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  วตัถุประสงคข์องงานวิจยันีศึกษาหาปริมาณไนไตรท์ (NO2

- ) และไนเตรท (NO3
- ) ใน

เขม่าดินปืน (Gunshot Residues; GSR) บนผา้ทีใช้เป็นเป้ายิง บนเสือผา้ของผูย้ิงปืน และประตู
รถยนตที์ยิงปืนผา่น โดยไอออนโครมาโทกราฟี (Ion Chromatography; IC) การทดลองใชปื้นพก
ออโตเมติก ยีห้อ GLOCK MODEL 26 ขนาด 9 มม.LUGER โดยทาํการทดลองยิงปืนไปบนเป้า 1 
นดั ทีระยะยิงต่างๆ และเก็บเขม่าดินปืนภายหลงัยิงปืนทนัที และ 3, 7, 15 และ 30 วนั ภายหลงัการ
ยิงปืน พบวา่ปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรททีวดัไดมี้มากทีสุดในตวัอยา่งทีไดจ้ากระยะยิง 2 นิวและ
เก็บตวัอยา่งทนัที ปริมาณของไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าดินปืนลดลงตามการเพิมขึนของระยะยิง
และระยะเวลาการเก็บตวัอยา่งภายหลงัการยงิปืน นอกจากนีไดท้าํการเก็บตวัอยา่งบนเสือผา้ของผูย้ิง
และทีประตรูถยนตห์ลงัจากยงิปืน 1, 3 และ 5 นดั โดยเก็บตวัอยา่งภายหลงัยิงปืนทนัที และ 3, 7 วนั 
ภายหลงัการยิงปืน ผลการทดลองพบวา่สามารถตรวจพบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทจาํนวนมาก
บริเวณเสือของผูย้ิงปืน ปริมาณของไอออนทังสองในเขม่าดินปืนลดลงตามการเพิมขึนของ
ระยะเวลาการเก็บตวัอย่างภายหลงัการยิงปืน และในการยิงปืนผ่านประตูรถยนต์ พบว่าสามารถ
ตรวจพบไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าดินปืนบนพืนผวิของประตูรถยนต ์การศึกษานีสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานทางนิติวทิยาศาสตร์ในการระบุวา่มีการยงิปืนได ้
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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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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิงจาก
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง  ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ ดร.ศุภชัย        
ศุภลกัษณ์นารี ทีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในทุกขนัตอนของการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี 
อีกทงัใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้มีความสมบูรณ์และสําเร็จลุล่วงลงได้
ดว้ยดี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณ บุคลากรกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครืองกระสุนและกลุ่มงานตรวจ
ทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตาํรวจ สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ ทีให้ความอนุเคราะห์สถานทีทีทาํการทดลอง และเครืองมือทีใช้ในการทดลอง  คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหค้วามอนุเคราะห์อุปกรณ์ทีใชใ้นการทดลอง  
 ขอขอบคุณ พนัตาํรวจโทธีรนนัต ์นคินทร์พงษ ์พนัตาํรวจโทหญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ 
และพนัตาํรวจโทหญิงอรอุมา องัธารารักษ์ ร้อยตาํรวจเอกหญิงยุพรัตน์ ปินแกว้ ทีให้คาํแนะนาํและ
ความช่วยเหลือในการทาํวจิยัครังนี ขอขอบคุณ สิบตาํรวจเอกพลูศิลป์ อุปชยั ทีใหค้วามช่วยเหลือใน
ขนัตอนของการทดลองยิง รวมทงัผูที้ไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ซึงมีส่วนช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์
ฉบบันีประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
 สุดท้ายนี คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณบิดา 
มารดา และพีชาย ของผูว้จิยัทีไดส้นบัสนุนช่วยเหลือและให้กาํลงัใจจนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลง
ไดด้ว้ยดี 
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