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ธีระศักด์ิ วองสกุล: การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุ เขมาปน
ที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 
ที่ระยะยิงแตกตางกัน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ. พ.ต.อ. สันติ์ สุขวัจน. 52 หนา. 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณและขนาด อนุภาคของธาตุ
เขมาปนที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38  ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว กับความยาวลํา
กลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงแตกตางกันและ ศึกษาความแตกตางของปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุ
เขมาปน  ที่ตําแหนงผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง โดยใชเทคนิค Scanning Electron Microscopy 

equipped with an Energy Dispersive X-ray analyzer (SEM/EDX) ในการวิเคราะห  เพ่ือดู
ความสัมพันธของปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนกับระยะยิง 

จากผลการวิจัย พบวา ปริมาณของธาตุเขมาปน ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba)และ      
แอนติโมนี(Sb) ที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว มีปริมาณ
มากกวาอาวุธปนที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว ทุกระยะยิง อีกทั้งปริมาณของธาตุเขมาปนยังมี
ความสัมพันธในลักษณะแปรผกผันกับระยะยิงในระดับมาก (R>0.05) กลาวคือ เม่ือระยะยิงมาก
ขึ้นปริมาณของธาตุเขมาปนจะมีแนวโนมลดลงตามระยะที่ไกลออกมา สวนเร่ืองขนาดอนุภาค ของ
ธาตุเขมาปน ของปนทั้งสองแบบ มีแนมโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ สามารถพบอนุภาค ของธาตุ
เขมาปนที่มีขนาดใหญ(>5 ไมครอน) ไดทุกในทุกระยะยิง ตางกันก็ที่ปริมาณ อนุภาคของธาตุเขมา
ปนที่มีขนาดเ ล็ก(<5 ไมครอน ) จะพบมาก ข้ึนเรื่อยๆในระยะที่ ใกล เขามา ทําใหคาเฉล่ียขนาด
อนุภาคของธาตุเขมาปนมีคานอยลงตามลําดับ  ผลการศึกษาปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุ
เขมาปน บนตัวผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง ของปนทั้งสองชนิด มีแนมโนมไปในทิศทางเดียว เชนกันก็
คือ พบปริมาณธาตุเขมาปนบนตัวผูที่อยูใกลผูยิง ตําแหนงที่ 1 มากที่สุด  และพบปริมาณของธาตุ
เขมานอยลงที่ตําแหนงที่อยูไกลถัดออกมา สวนขนาดอนุภาคของธาตุ เขมาปนขนาดใหญพบมาก
บริเวณตัวผูยิง และพบขนาดที่เล็กลงในตําแหนงผูที่อยูใกลผูยิงที่ไกลออกไปตามลําดับ 
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This research is aim to study in quantity and particle size comparison of 

primer gunshot residue by shooting the .38 revolvers’ s 2 inch and 4 inch caliber in 

varies distances from shooter and beside by Scanning Electron Microscopy equipped 

with an Energy Dispersive X-ray analyzer (SEM/EDX) technique. 

The result of primer gunshot residue in this experiment shows that the 

quantity of element as Pb, Ba and Sb in 4 inch higher than 2 inch caliber in every 

distance of .38 revolvers shot. We could be admit that quantity of primer gunshot 

residue is a lot inverse variation with the distances (R>0.05) as follows in every further 

distance of shooting will found less quantity of primer gunshot residue, 

accordingly.  Both of primer gunshot residues show the same particle size. The biggest 

size is >5 micron could be found in every distances but for the size <5 micron would be 

found more in the distances isn’t too far from the shooter which made the average of 
size is smaller, respectively. This study is also shows the same result of quantity and 

particle size in both type of primer gunshot residue. The most quantity on shooter and 

beside will show the nearest located point and in the further distance will show less 

quantity residue. At the shooter will show the big particle size and in the further distance 

will also show the smaller size, respectively 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องมาจากความชวยเหลือ ความเอ้ือเฟอ
เมตตา และความรวมมือจากบุคคลหลายทาน อันดับแรกสุดขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย
พันตรวจเอก สันติ์  สุขวัจน  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหขอคิด 
คําแนะนํา ตลอดจนตรวจทานและแกไขขอบกพรองตางๆ ของวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตอง
สมบูรณ ดวยความเมตตาตลอดงานวิจัย 

สุดทายนี้ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในดานการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ตลอดการ
ทํางานวิจัยเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง รอยตํารวจเอกนิติวุธ  เลียบมา รองสารวัตรกองกํากับ
การปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 1 ที่เปนธุระในการจัดหา
สถานที่ยิงปน อาวุธปนพกรีวอลเวอรขนาด .38 และเคร่ืองกระสุนตางๆ รวมถึงผูที่ไมไดกลาวนาม
ทุกทาน สําหรับความชวยเหลือเอ้ือเฟอทุกอยาง 
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