช้งานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
สามารถเลือกใช้ ชนิด (ข) ท่ีมีราคาถูกกว่าแต่ให้ผลไม่แตกต่างกัน
ทางนัยสำคัญ เพ่ือลดต้นทุนในการทำงาน 

 ในการเปรียบเทียบประเภทของเทปกาวที่นำมาใช้ใน
การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท้ัง 4 ชนิดนั้น พบว่าจำนวนจุด
มิวนูเชียจากลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บได้บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทป  กาวย่นและเทปปิดกล่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยพบว่าเทปปิดกล่องให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุด 
มิวนูเชียสูงกว่าเทปกาวย่น เนื่องมาจากองค์ประกอบของเทปกาว
ย่นท่ีมีลักษณะของกระดาษซ่ึงมีคุณสมบัติมีรูพรุนทำให้ดูดซึม
องค์ประกอบของลายนิ้วมือ ส่งผลให้เจนเชี่ยนไวโอเลตจับกับ
ร่องรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเหลืออยู่บนด้านเหนียวของเทปกาวได้
น้อยลง และพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปร่องรอยของลายนิ้วมือแฝงท่ี
ตรวจเก็บได้มีความคมชัดลดน้อยลง เม่ือนำไปตรวจวิเคราะห์ผลท่ี
ได้จึงให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียท่ีน้อยกว่าเทปปิดกล่อง แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกับเทปกาวชนิดอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชนิดของเจนเชี่ยนไวโอเลตกับประเภทของเทปกาว กล่าวคือ
ความสัมพันธ์ของท้ังสองตัวแปรอิสระไม่ส่งผลต่อจำนวนจุด 
มิ วนู เชี ย ท่ี ต รวจ วิ เค ราะ ห์ ได้  แ ต่ เม่ื อ วิ เค ราะ ห์ ใน แ ต่ละ
องค์ประกอบจะพบว่ามีความแตกต่างในทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
ค่ า เฉลี่ ยจำนวนจุด มิ วนู เชี ย ท่ี ตรวจ วิ เคราะห์ ได้แสดงถึ ง
ประสิทธิภาพของเจนเชี่ยนไวโอเลตแต่ละชนิดในการนำมาใช้
ตรวจหาร่องรอยลายนิ้วมือแฝงบนเทปกาว 4 ชนิดท่ีใช้ ใน
การศึกษาวิจัยเท่านั้น ผลการศึกษาวิจัยท่ีได้เป็นการนำเจนเชี่ยน
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ไวโอเลตมาใช้ศึกษาในงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทย
ต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 
(Experiment Research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการปรากฏ
รอยลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาว และเปรียบเทียบ
คุณภาพของการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทป
กาวโดยใช้เจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีแตกต่างกัน โดยอาศัยคุณสมบัติ
ของเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีสามารถนำมาพัฒนาใช้ตรวจหาร่องรอย
ลายนิ้วมือบนด้านเหนียวของเทปกาวได้ นำไปสู่ความน่าสนใจใน
การนำมาศึกษาวิจัยท่ีต้องการศึกษาประสิทธิภาพของเจนเชี่ยน- 
ไวโอเลตชนิดต่างๆ  ท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายมีขายท่ัวไปใน
ท้องตลาด 3 ชนิด มาใช้ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียว
ของ เทปกาวย่น เทปพันสายไฟ เทปใส และเทปปิดกล่อง เพ่ือ
นำมาศึกษาเปรียบเทียบจากจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ 
(minutiae) ด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) 
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง 
 จากการการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือ
แฝงบนด้านเหนียวของเทปกาว โดยใช้เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด
ต่างๆ พบว่าเจนเชี่ยนไวโอเลตท้ัง 3 ชนิด สามารถทำให้รอย
ลายนิ้วมือแฝงท่ีประทับบนด้านเหนียวของเทปกาวปรากฏข้ึนมา
ได้จากการจับตัวกันระหว่างองค์ประกอบของลายนิ้วมือได้แก่
เหงื่อและไขมัน (เสาวภาคย์, 2556) กับเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ี
ประกอบด้วยความเข้มข้นของเจนเชี่ยนไวโอเลตในปริมาณ 0.5 
กรัมต่อสารละลาย 100 มิลลิลิตร โดยท้ัง 3 ชนิดท่ีใช้ในการ
ทดลองระบุความเข้มข้นของเจนช่ียนไวโอเลตท่ีฉลากในปริมาณท่ี
เท่ากัน โดยพบว่าลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลต
ชนิด (ก) บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปปิดกล่องให้ค่าเฉล่ียจำนวน
จุดมิวนูเชียสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 21 จุด และ
ลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ค) บน
พ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาวย่นให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชียต่ำ
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 7 จุด ในขณะท่ีค่าเฉลี่ย
จำนวนจุดมิวนูเชียในตัวอย่างอ่ืนๆ มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และ
พบว่าในตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลต
ชนิด (ก) บนพ้ืนผิวด้านเหนียวของเทปกาวย่น และลายนิ้วมือแฝง

ท่ีตรวจเก็บด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ข) บนพ้ืนผิวด้านเหนียว
ของเทปพันสายไฟให้ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 10 จุดเท่ากัน 

จากการทดลองเมื่อแยกเป็นชนิดของเจนเช่ียนไวโอเลต 
พบว่า เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด  (ก ) สามารถตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงบนเทปกาวประเภท เทปปิดกล่องได้ดีท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 21 จุด ส่วนเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด 
(ข) สามารถตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงบนเทปกาวประเภท เทป
ปิดกล่องได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 19 จุด และ
เจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ค) สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง
บนเทปกาวประเภท เทปปิดกล่อง และเทปพันสายไฟได้ดีท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนูเชีย 13 จุด เท่ากัน 

เม่ือแยกตามประเภทของเทปกาว พบว่า การหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนเทปกาวย่น ด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ข) 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
จำนวนจุดมิวนูเชีย 12 จุด มีระดับคุณภาพลายนิ้วมือระดับต่ำ ใน
การหารอยลายนิ้วมือแฝงบนเทปพันสายไฟ ด้วยเจนเชี่ยน- 
ไวโอเลตชนิด (ก) สามารถตรวจเก็บรอยลายน้ิวมือแฝงได้ดีท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดมิวนู เชีย 17 จุด  มีระดับคุณภาพ
ลายน้ิวมือระดับปานกลาง ส่วนการหารอยลายนิ้วมือแฝงบนเทป
ใส ด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก ) สามารถตรวจเก็บรอย
ลายนิ้วมือแฝงได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียจำนวนจุดมิวนูเชีย 19 จุด 
มีระดับคุณภาพลายนิ้วมือระดับปานกลาง และการหารอย
ลายน้ิวมือแฝงบนเทปปิดกล่อง ด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตชนิด (ก) 
สามารถตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
จำนวนจุดมิวนูเชีย 21 จุด มีระดับคุณภาพลายนิ้วมือระดับปาน
กลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมตัวอย่างเทปกาวให้มีความหลากหลายมาก

ย่ิงข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจนเช่ียนไวโอเลตให้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

2. ควรเพ่ิมตัวอย่างเจนเชี่ยนไวโอเลตท่ีมีจำหน่ายตาม
ร้านค้าท่ัวไป เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละย่ีห้อให้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

3. ควรศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของรอยลายน้ิวมือ
แฝงที่ตรวจเก็บได้ด้วยเจนเชี่ยนไวโอเลตเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็น
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แนวทางในการเก็บรักษารอยลายน้ิวมือแฝงท่ีเป็นหลักฐานสำคัญ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

4. ควรศึกษาเจาะจงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ประทับรอย
ลายน้ิวมือเพ่ิมเติม เช่น อาชีพ ว่าแต่ละอาชีพ ให้คุณภาพรอย
ลายนิ้วมือแฝงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

5. ควรศึกษาหากเพิ่มระยะเวลาในการแช่เทปกาวใน
เจนเชี่ยนไวโอเลต จะส่งผลต่อคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝงอย่างไร 
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