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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคงตัวทางเคมีของดินปื นที่ เก็บรักษาในสภาวะเร่ งที่ อุณหภูมิ 75 OC
เป็ นเวลา 30 วัน ด้วยการวิเคราะห์ปริ มาณของสารเติมแต่ง 2,4-DNT, MC, DPA และ EC ในดินปื นควันน้อย ด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC) จากการวิเคราะห์ ดินปื นจากกระสุ นปื นจานวน 13 ยี่ห้อ ตรวจพบสาร
2,4-DNT ในกระสุ นทุกยี่ห้อ ส่ วน DPA ตรวจพบในดินปื นจากกระสุ นจานวน 9 ยี่ห้อ ในขณะที่ EC พบในดินปื นจาก
กระสุ น 7 ยี่ห้อ และจากกระสุ น 13 ชนิ ด มี 5 ยี่ห้อที่ ตรวจพบทั้ง DPA และ EC คือ winchester 2, Thai Arms, RAI 12,
PL และ TA และตรวจไม่พบ MC ในกระสุนทุกยีห่ ้อ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเวลาเริ่ มต้น (T0) พบว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
75 ºC เป็ นเวลา 30 วัน (T30) สารเติมแต่งมีปริ มาณลดลงอย่างชัดเจนตามเวลา และอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
ผลการทดลองที่ ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าสารเติมแต่ง 2,4-DNT, DPA และ EC มีความจาเพาะต่อกระสุ นในหลายยี่ห้อ และการ
เปลี่ยนแปลงของสารเติมแต่งดังกล่าวสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชี้เบื้องต้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินปื นได้
ABSTRACT
This research aims to investigate the chemical stability of gunpowder which was storage in accelerated
condition at 75 OC for 30 days. The quantity of additives substance in smokeless powder 2,4-DNT, MC, DPA and EC
were analyzed using high performance liquid chromatography (HPLC). The 2,4-DNT have been found in all 13
brands of ammunition, whereas DPA have been found in 9 brands and EC in 7 brands of ammunition, respectively.
There are five of them that were detected in both DPA and EC including Winchester 2, Thai Arms, RAI 12, PL and
TA, while MC has not been found in all types of ammunition. When compared to day zero (T0), the amount of
additive substances were decreased when increased temperature to 75 0C and storage time to 30 days (T30),
respectively. This result indicated that additive substances 2,4-DNT, DPA and EC are specific to various types of
ammunition, and alteration of these additive substances can be used as indicator of chemical stability of smokeless
powder.
คาสาคัญ: ดินปื นควันน้อย สารเติมแต่ง โครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
Keywords: Smokeless powder, Additives substance, High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
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diphenylamine (DPA), ethyl centralite (EC),
dinitrotoluene (DNT) หรื อการเติ ม methyl centralite
(MC) (โครงสร้างดังแสดงในภาพที่ 1) ในดินปื นฐานคู่
และดิ นปื นฐานสาม นอกเหนื อจากนี้ ยงั พบมีการเติ ม
สารชนิ ดอื่นๆ อาทิ dimethyl phthalate (DMP), diethyl
phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP) เป็ น ต้ น
(Dalby et al., 2010; Thomas et al., 2013)
โดยสารเติมแต่งเหล่านี้ จะเป็ นสารที่สามารถ
บ่งบอกลักษณะของดินปื นและคุณสมบัติทางเคมี เช่น
ความว่องไวในการเกิ ดปฏิ กิริยา หรื อความเสถียรของ
ดินควันน้อยได้ แต่เนื่องจากสารเหล่านี้เป็ นสารอินทรี ย ์
ที่ ส ามารถสลายตัว ได้ในสภาวะแวดล้อ มต่ างๆ เช่ น
อุณหภูมิ ความชื้ น การสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต
(UV) และระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษา (Farokhcheh,
Alizadeh, 2014) เช่น NC และ NG จะสลายตัวให้สาร
ไนเตรท ที่ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น ตามอายุข องดิ น ปื น
และการเติม DPA และ EC เพื่อทาหน้าที่จบั กับสารไน
เตรท (nitrate scavenger) ที่เกิดขึ้น ทาให้การลดลงของ
สาร DPA สามารถใช้เพื่อบ่ งบอกสภาพ และอายุของ
ดินปื นได้ (Espinoza, Thornton 1994; Barzanjy, 2011)
ดังนั้นการติดตามการลดลงของสารเติมแต่ง
เช่ น สาร anti-flash หรื อ stabilizer ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นตัว
บ่ งชี้ การเสื่ อมสภาพทางเคมี ของดิ นปื นชนิ ดดิ นควัน
น้อยจึ งน่ าสนใจอย่างยิ่ง การศึ กษานี้ จึ งมุ่งที่ จะศึ กษา
การเปลี่ยนแปลงของสารเติมแต่งในดินควันน้อยที่เก็บ
รักษาในสภาพเร่ ง ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี ของเหลว
สมรรถนะสู ง (HPLC) โดยมุ่ งเน้น การศึ ก ษาสารเติ ม
แต่ ง ได้แ ก่ 2,4-DNT, MC, DPA และ EC ที่ เป็ นสาร
พื้ น ฐานที่ นิ ย มใช้เพื่ อ ช่ วยรั กษาสภาพของดิ น ปื นใน
หลายยี่ห้อ ผลที่ ได้จากการศึ กษาสามารถนามาใช้ใน
การควบคุมคุณภาพของดินควันน้อยภายหลังการผลิต
ได้ ด้ ว ยการใช้ ส ารเติ ม แต่ ง ในดิ น ปื นเป็ นตัว บ่ ง ชี้
คุณภาพทางเคมีของดินควันน้อย

บทนา
ดิ น ส่ ง กระสุ น ปื น (gun powder) เป็ นดิ น ที่
สามารถก่ อ ให้ เกิ ด การระเบิ ด ได้จึ ง ถู ก น ามาใช้เป็ น
เชื้ อเพลิงในการขับเคลื่อนลูกกระสุ นปื นออกจากปาก
กระบอกปื น ดินส่งกระสุ นปื นจัดจาแนกออกได้เป็ น 3
ประเภท ได้แก่ ดิ นดา (black powder) ดินดาแบบใหม่
(pyrodex) แ ล ะ ดิ น ค วั น น้ อ ย (smokeless powder)
(Saferstein, 1988; Kubota, 2002) ปั จจุบันดิ นปื นชนิ ด
ที่ มี การใช้ ง าน อย่ า งกว้า งขวางคื อ ดิ น ควัน น้ อ ย
(smokeless powder) เนื่ องจากคุณสมบัติที่ให้ควันน้อย
กว่าดินดา การสังเคราะห์ในระยะเริ่ มต้นได้จากการนา
nitrocellulose (NC) ห รื อที่ เรี ยกอี ก ชื่ อห นึ่ งว่ า gun
cotton มาท าปฏิ กิริยากับอี เทอร์ ห รื อแอลกอฮอล์ เกิ ด
เป็ นสารคอลลอยด์ที่ ส ามารถขึ้ น รู ป เป็ นแผ่น (sheet)
หรื อแท่ง (rod, tube) เมื่อแห้งจะอยูใ่ นสภาพของแข็งที่
ง่ายต่อการจัดการ (Heard, 2008; Tong et al., 2001) ใน
ปั จจุบนั ผลิตได้จากการนา cotton หรื อ cellulose fiber
มาท าปฏิ กิ ริย าทางเคมี กับ กรด สามารถจัด แบ่ งชนิ ด
ออกได้ตามองค์ประกอบได้แก่ ดินปื นฐานเดี่ยว (single
base) ที่ มี nitrocellulaose (NC) เป็ นองค์ประกอบหลัก
ดินปื นฐานคู่ (double base) ประกอบด้วยสาร NC และ
สารกลุ่ม nitrate ester เช่น nitroglycerine (NG) และดิน
ปื น ฐ า น ส า ม ( triple base) ที่ มี NC, NG แ ล ะ
nitroguanidine (NQ) เป็ นองค์ประกอบหลัก โดยมีการ
เติ ม สารเติ ม แต่ ง (additive) ชนิ ด ต่ า งๆ ในระหว่ า ง
ขั้นตอนการผลิต เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของดิ นควัน
น้อยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเหมาะสมกับการใช้งาน
เช่ นการเติม diphenylamine ปริ มาณน้อย เพื่อเป็ นสาร
เพิ่ ม ความเสถี ย ร (stabilizer) แก่ NC ในดิ น ฐานเดี่ ย ว
หรื อการเติ ม โพแทสเซี ยมซั ล เฟต (K2SO4) หรื อ
โพแทสเซี ยมไนเตรต (KNO3), dinitrotoluene (DNT)
ในปริ มาณน้อยเพื่อไม่ไห้ติดประกายไฟได้ง่าย (antiflash) และยัง พบมี ก ารเติ ม สารอื่ น ๆ อาทิ dibutyl
phthalate (DBP) (Kubota, 2002) หรื อการเติ มสารเติ ม
แต่ ง ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น plasticizer และ stabilizer ได้แ ก่
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2,4-dinitrotoluene
(2,4-DNT)

diphenylamine
(DPA)

ethyl centralite
(EC)

methyl centralite
(MC)

(HPLC grade) เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท Honeywell
Burdick & Jackson ประเทศสหรัฐอเมริ กา
กระสุ น ปื นที่ ใ ช้ในการทดลองได้รั บ ความ
อนุเคราะห์จาก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จ. ขอนแก่น
วิธีการเตรียมสารมาตรฐาน
เตรี ยมสารมาตรฐาน 2,4-DNT, MC, DPA
และ EC โดยการชัง่ สารมาตรฐาน 10 mg ในขวดปรับ
ปริ มาตร 10 mL ปรับ ปริ มาตรด้วยเมธานอลให้ความ
เข้มข้นสุดท้ายเป็ น 1 mg/mL เพื่อใช้เป็ น stock solution
ส่ วน working standard เตรี ยมด้วยวิธีการเจื อจางสาร
stock solution ด้วยวิธีที่เหมาะสมให้มีความเข้มข้นของ
2,4-DNT, MC, DPA แ ล ะ EC เ ป็ น 100 µg/mL
ตามลาดับ โดยใช้เมธานอลเป็ นตัวท าละลายก่ อนใช้
งาน
การสกัดและการวิเคราะห์ สารรักษาสภาพในดินปื น
ดินปื นจากการแกะกระสุนทั้ง 13 ยี่หอ้ แต่ละ
ยีห่ อ้ นามาแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ งนามาวิเคราะห์
หาปริ มาณสาร stabilizer ด้วยการชัง่ ดินปื นแต่ละยี่ห้อ
ปริ มาณ 5 mg ใส่ ลงใน eppendorf tube เติ ม เมธานอล
ปริ ม าตร 200 µL น าไป vertex เป็ นเวลา 5 นาที แล้ว
นามา centrifuge ที่ ความเร็ วรอบ 10,000 rpm เป็ นเวลา
20 นาที เพื่อตกตะกอนดิ นปื น เมื่ อครบเวลาเก็บส่ วน
supernatant เพื่อวิเคราะห์หา 2,4-DNT, MC, DPA และ
EC ด้วยเทคนิค HPLC ต่อไป ปริ มาณที่วเิ คราะห์ได้คิด
เป็ นปริ มาณ ณ เวลาเริ่ มต้น (T0)
ดินปื นส่ วนที่ สองนาไปอบที่ อุณหภูมิ 75 ºC
เป็ นเวลา 30 วัน เมื่อครบเวลา นามาชัง่ และสกัดตามวิธี
ที่ ก ล่ า วในข้า งต้น แล้ว น าไปวิ เคราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค
HPLC เพื่ อ หาปริ มาณสารรั ก ษาความคงตัว ต่ อ ไป
ปริ มาณที่ วิเคราะห์ ได้คิด เป็ นปริ มาณ ณ เวลา 30 วัน
(T30)
วิธีวเิ คราะห์
ตัวอย่างที่ ได้จากการสกัดดิ นปื นแต่ละยี่ห้อ
น ามาวิ เคราะห์ ด้ ว ยเครื่ อง HPLC รุ่ น Waters 1525
binary HPLC pump แ ล ะ Waters 2489 UV/visible
detector ของบริ ษ ัท Waters ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสาร stabilizer ที่นิยมใช้ในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพดินควันน้อย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริ มาณของสารเติ มแต่ง
ในดิ น ควัน น้ อ ย (smokeless powder) ที่ เก็ บ รั ก ษาใน
สภาวะเร่ งเปรี ยบเทียบกับสภาวะเริ่ มต้น โดยใช้เทคนิ ค
โค รม าโต กราฟี ข อ งเห ลวส ม รรถน ะสู ง (high
performance liquid chromatography, HPLC)

วิธีการวิจัย
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
สารมาตรฐาน 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั Sigma Aldrich ประเทศจี น
สารมาตรฐาน N,N-dimethyl carbanilide (MC) เป็ น
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องบ ริ ษั ท MP Biomedicals ป ระเท ศ
ฝรั่ ง เศส สารมาตรฐาน diphenylamine (DPA) เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ของบริ ษ ัท Sigma Aldrich ประเทศอิ น เดี ย
และสารมาตรฐาน 1,3-diethyl-1,3-diphenylurea (EC)
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท Sigma Aldrich ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สารอะซิ โตไนไตร์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษัท SK chemical ประเทศเกาหลี และเมธานอล
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วิธีการวิเคราะห์พฒั นามาจากวิธีของ Thomas และคณะ
(Thomas et al., 2013) โดยมีสภาวะดังนี้
Column: Hypersil ODS C18 (5µm, 4 mm ×
250 mm, Agilent, USA)
Flow rate: 1 mL/min
UV detector: 210 nm
Mobile phase: อะซิ โตไนไตร์ : น้ า: เมธานอล
(40:54:6, v/v/v)

อุณหภูมิ 75 OC โดยยี่ห้อที่ มี การลดลงสู งสุ ดคื อ Thai
Arms (95.24 %) และตรวจไม่พบในกระสุ น 3 ยี่ห้อคือ
n.n.y, M.E.F. และ ACP ตามล าดั บ ส าหรั บ สาร EC
ตรวจพบในกระสุ น 7 ยี่ ห้ อ และไม่ พ บ 5 ยี่ ห้ อ คื อ
Winchester 1, S&B, P.M.C., G.F.L., SPEER แ ล ะ
ACP คื อโดยพบเฉลี่ ยที่ เวลา T0 เท่ ากับ 115.32 µg/mL
และลดลงเป็ น 64.00 µg/mL ที่ เวลา T30 และยี่ ห้ อ ที่
ปริ ม าณลดลงสู ง สุ ด คื อ TA (72.26 %) และมี 5 ยี่ห้ อ
กระสุ นที่ พบทั้ง DPA และ EC คือ Winchester 2, Thai
Arms, RAI 12, PL และ TA และมี 1 ยี่ ห้ อ ที่ ต รวจไม่
พบสาร nitrate scavenger ทั้ง 2 ชนิ ด คือยี่ห้อ ACP ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาการเปลี่ยนแปลงของสารรักษา
สภาพในดิ นปื น ที่ เก็บรักษาในสภาพเร่ งด้วยการอบที่
อุณหภูมิ 75 ºC เป็ นเวลา 30 วัน (T30) เปรี ยบเที ยบกับ
เวลาเริ่ มต้น (T0) โดยใช้เมธานอลเป็ นตัวทาละลายใน
การสกั ด และน าไปวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค HPLC
เปรี ย บเที ย บกับ สารมาตรฐาน 2,4-DNT, DPA, MC
และ EC โดยใช้ดิ น ด า (black powder) ที่ ส กัด ด้ว ยวิธี
เดี ย ว กั น เป็ น matrix blank ร ะ บ บ วิ เค ร าะ ห์ มี
ความจ าเพาะและความสามารถในการแยกของสาร
มาตรฐานออกจากสารปนเปื้ อนได้ดี ไม่มีพีครบกวน
โครมาโตแกรมของ 2,4-DNT, MC, DPA และ EC พบ
ที่ เวลา 5.5, 6.8, 11.2 และ 13.1 ตามล าดับ (ภาพที่ 2)
โดยตรวจพบ 2,4-DNT ในกระสุ นทั้ ง 13 ยี่ ห้ อ มี
ค่าเฉลี่ย 581.43 µg/mL ปริ มาณมากที่สุดที่เวลา T0 พบ
ใ น ก ร ะ สุ น Winchester 1 (1945.52 µg/mL) แ ล ะ
ปริ มาณน้ อ ยที่ สุ ด พบในกระสุ น ยี่ ห้ อ S&B (20.12
µg/mL) หลัง จากเก็ บ รั ก ษาในสภาวะเร่ ง ที่ อุ ณ หภู มิ
75 OC เป็ นเวลา 30 วัน (T30) ปริ มาณ 2,4-DNT มีค่าลด
ต่ าลง มี ค่ าเฉลี่ ย ที่ 295.55 µg/mL หรื อ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ
49.75 ยี่ ห้ อ ที่ มี ร้ อ ยละการหายไปสู ง สุ ดคื อ P.M.C
(59.68 %) และลดลงน้อยที่สุดคือยีห่ ้อ ACP (12.56 %)
ส่วนสาร MC ตรวจไม่พบในกระสุนทั้ง 13 ชนิด
สาร DPA ตรวจพบใน 9 ชนิ ดกระสุ น โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 96.28 µg/mL (T0) และมี ค่าลดลงเป็ น 18.05
µg/mL หรื อลดลงคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.98 ที่ เวลา T30

A

1 2

B
3 4

C
1

3

4

ภาพที่ 2 โครมาโตแกรมของ (A) matrix blank, (B)
สารมาตรฐาน 2,4-DNT (1), MC (2), DPA
(3) และ EC (4) ที่ค่า retention time (Rt) 5.5,
6.8, 11.2 และ 13.1 ตามลาดับ และ (C) ดิน
ควันน้อยยีห่ อ้ PL ที่เวลา T0
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ตารางที่ 1 ปริ มาณสารเติมแต่งในดินควันน้อยของกระสุนปื น 13 ยีห่ อ้ เปรี ยบเทียบกับเวลาเริ่ มต้น (T0) และเก็บรักษา
ในสภาวะเร่ ง 75 o C เป็ นเวลา 30 วัน (T30)
ปริมาณ (µg/mL)
EC
ยีห่ ้ อกระสุ น
2,4-DNT
MC
DPA
T0
T30
T0
T30
T0
T30
T0
T30
Winchester 1 1945.52 801.19
N.D.
N.D.
15.89
4.99
N.D.
N.D.
Winchester 2 107.83
38.93
N.D.
N.D.
67.30
5.10
18.57
11.00
S&B
20.12
15.64
N.D.
N.D.
140.08
39.48
N.D.
N.D.
Thai Arms
14.92
7.28
N.D.
N.D.
39.90
1.90
35.06
23.00
RAI 12
29.12
12.81
N.D.
N.D.
210.77
18.93
254.67
N.D.
P.M.C
30.80
12.42
N.D.
N.D.
153.55
61.05
N.D.
N.D.
G.F.L
110.34
44.98
N.D.
N.D.
122.63
14.37
N.D.
N.D.
n.n.y
1287.36 548.60
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
200.19
157.00
M.E.F
1401.20 572.18
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
269.25
173.00
SPEER
97.61
50.40
N.D.
N.D.
122.39
14.27
N.D.
N.D.
ACP
1251.11 1093.99
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
PL
1191.46 607.55
N.D.
N.D.
14.29
6.91
22.32
18.00
TA
71.15
36.17
N.D.
N.D.
76.03
13.53
7.21
2.00
N.D. : ตรวจไม่พบ
ปื นจึ งมี ความส าคัญ ยิ่ง จากการตรวจติ ดตามปริ มาณ
ของสารเติมแต่งในดินควันน้อยจากดินปื นในกระสุ น
ปื นจานวน 13 ยี่ห้อโดยวิเคราะห์ หาปริ มาณก่ อนและ
หลัง การอบที่ อุ ณ หภู มิ 75 ºC เป็ นเวลา 30 วัน พบว่า
สาร 2,4-DNT, DPA และ EC มีการเปลี่ยนแปลงลดลง
ของปริ มาณอย่างชัดเจน ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องดิ น ปื น และ
ประสิ ท ธิ ภาพของดิ น ปื น (Espinoza, Thornton 1994;
Barzanjy, 2011) โดยสารที่ ต รวจพบในทุ ก ยี่ ห้ อ ของ
กระสุ นปื น คือ 2,4-DNT ซึ่ งเป็ นสารเติมแต่งที่ ใส่ เพื่อ
เป็ นตัวยับยั้งไม่ให้ดินปื นติดประกายไฟได้ง่าย (antiflash) (Dalby et al., 2010) การลดลงของสารดังกล่าว
ตามเวลาที่เพิม่ ขึ้น และอุณหภูมิที่เพิม่ ขึ้น ในขณะที่สาร
DPA และ EC ที่ มี คุ ณ สมบัติ เป็ นสาร stabilizer ที่ ท า
หน้าที่ในการจับสารไนเตรทที่เกิดจากการสลายตัวของ

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ส ามารถส่ งผล
กระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพดิ น ปื น และ
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วสามารถส่ ง ผลต่ อ ความ
ปลอดภัย ของผู ้ใ ช้ง าน ในการใช้ง านอาวุธ ปื นและ
เครื่ องกระสุ น รวมทั้งความปลอดภัยในการเก็บรักษา
เนื่ องจากการเสื่ อมสภาพของดินปื นอาจก่อให้เกิ ดการ
จุ ด ระเบิ ด ตัวเอง (self-ignition) ได้ เช่ น การสลายตัว
ของ NC ที่เกิดขึ้นได้จากสภาพอุณหภูมิสูง ได้เป็ นสาร
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) (Kubota, 2002) ที่ ห ากมี
การสะสมในปริ ม าณมากสามารถเกิ ด การระเบิ ด ที่
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงได้ในระหว่างการเก็บรักษา
ดังนั้ นการติ ด ตามการเปลี่ ยนแปลงทางเคมี โ ดยการ
วิเคราะห์ สารเติมแต่งต่างๆ เพื่อเป็ นการประมาณอายุ
ของดินปื นหรื อประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพของดิน
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NC (Dalby et al., 2010; Tong et al., 2001) ก็ อ ยู่ ใ น
ลักษณะเดียวกันคือปริ มาณลดลง เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และ
เป็ นที่น่าสังเกตคือมี 5 ยี่ห้อกระสุ นที่พบมีการเติมสาร
nitrate scavenger ทั้ งสองชนิ ด คื อ DPA และ EC คื อ
ยี่ ห้ อ winchester 2, Thai Arms, RAI 12, PL และ TA
นอกจากนี้ ในกระสุ น ปื น winchester 1 และ 2 ก็ ยงั มี
ความแตกต่ างของสารเติ ม แต่ งด้วยเช่ น กัน ซึ่ งความ
แตกต่ า งของชนิ ด สารเติ ม แต่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น อาจเกิ ด จาก
ลักษณะการขึ้นรู ปของดินปื นที่แตกต่าง (แบบแผ่นและ
แบบแท่งตามลาดับ) และทั้ง 13 ชนิดกระสุนไม่พบการ
เติมสาร MC
จากการศึกษาของ Barzanjy และคณะ (2011)
ที่ กล่าวถึ งการใช้ DPA ซึ่ งเป็ นสาร stabilizer เพื่อเป็ น
สารบ่งชี้คุณภาพของดินปื นชนิ ด artillery powder โดย
การติ ดตามการสลายตัวที่ อุ ณ หภูมิ ต่างๆ พบว่าอัต รา
การสลายตัวของ DPA เพิ่มสู งขึ้นในอุณหภูมิสูง และ
ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาเป็ นเวลานาน และส่ ง ผล
กระทบต่ อ การผลิ ต การเก็ บ รั ก ษา (Espinoza and
Thornton, 1994) ในขณะที่ การศึ กษาของ Mathis และ
McCord (2002) แ ล ะ Perez แ ล ะ ค ณ ะ (2012) มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัดกลุ่ มของดิ น ควัน น้อ ย และ
สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โดยใช้สาร additive
ที่เป็ นองค์ประกอบในดินปื นเป็ นตัวบ่งชี้สาคัญในการ
บ่ งบอกคุ ณ ภาพของดิ น ปื นได้แก่ DPA, EC, MC จาก
การศึ ก ษาพบการลดลงของสารดั ง กล่ า วซึ่ งการ
เปลี่ ย นแปลงในปริ ม าณของสารดัง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพของดินปื น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ที่ใช้สาร
additive ทั้ ง 4 ชนิ ด ได้แ ก่ 2,4-DNT, MC, DPA และ
EC เพื่ อเป็ นตัวบ่ งชี้ ส าคัญ ในการตรวจวิเคราะห์ และ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของดิ น ควัน น้ อ ย โดยพบว่ า สาร
2,4-DNT, DPA และ EC มี ค วามจ าเพาะต่ อ ชนิ ด ของ
ดิ น ปื นในกระสุ น หลากหลายยี่ห้ อ มากกว่าสาร MC
และการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริ มาณของสารเติมแต่งใน
การเก็บรักษาอุณหภูมิสูง และเวลาในการเก็บรักษาที่
เพิ่มขึ้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ

ของดินปื นได้ แต่อย่างไรตามก็ตามการศึ กษาดังกล่าว
เป็ นการศึ กษาในสภาวะเร่ ง และเป็ นการตรวจติดตาม
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี เท่ า นั้ น การจะประเมิ น
คุณภาพ หรื ออายุการเก็บรักษาของดิ นปื นยังต้องการ
การศึ กษาทางกายภาพอื่ นๆ เพื่อเป็ นข้อพิจารณาร่ วม
ด้วยเช่นกัน
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