
เรื่องเล่�จ�กก�รอบรมก�รเตรียมตัวเพื่อ 
ขอรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจลายนิ้วมือแฝง

ของสม�คมตรวจพิสูจน์น�น�ช�ติ
การพิสูจน์ลายน้ิวมือ หลายคนคงเคยได้ยินจนคุ้นชินกันแล้ว หากแต่ 
จะรู้หรือไม่ว่า การตรวจลายน้ิวมือน้ันใครจะเป็นผู้มีคุณสมบัติในการ 
ตรวจสอบ และคุณสมบัติน้ันได้มาอย่างไร ต้องผ่านบททดสอบอะไรบ้าง
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หากกล ่าวถึง สมาคมตรวจพิ สูจน ์นานาชาติ  
(International Association for Identification : IAI)  
หลายท่านอาจไม่ทราบว่าสมาคมนี้คือสมาคมอะไร  
มีหน้าท่ีใด และต้ังอยู่ท่ีไหน แต่ไม่ใช่ส�าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจพสิจูน์ลายน้ิวมอื เพราะตวัข้าพเจ้าเองได้รูจ้กัสมาคม 
แห่งนี้มานับร ่วมยี่สิบกว ่าป ี ในฐานะของสมาคม 
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในโลก น่ันคือครบ 100 ปี ในปี  
พ.ศ. 2558 โดยมีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 7,000 คน

ทีผ่่านมา ข้าพเจ้ามโีอกาสได้เข้าร่วมประชมุประจ�าปี 
กับสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี  
พ.ศ. 2554 และครั้งที่ 2 ปี 2558 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558  
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับทุนพัฒนาข้าราชการจาก ก.พ.  
ให้เข้าร่วมรับการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมนี้ ในหลักสูตร  
“การเตรยีมตวัเพือ่ขอรบัการทดสอบเป็นผูต้รวจลายนิว้มอื 
แฝงของสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ (IAI CLPE)”  
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม 
ความพร้อมให้กับผู ้ตรวจลายนิ้วมือแฝง ก่อนเข้ารับ 
การทดสอบจากสมาคมตรวจพิสู จน ์นานาชา ติ  
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ตรวจลายนิ้วมือแฝงที่ ได ้รับ 
การรบัรอง (Certified Latent Print Examiner : CLPE) 

คณุสมบตัขิองผูเ้ข้ารบัการทดสอบเพือ่ขอการรบัรอง 
ต้องเป็นผู้ตรวจลายนิ้วมือแฝงที่จบการศึกษาในระดับ 
อนุปริญญาตรี มีประสบการณ์ท�างานตรวจลายนิ้ว 
มือแฝงมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปริญญาตรี ท�างาน 

ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 2 ป ี
และผ่านการอบรมเกี่ยวกับลายนิ้วมือแฝงไม่น้อยกว่า  
80 ชั่วโมง รวมถึงต้องเป็นผู้มีจริยธรรม มีความซื่อตรงสูง 
มีชื่อเสียงดี และมีศีลธรรมในอาชีพ

จากการอบรม ข้าพเจ้ารับทราบว่า การทดสอบ 
เพื่อขอรับการรับรองนั้น ประกอบด้วยการพิจารณาท่ี 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน นั่นคือ

1. การตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง ผู้เข้ารับ 
การทดสอบต้องสามารถตรวจเปรียบเทียบได้ถูกต้อง 
อย่างน้อย 80% หรือ เปรียบเทียบได้ถูกต้อง 12 จาก 
15 รอย 

2. การอ่านแบบลายพมิพ์นิว้มอื ผูเ้ข้ารบัการทดสอบ 
ต้องสามารถอ่านแบบลายพิมพ์นิ้วมือถูกต้องอย่างน้อย  
90% หรอื อ่านแบบได้ถกูต้อง 32 จาก 35 ลายพมิพ์น้ิวมอื 

3. การสอบข้อเขยีนแบบ True/False และ Multiple 
Choices ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถตอบค�าถาม 
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 85% โดยค�าตอบของการสอบ 
ข้อเขียน จะอยู่ในหนังสืออ้างอิง จ�านวน 5 เล่ม ที่สมาคม 
ตรวจพิสูจน์นานาชาติแนะน�าให้อ่าน 

4. การทดสอบปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการ  
โดยการเป็นพยานในศาลจ�าลอง หรือการน�าเสนอ 
การทบทวนคดีท่ีมีลายน้ิวมือแฝง ลายพิมพ์ น้ิวมือ  
ภาพแสดงลายน้ิวมือ ค�าอธิบายการสรุปลงความเห็น 
ค�าถามของศาลทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร์ การทดสอบปากเปล่า 
จะมีขึ้นหลังการทดสอบข้อเขียนเป็นเวลา 6 เดือน
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เพื่อรับการทดสอบ ซึ่งการอบรมนี้นับเป็นประโยชน์ 
อย่างมากในเรื่องหลักการตรวจลายนิ้วมือ และข้าพเจ้า 
ไม่เคยพบเห็นการอบรมที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้มาก่อน 
ในประเทศไทย ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมความรู้ที่ได้จาก 
การอบรม และจดัท�าคูม่อืหลกัสตูรการเตรยีมตวัเพือ่ขอรบั 
การทดสอบเป็นผู ้ตรวจลายนิ้วมือแฝงของสมาคม 
ตรวจพสิจูน์นานาชาต ิเพือ่ให้ผูต้รวจลายนิว้มอืได้มีความรู ้
เร่ืองการตรวจลายนิ้วมือและใช้ศึกษาเป็นหลักการ 
ในการตรวจลายนิ้วมือต่อไป โดยข้าพเจ้าได้น�าส่งคู่มือ 
ให้แก่ส�านักงาน ก.พ. และผู้สนใจสามารถติดต่อได้ท่ี 
email : blackforest711@hotmail.com 

การอบรมครั้งน้ีจึงนับเป็นประสบการณ์อันมีค่า  
ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและองค์กร  
ซึ่งจะน�ามาใช้ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ เพื่อคล่ีคลาย 
เรื่องต่าง ๆ ในบ้านเราให้ได้แม่นย�า เป็นมาตรฐาน 
เดียวกับสากลยิ่งขึ้นนั่นเอง 

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปร่วมรับการอบรมหลักสูตรนี้  
ด้วยทนุพฒันาข้าราชการ ของ ก.พ. ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยเข้าร่วมรบัการอบรม ณ เมอืง Fort Worth 
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่  
9-13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  
17 คน เป็นคนจากรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวม 16 คน และจากประเทศไทย 1 คน ผู้เข้ารับการ
อบรมส ่วนใหญ ่ เป ็นผู ้ที่ อยู ่ ในแวดวงต�ารวจและ 
นกันติวิิทยาศาสตร์ มท้ัีงผูต้รวจลายนิว้มอืแฝง ผูต้รวจสถานที ่
เกิดเหตุ นักสืบ เจ ้าหน้าที่ เทคนิคด ้านวัตถุพยาน  
จากหน่วยงานของรัฐ ผู ้ที่มิใช่ผู ้ตรวจลายนิ้วมือแฝง 
เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตน 
ในด้านการตรวจลายนิ้วมือ มีเพียง 1 คนที่เป็นผู้ตรวจ 
ลายนิ้วมือแฝงของบริษัทเอกชน เข้ารับการอบรมโดยม ี
จดุประสงค์เพือ่ขอรบัการทดสอบเพือ่เป็นผูต้รวจลายนิว้มอื 
แฝงที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ  
(IAI CLPE) เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีความเชื่อมั่น 
ในการบริการตรวจลายนิ้วมือ 

ส�าหรับผู้ท�าการอบรมในครั้งน้ี คือ Charles M.  
Richardson และ Debbie Benningfield บุคคลทั้งสอง 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจลายน้ิวมือไม่น้อย 
กว่า 30 ปี และท�างานให้กับหน่วยงานที่มีความส�าคัญ 
เช่น FBI, U.S. Secret Service, กรมต�ารวจฮุสตัน ฯลฯ

ระหว่างการอบรมข้าพเจ้าได้รบัความรูจ้ากการทบทวน 
วิทยาศาสตร์ลายน้ิวมือ ทบทวนต�าราอ้างอิงเกี่ยวกับ 
ลายนิว้มอื ประวตัศิาสตร์ของการใช้ลายนิว้มอืในการระบุ 
ตัวบุคคล หลักการตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือ ฝ่ามือ 
และฝ่าเท้า แนวข้อสอบ และค�าแนะน�าในการเตรียมตัว 

ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการทบทวน 
วิทยาศาสตร์ลายน้ิวมือ ทบทวนตำารา 
อ้างอิงเก่ียวกับลายน้ิวมือประวัติศาสตร์ 
ของการใช้ลายน้ิวมือในการระบุตัวบุคคล 
หลักการตรวจเปรียบเทียบลายน้ิวมือ 
ฝ่ามือและฝ่าเท้า แนวข้อสอบ และคำาแนะนำา
ในการเตรียมตัวเพ่ือรับการทดสอบ  
ซ่ึงการอบรมน้ีนับเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในเร่ืองหลักการตรวจลายน้ิวมือ 
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