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ค�าน�า 

 การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา 

หรือจากเสื้อผ้าสวมใส่ในวันก่อเหตุ เครื่องประดับท่ีสวมใส่ในวันก่อเหตุ รวมถึง 

ยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุ จากสถานที่เกิดเหตุและจากวัตถุพยาน จะเป็นการ

รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่น�าไปสูก่ารสบืสวนเพือ่จบักมุ และฟ้องร้องด�าเนินคดี  

น�าตัวผู ้กระท�าความผิดมารับโทษตามกฎหมาย จึงเป็นกระบวนการส�าคัญ 

อย่างยิ่งยวดในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ที่จะท�าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น

และรู้สึกถึงความปลอดภัย น�าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคม จากงานวิจัย 

เรื่อง การตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูกด้วยเทคนิค ICP-MS ท�าให้ทราบว่า 

เขม่าที่เกิดจากการยิงปืนจะมีการตกค้างอยู่ในโพรงจมูกในตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

การยิงปืน ท�าให้เป็นประโยชน์ในการด�าเนินการสืบสวนยืนยันผู้เกี่ยวข้องกับ 

การกระท�าความผิดด้วยอาวุธปืน

 เพื่อให้งานวิจัยข้างต้นได้รับการน�าไปปรับใช้ในกระบวนการสืบสวน

สอบสวนในอนาคต จึงจ�าเป็นต้องมีค�าแนะน�าในการด�าเนินการเก็บเขม่าปืน 

จากโพรงจมูก โดยให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัยต่อผู้ถูกด�าเนินการ 

เก็บตัวอย่าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงด�าเนินการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน  

เรือ่ง การเกบ็เขม่าปืนในโพรงจมกู เพือ่เป็นแนวทางต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เจ้าหน้าท่ี 

ด้านความม่ันคง หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าใจและรับรู้ว่ามีเทคนิควิธีการ 

ดังกล่าวในการตรวจหาเขม่าปืนอีกทางหนึ่ง
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คู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก

 จากหลกัฐานทางสถิตพิบว่า ประเทศไทยมสีถติกิารเสยีชวีติจากอาวธุปืน 

สูงท่ีสุดในเอเชียและมากกว่าในสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 

มีปัญหาอาชญากรรมที่มีอาวุธปืนมาเกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก

 ตารางท่ี 1 สถิติการใช้อาวุธปืนก่อเหตุในประเทศไทย รวบรวมโดย 

กองสารนิเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ที่มา : เยาวลักษณ์ เพิ่มพรสกุล,  

“เทคนิคและวธิกีารตรวจวิเคราะห์เขม่าปืนเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการ 

ยุติธรรม : อดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต”)

 การก่ออาชญากรรมที่มาจากอาวุธปืนทั่วโลกมีมากกว่า 526,000 ราย

ในแต่ละปี ในส่วนของประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

พบว่าในปี 2556 มีคนเสียชีวิตด้วยปืน 7.48 คน ต่อประชากร 100,000 คน  

ซึง่เป็นประเทศทีมี่การเสยีชวีติด้วยอาวธุปืนสงูสดุในเอเชยี เวบ็ไซต์นติยสาร Elite 

plus รายงานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจาก

อาวุธปืนมากกว่าสหรัฐอเมริกา 2 เท่า (ที่มา : ประชาไท 2559) หลักฐานทาง

วทิยาศาสตร์ จงึเป็นทีย่อมรบัมากในกระบวนการยตุธิรรมและวธิกีารตรวจพสิจูน์

ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาเขม่าปืนจากการยิงปืนจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ปี	พ.ศ.

2557

2558

ปี	พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

689

139

ปืนยาว

783

664

732

661

34,397

30,088

รวม

27,718

22,458

33,348

31,419

33,708

29,949

มีทะเบียน

6,978

3,532

6,517

6,410

ไม่มีทะเบียน

19,957

18,262

26,099

24,348

ปืนสั้น ปืนยาว รวม
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 หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงมีส่วนส�าคัญในการช่วยหาผู้กระท�าผิด 

มาลงโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกิดจากอาวุธปืน 

การตรวจหาด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มีกระบวนการตรวจพิสูจน์ 

ที่หลากหลาย ขึ้นกับวัตถุพยานและการสอบถามประเด็นของพนักงานสอบสวน  

ซ่ึงมีประโยชน์ต่อรูปคดีและการสืบสวน การตรวจหาเขม่าปืนจากผู้ต้องสงสัย 

ก็เป็นวิธีที่จะช่วยในการหาตัวผู ้ต ้องสงสัยที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการยิงปืน 

สามารถเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับอาวุธปืน เหยื่อและสถานที่เกิดเหตุ ส�าหรับ 

การเก็บตัวอย่างเขม่าปืนบนมือผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืน 

เพื่อประกอบการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการยิงปืนในสถานที่เกิดเหตุ 

หรือไม่ ปัจจุบันการตรวจหาเขม่าปืนในประเทศไทยสามารถท�าได้หลายวิธี  

อันได้แก่ เทคนิค Neutron Activation Analysis (NAA), เทคนิค Atomic 

Absorption Spectrophotometry (AAS), เทคนิค Inductively Coupled 

Plasma Spectrometry (ICP) และเทคนิค Scanning Electron Microscope 

and Energy Dispersive X-ray Spectroscope (SEM/EDX)

 การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหา 

หรือจากเสื้อผ้าสวมใส่ในวันก่อเหตุ เครื่องประดับท่ีสวมใส่ในวันก่อเหตุ  

รวมถึงยานพาหนะท่ีใช้ก่อเหตุ จากสถานที่เกิดเหตุและจากวัตถุพยาน จะเป็น 

การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อน�าไปสู่การสืบสวนเพื่อจับกุม และฟ้องร้อง 

ด�าเนินคดี น�าตัวผู้กระท�าความผิดมารับโทษตามกฎหมาย จึงเป็นกระบวนการ 

ส�าคัญอย่างยิ่งยวดในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ที่จะท�าให้ประชาชน 

มีความเชื่อม่ันและรู้สึกถึงความปลอดภัย น�าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคม  

ตรงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ภายใต้หลักความมั่นคงแบบ 

องค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความมั่นคง 

ในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น (2) ประชาชน อยู่ดี กินดี และมีความสุขดี
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 ปัจจุบันวิธีการยืนยันความเกี่ยวข้องของผู้ต้องสงสัยกับการใช้อาวุธปืน 

ที่เป็นที่ยอมรับ คือ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS) เครื่อง Neutron Activation Analysis (NAA)  

เครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)  

เครื่อง Scanning Electron Microscopy (SEM) จะด�าเนินการเก็บเขม่าดินปืน 

จากมือทั้งสองข้างของผู้ต้องสงสัย โดยวิธีการเก็บตัวอย่างเขม่าดินปืนจากมือ 

ผู้ต้องสงสัย แบ่งออกเป็น

ภาพที่ 1 เครื่อง ICP-MS รุ่น 7500 ce
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ภาพที่ 2 แสดงการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการเช็ด

ภาพที่ 4 การเก็บตัวอย่าง โดยใช้ชุด GSR kit เทคนิค Tape Lift

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บด้วยวิธี Tape Lift

Tape Lift ด้วยชุด GSR kit

1. การเก็บด้วยวิธีการเช็ด (Swab) ซึ่งเป็นการตรวจหาเชิงปริมาณ

 โดยใช้สารเคมีเป็นตัวท�าละลาย เช่น กรดไนตริก 5%

ถุงมือไนไตรด์

2. การเก็บด้วยวิธี Tape Lift 

 หลักการคือใช้เทปกาว

 แปะลงบนพื้นผิว

 แล้วดึงขึ้น
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 เขม่าดินปืน คือ อนุภาคขนาดเล็กที่เกิดจากการยิงปืน 

เมื่อท�าการลั่นไก ท�าให้เข็มแทงชนวนตีเข้ากับแก๊ปปืนอย่างแรง 

แรงกระตุ้นท�าให้เกิดการระเบิดเพื่อส่งกระสุนปืนออกไป และ 

เกิดกลุ่มก๊าซขึ้นจ�านวนมาก โดยภายในรังเพลิงขณะที่แก๊ปปืน 

ระเบดิ จะท�าให้เกดิความร้อนโดยมอีณุหภูมอิยูท่ีป่ระมาณ 1,500 ̊ C 

ถึง 2,000 ˚C และความดันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1,400 PSI  

โดยธาตุส�าคัญที่อยู่ในแก๊ปปืน คือ แอนติโมนี (Sb) แบเรียม (Ba)  

และตะกั่ว (Pb) เป็นต้นธาตุอื่นๆ ท่ีสามารถตรวจพบ สามารถ 

น�ามาใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวชี้วัดได้ว่าบุคคลต้องสงสัย 

จากเหตุอาชญากรรมเกี่ยวข ้องกับการยิงป ืนได ้ โดยอาศัย 

หลักการของการตรวจหาเขม่าปืนและธาตุต่างๆ ที่สามารถพบได ้

ในเครื่องกระสุนปืน เช่น เขม่าจากชนวนท้ายกระสุนปืนชนิด  

Corrosive Primer ที่ประกอบไปด้วยธาตุ ปรอท (Hg), แอนติโมนี  

(Sb), โพแตสเซียม (K), คลอรีน (Cl) และก�ามะถัน (S) เขม่าจาก 

ชนวนท้ายกระสุนปืนชนิด Non-Corrosive Primer เขม่าที่ 

เกิดจากชนวนท้ายกระสุนปืนชนิดนี้ ประกอบด้วย ธาตุตะกั่ว (Pb), 

แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) และยังพบว่า มีธาตุอะลูมิเนียม 

(Al), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) และซิลิกอน (Si) อยู่ด้วย 

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของธาตุท่ีพบในเขม่าที่ เกิดจาก 

ชนวนท้ายกระสุนปืนย่อมสามารถแยกแยะได้ว ่า เขม่าของ 

ชนวนท้ายกระสุนปืนชนิด Corrosive มีปรอท (Hg), โพแตสเซียม 

(K) และคลอรีน Cl เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วน Non-Corrosive  

มีตะกั่ว (Pb) และแบเรียม (Ba) เป ็นองค ์ประกอบหลัก  

โดยพบว่ามีแอนติโมนี (Sb) และก�ามะถัน (S) ในเขม่าของ 

ชนวนท้ายกระสุนปืน ทั้ง 2 ชนิด
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 ดินควันน้อย (Smokeless Power) ให้เขม่าปืน 
ซึ่งประกอบด้วย Organic Residue ท่ีได้มาจากการเผาไหม้ 
ของ Nitroglycerine ซึ่งเป็นสารหลักในดินควันน้อยชนิด  
Double-Based และสารผสมอื่นๆ (Additives) ท่ีผสมอยู ่
ทั้งในดินควันน้อยชนิด Single-Based และ Double-Based  
โดยไม่พบว่ามีธาตุโพแตสเซียม (K) และก�ามะถัน (S)
 ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) ให้เขม่าตามวัสดุ 
ที่น�ามาใช้ท�าปลอกกระสุนปืน อาทิเช่น เขม่าของเหล็ก (Fe),  
โครเมียม (Cr), อะลูมิเนียม (Al), นิกเกิล (Ni) และทองแดง (Cu)  
กับ สังกะสี (Zn) โดยไม่พบเขม่าของทองเหลืองในกรณีที่ 
ปลอกกระสุนปืนท�ามาจากทองเหลือง ลูกกระสุนปืน (Bullet  
หรือ Projectile) ในกรณี Unjacketed Bullet เป็นท่ีมาเขม่า 
ของตะกั่ว (Pb), แอนติโมนี (Sb) และดีบุก (Sn) 
 ส่วน Jacketed Bullet ให้เขม่าของเหล็ก (Fe),  
ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) ล�ากล้องปืน (Barrel) เป็น 
แหล่งก�าเนิดเขม่าของเหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) และ  
โครเมียม (Cr) 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการยิงปืนพกรีวอลเวอร์
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ภาพที่ 6

ตัวอย่างการยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

ภาพที่ 8

ตัวอย่างการยิงปืนยาวแบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 7

ตัวอย่างการยิงปืนยาวลูกซอง



14 : คู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก

 ปัจจบัุนการตรวจทีแ่พร่หลายและท�าอยูเ่ป็นมาตรฐานในหลายหน่วยงาน  
คอื วธิกีารป้าย (Swabbing) ซึง่พนักงานสอบสวนหรอืเจ้าหน้าทีส่ามารถหาอปุกรณ์ 
และด�าเนินการเก็บตัวอย่างจากตัวผู้ต้องสงสัยได้ง่าย เนื่องจากอุปกรณ์หาได้ง่าย
และความรู้พื้นฐานท่ีได้จากการอบรมก็เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยมีการเคลื่อนไหว
และสัมผัสกับวัตถุและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท�าความสะอาดในชีวิตประจ�าวัน
ท�าให้ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อนโดยไม่พบเขม่าปืนบนมือของผู้กระท�าผิด 
ท�าให้ผลการตรวจอาจไม่สอดคล้องกับรูปคดี จึงท�าให้ส�านวนมีความยุ่งยาก 
และอาจไม่สามารถน�าผู ้กระท�าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้  

(ที่มา : เยาวลักษณ์ เพิ่มพรสกุล, “เทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์เขม่าปืน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม : อดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต”)

เขม่าปืนจากปืนพกรีวอลเวอร์

เขม่าปืนจากปืนยาวลูกซอง

เขม่าปืนจากปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

เขม่าปืนจากปืนยาวแบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการกระจายตัวของเขม่าปืน
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ด้วยปัจจัยดังกล่าวผู ้วิจัยจึงคิดพัฒนาวิธีการตรวจหาเขม่าปืนจากมือของ 
ผู้ต้องสงสัยเป็นโพรงจมูก เนื่องจากเชื่อว่าปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ 
วัตถุพยานที่มือจะไม่ส ่งผลการตรวจเพราะอยู ่ในบริเวณท่ียากจะเข้าถึง 
จึงน่าจะให้ผลการตรวจที่แม่นย�าและน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีเก็บตัวอย่างแบบเดิม  
มีรายงานเกี่ยวกับระยะเวลาการคงอยู ่ของอนุภาคเขม่าปืนภายหลังจาก 
การยิงปืน โดยในแต่ละช้ินได้รายงานถึงระยะเวลาที่สามารถตรวจพบเขม่าปืน 
ในตัวอย่าง ซึ่งแตกต่างกันไปตามเทคนิค วิธีการ และเงื่อนไขในการทดลอง  
โดยมีระยะการตกค้างหลังจากการยิงปืนที่ตรวจพบได้นานถึง 17–24 ชั่วโมง  
เม่ือตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Neutron Activation Analysis-NAA  
(Krishnan 1974; Krishnan 1977) และยังพบว่ามีเขม่าปืนตกค้างที่เมือกเยื่อบุ 
บริเวณโพรงจมูก แม้ว่าได้ผ่านการยิงปืนมาแล้วนาน 48 ชั่วโมง (Schwartz,  
R.H., & Zona, C.A. 1995) มีรายงานว่าสามารถใช้น�้ากล่ัน (Deion Water)  
ในการเก็บตัวอย่างเขม่าดินปืนจากมือ (Reis et al., 2003) มีรายงานว่าปริมาณ 
เฉลี่ยของธาตุ แอนติโมนี (Sb) ตะกั่ว (Pb) และ แบเรียม (Ba) ในโพรงจมูก 
และมือของผู้ยิงปืนมีความแตกต่างกัน และพบว่าเขม่าปืนในโพรงจมูกสามารถ
ตรวจพบได้แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง (สุรีย์พร ตันติศักดิ์. 2559)  
และ Schwartz, R.H., & Zona, C.A. 1995 พบว่ามีเขม่าปืนตกค้างท่ี 
เมือกเยื่อบุบริเวณโพรงจมูก แม้ว่าได้ผ่านการยิงปืนมาแล้วนาน 48 ชั่วโมง  
จึงเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับการตรวจหาเขม่าปืนจากผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�า 
ความผิดที่อาจจะสวมถุงมือหรือท�าความสะอาดมือไปแล้ว 
 การตรวจเขม่าดินปืน ส่วนใหญ่จะกระท�าที่มือเพื่อระบุว่าบุคคลน้ัน 
ได้ยิงปืนมาหรือไม่ โดยการตรวจหาธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของเขม่าดินปืน  
คือ ตะก่ัว พลวง และแบเรียม เขม่าดินปืนจะติดอยู่บริเวณผิวหนังได้นานถึง   
2 อาทิตย์ แม้จะท�าความสะอาดผิวหนังแล้วก็ตาม แต่การตรวจหาเขม่าดินปืน 
บนผิวหนังศพจะต้องเก็บตัวอย่างเขม่าบนผิวหนังศพภายใน 24 ชั่วโมง  
หลังการยิง
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ภาพที่ 10 จุดที่พบเขม่าปืนจากผู้ต้องสงสัย

ที่มา : Sun Research
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การตกค้างและการคงอยู่ของอนุภาคที่เกิดจากการยิงปืน

 1. การตกค้างหรือ (Deposit) ของอนุภาคเขม่าปืนเกิดขึ้นภายหลังจาก 

การยิงปืน โดยกลุ่มไอของอนุภาคเขม่าปืนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของชนวนท้าย 

กระสนุปืน จะถกูขบัออกมาพร้อมกนักบักลุม่ก๊าซด้วยแรงดนัท่ีเกดิจากการเผาไหม้ 

ของดินส่งกระสุนปืนเกิดการกระจายตัวและตกค้างยังบุคคลหรือวัตถุต่างๆ 

ซ่ึงต้ังอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ปืน รวมท้ังเป้าหมายที่ถูกกระทบด้วยลูกกระสุนปืน  

(C. Cruces-Bianco และคณะ 2007) ปริมาณของเขม่าปืนท่ีตกค้างมีจ�านวน 

มากน้อยแตกต่างกนั เนือ่งจากปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมในบรเิวณ 

ที่ยิงปืน ชนิดและสภาพของอาวุธปืน ชนิดของกระสุนปืน ขนาดล�ากล้องปืน  

จ�านวนนัดที่ยิง สภาพพื้นผิวท่ีเขม่าปืนตกค้าง (Schwoeble และคณะ 2000) 

การกระจายตัวและการตกค้างของอนุภาคเขม่าปืนในบุคคลที่ผ่านการยิงปืน  

เกิดขึ้นได้ในหลายต�าแหน่ง เช่น มือ เสื้อผ้าที่สวมใส่ บริเวณส่วนของแขน 

ที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ แขนเสื้อ รวมทั้งบริเวณหน้าอก (C. Cruces-Bianco  

และคณะ 2007) ทัง้ยงัมตีกค้างบนใบหน้า ล�าคอ และเส้นผม (C. Cruces-Bianco 

และคณะ 2007) ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปที่เกี่ยวกับร่องรอยและการเคลื่อนย้าย

ของวัตถุพยานหรือ Locard Exchange Principle

 2. การคงอยู่ของอนุภาคที่เกิดจากการยิงปืน การคงอยู่ของเขม่าปืน 

(Persistence) คือ ระยะเวลาการติดอยู่ของเขม่าปืนบนบุคคล หรือวัตถุ หรือ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขม่าปืนตกค้างอยู่ด้วย ซึ่งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ส�าหรบัการสลายตวั (Degradation) ของเขม่าปืน ในกรณเีขม่าปืน 

ประเภท i-GSR ย่อมมีการคงอยู่ของเขม่าปืนได้นาน เพราะเป็นเขม่าปืนที่มี 

แหล่งก�าเนิดมาจากเครือ่งกระสนุปืน ซึง่ส่วนมากประกอบไปด้วยธาตโุลหะ ทีโ่ดยปกติ 

มีระยะเวลาการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานเท่านานจนกว่าอนุภาคโลหะหลัก 
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจหาเขม่าจากการยิงปืน 

ในโพรงจมูกสู่ผู้สนใจน�าไปปรับใช้ในการตรวจพิสูจน์	 รวมถึงพัฒนาการ

ตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมกูให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในกระบวนการ

ยุติธรรม

	 2.	 สามารถน�าผลการตรวจเขม่าในโพรงจมกูไปใช้ในชัน้สบืสวน	

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

	 3.	 เตรียมความพร้อมองค์ความรู้	รวมถึงผลกระทบจากการน�า

ผลการตรวจเขม่าในโพรงจมูกไปใช้ในชั้นศาล

ได้สลายตวัไปจนหมด	อย่างไรกต็าม	ระยะเวลาการคงอยูอ่าจไม่นานเท่ากบั 

ระยะเวลาปกติ	 หากปรากฏว่าเขม่าปืนได้ตกค้างบนมือหรือเสื้อผ้า 

ของบุคคลที่ใช้ปืนซึ่งยังมีชีวิต	เนื่องจากกิจกรรมที่ผู้ยิงปืนได้กระท�าลงไป 

หลังจากการตกค้างของเขม่าปืน	 ท้ังการล้างและการเช็ดมือมีผลต่อ 

การคงอยู่ของเขม่าปืน	 (C.	 Cruces-Bianco	 และคณะ	 2007)	 อนึ่ง 

การเก็บตัวอย่างส�าหรับการตรวจพิสูจน์ว่าผ่านการยิงปืนมาหรือไม่	 

ทั้งด ้วยเทคนิคท่ีใช ้ ในการวิ เคราะห ์ เชิงปริมาณ	 ยังมีข ้อปฏิบัติ 

ให้เก็บตัวอย่างส�าหรับการตรวจเขม่าปืนจากบุคคลท่ีมีชีวิตอยู่ภายใน	 

6	ชั่วโมง	หลังเกิดเหตุ	และภายใน	24	ชั่วโมง	จากศพ	(พงศกรณ์	ชูเวช	 

2531	:	96-104)
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ข้อควรระวัง
 1. การเกบ็เขม่าปืนจากโพรงจมกู ยงัอยู่ในช่วงต้นของการด�าเนนิการ 

ยังไม่สามารถน�ามาใช้ประกอบส�านวนคดี หรือระบุความเกี่ยวข้องของ 

ผู้กระท�าผิด

 2. เนือ่งจากโพรงจมกูเป็นอวยัวะท่ีมคีวามอ่อนไหว ควรระมดัระวงั 

ในการด�าเนินการจัดเก็บ 

ค�าจ�ากัดความ
 1. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; 

ICP-MS หมายถึง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์หามวลไอออนของธาตุ  

หลักการใช้แก๊สเฉื่อยเป็นตัวน�า Sample ซ่ึงเป็นสารละลายเข้ามา 

ในเครื่องแล้วเผาด้วย Plasma ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงมาก ประมาณ  

8,000 - 10,000 k ให้โมเลกุลของสารละลายกลายเป็นอะตอม และ

อะตอมแตกตัวเป็นไอออนแล้วเคลื่อนท่ีผ่านตัวคัดแยก Mass ไปสู ่  

Detector น�าค่า Count ที่ได้ไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน แล้วรายงาน 

เป็นตัวเลขความเข้มข้นเชิงปริมาณ

 2. ปรมิาณเขม่าปืน (Gunshot Residues) หมายถงึ ปรมิาณธาตุ 

ส�าคญัทีเ่กดิจากการยงิปืนท่ีเกดิข้ึนภายหลงัจากการยงิปืน ซึง่ประกอบด้วย 

แอนติโมนี (Sb) ธาตุแบเรียม (Ba) และธาตุตะกั่ว (Pb)

 3. ppb หมายถึง part per billion หรือ 1 ส่วนในพันล้านส่วน 

(1/1,000,000,000 ส่วน)

 4. Swab หมายถึง ส�าลีพันก้านไม้/ก้านพลาสติกที่หยดน�้ากลั่น  

(Deionized Water) เช็ดบริเวณที่ต้องสงสัยว่ามีเขม่าปืนติดอยู่
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วิธีการด�าเนินการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก

1.	 อุปกรณ์ท่ีใช้

  1. ก้านส�าลีปราศจากเชื้อ (Sterile Swab)
 2. น�้ากลั่น (Distilled Water) หรือ Deionized Water
 3. พาราฟิล์มเทป
 4. ปากกาเปอร์มาเนนท์
 5. ถุงซิปใส
 6. เทปใส หรือ Evidence Tape
 7. ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้ง หรืออาจสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล

เทปใส

ถุงมือยาง

ปากกา
เปอร์มาเนนท์

น�้ากลั่น
ก้านส�าลี

ถุงซิปใส

พาราฟิล์มเทป

ภาพที่ 11 อุปกรณ์ที่ใช้ด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก
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2.	การด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก

 1. เม่ือได้ตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย ซ่ึงคาดว่าจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้อาวุธปืน (โดยวิธีการตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูก สามารถ 
ตรวจพบได้ยาวนานถึงประมาณ 24 ชั่วโมง)
 2. ด�าเนินการให้ผู้ถูกด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน ลงลายมือชื่อ
ยนิยอม ในแบบยินยอมให้เกบ็วัตถุ ซึง่มรีปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ในกรณีชาวต่างชาติ
 3. ด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน
  3.1 การจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก โดยท�าการหยด
น�้ากลั่น จ�านวน 1-2 หยด ลงบนก้านส�าลีที่จัดเตรียมไว้ ให้ผู้ถูกจัดเก็บ 
เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย จากนั้นสอดก้านส�าลีเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ 
1-2 เซนติเมตร โดยป้ายบริเวณผนังโพรงจมูก ด้วยความระมัดระวัง 

ป้องกันการได้รับบาดเจ็บ จากนั้นท�าการจัดเก็บในซองซิปใส

  3.2 ด�าเนินการเก็บก้านส�าลี (Negative Control) คือ  

ก้านส�าลีหยดน�้ากลั่นที่ใช้ด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน จ�านวน 1-2 หยด 

เนื่องจากในก้านส�าลี (Cotton Bud) เอง ไม่ได้ผลิตมาเฉพาะส�าหรับ

การเก็บเขม่าปืน ก้านส�าลีหลายๆ ยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาดก็สามารถ

ตรวจพบปริมาณธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืนต่างๆ ได้ จึงต้องน�ามา

วเิคราะห์และน�าผลทีไ่ด้มาใช้ในการค�านวณและแปรผลการตรวจพิสูจน์
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  3.3 กรณีนี้เนื่องจากการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกยังไม่ใช ่

วิธีการตรวจหาหลักตามกฎหมาย ผู้ท�าวิจัยแนะน�าให้ด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน 

โดยใช้ก้านส�าลี หยดด้วยน�้ากลั่นจ�านวน 1-2 หยด ด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน 

จากฝ่ามือซ้าย จ�านวน 1 ก้าน หลงัมอืซ้าย จ�านวน 1 ก้าน ฝ่ามอืขวา จ�านวน 1 ก้าน  

และหลังมือขวา จ�านวน 1 ก้าน

 4. จากน้ันน�าก้านส�าลีที่ด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน และ Negative 

Control ซึ่งด�าเนินการจัดเก็บในซองซิปใส ด�าเนินการระบุรายละเอียดหน้าซอง  

ชื่อผู้ถูกด�าเนินการเก็บ ต�าแหน่งที่ด�าเนินการเก็บ ตัวอย่างเช่น ก้านส�าลีเช็ดจาก 

โพรงจมูกของนาย................ วันท่ีเก็บ ผู้จัดเก็บ จากนั้นท�าการปิดผนึกซอง 

และลงชื่อผู้เก็บและวันที่เก็บ ก�ากับ โดยใช้ซองซิปจ�านวน 1 ซอง ต่อ 1 ตัวอย่าง

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการเขียนหน้าซองที่ใช้เก็บตัวอย่างเขม่าปืน
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ตัวอย่างแบบยินยอมให้เก็บวัตถุพยาน (ภาษาไทย)

 
 
 
ตัวอย่างแบบยินยอมให้เก็บวัตถุพยาน (ภาษาอังกฤษ) 



24 : คู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก22 : คู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก

 
 
 
 
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ 

 
 
 
 
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ 

 
 
 
 
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ 

ตัวอย่างแบบยินยอมให้เก็บวัตถุพยาน (ภาษาอังกฤษ)
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3.	ข้ันตอนการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์

 เมื่อด�าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกเรียบร้อยแล้ว  

ให้ตรวจสอบซองที่จัดเก็บให้ถูกต้องครบถ้วนอีกคร้ัง หน่วยงาน 

ท�าหนังสือน�าส่ง ตามรูปแบบการส่งตรวจวัตถุพยาน โดยด�าเนินการ

ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในระบบ e-one stop service

 2. รอการยืนยันความถูกต้องของวัตถุพยานที่จะน�าส่ง 

ตรวจพิสูจน์จากเจ ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ ่านระบบ  

e-one stop service

 3. น�าส่งวัตถุพยาน ณ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ชั้น 9 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

โดยวิธีการน�าส่งด้วยตนเอง หรือการน�าส่งทางไปรษณีย์

 4. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการตรวจพิสูจน ์

ผ่านระบบ e-one stop service

 5. รับรายงานผลการตรวจพิสูจน์

  ขัน้ตอนโดยละเอยีดสามารถศกึษาเพิม่เติมได้จากเวบ็ไซต์ 

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามที่อยู ่อิเล็กทรอนิกส์ https:// 

www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=government 



26 : คู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก

ขั้นตอนการส่งตรวจวัตถุพยาน

 

 
 
 
ขั้นตอนการตรวจพิสูจท์ทางห้องปฏิบัติการ 
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4. ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ

 เมื่อตัวอย่างถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการจะมีการตรวจสอบดังนี้

 1. หลังตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุพยานหรือ Swab ที่ได้รับว่า 

ตรงกันกับรายละเอียดท่ีระบุในใบน�าส่งวัตถุพยาน วัตถุพยานจะถูกเก็บไว ้

ในตู้เก็บรักษาวัตถุพยานของกลุ่มงานตรวจพิสูจน์เขม่าปืน ผู้รับผิดชอบการ 

ตรวจพิสูจน์ต้องเบิกวัตถุพยานฯ จากเจ้าหน้าที่เวรผู้ถือกุญแจ และลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการเกบ็วตัถพุยานท่ีได้รับ โดยมข้ีอก�าหนด

ว่า วัตถุพยานที่จะตรวจพิสูจน์เขม่าปืน ด้วยเทคนิค ICP-MS ต้องเป็นส�าลี 

พันก้านไม้/ก้านพลาสติก โดยแยก Swab บรรจุในซองพลาสติกปิดผนึก ซองละ 

1 ก้าน โดยในทุกครั้งที่ท�าการตรวจจะต้องมีส�าลีหยดน�้ากลั่น จ�านวน 1 ก้าน 

(Negative Control) 

 3. ถ่ายภาพวัตถุพยาน ต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดวัตถุพยานและ 

รายละเอียดการชี้บ่งที่แสดงบนหีบห่อที่ใช้บรรจุวัตถุพยาน

 4. ตัวอย่างการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเขม่าปืน

Control

หลังมือขวา

ฝ่ามือขวา

ฝ่ามือซ้าย

หลังมือซ้าย
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เครื่องมือ	สารเคมี	และอุปกรณ์

	 1.	 เครื่องมือ

  - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; ICP-MS 

ของบริษัท Agilent รุ่น 7500 ce (ภาพที่ 1)

	 2.	 สารเคมีที่จ�าเป็น ได้แก่

  - สารละลาย 5% กรดไนตริก (เตรียมจาก Analytical Grade)

  - สารละลายมาตรฐานใน 5% กรดไนตริก Standard Reference 

Material (National Institute of Standard and Technology; NIST) 26 ธาตุ  

(100,000 ppb) และ Certificate Material (3 ธาตุ Sb, Ba, Pb 1,000 ppb)

  - น�้า RO (Reversed Osmosis)
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	 3.	 อุปกรณ์ที่ใช้

  - Micropipette ขนาด 1-5 ml., 20-200 µl., Pipette 1-50 µl.

  - Pipette Tip

  - บีกเกอร์เล็ก 100 ml. 2 ใบ และบีกเกอร์ส�าหรับใส่ STD 26 ธาตุ  

2,000 ppb ขนาด 50 ml.

  - บีกเกอร์ใหญ่ 1,000 ml. ส�าหรับใส่น�้ากลั่น และบีกเกอร์ น�้าทิ้ง

ขนาด 250 ml.

  - กรดไนตริก

  - Vial ขนาด 5 ml.

  - หลอดทดลองขนาด 15 ml. 

  - Water Bath

  - Volumetric Flask ขนาด 1,000 + 0.6 ml. และขนาด 25 + 0.06 ml.

  - ถุงมือยาง

  - กรรไกร

  - Mask 

   - ทิชชู่
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	 4.	 การเตรียมสารละลาย	และสารมาตรฐาน

  - วิธีการเตรียมกรด 5% HNO3

   1. ผู้เตรียมต้องสวมเสื้อกราวป้องกันสารเคมี,

ถุงมือ และหน้ากากป้องกันสารพิษ

   2. เติมน�้า RO ปริมาตร 500 ml. ลงใน 

Volumetric Flask ขนาด 1,000 ml. ด้วยบีกเกอร์

ขนาด 1,000 ml. 

   3. เตรียมกรดไนตริก ในเครื่องดูดไอกรด (Hood) เทกรด conc. 

HNO3 ลงในกระบอกตวงให้ได้ปริมาตร 50 ml. เทลงใน Volumetric Flask  

ที่เติมน�้า RO (ข้อ 2)

   4. ปรับปริมาตรด้วยน�้า RO ให้ได้ปริมาตรในสัดส่วน น�้ากลั่น  

950 ml. เทกรด conc. HNO3 50 ml. ใน Volumetric Flask ปิดฝาแล้วเขย่า 

ให้เข้ากัน เพื่อใช้เป็นตัวท�าละลาย

  - วิธีการเตรียมสารมาตรฐาน 

   1. เตรียม Stock Solution ความเข้มข้น

2,000 ppb โดยเตรียมจาก STD 26 ธาตุ ซึ่งมีความเข้มข้น

100,000 ppb โดยปรับความเข้มข้นให้เป็น 2,000 ppb 

ในปริมาตร 25 ml. โดยใช้สูตร C1V1 = C2V2 จะได้ปริมาตร

ของ STD ที่ 0.5 ml. ใช้ Pipette 20-200 µl. ดูดสารละลายลงใน Volumetric 

Flask 25 + 0.06 ml.
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   2. ปรับปรมิาตรโดย Dilute น�า้ RO 24.5 ml. ลงไปใน Volumetric 

Flask 25 + 0.06 ml. ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน แล้วเทลงในบีกเกอร์ส�าหรับใส่ 

STD 26 ธาตุ 2,000 ppb ขนาด 50 ml. (Stock Solution)

   3. สร้าง Standard Curve โดยปรับความเข้มข้นให้ได้ที่ 800, 

400, 200, 100, 50, 20, 10, 5 ppb ปริมาตร 25 ml. ใส่ Volumetric Flask   

25 + 0.06 ml. (เขียนระบุระดับความเข้มข้น) ใช้สูตร C1V1 = C2V2 โดยใช้ 

สารละลาย 5% กรดไนตริก เป็นตัวปรับปริมาตรให้ได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น  

25 + 0.06 ml. ซึ่งปริมาตรของ STD ที่ต้องใช้ดังนี้

    V(800) = 800*25/2000 = 10 ml.

    V(400) = 5 ml.

    V(200) = 2.5 ml.

    V(100) = 1.25 ml.

    V(50) = 0.625 ml.

    V(20) = 0.25 ml.

    V(10) = 0.125 ml.

    V(5) = 0.0625 ml.

    Standard Curve ของ แบเรียม (Ba) และตะก่ัว (Pb)  

ที่ความเข้มข้น 800 ppb, 400 ppb, 200 ppb, 100 ppb, 50 ppb, 20 ppb

    Standard Curve ของ แอนติโมนี (Sb) ที่ความเข้มข้น  

200 ppb, 100 ppb, 50 ppb, 20 ppb, 10 ppb, 5 ppb
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   4. เตรยีม QC-Check ที ่3 ระดบัความเข้มข้น 250 ppb,  

100 ppb, 25 ppb ปริมาตร 25 ml. ใส่ Volumetric Flask 25 +  

0.06 ml. (เขียนระบุระดับความเข้มข้น) โดยปรับความเข้มข้น 

จากสารละลายมาตรฐาน Certificate Material (Sb, Ba, Pb 1,000 ppb)  

โดยใช้สารละลาย 5% กรดไนตริกเป็นตัวปรับปริมาตร ให้ได้ปริมาตร 

สุดท้ายเป็น 25 + 0.06 ml. (ซึ่งปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน 

ที่ต้องใช้มีดังนี้

    V(250) = 250*25/1,000 = 6.25 ml.

    V(100)  = 2.5 ml.

    V(25)    = 0.625 ml.

   5. เทสารละลายจาก Volumetric Flask 25 + 0.06 ml. 

ใส่ลงใน Vial (เขียนระบุระดับความเข้มข้น) ของ STD Curve และ 

QC-Check เพื่อ Run Test สร้าง Standard Curve อย่างน้อย 6 จุด

และต้องได้ค่าความเป็นเส้นตรงไม่น้อยกว่า 0.9995 เม่ือเชค็ Standard 

Curve ผ่าน จึง Run Test ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจพิสูจน์

	 5.	 รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน

  1. ตดัก้านส�าล ี(วตัถุพยาน) ใส่หลอดทดลองขนาด 15 ml. 

โดยเขียนระบุชี้บ่งที่ข้างหลอดทดลองด้วยปากกา Permanent ว่า 

หลังมือขวา (BR), ฝ่ามือขวา (PR), หลังมือซ้าย (BL), ฝ่ามือซ้าย (PL), 

โพรงจมูก (NS) และ Control Blank (C)  
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  2. เติมสารละลายกรดไนตริก 5% ปริมาตร 2 ml. ลงไป

ในหลอดทดลอง

  3. เขย่าด้วย Vortex Mixer ที ่15 Hz เป็นเวลา 15 วนิาที 

แล้วน�าไปอุ่นด้วย Water Bath ท่ีอุณหภูมิ 80+3 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

  4. จากนั้นน�ามาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที

  5. เขย่าด้วย Vortex Mixer ที่ความเร็วรอบ 15 Hz  

เป็นเวลา 15 วินาที ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที

  6. เทสารละลายแยกส่วนใสออกจากส�าลีและก้านที่ได้ 

ลงใน Vial ขนาด 5 ml. ท่ีเขียนระบุด้านข้างหลอดว่าหลังมือขวา 

(BR), ฝ่ามือขวา (PR), หลังมือซ้าย (BL), ฝ่ามือซ้าย (PL), โพรงจมูก 

(NS) และ Control Blank (C) แล้วน�าไปวัดด้วยเครื่อง ICP-MS  

เพื่อตรวจหาธาตุแอนติโมนี (Sb), ธาตุแบเรียม (Ba), ธาตุตะกั่ว (Pb)  

ซึ่งเป็นธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน (GSR)

  7. ปรับตั้งค่า Parameter ท่ีเหมาะสมกับการวิเคราะห์

ตามคู่มือการใช้เครื่อง ICP-MS (SD-006/49)

  8. ตรวจสอบ Performance การท�างานของเครื่อง  

ICP-MS; ด้วยสารละลาย Tune Solution และท�า P/A Factor

  9. Run Test Standard Curve พร้อมทัง้ Run แทรกด้วย 

ตัวรู้ค่า (External Reference Material) และ QC Check ที่เตรียม 

จากสารมาตรฐาน (Internal Reference Material)

  10. Run Test งานตรวจพิสูจน์ พร้อมทั้ง Standard 

Curve โดย Run Blank, Standard Curve และ Sample โดย Run 

แทรกด้วยตัวรู้ค่า (External Reference Material) และตัว QC จาก

สารมาตรฐาน (Internal Reference Material) ในอัตราส่วน 10:1
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ภาพที่ 13 แสดง Standard Curve ของธาตุแบเรียม (Ba)

ภาพที่ 14 แสดง Standard Curve ของธาตุตะกั่ว (Pb)

ภาพที่ 15 แสดง Standard Curve ของธาตุแอนติโมนี (Sb)
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	 6.	 ขั้นตอนการประมวลผลและแปรผล

  การแปรผลการตรวจพสิจูน์เขม่าปืน โดยการตรวจวเิคราะห์ 

หาปริมาณ ธาตุแอนติโมนี (Sb), ธาตุแบเรียม (Ba), ธาตุตะกั่ว (Pb) 

และรายงานผลเชิงปริมาณโดยใช้ความเข้มข้น ซึ่งมีหน่วยเป็น ppb

  การสรุปผลจากการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ด้วยเคร่ือง 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) 

แบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ (จากการตรวจที่มือทั้ง 2 ข้าง)

  1. ตรวจไม่พบธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน

  2. ตรวจพบธาตุแอนติโมนี (Sb), ธาตุแบเรียม (Ba)  

และ ธาตุตะกัว่ (Pb) ซึง่เปน็ธาตสุ�าคัญทีเ่กดิจากการยิงปืน ในปริมาณ

ที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการยิงปืน 

   เกณฑ์ตดัสนิว่าตรวจพบธาตสุ�าคญัทีเ่กดิจากการยงิปืน

หรือไม่ คือ

   - ตรวจพบปริมาณธาตุแอนติโมนี (Sb) มากกว่า 

หรือเท่ากับ 25 ppb

   - ตรวจพบปริมาณธาตุแบเรียม (Ba) มากกว่า 

หรือเท่ากับ 250 ppb

   - ตรวจพบปริมาณธาตุตะกั่ว (Pb) มากกว่าหรือ 

เท่ากับ 250 ppb โดยยึดปริมาณธาตุแอนติโมนี (Sb) เป็นหลัก

  3. ไม่สามารถแปรผลตรวจพิสูจน์ให้ทราบได้ เนื่องจาก 

ไม่ได้ระบวัุนและเวลาทีเ่กดิเหต ุหรอืวนัและเวลาทีท่�าการเกบ็เขม่าปืน
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	 	 4.	การตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูกยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสากล
ของธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน	โดยจากงานวิจัย	 เรื่อง	การตรวจหาเขม่าปืน
ในโพรงจมูกด้วยเทคนิค	ICP-MS	ของตัวผู้เขียนเอง	พบว่าเมื่อด�าเนินการจัดเก็บ 
เขม่าปืนจากโพรงจมูกภายหลังจากการยิงปืนในทันที	ตรวจพบดังนี้
	 	 	 4.1	 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน 

ในกระสุนขนาด	.38	สเปเชียล	(.38	Special)

	 อัตราส่วนของธาตุ	 โพรงจมูก	 มือซ้าย	 มือขวา	

 จากการยิงปืน	1	นัด	 (ppb)	 (ppb)	 (ppb)

	 Sb	 8.2698375	 102.2115	 175.5975	

	 Ba	 20.63946875	 195.93375	 291.9025	

	 Pb	 106.2904375	 1204.885	 1849.75	

	 	 	 4.2	 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน 

ในกระสุนขนาด	9	มม.	

	 อัตราส่วนของธาตุ	 โพรงจมูก	 มือซ้าย	 มือขวา	
	 จากการยิงปืน	1	นัด	 (ppb)	 (ppb)	 (ppb)

	 Sb	 10.75875	 59.1115	 96.8475	

	 Ba	 17.5755625	 152.18625	 213.455	

	 Pb	 26.43853125	 527.5875	 733.3025	
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   4.3 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน 

ในกระสุนขนาด 11 มม.

 อัตราส่วนของธาตุ		 โพรงจมูก	 มือซ้าย	 มือขวา
	 จากการยิงปืน	1	นัด	 (ppb)	 (ppb)	 (ppb)

 Sb 16.8145625 276.565 814.615 

 Ba 75.050875 884.43 2389.775 

 Pb 130.214875 737.5875 1162.25 

   4.4 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส�าคัญที่เกิดจากการยิงปืน 

ในกระสุนขนาด 12 เกจ

	 อัตราส่วนของธาตุ	 โพรงจมูก	 มือซ้าย	 มือขวา	
	 จากการยิงปืน	1	นัด	 (ppb)	 (ppb)	 (ppb)

 Sb 6.445325 188.925 325.4975 

 Ba 32.2809375 479.443 825.235 

 Pb 60.8056875 1955.6375 2891.555 

 ดังนั้นปริมาณธาตุส�าคัญที่พบบริเวณมือมีค่ามากกว่าที่พบในโพรงจมูก

ในกระสุนแต่ละขนาด แต่สัดส่วนที่มากกว่านั้นสามารถหาอัตราส่วนที่แน่นอน 

ในแต่ละขนาดและมือข้างซ้ายและขวาได้

 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับ  

จงึจ�าเป็นต้องอาศัยความช�านาญและประสบการณ์ของผูต้รวจพสิจูน์ทีจ่ะรายงานว่า 

ตรวจพบอนุภาคจากการยิงปืนจากตัวอย่างก้านส�าลีที่เก็บจากโพรงจมูก
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