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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการกระจายตัวของเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ยท์ ี่เกิดหลังจากการยิงในแต่
ละบริ เวณของมื อ โดยทาการเก็บเขม่าปื นชนิ ดอิ น ทรี ย ์ (organic gunshot residue, O-GSR) บนแปดตาแหน่ งของมื อ
อาสาสมัครจานวน 3 คน ตัวอย่างถูกเก็บด้วยวิธีการป้ าย (swab) โดยใช้เอทานอล ภายหลังการยิงด้วยกระสุ นปื นขนาด
.38 special จานวน 1 นัด แล้ววิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค high performance liquid chromatography (HPLC) จากการวิเคราะห์
ตัว อย่า งเขม่ า ปื นจากกระสุ น ปื นยี่ ห้ อ Winchester พบสาร 2,4-Dinitrotoluene (2,4‐DNT) และสาร Diphenylamine
(DPA) ส่ วนกระสุ นยี่ห้อ Speer ตรวจพบเขม่าปื นอินทรี ยท์ ้ งั 4 ชนิ ดคือ 2,4‐DNT, DPA, Methyl centralite (MC) และ
Ethyl centralite (EC) แต่ ป ริ ม าณของ 2,4-DNT, MC และ EC มี ค่ าต่ ากว่าค่ า limit of detection (LOD) และเขม่ าจาก
กระสุ นทั้งสองยี่ห้อส่ วนใหญ่ พบการกระจายที่ บริ เวณหลังมือ มีส่วนน้อยที่ พบที่ ฝ่ามือ จากข้อมูลที่ ได้สามารถบ่ งชี้
รู ปแบบการกระจายตัวของเขม่าปื นชนิดอินทรี ยไ์ ด้ในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มจานวนนัดของกระสุนในการยิง
เพื่อให้ได้รูปแบบการกระจายตัวอย่างที่ ชัดเจน และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ที่มีความไวสู งยังมี ความจาเป็ นที่ จะต้อง
พัฒนาต่อไป
ABSTRACT
This research aims to study the pattern of organic gunshot residue (O-GSR) distribution on hand of shooter.
After one shot of .38 special ammunition was firing, the O-GSRs on eight regions of hand were collected with cotton
swab using ethanol as swabbing solution. The O-GSRs obtained from 3 Volunteers were determined using high
performance liquid chromatography (HPLC). 2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT) and Diphenylamine (DPA) from
Winchester, and 2,4-DNT, DPA, Methyl centralite (MC) and Ethyl centralite (EC) from Speer were documented.
However, concentration of 2,4-DNT, MC and EC from Speer ammunition were lower than limit of detection (LOD).
The O-GSRs from both types of ammunition were mainly found on back of both hands, and small amount was
recognized on left palm. This result indicated the pattern of O-GSR’s distribution on hand. However, increasing the
numbers of shot and development of method of determination are needed to be developed in the future.
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ส าคัญ ที่ ส ามารถพบทุ กครั้ งที่ มี การยิ งปื นเกิ ด ขึ้ นได้
(Chang et al., 2010) จึ งจ าเป็ นต้อ งมี การพัฒ นาวิ ธี การ
วิเคราะห์ เขม่ าดิ นปื นชนิ ดอื่ นๆ ที่ จะสามารถน ามาใช้
ยืนยันทดแทน ประกอบการสื บสวนสอบสวน และเขม่า
ปื นชนิ ดอิ นทรี ย์ ส าร (Organic Gunshot Residue, OGSR) ที่ เกิ ดจากการเผาไหม้ของดิ นส่ งกระสุ นปื นชนิ ด
ควันน้อย จึ งเป็ นเขม่าอีกชนิ ดที่ น่าสนใจ เช่นการตรวจ
พบ Nitrocellulose (NC) บนมือและเสื้ อผ้าของผูผ้ ่านการ
ยิงปื น ที่สามารถตรวจพบ nitroglycerine (NG) ได้บริ เวณ
มื อ, ใบหน้ า และบริ เวณล าคอของผู ้ที่ ผ่ านการยิ งปื น
มาแล้วเป็ นเวลาถึ ง 7 ชั่วโมง (West et al., 2007; Llyod,
1984)
แต่จากที่ กระสุ นแต่ละชนิ ด แต่ละยี่ห้อมี การ
เติมสารเติมแต่งที่ แตกต่างกัน และสารแต่ละตัวมักมีจุด
หลอมเหลว และจุดเดือดที่ต่ากว่าสารในเขม่าปื นชนิด
อนิ นทรี ย ์ จึ งมีเพียงส่ วนน้อยที่ ยงั หลงเหลือจากการเผา
ไหม้ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ดังนั้นวิธีและบริ เวณ
ในการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นบนมือ จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่ งผลต่อการตรวจพบ หรื อไม่พบเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ย ์
ได้ และยังไม่พบมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการ
กระจายตัวของเขม่ าปื นชนิ ด อิ น ทรี ย ์บ นมื อ มาก่ อ น
การศึ กษานี้ จึงวัตถุประสงค์เพื่อหารู ปแบบการกระจาย
ตัวของเขม่าปื นชนิ ดอินทรี บนมือภายหลังจากการยิงปื น
ด้ ว ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ห า ส า ร 2,4-Dinitrotoluene,
Diphenylamine, Methyl Centralite และ Ethyl Centralite
ที่ มีความจาเพาะต่อดิ นควันน้อยในกระสุ นหลากหลาย
ชนิ ด ด้วยวิธี HPLC รู ปแบบการกระจายตัวของเขม่าปื น
ที่ได้จากการศึ กษาในครั้งนี้ จัดเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ในการก าหนดวิ ธี ก าร และข้ อ ควรระวังในการเก็ บ
ตัวอย่างเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ยส์ าร เพื่อประยุกต์ใช้ในคดี
ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นต่อไป

บทนา
เขม่าปื น (Gunshot residue) หรื อสิ่ งตกค้างจาก
กระสุ นปื น เป็ นอนุ ภาคที่ เกิ ดขึ้ นในขณะที่ ยิงปื นหรื อ
ภายหลังจากการยิ งปื น จากการเผาไหม้ข องแก๊ ป ปื น
(primer mixture) และดิ น ปื น (gun powder) และพ บ
สะสมได้ที่บริ เวณต่างๆ ที่สัมผัสอาวุธปื น เช่น มือ หน้า
คอ เสื้ อผ้า รวมทั้งพื้ น ที่ บ ริ เวณรอบๆที่ เกิ ด เหตุ และ
บริ เวณใกล้ เคี ย งกั บ สถานที่ เกิ ด เหตุ ยิ ง ปื น พื้ นผิ ว
ยานพาหนะ (Dalby et al., 2010) จึ งสามารถใช้ เป็ น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นผ่านการยิงปื นหรื อ
สัมผัสกับอาวุธปื นมาหรื อไม่ และการเชื่ อมโยงผูต้ ้อง
สงสัย กับ อาวุธปื น เหยื่อ และสถานที่ เกิ ดเหตุ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ต่ อการสื บสวนคดี ที่ เกี่ ยวข้องกับอาวุธปื น
(Chang et al., 2012) โดยเขม่าปื นที่ ได้รับการยอมรับเพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐานในทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ เขม่ าปื น
ชนิ ดอนิ นทรี ยส์ าร (Inorganic Gunshot Residue, I-GSR)
ที่ เกิ ดจากการเผาไหม้ของ primer mixture เป็ นหลัก โดย
สามารถตรวจพบโลหะ ตะกัว่ (Pb) แอนติโมนี (Sb) และ
แบ เรี ยม (Ba) ใน ทุ กค รั้ งที่ มี การยิ งปื น เกิ ด ขึ้ น
(Schwoeble, David, 2000) อี กทั้งยังคงอยู่ และสามารถ
ตรวจพบได้เป็ นระยะเวลาหลายชั่วโมงหลังการยิงปื น
(Chang et al., 2012) แต่จากการพัฒนาของดินส่ งกระสุ น
ปื นชนิ ดควัน น้ อ ย (smokeless powder) โดยการเติ ม
สารเติมแต่ง (additives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของดินส่ งกระสุ นปื น เช่นสารเพิ่มความเสถียรแก่ดินปื น
สารให้ความอ่อนตัว และลดความชื้ นของดิ นปื น สาร
ป้ องกั น การระเบิ ด อาทิ เช่ น 2,4-Dinitrotoluene (2,4DNT), Diphenylamine (DPA), Ethyl centralite (EC),
Ethyl phthalate, Ethylene glycol dinitrate, Methyl
cellulose, Methyl centralite (MC), Methyl phthalate
(Dalby et al., 2010; Cruces-Bianco et al., 2007) รวมทั้ ง
การพัฒ นาของกระสุ นชนิ ดปราศจากตะกั่ว (lead free
bullet) เพื่อลดปั ญหาสารตกค้างจากตะกัว่ ที่ เกิ ดจากการ
ยิงปื น ที่ อาจส่ งผลต่ อสุ ขภาพในระยะยาวแก่ ผู ้สั มผัส
ส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถตรวจหาตะกั่ว ที่ เป็ นธาตุ โลหะ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษารู ปแบบการกระจายตัวของเขม่าปื น
ชนิดอินทรี ยห์ ลังการยิงในแต่ละบริ เวณของมือ
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พิ สู จน์ ห ลั ก ฐาน 4 จั ง ห วั ด ข อน แก่ น โด ยห ยด
สารละลายเอทานอล 4-5 หยดลงบนสาลีกา้ น
ก้านที่ 1 บรรจุ ใส่ ซ องพลาสติ กใสที่ มีซิ ป รู ดซองที่ 1
เพื่อเก็บเป็ นตัวอย่างควบคุม (control sample)
ก้านที่ 2-4 เก็บตัวอย่างหลังมือขวา โดยแบ่งเป็ นพื้นที่
ดังนี้
ก้า นที่ 2 บริ เวณระหว่า งนิ้ ว โป้ ง และนิ้ ว ชี้
(RB1)
ก้านที่ 3 บริ เวณหลังมือ (RB2)
ก้านที่ 4 บริ เวณหลังนิ้ว (RB3)
ก้านที่ 5 เก็บตัวอย่างบริ เวณฝ่ ามือขวา (RP)
ก้านที่ 6-8 เก็บตัวอย่างหลังมือซ้าย โดยแบ่งเป็ นพื้นที่
ดังนี้
ก้า นที่ 6 บริ เวณระหว่า งนิ้ ว โป้ ง และนิ้ ว ชี้
(LB1)
ก้านที่ 7 บริ เวณหลังมือ (LB2)
ก้านที่ 8 บริ เวณหลังนิ้ว (LB3)
ก้านที่ 9 เก็บตัวอย่างบริ เวณฝ่ ามือซ้าย (LP)
บริ เวณเก็บตัวอย่างดังแสดงในภาพที่ 1โดยเช็ดตั้งแต่
ข้อ มื อ ไปจนปลายนิ้ ว มื อ หรื อ ปลายนิ้ ว มื อถึ งข้อ มื อ
เช็ดไปทางเดี ยวกัน พร้อมกับหมุนสาลี ตัวอย่างที่ เก็บ
ได้ บ รรจุ ใ ส่ ซองพ ลาสติ กที่ มี ซิ ป รู ดซองที่ 1-9
ตามลาดับ พร้อมติดฉลากระบุชนิ ดตัวอย่าง วันเวลาที่
เก็บตัวอย่าง เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิห้องเพื่อใช้ใน
การวิธีวเิ คราะห์ต่อไป
สถานที่ ท ดสอบยิงปื น ห้ อ งทดสอบยิง ปื น
ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น
การสกัดตัวอย่ าง
นาส าลี ก้านที่ เก็บ ตัวอย่างเขม่าปื นในแต่ล ะ
ก้ า นใส่ ลง appendroft ตั ด ก้ า นพลาสติ ก ออก เติ ม
สารละลายเมทานอลปริ มาตร 1 ml ลงในหลอด ปิ ดฝา
ให้สนิ ท ตั้งทิ้ งไว้ขา้ มคื น จากนั้น นามา sonicate เป็ น
เวลา 30 นาที ครบเวลานาเอาสาลีกา้ นออก ก่อนนาไป
ปั่ น เหวี่ ย งที่ 10,000 รอบต่ อ นาที เป็ นเวลา 10 นาที
ตัวอย่างที่ได้นามาวิเคราะห์ดว้ ย HPLC ต่อไป

วิธีการวิจัย
อุปกรณ์และสารเคมี
ส า ร ม า ต ร ฐ า น Diphenylamine, Ethyl
Centralite, Methyl Centralite และ 2,4-Dinitrotoluene
สารละลายเอทานอล (ethanol) และสารละลายเมทา
นอล (methanol)
อาวุ ธ ปื น Revolver.38 ( Smith & Wesson)
ลูกกระสุ นปื นขนาด .38 special (.38 SPL, Winchester
และ Speer) ได้รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากศู น ย์พิ สู จ น์
หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น
การทดสอบยิงปื น
ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร จ ริ ย ธ ร ร ม ก าร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE 582045
การทดสอบยิงปื นและการเก็บตัวอย่ างเขม่ าปื น
การเตรี ยมความพร้อมของอาสาสมัครก่ อน
การทดสอบยิงปื น อาสาสมัคร (3 คน) ทาความสะอาด
มื อ โดย ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ แ ละน้ าปราศจากไอออน
(deionized water, DI) แล้วเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษซับ
น้ า และรอให้มือแห้งสนิ ทก่ อนทาการทดสอบยิงปื น
ด้วยอาวุธปื นลูกโม่ขนาด .38 (Smith & Wesson) และ
ใช้กระสุ นขนาด .38 special (.38 SPL) อาสาสมัครยิง
ปื นในท่ามาตรฐาน ยิงปื นโดยการจับอาวุธปื นด้วยมือ
ทั้ง สองข้า ง ใช้มื อ ขวาก าด้า มปื น และฝ่ ามื อ ซ้ายกุ ม
อาสาสมัครยิงปื น 1 นัด เมื่อยิงเสร็ จอาสาสมัครวางปื น
ลง ผูว้ ิจยั ทาการเก็บตัวอย่างเขม่าปื นที่มือทันที จานวน
8 บริ เวณ ได้แก่ หลังมื อ ขวา บริ เวณระหว่างนิ้ ว โป้ ง
และนิ้วชี้ (RB1), หลังมือขวา บริ เวณหลังอุง้ มือ (RB2),
หลัง มื อ ขวา บริ เวณหลัง นิ้ ว (RB3), ฝ่ ามื อ ขวา (RP),
หลังมื อซ้าย บริ เวณระหว่างนิ้ วโป้ งและนิ้ วชี้ (LB1),
หลัง มื อ ซ้ าย บริ เวณหลัง อุ ้ง มื อ (LB2), หลัง มื อ ซ้ า ย
บริ เวณหลัง นิ้ ว (LB3) และฝ่ ามื อ ซ้ า ย (LP) ด้ ว ยวิ ธี
cotton swab ด้วยสารละลายเอทานอล ขั้นตอนการเก็บ
ตัวอย่างอ้างอิงตามวิธีมาตรฐานของงานอาวุธปื น ศูนย์
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PMO18-4
ผลการวิจัย
3

1

2

a

b

ภาพที่ 1 แสดงบริ เวณเก็บตัวอย่างเขม่าปื นที่มือหลังการยิง
ปื น
a: แบ่งบริ เวณเก็บตัวอย่างที่หลังมือ, 1: บริ เวณ RB1
หรื อ LB1, 2: บริ เวณ RB2 หรื อ LB2 และ 3:
บริ เวณ RB3 หรื อ LB3
b: บริ เวณเก็บตัวอย่างเขม่าปื นที่ฝ่ามือ (RP หรื อLP)
การเตรียมสารมาตรฐาน
เต รี ยมส ารมาตรฐาน 2,4-dinitrotoluene,
Methyl centralite, Diphenylamine แ ล ะ Ethyl
centralite ให้ มี ความเข้ ม ข้ น เป็ น 100 µg/ml (stock
standard) จากนั้นเจือจางสารมาตรฐานแต่ละตัวด้วยเม
ทานอลให้มีความเข้ม ข้น สุ ดท้ายเป็ น 0.05, 0.1, 0.15,
0.2 และ 0.25 µg/ml ตามลาดับ
การวิเคราะห์เขม่าปื นด้วย HPLC (รุ่ น Waters
1525 binary HPLC pump แ ล ะ Waters 2489
UV/visible detector ประเทศสิ งคโปร์ ) พัฒ นาจากวิธี
ของ Thomas et al. (2013) โดยใช้ส ภาวะของเครื่ อ ง
ดังนี้
Column
C18, 4.6x250 mm, 5µm (Agilent)
Mobile phase
Solvent A: acetonitrile
Solvent B: water: methanol (90:10)
Solvent A:B (40:60)
Flow rate
1 ml/min
Detector
UV (210 nm)
Injection volume 20 µl
Time
20 minutes
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ผลจากการทดลองยิ ง ด้ ว ยกระสุ นยี่ ห้ อ
Winchester และ กระสุ นปื นยี่ห้อ Speer ยี่ห้อละ 1 นัด
(n=3) และท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งเขม่ า ปื นที่ มื อ ด้ ว ย
สารละลายเอทานอล เมื่อวิเคราะห์เขม่าปื นของกระสุ น
ปื น ทั้ ง 2 ยี่ ห้ อ ด้ ว ยเท ค นิ ค HPLC เที ยบ กั บ ส าร
ม า ต ร ฐ า น 2,4-dinitrotoluene (2 ,4 DNT), Methyl
centralite (MC), Diphenylamine (DPA) แ ล ะ Ethyl
centralite (EC) ที่ ค่ า Retention time (RT) ร ะ ห ว่ าง
5.67-13.99 นาที (ตารางที่ 1 และภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 ช่ ว งความเข้ม ข้น ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ค่ า
retention time แ ล ะค่ า Limit of Detection
ของสารมาตรฐาน
สาร

ช่ วงความ
เข้ มข้ น
(µg/ml)

Retention
time
(min)

Limit of
Detection
(µg/ml)

2,4-Dinitrotoluene
Methyl centralite
Diphenylamine
Ethyl centralite

0.2-1
0.2-1
0.2-1
0.2-1

5.67
7.14
11.76
13.99

0.055
0.055
0.112
0.244

การเก็บตัวอย่างทั้งแปดบริ เวณของมือ พบว่า
เขม่าปื นชนิ ดอินทรี ยท์ ี่ พบในกระสุ นปื นทั้ง 2 ยี่ห้อมี
ความแตกต่ า งกัน ทั้ง ชนิ ด และปริ ม าณ เขม่ า ปื นจาก
กระสุ น ปื นยี่ห้ อ Winchester ตรวจพบสาร 2,4-DNT
และสาร DPA ส่วนกระสุนยีห่ อ้ Speer ตรวจพบสารทั้ง
สี่ ชนิดในเขม่าปื นคือ 2,4-DNT, MC, DPA และ EC แต่
เนื่ อ งจากปริ ม าณที่ ต รวจพบของสาร 2,4-DNT, MC
แ ล ะ ) EC มี ค่ าต่ าก ว่ า ค่ า limit of detection (LOD)
(ตารางที่ 1) จึงไม่สามารถรายงานในรู ปปริ มาณที่ตรวจ
พบได้

PMO18-5
ตารางที่ 2 ปริ มาณเขม่าปื นหลังการยิง 1 นัดยีห่ อ้ Winchester (W) Speer (S) เก็บด้วยวิธี cotton swab
ค่าแสดงเป็ น mean± SD (n=3)
Organic gunshot residue (µg/ml)
พื้นที่2
กระสุ น
2,4-DNT1
MC1
DPA1
RB1
W
ND
NF
ND
S
ND
ND
0.143±0.027
RB2
W
0.075±0.131
NF
ND
S
ND
ND
ND
RB3
W
0.074±0.091
NF
ND

EC1
NF
ND
NF
ND
NF

S
NF
ND
0.126±0.017
ND
RP
W
ND
NF
ND
NF
S
NF
NF
0.164±0.024
NF
LB1
W
ND
NF
ND
NF
S
ND
ND
0.144±0.006
NF
LB2
W
0.078±0.081
NF
ND
NF
S
NF
ND
ND
ND
LB3
W
0.111±0.107
NF
0.114±0.031
NF
S
NF
ND
ND
ND
LP
W
0.087±0.083
NF
ND
NF
S
ND
ND
0.167±0.075
ND
รวม
W
0.067±0.075
NF
ND
NF
S
ND
ND
0.119±0.069
ND
1. NF ตรวจไม่พบ, ND ตรวจพบในปริ มาณต่ากว่าค่า Limit of Detection (LOD)
2. RB1 หลังมือขวาบริ เวณระหว่างนิ้วโป้ งและนิ้วชี้, RB2 หลังมือขวาบริ เวณหลังมือ, (RB3) หลังมือขวา บริ เวณหลังนิ้ว, RP
ฝ่ ามือขวา, LB1 หลังมือซ้าย บริ เวณระหว่างนิ้ วโป้ งและนิ้ วชี้ , LB2 หลังมือซ้าย บริ เวณหลังมือ, LB3 หลังมือซ้าย บริ เวณ
หลังนิ้ว, LP ฝ่ ามือซ้าย
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PMO18-6
จ าก ก าร ยิ ง ด้ ว ย ก ร ะ สุ น Winchester
บริ เวณที่ พบ 2,4-DNT มากที่ สุด คือบริ เวณหลังมือ
ซ้ า ยบริ เวณ ห ลั ง นิ้ ว (LB3) (0.111±0.107 µg/ml)
และรองลงมาคือฝ่ ามือซ้าย (LP) หลังมือซ้าย (LB2)
ห ลั ง มื อ ข ว า (RB3) แ ล ะ ห ลั ง นิ้ ว ข ว า (RB2)
ตามล าดั บ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 0.074-0.087 µg/ml
ตามล าดับ ส่ ว น DPA พบในบริ เวณหลัง มื อ ซ้ าย
บริ เวณหลังนิ้ ว (LB3) เท่ านั้น (0.114±0.031µg/ml)
ส่ วนบริ เวณอื่นๆ มีปริ มาณ 2,4-DNT และ DPA ต่ า
กว่า LOD ส่วนกระสุน Speer ตรวจ
พบเขม่าปื นชนิดอินทรี ย ์ 2,4-DNT, MC และ EC
ในบริ เวณต่างๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันคือ บริ เวณ
หลังมือทั้งซ้ายและขวา รวมทั้งฝ่ ามือซ้าย แต่
ปริ มาณที่พบมีค่าต่ากว่า LOD ส่วน DPA พบ
ปริ มาณการกระจายที่มือสูงสุดที่บริ เวณฝ่ ามือทั้ง
ซ้ายและขวา (RP, LP) คือ
0.167 และ 0.164 µg/ml ตามลาดับ และกระจายใน
ปริ มาณที่ใกล้เคียงกันในบริ เวณหลังมือ (LB1, LB3,
RB1, RB3) ดังแสดงในตารางที่ 2

ภาพที่ 2 โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน 2,4Dinitrotoluene (5.67 min), Methyl
centralite (7.14 min), Diphenylamine
(11.76) แ ล ะ Ethyl centralite (13.99
min)
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อภิปรายผลการทดลอง
การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาน าร่ อ งเพื่ อ ดู
รู ปแบบการกระจายตัวของเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ย ์ ด้วย
การจับปื นท่ามาตรฐาน คือใช้มือขวากาด้ามปื นและ
ใช้มือซ้ายกุมประคองมื อขวา จากการยิงด้วยกระสุ น
ทั้งสองยี่ ห้ อคื อ Winchester และ Speer พบว่าชนิ ด
ของสารอิ นทรี ยท์ ี่ ตรวจพบในเขม่าปื นก็แตกต่างกัน
ตามยี่ห้อกระสุ น โดยกระสุ นยี่ห้อ Winchester ตรวจ
พบ 2,4-DNT และ DPA ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษา
ของ Chang และคณะ (2014) ที่ ตรวจพบ DPA และ
2,4-NDT ในกระสุ น Winchester เช่ นกัน ส่ วน Speer
ตรวจพบสารทั้งสี่ ชนิ ดคื อ 2,4-DNT, MC, DPA และ
EC แต่มีเพียง DPA ที่สามารถรายงานปริ มาณได้ ส่วน
สารอื่นๆ ค่าที่ตรวจวัดได้ต่ากว่าค่า LOD ทั้งนี้อาจเกิด
จากเป็ นการตรวจวัดเขม่ าที่ เกิ ดจากการยิ งกระสุ น
เพียง 1 นัด ตามแนวปฏิ บตั ิของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
ที่ วิธีการวิเคราะห์ หาปริ มาณเขม่าปื น มี ค่าเป้ าหมาย
คือสามารถวิเคราะห์เขม่าจากการยิงต่าสุ ดคือ 1 นัดได้
ปริ มาณของสารสาคัญที่พบจึงมีค่าต่า แต่ผลการศึกษา
สามารถบ่ งชี้ รู ปแบบการกระจายตัวได้ในเบื้ องต้น
โดยรู ปแบบการกระจายตัวของเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ย ์
พบบนมือหลังทั้งซ้ายและขวาเป็ นส่ วนใหญ่ และพบ
ได้ บ้ างที่ บ ริ เวณฝ่ ามื อ ในยี่ ห้ อ Speer ซึ่ งแตกต่ า ง
เล็กน้อยจากการศึกษาของ Vanini และคณะ (2014) ที่
ตรวจวิเคราะห์ เขม่ าปื นชนิ ดอนิ นทรี ย ์ (I-GSR) คื อ
Pb, Sb และ Ba จากการยิงปื นจานวน 1, 3 และ 5 นัด
พบการกระจายตัวของธาตุโลหะทั้งบริ เวณหลังมื อ
และอุ ้งมื อหรื อพบที่ บริ เวณระหว่างอุง้ นิ้ วโป้ งและ
นิ้ วชี้ (Reis et al., 2003; Edson et al., 2003) โดยเขม่ า
ปื นชนิ ด I-GSR เกิ ด จากการเผาไหม้ข องแก๊ ป ปื น
(primer mixture) พ บ มี ธาตุ Pb, Sb แ ละ Ba เป็ น
องค์ประกอบหลัก จากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ
อุ ณ หภู มิ สู ง ที่ สู ง ขึ้ นได้ ถึ ง 3600 °C และความดั น
เปลี่ ยนเป็ น 40,000 psi ภายในชั่ววิ น าที ท าให้ ธาตุ
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องค์ ป ระกอบต่ างๆ ของแก๊ ป ปื นเกิ ด การเผาไหม้
หลอมละลายกลายเป็ นไอ พุ่งออกได้ทุกทิ ศทางของ
ช่องว่างของปื น และควบแน่นรวมตัวกันอนุ ภาคเป็ น
เมื่ อปะทะกับอุณหภูมิภายนอกที่ ลดลงอย่างรวดเร็ ว
(สรัลนุช, 2554) ทาให้สามารถพบได้ท้ งั บริ เวณฝ่ ามือ
และหลังมือ ในขณะที่ การศึ กษานี้ พบการกระจายตัว
ของเขม่าปื นมากที่ บริ เวณหลังมื อเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ ง
อาจจะเกิ ดได้จากเป็ นเขม่าปื นชนิ ดอิ นทรี ยส์ าร (OGSR) ที่ หลงเหลื อจากเผาไหม้ไม่ สมบู รณ์ (partially
burned) หรื อที่ ไม่ ถู กเผาไหม้(unburned) ของดิ นส่ ง
กระสุ นปื นชนิ ดควันน้อย (Chang et al, 2012) ที่ ท า
หน้าที่ ในการขับดันกระสุ นให้ออกจากปากกระบอก
ปื น เมื่ อลูกปื นพ้นออกจากปากกระบอกปื น จะพบ
กลุ่ มหมอกของเขม่ าที่ พวยพุ่ งตามออกมาทางปาก
กระบอกปื น มากกว่าการกระจายตัวออกจากช่องทาง
อื่ น ๆ และเป็ นชนิ ด เขม่ าเบา (soot) ท าให้ เกิ ด การ
กระจายตัว และเกาะที่ หลังมื อได้มากกว่าบริ เวณอื่ น
อี ก ทั้ งยังเป็ นเขม่ าที่ เกิ ด จากกระสุ น เพี ยงนั ด เดี ยว
เท่านั้น ปริ มาณที่ พบหรื อการกระจายตัวจึ งเกิ ดได้ต่ า
ดั ง นั้ นการเพิ่ ม จ านวนนั ด ของการยิ ง เพื่ อ ศึ ก ษา
รู ปแบบการกระจายตัวยังจาเป็ นต้องกระทาต่อเพื่อให้
ได้ข ้อมูลที่ ครอบคลุมการจัดท าแนวปฏิ บัติการเก็ บ
ตัวอย่างเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ยส์ ารต่อไป รวมทั้งการ
พัฒ นาวิธี วิ เคราะห์ ให้ มี ความไวสู ง สามารถตรวจ
วิเคราะห์ปริ มาณเขม่าปื นในระดับต่าๆ ได้ต่อไป
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