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  สรัลนุช ชูกลิน : การประเมินประสิทธิภาพของกา้นสาํลีทีใช้เป็นตวัอยา่งสาํหรับการ
วิเคราะห์เขม่าปืน สําหรับเทคนิค ICP-MS (Inductively Coupled plasma mass spectrometry).  
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  แท่งพลาสติกปลายพนัสาํลี ( cotton bud ) ทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดมีมากมายหลายยหี้อ 
ในแต่ละปี กองพสูิจน์หลกัฐานกลาง ไดใ้ช ้แท่งพลาสติกปลายพนัสาํลี เป็นจาํนวนมาก ในการเก็บ
เขม่าปืน ซึงมีขายอยูท่วัไปตามทอ้งตลาด และยงัไม่มีงานวิจยั ทีแนะนาํว่า แท่งพลาสติกปลายพนั
สาํลี ยหี้อใดดีทีสุดในการเก็บเขม่าปืน ในงานวิจยันี ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปริมาณของ แอนติโมนี
(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกัว(Pb) ทีเก็บจากแท่งพลาสติกปลายพนัสําลี จาํนวน 4 ยีห้อ ได้แก่        
เอเวอร์กรีน, ดีนี, โฮมเฟรชมาร์ท, รถพยาบาล และศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของ แอนติโมนี 
แบเรียม และตะกัว ทีเก็บจากแท่งพลาสติกปลายพนัสําลี ทีชุบสารละลาย 5% Nitric กับแท่ง
พลาสติกปลายพนัสาํลี ทีชุบสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  
โดยใชอ้าวธุปืนกึงอตัโนมติั ขนาด 9 มิลลิเมตร ยหี้อ GLOCK ในการวิเคราะห์หาปริมาณของ แอน
ติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และตะกัว(Pb) โดยใช้เทคนิค Inductively Coupled Plasma - Mass 

Spectrometry (ICP-MS) และใชป้ริมาณของธาตุทงั 3 ธาตุ เป็นการวดัปริมาณของเขม่าปืน เก็บ
ตวัอยา่งโดยใชแ้ท่งพลาสติกปลายพนัสาํลี จาํนวน  4  ยหีอ้ เก็บตวัอยา่งภายหลงัจากการยงิปืน  
  จากผลการทดลองพบว่า แท่งพลาสติกปลายพนัสําลี ( cotton bud ) ทงั 4 ยีห้อ มี
ความสามารถในการดูดซับเขม่าปืนได้ไม่แตกต่างกัน สาํหรับการศึกษาเปรียบเทียบสารละลาย  
5% Nitric กบัสารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  พบว่า เมือใช้
แท่งพลาสติกปลายพนัสําลีชุบสารละลายกรดไนตริก 5% เก็บตวัอยา่งเขม่าปืน แลว้นําไปแช่ใน  
สารละลายผสมระหว่าง 5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  สามารถตรวจพบปริมาณ
ของ แอนติโมนี(Sb), แบเรียม(Ba) และ ตะกัว(Pb) ได้มากกว่าการใช้สารละลายผสมระหว่าง
5%Nitric + 2%Tartalic acid + 2% Citric acid  หรือ สารละลายกรดไนตริก 5% เพียงอยา่งเดียว  ใน
การเก็บตวัอยา่งเขม่าปืน และสารละลายผสมฯ ดังกล่าว ยงัช่วยให้ปริมาณ ของ แอนติโมนี(Sb), 
แบเรียม(Ba) และ ตะกวั(Pb) ไดค้่าความเทียงตรงมากกวา่การใช ้สารละลายกรดไนตริก 5% 
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  There are many cotton bud brands in the market that are provided to customers. 
Central Scientific Crime Detection Division is the one of the main customer who orders many 
cotton buds per year to use them for collecting gunshot residues. Until now there is no research 
or any paper that can suggest which brand is the best to use for this propose. This research 
compares the amount of  Antimony(Sb), Barium(Ba), and Lead (Pb) that was collected from the 
volunteer's hand after shooting the GLOCK 9 mm LUGER semi-automatic pistol. The gunshot 
residues were collected by 4 different cotton bud brands (EVERGREEN, DEENEE, HOME 
FRESH MART and AMBULANCE ) that were dipped in 5% Nitric acid + 2% Tartaric acid + 2% 
Citric acid solution before use. The amount of these 3 elements was measured by ICP-MS 
Technique. This research even tries to figure out the chemical solution that is most compatible 
for collecting gunshot residues. The 5% Nitric acid + 2% Tartaric acid + 2% Citric acid solution 
was compared to the 5% Nitric acid solution.  

  The summary were all 4 cotton bud brands could collect amount of 3 elements 
from gunshot residue by 5% Nitric acid not so big different. From this result show the amount of 
gunshot residue is not related to cotton bud brands. 

The comparesion between amount of 3 elements that collected by different way of mixing 
extract solution. Extract chemical solution 5% Nitric acid use for collecting gunshot residue then 
leave in 5% Nitric acid + 2Taralic acid + 2%Citric acid can extra the amount of 3 elements from 
cotton bud more than using pure 5% Nitric acid. 

  The precision of gunshot residues amount that extract by 5% Nitric acid + 
2%Taralic acid + 2%Citric acid better than extract by pure 5% Nitric acid . 
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 วทิยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียงิจาก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นรงค ์ฉิมพาลี และ พนัตาํรวจโท ดร. สฤษดิ สืบพงษศ์ิริ ซึงเป็นอาจารยท์ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในทุกขนัตอนของการทาํวิทยานิพนธ์
ฉบบันี อีกทงัให้ความช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้มีความสมบูรณ์และสาํเร็จ
ลุล่วงลงไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณ  กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครืองกระสุน กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง 
สาํนักงานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ทีให้ความอนุเคราะห์สถานทีทาํการ
ทดลอง, เครืองมือ และอุปกรณ์ทีใชใ้นการทดลอง  
 ขอขอบคุณ พนัตาํรวจโท เชิดพงศ ์ชูกลิน, พนัตาํรวจโท ธนงศกัดิ บุญมาก, ร้อยตาํรวจ
เอกหญิง อจัฉราภรณ์ ประสงค ์และ ร้อยตาํรวจเอกหญิง สุวรรณี บุญส่งไพโรจน์ ทีคอยให้ความ
ช่วยเหลือและความอนุเคราะห์อาวธุปืนทีใชใ้นการทดลอง ทีให้ความช่วยเหลือในขนัตอนของการ
เก็บตวัอยา่ง รวมทงัผูท้ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ซึงมีส่วนช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบบันีประสบ
ผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยนี คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชา
พระคุณแด่บิดา  มารดา  ครูอาจารย ์ ของผูว้ิจยัที อบรมสังสอน แนะนาํ ให้การสนับสนุน และให้
กาํลงัใจจนวทิยานิพนธฉ์บบันี สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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