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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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57 pp.  
    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. 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Forensic Science               Graduate School, Silpakorn University       
Student’s signature …………………………                   Academic Year 2013 

Thesis Advisor’s signature ………………………............ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 

 

สารบัญ 

     หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย…………. ...................................................................................................      ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ…….. .....................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ………… .....................................................................................................      ฉ 
สารบญัตาราง……………… ....................................................................................................      ฌ 

สารบญัภาพ…………………… ...............................................................................................      ญ 
บทที 

   1       บทนาํ.................................. ...........................................................................................       1 

                       ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา .............................................................       1 

                       วตัถุประสงคข์องการวจิยั ...................................................................................       3 

                       สมมติฐานของการวิจยั .......................................................................................       3 

                       ขอบเขตของการวิจยั ...........................................................................................       3 

                       นิยามศพัทเ์ฉพาะ ................................................................................................       3 

                       ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั ........................................................................................       4 

                       ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ ................................................................................       4 

   2       เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ......................................................................................       5 

                       ความหมายของอาวุธปืนและเครืองกระสุนปืน...................................................       5 

                       ประเภทของอาวุธปืน ..........................................................................................       6 

                       ประเภทของกระสุนปืน………… ......................................................................       7 

                       ส่วนประกอบของกระสุนปืน .............................................................................       7 

                       ความหมายของเขม่าดินปืน ................................................................................       10 

                       การเกิดเขม่าปืน ..................................................................................................       10 

                       ประเภทของเขม่าปืน ..........................................................................................       10 

                          ไนไตรท ์....... ..................................................................................................       11 

 ไนเตรท ..........................................................................................................       11 

 ผา้ฝ้าย.............................................................................................................       12 

 ผา้ร่ม...............................................................................................................       13 

 ผา้ยนีส์............................................................................................................       15 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 

 

บทที                                                                                                                                             หนา้                            
ผา้ยดื.............................................................................................................       15 

                        ความรู้เกียวกบัเครืองมือวิทยาศาสตร์...........................................................       17 

                        งานวิจยัทีเกียวขอ้ง........................................................................................       18 

   3       วิธีดาํเนินการวิจยั .... ......................................................................................................      21 

                        เครืองมือ อุปกรณ์และสารเคมีทีใชใ้นการวิจยั ..............................................       21 

                        วิธีการวจิยั….. ...............................................................................................       23 

                             การเตรียมสารละลายมาตรฐาน….. ........................................................       23 

                       การหาค่า LOD และ LOQ ….. ...............................................................       24 

                       ขนัตอนการเก็บตวัอยา่งเขม่าปืนจากเสือผา้ผูย้งิปืน….. ..........................       25 

                       ขนัตอนการเตรียมตวัอยา่งวิเคราะห์โดยใชเ้ครือง Ion Chromatography       26 

   4       ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู....................................................................................................      28 

 การศึกษาสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรทแ์ละไนเตรทเพือใชเ้ป็น                     
 กราฟมาตรฐาน ........................................................................................      28 

 การศึกษาหาค่า Limit of Detection (LOD) และ Limit of Quantitation                          
 (LOQ) ......................................................................................................      31 

                       การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าดินปืนบนผา้...........     33 

   5       สรุปผลการวิจยั  และขอ้เสนอแนะ ................................................................................      44 

                        ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................      45 

รายการอา้งอิง……………… ....................................................................................................      46 

ภาคผนวก………………… ......................................................................................................      48 

ประวติัผูว้จิยั...............................................................................................................................     57 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 

 

 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางที     หนา้ 
     1 เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการวจิยั .................................................................       21 

     2 สารเคมีทีใชใ้นการทดลอง .................................................................................       23 

     3 ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไนเตรทและไนไตรทที์ใชใ้นการเตรียม                    
สารละลาย ..............................................................................................       24 

     4 สภาวะของ Ion Chromatography (IC) ...............................................................       26 

     5 พืนทีใตพี้คของสารละลายมาตรฐานไนไตรทที์ความเขม้ขน้ 1 ถึง 25 ppm                           
จากการทาํ 3 ซาํ ......................................................................................       29 

     6 พืนทีใตพี้คของสารละลายมาตรฐานไนเตรททีความเขม้ขน้ 1 ถึง 25 ppm                             
จากการทาํ 3 ซาํ ......................................................................................       30 

     7 พืนทีใตพี้คของสารละลายมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรททีความเขม้ขน้                            
0.05 ppm ................................................................................................       32 

     8 ความเขม้ขน้ของไนไตรทแ์ละไนเตรททีความเขม้ขน้ 0.05 ppm ........................       32 

     9   ค่าเฉลียผลการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าดินปืน                                    
               บนเสือผา้ทงั 4 ชนิด..............................................................................       35 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที     หนา้ 
    1 ส่วนประกอบของกระสุนปืน .............................................................................  8 

    2  ตวัอยา่งลกูกระสุนปืนชนิดต่างๆ ........................................................................        8 
    3   ตวัอยา่งปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 ม.ม. Luger ...................................................        9 

    4  โครงสร้างเคมีของไนไตรท ์................................................................................       11 

    5  โครงสร้างเคมีของไนเตรท .................................................................................       11 

    6  resonance structures ของไนเตรท ......................................................................       12 

    7  ตวัอยา่งผา้ฝ้าย.....................................................................................................       13 

    8  พอลิเอไมด ์(polyamide) .....................................................................................       13 

    9  ตวัอยา่งผา้ร่ม  .....................................................................................................       13 

    10  ตวัอยา่งผา้ยนีส์ ...................................................................................................       15 

    11  ตวัอยา่งผา้ยดื  .....................................................................................................       15 

    12  ส่วนประกอบของเครือง Ion Chromatography (IC) ...........................................       17 

    13  อาวุธปืนพกสนักึงอตัโนมติัยหีอ้ Glock ขนาด 9 mm. LUGER ………. ............       25 

    14  ลกูกระสุนปืนแบบทองแดงหุม้ตะกวั ยหีอ้ Royal ขนาด 9 ม.ม. LUGER ……..       25 

    15  การยงิปืนในลกัษณะท่ายนืยงิโดยอาวุธปืนขนานกบัพืน ....................................       26 

    16  แผงผงัการเตรียมตวัอยา่ง………. .......................................................................       27 

    17  chromatogram ตวัอยา่งของสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรทแ์ละไนเตรทที                   
ความเขม้ขน้ 1 ppm ................................................................................       28 

    18  กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างพืนทีใตพี้คกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน                        
ไนไตรทต์งัแต่ 1 ถึง 25 ppm ………………… ......................................       31 

    19  กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างพืนทีใตพี้คกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน                   
ไนเตรทตงัแต่ 1 ถึง 25 ppm ....................................................................       31 

    20  chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ฝ้ายบริเวณแขนขวา               
ดา้นใน ....................................................................................................       33 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

 

    21  chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งหลงัของ 6 ชงัโมงบนผา้ฝ้าย                
บริเวณแขนขวาดา้นใน ...........................................................................       34 

    22  chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งหลงัของ 12 ชงัโมงบนผา้ฝ้าย              
บริเวณแขนขวาดา้นใน ...........................................................................       34 

    23  chromatogram ตวัอยา่งของเขมา่ปืนทีเก็บตวัอยา่งหลงัของ 24 ชงัโมงบนผา้ฝ้าย             
บริเวณแขนขวาดา้นใน ...........................................................................       34 

    24  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการ                
เก็บตวัอยา่งบนผา้ฝ้าย .............................................................................       36 

    25  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการ                      
เก็บตวัอยา่งบนผา้ร่ม ..............................................................................       36 

    26  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการ                
เก็บตวัอยา่งบนผา้ยนีส์............................................................................       37 

    27  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการ                
เก็บตวัอยา่งบนผา้ยดื ...............................................................................       37 

    28  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภาย                 
หลงัจากการยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ฝ้าย .............................       38 

    29  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภาย                  
หลงัจากการยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ร่ม ...............................       38 

    30  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภาย               
หลงัจากการยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ยนีส์ ............................       39 

    31  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภาย                
หลงัจากการยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ยดื ...............................       39 

    32  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขน                  
ขวาและแขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอกบนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจาก                   
การยงิปืนทนัที ........................................................................................       40 

    33  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขน                        
ขวาและแขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอกบนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจาก                    
การยงิปืน 6 ชวัโมง .................................................................................       40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 

 

    34  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขน                    
ขวาและแขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอก บนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจาก                   
การยงิปืน 12 ชวัโมง ...............................................................................       41 

    35  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขน                 
ขวาและแขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอก บนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจาก                   
การยงิปืน 24 ชวัโมง ...............................................................................       41 

    36  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บ                 
ตวัอยา่งส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืนทนัที      42 

    37  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บ              
ตวัอยา่งส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืน                               
6 ชวัโมง .................................................................................................       42 

    38  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บ                 
ตวัอยา่งส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืน                            
12 ชวัโมง ...............................................................................................       43 

    39  แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บ                     
ตวัอยา่งส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืน                            
24 ชวัโมง ...............................................................................................       43 

    40  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ฝ้ายบริเวณแขน                     
ขวาดา้นใน ..............................................................................................       49 

    41  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณ                       
แขนขวาดา้นใน ......................................................................................       49 

    42  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณ                 
แขนขวาดา้นใน ......................................................................................       50 

    43  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมง บนผา้ฝ้ายบริเวณ                 
แขนขวาดา้นใน ......................................................................................       50 

    44  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ร่มบริเวณหนา้อก     51 

    45  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ร่มบริเวณ                        
หนา้อก ...................................................................................................       51 

 46  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ร่มบริเวณ                   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 

 

   หนา้อก ...................................................................................................       52 

    47  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมงบนผา้ร่มบริเวณ                        
หนา้อก ...................................................................................................       52 

    48  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ยนีส์บริเวณแขน                    
ซา้ยดา้นใน .............................................................................................       53 

    49  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ยนีส์บริเวณ                          
แขนซา้ยดา้นใน ......................................................................................       53 

    50  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ยนีส์บริเวณ                 
แขนซา้ยดา้นใน ......................................................................................       54 

    51  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมงบนผา้ยนีส์บริเวณ                
แขนซา้ยดา้นใน ......................................................................................       54 

    52  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง ทนัทีบนผา้ยดืบริเวณแขน                            
ขวาดา้นนอก ...........................................................................................       55 

    53  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ยดืบริเวณ                
แขนขวาดา้นนอก ...................................................................................       55 

    54  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ยดืบริเวณ                 
แขนขวาดา้นนอก ...................................................................................       56 

    55  Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมงบนผา้ยดืบริเวณ                   
แขนขวาดา้นนอก ...................................................................................       56 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 

 
บทที  1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 สภาพสงัคมในปัจจุบนันีการใชอ้าวุธปืนก่ออาชญากรรมมีมากขึนเรือยๆ เนืองจากการ
อนุญาตครอบครองอาวุธปืนทีถูกตอ้งตามกฎหมายประเทศไทยทาํไดโ้ดยง่าย อีกทงักฎหมายการ
ลงโทษผูค้รอบครองอาวุธปืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตทีไม่รุนแรงและเขม้งวดมากนัก ทาํให้อาวุธปืน
กลายเป็นอาวุธทีประชาชนทวัไปสามารถมีไวค้รอบครองไดโ้ดยง่าย และมีประสิทธิภาพในการ
ทาํลายชีวิตและทรัพยสิ์นทีรุนแรง ดงันนัจึงทาํใหก้ารก่ออาชญากรมดว้ยอาวุธปืนมีแนวโนม้เพิมขึน
อยา่งต่อเนือง 

 ดว้ยเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้การหาพยานหลกัฐานเพือชีตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ
ตามกฎหมาย จึงมีความสาํคญัในการคลีคลายคดีความต่างๆ พยานหลกัฐานทีมาระบุตวัผูก้ระทาํ
ความผิดจะต้องมีความถูกต้องและสามารถพิสูจน์ได้ หลกัการทางนิติวิทยาศาสตร์จึงเข้ามามี
บทบาทอยา่งมากในการหาพยานหลกัฐานทียนืยนัตวัผูก้ระทาํความผิดทีแทจ้ริงได ้เพราะหลกัฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึงสามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในคดีความ
ได ้ทาํให้การสืบสวน สอบสวนเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเชือถือได ้อีกทงัทางกฎหมายยงัยอมรับ
พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เขา้สู่กระบวนการพิจารณาคดีความในชนัศาลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การตรวจพิสูจน์วตัถุพยานของคดีความทีเกียวขอ้งกบัอาวุธปืนนันมีหลายวิธี เช่น การ
ตรวจระยะยงิจากร่องรอยต่างๆ การตรวจพิสูจน์รอยเกลียวลาํกลอ้ง การตรวจเขม่าดินปืนภายในลาํ
กลอ้ง บนมือ เสน้ผมและเสือผา้ของผูย้งิปืน เป็นตน้  
 การเกิดเขม่าดินปืน เป็นผลมาจากการทาํงานของอาวุธปืนหลงัการเหนียวไกปืน โดย
เข็มแทงชนวนจะเคลือนทีไปกระแทกชนวนทีอยูบ่ริเวณทา้ยกระสุนปืน ทาํใหช้นวนทา้ยกระสุนปืน
ระเบิดเกิดเป็นเปลวไฟทีใช้จุดดินส่งกระสุนปืนให้เกิดการลุกไหมภ้ายในพืนทีทีจาํกัดและใน
ระยะเวลาอนัสนั ส่งผลใหอุ้ณหภูมิและความดนัเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความร้อนและแก๊ส
จาํนวนมาก เมือแก๊สจาํนวนมากนนัขยายตวั ทาํใหป้ลอกกระสุนทียดึอยูก่บัลกูกระสุนคลายตวั แรง
ระเบิดความดนัสูงจะขบัให้ลูกกระสุนวิงออกจากลาํกลอ้งปืน พร้อมกบัไอเขม่าปืนทีตกคา้งภาย
หลงัจากการเผาไหมฟุ้้ งกระจายออกมาดว้ยกนั 
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 เขม่าปืนนันสามารถแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีได้เป็น 2 ประเภท คือ ส่วนทีเป็น
สารประกอบอนินทรีย ์(Inorganic Residue) ซึงมาจากการเผาไหมข้อง Primer Cap เรียกว่า เขม่าปืน 
สามารถทาํการตรวจหาชนิดและปริมาณของธาตุแอนติโมนี (Sb) แบเรียม (Ba) และตะกวั (Pb) ได้
ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectrometry (AAS) Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry (ICP-MS) Neutron Activation Analysis : NAA หรือ Scanning Electron Microscope 

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX) เพือระบุว่าบุคคลนนัไดย้งิปืนมาหรือไม่  แลว้
ยงัทราบชนิดของกระสุนทีใชใ้นการยงิได ้และส่วนทีเป็นสารประกอบอินทรีย ์ (Organic Residue) 
ซึงมาจากการเผาไหมข้องดินส่งกระสุนปืน (Gun Power) เรียกว่า เขม่าดินปืน สามารถทาํการ
ตรวจหาปริมาณไอออนไนไตรท์ (NO2

- )และไนเตรท (NO3
- ) ไดด้ว้ยการทดสอบสี (Colour Test) 

เป็นการวิเคราะห์สมยัแรก ปัจจุบนันีใชเ้ทคนิค Ion chromatography (IC) เพือระบุว่าบริเวณทีตรวจ
เขม่าดินปืนอยูห่่างจากปากกระบอกปืนเป็นระยะเท่าใดและใชป้ระเมินระยะเวลาหลงัการยิงไดอี้ก
ดว้ย 

 ในปัจจุบนักองพิสูจน์หลกัฐานไดต้รวจพิสูจน์คราบเขม่าปืนทีมือโดยเทคนิค AAS, 
ICP-MS, NNA หรือ SEM-EDX เป็นตน้ ซึงเทคนิคเหล่านีมีความน่าเชือถือ แต่มีข้อเสียคือการ
เตรียมตวัอยา่งทียุง่ยาก ใชเ้วลาวิเคราะห์นาน ราคาแพง ส่วนการตรวจเขม่าดินปืนจะใชก้ารทดสอบ
สี ซึงสามารถระบุไดเ้พียงว่าบุคคลนีผ่านการยิงปืนมาหรือไม่ ดงันันเทคนิค Ion Chromatography 
จึงเป็นวิธีทางเลือกทีใชใ้นการวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทจากเขม่าดินปืน เพราะเป็นเทคนิคที
น่าเชือถือ เตรียมตวัอยา่งง่าย ใชเ้วลาวิเคราะห์นอ้ย รวดเร็วและราคาไม่แพง 

 หลกัการของ Ion Chromatography (IC) คือ เป็นวิธีทีใชก้ารแยกสารผสมในสภาวะการ
แตกตวัเป็นไอออน โดยอาศยัหลกัการแลกเปลียนประจุภายในคอลมัน์ ในระบบจะประกอบดว้ยตวั
พาซึงเป็นเฟสเคลือนทีในทีนีเรียกว่า Eluent ส่วนมากจะเป็นสารละลายบฟัเฟอร์ ซึงเป็นตวัพาสาร
ตวัอยา่งเขา้สู่คอลมัน์ (เฟสคงที) ไอออนทีอยูใ่นเฟสเคลือนทีและไอออนในสารตวัอย่างจะแข่งขนั
กนัเขา้แลกเปลียนกบัประจุทีอยูที่ผวิของเฟสคงทีโดยทวัไปไอออนทีมีขนาดเลก็จะแยกออกมาก่อน
และแปรผลออกมาในรูปของ Chromatogram  

 ในงานวิจัยนีผูว้ิจยัสนใจวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปืนบนเสือผา้ 4 

ชนิด คือ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม ผา้ยนีส์ และผา้ยดื บริเวณส่วนหน้าอกและแขนทงัสองขา้งภายหลงัจากการ
ยิงปืนโดยทนัที 6, 12, และ 24 ชวัโมง ดว้ยเทคนิค IC ซึงกระบวนการดงักล่าวสามารถนาํไปใช้
เพือใหเ้กิดประโยชน์ในกระบวนการยติุธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ได ้
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2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพือศึกษาหาระยะเวลาและปริมาณของอนุภาคเขม่าปืนทีสะสมติดอยู่บนเสือผา้ทงั 4 

ชนิดบริเวณหนา้อกและแขนทงัสองขา้งของผูย้งิภายในห้องปิดหลงัจากการยิงดว้ยอาวุธปืน ขนาด  
9 mm. โดยใชเ้ทคนิค Ion Chromatography  

 

3.  สมมุตฐิานของการวจิยั 
 บริเวณภายในห้องปิดทีใช้กระทําความผิดในการก่ออาชญากรรมภายหลงัจากการยิง 
จะต้องตรวจพบคราบเขมา่ปืนดงันนัสามารถตรวจหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ จากเสือผ้าชนิด
ต่างๆบริเวณหน้าอกและแขนทังสองข้างของบุคคลผู้กระทําความผิดถ้าตรวจไม่พบเขม่าปืน
ดงักลา่วก็แสดงได้วา่บคุคลนนัไมม่ีสว่นเกียวข้องในการกระทําความผิดโดยใช้เทคนิค IC 

 

4.  ขอบเขตของการวจิยั 

             1.อาวุธปืนทีใชใ้นการทดสอบคือปืนพกกึงอตัโนมติัยีห้อ Glock ขนาด 9 ม.ม.กระสุนปืน
แบบทองแดงหุม้ตะกวั ยหีอ้ Royal ขนาด 9 ม.ม. ลเูกอร์ 
            2.ใชผ้า้ทดสอบจาํนวน 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย, ผา้ยืด, ผา้ยีนส์ และผา้ร่ม โดยวิเคราะห์ทีบริเวณ
หนา้อกและแขนเสือทงัสองขา้งของผูก้ระทาํการยงิทดสอบ 
             3.ทาํการเก็บตัวอย่างเพือดูการฟุ้งกระจายของคราบเขม่าปืนทีได้จากเสือผา้ชนิดต่างๆ
ภายในหอ้งปิด โดยทาํการเก็บตวัอยา่งทนัที และ 6 , 12 , 24 ชวัโมงตามลาํดบั 

             4.กระทาํการยิงในห้องปิดเพือควบคุมตวัแปรกระแสลมของการทดลองทุกครังและใน
ระยะเวลาทีต่างกนัเพือดูการฟุ้งกระจายของคราบเขม่าปืนทีไดจ้ากผา้แต่ละชนิด 

              5. ทดสอบการตรวจหาคราบเขม่าปืนทียงิภายในหอ้งปิดจากผา้ชนิดต่างๆโดยใชเ้ทคนิค IC 

 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นิติวิทยาศาสตร์ คือ การนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใชเ้พือพิสูจน์
ขอ้เท็จจริงในกระบวนการยติุธรรม ซึงสามารถสร้างความเชือมนัในกระบวนการยุติธรรมไดเ้ป็น
อยา่งดี เพราะหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลียนแปลงได ้
 เขม่าปืน (Gunshot Residue, GSR) คือ สิงทีเกิดขึนภายหลงัการยงิปืน อนัเป็นผลมาจาก
ส่วนทีเหลือตกคา้งหลงัการเผาไหมข้องชนวนทา้ยกระสุนปืนและดินส่งกระสุนปืน ทีประกอบไป
ดว้ยอนุภาคจากส่วนประกอบของเครืองกระสุนปืน ดินส่งกระสุนปืนส่วนทีไม่ถกูเผาไหม  ้และเศษ
โลหะทีไดจ้ากพืนผวิภายในลาํกลอ้งปืน ซึงในงานวิจยันีเขม่าดินปืน เกิดจากการเผาไหมข้องดินส่ง
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กระสุนปืน (ดินควนัน้อย) ทีมีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลสและ ไนโตรกลีเซอรีน แลว้ส่วนที
เหลือตกคา้งทีลาํกลอ้งปืนและติดทีเสือผา้ของผูย้งิปืนคือสารประกอบไนเตรทและไนไตรท ์

 Ion Chromatography คือ การแยกสารผสมออกจากกนั โดยอาศยัการแพร่ของสาร
ตวัอยา่งระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่นิง (stationary phase) และเฟสเคลือนที (Mobile phase) ซึง
ทงั 2 เฟสนีจะส่งผลให้สารแต่ละตัวในตัวอย่างสารผสมเคลือนทีด้วยความเร็วไม่เท่ากัน ทาํให้
สามารถแยกออกจากกนัได ้
 

6.  ตวัแปรทีใช้ในการวจิยั 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของเขม่าจาก
ตวัอยา่งเสือผา้ 
 ตวัแปรควบคุม (Control Variable) คือ จาํนวนนัดทียิง ระยะห่างการยิง ตาํแหน่งของ
ตวัอยา่ง และระยะเวลาทีเก็บตวัอยา่ง 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระยะเวลาการคงอยู่ของไนไตรท์และไนเตรท 
  
 

7.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
    1.เพือทราบถึงพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผดิทีก่อเหตุอาชญากรรมภายหลงัจากกระ
กระทาํความผดิถา้เป็นผูก้ระทาํความผดิก็จะตรวจพบเขม่าปืนจากผูก้ระทาํความผิดนันถา้ตรวจไม่
พบเขม่าปืนก็ไม่ใช่ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าว 
     2.เพือทราบถึงระยะเวลาการคงอยูข่องเขม่าปืนในการเก็บเขม่าปืนจากเสือผา้ชนิดต่างๆ
บริเวณหนา้อกและแขนทงัสองขา้งของผูย้งิ 
      3.นําผลการทดลองจากการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์เพือตรวจสอบหาการสะสมระยะเวลาของการคงอยู่ของอนุภาคเขม่าปืนทียิงภายใน
หอ้งปิดจากเสือผา้ชนิดต่างๆบริเวณหนา้อกและแขนทงัสองขา้งของผูก้ระทาํความผดิ 
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บทที 2  

เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 

 ในการศึกษาการคน้ควา้ครังนี ผูว้ิจยัไดมุ่้งศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ รวมทงั แนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เพือใชป้ระกอบในการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งในหัวขอ้ การวิเคราะห์หา
ปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าปืนทีติดบนเสือผา้ โดยเทคนิค Ion chromatography ดงันี 

1. ความรู้เกียวกบัอาวุธปืนและเครืองกระสุนปืน 

2. ความรู้เกียวกบัเขม่าดินปืน (Gunshot residue; GSR) 

3. ความรู้เกียวกบัไนเตรทและไนไตรท ์

4. ความรู้เกียวกบัผา้ทงั 4 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม ผา้ยนีส์ และผา้ยดื 

5. ความรู้เกียวกบัเครืองมือวิทยาศาสตร์ 

6. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 

1.   ความรู้เกยีวกบัอาวุธปืนและเครืองกระสุนปืน  
 1.1 อาวุธปืน  
 ตามความในมาตรา 4 (1),(2) แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน เครืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และสิงทีเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แกไ้ขเพิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ (ฉบบัที3) พ.ศ. 2501 ไดบ้ญัญติัอาวุธปืนไวด้งันี 

 “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึงใชเ้ครืองส่งกระสุนโดยวิธีระเบิด
หรือกาํลงัแรงดนัของแก๊สหรืออดัลม หรือเครืองกลไกอยา่งใดซึงตอ้งอาศยัอาํนาจของพลงังานโดย
ส่วนใดส่วนหนึงของอาวุธนนัๆ ซึงรัฐมนตรีเห็นว่าสาํคญัและไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 

 “เครืองกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปลาย กระสุนแตก ลูก
ระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวจ ทงัชนิดทีมีและไม่มีกรดแก๊ส เชือเพลิง เชือโรค ไอพิษ หมอก
หรือควนั หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั หรือ
เครือง หรือสิงสาํหรับอดัหรือทาํ หรือใชป้ระกอบเครืองกระสุนปืน 
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 ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ.2491) ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 ไดก้าํหนดในกฎขอ้ 1 ไวว้่า ส่วนของอาวุธปืนทีมีความสาํคญัใหถื้อเป็นอาวุธปืน ตามความใน
มาตรา 4(1) คือ 

1. ลาํกลอ้ง 

2. เครืองลกูเลือน หรือส่วนประกอบสาํคญัของเครืองลกูเลือน 

3. เครืองลนัไก หรือส่วนประกอบสาํคญัของเครืองลนัไก 

4. เครืองส่งกระสุน ซองกระสุนปืน หรือส่วนประกอบสาํคญัของสิงเหล่านี 

 1.2 ประเภทของอาวุธปืน  
 ปืนสนั หรือ ปืนพก (Pistol) แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

  1.2.1 อาวุธปืนลกูโม่ (revolver) เป็นอาวุธปืนพกแบบ multiple chambers มีกลไก
การใชรั้งเพลิงแบบหมุน (cylinder) โดยทิศทางการหมุนมีทงัตามหรือทวนเข็มนาฬิกาขึนอยู่ก ับ
ผูผ้ลิต มีรังเพลิงอยู ่5-10 ช่อง ในแต่ละช่องบรรจุกระสุนไดเ้พียงหนึงนดั ซึงรังเพลิงช่องบนสุดทีใช้
ส่งกระสุนปืนอยู่ในตาํแหน่งตรงกบัทา้ยลาํกลอ้งปืนและเข็มแทงชนวน ลาํกลอ้งสันง่ายต่อการ
พกพา แต่มีนาํหนกัมากและไม่สะดวกต่อการใชง้าน 

  กลไกการทาํงานของปืนลกูโม่ (revolver) (ปิยะชยั มนัคง, 2555) สามารถยิงไดท้งั
ทีขึนนกก่อน (single action) หรือไม่ขึนนก (double action) การขึนนกจะหมุนลูกโม่นาํกระสุนลูก
ใหม่มาเตรียมพร้อมในรังเพลิง เมือเหนียวไก นกจะสับลงมาทีทา้ยปลอกกระสุน การยิงลกัษณะนี
จะเบาและมีความแม่นยาํกว่าการเหนียวไกโดยไม่ขึนนก ร่องรอยทีนกสับลงทีทา้ยกระสุนปืนจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัไปของปืนแต่ละกระบอก จึงสามารถเปรียบเทียบหาอาวุธทีใชย้ิงได ้ส่วนการ
เหนียวไกโดยไม่ขึนนกก่อนนัน จงัหวะแรกของการเหนียวไกจะเป็นการขึนนกและหมุนลูกโม่ 
จงัหวะทีสองจึงจะเป็นการสบัไก ถา้ลกูโม่ปืนไม่หมุน นกจะไม่สามารถถกูงา้งได ้

  ปืนลูกโม่เวลายิงปืนนกสับจะทาํงานสองจงัหวะคือ จังหวะแรกนกสับทีอยู่ชิด
โครงปืนตอ้งงา้งถอยหลงัออกมาจนสุด จงัหวะทีสองคือ นกสับดีดกลบัไปชิดโครงปืน ทาํให้เข็ม
แทงชนวนกระแทกกบัจานทา้ยกระสุนเพือจุดระเบิดดินปืนส่งผลให้กระสุนลนัออกไป ปืน single 

action หมายถึงตอ้งง้างนกสับถอยหลงัมาก่อนจึงจะเหนียวไก เพือปล่อยให้นกสับดีดกลบัไป
กระแทกจานทา้ยปลอกกระสุน ถา้ไม่งา้งนกสับก่อนก็จะยิงไม่ได ้ส่วนปืน double action สามารถ
เหนียวไกไดใ้นขณะทีนกสบัอยูชิ่ดโครงปืน ช่วงทีเหนียวไกอยู่นันนกสับจะทาํงานทงัสองจงัหวะ 
โดยถอยหลงัออกมาจนถึงระยะหนึงก็จะดีดตวักลบัไปกระแทกจานทา้ยปลอกกระสุน ทาํให้ลูกปืน
ลนัออกไป ปืนลกูโม่สมยัใหม่ส่วนใหญ่สามารถยงิไดท้งัสองแบบ แต่ปืนกึงอตัโนมติัส่วนใหญ่เป็น 
single action  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1.2.2 อาวุธปืนพกอตัโนมติั (semiautomatic pistol) (อษัฎายทุธ ผลภาค 2554) เป็น
อาวุธปืนแบบ auto-loader หรือ self-loader ทีบรรจุกระสุนปืนได้ครังละหลายนัด และมีกลไก
สาํหรับขึนลาํกระสุนไวใ้นรังเพลิงและคดัปลอกกระสุนปืนเองได ้โดยยงิไดค้รังละนดั หลายครังต่อ
การยงิหนึงชุดดว้ยลาํกลอ้งเดียว (multiple-shot) มีลกัษณะต่างไปจากอาวุธปืนลกูโม่ คือ ใชรั้งเพลิง
เดียวแบบ (single fixed firing chamber) โดยวางกลไกและลาํกลอ้งปืนไวภ้ายในตวัอาวุธปืน มีซอง
กระสุนปืน (magazine) ทีถอดได ้(detachable magazine) สาํหรับบรรจุและส่งกระสุนปืนเพือขึนลาํ
ในรังเพลิง โดยดา้มปืน (grip) มีลกัษณะกลวงเป็นส่วนในการยดึจบัซองกระสุนปืนไว ้

  กลไกการทาํงานของปืนพกกึงอตัโนมติั กระสุนของปืนพกอตัโนมติัจะถกูจดัเรียง
ไวใ้นตลบั (magazine) ซึงจะส่งลูกปืนเขา้รังเพลิงหลงัการยิง และปลอกกระสุนทียิงแลว้ต้องถูก
ผลกัดนัออกไปนอกรังเพลิงทุกครังหลงัการยิง ซึงจะทาํการคดัปลอกกระสุนและส่งกระสุนลูก
ต่อไปเขา้สู่รังเพลิงนีจะเป็นไปโดยอตัโนมติั และสามารถยิงต่อไปไดแ้ต่ตอ้งเหนียวไกซาํ ยงัไม่มี
ผูผ้ลิตปืนพกกึงอตัโนมติัให้เป็นอตัโนมติัเต็มตัวคือเหนียวไกครังเดียวสามารถปล่อยกระสุน
ต่อเนืองจนหมดตลบั การคดัปลอกกระสุนโดยการเกียวและดีดออกไปนีจะทาํให้เกิดร่องรอยบน
ปลอกกระสุน สามารถตรวจหาลาํกลอ้งปืนไดด้ว้ย แต่ในการยิงนัดแรกผูใ้ชต้้องขึนลาํโดยเลือน
ครอบลาํกลอ้งไปดา้นหลงั เพือใหก้ระสุนปืนลกูแรกเขา้ไปอยูใ่นรังเพลิงและเป็นการขึนนกไปดว้ย 
เมือกระสุนอยูใ่นรังเพลิงแลว้ก็สามารถยิงและมีการคดัปลอกกระสุนตามมา เมือขึนลาํในนัดแรก
แลว้ผูใ้ชอ้าวุธอาจจะลดนกโดยไม่ใหม้ีการกระแทกกบัทา้ยปลอกกระสุน ทาํใหพ้ร้อมทีจะยงิไดโ้ดย
ไม่ตอ้งขึนลาํอีก และการยงิก็สามารถทาํแบบขึนนกก่อน (single action) และไม่ขึนนกก่อน (double 

action) ก็ได ้

 1.3 ประเภทของกระสุนปืน   
       แบ่งได ้3 ประเภท คือ 

  1.3.1 Pin Fire cartridge ในตอนแรกปลอกกระสุนปืนทาํดว้ยกระดาษส่วนทา้ยเป็น
ทองเหลืองและมีเข็มแทงชนวนโผล่ออกมาดา้นขา้งปลอกกระสุน ส่วนปลายอีกดา้นหนึงวางอยูบ่น
แก๊ปปืน แต่กระสุนประเภทนีไดรั้บความนิยมไม่นาน เนืองจากเหตุผลเรืองความปลอดภยั 

  1.3.2 Rim Fire cartridge กระสุนประเภทนีจะมีแก๊ปอยู่บริเวณทีริมจานท้าย
กระสุนปืน เข็มแทงชนวนของปืนจะตอ้งตีบริเวณดา้นขา้งของปลอก จึงจะเกิดการระเบิดขึน  
  1.3.3 Center Fire cartridge เป็นกระสุนทีนิยมใชใ้นปัจจุบนั จะมีแก๊ปปืนอยู่ตรง
กลางบริเวณจานทา้ยกระสุนปืน มีความปลอดภยัสูงและกระสุนปืนมีอายกุารเก็บรักษาไดน้าน 

 1.4 ส่วนประกอบของกระสุนปืน  
      โดยทวัไปมีส่วนประกอบทีสาํคญั 4 ส่วน คือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ลุกกระสุนปืน (Bullet) 

2. ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) 

3. ดินส่งกระสุนปืน (Gun Powder) 

4. แก๊ป (Primer Cap) 
        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 ส่วนประกอบของกระสุนปืน 

ทีมา http://kostuff.blogspot.com/2013_07_01_archive.html เขา้ถึง เมือวนัที 23 เมษายน 2557 

  1.4.1 ลูกกระสุนปืน (Bullet) คือ ส่วนโลหะรูปทรงกระบอกทีอยู่ปลายสุดของ
กระสุนปืน ซึงเมือเวลายงิแลว้เป็นส่วนทีวงิไปปะทะกบัเป้าหมาย ลูกกระสุนมีหลายลกัษณะขึนอยู่
กบัวตัถุประสงคใ์นการใช ้

 

 

 

 

ภาพที 2 ตวัอยา่งลกูกระสุนปืนชนิดต่างๆ 
ทีมา http://ww2.navyshooting.com/?folio=7POYGN0G2 เมือวนัที 23 เมษายน 2557 

1 

2 

3 

4 
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  1.4.2 ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) เป็นส่วนทีรวมเอาลูกกระสุนปืน ดินปืน 
และแก๊ปปืนไวร้วมกันเป็นกระสุน 1 นัด นิยมใช้ทองเหลืองทาํปลอกกระสุนปืน เพราะราคาถูก 
สามารถนาํกลบัไปอดักระสุนปืนยงิใหม่ไดอี้กประมาณ 3-4 ครัง  

 

 

 

 

 

  
ภาพที 3 ตวัอยา่งปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 ม.ม. Luger 
ทีมา http://www.komchadluek.net/detail/ เขา้ถึงเมือวนัที 23 เมษายน 2557 

  1.4.3 ดินส่งกระสุนปืน (Gun Powder) เป็นผงสีดาํ ซึงเมือเกิดการลุกไหมจ้ะให้
แก๊สออกมาปริมาณมากในช่วงเวลาอนัสนั ดินปืนปัจจุบนัมี 3 แบบ คือ 

   1.4.3.1 ดินดํา  (Black Powder) เป็นดินปืนชนิดแรกทีนํามาใช ้
ประกอบดว้ยดินประสิว 75% ถ่านไม ้15% กาํมะถนั 10% ปัจจุบนันิยมใชพ้วกปืนประจุปาก มีแรง
ระเบิดตาํแต่สามารถติดไฟไดเ้ร็ว 

   1.4.3.2 ดินดาํแบบใหม่ (Pyrodex) มีส่วนผสมอืนเพิมเขา้มาคือ Potassium 

Perchlorate, Sodium Benzoate, Dicyandiamide (1-Cyanoguandine) และยงัมี Dextrine, Wax และ 
Graphine จาํนวนเลก็นอ้ยอีกดว้ย 

   1.4.3.3 ดินควนันอ้ย (Smokeless Powder) เป็นดินปืนชนิดทีมีคุณภาพสูง 
มี 2 ชนิดคือ ชนิดทีทาํจากสารประกอบ Nitrocellulose เพียงอย่างเดียว เรียกว่า แบบ Single Base 

และ Double Base คือมีการนาํเอา Nitroglycerine ผสมเขา้กบั Nitrocellulose ในอตัราส่วนต่างๆกนั
ตามความตอ้งการความเร็วในการเผาไหมม้ากน้อยเพียงใด ปัจจุบนักระสุนปืนทวัไปจะใชดิ้นปืน
ประเภทนี 

         1.4.4 แก๊ปปืน (Primer Cap) ทาํหน้าทีเป็นตวัจุดระเบิดให้เกิดประกายไฟไป
ติดกบัดินปืน เพือผลกัดนัลกูกระสุนปืนใหพ้น้ลาํกลอ้ง อยูต่รงจานทา้ยของปลอกกระสุน เมือเวลา
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ยงิปืนเข็มแทงชนวนจะกระแทกตรงจานทา้ยของปลอกกระสุน ทาํให้แก๊ปเกิดการระเบิด และจุด
ระเบิดใหเ้ปลวไฟลุกไปยงัดินปืนทีอยูภ่ายใตป้ลอกกระสุน เมือดินปืนเกิดการลุกไหมก้็จะขบัดนัหัว
กระสุนใหว้ิงออกจากลาํกลอ้ง 

 

2. ความรู้เกยีวกบัเขม่าดินปืน (Gunshot residue; GSR) 
 2.1 ความหมายของเขม่าดินปืน (Gunshot residue; GSR)  
 Gunshot residue (GSR) คือ เขม่าดินปืนหรือสิงทีหลงเหลือภายหลงัจากการเผาไหมอ้นุภาค
จากส่วนประกอบทงัหมดของเครืองกระสุนปืน ทีฟุ้ งกระจากออกมาจากอาวุธปืน 
 2.2 การเกดิเขม่าปืน 
 เขม่าปืนเป็นผลมาจากการเหนียวไกปืน (Trigger) โดยเข็มแทงชนวน (firing pin) จะ
เคลือนทีไปกระแทกกบัชนวน (primer) ซึงอยูบ่ริเวณทา้ยกระสุนปืนทีอยู่ในรังเพลิง (chamber) ทาํ
ใหช้นวนทา้ยกระสุนปืนระเบิดเกิดเป็นเปลวไฟเพือใชจุ้ดดินส่งกระสุนใหเ้กิดการลุกไหมต่้อไป ซึง
การเผาไหม้จะเกิดขึนภายในพืนทีจํากัดและระยะเวลาอันสัน ทําให้อุณหภูมิและความดัน
เปลียนแปลงอยา่งกะทนัหนั ส่งผลใหเ้กิดความร้อนและแก๊สจาํนวนมาก โดยแก๊สทีไดจ้ะขยายตวั
กลายเป็นแรงดนั ทาํใหป้ลายปลอกกระสุนปืนทียดึลกูกระสุนปืนไวเ้กิดการคลายตวั  แรงดนัระเบิด
ทีเกิดขึนทงัหมดจะขบัใหล้กูกระสุนวิงออกจากปลายปลอกกระสุนปืนผา่นทางลาํกลอ้งปืน โดยพา
เอาอนุภาคและเขม่าปืนส่วนทีหลงเหลือปลิวออกมาเกาะทีบริเวณมือ เสือผา้ และพืนผวิใกลเ้คียง ซึง
ปริมาณของเขม่าขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ชนิด ขนาดและรูปแบบของอาวุธปืนและกระสุนปืนทีใช ้
และสภาพพืนทียงิ เช่น ภายในหรือภายนอกอาคาร ก็จะทาํให้ทิศทางการฟุ้งกระจายของอนุภาคมี
ความแตกต่างกนัไป 

 2.3 ประเภทของเขม่าปืน  
 แบ่งตามคุณสมบติัของเขม่าปืนได ้2 ประเภท คือ 

  2.3.1 Organic Gunshot Residues (O-GSR) 

  เป็นเขม่าปืนทีเกิดจากการเผาไหมข้องดินส่งกระสุนปืน (Gun Powder) เรียกว่า 
เขม่าดินปืน โดยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาไอออน Nitrite และ Nitrate คือ Modified Greiss Test 

หรือ เทคนิค Ion Chromatography (IC) 

  2.3.2 Inorganic Gunshot Residues (I-GSR) 
  เป็นเขม่าปืนทีเกิดจากการเผาไหมข้องชนวนทา้ยกระสุนปืน (Primer Cap) เรียกว่า 
เขม่าปืน โดยสามารถทาํการตรวจหาชนิดและปริมาณของธาตุแอนติโมนี (Sb) แบเรียม (Ba) และ
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ตะกวั (Pb) ไดด้ว้ยเทคนิค Atomic Absorption Spectrometry (AAS) Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry (ICP-MS) Neutron Activation Analysis : NAA หรือ Scanning Electron 

Microscope Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX) 

 

3. ความรู้เกยีวกบัไนเตรทและไนไตรท์ 
 3.1 ไนไตรท์ (NO2

- ) 

 
 

ภาพที 4 โครงสร้างเคมีของไนไตรท ์
ทีมา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/nitrite  เขา้ถึงเมือวนัที 23 เมษายน 2557 
 ไนไตรท ์(NO2

- ) เป็นวตัถุเจือปนอาหาร (food additive) นิยมใชใ้นรูปของเกลือโซเดียมไน
ไตรท์ (sodium nitrite) และโพแทสเซียมไนไตรท์ ไนไตรท์จะถูกรีดิวส์มาจาก เกลือไนเตรท 
(nitrate, NO3) เช่น เกลือโซเดียมไนเตรท และโพแทสเซียมไนเตรท (ดินประสิว) 
 3.2 ไนเตรท (NO3

- ) 

 
 

ภาพที 5 โครงสร้างเคมีของไนเตรท 

ทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/  เขา้ถึงเมือวนัที 23 เมษายน 2557 

 ไนเตรทไอออน เป็น พอลิอะตอมิกไอออน (polyatomic ion) ซึงมีมีนาํหนักโมเลกุลเท่ากบั 
62.01 daltons ไนเตรทไอออนมีโครงสร้างเป็นสามเหลียมแบนราบ (trigonal planarโดยแต่ละออร์
บิทลัทาํมุมกนั 120 องศา) 
 ไนเตรทเป็นสารทีสามารถพบได้ทัวไปตามธรรมชาติในปุ๋ยหรือฝุ่ นละอองในอากาศ 
นอกจากนันยงัเป็นออกซิไดซิงเอเจนต์ (oxidizing agent) ทีดี เมือผสมกับไฮโดรคาร์บอนหรือ
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คาร์โบไฮเดรต ไนเตรทสามารถทาํใหส่้วนผสมเกิดเปลวไฟหรือระเบิดได ้ตวัอยา่งเช่นโพแทสเซียม
ไนเตรทเป็นออกซิไดซิงในดินปืน 
 
 
 

 

 

ภาพที 6  Resonance structures ของไนเตรท 
ทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/  เขา้ถึงเมือวนัที 23 เมษายน 2557 

 
4. ความรู้เกยีวกบัผ้าทัง 4 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าร่ม ผ้ายนีส์ และผ้ายดื 
 4.1 ผ้าฝ้าย 

 

ภาพที 7 ตวัอยา่งผา้ฝ้าย 
ทีมา  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2272/nylon-polyamide  เขา้ถึงเมือวนัที 23 

 เมษายน 2557 
 ผา้ฝ้าย (Cotton)  เป็นใยเซลลโูลสไดม้าจากตน้ฝ้ายในส่วนทีห่อหุ้มเมล็ด หรือทีเรียกว่า ปุย
ฝ้าย จะมีลกัษณะเป็นเสน้เลก็ วิธีใชง้านจะนาํฝ้ายมาปันเป็นเส้นดา้ย แลว้นาํมาท่อเป็นผืนผา้ ฝ้ายมี
คุณสมบติัเนือนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนไดดี้ เนืองจากฝ้ายมีช่องระหว่างเสน้ใย จึงเหมาะกบั
สภาพอากาศในฤดูร้อน และมีคุณสมบติัเมือเปียกจะตากแห้งได้เร็ว เป็นเส้นใยธรรมชาติ 100% 

ผลิตจากฝ้าย สวมใส่สบาย ระบายอากาศและซบัเหงือไดดี้ 
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 เสน้ใยฝ้ายจะมีขนาดความกวา้งเท่าๆ กนัหรือใกลเ้คียงกนัคือจะมีความกวา้งประมาณ 12-

20 ไมครอน ตรงส่วนกลางของเส้นใยจะกวา้งกว่าส่วนหัวและปลาย ขนาดทีนิยมนาํมาใชใ้นงาน
อุตสาหกรรมสิงทอคือใยฝ้ายทียาวประมาณ 1/2 นิว 

 คุณสมบติัของผา้ฝ้าย 

  1. ความมนัเงา ใยฝ้ายโดยทวัๆ ไปจะมีความมนันอ้ย ตอ้งเพิมความมนัดว้ยการเติม
สารตกแต่ง 

  2. ความเหนียว ฝ้ายจะมีความเหนียวปานกลาง จะเพิมขึนเมือเปียก ประมาณ 25-40 

เปอร์เซ็นต ์ความยดืหยุน่และการยดืได ้ในฝ้ายจะยดืหยุน่ไดค่้อนขา้งตาํ 
  3. การดูดความชืน ฝ้ายดูดความชืนในอากาศ 25-27 เปอร์เซ็นต์ และสามารถดูด
ซบัความชืนจากเหงือและนาํไดดี้และสามารถระบายความชืนไดเ้ร็ว 

  4. การติดไฟและการทนต่อความร้อน ผา้ฝ้ายติดไฟง่ายและเร็ว เมือเผาจะมีกลิน
เหมือนเผากระดาษ มีขีเถา้เหลือนอ้ย  
 4.2 ผ้าร่ม 

  

 

 

ภาพที 8 พอลิเอไมด ์(polyamide) 

ทีมา  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2272/nylon-polyamide  เขา้ถึงเมือวนัที 23 

 เมษายน 2557 

 
ภาพที 9 ตวัอยา่งผา้ร่ม 

ทีมา http://xn--12c4bmlrj2jb1dwdydqk.com  เขา้ถึงเมือวนัที 23 เมษายน 2557 
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 ผา้ร่ม คือ พอลิเอไมด์ (polyamide) หรือ ชือทีถูกใชโ้ดยทวัไปทางดา้นการคา้ คือไนลอน 
(nylon) คือ พลาสติกทีได้จากการกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชนั (polymerization) ของเอไมด ์
(amide, CHONH) และกรดอินทรีย ์มีการเพิมสารแต่งเติม (filler & additives) ประเภทกราไฟต์และ
โมลิบเดนมัไดซลัไฟต ์(graphite & molibdenum disulphite) ทาํใหเ้พิมสมบติัใหดี้ยงิขึน 

 ไนลอนถกูพฒันา ขึนเพือใชท้ดแทนเสน้ใยจากธรรมชาติ เช่น ใยไหม ซึงในตอนแรกเรียก
เสน้ใยไนลอนทีเตรียมไดนี้ว่า เสน้ใย 66 (Fiber 66) 

 คุณสมบติัของผา้ร่ม 

  1. รูปร่าง เสน้ใยไนลอนเรียบ ดูตามความยาวจะเห็นเป็นเส้นเรียบเสมอกนัตลอด
ทงัเสน้ ค่อนขา้งใส และจะมีจุดเลก็ ๆ กระจายอยูท่วัไป 

  2. ความเหนียว แตกต่างกนัตามจุดประสงคที์ผลิตเพือการใชง้านในเเต่ละดา้น ถา้
ใชใ้น งานอุตสาหกรรมทีตอ้งการความเหนียวสูงมาก การยดืตวัจะลดลง เมือเปียกจะลดลง เลก็น้อย 
ประมาณ 80-90% ของความเหนียวเมือแหง้ ซึงเป็นคุณสมบติัทีดี 

  3. การยืดหยุ่นและการยืดออกได้ ไนลอนเป็นเส้นใยทีมีการยืดหยุ่นดีมาก และ
ไนลอนสามารถยดืตวัไดม้ากถึง 22% ก่อนถึงจุดขาด คุณสมบติันีมีประโยชน์ในงานทีตอ้งการความ
ยดืหยุน่ เช่น งานอุตสาหกรรมและเสือผา้ทีตอ้งการใหเ้กิดความกระชบัรูปทรง 

  4. การดูดความชืน ไนลอนดูดความชืนได้น้อยมาก เมือเปรียบเทียบกับเส้นใย
ธรรมชาติ แต่ในกลุ่มเสน้ใยสงัเคราะห์ดว้ยกนั เสน้ใยไนลอนนนัเป็นเส้นใยทีดูดความชืนไดดี้ทีสุด
  5. การทนความร้อน  เส้นใยไนลอนจัด เ ป็นเส้นใยในกลุ่ม  Thermoplastic 

fiber (หลอมละลายก่อนการลุกไหม) ทนต่ออุณหภูมิสูงไดดี้ ใชง้านในอุณหภูมิทีสูงได ้120 องศา
เซลเซียส เพราะมีจุดหลอมเหลว 180-200 องศาเซลเซียส 

  6. ป้องกันการซึมผ่านของไขมนั  ออกซิเจน และกลินต่างๆได้ดี แต่ซึมผ่าน
ความชืนไดน้อ้ย 

 นอกจากนีผา้ร่มยงัมีคุณสมบัติทางด้านเคมี คือ สามารถทนต่อสารจาํพวกด่างมากกว่า  

กรด เช่น HCl, HNO3, H2SO2 จะละลายไนลอนได้ ในสารอินทรียบ์างชนิด เช่น ฟีนอล  เมตาครี
ซอล กรดฟอร์มิค ซึงสามารถละลายเสน้ใยได ้
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 4.3 ผ้ายนีส์ 

 

ภาพที 10 ตวัอยา่งผา้ยนีส์ 

ทีมา http://www.thedenimbar.org/thai-denim/   เขา้ถึงเมือวนัที 23 เมษายน 2557 

 ผา้ยนีส์ (denim) หมายถึง ผา้ทอจากฝ้ายชนิดหนึงมีความแข็งกระดา้งมากกว่าผา้ฝ้ายทีใชว้ิธี
ทอขึนแบบอืน ถา้สงัเกตใหดี้ผา้จะเห็นดา้ยอย่างน้อย 2 เส้นทอขนาดกนัเป็นลายทาง ผา้เดนิมแบบ
ดงัเดิมจะยอ้มดว้ยสีคราม (Indigo)  

 4.4 ผ้ายดื  

 

ภาพที 11 ตวัอยา่งผา้ยดื 

ทีมา http://www.siampa.com/product/  เขา้ถึงเมือวนัที 24 เมษายน 2557 

 ผา้ยดื เป็นการนาํผา้ Knit  ซึงเป็นการทอจากเสน้ดา้ยชนิดต่าง ๆ ซึงโดยทวัไปก็จะมี Cotton 

(ผา้ฝ้าย) และ Polyester (ผา้ใยสงัเคราะห์) แบ่งเป็นขนาดเสน้ดา้ยดว้ยตวัเลข เช่น Cotton จะเป็น 20, 

32, 40 ส่วน Polyester จะเป็น 20, 34, 40 โดยตวัเลขยงินอ้ย เสน้ดา้ยจะยงิมีขนาดใหญ่ตวัเลขยิงมาก
เสน้ดา้ยก็จะมีขนาดเลก็ลง และมีความละเอียดมากขึน 
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คุณสมบติัของผา้ยดื  

 1.) รูปร่าง เมือดูจากกลอ้งจุลทรรศน์ ลกัษณะตามยาวมีผวิเรียบสมาํเสมอตลอดเสน้ มกัเห็น
จุดเลก็ ๆ ในเสน้ใย อนัเนืองจากพิกเมน้ทที์เติมลงไปเพือลดความมนัของเสน้ใย  
 2.) ความเหนียว มีความเหนียวแตกต่างกนั เมือเปียกความเหนียวจะลดลง  

 3.) การยดืหยุน่ มีความยดืหยุน่ดี ไม่ยบัง่าย และคงขนาดไดดี้  

 4.) การดูดความชืน ดูดความชืนไดต้าํทีสภาวะมาตรฐาน ยอ้มสีติดยาก ถา้ต้องการให้มี
ช่องว่างในเนือผา้มาก จะตอ้งผลิตใหผ้า้มีเสน้ดา้ยและเนือ ผา้โปร่งขึนเพือใหอ้ากาศผา่นเขา้ออกไดดี้
จะช่วยใหส้วมใส่สบายขึน  

 5.) การทนความร้อน โพลิเอสเตอร์หลอมละลายทีอุณหภูมิ 230-290˚C ความร้อนไม่ทาํให้
สีของเสน้ใยจางลง เสน้ใยทีผา่นขบวนการทาํให้อยู่ตวัดว้ยความร้อน (Heat setting) จะไม่ยืด หรือ
หดไม่ยบั ถา้รีดดว้ยอุณหภูมิตาํกว่า Heat setting เสน้ใยจะไม่เป็นอนัตราย เมือไหมไ้ฟจะเกิดควนั สี
ดาํหลอมละลาย เกิดเถา้สีเทาดาํเป็นเมด็กลมแข็งบีไม่แตก 

 นอกจากนีผา้ยดืยงัมีคุณสมบติัดา้นเคมี คือ ไม่ทนต่อด่างแก่และกรดแก่ ทาํใหเ้สน้ใยโพลิเอ
สเตอร์ลดความแข็งแรงลง ถา้สารเคมีมีความเขม้ขน้ และมีอุณหภูมิเพิมขึนจะทาํให้เส้นใยขาดได ้
สารอินทรียที์สามารถทาํใหเ้สน้ใยละลายได ้คือ เมตา้ครีซอลฟีนอล ใยโพลิเอสเตอร์เป็น Oleophilic 

fiber ดูดซบันาํมนัไวไ้ดดี้  

 

5. ความรู้เกยีวกบัเครืองมอืวทิยาศาสตร์ 

 หลกัการของ Ion Chromatography (IC) คือ เป็นวิธีทีใชก้ารแยกสารผสมในสภาวะการแตก
ตวัเป็นไอออน โดยอาศยัหลกัการแลกเปลียนประจุภายในคอลมัน์ ในระบบจะประกอบดว้ยตวัพา
ซึงเป็นเฟสเคลือนทีในทีนีเรียกว่า Eluent ส่วนมากจะเป็นสารละลายบฟัเฟอร์ ซึงเป็นตัวพาสาร
ตวัอยา่งเขา้สู่คอลมัน์ (เฟสคงที) ไอออนทีอยูใ่นเฟสเคลือนทีและไอออนในสารตวัอย่างจะแข่งขนั
กนัเขา้แลกเปลียนกบัประจุทีอยูที่ผวิของเฟสคงทีโดยทวัไปไอออนทีมีขนาดเลก็จะแยกออกมาก่อน
และแปรผลออกมาในรูปของ Chromatogram 
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ภาพที 12 ส่วนประกอบของเครือง Ion Chromatography (IC) 

ทีมา  http://english.gyig.cas.cn/rs/fs/  เขา้ถึงเมือวนัที 24 เมษายน 2557 

 

 ส่วนประกอบของเครือง IC คือ 

 1. Eluent เป็นสารละลายทีใช้เป็นตวักลางทีเคลือนที (mobile phase) ทาํหน้าทีในการชะ 

สารทีตอ้งแยกออกจากคอลมัน์ ซึงในงานวิจยันีใช ้KOH 

 2. Pump ใชใ้นการดูดแก๊ส N2 เข่าสู่ eluent reservoir เพือให้ eluent ไหลผ่าน loop ภายใน
เครืองเมือทาํการวิเคราะห์  
 3. Injection คือ บริเวณสําหรับฉีดสารตัวอย่างเขา้ไปเก็บไวใ้น loop เมือเครืองทาํการ
วิเคราะห์ จะเกิดการ switch loop จาก load position ไปที inject position เพือใชส้ารตวัอย่างเขา้สู่
คอลมัน์ 
 4. Guard column ทาํหนา้ทีช่วยกรองสิงสกปรก หรืออนุภาคทีมีขนาดใหญ่ในสารละลาย 
ก่อนเขา้สู่คอลมัน์ จึงช่วยยืดอายุการใชง้านคอลมัน์ได้ ซึงในงานวิจยันีใช ้ Dionex Ionpac AG18 

ขนาด 50mm 4mm 

 5. Separator column เป็นคอลมัน์ทีสารตวัอยา่งจะถกูแยกออก โดยการแยกจะแตกต่างกนั
ขึนอยูก่บัชนิดของตวักลางทีอยูก่บัที ภายในคอลมัน์ ซึงในงานวิจยันีใช ้Dionex Ionpac AS18 ขนาด
250mm 4mm 
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 6. Suppressor เป็นอุปกรณ์ทีช่วยเพิมสญัญาณใหก้บัไอออนทีถูกแยก แลว้จึงเขา้สู่ detector 

ซึงในงานวิจยันีใช ้Dionex ASRS-ULTRA II ขนาด 4 mm 

 7. Conductivity cell เป็น detector ทีวดัสัญญาณสารดว้ยคุณสมบติัการนาํไฟฟ้า ทาํให้
ทราบว่าสารทีไดค้วรเป็นสารชนิดใด ยงิสารมีประจุมาก การนาํไฟฟ้ายงิดี 

 8. Data Analysis เมือเครืองทาํการวิเคราะห์และตรวจวดัการนาํไฟฟ้าของสารแลว้จะส่ง
ขอ้มลูมาทาํการประมวลทีส่วนนี และแสดงผลออกมาในรูปของ Chromatogram ทีมีความสัมพนัธ์
ระหว่าง ค่าการนาํไฟฟ้า (μS ) กบัเวลา (min) 

 ในงานวิจยันีใชเ้ครือง Ion chromatography รุ่น ICS-1000 ของ DIONEX ซึงปัจจยัทีมีผล
ต่อการแยกสาร เช่น ค่า pH ของ Mobile phase (MP)ความเขม้ขน้ของ MP ถา้ความเขม้ขน้ของ MP 
เพิมขึน ทาํใหค่้า retention time ลดตาํลง อีกทงัอุณหภูมิของคอลมัน์และDetector ถา้อุณหภูมิสูงจะ
ทาํใหค่้าความหนืดของ MP ลดลง ทาํให ้plate number เพิมขึน ส่งผลให ้retention time ตาํลง 

   

6. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 ในปี 1984 Menachem Steinberg และคณะ ไดศ้ึกษาหาปริมาณไนไตรท์จากเขม่าดินปืน 
โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ยหลกัการ Spectrophotometric โดยศึกษาวิธีการ
แบบ Classic Griess regents เปรียบเทียบกบัวิธี Modified Griess regents ผลการทดลองพบว่า
วิธีการแบบ Classic Griess regents มีสารก่อใหเ้กิดมะเร็ง แต่วิธี Modified Griess regents เป็นวิธีทีมี
ประสิทธิภาพในการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ สาํหรับการระบุหาตวัผูใ้ชอ้าวุธปืนไดดี้กว่า ใน
การระบุถึงโลหะหนักในเขม่าปืนจะเพิมความน่าเชือถือและเชือมโยงถึงผูก้ระทาํความผิดได ้
สามารถประยกุตใ์ชใ้นสถานทีเกิดเหตุทีตอ้งการความรวดเร็ว โดยใช ้Cotton swabs ชุบ acetone ให้
เปียก ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าอนุภาคของเขม่าปืนสามารถทีจะชีบ่งผูย้ิงได ้โดยไนไตรท์เป็น
องคป์ระกอบสาํคญัของตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.05 ถึง 4 mg ปริมาณไนไตรท์ทีพบบน
มือทีไม่มีการยงิปืนจะมีปริมาณค่อนขา้งตาํ กรณีทีระยะเวลาผ่านไปมากกว่า 1 ชวัโมง ตงัแต่มีการยงิ
ปืนเกิดขึน การเก็บตวัอยา่งของผูต้อ้งสงสัยอาจเก็บจากเส้นผม หน้า และเสือผา้ เนืองจากเขม่าดิน
ปืนอาจสูญหายไปจากมือระหว่างการดาํเนินกิจกรรมประจาํวนั 

 ในปี 2001 Kage และคณะ ไดศ้ึกษาวิธีการวิเคราะห์อนุภาคเขม่าดินปืนจากมือ ผม ใบหน้า 
และเสือผา้ โดยใช้เครือง Scanning Electron Microscope/Wavelenght Dispersive X-Ray 

(SEM/WDX) ซึงไดท้าํการเก็บตวัอย่างอนุภาค GSR โดยใช ้Double-Sided Adhesive ติดลงบน 
Aluminum stub ทาํการสาํรวจวิเคราะห์ธาตุ Ba และ Sb ในเขม่าปืนทีเป็นส่วนประกอบของชนวน
ทา้ยกระสุนปืน 
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 ในปี 2008 Asya Vinokurov และคณะ ได้ทาํการหาเขม่าดินปืนทีเสือผา้ผูถู้กยิง เพือ
ประมาณการหาระยะยิง ดว้ยวิธี Modified Griess regents ทาํการศึกษาบนผา้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ cotton 

และ polyester สภาวะทีผา้เปียกและผา้แห้ง (จาํลองเหมือนเสือทีเปียกเลือด) และเก็บตวัอย่าง 2 
พืนผิว ทีพืนผิวเรียบดว้ยการพนักระดาษโดยรอบและทีพืนผิวขรุขระดว้ยการใชพ้รมสังเคราะห์ 
ศึกษาจากการใชปื้นพกอตัโนมติัยีห้อ Jericho ขนาด 9 mm LUGER กระสุนปืนออโตเมติกยีห้อ 
Fiocchi ขนาด 9 mm LUGER แบบ full metal jacket พบว่ารูปแบบของเขม่าดินปืนทีติดอยูที่เป้านัน
สามารถประมาณการยงิได ้

 ในปี 2011 Zuzanna Brozek-Mucha และคณะ ได้ศึกษาคราบเขม่าดินปืนทีมือและบน
เสือผา้ของผูย้ิงปืนในระยะ 0-100 เซนติเมตรจากปากกระบอกปืนดว้ยเทคนิค scanning electron 

microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry (SEM/EDX) ผลการทดลองพบว่ามีปริมาณ
ของอนุภาคเขม่าปืนมากทีระยะ 10-30 เซนติเมตร 

 ในปี 2013 Sébastien Charles และคณะ ไดศ้ึกษาคราบเขม่าดินปืนบนผา้ 3 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย 
ผา้หนงัและผา้ขนสตัว ์โดยเทคนิค SEM/EDX จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณของเขม่าดินปืนที
ยงัคงอยูบ่นผา้หนงันอ้ยกว่าผา้ฝ้าย 3 เท่า และผา้ขนสตัว ์5 เท่า 
 ในปี 2552 อจัฉราภรณ์ ประสงค ์ไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณของเขม่าปืน
บนเสือผา้ของผูย้งิปืนและระยะเวลาภายหลงัการยิงปืนทีวิเคราะห์โดยเทคนิค Inductively Coupled 

Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเขม่าดินปืนบน
เสือผา้ของผูย้ิงปืน อาวุธปืนทีใชไ้ดแ้ก่ ปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 mm LUGER และปืนพกรีวอล
เวอร์ ขนาด .38 โดยวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ Sb, BaและPb ซึงเป็นองค์ประกอบสาํคญัในเขม่าปืน
และใชป้ริมาณของธาตุทงัสามธาตุเป็นการวดัปริมาณเขม่าดินปืน ระยะเวลาในการเก็บตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ เก็บทนัที และ 1, 7, และ 30 วนัภายหลงัจากการยิง จากผลการทดลองพบว่า เมือใชปื้น
ออโตเมติก ปริมาณธาตุทงัสามธาตุทีวดัไดมี้มากทีสุดในตวัอยา่งจากแขนเสือดา้นขวาของผา้ซาติน
ตงัแต่บริเวณข้อมือถึงขอ้ศอกของแขนเสือ และพบว่าปริมาณเขม่าจะลดลงตามการเพิมขึนของ
ระยะเวลาการเก็บ 

 ในปี 2553 ศมนวรรณ หสัมินทร์ เป็นการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการคงอยู่ของไนเตรท
ในลาํกลอ้งปืนภายหลงัจากการยงิปืนกึงอตัโนมติัยหีอ้ CZ ขนาด 9 mm LUGER เก็บตวัอยา่งภายใน
ลาํกลอ้งปืนก่อนยิงและหลงัยิง โดยเทคนิคไอออนโครมาโทรกราฟีและเทคนิคสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ ผลการทดลองพบว่าสามารถพบปริมาณของไนเตรทไดจ้นถึง 48 ชวัโมง อีกทงัยงัทราบว่า
เทคนิคไอออนโครมาโทรกราฟีสามารถวิเคราะห์การคงอยู่ของเขม่าดินปืนได้ดีกว่าเทคนิค        
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 
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 ในปี 2555 งานวิจยัของเบญจ ์พุฒินิล ไดท้าํการทดลองตรวจพิสูจน์หาคราบเขม่าปืนบน ผา้
ทีใชเ้ป็นเป้ายงิ บนเสือผา้บริเวณหน้าอกของผูย้ิงปืน และประตูรถยนต์ทียิงปืนดว้ยเทคนิคไอออน
โครมาโทรกราฟี (Ion Chromatography ; IC) โดยใชอ้าวุธปืนกึงอตัโนมติัยีห้อ GLOCK MODEL 

26 ขนาด 9 mm LUGER เมือทาํการทดลองยงิปืนไปบนผา้ทีเป็นเป้ายงิ ผลการทดลองพบว่าปริมาณ
ของไนไตรทแ์ละไนเตรทจะลดลงตามระยะการยงิทีเพิมขึน ส่วนผลของเขม่าดินปืนบนเสือผา้ของผู ้
ยิงจะมีปริมาณลดลงตามระยะเวลาการเก็บทีเพิมขึน และสามารถตรวจพบปริมาณไนไตรท์และ   
ไนเตรทบนพืนผวิบริเวณประตูรถยนตไ์ด ้

 ในปี 2556 วิจิตรา คูณมา ไดศ้ึกษากรหาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทบนเส้นผมของผูย้ิง
โดยใชเ้ทคนิค ไอออนโครมาโทกราฟี ใชอ้าวุธปืนพกรีวอลเวอร์ ยีห้อ Smith&Wesson ขนาด .38 

Special กระสุนปืน Royal Ammuntion และปืนกึงอตัโนมติั ยีห้อ Glock ขนาด 9 ม.ม. กระสุนปืน 
Bullet Master ผลการทดลองพบว่า เมือยงิปืนจาํนวน 3 นัดแลว้เก็บตวัอย่างบริเวณเส้นผมของผูย้ิง
ปืนโดยใชอ้าวุธปืนรีวอลเวอร์และกึงอตัโนมติัสามารถตรวจพบปริมาณไนไตรท์และไนเตรท บน
เส้นผมของผูย้ิงปืนทงัหมด 6 บริเวณ คือ บริเวณดา้นหน้าขวา, ขา้งขวา, กลางกระหม่อมขวา, 
ดา้นหนา้ซา้ย, ขา้งซา้ย และกลางกระหม่อมซา้ยและปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทจะลดลงเมือเขม่า
ปืนมีระยะเวลาเพิมขึนจากการเก็บตวัอย่างภายหลงัจากการยิงปืน แต่สามารถตรวจพบปริมาณ     
ไนไตรทแ์ละไนเตรทไดแ้มร้ะยะเวลาผา่นไป 24 ชวัโมง  

 จากความสาํคญัและงานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนในศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และ
ไนเตรทจากเขม่าดินปืนบนเสือผา้ผูย้งิภายหลงัจากการยงิปืนพกกึงอตัโนมติัยีห้อ GLOCK ขนาด 9 

mm. ในหอ้งปิด และเก็บตวัอยา่งทนัทีและ 6, 12 และ 24 ชวัโมง ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 
ซึงกระบวนการดังกล่าวสามารถนําไปใชเ้พือให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทางนิติ
วิทยาศาสตร์ได ้
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 บทที 3 
วธิีดําเนินการวจิยั 

 
 การวจิยัเรือง การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าปืนทีติดบนผา้ โดย
เทคนิค Ion chromatography ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวจิยัเป็นลาํดบัขนัตอนดงัต่อไปนี 
 

1.  เครืองมอื อุปกรณ์และสารเคมทีีใช้ในการวจิยั  
ตารางที 1 เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการวิจยั 
  

อุปกรณ์และสารเคม ี แหล่งทีมา รูปภาพ 

1. เครือง Ion Chromatography 

(IC) รุ่น DIONEX MODEL 

ICS-100 

ACHEMICA 

INTERNATIONAL 

CO.,LTD. 

 

2. filter membrane ขนาดรูพรุน 
0.45 μm 

ยหีอ้ Vertical 

 

3. Syringe ขนาด 3 ml ยหีอ้ NIPRO 

 

4. เครือง Ultrasonic water bath ยหีอ้ Cavitator 
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ตารางที 1 (ต่อ) 
อุปกรณ์และสารเคม ี แหล่งทีมา รูปภาพ 

5. ซองพลาสติกใสแบบรูดเปิด-

ปิด มีซิป ขนาด 9x12 ซม. ตลาดนครปฐม 

 

6. ถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง ยหีอ้ Semper Guard 

 

7. ขวดเก็บตวัอยา่ง (Vial)  

 

 

 

 

8. ผา้ตวัอยา่ง 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย 
ผา้ร่ม ผา้ยนีส์ และผา้ยดื 

ตลาดนครปฐม 

 

9. อาวุธปืนพกสนักึงอตัโนมติั 

ขนาด 9 mm. 
ยหีอ้ Glock 

 

10.ลกูกระสุนปืนแบบทองแดง
หุม้ตะกวั ขนาด 9 ม.ม. 

LUGER 

ยหีอ้ Royal 

 

11. Volumetric pipette ขนาด
1,3,5 และ 10 ml. 

Pyrodex 
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ตารางที 1 (ต่อ) 
อุปกรณ์และสารเคม ี แหล่งทีมา รูปภาพ 

12. Beaker ขนาด 100 ml. Pyrodexc 

 

13. Volumetric flask ขนาด    
100 ml. 

Pyrodex 

 

 

ตารางที 2 สารเคมีทีใชใ้นการทดลอง 

 

สารเคมี บริษทัผูผ้ลิต คุณลกัษณะ 

Sodium nitrite Merck AR grade 

Sodium nitrate Merck AR grade 

 

2. วธิีการวจิยั 
 2.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

  2.1.2 สารละลายมาตรฐานไนไตรท ์เขม้ขน้ 1000 ppm 

  ชงั Sodium nitrite 0.1022 g ละลายดว้ย Deionized water ปรับปริมาตรเป็น 100 ml 
ในขวดปริมาตร จะไดส้ารละลาย Sodium nitrite เขม้ขน้ 1000 ppm  
   2.1.2 สารละลายมาตรฐานไนเตรทเขม้ขน้ 1000 ppm 

  ชงั Sodium nitrate 0.1024 g ละลายดว้ย Deionized water ปรับปริมาตรเป็น 100 
ml  ในขวดปริมาตร จะไดส้ารละลาย Sodium nitrate  เขม้ขน้ 1000 ppm  
  2.1.3 สารละลายมาตรฐานไนไตรท ์เขม้ขน้ 100 ppm 

  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Sodium nitrite  เขม้ขน้ 1000 ppm มา  10 ml  ปรับ
ปริมาตรเป็น 100 ml  ดว้ย Deionized water ในขวดปริมาตร จะไดส้ารละลาย Sodium nitrite  

เขม้ขน้ 100 ppm  
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  2.1.4 สารละลายมาตรฐานไนเตรท เขม้ขน้ 100 ppm 

  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Sodium nitrate  เขม้ขน้ 1000 ppm มา  10 ml  ปรับ
ปริมาตรเป็น 100 ml  ดว้ย Deionized water ในขวดปริมาตร จะได้สารละลาย Sodium nitrate  

เขม้ขน้ 100 ppm 

  2.1.5 สารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์ และไนเตรทเขม้ขน้ 1, 3, 5, 10, 15, 20 

และ 25 ppm 

  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Sodium nitrate และ Sodium Nitrate เขม้ขน้ 100 ppm 
มาอย่างละ 1, 3, 5, 10, 15, 20 และ 25 ml  ปรับปริมาตรเป็น 100 ml  ดว้ย Deionize water ในขวด
ปริมาตร จะไดส้ารละลายผสมไนเตรทและไนไตรท์เขม้ขน้ 1, 3, 5, 10, 15, 20 และ 25 ppm

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 3 ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไนเตรทและไนไตรทที์ใชใ้นการเตรียมสารละลาย    
 มาตรฐานผสมของไนเตรทและไนไตรท ์1, 3, 5, 10, 15, 20 และ 25 ppm 

ความเขม้ขน้ของสารละลาย
มาตรฐานผสมของไนเตรท 

และไนไตรท ์(ppm) 

ปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐาน ไนเตรท 100 ppm 

(ml) 

ปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐานไนไตรท ์100 ppm 

(ml) 
1 1 1 
3 3 3 
5 5 5 
10 10 10 
15 15 15 
20 20 20 

25 25 25 

 

 

 2.2 การหาค่า LOD และ LOQ 

 ใชส้ารละลายมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรทเขม้ขน้ 0.05 ppm โดยวิเคราะห์ดว้ยเครือง Ion 

chromatography ทาํการทดลองซาํ 10 ครัง จากการทดลองหาค่าขีดจาํกดัการวดัไดข้องเครืองมือ 

(LOD) และขีดจาํกดัการตรวจสอบและรายงานผลไดข้องเครืองมือสามารถตรวจสอบ (LOQ) โดย 

LOD =         + 3S.D. และ LOQ =         + 10S.D. X X 
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        2.3 ขนัตอนการเก็บตวัอยา่งเขม่าปืนจากเสือผา้ผูย้งิปืน 

  นาํผา้ทีตดัเป็นแผน่สีเหลียมขนาด 1.5×12 เซนติเมตร ติดไวที้หนา้อก แขนขา้งขวา 
และแขนขา้งซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอกของผูย้งิปืน ระยะทีปากกระบอกปืนห่างจากบริเวณทีเก็บ
เป็น 12, 12 และ 28 นิว ตามลาํดบั ยงิจาํนวน 3 นดั ทดลองภายในหอ้งยงิปืนทีปิดมิดชิดและไม่มีลม
พดั แลว้เก็บตวัอย่างทนัที 6, 12 และ 24 ชวัโมงภายหลงัการยิงปืน ทิงไว ้10 นาที จากนันนาํผา้
ตวัอยา่งใส่ในซองพลาสติกใสแบบมีซิป และนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค ion chromatography ต่อไป 

 

ภาพที 13  อาวุธปืนพกสนักึงอตัโนมติัยหีอ้ Glock ขนาด 9 mm.  

 

 

ภาพที 14  ลกูกระสุนปืนแบบทองแดงหุม้ตะกวั ยหีอ้ Royal ขนาด 9 ม.ม. LUGER  
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ภาพที 15 การยงิปืนในลกัษณะท่ายนืยงิโดยอาวุธปืนขนานกบัพืน 
 

 2.4 ขนัตอนการเตรียมตวัอยา่งวิเคราะห์โดยใชเ้ครือง Ion Chromatography 

  2.4.1 นาํตวัอยา่งผา้แช่ดว้ย Deionized water ในขวด vial ปริมาตร 5 ml ปิดฝาขวด 
แลว้นาํขวดตวัอยา่งใส่ใน Ultrasonic water bath เพือสกดัเขม่าปืนเป็นเวลา 30 นาที 
       2.4.2 นาํมากรองผา่น membrane ขนาดรูพรุน 0.45 μm  

  2.4.3 นาํมาวิเคราะห์โดยใชเ้ครืองไอออนโครมาโทกราฟี ซึงมีสภาวะในการ
ทดลอง ดงัตารางที 4     

ตารางที 4  สภาวะของ Ion Chromatography (IC)   

Ion Chromatography (IC) Donex ICS-1000 

Program Dionex CM Dongle Chromeleon 680 SPI build 2238 

Reagent-free controller RFC-30 Dionex 

Guard column Ion pac AG18 Guard column (4x50 mm) 

Separator column Ion pac AS18 Analytical column (4x250 mm) 

Eluent Potassium Hydroxide 

Detector Conductivity 
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  2.4.4 เตรียมสารละลายมาตรฐาน คือ Sodium nitrite, Sodium nitrate และตวัอยา่ง
ฉีดเขา้เครือง ตงัเวลา Run time 10 นาที และบนัทึกผลการวิเคราะห์ 

  

 แผนผงัการเตรียมตวัอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 16 แผงผงัการเตรียมตวัอยา่ง 

ปิเปต Deionized water 

ปริมาตร 5 ml ลงในขวด Vial 

นาํผา้ตวัอยา่งแช่ลงในขวด vial แลว้นาํขวดตวัอยา่ง
ใส่ใน Ultrasonic water bath เป็นเวลา 30 นาที 

แลว้นาํมากรองผา่น membrane 

filtered ขนาดรูพรุน 0.45 μm 

จากนนันาํมาวิเคราะห์โดยใช้
เครืองไอออนโครมาโทกราฟี 
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บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการศึกษาวิจยัเรืองการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในเขม่าปืนทีติดบน
ผา้ โดยเทคนิค Ion chromatography จะใช้ผา้ตวัอยา่ง 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม ผา้ยีนส์และผา้ยืด 
เนืองจากเป็นเส้นใยผา้ทีนิยมสวมใส่กนัทวัไป จึงมีความเป็นไปไดที้ผูก้ระทาํความผิดจะใชใ้นการ
ก่ออาชญากรรม ผา้ตวัอยา่งจะใชข้นาด 1.5 × 12 เซนติเมตร ทงั 4 ชนิด โดยจะเยบ็ผา้ตวัอยา่งแต่ละ
ชนิดต่อกนั เพือสะดวกในการเก็บตวัอย่างเขม่าปืนพร้อมๆกัน โดยธรรมชาติของเขม่าปืนแล้ว
ภายหลงัจากการยิงปืน เมือเขม่าปืนออกจากลาํกลอ้งปืน GSR ส่วนใหญ่จะพุ่งไปขา้งหนา้ตามแรง
ขบัดนัของดินส่งกระสุนปืน แต่ยงัคงมีบางส่วนซึงนาํหนกัเบา ฟุ้งกระจายในอากาศและตกลงมาติด
สะสมอยูที่เสือผา้หรือแขนของผูย้ิงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิงปืนพกลาํกลอ้งสันๆ ยิงมีโอกาสมาก และ
ทีสาํคญั จาํนวนนดัทียงิก็ส่งผลต่อปริมาณของเขม่าปืนทีติดสะสมบนผา้ ยิงเพิมจาํนวนนดัในการยิง 
ก็จะยิงมีปริมาณของเขม่าปืนมากเท่านนั ดงันนัการศึกษาวิจยัเรืองนี เพือศึกษาหาระยะเวลาและ
ปริมาณของอนุภาคเขม่าปืนทีสะสมติดอยูบ่นผา้ทงั 4 ชนิดบริเวณหนา้อกและแขนทงัสองขา้งของผู ้
ยิงภายในห้องปิดหลงัจากการยิงดว้ยอาวุธปืน Glock ขนาด 9 mm จาํนวน 3 นดั ไดผ้ลการศึกษา
ดงัต่อไปนี 
 
4.1 การศึกษาสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรท เพอืใช้เป็นกราฟมาตรฐาน 
 จากการศึกษาสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรท์และไนเตรททีความเขม้ขน้ 1 ถึง 25 
ppm มาวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค Ion chromatography จะไดผ้ล chromatogram ตวัอยา่ง ดงัภาพที 17 
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ภาพที 17 chromatogram ตวัอยา่งของสารละลายมาตรฐานผสมไนไตรทแ์ละไนเตรททีความเขม้ขน้ 
 1 ppm 

จากภาพที 17 เป็น Chromatogram ตวัอยา่งของสารละลายมาตรฐานไนเตรทและไนไตรท์
ทีความเขม้ขน้ 1 ppm ซึงมี Retention time ของไนไตรทแ์ละไนเตรทเท่ากบั 3.644 min และ 4.767 
min ตามลาํดบั สามารถแยกออกจากกนัไดช้ดัเจน เมือนาํมาวิเคราะห์ค่า Resolution (R) แลว้พบวา่มี
ค่ามากกวา่ 1.5 แสดงวา่พีคของไนเตรทและไนไตรทส์ามารถแยกออกจากกนัไดดี้ 
ตารางที 5 พืนทีใตพ้ีคของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ทีความเขม้ขน้ 1 ถึง 25 ppm จากการทาํ      
 3 ซาํ 
 

ความเขม้ขน้ของ
สารละลาย
มาตรฐาน (ppm) 

ไนไตรท ์ ค่าเฉลีย 
พืนทีใตพ้ีค 
( μS • min ) 

ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 

1 0.1076 0.1046 0.1064 0.1062 
3 0.3892 0.3935 0.3932 0.3920 
5 0.6843 0.6859 0.6882 0.6861 

10 1.4252 1.4372 1.4341 1.4322 
15 2.1071 2.1839 2.9526 2.1600 
20 2.9139 2.9286 2.9526 2.9317 
25 3.6241 3.6493 3.7016 3.6583 
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ตารางที 6 พืนทีใตพ้ีคของสารละลายมาตรฐานไนเตรททีความเขม้ขน้ 1 ถึง 25 ppm จากการทาํ       
 3 ซาํ 

ความเขม้ขน้ของ
สารละลาย
มาตรฐาน (ppm) 

ไนเตรท ค่าเฉลีย 
พืนทีใตพ้ีค 
( μS · min ) 

ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 

1 0.0923 0.0948 0.0983 0.0951 
3 0.3462 0.3534 0.3556 0.3517 
5 0.6186 0.6278 0.6320 0.6261 

10 1.4069 1.4140 1.4136 1.4115 
15 2.7736 2.7721 2.7981 2.0227 
20 2.7736 2.7981 2.7981 2.7813 
25 3.5198 3.5195 3.5357 3.5250 

  
 เมือนาํขอ้มูลค่าเฉลียพืนทีใตพ้ีคจากตารางที 5 และ 6  มาพลอตกราฟความสัมพนัธ์
ระหวา่งพืนทีใตพ้ีค (แกน y) กบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรทตงัแต่ 1 
ถึง 25 ppm (แกน x) พบว่าได้ความสัมพนัธ์เป็นเส้นตรง ซึงสมการแสดงความสัมพนัธ์คือ               
y = 0.1476x - 0.0368, y = 0.1417x - 0.0475 และค่า Correlation coefficient (R2) เท่ากบั 0.9998, 
0.9992 ตามลาํดบั ดงัภาพที 18  และ 19 
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ภาพที 18 กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งพืนทีใตพ้ีคกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานไนไตรท ์                           
  ตงัแต่ 1 ถึง 25 ppm 

ภาพที 19  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งพืนทีใตพ้ีคกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานไนไตรท ์
 ตงัแต่ 1 ถึง 25 ppm 
 
4.2 การศึกษาหาค่า Limit of Detection (LOD) และ Limit of Quantitation (LOQ) 
 จากการศึกษาสารละลายมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทเขม้ขน้ 0.005 ppm นาํมา
วเิคราะห์ดว้ยเครือง Ion chromatography ทาํการทดลองซาํ 10 ครัง แลว้นาํพืนทีใตพ้ีคมาคาํนวณหา
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ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน จากการทดลองจะได้พืนทีใตพ้ีคแสดงดงัตารางที 7 และ
ความเขม้ขน้ดงัตารางที 8 
 
ตารางที 7 พืนทีใตพ้ีคของสารละลายมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรททีความเขม้ขน้ 0.005 ppm 

ครังที ไนไตรท ์ ไนเตรท 
Area (μS.min) Area (μS.min) 

1 0.0092 0.0052 
2 0.0086 0.0051 
3 0.0087 0.0050 
4 0.8893 0.0046 
5 0.0093 0.0047 
6 0.0092 0.0044 
7 0.0091 0.0048 
8 0.0100 0.0048 
9 0.0088 0.0045 

10 0.0092 0.0043 
 
ตารางที 8 ความเขม้ขน้ของไนไตรทแ์ละไนเตรททีความเขม้ขน้ 0.005 ppm 

ครังที ไนไตรท ์ ไนเตรท 
ความเขม้ขน้ (ppm) ความเขม้ขน้ (ppm) 

1 0.0048 0.0095 
2 0.0048 0.0101 
3 0.0049 0.0103 
4 0.0048 0.0097 
5 0.0051 0.0097 
6 0.0053 0.0107 
7 0.0052 0.0093 
8 0.0052 0.0106 
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ตารางที 8 ต่อ  
9 0.0048 0.0097 

10 0.0048 0.0093 
ค่าเฉลีย (     ) 0.0050 0.0099 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.00020575 0.00050870 
 
 จากตารางที 8 นาํมาคาํนวณขีดจาํกดัการวดัไดข้องเครืองมือ (LOD) และขีดจาํกดัการ
ตรวจสอบและรายงานผลไดข้องเครืองมือสามารถตรวจสอบ (LOQ) โดย LOD =        + 3S.D. และ 
LOQ =        + 10S.D. ผลการคาํนวณไดค้่า LOD = 0.0337 ppm และ LOQ = 0.0443 ppm สําหรับ
ไนไตรท ์และLOD = 0.1318 ppm และ LOQ = 0.1622 ppm สาํหรับไนเตรท 
 
4.3 การศึกษาวเิคราะห์ปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปืนบนผ้า 
 การทดลองหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์จากเขม่าปืนบนผา้ทงั 4 ชนิดทีบริเวณ
หนา้อกและแขนทงัสองขา้งของผูย้ิง ดว้ยอาวุธปืนอาวุธปืนพกสันกึงอตัโนมติั โดยศึกษาระยะเวลา
ในการเก็บตวัอยา่งทีทนัที และ 6, 12, 24 ชวัโมง ภายหลงัการยิงปืนไดผ้ลดงั chromatogram ทีแสดง
ต่อไปนี 

 
ภาพที 20 chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ฝ้ายบริเวณแขนขวาดา้นใน 
 

X 
X 

X 
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ภาพที 21 chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งหลงัของ 6 ชงัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณ              
 แขนขวาดา้นใน 

ภาพที 22 chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งหลงัของ 12 ชงัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณ
 แขนขวาดา้นใน 

ภาพที 23 chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งหลงัของ 24 ชงัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณ
 แขนขวาดา้นใน  
 chromatogram ตวัอย่างของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง พบพีคของไนไตรทแ์ละไนเตรทที 
Retention time เท่ากบั 3.83 และ 4.77 ตามลาํดบั 
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 จากการวเิคราะห์ปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของตวัอยา่งทีเก็บบนผา้ทงั 4 ชนิด คือ ผา้
ฝ้าย ผา้ร่ม ผา้ยนีส์และผา้ยดื ภายหลงัการยิงทนัที และ6, 12, 24 ชวัโมงดว้ยอาวุธปืนพกกึงอตัโนมติั 
โดยทาํการทดลองซาํ 3 ครัง ไดค้่าเฉลียดงัตารางที 9 
ตารางที 9 ค่าเฉลียผลการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในเขม่าดินปืนบนเสือผา้ทงั 4 
 ชนิด 
ชนิด
ของผา้ 

บริเวณที
เก็บ

ตวัอยา่ง 

ไนไตรท ์(ppm) ไนเตรท (ppm) 
ทนัที 6 ช.ม. 12 ช.ม. 24 ช.ม. ทนัที 6 ช.ม. 12 ช.ม. 24 ช.ม. 

 
 

ผา้ฝ้าย 
 

หนา้อก 0.298 0.371 0.274 0.331 0.367 0.446 0.457 0.466 
ขวาใน 0.317 0.332 0.267 0.392 0.621 0.487 0.463 0.498 
ขวานอก 0.376 0.286 0.313 0.291 0.371 0.454 0.556 0.576 
ซา้ยใน 0.353 0.346 0.341 0.333 0.364 0.522 0.450 0.455 
ซา้ยนอก 0.344 0.323 0.377 0.350 0.378 0.476 0.474 0.542 

 
 

ผา้ร่ม 

หนา้อก 0.297 0.288 0.281 0.280 0.535 0.498 0.611 0.609 
ขวาใน 0.327 0.332 0.332 0.312 0.616 0.742 0.600 0.618 
ขวานอก 0.292 0.315 0.325 0.302 0.546 0.711 0.746 0.693 
ซา้ยใน 0.292 0.306 0.286 0.326 0.517 0.688 0.682 0.517 
ซา้ยนอก 0.353 0.310 0.298 0.306 0.582 0.497 0.638 0.717 

 
 
ผา้
ยนีส์ 

หนา้อก 1.073 1.009 1.185 0.689 0.416 0.692 0.508 0.440 
ขวาใน 0.703 1.174 1.265 1.175 0.492 0.541 0.438 0.521 
ขวานอก 0.876 1.469 1.470 1.515 0.430 0.469 0.497 0.488 
ซา้ยใน 0.969 1.241 1.584 1.071 0.569 0.610 0.351 0.519 
ซา้ยนอก 1.741 1.392 1.399 1.454 0.423 0.42 0.487 0.573 

 
 

ผา้ยดื 

หนา้อก 0.316 0.364 0.309 0.288 0.593 0.501 0.420 0.479 
ขวาใน 0.387 0.297 0.297 0.296 0.409 0.470 0.481 0.727 
ขวานอก 0.379 0.325 0.334 0.324 0.393 0.518 1.039 0.763 
ซา้ยใน 0.369 0.369 0.327 0.413 0.352 0.531 0.619 0.585 
ซา้ยนอก 0.368 0.472 0.328 0.336 0.480 0.835 0.812 0.581 
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 เมือนาํผลจากตารางที 9 มาเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาที
กาํหนดในการเก็บตัวอย่างบริเวณหน้าอก แขนขวา และแขนซ้าย บนเสือผา้แต่ละชนิด จะได้
แผนภูมิแท่งดงัภาพ 

ภาพที 24 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการเก็บ
 ตวัอยา่งบนผา้ฝ้าย 
 
 

 
ภาพที 25 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการเก็บ
 ตวัอยา่งบนผา้ร่ม 
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ภาพที 26 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการเก็บ
 ตวัอยา่งบนผา้ยนีส์ 

ภาพที 27 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดในการเก็บ
 ตวัอยา่งบนผา้ยดื 
 โดยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดใน
การเก็บตวัอยา่งบริเวณหนา้อก แขนขวา และแขนซ้าย บนเสือผา้ฝ้าย (ภาพที 24) ผา้ร่ม (ภาพที 25 ) 
ผา้ยีนส์ (ภาพที 26) และผา้ยืด (ภาพที 27) พบว่า สามารถตรวจพบไนไตรทแ์ละไนเตรทของเขม่า
ดินปืน บนผา้ทงั 4 ชนิดและทุกบริเวณทีเก็บตวัอยา่งยงัคงตรวจพบปริมาณของไนไตรทแ์ละไนเต
รทจนถึง 24 ชวัโมง 
 จากแผนภูมิแท่งปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของผา้ร่ม (ภาพที 25 ) พบวา่ไนไตรทแ์ละ
ไนเตรทภายหลงัจากการยงิ 12 ชวัโมงทีทุกบริเวณการเก็บตวัอยา่งจะมีปริมาณทีสูงอยา่งเห็นไดช้ดั 
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 เมือนาํผลมาเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทภายหลงัจากการยงิปืนตาม
ระยะเวลาทีกาํหนดคือ ทนัที และ 6,12, 24 ชวัโมง ทีเก็บตวัอยา่งบริเวณส่วนหนา้อก แขนขวา และ
แขนซา้ยบนเสือผา้แต่ละชนิด จะไดแ้ผนภูมิแท่งดงัภาพ 

ภาพที 28 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภายหลงัจาก
 การยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ฝ้าย 
 

ภาพที 29 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภายหลงัจาก
 การยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ร่ม 
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ภาพที 30 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภายหลงัจาก
 การยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ยนีส์ 
 
 
 

ภาพที 31 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งภายหลงัจาก
 การยงิปืนตามระยะเวลาทีกาํหนดบนผา้ยดื 
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 จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของระยะเวลาทีกาํหนดใน
การเก็บตวัอยา่งบริเวณหนา้อก แขนขวา และแขนซ้ายบนผา้ชนิดผา้ฝ้าย (ภาพที 28) ผา้ร่ม (ภาพที 
29) ผา้ยนีส์ (ภาพที 30) และผา้ยดื (ภาพที 31) พบวา่ จากตวัอยา่งทีเก็บบริเวณแขนซ้ายและแขนขวา
จะมีปริมาณไนไตรท์และไนเตรทมากกว่าตวัอย่างทีเก็บบริเวณส่วนหน้าอก นอกจากนียงัพบว่า
ปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของแขนขวาและแขนซา้ยมีปริมาณทีใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย 
 
 เมือนําผลมาเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริเวณทีเก็บตัวอย่าง          
แขนขวาและแขนซ้ายทงัดา้นในและดา้นนอกของผา้ทงั 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม ผา้ยีนส์และผา้ยืด 
ทีระยะเวลาต่างๆ จะไดแ้ผนภูมิแท่งดงัภาพ 

ภาพที 32 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขนขวาและ
 แขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอก บนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจากการยงิปืนทนัที  

ภาพที 33 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขนขวาและ
  แขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอก บนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจากการยงิปืน 6 ชวัโมง 
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ภาพที 34 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขนขวาและ
 แขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอก บนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจากการยงิปืน 12 ชวัโมง 
 

ภาพที 35 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอยา่งแขนขวาและ
 แขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอก บนผา้ทงั 4 ชนิด ภายหลงัจากการยงิปืน 24 ชวัโมง 
 จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริเวณทีเก็บตวัอย่าง
แขนขวาและแขนซ้ายทงัดา้นในและดา้นนอกของผา้ทงั 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม ผา้ยีนส์และผา้ยืด 
ภายหลงัจากการยิงปืนทนัที (ภาพที 32) 6 ชวัโมง (ภาพที 33) 12 ชวัโมง (ภาพที 34) และ 24 ชวัโมง 
(ภาพที 35) พบวา่ การเก็บตวัอยา่งทีบริเวณแขนขวาและแขนซ้าย ทงัดา้นในและดา้นนอกมีปริมาณ
ไนไตรทแ์ละไนเตรทใกลเ้คียงกนั 
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 เมือนาํผลมาเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม 
ผา้ยีนส์และผา้ยืด บริเวณทีเก็บตวัอยา่งส่วนหน้าอก แขนขวาและแขนซ้ายทีระยะเวลาต่างๆ จะได้
แผนภูมิแท่งดงัภาพ 

ภาพที 36 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บตวัอยา่ง
 ส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืนทนัที 
 
 

ภาพที 37 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บตวัอยา่ง
 ส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืน 6 ชวัโมง 
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ภาพที 38 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บตวัอยา่ง
  ส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืน 12 ชวัโมง 
 
 

 
ภาพที 39 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด บริเวณทีเก็บตวัอยา่ง
 ส่วนหนา้อก แขนขวาและแขนซา้ย ภายหลงัจากการยงิปืน 24 ชวัโมง 
 จากแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม 
ผา้ยีนส์และผา้ยืด บริเวณทีเก็บตวัอย่างส่วนหน้าอก แขนขวาและแขนซ้ายภายหลงัจากการยิงปืน
ทนัที และ 6, 12, 24 ชวัโมง พบวา่ ปริมาณไนไตรทบ์นผา้ยนีส์จะสูงกวา่ผา้ชนิดอืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั 
แต่ปริมาณไนไตรทบ์นผา้ฝ้าย ผา้ร่มและผา้ยดืจะมีปริมาณทีใกลเ้คียงกนั ส่วนปริมาณไนเตรทบนผา้
ทงั 4 ชนิดจะมีปริมาณทีใกล้เคียงกัน ซึงผลการทดลองข้างต้นจะมีแนวโน้มเดียวกันกับทุกๆ
ระยะเวลาการเก็บตวัอยา่ง 
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บทที 5 
สรุปผลการวจิยั  และข้อเสนอแนะ 

  
 ในทางนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เขม่าดินปืนมีความสาํคญัมาก เนืองจากภายหลงั
การยิงปืน อนุภาคของเขม่าดินปืนจะกระจายอยู่ในอากาศ แลว้ตกลงมาสะสมอยู่ทีมือและเสือผา้
ของผูย้งิภายหลงัจากการยงิปืน ซึงผูว้ิจยันันสนใจศึกษาหาระยะเวลาและปริมาณของอนุภาคเขม่า
ปืนทีสะสมติดอยู่บนเสือผา้ทงั 4 ชนิดบริเวณหน้าอกและแขนทงัสองขา้งของผูย้ิงภายในห้องปิด
หลงัจากการยิงดว้ยอาวุธปืนพกสันกึงอตัโนมติั ยีห้อ Glock ขนาด 9 mm. และลูกกระสุนปืนแบบ
ทองแดงหุม้ตะกวัยหีอ้ Royal ขนาด 9 mm. LUGER ดว้ยเทคนิค Ion Chromatography ซึงเป็นวิธีที
สามารถทาํไดง่้าย เตรียมตัวอย่างไม่ยุ่งยาก สะดวก และทราบผลวิเคราะห์เร็ว เพือให้ขอ้มูลทีได้
วิเคราะห์แลว้สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป การศึกษาครังนีผูว้ิจยัได้
นาํเสนอผลการวิจยั ดงัต่อไปนี 

 จากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าพืนทีใต้พีคกับความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานไนเตรทและไนไตรท์ เขม้ขน้ 1, 3, 5, 10, 15, 20, และ 25 ppm มาสร้างกราฟมาตรฐาน 
(calibration curve) พบว่าสารละลายมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทไดค้วามสัมพนัธ์เป็นเส้นตรง 
ซึงยนืยนัไดด้ว้ยค่า Correlation coefficient (R2) เท่ากบั 0.9998, 0.9992 ตามลาํดบั 
 จากการศึกษาสารละลายมาตรฐานไนไตรท์และไนเตรทเข้มข้น 0.05 ppm นาํมา
วิเคราะห์ดว้ยเครือง Ion chromatography ทาํการทดลองซาํ 10 ครัง แลว้นาํพืนทีใตพี้คมาคาํนวณหา
ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน ผลการคาํนวณไดค่้า LOD = 0.3115 ppm และ LOQ = 
0.3120 ppm สาํหรับไนไตรท์ LOD = 0.3677 ppm และ LOQ = 0.3690 ppm ซึงค่าทีวิเคราะห์มีค่า
มากกว่า LOD และ LOQ ทาํใหมี้ความเชือมนัสูง  
 จากผลการทดลองการศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของเขม่าดินปืนบนเสือผา้ทงั 4 ชนิด 
คือ ผา้ฝ้าย ผา่ร่ม ผา้ยนีส์ และผา้ยดืทีบริเวณส่วนหนา้อก แขนขวา และแขนซา้ยภายหลงัจากการยิง
ปืนทนัที และ 6, 12, 24 ชวัโมง พบว่า ในทุกๆบริเวณทีเก็บตวัอย่างสามารถตรวจพบปริมาณของ
เขม่าดินปืนภายหลงัจากการยงิปืนของเสือผา้ทงั 4 ชนิด จนถึงระยะเวลา 24 ชวัโมงก็ยงัมีการคงอยู่
ของปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรท 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรทของตวัอยา่งทีเก็บบริเวณส่วน 
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หนา้อก แขนขวา และแขนซา้ยบนเสือผา้ทงั 4 ชนิด พบว่า จากตวัอย่างทีเก็บบริเวณแขนซา้ยและ
แขนขวาจะมีปริมาณไนไตรท์และไนเตรทมากกว่าตัวอย่างทีเก็บบริเวณส่วนหน้าอก เนืองจาก
ระยะห่างจากปากกระบอกปืนและผา้ตัวอย่างทีบริเวณหน้าอก คือ 28 นิว ส่วนระยะจากปาก
กระบอกปืนและผา้ตวัอย่างทีบริเวณแขนทงัขา้งคือ 12 นิว ดว้ยระยะห่างจากปากกระบอกปืนถึง
บริเวณแขนขวาและซา้ยทีใกลก้ว่าบริเวณส่วนของหนา้อก จึงทาํใหพ้บปริมาณของไนไตรทแ์ละไน
เตรททีมากกว่า และนอกจากนียงัพบว่าปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของแขนขวาและแขนซา้ยมี
ปริมาณทีใกลเ้คียงกนั เนืองจากระยะห่างของปากกระบอกปืนถึงผา้ตวัอย่างทีบริเวณแขนขวาและ
แขนซา้ยมีระยะทีใกลเ้คียงกนั จึงพบปริมาณไนไตรทแ์ละไนเตรททีใกลเ้คียงกนั 
 จากการศึกษา เปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทของบริ เวณทีเก็บ                            
ตวัอยา่งแขนขวาและแขนซา้ยทงัดา้นในและดา้นนอกของผา้ทงั 4 ชนิด พบว่า การเก็บตวัอย่างที
บริเวณแขนขวาและแขนซา้ย ทงัดา้นในและดา้นนอกมีปริมาณไนไตรท์และไนเตรทใกลเ้คียงกนั 
เนืองจาก ระยะห่างจากปากกระบอกปืนถึงแขนขวาดา้นในและดา้นนอก มีระยะห่างทีใกลเ้คียงกนั
มาก ทาํใหอ้นุภาคเขม่าดินปืนทีออกมาจากปากลาํกลอ้งปืนนนั สะสมอยู่ในปริมาณทีใกลเ้คียงกนั 
เช่นเดียวกบับริเวณแขนซา้ยดา้นในและดา้นนอก                                                                                                           
 จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไนไตรท์และไนเตรทบนเสือผา้ทงั 4 ชนิด ทีเก็บ
ตวัอย่างบริเวณส่วนหน้าอก แขนขวาและแขนซ้ายภายหลงัจากการยิงปืนทนัที และ 6, 12, 24 
ชวัโมง พบว่า ปริมาณไนไตรทบ์นผา้ยนีส์จะสูงกว่าผา้ชนิดอืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั แต่ปริมาณไนไตรท์
บนผา้ฝ้าย ผา้ร่มและผา้ยดืจะมีปริมาณทีใกลเ้คียงกนั เนืองจากผา้ยนีส์มีขนาดของรูพรุนทีกวา้งกว่า
ผา้ชนิดอืนๆจึงทาํให้ปริมาณไนไตรท์บนผา้ยีนส์สูงกว่าเมือเทียบ ผา้ฝ้าย ผา้ร่ม และผา้ยืด  ส่วน
ปริมาณไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิดจะมีปริมาณทีใกลเ้คียงกนั เนืองจากไนเตรทสามารถพบไดท้วัไป 
คือไนเตรททีวิเคราะห์ไดอ้าจจะไม่ไดม้าจากเขม่าดินปืนเพียงอยา่งเดียว อาจมาจากการปนเปือนจาก
ปัจจยัอืนๆ ทาํให้พบปริมาณไนเตรทบนผา้ทงั 4 ชนิดในปริมาณทีใกลเ้คียงกนั ซึงผลการทดลอง
ขา้งตน้จะมีแนวโนม้เดียวกนักบัทุกๆระยะเวลาการเก็บตวัอยา่ง 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 
 1. ศึกษาการคงอยูข่องเขม่าปืนทีระยะเวลานานกว่า 24 ชวัโมง 
 2. ศึกษาในอาวุธปืนชนิด ขนาด ยีห้อต่างๆ ขนาดและยีห้อของกระสุนปืนเพือจะได้
ทราบถึงปริมาณของเขม่าดินปืนในแต่ละชนิด เพือใชใ้นการเปรียบเทียบ 
 3. ควรทาํการศึกษาในสภาพแวดลอ้มอืนๆ เช่น ในระบบเปิด เนืองจากความเป็นจริง
แลว้การก่อเหตุเกียวกบัอาวุธปืนเกิดขึนไดท้งัในระบบเปิดและระบบปิด  
 4. ศึกษาและเก็บตวัอยา่งจากคดีอาชญากรรมทีเกิดขึนจริง 
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 Chromatogram ตวัอยา่งจากการวิเคราะห์ไนไตรทแ์ละไนเตรทของเขม่าดินปืนบนเสือผา้
ชนิดต่างๆทีบริเวณส่วนหนา้อก และแขนทงัสองขา้งภายหลงัจากการยงิปืน 

 
ภาพที 40 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ฝ้ายบริเวณแขนขวาดา้นใน 
 
 

 
ภาพที 41 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณแขนขวา
 ดา้นใน 
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ภาพที 42 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ฝ้ายบริเวณแขนขวา
 ดา้นใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 43 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมง บนผา้ฝ้ายบริเวณแขนขวา
 ดา้นใน 
 
 
 



51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 44 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ร่มบริเวณหนา้อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 45 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ร่มบริเวณหนา้อก 
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ภาพที 46 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ร่มบริเวณหนา้อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 47 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมงบนผา้ร่มบริเวณหนา้อก 
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ภาพที 48 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่งทนัทีบนผา้ยนีส์บริเวณแขนซา้ยดา้นใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 49 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ยนีส์บริเวณแขนซา้ย
 ดา้นใน 
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ภาพที 50 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ยนีส์บริเวณแขนซา้ย
 ดา้นใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 51 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมงบนผา้ยนีส์บริเวณแขนซา้ย
 ดา้นใน 
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ภาพที 52 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง ทนัทีบนผา้ยดืบริเวณแขนขวาดา้น
 นอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 53 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 6 ชวัโมงบนผา้ยดืบริเวณแขนขวาดา้น
 นอก 
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ภาพที 54 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 12 ชวัโมงบนผา้ยดืบริเวณแขนขวา
 ดา้นนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 55 Chromatogram ตวัอยา่งของเขม่าปืนทีเก็บตวัอยา่ง 24 ชวัโมงบนผา้ยดืบริเวณแขนขวา
 ดา้นนอก 
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