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งานวิิจััยนี้้�ได้้วิิเคราะห์์ลัักษณะรอยแตกบนกระจกลามิิเนต พลัังงานจลน์์ของกระสุุนปืืน
ที่่�กระทำำ�กับั กระจกลามิิเนต และลัักษณะการเสีียสภาพของกระสุุนปืนื หลัังปะทะกระจก
ลามิิเนต โดยจำำ�ลองยิิงกระจกลามิิเนตที่่�มีีความหนา 6 มิิลลิิเมตร และเคลืือบด้้วยฟิิล์์ม
ติิดกระจกหนา 2 มิิลลิเิ มตร ด้้วยกระสุุนปืนื ขนาด .22 Long Rifle ที่่�มีคี วามเร็็วเทีียบเท่่า
กัับการยิิงห่่างจากกระจกเป้้าหมายในระยะยิิงช่่วง 550 ถึึง 650 หลา จากมุุมยิิงที่่�
แตกต่่างกััน ได้้แก่่ มุุมยิิง 90, 60, 45 และ 30 องศา จากผลการวิิจััย พบว่่า เมื่่�อยิิงที่่�มุุม
90 องศา จะพบรููกระสุุนปืืนทางเข้้าปรากฏบนกระจกลามิิเนต พบรอยแตกแบบ concentric fracture และรอยแตกแบบ radial fracture โดยที่่�กระจกไม่่ทะลุุ ส่่วนที่่�มุุมยิิง
60, 45 และ 30 องศา รอยกระสุุนปืืนที่่�ปรากฏบนกระจกลามิิเนตมีีเพีียงรอยแฉลบ
ไม่่พบรอยแตก ทั้้�งนี้้� สามารถนำำ�อััตราส่่วนความกว้้างต่่อความยาวของรููกระสุุนปืืน
ทางเข้้าและของรอยแฉลบมาคำำ�นวณกลัับหามุุมยิิงได้้ นอกจากนี้้� ยัังสามารถใช้้ลักั ษณะ
การเสีียสภาพของกระสุุนปืนื หลัังปะทะกระจกลามิิเนตที่่�มุมุ ยิิง 90, 60, 45 และ 30 องศา
เพื่่�อหามุุมยิิงโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ ซึ่่�งแม่่นยำำ�กว่่าการคำำ�นวณมุุมยิิงจาก
ขนาดของรููกระสุุนปืืนทางเข้้า ขนาดรอยแตกแบบ concentric fracture และขนาด
รอยแฉลบ เนื่่�องจากกระสุุนปืืนกัับกระจกลามิิเนตเกิิดการปะทะกััน ส่่งผลให้้เกิิดแรง
กระทำำ�ซึ่่�งกัันและกััน โดยแรงกระทำำ�จากกระจกต่่อกระสุุนปืืนทำำ�ให้้หััวกระสุุน
สููญเสีียพลัังงานจลน์์ เสีียสภาพและเกิิดการเปลี่่ย� นทิิศทาง ในขณะเดีียวกัันแรงกระทำำ�จาก
หััวกระสุุนปืืนก็็ส่่งผลให้้เกิิดรอยแตกบนแผ่่นกระจก ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
หััวกระสุุนปืืนและแผ่่นกระจกเป็็นไปตามมุุมยิิงที่่�ใช้้ในการทดลอง
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This research analyzed fractures on a laminated glass, kinetic energy of the
projectile exerted on the laminated glass and characteristics of bullets after
hitting the laminated glass when firing from different angles through the
simulation of firing a .22 long rifle at the same bullet velocity. Six-mm thick
laminated glass coated with 2-mm thick window film was shot from distances
between 550 and 650 yards at various angles, including 90, 60, 45, and 30
degrees. The results revealed that at a firing angle of 90 degrees, bullet marks
appeared on the laminated glass, forming concentric and radial fractures
without penetrating into the glass. At angles of 60, 45, and 30 degrees, the
bullets resulted in ricochet marks on the laminated glass, but not in crack.
The width to length (W/L) ratio of ricochet mark and bullet hole could be
used to calculate the angle of firing. In addition, bullet breakdown after hitting
the laminated glass could be used to calculate the firing angle. Microscopic
comparison procedure is more accurate than the calculation procedure when
it comes to the estimation of the firing angle from the size of the bullet
entrance hole and concentric fracture or size of ricochet marks. Contact
between the bullet and laminated glass led to kinetic energy change; kinetic
energy loss of the bullet can cause the bullet to change its direction and also
made fractures on the laminated glass, which would vary according to the
firing angle.
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1. บทนำำ�

	นิิติิวิิทยาศาสตร์์ (Forensic Science) [1] คืือการนำำ�ความรู้้�
ทางวิิทยาศาสตร์์แขนงต่่างๆ มาประยุุกต์์ใช้้ในกระบวนการ
ยุุติิธรรม เพื่่�อพิิสููจน์์ข้้อเท็็จจริิงให้้เกิิดความเป็็นธรรมในการ
ตััดสิินคดีีความ โดยใช้้วััตถุุพยานที่่�เก็็บได้้จากสถานที่่�เกิิดเหตุุ
หรืือจากผู้้�ต้้องสงสััยมาทำำ�การตรวจพิิสูจน์
ู ์ เพื่่�อประโยชน์์ในการ
สืืบสวนสอบสวน และจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาดำำ�เนิินคดีีทาง
กฎหมายอัันจะก่่อให้้เกิิดความเป็็นธรรมและความน่่าเชื่่�อถืือ
ของกระบวนการยุุติิธรรมในสัังคมต่่อไป ทั้้�งนี้้� ผลที่่�ได้้ต้้องเป็็นที่่�
ยอมรัับทั้้�งสองฝ่่ายด้้วย
ปััจจุุบัันคดีีอาชญากรรมส่่วนใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้�ก่่อเหตุุมัักนำำ�
อาวุุธปืืนมาใช้้ในการก่่อเหตุุ เนื่่�องจากสามารถจััดหาและ
ครอบครองได้้ง่า่ ย อีีกทั้้�งมีีการนำำ�เข้้าอาวุุธปืืนมาจากต่่างประเทศ
มาจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงมีีการประกอบอาวุุธปืืนขึ้้�นมาใช้้เอง
นำำ�มาซึ่่�งการซื้้�อขายอาวุุธปืืนอย่่างแพร่่หลาย ทำำ�ให้้ในปััจจุุบััน
มีีจำำ�นวนผู้้�ครอบครองอาวุุธปืืนเป็็นจำำ�นวนมาก โดยอาวุุธปืืนที่่�
ได้้รับั ความนิิยมมีีไว้้ในการครอบครองนั้้น� ผู้้�ใช้้อาวุุธปืืนส่วน
่ ใหญ่่
จะพิิจารณาจากประสิิทธิิภาพของอาวุุธปืืนและเครื่่อ� งกระสุุนปืนื
รวมถึึงราคาของกระสุุนปืืนขนาดนั้้�นๆ เป็็นหลััก ปััจจุุบัันมีี
กระสุุนปืืนที่่�นิิยมใช้้ในประเทศไทย ได้้แก่่ กระสุุนปืืนขนาด .38
Special, 9 mm. LUGER, .45 ACP และ .22 Long Rifle ซึ่่�ง
งานวิิจัยั นี้้ส� นใจศึึกษากระสุุนปืนื ขนาด .22 Long Rifle เนื่่อ� งจาก
เป็็นกระสุุนปืืนที่่�ออกแบบมาให้้ใช้้ได้้กัับทั้้�งปืืนยาวและปืืนสั้้�น
กระสุุนปืืนมีีขนาดเล็็ก มีีการเคลื่่�อนที่่�ด้้วยความเร็็วที่่�ต่่างกััน
และมีีราคาถููก มัักนิิยมใช้้ในการล่่าสััตว์์ เกมกีีฬา รวมถึึงการ
ป้้องกัันตััว จนกล่่าวได้้ว่่าผู้้�ผลิิตอาวุุธปืืนแทบทุุกบริิษััทล้้วน
ผลิิตอาวุุธปืืนที่่�ใช้้กัับกระสุุนปืืนขนาดนี้้�ออกมาทั้้�งสิ้้�น [2]
จากการที่่�กระสุุนปืืน .22 Long Rifle เป็็นที่่�นิิยมใช้้ เนื่่�องจาก
มีีขนาดเล็็ก ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้มัักขาดความระมััดระวัังในการใช้้ เช่่น
มีีรายงานบ่่อยครั้้�งว่่า ลููกกระสุุนปืืน .22 Long Rifle ที่่�ยิิง
มาจากอาวุุธปืืนไปกระทบเป้้าหมาย เช่่น กระจกอาคาร หรืือ
กระจกรถยนต์์ ทำำ�ให้้เกิิดร่่องรอยการแตกของกระจก เนื่่อ� งจาก
กระสุุนปืืนดัังกล่่าวมีีระยะหวัังผลในการยิิงในระยะไกล ทำำ�ให้้
การวิิเคราะห์์และพิิจารณาตำำ�แหน่่งที่่�มาของจุุดยิิงได้้ยาก
เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่ห� น้้าตััดของกระสุุนปืนนี้้
ื มี� ขี นาดเล็็กและกระสุุนปืนื
มีีความอ่่อนตััว บางครั้้�งร่่องรอยบนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นมีีลัักษณะ
คล้้ายกัับถููกกระสุุนหรืือวััตถุุชนิดิ อื่่น� ๆ มากระทบ เช่่น ปืืนอัดั ลม
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ตะกั่่�ว ลููกเหล็็กทรงกลมจากปืืนอััดลม ลููกแก้้วหรืือหััวน็็อตที่่�ยิิง
จากหนัังสติ๊๊ก� หากผู้้�ตรวจพิิสููจน์มี์ คี วามรู้้�และประสบการณ์์ด้า้ น
ร่่องรอยที่่�เกิิดจากการปะทะกัันระหว่่างกระสุุนปืืนกัับพื้้�นผิิว
ของกระจกไม่่มากพอ อาจทำำ�ให้้การตรวจพิิสููจน์์เกิิดความ
ผิิดพลาดขึ้้�นได้้ง่่าย ทำำ�ให้้ไม่่สามารถระบุุชนิิดของกระสุุนปืืน
และทิิศทางของการยิิงได้้ ทั้้�งนี้้� นอกจากชนิิดของอาวุุธปืืนและ
กระสุุนปืืนแล้้ว ยัังมีีปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�อาจจะทำำ�ให้้เกิิดร่่องรอยที่่�
แตกต่่างกััน เช่่น ตำำ�แหน่่งของจุุดยิิง หรืือ ทิิศทางการตกกระทบ
ของกระสุุนปืืน ซึ่่�งหากมีีฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะร่่องรอย
กระสุุนปืนื บนกระจกมากขึ้้น� ก็็จะช่่วยในการตรวจพิิสูจน์
ู ดั์ งั กล่่าว
ข้้างต้้นได้้ จากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� และเพื่่�อให้้มีฐี านข้้อมููลของลัักษณะ
ร่่องรอยการตกกระทบของกระสุุนปืนื ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้อ้า้ งอิิง
ในการวิิเคราะห์์ลัักษณะรอยแตกบนกระจกและทิิศทางการ
ตกกระทบของกระสุุนปืืน ดัังนั้้�นในงานวิิจััยนี้้�จะทำำ�การศึึกษา
ลัักษณะรอยแตกของกระจกลามิิเนต พลัังงานจลน์์ของกระสุุนปืนื
ที่่�กระทำำ�กัับกระจก ลามิิเนต รวมถึึงลัักษณะของกระสุุนปืืน
.22 Long Rifle หลัังปะทะกระจกลามิิเนตที่่�มุุมยิิงต่่างกััน
โดยจำำ�ลองการยิิงให้้กระสุุนปืืนมีีความเร็็วเทีียบเท่่ากัับการยิิง
ห่่างจากกระจกเป้้าหมายในระยะยิิงช่่วง 550 ถึึง 650 หลา
ซึ่่�งเป็็นระยะที่่�อยู่่�ในช่่วงระยะหวัังผลในการยิิงของกระสุุนปืืน
.22 Long Rifle [2]

2. วััตถุุประสงค์์ของการศึึกษา

2.1 เพื่่�อศึึกษาลัักษณะรอยแตกของกระจกลามิิเนตที่่�กระสุุน
ปืืนเข้้ากระทำำ�ที่่�มุุมยิิงต่่างกััน
2.2 เพื่่�อศึึกษาพลัังงานจลน์์ของกระสุุนปืนที่่
ื ก� ระทำำ�ต่อ่ กระจก
ลามิิเนตที่่�มุุมยิิงต่่างกััน
2.3 เพื่่�อศึึกษาลัักษณะของกระสุุนปืืนหลัังปะทะกระจก
ลามิิเนตที่่�มุุมยิิงต่่างกััน

3. ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การตรวจวิิเคราะห์์วััตถุุพยานทางด้้านนิิติิวิิทยาศาสตร์์
จำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจพิิสููจน์์การกระทำำ� หรืือ ร่่องรอยที่่�เกิิดขึ้้�น
ด้้วยวิิธีที างวิิทยาศาสตร์์ที่่เ� ป็็นมาตรฐาน และนำำ�ผลการวิิเคราะห์์
มารวบรวม เพื่่�อบอกถึึงสาเหตุุหรืือเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้�น รอยแตก
ที่่�เกิิดจากการเจาะและการทะลุุผ่่านของกระสุุนปืืนบนกระจก
ก็็เป็็นหลัักฐานทางวััตถุุพยานที่่�ตรวจพบได้้บ่่อย
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Matwejeff [3] นัักอาชญาวิิทยา ชาวรััสเซีีย ได้้ทำำ�การศึึกษา
การแตกของกระจก และได้้ตั้้ง� ทฤษฎีีรอยแตกของกระจกอัันเกิิด
จากวััตถุุไม่่มีีคม ไว้้ดัังนี้้� คืือ
1. พื้้�นผิวิ ของกระจกด้้านที่่�อยู่่�ตรงข้้ามกัับแรงที่่�เข้้ากระทบ
จะมีีความตึึง ส่่วนอีีกด้้านหนึ่่�งซึ่่�งเป็็นด้้านที่่�แรงเข้้ากระทบจะ
อยู่่�ภายใต้้แรงกด
2. รอยแตกจะเกิิดขึ้้�นที่่�ด้้านซึ่่�งเกิิดความตึึง และรััศมีีจะ
แผ่่จากจุุดศููนย์ก์ ลางของรอยแตกชนิิดนี้้� เรีียกว่่า Radial Fracture
รููปที่่� 1
3. การเคลื่่�อนตััวในลัักษณะต่่อเนื่่�องของแรง (การดีีดตััว
กลัับ) บนส่่วนระหว่่าง Radial Fracture ทำำ�ให้้เกิิดความตึึงบน
พื้้�นผิิวด้้านหน้้าของกระจก
4. จะเกิิดรอยแตกขึ้้�นระหว่่าง Radial Fracture ที่่�อยู่่�
ชิิดกััน โดยจะเริ่่�มเกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�บริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้จุุดที่่�แรงกระทบ
และจะแผ่่ขยายออกไปเป็็นวงกลมซ้้อนกััน จึึงเรีียกรอยแตก
ชนิิดนี้้�ว่่า Concentric Fracture รููปที่่� 1
ซึ่่�งลัักษณะการแตกดัังกล่่าว ถููกนำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลาย
เช่่น ใน ค.ศ. 2016 ชููชาติิ โชคสถาพร [4] ได้้ศึึกษาอิิทธิิพลของ
วิิถีียิิงที่่�มีีผลต่่อรอยแตกของกระจกรถยนต์์รอบคััน ทั้้�งกระจก

ด้้านหน้้า ด้้านหลััง และด้้านข้้าง และศึึกษาเปรีียบเทีียบร่่องรอย
แตกของกระจกที่่เ� กิิดจากระยะยิิงที่่�แตกต่่างกััน โดยใช้้อาวุุธปืืน
พกอััตโนมััติิ ขนาด 9 มม. และใช้้กระสุุนปืืนแบบทองแดงหุ้้�ม
ตะกั่่�ว ทดลองยิิงในแนวระดัับ ที่่�ระยะยิิง 1 เมตร ยิิงที่่�มุุม 30
องศา 45 องศา และ 90 องศา เทีียบกัับผิิวกระจก สำำ�หรัับการ
เปรีียบเทีียบระยะยิิง ได้้เปรีียบเทีียบกัับระยะยิิง 3 เมตร มุุมยิิง
30 องศา 45 องศา และ 90 องศา โดยยิิงเข้้ากระจกด้้านหลััง
งานวิิจััยนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อรอยแตกของ
กระจก ได้้แก่่ วิิถียิี ิง ระยะยิิง และกระจกรถยนต์์ที่่�แตกต่่างกััน
และใน ค.ศ. 2017 Harshey และคณะ [5] ได้้ศึึกษารููปแบบ
การแตกของกระจกบานหน้้าต่่างที่่�มีีขนาด 1 ฟุุต x 1 ฟุุต ที่่�มีี
ความหนา 3 มม. 5 มม. ไม่่ติิดฟิิล์์มกรองแสง และกระจก
ความหนา 4 มม. ไม่่ติิดฟิิล์์มกรองแสงและติิดฟิิล์์มกรองแสง
ซึ่่ง� ในงานวิิจัยั นี้้�ได้้ใช้้ปืืนลมบรรจุุลูกู ตะกั่่�วขนาด .177 ยิิงกระจก
ที่่�ระยะห่่าง 12 ฟุุตจากปากลำำ�กล้้องปืืน ผู้้�วิิจััยได้้วััดเส้้นผ่่าน
ศููนย์ก์ ลางของรููกระสุุนปืนื ความหนาของพื้้�นที่่ห� มอก (บิ่่�น) และ
เส้้นผ่า่ นศููนย์ก์ ลางของพื้้�นที่่ห� มอก เพื่่�อแยกรููปแบบความเสีียหาย
ที่่�เกิิดจากปืืนลมและอาวุุธปืืนมาตรฐานที่่�ใช้้กระสุุนดินปื
ิ ืน

รููปที่่� 1 ลัักษณะ Radial Fracture และ Concentric Fracture [3]
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4. วััสดุุอุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย

งานวิิจััยนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงทดลอง โดยทำำ�การยิิงกระจก
ลามิิเนตความกว้้าง x ความยาว 20 x 20 เซนติิเมตร ความหนา
6 มิิลลิเิ มตร และติิดฟิิล์ม์ กรองแสงชนิิดใส ความหนา 2 มิิลลิเิ มตร
ด้้วยอาวุุธปืืนพกกึ่่ง� อััตโนมััติิ ยี่่ห้� อ้ RUGER ขนาด .22 Long Rifle
โดยทำำ�การลดดิินส่ง่ กระสุุนปืนื ให้้มีคี วามเร็็วของกระสุุนปืนล
ื ดลง
เทีียบเท่่ากัับการยิิงที่่�ระยะห่่าง 600 หลา กำำ�หนดให้้มุุมยิิงของ
ปืืนทำำ�มุุม 30, 45, 60 และ 90 องศา กัับผิิวกระจก ทำำ�การ
ทดลองซ้ำำ�� จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ในทุุกมุุมยิิง

4.1 อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในงานวิิจััย

		 1) ปืืนพกกึ่่�งอััตโนมััติิ ยี่่�ห้้อ RUGER ขนาด .22 Long
Rifle รุ่่�น MARK III TARGET ความยาวลำำ�กล้้อง 5.5 นิ้้�ว
		 2) กระสุุนปืืนลููกกรดขนาด .22 Long Rifle ยี่่�ห้้อ CCI
รุ่่�น STANDARD VELOCITYกระสุุนปืืนมีีน้ำำ��หนััก 40 เกรน
แบบ Lead Round Nose (LRN) ความเร็็วมาตรฐาน 1070 ฟุุต
ต่่อวิินาทีี
		 3) กระจกลามิิเนต ความกว้้าง x ความยาว 20 x 20
เซนติิเมตร ความหนา 6 มิิลลิิเมตร ติิดฟิิล์์มกรองแสงยี่่�ห้้อ 3M
Window Films – Night Vision Series (NV 25) ความหนา
2 มิิลลิิเมตร

4.2 ขั้้�นตอนการวิิจััย

		 1) คำำ�นวณหาปริิมาณดิินปืนื ของกระสุุนปืืนขนาด .22
Long Rifle เพื่่�อให้้ได้้ที่่ร� ะยะยิิง 600 หลา เมื่่อ� ยิิงที่่�ระยะห่่างจริิง
2.0 เมตร โดยใช้้โปรแกรม Ballistics Calculators – Hornady
จาก website https://www.hornady.com [6] โดยทดสอบ
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ด้้วยปืืนพกกึ่่�งอััตโนมััติิ ยี่่�ห้้อ RUGER ขนาด .22 Long Rifle
รุ่่�น MARK III TARGET ความยาวลำำ�กล้้อง 5.5 นิ้้�ว ซึ่่�งจากผล
การทดลองความเร็็วปากลำำ�กล้้อง พบว่่า ความเร็็วปากลำำ�กล้้อง
เฉลี่่�ย เท่่ากัับ 948 ฟุุตต่่อวิินาทีี สามารถคำำ�นวณหาปริิมาณ
ดิินส่่งกระสุุนปืืนได้้ แต่่ต้้องหาว่่าความเร็็วกระสุุนปืืนที่่�ระยะยิิง
600 หลา คิิดเป็็นสััดส่่วนเท่่าใดของความเร็็วปากลำำ�กล้้อง โดย
กำำ�หนดให้้ความเร็็วปากลำำ�กล้้องเฉลี่่�ย 948 ฟุุตต่่อวิินาทีี =
10 ส่่วน และความเร็็วที่่�ระยะยิิง 600 หลา 450 ฟุุตต่่อวิินาทีี
= y ส่่วน ซึ่่�งจะได้้ว่่า ค่่า y ส่่วน จะเท่่ากัับ (450x10)/948
= 4.75 ส่่วน ดัังนั้้�น ความเร็็วกระสุุนปืืนที่่�ระยะยิิง 600 หลา
มีีสััดส่่วนเท่่ากัับ 4.75 ส่่วน ของความเร็็วปากลำำ�กล้้องเฉลี่่�ย
จากนั้้�นจึึงคำำ�นวณหาปริิมาณดิินส่่งกระสุุนปืืน โดยกำำ�หนดให้้
ปริิมาณดิินส่่งกระสุุนปืืน 0.06 กรััม (เป็็นปริิมาณทั้้�งหมด) ที่่�
ความเร็็ว 948 ฟุุตต่่อวิินาทีี เท่่ากัับ 10 ส่่วน และปริิมาณดิิน
ส่่งกระสุุนปืืน x กรััม ที่่�ความเร็็ว 450 ฟุุตต่่อวิินาทีี เท่่ากัับ
4.75 ส่่วน จะได้้ว่่า ปริิมาณดิินส่่งกระสุุนปืืน x กรััม จะเท่่ากัับ
(4.75x0.06)/10 = 0.03 กรััม หรืือ 0.46 เกรน
		 2) ลดดิินส่่งกระสุุนปืืนให้้มีีน้ำำ��หนัักเหลืือ 0.46 เกรน
ตามที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ แล้้วบรรจุุดิินส่ง่ กระสุุนปืืนกลัับเข้้าไป
ในปลอกกระสุุนปืนื แล้้วใส่่กระสุุนปืนื กลัับลงไปในปลอกกระสุุน
ปืืน ในระดัับเดิิม
		 3) ทำำ�การยิิงโดยกำำ�หนดให้้ปากลำำ�กล้้องปืืนทำำ�มุุมที่่�
90, 60, 45 และ 30 องศา กัับกระจก ผ่่านเครื่่�องวััดความเร็็ว
กระสุุนปืืน โดยให้้มีีระยะห่่างจากกระจกติิดฟิิล์์มกรองแสง
เป้้าหมายเท่่ากัับ 2.0 เมตร ดัังรููปที่่� 2 และ 3 โดยทำำ�การยิิง
มุุมละ 3 ครั้้�ง

รููปที่่� 2 ภาพจำำ�ลองการทดลอง
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รููปที่่� 3 แนวยิิงที่่�มุุมยิิงที่่� 90, 60, 45 และ 30 องศา

4.3 การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล

		 3) วััดขนาดของรอยแตกแบบ concentric fracture
		 1) ทำำ�การบัันทึึกผลความเร็็วของกระสุุนปืนที่่
ื ก� ระทำำ�ต่อ่ โดยมีีวิธีิ กี ารวััด คืือ วััดเส้้นผ่า่ นศููนย์ก์ ลางของขนาดรอยที่่�เกิิดขึ้้น�
กระจกลามิิเนต ด้้วยเครื่่�องวััดความเร็็วกระสุุนปืืน [7]
บนกระจก ดัังรููปที่่� 4 ทำำ�การวััดซ้ำำ�� 3 ครั้้�ง โดยแต่่ละครั้้�งจะ
		 2) เก็็บข้้อมููลร่อ่ งรอยการแตกของกระจกที่่�เกิิดขึ้้น� และ เปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งการวััด แล้้วหาค่่าเฉลี่่�ย [7]
บัันทึึกภาพด้้วยกล้้องดิิจิิทััล

Concentric
Fracture

รููปที่่� 4 การวััดรอยแตกแบบ concentric fracture
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		 4) นัับจำำ�นวนเส้้นรอยแตกแบบ radial fracture ที่่�กระจกแต่่ละแผ่่น (แผ่่นละ 3 ครั้้�ง) แล้้วหาค่่าเฉลี่่�ย [7]

รููปที่่� 5 การปรัับภาพให้้ง่่ายต่่อการนัับ radial fracture
		 5) วััดขนาดของรููกระสุุนปืืนที่่�ขอบของรููกระสุุนปืืน ดัังรููปที่่� 6 โดยจะทำำ�การวััดซ้ำำ�� 3 ครั้้�ง แต่่ละครั้้�งจะเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่ง
การวััด แล้้วหาค่่าเฉลี่่�ย [7]

Radial
Fracture

รููปที่่� 6 การวััดขนาดของรููกระสุุนปืืน
		 6) วััดขนาดรอยแฉลบ [8] โดยวััดความกว้้างและความยาวของรอยแฉลบโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบยี่่�ห้อ้ LEEDS
และโปรแกรม Stream Start Ver1.9 ดัังรููปที่่� 7
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รููปที่่� 7 การวััดขนาดรอยแฉลบบนกระจกลามิิเนต
7) วิิเคราะห์์ขนาดของรููกระสุุนปืนื / ขนาดรอยแตกแบบ concentric fracture ที่่�มุุมยิิงต่่างๆ โดยการคำำ�นวณจากสููตรสััดส่่วน
ทางตรีีโกณมิิติิ [8] ดัังนี้้�

8) วิิเคราะห์์ค่่าพลัังงานจลน์์ของกระสุุนปืืนขนาด .22 Long Rifle ที่่�กระทำำ�ต่่อกระจกลามิิเนตที่่�มุุมยิิงต่่างๆ โดยนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
จากการทดลองมาคำำ�นวณหาพลัังงานจลน์์ [9] ของกระสุุนปืืน จากสููตร

9) บัันทึึกสภาพของกระสุุนปืืนหลัังปะทะกระจกลามิิเนตที่่�มุุมยิิงต่่างๆโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ
10) หามุุมยิิงของกระสุุนปืนื หลัังปะทะกระจกลามิิเนต ที่่�มุุมยิิงต่่างๆ โดยการวััดมุุมยิิงด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ และ
		 โปรแกรม Stream Start Ver1.9 ดัังรููปที่่� 8

มุุมยิิงที่่�วััดได้้

รููปที่่� 8 ตััวอย่่างการวััดกระสุุนปืืนหลัังยิิงที่่�มุุมยิิง โดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ
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4.4 สถานที่่�ทำำ�การทดลอง

		 กลุ่่�มงานตรวจอาวุุธปืืนและเครื่่�องกระสุุน กองพิิสููจน์์
หลัักฐานกลาง สำำ�นัักงานพิิสููจน์์หลัักฐานตำำ�รวจ สำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ

5. ผลการวิิจััยและวิิจารณ์์ผล
5.1 ความเร็็วของกระสุุนปืืน

		จากการศึึกษาความเร็็วของกระสุุนปืืน ที่่�ยัังไม่่ผ่่านการ
ลดดิินส่่งกระสุุนปืืน ด้้วยอาวุุธปืืนพกกึ่่�งอััตโนมััติิ ยี่่�ห้้อ RUGER
ขนาด .22 Long Rifle รุ่่�น MARK III TARGET ความยาวลำำ�กล้้อง
5.5 นิ้้�ว บรรจุุกระสุุนปืืน ขนาด .22 Long Rifle ยี่่�ห้้อ CCI รุ่่�น
Standard Velocity จากการทดลองซ้ำำ�� 5 ครั้้�ง พบว่่า ค่่า
ความเร็็วเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 948 ft/s
จากผลการศึึกษา พบว่่า ความเร็็วของกระสุุนปืืนแต่่ละครั้้�ง
จะไม่่เท่่ากัับ 1070 ft/s ซึ่่�งเป็็นความเร็็วมาตรฐานข้้างกล่่อง
ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับความยาวของลำำ�กล้้องปืืนที่่�ใช้้ยิิง ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับงานวิิจััยของ Clark [10] ซึ่่�งทำำ�การศึึกษาผลของความยาว
ของลำำ�กล้้องปืืนกัับความเร็็วของกระสุุนปืืน โดยได้้ใช้้อาวุุธปืืน
Mosin Nagant 7.62x54R Rifle มีีความยาวของลำำ�กล้้องปืืน
28.75 นิ้้�ว จากนั้้�นทำำ�การตััดลำำ�กล้้องปืืนครั้้�งละ 2 นิ้้�ว ลดลง
จนเหลืือความยาว 16.75 นิ้้�ว โดยเมื่่�อทำำ�การทดลองได้้ค่่าเฉลี่่�ย
ของความเร็็วน้้อยที่่�สุุดเท่่ากัับ 2,521 ฟุุตต่่อวิินาทีี และได้้ค่่า
เฉลี่่ย� ความเร็็วสูงู สุุดเท่่ากัับ 2,827 ฟุุตต่่อวิินาทีี สรุุปว่่าความเร็็ว
ของกระสุุนปืนขึ้้
ื น� อยู่่�กัับความยาวของลำำ�กล้้องปืืน หากลำำ�กล้้อง
ปืืนมีีความยาวมากจะได้้ความเร็็วของกระสุุนปืืนที่่�เร็็วกว่่าปืืน
ที่่�มีีความยาวของลำำ�กล้้องที่่�น้้อยกว่่า

5.2 ความเร็็วเมื่่�อลดดิินส่่งกระสุุนปืืน

		 การคำำ�นวณหาความเร็็วกระสุุนปืืนขนาด .22 Long
Rifle ที่่�ระยะยิิง 600 หลา โดยใช้้โปรแกรม Ballistics Calculators – Hornady [6] จากการคำำ�นวณโดยป้้อนข้้อมููลต่่างๆ
รวมถึึงข้้อมููลสภาพอากาศจากกรมอุุตุนิุ ิยมวิิทยาในวัันที่่�ทำำ�การ
ทดลองลงในโปรแกรม [11] พบว่่า ความเร็็วกระสุุนปืืนขนาด
.22 Long Rifle ที่่�ระยะยิิง 600 หลา เท่่ากัับ 450 ft/s [6]
และจากนั้้�นคำ�นว
ำ ณหาน้ำำ�� หนัักของดิินส่่งกระสุุนปืืน พบว่่าต้้อง
ลดดิินส่่งกระสุุนปืืนให้้เหลืือ 0.46 เกรน เพื่่�อให้้กระสุุนปืืนมีี
ความเร็็วเทีียบเท่่าระยะ 600 หลา เมื่่�อยิิงที่่�ระยะ 2.0 เมตร

389

จากกระจกเป้้าหมาย
เมื่่�อใช้้ปริิมาณดิินส่่งกระสุุนปืืนที่่�ได้้จากการคำำ�นวณเป็็น
มาตรฐานตั้้�งต้้น เพื่่�อให้้ได้้ความเร็็วที่่�ระยะ 600 หลา จากการ
วััดความเร็็วในการทดลองยิิงจริิง พบว่่า กระสุุนปืืนมีีความเร็็ว
เทีียบเท่่าอยู่่�ในช่่วงระยะ 550 – 650 หลา ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ตารางที่่�ได้้จากการคำำ�นวณโดยใช้้โปรแกรม Ballistics Calculators – Hornady [6]
ในการลดดิินส่่งกระสุุนปืืนขนาด .22 Long Rifle ให้้เหลืือ
0.46 เกรน ทำำ�ให้้ความเร็็วของกระสุุนปืืนลดลงมากกว่่า 50%
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Vinokurov และคณะ [12] ที่่�ได้้
ทำำ�การศึึกษาผลที่่�เกิิดจากการลดดิินส่ง่ กระสุุนปืนื ของกระสุุนปืนื
ขนาด 9 มม. Luger และ .32 อััตโนมััติิ (7.65 มม.) พบว่่า
การลดดิินปืืนลงครึ่่�งหนึ่่�ง ทำำ�ให้้ความเร็็วปากลำำ�กล้้องปืืนลดลง
ประมาณ30%จากความเร็็วมาตรฐานปกติิ

5.3 ลัักษณะรอยแตกของกระจกลามิิเนต

		 ในการจำำ�ลองยิิงกระจกลามิิเนตที่่�มีีความหนา 6 มม.
เคลืือบด้้วย Window Films หนา 2 มม.- Night Vision Series
(NV 25) ด้้วยกระสุุนปืืนขนาด .22 Long Rifle ซึ่่�งผ่่านการ
ลดดิินส่่งกระสุุนปืืนให้้มีีความเร็็วกระสุุนปืืนเทีียบเท่่ากัับการ
ยิิงห่่างจากกระจกเป้้าหมายในระยะยิิงช่่วง 550 ถึึง 650 หลา
จากมุุมยิิงที่่�แตกต่่างกััน ได้้แก่่ มุุมยิิง 30, 45, 60 และ 90 องศา
พบว่่า ที่่�มุุมยิิง 30, 45 และ 60 องศา กระสุุนปืืนไม่่ทะลุุกระจก
และไม่่ปรากฏลัักษณะรอยแตกแบบ concentric fracture และ
radial fracture แต่่จะปรากฏเฉพาะรอยแฉลบเท่่านั้้�น ซึ่่�ง
อััตราส่่วนความกว้้างต่่อความยาวของรอยแฉลบ สามารถนำำ�มา
คำำ�นวณกลัับหามุุมยิิงได้้ โดยใช้้สููตรการคำำ�นวณตรีีโกณมิิติิ [8]
ส่่วนที่่�มุมุ ยิิง 90 องศา จะมีีรอยกระสุุนทางเข้้า ลัักษณะร่่องรอย
ที่่�ปรากฏบนกระจกลามิิเนตจะมีีทั้้�งลัักษณะรอยแตกแบบ
concentric fracture และแบบ radial fracture โดยที่่�กระจก
ไม่่ทะลุุ จำำ�นวน radial crack มีีความสม่ำำ��เสมอและจะแปรผััน
ตรงกัับความเร็็วของกระสุุนปืืน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
Svenson และ Wendel [3] ที่่�ได้้ศึึกษาความแตกต่่างระหว่่าง
การแตกของกระจกที่่�เกิิดจากกระสุุนปืืนกัับก้้อนหิินหรืือวััตถุุ
ที่่�มีีลัักษณะกลม พบว่่า การแตกที่่�เกิิดจากก้้อนหิินจะมีี radial
crack ที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอ ในขณะที่่�การแตกจากกระสุุนปืืนจะมีี
radial crack ที่่�สม่ำำ��เสมอ และจากงานวิิจััยของ Frye [3]
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ได้้ศึึกษาการแตกของกระจก โดยวััตถุุที่่�มีีความเร็็วปานกลาง
เช่่น ปืืนลม หนัังสติ๊๊�ก หรืือวััตถุุที่่�ใช้้ขว้้างปา เช่่น ลููกเหล็็ก
ลููกแก้้ว เป็็นต้น้ พบว่่าขนาดเส้้นผ่า่ นศููนย์ก์ ลางของ รููกระสุุนปืนื
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับขนาดของวััตถุุ แต่่สััมพัันธ์์กัับโมเมนตััม
(Momentum) ของวััตถุุขณะกระทบ การศึึกษานี้้เ� ป็็นประโยชน์์
ในการแยกชนิิดของ fracture ที่่�เกิิดจากปืืนลม หนัังสติ๊๊�ก กัับ
รููกระสุุนปืืน สำำ�หรัับในงานวิิจััยนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้กระสุุนปืืนขนาด
.22 Long Rifle แบบ Lead Round Nose (LRN) ซึ่่�งเป็็น
หััวตะกั่่�ว จึึงทำำ�ให้้กระสุุนปืืนเสีียสภาพไปตามมุุมที่่�ใช้้ในการ
ทดลอง แต่่เนื่่�องจากจำำ�ลองการยิิงจากระยะไกล โดยการลด
ความเร็็วของกระสุุนปืืน ทำำ�ให้้ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางของ
รููกระสุุนปืืน ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับขนาดพื้้�นที่่�หน้้าตััดของ
กระสุุนปืืน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Hans-Gross [3] ที่่�ได้้
ศึึกษาร่่องรอยของกระสุุน (Bullets Fracture) พบว่่า แรง
กระทบที่่�ทำ�ำ ให้้กระจกแตก ขึ้้�นกับั ความเร็็วและมุุมกระทบ หาก
กระสุุนมีคี วามเร็็วสูงู กระจกจะแตกเป็็นรูกู ลม แต่่หากความเร็็ว
ลดลงหรืือยิิงในระยะไกล รููกระสุุนปืนจ
ื ะมีีลักั ษณะไม่่เรีียบ และ
หากความเร็็วลดลงถึึงจุุดหนึ่่�งกระจกจะมีีรอยแตกแต่่ไม่่ทะลุุ
หรืืออาจทำำ�ให้้กระจกแตกทั้้�งแผ่่น
จากรอยกระสุุนทางเข้้า และลัักษณะร่่องรอยที่่�ปรากฏบน
กระจกลามิิเนตจากมุุมยิิง 90 องศา สามารถนำำ�อััตราส่่วน
ความกว้้างต่่อความยาวของรููกระสุุนปืนื ทางเข้้า มาคำำ�นวณกลัับ
หามุุมยิิงได้้ โดยใช้้สููตรการคำำ�นวณตรีีโกณมิิติิ [8] แต่่อััตราส่่วน
ความกว้้างต่่อความยาวของ concentric fracture ไม่่สามารถ
นำำ�มาคำำ�นวณกลัับหามุุมยิิงได้้ เนื่่�องจากเมื่่�อกระสุุนมีีความเร็็ว
ต่ำำ��ลง ขนาด concentric fracture จะมีีลัักษณะไม่่คงที่่�
ซึ่่�งจากการวิิจััยของ Tryhorn [3] พบว่่า แรงกระทบจากวััตถุุ

ไม่่มีีคมหรืือวััตถุุปลายเรีียวสามารถพบ radial fracture และ
concentric fracture แต่่ถ้้า blunt force ไม่่มีีแรงพอ ก็็อาจ
ไม่่พบ concentric fracture หรืือ concentric fracture มีี
ลัักษณะไม่่คงที่่� และในกรณีีที่่�เป็็นการกระทบของวััตถุุปลาย
แหลม จะมีีแต่่รอยแตกของ radial fracture เท่่านั้้�น

5.4 ลัักษณะการเสีียสภาพของกระสุุนปืืน
		 หลัังปะทะกระจกลามิิเนต

		จากการวิิจััยวััดมุุมยิิงของกระสุุนปืืนหลัังปะทะกระจก
ลามิิเนตที่่�มุมุ ยิิงต่่างๆ โดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ พบว่่า
มุุมยิิงที่่�ได้้จากการวััดโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ ที่่�มุมุ ยิิง
90, 60, 45 และ 30 องศา มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 89.87, 62.25,
46.26 องศา และ 30.47 องศา ตามลำำ�ดัับ ดัังรููปที่่� 9 ซึ่่�งแสดง
ให้้เห็็นว่า่ มุุมยิิงที่่�ได้้จากการวััดโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ
มีีองศาใกล้้เคีียงกัับมุุมยิิงจริิง เนื่่�องจากกระสุุนปืืนกัับกระจก
ลามิิเนตเกิิดการปะทะกััน ส่่งผลให้้เกิิดแรงกระทำำ�ซึ่่ง� กัันและกััน
โดยแรงกระทำำ�จากกระจกต่่อกระสุุนปืนทำ
ื ำ�ให้้หัวั กระสุุนสูญู เสีีย
พลัังงานจลน์์ เสีียสภาพและเกิิดการเปลี่่�ยนทิิศทาง และใน
ขณะเดีียวกัันแรงกระทำำ�จากหััวกระสุุนปืืนก็็ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด
รอยแตกบนแผ่่นกระจก ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับหััว
กระสุุนปืืนและแผ่่นกระจกเป็็นไปตามมุุมยิิงที่่�ใช้้ในการทดลอง
โดยที่่�มุุมยิิง 90, 60, 45 และ 30 องศา กระจกได้้รัับความ
เสีียหายเนื่่�องจากพลัังงานจลน์์มากที่่�สุุดไปน้้อยสุุด ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ Haag และ Haag [13] ซึ่่�งได้้อธิิบายเกี่่�ยวกัับ
ลัักษณะการเสีียสภาพของกระสุุนปืนื แบบ Lead Round Nose
(LRN) หลัังกระทบเป้้าหมายที่่�มีพื้้ี �นผิวิ เรีียบและแข็็งว่่า สามารถ
ประเมิินมุุมยิิงได้้จากลัักษณะการเสีียสภาพของกระสุุนปืืน
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รููปที่่� 9 ผลการวััดมุุมยิิงของกระสุุนปืืนหลัังปะทะกระจกลามิิเนตโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ

5.5 การเปรีียบเทีียบมุุมยิิงในองศาต่่างๆ

		 5.5.1 เมื่่�อเปรีียบเทีียบมุุมที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาด
รููกระสุุนปืืนทางเข้้า และขนาดรอยแตกแบบ concentric
fracture กัับมุุมที่่�ใช้้ในการทดลอง 90 องศา พบว่่า ผลการ
คำำ�นวณหามุุมยิิงจากขนาดรููกระสุุนปืนื ทางเข้้า มีีค่า่ ใกล้้เคีียงกัับ
มุุมยิิงที่่�ใช้้ในการทดลอง ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 84.59 องศา ในขณะ
ที่่�ผลการคำำ�นวณขนาดรอยแตกแบบ concentric fracture มีี
ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 75.55 องศา (รููปที่่� 10) และเมื่่อ� เปรีียบเทีียบมุุม

ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาดรููกระสุุนปืนื ทางเข้้าและขนาดรอยแตก
แบบ concentric fracture กัับมุุมยิิงที่่�ได้้จากการวััดหััวกระสุุน
ปืืนหลัังปะทะกระจกลามิิเนตโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ
พบว่่า มุุมยิิงที่่�ได้้จากการวััดหััวกระสุุนปืืนหลัังปะทะกระจก
ลามิิเนต โดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบนั้้�น มีีค่่าใกล้้เคีียง
กัับมุุมยิิงที่่�ได้้จากการทดลองมากกว่่ามุุมยิิงที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ
ขนาดรููกระสุุนปืนื ทางเข้้า และขนาดรอยแตกแบบ concentric
fracture (รููปที่่� 11)

รููปที่่� 10 ผลการวััดมุุมยิิงของกระสุุนปืนื หลัังปะทะกระจกลามิิเนตโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ
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รููปที่่� 11 การเปรีียบเทีียบมุุมที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาดรููกระสุุนปืืน และลัักษณะรอยแตกแบบ Concentric Fracture กัับมุุม
ยิิงที่่�ได้้จากการใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบที่่�มุุมยิิง 90 องศา
		 5.5.2 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบมุุมยิิงที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาด หามุุมยิิงจากขนาดรอยแฉลบที่่�มุุมยิิง 60, 45 และ 30 องศา
รอยแฉลบบนกระจกกัับมุุมยิิงที่่�ใช้้ในการทดลอง ได้้แก่่ มุุมยิิง มีีค่า่ เฉลี่่ย� ใกล้้เคีียงกัับมุุมยิิงที่่�ใช้้ในการทดลอง คืือ 56.91, 40.54
60 องศา 45 องศา และมุุมยิิง 30 องศา พบว่่า ผลการคำำ�นวณ และ 31.38 องศา ตามลำำ�ดัับ (รููปที่่� 12)

รููปที่่� 12 การเปรีียบเทีียบมุุมยิิงที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาดรอยแฉลบบนกระจกกัับมุุมยิิงที่่�ใช้้ในการทดลอง
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		 5.5.3 เมื่่�อเปรีียบเทีียบมุุมยิิงที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ จุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบนั้้�น มีีค่่าเฉลี่่�ยใกล้้เคีียงกัับมุุมยิิงที่่�ใช้้
ขนาดรอยแฉลบบนกระจก กัับมุุมยิิงที่่�ได้้จากการวััดหััวกระสุุน ในการทดลองมากกว่่ามุุมยิิงที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาดรอย
หลัังปะทะกระจกโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ พบว่่า แฉลบ (รููปที่่� 13)
มุุมยิิงที่่�ได้้จากการวััดหััวกระสุุนหลัังปะทะกระจกโดยใช้้กล้้อง

รููปที่่� 13 การเปรีียบเทีียบความสััมพัันธ์์ของมุุมยิิงที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาดรอยแฉลบบนกระจกกัับมุุมยิิงที่่�ได้้จากการ
วััดหััวกระสุุนหลัังปะทะกระจกโดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ

6. สรุุปผลการวิิจััย

	จากการทดลองยิิงกระจกลามิิเนต ขนาด 20 x 20 เซนติิเมตร
ความหนา 6 มิิลลิเิ มตร เคลืือบ Window Films – Night Vision
Series (NV 25) ความหนา 2 มิิลลิิเมตร ถููกยิิงในแนวระดัับด้้วย
อาวุุธปืืนพกกึ่่ง� อััตโนมััติิยี่่�ห้อ้ RUGER ขนาด .22 Long Rifle รุ่่�น
MARK III TARGET ความยาวลำำ�กล้้อง 5.5 นิ้้�ว บรรจุุกระสุุนปืืน
ขนาด .22 Long Rifle ยี่่�ห้้อ CCI รุ่่�น Standard Velocity
โดยทำำ�การลดปริิมาณดิินปืืนให้้กระสุุนปืืน มีีความเร็็วลดลง
เทีียบเท่่าระยะช่่วง 550 - 650 หลา กำำ�หนดให้้ปากลำำ�กล้้องปืืน
ทำำ�มุุม 90 องศา 60 องศา 45 องศา และ 30 องศา กัับผิิว
กระจก เพื่่�อศึึกษาลัักษณะรอยแตกของกระจกลามิิเนตที่่�ถููก
กระสุุนปืนื เข้้ากระทำำ�ที่่มุ� มุ ยิิงต่่างกััน พลัังงานจลน์์ของกระสุุนปืนื
ที่่�กระทำำ�ต่่อกระจกลามิิเนต และลัักษณะของกระสุุนปืืนหลััง
ปะทะกระจกลามิิเนต สามารถสรุุปผลการศึึกษาได้้ ดัังนี้้�

1. เมื่่�อลดดิินส่่งกระสุุนปืืนลง ส่่งผลให้้ความเร็็วกระสุุนปืืน
และพลัังงานจลน์์ของกระสุุนปืืนลดลง ทั้้�งนี้้� พลัังงานจลน์์ของ
กระสุุนปืืนส่่งผลกัับกระจกลามิิเนตในแต่่ละมุุมยิิงจะไม่่เท่่ากััน
เนื่่�องจากพื้้�นที่่�สััมผััสของกระสุุนปืืนกัับกระจกไม่่เท่่ากััน ขึ้้�นอยู่่�
กัับมุุมยิิง
2. มุุมยิิงที่่�องศาที่่�ต่่างกััน จะปรากฏร่่องรอยที่่�แตกต่่างกััน
บนกระจกลามิิเนตที่่�ติิดฟิิล์์มกรองแสง โดยมุุมยิิงที่่� 60, 45 และ
30 องศา จะปรากฏร่่องรอยแฉลบที่่�ปรากฏจะสามารถนำำ�มา
คำำ�นวณหาองศาของมุุมยิิงได้้ ส่่วนที่่มุ� มุ ยิิง 90 องศา รููกระสุุนปืนื
ทางเข้้าสามารถคำำ�นวณหาองศาของมุุมยิิงได้้
3. ลัักษณะการเสีียสภาพของกระสุุนปืืนหลัังปะทะกระจก
ลามิิเนตที่่�มุุมยิิง 90 องศา 60 องศา 45 องศา และ 30 องศา
สามารถนำำ�มาวััดหามุุมยิิงได้้ โดยใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบ
ซึ่่�งใช้้แนวระนาบของฐานกระสุุนปืืนเป็็นแนวอ้้างอิิง ในการวััด
มุุมที่่�ใช้้ในการทดลอง เนื่่�องจากมีีสภาพใกล้้เคีียงกัับกระสุุนปืืน
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ที่่�ยัังไม่่ผ่่านการยิิง และที่่�ระนาบของฐานกระสุุนปืืนได้้รัับความ
กระทบกระเทืือนน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับบริิเวณอื่่�นๆ ของ
กระสุุนปืืน และจากผลที่่�ใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์เปรีียบเทีียบจะมีี
ความแม่่นยำำ�มากกว่่ามุุมที่่�ได้้จากการคำำ�นวณขนาดรููกระสุุนปืนื
ทางเข้้า ขนาด Concentric Fracture และขนาดรอยแฉลบ
บนกระจก
จากงานวิิจััยนี้้� ทำำ�ให้้ทราบถึึงลัักษณะร่่องรอยบนกระจก
ลามิิเนต และลัักษณะการเสีียสภาพของกระสุุนปืืนขนาด .22
Long Rifle หลัังปะทะกระจกลามิิเนตที่่�ติิดฟิิล์์มกรองแสง
โดยมีีความเร็็วเทีียบเท่่ากัับระยะการยิิงที่่� 550 - 650 หลา
เข้้ากระทำำ�ที่่�มุุมยิิงต่่างกััน ซึ่่�งร่่องรอยดัังกล่่าวสามารถนำำ�มาใช้้
ศึึกษาเป็็นฐานข้้อมููลเพื่่�อประเมิินระยะการยิิง และตำำ�แหน่่ง
มุุมยิิงได้้

7. ข้้อเสนอแนะ

ควรทำำ�การทดลองโดยเพิ่่�มชนิิดหรืือขนาดของอาวุุธปืืน
ประเภทกระสุุนปืนื ระยะยิิง กระจกหรืือวััสดุุชนิดิ อื่่น� ให้้มีคี วาม
หลากหลายมากขึ้้�น

8. ปััญหาและอุุปสรรค

8.1 เนื่่�องจากมีีความยากในการลดดิินปืนื เพื่่�อให้้ได้้ความเร็็ว
ที่่�เท่่ากัันในการยิิงแต่่ละครั้้�ง จึึงทำำ�ให้้สิ้้�นเปลืืองกระจก
ฟิิล์์มกรองแสง และกระสุุนปืืนค่่อนข้้างมาก
8.2 เนื่่�องจากอาวุุธปืืนมีีอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ ดัังนั้้�น ในการ
ทดลองจึึงต้้องมีีผู้้�ชำำ�นาญด้้านอาวุุธปืืนควบคุุมในการยิิงทดลอง
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