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ความแตกต่างของร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล
(LRN) และลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN)
เมื่อเข้าปะทะบนแผ่นโลหะ
The Difference of Bullet Marks at Metal Sheets of .38 Special
Revolver (LRN) and 9 mm. Luger Automatic (LRN)

อัจฉราพร พาเก่าน้อย 1 จิรวัชร ธนูรัตน์ 2 พิพิธชัย สร้อยชมภูพงศ์ 2 และคมศร ลมไธสง 3*
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทาฐานข้อมูลความแตกต่างของร่องรอยบนแผ่นโลหะตัวถัง
รถยนต์ ที่เกิดจากการปะทะของลูกกระสุนปืนแบบตะกั่ว (lead-round nose: LRN) ที่ยิงจากอาวุธปืนพก
รีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล และอาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ ที่ระยะยิงและมุมยิงต่างกัน
ซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สาหรับการก่อเหตุยิงรถยนต์ โดยแผ่นโลหะ
รถยนต์ที่ใช้ในการทดลองเป็นตัวถังรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ขนาด 30 × 30 × 0.1 เซนติเมตร อาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธ
ปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล ยี่ห้อ Smith & Wesson Model 15-4 ที่ใช้กับกระสุนปืนหัวตะกั่วล้วนแบบ
ราวด์โนส (LRN) ขนาด .38 สเปเชียล ยี่ห้อ Winchester และอาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์
ยี่ห้อ Browning Hi-Power ที่ใช้กับกระสุนปืนแบบตะกั่วล้วนแบบราวด์โนส (LRN) ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ Royal
Ammunition Industrial แบ่งระยะยิงออกเป็น 3 ระยะ และแบ่งมุมยิงออกเป็น 4 มุม บันทึกภาพร่องรอยที่
ปรากฏบนแผ่นโลหะด้วยกล้องดิจิตอล และเก็บข้อมูลความกว้าง ความยาว และความลึกด้วยเครื่องวัดดิจิตอล
เวอร์เนียร์ แคลิเปอร์ วิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ และบันทึกภาพรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียวบนแผ่นโลหะ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของร่องรอยบนแผ่นโลหะที่เกิดจากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์
ขนาด .38 สเปเชียล มีขนาดใหญ่กว่าร่องรอยของลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ ที่มุมยิงต่าง
ต่างกันขนาดร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะแตกต่างกัน แต่ที่ระยะยิงต่างกันขนาดร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะไม่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่มุม 30 องศา สามารถวัดขนาดของร่องเกลียวสันเกลียวได้และ
สามารถนาไปคานวณหาจานวนร่องเกลียวสันเกลียวของอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้

ABSTRACT
This research aims to study the difference of bullet marks on the car metal sheets ,
caused by the collision of lead ammunition (Lead-Round Nose : LRN), shooting from .38 Special
revolver and 9 mm Luger automatic pistol at the different distances and angles. This research
will be benefit in the process of forensic identification caused from shooting vehicles crime
scene. In this experiment, the metal sheets used from Toyota taxi car, size at 30 x 30 x 0.1 cm.
The guns used in this research was a .38 Special revolver Smith & Wesson Model 15 - 4 with
Winchester .38 Special Lead-Round Nose (LRN), and a Browning Hi-Power 9mm Semi Automatic
pistol with Royal Ammunition Industrial 9 mm luger Lead-Round Nose (LRN). The shooting
assessment was tested at 3 different distances, and with 4 shooting angles. The images of bullet
marks on the metal sheets were recorded by digital camera. The width, length and depth of
bullet marks were measured by the Digital vernier caliper and the obtained data were
statistically analyzed. Land and Groove of the bullet which appeared on the metal sheets were
investigated using Stereo Microscope. The results revealed that the sizes of bullet marks on the
metal sheets caused by. 38 Special revolver ammunition are larger than the bullet marks from 9
mm Luger automatic ammunition. However, the distance of shooting has no effect to the size of
bullet marks (at the significant level of .05). In the case of 30 degree shooting angle, the land
and groove of bullet marks were detected on the metal sheets. This could be used for
calculation in number of land and groove present on the barrel of the shot gun.
คาสาคัญ: ลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล ลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์
รอยประทับร่องเกลียวสันเกลียว
Keywords: .38 special revolver (LRN), 9 mm luger automatic (LRN), Land and groove impression

บทนา
ปัญ หาอาชญากรรมถื อ เป็น ภั ย ใกล้ ตั ว และ
เป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของปร ะชา ชน หล าย ปี ที่ ผ่ านมาส ถิ ติ การ เกิ ด
อาชญากรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และคดีอาชญากรรมที่มีความรุนแรง ส่วนใหญ่

มักมีความเกี่ยวข้องกับ การนาอาวุธปืนมาใช้ในการก่อ
เหตุ ซึ่งอาวุธปืนที่ใช้มีความแตกต่างกันได้หลากหลาย
ทั้ ง ชนิ ด และขนาด ทั้ ง ที่ มี ไ ว้ ค รอบครองอย่ า งถู ก
กฎหมายและผิ ด กฎหมาย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การ
ครอบครองอาวุธปืนเป็นสิ่งที่สามารถทาได้โดยง่าย ซึ่ง
อาจเป็ น สาเหตุ ท าให้ จ านวนการก่ อ อาชญากรรมใน
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สังคมเพิ่มจานวนมากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลตัวเลขการขอ สเปเชี ย ล และอาวุ ธ ปื น พกออโตเมติ ก ขนาด 9
ใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืนในปัจจุบัน พบว่ามีตัวเลขที่ มิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่งเป็นชนิดและขนาดของปืนและ
เพิ่ ม มากขึ้ น จากเดิ ม ในปี ที่ แ ล้ ว มี ก ารออกใบอนุ ญ าต กระสุนปืนที่ใช้กันมากในการก่ออาชญากรรม เพื่อที่จะ
333 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้นเป็น 502 ใบอนุญาตในปีนี้ นาผลการทดลองไปใช้เป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติ มเพื่อ
(เกรียงไกร, 2555)
ยืนยันชนิด ขนาด และทิศทางของอาวุธปืนในสถานที่
ปัจจุบันคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการนา เกิด เหตุ และช่ว ยให้ การตรวจพิสู จน์ห ลักฐานในทาง
อาวุธปืนมาใช้ในการก่อเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ นิติวิทยาศาสตร์มีความรวดเร็วให้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
อย่างยิ่งในการประทุษร้ายโดยการยิงเข้าใส่รถยนต์ ซึ่ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาวุธปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุส่วนใหญ่ พบว่าเป็น
อาวุธปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร และอาวุธปืน วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึก ษาความแตกต่า งของร่ องรอยที่ เ กิ ด
รีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล เพราะเป็นชนิด ที่
อนุญาตมีไว้ในครอบครองมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นชนิดที่ จากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชีย ล
ใช้กระสุนปืนขนาดใกล้เคียงกันมาก (ลดาวัลย์, 2555) (LRN) และลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร
เมื่อปะทะกับพื้นผิวของวัตถุจะเกิดร่องรอยที่ค่อนข้าง ลู เ กอร์ (LRN) เมื่ อ เข้ า ปะทะบนแผ่ น โลหะ แบ่ งการ
คล้ายกัน ซึ่งในการตรวจสอบร่องรอยอาจต้องใช้ระยะ ทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การวัดความเร็วของลูก
เวลานาน หากไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญ กระสุ น ปื น เพื่ อ ก าหนดระยะยิ ง ที่ เ หมาะสม โดยใช้
เครื่องวัดความเร็วลูกกระสุนปืน ยี่ห้อ CHRONY รุ่น
ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
ร่องรอยที่เ กิดจากการปะทะกัน ระหว่า งลู ก CBP-8TM ทาการยิงจากอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด
กระสุนปืนกับพื้นผิวของวัตถุ ลักษณะหรือรูปแบบของ .38 สเปเชียล ยี่ห้อ Smith & Wesson Model 15-4
ร่องรอยที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งนอกจากจะ ด้วยกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN)
ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของอาวุ ธ ปื น และกระสุ น ปื น แล้ ว ยั ง มี และอาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ
ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ท าให้ เ กิ ด ร่ อ งรอยที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น Browning Hi-Power รุ่น PRACTICAL ด้วยกระสุนปืน
ความเร็ว น้าหนักของลูกกระสุนปืน ลักษณะภายในลา ออโตเมติ ก ขนาด 9 มิ ล ลิ เ มตร ลู เ กอร์ (LRN)
กล้องปืน เป็นต้นซึ่งลักษณะหรือรูปแบบของร่องรอยที่ ตามล าดั บ ผ่ า นเครื่ อ งวั ด ความเร็ ว ลู ก กระสุ น ปื น
แตกต่างกันจะทาให้ สามารถเชื่อมโยงไปยังอาวุธปืนที่ ระยะทางจากปากลากล้องปืนไปยังแผ่นโลหะ ที่ระยะ
ตั้งแต่ 0.5 เมตรขึ้นไป เพื่อนามากาหนดระยะยิงที่เป็น
ผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุได้
จากปัญหาและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ความเร็วเริ่มต้น ความเร็วสูงสุด และความเร็วเริ่มลดลง
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความแตกต่างของร่องรอยที่ ของลูกกระสุนปืน และกาหนดมุมยิงที่มุม 30 45 60
เกิดจากลูกกระสุนปืนแบบตะกั่ว (lead-round nose: และ 90 องศา (เป็นองศาที่มีการก่อเหตุยิงรถยนต์มาก
LRN) ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) กับลูกกระสุนปืน ในปัจจุบัน) 2) การทดลองยิงแผ่นโลหะโดยแผ่นโลหะ
แบบตะกั่ว ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) เมื่อปะทะ จะถูกยึดด้วยขาตั้งหนีบไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ จากนั้น
กับแผ่นโลหะโดยใช้อาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 ท าการยิ ง ด้ ว ยอาวุ ธ ปื น พกรี ว อลเวอร์ ขนาด .38
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สเปเชี ย ล ด้ ว ยกระสุ น ปื น รี ว อลเวอร์ ขนาด .38
สเปเชียล (LRN) และอาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9
มิ ล ลิ เ มตร ด้ ว ยกระสุ น ปื น ออโตเมติ ก ขนาด 9
มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ตามลาดับ ที่ระยะ และมุ ม
องศาที่กาหนดได้จากข้อ 1 จานวนนัดที่ทาการยิง 1 นัด
โดยทาการทดลอง 3 ซ้า บันทึกภาพร่องรอยที่ปรากฏ
บนแผ่นโลหะด้วยกล้องดิจิตอล แล้วสังเกตลักษณะของ
ร่องรอยการปะทะบนแผ่นโลหะ พร้อมทั้งวัดความกว้าง
ความยาว และความลึก ด้วยเครื่องวัดดิจิตอลเวอร์เนียร์
แคลิเปอร์ และตรวจสอบลักษณะรอยประทับของร่อง
เกลี ย วสั น เกลี ย วที่ ป รากฏบนแผ่ น โลหะด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ stereo microscope เพื่อเชื่อมโยงลักษณะ
ของร่องรอยที่เกิดขึ้นบนแผ่นโลหะไปยังอาวุธปืนที่ใช้ใน
การยิง

ผลการวิจัย
จากการทดลองยิ ง อาวุ ธ ปื น พกรี ว อลเวอร์
ขนาด .38 สเปเชียล โดยใช้กระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด
.38 สเปเชียล (LRN) และอาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด
9 มิ ล ลิ เ มตรโดยใช้ ก ระสุ น ปื น ออโตเมติ ก ขนาด 9
มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะ ในระยะยิงและมุมยิง
ต่างกันให้ผลการทดลองดังนี้
ผลการวัดความเร็วของลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) และลูกกระสุนปืน
ออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ในระยะ
ยิงต่าง ๆ สามารถกาหนดระยะยิงที่เหมาะสมที่จะนามา
เป็นตัวแทนของระยะที่เป็นความเร็วเริ่มต้น ความเร็ว
สู ง สุ ด และความเร็ ว เริ่ ม ลดลงของลู ก กระสุ น ปื น ได้
ดังนี้คือ ระยะยิงที่จะใช้ในการทดลองยิงลูกกระสุนปืน
ออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) คือ 0.5
1.5 และ 3 เมตร และระยะยิงที่จะใช้ในการทดลองยิง
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ลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN)
คือ 1 2 และ 3 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1
ลักษณะและขนาดของร่องรอยลูกกระสุนปืน
ที่ปรากฏบนแผ่นโลหะที่เกิดขึ้นหลังจากยิงด้วยอาวุธปืน
รีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล ที่มุมยิง 90 องศา ทั้ง
3 ระยะ มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของลูกกระสุนที่ใช้ยิง
มากที่สุด ส่วนมุมยิง 30 45 และ 60 องศา ทั้ง 3 ระยะ
มีขนาดความกว้างและความลึกเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมาก
นัก แต่ขนาดความยาวเฉลี่ยแตกต่างกันคือ ที่มุมยิง 30
องศา ทั้ง 3 ระยะ มีขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง
31.97-36.36 มิลลิเมตร ที่มุมยิง 45 องศา ทั้ง 3 ระยะ
มี ข นา ด ควา มย าวเ ฉลี่ ย อยู่ ในช่ วง 16.29-16.99
มิลลิเมตร และที่มุมยิง 60 องศา ทั้ง 3 ระยะ มีขนาด
ความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 12.94-14.22 มิลลิเมตร ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 2 และ 4 ส่วนร่องรอยที่
ปรากฏบนแผ่นโลหะที่เกิดขึ้นหลังจากยิงอาวุ ธปืนพก
ออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ที่มุมยิง 60 และ 90
องศาทั้ง 3 ระยะ มีขนาดความกว้างและความยาวเฉลี่ย
ใกล้ เ คี ย งกั บ ขนาดของลู ก กระสุ น ที่ ใ ช้ ยิ ง ซึ่ งมี ข นาด
ความกว้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.04-9.15 มิลลิเมตร และมี
ขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.60-9.51 มิลลิเมตร
แต่ที่มุมยิง 30 และ 45 องศา ทั้ง 3 ระยะ ร่องรอยที่
ปรากฏบนแผ่นโลหะที่เกิดขึ้นหลังจากยิงมีขนาดความ
กว้างและความยาวเฉลี่ยใหญ่กว่าขนาดของลูกกระสุนที่
ใช้ยิง ซึ่งมีขนาดความกว้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.56-11.73
มิลลิเมตร และมีขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10.0819.24 มิลลิเมตร ส่วนความลึกเฉลี่ยที่มุมยิง 30 45 60
และ 90 องศา ทั้ง 3 ระยะไม่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และรูปที่ 3 และ 5
ลักษณะรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียว
บนแผ่นโลหะที่เกิดจากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด
.38 สเปเชียล (LRN) ที่มุมยิง 30 องศา วัดความกว้าง
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ของร่องเกลียวและสันเกลียวได้ดังนี้ ความกว้างของร่อง
เกลียว (groove) เท่ากับ 2.816 มิลลิเมตร และสัน
เกลียว (land) เท่ากับ 2.434 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูป
ที่ 6 ส่วนลักษณะรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียว
บนแผ่นโลหะที่เกิดจากลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด
9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ที่มุมยิง 30 องศา วัดความ
กว้างของร่องเกลียวและสันเกลียวได้ดังนี้ ความกว้าง
ของร่องเกลียว (groove) เท่ากับ 2.195 มิลลิเมตร
และสันเกลียว (land) เท่ากับ 1.967 มิลลิเมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 7
ผลการเชื่อมโยงลักษณะร่องรอยที่เกิดขึ้นบน
แผ่นโลหะไปยังอาวุธปืนที่ใช้ในการยิง เมื่อวางเส้น
สมมาตรบนร่ อ งรอยที่ ป รากฏบนแผ่ น โลหะจะท าให้
สังเกตเห็นว่าลักษณะรอยประทับเอียงไปทางซ้าย ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับรอยประทับบนลูกกระสุนปืน (เอียงขวา)
จึงสามารถบอกได้ว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงมีลักษณะเกลียว
ภายในลากล้องปืนเป็นแบบเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 เมื่อเปรียบเทียบความกว้าง
ของร่องเกลียวสันเกลียวที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลั งยิง
ด้วยอาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล โดยใช้ลูก
กระสุน ปืนรี วอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชี ยล (LRN)
พบว่าที่มุมยิง 30 องศา ความกว้างของร่องเกลียวสัน
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เกลียวที่ปรากฏบนแผ่นโลหะเท่ากับ 5.250 มิลลิเมตร
ดังแสดงในรูปที่ 8 เมื่อนาไปคานวณหาจานวนของร่อง
เกลียวสันเกลียวของอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้ เท่ากับ 5 ร่อง
เกลียว 5 สันเกลียว และเมื่อเปรียบเทียบความกว้าง
ของร่องเกลียวสันเกลียวที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลังการ
ยิงด้วยอาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตรโดย
ใช้ ก ระสุ นปื น ออโตเมติก ขนาด 9 มิล ลิ เมตร ลู เกอร์
(LRN) พบว่าที่มุมยิง 30 องศา ความกว้างของร่อง
เกลียวสันเกลียวที่ปรากฏบนแผ่นโลหะเท่ากับ 4.162
มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 9 เมื่อนาไปคานวณหา
จานวนของร่องเกลียวสันเกลียวของอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้
เท่ากับ 6 ร่องเกลียว 6 สันเกลียว
สูตรคานวณจานวนร่องเกลียวสันเกลียวของ
อาวุธปืน (หน่วยมิลลิเมตร) คือ
เส้นรอบวงของลูกกระสุนปืน
ขนาดร่องเกลียว ขนาดสันเกลียว
เมื่อ r คือรัศมีของเส้นรอบวงของลูกกระสุน
ปื น เช่ น กระสุ น ปื น ออโตเมติ ก ขนาด 9 มิ ล ลิ เ มตร
ลูเกอร์ (LRN) เท่ากับ 4.50 มิลลิเมตร และลูกกระสุน
ปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) เท่ากับ 4.55
มิลลิเมตร

รูปที่ 1 กราฟแสดงความเร็วลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) และความเร็วลูกกระสุนปืน
ออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ที่ระยะยิงต่าง ๆ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
มุมยิง 30 องศา

มุมยิง 45 องศา

มุมยิง 60 องศา
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะร่องรอยลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) ที่ปรากฏบนแผ่นโลหะที่มุมยิง
30 45 60 และ 90 องศา ระยะยิง 3 เมตร เมื่อ
แสดงทิศทางการเข้าปะทะของลูกกระสุนปืน
มุมยิง 30 องศา

มุมยิง 45 องศา

มุมยิง 60 องศา

มุมยิง 90 องศา

รูปที่ 3 แสดงลักษณะร่องรอยลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตรลูเกอร์ (LRN) ที่ปรากฏบนแผ่นโลหะที่
มุมยิง 30 45 60 และ 90 องศา ระยะยิง 3 เมตร เมื่อ
แสดงทิศทางการเข้าปะทะของลูกกระสุน
ปืน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของความกว้าง ความยาว และความลึกของร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลังการยิงด้วยอาวุธ
ปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล โดยใช้กระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) ที่ระยะ
ยิงและมุมยิงต่าง ๆ
มุมยิง ระยะ
(องศา) (เมตร)
1
30
2
3
1
45
2
3
1
60
2
3
1
90
2
3

ความกว้าง
ความยาว
ความลึก
ลักษณะของร่องรอย
(มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร)
ที่ปรากฏบนแผ่นโลหะ
11.68±0.73 31.97±12.60 12.94±1.24
13.30±0.39 35.19±2.57 15.28±0.19 รียาว ขอบรูเรียบ
11.61±3.04 36.36±19.96 16.28±0.21
14.76±0.45 16.29±1.98 12.46±1.48
13.82±0.60 16.99±0.54 11.89±0.21 รีสั้น ขอบรูเรียบ
14.71±0.69 16.82±0.56 12.06±1.78
12.30±0.54 12.94±0.55 10.20±0.06
12.08±0.44 13.09±0.43 10.99±0.69 รีสั้น ขอบรูมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย
13.25±0.32 14.22±0.28 12.92±0.32
11.64±0.56 11.56±0.50 11.85±0.16
11.09±0.53 11.59±0.25 10.70±0.15 กลม ขอบรูเรียบ
10.86±0.14 10.99±0.10 10.78±0.13
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รูปที่ 4 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความยาวของรูเข้าของลูกกระสุนปืนที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลังจากยิงด้วย
อาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด .38 สเปเชียล ที่มุมยิง 30 45 60 และ 90 องศา และระยะยิง 1 2 และ 3
เมตร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความกว้าง ความยาว และความลึกของร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลังการยิงด้วย
อาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตรโดยใช้กระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์
(LRN) ที่ระยะยิงและมุมยิงต่าง ๆ
มุมยิง ระยะ
(องศา) (เมตร)
0.5
30
1.5
3.0
0.5
45
1.5
3.0
0.5
60
1.5
3.0
0.5
90
1.5
3.0

ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
11.40±0.26
11.73±0.16
11.45±0.18
9.92±0.29
9.74±0.27
9.56±0.10
8.75±0.28
9.15±0.75
8.04±0.57
8.84±0.08
9.01±0.03
8.84±0.09

ความยาว
(มิลลิเมตร)
18.61±3.27
21.49±0.77
19.24±2.62
10.31±1.42
10.31±0.48
10.08±0.59
8.60±0.74
9.51±0.65
9.13±0.14
8.90±0.08
9.05±0.01
8.95±0.09

ความลึก
(มิลลิเมตร)
8.36±0.34
8.35±0.61
8.33±0.16
10.40±0.15
11.29±0.68
10.66±1.93
10.48±0.22
10.66±0.30
10.46±0.28
7.60±0.09
7.90±0.39
8.39±0.30

ลักษณะของร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะ
รี ขอบรูค่อนข้างเรียบ

ค่อนข้างกลม ขอบรูไม่เรียบ มีรอยฉีกขาด

กลม ขอบรูไม่เรียบ มีรอยฉีกขาด

กลม ขอบรูเรียบ

งานวิ
งานวิจจัยัย
22
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วารสารวิ
วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์มข.
มข.ปีปีทที่ ี่41
41ฉบั
ฉบับบทีที่ ่33
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รูปที่ 5 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความยาวของรูเข้าของลูกกระสุนปืนที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลังจากยิงด้วย
อาวุธปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ที่มุมยิง 30 45 60 และ 90 องศา และระยะยิง 0.5 1.5 และ 3
เมตร

แผ่นโลหะ

ลูกกระสุนปืน

แผ่นโลหะ

ลูกกระสุนปืน

ลากล้องปืน

รูปที่ 6 ภาพถ่ายใต้กล้อง stereo microscope ที่กาลังขยาย 7.5x แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียวบน
แผ่นโลหะ (เอียงซ้าย) ที่เกิดจากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) ที่มุมยิง 30 องศา
รอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียวบนลูกกระสุนปืน (เอียงขวา) และร่องเกลียวสันเกลียวภายในลากล้องปืน (เวียนขวา)

ลากล้องปืน

รูปที่ 7 ภาพถ่ายใต้กล้อง stereo microscope ที่กาลังขยาย 7.5x แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียวบน
แผ่นโลหะ (เอียงซ้าย) ที่เกิดจากลูกกระสุนปืนออโตเมติกขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ที่มุมยิง 30
องศา รอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียวบนลูกกระสุนปืน (เอียงขวา) และร่องเกลียวสันเกลียวภายใน
ลากล้องปืน (เวียนขวา)
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รูปที่ 8 ภาพถ่ายใต้กล้อง stereo microscope ที่กาลังขยาย 7.5x แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียว (A)
แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสัน เกลียว บนลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) หลัง
การยิงด้วยอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด .38 สเปเชียล และ (B) แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียว
บนแผ่นโลหะที่เกิดจากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) หลังการยิงด้วยอาวุธปืนพก
รีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล ที่มุมยิง 30 องศา

A

B

รูปที่ 9 ภาพถ่ายใต้กล้อง stereo microscope ที่กาลังขยาย 7.5x แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียว (A)
แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียว บนลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN)
หลังจากยิงด้วยอาวุธปืนพกออโตเมติกขนาด 9 มิลลิเมตร และ (B) แสดงรอยประทับของร่องเกลียวสัน
เกลียวบนแผ่นโลหะที่เกิดจากลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) หลังจากยิงด้วย
อาวุธปืนพกออโตเมติกขนาด 9 มิลลิเมตร ที่มุมยิง 30 องศา
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งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3

779
779

มุมยิง 45 องศา มีลักษณะรีสั้น ที่มุมยิง 60 องศา มี
จากผลการวิจัยพบว่า ที่มุมยิง 45 60 และ ลั ก ษณะรี สั้ น และที่ มุ ม ยิ ง 90 องศา มี ลั ก ษณะกลม
90 องศา รอยประทับของร่องเกลียวสันเกลียวปรากฏ ส่วนลักษณะรูเข้ารูออกที่ปรากฏบนแผ่นโลหะหลังจาก
ไม่ชัดเจน เนื่องจากลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิงเป็นแบบตะกั่ว ยิงด้วยอาวุธพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร โดยใช้
ล้วน (lead round nose) มีความอ่อนตัว ได้รับความ ลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์
ร้อนเฉพาะส่วนท้าย (flat base) ทาให้ปรากฏเพียง (LRN) ที่มุมยิง 30 องศา มีลักษณะรี ที่มุมยิง 45 องศา
ลายเส้นที่เอียงบอกทิศทางของลักษณะการเวียนของ มีลักษณะค่อนข้างกลม ที่มุมยิง 60 องศา มีลักษณะ
เกลียวภายในลากล้องปืน ซึ่งลายเส้นที่ปรากฏบนแผ่น กลม และที่ มุ ม ยิ ง 90 องศา มี ลั ก ษณะกลม และมี
โลหะเอี ยงไปทางซ้ ายตรงข้ามกับที่ ประทับ อยู่บ นลู ก ลักษณะไม่แตกต่างกันทุกระยะยิง
ขนาดของร่ อ งรอยที่ ป รากฏบนแผ่ น โลหะ
กระสุน ปื น (ลายเส้ นเอี ย งไปทางขวา) และตรงกั บ ที่
ปรากฏภายในลากล้องปืน ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 หลั ง จากยิ ง ด้ ว ยอาวุ ธ ปื น รี ว อลเวอร์ ขนาด .38
จึงสามารถบอกได้ว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงแล้วเกิดลายเส้นใน สเปเชีย ล โดยใช้ลูกกระสุนปืนรีว อลเวอร์ ขนาด .38
ลักษณะดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่มีเกลียวภายในลากล้อง สเปเชียล (LRN) มีขนาดใหญ่กว่าร่องรอยที่ปรากฏบน
ปื น แบบเวี ย นขวา การตรวจสอบนี้ เ ป็ น เพี ย งการคั ด แผ่ น โลหะหลั งจากยิ งด้ว ยอาวุธ ออโตเมติ ก ขนาด 9
กรองเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น สามารถบอกได้ เ พี ย งว่ า เป็ น มิ ล ลิ เ มตร โดยใช้ ลู ก กระสุ น ปื น ออโตเมติ ก ขนาด 9
ร่ อ งรอยที่ เ กิ ด จากอาวุ ธ ปื น ขนาดใด ลั ก ษณะเกลี ย ว มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ซึ่งลักษณะความแตกต่างนี้เกิด
ภายในลากล้องเวียนซ้ายหรือขวา และจะเป็นแนวทาง จากความเร็ ว และมวลของลู ก กระสุ น ปื น ที่ มี ค วาม
ในการคาดการณ์ได้ว่าคนร้ายน่าจะใช้อาวุ ธปืนยี่ห้อใด แตกต่างกัน จึงสามารถบอกได้ว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจาก
รุ่นใดในการก่อเหตุ อย่างไรก็ตามการวัดขนาดของร่อง อาวุธปืนชนิด และขนาดใด
ลักษณะของร่องเกลียวสันเกลียวที่ปรากฏบน
เกลี ย วสั น เกลี ย วที่ ป รากฏบนแผ่ น โลหะจะมี ค่ า
เปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่วัดได้จากร่องเกลียวสันเกลียว แผ่นโลหะหลังจากยิงด้วยอาวุธ ปืนรีว อลเวอร์ ขนาด
ที่ ป รากฏภายในล ากล้ อ งปื น เนื่ อ งจากเกิ ด ความ .38 สเปเชียล โดยใช้ลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด
คลาดเคลื่ อ นจากการประทั บ ร่ อ งรอยหลายครั้ ง จาก .38 สเปเชียล (LRN) และอาวุธปืนออโตเมติก ขนาด 9
ลากล้องปืนประทับลงลูกกระสุนปืน จากลูกกระสุนปืน มิ ล ลิ เ มตรโดยใช้ ลู ก กระสุ น ปื น ออโตเมติ ก ขนาด 9
ประทั บ ลงแผ่ น โลหะ จึ ง ไม่ ส ามารถบอกได้ ว่ า เป็ น มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น ร่อง
เกลียวสันเกลียวที่เกิดจากอาวุธปืนยีห้อใด รุ่นใด แต่
ร่องรอยที่เกิดจากอาวุธปืนยี่ห้อใด รุ่นใด
ลายเส้นที่ปรากฏจะสามารถบอกลักษณะการเวียนของ
ร่องเกลียวสันเกลียวภายในลากล้องปืนได้ และที่มุม 30
สรุปผลการวิจัย
ลั ก ษณะรู เ ข้ า รู อ อกที่ ป รากฏบนแผ่ น โลหะ องศา ขนาดของร่องเกลียวสันเกลียวที่วัดได้ สามารถ
หลั ง จากยิ ง ด้ ว ยอาวุ ธ ปื น รี ว อลเวอร์ ขนาด .38 นาไปคานวณหาจานวนร่องเกลียวสันเกลียวของอาวุธ
สเปเชีย ล โดยใช้ลูกกระสุนปืนรีว อลเวอร์ ขนาด .38 ปืนที่ใช้ยิงได้
สเปเชียล (LRN) ที่มุมยิง 30 องศา มีลักษณะรียาว ที่
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