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บทคัดย่อ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก ด้วยเทคนิค ICP-MS พบว่าจะมีการตรวจพบ
เขม่าปืนที่เกิดจากการยิงปืนตกค้างในโพรงจมูก โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พบจากมือทั้งสอง แต่เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพของโพรงจมูก และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันต่างๆ ท าให้พบว่าจะมีการตกค้างของเขม่าปืนในโพรง
จมูกยาวนานกว่าที่พบในมือ จึงเป็นที่มาของการน าผลการวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นทางเลือก
เพ่ือให้ผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นที่มาของโครงการเผยแพร่องค์ความรู้การตรวจหาเขม่าปืน
ในโพรงจมูก โดยจัดท าในลักษณะคู่มือและวีดิทัศน์ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยแนว
ทางการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนในโพรงจมูก ควบคู่กับการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนที่มือ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
แนวทางการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเขม่าปืน เพ่ือให้องค์ความรู้ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่
และถูกน าไปปรับใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก สามารถน าไปใช้ด าเนินคดีได้
ตามกฎหมายในอนาคต  
ค าส าคัญ การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก เขม่าปืน เทคนิค ICP-MS 
 

Abstract 
The research results of the detection of gunshot residue in the nasal cavity by the 

ICP-MS technique revealed that gun soot caused by firing residue in the nasal cavity was 
detected. With less than those found from both hands But due to the physical nature of the 
nasal cavity And various daily activities, It was found that there would be a longer residue of 
gun soot in the nasal cavity than what was found in the hand. It is the source of the said 
research results to disseminate knowledge. It is an option to allow law enforcement 
agencies. This is the origin of the project to disseminate knowledge of gunshot residue 
detection in the nasal cavity. By providing in the form of manual and video including 
workshops This includes guidelines for collecting gun soot samples in the nasal cavity. along 
with the collection of handgun soot samples correctly according to the standard Guidelines 
for the submission of laboratory verification for gun soot detection For this knowledge to be 
published and applied to prepare for the detection of gun soot in the nasal cavity for legal 
prosecution in the future 
Key words: Gunshot residue, Nasal cavity, ICP-MS  
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ภาพที่ 4.7 แสดง Standard curve ของธาตุตะกั่ว (Pb)      21 
ภาพที่ 4.8 แสดง Standard curve ของธาตุแอนติโมนี่ (Sb)      22 
ภาพที่ 5.1 แสดงภาพปกหน้าและปกหลังคู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก    40 
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บทที่ 1 
บทน า 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จากเว็บไซต์นิตยสาร Elite+ ได้รายงานว่า ประเทศไทยมีสถิติการ
เสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงที่สุดในเอเชียและมากกว่าในสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหา
อาชญากรรมท่ีมีอาวุธปืนมาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 

 
   ตารางที่ 1 สถิติการใช้อาวุธปืนก่อเหตุในประเทศไทย รวบรวมโดยกองสารนิเทศ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ (ที่มา : เยาวลักษณ์ เพ่ิมพรสกุล, “เทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์เขม่าปืนเพ่ือสร้างความ เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม: อดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต”) 

การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหา หรือจากเสื้อผ้าสวมใส่ในวันก่อ
เหตุ เครื่องประดับท่ีสวมใส่ในวันก่อเหตุ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุ จากสถานที่เกิดเหตุและจากวัตถุพยาน  
จะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือน าไปสู่การสืบสวนเพ่ือจับกุม และฟ้องร้องด าเนินคดี น าตัวผู้กระท า
ความผิดมารับโทษตามกฎหมายจึงเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งยวดในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ที่จะท า
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและรู้สึกถึงความปลอดภัย น าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคม ตรงกับ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) 
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น (2) ประชาชน อยู่ดี กินดี และมีความสุขดี  
 ปัจจุบันวิธีการยืนยันความเกี่ยวข้องของผู้ต้องสงสัยกับการใช้อาวุธปืน ที่เป็นที่ยอมรับ คือการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น Atomic absorption spectroscopy (AAS) เครื่อง Neutron activation 
analysis (NAA) เครื่อง Inductively coupled plasma-mass spectrometer (ICP-MS) เครื่อง Scanning 
electron microscopy (SEM)  
วัตถุประสงค ์
 1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจหาเขม่าจากการยิงปืนในโพรงจมูกสู่เพ่ือให้ผู้สนใจ น าไปปรับใช้ใน
การตรวจพิสูจน์ รวมถึงพัฒนาการตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูกให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกระบวนการ
ยุติธรรม 

2. สามารถน าผลการตรวจเขม่าในโพรงจมูกไปใช้ในชั้นสืบสวน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี   
3. เตรียมความพร้อมองค์ความรู้ รวมถึงผลกระทบจากการน าผลการตรวจเขม่าในโพรงจมูกไปใช้ใน

ชั้นศาล 
ขอบเขต 
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 การเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก ยังอยู่ในช่วงต้นของการน าไปปรับใช้ ยังไม่ได้ถูกใช้ในการด าเนินคดี 
หรือระบุความเก่ียวข้องของผู้กระท าผิด  

ค าจ ากัดความ 
 1. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; ICP-MS หมายถึง เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์หามวลไอออนของธาตุ หลักการใช้แก๊สเฉื่อยเป็นตัวน า sample ซึ่งเป็นสารละลายเข้ามาในเครื่อง
แล้วเผาด้วย plasma ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงมากประมาณ 8,000-10,000 k ให้โมเลกุลของสารละลายกลายเป็น
อะตอม และอะตอมแตกตัวเป็นไอออนแล้วเคลื่อนที่ผ่านตัวคัดแยก Mass ไปสู่ Detector น าค่า count ที่ได้ไป
เทียบกับกราฟมาตรฐาน แล้วรายงานเป็น ตัวเลขความเข้มข้นเชิงปริมาณ 

2. ปริมาณเขม่าปืน (Gunshot Residues) หมายถึง ปริมาณธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืนที่เกิดขึ้น 
ภายหลังจากการยิงปืนซึ่งประกอบด้วยแอนติโมนี่ (Sb) ธาตุแบเรียม (Ba) และธาตุตะก่ัว (Pb) 

3. ppb หมายถึง part per billion หรือ 1 ส่วนในพันล้านส่วน (1/1,000,000,000 ส่วน) 
4. Swab หมายถึง ส าลีพันก้านไม้/ก้านพลาสติกที่หยดน้ ากลั่น (Deionized water) เช็ดบริเวณที่ต้อง

สงสัยว่ามีเขม่าปืนติดอยู่ 
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บทที่ 2  
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

จากผลการวิจัยเรื่อง การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก ด้วยเทคนิค ICP-MS พบว่าจะมีการตรวจพบ
เขม่าปืนที่เกิดจากการยิงปืนตกค้างในโพรงจมูก โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พบจากมือทั้งสอง แต่เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพของโพรงจมูก และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันต่างๆ ท าให้พบว่าจะมีการตกค้างของเขม่าปืนในโพรง
จมูกยาวนานกว่าที่พบในมือ จึงเป็นที่มาของการน าผลการวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นทางเลือก
เพ่ือให้ผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานต่างๆ   การเก็บตัวอย่างเขม่าปืนจากมือของผู้ต้องสงสัยจากคดี
อาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน โดยส่วนใหญ่มักมีการเคลื่อนที่และสัมผัสกับวัตถุสิ่งของ รวมถึงการ
ท าความสะอาดในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อน โดยอาจตรวจไม่พบเขม่าปืนบนมือของ
ผู้กระท าผิด ท าให้ผลการตรวจอาจไม่ถูกต้องกับรูปคดีจึงท าให้ส านวนมีความยุ่งยากและอาจไม่สามารถน า
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาวิธีการตรวจจากมือของ
ผู้ต้องสงสัยเป็นโพรงจมูกเนื่องจากเชื่อว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บวัตถุพยานที่มือจะไม่ส่งผลการ
ตรวจเพราะอยู่ในบริเวณที่ยากจะเข้าถึงจึงน่าจะให้ผลการตรวจที่แม่นย าและน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีเก็บตัวอย่าง
แบบเดิม  ผลการเก็บเขม่าจากโพรงจมูกก่อนท าการยิงปืน ตรวจไม่พบธาตุแอนติโมนี่ จึงอาจสามารถน าไปใช้
เป็นตัวชี้วัดได้ว่าบุคคลต้องสงสัยจากเหตุอาชญากรรมเก่ียวข้องกับการยิงปืนได้ 

วิธีการเก็บตัวอย่างเขม่าดินปืน แบ่งออกเป็น 
  1. การเก็บด้วยวิธีการเช็ด (Swab) ซึ่งเป็นการตรวจหาเชิงปริมาณ โดยใช้สารเคมีเป็นตัวท าละลาย 
เช่น กรดไนตริก 5%  

  
ภาพที่ 2.1 แสดงการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนด้วยวิธีการเช็ด 
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2. การเก็บด้วยวิธี Tape lift หลักการคือใช้เทปกาวแปะลงบนพื้นผิวแล้วดึงขึ้น  

  
ภาพที่ 2.2 แสดงการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนด้วยวิธี Tape lift 

  
เขม่าดินปืน คือ อนุภาคขนาดเล็กท่ีเกิดจากการยิงปืน เมื่อท าการลั่นไก ท าให้เข็มแทงชนวนตีเข้ากับแก๊ป

ปืนอย่างแรง แรงกระตุ้นท าให้เกิดการระเบิดเพ่ือส่งกระสุนปืนออกไป และเกิดกลุ่มก๊าซขึ้นจ านวนมาก  
โดยภายในรังเพลิงขณะที่แก๊ปปืนระเบิด จะท าให้เกิดความร้อนโดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 1500 ˚C ถึง 
2000 ˚C และความดันเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 1400 PSI โดยธาตุส าคัญที่อยู่ในแก๊ปปืน คือ แอนติโมนี (Sb) 
แบเรียม (Ba) และตะกั่ว (Pb) เป็นต้นธาตุอ่ืนๆที่สามารถตรวจพบสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเป็น
ตัวชี้วัดได้ว่าบุคคลต้องสงสัยจากเหตุอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการยิงปืนได้โดยอาศัยหลักการของการตรวจหา
เขม่าปืนและธาตุต่างๆที่สามารถพบได้ในเครื่องกระสุนปืนเช่นเขมาจากชนวนทายกระสุนปนชนิด Corrosive 
Primer ที่ประกอบไปดวยธาตุ ปรอท (Hg), แอนติโมนี (Sb), โพแตสเซียม (K), คลอรีน (Cl) และก ามะถัน (S) 
เขมาจากชนวนทายกระสุนปนชนิด Non-corrosive Primer เขมาที่เกิดจากชนวน ทายกระสุนปนชนิดนี้ ประ
กอบดวยธาตุตะกั่ว (Pb), แบเรี่ยม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) และยังพบวา มีธาตุอะลูมิเนียม (Al), แคลเซียม 
(Ca), แมกนีเซียม (Mg) และซิลิกอน (Si) อยูดวย เมื่อพิจารณาความแตกตางของธาตุที่พบในเขมาที่เกิดจาก
ชนวนทายกระสุนปนยอมสามารถแยกแยะไดวา เขมาของชนวนทายกระสุนปนชนิด Corrosive มีปรอท (Hg),  
โพแตสเซียม (K) และคลอรีน Clเปนองคประกอบหลัก สวน Non- Corrosive มีตะกั่ว (Pb) และแบเรี่ยม (Ba) 
เปน องคประกอบหลัก โดยพบวามีแอนติโมนี (Sb) และก ามะถัน (S) ในเขมาของชนวนทายกระสุนปน  
ทั้ง 2 ชนิด  

ดินควันนอย (Smokeless Power) ใหเขมาปนซึ่งประกอบดวย Organic Residue ที่ ไดมาจากการเผา
ไหมของ Nitroglycerine ซ่ึงเปนสารหลักในดินควันนอยชนิด Double-based และ สารผสมอ่ืนๆ (Additives) 
ที่ผสมอยูทั้งในดินควันนอยชนิด Single-based และ Double-based โดยไม พบวามีธาตุโพแตสเซียม (K) 
และก ามะถัน (S)  

ปลอกกระสุนปน (Cartridge Case) ใหเขมาตามวัสดุที่น ามาใชท าปลอกกระสุนปน อาทิเชน เขมาของ
เหล็ก (Fe), โครเมียม (Cr), อะลูมิเนียม (Al), นิกเกิล (Ni) และทองแดง (Cu) กับ สังกะสี (Zn) โดยไมพบ 
เขมาของทองเหลืองในกรณีที่ปลอกกระสุนปนท ามาจากทองเหลืองลูกกระสุนปน (Bullet หรือ Projectile)  
ในกรณี Unjacketed Bullet เปนที่มาเขมาของ ตะกั่ว (Pb), แอนติโมนี (Sb) และดีบุก (Sn)  

สวน Jacketed Bullet ใหเขมาของเหล็ก (Fe), ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn)ล ากลองปน (Barrel)  
เปนแหลงก าเนิดเขมาของเหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) และ โครเมียม (Cr)  
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ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอย่างการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ 

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงตัวอย่างการยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่างการยิงปืนยาวลูกซอง 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงตัวอย่างการยิงปืนยาวแบบอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการกระจายตัวของเขม่าปืน 

)ที่มา  :เยาวลักษณ์ เพ่ิมพรสกุล , “เทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์เขม่าปืนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม  :อดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต ”) 

 
ปัจจุบันการตรวจที่แพร่หลายและท าอยู่เป็นมาตรฐานในหลายหน่วยงาน คือ วิธีการเช็ด (swabbing) 

ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่สามารถหาอุปกรณ์และด าเนินการเก็บตัวอย่างจากตัวผู้ต้องสงสัยได้ง่าย
เนื่องจากอุปกรณ์หาได้ง่ายและความรู้พ้ืนฐานที่ได้จากการอบรมก็เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างได้ถูกต้องและ
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยมีการเคลื่อนไหวและสัมผัสกับวัตถุและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการท าความสะอาดในชีวิตประจ าวันท าให้ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อนโดยไม่พบเขม่าปืนบนมือของ
ผู้กระท าผิดท าให้ผลการตรวจอาจไม่สอดคล้องกับรูปคดีจึงท าให้ส านวนมีความยุ่งยากและอาจไม่สามารถน า
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาวิธีการตรวจหาเขม่าปืน
จากมือของผู้ต้องสงสัยเป็นโพรงจมูกเนื่องจากเชื่อว่าปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บวัตถุพยานที่มือจะไม่
ส่งผลการตรวจเพราะอยู่ในบริเวณท่ียากจะเข้าถึงจึงน่าจะให้ผลการตรวจที่แม่นย าและน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีเก็บ
ตัวอย่างแบบเดิม มีรายงานเกี่ยวกับระยะเวลาการคงอยู่ของอนุภาคเขม่าปืนภายหลังจากการยิงปืน โดยในแต่
ละชิ้นได้รายงานถึงระยะเวลาที่สามารถตรวจพบเขม่าปืนในตัวอย่าง ซึ่งแตกต่างกันไปตามเทคนิค วิธีการและ
เงื่อนไขในการทดลอง โดยมีระยะการตกค้างหลังจากการยิงปืนที่ตรวจพบได้นานถึง 17–24 ชั่วโมง เมื่อตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Neutron Activation Analysis-NAA (Krishnan 1974; Krishnan 1977) และยังพบว่า
มีเขม่าปืนตกค้างที่เมือกเยื่อบุบริเวณโพรงจมูก แม้ว่าได้ผ่านการยิงปืนมาแล้วนาน 48 ชั่วโมง (Schwartz, R. 
H., & Zona, C. A. 1995) มีรายงานว่าสามารถใช้น้ ากลั่น (Deionized water) ในการเก็บตัวอย่างเขม่าดินปืน
จากมือ (Reis et al., 2003) มีรายงานว่าปริมาณเฉลี่ยของธาตุ แอนติโมนี่ (Sb) ตะกั่ว (Pb) และ แบเรียม (Ba)  
ในโพรงจมูกและมือของผู้ยิงปืนมีความแตกต่างกัน และพบว่าเขม่าปืนในโพรงจมูกสามารถตรวจพบได้แม้เวลา
จะผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง(สุรีย์พร ตันติศักดิ์. 2559) และ Schwartz, R. H., & Zona, C. A. 1995 พบว่า 
มีเขม่าปืนตกค้างที่เมือกเยื่อบุบริเวณโพรงจมูก แม้ว่าได้ผ่านการยิงปืนมาแล้วนาน 48 ชั่วโมง จึงเป็นทางเลือก 
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ที่ดีส าหรับการตรวจหาเขม่าปืนจากผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท าความผิด ที่อาจจะสวมถุงมือหรือท าความสะอาด
มือไปแล้ว  

การตรวจเขม่าดินปืน ส่วนใหญ่จะกระท าที่มือเพ่ือระบุว่าบุคคลนั้นได้ยิงปืนมาหรือไม่ โดยการตรวจหา
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเขม่าดินปืน คือ ตะกั่ว พลวง และแบเรียม เขม่าดินปืนจะติดอยู่บริเวณผิวหนังได้
นานถึง 2 อาทิตย์ แม้จะท าความสะอาดผิวหนังแล้วก็ตามแต่การตรวจหาเขม่าดินปืนบนผิวหนังศพ จะต้องเก็บ
ตัวอย่างเขม่าบนผิวหนังศพภายใน 24 ชั่วโมง หลังการยิง 

 
การตกค้างและการคงอยู่ของอนุภาคที่เกิดจากการยิงปืน 
1. การตกค้างหรือ (deposit) ของอนุภาคเขม่าปืนเกิดขึ้นภายหลังจากการยิงปืน โดยกลุ่มไอของ

อนุภาคเขม่าปืนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของชนวนท้ายกระสุนปืน จะถูกขับออกมาพร้อมกันกับกลุ่มก๊าซด้วย
แรงดันที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินส่งกระสุนปืน เกิดการกระจายตัวและตกค้างยังบุคคลหรือวัตถุต่างๆ ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ปืน รวมทั้งเป้าหมายที่ถูกกระทบด้วยลูกกระสุนปืน (C. Cruces-Bianco และคณะ, 
2007) ปริมาณของเขม่าปืนที่ตกค้าง มีจ านวนมากน้อยแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น 
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ยิงปืน ชนิดและสภาพของอาวุธปืน ชนิดของกระสุนปืน ขนาดล ากล้องปืน จ านวน
นัดที่ยิง สภาพพ้ืนผิวที่เขม่าปืนตกค้าง (Schwoeble และคณะ, 2000) การกระจายตัวและการตกค้างของ
อนุภาคเขม่าปืนในบุคคลที่ผ่านการยิงปืน เกิดขึ้นได้ในหลายต าแหน่ง เช่น มือ เสื้อผ้าที่สวมใส่ บริเวณส่วนของ
แขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ แขนเสื้อ รวมทั้งบริเวณหน้าอก (C. Cruces-Bianco และคณะ, 2007) ทั้งยังมี
ตกค้างบนใบหน้า ล าคอและเส้นผม (C. Cruces-Bianco และคณะ 2007) ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปที่เกี่ยวกับ
ร่องรอยและการเคลื่อนย้ายของวัตถุพยานหรือ Locard Exchange Principle 

2.การคงอยู่ของอนุภาคท่ีเกิดจากการยิงปืน การคงอยู่ของเขม่าปืน (persistence)  คือ ระยะเวลาการ
ติดอยู่ของเขม่าปืนบนบุคคล หรือวัตถุ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เขม่าปืนตกค้างอยู่ด้วย ซึ่งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่า
หรือเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการสลายตัว (degradation) ของเขม่าปืน ในกรณีเขม่าปืนประเภท i-GSR 
ย่อมมีการคงอยู่ของเขม่าได้นาน เพราะเป็นเขม่าปืนที่มีแหล่งก าเนิดมาจากเครื่องกระสุนปืนซึ่งส่วนมาก
ประกอบไปด้วยธาตุโลหะ ที่โดยปกติมีระยะเวลาการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานเท่านานจนกว่าอนุภาค
โลหะหลักได้สลายตัวไปจนหมด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการคงอยู่อาจไม่นานเท่ากับระยะเวลาปกติ หาก
ปรากฏว่าเขม่าปืนได้ตกค้างบนมือหรือเสื้อผ้าของบุคคลใช้ปืนซึ่งยังมีชีวิต เนื่องจากกิจกรรมที่ผู้ยิงปืนได้กระท า
ลงไปหลังจากการตกค้างของเขม่าปืน ทั้งการล้างและการเช็ดมือมีผลต่อการคงอยู่ของเขม่าปืน (C. Cruces-
Bianco และคณะ 2007) อนึ่งการเก็บตัวอยางส าหรับการตรวจพิสูจนวาผานการยิงปนมาหรือไม ทั้งดวย
เทคนิคที่ใชในวิเคราะหเชิงปริมาณ ยังมีขอปฏิบัติใหเก็บตัวอยางส าหรับการตรวจเขมาปนจากบุคคลที่มี ชีวิตอยู
ภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ และภายใน 24 ชั่วโมงจากศพ (พงศกรณ ชูเวช 2531 : 96-104) 
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ภาพที่ 2.8 แสดงต าแหน่งที่พบเขม่าปืนจากผู้ต้องสงสัย (ที่มา: Sun research) 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 คู่มือการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก 
3.1.1 ร่างคู่มือการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ขนาด A5 และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วยเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก ด้านการตรวจพิสูจน์ อุปกรณ์และสารเคมี
ที่ใช้ 

3.1.2 ออกแบบรูปเล่มคู่มือ ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เคลือบพีวีซีด้าน  
+ สปอร์ตยูวีเงา 2 จุด เนื้อใน กระดาษอาร์ตด้าน 100 แกรม พิมพ์ 4 สี 40 หน้า เข้าเล่มมุงหลังคา และจัดท า
ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
3.2 วีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูก 

3.2.1 ข้อก าหนดในการจัดท าวีดิทัศน์ ประกอบด้วยเป็นเรื่องราวการวิจัยที่มาการตรวจเขม่ปืนจากโพรง
จมูก ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่ต่ ากว่า 10 นาที จัดท าบทวีดีทัศน์ (Script) พร้อม Key Visual 
ถ่ายท าจากสถานที่จริง จ านวน 1 วัน ภาพกราฟิคเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ บรรยายเสียงโดยโฆษก อย่างถูกต้อง
ตามอักขระ และบทบรรยายด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.2 ส่งมอบเนื้อหาให้ทางทีมผลิตวีดิทัศน์ ไปสร้างโครงเรื่องและบทบรรยาย 
3.2.3 ประชุมน าเสนอโครงเรื่องและบทบรรยาย 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงการประชุมน าเสนอโครงเรื่องและบทบรรยาย  

(ห้องประชุม 3 ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ภักดี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) 
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ภาพที่ 3.2 แสดงการประชุมน าเสนอโครงเรื่องและบทบรรยาย 

(ห้องประชุม 3 ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ภักดี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) 

3.2.4 ผู้ผลิตวีดิทัศน์เข้าเยี่ยมพ้ืนที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการถ่ายท าวีดิทัศน์ 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงการเข้าเยี่ยมสถานที่จริงเพ่ือเตรียมการถ่ายท าวีดิทัศน์  

(ห้องปฏิบัติการตรวจหาเขม่าปืน อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565) 
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ภาพที่ 3.4 แสดงการเยี่ยมสถานที่จริงเพ่ือเตรียมการถ่ายท าวีดิทัศน์ 

(ห้องปฏิบัติการตรวจหาเขม่าปืน อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565) 

 

3.2.5 ด าเนินการถ่ายท าในสถานที่จริง 

 
ภาพที่ 3.5 แสดงการถ่ายท าวีดิทัศน์ในสถานที่จริง 

(ชั้นลานจอดรถ อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
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ภาพที่ 3.6 แสดงการถ่ายท าวีดิทัศน์ในสถานที่จริง 

(ชั้นลานจอดรถ อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

 
ภาพที่ 3.7 แสดงการถ่ายท าวีดิทัศน์ในสถานที่จริง 

(ห้องปฏิบัติการตรวจหาเขม่าปืน อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้สนใจประมาณ 100 คน 
โดยมีหัวข้อที่จะน าไปจัดอบรมประกอบด้วย 

3.3.1 แนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บ อุปกรณ์ป้องกัน วิธีการจัดเก็บที่ถูกต้อง พร้อมสาธิตวิธีการจัดเก็บและ
การเขียนหน้าซองที่ถูกต้อง เพ่ือน าส่งเพ่ือตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกและในมือได้อย่างถูกต้อง 

3.3.2 การน าส่งวัตถุพยาน มาตรวจยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
3.3.3 การตรวจหาเขม่าปืนในห้องปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 คู่มือการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก 

จากการด าเนินการร่างคู่มือการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลและปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการจัดท าเล่มคู่มือดังนี้ 
       รายละเอียดการด าเนินการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกเพื่อส่งตรวจหาเขม่าปืน 
อุปกรณ์ที่ใช้  1. ก้านส าลีปราศจากเชื้อ (Sterile Swab) 
  2. น้ ากลั่น (Distilled water) หรือ Deionized water 
  3. พาราฟิล์มเทป 
  4. ปากกาเปอร์มาเนนท์ 
  5. ถุงซิปใส 
  6. เทปใส หรือ Evidence Tape 
  7. ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้ง หรืออาจสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก 

 
 
 
 
 
-ขั้นตอนการด าเนินการจัดเกบ็เขม่าปืนจากโพรงจมูก  

1. เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน  (โดยวิธีการตรวจหา
เขม่าปืนจากโพรงจมูก สามารถตรวจพบได้ยาวนานถึงประมาณ 24 ชั่วโมง) 

ก้านส าล ี น้ ากลั่น พาราฟิล์มเทป ปากกาเปอร์มาเนนท ์

ถุงซิปใส เทปใส ถุงมือยาง 
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2. ด าเนินการให้ผู้ถูกด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน ลงลายมือชื่อยินยอม ในแบบยินยอมให้เก็บวัตถุ  ซึ่งมี
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรณีชาวต่างชาติ 

3. ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน 
3.1 การจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก โดยท าการหยดน้ ากลั่น จ านวน 1-2 หยด ลงบนก้านส าลีที่

จัดเตรียมไว้ ให้ผู้ถูกจัดเก็บเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย จากนั้นสอดก้านส าลีเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ  
1-2 เซนติเมตร โดยป้ายบริเวณผนังโพรงจมูก ด้วยความระมัดระวังป้องกันการได้รับบาดเจ็บ จากนั้นท าการ
จัดเก็บในซองซิปใส  

 
3.2 ด าเนินการเก็บก้านส าลี (Negative Control) คือ ก้านส าลีหยดน้ ากลั่นที่ใช้ด าเนินการจัดเก็บ

เขม่าปืน จ านวน 1-2 หยด เนื่องจากในก้านส าลี (Cotton bud) เองไม่ได้ผลิตมาเฉพาะส าหรับการเก็บเขม่าปืน 
ก้านส าลีหลายๆ ยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาดก็สามารถตรวจพบปริมาณธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืนต่างๆได้  
จึงต้องน ามาวิเคราะห์และน าผลที่ได้มาใช้ในการค านวณและแปรผลการตรวจพิสูจน์ 

3.3 กรณีนี้เนื่องจากการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกยังไม่ใช่วิธีการตรวจหาหลักตามกฎหมาย 
ผู้ท าวิจัยแนะน าให้ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืน โดยใช้ก้านส าลี หยดด้วยน้ ากลั่นจ านวน 1-2 หยด ด าเนินการ
จัดเก็บเขม่าปืนจาก ฝ่ามือซ้าย จ านวน 1 ก้าน หลังมือซ้าย จ านวน 1 ก้าน ฝ่ามือขวา จ านวน 1 ก้าน และหลัง
มือขวา จ านวน 1 ก้าน  

4. จากนั้นน าก้านส าลีที่ด าเนินจัดเก็บเขม่าปืน และ Negative Control ซึ่งด าเนินการจัดเก็บในซอง
ซิปใส ด าเนินการระบุรายละเอียดหน้าซอง ชื่อผู้ถูกด าเนินการเก็บ ต าแหน่งที่ด าเนินการเก็บ ตัวอย่างเช่น  
ก้านส าลี เช็ดจากโพรงจมูกของนาย......   วันที่เก็บ ผู้จัดเก็บ จากนั้นท าการปิดผนึกซองและลงชื่อผู้เก็บและ
วันที่เก็บ ก ากับ โดยใช้ซองซิปจ านวน 1 ซอง ต่อ 1 ตัวอย่าง  

 
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการเขียนหน้าซองท่ีใช้เก็บตัวอย่างเขม่าปืน 
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างแบบยินยอมให้เก็บวัตถุพยาน (ภาษาไทย) 
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ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างแบบยินยอมให้เก็บวัตถุพยาน (ภาษาอังกฤษ) 

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ 
 เมื่อด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบซองที่จัดเก็บให้ถูกต้อง
ครบถ้วนอีกครั้ง หน่วยงานท าหนังสือน าส่ง ตามรูปแบบการส่งตรวจวัตถุพยาน  โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. กรอกรายละเอียดในระบบ e-one stop service 
2. รอการยืนยันความถูกต้องของวัตถุพยานที่จ าน าส่งตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ผ่านระบบ e-one stop service 
3. น าส่งวัตถุพยาน ณ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยวิธีการน าส่ง
ด้วยตนเอง หรือการน าส่งทางไปรษณีย์ 

4. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการตรวจพิสูจน์ผ่านระบบ e-one stop service 
5. รับรายงานผลการตรวจพิสูจน์ 
ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเวปไซต์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต ามที่อยู่

อิเล็กทรอนิกส์  
https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=government 
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ภาพที่ 4.5 แสดงแผ่นผับการให้บริการของสถาบันนิติวิทยศาสตร์ 
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ขั้นตอนการตรวจพิสูจท์ทางห้องปฏิบัติการ 
เมื่อตัวอย่างถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการจะมีการตรวจสอบดังนี้ 
1. หลังตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุพยานหรือ swab ที่ได้รับว่าตรงกันกับรายละเอียดที่ระบุใน 

ใบน าส่งวัตถุพยาน วัตถุพยานจะถูกเก็บไว้ในตู้เก็บรักษาวัตถุพยานของกลุ่มงานตรวจพิสูจน์เขม่าปืน ผู้รับผิดชอบ
การตรวจพิสูจน์ต้องเบิกวัตถุพยานฯจากเจ้าหน้าที่เวรผู้ถือกุญแจ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

2. ตรวจสอบความถูกต้องในการเก็บวัตถุพยานที่ได้รับ โดยมีข้อก าหนดว่า วัตถุพยานที่จะตรวจพิสูจน์
เขม่าปืน ด้วยเทคนิค ICP-MS ต้องเป็นส าลีพันก้านไม/้ก้านพลาสติก โดยแยก swab บรรจุในซองพลาสติกปิดผนึก 
ซองละ 1 ก้าน โดยในทุกครั้งที่ท าการตรวจจะต้องมี ส าลีหยดน้ ากลั่น จ านวน 1 ก้าน (Negative Control)  

3. ถ่ายภาพวัตถุพยาน ต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดวัตถุพยานและรายละเอียดการชี้บ่งที่แสดงบนหีบห่อ
ที่ใช้บรรจุวัตถุพยาน  

4. ตัวอย่างการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเขม่าปืน 

เครื่องมือ สารเคมี และอุปกรณ์ 
 1. เครื่องมือ 
      - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; ICP-MS ของบริษัท Agilent รุ่น 7500 
ce           

 2. สารเคมีที่จ าเป็น ได้แก่ 
- สารละลาย 5% กรดไนตริค (เตรียมจาก Analytical Grade) 
- สารละลายมาตรฐานใน5% กรดไนตริค Standard Reference Material (National Institute 

of Standard and Technology; NIST) 26 ธาตุ (100,000 ppb) และ Certificate Material 
(3 ธาตุ Sb,Ba,Pb 1000 ppb 

- น้ า RO (Reversed Osmosis) 
3. อุปกรณ์ท่ีใช้ 

  - Micropipette ขนาด 1-5 ml, 20-200µl, Pipette 1-50µl 
  - Pipette tip 
  - บีกเกอร์เล็ก 100 ml 2 ใบ และบีกเกอร์ส าหรับใส่ std 26 ธาตุ 2000 ppbขนาด50 ml 
  - บีกเกอร์ใหญ่ 1000 ml ส าหรับใส่น้ ากลั่น และบีกเกอร์ น้ าทิ้งขนาด 250 ml 
  - กรดไนตริก 
  - vial ขนาด 5 ml 
  - หลอดทดลองขนาด 15 ml  
  - Water bath 
  - Volumetric flask   ขนาด 1000 +0.6 ml และขนาด 25 +0.06 ml 
  - ถุงมือยาง 
  - กรรไกร 

- mask  
   - ทิชชู่ 

4. การเตรียมสารละลาย และสารมาตรฐาน 
  - วิธีการเตรียมกรด 5% HNO3 

1. ผู้เตรียมต้องสวมเสื้อกราวป้องกันสารเคมี,ถุงมือ และหน้ากากป้องกันสารพิษ 
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2. เติมน้ า RO ปริมาตร 500 ml ลงใน Volumetric flask ขนาด 1000 ml ด้วยบีกเกอร์ 
ขนาด 1000 ml  

3. เตรียมกรดไนตริค ในเครื่องดูดไอกรด(Hood) เทกรด conc. HNO3 ลงใน กระบอกตวงให้
ได้ปริมาตร 50 ml    เทลงใน Volumetric flask ที่เติมน้ า RO (ข้อ2) 

4. ปรับปริมาตรด้วยน้ า RO ให้ได้ปริมาตรในสัดส่วน น้ ากลั่น 950 ml เทกรด conc. HNO3 
50ml  ใน Volumetric flask ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน เพ่ือใช้เป็นตัวท าละลาย 
  - วิธีการเตรียมสารมาตรฐาน  

1. เตรียม Stock solution ความเข้มข้น 2,000 ppb โดยเตรียมจาก STD 26 ธาตุ ซึ่งมี
ความเข้มข้น 100,000 ppb โดยปรับความเข้มข้นให้เป็น 2,000 ppb ในปริมาตร 25 ml โดยใช้สูตร  
C1V1= C2V2 จะได้ปริมาตรของ STD ที่ 0.5 ml ใช้ Pipette 20-200 µl ดูดสารละลายลงใน Volumetric flask 
25 +0.06 ml 

2. ปรับปริมาตรโดย dilute น้ า RO 24.5 ml ลงไปใน Volumetric flask   25 + 0.06 ml 
ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน แล้วเทลงใน บีกเกอร์ส าหรับใส่ std 26 ธาตุ 2000 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 โดยใช้สารละลาย 
5% กรดไนตริค เป็นตัวปรับปริมาตร ให้ได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 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 แบเรี่ยม (Ba) และตะกั่ว (Pb) ที่ความเข้มข้น 800 ppb, 400 ppb, 200 ppb,      
100 ppb, 50 ppb และ 20 ppb 
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ภาพที่ 4.6 แสดง Standard curve ของธาตุแบเรี่ยม (Ba) 

 

 
ภาพที่ 4.7 แสดง Standard curve ของธาตุตะกั่ว (Pb) 
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 Standard curve ของ แอนติโมนี่ (Sb) ที่ความเข้มข้น 200 ppb, 100 ppb ,50 ppb, 20 ppb, 10 ppb 
และ 5 ppb 

 
ภาพที่ 4.8 แสดง Standard curve ของธาตุแอนติโมนี่ (Sb) 

4. เตรียม QC-check  ที่ 3 ระดับความเข้มข้น 250 ppb,100 ppb,25 ppb ปริมาตร 25 
ml ใส่ Volumetric flask   25 + 0.06 ml (เขียนระบุระดับความเข้มข้น) โดยปรับความเข้มข้นจากสารละลาย
มาตรฐาน Certificate Material (Sb,Ba,Pb 1000ppb) โดยใช้สารละลาย 5% กรดไนตริค เป็นตัวปรับปริมาตร  
ให้ได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 25 + 0.06 ml(ซึ่งปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ต้องใช้มีดังนี้ 
  V(250)  = 250*25/1000 = 6.25ml 
  V(100)  = 2.5  ml 
  V(25)    = 0.625 ml 

5. เทสารละลายจาก Volumetric flask   25 + 0.06 ml ใส่ลงใน vial (เขียนระบุระดับ
ความเข้มข้น) ของ STD curve และ QC-check เพ่ือ run test สร้าง Standard curve อย่างน้อย 6 จุดและต้อง
ได้ค่าความเป็นเส้นตรงไม่น้อยกว่า 0.9995 เมื่อเช็ค Standard curve ผ่าน จึง run test ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจ
พิสูจน์ 

5. รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน 
1. ตัดก้านส าลี (วัตถุพยาน) ใส่หลอดทดลองขนาด 15 ml โดยเขียนระบุชี้บ่งที่ข้างหลอดทดลองด้วย

ปากกา permanent ว่า หลังมือขวา (BR), ฝ่ามือขวา (PR), หลังมือซ้าย (BL), ฝ่ามือซ้าย (PL), โพรงจมูก (NS)  
และ control blank (C)   

2. เติมสารละลายกรดไนตริก 5 % ปริมาตร 2ml ลงไปในหลอดทดลอง 
3. เขย่า ด้วย Vortex mixer ที่ 15 Hz เป็นเวลา 15วินาที แล้วน าไปอุ่นด้วย Water Bath ที่อุณหภูมิ 

80+3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
4. จากนั้นน ามาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาท ี
5. เขย่าด้วย Vortex mixer ที่ความเร็วรอบ 15 Hz เป็นเวลา 15 วินาที ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 10 

นาท ี
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6. เทสารละลายแยกส่วนใสออกจากส าลีและก้าน ที่ได้ลงใน vial ขนาด 5ml ที่เขียนระบุด้านข้าง
หลอดว่าหลังมือขวา (BR), ฝ่ามือขวา (PR), หลังมือซ้าย (BL), ฝ่ามือซ้าย (PL), โพรงจมูก (NS)  และcontrol 
blank (C) แล้วน าไปวัดด้วยเครื่อง ICP-MS เพ่ือตรวจหาธาตุแอนติโมนี่ (Sb), ธาตุแบเรียม (Ba), ธาตุตะกั่ว (Pb) 
ซึ่งเป็นธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน (GSR) 

7. ปรับตั้งค่า Parameter ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ตามคู่มือการใช้เครื่อง ICP-MS (SD-
006/49) 

8. ตรวจสอบ Performance การท างานของเครื่อง ICP-MS; ด้วยสารละลายTune Solution และ
ท า P/A factor 

9. Run test Standard curve พร้อมทั้ง run แทรกด้วยตัวรู้ค่า(External Reference Material) 
และ QC Check ที่เตรียมจากสารมาตรฐาน (Internal Reference Material) 

10. Run test งานตรวจพิสูจน์ พร้อมทั้ง Standard curve โดยrun Blank , Standard Curve 
และ sample โดย run แทรกด้วยตัวรู้ค่า (External Reference Material) และตัวQC จากสารมาตรฐาน 
(Internal Reference Material) ในอัตราส่วน 10:1 

6. ขั้นตอนการประมวลผลและแปรผล 
การแปรผลการตรวจพิสูจน์ เขม่าปืน โดยการตรวจวิ เคราะห์หาปริมาณ ธาตุแอนติ โมนี่ 

(Sb),ธาตุแบเรียม (Ba),ธาตุตะกั่ว (Pb) และรายงานผลเชิงปริมาณโดยใช้ความเข้มข้น ซึ่งมีหน่วยเป็น ppb   
การสรุปผลจากการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometer (ICP-MS) แบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ (จากการตรวจที่มือทั้ง 2 ข้าง) 
1. ตรวจไม่พบธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน 
2.  ตรวจพบธาตุแอนติโมนี่ (Sb), ธาตุแบเรียม (Ba) และ ธาตุตะกั่ว (Pb) ซึ่งเป็นธาตุส าคัญที่เกิด

จากการยิงปืน ในปริมาณที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการยิงปืน  
เกณฑ์ตัดสินว่าตรวจพบธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืนหรือไม่ คือ 

  - ตรวจพบปริมาณธาตุแอนติโมนี่ (Sb) มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ppb 
  - ตรวจพบปริมาณธาตุแบเรียม (Ba) มากกว่าหรือเท่ากับ 250 ppb 
  - ตรวจพบปริมาณธาตุตะกั่ว (Pb) มากกว่าหรือเท่ากับ 250 ppb 

  โดยยึดปริมาณธาตุแอนติโมนี่ (Sb) เป็นหลัก 
3. ไม่สามารถแปรผลตรวจพิสูจน์ให้ทราบได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุวันและเวลาที่เกิดเหตุ หรือวันและ

เวลาที่ท าการเก็บเขม่าปืน 
4. การตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูกยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสากลของธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิง

ปืน โดยจากงานวิจัยเรื่อง การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกด้วยเทค ICP-MS ของตัวผู้เขียนเอง พบว่าเมื่อ
ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกภายหลังจากการยิงปืนในทันที ตรวจพบดังนี้ 

4.1 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน ในกระสุนขนาด .38 สเปเชียล (.38 special) 

อัตราส่วนของธาตุ
จากการยิงปืน 1 นัด 

โพรงจมูก 
(ppb) 

มือซ้าย 
(ppb) 

มือขวา 
(ppb) 

Sb 8.2698375 102.2115 175.5975 
Ba 20.63946875 195.93375 291.9025 
Pb 106.2904375 1204.885 1849.75 
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4.2 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน ในกระสุนขนาด 9 มม.  

อัตราส่วนของธาตุจาก
การยิงปืน 1 นัด 

โพรงจมูก 
(ppb) 

มือซ้าย 
(ppb) 

มือขวา 
(ppb) 

Sb 10.75875 59.1115 96.8475 
Ba 17.5755625 152.18625 213.455 
Pb 26.43853125 527.5875 733.3025 

 
4.3 ตารางแสดงปริมาณของธาตุส าคัญท่ีเกิดจากการยิงปืน ในกระสุนขนาด 11 มม. 

อัตราส่วนของธาตุจาก
การยิงปืน 1 นัด 

โพรงจมูก 
(ppb) 

มือซ้าย 
(ppb) 

มือขวา 
(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 าคัญท่ีเกิดจากการยิงปืน ในกระสุนขนาด 12 เกจ 

อัตราส่วนของธาตุจาก
การยิงปืน 1 นัด 

โพรงจมูก 
(ppb) 

มือซ้าย 
(ppb) 

มือขวา 
(ppb) 

Sb 6.445325 188.925 325.4975 
Ba 32.2809375 479.443 825.235 
Pb 60.8056875 1955.6375 2891.555 

 
ดังนั้นปริมาณธาตุส าคัญที่พบบริเวณมือมีค่ามากกว่าที่พบในโพรงจมูกในกระสุนแต่ละขนาดแต่

สัดส่วนที่มากกว่านั้นสามารถหาอัตราส่วนที่แน่นอนในแต่ละขนาดและมือข้างซ้ายและขวาได้  
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ

ช านาญของผู้ตรวจพิสูจน์ รวมถึงการจะน าผลการตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูก มาใช้ด าเนินคดี ยังจ าเป็นต้อง
ขยายปริมาณของผลการทดลองรวมถึงจัดประชุมเพ่ือให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็น 
 
4.2 วีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูก 

-เรื่องราวที่จะถ่ายท า (Story board) พร้อมบทบรรยายภาษาไทย 
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-บทบรรยายเสียงภาษาไทย 
 ในแต่ละปี การก่ออาชญากรรมที่มาจากอาวุธปืนทั่วโลกมีมากกว่า 526, 000  ราย จากหลักฐานทางสถิติ

พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงที่สุดในเอเชียและมากกว่าในสหรัฐอเมริกา ถึง  2  เท่า 
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีปัญหาอาชญากรรมที่มีอาวุธปืนมาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์จึงมีส่วนส าคัญในการช่วยหาผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่
เกิดจากอาวุธปืน การตรวจหาด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มีกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่หลากหลาย
ขึ้นกับวัตถุพยานและการสอบถามประเด็นของพนักงานสอบสวนซึ่งมีประโยชน์ต่อรูปคดีและการสืบสวน และ
วิธีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาเขม่าปืนจากผู้ต้องสงสัยก็เป็นวิธีที่จะช่วยในการหาตัวผู้ต้อง
สงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงปืน สามารถเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับอาวุธปืน เหยื่อและสถานที่เกิดเหตุ  

เขม่าดินปืน คือ อนุภาคขนาดเล็กที่เกิดจากการยิงปืน เมื่อท าการลั่นไก ท าให้เข็มแทงชนวนตีเข้ากับแก๊ป
ปืนอย่างแรง แรงกระตุ้นท าให้เกิดการระเบิดเพ่ือส่งกระสุนปืนออกไป และ เกิดกลุ่มก๊าซขึ้นจ านวนมาก โดย
ภายในรังเพลิงขณะที่แก๊ปปืนระเบิด จะท าให้เกิดความร้อนโดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 1500 องศาเซลเซียส
ถึง 2000 องศาเซลเซียส  และความดันเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 1400 PSIโดยธาตุส าคัญที่อยู่ในแก๊ปปืน คือ แอนติ
โมนี แบเรียม และตะกั่ว เป็นต้นธาตุอ่ืนๆ ที่สามารถตรวจพบ   และน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเป็นตัวชี้วัด
ได้ว่าบุคคลต้องสงสัยจากเหตุอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการยิงปืนได้ โดยอาศัยหลักการของการตรวจหาเขม่า
ปืนและธาตุต่างๆ ที่สามารถพบได้ในเครื่องกระสุนปืน   

ปัจจุบันวิธีการยืนยันความเก่ียวข้องของผู้ต้องสงสัยกับการใช้อาวุธปืนที่เป็นที่ยอมรับ คือ การใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลจากการด าเนินการเก็บเขม่าดินปืนจากมือทั้งสองข้างของผู้ต้องสงสัย โดย
วิธีการเก็บตัวอย่างเขม่าดินปืนจากมือผู้ต้องสงสัย แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ  

1 . การเก็บด้วยวิธีการเช็ด Swab ซึ่งเป็นการตรวจหาเชิงปริมาณโดยใช้สารเคมีเป็นตัวท าละลาย เช่น กรดไนตริก 
5%    การเก็บตัวอย่างโดยวิธีนี้เป็นการตรวจที่แพร่หลายและท าอยู่เป็นมาตรฐานในหลายหน่วยงานซึ่งพนักงาน
สอบสวนหรือเจ้าหน้าที่สามารถหาอุปกรณ์และด าเนินการเก็บตัวอย่างจากตัวผู้ต้องสงสัยได้ง่าย เนื่องจากอุปกรณ์หา
ได้ง่ายและความรู้พื้นฐานที่ได้จากการอบรมก็เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 2 ส่วนการเก็บตัวอย่างอีกวิธีหนึ่งคือ การเก็บด้วยวิธี Tape Lift  ซึ่งมีหลักการคือใช้เทปกาวแปะลงบน
พ้ืนผิวแล้วดึงขึ้น 

การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหา โดยเก็บจากมือ ร่างกาย เสื้อผ้า 
เครื่องประดับที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุ จากสถานที่เกิดเหตุและจากวัตถุพยาน จะ
เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือน าไปสู่การสืบสวนเพ่ือจับกุม และฟ้องร้อง ด าเนินคดี น าตัวผู้กระท า
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ความผิดมารับโทษตามกฎหมาย จึงเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งยวดในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ที่จะท า
ให้ประชาชน มีความเชื่อม่ันและรู้สึกถึงความปลอดภัย น าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคม ตรงกับ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20  ปี ด้านความมั่นคง ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่   )1 (
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น   )2  (ประชาชน อยู่ดี กินดี และมีความสุขดี  การตรวจ
เขม่าดินปืน ส่วนใหญ่จะกระท าที่มือเพ่ือระบุว่าบุคคลนั้น ได้ยิงปืนมาหรือไม่  โดยการตรวจหาธาตุที่เป็น
องค์ประกอบของเขม่าดินปืน คือ ตะก่ัว พลวง และแบเรียม แต่อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยมี
การเคลื่อนไหว และสัมผัสกับวัตถุและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท าความสะอาดในชีวิตประจ าวันท าให้ผลการ
ตรวจอาจคลาดเคลื่อนโดยไม่พบเขม่าปืนบนมือของผู้กระท าผิด ท าให้ผลการตรวจอาจไม่สอดคล้องกับรูปคดีจึง
ท าให้ส านวนมีความยุ่งยาก และอาจไม่สามารถน าผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ มีรายงาน
เกี่ยวกับระยะเวลาการคงอยู่ของอนุภาคเขม่าปืนภายหลังจากการยิงปืน  ซึ่งแตกต่างกันไปตามเทคนิค วิธีการ 
และเงื่อนไขในการทดลอง ระบุได้ว่าระยะการตกค้างหลังจากการยิงปืนที่ตรวจพบได้นานถึง 17–24 ชั่วโมง 
และยังพบว่ามีเขม่าปืนตกค้างที่เมือกเยื่อบุบริเวณโพรงจมูก แม้ว่าได้ผ่านการยิงปืนมาแล้ว  48 ชั่วโมง ด้วย
ปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาวิธีการตรวจหาเขม่าปืนจากมือของผู้ต้องสงสัยเป็นการตรวจเขม่าปืนจากโพรง
จมูก   เนื่องจากเชื่อว่าปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บวัตถุพยานที่มือจะไม่ส่งผลต่อการตรวจโพรงจมูก
เพราะอยู่ในบริเวณท่ียากจะเข้าถึง  น่าจะให้ผลการตรวจที่แม่นย าและน่าเชื่อถือมากกว่า ขั้นตอนการเก็บเขม่า
ปืนจากโพรงจมูก เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ก้านส าลีปราศจากเชื้อ น้ ากลั่น (Distilled Water) หรือ 
Deionized Water  พาราฟิล์มเทป ปากกาเปอร์มาเนนท์ ถุงซิปใส เทปใส หรือ Evidence Tape ถุงมือยาง
แบบใช้แล้วทิ้ง หรืออาจสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล 

หลังจากที่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย ลงลายมือชื่อ ยินยอม ในแบบยินยอมให้เก็บวัตถุแล้ว  เจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนโดยการหยดน้ ากลั่น จ านวน 1-2 หยดลงบนก้านส าลีที่จัดเตรียมไว้ ให้ผู้ถูกจัดเก็บเงย
หน้าขึ้นเล็กน้อย จากนั้นสอดก้านส าลีเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร โดยป้ายบริเวณผนังโพรง
จมูก ด้วยความระมัดระวังป้องกันการได้รับบาดเจ็บ จากนั้นท าการจัดเก็บในซองซิปใส เนื่องจากการตรวจหา
เขม่าปืนในโพรงจมูกยังไม่ใช่วิธีการตรวจหาหลักฐานตามกฎหมาย ผู้ท าวิจัยแนะน าให้ด าเนินการจัดเก็บเขม่า
ปืนโดยใช้ก้านส าลี หยดด้วยน้ ากลั่นจ านวน 1-2 หยด ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากฝ่ามือซ้าย จ านวน 1 ก้าน 
หลังมือซ้าย จ านวน 1 ก้าน ฝ่ามือขวา จ านวน 1 ก้านและหลังมือขวา จ านวน 1 ก้านหลังจากนั้นน าก้านส าลี
จัดเก็บในซองซิปใส ระบุรายละเอียดหน้าซองให้ครบถ้วนโดยใช้ซองซิปจ านวน 1 ซอง ต่อ 1 ตัวอย่าง เมื่อ
ด าเนินการจัดเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกเรียบร้อยแล้วให้ ตรวจสอบซองที่จัดเก็บให้ถูกต้อ งครบถ้วนอีกครั้ง 
หลังจากนั้น กรอกรายละเอียดในระบบ e-one stop service รอการยืนยันความถูกต้องของวัตถุพยานที่น าส่ง
ตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่านระบบ e-one stop service น าส่งวัตถุพยาน  
ณ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยวิธีการน าส่งด้วยตนเอง หรือการน าส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ที่เก็บหลักฐานสามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการตรวจพิสูจน์ผ่านระบบ  
e-one stop service ได้ 

เมื่อตัวอย่างถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุพยานหรือ Swab ที่ได้รับ
ว่าตรงกันกับรายละเอียดที่ระบุในใบน าส่งวัตถุพยานหรือไม่ โดยวัตถุพยานจะถูกเก็บไว้ในตู้เก็บรักษาวัตถุพยาน
ของ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เขม่าปืน ผู้รับผิดชอบการตรวจพิสูจน์ต้องเบิกวัตถุพยานฯ จากเจ้าหน้าที่เวร 
ผู้ถือกุญแจ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

ส าหรับขั้นตอนในการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการนั้นมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้ 



34 
 

 
 

- ตัดก้านส าลีที่เป็นวัตถุพยาน ใส่หลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร โดยเขียนระบุชี้บ่งที่ข้างหลอดทดลอง
ด้วยปากกา Permanent ว่าเป็นการเก็บหลักฐานจากอวัยวะส่วนใดบ้าง 

- เติมสารละลายกรดไนตริก 5% ปริมาตร 2 มิลลิลิตรลงไปในหลอดทดลอง 
- เขย่าด้วย Vortex Mixer ที่ 15 เฮิร์ตซ์เป็นเวลา 15 วินาทีแล้วน าไปอุ่นด้วย Water Bath ที่อุณหภูมิ 80+3 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
- จากนั้นน ามาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาท ี
- เขย่าด้วย Vortex Mixer ที่ความเร็วรอบ 15 เฮิร์ตซ์เป็นเวลา 15 วินาที ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาท ี
- เทสารละลายแยกส่วนใสออกจากส าลีและก้านที่ได้ลงใน Vial ขนาด 5 มิลิลิตรที่เขียนระบุด้านข้างหลอดว่า

เป็นส่วนหลังมือขวา (BR), ฝ่ามือขวา (PR), หลังมือซ้าย (BL), ฝ่ามือซ้าย (PL), โพรงจมูก (NS) และ Control Blank 
(C) แล้วน าไปวัดด้วยเครื่องมือ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry หรือ ICP-MS เพ่ือตรวจหาธาตุ
แอนติโมนีหรือพลวง, ธาตุแบเรียม , ธาตุตะกั่ว ซึ่งเป็นธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน  

- เมื่อตรวจสอบแล้วจะแปรผลการตรวจพิสูจน์โดยการตรวจหาปริมาณ ธาตุแอนติโมนี (Sb), ธาตุแบเรียม 
(Ba), ธาตุตะกั่ว (Pb) และรายงานผลเชิงปริมาณโดยใช้ความเข้มข้น ซึ่งมีหน่วยเป็น ppb การสรุปผลจากการ
ตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ด้วยเครื่อง ICP-MS แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 

1. ตรวจไม่พบธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน 
2. ตรวจพบธาตุแอนติโมนี ,ธาตุแบเรียม และ ธาตุตะกั่ว ซึ่งเป็นธาตุส าคัญที่เกิดจากการยิงปืน ในปริมาณ

ที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการยิงปืน 
3. ไม่สามารถแปรผลตรวจพิสูจน์ให้ทราบได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุวันและเวลาที่เกิดเหตุ หรือวันและเวลาที่

ท าการเก็บเขม่าปืน 
การเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูก ยังอยู่ในช่วงต้นของการด าเนินการ ยังไม่สามารถน ามาใช้ประกอบส านวน

คดีหรือระบุความเกี่ยวข้องของผู้กระท าผิดได้ แต่ถือเป็นก้าวใหม่ในการพิสูจน์ความจริง ที่สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์มุ่งมั่นเพ่ือให้เกิดเป็นบรรทัดฐานใหม่เพ่ือความยุติธรรมของทุกคน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม องค์การน าในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและ
คุ้มครองสังคม   

- บทบรรยายภาษาอังกฤษ 
Each year, there are over 526, 000  criminal cases related to firearms  worldwide. Statistical 

evidence reveals that Thailand has the highest rate of deaths  caused by firearms in Asia and 
the rate is twice the number of same cases in the United States. This shows that Thailand 
has many firearm-related criminal problems. Therefore, forensic evidence plays an important 
part in finding offenders to bring a prosecution against them, particularly for firearm-related 
crimes. 

Forensic Detection is very complex in terms of its methods. It is basically based on 
physical evidence and interrogation of an investigator, where it is useful for the cases and 
investigations. 
A Gunshot Residues (GSR) wipe test also helps detect a shooter. It also can link the suspect 
with a firearm, victim and crime scene. GSR is a mass of debris comes out of the muzzle after 
a gun is fired. When The trigger is squeezed, releasing the firing pin, which moves forward 
with great force. The firing pin strikes the primer, causing it to explode. Firing causes at the 
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breech a temperature of 1500 - 2000 °C and raises pressure to approximately 1400 PSI. The 
most common elements found in GSR are antimony, barium, lead, etc., which can be used 
to indicate suspects involved in shooting, based on GSR test procedures in ammunition. 
Nowadays, the acceptable method of a GSR test is to use scientific tools to analyze the 
residue collected from both hands of a suspect. There are 2 methods of collecting GSR, 
which include: 

1. Swab sampling, a quantitative detection by using chemical solvents such as 5% nitric 
acid, is the most common and standardized method used in many organizations. 
Investigators or related officers can easily find equipment and take samples from suspects 
because the equipment or test kit is readily available and this method only requires basic 
knowledge from a training to conduct proper sampling. 

2  . Tape Lift sampling, which is often used to collect a settled dust sample from surfaces. 
Collecting GSR from a suspect/offender’s hands, body, clothes, accessories worn on the date 
of perpetration, suspect vehicles from the crime scene and physical evidence is a 
testimonial- evidence gathering technique, which leads to further investigations, arrests and 
prosecutions of suspects. Hence, this process is extremely crucial in the primary judicial 
proceeding that would build trust and sense of security towards the people, making more 
peaceful societies. This is in line with the 20-year National Strategy on Security under the 
holistic security approach which aims at (1) Enhancing national security in all dimensions and 
at every level and (2) Improving quality of life of the people. In most cases, GSR wipe test is 
done to identify whether the person had fired a gun by detecting the three primary inorganic 
components of GSR i.e. lead, antimony and barium. However, the presence of GSR may be 
not found on a live and mobile individual’s hands. So, the GSR test result is possibly 
inconsistent with the case and may result in complexity and inability to prosecute a right 
suspect. Studies about the persistence of GSR particles after shooting being conducted with 
various use of techniques, methodologies, and research conditions, reveal that the 
persistence can basically last from 17-24 hours but can last up to 48 hours in the  nasal 
mucosa after the shooting. According to the aforesaid findings, the researcher therefore 
developed a method for detecting GSR from suspects’ nasal cavity rather than their hands 
because it is believed that collecting GSR from individual’s nasal cavity may give more 
precise and reliable results, for it lies in a hard-to-reach area of one’s body unlike hands.   

Procedure for collecting GRS from nasal cavity. 
- Preparation of equipment: sterile Cotton Swabs, Distilled Water or Deionized Water, 

Parafilm Tape, Permanent Markers, Clear Ziplock Bags, Clear Adhesive Tape or Evidence 
Tape, Disposable Latex Gloves or Personal Protective Clothing (PPE). 

 - After an offender or suspect signed a consent form for GSR collection, a staff will take 
the GSR by dropping 1-2 drops of distilled water onto prepared cotton swabs, then insert the 
soft end of the swab into the person’s nostril about 1-2 centimeters of the nose, gently swirl 
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the swap to prevent injury, remove the swap and store it in a clear Ziplock bag. However, 
the nostril GSR test is still not accepted by the law, the researcher recommends the hand 
GSR test. It can be done by preparing four cotton swabs soaked in distilled water, then 
properly collecting evidence; two swaps from the person’s right palm and back hand, and 
the others from the left palm and back hand. Then store each swap in a clear Ziplock bag. 

- Recheck all the samplings after taking GSR test from a person’s nostril to assure that 
each sample is correctly put in a right bag. After that, put the information into the E-One 
Stop Service System and wait for validity of the evidence submitted from the Central 
Institute of Forensic Science staff. 

-Submit the evidence to the Evidence Management Section, at 9th Floor, Government 
Complex Ratthaprasasana Phakdi Building (Building B), ChaengWatthana Road, Thung Song 
Hong, Lak Si, Bangkok 10210. The evidence can be delivered either by hand or by post. 
Evidence handling processing and tracking is available in the E-One Stop Service System. 

When the samples arrive at the laboratory, it will be verified whether it is consistent with 
details stated in the evidence information sheet. The evidence will be kept in a secured 
cabinet of the Gunshot Residues Laboratory. The person responsible for evidence analysis 
must contact officers who carry the cabinet key and provide their signature every time they 
want to take the evidence out. 

Laboratory procedures are detailed as follows. 
- Cut the collected cotton swabs and put each one in a 15 ml test tubes. Label all 

tubes with a permanent marker stating that which is collected from what parts of the body. 
- Add 2 ml of 5% nitric acid solution into the test tubes. 
- Shake well with Vortex Mixer at 15 Hz for 15 seconds and warm up with Water Bath at 

a temperature of 80+3 °C for 2 hours. 
- Leave it at room temperature for 30 minutes. 
- Shake again with Vortex Mixer at 15 Hz for 15 seconds, then leave it at room 

temperature for 10 minutes. 
- Discharge the cotton swaps and pour the clear solution into separate 5 ml Vials, label 

each vial with: right hand back (BR), right palm (PR), left hand back (BL), left palm. (PL), nasal 
cavity (NS) and Control Blank (C). Then the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 
or ICP-MS will be used to determine if particles characteristic (antimony, barium, and lead) to 
gunshot residue are present on the corresponding swaps. 

After the examination, the analysis results will be interpreted by detecting the amount 
of trace of antimony (Sb), barium (Ba), and lead (Pb). Then quantitative results will be 
reported by using concentrations in ppb.  

Reporting results of GSR analysis by ICP-MS include: 
1. Indicative of GRS were not present.  



37 
 

 
 

2. Antimony, barium and lead, indicative of gunshot residue, were present in significant 
concentrations. These results show that the subject could have fired a gun or been in close 
proximity to a firearm when it was discharged.  

3. Examination failed and was inconclusive due to the missing of incident date and time, 
as well as GSR test collection date and time.    

The GSR test from nostril is still in early-stage so that it cannot be used for case filing 
procedure or identifying involvement of offenders. However, it is a new step of fact finding 
that the Central Institute of Forensic Science is striving to create a new standard for 
everyone's justice. The Central Institute of Forensic Science, Ministry of Justice. ‘A leading 
organization in the forensic science standards development for ministering justice and 
protecting society’ 

4.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเก็บเขม่าปืนจากโพรงจมูกในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เบื้องต้นยังไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โคโรนา

ไวรัส 2019 และทางหน่วยที่ประสานงานทางวาจา เช่น สถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต และกองบังคับการ
สืบสวนสอบนครบาล ยังไม่สะดวกให้เข้าไปเผยแพร่ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุปผลการด าเนินงาน 
5.1.1 ด าเนินการจัดท าเล่มคู่มือการเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูกเป็นรูปเล่มแล้วเสร็จ ตามเอกสารเล่มคู่มือ

การจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก  

 
ภาพที่ 5.1 แสดงภาพปกหน้าและปกหลังคู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก 

5.1.2 ด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์การเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก ตัดต่อและลงเสียงพากษ์ภาษาไทย ตามไฟล์ 
วีดิทัศน์   ที่จัดส่งในรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูล โดยเบื้องต้นตัวเต็มจะมีความยาวประมาณ 11 นาที และรูปแบบตัดต่อ
ให้สั้นลงเพ่ือใช้ในงานเผยแพร่ โดยตัดข้อมูลที่มีความอ่อนไหวออกไป 

5.1.3 ยังไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส 
2019 ได้นัดหมายเพ่ือด าเนินการจัดเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก ให้กับเจ้าหน้าที่ใน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก เพ่ือเพ่ิมจ านวนเคส และเพ่ือน าไปวิเคราะห์

ทางสถิติเทียบเคียงกับการตรวจหาเขม่าปืนบริเวณมือ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีดั้งเดิม เพ่ือดูความสัมพันธ์และปริมาณใน
การตรวจพบเขม่าปืนในโพรงจมูก 

5.2.2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และการปรับปรุงวิธีการเพ่ือผลักดันผลงานวิจัยใช้อ้างอิงในคดี รวมถึงหาค่ามาตรฐานในการรายงานผลการตรวจพบ 

5.2.3 น าเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้เล็งเห็นความส าคัญของการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกที่จะสามารถ
น าไปประยุติใช้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไป 
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ภาคผนวก  
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนการด าเนินการที่ตั้งไว้ (Gantt Chart) 

กิจกรรม 2564 2565 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. จัดเตรียมข้อมูล
ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกบัการตรวจ
เขม่าปืนจากโพรง
จมูก 

               

2. ด าเนินการจัดท า
ร่างคู่มือ ร่างวีดิทัศน์ 
และเตรียมจัดอบรม
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

               

3. จัดโครงการอบรม
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต ้

               

4. เผยแพร่วีดิทัศน ์
 

               

5. สรุปกิจกรรมและ
รายงานกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจยัและ
นวัตกรรมฉบับ
สมบูรณ์ 

               

 
หมายเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน 
                                 หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะท าตามข้อเสนอโครงการ 
                                 หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ได้ท าแล้ว 
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      Mr. Wathtanachai Arporn 
3. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 0819350982 E-mail wathtanachai.arp@gmail.com 
4. ชื่อหน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
5. ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
6. ค าค้น Keyword การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก เขม่าปืน เทคนิค ICP-MS 
7. อ้างอิง 
8. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 
9. ค าอธิบาย  

จากผลการวิจัยเรื่อง การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกด้วยเทคนิค ICP-MS พบว่าจะมีการตรวจพบเขม่าปืน
ที่เกิดจากการยิงปืนตกค้างในโพรงจมูก โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พบจากมือทั้งสอง แต่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ
ของโพรงจมูก และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันต่างๆ ท าให้พบว่าจะมีการตกค้างของเขม่าปืนในโพรงจมูกยาวนานกว่า
ที่พบในมือ จึงเป็นที่มาของการน าผลการวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นทางเลือกเพ่ือให้ผู้บังคับใช้
กฎหมายในหน่วยงานต่างๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้ 
วัตถุประสงค ์

1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจหาเขม่าจากการยิงปืนในโพรงจมูกสู่เพ่ือให้ผู้สนใจ น าไปปรับใช้ในการ
ตรวจพิสูจน์ รวมถึงพัฒนาการตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูกให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อดี ข้อจ ากัด ในการน าผลการตรวจเขม่าในโพรงจมูกไปใช้ในชั้นสืบสวน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อรูปคดี   

3. เตรียมความพร้อมองค์ความรู้ รวมถึงผลกระทบจากการน าผลการตรวจเขม่าในโพรงจมูกไปใช้ในชั้นศาล 
วิธีการด าเนินการ 

1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก 
2. น าข้อมูลและเนื้อหาจากคู่มือมาด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก 
3. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ข้อมูลที่รวบรวมจัดท าออกมาเป็นคู่มือการจัดเก็บเขม่าปืนในโพรงจมูก โดยเนื้อหาขอบคลุม 
กระบวนการจัดเก็บ ส่งตรวจ และขั้นตอนการตรวจ การแปลผล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. วีดิทัศน์เผยแพร่การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก เพ่ือให้เห็นหลักการ ข้อดี ของกระบวนการดังกล่าวที่
จะช่วยในกระบวนการยุติธรรมต่อไป 
 3. การจัดอบรมในเดือนสิงหาคม คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบรับทั้งในด้านบวก และด้านลบ เพ่ือน าไป
ปรับปรุง และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก 
ประโยชน์ของผลการวิจัย 
 เผยแพร่องค์ความรู้การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกให้แพร่หลาย และเป็นแนวทางเลือกใหม่ในการ
ตรวจหาความเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน 
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7. อ้างอิง 
8. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 
9. ค าอธิบาย  

จากการวจิัยเรือ่ง การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกดว้ยเทคนิค ICP-MS พบว่าจะมกีารตรวจพบเขม่าปืนทีเ่กดิ
จากการยงิปืนตกคา้งในโพรงจมูก โดยมปีรมิาณนอ้ยกวา่ทีพ่บจากมอืทัง้สอง แตเ่นื่องจากลักษณะทางกายภาพของโพรง

จมูก และกจิกรรมในชวีติประจ าวันตา่งๆ ท าใหพ้บวา่จะมกีารตกคา้งของเขม่าปืนในโพรงจมูกยาวนานกว่าทีพ่บในมอื จงึ

เป็นทีม่าของการน าผลการวจัิยดังกลา่วมาเผยแพร่องคค์วามรู ้เป็นทางเลอืกเพือ่ใหผู้บ้ังคับใชก้ฎหมายในหน่วยงานตา่งๆ 
ไดน้ าไปประยุกตใ์ช ้ ในรูปแบบการจัดอบรม คูม่อื และวดิทีัศน์ เพือ่ใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ถงึขอ้มูลและเทคนคิวธิกีารของการ

จัดเก็บและตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก 
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