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การประเมินประสิทธิภาพของการใช้ นินไฮดริน 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน และ
1,2- อินเดนไดโอน ในการตรวจหารอยลายนิว้ มือบนแผ่ นยิปซัม			
An assessment of the effectiveness of ninhydrin ,5-methylthioninhydrin and
1,2-indanedione for latent fingerprint development on the gypsum boards
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บทคัดย่อ
การศึกษาสารเคมี 3 ชนิดที่ใช้ ในการหาลายนิ ้วมือแฝง คือ  นินไฮดริ น  5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น และ  1,2อินเดนไดโอน เพื่อใช้ ในการหารอยลายนิ ้วมือแฝงที่ประทับบนแผ่นยิปซัม 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ นถูกใช้ อย่างเดียว
และตามด้ วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ ส�ำหรับการใช้ 1,2- อินเดนไดโอน และ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ นตามด้ วย
สารละลายซิงค์คลอไรด์นนั ้ ในการตรวจลายนิ ้วมือแฝงจะต้ องผ่านแหล่งแสงที่มีฟิลเตอร์ ในช่วงความยาวคลื่น 495550 นาโนเมตร ในการตรวจสอบผลของอายุของลายนิ ้วมือแฝงท�ำโดย ตัวอย่างจะถูกน�ำมาหารอยลายนิ ้วมือแฝงที่
เวลาทันที 6 ชัว่ โมง 12 ชัว่ โมง  24 ชัว่ โมง  1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ภายหลังจากการประทับรอยลายนิ ้วมือลงบนแผ่น
ยิปซัม คุณภาพของรอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ ประเมินมาจากจ�ำนวนจุดส�ำคัญพิเศษที่ตรวจโดยใช้ เครื่ องตรวจสอบลาย
พิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ ผลการทดลองพบว่าการใช้ สารละลายนินไฮดริ นให้ การตรวจรอยลายนิ ้วมือแฝงมีคณ
ุ ภาพดีกว่า
รอยลายนิ ้วมือแฝงที่ใช้ สารละลาย 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ นในขณะที่รอยลายนิ ้วมือแฝงที่เรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ ที่
ใช้ สารละลาย 1,2- อินเดนไดโอน ให้ คณ
ุ ภาพของลายนิ ้วมือแฝงที่ดีกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ สารละลาย 5 –
เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ โดยสรุปพบว่าจากสารละลายที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้พบว่า
สารละลาย 1,2- อินเดนไดโอน เป็ นสารเคมีที่ใช้ ในการหารอยลายนิ ้วมือแฝงที่ดีที่สดุ บนตัวอย่างแผ่นยิปซัม
ค�ำส�ำคัญ : นินไฮดริ น  1,2- อินเดนไดโอน  5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น  แผ่นยิปซัม  ลายนิ ้วมือ

Abstract
In this study, three fingerprint reagents namely, ninhydrin, 5-methylthioninhydrin and                       
1,2-indanedione were tested on latent fingerprints impressed on the gypsum boards.  The 5 -methylthioninhydrin were  used with and without further application of  a zinc chloride solution. In the 1,2indanedione and 5-methylthioninhydrin/ zinc chloride tests, the developed fingerprints were   visualized
by illuminating with a light source filtered for the wavelength of  495-550 nm range . To examine the effect
of aging time on the latent fingerprints, the specimens were developed immediately and at  6 hours, 12
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hours, a week and a month after the impression  of  the fingerprints.  The quality of the developed fingerprints was evaluated from the number of  minutiae  identified by a MINI AFIS.                  It  was found that
the ninhydrin reagent  provided  a better quality of the developed fingerprints than those obtained  by the
5-methylthioninhydrin reagent  while the fluorescent fingerprints developed by the 1,2-indanedione were
of better quality when compared to the fingerprints developed in  the 5-methylthioninhydrin/zinc chloride
tests. Overall, among the three reagents used in this work, 1,2-indanedione is the best reagent for the
visualization of latent fingerprints deposited on the gypsum boards.  
Keyword : ninhydrin ,1,2 - indanedione , 5- methylthioninhydrin , gypsum boards ,fingerprint

บทน�ำ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตทาง
ด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็ น
อย่างมาก จนท�ำให้ อาชญากรรมในประเทศมีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ ้นและอาชญากรมีการกระท�ำความผิดที่มีความ
ซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น จึงท�ำให้ การตรวจสถานที่เกิดเหตุมี
ความส�ำคัญเป็ นอย่างมาก ในการรวบรวมวัตถุพยานที่
จะยืนยันการกระท�ำความผิดของอาชญากรนัน้ ลายนิ ้ว
มือถือแฝงที่พบในสถานที่เกิดเหตุเป็ นพยานหลักฐานที่
ส�ำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อ
ยืนยันตัวผู้กระท�ำความผิดและเป็ นพยานหลักฐานทาง
นิตวิ ิทยาศาสตร์ ที่นิยมใช้ กนั อย่างเป็ นสากลทัว่ โลก
แผ่นยิปซัม เป็ นวัสดุที่มีใช้ เป็ นส่วนประกอบ
ของโครงสร้ าง ไม่วา่ จะเป็ นอาคาร หรื อบ้ านเรื อน ใช้ เป็ น
ฝ้าเพดาน หรื อใช้ เป็ นฝาผนังกันแบ่
้ งภายในอาคาร [1]
โดยแผ่นยิปซัมผลิตมาจากแร่ ยิปซัมที่ผ่านกรรมวิธีบด
เผา และผสมกับน� ้ำ มาเทลงบนแผ่นกระดาษ และใช้
กระดาษปิ ด ประกบทัง้ ด้ า นบนและด้ า นล่า งลัก ษณะ
คล้ ายแซนวิช หลังจากนันเข้
้ าเครื่ องอบเพื่อไล่ความชื่น
[2] ซึง่ จากวิธีการผลิตจะพบว่า แผ่นยิปซัมมีลกั ษณะพื ้น
ผิวเป็ นแบบมีรูพรุ น (Porous surfaces) เช่นเดียวกับ
กระดาษ ดังนันการตรวจลายนิ
้
้วมือแฝงบนวัสดุดงั กล่าว
จึงนิยมใช้ สารละลายนินไฮดริ นใช้ ในการหาลายนิ ้วมือ
แฝงบนกระดาษ
ในปั จ จุ บัน วิ ธี ก ารหารอยลายนิ ว้ มื อ แฝงมี
มากมายหลายวิธี ดังเช่น ในปี 2011 Nadia Porpiglia
และคณะ [3] ได้ ศกึ ษาการหาลายนิ ้วมือแฝงบนกระดาษ
ในประเทศอังกฤษ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการหา
ลายนิ ้วมือแฝงโดยวิธนี นิ ไฮดริน และ  5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน

ซึง่ สังเกตลายนิ ้วมือแฝงได้ ในแสงปกติ และเปรี ยบเทียบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการหาลายนิ ว้ มื อ แฝง โดยวิ ธี 1 ,2อินเดนไดโอน เทียบกับ วิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ ว
ทาทับด้ วยสารละลาย ซิงค์คลอไรด์ ซึง่ สังเกตลายนิ ้วมือ
แฝงในแสงฟลูออเรสเซนต์ จากการศึกษาพบว่า การใช้
นินไฮดริ นมีประสิทธิภาพในการหารอยลายนิ ้วมือดีกว่า
การใช้ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น ในโหมดแสงปกติ และ
การใช้ 1,2- อินเดนไดโอนหารอยลายนิ ้วมือดีกว่า การใช้                
5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วยสารละลาย ซิงค์
คลอไรด์ในโหมดแสงฟลูออเรสเซนต์.ปี 2007 Christie
และคณะ [4] ได้ ศึกษาการตรวจหาลายนิ ้วมือแฝงบน
กระดาษด้ ว ยสารเคมี เ รื อ งแสง 1,2- อิ น เดนไดโอน
ประยุกต์ใช้ ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีทางแสง สามารถ
ท� ำ ให้ ลายนิ ว้ มื อแฝงปรากฏเรื องแสงได้ อย่างชัดเจน
มากกว่าวิธีการของนินไฮดริน อีกทังยั
้ งสามารถประหยัด
เวลาและค่าใช้ จา่ ยได้ มากกว่า โดยการวิจยั ส่วนใหญ่มี
การศึกษาการใช้ 1,2- อินเดนไดโอน ในการหาลายนิ ้วมือ
แฝงบนพื ้นผิวรู พรุ นประเภทกระดาษเป็ นส่วนใหญ่. ปี
2008 นางสาวเพ็ญทิพย์   สุตธรรม [5] ศึกษาการตรวจ
หาลายนิ ้วมือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆ 15 ชนิด โดย
เปรี ยบเทียบกับวิธี 1,2- อินเดนไดโอน ร่ วมกับเครื่ อง
ก�ำเนิดแสงหลายความถี่เปรียบเทียบกับวิธีนนิ ไฮดริน พบ
ว่า วิธีการ 1,2- อินเดนไดโอน สามารถใช้ ตรวจหาลายนิ ้ว
มือแฝงบนกระดาษได้ มากถึง 10  ชนิด ส่วนวิธีนินไฮดริ น
สามารถตรวจหาลายนิ ้วมือแฝงได้ เพียง  6  ชนิด และเมื่อ
ท�ำการเปรี ยบเทียบลายนิ ้วมือแฝงพบว่าวิธี 1,2- อินเดน
ไดโอน สามารถตรวจพบลายนิ ว้ มื อ แฝงและให้ รั บ
คุณภาพของลายนิ ้วมือแฝงที่ดมี ากกว่าวิธีนินไฮดริน บน
กระดาษหลายชนิด
แผ่ น ยิ ป ซัม เป็ น หนึ่ ง ในพยานหลัก ฐานจาก
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สถานที่เกิดเหตุ ตรวจพบได้ ในที่เกิดเหตุ และสามารถน�ำ
มาหารอยลายนิ ว้ มื อแฝงได้ โดยแผ่นยิปซัมจัดอยู่ใน
ประเภทวัสดุพื ้นผิวที่มีรูพรุน ผู้วิจยั ศึกษาการหาลายนิ ้ว
มื อแฝงบนแผ่นยิปซัมชนิ ดต่างๆ โดยใช้ วิธีนินไฮดริ น  
เปรี ยบเทียบกับวิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น ซึง่ สังเกต
ลายนิ ้วมือแฝง ภายในใต้ แสงปกติและ วิธี1,2- อินเดน
ไดโอน เปรี ยบเทียบกับ วิธี  5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน แล้ ว
ทาทับด้ วยสารละลาย ซิงค์คลอไรด์  สงั เกตได้ ในแสงช่วง
ความยาวคลื่น 490 - 550 นาโนเมตร ภายในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน ภายหลังจากการประทับ เพื่อหาวิธีการหา
ลายนิ ้วมือแฝงบนแผ่นยิปซัมที่ดีที่สดุ

วิธีการทดลอง
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เพือ่ ศึกษาการหาลายนิ ้ว
มือแฝงบนแผ่นยิปซัม ชนิดต่างๆ จ�ำนวน 4 ชนิด ได้ แก่                      
ฝ้าทีบาร์ สีเทา ยี่ห้อ ช้ าง (ฝ้าเพดานทัว่ ไป) ฝ้าทีบาร์           
สีชมพู ยี่ห้อ ช้ าง ฝ้ายิปซัมทนชื ้น ยี่ห้อ ช้ าง และด้ านหลัง
ของฝ้าทีบาร์ ยี่ห้อ ช้ าง                                                              
ผู้ให้ ลายนิ ้วมือแฝง คนที่ 1 เป็ นเพศชาย ส่วน
สูง 175 เซนติเมตร น� ้ำหนัก 93 กิโลกรัม เป็ นบุคคลที่มี
เหงื่อออกง่าย และคนที่ 2 เป็ นเพศหญิงซึง่ ส่วนสูง 164
เซนติเมตร น� ้ำหนัก 51 กิโลกรัม เป็ นบุคคลที่มีเหงื่อออก
ยาก เป็ นตัวแทนของผู้ที่ให้ ลายนิ ้วมือได้ ยาก
1.อุปกรณ์ ประกอบด้ วยเตารีดไฟฟ้ายีห่ ้ อ Elvira รุ่น
Elvira Press  P1  กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon รุ่น
D90   ชุ ด เครื่ อ งโพลี ไ ลท์ ยี่ ห้ อ Rofin Polylight                            
รุ่น PL500 ใช้ แสงในช่วงความยาวคลื่น 495 – 550 nm
เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ (MINI AFIS)
ยี่ห้อ Del Model Print Quest 10200                         
2.สารเคมีท่ ใี ช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้นินไฮดริ น , 1,2อินเดนไดโอน , 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน  และ สารละลาย
ซิ ง ค์ ค ลอไรด์ ของบริ ษั ท   ITALMAR (THAILAND)
CO.,LTD เอทธิ ล อะซิ เ ตท, กรดกลาเซี ย อะซิ ติ ก ,                   
ไ อ โ ซ โ พ ร พ า น อ ล , ปิ โ ต ร เ ลี ย ม อี เ ท อ ร์ แ ล ะ
สารละลายHFE-1700 ของบริษัท MERCK(THAILAND)
CO.,LTD
3.การเตรี ยมสารเคมี การเตรียมสารละลาย 1,2อินเดนไดโอน ชัง่ สาร 1,2- อินเดนไดโอน  0.75 g ละลาย
ด้ ว ย เอทธิ ล อะซิ เ ตท 50 ml คนให้ ล ะลาย แล้ ว เติ ม
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สารละลายซิงค์คลอไรด์ 1 ml คนให้ เข้ ากัน จากนันเติ
้ ม
สารละลาย HFE 450 ml คนให้ เข้ ากัน เก็บสารละลายที่
ได้ ในขวดสีชาและในที่มืด   ส่วนาการเตรี ยมสารละลาย
นินไฮดริ น ชัง่ นินไฮดริ น  5 g ละลายด้ วย เมทานอล 30
ml เติมไอโซโพรพานอล 40 ml คนให้ ละลายแล้ วเติม
ปิ โตรเลียมอีเทอร์ 930 ml ซึง่ จะได้ สารละลายใส ปริมาตร
รวม 1,000 ml  เก็บสารละลายที่ได้ ในขวดสีชา
  
การเตรียมสารละลาย 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน  
ชั่ง ผง 5 – เมทิ ล ไทโอนิ น ไฮดริ น 3.4 g ละลายใน
สารละลายผสมระหว่างกรดแอซีตกิ 10 ml,                       ไอ
โซโพรพานอล 25 ml, เอทธิลอะซิเตท 145 ml จากนัน้
คนจนผง 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน ละลายหมดประมาณ
10 -15 นาที น�ำมาละลายใน ปิ โตรเลียมอีเทอร์ 720 ml
และ สาร Methyl – tert – butylether (MTBE) 1000 ml
4. การเตรี ยมตัวอย่ างลายนิว้ มือบนแผ่ น
ยิปซัมชนิดต่ างๆ การเตรี ยมตัวอย่างลายนิ ้วมือแฝงได้
ท�ำในห้ องปฏิบตั ิการตรวจเก็บวัตถุพยานของ กลุม่ งาน
ตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ กองพิ สู จ น์ ห ลัก ฐานกลางที่
อุณหภูมิห้องเฉลี่ยประมาณ 25 °C ให้ ผ้ ูร่วมทดลอง
ท� ำ การประทับ รอยลายนิ ว้ มื อ ด้ ว ยนิ ว้ หัว แม่ มื อ ขวา            
บนตัวอย่างแผ่นยิปซัม ซึ่งวางอยู่บนเครื่ องชัง่ น�ำ้ หนัก
และได้ ก�ำหนดให้ แรงกดบนตัวอย่างแผ่นยิปซัมอยูท่ ี่ 500
g นาน 10 วินาที ต่อตัวอย่าง เนื่องจากแรงกดของรอย
ประทับลายนิ ้วมือ มีผลต่อความชัดเจนของลายนิ ้วมือ
บางครัง้ ถ้ ามีแรงกดที่น้อยไปผลของลายนิ ้วมือที่ปรากฏ
ไม่ชดั เจน หรื อเมื่อมีแรงกดที่มากไปผลของลายนิ ้วมือที่
ปรากฏจะมีลกั ษณะลายเส้ นที่ไม่คมชัด จึงต้ องมีการ
ควบคุมแรงกด และเว้ นระยะเวลาการประทับรอยลายนิ ้ว
มื อแต่ละตัวอย่างห่างกัน 30 นาที โดยมี แผ่นยิ ปซัม
จ�ำนวน 4 ชนิด  และเก็บตัวอย่างแผ่นยิปซัมแต่ละชนิดที่
ได้ ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องปฏิบตั ิการฯ โดยเก็บตัวอย่างไว้ 6
ช่วงเวลา คือ ทันที   6 ชัว่ โมง 12 ชัว่ โมง  24 ชัว่ โมง 1
สัปดาห์ และ 1 เดือน ภายหลังจากการประทับรอยลาย
นิ ้วมือแฝง ซึง่ แต่ละช่วงเวลาท�ำการทดลองซ� ้ำ 3 ครัง้ รวม
ตัวอย่างทังหมดจ�
้
ำนวน 432 ตัวอย่าง
5. เทคนิ ค วิ ธี ก ารหาลายนิ ว้ มื อ แฝงบน
ตัวอย่ างแผ่ นยิปซัม ในการหารอยลายนิ ้วมือแฝงด้ วย
วิธีนนิ ไฮดริน  น�ำตัวอย่างแผ่นยิปซัมตามระยะเวลาต่างๆ
มาหาลายนิ ้วมือแฝง โดยใช้ แปรงทาสารละลายนินไฮ
ดริน แล้ วน�ำมาทาลงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัม หลังจากนัน้

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

รอให้ แห้ ง ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง บันทึกภาพ
ด้ วยกล้ องดิจิตอลน�ำภาพรอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ ไปนับ
จ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ ด้ วยเครื่ องตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ ส่วนการหารอยลายนิ ้วมือแฝง
ด้ วยวิธี 1,2-อินเดนไดโอน น�ำตัวอย่างแผ่นยิปซัมตาม
ระยะเวลาต่างๆ มาหารอยลายนิ ้วมือแฝง โดยใช้ แปรง
ทาสารละลาย1,2-อินเดนไดโอน แล้ วน�ำมาทาลงบน
ตัวอย่างแผ่นยิปซัม ใช้ เตารี ดตังอุ
้ ณหภูมิในระดับการรี ด
ผ้ าฝ้ายหรือผ้ าลินนิ ทับลงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัมนาน 10
วินาที โดยใช้ กระดาษขาววางบนตัวอย่างก่อนรีด แล้ วน�ำ
ไปส่องหาลายนิ ้วมือแฝงด้ วยเครื่ องโพลีไลท์แสงสีเขียวที่
ความยาวคลื่นในช่วง 495 – 550 nm พร้ อมกับบันทึก
ภาพด้ วยกล้ องดิจติ อลผ่านฟิ ลเตอร์ สสี ้ ม แล้ วน�ำภาพรอย
ลายนิ ้วมือแฝงทีไ่ ด้ ไปนับจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ
ด้ วยเครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ  ส่วนการ
หารอยลายนิ ้วมือแฝงด้ วยวิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น
น�ำตัวอย่างแผ่นยิปซัมตามระยะเวลาต่างๆ มาหารอย
ลายนิ ้วมือแฝง โดยใช้ แปรงทาสารละลาย 5 – เมทิลไท
โอนินไฮดริน แล้ วน�ำมาทาลงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัม หลัง
จากนัน้ รอให้ แห้ งที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
ท�ำการบันทึกภาพด้ วยกล้ องดิจิตอลน�ำภาพรอยลายนิ ้ว
มือแฝงที่ได้ ไปนับจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ ด้ วย
เครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ หลังจากนันใช้
้
แปรงทาสารละลายซิงค์คลอไรด์ทบั ลงบนรอยลายนิ ้วมือ
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แฝงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัมดังกล่าว แล้ วใช้ เตารี ดตัง้
อุณหภูมิในระดับการรี ดผ้ าฝ้ายหรื อผ้ าลินิน ทับลงบน
ตัวอย่างแผ่นยิปซัมนาน 10 วินาที โดยใช้ กระดาษขาว
วางบนตัวอย่างก่อนรีดทับตัวอย่าง แล้ วน�ำไปส่องหาลาย
นิ ้วมือแฝงด้ วยเครื่องโพลีไลท์แสงสีเขียวทีค่ วามยาวคลืน่
ในช่วง 495 – 550 nm พร้ อมกับบันทึกภาพด้ วยกล้ อง
ดิจติ อลผ่านฟิ ลเตอร์ สสี ้ มแล้ ว น�ำภาพรอยลายนิ ้วมือแฝง
ที่ได้ ไปนับจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ ด้ วยเครื่ อง
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัตอิ ีกครัง้ หนึง่

ผลการศึกษา
  
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการศึกษาวิจยั ครัง้
นี ้  ผู้วิจยั ได้ ท�ำการวิเคราะห์ผลการตรวจหารอยลายนิ ้ว
มื อ แฝงบนตัว อย่ า งแผ่ น ยิ ป ซัม ด้ ว ยวิ ธี นิ น ไฮดริ น วิ ธี              
1,2-อินเดนไดโอน  วิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น และวิธี
5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วยสารละลาย ซิงค์
คลอไรด์  จากนันน�
้ ำไปนับจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ (minutiae) ด้ วยเครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ
ภาพของรอยลายนิ ้วมือแฝงบนตัวอย่างแผ่น
ยิปซัมทัง้ 4 ชนิด โดยใช้ วิธีนินไฮดริ น และ วิธี 5 – เมทิล
ไทโอนินไฮดริน ของผู้ให้ ลายนิ ้วมือแฝง คนที่ 1 เมือ่ ท�ำการ
ประทับรอยลายนิว้ มือทันที   ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏดัง
Figure 1- 2

            a)

     b)

		
                         c)

     d)

Figure 1. Typical fingerprints detected on 4 types of gypsum board using ninhydrin reagent.;
a) Back of brown gypsum  b) Grey gypsum boardc) Green gypsum board and
d) Pink gypsum board
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      a)

               b)

      c)

               d)

Figure 2. Typical fingerprints detected on 4 types of gypsum board using 5-methylthioninhydrineagent. ;
a) Back of brown gypsum board b) Grey gypsum board c) Green gypsum board and

d) Pink gypsum board

จาก Figure 1 และ Figure 2 พบว่าลายนิ ้วมือ
แฝงบนแผ่นยิปซัมทัง้ 4 ชนิด ที่ใช้ สารเคมีนินไฮดริ น
ให้ คณ
ุ ภาพของลายนิ ้วมือที่ดีกว่า การใช้ สาร 5 – เมทิล
ไทโอนินไฮดริน โดยรอยลายนิ ้วมือแฝงทีไ่ ด้ มคี วามคมชัด
เห็นลายเส้ นชัดเจน และเมื่อน�ำมานับจุดลักษณะส�ำคัญ
พิเศษ และน�ำมาสร้ างเป็ นแผนภูมแิ ท่งระหว่างจ�ำนวนจุด

ลักษณะส�ำคัญพิเศษ กับจ�ำนวนระยะเวลาที่ตรวจเก็บ
รอยลายนิว้ มือแฝงหลังจากที่ประทับลายนิว้ มือ และ
สังเกตภายใต้ แสงปกติของบุคคล 2 คน คือ คนที่ 1 เพศ
ชาย ซึ่งเป็ นตัวแทนของบุคคลที่ให้ ลายนิ ้วมือที่ชดั เจน
ดัง Figure  3 กับการศึกษากับคนที่ 2 เพศหญิง ซึง่ เป็ น
บุคคลที่ให้ ลายนิ ้วมือแฝงที่ตรวจได้ ยาก ดัง Figure 4

Figure 3. Number of minutiae in the test sample obtained from and developed by using ninhydrin
reagent and 5-methylthioninhydrin reagent . the first volunteer
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Figure 4. Number of minutiae in the test sample obtained from and developed by using ninhydrin
reagent and 5-methylthioninhydrin reagent the second volunteer.
จาก Figure 3 และ Figure  4 เป็ นแผนภูมแิ สดง เฉลี่ยเป็ น  3.6 จุด จึงเห็นได้ วา่ วิธีนินไฮดริ นสามารถหา
จ� ำ นวนจุด ลัก ษณะพิ เ ศษของลายนิ ว้ มื อ ระหว่า งการ             ลายนิ ้วมือได้ ดีกว่า ส่วนผู้ให้ ลายนิ ้วมือ คนที่ 2 ที่ให้ ลาย
ใช้ นินไฮดริ น กับ การใช้ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น ของ นิ ้วมือแฝงที่ตรวจได้ ยาก ก็ยงั สามารถที่จะตรวจพบบน
ผู้ให้ ลายนิ ้วมือแฝงคนที่ 1 และคนที่ 2 ภายใต้ แสงปกติ แผ่นฝ้าทีบาร์ ได้ แม้ จะผ่านไป 1 สัปดาห์ ซึง่ เมื่อเปรี ยบ
ซึ่ง เมื่ อ น� ำ มาเปรี ย บเที ย บกัน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้             เทียบกับผู้ให้ ลายนิ ้วมือ คนที่ 1 แล้ ว การใช้ นินไฮดริ น
นินไฮดริ นเป็ นวิธีที่สามารถหาลายนิว้ มือแฝงได้ ดีกว่า สามารถทีจ่ ะใช้ ตรวจได้ จนได้ ถงึ ระยะเวลา 1 เดือน ขณะ
การใช้   5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น เช่น การหาลายนิ ้วมือ ที่ใช้ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น  ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
บนฝ้าทีบาร์ สีเทา ในช่วงเวลาที่ประทับรอยลายนิ ้วมือ เมื่อท�ำการถ่ายภาพรอยลายนิ ้วมือแฝงบนแผ่นยิปซัมทัง้
ทันที่ ของผู้ให้ รอยลายนิว้ มือ คนที่ 1 พบว่าการใช้ วิธี 4 ชนิ ด โดยใช้ สารเคมี 1,2-อินเดนไดโอน  โดยเก็ บ
นินไฮดริ นสามารถนับจ�ำนวนจุดลักษณะพิเศษของลาย ตัวอย่างทันที Figure 5 และใช้ สารเคมี  5 – เมทิลไทโอ
นิ ้วมือเฉลี่ยได้ จ�ำนวน 60.6 จุด ซึง่ ได้ จดุ ส�ำคัญพิเศษ นินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ โดย
มากกว่า วิธี5 – เมทิลไทโอนินไฮดรินซึง่ ได้ จดุ ส�ำคัญพิเศษ เก็บตัวอย่างทันทีเช่นกัน แสดงดัง Figure 6
a)

          b)

                             c)

          d)

		

Figure 5. Typical fingerprints detected on 4 types of gypsum board using 1,2-indanedione reagent.;
a) Back of brown gypsum  b) Grey gypsum boardc) Green gypsum board and
d) Pink gypsum board
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a)

               b)

                           c)

               d)

		

Figure 6. Typical fingerprints detected on 4 types of gypsum board using 5-methylthioninhydrin / zinc chloride
tests.; a) Back of brown gypsum  b) Grey gypsum boardc) Green gypsum board and
d) Pink gypsum board
จาก Figure 5 และ Figure 6 พบว่าลายนิ ้วมือ
แฝงบนแผ่นยิปซัมทัง้ 4 ชนิด ที่ใช้ สารเคมี 1,2-อินเดนได
โอน สามารถสังเกตเห็นรอยลายนิว้ มือแฝงที่มีความ
ชัดเจนมากกว่าการใช้ สารเคมี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น

แล้ วทาทับด้ วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ และเมือ่ น�ำมานับ
จุดลักษณะส�ำคัญพิเศษด้ วยเครื่ องตรวจสอบลายพิมพ์
นิ ้วมืออัตโนมัต  ิ พบว่าวิธี 1,2-อินเดนไดโอน สามารถนับ
จ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษได้ มากกว่า

Figure 7. Number of minutiae in the test sample obtained from and developed by using
1,2-indanedione reagent and 5-methylthioninhydrin /zinc chloride tests . the first volunteer
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 2 July-December 2016

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

วิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วย
สารละลายซิงค์คลอไรด์เมื่อน�ำจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ
มาสร้ างเป็ นแผนภูมเิ ปรี ยบเทียบกับเวลาทีต่ รวจเก็บรอย
ลายนิ ้วมือแฝง โดยเปรียบเทียบกับวิธี  1,2-อินเดนไดโอน
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และ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน แล้ วทาทับด้ วยสารละลาย
ซิงค์คลอไรด์และทังสองวิ
้
ธีสอ่ งแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 495
– 550 nm ผ่านฟิ ลเตอร์ แสดงดัง Figure 7 และ Figure
8 ตามล�ำดับ

Figure 8. Number of minutiae in the test sample obtained from and developed by using
1,2-indanedione reagent and 5-methylthioninhydrin /zinc chloride tests. the second volunteer
จาก Figure 7 และ Figure 8 แสดงให้ เห็นว่า
ลายนิ ้วมือแฝงที่ใช้ วธิ ี1,2-อินเดนไดโอน กับ วิธี 5 – เมทิล
ไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วยสารละลายซิงค์คลอไรด์
ของผู้ทใี่ ห้ ลายนิ ้วมือแฝง คนที่ 1 และเมือ่ เปรียบเทียบกับ
คนที่ 2 พบว่า คนที่ 1 สามารถตรวจพบลายนิ ้วมือแฝง
จนกระทัง่ ระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน  ซงึ่ การใช้ วิธี1,2-อิน
เดนไดโอน กับ วิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับ
ด้ วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ ภายใต้ แสงฟลูออเรสเซนต์
สามารถนับจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษได้ ดกี ว่า การ
ใช้ นินไฮดริ น และ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น ภายใต้ แสง
ปกติเพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้เมือ่ เปรียบเทียบลายนิ ้วมือของ
ผู้ให้ ลายนิ ้วมือ คนที่ 1 และคนที่ 2 ด้ วยการใช้ วิธีนินไฮ
ดริ น และวิธี 1,2-อินเดนไดโอน พบว่าการหาลายนิ ้วมือ
แฝงบนแผ่ น ตั ว อย่ า งยิ ป ซั ม ทั ง้ 4 ชนิ ด การใช้ วิ ธี                        
1,2-อินเดนไดโอน ให้ ผลของจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญ
พิเศษลายนิ ้วมือที่มากกว่าการใช้ วิธีนินไฮดริ น ส่วนผล
ของลายนิ ้วมือที่เวลาต่างๆ มีผลแนวโน้ มของจ�ำนวนจุด

ลักษณะส�ำคัญพิเศษลายนิ ้วมือที่ลดลง แต่ทงนี
ั ้ ้ยังมีผล
จ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษลายนิ ้วมือที่ไม่ตรงกับ
แนวโน้ มดังกล่าว เช่น จ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษ
ลายนิ ้วมือของผู้ให้ ลายนิ ้วมือ คนที่ 1 ที่ใช้ วิธีนินไฮดริ น
ในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ที่มีคา่ สูงมากกว่าปกติ อาจเกิด
มาจากลักษณะสภาพทางสรี รวิทยาของนิ ้วมือของผู้ให้
ลายนิ ้วมือ ที่มีเหงื่อมากกว่าปกติ ท�ำให้ ลายนิ ้วมือแฝงที่
ได้ มีความชัดเจน เมื่อท�ำการทดลอง 3 ครัง้ เพื่อหาจุด
ลัก ษณะส� ำ คัญ พิ เ ศษเฉลี่ ย แล้ ว ได้ ค่ า มากกว่ า ปกติ              
ท�ำให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลปรากฏว่า รอยลายนิ ้วมือแฝง
บนแผ่นยิปซัมที่ศกึ ษาทัง้ 4 ชนิด ได้ แก่ ฝ้าทีบาร์    สีเทา
ยี่ห้อ ช้ าง (ฝ้าเพดานทัว่ ไป)  ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ยี่ห้อ ช้ าง  
ฝ้ายิปซัมทนชื ้น ยี่ห้อ ช้ าง และด้ านหลังของฝ้า   ทีบาร์
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ยี่ห้อ ช้ าง ด้ วยการใช้ สารเคมีนินไฮดริ น  สารเคมี 1,2-อิน
เดนไดโอน สารเคมี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น และสาร
เคมี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วยสารละลาย
ซิงค์คลอไรด์ ผลปรากฏว่ารอยลายนิ ้วมือแฝงที่ได้ ขึ ้นอยู่
กับคุณภาพของลายนิ ้วมือแฝงเริ่ มต้ นของผู้ร่วมทดลอง
ทังสองคน
้
โดยคนที่ 1 เป็ นเพศชาย ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
บุคคลที่ให้ ลายนิ ้วมือแฝงที่สามารถตรวจได้ งา่ ย คนที่ 2
เป็ นเพศหญิง ซึ่งเป็ นตัวแทนของบุคคลที่ให้ ลายนิ ้วมือ
แฝงที่สามารถตรวจได้ ยาก ดังนันสภาพทางสรี
้
รวิทยา
ของนิ ้วมือของผู้ร่วมทดลองทังสอง
้
ได้ แก่ ความชุ่มชื ้น
หรือความแห้ งกร้ านของนิ ้วมือ ปริมาณเหงื่อทีข่ บั ออกมา
มีผลต่อคุณภาพของลายนิ ้วมือแฝงทีต่ รวจได้ เมือ่ เปรี ยบ
เทียบประสิทธิ ภาพของการหารอยลายนิว้ มือบนแผ่น
ยิปซัมด้ วยวิธีตา่ งๆ เมื่อเปรี ยบเทียบวิธีนินไฮดริ น กับวิธี
5 – เมทิลไทโอนินไฮดริน ภายใต้ แสงปกติ ที่สามารถมอง
เห็นด้ วยตาเปล่า พบว่าวิธี นินไฮดริ น ให้ ลายนิ ้วมือแฝง
ที่ชดั เจน มีลายเส้ นที่เด่นชัด และหาจ�ำนวนจุดลักษณะ
ส�ำคัญพิเศษที่มากกว่า ในขณะที่เมื่อเปรี ยบเทียบวิธี
1,2-อินเดนไดโอน และการหาลายนิ ้วมือแฝงด้ วย 5 –
เมทิ ล ไทโอนิ น ไฮดริ น แล้ วทาทั บ ด้ วยสารละลาย                    
ซิ ง ค์ ค ลอไรด์    ซึ่ ง ทัง้ สองวิ ธี นี ต้ ้ อ งส่ อ งด้ ว ยแสงช่ ว ง
ความยาวคลื่น 490-550 nm และมองผ่านฟิ ลเตอร์ สีส้ม
พบว่าวิธี1,2-อินเดนไดโอน สามารถตรวจหาลายนิ ้วมือ
แฝงได้ ชดั เจน และจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษได้
มากกว่าวิธี 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วย
สารละลายซิงค์คลอไรด์   ซึง่ งานวิจยั สอดคล้ อง กับงาน
วิจยั ของNadia Porpiglia และคณะ  ซงึ่ ท�ำการศึกษาสาร
เคมีทงสามชนิ
ั้
ดนี ้บนตัวอย่างกระดาษได้ ผลการทดลอง
เช่นเดียวกัน คือ การใช้    1,2-อินเดนไดโอน มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจหาลายนิ ้วมือแฝง ภายใต้ แสงฟลูออเรสเซนต์
ได้ ดีกว่า การใช้ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น แล้ วทาทับด้ วย
สารละลาย ซิงค์คลอไรด์ ในขณะที่การใช้ นินไฮดริ น
สามารถตรวจหาลายนิ ้วมือบนกระดาษได้ ดีกว่า การใช้                              
5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น ภายใต้ แสงปกติ
เมื่อศึกษาระยะเวลาของการหาลายนิ ้วมือแฝง
เมือ่ เวลาผ่านไป พบว่าการใช้ 1,2-อินเดนไดโอน สามารถ
ตรวจพบลายนิ ้วมือแฝงได้ แม้ วา่ เวลาผ่านไป  1 เดือน ใน
ขณะที่การใช้ 5 – เมทิลไทโอนินไฮดริ น เพียงอย่างเดียว
สามารถตรวจหาลายนิ ้วมือแฝงได้ ไม่ดเี ท่าวิธีอนื่ และจาก
การวิจยั นี ้  เมื่อสังเกตตัวอย่างแผ่นยิปซัม พบว่าแผ่น
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ฝ้าทีบาร์ สีเทา ให้ คณ
ุ ภาพลายนิว้ มือที่ดีที่สดุ ขณะที่
ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ซึง่ มีการเคลือบสีแล้ ว ให้ คณ
ุ ภาพลาย
นิ ้วมือที่ต�่ำที่สดุ คือมีจ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษที่
น้ อยทีส่ ดุ ผู้วจิ ยั คิดว่า งานวิจยั นี ้สารเคมีทใี่ ช้ เป็ นสารเคมี
ที่เหมาะสมกับตัวอย่างการหาลายนิ ้วมือแฝงบนพื ้นผิวที่
มีรูพรุน  จึงไม่เหมาะสมกับ ฝ้าที่มีการเคลือบสีแล้ ว เช่น  
ฝ้าทีบาร์ สีชมพู ดังนันท�
้ ำให้ ลายนิ ้วมือแฝงที่ตรวจพบมี
จ�ำนวนจุดลักษณะส�ำคัญพิเศษน้ อยที่สดุ อย่างไรก็ตาม
จากการวิจยั พบว่าสารเคมี 1,2-อินเดนไดโอน เป็ นสาร
เคมีท่ีเหมาะสมที่สดุ ในการหาลายนิ ้วมือแฝงบนแผ่น
ยิปซัมซึง่ เป็ นพื ้นผิวทีม่ รี ูพรุน และงานวิจยั นี ้ยังสอดคล้ อง
กับ งานวิ จัย วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องเพ็ ญ ทิ พ ย์ สุต ธรรม [5]
ที่ท�ำการวิจัยเรื่ องการตรวจหารอยลายนิว้ มือแฝงบน
กระดาษหลายชนิดด้ วย 1,2-อินเดนไดโอน  และ นินไฮ
ดริ น พบว่ า 1,2-อิ น เดนไดโอนเหมาะสมกับ พื น้ ผิ ว
กระดาษที่มีรูพรุน    

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุกท่านใน
สาขาวิ ช านิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้ าน                     
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ และพั น ต� ำ รวจตรี ห ญิ ง สุ ท ธิ ก า             
จัน ทรอัมพร ที่ ใ ห้ ค�ำ ปรึ กษา  ด้ า นเทคนิ คการนับจุด
ลักษณะพิเศษของรอยลายนิ ้วมือด้ วยเครื่ องตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ ้วมืออัตโนมัติ
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