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วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ศึกษาหาปริ มาณไนไตรท์ (NO2- ) และไนเตรท (NO3- ) ใน
เขม่าดิ นปื น (Gunshot Residues; GSR) บนผ้าที ใช้เป็ นเป้ ายิง บนเสื อผ้าของผูย้ ิงปื น และประตู
รถยนต์ทียิงปื นผ่าน โดยไอออนโครมาโทกราฟี (Ion Chromatography; IC) การทดลองใช้ปืนพก
ออโตเมติก ยีห้อ GLOCK MODEL 26 ขนาด 9 มม.LUGER โดยทําการทดลองยิงปื นไปบนเป้ า 1
นัด ทีระยะยิงต่างๆ และเก็บเขม่าดินปื นภายหลังยิงปื นทันที และ 3, 7, 15 และ 30 วัน ภายหลังการ
ยิงปื น พบว่าปริ มาณไนไตรท์และไนเตรททีวัดได้มีมากทีสุ ดในตัวอย่างทีได้จากระยะยิง 2 นิ วและ
เก็บตัวอย่างทันที ปริ มาณของไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปื นลดลงตามการเพิมขึนของระยะยิง
และระยะเวลาการเก็บตัวอย่างภายหลังการยิงปื น นอกจากนีได้ทาํ การเก็บตัวอย่างบนเสื อผ้าของผูย้ ิง
และทีประตูรถยนต์หลังจากยิงปื น 1, 3 และ 5 นัด โดยเก็บตัวอย่างภายหลังยิงปื นทันที และ 3, 7 วัน
ภายหลังการยิงปื น ผลการทดลองพบว่าสามารถตรวจพบปริ มาณไนไตรท์และไนเตรทจํานวนมาก
บริ เ วณเสื อของผูย้ ิง ปื น ปริ ม าณของไอออนทังสองในเขม่ า ดิ น ปื นลดลงตามการเพิ มขึ นของ
ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างภายหลังการยิงปื น และในการยิงปื นผ่านประตูรถยนต์ พบว่าสามารถ
ตรวจพบไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปื นบนพืนผิวของประตูรถยนต์ การศึกษานีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานทางนิติวทิ ยาศาสตร์ในการระบุวา่ มีการยิงปื นได้
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The aim of this project is to determine the amounts of nitrite (NO2 ) and nitrate (NO3 )
ions in gunshot residues (GSR) collected from the cloths using as a target, from the clothes of
shooters and from the surface of a car door. The method of determination of GSR was the Ion
Chromatography (IC).
The firearm used in this study was a semi-automatic Glock model 26, 9 mm Luger.
In the shooting experiment, a bullet was fired from each firing range and the GSR were
collected from the target cloth immediately after the shooting and at 3, 7, 15 and 30 days
afterwards. It was found that the highest amounts of nitrite and nitrate in GSR were from the
samples collected immediately after shooting and from those for the firing distance of 2 inches.
The amounts of the two ions in the samples decreased as a function of the firing distances and
sample-collection times.
Another experiment was designed for the study of GSR samples deposited on the
clothes of the shooters and from the surfaces of the car door at the incident of the arm firing. In
this experiment, the gun firings were conducted with 1, 3 and 5 bullets and the samples of GSR
were collected immediately after the firing and at 3 and 7 days afterwards. Large amounts of the
two ions were found in the samples collected from the clothes of the shooter and as expected
the decreases in the nitrite and nitrate contents were found in the samples obtained with the
delays of 3 and 7 days. In all samples collected from the surfaces of the car door, the two ions
were detected in significant amounts. It is thus demonstrated that the technique used in this
study can be applied to forensic cases of firearm usages.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนีสําเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างดียิงจาก
อาจารย์ ดร.ศิ ริรัตน์ ชู ส กุ ลเกรี ย ง ซึ งเป็ นอาจารย์ที ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร.ศุ ภชัย
ศุภลักษณ์นารี ทีได้กรุ ณาให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาในทุกขันตอนของการทําวิทยานิ พนธ์ฉบับนี
อีกทังให้ความช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุ งวิทยานิพนธ์ฉบับนีให้มีความสมบูรณ์และสําเร็ จลุล่วงลงได้
ด้วยดี ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ บุคลากรกลุ่มงานตรวจอาวุธปื นและเครื องกระสุ นและกลุ่มงานตรวจ
ทางเคมี ฟิ สิ ก ส์ กองพิ สู จ น์หลักฐานกลาง สํา นัก งานพิ สู จน์ หลัก ฐานตํา รวจ สํา นัก งานตํา รวจ
แห่ งชาติ ทีให้ความอนุ เคราะห์ สถานที ทีทําการทดลอง และเครื องมือทีใช้ในการทดลอง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง
ขอขอบคุณ พันตํารวจโทธี รนันต์ นคินทร์ พงษ์ พันตํารวจโทหญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ
และพันตํารวจโทหญิงอรอุมา อังธารารักษ์ ร้อยตํารวจเอกหญิงยุพรัตน์ ปิ นแก้ว ทีให้คาํ แนะนําและ
ความช่วยเหลือในการทําวิจยั ครังนี ขอขอบคุณ สิ บตํารวจเอกพูลศิลป์ อุปชัย ทีให้ความช่วยเหลือใน
ขันตอนของการทดลองยิง รวมทังผูท้ ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ซึ งมีส่วนช่วยเหลื อจนวิทยานิ พนธ์
ฉบับนีประสบผลสําเร็ จได้ดว้ ยดี
สุ ดท้า ยนี คุ ณค่า และประโยชน์จ ากวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ผูว้ ิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ บิ ด า
มารดา และพีชาย ของผูว้ จิ ยั ทีได้สนับสนุนช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จลง
ได้ดว้ ยดี
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