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บทคัดย่อ

	 การศกึษาสารเคมี	3	ชนิดท่ีใช้ในการหาลายนิว้มือแฝง	คือ		นินไฮดริน		5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	และ		1,2-	
อินเดนไดโอน	เพ่ือใช้ในการหารอยลายนิว้มือแฝงท่ีประทบับนแผน่ยิปซมั		5	–	เมทิลไทโอนินไฮดรินถกูใช้อยา่งเดียว	
และตามด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์	ส�าหรับการใช้	1,2-	 อินเดนไดโอน	และ	5	–	 เมทิลไทโอนินไฮดรินตามด้วย
สารละลายซงิค์คลอไรด์นัน้	ในการตรวจลายนิว้มือแฝงจะต้องผา่นแหลง่แสงท่ีมีฟิลเตอร์	ในชว่งความยาวคลื่น	495-
550	นาโนเมตร	ในการตรวจสอบผลของอายขุองลายนิว้มือแฝงท�าโดย	ตวัอยา่งจะถกูน�ามาหารอยลายนิว้มือแฝงท่ี
เวลาทนัที	6	ชัว่โมง	12	ชัว่โมง		24	ชัว่โมง		1	สปัดาห์	และ	1	เดือน	ภายหลงัจากการประทบัรอยลายนิว้มือลงบนแผน่
ยิปซมั	คณุภาพของรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้	ประเมินมาจากจ�านวนจดุส�าคญัพิเศษท่ีตรวจโดยใช้เคร่ืองตรวจสอบลาย
พิมพ์นิว้มืออตัโนมตั	ิผลการทดลองพบวา่การใช้สารละลายนินไฮดรินให้การตรวจรอยลายนิว้มือแฝงมีคณุภาพดีกวา่
รอยลายนิว้มือแฝงท่ีใช้สารละลาย	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดรินในขณะท่ีรอยลายนิว้มือแฝงท่ีเรืองแสงฟลอูอเรสเซนต์	ท่ี
ใช้สารละลาย	1,2-	อินเดนไดโอน	ให้คณุภาพของลายนิว้มือแฝงท่ีดีกวา่	เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้	สารละลาย	5	–	
เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์	โดยสรุปพบวา่จากสารละลายท่ีใช้ในงานวิจยันีพ้บวา่	
สารละลาย	1,2-	อินเดนไดโอน	เป็นสารเคมีท่ีใช้ในการหารอยลายนิว้มือแฝงท่ีดีท่ีสดุบนตวัอยา่งแผน่ยิปซมั	

ค�าส�าคัญ :	นินไฮดริน		1,2-	อินเดนไดโอน		5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน		แผน่ยิปซมั		ลายนิว้มือ

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	-methylth-
ioninhydrin	were	 	used	with	and	without	 further	application	of	 	a	zinc	chloride	solution.	 In	 the	1,2- 
indanedione	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	finger-
prints	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�า

	 ในปัจจบุนัประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจ	เทคโนโลยี	สง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทยเป็น
อย่างมาก	จนท�าให้อาชญากรรมในประเทศมีแนวโน้ม
เพ่ิมสงูขึน้และอาชญากรมีการกระท�าความผิดท่ีมีความ
ซบัซ้อนมากย่ิงขึน้	จึงท�าให้การตรวจสถานท่ีเกิดเหตมีุ
ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	ในการรวบรวมวตัถพุยานท่ี
จะยืนยนัการกระท�าความผิดของอาชญากรนัน้	ลายนิว้
มือถือแฝงท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตเุป็นพยานหลกัฐานท่ี
ส�าคญัอย่างหนึ่งในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ
ยืนยนัตวัผู้กระท�าความผิดและเป็นพยานหลกัฐานทาง
นิตวิิทยาศาสตร์ท่ีนิยมใช้กนัอยา่งเป็นสากลทัว่โลก
	 แผ่นยิปซมั	 เป็นวสัดุท่ีมีใช้เป็นส่วนประกอบ
ของโครงสร้าง	ไมว่า่จะเป็นอาคาร	หรือบ้านเรือน	ใช้เป็น
ฝา้เพดาน	หรือใช้เป็นฝาผนงักัน้แบ่งภายในอาคาร	[1]	
โดยแผ่นยิปซมัผลิตมาจากแร่ยิปซมัท่ีผ่านกรรมวิธีบด	
เผา	และผสมกับน�า้	มาเทลงบนแผ่นกระดาษ	และใช้
กระดาษปิดประกบทัง้ด้านบนและด้านล่างลักษณะ
คล้ายแซนวิช	หลงัจากนัน้เข้าเคร่ืองอบเพ่ือไลค่วามช่ืน	
[2]	ซึง่จากวิธีการผลติจะพบวา่	แผน่ยิปซมัมีลกัษณะพืน้
ผิวเป็นแบบมีรูพรุน	 (Porous	surfaces)	 เช่นเดียวกับ
กระดาษ	ดงันัน้การตรวจลายนิว้มือแฝงบนวสัดดุงักลา่ว	
จึงนิยมใช้สารละลายนินไฮดรินใช้ในการหาลายนิว้มือ
แฝงบนกระดาษ
	 ในปัจจุบันวิธีการหารอยลายนิว้มือแฝงมี
มากมายหลายวิธี	ดงัเชน่	ในปี	2011	Nadia	Porpiglia	
และคณะ	[3]	ได้ศกึษาการหาลายนิว้มือแฝงบนกระดาษ	
ในประเทศองักฤษ	เพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพการหา
ลายนิว้มือแฝงโดยวิธีนินไฮดริน	และ		5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน 

ซึง่สงัเกตลายนิว้มือแฝงได้ในแสงปกติ	และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการหาลายนิว้มือแฝง	 โดยวิธี1,2-	 
อินเดนไดโอน	เทียบกบั	วิธี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้ว
ทาทบัด้วยสารละลาย	ซงิค์คลอไรด์	ซึง่สงัเกตลายนิว้มือ
แฝงในแสงฟลอูอเรสเซนต์	จากการศกึษาพบวา่	การใช้ 
	นินไฮดรินมีประสทิธิภาพในการหารอยลายนิว้มือดีกวา่	
การใช้	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	ในโหมดแสงปกต	ิและ	
การใช้	1,2-	อินเดนไดโอนหารอยลายนิว้มือดีกวา่	การใช้															
5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลาย	ซงิค์
คลอไรด์ในโหมดแสงฟลอูอเรสเซนต์.ปี	2007	Christie	
และคณะ	[4]	 ได้ศึกษาการตรวจหาลายนิว้มือแฝงบน
กระดาษด้วยสารเคมีเรืองแสง	 1,2-	 อินเดนไดโอน	
ประยกุต์ใช้ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีทางแสง	สามารถ
ท�าให้ลายนิว้มือแฝงปรากฏเรืองแสงได้อย่างชัดเจน
มากกวา่วิธีการของนินไฮดริน	อีกทัง้ยงัสามารถประหยดั
เวลาและคา่ใช้จา่ยได้มากกวา่	โดยการวิจยั	สว่นใหญ่มี
การศกึษาการใช้	1,2-	อินเดนไดโอน	ในการหาลายนิว้มือ
แฝงบนพืน้ผิวรูพรุนประเภทกระดาษเป็นส่วนใหญ่.	 ปี	
2008	นางสาวเพญ็ทิพย์		สตุธรรม	[5]	ศกึษาการตรวจ
หาลายนิว้มือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆ	15	ชนิด	โดย
เปรียบเทียบกับวิธี	1,2-	 อินเดนไดโอน	 ร่วมกับเคร่ือง
ก�าเนิดแสงหลายความถ่ีเปรียบเทียบกบัวิธีนินไฮดริน	พบ
วา่	วิธีการ	1,2-	อินเดนไดโอน	สามารถใช้ตรวจหาลายนิว้
มือแฝงบนกระดาษได้มากถงึ	10		ชนิด	สว่นวิธีนินไฮดริน	
สามารถตรวจหาลายนิว้มือแฝงได้เพียง		6		ชนิด	และเม่ือ
ท�าการเปรียบเทียบลายนิว้มือแฝงพบวา่วิธี	1,2-	อินเดน
ไดโอน	 สามารถตรวจพบลายนิว้มือแฝงและให้รับ
คณุภาพของลายนิว้มือแฝงท่ีดีมากกวา่วิธีนินไฮดริน	บน
กระดาษหลายชนิด
	 แผ่นยิปซัมเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานจาก
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สถานท่ีเกิดเหต	ุตรวจพบได้ในท่ีเกิดเหต	ุและสามารถน�า
มาหารอยลายนิว้มือแฝงได้	 โดยแผ่นยิปซัมจัดอยู่ใน
ประเภทวสัดพืุน้ผิวท่ีมีรูพรุน	ผู้ วิจยัศกึษาการหาลายนิว้
มือแฝงบนแผ่นยิปซัมชนิดต่างๆ	 โดยใช้วิธีนินไฮดริน		
เปรียบเทียบกบัวิธี	5	–	 เมทิลไทโอนินไฮดริน	ซึง่สงัเกต
ลายนิว้มือแฝง	ภายในใต้แสงปกติและ	 วิธี1,2-	 อินเดน 
ไดโอน	เปรียบเทียบกบั	วิธี		5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้ว
ทาทบัด้วยสารละลาย	ซงิค์คลอไรด์		สงัเกตได้ในแสงชว่ง
ความยาวคลื่น	490	-	550	นาโนเมตร	ภายในชว่งเวลาท่ี
แตกตา่งกนั	ภายหลงัจากการประทบั	เพ่ือหาวิธีการหา
ลายนิว้มือแฝงบนแผน่ยิปซมัท่ีดีท่ีสดุ	

วธีิการทดลอง

	 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเพ่ือศกึษาการหาลายนิว้
มือแฝงบนแผน่ยิปซมั	ชนิดตา่งๆ	จ�านวน	4	ชนิด	ได้แก่																						
ฝ้าทีบาร์	สีเทา	 ย่ีห้อ	 ช้าง	 (ฝ้าเพดานทัว่ไป)	ฝ้าทีบาร์										
สีชมพ	ูย่ีห้อ	ช้าง	ฝา้ยิปซมัทนชืน้	ย่ีห้อ	ช้าง	และด้านหลงั
ของฝา้ทีบาร์	ย่ีห้อ	ช้าง																																																														
	 ผู้ ให้ลายนิว้มือแฝง	คนท่ี	1	เป็นเพศชาย	สว่น
สงู	175	เซนตเิมตร	น�า้หนกั	93	กิโลกรัม	เป็นบคุคลท่ีมี
เหง่ือออกงา่ย	และคนท่ี	2	เป็นเพศหญิงซึง่สว่นสงู	164	
เซนตเิมตร	น�า้หนกั	51	กิโลกรัม	เป็นบคุคลท่ีมีเหง่ือออก
ยาก	เป็นตวัแทนของผู้ ท่ีให้ลายนิว้มือได้ยาก	

1.อุปกรณ์ ประกอบด้วยเตารีดไฟฟา้ย่ีห้อ	Elvira	รุ่น	
Elvira	Press		P1		กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	ย่ีห้อ	Nikon	รุ่น	
D90	 	 ชุดเคร่ืองโพลีไลท์	 ย่ี ห้อ	 Rofin	 Polyl ight																												
รุ่น	PL500	ใช้แสงในชว่งความยาวคลื่น	495	–	550	nm	
เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตัิ		(MINI	AFIS)	
ย่ีห้อ	Del	Model	Print	Quest	10200																									

2.สารเคมีที่ใช้ในการวจิยั	มีดงันี	้นินไฮดริน	,	1,2-	
อินเดนไดโอน	,	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน		และ	สารละลาย
ซิงค์คลอไรด์	 ของบริษัท	 	 ITALMAR	 (THAILAND)	
CO.,LTD		 เอทธิลอะซิ เตท, 	 กรดกลาเซียอะซิติก,																			
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.การเตรียมสารเคมี การเตรียมสารละลาย	1,2-	
อินเดนไดโอน	ชัง่สาร	1,2-	อินเดนไดโอน		0.75	g	ละลาย
ด้วย	 เอทธิลอะซิเตท	50	ml	คนให้ละลาย	แล้วเติม	

สารละลายซงิค์คลอไรด์	1	ml	คนให้เข้ากนั	จากนัน้เตมิ	
สารละลาย	HFE	450	ml	คนให้เข้ากนั	เก็บสารละลายท่ี
ได้ในขวดสีชาและในท่ีมืด			สว่นาการเตรียมสารละลาย
นินไฮดริน	ชัง่นินไฮดริน		5	g	ละลายด้วย	เมทานอล	30	
ml	 เติมไอโซโพรพานอล	40	ml	คนให้ละลายแล้วเติม
ปิโตรเลยีมอีเทอร์	930	ml	ซึง่จะได้สารละลายใส	ปริมาตร
รวม	1,000	ml		เก็บสารละลายท่ีได้ในขวดสีชา	 	
			 การเตรียมสารละลาย	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน		
ชั่งผง	 5	 –	 เมทิลไทโอนินไฮดริน	 3.4	 g	 ละลายใน
สารละลายผสมระหวา่งกรดแอซีตกิ	10	ml,																							ไอ
โซโพรพานอล	25	ml,	 เอทธิลอะซิเตท	145	ml	จากนัน้
คนจนผง	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	ละลายหมดประมาณ	
10	-15	นาที	น�ามาละลายใน	ปิโตรเลียมอีเทอร์	720	ml	
และ	สาร	Methyl	–	tert	–	butylether	(MTBE)	1000	ml

 4. การเตรียมตัวอย่างลายนิว้มือบนแผ่น
ยปิซัมชนิดต่างๆ	 การเตรียมตวัอยา่งลายนิว้มือแฝงได้
ท�าในห้องปฏิบตัิการตรวจเก็บวตัถพุยานของ	กลุม่งาน
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ	 กองพิสูจน์หลักฐานกลางท่ี
อุณหภูมิห้องเฉลี่ยประมาณ	25	 °C	 ให้ผู้ ร่วมทดลอง
ท�าการประทับรอยลายนิว้มือด้วยนิว้หัวแม่มือขวา												
บนตวัอย่างแผ่นยิปซมั	ซึ่งวางอยู่บนเคร่ืองชัง่น�า้หนัก	
และได้ก�าหนดให้แรงกดบนตวัอยา่งแผน่ยิปซมัอยูท่ี่	500 
g	นาน	10	วินาที	ตอ่ตวัอยา่ง	เน่ืองจากแรงกดของรอย
ประทบัลายนิว้มือ	มีผลต่อความชดัเจนของลายนิว้มือ	
บางครัง้ถ้ามีแรงกดท่ีน้อยไปผลของลายนิว้มือท่ีปรากฏ
ไมช่ดัเจน	หรือเม่ือมีแรงกดท่ีมากไปผลของลายนิว้มือท่ี
ปรากฏจะมีลกัษณะลายเส้นท่ีไม่คมชัด	จึงต้องมีการ
ควบคมุแรงกด และเว้นระยะเวลาการประทบัรอยลายนิว้
มือแต่ละตัวอย่างห่างกัน	30	นาที	 โดยมีแผ่นยิปซัม
จ�านวน	4	ชนิด		และเก็บตวัอยา่งแผน่ยิปซมัแตล่ะชนิดท่ี
ได้ไว้ท่ีอณุหภมิูห้องปฏิบตัิการฯ	 โดยเก็บตวัอย่างไว้	6	
ช่วงเวลา	คือ	ทนัที	 	6	ชัว่โมง	12	ชัว่โมง		24	ชัว่โมง	1	
สปัดาห์	และ	1	เดือน	ภายหลงัจากการประทบัรอยลาย
นิว้มือแฝง	ซึง่แตล่ะชว่งเวลาท�าการทดลองซ�า้	3	ครัง้	รวม
ตวัอยา่งทัง้หมดจ�านวน	432	ตวัอยา่ง	

 5. เทคนิควิธีการหาลายนิว้มือแฝงบน
ตัวอย่างแผ่นยปิซัม ในการหารอยลายนิว้มือแฝงด้วย
วิธีนินไฮดริน		น�าตวัอยา่งแผน่ยิปซมัตามระยะเวลาตา่งๆ	
มาหาลายนิว้มือแฝง	 โดยใช้แปรงทาสารละลายนินไฮ
ดริน	แล้วน�ามาทาลงบนตวัอยา่งแผน่ยิปซมั	หลงัจากนัน้
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รอให้แห้ง	ท่ีอณุหภมิูห้องเป็นเวลา	24	ชัว่โมง	บนัทกึภาพ
ด้วยกล้องดิจิตอลน�าภาพรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ไปนบั
จ�านวนจุดลกัษณะส�าคญัพิเศษ	 ด้วยเคร่ืองตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตัิ	สว่นการหารอยลายนิว้มือแฝง
ด้วยวิธี	1,2-อินเดนไดโอน	น�าตวัอย่างแผ่นยิปซมัตาม
ระยะเวลาต่างๆ	มาหารอยลายนิว้มือแฝง	โดยใช้แปรง
ทาสารละลาย1,2-อินเดนไดโอน	แล้วน�ามาทาลงบน
ตวัอยา่งแผน่ยิปซมั	ใช้เตารีดตัง้อณุหภมิูในระดบัการรีด
ผ้าฝา้ยหรือผ้าลนิิน	ทบัลงบนตวัอยา่งแผน่ยิปซมันาน	10	
วินาที	โดยใช้กระดาษขาววางบนตวัอยา่งก่อนรีด	แล้วน�า
ไปสอ่งหาลายนิว้มือแฝงด้วยเคร่ืองโพลไีลท์แสงสเีขียวท่ี
ความยาวคลื่นในช่วง	495	–	550	nm	พร้อมกบับนัทกึ
ภาพด้วยกล้องดจิิตอลผา่นฟิลเตอร์สส้ีม	แล้วน�าภาพรอย
ลายนิว้มือแฝงท่ีได้ไปนบัจ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษ	
ด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตัิ		สว่นการ
หารอยลายนิว้มือแฝงด้วยวิธี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	
น�าตวัอย่างแผ่นยิปซมัตามระยะเวลาต่างๆ	มาหารอย
ลายนิว้มือแฝง	โดยใช้แปรงทาสารละลาย	5	–	เมทิลไท
โอนินไฮดริน	แล้วน�ามาทาลงบนตวัอยา่งแผน่ยิปซมั	หลงั
จากนัน้รอให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา	24	ชั่วโมง	
ท�าการบนัทกึภาพด้วยกล้องดิจิตอลน�าภาพรอยลายนิว้
มือแฝงท่ีได้ไปนบัจ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษ	ด้วย
เคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตั	ิหลงัจากนัน้ใช้
แปรงทาสารละลายซงิค์คลอไรด์ทบัลงบนรอยลายนิว้มือ

แฝงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัมดังกล่าว	แล้วใช้เตารีดตัง้
อณุหภูมิในระดบัการรีดผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน	ทบัลงบน
ตวัอย่างแผ่นยิปซมันาน	10	วินาที	โดยใช้กระดาษขาว
วางบนตวัอยา่งก่อนรีดทบัตวัอยา่ง	แล้วน�าไปสอ่งหาลาย
นิว้มือแฝงด้วยเคร่ืองโพลไีลท์แสงสเีขียวท่ีความยาวคลืน่
ในช่วง	495	–	550	nm	พร้อมกบับนัทกึภาพด้วยกล้อง
ดจิิตอลผา่นฟิลเตอร์สส้ีมแล้ว	น�าภาพรอยลายนิว้มือแฝง
ท่ีได้ไปนบัจ�านวนจุดลกัษณะส�าคญัพิเศษ	 ด้วยเคร่ือง
ตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตัอีิกครัง้หนึง่

ผลการศกึษา 

			 การวิเคราะห์ข้อมลูส�าหรับการศกึษาวิจยัครัง้
นี	้ 	ผู้ วิจยัได้ท�าการวิเคราะห์ผลการตรวจหารอยลายนิว้
มือแฝงบนตัวอย่างแผ่นยิปซัมด้วยวิธีนินไฮดริน	 วิธี														
1,2-อินเดนไดโอน		วิธี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	และวิธี	
5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลาย	ซงิค์
คลอไรด์		จากนัน้น�าไปนบัจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษ	(mi-
nutiae)	ด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตัิ	
	 ภาพของรอยลายนิว้มือแฝงบนตวัอย่างแผ่น
ยิปซมัทัง้	4	ชนิด	โดยใช้วิธีนินไฮดริน	และ	วิธี	5	–	เมทิล
ไทโอนินไฮดริน	ของผู้ให้ลายนิว้มือแฝง	คนท่ี	1	เม่ือท�าการ
ประทบัรอยลายนิว้มือทนัที	 	ซึ่งผลการวิจยัปรากฏดงั	
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	พบวา่ลายนิว้มือ
แฝงบนแผ่นยิปซัมทัง้	 4	ชนิด	 ท่ีใช้สารเคมีนินไฮดริน                     
ให้คณุภาพของลายนิว้มือท่ีดีกวา่	การใช้สาร	5	–	เมทิล
ไทโอนินไฮดริน	โดยรอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้มีความคมชดั	
เหน็ลายเส้นชดัเจน	และเม่ือน�ามานบัจดุลกัษณะส�าคญั
พิเศษ	และน�ามาสร้างเป็นแผนภมิูแทง่ระหวา่งจ�านวนจดุ

ลกัษณะส�าคญัพิเศษ	กบัจ�านวนระยะเวลาท่ีตรวจเก็บ
รอยลายนิว้มือแฝงหลงัจากท่ีประทับลายนิว้มือ	และ
สงัเกตภายใต้แสงปกตขิองบคุคล	2	คน	คือ	คนท่ี	1	เพศ
ชาย	ซึ่งเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีให้ลายนิว้มือท่ีชดัเจน 
ดงั	Figure		3	กบัการศกึษากบัคนท่ี	2	เพศหญิง	ซึง่เป็น
บคุคลท่ีให้ลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจได้ยาก	ดงั	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	เป็นแผนภมิูแสดง
จ�านวนจุดลักษณะพิเศษของลายนิว้มือระหว่างการ												
ใช้นินไฮดริน	กบั	การใช้	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	ของ 
ผู้ให้ลายนิว้มือแฝงคนท่ี	1	และคนท่ี	2	ภายใต้แสงปกติ	
ซึ่งเม่ือน�ามาเปรียบเทียบกัน	 แสดงให้เห็นว่าการใช้											
นินไฮดรินเป็นวิธีท่ีสามารถหาลายนิว้มือแฝงได้ดีกว่า	
การใช้		5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	เชน่	การหาลายนิว้มือ
บนฝา้ทีบาร์	สีเทา	ในช่วงเวลาท่ีประทบัรอยลายนิว้มือ
ทนัท่ี	ของผู้ ให้รอยลายนิว้มือ	คนท่ี	1	พบว่าการใช้วิธี	
นินไฮดรินสามารถนบัจ�านวนจดุลกัษณะพิเศษของลาย
นิว้มือเฉลี่ยได้	จ�านวน	60.6	จดุ	ซึง่ได้จดุส�าคญัพิเศษ
มากกวา่	วิธี5	–	เมทิลไทโอนินไฮดรินซึง่ได้จดุส�าคญัพิเศษ

เฉลี่ยเป็น		3.6	จดุ	จงึเหน็ได้วา่วิธีนินไฮดรินสามารถหา
ลายนิว้มือได้ดีกวา่	สว่นผู้ให้ลายนิว้มือ	คนท่ี	2	ท่ีให้ลาย
นิว้มือแฝงท่ีตรวจได้ยาก	ก็ยงัสามารถท่ีจะตรวจพบบน
แผน่ฝา้ทีบาร์	ได้แม้จะผา่นไป	1	สปัดาห์	ซึง่เม่ือเปรียบ
เทียบกบัผู้ ให้ลายนิว้มือ	คนท่ี	1	แล้ว	การใช้นินไฮดริน	
สามารถท่ีจะใช้	ตรวจได้จนได้ถงึระยะเวลา	1	เดือน	ขณะ
ท่ีใช้	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน		ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้		
เม่ือท�าการถ่ายภาพรอยลายนิว้มือแฝงบนแผน่ยิปซมัทัง้	
4	ชนิด	 โดยใช้สารเคมี	1,2-อินเดนไดโอน	 	 โดยเก็บ
ตวัอยา่งทนัที	Figure	5	และใช้สารเคมี		5	–	เมทิลไทโอ
นินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์	โดย
เก็บตวัอยา่งทนัทีเชน่กนั	แสดงดงั	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	พบวา่ลายนิว้มือ
แฝงบนแผน่ยิปซมัทัง้	4	ชนิด	ท่ีใช้สารเคมี	1,2-อินเดนได
โอน	สามารถสังเกตเห็นรอยลายนิว้มือแฝงท่ีมีความ
ชดัเจนมากกวา่การใช้สารเคมี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	

แล้วทาทบัด้วยสารละลายซงิค์คลอไรด์	และเม่ือน�ามานบั
จดุลกัษณะส�าคญัพิเศษด้วยเคร่ืองตรวจสอบลายพิมพ์
นิว้มืออตัโนมตั	ิ	พบวา่วิธี	1,2-อินเดนไดโอน	สามารถนบั
จ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษได้มากกวา่

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
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		 วิธี	5	–	 เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วย
สารละลายซิงค์คลอไรด์เม่ือน�าจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษ
มาสร้างเป็นแผนภมิูเปรียบเทียบกบัเวลาท่ีตรวจเก็บรอย
ลายนิว้มือแฝง	โดยเปรียบเทียบกบัวิธี		1,2-อินเดนไดโอน	

และ	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลาย
ซงิค์คลอไรด์และทัง้สองวิธีสอ่งแสงท่ีความยาวคลืน่	495	
–	550	nm	ผา่นฟิลเตอร์	แสดงดงั	Figure	7	และ	Figure	
8	ตามล�าดบั

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	แสดงให้เหน็วา่
ลายนิว้มือแฝงท่ีใช้วิธี1,2-อินเดนไดโอน	กบั	วิธี	5	–	เมทิล
ไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์	
ของผู้ ท่ีให้ลายนิว้มือแฝง	คนท่ี	1	และเม่ือเปรียบเทียบกบั
คนท่ี	2	พบวา่	คนท่ี	1	สามารถตรวจพบลายนิว้มือแฝง
จนกระทัง่ระยะเวลาผา่นไป	1	เดือน		ซึง่การใช้	วิธี1,2-อิน
เดนไดโอน	กบั	วิธี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบั
ด้วยสารละลายซงิค์คลอไรด์	ภายใต้แสงฟลอูอเรสเซนต์
สามารถนบัจ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษได้ดีกวา่	การ
ใช้นินไฮดริน	และ	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	ภายใต้แสง
ปกตเิพียงอยา่งเดียว	ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบลายนิว้มือของ
ผู้ให้ลายนิว้มือ	คนท่ี	1	และคนท่ี	2	ด้วยการใช้วิธีนินไฮ
ดริน	และวิธี	1,2-อินเดนไดโอน	พบวา่การหาลายนิว้มือ
แฝงบนแผ่นตัวอย่างยิปซัมทัง้ 	 4	 ชนิด	 การใช้วิ ธี																								
1,2-อินเดนไดโอน	ให้ผลของจ�านวนจดุลกัษณะส�าคญั
พิเศษลายนิว้มือท่ีมากกว่าการใช้วิธีนินไฮดริน	สว่นผล
ของลายนิว้มือท่ีเวลาตา่งๆ	มีผลแนวโน้มของจ�านวนจดุ

ลกัษณะส�าคญัพิเศษลายนิว้มือท่ีลดลง	แตท่ัง้นีย้งัมีผล
จ�านวนจุดลกัษณะส�าคญัพิเศษลายนิว้มือท่ีไม่ตรงกบั
แนวโน้มดงักลา่ว	เช่น	จ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษ
ลายนิว้มือของผู้ให้ลายนิว้มือ	คนท่ี	1	 ท่ีใช้วิธีนินไฮดริน	
ในช่วงเวลา	24	ชัว่โมง	 ท่ีมีคา่สงูมากกวา่ปกติ	อาจเกิด
มาจากลกัษณะสภาพทางสรีรวิทยาของนิว้มือของผู้ ให้
ลายนิว้มือ	ท่ีมีเหง่ือมากกวา่ปกติ	ท�าให้ลายนิว้มือแฝงท่ี
ได้มีความชดัเจน	เม่ือท�าการทดลอง	3	ครัง้	 เพ่ือหาจดุ
ลักษณะส�าคัญพิเศษเฉลี่ยแล้วได้ค่ามากกว่าปกติ														
ท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้                

อภปิรายผล

		 จากการศกึษาผลปรากฏวา่	รอยลายนิว้มือแฝง
บนแผน่ยิปซมัท่ีศกึษาทัง้	4	ชนิด	ได้แก่	ฝา้ทีบาร์		สีเทา
ย่ีห้อ	ช้าง	(ฝา้เพดานทัว่ไป)		ฝา้ทีบาร์	สีชมพ	ูย่ีห้อ	ช้าง		
ฝา้ยิปซมัทนชืน้	ย่ีห้อ	ช้าง	และด้านหลงัของฝา้			ทีบาร์	
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ย่ีห้อ	ช้าง	ด้วยการใช้สารเคมีนินไฮดริน		สารเคมี	1,2-อิน
เดนไดโอน	สารเคมี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	และสาร
เคมี	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วยสารละลาย	
ซงิค์คลอไรด์	ผลปรากฏวา่รอยลายนิว้มือแฝงท่ีได้ขึน้อยู่
กบัคณุภาพของลายนิว้มือแฝงเร่ิมต้นของผู้ ร่วมทดลอง
ทัง้สองคน	โดยคนท่ี	1	เป็นเพศชาย	ซึง่เป็นตวัแทนของ
บคุคลท่ีให้ลายนิว้มือแฝงท่ีสามารถตรวจได้งา่ย	คนท่ี	2	
เป็นเพศหญิง	ซึ่งเป็นตวัแทนของบคุคลท่ีให้ลายนิว้มือ
แฝงท่ีสามารถตรวจได้ยาก	ดงันัน้สภาพทางสรีรวิทยา
ของนิว้มือของผู้ ร่วมทดลองทัง้สอง	ได้แก่	ความชุ่มชืน้
หรือความแห้งกร้านของนิว้มือ	ปริมาณเหง่ือท่ีขบัออกมา	
มีผลตอ่คณุภาพของลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจได้	เม่ือเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของการหารอยลายนิว้มือบนแผ่น
ยิปซมัด้วยวิธีตา่งๆ	เม่ือเปรียบเทียบวิธีนินไฮดริน	กบัวิธี	
5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	ภายใต้แสงปกต	ิท่ีสามารถมอง
เหน็ด้วยตาเปลา่	พบวา่วิธี	นินไฮดริน	ให้ลายนิว้มือแฝง
ท่ีชดัเจน	มีลายเส้นท่ีเดน่ชดั	และหาจ�านวนจดุลกัษณะ
ส�าคัญพิเศษท่ีมากกว่า	 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบวิธี	
1,2-อินเดนไดโอน	และการหาลายนิว้มือแฝงด้วย	5	–	
เมทิลไทโอนินไฮดริน	 แล้วทาทับด้วยสารละลาย																				
ซิงค์คลอไรด์	 	 ซึ่งทัง้สองวิธีนีต้้องส่องด้วยแสงช่วง
ความยาวคลื่น	490-550	nm	และมองผา่นฟิลเตอร์สีส้ม	
พบวา่วิธี1,2-อินเดนไดโอน	สามารถตรวจหาลายนิว้มือ
แฝงได้ชดัเจน	และจ�านวนจุดลกัษณะส�าคญัพิเศษได้
มากกว่าวิธี	5	–	 เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วย
สารละลายซงิค์คลอไรด์		ซึง่งานวิจยัสอดคล้อง	กบังาน
วิจยัของNadia	Porpiglia	และคณะ		ซึง่ท�าการศกึษาสาร
เคมีทัง้สามชนิดนีบ้นตวัอยา่งกระดาษได้ผลการทดลอง
เชน่เดียวกนั	คือ	การใช้			1,2-อินเดนไดโอน	มีประสทิธิภาพ
ในการตรวจหาลายนิว้มือแฝง	ภายใต้แสงฟลอูอเรสเซนต์
ได้ดีกวา่	การใช้	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	แล้วทาทบัด้วย
สารละลาย	ซิงค์คลอไรด์	 ในขณะท่ีการใช้	 นินไฮดริน	
สามารถตรวจหาลายนิว้มือบนกระดาษได้ดีกวา่	การใช้																													
5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	ภายใต้แสงปกติ
	 เม่ือศกึษาระยะเวลาของการหาลายนิว้มือแฝง
เม่ือเวลาผา่นไป	พบวา่การใช้	1,2-อินเดนไดโอน	สามารถ
ตรวจพบลายนิว้มือแฝงได้	แม้วา่เวลาผา่นไป		1	เดือน	ใน
ขณะท่ีการใช้	5	–	เมทิลไทโอนินไฮดริน	เพียงอยา่งเดียว
สามารถตรวจหาลายนิว้มือแฝงได้ไมดี่เทา่วิธีอ่ืน	และจาก
การวิจยันี	้ 	 เม่ือสงัเกตตวัอย่างแผ่นยิปซมั	พบว่าแผ่น	 

ฝ้าทีบาร์	สีเทา	ให้คณุภาพลายนิว้มือท่ีดีท่ีสดุ	ขณะท่ี 
ฝา้ทีบาร์	สีชมพ	ูซึง่มีการเคลือบสีแล้ว	ให้คณุภาพลาย
นิว้มือท่ีต�่าท่ีสดุ	 คือมีจ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษท่ี
น้อยท่ีสดุ	ผู้ วิจยัคดิวา่	งานวิจยันีส้ารเคมีท่ีใช้เป็นสารเคมี
ท่ีเหมาะสมกบัตวัอยา่งการหาลายนิว้มือแฝงบนพืน้ผิวท่ี
มีรูพรุน		จงึไมเ่หมาะสมกบั	ฝา้ท่ีมีการเคลือบสีแล้ว	เชน่		
ฝา้ทีบาร์สีชมพ	ูดงันัน้ท�าให้ลายนิว้มือแฝงท่ีตรวจพบมี
จ�านวนจดุลกัษณะส�าคญัพิเศษน้อยท่ีสดุ	อยา่งไรก็ตาม
จากการวิจยั	พบวา่สารเคมี	1,2-อินเดนไดโอน	เป็นสาร
เคมีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ	ในการหาลายนิว้มือแฝงบนแผ่น
ยิปซมัซึง่เป็นพืน้ผิวท่ีมีรูพรุน	และงานวิจยันีย้งัสอดคล้อง
กับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของเพ็ญทิพย์	สุตธรรม	 [5]
ท่ีท�าการวิจัยเร่ืองการตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงบน
กระดาษหลายชนิดด้วย	1,2-อินเดนไดโอน		และ	นินไฮ
ดริน	พบว่า	 1,2-อินเดนไดโอนเหมาะสมกับพืน้ผิว
กระดาษท่ีมีรูพรุน				
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