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คาํสาํคญั :  เขม่าปืน / เทคนิค ICP-MS  

  สรัลนุช ชูกลิน : การประเมินประสิทธิภาพของกา้นสาํลีทีใช้เป็นตวัอยา่งสาํหรับการ
วิเคราะห์เขม่าปืน สําหรับเทคนิค ICP-MS (Inductively Coupled plasma mass spectrometry).  
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ ์: ผศ. ดร. นรงค ์ฉิมพาลี และ พ.ต.ท. ดร. สฤษดิ สืบพงษศ์ิริ.  97 หนา้. 
 

  แท่งพลาสติกปลายพนัสาํลี ( cotton bud ) ทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดมีมากมายหลายยหี้อ 
ในแต่ละปี กองพสูิจน์หลกัฐานกลาง ไดใ้ช ้แท่งพลาสติกปลายพนัสาํลี เป็นจาํนวนมาก ในการเก็บ
เขม่าปืน ซึงมีขายอยูท่วัไปตามทอ้งตลาด และยงัไม่มีงานวิจยั ทีแนะนาํว่า แท่งพลาสติกปลายพนั
สาํลี ยหี้อใดดีทีสุดในการเก็บเขม่าปืน ในงานวิจยันี ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปริมาณของ แอนติโมนี
(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกัว(Pb) ทีเก็บจากแท่งพลาสติกปลายพนัสําลี จาํนวน 4 ยีห้อ ได้แก่        
เอเวอร์กรีน, ดีนี, โฮมเฟรชมาร์ท, รถพยาบาล และศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของ แอนติโมนี 
แบเรียม และตะกัว ทีเก็บจากแท่งพลาสติกปลายพนัสําลี ทีชุบสารละลาย 5% Nitric กับแท่ง
พลาสติกปลายพนัสาํลี ทีชุบสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  
โดยใชอ้าวธุปืนกึงอตัโนมติั ขนาด 9 มิลลิเมตร ยหี้อ GLOCK ในการวิเคราะห์หาปริมาณของ แอน
ติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และตะกัว(Pb) โดยใช้เทคนิค Inductively Coupled Plasma - Mass 

Spectrometry (ICP-MS) และใชป้ริมาณของธาตุทงั 3 ธาตุ เป็นการวดัปริมาณของเขม่าปืน เก็บ
ตวัอยา่งโดยใชแ้ท่งพลาสติกปลายพนัสาํลี จาํนวน  4  ยหีอ้ เก็บตวัอยา่งภายหลงัจากการยงิปืน  
  จากผลการทดลองพบว่า แท่งพลาสติกปลายพนัสําลี ( cotton bud ) ทงั 4 ยีห้อ มี
ความสามารถในการดูดซับเขม่าปืนได้ไม่แตกต่างกัน สาํหรับการศึกษาเปรียบเทียบสารละลาย  
5% Nitric กบัสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  พบว่า เมือใช้
แท่งพลาสติกปลายพนัสําลีชุบสารละลายกรดไนตริก 5% เก็บตวัอยา่งเขม่าปืน แลว้นําไปแช่ใน  
สารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  สามารถตรวจพบปริมาณ
ของ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกัว(Pb) ได้มากกว่าการใช้สารละลายผสมระหว่าง
5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  หรือ สารละลายกรดไนตริก 5% เพียงอยา่งเดียว  ใน
การเก็บตวัอยา่งเขม่าปืน และสารละลายผสมฯ ดังกล่าว ยงัช่วยให้ปริมาณ ของ แอนติโมนี(Sb), 
แบเรียม(Ba) และ ตะกวั(Pb) ไดค้่าความเทียงตรงมากกวา่การใช ้สารละลายกรดไนตริก 5% 
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  There are many cotton bud brands in the market that are provided to customers. 
Central Scientific Crime Detection Division is the one of the main customer who orders many 
cotton buds per year to use them for collecting gunshot residues. Until now there is no research 
or any paper that can suggest which brand is the best to use for this propose. This research 
compares the amount of  Antimony(Sb), Barium(Ba), and Lead (Pb) that was collected from the 
volunteer's hand after shooting the GLOCK 9 mm LUGER semi-automatic pistol. The gunshot 
residues were collected by 4 different cotton bud brands (EVERGREEN, DEENEE, HOME 
FRESH MART and AMBULANCE ) that were dipped in 5% Nitric acid + 2% Tartaric acid + 2% 
Citric acid solution before use. The amount of these 3 elements was measured by ICP-MS 
Technique. This research even tries to figure out the chemical solution that is most compatible 
for collecting gunshot residues. The 5% Nitric acid + 2% Tartaric acid + 2% Citric acid solution 
was compared to the 5% Nitric acid solution.  

  The summary were all 4 cotton bud brands could collect amount of 3 elements 
from gunshot residue by 5% Nitric acid not so big different. From this result show the amount of 
gunshot residue is not related to cotton bud brands. 

The comparesion between amount of 3 elements that collected by different way of mixing 
extract solution. Extract chemical solution 5% Nitric acid use for collecting gunshot residue then 
leave in 5% Nitric acid + 2Taralic acid + 2%Citric acid can extra the amount of 3 elements from 
cotton bud more than using pure 5% Nitric acid. 

  The precision of gunshot residues amount that extract by 5% Nitric acid + 
2%Taralic acid + 2%Citric acid better than extract by pure 5% Nitric acid . 
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บทที  1 
บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
จากสภาพสังคมในปัจจุบนั คดีอาชญากรรมเกิดขึนมากมาย การนาํตวัผูก้ระทาํความผิดที

แท้จริงมาลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมนัน เป็นสิงสําคญั  ในการดาํเนินคดีอาญา พนักงาน
สอบสวน เป็นผูมี้อ ํานาจหน้าทีในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเกียวกับความผิดทีมีการ
กล่าวหา   เพอืพิสูจน์ให้เห็นขอ้เทจ็จริงว่าใครเป็นผูก้ระทาํความผิด หรือพิสูจน์ความผิด   และเพือทีจะ
เอาตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ  ดงันนั สิงต่างๆทีปรากฏในสถานทีเกิดเหตุ จึงมีความสาํคญั เพราะอาจ
เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนไปสู่ตัวผู ้กระทําผิดต่อไป  พนักงานสอบสวนจึงให้
ความสาํคญักบัพยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากขึน เพราะเป็นพยานหลกัฐานทีเกิดขึนจาก
การวเิคราะห์ ซึงในทางกฎหมาย ถือวา่ พยานหลกัฐานเหล่านี สามารถนาํเขา้สู่กระบวนการพจิารณา
ในชนัศาล เพอืใหศ้าลวนิิจฉยัวา่ จาํเลยมีความผดิหรือไม่  
ปัจจุบนัไดมี้การนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ มาพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมมากขึน  ดังเช่น การนําเทคนิค Scanning Electron 

Microscopy and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy ( SEM/EDX ),   เทคนิค Neutron 

Activation Analysis  ( NAA ),  เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry     ( AAS )  และ 
เทคนิค  Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry  ( ICP-MS )  มาใชใ้นการตรวจหา
ปริมาณเขม่าปืน ( A.J. Schwoeble, David L. Exline,  2000 )  

 
การตรวจพสูิจน์วา่บุคคลผูน้นัไดผ้า่นการยงิปืนมาแลว้หรือไม่ จึงเป็นการตรวจวเิคราะห์

ธาตุโลหะทีเป็นส่วนผสมของแก๊ปปืน ซึงเกาะติดอยูท่ีมือของของผูท้ีไดท้าํการยงิปืนมาแลว้โดยจะ
ใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ชุบกรดเจือจางแลว้เช็ดทีบริเวณมือ ธาตุโลหะเหล่านีจะ
เกาะติดมากาํสําลี หลังจากนันก็จะเป็นขนัตอนของการเตรียมตวัอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครือง 
Inductively Coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS  เพอืตดัสินว่าบุคคลผูน้ันไดย้งิปืน
มาแลว้หรือไม่ 
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 ดงันัน ในงานวิจยัครังนี จึงสนใจทีจะทาํการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสําลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ว่าแต่ละยหี้อทีมีขายทวัไปตามทอ้งตลาดนัน มีความสามารถใน
การเกาะติดธาตุโลหะทีเป็นส่วนประกอบของแก๊ปปืนแตกต่างกนัหรือไม่ และศึกษาสารละลายกรด
ทีใช้ในการเก็บตวัอย่างเขม่าปืน ว่าสามารถละลายโลหะทีติดอยู่กับสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก 
(cotton bud)  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพอืเปรียบเทียบปริมาณ ของแอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกวั(Pb)  ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยหีอ้ต่างๆ 

2.  เพอืเปรียบเทียบปริมาณของ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกวั(Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ทีชุบและแช่ดว้ย สารละลาย 5% Nitric acid กบั สําลีพนัปลาย
แท่งพลาสติก ( cotton bud ) ทีชุบและแช่ดว้ยสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric acid+ 2%Tartalic acid + 

2% Citric acid 

 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 ยหี้อของสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ไม่มีผลต่อปริมาณของแอนติโมนี 
แบเรียม และ ตะกวั ในเขม่าปืน ทีเก็บภายหลงัจากการยงิปืน 

 การเติมสารละลายกรดทาร์ทาร์ลิก และสารละลายกรดซิตริก ลงไปในสารละลายกรด
ไนตริก 5% จะช่วยใหส้ามารถวดัปริมาณของธาตุทีพบในเขม่าปืนไดเ้พมิมากขึน  
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

งานวจิยันีจะทาํการศึกษา ในสําลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหี้อต่างๆ ทีมีขาย
ในทอ้งตลาด  

1.   ยหีอ้ของสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  
1.1  สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้เอเวอร์กรีน 

1.2  สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้ดีนี 

1.3  สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้รถพยาบาล 

1.4  สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้โฮมเฟรชมาร์ท 

2.  อาวธุปืนและเครืองกระสุนปืนทีใชใ้นการทดลอง 

อาวุธปืนกึงอัตโนมติัขนาด 9 มม. LUGER  และกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. 
LUGER ยีห้อ BULLET MASTER 
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3.  บริเวณทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง 

3.1  บริเวณมือขวา ( ง่ามนิวหลงัมือขวา และหลงัมือขวา ) 
3.2  บนแผน่กระเบือง 

 

5.  ตัวแปรทีศึกษา 
ตวัแปรตน้ คือ ปริมาณเขม่าปืนบนแผน่กระเบือง และบนมือของผูย้งิปืน 
ตวัแปรตาม คือ ปริมาณเขม่าปืน เมือเช็ดดว้ยสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) 
 

6.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.  เพือศึกษาประสิทธิภาพของสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ทีมีขายใน

ทอ้งตลาด วา่มีผลต่อการใชเ้ก็บตวัอยา่งเขม่าปืนหรือไม่ 

2.  เพอืศึกษาความสามารถในการละลายธาตุโลหะ ทีพบในเขม่าปืนของสารละลายกรด
ภายหลงัจากการยงิปืน 

3.  เพอืศึกษาวธีิการเก็บตวัอยา่ง และตรวจวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืนให้มีประสิทธิภาพ
เพมิขึน 

4.  เพอืเริมตน้ทาํใหเ้ป็นมาตรฐานในการตรวจพสูิจน์ต่อไปในอนาคต 

5.  เพอืวเิคราะห์ผลออกมาเป็นค่าความเขม้ขน้ได ้
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

1. เอกสารทีเกยีวข้อง 

1.1 ความหมายของเขม่าปืน (Gunshot Residue ; GSR) (อมัพร จารุจินดา 2542) 
Gunshot Residue ( GSR ) คือ เขม่าปืน หรือ สิงทีหลงเหลือจากการยงิปืน ซึงก็หมายถึง 

สิงใดๆ รูปแบบหรือส่วนประกอบทงัหมด ทีฟุ้ ง กระจาย ระเหยออกมาจากการยงิของอาวุธปืนซึง
เมือเกิดการยงิปืน GSR จะอยูใ่นรูปต่างๆ ดงันี 

1.1.1 อนุภาคของดินปืนทีถูกเผาไหม ้

1.1.2 อนุภาคของดินปืนทีถูกเผาไหมบ้างส่วน 

1.1.3 อนุภาคของดินปืนทีไม่ถูกเผาไหม ้

1.1.4 ไอของตะกวั 

1.1.5 ส่วนประกอบต่างๆ ของโลหะ 

1.1.6 รูปแบบของร่องรอยทีถูกลูกกระสุนปืนยงิ 

 

 
 

ภาพที 1  เขม่าปืน หรือ Gunshot Residue ; GSR 
ทีมา : เขม่าปืน [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก
http://projects.nfstc.org/firearms/module12/images/fir_m12_t06_06.jpg 
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1.2 ประเภทของเขม่าปืน 

อนุภาคทีเกิดจากการยงิปืน สามารถจาํแนกได ้3 ประเภท คือ 

 1.2.1 ประเภททีแน่นอน (Exclusive / Unique GSR) : ถา้ตรวจพบธาตุเหล่านี
พร้อมกนั บอกไดแ้น่นอนวา่มีเขม่าปืน ไดแ้ก่ Sb – Ba – Pb 

 1.2.2 ประเภทบ่งชี (Characteristic / Indicative GSR) : ถา้ตรวจพบธาตุเหล่านีน่า
เชือไดว้า่มีเขม่าปืน ไดแ้ก่ Si – Ba – Ca , Pb – Sb , Pb – Ba ,Sb – S , Sb , Pb 

 1.2.3 ประเภทอืนๆ (Other GSR) : ถา้หากตรวจพบธาตุเหล่านีไม่อาจยนืยนัไดว้่ามี
เขม่าปืน ไดแ้ก่ Ca , Cu , Fe , Ni , P , Si , S , Zn 

1.3 ทีมาของเขม่าปืน 

GSR Particles มาจากสารประกอบ (Priming Mixture) ในชนวนทา้ยกระสุนปืน(Primer 

cap)  หรือแก็ปปืน (Primer) และดินปืน  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที 2 ส่วนประกอบของกระสุนปืน  และแก็ปปืน 
ทีมา : อัมพร  จารุจินดา, “การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครืองกระสุนปืน และเขม่าดินปืน,” เอกสารเผยแพร่
ความรู้ทวัไปเกียวกับอาวุธปืนและกระสุนปืนสําหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลักฐาน  สํานักงาน
วทิยาการตาํรวจ, 2542. (อดัสาํเนา)   

ลูกกระสุนปืน  

ปลอกกระสุน  
ดินส่งกระสุน  

ชนวน (แก๊ป)  

แก็ปปืน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 

 1.3.1 Priming Mixture เป็นวตัถุระเบิดประเภทกระทบแตก ทาํหน้าทีให้ประกาย
ไฟไปจุดกบัดินส่งกระสุนปืน โดยมีองคป์ระกอบดงันี คือ 

  1.3.1.1 Initiator :  ทาํหนา้ทีเป็นตวัเริมขบวนการของการจุดตวัเองจากการ
กระแทกของเข็มแทงชนวน ซึงสารเคมีทีนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ Lead styphnate [ PbC6H(NO2)3O2 ] ที
นิยมนาํมาใชเ้ป็น Primary explosive มีอยู ่2 ชนิดคือ Normal lead Styphnate และBasic lead 

Styphnate ทงั Normal lead Styphnate และ   Basic lead Styphnate ใชเ้ป็นส่วนประกอบสาํคญัใน 
primary composition เพือทาํหน้าทีเริมตน้ขบวนการจุดระเบิดเป็นตวัประทุ โดย Normal lead 

Styphnate จะมีคุณสมบัติการเป็นดินเริมทีดีกว่า Basic lead Styphnate เนืองจาก Basic lead 

Styphnate เกิดพนัธะแบบ Intermolecular Hydrogen Bonding ในการเป็น Initiator ของ Lead 

Styphnate นนั เมือถูกกระตุน้จนกระทงัพลงังานขึนไปอยูใ่นสภาวะ Transition State แลว้จะมีอีกตวั
หนึงทีมาช่วยในการจุดระเบิด คือ Sensitizer ทาํให้พลงังานสูงขึนจนเกิดการจุดระเบิดเกิดขึน คือ 
Ground Glass เนืองจาก เมือเขม็แทงชนวนกระทบกบัแก๊ปปืนแลว้บริเวณขอบแหลมของแกว้จะทาํ
ใหเ้กิดการเสียดสี เกิดปฏิกิริยาต่อไป 

 

 

  

 
 

 

 

 

           Normal lead Styphnate                                               Basic lead Styphnate 

 

ภาพที 3 โครงสร้างทางเคมีของ Lead styphnate [ PbC6H(NO2)3O2 ] 
ทีมา : จิรวชัร   ธนูรัตน์, “คู่มือการตรวจหาดินปืน เขม่าดินปืน ตะกวั และทองแดง ของลูกกระสุนปืน,” 
เอกสารเผยแพร่กองพสูิจน์หลกัฐาน  สาํนกังานนิติวทิยาศาสตร์ตาํรวจ, 2551. 

 

  1.3.1.2 Fuel : เป็นเชือเพลิงทีทาํใหก้ารเผาไหมด้าํเนินต่อไปทีน่าสนใจมาก
ทีสุด คือ Antimony Sulfide (Sb2S3)    

O

NO2

O2N NO2

O

Pb H2O 

OPbOH

NO2

O2N NO2

OPbOH
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  1.3.1.3. Oxidizing Agent  :  เป็นแหล่งให้ออกซิเจน เพือใชส้าํหรับการ
สนัดาปของ Fuel และ Initiator โดย Oxidizing Agent ทีนิยมคือ Barium nitrate (Ba(NO3)2)     

1.4 การเกิดเขม่าปืน 

หลักการ ดินส่งกระสุนปืนถา้ถูกเผาไหมใ้นพืนทีจาํกดัจะทาํให้เกิดแรงดนัมหาศาลโดย
เมือเกิดการยงิปืน เข็มแทงชนวนจะตีไปยงัชนวนทา้ยกระสุนปืน(Primer cap) ทาํให้ชนวนทา้ย
กระสุนปืนเกิดการระเบิด เป็นผลใหอุ้ณหภูมิจากสิงแวดลอ้มกลายเป็น 1,500 – 2,000 0C  และความ
ดนัจะเปลียนจาก 14 psi เป็น 1,400 psi  จากนนัเกิดประกายไฟผา่นช่อง Flash -hole ไปจุดติดกบัดิน
ส่งกระสุนปืนทาํใหเ้กิดการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็วในปลอกกระสุนปืนทาํใหเ้กิดแรงดนัมหาศาล ผลกั
ส่งให้ลูกกระสุนปืนหลุดออกไปจากปลอกกระสุนปืน  โดยในการระเบิดของแก๊ปปืนนีจะทาํให้
อุณหภูมิจากสิงแวดล้อมเพิมสูงขึนเป็น 3,600 0C และความดันสูงถึง 40,000 psi จากการ
เปลียนแปลงของอุณหภูมินีเองเป็นผลให้โลหะทีเป็นส่วนประกอบของแก๊ปปืนหลอมละลาย
กลายเป็นไอ และเมืออุณหภูมิลดลง ไอของแต่ละธาตุจะแขง็ตวัเป็นอนุภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 กราฟแสดงความดนั และ อุณหภูมิ ณ ช่วงเวลาต่างๆทีเกิดจากการเผาไหมข้อง 

 Primer Cap และ ดินส่งกระสุนปืน 

ทมีา : จิรวชัร  ธนูรัตน์, “คู่มือการตรวจหาดินปืน เขม่าดินปืน ตะกวั และทองแดง ของลูกกระสุนปืน,” 
เอกสารเผยแพร่กองพสูิจน์หลกัฐาน  สาํนกังานนิติวทิยาศาสตร์ตาํรวจ, 2551. 
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ตารางที 1 ธาตุโลหะสาํคญัทีมีใน Primer Cap 

 

 

ทีมา : จิรวชัร   ธนูรัตน์, “คู่มือการตรวจหาดินปืน เขม่าดินปืน ตะกวั และทองแดงของลูกกระสุนปืน,” 
กองพสูิจน์หลกัฐาน  สาํนกังานนิติวทิยาศาสตร์ตาํรวจ, 2551. 

 

ซึงเมือเกิดการยงิปืน GSR ส่วนใหญ่จะออกมาจากปากลาํกลอ้งปืน แต่มีส่วนอืนที GSR 

จะออกมาได ้ทงันีขึนอยูก่บัชนิดของปืนนนัๆ 
ในกรณีของปืนรีวอลเวอร์ GSR จะออกมาได้จากบริเวณช่องว่างระหว่างผิวหน้าของ           

รังเพลิงกบัส่วนทา้ยของลาํกลอ้ง 

 
 

 

 

 

ภาพที 5 บริเวณทีเขม่าปืนสามารถออกมาได ้ในอาวธุปืนพกรีวอลเวอร์ 

ทีมา : Gunshot residue+revolver [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.theforensicminds.com/gsr-analysis/ และ
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073812000540 

ธาตุโลหะ จุดหลอมเหลว (Mp) , 0C จุดเดือด (Bp) , 0C 

ตะกวั (Pb) 327 1620 

แบเรียม (Ba) 725 1130 

แอนติโมนี (Sb) 630 1380 

 

   ส
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ในกรณีของปืนออโตเมติก GSR จะออกมาจากบริเวณช่องคดัปลอก ปืนประเภทอืนๆ 
ขึนอยูก่บัการออกแบบวา่มีส่วนของก๊าซทีเกิดจากการเผาไหมจ้ากการยงิปืนสามารถรัวไหลออกมา
ไดท้ีบริเวณใดและจากการทีเกิดความดนัสูงขึนนีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ภาพที 6 บริเวณทีเขม่าปืนสามารถออกมาได ้ในอาวธุปืนพกกึงออโตเมติก 

ทีมา : Gunshot residue+revolver [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073812000540 
 

1.5 การคงอยู่ของเขม่าปืน 

เขม่าปืนจะย ังคงอยู่บนมือเพียงระยะสันๆซึงจะขึนอยู่กับการประกอบกิจใน
ชีวติประจาํวนั และไม่สามารถระบุระยะเวลานานทีสุดทีเขม่าติดทีมือได ้ซึงปัจจยัทีมีผลต่อปริมาณ
ของเขม่าปืนทีติดทีมือ คือ ชนิดของอาวธุปืน , การจบัปืน , จาํนวนนดัทียงิ , สภาพแวดลอ้ม 

 

2. อาวุธปืนและเครืองกระสุนปืน (Firearms and Their Projectiles) (อมัพร จารุจินดา 2542) 
2.1 ความหมายของอาวุธปืนและเครืองกระสุนปืน 

 ตามความในมาตรา 4 (1),(2) แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน เครืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และสิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 แกไ้ขเพมิเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธ
ปืนฯ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2501 ไดบ้ญัญติัอาวธุปืนไวด้งันี 

“อาวธุปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึงใชเ้ครืองส่งกระสุนโดยวิธีระเบิด
หรือกาํลงัแรงดนัของแก๊สหรืออดัลม หรือเครืองกลไกอยา่งใดซึงตอ้งอาศยัอาํนาจของพลงังานและ
ส่วนหนึงส่วนใดของอาวธุนนัๆ ซึงรัฐมนตรีเห็นวา่สาํคญัและไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 
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“เครืองกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก         
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทงัชนิดทีมีและไม่มีกรดแก๊ส เชือเพลิง เชือโรค ไอพิษ 
หมอกหรือควนั หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั 
หรือเครือง หรือสิงสาํหรับอดัหรือทาํ หรือใชป้ระกอบเครืองกระสุนปืน 

ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ.2491) ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาวุธปืนฯ    
พ.ศ.2490 ไดก้าํหนดในกฎขอ้ 1 ไวว้่า ส่วนของอาวุธปืนทีมีความสาํคญัให้ถือเป็นอาวุธปืน ตาม
ความในมาตรา 4 (1) คือ   

 
 

 
 

 

(1)  ลาํกลอ้ง 

 

 
 

(2)  เครืองลูกเลือน หรือส่วนประกอบ
สาํคญัของเครืองลูกเลือน 

 

 
 

(3)  เครืองลนัไก หรือส่วนประกอบสาํคญั
ของเครืองลนัไก 

 

 
 

(4)  เครืองส่งกระสุนปืน ซองกระสุนปืน 
หรือส่วนประกอบสาํคญัของสิงเหล่านี 

 

 

ภาพที 7  ส่วนของอาวธุปืนทีมีความสาํคญัใหถื้อเป็นอาวธุปืน ตามความในมาตรา 4 (1)   
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ตามกฎกระทรวงฉบบัที 11 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 2 ไวว้่า อาวุธปืนทีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได ้ตอ้งเป็น
อาวธุปืน ชนิด และขนาด ดงัต่อไปนี 

1 อาวุธปืนชนิดลาํกล้องมีเกลียวทีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางปากลาํกล้องไม่เกิน 
11.44 ม.ม. 

2 อาวธุปืนชนิดลาํกลอ้งไม่มีเกลียว ดงัต่อไปนี 

2.1 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางปากลาํกลอ้งไม่ถึง ๒๐ ม.ม. 
2.2 ปืนประจุปาก ปืนลูกซอง และปืนพลุสญัญาณ 

3 อาวธุปืนทีเครืองกลไกสาํหรับบรรจุกระสุนเองใหส้ามารถยงิซาํได ้ดงัต่อไปนี 

3.1 ขนาดความยาวลาํกลอ้งไม่ถึง 160 ม.ม. 
3.2 ปืนลูกซอง 

3.3 ปืนลูกกรดขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางปากลาํกลอ้งไม่เกิน 5.6 ม.ม. 
4 อาวธุปืนชนิดไม่มีเครืองบงัคบัเสียงใหเ้บาผดิปกติ 

5 อาวุธปืนชนิดทีไม่ใช้กระสุนเป็นทีบรรจุวตัถุเคมีทีทาํให้เกิดอนัตรายหรือเป็นพิษ
หรือไม่ใชเ้ครืองกระสุนปืนทีบรรจุเชือโรค เชือเพลิง หรือวตัถุกมัมนัตภาพรังสี 

2.2 ประเภทของอาวุธปืน เมือแบ่งตามความยาวลํากล้องปืน แบ่งได้ 3 ประเภท  
2.2.1 ปืนสัน หรือ ปืนพก (Pistol) 

 คือปืนทีมีลาํกลอ้งสัน มีดา้มซึงสามารถใชจ้บัถือ และยงิไดด้ว้ยมือเพียงขา้งเดียว
อยา่งสบาย มีความยาวลาํกลอ้งตงัแต่ 2 นิว 3 นิว 4 นิว 5 นิว 6 นิว ฯลฯ ตามความตอ้งการ สามารถ
พกพาได ้ไม่เกะกะ และเป็นอาวธุปืนทีใชป้ระกอบอาชญากรรมมากทีสุดในเวลานี 

 ปืนสนัทีทาํจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ปืนอาวุธพกรีวอลเวอร์ (แบบลูกโม่), อาวุธปืนพก
ออโตเมติก, อาวุธปืนพกแบบเดอริงเยอร์ ลาํกลอ้งมีมากกว่า 1 ลาํกลอ้ง, อาวุธปืนพกประจุปาก และ
อาวธุปืนพกอดัลม 
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อาวธุปืนพกรีวอลเวอร์ (แบบลูกโม่) 

  

อาวธุปืนพกออโตเมติก 

  

อาวธุปืนพกแบบเดอริงเยอร์ ลาํกลอ้งมีมากกวา่ 1 ลาํกลอ้ง 

  

อาวธุปืนพกประจุปาก อาวธุปืนพกอดัลม 

  
ภาพที  8  อาวธุปืนสนัทีทาํจากต่างประเทศ 

 

 อาวุธปืนสันทีทาํเองภายในประเทศ ไดแ้ก่ ปืนพกรูปร่างคลา้ยไฟแช็ค ชนิด 2 

หรือ 3 ลาํกลอ้ง, อาวธุปืนพกรีวอลเวอร์, อาวธุปืนพกออโตเมติก และอาวธุปืนพกลูกซอง  
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ปืนพกรูปร่างคล้ายไฟแช็ค ชนิด 2 หรือ   
3 ลาํกลอ้ง 

 

 

  

อาวธุปืนพกรีวอลเวอร์ 

 

 

อาวธุปืนพกออโตเมติก 

 
 

อาวธุปืนพกลูกซอง 
 

ภาพที  9  อาวธุปืนสนัทีทาํเองภายในประเทศ 
 

2.2.2 ปืนยาว (Rifle) 

 คือ ปืนทีมีลํากล้องยาว มีพานทา้ย (ด้าม) เวลายิงต้องจบั 2 มือ มีทงัทีผลิตใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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 อาวุธปืนยาวทีทาํจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ปืนยาวลูกซอง, ปืนยาวลูกกรด และปืน
ยาวไรเฟิลใชใ้นการกีฬาและล่าสตัว ์

 

 
อาวธุปืนยาวลูกซอง 

 
อาวธุปืนยาวลูกกรด 

 
อาวธุปืนยาวไรเฟิลใชใ้นการกีฬาและล่าสตัว ์

 

ภาพที  10  อาวธุปืนยาวทีทาํจากต่างประเทศ 

 

 ปืนยาวทีทาํขึนเองภายในประเทศ ไดแ้ก่ ปืนยาวลูกซอง, ปืนยาวประจุปาก และ
ปืนยาวอดัลม 
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ปืนยาวประจุปาก 

 

 

 
ปืนยาวอดัลม 

 

ภาพที  11  อาวธุปืนยาวทีทาํขึนเองภายในประเทศ 

 

 2.2.3 ปืนทีใช้ในกิจการทหารหรือสงคราม 

คือ ปืนทีนายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ประชาชนมีไวใ้นครองครองไม่ได ้โดย
กฎกระทรวงฉบบัที 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาวธุปืนฯ พ.ศ.2490 

 ดงันนั อาวธุปืนทีนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหไ้ม่ได ้

1. มีเกลียวในลาํกลอ้งขนาดเกินกวา่11.44 มม. 

2. ไม่มีเกลียวในลาํกลอ้ง มีขนาดเกินกว่า 20 มม. (ยกเวน้ปืนแก๊ป ปืนลูกซองและ
ปืนยงิพลุสญัญาณ) 

3. ปืนทียงิซาํไดแ้ละมีความยาวลาํกลอ้งเกิน 160 มม. 

   ส
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4. ปืนทีมีเครืองบงัคบัเสียงใหเ้บาผดิปกติ 

5. ปืนทีใชก้ระสุนบรรจุวตัถุเคมี เชือโรค เชือเพลิง หรือวตัถุกมัมนัตภาพรังสีทาํให้
เกิดอนัตราย หรือเป็นพษิ 

2.3 ประเภทของอาวุธปืน เมือแบ่งตามเกลียวภายในลํากล้อง สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
ดังนี 

2.3.1 ประเภทมีเกลียวภายในลํากล้อง ใชก้บักระสุนปืนลูกโดด เมือยงิปืนแรงอดั
ของแก๊สจะขบัดนัใหลู้กกระสุนปืนครูดไปกบัเกลียวภายในลาํกลอ้งแลว้หมุนตวัออกไปจากปากลาํ
กล้องทาํให้สามารถวิงผ่านอากาศออกไปตรงตามทิศทางทีเล็ง เช่น ปืนพกรีวอลเวอร์ ปืนพก
ออโตเมติก ปืนยาวไรเฟิล และปืนกลต่างๆ 

 

 

 

อาวธุปืนพกรีวอลเวอร์ 

 

 

อาวธุปืนพกออโตเมติก 

 

 

อาวธุปืนยาวไรเฟิล 

 

 

อาวธุปืนกล 

 

ภาพที  12  อาวธุปืนทีมีเกลียวภายในลาํกลอ้ง 
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  2.3.2 ประเภทไม่มีเกลียวภายในลํากล้อง  ประเภทนีใชก้บักระสุนปืนลูกปราย 
ได้แก่ ปืนลูกซองซึงลาํกล้องภายในเรียบ ไม่มีร่องเกลียวภายในลํากล้อง โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางหลายขนาด นอกจากปืนลูกซองแล้ว กระสุนปืนลูกซองยงัถูกนํามาใช้ยิงในปืนไทย
ประดิษฐ์ ซึงปืนเหล่านีไม่ไดข้ึนทะเบียนตามกฎหมายและไม่มีมาตรฐานเกียวกบัขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางภายในลาํกลอ้งและความยาวลาํกลอ้งแต่อยา่งใด 

 

 

 

ปืนลูกซองผลิตจากต่างประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปืนลูกซองไทยประดิษฐ ์ 
(ประกอบขึนเอง) 

 

 

ปืนปากกาไทยประดิษฐ ์ 

(ประกอบขึนเอง) 

 

 

ปืนพกรูปร่างคลา้ยไฟแช็ค 

 

ภาพที  13  ปืนทีไม่มีเกลียวภายในลาํกลอ้ง 
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 2.4 กระสุนปืน (Cartridge) 
 ตามทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าตามความในมาตรา 4 (2) แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน 
เครืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิมเติมโดย
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2501 ไดบ้ญัญติัเครืองกระสุนปืนไวด้งันี 
 “เครืองกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก        
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทงัชนิดทีมีและไม่มีกรดแก๊ส เชือเพลิง เชือโรค ไอพิษ 
หมอกหรือควนั หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั 
หรือเครือง หรือสิงสาํหรับอดัหรือทาํ หรือใชป้ระกอบเครืองกระสุนปืน 

2.4.1 กระสุนปืนลูกโดด 
กระสุนโดด หรือทีเรียกกนัทวัไปวา่กระสุนลูกโดดนนั มีลกัษณะทีประกอบดว้ย

ส่วนสาํคญั 4 ส่วนคือ 

   2.4.1.1 ลูกกระสุนปืน (Bullet)  
  คือส่วนโลหะรูปทรงกระบอกทีอยูป่ลายสุดของกระสุนปืนซึงเมือเวลายิง
แลว้เป็นส่วนทีวงิไปปะทะกบัเป้าหมาย ส่วนใหญ่ของปลายหัวกระสุนจะมีลกัษณะกลม (Ball) แต่
ถ้าเป็นกระสุนทีใช้ในราชการทหารปลายลูกกระสุนจะมีลักษณะปลายแหลม ซึงเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ สาํหรับกระสุนปืนทีใชย้งิแข่งขนัในการกีฬา จะนิยมใชลู้กกระสุนปลาย
ตดั (Clean cutting) เพอืเวลากระสุนทะลุเป้าจะเกิดรูชดัเจน เป็นการสะดวกในการนับรูกระสุนทีถูก
เป้าเวลาใหค้ะแนน 

 

 

ภาพที 14   กระสุนปืนขนาดต่างๆ 

ทีมา : ammunition [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก
http://world.guns.ru/ammunition/gallery-patrons-e.html 
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ภาพที 15   ส่วนประกอบของกระสุนปืนลูกโดด 
ทีมา : อัมพร   จา รุจินดา , “การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครืองกระสุนปืน ,” เ อกสาร
เผยแพร่ความ รู้ทัวไปเ กียวกับอาวุธปืนและกระสุนปืนสาํหรับผู ้เข้าอบรม  กองพิสูจน์
หลักฐาน   สาํนักงานวิทยาการตาํรวจ ,  2542.  (อัดสาํ เนา )    
 

 
ภาพที 16   ลูกกระสุนปืนแบบต่างๆ 

ทีมา : bullet [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก
eeprecision.com/files/products/BulletMolds.jpg 
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โลหะทีใชท้าํหวักระสุนนี อาจเป็นตะกวัลว้นหรือตะกวัฉาบโลหะอืนเคลือบบางๆ หรือ
อาจเป็นตะกวัอยูภ่ายในเป็นแกน แลว้มีเปลือกทาํดว้ยโลหะผสม เช่น ทองแดง หรือ นิกเกิลหุ้มไว้
อีกชนัหนึงก็ได ้ลูกกระสุนทีมีเปลือกหุ้มนี (Jacket bullets) เรียกว่า ลูกกระสุนเปลือกแข็งและถา้
เปลือกทีหุ้ม หุ้มมิดถึงปลายลูกกระสุนเรียกว่ากระสุนหัวแข็ง (Metal cased bullets) ถา้หุ้มไม่มิด 
ส่วนปลายลูกกระสุนเป็นแกนตะกวัโผล่ออกมา เรียกว่ากระสุนหัวอ่อน (Soft point bullets) ลูก
กระสุนประเภทนี เมือไปกระทบกบัเป้าแลว้ ตะกวัทีอ่อนจะเยนิตวั แลว้ยน่ทาํให้ปลายหัวกระสุน
บานออก เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ได ้

 2.4.1.2 ชนิดหัวกระสุน 
  Lead Bullet ลูกกระสุนปืนในปัจจุบนัทีมีความเร็วตน้ตาํกว่า 2,000 ฟุตต่อ
วินาที มักจะทาํด้วยตะกัวเพราะราคาถูก และความร้อนเนืองจากแรงระเบิดของดินปืนไม่ทาํให้
ตะกวัละลาย แต่ลูกกระสุนปืนนนัไม่ไดท้าํดว้ยตะกวัลว้นๆ เพราะจะอ่อนเกินไป เขาตอ้งใชโ้ลหะ
อืนผสมดว้ยเพือทาํให้แข็งขึน ซึงส่วนใหญ่ตวัทีใชผ้สมจะเป็นโลหะพลวง (Antimony) หรือ ดีบุก 
(Tin) 

 ลูกกระสุนปืนขนาดเล็ก เช่นปืนพกทวัๆไป ทีโรงงานผลิตออกขาย ใชต้ะกวั
ผสมกบัพลวง 

 ลูกกระสุนปืนทีอดัใชเ้อง จะใชต้ะกวัผสมกบัดีบุก เพราะง่ายในการหลอม
และหล่อลูกกระสุน 

 สาํหรับลูกกระสุนปืนทีอดัใชเ้อง โดยใชดิ้นปืนแบบ Black Powder เป็นตวั
ขบัดนั ใชอ้ตัราส่วนของดีบุก : ตะกวั = 1: 15 ก็ใชไ้ดแ้ลว้ แต่มาตรฐานใช ้ดีบุก : ตะกวั = 1 : 20 

 ถา้ใชดิ้นปืนแบบ Smokeless Powder เป็นตวัขบัดนั สาํหรับกระสุนปืนเล็ก
ทวัๆ ไปก็คงใชอ้ตัราส่วนมาตรฐานเช่นเดียวกบั Black Powder คือ 1 : 20 แต่ถา้เป็นกระสุนความเร็ว
สูง (High Velocity) ใชอ้ัตราส่วนของ ดีบุก : ตะกวั = 1: 10 สาํหรับลูกกระสุนปืนไรเฟิลทีใช ้
Smokeless Powder เป็นตวัขบัดนัในกระสุนปืนธรรมดา ใชอ้ตัราส่วนของ ดีบุก : ตะกวั = 1 : 10 

หรือ 1 : 12 แต่ถา้เป็นกระสุนปืนแบบ Top velocity Load ใชอ้ตัราส่วนของ ดีบุก : พลวง : ตะกวั  = 

5 : 5 : 90 ลูกกระสุนปืนทีมีส่วนผสมดงักล่าวนีมีชือเฉพาะเรียกวา่ “Type Metal Bullet”  

 ในปัจจุบนันี ลูกกระสุนปืนทีทาํดว้ยตะกวัมีลกัษณะตอนทา้ยลูกกระสุนปืน
อยู ่5 แบบ คือ 

1.  Plain Base แบบนีกน้ลูกกระสุนปืนจะเรียบเสมอกนั 

2.  Hollow Base แบบนีกน้กระสุนปืนจะเวา้เขา้หรือกลวงลึก 
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3.  Gas Check Base แบบนีจะมีถว้ยทองแดงหรือทองเหลืองบางๆหุ้มกน้ลูก
กระสุนปืนไว  ้เพือป้องกันตะกัวส่วนก้นละลายเนืองจากความร้อน ในกระสุนปืนแบบ High 

Temperature and Pressure 

4.  Zinc Washer Base แบบนีส่วนกน้ลูกกระสุนปืนจะชุบดว้ยสังกะสี (Zinc) 
เพอืเป็นตวัป้องกนัไม่ใหต้ะกวับริเวณกน้และขา้งลูกกระสุนปืนละลายเนืองจากความร้อนและยงัทาํ
หนา้ทีเป็นตวัลา้งเอาเศษตะกวัทีติดอยูภ่ายในลาํกลอ้งปืนเดิมออกไปอีกดว้ย 

5.  Short or Half Jacketed แบบนีมี  jacket หุ้มกน้ลูกกระสุนปืนสูงขึนมา
ประมาณ 1/4  หรือ 3/4  ของความสูงของลูกกระสุนปืน ทาํหน้าทีป้องกนัไม่ให้ตะกวัทีกน้และขา้ง
ลูกกระสุนปืนละลายติดลาํกลอ้งปืนเช่นเดียวกนั 

 ลูกกระสุนปืนในแบบที 4 และ 5 ส่วนทีเป็นตะกวัจะเป็นตะกวัลว้น ไม่มี
พลวงหรือดีบุกผสมเลยและทงั 2 แบบไม่ตอ้งมีตวัหล่อลืน แต่ 3 แบบแรกตอ้งมีตวัหล่อลืน 

 มีลูกกระสุนปืนทีทาํดว้ยตะกวัแบบหนึง ซึงถา้ดูเพียงผิวเผินแลว้ดูเหมือนว่า
เป็นลูกกระสุนปืนแบบทีมี Jacket ทองแดงหุม้ แต่แทท้ีจริงแลว้ไม่ใช่  Jacket เป็นเพียงตะกวัชุบดว้ย
โลหะทองแดงเพยีงบางๆ เท่านนั สามารถใชเ้ล็บหรือของแข็งขูดเอาอกได ้ในปัจจุบนัจะพบไดใ้น
กระสุนปืนบางยหี้อบางขนาด เช่น ขนาด .22 Short, .22 Long Rifle, .38 Special, .357 Magnum 

และ .44 Magnum เป็นตน้ วตัถุประสงคก์็เพือป้องกนัไม่ให้ตะกวัละลายติดลาํกลอ้งปืน และยงัทาํ
ใหแ้ลดูสวยงามน่าใชก้วา่ลูกกระสุนปืนทีทาํดว้ยตะกวัธรรมดาอีกดว้ย เรียก Lubaloid 

  Jacketed Bullet เป็นลูกกระสุนปืนทีมีโลหะหุ้มแกนตะกวัหรือแกนเหล็ก
ไวอี้กชนัหนึง ทาํใหดู้เหมือนวา่ลูกกระสุนปืนนนัทาํดว้ยโลหะทีเห็นลว้นๆ โลหะทีหุ้มอยูภ่ายนอก
เรียกวา่ Jacket ส่วนแกนตะกวัหรือแกนเหล็กภายในเรียกว่า Core ในสมยัเริมแรกทีมี Jacket Bullet 

นนัตวั Jacket ทาํดว้ยทองแดงผสมนิกเกิลในอตัราส่วนต่างๆ กนั แต่ในปัจจุบนั Jacket  ส่วนใหญ่ทาํ
ดว้ย ทองแดง 90% , ดีบุก 5% , และสังกะสี 5% บางชนิดทาํดว้ยเหล็กชุบนิกเกิล หรือชุบทองแดง, 

แบบใหม่ล่าสุดทาํดว้ยอลูมิเนียม สาํหรับ Core นนัทาํดว้ยตะกวัลว้น หรือบางทีอาจทาํดว้ยเหล็กก็ได ้

 ลูกกระสุนปืนมีชือเรียกแตกต่างกนัมากมาย ทงันีขึนอยูก่บัรูปร่างลกัษณะ
ของลูกกระสุนปืนนนัๆ ตวัอยา่งเช่น 

 Lead Bullet ลูกกระสุนปืนแบบนีมีเพยีงไม่กีแบบเช่น 

1.  Round Nose (RN) เป็นลูกกระสุนธรรมดาทวัๆไปปลายมน 

2.  Semi-Wad Cutter (SWC) เป็นลูกกระสุนปืนทีมีส่วนปลายทีพน้ปลอก
กระสุนออกมามีขนาดเล็กกวา่ส่วนใหญ่ทีอยูใ่นปลอกกระสุน และส่วนปลายตดัตรงไม่มน 
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3.  Wad Cutter (WC) เป็นลูกกระสุนปืนทีส่วนปลายสันเสมอปากปลอก
กระสุนปืนและปลายตดัตรง 

4.  Hollow Point (HP) เป็นลูกกระสุนปืนมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบ Round 

Nose แต่ทีส่วนปลายสุดจะมีรูเจาะลึกลงไป พบไดง่้ายในกระสุนปืนลูกกรด ขนาด .22 Short, .22 

Long Rifle 

 Jacketed Bullet ลูกกระสุนปืนแบบนีมีลกัษณะการหุ้มของ Jacket บน Core 

หลายแบบแต่ละแบบถูกผลิตขึนเพอืความมุ่งหมายในการทาํลายเป้าหมายให้ไดผ้ลดีทีสุด ในทีนีจะ
ขอยกตวัอยา่งเป็นบางแบบ  

1.  Full Metal Jacket (FMJ) เป็นลูกกระสุนปืนทีมี Jacket หุ้มทงัหมดปลาย
มนบางทีเรียกวา่  Metal Case Bullet 

2.  Jacketed Hollow Point (JHP) เป็นลูกกระสุนปืนทีมี Jacket หุ้ม แต่ส่วน
ปลายมีรูเจาะเขา้ไปในเนือของ Core ลึกพอควร 

3.  Jacketed Solf Point (JSP) เป็นลูกกระสุนปืนทีมี Jacket หุ้มเกือบหมดทงั
ลูกเวน้ตอนปลายสุดเป็นตะกวัไม่มีรู 

4.  Pointed เป็นลูกกระสุนปืนทีมี Jacket หุม้หมด และปลายแหลม 

5.  Metal Piercing (MP) หรือ Armour Piercing (AP) เป็นลูกกระสุนปืนทีใช้
ยงิเจาะเกราะ แบบ MP เป็นกระสุนปืนเล็กเช่นปืนพกทวัๆไป ส่วนปลายของลูกกระสุนปืนจะแหลม 
Jacket ทีหุม้ส่วนปลายนีจะมีความหนากว่าส่วนอืนๆประโยชน์ใชย้งิทะลุเกราะอ่อนหรือทีเรียกว่า
เสือเกราะและแผน่วตัถุหรือโลหะทีมีความหนาไม่มากนกั 

 สาํหรับแบบ AP เป็นกระสุนปืนทีใชก้บัปืนทางการทหาร ส่วนปลายของลูก
กระสุนปืนจะแหลม Jacket เป็นทองแดงหรือเหล็กชุบทองแดง ส่วน Core จะทาํด้วย Tungsten 

Carbine ซึงมีความแขง็มากสามารถเจาะทะลุเกราะเหล็กไดว้ตัถุประสงคเ์พือใชย้งิทะลุยานยนตหุ์้ม
เกราะของทหาร หรือยงิทะลุแผน่วตัถุหรือโลหะทีมีความหนามากๆได ้

 ส่วนกน้ของลุกกระสุนปืนแบบ Jacketed Bullet มี 2 แบบ คือ 

 1. Flat Base แบบนีก้นกระสุนปืนจะเรียบเสมอกัน  และด้านข้างลูก
กระสุนปืนก็ตรงตลอดเสมอกนั 

 2. Boat Tail แบบนีกน้ลูกกระสุนปืนจะเรียบเสมอกนัเช่นกนั แต่ดา้นขา้ง
ลูกกระสุนปืนตอนใกลก้น้จะสอบเขา้หากนัเล็กนอ้ย คือส่วนกน้ลูกกระสุนปืนจะเล็กกว่าตอนกลาง
ของลูกกระสุนปืน 
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 ส่วนกน้ทีเล็กลงของลุกกระสุนปืนแบบ Boat Tail มีประโยชน์ในการลด 
Air drag คือลดการเสียดสีของอากาศกบัลูกกระสุนปืนเมือใชย้งิออกไป ทาํให้ลูกกระสุนปืนแบบ 
Boat tail สามารถยงิไปไดไ้กลกวา่ และมีวถีิกระสุนแบนราบดีกวา่ลูกกระสุนปืนแบบ Flat Base ใน
เมือมีความเร็วตน้เท่ากนั 

 ลูกกระสุนปืนทีมีความเร็วตน้ตงัแต่ 2,000 ฟุตต่อวินาที ขึนไป จะตอ้งเป็น
แบบ Jacked Bullet เพราะถา้เป็นแบบ Lead Bullet จะทาํใหส่้วนกน้ และผิวดา้นขา้งของลูกกระสุน
ปืนละลายไดท้าํใหมี้ตะกวัติดคา้งอยูภ่ายในลาํกลอ้งปืน อนัทาํใหเ้กิดผลเสียต่อความแม่นยาํของปืน
นนั 

 ทีลูกกระสุนปืนด้านขา้งส่วนใหญ่จะมีร่องอยู่โดยรอบ ในลูกกระสุนปืน
แบบ Lead Bullet บางแบบอาจมีหลายร่องในลูกเดียว แต่ใน Jacketed Bullet แลว้ถา้มีก็มีเพียงร่อง
เดียวเท่านนั ร่องดงักล่าวนีใน Lead Bullet ใชส้าํหรับใส่สารหล่อลืนลูกกระสุนปืน ซึงเป็นพวกขีผึง
หรือไขมัน ทาํหน้าทีหล่อลืนลูกกระสุนปืนให้วิงผ่านลาํกล้องปืนไปได้สะดวกขึน แต่สําหรับ 
Jacketed Bullet แลว้ร่องดงักล่าวทาํหน้าทีสาํหรับยดึปากปลอกกระสุนปืนให้ติดกบัลูกกระสุนปืน 
โดยการบีบปากปลอกกระสุนปืนเข้าไปในร่องโดยรอบ ร่องดังกล่าวมีชือเรียกว่า Cannalure 

นอกจากนียงัทาํหนา้ทีป้องกนัความชืนไม่ใหเ้ขา้ไปในกระสุนปืนอีกดว้ย 

  2.4.1.3 ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) 
  เป็นส่วนทีหุ้มหัวกระสุน ภายในบรรจุดินปืนและแก๊ปกบัชนวนไว ้ปลอก
กระสุนโดด โลหะทีใชท้าํปลอกกระสุนมีหลายชนิด คือ ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง แต่ที
นิยมมากทีสุดคือทองเหลือง กล่าวกนัวา่ ปลอกกระสุนปืนทีทาํดว้ยทองเหลืองคุณภาพดี สามารถนาํ
กลบัไปอดักระสุนปืนยงิใหม่ไดอี้กประมาณ 3-4 ครัง  
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที 17   ปลอกกระสุนปืนแบบต่างๆ 

ทีมา : cartridge case [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.atgreloading.com/t400-parts-of-the-cartridge-case 
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ภาพที 18   ปลอกกระสุนปืนแบบต่างๆ 

ทีมา : cartridge case [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 17 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://startreloading.com/Reloading%20A%20Definition/Reloading%20A%20Definition.html 

 
  2.4.1.4 ดินส่งกระสุนปืน (Gun Powders)  
 เป็นของแข็งซึงเมือเกิดการลุกไหมจ้ะให้แก๊สปริมาณมากในเวลาอันสัน 

ความเร็วในการเผาไหมข้องดินปืนเป็นสิงสาํคญั ดินปืนในปัจจุบนัมี 3 แบบคือ 

  ดินดํา (Black Powder) เป็นตวัขบัลูกกระสุนปืนชนิดแรก ประกอบดว้ย ดินประ
สิว 75% ถ่านไม ้15% กาํมะถนั 10% 

 

  

 
 
 
 
 

ภาพที 19 ดินดาํ (Black Powder) 
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 ดินดําแบบใหม่ (Pyrodex) มีส่วนผสมอืนเพิมเติมเขา้มาอีกคือ Potassium 

Perchlorate, Sodium Benzoate, Dicyandiamide (1-Cyanoguanidine) และยงัมี Dextrine, Wax และ 

Graphine จาํนวนเล็กนอ้ยผสมอยูด่ว้ย 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพที 20 ดินดาํแบบใหม่ (Pyrodex) 
 ดินควันน้อย (Smokeless Powder) เป็นตวัทีมีคุณภาพสูงกว่าดินดาํมาก ที
ทาํจากสารประกอบ Nitrocellulose เพยีงอยา่งเดียว เรียกวา่ แบบ Single Base แต่ถา้ตอ้งการแบบทีมี
แรงระเบิดสูงขึนก็ใช ้ Nitroglycerine ผสมเขา้กบั Nitrocellulose ในอัตราส่วนต่างๆ กัน แลว้แต่
ความตอ้งการความเร็วในการเผาไหมม้ากนอ้ยเพยีงใด แบบนีเรียกวา่ Double Base 

 ดินควนันอ้ยมีรูปร่างต่างๆ ดงันี 

1. Flake 

2. Disc 

3. Tabular 

4. Ball 

 

 

 

 

ภาพที 21 ดินควนันอ้ยรูปร่างต่างๆ 
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  2.4.1.5 แก๊ปปืน (Primers)  
  อยู่ตรงจานทา้ยของปลอกกระสุน เมือเวลายิงปืนหรือลันไกปืน เข็มแทง
ชนวนจะกระแทกตรงจานทา้ยของปลอกกระสุน ทาํใหแ้ก๊ปเกิดระเบิด และจุดระเบิดไปยงัดินปืนที
อยูภ่ายในปลอกกระสุน เมือดินปืนระเบิด ก็จะขบัดนัหวักระสุนใหว้งิออกจากลาํกลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 22 ชนวนจานทา้ยกระสุนปืน หรือ แก็ปปืน 

 

 2.4.2 กระสุนปืนลูกซอง (Shotshell) 
  กระสุนปืนลูกซองหรือเรียกวา่กระสุนปราย จะมีส่วนสาํคญัดงัต่อไปนี 

 

 

 

ภาพที 23  ส่วนประกอบของกระสุนปืนลูกซอง 

ทีมา : ฉัตรชัย  วิเศษสุวรรณภูมิ , “ผ่าปืน,” เดลินิวส์, 16 มิถุนายน 2544 – 14 กันยายน 2545. 

   ส
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กระสุนปืนลูกซองมีส่วนประกอบภายในผดิไปจากกระสุนปืนทวัไป ตรงทีปลอก
กระสุนปืนมีขนาดใหญ่ แต่ลูกกระสุนปืนทีบรรจุมีขนาดเล็กและมีจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีส่วน
ทีมากนัมิใหดิ้นปืนกบัลูกกระสุนปืนทีบรรจุปนกนั และตอ้งมีตวัปิดปากปลอกกระสุน จึงจะทาํให้
เกิดแรงอดัของแก๊สเพอืขบัดนัลูกกระสุนไปสู่เป้าหมายได ้

ในสมัยเริมแรกปลอกกระสุนปืนลูกซองทาํด้วยโลหะทองเหลือง แต่เนืองจาก
ปลอกกระสุนปืนขนาดใหญ่ และทองเหลืองราคาแพง ต่อมาจึงไดน้าํกระดาษมาใชแ้ทน โดยการนาํ
แผน่กระดาษหลายๆ แผน่ทากาวติดกนั อดัใหแ้น่น นาํไปอาบดว้ยไขหรือพาราฟินป้องกนัความชืน 
และนาํไปตดัตามความยาวทีตอ้งการ ปลอกกระสุนปืนลูกซองมีดว้ยกนั 2 แบบ คือ  Low-Base ใช้
กบัดินปืนทีมีความแรงตาํ ทาํให้ตอ้งการมีทีว่างสาํหรับใส่ดินปืนมาก, High-Base ใชก้บัดินปืนทีมี
ความแรงสูงกวา่ ทาํใหต้อ้งการทีใส่ดินปืนนอ้ยลง 

 

 

ภาพที 24  กระสุนปืนลูกซองขนาดต่างๆ 

ทีมา : กระสุนปืนลูกซอง [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 18 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.gun.in.th/2010/index.php? และ 
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=34.0 
 

ปากปลอกกระสุนปืนทาํอยูด่ว้ยกนั 2 แบบคือ Rolled Crimp จะมีแผ่นกระดาษ
หรือแผ่นพลาสติกปิดปากปลอกกระสุนไว,้ Folded crimp or Star crimp ไม่ตอ้งมีอะไรมาปิดปาก
ปลอกกระสุนอีก เพราะตวัปลอกกระสุนเองถูกม้วนพบัลงมายาวพอทีจะปิดปากปลอกกระสุน
ทงัหมด 
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ภาพที 25   ปากปลอกกระสุนปืนแบบต่างๆ  
ทีมา : ฉัตรชัย  วิเศษสุวรรณภูมิ , “ผ่าปืน,” เดลินิวส์, 16 มิถุนายน 2544 – 14 กันยายน 2545. 

 

จากบริเวณลูกปรายเขา้มา ภายในกระสุนปืนจะมีแผ่นสักหลาด หรือกระดาษแข็ง 
เป็นแผ่นกลมเรียงซ้อนกนัเป็นตวักนัระหว่างลูกปรายกบัดินปืน เรียกว่า หมอนส่งกระสุน (Wad) 

หมอนส่งกระสุนนีจะทาํหน้าทีเมือดินปืนระเบิด เพือขบัดนัลูกปรายทงัหมดให้วงิออกไปสู่อากาศ
ถดัจากหมอนส่งกระสุนเขา้มาก็เป็นดินปืน ระหว่างดินปืนกบัฝาทองเหลืองมีแผ่นสักหลาดหรือ
กระดาษกนัอีกชนัหนึงเรียกวา่ หมอนรองดิน ตรงฝาทองเหลืองทา้ยกระสุนมีแก๊ปและฝาครอบแก๊ป
ติดอยูโ่ดยต่อชนวนไปถึงดินปืน เพอืจุดระเบิด เวลาเขม็แทงชนวนกระแทกทีแก๊ป 

 

3.  สําลีพันก้าน  ( กระทรวงอุตสาหกรรม 2551 ) 
สาํลีพนักา้น ( cotton bud ) หมายถึง  ผลิตภณัฑท์ีทาํจากสาํลีตาม มอก.182 พนัดา้น

ปลายดา้นเดียวหรือสองดา้นของกา้นพลาสติก กา้นกระดาษ หรือกา้นไม ้ใหมี้ลกัษณะหวัทรงรี 

3.1  สาํลีพนักา้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  
3.1.1   ประเภทไม่ปราศจากเชือ 

3.1.2  ประเภทปราศจากเชือ 

3.2  สาํลีพนักา้นแต่ละประเภทแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

3.2.1  แบบหวัเดียว 

3.2.2  แบบสองหวั 

3.3  ขนาด 
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3.3.1  ขนาดของสาํลีพนักา้น (cotton bud) ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ตอ้งมีลกัษณะตามตารางที 2 ดงันี 
 

 
 

ภาพที 26  แสดงขนาดของสาํลีพนักา้น 
 

เส้นผา่นศนูยก์ลางของกา้น ความหนาของสาํลีทีพนัปลายกา้น ความหนาของสาํลีรอบกา้น 
1.8 ถึง 2.2 

2.3 ถึง 2.7 

ไม่นอ้ยกว่า 1.2 

ไม่นอ้ยกว่า 1.5 

ไม่นอ้ยกว่า 0.7 

ไม่นอ้ยกว่า 0.9 

ตารางที 2  แสดงขนาดของสาํลีพนักา้น(cotton bud) ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
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3.4 คุณลักษณะทัวไปของ   สํา ลีพันก้าน  (cotton bud)  ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  

3.4.1  หวัสาํลีตอ้งขาว พนัเรียบมิดปิดปลายกา้นโดยไม่มีสิงแปลกปลอมปะปน 
ถา้เป็นสาํลีพนักา้นประเภทปราศจากเชือ ยอมใหสี้ของสาํลีเปลียนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย 

3.4.2  กา้นตอ้งตรง แข็งแรง ไม่หักง่าย ปลายทู่ ผิวของวสัดุไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผูใ้ช ้หากใชสี้ ผูท้าํตอ้งมีใบรับรองคุณภาพแสดงวา่ สีทีใชเ้ป็นสีแสดงคุณภาพอาหาร 

3.5  การตรวจสอบสาํลีพนักา้น (cotton bud)  ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3.5.1  ความสมาํเสมอความหนาของสาํลีทีพนัปลายกา้น  

3.5.2  ความสมาํเสมอความหนาของสาํลีรอบกา้น  

3.5.3  การติดแน่นของหวัสาํลี 

3.5.4  ความแขง็แรงของกา้น 

3.5.5  การอุม้นาํ  

4. การทํางานขององค์ประกอบต่างๆ ของเครือง ICP-MS  
 4.1 ระบบการนาํสารตวัอยา่งส่งเขา้สู่พลาสมา (sample introduction system)  

 ระบบการนาํสารตวัอยา่งส่งเขา้สู่พลาสมา ประกอบดว้ย nebulizer และ spray chamber 

โดยอาจมี peristaltic pump ในการพาสารละลายตัวอย่างเข้าสู่ nebulizer หรือ ไม่มีก็ได ้ 
กระบวนการสาํคญัทีเกิดในระบบการนาํสารตวัอยา่งส่งเขา้สู่พลาสมา ไดแ้ก่ การทาํให้สารละลาย
เป็นละอองฝอย และการคดัเลือกละอองเพอืใหผ้า่นไปยงัพลาสมา  
  4.2 การทาํให้สารละลายเป็นละอองฝอย สารตวัอยา่งทีถูกนาํเขา้เพือวิเคราะห์ดว้ย
เครืองมือ ICP-MS เป็นไดท้งั ของเหลว ของแขง็ และแก๊ส แต่ทีเป็นทีนิยมใชค้ือในรูปของของเหลว
และสารละลาย หากตวัอยา่งเป็นของแขง็โดยทวัไปตอ้งทาํใหอ้ยูใ่นสภาพสารละลายก่อน และอาศยั  
peristaltic pump ในการขบัเคลือนสารละลายโดยใชอ้ตัราเร็วประมาณ 1 มิลลิลิตร ต่อนาที  หลงัจาก
ทีสารละลายตวัอยา่งถูกพาไปยงัอุปกรณ์ทีเรียกวา่ nebulizer สารละลายจะแตกออกเป็นละอองฝอย
เนืองจากเกิดการปะทาํกบัแก๊สอาร์กอนทีถูกพาเขา้มายงั nebulizer ดว้ยอตัราการไหลสูงประมาณ 1 
ลิตรต่อนาที  
  4.3 การคัดเลือกละอองเพือให้ผ่านไปย ังพลาสมา  เนืองจากพลาสมาไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอในการทาํให้ละอองหยดโตๆ เกิดกระบวนการ desolvation vaporization 

atomization ionization ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งมีการคดัแยกขนาดละอองของตวัอยา่ง
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ให้ผ่านเขา้ไปยงัพลาสมา โดยใชอุ้ปกรณ์ทีเรียกว่า spray chamber ซึงมีหน้าทีคดัให้ละอองฝอย
ขนาดเล็กผา่นเขา้ไปยงัพลาสมา ส่วนละอองขนาดใหญ่ และหยดของสารละลายจะถูกพาไปยงัท่อ
ทิง  spray chamber ยงัช่วยทาํให้การส่งผ่านละอองสารตวัอยา่งไปยงัพลาสมามีความต่อเนืองมาก
ขึนทงัๆ ทีการนาํเขา้ของสารละลายตวัอยา่งจาก peristaltic pump เป็นแบบหว้งๆ  
 4.4 ระบบการนาํสารตวัอยา่งส่งเขา้สู่พลาสมาถือว่าเป็นจุดด้อยทีสุดของเครืองมือ 
ICP-MS เนืองจากมีสารตวัอยา่งเพยีง 1-2% เท่านนั ทีสามารถผ่านไปยงัพลาสมาได ้ถึงแมจ้ะมีการ
พฒันาอยา่งต่อเนือง ระบบนาํส่งสารตวัอยา่งทีใชใ้นปัจจุบนัก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากทีใชใ้นปี ค.ศ. 1983 
มากนกั รายละเอียดของ nebulizer และ spray chamber ประเภทต่างๆ มีดงันี  
   4.4.1 nebulizer ทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายคือประเภท pneumatic ซึงอาศยัการ
ไหลของแก็ส ความเร็วสูงทีความดนัประมาณ 20-30 psi ในการทาํให้สารละลายกลายเป็นละออง
ฝอย  หากพิจารณา nebulizer ทีใช้ใน ICP-MS ดูคลา้ยกบั nebulizer ของ ICP –OES แต่ในทาง
ปฏิบติัไม่ควรนาํ nebuloizer ทีทาํไวส้าํหรับ ICP-OES มาใชก้บัเครืองมือ ICP-MS เนืองจาก ICP-

MS มีขอ้จาํกดัในดา้นของความทนทานต่อปริมาณเกลือและของแข็งทีละลายอยู ่(dissolved solids) 

ได้น้อยกว่า ICP –OES โดยทวัไปการวิเคราะห์โดย ICP-MS ควรมีความเข้มขน้ของ dissolved 

solids ในสารตวัอยา่งไม่เกิน 0.2%  ในขณะที nebulizer สาํหรับ ICP –OES ถูกสร้างเพือให้ทนต่อ 
dissolved solids ไดถึ้ง 1-2  %   

   nebulizer สําหรับ ICP-MS มีหลายแบบ เช่น  crossflow concentric 

microconcentric และ microflow ซึงโดยทวัไปทาํจากแกว้  แต่สาํหรับการวิเคราะห์ตวัอยา่งทีผ่าน
การยอ่ยสลายดว้ยกรดกดัแกว้ อาจใช ้nebgulizer ทีทาํจากวสัดุพอลิเมอร์ nebulizer  

   crossflow  nebulizer แก็สอาร์กอนวงิเขา้สู่ท่อคะปิลลารีในทิศทางตงัฉากกบั
ท่อของสารละลาย  
   crossflow  nebulizer  แก็สอาร์กอนวงิเขา้สู่ท่อดา้นนอกในขณะทีสารละลาย
ตวัอยา่งถูกพาผา่นเขา้ท่อคะปิลลารีดา้นในปลายเปิดของท่อ สารละลายทีออกมาจะปะทะกบัแก็ส
อาร์กอนความเร็วสูง ทาํใหส้ารละลายแตกเป็นละอองฝอยเล็กๆ โดยทีท่อคะปิลลารีของ concentric 

nebulizer มีขนาดเล็กกว่ากรณีของ crossflow nebulizer ทาํให้สามารถรองรับ dissolved solids ได้
นอ้ยกวา่  แต่ประสิทธิภาพในการทาํใหส้ารละลายเกิดเป็นละอองฝอยเล็กๆ จะดีกวา่  
   microflow nebulizer ในกรณีทีมีสารตวัอยา่งในปริมาณทีจาํกดั หรือในกรณี
ทีตอ้งการหลีกเลียงปัญหาจาก memory effects ควรจาํกัดปริมาณสารละลายตวัอย่างทีนําเขา้สู่
พลาสมา  ซึงทาํได้โดยการใช้ microflow nebulizer เพือให้สามารถผ่านสารละลายตวัอย่างใน
อัตราเร็วทีตาํ กว่า 0.1 มิลลิลิตร ต่อนาที  การทาํงานของ microflow nebulizer อาศยัหลักการ
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เดียวกบัของ concentric nebulizer แต่โดยทวัไปตอ้งใชแ้ก็สทีมีแรงดนัสูงกว่า  โดยทวัไป nebulizer 

ประเภทนี ทาํจากวสัดุพอลิเมอร์ เช่น polytetrafluoroethylene (PTFE) perfluoroalkoxy (PFA) หรือ  
polyvinylidene fluoride (PVDF)  

   4.4.2 spray chamber มีหลายแบบ เช่น ชนิด double pass และชนิด cyclonic 

ทาํงานโดยอาศยัหลกัการทีแตกต่างกนั  
   double pass spray chamber  ทาํจากแกว้หรือวสัดุพอลิเมอร์โดยสร้างเป็นท่อ
สองชนัโดยทีละอองทีออกมาจาก nebulizer จะถูกพาเขา้ยงัท่อตรงกลาง  ซึงละอองนีจะเดินทาง
ตลอดแนวท่อเพือผ่านไปยงัท่อชันนอก ทีเชือมกับทางออกทีจะไปยงัพลาสมา ในระหว่างการ
เดินทาง ละองขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 10 ไมโครเมตร)  ตกลงจากแนวทางเดินดว้ยแรงโน้มถ่วงของ
โลก  และหลุดออกไปยงัท่อทิง  ส่วนละอองฝอยขนาดเล็ก (เล็กกว่า 5-10 ไมโครเมตร)  สามารถ
ผา่นไปยงัท่อชนันอกทีเชือมกบัทางออกทีจะไปยงัพลาสมาโดยผ่าน injector ดา้นในของ ICP torch 

โดยทวัไป spray chamber  ประเภทนีจะใชร่้วมกบั crossflow nebulizer  

   cyclonic spray  chamber แยกละอองฝอยโดยอาศยัหลกัการของแรงหนีศูนยก์ลาง 
ซึงละอองทีมีขนาดแตกต่างกนัถูกแยกออกจากกนัดว้ยลกัษณะการปันเป็นวง (vortex) ทีเกิดจากการ
ไหลของสารละลายและแก็สอาร์กอนในแนวเส้นสัมผสั (tangential flow) ละอองฝอยขนาดเล็กถูก
พาผ่านขึนไปยงัพลาสมาโดยผ่าน injector ดา้นในของ ICP torch ในขณะทีละอองขนาดใหญ่ถูก
เหวียงไปโดนผนังของ chamber และ หล่นลงสู่ท่อทิง โดยทวัไป spray chamber ประเภทนีจะใช้
ร่วมกบั concentric nebulizer และให้ประสิทธิภาพในการพาสารไปยงัพลาสมาสู่กรณีของ double 

pass spray chamber  

  4.4.2. ระบบการทาํใหเ้กิดพลาสมา (plasma generation  system)  

  พลาสมาคือแก็สทีเกิดการเปลียนสภาพเป็นไอออนและมีอุณหภูมิสูง ในเทคนิค 
ICP-MS พลาสมาทีใชเ้ป็นแก็สอาร์กอนทีถูกสร้างขึนในคบพลาสมา (ICP torch) ภายใตค้วามดนั 1 
บรรยากาศ  
  ICP torch  ทีใช้ทวัไปเป็นคบชนิด Fassel เช่นเดียวกับในกรณีของ ICP-OES  

ประกอบดว้ยท่อ 3 ชนั โดยทวัไปทาํจากควอทซ์  ซึง ICP torch อาจเป็นแบบคบชินเดียว  หรือเป็น
ชนิดทีถอดแยกท่อขา้งในสุดออกได้ โดยท่อขา้งในสุด เรียกว่า injector อาจทาํจากควอทซ์หรือ
อะลูมินา  ส่วนท่อชนัอืนๆ ลว้นทาํจากควอทซ์  การที ICP torch  มีท่อถึง 3 ชนั เพือให้สามารถผ่าน
แก็สอาร์กอนในอัตราไหลในระดับทีต่างกนัได ้ และมีการผ่านแก็สอาร์กอนถึง 3 บริเวณดว้ยกัน
ดงันี  
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  บริเวณแรก  ไหลผา่นระหวา่งท่อดา้นนอกสุดและท่อตรงกลางดว้ยอตัราการไหล
สูงถึง 12-17 ลิตรต่อนาที  เรียกแก็สอาร์กอนในบริเวณนีวา่ plasma gas หรือ cooling gas  

  บริเวณทีสอง ไหลผ่านระหว่างท่อตรงกลางกบัรอบนอกของท่อ  injector อตัรา
การไหล 1 ลิตรต่อนาที  ซึงอตัราการไหลนีมีผลต่อตาํแหน่งของฐานของพลาสมา หากใชอ้ตัราการ
ไหลสูงขึนฐานของพลาสมาจะห่างจากบริเวณ injector มากขึน  เรียกแก็สอาร์กอนในบริเวณนีว่า 
auxiliary gas  

  บริเวณทีสาม  ไหลผา่นดา้นในของท่อ  injector ดว้ยอตัราการไหล 1 ลิตรต่อนาที  
เพอืพาละอองฝอยเล็กของสารละลายตวัอยา่งผา่นจากระบบการนาํสารละลายตวัอยา่งเขา้สู่พลาสมา
เรียกแก็สอาร์กอนในบริเวณนีวา่ nebulizer gas หรือ carrier gas หรือ   injector   gas    

  ICP  torch จะสอดอยูต่รงกลางของวงขดลวด (load coil หรือ induction coil) ทีต่อ
กบัเครืองกาํเนิดคลืนความถีวิทย ุ และปลายของ ICP torch อยูห่่างจาก  interface ประมาณ 10-20 
มิลลิเมตร เช่นเดียวกบักรณีของ ICP-OES การทาํให้เกิดพลาสมาอาศยัการส่งผ่านพลงังานจาก
เครืองกาํเนิดคลืนความถีวิทย ุ กาํลงั 750-1500 วตัต ์เขา้มายงั induction coil ทาํให้เกิดกระแสสลบั
สันไปมาในอตัราเร็วทีขึนกบัความถีของเครืองกาํเนิดคลืนความถีวิทย ุ คือ 27.12  หรือ 40.68  เม
กะเฮิร์ตซ์  และเกิดสนามแม่เหล็กทีมีพลงังานสูงใน ICP torch เมือมีการปล่อยประจุไฟฟ้าพลงังาน
สูงจากเทสลาผา่นมายงัแก็สอาร์กอนทีไหลผา่นบริเวณระหวา่งท่อดา้นนอกสุด และท่อตรงกลางทาํ
ใหอิ้เล็กตรอนทีมีพลงังานสูงทีจะวิงชนกบัอะตอมของอาร์กอนทาํให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจาก
อะตอมของแก็สอาร์กอนมากขึน  โดยกระบวนการนี เกิดขึนอยา่งเป็นลูกโซ่   ทาํใหไ้ดเ้ป็นพลาสมา
ของอาร์กอนทีมีอุณหภูมิสูง (หมายเหตุ   ทีความถี 27.12 หรือ  40.68  เมกะเฮิร์ตซ์  เป็นความถีทีไม่
รบกวนการกบัความถีทีใชใ้นการสือสารโดยทวัไป  และการเลือกใชเ้ครืองกาํเนิดคลืนความถีวิทยทุี
ความถี 40.68 เมกะเฮิร์ซ์  เป็นทีนิยมมากกว่าเพราะสามารถทาํงานโดยใช้กาํลงัตาํ ๆ ได้ ทาํให้มี 
background ตาํ  และพลาสมามีความเสถียรดีขึน)  
  ในบริเวณพลาสมา มีกระบวนการต่างๆ ทีเกิดกับละอองฝอยของสารละลาย
ตวัอยา่งทีถูกพาผา่นเขา้ไปยงั injector ดงัภาพที 28 

 
ภาพที 27  กระบวนการต่างๆ ทีเกิดในพลาสมา 
ทีมา : แม้น   อมรสิท ธิ  และคณะ ,  หลักการและ เทคนิควิ เคราะ ห์ เ ชิ ง เค รืองมือ   

(กรุงเทพฯ : บริษทั ชวนการพมิพ ์50 จาํกดั, 2552) , 474. 
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  4.4.3. interface และระบบสุญญากาศ  
  ระบบ interface ระหว่าง plasma  และช่องสูญญากาศ  ประกอบดว้ยช่องลดความ
ดนัแบบ step-down vacuum stage  และ โคนโลหะหล่อเยน็ 2 ชิน  คือ sampler cone  (มีขนาดรู  
1.0-1.1 มิลลิเมตร)  และ skimmer cone (มีขนาดรู  0.4-0.9 มิลลิเมตร) ซึงทาํจากนิกเกิล หรือ
แพลทินมั 

  interface ทาํหน้าทีในการสกัดไอออนจากพลาสมา เพือให้ผ่านเขา้ไปยงัช่อง
สุญญากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทวัไปมีการใชปั้มถึง 3 ตวั โดยในขนัแรกทาํหน้าทีลดความดนั
จากความดนับรรยากาศเป็นความดนัประมาณ 1 บาร์ และ 2 มิลลิบาร์ตามลาํดบั  ซึงการลดความดนั
ในลกัษณะนีทาํใหเ้กิด supersonic  expansion  ของลาํไอออน ทาํให้ลาํไอออนกางออกและไอออน
ส่วนหนึงเท่านันทียงัคงอยู่บริเวณแนวกลางของลาํไอออนเดินทางผ่าน skimmer cone เขา้ช่อง
สุญญากาศได ้ถา้ skimmer cone มีขนาดรูใหญ่ขึนจะทาํใหไ้อออนเคลือนผา่นไปไดม้ากขึนและเป็น
การเพมิความไวในการตรวจวดัให้มากขึน แต่ในทางปฏิบติัจะจาํกดัรูของ skimmer cone ไว ้  เพือ
ลดการผา่นไปไดข้อง matrix  

  4.4.4 ชุด ion optics  

  หลงัจากไอออนเดินทางจากพลาสมาผ่านระบบ interface แลว้  จะเดินทางต่อไป
ยงัส่วนของ ion optics เพือถูกบงัคบักาํหนดทิศทางการเดินทางไปยงัหน่วยวิเคราะห์มวลไอออน  
โดยทวัไปไอออนทีมีมวลมากกวา่จะสามารถเคลือนผา่น ion focusing system ไดดี้กวา่ทาํใหมี้ความ
ไวในการวิเคราะห์มากกว่า  ทังนี เนืองจากเมือไอออนเดินทางจากพลาสมาผ่านเขา้ในระบบ
สุญญากาศ จะเกิดปรากฏการณ์ charge separation หมายถึงการทีไอออนบวกแยกออกจากไอออน
ลบ  เนืองจากไอออนบวกมีมวลและพลงังานจลน์มากกวา่อิเล็กตรอนทาํให้อิเล็กตรอนแพร่ออกไป 
ในบริเวณแนวกลางของลาํไอออนจึงมีแต่ไอออนบวก ทาํให้เกิดการผลกักนัเอง ซึงไอออนมวลสูง
จะผลักไอออนมวลตาํออกจากแนวกลางของลาํไอออน  (defocusing) เพือป้องกันไม่ให้ไอออน
หลุดออกจากแนวกลางลาํ ตอ้งให้ศกัยไ์ฟฟ้าทีเหมาะสมกบั ion lens เพือบงัคบัการเคลือนทีของ
ไอออน โดยระบบ ion optics ประกอบดว้ย ชุดของ ion lens ทีทาํหน้าทีในการบงัคบัการเคลือนที
ของไอออน  รวมถึง lens ทีเป็น photon stop หรือ shadow stop  ทีใชป้้องกนัไม่ให้ photon และ 
neutral species จากพลาสมาเคลือนผา่นไปยงัหน่วยวเิคราะห์มวลไอออนดว้ย  
  4.4.5 หน่วยวเิคราะห์มวลไอออน (mass analyzer)  

  โดยทวัไป mass analyazer ทีใชใ้นเครืองมือ ICP-MS เป็นแบบ  quadrupole วางอยู่
ระหว่างชุด ion lens กับหน่วยตรวจวดัไอออนภายในช่องสุญญากาศ โดยที quadrupole mass 

analyzer ประกอบดว้ยแท่งโลหะทีเป็นเหล็กกลา้หรือโมลิบดีนมัจาํนวน 4 แท่ง  ยาวประมาณ 15-20 
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เซนติเมตร  เสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร   ปกติทาํการแยกไอออนตามอตัราส่วนมวล
ต่อประจุทาํงานโดยใหไ้ฟฟ้ากระแสตรงกบัแท่งโลหะเหล่านี  โดยคู่ของแท่งโลหะทีอยูต่รงขา้มกนั
จะไดรั้บศกัยไ์ฟฟ้าบวกหรือลบเหมือนๆ กนั และจะถูกสลบัขวัโดยการควบคุมของสนามในยา่น
วิทยุความถี 2-3 เมกะเฮิร์ตซ์  ทีค่าศกัยไ์ฟฟ้าค่าหนึง  ไอออนทีมีมวลค่าหนึงสามารถเคลือนผ่าน
ออกไปได้เพือไปยงัหน่วยตรวจวดัไอออนในขณะทีไอออนอืนๆ วิงชนกับแท่งโลหะและไม่
สามารถเคลือนผ่านออกไปได ้นอกเหนือจากการใช ้quadrupole mass analyzer ก็มีการใช ้double 

focusing magnetic sector ซึงมีประสิทธิภาพในการแยกมวลทีต่างกนัเพียงเล็กน้อยได ้ หรือเป็น
หน่วยแยกมวลแบบ time of flight ซึงสามารถวเิคราะห์แยกมวลไอออนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  4.4.6 หน่วยตรวจวดัไอออน (ion detector)  

     หน่วยตรวจวดัไอออนตอ้งมีความไวในการตรวจวดัสูงและสามารถตรวจวดัปริมาณ
ไอออนไดใ้นช่วงกวา้ง  (wide dynamic range) โดยทวัไปใชเ้ป็น electron  multiplier detector ซึง
อาจเป็นประเภท channel electron multiplier หรือ discrete dynode electron multiplier ดงัภาพที 28  
 

 
ภาพที 28  การทาํงานของ quadrupole mass analyzer  

ทีมา : แม้น   อมรสิท ธิ  และคณะ ,  หลักการและ เทค นิควิ เคราะ ห์ เ ชิ ง เค รือง มือ   

(กรุงเทพฯ : บริษทั ชวนการพมิพ ์50 จาํกดั, 2552) , 475. 
 
  Channel electron multiplier มีลกัษณะเป็นท่อกรวยทีฉาบดว้ยวสัดุกึงตวันาํ ทาํงาน
โดยการให้ศักยไ์ฟฟ้าลบทีบริเวณทางเข้าของกรวยเพือดึงให้ไอออนบวกวิงเข้ามาได้และให้
ศกัยไ์ฟฟ้าเพิมขึนเรือยๆ (เป็นลบน้อยลง) จนกระทงัศกัยไ์ฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย ์ทีปลายสุดของกรวย   
เมือไอออนบวกวงิมาชนพนืผวิทีเป็นวสัดุกึงตวันาํทาํใหอิ้เล็กตรอนหลุดออกมา ซึงอิเล็กตรอนนี จะ
วงิไปชนพนืผวิกึงตวันาํบริเวณใหม่ ทาํใหไ้ดอิ้เล็กตรอนหลุดออกมาเพิม เป็นเช่นนีไปเรือยๆ ทาํให้
เกิดการขยายของจาํนวนอิเล็กตรอน  
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  Discrete dynode  electron multiplier ประกอบจาก dynode หลายๆ ตวั มีลกัษณะ
การทาํงานคล้ายกับ channel multiplier โดยเมือไอออนวิงไปชน dynode ตวัแรกทาํให้เกิดการ
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกจาก  dynode ซึงอิเล็กตรอนนีไปชน dynode ตวัถดัมา  แลว้เกิดการปล่อย
อิเล็กตรอนออกมาอีก เป็นเช่นนีไปเรือยๆ ทาํใหเ้กิดการขยายของจาํนวนอิเล็กตรอน  
   4.5 ปัญหาการรบกวนการวิเคราะห์  (interferences) ในการวิเคราะห์ด้วย ICP-MS  
 ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ICP-MS มีปัญหาการรบกวนการวิเคราะห์โดยสามารถ
จาํแนก interferences เป็นประเภทต่างๆ คือ การรบกวนทางสเปกตรัม (spectral interferences)  การ
รบกวนจากสารอืนในตวัอยา่ง (matrix interferences) ทีทาํให้เกิดการรบกวนจากปัจจยัทางกายภาพ 
(physical interferences) การเกิดการรบกวนประเภท space-charge interference และการเกิดการ
สะสมของเกลือ (salt build-up)  

 4.6 การรบกวนของสเปกตรัม (spectral interferences)  
 การซ้อนทับกันของสเปกตรัม อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น   การเกิด polyatomic 

interference โดยการรวมตวัเป็นโมเลกุลในสภาวะแก็สเป็นกลุ่มของ argides oxides hydroxides 

hydrides และ การเกิดเป็น doubly charged species รวมถึงการซ้อนทบักนัของสเปกตรัมจาก 
isobaric interference  

 polyatomic หรือ molecular spectral interference เกิดจากการรวมตวักนัของไอออน 2 
ตวัขึนไป  ซึงอาจเป็นการรวมตวัของไอออนทีมีมากในพลาสมา เช่น อาร์กอน หรือ ไอออนทีมา
จากธาตุในอากาศ  ตวัทาํละลาย  หรือจากสารตวัอยา่ง  ตวัอยา่งของการซ้อนทบักนัของสเปกตรัม
ทีมาจากการรบกวนของอาร์กอน เช่น การเกิดการรวมตวักนัระหว่างอาร์กอนกบัออกซิเจน   40Ar 
16O จะรบกวนการวเิคราะห์ธาตุเหล็ก 56 Fe  นอกเหนือจากนนั อาร์กอนยงัสามารถจบัรวมตวักบัธาตุ
ต่างๆ ในกรดทีใชเ้ป็นตวัยอ่ยสลายสารตวัอยา่ง  เช่น  40Ar 35CI  ซึงรบกวนการวิเคราะห์ปริมาณสาร
หนู  75As การเกิดการรวมตวัระหว่างอาร์กอนกบัธาตุคาร์บอนจากตวัทาํละลายอินทรียต์่างๆ 40Ar 
12C  ก่อใหเ้กิดปัญหารบกวนการวเิคราะห์ปริมาณธาตุโครเมียม 52Cr และในตวัอยา่งทีมีธาตุโซเดียม
สูง เช่น นาํทะเล ก็อาจเกิดปัญหาต่อการวิเคราะห์ 63Cu  จากการรบกวนของ 40Ar 23 Na  เป็นตน้ 
นอกเหนือจากนนัธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน  จากนาํหรืออากาศ ก่อใหเ้กิดการรบกวนจาก
การรวมตวัของ 1H 16O 16O 1H กบัธาตุอืนๆ เช่น กบัธาตุในกลุ่ม rare earth หรือ  refractor-type 

elements เนืองจากธาตุกลุ่มนีนิยมจบัตวัในรูปออกไซดท์าํใหส้ร้างปัญหาเป็นตวัรบกวนสาํหรับธาตุ
อืนๆ ซึงเกิดมากในบริเวณปลายพลาสมาทีมีอุณหภูมิตาํก่อนถึง interface  

 doubly charged interference เกิดจากธาตุทีเกิดการไอออไนเซซันในลาํดบัทีสูงขึนทาํให้
ไดอ้ัตราส่วนมวลต่อประจุทีครึงนึงของมวลอะตอม ซึงการรบกวนจาก polyatomic interference 
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และ doubly charged interference แปรเปลียนตามสภาวะของพลาสมาทีใชใ้นการทดลอง  สามารถ
ปรับและควบคุมได ้ 
 isobaric interference เกิดจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกันทีมีเลขมวลเท่ากัน                    
ในบางกรณี พบวา่ ธาตุต่างชนิดกนัทีมีเลขมวลเท่ากนัเกิดการซอ้นทบักนัของสเปกตรัมได ้เช่น 40Ar  

ก่อใหเ้กิดปัญหาในการวเิคราะห์ธาตุแคลเซียม  40Ca   

 

     4.7 การรบกวนจากสารอืนในตัวอย่าง (matrix interferences)  
 สารอืนในตวัอยา่ง  (matrix) อาจทาํให้สัญญาณการวิเคราะห์ลดลงหรือเพิมขึน   ซึง
โดยมากจะเป็นการลดลงของสัญญาณ โดยที matrix อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ส่งผา่นของสารตวัอยา่งเขา้สู่พลาสมา  โดยเกิดจากการที matrix มีคุณสมบติัทางกายภาพทีส่งผลให้
ลกัษณะการเกิดเป็นละอองฝอยของสารตวัอยา่งผดิไปจากสารละลายมาตรฐาน  โดยเฉพาะอยา่งยงิ
ในกรณีของสารตวัอยา่งทีมีองคป์ระกอบของสารอินทรียซึ์งมีความหนืดทีแตกต่างจากนาํ  ปัญหา
การรบกวนนี  อาจเรียกว่าเป็นการรบกวนจากปัจจยัทางกายภาพ  (physical interferences) การ
รบกวนจาก matrix ในอีกลักษณะหนึง คือ การส่งผลให้มีการเปลียนแปลงของอุณหภูมิของ
พลาสมา เช่น การใชก้รดทีมีความเขม้ขน้แตกต่างกนัสญัญาณการวเิคราะห์ทีไดจ้ะแตกต่างกนั และ
อาจมีการรบกวนประเภทอืนๆ เช่น การเกิดการรบกวนประเภท space – charge interference และ
การเกิดการสะสมของเกลือ (salt build – up)  

 การเกิดการรบกวนประเภท space – charge interference ปกติแลว้ไอออนทีมีมวลตาํจะ
มีประสิทธิภาพในการผ่านในระบบ ion optics ไดไ้ม่ดี เนืองจาก matrix – induced space charge 

effects ซึงทาํให้เกิดการเหของไอออนของธาตุทีกาํลงัวิเคราะห์ออกจากแนวกลางของลาํไอออน  
ในกรณีการวเิคราะห์ธาตุทีมีมวลนอ้ย ๆ ในตวัอยา่งทีมีธาตุทีมีมวลสูงปนอยูใ่นปริมาณมาก  ไอออน
ของธาตุทีมีมวลสูงนีมีพลงังานจลน์มากกว่า และจะแยง่จองทีบริเวณแนวกลางของลาํไอออนและ
ผลกัไอออนของธาตุทีกาํลงัวิเคราะห์ออกจากแนวกลางของลาํไอออน  ซึงถา้ไอออนทีวิเคราะห์มี
มวลยงิตาํก็จะโดนผลกัออกจากแนวกลางของลาํไอออนมากกวา่ไอออนทีมีมวลสูงขึน  ตวัอยา่งเช่น 
ในการวเิคราะห์  7Li   9Be   205Tl    และ   208Pb ในตวัอยา่งทีมีธาตุยเูรเนียมปนอยู ่ 1000 ส่วนในลา้น
ส่วน  จะเห็นไดถึ้งการลดลงของสัญญาณของ  7Li   9Be   อยา่งชดัเจนเมือเทียบกบัการลดลงของ
สัญญาณของ 205Tl    และ   208Pb ซึงสามารถแกไ้ขปัญหาจาก space charge matrix suppression ได้
โดยการใชว้ธีิการเติมสารมาตรฐานภายใน  (internal standardization) อยา่งไรก็ดีวิธีการนีช่วยทาํให้
ปัญหาเบาบางแต่ไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหาทีตน้เหตุ  อีกวธีิหนึง คือ การปรับใหศ้กัยฟ้์าทีเลนส์ของ
ระบบ ion optics มีค่าเหมาะสม  เพือบงัคบัการเคลือนทีของไอออนของธาตุทีกาํลงัวิเคราะห์ให้
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สามารถเดินทางผา่นไปยงัหน่วยตรวจวดัมวลได ้ และเลือกทีไม่ให้ไอออนของธาตุรบกวนผ่านไป
ได ้โดยทวัไปในการวเิคราะห์ควรจะรักษาระดบัของธาตุรบกวนให้มีปริมาณตาํกว่า 100-200 ส่วน
ในลา้นส่วน 

 การเกิดการสะสมของเกลือ (salt build-up) การเกิดการสะสมของเกลือและออกไซดจ์าก
สารตวัอยา่ง เช่น จากนาํทะเล  ทาํให้เกิดการกีดขวางบริเวณ sampler cone สามารถแกไ้ขโดยการ
เจือจางสารตวัอย่างให้มีปริมาณ total dissolved solid น้อยกว่า 0.1%  หรืออาจใช้เทคนิค flow 

injection ในการนําสารละลายตวัอย่างเขา้สู่ระบบการวิเคราะห์เพือลดปริมาณการนาํเขา้ของสาร
ตวัอยา่ง  หรือการเตรียมตวัอยา่งโดยวธีิต่างๆ เพอืกาํจดั matrix ออกไปก่อนการวเิคราะห์  
     4.8 การแก้ไขปัญหาการรบกวนจากการซ้อนทับกันของสเปกตรัม  
 วิธีแกไ้ขปัญหาการรบกวนจากการซ้อนทบักนัของสเปกตรัม อาจทาํได้โดยการกาํจดั
สารทีก่อการรบกวนการวเิคราะห์ออกไป เช่น  การตกตะกอน  การแยกสาร  โดยวิธีการนีมกัใชก้บั
ตวัอยา่งนาํทะเล ซึงตอ้งการกาํจดัปัญหาจากเกลือโซเดียมคลอไรด์และแมกนีเซียมคลอไรด์  หรือ
อาจใช้สมการทางคณิตศาสตร์เพือหักล้างการรบกวน  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น               
การใชเ้ทคโนโลยพีลาสมาเยน็ (cool/cold plasma) การใชเ้ทคโนโลย ีcollision/reaction cells และ
การเลือกใชห้น่วยวเิคราะห์มวลไอออนทีมีประสิทธิภาพสูง  (high resolution mass analyzer)  

   4.8.1 การใชส้มการทางคณิตศาสตร์  
   สามารถใชไ้ดก้ับการแก้ไขปัญหาการรบกวนจาก isobaric interferences และ 
polyatomic interferences บางกรณี โดยทาํการวดัสัญญาณของไอออนของสารรบกวนทีมวลอืนที
ไม่ตรงกบัมวลของไอออนของธาตุทีตอ้งการวิเคราะห์ ภายใตเ้งือนไขทีปลอดจากการรบกวนใดๆ 
ต่อการวดัสัญญาณทีมวลนันๆ  หรือไอโซนโทปนันๆ  และใชก้ารเทียบบรรยติัไตรยางคก์ลบัไป
ประเมินทีมวลหรือไอโซโทปทีเราสนใจนันว่า สัญญาณทีวดัไดน่้าจะมาจากธาตุหรือสารทีก่อการ
รบกวนอยูเ่ป็นสดัส่วนเท่าไร  เพอืทาํการหกัลบออกจากสญัญาณทีวดัได ้ ส่วนต่างนีเองคือสัญญาณ
ของไอออนของธาตุทีกาํลงัวเิคราะห์ ตวัอยา่งเช่น  การวเิคราะห์ธาตุแคดเมียมทีมวล 114 (114Cd)  ซึง
มีดีบุก (114Sn)  เป็นธาตุรบกวน ในการวเิคราะห์ปริมาณแคดเมียมในตวัอยา่งทีอาจมีดีบุกเจือปนอยู่
ดว้ยนนั  ตอ้งทาํการวดัสญัญาณของดีบุกทีมวลอืน   เช่น ที 118Sn  การแกไ้ขปัญหาการรบกวนจาก 
polyatomic interference โดยใชส้มการคณิตศาสตร์  อีกตวัอยา่งคือ  สาํหรับการวิเคราะห์ปริมาณว่า
เนเดียมในตวัอยา่งนาํเกลือทีมีโซเดียมคลอไรด์อยู ่ 1000 ส่วนในลา้นส่วน  จะมีปัญหาการรบกวน
จาก  35Cl    16O ทีมวล 51  ดงันนัจึงตอ้งวดัสญัญาณที 37Cl    16O  ทีมวล 53 ดว้ย  เพือใชใ้นการเทียบ
กลบัวา่สญัญาณทีวดัไดท้ีมวล 51 นนั มาจาก 35Cl    16O เท่าไร  และส่วนต่างคือสญัญาณของ 51V 
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   4.8.2 การใชเ้ทคโนโลยพีลาสมาเยน็ (cool/cold plasma)  

   ในกรณีทีปัญหาสารรบกวนมีมาก และธาตุทีตอ้งการวิเคราะห์ให้สัญญาณน้อย
มาก การใชส้มการในการแกไ้ขปัญหาอาจไม่ถูกตอ้ง  ดงันนัจึงมีการพฒันาวธีิการทีเป็นทางเลือกใน
การแกไ้ขปัญหากล่าวคือการใชเ้ทคโนโลยพีลาสมาเยน็ ซึงหมายถึงพลาสมาทีมีอุณหภูมิตาํกวา่ปกติ
ในการลดปัญหาจากการเกิดตวัรบกวนทีเกิดจากการรวมตวักบัอาร์กอน ทีสภาวะปกติของพลาสมา  
(เครืองกาํเนิดคลืนความถีวทิยกุาํลงั 1000-1400 วตัต ์ และอตัราการไหลของ nebulizer gas เป็น 0.8-
1.0 ลิตรต่อนาที)  อาร์กอนสามารถเกิดการเปลียนสภาพเป็นไอออนซึง 40Ar  รบกวนการวิเคราะห์ 
40Ca  หรืออาจเกิดการรบกวนโดยรวมตวักบัธาตุอืนๆ ทีมีในตวัทาํละลาย เป็น 38Ar  1H   และ 40Ar 

16O  ซึงรบกวนการวเิคราะห์  39K  และ 56Fe  การใชพ้ลาสมาเยน็ทีกาํลงั 500-800 วตัต ์ และใชอ้ตัรา
การไหลของ nebulizer gas เป็น 1.5-1.8  ลิตรต่อนาที)  ทาํให้การเกิดสภาพไอออนไนเซซัน
เปลียนไปและการรบกวนดงักล่าวลดลงอยา่งมาก  ส่งผลต่อการลดลงของ detection limits อยา่งไร
ก็ดี  เทคโนโลยนีีใชไ้ดก้บัธาตุเพยีงบางกลุ่มเท่านนั  และมีขอ้จาํกดัจากการทีการเกิดไอออนไนเซซัน 
ของธาตุก็มีประสิทธิภาพลดลง การวิเคราะห์สารตวัอยา่งทีซับซ้อนจะเป็นไปโดยยาก เนืองจากจะ
เกิดการรบกวนจาก matrix อยา่งมาก  
    4.8.3 การใชเ้ทคโนโลย ีcollision / reaction cells  

   เนืองจากข้อจํากัดของการใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็นทําให้มีการพัฒนา
เทคโนโลย ีcollision/reaction cells โดยการกาํจดั polyatomic interferences ออกจากลาํของไอออน
ก่อนทีจะเดินทางผา่นไปยงัหน่วยวเิคราะห์มวล  
    4.8.4 การใช้หน่วยวิเคราะห์มวลไอออนทีมีประสิทธิภาพสูง (high resolution 

mass analyzer)  

   การเพิมประสิทธิภาพในการแยกมวลไอออนโดยการใช ้high resolution mas 

spectrometer  ซึงมีกาํลงัการแยกสูง  สามารถขจดัปัญหาจากการซ้อนทบักนัของสเปกตรัมไดแ้ต่มี
ขอ้เสียตามมาคือ ความไวในการวเิคราะห์จะลดลงดว้ย  
 4.9 การแก้ไขปัญหาการรบกวนจาก matrix interferences อืนๆ โดยวิธีการเติมสาร
มาตรฐานภายใน  (internal standardization)  
 วธีิการดงัเดิมทีใชแ้กไ้ขปัญหาจากการทีสารตวัอยา่งมีคุณสมบติัทางกายภาพทีแตกต่าง
จากสารมาตรฐาน  คือ การใชว้ิธีการเติบสารมาตรฐานภายใน (internal standardization)        ทาํได้
โดยเติมสารมาตรฐาน ซึงเป็นธาตุคนละตวักบัธาตุทีกาํลงัจะวเิคราะห์ในระดบัความเขม้ขน้  ส่วนใน
พนัล้านส่วน  (parts- per-billion)  ลงไปในปริมาณทีเท่าๆ กันทงัในสารละลายตวัอย่างและ
สารละลายมาตรฐานรวมถึงใน reagent blanks ดว้ย   เพอืวดัค่าอตัราส่วนของสัญญาณทีไดเ้ทียบกบั
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สาร internal standard วิธีการนีใช้แก้ไขปัญหา physical interferences จากการทีสารตวัอยา่งมี
คุณสมบติัทางกายภาพทีแตกต่างจากสารมาตรฐาน  และช่วยลดปัญหาจากการทีเครืองมือเกิด long-

term signal drift ทีสารอืนๆ (matrix) ไปขวางทางเดินของไอออนในบริเวณรูเปิดของ sampler cone 

และ skimmer cone โดยมีขอ้แนะนาํในการเลือกสารมาตรฐานภายใน (internal standard) ดงันี  
   1. เป็นธาตุทีไม่มีอยูใ่นสารตวัอยา่ง  
   2. เป็นธาตุทีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาการซอ้นทบักนัของสเปกตรัมและปลอดจากการ
รบกวนจากการซอ้นทบักนัของสเปกตรัม  
   3. เป็นธาตุทีไม่เกิดการเจือปนจากสิงแวดลอ้มไดง่้าย  
   4. เป็นธาตุทีมีมวลใกลเ้คียงกบัธาตุทีกาํลงัวเิคราะห์  
   5. เป็นธาตุทีมีค่าพลงังานไอออไนเซชนัใกลเ้คียงกบัธาตุทีกาํลงัวเิคราะห์   และมี
พฤติกรรมในพลาสมาคลา้ยกนั  
   จากขอ้แนะนําดังกล่าว ธาตุทีนิยมเลือกใชเ้ป็นสารมาตรฐานภายในมีดังนี 9Be  
45Sc  59Co  74Ge   89Y  103Rh   115In   169Tm   175Lu   187Re   และ   232Th 

     4.10 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิค ICP-MS  
 วธีิวเิคราะห์ปริมาณธาตุโดยเทคนิค ICP-MS  อาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญาณของ
ไอออนทีตรวจวดัไดก้บัความเขม้ขน้ โดยวธีิสอบเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน ทงันีทาํไดห้ลายวิธี  
ดงันี  
 วิธีสอบเทียบมาตรฐานแบบภายนอก (external calibration method) ทาํโดยสร้างกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญาณทีตรวจวดัไดก้ับความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานของธาตุที
ตอ้งการวเิคราะห์ ทงันีจะตอ้งหกัลบค่าสญัญาณทีตรวจวดัไดจ้าก  reagent blank ออกและอาจมีการ
ทาํ drift correction โดยการใชส้ารมาตรฐานภายในเขา้ร่วมดว้ย  วธีิการนีจะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแน่ใจว่า 
สารละลายตวัอยา่งนนัไม่มีสิงทีจะรบกวนการวดั มกัใชก้บักรณีทีสารละลายตวัอยา่งไม่มีสารอืนเจือ
ปนอยูม่าก เช่น นาํบริสุทธิ  นาํดืม   นาํฝน   เพือให้แน่ใจว่าสามารถใชว้ิธีสอบเทียบมาตรฐานแบบ
ภายนอกในการวเิคราะห์ได ้ผูว้ิเคราะห์ควรมีขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัสารทีกาํลงัจะทาํการวิเคราะห์ 
เช่น อาจทาํ semi-quantitative analysis โดยใชก้ารตรวจสอบอยา่งคร่าวๆ เพือสาํรวจดูว่ามีธาตุใดที
อาจเป็นสารรบกวนการวิเคราะห์หรือไม่  และเพือใชใ้นการเลือกสารมาตรฐานภายใน  หรือเลือก
มวลหรือไอโซโทป ทีควรใชใ้นการตรวจวดั  
 วธีิเติมสารมาตรฐานในตวัอยา่ง   (standard addition method) วิธีการนีเป็นทีรู้จกัและใช้
กันทวัไปในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเชิงแสงของอะตอม  ซึงทาํโดยการเติม
สารละลายมาตรฐานของธาตุทีตอ้งการวิเคราะห์ลงในสารละลายตวัอย่าง   ทงันีจะตอ้งนําสาร
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ตวัอย่าง ทงันีจะต้องนําสารตัวอย่างมาเท่าๆ กัน  เติมลงไปในขวดปริมาตรทุกขวด  แล้วเติม
สารละลายมาตรฐานในปริมาณเท่าทีทราบ  ค่าลดหลนัไปตามลาํดับ   แล้วเติมนําบริสุทธิให้ได้
ปริมาตรเท่ากนัทงัหมดเพอืนาํไปตรวจวดัสญัญาณ  
 วธีิการเจือจางดว้ยสารไอโซโทป (isotope dilution) การวิเคราะห์โดยการเจือจางดว้ยโอ
โซโทปจดัเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบปฐมภูมิ  ทาํไดโ้ดยเติม enriched isotope ของธาตุทีตอ้งการ
วิเคราะห์ลงในสารตวัอยา่ง   แต่มีขอ้จาํกัดจากการทีธาตุบางตวัเป็นธาตุทีมีเพียงไอโซโทปเดียว  

(monoisotopic element) เช่น 9Be  23Na  27Al  45Sc   55Mn  75As   189Y   103Rh   127I   133Cs    141Pr 159Tb 

และ   165Ho    169Tm   197Au  และ   232Th  ทาํให้ไม่สามารถวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการนีได ้อีกทงัสาร 
enriched isotope เป็นสารทีมีราคาแพง  
 4.11 ข้อแนะนําเพือให้ได้ผลการวิเคราะห์ทีถูกต้อง 
 4.11.1 ควรตรวจสอบว่าระบบการนําสารตวัอยา่งเขา้สู่พลาสมาและอุปกรณ์ sampler 

cone และ skimmer cone สะอาด ทาํความสะอาดโดยใชก้รดไนตริกความเขม้ขน้ 1% และทาํให้แห้ง
ก่อนการนาํไปใช ้

 4.11.2 ควรปรับเครือง ICP-MS ให้อยูใ่นสภาพทีเหมาะสมแก่การใช้งาน โดยทาํตาม
วธีิการทีแนะนาํอยูใ่นคู่มือการใชง้านของเครือง ICP-MS สามารถอธิบายโดยสังเขปได ้ คือการใช้
สารละลายมาตรฐานทีประกอบดว้ยธาตุต่างๆ เช่น Mg  Rh  Ce  และ  U 10  ส่วนในพนัลา้นส่วน  
เพือปรับความไวในการตรวจวดัของเครืองมือ ICP-MS  โดยจะปรับเพือให้ไดส้ัญญาณทีสูงสุด  
โดยคาํนึงวา่อตัราส่วนระหวา่ง 140Ce  16O/  140Ce   และ   140Ce2+/140Ce+  มีค่านอ้ยกวา่ 0.5%  ทงันีเพือ
ลดปัญหาจาก polyatomic interference จากการเกิดการรวมตวักบัออกไซด์  และการเกิด doubly 

charged interference ในขณะเดียวกัน ควรวดัสัญญาณทีมวล  230  เพือตรวจสอบระดับของ 
background ด้วย ซึงควรมีสัญญาณตาํ โดยการปรับค่า  ควรเริมจากการปรับตาํแหน่งของคบ
พลาสมา  (ICP torch) ตามดว้ยการปรับค่าอตัราการไหลของ nebulizer gas ตามดว้ยการปรับค่า
ศกัยไ์ฟฟ้าของชุด ion optics  

 4.11.3 ในการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ตอ้งมนัใจว่าสารมาตรฐานยงัมีคุณภาพดี ควรเตรียม
สารละลายมาตรฐาน และสารละลายตวัอยา่งทีจะวเิคราะห์ในนาํบริสุทธิ ปราศจากไอออน และควร
รักษาเสถียรภาพของสารละลายทีเตรียมขึนโดยเติมกรดไนตริกเล็กนอ้ย  
  

5. งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 ศิริลกัษณ์ ชไมบุปผา (2551) ศึกษาการกระจายตวัของอนุภาคเขม่าปืนจากปืนทียงิในห้อง
ปิดดว้ยเทคนิค ICP-OES โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ ในระยะ 1-2 เมตร จากดา้นหน้า และดา้นขวา
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ของผูย้งิเป็นมุม 45 องศา จะพบปริมาณอนุภาคเขม่าปืนมากทีสุด และพบมากทีสุด ในช่วง 1-3 นาที 
ภายหลงัจากการยงิปืน ซึงอนุภาคเขม่าปืน จากปืนทงั 2 ชนิด มีปริมาณการกระจายตวัแตกต่างกนั 

Koon (1998) ทาํการศึกษาปริมาณของธาตุ Sb , Ba และ Pb ทีเป็นองคป์ระกอบใน
อนุภาคเขม่าปืนโดยวิธี Collection Swab วิเคราะห์ดว้ยเครือง Inductively Coupled Plasma – Mass 

Spectromerty (ICP - MS) โดยทาํการเก็บตวัอย่างจากมือทงัสองขา้งของผูย้งิปืน งานวิจยันีได้
อธิบายถึงขอ้ดีของเทคนิค ICP – MS คือ สามารถควบคุมสิงรบกวนทีเกิดขึนจากวิธีการสกดัได ้, มี
สภาพไวสูง , ช่วงความเขม้ขน้ของการสร้าง Calibration Curve กวา้ง , ใชเ้วลาในการวิเคราะห์สัน 
และมีความเทียงและความแม่นยาํสูง ทาํใหถู้กนาํมาใชใ้นงานวจิยันี 

Fojtasek and others (2003) ทาํการศึกษาการกระจายของอนุภาค GSR 7 ทิศทาง ใน
สิงแวดลอ้มของการยงิปืน (ปืนพกสนั ยหีอ้ CZ ขนาด 9 มม.LUGER) ทงัปัจจยัภายในและภายนอก 
และชนิดของกระสุนปืนทีแตกต่างกนั 2 ชนิด ทีจะนาํมาใชใ้นการทดลองยงิ ผลทีไดแ้สดงให้เห็นว่า
จาํนวนอนุภาค GSR ทีมากทีสุดอยูท่างดา้นขวาห่างจากตาํแหน่งทียงิ 2 – 4 เมตร และอนุภาค GSR 

ยงัคงพบอีกทีระยะ 10 เมตร 

Sarkis and others (2004) ไดท้าํการศึกษาการตรวจพิสูจน์ธาตุโลหะ Sb , Ba และ Pb 

ดว้ยเทคนิค SF – ICP – MS ในปืนพกสัน ซึงเป็นทีนิยมใชก้นัมากในประเทศบราซิล โดยใน
งานวิจัยก่อนหน้านีได้กล่าวถึงการเก็บตัวอย่างเขม่าปืน โดยใช้สารละลาย EDTA ซึงเป็น 
Complexing Agent และในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัได้กล่าวถึงความสามารถของวิธีการทีจะตรวจ
พสูิจน์ธาตุโลหะ Sb , Ba และ Pb บนมือของอาสาสมคัรภายหลงัการยงิปืน โดยใชปื้นพกสัน ขนาด 
9 มม. และ ขนาด .40 นิว ใชก้ระสุนปืน 2 ชนิดในการทดสอบ คือ 9 mm. Taurus และ Clean Range 

และใชเ้ทคนิคทีมีสภาพไวสูง คือ เทคนิค SF – ICP – MS ทีสามารถตรวจพิสูจน์ธาตุโลหะทีมาจาก
การยงิปืนทีมีความเขม้ขน้ตาํ (น้อยกว่า 1 ug / L) ซึงนับเป็นอีกวิธีหนึงทีมีประสิทธิภาพสูงในงาน
ดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 

Bakowska and others (2006) ได้ทาํการศึกษาการวิเคราะห์อนุภาคเขม่าปืนโดยใช้
เทคนิค ICP – MS ซึงในงานวิจยันีไดก้ล่าวถึงความสาํเร็จของเทคนิคนีในการวิเคราะห์ธาตุทีเป็น
องคป์ระกอบของอนุภาคเขม่าปืน (GSR) โดยปริมาณของ Sb , Ba และ Pb สามารถวิเคราะห์ไดจ้าก
สารละลายสกดัของ GSR ทีเก็บโดยวธีิ Collection Swabซึงประสิทธิภาพของเทคนิคนีสามารถดูได้
จากการทดลอง 

งานวจิยัดงักล่าวทีผูว้ิจยัไดศึ้กษานันเพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางประกอบการอภิปรายผล
การทดลองในส่วนของวธีิการเก็บตวัอยา่งรวมถึงการเก็บตวัอยา่งจากบริเวณต่างๆ  
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บทที 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1.  เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในงานวิจัย 
 

ตารางที 3 เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการวจิยั 
 

เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช ้ แหล่งทีมา 
1. เครือง Inductively Coupled Plasma – Mass     

    Spectrometer, ICP – MS 

2. สาํลีกา้น (Cotton Bud ) จาํนวน 4 ยหีอ้ คือ เอเวอร์กรีน, ดีนี,   
    รถพยาบาล และโฮมเฟรชมาร์ท 
3. ซองพลาสติกใสมีซิป ขนาด 9 x 14 นิว และ ขนาด 9 x 13 ซม 

4. แผน่กระเบืองขนาด  2 x 2 นิว 
5. หลอดทดลอง ขนาด 16 x 150 mm. 

6. อาวธุปืนพกกึงออโตเมติก ขนาด 9 มม.  LUGER ยหีอ้ GLOCK    

    MODEL 19  ความยาวลาํกลอ้ง 3.75 นิว 

7. กระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ยหีอ้ Bullet Master 

 

8. หอ้งยงิปืน ขนาด 5.75 x 20.40 เมตร 

PerkinElmer 

 

หา้งสรรพสินคา้ 
 

หา้งสรรพสินคา้ 
หา้งสรรพสินคา้ 
บริษทั อาศรม 

พ.ต.ท.เชิดพงศ ์ ชูกลิน 

 

สนามยงิปืน กรมการ
รักษาดินแดง 

กลุ่มงานตรวจอาวธุปืน
และเครืองกระสุน กอง
พสูิจน์หลกัฐานกลาง 
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2.  สารเคมีทีใช้ในการวิจัย 
 

ตารางที 4 สารเคมีทีใชใ้นการวจิยั 
 

สารเคมี แหล่งทีมา 
1. Nitric Acid 70% (HNO3) ; AR Grade 

2. Citric Acid 

3. Tatarlic Acid  

2. Smart Tune Solution (1% HNO3) 
3. Standard  Antimony, Barium, Lead  ( 2% HNO3)  

Ajax Finechem 

 

 

PerkinElmer Life and Analytical 

Sciences 

 

3.  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
3.1  การเตรียมสารละลายกรดไนตริก 5%  (5%HNO3) 

ตวงกรดไนตริเขม้ขน้ (conc. HNO3) for analysis 50 ml เทลงใน deionize water แลว้
ปรับปริมาตรเป็น 1000 ml 

3.2   การเตรียมสารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก 5% (5% HNO3), กรดซิตริก 2%      
(2% C6H8O7) และ กรดทาร์ทาร์ลิก 2% (2% C4H6O6)  

ชงักรดซิตริก (C6H8O7)  2 กรัม  และกรดทาร์ทาร์ลิก (C4H6O6) 2 กรัม ละลายดว้ย       
5 % HNO3  ปรับปริมาตรดว้ย 5 % HNO3  จนมีปริมาตรครบ 100 mL  

3.3  การเตรียมสารละลายแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 
3.3.1  การเตรียมสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั  เขม้ขน้ 10, 20, 40  

mg / L 

ปิเปตสารละลายมาตรฐานความเขม้ขน้ 1000 mg / L  มา 1, 2, 4 mL ใส่ขวดวดั
ปริมาตรขนาด 100 mL แลว้ปรับปริมาตรดว้ย 5 % HNO3  จนมีปริมาตรครบ 100 mL 

3.3.2  การเตรียมสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 1000, 2000, 

4000 ug / L 

ปิเปตสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 10, 20, 40 mg / L 

มา 5 mL ใส่ขวดวดัปริมาตรขนาด 50 mL แลว้ปรับปริมาตรดว้ย 5 % HNO3  จนมีปริมาตรครบ 50 

mL   
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3.3.3  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน แอนติโมนี แบเรียม  ตะกวั  ทีใชใ้นการวิจยั
แสดงดงัตารางที 5 

 

ตารางที 5 การเตรียมสารละลายมาตรฐานแอนตโิมนี แบเรียม ตะกวั 
 

ความเขม้ขน้ของสารละลาย
มาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 

ทีใชใ้นการวิจยั 

ปริมาณของ 

สารละลายมาตรฐาน  
ขอ้ 3.1.2 (mL) 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ขวดวดัปริมาตร ขนาด 100 

mL แลว้ปรับปริมาตรดว้ย 
5% HNO3 จนมีปริมาตรครบ 
100 mL 

1. สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี 

แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 

10 – 20 – 40  ug/L 

2. สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี 

แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 

20 – 40 – 80  ug/L 

3. สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี 

แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 

40 – 80 – 160  ug/L 

4. สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี 

แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 

80 – 160 – 320  ug/L 

5. สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี 

แบเรียม ตะกวั เขม้ขน้ 

160 – 320 – 640  ug/L 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

16 

 

4.  วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเขม่าปืน (GSR) ทีเช็ดด้วยสําลีพันปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) 
ด้วยเทคนิค ICP-MS   

ยงิปืนดว้ยอาวธุปืนพกกึงออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER  ยหี้อ GLOCK  MODEL 19 

ความยาวลาํกลอ้ง 3.75 นิว ( ดงัภาพที 29 ) โดยใชก้ระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER  
ยหี้อ Bullet Master ( ดงัภาพที 30 )   เช็ดดว้ยสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) จาํนวน 4 
ยหีอ้ คือ เอเวอร์กรีน, ดีนี, รถพยาบาล และโฮมเฟรชมาร์ท ตามลาํดบั(ดงัภาพที 31) โดยนาํสาํลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) แต่ละยหี้อมาตดัปลายสาํลีขา้งหนึงออก แลว้ใส่ถุงพลาสติกใสมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

ซิป (ถุงละ 1 กา้น) โดยทุกขนัตอนของการทดลองจะทาํภายในห้องยงิปืนทีปิดมิดชิด และไม่มีลม
พดัผา่นของกลุ่มงานตรวจอาวธุปืนและเครืองกระสุน กองพสูิจน์หลกัฐานกลาง (ดงัภาพที 32) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 29  อาวธุปืนพกกึงออโตเมติก ขนาด 9 มม.  LUGER   ยหีอ้ GLOCK   MODEL 19  

 

4.1  ทาํการสุ่มตวัอยา่งกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. 
ทาํการสุ่มตวัอยา่งกระสุนปืนทีใชใ้นการทดลอง โดยทาํการสุ่ม 1 : 200 นัด เพือหา

ปริมาณ แอนติโมนี แบเรียม และตะกวั ในแก๊ปของกระสุนปืน ทีใชใ้นการทาํการทดลอง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 30  กระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ยหีอ้ Bullet Master ทีใชใ้นการทดลอง 
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ภาพที 31  สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ทีใชใ้นการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 32  หอ้งทดสอบยงิปืน กลุ่มงานตรวจอาวธุปืนและเครืองกระสุน  กองพสูิจน์หลกัฐานกลาง 
 

4.2  การทดลองจาํนวนนดัของการยงิ 

ทาํการยงิปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ครังละ 1 นัด, 2 นัด และ 3 นัด 
เพอืหาจาํนวนนดัทีเหมาะสมทีจะใชใ้นงานวจิยันีต่อไป 
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4.3   การทดลองหาความสามารถในการทาํซาํ (Repeatability) 

ทาํการยงิปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ครังละ 3 นัด จาํนวน 10 ครัง  เก็บ
ตวัอย่าง ภายหลังการยิงปืนทีมือทังสองขา้งทันที  เพือหาค่าความแม่นยาํในการวิเคราะห์ของ
งานวจิยันี 

4.4  การทดลองบริเวณทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง 

ทาํการเก็บตวัอยา่งภายหลงัการยงิปืนแลว้ทนัที จาํนวน 6 บริเวณ ไดแ้ก่ ง่ามนิวหลงั
มือขวา, หลังมือขวา, ฝ่ามือขวา, ง่ามนิวหลังมือซ้าย, หลังมือซ้าย, ฝ่ามือซ้าย เพือหาบริเวณที
เหมาะสมในการเก็บตวัอยา่งต่อไปในงานวจิยันี ดงัภาพที 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 33  แสดงบริเวณทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งทดลอง 

 

4.5  ขนัตอนการเก็บตวัอยา่ง 

4.5.1  ศึกษาปริมาณธาตุทีพบในเขม่าปืน โดยใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton 

bud)  เก็บตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

       1) ง่ามนิวหลงัมือขวา                     2) หลงัมือขวา                    3) ฝ่ามือขวา 
 

 

 

 

 

 

 

     4) ง่ามนิวหลงัมือซา้ย                     5) ฝ่ามือซา้ย                            6) หลงัมือซา้ย 
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4.5.1.1   เก็บตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง 

4.5.1.1.1   จบัคู่สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud)  ทงั 4 ยหี้อ  
เพอืเปรียบเทียบปริมาณเขม่า ดงันี 

คู่ที 1  เอเวอร์กรีน กบั รถพยาบาล 

คู่ที 2  ดีนี กบั โฮมเฟรชมาร์ท 

คู่ที 3  เอเวอร์กรีน กบั ดีนี 

คู่ที 4  รถพยาบาล กบั โฮมเฟรชมาร์ท 

คู่ที 5  เอเวอร์กรีน กบั โฮมเฟรชมาร์ท 

คู่ที 6  รถพยาบาล กบั ดีนี 
4.5.1.1.2  วางแผ่นกระเบืองลงบนแผ่นกระดาษสีขาว ซึงไดท้าํการ

ระบุตาํแหน่งของอาวธุปืน, แผน่กระเบืองและแบ่งพืนทีในการเก็บตวัอยา่งไวแ้ลว้ โดยอาวุธปืนจะ
อยูห่่างจากแนวช่องคดัปลอกออกมาประมาณ 10 เซนติเมตร ( ดงัภาพที 34) 

 

 

 

ภาพที 34  แสดงตาํแหน่งทีวางอาวธุปืนและแผน่กระเบือง 

 

4.5.1.1.3   ทาํการยิงปืนในห้องทดลองทีปิดมิดชิดและไม่มีลมผ่าน 
โดยใชปื้นพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER  ยหี้อ GLOCK  MODEL 19 ความยาวลาํกลอ้ง 3.75 

นิว และใชก้ระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ยหี้อ Bullet Master  ทาํการยงิโดยการจบั
อาวุธปืนดว้ยมือทงัสองขา้ง ใช้มือขวากาํอาวุธปืนและมือซ้ายรองรับอาวุธปืนอยู่ดา้นล่างมือขวา 
จากนัน วางปืนให้อยู่ในแนวตงัฉากกับแผ่นกระเบือง และช่องคดัปลอกอยู่ตรงกบัแผ่นกระเบือง      
( ดังภาพที 34 )  ยิงครังละ 3 นัด  ในแต่ละครังจะมีการทาํซํา จาํนวน 10 ครัง ทีระยะห่างจาก
เป้าหมายประมาณ 10 เมตร 
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ภาพที 35  แสดการจบัปืนและการวางตาํแหน่งปืน 

 

4.5.1.1.4  หลังจากยิงปืนแล้ว ตงัแผ่นกระเบืองไว ้รอจนระยะเวลา
ผา่นไป 15 นาที จึงทาํการเก็บตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง ตามพนืทีไว ้

4.5.1.1.5  ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยหยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง จาํนวน 3 กา้น  แต่ละกา้นบรรจุในซอง
พลาสติกใสมีซิปและระบุหน้าซองว่าเป็นกรดตัวอย่าง, ก้านสําลียีห้อเอเวอร์กรีน  และยีห้อ
รถพยาบาล ( ดงัภาพที 35 ) ประมาณ 3 – 4 หยด แลว้บรรจุใส่ซองโดยการหยบิตอ้งพยายามไม่
สมัผสัสาํลี 
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ภาพที 36  แสดงวิธีการเก็บตวัอยา่งเขม่าปืนแผน่กระเบือง 

 

4.5.1.1.6  ในการเก็บตวัอยา่งกระทาํโดยเช็ดจากดา้นบนลงดา้นล่าง   
( ห้ามเช็ดกลบัไปมา ) พร้อมหมุนกา้นสาํลีเพือให้เขม่าปืนติดโดยรอบแลว้จึงบรรจุลงไปในซอง  
ประมาณ 8 ครัง แลว้นาํไปวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค ICP – MS ต่อไป 

4.5.1.1.7  ทาํการทดลองซาํ ก่อนจะทาํการทดลองจะตอ้งเปิดพดัลม
ดูดอากาศทิงไว ้10 นาที แลว้จึงทาํการทดลองต่อ 

4.4.1.8    ทาํการทดลองแบบเดียวกนั แต่เปลียนคู่ของยหี้อสาํลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
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4.5.1.2  เก็บตวัอยา่งบนมือ 

4.5.1.2.1   ก่อนทาํการยงิปืนทุกครัง จะตอ้งลา้งมือให้สะอาด  แลว้
หยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก  ( cotton bud )   ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง แลว้
เช็ดบริเวณหลงัมือขวา เพือนาํไปวิเคราะห์ว่า ก่อนทาํการยงิปืนมีธาตุทงั 3 ชนิด ปนเปือนอยูท่ีมือ
หรือไม่ 

4.5.1.2.2 ทาํการยงิปืนในห้องทดลองทีปิดมิดชิดและไม่มีลมพดั
ผา่นโดยใชปื้นพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER  ยหี้อ GLOCK  MODEL 19 ความยาวลาํกลอ้ง 

3.75 นิว และ ใชก้ระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ยหี้อ Bullet Master ทาํการยงิโดยการ
จบัอาวธุปืนดว้ยมือทงัสองขา้ง ใชมื้อขวากาํอาวธุปืนและมือซ้ายรองรับอาวุธปืนอยูด่า้นล่างมือขวา 
ยงิครังละ 3 นัด  ในแต่ละครังจะมีการทาํซาํ จาํนวน 5 ครัง ทีระยะห่างจากเป้าหมายประมาณ 10 

เมตร  
4.5.1.2.3   หลังจากการยิงปืนแลว้ จึงทาํการเก็บเขม่าปืนในแต่ละ

บริเวณทีกาํหนด ไดแ้ก่ ง่ามนิวหลงัมือขวา และหลงัมือขวา ทนัที 
4.5.1.2.4   ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยหยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนั

ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง (ใชก้า้นสาํลียหีอ้เอเวอร์กรีน) 
4.5.1.2.5   ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยหยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนั

ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง จาํนวน 4 กา้น  แต่ละกา้นบรรจุในซอง
พลาสติกใสมีซิปและระบุหนา้ซองวา่เป็นกรดตวัอยา่ง, เก็บก่อนยงิ, ง่ามนิวหลงัมือขวา และหลงัมือ
ขวา ประมาณ 3 – 4 หยด แลว้บรรจุใส่ซองโดยการหยบิตอ้งพยายามไม่สมัผสัสาํลี (ดงัภาพที 37) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 37  ซองเก็บตวัอยา่ง 
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4.5.1.2.6  ในการเก็บตวัอยา่ง กระทาํโดยเช็ดจากดา้นบนลงดา้นล่าง  

( ห้ามเช็ดกลบัไปมา ) พร้อมหมุนกา้นสาํลีเพือให้เขม่าปืนติดโดยรอบแลว้จึงบรรจุลงไปในซอง  
ประมาณ 8 ครัง แลว้นาํไปวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค ICP – MS ต่อไป  ทาํการทดลองซาํ เพียงแต่เปลียน
ยหีอ้ของกา้นสาํลี 

 

4.5.2  ศึกษาปริมาณธาตุทีพบในเขม่าปืน เมือชุบและแช่โดยใชส้ารละลายกรดต่าง
ชนิดกนั 

4.5.2.1  เก็บตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง 

4.5.2.1.1  วางแผ่นกระเบืองลงบนแผ่นกระดาษสีขาว ซึงไดท้าํการ
ระบุตาํแหน่งของอาวธุปืน, แผน่กระเบืองและแบ่งพืนทีในการเก็บตวัอยา่งไวแ้ลว้ โดยอาวุธปืนจะ
อยูห่่างจากแนวช่องคดัปลอกออกมาประมาณ 10 เซนติเมตร เช่นเดียวกบัการศึกษาเปรียบเทียบสาํลี
พนัปลายแท่งพลาสติก ( ดงัภาพที 35) 

4.5.2.1.2   ทาํการยิงปืนในห้องทดลองทีปิดมิดชิดและไม่มีลมผ่าน 
โดยใชปื้นพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER  ยหี้อ GLOCK  MODEL 19 ความยาวลาํกลอ้ง 3.75 

นิว และใชก้ระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ยหี้อ Bullet Master  ทาํการยงิโดยการจบั
อาวุธปืนดว้ยมือทงัสองขา้ง ใช้มือขวากาํอาวุธปืนและมือซ้ายรองรับอาวุธปืนอยู่ดา้นล่างมือขวา 
จากนัน วางปืนให้อยู่ในแนวตงัฉากกับแผ่นกระเบือง และช่องคดัปลอกอยู่ตรงกบัแผ่นกระเบือง      
( ดังภาพที 35 )  ยิงครังละ 3 นัด  ในแต่ละครังจะมีการทาํซํา จาํนวน 10 ครัง ทีระยะห่างจาก
เป้าหมายประมาณ 10 เมตร 

4.5.2.1.3  หลังจากยิงปืนแล้ว ตงัแผ่นกระเบืองไว ้รอจนระยะเวลา
ผา่นไป 15 นาที จึงทาํการเก็บตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง ตามพนืทีไว ้

4.5.2.1.4  ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยหยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง จาํนวน 3 กา้น  แต่ละกา้นบรรจุในซอง
พลาสติกใสมีซิปและระบุหนา้ซองวา่เป็นกรดตวัอยา่ง, กา้นสาํลียหี้อเอเวอร์กรีนชุบสารละลาย 5% 

Nitric acid  และกา้นสาํลียหี้อเอเวอร์กรีนชุบสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric acid + 2%Tartalic 

acid + 2% Citric acid  ( ดงัภาพที 36 ) ประมาณ 3 – 4 หยด แลว้บรรจุใส่ซองโดยการหยบิตอ้ง
พยายามไม่สมัผสัสาํลี 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  38  ซองเก็บตวัอยา่ง 

 
4.5.2.1.5  ในการเก็บตวัอยา่ง กระทาํโดยเช็ดจากดา้นบนลงดา้นล่าง  

( ห้ามเช็ดกลบัไปมา ) พร้อมหมุนกา้นสาํลีเพือให้เขม่าปืนติดโดยรอบแลว้จึงบรรจุลงไปในซอง  
ประมาณ 8 ครัง แลว้นาํไปวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค ICP – MS ต่อไป  ทาํการทดลองซาํ เพียงแต่เปลียน
ยหีอ้ของกา้นสาํลี 

 

4.5.2.2  เก็บตวัอยา่งบนมือ 

4.5.2.2.1   ก่อนทาํการยงิปืนทุกครัง  จะตอ้งลา้งมือให้สะอาด  แลว้
หยดกรดไนตริก 5%  ลงบนสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก  ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง  แลว้
เช็ดบริเวณหลงัมือขวา เพือนาํไปวิเคราะห์ว่า ก่อนทาํการยงิปืนมีธาตุทงั 3 ชนิด ปนเปือนอยูท่ีมือ
หรือไม่ 

4.5.2.2.2 ทาํการยงิปืนในห้องทดลองทีปิดมิดชิดและไม่มีลมพดั
ผา่นโดยใชปื้นพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER  ยหี้อ GLOCK  MODEL 19 ความยาวลาํกลอ้ง 

3.75 นิว และ ใชก้ระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER ยหี้อ Bullet Master ทาํการยงิโดยการ
จบัอาวธุปืนดว้ยมือทงัสองขา้ง ใชมื้อขวากาํอาวธุปืนและมือซ้ายรองรับอาวุธปืนอยูด่า้นล่างมือขวา 
ยงิครังละ 3 นัด  ในแต่ละครังจะมีการทาํซํา จาํนวน 5 ครัง  ทีระยะห่างจากเป้าหมายประมาณ        
10 เมตร  

4.5.2.2.3   หลังจากการยิงปืนแลว้ จึงทาํการเก็บเขม่าปืนในแต่ละ
บริเวณทีกาํหนด ไดแ้ก่ ง่ามนิวหลงัมือขวา และหลงัมือขวา ทนัที 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

4.5.2.2.4   ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยหยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง (ใชก้า้นสาํลียหีอ้เอเวอร์กรีน) 

4.5.2.2.5   ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยหยดกรดไนตริก 5% ลงบนสาํลีพนั
ปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง จาํนวน 4 กา้น  แต่ละกา้นบรรจุในซอง
พลาสติกใสมีซิปและระบุหนา้ซองวา่เป็นกรดตวัอยา่ง, เก็บก่อนยงิ, ง่ามนิวหลงัมือขวา และหลงัมือ
ขวา ประมาณ 3 – 4 หยด แลว้บรรจุใส่ซองโดยการหยบิตอ้งพยายามไม่สมัผสัสาํลี  

4.5.2.2.6    ทาํการทดลองซํา โดยเปลียนเป็นหยดสารละลายผสม
ระหว่าง 5%Nitric acid+ 2%Tartalic acid + 2% Citric acid ลงบนสําลีพนัปลายแท่งพลาสติก            
( cotton bud )  ทีตดัปลายขา้งหนึงทิง (ดงัภาพที 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 39   ซองเก็บตวัอยา่งบนมือ 
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4.6  ขนัตอนการวเิคราะห์ดว้ยเครือง ICP – MS 

4.6.1  การเตรียมตวัอยา่ง 

นาํซองพลาสติกใสมีซิปทีบรรจุกา้นสาํลีทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งเขม่าปืน มา
ทาํการตดั  เพอืทาํการแช่กา้นสาํลีตวัอยา่งลงในหลอดทดลอง ขนาด 16 x 150 mm. เติมกรดไนตริก 
5% จาํนวน 10 ml ลงในหลอดทดลอง ปิดปากหลอดทดลองด้วยแผ่นพาราฟิล์ม แช่ทิงไวน้าน 24 
ชวัโมง 

ในส่วนการเปรียบเทียบสารละลาย เตรียมตวัอยา่งเหมือนกนั เพียงแต่เปลียน
สารละลายจากกรดไนตริก 5% เป็นสารละลายผสมระหว่าง 5% Nitric acid + 2% Citric acid + 2% 

Tartarlic acid  แทน 
4.6.2  การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค ICP – MS 

นาํตวัอยา่งทีผ่านการเตรียมเรียบร้อยแลว้มาวิเคราะห์หาแอนติโมนี แบเรียม 
และตะกวั ดว้ยเครือง ICP – MS โดยใชส้ภาวะของเครืองดงันี  

 

ตารางที 6  สภาวะของเครือง Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer 

 

PerkinElmer SCIEX - ELAN DRC-e 

Operating Conditions 

RF power 1100 W 

Nebulizer Cross – flow 

Sampling depth 11 mm. 

Sample Uptake Rate 0.8 mL/min 

Plasma Gas Flow 15 L/min 

Auxiliary Gas Flow 1.2 L/min 

Acquisition Parameters 

Sweeps / Reading 50 

Readings / Replicate 1 

Number of Replicates 3 

Detector mode Dual 

Auto lens On 

Monitored ions m/z  120 , 137 , 207 
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4.7  แผนผงัแสดงการวเิคราะห์ 

 

 
 

 

  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ในการศึกษาเปรียบเทียบสารละลาย จะเปลียนจากสารละลายกรดไนตริก 5% เป็น สารละลายผสม
ระหว่าง 5%Nitric acid+ 2%Tartalic acid + 2% Citric acid 

 

ภาพที  40  ขนัตอนการวเิคราะห์ 

 

นาํกา้นสาํลีตวัอยา่งใส่ลงในหลอดทดลอง 

ขนาด 16 x 150 mm. 

เติมกรดไนตริก 5 % ปริมาตร 10 ml 

ปิดปากหลอดทดลองดว้ยแผน่พาราฟิลม ์

แช่ทิงไวน้าน 24 ชวัโมง 

วเิคราะห์ดว้ยเครือง Inductively Coupled Plasma – Mass 

Spectrometer 
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บทที 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 การศึกษาปริมาณของ ตะกวั แบเรียม และแอนติโมนี ในเขม่าปืน ทีเก็บจากการสาํลี
พนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ภายหลังจากการยงิปืน โดยใชส้ําลีพนัปลายแท่งพลาสติก          
( cotton bud ) จาํนวน 4 ยหีอ้ ไดแ้ก่ เอเวอร์กรีน, ดีนี, รถพยาบาล และโฮมเฟรชมาร์ท  และไดศ้ึกษา
เปรียบเทียบปริมาณ ของตะกัว แบเรียม และแอนติโมนี ทีเก็บจากสารละลายกรดไนตริก 5%       
กบัสารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% และศึกษาโดยใช้
อาวธุปืนพกกึงออโตเมติก ขนาด 9 มม.  ไดท้าํการศึกษา โดยเก็บตวัอยา่งจากเขม่าปืนทีมือของผูย้งิ
ปืนและบนแผน่กระเบือง โดยเทคนิค ICP – MS ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงันี 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ แอนติโมนี แบเรียม และตะกัว ของกระสุนปืนทีใช้ในการทดลอง 
 จากผลการทดลอง พบ ปริมาณของธาตุ แอนติโมนี(Sb) แบเรียม(Ba)และตะกวั(Pb) ใน
กระสุนปืนแต่ละนดั จากกระสุนปืนทีทาํการสุ่มมาจาํนวน 9 นดั เรียงลาํดบัจากปริมาณธาตุจากน้อย
ไปมาก คือ แอนติโมนี(Sb) > ตะกวั(Pb) > แบเรียม(Ba) โดยมีอตัราส่วนของปริมาณของธาตุแต่ละ
ธาตุ โดยคาํนวณจากค่าเฉลียได ้แอนติโมนี(Sb) : แบเรียม(Ba) : ตะกวั(Pb) ดงันี  1 : 2.3 : 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 41  แผนภูมิแสดงปริมาณแอนติโมนี(Sb) แบเรียม(Ba) และตะกวั(Pb) ในแก๊ปกระสุนปืน 
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ตารางที 3  แสดงค่าปริมาณแอนติโมนี(Sb) แบเรียม(Ba) และตะกวั(Pb) ในแก๊ปของกระสุนปืน 

                 ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ทีใชใ้นการทาํงานวจิยั โดยการสุ่ม 1 : 200 นดั 
 

กระสุนปืนออโตเมติก Sb Ba Pb 
ขนาด 9 มม. (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

1 24.63 44.46 33.60 

2 25.74 48.15 36.15 

3 16.40 42.87 27.88 

4 15.57 42.60 26.31 

5 13.84 37.48 23.63 

6 16.41 44.41 30.44 

7 21.40 52.39 35.97 

8 24.60 46.14 35.12 

9 20.11 50.05 32.55 

ค่าเฉลีย 19.86 45.39 31.29 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์หาจํานวนนัดของการยิง  
 จากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณของธาตุ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และตะกัว
(Pb)  ในการยงิปืน 1 นัด มีค่าน้อยเกินไป ทาํให้เวลาทาํการเปรียบเทียบปริมาณธาตุ ทงั 3 ธาตุ  จะ
เห็นความแตกต่างไม่ชดัเจน ดงันนั ในงานวจิยันีจึงเลือกทีจะทาํการทดลองยงิปืนเก็บเขม่าปืน อยา่ง
นอ้ยตวัอยา่งละ 3 นดั เพอืใหเ้ห็นการเปลียนแปลงของเขม่าปืนบนมือผูย้งิปืน และบนแผ่นกระเบือง 
อยา่งชดัเจน แสดงในภาพที 42  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที 42  แสดงปริมาณธาตุทงั 3 ธาตุ จากการยงิปืนครัง 1 นดั, 2 นดั และ 3 นดั 
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4.3 ผลการวิเคราะห์หาผลของการล้างทําความสะอาดอาวุธปืนก่อนนํามาใช้ยิงทดสอบ 
 จากผลการทดลอง พบ ปริมาณของธาตุ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และตะกวั(Pb) 
ในการยงิปืนโดยไม่ลา้งทาํความสะอาดอาวธุปืนก่อน  มีปริมาณตะกวั(Pb) ในการยงิปืนตวัอยา่งละ 
2 นดั กบั 3 นดั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ดงันนัในงานวจิยันีจึงไดเ้ลือกวิธีการลา้งทาํความ
สะอาดอาวธุปืนทุกครังก่อนจะนาํมาทาํการยงิทดสอบในแต่ละครัง แสดงแผนภาพที 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 43  แสดงปริมาณธาตุทงั 3 ธาตุ ระหวา่งการลา้ง กบั ไม่ลา้ง ทาํความสะอาดอาวธุปืน  
 

4.4 ผลการวิเคราะห์หาบริเวณทีใช้ในการเก็บตัวอย่างบนมือผู้ยิงปืน 
 จากผลการทดลอง พบ ปริมาณของธาตุ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกวั(Pb) 
ในแต่ละบริเวณทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 8 บริเวณ มีปริมาณแตกต่างกนั ซึงพบว่าบริเวณที
พบปริมาณของธาตุ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกวั(Pb) มากทีสุดคือ บริเวณดา้นหลงัของ
มือขวา ดงันนั ในงานวจิยันีจึงเลือกทีจะทาํการเก็บตวัอยา่งเขม่าปืนบนมือผูย้งิปืน จาํนวน 2 บริเวณ 
ไดแ้ก่ ง่ามนิวระหวา่งนิวหวัแม่มือกบันิวชีหลงัมือขวา และ หลงัมือขวา แสดงดงัตารางที 4 
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ตารางที 4  แสดงค่าปริมาณแอนติโมนี(Sb) แบเรียม(Ba) และตะกวั(Pb) ในการเก็บตวัอยา่ง บนมือ 

                 ผูย้งิปืน จาํนวน 8 บริเวณ ทีใชใ้นการทาํงานวจิยั  
 

ธาตุ บริเวณทีเก็บตัวอย่าง ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง 6 

แอนติโมนี Blank -0.76 -0.69 2.93 0.46 0.79 0.55 
(Sb) FRB ง่ามนิวหลังมือขวา overd overd 136.97 overd overd overd 

(ppb) FRP ง่ามนิวฝ่ามือขวา 655.78 573.98 55.22 495.6 700.24 284.82 
  FLB ง่ามนิวหลังมือซ้าย 10.49 18.5 19.47 590.49 593.67 515.9 
  FLP ง่ามนิวฝ่ามือซ้าย 29.26 299.41 16.03 205.33 375.76 187.04 
  RB หลังมือขวา 153.82 424.32 42.83 543.82 554.82 overd 
  RP ฝ่ามือขวา 82.61 282.59 38.7 27.97 169.94 12.83 
  LB หลังมือซ้าย 1.66 5.21 13.47 4.22 12.63 18.06 
  LP ฝ่ามือซ้าย 68 270.52 45.03 28.82 31.91 12.31 

แบเรียม Blank 70.7 246.8 159.2 7 7 5.1 
(Ba) FRB ง่ามนิวหลังมือขวา overd overd overd overd overd 176.7 
(ppb) FRP ง่ามนิวฝ่ามือขวา overd overd overd 48.1 83.8 24.4 

  FLB ง่ามนิวหลังมือซ้าย 106.6 249 overd 46.6 98 40.2 
  FLP ง่ามนิวฝ่ามือซ้าย 35.9 overd 259.6 18.9 41.4 15.9 
  RB หลังมือขวา 138.7 overd overd 69.7 78.4 overd 
  RP ฝ่ามือขวา 13.6 overd overd 8.6 40.3 219.3 
  LB หลังมือซ้าย 8.3 194.9 overd 5.5 5.8 216.1 
  LP ฝ่ามือซ้าย overd overd overd 10.2 8.1 136.9 

ตะกัว Blank 1.6 0.9 0 4.4 1.4 10.8 
(Pb) FRB ง่ามนิวหลังมือขวา 164.8 1372.3 2171.5 464.5 437.8 142.8 
(ppb) FRP ง่ามนิวฝ่ามือขวา 189.6 614.6 441.2 505.8 68 31.1 

  FLB ง่ามนิวหลังมือซ้าย 71.7 60.7 103.9 591.9 63.4 43.4 
  FLP ง่ามนิวฝ่ามือซ้าย 74.3 509.6 1432.3 95.3 39.3 25.4 
  RB หลังมือขวา 109.7 187.5 756.9 598.1 54.2 108.8 
  RP ฝ่ามือขวา 57.7 123.8 over 10.6 77.1 20.3 
  LB หลังมือซ้าย 28.8 2.8 90.9 1.7 4.4 4.6 
  LP ฝ่ามือซ้าย 965 78.3 864.1 19.4 26.6 10.5 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืนทีเก็บด้วยสําลีพันปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ต่างยีห้อ 
 จากผลการทดลองเปรียบเทียบปริมาณของตะกวั แบเรียม และแอนติโมนี ในเขม่าปืน 
ทีเก็บจากการสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ภายหลงัจากการยงิปืน โดยใชส้าํลีพนัปลาย
แท่งพลาสติก ( cotton bud ) ต่างยหีอ้ ชุบดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% บนแผ่นกระเบือง แลว้แช่
ดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% ไดผ้ลการทดลองดงันี 

  

 
 

ภาพที 44  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ยหีอ้เอเวอร์กรีนกบัรถพยาบาล  

 

 
 

ภาพที 45  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ยหีอ้ดีนีกบัยหีอ้โฮมเฟรชมาร์ท 
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ภาพที 46  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ยหีอ้เอเวอร์กรีนกบัดีนี 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 47  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ยหีอ้รถพยาบาลกบัโฮมเฟรชมาร์ท 
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ภาพที 48  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ยหีอ้เอเวอร์กรีนกบัโฮมเฟรชมาร์ท 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 49  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) ทีเก็บจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ยหีอ้รถพยาบาลกบัดีนี 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืน  เมือชุบสําลีพันปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ด้วย
สารละลายต่างชนิดกัน 
4.6.1  การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารละลาย โดยเก็บตวัอยา่งเขม่าปืนบนแผน่กระเบือง 

จากการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารละลาย ในการทดลองจะแบ่งครึงพืนทีบนแผ่น
กระเบือง โดยใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ชุบสารละลาย  5% Nitric acid  เช็ดบน
แผน่กระเบืองครึงหนึง ส่วนอีกครึงหนึง ใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ซึงเป็นยหี้อ
เดียวกนักบักา้นแรก ชุบสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric acid + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid 

เช็ดบนแผน่กระเบืองทีเหลือ แลว้นาํไปแช่ดว้ยสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric acid + 2%Tartalic 

acid + 2% Citric acid ไดผ้ลดงักราฟที 7 
 

 
 

ภาพที 50  แสดงปริมาณของ ตะกวั แบเรียม และแอนติโมนี ในเขม่าปืน โดยใชส้าํลีพนัปลายแท่ง 

         พลาสติก ( cotton bud ) ชุบดว้ยสารละลายกรดต่างชนิดกนั แลว้นาํไปแช่ในสารละลาย 

               ผสมระหวา่ง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% 

 

4.6.2  การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารละลาย โดยเก็บตวัอยา่งเขม่าปืนบนมือของผูย้งิปืน 

ทาํการทดลอง โดยใช้สําลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยีห้อเดียวกัน ชุบ
สารละลาย 5% Nitric acid โดยแยกแต่ละกา้นในการเก็บแต่ละส่วน คือ เก็บก่อนทาํการยิงปืน
บริเวณหลังมือขวา จาํนวน 1 กา้น  และเก็บหลงัจากการยงิปืนทีบริเวณ  จากนิวหัวแม่มือถึงนิวชี
ของมือขวา จาํนวน 1 กา้น, หลงัมือขวา จาํนวน 1 กา้น  และชุบกรดตวัอยา่งเป็นตวัควบคุม จาํนวน 
1 กา้น รวมเป็น  4  กา้น จากนนั ทาํการเตรียมตวัอยา่ง แลว้นาํไปวิเคราะห์ดว้ยเครือง ICP-MS  และ
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ทาํการทดลองเช่นเดิม แต่เปลียนมาใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ชุบสารละลายผสม
ระหวา่ง 5%Nitric acid+ 2%Tartalic acid + 2% Citric acidไดผ้ลดงักราฟที 8 
 

 

 
 

ภาพที 51  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) เมือชุบจาก
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ดว้ยสารละลายต่างชนิดกนั และนาํไปแช่ดว้ย
สารละลายผสมระหวา่ง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% 
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และไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของ ตะกวั แบเรียม และแอนติโมนี ในเขม่าปืน โดยใชส้าํลี
พนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยหีอ้เดียวกนั โดยแบ่งสภาวะการทดลอง ดงันี 
 1.  ชุบดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% นาํไปเช็ดเขม่าปืนตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง แลว้
นาํไปแช่ในสารละลายผสมระหวา่ง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% 

 2.  ชุบดว้ยสารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 
2% นาํไปเช็ดเขม่าปืนตวัอยา่งบนแผ่นกระเบือง แลว้นาํไปแช่ในสารละลายผสมระหว่าง กรดไน
ตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% 

 3.  ชุบดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% นาํไปเช็ดเขม่าปืนตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง แลว้
นาํไปแช่ในสารละลายกรดไนตริก 5%  

 

 จากผลการทดลอง พบว่า สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ทีชุบและแช่ดว้ย
สารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% จะพบปริมาณของ
แอนติโมนี และแบเรียม เพิมมากขึนกว่า การใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ชุบและ
แช่ดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% เพียงอย่างเดียว ส่วนปริมาณของตะกัว ทีการทดลองทงัสอง
สภาวะ พบวา่ มีปริมาณไม่แตกต่างกนั ดงัภาพที 52 ถึง ภาพที 55 

 

 
 

ภาพที 52  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) เมือชุบ
และแช่สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้เอเวอร์กรีน ดว้ยสารละลายต่างชนิด
กนั  
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ภาพที 53  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) เมือชุบ
และแช่สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้ดีนี ดว้ยสารละลายต่างชนิดกนั  

 

 

 
 

ภาพที 54  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb)  เมือชุบ
และแช่สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหีอ้โฮมเฟรชมาร์ท ดว้ยสารละลายต่าง
ชนิดกนั  
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ภาพที 55  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb)  เมือชุบ
และแช่สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหี้อรถพยาบาล  ดว้ยสารละลายต่าง
ชนิดกนั  

 

 และได้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของ ตะกัว แบเรียม และแอนติโมนี ใน      
เขม่าปืน โดยใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยหีอ้เอเวอร์กรีน ชุบและแช่ในสารละลาย
กรด โดยทาํการทดลอง ดงันี 

 1.  ใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยหี้อเอเวอร์กรีน ชุบดว้ยสารละลาย
กรดไนตริก 5% นําไปเช็ดเขม่าปืนตวัอย่างบนมือของผูย้ิงปืน แล้วนาํไปแช่ในสารละลายผสม
ระหวา่ง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2%   

 2.  ใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยหี้อเอเวอร์กรีน ชุบดว้ยสารละลาย
ผสมระหวา่ง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2%  นาํไปเช็ดเขม่าปืนตวัอยา่งบน
มือของผูย้งิปืน  แลว้นาํไปแช่ในสารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์
ทาร์ลิก 2% 

 3.  ใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ยหี้อเอเวอร์กรีน ชุบดว้ยสารละลาย
กรดไนตริก 5% นาํไปเช็ดเขม่าปืนตวัอยา่งบนมือของผูย้งิปืน แลว้นาํไปแช่ในสารละลายกรดไน
ตริก 5%  

 จากผลการทดลอง พบว่า สําลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ทีชุบด้วย
สารละลายกรดไนตริก 5% และแช่ดว้ยสารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+

กรดทาร์ทาร์ลิก 2%  กบัสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ทีชุบและแช่ดว้ยสารละลายผสม
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ระหว่าง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% จะพบปริมาณของแอนติโมนี 
แบเรียม และตะกวั  เพิมมากขึนกว่า การใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) ชุบและแช่
ดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% เพยีงอยา่งเดียว แสดงดงัภาพที 56 

 
 

 
 

ภาพที 56  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ แอนติโมนี  (Sb) แบเรียม (Ba) และ ตะกวั (Pb) เมือชุบ
และแช่สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ดว้ยสารละลายต่างชนิดกนั  
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บทที 5 

  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาปริมาณของ ตะกวั แบเรียม และแอนติโมนี ในเขม่าปืน ทีเก็บจากการ
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ต่างยหี้อ ภายหลงัจากการยงิปืน ในการทดลองไดท้าํการ
จบัคู่ยหี้อของสําลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ออกเป็น 6 คู่ คือ คู่ที 1 เอเวอร์กรีน กับ 
รถพยาบาล,   คู่ที 2  ดีนี กบั โฮมเฟรชมาร์ท,  คู่ที 3  เอเวอร์กรีน กบั ดีนี,  คู่ที 4  รถพยาบาล กับ    
โฮมเฟรชมาร์ท,  คู่ที 5  เอเวอร์กรีน กบั โฮมเฟรชมาร์ท, คู่ที 6  รถพยาบาล กบั ดีนี และแบ่งครึง
พืนทีบนแผ่นกระเบือง จากนัน ยิงปืนจาํนวน 3 นัด ตงัทิงไว ้15 นาที แล้วใช้สําลีพนัปลายแท่ง
พลาสติก ( cotton bud ) ต่างยหีอ้ ชุบดว้ยสารละลาย  5% Nitric acid  โดยครึงหนึงเช็ดดว้ยกา้นสาํลี
ยหีอ้หนึง ส่วนอีกครึงหนึงเช็ดดว้ยกา้นสาํลีอีกยหีอ้หนึง  แลว้นาํไปแช่ในสารละลาย 5% Nitric acid  
จากผลการทดลอง  พบว่า  สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud )  ทงั  4  ยหี้อ  วดัปริมาณของ
ธาตุทงัสามทีพบในเขม่าปืน ไดป้ริมาณมีความแตกต่างกนัเล็กน้อย จึงสามารถสรุปไดว้่า ยหี้อของ
กา้นสาํลีไม่มีผลต่อการเก็บตวัอยา่งเขม่าปืน 

และจากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของ แอนติโมนี(Sb) แบเรียม(Ba) และตะกัว
(Pb) โดยไดท้าํการทดลองเก็บตวัอยา่งจาก 2 บริเวณ คือ บนแผ่นกระเบือง ( แบ่งครึงพืนทีบนแผ่น
กระเบือง)  และทีมือของผูย้งิปืน 

เก็บตวัอยา่งบนแผน่กระเบือง 

 นาํสาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ชุบดว้ยสารละลายกรดไนตริก 5% นาํไป
เช็ดเขม่าปืนตวัอยา่งบนแผน่กระเบืองครึงหนึง ส่วนอีกกา้นชุบดว้ยสารละลายผสมระหว่าง กรดไน
ตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% นาํไปเช็ดเขม่าปืนตวัอยา่ง บนแผ่นกระเบือง  ( บน
พืนทีอีกครึงทีเหลือ )  แล้วนําสําลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ทงัสองก้าน ไปแช่ใน
สารละลายผสมระหวา่ง กรดไนตริก 5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% จากการทดลองพบว่า 
สาํลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ทีมีการชุบและแช่ดว้ยสารละลายผสมระหว่าง กรดไนตริก 

5%+กรดซิตริก 2%+กรดทาร์ทาร์ลิก 2% สามารถวดัปริมาณธาตุทีพบในเขม่าปืนไดป้ริมาณเพมิมาก
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ขึน เมือเทียบกับสําลีพนัปลายแท่งพลาสติก (cotton bud) ทีมีการชุบและแช่ด้วยสารละลายกรด    
ไนตริก 5% 

เก็บตวัอยา่งบนมือของผูย้งิปืน 

ใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ยหี้อเดียวกนั ชุบสารละลาย 5% Nitric 

acid โดยแยกแต่ละกา้นในการเก็บแต่ละส่วน คือ เก็บก่อนทาํการยงิปืนบริเวณหลงัมือขวา จาํนวน 1 
กา้น  และเก็บหลงัจากการยงิปืนทีบริเวณ  จากนิวหวัแม่มือถึงนิวชีของมือขวา จาํนวน 1 กา้น, หลงั
มือขวา จาํนวน 1 กา้น  และชุบกรดตวัอยา่งเป็นตวัควบคุม จาํนวน 1 กา้น รวมเป็น  4  กา้น จากนัน 
ทาํการเตรียมตวัอยา่ง แลว้นาํไปวเิคราะห์ดว้ยเครือง ICP-MS  และทาํการทดลองเช่นเดิม แต่เปลียน
มาใช้สําลีพนัปลายแท่งพลาสติก( cotton bud ) ชุบสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric acid+ 

2%Tartalic acid + 2% Citric acid  จากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณธาตุทงัสามทีวดัได ้มีปริมาณ
ของ แอนติโมนี และแบเลียม เพมิมากขึน ส่วนตะกวัไม่มีความแตกต่างกนัมาก  เมือเปรียบเทียบกบั
การเก็บตวัอยา่งบนมือของผูท้ีผา่นการยงิปืนทนัที โดยใชส้าํลีพนัปลายแท่งพลาสติก ( cotton bud ) 
ทีชุบและแช่ดว้ย สารละลาย 5% Nitric acid 

จากผลการทดลอง  พบว่า  การเติมสารละลายกรดทาร์ทาร์ลิก และสารละลายกรด       
ซิตริกลงไปในสารละลายกรดไนตริก 5% ทีใช้ในการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนทังสองบริเวณ มี
แนวโน้มเป็นทิศทางเดียวกนัคือ มีปริมาณของ แอนติโมนี และแบเลียม เพิมมากขึน  ซึงสามารถ
สรุปได้ว่า จะพบว่า การเติมสารละลายกรดทาร์ทาร์ลิก และสารละลายกรดซิตริก ลงไปใน
สารละลายกรดไนตริก 5%  ทีใชใ้นการเก็บตวัอย่างเขม่าปืน  นัน  จะช่วยให้สามารถวดัปริมาณ     
แอนติโมนี และแบเลียม ไดม้ากขึน ซึงธาตุดงักล่าว มีความสาํคญัในการบงชีว่า ผูต้อ้งสงสัยหรือผู ้
ถูกกล่าวหาเคยผา่นการยงิปืนมาหรือไม่ 
 

2.  ข้อเสนอแนะ 
1.   ควรทาํการศึกษาเพมิเติมวา่ หากสาํลีพนัปลายแท่งไมห้รือกระดาษ แทนการใชแ้ท่งพลาสติก จะ

มีผลต่อปริมาณธาตุทงั 3 ธาตุทีพบในเขม่าปืนหรือไม่ 
 2.  ควรทาํการศึกษาอัตราส่วนทีเหมาะสม ในการเติมกรดทาร์ทาร์ลิก และกรดซิตริก  ลงไปใน

สารละลาย 5%Nitric acid เพอืใหส้ามารถหาปริมาณธาตุทงั 3 ชนิด ไดม้ากขึน 
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ภาคผนวก ก 
กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุแอนติโมนี แบเรียม และตะกัว  

บนผ้าแต่ละชนิด  โดยเทคนิค ICP – MS 
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กราฟมาตรฐานของการวเิคราะห์หาปริมาณของธาตุแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั บนมือของผูย้งิ
ปืน ทีวเิคราะห์โดยเทคนิค ICP-MS 
 1. กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั   
ความเขม้ขน้ 10 - 20 - 40 ppb  
 
ตารางที  9  ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั ความเขม้ขน้ที 1 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 57  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั  ความเข้มข้น   
 10 - 20 - 40 ppb 

สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 
ความเขม้ขน้ 10 - 20 - 40 ppb 
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 2. กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั   
ความเขม้ขน้ 20 - 40 - 80 ppb 
  
ตารางที  10  ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั ความเขม้ขน้ที 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 58  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั  ความเข้มข้น   
 20 - 40 - 80 ppb 

 

สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 
ความเขม้ขน้ 20 - 40 - 80 ppb 

 
ค่าความเขม้ขน้ (ppb) 
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 3. กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั   
ความเขม้ขน้ 40 - 80 - 160 ppb  
 
ตารางที 11   ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั ความเขม้ขน้ที 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 59  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั  ความเข้มข้น   
 40 - 80 - 160 ppb 

สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 
ความเขม้ขน้ 40 - 80 - 160 ppb 

 
ค่าความเขม้ขน้ (ppb) 
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 4. กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั   
ความเขม้ขน้ 80 - 160 - 320 ppb  
 
ตารางที 12   ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั ความเขม้ขน้ที 4 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 60  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั  ความเข้มข้น   
 80 - 160 - 320 ppb 

สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 
ความเขม้ขน้ 80 - 160 - 320 ppb 

 
ค่าความเขม้ขน้ (ppb) 
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 5. กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั   
ความเขม้ขน้ 160 - 320 - 640 ppb  
 
ตารางที 13  ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั ความเขม้ขน้ที 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 61  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม และตะกวั  ความเข้มข้น   
 160 - 320 - 640 ppb 

 
 

สารละลายมาตรฐานแอนติโมนี แบเรียม ตะกวั 
ความเขม้ขน้ 160 - 320 - 640 ppb 

 
ค่าความเขม้ขน้ (ppb) 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุแอนติโมนี แบเรียม และตะกัว 

บนมือผู้ยิงปืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 
 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุแอนติโมนี แบเรียม และตะกัว 
บนมือผู้ยิงปืน ทีวิเคราะห์โดยเทคนิค ICP-MS 
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ภาคผนวก ค 
การหาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ 
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การหาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ 
 

การวเิคราะห์หาค่าความเทียง (Precision) 
 1. นาํผลทีไดจ้ากการทดลองมาหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
โดยหาไดจ้าก 
  

      S.D.   =               ( Xi – X )2 
  n - 1 
 
 
 
 

เมือ X    =    ค่าเฉลีย 
    Xi   =    ขอ้มูลทไีดจ้ากการทดลอง 
    n    =    จาํนวนครังทีวดั 
 
 
 2. นาํผลทีไดจ้ากการทดลองมาหาค่า % RSD  :   Relative Standard Diviation ซึงเป็น
ค่าทีนาํมาวดัความสามารถในการทาํซาํ (Repeatability) 
 
              % R.S.D    =     S.D. x 100 

             
      X    

 
 

เมือ      S.D.   =    ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
                 X   =    ค่าเฉลีย 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุ แอนติโมนี แบเรียม และตะกัว บนมือผู้ยิงปืน   

              โดยเทคนิค ICP-MS 
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