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จากตัวอย่างดินเก็บภายหลังการ
ระเบิดของระเบิด ANFO โดยเทคนิค Ion Chromatography. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :
ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง. 75หน้า.
ANFO เป็ นระเบิดทีประกอบ ขึนเอง มักใช้ในการก่อคดีอาชญากรรมต่าง ๆ การเตรี ยม
ANFO จากการผสมแอมโมเนียมไนเตรตกับนํามันดีเซลและบรรจุในภาชนะปิ ด โดยการเตรี ยมทีมี
ส่ วนผสมทีแตกต่างกัน ขึนอยูก่ บั คุณภาพของแอมโมเนียมไนเตรตกับนํามันดีเซล ทีต่างกัน งานวิจยั
นี มีการเก็บตัวอย่างดินรอบบริ เวณทีมีการจุดระเบิดของ ANFO และวิเคราะห์ปริ มาณ ด้วยเทคนิค
ion chromatography มี conductivity detector เป็ นตัวตรวจวัด จากตัวอย่างดินรอบๆหลุมระเบิด
ทัง 4 ทิศทาง ในระยะ 1,2 และ5 เมตรจากกลางหลุม ระเบิด โดยนําดินวิเคราะห์หา fluoride, acetate,
formate, sulfate, chloride, nitrate และ phosphate จากผลการทดลองพบว่า กราฟมาตรฐานของ
สารละลาย Anion แต่ละชนิด มีความเป็ นเส้นตรง ในช่วงความเข้มข้น 0.11-15 ppm มี ค่า
สัมประสิ ทธิ ความเป็ นเส้นตรง( R2 )อยูใ่ นช่วง 0.9850-0.9999 เมือนําตัวอย่างดินรอบหลุมระเบิด มา
วิเครา ะห์ พบว่าสามารถตรวจพบ Anion ทัง 7 ชนิด ในบริ เวณทีแตกต่างกัน ดังนัน เทคนิค
ion chromatography ทีใช้ในการทดลองนี เป็ นการวิ เคราะห์ ที ง่าย สะดวก และเป็ นวิธีที นํามา
ประยุกต์ใช้ในงานนิติวทิ ยาศาสตร์ได้
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It is well recognized that ANFO is an improvised explosive frequently encountered
in criminal incidents. ANFO is a simple mixture of ammonium nitrate and fuel oil and commonly
used in a confined container. Various formulations of ANFO can be made with different grades
of ammonium nitrate and fuel oil. In this study, soil samples in areas around the location of
ANFO detonation were collected and analyzed by Ion Chromatography using a conductivity
detector. The samples collected in four directions at the distances of 1, 2 and 5 meters from the
center of the explosion pit were analysed for fluoride, acetate, formate, sulphate, chloride, nitrate
and phosphate. The calibration curves for the anions were obtained in the concentration range of
0.11-0.15 ppm with correlation coefficient (R2) in the range of 0.9850-0.9999. In all samples
analysed, the anions were found with varying amounts. The ion chromatography technique used
in this work has been shown to be a simple and convenient method for forensic applications.
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ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ครังนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือ และคําแนะนําจาก
ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง อาจารย์ทีปรึ กษา ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย
พุทธวงศ์ คณะกรรมการ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบคุณ นางสาวฐิติมา ปานมณี ทีให้ความช่วยเหลือในการทดลองของการทําวิจยั ครังนี
ขอบกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที
ให้คาํ ปรึ กษา ให้ความช่วยเหลือ และเป็ นกําลังใจทีดีเสมอมาในการทําวิจยั ในครังนี คุณค่าและ
คุณประโยชน์ของงานวิจยั เล่มนีขอมอบเป็ นเครื องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านทีให้
การอบรมสังสอนสร้างความรู้แก่ผวู้ จิ ยั
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