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การกอเหตุ ยิ งรถยนตดวยอาวุ ธ ปG น การตรวจวิ ถีกระสุ น ปG น ที่ ส ถานที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อใหทราบว าทิ ศ
ทางการยิงมาจากทางไหน ยิงเปLนมุมเทาใดกับแนวตั้งฉากหรือแนวตัวรถ จะพบรองรอยกระสุนปGนมีความ
แตกตางกัน และมีความสําคัญมาก เนื่องจากสามารถบอกถึงตําแหนงในการกระทําความผิดของคนรายใน
ขณะนั้นได ว าจะมาจากทิศทางใด และมีแนววิถีกระสุนปGนเปLนอยางไร การตรวจวิถีกระสุ นจําเปLนตอง
วิเคราะหโดยหนวยงานปฏิบัติการที่เชื่อถือได กลาวคือ หองปฏิบัติการตองใหผลการวิเคราะหที่มีความถูกตอง
แมนยํา และนาเชื่อถือ ดังนั้น ผูจัดทําจึงไดทําการวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของกระสุนปGน
และวิ ถียิงที่ มีผ ลต อการวั ด มุ มยิงที่ ใชในการจํา ลองวิถีกระสุน ปG น ที่ เกิ ด ขึ้ น บนแผ นโลหะตั วถั งรถยนต และ
ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของกระบวนการวัดมุมยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนจากรองรอยที่เกิดขึ้น
ที่แผนโลหะตัวถังรถยนตโดยใชวิธีการวัดแบบการผานจุดตอเนื่อง (Probing Method) ผลการวิจัยพบวา ชนิด
ของกระสุนปGนที่แตกตางกันมีผลตอการวัดมุมยิง เมื่อเปLนการยิงที่มุมยิง 45 องศา สวนมุมยิงอื่น เชน 90 75
60 และ 30 องศา พบวาชนิดของกระสุนปGนที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกัน สวนวิถียิงที่แตกตางกันสงผล
ตอการวัดมุมยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนที่เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถังรถยนต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในมุมยิงที่ 90 องศา การวัดมุมจะมีประสิทธิภาพที่ดี
ที่สุด (ความถูกตองและความแมนยํา) แตสําหรับมุมยิงที่ลดลง คือ 75 ถึง 30 องศา ประสิทธิภาพลดลงไป
ตามลําดับ
คําสําคัญ: อาวุธปGนพก, กระสุนปGน, วิถีกระสุน
Abstract
In case that the car was shot by the gun, the forensic scientist will reconstruct the
trajectory of the projectiles to answer two important questions which are 1) What is the
direction of the projectiles? and 2) What is the angle of the shooting? (vertical and horizontal
angle from the car). At the bullets traces on the car which have different kind of traces that
are very important because it can be used to analysis the trajectory of the projectile
performed by a reliable laboratory. In another word, the laboratory must provide accurate
and reliable analysis to analyze the trajectory of the projectile. Therefore, the researcher
studied the influence of ammunition and shooting trajectory to observe effects of the
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shooting angle. The measurement was performed to simulate the trajectory of the projectile
that occurred on the body part (metal plate) of the car and the deviation of the angle
measuring was calculated. The whole process was used to simulate the trajectory of the
bullet from the traces that occurred on the body part of the car using the Probing Method.
The results showed that the different types of ammunition affected the angle measurement
when shooting at a 45 degree but that do not affected at 90, 75, 60, and 30 degree while
the different shooting angle affected the angle measurement used to simulate the trajectory
of the projectile that occurred on the body part of the car with significant at the level of
0.05. In addition, the angle measurement will have the best performance (accuracy and
precision) when shoots at 90 degree. On the other hand, the performance of angle
measurement is decreasing when shooting angle is decreased.
Keywords: Pistol, Cartridges, Trajectories of Bullet
บทนํา
ตามหลั ก นิ ติ วิ ท ยาศาสตรการพิ สู จ นวิ ถี ก ระสุ น เปL น หนึ่ ง ในขั้ น ตอนการหาหลั ก ฐาน เมื่ อ เกิ ด คดี
อาชญากรรมขึ้นเพื่อชวยคลี่คลายคดีที่เปLนปริศนา และนําผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายซึ่งในการพิสูจน
วิถีกระสุนสามารถบอกอะไรบาง จึงทําใหเจาพนักงานสืบสวนสามารถสืบสวนจนหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายได วิถีกระสุนจะเปLนสิ่งบอกวาเหตุการณขณะนั้นวัตถุที่ถูกยิงกับคนยิงอยูในตําแหนงหรือลักษณะ
ใด ซึ่งในการพิสูจนวิถีกระสุนนั้นตองดูจากบาดแผลบนวัตถุพยานที่ถูกยิงวา รูกระสุนเขาไปทางไหน และมีรู
กระสุนออกไปทางไหน และมีทิศทางของกระสุนอยางไร จากนั้นก็นําขอมูลที่ไดมาจําลองเหตุการณที่เกิดขึ้น
วาวัตถุพยานที่ถูกยิงนาจะอยูในลักษณะใด จากนั้นก็จะนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวลผลกับเหตุการณที่
จําลองขึ้น โดยการโยงเสน เมื่อโยงเสนไดแลวก็จะไดคําตอบวาเปLนไปตามคําใหการหรือไม ซึ่งในการพิสูจนวิถี
กระสุนนั้นจะสามารถบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไดเปLนอยางดี
ในการประมาณวิถีกระสุนนั้น จะขึ้นกับหลายปoจจัย เชน (1) มุมตกกระทบจริง (มุมระหวางวิถีกระสุน
และพื้นผิวเปpาหมายกอนที่จะกระแทก) (2) คุณสมบัติของวัสดุเปpาหมาย (3) คุณสมบัติของกระสุนปGนเมื่อเขา
กระทบ เชน มวล, ความเร็ว, รูปทรง, การมุมและความเสถียรของการเคลื่อนที่ [1-6] เปLนตน ซึ่งจะสงผลตอ
ขนาดและรูปรางของรองรอย การเบี่ยงเบนของกระสุนปGนจากวิถีเดิม เนื่องจากในขณะที่กระสุนปGนกระทบ
วัสดุเปpาหมายจะเกิดการเปลี่ยนรูป(เสียพลังงาน)ในขณะที่เจาะทะลุวัสดุเปpาหมาย โดยทั่วไปการเสียพลังงาน
ของกระสุ น ปG น ในขณะที่ เ จาะทะลุ วั ส ดุ เ ปp า หมายจะเพิ่ มขึ้ น เมื่ อ (1) มุ ม ตกกระทบลดลง [7,8] (2) ความ
หนาแนนหรือความหนาของวัสดุเปpาหมายเพิ่มขึ้น [7] (3) มวลของลูกกระสุนปGนลดลง [7,8]
ในการระบุวิถีกระสุนปGนจะระบุไดเปLนสองมุม คือมุมแนวตั้ง (γ) (มุมกด มุมเงย) และมุมแนวนอน
(α) (มุมแนวราบ) [1-4] ดังภาพที่ 1 (a) โดยวิถีกระสุนจะถือเปLนเสนตรงเมื่อระยะยิงสั้น (ระยะประมาณ 9-18
เมตร [2] สําหรับการยิงดวยปGนพก หรือระยะประมาณ 30 เมตร [5] สําหรับปGนไรเฟvล) การรายงานการพิสูจน
วิถีกระสุนจะมาคาความคลาดเคลื่อนรายงานประกอบเสมอ เนื่องจากมุมเปLนคาที่เกิดจากการวัด โดยการวัด
ทุกครั้งมักมีคาความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ
กระบวนการวัดวิถีกระสุนปGนแบบการผานจุดตอเนื่อง (Probing Method) เปLนการตรวจวัดเพื่อ
จําลองวิถีกระสุนปGนโดยใชเสนทางกระสุนระหวางวัตถุสองชิ้นขึ้นไปที่ลูกกระสุนปGนเดินทางผานหรือใชชองทาง
1013

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิ
นอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE
FERENCE 2019”

ขาเขาและขาออกในวัสดุเปpาหมายที่มีความหนา วิถีนี้สามารถใชในการประมาณวิถีของกระสุนกอนที่จะมีการ
กระแทก และหลังจากการะกระแทกในวัตถุแรกนั้นไม
นไมมีการเปลี่ยนแนววิถีไป วิถีการนี้จะมีความแมนยําของวิถี
ที่วัดไดจะสูงที่สุดเมื่อการเสี
ารเสียพลังงานของวิ
งานของวิถีกระสุนปGนหลังจากการกระแทกที่เปpาหมายหลักนั้นใชเวลาสั้นซึ่ง
จะสงผลใหคาเบี่ยงเบนของกระสุนมีคานอย
ในการวัดวิถีระหวางรองรอยของกระสุนปGนใชเครื่องมือในการโยงวิ
นการโยงวิถี เชน เหล็กโยงวิถี เชือกโยงวิถี
หรือเลเซอร ฯลฯ [2-5,9-12] ในการโยงวิถีระหวาง รอยหรือรูลูกกระสุนปGนที่ 1 กับรอยลูกกระสุนปGนที่ 2, 3,
4…..n ที่เกิดจากลูกกระสุนปGนลูกเดียวกัน ดังภาพที่ 1 (b)
(a)

(b)

ภาพที่ 1 (a) การแสดงการระบุวิถีกระสุนปGนจะระบุไดเปLนสองมุม คือมุมแนวตั้ง (γ) และมุมแนวนอน (α)
(b) การแสดงวิธีการวัดมุมตกกระทบ (α) ดวยกระบวนการวัดวิถีกระสุนปGนแบบการผานจุดตอเนื่อง
วัตถุประสงค&ของการวิจัย
1. ศึกษาอิทธิพลของกระสุนปG นและวิ ถียิงที่มีผลตอการวัดมุ มยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGน ที่
เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถังรถยนต
2. ตรวจสอบคาความคลาดเคลื
ความคลาดเคลื่อนของกระบวนการวัดมุมยิง ที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนจาก
รองรอยที่เกิดขึ้นที่แผนโลหะตัวถังรถยนตโดยใชวิ
รถยนตโดย ธีการวัดแบบการผานจุดตอเนื่อง (Probing
Probing Method)
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแตละตัวตาม ดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก
1) ลูกกระสุนปGน คือชนิดของกระสุนปGน ไดแกกระสุนปGนแบบทองแดงหุมตะกั่ว ชนิดปลายหัวมน (FMJ)
และกระสุนปGนแบบตะกั่ว ชนิดปลายหัวมน (LRN)
2) วิถียิงหรือขนาดมุมที่ลูกกระสุนปGนกระทบแผนโลหะ ทําศึกษาเฉพาะมุมยิงแนวระนาบ คือ การ
ยิงลูกกระสุนปGนแนวเสนระดับสายตาออกไป หรือแนวเสนตรงที่ขนานกับพื้น โดยวิถีกระสุนที่มุมยิงตั้งฉากกับ
แผนโลหะคือ 90° และมุมยิงในแนวเฉียงกับแผนโลหะคือ 75°, 60°, 45° และ 30°
ตัวแปรตาม ไดแก มุมที่ไดจากกระบวนการวัดจากรองรอยที่แผนโลหะ จากกระบวนการผานจุด
ตอเนื่อง (Probing Method: PM)
ตัวแปรควบคุม ไดแก อาวุธปGน (GUN), แผนโลหะตัวถังรถยนต, ระยะยิง และสภาพแวดลอม
และสภาพแวดลอ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปLนการศึกษาการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาถึงผล
ของตัวแปร และเปรียบเทียบผลตอการวัดมุมยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนที่เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถัง
รถยนต โดยใชกระบวนการวัดที่ตางกัน
2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
2.1 อาวุธปGนพกออโตเมติก 9 มิลลิเมตร ยี่หอ Sig Sauer รุน P320
2.2 กระสุนปGนแบบทองแดงหุมตะกั่วชนิดปลายหัวมน (Full Metal Jacket : FMJ)
2.3 กระสุนปGนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน (Lead Round Nose : LRN)
2.4 แผนโลหะตัวถังรถยนต
2.5 แทนสําหรับยึดแผนโลหะ
2.6 ชุดแทงยิงสําหรับยึดอาวุธปGนขณะทําการยิง
2.7 ชุดแทงจําลองแนววิถีกระสุน
2.8 ที่วัดมุมแบบครึ่งวงกลม
2.9 ที่วัดระยะทางและวัดมุมแบบดิจิทัล
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ติดตั้งอาวุธปGนกับแทนจับยิง และวางแทนฐานยิงที่ใชยึดแผนโลหะใหหางจากปากกระบอก
ปGนเปLนระยะ 2 เมตร
3.2 ทําการยิงปGนโดยใชอาวุธปGนพกออโตเมติก 9 มิลลิเมตร ยิงกระสุนปGนไปยังแผนโลหะจะ
กําหนดจุดยิงบริเวณกึ่งกลางของแผนโลหะ และทํามุมกับระนาบแผนโลหะ คือที่มุม 90 75 60 45 และ 30
องศา
3.3 ทําการยิงดวยกระสุนปGนแบบทองแดงหุมตะกั่วชนิดปลายหัวมน (FMJ) และกระสุนปGน
แบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน (LRN) ชนิดละ 10 นัด จากนั้นทําการวัดมุมยิงดวย วิธีการวัดแบบการผานจุด
ตอเนื่อง (Probing Method)
4. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยนี้คือ
3.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) อิทธิพลของกระสุนปGนและวิถียิงที่มี
ผลตอการวัดมุมยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนที่เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถังรถยนต โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม (t-test) และ
การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยหลายกลุม (F-test)
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของกระสุนปGนและวิถียิงของกระสุนปGนที่มีผลตอมุมที่วัดจาก
รองรอยลูกกระสุนปGนบนแผนโลหะตัวถังรถยนตที่ถูกยิงดวยปGนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER
ไดผลการทดลองดังนี้
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1. ผลการศึกษาลักษณะรูปแบบรองรอยรูทางเขาที่ปรากฏบนแผนโลหะตัวถังรถยนต ที่ตัดจากบริเวณ
ประตูดานขางรถกระบะ
ลั ก ษณะของร องรอยรู ท างเขา ที่ถูงยิงดวยกระสุ น ปGน แบบทองแดงหุ มตะกั่ว ชนิ ด หัว มน Full
Metal Jacket (FMJ) พบคราบทองแดงติ ด อยู บริ เ วณขอบร องรอยรู ท างเขา ดานที่ ก ระสุ น ปG น เขา
ไปกระทบกั บ แผ นโลหะ และขอบมี ลั ก ษณะคม
90o

75o

60o

45o

30o

รองรอยรูทางเขาที่ถูงยิงดวยกระสุนปGนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน (Lead
Lead Round Nose : LRN) พบ
คราบตะกั่วติดอยูบริเวณขอบรอบรู
90o

75o

45o

60o

30o

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอิทธิพลของกระสุนปGนที่มีผลตอการวัด
มุมยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนที่เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถังรถยนต
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแปรปรวนระหวางอิทธิพลของกระสุนปGนที่มีผลตอการวัดมุมยิงที่ใชในการ
จําลองวิถีกระสุนปGนที่เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถังรถยนต โดยใชวิ
โดยใชวิธีการวัดแบบการผานจุดตอเนื่อง (Probing
Method)
มุม กระสุนปนแบบทองแดงหุ'ม กระสุนปนแบบตะกั่วชนิด
คา t
คา Sig.
ตะกั่วชนิดปลายหัวมน
ปลายหัวมน
(2-tailed)
คาเฉลี่ย สวนเบี่ ย งเบน คาเฉลี่ย สวนเบี่ ย งเบน
(Mean) มาตรฐาน (SD) (Mean) มาตรฐาน (SD)
90° 90.3000
0.97753
89.8250
0.62417
-1.295
0.212
75° 74.9000
0.80966
75.2000
0.94868
-0.761
0.457
60° 58.2000
1.15950
58.4500
1.01242
-0.514
0.614
45° 43.1500
2.01453
44.9500
0.83166
-2.612
0.023
30° 22.9000
2.41293
24.8000
1.61933
-2.068
0.053
* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณรอยละของการวั
าณรอยละของ ดมุมยิงจําแนกตามชนิดของกระสุนปGน ดังตาราง
ที่ 1 พบวากระสุนปGนแบบทองแดงหุมตะกั่วชนิดปลายหัวมน (FMJ) กับ กระสุนปGนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน
(LRN) ที่มุม 90 75 60 และ 30 องศา มีปริมาณรอยละของการวัดมุมยิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แตที่มุม 45 องศา มีปริมาณรอยละของการวัดมุ
ดมุมยิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งมุมยิงที่วัดไดจากกระสุนปGนแบบทองแดงหุมตะกั่วชนิดปลายหัวมน (FMJ)
FMJ) มีคาใกลกับมุมยิงตก
กระทบมากกวากระสุ
กระสุนปGนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน (LRN)
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3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอิทธิพลของวิถียิงที่มีผลตอการวัดมุม
ยิงที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนที่เกิดขึ้นบนแผนโลหะตัวถังรถยนต
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของวัดมุมยิงที่วัดไดกับมุมตกกระทบจริง
มุม กระสุนปนแบบทองแดงหุ'มตะกั่วชนิด กระสุนปนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน
ปลายหัวมน (FMJ)
(LRN)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
มาตรฐาน (SD)
90°
0.8000
0.5869
0.4750
0.4158
75°
0.8000
0.4831
0.7000
0.3496
60°
1.5500
1.0124
1.8000
1.1595
45°
0.6500
0.4743
2.1500
1.6508
30°
5.2000
1.6193
7.1000
2.4129
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของวัดมุมยิงที่วัดไดกับมุมตกกระทบจริงดวยกระสุนปGนแบบ
ทองแดงหุมตะกั่วชนิดปลายหัวมน (FMJ) โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
แหลงของความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig*
ระหวางกลุม
149.450
4
37.363
41.980
0.000
ภายในกลุม
40.050
45
0.890
รวม
189.500
49
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของวัดมุมยิงที่วัดไดกับมุมตกกระทบจริงดวยกระสุนปGนแบบ
ตะกั่วชนิดปลายหัวมน (LRN) โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
แหลงของความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig*
ระหวางกลุม
290.980
4
72.745
35.706
0.000
ภายในกลุม
91.681
45
2.037
รวม
382.661
49
* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของวัดมุมยิงที่วัดไดกับมุมตกกระทบจริงดวยกระสุนปGนแบบ
ทองแดงหุมตะกั่วชนิดปลายหัวมน (FMJ) และกระสุนปGนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน (LRN) จําแนกตามมุมตก
กระทบจริง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังตารางที่ 3 และ 4 พบวามี
คา F เทากับ 41.980 และ 35.706 ตามลําดับ และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา
ขนาดของมุมตกกระทบจริงที่แตกตางกันจะสงผลใหมุมยิงที่วัดได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงการกระจายตั
การกระจายตัวของค
ขอ คาของผลตางของวัดมุมยิงที่วัดไดกับมุมตกกระทบจริง
4. ตรวจสอบคาความคลาดเคลื
ความคลาดเคลื่อนของกระบวนการวัดมุมยิง ที่ใชในการจําลองวิถีกระสุนปGนจาก
รองรอยที่เกิดขึ้นที่แผนโลหะตัวถังรถยนตโดยวิธีการวัดแบบการผานจุดตอเนื่อง (Probing
Probing Method)
ตารางที่ 5 คาทางสถิติของการวัดมุมยิงที่วัดไดโดยวิ
ได ธีการวัดแบบการผานจุดตอเนื่อง (Probing
Probing Method)
มุม กระสุนปนแบบทองแดงหุ'มตะกั่วชนิดปลายหัว
กระสุนปนแบบตะกั่วชนิดปลายหัวมน (LRN)
มน (FMJ)
FMJ)
คาเฉลี่ย
(Mean)

90°
75°
60°
45°
30°

90.300
74.900
58.200
43.150
22.900

สวนเบี่ยงเบน รอยละความ ขอบเขต
มาตรฐาน คลาดเคลื่อน ความมั่นใจ
(SD)
สัมพัทธ
ที่ 99.9 %

0.97753
0.80966
1.15950
2.01453
2.41293

0.33
0.13
3.00
4.11
23.67

1.017
0.842
1.206
2.096
2.510

คาเฉลี่ย
(Mean)

89.825
75.200
58.450
44.950
24.800

สวนเบี่ยงเบน รอยละความ ขอบเขต
มาตรฐาน คลาดเคลื่อน ความมั่นใจ
(SD)
สัมพัทธ
ที่ 99.9 %

0.62417
0.94868
1.01242
0.83166
1.61933

0.19
0.27
2.58
0.11
17.33

0.649
0.987
1.053
0.865
1.685

accuracy) ในการวัดสูง
จากตารางที่ 5 พบวาที่มุมมากกวา 60 องศามีความถูกตองหรือความแมน (accuracy)
คือคาที่วัดไดใกลเคียงกับคามุกตกกระทบจริง (รอยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (relative
relative error, %RE) นอย
กวา 1) และมีความแมนยํา และมีความเที่ยง (precision) ในการวัดสูง (คคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation, s) นอยกวา 1) สวนที่มุมยิงนอยกวา 60 องศามีมีความถูกตองและความเที่ยงลดลงตามลําดับ ใน
การรายงานผลการวัดแสดงเปLนชวงขอบเขตความมั่นใจเชนการวัดรองรอยของกระสุนปGนแบบตะกั่วชนิดปลาย
หัวมน (LRN) ที่มุม 90 องศา ที่คาเทากับ 89.825 + 0.649 ที่ระดับความมั่นใจ 99.9%
% หรือกลาวคือมีโอกาส
อยู 99.9 ใน 100 ครั้งที่คามุมที่วัดไดจะอยูระหวาง 89.176 ถึง 90.474 องศา เปLนตน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ชนิดของกระสุนปGนที่แตกตางกันมีผลตอการวัดมุมยิงทั้ง 4 มุม ไดแก มุม 90 75 60 และ 30 องศา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนที่มุมยิง 45 องศาชนิดของกระสุนปGนไมมีผลตอการวัด
มุมยิงที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ขนาดของมุมยิงตกกระทบจริงที่แตกตางกันมีผลตอการวัดมุมยิงทั้ง 5 มุม ไดแก 90 75 60 45
และ 30 องศา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากในขณะที่กระสุนปGนกระทบวัสดุเปpาหมายจะเกิดการเปลี่ยนรูป(เสียพลังงาน)ในขณะที่เจาะ
ทะลุวัสดุเปpาหมาย โดยคุณสมบัติของวัสดุ(ชนิดของกระสุนปGนคือทองแดงและตะกั่ว)และขนาดของมุมตก
กระทบจริง(รูปทรงและเวลาที่กระสุนปGนกระทบวัสดุ) สงผลตอการเสียพลังงานของกระสุนปGนในขณะที่เจาะ
ทะลุวัสดุเปpาหมาย
3. จากผลการวิจัยความถูกตองและความแมนยําในการวัดมุมนั้นมีคาแตกตางกันไปตามชนิดของ
กระสุนปGนและมุมตกกระทบ โดยพบวาการวัดจะมีความถูกตองและแมนยําสูงเมื่อมุมตกกระทบมีคาเขาใกล
90 องศา หรือกระสุนปGนทํามุมตั้งฉากกับวัสดุเปpาหมาย เนื่องจากในขณะที่กระสุนปGนกระทบเปpาหมายมีสัมผัส
ที่ถายโอนพลังงานแบบสมมาตร กระสุนปGนที่ทะลุออกยังมีความเสถียร ซึ่งทําใหเกิดการเบี่ยงเบนของกระสุน
ปGนไปยังรอยตอเนื่องนอยหรือไมเปลี่ยนแปลง (เสนทางการเคลื่อนที่ของกระสุนปGนเปLนเสนตรงไมหักเห) สวนที่
มุมตกกระทบต่ํากระสุนปGนจะใชดานขางเขาสัมผัสกับผิววัสดุเกิดการเสียพลังงานแบบไมสมมาตร กระสุนปGนที่
ทะลุออกเกิดการมุมแบบไมเสถียร สงผลใหเกิดการเบี่ยงเบนเสนทางการเคลื่อนที่หลังจากที่กระสุนปGนทะลุ
เปpาหมายแรกไป ดังนั้นการวั ดกระสุนปGนจากรูที่สองยอนกลั บมาที่รูแรกจะไมตรงกับเสนทางที่กระสุนปG น
เคลื่อนที่เขากอนกระทบเปpาหมาย
ข'อเสนอแนะ
1. ข'อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช'งาน
1.1 สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร ในการลดระยะเวลาการตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานในการเชื่อมโยงหาผูกระทําความผิด ซึ่งลักษณะรูปแบบขอมูลที่ไดสามารถบอกไดวา
รองรอยที่ปรากฏเกิดจากกระสุนปGนชนิดใด มุมยิงอะไร โดยการสังเกตจากลักษณะของรองรอยของรูทางเขา
ลูกกระสุนปGน ทําใหไดขอมูลเบื้องตนวาเกิดจากการยิงดวยกระสุนปGนชนิดใด ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนใน
หนวยงานดานการพิสูจนหลักฐานได
1.2 สามารถนําขอมูลรูปแบบของรองรอยที่เกิดจากการยิงอาวุธปGนและกระสุนปGนเฉพาะชนิดในการ
กอเหตุกับตัวถังรถบริเวณประตูดานขางรถกระบะ ที่ไดจากการศึกษานี้นําไปเปLนตนแบบในการศึกษารองรอย
ลูกกระสุนปGนในกรณีอื่น ๆ ตอไปได
2. ข'อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 เนื่องจากการศึกษารูปแบบของรองรอยบนแผนโลหะประตูดานขางของรถยนต ที่ยิงจากอาวุธปGน
พกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER ดังนั้นถามีการศึกษาทดลองในครั้งตอไปควรที่จะศึกษาในวัตถุชนิด
อื่น หรือเพิ่มความโคงบริเวณแผนโลหะใหใกลเคลียงกับสภาพรถจริง เพื่อใหไดขอมูลหลักฐานที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนงานทางดานนิติวิทยาศาสตร ในการลดระยะเวลาการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ในการวิจัยนี้ใชกระสุนปGนพกออโตเมติก ขนาด 9 มม. ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในชนิด ขนาดของ
อาวุธปGนใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชนปGนสั้น ปGนยาว ปGนกล เปLนตน เนื่องจากปoจจุบันมีการผลิตและ
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พัฒนาอาวุธปGนออกมาหลากชนิดมากขึ้นและคดีที่คนรายใชอาวุธปGนในการกออาชญากรรมก็มีมากขึ้น เพื่อให
งานวิจัยมีความครอบคลุมและเปLนประโยชนตองานดานนิติวิทยาศาสตรตอไป
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