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ศิราภรณ์ อุไรรัตน์: การพัฒนาและทดสอบสารเคมีสําหรับเก็บรอยลายนิ วมือแฝงบน
พืนผิวทีเปี ยกทีไม่มีรูพรุ น. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์: อ. ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง. 58 หน้า
การตรวจหารอยลายนิ วมือแฝงบนพืนผิวทีเปี ยกทีไม่มีรูพรุ นเป็ นงานทีท้าทายสําหรับ
ผูต้ รวจรอยลายนิ วมื อ งานวิจยั นี ศึกษาการพัฒนาสู ตรทางเคมีทีใช้ในการตรวจเก็บลายนิ วมือบน
พืนผิวทีเปี ยกทีไม่มีรูพรุ น คือ แก้ว, เซรามิค, แก้วพลาสติก, ซองพลาสติก และกระป๋ องอลูมิเนี ยม
ทําการพัฒนาโดยการเตรี ยมสารเคมีสูตรต่างๆ ซึ งประกอบด้วย สารเคมีหลัก คือ Carbon black,
Triton-X และ Photo-flo ทําการฉี ดพ่นบนรอยลายนิวมือ จากนันนําชุ ดสารเคมีทีผลิตขึนมาทดสอบ
คุณภาพการใช้งานเปรี ยบเทียบกับชุ ดสารเคมีจากต่างประเทศ จากนันนํามาตรวจสอบหาลักษณะ
พิเศษ (Minutiae) โดยผูเ้ ชียวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิวมือ
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ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดสารเคมี ทีผลิ ตขึ นจากงานวิจยั นี มี คุณภาพในการตรวจพิสู จน์
ลายนิวมือแฝงได้ใกล้เคียงกับชุดสารเคมีทีนําเข้าจากต่างประเทศ สามารถใช้ได้ดีกบั ทุกพืนผิววัสดุที
ทําการทดลอง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานนิติวทิ ยาศาสตร์ได้
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The detection of Latent fingerprint on a wet object is always a challenging task for
the investigator. This study developed formulations of fingerprint reagents from the three main
ingredients namely, carbon black, triton-x and photo-flo. The reagent was then tested by spraying
over the pressed finger marks on wet objects of non-porous surfaces such as glasses, ceramics,
plastic bags and aluminium cans. The developed fingerprints were then examined by a fingerprint
expert for the number of minutiae. It was found that the quality of the fingerprints developed by
using the homemade reagent was comparable to that developed by the imported products. The
results from this work demonstrated the potential of the formulated reagent for the detection of
latent fingerprints on the type of surface studied in forensic applications.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เนื องจากได้รับความอนุเคราะห์เป็ นอย่างดี
ยิงจากบุคคลหลายท่านทีได้สละเวลามาให้คาํ แนะนํา ข้อคิดและความรู ้ต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อ
การทําวิจยั ครังนี
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.
ศิริรัตน์ ชู สกุลเรี ยง อาจรย์ทีปรึ กษา และ พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส กรรมการ ให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนีมีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูว้ ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณพันตํารวจตรี หญิง ณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์ ผูเ้ ชียวชาญด้านการตรวจพิสูจน์
ลายนิ วมือแฝง จากกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ลายนิ วมือ ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้าแฝง ศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐาน 7
เป็ นอย่างสู ง ทีสละเวลาช่วยสนับสนุน ในเรื องของผลการตรวจพิสูจน์ ทําให้งานวิจยั ครังนีสําเร็ จ
ขอขอบคุ ณ นางสาวดวงสมร ชู ดีจนั ทร์ ช่ างภาพการแพทย์ชาํ นาญการ ช่ วยในการ
ถ่ายภาพในงานวิจยั ครังนี รวมถึงให้คาํ แนะนําต่างๆ และความรู ้ทีเกียวข้องกับการวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
และขอขอบคุณ นายลือชัย จุย้ คลัง ผูส้ นับสนุนและให้คาํ แนะนําในการทําวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
สุ ดท้ายผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ครอบครัว ครู อาจารย์ทุกท่าน และผูท้ ีมิได้เอ่ยนามมา ณ
ทีนี ทุกท่าน ทีกรุ ณาให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และเป็ นกําลังใจให้ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนีสาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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