Variation in amino acid and lipid composition of latent fingerprints
ความหลากหลายของ amino acid และ lipid ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของลายนิว้ มือแฝง
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บทคัดย่ อ

การทาให้ลายนิ้ วมือแฝงปรากฏขึ้นทั้งในที่เกิดเหตุและในห้องปฏิ บตั ิการ โดยใช้กระบวนการทาง
เคมี, ฟิ สิ กส์ และการตรวจด้วยสายตาเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคลนั้น แม้ว่ามีเทคนิ คมากมายที่
สามารถนามาใช้ในการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงได้แต่ก็ยงั มีโอกาสที่จะไม่ประสบผลสาเร็ จในการทาให้
ลายนิ้ วมือแฝงปรากฏขึ้น ความเข้าใจในคุ ณสมบัติและการเกิ ดขึ้นของลายนิ้วมือแฝง จะมีส่วนช่ วยในการ
พิสูจน์และพัฒนาเทคนิ คที่ใช้ในการตรวจหาลายนิ้ วมือแฝงในปั จจุบนั ได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษา
ปริ มาณของ amino acid และ fatty acid ที่เป็ นองค์ประกอบในลายนิ้วมือแฝง ที่เก็บบนพื้นผิวเรี ยบ และทา
การตรวจวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค Gas chromatography-mass spectrometry และมีการตรวจหาปริ มาณของ
squalene ด้วย ซึ่ งในทุกๆตัวอย่างของลายนิ้วมือแฝงพบว่า fatty acid ที่มีปริ มาณมากที่สุด คือ Hexadecanoic
acid, Octadecanoic acid และ cis-9-octadecenoic acid ซึ่ งมีความหลากหลายในเชิ งของความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณของ fatty acid แต่ละตัวที่พบในตัวอย่างของลายนิ้ วมือแฝง จากการทดลองได้มีการนานิ้ วมือไป
สัมผัสกับบริ เวณที่มีต่อมไขมันมากบนใบหน้าก่อนนามาประทับรอยลงบนพื้นผิวเรี ยบ พบว่ามีปริ มาณของ
fatty acid และ squalene ปรากฏอยูม่ ากในลายนิ้วมือแฝงกลุ่ม groomed และมี serine เป็ น amino acid ที่พบ
ในปริ มาณมากที่สุด รองลงมาคือ glycine, alanine และ aspartic acid ตามลาดับ การวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของปริ มาณ ระหว่างตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงกลุ่ม natural และ groomed ได้วิเคราะห์เฉพาะ fatty acid
เท่ านั้น ไม่ไ ด้วิเคราะห์ amino acid ด้วย งานวิจยั นี้ ไ ด้พิสู จน์ถึ งความหลากหลายขององค์ประกอบใน
ลายนิ้วมือแฝงด้านความเป็ นเอกลักษณ์และวิธีการประทับรอยลายนิ้วมือโดยการวิเคราะห์กรดอะมิโนและ
กรดไขมันเชิงปริ มาณของลายนิ้วมือ

บทที่ 1
บทนา
ลายนิ้วมือมีบทบาทสาคัญในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจเปรี ยบเทียบรอยลายนิ้วมือที่เก็บได้
จากที่ เกิ ด เหตุ ก ับ ลายนิ้ วมื อ ที่ เก็ บ มาจากผูต้ ้อ งสงสั ย หรื อ ลายนิ้ วมื อ ที่ มี เ ก็ บ ไว้ใ นฐานข้อมู ล ท าให้ เ กิ ด
เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพ ลายนิ้วมือที่เป็ นวัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุ อาจจะพบได้ท้ งั ลายนิ้วมือที่มองเห็น
ได้ดว้ ยตาเปล่า รอยประทับ หรื อรอยลายนิ้วมือแฝงซึ่ งเป็ นรอยลายนิ้วมือที่พบได้บ่อยในที่เกิดเหตุ เทคนิ ค
Visualisation เป็ นเทคนิ คทัว่ ไปที่ใช้ทาให้ลายนิ้ วมือแฝงปรากฏขึ้น ทาให้สามารถตรวจเก็บและนาไประบุ
ตัวบุคคลได้ ความหลากหลายขององค์ความรู้ดา้ นเทคนิคทางเคมี ฟิ สิ กส์ และการมองเห็น ได้ถูกนามาใช้ใน
การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง รวมทั้งการใช้ ninhydrin, cyanoacrylate(superglue) fuming และผงฝุ่ น การศึกษา
และพัฒนาเทคนิคต่างๆที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดเทคนิ คที่มีความไวในการตรวจสอบและ
มีประโยชน์ในการใช้งานที่กว้างมากขึ้น
การพัฒนาเทคนิ คใหม่ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้ วมื อแฝงได้มีการศึ กษาวิจยั กันอย่างมาก
ความหลากหลายของวิธีการทที่ได้นามาใช้ในการพัฒนาเทคนิ คใหม่ที่ใช้ในการทาให้ลายนิ้วมือแฝงปรากฏ
ขึ้น อาทิ เช่ น การใช้ประโยชน์จากสารเคมีที่มีอยู่ หรื อการประยุกต์ใช้สารเคมีอื่นๆ[1] วิธีการอื่นนอกจากนี้
จะเกี่ยวข้องกับสารที่เป็ นองค์ประกอบในรอยลายนิ้วมือแฝง ตัวอย่างเช่น การตรวจหากระบวนการเมตตาบอ
ลิ ซึมในยาโดยใช้ antibodies immobilized บน nanoparticles หรื อ immunodetection ของเพปไทด์และ
โปรตี น ในบางกรณี เ ทคนิ ค นี้ อาจจะช่ ว ยให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะเฉพาะได้เ ช่ น เดี ย วกับ การพัฒ นา
รายละเอี ยดของเส้ นสันนู น ในการประยุก ต์ใ ช้เทคนิ ค ใหม่ใ นการวิเคราะห์ รวมทั้ง เทคนิ ค micro-X-ray
fluorescence, fourier transform infrared spectroscopy และ time-of-flight secondary ion mass spectrometry
ได้ถูกนามาใช้ในการทาให้ลายนิ้ วมือแฝงปรากฏขึ้นด้วยและใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเกิ ด
ลายนิ้วมือแฝงได้ [12]
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ องค์ป ระกอบทางเคมี ข องลายนิ้ ว มื อ แฝง และพฤติ ก รรมหลัง การประทับ รอย
ลายนิ้ ว มื อแฝงลงบนพื้ นผิ ว จะช่ ว ยให้ร ะบุ ถึ ง องค์ป ระกอบที่ ส นใจ และโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง สารที่ เ ป็ น
องค์ประกอบทัว่ ไปของลายนิ้วมือทั้งหมด เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาน้ ายาหรื อเทคนิ คที่ใช้ในการ
ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงที่เป็ นสากลมากขึ้น

ลายนิ้วมือแฝงเกิดขึ้นจากสารคัดหลัง่ ธรรมชาติที่มาจากต่อมในผิวหนัง เช่น eccrine และ sebaceous
glands โดยสารคัดหลัง่ จากต่อมเหงื่อ (eccrine gland) ประกอบไปด้วยสารประกอบของน้ า และส่ วนที่เหลือ
จะเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนของสารอินทรี ย ์ (เช่ น amino acids, proteins และ lactate) และสารอนินทรี ย ์
(เช่น Na+, K+, Cl- และ trace metal ions) และสารคัดหลัง่ จากต่อมไขมัน (sebaceous gland) ประกอบไปด้วย
สารประกอบประเภท fatty acids, glycerides, cholesterol, squalene และ lipid esters หลายๆชนิด สาร
ปนเปื้ อนจากสิ่ งแวดล้อม เช่น bacteria spores, ฝุ่ น, เครื่ องสาอางค์, สารที่เป็ นผลิตผลจากผมและใบยาสู บ ซึ่ ง
อาจจะปนเปื้ อนอยู่ดว้ ย ในขณะมีขอ้ มูลอยู่มากมายเกี่ ยวกับสารที่เป็ นองค์ประกอบของเหงื่ อ เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับสารที่เป็ นองค์ประกอบเฉพาะของลายนิ้ วมือแฝงจริ ง และการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา
ผ่านไปหลังจากที่มีการประทับของลายนิ้วมือแฝงแล้ว
ในหลายๆการศึกษาที่เกี่ ยวกับลายนิ้ วมือแฝงได้มีการศึกษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบของสารอินทรี ย ์
จาพวกไขมันที่ชื่อ fatty acid, long chain fatty acid esters, squalene, cholesterol และ wax esters
สารประกอบอินทรี ยจ์ าพวกไขมันที่เป็ นองค์ประกอบของลายนิ้วมือแฝงพบว่ามีความหลากหลายในแต่ละ
บุคคลในเชิงของอายุและเพศ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนื่ องมาจากเงื่อนไขในการประทับรอยลายนิ้วมือ
แฝง และสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ[2] สารประกอบไขมันที่ไม่อิ่มตัว เช่น squalene, oleic (cis9-octadecenoic acid) และ palmitoleic (cis-9-hexadecenoic) acid เป็ นสารที่ จะสลายตัวได้ง่ายกว่าสาร
ประเภทไขมันอิ่มตัวจะยังคงอยูไ่ ม่เปลี่ยนแปลง สารที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่า เช่น short chain fatty acids จะ
ปรากฏในลายนิ้วมือในลักษณะของผลผลิตจากการสลายตัวของสารประกอบประเภทไขมันไม่อิ่มตัว โดยที่
การสลายตัวของสารประกอบประเภท squalene จะเกิดขึ้นได้เร็ วกว่าในที่มีแสงเมื่อเทียบกับในที่มืด(Archer
et al. 2005) Mountfort et al. [9]ได้ระบุอายุของลายนิ้วมือแฝงจากสารประกอบที่เป็ นผลผลิตจากปฏิกิริยา
ออกซิ เดชัน่ ของ squalene รวมทั้ง squalene monohydroperoxide และ squalene epoxide ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่
อาจเกิดขึ้นได้สาหรับน้ ายาชนิดใหม่ๆที่ใช้ทาให้ลายนิ้วมือแฝงปรากฏ
การประมาณค่าปริ มาณโดยเฉลี่ยของ amino acid ในลายนิ้วมือ คือ 250 ng [6] ซึ่ งการศึกษาการมีอยู่
ของ amino acid บนผิวของมือได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ แล้วในช่วงปี ค.ศ. 1960 ถึงแม้วา่ จะไม่ได้มีศึกษา
ในเรื่ องของสภาพแวดล้อมของลายนิ้วมือแฝง ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของ free amino acid ได้ถูก
นามาศึกษาเที ยบกับ serine, glycine, ornithine และ alanine ที่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก Cuthvertson ได้
ทาการศึกษาสารประกอบที่เป็ นของเหลวของลายนิ้วมือแฝง รวมถึง amino acid และ chloride พบว่าความ
เข้มข้นของ chloride มีความแตกต่างระหว่างผูใ้ ห้ลายนิ้วมือแฝงแต่ละคน ในเชิ งของอายุ และอาชี พ และมี

ผลกระทบจากการใช้นิ้วมือและความเป็ นรู พรุ นของพื้นผิว โดยค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของ chloride ของ
ลายนิ้วมือที่ประทับบน filter paper มีค่ามากกว่าลายนิ้วมือที่ประทับลงบน aluminium foil ประมาณสามเท่า
วิธีการใหม่ที่สามารถจะวิเคราะห์ท้ งั lipid และ nitrogenous material ได้พร้ อมกัน กล่าวคือ fatty
acid และ amino acid ในรอยลายนิ้วมือแฝงจริ งซึ่ งได้มีการศึกษาและรายงานไว้ก่อนหน้านี้[3] วิธีการที่จะใช้
จะต้องสามารถวิเคราะห์สารหลายๆตัวที่เป็ นสารปนเปื้ อนในธรรมชาติของลายนิ้ วมือแฝงได้ โดยพื้นฐาน
ของความเป็ นจริ งนั้นวิธีการที่ใช้ในการจาลองลายนิ้วแฝงจะต้องทาให้ใกล้เคียงกับลายนิ้วมือแฝงที่จะพบได้
ในที่ เกิ ดเหตุ ในงานวิจยั นี้ รายงายถึ ง ประโยชน์ข องวิธีก ารที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาความหลากหลายทั้ง ในเชิ ง
คุณภาพและเชิงปริ มาณใน amino acid และ fatty acid ที่มีอยูใ่ นลายนิ้วมือแฝง ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบ
ต่อวิธีการที่ใช้ในการเลือกตัวอย่างขององค์ประกอบที่เหลือของลายนิ้วมือแฝงในงานวิจยั นี้ดว้ ย

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
1.

Amino acid
ลักษณะเฉพาะและโครงสร้างของ amino acid
โครงสร้างของ amino acid ประกอบด้วยหมู่ carboxyl (COOH) และหมู่ amino (NH2) โดยสู ตรทัว่ ไป

ของ amino acid (รู ปที่ 1) ถึงแม้วา่ โครงสร้างทัว่ ไปจะนิ ยมเขียนให้มีประจุเป็ นกลาง แต่ไม่ถูกต้องเนื่ องจาก
ความเป็ นกรดของหมู่ COOH และความเป็ นด่างของหมู่ NH2 จะทาปฏิกิริยากันระหว่างหมู่เพื่อให้อยูใ่ นรู ป
ของเกลือ เรี ยกว่า zwitterions ซึ่งจะมีประจุลพั ธ์ เป็ นศูนย์

รู ปที่ 1 โครงสร้างของ amino acid
ที่มา: http://chemistry.about.com/library/weekly/aa080801a.htm

มี amino acid จานวน 20 ชนิดที่เกิดจากโปรตีน ซึ่ งมีหลายทฤษฎีที่ใช้ในการจาแนกประเภทของ
amino acid ซึ่งหลักการที่นิยมใช้ในการจาแนก คือการจาแนกตามลักษณะของ side chain ของ amino acid
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้

- Nonpolar side chains
มี amino acid ประเภทนี้ อยู่ 8 ชนิ ด ได้แก่ Glycine, Alanine, proline ซึ่ งเป็ น amino acid ที่มี
nonpolar side chains ขนาดเล็กและมีความไม่ชอบน้ าเล็กน้อย (weakly hydrophobic) ส่ วน Phenylalanine,
Valine, leucine, Isoleucine และ Methionine จะมีหมู่ side chain ขนาดใหญ่ และความไม่ชอบน้ ามาก
(strongly hydrophobic)
- Polar, Uncharged side chains
มี amino acid ประเภทนี้ อยู่ 8 ชนิ ด ได้แก่ Serine และ Threonine มีหมู่ hydroxyl ส่ วน
Asparagine และ Glutamine มีหมู่ amide ส่ วน Histidine และ Tryptophan มีหมู่ heterocyclic aromatic amine
ส่ วน Cysteine มีหมู่ sulfhydryl และ Tyrosine มีหมู่ phenolic ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะแสดงค่าความเป็ นขั้วมากน้อย
ขึ้นอยูก่ บั การแตกตัวในสารละลายที่มีค่า pH แตกต่างกัน
- Charged side chains
มี amino acid ประเภทนี้ อยู่ 8 ชนิ ด ได้แก่ Aspartic acid และ Glutamic acid มีหมู่ carboxyl ใน
side chains โดยกรดแต่ละตัวจะมีการแตกตัวเต็มที่ที่ pH 7.4 ส่ วน Arginine และ Lysine มีหมู่ amino ใน side
chain ซึ่ งจะเกิดการ protonated เต็มที่ที่ pH 7.4 [7]

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างและชื่อย่อของ amino acid ทั้ง 20 ชนิด
Name
Abbreviation
Linear Structure
Alanine
CH3-CH(NH2)-COOH
ala A
Arginine
HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-CH(NH2)-COOH
arg R
Asparagine
H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH
asn N
Aspartic Acid
HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH
asp D
Cysteine
HS-CH2-CH(NH2)-COOH
cys C
Glutamic Acid
HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
glu E
Glutamine
H2N-CO-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
gln Q
Glycine
NH2-CH2-COOH
gly G
Histidine
NH-CH=N-CH=C-CH2-CH(NH2)-COOH
his H
Isoleucine
CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH
ile I
Leucine
(CH3)2-CH-CH2-CH(NH2)-COOH
leu L
Lysine
H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH
lys K
Methionine
CH3-S-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
met M
Phenylalanine
Ph-CH2-CH(NH2)-COOH
phe F
Proline
NH-(CH2)3-CH-COOH
pro P
Serine
HO-CH2-CH(NH2)-COOH
ser S
Threonine
CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH
thr T
Tryptophan
Ph-NH-CH=C-CH2-CH(NH2)-COOH
trp W
Tyrosine
HO-Ph-CH2-CH(NH2)-COOH
tyr Y
Valine
(CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH
val V

2.

Fatty acids
ในทางเคมี โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ด้า นชี วเคมี fatty acid คื อ carboxylic acid ที่ ต่อ อยู่ก ับ long

unbranched aliphatic chain ซึ่ งมีท้ งั saturated และ unsaturated โดย fatty acid ในธรรมชาติส่วนใหญ่จะมี
สายโซ่ยาวตั้งแต่ 4 ถึง 28 carbons โดยจานวนของ carbon atoms มักจะเป็ นจานวนคู่ เนื่ องจากการสังเคราะห์
สารชี ว โมเลกุ ล จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ acetyl-CoA โดย coenzyme จะน าหมู่ two-carbon-atom มาใช้ ใ นการ
สังเคราะห์ โดย fatty acid เกิดจากปฏิกิริยา hydrolysis ของ ester linkages ในไขมัน หรื อ biological oil (ซึ่ ง
ทั้งสองตัวเป็ น triglycerides) ที่มีการนาหมู่ glycerol ออกแล้ว

รู ปที่ 2 โครงสร้าง 3 มิติของ amino acids ชนิดต่างๆ

- Unsaturated fatty acids
โดยที่ fatty acids จะเป็ นชนิด saturated หรื อ unsaturated ก็ข้ ึนอยูก่ บั พันธะคู่ที่มีอยูใ่ น
โครงสร้าง ซึ่ งทั้ง saturated fatty acids และ unsaturated fatty acids จะมีลกั ษณะโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันแต่
จะต่างกันที่ในสายโซ่ของ unsaturated fatty acids จะมีพนั ธะคู่อยูอ่ ย่างน้อยหนึ่งตาแหน่ง และคาร์ บอนสอง
อะตอมในสายที่ต่ออยูท่ ้ งั สองด้านของพันธะคู่น้ นั สามารถมีการจัดรู ปร่ างของโมเลกุลเป็ นได้ท้ งั แบบ cis
หรื อ trans (รู ปที่ 3)

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

- Saturated fatty acids
โครงสร้างของ saturated fatty acids จะเป็ นสายโซ่ยาวของ carboxylic acids ซึ่ งโดยปกติแล้วจะ
มีจานวน carbon atoms อยูป่ ระมาณ 12 ถึง 24 atoms และไม่มีพนั ธะคู่ในโครงสร้าง ดังนั้น saturated fatty
acids จะอิ่มตัวด้วย hydrogen เพราะ saturated fatty acids จะมีเพียงพันธะเดี่ยว และแต่ละ carbon atom ใน
สายโซ่จะมี hydrogen อยู่ 2 atoms (ยกเว้น omega carbon ที่ปลายสายโซ่จะมี hydrogen อยู่ 3 atoms) [15]

3.

Squalene
สาร squalene เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ พบได้ในธรรมชาติ ถู กนามาใช้ประโยชน์ในทางธุ รกิ จ

โดยเริ่ มแรกได้สาร squalene มาจากน้ ามันตับปลาฉลาม (shark liver oil) ถึงแม้วา่ squalene จากพืชสามารถ
นามาใช้ได้เช่นเดียวกัน รวมถึง amaranth seed, rice bran, wheat germ, olives ทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิ ดมีการ
สร้ า ง squalene รวมทั้ง ในมนุ ษ ย์ด้ ว ย ซึ่ งสาร

squalene ได้ มี ก ารศึ ก ษาแล้ ว พบว่ า มี ส่ ว นส าคัญ ใน

Mediterranean diet โดยทาหน้าที่เป็ น chemopreventative substance ซึ่ งทาหน้าที่ในการป้ องกันการเกิ ด
มะเร็ ง
สาร squalene เป็ นสารประกอบ hydrocarbon และ triterpene ซึ่ งเป็ นสารประกอบในธรรมชาติและ
ยังมีส่วนในกระบวนการสังเคราะห์ cholesterol, steroid hormones และ vitamin D ในร่ างกายมนุ ษย์ และ
สาร squalene นี้ ยงั ได้มีการนาไปใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอางค์ และในการค้นพบล่าสุ ดพบว่าได้มีการ
นามาใช้ทาหน้าที่เป็ น immunologic adjuvant ในวัคซีน

Role in steroid synthesis
สาร squalene เป็ นสารชี วเคมีต้ งั ต้นในกระสังเคราะห์สารจาพวก steroids ทั้งหมด ปฏิกิริยาออกซิ
เดชัน่ ของปลายพันธะคู่พนั ธะหนึ่ งของ squalene ได้ผลิตภัณฑ์คือ 2, 3-squalene oxide ซึ่ งทนต่อ enzymecatalyzed cyclization ที่ได้มาจาก lanosterol ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็ น cholesterol และ steroids ชนิดอื่นๆได้

รู ปที่ 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ steroid อย่างง่าย กับสารผลิตผลระหว่างกระบวนการทางเคมี
(intermediate) ได้แก่ isopentenyl pyrophosphate (IPP), dimethylallyl pyrophosphate (DMAPP), geranyl
pyrophosphate (GPP) และ squalene
Biosynthesis
สาร farnesyl pyrophosphate จานวน 2 โมเลกุล มารวมตัวกันด้วยปฏิกิริยา reduction โดย NADPH
เกิดเป็ นสาร squalene

รู ปที่ 5 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ชีวโมเลกุล squalene

Shark squalene
สาร squalene เป็ นสารประกอบที่ มี ค วามหนาแน่ น ต่ า พบได้ใ นร่ า งกายของปลากระดู ก อ่ อ น
(cartilaginous fish) เช่น ฉลามที่ไม่มีถุงลมที่ช่วยในการว่ายน้ า (swim bladder) ดังนั้นร่ างการจึงต้องลดความ
หนาแน่นของร่ างกายลงด้วยไขมันและน้ ามัน โดยส่ วนใหญ่แล้ว squalene จะถูกเก็บไว้ที่ตบั ของฉลาม ซึ่ งมี
ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า ซึ่ งมีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 0.855 ในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่ฉลามจะถูกล่ามาก
ขึ้นเพื่อที่จะนาตับของฉลามมาทา squalene แคปซู ลเพื่อสุ ขภาพ การคานึ งถึงเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมต่อการล่า
ฉลามทาให้เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการสกัดสาร squalene จากแหล่งของพืชแทนตับฉลาม
Use as a skin moisturizer in cosmetics
สาร squalene ได้ถู ก นามาใช้ใ นเครื่ องส าอางค์ โดยใช้เป็ นสารให้ค วามชุ่ ม ชื่ น (a natural
moisturizer) ซึ่ งสามารถซึ มเข้าสู่ ผิวหนังได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ทิ้งความรู ้สึกมันลื่นไว้บนผิว และมีส่วนผสม
ของน้ ามันชนิดอื่นๆ และวิตามินหลายๆชนิ ด สาร squalane คือสาร squalene ชนิ ดอิ่มตัวเกิดจากการที่พนั ธะ
คู่ใน squalene ถู กก าจัดไปโดยการเกิ ดปฏิ กิริยา hydrogenation เนื่ องจาก squalane มีความไวในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ ต่ากว่า squalene ซึ่ งนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บารุ งต่างๆ การศึกษาถึงความเป็ นพิษ พบว่า
ไม่มีความเป็ นพิษอย่างเฉี ยบพลันทั้ง squalene และ squalane ในปริ มาณเข้มข้นที่ผสมในเครื่ องสาอางค์ และ
ไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหนังมนุษย์
Use as an adjuvant in vaccines
Immunologic adjuvant เป็ นสารที่ช่วยในการทางานร่ วมกับ vaccine โดยทาหน้าที่เป็ นตัวกระตุน้ ใน
ระบบภู มิคุ ้ม กัน และเพิ่ ม การตอบสนองต่ อ vaccine ได้แก่ squalene ซึ่ งเติมลงไปเพื่ อทาให้ vaccine มี
ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน ทั้งใน pandemic flu และ malaria vaccine มีการนาไปใช้ในหลายๆประเทศในทวีปยุโรป
ซึ่งนาไปใช้ใน 2009 flu pandemic vaccine
สารตัว ช่ ว ยที่ ใ ช้ squalene คื อ สาร MF59 ที่ เ ป็ นของบริ ษ ัท Novartis โดยใช้ส าร MF59 ใส่ ใ น
influenza vaccine เพื่อช่วยกระตุน้ การตอบสนองต่อระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายมนุ ษย์ผา่ นกระบวนการผลิต
ของ CD4 memory cells ซึ่ งเป็ น oil-in-water influenza vaccine ตัวแรกที่ช่วยในการรวมตัวกับ seasonal
influenza virus vaccine ซึ่ งได้รับการพัฒนาในปี 1990 โดยนักวิจยั ที่ Ciba-Geigy และ Chiron ซึ่ งทั้งสอง
บริ ษทั ได้รับมาจาก Novartis โดยสารนี้ จะอยู่ในรู ปของ emulsion และถูกใช้ผสมใน vaccine เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการคุม้ กัน อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบถึงกลไกในการเกิดปฏิกิริยา [17]
4.

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

เป็ นเทคนิคที่เริ่ มนิยมนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากขึ้น เนื่องจากเป็ นวิธีที่สามารถทานายชนิดของ
องค์ประกอบที่มีอยูใ่ นสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยาโดยอาศัยการเปรี ยบเทียบ fingerprint ของเลขมวล (mass
number) ของสารตัวอย่างนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้เทคนิ คนี้ ยงั มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ท้ งั
ในเชิ งปริ ม าณ (quantitative analysis) และเชิ งคุ ณภาพ (qualitative analysis) ได้อย่า งถูกต้อง Mass
Spectrometer เป็ น detector ที่ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบที่มีอยูใ่ นสารตัวอย่าง โดยอาศัยกลไกคือโมเลกุลของ
องค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอย่างโดยเครื่ อง GC นั้นจะถูกไอออไนซ์ในสภาวะที่เป็ นสุ ญญากาศ
แล้วตรวจวัดออกมาเป็ นเลขมวล (mass number) เทียบกับข้อมูลอ้างอิงแล้วแปลผลออกมาเป็ นชื่ อของ
องค์ประกอบนั้น ๆ
หลักการทางานของเครื่ อง GC-MS นั้นเริ่ มจากนาตัวอย่างฉี ดเข้าเครื่ อง GC จากนั้นสารก็จะถูกแยก
ออกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ เมื่อผ่านเข้าสู่ column ที่อยูใ่ น oven จากนั้นองค์ประกอบใดที่ถูกแยกออกมา
จาก column ก่อนก็จะผ่านเข้าไปในส่ วนของเครื่ อง MS ซึ่ งมีสภาวะเป็ นสุ ญญากาศก่อน แล้วเข้าไปเจอกับ
ion source ซึ่ งจะทาหน้าที่ไอออไนซ์โมเลกุลที่ผา่ นเข้ามาให้กลายเป็ นประจุ จากนั้นประจุเหล่านี้ ก็จะเดิ น
ทางผ่านเครื่ องคัดเลือกและแยกแยะขนาดของประจุ (mass analyzer) เพื่อดูวา่ ประจุเหล่านั้นประกอบไปด้วย
ขนาดมวลเท่าใดบ้าง ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ เครื่ องตรวจวัด (detector) เพื่อทาการตรวจหาปริ มาณของประจุ
แล้วแปลผลออกมาเป็ นปริ มาณขององค์ประกอบแต่ละตัวที่มีอยูใ่ นสารตัวอย่าง [11]

รู ปที่ 6 diagram of a gas chromatograph
องค์ ประกอบสาคัญของเครื่อง GC สามารถแบ่ งออกเป็ น
Carrier gas
สารที่ ท าหน้า ที่ เ ป็ น carrier gas จะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ น inert gas โดยทั่ว ไปที่ นิ ย มใช้ คื อ
nitrogen(N2), helium (He), argon (Ar) และ carbon dioxide (CO2) ซึ่งการเลือกใช้ carrier gas มักจะขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของ detector ที่ใช้ ระบบของ carrier gas มักจะประกอบด้วย molecular sieve เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวกาจัด
น้ าและสารปนเปื้ อนอื่นๆ
Sample injection port

เพื่อให้การทางานของ column มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตัวอย่างที่ ฉีดเข้าสู่ เครื่ อง GC จะต้องไม่มี
ปริ มาณมากเกินไป ควรจะใส่ เข้าไปใน column ในลักษณะของการ plug of vapour การฉี ดสารปริ มาณมาก
อย่า งช้ า ๆ ท าให้ เ กิ ด พี ค ที่ ก ว้า งและมี ค วามแม่ น ย าน้อ ยลง วิ ธี ก ารที่ นิ ย มใช้ใ นการฉี ด สาร คื อ การใช้
microsyringe ในการฉี ดสารตัวอย่างเข้าสู่ flash vapouriser port ซึ่ งอยู่ส่วนบนของ column ผ่าน rubber
septum อุณหภูมิของ sample port โดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ประมาณ 50 ºC ซึ่ งสู งกว่าจุดเดือดขององค์ประกอบที่
กลายเป็ นไอได้ง่ายที่สุดในตัวอย่าง สาหรับ packed columns ขนาดตัวอย่างจะอยูใ่ นช่วง 10 – 20 µL ส่ วน
capillary columns จะใช้ตวั อย่างน้อยกว่า โดยใช้ตวั อย่างประมาณ 10-3 µL สาหรับการวิเคราะห์ capillary
GC จะใช้การฉีดสารแบบ split/ splitless (รู ปที่ 7)

รู ปที่ 7 The split/ splitless injector
Columns
แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ packed และ capillary columns
Packed columns ประกอบด้วย inert, solid support material โค้ดด้วย liquid stationary phase
โดยทัว่ ไปมีความยาวของ column อยูท่ ี่ประมาณ 1.5 – 10 m และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยูท่ ี่ 2- 4 mm
Capillary columns มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 10 mm แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ wallcoated open tubular (WCOT) หรื อ support-coated open tubular (SCOT) โดย wall-coated columns
ประกอบด้วย capillary tube ที่ผนังของ capillary ถูกเคลือบด้วย liquid stationary phase ส่ วนใน supportcoated columns ภายใน column จะเป็ น thin layer of support material เช่น diatomaceous earth ซึ่ ง

stationary phase ถูกดดูซบั ไว้ โดยทัว่ ไป SCOT columns มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า WCOT columns ซึ่ ง
capillary column ทั้งสองแบบนี้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า packed columns

รู ปที่ 8 Cross section of a Fused Silica Open Tubular Column
Column temperature
สาหรับการทางานที่แม่นยา อุณหภูมิของ columns จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ช่วง ± 10 องศา ของ
อุณหภูมิที่ใช้ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กบั จุดเดื อดของสารตัวอย่าง โดยจะต้องมีอุณหภูมิสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของจุดเดือดของสารตัวอย่างเพียงเล็กน้อย มีค่า elution time อยูท่ ี่ 2- 30 min และอุณหภูมิต่าสุ ดที่
จะให้ค่า resolution ที่ดีแต่เพิ่มค่า elution time ถ้าสารตัวอย่างมีช่วงของจุดเดือดกว้าง จะต้องใช้ temperature
programming เข้ามาช่วยในการควบคุมและกาหนดอุณหภูมิ [5]

องค์ ประกอบสาคัญของเครื่อง MS สามารถแบ่ งออกเป็ น
Ionization Source
แบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
1.
Electron Ionization (EI) จะทาให้สารเกิดการแตกตัวโดยใช้ลาอิเล็คตรอนโดย electron จาก
filament ที่ร้อนจะผ่านห้องนี้ และถูกดึ งเข้าหา repeller ที่มีความต่างศักย์ 70 โวลต์ ซึ่ งจะให้พลังงานกับ
อิเล็คตรอน เป็ น 70 อิเล็คตรอนโวลต์ ทาให้สารผสมที่ซบั ซ้อนของไอออนเกิดการแตกตัวซึ่ งสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของสารได้
2.
Chemical Ionization (CI) จะทาให้สารเกิดการแตกตัวด้วยวิธีทางเคมีโดยผสมสารตัวอย่าง
เข้ากับแก๊สที่ทาปฏิ กิริยาแล้วผ่านสารผสมเข้าไปใน ionization chamber โดยการทาให้เกิดการแตกตัวด้วย
การชนกับ อิเล็คตรอน เช่นเดียวกันแก๊สที่ใช้ได้แก่มีเทน

Mass Analyzer
เครื่ องวิเคราะห์มวล มีหลายแบบเช่น Magnetic-sector analyzer, Electrostatic analyzer, Time-offlight analyzer, Ion cyclotron resonance analyzer, Quadrupole mass spectrometer-Quadrupole Mass
Spectrometer ใช้หลักการวิเคราะห์ดว้ ยสนามแม่เหล็ก คือมีแหล่งผลิ ตไอออน 2 ส่ วน ส่ วนแรกจะทาให้
ตัวอย่างกลายเป็ นไอออน และส่ วนที่ 2 ทาให้สารมาตรฐานกลายเป็ นไอออน ลาไอออนทั้งสองจะถูกบังคับ
ให้ผา่ นเครื่ องแยกไอออนชุ ดเดี ยวกัน ดังนั้นไอออนทั้งหมดจะได้รับอิทธิ พลจากสนามแม่เหล็กในสภาวะ
เดียวกัน แต่ถูกตรวจและวัดด้วยเครื่ องแยกกัน

รู ปที่ 9 MS diagram
Detector
มีหลายชนิ ด โดยทัว่ ไปมักนิ ยมใช้ Faraday cup detector, Electron multiplier detector, Scintillation
counter detector, Photographic plate detector, Flame ionization detector, Mass spectroscopy
Flame ionization detector (FID) หลักการ สารที่ออกจาก column จะถูกทาให้แตกตัวจนเป็ น ion
ด้วย flame แล้วเข้าสู่ ตวั วัด ion โดยวัดค่าการนาไฟฟ้ าของ ion ซึ่ งแปรผันตรงกับปริ มาณสาร

รู ปที่ 10 Flame ionization detector (FID)
ที่มา: http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm
Mass spectroscopy (MS) หลักการ สารที่ออกจาก column จะถูกทาให้แตกตัวด้วย electron ที่
ยิงมาจาก ion source จากนั้นโมเลกุลที่แตกตัวในขั้นต่างๆ จะเข้าสู่ ion filter ซึ่ งเป็ นสนามไฟฟ้ า และเข้าสู่
detector สารแต่ละตัวจะมีรูปแบบการแตกตัวที่จาเพาะ จึงสามารถบอกชนิดสารที่วเิ คราะห์ได้
ข้อดีของเครื่ อง GC-MS มีหลายประการอาทิ เช่ น สามารถวิเคราะห์ได้ท้ งั แบบทัว่ ไปและแบบ
เฉพาะเจาะจง ให้ sensitivity ที่สูง สามารถบ่งชี้ ถึงชนิ ดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างได้ และ
สามารถวิเคราะห์ได้ท้ งั ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ [11]

ตารางที่ 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

Nitrogenphosphorus

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

Photoionization
(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

บทที่ 3
การวิจัย

1.

Preparation of calibration samples for quantification
การเตรี ยมตัวอย่าง calibration สาหรับการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
1.1 การเตรี ยม Amino acid และ fatty acid calibration sample สาหรับ GC-MS
- Amino acid calibration solution
เตรี ยมใน 0.1 M HCl acid โดยใช้ amino acid standard solution AA-S-18 ที่ความเข้มข้น
1.25 และ 200 nmol mL-1
- Fatty acid calibration solution
เตรี ยมใน hexane ที่ความเข้มข้น 5 และ 200 nmol mL-1

1.2 การเตรี ยม Squalene calibration standard สาหรับ GC-FID
- Fatty acid internal standard : nonadecanoic acid ความเข้มข้น 1.875 µmol mL-1 ใน hexane
- Amino acid internal standard : L-p-chlorophenylalanine ความเข้มข้น 0.3125 µmol mL-1
ใน methanol

รู ปที่ 11 การเตรี ยม Amino acid และ fatty acid calibration sample สาหรับ GC-MS

รู ปที่ 12 การเตรี ยม Squalene calibration standard for GC-FID

1.3 การทาความสะอาดแผ่น Mylar ®002 polyester film

รู ปที่ 13 การทาความสะอาดแผ่น Mylar ®002 polyester film

2.

Collection of latent fingerprint samples
การเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงจะทาให้สอดคล้องกับ University of Lincoln ethical approval
protocol (รู ปที่ 14)

รู ปที่ 14 Summary of donor information

Natural Samples
ทาการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยที่กลุ่มประชากรตัวอย่างจะต้องไม่
ล้า งมื อก่ อนทาการประทับ รอยลายนิ้ วมื อแฝงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจากนั้นให้ถูฝ่ ามื อทั้งสองข้า งเข้า
ด้วยกัน และทาการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง (รู ปที่ 15)

รู ปที่ 15 แผนภาพการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง ‚Natural‛ samples

Groomed samples
ทาการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยที่กลุ่มประชากรตัวอย่างจะต้องไม่
ล้า งมื อก่ อนท าการประทับ รอยลายนิ้ วมื อแฝงอย่า งน้อย 1 ชั่วโมง และจากนั้นให้ถูฝ่ ามื อทั้ง สองข้างกับ
บริ เวณหน้าผากและจมูกนานประมาณ 10 วินาที และถู มือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน และทาการเก็บตัวอย่าง
ลายนิ้วมือแฝง (รู ปที่ 16)

รู ปที่ 16 แผนภาพการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง ‚Groomed‛ samples

Negative controls
เตรี ยมโดยวิธีเดียวกับ natural samples และ groomed samples แต่ไม่มีการประทับลายนิ้วมือลงไป
(รู ปที่ 17)

รู ปที่ 17 แผนภาพการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง Negative controls

3.

Extraction and derivatisation of sample
การสกัดตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงทาตามขั้นตอน (รู ปที่ 18)

รู ปที่ 18 แผนภาพการสกัดตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง

4.

GC-MS analysis
ตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์โดยใช้ Thermo Finnigan Trace GC coupled กับ Thermo Finnigan Trace
MS โดยมี conditions ต่างๆดังนี้
- 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
ตัวอย่างลายนิ้ วมื อแฝงนามาวิเคราะห์ หาปริ มาณสาร squalene ทั้ง ‘natural’ และ ‘groomed’
fringerprint samples และ negative controls โดยใช้ PerkinElmer Clarus 500 Gas Chromatograph with
flame ionization detector (GC-FID) โดยมี conditions ต่างๆดังนี้
- 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)

บทที่ 4
ผลการวิจัย

ลายนิ้วมือแฝงที่ถูกเก็บจากพื้นผิวเรี ยบ (non-porous substrate) จากกลุ่มประชากรตัวอย่างขนาดเล็ก
และได้ทาการ extracted และ derivatised สาร amino acids และ fatty acids ให้อยู่ในรู ปของ N(O,S)ethoxycarbonyl amino acid ethyl esters และ fatty acid ethyl esters ซึ่งนาไปวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วยเทคนิค
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
กลุ่มประชากรผูใ้ ห้ลายนิ้วมือแฝง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จานวน 18 คน มีช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง
57 ปี (รู ปที่ 14) เป็ นผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติจานวน 4 คน และสู บบุหรี่ จานวน 4 คน มีผใู้ ห้จานวนหนึ่งที่ใช้ยาและ
ใช้เครื่ องสาอางค์หรื อครี มบารุ งผิวในวันที่เก็บตัวอย่าง โดยมีการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง 2 แบบ จากกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละคน ในกรณี แรก ‘natural’ fingerprints ถูกเก็บโดยไม่มีการ pre-treatment เพียงแต่ผใู ้ ห้แต่ละ
คนจะต้องไม่มีการล้างมือภายใน 1 ชัว่ โมง ก่อนการให้ตวั อย่างลายนิ้ วมือแฝง สาหรับกรณี ที่ 2 ‘groomed’
samples ผูใ้ ห้ลายนิ้วมือแฝงถูกสัง่ ให้ถูนิ้วมือบริ เวณหน้าผากและบริ เวณรอบๆจมูก ซึ่ งการกระทาเช่นนี้ จะทา
การถ่ายเทสารคัดหลัง่ จากต่อมไขมัน (sebaceous secretions) ซึ่ งมีมากบนใบหน้า การทา ‘grooming’ จะใช้
บ่อยในกรณี การศึกษาหาช่วงเวลาในการประทับรอยลายนิ้วมือแฝง
ตัวอย่างลายนิ้ วมื อแฝงทั้งหมดถู กนามาวิเคราะห์ในแบบ SIM mode สาหรับการระบุชนิ ด และ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณของ amino acids และ fatty acids ซึ่ งแสดงรายการดังรู ปที่ 19 สารประกอบถูกระบุชนิด
โดยขึ้นกับค่า relative retention time (RRT) และ ion ratio

รู ปที่ 19 Amino acids and fatty acids detected in latent fingerprint samples by gas chromatography-mass
spectrometry and their SIM programme parameters.
1.

Fingerprint profiles
ความหลากหลายเฉพาะตัวปรากฏให้เห็นเมื่อทาการเปรี ยบเทียบ Total ion chromatograms (TIC)
(รู ปที่ 20) โดยความแตกต่างทั้งในเชิ งคุ ณภาพ (จานวนของ peak ที่ปรากฏ) และเชิ งปริ มาณ (ขนาดของ
peak) จะเห็นได้ท้ งั ความจาเพาะ และระหว่าง ‘natural’ และ ‘groomed’ samples ส่ วน Target compound
chromatograms (TCCs) จะเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายของตัวอย่าง (รู ปที่ 21)

รู ปที่ 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 รู ปที่ 19, with the exception of 21 which refers to squalene.

รู ปที่ 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 สารประกอบเป้ าหมาย ได้แก่ fatty acids และ amino acids ตามรายการในรู ปที่ 19 และ
ที่เพิ่มมา คือ squalene จะถูกระบุใน TIC และการพล๊อตกราฟระหว่าง base peak ion ของการวิเคราะห์
ปริ มาณ mass spectrum และ retention time จะสังเกตุวา่ แกน x กับแกน y ในกราฟ TIC และ TCC เกิดจาก
การพล๊อตระหว่างค่าการตอบสนองต่อเครื่ องตรวจวัดทั้งหมดและพื้นที่ของ base peak ion ตามลาดับ และ
ดังนั้นความสัมพันธ์การกระจายของสารประกอบเป้ าหมายมีความแตกต่างกันในกราฟ chromatograms ทั้ง
สอง โดย TCC จะเป็ นกราฟที่เข้าใจง่ายกว่ากราฟ TIC ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเปรี ยบเทียบและรู ปแบบใน
การจดจา สารประกอบที่ เป็ น background ซึ่ ง รวมทั้ง phthalates เช่ น diethyl-, dibutyl- และ bis(2ethylhexyl) ซึ่ งเกิดจากแผ่น Mylar®film โดยตรง (เห็นได้ใน negative controls) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏ
ใน TIC ที่ 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 ที่สูงเป็ นสองเท่าของช่วงความเข้มข้น 5-1200 nmol mL-1 ที่มีค่า correlation coefficient
(R2) มากกว่า 0.99 ในทุกๆกรณี ยกเว้น octanoic acid ที่มีค่า R2 = 0.92 และ undecanoic acid มีค่า R2 = 0.97
ส่ วน fatty acids ตัวอื่นๆให้กราฟ calibration ที่มีความเป็ นเส้นตรง (linear) มากกว่า ที่ช่วงความเข้มข้น
เดียวกัน และมีค่า R2 = 0.99 เกือบทุกกรณี และ 0.97 ในทั้งหมด สาหรับการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณของตัวอย่าง
ทั้งหมดจะทาการเก็บ โดยใช้ blanks ที่ เหมาะสม ในตัวอย่า งDodecanoic acid, tetradecanoic acid,
pentadecanoic acid, hexadecanoic acid, octadecanoic acid และ cis-9-octadecenoic acid ได้ทาการตรวจระบุ
ชนิ ด และเกือบทุกตัวอย่างให้ค่าสู งกว่าค่า limit ของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (200-394 ng deposited, mean
blank + 10 standard deviations) ส่ วนในตัวอย่าง Tridecanoic acid, cis-9-hexadecenoic acid, heptadecanoic
acid, cis-9,12-octadecadienoic acid, eicosanoic acid และ tetracosanoic acid ได้ทาการตรวจวิเคราะห์
เช่ นเดียวกันและให้ค่าสู งกว่าค่า limit of detection (96-464 ng deposited, mean blank + 3 standard
deviations) ในบางตัวอย่าง แต่ไม่สูงกว่าค่า limit of quantification ในทุกตัวอย่าง (137-570 ng deposited)
ส่ วน fatty acid อื่นที่เหลือ ได้แก่ octanoic, decanoic, undecanoic และ cis-9-tetradecenoic acids ไม่ได้ทา
การตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างลายนิ้วมือใดๆ
ค่า Total fatty acid deposited อยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 0.16 ถึง 3.37 µg ต่อลายนิ้วมือแฝง ในการตรวจ
วิเคราะห์พบว่ามีความหลากหลายมากในความสัมพันธ์เชิงปริ มาณของ fatty acid แต่ละชนิดที่พบในตัวอย่าง
ลายนิ้วมือแฝง (รู ปที่ 22) ในตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงปริ มาณของ fatty acid ที่พบมากที่สุด คือ hexadecanoic
acid รองลงมาคือ octadecanoic acid และ cis-9-octadecenoic acid ตามลาดับ[2] พบความแตกต่างของ
ปริ มาณ fatty acid แต่ละชนิ ดระหว่างตัวอย่างลายนิ้วมือกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ (รู ปที่ 22a) ที่ความ
เชื่อมัน่ P < 0.05 ปริ มาณของ fatty acids ส่ วนใหญ่จะมีมากในลายนิ้วมือแบบหลังมากกว่า ประกอบด้วยการ

ทา ‘grooming’ และการสัมผัสบริ เวณที่ มีสารคัดหลัง่ ปริ มาณมากบนใบหน้าในช่ วงเวลาไม่นานก่ อนการ
ประทับตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง ส่ วนค่าปริ มาณของ fatty acid แต่ละตัวได้ถูกนามาหาความสัมพันธ์เทียบกับ
ปริ มาณของ hexadecanoic acid ในตัวอย่าง (รู ปที่ 22b) ซึ่ งความแตกต่างในเชิ งปริ มาณระหว่างตัวอย่าง
ลายนิ้วมือแฝงกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ มีความแตกต่างกันน้อย

รู ปที่ 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

มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการกระจายของ fatty acids มีความชัดเจนในแต่ละชนิ ดในแต่ละ
บุคคล (รู ปที่ 22) ซึ่ งอาจจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายๆอย่างของกลุ่มประชากรตัวอย่าง เช่น การบริ โภคอาหาร
หรื อการใช้เครื่ องสาอางค์ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวอย่างทั้งสองแบบ สาหรับความเฉพาะใน
แต่ละบุคคลยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นมาได้ ในการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ fatty acids แต่ละ
ตัวหลังจากการทา ‘grooming’ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงจาก 1% (‘natural’ sample 29.93 ng tetradecanoic
acid/fingerprint, ‘groomed’ sample 30.23 ng) ไปเป็ นมากกว่า 2000% (‘natural’ 28.54 ng and ‘groomed’
650.92 ng cis-9-octadecenoic acid) การลดลงของสารที่ประทับลงบนพื้นผิว มีการเปลี่ยนแปลงจาก 12%
(‘natural’ 43.39 ng และ ‘groomed’ 38.26 ng octadecanoic acid) แล้วลดลงจนเกือบจะไม่มีอยูเ่ ลย การเพิ่ม
หรื อลดค่าร้ อยละของตัวอย่างใดๆที่ไม่สอดคล้องกันของปริ มาณ fatty acids ทั้งหมด จะบ่งบอกถึ งความ
แตกต่างของการกระจายบนปลายนิ้ วและบนใบหน้า กล่าวโดยสรุ ปคือใน fatty acid ทั้งหมดหลังจากทา

grooming แล้ว มีการเพิ่มขึ้ น 22-2000% ซึ่ งการทา grooming นั้นได้มีการพิสูจน์ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามี
ผลกระทบในเรื่ องของวิธีการเก็บตัวอย่างต่อองค์ประกอบทางเคมีของการประทับลายนิ้วมือแฝง
มี ป ระชากรตัวอย่างเพี ยงคนเดี ย ว คื อ Donor 18 ที่ มีส ารที่ เป็ นองค์ประกอบในลายนิ้ วมื อกลุ่ ม
‘groomed’ น้อยกว่าใน ‘natural’ sample ในขณะที่ตวั อย่างอื่นมีการลดลง (4.5%) ใน fatty acids ซึ่ งพบการ
เพิ่มขึ้นของ hexadecanoic (5%), cis-9-octadecenoic (8%) และ octadecanoic acids (17%) โดย Donor 18
เป็ นเพศหญิง อายุ 18 ปี มีการใช้ยา antibiotic erythromycin ซึ่ ง antibiotics จะมีผลกระทบต่อ bacterial
lipase activity ที่ทาหน้าที่ hydrolysis สารประเภท triglycerides ในสารคัดหลัง่ ที่มีบนผิวหนัง และดังนั้น
สาร antibiotics นี้ อาจทาให้ปริ มาณของ free fatty acids ที่ควรมีจากการทา ‘grooming’ ลดลงไปด้วย ซึ่ ง
ประชากรตัวอย่างในงานวิจยั นี้ยงั มีขอ้ จากัด
ความสัมพันธ์ของการกระจายของ tetradecanoic, octadecanoic และ cis-9-octadecenoic acids เมื่อ
เทียบกับ hexadecanoic acid ในตัวอย่างกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Mong et al. และ Archer et al.[2] ยกเว้น octadecanoic acid ซึ่ งมีความสัมพันธ์โดยรวมมากขึ้น Mong et al.
และ Archer et al. ได้ใช้วธิ ี การเก็บลายนิ้วมือบนกระดาษกรอง (filter paper) และวิธีการเก็บตัวอย่าง รวมทั้ง
วิธีการที่ให้ผใู ้ ห้ตวั อย่างลายนิ้วมือถูปลายนิ้วกับบริ เวณหน้าผากก่อนการประทับลายนิ้วมือ ผลที่ตามมาก็คือ
เป็ นการยากที่จะศึกษาเปรี ยบเทียบงานวิจยั เชิงปริ มาณ
3.

Amino acid composition
Amino acids ทั้งหมดให้กราฟ calibration ที่มีความเป็ นเส้นตรง (linear) ในช่วงความเข้มข้น 1.25200 nmol mL-1 และมีค่า R2 > 0.99 ในเกือบทุกกรณี และ 0.95 ทั้งหมด สาร Arginine, cystine และ histidine
ไม่ตรวจพบทั้งใน calivration standards หรื อใน fingerprint samples ส่ วนสาร hydroxyproline, methionine
และ tryptophan ไม่พบในตัวอย่างลายนิ้วมือใดๆ ซึ่ งในงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ตรวจพบสารเหล่านี้ ในปริ มาณที่
น้อยมากหรื อไม่พบเลย ในงานวิจยั นี้ สามารถตรวจพบสาร lysine, ornithine และ tyrosine ในทุกตัวอย่าง
ลายนิ้ วมือ อย่างไรก็ตามมีความขัดแย้งกันในการทา calibration standards และดังนั้นการวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณในงานวิจยั นี้จึงขาดความถูกต้องแม่นยา แล้ว amino acid จะไม่ถูกนาไปอธิ บายต่อไปในงานวิจยั นี้

รู ปที่ 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
ในทุกๆตัวอย่างของลายนิ้วมือตรวจพบสาร glycine, valine, leucine, serine, proline, asparagines,
aspartic acid, glutamic acid, phenylalanine และ cysteine ส่ วนสาร alanine ตรวจพบได้บางส่ วนในตัวอย่าง
ทั้งหมด (one ion ratio หรื อมากกว่า) ปริ มาณของ ion peaks ที่ 70, 144, 189 m/z พบว่ายากที่จะนาพีคไป
integrate ไม่พบ ion ratio ที่เข้ากันได้กบั isoleucine ในตัวอย่างลายนิ้ วมือประมาณครึ่ งหนึ่ งของตัวอย่าง
ทั้งหมด ส่ วนสาร threonine พบได้ในทุกตัวอย่างแต่พบในปริ มาณที่นอ้ ยพอๆกับที่พบใน negative controls
ยกเว้นสองตัวอย่าง ในเกือบทุกตัวอย่างพบว่ามีปริ มาณของ amino acids สู งกว่าค่า limit of quantification
(15.5-28.1 ng deposited)
ปริ มาณของ amino acid ที่พบมากที่สุดคือ serine รองลงมาคือ glycine, alanine และ aspartic acid
ปริ มาณ relative abundance ของ amino acids มีแสดงอยูใ่ นงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ในระหว่างผูใ้ ห้ตวั อย่างแต่
ละคนพบการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ amino acid เป็ นช่วงกว้างตั้งแต่ 20.7 ถึง 345.1 ng/fingerprint แต่ไม่
ความสัมพันธ์กนั ในเชิ งปริ มาณของ total fatty acid และ total amino acid ที่มีอยูใ่ นตัวอย่างลายนิ้วมือกลุ่ม
‘natural’ (รู ปที่ 23a) ซึ่ งน่าจะเกิดจากสารที่มาจากต่างแหล่งกัน คือ sebaceous secretions และ eccrine sweat
secretions และยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ในตัวอย่างลายนิ้วมือกลุ่ม ‘groomed’ อีกด้วย (รู ปที่ 23b)

รู ปที่ 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
ในการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณนี้ พบความแตกต่างของ fatty acids ระหว่างลายนิ้ วมือตัวอย่างกลุ่ม
‘natural’ และ ‘groomed’ แต่ไม่พบใน amino acids (P > 0.05, รู ปที่ 24a) จากข้อมูลนี้ บ่งชี้ วา่ สารประเภท
lipid ที่ติดมากับปลายนิ้วมือระหว่างการทา grooming ไม่ได้ยบั ยั้งการสกัด amino acids จากลายนิ้วมือโดย
ใช้วิธีก ารทดลองนี้ ถ้ามี ค ดี เกิ ดขึ้ นปริ ม าณของ amino acid ในกลุ่ ม ‘groomed’ จะต้องมี การลดลงอย่า ง
สอดคล้องกัน สาหรับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ที่มีภาวะของการลดลงของปริ มาณ total amino acid ใน
กลุ่ม ‘groomed’ เมื่อเทียบกับกลุ่ม ‘natural’ และมีการเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรตัวอย่างอีก 8 คนที่เหลือ แต่
ไม่พบความสอดคล้องการของการลดลงหรื อเพิ่มขึ้นของปริ มาณ amino acid แต่ละชนิ ดในผูใ้ ห้ตวั อย่าง
ลายนิ้วมือคนเดียวกัน สาหรับกลุ่มตัวอย่างบางคนนั้นพบ amino acids บางตัวในเฉพาะกลุ่ม ‘groomed’ หรื อ
เฉพาะในกลุ่ ม ‘natural’ เท่านั้น ในวิธีก ารเก็ บตัวอย่างลายนิ้ วมื อ จะทาการเก็ ฐตัวอย่า งลายนิ้ วมื อกลุ่ ม
‘natural’ ก่อน และทาการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือแบบ ‘groomed’ หลังจากนั้นไม่นาน (โดยทัว่ ไปจะใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยขึ้ นอยู่กบั ช่ วงเวลาทั้งหมดที่ ใ ช้ใ นการประทับ ลายนิ้ วมื อ และวิธีก ารจัดการกับ
‘groomed’) ซึ่ งคาดว่า amino acid ที่ พบบนปลายนิ้ วมื อได้ถูก ทาให้ลดลงจนถึ งระดับหนึ่ งในตัวอย่า ง
ลายนิ้วมือแรกและไม่ได้ถูกเติมในการทา grooming ดังนั้นจะคาดว่าน่าจะพบปริ มาณของ amino acid ใน
ตัวอย่างลายนิ้วมือกลุ่ม ‘groomed’ ในระดับต่า ส่ วนในเรื่ องของปฏิกิริยาระหว่างสารที่เป็ นองค์ประกอบของ
eccrine และ sebaceous gland บนปลายนิ้ วมือและบนวัตถุพ้ืนผิวเรี ยบนั้นยังไม่เป็ นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน
อาจเป็ นไปได้วา่ ในตัวอย่างลายนิ้วมือแรก amino acids ยังหลัง่ ออกมาไม่เต็มที่ และ amino acids ที่ปลายนิ้ว
มือนั้นอาจได้มาจากบริ เวณหน้าผากระหว่างการทา grooming ตัวอย่างกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ ได้ถูก

นามาเปรี ยบเทียบในเชิ งปริ มาณ ยกเว้นความสัมพันธ์เชิ งปริ มาณของ alanine และ glycine ซึ่ งพบว่ามี
ปริ มาณมากกว่าในการทดลองก่อนหน้า (รู ปที่ 24b) ความแตกต่างของความสัมพันธ์เชิ งปริ มาณพบได้ใน
กรณี ของ glycine (P < 0.05)
4.

Squalene

สามารถตรวจพบ squalene ในตัวอย่างลายนิ้ วมือได้โดยการวิเคราะห์ mass spectral และทาการ
วิเคราะห์หาปริ มาณในตัวอย่างลายนิ้วมือโดยวิธี GC-FID ปริ มาณของ squalene ในตัวอย่างลายนิ้วมือแสดง
ข้อมูลสรุ ปในรู ปที่ 25 พบว่ามีปริ มาณของ squalene มากในตัวอย่างลายนิ้วมือกลุ่ม ‘groomed’ เมื่อเทียบกับ
‘natural’ (P < 0.001) ปริ มาณของ squalene เพิ่มขึ้นในช่ วง 1.5 และ 68.4 เท่า ตามที่คาดว่าจะพบได้ใน
sebaceous secretions ดังจะเห็นได้จาก fatty acids ที่พบความเปลี่ยนแปลงในเชิ งปริ มาณได้อย่างชัดเจน
ระหว่างแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่ น ลายนิ้ วมือแบบ ‘natural’ ของ Donor 4 และ Donor 17 พบปริ มาณของ
squalene ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ คือ 124.25 และ 124.24 ng/ fingerprint ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
ลายนิ้วมือแบบ ‘groomed’ ก็มีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก โดยใน Donor 4 (1282.00 ng) พบว่ามีปริ มาณ
มากกว่า Donor 17 (623.15 ng) เป็ นสองเท่า ส่ วนใน Donor 9 ไม่พบ squalene ในตัวอย่างลายนิ้วมือแบบ
‘natural’ แต่พบใน ‘groomed’ 283.01 ng/fingerprint
ความสัมพันธ์ของปริ มาณ squalene เมื่อเทียบกับ hexadecanoic acid ของตัวอย่างในงานวิจยั นี้ ได้ถูก
นามาเทียบอีกครั้งหนึ่ งกับของ Mong et al. และ Archer et al.[2] ตัวอย่างกลุ่ม ‘groomed’ ได้ถูกนาไป
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างของ Mong et al. ในขณะที่ ‘natural’ มีค่าต่ากว่าและถูกเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างของ
Archer et al.

รู ปที่ 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

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย

งานวิจยั ในอนาคตจะพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในองค์ประกอบของลายนิ้วแฝงของเราให้ดียงิ่ ขึ้น ใน
งานวิจยั นี้พบว่าปริ มาณของ amino acid, fatty acid และ squalene ที่เป็ นองค์ประกอบของลายนิ้วมือแฝงนั้น
มีความหลากหลายในแต่ละบุคคล ในขณะที่พบว่ามีสารหลายชนิ ดที่เป็ นองค์ประกอบทัว่ ไปที่เหมือนกันใน
ทุกตัวอย่าง แต่พบความแตกต่างกันในเชิงปริ มาณ ส่ วนเรื่ องของวิธีในการประทับลายนิ้วมือแฝงสาหรับการ
วิเคราะห์เชิ งปริ มาณนั้นยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างแน่ชดั ในการทา ‘grooming’ ในช่วงเวลาก่อนการประทับ
ลายนิ้วมือแฝงพบว่ามีผลกระทบต่อการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณขององค์ประกอบประเภท fatty acids ถึงแม้ว่า
จะไม่พบผลกระทบอย่างเดี ยวกันนี้ ในองค์ประกอบประเภท amino acids ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
โดยทัว่ ไปสามารถบอกความแตกต่างของตัวอย่างลายนิ้ วมือกลุ่ม ‘natural’ และ ‘groomed’ ได้ แต่ไม่พบ
ความแตกต่างเมื่อเทียบในเรื่ องของเพศ การบริ โภคอาหาร อายุ หรื อการสู บบุหรี่
การพิ จารณาถึ งวิธีก ารเก็ บตัวอย่า ง เมื่ อมี การศึ กษาเกี่ ย วกับลายนิ้ วมื อแฝงเป็ นสิ่ ง สาคัญ ในการ
วิเคราะห์น้ ี ได้บ่งชี้ วา่ การใช้ตวั อย่างลายนิ้วมือแบบ ‘groomed’ หรื อ ‘enhanced’ ทาให้ลดความหลากหลาย
ของน้ ายาเคมีที่ใช้ลงได้ งานวิจยั นี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ใช้ในการพิจารณาถึงสารเคมีที่ใช้สาหรับองค์ประกอบ
ที่มาจาก sebaceous secretion และการใช้ลายนิ้วมือแบบ ‘natural’ นั้นสามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกการทดลอง
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