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 ตวัอย่างเขม่าปืนทีเก็บไดบ้นเสือผา้ของผูย้ิงปืนมาวิเคราะห์ เพือหาปริมาณไนไตรท์
และไนเตรท โดยใชเ้ทคนิค Ion Chromatography (IC) ตวัอยา่งผา้ทีถกูเก็บมาใชใ้นการวิเคราะห์หา
เขม่าปืนคือ ผา้ฝ้าย ผา้ยนีส์ และผา้สงัเคราะห์ โดยนาํผา้ชนิดต่างๆมาติดไว้บริเวณหน้าอกและแขน
เสือทงัสองขา้งของผูย้งิปืน โดยทาํการทดลองยงิปืนในหอ้งปิด โดยใชอ้าวุธปืนกึงอตัโนมติั ขนาด 9 
ม.ม. ลเูกอร์ ยหีอ้ Glock และลกูกระสุนปืนแบบทองแดงหุม้ตะกวั ยหีอ้ Royal 9 ม.ม. ลเูกอร์ ในการ
ทาํการทดลองแต่ละครังจะยงิปืน 3 นดัต่อเนืองกนัและเก็บตวัอยา่ง เพือศึกษาการคงอยูข่องเขม่าปืน
บนผา้ทีเก็บตวัอยา่งทนัที  6, 12 และ24 ชวัโมงภายหลงัจากการยิงปืน ผลการทดลองพบว่าในทุกๆ
ตวัอยา่งตรวจพบปริมาณของไนไตรท์และไนเตรทภายหลงัจากการยิงปืน 24 ชวัโมง โดยปริมาณ
ของไอออนทงัสองทีเก็บไดจ้ากบริเวณปลายแขนทงัสองขา้งมีปริมาณมากกว่าทีเก็บไดจ้ากบริเวณ
หนา้อกของเสือทีใส่ นอกจากนันพบว่าปริมาณไนไตรท์ในเขม่าปืนทีเก็บไดบ้นผา้ยีนส์มีปริมาณ
มากกว่าทีเก็บไดจ้ากบนผา้ชนิดอืนๆ จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพของการนาํเทคนิค IC 

มาใชใ้นการตรวจหาเขม่าปืนบนเสือผา้และผลการทดลองยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในการสืบสวน
สอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ เพือระบุผูที้กระทาํความผดิได  ้
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    Gunshot residues (GSR) sampled form the shirt on the gun firer were analysed for 

the amounts of nitrites (NO2- ) and nitrate (NO3- ) by the technique of ion chromatography (IC). 

Different types fabric namely, cotton, denim and polyester were selected for the study of GSR 

deposition. The cloths were attached to the chest area and the sleeves of the gun firer. The gun 

firing were carried out in a closed room with a Glock semiautomatic and Luger 9 mm cartridges. 

For each experiment, the gun was fired three times successively and the GSR samples of the shirt. 

In the GSR persistence study, samples were taken immediately and at 6, 12 and 24 hours after 

firing. The amounts of nitrites and nitrates can be measured in all samples even in the samples 

collected at 24 hours after firing. The amounts of both ion in the samples collected from the 

sleeves were higher than in those taken from the chest area of the shirt. Moreover, it was found 

that the denim collected more GRS than other fabrics as indicated by the amounts of nitrites in the 

samples. This study demonstrated the potential of the IC technique for the detection of GSR on 

cloths and the results may assist the forensic investigation of firearm usage. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  วิทยานิพนธ์นีสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนืองจากได้รับความร่วมมือและ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านทีได้สละเวลามาให้คาํแนะนํา  ข้อคิดและความรู้ต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํวิจยัครังนีเป็นอยา่งยงิ 

  ขอขอบพระคุณอ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี  ทีได้กรุณาเป็นอาจารย์ทีปรึกษา ให้
คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์
ยงิขึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

 นอกจากนีผูว้ิจัยขอขอบพระคุณอ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ทีกรุณาสละเวลาให้
คาํปรึกษาแนะนาํเกียวกบัขนัตอนการวิจยั ตงัแต่เริมตน้ตลอดจนถึงการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ  

    สุดทา้ยนีขอขอบคุณ ครอบครัว เพือนๆ และผูที้มิไดเ้อ่ยนามมา ณ ทีนีทุกท่าน ทีกรุณา
ใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ และเป็นกาํลงัใจให ้จนวิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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