คู่มือการใช้ งานกระเป๋ าตรวจสถานทีเ" กิดเหตุ

กองพิสูจน์ หลักฐานกลาง

คํานํา
คู่มือการใช้กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวน
และผู้ช่วยตรวจสถานที่เกิดเหตุ สามารถใช้อุปกรณ์ภายในกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ในกระเป๋าฯ มีหลายรายการ ทั้งที่ใช้ในการบันทึก ค้นหาและตรวจเก็บวัตถุพยาน โดยได้แสดงวิธีการเก็บ
วัตถุพยานต่าง ๆ ไว้ เช่น การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง วิธีต่าง ๆ การหล่อร่องรอย การเก็บเขม่าปืนที่มือ และ
การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) เป็นต้น
กองพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานกลาง หวั ง เป็ น อย่ างยิ่ ง ว่ า คู่ มื อการใช้ กระเป๋ าตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ จ ะเป็ น
ประโยชน์แก่ บุคลากรที่ป ฏิ บัติ ห น้าที่ งานตรวจสถานที่ เ กิด เหตุ ในการใช้อุป กรณ์ ต่าง ๆ หากท่านมือข้ อสงสั ย
สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 และพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดต่าง ๆ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า

คํานํา
ส่วนประกอบของกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุใบที่ 1
ส่วนประกอบของกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุใบที่ 2
ส่วนประกอบของอุปกรณ์นอกกระเป๋า
วิธีเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นธรรมดา
วิธีเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก
วิธีเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยนินไฮดริน
วิธีเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงด้วยซุปเปอร์กลู
วิธีการหล่อหรือพิมพ์รอยประทับด้วยปูนพลาสเตอร์
วิธีการหล่อหรือพิมพ์รอยประทับด้วย Dental Stone
วิธีการหล่อหรือพิมพ์รอยประทับด้วย Mikrosil
วิธีการเก็บเขม่าปืน
วิธีการเก็บสารพันธุกรรม (DNA)
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คู่มือการใช้ กระเป๋ าตรวจสถานที"เกิดเหตุ
ใบที ๑ ประกอบด้วย

๑. ชุดอุปกรณ์สาํ หรับเก็บลายนิ"วมือแฝงด้วยผงฝุ่ น ประกอบด้วย
๑.๑ แปรงปั ดฝุ่ น ๒ อัน และแปรงขนกระต่าย ๑ อัน
๑.๒ แปรงแม่เหล็ก ๑ อัน
๑.๓ ผงฝุ่ นสี ดาํ ๒ ขวด และผงฝุ่ นสี เทา ๑ ขวด
๑.๔ ผงฝุ่ นแม่เหล็ก สี ดาํ ๑ ขวด
๑.๕ เทปใส ๑ ม้วน
๑.๖ แว่นขยาย ๑ อัน
๑.๗ ขวดพลาสติก สําหรับแบ่งผงฝุ่ นสี ดาํ หรื อสี เทา จํานวน ๓ ขวด
๒. ชุดสําหรับหาลายนิ"วมือแฝงด้วยวิธีนินไฮดริ น ประกอบด้วย
๒.๑ แปรงชนิ ดแบน ๑ อัน
๒.๒ สารเคมีนินไฮดริ น ๑ ขวด
๒.๓ ช้อนตักสารเคมี ๑ อัน
๒.๔ แท่งแก้วคนสารเคที ๑ อัน
๒.๕ ปากคีบ ๑ อัน
๓. ชุดสําหรับเก็บเขม่าปื น
๓.๑ กรดไนตริ ก ๕% จํานวน ๓ ขวด
๓.๒ ซองกระดาษมีขอ้ ความสําหรับนําส่ งของกลาง ๑ ห่อ

-2๔. ชุดสําหรับตรวจสถานทีเกิดเหตุ ทําแผนที เก็บรักษาวัตถุพยาน
๔.๑ เข็มทิศ ๑ อัน
๔.๒ ตลับเทปวัดระยะ ๑ ตลับ
๔.๓ สเกลสําหรับถ่ายภาพวัตถุพยาน ๒ อัน
๔.๔ สเกลสําหรับถ่ายภาพ ชนิดเป็ นเทปผนึกกาว ๑ ม้วน
๔.๕ ไขควงทดลองไฟ ๑ ชุด
๔.๖ มีดคัตเตอร์ ๑ อัน
๔.๗ คีมปากจิ"งจก ๑ อัน
๔.๘ กล่องพลาสติกสําหรับใส่ อุปกรณ์ ๒ กล่อง
๔.๙ ชุดเรขาคณิ ต ๑ ชุด
๔.๑๐ ชุดป้ ายหมายเลข ๑-๑๐ จํานวน ๑ ชุด
๔.๑๑ กรรไกรเหล็กไร้สนิม ๑ อัน
๔.๑๒ หวีสาํ หรับสางขน ๒ อัน
๔.๑๓ กรรไกรตัดเล็บ ๑ อัน
๔.๑๔ ปากกาเมจิกชนิดถาวร สี แดง สี ดาํ และสี น" าํ เงิน อย่างละ ๑ แท่ง
๔.๑๕ ไขควงปากแบนและแฉก อย่างละ ๑ อัน
๔.๑๖ เทปไฟเบอร์ สาํ หรับวัดระยะ ๑ ม้วน
๔.๑๗ นํ"ากลัน ในขวดพลาสติกแบบบีบหยด จํานวน ๒ ขวด
๔.๑๘ ไฟฉายขนาดพกพา พร้อมซองสําหรับพกพาคาดเข็มขัด ๑ ชุด

-3ใบที ๒ ประกอบด้วย
๑. ชุดสําหรับหาลายนิ"วมือแฝงด้วยวิธีนินไฮดริ น
๑.๑ อาซิ โตน ๑ ขวด
๑.๒ บีกเกอร์ ขนาด ๒๕๐ มล. ๑ ใบ
๒. ชุดสําหรับหาลายนิ"วมือแฝงด้วยซุ ปเปอร์ กลู
๒.๑ ซุ ปเปอร์ กลู (กาวตราช้าง) ๓ หลอด
๒.๒ ถ้วยอะลูมิเนียมฟอร์ ย ๑ โหล
๒.๓ เตาให้คววามร้อน ๑ เตา
๓. ชุดสําหรับหล่อรอยเท้าและร่ องรอย
๓.๑ กรอบสําหรับหล่อร่ องรอย ๑ ชุด
๓.๒ ชุดหล่อร่ องรอย Mikrosil ๑ ชุด
๔. ชุดสําหรับตรวจสถานทีเกิดเหตุ ทําแผนที เก็บรักษาวัตถุพยาน
๔.๑ เทปพลาสติกสําหรับกั"นสถานทีเกิดเหตุ ๑ ม้วน
๔.๒ ชุดป้ ายหมายเหตุ ๑๑ – ๒๐ เป็ นป้ ายพลาสติกสี ดาํ หมายเลขละ ๑ ป้ าย
๔.๓ แอลกอฮอล์ สําหรับเช้ดมือ ๑ ขวด
๔.๔ ก้านไม้พนั สําลี ๑๐๐ ก้าน
๔.๕ สําลีแผ่นบรรจุกระป๋ องพลาสติก ๑ กระป๋ อง
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๑. ชุดอุปกรณ์สาํ หรับเก็บลายนิ"วมือแฝงด้วยผงฝุ่ น
๑.๑ กระดาษสําหรับเก็บลายนิ"วแฝงสี ขาว ๕๐๐ แผ่น
๑.๒ กระดาษสําหรับเก็บลายนิ"วแฝงสี ขาว ๒๐๐ แผ่น
๒. ชุดสําหรับหล่อรอยเท้าและร่ องรอย
๒.๑ Dental Stone ๑ กิโลกรัม
๒.๒ ปูนพลาสเตอร์ ๒ ถุง
๓. ชุดสําหรับตรวจสถานทีเกิดเหตุ ทําแผ่นที เก็บรักษาวัตถุพยาน
๓.๑ ถุงมือผ้าไนล่อนสี ขาว ๒๐ คู่
๓.๒ ถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ ง เบอร์ L ๑ กล่อง
๓.๓ ถุงคลุมรองเท้า ๑๐๐ ชิ"น
๓.๔ หมวกครอบศีรษะ ๑๐๐ ชิ"น
๓.๕ หน้ากากกรองฝุ่ นและสารเคมี ๑๐ ชิ"น
๓.๖ ถุงพลาสติก สําหรับเก็บวัตถุพยาน ๑๐๐ ใบ
๓.๗ ซองกระดาษสําหรับเก็บวัตถุพยาน ๑๐๐ ใบ
๓.๘ กล่องกระดาษสําหรับเก็บสําลีพนั ปลายไม้ ๑๐๐ กล่อง
๔. ชุดสําหรับเก็บเขม่าปื น
๔.๑ ซองพลาสติกมีซิบปิ ดได้ ๑๐๐ ซอง
๔.๒ สําลีพนั ก้านพลาสติก ๑๐๐ ก้าน
๔.๓ แผ่นป้ ายชนิดมีกาวในตัว ๒๐๐ แผ่น

-5วิธีเก็บรอยลายนิว* มือแฝงด้ วยผงฝุ่ นธรรมดา
๑. เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบด้วย ผงฝุ่ นสี ดาํ หรื อเทา แปรงปั ดฝุ่ นหรื อแปรงปั ดฝุ่ นขนกระต่าย เทปใส จากกระเป๋ า
ใบที ๑ และแผ่นเก็บรอยลายนิ"วมือแฝงจากส่ วนนอกกระเป๋ า
๒. จุ่มแปรงลงไปในผงฝุ่ น โดยใช้เพียงแค่ปลายขนแปรงสัมผัสในปริ มาณน้อย หรื ออาจเทผงฝุ่ นออกจากขวดใน
ปริ มาณน้อยๆ แล้วค่อยจุ่มผงฝุ่ นทีนาํ ออกมา
๓. ใช้แปรงทีมีผงฝุ่ นปั ดไปบนพื"นผิววัตถุทีตอ้ งการจะหารอยลายนิ"วมือแฝง โดยใช้ปลายขนแปรงปั ดในทิศทาง
เดี ยว เช่ น จากซ้ายไปขวา หรื อขวาไปซ้าย เมือมีรอยลายนิ" วมือปรากฏขึ"นแล้ว จึงปั ดไปในทิศทางเดี ยวกับ
ลวดลายของลายนิ"วมือ จนกระทัง ลายนิ"วมือปรากฏลายเส้นชัดเจน ถ้าไม่ชดั ให้จุ่มผงฝุ่ นเพิม

๔. ทําการลอกเก็บลายนิ"วมือแฝงทีปรากฏโดยการใช้เทปใสลอกลายนิ"วมือขึ"นมา แล้วนําไปติดบนแผ่นเก็บรอย
ลายนิ"วมือแฝง ถ้าใช้ผงฝุ่ นสี ดาํ ให้ติดบนแผ่นสี ขาว ถ้าใช้ผงฝุ่ นสี เทาให้ติดบนแผ่นสี ดาํ

-6๕. กรณี พบรอยลายนิ" วมือทีเรี ยงต่อกัน หรื อรอยฝ่ ามื อ ให้ทาํ การต่อเทปใสเพือจะลอกเก็บรอยดังกล่ าวขึ" นมา
พร้อมกัน โดยติดเทปใสให้ทบั กันประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร จนเก็บรอยได้ครบ จากนั"นใช้เล็บหรื อปลายด้าม
แปรงปั ดฝุ่ นกรี ดรอยต่อระหว่างเทปใสแต่ละอันเพือไม่ให้เกิดช่องว่างจากการต่อ

-7วิธีเก็บลายนิว* มือแฝงด้ วยผงฝุ่ นแม่ เหล็ก
๑. เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบด้วย ผงฝุ่ นแม่เหล็กสี ดาํ แปรงแม่เหล็ก เทปใส จากกระเป๋ าใบที ๑ และแผ่นเก็บรอย
ลายนิ"วมือแฝงจากส่ วนนอกกระเป๋ า
๒. ใช้แปรงแม่เหล็กดูดผงฝุ่ นแม่เหล็กออกมา โดยการนําไปอยู่ใกล้กบั ผงฝุ่ น ผงฝุ่ นแม่เหล็กจะติดไปกับปลาย
ของแปรงแม่เหล็ก (ถ้าต้องการปล่อยผงแม่เหล็กออกจากแปรง ให้ดึงก้านทีปลายแปรงแม่เหล็กขึ"นจะทําให้
ผงแม่เหล็กหลุดออกไป)
๓. ปั ดวัตถุทีตอ้ งการหารอยลายนิ"วมือแฝง โดยไม่ให้หวั แปรงถูกกับวัตถุ เมือรอยลายนิ"วมือแฝงปรากฏชัด ใช้
แปรงแม่เหล็กดูดผงแม่เหล็กทีเกินจําเป็ นกลับไปใส่ ในขวดเดิม โดยดูดผงแม่เหล็กแล้วไปปล่อยผงแม่เหล็ก
ในขวด
๔. ใช้เทปใสลอกเก็บไปติดบนแผ่นเก็บลายนิ"วมือสี ขาว วิธีการเดียวกับการใช้ผงฝุ่ นธรรมดา

-8วิธีเก็บลายนิว* มือแฝงด้ วยนินไฮดริน (วัตถุพยานทีเ" ป็ นกระดาษหรือท่ อนไม้ )
๑. เตรี ยมอุปกรณ์ ประกอบด้วยสารเคมีนินไฮดริ น, ช้อนตักสารเคมี, แท่งแก้ว, แปรง จากกระเป๋ าใบที ๑ และ
บีกเกอร์ ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร, อาซิ โตน จากกระเป๋ าใบที ๒

๒. ใช้ชอ้ นตักสารเคมี ตักสารเคมีนินไฮดริ นปริ มาณเล็กน้อย (๐.๕ กรัม) ลงไปในบีกเกอร์
๓. เทอาซิ โตนลงไปและใช้แท่งแก้วคนให้สารเคมีนินไฮดริ นละลาย โดยสังเกตสี ของสารทีผสมแล้วให้เหลือง
น้อยทีสุด (ควรใช้กระดาษสี ขาวเทียบสี )
๔. เมือผสมสารเรี ยบร้อยแล้ว ใช้แปรงจุ่มสารทีผสมนําไปทากับกระดาษหรื อไม้ทีตอ้ งการหารอยลายนิ"วมือแฝง
โดยทาไปในทางเดี ย วกัน จากนั"นทิ" งไว้ใ ห้แห้ง แล้ว นํา ใส่ ซองพลาสติ กหรื อซองกระดาษ ทิ"ง ไว้ขา้ มคื น
ลายนิ"วมือแฝงจะปรากฏขึ"น
๕. ข้อควรระวัง สําหรับเอกสารทีมีขอ้ ความเขียนด้วยปากกา ให้นาํ ไปสําเนาไว้ก่อนทีจะทําการหารอยลายนิ"วมือ
แฝงด้วยวิธีน" ี เนืองจากสารเคมีจะทําให้หมึกละลาย ข้อความจะหายไป

-9วิธีเก็บลายนิว* มือแฝงด้ วยซุ ปเปอร์ กลู
๑. เตรี ยมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ซุ ปเปอร์ กลู(กาวตราช้าง), ถ้วยอลูมิเนียมฟอร์ ย, เตาให้ความร้อน จากกระเป๋ าใบ
ที ๒ และกล่องหรื อลังกระดาษ กับเทปกาว (ไม่มีอยูใ่ นชุดตรวจ)
๒. นําเตาให้ความร้ อน ใส่ เข้าไปในกล่องหรื อลังหรื อปิZ บ โดยเจาะรู ให้ปลักZ ไฟฟ้ าออกมาจากกล่องแล้วใช้เทป
ปิ ดให้สนิท
๓. วางถ้วยอลูมิเนียมบนเตาให้ความร้อน แล้วหยดซุ ปเปอร์ กลู (กาวตราช้าง) ลงไป จํานวนหนึ ง แล้วแต่จาํ นวน
วัถตุพยานทีจะหาลายนิ"วมือแฝง อาจใช้ฝาเบียร์ แทนในกรณี ทีถว้ ยอลูมิเนียมหมด
๔. นําวัตถุ ที จะหาลายนิ" ว มื อแฝง ใส่ เข้าไปในกล่ องหรื อลัง แล้วปิ ดฝาให้ส นิ ท อาจเจาะช่ องไว้มองเพือดู ว่า
ลายนิ"วมือแฝงปรากฏหรื อยัง จากนั"นใช้เทปกาวปิ ดกล่องหรื อลังไม่ให้มีช่องว่างทีไอกาวจะรัวไหลออกมาได้
(ช่องทีเจาะไว้มองให้ปิดด้วยเทปใส)
๕. เสี ยบปลักZ ไฟของเตาให้ความร้ อน เพือทําให้กาวกลายเป็ นไอ ทิ"งไว้ประมาณ ๓๐ นาที หรื อดูจากช่องทีเจาะ
ไว้วา่ ลายนิ"วมือแฝงปรากฏหรื อยัง

- 10 การหล่ อหรือพิมพ์ รอยประทับด้ วยปูนปลาสเตอร์
อุปกรณ์
๑. ปูนปลาสเตอร์
๒. นํ"าสะอาด
๓. ภาชนะสําหรับผสมปูน เช่น ถัง
๔. อุปกรณ์สาํ หรับคน เช่น แท่งแก้ว
๕. ไม้
๖. โครงเหล็กสําหรับหล่อปูน จากกระเป๋ าใบที ๒
วิธีทาํ
๑. วางแม่พิมพ์รอบรอยประทับ
๒. ผสมปูนปลาสเตอร์ อัตราส่ วน ๑ ส่ วน ต่อนํ"า ๑ ส่ วน ในถุงพลาสติกซิ ปล็อกหรื อถัง คนให้เข้ากันจนส่ วนผสม
เหนียวข้น (ค่อย ๆ คน ถ้าคนแรงจะเกิดฟองอากาศ อาจจะมีผลต่อลายเส้นหรื อร่ องรอยทีตอ้ งการหล่อ)
๓. เทปูนอย่างช้า ๆ ลงบนแท่งคนบริ เวณข้างรอยประทับ ห้ามเทลงบนรอยประทับโดยตรง โดยเทปูนลงไป
ประมาณครึ งหนึงให้เสมอทัว ทั"งรอย
๔. นําไม้ทีเตรี ยมไว้วางเสริ มตรงกลางประมาณ ๓ – ๔ อัน
๕. เทปูนส่ วนทีเหลือลงไปให้หมด ตั"งทิ"งไว้ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที
๖. เขียนรายละเอียดของคดีไว้ดา้ นหลังแบบพิมพ์ก่อนปูนจะแข็งตัว หรื อใช้ปากกาเขียนเมือปูนแข็งตัวแล้ว
๗. ทิ"งแบบพิมพ์ไว้ประมาณ ๑ ชัว โมง เพือให้ปูนแข็ง (ขึ"นอยูก่ บั อุณหภูมิ) ปล่อยให้แห้งประมาณ ๔๘ ชัว โมง

- 11 การหล่ อหรือพิมพ์ รอยประทับด้ วย dental stone
อุปกรณ์
๑. dental stone
๒. นํ"าสะอาด
๓. ถุงพลาสติกซิ ปล็อก
๔. แท่งคน
๕. โครงเหล็กสําหรับหล่อรอย จากกระเป๋ าใบที ๒
วิธีทาํ
๑. วางแม่พิมพ์รอบรอยประทับ
๒. ผสม dental stone อัตราส่ วน ๒ – ๒.๕ ส่ วน ต่อนํ"า ๑ ส่ วน ในถุงพลาสติกซิ ปล็อก นวดถุงพลาสติกด้วยมือ
จนส่ วนผสมเหนียวข้น
๓. เท dental stone ลงบนแท่งคนบริ เวณข้างรอยประทับ ห้ามเทลงบนรอยประทับโดยตรง (dental stone
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้วสั ดุเสริ มความแข็งแรง)
๔. บันทึกรายละเอียดของคดีไว้ดา้ นหลังแบบพิมพ์ก่อนปูนจะแข็งตัว หรื อใช้ปากกาเขียนเมือปูนแข็งตัวแล้ว
๕. ทิ"งแบบพิมพ์ไว้ประมาณ ๓๐ นาทีเพือให้ปูนแห้ง (ขึ"นอยูก่ บั อุณหภูมิ) ปล่อยให้แห้ง ๔๘ ชัว โมง

- 12 วิธีการหล่ อร่ องรอยด้ วย Milkrosil
๑. อุ ป กรณ์ ที ใ ช้ ชุ ดหล่ อร่ องรอย Mikrosil จากกระเป๋ าใบที ๒ ซึ ง ภายในกล่ องจะประกอบด้ว ย สารเคมี
๒ หลอด หลอดเล็กและหลอดใหญ่ กับช้อนไม้
๒. ทําการผสมสารเคมีท" งั ๒ หลอด โดยผสมบนกระดาษแข็งหรื อวัสดุอืน บีบสารเคมีท" งั ๒ หลอดด้วยความยาว
ทีเท่ากัน จากนั"นใช้ชอ้ นไม้ผสมสารทั"ง ๒ ชนิดให้เข้ากัน
๓. นําสารเคมีทีผสมแล้วไปทาบนร่ องรอยทีตอ้ งการจะหล่อ ทิ"งไว้ให้สารเคมีแข็งตัว
๔. ดึงรอยทีหล่อแล้วออกมา

- 13 วิธีการเก็บคราบเขม่ าปื น (ทีมือทั"งสองข้าง)
๑. อุปกรณ์ทีใช้ ซองเก็บเขม่า (ซองกระดาษ), กรดไนตริ ก ๕% จากกระเป๋ าใบที ๑, ซองพลาสติกแบบมีซิป กับ
สําลีพนั ก้านพลาสติก จากส่ วนนอกกระเป๋ า
๒. นําซองพลาสติกแบบมีซิปมา ๕ ซอง แต่ละซอง ให้เขียนข้อความแต่ละซองดังนี" กรดตัวอย่าง, หลังมือขวา,
ฝ่ ามือขวา, หลังมือซ้าย และฝ่ ามือซ้าย แล้วนําสําลีพนั ก้านพลาสติกใส่ ลงไปในซอง ซองละ ๑ ก้าน
๓. ก่อนทําการเก็บเขม่าปื นทีมือ ห้ามพิมพ์ลายนิ" วมือ, ทําความสะอาด หรื อล้างมื อของผูท้ ีจะถู กเก็บเขม่าปื น
กรณี ศพ ให้ใช้ถุงพลาสติกสวมมือศพไว้จนกว่าจะทําการเก็บเขม่าปื น (แจ้งเจ้าหน้าทีอาสา)
๔. หยดกรดไนตริ ก ๕% ประมาณ ๔-๕ หยด บนก้านสําลี จากซองกรดตัวอย่าง สะบัดให้หมาด แล้วบรรจุ
กลับไปในซองดังเดิม (ใช้เป็ นตัวอย่าง)
๕. หยดกรดไนตริ ก ๕% แบบข้อ ๔ บนก้านสําลี จากซองหลังมือขวา แล้วทําการเช็ดทีบริ เวณหลังมือขวา โดย
เช็ดตั"งแต่บริ เวณข้อมื อไปจนถึ งปลายนิ" ว หรื อปลายนิ" วถึ งข้อมือ โดยเช็ดไปทางเดี ยวกัน (ห้ามเช็ดกลับไป
กลับมา) พร้อมกับหมุนสําลีไปด้วย เพือให้เขม่าปื นติดรอบๆ สําลี แล้วบรรจุกลับไปในซอง
๖. สํา ลี ก้า นที เหลื อจากอี ก ๓ ซอง ทํา แบบเดี ย วกับข้อ ๕ โดยเช็ ดที ฝ่ ามื อขวา, หลัง มื อซ้าย และฝ่ ามื อซ้า ย
ตามลําดับ
๗. บรรจุซองพลาสติกทีมีสาํ ลีพนั ก้านพลาสติกทีเช็ดคราบเขม่าแล้วและกรดตัวอย่าง รวม ๕ ซอง ลงไปในซอง
เก็บเขม่า ทีกรอกรายละเอียดเรี ยบร้ อยแล้ว จากนั"นปิ ดผนึ ก แล้วลงลายมือชื อไว้ตรงรอยต่อของฝาปิ ดซอง
แล้วปิ ดทับด้วยเทปใส

- 14 วิธีการเก็บสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (คราบโลหิตหรือบริเวณทีส" งสั ยว่ าคนร้ ายจับต้ อง)
๑. อุ ปกรณ์ ทีใช้ นํ"ากลัน จากกระเป๋ าใบที ๑ ก้านไม้พนั สําลี ฆ่าเชื" อ หรื อสําลี จากกระเป๋ าใบที ๒ และกล่ อง
กระดาษสําหรับเก็บสําลีพนั ปลายไม้ จากส่ วนนอกกระเป๋ า
๒. วิธีการเก็บจะเป็ นการเก็บ ๒ ครั"ง ทีจุดๆ เดียว โดยใช้กา้ นไม้พนั สําลี ๒ ก้าน
๓. ก้านที ๑ หยดนํ"ากลัน ให้สําลีชุ่ม แล้วสะบัดให้พอหมาด เช็ดไปทีบริ เวณทีตอ้ งการ โดยเช็ดแรงๆ เพือให้สาร
พันธุ กรรมติดขึ"นมา
๔. ก้านที ๒ ใช้กา้ นไม้พนั สําลี เช็ดต่อจากก้านที ๑
๕. นําก้านไม้พนั สําลีท" งั ๒ อัน ทั"งทีใช้น" าํ กลัน และไม่ใช้น" าํ กลัน บรรจุลงในกล่องกระดาษสําหรับเก็บ โดยหัน
ด้านทีมีสาํ ลีให้อยูค่ นละด้านกัน ยึดติดไม่ให้ขยับด้วยเทปใส พับกล่องและปิ ดผนึกด้วยเทปใส
๖. ในกรณี ทีคราบโลหิ ตยังไม่แห้ง ให้ใช้กา้ นไม้พนั สําลี เปล่า (ไม่ตอ้ งหยดนํ"ากลัน ) หรื อใช้สําลีเช็ด แต่จะต้อง
ทิ"งไว้ให้แห้ง (ห้ามตากแดด) ก่อนบรรจุเข้าไปในกล่องกระดาษ (สําลีให้ห่อกระดาษหรื อใส่ ถุงกระดาษ)
๗. สําหรับการเก็บสารพันธุ กรรมดี เอ็นเอจากบุคคล ให้ใช้กา้ นไม้พนั สําลี (ไม่ตอ้ งใช้น" าํ กลัน ) เช็ดบริ เวณข้าง
แก้มภายในปาก (นํ"าหนักพอประมาณ) แล้วบรรจุในกล่องกระดาษสําหรับเก็บสําลีพนั ปลายไม้เช่นกัน

