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กกกกกกกกงานวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อพัฒนาหมึก พิมพลายนิ้วมือ (Fingerprint ink) จาก
คารบอนแบล็คที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันเตาใหสามารถนํามาใชในการพิมพลายนิ้วมือ
โดยผสมของคารบอนแบล็คในอัตราสวนที่เหมาะสม แลวทําการทดสอบคุณสมบัติของหมึกพิมพ
มือ ที่พัฒนาขึ้นจากคารบอนแบล็คในหองปฏิบัติการ ไดแก F1 F2 F3 เปรียบเทียบกับ FI (หมึก
มาตรฐานที่ใชในปจจุบัน)
กกกกกกกกจากนั้ น ทํ า แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของหมึ ก พิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ โดยผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณในการพิมพลายนิ้วมือ จํานวน 100 คน พบวา คุณภาพของหมึกที่พัฒนาขึ้น (F1 F2
และ F3) มีราคาถูก และมีความปลอดภัยตอสุขภาพสูงกวาหมึกมาตรฐานที่ใชในปจจุบัน (P<0 .05)
ดานความสะดวกในการลางออกและกลิ่นของหมึกพิมพมือไมแตกตางกันกับหมึกมาตรฐานที่ใชใน
ปจจุบัน (P>0 .05) ในขณะที่หมึกมาตรฐานมีความละเอียด ความหนืด ความเขม ความคมชัด
ความสามารถในการแยกลายเสนและความคงทนในการติดกับกระดาษ มากกวาหมึกที่พัฒนาขึ้น
(P<0 .05) F1 และ F3 เปนสูตรที่มีความเปนไปไดที่จะนําไปพัฒนาเปนหมึกพิมพมือมาตรฐานเพื่อ
ใชในอนาคตตอไป
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This research was intended to develop carbon black fingerprint ink from by
products in fuel oil industry to be used in fingerprinting by determining the appropriate
proportion of carbon black and compare the qualities of fingerprint ink developed in laboratory
including F1, F2, F3 with FI (the standard formula currently being used)
Fingerprint ink quality assessment ink was performed by 100 experts who had
experience in fingerprinting. The results indicated that ink being developed (F1, F2 and F3)
was not expensive and safe to be used, when compared to standard ink currently being used
(P<0.05). For the convenience of washing and smell, there was no different between
fingerprint ink being developed and standard inking currently being used (P>0.05). However,
the standard ink provides higher resolution, was more stinger, more intensified and has better
acuity. It can differentiate fingerprint patterns and stick with papers better, when compared
with the ink being developed (P<0.05). F1 and F3 have potential for being developed into
standard fingerprint ink for future use.
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สําเร็จลุลว งไดดว ยดี เพราะไดรับความกรุณาและความรวมมื อชวยเหลือจากบุคคลหลายทานที่
กรุณาสละเวลาใหความรู คําแนะนํา และขอคิดเห็นที่มีคุณคา และเปนประโยชนแกงานวิจัยเปน
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