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บทคดัย่อ 

 

การท าให้ลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนทั้งในท่ีเกิดเหตุและในห้องปฏิบติัการ โดยใชก้ระบวนการทาง

เคมี, ฟิสิกส์ และการตรวจดว้ยสายตาเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลนั้น แมว้่ามีเทคนิคมากมายท่ี

สามารถน ามาใช้ในการตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือแฝงไดแ้ต่ก็ยงัมีโอกาสท่ีจะไม่ประสบผลส าเร็จในการท าให้

ลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึน ความเขา้ใจในคุณสมบติัและการเกิดข้ึนของลายน้ิวมือแฝง จะมีส่วนช่วยในการ

พิสูจน์และพฒันาเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงในปัจจุบนัได ้ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษา

ปริมาณของ amino acid และ fatty acid ท่ีเป็นองคป์ระกอบในลายน้ิวมือแฝง ท่ีเก็บบนพื้นผิวเรียบ และท า

การตรวจวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Gas chromatography-mass spectrometry และมีการตรวจหาปริมาณของ 

squalene ดว้ย ซ่ึงในทุกๆตวัอยา่งของลายน้ิวมือแฝงพบวา่ fatty acid ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ Hexadecanoic 

acid, Octadecanoic acid และ cis-9-octadecenoic acid ซ่ึงมีความหลากหลายในเชิงของความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณของ fatty acid แต่ละตวัท่ีพบในตวัอย่างของลายน้ิวมือแฝง จากการทดลองไดมี้การน าน้ิวมือไป

สัมผสักบับริเวณท่ีมีต่อมไขมนัมากบนใบหนา้ก่อนน ามาประทบัรอยลงบนพื้นผิวเรียบ พบวา่มีปริมาณของ 

fatty acid และ squalene ปรากฏอยูม่ากในลายน้ิวมือแฝงกลุ่ม groomed และมี serine เป็น amino acid ท่ีพบ

ในปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ glycine, alanine และ aspartic acid ตามล าดบั การวิเคราะห์หาความ

แตกต่างของปริมาณ ระหวา่งตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงกลุ่ม natural และ groomed ไดว้ิเคราะห์เฉพาะ fatty acid 

เท่านั้น ไม่ได้วิเคราะห์ amino acid ด้วย งานวิจยัน้ีได้พิสูจน์ถึงความหลากหลายขององค์ประกอบใน

ลายน้ิวมือแฝงดา้นความเป็นเอกลกัษณ์และวิธีการประทบัรอยลายน้ิวมือโดยการวิเคราะห์กรดอะมิโนและ

กรดไขมนัเชิงปริมาณของลายน้ิวมือ 

 

 

 

 

 



 

บทที ่1 

บทน า 

 

 ลายน้ิวมือมีบทบาทส าคญัในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การตรวจเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือท่ีเก็บได้

จากท่ีเกิดเหตุกับลายน้ิวมือท่ีเก็บมาจากผูต้้องสงสัย หรือลายน้ิวมือท่ีมีเก็บไวใ้นฐานข้อมูลท าให้เกิด

เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ลายน้ิวมือท่ีเป็นวตัถุพยานท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ อาจจะพบไดท้ั้งลายน้ิวมือท่ีมองเห็น

ไดด้ว้ยตาเปล่า รอยประทบั หรือรอยลายน้ิวมือแฝงซ่ึงเป็นรอยลายน้ิวมือท่ีพบไดบ้่อยในท่ีเกิดเหตุ เทคนิค 

Visualisation เป็นเทคนิคทัว่ไปท่ีใช้ท าให้ลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึน ท าให้สามารถตรวจเก็บและน าไประบุ

ตวับุคคลได ้ความหลากหลายขององคค์วามรู้ดา้นเทคนิคทางเคมี ฟิสิกส์ และการมองเห็น ไดถู้กน ามาใชใ้น

การตรวจหาลายน้ิวมือแฝง รวมทั้งการใช ้ninhydrin, cyanoacrylate(superglue) fuming และผงฝุ่ น การศึกษา

และพฒันาเทคนิคต่างๆท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดเทคนิคท่ีมีความไวในการตรวจสอบและ

มีประโยชน์ในการใชง้านท่ีกวา้งมากข้ึน 

 การพฒันาเทคนิคใหม่ท่ีใช้ในการตรวจพิสูจน์รอยลายน้ิวมือแฝงไดมี้การศึกษาวิจยักนัอย่างมาก 

ความหลากหลายของวธีิการทท่ีไดน้ ามาใชใ้นการพฒันาเทคนิคใหม่ท่ีใชใ้นการท าให้ลายน้ิวมือแฝงปรากฏ

ข้ึน อาทิ เช่น การใชป้ระโยชน์จากสารเคมีท่ีมีอยู ่หรือการประยุกตใ์ชส้ารเคมีอ่ืนๆ[1] วิธีการอ่ืนนอกจากน้ี

จะเก่ียวขอ้งกบัสารท่ีเป็นองคป์ระกอบในรอยลายน้ิวมือแฝง ตวัอยา่งเช่น การตรวจหากระบวนการเมตตาบอ

ลิซึมในยาโดยใช้ antibodies immobilized บน nanoparticles หรือ immunodetection ของเพปไทด์และ

โปรตีน ในบางกรณีเทคนิคน้ีอาจจะช่วยให้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะเฉพาะได้เช่นเดียวกับการพัฒนา

รายละเอียดของเส้นสันนูน ในการประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ในการวิเคราะห์ รวมทั้งเทคนิค micro-X-ray 

fluorescence, fourier transform infrared spectroscopy และ time-of-flight secondary ion mass spectrometry 

ไดถู้กน ามาใช้ในการท าให้ลายน้ิวมือแฝงปรากฏข้ึนดว้ยและใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเกิด

ลายน้ิวมือแฝงได ้[12] 

 ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบทางเคมีของลายน้ิวมือแฝง และพฤติกรรมหลังการประทับรอย

ลายน้ิวมือแฝงลงบนพื้นผิว จะช่วยให้ระบุถึงองค์ประกอบท่ีสนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารท่ีเป็น

องคป์ระกอบทัว่ไปของลายน้ิวมือทั้งหมด เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการพฒันาน ้ ายาหรือเทคนิคท่ีใชใ้นการ

ตรวจหาลายน้ิวมือแฝงท่ีเป็นสากลมากข้ึน 



 

 ลายน้ิวมือแฝงเกิดข้ึนจากสารคดัหลัง่ธรรมชาติท่ีมาจากต่อมในผิวหนงั เช่น eccrine และ sebaceous 

glands โดยสารคดัหลัง่จากต่อมเหง่ือ (eccrine gland) ประกอบไปดว้ยสารประกอบของน ้ า และส่วนท่ีเหลือ

จะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของสารอินทรีย ์(เช่น amino acids, proteins และ lactate) และสารอนินทรีย ์

(เช่น Na+, K+, Cl- และ trace metal ions) และสารคดัหลัง่จากต่อมไขมนั (sebaceous gland) ประกอบไปดว้ย

สารประกอบประเภท fatty acids, glycerides, cholesterol, squalene และ lipid esters หลายๆชนิด สาร

ปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น bacteria spores, ฝุ่ น, เคร่ืองส าอางค,์ สารท่ีเป็นผลิตผลจากผมและใบยาสูบ ซ่ึง

อาจจะปนเป้ือนอยู่ดว้ย ในขณะมีขอ้มูลอยู่มากมายเก่ียวกบัสารท่ีเป็นองค์ประกอบของเหง่ือ เม่ือเทียบกบั

ขอ้มูลเก่ียวกบัสารท่ีเป็นองคป์ระกอบเฉพาะของลายน้ิวมือแฝงจริง และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเวลา

ผา่นไปหลงัจากท่ีมีการประทบัของลายน้ิวมือแฝงแลว้ 

 ในหลายๆการศึกษาท่ีเก่ียวกบัลายน้ิวมือแฝงไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของสารอินทรีย์

จ  าพวกไขมนัท่ีช่ือ fatty acid, long chain fatty acid esters, squalene, cholesterol และ wax esters 

สารประกอบอินทรียจ์  าพวกไขมนัท่ีเป็นองคป์ระกอบของลายน้ิวมือแฝงพบวา่มีความหลากหลายในแต่ละ

บุคคลในเชิงของอายแุละเพศ เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีเน่ืองมาจากเง่ือนไขในการประทบัรอยลายน้ิวมือ

แฝง และส่ิงแวดลอ้มก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั[2] สารประกอบไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั เช่น squalene, oleic (cis-

9-octadecenoic acid) และ palmitoleic (cis-9-hexadecenoic) acid เป็นสารท่ีจะสลายตวัไดง่้ายกว่าสาร

ประเภทไขมนัอ่ิมตวัจะยงัคงอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง สารท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุลต ่า เช่น short chain fatty acids จะ

ปรากฏในลายน้ิวมือในลกัษณะของผลผลิตจากการสลายตวัของสารประกอบประเภทไขมนัไม่อ่ิมตวั โดยท่ี

การสลายตวัของสารประกอบประเภท squalene จะเกิดข้ึนไดเ้ร็วกวา่ในท่ีมีแสงเม่ือเทียบกบัในท่ีมืด(Archer 

et al. 2005) Mountfort et al. [9]ไดร้ะบุอายุของลายน้ิวมือแฝงจากสารประกอบท่ีเป็นผลผลิตจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน่ของ squalene รวมทั้ง squalene monohydroperoxide และ squalene epoxide ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ี

อาจเกิดข้ึนไดส้ าหรับน ้ายาชนิดใหม่ๆท่ีใชท้  าใหล้ายน้ิวมือแฝงปรากฏ 

 การประมาณค่าปริมาณโดยเฉล่ียของ amino acid ในลายน้ิวมือ คือ 250 ng [6] ซ่ึงการศึกษาการมีอยู่

ของ amino acid บนผิวของมือไดมี้การศึกษามาก่อนหนา้น้ีแลว้ในช่วงปีค.ศ. 1960 ถึงแมว้า่จะไม่ไดมี้ศึกษา

ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มของลายน้ิวมือแฝง ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของ free amino acid ไดถู้ก

น ามาศึกษาเทียบกบั serine, glycine, ornithine และ alanine ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก Cuthvertson ได้

ท าการศึกษาสารประกอบท่ีเป็นของเหลวของลายน้ิวมือแฝง รวมถึง amino acid และ chloride พบวา่ความ

เขม้ขน้ของ chloride มีความแตกต่างระหวา่งผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝงแต่ละคน ในเชิงของอายุ และอาชีพ และมี



 

ผลกระทบจากการใชน้ิ้วมือและความเป็นรูพรุนของพื้นผิว โดยค่าเฉล่ียของความเขม้ขน้ของ chloride ของ

ลายน้ิวมือท่ีประทบับน filter paper มีค่ามากกวา่ลายน้ิวมือท่ีประทบัลงบน aluminium foil ประมาณสามเท่า 

 วิธีการใหม่ท่ีสามารถจะวิเคราะห์ทั้ง lipid และ nitrogenous material ไดพ้ร้อมกนั กล่าวคือ fatty 

acid และ  amino acid ในรอยลายน้ิวมือแฝงจริงซ่ึงไดมี้การศึกษาและรายงานไวก่้อนหนา้น้ี[3] วธีิการท่ีจะใช้

จะตอ้งสามารถวิเคราะห์สารหลายๆตวัท่ีเป็นสารปนเป้ือนในธรรมชาติของลายน้ิวมือแฝงได ้โดยพื้นฐาน

ของความเป็นจริงนั้นวธีิการท่ีใชใ้นการจ าลองลายน้ิวแฝงจะตอ้งท าให้ใกลเ้คียงกบัลายน้ิวมือแฝงท่ีจะพบได้

ในท่ีเกิดเหตุ ในงานวิจยัน้ีรายงายถึงประโยชน์ของวิธีการท่ีใช้ในการศึกษาความหลากหลายทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณใน amino acid และ fatty acid ท่ีมีอยูใ่นลายน้ิวมือแฝง ไดมี้การศึกษาถึงผลกระทบ

ต่อวธีิการท่ีใชใ้นการเลือกตวัอยา่งขององคป์ระกอบท่ีเหลือของลายน้ิวมือแฝงในงานวจิยัน้ีดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. Amino acid 

ลกัษณะเฉพาะและโครงสร้างของ amino acid 

โครงสร้างของ amino acid ประกอบดว้ยหมู่ carboxyl (COOH) และหมู่ amino (NH2) โดยสูตรทัว่ไป

ของ amino acid (รูปท่ี 1) ถึงแมว้า่โครงสร้างทัว่ไปจะนิยมเขียนให้มีประจุเป็นกลาง แต่ไม่ถูกตอ้งเน่ืองจาก

ความเป็นกรดของหมู่ COOH และความเป็นด่างของหมู่ NH2 จะท าปฏิกิริยากนัระหวา่งหมู่เพื่อให้อยูใ่นรูป

ของเกลือ เรียกวา่ zwitterions ซ่ึงจะมีประจุลพัธ์ เป็นศูนย ์ 

รูปท่ี 1 โครงสร้างของ amino acid 

ท่ีมา: http://chemistry.about.com/library/weekly/aa080801a.htm 

  

มี amino acid จ  านวน 20 ชนิดท่ีเกิดจากโปรตีน ซ่ึงมีหลายทฤษฎีท่ีใชใ้นการจ าแนกประเภทของ 

amino acid ซ่ึงหลกัการท่ีนิยมใชใ้นการจ าแนก คือการจ าแนกตามลกัษณะของ side chain ของ amino acid 

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 



 

- Nonpolar side chains 

มี amino acid ประเภทน้ีอยู ่8 ชนิด ไดแ้ก่ Glycine, Alanine, proline ซ่ึงเป็น amino acid ท่ีมี 

nonpolar side chains ขนาดเล็กและมีความไม่ชอบน ้ าเล็กนอ้ย (weakly hydrophobic) ส่วน Phenylalanine, 

Valine, leucine, Isoleucine และ Methionine จะมีหมู่ side chain ขนาดใหญ่ และความไม่ชอบน ้ ามาก 

(strongly hydrophobic) 

- Polar, Uncharged side chains 

มี amino acid ประเภทน้ีอยู่ 8 ชนิด ไดแ้ก่ Serine และ Threonine มีหมู่ hydroxyl ส่วน 

Asparagine และ Glutamine มีหมู่ amide ส่วน Histidine และ Tryptophan มีหมู่ heterocyclic aromatic amine 

ส่วน Cysteine มีหมู่ sulfhydryl และ Tyrosine มีหมู่ phenolic ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะแสดงค่าความเป็นขั้วมากนอ้ย

ข้ึนอยูก่บัการแตกตวัในสารละลายท่ีมีค่า pH แตกต่างกนั 

- Charged side chains 

มี amino acid ประเภทน้ีอยู ่8 ชนิด ไดแ้ก่ Aspartic acid และ Glutamic acid มีหมู่ carboxyl ใน 

side chains โดยกรดแต่ละตวัจะมีการแตกตวัเตม็ท่ีท่ี pH 7.4 ส่วน Arginine และ Lysine มีหมู่ amino ใน side 

chain ซ่ึงจะเกิดการ protonated เตม็ท่ีท่ี pH 7.4 [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างและช่ือยอ่ของ amino acid ทั้ง 20 ชนิด 

Name Abbreviation Linear Structure 
Alanine  ala A CH3-CH(NH2)-COOH 
Arginine  arg R HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-CH(NH2)-COOH 

Asparagine  asn N H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH 
Aspartic Acid  asp D HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH 

Cysteine  cys C HS-CH2-CH(NH2)-COOH 
Glutamic Acid  glu E HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH 

Glutamine  gln Q H2N-CO-(CH2)2-CH(NH2)-COOH 
Glycine  gly G NH2-CH2-COOH 

Histidine  his H NH-CH=N-CH=C-CH2-CH(NH2)-COOH 
Isoleucine  ile I CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH 
Leucine leu L (CH3)2-CH-CH2-CH(NH2)-COOH 
Lysine  lys K H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH 

Methionine  met M CH3-S-(CH2)2-CH(NH2)-COOH 
Phenylalanine  phe F Ph-CH2-CH(NH2)-COOH 

Proline  pro P NH-(CH2)3-CH-COOH 
Serine  ser S HO-CH2-CH(NH2)-COOH 

Threonine  thr T CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH 
Tryptophan  trp W Ph-NH-CH=C-CH2-CH(NH2)-COOH 

Tyrosine  tyr Y HO-Ph-CH2-CH(NH2)-COOH 
Valine  val V (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH 
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2. Fatty acids 

ในทางเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชีวเคมี fatty acid คือ carboxylic acid ท่ีต่ออยู่กับ long 

unbranched aliphatic chain ซ่ึงมีทั้ง saturated และ unsaturated โดย fatty acid ในธรรมชาติส่วนใหญ่จะมี

สายโซ่ยาวตั้งแต่ 4 ถึง 28 carbons โดยจ านวนของ carbon atoms มกัจะเป็นจ านวนคู่ เน่ืองจากการสังเคราะห์

สารชีวโมเลกุลจะเก่ียวข้องกับ acetyl-CoA โดย coenzyme จะน าหมู่  two-carbon-atom มาใช้ในการ

สังเคราะห์ โดย fatty acid เกิดจากปฏิกิริยา hydrolysis ของ ester linkages ในไขมนั หรือ biological oil (ซ่ึง

ทั้งสองตวัเป็น triglycerides) ท่ีมีการน าหมู่ glycerol ออกแลว้ 

รูปท่ี 2 โครงสร้าง 3 มิติของ amino acids ชนิดต่างๆ 

 

 

 

 

 

 



 

- Unsaturated fatty acids 

โดยท่ี fatty acids จะเป็นชนิด saturated หรือ unsaturated ก็ข้ึนอยูก่บัพนัธะคู่ท่ีมีอยูใ่น

โครงสร้าง ซ่ึงทั้ง saturated fatty acids และ unsaturated fatty acids จะมีลกัษณะโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่

จะต่างกนัท่ีในสายโซ่ของ unsaturated fatty acids จะมีพนัธะคู่อยูอ่ยา่งนอ้ยหน่ึงต าแหน่ง และคาร์บอนสอง

อะตอมในสายท่ีต่ออยูท่ ั้งสองดา้นของพนัธะคู่นั้นสามารถมีการจดัรูปร่างของโมเลกุลเป็นไดท้ั้งแบบ cis 

หรือ trans (รูปท่ี 3) 

รูปท่ี 3 โครงสร้างของ fatty acid แบบ trans isomer (บน) และแบบ cis isomer (ล่าง) 

 

- Saturated fatty acids 

โครงสร้างของ saturated fatty acids จะเป็นสายโซ่ยาวของ carboxylic acids ซ่ึงโดยปกติแลว้จะ

มีจ านวน carbon atoms อยูป่ระมาณ 12 ถึง 24 atoms และไม่มีพนัธะคู่ในโครงสร้าง ดงันั้น saturated fatty 

acids จะอ่ิมตวัดว้ย hydrogen เพราะ saturated fatty acids จะมีเพียงพนัธะเด่ียว และแต่ละ carbon atom ใน

สายโซ่จะมี hydrogen อยู ่2 atoms (ยกเวน้ omega carbon ท่ีปลายสายโซ่จะมี hydrogen อยู ่3 atoms) [15] 

 

 

 

 



 

3. Squalene 

สาร squalene เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์พบได้ในธรรมชาติ ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ 

โดยเร่ิมแรกไดส้าร squalene มาจากน ้ ามนัตบัปลาฉลาม (shark liver oil) ถึงแมว้า่ squalene จากพืชสามารถ

น ามาใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั รวมถึง amaranth seed, rice bran, wheat germ, olives ทั้งพืชและสัตวทุ์กชนิดมีการ

สร้าง squalene รวมทั้ งในมนุษย์ด้วย ซ่ึงสาร squalene ได้มีการศึกษาแล้วพบว่ามีส่วนส าคัญใน 

Mediterranean diet โดยท าหน้าท่ีเป็น chemopreventative substance ซ่ึงท าหน้าท่ีในการป้องกนัการเกิด

มะเร็ง 

สาร squalene เป็นสารประกอบ hydrocarbon และ triterpene ซ่ึงเป็นสารประกอบในธรรมชาติและ

ยงัมีส่วนในกระบวนการสังเคราะห์ cholesterol, steroid hormones และ vitamin D ในร่างกายมนุษย ์และ

สาร squalene น้ียงัไดมี้การน าไปใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางค ์และในการคน้พบล่าสุดพบวา่ไดมี้การ

น ามาใชท้  าหนา้ท่ีเป็น immunologic adjuvant ในวคัซีน 

 

Role in steroid synthesis 

สาร squalene เป็นสารชีวเคมีตั้งตน้ในกระสังเคราะห์สารจ าพวก steroids ทั้งหมด ปฏิกิริยาออกซิ

เดชัน่ของปลายพนัธะคู่พนัธะหน่ึงของ squalene ไดผ้ลิตภณัฑ์คือ 2, 3-squalene oxide ซ่ึงทนต่อ enzyme-

catalyzed cyclization ท่ีไดม้าจาก lanosterol ซ่ึงจะถูกเปล่ียนไปเป็น cholesterol และ steroids ชนิดอ่ืนๆได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ steroid อยา่งง่าย กบัสารผลิตผลระหวา่งกระบวนการทางเคมี 

(intermediate) ไดแ้ก่ isopentenyl pyrophosphate (IPP), dimethylallyl pyrophosphate (DMAPP), geranyl 

pyrophosphate (GPP) และ squalene 

 

Biosynthesis 

 สาร farnesyl pyrophosphate จ  านวน 2 โมเลกุล มารวมตวักนัดว้ยปฏิกิริยา reduction โดย NADPH 

เกิดเป็นสาร squalene  

 

รูปท่ี 5 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ชีวโมเลกุล squalene 



 

 Shark squalene 

 สาร squalene เป็นสารประกอบท่ีมีความหนาแน่นต ่า พบได้ในร่างกายของปลากระดูกอ่อน 
(cartilaginous fish) เช่น ฉลามท่ีไม่มีถุงลมท่ีช่วยในการวา่ยน ้ า (swim bladder) ดงันั้นร่างการจึงตอ้งลดความ
หนาแน่นของร่างกายลงดว้ยไขมนัและน ้ ามนั โดยส่วนใหญ่แลว้ squalene จะถูกเก็บไวท่ี้ตบัของฉลาม ซ่ึงมี
ความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า ซ่ึงมีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากบั 0.855 ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีฉลามจะถูกล่ามาก
ข้ึนเพื่อท่ีจะน าตบัของฉลามมาท า squalene แคปซูลเพื่อสุขภาพ การค านึงถึงเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มต่อการล่า
ฉลามท าใหเ้ป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการสกดัสาร squalene จากแหล่งของพืชแทนตบัฉลาม 

 Use as a skin moisturizer in cosmetics 

 สาร squalene ได้ถูกน ามาใช้ในเคร่ืองส าอางค์ โดยใช้เป็นสารให้ความชุ่มช่ืน (a natural 
moisturizer) ซ่ึงสามารถซึมเขา้สู่ผิวหนงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ทิ้งความรู้สึกมนัล่ืนไวบ้นผิว และมีส่วนผสม
ของน ้ามนัชนิดอ่ืนๆ และวติามินหลายๆชนิด สาร squalane คือสาร squalene ชนิดอ่ิมตวัเกิดจากการท่ีพนัธะ
คู่ใน squalene ถูกก าจดัไปโดยการเกิดปฏิกิริยา hydrogenation เน่ืองจาก squalane มีความไวในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ต ่ากวา่ squalene ซ่ึงนิยมใชใ้นผลิตภณัฑบ์ ารุงต่างๆ การศึกษาถึงความเป็นพิษ พบวา่
ไม่มีความเป็นพิษอยา่งเฉียบพลนัทั้ง squalene และ squalane ในปริมาณเขม้ขน้ท่ีผสมในเคร่ืองส าอางค ์และ
ไม่พบวา่ก่อใหเ้กิดอาการแพร้ะคายเคืองต่อผวิหนงัมนุษย ์

 Use as an adjuvant in vaccines 

 Immunologic adjuvant เป็นสารท่ีช่วยในการท างานร่วมกบั vaccine โดยท าหนา้ท่ีเป็นตวักระตุน้ใน
ระบบภูมิคุ้มกนั และเพิ่มการตอบสนองต่อ vaccine ได้แก่ squalene ซ่ึงเติมลงไปเพื่อท าให้ vaccine มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน ทั้งใน pandemic flu และ malaria vaccine มีการน าไปใชใ้นหลายๆประเทศในทวีปยุโรป 
ซ่ึงน าไปใชใ้น 2009 flu pandemic vaccine 

 สารตัวช่วยท่ีใช้ squalene คือ สาร MF59 ท่ีเป็นของบริษัท Novartis โดยใช้สาร MF59 ใส่ใน 
influenza vaccine เพื่อช่วยกระตุน้การตอบสนองต่อระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายมนุษยผ์า่นกระบวนการผลิต
ของ CD4 memory cells ซ่ึงเป็น oil-in-water influenza vaccine ตวัแรกท่ีช่วยในการรวมตวักบั seasonal 
influenza virus vaccine ซ่ึงไดรั้บการพฒันาในปี 1990 โดยนกัวิจยัท่ี Ciba-Geigy และ Chiron ซ่ึงทั้งสอง
บริษทัได้รับมาจาก Novartis โดยสารน้ีจะอยู่ในรูปของ emulsion และถูกใช้ผสมใน vaccine เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคุม้กนั อยา่งไรก็ตามยงัไม่ทราบถึงกลไกในการเกิดปฏิกิริยา [17] 

4. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 



 

เป็นเทคนิคท่ีเร่ิมนิยมน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสามารถท านายชนิดของ
องคป์ระกอบท่ีมีอยูใ่นสารไดอ้ยา่งค่อนขา้งแม่นย  าโดยอาศยัการเปรียบเทียบ fingerprint ของเลขมวล (mass 
number) ของสารตวัอยา่งนั้น ๆ กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่นอกจากน้ีเทคนิคน้ียงัมีความสามารถในการวิเคราะห์ไดท้ั้ง
ในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ได้อย่างถูกตอ้ง Mass 
Spectrometer เป็น detector ท่ีใชต้รวจวดัองคป์ระกอบท่ีมีอยูใ่นสารตวัอยา่ง โดยอาศยักลไกคือโมเลกุลของ
องคป์ระกอบท่ีถูกแยกออกมาจากสารตวัอยา่งโดยเคร่ือง GC นั้นจะถูกไอออไนซ์ในสภาวะท่ีเป็นสุญญากาศ 
แล้วตรวจวดัออกมาเป็นเลขมวล (mass number) เทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงแลว้แปลผลออกมาเป็นช่ือของ
องคป์ระกอบนั้น ๆ  

หลกัการท างานของเคร่ือง GC-MS นั้นเร่ิมจากน าตวัอยา่งฉีดเขา้เคร่ือง GC จากนั้นสารก็จะถูกแยก
ออกเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ เม่ือผา่นเขา้สู่ column ท่ีอยูใ่น oven จากนั้นองคป์ระกอบใดท่ีถูกแยกออกมา
จาก column ก่อนก็จะผา่นเขา้ไปในส่วนของเคร่ือง MS ซ่ึงมีสภาวะเป็นสุญญากาศก่อน แลว้เขา้ไปเจอกบั 
ion source ซ่ึงจะท าหน้าท่ีไอออไนซ์โมเลกุลท่ีผา่นเขา้มาให้กลายเป็นประจุ จากนั้นประจุเหล่าน้ีก็จะเดิน
ทางผา่นเคร่ืองคดัเลือกและแยกแยะขนาดของประจุ (mass analyzer) เพื่อดูวา่ประจุเหล่านั้นประกอบไปดว้ย
ขนาดมวลเท่าใดบา้ง ก่อนท่ีจะเดินทางเขา้สู่เคร่ืองตรวจวดั (detector) เพื่อท าการตรวจหาปริมาณของประจุ
แลว้แปลผลออกมาเป็นปริมาณขององคป์ระกอบแต่ละตวัท่ีมีอยูใ่นสารตวัอยา่ง [11] 

รูปท่ี 6 diagram of a gas chromatograph 
 
องค์ประกอบส าคัญของเคร่ือง GC สามารถแบ่งออกเป็น 
 Carrier gas  
 สารท่ีท าหน้าท่ีเป็น carrier gas จะต้องมีคุณสมบัติเป็น inert gas โดยทั่วไปท่ีนิยมใช้ คือ 
nitrogen(N2), helium (He), argon (Ar) และ carbon dioxide (CO2) ซ่ึงการเลือกใช ้carrier gas มกัจะข้ึนอยูก่บั
ชนิดของ detector ท่ีใช ้ระบบของ carrier gas มกัจะประกอบดว้ย molecular sieve เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัก าจดั
น ้าและสารปนเป้ือนอ่ืนๆ 
 Sample injection port  



 

 เพื่อให้การท างานของ column มีประสิทธิภาพสูงสุด ตวัอย่างท่ีฉีดเขา้สู่เคร่ือง GC จะตอ้งไม่มี
ปริมาณมากเกินไป ควรจะใส่เขา้ไปใน column ในลกัษณะของการ plug of vapour การฉีดสารปริมาณมาก
อย่างช้าๆ ท าให้เกิดพีคท่ีกว้างและมีความแม่นย  าน้อยลง วิธีการท่ีนิยมใช้ในการฉีดสาร คือ การใช ้
microsyringe ในการฉีดสารตวัอยา่งเขา้สู่ flash vapouriser port ซ่ึงอยู่ส่วนบนของ column ผ่าน rubber 
septum อุณหภูมิของ sample port โดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ประมาณ 50 ºC ซ่ึงสูงกวา่จุดเดือดขององคป์ระกอบท่ี
กลายเป็นไอไดง่้ายท่ีสุดในตวัอยา่ง ส าหรับ packed columns ขนาดตวัอยา่งจะอยูใ่นช่วง 10 – 20 µL ส่วน 
capillary columns จะใชต้วัอยา่งนอ้ยกวา่ โดยใช้ตวัอย่างประมาณ 10-3 µL ส าหรับการวิเคราะห์ capillary 
GC จะใชก้ารฉีดสารแบบ split/ splitless (รูปท่ี 7) 
 

รูปท่ี 7 The split/ splitless injector 

Columns 

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ packed และ capillary columns 

Packed columns ประกอบดว้ย inert, solid support material โคด้ดว้ย liquid stationary phase 
โดยทัว่ไปมีความยาวของ column อยูท่ี่ประมาณ 1.5 – 10 m และมีเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในอยูท่ี่ 2- 4 mm 

Capillary columns มีเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในประมาณ 10 mm แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ wall-
coated open tubular (WCOT) หรือ support-coated open tubular (SCOT) โดย wall-coated columns 
ประกอบดว้ย capillary tube ท่ีผนงัของ capillary ถูกเคลือบดว้ย liquid stationary phase ส่วนใน support-
coated columns ภายใน column จะเป็น thin layer of support material เช่น  diatomaceous earth ซ่ึง 



 

stationary phase ถูกดดูซบัไว ้โดยทัว่ไป SCOT columns มีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่  WCOT columns ซ่ึง 
capillary column ทั้งสองแบบน้ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ packed columns 

รูปท่ี 8 Cross section of a Fused Silica Open Tubular Column 

Column temperature 

ส าหรับการท างานท่ีแม่นย  า อุณหภูมิของ columns จะตอ้งถูกควบคุมให้อยู่ช่วง ± 10 องศา ของ
อุณหภูมิท่ีใช้ โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะข้ึนอยู่กบัจุดเดือดของสารตวัอย่าง โดยจะตอ้งมีอุณหภูมิสูง
กวา่ค่าเฉล่ียของจุดเดือดของสารตวัอยา่งเพียงเล็กนอ้ย มีค่า elution time อยูท่ี่ 2- 30 min และอุณหภูมิต ่าสุดท่ี
จะใหค้่า resolution ท่ีดีแต่เพิ่มค่า elution time ถา้สารตวัอยา่งมีช่วงของจุดเดือดกวา้ง จะตอ้งใช ้temperature 
programming เขา้มาช่วยในการควบคุมและก าหนดอุณหภูมิ [5] 

 
องค์ประกอบส าคัญของเคร่ือง MS สามารถแบ่งออกเป็น 

Ionization Source  
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  

1. Electron Ionization (EI) จะท าใหส้ารเกิดการแตกตวัโดยใชล้ าอิเล็คตรอนโดย electron จาก 
filament ท่ีร้อนจะผ่านห้องน้ีและถูกดึงเขา้หา repeller ท่ีมีความต่างศกัย ์70 โวลต์ ซ่ึงจะให้พลงังานกบั 
อิเล็คตรอน เป็น 70 อิเล็คตรอนโวลต์ ท าให้สารผสมท่ีซบัซ้อนของไอออนเกิดการแตกตวัซ่ึงสามารถให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างของสารได ้ 

2. Chemical Ionization (CI) จะท าให้สารเกิดการแตกตวัดว้ยวิธีทางเคมีโดยผสมสารตวัอยา่ง 
เขา้กบัแก๊สท่ีท าปฏิกิริยาแลว้ผา่นสารผสมเขา้ไปใน ionization chamber โดยการท าให้เกิดการแตกตวัดว้ย
การชนกบั อิเล็คตรอน เช่นเดียวกนัแก๊สท่ีใชไ้ดแ้ก่มีเทน  

 



 

Mass Analyzer  

เคร่ืองวิเคราะห์มวล มีหลายแบบเช่น Magnetic-sector analyzer, Electrostatic analyzer, Time-of-
flight analyzer, Ion cyclotron resonance analyzer, Quadrupole mass spectrometer-Quadrupole Mass 
Spectrometer ใชห้ลกัการวิเคราะห์ดว้ยสนามแม่เหล็ก คือมีแหล่งผลิตไอออน 2 ส่วน ส่วนแรกจะท าให้
ตวัอยา่งกลายเป็นไอออน และส่วนท่ี 2 ท าให้สารมาตรฐานกลายเป็นไอออน ล าไอออนทั้งสองจะถูกบงัคบั
ให้ผา่นเคร่ืองแยกไอออนชุดเดียวกนั ดงันั้นไอออนทั้งหมดจะไดรั้บอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กในสภาวะ
เดียวกนั แต่ถูกตรวจและวดัดว้ยเคร่ืองแยกกนั  

รูปท่ี 9 MS diagram 

 

Detector  

มีหลายชนิด โดยทัว่ไปมกันิยมใช ้Faraday cup detector, Electron multiplier detector, Scintillation 
counter detector, Photographic plate detector, Flame ionization detector, Mass spectroscopy 

Flame ionization detector (FID) หลกัการ สารท่ีออกจาก column จะถูกท าให้แตกตวัจนเป็น    ion 
ดว้ย flame แลว้เขา้สู่ตวัวดั ion โดยวดัค่าการน าไฟฟ้าของ ion ซ่ึงแปรผนัตรงกบัปริมาณสาร  

 

 



 

รูปท่ี 10 Flame ionization detector (FID)  

ท่ีมา: http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm 

Mass spectroscopy (MS)   หลกัการ    สารท่ีออกจาก column จะถูกท าให้แตกตวัดว้ย   electron ท่ี
ยิงมาจาก ion source จากนั้นโมเลกุลท่ีแตกตวัในขั้นต่างๆ จะเขา้สู่ ion filter ซ่ึงเป็นสนามไฟฟ้า และเขา้สู่ 
detector สารแต่ละตวัจะมีรูปแบบการแตกตวัท่ีจ  าเพาะ จึงสามารถบอกชนิดสารท่ีวเิคราะห์ได ้    

ขอ้ดีของเคร่ือง GC-MS มีหลายประการอาทิเช่น สามารถวิเคราะห์ไดท้ั้งแบบทัว่ไปและแบบ
เฉพาะเจาะจง ให้ sensitivity ท่ีสูง สามารถบ่งช้ีถึงชนิดขององค์ประกอบท่ีมีอยู่ในสารตวัอย่างได ้ และ
สามารถวเิคราะห์ไดท้ั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ [11] 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2 Summary of common GC detectors 

Detector Type Support 

gases 

Selectivity Detectability Dynamic 

range 

Flame 

ionization 

(FID) 

Mass flow Hydrogen and 

air 

Most organic cpds. 100 pg 107 

Thermal 

conductivity 

(TCD) 

Concentration Reference Universal 1 ng 107 

Electron 

capture (ECD) 

Concentration Make-up Halides, nitrates, nitriles, 

peroxides, anhydrides, 

organometallics 

50 fg 105 

Nitrogen-

phosphorus 

Mass flow Hydrogen and 

air 

Nitrogen, phosphorus 10 pg 106 

Flame 

photometric 

(FPD) 

Mass flow Hydrogen and 

air possibly 

oxygen 

Sulphur, phosphorus, tin, 

boron, arsenic, germanium, 

selenium, chromium 

100 pg 103 

Photo-

ionization 

(PID) 

Concentration Make-up Aliphatics, aromatics, ketones, 

esters, aldehydes, amines, 

heterocyclics, organosulphurs, 

some organometallics 

2 pg 107 

Hall 

electrolytic 

conductivity 

Mass flow Hydrogen, 

oxygen 

Halide, nitrogen, nitrosamine, 

sulphur 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

การวจิัย 

 

1. Preparation of calibration samples for quantification 
การเตรียมตวัอยา่ง calibration ส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1.1 การเตรียม Amino acid และ fatty acid calibration sample ส าหรับ GC-MS 

- Amino acid calibration solution  
เตรียมใน 0.1 M HCl acid โดยใช ้amino acid standard solution AA-S-18 ท่ีความเขม้ขน้ 

1.25 และ 200 nmol mL-1 
- Fatty acid calibration solution 

เตรียมใน hexane ท่ีความเขม้ขน้ 5 และ 200 nmol mL-1 

1.2 การเตรียม Squalene calibration standard ส าหรับ GC-FID 

- Fatty acid internal standard : nonadecanoic acid ความเขม้ขน้ 1.875 µmol mL-1 ใน hexane 
- Amino acid internal standard : L-p-chlorophenylalanine ความเขม้ขน้ 0.3125 µmol mL-1 
ใน methanol 



 

รูปท่ี 11 การเตรียม Amino acid และ fatty acid calibration sample ส าหรับ GC-MS 

รูปท่ี 12 การเตรียม Squalene calibration standard for GC-FID 

 

 

 

 

 



 

1.3 การท าความสะอาดแผน่ Mylar ®002 polyester film 

รูปท่ี 13 การท าความสะอาดแผน่ Mylar ®002 polyester film 

 

2. Collection of latent fingerprint samples 
การเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงจะท าใหส้อดคลอ้งกบั University of Lincoln ethical approval 

protocol (รูปท่ี 14) 

รูปท่ี 14 Summary of donor information 

 

 

 



 

 Natural Samples 

 ท าการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยท่ีกลุ่มประชากรตวัอยา่งจะตอ้งไม่
ล้างมือก่อนท าการประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจากนั้นให้ถูฝ่ามือทั้งสองขา้งเข้า
ดว้ยกนั และท าการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง (รูปท่ี 15) 

รูปท่ี 15 แผนภาพการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง ‚Natural‛ samples 

 

 Groomed samples 

 ท าการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยท่ีกลุ่มประชากรตวัอยา่งจะตอ้งไม่
ล้างมือก่อนท าการประทบัรอยลายน้ิวมือแฝงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจากนั้นให้ถูฝ่ามือทั้งสองข้างกับ
บริเวณหน้าผากและจมูกนานประมาณ 10 วินาทีและถูมือทั้งสองขา้งเขา้ด้วยกนั และท าการเก็บตวัอย่าง
ลายน้ิวมือแฝง (รูปท่ี 16) 



 

รูปท่ี 16 แผนภาพการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง ‚Groomed‛ samples 

 

 Negative controls 

 เตรียมโดยวิธีเดียวกบั natural samples และ groomed samples แต่ไม่มีการประทบัลายน้ิวมือลงไป 
(รูปท่ี 17) 

รูปท่ี 17 แผนภาพการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง Negative controls 

 

 

 



 

3. Extraction and derivatisation of sample 

การสกดัตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงท าตามขั้นตอน (รูปท่ี 18) 

รูปท่ี 18 แผนภาพการสกดัตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง 

 

 

 



 

4. GC-MS analysis 
ตวัอยา่งจะถูกวิเคราะห์โดยใช ้ Thermo Finnigan Trace GC coupled กบั Thermo Finnigan Trace 

MS โดยมี conditions ต่างๆดงัน้ี 
- Sample  : 1 µL 
- Column  : DB-17ms fused silica capillary column 
- Temperature: 250 ºC (held at 100 ºC for 4.5 min, ramped to 190 ºC at 10 ºC min-1, 

then to 250 ºC at a rate of 6 ºC min-1 and finally held for 10 min) 
- Carrier gas  : Helium (1 mL min-1) 
- MS mode  :  SIM (scan and selected ion monitoring) 
- Monitor ions : 50 -500 m/z 

 

5. GC-FID analysis 
ตวัอย่างลายน้ิวมือแฝงน ามาวิเคราะห์หาปริมาณสาร squalene ทั้ง ‘natural’ และ ‘groomed’ 

fringerprint samples และ negative controls โดยใช ้PerkinElmer Clarus 500 Gas Chromatograph with 
flame ionization detector (GC-FID) โดยมี conditions ต่างๆดงัน้ี 

- Column  : CP Sil 5CB column 
- Sample  : 1 µL 
- Temperature : 250 ºC (held at 65 ºC for 10 min, ramped to 125 ºC at 10 ºC min-1 and 

held for 5 min then ramped to 170 ºC at 10 ºC min-1, held for 2 min, ramped at 5 ºC min-1 to 
250 ºC and held for further 5 min) 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

 ลายน้ิวมือแฝงท่ีถูกเก็บจากพื้นผิวเรียบ (non-porous substrate) จากกลุ่มประชากรตวัอยา่งขนาดเล็ก 
และได้ท าการ extracted และ derivatised สาร amino acids และ fatty acids ให้อยู่ในรูปของ N(O,S)-
ethoxycarbonyl amino acid ethyl esters และ fatty acid ethyl esters ซ่ึงน าไปวเิคราะห์เชิงปริมาณดว้ยเทคนิค 
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

 กลุ่มประชากรผูใ้ห้ลายน้ิวมือแฝง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 18 คน มีช่วงอายุระหวา่ง 18 ถึง 
57 ปี (รูปท่ี 14) เป็นผูบ้ริโภคมงัสวรัิติจ านวน 4 คน และสูบบุหร่ีจ านวน 4 คน มีผูใ้ห้จ  านวนหน่ึงท่ีใชย้าและ
ใชเ้คร่ืองส าอางคห์รือครีมบ ารุงผวิในวนัท่ีเก็บตวัอยา่ง โดยมีการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง 2 แบบ จากกลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละคน ในกรณีแรก ‘natural’ fingerprints ถูกเก็บโดยไม่มีการ pre-treatment เพียงแต่ผูใ้ห้แต่ละ
คนจะตอ้งไม่มีการลา้งมือภายใน 1 ชัว่โมง ก่อนการให้ตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง ส าหรับกรณีท่ี 2 ‘groomed’ 
samples ผูใ้หล้ายน้ิวมือแฝงถูกสั่งใหถู้น้ิวมือบริเวณหนา้ผากและบริเวณรอบๆจมูก ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีจะท า
การถ่ายเทสารคดัหลัง่จากต่อมไขมนั (sebaceous secretions) ซ่ึงมีมากบนใบหนา้ การท า ‘grooming’ จะใช้
บ่อยในกรณีการศึกษาหาช่วงเวลาในการประทบัรอยลายน้ิวมือแฝง 

 ตวัอย่างลายน้ิวมือแฝงทั้งหมดถูกน ามาวิเคราะห์ในแบบ SIM mode ส าหรับการระบุชนิด และ
วเิคราะห์เชิงปริมาณของ amino acids และ fatty acids ซ่ึงแสดงรายการดงัรูปท่ี 19 สารประกอบถูกระบุชนิด
โดยข้ึนกบัค่า relative retention time (RRT) และ ion ratio 

 

 

 

 



 

รูปท่ี 19 Amino acids and fatty acids detected in latent fingerprint samples by gas chromatography-mass 
spectrometry and their SIM programme parameters. 

1. Fingerprint profiles 
ความหลากหลายเฉพาะตวัปรากฏให้เห็นเม่ือท าการเปรียบเทียบ  Total ion chromatograms (TIC) 

(รูปท่ี 20) โดยความแตกต่างทั้งในเชิงคุณภาพ (จ านวนของ peak ท่ีปรากฏ) และเชิงปริมาณ (ขนาดของ 
peak) จะเห็นไดท้ั้งความจ าเพาะ และระหวา่ง ‘natural’ และ ‘groomed’ samples ส่วน Target compound 
chromatograms (TCCs) จะเนน้ใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของตวัอยา่ง (รูปท่ี 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปท่ี 20 Total ion chromatograms (TIC) of (i) ‘natural’ and (ii) ‘groomed’ latent fingerprint samples. (a) 
Donor 2, 57-year-old male, (b) Donor 13, 18-year-old female, (c) Donor 18, 18-year-old female. Number 
refer to รูปท่ี 19, with the exception of 21 which refers to squalene. 
 
 
 



 

รูปท่ี 21 Target compound chromatograms (TCC) of (i) ‘natural’ and (ii) ‘groomed’ latent fingerprint 
samples. (a) Donor 2, 57-year-old male, (b) Donor 13, 18-year-old female, (c) Donor 18, 18-year-old 
female. *: Chlorophenylalanine (amino acid internal standard); **: nonadecanoic acid (fatty acid internal 
standard). 
 
 
 
 



 

การสร้างกราฟ TCC สารประกอบเป้าหมาย ไดแ้ก่ fatty acids และ amino acids ตามรายการในรูปท่ี 19 และ
ท่ีเพิ่มมา คือ squalene จะถูกระบุใน TIC และการพล๊อตกราฟระหว่าง base peak ion ของการวิเคราะห์
ปริมาณ mass spectrum และ retention time จะสังเกตุวา่แกน x กบัแกน y ในกราฟ TIC และ TCC เกิดจาก
การพล๊อตระหวา่งค่าการตอบสนองต่อเคร่ืองตรวจวดัทั้งหมดและพื้นท่ีของ base peak ion ตามล าดบั และ
ดงันั้นความสัมพนัธ์การกระจายของสารประกอบเป้าหมายมีความแตกต่างกนัในกราฟ chromatograms ทั้ง
สอง โดย TCC จะเป็นกราฟท่ีเขา้ใจง่ายกวา่กราฟ TIC ท่ีมีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบและรูปแบบใน
การจดจ า สารประกอบท่ีเป็น background ซ่ึงรวมทั้ง phthalates เช่น diethyl-, dibutyl- และ bis(2-
ethylhexyl) ซ่ึงเกิดจากแผน่ Mylar®film โดยตรง (เห็นไดใ้น negative controls) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีปรากฏ
ใน TIC ท่ี retention time 14.78, 15.10, 17.60 และ 26.39 min แต่ไม่รวมใน TCC 
 
2. Fatty acid composition 

Octanoic acid, decanoic acid, undecanoic acid, dodecanoic acid และ cis-9-tetradecenoic acid ให้
กราฟ calibration ท่ีสูงเป็นสองเท่าของช่วงความเขม้ขน้ 5-1200 nmol  mL-1 ท่ีมีค่า correlation coefficient 
(R2) มากกวา่ 0.99 ในทุกๆกรณี ยกเวน้ octanoic acid ท่ีมีค่า R2 = 0.92 และ undecanoic acid มีค่า R2 = 0.97 
ส่วน fatty acids ตวัอ่ืนๆให้กราฟ calibration ท่ีมีความเป็นเส้นตรง (linear) มากกว่า ท่ีช่วงความเขม้ขน้
เดียวกนั และมีค่า R2 = 0.99 เกือบทุกกรณี และ 0.97 ในทั้งหมด ส าหรับการวเิคราะห์เชิงปริมาณของตวัอยา่ง
ทั้งหมดจะท าการเก็บโดยใช้ blanks ท่ีเหมาะสม ในตวัอย่างDodecanoic acid, tetradecanoic acid, 
pentadecanoic acid, hexadecanoic acid, octadecanoic acid และ cis-9-octadecenoic acid ไดท้  าการตรวจระบุ
ชนิด และเกือบทุกตวัอยา่งให้ค่าสูงกวา่ค่า limit ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (200-394 ng deposited, mean 
blank + 10 standard deviations) ส่วนในตวัอยา่ง Tridecanoic acid, cis-9-hexadecenoic acid, heptadecanoic 
acid, cis-9,12-octadecadienoic acid, eicosanoic acid และ tetracosanoic acid ไดท้  าการตรวจวิเคราะห์
เช่นเดียวกนัและให้ค่าสูงกว่าค่า limit of detection (96-464 ng deposited, mean blank + 3 standard 
deviations) ในบางตวัอยา่ง แต่ไม่สูงกวา่ค่า limit of quantification ในทุกตวัอยา่ง (137-570 ng deposited) 
ส่วน fatty acid อ่ืนท่ีเหลือ ไดแ้ก่ octanoic, decanoic, undecanoic และ cis-9-tetradecenoic acids ไม่ไดท้  า
การตรวจวเิคราะห์ในตวัอยา่งลายน้ิวมือใดๆ 

 ค่า Total fatty acid deposited อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 0.16 ถึง 3.37 µg ต่อลายน้ิวมือแฝง ในการตรวจ
วเิคราะห์พบวา่มีความหลากหลายมากในความสัมพนัธ์เชิงปริมาณของ fatty acid แต่ละชนิดท่ีพบในตวัอยา่ง
ลายน้ิวมือแฝง (รูปท่ี 22) ในตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝงปริมาณของ fatty acid ท่ีพบมากท่ีสุด คือ hexadecanoic 
acid รองลงมาคือ octadecanoic acid และ cis-9-octadecenoic acid ตามล าดบั[2] พบความแตกต่างของ
ปริมาณ fatty acid แต่ละชนิดระหวา่งตวัอยา่งลายน้ิวมือกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ (รูปท่ี 22a) ท่ีความ
เช่ือมัน่ P < 0.05 ปริมาณของ fatty acids ส่วนใหญ่จะมีมากในลายน้ิวมือแบบหลงัมากกวา่ ประกอบดว้ยการ



 

ท า ‘grooming’ และการสัมผสับริเวณท่ีมีสารคดัหลัง่ปริมาณมากบนใบหน้าในช่วงเวลาไม่นานก่อนการ
ประทบัตวัอยา่งลายน้ิวมือแฝง  ส่วนค่าปริมาณของ fatty acid แต่ละตวัไดถู้กน ามาหาความสัมพนัธ์เทียบกบั
ปริมาณของ hexadecanoic acid ในตวัอย่าง (รูปท่ี 22b) ซ่ึงความแตกต่างในเชิงปริมาณระหว่างตวัอย่าง
ลายน้ิวมือแฝงกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ มีความแตกต่างกนันอ้ย 

รูปท่ี 22 Fatty acid content of fingerprint samples. Amount in a single fingerprint (a) in nanograms and (b) 
relative to C16 (hexadecanoic acid). ‘Groomed’ samples of Donor 2 (1472 ng, extreme value) and Donor 
11 (1116.47 ng, outlier value) have been omitted from C16 dataset in (a). * an extreme value (more than 3 
times interquartile range from upper edge of box) and o an outlier value between 1.5 and 3 times 
interquartile range from upper edge of box). Unshaded boxes = ‘natural’ sample and shaded boxes = 
‘groomed’ sample 

 

 มีรูปแบบการเปล่ียนแปลงของการกระจายของ fatty acids มีความชดัเจนในแต่ละชนิดในแต่ละ
บุคคล (รูปท่ี 22) ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆอย่างของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง เช่น การบริโภคอาหาร 
หรือการใชเ้คร่ืองส าอางค ์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัอยา่งทั้งสองแบบ ส าหรับความเฉพาะใน
แต่ละบุคคลยงัแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนมาได ้ในการเพิ่มข้ึนของปริมาณ fatty acids แต่ละ
ตวัหลงัจากการท า ‘grooming’ แลว้มีการเปล่ียนแปลงจาก 1% (‘natural’ sample 29.93 ng tetradecanoic 
acid/fingerprint, ‘groomed’ sample 30.23 ng) ไปเป็นมากกวา่ 2000% (‘natural’ 28.54 ng and ‘groomed’ 
650.92 ng cis-9-octadecenoic acid) การลดลงของสารท่ีประทบัลงบนพื้นผิว มีการเปล่ียนแปลงจาก 12% 
(‘natural’ 43.39 ng และ ‘groomed’ 38.26 ng octadecanoic acid) แลว้ลดลงจนเกือบจะไม่มีอยูเ่ลย การเพิ่ม
หรือลดค่าร้อยละของตวัอย่างใดๆท่ีไม่สอดคลอ้งกนัของปริมาณ fatty acids ทั้งหมด จะบ่งบอกถึงความ
แตกต่างของการกระจายบนปลายน้ิวและบนใบหนา้ กล่าวโดยสรุปคือใน fatty acid ทั้งหมดหลงัจากท า 



 

grooming แล้ว มีการเพิ่มข้ึน 22-2000% ซ่ึงการท า grooming นั้นได้มีการพิสูจน์ไวอ้ย่างชัดเจนแล้วว่ามี
ผลกระทบในเร่ืองของวธีิการเก็บตวัอยา่งต่อองคป์ระกอบทางเคมีของการประทบัลายน้ิวมือแฝง 

 มีประชากรตวัอย่างเพียงคนเดียว คือ Donor 18 ท่ีมีสารท่ีเป็นองค์ประกอบในลายน้ิวมือกลุ่ม 
‘groomed’ นอ้ยกวา่ใน ‘natural’ sample ในขณะท่ีตวัอยา่งอ่ืนมีการลดลง (4.5%) ใน fatty acids ซ่ึงพบการ
เพิ่มข้ึนของ hexadecanoic (5%), cis-9-octadecenoic (8%) และ octadecanoic acids (17%) โดย Donor 18 
เป็นเพศหญิง อายุ 18 ปี มีการใช้ยา antibiotic erythromycin ซ่ึง antibiotics จะมีผลกระทบต่อ bacterial 
lipase activity ท่ีท าหน้าท่ี hydrolysis สารประเภท triglycerides ในสารคดัหลัง่ท่ีมีบนผิวหนงั และดงันั้น
สาร antibiotics น้ีอาจท าให้ปริมาณของ free fatty acids ท่ีควรมีจากการท า ‘grooming’ ลดลงไปดว้ย ซ่ึง
ประชากรตวัอยา่งในงานวจิยัน้ียงัมีขอ้จ ากดั 

 ความสัมพนัธ์ของการกระจายของ tetradecanoic, octadecanoic และ cis-9-octadecenoic acids เม่ือ
เทียบกบั hexadecanoic acid ในตวัอยา่งกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Mong et al. และ Archer et al.[2] ยกเวน้ octadecanoic acid ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยรวมมากข้ึน Mong et al. 
และ Archer et al. ไดใ้ชว้ธีิการเก็บลายน้ิวมือบนกระดาษกรอง (filter paper) และวิธีการเก็บตวัอยา่ง รวมทั้ง
วธีิการท่ีใหผู้ใ้หต้วัอยา่งลายน้ิวมือถูปลายน้ิวกบับริเวณหนา้ผากก่อนการประทบัลายน้ิวมือ ผลท่ีตามมาก็คือ
เป็นการยากท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบงานวจิยัเชิงปริมาณ 

3. Amino acid composition 
Amino acids ทั้งหมดให้กราฟ calibration ท่ีมีความเป็นเส้นตรง (linear) ในช่วงความเขม้ขน้ 1.25-

200 nmol mL-1 และมีค่า R2 > 0.99 ในเกือบทุกกรณี และ 0.95 ทั้งหมด สาร Arginine, cystine และ histidine 
ไม่ตรวจพบทั้งใน calivration standards หรือใน fingerprint samples ส่วนสาร hydroxyproline, methionine 
และ tryptophan ไม่พบในตวัอยา่งลายน้ิวมือใดๆ ซ่ึงในงานวิจยัก่อนหนา้น้ีตรวจพบสารเหล่าน้ีในปริมาณท่ี
นอ้ยมากหรือไม่พบเลย ในงานวิจยัน้ีสามารถตรวจพบสาร lysine, ornithine และ tyrosine ในทุกตวัอยา่ง
ลายน้ิวมือ อย่างไรก็ตามมีความขดัแยง้กนัในการท า calibration standards และดงันั้นการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในงานวจิยัน้ีจึงขาดความถูกตอ้งแม่นย  า แลว้ amino acid จะไม่ถูกน าไปอธิบายต่อไปในงานวจิยัน้ี 

 
 



 

รูปท่ี 23 Comparison of total amino acid and fatty acid content of a single (a) ‘natural’ and (b) ‘groomed’ 
fingerprint. Donor 12 ‘natural’ sample has been omitted from (a) due to extreme outlier value for cysteine 

 
ในทุกๆตวัอยา่งของลายน้ิวมือตรวจพบสาร glycine, valine, leucine, serine, proline, asparagines, 

aspartic acid, glutamic acid, phenylalanine และ cysteine ส่วนสาร alanine ตรวจพบไดบ้างส่วนในตวัอยา่ง
ทั้งหมด (one ion ratio หรือมากกวา่)  ปริมาณของ ion peaks ท่ี 70, 144, 189 m/z พบวา่ยากท่ีจะน าพีคไป 
integrate ไม่พบ ion ratio ท่ีเขา้กนัไดก้บั isoleucine ในตวัอย่างลายน้ิวมือประมาณคร่ึงหน่ึงของตวัอย่าง
ทั้งหมด ส่วนสาร threonine พบไดใ้นทุกตวัอยา่งแต่พบในปริมาณท่ีนอ้ยพอๆกบัท่ีพบใน negative controls 
ยกเวน้สองตวัอยา่ง ในเกือบทุกตวัอยา่งพบวา่มีปริมาณของ amino acids สูงกวา่ค่า limit of quantification 
(15.5-28.1 ng deposited) 

ปริมาณของ amino acid ท่ีพบมากท่ีสุดคือ serine รองลงมาคือ glycine, alanine และ aspartic acid 
ปริมาณ relative abundance ของ amino acids มีแสดงอยูใ่นงานวิจยัก่อนหนา้น้ี ในระหวา่งผูใ้ห้ตวัอยา่งแต่
ละคนพบการเปล่ียนแปลงของปริมาณ amino acid เป็นช่วงกวา้งตั้งแต่ 20.7 ถึง 345.1 ng/fingerprint แต่ไม่
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงปริมาณของ total fatty acid และ total amino acid ท่ีมีอยูใ่นตวัอยา่งลายน้ิวมือกลุ่ม 
‘natural’ (รูปท่ี 23a) ซ่ึงน่าจะเกิดจากสารท่ีมาจากต่างแหล่งกนั คือ sebaceous secretions และ eccrine sweat 
secretions และยงัพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ในตวัอยา่งลายน้ิวมือกลุ่ม ‘groomed’ อีกดว้ย (รูปท่ี 23b) 

 
 
 
 
 
 
 



 

รูปท่ี 24 Amino acid content of fingerprint samples. Amount in a single fingerprint (a) in nanograms and 
(b) relative to serine. Donor 12 ‘natural’ sample (594.11 ng; extreme value) has been omitted from 
cysteine dataset. * an extreme value (more than 3 times interquartile range from upper edge of box) and o 
an outlier value between 1.5 and 3 times interquartile range from upper edge of box). Unshaded boxes = 
‘natural’ sample and shaded boxes = ‘groomed’ sample 
 

ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณน้ีพบความแตกต่างของ fatty acids ระหว่างลายน้ิวมือตวัอย่างกลุ่ม 
‘natural’ และ ‘groomed’ แต่ไม่พบใน amino acids (P > 0.05, รูปท่ี 24a) จากขอ้มูลน้ีบ่งช้ีวา่สารประเภท 
lipid ท่ีติดมากบัปลายน้ิวมือระหวา่งการท า grooming ไม่ไดย้บัย ั้งการสกดั  amino acids จากลายน้ิวมือโดย
ใช้วิธีการทดลองน้ี ถ้ามีคดีเกิดข้ึนปริมาณของ amino acid ในกลุ่ม ‘groomed’ จะต้องมีการลดลงอย่าง
สอดคลอ้งกนั ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน ท่ีมีภาวะของการลดลงของปริมาณ total amino acid ใน
กลุ่ม ‘groomed’ เม่ือเทียบกบักลุ่ม ‘natural’ และมีการเพิ่มข้ึนในกลุ่มประชากรตวัอยา่งอีก 8 คนท่ีเหลือ แต่
ไม่พบความสอดคล้องการของการลดลงหรือเพิ่มข้ึนของปริมาณ amino acid แต่ละชนิดในผูใ้ห้ตวัอย่าง
ลายน้ิวมือคนเดียวกนั ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งบางคนนั้นพบ amino acids บางตวัในเฉพาะกลุ่ม ‘groomed’ หรือ
เฉพาะในกลุ่ม ‘natural’ เท่านั้น ในวิธีการเก็บตวัอย่างลายน้ิวมือ จะท าการเก็ฐตวัอย่างลายน้ิวมือกลุ่ม 
‘natural’ ก่อน และท าการเก็บตวัอยา่งลายน้ิวมือแบบ ‘groomed’ หลงัจากนั้นไม่นาน (โดยทัว่ไปจะใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที โดยข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการประทบัลายน้ิวมือ และวิธีการจดัการกับ 
‘groomed’) ซ่ึงคาดว่า amino acid ท่ีพบบนปลายน้ิวมือได้ถูกท าให้ลดลงจนถึงระดบัหน่ึงในตวัอย่าง
ลายน้ิวมือแรกและไม่ไดถู้กเติมในการท า grooming ดงันั้นจะคาดวา่น่าจะพบปริมาณของ amino acid ใน
ตวัอยา่งลายน้ิวมือกลุ่ม ‘groomed’ ในระดบัต ่า ส่วนในเร่ืองของปฏิกิริยาระหวา่งสารท่ีเป็นองคป์ระกอบของ 
eccrine และ sebaceous gland บนปลายน้ิวมือและบนวตัถุพื้นผิวเรียบนั้นยงัไม่เป็นท่ีเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
อาจเป็นไปไดว้า่ในตวัอยา่งลายน้ิวมือแรก amino acids ยงัหลัง่ออกมาไม่เต็มท่ี และ amino acids ท่ีปลายน้ิว
มือนั้นอาจไดม้าจากบริเวณหนา้ผากระหวา่งการท า grooming ตวัอยา่งกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ ไดถู้ก



 

น ามาเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ ยกเวน้ความสัมพนัธ์เชิงปริมาณของ  alanine และ glycine ซ่ึงพบว่ามี
ปริมาณมากกว่าในการทดลองก่อนหน้า (รูปท่ี 24b) ความแตกต่างของความสัมพนัธ์เชิงปริมาณพบไดใ้น
กรณีของ glycine (P < 0.05) 

 
4. Squalene 

สามารถตรวจพบ squalene ในตวัอย่างลายน้ิวมือไดโ้ดยการวิเคราะห์ mass spectral และท าการ
วเิคราะห์หาปริมาณในตวัอยา่งลายน้ิวมือโดยวิธี GC-FID ปริมาณของ squalene ในตวัอยา่งลายน้ิวมือแสดง
ขอ้มูลสรุปในรูปท่ี 25 พบวา่มีปริมาณของ squalene มากในตวัอยา่งลายน้ิวมือกลุ่ม ‘groomed’ เม่ือเทียบกบั 
‘natural’ (P < 0.001) ปริมาณของ squalene เพิ่มข้ึนในช่วง 1.5 และ 68.4 เท่า ตามท่ีคาดว่าจะพบไดใ้น 
sebaceous secretions ดงัจะเห็นไดจ้าก fatty acids ท่ีพบความเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณไดอ้ย่างชดัเจน
ระหว่างแต่ละบุคคล ตวัอย่างเช่น ลายน้ิวมือแบบ ‘natural’ ของ Donor 4 และ Donor 17 พบปริมาณของ 
squalene ท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้คือ 124.25 และ 124.24 ng/ fingerprint ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม
ลายน้ิวมือแบบ ‘groomed’ ก็มีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก โดยใน Donor 4 (1282.00 ng) พบวา่มีปริมาณ
มากกวา่ Donor 17 (623.15 ng) เป็นสองเท่า ส่วนใน Donor 9 ไม่พบ squalene ในตวัอยา่งลายน้ิวมือแบบ 
‘natural’ แต่พบใน ‘groomed’ 283.01 ng/fingerprint  

ความสัมพนัธ์ของปริมาณ squalene เม่ือเทียบกบั hexadecanoic acid ของตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีไดถู้ก
น ามาเทียบอีกคร้ังหน่ึงกบัของ Mong et al. และ Archer et al.[2] ตวัอยา่งกลุ่ม ‘groomed’ ไดถู้กน าไป
เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งของ Mong et al. ในขณะท่ี ‘natural’ มีค่าต ่ากวา่และถูกเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งของ 
Archer et al.  

 

 



 

รูปท่ี 25 Squalene content of fingerprint samples. Amount in a single fingerprint (a) in nanograms and (b) 
relative to C16 (hexadecanoic acid). * an extreme value (more than 3 times interquartile range from upper 
edge of box) and o an outlier value between 1.5 and 3 times interquartile range from upper edge of box). 
Unshaded boxes = ‘natural’ sample and shaded boxes = ‘groomed’ sample 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย 

 

 งานวจิยัในอนาคตจะพฒันาความรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของลายน้ิวแฝงของเราให้ดียิ่งข้ึน ใน
งานวิจยัน้ีพบวา่ปริมาณของ amino acid, fatty acid และ squalene ท่ีเป็นองคป์ระกอบของลายน้ิวมือแฝงนั้น
มีความหลากหลายในแต่ละบุคคล ในขณะท่ีพบวา่มีสารหลายชนิดท่ีเป็นองคป์ระกอบทัว่ไปท่ีเหมือนกนัใน
ทุกตวัอยา่ง แต่พบความแตกต่างกนัในเชิงปริมาณ ส่วนเร่ืองของวิธีในการประทบัลายน้ิวมือแฝงส าหรับการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณนั้นยงัไม่ไดมี้การศึกษาอยา่งแน่ชดั ในการท า ‘grooming’ ในช่วงเวลาก่อนการประทบั
ลายน้ิวมือแฝงพบวา่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณขององคป์ระกอบประเภท fatty acids ถึงแมว้่า
จะไม่พบผลกระทบอยา่งเดียวกนัน้ีในองคป์ระกอบประเภท amino acids ในการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบ
โดยทัว่ไปสามารถบอกความแตกต่างของตวัอยา่งลายน้ิวมือกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ ได ้แต่ไม่พบ
ความแตกต่างเม่ือเทียบในเร่ืองของเพศ การบริโภคอาหาร อาย ุหรือการสูบบุหร่ี 

 การพิจารณาถึงวิธีการเก็บตวัอย่าง เม่ือมีการศึกษาเก่ียวกับลายน้ิวมือแฝงเป็นส่ิงส าคญั ในการ
วิเคราะห์น้ีไดบ้่งช้ีวา่การใชต้วัอยา่งลายน้ิวมือแบบ ‘groomed’ หรือ ‘enhanced’ ท าให้ลดความหลากหลาย
ของน ้ายาเคมีท่ีใชล้งได ้งานวิจยัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีใชใ้นการพิจารณาถึงสารเคมีท่ีใชส้ าหรับองคป์ระกอบ
ท่ีมาจาก sebaceous secretion และการใชล้ายน้ิวมือแบบ ‘natural’ นั้นสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกการทดลอง 
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