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ในงานวิจัยนี้ไดตรวจหาลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวที่เปนโลหะ คือทองแดง
อลูมิเนียม stainless steel ทองเหลือง และสังกะสี และพื้นผิวที่เปนอโลหะ คือแกว และพลาสติก
โดยใชสารละลายอิเล็กโทรไลต จากการทดลองไดศึกษาถึง pH ที่เหมาะสมของสารละลายอิเล็ก
โทรไลต และระยะเวลาที่ใชในการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝง หลังจากนั้นถายรูปลายนิ้วมือแฝง
ที่ได และสงใหผูชํานาญดานการตรวจลายนิ้วมือแฝงทําการตรวจจุดลักษณะสําคัญพิเศษ โดยใชจุด
ลักษณะสําคัญพิเศษตั้งแต 10 จุดขึ้นไป เพื่อยืนยันตัวบุคคล
จากผลการทดลองพบวา ลายนิ้วมื อแฝงที่ ป รากฏขึ้ นบนพื้ นผิวโลหะที่ นํามาแช ใ น
สารละลายอิเล็ก โทรไลตที่ใ ชในชวง pH 2-11 สามารถระบุตัวบุ ค คลได โดยใช เวลาในการแช
10 min ยกเวนพื้นผิวของ stainless steel และอลูมิเมียมที่ตองแชที่ระยะเวลามากขึ้น และเมื่อมีการใส
ทองแดง หรือสังกะสี ลงในสารละลายอิเล็กโทรไลตดวย พบวา สามารถลดระยะเวลาในการปรากฏ
ขึ้ น ของลายนิ้วมือ แฝงในพื้ นผิ วทั้งสองได เมื่ อ นํา พื้ น ผิวอลู มิ เนีย มมาทํ า การทดสอบเพื่ อ วัดค า
ศักยไฟฟาในสารละลายอิเล็กโทรไลตที่เปนสารละลายกรด-เบส สารละลาย CuSO4 และ ZnCl2
ที่ความเขมขน 0.001-0.100 M พบวาเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของคาศักดิ์ไฟฟาที่ตรวจวัดระหวางการ
ทดลอง ลายนิ้วมื อแฝงที่ป รากฏขึ้น จะมีค วามชั ดเจน เนื่องมาจากมี การเปลี่ยน oxidation state
ที่พื้นผิวของโลหะเกิดขึ้น 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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