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 ในการระบุร่องรอยของสารระเบิดจากบุคคลหรือจากสิงของ เป็นหลกัฐานสาํคญัทีอาจจะ
ถูกนาํไปใชเ้พือระบุหาบุคคลว่าเป็นผูป้ระกอบวตัถุระเบิดหรือเกียวขอ้งกบัการลอบวางระเบิด 
ดงันนัในการศึกษานี จึงทาํการศึกษาการคงอยู่ของสารระเบิดไซโคลไตรเมททิลีนไตรไนทรามีน 

(RDX) บนมือ และสิงของ ของผูต้อ้งสงสยั เนืองจากสารระเบิด RDX เป็นระเบิดแรงสูงและถูกพบ
ค่อนขา้งยากในสิงแวดลอ้มทวัไป  
 การทดลองนีไดใ้ชอ้าสาสมคัรจาํนวน 10 คน ในการสมัผสัสารระเบิด RDX จากนนัลา้งมือ
ดว้ยนาํสะอาด แลว้ใหอ้าสาสมคัรแต่ละคนสมัผสักระเป๋าสตางคแ์ละแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์หลงัจาก
นนัใชผ้า้เก็บตวัอยา่งเช็ดมือ กระเป๋าสตางค ์และแฮนดร์ถจกัรยานยนต์ (ตวัอย่างละ 10 ซาํ) จากนัน
ผา้เก็บตวัอยา่งจะถกูนาํไปสกดัดว้ยตวัทาํละลายอะซีโตน แลว้ถกูวิเคราะห์ดว้ยเครืองแก๊สโครมาโต
กราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (GC, Agilent 7890A –MS, 5975C MSD) โดยใชค้อลมัน์ DB-5MS 
(12m x 0.2 mm : ความหนาของฟิลม์ 0.33 um) และใชแ้ก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สตวัพา 
 จากผลการทดลองพบว่าพีคของสารระเบิด RDX จะปรากฎทีเวลา 10 นาที  ค่าขีดจาํกดัของ
การตรวจพบสารระเบิด RDX เท่ากบั 4 ug ซึงจากการวิเคราะห์ดว้ย GC-MS สารระเบิด RDX 

สามารถตรวจพบได้จากทุกตัวอย่าง ทงัจาก มือ กระเป๋าสตางค์และแฮนด์รถจักรยานยนต์ ส่วน
ตวัอยา่งจริงจากทีเกิดเหตุก็สามารถตรวจพบสารระเบิด RDX ไดเ้ช่นเดียวกนั    
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กกกกกกกก The identification of explosives traces on a person’s hands or on his possessions is 
important evidence that the authority may be used to identify the person as a bomb maker or 
involving in planting the bomb.  In this work, the persistence of cyclotrimethylenetrinitramine 
(RDX) explosive on the suspect’s hands and his property was studied.  The RDX has been 
regard as high explosives and the trace of RDX in the general public environment is found to 
be very rare.  In this experiment, ten volunteers were brought into a hand contact with the 
RDX and then washed their hands with water.  Afterwards, each volunteer was asked to 
touch a wallet and the handlebars of motorcycle.   The samples (10 replicates) were then 
collected from his hands and from the objects by swabbing with dry cloths. The swabs were 
extracted using acetone as a solvent and the extracts were analyzed by gas chromatography 
(GC, Agilent 7890A)  using a mass spectrometer (MS, 5975C MSD) as a detector.  With a 
column DB-5MS(12m x 0.2 mm, 0.33 um film thickness) and helium as a carrier gas, the peak 
of  RDX was observed at the retention time of 10 min.  The limit of detection of the method for 
the RDX was 4 ug.  From the GC-MS analysis, the RDX can be detected in all samples 
collected from the subject’s hands and from the surfaces of the wallet and the handlebars of 
motorcycle.  The method developed in this study has been used to analyzed samples 
collected in authentic cases and the RDX traces were successfully identified in all samples.   
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กกกกกกกกในการจดัทาํวิทยานิพนธเ์รือง การตรวจพิสูจน์สารระเบิด RDX ในปริมาณน้อยบนมือ
และวตัถุของผูต้อ้งสงสยัโดยเทคนิค GC-MS สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความร่วมมือและ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านทีได้สละเวลาให้คาํแนะนํา ข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํงานวิจยัในครังนี  
กกกกกกกกผูท้าํวิจยัขอขอบคุณครอบครัวทีเป็นแรงผลกัดนั กาํลงัใจ และคอยอุปการะช่วยเหลือให้
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเล่าเรียนจนสาํเร็จการศึกษา  
กกกกกกกกขอขอบคุณ คุณหญิงพรทิพย ์ โรจนสุนนัทแ์ละพนัตาํรวจโทหญิงอมัพิกา  ลีลาพจนาพร 
ทีใหค้าํปรึกษาและแนะนาํหวัขอ้ในการทาํวิทยานิพนธ์ รวมถึงความช่วยเหลือในเรืองของอุปกรณ์
และเครืองมือต่าง ๆ ทีใชใ้นการทาํวิจยั  
กกกกกกกกขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียงและอาจารย ์ดร.ศุภชยั  ศุภลกัษณ์นารีทีให้
คาํปรึกษาและคอยชีแนะช่วยเหลือในการทาํวิจยัครังนี 
กกกกกกกกและสุดทา้ย ขอขอบคุณ นส.วิชชุดา วิชยานฤพล นส.นภาพร  กวัตระกลูรวมถึงเพือน ๆ 
ทุกคนในทีทาํงานและภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีช่วยเหลือ แนะนาํ ใหค้วามรู้ 
และเป็นกาํลงัใจ ทาํใหว้ิทยานิพนธนี์ประสบผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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