
 

1 
 

                   

 

 

 

 

 

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตเุขมาปนท่ีเกิดจากการยิงปน 

รีวอลเวอร ขนาด.38 ท่ีมีความยาวลํากลอง 2 น้ิว และความยาวลํากลอง 4 น้ิว ท่ีระยะยิง
แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธีระศักดิ์  วองสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

1 
 

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตเุขมาปนท่ีเกิดจากการยิงปน 

รีวอลเวอร ขนาด.38 ท่ีมีความยาวลํากลอง 2 น้ิว และความยาวลํากลอง 4 น้ิว ท่ีระยะยิง
แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธีระศักดิ์  วองสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

1 
 

A STUDY OF COMPARISION IN QUANTITY AND PARTICLE SIZE OF PRIMER 

GUNSHOT RESIDUE BY SHOOTING THE 2 AND 4 INCHS CALIBERS’S REVOLVER 

SIZE.38 IN VARIES DISTANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Mr.Theerasak  Vongsakul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Science Program in Forensic Science 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2013 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ค 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาเปรียบ  
เทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความ
ยาวลํากลอง  2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว  ที่ระยะยิงแตกตางกัน” เสนอโดย นายธีระศักดิ์  
วองสกุล เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
นิติวิทยาศาสตร 
 

 

                                                                 .……....................................................... 
                                                                 (รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 
                                                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                               วันที่  .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 รองศาสตราจารย พันตํารวจเอก สันติ์ สุขวัจน 
  

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 

…................................................. ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร.สฤษด์ิ สืบพงษศิร)ิ 
............/......................../.............. 

 

…................................................. กรรมการ  

(พันตํารวจเอก สมภพ เองสมบุญ) 
............/......................../.............. 

 

…................................................. กรรมการ  

(รองศาสตราจารย พันตํารวจเอก สันติ์ สุขวัจน) 
............/......................../..............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ง 
 

53312311: สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 
คําสําคัญ: เขมาปน / กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

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 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร                                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา................................................                                       ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

จ 
 

53312311: MAJOR: FORENSIC SCIENCE 

KEY WORDS: PRIMER GUNSHOT RESIDUE / SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

THEERASAK VONGSAKUL: A STUDY OF COMPARISON IN QUANTITY AND 

PARTICLE SIZE OF PRIMER GUNSHOT RESIDUE BY SHOOTING THE 2 AND 4 INCH 

CALIBER’S REVOLVER SIZE .38 IN VARIES DISTANCES. THESIS ADVISORS: 

ASSOC.PROF.POL.COL. SANT SUKHAVACHANA. 52 pp. 

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 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันปญหาอาชญากรรมทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาวุธปนในการกออาชญากรรม ซึ่งอาวุธปนสามารถหา
ใชไดงาย ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาวิธีในการสืบสวน
สอบสวนคดีเหลานี้เพ่ือหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ในกรณีที่มีการใชอาวุธปนกอคดี
อาชญากรรม หลายคร้ังที่เมื่อเกิดอาชญากรรมข้ึนแลว ไมพบทั้งประจักษพยานและอาวุธปนที่ใช
กอเหตุ ทําใหเกิดปญหาขึ้นแกพนักงานสืบสวนสอบสวนในการหาหลักฐาน เพ่ือนํามาสูการจําลอง
เหตุการณเพ่ือหาพฤติกรรมการกอคดีและการหาตัวผูกระทําผิด จึงจําเปนที่จะตองอาศัยวัตถุ
พยานที่พอจะหาไดจากที่เกิดเหตุ มาเชื่อมโยงเหตุการณ  และวัตถุพยานนั้นก็คือเขมาปน ซึ่งเปน
วัตถุพยานที่จะตองพบทุกคร้ังในคดีอาชญากรรมที่กอเหตุโดยใชอาวุธปน  

การตรวจวิเคราะหเขมาปนสว นมากในปจจุบัน ไมวาจะเปนหนวยงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย และประเทศชั้นนําทั่วโลก ไดมี การนํา เทคนิค  SCANNING 

ELECTRON MICROSCOPY EQUIPPED WITH AN ENERGY DISPERSIVE X-RAY 

ANALYSER (SEM/EDX) มาใชวิเคราะหเขมาปน ซึ่งเทคนิคนี้มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห 
ชนิด ขนาด และหาปริมาณของธาตุเขมาปนไดแมจะมีปริมาณนอยมาก โดยเทคนิคนี้เราจะทําการ
ตรวจวิเคราะหหาธาตุ ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba)และ แอนติโมนี (Sb) ซึ่งเปนธาตุหลักสําคัญที่พบ
ในสวนประกอบของอนุภาค ธาตุ เขมาปน ปจจุบันการตรวจวิเคราะหธาตุเขมาปนในทางนิติ
วิทยาศาสตรมักใหความสนใจกับการตรวจเขมาปนที่มือซึ่งสามารถบอกไดเพียงวามีเขมาปนติดอยู
ที่มือหรือไมและอาจสันนิษฐานไดวาเปนผูยิงปน แตการวิเคราะหขอมูลจากเขมาปนที่ตัวผูยิงและ 
ในสถานที่เกิดเหตุเพ่ือนํามาจําลองสถานการณ  (Reconstruction) นั้นแทบจะไมมีการนํามาใชใน
ลักษณะอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเก่ียวกับเขมาปน เชน ปริมาณเขมาปนที่ตัว
เปา (ผูถูกยิง) จะสามารถบอกถึงระยะยิงไดหรือไม ผูที่ยิงปนกับผูที่อยูใกลผูยิงนั้นมีการติดของ
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เขมาปนตางกันหรือไม เปนตน เพ่ือนํามาเปนขอมูลสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเชื่อมโยง
เหตุการณในคดี 

 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบปริมาณธาตุเขมาปน  ที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร 
ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงตางๆ 

2.2 เพ่ือหาความสัมพันธ ของปริมาณธาตุเขมาปน กับระยะที่ทําการยิง 

2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขนาดของอนุภาคธาตุเขมาปน ที่เกิดจากการยิงปน           
รีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงตางๆ 

2.4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปน ระหวางผูยิง 
กับผูที่อยูใกลผูยิง 
 

3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

3.1 ปริมาณธาตุเขมาปนที่เกิดจาการยิงดวยปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํา
กลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงตางๆ มีความแตกตางกัน 

3.2  ปริมาณธาตุเขมาปนมีความสันพันธกับระยะยิง 
3.3 ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนที่เกิดจากการยิงดวย ปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มี

ความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงตางๆ มีความแตกตางกัน 

3.4 ปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนที่พบบนตัวผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิงมี
ความแตกตางกัน 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาปริมาณและขนาดของอนุภาคธาตุเขมาปน
ในทิศทางการยิง คือ บนเปาที่ระยะตางๆ และในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง คือ บนตัวผูยิงและ 
ผูที่อยูใกลผูยิง ที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว และความ
ยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

4.1 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชอาวุธรีวอลเวอร ยี่หอ Smith & Wesson ขนาด .38 ความ
ยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

3 

4.2 ตําแหนงที่ทํา การ เก็บตัวอยางอนุภาคเขมาปนคร้ังนี้มี 2 ทิศทาง คือ ในทิศ
ทางการยิงซึ่งประกอบไปดวยตําแหนงของเปาที่หางจากปากกระบอกปน เปนระยะ  10, 20, 30, 

50, 70และ 100 เซนติเมตร สวนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง จะประกอบไปดวย ตําแหนงบน
ตัวผูยิง และผูที่อยูขางๆ ผูยิงซึ่งจะอยูทั้งดานซายและดานขวามือขนานกับผูยิง โดยจะหางจากผูยิง 
100 เซนติเมตร และ 200 เซนติเมตร ขางละ 2 คน ตามลําดับรวม 5 จุด โดยในการศึกษาสวนของ
ทิศทางตรงขามทิศทางการยิง ที่ทําการศึกษาผูยิงและ ผูที่อยูใกลผูยิง จะทําการเก็บตัวอยางเขมา
ปนเฉพาะการท่ีระยะยิง 50 เซนติเมตร เทานั้น เนื่องจากงบประมาณท่ีจํากัดในการวิจัย 

4.3 สถานที่ที่ใชทําการทดลอง เปนสนามยิงปน ตํารวจภูธรภาค 1 มีพื้นโดยประมาณ 
160 ตารางเมตร ขนาด กวาง  8 เมตร ยาว  20 เมตร สูง 3 เมตร  เปนหองปดไมมีปจจัยเกี่ยวกับ
ความเร็วลมเขามาเก่ียวของ 

4.4 ตัวอยางเขมาปนที่เก็บไดในแตละตําแหนงจะถูกนําไปวิเคราะหหาปริมาณ ขนาด
อนุภาคและ ชนิดของธาตุเขมาปน ดวยเทคนิค SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

EQUIPPED WITH AN ENERGY DISPERSIVE X-RAY ANALYSER (SEM/EDX) 
 

5. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

5.1 ปนรีวอลเวอรหรือลูกโม (Revolver) หมายถึง  ปนส้ันที่บรรจุกระสุนในลูกโม โดย
ลูกโมจะหมุนดวยกลไกของปน จากการข้ึนนกหรือจากการเหนี่ยวไก ซึ่งแขนผลักจะดันลูกโมให
หมุนเอาชองโมนัดใหมข้ึนแทนที่ชองที่ยิงไปแลว 

5.2 เขมาปน (Gunshot Residue) หมายถึง เขมาที่เกิดจากการเผาไหมของชนวน
ทายกระสุนปนหรือที่เรียกกันวาแกปปน (Primer Residue) 

5.3 เคร่ือง (SEM/EDX) ยอมาจาก SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

EQUIPPED WITH AN ENERGY DISPERSIVE X-RAY ANALYSER หมายถึง กลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด ใชอิเล็กตรอนในการสรางภาพขยาย  
 

6.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ ความยาวลํากลองของปน, ระยะยิง  
ตัวแปรตาม คือ ปริมาณของธาตุเขมาปน, ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปน 

ตัวแปรควบคุม คือ สถานที่ยิงปน, อาวุธปน, กระสุนปน, ขนาดและย่ีหอของอาวุธปน 
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7.  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 
 
8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

8.1 สามารถประมาณระยะยิงไดจากปริมาณธาตุเขมาปนที่ตรวจพบ  

8.2 สามารถใชประโยชนจากเขมาปนที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ และผูตองสงสัย
ไดมากข้ึน 

8.3 สามารถจําลองเหตุการณการยิงปนในสถานที่เกิดเหตุไดถูกตองแมนยํามากขึ้น 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบ เทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมา
ปนที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 
นิ้ว ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยจําแนกประเด็นที่มี
ความเกี่ยวของดังตอไปนี ้

1.  เขมาปน 

2.  อาวุธปน 

3.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

1. เขมาดินปน (Gunshot Residue) (อัมพร  จารุจินดา [1]) 
1.1 เขมาดินปนหรือเขมาจากการยิงปน (Gunshot Residue) มีอยู 2 สวนคือ 

1.1.1. เขมาดินปน ที่เกิดจากการเผาไหมของดินสงกระสุนปน ซึ่งสวนใหญจะ
พุงออกมาจากปากลํากลองปนการตรวจพิสูจนจะตองพิจารณาจาก 2 สวน คือ ดินปนที่เผาไหมไม
หมด (Unburn Particle) และดินปนที่เผาไหมหมดแลว (Burn Particle) 

1.1.2. เขมาดินปน ที่เกิดจากการเผาไหมของชนวนทายกระสุนปนหรือแกปปน 
(Primer Residue) 
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รูปที่ 2.1  แสดงการฟุงกระจายของเขมาดินปน (Gunshot residue) รอบอาวุธปนและมือ 

 

1.2 ลักษณะการเกาะติดของเขมาดินปน ในบุคคลจับปนยิงตามปรกติ เขมาดิน
ปนจะไปเกาะติดไดใน 2 ลักษณะ คือ 

1.2.1 เขมาดินปนที่ออกจากสวนเปดของอาวุธปนโดยตรงที่ไมใชปากลํากลอง
ปน เชน รอยตอลูกโมและสวนทายของปนออโตเมติก การเกาะติดที่บริเวณมือหรือสวน ของ
รางกายที่อยูใกล ใบหนาหรือแขน ในกรณีที่ยิงดวยปนยาวบางแบบ เม่ือยิงประทับบา แกมแนบ
แลวหนาจะอยูใกล สวนทาย การยิงดวยปนยาวบางแบบ จะมีเขมาติดที่หนาหรือติดที่แขน ใน
ลักษณะนี้จะเกาะติดไดแนนกวาแบบที่ 2 

1.2.2 เขมาดินปนที่ออกจากปลายลํากลองปนในลักษณะนี้สวนใหญจะพุงไป
ขางหนาตามแรงขับดันของดินสงกระสุน แตยังคงมีบางสวนซึ่งน้ําหนักเบาฟุงกระจาย และ
ยอนกลับมาติดที่เส้ือผาหรือแขนของผูยิงไดโดยเฉพาะอยางยิ่งปนพกลํากลองสั้นๆ ยิ่งมีโอกาส
มากๆ แตถาปนยาวโอกาสจะนอยลง เนื่องจากระยะหางออกไปจากคนยิง เขมาดินปน แบบนี้จะ
เกาะติดไดเพียงผิวเผินไมแนนเหมือนแบบแรก 

ขอสําคัญอีกอยางคือจํานวนนัดที่ยิง การยิงนัดเดียวบางคร้ังอาจจะไมมาติดหรือมา
ติดเพียงเล็กนอย แตถายิงหลายๆ นัด จะพบเขมาดินปนบนมือมากกวายิงนัดเดียวหรือนอยนัด 
หากปนถูกยิงใหมๆ แลววางไว ถึงแมบุคคลที่ไมไดยิงปนมาจับปนนั้น โอกาสท่ีจะมีเขมาดินปนติด
มือไปก็เปนไปได แตในลักษณะดังกลาวพบวาเขมาดินปนที่ตรวจพบมากจะปรากฏในฝามือ ผิด
กับการยิงดวยมือ จะพบเขมาดินปน มากในหลังมือ 
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เม่ือลูกกระสุนถูกขับดันพนปากปลอกกระสุน การเผาไหมไมจบสิ้น การเผาไหมยังคง
มีการดําเนินตอไปอีกระยะหนึ่ง หากลํากลองปนส้ัน อยางเชนในปน Revolver ลํากลองยาว 2 นิ้ว 
จะมีดินปนเหลือจากการเผาไหมพุงพนปากลํากลองไปดวย แตถาลํากลองยาวเกิน 10 นิ้วในปน
ขนาดเล็กเล็ก ดินปนจะเผาไหมหมดสิ้นพวกที่ติดไฟแทบจะไมมีเหลือในปนพกซึ่งมี 2 แบบ คือ 
Revolver กับ Automatic ชิ้นสวนทั้งหลาย โดยเฉพาะสวนของ เขมาดินปนที่เกิดจากการเผาไหม
โดยตรง สวนหนึ่งจํานวนนอยจะถูกขับดันออกทางดานขางระหวางรอยตอของลูกโมและลํากลอง 
คือในขณะที่ลูกกระสุนหลุดออกจากปลอกแลวว่ิงทะลุผานรอยตอเขาสูลํากลองปน พอผานเขาสู
ลํากลองเริ่มกินเกลียวเหมือนสะดุดนิดหนึ่ง ชวงสะดุดแกสที่ตามออกมาตรงรอยตอระหวางลํา
กลองกับลูกโม ตรงนี้จะมีตัวประกอบทั้งหลายของเขมาดินปนออกมาดวยพรอมท้ังเขมาสีดํา 

สวน Unburn Particle สวนใหญแลวยังคงวิ่งตามหัวกระสุนออกไปทางปากลํากลอง 
เขมาดินปนสวนใหญรวมท้ังเขมาหรือควันที่เกิดจากการเผาไหม จะปรากฏทางปากลํากลอง
ทั้งหมดในเวลายิงปนเราจึงเห็นแสงไฟพุงวาบออกทางปากลํากลอง 

ในปนที่มีความแรงเยอะๆ เชน ปน M-16 แมแตจะถอดหัวเทดินทั้งหมด เหลือเฉพาะ  

Cap อยางเดียว ยังใหประกายไฟพุงพนปากลํากลองเปนคืบ ซึ่งอันนี้เวลาทํางานหามหันไปทางคน
เด็ดขาด ไมวาจะเปนกระสุนที่มีแต Cap เพราะเปลวไฟน้ันยังทําอันตรายไดถาในระยะประชิดแรง
ระเบิดของ Cap อยางเดียวก็สามารถจะทําใหเกิดบาดแผลฉีกขาดได 

ถาเปนปนออโตเมติกสิ่งที่จะว่ิงออกทางดานหลังแทบจะไมมีเลย จะมีเล็กนอยก็จะ
เปนสวนที่ถอยออกมาทางดานหลังลูกเลื่อนเล็กนอย 

จากการยิงปนในภาพ จะเห็นการฟุงกระจายแลวทําใหเกิดการเกาะติดของเขมาดิน
ปนทั้งที่เปาหมายคือจากปากลํากลองออกไปรวมตลอดถึงการฟุงกระจาย ถามีทิศทางลมเปาหวน
ออกมาจะมีบางสวนฟุงกระจายมาติดที่มือ เพราะเขมาดินปนที่ออกมาทางดานขางของปน 
Revolver หรือทางดานหลังของปนออโตเมติกจะสามารถเกาะติดที่มือได แรงสวนใหญจะพุงไป
ขางหนาทางปากลํากลอง ในภาพจะเห็นวาแบงโซนถึง 5 โซน 
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รูปที่ 2.2  แสดง GUNSHORT RESIDUE PRODUCTION 

 

โซนที่ 1 ระยะประชิด (Contract) Gun gas ที่พุงออกมาทางปากลํากลองจะแรงมาก
ทําลายผิวหนังทําใหเกิดบาดแผลใหญโต เส้ือผาฉีกขาด เขมาดินปนจะปรากฏที่ดานในของเสื้อผา
หรือถูกขับดันเขาไปในบาดแผล และมีบอยคร้ังจะพบที่ผิวหนังบริเวณใกลๆ บาดแผลที่ฉีกขาดการ
กดปากลํากลองติดบาดแผลทําใหเกิดบาดแผลฉีกขาดหรือเสื้อผาฉีกขาด ไมไดเกิดจากอํานาจของ
กระสุน เกิดจากอํานาจการระเบิดของดินปน นอกจากนี้ บางคร้ังยังพบที่ผิวใกลบาดแผลมีรองรอย
ปากลํากลองปน หรือ Laren Bushing ในปนออโตเมติก คือตัวที่ล็อคใหลํากลองแนบติดกับ Slide 

ประทับอยูบนผิวหนาขางๆ บาดแผลที่ถูกยิงเปนรอยช้ําเลือด 

โซนที่ 2 ระยะใกล ( Near Contact) ระยะนี้จะอยูหางจากปากลํากลอง 1 -4 นิ้ว ที่
บาดแผลที่ถูกยิงหรือวัตถุที่รอบรูกระสุน จะพบคราบเขมาสีเทาเขม หรือสีดําจํานวนมากและจะพบ
เขมาดินปนรอบๆ กระสุนปน ความเสียหายรอบบาดแผลไมวาจะเปนผิวหนังหรือเสื้อผา เนื่องจาก
แรงดันของแกสยังตรวจพบเห็นได โดยเฉพาะเห็นชัดที่เส้ือผา รอบบาดแผลอาจจะเห็นไดเปน
บางคร้ัง GSR ที่พบฝงตัวเขาไดบนผิวหนัง หรือติดอยูบนเส้ือผาเปนจุดดําๆ กระจายอยูรอบ
บาดแผลคลายๆ รอยสัก เรียกวา Powder Tattooing 

โซนที่ 3 ระยะนี้จะอยูหางจากปากลํากลอง 3-8 นิ้ว ระยะนี้จะ Overlap กันอยู ขึ้นอยู
กับแรงมากแรงนอยของกระสุนที่ใชยิง ปรากฏคราบเขมาสีเทาปานกลาง หรือเทาออน พรอมทั้ง
เขมาดินปนปรากฏเปนวงคอนขางกลมอยูรอบๆ รูกระสุนปน และยังคงพบ Powder Tattooing 

ดวย 
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โซนที่ 4 ระยะนี้อยูหางปากลํากลองปนระหวาง 3-36 นิ้ว ในระยะตน 6-18 นิ้ว อาจจะ
พบเห็นเขมาได แตจะคอยๆ นอย เม่ือระยะหางออกไปจาก 18 -6 นิ้ว อาจจะมองไมเห็นดวยตา
เปลา หลังจากการทดสอบทางเคมี จะยังคงทําใหหาเขมาดินปนจากเส้ือผาในระยะนี้ได แตในกรณี
ที่ปนที่ใชเปนดินปนที่จุดระเบิดชาที่สุด ถึงแมในระยะที่ 4 ยังพบ Powder Tattooing ไดเพราะลํา
กลองสั้นดินปนเผาไหมไมหมด แรงดันของแกสก็ยังขับดันอะไรที่มีน้ําหนักใหพุงไปไดไกล 

โซนที่ 5 ระยะนี้อยูหางจากปากลํากลองปน 3 -4 ฟุตขึ้นไป จะตรวจไมพบ GSR 

แลวแตยังคงพบวงดําๆ อยูที่ขอบทางเขาของลูกกระสุนบริเวณปากบาดแผล รอยดําๆ นี้ เรียกวา 
Bullet Wiping การเกาะติดของเขมาดินปนที่บาดแผล , ผิวหนัง , เส้ือผา หรือพื้นผิวอ่ืนๆ โดยปกติ
ถาปากลํากลองปนตั้งฉากกับเปาหมายการกระจายของเขมาดินปนจะเห็นเปนวงกลมๆ ( Circular 

Pattern) ถาเปาหมายที่ถูกยิงตั้งฉากกับปากลํากลองและมีขอแมวา ผิวของเปาหมายแบนเรียบ
ดวย ความกวางของวงและความเขมของเขมา และปริมาณของเศษดินที่เหลือจากการเผาไหม
อ่ืนๆ จะติดอยูที่เปาหมายนั้น ข้ึนอยูกับระยะหางและจํานวนนัดที่ใชยิงดวยจากระยะยิงดังกลาว
สามารถทดสอบยิงดูไดวา ระยะควรเปนเทาใด แตในกรณีที่ไมมีปนไมทราบชนิดยี่หอ กระสุนปนที่
ยิงเปนแตเพียงคาดเดาเทานั้นนอกจากนี้แลว ส่ิงที่เปนตัวแปรสําคัญในการหาระยะยิง นอกจากตัว
ปนวามีความยาวลํากลองเทาใด ขนาดของอาวุธ ยี่หอของกระสุนที่ใช รุนของกระสุนที่ใช รวมท้ัง
ทิศทางของความเร็วลมในที่เกิดเหตุ ก็เปน Factor สําคัญทั้งสิ้น 

1.3 การเกาะติดและการกระจายของเขมาดินปน  จะมีคําศัพทที่เก่ียวของอยู 3 
คํา ดังนี้ 

1.3.1 Tattooing คือ ปรากฏการณที่เศษชิ้นสวนของดินปนและอ่ืนๆ ที่ออกจาก
ลํากลองปนฝงตัวลงใตผิวหนังบริเวณรอยบาดแผลท่ีถูกยิง โดยมีความแรงของแกสจากการเผา
ไหมของดินปนขับดันชิ้นเศษสวนดังกลาวเขาชนผิวหนัง และยังมีความแรงพอขับดันชิ้นเศษสวน
ดังกลาวเขาไปใตผิวหนัง ทําใหมองเห็นเปนจุดดําๆ ใตผิวหนัง Tattooing นี้เปนปรากฏการณที่ทํา
ใหรูวาเปนการถูกยิงในระยะใกล 

1.3.2 Stripping เปนการเกิดเหมือน Tattooing นั่นเอง ถาเกิดบนคนแรงขับดัน
ของดินปนผลักดันให Particle ตางๆ เพียงแคมาแปะติดบนผิวหนังได ไมไดมีความแรงพอที่จะเขา
ไปในผิวหนังแตยังคงทิ้งรอยจ้ําเปนจุดแดงๆ บนผิวหนังได แตถาเปาหมายที่ถูกยิงเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต 
เชน ไม พลาสติก ไมลงแลคเกอร ผนังคอนกรีต การเผาไหมไมแรงพอที่จะพา particle เหลานั้นฝง
จมเขาไปไดเหมือน Tattooing ก็จะทําใหแปะติดอยูขางหนาผิววัสดุดังกลาวก็เรียกวา stripping 

stripping มี 2 แบบ พบใน 
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ก. คนที่ถูกยิง จะพบที่ผิวหนัง อยูระยะหางจากปากลํากลอง 6–18 นิ้ว หรืออาจ
มากกวานี้ในปนลํากลองนั้นและใชดินปนแบบ ball 

ข. วัตถุที่ถูกยิงจะอยูหางจากปากลํากลอง 1–18 นิ้ว ขอยกเวนเหมือนในคนที่ถูก
ยิง 

1.3.3 Bullet Wide กระสุนปนเช็ดคือปรากฏการณที่ลูกกระสุนปนถูกยิงทะลุ
เขาสูรางกายหรือ วัตถุ และจะปรากฏคราบเขมาสีดําที่มองเห็นดวยตารอบๆ บาดแผลหรือรูทะลุ
นั้นเกิดเฉพาะท่ีผิวตรงทางเขา โดยเฉพาะลูกกระสุนที่เปนตะกั่วจะเกิดขึ้นและมองเห็นงาย คราบ
เขมาสีดําดังกลาวเกิดจากการที่ลูกกระสุนปนถูกยิงรีดตัวผานลํากลองปนออกมา จะมีเศษดินปน
เขมาจากการเผาไหมและเศษจากการเผาไหมของ Priming Mixture และดินปนเปรอะเปอนติดมา
ดวย นอกจากนี้ยังมีเศษชิ้นสวนเล็กๆของลูกกระสุนปนที่เกิดจากการขูดรีดตัวผานลํากลอง 
ตลอดจนเศษของ wax ที่ใชหลอลื่นและเศษหรือไอของตะกั่วที่หลอมละลายติดขางลูกกระสุนปน
ติดออกมาดวย เม่ือกระสุนปนกระทบเปาหมายและทะลุผานเขาไป ส่ิงที่เปรอะเปอนอยูขางลูก
กระสุนเหลานี้ จะถูกเช็ดติดที่ริมขอบรูที่ลูกกระสุนปนทะลุผาน การทะลุผานเขาไปในอะไรก็ตาม 
กวาที่จะมุดเขาไปไดมันจะตองดันผิวตรงนั้นใหยุบเขาไปกอนแลวดึงขึ้นเรื่อยๆ จนขาดรับไมอยูจน
ขาดแลวลูกกระสุนก็จะลูเขาไปเมื่อเขาไปสิ่งที่กดจนยุบเขาไปก็จะเดงออก ก็จะรูดขางพรอมทั้งลูก
กระสุนก็จะหมุนรอบตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะรูดขางผิวเอาไปดวย 

 

1.4 สวนประกอบของแกปปน 

ในการตรวจหาธาตุ ( Element) ที่สําคัญที่มาจากการยิงปน ที่มือเชน Ba, Sb, Pb, 

Cu, Fe เปนตน ซึ่งธาตุเหลานี้เปนสวนผสมใน Priming Mixture ของ Cap ที่ใชในกระสุนปนเล็ก
ทั้ง 3 แบบ (3  Major primer System) คือ Rimfire, Centerfire Boxer และCenterfire Berden 

ปจจุบันแกปที่ใชในกระสุนปนเล็กมี 3 ระบบใหญๆ (3  Major primer system) คือ Rimfire, 

Centerfire Boxer และCenterfire Berden) ทุกแบบจะประกอบดวย 

ก. Initiator เปนวัตถุระเบิด เปนตัวเร่ิมขบวนการเมื่อเข็มแทงชนวนกระทบแกป 

ข. Sensitizer ชวยในการจุดระเบิด 

ค. Fuel ทําใหเกิดเปลวไฟเพียงพอที่จะจุดดินปน 

Initiator ที่ใชมากในปจจุบัน คือ Lead Styphnate (Lead Trinitroresorcinate) 
แบงเปน Normal Lead Styphnate จะมี Lead 1 atom ตอ 1 molecule สวน Basic จะมี Lead 2 

atom 
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Ground glass ใชเปน sensitizer เนื่องจากเมื่อเข็มแทงชนวนกระทบแกป ขอบแหลม
ของแกวจะทําใหเกิดการเสียดสี เทากับเพ่ิมจุดเผาไหมของ Initiator Tetracene และ PENT 

(Pentaerythrityl Tetranitrate) ก็ใชเชนกัน 

The fuel เปนจุดที่นาสนใจที่สุดคือ Antimony Sulfide จะชวยใหการเผาไหมดําเนิน
ตอไปและชวยในการลุกไหมดวย กระสุนปนขนาด .22 สวนใหญจะไมมี Antimony แตกระสุนปน 
Centerfire สวนใหญจะมี นอกจากนี้ ผงอลูมินั่ม , Calcium Silicide, Nitrocellulose, 

CarbonBlack และ Lead Thiocyanate ก็ใชเปน fuel ไดดวย  

Barium Nitrate จะเปน oxidizer เปนแหลงให oxygen สําหรับทั้ง fuel และ Initiator 

1.4.1 สวนประกอบของแกปปนทหารสหรัฐในยุคแรกๆ (ค.ศ. 1900) 
Mercury fulminate   13.7 % 

Potassium chlorate   41.5 % 

Antimony sulfide   33.4 %  

Powder glass   10.7 %  

Gelatin glue   5.0 %  

1.4.2 สวนประกอบของแกปปนที่ใชตั้งแต สงครามโลกคร้ังที่ 1 จนถึงป ค.ศ. 1950 

Potassium chlorate   53.0 %  

Antimony sulfide   17.0 %  

Lead Thiocyanate   25.0 %  

T.N.T.    5.0 %  

1.4.3 สวนประกอบของแกปปนที่เรียกวา NCNM priming ที่ใชตั้งแตป ค.ศ. 195 0

จนถึงปจจุบัน 

Lead styphnate, Normal  37.0+5 %  

Tetracene    4.0+1 %  

Barium Nitrate   32.0+5 % 

Antimony sulfide   15.0+2 %  

Aluminium powder   7.0+1 %  

P.E.T.N.    5.0+1 % 

Gum Arabic   0.2 % 
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1.4.4 สวนประกอบของแกปปนย่ีหอ Belgin 

Lead Styphnate   40 %  

Lead Oxide    15 % 

Ba(NO3)2    42 %  

Sb2S3    5 %  

CaSi2    5 %  

Tetracene    3 %  

และพบวาแกปกระสุนปน ขนาด .22 สวนใหญจะมี Lead Styphnate เปน initiator 
จะเห็นวาแกปปนโดยทั่วไปจะมีธาตุตางๆ หลายชนิดเปนองคประกอบ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 
กลุมคือ 

1. ประเภทท่ีแนนอน (Unique Categories) ถาตรวจพบพรอมกัน บอกไดแนนอนวา
มีเขมาปน (Absolutely indicative of firearms residue) 

a. Pb, Sb, Ba 

b. Sb, Ba 

2. ประเภทบงชี้ ( Indicative Categories) ถามีธาตุเหลานี้ นาเชื่อวามีเขมาปน 
(Strongly indicative of firearms residue) 

a. Si, Ca, Ba 

b. Pb, Sb 

c. Pb, Ba 

d. Sb, S 

e. Sb 

f. Pb 

สําหรับกลุมงานตรวจอาวุธและเคร่ืองกระสุนปน กองพิสูจนหลักฐานในการตรวจ
พิสูจนยืนยันวาบุคคลใดเปนผูยิงปนจะตองตรวจพบเขมาดินปน (Gunshot residue) ที่มีธาตุโลหะ
ในปริมาณดังตอไปนี้เปนเกณฑมาตรฐานสําหรับผูยิงปน 

ธาตุแอนติโมนี(Sb) ในปริมาณต้ังแต 20 ไมโครกรัมตอลิตร (ppb) 

ธาตุแบเรียม(Ba) ในปริมาณต้ังแต 200 ไมโครกรัมตอลิตร (ppb) 

ธาตุตะกั่ว(Pb) ในปริมาณต้ังแต 300 ไมโครกรัมตอลิตร (ppb) 
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2. อาวุธปน 

2.1 ความหมายของอาวุธปน (วิสูตร  ธนชัยวิวัฒน [2]) 
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียม

อาวุธปน พ.ศ. 2490 แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน ฯลฯ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2501 ไดบัญญัติคําวาอาวุธปนไวตามความในมาตรา 4 ดังนี้ 

“อาวุธปน ” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธี
ระเบิด หรือกําลังดันของแกสหรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอยางใดซึ่งตองอาศัยอํานาจของพลังงาน
และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง 

ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2491 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง มหาดไทยออกกฎไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 สวนของอาวุธปนซึ่งจะกลาวตอไปนี้ใหถือวาเปน “อาวุธปน ” ตามความใน
มาตรา 4(1) คือ 

(1) ลํากลอง 
(2) เคร่ืองลูกเลื่อน หรือสวนประกอบสําคัญของเครื่องลูกเลื่อน 

(3) เคร่ืองลั่นไก หรือสวนประกอบสําคัญของเครื่องลั่นไก 

(4) เคร่ืองสงกระสุน ซองกระสุน หรือสวนประกอบสําคัญของส่ิงเหลานี้ ดังนั้น คําวา 
“อาวุธปน” ตามกฎหมายจึงหมายถึง 

ก. อาวุธปนทุกชนิด เชน ปนพก ปนยาว ปนลูกซอง ปนกล ปนใหญ ฯลฯ และ 
ข. สวนของอาวุธปน เชน ลํากลอง เคร่ืองลูกเลื่อน เคร่ืองลั่นไก เคร่ืองสงกระสุนซอง

กระสุน หรือสวนประกอบสําคัญของส่ิงเหลานี ้
ในการซื้อ มี และใชอาวุธปนนั้น ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนซึ่งจะเปนผูออก

ใบอนุญาตให แตสําหรับเครื่องกระสุนปนใหถือวาการไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนนั้นเปน
การอนุญาตใหมีและใชกระสุนปนสําหรับอาวุธนั้น ไมตองมีใบอนุญาตพิเศษ แตการซื้อเครื่อง
กระสุนแตละคร้ังตองขออนุญาตตอนายทะเบียนและจํากัดจํานวนกระสุนปนที่ซื้อในแตละคร้ังแต
ไมไดจํากัดจํานวนเคร่ืองกระสุนปนทั้งหมดที่จะมีไวในครอบครอง (ฎีกาที่ 2279/2515)  

ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ออกตาม พ.ร.บ.อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ขอ 2 อาวุธปนที่นายทะเบียนจะออก
ใบอนุญาตใหได ตองเปนอาวุธปน ชนิด และขนาด ดังตอไปนี้ 
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(1) อาวุธปนชนิดลํากลองมีเกลียว ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลองไมเกิน 
11.45 ม.ม. 

(2) อาวุธปนชนิดลํากลองไมมีเกลียวดังตอไปนี้ 
ก.  ขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลองไมถึง 20 ม.ม. 
ข.  ปนบรรจุปาก ปนลูกซอง และปนพลุสัญญาณ 

(3) อาวุธปนชนิดที่มีเคร่ืองกลไกสําหรับบรรจุกระสุนเองใหสามารถยิงซ้ําไดดังตอไปนี ้
ก.  ขนาดความยาวของลํากลองไมเกิน 160 ม.ม. 
ข.  อาวุธปนลูกซอง 
ค.  ปนลูกกรดขนาดเสนผาศูนยกลางลํากลองไมเกิน 5.6 ม.ม. 

(4) อาวุธปนชนิดไมมีเคร่ืองบังคับเสียงใหเบาผิดปกติ 
(5) อาวุธปนชนิดที่ไมใชกระสุนเปนที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทําใหเกิดอันตรายหรือเปนพิษ 

หรือไมใชเคร่ืองกระสุนปนเปนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี 

เคร่ืองกระสุนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได ตองเปนเครื่องกระสุนที่ใชกับ
อาวุธปนที่ไดรับอนุญาต แตตองไมเปนเครื่องกระสุนปนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง 

2.2 ประเภทของอาวุธปน (ฉัตรชัย  วิเศษสุวรรณภูมิ [3]) 

โดยทั่วๆ ไปแลว อาวุธปนที่เรียกกันในภาษาวิชาการวา Small Arms อันหมายถึง ปน
ใชงานทั่วไป (โดยไมใชปนใหญหรือจรวด) นั้น ในการแบงประเภทของอาวุธปนจะแยกออกเปน 2 
แบบ คือ 

2.2.1 แบงตามความยาวลํากลองปน แยกประเภทออกมาได 5 ประเภท 

2.2.1.1 ปนส้ัน (Handguns) ปนสั้น มีพื้นฐานแบบอยางอยู 4 ชนิด 

ก. เด่ียวบรรจุเด่ียว ปนชนิดสั้นเดี่ยวบรรจุเด่ียว มีชองรังเพลิงเพียงชองเดียว
ติดตอกับลํากลอง ซึ่งตองบรรจุลูกเขารังเพลิงดวยมือกอนจะยิงในแตละนัด 

ข. ปนส้ันแฝดซอนแบบเดอรริงเยอร มีลักษณะแตกตางออกไปบางเล็กนอยแต
ละลํากลองจะบรรจุกระสุนแตละลํากลองไป ตามปกติแลวสวนมากก็จะเปนสองลํากลองแฝดบาง
ชนิดก็มีลํากลองแฝดที่มากกวาสองลํากลอง 

ค. ปนรีวอลเวอรหรือลูกโม เปนปนส้ันแบบปกติธรรมดาที่พบเห็นกันมากที่สุด
อีกแบบหนึ่ง ลูกโมจะเจาะชองไวเปนรังเพลิง 5-6 หรือ 7-8-9 นัด สุดแตชนิดของปนและ ชนิดของ
กระสุน แตละชองจะเปนที่บรรจุกระสุนชองละหนึ่งนัด ทุกโมจะหมุนตัวเองออกไปตามบังคับของ
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เคร่ืองลั่นไกเพ่ือนําเอาชองลูกโมหรือรังเพลิงที่บรรจุกระสุนเขามาอยูเปนเสนตรงเดียวกันกับโคนลํา
กลองและชองโผลออกของแข็งแทงชนวนปนรีวอลเวอรก็ยังแบงออกไปได 3 ชนิด 

1. แบบที่เปดโมออกดานขาง ( Swing out) โดยวิธีดันหรือกด หรือดึงที่คัน
ล็อคโมอันจะติดตั้งอยูยังตําแหนงไหนของตัวปนก็สุดแลวแตการออกแบบของแตละยี่หอ แลวผลัก
โมใหพนโครงปนออกมาทางดานซายมือเพื่อใหเห็นชองรังเพลิงที่เจาะไวสําหรับบรรจุกระสุนชอง
ละหนึ่งนัดเมื่อบรรจุเสร็จผลักโมกลับคืนเขากรอบปนซึ่งโมจะถูกล็อคใหติดแนนกับโครงปนพรอมที่
จะยิงไดทันที 

2. แบบที่เปดโมโดยหักลง (Break-top) นั้นระหวางโครงปนสวนหลังกับสวน
ของโมที่ติดอยูกับลํากลองจะมีลักษณะเหมือนบานพับ เพ่ือเปดใหเห็นสวนทายของลูกโมเชนกัน 
อาการหักลงของลํากลองและโมเปนการผลักเอาปลอกกระสุนออกมาจากชองรังเพลิงซึ่งปนรีวอล
เวอรชนิดหักลํากลองดังกลาวนี้สวนมากจะเปนปนรุนเกาๆ 

3. ปนรีวอลเวอรแบบโครงทึบ จัดวาเปนปนรีวอลเวอรเกาแกที่สุดลูกโมจะ
ยึดติดกับโครงปนโดยกานโลหะที่สอดเขามาเปนล่ิมจากทางดานหนามีลักษณะเปนแกนกลางใน
ระหวางที่โมหมุน 

ง. ปนก่ึงอัตโนมัติหรือที่เรียกงายๆ วา ปนออโต สําหรับปนกึ่งอัตโนมัติหรือออ
โตนั้น คําวาก่ึงอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมติก หมายถึงวาการจะยิงแตละนัด ผูยงิจะตองเหนี่ยวไก
เปนจังหวะทุกคร้ังไป แมปนจะสลัดปลอกกระสุนเองและบรรจุนัดใหมจากแมกกาซีน หรือซอง
กระสุนเสียบเขาไปในชองของดามปน สามารถถอดแยกออกจากตัวปนได แบงแยกออกไปไดเปน 
5 ปฏิบัติการ คือ 

1. บโลวแบ็ค( Blowback Operation) เปนระบบการทํางานที่อาศัยแรงขับ
ดันของดินสงกระสุนปนในการทํางานของลูกเลื่อนโดยที่ลํากลองอยูนิ่งกับที่ลูกเลื่อนถูกกระแทก
ถอยหลังทันที พบในปนขนาดเล็ก เชน .22, .25 และปนกลมือ 

2. ดีเลย หรือรีทารดเด็ด บโลวแบ็ค( Delayed or Retarded Blowback 

Operation) ระบบนี้อาศัยกลไกบางอยางมาชวย หนวงเวลากอนลูกเลื่อนถอยหลัง พบในปนขนาด
กลาง เชน .32, .380 

3. บโลว ฟอรเวิรด ( Blow Forword Operation) ระบบนี้อาศัยแรงขับดัน
ของดินสงกระสุนปนและแรงเสียดสีของลูกกระสุนปนกับลํากลองปนดึงลูกเลื่อน (ลํากลอง) ว่ิงไป
ขางหนาโดยที่โครงปนอยูนิ่ง พบในปนยี่หอเดียวคือ Schwarzlose ของประเทศออสเตรีย 
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4. รีคอยล ( Recoil Operation) ลํากลองและลําเล่ือนถอยตามกันมาระยะ
หนึ่งกอนแลวลํากลองหยุดปลอยใหลําเล่ือนเคลื่อนถอยหลังไปจนสุดชวง เชน ในปน  M1911 , 

.45ACP 

5. แกส(Gas Operation) ใชระบบแกสจากการเผาไหมยอนกลับมาบริหาร
ขับดันใหลูกถอยหลังเล่ือน 

ในจํานวนปฏิบัติการเหลานี้ มีอยูสองปฏิบัติการเทานั้นที่ใชกันอยางแพรหลาย คือ 
บโลวแบ็ค และรีคอยล แตมาในยุคใหมของโลกปนสั้น ระบบดีเลย บโลวแบ็ค และระบบแกส ก็เริ่ม
จะมีการผลิตกันมากข้ึนในป ที่มีไฮเทค สวนระบบกระแทกไปดานหนาหรือ บโลว ฟอรเวิรด นั้นเปน
ปฏิบัติการแบบเกาซึ่งเลิกใชกันไปนานแลว (แตก็ไมทราบวาจะนํายอนกลับมาผลิตขึ้นอีกเมื่อใดก็
ได) 

การเตรียมยิง ในปนก่ึงอัตโนมัตินั้น มีอยูสองขั้นตอนคือ 1. ตองนําแมกกาซีนที่บรรจุ
ลูกพรอมแลวสอดใสใหสนิทเขาไปในโรงดามปน 2. จะตองขึ้นลําโดยใชมืออีกขางหนึ่งจับบนสไลด
หรือสวนหลังของลําเล่ือนดึงถอยหลังใหสุด แลวปลอยใหดีดกลับเดินหนาเปนการข้ึนนกและปอน
กระสุนเขารังเพลิง 

ปนก่ึงอัตโนมัติจะยิงในลักษณะซิงเกิ้ล หรือมีนกที่งางคอยอยูกอนแลวหรือถาลดนก
เอาไว ก็จะตองใชมืองางนกขึ้นเสียกอน ยกเวนแตปนกึ่งอัตโนมัติแบบ ดับเบิ้ลแอคชั่นซึ่งปน
ประเภทหลังนี้ ถึงแมจะลดนกไวก็ตาม ก็สามารถจะเหนี่ยวไกยาวเขามาเพ่ือใหนกงางเองและสับ
ลงไปเองในจังหวะดับเบิ้ลในนัดแรก สวนนัดตอไปลําเล่ือนที่เคล่ือนถอยหลังก็จะทําหนาที่มาผลัก
งางนกขึ้นเอง นัดตอไปจึงกลายเปนซิงเกิ้ล 

2.2.1.2 ปนยาวไรเฟล (Rifles) 

ปน “ไรเฟล” หมายถึงปนยาวใชประทับไหลยิง ภายในลํากลองมีเกลียว ความ
ยาวของลํากลองปนยากที่จะกําหนดตายตัวลงไปได ถือตามกฎหมาย ก็กําหนดไววาที่จะเรียกได
วาเปนปนยาวไรเฟลนั้น ตองมีลํากลองสั้นที่สุด 16 นิ้วฟุต แบบปฏิบัติการของไรเฟลก็มีอยูหลาย
แบบหลายชนิด เชน บรรจุและยิงไดทีละหนึ่งนัด (ซิงเกิ้ล -ช็อต) คานเหว่ียงหรือคานโยก (ลีเวอร -

แอ็คชั่น) ลูกเลื่อน (โบลท-แอ็คชั่น) กึ่งอัตโนมัติ (เซม-ิออโต) กระแทกกระโจมมือ (ปม-แอ็คชั่น) และ
แฝด (ดับเบิ้ลแบรเรล) 

2.2.1.3 ปนลูกซอง (Shotguns) 

ปนลูกซองหรือภาษาวิชาการเรียก “ชอต กัน” ก็จัดวาเปนปนยาวประทับไหลยิง
อีกชนิดหนึ่ง แตเปนการยิงจากลํากลองที่มีผิวภายในเกล้ียง ไมมีเกลียวตางกับลํากลองของปนไร
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เฟล และสวนใหญจะยิงกับกระสุนที่บรรจุลูกปรายไวเปนจํานวนหลายๆ เม็ดจากกระสุนเพียง 1 
นัด หรือบางทีก็ใชลูกขนาดใหญเพียงเม็ดเดียว อันเรียกวา “ลูกโดด ( Slug)” สุดแตวัตถุประสงคที่
จะใชงาน ซึ่งกฎหมายปนของสหรัฐ กําหนดใหความยาวของลํากลองปนลูกซองตองไมต่ํากวา 18 
นิ้วฟุต และระบบปฏิบัติการกลไกของปนลูกซองก็มีลักษณะอยางเดียวกับปฏิบัติการของไรเฟล
นั่นเองคือมีทั้งเด่ียวบรรจุเด่ียวแฝดหลายๆ ลํากลอง ลูกเลื่อน คานเหว่ียง และการกระแทกถอย
หลังของกระโจมมือเพื่อบริหารกลไกการบรรจุและการเตรียมยิง สําหรับลํากลองแฝดก็มีทั้งแบบ
แฝดขนานเคียงคู และแฝดซอนลางบน และมีสวนกําหนดมานลูกปรายไวในบริเวณสวนปลายของ
ภายในลํากลองที่เรียกวา “โชค (Choke)” เพ่ือบังคับใหมานลูกปรายที่พนเม็ดลูกปรายออกไปนั้นมี
รัศมีที่แผกระจายกวางหรือแคบเพียงใด 

2.2.1.4 ปนกลมือ ( Sub Machine Guns) ปนกลมือ หรือปนสั้นกล ออกแบบ
มาในลักษณะที่สามารถประทับไหลยิงหรือจับถือในระดับเอวแลวยิงก็ไดทั้งสองนัย ลักษณะของ
มันจะสั้นกะทัดรัดกวาปนยาวไรเฟลมีแมกกาซีน บรรจุกระสุนมากๆ ตั้งแต 20 นัดขึ้นไปจนถึง
หลายๆ สิบนัด และกระสุนที่ใชก็มักจะใชกระสุนที่มีปลอกชวงส้ันรวมกับกระสุนของปนสั้นไดเปน
สวนใหญ ระบบการยิงสามารถตั้งกลไกใหเปนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คือผูยิงเพียงแตเหนี่ยวไกอุบนิ่ง
ไว ปนจะทําหนาที่ยิงกระสุนรัวออกไปเปนชุด โดยสลัดปลอกเอง ข้ึนลําเอง บรรจุเอง และยิงซ้ําเอง
จนกวาผูยิงจะคลายนิ้วออกจากไกปน หรือจนกวากระสุนจะหมดแม็กกาซีนที่บรรจุอยู ลํากลอง
ของปนกลมือมีเกลียวเหมือนปนไรเฟลเชนกัน แตจะมีขนาดที่สันกะทัดรัดลงมากกวามาก เพ่ือ
ความสะดวกคลองตัว บางชนิดมีสวิตชใหเลือกกําหนดจํานวนของการยิงกระสุนได เชน ยิงแบบ
เหนี่ยวไก 1 ครั้งตอ 1 นัด เหนี่ยวไก 1 ครั้งตอ 3 นัด และเหนี่ยวไกอุบนิ่งไวเพ่ือใหไปจนกวาจะ
คลายนิ้วหรือแมกกาซีนหมดกระสุน และบางชนิดก็ไมมีสวิตชหรือคันบังคับการยิงใหเลือก มีแต
เฉพาะการยิงกลโดยตลอดอยางเดียว 

2.2.1.5 ปนยาวไรเฟลอัตโนมัติแบบจูโจมกวาดลาง (Machine Guns) สําหรับ
ไรเฟลแบบจูโจมกวาดลาง ก็มีลักษณะเดียวกับปนกลมือ ดานกลไกผิดกันแตเพียงมีลํากลองที่ยาว
เกาะกะออกไปเพื่อใชประจําตัวในหนวยรบแบบทหาร ตามปกติแลวไรเฟลจูโจมกวาดลางจะมีลํา
กลองยาวประมาณ 20 นิ้ว โดยเฉล่ีย และมักจะใชกระสุนของไรเฟลที่มีอํานาจลึกรุนแรงกวา
กระสุนปนส้ันที่ใชกับปนกลมือ 

2.2.2 แบงตามเกลียวภายในลํากลองปน แยกประเภทออกมาได 2 ประเภท 

2.2.2.1 ประเภทมีเกลียวภายในลํากลอง ประเภทใชกับกระสุนปนลูกโดด 
เม่ือยิงปน แรงอัดของแกสจะขับดันใหลูกกระสุนปนครูดไปกับเกลียว ภายในลํากลองปน แลวหมุน
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ตัวออกไปจากปากลํากลองปน ทําใหสามารถว่ิงผานอากาศออกไปตรงตามทิศทางที่เล็ง เชน ปน
พก รีวอลเวอร ปนพกออโตเมติก ปนยาวไรเฟล ปนกลตางๆ 

2.2.2.2  ประเภทไมมีเกลียวภายในลํากลอง ประเภทนี้ใชกับกระสุนปนลูก
ปรายไดแก ปนลูกซองซึ่งลํากลองปนภายในเรียบ ไมมีรองเกลียวในลํากลอง ขนาดของ
เสนผาศูนยกลางของลํากลองมีหลายขนาด แตที่มีขายอยูในตลาดเมืองไทย และที่นิยมกันทั่วไป
จะเปนขนาด 12 ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 18 ม.ม. (เกือบ 2 เซนติเมตร) และขนาดลํากลอง
นี้ก็ตองเปนขนาดเดียวกับกระสุนปนดวยจึงจะใชยิงได ลํากลองของปนลูกซองจะแบงเปน 2 
ประเภท คือ ประเภทที่เสนผาศูนยกลางภายในเทากันตลอด ตั้งแตโคนถึงปลายลํากลองประเภท
หนึ่ง กับประเภทที่เสนผาศูนยกลางภายในลํากลองตรงสวนปลายเขามา 4 นิ้ว แคบกวาตรงสวน
โคน อีกประเภทหนึ่งซึ่งประเภทหลังนี้มีความประสงคจะใหกระสุนลูกปราย เม่ือว่ิงออกจากปากลํา
กลองไปแลวจะกระจายเปนวงแคบกวาประเภทแรก และการทําใหปลายลํากลองตีบหรือแคบลงนี้ 
เรียกลํากลองนั้นๆ มี CHOKE ก็มีสัดสวนการตีบไมเทากัน เรียกชื่อลํากลองที่ทําใหตีบนอยไป
จนถึงตีบมากดังตอไปนี้ Improved Cylinder, 1/4 Choke, 1/2 Choke, 3/4 Choke, Full Choke, 

Super Choke 

อยางไรก็ดี นอกจากปนลูกซองมาตรฐานดังกลาวมาแลวนี้ กระสุนปนลูกซองถูก
นําไปใชยิงดวยปนที่ประดิษฐขึ้นเองงายๆ และเปนปนที่มีขนาดลํากลองสั้นกวาลูกซองทั่วไปมาก 
เรียกวาปนพกลูกซอง ปนเหลานี้เปนปนที่ไมไดขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และไมมีมาตรฐาน
เก่ียวกับขนาดเสนผาศูนยกลางภายในลํากลองและความยาวลํากลองแตอยางใด 

2.3 ขนาดของอาวุธปน 

ขนาดของอาวุธปนโดยทั่วไปหมายถึง ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลํากลองปน ซึ่ง
จําแนกออกเปน 

2.3.1 อาวุธปนที่มีเกลียวภายในลํากลอง ขนาดของอาวุธปนชนิดนี้เรียกวา 
Caliber ดังนั้น Caliber จึงหมายถึง เสนผาศูนยกลางของลํากลองปน ในอังกฤษ อเมริกา ใชหนวย
เปนนิ้ว ในยุโรปใชหนวยเปนมิลลิเมตร ในปจจุบันขนาดของอาวุธปนที่มีเกลียวภายในลํากลองมี
หนวยที่ใชกันอยู 2 หนวย คือ  

ก. หนวยเปนนิ้ว มีจุดนําหนา ตามหลังดวยตัวเลขขนาด แตเวลาเขียนหรือเรียก
ไมตองมีคําวานิ้วกํากับ และตองเขาใจดวยวาขนาดเปนนิ้ว เชน .45 , .44, .38, .357, .32, .25, 

.223, .22 เปนตน 
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ข. หนวยเปนมิลลิเมตร หรือ ม.ม. ไมตองมีจุดนําหนาใดๆ แตตองมีคําวา ม.ม. 
กํากับหลังของขนาดเสมอไป เชน 11 ม.ม., 9 ม.ม., 7.65 ม.ม., 6.35 ม.ม. , 5.56 ม.ม. เปนตนและ
โดยที่ปนมีเกลียวในลํากลองนี้ใชกับกระสุนปนลูกโดด เสนผาศูนยกลางของลํากลองปนจึงเทากับ 
หรือใกลเคียงกับเสนผาศูนยกลางของลูก (หัว) กระสุนปน จึงมีผูใชคําวา Caliber ในความหมายที่
เปนขนาดของกระสุนปนดวย 

 

ตารางที่ 2.1  แสดงการเปรียบเทียบขนาดอาวุธปนชนิดมีเกลียวภายในลํากลอง 
 

ระบบอังกฤษ (นิ้ว) ระบบยุโรป (ม.ม.) 
.22 5.5 

.223 5.56 

.243, .244 6 

.25 6.35 

.285 7 

.30, .308 7.62 

.32 7.65 

.323 8 

.357 (.38) 9 

.45 11 

.50 12.7 

 

2.3.2 อาวุธปนที่ไมมีเกลียวภายในลํากลอง (ปนลูกซอง) ขนาดของอาวุธปนชนิดนี้
เรียกวา เกจ (Gauge) หมายถึง จํานวนลูกตะกั่วทรงกลมขนาดเทากันที่ทําจากตะกั่วหนัก 1 ปอนด
เชน ขนาด 12 หมายความวาเอาตะกั่วมา 1 กอน หนัก 1 ปอนดแบงเปน 12 สวนเทาๆ กัน สวนที่
แบงไดเอามาทําเปนกอนกลมๆ นั้น มีเสนผาศูนยกลางเทาใดก็จะเปนขนาด 12 ตัวอยางเชน ปน
พกลูกซองขนาด 12 หมายถึง ปนที่มีขนาดลํากลองปนโตพอที่ลูกกระสุนตะกั่วหนัก 1/12 ปอนด
ผานไดพอดีตะกั่วทรงกลมหนัก 1/12 ปอนดมีเสนผาศูนยกลาง .729 นิ้ว นั่นคือ ปนพกลูกซอง 
ขนาด 12 จะมีเสนผาศูนยกลางของลํากลอง .729 นิ้ว เปนตน ขนาดที่ใชกันอยูในปจจุบัน มีขนาด 
12, 16, 20, 24, 28, 32 และขนาด .410  
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นอกจากคําวาเกจ (Gauge) หรือขนาดของอาวุธปนและกระสุนปนลูกซองแลวยังมีคํา
หนึ่งของกระสุนปนลูกซองคือ นัมเบอร หรือเบอร (Number) หรือขนาดของลูกกระสุนปรายที่บรรจุ
อยูในกระสุนปนลูกซอง สวนใหญจะมีเบอรเปนตัวเลขหรือตัวอักษร บอกไวที่กระดาษปดปาก
ปลอกกระสุนปน ทั้งดานบนและดานลาง 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

กาชัย ศรีธรรม [4] ศึกษาปริมาณธาตุจากเขมาปนที่ติดอยูบนถุงมือ ภายหลังจากการ
ยิงปนที่ระยะเวลาตางกัน ดวยเคร่ือง SEM ภายหลังจากการยิงปนจะเกิดคราบเขมาปน อันเกิดจา
การรวมตัวกันของธาตุ Pb , Sb, Ba เนื่องจากธาตุทั้ง 3 ชนิด จะอยูในแกปปน ( Primer) อันเปน
สวนประกอบของกระสุนปน เม่ือเกิดการยิงปนในสวนนี้จะเกิดลุกไหมไปยังดินปน ทาใหเกิดการ
ระเบิด ที่อุณหภูมิสูงแตกตางกัน เกิดการรวมตัวของธาตุ และใชกลองจุลทรรศน SEM ในการ
ตรวจสอบ จะปรากฏใหเห็นเปนเม็ดอนุภาค การจัดเก็บคราบเขมาปน เพ่ือทาการตรวจพิสูจน ดวย
ชุด Stub ซึ่งเปนแผนคารบอนกาวเหนียว ใหสัมผัสในตําแหนงที่คราบเขมาปนจะปลิวไปติด
ภายหลังจากการยิงปน เชนหลังมือ แขน ใบหนา หรือ เส้ือผาโดยปกติจะทาการจัดเก็บผูตองสงสัย 
สาหรับคนเปนไมเกิน 12 ชั่วโมง และคนตายไมเกิน 24 ชั่วโมง ทาใหหลายคดีที่ผานการยิงปนมา
นาน ไมไดจัดเก็บวัตถุพยานมาเพ่ือทาการตรวจพิสูจน ดวยเขาใจวา อนุภาคของธาตุที่เกิด
ภายหลังจากการยิงปน จะถูกทาลายไป การศึกษาคร้ังนี้ ใชกระสุน 3 ขนาด คือ 9 มม. , .45และ 
กระสุนปนลูกซอง ขนาด เกจ 12 และใชชวงเวลาในการศึกษา คือ 1 เดือน , 6 เดือน และ 1 ป เพ่ือ
ตองการทราบวา เวลาที่แตกตางกันและขนาดของกระสุนปน จะมีผลตอการตรวจพบอนุภาคของ
ธาตุโลหะภายหลังจากการยิงปน โดยการใชกลอง SEM ในการตรวจพิสูจน 

3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Zuzanna Brozek-Mucha and Agnieszka Jankowicz [5] ไดศึกษาวิจัยสวนที่เหลือ

จากการยิงปนจากกระสุนปนพกจํานวน 6 ชนิด โดยใหคนจํานวน 6 คนใชชีวิตประจําวันตามปกติ 
ไมใหมีการสัมผัสอาวุธปนเปนเวลา 3 วันและใชอาวุธปนพกแตกตางกันทําการเก็บรวบรวม
ตัวอยางโดยใชแทงอลูมิเนียมติดดวยเทปกาวไปแตะที่มือทั้งสองขางของผูยิงปนแลวนําไปเคลือบ
ดวยคารบอนเพ่ือหาองคประกอบทางเคมี โดยใชเคร่ือง Scanning Electron Microscope และ
ตรวจหารูปรางลักษณะดวยเคร่ือง Energy Dispersive X-ray spectrometer ในการศึกษานี้
เปรียบเทียบอธิบายสวนเชื้อประทุตัวอยางที่เหลือเทานั้น การจําแนกองคประกอบทางเคมีที่
แนนอน คํานวณจากความถ่ีขององคประกอบทางเคมีของอนุภาคตัวอยางที่เกิดขึ้นเทียบกับ
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จํานวน อนุภาคทั้งหมดที่ตรวจวัดไดคิดเปนเปอรเซ็นต  จากความสัมพันธระหวางความถี่ของ
องคประกอบทางเคมีที่บรรจุอยูอนุภาคของเขมาปนที่เกิดขึ้น ใชขอมูลที่มีลักษณะใกลเคียงกันหา
ความแตกตางของกระสุนปนแตละชนิด โดยพิจารณากระสุนปนแตละชนิดเพื่อหาขอแตกตาง เม่ือ
ทําการตรวจสอบจะพบความแตกตางขององคประกอบทางเคมี ความแตกตางขององคประกอบ
เหลานี้ เปนประโยชนในการใชขอมูลสนับสนุนการศึกษาความแตกตางของเขมาปนพกจัด
แบงแยกตามลักษณะทางกายและทางเคมี  

 

Lubor Fojta sek, Jitka Vacinova, Pavel Kolar and Marek Kotrly [6] ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การกระจายตัวของอนุภาคเขมาดินปนบริเวณโดยรอบของการยิงปนพก  จากหลายๆ การทดลอง
ในการศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคเขมาดินปน ใน 7 ทิศทางบริเวณโดยรอบจุดยิงปน (ปนพก 
ยี่หอ ลูเกอร รุน ซีแซด  85 ขนาด 9 มิลลิเมตร) มีการทดสอบการยิงโดยใชเชื้อประทุ 2 ชนิดที่
แตกตางกันและยังทดสอบทั้งสภาวะแวดลอมแบบเปดและสภาวะแวดลอมแบบปดของการยิง ผล
การศึกษาพบวาจํานวนของอนุภาคเขมาดินปนที่พบมากที่สุด คือบริเวณ ดานหนาขวา ที่ระยะ 2-4 

เมตร จากตําแหนงและทิศทางของจุดยิงปน อนุภาคเขมาดินปนยังสามารถพบไดที่ระยะ 10เมตร
จากจุดที่มีการยิงปน จึงสามารถแสดงใหเห็นไดวาปจจัยดานสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลตอการ
กระจายตัวของเขมาดินปนอยางมีนัยสําคัญ 

 

Zuzanna Brozek-Mucha [7] ไดศึกษาวิจัยการกระจายตัวและคุณสมบัติของเขมาปน ที่
เกิดจากกระสุนปน ลูเกอร ขนาด 9 มิลลิเมตร ในบริเวณจุดยิงปน  ในงานวิจัยนี้เสนอผลการ
ตรวจสอบที่หลากหลายของเขมาปน ที่เก็บจากเปาในระยะตางๆ รวมไปถึงเขมาปนที่เก็บจากบน
มือ แขน  และเส้ือผาของผูยิงทั้งดานหนาและดานหลัง จะทําการหาเขมาปนโดยใชวิธีการ SEM-

EDX ซึ่งตัวอยางเขมาปนนั้น ไดจากการยิงปนพก Walther P-99 และกระสุนปน  Luger ขนาด 9 

มิลลิเมตร ที่ผลิตในประเทศโปแลนด รูปแบบการทดลองทําโดยการเก็บตัวอยางอนุภาคจากพ้ืนผิว
ที่พบไดทั่วไปในคดีอาชญากรรม ผลการทดลองพบวาระยะที่ยิง ทั้งในทิศทางจากผูยิงไปดานหนา
และดานหลังผูยิง ข้ึนอยูกับพารามิเตอรเก่ียวกับอนุภาคเขมาปน ไดแก จํานวนของอนุภาคเขมา
ปน, สัดสวนขององคประกอบทางเคมีของเขมาปน รวมท้ังขนาดของอนุภาคเขมาปน ซึ่งการ
วิเคราะหการกระจายตัวของอนุภาค ในบริเวณโดยรอบจุดยิงปน อาจเปนประโยชนในการอธิบาย
กฎพ้ืนฐานของการกระจายตัวของเขมาดินปน ทั้งยังชวยในการจําลองสถานการณเสมือนจริงของ
คดีอาชญากรรมที่มีการใชปนได 



22 
 

22 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลองและ มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษา
ทดลอง การเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร 
ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ความสัมพันธระหวาง ปริมาณ
ของธาตุเขมาปนและ ขนาดของอนุภาค ธาตุเขมาปนกับระยะยิง ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและ
ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปน ของผูยิงกับผูที่อยูใกลผูยิง โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้  
 

1. วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
1.1 วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดสอบการยิง 

1.1.1 อาวุธปน 

1.1.1.1  ปนสั้นรีวอลเวอร ขนาด .38 ความยาวลํากลอง 2 นิ้ว 
1.1.1.2  ปนสั้นรีวอลเวอร ขนาด .38 ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 
 

  
 

รูปที่ 3.1  อาวุธปนส้ันรีวอลเวอร ยี่หอ Smith & Wesson ขนาด .38 ความยาวลํากลอง 2 นิ้ว 
(ซาย) และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว (ขวา) 
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1.1.2 กระสุนปนสําหรับปนสั้นรีวอลเวอร ขนาด .38 ยี่หอเดียวกันและผลิตมา
จากที่เดียวกัน 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2  กระสุนปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ยี่หอ Bullet Master 

 

1.1.3 เปากระดาษแข็งรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส หนา 2 มิลลิเมตร ขนาด 30X30 

เซนติเมตร  
1.1.4 ผาฝาย 100 เปอรเซ็นต สีขาวเย็บเปนปลอก สําหรับสวมคลุมตัวเปา

กระดาษ 

1.1.5 แทนยึดเปาสูง 150 เซนติเมตร (วัดจากพ้ืนถึงจุดศูนยกลางเปา) 

1.1.6 หุนจําลองใชแทนผูที่อยูในเหตุการณการยิง สวนสูง 170 เซนติเมตร 
1.1.7 เส้ือยืดผาฝาย 100 เปอรเซ็นต สีขาว สําหรับผูยิงและหุนจําลอง 
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รูปที่ 3.3  เปากระดาษแข็งรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส, ปลอกสวมเปาผาฝายสีขาว, แทนยึดเปาสูง 150 

เซนติเมตร, หุนจําลอง สวนสูง 170 เซนติเมตร, เส้ือยืดผาฝายสีขาว 

 

1.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการเก็บและวิเคราะหตัวอยางอนุภาคเขมาปน 

1.2.1 Aluminum Stub  

1.2.2 Carbon adhesive tabs 

1.2.3 ขวดเก็บ Aluminum Stub  

1.2.4 สติ๊กเกอรลาเบล (Sticker Label) 

1.2.5 ปากกา 

1.2.6 ถุงมือยาง 
1.2.7 เคร่ือง SCANNING ELECTRON MICROSCOPY EQUIPPED WITH 

AN ENERGY DISPERSIVE X-RAY ANALYSER (SEM/EDX) 
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รูปที่ 3.4  Aluminum Stub, Carbon adhesive tabs, ขวดเก็บ Aluminum Stub, ถุงมือยาง 
 

2. ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณการทดลองและสถานท่ีท่ีใชทดลองการยิงปน 

2.1 การทดลองการยิงจะทําการยิงภายใตสภาพแวดลอมแบบปด สําหรับการศึกษา
ทดลองในครั้งนี้จะกระทําภายในสนามยิงปน ตํารวจภูธรภาค 1 มีพื้นโดยประมาณ 160 ตาราง
เมตร ขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร ไดทําความสะอาดบริเวณที่ทําการทดลองและ 
ไดทําการยิงทดลองในขณะที่ไมมีผูอ่ืนทําการยิงปนอยูในสนามยิงปนเพ่ือปองกันการปนเปอน 

2.2 การศึกษาทดลองครั้งนี้ไดมีการกําหนดระยะหางระหวางปากกระบอกปนกับเปา
ตัวอยางเพ่ือทําการศึกษาปริมาณและขนาดของ อนุภาคเขมาปนในทิศทางการยิงไว 6 ระยะ คือ 
10, 20, 30, 50, 70 และ 100 เซนติเมตร และเพ่ือทําการศึกษาปริมาณและขนาดของอนุภาคเขมา
ปนบนตัวผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง จึงไดกําหนดตําแหนงของหุนจําลองผูที่อยูในเหตุการณการยิง 
โดยจะยืนขนานแบบหนากระดานกับผูยิง โดยตําแหนงจะหางจากตําแหนงผูยิง เปนระยะ 100 

และ200 เซนติเมตร ทั้งทางซายและทางขวาของผูยิง รวม 4 จุด 

 

 
 

รูปที่ 3.5  ลักษณะการกําหนดระยะหางระหวางปากกระบอกปนกับเปาตัวอยาง 
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รูปที่ 3.6  ลักษณะการกําหนดตําแหนงและระยะของผูยิง, หุนจําลองผูที่อยูในเหตุการณการยิง 
และเปา 

 

2.3. อาวุธปน และเคร่ืองกระสุนที่ใชในการศึกษาปริมาณและขนาดของของอนุภาค
เขมาปน คือ ปนสั้นรีวอลเวอรหรือลูกโม ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว 1 กระบอก และปน
สั้นรีวอลเวอรหรือลูกโม ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 1 กระบอก และกระสุนปนขนาด 
.38 ยี่หอและผลิตมาจากที่เดียวกัน 

2.4. เปาตัวอยาง เปนเปากระดาษแข็งรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ขนาด 30X30 เซนติเมตร 
เพ่ือทําการศึกษาทดลองปริมาณและขนาดของอนุภาคเขมาปนบนเปาตัวอยาง เปาดังกลาวจะถูก
ยึดไวบนแทนยึดเปาเพ่ือใหไดระดับ ซึ่งจุดศูนยกลางเปาจะสูงจากพ้ืน 150 และตัวเปาจะถูกสวม
คลุมดวยปลอกผาฝายสีขาว 100 เปอรเซ็นต เปรียบเสมือนเสื้อผาของผูถูกยิง  

2.5. ผูทําการยิงในการทดลองครั้งนี้จะตองไมทําการยิงปนอยางนอย 3 วัน และกอน
ทําการทดลองยิงจะมีการทําความสะอาดรางกายและเส้ือผาของผูยิง ทําความสะอาดอาวุธปน
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทดลองเพื่อใหปราศจากสารปนเปอนที่มีผลตอการทดลอง และผูทํา
การทดลองยิงจะตองสวมเส้ือยืดที่ทําจากผาฝายสีขาว 100 เปอรเซ็นต ซึ่งเปรียบเสมือนเสื้อผาของ
ผูยิง  
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2.6. ไดทําการทดสอบการปนเปอนของธาตุเขมาปนที่ตัวผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง
(หุน)บนเสื้อและ ที่เปายิงบนผาคลุมเปา โดยใช  Aluminum Stub ทําการเก็บตัวอยางในบริเวณ
เดียวกันที่จะเก็บในการทดลองและนําไปตรวจวิเคราะหดวย (SEM/EDX) ซึ่งพบวาไมมีการ
ปนเปอนของคราบเขมาปน ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba)และ แอนติโมนี (Sb) ซึ่งเปนธาตุเขมาปน 

2.7. ผูที่อยูใกลผูยิง จะใชเปนหุนลองชุดปรับความสูงใหเทาคนสูง 170 เซนติเมตร 
และหุนจําลองจะถูกสวมดวยเส้ือยืดที่ทําจากผาฝายสีขาว 100 เปอรเซ็นต ซึ่งเปรียบ เสมือนเสื้อผา
ของผูที่อยูใกลผูยิง 

 

3. ขั้นตอนการทดลองการยิงและการเก็บตัวอยางอนุภาคเขมาปน 

3.1. หลังจากเตรียมสถานที่ และอุปกรณตางๆ ที่ใชทดลองการยิงปนเรียบแลว 
ขั้นตอนตอไปก็เปนการเริ่มยิงปน ดวยปนรีวอลเวอร ขนาด .38 หลังจากที่บรรจุกระสุนปนเสร็จ
เรียบรอยแลว จะทําการยิงปนโดยจับปนสองมือ เหยียดแขนตรงไปขางหนาตัวปนขนานกับพ้ืนแลว
เล็งไปที่เปาจากนั้นจึงทําการล่ันไกปน 1 นัดใหเขาเปา ตอการทดลอง 1 ครั้ง ทําซ้ํา 3 ครั้งในทุกๆ 
ตําแหนงและระยะการยิงนั้นๆ 

3.2. หลังจากล่ันไกปน ผูทําการทดลองและผูเก่ียวของทั้งหมดในการทดลองการยิง
ปน จะตองอยูนิ่งๆ เปนระยะเวลา 10 นาที เคล่ือนไหวใหนอยที่สุดหลังจากการล่ันไกปน เพ่ือให
อนุภาคเขมาปนที่ฟุงกระจายอยูในอากาศไดรับการรบกวนจากปจจัยตางๆ นอยที่สุด  เพ่ือใหเกิด
การตกสะสมของอนุภาคเขมาปนไดสมบูรณที่สุด 
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รูปที่ 3.7  การทดลองยิงปนรีวอลเวอร ความยาวลํากลอง 2 นิ้ว ที่ระยะ 50 เซนติเมตร  
 

3.3 หลังจากอยูนิ่งๆ  จนครบ 10 นาทีแลว ข้ันตอนตอไปก็จะเปนข้ันตอนการเก็บ
ตัวอยางอนุภาคเขมาปน จากเปากระดาษแข็งที่คลุมดวยผาฝายสีขาว โดยการเก็บตัวอยางอนุภาค
เขมาปนบนเปาตัวอยาง หลังจากยิงเสร็จ จะนําเปาตัวอยางมาทําการวัด โดยจะวัดจากจุด
ศูนยกลางรอยรูกระสุนปนออกมาเปนรัศมี 10 เซนติเมตร เปนวงกลม จากนั้นเราจะนํา Aluminum 

stubs ที่ติดดวย Carbon adhesive tape มากด ลงบนเปา ครอบคลุม ภายใต พื้นที่ รัศมี 10 

เซนติเมตรดังกลาว รอบๆ รอยรูกระสุนปน หลังจากนั้น บรรจุตัว stubs ลงในขวดเก็บ  Aluminum 

Stub เพ่ือปองกันการปนเปอนกอนนําไปตรวจวิเคราะหอนุภาคเขมาปนในขั้นตอนตอไป  จากที่
กลาวไวขางตน ในการศึกษาทดลองนี้ แบงเปน 2 ชุดการทดลองคือ การทดลองของปนสั้นรีวอล
เวอร ความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และ การทดลองของปนสั้นรีวอลเวอร ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ใน 1 
ชุดการทดลอง จะมีการทดลองยิงทั้งหมด 6 ระยะ และแตละระยะ จะมีการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง 
ดังนั้นเราจะตองทําการทดลองทั้งหมด 18 ครั้งตอ 1 ชุดการทดลอง รวม 2 ชุดการทดลอง จึง
จะตองทําการทดลองยิงปนทั้งหมด 36 ครั้ง 
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รูปที่ 3.8  วิธีการเก็บตัวอยางอนุภาคเขมาปนบนเปาตัวอยางดวย Aluminum stubs 

 

 
 

รูปที่ 3.9  Aluminum Stub และ Carbon adhesive tabs 
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3.4 สําหรับในสวนของการเก็บตัวอยางอนุภาคเขมาปน บนตัวผูยิงและหุนจําลองผู
ที่อยูใกลผูยิง จะเก็บตัวอยางอนุภาคเขมาปนโดยจะทําการเก็บตัวอยาง บริเวณ ลําตัวดานหนา 
บนเสื้อผาฝายสีขาวที่ไดสวมไว แตการเก็บตัวอยางอนุภาคเขมาปนบนตัวผูยิงและหุนจําลองผูที่อยู
ใกลผูยิงนั้น จะทําการเก็บตัวอยางเฉพาะที่การทดลองยิงที่ระยะ 50 เซนติเมตร เทานั้น เนื่องจาก
งบประมาณที่จํากัดในการนําตัวอยางเขมาปนไปวิเคราะห 

3.5 วิธีการเก็บตัวอยางเขมาปน บนตัวผูยิงและหุนจําลองผูที่อยูในเหตุการณการยิง 
จะใช Aluminum stubs ติดดวย Carbon adhesive tape ในการเก็บตัวอยางอนภาคเขมาปน
เหมือนกับวิธีการเก็บตัวอยางเขมาปนบนเปาตัวอยาง โดยจะนํา stubs ดังกลาว กดลงบนเสื้อ
บริเวณลําตัวดานหนา 50-100 ครั้งใหทั่วบริเวณจากนั้น บรรจุตัว stubs ลงขวดเก็บ  Aluminum 

Stub เพ่ือปองกันการปนเปอนกอนนําไปตรวจวิเคราะหอนุภาคเขมาปนและ จะทําการเก็บตัวอยาง
อนุภาคเขมาปนดวยวิธีเดียวกันกับหุนจําลองอีกทั้ง 4 ตัว 

 

4 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหอนุภาคธาตุเขมาปน 

จากที่ไดทําการเก็บตัวอยางเขมาปนในแตละตําแหนงทั้งหมดของการทดลองเราจะ
แยกตัวอยางเขมาปนที่เก็บมาเปน 2 ชุด  

ตัวอยางเขมาของปนรีวอลเวอรที่ไดจากการทดลอง 1 ชุด จะประกอบไปดวย 
ตัวอยางเขมาบริเวณเปา ทั้ง 6 ระยะ ระยะละ 3 ซา รวม 18 ตัวอยาง และตัวอยางเขมาปนบริเวณ
ผูยิงกับผูที่อยูใกลผูยิง ที่เก็บเฉพาะท่ีระยะยิง 50 เซนติเมตร ทั้งหมด 5 ตาแหนง ตาแหนงละ 3 ซา 
รวม 15 ตัวอยาง รวมตัวอยางเขมาปนใน 1 ชุดการทดลองเปน 33 ตัวอยาง รวมตัวอยางเขมาปน
ทั้งหมดของการทดลองทั้ง 2 ชุด เปน 66 ตัวอยาง ตอจากนั้นจะนาตัวอยางเขมาปนมาวิเคราะห
ปริมาณและขนาดของเขมาปนดวย SCANNING ELECTRON MICROSCOPY EQUIPPED 

WITH AN ENERGY DISPERSIVE X-RAY ANALYSER (SEM/EDX) และตอดวยการนาผลการ
วิเคราะหมาคานวณคาดวยวิธีการทางสถิติ 

4.1 วิเคราะหหาปริมาณของธาตุเขมาปนดวย (SEM/EDX) ที่กําลังขยาย 2000X 

4.2 วิเคราะหหาขนาดของอนุภาคธาตุเขมาปนที่ประกอบไปดวยธาตุหลักทั้ง 3 ธาตุ 
ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba), แอนติโมนี (Sb) ดวย (SEM/EDX) ที่กําลังขยาย 2000X  

4.3 ใชสถิติวิเคราะหคาความสัมพันธ (คา R) ที่ระดับนัยสําคัญ มากกวา  0.05 หรือ
มีความสัมพันธระดับมาก และนําไปหาสมการถดถอย (Regression) เพ่ือทํานายระยะยิงจาก
ปริมาณกับอนุภาคธาตุเขมาปน 
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บทท่ี 4 

 

ผลการทดลอง 
 

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนที่เกิดจากการยิงปน
รีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงแตกตาง
กัน ในหองปด  ทําการตรวจหาคราบเขมาปน ดวยเทคนิค Scanning Electron Microscopy 

equipped with an Energy Dispersive X-ray analyzer (SEM/EDX) ซึ่งเทคนิคนี้สามารถ
วิเคราะหอนุภาคเขมาปน ไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดคอนขางแมนยํา  

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะพิจารณาปริมาณธาตุหลักของเขมาปน ซึ่งไดแก ตะกั่ว (Pb)  

แบเรี่ยม (Ba) แอนติโมนี  (Sb) และจะพิจารณาขนาดอนุภาค ของธาตุ เขมาปนที่ประกอบไปดวย
ธาตุผสมของ ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba)และ แอนติโมนี (Sb) ผลการทดลองปรากฏดังนี้ 
 

1. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของธาตุเขมาปนท่ีเกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.
38 ท่ีมีความยาวลํากลอง 2 น้ิว และความยาวลํากลอง 4 น้ิว  

ผลการ ทดลอง ปริมาณ ของธาตุ เขมาปน ในทิศทางการยิง (บนเปายิง) ของปน             
รีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว  เฉล่ียแสดงใน
ตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  คาเฉล่ียปริมาณของธาตุเขมาปนในทิศทางการยิง (บนเปายิง) ของปนรีวอลเวอร 
ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

 

ตําแหนงที่เก็บตัวอยาง 
เปอรเซ็นตตะกั่ว 

(Pb) 

เปอรเซ็นตแบเรี่ยม
(Ba) 

เปอรเซ็นตแอนติโมนี
(Sb) 

ระยะยิง 
(เซนติเมตร) ตําแหนง 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง 2 

นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง 4 

นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง 2 

นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง 4 

นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง 2 

นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง 4 

นิ้ว 

10 เปายิง 34.80 52.35 2.50 0.96 6.69 9.51 

20 เปายิง 18.41 49.56 1.66 0.26 4.07 8.36 

30 เปายิง 16.66 45.23 0.52 0.32 3.17 7.84 

50 เปายิง 10.53 26.31 0.86 1.80 2.62 5.94 

70 เปายิง 2.21 23.86 0.93 0.63 1.15 4.61 

100 เปายิง 1.90 12.79 0.29 0.51 0.67 2.33 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ปริมาณธาตุเขมาปน ในทิศทางการยิง  (บนเปายิง)  ของปน           
รีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว เฉล่ียมีคานอยกวาปริมาณธาตุเขมาปนของปน 
รีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ในเกือบทุกตําแหนง แลวยังพบอีกวาปริมาณ
ธาตุเขมาปนของปนทั้ง 2 แบบ จะพบมากที่การยิงระยะใกลและพบปริมาณนอยลงในระยะยิงที่ไกล
ออกไปตามลําดับ 
 

2. การศึกษาความสัมพันธ ของปริมาณธาตุเขมาปน กับระยะท่ีทําการยิง 
เม่ือนําคาปริมาณธาตุเขมาปนกับระยะยิงในตารางที่ 4.1 มาหาคาสหสัมพันธทางสถิติ

สําหรับอาวุธปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 
พบวาธาตุ ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba)และ แอนติโมนี (Sb) มีความสัมพันธกับระยะยิงในระดับมาก 
ที่มีคา R = 0.763, 0.668และ 0.746 ตามลําดับ เม่ือนํามาสรางสมการทํานายระยะยิง จากปริมาณ
ธาตุเขมาปนไดดังนี ้
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ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว 

 เปอรเซ็นตตะกั่ว (Pb) 

Ŷ = 25.124 + (-0.343)x 

หรือ Ŷ = 25.124 - 0.343x 

หมายความวา  ถาระยะ ยิงเปล่ียนไป 10 cm เปอรเซ็นตของตะกั่ว ( Pb) จะลดลง 
3.43%  

 เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) 

Ŷ = 1.767 + (-0.019)x 

หรือ Ŷ = 25.124 - 0.019x 

หมายความว า ถาระยะ ยิงเปลี่ยนไป 10 cm เปอรเซ็นตของแบเรี่ยม ( Ba) จะลดลง
0.19% 

 เปอรเซ็นตแอนโตโมนี (Sb) 

Ŷ = 4.978 + (-0.062)x 

หรือ Ŷ = 25.124 - 0.062x 

หมายความวา  ถาระยะยิงเปลี่ยนไป 10 cm เปอรเซ็นตของแอนโตโมนี (Sb) จะลดลง 
0.62% 

 

ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 
 เปอรเซ็นตตะกั่ว (Pb) 

Ŷ = 61.607 + (-0.676)x 

หรือ Ŷ = 25.124 - 0.676x 

หมายความวา  ถาระยะ ยิงเปล่ียนไป 10 cm เปอรเซ็นตของตะกั่ว ( Pb) จะลดลง 
6.76%  

 เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) 

Ŷ = 0.560 + (-0.001)x 

หรือ Ŷ = 25.124 - 0.001x 

หมายความวา  ถาระยะ ยิงเปลี่ยนไป 10 cm เปอรเซ็นตของแบเรี่ยม ( Ba) จะลดลง 
0.01% 
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 เปอรเซ็นตแอนโตโมนี (Sb) 

Ŷ = 8.196 + (-0.088)x 

หรือ Ŷ = 25.124 - 0.088x 

หมายความวา  ถาระยะยิงเปลี่ยนไป 10 cm เปอรเซ็นตของแอนโตโมนี (Sb) จะลดลง 
0.88% 

 

3. การศึกษาเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของธาตุ เขมาปนท่ีเกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร 
ขนาด.38 ท่ีมีความยาวลํากลอง 2 น้ิว และความยาวลํากลอง 4 น้ิว 

ผลการทดลองขนาดอนุภาคของธาตุ เขมาปน ในทิศทางการยิง(บนเปายิง) ของปน       
รีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว  เฉล่ีย แสดงอยูใน
ตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  คาเฉล่ียขนาดอนุภาคของธาตเุขมาปนในทิศทางการยิง (บนเปายิง) ของปนรีวอล
เวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

 

ตําแหนงที่เก็บตัวอยาง ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนเฉล่ีย (ไมโครเมตร) 
ระยะยิง (เซนติเมตร) ตําแหนง ปนความยาวลํากลอง 2 นิ้ว ปนความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

10 เปายิง 4.40 9.12 

20 เปายิง 4.32 8.69 

30 เปายิง 3.90 6.73 

50 เปายิง 3.16 5.90 

70 เปายิง 6.36 8.94 

100 เปายิง 11.44 9.35 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนในทิศทางการยิง (บนเปายิง) ของ
ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว เฉล่ียมีขนาดเล็กกวา ขนาดอนุภาคของธาตุ
เขมาปนของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ในเกือบทุกตําแหนง แลวยังพบ
อีกวาขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนของปนทั้ง 2 แบบ จะพบขนาดใหญที่การยิงระยะใกลและพบ
ขนาดเล็กลงในระยะยิงที่ใกลเขามาตามลําดับ 
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เม่ือนําคาขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนกับระยะยิงในตารางที่ 4.3 มาหาคาสหสัมพันธ
ทางสถิติสําหรับอาวุธปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 
นิ้ว พบวาอนุภาคเขมาปนที่ประกอบไปดวยธาตุ ตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba)และ แอนติโมนี  (Sb) มี
ความสัมพันธกับระยะยิงในระดับมาก ที่มีคา R = 0.546 เม่ือนํามาสรางสมการทํานายระยะยิง จาก
ปริมาณธาตุเขมาปนไดดังนี ้

ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว 

 ขนาดเขมาปน (ไมครอน) 
Ŷ = 2.569 + 0.076x 

หมายความวา  ถาระยะยิงเปลี่ยนไป 10 cm ขนาดของเขมาปนจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
0.76 หนวย 

ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 
 ขนาดเขมาปน (ไมครอน) 
Ŷ = 6.839 + 0.004x 

หมายความวา  ถาระยะยิงเปลี่ยนไป 10 cm ขนาดของเขมาปนจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
0.04 หนวย   

 

4. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปน ระหวางผูยิง กับผูท่ี
อยูใกลผูยิง 

ผลการทดลองปริมาณธาตุเขมาปนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง(บนตัวผูยิงและผู
ที่อยูใกลผูยิง) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความยาวลํากลอง    
4 นิ้ว เฉล่ียแสดงในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  คาเฉล่ียปริมาณของธาตุเขมาปนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง (บนตัวผูยิงและผู
ที่อยูใกลผูยิง) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความ
ยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

 

ตําแหนงที่เก็บตัวอยาง เปอรเซ็นตตะกั่ว 
(Pb) 

เปอรเซ็นตแบเรี่ยม
(Ba) 

เปอรเซ็นตแอนติโมนี
(Sb) 

ระยะยิง 
(เซนติเมตร) 

ตําแหนง 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง  
2 นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง  
4 นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง  
2 นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง  
4 นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง  
2 นิ้ว 

ปนความ
ยาวลํา
กลอง  
4 นิ้ว 

50 ผูยิง 2.01 1.21 0.31 0.36 0.49 2.83 

50 หุนขวา1 2.35 1.29 0.70 0.21 0.84 0.57 

50 หุนซาย1 2.64 1.12 0.37 0.29 1.24 0.76 

50 หุนขวา2 0.98 1.02 0.87 0.30 0.38 0.44 

50 หุนซาย2 1.21 0.60 0.18 0.10 0.25 0.26 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ปริมาณธาตุเขมาปนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง(บนตัวผู
ยิงและผูที่อยูใกลผูยิง)  ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว  เฉล่ียมีคา
มากกวาปริมาณธาตุเขมาปนของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ในเกือบทุก
ตําแหนง แลวยังพบอีกวาปริมาณธาตุ เขมาปนของปนทั้ง 2 แบบ จะพบมากที่หุนตัวที่ 1 ทั้ง 2 ขาง
และ พบปริมาณนอยลงในหุนตัวที่ 2 ทั้งสองขาง ที่อยูไกลออกไปตามลําดับ 

ผลการทดลองขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง (บนตัว
ผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ ความยาว
ลํากลอง 4 นิ้ว เฉล่ีย แสดงอยูในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  คาเฉล่ียขนาดอนุภาคของธาตเุขมาปนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง (บนตัวผูยิง
และผูที่อยูใกลผูยิง) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้วและ 
ความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

 

ตําแหนงที่เก็บตัวอยาง ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนเฉล่ีย (ไมโครเมตร) 
ระยะยิง (เซนติเมตร) ตําแหนง ปนความยาวลํากลอง 2 นิ้ว ปนความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 

50 ผูยิง 11.85 12.96 

50 หุนขวา1 8.89 5.67 

50 หุนซาย1 8.34 5.40 

50 หุนขวา2 3.25 2.31 

50 หุนซาย2 2.87 2.12 

 

จากตารางที่ 4.4  พบวา ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนในทิศทางตรงขามทิศทางการยิง
(บนตัวผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว เฉล่ียมี
ใกลเคียงกับขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนของปน รีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลํากลอง 4 

นิ้ว ในเกือบทุกตําแหนง แลวยังพบอีกวาขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนของปนทั้ง 2 แบบ มีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกันคือ พบขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนขนาดใหญที่ตําแหนงผูยิง ซึ่งอยูใกลกับ
อาวุธปนมากที่สุด และพบขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนที่เล็กลงในตําแหนงผูที่อยูใกลผูยิง ที่อยูไกล
ออกไปจากอาวุธปนตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 

สรุปและอภิปรายผล 

เขมาปนหรือ Gunshot Residue เปนหลักฐานที่มักถูกพูดถึงบอยๆ เม่ือเกิดเหตุการณ
การการใชอาวุธปนกอคดีอาชญากรรม  แตมีนอยคนนักที่จะเคยเห็นวาจริงๆ แลว เขมาปนมี
ลักษณะเปนอยางไร และสามารถตรวจสอบไดอยางไร อีกทั้งเขมาปนไมสามารถตรวจวิเคราะหได
ดวยตาเปลา จึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหเขมาปน ซึ่งปจจุบัน 
SEM/EDX เปนเทคนิคหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและนิยมใช กันทั่วโลก ในการตรวจวิเคราะห เพราะ
สามารถวิเคราะหผลออกมาไดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปน ปริมาณเขมาปน 
ขนาดของอนุภาคเขมาปน หรือแมกระทั่งองคประกอบทางเคมีของอนุภาคเขมาปน 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุเขมาปน ที่เกิดจากการ
ยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว  ที่ระยะยิง
ตางๆ ศึกษาความสัมพันธ ของปริมาณธาตุเขมาปน กับระยะที่ทําการยิง ศึกษาเปรียบเทียบขนาด
ของอนุภาคธาตุเขมาปน ที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว 
และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ที่ระยะยิงตางๆและ ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของ
ธาตุเขมาปน ระหวางผูยิง กับผูที่อยูใกลผูยิง สามารถสรุปไดวา 

1. การศึกษา เปรียบเทียบปริมาณธาตุเขมาปน  ที่เกิดจากการยิงปนรีวอลเวอร 
ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ปริมาณธาตุเขมาปนที่เกิดขึ้น
จากการยิงของปนทั้ง 2 ประเภทเม่ือเปรียบเทียบกันพบวา ในตําแหนงทิศทางการยิง ที่ระยะยิง
ตางๆ ที่ทําการทดลอง ปนที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว พบปริมาณธาตุ ตะกั่ว (Pb) และ แอนติโมนี 
(Sb) มากกวาปนที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว สวนธาตุ แบเรี่ยม (Ba) นั้นพบวา มีปริมาณคอนขาง
ใกลเคียงกัน ทั้งนี่อาจเชื่อไดวา ความยาวของลํากลองปนที่มากกวามีผลทําใหเขมาปนที่พุงออก
จากกระบอกปนมีลักษณะกระจุกตัว ไมกระจายตัวเหมือนเขมาปนที่พุงออกจากปนที่มีความยาว
ของลํากลองสั้นกวา จึงมีผลทําใหปริมาณเขมาปนที่ติดอยูในเปาที่ระยะยิงตางๆ มีคาแตกตางกัน 
แลวยังเห็นไดวา ปริมาณเขมาปนจะถูกพบมากที่การยิงระยะใกลและคอย ๆ
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นอยลงในระยะที่ไกลออกไป ทั้งนี้เปนผลมาจากระยะใกลมีการสะสมของเขมาปนที่มีทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ สวนระยะที่ไกลออกมาเขมาขนาดเล็กจะลดนอยลงพบแตเขมาที่มีขนาดใหญ
เนื่องจาก เขมาขนาดเล็กมีมวลนอยเมื่อฟุงกระจายออกจากลํากลองปนจะถูกแรงตานอากาศทํา
ใหสามารถเคล่ือนที่ไปไดระยะนอยกวาเขมาที่มีขนาดใหญ ทําใหปริมาณเขมาปนเฉล่ียในระยะที่
ไกลออกมามีคาลดลงตามลําดับ ผลการทดลองมีแนวโนมไปในทางเดียวกันกันงานวิจัยของ 
Zuzanna Brozek-Mucha [7] และเปนไปตามสมมุติฐาน 

2. ความสัมพันธ ของปริมาณธาตุเขมาปน กับระยะที่ทําการยิง  ในทางสถิติ ผลการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระยะยิง กับเปอรเซ็นตตะกั่ว ( Pb) เปอรเซ็นตแบเรี่ยม ( Ba) และ
เปอรเซ็นตแอนติโนมี ( Sb) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ทั้ง 2 แบบ  ดวยวิธีทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา  ระยะ ยิงมีความสัมพันธใน ระดับมากกับปริมาณธาตุเขมาปน
ตะกั่ว ( Pb), แบเรี่ยม ( Ba)และ แอนติโนมี ( Sb) อยางมีนัยสําคัญ  (ที่คาR = 0.763 , 0.668และ 
0.746 ตามลําดับ) แตความสัมพันธนี้เปนไปในลักษณะการถดถอย  หมายถึง ถาระยะ ยิงเพ่ิมข้ึน 
เปอรเซ็นตตะกั่ว (Pb) เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี (Sb)จะลดลง   

3. การศึกษาเปรียบเทียบขนาดของอนุภาคธาตุเขมาปน ที่เกิดจากการยิงปนรีวอล
เวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 นิ้ว ขนาดอนุภาคของธาตุ
เขมาปน อนุภาค ของธาตุ เขมาปนสวนใหญมีลักษณะกลม มีขนาดตั้งแต >0.1 ไมครอน จนถึง 
<30 ไมครอน  จากผลการทดลอง ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปน ที่ระยะยิงตางๆ ที่ทําการทดลอง 
ในทิศทางการยิง ปนทั้งสองชนิด มีแนมโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ สามารถพบอนุภาคธาตุเขมา
ปนที่มีขนาดใหญ (>5 ไมครอน) ไดทุกในทุกระยะยิง  ตั้งแตระยะใกลสุด 10 เซนติเมตร ไปจนถึง
ไกลสุด 100 เซนติเมตร ตางกันก็ที่ปริมาณอนุภาคเขมาปน จะพบมากที่ระยะใกล พบหลายขนาด
ตั้งแตขนาดเล็ก มาก(<1  ไมครอน ) ไปจนถึงขนาดใหญ (>20 ไมครอน ) ทําใหคาเฉล่ียของขนาด
อนุภาคธาตุเขมาปนที่ระยะใกล ออกมาไมใหญมาก เหมือนระยะที่ไกลออกมาที่พบอนุภาคขนาด
เล็กนอยลง และจํานวนไมอัดแนนเหมือนระยะใกลทําใหคาเฉล่ียของขนาดอนุภาคผลออกมา
คอนขางมีขนาดใหญ  ผลการทดลองมีแนวโนมไปในทางเดียวกันกันงานวิจัยของ Zuzanna 

Brozek-Mucha [7] และเปนไปตามสมมุติฐาน 

4. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดของอนุภาคธาตุเขมาปน ระหวางผูยิง 
และผูที่อยูขางๆ ผูยิง  

ปริมาณของธาตุเขมาปนในตําแหนงทิศทางตรงขามทิศทางการยิง (บนตัวผูยิงและผูที่
อยูใกลผูยิง)  ปริมาณธาตุ เขมาปน ที่พบ ณ ตําแหนงตางๆ ของปนที่มีความยาวลํากลอง 2 นิ้ว
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พบวา มีปริมาณมากกวาปริมาณของธาตุเขมาปนที่เกิดจากการยิงปนที่มีความยาวลํากลอง 4 นิ้ว 
และพบปริมาณธาตุเขมาปนบนตัวผู ที่อยูใกลผู ยิง ตําแหนงที่ 1 ทั้งขางซายและขวาของผูยิง มาก
ที่สุด และพบปริมาณของธาตุเขมานอยลง ที่ตําแหนงผูที่อยูใกลผูยิง ตําแหนงที่ 2 ซึ่งอยูไกลถัด
ออกมาสวนผูยิงพบปริมาณของธาตุเขมาอยูระหวาง 2 ตําแหนง ขางตนทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก
ลักษณะการกระจายตัวของเขมาในทิศทางตรงขามทิศทางการยิงที่มีลักษณะไมเหมือนกับทิศ
ทางการยิง คือ เขมาปนสวนที่ออกจากโมปนมีลักษณะฟุงกระจายออกจากทางดานขางทิศทางไม
แนนอน ไมเหมือนเขมาที่ออกจากปากกระบอกปนที่มีลักษณะพุงไปขางหนา ทําใหเขมาปนที่
กระจายตัวออกมา ติดที่ผูยิงนอยกวาตําแหนงผูที่อยูใกลผูยิง ตําแหนงที่ 1 

ขนาดอนุภาคของธาตุเขมาปนในตําแหนงทิศทางตรงขามทิศทางการยิง  (บนตัวผูยิง
และผูที่อยูใกลผูยิง) ของปนทั้งสองชนิด มีแนมโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ อนุภาค ของธาตุ เขมา
ปนขนาดใหญพบมากบริเวณตัวผูยิง และพบขนาดที่เล็กลงในตําแหนงผูที่อยูใกลผูยิงที่ไกลออกไป
ตามลําดับ ที่เปนอยางนี้เชื่อวา อนุภาคเขมาปนสวนนี้สวนใหญมาจากเขมาปนที่ออกมาจาก
บริเวณโมปนซึ่งมีทิศทางที่ไมแนนอน และเปนการทดลองในหองปด ทําการฟุงกระจายสวนใหญ
จะอยูบริเวณตัวผูยิงและผูที่อยูใกลผูยิง ตําแหนงที่ 1 และพบนอยลงใน ตําแหนงผูที่อยูใกลผูยิง ที่
ไกลออก ไป  ซึ่งแตกตางกับ อนุภาค เขมาปนที่พบในทิศทางการยิง ที่มีแรง พุงตัวออกจากปาก
กระบอกปนไปในทิศทางเดียว ซึ่งมีลักษณะพุงไปขางหนา ทําใหสามารถพบอนุภาคเขมาปนขนาด
ใหญไดในระยะไกล เพราะอนุภาคเขมาปนขนาดใหญมีมวลมากสามารถสูกับแรงตานอากาศได
ดีกวาอนุภาคเขมาปนที่มีขนาดเล็ก  อยางไรก็ตามแมเปนการทดลองในหองปดที่ไมมีปจจัย
เก่ียวกับลมเขามาเก่ียวของ แตอากาศก็สามารถเคล่ือนที่ไดทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่แตกตางกัน
ของอากาศบริเวณใกลหลังคา กับบริเวณใกลพื้นทําใหอากาศมีการเคลื่อนตัวหมุนเวียนอยู
ตลอดเวลา 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและขนาดอนุภาคของธาตุ เขมาปนที่เกิดจากการ

ยิงปนรีวอลเวอร ขนาด.38 ที่มีความยาวลํากลอง  2 นิ้ว และความยาวลํากลอง 4 ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการศึกษาและพัฒนาในครั้งตอไปดังนี้ 

1. การศึกษาคนควาเก่ียวกับอนุภาค ธาตุ เขมาปนปจจุบันยังคงตองการศึกษา
เพ่ิมเติมและหลากหลายมากกวานี้ เนื่องจากปจจุบันการใชอาวุธปนกอเหตุอาชญากรรมมีมาก
และเกิดข้ึนบอย อีกทั้งอาวุธปนปจจุบันก็มีหลายชนิด หลายประเภท งานวิจัยสวนใหญก็มักจะเปน
อาวุธปนที่ขนาดเดิมๆรุนเกาๆ เม่ือเกิดการใชอาวุธปนรุนใหมๆ กอเหตุอาชญากรรม ทําใหไมมี
ขอมูล เก่ียวกับอาวุธปนนั้นๆ ในการสืบสวนคดี 

2. งานวิจัยคร้ังนี้เปนการเก็บตัวอยางเขมาบนพ้ืนผิวผาฝาย ซึ่งเปรียบเสมอเส้ือผา
ของบุคคลที่อยูในเหตุการณการยิง จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนผิวผาชนิดอ่ืน เพ่ือดูความ
แตกตางของการยึดเกาะของอนุภาคธาตุเขมาปน บนเนื้อผาซึ่งนาจะมีความสามารถยึดเกาะกับ
อนุภาคเขมาปนที่แตกตางกัน 

3. กระสุนปนที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้เปนกระสุนปนใหม ยี่หอเดียวกัน ผลิตจากที่
เดียวกันและถูกผลิตออกมาพรอมกัน ทําใหกระสุนแตละนัดมีอายุเทากัน ซึ่งอาจจะใชขอมูลสวนนี้
ไปตอยอดงานวิจัย ศึกษาความแตกตางของเขมาปน ที่เกิดจากการยิงปนที่ใชกระสุนที่อายุกระสุน
ปน แตกตางกัน ซึ่งอาจมีผลตอการเผาไหมของดินปน และอาจทําให อนุภาคของธาตุ เขมาปนที่
ออกมามีลักษณะแตกตางกัน 

4. การศึกษาวิเคราะหเขมาปนดวยเทคนิค  SEM/EDX ซึ่งเปนเทคนิคที่ดีและทําได
รวดเร็วแมนยํา แตมีคาใชจายในการวิเคราะหคอนขางสูง จึงควรใหการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ 
และงบประมาณการวิจัยมากกวานี้ 
 



42 

 

 
 

รายการอางอิง 
 

[1] อัมพร จารุจินดา. ( 2542). การตรวจพิสูจนอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน. เอกสารความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปนและกระสุนปนสําหรับผูเขาอบรม กองพิสูจนหลักฐาน สํานัก
วิทยาการตํารวจ, 2542. (อัดสําเนา) 

[2] วิสูตร  ธนชัยวิวัฒน. (2550). พ.ร.บ.อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสูตรไพศาล. 

[3] ฉัตรชัย  วิเศษสุวรรณภูมิ. ( 2545). “ผาปน”. เดลินิวส (16 มิถุนายน 2544-14 กันยายน 
2545): หนา 10 

[4] กาชัย ศรีธรรม. (2555). "การศึกษาปริมาณธาตุจากเขมาปนที่ติดอยูบนถุงมือภายหลังจากการ
ยิงปนที่ระยะเวลาตางกันดวยเคร่ืองSEM". วารสารวิชาการ Veridian E-Journal    

ปที่ 5, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): หนา 742-754.  

[5] Zuzanna Brozek-Mucha and Agnieszka Jankowicz. (2001). “Evaluation of the 
possibility of differentiation between various types of ammunition by means 

of GSR examination with SEM-EDX method”. Forensic Science International 

123: 39-47.  

[6] Lubor Fojta sek, Jitka Vacinova, Pavel Kolar and Marek Kotrly (2003). “Distribution of 
GSR particles in the surroundings of shooting pistol”. Forensic Science 

International 132: 99-105  

[7] Zuzanna Brozek-Mucha (2009). “Distribution and properties of gunshot residue 
originating from a Luger 9 mm ammunition in the vicinity of the shooting 

gun”. Forensic Science International 183: 33-44 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 



44 

 

 
 

 ขอมูลทางสถิติวิเคราะหหาความสัมพันธ 
 

1. ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลากลอง 2 นิ้ว 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงที่เก็บตัวอยางกับเปอรเซ็นตตะกั่ว (Pb) 

เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี (Sb) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาว
ลากลอง 2 นิ้ว ดวยวิธีทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา ระยะตําแหนงที่เก็บ
ตัวอยางที่แตกตางกันมีความสัมพันธในรูปเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับเปอรเซ็นตตะกั่ว 
(Pb) เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี (Sb) อยางมีนัยสําคัญ แตความสัมพันธนี้
เปนไปในลักษณะการถดถอย หมายถึง ถาระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางเพิ่มข้ึน เปอรเซ็นตตะกั่ว 
(Pb) เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี ( Sb)จะลดลง และคาความสัมพันธที่ได 
คือ 0.763 0.668 และ 0.746 ตามลาดับ และสามารถแสดงไดดังรูป 
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1.1เปอรเซ็นตตะกั่ว 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .763a .583 .536 7.35988 .830 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: Pb 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 680.191 1 680.191 12.557 .006b 

Residual 487.510 9 54.168   

Total 1167.702 10    

a. Dependent Variable: Pb 

b. Predictors: (Constant), distance 

 

1.2  เปอรเซ็นตแบเรี่ยม 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .668a .446 .384 .54372 1.653 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: Ba 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.138 1 2.138 7.233 .025b 

Residual 2.661 9 .296   

Total 4.799 10    

a. Dependent Variable: Ba 

b. Predictors: (Constant), distance 
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1.3  เปอรเซ็นตแอนติโมน ี

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .746a .556 .507 1.41180 .919 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: Sb 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22.461 1 22.461 11.269 .008b 

Residual 17.939 9 1.993   

Total 40.399 10    

a. Dependent Variable: Sb 

b. Predictors: (Constant), distance 

 

และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงที่เก็บตัวอยางกับขนาดอนุภาค
เขมาปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลากลอง 2 นิ้ว ดวยวิธีทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

แสดงใหเห็นวา ระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางที่แตกตางกันมีความสัมพันธในรูปเชิงเสนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับขนาดอนุภาคเขมาปนอยางมีนัยสําคัญ แตความสัมพันธนี้เปนไปในลักษณะ
การถดถอย หมายถึง ถาระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางเพิ่มข้ึน ขนาดอนุภาคเขมาปนจะลดลง แตมี
ขอสังเกตอยางหนึ่งวาในระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางที่ระยะ 50 เซนติเมตร ที่มีตําแหนงเปาที่
แตกตางกันก็มีความสัมพันธในรูปเชิงเสนในลักษณะถดถอยเชนกัน แตในขณะเดียวในระยะ
ตําแหนงระยะหางที่ 70 และ 100 เซนติเมตร ความสัมพันธนี้กลับไมไดเปนไปตามลักษณะ
ความสัมพันธขางตน เพราะเมื่อระยะของตําแหนงเพิ่มข้ึน ขนาดเขมาปนไมไดลดลงตามแตเปนไป
ในทิศทางตรงกันขามน่ันก็คือขนาดของเขมาปนกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหคา
ความสัมพันธแลวคาที่ได คือ 0.546 และสามารถแสดงไดดังรูป 
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1.4  ขนาดเขมาปน 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .546a .298 .220 2.95922 1.646 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: size 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 33.475 1 33.475 3.823 .082b 

Residual 78.813 9 8.757   

Total 112.288 10    

a. Dependent Variable: size 

b. Predictors: (Constant), distance 
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2. ปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาวลากลอง 4 นิ้ว 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงที่เก็บตัวอยางกับเปอรเซ็นตตะกั่ว (Pb) 

เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี (Sb) ของปนรีวอลเวอร ขนาด .38 ที่มีความยาว
ลากลอง 4 นิ้ว ดวยวิธีทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา ระยะตําแหนงที่เก็บ
ตัวอยางที่แตกตางกันมีความสัมพันธในรูปเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับเปอรเซ็นตตะกั่ว 
(Pb) เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี (Sb) อยางมีนัยสําคัญ แตความสัมพันธนี้
เปนไปในลักษณะการถดถอย หมายถึง ถาระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางเพิ่มข้ึน เปอรเซ็นตตะกั่ว 
(Pb) เปอรเซ็นตแบเรี่ยม (Ba) และเปอรเซ็นตแอนติโนมี ( Sb)จะลดลง และคาความสัมพันธที่ได 
คือ 0.594 0.039 และ 0.605 ตามลาดับ และสามารถแสดงไดดังรูป 
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2.1  เปอรเซ็นตตะกั่ว 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .594a .353 .281 20.3698 .588 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: Pb 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2037.432 1 2037.432 4.910 .054b 

Residual 3734.350 9 414.928   

Total 5771.782 10    

a. Dependent Variable: Pb 

b. Predictors: (Constant), distance 

 

2.2  เปอรเซ็นตแบเรี่ยม 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .039a .002 -.109 .51073 2.202 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: Ba 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .004 1 .004 .014 .910b 

Residual 2.348 9 .261   

Total 2.351 10    

a. Dependent Variable: Ba 

b. Predictors: (Constant), distance 
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2.3  เปอรเซ็นตแอนติโมน ี

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .605a .367 .296 2.92200 .675 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: Sb 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 44.462 1 44.462 5.208 .048b 

Residual 76.843 9 8.538   

Total 121.305 10    

a. Dependent Variable: Sb 

b. Predictors: (Constant), distance 

 

และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงที่เก็บตัวอยางกับขนาดอนุภาค
เขมาปนรีวอลเวอร ขนาด .38 นิ้ว ที่มีความยาวลากลอง 4 นิ้ว ดวยวิธีทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 แสดงใหเห็นวา ระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางที่แตกตางกันมีความสัมพันธในรูปเชิงเสนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับขนาดอนุภาคเขมาปนอยางมีนัยสําคัญ แตความสัมพันธนี้เปนไปในลักษณะ
การถดถอย หมายถึง ถาระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางเพิ่มข้ึน ขนาดอนุภาคเขมาปนจะลดลง แตมี
ขอสังเกตอยางหนึ่งวาในระยะตําแหนงที่เก็บตัวอยางที่ระยะ 50 เซนติเมตร ที่มีตําแหนงเปาที่
แตกตางกันก็มีความสัมพันธในรูปเชิงเสนในลักษณะถดถอยเชนกัน แตในขณะเดียวในระยะ
ตําแหนงระยะหางที่ 70 และ 100 เซนติเมตร ความสัมพันธนี้กลับไมไดเปนไปตามลักษณะ
ความสัมพันธขางตน เพราะเมื่อระยะของตําแหนงเพิ่มข้ึน ขนาดเขมาปนไมไดลดลงตามแตเปนไป
ในทิศทางตรงกันขามน่ันก็คือขนาดของเขมาปนกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหคา
ความสัมพันธแลวคาที่ได คือ 0.028 และสามารถแสดงไดดังรูป 
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2.4  ขนาดเขมาปน 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .028a .001 -.110 3.39114 1.578 

a. Predictors: (Constant), distance 

b. Dependent Variable: size 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .078 1 .078 .007 .936b 

Residual 103.499 9 11.500   

Total 103.577 10    

a. Dependent Variable: size 

b. Predictors: (Constant), distance 
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