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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิภาพการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นที่เกิดจากกระสุ นปื นชนิด .38special จานวน 1
นัด ด้วยวิธีการป้ าย โดยการเปรี ยบเที ยบปริ ม าณโลหะในเขม่าปื นที่ ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยสาลี ก้าน ชนิ ดก้าน
พลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และสาลีกา้ นชนิ ดก้านไม้ โดยวิเคราะห์โลหะด้วยเทคนิ ค Graphite Furnace Atomic
Absorption Spectroscopy (GFAAS) จากการเก็บตัวอย่างด้วยสาลีกา้ นไม้มีแนวโน้มพบเขม่าปื นมีปริ มาณเฉลี่ยมากที่สุด
และบริ เวณที่ พบเขม่าปื นมากที่ สุดคือบริ เวณหลังมือขวาเมื่อทดสอบยิงปื นด้วยท่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามผลการ
ทดลองพบว่าปริ มาณเขม่าปื นที่ตรวจพบไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการเก็บด้วยสาลีกา้ นชนิดก้าน
พลาสติ กขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก และสาลี กา้ นชนิ ดก้านไม้ แต่จากผลการทดลองพบการปนเปื้ อนของแบเรี ยมใน
ตัวอย่างควบคุมจากการเก็บด้วยสาลีกา้ นไม้ปริ มาณสูงถึง 124.87 µg/L และมีปริ มาณมากกว่าตัวอย่างควบคุมที่เก็บด้วย
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็กถึง 6.7 และ 8.4 เท่า ตามลาดับ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลบวกลวงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการปนเปื้ อนในอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง ซึ่งเป็ นข้อควรระวัง
ABSTRAC
This study present the evaluation of the collection efficiency of gunshot residue (GSR), which was produced by .38
special (.38 SPL) ammunition with one shot of firing. The three differences types of cotton swab, plastic shaft type of large
and small size of cotton bud and wooden shaft type were evaluated. The amount of antimony (Sb), barium (Ba) and lead
(Pb) in GSR were quantified using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (GFAAS). The highest content of
GSR was observed when collected with wooden shaft type of cotton swab and the most abundant of GSR has been observed
on the back of right hand when firing with basic shooting position. However, the results showed no significant difference of
GSR level among large and small size of plastic and wooden shaft types of cotton swab. Moreover, contamination of Ba
was observed in control sample which was collected with wooden shaft of cotton swab. Barium was 124.87 µg/L and higher
than 6.7 and 8.4 times when compared to control sample collected with large and small of cotton swap with plastic shaft
types, respectively. These results indicated a false positive from contamination in cotton swap, therefore, precaution in tool
of sample collection is should be aware.
คาสาคัญ: เขม่าปื น การเก็บตัวอย่างด้วยการป้ าย สาลีกา้ น
Key Words: Gunshot residue, Swabbing, Cotton swab
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พยานต่างๆในสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจหาเขม่าปื นถือ
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริ ง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นใน
คดี อ าชญากรรมจึ ง ควรมี ค วามเข้า ใจถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญของเขม่าปื น กลไกการเกิดขึ้นของเขม่าปื น
ตาแหน่ งที่ สามารถตรวจพบเขม่าปื น และวิธีการเก็บ
ตัวอย่าง เพื่อให้การเก็บพยานวัตถุมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่ สุ ด (Schwoeble, David, 2000) ซึ่ งพยานวัต ถุ แ ต่ ล ะ
ประเภทจะมีลกั ษณะของพื้นผิวแตกต่างกัน อาทิ เช่ น
มื อ พื้ น ผิว ยานพาหนะ พื้ น ที่ บ ริ เวณรอบๆที่ เกิ ด เหตุ
เสื อผ้า และบริ เวณใกล้เคียงกับสถานที่ เกิ ดเหตุยิงปื น
ดังนั้นการเลือกวิธีเก็บตัวอย่างที่ เหมาะสมเพื่อให้เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเก็ บ ตัว อย่างสู งสุ ด จึ ง ส าคัญ ยิ่ง
(Dalby et al., 2010)
สาหรับ การเก็บตัวอย่างเขม่าปื นบนมื อผูต้ อ้ ง
ส งสั ย ห รื อ ผู ้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค ดี อ าวุ ธ ปื น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเกี่ ยวข้องกับการยิง
ปื น ใน สถาน ที่ เกิ ดเห ตุ ห รื อไม่ นั้ น วิ ธี การป้ าย
(swabbing) เป็ นวิธีที่นิยม และเป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้ใน
ปั จ จุ บั น โดยวิ ธี เก็ บ ตัว อย่า งจะใช้ส าลี ก้า น (cotton
swab) เป็ นวัสดุ หลักในการเก็บเขม่าปื น ซึ่ งมีท้ ังแบบ
แห้งและแบบเปี ยก (Schwoeble, David, 2000) การเก็บ
เขม่ าปื นด้วยส าลี ก้านแบบแห้ งนั้น เหมาะกับ การน า
ตัวอย่างมาใช้ในการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิ ค SEM ส่ วน
การเก็บเขม่าปื นด้วยวิธีการป้ ายแบบเปี ยก คื อการชุ บ
ส าลี ก้ า น ด้ ว ยสารละลายที่ เห ม าะส ม อาทิ เช่ น
สารละลายกรดไนตริ ก (HNO3) ความเข้ม ข้น 5%
(Schwoeble, David, 2000) น้ า ป ร าศ จ าก ไ อ อ อ น
( deionized water, DI) (Reis et al, 2003) แ ล ะ
สารละลาย EDTA ความเข้มข้น 2% (Reis et al, 2003;
Sakis et al, 2007) เป็ นต้ น แล้ว น าไปวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
เทคนิ คที่ เหมาะสม เช่ น Atomic Absorption(AA),
Inductively Coupled Plasma(ICP) ห รื อ Neutron
Activation Analysis (NAA) (Schwoeble, David,
2000) แต่จากปั ญ หาที่ ไม่มีการกาหนดมาตรฐานของ
ชนิ ด และขนาด รวมทั้งรู ปแบบของสาลีกา้ น ซึ่ งเป็ น

บทนา
เขม่ า ปื น(gunshot residue) จั ด เป็ นหลัก ฐาน
สาคัญ ในเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับอาวุธปื น เนื่ องจาก
หลังการยิงปื นจะมี อนุ ภาคของเขม่ าปื นเกิ ดขึ้ นเสมอ
และจากการเปลี่ ยนแปลงความดัน ที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น อย่าง
รวดเร็ วภายหลังการเผาไหม้ของดินปื น จึงพบมีการฟุ้ง
กระจายของเขม่ าปื นออกตามช่ องว่างของปื นได้ทุ ก
ทิ ศ ทาง (Dalby et al., 2010) ท าให้ เกิ ดการสะสมของ
อนุ ภาคเขม่ า ปื นในสภาพแวดล้ อ มและบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้อ งกับ เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ โดยพบมี ก ารสะสมของ
อนุภาคของเขม่าปื นที่ผิวหนังบริ เวณ มือ หน้า และคอ
ของผูท้ ี่ใช้อาวุธปื น เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบการสะสม
ที่ เสื้ อผ้า สิ่ งของ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Chang
et al, 2012) ชนิ ด เขม่ า ปื นที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และ
สามารถใช้เป็ นหลักฐานประกอบในการดาเนิ นคดี ท้ งั
ในประเทศและระดับสากล คือเขม่าปื นที่ เกิ ดจากการ
เผาไหม้ใ นส่ ว นของชนวนท้า ยกระสุ น ปื น (primer
mixture) โดยการตรวจวิ เ คราะห์ ธ าตุ โ ลหะที่ เป็ น
ส่ ว นประกอบของชนวนท้ายกระสุ น ปื นจะพบธาตุ
ตะกั่ว (Pb) แอนติ โ มนี (Sb) และ แบเรี ย ม (Ba) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิ ดทุกครั้งที่ มีการยิงปื น ซึ่ งหากตรวจพบ
ธาตุ เหล่ า นี้ จะสามารถยื น ยัน ได้ว่า เป็ นเขม่ า ปื น จึ ง
ได้รับการยอมรับและใช้เป็ นหลักฐานที่ สาคัญ ในการ
สื บ สวน เกี่ ยวกั บ คดี อาวุ ธ ปื น (Meng, Lee, 2007;
Jalanti, Henchoz, 1997) แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จั ด เป็ น
หลั ก ฐานส าคั ญ ในทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นคดี ที่
เกี่ ยวข้องกับอาวุธปื นที่ แสดงให้เห็ นว่าบุคคลนั้นผ่าน
การยิ ง ปื นหรื อ สั ม ผัส กับ อาวุ ธ ปื นหรื อ ไม่ รวมทั้ ง
สามารถเชื่ อมโยงผูต้ อ้ งสงสัย กับ อาวุธปื น เหยื่อ และ
สถานที่ เกิ ด เหตุ ซึ่ งมี ป ระโยชน์ ต่ อ รู ป คดี แ ละการ
สื บสวน (Romolo, Margot, 2000) นอกจากนี้ การตรวจ
พบเขม่ าปื นยังให้ ข ้อมู ล ของประเภทอาวุธ ปื น ชนิ ด
กระสุนปื น และในเวลาเดียวกันสามารถประมาณระยะ
ยิ ง และทิ ศทางการยิ ง จากวัต ถุ พ ยานที่ เกิ ด ขึ้ นได้
(Biederman, Taroni, 2006; Mucha, 2011) การเก็บวัตถุ
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ก้านพลาสติกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และสาลี ก้าน
ชนิดก้านไม้ แสดงในภาพที่ 1
อาวุธปื น Revolver.38 ( Smith & Wesson) ลู ก
กระสุ น ปื นขนาด .38special (.38 SPL) ได้ รั บ ความ
อนุเคราะห์จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น

วัส ดุ ส าคั ญ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งอย่ า งชั ด เจน
ก่อให้เกิ ดปั ญหาการใช้สาลีกา้ นที่ หลากหลายรู ปแบบ
และขนาด ซึ่ งอาจส่ งผลต่อปริ มาณโลหะหนักในเขม่า
ปื นทั้งสามชนิ ดที่ ตรวจพบได้ และปั ญ หาดังกล่าวมา
อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว าม น่ าเชื่ อ ถื อ ข อ ง
พยานหลักฐานและพยานวัตถุ การศึ กษาในครั้ งนี้ จึ ง
สนใจที่ จะศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลของประเภทสาลีกา้ น
และขนาดที่ แตกต่ างกัน ที่ ใช้ในการเก็ บ ตัวอย่างด้ว ย
วิธีการป้ าย ว่ามีผลต่อกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
เก็บและปริ มาณเขม่าปื นหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ธาตุ
แอนติ โ มนี (Sb) แบเรี ย ม (Ba) และตะกั่ ว (Pb) ด้ ว ย
เ ท ค นิ ค Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectroscopy (GFAAS) ในเขม่าปื นที่ เกิ ดจากกระสุ น
ปื น ข น าด .38special (.38 SPL) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็ นข้อกาหนดวัสดุที่
เป็ นมาตรฐานในการเก็ บ ตัว อย่า งเขม่ าปื น เพื่ อ เพิ่ ม
คุณค่าของพยานหลักฐานและพยานวัตถุ และสามารถ
น าไปใช้ป ระโยชน์ แ ละเกิ ด คุ ณ ค่ า ในการสื บ สวน
สอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นได้

ภาพที่ 1 ลักษณะของสาลีกา้ น (a) สาลีกา้ นพลาสติก
ขนาดใหญ่ น้ าหนักสาลีพนั ก้าน = 0.0322 g
(b) ส าลี ก้านพลาสติ ก ขนาดเล็ก น้ าหนั ก
ส าลี พ ัน ก้ า น = 0.0185 g (c) ส าลี ก้ า นไม้
น้ าหนักสาลีพนั ก้าน = 0.1030 g

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบผลของประเภทและขนาดของ
สาลีกา้ นที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นบนมือด้วยวิธี
Swabbing ต่อปริ มาณของโลหะ แอนติโมนี (Sb) ตะกัว่
(Pb) และแบเรี ยม (Ba) ในเขม่าปื นที่ได้จากการเก็บ

การทดสอบยิงปื น
งานวิจยั นี้ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
เลขที่ HE 582040
สถานที่ ทดสอบยิงปื น ห้องทดสอบยิงปื นของ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น
การเตรี ยมอาสาสมัครก่อนการทดสอบยิงปื น
อาสาสมัคร (6 คน/กลุ่มการทดลอง) ทาการล้างมือด้วย
สบู่และน้ าปราศจากไอออน (deionized water, DI) ให้
สะอาด แล้วเช็ดมื อด้วยกระดาษซับน้ า ทิ้งให้มือแห้ง
สนิ ทก่อนทาการทดลองยิงปื น หลังจากนั้นทาการยิง
ปื นโดยใช้อ าวุธ ปื นลู ก โม่ ขนาด .38 และใช้กระสุ น
ขนาด .38 special โดยใช้ท่ามาตรฐาน ทาการยิงโดยจับ
อาวุธปื นด้วยมือทั้งสองข้าง ใช้ฝ่ามือขวากาด้ามปื น ฝ่ า

วิธีการดาเนินงานวิจัย
อุปกรณ์ และสารเคมี
สารมาตรฐานแอนติ โ มนี (Sb) แบเรี ย ม (Ba)
และตะกัว่ (Pb) เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั High-Purity
Standards (USA) กรดไนตริ ก (HNO3) เป็ นผลิ ตภัณฑ์
ข อ ง บ ริ ษั ท Cact-okfrlo Erba reagent (France)
ethylenediaminetetraacetic (EDTA; C10H16N2O8) เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั Amresco®(USA) สาลีก้านชนิ ด
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มือซ้ายกุมประคอง (ภาพที่ 2 ) อาสาสมัครแต่ละคนทา
การยิงจานวน 1 นัด หลังจากนั้นให้ทาการวางปื นเป็ น
เวลา 5 นาที เมื่ อครบเวลา ผูว้ ิจัยเก็บตัวอย่างเขม่าปื น
ด้วยวิธีการป้ าย โดยใช้สารละลายกรดไนตริ ก 5% (v/v)
(5% HNO3) อ้างอิงตามวิธีมาตรฐานของงานอาวุธปื น
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น ด้วยการป้ าย
โดยหยดสารละลาย กรดไนตริ ก 5% ประมาณ 4-5
หยด บนสาลีกา้ นชนิดก้านพลาสติกขนาดใหญ่
ก้านที่ 1 บรรจุ ใส่ ซ องพลาสติ ก ใสที่ มี ซิ ป รู ด
ซองที่ 1 เพื่อเก็บเป็ นตัวอย่างควบคุม (control sample)
ก้านที่ 2 เก็บตัวอย่างบริ เวณหลังมือขวา
ก้านที่ 3 เก็บตัวอย่างบริ เวณฝ่ ามือขวา
ก้านที่ 4 เก็บตัวอย่างบริ เวณหลังมือซ้าย
ก้านที่ 5 เก็บตัวอย่างบริ เวณฝ่ ามือซ้าย
โดยเช็ ด ตั้งแต่ ข ้อ มื อ ไปจนปลายนิ้ ว มื อ หรื อ
ปลายนิ้ วมื อ ถึ งข้อ มื อ เช็ ด ไปทางเดี ยวกัน พร้ อ มกับ
หมุนสาลี ตัวอย่างที่ เก็บได้บรรจุใส่ ซองพลาสติ กที่ มี
ซิ ปรู ดซองที่ 2, 3, 4, และ 5 ตามลาดับ พร้อมติดฉลาก
ระบุ ช นิ ด ตัว อย่า ง วัน เวลาที่ เก็ บ ตัว อย่า ง เก็ บ รั ก ษา
ตัวอย่างที่อุณหภูมิหอ้ งเพื่อใช้ในการวิธีวเิ คราะห์ต่อไป
อาสาสมัครเว้นระยะการยิงปื นเป็ นเวลา 3 วัน
เมื่อครบเวลาทาการทดลองยิงปื นซ้ าตามวิธีที่กล่าวใน
ข้างต้น แล้วเก็ บตัวอย่างตามวิธี มาตรฐานที่ ระบุ โดย
เปลี่ยนชนิ ดสาลีกา้ นเป็ นชนิ ดก้านพลาสติกขนาดเล็ก
และชนิดก้านไม้ ตามลาดับ
ขนาดพื้นที่ของมือคานวณจากสูตร
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ( cm2) = ½ × ( a + b ) × h
เมื่อ a และ b แทน ความยาวด้านคู่ขนาน และ h
แทน ความสูง

การวิเคราะห์ ปริมาณเขม่ าปื น
การเตรียมสารมาตรฐาน
เตรี ย มสารละลายกรดไนตริ ก 5% (v/v) (5%
HNO3) โดยตวงกรดไนตริ กเข้มข้น 65% ลงในขวดวัด
ปริ มาตร ปรั บ ปริ มาตรด้ ว ย DI water ( Deionized
water) ให้ครบปริ มาตร
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี เข้มข้น
100 µg/L แบเรี ยม 250 µg/L และ ตะกัว่ 300 µg/L จาก
สารมาตรฐานเข้ม ข้น 1,000 mg/L ปรั บ ปริ ม าตรด้วย
กรดไนตริ ก 5% ให้ครบปริ มาตร
การสกัดตัวอย่ างเขม่ าปื น
ท าการสกัด โดยน าส าลี ก้านที่ ได้จ ากการเก็ บ
ตัว อย่างเขม่ าปื นแต่ ละบริ เวณมาท าการตัด ก้าน เพื่ อ
บรรจุกอ้ นสาลีลงบนหลอดทดลองขนาด 16 x 100 เติม
กรดไนตริ ก 5% ปริ มาตร 1 mL ปิ ดปากหลอดทดลอง
ด้วยแผ่นพาราฟิ ล์ม แช่ตวั อย่างทิ้ งไว้เป็ นเวลา 24 ชม.
เมื่อครบเวลา นาก้อนสาลีที่แช่ออก นาตัวอย่างที่ได้จาก
การสกั ด มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อง graphite furnace
Atomic Absorption Spectroscopy (GFAAS) รุ่ น
ZEEnit 650P ของบริ ษั ท ZEEnit ประเทศเยอรมนี
อ้างอิงตามวิธีมาตรฐานของงานอาวุธปื น ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น ผลการทดลองที่ได้แสดง
ค่าเป็ น mean + SD และใช้สภาวะในการวิเคราะห์ดงั นี้
ธาตุ Wavelength (nm) Atomize : Temperature (◦c)
Sb
217
1950
Ba
553
2650
Pb
283
2200
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ กษาน ามาวิเคราะห์ ท าง
สถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม SPSS โดยใช้ ส ถิ ติ One-Way
ANOVA เพื่ อ ทดสอบความแตกต่ างของกลุ่ ม ข้อ มู ล
โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05

ภาพที่ 2 ท่ามาตรฐานในการจับอาวุธปื น
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ตารางที่ 1 ปริ มาณแอนติโมนีในเขม่าปื น (mean+SD)
เก็บด้วยวิธีการ swab ที่จานวน n=6
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่
พื้นที่เก็บ
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
0.02
0.00
หลังมือขวา
87.00 ± 69.32 0.94 ± 0.81
ฝ่ ามือขวา
80.17 ± 56.32 0.90 ± 0.71
หลังมือซ้าย
65.70 ± 38.09 0.74 ± 0.50
ฝ่ ามือซ้าย
88.91 ± 91.49 1.00 ± 1.14
ปริ มาณเฉลี่ย
80.45 ± 62.89 0.90 ± 0.77
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดเล็ก
พื้นที่เก็บ
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
0.86
0.01
หลังมือขวา
120.22 ± 89.92 1.23 ± 0.72
ฝ่ ามือขวา
108.65 ± 128.34 1.23 ± 1.41
หลังมือซ้าย
43.71 ± 23.83 0.49 ± 0.28
ฝ่ ามือซ้าย
63.26 ± 39.26 0.69 ± 0.47
ปริ มาณเฉลี่ย
83.96 ± 82.66 0.91 ± 0.85
สาลีกา้ นไม้
พื้นที่เก็บ
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
1.96
0.02
หลังมือขวา
120.89 ± 56.34 1.37 ± 0.61
ฝ่ ามือขวา
73.86 ± 32.26 0.81 ± 0.36
หลังมือซ้าย
53.00 ± 23.05 0.58 ± 0.25
ฝ่ ามือซ้าย
131.45 ± 159.15 1.53 ± 2.08
ปริ มาณเฉลี่ย
94.80 ± 87.38 1.07 ± 1.10

ผลการวิจัย
จากการยิ ง ด้ ว ยกระสุ น ปื นขนาด .38special
(.38 SPL) จานวน 1 นัด และเก็บตัวอย่างเขม่าปื นด้วย
วิธีการป้ าย ด้วยสาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
และสาลี ก้านไม้ โดยใช้สารละลายกรดไนตริ ก ความ
เข้มข้น 5% (v/v) ในการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นบนมือใน
แต่ละบริ เวณ ได้แก่ หลังมื อขวา (RB) ฝ่ ามือขวา(RP)
หลังมือซ้าย(LB) และฝ่ ามือซ้าย (LP) เมื่อวิเคราะห์ดว้ ย
GFAAS ตรวจพบธาตุ แอนติโมนี แบเรี ยม และ ตะกัว่
ที่ เป็ นธาตุ ส าคั ญ ในเขม่ า ปื นในทุ ก ๆบริ เวณ โดย
ปริ มาณแอนติโมนี (Sb) พบปริ มาณเฉลี่ยสูงสุ ด พบใน
ตัวอย่างที่เก็บด้วยสาลีกา้ นไม้ มีค่าเป็ น 94.80 µg/L คิด
เป็ น ป ริ มาณ ต่ อ พื้ น ที่ เท่ ากั บ 1.07 µg/L/cm2 เมื่ อ
พิจารณาจากแต่ละบริ เวณของมื อ ในการเก็บตัวอย่าง
จากการเก็ บ ด้ว ยส าลี ก้านไม้ พบแอนติ โมนี ป ริ ม าณ
สูงสุดที่บริ เวณฝ่ ามือซ้าย ซึ่งใช้กมุ ประคองฝ่ ามือขวาที่
ใช้จบั ด้ามปื น คิดเป็ น 131.45 µg/L หรื อคิดเป็ นปริ มาณ
ต่ อ พื้ น ที่ เท่ า กับ 1.53 µg/L/cm2 รองลงมาคื อ บริ เวณ
หลังมือขวาที่พบ 120.89 µg/L หรื อคิดเป็ นปริ มาณต่อ
พื้ น ที่ เท่ ากับ 1.37 µg/L/cm2 ในขณะที่ ป ริ ม าณแอนติ
โมนี จากการเก็บตัวอย่างด้วยสาลีกา้ นพลาสติกขนาด
เล็ ก และขนาดใหญ่ พ บว่า มี ค่ า ใกล้เคี ย งกัน คื อ พบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.9 µg/L และ 80.45 µg/L ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นปริ มาณต่อพื้นที่เท่ากับ 0.91 µg/L/cm2 และ
0.90 µg/L/cm2 ตามลาดับ ในขณะที่ ตวั อย่างควบคุมที่
เก็บด้วยสาลีกา้ นทั้งสามชนิ ด ไม่มีผลต่อปริ มาณของ
โลหะแอนติโมนีที่พบ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ภาพ
ที่ 3 (A)

- 170 -

PMO17-6
ตารางที่ 2 ปริ ม าณแบเรี ยมในเขม่ าปื น (mean+SD)
เก็บด้วยวิธีการ swab จานวน n=6
พื้นที่
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
18.60
0.21
หลังมือขวา
190.10 ± 138.78 2.08 ± 1.65
ฝ่ ามือขวา
215.20 ± 103.17 2.40 ± 1.35
หลังมือซ้าย
226.87 ± 134.31 2.57 ± 1.73
ฝ่ ามือซ้าย
206.21 ± 188.9 2.31 ± 0.56
ปริ มาณเฉลี่ย 209.59 ± 135.53 2.34 ± 1.70
พื้นที่
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดเล็ก
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
14.93
0.16
หลังมือขวา
117.79 ± 85.56 1.49 ± 0.72
ฝ่ ามือขวา
145.61 ± 142.17 1.68 ± 1.64
หลังมือซ้าย
88.67 ± 67.35 1.01 ± 0.79
ฝ่ ามือซ้าย
88.32 ± 46.93 0.95 ± 0.56
ปริ มาณเฉลี่ย
110.08 ± 89.66 1.27 ± 1.01
พื้นที่
สาลีกา้ นไม้
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
124.87
1.40
หลังมือขวา
284.28 ± 166.59 3.19 ± 1.82
ฝ่ ามือขวา
221.22 ± 169.59 2.36 ± 1.86
หลังมือซ้าย
190.72 ± 111.70 2.13 ± 1.32
ฝ่ ามือซ้าย
210.04 ± 90.32 2.28 ± 1.27
ปริ มาณเฉลี่ย 226.57 ± 132.42 2.49 ± 1.52

ตารางที่ 3 ปริ มาณตะกัว่ ในเขม่าปื น (mean+SD)
เก็บด้วยวิธีการ swab จานวน n=6
พื้นที่
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
16.82
0.16
หลังมือขวา 3773.95 ± 3574.40 41.45 ± 43.29
ฝ่ ามือขวา
2750.55 ± 2517.42 31.18 ± 31.55
หลังมือซ้าย 2335.46 ± 1491.67 26.49 ± 19.07
ฝ่ ามือซ้าย
3440.80 ± 4251.24 39.89 ± 53.16
ปริ มาณเฉลี่ย 3075.19 ± 2983.33 34.75 ± 36.84
พื้นที่
สาลีกา้ นพลาสติกขนาดเล็ก
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
24.48
0.23
หลังมือขวา 4589.68 ± 2608.51 48.23 ± 25.22
ฝ่ ามือขวา
3150.30 ± 3046.72 35.82 ± 34.08
หลังมือซ้าย 2198.65 ± 1213.79 24.63 ± 15.62
ฝ่ ามือซ้าย
4584.32 ± 6722.06 48.16 ± 67.22
ปริ มาณเฉลี่ย 3630.74 ± 3835.73 39.21 ± 39.07
พื้นที่
สาลีกา้ นไม้
µg/L
µg/L/cm2
ตัวอย่างควบคุม
15.66
0.17
หลังมือขวา 5245.63 ± 4412.17 54.09 ± 41.51
ฝ่ ามือขวา
6434.83 ± 7890.14 69.39 ± 86.08
หลังมือซ้าย 4142.21 ± 4422.50 40.99 ± 35.32
ฝ่ ามือซ้าย
3925.11 ± 2766.22 42.39 ± 29.91
ปริ มาณเฉลี่ย 4936.94 ± 4972.21 51.71 ± 50.86

ผลการวิเคราะห์ปริ มาณแบเรี ยมจากการเก็บด้วย
ส าลี ก้านที่ มี ประเภทและขนาดที่ แตกต่ างกัน ปริ มาณ
แบเรี ยมในตัวอย่างเขม่าปื นที่พบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากการ
เก็บด้วยสาลี ก้านไม้ รองลงมาคื อการเก็บด้วยสาลี ก้าน
พลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตามลาดับ คือ 226.57
µg/L 209.59 µg/L และ 110.08 µg/L ตามลาดับ หรื อคิ ด
เป็ นปริ มาณ ต่ อพื้ นที่ เท่ ากั บ 2.49 µg/L/cm2 2.34
µg/L/cm2 และ 1.27 µg/L/cm2 ตาม

ล าดั บ โดยบริ เวณที่ พ บแบเรี ยมปริ ม าณสู ง สุ ด คื อ
บริ เวณหลังมือขวาจากการเก็บด้วยสาลีกา้ นไม้เท่ากับ
284.28 µg/L หรื อเมื่อคิดเป็ นปริ มาณต่อพื้นที่เป็ น 3.19
µg/L/cm2 และปริ มาณต่ าสุ ดที่ พบ คือ 88.32 µg/L เมื่อ
คิดเป็ นปริ มาณต่อพื้นที่ เท่ากับ 0.95 µg/L/cm2 บริ เวณ
ฝ่ ามือซ้ายจากการเก็บด้วยสาลีกา้ นพลาสติกขนาดเล็ก
ดั ง แสดงในตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3 (B) แต่ เ มื่ อ
พิจารณาปริ มาณแบเรี ยมในตัวอย่างควบคุ ม (control
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sample) พบแบเรี ยมในตัวอย่างควบคุ มชนิ ดก้านสาลี
ไม้สู งถึ ง 124.87 µg/L หรื อ คิ ด เป็ นปริ ม าณต่ อ พื้ น ที่
เท่ ากับ 1.40 µg/L/cm2 ในขณะที่ ต ัวอย่างควบคุ ม จาก
สาลี กา้ นพลาสติ กขนาดใหญ่ และขนาดเล็กพบเพียง
18.60 µg/L และ 14.93 µg/L ตามลาดับ คิดเป็ นปริ มาณ
ต่ อ พื้ น ที่ เท่ า กับ 0.21 µg/L/cm2 และ 0.16 µg/L/cm2
ตามล าดั บ ดั ง แสดงในตารางที่ 2 ซึ่ งปริ มาณของ
แบเรี ยมที่พบปนเปื้ อนในตัวอย่างควบคุมที่เก็บโดยใช้
ก้านสาลีไม้อาจส่งผลต่อปริ มาณแบเรี ยมที่ตรวจพบใน
เขม่าปื นได้
ปริ มาณตะกัว่ ในเขม่าปื นจากการยิงปื นจานวน
1 นัด พบเป็ นธาตุที่มีปริ มาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับธาตุ
แอนติ โมนี แ ละแบเรี ยม ที่ เป็ นองค์ป ระกอบหลักใน
เขม่ าปื น และผลจากการวิเคราะห์ ป ริ ม าณตะกั่ว พบ
ปริ ม าณเฉลี่ ย สู ง สุ ด จากการเก็ บ ด้ว ยส าลี ก้า นไม้คื อ
4936.94 µg/L คิ ด เป็ นปริ ม าณต่ อ พื้ น ที่ เท่ ากับ 51.71
µg/L/cm2 จากการเก็บ ตัวอย่างด้ว ยส าลี ก้านพลาสติ ก
ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ พ บปริ มาณเฉลี่ ย เท่ า กั บ
3630.74 µg/L และ 3075.19 µg/L ตามล าดับ หรื อ คิ ด
เป็ นปริ มาณต่ อ พื้ นที่ เ ท่ า กั บ 39.21 µg/L/cm2 และ
34.75 µg/L/cm2 ตามล าดับ เมื่ อ พิ จ ารณาจากบริ เวณ
การเก็บ ตัวอย่างพบปริ ม าณตะกั่วสู งสุ ด คื อ 6434.83
µg/L เมื่ อ คิ ด เป็ น ป ริ ม าณ ต่ อพื้ น ที่ เท่ ากั บ 69.39
µg/L/cm2 บริ เวณฝ่ ามือขวาจากการเก็บด้วยสาลีกา้ นไม้
รองลงมาคือบริ เวณหลังมือขวาเป็ น 5245.63 µg/L คิด
เป็ นปริ ม าณต่ อพื้ น ที่ เท่ ากับ 54.09 µg/L/cm2 จากการ
เก็บด้วยสาลีกา้ นไม้เช่นกัน และพบปริ มาณต่ าสุ ดจาก
การเก็บด้วยสาลีกา้ นพลาสติกขนาดเล็กบริ เวณหลังมือ
ซ้าย คื อ 2198.65 µg/L หรื อ คิ ด เป็ นปริ ม าณต่ อ พื้ น ที่
เท่ า กั บ 24.63 µg/L/cm2 ดั ง แสดงในตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 3 (C)

Sb Concentration (µg/L/cm2)

4.00
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LB

LP

3.00
2.00
1.00
0.00
สาลีกา้ นพลาสติก สาลีกา้ นพลาสติก
(ใหญ่)
(เล็ก)

Ba Concentration (µg/L/cm2)

6.00
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สาลีกา้ นไม้

(B)

LP

4.00
2.00
0.00

สาลีกา้ นพลาสติก สาลีกา้ นพลาสติก
(ใหญ่)
(เล็ก)

Pb Concentration (µg/L/cm2)

200.00
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สาลีกา้ นไม้

LP

(C)

150.00
100.00
50.00
0.00
สาลีกา้ นพลาสติก สาลีกา้ นพลาสติก
(ใหญ่)
(เล็ก)

สาลีกา้ นไม้

ภาพที่ 3 ปริ มาณความเข้มข้นต่อหนึ่ งหน่ วยพื้น ที่
(µg/L/cm2) ข อ งธ าตุ แ อ น ติ โ ม นี (A)
แบเรี ย ม (B) และตะกั่ว (C) ในเขม่ าปื น
จากการยิงปื นจ านวน 1 นัด โดยใช้ส าลี
ก้ า น พ ล าส ติ กข น าด ให ญ่ ส าลี ก้ า น
พลาสติกขนาดเล็ก และ สาลีกา้ นไม้ เก็บ
เขม่าปื นด้วยวิธีการป้ ายที่ บริ เวณ หลังมือ
ขวา (RB) ฝ่ ามือขวา(RP) หลังมือซ้าย(LB)
และฝ่ ามือซ้าย (LP)
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ผลจากการศึกษาการเก็บตัวอย่างด้วยสาลีกา้ นแต่
ละประเภท ตรวจพบปริ มาณ แอนติ โมนี แบเรี ยม และ
ตะกัว่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยจาก
การเก็ บตัวอย่างด้วยส าลี ก้านไม้ พบปริ มาณเฉลี่ ยของ
แอนติโมนี แบเรี ยม และ ตะกั่ว ในเขม่าปื นมี แนวโน้ม
สู งสุ ด เมื่ อเที ยบกับส าลี ก้านชนิ ดพลาสติ กขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก คือ 94.80 µg/L 226.57 µg/L และ 4936.94
µg/L ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นปริ มาณต่อพื้นที่เท่ากับ 1.07
µg/L/cm2 2.49 µg/L/cm2 51.71 µg/L/cm2 ตามล าดั บ ซึ่ ง
อาจเป็ นผลเนื่ องมาจากส าลี ก้านไม้มี ล ักษณะพื้ นที่ ผิ ว
และความหนาแน่ นของหัวส าลีมากกว่า ชนิ ดสาลี ก้าน
พลาสติ ก ทั้ งขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ ก (ภาพที่ 1) จึ ง
สามารถดู ดซับตัวอย่างเขม่ าปื นบนมื อได้ในปริ มาณที่
มากกว่า ในขณะที่ ธาตุแอนติ โมนี แบเรี ยม และตะกั่ว
จากการเก็บด้วยสาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่และขนาด
เล็กมีปริ มาณใกล้เคียงกัน จึงอาจถือได้วา่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นบนมือใกล้เคียงกัน แต่ปัญหา
ที่ พบในตัวอย่างควบคุ มจากตัวอย่างสาลี กา้ นชนิ ดก้าน
ไม้คือ ตรวจพบแบเรี ยมมีปริ มาณสูงถึง 124.87 µg/L โดย
มีปริ มาณมากกว่าสาลีกา้ นพลาสติกขนาดใหญ่และขนาด
เล็กถึง 6.7 และ 8.4 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งอาจเป็ นผลจากการ
ปนเปื้ อนจากวัสดุ ที่ใช้ทาสาลีก้าน จึ งเป็ นข้อควรระวัง
ในการใช้สาลีกา้ นไม้ในการเก็บตัวอย่างเขม่าปื น เพราะ
อาจจะส่ งผลถึ ง ความผิ ด พลาดของปริ มาณในการ
วิเคราะห์แบบผลบวกลวง ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวมาอาจส่งผล
กระทบต่อความน่ าเชื่อถือของพยานหลักฐานและพยาน
วัตถุได้ จากผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่าการเลื อกวัสดุ
ในการเก็ บ ตั ว อย่ างเขม่ าปื นที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
เหมาะสมเป็ นสิ่ งที่ ค วรค านึ งถึ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การเก็ บ
ตัวอย่างพยานวัตถุที่เป็ นมาตรฐานและมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากที่ สุ ด เพื่ อ เป็ นประโยชน์ แ ละเกิ ด คุ ณ ค่ าในการ
สื บสวน สอบสวนคดี ต่ อ ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผล
การศึ กษาที่ ได้เป็ นเพี ยงการศึ กษาในส าลี ก้านไม้เพี ยง
ยี่ห้อเดียว ยังต้องการการศึ กษาในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
ต่อไป

สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการเก็บตัวอย่างเขม่าปื น
บนมือหลังการยิงปื นจานวน 1 นัด ด้วยวิธีการป้ าย โดย
การใช้ส าลี ก้านที่ มี ประเภทและขนาดที่ ต่ างกันชุ บกับ
สารละลายกรดไนตริ กเข้ม ข้น 5% เมื่ อ วิ เคราะห์ ด้วย
เ ท ค นิ ค Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
สามารถตรวจพบธาตุที่ เป็ นองค์ประกอบหลักในเขม่ า
ปื น คื อ แอนติ โมนี แบเรี ยม และ ตะกั่ว โดยพบธาตุ
ตะกัว่ มีปริ มาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับปริ มาณของแอนติ
โมนี และแบเรี ยม และจากการยิงปื นด้วยท่ ามาตรฐาน
(ภาพที่ 2) บริ เวณที่ มีแนวโน้มการกระจายตัวของเขม่ า
ปื นปริ มาณมากที่สุดคือ บริ เวณหลังมือขวา รองลงมาคือ
ฝ่ ามือซ้ายและขวา เมื่ อยิงด้วยท่ายิงมาตรฐานฝ่ ามื อขวา
กุมด้ามปื น และฝ่ ามือซ้ายกุมประคอง ซึ่ งสอดคล้องกับ
การทดลองของ Vanini et al. (2014) ที่ได้ทาการวิเคราะห์
หาเขม่ า ปื นด้ ว ยเทคนิ ค inductively coupled plasmaoptical emission spectrometry โดยทดสอบการยิ ง ปื น
ด้ ว ย Taurus® .38 caliber handgun จ านวน 1, 3 และ 5
นัด ตามลาดับ โดยบริ เวณที่ พบมากที่ สุดคือหลังมือขวา
รองลงมาคื อฝ่ ามื อซ้าย ซึ่ งเป็ นจุ ดที่ มีโอกาสสั มผัสกับ
อนุ ภาคเขม่ าปื นมากที่ สุ ด และเช่ น เดี ยวกัน Reis et al.
(2003) ท าการทดสอบยิ ง ปื นด้ ว ย .38 handguns เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบการเก็ บตัวอย่างเขม่ าปื นด้วยวิธี การการ
swab แบบเปี ยกโดยชุบกับสารละลายที่แตกต่างกัน (2%
EDTA, กรดไนตริ ก 2% และ น้ าปราศจากไอออน) โดย
การเก็บตัวอย่างบนมื อ 4 บริ เวณ คื อ หลังมื อ ฝ่ ามื อ ฝ่ า
มือระหว่างนิ้ วหัวแม่มือและนิ้ วชี้ และหลังมื อระหว่าง
นิ้ ว หั วแม่ มื อ และนิ้ วชี้ และวิ เคราะห์ ด้วย sector-field
inductively coupled plasma mass spectrometry (HRICPMS) พบเขม่าปื นปริ มาณมากที่สุดบริ เวณ ฝ่ ามือระหว่าง
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ และหลังมือระหว่างนิ้ วหัวแม่มือ
และนิ้ วชี้ โดยพบธาตุตะกัว่ ปริ มาณมากที่ สุด รองลงมา
คือ แบเรี ยม และแอนติโมนี ตามลาดับ จากผลการศึกษา
แสดงให้ เห็ น ว่ าบริ เวณในการเก็ บ ตั ว อย่ างมี ผ ลต่ อ
ปริ มาณเขม่าปื น
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