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In this study, a paper-based device based on Griess reaction was fabricated and was
used to determine the amounts of nitrite and nitrate ions in gunshot residues. The ImageJ software
was used to measure color values of the images of spots on the device. Calibration graphs were
constructed for the color values and the amounts of standard nitrite and nitrate ions in the range of
0.15 - 1.80 nmol and 2.0 - 10.0 nmol respectively. The device was then used to analyse the nitrite
and nitrate ions in gunshot residues collected from the hands of a shooter and from the inside of
the fired cartridge cases. A correlation between the amounts of nitrite measured by using the
paper-based device and those determined by an Ion chromatography technique was observed with
a correlation coefficient of 0.9264 while the amounts of nitrate ions measured by the two methods
were in good agreement with a correlation coefficient of 0.9490. The method of using the paperbased device developed in this work may be used to determine the amounts of nitrite and nitrate
ions in gunshot residues for forensic purpose.
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1

บทที่ 1 บทนา
1.ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีการนาเอาความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
พัฒนาใช้ในการพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจลายนิ้วมือ การตรวจรหัสพันธุกรรม
(DNA) เอกสาร ยาเสพติด หรื ออาวุธปื น รวมเข้ากับการบังคับใช้กฎหมาย โดยศาลได้ถือว่าพยาน
หลักฐานเหล่านี้เป็ นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะนามาใช้ในการพิจารณาคดีหรื อนาความรู ้ที่ได้มา
วินิจฉัยว่าจาเลยมีความผิดจริ งหรื อไม่ เนื่องจากสามารถใช้พิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจนโดยมีขอ้
โต้แย้งน้อยกว่าพยานหลักฐานในลักษณะอื่น และมีความน่าเชื่อถือมาก
เขม่าดินปื น คือสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยิงปื น เป็ นส่วนที่หลงเหลือจากการเผาไหม้
ของชนวนท้ายกระสุ นปื นและดินส่ งกระสุ นปื น ซึ่งจะปลิวไปเกาะอยูท่ ี่บริ เวณมือ เสื้ อผ้า เส้นผม
หรื อพื้นผิวอื่นๆที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง[1] สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ Inorganic residues
ซึ่งได้มาจาก Primer mixture ที่ถูกเผาไหม้เมื่อได้รับความร้อนในระหว่างการจุดระเบิดของชนวน
ท้ายกระสุ นปื น และหลงเหลือเป็ นเขม่าที่ประกอบไปด้วยอนุภาคของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกัว่ (Pb)
แอนติโมนี (Sb) และแบเรี ยม (Ba) สามารถตรวจพิสูจน์ได้ดว้ ยเทคนิค Inductively coupled plasma
mass spectrometry (ICP-MS)[2], Atomic absorption spectrophotometer (AAS)[3] หรื อ Scanning
electron microscopy (SEM) /EDX[4] และ Organic residues ที่ได้จากการเผาไหม้ของดินส่ งกระสุ น
ปื น สามารถตรวจได้จากปริ มาณไอออนไนไตรท์และไนเตรท เนื่องจากไอออนทั้งสองชนิดนี้เป็ น
ส่ วนประกอบที่มีอยูใ่ นดินปื น วิธีที่ใช้หาปริ มาณ ได้แก่ เทคนิคทดสอบสี (Color test)[5], Ion
chromatography (IC)[6],[7], UV-Visible spectroscopy[8] เป็ นต้น
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (Paper based device) ถูกริ เริ่ มโดย Whitesides และคณะ
เป็ นแนวทางการปฏิวตั ิสาหรับการวิเคราะห์ที่มีราคาถูกและรวดเร็ว[9] เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์รูป
แบบใหม่ที่กาลังเป็ นที่นิยมมากในการวินิจฉัยทางการแพทย์ เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ที่มีตน้ ทุนในการ
ผลิตต่า ประดิษฐ์ใช้งานได้ง่าย อีกทั้งกระดาษยังเป็ นวัสดุที่หาซื้อได้ทวั่ ไป นอกจากนี้การวิเคราะห์
บนอุปกรณ์กระดาษยังไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ พกพาไปใช้ในภาคสนามได้
อุปกรณ์กาจัดทิ้งได้โดยการเผา ใช้ปริ มาณสารตัวอย่างและรี เอเจนต์นอ้ ยในการวิเคราะห์ สามารถ
สร้างลวดลายบนกระดาษได้ตามต้องการ เหมาะสาหรับใช้ในประเทศกาลังพัฒนาที่อยูห่ ่ างไกลจาก
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลและสถานที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ[10] โดยเมื่อหยดสารละลาย
ลงบนกระดาษ ซึ่งเป็ นวัสดุที่ชอบน้ า (Hydrophilic) สารที่หยดลงไปก็จะซึมและเคลื่อนที่ไปยัง
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บริ เวณตรวจวัด โดยสามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารได้โดยการสร้างบางส่ วนของกระดาษ
ให้ไม่ชอบน้ า (Hydrophobic) เพื่อเป็ นช่องทางการไหลของสารลงบนกระดาษ[11]
สาหรับเทคนิคที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษมีดว้ ยกันหลากหลาย
วิธีแต่ละวิธีกม็ ีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกันออกไป เช่น การตัดกระดาษ (Paper cutting) การพิมพ์สกรี น
(Screen printing) การพิมพ์ดว้ ยขี้ผ้ งึ (Wax printing) การพิมพ์ดว้ ยน้ าหมึก (Inkjet printing) การพิมพ์
ด้วยแสง (Photolithography) การพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพล็อตเตอร์ (Plotter) การปรับสภาพด้วยเลเซอร์
(Laser treatment) เป็ นต้น ส่ วนการตรวจวัดอาจทาด้วยการเทียบสี ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างมาก
เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย สามารถที่จะมองได้ดว้ ยตาเปล่า หรื อใช้กล้องในการถ่ายภาพ หรื อใช้เครื่ อง
สแกนเนอร์ จากนั้นรู ปภาพจะถูกวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมต่อไป[12]
จากที่กล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้วา่ อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษมีขอ้ ดีมากมาย
หลายข้อ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนามาประยุกต์ใช้งานในการสื บสวนสอบสวนเพือ่ หาปริ มาณไน
ไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นได้ เพราะเป็ นวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั สนใจวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปื น โดย
สร้างอุปกรณ์ดว้ ยวิธีการตัดกระดาษ (Paper cutting) และตรวจวัดโดยการเทียบสี บนอุปกรณ์
กระดาษ แล้วใช้กล้องมือถือในการถ่ายภาพ ก่อนจะใช้โปรแกรม ImageJ เพื่อวิเคราะห์หาความเข้ม
สี แล้วแปลผลการทดลองต่อไป
2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษที่สามารถตรวจวัดไนไตรท์และ
ไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นเชิงปริ มาณได้
2.2 เพื่อสามารถนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษไปใช้ในการตรวจวัดในภาค
สนามได้
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่าง
เขม่าดินปื นบนอุปกรณ์แบบกระดาษกับวิธีมาตรฐาน
3.สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 อุปกรณ์แบบกระดาษสามารถตรวจวัดปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่าง
เขม่าดินปื น และใช้งานในภาคสนามได้
3.2 อุปกรณ์แบบกระดาษมีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐานในการตรวจ
วิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรท
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4.ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษเพื่อหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรท
ในตัวอย่างเขม่าดินปื น
4.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ไตรท์และไนเตรทด้วย Griess assay บน
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ สภาวะที่ศึกษาได้แก่ ปริ มาณ Griess reagent ปริ มาณตัวอย่าง ปริ มาณ
Zinc และระยะเวลาที่เหมะสมสาหรับการถ่ายภาพ
4.3 ทดสอบประสิ ทธิภาพของวิธี Griess assay บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษที่
ประดิษฐ์ข้ นึ โดยหาค่าการวิเคราะห์ ได้แก่ ความสามารถในการทาซ้ า (Reproducibility, %RSD)
ขีดจากัดการตรวจวัด (Limit of detection) ขีดจากัดการหาปริ มาณ (Limit of quantification) และ
ความเสถียรของอุปกรณ์แบบกระดาษ (Stability)
5.ความจากัดของการวิจัย
5.1 ใช้กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ในการทาอุปกรณ์แบบกระดาษ
5.2 ทาการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ iPhone รุ่ น 5 ภายใต้หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนต์ที่ตาแหน่งเดิมทุกครั้ง ให้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั กล้องเท่ากับ 20 เซนติเมตร
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 Griss assay คือ การทดสอบทางเคมีเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ Sulfanilamide และ N-(1Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI (NED) ภายใต้สภาวะกรด ตรวจจับไอออนไนไตรท์ในสาร
ละลาย
6.2 เขม่าดินปื น คือ สิ่ งที่เกิดขึ้นหลังจากยิงปื น เป็ นส่ วนที่เหลือหลังการเผาไหม้ของ
ดินส่ งกระสุ นปื นหรื อดินควันน้อยที่อยูใ่ นปลอกกระสุ นปื นออกมาสู่บริ เวณรอบๆ ประกอบด้วย
ไอออนของไนไตรท์และไนเตรท
6.3 อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษ คือ อุปกรณ์ที่สร้างช่องไหลของสารบน
กระดาษ โดยจะสร้างส่ วนที่ชอบน้ า (Hydrophilic) จากการเจาะกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ให้
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm และส่ วนที่ไม่ชอบน้ า (Hydrophobic) จากแผ่นพลาสติกใสที่ซอ้ นทับกัน
4 ชั้น โดยใช้เทปกาวสองหน้าเป็ นตัวยึด จากนั้นเจาะรู ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm ด้านหลัง
ของอุปกรณ์จะถูกปิ ดทับด้วยเทปใส ส่ วนด้านบนถูกปิ ดด้วยสติ๊กเกอร์ใสที่เจาะช่องไว้สาหรับหยด
ตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm
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7. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
7.1 อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสามารถหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทใน
เขม่าดินปื นได้
7.2 สามารถนาเอาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษไปใช้งานในภาคสนามได้
7.3 เพื่อเป็ นแนวทางและทางเลือกหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการสื บสวนสอบสวนคดีที่
เกี่ยวข้องกับอาวุธปื น
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บทที่ 2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ การวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรท
ในเขม่าดินปื นบนอุปกรณ์แบบกระดาษ ตามลาดับดังนี้
1. อาวุธปื นและเครื่ องกระสุนปื น
2. เขม่าดินปื น (Gunshot residue; GSR)
3. ไนไตรท์และไนเตรท
4. Griess assay
5. อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (Paper based device)
6. เทคนิค Ion chromatography
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. อาวุธปื นและเครื่องกระสุ นปื น
1.1. อาวุธปื น
พันตารวจโทหญิงธรรมภรณ์[13] ได้กล่าวถึงอาวุธปื นและเครื่ องกระสุ นปื นไว้ดงั นี้
ตามความในมาตรา 4 (1),(2) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งที่เทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราช
บัญญัติอาวุธปื นฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 ได้บญั ญัติอาวุธปื นไว้ดงั นี้
“อาวุธปื น” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่ งใช้เครื่ องส่ งกระสุ นโดยวิธีระเบิด
หรื อกาลังแรงดันของแก๊สหรื ออัดลม หรื อเครื่ องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอานาจของพลังงานโดย
ส่ วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรี เห็นว่าสาคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง
“เครื่ องกระสุ นปื น” หมายความรวมตลอดถึงกระสุ นโดด กระสุ นปลาย กระสุ นแตก
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทั้งชนิดที่มีและไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ
หมอก หรื อควัน หรื อกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
หรื อ เครื่ อง หรื อสิ่ งสาหรับอัดหรื อทา หรื อใช้ประกอบเครื่ องกระสุ นปื น
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปื นฯ
พ.ศ.2490 ได้กาหนดในกฎข้อ 1 ไว้วา่ ส่ วนของอาวุธปื นที่มีความสาคัญให้ถือเป็ นอาวุธปื น ตาม
ความในมาตรา 4(1) คือ
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1. ลากล้อง
2. เครื่ องลูกเลื่อน หรื อส่ วนประกอบสาคัญของเครื่ องลูกเลื่อน
3. เครื่ องลัน่ ไก หรื อส่ วนประกอบสาคัญของเครื่ องลัน่ ไก
4. เครื่ องส่ งกระสุ น ซองกระสุ นปื น หรื อส่ วนประกอบสาคัญของสิ่ งเหล่านี้
1.2 ประเภทของอาวุธปื น
ปื นสั้น หรื อ ปื นพก (Pistol) แบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1.2.1 อาวุธปื นลูกโม่ (Revolver) เป็ นอาวุธปื นพกแบบ Multiple chambers มีกลไกการ
ใช้รังเพลิงแบบหมุน (Cylinder) โดยการหมุนมีทิศทางทั้งตามหรื อทวนเข็มนาฬิกาขึ้นอยูก่ บั ผูผ้ ลิต
มีรังเพลิงอยู่ 5-10 ช่อง ในแต่ละช่องบรรจุกระสุ นได้เพียงหนึ่งนัด ซึ่งรังเพลิงช่องบนสุ ดที่ใช้ส่ง
กระสุ นปื นอยูใ่ นตาแหน่งตรงกับท้ายลากล้องปื นและเข็มแทงชนวน ลากล้องสั้นสะดวกต่อการ
พกพา แต่มีน้ าหนักมากและการใช้งานไม่สะดวก
กลไกการทางานของปื นลูกโม่ (Revolver) สามารถยิงได้ท้ งั ที่ข้ ึนนกก่อน (Single
action) หรื อไม่ข้ ึนนกก่อน (Double action) การขึ้นนกจะหมุนลูกโม่นากระสุ นลูกใหม่มา
เตรี ยมพร้อมในรังเพลิง เมื่อเหนี่ยวไก นกจะสับลงมาที่ทา้ ยปลอกกระสุ น การยิงลักษณะนี้จะเบา
และมีความแม่นยากว่าการเหนี่ยวไกโดยไม่ข้ ึนนก ร่ องรอยที่นกสับลงที่ทา้ ยกระสุ นปื นจะมีลกั ษณะ
แตกต่างกันไปแต่ละกระบอกของปื น จึงใช้เปรี ยบเทียบหาอาวุธที่ใช้ยงิ ได้ ส่ วนการเหนี่ยวไกโดย
ไม่ข้ ึนนกก่อนนั้น จังหวะแรกของการเหนี่ยวไกจะเป็ นการขึ้นนกและหมุนลูกโม่ จังหวะที่สองจึง
จะเป็ นการสับไก ถ้าลูกโม่ปืนไม่หมุน นกจะไม่สามารถถูกง้างได้
ปื นลูกโม่เวลายิงปื นนกสับจะทางานสองจังหวะคือ จังหวะแรกนกสับที่อยูช่ ิดโครงปื น
ต้องง้างถอยหลังออกมาจนสุ ด จังหวะที่สองคือ นกสับดีดกลับไปชิดโครงปื น ทาให้เข็มแทงชนวน
ชนกับจานท้ายกระสุ นเพื่อจุดระเบิดดินปื นส่ งผลให้กระสุ นถูกส่ งออกไป ปื น Single action
หมายถึงต้องง้างนกสับถอยหลังก่อนจึงจะเหนี่ยวไก เพือ่ ปล่อยให้นกสับดีดกลับไปชนจานท้าย
กระสุ น ถ้าไม่งา้ งนกสับก่อนก็จะยิงไม่ได้ ส่ วนปื น Double action สามารถเหนี่ยวไกได้ในขณะที่
นกสับอยูช่ ิดโครงปื น ช่วงที่เหนี่ยวไกอยูน่ ้ นั นกสับจะทางานทั้งสองจังหวะ โดยถอยหลังออกมา
จนถึงระยะหนึ่งก็จะดีดตัวกลับไปชนจานท้ายกระสุ น ทาให้ลูกปื นถูกส่ งออกไป ปื นลูกโม่สมัยใหม่
ส่ วนใหญ่สามารถยิงได้ท้ งั สองแบบ แต่ปืนกึ่งอัตโนมัติส่วนใหญ่เป็ น Single action
1.2.2 อาวุธปื นพกอัตโนมัติ (Semiautomatic pistol) เป็ นอาวุธปื นแบบ Auto-loader
หรื อ Self-loader ที่บรรจุลูกกระสุ นปื นได้หลายนัดต่อครั้ง และมีกลไกสาหรับขึ้นลากระสุ นไว้ในรัง
เพลิงและคัดปลอกกระสุ นปื นเองได้ โดยยิงได้ทีละนัด หลายครั้งต่อการยิงหนึ่งชุดด้วยลากล้องเดียว
(Multiple-shot) มีลกั ษณะต่างไปจากอาวุธปื นลูกโม่ คือ ใช้รังเพลิงเดี่ยวแบบ (Single fixed firing
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chamber) โดยวางกลไกและลากล้องปื นไว้ภายในตัวอาวุธปื น มีซองกระสุ นปื น (Magazine) ที่ถอด
ได้ (Detachable magazine) สาหรับบรรจุและส่ งกระสุนปื นเพือ่ ขึ้นลาในรังเพลิง โดยด้ามปื น (Grip)
มีลกั ษณะกลวงเป็ นส่ วนในการยึดจับซองกระสุ นปื นไว้
กลไกการทางานของปื นพกกึ่งอัตโนมัติ กระสุ นของปื นพกอัตโนมัติจะถูกจัดเรี ยงไว้
ในซองกระสุนปื น (Magazine) ซึ่งจะส่งลูกปื นเข้ารังเพลิงหลังการยิง และปลอกกระสุ นที่ยงิ แล้ว
ต้องถูกผลักดันออกไปนอกรังเพลิงทุกครั้งหลังการยิง ซึ่งจะทาการคัดปลอกกระสุนและส่ งกระสุ น
ลูกต่อไปเข้าสู่รังเพลิงนี้จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ และสามารถยิงต่อไปได้แต่ตอ้ งเหนี่ยวไกซ้ า ยังไม่มี
ผูผ้ ลิตปื นพกกึ่งอัตโนมัติให้เป็ นอัตโนมัติเต็มตัวคือเหนี่ ยวไกครั้งเดียวสามารถปล่อยกระสุ นต่อ
เนื่องจนหมดซองกระสุ นปื น การคัดปลอกกระสุ นโดยการเกี่ยวและดีดออกไปนี้จะทาให้เกิดร่ อง
รอยบนปลอกกระสุ น สามารถตรวจหาลากล้องปื นได้ดว้ ย แต่ในการยิงนัดแรกผูใ้ ช้ตอ้ งขึ้นลาโดย
เลื่อนครอบลากล้องไปด้านหลัง เพือ่ ให้กระสุ นปื นลูกแรกเข้าไปอยูใ่ นรังเพลิงและเป็ นการขึ้นนกไป
ด้วย เมื่อกระสุ นอยูใ่ นรังเพลิงแล้วก็สามารถยิงและมีการคัดปลอกกระสุ นตามมา เมื่อขึ้นลาในนัด
แรก แล้วผูใ้ ช้อาวุธอาจจะลดนกโดยไม่ให้มีการกระแทกกับท้ายปลอกกระสุ น ทาให้พร้อมที่จะยิง
ได้โดยไม่ตอ้ งขึ้นลาอีก และการยิงก็สามารถทาแบบขึ้นนกก่อน (Single action) และไม่ข้ ึนนกก่อน
(Double action) ก็ได้
a.

b.

ภาพที่ 1 ส่ วนประกอบของปื น a.อาวุธปื นพกอัตโนมัติ (Semiautomatic pistol) b.อาวุธปื นลูกโม่
(Revolver)
ที่มา : NATIONAL RIFLE ASSOCIATION. NRA Pistol Courses Offered 20 พฤษภาคม 2560];
Available from: http://www.bigtexastraining.com/nra-pistol-training.html
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1.3 ประเภทของกระสุ นปื น
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.3.1 Pin fire cartridge ปลอกกระสุ นปื นทาด้วยกระดาษส่ วนท้ายเป็ นทองเหลืองและมี
เข็มแทงชนวนโผล่ออกมาด้านข้างปลอกกระสุ น ส่ วนปลายอีกด้านหนึ่งวางอยูบ่ นแก๊ปปื น
1.3.2 Rim fire cartridge กระสุ นประเภทนี้จะมีแก๊ปอยูบ่ ริ เวณที่ขอบจานท้ายกระสุ น
ปื น เมื่อยิงเข็มแทงชนวนของปื นจะต้องตีบริ เวณด้านข้างของปลอก จึงจะเกิดการระเบิดขึ้น
1.3.3 Center fire cartridge เป็ นกระสุ นที่ปัจจุบนั นิยมใช้ จะมีแก๊ปปื นอยูต่ รงบริ เวณ
กึ่งกลางจานท้ายกระสุ นปื น มีความปลอดภัยสูงและกระสุ นปื นมีอายุการเก็บรักษาได้นาน
1.4 ส่ วนประกอบของกระสุ นปื น
โดยทัว่ ไปมีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่ วน คือ
1. ลูกกระสุ นปื น (Bullet)
2. ปลอกกระสุ นปื น (Cartridge case)
3. ดินส่ งกระสุนปื น (Gun powder)
4. แก๊ป (Primer cap)

ภาพที่ 2 ส่ วนประกอบของกระสุ นปื น
ที่มา : Sittidet Chooduang. ส่ วนประกอบของกระสุนปื น. 2554 20 พฤษภาคม 2560]; Available
from: http://sittinfo.blogspot.com/2011/12/blog-post.html.

9
1.4.1 ลูกกระสุ นปื น (Bullet) คือ ส่ วนโลหะทรงกระบอกที่อยูป่ ลายสุ ดของกระสุ นปื น
เป็ นส่ วนที่จะวิ่งไปกระแทกกับเป้ าหมาย มีหลากหลายแบบตามการใช้งาน

ภาพที่ 3 ลูกกระสุ นปื นชนิดต่างๆ
ที่มา : Keyword Suggest Encyclopedia. Image Gallery: Handgun 38 Vs 380. 20 พฤษภาคม
2560]; Available from: http://keywordsuggest.org/gallery/1327789.html.
1.4.2 ปลอกกระสุ นปื น (Cartridge case) ในกระสุ นปื น 1 นัดจะรวมเอาลูกกระสุ นปื น
ดินปื น และแก๊ปปื นไว้ดว้ ยกัน และในการทาปลอกกระสุ นปื นนิยมใช้ทองเหลือง เพราะมีราคาถูก
นากลับมาใช้ใหม่ได้โดยนาไปอัดกระสุ นปื นยิงใหม่ได้อีกประมาณ 3-4 ครั้ง และขนาดของปลอก
กระสุ นสามารถใช้คาดคะเนความแรงของกระสุ นปื นได้

9mm

.40SW

.45ACP

ภาพที่ 4 ปลอกกระสุ นปื นชนิดต่างๆ
ที่มา : เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปื น. กระสุน reload 2011 20 พฤษภาคม 2560]; Available from:
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=96000.0.
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1.4.3 ดินส่ งกระสุ นปื น (Gun powder) มีลกั ษณะเป็ นผงสี ดา ซึ่งเมื่อเกิดการลุกไหม้ใน
ช่วงเวลาอันสั้นจะให้แก๊สออกมาปริ มาณมาก ปัจจุบนั มี 3 แบบ คือ
1.4.3.1 ดินดา (Black powder) เป็ นดินปื นชนิดแรกที่ชาวยุโรปพบในประเทศจีน
ซึ่งในขณะนั้นชาวจีนใช้ดินดาทาประทัดและพลุเพื่อจุดในงานฉลองต่าง ๆ โดยส่ วนประกอบของ
ดินดา ประกอบด้วย ดินประสิ ว (Potassiam nitrate) ถ่านไม้ (Charcoal) และกามะถัน (Sulphur) ซึ่ง
เมื่อเริ่ มแรกนั้น อัตราส่ วนผสมของสาร 3 ชนิดนี้ มีหลายแบบ แต่อตั ราส่ วนมาตรฐานของดินดาใน
ปัจจุบนั ที่ถือว่าเป็ นอัตราส่ วนโดยน้ าหนักที่ให้แรงระเบิดสูงสุ ด คือ ดินประสิ ว 75% ถ่านไม้ 15%
และกามะถัน 10% ซึ่งดินดานั้นไวต่อประกายไฟมาก
1.4.3.2 ดินดาแบบใหม่ (Pyrodex) ดินปื นชนิดนี้มีส่วนผสมหลักเหมือนกับดินดา
คือ มีดินประสิ ว ถ่านไม้ และกามะถัน แต่มีอตั ราส่ วนแตกต่างกับดินดา นอกจากนี้ยงั มีส่วนผสมอื่น
เข้ามาอีก คือ Sodiumbenzoate, Potassiumpercholrate, Dicyandiamide (1-Cyanoguani- dine) และ
ยังมี Dextrine, Wax และ Graphite จานวนเล็กน้อยผสมอยู่ Pyrodex ที่ยงั ไม่ได้ใช้ยงิ จะเห็นความ
แตกต่างจากดินดาอย่างชัดเจน เพราะ Pyrodex เป็ นเม็ดสี เทา และมีบางส่ วนโปร่ งแสง นอกจากนี้ยงั
ติดไฟยากกว่าดินดา สาหรับ Pyrodex ที่ยงิ แล้ว สามารถตรวจหาสารประกอบที่นอกเหนือจากดินดา
ได้หลายวิธี
1.4.3.3 ดินควันน้อย (Smokeless powder) การพัฒนาดินควันน้อยนั้น เกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการค้นพบ Nitroglycerine, Guncotton และ Dynamite โดยในปี ค.ศ.1846 Ascaio
Sobrero ชาวอิตาลี ได้คน้ พบ Nitroglycerine หรื อ Glyceryl nitrate ในปี ค.ศ. 1845 Christian
Schoenbein ชาวสวิสเป็ นผูค้ น้ พบ Guncotton ต่อมาในปี ค.ศ.1867 Alfred Nobel ชาวสวีเดน ได้
ค้นพบ Dynamite แต่ท้ งั 3 ตัวนี้ลว้ นเป็ นวัตถุระเบิดไม่สามารถนามาใช้เป็ นดินปื นได้ทาให้มี
การศึกษาหาวิธีทาดินปื นแบบใหม่ข้ ึนมา เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพดีกว่าดินดาและสามารถควบคุม
อัตราการเผาไหม้ได้
1.4.4 แก๊ปปื น (Primer cap) ทาหน้าที่เป็ นตัวจุดระเบิดให้เกิดประกายไฟไปติดกับดิน
ปื น เพือ่ ผลักดันลูกกระสุ นปื นให้ออกจากลากล้อง อยูต่ รงบริ เวณจานท้ายของปลอกกระสุ น เมื่อ
เวลายิงปื นเข็มแทงชนวนจะไปชนตรงจานท้ายของปลอกกระสุ น ทาให้แก๊ปเกิดการระเบิด และจุด
ระเบิดให้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ไปยังดินปื นที่อยูภ่ ายในปลอกกระสุ น เมื่อดินปื นเกิดการลุกไหม้กจ็ ะ
ขับดันหัวกระสุ นให้หลุดออกจากลากล้องปื น ซึ่งกระสุ นปื นแบบ Center fire ยกเว้นของกระสุ นปื น
ลูกซอง จะมี Primer cap อยู่ 2 แบบ คือ
1.4.4.1 Standard ใช้กบั กระสุนปื นพกขนาดเล็ก ตัว Primer cap มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.175 นิ้ว
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1.4.4.2 Magnum ใช้กบั กระสุ นปื นพกขนาดใหญ่ และกระสุ นปื นไรเฟิ ล ตัว
Primer cap มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.210 นิ้ว
Primer cap จะมีส่วนประกอบสาคัญอยู่ 3 ส่ วน คือ
ก. Primer cap ทาด้วยโลหะทองแดง ทองเหลือง หรื อทองเหลืองชุบนิเกิล ทาหน้าที่
เป็ นตัวบรรจุ Primimg mixture
ข. Primimg mixture เป็ นวัตถุระเบิดประเภทกระทบแตก ทาหน้าที่เป็ นตัวให้ประกาย
ไฟจุดดินปื น
ค. Anvil เป็ นโลหะแข็ง ทาหน้าที่เป็ นตัวรับการกระแทกของเข็มแทงชนวน เพื่อทาให้
Primimg mixture ที่อยูร่ ะหว่างกลางเกิดการระเบิดขึ้น

ภาพที่ 5 ส่ วนสาคัญของ Primer cap
ที่มา : Martin Kavanagh. PRIMERS .. Small Rifle & 'Small Pistol Magnum' - What's the Diff? 20
พฤษภาคม 2560]; Available from: https://flicense.blogspot.com/2016/08/.
2. เขม่ าดินปื น (Gunshot residue; GSR)
พันตารวจโทหญิงธรรมภรณ์[13] ได้กล่าวถึงเขม่าดินปื นไว้ดงั นี้
2.1 ความหมายของเขม่ าดินปื น
เขม่าดินปื น คือ สิ่ งที่เกิดขึ้นหลังจากยิงปื น เป็ นส่ วนที่เหลือหลังการเผาไหม้ของดินส่ง
กระสุ นปื นที่อยูใ่ นปลอกกระสุ นปื นออกมาสู่บริ เวณรอบๆ
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2.2 การเกิดเขม่ าดินปื น
เขม่าดินปื นเกิดจาก เมื่อมีการลัน่ ไกปื นเกิดขึ้น เข็มแทงชนวนจะไปชนที่ชนวนท้าย
กระสุ นปื น(Primer cap) ซึ่งจะทาให้แก๊ปปื นที่อยูต่ รงชนวนท้ายกระสุ นปื นนั้น เกิดการจุดชนวนมี
ประกายไฟเกิดขึ้นแล้วไปเผาไหม้ดินส่ งกระสุ นปื นซึ่งเป็ นดินควันน้อย (Smokeless powder) ที่
บรรจุอยูข่ า้ งในปลอกกระสุนปื น เกิดการลุกไหม้และให้แก๊สปริ มาณมากออกมาอย่างทันที ในช่วง
เวลาอันรวดเร็ว แก๊สที่เกิดขึ้นนั้นจะขยายตัวทาให้เกิดความดันสูง หรื อที่เรี ยกว่าเกิดการจุดระเบิด
ทาให้ลูกกระสุ นปื นสามารถพุง่ ออกไปจากปากลากล้องปื นเพื่อชนกับเป้ าหมายได้ นอกจากนี้แรง
ระเบิดที่เกิดขึ้นจะผลักดันให้ไอของอนุภาคสารต่าง ๆ ที่ถูกความร้อนเผาไหม้น้ นั กระจายออกจาก
ภายในอาวุธปื นออกมาสู่ บริ เวณรอบๆ ตามบริ เวณช่องว่างต่าง ๆ ของอาวุธปื น ซึ่งไออนุภาคสาร
เหล่านี้เมื่อออกมาสู่บริ เวณภายนอกที่มีความร้อนน้อยกว่าก็จะควบแน่นลงมา แล้วปลิวไปเกาะติด
อยูท่ ี่บริ เวณมือ เสื้ อผ้า เส้นผม และพื้นผิวอื่น ๆ ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง ซึ่งปริ มาณความมากน้อยของ
อนุภาคที่จะปลิวมาเกาะนั้น ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภท ขนาด และลักษณะของอาวุธ
ปื นและกระสุนปื นที่ใช้ และสภาพแวดล้อมในขณะยิงปื น เช่น ยิงปื นภายในพื้นที่ปิด หรื อพื้นที่โล่ง
แจ้ง ก็จะทาให้ทิศทางการกระจายตัวของไออนุภาคสารมีความแตกต่างกันอีกด้วย เป็ นต้น
ในการยิงปื นนั้น เขม่าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของชนวนท้ายกระสุ นปื น (Primer cap)
จะก่อให้เกิดอนุภาคในปริ มาณที่แตกต่างกันที่ประกอบไปด้วย ตะกัว่ (Pb) แบเรี่ ยม (Ba) และแอนติ
โมนี (Sb) นอกจากอนุภาคเหล่านี้แล้วก็จะมีอนุภาคอื่นอีกหลายชนิดที่เป็ นส่ วนผสมอยูข่ า้ งในกระ
สุ นปื นด้วย เมื่อเข็มแทงชนวนกระทบที่ชนวนท้ายกระสุนปื น (Primer cap) จะทาให้เกิดการระเบิด
และเผาไหม้ข้ นึ อย่างฉับพลัน จากอุณหภูมิน้ ีจะทาให้โลหะที่เป็ นส่ วนประกอบของแก๊ปปื นกลาย
เป็ นไอ เมื่ออุณหภูมิลดลงไอของแต่ละธาตุจะแข็งตัวเป็ นอนุภาค จากการที่มีความดันสูงขึ้นนั้นใน
กรณี ปืนพกรี วอลเวอร์ จะมีช่องว่าง (Physical gap) ระหว่างผิวหน้าของรังเพลิงและส่ วนท้ายของลา
กล้อง (ไม่เช่นนั้นลูกโม่ปืนจะหมุนไม่สะดวก) ดังนั้นก็จะมีการรั่วของ Propellant gas ที่จุดนี้เมื่อมี
การยิงช่องว่างนี้จะแคบที่สุดถึง 0.0015 นิ้ว และกว้างที่สุดถึง 0.006 นิ้ว ส่ วนกรณี ปืนพกออโตเมติก
เขม่าปื นจะออกมาทาง Ejection port และเมื่อ Slide ถอยหลังก็จะนาเขม่าปื นออกมาด้วย ทาให้ติด
บริ เวณระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็ นจานวนมาก ส่ วนเขม่าปื นที่พน่ ออกมาทางปากกระบอกปื น
นั้น ก็มีผลที่จะปลิวไปติดที่มือได้อยูแ่ ล้ว
ส่ วนสารประกอบไนไตรท์น้ นั จะเกิดขึ้นเมื่อส่ วนประกอบสาคัญของดินปื นไม่วา่ จะ
เป็ นดินดา ดินควันน้อย หรื อดินระเบิดบางตัว เกิดการเผาไหม้ (Decomposition) แล้วสิ่ งที่เหลือ
บางส่ วนคือสารประกอบไนไตรท์และไนเตรท ซึ่งจะยังคงอยูท่ ี่ลากล้องปื นและติดที่เสื้ อผ้าของ
ผูเ้ สี ยหายและผูต้ อ้ งสงสัย
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2.3 ประเภทของเขม่ าปื น
แบ่งตามคุณสมบัติของเขม่าปื นได้ 2 ประเภท คือ
2.3.1 Organic gunshot residues (O-GSR)
เป็ นเขม่าปื นที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินส่ งกระสุ นปื น (Propellant discharge residue)
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์อินทรี ยสารจากเขม่าปื น มีพฒั นาการเรื่ อยๆ โดยเดิมใช้การตรวจหาไน
ไตรท์และไนเตรทที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินส่ งกระสุ นปื นชนิดดินปื น โดยใช้ Dermal nitrate
test แต่ในปัจจุบนั นิยมใช้ดินส่ งกระสุ นปื นชนิดดินควันน้อย
2.3.2 Inorganic gunshot residues (I-GSR)
เป็ นเขม่าปื นประเภทอนินทรี ยสารที่เป็ นผลจากการลุกไหม้ของ Primer mixture
ระหว่างการจุดระเบิดของชนวนท้ายกระสุ นปื น (Primer discharge residue) เกิดเป็ นการตกค้างของ
เขม่าที่ประกอบไปด้วยอนุภาคของโลหะตะกัว่ (Pb) แอนติโมนี (Sb) และแบเรี่ ยม (Ba)
3. ไนไตรท์ และไนเตรท
3.1 ไนไตรท์

ภาพที่ 6 โครงสร้างทางเคมีของไนไตรท์
ที่มา : Wikipedia. Nitrite. 20 พฤษภาคม 2560]; Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/
Nitrite.
ไนไตรท์ มีสูตรเอมไพริ กลั ป์ ดังนี้ NO2- เป็ นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) นิยมใช้
ในรู ปของเกลือโซเดียมไนไตรท์(Sodium nitrite) และโพแทสเซียมไนไตรท์ ไนไตรท์จะถูกรี ดิวซ์
มาจาก เกลือไนเตรท (Nitrate, NO3-) เช่น เกลือโซเดียมไนเตรท และโพแทสเซียมไนเตรท (ดินประ
สิ ว) และเป็ นเขม่าปื นชนิดอินทรี ยสาร ที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินส่งกระสุ นปื นชนิดดินควันน้อย
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3.2 ไนเตรท

ภาพที่ 7 โครงสร้างทางเคมีของไนเตรท
ที่มา : Wikipedia. Nitrate. 20 พฤษภาคม 2560]; Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/
Nitrate.
ไนเตรท เป็ นพอลิอะตอมิกไอออน (Polyatomic ion) ซึ่งมีสูตรเอมไพริ กลั ป์ ดังนี้ NO3−
มีโครงสร้างเป็ นสามเหลี่ยมแบนราบ (Trigonal planar-โดยแต่ละออร์บิทลั ทามุมกัน 120 องศา)
และสามารถแทนด้วยลูกผสม (Hybrid) ดังภาพที่ 8 และเป็ นไอออนที่เกิดจากดินส่ งกระสุ นปื นชนิด
ดินควันน้อยที่มีการเผาไหม้เกิดขึ้น จัดเป็ นเขม่าปื นชนิดอินทรี ยสาร

ภาพที่ 8 Resonance structures ของไนเตรท
ที่มา : Wikipedia. Nitrate. 20 พฤษภาคม 2560]; Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/
Nitrate..
4. Griess assay
ปฏิกิริยา Griess reaction เป็ นปฏิกิริยาที่ใช้กนั มาตั้งแต่ปี 1879 เป็ นปฏิกิริยาการเกิดสี ที่
ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็ นปฏิกิริยาที่ง่าย จึงถูกนามาใช้กนั อย่างกว้างขวาง ในการวิเคราะห์
ตัวอย่างทางชีววิทยามากมาย เช่น พลาสม่า (ซีรั่ม) ปัสสาวะ น้ าในไขสันหลัง และน้ าลาย[14] เป็ น
ปฏิกิริยาสาหรับใช้ตรวจจับไอออนไนไตรท์ โดย Sulfanilamide จะทาปฏิกิริยาไดอะโซไทเทชัน่ กับ
ไอออนไนไตรท์ในสารละลายกรด กลายเป็ น Diazonium salt จากนั้นเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับ N-(1Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI ได้สารประกอบ Azo dye สี แดงม่วง สามารถดูดกลืนแสงได้ที่
ความยาวคลื่น 540 nm ส่ วนไอออนไนเตรทไม่สามารถตรวจวัดได้โดยวิธี Griess assay จะต้องถูก
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รี ดิวซ์ให้กลายเป็ นไอออนไนไตรท์ก่อน โดยใช้ Zinc หรื อ Copperized Cd ก่อนเกิดปฏิกิริยา
ดังกล่าว[9]

ภาพที่ 9 ปฏิกิริยา Griess reaction
ที่มา : SIGMA – ALDRICH, Nitrite/Nitrate Assay Kit, colorimetric.
5. อุปกรณ์ ตรวจวัดแบบกระดาษ (Paper-based device)
กระดาษกรอง (Filter paper) คือ กระดาษที่มีคุณสมบัติในการคัดเลือกอนุภาคหรื อ
สิ่ งเจือปนออกจากสารละลายหรื ออากาศโดยการวางแบบตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสารละลาย
ที่ตอ้ งการกรอง กระดาษกรองจะมีขนาดของช่องว่างแตกต่างกันไปหลายขนาดด้วยกัน การเลือกใช้
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานแต่ละชนิด คุณสมบัติที่สาคัญของกระดาษกรองประกอบด้วย ความคงทนเมื่อ
เปี ยก ขนาดของช่องว่าง ความสามารถในการกรองอนุภาค อัตราการไหลของสารที่ตอ้ งการกรอง
ประสิ ทธิภาพและความจุ กลไกที่สาคัญในการกรองด้วยกระดาษกรองจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
ปริ มาตร(Volume) และผิว(Surface) โดยแบบปริ มาตร อนุภาคจะถูกดักไว้ช้ นั ในหรื อในตัวของ
กระดาษกรอง ส่ วนแบบผิว อนุภาคจะถูกดักไว้ที่ผวิ ของกระดาษกรอง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงได้มี
ผูน้ ามาใช้ทาเป็ นอุปกรณ์สาหรับตรวจวัด
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (Paper based device) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์รูปแบบ
ใหม่ที่กาลังเป็ นที่นิยมมากในการวินิจฉัยทางการแพทย์ เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ที่มีตน้ ทุนในการผลิต
ต่า ประดิษฐ์ใช้งานได้ง่าย อีกทั้งกระดาษยังเป็ นวัสดุที่หาซื้อได้ทวั่ ไป นอกจากนี้การวิเคราะห์บน
อุปกรณ์กระดาษยังไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ พกพาไปใช้ในภาคสนามได้
อุปกรณ์กาจัดทิ้งได้โดยการเผา สามารถสร้างลวดลายบนกระดาษได้ตามต้องการ เหมาะสาหรับใช้
ในประเทศกาลังพัฒนาที่อยูห่ ่างไกลจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล และสถานที่เกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ[10]
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อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษถูกริ เริ่ มโดย Whitesides และคณะ เป็ นแนวทางการ
ปฏิวตั ิสาหรับการวิเคราะห์ที่ไม่แพงและรวดเร็ ว[9] โดยเมื่อหยดสารละลายลงบนกระดาษ ซึ่งเป็ น
วัสดุที่ชอบน้ า (Hydrophilic) สารที่หยดลงไปก็จะซึมและเคลื่อนที่ไปยังบริ เวณตรวจวัด โดย
สามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารได้โดยการสร้างบางส่ วนของกระดาษให้ไม่ชอบน้ า
(Hydrophobic) เพื่อเป็ นช่องทางการไหลของสารลงบนกระดาษ[11]
ปัจจุบนั อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสามารถสร้างส่ วนที่ไม่ชอบน้ าให้มีลวดลายได้
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่นการตัดกระดาษ (Paper cutting) การพิมพ์สกรี น (Screen printing) การพิมพ์
ด้วยขี้ผ้ งึ (Wax printing) การพิมพ์ดว้ ยน้ าหมึก (Inkjet printing) การพิมพ์ดว้ ยแสง (Photolithography) การพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพล็อตเตอร์ (Plotter) การปรับสภาพด้วยเลเซอร์ (Laser treatment) เป็ น
ต้น ส่ วนการตรวจวัดอาจทาด้วยการเทียบสี ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างมาก เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย
สามารถที่จะมองได้ดว้ ยตาเปล่า หรื อใช้กล้องในการถ่ายภาพ หรื อใช้เครื่ องสแกนเนอร์ จากนั้น
รู ปภาพจะถูกวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมต่อไป[12]
6.เทคนิค Ion chromatography (IC)
เทคนิคของการทางานของเครื่ อง IC อาศัยการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange) โดย
สมบัติของสารที่อยูภ่ ายในคอลัมน์ (Stationary phase) สามารถจับกับไอออนของสารที่มีประจุตรง
กันข้ามโดยอาศัยการทาปฏิกิริยายึดเหนี่ยวระหว่างประจุที่แตกต่างกัน (Ionic interaction) สารที่ไม่มี
ประจุหรื อมีประจุเหมือนกับสารที่เป็ นตัวแลกเปลี่ยนประจุที่อยูภ่ ายในคอลัมน์ (Ion-exchanger) จะ
เคลื่อนที่ออกมาก่อน ส่ วนสารที่ถูกยึดเหนี่ยวอยูภ่ ายในคอลัมน์ จะถูกชะออกมาเมื่อมีการเปลี่ยน
สภาวะของค่า pH หรื อ ถูกแทนที่ดว้ ยไอออนที่มีความแรงมากกว่า (Ionic strength) การวิเคราะห์หา
ปริ มาณของไอออนทั้งประจุบวก หรื อ ประจุลบ โดยใช้เครื่ อง IC นั้น ต้องพิจารณาถึงการเลือกสาร
ที่ชะละลาย (Eluent) ประเภทของคอลัมน์ (Column) อุปกรณ์สาหรับแยกชนิดประจุ (Suppressor)
และอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ (Detector) ให้เหมาะสม ใช้สาหรับวิเคราะห์ไอออนประจุบวก
(Cation) เช่น Ca2+, Mg2+, Na+ และไอออนประจุลบ (Anion) เช่น F-, Cl-, Br-, NO32- และ SO42- เป็ น
ต้น[15]
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ภาพที่ 10 ส่ วนประกอบของเครื่ อง Ion chromatography
ที่มา : Moustafa, M.Y. and E.R. Morsi. Ion Exchange Chromatography - An Overview. 5
กรกฎาคม 2560]; Available from: https://www.intechopen.com/books/columnchromatography/ion-exchange-chromatography-an-overview.
7.งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ร้อยตารวจเอกปิ ยะชัย มัน่ คง[16] ได้ศึกษาการวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไน
เตรทบนมือของผูย้ งิ ปื น โดยทาการเก็บตัวอย่างบริ เวณหลังมือขวาและบริ เวณหลังมือซ้าย ตรวจ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Ion chromatography พบว่าปริ มาณไนไตรท์ที่พบจากการยิงปื นนั้นเกิดจากการ
ยิงอาวุธปื น เพราะหากมือนั้นไม่ได้ผา่ นการยิงมาก่อนจะพบจานวนไนไตรท์ที่ค่อนข้างต่า ผล
การศึกษาหาระยะเวลาการคงอยูข่ องปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทภายหลังการยิงปื นจานวน 3 นัด/
ครั้ง ในแต่ละชนิดของปื น โดยทาการเก็บ 2 ครั้ง คือ เก็บทันทีหลังการยิงและเก็บภายใน 6 ชัว่ โมง
หลังจากยิงปื น พบว่าปื นรี วอลเวอร์จะมีค่าเฉลี่ยไนไตรท์และไนเตรทระหว่างหลังมือขวาและซ้าย
ในปริ มาณใกล้เคียงกัน ส่ วนอาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติจะมีค่าเฉลี่ยปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทข้างขวา
มากกว่าข้างซ้ายอย่างชัดเจน โดยปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
นายนเรศ โกฏทอง[17] ศึกษาหาระยะเวลาการคงอยูข่ องอนุภาคเขม่าปื นที่สะสมติดอยู่
บริ เวณเส้นผมของผูย้ งิ และเส้นผมที่ติดอยูบ่ นเป้ ายิง (เสมือนเป็ นเส้นผมของผูถ้ ูกยิง) ภายในห้องปิ ด
ทาการยิงด้วยอาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติ จากนั้นทาการวิเคราะห์หาปริ มาณไนเตรทและไนไตรท์โดย
อาศัยปฏิกิริยา Griess reaction การวิเคราะห์หาปริ มาณไนเตรทในงานวิจยั นี้จะใช้วิธี Cadmium
reduction ซึ่งจะทาการเปลี่ยนรู ปไนเตรทไปอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ดว้ ยการถูกรี ดิวซ์เมื่อผ่านคอลัมน์
ที่มีแคดเมียมเป็ นตัวกลาง ก่อนจะทาปฏิกิริยากับ Griess reagent จึงจะสามารถทราบปริ มาณไน
เตรทที่อยูใ่ นรู ปไนไตรท์ได้ สาหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์จะทาปฏิกิริยากับ Griess
reagent ได้โดยตรงเลย หลังจากนั้นจึงทาการตรวจวัดด้วยเทคนิค UV-Visible spectroscopy
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Peter S. Ellis และคณะ[18] ได้ทาการตรวจวัดแบบภาคสนามเพื่อหาปริ มาณไนเตรท
ในน้ าทะเลและน้ ากร่ อยด้วยระบบการไหลแบบ On-line zinc reduction โดยใช้ Zinc reduction
column เพื่อเปลี่ยนให้ไนเตรทอยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ก่อนจะทาปฏิกิริยากับ Griess reagent และหา
ปริ มาณด้วยเทคนิค Spectrophotometry ที่ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 nm
Samir A. Bhakta และคณะ[19] ได้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคแบบกระดาษหา
ปริ มาณไนไตรท์ในน้ าลายโดยวิธี Griess assay ตรวจวัดโดยใช้เครื่ องสแกนเนอร์ และนาไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรม Adobe photoshop CS6 คานวณหาปริ มาณไนไตรท์จากการอ่านค่าความ
เข้มสี จากสี ม่วงแดงในโปรแกรม (เมื่อตั้งค่าเป็ นรู ปแบบ CMYK)
Nuria Lopez-Ruiz และคณะ[20] ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพเพื่อตรวจ
วัด pH และไนไตรท์ในน้ าดื่มพร้อมๆกันบนอุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคแบบกระดาษ และถูก
ประมวลผลโดยแอปพลิเคชันจากระบบปฏิบตั ิการ Android ที่ติดตั้งลงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อหาค่า
pH และปริ มาณของไนไตรท์ที่เกิดขึ้น
วิมล แสงนาค[21] ทาการสร้างอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูล
อิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการตัดกระดาษกรอง แล้วเคลือบด้วยพลาสติก
เคลือบบัตรที่มีการเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 cmไว้สาหรับในการวิเคราะห์สาร ข้อดีของ
อุปกรณ์น้ ีได้แก่ บริ เวณที่วิเคราะห์มีลกั ษณะเป็ นแบบหลุมทาให้สามารถกั้นไม่ให้สารละลายออก
นอกพื้นที่ตรวจวัดได้ มีราคาถูก วิเคราะห์ได้พร้อมๆกันทีละหลายตัวอย่าง อุปกรณ์มีขนาดเล็กและ
น้ าหนักเบาสามารถพกพาไปตรวจวัดภาคสนามได้

ภาพที่ 11 การเตรี ยมกระดาษกรองและแผ่นพลาสติกเคลือบบัตร
ที่มา : ดัดแปลงจาก วิมล แสงนาค, การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์ แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์
แบบรู้ ผลรวดเร็ วของฤทธิ์ ต้านนอนุมลู อิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ, in สาขาวิชาเคมี
ศึกษา. 2558, มหาวิทยาลัยบูรพา.
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
ที่มา : ดัดแปลงจาก วิมล แสงนาค, การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์ แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์
แบบรู้ ผลรวดเร็ วของฤทธิ์ ต้านนอนุมลู อิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ, in สาขาวิชาเคมี
ศึกษา. 2558, มหาวิทยาลัยบูรพา.
Manori B. Jayawardane และคณะ[9] ได้ทาการวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไน
เตรทในตัวอย่างน้ าธรรมชาติและน้ าที่ผา่ นการสังเคราะห์มาแล้ว โดยอาศัยปฏิกิริยา Griess reaction
วิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์ ส่ วนการวิเคราะห์หาปริ มาณไนเตรทจะต้องทาการรี ดิวซ์ดว้ ย Zinc
เพื่อเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ก่อนจะทาปฏิกิริยาดังกล่าว ทาการเตรี ยมอุปกรณ์ดว้ ยเทคนิค
การพิมพ์ดว้ ยน้ าหมึกฉีด (Inkjet printing) เพื่อสร้างเป็ นช่องทางการไหลของสารตัวอย่างไปยัง
บริ เวณที่ตรวจวัด จากนั้นตรวจวัดความเข้มสี ที่เวลา 5 นาที โดยใช้เครื่ องสแกนเนอร์ นารู ปที่ได้ไป
อ่านค่าความเข้มสี ดว้ ยโปรแกรม ImageJ และเลือกใช้ความเข้มสี ของสี เขียวในการอ่านค่า จากนั้น
หาค่าเฉลี่ยของความเข้มสี ของสี เขียวที่บริ เวณตรวจวัด แล้วแปลงค่าที่ได้เป็ นค่า Absorbance พบว่า
กราฟมาตรฐานของไนไตรท์มีความเป็ นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 10 – 150 µM มีค่า R2 เท่ากับ
0.999 และไนเตรทที่ความเข้มข้น 50 – 1000 µM มีค่า R2 เท่ากับ 1.000 มี %RSD ของไนไตรท์และ
ไนเตรท น้อยว่า 2.9% และ 5.6% (n ≤ 8) ตามลาดับ มีขีดจากัดการตรวจวัดและขีดจากัดการหา
ปริ มาณของไนไตรท์ เท่ากับ 1.0 และ 7.8 µM ตามลาดับ ส่ วนไนเตรท เท่ากับ 19 และ 48 µM
ตามลาดับ จากนั้นศึกษาความเสถียรของอุปกรณ์โดยเก็บอุปกรณ์แบบกระดาษไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง
(สัมผัสแสง และไม่สมั ผัสแสง) และเก็บไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ ≤ 4 °C และช่องแช่แข็งอุณหภูมิ ≤ -20
°C โดยใส่ อุปกรณ์แบบกระดาษไว้ในถุงซิปและไม่ใส่ในถุงซิป พบว่าสามารถเก็บไว้ได้นาน 7 วัน
เมื่อเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง 5 วันเมื่อเก็บไว้ในตูเ้ ย็น 2 วันเมื่อเก็บไว้ในที่มืดอุณหภูมิ ห้อง 1 วันเมื่อ
สัมผัสแสงที่อุณหภูมิหอ้ ง และถ้าเก็บอุปกรณ์ใส่ ในถุงซิปไว้ในตูเ้ ย็นจะสามารถเก็บได้นานขึ้นเป็ น
สองเท่า จากนั้นนาอุปกรณ์แบบกระดาษมาตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทที่ทาการ Spiked ไนไตรท์
และไนเตรทลงในตัวอย่างน้ าธรรมชาติและน้ าที่ผา่ นการสังเคราะห์มาแล้ว เทียบกับผลที่ได้จาก
เครื่ องโครมาโทกราฟี พบว่าค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน
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ภาพที่ 13 a) แผนภาพแบบ 2 มิติ b) แผนภาพแบบ 3 มิติ ของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Jayawardane, B.M., et al., Microfluidic Paper-Based Analytical Device for the
Determination of Nitrite and Nitrate. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2014. 86(15): p. 7274-7279.
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บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
ตารางที่ 1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
รู ปภาพ

คาอธิบาย
3.1.1 เครื่ อง Ion chromatography (IC)
รุ่ น DIONEX MODEL ICS-1000
บริ ษทั อาร์มีกา้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด

3.1.2 เครื่ อง Ultrasonic water bath
ยีห่ อ้ CREST

3.1.3 เครื่ องชัง่ 4 ตาแหน่ง
รุ่ น DRAGON 204
ยีห่ อ้ METTLER TOLEDO
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รู ปภาพ

คาอธิบาย
3.1.4 ไมโครปิ เปต ขนาด 100 และ 200 µL
ยีห่ อ้ GILSON

3.1.5 ขวดเก็บตัวอย่าง (Vial) ขนาด 3 mL

3.1.6 Beaker ขนาด 50 และ 100 mL
ยีห่ อ้ BOMEX

3.1.7 Volumetric flask 10, 25, 50 และ
100 mL ยีห่ อ้ HERKA
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รู ปภาพ

คาอธิบาย
3.1.8 Graduated pipette 1 mL ยีห่ อ้
DERMAGOLD
และ Volumetric pipette 5 mL ยีห่ อ้
WITEG

3.1.9 โทรศัพท์มือถือ ยีห่ อ้ iPhone รุ่ น 5

3.1.10 กระบอกฉีดยา (Syrlinge) ขนาด
1 cc/mL ยีห่ อ้ NIPRO และ
Nylon membrane filter 0.45µm
ยีห่ อ้ VETICLEAN

3.1.11 สาลี ตรารถพยาบาล ซื้อจาก
7-ELEVEN
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รู ปภาพ

คาอธิบาย
3.1.12 ไดร์เป่ าผม ยีห่ อ้ PHILIPS

3.1.13 นาฬิกาจับเวลา ยีห่ อ้ CASIO

3.1.14 ที่เจาะกระดาษแบบรู เดียว ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 mm ยีห่ อ้ TENWIN
และ 5 mm ยีห่ อ้ TOTO

3.1.15 กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1
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รู ปภาพ

คาอธิบาย
3.1.16 มีดคัตเตอร์ และ กรรไกร
ซื้อจากร้านเกรี ยงไกร

3.1.17 ถุงมือยาง ซื้อจากร้านแก้วเภสัช

3.1.18 แผ่นพลาสติกใส ขนาด A4 ยีห่ อ้
ORCA และ สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด
A4 ยีห่ อ้ N&P
ซื้อจากร้านเกรี ยงไกร

3.1.19 เทปเยือ่ กาว 2 หน้า ยีห่ อ้ SCOTCH
และเทปใส ยีห่ อ้ LOUIS TAPE
ซื้อจากร้านเกรี ยงไกร
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รู ปภาพ

คาอธิบาย
3.1.20 ถุงซิป ซื้อจากร้านโจ้

3.2 สารเคมีที่ใช้ ในการทดลอง
ตารางที่ 2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
ชื่อสารเคมี
Citric acid
Potassium nitrate
Sodium nitrite
Zinc dust (10 µm)
Sulphanilamide
N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI (NED)

แหล่งที่มา
Carlo
Carlo
Carlo
Aldrich
Carlo
ACROS

3.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
3.3.1 สารละลาย Citric acid เข้มข้น 330 mM
ชัง่ Citric acid 3.4673 g จากนั้นละลายด้วย Deionize water แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 50
mL ในขวดปริ มาตร จะได้สารละลาย Citric acid เข้มข้น 330 mM
3.3.2 สารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM
ชัง่ Sulfanilamide 0.2153 g จากนั้นละลายด้วย Citric acid แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 25
mL ในขวดปริ มาตร จะได้สารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM
3.3.3 สารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI (NED) เข้มข้น 10 mM
ชัง่ N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI 0.0648 g จากนั้นละลายด้วย Deionize
water แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 25 mL ในขวดปริ มาตร จะได้สารละลาย NED เข้มข้น 10 mM
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3.3.4 สารละลายมาตรฐาน Nitrite เข้มข้น 10 mM
ชัง่ Sodium nitrite 0.069 g จากนั้นละลายด้วย Deionize water แล้วปรับปริ มาตรเป็ น
100 mL ในขวดปริ มาตร จะได้สารละลาย Sodium nitrite เข้มข้น 10 mM
3.3.5 สารละลายมาตรฐาน Nitrate เข้มข้น 10 mM
ชัง่ Potassium nitrate 0.1011 g จากนั้นละลายด้วย Deionize water แล้วปรับปริ มาตร
เป็ น 100 mL ในขวดปริ มาตร จะได้สารละลาย Potassium nitrate เข้มข้น 10 mM
3.3.6 Zinc suspension เข้มข้น 0.1 g/mL
ชัง่ Zinc dust 0.0500 g ใส่ ในบีกเกอร์ขนาด 50 mL จากนั้นปิ เปต Deionize water
จานวน 0.5 mL ใส่ ลงไป จะได้ Zinc suspension เข้มข้น 0.1 g/mL
3.3.7 สารละลายมาตรฐานของ Nitrite เข้มข้น 15, 30, 60, 120 และ 180 µM
ปิ เปตสารละลายมาตรฐาน Nitrite เข้มข้น 10 mM จานวน 15, 30, 60, 120 และ 180 µL
ลงในขวดปริ มาตรขนาด 10 mL แล้วปรับปริ มาตรด้วย Deionize water จะได้สารละลาย Sodium
nitrite เข้มข้น 15, 30, 60, 120 และ 180 µM
3.3.8 สารละลายมาตรฐานของ Nitrate เข้มข้น 200, 400, 600, 800 และ 1000 µM
ปิ เปตสารละลายมาตรฐาน Nitrate เข้มข้น 10 mM จานวน 200, 400, 600, 800 และ
1000 µL ลงในขวดปริ มาตรขนาด 10 mL แล้วปรับปริ มาตรด้วย Deionize water จะได้สารละลาย
Potassium nitrate เข้มข้น 200, 400, 600, 800 และ 1000 µM
3.4 สารตัวอย่างในการทดลอง
3.4.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเขม่าดินปื นจากมือผูย้ งิ
ผูย้ งิ จับปื นด้วยมือทั้งสองข้างยิงในลักษณะท่ายืนโดยอาวุธปื นขนานกับพื้นด้วยอาวุธ
ปื นรี วอลเวอร์ ยีห่ อ้ Smith & Wesson ขนาด .38 special กับกระสุ นปื น ยีห่ อ้ AP ยิงจานวน 4 นัด นา
ก้านสาลีชุบ Deionize water เช็ดบริ เวณหน้ามือและหลังมือ บริ เวณละ 1 ก้าน โดยเก็บทั้งมือซ้าย
และมือขวา แล้วใส่ ในขวดเก็บตัวอย่าง (Vial) ทั้ง 2 ขวด คือมือซ้าย 1 ขวด และมือขวา 1 ขวด
3.4.2 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างปลอกกระสุ นปื น
ผูย้ งิ จับปื นด้วยมือทั้งสองข้างยิงในลักษณะท่ายืนโดยอาวุธปื นขนานกับพื้นด้วยอาวุธ
ปื นพกรี วอลเวอร์ ยีห่ อ้ Glock ขนาด .38 และอาวุธปื นพกกึ่งอัตโนมัติ ยีห่ อ้ Smith & Wesson ขนาด
9 มม. กับกระสุ นปื นยีห่ อ้ ต่างๆ ยิงครั้งละ 3 นัด แล้วทาการเก็บตัวอย่างปลอกกระสุ นปื นใส่ ซอง
พลาสติกใสแบบมีซิป
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3.4.3 การเตรี ยมตัวอย่าง
3.4.3.1 นาตัวอย่างสาลีที่เช็ดเขม่าดินปื นแล้วมาตัดก้านออก ปิ เปต Deionize water 1.00
mL ใส่ ในขวดเก็บตัวอย่าง (Vial) ปิ ดฝาขวด จากนั้นนาไป Sonicate เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อสกัดเขม่า
3.4.3.2 นาตัวอย่างปลอกกระสุ นปื นวางในแนวตั้งฉากลงในบีกเกอร์ขนาด 50 mL ใส่
น้ า Deionize water ลงในปลอกกระสุ น โดยตัวอย่างปลอกกระสุ นปื นขนาด 9 มม. ใส่ น้ า 0.9 mL
และปลอกกระสุ นปื นขนาด .38 ใส่ น้ า 1.5 mL จากนั้น Sonicate เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อสกัดเขม่า
3.4.3.3 นาตัวอย่างข้อที่ 3.4.3.1 และ 3.4.3.2 มากรองผ่าน Membrane filtered 0.45 µm
3.5 การสร้ างอุปกรณ์ ตรวจวัดแบบกระดาษ
การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษจะสร้างบริ เวณส่ วนกั้นที่ไม่ชอบน้ า
(Hydrophobic barrier) ด้วยการนาแผ่นพลาสติกใสกว้าง 2 cm ยาว 21 cm มาซ้อนทับกัน 4 ชั้น โดย
ใช้เทปกาวสองหน้าเป็ นตัวยึด จากนั้นใช้ที่เจาะกระดาษแบบรู เดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm
มาเจาะเป็ นช่อง แต่ละช่องห่างกันประมาณ 5 mm จะได้ช่องทั้งหมด 20 ช่องต่อ 1 ชิ้นงาน ส่ วนที่
ชอบน้ าเตรี ยมโดยเจาะกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm หลังจาก
นั้นนากระดาษกรองที่เตรี ยมไว้ มาวางลงในช่องที่เจาะบนอุปกรณ์ โดยด้านหลังของอุปกรณ์ถูกปิ ด
ทับด้วยเทปใส ส่ วนด้านบนถูกปิ ดด้วยสติ๊กเกอร์ใสที่เจาะช่องไว้สาหรับหยดตัวอย่างขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 mm

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
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3.6 การเตรียมอุปกรณ์ แบบกระดาษเพือ่ ตรวจวัด
3.6.1 ตรวจวัดไนไตรท์
วางกระดาษกรองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm 2 แผ่น ซ้อนทับกันลงในช่องที่เจาะบน
อุปกรณ์ แล้วปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง จาก
นั้นปิ เปตสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผม
เป่ าให้แห้ง แล้ววางกระดาษกรองอีก 1 แผ่นปิ ดทับลงไป เมื่อต้องการวิเคราะห์ไนไตรท์ให้หยดสาร
ตัวอย่างลงบนช่องที่เจาะไว้สาหรับหยดตัวอย่าง
3.6.2 ตรวจวัดไนเตรท
วางกระดาษกรองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm 1 แผ่น ลงในช่องที่เจาะบนอุปกรณ์
แล้วปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง จากนั้นปิ เปต
สารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง
วางกระดาษกรองอีก 1 แผ่น ซ้อนทับกันลงในช่อง ปิ เปต Zinc suspension เข้มข้น 0.1 g/mL ลงไป
ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง วางกระดาษกรองอีก 1 แผ่นปิ ดทับลงไป เมื่อต้องการวิเคราะห์ไนเตรทให้
หยดสารตัวอย่างลงบนช่องที่เจาะไว้สาหรับหยดตัวอย่าง
3.7 ศึกษาการวิเคราะห์ สารมาตรฐานไนไตรท์ และไนเตรทด้ วยอุปกรณ์ ทไี่ ด้ สร้ างขึน้
3.7.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรท
3.7.1.1 ศึกษาปริ มาณของ Griess reagent ที่เหมาะสม
3.7.1.1.1 ศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM
เตรี ยมสาระลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM และเตรี ยมสารละลายไนไตรท์ เข้มข้น 150 µM ทาการ
ทดสอบ โดยปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร 10, 11 และ 12 µL (n=3) ลง
บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ และปิ เปตสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI
เข้มข้น 10 mM ปริ มาตร 10 µL ลงไป จากนั้นปิ เปตสารละลายไนไตรท์ เข้มข้น 150 µM ปริ มาตร
10 µL ลงในแต่ละหลุม ทิง้ ไว้ 5 นาที ทาการถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อ
ตรวจวัดค่าความเข้มสี แล้วพลอตกราฟระหว่างปริ มาณของสารละลาย Sulfanilamide และค่าความ
เข้มสี แล้วเลือกปริ มาณที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการทดสอบบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
3.7.1.1.2 ศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของสารละลาย N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM
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เตรี ยมสาระลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM และเตรี ยมสารละลายไนไตรท์ เข้มข้น 150 µM ทาการ
ทดสอบโดยปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร 10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัด
แบบกระดาษ และปิ เปตสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM
ปริ มาตร 10, 11 และ 12 µL (n=3) ลงไป จากนั้นปิ เปตสารละลายไนไตรท์ เข้มข้น 150 µM ปริ มาตร
10 µL ลงในแต่ละหลุม ทิ้งไว้ 5 นาที ทาการถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อ
ตรวจวัดค่าความเข้มสี
แล้วพลอตกราฟระหว่างปริ มาณของสารละลาย
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI และค่าความเข้มสี แล้วเลือกปริ มาณที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการทดสอบ
บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
3.7.1.2 ศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของสารมาตรฐานและตัวอย่าง
เตรี ยมสาระลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM และเตรี ยมสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 150 µM ทาการ
ทดสอบโดยปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัด
แบบกระดาษ และปิ เปตสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM
ปริ มาตร 10 µL ลงไป จากนั้นปิ เปตสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 150 µM ปริ มาตร 10, 11 และ 12 µL
(n=3) ลงในแต่ละหลุม ทิ้งไว้ 5 นาที ทาการถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อ
ตรวจวัดค่าความเข้มสี แล้วพลอตกราฟระหว่างปริ มาณของสารละลายไนไตรท์ และค่าความเข้มสี
แล้วเลือกปริ มาณที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการทดสอบบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
3.7.1.3 ศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของ Zinc suspension
เตรี ยมสาระลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM สารละลายไนเตรท เข้มข้น 1000 µM และ Zinc suspension
เข้มข้น 0.075, 0.1 และ 0.125 g/mL ทาการทดสอบโดยปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50
mM ปริ มาตร10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ และปิ เปตสารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM ปริ มาตร 10 µL ลงไป จากนั้นปิ เปต Zinc suspension ความ
เข้มข้นต่างๆปริ มาตร 10 µL (0.75, 1.0, และ 1.25 mg) ลงในแต่ละหลุม (n=4) สุ ดท้ายปิ เปต
สารละลายไนเตรท เข้มข้น 1000 µM ปริ มาตร 10 µL ลงไป ทิ้งไว้ 5 นาที ทาการถ่ายภาพแล้ว
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มสี แล้วพลอตกราฟระหว่างปริ มาณของ
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Zinc suspension และค่าความเข้มสี แล้วเลือกปริ มาณที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการทดสอบบน
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
3.7.1.4 ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการถ่ายภาพการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Griess
reagent และสารละลายไนเตรท
เตรี ยมสาระลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM Zinc suspension เข้มข้น 0.1 g/mL และสารละลายไนเตรท
เข้มข้น 900 µM ทาการทดสอบโดยปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร10 µL
ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ และปิ เปตสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI
เข้มข้น 10 mM ปริ มาตร 10 µL จากนั้นปิ เปต Zinc suspension ความเข้มข้น 0.1 g/mL ปริ มาตร 10
µL (1.0 mg) สุ ดท้ายปิ เปตสารละลายไนเตรท เข้มข้น 900 µM ปริ มาตร 10 µL ลงในแต่ละหลุม
(n=5) ทาการถ่ายภาพทุกๆ 1นาที ตั้งแต่นาทีที่ 3-15 นาทีแรก หลังจากนั้นถ่ายทุกๆ 5 นาที แล้ว
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มสี แล้วพลอตกราฟระหว่างเวลาทาการ
ถ่ายภาพภายหลังการหยดสารและค่าความเข้มสี แล้วเลือกเวลาที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการถ่ายภาพ
เพื่อทดสอบบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
3.7.2 ศึกษาช่วงความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท
3.7.2.1 ความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนไตรท์
เตรี ยมสารละลายไนไตรท์ เข้มข้น 15, 30, 60, 120 และ 180 µM ทาการทดสอบโดยปิ
เปตความเข้มข้นต่างๆ ปริ มาตร10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (n=3) ทิ้งไว้ 5 นาที ทา
การถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มสี แล้วพลอตกราฟ
มาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างปริ มาณของไนไตรท์แต่ละความเข้มข้นที่ปริ มาตร10 µL และค่าความ
เข้มสี
3.7.2.2 ความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนเตรท
เตรี ยมสารละลายไนเตรท เข้มข้น 200, 400, 600, 800 และ 1000 µM ทาการทดสอบ
โดยปิ เปตความเข้มข้นต่างๆ ปริ มาตร10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (n=3) ทิ้งไว้ 5
นาที ทาการถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มสี แล้วพลอต
กราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างปริ มาณของไนเตรทแต่ละความเข้มข้นที่ปริ มาตร 10 µL และค่า
ความเข้มสี
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3.7.3 ศึกษาความสามารถในการทาซ้ า (Reproducibility)
3.7.3.1 การศึกษาความสามารถในการทาซ้ าของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์
เตรี ยมสารละลายไนไตรท์ เข้มข้น 15, 60 และ 180 µM ทาการทดสอบโดยปิ เปต
สารละลายไนไตรท์ ปริ มาตร 10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (n=11) ทิ้งไว้ 5 นาที ทา
การถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มสี หลังจากนั้นคานวณค่า
ร้อยละส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Percentage of relative standard deviation, %RSD)
3.7.3.1 การศึกษาความสามารถในการทาซ้ าของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนเตรท
เตรี ยมสารละลายไนเตรท เข้มข้น 200, 600 และ 1000 µM ทาการทดสอบโดยปิ เปต
สารละลายไนเตรท ปริ มาตร 10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ (n=14) ทิ้งไว้ 5 นาที ทา
การถ่ายภาพแล้ววิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มสี หลังจากนั้นคานวณค่า
ร้อยละส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Percentage of relative standard deviation, %RSD)
3.7.4 ศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) และขีดจากัดการหาปริ มาณ
(Limit of quantification, LOQ)
ปิ เปตสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทที่ความเข้มข้น 0 µM ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัด
ไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษปริ มาตร 10 µL ทาทั้งหมด 10 ซ้ า โดยทาการถ่ายภาพพร้อมกับ
กราฟมาตรฐานแล้วหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การคานวณหาขีดจากัดการตรวจวัดโดยใช้สูตร LOD = 3S.D. นาค่าที่คานวณได้จาก
สูตรหารด้วยค่าความชันในสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานเพื่อหาค่าขีดจากัดการตรวจวัด
การคานวณหาขีดจากัดการหาปริ มาณโดยใช้สูตร LOQ = 10S.D. นาค่าที่คานวณได้
จากสูตรหารด้วยค่าความชันในสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานเพื่อหาค่าขีดจากัดการหาปริ มาณ
3.7.5 ศึกษาความเสถียรของอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์แบบกระดาษ (Stability)
เตรี ยมอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษ โดยศึกษาภายใต้อุณหภูมิ
ห้อง (ไม่สมั ผัสแสงและใส่ถุงซิป) และเก็บในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ ≤ 4 °C (ไม่สมั ผัสแสงและใส่ ถุงซิป)
มาทดสอบด้วยสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ 60 µM และสารละลายมาตรฐานไนเตรท 600 µM ทา
การวิเคราะห์ความเข้มสี เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องนาน 30 วัน แล้วนาไปพลอตกราฟระหว่างระยะเวลา
ในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษ กับค่าความเข้มสี ของแต่ละวันที่ได้
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3.8 การวิเคราะห์ หาปริมาณไนไตรท์ และไนเตรทในตัวอย่ างเขม่ าดินปื นด้ วยอุปกรณ์แบบกระดาษ
งานวิจยั ชิ้นนี้ได้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทใน
ตัวอย่างเขม่าดินปื น โดยเตรี ยมสารละลายตัวอย่างเขม่าดินปื นตามข้อ 3.4.3 และทาการทดสอบ
โดยปิ เปตสารละลายตัวอย่างเขม่าดินปื นลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษหลุมละ 10 µL (n=6)
ทิ้งไว้ 5 นาที โดยทาการถ่ายภาพพร้อมกับกราฟมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท แล้ววิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรม ImageJ หาค่าความเข้มสี ของตัวอย่างเทียบกับกราฟมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท และ
คานวณปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในรู ปของค่า nmol
3.9 การวิเคราะห์ หาปริมาณไนไตรท์ และไนเตรทในตัวอย่ างเขม่ าดินปื นด้ วยเทคนิคไอออนโคร
มาโทกราฟี
3.9.1 ศึกษาช่วงความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรทความเข้มข้น 15, 30, 60, 120,
240, 480 และ 960 µM เพื่อใช้ในการสร้างกราฟมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท วัดด้วยเครื่ องโคร
มาโทกราฟี โดยมีสภาวะของเครื่ อง ดังนี้
ตารางที่ 3 สภาวะของเครื่ องโครมาโทกราฟี
Ion chromatography (IC)
Donex ICS -1000
Program
Dionex CM Dongle Chromeleon 680 SPI build 2238
Reagent-free controller
RFC-30 Dionex
Column
Guard column
DionexIonPac AG17 Guard column (4×50mm)
Analytical column
DionexIonPac AS17-C Analytical column (4×250 mm)
Eluent
Potassium Hydroxide
Detector
Conductivity
Run time
10 min
Eluting flow rate
1.0 mL/min
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3.9.2 ศึกษาขีดจากัดการตรวจวัดและขีดจากัดการหาปริ มาณของสารมาตรฐานไน
ไตรท์และไนเตรท
เตรี ยมสารมาตรฐานไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 0.06 µM แล้วฉีดเข้าเครื่ องโครมาโทกราฟี
ทาทั้งหมด 7 ซ้ า หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การคานวณหาขีดจากัดการตรวจวัดโดยใช้สูตร LOD = 3S.D. นาค่าที่คานวณได้จาก
สูตรหารด้วยค่าความชันในสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานเพื่อหาค่าขีดจากัดการตรวจวัด
การคานวณหาขีดจากัดการหาปริ มาณโดยใช้สูตร LOQ = 10S.D. นาค่าที่คานวณได้
จากสูตรหารด้วยค่าความชันในสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานเพื่อหาค่าขีดจากัดการหาปริ มาณ
3.9.3 การวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื น
นาสารตัวอย่างที่ได้จากมือผูย้ งิ ปื นและในปลอกกระสุ นปื นมาทาการสกัดเอาเขม่าออก
มา ก่อนจะฉีดเข้าเครื่ องโครมาโทกราฟี เพื่อหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรต และรายงานค่าใน
รู ปแบบ nmol
3.10 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ความเข้ มสี ด้วยโปรแกรม ImageJ
3.10.1 ถ่ายภาพอุปกรณ์ที่ได้ทาการทดลองด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ iPhone รุ่ น 5
ภายใต้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ตาแหน่งเดียวกันทุกครั้ง ให้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั กล้อง
เท่ากับ 20 เซนติเมตร
3.10.2 เปิ ดโปรแกรม ImageJ

ภาพที่ 15 แสดงโปรแกรม ImageJ
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3.10.3 เลือก Open เลือกรู ปที่ตอ้ งการประมวลผล

ภาพที่ 16 แสดงการเลือกรู ปถ่ายในโปรแกรม ImageJ
3.10.4 เลือก Image ไปที่ Color ไปที่ Split channels เพื่อวัดค่าความเข้มสี ในโหมด
RGB

ภาพที่ 17 แสดงการปรับเป็ นโหมด RGB ในโปรแกรม ImageJ
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3.10.5 เลือกบริ เวณที่ตอ้ งการตรวจวัด โดยเลือก Shortcut ตามที่ตอ้ งการ จากนั้นลาก
คลุมบริ เวณที่ตอ้ งการวัด เมื่อได้บริ เวณแล้วให้ไปที่ Analyze ไปที่ Measurement ค่า Mean ที่ปรากฏ
คือค่า Mean intensity ของโหมดสี ที่วิเคราะห์ ที่ได้จากการประมวลภาพ

ภาพที่ 18 แสดงบริ เวณที่ตรวจวัดและการ Analyze measurement ในโปรแกรม ImageJ
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3.11 แผนการดาเนินการวิจยั

สร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ

วิธีตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทด้วยอุปกรณ์ที่ได้สร้างขึ้น

ศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ ปริ มาณของ Griess reagent ปริ มาณของสารตัวอย่าง
ปริ มาณของ Zinc suspension และระยะเวลาในการถ่ายภาพ

-

ศึกษาช่วงความเป็ นเส้นตรง
ศึกษาความสามารถในการทาซ้ า (Reproducibility)
ศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัด (LOD) และขีดจากัดการหาปริ มาณ (LOQ)
ศึกษาความเสถียรของอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์แบบกระดาษ (Stability)

วิเคราะห์สารตัวอย่างเขม่าดินปื น (บนมือ และ ในปลอกกระสุ นปื น)

วิธี Griess assay บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
ภาพที่ 19 แผนผังขั้นตอนการทาวิจยั

เทคนิค Ion chromatography
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บทที่ 4 ผลการวิจยั และอภิปราย
ในงานวิจยั นี้ได้ศึกษาการวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดิน
ปื น โดยใช้อุปกรณ์แบบกระดาษที่สร้างขึ้นเอง การสร้างอุปกรณ์กระดาษทาโดยใช้แผ่นพลาสติกใส
ที่ซอ้ นกันอย่างน้อย 4 ชั้น โดยมีเทปกาวสองหน้าเป็ นตัวยึด และเจาะรู ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
5 mm จากนั้นวางกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm ลงในช่องว่าง
ด้านหลังของอุปกรณ์จะถูกปิ ดทับด้วยเทปใส ส่ วนด้านบนถูกปิ ดด้วยสติ๊กเกอร์ใสที่เจาะช่องไว้
สาหรับหยดตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm ดังภาพที่ 20
ช่องหยดตัวอย่าง
ส่ วนที่ชอบน้ า
(กระดาษกรอง)

ส่ วนที่ไม่ชอบน้ า
(แผ่นพลาสติกใส)

ภาพที่ 20 อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
การเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดไนไตรท์ ทาโดยวางกระดาษกรอง 2 แผ่น ซ้อนทับ
กันลงในช่องที่เจาะบนอุปกรณ์ จากนั้นปิ เปต Griess reagent ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง แล้ว
วางกระดาษกรองอีก 1 แผ่นปิ ดทับลงไป ส่ วนไนเตรท จะวางกระดาษกรองลงในช่องที่เจาะบน
อุปกรณ์ 1 แผ่น ปิ เปต Griess reagent ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง วางกระดาษกรองอีก 1 แผ่น
ซ้อนทับกันลงในช่อง ปิ เปต Zinc suspension ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง จากนั้นวางกระดาษ
กรองอีก 1 แผ่นปิ ดทับลงไป
4.1 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ สารมาตรฐานไนไตรท์ และไนเตรทด้ วยอุปกรณ์ ทไี่ ด้ สร้ างขึน้
4.1.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรท
4.1.1.1 ศึกษาปริ มาณของ Griess reagent และสารตัวอย่างที่เหมาะสมกับอุปกรณ์
การวิเคราะห์หาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรท นั้นอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงสี ของ
Griess reagent ซึ่งเป็ นสารละลายใสไม่มีสี โดย Sulfanilamide จะทาปฏิกิริยากับไอออนไนไตรท์ใน
สารละลายกรด กลายเป็ น Diazonium salt จากนั้นเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับ N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI ได้สารประกอบ Azo dye ที่มีสีแดงม่วง ส่วนไอออนไนเตรทจะถูกรี ดิวซ์
กลายเป็ นไนไตรท์ ด้วย Zinc ก่อนเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว ความเข้มสี ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับ
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ไนไตรท์และไนเตรทที่ถูกรี ดิวซ์กลายเป็ นไนไตรท์ของสารตัวอย่าง จากนั้นทาการศึกษาปริ มาณที่
เหมาะสมของสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM และสารมาตรฐานไนไตรท์เข้มข้น 150 µM ทาการเตรี ยม
อุปกรณ์โดยปิ เปตสารละลาย Sulfanilamide และสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine
.2HCI ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษปริ มาตร 10, 11 และ 12 µL ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง
จากนั้นจึงปิ เปตสารมาตรฐานไนไตรท์ปริ มาตร 10, 11 และ 12 µL ลงไป ทา Blank เปรี ยบเทียบใน
ทุกปริ มาณที่ศึกษา ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยา 5 นาที แล้วนาอุปกรณ์ที่ได้ไปถ่ายรู ป นาเข้าโปรแกรม
ประมวลภาพ ImageJ เพือ่ ตรวจวัดค่าความเข้มของสี ที่เกิดขึ้น ได้ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
กระดาษดังภาพที่ 21-23

A
Blank

B
500

C

D

550

600

nmol Sulfanilamide

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเมื่อทาการหยดสารละลาย โดยควบคุมปริ มาตร
สารละลาย NED เข้มข้น 10 mM ปริ มาตร 10 µL และสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 150 µM ปริ มาตร
10 µL และเปลี่ยนแปลงปริ มาตรสารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM (A) คือ Blank โดยหยด
สารละลายไนไตรท์เข้มข้น 0 µM (B) สารละลาย Sulfanilamide ปริ มาตร 10 µL (500 nmol) (C)
สารละลาย Sulfanilamide ปริ มาตร 11 µL (550 nmol) (D) สารละลาย Sulfanilamide ปริ มาตร 12
µL (600 nmol)

A

B

C

D

Blank

99.7

109.7

119.6

nmol NED

ภาพที่ 22 ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเมื่อทาการหยดสารละลาย โดยควบคุมปริ มาตร
สารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร 10 µL และสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 150 µM
ปริ มาตร 10 µL และเปลี่ยนแปลงปริ มาตรสารละลาย NED เข้มข้น 10 mM (A) คือ Blank โดยหยด
สารละลายไนไตรท์เข้มข้น 0 µM (B) สารละลาย NED ปริ มาตร 10 µL (99.7 nmol) (C) สารละลาย
NED ปริ มาตร 11 µL (109.7 nmol) (D) สารละลาย NED ปริ มาตร 12 µL (119.6 nmol)
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ภาพที่ 23 ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเมื่อทาการหยดสารละลาย โดยควบคุมปริ มาตร
สารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร 10 µL และสารละลาย NED เข้มข้น 10 mM
ปริ มาตร 10 µL และเปลี่ยนแปลงปริ มาตรสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 150 µM (A) คือ Blank โดย
หยดสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 0 µM (B) สารละลายไนไตรท์ ปริ มาตร 10 µL (1.50 nmol) (C)
สารละลายไนไตรท์ ปริ มาตร 11 µL (1.65 nmol) (D) สารละลายไนไตรท์ ปริ มาตร 12 µL (1.80
nmol)
จากรู ปที่ 21-23 พบว่าปริ มาณของสารละลายที่ศึกษาแต่ละตัว เมื่อนาไปอ่านค่าความ
เข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และรวมทุกสี (RGB) เมื่อปริ มาณสารละลาย Sulfanilamide, NED
และไนไตรท์เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มสี ในทุกๆสี ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในการทดลองนี้จึง
เลือกใช้ปริ มาตร 10 µL ซึ่งเป็ นปริ มาตรที่เหมาะสมสาหรับอุปกรณ์น้ ี
4.1.1.2 ศึกษาปริ มาณของ Zinc suspension
ทาการศึกษาปริ มาณของ Zinc suspension โดยทาการเตรี ยมสารละลาย Sulfanilamide
เข้มข้น 50 mM สารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine.2HCI เข้มข้น 10 mM Zinc
suspension ที่ความเข้มข้น 0.075, 0.1 และ 0.125 g/mL และสารมาตรฐานไนเตรทเข้มข้น 1000 µM
ทาการเตรี ยมอุปกรณ์โดยปิ เปต Griess reagent ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษปริ มาตร10 µL
ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง จากนั้นปิ เปต Zinc suspension ความเข้มข้น 0.075-0.125 g/mL ปริ มาตร
10 µL ลงไป ใช้ไดร์เป่ าผมเป่ าให้แห้ง สุ ดท้ายจึงปิ เปตสารมาตรฐานไนเตรท ปริ มาตร10 µL ลงไป
ทา Blank เปรี ยบเทียบในทุกปริ มาณที่ศึกษา ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยา 5 นาที แล้วนาอุปกรณ์ที่ได้ไป
ถ่ายรู ป ได้ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษดังภาพที่ 24 จากนั้นนาไปประมวลผลด้วย
โปรแกรม ImageJ ได้กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของ Zinc ดังภาพที่ 25

41

A

B

Blank

0.75

C
1.0

D
1.25

mg Zinc

ภาพที่ 24 ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเมื่อทาการหยดสารละลาย โดยควบคุมปริ มาตร
สารละลาย Sulfanilamide เข้มข้น 50 mM ปริ มาตร 10 µL สารละลาย NED เข้มข้น 10 mM
ปริ มาตร 10 µL และสารละลายไนเตรทเข้มข้น 1000 µM ปริ มาตร 10 µL และเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้น Zinc suspension ปริ มาตร 10 µL (A) คือ Blank โดยหยดสารละลายไนเตรทเข้มข้น 0 µM
(B) Zinc suspension เข้มข้น 0.075 g/mL (0.75 mg) (C) Zinc suspension เข้มข้น 0.1 g/mL (1 mg)
(D) Zinc suspension เข้มข้น 0.125 g/mL (1.25 mg)

ภาพที่ 25 กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของ Zinc (mg) (n=4) โดย (A) ค่าความเข้มสี
ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
จากการศึกษาหาปริ มาณที่เหมาะสมของ Zinc ที่ปริ มาณ 0.75-1.25 mg พบว่าเมื่อนาไป
อ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และ RGB เมื่อปริ มาณของ Zinc เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มสี
ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงเลือกใช้ Zinc ที่ปริ มาณ 1 mg ในการตรวจวัดบน
อุปกรณ์แบบกระดาษ เนื่องจากหากมีปริ มาณ Zinc ที่มากเกินไป สี ของ Zinc ซึ่งมีสีดา อาจรบกวน
ต่อการตรวจวัดได้
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4.1.1.3 ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการถ่ายภาพการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Griess
reagent และสารละลายไนเตรท
จากการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพภายหลังการหยดสาร โดยใช้ปริ มาณ
ของ Griess reagent สารตัวอย่าง และ Zinc suspension ดังที่ศึกษาในข้างต้น และใช้สารมาตรฐาน
ไนเตรทที่ความเข้มข้น 900 µM ปริ มาตร 10 µL ในการตรวจวัด โดยถ่ายภาพภายหลังจากการหยด
สารที่เวลาต่างๆ ได้ผลดังภาพที่ 26 จากนั้นนาไปอ่านค่าความเข้มสี โดยใช้โปรแกรม ImageJ ทาการ
พลอตกราฟระหว่างค่าความเข้มสี กบั เวลาทาการถ่ายภาพภายหลังการหยดสาร ได้ผลดังภาพที่ 27
ถ่ายภาพที่เวลา
ถ่ายภาพที่เวลา
ถ่ายภาพที่เวลา

ภาพที่ 26 ความเข้มสี ที่ปรากฏบนกระดาษที่ได้จากสารละลายไนเตรททาปฏิกิริยากับ Griess
reagent ที่เวลาต่างๆ

ภาพที่ 27 กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะเวลาที่ทาการถ่ายภาพ (n=5) โดย (A) ค่าความ
เข้มสี ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ
RGB
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จากการศึกษาเวลาที่ใช้ถ่ายภาพภายหลังการหยดสารของปฏิกิริยา Griess reagent กับ
ไนเตรท โดยใช้สารมาตรฐานไนเตรทที่ความเข้มข้น 900 µM พบว่าจากภาพที่ 26 เมื่อเตรี ยม
อุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อตรวจวัดไนเตรทแล้ว จากนั้นจึงหยดสารมาตรฐานไนเตรทลงไป หลังการ
หยดไนเตรทจะถูกรี ดิวซ์กลายเป็ นไนไตรท์ดว้ ย Zinc แล้วทาปฏิกิริยากับ Griess reagent ปรากฏสี
แดงม่วงขึ้นบนกระดาษ เมื่อเวลาผ่านไปสี จะค่อยๆซีดจางลง และจากภาพที่ 27 เมื่อนามาอ่านค่า
ความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และ RGB พบว่าในช่วงเวลาที่ 3-20 นาที ค่าความเข้มสี แต่ละ
สี ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน และค่อยๆลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น แสดงว่าระยะเวลา 3-20 นาทีเป็ นระยะเวลา
ที่เหมาะสมสาหรับการถ่ายภาพ ดังนั้นจึงได้เลือกใช้เวลาในการถ่ายภาพที่ 5 นาที เพื่อความรวดเร็ ว
ในการวิเคราะห์
4.1.2 ศึกษาช่วงความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท
4.1.2.1 ความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนไตรท์
จากการศึกษาความเป็ นเส้นตรงของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์
โดยใช้
ปริ มาณของ Griess reagent และสารตัวอย่างดังที่ศึกษาในข้างต้น และเตรี ยมสารมาตรฐานไนไตรท์
ช่วงความเข้มข้น 15 – 180 µM ทาการทดสอบโดยหยดสารละลายไนไตรท์ความเข้มข้นต่างๆลง
บนอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบกระดาษหลุมละ 10 µL (0.15 – 1.80 nmol) (n=3) วางทิ้งไว้ 5
นาที ทาการถ่ายภาพ ได้ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษดังภาพที่ 28 และเมื่อนารู ปภาพไป
อ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และ RGB แล้วพลอตกราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่าง
ค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของไนไตรท์ จะได้กราฟมาตรฐานของไนไตรท์ดงั ภาพที่ 29 และตาราง
แสดงสมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของกราฟมาตรฐานไนไตรท์ดงั ตารางที่ 4
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ภาพที่ 28 ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเมื่อทาการหยดสารมาตรฐานไนไตรท์ที่ปริ มาณ
0.15, 0.30, 0.60, 1.20 และ 1.80 nmol ลงไป
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ภาพที่ 29 กราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของสารมาตรฐานไนไตรท์
(n=3) โดย (A) ค่าความเข้มสี ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน
(D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
ตารางที่ 4 สมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของสารมาตรฐานไนไตรท์บนอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบกระดาษ
Color
Equations
r
Red
y = 8.1946x + 2.6613
0.9968
Green
y = 33.164x + 8.6521
0.9968
Blue
y = 9.1862x + 0.4748
0.9982
RGB
y = 50.545x + 11.788
0.9985
จากการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์ดว้ ยวิธี Griess assay บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
กระดาษ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 28 ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อปริ มาณของสารมาตรฐานไนไตรท์เพิ่มขึ้น
ความเข้มสี จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Griess reagent จะทาปฏิกิริยากับสารมาตรฐานไนไตรท์ ทาให้มีสี
แดงม่วงที่เข้มขึ้น เมื่อพลอตกราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ า
เงิน และ RGB กับปริ มาณของไนไตรท์ จะได้กราฟมาตรฐานที่มีความเป็ นเส้นตรงในช่วงปริ มาณ
0.15 – 1.80 nmol โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง 0.9968 - 0.9985
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4.1.2.2 ความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานไนเตรท
จากการศึกษาความเป็ นเส้นตรงของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนเตรท โดยใช้ปริ มาณ
ของ Griess reagent สารตัวอย่าง และ Zinc suspension ดังที่ศึกษาในข้างต้น และเตรี ยมสาร
มาตรฐานไนเตรทช่วงความเข้มข้น 200 – 1000 µM ทาการทดสอบโดยหยดสารละลายไนเตรท
ความเข้มข้นต่างๆลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดไนเตรทแบบกระดาษหลุมละ 10 µL (2.0 – 10.0 nmol)
(n=3) วางทิ้งไว้ 5 นาที ทาการถ่ายภาพ ได้ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษดังภาพที่ 30 และ
เมื่อนารู ปภาพไปอ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และ RGB แล้วพลอตกราฟมาตรฐาน
ซึ่งพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของไนเตรท จะได้กราฟมาตรฐานของไนเตรทดังภาพที่
31 และตารางแสดงสมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของกราฟมาตรฐานไนเตรทดัง
ตารางที่ 5
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ภาพที่ 30 ภาพถ่ายอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเมื่อทาการหยดสารมาตรฐานไนเตรทที่ปริ มาณ
2.0, 4.0, 6.0, 8.0 และ 10.0 nmol ลงไป

ภาพที่ 31 กราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของสารมาตรฐานไนเตรท
(n=3) โดย (A) ค่าความเข้มสี ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน
(D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
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ตารางที่ 5 สมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของสารมาตรฐานไนเตรทบนอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบกระดาษ
Color
Equations
r
Red
y = 0.4401x + 1.533
0.9347
Green
y = 2.4941x - 0.7368
0.9953
Blue
y = 0.8955x - 0.0617
0.9658
RGB
y = 3.8296x + 0.7344
0.9964
จากการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนเตรทด้วยวิธี Griess assay บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
กระดาษ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 30 ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อปริ มาณของสารมาตรฐานไนเตรทเพิ่มขึ้น
ความเข้มสี จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Griess reagent จะทาปฏิกิริยากับไนเตรทที่ถูกรี ดิวซ์กลายเป็ นไน
ไตรท์ ทาให้มีสีแดงม่วงที่เข้มขึ้น เมื่อพลอตกราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างความเข้มสี ของสี แดง
สี เขียว สี น้ าเงิน และ RGB กับปริ มาณของไนเตรท จะได้กราฟมาตรฐานที่มีความเป็ นเส้นตรง
ในช่วงปริ มาณ 2.0 – 10.0 nmol โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ อยูใ่ นช่วง 0.9347 - 0.9964
4.1.3 ศึกษาความสามารถในการทาซ้ า (Reproducibility)
ศึกษาความสามารถในการทาซ้ าของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์ที่ปริ มาณ
0.15, 0.60 และ 1.80 nmol (15, 60, 180 µM) และสารมาตรฐานไนเตรทที่ปริ มาณ 2.0, 6.0 และ 10.0
nmol (200, 600, 1000 µM) ทดสอบโดยหยดสารละลายไนไตรท์และไนเตรทที่ความเข้มข้นต่างๆ
ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษหลุมละ 10 µL วางทิ้งไว้ 5 นาที ทาการ
ถ่ายภาพ แล้วนารู ปภาพไปหาค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และ RGB ได้ผลการทดลอง
ดังตารางแสดงผลการศึกษาความสามารถในการทาซ้ าของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์และ
ไนเตรทตารางที่ 6 และ 7
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความสามารถในการทาซ้ าของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์
Amounts
Color intensity
SD
%RSD
(nmol)
(Mean, n=11)
R
149.91
3.968
2.65
G
147.16
5.41
3.67
0.15
(15 µM)
B
140.37
5.81
4.14
RGB
437.44
15.06
3.44
R
156.48
3.74
2.39
G
137.05
3.82
2.79
0.60
(60 µM)
B
143.89
5.11
3.55
RGB
437.42
12.47
2.85
R
144.23
4.29
2.97
G
102.30
7.15
6.99
1.80
(180 µM)
B
131.99
6.05
4.58
RGB
378.51
17.16
4.53
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาความสามารถในการทาซ้ าของการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนเตรท
Amounts
Color intensity
SD
%RSD
(nmol)
(Mean, n=14)
R
136.47
4.20
3.07
G
140.38
4.22
3.01
2.0
(200 µM)
B
133.63
3.91
2.92
RGB
410.48
11.95
2.91
R
141.87
3.96
2.79
G
136.38
5.16
3.79
6.0
(600 µM)
B
132.66
5.37
4.05
RGB
410.91
13.90
3.38
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Amounts
(nmol)
10.0
(1000 µM)

Color intensity
(Mean, n=14)
R
135.18
G
120.65
B
119.49
RGB
375.33

SD

%RSD

4.00
5.75
4.99
13.84

2.96
4.76
4.17
3.69

ผลการศึกษาความสามารถในการทาซ้ าจากการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนไตรท์และ
ไนเตรท โดยศึกษาที่ปริ มาณที่อยูใ่ นช่วงความเป็ นเส้นตรง พบว่าการวิเคราะห์สารมาตรฐานไน
ไตรท์ให้ค่า %RSD อยูใ่ นช่วง 2.39-6.99 (n=11) และการวิเคราะห์สารมาตรฐานไนเตรทให้ค่า
%RSD อยูใ่ นช่วง 2.79-4.76 (n=14) แสดงให้เห็นว่าวิธี Griess assay บนอุปกรณ์แบบกระดาษที่
ประดิษฐ์ข้ นึ เองมีความเที่ยงสูงในการวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรท
4.1.4 ศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) และขีดจากัดการหาปริ มาณ
(Limit of quantification, LOQ)
ศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัด และขีดจากัดการหาปริ มาณ โดยนาค่าความเข้มสี ของสี
แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และRGB ของการวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรท 0 nmol (0 µM) (Blank) ด้วย
วิธี Griess assay มาคานวณหาค่าขีดจากัดการตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรท ได้ผลการทดลองดัง
ตารางแสดงผลการศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัด และขีดจากัดการหาปริ มาณของการวิเคราะห์สาร
มาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัด และขีดจากัดการหาปริ มาณของการวิเคราะห์สาร
มาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท
Standards
Color
LOD (nmol)
LOQ (nmol)
R
0.294
0.980
G
0.063
0.211
ไนไตรท์
B
0.199
0.664
RGB
0.074
0.246
G
0.840
2.801
ไนเตรท
B
0.752
2.507
RGB
1.283
4.277
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ผลการศึกษาค่าขีดจากัดการตรวจวัดและขีดจากัดการหาปริ มาณของการวิเคราะห์สาร
มาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท 0 µM โดยอ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และRGB
พบว่าค่าขีดจากัดการตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทอยูใ่ นช่วง 0.063-0.294 และ 0.752-1.283 nmol
ตามลาดับ และค่าขีดจากัดการหาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทอยูใ่ นช่วง 0.211-0.980 และ
2.507-4.277 nmol ตามลาดับ
4.1.5 ศึกษาความเสถียรของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษที่ประดิษฐ์ข้ นึ เอง (Stability)
เมื่อนาอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง โดย
ไม่ให้ถูกแสงแดดและอากาศ มาทดสอบด้วยสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ 60 µM และสารละลาย
มาตรฐานไนเตรท 600 µM ทาการวิเคราะห์หาความเข้มสี เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องนาน 30 วัน เมื่อนา
ค่าที่ได้มาพลอตค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และRGB ของแต่ละวันเปรี ยบเทียบกันได้
พบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบกระดาษ มีผลการวิเคราะห์ความเข้มสี ในแต่ละสี ช่วงวันที่ 1 - 6
มีค่าใกล้เคียงกัน และหลังจากนั้นค่อยๆลดต่าลง แสดงว่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ ึนนี้ไม่เสถียร เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งมากกว่า 6 วัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากรี เอเจนต์ที่หยดลงบนอุปกรณ์ได้รับ
ความร้อนแล้วเกิดการสลายตัวไป ทาให้ความสามารถในการทาปฏิกิริยาลดลง ผลการวิเคราะห์
ความเข้มสี จึงมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังแสดงในภาพกราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะ
เวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบกระดาษที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งภาพที่ 32 และ
อุปกรณ์ตรวจวัดไนเตรทแบบกระดาษมีผลการวิเคราะห์ความเข้มสี ในแต่ละสี ช่วงวันที่ 1 - 5 มีค่า
ใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากวันที่ 3 เป็ นต้นไปนั้น ได้มีสีน้ าตาลปรากฏขึ้นบนกระดาษก่อนทาการหยด
สารมาตรฐาน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากรี เอเจนต์ที่หยดลงบนอุปกรณ์ได้รับความร้อนแล้วเกิดการเสื่ อม
สภาพ แสดงว่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ นึ นี้ไม่เสถียร เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งมากกว่า 2 วัน
ดังนั้นจึงควรเก็บอุปกรณ์ไว้ใช้งานได้นาน 2 วัน ดังแสดงในภาพกราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี
กับระยะเวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนเตรทแบบกระดาษที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งภาพที่ 33
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ภาพที่ 32 กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะเวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบ
กระดาษที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งโดยไม่ให้ถูกแสงแดดและอากาศ (n=5) โดย (A) ค่าความเข้มสี ของ
สี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ RGB

ภาพที่ 33 กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะเวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนเตรทแบบ
กระดาษที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งโดยไม่ให้ถูกแสงแดดและอากาศ (n=5) โดย (A) ค่าความเข้มสี ของ
สี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
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สาหรับอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษที่เก็บไว้ในตูเ้ ย็น พบว่า
อุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบกระดาษมีผลการวิเคราะห์ความเข้มสี ในแต่ละสี ช่วงวันที่ 1 - 11 มีค่า
ใกล้เคียงกัน และเมื่อเวลาผ่านไปค่าความเข้มสี จะลดลง แสดงว่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ ึนนี้ไม่เสถียร
เมื่อเก็บรักษาไว้ในตูเ้ ย็นมากกว่า 11 วัน ดังแสดงในภาพกราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะ
เวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบกระดาษที่เก็บไว้ในตูเ้ ย็นภาพที่ 34 และอุปกรณ์ตรวจ
วัดไนเตรทแบบกระดาษมีผลการวิเคราะห์ความเข้มสี ในแต่ละสี ช่วงวันที่ 1 - 7 มีค่าใกล้เคียงกัน แต่
เนื่องจากวันที่ 6 เป็ นต้นไปนั้น ได้มีสีน้ าตาลปรากฏขึ้นบนกระดาษก่อนทาการหยดสารมาตรฐาน
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากรี เอเจนต์เกิดการเสื่ อมสภาพ แสดงว่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ นึ นี้ไม่เสถียร เมื่อ
เก็บรักษาไว้ในตูเ้ ย็นมากกว่า 5 วัน ดังนั้นจึงควรเก็บอุปกรณ์ไว้ใช้งานได้นาน 5 วัน ซึ่งมากกว่าเมื่อ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง อาจมีสาเหตุมาจากความชื้นและอุณหภูมิที่เย็นช่วยให้รีเอเจนต์มีความเสถียร
ทาให้เกิดปฏิกิริยาได้ดี ดังแสดงในภาพกราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะเวลาในการเก็บ
อุปกรณ์ตรวจวัดไนเตรทแบบกระดาษที่เก็บไว้ในตูเ้ ย็นภาพที่ 35

ภาพที่ 34 กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะเวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์แบบ
กระดาษที่เก็บไว้ในตูเ้ ย็นโดยไม่ให้ถูกแสงแดดและอากาศ (n=5) โดย (A) ค่าความเข้มสี ของสี แดง
(B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
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ภาพที่ 35 กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ระยะเวลาในการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไนเตรทแบบ
กระดาษที่เก็บไว้ในตูเ้ ย็นโดยไม่ให้ถูกแสงแดดและอากาศ (n=5) โดย (A) ค่าความเข้มสี ของสี แดง
(B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
4.2 ผลการวิเคราะห์ ไนไตรท์ และไนเตรทในตัวอย่ างเขม่ าดินปื นด้ วยอุปกรณ์ แบบกระดาษ
จากการทดลองหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทบนมือของผูย้ งิ โดยทาการยิงด้วยอาวุธ
ปื นรี วอลเวอร์ ยีห่ อ้ Smith & Wesson ขนาด .38 special กับกระสุ นปื น ยีห่ อ้ AP ยิงจานวน 4 นัด
และในปลอกกระสุ นปื นที่ยงิ ด้วยอาวุธปื นพกรี วอลเวอร์ ยีห่ อ้ Glock ขนาด .38 และอาวุธปื นพก
กึ่งอัตโนมัติ ยีห่ อ้ Smith & Wesson ขนาด 9 มม. กับกระสุ นปื นยีห่ อ้ ต่างๆ ยิงครั้งละ 3 นัด โดยทา
การเก็บตัวอย่างทันที นามาสกัดเอาเขม่าออก หลังจากนั้นทาการปิ เปตสารตัวอย่างปริ มาตร 10 µL
(n=6) ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตร์และไนเตรทแบบกระดาษ วางทิ้งไว้ 5 นาที ทาการถ่ายภาพ
พร้อมกับกราฟมาตรฐาน นาไปอ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และRGB แล้วนาค่า
ความเข้มสี ที่ได้ไปเทียบกับกราฟมาตรฐานของไนไตรท์และไนเตรท และคานวณหาปริ มาณไน
ไตรท์และไนเตรทที่มีอยูใ่ นตัวอย่าง ได้ผลการทดลองดังตารางแสดงปริ มาณไนไตรท์และไนเตรท
ในตัวอย่างเขม่าดินปื นบนอุปกรณ์แบบกระดาษตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นบนอุปกรณ์แบบกระดาษ
No.

Sample

1

THAI ARM
9 มม.

2

AP .38

3

มือซ้าย

4

มือขวา

5

AP 9 มม.

6

WIN .38

Color
R
G
B
RGB
R
G
B
RGB
R
G
B
RGB
R
G
B
RGB
R
G
B
RGB
R
G
B
RGB

ปริ มาณไนไตรท์
SD
(NO2-/nmol)
454.47
43.95
348.48
33.77
358.20
33.77
345.38
53.01
527.24
103.52
347.89
29.33
324.69
63.49
347.33
45.51
72.47
4.43
20.92
3.22
53.53
6.78
33.42
5.67
107.10
2.71
85.82
3.40
70.71
3.82
87.11
2.40
265.54
40.20
230.16
24.63
251.92
62.64
244.07
30.39
576.41
44.64
324.55
26.87
327.64
71.09
359.98
38.63

ปริ มาณไนเตรท
(NO3-/nmol)
2159.95
3308.24
2953.45
4275.46
6330.74
5319.15
259.95
244.57
257.78
338.95
295.48
649.14
2437.16
2028.73
2596.20
1436.53
1273.02
1743.74

SD
525.30
539.70
437.97
9.69
868.80
522.88
31.94
33.18
20.94
49.15
46.73
22.30
48.99
168.23
405.90
134.92
200.30
503.62
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ปริ มาณไนไตรท์
SD
(NO2-/nmol)
R
612.64
35.24
G
476.88
41.59
7
PMC .38
B
317.92
43.75
RGB
478.17
17.25
R
422.31
69.60
G
516.21
28.85
8
RP 9 มม.
B
594.93
52.47
RGB
530.22
45.37
R
246.65
126.61
G
287.37
32.70
SPEER
9
9 มม.
B
130.15
36.37
RGB
222.46
48.73
R
91.55
1.92
G
3.91
1.34
10 RAI 9 มม.
B
12.04
5.09
RGB
18.91
0.93
หมายเหตุเครื่ องหมาย – หมายถึงหาค่าไม่ได้
No.

Sample

Color

ปริ มาณไนเตรท
(NO3-/nmol)
6381.44
4835.38
5617.91
2208.27
1255.75
1432.59
1853.10
1466.34
1831.36
513.83
463.21
437.09

SD
558.45
553.04
693.03
95.72
230.05
320.62
118.35
135.84
171.12
36.73
93.24
73.25

ในตารางที่ 9 เนื่องจากค่าความเข้มสี ของสี แดงของสารมาตรฐานไนเตรทที่ช่วงปริ มาณ
2.0 – 10.0 nmol ไม่สามารถทาการพลอตกราฟมาตรฐานของความเข้มสี ของสี แดงเทียบกับปริ มาณ
ของไนเตรทได้ ดังนั้นจึงหาปริ มาณไนเตรทที่ความเข้มสี ของสี แดงไม่ได้ และพบว่าในตัวอย่างเขม่า
ดินปื นบนมือและในปลอกกระสุ นปื นมีปริ มาณของไนเตรทมากกว่าปริ มาณของไนไตรท์
4.3 ผลการวิเคราะห์ ไนไตรท์ และไนเตรทในตัวอย่ างเขม่ าดินปื นด้ วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
จากการเตรี ยมสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรทที่ความเข้มข้น 15 µM
จากนั้นตรวจวัดด้วยเครื่ องโครมาโทกราฟี (n=2) พบว่าได้ Chromatogram ของสารละลายมาตร
ฐานผสมไนไตรท์และไนเตรทที่ความเข้มข้น 15 µM ดังภาพที่ 36
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ภาพที่ 36 Chromatogram ของสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรทที่ความเข้มข้น 15 µM
จากภาพที่ 36 พบว่าพีคของไนไตรท์สามารถแยกจากพีคของไนเตรทได้อย่างชัดเจน
และจาก Chromatogram ของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทพบว่า Retention time ของไน
ไตรท์ เท่ากับ 3.11 min และ Retention time ของไนเตรท เท่ากับ 4.99 min จากนั้นทาการสร้างกราฟ
มาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรทที่ความ
เข้มข้น 15 - 960 µM ฉีดเข้าเครื่ องโครมาโทกราฟี ปริ มาตร 25 µL (0.38-24.00 nmol) (n=2) จากนั้น
นามาหาค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้พีคของสารมาตรฐานที่ปริ มาณต่างๆ
ได้ผลการทดลองดังตารางแสดง
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้พีคของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้พีคของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท
ปริ มาณของ
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้พีค
สารมาตรฐาน
สารมาตรฐานไนไตรท์
SD
สารมาตรฐานไนเตรท
(nmol)
0.38
0.146
0.0007
0.142
0.75
0.288
0.0021
0.280
1.50
0.554
0.0007
0.572
3.00
1.262
0.0007
1.238
6.00
2.471
0.0212
2.581
12.00
4.613
0
5.341
24.00
8.681
0
10.820

SD
0
0.0057
0.0042
0.0092
0.0007
0.0163
0.0028
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จากตารางที่ 10 พบว่าเมื่อใช้สารมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรทที่ปริ มาณ 0.38 24.00 nmol ได้ค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้พีคของสารมาตรฐานไนไตรท์อยูใ่ นช่วง 0.146-8.681 µS*min และ
ของสารมาตรฐานไนเตรทอยูใ่ นช่วง 0.142- 10.820 µS*min และเมื่อนาข้อมูลที่ได้มาพลอตกราฟ
มาตรฐาน (Calibration curve) ได้ภาพกราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าพื้นที่ใต้พีคกับปริ มาณ
ของสารมาตรฐานไนไตรท์ ดังภาพที่ 37 และภาพกราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าพื้นที่ใต้พีคกับ
ปริ มาณของสารมาตรฐานไนเตรทดังภาพที่ 38 และตารางแสดงสมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทจากเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ตารางที่ 11
10
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ภาพที่ 37 กราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าพื้นที่ใต้พีคกับปริ มาณของสารมาตรฐานไนไตรท์
(n=2)
12
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ภาพที่ 38 กราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าพื้นที่ใต้พีคกับปริ มาณของสารมาตรฐานไนเตรท
(n=2)
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ตารางที่ 11 สมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของสารมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรท
จากเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
Standards
Equations
r
ไนไตรท์
y = 0.3651x + 0.0896
0.9992
ไนเตรท
y = 0.4513x - 0.0865
0.9999
จากภาพที่ 37 และ 38 และตารางที่ 11 พบว่ากราฟมาตรฐานของไนไตรท์และไนเตรท
ได้ความสัมพันธ์เป็ นเส้นตรงที่ดี มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของไนไตรท์และไนเตรท คือ 0.9992
และ 0.9999 ตามลาดับ
จากการหาค่าขีดจากัดการตรวจวัดและขีดจากัดการหาปริ มาณ โดยใช้สารมาตรฐานไน
ไตรท์ที่ความเข้มข้น 0.06 µM เป็ น Blank มาฉีดเข้าเครื่ องโครมาโทกราฟี พบว่าได้ Chromatogram
ของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 0.06 µM ดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 Chromatogram ของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 0.06 µM
จากภาพที่ 39 พบว่าพีคของไนไตรท์มี Retention time เท่ากับ 3.00 min และเนื่องจาก
ไนเตรทที่ความเข้มข้น 0 µM พบพีคของน้ า DI ที่มี Retention time เท่ากับ 4.44 min ซึ่งอยูใ่ น
ตาแหน่งเดียวกับพีคของไนเตรท จึงได้ใช้พีคของน้ าที่เวลา 4.44 min มาทาการวิเคราะห์ จากนั้นทา
การฉีดซ้ า 7 ครั้ง ได้ค่าพื้นที่ใต้พีคของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 0.06 µM ดัง
ตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 พื้นที่ใต้พีคของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 0.06 µM
ไนไตรท์
ไนเตรท
ครั้งที่
Area (µS*min)
Area (µS*min)
1
0.001
0.024
2
0.001
0.023
3
0.001
0.020
4
0.001
0.020
5
0.001
0.020
6
0.001
0.021
7
0.001
0.022
จากตารางที่ 12 เมื่อนาค่าที่ได้คานวณหาค่า LOD และ LOQ โดย LOD = 3S.D. และ
LOQ = 10S.D. นาค่าที่ได้ไปหารด้วยค่าความชัน (Slope) ของสมการเส้นตรง ผลการคานวณได้ค่า
LOD = 0 nmol, LOQ = 0 nmol สาหรับไนไตรท์ และ LOD = 0.011 nmol, LOQ = 0.036 nmol
สาหรับไนเตรท
จาการนาตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นที่ทาการสกัดและกรองแล้วมาฉีดเข้า
เครื่ องโครมาโทกราฟี (n=2) พบว่าได้ Chromatogram ของตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื น
ยีห่ อ้ THAI ARM ขนาด 9 มม. ดังภาพที่ 40 (Chromatogram ของตัวอย่างเขม่าดินปื นที่วิเคราะห์
โดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี แสดงในภาคผนวก)

ภาพที่ 40 Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุนปื นยีห่ อ้
THAI ARM ขนาด 9 มม.
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จากภาพที่ 40 เมื่อนา Chromatogram ของตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้
THAI ARM ขนาด 9 มม. ไปเปรี ยบเทียบกับของสารมาตรฐาน จะได้วา่ ตัวอย่างมี Retention time
ของไนไตรท์ เท่ากับ 3.08 min และ Retention time ของไนเตรท เท่ากับ 4.76 min จากนั้นนา
ตัวอย่างที่เหลือมาวิเคราะห์ต่อด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
จากการทดลองหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทบนมือของผูย้ งิ โดยทาการยิงด้วยอาวุธ
ปื นรี วอลเวอร์ ยีห่ อ้ Smith & Wesson ขนาด .38 special กับกระสุ นปื น ยีห่ อ้ AP ยิงจานวน 4 นัด
และในปลอกกระสุ นปื นที่ยงิ ด้วยอาวุธปื นพกรี วอลเวอร์ ยีห่ อ้ Glock ขนาด .38 และอาวุธปื นพก
กึ่งอัตโนมัติ ยีห่ อ้ Smith & Wesson ขนาด 9 มม. กับกระสุ นปื นยีห่ อ้ ต่างๆ ยิงครั้งละ 3 นัด ทาการ
เก็บตัวอย่างทันที นามาสกัดเอาเขม่าออก หลังจากนั้นฉีดเข้าเครื่ องโครมาโทกราฟี จะได้ค่าพื้นที่ใต้
พีคมาคานวณหาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรท โดยนามาแทนค่า y ในกราฟมาตรฐาน ซึ่ง
พลอตระหว่างค่าพื้นที่ใต้พีคกับปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทในช่วงปริ มาณที่ 0.38 – 24.00
nmol ได้ผลการทดลองดังตารางแสดงปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นที่ได้จาก
เครื่ องโครมาโทกราฟี ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นที่ได้จากเครื่ องโครมาโทกราฟี
ปริ มาณไนไตรท์
ปริ มาณไนเตรท
No.
Sample
SD
SD
(NO2-/nmol)
(NO3-/nmol)
1 THAI ARM 9 มม.
229.20
0.0007
1957.74
0.0042
2
AP .38
303.53
0.0085
2890.98
0.0686
3
มือซ้าย
22.17
140.79
4
มือขวา
83.42
117.48
5
AP 9 มม.
118.27
0.0092
1472.35
0.1018
6
WIN .38
144.90
0.0318
557.59
0.1195
7
PMC .38
353.66
0.0099
6470.31
0.2432
8
RP 9 มม.
314.99
0.0219
988.34
0.0742
9
SPEER 9 มม.
170.29
0.0057
703.17
0.0007
10
RAI 9 มม.
819.59
หมายเหตุเครื่ องหมาย – หมายถึงหาค่าไม่ได้
ในตารางที่ 13 จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี พบว่าในตัวอย่าง
เขม่าดินปื นบนมือและในปลอกกระสุ นปื นมีปริ มาณของไนเตรทมากกว่าปริ มาณของไนไตรท์
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่ างเขม่ าดินปื นด้ วยอุปกรณ์ ตรวจวัดแบบกระดาษ
และเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
จากการศึกษาการวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปื น พบว่าสามารถทาได้
โดยปิ เปตตัวอย่างปริ มาตร 10 µL ลงบนอุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทแบบกระดาษ ทา
ปฏิกิริยากันใช้ระยะเวลา 5 นาที ให้ค่าการวิเคราะห์ที่มีความเที่ยงสูง แสดงให้เห็นว่าวิธี Griess
assay บนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ ึนสามารถใช้วิเคราะห์ได้จริ ง ขั้นตอนต่อไปจึงทาการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
กระดาษ (Paper-based assay) และเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี โดยใช้ตวั อย่างเขม่าดินปื นบนมือ
และในปลอกกระสุ นปื นทั้งหมด 10 ตัวอย่าง แสดงปริ มาณในหน่วย nmol ได้ผลการทดลองดัง
ตารางแสดงปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
และเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ
และเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
No.

1

2

3

Sample
THAI ARM
9 มม.

AP .38

มือซ้าย

Color

ปริ มาณไนไตรท์
(NO2-/nmol)

SD

ปริ มาณไนเตรท
(NO3-/nmol)

SD

G

348.48

33.77

2159.95

525.30

RGB

345.38

53.01

2953.45

437.97

IC

229.2

0.0007

1957.74

0.0042

G

347.89

29.33

4275.46

9.69

RGB

347.33

45.51

5319.15

522.88

IC

303.533

0.0085

2890.98

0.0686

G

20.92

3.22

259.95

31.94

RGB

33.42

5.67

257.78

20.94

IC

22.17

-

140.79

-
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No.

4

5

6

7

8

9

10

Sample

มือขวา

AP 9 มม.

WIN .38

PMC .38

RP 9 มม.

SPEER
9 มม.

RAI 9 มม.

Color

ปริ มาณไนไตรท์
(NO2-/nmol)

SD

ปริ มาณไนเตรท
(NO3-/nmol)

SD

G

85.82

3.40

338.95

49.15

RGB

87.11

2.40

649.14

22.30

IC

83.42

-

117.48

-

G

230.16

24.63

2437.16

48.99

RGB

244.07

30.39

2596.20

405.90

IC

118.27

0.0092

1472.35

0.1018

G

324.55

26.87

1436.53

134.92

RGB

359.98

38.63

1743.74

503.62

IC

144.9

0.0318

557.59

0.1195

G

476.88

41.59

6381.44

558.45

RGB

478.17

17.25

5617.91

693.03

IC

353.66

0.0099

6470.31

0.2432

G

516.21

28.85

2208.27

95.72

RGB

530.22

45.37

1432.59

320.62

IC

314.99

0.0219

988.34

0.0742

G

287.37

32.70

1853.10

118.35

RGB

222.46

48.73

1831.36

171.12

IC

170.29

0.0057

703.17

0.0007

G

3.91

1.34

513.83

36.73

RGB

18.91

0.93

437.09

73.25

-

819.59

-

IC
หมายเหตุเครื่ องหมาย – หมายถึงหาค่าไม่ได้
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จากตารางที่ 14 เนื่องจากในกราฟมาตรฐานซึ่งพลอตระหว่างค่าความเข้มสี และปริ มาณ
ของไนไตรท์และไนเตรท พบว่าจากการอ่านค่าความเข้มสี ของสี เขียว และ RGB ให้ค่าความชัน
(Slope) ของกราฟมากกว่าจากการอ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง และสี น้ าเงิน แสดงว่าจากการอ่านค่า
ความเข้มสี ของสี เขียว และ RGB มีความไวของสัญญาณในการตรวจวัดไนไตรท์และไนเตรทที่มาก
กว่าจากการอ่านค่าความเข้มสี ของสี แดง และสี น้ าเงิน จึงได้เลือกใช้ความเข้มสี ของสี เขียว และ
RGB ในการอ่านค่าเพื่อใช้ในการหาปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทที่มีอยูใ่ นตัวอย่างเขม่าดินปื นบน
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ และเมื่อนาปริ มาณไนไตรท์ที่หาได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระ
ดาษเทียบกับปริ มาณไนไตรท์ที่หาด้วยวิธีมาตรฐาน (เทคนิค IC ) มีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าปริ มาณ
ของไนเตรทที่หาได้จากทั้งสองวิธี อาจเนื่องมาจากการรี ดิวซ์ไนเตรทด้วย Zinc บนอุปกรณ์ตรวจวัด
แบบกระดาษนั้นเปลี่ยนเป็ นไนไตรท์ได้ไม่หมด จึงทาให้ปริ มาณไนเตรทที่หาได้จากทั้งสองวิธีมีค่า
ใกล้เคียงกันน้อยกว่าปริ มาณของไนไตรท์ที่หาได้จากทั้งสองวิธี และเมื่อนาค่าที่ได้จากการอ่านค่า
ความเข้มสี ของสี เขียว และ RGB และค่าที่ได้จากเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ไปพลอตแผนภูมิ
แท่ง ได้ผลการทดลองดังภาพแผนภูมิแท่งแสดงปริ มาณไนไตรท์และไนเตรท ในหน่วย nmol ของ
การวิเคราะห์ตวั อย่างเขม่าดินปื น ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษและเทคนิคไอออนโครมาโท
กราฟี ดังภาพที่ 41 และ 42

ปริ มาณไนไตรท์ (nmol)

ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสีเขียว

ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสี RGB

ปริมาณที่หาได้ จากเครื่ อง IC

700
600
500
400
300
200
100
0

ภาพที่ 41 แผนภูมิแท่งแสดงปริ มาณไนไตรท์ ในหน่วย nmol ของการวิเคราะห์ตวั อย่างเขม่าดินปื น
ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษและเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
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ปริ มาณไนเตรท (nmol)

ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสีเขียว

ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสี RGB

ปริมาณที่หาได้ จากเครื่ อง IC

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ภาพที่ 42 แผนภูมิแท่งแสดงปริ มาณไนเตรท ในหน่วย nmol ของการวิเคราะห์ตวั อย่างเขม่าดินปื น
ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษและเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
จากแผนภูมิแท่งในภาพที่ 41 และ 42 เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณของไนไตรท์และไน
เตรทบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษและจากเครื่ องโครมาโทกราฟี พบว่าส่ วนใหญ่แล้วปริ มาณ
ของไนไตรท์และไนเตรทที่ตรวจวัดบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ มีค่าที่ใกล้เคียงกับเทคนิค
ไอออนโครมาโทกราฟี และเมื่อนาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทที่หาได้จากทั้งสองวิธีมาทาการ
พลอตกราฟ correlation เพื่อเปรี ยบเทียบกัน ได้ผลการทดลองดังกราฟพลอตระหว่างปริ มาณของ
ไนไตรท์และไนเตรทที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ กับค่าจากเทคนิคไอออนโครมาโท
กราฟี ภาพที่ 43 และ 44 และตารางแสดงสมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของปริ มาณ
ไนไตรท์และไนเตรทที่ได้จากการเปรี ยบเทียบทั้งสองวิธีตารางที่ 15 และ 16
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ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสีเขียว

ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสี RGB

Paper-based assay (nmol)

600
500
400
300
200
100
0
0

100 200 300 400 500
Ion Chromatography (nmol)

600

ภาพที่ 43 กราฟพลอตระหว่างปริ มาณของไนไตรท์ที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ กับค่า
จากเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี (9 ตัวอย่าง)
ตารางที่ 15 สมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของปริ มาณไนไตรท์ที่ได้จากการ
เปรี ยบเทียบทั้งสองวิธี (9 ตัวอย่าง)
Color
Equations
r
Green
y = 1.3228x + 37.346
0.9264
RGB
y = 1.3053x + 41.81
0.9011
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ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสีเขียว

ปริมาณที่วดั ได้ จากค่าสี RGB

Paper-based assay (nmol)

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Ion Chromatography (nmol)

ภาพที่ 44 กราฟพลอตระหว่างปริ มาณของไนเตรทที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ กับค่าจาก
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
ตารางที่ 16 สมการเส้นตรงและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของปริ มาณไนเตรทที่ได้จากการ
เปรี ยบเทียบทั้งสองวิธี
Color
Equations
r
Green
y = 0.9474x + 659.41
0.9490
RGB
y = 0.8758x + 872.14
0.8819
จากภาพที่ 43 และ 44 และตารางที่ 15 และ 16 พบว่ากราฟพลอตระหว่างปริ มาณของ
ไนไตรท์และไนเตรทที่ได้จากการอ่านค่าความเข้มสี ของสี เขียว และ RGB บนอุปกรณ์แบบกระดาษ
และปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทที่ได้จากเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี มีค่าความชัน (Slope)
และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงเท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าปริ มาณของไนไตรท์และไน
เตรทที่วิเคราะห์ได้ระหว่างบนอุปกรณ์แบบกระดาษกับเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี มีค่าไม่แตก
ต่างกัน เป็ นการยืนยันว่าวิธีตรวจวัดบนอุปกรณ์แบบกระดาษสามารถวิเคราะห์หาปริ มาณของไน
ไตรท์และไนเตรทได้ถูกต้องและแม่นยาเทียบเท่ากับการหาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทด้วย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุป
ในงานวิจยั นี้ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณไน
ไตรท์และไนไตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื น โดยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ นึ มีคุณสมบัติ ได้แก่ วัสดุที่ใช้
ในการประดิษฐ์หาซื้อได้ทวั่ ไป ราคาไม่แพง ใช้สารตัวอย่างและรี เอเจนต์ในปริ มาณน้อย ใช้เวลาใน
การวิเคราะห์รวดเร็ว และใช้เครื่ องมือการตรวจวัดสัญญาณที่ไม่แพง
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดไนไตรท์โดยใช้อุปกรณ์แบบกระดาษ
ด้วยวิธี Griess assay จากนั้นตรวจวัดด้วยการถ่ายภาพที่เวลา 5 นาที เลือกอ่านค่าความเข้มสี ของสี
เขียวโดยใช้โปรแกรม ImageJ พบว่ากราฟมาตรฐานไนไตรท์ มีความเป็ นเส้นตรงในช่วงปริ มาณ
0.15 – 1.80 nmol มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9968 มีความสามารถในการทาซ้ าที่ปริ มาณ
0.15, 0.60 และ 1.80 nmol ที่มีร้อยละส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 3.67, 2.79 และ 6.99 (n
= 11) ตามลาดับ มีขีดจากัดการตรวจวัดและขีดจากัดการหาปริ มาณ เท่ากับ 0.063 และ 0.211 nmol
ตามลาดับ และสามารถเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งได้นาน 6 วัน ในตูเ้ ย็นนาน 11 วัน
สาหรับการตรวจวัดไนเตรทในสภาวะที่เหมาะสมบนอุปกรณ์แบบกระดาษ โดยใช้
Zinc ในการรี ดิวซ์เพื่อเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของไนไตรท์ ก่อนทาปฏิกิริยากับ Griess reagent จากนั้น
ตรวจวัดที่เวลา 5 นาทีโดยการถ่ายภาพ เลือกความเข้มสี ของสี เขียวในการอ่านค่าโดยใช้โปรแกรม
ImageJ พบว่ากราฟมาตรฐานที่ช่วงปริ มาณ 2.0 – 10.0 nmol มีความเป็ นเส้นตรง มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9953 ที่ปริ มาณ 2.0, 6.0 และ 10.0 nmol มีความสามารถในการทาซ้ าของการ
วิเคราะห์ที่มีร้อยละส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 3.01, 3.79 และ 4.76 (n = 14) ตามลาดับ
มีขีดจากัดการตรวจวัดและขีดจากัดการหาปริ มาณ เท่ากับ 0.840 และ 2.801 nmol ตามลาดับ และ
เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดได้นาน 2 วันที่อุณหภูมิหอ้ ง และนาน 5 วันในตูเ้ ย็น
จากผลการทดลองข้างต้นจะเห็นได้วา่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Manori B.
Jayawardane และคณะ[9] ที่ทาการวิเคราะห์หาไนไตรท์และไนเตรท โดยอาศัยปฏิกิริยา Griess
reaction ในตัวอย่างน้ าธรรมชาติและน้ าที่ผา่ นการสังเคราะห์มาแล้ว บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระ
ดาษ จากนั้นนาไปอ่านค่าความเข้มสี ของสี เขียวโดยใช้โปรแกรม ImageJ พบว่าความเข้มสี ที่อ่านได้
สามารถหาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทได้ใกล้เคียงกับค่าที่หาได้จากเทคนิคไอออนโครมาโท
กราฟี และถ้าเก็บอุปกรณ์ใส่ ในถุงซิปไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ ≤ 4 °C จะมีความเสถียร สามารถเก็บไว้
ใช้งานได้นานกว่าเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Samir A.
Bhakta และคณะ[19] และ Nuria Lopez-Ruiz และคณะ[20] ที่ทาการหาปริ มาณไนไตรท์ ด้วยวิธี
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Griess assay บนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ และเมื่อนาความเข้มสี ที่ได้มาอ่านค่า พบว่าสามารถ
หาปริ มาณของไนไตรท์ได้
เมื่อนาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นที่ได้จากมือผูย้ งิ และใน
ปลอกกระสุ นปื นที่ตรวจวัดบนอุปกรณ์แบบกระดาษมาพลอตกราฟเทียบกับปริ มาณที่หาได้จาก
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี พบว่าที่ปริ มาณของไนไตรท์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.9264 และที่ปริ มาณของไนเตรท มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9490 ซึ่งค่าที่ได้มีค่า
ใกล้เคียงเท่ากับ 1 แสดงว่าอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้งานในภาค
สนามเพื่อหาปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทได้
5.2 อภิปรายผล
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ที่ตอ้ งการประดิษฐ์อุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อหาปริ มาณไนไตรท์
และไนเตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื น ซึ่งเป็ นพยานหลักฐานที่สาคัญที่ใช้บ่งบอกถึงผูท้ ี่กระทาความ
ผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นได้ ให้มีความแม่นยาและถูกต้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวน
การสื บสวนสอบสวนในภาคสนามได้ จากการทดลอง พบว่าสามารถหาปริ มาณไนไตรท์และไน
เตรทในตัวอย่างเขม่าดินปื นบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษได้ โดยการถ่ายภาพ แล้วนาไปอ่านค่า
ความเข้มสี ของสี เขียวโดยใช้โปรแกรม ImageJ ซึ่งปริ มาณที่หาได้น้ นั มีค่าใกล้เคียงกับเทคนิค
ไอออนโครมาโทกราฟี และหากต้องการเก็บอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษไว้ใช้งานได้นานควร
เก็บไว้ในถุงซิปใส่ ไว้ในตูเ้ ย็น ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าว อาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดลอง
ได้ เช่น เทคนิคการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ วิธีการตรวจวัด และค่าไนไตรท์และไนเตรท
ในแต่ละตัวอย่าง เป็ นต้น
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั นี้ได้วิเคราะห์เขม่าดินปื นบนมือและในปลอกกระสุ นปื น จึงควรทาการ
ทดลองเขม่าดินปื นจากแหล่งอื่นบ้าง
2. ศึกษาผลของตัวรบกวน (Interferences) ที่อาจมีผลต่อการวิเคราะห์ไนไตรท์และไน
เตรทบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพิม่ เติม
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ภาคผนวก ก กราฟจากการศึกษาการวิเคราะห์ สารมาตรฐานไนไตรท์ และไนเตรทด้ วยอุปกรณ์ ทไี่ ด้
สร้ างขึน้
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กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของสารละลาย Sulfanilamide (n=3) โดย (A) ค่าความ
เข้มสี ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ
RGB

กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของสารละลาย NED (n=3) โดย (A) ค่าความเข้มสี
ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ RGB
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กราฟพลอตระหว่างค่าความเข้มสี กบั ปริ มาณของสารมาตรฐานไนไตรท์ (n=3) โดย (A) ค่าความ
เข้มสี ของสี แดง (B) ค่าความเข้มสี ของสี เขียว (C) ค่าความเข้มสี ของสี น้ าเงิน (D) ค่าความเข้มสี ของ
RGB
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ภาคผนวก ข Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่ างเขม่ าดินปื นบนมือและในปลอก
กระสุ นปื น
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Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ AP ขนาด .38

Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นบนมือข้างซ้าย
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Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นบนมือข้างขวา

Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ AP
ขนาด 9 มม.
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Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ WIN ขนาด .38

Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ PMC ขนาด .38
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Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ RP
ขนาด 9 มม.

Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ SPEER
ขนาด 9 มม.
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Chromatogram ของไอออนที่สกัดจากตัวอย่างเขม่าดินปื นในปลอกกระสุ นปื นยีห่ อ้ RAI
ขนาด 9 มม.
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