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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน คือ กลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison 

Microscope) แต่ดว้ยนวตักรรมการผลิตอาวธุปืน ไดมี้การผลิตล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling เพื่อลดแรงเสียดทาน
ระหวา่งลูกกระสุนปืนกบัล ากลอ้งปืน เพ่ิมประสิทธิภาพการยงิอาวธุปืนใหมี้ความแม่นย  า และท าลายเป้าหมายไดรุ้นแรง
มากข้ึน ส่งผลกระทบในการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน เน่ืองจากกลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ มีก าลงัขยายไม่
เพียงพอ ท่ีจะท าใหผู้ช้  านาญเห็นลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืนได ้ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูช้  านาญในการออก
รายงานผลตรวจ และการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าเสนอ กลอ้งจุลทรรศน์ แบบ 3D ท่ีมี
เทคโนโลยีขั้นสูง มีการประมวลผลท่ีละเอียด และมีความถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงผลการทดลองประสิทธิภาพของ กลอ้ง 
Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler เบ้ืองตน้พบวา่ สามารถหาลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูก
กระสุนปืน ท่ียิงออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling และวดัสภาพพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ออกมาเป็นค่าตวัเลข 3 
มิติ (แกน X , Y , Z) เพื่อช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัผูช้  านาญในการออกรายงานผลตรวจ และเป็นแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ในอนาคต 

 

ABSTRACT 
 Nowadays, fired bullet individual marks can be done by direct comparison with samples using a Comparison 
Microscope. However, a new innovation in gun manufacturing has led to Polygonal Rifling, helping reduce friction 
between the bullets and the barrel of the gun. This facilitates accurate firing, enabling more effective target 
destruction, but it also affects the results of bullet comparison for individual marks using a Comparison Microscope, 
as this new technology inhibits the abilities of professionals in individual marks flaws on the bullet. This leads to 
individual marks with decreased confidence, hindering prosecution. This research proposes the use of a 3D 
Comparison Microscope which, with improved technology, can observe details in evaluation more accurately. The 
test results for the Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler show improvements in detecting 
special marks from fired bullets using Polygonal Rifling. Moreover, it can measure the surface of the bullet in 3D, 
increasing the confidence of evaluation by gun professionals during individual marks, solving the problems 
developed by the introduction of Polygonal Rifling.  
 

ค าส าคญั: ต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน  ล ากลอ้งปืนแบบโพลิโกนอล  อาวธุปืนก่ึงอตัโนมติั 
Keywords: Individual marks on bullet, Polygonal rifling, Semi-automatic 
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บทน า 
ปัญหาดา้นอาชญากรรมมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน และมีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ จะเห็นไดจ้ากการใชอ้าวธุปืนในการ

ก่อเหตุมากยิง่ข้ึน (ในช่วงเดือน ต.ค. 2556 - มี.ค. 2557) ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2557 จบักมุอาชญากรรมโดย
ใชอ้าวุธปืนในการก่อเหตุได ้จ านวน 19,760 ราย เป็นอาวุธปืนสงคราม 352 ราย, อาวุธปืนธรรมดา 19,408 ราย (ข่าว
ต ารวจ กองสารนิเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2557) เม่ือมีการใชอ้าวุธปืนก่อเหตุอาชญากรรม เจา้หน้าท่ีจะน าลูก
กระสุนปืนจากสถานท่ีเกิดเหตุ, ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และอาวธุปืนตอ้งสงสัย มาตรวจเปรียบเทียบด้วยกลอ้ง
จุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) วา่ลูกกระสุนปืนยิงออกมาจากอาวธุปืนกระบอกเดียวกนัหรือไม่ แต่
ดว้ยนวตักรรมการผลิตอาวุธปืนในปัจจุบัน ได้มีการผลิตล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling เพื่อลดแรงเสียดทาน
ระหวา่งลูกกระสุนปืนกบัล ากลอ้งปืน เพ่ิมประสิทธิภาพการยิงอาวธุปืน ท าให้มีความแม่นย  า และท าลายเป้าหมายได้
รุนแรงมากข้ึน การลดแรงเสียดทานดงักล่าวคือ การลดพ้ืนท่ีผิวสมัผสั ระหวา่งลูกกระสุนปืนกบัล ากลอ้งปืน ท าใหร้อยท่ี
เกิดข้ึนบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตอ้งการเปรียบเทียบลกัษณะต าหนิพิเศษนั้น มีพ้ืนท่ีเลก็ลง และรอยครูด
ต้ืนข้ึน ส่งผลกระทบในการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ีกลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) 
มีก าลงัขยายไม่เพียงพอ ท่ีจะท าให้ผูช้  านาญเห็นลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืนได ้ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผู ้
ช านาญในการออกรายงานผลตรวจ และการพิจารณาคดีในกระบวนการยติุธรรม 

ผูว้จิยัตอ้งการน าเสนอ กลอ้งจุลทรรศน์ แบบ 3D ท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง มีการต่อเขา้กบัซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การประมวลผลท่ีละเอียด และมีความถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงผลการทดลองประสิทธิภาพของ กลอ้ง Super High Vertical 
Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler ช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูช้  านาญในการออกรายงานผลตรวจ และเป็น
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียิงออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ใน
อนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาประสิทธิผลของกล้อง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler ในการตรวจ      
เปรียบเทียบต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling เบ้ืองตน้ 

1.  รอยบนลูกกระสุนปืนทีถู่กยงิ 
ภายในของล ากลอ้งปืน (ยกเวน้ล ากลอ้งปืนลูกซอง) จะมีเกลียวล ากลอ้งปืน เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของวิถี

กระสุนปืน ท าให้ลูกกระสุนปืนเกิดการหมุนรอบตวัเองเม่ือถูกยิงออกไป เกลียวล ากลอ้งปืนประกอบด้วย ส่วนท่ีต ่า
เรียกว่า “ร่องเกลียว” และส่วนท่ีสูงเรียกว่า “สันเกลียว” โดยสันเกลียวจะบงัคบัลูกกระสุนปืนให้หมุนรอบตวัเอง เกิด
เป็นรอยครูดบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนท่ีถูกยิงออกจากล ากลอ้งปืน The land engraved areas (LEA) โดยจะเกิดรอยบน
พ้ืนผิวลูกกระสุนปืนหลายรอย (LEAs) ซ่ึงรอยเกลียวล ากลอ้งบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนนั้ น สามารถใช้เพื่อจ าแนก
ประเภทหรือขอบเขตของอาวธุปืน แต่ไม่ใช่การหาลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน (George et al., 2013) 

 

- 42 -



SDP5-3 
 

 
(A)                 (B)  

 

 ภาพที่ 1  (A) แสดงร่องเกลียวสันเกลียวภายในล ากลอ้งปืน, (B) แสดงรูปแบบของลกัษณะรอยต าหนิท่ีเกิดข้ึน
บนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน (Eric, 2008)  

 
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง Automatic identification of bullet signatures based on consecutive matching striae 
(CMS) criteria กล่าววา่ การเกิดรอยจากเกลียวล ากลอ้งท่ีครูดลงบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ไม่ไดเ้กิดทั้งหมดของพ้ืนผิว
รอบลูกกระสุนปืน โดยบางพ้ืนท่ีของรอยเกลียวล ากลอ้งบนลูกกระสุนปืนก็เกิดข้ึนไม่ชัดเจน ท าให้บริเวณนั้ นไม่
สามารถน ามาใช้ยืนยนัลกัษณะต าหนิพิเศษของเกลียวล ากลอ้งบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนได ้(Wei et al., 2013) อยู่บน
หลักการของความจริงท่ีว่า ไม่มีอาวุธปืนกระบอกใด ท่ีท าให้เกิดรอยต าหนิพิเศษบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนมีความ
คลา้ยคลึงกนั นอกจากการยิงผา่นล ากลอ้งปืนกระบอกนั้นๆ (Toni, 2008, p. 681) การกดักร่อนของสนิม ส่ิงสกปรกและ
คราบเขม่า เม่ือระยะเวลาผ่านไปสามารถสร้างต าหนิชัว่คราวหรือถาวร ลงบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน การเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีจะท าให้เป็นต าหนิพิเศษของปืนแต่ละกระบอกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะตรวจเปรียบเทียบอาวธุปืนหลายๆ กระบอกไดง่้าย
ข้ึน แมจ้ะมาจากผูผ้ลิตรายเดียวกนั (Eric, 2008, p. 18) 

2. ววิฒันาการของล ากล้องปืน 
 ปัจจุบันอาวุธปืนมีหลายแบบ มีการพฒันาการออกแบบอาวุธปืนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ลูกกระสุนปืนท่ีถูกยิง
ออกไปจากล ากลอ้งปืนนั้น เกิดการหมุนรอบตวัเอง ในการรักษาวิถีกระสุนให้เป็นแนวเส้นตรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การยงิอาวธุปืน ใหมี้ความแม่นย  า ระยะหวงัผลท่ีไกลออกไป และท าลายเป้าหมายไดรุ้นแรงมากข้ึน จึงท าใหล้ ากลอ้งปืน 
มีความหลากหลาย เช่น Conventional Rifling , Ratchet Rifling , Polygonal Rifling เป็นตน้ 
 

 
 

 ภาพที่  2  แสดงร่องเกลียวและสันเกลียวภายในล ากล้องปืนแบบ Conventional Rifling , Ratchet Rifling , 
Enfield Rifling , Hybrid Rifling , Polygonal Rifling ตามล าดบั (Brian, 2008) 

 
 ภายในล ากลอ้งปืนท่ีมีเกลียวล ากลอ้ง เป็นส่วนท่ีท าใหลู้กกระสุนปืนเกิดการหมุนรอบตวัเอง ขณะเคล่ือนท่ีออก
จากล ากลอ้งปืน ส่งผลท าใหว้ถีิกระสุนมีความเสถียร จ านวนร่องเกลียวสนัเกลียวของผูผ้ลิตแต่ละราย จะมีความแตกต่าง
กนั เช่น รูปแบบล ากลอ้งปืน, เกลียวล ากลอ้งปืนวนซา้ยหรือวนขวา อา้งอิงตามรูปแบบเข็มนาฬิกา เม่ือมองจากห้องจุด
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ระเบิดในอาวุธปืน (Peter, 2008) โดยร่องเกลียวสันเกลียวภายในล ากลอ้งปืนภาพท่ี 2 มีลกัษณะเป็นเหล่ียมทุกแบบ 
ยกเวน้ร่องเกลียวสันเกลียวภายในล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling จะมีความโคง้มน ไม่เป็นเหล่ียมเหมือนร่อง
เกลียวสันเกลียวภายในล ากลอ้งปืนแบบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นนวตักรรมการผลิตล ากลอ้งปืนท่ีถูกพฒันาข้ึนมาใหม่ โดยลดแรง
เสียดทานระหวา่งพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนกบัล ากลอ้งปืน เพ่ือเพ่ิมอนุภาพในการท าลายเป้าหมายให้มากข้ึน สอดคลอ้งกบั
หนังสือ The Forensic Laboratory Handbook ไดนิ้ยามศพัท์ Polygonal Rifling วา่ เป็นเกลียวล ากลอ้งปืนท่ีมีความโคง้
มน แทนเกลียวล ากลอ้งปืน ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมแบบเดิม (Ashraf, Carla, 2006) 

3. ขั้นตอนการตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปืน 
การตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จากอาวธุปืนตอ้งสงสยัท่ีใชใ้นการก่อเหตุอาชญากรรมนั้น 

เม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจไดว้ตัถุพยานท่ีเป็นลูกกระสุนปืนจากสถานท่ีเกิดเหตุ, ในร่างกายผูไ้ดรั้บเจ็บหรือเสียชีวิต ตอ้งท าการ
สืบสวนสอบสวนหาอาวธุปืนตอ้งสงสัยท่ีใชใ้นการก่อเหตุ เพ่ือน ามาตรวจเปรียบเทียบรอยเกลียวล ากลอ้งปืน โดยน าอาวธุ
ปืนตอ้งสงสัย บรรจุกระสุนชนิดเดียวกนักบัวตัถุพยาน (หากเจา้หนา้ท่ีต ารวจไปตรวจคน้อาวธุปืนตอ้งสงสยั แลว้พบกระสุน
ปืนท่ีถูกเก็บไว ้ให้น าส่งกระสุนปืนดังกล่าว เพ่ือมายิงเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วย) ยิงลงแทงก์น ้ า (Ballistic bullet 
recovery water tank) เพื่อรักษาสภาพของลูกกระสุน แลว้น ามาตรวจเปรียบเทียบกบัลูกกระสุนท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ, ใน
ร่างกายผูไ้ดรั้บเจ็บหรือเสียชีวิต ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) ซ่ึงเปรียบเทียบรอยท่ีเกิดจาก
เกลียวล ากลอ้งปืน 2 ภาพ ในแบบ 2 มิติ คือ แนวแกน X และแกน Y  เพื่อหารอยเกลียวล ากลอ้ง ซ่ึงเป็นลกัษณะต าหนิพิเศษท่ี
คลา้ยกนัของอาวธุปืนแต่ละกระบอก (George et al., 2013)  
 3.1 การตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปืน แบบ 2D 
 ผูช้  านาญจะอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญ จากประสบการณ์ท่ีสะสมของแต่ละคน 
พิจารณาลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืนของกลาง ท่ีไดม้าจากสถานท่ีเกิดเหตุ, จากบาดแผลของผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต วา่ยงิมาจากอาวธุปืนชนิดใด และขนาดเท่าไร ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะสามารถยนืยนัถึงยีห่อ้ของอาวธุปืนท่ีใช้
ในการก่อเหตุได ้ท าให้พนักงานสืบสวนสอบสวนสามารถท างานในวงท่ีแคบลง และรวดเร็วข้ึน ในการตามหาตวั
ผูก้ระท าความผิด โดยเคร่ืองมือท่ีผูช้  านาญใชใ้นการตรวจสอบวา่ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน ถูกยงิมาจากอาวธุ
ปืนกระบอกเดียวกนัหรือไม่ หรือยงิมาจากอาวธุปืนตอ้งสงสยัหรือไม่นั้น คือ กลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison 
Microscope) (แสวง, 2556) ในระหว่างการตรวจเปรียบเทียบต าหนิพิเศษบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) ผูช้  านาญจะตอ้งท าการหมุนลูกกระสุนปืนตวัอยา่ง (Control) และลูก
กระสุนปืนส าหรับใชใ้นการตรวจเปรียบเทียบ เพื่อตรวจหารอยเกลียวล ากลอ้งบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนท่ีเขา้กนัได ้(Wei 
et al., 2013) 
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  กลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบรอยต าหนิพิเศษ 
บนลูกกระสุนปืน หรือปลอกกระสุนปืน ดว้ยภาพ 2 ภาพ ในแบบ 2 มิติ คือ แนวแกน X และแกน Y   
 

 
 

ภาพที ่3 แสดงหลกัการท างานของกลอ้ง Comparison Microscope (George et al., 2013) 
 

 ลูกกระสุนปืนตวัอยา่ง (Control) จากสถานท่ีเกิดเหตุ, จากบาดแผลของผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จะถูกวาง
ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ พร้อมกบัลูกกระสุนท่ีถูกยงิในหอ้งปฏิบติัการ จากอาวธุปืนตอ้งสงสัยท่ีใชใ้นการก่อ
เหตุอาชญากรรม เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยผูช้  านาญจะมองหาคุณสมบัติหลาย
ประการ ในการเปรียบเทียบลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน จากรอยเกลียวล ากลอ้งปืน ท่ีมีลกัษณะเป็นแนวยาว
ตามลูกกระสุนปืน การตรวจเปรียบเทียบจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งลูกกระสุนปืน 
หรือปลอกกระสุนปืน ท่ีถูกยงิจากอาวธุปืนตอ้งสงสยักบัอาชญากรรม (Chris, 2008) 
 3.2 ปัญหาในการตรวจทางนิตวิทิยาศาสตร์ 
 ปัญหาหน่ึงในการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ดา้นอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนของประเทศไทยนั้น คือการ
ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียิงออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ซ่ึงมีความโคง้มน จึงท าให้มีความ
แตกต่างจากล ากลอ้งปืนแบบอ่ืนๆ คือ พ้ืนท่ีผิวสัมผสัระหวา่งลูกกระสุนปืนกบัเกลียวล ากลอ้งปืนมีพ้ืนท่ีนอ้ยลง ท าให้
การเกิดต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน มีพ้ืนท่ีขนาดเล็กลงและรอยครูดต้ืนข้ึน โดยเคร่ืองมือส าหรับการตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนของประเทศไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison 
Microscope) นั้น มีก าลงัขยายไม่เพียงพอ ท่ีจะท าให้ผูช้  านาญสามารถเห็นลกัษณะต าหนิพิเศษ ท่ีเกิดจากเกลียวล ากลอ้ง
ปืนบนลูกกระสุนปืน ท่ียิงออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ได้อย่างชัดเจน ส่งผลถึงความมั่นใจของผู ้
ช านาญในการออกรายงานการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ซ่ึงอาจมีผลถึงการพิจารณาคดีในกระบวนการยติุธรรม  
 3.3 เทคโนโลยขีองเคร่ืองมือในการตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปืน แบบ 3D 
 ตั้ งแต่ช่วงต้น ค.ศ. 1990 มีแนวความคิดเก่ียวกับการเปรียบเทียบหลักฐานจากอาวุธปืนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เหตุผลคือ เพ่ือให้ผูต้รวจสอบอาวธุปืนใชป้ระโยชน์จากการพฒันาระบบ
ของคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Benjamin, 2002) เลเซอร์ถูกน ามาใชจ้ านวนมาก โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการ
สร้างขอ้มูลพ้ืนผิววตัถุให้มีรายละเอียดสูง และสามารถวดัความลึก (z-depth) ของพ้ืนผิวได ้เลเซอร์จึงถูกน ามาใชใ้น
กลอ้งจุลทรรศน์ confocal เพ่ือตรวจสอบพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความ
ละเอียดสูงข้ึน โดยกลอ้งจุลทรรศน์แบบเลเซอร์ (Laser confocal microscopy) ใชเ้ลเซอร์แทนแหล่งก าเนิดแสง ส่องไปท่ี
พ้ืนผิววตัถุ และสร้างพ้ืนผิว ในรูปแบบ 3 มิติ (George et al., 2013) การท่ีจะตรวจสอบพ้ืนผิวลูกกระสุน แบบ 3D นั้น 
การเลือกใชเ้ทคโนโลยขีองเซ็นเซอร์เป็นส่ิงส าคญั ส าหรับเซ็นเซอร์ ประเภท Confocal มีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ มุมแสง
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ตกกระทบ และมุมการสะทอ้นของแสงเลเซอร์ เพ่ือให้การวดัมีทิศทางท่ีตั้งฉากกบัพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ซ่ึงเซ็นเซอร์ 
Confocal ท างานโดยการฉายแสงเลเซอร์ผา่นเลนส์ ลงบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนท่ีตอ้งการวดัและตรวจสอบ การสะทอ้น
ของแสงเลเซอร์จะอยูภ่ายในเลนส์เดียวกนั แสงเลเซอร์นั้นจะฉายผา่นเลนส์อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรักษาการสะทอ้นของแสง
เลเซอร์ท่ีตกกระทบพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนในแนวระนาบ ซ่ึงเลนส์จะตรวจสอบจุดโฟกสัพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน (Benjamin, 
2002) 
 

 
  5 

 ภาพที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) (ภาพ
ล่าง) ท่ีผูช้  านาญตอ้งเปรียบเทียบรอยบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ท่ีคลา้ยคลึงกนัด้วยตาเปล่า กบัขอ้มูล
กราฟเส้น แสดงลกัษณะพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน จากวิธี Consecutive Matching Striae (CMS) (ภาพบน) 
ซ่ึงพบการจบัคู่รอยบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนท่ีคลา้ยคลึงกนั 6 จุด (เส้นสีด าลากผ่านในแนวตั้ง) (Wei et 
al., 2013) 

 
 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัมีความทนัสมยั ไดรั้บการพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง มีความถูกตอ้งและ
แม่นย  ามากข้ึน อีกทั้งมีความเป็นกลางในการตดัสินความถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จะเห็นไดว้า่เทคโนโลยี
ถูกใชใ้นงานนิติวทิยาศาสตร์มากข้ึน  เช่น การเปรียบเทียบรอยลายน้ิวมือ การเปรียบเทียบหลกัฐานทางชีววทิยา (DNA) 
และการเปรียบเทียบดา้นอาวธุปืน ดว้ยเหตุผลต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ท่ีจะน าเทคโนโลยท่ีีมีความ
ทนัสมยั มาช่วยในการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ 
กล้อง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler มีคุณสมบัติหลายอย่างท่ีน่าสนใจ เช่น มี
ก าลงัขยายสูง สามารถวดัค่าพ้ืนผิววตัถุในรูปแบบ 3 มิติ ความกวา้ง ความยาว ความลึก (แกน X , Y , Z) และวดัค่า
ออกมาเป็นตวัเลขได ้
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3.4 กล้อง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler 
 กลอ้ง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler ปกติใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม 
เช่น การวดัพ้ืนผิวของปลายเข็มเจาะ (Micro Drill Bits) ท่ีผลิตข้ึนเพื่อใช้บันทึกขอ้มูลต่างๆ ลงในแผ่น CD , DVD มี
คุณสมบติัท่ีน่าสนใจ คือ ใชห้ลกัการของคล่ืนแสงวดัสภาพพ้ืนผิวของวตัถุ มีก าลงัขยายสูง สามารถวดัค่าพ้ืนผิววตัถุใน
รูปแบบ 3 มิติ ความกวา้ง ความยาว ความลึก (แกน X , Y , Z) และวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได้ พร้อมทั้ งมีซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ปรับสี แทนความต้ืนลึกของพ้ืนผิววตัถุ ท าให้แยกแยะความแตกต่างในแง่ของความสูงไดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ย
กลอ้งดิจิตอลท่ีมีความเร็วในการถ่ายภาพถึง 2,000 เฟรมต่อวินาที และวิธีค  านวณท่ีเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัท 
Nikon ท าใหค้่า Height Resolution มีความละเอียดถึง 0.001 nm. หรือ 1 pm. (Nikon Corporation, 2014) 
  
วธีิการวจิยั 

ขั้นตอนการทดลองเบ้ืองต้น 
การวิจยัเร่ือง การตรวจเปรียบเทียบต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน ท่ียิงออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal 

Rifling เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ กล้อง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface 
Profiler ในการตรวจเปรียบเทียบต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling เบ้ืองตน้ 

โดยผูว้จิยัท าการยงิอาวธุปืนก่ึงอตัโนมติั (Semi-Automatic) ยีห่อ้ กลอ็ก (Glock) ท่ีมีล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal 
Rifling ขนาด 9 มิลลิเมตร จ านวน 2 กระบอก ดว้ยกระสุนปืน ยี่ห้อ Winchester ขนาด 9 มิลลิเมตร ชนิดทองแดงหุ้ม
ตะกัว่ (Full Metal Jacket) จ านวน 4 นัด/กระบอก รวมทั้ งหมด จ านวน 8 นัด ลงในแทงก์น ้ า (Ballistic bullet recovery 
water tank) เพ่ือให้ความหนาแน่นของน ้ าตา้นความเร็วลูกกระสุนปืน และรักษาสภาพของลูกกระสุนให้อยูใ่นสภาพท่ี
สมบูรณ์ ไม่บิดเบ้ียวผิดรูป ณ ห้องยิงเก็บลูกกระสุนปืน (Bullet recovery room) กองพิสูจน์หลกัฐานกลาง ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ใชลู้กกระสุนปืนตวัอยา่ง (Control) จ านวน 1 นดั และลูกกระสุนปืน จ านวน 3 นัด เป็นลูกกระสุนปืน
ส าหรับใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ จากนั้ นน าลูกกระสุนไปทดสอบประสิทธิภาพของ กลอ้ง Super High Vertical 
Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler โดยการถ่ายภาพพ้ืนผิวขา้งลูกกระสุนปืน บริเวณทรงกระบอก แลว้น า
ภาพทั้งหมดมาต่อกนั (Panorama) ดว้ยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นภาพขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้ห็นรอยลกัษณะต าหนิพิเศษ
บนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจนข้ึน และครอบคลุม โดยอาศยัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ของผูช้  านาญดา้นอาวธุปืน 
ในการระบุวา่รอยดงักล่าว เป็นรอยท่ีเกิดข้ึนจากเกลียวล ากลอ้งปืน ซ่ึงตามขั้นตอนปฏิบติังานของผูช้  านาญดา้นอาวธุปืน 
การตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน หรือปลอกกระสุนปืนนั้ น ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
เปรียบเทียบ แต่สุดทา้ยแลว้ ผูช้  านาญจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอยา่งละเอียดในขั้นตอนสุดทา้ย กล่าวได้
วา่ เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้ผูช้  านาญ ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน หากกลอ้ง 
Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler สามารถท าให้ผูช้  านาญเห็นรอยลกัษณะต าหนิพิเศษ
ท่ีเกิดจากเกลียวล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling จะท าการวดัรอยท่ีพบบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน เป็นค่า 3 มิติ คือค่า
ความกวา้ง ความยาว ความลึก (แกน X , Y , Z) พร้อมทั้งปรับสีแทนความต้ืนลึกของพ้ืนผิววตัถุ ท าใหผู้ช้  านาญแยกแยะ
ความแตกต่างในแง่ของความสูงไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูช้  านาญในการพิจารณา การออกรายงานผล
ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกมาจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling 
 
 
 

- 47 -



SDP5-8 
 

ผลการวจิยั 
ผูว้ิจัยได้ทดลองประสิทธิภาพของ กล้อง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler 

เบ้ืองตน้ โดยการยงิอาวธุปืนก่ึงอตัโนมติั (Semi-Automatic) ยีห่อ้ กลอ็ก (Glock) ท่ีมีล ากลอ้งปืนแบบ Polygonal Rifling 
ขนาด 9 มิลลิเมตร จ านวน 2 กระบอก ดว้ยกระสุนปืน ยีห่้อ Winchester ขนาด 9 มิลลิเมตร ชนิดทองแดงหุ้มตะกัว่ (Full 
Metal Jacket) จ านวน 4 นัด/กระบอก รวมทั้งหมด จ านวน 8 นัด ในการหาต าหนิพิเศษบนพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ท่ียิง
ออกมาจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี       
 

 
 

ภาพที ่5  ภาพพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนปกติ และภาพพ้ืนผิวลูกกระสุนปืนท่ีไดจ้ากการถ่ายดว้ย กลอ้ง Super High  
 Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface Profiler ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพของ 
 พ้ืนผิว 3 มิติ บนลูกกระสุนปืน พร้อมมีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ปรับสีแทนความต้ืนลึกของพ้ืนผิววตัถุ  
 ท าใหแ้ยกแยะความแตกต่างในแง่ของความสูงไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 
 

 ภาพที ่6  การต่อภาพ (Panorama) ดว้ยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ใหเ้ป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อใหเ้ห็นรอยลกัษณะ 
  ต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืนไดค้รอบคลุม (ภาพเลก็) และสามารถขยายภาพในส่วนท่ีตอ้งการดูราย 
  ละเอียดของลกัษณะต าหนิพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากเกลียวล ากลอ้งปืน บนพ้ืนผิวของลูกกระสุนปืนท่ียงิออก 
  จากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling (ภาพใหญ่) ไดช้ดัเจนข้ึน 
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 ภาพที ่7  ลกัษณะต าหนิพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากเกลียวล ากลอ้งปืน บนพ้ืนผิวของลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกจากล ากลอ้ง 
  ปืน แบบ Polygonal Rifling ซ่ึงเกิดจากการท่ีพ้ืนผิวของลูกกระสุนปืนครูดกบัสนัเกลียวภายในล ากลอ้ง 
  ปืน ขณะเคล่ือนท่ีออกจากล ากลอ้งปืนดว้ยความเร็ว จึงท าใหเ้กิดลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน  
  เป็นแนวยาวตามท่ีปรากฏในภาพ 

 
 

 
     (A)            (B) 

 ภาพที ่8   แสดงลกัษณะทางกายภาพ ความลึกของพ้ืนผิวลูกกระสุนปืน ท่ีเป็นร่องต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน  
  ในรูปของเสน้กราฟ และยงัสามารถวดัความกวา้ง ความลึก ของร่องท่ีเป็นต าหนิพิเศษดงักล่าวได ้โดยมี 
  ตารางบอกขนาดปรากฏอยูใ่นภาพ และเสน้ตรงสีเขียวในแนวตั้ง เป็นเสน้ท่ีก าหนดจุดวดัความลึกของ 
  ร่องท่ีเป็นต าหนิพิเศษดงักล่าว ซ่ึงร่องในภาพ (A) มีความลึกเท่ากบั 1.285  (H = 1.285 ) และ 
  ร่องในภาพ (B) มีความลึกเท่ากบั 1.032  (H = 1.032 ) ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจิยั 
 จากปัญหาการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียิงออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ท่ีกลอ้งจุลทรรศน์
เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) มีก าลงัขยายไม่เพียงพอ ท่ีจะท าให้ผูช้  านาญเห็นลกัษณะต าหนิพิเศษบนลูก
กระสุนปืนไดน้ั้น ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษากลอ้งจุลทรรศน์ แบบ 3D ท่ีมีเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการประมวลผลท่ีละเอียด 
และมีความถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงผลการทดลองประสิทธิภาพของ กลอ้ง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D 
Surface Profiler เบ้ืองตน้พบวา่ มีประสิทธิภาพในการหาต าหนิพิเศษ ท่ีเกิดจากเกลียวล ากลอ้งบนลูกกระสุนปืน ท่ียิง
ออกจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling ได ้ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกว่า กลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison 
Microscope) แบบ 2D เพราะสามารถวดัค่าความกวา้ง ความยาว ความลึก ของต าหนิพิเศษท่ีเกิดจากเกลียวล ากลอ้งบน
ลูกกระสุนปืนดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ มีการแสดงผลเป็นตวัเลข พร้อมทั้งมีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ สามารถปรับสี
แทนความต้ืนลึกของพ้ืนผิววตัถุ ท าให้แยกแยะความแตกต่างในแง่ของความสูงไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่ใช่เพียงสายตาของผู ้
ช านาญ เหมือนเช่นการตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เปรียบเทียบแบบเดิม ซ่ึงจะช่วยให้ผูช้  านาญมีความมัน่ใจในการออก
รายงานผลตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกมาจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal Rifling 
 จากคุณสมบติัและเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ กลอ้ง Super High Vertical Resolution Non-Contact 3D Surface 
Profiler จึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ท่ียงิออกมาจากล ากลอ้งปืน แบบ Polygonal 
Rifling ไดใ้นอนาคต ตลอดจนมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากมีมูลค่าท่ีไม่สูงมาก 
เม่ือเทียบกบัการตรวจสอบทางนิติวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งชดัเจน สามารถเช่ือมโยงการกระท าความผิดกบัอาชญากรรมได ้
และเพื่อสร้างความเสมอภาคในกระบวนการยติุธรรม 
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