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บทคดัย่อ 
 
 วตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลของน ้ ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิง และเพื่อเปรียบเทียบผลของน ้ ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิในห้วงระยะเวลาต่างๆ  โดยใชน้ ้ายารมด าส าเร็จรูป ยีห่อ้ Solid Gun 
Blue Creme น ามาผสมกบัน ้ากลัน่ในอตัราส่วน 10 กรัมต่อน ้ากลัน่ 200 มิลลิลิตร ใชเ้ป็นน ้ายารมด าปืน
ส าหรับการทดสอบทุกตวัอยา่ง  อาวุธปืนท่ีใชเ้ป็นปืนพกก่ึงอตัโนมติั ขนาด 9 มม. และกระสุนปืน
ออโตเมติก ขนาด 9 มม. Luger ปลอกทองเหลือง ด าเนินการทดลองหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนหลังยิงด้วยน ้ ายารมด าปืนแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย  1) การประทับ
ลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืนแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนและน าไปยิงทนัทีแลว้เก็บปลอกกระสุน
ไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้  2) บรรจุในซองกระสุนทิ้งไวน้าน 15 วนั และ 3) 30 วนั 
แลว้น าไปยงิเก็บปลอกกระสุนน าไปทดสอบกบัน ้ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้ 
 ผลการทดลองพบวา่ สามารถตรวจสอบการปรากฏลายน้ิวมือแฝงไดทุ้กช่วงเวลา แมเ้ก็บไว้
นานถึง 30 วนั  โดยคิดเป็นร้อยละ  97.77, 95.55  และ 91.11 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของลกัษณะการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงด้วยน ้ ายา  
รมด าปืนทั้ง 3 วธีิ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the results of using gun-blueing to detect the 
latent fingerprints on fired cartridge cases, and to compare the effects of using gun-blueing in 
finding latent fingerprints on fired cartridge cases spanning different time periods. The  blueing 
reagent is the commercial product brand SOLID GUN BLUE CREME. The gun-blueing mixed 
with water at a ratio of 10 gram / water 200 millilitre was used for all test sample firearms. The 
firearms used were semi-automatic guns 9 mm, loaded with the 9 mm Luger brass bullets. The 
detection of latent fingerprints on the fired cartridges process was measured by three methods: 1) 
laid the fingerprints on the ammunition after firing and detected by gun-blueing; 2), 3) kept the 
fired cartridges for 15 and 30 days after firings and detected with the gun-blueing consecutively. 
 The research found that with the three methods, the latent fingerprints could be found 
any time and persisted for 30 days which were 97.77, 95.55, and 91.11 detectable percentage 
respectively. The analysis of variance found that there was no significant difference among the 
three steps (P ≤ 0.05).  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปัจจุบนัไดช่้วยพฒันางานนิติวิทยาศาสตร์
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน และช่วยเจา้หน้าท่ีต ารวจปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ส่ิงท่ีส าคญั
เบ้ืองตน้ท่ีสุดก็คือ การใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ ทั้งน้ีจะตอ้งไดจ้ากสถานท่ีเกิดเหตุท่ี
มีความสมบูรณ์ มีการป้องกนัและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ อนัเป็นหวัใจของการสืบสวนสอบสวนมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะน ามาซ่ึงวตัถุพยาน หลกัฐานท่ี
แทจ้ริง หากการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนแรก ก็จะท าให้ขั้นตอนต่อไปประสบ
ความลม้เหลวอยา่งต่อเน่ืองได ้และถา้การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไม่สมบูรณ์และขาดประสิทธิภาพก็จะได้
พยานหลักฐานท่ีไม่น่าเช่ือถือ และไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยนัผูก้ระท าความผิด 
จนกระทัง่ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา (นพคุณ  กีรติการกุล, 2553 : 3) 
 พยานหลกัฐานตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226 หมายถึงพยาน
บุคคล พยานเอกสาร และวตัถุพยานท่ีสามารถใชพ้ิสูจน์ไดว้า่มีการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึน ใชบ้อก
ไดว้่าใครเป็นผูก้ระท าผิด และสามารถเช่ือมโยงผูก้ระท าความผิดเขา้กบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนได้ 
โดยพยานหลกัฐานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) พยำนหลักฐำนตรง (Direct Evidence) เป็นพยาน
บุคคล หลกัฐานค าให้การของผูรู้้เห็นเหตุการณ์ เช่นประจกัษ์พยานในคดีอาชญากรรม พยานผูไ้ด้
เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตวัเอง ไม่ใช่ไดย้ินมาจากผูอ่ื้นอีกทอดหน่ึง ไม่ว่าจะดว้ยประสาทตา หู 
จมูก สัมผสั หรือการล้ิมรส พนกังานสอบสวนท่ีเขา้ไปตรวจคน้วตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุก็ถือ
เป็นพยานบุคคล 2) พยำนแวดล้อม (Circumstantial Evidence) พยานประเภทน้ีไม่สามารถพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงในคดีไดโ้ดยตรง แต่น ามาใชเ้พื่อสร้างหรือบอกความจริงบางอยา่งหรือหลาย ๆ อยา่งเพื่อ
ยืนยนัประกอบรูปคดีหรือตอบปัญหาบางประการได้  พยานแวดล้อมน้ีน ามาจากขอ้สันนิษฐาน
ความเป็นไปไดโ้ดยมีมูลเหตุ เช่น พยานเห็นชายผูห้น่ึงเดินเขา้ไปในซอยเวลาไม่มากนกัไดย้นิเสียงปืน 
พยานจึงวิ่งเขา้ไปดูในซอย พบศพถูกยิงนอนอยูบ่นพื้นแต่ไม่พบชายเม่ือสักครู่  จึงสันนิษฐานไดว้า่ 
ชายคนดงักล่าวเป็นคนยิงผูต้าย และ 3) พยำนหลักฐำนที่แท้จริง (Real Evidence) เป็นพยานวตัถุ
หรือนิยมเรียกวา่ วตัถุพยาน ซ่ึงมีความชดัเจนในตวัเอง พยานหลกัฐานประเภทน้ีมีความส าคญัท่ีสุด 
สามารถน ามาใชย้นืยนัในคดีไดโ้ดยตรงหรือน าไปเช่ือมโยงให้เก่ียวพนักบัคดีได ้เช่น รอยลายน้ิวมือแฝง
ในสถานท่ีเกิดเหตุ กระดุมเส้ือท่ีตกอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบเดียวกนักบักระดุมเส้ือในเส้ือ
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ตวัท่ีผูต้อ้งหาสงสัยสวมใส่ในวนัท่ีเกิดเหตุเป็นตน้ (อภิรัตน์  ปรักกมะกุล และประสิทธ์ิ  เลิศวรรณเอก, 
2537 : 7-8)  
 รอยลายน้ิวมือ (Finger prints) นบัวา่เป็นร่องรอยท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานซ่ึงพบได้ทัว่ไป
และมากท่ีสุดในบรรดาวตัถุพยานและร่องรอยหลกัฐานทั้งปวงและยงัพิสูจน์ไดอ้ย่างมีคุณค่าท่ีสุด 
สามารถจะใชล้ายน้ิวมือยนืยนัถึงตวับุคคล ผูเ้ป็นเจา้ของไดอ้ยา่งเด็ดขาดปราศจากขอ้โตแ้ยง้ มีคุณค่า 
สูงสุดไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏว่ามีรอยลายน้ิวมือซ ้ ากนั แมแ้ต่น้ิวเดียว     
(ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล, 2547 : 1) ซ่ึงรอยลายน้ิวมือเกิดข้ึนจากผวิของน้ิวมือท่ีเปียกดว้ยสารท่ีขบัออก
จากต่อมเหง่ือ ท่ีกระจายอยู่บนเส้นนูน เม่ือมีการสัมผสักบัวตัถุ  สารท่ีขบัออกมาจะถ่ายเทมาท่ีผิว
ของวตัถุท่ีน้ิวมือจบัตอ้งเป็นรอยลายน้ิวมือท่ีมองไม่เห็นหรือยากท่ีจะมองเห็น เน่ืองจากสารท่ีขบั
ออกมาไม่มีสี วตัถุท่ีมีผิวแห้งและเรียบจะติดรอยลายน้ิวมือได้ดี สารท่ีขบัออกจากต่อมเหง่ือนั้น 
โดยทัว่ไปประกอบดว้ยน ้ า 98.5% สารประกอบต่าง ๆ 1.5% ซ่ึงแยกเป็นสารประกอบอินทรีย ์1%  
และสารประกอบอนินทรีย ์0.5% (อรรถพล  แช่มสุวรรณวงศ์, 2544 : 156-157) ในการท าให้รอย
ลายน้ิวมือมองเห็นมีหลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุท่ีน้ิวมือจบัตอ้งสัมผสัว่าเป็นชนิดใด และจะใช้
วธีิการใดจึงจะเหมาะสมให้ไดร้อยน้ิวมือท่ีมีคุณค่า บางคร้ังอาจจะใชห้ลาย ๆ วธีิประกอบกนั (อรรถพล  
แช่มสุวรรณวงศ,์ 2544 : 161-162) ไดแ้ก่  1) วิธีแห้ง (การใชผ้งฝุ่ นชนิดต่าง ๆ ในการปัดเคาะ หรือ
การกล้ิง) 2) วิธีเปียก (การใช้น ้ ายาเคมี ได้แก่ Silver Nitrate, Ninhydrin) 3) วิธีใช้ก๊าซ Super glue 
หรือ Cyanoacrylate และ Iodine 4) วิธีลอกลายน้ิวมือ  5) วิธีถ่ายภาพ   6) วิธีใชแ้สง  7) วิธีการหล่อ
ร่องรอย  และ 8) วธีิใชเ้คร่ืองมือ Electrostatic Dust Print Lifter 
 การน าอาวุธปืนมาก่ออาชญากรรมนั้น ผูก่้อเหตุทราบดีวา่เป็นอาวุธท่ีมีอานุภาพท่ีร้ายแรง 
สามารถให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของเหยื่อโดยตรงโดยเฉพาะปืนพกจะมีล า
กลอ้งสั้น ท่ีสามารถพกพาไดส้ะดวก เล็ดรอดต่อการตรวจคน้จบักุมของเจา้หน้าท่ี ก่อนการยิงปืน
ตอ้งมีการบรรจุกระสุนปืนลงไปในซองกระสุนหรือในโม่ปืน ดงันั้นโดยหลกัการแลว้ย่อมปรากฏ
รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีกระสุนปืน และเป็นพยานหลกัฐานเช่ือมโยงถึงผูก้ระท าผิดหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้
ต่อมาเม่ือมีการเหน่ียวไกเข็มแทงชนวนจะไปตีท่ีชนวนแก๊ปปืน (Primer) ระเบิดใส่ดินปืนท าให้ดินปืน
ระเบิดเกิดแก๊สผลกัดนัใหลู้กกระสุนพุง่ออกทางล ากลอ้งสู่เป้าหมาย ส่วนประกอบท่ีเกิดจากการยิงปืน
จึงประกอบดว้ยเปลวไฟ (Flame) ควนั (Smoke) เขม่าดินปืนท่ีเผาไหมแ้ลว้หรือเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ 
(burn or unburn powder particles) และลูกกระสุนปืน (bullet) (พงษ์รักษ์  ศรีบณัฑิตมงคล, 2550 : 
102-103) ยอ่มส่งผลต่อลายน้ิวมือแฝงโดยตรง 
 ผลของการยิงปืนท าให้เกิดเปลวไฟท่ีมีความร้อนสูง ส่งผลกระทบต่อรอยลายน้ิวมือแฝง
บนปลอกกระสุนปืน และยากต่อการหารอยลายน้ิวมือแฝง และเคยมีมีผูศึ้กษาหารอยลายน้ิวมือแฝง
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บนปลอกกระสุนก่อนยิงและหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืนตามสูตรหรือยี่ห้อท่ีผูศึ้กษาเลือกเอง ท าให้
รอยน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนไดก่้อนยงิและหลงัยิงเกิดข้ึนไดน้้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากน ้ ายารมด าปืนมีหลาย
สูตร และบา้งก็ท าเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปยอ่มท าใหผ้ลต่างกนัไป  โดยหลกัการนั้นพฒันามาจากการ
รมด าโลหะเป็นกรรมวิธีทางเคมีท่ีตอ้งการท าผวิช้ินงานจากเหล็กหรือโลหะให้เกิดสีต่าง ๆ เพื่อความ
สวยงาม และเพื่อป้องกนัการเกิดสนิม แต่ดว้ยช้ินงานท่ีมารมด าส่วนมากเป็นอาวธุปืนหรืออุปกรณ์ท่ี
ใช้ในภารกิจทางทหาร  จึงมีช่ือเรียกกรรมวิธีรมด าเหล็กอีก   ช่ือหน่ึงว่า การรมด าอาวุธปืน (พิชิต  
เล่ียมพิพฒัน์, 2552 : 9)  
 สูตรน ้ ายารมด าเหล็กหรือสูตรน ้ ายารมด าปืนมีมากมายหลายสูตรรวมทั้งสูตรส าเร็จรูป
มากมายหลายยี่ห้อ ทั้งชนิดเป็นของเหลวแบบน ้ าหรืออยูใ่นรูปแบบของครีม มีอตัราส่วนผสมทาง
เคมีก็มีแตกต่างกนัไป บางชนิดบางยี่ห้อหรือบางสูตรสามารถท าให้รอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนหลงัยิงปรากฏข้ึนได ้แต่วิธีการศึกษาของผูท้  าการศึกษามาก่อนขา้งตน้ยงัไม่สอดคลอ้ง
หรือใกลเ้คียงกบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน กล่าวคือ อาชญากรจะบรรจุกระสุนปืนลงในซองกระสุน
หรือในโม่ แลว้ยงัไม่สามารถคาดเดาไดว้า่จะน าไปก่ออาชญากรรมเม่ือใด นัน่คือรอยลายน้ิวมือแฝง
ไดป้ระทบัติดไปกบักระสุนปืนแลว้ จึงเป็นปัญหาวา่ รอยลายน้ิวมือแฝงท่ีถูกประทบับนกระสุนปืน
สามารถปรากฏให้เห็นอยูไ่ดน้านเป็นเวลาเท่าใด ก่อนจะน าไปก่ออาชญากรรม  และรอยลายน้ิวมือแฝง
จะยงัคงปรากฏอยูห่รือไม่ดว้ยการใชน้ ้ายารมด าปืนท่ีผูว้จิยัเลือกน ามาตรวจสอบ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาผลของน ้ ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน
หลงัยงิ 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลของน ้ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุน
ปืนหลงัยงิในหว้งระยะเวลาต่าง ๆ 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาการปรากฏของลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิง
ดว้ยน ้ ายารมด าปืนส าเร็จรูป 1 ยี่ห้อ เพื่อสร้างองคค์วามรู้พฒันางานนิติวิทยาศาสตร์ โดยสร้างความ
หลากหลายทางวิธีการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิง  และด้วยเหตุท่ีปลอก
กระสุนปืนผ่านความร้อนสูงมาแลว้ จึงไม่สามารถท าให้รอยลายน้ิวมือแฝงปรากฏไดด้้วยวิธีการ
อยา่งอ่ืน ดงันั้นการออกแบบการศึกษาทดลอง จึงพยายามให้มีความใกลเ้คียงกบัพฤติการณ์การก่อ
อาชญากรรมใหม้ากท่ีสุด ท่ีจะใหบ้รรลุถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี 
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 1.3.1 ได้วิธีการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนในหลังยิงด้วยน ้ ายารมด าปืน
ส าเร็จรูป 
 1.3.2 ไดท้างเลือกในการหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิ 
 1.3.3 ไดพ้ยานหลกัฐานท่ีสามารถน ามาตรวจเปรียบเทียบยืนยนัตวับุคคลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้
และเป็นการสร้างความยติุธรรมแก่สังคม 
 1.3.4 เป็นการพฒันาดา้นนิติวิทยาศาสตร์ให้กา้วหน้า และเกิดทางเลือกในการตรวจหา
หลกัฐาน 
 1.3.5 เป็นพื้นฐานสร้างองค์ความรู้ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปเก่ียวกบัการตรวจหา
รอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนดว้ยวธีิการใชน้ ้ายารมด า 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวจัิย  
 การหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืน มุ่งศึกษาผลการ
ปรากฏการณ์เห็นรอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยน ้ ายารมด าปืนส าเร็จรูป เพื่อเป็นการพฒันางานนิติวทิยาศาสตร์
ให้มีความหลากหลายในการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงจากวตัถุพยาน  ผูว้ิจยัได้ทดลองเบ้ืองตน้กบั
น ้ ายาทดลอง โดยการน ามาผสมกบัน ้ ากลัน่ในสัดส่วนต่าง ๆ แลว้เลือกส่วนผสมท่ีพอดี เหมาะสม
เป็นน ้ายารมด าปืนใชก้บัทุกตวัอยา่งของการทดลองโดยมีสมมติฐานของการศึกษาดงัน้ี 
 1.4.1 น ้ ายารมด าปืนผสมกบัน ้ าในอตัราส่วน 10 กรัมต่อน ้ ากลัน่ 200 ml สามารถตรวจหา
ลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิได ้
 1.4.2 กระสุนปืนท่ีบรรจุอยูใ่นซองกระสุนปืนก่อนยงิในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัหลงัยิงแลว้
สามารถตรวจหาลายน้ิวมือแฝงใหผ้ลปรากฏไดไ้ม่แตกต่างกนั 
 
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชน้ ้ายารมด าส าเร็จรูป ยีห่อ้ Solid Gun Blue Creme ท่ีมีจ  าหน่าย
ในร้านขายอาวุธปืนในจงัหวดัเชียงใหม่ น ามาผสมกบัน ้ ากลัน่ในอตัราส่วน 10 กรัมต่อน ้ ากลัน่ 200 ml 
ใช้เป็นน ้ ายารมด าปืนส าหรับการทดสอบทุกตัวอย่าง  อาวุธปืนท่ีใช้เป็นปืนพกก่ึงอัตโนมัติ 
ยีห่อ้กล็อก ขนาด 9 มม. และกระสุนปืนออโตเมติก ยีห่อ้ NRC ขนาด 9 มม. Luger ปลอกทองเหลือง 
 
 
 
 



 

5 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ลายน้ิวมือแฝง  หมายถึง  รอยของลายน้ิวมือท่ีประทบับนผวิวตัถุท่ีมองไม่เห็นหรือยากท่ี
จะมองเห็นไดด้ว้ยปากเปล่า 
 การปรากฏของลายน้ิวมือแฝง  หมายถึง  การกระท าท่ีใหร้อยลายน้ิวมือท่ีมองไม่เห็นหรือ 
ยากท่ีจะมองเห็นปรากฏข้ึนดว้ยวธีิการทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี แลว้แต่วธีิการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุท่ีมี
รอยลายน้ิวมือแฝงนั้นประทบัอยู ่
 น ้ายารมด าปืน  หมายถึง  น ้ายารมด าปืนสูตรส าเร็จยีห่อ้ Solid Gun Blue Crè me น ามาผสม
กบัน ้ากลัน่อตัราส่วน 10 กรัม ต่อน ้ากลัน่  200 ml  ใชเ้ป็นน ้ายารมด าทดสอบทุกตวัอยา่ง 
 ปลอกกระสุนปืนหลงัยิง  หมายถึง  กระสุนปืนออโตเมติกขนาด 9 มม. Luger ท่ีถูกประทบั
รอยลายน้ิวมือแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุน แลว้น าไปยงิเก็บปลอกมาทดสอบกบัน ้ายารมด าปืน 
 ml  หมายถึง  millilitre หรือ มิลลิลิตร เป็นมาตรชัง่ตวง ซ่ึง 1 มิลลิลิตร มีค่าเท่ากบั 1 ซีซี 
 mm  หมายถึง  millimetre หรือ มิลลิเมตร ใช้อกัษรย่อ มม. เป็นหน่วยวดัความยาวใน
ระบบเมตริก ซ่ึงมีขนาดเท่ากบั 1 x 10-3 เมตร 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาวิจยัการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืน 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
 2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรอยลายน้ิวมือ 
 3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
 4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการอบชุบโลหะ 
 5. การรมด า 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ 
 ความหมายของสถานทีเ่กดิเหตุ 
  สถานท่ีเกิดเหตุ (Crime Scene) หมายถึง  สถานท่ีท่ีมีการก่ออาชญากรรมข้ึน หรือมี
การกระท าความผิดทางอาญาเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีวตัถุพยานและสามารถตรวจคน้หาวตัถุพยานได ้
ซ่ึงท าให้ผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุสามารถน าวตัถุพยานจากสถานท่ีเกิดเหตุไปตรวจพิสูจน์ในห้อง 
ปฏิบติัการทางนิติวทิยาศาสตร์ และน าขอ้มูลทั้งหมดไปประมวลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อวเิคราะห์ได้
วา่ใครคือผูก้ระท าผิดท าอยา่งไร ดว้ยวธีิการใด และมีจุดประสงคอ์ยา่งไร ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงสถานท่ี
เกิดเหตุก็หมายถึง  สถานท่ีจะพบวตัถุพยานนัน่เอง (นพคุณ  กีรติการกุล,  2553 : 7)  
 พยานหลกัฐาน 
  ตามประมวลกฎหมายความอาญา มาตรา 226 ใหค้วามหมายพยานหลกัฐาน หมายถึง 
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือวตัถุพยาน ตลอดจนหลกัฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจใชพ้ิสูจน์การกระท าผิดได้ 
สามารถน าเสนอในชั้นศาล เพื่อพิสูจน์ถึงขอ้เทจ็จริงในคดีได ้ 
  พยานหลกัฐานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
  1)  พยานหลกัฐานตรง (Direct Evidence) เป็นพยานบุคคล หลกัฐานท าใหก้ารของผูรู้้
เห็นเหตุการณ์เช่น ประจกัษพ์ยานในคดีอาญา พยานท่ีไดรู้้เห็นไดย้ินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง 
ไม่ใช่ไดย้นิมาจากผูอ่ื้นอีกทอดหน่ึง ไม่วา่จะดว้ยประสาทตา หู จมูก สัมผสั หรือการล้ิมรส พนกังาน
สอบสวนท่ีเขา้ไปตรวจคน้หาพยานหลกัฐานในสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุก็ถือเป็นพยานบุคคล 
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  2)  พยานแวดล้อม (Circumstantial Evidence) พยานประเภทน้ีไม่สามารถพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงในทางคดีไดโ้ดยตรง แต่น ามาใชเ้พื่อสร้างหรือบอกความจริงบางอยา่งหรือหลาย ๆ อยา่ง 
เพื่อยืนยนัประกอบรูปคดี หรือเพื่อตอบปัญหาบางประการได ้พยานแวดลอ้มน้ีน ามาจากขอ้สันนิษฐาน
ความเป็นไปไดโ้ดยมีมูลเหตุ เช่น พยานเห็นชายผูห้น่ึงเดินเขา้ไปในซอยเวลาไม่นานนกัไดย้ินเสียงปืน  
พยานจึงวิ่งเขา้ไปดูในซอยพบศพถูกยงิ นอนอยูบ่นพื้นแต่ไม่พบชายคนเม่ือครู่ จึงสันนิษฐานวา่เป็น
ชายคนดงักล่าวเป็นคนยงิตาย 
  3)  พยานหลกัฐานท่ีแทจ้ริง (Real Evidence) พยานวตัถุหรือนิยมเรียกว่าวตัถุพยาน 
ซ่ึงมีความชดัเจนในตวัเอง พยานหลกัฐานประเภทน้ีมีความส าคญัท่ีสุด สามารถน ามาใช้ยืนยนัใน
คดีได้โดยตรงหรือน าไปเช่ือมโยงให้เก่ียวพนักบัคดีได้ เช่น  รอยลายน้ิวมือในสถานท่ีเกิดเหตุ 
กระดุมเส้ือท่ีตกอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุท่ีมีรูปแบบเดียวกนักบักระดุมเส้ือในเส้ือตวัท่ีผูต้อ้งสงสัยสวม
ใส่ในวนัท่ีเกิดเหตุ เป็นตน้ 
 กฎของโลคาร์ด (Locard’s Principle) 
   ศาสตราจารย ์ดร.เอดมง โลคาร์ด (Prof.Dr. Edmond Locard) เป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม
ของ Sherlock Holmes ของฝร่ังเศส เกิดในปี ค.ศ. 1877 จบการศึกษาดา้นการแพทยแ์ละกฎหมาย
จากมหาวิทยาลยัลียง ต่อมาได้เป็นผูช่้วยของ อเล็กซองเคร ลาคาซานญ์ (Alexandre Lacassage) นกั
อาชญาวิทยารุ่นบุกเบิก และศาสตราจารยด์า้นนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัลียง จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 
1941 ได้ริเร่ิมตั้งห้องปฏิบติัการทางอาชญาวิทยาข้ึนมา ท าการศึกษาวิจยัด้านนิติวิทยาศาสตร์มา
ตลอดจนถึงแก่กรรมเม่ือปี ค.ศ. 1966 รวมอายุ 90 ปี  ดร.เอดมง  โลคาร์ด ได้เสนอแนวคิดต่อ
นักวิทยาศาสตร์ 4 ท่าน คือ ลาคาซานญ์ (Lacassagne) แบร์ติยอง (Berlillon) กรอส (Gross) และ
โคนนั คอยล์ (Conan Doyle) ซ่ึงเห็นดว้ยในแนวคิดน้ี และใชเ้ป็นพื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ กฎน้ี
ง่ายและชดัเจนคือ การสัมผสัทุกคร้ังย่อมทิ้งร่องรอย (Every Contact Leaves Trace) ซ่ึงต่อมาเป็นกฎ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นพื้นฐานท่ีนกันิติวิทยาศาสตร์ทัว่โลกน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ตวัอยา่งเช่น ถา้มีขโมยปืนหนา้ต่างดว้ยมือเปล่า เขาจะทิ้งร่องรอยลายน้ิวมือไวท่ี้หนา้ต่าง  
พวกยอ่งเบาเดินผา่นแปลงดอกไมเ้ขาจะทิ้งร่องรอยย  ่าไว ้ขณะเดียวกนัรองเทา้ของเขาจะติดดินไปดว้ย  
คนร้ายท่ีทุบกระจกหน้าต่างก็จะมีเศษกระจกติดเส้ือผา้ของเขาไป ฆาตกรท่ีแทงเหยื่อจนเสียชีวิต     
ก็จะมีคราบโลหิตของผูเ้สียชีวิตติดตวัไปดว้ย แมแ้ต่ตวัผูเ้สียชีวิตเองในมือของเขาอาจจะพบเส้นใย
เส้ือผา้ของคนร้ายท่ีติดอยูใ่นระหวา่งท่ีเขาต่อสู้กบัคนร้าย (Zakavia Evzing liogl, 2006 :   9 – 10 อา้งใน 
นพคุณ  กีรติการกุล, 2553 : 8 – 9)  
 ความส าคัญของวตัถุพยาน 
  1)  เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ถึงการเกิดข้ึนของคดี 
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  2)  สามารถเช่ือมโยงถึงผูก้ระท าความผดิ ผูเ้สียหาย หรือสถานท่ีเกิดเหตุได ้
  3)  สามารถช้ีตวัผูก้ระท าความผดิได ้
  4)  สามารถป้องกนัผูบ้ริสุทธ์ิท่ีถูกกล่าวหาได ้
  5)  สามารถยนืยนัค าใหก้ารของผูเ้สียหายได ้
  6)  สามารถท าใหเ้กิดการสารภาพหรือยอมรับการกระท าความผดิ 
  7)  เช่ือถือไดม้ากกวา่ประจกัษพ์ยาน 
  8)  ศาลรับฟังวตัถุพยานหลกัฐานในการวนิิจฉยัพิพากษาตดัสินคดี 
 ประโยชน์ของวตัถุพยาน 
  1)  สามารถพิสูจน์ไดว้า่มีการกระท าความผดิทางอาญาเกิดข้ึน 
  2)  ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมในการกระท าความผดิ 
  3)  ท าใหท้ราบวา่ใครคือผูก้ระท าความผดิ 
  4)  ท าใหท้ราบวา่ใครคือผูเ้สียหาย 
 ประเภทของวตัถุพยาน 
  1)  วตัถุพยานจากร่างกายมนุษย ์(Human Body Materials) ท่ีเป็นชีววตัถุ (Biological 
Evidence) ต่าง ๆ  
  2)  วตัถุพยานท่ีเป็นส่ิงของ (Objectives) อาวธุ รวมทั้งทรัพยสิ์น และเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  3)  วตัถุพยานท่ีเป็นรอยประทบั (Impressions) หรือวตัถุร่องรอย (Trace Evidence) 
อ่ืนๆ  
 สถานทีพ่บวตัถุพยาน 
  1)  สถานท่ีเกิดเหตุ 
  2)  ตวัผูเ้สียหาย 
  3)  ตวัผูก้ระท าความผดิ 
  4)  วตัถุส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ รวมทั้งทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  
 การเช่ือมโยงสถานท่ีเกิดเหตุและส่ิงของกบัวตัถุพยานเป็นหลกัฐานของการตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุ ตามกฎหมายของโลคาร์ด ซ่ึงบอกวา่เม่ือวตัถุสองส่ิงมาสัมผสักนัจะมีการแลกเปล่ียนวตัถุ
ซ่ึงกนัและกนั ความเช่ือมโยงระหวา่งผูต้อ้งสงสัยกบัผูเ้สียหายเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด และจะเช่ือมโยงได้
จากวตัถุพยานและการเช่ือมโยงของผูต้อ้งสงสัยกบัผูเ้สียหายไปยงัวตัถุส่ิงของและสถานท่ีเกิดเหตุ  
ก็ถูกเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุพยานเช่นกนั หากผูเ้สียหายมีชีวติอยูจ่ะช่วยให้เราทราบถึงสถานท่ีเกิดเหตุ
และอาจจะทราบตวัผูก้ระท าความผดิไดด้งัแผนภาพท่ี 2.1  (นพคุณ กีรติการกุล, 2553 : 9) 
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ภาพที ่2.1  การเช่ือมโยงระหวา่งผูเ้สียหาย ผูต้อ้งสงสัย วตัถุส่ิงของ และสถานท่ีเกิดเหตุ 
            ทั้งการถูกเช่ือมโยงดว้ยวตัถุพยาน (ทฤษฎีการเช่ือมโยง Linkage Theory) 

 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัรอยลายนิว้มือ 
 รอยลายน้ิวมือ (Fingerprints) นบัเป็นร่องรอยท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานซ่ึงพบไดอ้ย่างสามญั
ท่ีสุดในบรรดาวตัถุพยานและร่องรอยหลกัฐานทั้งปวง และยงัพิสูจน์ไดอ้ย่างมีค่าท่ีสุดในแง่ท่ีว่า
สามารถจะใชร้ะบุบยืนยนัถึงตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของไดอ้ยา่งเด็ดขาดวา่ รอยลายน้ิวมือท่ีพบไดท่ี้เกิด
เหตุนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ของน้ิวใดของบุคคลใดอย่างปราศจากข้อโต้แยง้ 100% และเป็นการตรวจ
เปรียบเทียบและตรวจพิสูจน์ได้อย่างท่ีเรียกว่าเป็นการตรวจแบบ Positive Test คือถ้าใช่-ตอ้งใช่  
และถา้ไม่ใช่-ตอ้งไม่ใช่  โดยไม่มีค  าวา่ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ได ้ซ่ึงต่างกบัการตรวจพิสูจน์ท่ีเรา
เรียกวา่เป็นการตรวจแบบ Negative Test คือ ถา้ไม่ใช่-ตอ้งไม่ใช่  แต่ถา้ใช่-อาจใช่เท่านั้น  แมแ้ต่การ
ตรวจหา DNA (Deoxyribonucleic acid) ซ่ึงก าลงัต่ืนตวักนัในวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ก็ถือว่า
เป็นเพียงการตรวจแบบ Negative Test เช่นกนั เพราะถึงแมว้่าจะให้ความน่าเช่ือถือไดสู้งกว่าการ
ตรวจหาหมู่โลหิตเป็นอยา่งมากก็ตาม แต่ผลการตรวจพิสูจน์หรือตรวจเปรียบเทียบดงักล่าว แมจ้ะมี
ผูอ้า้งว่าได้ผลถึง 99.99% ก็ตาม  แต่งานทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะใช้เป็นขอ้ยืนยนัเด็ดขาดได้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ จะต้องพิสูจน์ได้  100%  เสมอในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเวน้เด็ดขาด ดังนั้น รอย
ลายน้ิวมือจึงถือวา่ยงัคงมีคุณค่าสูงสุดไม่เปล่ียนแปลงตราบจนถึงปัจจุบนัท่ียงัไม่มีขอ้พิสูจน์ในทาง
แยง้ไดเ้ลยว่า  มนุษยท์ั้งโลกนบัเป็นร้อยลา้นพนัลา้นคนท่ีไดมี้การเก็บบนัทึกลายน้ิวมือไวน้บัตั้งแต่

Victim 
ผูเ้สียหาย 

Suspect 
ผูต้อ้งสงสัย 

Object 
ส่ิงของ 

Crime Scene 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

Physical Evidence 
วตัถุพยาน 
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สมยัท่ีสก็อตแลนด ์ยาร์ด เร่ิมน าไปใช ้เม่ือปี ค.ศ. 1901 จนถึง ณ ศกัราชน้ี เป็นเวลากวา่หน่ึงศตวรรษ
แลว้ ยงัไม่ปรากฏจนรายเดียววา่มีใครท่ีมีลายน้ิวมือซ ้ ากนัแมแ้ต่น้ิวเดียว 
 ค าศพัท์ท่ีเราใช้กนัอย่างสามญัว่า รอยลายน้ิวมือหรือ Fingerprints นั้น ในทางวิชาการ 
หมายถึง  รอยท่ีเกิดข้ึนจากน้ิวมือ (Finger Prints) จากฝ่ามือ (Palmar Prints) และจากฝ่าเทา้ส้นเทา้ 
(Sole Prints) ซ่ึงบริเวณของมือหรือเทา้ดงักล่าวสามารถสร้างรอยภาพทิ้งไวไ้ด ้ณ ต าแหน่งท่ีมนัได้
สัมผสัลงไป เน่ืองจากผวิหนงัตรงส่วนเหล่าน้ีปราศจากขน และมีรอยเนินยน่ (Ridge) ปรากฏเป็นทิว
แถวข้ึนอยา่งมีรูปแบบ  ซ่ึงรอยเช่นน้ีจะปรากฏมีดว้ยเช่นกนัในบรรดาสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืนๆ 
 ผิวหนงัของมนุษยมี์ส่วนประกอบหลกัๆ อยู ่2 ชั้นคือ หนงัก าพร้า (Epidermis) และหนงั
แท ้(Dermis หรือ Corium) และท่ีส่วนบนของหนงัแทน้ั้นเรียกว่า “ต่ิงหนงั”  (Corium Papillae) ซ่ึง
ท าการใหเ้กิดเป็นลกัษณะเป็นแนวรอยเนินยน่ (คือรอยแนวหนงัท่ียืน่ออกมานัน่เอง) อนัเป็นรูปแบบ
ของลายน้ิวมือ และซ่ึงประสาทรับความรู้สึกจะส้ินสุดลงท่ีร่องลึก (Furrows) ระหว่างเส้นเนิน 
(Ridges) เหล่านั้น 
 จากเส้นแนวเนินย่นท่ีเป็นแถบต่ิงยื่นข้ึนมาเอง แต่ละแนวเนินจะมีแนวรูเหง่ือ (Pore) 
ปรากฏอยู่  ซ่ึงเป็นปากของต่อมเหง่ือท่ีผุดข้ึนเป็นระยะๆ เท่า ๆ กนั และมีคุณลกัษณะรายละเอียด
บางประการแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคลจนสามารถจะใชพ้ิสูจน์เอกลกัษณ์ของบุคคลไดดี้พอๆ 
กบัการตรวจรอยลายน้ิวมือ แต่ท่ีไม่นิยมน ามาใช้ประโยชน์กนันักเน่ืองจากไม่สะดวกทั้งการใช้
อุปกรณ์การตรวจหาในสถานท่ีเกิดเหตุ  และยงัเป็นร่องรอยท่ีตอ้งใช้ความละเอียดรอบคอบพิเศษ
ดว้ยในการเก็บหลกัฐานประเภทน้ี  อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิค สามารถตรวจหาเก็บ และตรวจ
เปรียบเทียบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 100%  เช่นกนัโดยอาศยัประโยชน์ของรูเหง่ือท่ีปรากฏอยูบ่นเส้นเนิน
ยน่ของผวิหนงัท่ีบริเวณน้ิวมือ ฝ่ามือ และหรือฝ่าเทา้ส้นเทา้ของบุคคล 
 รอยลายน้ิวมือท่ีปรากฏอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุ (หรือท่ีอ่ืนใดก็ตาม) อาจมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่าหรือเห็นไม่ได ้(หรือเห็นไดย้าก) ดว้ยตาเปล่า ทั้งน้ี มีหลกัอธิบายไดอ้ยา่งง่าย ๆ ดงัน้ี 
  1. รอยท่ีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า มีลกัษณะท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งถาวร (ถา้ไม่ไปท าลายเสียก่อน) 
ภาษาองักฤษใชเ้ป็นศพัทเ์รียกวา่ Patent Prints แบ่งออกเป็น 2 อยา่งคือ  
   1) Visible Prints หมายถึง  รอยภาพจากลายน้ิวมือ ฝ่ามือ และหรือฝ่าเทา้ซ่ึงเปรอะ
เป้ือนส่ิงอ่ืนมาก่อน เช่น โลหิต สี คราบน ้ ามนั และฝุ่ น  เป็นตน้  แลว้มาสัมผสักบัวตัถุส่ิงของอ่ืน  
การทิ้งรอยภาพไวจึ้งปรากฏตามลกัษณะของลายน้ิวมือซ่ึงมีส่ิงนั้น ๆ ติดอยูด่ว้ย ท าใหเ้รามองเห็นได้
ชดัเจนโดยทัว่ไปดว้ยตาเปล่าแทจ้ริง  และมีลกัษณะเป็นภาพ 2 มิติ คือมีเพียงความกวา้ง และความ
ยาวเท่านั้น 
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   2) Plastic Prints หมายถึง รอยภาพท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งถาวรอีกอยา่งหน่ึงท่ีส่วนของ
ผิวหนงัซ่ึงปรากฏมีเส้นเนินหรือเส้นนูน  ไดส้ัมผสักบัวตัถุส่ิงของซ่ึงมีลกัษณะท่ียงัมีความอ่อนตวั
อยูใ่นขณะท่ีแตะตอ้งลงไป และวตัถุส่ิงของท่ีสัมผสันั้นเองหากไม่มีการละลายตวัหรือหลอมตวัแลว้ 
จะคงภาพรอยลายน้ิวมืออยู่ในผิวของมนัตลอดเวลา วตัถุส่ิงของเหล่าน้ีไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเป็นหรือเคลือบ
ตวัวสัดุประเภทคร่ัง ดินน ้ามนั เทียนไข สบู่ เป็นตน้ ดงันั้น รอยท่ีปรากฏจึงมีลกัษณะเป็นภาพแบบ 3 
มิติ คือนอกจากมีความกวา้ง  ความยาวแลว้ ยงัมีความลึกดว้ย 
  การเก็บรอยลายน้ิวมือท่ีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าท่ีเรียกว่าเป็น Patent Prints เช่นน้ี ไม่ว่า
จะปรากฏแบบ 2 มิติ ในลกัษณะของ Visible Prints หรือแบบ 3 มิติ ในลกัษณะของ Plastic Prints ก็
ตาม วธีิดีท่ีสุดคือการถ่ายภาพเก็บไวอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด โดยการใชภ้าพถ่ายขยายและการใชล้ าแสงเขา้
ช่วยด้วย และจะมีความเหมาะสมท่ีสุดถา้จะใช้กลอ้งถ่ายภาพท่ีออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกบัการ
ถ่ายภาพประเภทน้ีดว้ย   
  2. รอยท่ีเห็นไม่ได ้(หรือเห็นไดย้าก) ดว้ยตาเปล่า ถึงแมว้า่เป็นร่องรอยท่ีจะปรากฏ
ไดอ้ยา่งถาวรเช่นกนัก็ตาม แต่ทวา่ก็สามารถถูกท าลาย เปล่ียนสภาพ หรือเส่ือมสภาพไดง่้ายกวา่แบบ
ท่ีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ทั้งน้ี เพราะขอ้จ ากดัของตวัมนัเองถา้ไม่ใชค้วามสังเกตจริง ๆ ท่ีจะหาแลว้ ก็ยากท่ี
จะมองเห็นได ้ดงันั้น การสัมผสัทบัหรือปัดลบไปแมโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจจะเสียหายไดอ้ยา่งง่ายดาย และ
นอกจากน้ี สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ และความช้ืน ตลอดจนฝุ่ นละอองในอากาศ ก็ลว้นเป็นตวัเร่ง
การเส่ือมสภาพของมนัได้ทั้งส้ิน  รอยลายน้ิวมือประเภทน้ีเกิดข้ึนจากตวัเหง่ือแท ้ๆ ของผูเ้ป็น
เจา้ของรอย  ซ่ึงเหง่ือจากร่างกายของมนุษยจ์ะมีส่วนประกอบหลกั ๆ คือน ้ าประมาณ 98.5 – 99.5%  
และมีอตัราส่วนของส่ิงท่ีเป็นของแข็งเพียง 0.5 – 1.5% เท่านั้น  ซ่ึงส่วนหลงัน้ีเองท่ีประกอบดว้ย
สสารประเภทอโลหะ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกลือถึง 1 ใน 3 ส่วนอีก 2 ใน 3 มีธาตุยูเรีย (Urea) น ้ ามนั 
และกรดต่าง ๆ ซ่ึงมีส่วนประกอบของโลหะอยู่ท่ีแนวการจีบย่นต่าง ๆ ท่ีดา้นในของน้ิวมือ ฝ่ามือ 
และฝ่าเทา้ส้นเทา้ ซ่ึงเกิดข้ึนจากเส้นร่อง (Furrows) และเส้นนูน (Ridges) นั้น   ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า 
จะมีปากรูต่อมเหง่ือจ านวนมากมายตามแนวเส้นนูนหรือเส้นเนินเหล่านั้น ซ่ึงต่างจะขบัเหง่ือออกมา
เป็นปริมาณเล็กนอ้ยโดยปกติ แต่ถา้บุคคลนั้นยิง่มีความต่ืนเตน้มาก ปริมาณของเหง่ือท่ีหลัง่ออกมาก็
จะมากข้ึนไปด้วย อย่างไรก็ตาม เหงือจะถ่ายตวัเองไปสู่วตัถุส่ิงของท่ีโดนสัมผสัในรูปแบบของ
ลายน้ิวมือท่ีไร้สี เพราะเหง่ือมีสภาวะทางคุณสมบติัท่ีไร้สี (Colorless) ดงันั้น รอยลายท่ีปรากฏจึง
มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า หรือดีท่ีสุดก็คือ อาจเห็นได้เพียงบางส่วนเท่านั้นด้วยตาเปล่า เราจึงนิยม
เรียกว่า “รอยลายน้ิวมือแฝง” หรือ  Latent Prints เน่ืองจากมองเห็นได้เพียงอย่างลาง ๆ เลือน ๆ 
เท่านั้น  และการท่ีจะตรวจหาว่าพื้นท่ีผิววตัถุส่ิงของใดจะมีรอยลายแฝงหรือไม่ วิธีง่ายท่ีสุดใน
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เบ้ืองตน้คือการใชส่้องหาดว้ยแสงหกัเหลงไปท่ีพื้นผิวส่ิงเหล่านั้น  แลว้บนัทึกไวพ้ร้อมกบัก าหนด
ต าแหน่งวางไวใ้นแผนท่ีเกิดเหตุดว้ย (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล. 2547 : 27 – 30) 
 การใช้ผงฝุ่นเคมี  
  หลกัการก็คือ เป็นการน าเอาสสารท่ีเป็นของแขง็บางอยา่งมาท าเป็นผงฝุ่ นสีต่าง ๆ ซ่ึง
แต่ละสีจะมีคุณสมบติัและความเหมาะสมต่างกนัในอนัท่ีจะท าให้รอยลายน้ิวมือแฝงมองเห็นได้
อยา่งชดัเจนพร้อมท่ีจะน าไปตรวจเปรียบเทียบกบัภาพพิมพล์ายมือ (และหรือรอยเทา้เปลือย) ของผู ้
ตอ้งสงสัยได ้ผงฝุ่ นทางเคมีท่ีจะน ามาใช้มีอยู่หลายชนิดและหลายสี แต่สีท่ีเหมาะสมท่ีสุดและใช้
อย่างกวา้งขวางมากท่ีสุดคือ สีด า เน่ืองจากเหง่ือปรากฏอยู่ในสภาพไร้สี และมกัพบเห็นไดอ้ยา่งดี
ท่ีสุดบนพื้นผิววตัถุเรียบและเป็นมนัอยา่งเช่น แกว้ กระจก เคร่ืองเรือนขดัมนั  เป็นตน้ ซ่ึงสีด าน้ีจะ
ตดักบัสีของพื้นผิววตัถุจนเห็นรอยไดช้ดัเจนดีมาก  แต่ถา้เป็นพื้นผิววตัถุท่ีมีสีมืด ๆ ก็ควรตอ้งใชผ้ง
ฝุ่ นสีขาว (White Powder) ก็จะเห็นภาพรอยไดช้ดัเจนเช่นเดียวกนั  นอกจากน้ีพื้นผิววตัถุบางอย่าง
อาจมีความเหมาะสมมากกวา่ท่ีจะใชฝุ้่ นกวา่ 2 ชนิดข้ึนไปผสมกนัเพื่อให้เห็นรอยและเก็บรอยแฝง
ได้ดีข้ึน  ผงฝุ่ นท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัมีหลายสี และมีสูตรของผงฝุ่ นเฉพาะสีดังน้ี เช่น สีด า (Black 
Powder) สีขาว (White Powder) สีเทา (Gray Powder) สีแดง (Red Powder) สีทอง (Gold Powder) 
สะทอ้น (Fluorescence Powder) (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล. 2547 : 31) 
 อุปกรณ์ทีต้่องใช้ร่วมกบัผงฝุ่นเคมี 
  ในการใชผ้งฝุ่ นเคมี จะตอ้งมีอุปกรณ์อ่ืนเพื่อการปัดหาและการเก็บลอกถอดรอยลาย
คือ 
  1.  แปรง  ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ ๆ ไป 3 ชนิดคือ 
   1.1 แปรงขนกระต่าย ซ่ึงใชใ้นการปัดผงฝุ่ นเบ้ืองตน้ 
   1.2 แปรงขนอูฐ  ใชปั้ดผงฝุ่ นเพื่อให้เห็นรอยลายอยา่งละเอียด และในกรณีท่ีไม่มี
แปรงขนกระต่าย จะใชแ้ปรงขนอูฐอย่างเดียวก็ไดผ้ลดีเช่นกนั ถา้ระวงัท่ีจะไม่ใช้น ้ าหนกัมือตกลง
ไปท่ีพูแ่ปรงจนเกินไป 
   1.3 แปรงแม่เหล็ก ใชก้บัผงฝุ่ นสีด าชนิดท่ีมีผงแม่เหล็กเป็นส่วนผสมอยู ่ซ่ึงแปรง
ท่ีเป็นตวัแม่เหล็กหรือ Magna Brush น้ี มิไดมี้ลกัษณะของรูปร่างเป็นแปรงท่ีเป็นตวัแม่เหล็กและใช้
กบัผงฝุ่ นชนิดพิเศษ  ซ่ึงผงฝุ่ นท่ีวา่น้ีติดอยูก่บั “แปรง” นั้น จนสัมผสัพบกบัเหง่ือท่ีเป็นรอยลายแฝงอยู ่ 
ก็จะแตะติดท่ีรอยแทน การใช้แปรงแม่เหล็กน้ีให้ผลดีมากโดยเฉพาะกบัการหารอยท่ีดา้นใต้วตัถุ 
เช่น ใตล้ิ้นชกั หรือเม่ือพื้นผิววตัถุมีความยืดหยุ่นได ้ เช่น พื้นหนงั และยงัไม่เปลืองผงฝุ่ นโดยไม่
จ  าเป็นในช่วงท่ีมีการซดัฝุ่ นออกไปในเบ้ืองตน้เพื่อควานหารอยอยา่งคร่าว ๆ  อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดั
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ประการเดียวท่ีไม่มีความเหมาะสมกบักรรใช้แปรงแม่เหล็กก็คือ การตรวจหารอยลายน้ิวมือท่ีอาจ
ปรากฏอยูก่บัวตัถุท่ีมีพื้นผวิท าดว้ยโลหะเท่านั้น 
  2. เทปกาว (Scotch Tape) หรือเทปกาวยาง (Rubber Lifter) เพื่อใช้ในการลอกถอด
รอยลายแฝงหลงัจากปัดผงฝุ่ นเห็นชดัเจนแลว้ ส าหรับเทปกาวใสควรใช้ชนิดดี และมีขนาดกวา้ง
ของเทปประมาณ 3/4 น้ิวฟุต จะเหมาะสมมาก หากไม่เช่นนั้นแลว้เราจะตอ้งปะต่อเทปหลาย ๆ ช้ิน  
ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายระหว่างร่องรอยการเช่ือมต่อระหว่างแต่ละช้ินได้ และยิ่งถ้าท าไม่เป็น 
หรือไม่ระวงั  ก็อาจท าให้รอยท่ีเก็บมาแยกส่วนกนัและไม่อาจน าไปตรวจเปรียบเทียบในลกัษณะท่ี
อา้งวา่มาจากรอยเดียวกนันั้นไดด้ว้ย  ส่วนเทปกาวยางหรือ Rubber Lifter นั้น สะดวกกวา่ และเป็น
ช้ินใหญ่ซ่ึงเราสามารถจะตดัออกมาไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการโดยไม่ตอ้งมีการปะต่อเทป  ซ่ึงเหมาะ
อย่างยิ่งกบัการลอกถอดรอย อุง้มือ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ส้นเทา้ แต่ทว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งน าเขา้จาก
ต่างประเทศ จึงไม่สะดวกหรือราคาถูกมาก ๆ อยา่งเทปกาวใสธรรมดา 
  3. กระดาษปะรอยลายแฝงท่ีลอกออกมา หากเป็นการใช้ผงฝุ่ นสีด าหรือสีเขม้ปกติ
และใชเ้ทปกาวใสลอกออกมา  กระดาษท่ีใชส้ าหรับปะรอยน้ีก็ใชก้ระดาษสีขาวเรียบ มนั ไม่มีแนว
เส้นบรรทดั อยา่งท่ีปรากฏอยูใ่นแบบฟอร์มของกองพิสูจน์หลกัฐาน หรือถา้ไม่มีแบบฟอร์ม จะใช้
กระดาษขาวท่ีมีลกัษณะดงักล่าวก็ไดเ้ช่นเดียวกนั  แต่ถา้เป็นการใชผ้งฝุ่ นสีอ่อนหรือสีขาว  ก็จ  าเป็น
จะตอ้งใชก้ระดาษสีด าเพื่อให้รอยลายเส้นท่ีเก็บมาตดักบัสีพื้นของกระดาษนั้น  ส่วนกรณีท่ีใช้เทป
กาวยางหรือ Rubber Lifter ก็ไม่จ  าเป็นต้องหากระดาษมาปะ เพราะลักษณะของ Rubber Lifter นั้ น  
ประกอบด้วยแผ่นกาวยาง (สีนวล หรือสีด า)  ซ่ึงมีแผ่นเซลลูลอยด์ (Celluloid) ปะติดอยู่ เม่ือเรา
น ามาใช ้ก็ตดัขนาดของแผน่เทปกาวน้ีตามท่ีตอ้งการ แลว้ดึงแผน่เซลลูลอยด์ออก  ปะทาบลงไปท่ี
รอยลายแฝงซ่ึงปัดเรียบร้อยแลว้ จากนั้นดึงแผ่นเซลลูลอยด์ข้ึนน าไปปะกลบัไวท่ี้ส่วนของกาวยาง
นั้นอยา่งเดิม  ดว้ยวิธีการเช่นน้ี  รอยลายแฝงท่ีไดม้านั้นจะปรากฏอยูอ่ยา่งถาวรตลอดกาลโดยจะไม่
ถูกสภาวะอากาศ อุณหภูมิ หรือธรรมชาติสามญัอย่างอ่ืนท าอนัตรายให้เสียหายได ้และพร้อมท่ีจะ
น าไปด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อระบุรายละเอียดและเคร่ืองหมายก ากบัท่ีจ  าเป็น แลว้ส่งตรวจพิสูจน์
หรือตรวจเปรียบเทียบต่อไป (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล. 2547 : 32 - 35) 
 วธีิการปัดผงฝุ่น 
  เพื่อใหเ้ห็นภาพรอยลายแฝงไดช้ดัเจน เราสามารถน าวธีิการใชผ้งฝุ่ นปัดไดอ้ยา่งง่ายๆ 
คือ ควรเทผงฝุ่ นเพียงจ านวนเล็กนอ้ยออกจากภาชนะบรรจุ (ดีกวา่ท่ีจะจุ่มแปรงเขา้ไปในขวดบรรจุ
ผงฝุ่ นโดยตรง และควรระวงัอยา่ให้มีลมพดัจนถึงขั้นผงฝุ่ นปลิวออกไปโดยไม่จ  าเป็น) เทใส่ไวใ้น
กระดาษขาวสะอาดธรรมดา แลว้ใชแ้ปรง (ขนกระต่าย หรือขนอูฐ) แตะผงฝุ่ นแลว้สลดัออกเบา ๆ 
เพื่อตอ้งการเพียงท่ีติดอยูก่บัแปรงเท่านั้น ถา้ไม่เช่นนั้น ผงฝุ่ นอาจเกาะกนัมากจนเกินไปจะท าให้เม่ือ
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น าไปแตะโดนรอยเหง่ือ แทนท่ีจะเห็นเป็นลายเส้น อาจเลอะเทอะจนใช้ไม่ได้และไม่มีทางท่ีจะ
แกไ้ขไดอี้กดว้ย  ดงันั้น การใชแ้ปรงแตะผงฝุ่ น แมจ้ะดูเป็นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ถา้ขาดความระวงั
แลว้จะท าให้เกิดความเสียหายอยา่งไม่มีอะไรจะทดแทนได ้ ทั้งน้ีเพราะการระลึกไวใ้ห้ข้ึนใจเสมอ
วา่  รอยลายนิ้วมือแฝงในสถานที่เกิดเหตุเป็นส่ิงที่บอบบางมากแต่มีค่าอย่างสูงในการยืนยันพิสูจน์
เอกลกัษณ์ของเจ้าของได้อย่างเด็ดขาด 
  เม่ือใช้แปรงแตะผงฝุ่ นแล้วจึงจบัแปรงในลกัษณะตั้งฉากกบัพื้นผิวของวตัถุท่ีจะ
ตรวจหารอย แลว้ปัดแปรงอยา่งเบาๆ เป็นรูปวงกลม หรือท่ีเรียกวา่ ปัดวนนัน่เอง หากพื้นผวิวตัถุนั้น
มีรอยลายน้ิวมือแฝงจริง  ผงฝุ่ นน้ีก็จะไปเกาะติดอยูก่บัคราบเหง่ือนั้น  จากนั้นส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปก็คือ
พยายามปัดฝุ่ นซ ้ า ๆ กนัลงไปตรงบริเวณนั้นเพื่อให้ภาพปรากฏชดัเจนยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีจะตอ้งปัดแปรง
ไปตามทิศทางของรอยลายเส้นของรูปแบบลายน้ิวมือนั้น ๆ ดว้ย เพื่อป้องกนัการปัดของแปรงท่ีจะ
ท าใหร้อยอาจเสียรูปได ้
  ต่อจากนั้น ถา้ใชเ้ทปกาวยางเก็บลอกถอดรอยก็ใชว้ธีิการง่าย ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คือ
ตดัขนาดความตอ้งการดึงเซลลูลอยด์ออก แปะทาบทบัและกดลงไปบนรอยโดยตรง (อยา่ใหเ้คล่ือน
เด็ดขาด) แลว้ดึงกลบัข้ึนมาปะไวก้บัแผน่กาวยางช้ินเดิม  เป็นอนัวา่งานขั้นน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ แต่
ถา้เป็นกรณีทัว่ไปเราใชก้าวเทปใสหรือ Scotch Tape ก็ใหใ้ชว้ธีิดึงออกมาจากมว้นใหย้าวพอสมควร 
(ประมาณ 5 – 6 น้ิวฟุต ส าหรับหน่ึงรอยปลายน้ิวมือ)  แต่ตอ้งระวงัดว้ยท่ีจะไม่ใหมี้รอยพบั หรือรอย
หยุดของเทปปรากฏอยูใ่นช่วงความยาวของเทปท่ีตอ้งการ  เน่ืองจากเราไม่ตอ้งการรอยอ่ืนใดท่ีไม่
จ  าเป็นนอกจากรอยท่ีเห็นจากภาพรอยลายแฝงเท่านั้น และขณะท่ีดึงเทปก็ยงัตอ้งระวงัไม่ให้มีการ
มว้น หัก หรืองอด้วย  เม่ือได้เทปท่ีต้องการแล้วจึงน าไปปะทาบทบัลงไปโดยตรงท่ีพื้นผิววตัถุ
บริเวณท่ีเห็นรอยแลว้  โดยระวงัไม่ใหมี้ฟองอากาศอยู ่ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยขณะท่ีแตะเทปดา้นหน่ึง
ลงไปท่ีวตัถุ (ระยะห่างจากรอยเล็กนอ้ย) แลว้ถึงอีกปลายหน่ึงให้ดึง แลว้กดทบัลงไป ใชน้ิ้วของเรา
รีดลงไปบนตวัเทปนั้นโดยตรงจนไม่เหลือฟองอากาศตรงรอย  นอกจากน้ีความระวงัเช่นน้ียงัคง
ตอ้งมีเช่นเดียวกนัในขณะท่ีลอกรอยข้ึนมาจากวตัถุแลว้น าไปปะทาบไวก้บักระดาษหรือแบบฟอร์ม  
โดยใช้เทคนิคการวางเทปในท านองเดียวกนั  จากนั้นจึงเขียนรายละเอียดของคดีและเคร่ืองหมาย
ก ากบั รวมทั้งร่างแผนท่ีสังเขปอยูด่า้นหลงัของกระดาษหรือแบบฟอร์มแผน่นั้น 
  ข้อควรระวงั 
  1. อยา่ให้รอยลายแฝงใด ๆ มีการเส่ือสภาพ เปล่ียนสภาพ หรือถูกท าลายลงไปอยา่ง
เด็ดขาดดว้ยการแตะตอ้งหรือกระท าการใด ๆ อนัจะเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย 
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  2. อยา่ใหร้อยลายน้ิวมือของตนเองปรากฏอยูท่ี่วตัถุพยาน ดงันั้นจึงควรใส่ถุงมือขณะ
ปฏิบติังานน้ี  หรือเพื่อความรอบคอบยิ่งข้ึนก็ควรส่งแบบพิมพล์ายน้ิวมือของตนส่งไปพร้อมกนัดว้ย
เพื่อใหผู้ต้รวจเปรียบเทียบคดัออกไดต้ั้งแต่เบ้ืองตน้ (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล. 2547 : 35) 
 การตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงด้วยวธีิการทางเคมี 
  เทคนิคส าหรับการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยวิธีการทางเคมีนั้น โดยหลกัการ
ไดค้รอบคลุมถึงการใชป้ระโยชน์ของสสารหรือสารประกอบทางเคมีท่ีเป็นของเหลวในรูปสารเคมี
ละลาย (Immersion) เช่นน ้ ายานินไฮดริน (Ninhydrin)  และน ้ ายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate 
Solution) และน ้ ายาผลึกม่วง (Crystal Violet) หรือวิคตอเรีย เพียว บลู (Victoria Pure Blue) รวมทั้ง
การใชป้ระโยชน์ของสารประกอบทางเคมีบางอยา่งท่ีระเหยหรือระเหิดเป็นไอ  ดงัท่ีบางคร้ังเราอาจ
เรียกกนัไดว้า่เป็นวิธีรมควนั (Fuming) เช่นการใชเ้กล็ดไอโอดีน (Iodine) และกาว (Super Glue) ดงั
มีค าอธิบายให้พอเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีวิทยาการหรือกองพิสูจน์หลกัฐานใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงจากพื้นผิววตัถุท่ีเป็นกระดาษ (ทั้งอ่อนและแข็ง) ไมเ้ปลือย (ไม่ไดท้าสี) 
ตลอดจนพื้นผวิวตัถุท่ีมีคุณสมบติัการดูดซึมอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
  น า้ยานินไฮดริน (Ninhydrin Method)  น ้ายาเคมีชนิดน้ีมีส่วนผสมของนินไฮดริน 0.5 กรัม 
ละลายในอะซิโตน (Acetone) 100 ml  เป็นสารละลายท่ีมีความเหมาะสมมากกบัการตรวจของกลาง
ประเภทกระดาษและเอกสารต่าง ๆ แต่มีขอ้ท่ีตอ้งตระหนกัดว้ยเสมอวา่ น ้ายาทางเคมีประเภทน้ีอาจ
ท าให้หมึกในเอกสารนั้นเสียหายได ้จึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคู่กรณีซ่ึงเป็นเจา้ของเสียก่อนลงมือ
ปฏิบติั 
  วิธีการน้ีคือการตรวจหาร่องรอยของกรดอะมิโน (Amino Acid) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ส าคญัของโปรตีนท่ีมีอยูใ่นร่างกายของมนุษยทุ์กส่วน  รวมทั้งส่วนท่ีเป็นเหง่ือดว้ย การใชน้ ้ ายานิน
ไฮดรินนั้นอาจท าไดท้ั้งการฉีดละอองฝอย (Spraying) การจุ่ม (Dipping) หรือการแปรง (Brushing) 
แต่ดูเหมือนว่าการน าน ้ ายามาฉีดเป็นละอองฝอยจะเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการใช้  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือพื้นผิวของวตัถุถูกอาบดว้ยน ้ ายาน้ีแลว้ ควรน าไปอบความร้อนทบัซ่ึงอาจใชเ้ตารีดไฟฟ้านาบลง
ไปโดยตรง หรือจะใชว้ิธีผึ่งไวก้ลางแดด หรือผึ่งดว้ยลมร้อนก็ได ้แต่จะตอ้งระวงัอยา่ใช้ความร้อน
ถึงขั้นท่ีหรือประเภทท่ีจะลุกไหมไ้ด ้
  ด้วยกระบวนการท่ีกล่าวมา  หากพื้นผิววตัถุนั้น ๆ มีรอยลายแฝงอยู่ก็จะเกิดภาพ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากน ้ ายานินไฮดรินจะไปท าปฏิกิริยากบัโปรตีนในเหง่ือ  น ้ ายาจะ
เปล่ียนจากภาวะไร้สี (Colorless) ไปสู่การเป็นสีม่วงปนน ้ าเงิน เม่ือเห็นเช่นน้ีแลว้ให้เก็บรอยน้ีไว้
ด้วยการถ่ายภาพ (เจาะจง specific) โดยทนัที  แล้วจึงเอาเทปกาวใส (Scotch Tape) ปิดทบัลงไป 
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ถ่ายภาพซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง แล้วให้เขียนรายละเอียดและเคร่ืองหมายก ากบัเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
อา้งอิงของตน จากนั้น จึงพร้อมท่ีจะส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจพิสูจน์และตรวจเปรียเทียบต่อไป  
 น ้ายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Method)  วิธีการตรวจดว้ยน ้ ายาเคมีชนิดน้ีเป็นการ
ตรวจหาเกลือแกง (Sodium Chloride) ท่ีอยูใ่นเหง่ือของมนุษย ์ น ้ ายาเกลือเงินไนเตรทจะท าปฏิกิริยากบั
เกลือแกงท่ีมีอยูท่ี่รอยเกิดเป็นเงินคลอไรด์ (Silver Chloride) ได ้และจะสามารถให้ผลไดดี้มากส าหรับ
การตรวจของกลางประเภทกระดาษและไม ้
  น ้ ายาน้ีมีส่วนผสมของเกลือเงินไนเตรทละลายน ้ าความเขม้ขน้ 3% (เงินไนเตรท 3 
กรัม ผสมกบัน ้า 100 ml) ซ่ึงเราอาจใชว้ธีิน าเอกสารจุ่มลงไปในน ้ายาโดยตรง หรืออาจบรรจุน ้ายาใส่
กระบอกฉีดเป็นละอองฝอยก็ได ้ แลว้ปล่อยให้แห้งในห้องมืด เม่ือแห้งแลว้จึงน ามาให้แสงสวา่งจา้ 
(ประมาณ 1,000 แรงเทียน)  ก็จะปรากฏเห็นรอยลายเส้นน้ิวมือ ฝ่ามือ และหรือฝ่าเทา้เปลือยซ่ึงเคย
สัมผสัท่ีบริเวณพื้นผิวของวตัถุนั้นไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายเส้นสีน ้ าตาลไหมเ้ขม้  รอยท่ีปรากฏข้ึนน้ี
จะตอ้งใชว้ธีิการตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพบนัทึกใกล ้(และขยาย) และวตัถุท่ีมีรอยลายแฝงน้ีจะตอ้ง
ท าเคร่ืองหมายก ากบัไวเ้พื่อใชเ้ป็นวตัถุพยานต่อไป 
  ขอ้ท่ีควรระวงัอย่างท่ีสุดส าหรับการใชน้ ้ ายาเกลือเงินไนเตรทน้ีก็ตอ้งตระหนกัดว้ย
ว่าอาจเป็นการท าให้วตัถุท่ีตรวจเกิดความเสียหายไปจากเดิมได ้ จึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
เสียก่อนลงมือปฏิบติั  และส าหรับน ้ ายาเกลือเงินไนเตรทน้ียงัเป็นการท าลายไขมนั น ้ ามนั และ
กรดอะมิโนดว้ย  ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเราตอ้งตรวจหาจากวิธีการของนินไฮดริน และการใชร้ม
ดว้ยควนัไอโอดีน  ดงันั้น ถา้ประสงคจ์ะใชท้ั้ง 3 วธีิการในการตรวจรอยลายเดียวกนั  จ  าเป็นตอ้งใช้
วธีิการตรวจตามล าดบัก่อนหลงั (อยา่งเด็ดขาด) ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ตรวจดว้ยวธีิใชร้มควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) เพื่อหาไขมนัในเหง่ือ 
   ขั้นท่ี 2 ตรวจด้วยวิธีการของนินไฮดริน (Ninhydrin) เพื่อหากรดอะมิโนใน
โปรตีนในเหง่ือ 
   ขั้นท่ี 3 ตรวจดว้ยวิธีการใช้น ้ ายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate) เพื่อตรวจหา
เกลือแกงในเหง่ือ  
 วธีิรมด้วยควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) 
  การใชป้ระโยชน์ของสารไอโอดีนเพื่อตรวจหารอยลายแฝง เหมาะกบัการตรวจของ
กลางไดห้ลายอยา่ง รวมทั้ง กระดาษ ผนงั และพื้นผวิท่ีมีความเหนียวเหนอะหนะดว้ย โดยหลกัการก็
คือ เราน าเกล็ดไอโอดีน ซ่ึงเป็นสสารของแข็งท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะระเหิดเป็นแก๊สไดเ้ม่ือไดรั้บความ
ร้อนถึงระดบัหน่ึง  และเราสามารถใช้รูปแบบของการตรวจในห้องทดลองปฏิบติัการไดโ้ดยใชตู้ ้
ไอโอดีน (Iodine Fuming Cabinet) ส่วนถา้น าจะไปใชต้รวจ ณ สถานท่ีเกิดเหตุก็เหมาะสมท่ีจะใช้
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แบบท่ีบรรจุอยูใ่นกระบอกแกว้เล็ก ๆ ซ่ึงมีความสะดวกในการพกพาและตรวจหาบนบริเวณพื้นผวิ
ท่ีไม่กวา้งขวางจนเกินไปนกั  กระบอกเช่นน้ีเรียกวา่ Iodine Fuming Gun 
  ตู้ไอโอดีน เป็นตู้กระจกใส (ขนาดท่ีแม่ค้าอ้อยควัน่ใช้อยู่ก็ได้) ท่ีด้านล่างควรมี
ภาชนะเล็ก ๆ ส าหรับใส่เกล็ดไอโอดีน ดา้นบนมีท่ีแขวนหรือท่ีจบักระดาษหรือเอกสารท่ีจะตรวจหา
รอยลายแฝง  ความร้อนของตูใ้นอุณหภูมิท่ีประมาณ  80º - 90º  จะสามารถท าให้เกล็ดไอโอดีนในตู้
ระเหิดเป็นไอควนัข้ึนได ้ ซ่ึงถา้เราไม่ใชต้ะเกียงวิทยาศาสตร์ไวใ้ตตู้ต้รงภาชนะบรรจุเกล็ดไอโอดีน 
ก็อาจใชห้ลอดไฟฟ้าขนาด 60 – 100  แรงเทียน ใส่ไวท่ี้ดา้นล่างในตูไ้ด ้การใชค้วามร้อนช่วย จะท า
ใหป้รากฏภาพรอยไดร้วดเร็วข้ึน 
  ส าหรับการใชก้ระบอกไอโอดีน (Iodine Fuming Gun) ซ่ึงเหมาะกบัการพกพาไปใน
การตรวจหารอยลายแฝง ณ สถานท่ีเกิดเหตุนั้น เป็นหลอดหรือกระบอกแกว้ท่ีภายในบรรจุใยแกว้ 
(Glass Wool) เกล็ดไอโอดีน (Iodine Crystals) และแคลเซียม คลอไรด์ (Calcium Chloride) เรียง  
ล าดบัดงัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นในภาพท่ี 2.2 น้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.2  กระบอกไอโอดีนส าหรับการพกพาส าหรับตรวจหารอยลายแฝง ณ สถานท่ีเกิดเหตุ 

 
  ภายในหลอดแกว้มีท่อยางโปร่งอยู่ตรงกลางส าหรับใช้เป่าได ้  เม่ือน ามาใช้ในการ
ตรวจหารอยลายแฝง ก็ใชป้ากเป่าท่อยาง  ลมร้อนจากปากจะผา่นแคลเซียม คลอไรด์สู่ไอโอดีน ท า
ให้เกิดการระเหิดของไอโอดีนข้ึนได ้ ไอระเหยหรือควนัของไอโอดีนก็จะถูกปล่อยออกมายงัปลาย
ท่อยางอีกข้างหน่ึง ซ่ึงเราต้องจ่อไวใ้กล้ท่ีสุด (แต่ไม่ใช่ชิดหรือสัมผสัถึง) กับพื้นผิวของวตัถุท่ี
ตอ้งการตรวจหารอยลายแฝง  ซ่ึงถา้เคยมีการใช้มือหรือเทา้เปลือยสัมผสัมาก่อนแลว้ ก็จะปรากฏ
รอยลายเส้นใหเ้ห็นข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัการใชตู้ไ้อโอดีนตรวจหา 
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  ในทางปฏิบติัปกติ เม่ือเราใช้เทคนิคในการตรวจหาตวัอย่างของรอยลายแฝง เรา
จ าเป็นตอ้งใช้วิธีการหยิบจบัด้วยปากคีบหรือสวมถุงมือเสมอ  และพยายามไม่สัมผสัเลยไปกว่า
บริเวณขอบวตัถุโดยไม่จ  าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสัซ ้ าทบัลงไปบนบริเวณท่ีอาจมีรอยลายแฝง
ปรากฏอยูไ่ด ้ เม่ือน าไปใส่หนีบจบัไวใ้นตูไ้อโอดีนแลว้ใชค้วามร้อนช่วย หรือการใชล้มปากเป่าท่อ
ยางกระบอกไอโอดีน  ลมร้อนอุ่น ๆ เช่นน้ีจะเป็นเหตุปัจจยัให้เกล็ดไอโอดีนระเหิดเป็นไอและควนั
สีม่วง  ซ่ึงถา้มีไขมนัหรือน ้ ามนั (ของเหง่ือ) ปรากฏอยู ่มนัก็จะดูดซึมไอควนัเหล่าน้ีไวป้รากฏเห็น
เป็นรอยลายเส้นสีน ้าตาลหรือออกสีเหลือง ๆ ข้ึนตดักบัสีพื้นวตัถุนั้น  เม่ือภาพรอยปรากฏชดั จะตอ้ง
ถ่ายภาพไวโ้ดยทนัที เน่ืองจากรอยเส้นเหล่าน้ีจะจางหายไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือกระบวนการส้ินสุดลง  
ส่วนวตัถุท่ีปรากฏร่องรอยของลายแฝงเหล่าน้ี จะตอ้งท าเคร่ืองหมายก ากบัก าหนดต าแหน่งอย่าง
ถูกตอ้งเพื่อการน าไปพิสูจน์เอกลกัษณ์ต่อไป 
  วธีิการใช้ไอระเหยจากกาว (Super  Glue) 
  การใช้ประโยชน์ของกาว หรือ Super  Glue น้ีก าลงัจะเป็นท่ีนิยมใช้กนัมากยิ่งข้ึน
ส าหรับการตรวจหารอยลายแฝงของไทยในปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นวสัดุหาง่าย ราคาถูก และยงั
สะดวกในการน ามาใช้งาน และท่ีส าคญักว่านั้นคือ สามารถใช้ตรวจหารอยลายแฝงไดจ้ากพื้นผิว
วตัถุไดเ้กือบจะทุกประเภททั้งท่ีสามารถและไม่สามารถตรวจไดด้ว้ยวิธีการอ่ืน ๆ ปกติ  ซ่ึงไดแ้ก่ 
การปัดฝุ่ น (Dusting) การใชส้ารเคมีละลาย (Immersion) และการรมควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) 
เพราะวธีิการของ Super Glue จะตรวจหารอยลายแฝงไดจ้ากของกลางประเภทเคร่ืองหนงั ผา้ แกว้ โลหะ 
รวมทั้งกระดาษ และอ่ืน ๆ อีกมากทีเดียว  แต่ก็ไม่ควรน ามาใช้อย่างปราศจากความรอบคอบและ
ไตร่ตรองใหดี้เสียก่อน 
  อนัตรายท่ีเกิดจากวิธีการของ Super  Glue เกิดจากการท่ีใช้ส่วนผสมของสารไซยา
โนอะครีเลท เอสเตอร์ (Cyanoacrylate Ester) ซ่ึงมีส่วนของสารประกอบหลายอยา่ง  และท่ีอนัตราย
ท่ีสุดซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทสารพิษระเหยก็คือ กลุ่มไซยาโนเจน ท่ีท าอนัตรายถึงตายไดจ้ากการสูดดม
ควนัเหล่าน้ีเขา้ไปถึงปริมาณระดบัหน่ึง 
  อยา่งไรก็ตาม ถา้หากยืนยนัท่ีจะใชว้ิธีการน้ีจริง ๆ ก็ได ้แต่ตอ้งปิดกั้นทางเดินหายใจ
ของผูต้รวจให้ดีจริง ๆ จะลดอนัตรายลงได ้และควรเลือกใช้เป็นวิธีการสุดทา้ยในการท างานเม่ือ
จ าเป็นจริง ๆ และไม่สามารถหาไดด้ว้ยวธีิการอยา่งอ่ืนอีกแลว้ 
  โดยหลกัการนั้นเม่ือสาร Cyanoacrylate Ester ไดรั้บความร้อน ก็จะระเหยเป็นไอซ่ึง
มีความเขม้ขน้สูง และจะท าปฏิกิริยากบัโปรตีนและน ้ าท่ีมีอยู่ในเหง่ือ  ท าให้ปรากฏเห็นเป็นรอย
ลายเส้นสีขาว (White) แล้วจึงใช้ผงฝุ่ นเคมีสีด าปัดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเก็บถอดลอกรอยลายนั้น
ออกมาตามปกติ   
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 วธีิการใช้ผลกึม่วง (Crystal Violet) หรือวคิตอเรีย เพยีว บลู (Victoria Pure Blue)  
  การใชผ้ลึกม่วงหรือ Victoria Pure Blue ตรวจหารอยลายแฝงท่ีติดอยูก่บัพื้นผิววตัถุมี
ความเหนียว เช่น เทปกาวใส เทปพนัสายไฟ หรือเทปกระดาษกาว  หรือเทปยาท่ีมีผูนิ้ยมในการมดั
ห่อพนัยาเสพติดไวภ้ายใน ซ่ึงบริเวณที่มีความเหนียวนั้น มกัมีรอยลายน้ิวมือของผูห่้อติดอยู่ดว้ย
เสมอ แต่เราไม่สามารถเก็บรอยลายแฝงนั้นไดโ้ดยวธีิการปัดฝุ่ นปกติ 
  ส่วนผสมของน ้ ายาชนิดน้ี ประกอบดว้ยผลึกม่วง (Crystal Violet) ขนาด 1 – 1.5 กรัม 
ละลายในเอธิล แอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) 100 ml แลว้น าน ้ายาท่ีผสมแลว้น้ี 2 มิลลิลิตร เติมลงไป
ในน ้ า 100 ml ใส่ในภาชนะ ต่อจากนั้น จุ่มหรือวางวตัถุช้ินนั้นแช่ลงไปในน ้ ายาจนรอยลายแฝง
ปรากฏเห็นได ้ แลว้ลา้งน ้ าก๊อกเพื่อลา้งสีส่วนท่ีเกินออกไปจะเหลือแต่รอยลายเส้นของรอยลายแฝง
เท่านั้น  ต่อจากนั้น จึงน าเทปไปวางบนด้านมนัของกระดาษอดัรูปท่ียงัไม่ได้รับแสงและมีความ
เปียกหมาด ๆ น าไปรีดด้วยความร้อนอ่อนๆ แล้วจึงดึงเทปท่ีเป็นวตัถุท่ีมีรอยลายแฝงออกจาก
กระดาษอดัรูป  จากนั้นให้ตรวจเก็บรอยลายดงักล่าวท่ีกระดาษนั้นดว้ยการถ่ายภาพบนัทึกไว ้ ส่วน
การท าเคร่ืองหมายก ากบัในการตรวจเก็บของกลางก็ตอ้งท าไวเ้ช่นเดียวกนั (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล. 
2547 : 36 - 40) 
 การตรวจหารอยลายแฝงด้วยวธีิการทางฟิสิกส์ 
  ฟิสิกส์ท่ีใชม้ากในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเก่ียวกบัการหารอยลายแฝงก็คือ ประโยชน์
ของแสง (Light) และท่ีมีใช้อยู่ในการท างานของกองพิสูจน์หลกัฐานในประเทศไทยปัจจุบนัคือ 
แสงเลเซอร์ (LASER) และเคร่ืองโพลีไลท ์(Polilight)  
  แสงเลเซอร์ (LASER)  
   LASER เป็นอกัษรย่อมาจากค าเต็มว่า Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation ซ่ึงเป็นแสงกลา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ท าข้ึนประกอบดว้ยผลึก แก๊ส หรือสารอยา่งอ่ืนท่ีมีความ
เหมาะสม ซ่ึงอะตอมภายในนั้นเม่ือถูกกระตุน้ข้ึนดว้ยการรวมจุดของคล่ืนแสงทั้งหลาย จะขยายและ
รวมกนัอยูท่ี่คล่ืนเหล่าน้ี แลว้จึงฉายเปล่งออกมาเป็นล าแสงแคบและจา้มาก 
   ในเคร่ือง LASER ท่ีเราใชอ้ยู ่เป็นแสงท่ีเกิดจากการกระตุน้โดยใชเ้คร่ืองมือ ซ่ึงมี
ปรมาณูแก๊สอาร์กอน (Argon-lon) ซ่ึงเป็นธาตุแทอ้ยา่งหน่ึง เป็นแหล่งก าเนิดแสง  เราใชป้ระโยชน์
ของแสงเลเซอร์น้ีในการตรวจหารอยลายแฝงท่ีวตัถุพื้นผิวชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น แก้ว กระจก ผนัง 
พลาสติก และไม ้เป็นตน้  และยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการตรวจร่องรอยในลกัษณะอ่ืน ๆ 
ไดอี้ก เช่น รอยขดูลบแกไ้ขเอกสาร  ชนิดของหมึก  รอยเหยยีบย  ่า ฯลฯ นบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีดีมาก 
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  เคร่ืองโพลไีลท์ (Polilight)  
   เคร่ืองโพลีไลท์เป็นเคร่ืองมือตรวจหาร่องรอยวตัถุพยานได้หลายอย่าง  คือ 
นอกเหนือจากการตรวจหารอยลายแฝงท่ีพื้นผิววตัถุต่าง ๆ แลว้ ยงัตรวจหาคราบน ้าเช้ือ คราบโลหิต 
รอยเหยียบย  ้า ร่องรอยของตวัอกัษรท่ีมีการถูกเขียนทาบทบั การขดูลบแกไ้ขเอกสารต่าง ๆ ได ้โดย
ปรับคล่ืนแสงตามความเหมาะสม เคร่ืองมือน้ีใช้โคมแสงแก๊สซีนอน (Xenon Arc Lamp) ซ่ึงเป็น
แก๊สท่ีเป็นธาตุแทอ้ยา่งหน่ึงท่ีไม่ประกอบกบัธาตุอ่ืน  มีน ้ าหนกัมาก (น ้ าหนกัปรมาณูเท่ากบั 131.3  
เท่าของไฮโดรเจน) ปกติใชเ้ป็นยาสลบได ้และยงัเพิ่มความสวา่งของไฟฟ้าดว้ย ในดา้นการท างาน
ของเรา เราใช ้ Xenon Arc Lamp น้ีเองเป็นแหล่งก าเนิดแสง  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือน ้ าหนกัเบา สามารถ
ใชไ้ดท้ั้งในและนอกสถานท่ี  ปกติมีสภาวะทางแสงเป็นสีขาว (White Light) ท่ีสามารถเปล่ียนเป็น
แสงสีต่าง ๆ ได ้5 ช่องสีโดยการใชเ้คร่ืองกรองแสง (Filter) ซ่ึงแสงแต่ละช่องสีจะมีความเหมาะสม
กบัการตรวจหารอยลายแฝงบนพื้นผิวและวตัถุท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ กนั (ไทพีศรีนิวติั  ภกัดีกุล, 2547 : 41) 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัอาวุธปืนเคร่ืองกระสุนปืน 
 ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี (1)  “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธ
ทุกชนิด ซ่ึงใช้เคร่ืองกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลงัดนัของแก๊ส หรืออดัลม หรือเคร่ืองกลไก
ของอาวุธนั้น ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นว่าส าคญั และไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวง (2) “เคร่ืองกระสุนปืน” 
หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก  ลูกระเบิด  ตอร์ปิโด  ทุ่นระเบิด 
และจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไม่มีกรด  แก๊ส  เช้ือเพลิง เช้ือโรค ไอพิษ หมอกหรือควนั หรือกระสุนลูก
ระเบิด  ตอร์ปิโด  ทุ่นระเบิดและจรวด ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั หรือเคร่ืองหรือส่ิงส าหรับจดัหรือ
ท า หรือใชป้ระกอบเคร่ืองกระสุนปืน 
 ววิฒันาการของอาวุธปืน 
  อาวุธปืนแบบเร่ิมแรก เป็นแบบท่ีเรียกกนัว่า ปืนประจุปาก หรือบรรจุปาก (Muzzle 
Loading) คือลกัษณะของล ากลอ้งปืนเป็นท่อกลวง และปลายขา้งหน่ึงอุดตนัใกล ้ๆ ปลายท่ีอุดตนัจะ
มีรูเล็ก ๆ เจาะทะลุเขา้ไปถึงภายในล ากลอ้งปืน เวลาบรรจุดินปืนและกระสุนปืน ก็จะตอ้งบรรจุเขา้
ทางปากล ากล้อง โดยเอาดินปืนเข้าไปก่อน และใช้หมอนกระสุนปืน (Wad) อดัตามลงไปแล้ว
กระทุง้ให้แน่นอีกคร้ังหน่ึง ดินปืนซ่ึงถูกอดัแน่นก็จะมีบางส่วนล้นออกรูเจาะทะลุขา้งล ากล้องท่ี
กล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นดินล่อ (Priming Charge) หรือบางทีดินล่ออาจจะใส่เขา้ไปในรูดงักล่าวจากขา้ง
นอกได ้เวลาจะยิงปืนก็เอาไฟหรือโลหะเผาไฟ หรือถ่านติดไฟแดง ๆ มาจุดหรือจ้ีท่ีดินล่อ เม่ือดิน
ล่อติดไฟ ไฟก็จะลามเขา้ไปติดดินปืนภายในล ากลอ้งปืนท่ีถูกอดัแน่นอยู ่เกิดการเผาไหมข้องดินปืน
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อย่างรวดเร็วท าให้แก๊สจ านวนมหาศาลเกิดก าลงัดนัภายในล ากลอ้งปืนซ่ึงดนัให้ลูกกระสุนปืนวิ่ง
ออกจากล ากลอ้งปืนไป (อมัพร  จารุจินดา. 2557 : 12) 
 กระสุนปืน (Cartridge) 
  เม่ือกระสุนปืน Rim Fire และ Center Fire ถูกสร้างข้ึนมาไดก้็นบัไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้
ของการพฒันาอาวุธปืนสมยัใหม่ข้ึนมา ท าให้มีปืนแบบท่ีสามารถยิงซ ้ าได ้เช่น แบบ Lever Action, 
Pump Action, Semi-Automatic และปืนกลบแบบต่าง ๆ ข้ึน ท าใหอ้าวธุไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้น
คุณภาพและประสิทธิภาพข้ึนอยา่งมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา 
ซ่ึงสมยัเร่ิมแรกท่ีมีอาวุธปืนนั้นกวา่จะยิงปืนไดแ้ต่ละนดัตอ้งใชเ้วลามาก ความแม่นย  าก็ไม่ดี แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีอาวธุปืนล ากลอ้งเด่ียวสามารถยงิไดเ้ร็วท่ีสุดถึง 1,200 นดัต่อนาที ดงัเช่นปืนกลมือ Ingram 
M.10 และ M.11 เป็นตน้ 
  กระสุนปืนโดยทัว่ไปมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 4 ส่วนคือ 
  1. ลูกกระสุนปืนหรือหวักระสุนปืน (Bullet) 
  2. ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) 
  3. ดินส่งกระสุนปืน (Powder) 
  4. แก๊ป (Primer Cap) 
 

 
ภาพที ่2.3   ส่วนประกอบส าคญัของกระสุนปืน 
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 ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) 
  เม่ือมีการประดิษฐ์กระสุนปืนได ้ในตอนแรกปลอกกระสุนปืนท าดว้ยกระดาษแข็ง 
จานทา้ยเป็นทองเหลือง แต่กระดาษแขง็มีขอ้เสียท่ีวา่ ปลอกกระสุนปืนจะบวมเม่ือถูกความช้ืนท าให้
ใส่เขา้รังเพลิงของอาวธุปืนไม่ได ้และท ายากเม่ือเป็นกระสุนปืนขนาดเล็ก ๆ  ดงันั้นในเวลาต่อมาจึง
พบว่าทองเหลืองเป็นโลหะท่ีดีท่ีสุดในการใช้ท าปลอกกระสุนปืนถึงแมท้องเหลืองจะมีราคาแพง 
โดยเฉพาะในการท าปลอกกระสุนปืนมีขนาดเล็ก ๆ แต่ส าหรับปลอกกระสุนปืนลูกซองยงัคงท า
ดว้ยกระดาษแข็ง เพราะปลอกกระสุนปืนขนาดใหญ่ และยงัเป็นการลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจาก
กระดาษราคาถูกกวา่ทองเหลืองมาก แต่ส าหรับกระสุนปืนลูกซองท่ีจะน าไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีเปียกช้ืน 
ปลอกกระสุนปืนจะท าดว้ยโลหะ เช่น ทองเหลือง เหล็ก อลูมิเนียม หรือสังกะสี และบางยี่ห้อจะมี
การชุบไขท่ีปากปลอกกระสุนปืน เพื่อป้องกนัความช้ืน และน ้าไม่ใหเ้ขา้ไปในภายในกระสุนปืน แต่
ในปัจจุบนัน้ีววิฒันาการของพลาสติกเจริญมากปลอกกระสุนปืนลูกซองท่ีผลิตจากประเทศท่ีเจริญแลว้ 
จึงท าดว้ยพลาสติกท่ีทนความร้อนและแรงดนัสูง และยงัไม่บวมเม่ือถูกความช้ืนอีกดว้ย 
  โลหะท่ีใชท้  าปลอกกระสุนปืนมีหลายชนิด คือ ทองเหลือง  เหล็ก  อลูมิเนียม  ทองแดง 
แต่ท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดคือ “ทองเหลือง” เน่ืองจากตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1870 เป็นตน้มา ประชาชน
ในสหรัฐอเมริกาท่ีใช้ปืนทุกคน จะนิยมอดักระสุนปืนใช้เอง เม่ือยิงกระสุนไปแลว้ ก็จะน าปลอก
กระสุนไปอดัเพื่อมาใชย้ิงใหม่ กล่าวกนัวา่ปลอกกระสุนปืนท่ีท าดว้ยทองเหลืองคุณภาพดี สามารถ
น ากลบัไปอดักระสุนปืนยงิใหม่ไดอี้กระหวา่ง 5 – 7 คร้ัง  เน่ืองจากดินปืนเป็นแบบดินควนันอ้ย  ซ่ึง
มีแรงดนัสูงกวา่ดินด ามาก (อมัพร  จารุจินดา. 2557 : 54 – 55)  
  ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหวา่งทองแดงกบัสังกะสี (Copper Zinc Alloy) ทองเหลือง
ท่ีใช้ท าปลอกกระสุนปืนท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด  จะมีส่วนผสมของสังกะสีประมาณ 30 – 33%  ซ่ึง
ขั้นตอนในการท าปลอกกระสุนปืน จะเร่ิมจากการน าจอกทองเหลืองมาตีให้ยืดตวัในแบบ (Die) 
หลาย ๆ คร้ัง โดยใชค้วามร้อนเขา้ช่วยลดความเคน้ระหว่างโมเลกุล  ทุกขั้นตอนของการตีในแบบ
เพื่อป้องกนัไม่ให้เน้ือทองเหลืองแตกหรือร้าว  เม่ือไดค้วามยาวของปลอกเท่าท่ีตอ้งการแลว้ ก็จะท า
การตบแต่งจานทา้ย เจาะช่องใส่ชนวนดินปืน (Primer) เจาะรู Flash Hole  ตบแต่งปากปลอกกระสุน
ปืน ประทบัยีห่อ้หรือรหสัท่ีจานทา้ย แลว้น าไปประกอบเป็นกระสุน  
  ปลอกกระสุนปืนท่ีเห็นมีใชโ้ดยทัว่ไปในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท าดว้ยทองเหลือง ถึงแม้
จะมองเห็นเป็นสีขาวมนัวาว ก็เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมเพื่อความสวยงาม ดึงดูดผูซ้ื้อ ปลอก
กระสุนปืนท่ีท าดว้ยอลูมิเนียมจะมองเห็นเป็นสีขาวด้าน ๆ ส่วนปลอกกระสุนปืนท่ีผลิตจากกลุ่ม
ประเทศในยุโรปตะวนัออก เช่น โซเวียต  โปแลนด์  เชคโกสโลวาเกีย และประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  จะท าดว้ยเหล็กชุบทองแดง หรือสี EPOXY อบดว้ยความร้อนเพื่อป้องกนัสนิม ปลอก
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กระสุนปืนท่ีท าดว้ยโลหะอ่ืนออกจากทองเหลืองแลว้จะใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  ไม่สามารถน ากลบัไปอดัยิง
ไดอี้ก 
  รูปร่างลกัษณะภายนอกของปลอกกระสุนปืนจะมี 3 แบบคือ 
   1. Straight Case 
   2. Tapered Case 
   3. Bottlenecked Case 
  ในปัจจุบนัปลอกกระสุนปืนท่ีใช้และพบเห็นกนัส่วนใหญ่จะเป็นแบบท่ี 1 และ 3 
ส่วนแบบท่ี 2 มีเหลือใหพ้บเห็นนอ้ยมาก 
  กระสุนปืนพกทัว่ไปส่วนใหญ่ ทั้งชนวนริมและชนวนกลาง จะเป็นในแบบท่ี 1 และ 
2 ส่วนแบบท่ี 3 จะพบเห็นมากในกระสุนปืนไรเฟิล ชนวนกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ทั้งน้ี
เพราะตอ้งการแรงขบัดนัท่ีสูง จึงตอ้งสร้างปลอกกระสุนปืนท่ีโต เพื่อใหบ้รรจุดินปืนไดม้าก 
  ส่วนปากปลอกกระสุนปืน จะมี 2 แบบคือ 
   1. Straight 
   2. Botlenecked 
  รูปร่างลกัษณะของส่วนทา้ยปลอกกระสุนปืนมี 5 แบบ คือ 
   1. Rimmed 
   2. Semi-Rimmed 
   3. Rimless 
   4. Rebated-Rim 
   5. Belted 
  กระสุนปืนแบบชนวนกลางท่ีออกแบบมาส าหรับใช้กบัปืนลูกโม่จะมีลกัษณะของ
ส่วนทา้ยปลอกกระสุนปืนเป็นแบบมีขอบ เช่น .32 S&W .38SPL  .44 Magnum และ .45Long Colt. 
พวกท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้กบัปืน Semi-Rimmed จะเป็นแบบ Semi-Rimmed หรือแบบ Rimless 
ส่วนแบบ Rebated-Rim จะพบในปืนไรเฟิลท่ีผูผ้ลิตน าโครงปืนและลูกเล่ือนอาวุธปืนท่ีเดิมใช้กระ
สุนปืนท่ีมีแรงดนัน้อย หรือขนาดเล็กกว่ามาดดัแปลงให้ใช้กบักระสุนปืนท่ีมีแรงดนัสูงกว่าหรือ
ขนาดใหญ่กวา่ จึงจ าเป็นตอ้งออกแบบปลอกกระสุนปืนให้โตกวา่เดิม แต่จานทา้ยยงัคงมีขนาดเล็ก
เท่ากบัหนา้ลูกเล่ือนเดิมของอาวธุปืนนั้น  ส าหรับแบบ Belted นั้น จะพบในกระสุนปืนไรเฟิลขนาด
ใหญ่ ๆ สร้างเพื่อให้ส่วนท้ายของปลอกกระสุนปืนแข็งแรงข้ึน  เพื่อสามารถทนต่อแรงระเบิด
จ านวนมหาศาล ขณะท่ีดินปืนถูกเผาไหมไ้ด ้จะพบเห็นในกระสุนปืนไรเฟิลขนาด .375 Magnum 
ข้ึนไป 
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  จากการท่ีส่วนทา้ยปลอกกระสุนปืนมีดว้ยกนัถึง 5 แบบ ดงันั้น การออกแบบรังเพลิง
ของอาวุธปืนจะใช้กบักระสุนปืนแบบต่าง ๆ นั้น จะตอ้งพิถีพิถนัเพื่อรองรับกระสุนแบบท่ีใช้ให้
พอดีทั้งความกวา้ง และยาว และรูปร่างเพื่อให้แน่ใจวา่ในขณะท่ีดินปืนเผาไหมแ้ละเกิดการระเบิด
ของแก๊สข้ึน ปลอกกระสุนปืนจะแนบสนิทกบัผนังรังเพลิงทุกดา้น  เพราะถา้หลวมจะเกิดปัญหา
ปลอกกระสุนปืนบวมติดรังเพลิงคดัปลอกไม่ออก 
  กระสุนปืนแบบ Rimmed และ Semi-Rimmed จะใชส่้วน Rim เกาะติดส่วนขอบทา้ย
ของรังเพลิง 
   - กระสุนแบบ Rimless จะใชส่้วนปลายปลอกกระสุนปืนยนักบัส่วนปลายสุดของ
ช่องรังเพลิง 
   - กระสุนแบบ Rimless และ Rebated-Rim ชนิดท่ีปากปลอกกระสุนปืนเป็นแบบ 
Bottlenecked จะใชบ้่าของ Bottlenecked เป็นจุดยนักบัช่องรังเพลิง 
   - กระสุนแบบ Belted จะใชข้อบหนา้ของส่วนท่ีเรียกวา่ Belted ยนักบับ่าในช่องรัง
เพลิง 
 ดินส่งกระสุนหรือดินปืน  (Gun Power) 
  ดินส่งกระสุนหรือดินปืน  เป็นของแข็งซ่ึงเม่ือเกิดการลุกไหมจ้ะให้แก๊สปริมาณมาก
ในช่วงเวลาอนัสั้น การลุกไหมเ้กิดจากประกายไฟ หรือเปลวไฟท่ีไดม้าจากการระเบิดของแก๊ปหรือ
โดยวธีิอ่ืนก็ได ้ ความรวดเร็วในการเผาไหมข้องดินปืนเป็นส่ิงส าคญั หากเกิดการเผาไหมเ้ร็วเกินไป 
แก๊สท่ีเกิดข้ึนก็จะเกิดอยา่งรวดเร็วมาก  มีความดนัสูงเกินกวา่ท่ีลูกกระสุนปืนจะวิง่ออกจากล ากลอ้ง
ปืนไดท้นั  ล ากลอ้งปืนก็จะระเบิด ในทางตรงกนัขา้ถา้หากการเผาไหมช้า้ไป แก๊สท่ีเกิดนอ้ยแรงขบั
ดันลูกกระสุนปืนก็จะน้อยด้วย ท าให้วิถีกระสุนปืนไม่ดี บางทีลูกกระสุนปืนอาจจะตกแต่ปาก
กระบอกปืนก็ได ้
  ดินปืนในปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบคือ 
  1. Black Power (ดินด า) เป็นตวัขบัลูกกระสุนปืนชนิดแรก รู้จกักนัมาหลายศตวรรษ 
  2. Pyrodex เป็นดินด าแบบใหม่ มีส่วนผสมอ่ืนเพิ่มเติม ก าลงัเป็นท่ีนิยมใชแ้ทนดินด า 
  3. Smokeless Powder (ดินควนัน้อย) เป็นตวัท่ีถูกคน้พบข้ึนใหม่ประมาณร้อยกว่าปี
มาน้ี และมีคุณภาพสูงกวา่ดินด ามาก 
  Handgun (ปืนพก) 
   Single Shot Pistol เป็นปืนพกชนิดบรรจุกระสุนปืนทางทา้ยล ากลอ้งดว้ยมือ
คร้ังละ 1 นดั (Breech Loader) หรืออาจเป็นหลายนดั หากมีหลายล ากลอ้ง เช่น ปืน Derringer  ปืน
แบบต่าง ๆ  



 

25 
 

   Revolver เป็นปืนพกท่ีมีส่วนบรรจุกระสุนปืนท่ีเรียกว่าลูกโม่ (Cylinder) ไม่
ติดกบัล ากลอ้งและสามารถหมุนไดต้ามระบบกลไกของการข้ึนนกหรือเหน่ียวไกปืน ซ่ึงมีระบบการ
ท างาอยูด่ว้ยกนั 3 แบบคือ 
    1.  Single Action Revolver ปืนแบบน้ีจะบรรจุกระสุนปืนใส่ลูกโม่ทาง
ช่องบรรจุดา้นขา้งและจะยงิไดก้็ต่อเม่ือข้ึนนกก่อน แลว้เหน่ียวไกปืน 
    2. Double Action Revolver ปืนแบบน้ีสามารถบรรจุกระสุนปืนทางทา้ย
ลูกโม่ และสามารถยงิไดท้ั้งข้ึนนกปืนก่อน แลว้เหน่ียวไกหรือจะเหน่ียวไกปืนเลยก็ได ้
    3. Automatic Revolver ปืนแบบน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยกบั Single Action คือ
การยงินดัแรกตอ้งข้ึนนกปืนก่อน แต่นดัต่อ ๆ ไป นกจะข้ึนเองโดยระบบการถอยหลงัของส่วนของ
ปืน จึงเหน่ียวไกยงิเพียงอยา่งเดียว 
   Semi-Automatic Pistol เป็นปืนพกท่ีบรรจุกระสุนปืนได้หลายนัดด้วยการ
บรรจุไวใ้น Magazine เม่ือจะยิงตอ้งดึงลูกเล่ือนถอยหลงั (ข้ึนล า) แลว้ปล่อยมือ เพื่อให้ลูกเล่ือนพา
กระสุนปืนนดับนสุดของแมกกาซีนเขา้สู่รังเพลิง  แลว้จึงจะเหน่ียวไกปืนยิงได ้เม่ือยิงออกไปแลว้ 
ลูกเล่ือนจะถอยหลงักลบัเองพร้อมดึงปลอกกระสุนปืนท่ียงิแลว้ออกทิ้ง  และตอนท่ีลูกเล่ือนวิง่กลบั
เขา้ท่ีจะพากระสุนปืนนดัใหม่จากแมกกาซีนเขา้สู่รังเพลิงอีก ถา้หากผูย้ิง (นดัแรก) ยงัคงเหน่ียวไก
คา้งไว ้กระสุนนัดใหม่จะไม่ลัน่ต้องปล่อยน้ิวให้ไกปืนกลบัสู่ท่ีเดิมก่อน  แล้วจึงเหน่ียวไกใหม่ 
กระสุนปืนจึงจะลัน่ออกไปไดอี้ก จะเห็นไดว้า่ระบบการท างานเป็นแบบออโตเมติก เฉพาะการร้ัง, 
คดัปลอกกระสุนปืน และการบรรจุกระสุนปืนนดัใหม่เท่านั้น ส่วนการยิงตอ้งเหน่ียวไกทุกคร้ัง  จึง
มีช่ือว่า “Semi-Automatic” หรือก่ึงอตัโนมติั หากเหน่ียวไกคร้ังเดียวกระสุนปืนถูกยิงออกไปจน
หมด Magazine เรียกวา่ “Full Automatic” ปืน Semi-Automatic Pistol มีระบบการท างาน 4 แบบคือ 
(อมัพร  จารุจินดา. 2557 : 70)  
   1. Blowback Operation เป็นระบบการท างานของอาวุธปืนท่ีอาศยัแรงขบัดนั
ของดินส่งกระสุนปืนในการท างานของระบบลูกเล่ือน โดยท่ีล ากลอ้งปืนอยูน่ิ่งกบัท่ีมี 2 แบบคือ 
    1.1 Simple Blowback ระบบน้ีอาศัยน ้ าหนักของลูกเล่ือน และความ
แขง็แรงของสปริง ลูกเล่ือน เป็นตวัช่วยกนัไม่ใหลู้กเล่ือนถอยหลงัก่อนท่ีลูกกระสุนปืนจะวิง่ออกไป
พน้ล ากลอ้ง จะพบในปืนขนาดเล็ก เช่น .22 หรือ .25 และปืนกลมือต่าง ๆ ฯลฯ 
    1.2 Delayed Blowback หรือ Retarded Blowback  ระบบน้ีอาศัยกลไก
บางอยา่งมาช่วยให้ลูกเล่ือนไม่ถอยหลงัก่อนท่ีลูกกระสุนปืนจะวิ่งออกไปพน้ล ากลอ้งปืน จะพบใน
ปืนขนาดกลาง เช่น .32, .380, ปืน HK G.3 Rifle ฯลฯ มีอยู ่2 แบบดว้ยกนัคือ 
     1.2.1  Roller Delay เช่นใน HK. 
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     1.2.2  Lever Delay เช่นในปืน MAS 5.56 และ SIG.510 
    ปืนท่ีใช้ระบบ Delayed Blowback จะตอ้งเซาะผิวของ Chamber ให้เป็น
ร่องโดยรอบท่ีเรียกวา่ “Fluted Chamber” เพื่ออาศยัแก๊สจากแรงขบัของดินส่งกระสุนปืนมาช่วยพยุง
ไม่ให้ดา้นขา้งของปลอกกระสุนปืนขยายตวัอดัแน่นกบัผนงั Chamber มิฉะนั้นแลว้ขอร้ังจะดึงจาน
ทา้ยกระสุนปืนจนขาดได ้ (อมัพร  จารุจินดา. 2557 : 71 - 74) 
   2. Blow Forward  เป็นระบบการท างานของอาวธุปืนท่ีอาศยัแรงขบัดนัของดิน
ส่งกระสุนปืน และแรงเสียดสีของลูกกระสุนปืนกับล ากล้องปืน ดึงลูกเล่ือน (ล ากล้อง) วิ่งไป
ข้างหน้าโดยท่ีโครงปืนอยู่น่ิง ปืนระบบน้ีมีอยู่ยี่ห้อเดียวคือ “SCHWARZLOSE” ของประเทศ
ออสเตรเลีย ซ่ึงไม่ประสบความส าเร็จ (อมัพร  จารุจินดา. 2557 : 77) 
   3. Recoil Operation เป็นระบบการท างานของอาวธุปืนท่ีอาศยัแรงขบัดนัของ
ดินส่งกระสุนปืน ขบัดนัใหลู้กเล่ือนและล ากลอ้งถอยหลงัมี 2 แบบดว้ยกนัคือ (อมัพร  จารุจินดา. 
2557 : 78 - 79) 
    3.1 Short Recoil  ระบบน้ีเม่ือปืนถูกยิง และลูกกระสุนปืนวิ่งพน้ล ากล้อง
ออกไปแลว้ ล ากลอ้งจะถอยหลงัเล็กนอ้ย (เพื่อปลดล็อคระหวา่งล ากลอ้งและลูกเล่ือน) แลว้ลูกเล่ือน
จะถอยหลงัต่อไปจนสุด เช่นในปืนแบบ M.1911 และปืนกลหลายแบบ  
    3.2 Long Recoil  ระบบน้ีแตกต่างจาก Short Recoil  ตรงท่ีทั้งล ากลอ้งและ
ลูกเล่ือนถอยหลงัไปดว้ยกนัจนสุด และปลอกกระสุนจะถูกคดัออกตอนท่ีล ากลอ้งปืนเคล่ือนตวักลบั
ทั้งน้ีระบบน้ีจะพบไดใ้นปืนใหญ่ เช่น Raden Cannon เพราะระบบน้ีช่วยลดแรงถีบของอาวธุปืนได ้
   4. Gas Operation เป็นระบบการท างานของอาวธุปืนท่ีน าเอาแก๊สจากการเผาไหม้
ของดินปืนส่วนหน่ึงยอ้นกลบัมาท างานขบัดนัให้ลูกเล่ือนถอยหลงั ซ่ึงมี 3 แบบดว้ยกนัคือ (อมัพร  
จารุจินดา. 2557 : 80 - 82) 
    4.1 Short Stroke Piston ระบบน้ีแก๊สจะมาขบัดนัลูกสูบ ซ่ึงมีน ้ าหนกัเบา
ให้เคล่ือนถอยหลงัระยะสั้น (โดยปกติไม่เกิน 0.5 น้ิว) ไปกระท าต่อลูกเล่ือนให้เคล่ือนท่ีถอยหลงั 
เช่น ในปืน Carbine M.1  .30 และ AR. 15 เป็นตน้ 
    4.2 Long Stroke Piston ระบบน้ีแก๊สจะมาขบัดนัลูกสูบให้เคล่ือนท่ีถอย
หลงัยาวลูกสูบและกา้นลูกสูบจะติดกบัลูกเล่ือนซ่ึงมีน ้าหนกัมาก เช่นในปืนกล Bren และปืน AK 47 
เป็นตน้ 
    4.3 Direct Gas ระบบน้ีจะใชแ้ก๊สขบัดนัลูกเล่ือนให้ถอยหลงัโดยตรงไม่มี
ลูกสูบ เช่นในปืน Desert Eagle และปืน M. 16 เป็นตน้  
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 Magazine  
  จากอาวธุปืนแบบต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่ในปืน Repeating, Semi-Automatic, Automatic 
ทุกชนิดจะตอ้งมี Magazine เป็นตวัป้อนกระสุนปืน 
  Magazine เป็นท่ีบรรจุกระสุนปืน ซ่ึงมีสปริงและล้ิน (Follower) เป็นตัวดันให้
กระสุนปืนท่ีบรรจุอยูภ่ายในป้อนเขา้สู่รังเพลิงของอาวุธปืน  อาจเป็นแบบท่ีถอดออกจากตวัปืนได ้
หรือเป็นแบบท่ีติดอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของอาวธุปืนก็ได ้Magazine มีอยูด่ว้ยกนั 8 แบบ คือ 
  1. Blind Box   เป็นแบบท่ีสร้างติดอยูใ่นตวัปืน ถอดออกไม่ได ้การบรรจุหรือการ
ถอดกระสุนปืนออกใชท้างเดียวกนั 
  2. Box  เป็นแบบกล่องส่ีเหล่ียมบรรจุกระสุนปืนเรียงแถวเดียวติดอยูก่บัตวัปืน หรือ
สามารถเปิดฝา ทางดา้นล่าง เพื่อเอากระสุนปืนออกจากตวัปืนได ้
  3. Detachable Box เป็นแบบเดียวกบั Box แต่สามารถบรรจุกระสุนปืนได้มากกว่า
และสามารถถอดออกจากตวัปืน เพื่อบรรจุกระสุนปืนได ้
  4. Drum  เป็นแบบทรงกลมแบน บรรจุกระสุนปืนเป็นวงรอบแกนกลางของตัว 
Magazine และมีตวัหมุนลาน เพื่อขบัดนักระสุนปืนใหเ้ขา้สู่รังเพลิง 
  5. Rotary  เป็นแบบ Box ท่ีมีการเรียงตัวของกระสุนปืนหมุนเป็นวง เช่นในปืน 
Savage Modle 99 และปืน Mannlicher  Rifles 
  6. Stagged Column เป็น Box ท่ีมีการเรียงตวัของกระสุนปืนแบบเหล่ือมแถวกนั ท า
ใหส้ามารถบรรจุกระสุนปืนไดม้ากกวา่แบบ Box และ Deteachable 
  7. Tubular  เป็นแบบหลอดบรรจุกระสุนปืนเรียงแถวแบบต่อกนัตามความยาวของ
กระสุนปืน (End-to-End) จะติดขนานอยูใ่ตล้  ากลอ้งปืน หรืออยูใ่นพานทา้ย 
  8. Helical  เป็นแบบทรงกระบอกกลม บรรจุกระสุนปืนหมุนเวียนแบบขดลวด 
สามารถถอดออกเพื่อบรรจุกระสุนปืนได ้
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัเกีย่วกับการอบชุบโลหะ 
 การชุบโลหะมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการคือ  (http://www2.diw.go.th/I_Standard/ 
Web/pane_files/Industry26.asp) 
 1. เพื่อตกแต่งผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความสวยงาม  แวววาว  (Decorating) 
 2. เพื่อป้องกนัการผกุร่อน (Anti - corrosion) และยดือายกุารใชง้านผลิตภณัฑ์ 
 3. เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ไดแ้ก่ 
  3.1 การน าไฟฟ้า (Electrical conductivity) 
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  3.2 การสะท้อนแสง (Reflectivity and appearance) เช่น การเป็นประกาย (Brightness) สี 
(Color) เป็นตน้ 
  3.3 ทนทานต่อแรงบิด (Torque tolerance) 
  3.4 ช่วยในงานเช่ือมประสานโลหะ (Solder ability) 
  3.5 ทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance) 
  3.6 ความสามารถในการยึดเกาะกบัเน้ือยางพารา (Ability to bond to rubber) เช่น ใน
อุตสาหกรรมยางรถยนต ์เป็นตน้     
  3.7 เพิ่มความแขง็ (Hardness) 
 การชุบโลหะมีกระบวนการผลิต แบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ 
 1. การชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า (Electroplating) คือ กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเขา้ไปใน
สารละลายเกลือของโลหะ (Metallic salts) แลว้ท าให้อิออนบวกวิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบท่ีช้ินงาน 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นขั้วลบ (Cathode) จึงท าให้เกิดเป็นชั้นผิวบางของโลหะมาเคลือบอยูบ่นผิวดา้นนอก
ของช้ินงาน  การชุบทองแดง นิกเกิล โครเมียม (Cu-Ni-Cr Plating) จดัอยู่ในประเภทการชุบโลหะ
ดว้ยไฟฟ้า ดงัตวัอย่างการชุบทองแดง โดยใช้น ้ ายาชุบคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) ต่อไปน้ีเม่ือเอา
สารละลายจุนสีหรือคอปเปอร์ซัลเฟตมาท าการแยกสลายด้วยไฟฟ้า   โดยใช้แผ่นทองค าขาว 
(Platinum) เป็นขั้วลบต่อเขา้กบัขั้วลบแบตเตอร่ี  และใชแ้ผน่ทองแดงบริสุทธ์ิเป็นขั้วบวกต่อเขา้กบั
ขั้วบวกของแบตเตอร่ี จะเกิดปฏิกิริยาดงัน้ี (ดูภาพท่ี 2.4) 
 

 
ภาพที ่2.4 การชุบทองแดงโดยใชน้ ้ายาชุบคอปเปอร์ซลัเฟต (CuSO4) 
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 คอปเปอร์ซลัเฟตท่ีมีอยูใ่นน ้ายาจะแยกสลายออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ 2 ส่วนคือ อนุภาคคอป
เปอร์ (Cu++) มีประจุไฟฟ้าบวก  (+) ประจ าตัว  และซัล เฟต (SO4- -) มีประจุไฟฟ้าลบ ( -) 
ประจ าตวั  เม่ือต่อกระแสไฟฟ้าให้ครบวงจรอนุภาคเล็กๆ ทองแดงจะวิ่งไปหาทองค าขาว (ขั้ว
ลบ)  เกาะติดเป็นผงสีแดงอยู ่ 
 บนแผน่ทองค าขาว ส่วนอนุภาค ซลัเฟตจะวิ่งไปหาแผ่นทองแดง (ขั้วบวก)  ท าปฏิกิริยา
กบัทองแดงเป็นเหตุใหท้องแดงละลายเป็นคอปเปอร์ซลัเฟต  แทนท่ีคอปเปอร์ซลัเฟตตวัก่อนท่ีหมด
ไป คอปเปอร์ซัลเฟตตวัหลงัน้ีจะแยกสลายออกเป็น 2 ส่วนอีก คืออนุภาคคอปเปอร์ (Cu++) และ
อนุภาคซัลเฟต (SO4- -)   อนุภาคคอปเปอร์จะวิ่งไปขั้วลบเกาะติดอยู่ท่ีแผ่นทองค าขาว อนุภาค
ซัลเฟต วิ่งไปท่ีท าปฏิกิริยากบัขั้วบวกกลายเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตข้ึนมาแทนท่ีอีก  ปฏิกิริยาจะเกิด
หมุนเวียนเช่นน้ีตลอดไปตราบท่ียงัคงต่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น  จากการคน้พบกฎเกณฑ์อนัน้ี  จึง
ไดมี้การน าเอามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า  (Electroplating)  หรือการแยกโลหะ
ให้บริสุทธ์ิ (Refinery)  ตวัอยา่งเช่น  มีทองแดงไม่บริสุทธ์ิอยู ่ ก็สามารถน าเอาทองแดงน้ีไปท าเป็น
แผน่ขั้วบวกแลว้จุ่มในสารละลายคอปเปอร์ซลัเฟต เม่ือไฟฟ้าไหลผา่นครบวงจรก็จะเกิดปฏิกิริยาท า
ใหท้องแดงบริสุทธ์ิไปเกาะติดบนแผน่ขั้วลบ  ซ่ึงเราก็จะไดท้องแดงบริสุทธ์ิตามตอ้งการ 
 การชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า  เป็นกระบวนการท่ีนิยมใช้กนัมาก  เน่ืองจากสามารถน าโลหะ 
และอโลหะหลายชนิดมาท าการเคลือบผิว  ในขณะเดียวกนัก็สามารถเลือกโลหะท่ีจะน ามาเคลือบ
ผวิไดห้ลากหลายชนิดดว้ย ดงัตาราง 
 
ตารางที ่ 2.1  ตวัอยา่งของโลหะท่ีใชเ้คลือบช้ินงานดว้ยวธีิการชุบไฟฟ้า (Electroplating) 
 

โลหะทีใ่ช้เคลอืบผวิช้ินงาน 
(Coating metal) 

กลุ่มโลหะทีใ่ช้ท าช้ินงาน 
(Base material group) 

วสัดุโลหะช้ินงาน1 
(Base material) 

ทองแดง (Copper)   โลหะกลุ่มเหลก็ (Most 
ferrous  metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็ (Non ferrous 
metals)  
พลาสติกบางชนิด (Some plastics)  

เหลก็กลา้ (Steel)  
สงักะสี (Zinc)  
พลาสติกทนความร้อน
(ABS)             
พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene,PP) 
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ตารางที ่ 2.1  (ต่อ) 
 

โลหะทีใ่ช้เคลอืบผวิช้ินงาน 
(Coating metal) 

กลุ่มโลหะทีใ่ช้ท าช้ินงาน 
(Base material group) 

วสัดุโลหะช้ินงาน1 
(Base material) 

โลหะทองแดงผสม 
Copper  alloy : 
  -  ทองสมัฤทธ์ิ Bronze  
     ทองแดง-ดีบุก (Copper-tin) 
  -  ทองเหลือง Brass  

  
กลุ่มเหลก็ (Ferrous  metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็  
(Non ferrous metals)  
  

  
เหลก็ (Iron) เหลก็กลา้ (Steel)  
ทองแดง (Copper) สงักะสี (Zinc) 
อลูมิเนียม (Aluminum)  

     ทองแดง-สงักะสี 
     (Copper-zinc) 

พลาสติกบางชนิด (Some plastics) พลาสติกทนความร้อน (ABS) 

นิกเกิล (Nickel) โลหะกลุ่มเหลก็  
(Most ferrous  metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็  
(Non ferrous metals)  
พลาสติกบางชนิด (Some plastics) 

เหลก็ (Steel) 
ทองแดง (Copper) 
พลาสติกทนความร้อน (ABS)  

    พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene,PP) 

โครเมียม (Chromium) โลหะกลุ่มเหลก็ (Most 
ferrous  metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็  
(Non ferrous metals)  

เหลก็ (Steel)  
ทองแดง (Copper) ทองเหลือง 
(Brass) 
สงักะสี (Zinc) 

พลาสติกบางชนิด2 (Some plastics) พลาสติกทนความร้อน (ABS)  
พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene,PP)  

ดีบุก (Tin) โลหะกลุ่มเหลก็ 
 (Most ferrous  metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
 (Non ferrous metals)  

เหลก็ (Steel) เหลก็หล่อ (Cast Iron)  
ทองแดง (Copper) 

โลหะดีบุกผสม Tin alloy : 
  -  ดีบุก-นิกเกิล (Tin-Nickel) 
  -  ดีบุก-สงักะสี (Tin-Zinc) 

  
โลหะกลุ่มเหลก็  
(Most ferrous metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็  
(Non ferrous metals)  

  
เหลก็ (Steel) 
ทองแดง (Copper) ทองสมัฤทธ์ิ 
(Bronze)  
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ตารางที ่ 2.1  (ต่อ) 
 

โลหะทีใ่ช้เคลอืบผวิช้ินงาน 
(Coating metal) 

กลุ่มโลหะทีใ่ช้ท าช้ินงาน 
(Base material group) 

วสัดุโลหะช้ินงาน1 
(Base material) 

สงักะสี (Zinc) กลุ่มเหลก็ (Ferrous metals) เหลก็ (Steel) ชุบเคลือบสงักะสีดว้ย
ไฟฟ้า (Electro galvanized) 

โลหะเงิน (Silver) โลหะกลุ่มเหลก็  
(Most ferrous  metals)  
โลหะนอกกลุ่มเหลก็  
(Non ferrous metals)  

เหลก็ (Steel)  
ทองแดง (Copper) นิกเกิล 
(Nickel)        

พลาสติกบางชนิด2 (Some plastics) พลาสติกทนความร้อน(ABS)   
พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene,PP)  

โลหะทอง (Gold) โลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
 (Non ferrous metals)  
  

ทองแดง (Copper) ทองเหลือง 
(Brass) นิกเกิล (Nickel) โลหะเงิน 
(Silver)  

            หมายเหตุ  1.  ชนิดของวสัดุและโลหะท่ีใชเ้ป็นช้ินงานก่อนชุบ 
    2.  พลาสติกท่ีเคลือบดว้ยสารตวัน าไฟฟ้า สามารถน ามาชุบโลหะเคลือบท่ีผิวช้ินงานได ้
 

 2. การชุบโลหะแบบไม่ใชไ้ฟฟ้า (Electroless plating) คือ กระบวนการจบัตวัของโลหะท่ี
ผิวหนา้วตัถุ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยไม่ใชก้ระแสไฟฟ้า ตวัอยา่ง เช่น การชุบทองแดง และ
นิกเกิล แบบไม่ใชก้ระแสไฟฟ้า ลงบนแผน่วงจรพิมพ ์(Printed circuit boards, PCB) 
 3. การชุบโลหะแบบการเปล่ียนแปลงทางเคมีและไฟฟ้าเคมี (Chemical and electrochemical 
conversion) คือ กระบวนการชุบโลหะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี  ข้ึนท่ีผิวหนา้ของช้ินงาน  โดย
อาจมีการใช้กระแสไฟฟ้าหรือไม่ก็ได ้ เพื่อท าให้เกิดชั้นป้องกนัผิว (Protective coating) และ/หรือ
เกิดชั้นผวิท่ีสวยงาม (Decorative coating) ตวัอยา่งเช่น  
  3.1 Chromating คือ การชุบโลหะดว้ยโครเมียม  
  3.2 Phosphating คือ การเตรียมพื้นผิวหน้า โดยการรองพื้นด้วยฟอสเฟต ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีจะท าก่อนการทาสี หรือพน่สี  
  3.3 Anodizing คือ การจุ่มช้ินงานลงในสารละลายเกลือโลหะ หรือสารละลายกรด 
เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นออกไซด์ของโลหะ (Metal oxide) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการป้องกนัการกดั
กร่อน 
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  3.4 Passivting คือ กระบวนการจุ่มช้ินงานลงในสารละลายกรด เช่น กรดดินประสิว 
(Nitric acid) หอสารละลายของกรดดินประสิวกบัเกลือโซเดียมไดโครเมต (Sodium dichromate) ใช้
ส าหรับการป้องกนัการผกุร่อน (Corrosion) และช่วยยดือายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์
 4. การชุบโลหะแบบอ่ืน ๆ (Other surface finishing technologies)  คือ กระบวนการชุบ
โลหะท่ีไม่จดัอยูใ่น 3 กลุ่มขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
  4.1  การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน Hot dipped galvanizing คือ กระบวนการชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน  เพื่อเคลือบผวิเหล็ก หรือเหล็กกลา้  
  4.2  Surface hardening คือ กระบวนการทางดา้นวสัดุโลหะ ท่ีท าให้ผิวดา้นนอกของ
วตัถุมีความแข็งมากกว่าเน้ือวตัถุท่ีอยูภ่ายใน  เป็นวิธีการปรับปรุงผิวโลหะให้มีความแข็ง (Hardness) 
เพิ่มมากข้ึน เพื่อใหมี้ความทนทาน (Durable) และสามารถตา้นทานการสึกกร่อน (Wear-resistance) 
ไดดี้ เช่น 
   -   Carburizing คือ การปรับปรุงสภาพผิวของเหล็กกลา้ประเภทคาร์บอนต ่า (Low 
carbon steel) อบกบัสารท่ีมีปริมาณคาร์บอนสูง โดยคาร์บอนจะแพร่กระจายเขา้ไปในผิวเน้ือเหล็กท่ี
อุณหภูมิสูง 845-955 องศาเซสเซียส เกิดเป็นชั้นผิวแข็งหุ้มท่ีเปลือกนอกของช้ินโลหะ และมีคาร์บอน
เพิ่มข้ึนประมาณ 0.85 % สารคาร์บอนท่ีน ามาอบท่ีเป็นของแข็งไดแ้ก่ ถ่านไม ้หรือถ่านโคก้ ผสมกบั
แบเรียมคาร์บอเนต สารท่ีเป็นก๊าซ ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์คาร์บอนโมโนออกไซด ์มีเทน เป็นตน้ 
  -   Nitriding คือ การปรับปรุงสภาพผิวโลหะภายใตบ้รรยากาศของก๊าซแอมโมเนีย 
เกิดการละลายของไนโตรเจนในเน้ือโลหะและเกิดสารประกอบไนโตรด์ท่ีผิวนอก ท าใหผ้วิช้ินงาน
มีลกัษณะแขง็มาก 
  4.3  การชุบโลหะอ่ืน ๆ เช่น Cladding, Vapor deposition, Vacuum coating เป็นตน้ 
   -   Cladding เป็นการปรับปรุงผิวโลหะเพื่อป้องกนัสนิมดว้ยการปกคลุมเน้ือโลหะ
ดว้ยโลหะอีกชนิดหน่ึง และยึดติดกนัดว้ยแรงกล เช่น การอดับีบ (Pressing) การรีดดึง (Extruding) 
ภายใตค้วามดนัสูง ตวัอยา่งไดแ้ก่ การผลิตเหรียญกษาปณ์ แผงอลูมิเนียมประดบัอาคาร เป็นตน้ 
   -  Vapor deposition คือการท าให้สารกลายไอ หรือ มีสถานะเป็นก๊าซ แลว้เกิดการ
กลัน่ตวัหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีผิววตัถุ เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัต่าง ๆ เช่น คุณสมบติัทางกล ไฟฟ้า 
ความร้อน สะทอ้นแสง ป้องกนัสนิมและตา้นทานการสึกกร่อน  
   -   Vacuum coating คือการเคลือบผิววตัถุ  ในสภาพสุญญากาศ หรือมีความกด
อากาศน้อย ท าให้ผิวเคลือบมีความบริสุทธ์ิและไม่มีสารเจือปน เน่ืองจากไม่มีก๊าซชนิดอ่ืนปะปน 
ส่วนมากใชใ้นอุตสาหกรรมผลิต เวเฟอร์ อญัมณี ฟิล์มโลหะหรือฟิล์มน าไฟฟ้า และฟิล์มน าไฟฟ้า
ชนิดโปร่งใส เช่น แผงป้องกนัฝ้าท่ีกระจก ฟิลม์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตยท่ี์จอภาพ เป็นตน้  
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ภาพที ่2.5  การชุบโลหะ 

 
 ในการเลือกกระบวนการผลิตส าหรับการชุบโลหะ  ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการชุบ 
และตน้ทุนการผลิต 
 
การรมด า 
 พิชิต  เล่ียมพิพฒัน์ (2552 : 1) กล่าววา่ การรมด ามีประวติัความเป็นมายาวนานพอสมควร 
ในสมยัก่อนชาวบา้นรู้จกัน าช้ินงานท่ีท าจากเหล็กเช่น บาตรพระน าไปรมควนัท่ีเกิดจากการเผาก่ิง
ไมแ้ห้ง และสดผสมกนัแลว้น าข้ีผึ้งหรือเทียนไขขดัผิวจนข้ึนมนั ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นเทคโนโลยี
ชาวบา้น 
 ต่อมานกัวทิยาศาสตร์ไดพ้ฒันาใชส้ารเคมีมาทาผิวช้ินงานเหล็กท าให้เกิดสนิม ขดัออกท า
หลาย ๆ คร้ังจนผิวด า ตอ้งใช้เวลาท านานหลายวนั วิธีการดงักล่าวเรียกว่า RUSTING  ปัจจุบนั
นกัวทิยาศาสตร์ไดคิ้ดสูตรรมด าข้ึนใหม่โดยน าช้ินงานเหล็กหรือโลหะอ่ืน ๆ ไปตม้ในน ้าสารละลาย
ของสารเคมีซ่ึงท าใหเ้สียเวลานอ้ย  ช้ินงานมีคุณภาพดี วธีิการใหม่น้ีเรียกวา่ HOT DIP  
 การรมด าเป็นกรรมวิธีทางเคมีชนิดหน่ึงท่ีท าให้ เกิดสีบนผิวของช้ินงานโลหะ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อท าให้เกิดความสวยงามป้องกนัการเกิดสนิมและเพื่อเพิ่มคุณค่าของช้ินงาน  ซ่ึง
คลา้ยกนักบักรรมวิธีการชุบเคลือบผิวดว้ยไฟฟ้า  เพียงแต่การรมด าไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้า ใชเ้พียงสารเคมี
เท่านั้น เทคนิคการท าง่ายกว่า ลงทุนน้อยกว่า เหมาะส าหรับประกอบท าเป็นอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวหรืองานอดิเรก 
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 อุตสาหกรรมการรมด าไม่ค่อยเจริญเติบโตรวดเร็วเหมือนกบัอุตสาหกรรม  การชุบเคลือบผิว
ดว้ยไฟฟ้าเช่น ชุบนิเกิล ชุบโครเม่ียม  ชุบทอง ฯลฯ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะผลิตภณัฑ์ชุบคลือบผิว
ดว้ยไฟฟ้าท าสีและผวิไดส้วยงามกวา่  ประชาชนจึงนิยมใชม้าก แต่อนัท่ีจริงแลว้กรรมวธีิการรมด ามี
ประโยชน์และแฝงคุณค่าไวอี้กมาก  คือนอกจากจะน าไปรมด าอาวุธปืนดงัท่ีเราคุน้เคยอยู่แลว้ ยงั
สามารถน าไปรมด าวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งบา้น ของประดบั ของท่ีระลึก เหรียญพระ เหรียญหลวงพอ่  
ตวัหนงัสือประดบัอาคาร ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ น๊อต สกรู ลวดสปริง ลวดก่อสร้างและส่ิงต่าง ๆ 
อีกมากมาย 
 พิชิต  เล่ียมพิพฒัน์ (2552 : 7) การรมด าเหล็ก เป็นกรรมวธีิทางเคมีท่ีตอ้งการท าผิวช้ินงาน
เหล็กให้เกิดสีต่าง ๆ เพื่อความสวยงามและเพื่อป้องกนัการเกิดสนิม  แต่เน่ืองดว้ยช้ินงานเหล็กท่ี
น ามารมด าส่วนมากเป็นอาวธุปืนหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจการทางทหาร  ดงันั้น จึงมีช่ือเรียกกรรมวิธี
การรมด าเหลก็ อีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ การรมด าอาวุธปืน 
 การรมด าเหล็กแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  
  1. การรมด าผวิดา้น 
  2. การรมด าผวิเงามนั 
  กรรมวิธีและขั้นตอนในการรมด าอาวุธปืนทั้ง 2 ลักษณะเหมือนกันทุกประการ 
แตกต่างกนัตรงวธีิการเตรียมผวิของช้ินงานเท่านั้น  
  ขั้นตอนในการรมด าเหล็กแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ก. ขั้นเตรียมผวิช้ินงาน 
   ข. ขั้นท าความสะอาดผวิช้ินงาน 
   ค. ขั้นรมด า 
   ง. ขั้นชะโลมผวิดว้ยน ้ามนัและอบ 
  ก่อนลงมือปฏิบติังานตามขั้นดงักล่าว หากเป็นอาวุธปืนควรต้องถอดช้ินส่วนของ
อาวุธปืนออกให้หมดเสียก่อน  แยกช้ินส่วนท่ีตอ้งการจะน าไปรมด าแลว้ลงมือท า 
  สูตรน า้ยารมด า  
   มีหลายสูตร เช่น (พิชิต  เล่ียมพิพฒัน์, 2552 : 24) 
  สูตรท่ี 1 สูตรสีน ้าตาลไหม ้(DARK BROWN) สูตรขององักฤษ 
    เฟอร์ริคฟอสเฟต     8          ออนซ์ 
    กรดฟอสฟอริค                12          ออนซ์ 
    น ้า                   1          แกลลอน  
    อุณหภูมิขณะตม้                          100º          ซ.  
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    ระยะเวลา           20 – 30         นาที 
    (1 ออนซ์ = 27.78 กรัม, 1 แกลลอน = 4.5 ลิตร) 
  สูตรท่ี  2  สูตรสีน ้าตาลไหม ้(DARK BROWN) สูตรของอเมริกา (ใชร้มด าดา้น) 
    กรดฟอสฟอริค                12          ออนซ์ 
    แมงกานีสไดออกไซด์              1.5          กรัม  
    น ้า                   1          ลิตร 
    อุณหภูมิขณะตม้                          100º          ซ.  
    ระยะเวลา           20 – 30         นาที 
  สูตรท่ี  3  สูตรสีน ้าเงินเขม้ (BLUE  BLACK) สูตรน้ีเป็นสูตรท่ีนิยมใชท้ัว่ไป 
    โซเดียมไฮดรอกไซด์              487          กรัม 
    โซเดียมไนเตรท               126          กรัม 
    โซเดียมไนไตร์ท                 30          กรัม 
    ไตรโซเดียมฟอสเฟต                15          กรัม 
    น ้า                   1          ลิตร 
 
 ปัจจุบนัวิธีการรมด าไดมี้การน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมกนัอยา่งกวา้งขวาง เช่น งานสกรู 
น๊อต เคร่ืองอะไหล่ของเคร่ืองจกัรกล รถยนต ์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
บา้น ตลอดจนผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการผุกร่อนของโลหะ การผุกร่อนของโลหะเป็นปฏิกิริยา
เคมีท่ีเกิดระหวา่งโลหะกบัภาวะแวดลอ้มอนัไดแ้ก่ ความช้ืนและก๊าซออกซิเจนในอากาศ โดยอะตอม
ของโลหะจะถูกออกซิไดซ์และรวมตวักบัออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นออกไซด์ของโลหะ นัน่คือเกิด
เป็นสนิมของโลหะข้ึนท่ีพบบ่อย ๆ คือ สนิมเหล็กหรือออกไซดข์องเหล็ก (Fe2O3) นัน่เอง นอกจากน้ีแลว้ 
ยงัพบสนิมทองแดง (CuO) สนิมอะลูมิเนียม (Al2O3)  เป็นตน้ (http://www. uktmetal. com) 
  สมการแสดงปฏิกิริยาการผกุร่อนของโลหะ (การเกิดสนิมเหล็ก)  
  โลหะ + ภาวะแวดลอ้ม ออกไซดข์องโลหะ + น ้า   
  2 Fe(s) + 2 H2O(l) + O2(g) 2 Fe2+(aq) + 4 OH-(aq)   
  2 Fe2+(aq) + 4 OH-(aq) 2 Fe(OH)2(ppt) 
  2 Fe(OH)2(ppt) + 2 H2O(l) + 1/2 O2(g) 2 Fe(OH)3(ppt) 
  2 Fe(OH)3(ppt) Fe2O3(s) + 3 H2O(l) 
  2 Fe(s) + H2O(l) + 3/2 O2(g) Fe2O3(s) + H2O(l) 
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 ดงันั้นการป้องกนัการผุกร่อนของโลหะจึงจ าเป็นตอ้งป้องกนัผิวของโลหะไม่ให้ถูกกบั
ออกซิเจนและความช้ืน ซ่ึงท าไดห้ลายวิธี เช่น การทาหรือพ่นผิวโลหะดว้ยสีหรือน ้ ามนั การเคลือบ
ผิวโลหะดว้ยพลาสติก การชุบหรือเคลือบผิวโลหะดว้ยโลหะชนิดอ่ืน การรมด า เป็นตน้  การรมด า 
(Blackening) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใช้ในการป้องกนัการผุกร่อนของโลหะ ซ่ึงนิยมท ากนัมากในสมยั
หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นต้นมา โดยมีหลักการท่ีส าคัญคือ การท าผิวของโลหะให้เป็น
ออกไซด์สีด าติดแน่นอยูบ่นโลหะนั้น ฟิล์มออกไซด์ท่ีเกิดบนผิวโลหะจะมีความหนาของออกไซด์
ประมาณ 1.3 ถึง 3.0 ไมครอน ซ่ึงเป็นฟิล์มออกไซด์ท่ีมีความหนาและสวยงาม คงทนต่อความร้อน
ตลอดจนถึงการป้องกนัสนิมไดดี้พอสมควร หากไดรั้บการดูแลรักษาอยูเ่สมอ โดยสีด าท่ีเกิดข้ึนจะมี
ความเขม้ของสีแตกต่างกนัไป คือ สีด า (black) สีด าแกมน ้ าเงิน (blue black) หรือสีน ้ าเงินเขม้ (dark 
blue) ซ่ึงข้ึนอยู่กบักรรมวิธี และสารเคมีท่ีใช้ ส่วนโลหะท่ีนิยมมากในการน ามารมด า ไดแ้ก่ เหล็ก 
รองลงมาคือ ทองแดง ทองเหลืองอะลูมิเนียม เงิน ตลอดจนสแตนเลส 
  วธีิรมด าดว้ยสารเคมี มีอยู ่3 วิธีการคือ 
  วธีิท่ี 1 การรมด าแบบตม้ในน ้ายาวธีิน้ีท าไดเ้ร็ว โดยการผสมน ้ายาแลว้ตม้ในอุณหภูมิ
ท่ีก าหนดให ้ช้ินงานก็จะเป็นสีด าตามตอ้งการ แต่การท าจะตอ้งขดัผดิงานใหเ้รียมสม ่าเสมอและเป็น
เงา จึงจะไดสี้ด าท่ีเรียบเป็นเงางาม 
  วิธีท่ี 2 การรมด าแบบจุ่มในน ้ ายา เป็นวิธีการรมด าท่ีให้ความรวดเร็วมาก โดยการน า
ช้ินงานโลหะมาจุ่มในน ้ ายา ไม่ตอ้งน าไปตม้ใหค้วามร้อน ช้ินงานก็จะมีสีด า แลว้จึงลา้งช้ินงานดว้ย
น ้าร้อน จะไดช้ิ้นงานท่ีมีสีด าตามตอ้งการ 
  วิธีท่ี 3 การรมด าแบบทาดว้ยน ้ ายา การรมด าแบบน้ีเป็นวิธีท่ีช้า เหมาะกบัช้ินงานท่ี
ตอ้งการความสวยงามปราณีต และมีความคงทนสูง โดยน าช้ินงานมาทาดว้ยน ้ ายา ปล่อยทิ้งไว ้12 
ชัว่โมง เพื่อให้เกิดสนิม แลว้จึงตม้ในน ้ าเดือด สนิมท่ีเกิดจะกลายเป็นสีด า ลา้งดว้ยน ้ าและปล่อยให้
เยน็ ท าซ ้ าโดยทาช้ินงานดว้ยน ้ายาอีก 3-4 คร้ัง จะไดผ้วิของช้ินงานเป็นสีด าสนิทสารเคมีท่ีใชใ้นการ
รมด าข้ึนอยูก่บักรรมวธีิในการท าและชนิดของโลหะท่ีตอ้งการรมด า ซ่ึงมีรายละเอียดของสารเคมีท่ี
ใชท้  าน ้ายาส าหรับรมด า 
  อน่ึงโลหะท่ีจะน ามารมด าตอ้งผา่นการเตรียมช้ินงานก่อนคือ ตอ้งท าการขดัช้ินงาน
ดว้ยมอเตอร์หรือสารเคมีให้ช้ินงานมีความเรียบเป็นเงา และใชส้ารเคมีลา้งคราบไขมนั น ้ ามนัต่างๆ 
ท่ีติดบนช้ินงานให้หมดไป จึงจะท าให้ช้ินงานท่ีผ่านกรรมวิธีการรมด าดว้ยสารเคมี มีสีด าท่ีเรียบ
สม ่าเสมอเป็นเงางาม นอกจากน้ีอาจท าการขดัตกแต่งช้ินงานต่อโดยการทาดว้ยแล็คเกอร์หรือชะโลม
ดว้ยน ้ามนัเพื่อใหท้นทานต่อการกดักร่อนและเพิ่มความสวยงามยิง่ข้ึน 
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  ค าแนะน าในการใช้ Gun Blue Creme : ลกัษณะกายภาพเป็นเจลสีฟ้าใส ก่อนท่ีจะ
น าไปงานตอ้งท าความสะอาดผวิโลหะหรือปืนท่ีมีคราบน ้ ามนั จาระบี หรือส่ิงสกปรกออกเสียก่อน 
หากผิวโลหะท่ีมีสนิม ผิวขุระตอ้งท าการขดัดว้ยกระดาษทราย ลวดขดัหรือผา้ขดัให้เรียบร้อยก่อน 
แลว้เช็ดดว้ยแอลกอฮอล์ แลว้แตม้น ้ ายาลงไปท่ีผิวงานจะเห็นเป็นสีขาว จากนั้นเช็ดออก ผิวงานจะ
ค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีด า แลว้เช็ดน ้ ายาออกจะไดผ้ิวงานมีสีด าตามท่ีตอ้งการ หากวา่ยงัด าไม่เพียงพอ
ส่วนมากกระท าซ ้ า ๆ ไดอี้ก หลงัจากนั้นใหน้ าช้ินงานไปเช็ดให้แห้ง แลว้ชะโลมดว้ยน ้ามนัปืน และ
ตอ้งลา้งมือหลงักการใชทุ้กคร้ัง (http://www.g96.com/productslgun-blue-creme/#, 2558) 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 นนัทิกาญจน์  บ ารุงกิจ (2551 : ง) ไดต้รวจหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนดว้ยวธีิการ
ปัดฝุ่ น (Black Powder Brushing) รมดว้ยซุบเปอร์กลู (Super Blue Fuming) ชุบดว้ยน ้ายาเพอร์มาบลู 
(Perma Blue Treatment) และชุบดว้ยน ้ ายารมด าชนิดท่ีท าข้ึนเอง (Improvised Gun Bluing Treatment) โดย
การศึกษาทิ้งก่อนและหลงัยงิปืนจากกระสุนปืนขนาด .38, .45, 9 มม. และ 7.62 ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ คือ 3 
นาที 1, 12, 24 และ 48 ชัว่โมง ตามล าดบั โดยดูการปรากฏของรอยลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนปืนดว้ยตา
เปล่า ผลปรากฏวา่ก่อนการยิงปืนสามารถท าใหร้อยลายน้ิวมือปรากฏบนกระสุนปืนทุกขนาด และ
ทุกช่วงเวลาดว้ยวธีิการท าทั้ง 4 วธีิ  คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหลงัการยงิปืน รอยลายน้ิวมือปรากฏข้ึน
บนปลอกกระสุนปืนทุกขนาด และทุกช่วงเวลาดว้ยน ้ายาเพอร์มาบลู คิดเป็นร้อยละ 66.67 และชุบดว้ย
น ้ายารมด าชนิดท่ีท าข้ึนเองคิดเป็นร้อยละ 60.00 ส าหรับวธีิปัดดว้ยผงฝุ่ นด า และวธีิการรมดว้ย Super 
Glue ไม่มีการปรากฏรอยน้ิวมือแต่อยา่งใด 
 ทองรชฎ  เหรียญสุวงษ์ (2552 : ง)  ได้ศึกษาการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนโลหะสีเงินขนาด .38 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนดว้ยวิธีการชุบดว้ยน ้ ายาซุปเปอร์บลู (Super blue treatment) และชุบดว้ยน ้ ายารมด าชนิด
ท่ีจดัท าข้ึนเอง (Improvised gun bluing treatment) โดยการศึกษาทั้งก่อนและหลงัยิงปืนจากกระสุน
ปืนขนาด .38  ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ คือ 3 นาที 1, 12, 24, 48, 96 ชัว่โมง ตามล าดบั โดยดูการปรากฏ
รอยน้ิวมือปลอกกระสุนด้วยตาเปล่า ผลปรากฏว่าสามารถท าให้รอยลายน้ิวมือปรากฏข้ึนบน
กระสุนปืนทุกช่วงเวลาทั้ง 2 วธีิ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหลงัการยงิปืนรอยลายน้ิวมือปรากฏข้ึนบน
ปลอกกระสุนปืนทุกช่วงเวลาทั้ง 2 วธีิเช่นกนัคิดเป็นร้อยละ 100  
 กุสุมา  อ่อนนอ้ม (2553 : ง) ไดศึ้กษาการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนก่อน
และหลงัยงิดว้ยวธีิรมด าปืน ใชถู้กกระสุนปืนขนาด 9 มม. Luger น ้ายารมด าท่ีใชแ้บ่งเป็น 2 ประเภท 
คือเตรียมข้ึนมาเอง และซ่ึงมาจากทอ้งตลาดยี่ห้อ FOX GUN BLUE การทดลองพบวา่ รอยลายน้ิวมือแฝง



 

38 
 

บนกระสุนปืนก่อนยิงปืน สามารถตรวจพบด้วยน ้ ายารมด าทุกชนิดท่ีได้ท าการทดลอง และการ
ทดลองหลงัยงิปืน 10 วนั 20 วนั และ 30 วนั  ผลการทดลองพบวา่ สามารถตรวจพบกบัน ้ายาท่ีไดซ้ื้อ
มาจากทอ้งตลาด และลายน้ิวมือแฝงสามารถอยู่คงสภาพไดน้านถึง 10 วนั ผลการทดลองสามารถ
สรุปไดว้่า น ้ ายารมด าท่ีมีขายตามทอ้งตลาด สามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุน
ปืนหลงัยงิปืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 H.W. “Rus” Ruslander, S.C.S.A. ไดป้ระยกุตใ์ชน้ ้ายารมด าปืนหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนดว้ยการประทบัลายน้ิวมือลงบนปลอกกระสุนปืนแลว้น าไปจุ่มในน ้ ายารมด าปืนจะเห็น
รอยลายน้ิวมือแฝงค่อย ๆ ปรากฏข้ึน หากจุ่มนานเกินไป จะท าใหป้ลอกกระสุนปืนเป็นสีด าทั้งหมด
จากการสังเกต พบวา่ ปรากฏรายละเอียดของลายเส้นน้ิวมือให้ลา้งดว้ยน ้ า ถา้จุ่มเร็วเกินไปลายเส้น
จะไม่ชดัเจนก็สามารถจุ่มใหม่ไดอี้ก  การหาลายน้ิวมือแฝงหลงัยิงปืนดว้ยการบรรจุกระสุนปืนแลว้
น าไปยิงแล้วมาทดสอบกับน ้ ายารมด าปืนจะปรากฏรายละเอียดของน้ิวมือของเส้นบางส่วนไม่
เพียงพอต่อการแยกแยะ แต่มิไดห้มายความวา่จะไม่พยายามหาลายน้ิวมือแฝงดว้ยวธีิน้ี  
 Bentsen and Brown (1990 : 3 – 8) ไดท้ดลองทางเทคนิคท่ีจะท าให้เห็นรอยลายน้ิวมือบนวตัถุ  
ผิวเรียบ โดยท าการทดลองในระบบสุญญากาศ เม่ือท าการทดลองส่ิงท่ีเปรอะเป้ือนอยู่บนปลอก
กระสุนปืนจะเรืองแสงท าใหม้องเห็นรอยลายน้ิวมือท่ีได ้
 John W. Bond D. Phil  (2008 : 812 – 822) ไดศึ้กษาวิธีท าให้ปรากฏลายน้ิวมือแฝงบนผิว
โลหะพบวา่ ปฏิกิริยาระหวา่งลายน้ิวมือแฝงและพื้นผวิโลหะชนิดต่าง ๆ สามารถมองเห็นไดด้ว้ยการ
ใหค้วามร้อนแก่โลหะจนถึงอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส หลงัจากการประทบัรอยลายน้ิวมือ ไอออน
ของเกลือท่ีอยู่ในลายน้ิวมือจะกดักร่อนผิวหน้าสร้างเป็นภาพลายน้ิวมือข้ึนจากเหตุอาชญากรรมท่ี
เก่ียวกบัการลอบวางเพลิง การปนเป้ือนจากสีสเปรย ์หรือรอยประทบับนปลอกกระสุนท่ียงิแลว้ การ
กดักร่อนบนพื้นผิวโลหะสามารถแสดงได้ด้วยเทคนิคสมยัใหม่ด้วยประจุ electrostatic charging 
ของโลหะและการเพิ่มความชดัเจนของรอยท่ีกดักร่อนดว้ยผงเหล็ก 
 Migron Y. and Hocherman G (1998 : 538 – 543) ได้ศึกษาการมองภาพรอยน้ิวมือท่ีมี
ไขมนับนปลอกกระสุนปืนและทดสอบความคงทนของรอยลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนปืน M16, 
Ak-47 ซ่ึงยากท่ีจะมองเห็นไดแ้ต่ถูกพบไดบ้นปลอกกระสุนปืนทองเหลืองของ M16 ยงัพบวา่รอย
ลายน้ิวมือแฝงยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงหลงัการยิง แต่ตอ้งระวงัความเสียหายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนอาจท าให้
ลายน้ิวมือแฝงหายไปได ้
 John W. Bond D. Phil (2009 : 1034 - 1041) ได้ศึกษาการมองเห็นรอยกัดกร่อนของ
ลายน้ิวมือแฝงบนผิวทองเหลือง โดยใชก้ระแสไฟฟ้าช่วยเร่งการกดักร่อนท่ีรอยลายน้ิวมือแฝงบนผิว
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โลหะทองเหลือง (ลายน้ิวมือจะมีเกลือจากเหง่ือ สามารถกดักร่อนโลหะได)้ ท าใหล้ายน้ิวมือปรากฏ
ชดัเจนข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเกิดข้ึนบนผวิโลหะทองแดงท่ีเคยศึกษามาก่อนหนา้นั้น 
 John W. Bond D. Phil and Chuck Heidel B.A.(2009 : 892 - 864) ได้ศึกษาการมองเห็น
รอยกดักร่อนของรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน  ไดท้  าการจ าลองลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนปืนท่ีเก็บมาจากสถานท่ีเกิดเหตุเม่ือ 14 ปีท่ีแลว้ ในคดีฆาตกรรม โดยใช้เทคนิคการน าผง
คาร์บอนชนิดยดึเกาะเป็นพิเศษ แลว้ประยกุตใ์ชไ้ฟฟ้าท่ีความต่างศกัย ์2.5 KV. 
 Given BW. (1976 : 587 - 594) ไดศึ้กษารอยลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนปืนและปลอก
กระสุนปืน พบว่า ผลกระทบของเวลาและความร้อนจากการระเบิดของกระสุนปืนต่อลายน้ิวมือ
แฝงท่ีกระสุนและปลอก พบวา่ เวลาเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถลดคุณภาพของลายน้ิวมือแฝงได ้การ
ระเบิดลูกกระสุนปืนท าให้เกิดก๊าซร้อนยอ้นกลบัมาท่ีปลอกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนท่ีเคลือบ
ดว้ยนิเกิลเกิดรอยประทบัของลายน้ิวมือแฝงไม่ดีเท่าปลอกทองเหลือง 
 Deborah A. Leben, M.F.S. and Robert S. Ramotowski (1996 :  10 - 11) ไดศึ้กษาการประเมิน
ประสิทธิภาพน ้ายารมด าปืนในการหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน พบวา่ กระสุนปืนท่ีปลอก
ท าดว้ยทองเหลืองเคลือบนิเกิล ใชน้ ้ ายารมด าปืนทองเหลืองปริมาณ 1 ml ต่อน ้ ากลัน่ 40 ml ให้ผลดี 
และปลอกทองเหลืองใชน้ ้ ายารมด าปืนส าเร็จรูป สูตร 44/40 น ามาเจือจางปริมาณ 0.5 ml ต่อน ้ า 40 
ml ใหผ้ลดีเช่นกนั หากชนิดโลหะท าดว้ยอลูมิเนียมตอ้งใชน้ ้ายารมด าอลูมิเนียมเฉพาะเท่านั้น 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำร 
 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง การตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ย
น ้ ายารมด าปืนคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงทดลอง เพื่อศึกษาหาผลของการใช้น ้ ายารมด าปืนโดย
ทดลองกบัปลอกกระสุนปืนหลังยิงต่อการปรากฏของลายน้ิวมือแฝง โดยแยกเป็นขั้นตอนการ
เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง และการทดลองการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบน
ปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืน รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการประเมินลายน้ิวมือไดมี้
วธีิการศึกษาดงัน้ี 
 1.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
  1.1  การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
   1.1.1 ปืนพกก่ึงอตัโนมติั ยีห่้อ กล็อก (GLOCK) ขนาด 9 มม. 
   1.1.2 กระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. Luger 
   1.1.3 เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า 
   1.1.4 Hot Plate 
   1.1.5 บีกเกอร์ขนาด 250 ml และ 500 ml   
   1.1.6 แท่งแกว้คนสาร 
   1.1.7 Forceps พลาสติก 
   1.1.8 ถุงมือยาง 
   1.1.9 ผา้ปิดจมูก (Mask) 
   1.1.10 แวน่ตาป้องกนัสารพิษ 
   1.1.11 น ้ายารมด าปืนยีห่้อ SOLID GUN BLUE CREME  
   1.1.12 น ้ากลัน่ 
   1.1.13 น ้าสะอาด 
   1.1.14 ผา้สักกะหลาด 
   1.1.15 เทอร์โมมิเตอร์ 
   1.1.16 ไฟฉายหลายความถ่ี (Polilight) 
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ภำพที ่3.1  อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

 
 

ภำพที ่3.2  น ้ายารมด าปืน ยี่หอ้ SOLID GUN BLUE CREME 
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  1.2  การเตรียมกระสุนปืนส าหรับการทดลอง 
   1.2.1  ใช้ผา้สักกะหลาดเช็ดกระสุนปืนทุกนัดท่ีใช้ในการทดลองให้สะอาด
ปราศจากรอยลายน้ิวมือแฝง โดยใชไ้ฟฉายหลายความถ่ี (Polilight) หรือแสงธรรมชาติ มองท ามุม
เฉียงท่ีกระสุนปืน เพื่อให้มัน่ใจวา่กระสุนปืนทุกนดัก่อนการทดลองท่ีจะน ามาประทบัลายน้ิวมือลง
ไปตอ้งปราศจากลายน้ิวมือแฝงและส่ิงแปลกปลอมอ่ืน 
 

              
  
ภำพที ่3.3  การเช็ดท าความสะอาด  ภำพที ่3.4  การใชแ้สงธรรมชาติตรวจสอบ 
                  กระสุนปืนก่อนประทบัลายน้ิวมือ     
 
   1.2.2 ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีของมือซ้ายจบัคร่อมท่ีจานทา้ยและหัวลูกกระสุน
ปืนแล้วใช้น้ิวช้ีของมือขวาประทบัรอยลายน้ิวมือลงไปบนส่วนของปลอกกระสุนและกล้ิงน้ิว
เล็กน้อย  เพื่อท าให้ลายน้ิวมือติดบนพื้นท่ีปลอกดงัลกัษณะการบรรจุกระสุน  และทดสอบเพื่อให้
มัน่ใจวา่กระสุนปืนทุกนดัท่ีใชใ้นการทดลองนั้นมีรอยลายน้ิวมือแฝงติดอยู ่ดว้ยการส่องดว้ยไฟฉาย
หลายความถ่ี (Polilight) ดว้ยแสงเฉียงหรือจากแสงธรรมชาติมองมุมเฉียง หากพบวา่กระสุนปืนท่ีใช้
ทดลอง นดัใดพบลายน้ิวมือแฝงไม่ชดัเจน จะเช็ดกระสุนปืนใหม่แลว้ใชน้ิ้วมือสัมผสับริเวณสันจมูก
ท่ีมีไขมนัและเหง่ือมากกวา่บริเวณอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะประทบัลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืน 
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ภำพที ่3.5  การประทบัรอยลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืน 
 

 
 

ภำพที ่3.6 การตรวจสอบรอยลายน้ิวมือแฝงดว้ยไฟฉายหลายความถ่ี (Polilght) 
 
   1.2.3 กระสุนปืนแต่ละนดัมีลายน้ิวมือแฝงติดอยูจ่ะถูกน าไปบรรจุในซองกระสุน
ทิ้งไวต้ามก าหนดเวลาก่อนน าไปยิงเก็บเอาปลอกไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืน แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา
คือ บรรจุแลว้ยงิทนัที บรรจุทิ้งไวน้าน 15 วนั และบรรจุทิ้งไวน้าน 30 วนั (บรรจุคร้ังละ 15 นดั) 
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ภำพที ่3.7 การบรรจุกระสุนปืนลงในซองกระสุน 
 
  1.3  การทดลองเบ้ืองตน้ในการเตรียมน ้ายารมด าปืนส าหรับใชใ้นการทดลอง 
   1.3.1 ใช้น ้ ายารมด าปืนยี่ห้อ SOLID GUN BLUE CREME  ผสมกบัน ้ ากลัน่ใน
อตัราส่วน ดงัน้ี 10 กรัม ต่อน ้ ากลัน่ 100, 200 และ 300 ml (3 อตัราส่วน) ในบิกเกอร์ ตั้งบน Hot 
Plate คนดว้ยแท่งแกว้คนสารให้เขา้กนัท่ีอุณหภูมิประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส น าไปทดสอบกบั
กระสุนปืนท่ีเตรียมลายน้ิวมือไวแ้ล้ว สังเกตการปรากฏของลายน้ิวมือแฝงท่ีเกิดข้ึนต่อช่วงเวลา 
(วินาที) แต่ละตวัอยา่ง ทดสอบกบักระสุนปืน 15 นดั โดยคดัเลือกเอาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมใช้เป็น
น ้ ายาท่ีใชใ้นการหาลายน้ิวมือแฝงทุกการทดลอง  โดยพิจารณาจากการพฒันาการ การเกิดของรอย
ลายน้ิวมือแฝงไม่เร็วก็ชา้เกินไป โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาของผูว้จิยัเอง 
 

 
 

ภำพที ่3.8  การเตรียมน ้ายาทดลอง 
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   1.3.2 เตรียมน ้าสะอาดประมาณ 400 ml ในบิกเกอร์ส าหรับไวช้ะลา้งสารเคมีท่ี
ปลอกกระสุนปืน  และหยดุการพฒันาการของสารเคมี 
 
 2.  การทดลองการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิดว้ยน ้ายารมด าปืน 
  2.1 น ากระสุนปืนท่ีประทบัลายน้ิวมือบรรจุในซอง โดยใชก้ระสุนจ านวน  15 นดั แลว้
น าไปยงิทนัที (ทรีทเมนตท่ี์ 1) เก็บปลอกดว้ยการน าถุงกระดาษรองรับตรงช่องคดัปลอกของปืนเพื่อ
ป้องกนัมิใหป้ลอกกระสุนปืนตกลงพื้นอาจท าใหล้ายน้ิวมือแฝงเสียหายได ้และท าซ ้ าอีก 2 คร้ัง  รวม
เป็น 3 ซ ้ า รวมปลอกกระสุน 45 ปลอก  
 

 
 

ภำพที ่3.9 การยงิปืนเพื่อเก็บปลอกกระสุนไปทดสอบ 
 

 
 

ภำพที ่ 3.10  ตวัอยา่งปลอกกระสุนปืนหลงัยงิ 
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   2.1.1 ใช้ Focreps คีบปลอกกระสุนปืนจุ่มในน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไวโ้ดยหมุน
วนมือเบาๆ ให้สังเกตการณ์เปล่ียนสีท่ีปลอกกระสุนปืนเป็นสีเทาด า ให้น าไปจุ่มในน ้ าสะอาดหมุน
วนมือเบาๆ ประมาณ 10 วนิาที แลว้น ามาผึ่งลมใหแ้หง้ 
 

 
 

ภำพที ่3.11  การทดลองหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิในหว้งเวลาต่าง ๆ 
 
   2.1.2 การบนัทึกผลการทดลอง (ตวัแปรตาม) 
    1) สังเกตการปรากฏของลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนแต่ละปลอกท่ีไดท้  า
การทดลองแลว้บนัทึกผลการสังเกตตามลกัษณะท่ีปรากฏ โดยไม่รวมถึงการวดัระดบัความชดัเจน
ของการปรากฏรอยลายน้ิวมือและมิไดค้  านึงถึงผลการตรวจดา้นคุณภาพวา่มีจุดลกัษณะส าคญัพิเศษ
เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์หรือไม่ 
    2) ท าการบนัทึกการปรากฏของลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนดว้ยการ
ถ่ายภาพ 
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ภำพที ่3.12  การปรากฎรอยลายน้ิวมือแฝงของแต่ละตวัอยา่ง 
 
 2.2  น ากระสุนปืนท่ีประทบัลายน้ิวมือบรรจุในซองกระสุนจ านวน 15 นดั ทิ้งไวน้าน 15 
วนั (ทรีทเมนตท่ี์ 2)  แลว้น าไปยิงเก็บปลอกดว้ยการน าถุงกระดาษรองรับตรงช่องคดัปลอกของปืน
เพื่อป้องกนัมิให้ปลอกกระสุนปืนตกพื้นอาจท าให้ลายน้ิวมือแฝงเสียหายได ้และท าซ ้ าอีก 2 คร้ัง 
รวมเป็น 3 ซ ้ า รวมปลอกกระสุน 45 ปลอกแลว้ท าการทดลอง และบนัทึกการทดลองเช่นเดียวกบั
ทรีทเมนตท่ี์ 1 
 
 2.3  น ากระสุนปืนท่ีประทบัลายน้ิวมือบรรจุในซองกระสุนจ านวน 15 นดั ทิ้งไวน้าน 30 
วนั (ทรีทเมนตท่ี์ 3) แลว้น าไปยิงเก็บปลอกดว้ยการน าถุงกระดาษรองรับตรงช่องคดัปลอกของปืน
เพื่อป้องกนัมิให้ปลอกกระสุนปืนตนลงพื้นอาจท าให้ลายน้ิวมือแฝงเสียหายได ้(ท าซ ้ าอีก 2 คร้ัง) 
รวมปลอกกระสุน 45 ปลอก แลว้ท าการทดลอง และบนัทึกผลการทดลองเช่นเดียวกบัทรีทเมนตท่ี์ 1 
และ 2  
 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  สังเกตการณ์ปรากฏของลายน้ิวมือแต่ละตัวอย่างแล้วจดบันทึก น ามาค านวณ
เปอร์เซ็นตข์องการปรากฏลายน้ิวมือตามสูตร  
    
  เปอร์เซ็นตก์ารปรากฏของลายน้ิวมือ     =  
 

จ านวนตวัอยา่งท่ีปรากฏลายน้ิวมือ 

15 

X 100 
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 4. เปรียบเทียบผลการทดลองของการปรากฏลายน้ิวมือในแต่ละช่วงเวลาเพื่อศึกษาหา
ความแตกต่างของผลท่ีเกิดข้ึนโดยการวิเคราะห์วาเรียนซ์และการทดสอบแบบทางเดียว (one – way 
analysis) ทางสถิติ ดว้ย F-test มีตวัแปรตน้หรือ treatment 3 แบบ  และมีซ ้ า 3 ซ ้ า   ซ ้ าละ  15 ปลอก
กระสุนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
 ในการศึกษาน้ีไดด้ าเนินการน าเอาน ้ ายารมด าปืนยี่ห้อ SOLID GUN BLUE CREME ท่ีมี
ขายในร้านจ าหน่ายอาวุธปืนและเคร่ืองมือกระสุนปืนในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นลกัษณะเจลใสสี
ฟ้าอ่อน น ามาละลายน ้ ากบัน ้ ากลัน่ ใส่บิกเกอร์ตั้งบน Hot Plate คนให้เขา้กนัดว้ยแท่งแกว้คนสารท่ี
อุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส ปล่อยทิ้งไวใ้ห้เยน็ เป็นน ้ ายาท่ีใชส้ าหรับการทดลองหาลายน้ิวมือ
แฝงบนปลายกระสุนปืนหลงัยิง  โดยสังเกตการปรากฏข้ึนของลายน้ิวมือแฝงหรือไม่   โดยวดัผล
การทดลองเป็น 3 ระยะเวลา (treatments) ประกอบดว้ย  
 1. บรรจุกระสุนแลว้น าไปยงิทนัที แลว้เก็บปลอกกระสุนปืนมาทดสอบ 
 2. บรรจุกระสุนทิ้งไวน้าน 15 วนั ก่อนน าไปยงิเก็บปลอกกระสุนปืนมาทดสอบ 
 3. บรรจุกระสุนทิ้งไวน้าน 30 วนั ก่อนน าไปยงิเก็บปลอกกระสุนปืนมาทดสอบ   
 การศึกษาเบ้ืองตน้ในการเตรียมน ้ ายารมด าปืนส าหรับในการทดลองดว้ยการน าน ้ ายารมด าปืน
มาผสมกบัน ้ากลัน่ในอตัรส่วน 10 กรัม ต่อน ้ากลัน่ 100, 200 และ 300 ml คนใหเ้ขา้กนัท่ีอุณหภูมิ 50 
– 60 องศาเซลเซียส ใช้กระสุนปืนท่ีประทบัลายน้ิวมือแฝงแลว้จุ่มลงไปแลว้สังเกตการพฒันาการ
ปรากฏของลายน้ิวมือแฝงต่อช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยคดัเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดน าไป
ศึกษาการทดลองต่อไป ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1   แสดงอตัราส่วนน ้ายารมด าปืน/น ้ากลัน่  ระยะเวลาการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝง 
       และปฏิกิริยาท่ีผวิปลอกกระสุนปืน 
 

อตัราส่วนน า้ยา 
รมด าปืน/น า้กลัน่ 

ระยะเวลาการปรากฏลายนิว้มือแฝง 
ปฏิกริิยาทีผ่วิปลอกกระสุนปืน 

วนิาที อตัรา 
10 กรัม / 100 ml 1 – 3 วนิาที เร็วมาก เปล่ียนเป็นสีด าทนัที 
10 กรัม / 200 ml 9 – 15 วนิาที ปานกลาง เป็นสีเทาและค่อย ๆ เขม้ข้ึน 
10 กรัม / 300 ml มากกวา่ 15 วนิาที ชา้มาก เปล่ียนเป็นสีเทาอยา่งชา้ ๆ 
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 จากตารางท่ี 4.1  พบอตัราส่วนน ้ ายารมด าปืน 10 กรัม ผสมน ้ ากลัน่ 200 ml ให้การปรากฏ
รอยลายน้ิวมือแฝงในช่วงระยะเวลาประมาณ 9 – 15 วินาที โดยสีผิวของกระสุนปืนค่อย ๆ 
เปล่ียนเป็นสีเทาและเข้มข้ึน อตัราส่วนผสมท่ีระดับ 10 กรัมต่อ 100 ml จะใช้เวลาการปรากฏ
ลายน้ิวมือแฝงประมาณ 1 – 3 นาที ปฏิกิริยาผวิกระสุนปืนจะเป็นสีด า ส่วนอตัราส่วนผสมท่ี 10 กรัม
ต่อ 300 ml จะใชเ้วลาการปรากฏลายน้ิวมือแฝงมากกวา่ 15 วนิาทีข้ึนไป  ปฏิกิริยาท่ีผวิปลอกกระสุน
ปืนจะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเทาแบบช้า ๆ และใชเ้วลานานข้ึนจนกว่าจะปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงท่ี
คมชดัข้ึน  ดงันั้นจากการศึกษาน้ีจะใชอ้ตัราส่วนผสมของน ้ายารมด าปืนกบัน ้ ากลัน่ในอตัรา 10 กรัม
ต่อ 200 ml  น าไปใช้กบัทุกการทดลองต่อไป  เน่ืองจากมีความเหมาะสมด้วยระยะเวลา และการ
พฒันาการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีมีเวลาเพียงพอด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้โดยไม่เร็วหรือ
ชา้เกินไป 
 การเปรียบผลการปรากฏของรอยลายน้ิวมือทั้ง 3 ช่วงระยะเวลา  การเปรียบเทียบร้อยละ
ของการปรากฏรอยลายน้ิวมือ และกระท าแต่ละทรีทเมนต ์3 ซ ้ า ใชป้ลอกกระสุนปืน 15  ปลอกต่อ 
1 ซ ้ า  รวมใชป้ลอกกระสุน  45 ปลอก การวเิคราะห์วาเรียร์เปรียบเทียบความแตกต่างของทรีทเมนต์
โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ แบบ one-way analysis (SPSS version 17.0)  ผลการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 
 1. การศึกษาหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัจากประทบัลายน้ิวมือลงบน
กระสุนปืนออโตเมติกขนาด 9 มม.  Luger บรรจุในซองกระสุนแลว้น าไปยิงทนัทีเก็บปลอกกระสุน
ปืนโดยใช ้Focreps คีบน าไปจุ่มน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไวห้มุนวนมือเบาๆ  สังเกตท่ีสีผิวของปลอก
กระสุนปืนเร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีด าจาง ๆ แลว้ยา้ยไปจุ่มในน ้าสะอาดประมาณ 10 วนิาที แลว้น ามาผึ่งแห้ง 
ณ อุณหภูมิหอ้ง สังเกตการปรากฏของรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุน ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2   แสดงค่าร้อยละของการปรากฏลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนหลงัประทบัลายน้ิวมือ 
      ลงบนส่วนของปลอกน าไปยงิทนัทีแลว้เก็บปลอกกระสุนปืนและทดสอบกบัน ้ายา 
      รมด าปืน (ทดลอง 3 คร้ัง ๆ ละ 15 ปลอก หรือตวัอยา่ง)   
 

ระยะเวลา 
ร้อยละของการปรากฏลายนิ้วมือแฝง ค่าร้อยละ

เฉลีย่ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 
บรรจุกระสุนในซองกระสุนแลว้น าไปยงิ
ทนัที แลว้เก็บปลอกกระสุนปืนมาทดสอบ 

 100 93.33 100 97.77 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบว่าการทดลองหาลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนปืนหลังยิงประทบั
ลายน้ิวมือลงส่วนของปลอกแลว้บรรจุในซองกระสุน น ายิงทนัทีเก็บปลอกไปทดสอบน ้ ายารมด า
ปืน ผลการทดลองปรากฏวา่ พบลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 97.77  จากการ
สังเกตแบบแยกการทดลองแต่ละคร้ังพบวา่ การทดลองคร้ังท่ี 1 และการทดลองคร้ังท่ี 3 การปรากฏ
ของลายน้ิวมือแฝง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการทดลองคร้ังท่ี 2 พบการปรากฏของลายน้ิวมือแฝง 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 
 

 
 

  ภาพที ่4.1 การปรากฎรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิเม่ือประทบั 
       แลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนแลว้น าไปยงิทนัทีและทดสอบกบัน ้ายา 
       รมด าปืน 
 
 2. การศึกษาหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงเม่ือประทบัลายน้ิวมือลง
บนกระสุนปืนออโตเมติกขนาด 9 มม. Luger แลว้บรรจุในซองกระสุน ทิ้งไวน้าน 15 วนั แลว้น าไป
ยิงเก็บปลอกกระสุนโดยใช ้Forceps คีบน าไปจุ่มในน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้หมุนวนมือเบา ๆ ให้
สังเกตสีผวิของปลอกกระสุนปืนเร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีด าจาง ๆ แลว้ยา้ยน าไปจุ่มในน ้าสะอาด หมุนวน
มือเบา ๆ ประมาณ 10 วินาที  แลว้น ามาผึ่งลมให้แห้ง ณ อุณหภูมิห้องให้สังเกตการณ์ปรากฏของ
ลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุน ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3   แสดงค่าร้อยละของการปรากฏลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนหลงัประทบัลายน้ิวมือ 
      ลงบนส่วนของปลอกน าไปบรรจุในซองกระสุน ทิ้งไวน้าน 15 วนั แลว้น าไปยงิ 
      เก็บปลอกกระสุนปืนและทดสอบกบัน ้ายารมด าปืน (ทดลอง 3 คร้ังๆ ละ 15 ปลอก 
      หรือตวัอยา่ง)   
 

ระยะเวลา 
ร้อยละของการปรากฏลายนิ้วมือแฝง ค่าร้อยละ

เฉลีย่ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 
บรรจุกระสุนในซองกระสุนนาน 15 วนั
แลว้น าไปยงิเก็บปลอกกระสุนปืนทดสอบ 

93.33 100 93.33 95.55 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การทดสอบหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงเม่ือ
ประทบัลายน้ิวมือบนส่วนของปลอกกระสุนปืน แลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนทิ้งไวน้าน 15 วนั 
และเม่ือน าไปยิงเก็บปลอกกระสุนไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืน  ผลปรากฏของลายน้ิวมือแฝงบน
ปลอกกระสุนปืนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 95.55  ถา้แยกแต่ละการทดลองพบวา่มีการทดสอบท่ี 2 ใหผ้ล
ปรากฏของลายน้ิวมือแฝง คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนผลการทดลองคร้ังท่ี 1 และการทดสอบคร้ังท่ี 3 
ใหผ้ลปรากฏของลายน้ิวมือแฝง คิดเป็นร้อยละ 93.33  ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก ต าแหน่งของ
ลายน้ิวมือแฝงน่าจะอยูใ่นต าแหน่งรอยไหมเ้กรียมของปลอกกระสุนปืนท าใหย้ากท่ีจะมองเห็นได ้
 

 
 

 ภาพที ่ 4.2  การปรากฎรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิเม่ือประทบั 
                    ลายน้ิวมือแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุน ทิ้งไวน้าน 15 วนั ก่อนน าไปยงิ 
          เก็บปลอกและน ามาทดสอบกบัน ้ายารมด าปืน 
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 3. การศึกษาหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงเม่ือประทบัลายน้ิวมือลงบน
ส่วนของปลอกกระสนปืนออโตเมติกขนาด 9 มม. Luger ทิ้งไวน้าน 30 วนั  แลว้น าไปยงิเก็บปลอก
กระสุน โดยใช ้Forceps คีบน าไปจุ่มน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไวห้มุนวนมือเบา ๆ ให้สังเกตสีผิวของ
ปลอกกระสุนปืนเร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีด าจาง ๆ แล้วยา้ยน าไปจุ่มในน ้ าสะอาดหมุนวนมือเบา ๆ 
ประมาณ 10 วินาที แลว้น ามาผึ่งลมให้แห้ง ณ อุณหภูมิห้อง ให้สังเกตการณ์ปรากฏของลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืน ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4   แสดงค่าร้อยละของการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนหลงัประทบั 

      ลายน้ิวมือลงบนส่วนของปลอกน าไปบรรจุในซองกระสุน ทิ้งไวน้าน 30 วนั แลว้ 
        น าไปยงิเก็บปลอกกระสุนปืนและทดสอบกบัน ้ายารมด าปืน (ทดลอง 3 คร้ัง ๆ ละ 15  
        ปลอกหรือตวัอยา่ง)   

 

ระยะเวลา 
ร้อยละของการปรากฏลายนิ้วมือแฝง ค่าร้อยละ

เฉลีย่ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 
บรรจุกระสุนในซองกระสุนนาน 30 วนั
แลว้น าไปยงิเก็บปลอกทดสอบ 

86.66 93.33 93.33 91.11 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าการทดลองหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิง เม่ือ
ประทบัลายน้ิวมือลงบนส่วนของปลอกกระสุนปืน และน าไปบรรจุในซองกระสุนทิ้งไวน้าน 30 วนั 
และเม่ือน าไปยิงเก็บปลอกไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืน ผลปรากฏของลายน้ิวมือแฝงบนปลอก
กระสุนเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ 91.11  เม่ือพิจารณาในแต่ละคร้ังของการทดลองพบวา่ การทดลองท่ี 2 
และการทดลองท่ี 3 ผลปรากฏของลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน คิดเป็นร้อยละ 99.33 ส่วน
การทดลองท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 86.66 
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 ภาพที ่ 4.3   การปรากฎรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิเม่ือประทบั 
           ลายน้ิวมือแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุน ทิ้งไวน้าน 30 วนั ก่อนน าไปยงิ 
           เก็บปลอกและน ามาทดสอบกบัน ้ายารมด าปืน 
 
ตารางที ่4.5  แสดงค่าร้อยละของการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิดว้ย 
     น ้ายารมด าปืน ในภาพรวมของแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง 
 

ระยะเวลา 
ร้อยละของการปรากฏลายนิ้วมือแฝง ค่าร้อยละ

เฉลีย่ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 
บรรจุกระสุนปืนในซองกระสุนแลว้น าไป
ยงิทนัที แลว้เก็บปลอกทดสอบ 

100 93.33 100 97.77 

บรรจุกระสุนปืนในซองกระสุนนาน 15 
วนัแลว้น าไปยงิเก็บปลอกทดสอบ 

93.33 100 93.33 95.55 

บรรจุกระสุนปืนในซองกระสุนนาน 30 
วนัแลว้น าไปยงิเก็บปลอกทดสอบ 

96.66 93.33 93.33 91.11 

ค่าร้อยละเฉลีย่ 94.81 
 
 จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ การน าเอาปลอกกระสุนปืนหลงัยงิทุกช่วงเวลาท่ีก าหนดไวใ้นการ
ทดลองไปทดสอบกบัน ้ายารมด าปืนใหผ้ลปรากฏการเกิดลายน้ิวมือแฝง คิดเป็นร้อยละ 94.81 แสดง
วา่ส่วนท่ีตวัอยา่งท่ีทดสอบไม่พบลายน้ิวมือแฝง คิดเป็นร้อยละ 5.19  โดยพบวา่ เม่ือระยะการบรรจุ
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กระสุนทิ้งไวน้านข้ึน ความสามารถในการตรวจพบลายน้ิวมือแฝงจะลดลง แต่การลดลงน้ีไม่มี
ความแตกต่างในทางสถิติ (p<.05) 
 

 
 
 ภาพที ่4.4  ปลอกกระสุนปืนหลงัยงิมีสีผวิของปลอกต่างกนับนปลอกเดียวกนั  
         ตั้งแต่ไม่เปล่ียนสี สีน ้าตาล สีน ้าตาลเขม้ และสีด า 
 

 
 

 ภาพที ่ 4.5  ปลอกกระสุนปืนหลงัยงิเม่ือน ามาทดสอบกบัน ้ายารมด าปืน 
          แลว้ไม่ปรากฎรอยลายน้ิวมือแฝง 
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 4. การเปรียบเทียบผลปรากฏของลายน้ิวมือทั้ง 3 ช่วงระยะเวลา ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลกัษณะการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอก 
     กระสุนปืนหลงัยงิดว้ยน ้ายารมด าปืน 
 

 SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 69.205 2 34.602 

2.333 0.178 ภายในกลุ่ม 88.978 6 14.830 
รวม 158.183 8 - 

 
 จากตารางท่ี  4.6  พบวา่ ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม ภายในกลุ่ม และค่าสถิติเอฟ (F)  มี
ค่าเท่ากบั  2.333  และค่า Sig เท่ากบั 0.178  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (.05) แสดงวา่ 
ลกัษณะการปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืน ทั้ง 3 วิธี ไม่
แตกต่างกนั การสังเกตโดยวธีิการใชน้ ้ายารมด าปืนจึงสามารถสังเกตได ้แมบ้รรจุกระสุนไวน้าน 30 วนั 
โดยมีความเช่ือมัน่ของการตรวจมากกว่า 95%  ถา้บรรจุใช้นานไม่เกิน 15 วนั และมีความเช่ือมัน่
ของผลการตรวจมากกวา่  90%  ถา้บรรจุไวน้านไม่เกิน 30 วนั  
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน ้ ายารมด าปืนในการหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิง และเปรียบเทียบผลการปรากฏของลายน้ิวมือในห้วงระยะเวลาท่ี
ต่างกนั โดยการศึษามีขั้นตอนการด าเนินการประกอบดว้ย 
 1. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองและสถานท่ีท าการทดลองท่ีพิสูจน์
หลกัฐานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2. การเตรียมกระสุนปืนส าหรับการทดลองเป็นกระสุนปืนออโตเมติกขนาด 9 มม. Luger 
ปลอกทองเหลือง สภาพใหม่แกะกล่องก่อนท าการทดลองตอ้งท าความสะอาดดว้ยการเช็ดดว้ยผา้
สักกะหลาดและเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ากระสุนปืนท่ีทดลองตอ้งไม่มีลายน้ิวมือแฝงติดอยู่ก่อน 
และเป็นการเช็ดคราบไขมนัท่ีถูกเคลือบไวใ้นระหวา่งกระบวนการผลิตออกไปเสียก่อน  ดว้ยการ
ตรวจสอบโดยใช้ไฟฉายหลายความถ่ี (Polilight) ส่องดว้ยแสงเฉียงหรือใช้แสงธรรมชาติมองมุม
เฉียงกบักระสุนปืน  
 3. การเตรียมลายน้ิวมือแฝงดว้ยการประทบัลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืน  แลว้ใช้ไฟฉาย
หลายความถ่ี (Polilight) ส่องดว้ยแสงเฉียง หรือใช้แสงธรรมชาติมองในมุมเฉียงไดเ้ช่นกนั  ซ่ึงจะ
สังเกตเห็นลายน้ิวมือแฝงประทับอยู่ หากมองดูแล้วปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงไม่ชัดเจนหรือ
เลือนลางมากให้ใชน้ิ้วมือแตะสัมผสัท่ีบริเวณปลายจมูก  ปกติจะมีเหง่ือหรือไขมนัค่อนขา้งมากกวา่
ส่วนอ่ืน  แลว้น ามาประทบัน้ิวลงบนกระสุนปืนใหม่  ทั้งน้ีตอ้งเช็ดดว้ยผา้ให้สะอาดและส่องดว้ย
แสงเฉียงดว้ยทุกคร้ัง ก่อนท่ีจะประทบัน้ิวมือลงไป เพื่อให้ตวัอยา่งของการทดลองนั้นมีลายน้ิวมือ
แฝงติดอยู ่
 4. ขั้นตอนการเตรียมน ้ ายาท่ีใช้ในการทดลอง โดยการใช้น ้ ายารมด าส าเร็จรูปปืนยี่ห้อ 
SOLID GUN BLUE CREME ท่ีมีจ  าหน่ายในร้านขายอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน จงัหวดัเชียงใหม่  
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเจลใสสีฟ้าอ่อน ๆ  จุดประสงคห์ลกัใชส้ าหรับทาอาวุธปืนชนิดโครงสร้างท าดว้ย
เหล็ก ท่ีมีร่องรอยเสียหายให้มีความด างดงามข้ึน ถูกน ามาประยุกต์เพื่อใช้เป็นน ้ ายารมด าเพื่อการ
ทดลองดว้ยการน ามาผสมกบัน ้ ากลัน่ ในอตัราส่วนในระดบัต่าง ๆ แลว้เลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสม
น าไปใชก้บัการทดลองหาลายน้ิวมือแฝงทั้งหมดและการเตรียมน ้ าเปล่าจ านวน 400 ml ในบิกเกอร์
ขนาด 500 ml เพื่อใช้เป็นตวัชะล้างให้น ้ ายาทดลองเจือจางและหมดสภาพไป และเป็นการยบัย ั้ง
ปฏิกิริยาท่ีผวิโลหะไม่ใหมี้การพฒันาการต่อไปอีก 
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 5. การทดลองหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืนแบ่งออกเป็น 3 
ช่วงเวลา แต่ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาหาระดบัอตัราส่วนผสมของน ้ ายารมด าปืนท่ีเหมาะสมจึงใช้ในการ
ทดลองก่อน ประกอบดว้ย 
  5.1 ประทบัลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืนแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนน าไปยิงทนัที
แลว้เก็บปลอกกระสุนไปกบัน ้ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้
  5.2 ประทบัลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืนแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนทิ้งไวน้าน 15 
วนั แลว้น าไปยงิเก็บปลอกกระสุนน าไปทดสอบกบัน ้ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้
  5.3 ประทบัลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืนแลว้น าไปบรรจุในซองกระสุนทิ้งไวน้าน  30 
วนั แลว้น าไปยงิเก็บปลอกกระสุนน าไปทดสอบกบัน ้ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้
 
สรุปผลการวจัิย 
 การบนัทึกการสังเกตผลการศึกษามาเบ้ืองตน้ในการเตรียมน ้ ายารมด าปืนเพื่อใช้ในทุก
ตวัอย่างของการทดลองคร้ังน้ีใช ้Solid Gunblue Creme ปริมาณ 10 กรัม ผสมกบัน ้ ากลัน่ 200 ml มี
ความเหมาะสมมาก สามารถท าใหล้ายน้ิวมือแฝงปรากฏไดอ้ยา่งชดัเจนอยูใ่นช่วงเวลา 9 – 15 วินาที 
โดยลายน้ิวมือแฝงจะปรากฏข้ึนอยา่งชา้ ๆ และเขม้ด าข้ึน มีเวลาเพียงพอท่ีจะหยดุการพฒันาการของ
ปฏิกิริยาเคมีของน ้ ายารมด าปืน เม่ือสังเกตเห็นลายเส้นท่ีชดัเจนแลว้ จึงจุ่มในน ้ าสะอาดท่ีเตรียมไว้
ไดล้ายน้ิวมือแฝงอยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วนการใชอ้ตัราส่วนผสมของน ้ ายารมด าปืนกบัน ้ ากลัน่ใน
อตัราส่วน 100 กรัม ต่อ 100 ml การปรากฏลายน้ิวมือแฝงเร็วมากและผิวของปลอกกระสุนปืนเป็น
สีด าทนัที  โดยไม่สามารถท่ีจะหยดุปฏิกิริยาเคมีดว้ยน ้ าสะอาดไดท้นั และในการศึกษาเบ้ืองตน้ของ
อตัราส่วนผสมของน ้ายารมด าปืน 100 ต่อน ้ ากลัน่ 300 ml การปรากฏของลายน้ิวมือแฝงค่อนขา้งชา้
เสียเวลานาน และใหสี้ผวิไม่เขม้คมชดัเท่าท่ีควร 
 1. การทดลองเม่ือประทบัลายน้ิวมือบนกระสุนปืนแลว้น าบรรจุในซองกระสุนและน าไป
ยิงทนัทีแลว้เก็บปลอกมาทดสอบหาลายน้ิวมือแฝงดว้ยน ้ ายารมด าท่ีเตรียมไว ้ ในการบรรจุกระสุน
ปืนคร้ังละ 15 นดั ท าการทดสอบ 3 คร้ัง (รวม 45 ปลอกหรือตวัอยา่ง)  พบว่า การทดสอบคร้ังท่ี 1 
และการทดสอบคร้ังท่ี 3 ปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝง หมดทุกตวัอย่าง  ส่วนการทดสอบคร้ังท่ี 2 ไม่
ปรากฏลายน้ิวมือแฝง 1 ตวัอย่างจากการสังเกตปลอกกระสุนปืน พบว่า แต่ละตวัอย่างมีรอยไหม้
เป็นสีน ้ าตาล จนถึงสีน ้ าตาลเขม้ทุกตวัอยา่งมากนอ้ยบา้งโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนท่ีใชท้ดสอบท่ี
ไม่พบรอยลายน้ิวมือแฝง พบว่า ปลอกกระสุนปืนมีรอยไหม้สีด าเขม้ และเป็นบริเวณกวา้งกว่า
ปลอกอ่ืน ๆ แสดงวา่กระสุนปืนท่ีใชท้ดสอบมีบางส่วนท่ีค่าเส้นผา่ศูนยก์ลางปลอกกระสุนนอ้ยกวา่
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รังเพลิงมาก ท าให้แก๊สและความร้อนจากการเผาไหม้ของดินปืนเล็ดลอดมา ท าให้เกิดรอยด า
ดงักล่าว ซ่ึงปัจจยัน้ีไม่สามารถควบคุมได ้และเป็นไปโดยสุ่ม 
 2. การทดลองเม่ือประทบัลายน้ิวมือลงบนปลอกกระสุนปืน  แลว้น าบรรจุในซองกระสุน
ทิ้งไวน้าน  15  วนั น ามายิงเก็บปลอกไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้พบว่า การทดลอง
คร้ังท่ี 2  สามารถท าให้ลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนทุกตวัอย่างการทดลอง ส่วนการทดลองคร้ังท่ี 1 
และการทดสอบคร้ังท่ี 3 ปรากฏลายน้ิวมือแฝงของการทดสอบแต่ละคร้ังจ านวน 14 ตวัอยา่งและไม่
ปรากฏลายน้ิวมือแฝง 1 ตวัอยา่ง จากการสังเกตปลอกกระสุนปืนหลงัยิงพบรอยไหมสี้น ้ าตาลจนถึง
สีน ้ าตาลเขม้มากบา้งนอ้ยบา้ง  บางรอยก็บดบงัลายน้ิวมือเป็นบางส่วน โดยเฉพาะปลอกกระสุนปืน
ท่ีไม่ปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝง พบว่า มีรอยไหม้เป็นสีด าเข้มมากกว่าปลอกกระสุนปืนอ่ืน ดัง
เหตุผลเช่นเดียวกบัขอ้ 1 
 3. การทดสอบเม่ือประทบัลายน้ิวมือลงบนกระสุนปืนแลว้น าบรรจุในซองกระสุนทิ้งไว้
นาน 30 วนั จึงน ามายิงเก็บปลอกไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืนท่ีเตรียมไว ้ พบวา่ การทดสอบคร้ังท่ี 1 
สามารถท าให้ปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝง 13 ตัวอย่าง  และไม่ปรากฏลายน้ิวมือแฝงจ านวน 2 
ตวัอยา่ง ส าหรับการทดลองท่ี 2 และการทดสอบท่ี 3 ปรากฏลายน้ิวมือแฝงของแต่ละการทดสอบ 
14 ตวัอย่าง และไม่ปรากฏลายน้ิวมือแฝงของแต่ละการทดสอบ 1 ตวัอย่าง จากการสังเกตปลอก
กระสุนปืนหลงัยิงพบว่า มีรอยไหมเ้ป็นสีน ้ าตาลจนถึงสีด าเขม้ทุกตวัอย่างมากบ้างน้อยบา้ง บาง
ปลอกถูกบดบงัลายน้ิวมือเป็นบางส่วน โดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนท่ีไม่ปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝง 
พบวา่ มีรอยไหมสี้ด าเขม้มากกวา่ปลอกกระสุนปืนอ่ืน  
 
อภิปรายผล 
 การใชน้ ้ ายารมด าปืนส าเร็จรูปยี่ห้อ SOLID GUN BLUE CREME  น ามาผสมกบัน ้ ากลัน่
ในปริมาณ 10 กรัมต่อน ้ ากลัน่ 200 ml ใชเ้ป็นน ้ ายารมด าหารอยลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน
ขนาด  9 มม. ชนิดปลอกทองเหลืองหลังยิงได้ทุกช่วงเวลาหลังจากประทบัลายน้ิวมือบนปลอก
กระสุนแลว้บรรจุในซองกระสุนแลว้น าไปยิงทนัที บรรจุในซองกระสุนไวน้าน 15 วนั และ 30 วนั 
แลว้น าไปยงิเก็บปลอกไปทดสอบกบัน ้ ายารมด าปืนท่ีจดัเตรียมไว ้ท าใหล้ายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนได ้
 การตรวจหาลายน้ิวมือแฝงปลอกกระสุนปืนหลงัยิงเพื่อจะท าให้ปรากฏลายน้ิวมือแฝง
ดว้ยวิธีปัดผงฝุ่ นด า วิธีรมด้วยไอกาว หรือวิธีอ่ืน ๆ ไม่สามารถท าให้ปรากฏลายน้ิวมือแฝงข้ึนได ้
ถึงแมบ้ริเวณปลอกกระสุนปืนจะเป็นวตัถุผวิเรียบ  เม่ือใชน้ิ้วสัมผสัยอ่มเกิดการเปล่ียนถ่ายเหง่ือผูจ้บั
สัมผสัไปยงักระสุนปืนตามกฏของโลคาร์ด (Locard’s Principle) ในขณะท่ีเหง่ือประกอบดว้ยน ้ า 
98.5 – 99.5%  ส่วนท่ีเหลือ 0.5 – 1.5%  ประกอบด้วยเกลือยูเรีย ไขมนั และกรดต่าง ๆ (ไทพีศรีนิวฒัน์  
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ภกัดีกุล, 2547 : 29)  วธีิการหาลายน้ิวมือแฝงดว้ยวิธีดงักล่าว สามารถท าให้ปรากฏข้ึนไดก่้อนการยิง
ปืนเท่านั้น  ตามท่ีนนัทิกาญจน์  บ ารุงกิจ (2551 : ง) ไดศึ้กษาไว ้แต่หลงัจากการยิงปืนโดยกระบวนการ 
ยิงปืนเม่ือเข็มแทงชนวนไปกระทบท่ีจานทา้ยกระสุนปืนต าแหน่งแก๊ป เกิดประกายไฟเผาไหมดิ้น
ส่งกระสุนท่ีบรรจุอยู่ในปลอกกระสุนปืนเกิดจากการลุกไหมแ้ละให้ปริมาณแก๊สจ านวนมากใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ และรวดเร็ว เกิดแรงดนัและส่งลูกกระสุนออกจากปากล ากลอ้ง การลุกไหมท่ี้เกิดข้ึน
ภายในปลอกกระสุนปืนท าใหป้ลอกกระสุนปืนเกิดความร้อนสูง  แก๊สท่ีเกิดข้ึนจะขยายตวัก่อใหเ้กิด
ความดันสูงหรือเรียกว่าการระเบิดส่งกระสุนออกไป ดงันั้นความร้อนหรือประกายไฟท่ีเกิดข้ึน
ส่งผลกระทบต่อปลอกกระสุนโดยตรงท าให้ปลอกเปล่ียนสีเป็นรอยไหมสี้น ้ าตาลจนถึงสีด าเขม้ 
ส่วนลายน้ิวมือแฝงท่ีมีส่วนประกอบของน ้ าท่ีมีความช้ืนและสารต่าง ๆ ระเหยไป ส่วนประกอบท่ี
เป็นไขมันก็แห้งโดยฉับพลันเป็นลักษณะฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่ จึงเป็นเหตุผลท่ีจะหายรอย
ลายน้ิวมือแฝงหลงัยงิดว้ยวธีิปัดผงฝุ่ น วธีิรมดว้ยไอกาวหรือวธีิอ่ืน ๆ ไม่ได ้
 ส่วนกลไกท่ีท าให้ลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยการใช้น ้ ายารมด าปืน
ส าเร็จรูปยี่ห้อ SOLID GUN BLUE CREME  ละลายกบัน ้ ากลัน่ในปริมาณ 10 กรัมต่อน ้ ากลัน่ 200 ml 
เม่ือจุ่มปลอกกระสุนปืนลงไปสามารถท าให้ปรากฏลายน้ิวมือแฝงข้ึนมาได ้ มาจากวิธีการพื้นฐาน
ของการรมด าเหล็ก ซ่ึงเป็นกรรมวิธีท่ีตอ้งการท าให้ผิวช้ินงานจากโลหะให้เกิดสีต่าง ๆ เพื่อความ
สวยงามและเพื่อป้องกนัการเกิดสนิม  แต่ดว้ยช้ินงานโลหะท่ีน ามารมด าส่วนมากเป็นอาวธุปืน หรือ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจการทางทหาร  ดงันั้นจึงมีช่ือเรียกกรรมวิธีรมด าเหล็กอีกช่ือหน่ึงวา่ รมด าปืน ซ่ึง
กระบวนการก่อนรมด าตอ้งท าให้ผิวงานสะอาดปราศจากไขมนั ฝุ่ นละออง จึงจะไดผ้ิวช้ินงานสวย
งดงาม  หลกัการดงักล่าวน ามาใชท้ดสอบหาลายน้ิวมือแฝง เม่ือจุ่มปลอกกระสุนปืนตรงบริเวณท่ีมี
ลายน้ิวมือแฝงกับส่วนท่ีไม่มีรอยลายน้ิวมือแฝง ปฏิกิริยาเปล่ียนสีท่ีผิวปลอกจึงเกิดข้ึนช้าเร็ว
แตกต่างกนั  จึงท าให้กิดสีท่ีมีลกัษณะเป็นสีด าเกิดข้ึนต่างกนั จึงปรากฏลายน้ิวมือแฝงให้เห็นข้ึน 
ดงันั้นในการทดลองขณะจุ่มปลอกกระสุนปืนลงในน ้ ายา SOLID GUN BLUE CREME  ผสมกบั
น ้ ากลัน่ตอ้งสังเกตปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน เม่ือปรากฏลายน้ิวมือชัดเจนตอ้งจุ่มในน ้ าสะอาด หาก
ปล่อยทิ้งไวน้านเกินไปจะท าให้ปลอกกระสุนปืนเป็นสีด าทั้งหมดจนไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวท่ีมี
ความแตกต่างกนัระหว่างส่วนท่ีมีลายน้ิวมือแฝงกบัส่วนท่ีไม่มีรอยลายน้ิวมือแฝง ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการรมด าผวิโลหะ 
 จากการสังเกตขณะท าการทดลองของปลอกกระสุนปืนหลงัยิงแลว้นั้น พบวา่ ปลอกท่ีไม่
ปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงนั้นเกิดจากปัจจยัแทรกซ้อนท่ีไม่สามารถควบคุมได้ พบว่าต าแหน่งท่ี
ประทบัลายน้ิวมือลงไปท่ีกระสุนปืนก่อนน ายิงทดสอบเก็บปลอกนั้นไปอยูต่  าแหน่งตรงกบัส่วนท่ี
ถูกความร้อนจนเปล่ียนเป็นสีด ากลมกลืนจนบดบงัลายน้ิวมือแฝงไป  แสดงวา่ปลอกกกระสุนปืน
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ดงักล่าวมีเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กกวา่ปลอกอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีรอยไหม ้การท่ีปลอกเล็กกวา่ท าให้ความร้อน
เล็ดลอดออกมาหุ้มปลอกอ่ืน ๆ มากกวา่ปลอกท่ีปกติ  กระสุนปืนท่ีมีรอยไหมเ้กิดจากกลไกการยิง
ปืน ท าให้ปลอกกระสุนปืนเปล่ียนสี จึงท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนแตกต่างออกไปจากส่วน
บา้ง แต่โดยหลกัการแลว้วธีิน้ีสามารถหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 การหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงดว้ยน ้ ายารมด าปืน ดว้ยการน าเอาน ้ ายา
รมด าปืนสูตรส าเร็จยี่ห้อ SOLID GUN BLUE CREME มาท าละลายและเจือจางด้วยน ้ ากลั่นใน
ปริมาณ 10 กรัมต่อน ้ า 200 ml สามารถท าให้ลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิปรากฏข้ึนได ้
โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดอ้อกแบบการทดลองให้ใกลเ้คียงกบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด และเป็น
การพฒันางานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ให้เจริญกา้วหนา้ สร้างความหลากหลายต่อวิธีการหาลายน้ิวมือแฝง
จากวตัถุพยานต่าง ๆ ซ่ึงมีมากมายและค่อนขา้งกวา้งขวางมาก  และการด าเนินการคน้หาหลกัฐาน
หรือวตัถุพยานก็ตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์ใหเ้ขา้กบับริบทของเหตุการณ์นั้น ๆ การใชอ้าวุธปืน
ก่ออาชญากรรมมกัจะบรรจุกระสุนปืนทิ้งไวน้านเท่าใดและไปก่อเหตุวนัใดมิอาจทราบได ้หรือการ
บรรจุกระสุนปืนในซองกระสุนทิ้งไวน้านเกินไปก็เกิดปัญหาในกลไกของปืนอีก รวมทั้งสีท่ีผวิของ
กระสุนปืนก็เปล่ียนไป  เน่ืองจากปฏิกริยาเคมีท่ีผิวของปลอกกระสุนปืนจึงตอ้งใชก้ระสุนปืนท่ีใหม่
ส าหรับการทดลองเท่านั้น แต่ในการทดลองคร้ังน้ีถูกก าหนดสถานการณ์ก่อนไปยงิตั้งแต่ 1 – 30 วนั 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพของน ้ ายารมด าปืนยี่ห้อน้ี และควรขยายเวลาการบรรจุ
กระสุนปืนก่อนน าไปยิงออกไปใหย้าวนานกวา่น้ี เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อการหารอยลายน้ิวมือแฝง
บนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงมากยิ่งข้ึน  และในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นแต่เพียงว่าน ้ ายารมด าปืนท่ี
ผสมแลว้น้ี ท าให้ปรากฏลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงหรือไม่  ส่ิงท่ียงัไม่ศึกษาท่ีควร
จะศึกษาในคร้ังต่อไป คือการศึกษาถึงระดบัความเขม้ขน้น ้ ายารมด าปืนท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด    
มีอยูห่ลายยี่ห้อ  ตั้งอยูใ่นรูปของเหลวหรือแบบครีม ควรจะมีการศึษาหาความแตกต่างแต่ละยี่ห้อวา่
ใหผ้ลแตกต่างกนัหรือไม่เพียงใด 
 การตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยิงมกัถูกมองขา้มไปในมุมมองของ
นกันิติวิทยาศาสตร์  เน่ืองจากผลการตรวจออกมาลม้เหลวแทบทั้งส้ินดว้ยเหตุท่ีองค์ประกอบของ
ลายน้ิวมือแฝงสูญหายไปจากกลไกของการยิงปืนท่ีมีความร้อนและแก๊สเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีหลงเหลือ
อยูคื่อคราบไขมนัท่ีเป็นฟิล์มบาง ๆ จึงตอ้งท าให้ปรากฏดว้ยน ้ ายารมด าปืน แต่ผูต้รวจพิสูจน์ยงัขาด
องคค์วามรู้ดา้นน้ี  ประกอบกบัปลอกกระสุนปืนขนาดเล็กอาจเป็นไปไดท่ี้ลายน้ิวมือแฝงถา้ปรากฏ
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ข้ึนมาจริงค าถามต่อมาคือมีลกัษณะส าคญัพิเศษเพียงพอต่อการตรวจหรือไม่  ดว้ยเหตุผลน้ีผูต้รวจ
พิสูจน์จึงมุ่งตรวจเปรียบเทียบร่องรอยต าหนิท่ีจานทา้ยปลอกกระสุนทั้งหมด 
 เพื่อสร้างองความรู้ใหม่และพฒันางานนิติวทิยาศาสตร์ประกอบกบัมีผูศึ้กษาหาลายน้ิวมือ
แฝงบนปลอกกระสุนปืนก่อนยิงในระยะเวลาต่างๆ ถึงแมว้่าการออกแบบการทดลองท่ีเน้นการประทบั
ลายมืออาจไม่สอดคล้องกบัสภาพท่ีของอาชญากรรมท่ีแทจ้ริง ท่ีใช้จบักระสุนบรรจุ แต่การศึกษา
ดงักล่าวนั้นสามารถตรวจสอบการปรากฏลายน้ิวมือแฝงได ้ ดงันั้นจึงควรมีการประยุกตใ์ชน้ ้ ายารม
ด าปืนในการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนผิวโลหะหรือผิววตัถุอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถตรวจหาลายน้ิวมือ
แฝงดว้ยวิธีการปัดผงฝุ่ นด า  การอบดว้ยไอกาว และการใชไ้อโอดีน เป็นตน้ ตลอดจนพฒันาน ้ ายารม
ด าปืนอยูใ่นรูปของเหลวน ามาประยุกตใ์ชด้ว้ยวิธีสเปร์ย เพื่อสร้างองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แบบบันทกึผลการทดลอง 
การศึกษาหาลายนิว้มือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลงัยงิด้วยน า้ยารมด าปืน 

 
การทดลองท่ี   1  คร้ังท่ี    1  2  3 
   2  คร้ังท่ี    1  2  3 
   3  คร้ังท่ี    1  2  3 
 

ล าดบัปลอกกระสุนปืน 
ผลการปรากฏของลายน้ิวมือแฝง 

หมายเหตุ 
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