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การวิเคราะห1เขม8าดินปtนบนเสื้อผ3าแต8ละชนิด
โดยกล3องจุลทรรศน1อิเล็กตรอนแบบส8องกราด
Gunshot Residue Analysis on different clothes by Scanning Electron
Microscope/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDS)
ผู3ช8วยศาสตราจารย1พิเศษ พลตํารวจโท ดร.ณรงค1 กุลนิเทศ*
บทคัดย8อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหเขมDาดินปmนบนเสื้อผาหลังการยิงวDามีความคงอยูD
ของเขมD า ดิ น ปm น มากนอยเพี ย งใด อาวุ ธ ปm น ที่ ใ ช คื อ เอ็ ม 16 เอ1 และกระสุ น ปm น ขนาด 5.56 มม.
การเก็บรวบรวมตัวอยDางหลังยิง 15 นัด และกลุDมตัวอยDางที่ใชในการวิจัย ไดแกD การทดสอบเสื้อโปโล
เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด กDอนและหลังการซัก ทําการวิเคราะหตัวอยDางโดยใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสDองกราด (SEM/EDS) ในการวัดปริมาณรอยละของแบเรียม ตะกั่ว และพลวง
ผลการวิจัยพบวDา
1) การศึกษาเขมDาดินปmนบนเสื้อผาหลังการยิง และทําการทดสอบเสื้อผากDอนและหลังการซัก
จะพบวD าลั กษณะโครงสรางของเสื้อแจ็คเก็ ตจะพบเขมDา ดิน ปmนหลังซักมากที่สุ ด และโครงสรางของ
เสื้อยืดจะพบปริมาณเขมDาดินปmนหลังซักนอยที่สุด
2) การเปรียบเทียบชนิดของเสื้อโปโล เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อเชิ้ต และเสื้อยืด ที่ใชในการทดสอบ
เสื้อผากDอนและหลังการซัก ในการวัดปริมาณรอยละการลดลงของแบเรียม ตะกั่ว และพลวง จะพบวDา
ปริมาณเขมDาดินปmนของเสื้อแจoคเก็ต ที่คงอยูDหลังการซักมากที่สุด รอยละ 80.23 และจะพบปริมาณ
เขมDาดินปmนของเสื้อเชิ้ตที่คงอยูDหลังการซักนอยที่สุด รอยละ 18.15
ซึ่ ง ผลการทดลองทั้ ง สองแบบนี้ มี ค วามสั ม พั น ธกั น อยD า งไรก็ ตาม การใชกลองจุ ล ทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสDองกราด (SEM/EDS) เปdนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใชในการตรวจสอบการคงอยูDของ
เขมDาดินปmนได
คําสําคัญ :เขมDาดินปmน,เสื้อผา, กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสDองกราด
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Abstract
The purposes of this research were to analyze the persistence of gunshot residue
on clothing after shooting. The weapon used in this workwas a M16A1 with 5.56 mm.
ammunition. The samples of this study was collected after shooting 15 shot on different
types of clothing: polo-shirt, jacket, shirt, and T-shirt before and after washing. The
samples were analyzed by scanning electron microscopy/Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy (SEM/EDS) to measure amounts percentage of barium, lead and antimony.
The research findings were as follows:
1) The study of gunshot residue particles on clothing after shooting before and after
washing.The gunshot residue on Jacket is most stable and structure, practical gunshot
residue on T-shirt is least stableand structure.
2) The quantitative comparison of gunshot residue on various types of clothing
before and afterwashing was investigated. The greatest amountof barium, lead and
antimony that’s still on jacket was 80.23%. The Smallest amount of gunshot residues
was 18.15% that’s on the shirt.
There is a correlation between the two set of results. However, The scanning
electron microscopy/EnergyDispersiveX-ray Spectroscopy (SEM-EDS)is an alternative
method for the examination of the persistence of gunshot residue.
Keywords : Gunshot Residues (GSR), Clothes, Scanning Electron Microscopy/Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDS)

http://forensic.rpca.ac.th/

24

ป[ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
Volume 1 Number 1 January - December 2015

1. หลักการและเหตุผล
ปuจจุบันพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเนื่องจาก
พยานหลั ก ฐานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการวิ เ คราะหขอมู ล ทางวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง ในทางกฎหมายจะถื อ วD า
พยานหลั กฐานเหลDา นี้ เปd น พยานหลั กฐานอยD างหนึ่งที่ จะสามารถนํ าเขาสูD กระบวนการพิ จารณาคดี
ในชั้นศาล หรือนํามาประกอบความเห็นในการระบุตัวผูกระทําความผิด โดยการนําวัตถุพยานที่เก็บได
จากสถานที่เกิดเหตุหรือจากตัวผูตองสงสัยมาทําการตรวจพิสูจนเพื่อชDวยใหเจาหนาที่ตํารวจมีแนวทาง
ในการสื บ สวนสอบสวนทํ า ใหสามารถดํ า เนิ น การจั บ กุ ม ตั ว ผู กระทํ า ผิ ด และลงโทษผู กระทํ า ผิ ด ได
การประกอบอาชญากรรมของคนรายนั้นมักใชอาวุธปmนในการกระทําผิด ดังนั้นการตรวจพิสูจนทาง
นิ ติ วิ ทยาศาสตรที่ เ กี่ ย วของกั บ อาวุ ธ ปm น จึ งเปd น งานที่ มี ความสํ า คั ญ มากโดยเฉพาะการตรวจพิ สู จ น
หาคราบเขมDาที่เกิดจากการยิงปmน (Gunshot Residue, GSR) หรือสิ่งที่หลงเหลือจากการยิงปmน รูปแบบ
หรือสDวนประกอบทั้งหมด ที่ฟุlงกระจาย ระเหยออกมาจากการยิงของอาวุธปmนจากการศึกษาอนุภาค
เขมDาดินปmนสามารถแบDงประเภทของอนุภาคที่เกิดจากการยิงปmน ไดแกD แบเรียม (Ba) ตะกั่ว (Pb) และ
พลวง (Sb) หากตรวจพบธาตุเหลDานี้พรอมกันสามารถบอกไดแนDนอนวDามีเขมDาดินปmน
ป[ ค.ศ. 1991J. Andrasko และ S. Pettersso ไดออกแบบอุปกรณอยDางงDายสําหรับการเก็บ
ตัวอยDางอนุภาคเขมDาดินปmนจากเสื้อผา ภายในถุงหรือกระเป¢า และอื่น ๆ โดยใชการดูดผDานตัวกรอง
สองชั้ น ซึ่ ง ทํ า จากที่ ยึ ด ตั ว กรองแบบ Nucleopore Aerosol ตD อ กั บ เครื่ อ งดู ด ฝุY น ธรรมดา อนุ ภ าค
ที่ ถู ก เก็ บ จะถู ก นํ า มาทดสอบโดยใชเครื่ อ ง SEM ผลที่ ไ ดเปd น ที่ พ อใจซึ่ ง นํ า วิ ธี ก ารนี้ ที่ ไ ปใชกั บ งาน
หองปฏิบัติการ โดยไดทําการทดลองการปนเปm“อนของอนุภาคเขมDาดินปmนบนเสื้อผา ซึ่งขอดีของวัตถุ
พยานที่เปdนเสื้อผา คือ สามารถใชในการคนหาอนุภาคเขมDาดินปmน
ป[ ค.ศ. 1995 A.Zeichner and N.Levin จากประสบการณในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ การ
วิเคราะหอนุภาค GSR จากตัวอยDางที่มือ ผมและเสื้อผาในชDวงเวลา 6ป[ (ค.ศ. 1989-1994) โดยการ
ประเมินพบผลสําเร็จในการวิเคราะหตัวอยDางประมาณ 10% หลักเกณฑวิธีการเก็บตัวอยDางคือ จํานวน
อนุภาคที่ตรวจพบตDอตัวอยDาง และไดอภิปรายปuญหาที่เปdนไปไดของการปนเปm“อนในตัวอยDาง
ป[ ค.ศ. 2003 A.Zeichner และคณะ ไดดํ า เนิ น การทดลองเก็ บ เขมD า ดิ น ปm น จากเสื้ อ ผา
ของผู ยิ ง โดยเครื่ อ งดู ด และวิ เ คราะหโดย Gas Chromatography/thermal energy (GC/TEA) ,
ion mobility spectrometry (IMS) , และ gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)
โดยเขมDาดินปmน จะถูกเก็บบนไฟเบอรกลาส (fiber glass) และตัวกรองเทฟลอน (Teflon filter) ดวย
เครื่องเก็บตัวอยDางแบบพกพา (portable vacuum sampler) ทั้งหมดตDอกับเครื่อง IMS ตัวทําละลาย
หลาย ๆ ตัวนํามาใชเปdนตัวสกัด องคประกอบของดินขับ (propellant) จากตัวกรอง (Filter) สารสกัด
นําไปหมุนเหวี่ยงและกรอง ทําใหเขมขนขึ้นโดยการนําไประเหยเปdนไอและนําไปวิเคราะห โดยไมDมี
ขั้นตอนการทําความสะอาดเพิ่มเติม วิธีดําเนินการสําหรับการวิเคราะหของเขมDาดินปmนไดนําไปใชจริง
โดยตํารวจอิสราเอลในการวิเคราะห GSR บนเสื้อผา สําหรับวิธีการอื่นที่ไดพัฒนาขึ้นการเก็บบนเสื้อผา
จะใชสตั บ อลู มิ เ นี ย มที่ ตั ด ดวยกาวสองหนา (double-side adhesive coated aluminum stubs)
ซึ่งเปdน การใชเทปกาวสําหรับวิเคราะห GSR และตามดวยการดู ดเก็บอนุภาคสํ าหรับ การตรวจสอบ
เขมDาดินปmน (propellant residue)
จากปuญหาและงานวิจัยที่กลDาวมาขางตน ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงทําการตรวจหาเขมDาดินปmนบน
เสื้ อ ผาภายหลั ง การซั ก โดยทํ า การตรวจหาอนุ ภ าคที่ เ กิ ด จากการยิ ง ปm น และสามารถตรวจพบ
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อนุภาคเหลDานี้ได คือ การตรวจหาแบเรียม (Ba) ตะกั่ว (Pb) และพลวง (Sb) โดยการใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสDองกราด (Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-ray Spectroscopy:
SEM/EDS) ดังนั้นการตรวจพิสูจนคราบเขมDาที่เกิดจากการยิงปmนนั้นหากทําการตรวจดวยวิธีที่เชื่อถือได
มีความจําเพาะเจาะจงและมีความแมDนยําสูงจะกDอใหเกิดประโยชนตDอกระบวนการยุติธรรมเนื่องจาก
เปdนหลักฐานทางวัตถุที่สําคัญอันนําไปสูDการจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษและทําใหผูที่ไมDไดกระทําผิด
พนจากมลทินขอสงสัยในคดีที่เกิดขึ้นและกDอใหเกิดความยุติธรรมในสังคมตDอไป
2. วัตถุประสงค1
2.1 เพื่อศึกษาการคงอยูDของเขมDาดินปmนภายหลังการยิงบนเสื้อผาชนิดตDางๆ
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยูDของเขมDาดินปmนภายหลังการยิงบนเสื้อผากDอนซัก และหลังซักผา
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 การตรวจหาการคงอยูDของเขมDาดินปmนบนเสื้อผาโดยการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สDองกราด (Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-ray Spectroscopy: SEM/EDS)
3.2 ยิงปmนโดยใชอาวุธปmนเล็กยาว แบบเอ็ม 16 เอ 1 กระสุนปmนขนาด 5.56x 45 มม. จะทํา
การยิงปmนครั้งละ 15 นัด ตDอ 1 ตัวอยDาง
3.3 ทดลองยิงในตัวอยDางผาทั้ง 4 ชนิด ไดแกD ผาโพลีเอสเทอรใชในการผลิตเสื้อโปโล ผาซาติน
ใชในการผลิตเสื้อแจ็คเก็ต ผาฝlายใชในการผลิตเสื้อยืด และผาไนลอนใชในการผลิตเสื้อเชิ๊ต โดยจะทํา
การเก็บตัวอยDางซ้ําจํานวน 5 ครั้ง
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4. ผลการวิจัย
4.1 การวิเคราะห1อนุภาคเขม8าดินปtน
จากผลการวิเคราะหธาตุโลหะสําคัญที่เปdนองคประกอบในเขมDาดินปmน จากการเก็บตัวอยDาง
ดวยการตัดเนื้อผา และสเปกตรัมของธาตุที่ปรากฏจากการตรวจเขมDาดินปmนกDอนซักและหลังซักบนผา
ชนิดตDาง ๆ โดยเทคนิค SEM/EDS ในการศึกษาปริมาณเขมDาดินปmนบนเสื้อสามารถศึกษาเปรียบเทียบ
กลุDมอนุภาคโครงสรางเสนใยของผาที่มีโครงสรางเสนใยที่แตกตDางกันจะทําใหการเกาะติดของอนุภาค
เขมDาดินปmนมีความแตกตDางกันเมื่อนําผาชนิดตDาง ๆ ไปซักจะปรากฏวDาจะมีการเกาะติดของอนุภาคเขมDา
ดินปmนของผาแตDละชนิดมีการเกาะติดของอนุภาคเขมDาดินปmนกDอนซักและหลังซักที่จะแสดงดังตDอไปนี้
4.1.1 การวิเคราะห1อนุภาคของเขม8าดินปtนบนเสื้อโปโล

กDอนซัก
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หลังซัก
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หลังซัก
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รูปที่ 1 กลุDมอนุภาคเขมDาดินปmนและกราฟแสดงสเปกตรัมของธาตุของเสื้อโปโลกDอนซักและหลังซัก
4.1.2 การวิเคราะห1อนุภาคของเขม8าดินปtนบนเสื้อแจwคเกwต

กDอนซัก

หลังซัก

กDอนซัก

หลังซัก

รูปที่ 2 กลุDมอนุภาคเขมDาดินปmนและกราฟแสดงสเปกตรัมของธาตุของเสื้อแจoคเกoตกDอนซักและหลังซัก
4.1.3 การวิเคราะห1อนุภาคของเขม8าดินปtนบนเสื้อยืด
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กDอนซัก

หลังซัก

กDอนซัก

หลังซัก
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4.2 การเปรียบเทียบปริมาณร3อยละของเขม8าดินปtนบนเสื้อ
จากผลการวิเคราะหธาตุโลหะสําคัญที่เปdนองคประกอบในเขมDาดินปmน จากการเก็บตัวอยDาง
ดวยการตั ด เนื้ อผา และสเปกตรั มของธาตุ ที่ป รากฏจากการตรวจเขมD า ดิ น ปm น กD อนซั กและหลั งซั ก
บนผาชนิดตDาง ๆ โดยเทคนิค SEM/EDS ในการศึกษาปริมาณเขมDาดินปmนบนเสื้อสามารถเปรียบเทียบ
ปริมาณรอยละของเขมDาดินปmน ที่จะแสดงปริมาณ แบเรียม (Ba) ตะกั่ว (Pb) และพลวง (Sb) บนเสื้อผา
ทั้ง 4 ชนิด ทั้งกDอนซักและหลังซัก ปรากฏดังตDอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปริมาณรอยละการลดลงของธาตุโลหะสําคัญที่เปdนองคประกอบในเขมDาดินปmน
ชนิดเสื้อผ3า
เสื้อโปโล

ธาตุ
Sb
Ba
Pb

เสื้อแจwคแกwต

Sb
Ba
Pb

เสื้อยืด

Sb
Ba
Pb

เสื้อเชิ้ต

Sb
Ba
Pb

ก8อนซัก
2.41
5.51
2.03
รวม
5.38
3.29
4.11
รวม
2.41
3.61
3.04
รวม
9.07
3.18
6.30
รวม

หลังซัก
0.95
2.03
1.01
4.07
2.82
3.26
1.32
1.76
1.19

ร3อยละ
60.58
63.16
50.25
58.00
24.35
14.29
20.68
19.77
45.23
51.25
60.86
52.44
77.62
84.59
83.33
81.85
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2.03
0.49
1.05

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหหาปริมาณรอยละของเขมDาดินปmนบนผาชนิดตDาง ๆ ทั้งกDอนซัก
และหลั งซั กสามารถเปรี ย บเที ย บปริ มาณรอยละการลดลงของผาทั้ งสี่ ช นิ ด พบวD า ปริ มาณรอยละ
การลดลงของอนุภาคเขมDาดินปmนบนเสื้อเชิ้ตหลังซักมีการหายไปมากที่สุด คือ รอยละ 81.85 รองลงมา
คือ รอยละการลดลงเขมD าดิ น ปm น บนเสื้ อโปโลหลั งซั กที่ล ดลงรอยละ 58.00 เขมD า ดิ น ปm นบนเสื้ อยื ด
หลังซักที่ลดลงรอยละ 52.44 และปริมาณรอยละการลดลงของอนุภาคเขมDาดินปmนบนเสื้อแจ็คเก็ ต
มีการหายไปนอยที่สุด คือ รอยละ 19.77
แสดงใหเห็นวDาการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรอยละของเขมDาดินปmนของผาแตDละชนิดกDอนซัก
และหลังซัก โดยจะทําการเก็บตัวอยDางเนื้อผาแตDละชนิดไดแกD เสื้อโปโล เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อเชิ้ต และ
เสื้อยืด ทําการเปรียบเทียบปริมาณรอยละของธาตุสําคัญของเขมDาดินปmนอยDางแบเรียม (Ba) ตะกั่ว (Pb)
และพลวง (Sb) ปริมาณเขมDาที่เก็บไดจากตัวอยDางของเนื้อผาทั้งกDอนซักทําการเปรียบเทียบกับหลังซัก
จะเห็นไดวDามีคDารอยละของการลดลงเขมDาดินปmนที่ไมDเทDากัน
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5. สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาการคงอยูDของเขมDาดินปmนบนเสื้อผาทั้งกDอนซักและหลังซัก จะทําการเก็บตัวอยDาง
จากผาทั้ง 4 ชนิด เมื่อยิงดวยปmนเล็กยาว แบบเอ็ม 16 เอ 1 กระสุนปmนนาโต ขนาด 5.56 มิลลิเมตร
ทําการยิงปmนครั้งละ 15 นัด ในตัวอยDางผาแตDละชนิดจะทําการเก็บตัวอยDางซ้ํา 5 ครั้ง ตDอผาตัวอยDาง
1 ชนิด สถานที่ใชในการเก็บตัวอยDางเปdนสนามยิงปmนที่โลDงเพื่อศึกษาปริมาณเขมDาดินปmนที่สามารถตรวจ
พบไดในการกDออาชญากรรม ณ สถานการณจริง เมื่อนําตัวอยDางที่ไดทําการเก็บไปตรวจวิเคราะหดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสDองกราด (SEM/EDS) สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ คือ
5.1 การศึ กษากลุDมอนุ ภาคเขมD าดิ น ปmน ที่ ตรวจไดเปdน ภาพเปรี ย บเที ย บอนุ ภาคเขมD าดิ น ปm น
ที่ต รวจพบของผาแตD ล ะชนิ ด มี การเกาะติ ด ของอนุภ าคเขมD า ดิ น ปm น กD อนซั กโครงสรางของเสนใยผา
ที่ โ ครงสรางเสนใยผานั้ น การศึ ก ษากลุD ม อนุ ภ าคของเขมD า ดิ น ปm น บนเสื้ อ ผาแตD ล ะชนิ ด โดยใช
กลองจุ ล ทรรศนอิ เ ล็ ก ตรอนแบบสD อ งกราดในการตรวจเขมD าดิ นปm นบนเสื้ อผาโดยใชเครื่ อง SEM/EDS
เปdนการศึกษาที่สามารถตรวจพบอนุภาคบนเสื้อผา มีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒน ชินวร
ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะหเขมDาดินปmนบนตัวอยDางเสื้อโดยใชกลองจุลทรรศนแบบสDงกราด (SEM)
ควบคูDไปกับเทคนิคการวิเคราะหรังสีเอกซแบบ EDX โดยไมDตองทําการเคลือบผิวตัวอยDางดวยคารบอน
หรือทองคํา ซึ่งสามารถศึกษาอนุภาคเขมDาดินปmน ตรวจหาธาตุที่เปdนองคประกอบ พลวง (Sb) ตะกั่ว
(Pb) และแบเรียม (Ba) และระยะเวลาการคงอยูDของเขมDาเมื่อยิงปmน เชDนเดียวกับณัฐนันท ชาติรักวงศ
การศึกษาการตรวจเขมDาดินปmนที่คงอยูDบนเสื้อผาโดยใชเครื่อง SEM/EDS โดยทําการเก็บตัวอยDางอนุภาค
GSR บนแขนเสื้ อ โดยนักวิจั ยทั้ ง 2 ทD าน ไดทํา การศึกษาการตรวจเขมD าดิ นปm นบนเสื้ อผาดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสDองกราดเชDนเดียวกันแตDมีความแตกตDางกันที่กระบวนการเก็บตัวอยDางและ
ขั้นตอนการวิจัย เชDนเดียวกันกับงานวิจัยของรัชนารถ กิตติดุษฎี ที่ทําการศึกษาการตรวจหาคราบเขมDา
ดินปmนบนมือโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสDองกราดที่มี EDS แตDไดทําการเก็บตัวอยDางจากมือ
ผูทําการยิงปmนแทนการเก็บตัวอยDางจากบนเสื้อผา
5.2 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรอยละของเขมDาดินปmนของผาแตDละชนิดกDอนซักและหลังซัก
โดยจะทําการเก็บตัวอยDางเนื้อผาแตDละชนิดทั้ง 4 ชนิด และทําการเปรียบเทียบปริมาณรอยละของธาตุ
สําคัญของเขมDาดินปmน ไดแกD พลวง (Sb) ตะกั่ว (Pb) และแบเรียม (Ba) ปริมาณเขมDาดินปmนที่เก็บไดจาก
ตัวอยDางของเนื้อผากDอนซักทําการเปรียบเทียบกับหลังซักจะเห็นไดวDามีคDารอยละของการลดลงเขมDาดิน
ปmนที่ไมDเทDากัน สอดคลองกับการศึกษาการตรวจเขมDาดินปmนไดมีการเก็บตัวอยDางอนุภาคเขมDาดินปmนจาก
เสื้อผา ภายในถุงหรือกระเป¢า และอื่น ๆ อนุภาคที่ถูกเก็บจะถูกนํามาทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสDองกราด ผลที่ไดเปdนที่พอใจซึ่งสังเกตจากอุปกรณที่ใชทดสอบและวิธีการที่นํามาใชใน
หองปฏิบัติการ อุปกรณที่หลากหลายเปdนไปไดที่จะมีการปนเปm“อนของอนุภาคเขมDาดินปmนบนเสื้อผา
ซึ่งขอดีของวัตถุพยานที่ เปdนเสื้อผา คือ สามารถใชในการคนหาอนุภาคเขมD าดินปmนซึ่งสอดคลองกั บ
งานวิจัยของ J. Andraskoและ S. Pettersson หรือกรณีการศึกษาการเก็บอนุภาคของเขมDาดินปmนจาก
เสนผม เสื้อผาและมือ A. Zeichnerและ N. Levin การประเมินพบผลสําเร็จในการวิเคราะหตัวอยDาง
ประมาณ 10% หลักเกณฑวิธีการเก็บตัวอยDางคือ จํานวนอนุภาคที่ตรวจพบตDอตัวอยDาง ไดอภิปราย
ปuญหาที่เปdนไปไดของการปนเปm“อนในตัวอยDาง และทดลองเก็บเขมDาดินปmนจากเสื้อผาของผูยิง
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