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                   ในงานวิจัยนี้ไดตรวจหาลายน้ิวมือแฝงที่ปรากฏขึ้นบนพ้ืนผิวที่เปนโลหะ คือทองแดง 
อลูมิเนียม stainless steel ทองเหลือง และสังกะสี และพ้ืนผิวที่เปนอโลหะ คือแกว และพลาสติก 
โดยใชสารละลายอิเล็กโทรไลต  จากการทดลองไดศึกษาถึง pH ที่เหมาะสมของสารละลายอิเล็ก
โทรไลต และระยะเวลาท่ีใชในการปรากฏข้ึนของลายน้ิวมือแฝง หลังจากน้ันถายรูปลายนิ้วมือแฝง
ที่ได และสงใหผูชํานาญดานการตรวจลายน้ิวมือแฝงทําการตรวจจุดลักษณะสําคัญพิเศษ โดยใชจุด
ลักษณะสําคัญพิเศษตั้งแต 10 จุดข้ึนไป เพื่อยืนยันตัวบุคคล 
 จากผลการทดลองพบวา ลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏขึ้นบนพ้ืนผิวโลหะที่นํามาแชใน
สารละลายอิเล็กโทรไลตที่ใชในชวง pH 2-11 สามารถระบุตัวบุคคลได โดยใชเวลาในการแช                   
10 min ยกเวนพื้นผิวของ stainless steel และอลูมิเมียมท่ีตองแชที่ระยะเวลามากข้ึน และเมื่อมีการใส
ทองแดง หรือสังกะสี ลงในสารละลายอิเล็กโทรไลตดวย พบวา สามารถลดระยะเวลาในการปรากฏ
ขึ้นของลายน้ิวมือแฝงในพื้นผิวท้ังสองได เมื่อนําพ้ืนผิวอลูมิเนียมมาทําการทดสอบเพ่ือวัดคา
ศักยไฟฟาในสารละลายอิเล็กโทรไลตที่เปนสารละลายกรด-เบส สารละลาย CuSO4 และ ZnCl2                 
ที่ความเขมขน 0.001-0.100 M พบวาเม่ือมีการเพ่ิมข้ึนของคาศักดิ์ไฟฟาท่ีตรวจวัดระหวางการ
ทดลอง ลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏข้ึนจะมีความชัดเจน เนื่องมาจากมีการเปลี่ยน oxidation state                      
ที่พื้นผิวของโลหะเกิดข้ึน ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยใชหลักการทางไฟฟาเคมี ผลการศึกษานี้แสดง
ใหเห็นวา เทคนิคที่ใชนี้สามารถนํามาประยุกตใชในทางนิติวิทยาศาสตรได 
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 The aim of this project is to study the method of using aqueous electrolytes for the 

development of latent fingerprints on metal sheets, glass and plastic. The metal sheets used were 

made of copper, aluminium, stainless steel, brass and zinc. The effects of pH of the electrolyte 

and the development time on the quality of the fingerprints were investigated. The photographs of 

the developed fingerprints were taken and examined by a fingerprint expert for the number of 

minutiae. The number of more than 10 minutiae detected was taken as evidence of person 

identity. It was observed that with the exception of steel and aluminium sheets, the latent 

fingerprints were visualized with high quality on all substrates after developing for 10 minutes in 

the electrolytes with pH in the range of 2-11. For steel and alumimium surfaces, the development 

time was longer than 10 minutes, however, when copper or zinc was added into the electrolyte,             

a faster development can be observed. The electrical potentials on aluminium sheet were 

measured in the electrolytes of varying pH and in CuSO4 and ZnCl2 solution at a concentration 

range of 0.001-0.100 M. As the potential increased, the clear fingerprint ridges can be observed. It 

was then suggested that the change in the oxidation state of metal via electrochemical reaction 

produced the observed ridges of fingerprints. The results demonstrated the potential of the method 

used in this work for the detection of latent fingerprints on metal, glass and plastic surfaces in 

forensic cases. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดี
ยิ่งจากบุคคลหลายทานที่ไดสละเวลามาใหคําแนะนํา  ขอคิดและความรูตางๆ อันเปนประโยชนตอ
การทําวิจัยครั้งน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  อาจารย  ดร . ศุภชัย  ศุภลักษณนา รี  ประธานกรรมการ                            
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ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบคุณบุคลากร กลุมงานตรวจพิสูจนลายน้ิวมือ ฝามือ ฝาเทาแฝง ศูนยตรวจพิสูจน
หลักฐาน 7 โดยเฉพาะพันตํารวจตรีหญิง ณัฐนันท ชาติรักวงศ ที่มีสวนชวยใหงานวิจัยสําเร็จลุลวง
ดวยด ี  
 สุดทายผูวิจัยขอขอบพระคุณ ครอบครัว ครูอาจารยทุกทาน และผูที่มิไดเอยนามมา ณ 
ที่นี้ทุกทาน ที่กรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา และเปนกําลังใจให  จนวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี 
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