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การวิเคราะห์แป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อางด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Flame Ionized
Detector (GC–FID) และเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Analysis of cosmetic powder by Gas Chromatography-Flame Ionized Detector (GC–FID)
and Fourier Transform Infrared Spectroscopy ( FTIR) technique
วิจิตรา นาไชยเวศน์1,* ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี2 ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง2 รังสิมา ตรีธารทิพากร2
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 73000
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 73000

1
2

บทคัดย่อ
แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นิยมใช้แป้งทาบนใบหน้าเพื่อ
ปกปิดรอย ถ้าเกิดคดีความ รอยเปือ้ นของแป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อางอาจเป็นหนึง่ หลักฐานทีช่ ว่ ยในการสืบสวนได้ ในงาน
วิจัยนี้นำ�ตัวอย่างแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง 15 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography - Flame
Ionized Detector (GC-FID) และเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) เพื่อจำ�แนกชนิด
ของแป้ง ซึ่งผลการทดลองพบว่า การวิเคราะห์แป้งด้วยเทคนิค Gas Chromatography - Flame Ionized Detector
(GC-FID) และเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) สามารถจำ�แนกแป้งได้ 100% และ
90.95% ตามลำ�ดับ จากผลการทดลองที่ได้สรุปว่าเทคนิคทั้งสอง สามารถนำ�มาใช้จำ�แนกชนิดของแป้งได้ดี และนำ�
มาใช้ประโยชน์ในการตรวจเปรียบเทียบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้
คำ�สำ�คัญ : แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง แก๊สโครมาโทกราฟี อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Abstract
Cosmetic powders are the most widely used cosmetics in modern society. It is commonly
used to cover scars and wrinkles on face. Identification of traces of powder stain collected from the
crime scene can be an important forensic evidence. In this study. Gas Chromatography - Flame Ionized
Detector (GC-FID) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) were used to analyse 15 samples
of cosmetic powder. It was found that the discriminating powers of GC-FID and FTIR methods were 100%
and 90.95% respectively. The results from this work demonstrated the potential of both techniques for
forensic identification of cosmetic powders.
Keywords : Cosmetic powders, Gas Chromatography, Infrared Spectroscopy
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บทนำ�
รอยเปื้อนของแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง เป็น
อีกหนึง่ หลักฐานทีน่ า่ สนใจ และถือว่าเป็นหลักฐานทีส่ �ำ คัญ
มากในการนำ�มาตรวจยืนยันตัวผู้กระทำ�ความผิด แป้งที่
ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง ที่ผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนิยมใช้และใช้
เป็นประจำ�ทุกวัน[1] โดยเฉพาะผู้หญิงแทบจะทุกคน
นิยมใช้แป้งทาบนใบหน้าเพื่อปกปิดร่องรอย หรือทาเพื่อ
ความสวยงามเป็นประจำ�ทุกวัน ถ้าเกิดเหตุการณ์หรือ
เกิดคดีความไม่วา่ จะเป็นการฆ่า ข่มขืน กระทำ�ชำ�เรา หรือ
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ กับผู้หญิงขึ้น
สามารถตรวจหาหลักฐานยืนยันโดยการเก็บรอยเปื้อน
ของแป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อาง จากตัวผูก้ อ่ เหตุ มาใช้ตรวจ
พิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำ�ความผิดได้ จาก
สถิติของการข่มขืนที่เกิดขึ้นในปี 2554 จากฝ่ายรณรงค์
และเผยแพร่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้เก็บตัวอย่างจาก
หนังสือพิมพ์ ระบุว่า 70.9% เป็นข่าวถูกข่มขืน 10.8%
เป็นข่าวรุมโทรม 8.8% เป็นข่าวพยายามข่มขืน 7.6%
เป็นข่าวอนาจาร และ 1.9% เป็นข่าวพรากผู้เยาว์ [2]
สถิตชิ ใ้ี ห้เห็นภัยคุกคามต่อตัวผูห้ ญิง ในกรณีเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึ้นจะมีการถ่ายเทฝุ่นแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง
จากที่เกิดเหตุมายังเสื้อผ้าของผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิด
ซึง่ หลักฐานจากแป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อาง พบได้งา่ ยมาก
หากนำ�มาตรวจด้วยวิธีการและเทคนิคที่ถูกต้อง ซึ่งต้อง
นำ�กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อคดีความที่เกิดขึ้น และเป็นการพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ที่จะมีผลในการบังคับใช้กฎหมายและบท
ลงโทษกับผู้ที่กระทำ�ความผิดจริง ปัจจุบันมีวิธีการตรวจ
วิเคราะห์แป้งทาหน้าด้วยเทคนิค SEM – EDX ATR –
FTIR และ MALDI – MS[3] และยังมีอีกหลายเทคนิค
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและเป็นทีน่ ยิ มนำ�มาตรวจจำ�แนกเครือ่ ง
สำ�อางรองพืน้ ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยงานวิจยั นีไ้ ด้ใช้
เครื่อง FTIR GC-FID และ SEM-EDX [4] นอกจากนี้
ยังมีผลงานการวิเคราะห์ชนิดของแป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อาง
ด้วยเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
และเทคนิค Time of Flight Secondary Ion Mass
Spectrometry (ToFSIMS) เพื่อศึกษาหมู่ฟังค์ชัน สาร
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โพลิเมอร์และโมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในแป้งที่
ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ไม่
สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้และเทคนิค ToFSIMS
สามารถบอกรายละเอียดของพีคที่ปรากฏได้ดีกว่าและ
ในบางตัวอย่างจำ�เป็นต้องใช้ทั้งสองเทคนิคช่วยกันเพื่อ
วิเคราะห์ชนิดของแป้ง [5] และยังมีการระบุชนิดของแป้ง
ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อาง ด้วยเทคนิค Wavelength-dispersive
X-ray ufl orescence spectrometry โดยอาศัยการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ เพื่อหาส่วนประกอบในแป้ง เช่น AI Bi Ca
Fe K Mg Si Ti และ Zn ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะมีปริมาณ
ที่ต่างกัน [6] นอกจากนี้การแยกชนิดของแป้ง สามารถ
แยกโดยอาศัยการวิเคราะห์หาปริมาณของ Esters of
phthalic acid ที่อยู่ในรูปของก็คือ phthalates โดย
ปัจจุบันได้นำ�มาเป็นองค์ประกอบในการปรุงแต่ง แป้ง
ที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง ส่วนใหญ่ phthalates ที่จะพบ
เป็นองค์ประกอบของแป้งฝุ่น เช่น Dibutyl phthalate
(DBP) Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Benzyl
butyl phthalate (BBP) เป็นต้น โดยแต่ละยี่ห้อ จะมี
สูตรของการปรุงแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง ที่มักเติมสาร
เหล่านี้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน การปรากฏพีคของ
phthalates ทั้ง 8 ชนิดนี้ ด้วยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
GC-MS จะสามารถแยกชนิดและยี่ห้อของแป้งได้ [7]
ในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นการ
ศึกษาในต่างประเทศ แต่สำ�หรับในประเทศไทยยังไม่
ปรากฏการทำ�วิจัยดังผลงานที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้
ทางผู้วิจัยจึงได้คิดนำ�เอาเทคนิคเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ คดี
ความทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย เพือ่ นำ�มาพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง
และนำ�ไปสูก่ ารบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษผูท้ ก่ี ระทำ�
ความผิดอย่างจริงจัง
จากความสำ�คัญและปัญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาโดยนำ�เอาเทคนิค Gas Chromatography-Flame
Ionized Detector (GC-FID)และเทคนิค Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) มาเพื่อ
วิเคราะห์จำ�แนกความแตกต่างของแป้งที่ใช้เป็นเครื่อง
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สำ�อาง ด้วยเทคนิค GC-FID และเทคนิค FTIR เป็น
เทคนิคที่มีเครื่องมือและหาได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป
การนำ�ตัวอย่างก็ใช้ปริมาณน้อยซึ่งสามาราถวิเคราะห์ได้
ในระดับมิลลิกรัม นอกจากนี้เทคนิค FTIR เป็นเทคนิคที่
ไม่ท�ำ ลายตัวอย่าง ทำ�การวิเคราะห์ได้งา่ ย รวดเร็ว ดังนัน้
การใช้ทั้งสองเทคนิคมาทำ�การวิเคราะห์จำ�แนกความ
แตกต่างของแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง จึงสามารถนำ�ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดตามตัวผู้ต้องสงสัย เพื่อ
ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีความได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาเทคนิคที่ใช้การจำ�แนกและเปรียบเทียบแป้งที่
ใช้เป็นเครื่องสำ�อางโดยใช้เทคนิค GC-FID และเทคนิค
FTIR ทำ�การทดลอง โดยการเก็บตัวอย่างแป้งที่ใช้เป็น
เครื่องสำ�อางดัง (Table 1)

Table 1 A list of 15 cosmetic powders from different store in Thailand.
Sample Brand
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Variant

Color as on label
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Table 1 (continues) A list of 15 cosmetic powders from different store in Thailand.
Sample Brand

Variant

การวิเคราะห์แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางโดยเทคนิค
GC-FID และเทคนิค FTIR
วิธีการเตรียมตัวอย่าง GC-FID มีวิธีการดังนี้
ชั่งตัวอย่างประมาณ 1.0 กรัม ใส่ขวด vial
เติม Dichloromethane (Fluka) 2.0 ml. จากนั้นนำ�
ไป sonicated ด้วยเครื่อง Ultrasonic bath (Mettler
Electronics corp.) เป็นเวลา 30 นาที กรองผ่านชุดกรอง

ชั่งตัวอย่าง 1.0 g +
CH2Cl2 2.0 mL

sonicated ด้วยเครื่อง
Ultrasonic bath 30 นาที

Color as on label

Filter nylon (Verticlean nylon) ขนาดรูพรุน 0.45 μμ m
จากนั้นใช้ syringe (SGE, Australia) ดูดสารตัวอย่าง
เพื่อฉีดเข้าเครื่อง GC ปริมาตร 2 μL (ดัง Figure 1
และ Figure 2)

กรองผ่าน Filter Nylon
ขนาด 0.45 μm

Figure 1. Sample preparation for GC - FID analysis.
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ดูดตัวอย่างที่กรองแล้วผ่าน SGE Suring ปริมาตร 2 uL จากนั้นจึงฉีดเข้าเครื่อง GC

Figure 2. Injection of sample into GC-FID

โดยทำ�การตั้งค่าเครื่อง Gas Chromatograph (SHIMADZU Gas Chromatograph GC-17A)[8]
ดังต่อไปนี้
Detector
: Flame Ionization Detector
Column
: BPX5, 5% phenyl polysilphenylene – siloxane
		
GC - columns
Detector temperature : 250 ํC
Injection temperature : 250 ํC
Injection volume
: 2 μl
Temperature program : เริ่มต้นที่อุณหภูมิ 120 ํC คงที่เป็นเวลา 1 นาที เพิ่มอุณหภูมิ
		
ด้วยอัตรา 10 ํC /min จนถึงอุณหภูมิ 280 ํC แล้วคงที่ไว้ 5 นาที
วิธีการเตรียมตัวอย่าง FTIR มีวิธีการดังนี้
นำ�แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางมาบดให้ละเอียด
ป้ายแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางที่บดละเอียดลงบนแผ่น
กระดาษทิชชู่ ที่ตัดขนาด 1 cm X 1 cm นำ�ตัวอย่าง
ทีเ่ ตรียมไว้ไปใส่ทแ่ี ท่นวางตัวอย่างของเครือ่ ง FTIR ทำ�การ
วิเคราะห์ผงแป้งตัวอย่างและแป้งตัวอย่างทีต่ ดิ อยูบ่ นแผ่น

กระดาษทิชชู่ที่เตรียมไว้ ทำ�การวิเคราะห์ Spectra ที่ได้
โดยทำ�การศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของ Spectra ที่ได้จากตำ�แหน่งของพีคบน IR
Spectrum (Figure 3.)
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Figure 3. ATR samping in FTIR analysis.
(a) Power sample.
(b) Smear sample on tissue paper.
โดยทำ�การตัง้ ค่าสภาวะเครือ่ ง FTIR (PerkinElmer precisely Spectrum 100 FT-IR Spectrometer) [9]
ดังต่อไปนี้
Cell 		 : Diamond cell
Scan 		 : 64 ครั้ง
Scan range
: 4000 ถึง 550 cm-1
Resolution 		 : 8 cm-1
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ผลการศึกษา
การวิเคราะห์แป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อางด้วยเทคนิค GC–FID
จากการวิเคราะห์แป้งตัวอย่าง ได้โครมาโทแกรม
(a) (b) และ (c) พบว่าความแตกต่างของตำ�แหน่งพีค
คือ (a) พบพีคที่ประมาณ 9.60 นาที แต่ไม่พบใน (b)

และใน (c) และตำ�แหน่งของ (c) พบพีคนี้ 10.88 นาที
ดังนั้น โครมาโทแกรมทั้ง 3 จึงมีความแตกต่างกันได้
(Figure 4)

Figure 4. Typical chromatograms of (a) sample 2, (b) sample 9 and (c) sample 13.
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จากผลการทดลองพบว่าเมือ่ เปรียบเทียบตำ�แหน่ง
พีคของตัวอย่างเดียวกัน พบตำ�แหน่งพีคทีเ่ ดียวกัน แต่เมือ่
ทำ � การเปรี ยบเที ยบแป้ง ชนิดต่างกัน พบตำ�แหน่ง พีค
ขึ้นที่เวลาต่างกัน พบว่าการวิเคราะห์แป้งแต่ละชนิด
มีความแตกต่างกันโดยเทคนิค GC คิดเป็น 100% คือ
โครมาโทแกรมของแป้งต่างชนิดกันมีความแตกต่างกัน

การวิเคราะห์แป้งทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อางด้วยเทคนิค FTIR
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างแป้งที่ใช้เป็นเครื่อง
สำ�อาง 15 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค FTIR โดยทำ�การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR พบว่า Spectrum ที่ได้ของ
ผงแป้งตัวอย่างและแป้งตัวอย่างทีต่ ดิ อยูบ่ นกระดาษทิชชู่
มีความเหมือนกันทุกประการดัง Figure 5.

Figure 5. FTIR spectra of (a) power sample, (b) smear sample.
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จาก IR Spectrum ทำ�ให้ทราบว่า การวิเคราะห์
แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางด้วยเครื่อง IR ทั้งที่เป็นผงหรือ
ที่ติดอยู่บนกระดาษทิชชู่ด้วยเทคนิค FTIR ให้ผลการ
วิเคราะห์ทเ่ี หมือนกันดังนัน้ จึงเลือกทำ�การวิจยั โดยนำ�แป้ง
ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อางมาป้ายบนกระดาษทิชชูแ่ ละทำ�การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR ทั้ง 15 ตัวอย่าง เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเราสามารถวิเคราะห์แป้งที่ติดบนเสื้อผ้าหรือ
กระดาษทิชชู่ในคดีที่อาจเกิดขึ้นได้
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IR Spectrum ของแป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อาง
ตัวอย่าง (Figure 6) ซึ่งเป็นแป้งตัวอย่างจากตัวอย่าง
ที่ 3 (a), ตัวอย่างที่ 4 (b) และตัวอย่างที่ 5 (c) ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่าลักษณะ และตำ�แหน่งของพีคที่ปรากฎบน
สเปกตรัม ทั้ง 3 มีตำ�แหน่งที่เหมือนกัน (ตำ�แหน่ง X)
และมีความแตกต่างกันด้วย (Y) จึงสามารถใช้ในการ
จำ�แนกชนิดของแป้งแต่ละชนิดได้ (เนือ่ งจากองค์ประกอบ
ของสารในแป้งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเมื่อนำ�มา
ทำ�การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR จึงทำ�ให้ได้สเปกตรัม
ที่แตกต่างกัน) จากตัวอย่างทั้ง 3 ตัวอย่างนี้
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Figure 6. FTIR Spectra of (a) sample 3, (b) sample 4 and (c) sample 5.
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จากการพิจารณาความแตกต่างของตัวอย่าง
สเปกตรัมพบว่าใน (a) กับ (b) มีพีคที่แตกต่างกัน เช่น
พีคทีต่ �ำ แหน่งเลขคลืน่ ประมาณ 1200 cm-1 และ 790 cm-1
พบใน(a) แต่ไม่พบใน (b) และในสเปกตรัม (c) พบพีค
ที่ตำ�แหน่งต่างกันที่เลขคลื่นประมาณ 4000-2800 cm-1
ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ (a) (b) และ (c) มีความแตกต่าง
กันของสเปกตรัม
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จากการวิเคราะห์ IR Spectrum ที่ได้พีคที่
ปรากฎส่วนใหญ่จะปรากฏทีเ่ ลขคลืน่ ดัง Table 2 ซึง่ เป็น
ผลจากหมู่ฟังค์ชันต่างๆ ในองค์ประกอบของแป้ง เพราะ
ในแป้งประกอบไปด้วยนํ้า นํ้ามัน สารเพิ่มความคงตัว สี
ไมก้า ไทเทเนียมไดออกไซด์และเหล็กออกไซด์ เป็นต้น

Table 2 FTIR peak assignments.

จากการวิเคราะห์ที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางด้วย
เทคนิค FTIR จำ�นวน 15 ตัวอย่างสามารถจำ�แนกความ
แตกต่างได้ คิดเป็นร้อยละ 90.95 และแป้งต่างชนิดกัน
แต่ให้พีคที่เหมือนกันมีค่าเท่ากับ 9.05%

อภิปรายผล
ในการวิเคราะห์แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางด้วย
เทคนิค Gas Chromatography จากการวิเคราะห์แป้ง
15 ตัวอย่าง พบว่าโครมาโทแกรมทีไ่ ด้ทง้ั หมดโดยพิจารณา

จากตำ�แหน่งของพีคบนโครมาโทรแกรม ซึง่ สารทีส่ กัดมาได้
จากแป้งในสารละลาย Dichloromethane เป็นสารอินทรีย์
(organic) ซึ่งเป็นสารโมเลกุลเล็กที่ระเหยได้ง่าย ใช้เป็น
สารเติมแต่งที่ใส่ไปในแป้งที่เป็นเครื่องสำ�อางแต่ละยี่ห้อ
ซึ่งในแต่ละยี่ห้อจะมีองค์ประกอบของสารเหล่านี้แตก
ต่างกัน จากผลการทดลองพบว่าเทคนิค GC สามารถใช้
จำ�แนกชนิดของแป้งได้ดีถึง 100%
ส่วนในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR) โดยเปรียบเทียบจาก
ตำ�แหน่งของพีคใน spectrum โดยพีคทีป่ รากฏส่วนใหญ่
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

58

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นพีคของ นํ้า ที่เลขคลื่น 3400-3600 cm-1 (O-H
Stretching) และ สารอนินทรีย์(inorganic) ที่ใช้เพิ่ม
ความคงตัวและองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ไมก้า ขึ้นที่เลข
คลื่น 2800-2900 cm-1 เหล็กออกไซด์ ขึ้นที่ความถี่
ประมาณ 1700 - 1610 cm-1 (Fe-O Stretching) ซิลเิ กต
ขึ้นที่เลขคลื่น 1100 – 1300 cm-1 และ Talcum ขึ้นที่
ประมาณ 3600 cm-1 และ 1000 cm-1 เป็นต้น โดยสาร
อนินทรีย์ (inorganic) นี้เป็นองค์ประกอบหลักในแป้ง
ซึ่งพบว่าแป้งบางชนิดมีพีคเกิดขึ้นที่ตำ�แหน่งเดียวกัน
ดังนั้นเทคนิค FTIR สามารถใช้จำ�แนกแป้งได้ 90.95%
จากการพิจารณาผลการทดลองโดยเทคนิคทั้ง
สองนี้ ถ้านำ�เทคนิคทั้งสองคือ GC–FID และเทคนิค
FTIR มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็สามารถจำ�แนกชนิดของ
แป้งได้ ผลการทดลองทีไ่ ด้สอดคล้องกับ Amanda Gordon
และคณะทีท่ �ำ การทดสอบความแตกต่างของครีมรองพืน้
ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งสำ�อางโดยเทคนิค FTIR GC-FID SEMEDX ซึ่งถ้ารวมเทคนิคทั้ง 3 ก็สามารถนำ�มาใช้จำ�แนก
ชนิดของครีมรองพื้นได้ [4]
การวิเคราะห์แป้งที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อางด้วย
เทคนิค GC-FID และ เทคนิค FTIR สามารถนำ�มาใช้
ในการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเพื่อจำ�แนกหรือระบุชนิดของ
แป้งที่อาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีและช่วยในการ
สืบสวนสอบสวนได้ โดยเทคนิคทั้งสองเป็นเทคนิคที่ง่าย
และสะดวกและเครื่องมือทั้งสองก็มีใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทัว่ ไปจึงง่ายต่อการนำ�มาประยุกต์ใช้ในทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
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