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This study was aimed to compare the effectiveness of digital photos from a defect 
ridge and spiral grooves on the bullet, using different wavelengths of light: Objective to compare 
the use of natural light and using light of different wavelengths. Shooting gunshot and study the 
wavelengths, suitable for shooting a gunshot. In order to enhance the photography shot with a 
digital camera. The defect spiral groove and spiral ridge on gunshot maximum efficiency. The 
study was aimed to lead ammunition is 9 mm. Gun Semi-Automatic or semi-automatic shooting 
with a high quality digital camera with a large sensor equivalent in 35mm. Lens, close-up 
photography. Holding the camera with photographic material witness stand in a horizontal plane 
at a distance between the camera and shot in the same shooting distance. Different wavelength 
from POLILIGHT PL 400: ROFIN lighting and shooting in the dark room where glare control. 
 The study was found that 505 nanometer wavelength light photos Roy's spiral shallow 
grooves on the gunshot was the most obvious. Therefore, the adoption of shooting the bullet fired 
from a gun with a spiral groove was shallow. And the light wave length 450 nm light scratches 
can trace the spiral grooves on the bullet. The shooting is not visible. The proposal of the study 
due to a variety of ammunition are currently in use, such as a gunshot copper and other metals, 
lead type, it should be studied further added. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัมีการน าอาวธุปืนมาใชก่้ออาชญากรรมเพิ่มข้ึนทุกปี พนกังานสอบสวนไดลู้ก
กระสุนปืนท่ีติดมากบัศพและตอ้งการทราบวา่ลูกกระสุนปืน ยงิมาจากปืนกระบอกใด หรือตอ้งการ
ทราบวา่เป็นลูกกระสุนปืนท่ีใชย้งิมาจากปืนกระบอกเดียวกนักบัลูกกระสุนปืนของกลางในคดีอ่ืนๆ
หรือไม่   

มีการน าเอาล ากลอ้งแบบ Polygonal มาใชอ้าวธุปืนบางชนิด ซ่ึงเป็นล ากลอ้งแบบ
เหล่ียมท่ีบิดไปตามความยาวล ากลอ้ง ท าใหลู้กกระสุนปืนท่ีถูกยงิออกมาจากอาวธุปืนท่ีมีกลอ้งแบบ 
Polygonal นั้น มีรอยต าหนิร่องเกลียวและสันเกลียวท่ีบางมาก ท าใหผู้ต้รวพิสูจน์ประสบปัญหา
ยนืยนั เพราะต าหนิบนลูกกระสุนปืนไม่ชดัเจน 

และจากสถิติการไดม้าซ่ึงวตัถุพยานประเภทลูกกระสุนปืนท่ีหน่วยภาพถ่ายทาง
การแพทย ์กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ พบวา่ลูกกระสุนปืนท่ีติดมา
กบัศพเป็นลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ถูกน ามาใชใ้นการก่ออาชญากรรมมากท่ีสุด
ระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมา ในช่วง พ.ศ.  2552-2556  ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 1 กราฟแสดงสถิติวตัถุพยานประเภทลูกกระสุนปืนท่ีติดมากบัศพของสถาบนันิติเวชวทิยา 
 ตั้งแต่ พ.ศ.  2554-2558  
 

การถ่ายภาพวตัถุพยานลูกกระสุนปืนดว้ยแสงธรรมชาติ  ส าหรับการถ่ายภาพเพื่อตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนก็เพียงพอแลว้ แต่ในขณะเดียวกนั การถ่ายภาพดว้ยแสงท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
ตาเปล่า (Visible Light) แบบใชแ้สงต่างความยาวคล่ืน จะเป็นการเก็บหลกัฐานร่องรอยต่างๆ บนลูก
กระสุนปืนไดดี้ท่ีสุด ถึงรายละเอียด ร่องเกลียว ต าหนิพิเศษท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจากปืนแต่ละกระบอก
และจะไม่เหมือนกนั หากลูกปืนนั้นถูกยงิจากปืนคนละกระบอกดงันั้นจากการตรวจเปรียบเทียบ
ต าหนิพิเศษเหล่าน้ี  จึงยนืยนัไดว้า่ร่องรอยท่ีพบบนลูกกระสุนปืนยงิจากปืนกระบอกใด และมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งการบนัทึกภาพวตัถุพยานลูกกระสุนปืน ก่อนส่งคืนพนกังานสอบสวน หรือมีการส่ง
มอบวตัถุพยานลูกกระสุนปืน ไปสู่ทุกๆกระบวนการยติุธรรม  หากมีการสับเปล่ียนระหวา่งการส่ง
มอบภาพถ่ายจึงมีความส าคญัในการตรวจสอบกลบัมากท่ีสุด 

มีการน าเอาเทคโนโลยดีา้นการถ่ายภาพดิจิตอลมาเพื่อใชใ้นการบนัทึกภาพเป็น
หลกัฐานทางคดีท่ีส าคญั โดยเฉพาะยิง่งานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ มีการบกัทึกภาพหลกัฐานดว้ยกลอ้ง
ดิจิตอลในสถานท่ีเกิดเหตุ วตัถุพยานและอ่ืนๆ เป็นการเก็บหลกัฐานท่ีดีท่ีสุด เพื่อช่วยในการตรวจ
พิสูจน์ร่องรอยบนวตัถุท่ีเก่ียวกบัการใชอ้าวธุปืน  

จากขอ้มูลขา้งตน้น าไปเป็นหลกัฐานสู่กระบวนการ การตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุน
ปืนหรือปลอกกระสุนปืน สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในชั้นศาล  



ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวจิยัเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้วา้งข้ึน อีกทั้งความรู้ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาวจิยั การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยต าหนิร่อง
เกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนแบบใชแ้สงต่างความยาวคล่ืนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในทาง
นิติวทิยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์ร่องรอยบนวตัถุของลูกกระสุนปืนต่อไป  

 
2.  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยต าหนิร่องเกลียว

และสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนแบบใชแ้สงต่างความยาวคล่ืน เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง

การใชแ้สงธรรมชาติและการใชแ้สงต่างความยาวคล่ืน ในการถ่ายภาพลูกกระสุนปืน 

2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนดว้ยกลอ้งดิจิตอลจากรอยต าหนิ

ร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.3  เพื่อศึกษาหาความยาวคล่ืนแสงท่ีเหมาะสมกบัการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอลจาก
รอยต าหนิร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุนปืน ในกลุ่มตวัอยา่งลูกกระสุนปืน 

 
3.  สมมุติฐานของการวจัิย 

3.1 แสงต่างความยาวคล่ืนใชใ้นการถ่ายภาพใหป้ระสิทธิผลไดดี้กวา่แสงธรรมชาติ
หรือไม่                                                   

3.2 แสงช่วงท่ีเท่าไหร่สามารถใหป้ระสิทธิผลในการถ่ายภาพไดช้ดัเจนท่ีสุด     
3.3 แสงช่วงท่ีเท่าไหร่สามารถใหป้ระสิทธิผลในการถ่ายภาพท่ีสายตามนุษยม์องไม่เห็น 

 
4.  ขอบเขตของการวจัิย 

4.1 ท าการศึกษากระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  Bullet master ชนิด LEAD 

ROUND NOSE 

4.2 ท าการยงิกระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  Bullet master ชนิด LEAD 

ROUND NOSE ดว้ยอาวธุปืนก่ึงอตัโนมติั ยีห่อ้ CZ75, GLOCK19, GLOCK26, SMITH and WESSON, 

STEYR และ TAURUS 

4.3 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด FX Nikon D750 คุณภาพสูงมาก มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่

เทียบเท่าฟิลม์ 35 มม.  เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล ้Nikon Lens 60 mm.  f/2.8 AF-S Macro-Nikkor เป็น



เลนส์ไวแสง ส าหรับการถ่ายภาพระยะใกลแ้บบมาโคร 1: 1  มีขนาดช่องรับแสงกวา้งสุด F/2.8 ท่ีอยู่

ในช่วงเทเล 60 mm.                                   

4.4 วดัแสงในตวักลอ้งแบบเฉพาะจุด ค่าการวดัแสงเป็น “Normal”   

4.5 ท าการจบัยดึตวักลอ้งดว้ยแสตนถ่ายภาพวตัถุพยานท่ีความห่างระหวา่งกลอ้งกบัลูก

กระสุนปืนในระยะโฟกสัท่ีเท่ากนัทุกความยาวคล่ืนแสง                                                               

4.6 ถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  Bullet master ชนิด LEAD 

ROUND NOSE ในระนาบแนวนอน ดว้ยแสงธรรมชาติ และแสงต่างความยาวคล่ืน ตั้งแต่ความยาว

คล่ืนท่ี 430, 440, 450, 470, 490, LP1, 505, 530, 550, 555, 560, 570, 590, 620, และ 650 นาโนเมตร 

จากเคร่ือง  POLILIGHT PL 400: ROFIN  จดัแสงท ามุม 45 องศาเท่ากนัทุกความยาวคล่ืนแสง เพื่อ

หาความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสมกบัถ่ายภาพแบบดิจิตอล 

4.7 ท าการถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  Bullet master ชนิด 

LEAD ROUND NOSE ในหอ้งมืดท่ีถูกควบคุมแสงสะทอ้น ณ สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาล

ต ารวจ  

5.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้ห็นวา่ ภาพถ่าย

ดิจิตอลจากรอยต าหนิร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุนปืน ยงัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
อยา่งมาก ผูว้จิยั จึงไดน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 
ภาพท่ี 2  กรอบแนวความคิดการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของภาพถ่ายดิจิตอลฯ 
 
 

แสงธรรมชาติ 
แสงหลายความถี่ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
ทีแ่ตกต่างกนั 

 



 
6.   ขั้นตอนการวจัิย 

6.1 ก าหนดปัญหาการวจิยั ก าหนดขอบเขตการวจิยั ตั้งสมมติฐาน  

6.2 ทบทวนก าหนดขอบเขตการวจิยั ตั้งสมมติฐาน เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.3 ออกแบบวจิยั รวบรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั   

6.4 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์  

6.5 ท าการวจิยั  

6.6 วเิคราะห์และสรุปผล พร้อมขอ้เสนอแนะน าเสนอการวจิยั  

6.7 น าเสนอผลงานวจิยั  
 

7.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
7.1  น าภาพถ่ายโดยใชแ้สงใชแ้สงต่างความยาวคล่ืนไปใชใ้นงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 
7.2  สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการถ่ายภาพวตัถุพยานประเภทลูกกระสุนปืนอยา่งมี

ประสิทธิผลเพื่อเป็นหลกัก่อนน าส่งพนกังานสอบสวนหรือน าสู่กระบวกการยติุธรรม 
7.3  กรณีวตัถุพยานประเภทลูกกระสุนปืนถูกสับเปล่ียน สามารถน าภาพถ่ายมา

ตรวจสอบกลบัได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           
 

บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอย

ต าหนิร่องเกลียว และสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนแบบใชแ้สงต่างความยาวคล่ืน  ไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้ เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัให ้สามารถด าเนินการศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยจ าแนกประเด็นท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. กลอ้งดิจิตอล   

2. พื้นฐานความรู้เก่ียวกบัเลนส์                                                                        

3. อาวธุปืน 

4. กระสุนปืน  

5. แสง 

6. เคร่ืองโพลีไลท ์ 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.  กล้องดิจิตอล (Digital Camera) คือ กลอ้งถ่ายรูปท่ีไม่ตอ้งใชฟิ้ลม์ ภาพท่ีถ่ายไดจ้ะถูกบนัทึก
แบบดิจิตอลโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในกลอ้งอยูใ่นรูปแบบของไฟลภ์าพ ซ่ึงสามารถส่งเขา้ไป
ยงัคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพอ์อกมาเป็นภาพ  

1.1 กล้องดิจิตอล มีการจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท 
 1.1.1  กลอ้งดิจิตอลคอมแพค ( Digital Compact) เป็นกลอ้งดิจิตอลท่ีใชเ้ซ็นเซอร์

ตลอดเวลา เพื่อส่งภาพไปท่ีจอ LCD กลอ้งดิจิตอลคอมแพคมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กเพื่อใหเ้กิดความร้อน
ในเซ็นเซอร์นอ้ยท่ีสุด เม่ือตอ้งการบนัทึกภาพจะท าการส าเนาขอ้มูลบนเซ็นเซอร์ในวนิาทีท่ีตอ้งการ 
แลว้ส่งขอ้มูลสู่กระบวนการในการเกิดภาพกลอ้งดิจิตอลคอมแพคมีเลนส์ท่ีติดตั้งคู่กบั เซ็นเซอร์
ตลอดเวลาจึงไม่สามารถถอดออกไดใ้นการใชง้านปรกติ ภาพท่ีเห็นในช่องมองภาพจะใกลเ้คียงกบั
ภาพท่ีตอ้งการถ่าย สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์ไดน้อ้ย ตวักลอ้งมีขนาดเล็ก การท างาน                                                                                                                                                                                                  



เพื่อบนัทึกภาพของกลอ้งดิจิตอลคอมแพคก็เป็นหลกัการเดียวกบักลอ้ง DSLR เพียงแต่กลอ้งดิจิตอล
คอมแพคไม่มีกระจกสะทอ้นภาพเพราะใชก้ารแสดงผลภาพผา่นทาง Live View ไม่มีม่านชตัเตอร์ 
ถูกแทนท่ีดว้ยระบบ Electronics กระบวนการท างานของเซนเซอร์รับภาพใหไ้ดป้ริมาณแสงตามท่ี
เราตั้งไว ้เม่ือน าค่าแสงท่ีไดไ้ปประมวลผลต่อจะไดภ้าพสวยๆออกมาตามท่ีเราตอ้งการเพื่อใหเ้ห็น
ภาพชดัข้ึน จึงท าใหก้ลอ้งดิจิตอลเป็นกลอ้งท่ีมีจุดเด่นคือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และใชง้านง่าย 
เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป (การบนัทึกภาพดิจิตอล, 2558) 

 1.1.2  กลอ้งดิจิตอล Mirrorless เป็นกลอ้งท่ีมีการผสมผสานขอ้ดีระหวา่งกลอ้ง 2 
ประเภทเขา้ดว้ยกนัคือ มีเซ็นเซอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ใหคุ้ณภาพสูงเหมือนกลอ้ง DSLR แต่ในขณะเดียวกนั
ก็มีขนาดเล็กกะทดัรัด พกพาง่ายเหมือนกลอ้งคอมแพค ซ่ึงกลอ้ง Mirrorless นั้นมีความแตกต่างจาก
กลอ้งคอมแพคคือ   สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ไดเ้หมือนกลอ้ง DSLR แต่กลอ้งป ระ                                                           
เภทน้ีมีจุดท่ีแตกต่างจากกลอ้ง DSLR คือ กลอ้ง Mirrorless จะไม่มี                                                             
ชุดกระจกสะทอ้นภาพ แบบในกลอ้ง  DSLR ท าใหส้ามารถออกแบบตวักลอ้งใหมี้ขนาดท่ีเล็กลงได้
มากและเม่ือไม่มีชุดกระจกสะทอ้นภาพ ช่องมองภาพของกลอ้ง Mirrorless จึงเป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์คือใชจ้อ  LCD ขนาดเล็กติดตั้งไวใ้นช่องมองภาพ แต่กลอ้ง  Mirrorless หลายๆ รุ่นก็
ไม่มีช่องมองภาพมาจึงตอ้งเล็งผา่นทางจอ LCD ดา้นหลงัแทน จึงเป็นการส้ินเปลืองแบตเตอร่ี มีการ
ตอบสนองของกลอ้ง  Mirrorlessท่ีชา้กวา่กลอ้ง DSLR กลอ้ง Mirrorless สร้างไฟลภ์าพท่ีมีคุณภาพ
ไดเ้ทียบเท่ากลอ้ง DSLR แต่ก็ยงัมีจุดรบกวน ( Noise) มากกวา่ และอุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะเลนส์ 
ไม่สามารถใชร่้วมกบักลอ้ง  DSLR ไดโ้ดยตรง ตอ้ง ใชอ้ะแดปเตอร์แปลงเลนส์มาต่อจึงสามารถน า
เลนส์มาใชร่้วมกนัได ้(กลอ้ง Mirrorless คืออะไร, 2558) 

 1.1.3  กลอ้ง Digital Single Lense Reflex (DSLR) DSLR มาจากค าวา่ Digital 
Single Lens Reflex เป็นกลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เด่ียวดว้ยระบบดิจิตอล มีลกัษณะเหมือนกลอ้งท่ีใช้
ฟิลม์ เพียงแต่ใชเ้ซ็นเซอร์ในการรับภาพแทนฟิลม์กลอ้ง DSLR มกัน าตวักลอ้งท่ีใชฟิ้ลม์แบบ 35 mm.  
SLR มาดดัแปลงใหเ้ป็นกลอ้งดิจิตอล โดยเปล่ียนฝาหลงัและแทนท่ีฟิลม์ดว้ยเซ็นเซอร์รับภาพ ซ่ึงมี
ส่วนประกอบดงัน้ี  เซ็นเซอร์รับภาพ หรือเรียกวา่ Image Sensor ใชใ้นการรับสัญญาณภาพ แลว้
แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล  กลอ้ง DSLR เป็นกลอ้งระดบัมืออาชีพท่ีนิยมใชก้นั ผูใ้ชค้วรมีความรู้ใน
ดา้นการใชก้ลอ้งดิจิตอลอยูบ่า้ง จุดส าคญัสามารถเปล่ียนเลนส์ได ้และใชก้ารมองผา่นเลนส์โดยตรง
ผา่นช่องมองภาพ ทั้งน้ีโดยอาศยัการหกัเหของแสง กลอ้งประเภทน้ีจึงมีตวักลอ้งท่ีใหญ่ กลไกการ
ท างานของกลอ้งประเภทน้ีถือวา่เป็นพื้นฐานไปสู่การท างานของกลอ้งอ่ืนๆ ดว้ย (DSLR คืออะไร, 
2558) 

 



 
1.2  การแบ่งประเภทกล้อง DSLR สามารถแบ่งตามขนาดเซ็นเซอร์รับภาพไดอ้อกเป็น 

3 ประเภทคือ 
 1.2.1  กลอ้ง DSLR ท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ขนาดเท่าฟิลม์ 35 มม. (Full-Frame Sensor) 

กลอ้งท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ขนาดเท่ากบัฟิลม์ 35 มม. มกัเรียกกนัวา่ กลอ้งฟูลเฟรม (Full-Frame) กลอ้ง
ประเภทน้ีเป็นกลอ้งระดบัโปร มีราคาแพงมาก เน่ืองจากใชเ้ซ็นเซอร์ท่ีมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากบัฟิลม์
ถ่ายภาพสมยัก่อน ขอ้ดีคือคุณภาพของภาพท่ีไดจ้ะมีคุณภาพดีมาก เพราะขนาดของเซ็นเซอร์ท่ีใหญ่
จึงรับแสงไดดี้กวา่มีจุดรบกวนท่ีนอ้ยกวา่ และองศาท่ีรับภาพท่ีไดจ้ะเท่ากบัเลนส์ท่ีใชจ้ริงรวมไปถึง
ระยะชดัลึกหรือ Depth of Field เทียบเท่ากบักลอ้งฟิลม์ ท าใหส้ามารถเบลอฉากหลงัไดดี้กวา่กลอ้ง
ท่ีมีเซ็นเซอร์ท่ีมีขนาดเล็ก (ถ่ายหนา้ชดัหลงัเบลอไดง่้ายกวา่) 

 1.2.2  กลอ้ง DSLR ท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ขนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม. (APS Sensor) มกั 
เรียกกนัวา่กลอ้งตวัคูณ กลอ้งประเภทน้ีใชเ้ซ็นเซอร์ขนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม. จะมีขนาดเล็กกวา่
เท่าใดข้ึนอยูก่บัทางผูผ้ลิตแต่ละค่ายจะออกแบบมา แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีขนาดใกลเ้คียงกบัฟิลม์ APS  
ท่ีใชใ้นสมยัก่อน เช่น กลอ้ง DSLR ของแคนนอนรุ่น 700D จะมีเซ็นเซอร์ท่ี 22.3x14.9 มม.  ในขณะ
ท่ีกลอ้งนิคอนรุ่น D5300 จะมีเซ็นเซอร์ขนาด 25.1 x16.7 มม.  เซ็นเซอร์ตวัคูณจึงมกัถูกเรียกอีกช่ือ 
หน่ึงวา่เซ็นเซอร์ขนาด APS-C  นอกจากน้ีกลอ้งบางรุ่น เช่น Cannon EOS 1D MK IV จะมี
เซ็นเซอร์ขนาด 24.9 x18.6 มม. ซ่ึงใกลเ้คียงกบัขนาดของฟิลม์ APS-H ท่ีมีขนาด 30.2 x16.7 มม.  
ดงันั้นจึง เรียกกลอ้งรุ่นน้ีวา่ใชเ้ซ็นเซอร์ขนาด APS-H  

 APS แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขนาด คือ   
 APS-H  H  ยอ่มาจาก High Definition มีขนาด 30.2x16.7 มม.สัดส่วนของ

     ภาพ 16:9   
 APS-C  C ยอ่มาจาก Classic มีขนาด 25.1x16.7 มม.สัดส่วนของภาพ 3:2  
 APS-P  P ยอ่มาจาก Panoramic มีขนาด 30.2x9.5 มม.สัดส่วนของภาพ 3:1  

1.2.3  กลอ้ง DSLR ท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ระบบ Four Third Four Thirds เป็นระบบใหม่
ของกลอ้ง DSLR ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดย Olympus ซ่ึงเป็นค่ายผูผ้ลิตกลอ้งและเลนส์รายหน่ึง 
ระบบน้ีถูกพฒันาข้ึนโดยคาดหวงัวา่จะใหเ้ป็นมาตรฐานใหม่ส าหรับการออกแบบกลอ้ง DSLR ใน
อนาคต เน่ืองจาก Olympus มีแนวคิดท่ีวา่ระบบของเลนส์และกลอ้ง  DSLR ท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนันั้น ถูก
พฒันามาจากกลอ้งฟิลม์ SLR ในสมยัก่อน แต่กลอ้ง DSLR ใชเ้ซ็นเซอร์เป็นตวัรับภาพซ่ึงมีการ
ท างานแตกต่างจากฟิลม์ การน าเลนส์ท่ีแต่เดิมถูกพฒันาเพื่อกลอ้งฟิลม์มาใชก้บักลอ้ง DSLR จึงอาจ
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัคือ ขนาดของตวัเลนส์ท่ีใหญ่และมีน ้าหนกัมาก (ยิง่



เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัและรูรับแสงกวา้งมากเท่าใด ขนาดของเลนส์ยิง่ใหญ่ตามไปดว้ย)   ส่งผลให้
มีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงเกินจ าเป็น ดงันั้น Olympus จึงไดคิ้ดคน้ระบบใหม่ข้ึนมา โดยเปล่ียนแนวคิด
ในการพฒันากลอ้ง DSLR ใหม่หมด เร่ิมตั้งแต่การออกแบบระบบกลอ้ง ระบบเลนส์ ไปจนถึง
เซ็นเซอร์รับภาพท่ีสอดคลอ้งกนัท าใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 
 ขนาดของเซ็นเซอร์ระบบต่างๆ 
 

 
ภาพท่ี 3 ขนาดของเซ็นเซอร์ระบบต่างๆ  
ท่ีมา: รู้จักกบั...Image Sensor, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559,   เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
bigcamera.co.th/triptrick/detail/594 
 

http://www/


จากภาพตวัอยา่งพบวา่เซ็นเซอร์รับภาพของกลอ้งท่ีใชร้ะบบ Four Thirds มี
ขนาดเล็กกวา่เซ็นเซอร์ขนาด APS ของกลอ้งยีห่อ้อ่ืน และยงัมีสัดส่วนท่ีต่างกนัคือ 4 :3 (เป็นท่ีมา
ของช่ือ Four Thirds ) ในขณะท่ีกลอ้ง DSLR ยีห่อ้อ่ืนจะมีสัดส่วนอยูท่ี่ 3 :2 การพฒันาเซ็นเซอร์ใน
ระบบ Four Thirds น้ี มีขอ้ดีคือ ช่วยใหว้ศิวกรสามารถพฒันาเลนส์และตวักลอ้งใหเ้ล็กลงกวา่เดิมได ้
ซ่ึงขนาดของกลอ้งและเลนส์ท่ีลดลงนั้นก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียเช่นเดียวกนั หากเป็นเลนส์เทเลโฟโต้
ท่ีพฒันาในระบบ Four Thirds ตวัเลนส์จะมีขนาดท่ีเล็กลงกวา่คร่ึง มีการพฒันาระบบออปติกใหม่ 
ท าใหล้ าแสงจากเลนส์สามารถตกกระทบยงัผวิเซ็นเซอร์ไดดี้กวา่เดิมท าใหมี้ความคิดมากข้ึน ลด
ปัญหาการเกิดขอบมืดบริเวณมุมภาพ ทั้งยงัลดปัญหาการเกิดแสงหลอนต่างๆ ท่ีมกัพบเวลาใชเ้ลนส์
มุมกวา้งถ่ายภาพ และยงัมีอตัราการใชพ้ลงังานท่ีต ่าเน่ืองจากตวัเซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือเซ็นเซอร์ในกลอ้งมีขนาดเล็ก พบขอ้เสียท่ีตามมา ในเร่ืองของจุดรบกวน  (Noise) ซ่ึงมากกวา่
ยีห่อ้อ่ืน เร่ืองของการควบคุมระยะชดั และท่ีส าคญัมีผูผ้ลิตกลอ้งเพียงสามรายเท่านั้นท่ีใชร้ะบบน้ี 
คือ Olympus, Leica และ Panasonic ท าใหผู้ใ้ชก้ลอ้ง DSLR ยีห่อ้ดงักล่าว ยงัมีขอ้จ ากดัในการ
เลือกใชเ้ลนส์  ปัจจุบนั Sigma ไดผ้ลิตเลนส์ส าหรับระบบ Four Thirds ดว้ยเช่นกนั ท าใหผู้ใ้ชง้าน
ระบบน้ีมีทางเลือกมากข้ึน (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 36-39) 
 1.3  ชนิดของเซ็นเซอร์กล้อง DSLR 

 กลอ้งดิจิตอลใชเ้ซ็นเซอร์รับภาพเป็นตวัรับสัญญาณแสงแลว้แปลงใหเ้ป็นสัญญาณ
ดิจิตอล จากนั้นจึงส่งขอ้มูลท่ีไดน้ าไปใหชิ้ปของกลอ้งประมวลผลออกมาเป็นไฟลภ์าพอีกคร้ัง 
นอกจากน้ีเซ็นเซอร์รับภาพของกลอ้ง DSLR ยงัเป็นตวัก าหนดความละเอียดและคุณภาพของภาพท่ี
ไดอี้กดว้ย เซ็นเซอร์รับภาพท่ีนิยมใชใ้นกลอ้ง DSLR ในปัจจุบนั มีทั้งหมด 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.3.1  CCD (Charge-Coupled Device) เซ็นเซอร์ชนิดน้ีจะประกอบดว้ยเซลรับ
แสง ท าหนา้ท่ีเปล่ียนสัญญาณแสงเป็นประจุไฟฟ้าแลว้แปลงใหเ้ป็นสัญญาณ อนาล็อก เม่ือได้
สัญญาณอนาล็อกแลว้จึงส่งไปแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลในวงจรท่ีแยกออกมาจากส่วนท่ีรับแสง
อีกคร้ัง เซ็นเซอร์ชนิดน้ีจึงมีพื้นท่ีรับแสงมาก เพราะส่วนรับแสงกบัวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก
เป็นดิจิตอลแยกจากกนั สัญญาณท่ีไดมี้ความสม ่าเสมอสูง มีผลต่อคุณภาพของภาพ ตามหลกัการ
ของเซ็นเซอร์ชนิดน้ีจึงใหคุ้ณภาพของภาพท่ีดีท่ีสุด แต่มีอตัราการกินไฟค่อนขา้งสูง ทั้งยงัใช้
เทคโนโลยกีารผลิตท่ีซบัซอ้นกวา่เซ็นเซอร์แบบอ่ืนๆ ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 
 
 
 
 



ภาพท่ี 4 แสดงเซ็นเซอร์ชนิด Charge-Coupled Device  
ท่ีมา: What is a Sensor?, accessed February12, 2016,  available from http://www. sensorcleaning. 
com/pics/CCD_sensor_diagram.jpg 
 

1.3.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)  เซ็นเซอร์ชนิดน้ี 
บนเซลรับแสงแต่ละตวัจะมีส่วนท าหนา้ท่ีแปลงประจุเป็นสัญญาณไฟฟ้าอยูใ่นตวัเอง ทั้งยงัรวม
วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อคเป็นดิจิตอลเขา้ไปยงัตวัเซ็นเซอร์ดว้ยเลย ในการเพิ่มวงจรต่างๆเขา้มา
ในเซ็นเซอร์ท าใหพ้ื้นท่ีในการับแสงลดนอ้ยลง คุณภาพของสัญญาณท่ีไดจึ้งไม่สม ่าเสมอเท่ากบั 
CCD แต่ขอ้ดีของเซ็นเซอร์ชนิดน้ีก็คือ เม่ือมีการแปลงสัญญาณในตวัเซ็นเซอร์ไวแ้ลว้ท าใหล้ดภาระ
ในการประมวลผลของกลอ้ง จึงมีการส้ินเปลืองพลงังานนอ้ยกวา่  เซ็นเซอร์แบบ CMOS ยงัมี
ขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น ท าใหต้น้ทุนในการผลิตต ่าและเทคโนโลยขีอง CMOS ยงัใหม่กวา่ 
CCD ท าใหย้งัสามารถพฒันาต่อยอดไปไดอี้ก ปัจจุบนัผูผ้ลิตกลอ้ง DSLR ส่วนใหญ่หนัมาใช้
เซ็นเซอร์ชนิดน้ีกนัเกือบทุกค่ายแลว้    



 

 
ภาพท่ี 5 แสดงเซ็นเซอร์ชนิด Complementary Metal Oxide Semiconductor  
ท่ีมา:  What is a Sensor?, accessed February12, 2016,  available from http://www. sensorcleaning. 
com/pics/CCD_sensor_diagram.jpg 
 

 หลกัการท างานของเซ็นเซอร์รับภาพ เซ็นเซอร์รับภาพ CCD หรือ CMOS มี
หลกัการการสร้างภาพสีข้ึนมาดงัน้ี  

 เซ็นเซอร์รับรู้ไดเ้ฉพาะค่าความสวางของแสงเท่านั้น ไม่สามารถทราบค่าสี
ได ้การท่ีเซ็นเซอร์รู้ค่าสีไดน้ั้นจึงตอ้งอาศยัฟิลเตอร์แม่สีของทั้งสามสีคือ แดง เขียว และน ้าเงิน 
ลกัษณะเป็นตาราง (แบบ Grid หรือแบบ Mosaic) มากั้นไวบ้นตวัเซ็นเซอร์เพื่อกรองคล่ืนแสง
ในช่วงต่างๆกนัเอาไว ้จากนั้นจึงน าค่าสีท่ีไดม้าค านวณเพื่อใหเ้กิดเป็นภาพท่ีมีสีต่างๆ  ออกมาอีกที
หน่ึง เราเรียกการท างานของเซ็นเซอร์ท่ีฟิลเตอร์แม่สีกรองแสงลกัษณะน้ีวา่  Bayer filter     

 
 
 
 



 
 ไดอะแกรม แสดงหลกัการกรองแสงของฟิลเตอร์สี 

 
ภาพท่ี 6 แสดงหลกัการกรองแสงของฟิลเตอร์สี                    
ท่ีมา: ตะวนั พนัธ์แกว้, คู่มือการ ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่, 
2558), 23. 

   

  FOVEON จากหลกัการสร้างสีของเซ็นเซอร์แบบ Bayer Filter ท่ีผา่นมาจะ
พบวา่แต่ละพิกเซลบนตวัเซ็นเซอร์จะรับค่าสีไดเ้พียงสีเดียวเท่านั้นข้ึนอยูก่บัวา่พิกเซลนั้นๆ  อยู่
ภายใตฟิ้ลเตอร์สีอะไร จากนั้นจึงน าค่าส่ีท่ีไดม้าค านวณร่วมกบัพิกเซลขา้งๆเพื่อสร้างภาพสีท่ี
ถูกตอ้งข้ึนมาอีกทีหน่ึง และกระบวนการดงักล่าวมกัมีโอกาสท าใหเ้กิดเมด็สีผดิเพี้ยนตามมาได ้
ปัจจุบนัมีเซ็นเซอร์อีกแบบท่ีใชห้ลกัการท่ีแตกต่างกนัออกไปคือ แทนท่ีแต่ละพิกเซลบนเซ็นเซอร์
จะรับแสงไดแ้ค่สีเดียวแบบเดิม ก็ท  าการซอ้นพิกเซลเขา้ไปถึง 3 ชั้น ซ่ึงในแต่ละชั้นก็จะไวกบัสีท่ี
ต่างกนั ท าใหพ้ิกเซลแต่ละจุดสามารถรับค่าสีทั้งสามสี ซ่ึงตามทฤษฎีแลว้จะใหค้วามละเอียดและ
ความแม่นย  าของสีสันไดดี้กวา่เซ็นเซอร์ท่ีใช ้Bayer filter รวมทั้งไม่ท าใหเ้กิดเมด็สีท่ีผดิเพี้ยน เพราะ
ไม่มีกระบวนการจ าลองสี (Interpolated) ข้ึนมาใหม่ ปัจจุบนัมีค่ายกลอ้ง DSLR ท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ชนิดน้ี
อยูเ่พียงตวัเดียวคือ SIGMA 

 
 
 
 



 ไดอะแกรม แสดงหลกัการสร้างสีของเซ็นเซอร์ FOVEON 
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงหลกัการสร้างสีของเซ็นเซอร์ FOVEON  
ท่ีมา: ตะวนั พนัธ์แกว้, คู่มือการ ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่,  
2558),  24-25. 
 
 ค่าตัวคูณ คือ อตัราส่วนเม่ือเทียบกบักลอ้งฟิลม์ 35 มม.มาคูณกบัขนาดความเล็ก
ของเซ็นเซอร์ APS จะไดข้นาดใกลเ้คียงกบัฟิลม์ 35 มม.     
 Cannon ใชเ้ซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 22.2x14.8มม. 329mm2 
 Nikon    ใชเ้ซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 23.6x15.7มม.370mm2 



 ตวัอยา่ง ในกลอ้ง Cannon ใชเ้ซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 22.2x14.8 มม.
ซ่ึงขนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม.อยู ่1.6 มม.คูณกบัขนาดของเซ็นเซอร์และในกลอ้ง Nikon ใชเ้ซ็นเซอร์
ชนิด APS-C ขนาด 23.6x15.7 มม.  ซ่ึงขนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม.อยู ่1. 5 มม.  คูณกบัขนาดของ
เซ็นเซอร์ 
 22.2x1.6=35.5214.8x1.6=23.68 
 23.6x1.5=35.4015.7x1.5=23.55 
 กลอ้ง Cannon ไดเ้ท่ากบั  35.52x23.68 มม.  และกลอ้ง Nikon ไดเ้ท่ากบั 
35.40x23.55 มม.  ในขณะท่ีฟิลม์ 35 มม.  มีขนาด 36x24 มม.  (มีขนาดใกลเ้คียงกนัมาก)  
 
ตารางท่ี 1 แสดงสรุปค่าตวัคูณของกลอ้งแต่ละค่าย  
 

กล้อง ค่าตัวคูณ (Crop factor) ช่ือเรียกขนาดเซ็นเซอร์ 
Cannon 1.6 APS-C 
Cannon (เฉพาะSerie xD เช่น 1D MK IV) 1.3 APS-H 
Nikon 1.5 APS-C 
Olympus 2 Four Thirds 
Sony 1.5 APS-C 
Pentax 1.5 APS-C 
 
ท่ีมา: ตะวนั พนัธ์แกว้, คู่มือการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่, 
2558), 43. 
 

 ค่าตวัคูณน้ีช่วยค านวณมุมรับภาพเทียบเท่าได ้เซ็นเซอร์ APS มีการรับภาพ
ไดแ้คบกวา่ ดงันั้นภาพท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ APS จึงมีมุมหรือองศา (ดา้นกวา้งและดา้นสูง)  ท่ีแคบกวา่
ปกติของเลนส์ เช่นหากเลือกเลนส์ทางยาวโฟกสั 24 มม.  มีองศาในการับภาพประมาณ 74 องศา มา
ใชก้บักลอ้ง Full-frame ถือวา่เป็นเลนส์มุมกวา้งพอสมควร แต่หากน าเลนส์ทางยาวโฟกสั 24 มม.  
ตวัเดิมมาใชก้บักลอ้งตวัคูณ (เซ็นเซอร์ APS) มุมรับภาพจะแคบลงเพราะเซ็นเซอร์  APS เก็บมุมมอง
ภาพไดน้อ้ยกวา่ หาไดโ้ดยการน าค่าตวัคูณของกลอ้งแต่ละค่ายไปคูณกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์ 



 ตวัอยา่ง ในกลอ้ง Cannon ใชเ้ซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 22.2x14.8 มม.  
ซ่ึงขนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม.  อยู ่1.6 มม.  คูณกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์ (เลนส์ทางยาวโฟกสั 24 
มม.) 

 ในกลอ้ง Nikon ใชเ้ซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 23.6x15.7 มม.  ซ่ึงขนาด
เล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม.  อยู ่1.5 มม.  คูณกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์ (เลนส์ทางยาวโฟกสั 24 มม.)  

24x1.6 = 38.4  24x1.5 = 36 
 เม่ือเลนส์ทางยาวโฟกสั 24 มม.  ใส่กบักลอ้งตวัคูณ Cannon เลนส์จะมีทาง
ยาวโฟกสั 38 มม.โดยประมาณและเลนส์ทางยาวโฟกสั 24 มม.  ใส่กบักลอ้งตวัคูณ Nikon เลนส์จะ
มีทางยาวโฟกสั 36 มม. โดยประมาณ 
 กลอ้งตวัคูณจะสูญเสียความกวา้งของเลนส์ไป แต่ในทางตรงกนัขา้ม กลบั
ได ้“ระยะซูม” ท่ีเพิ่มข้ึนมา เพราะการใชก้ลอ้งตวัคูณท าใหไ้ดภ้าพท่ีแคบลงโดยเซ็นเซอร์จะท าการ
ขยายภาพข้ึนมา จึงไดอ้ตัราการขยายเพิ่มมากข้ึน เช่น ถา้ใชเ้ลนส์ 200 มม.  กบักลอ้งตวัคูณ มุมภาพ
ท่ีไดจ้ะเหมือนการใชเ้สนส์ 320 มม.  ในการถ่ายภาพ  

1.4  การแบ่งระดับกล้อง DSLR 
 กลอ้ง DSLR ท่ีวางจ าหน่ายมี 3 ระดบั คือ   

1.4.1  กลอ้งระดบัเร่ิมตน้ (Entry Level) 
 เป็นกลอ้งส าหรับกลุ่มผูใ้ชมื้อใหม่ทัว่ๆไป ท่ีเพิ่งใชก้ลอ้ง DSLR มีจุดเด่นท่ี

ราคาถูก น ้าหนกัเบา มีฟังกช์ัน่การท างานครอบคลุมการถ่ายภาพพื้นฐานทัว่ไป มีโหมดอตัโนมติัให้

เลือกใชง้านครบครัน ส่วนท่ีเป็นรองกลอ้งในกลุ่มอ่ืน คือวสัดุท่ีบอบบางกวา่ (โครงสร้างเป็นแสตนเลส) 

ความเร็วในการท างานท่ีชา้กวา่     

1.4.2 กลอ้งระดบัก่ึงมืออาชีพ (Sami-pro Level)  
 เป็นกลอ้งท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นต่างๆสูงกวา่กลอ้งในระดบั

เร่ิมตน้ (Entry Level) มีโครงสร้างท่ีแขง็แรง (โครงสร้างเป็นแมก็นีเซียมอลัลอย) มีการซีลกนัฝุ่ น

และละอองน ้า มีขนาดและน ้าหนกัท่ีมากกวา่ ความเร็วในการท างานท่ีเร็วข้ึน ระบบการท างานหลาย

ส่วนมีมาใหเ้หมือนกบัในกลอ้งรุ่นโปร มีโหมดถ่ายภาพอตัโนมติัใหอ้ยู ่  

1.4.3  กลอ้งระดบัมืออาชีพ (Pro Level)   
เป็นกลอ้ง DSLR ระดบัสูงสุดของค่าย กลอ้งในกลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพการท างาน

ท่ีสูงกวา่กลอ้งระดบัอ่ืนๆในทุกดา้น มีโครงสร้างแขง็แรง คุณภาพสูงมาก มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่



เทียบเท่าฟิลม์ 35 มม. (Full-frame) ถ่ายภาพต่อเน่ืองไดร้วดเร็ว ระบบวดัแสงท่ีแม่นย  ากวา่ จุดโฟกสั
มากกวา่ ฯลฯ (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 21-49) 

1.5   ข้อแตกต่างระหว่างไฟล์ RAW และ JPEG 
 1.5.1  ไฟล ์ RAW คือขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ ไม่ผา่นกระบวนการประมวลผล

และบีบอดัของกลอ้งท าใหไ้ฟลช์นิดน้ีมีขอ้มูลอยูม่ากมีคุณภาพสูง สามารถน าไฟล ์ RAW มา
เปล่ียนแปลงค่าต่างๆไดด้ว้ยโปรแกรมตกแต่งไฟลภ์าพ RAW  ดงันั้นไฟล ์ RAW จึงมีขนาดใหญ่
กวา่ไฟล ์ JPEG ท่ีมีความละเอียดเท่ากนักวา่ 5 เท่า และไฟล ์ RAW ไม่ไดเ้ป็นมาตรฐาน โปรแกรม
เปิดดูภาพทัว่ไปรวมถึงเวบ็เบราวเซอร์ จึงมาสามารถเปิดดูไฟล ์ RAW ได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าไฟล์
เหล่าน้ีไปปรับตั้งค่าต่างๆแลว้แปลงออกมาเป็นไฟลม์าตรฐาน เช่น  JPEG, TIFF เสียก่อนจึงจะ
สามารถน ามาใชง้านไดด้งันั้น ไฟล ์ RAW หรือไฟลข์อ้มูลดิบจะมีช่วงไดนามิกเรนจห์รือช่วงกวา้ง
ของสีท่ีกวา้งกวา่ และเก็บรักษาขอ้มูลส่วนใหญ่ไวใ้นภาพท่ีถ่ายมา วตัถุประสงคข์องไฟลภ์าพดิบ
นั้นก็เพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีรับมาจากเซนเซอร์และสภาพแวดลอ้มรูปท่ีถ่าย โดยสูญเสียขอ้มูลให้
นอ้ยท่ีสุด 

 1.5.2  ไฟล ์ JPEG คือ ไฟลรู์ปภาพมาตรฐานในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถ
น าไปใชไ้ดท้ั้งในระบบการพิมพก์ารอดัภาพแลปสีทัว่ไป แต่เน่ืองจากไฟล ์ JPEG มีการบีบอดัขอ้มูล
จึงท าใหเ้กิดการสูญเสียขอ้มูลไปบา้ง อีกทั้งเวลาน าไปใชป้รับแต่งก็จะท าไดไ้ม่ดี เพราะไฟล ์ JPEG 
ไดถู้กประมวลผลไปแลว้ และทุกคร้ังท่ีน าไฟล ์JPEG ไปปรับแต่งและบนัทึกไฟลภ์าพนั้นซ ้ าๆ ไฟล์
จะถูกบีบอดัอีกรอบ ขอ้มูลของภาพก็จะสูญหายทุกๆ คร้ัง ส่งผลใหคุ้ณภาพโดยรวมของภาพลดลง
ไปเร่ือยๆ 
 ไดอะแกรม แสดงกระบวนการสร้างภาพของกล้อง DSLR 

ภาพท่ี 8 แสดงกระบวนการสร้างภาพของกลอ้ง DSLRท่ีมา: สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(มหาชน), RAW file กบัการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์,  เขา้ถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/1932-raw-file-with-astrophotography 

http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/1932-raw-file-with-astrophotography


 จ านวนบิตทีเ่พิม่ขึน้คือปริมาณโทนสีทีม่ากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 แสดงจ านวนบิตท่ีเพิ่มข้ึนคือปริมาณโทนสีท่ีมากข้ึน   
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (มหาชน), RAW file กบัการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์,  
เขา้ถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/1932-raw-file-with-astrophotography 
 

 ภาพถ่ายทุกภาพ จะประกอบไปดว้ยช่วงโทนสี ตั้งแต่ด าสนิทไปจนถึงขาว
บริสุทธ์ิ และ "Bit-Depth" น้ีจะบอกถึงค่าโทนสีท่ีแตกต่างกนัในภาพๆ นั้น ไฟล ์ JPEG นั้นเป็นไฟล ์
8 บิต ดงันั้นจึงประกอบดว้ยโทน 256 โทน  ขณะท่ีไฟล ์ RAW มกัจะเป็นไฟล ์12 หรือ 14 บิต ซ่ึง
ประกอบดว้ยโทนอยา่งนอ้ย 4 ,096 โทน ซ่ึงก็จะใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ละเอียดกวา่ไฟล ์ JPEG นัน่เอง 
(RAW file กบัการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์, 2558) 

1.6  สมดุลสีขาว   
 แสงในแหล่งก าเนิดหรือช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัจะมีอุณหภูมิของสีท่ีแตกต่างกนั 

แสงจากดวงอาทิตยใ์นตอนเชา้หรือแสงในยามท่ีทอ้งฟ้าเตม็ไปดว้ยเมฆ ก็จะมีอุณหภูมิและสีท่ี
แตกต่างไป แสงจากหลอดไฟ แสงจากดวงอาทิตยก์็จะมีอุณหภูมิสีแตกต่างกนั อุณหภูมิสีท่ีสูงมากๆ 
แสงจะมีสีออกไปทางฟ้าหรือน ้าเงินเขม้ อุณหภูมิสีมีหน่วยเป็น เคลวนิ (Kelvin) ดวงตาของมนุษยมี์
ความสามารถในการปรับสภาพของแสงไดอ้ยา่งยอดเยีย่มเคร่ืองมือใดๆ แมแ้ต่กลอ้งดิจิตอลก็ยงั
ท างานไดไ้ม่มีเท่า ภายใตแ้สงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซน้ตด์วงตาของเรายงัมองเห็นเส้ือเช๊ิตสีขาว
เป็นสีขาว แต่หากเราถ่ายภาพเส้ือเช๊ิตสีขาวภายใตส้ภาพแสงแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซน้ต ์
ภาพถ่ายท่ีไดสี้ของเส้ือเช้ิตจะดูสีอมเขียว เน่ืองมาจากภายใตแ้สงฟลูออเรสเซน้ตจ์ะมีการกระจาย
แสงสีเขียวออกมามากกวา่ปกติท าใหก้ลอ้งมองเห็นแสงสีขาวและสีอ่ืนๆ ท าใหสี้ขาวนั้นผดิเพี้ยนไป 

 



 
 อุณหภูมิสีของแสงชนิดต่างๆ 

 
ภาพท่ี 10 แสดงอุณหภูมิสีของแสงชนิดต่างๆ 
ท่ีมา: ตะวนั พนัธ์แกว้, คู่มือการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่, 
2558), 150. 
 

 ในสมยัก่อนมีการแกปั้ญหาเร่ืองของแสงผดิเพี้ยนในกลอ้งฟิลม์ดว้ยการใส่ฟิลเตอร์
หนา้เลนส์เพื่อตดัแสงท่ีไม่ตอ้งการออกไปหรือเลือกใชฟิ้ลม์ท่ีเหมาะกบัแสงชนิดนั้น  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
ยุง่ยากและส้ินเปลืองมาก ในปัจจุบนั กลอ้งดิจิตอลช่วยใหถ่้ายภาพไดอ้ยา่งสะดวกกวา่ยคุของกลอ้ง
ฟิลม์มาก  เน่ืองจากกลอ้งดิจิตอลสามารถปรับใหรั้บสภาพแสงไดห้ลากหลาย อีกทั้งมีระบบปรับค่า
สมดุลสีขาวโดยอตัโนมติั ไม่วา่จะถ่ายภาพภายใตแ้สงอาทิตย ์แลว้น ากลอ้งมาถ่ายภาพในอาคารท่ีใช้
หลอดฟลูออเรสเซน้ต ์ภาพท่ีไดก้็จะมีสีสันท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัท่ีตาเห็น แต่การปรับค่าสมดุลสี
ขาวของกลอ้งดิจิตอลแต่ละรุ่น มีขีดความสามารถท่ีไม่เท่ากนั บางรุ่นมีการปรับค่าสมดุลสีขาวได้
ค่อนขา้งแม่นย  าในสภาพแสงหน่ึง แต่เม่ือน าไปถ่ายภาพอีกสภาพแสงหน่ึง กลบัท าใหสี้ท่ีเพี้ยนอยา่ง
เห็นไดช้ดัเจน ไม่มีกลอ้งดิจิตอลตวัใดท่ีจะปรับค่าสมดุลสีขาว ไดส้มบูรณ์แบบไปทุกสภาพแสง 
ถึงแมจ้ะเลือกปรับตั้งค่าในกลอ้งใหต้รงกบัสภาพแสงนั้นๆ  แลว้ก็ตาม  บ่อยคร้ังพบวา่ยงัมีสีท่ีเพี้ยน 
ในกรณีน้ีใหเ้ลือกการตั้งค่าสมดุลสีขาว ดว้ยตนเองและใชก้ระดาษสีขาวช่วย จึงท าใหไ้ดภ้าพท่ีมีสีท่ี
ถูกตอ้งข้ึน                

 การตั้งค่าสมดุลสีขาว ในกลอ้ง DSLR จะมีฟังกช์ัน่ท่ีช่วยในการแกไ้ขสี ภายใต้
แหล่งก าเนิดแสง แบบต่างๆ เพื่อใหสี้สันออกมาถูกตอ้ง สามารถเลือกปรับไดจ้ากเมนู หรือปุ่มท่ี
เขียนวา่ WB เม่ือกดแลว้จะมีสัญลกัษณ์ต่างๆ ปรากฏข้ึนมา เรียกวา่ พรีเซ็ต เลือกไอคอนท่ีตรงสภาพ



แสงในขณะนั้นตามหลกัแลว้ควรจะไดสี้สันของภาพท่ีตรงกบัตาเห็น แต่ในความเป็นจริง การตั้ง
ค่าพรีเซ็ตต่างๆ  ท่ีกลอ้งนั้นยิง่ท  าใหภ้าพมีสีสันผดิเพี้ยนมากข้ึน เช่น เลือกไอคอนรูปเมฆในวนัท่ี
ทอ้งฟ้ามีเมฆมากแลว้ แต่ภาพถ่ายกลบัออกมามีสีอมส้มกวา่ความเป็นจริง เพราะพรีเซ็ตของค่า
สมดุลสีขาว ต่างๆ ท่ีอยูใ่นกลอ้งดิจิตอลไดถู้กก าหนดข้ึนจากอุณหภูมิของสีในช่วงต่างๆ ตามทฤษฎี
หรือการตั้งค่าโดยประมาณ  ซ่ึงในการใชง้านจริง อุณหภูมิของสีท่ีเราถ่ายภาพขณะนั้น อาจไม่ตรง
กบัท่ีกลอ้งไดถู้กก าหนดมา ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ มากมาย อาทิ ฤดูกาล ช่วงเวลา สภาพภูมิประเทศ
หรือภูมิอากาศ อายกุารงานของหลอดไฟท่ีท าใหก้ าเนิดแสง ฯลฯ ดงันั้นหากตอ้งการถ่ายภาพใหไ้ด้
ค่าแสงท่ีถูกตอ้ง จึงควรใชร้ะบบปรับตั้งค่าสมดุลสีขาว แบบปรับตั้งค่าดว้ยตนเองจะดีท่ีสุด   

1.7  รูรับแสง 
 รูรับแสง คือ ม่านไดอะแฟรมท่ีซอ้นกนัเป็นกลีบบางๆอยูใ่นกระบอกเลนส์โดยจะ

มีรูตรงกลางเพื่อใหแ้สงผา่นเขา้สู่กลอ้ง รูรับแสงจึงเป็นส่วนส าสัญส่ิงแรกท่ีควบคุมปริมาณของแสง
เขา้สู่กลอ้ง ถา้รูรับแสงแคบ แสงจะเขา้มาไดน้อ้ย ถา้รูรับแสงกวา้ง แสงก็จะเขา้มาไดม้าก 
 ค่าของรูรับแสง มกัเรียกวา่ค่า F-number หรือ F-stop ซ่ึงค่ารูรับแสงจะแสดงเป็น
ตวัเลข เช่น f/4, f/5.6, f/8… ,f/22 เป็นตน้ 
 การจ าลองขนาดของรูรับแสง 

 
ภาพท่ี 11 แสดงการจ าลองขนาดของรูรับแสง  
ท่ีมา: ตะวนั พนัธ์แกว้.  คู่มือการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่, 
2558), 159. 
 
 ขนาดของรูรับแสงของเลนส์ ค่า  F-stop ตวัเลขนอ้ย (เช่น f/2.8) หมายถึงรูรับแสง
เปิดกวา้ง แสงเขา้มาไดม้ากส่วนค่า F-stop ตวัเลขมากหมายถึงรูรับแสงเปิดแคบ แสงเขา้ไดน้อ้ย เช่น 
f/32 (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 153-159) 



1.8  ความชัดลกึ 
 นอกจากรูรับแสงจะมีหนา้ท่ีในการควบคุมแสงท่ีเขา้สู่ตวักลอ้ง ขนาดรูรับแสงยงัมี

ผลกบัภาพท่ีถ่าย นัน่ก็คือ ความชดัลึก หรือ Depth of Field (DOF) หากถ่ายภาพโดยใชรู้รับแสง
กวา้ง เช่น f/1.4 ภาพท่ีไดเ้ป็น ชดัต้ืน  คือ ภาพมีความคมชดัเฉพาะในส่วนท่ีโฟกสัเท่านั้น ส่วนจุดท่ี
เลยออกไปไม่วา่จะอยูห่นา้หรือหลงัจุดโฟกสัจะเบลอไปหมด ภาพชดัต้ืนมกัจะใชถ่้ายภาพบุคคล 
หรือวตัถุ ท่ีตอ้งการเนน้รายละเอียด โดยท่ีไม่ตอ้งการใหฉ้ากหลงัมาดึงความเด่นของบุคคลหรือวตัถุ
ท่ีตอ้งการถ่ายภาพ 

 หากถ่ายภาพโดยใชรู้รับแสงแคบ เช่น f/32 ภาพท่ีได ้ภาพมีความคมชดัทั้งภาพ
เรียกภาพลกัษณะน้ีวา่ “ชดัลึก” คือ ภาพท่ีมีความคมชดัไปยงับริเวณอ่ืนๆ นอกเหนือจากจุดโฟกสั
ดว้ย ภาพชดัลึกมกัจะใชใ้นการถ่ายภาพทิวทศัน์ สถานท่ีท่ีตอ้งการแสดงรายละเอียดในทุกระยะใน
ภาพใหช้ดัเหมือนกนัหมด ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความชดัลึก-ชดัต้ืนของภาพคือ รูรับแสง หากใชรู้รับ
แสงท่ีกวา้ง (f Stop ค่านอ้ย) ภาพก็ยิง่จะมีระยะชดัท่ีนอ้ยลงตามไปดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 แสดงความชดัลึก-ชดัต้ืนของภาพ   
ท่ีมา: ปณสัญา วงศศ์รี, รูรับแสง (Aperture),  เขา้ถึงเม่ือ19 กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://panassayawongsri.files.wordpress.com/2014/11/01.jpg 



 ปัจจัยก าหนดระยะชัดลกึ-ตืน้ 
1.8.1 ขนาดรูรับแสง รูปรับแสงหรือค่า F นอ้ยจะท าใหเ้ลนส์เปิดกวา้ง  เพื่อรับแสง

มากยิง่ข้ึนจะท าใหร้ะยะชดันอ้ยลงเรียกวา่ ชดัต้ืน ถา้ค่า f มากข้ึนจะท าใหเ้ลนส์เปิดรับแสงนอ้ยลง
ท าใหร้ะยะชดักวา้งข้ึนเรียกวา่ ชดัลึก 

1.8.2  ขนาดทางยาวโฟกสั   ทางยาวโฟกสั ( Focal Length) เป็นการวดัระยะจาก
จุดรวมโฟกสัในเลนส์ไปยงัระนาบฟิลม์มีหน่วยวดัเป็น มม. ยิง่ทางยาวโฟกสัสูงข้ึนระยะชดัจะแคบ
ลง ทางยาวโฟกสันอ้ยลงระยะชดัจะมากข้ึน 

1.8.3 ระยะห่างจากเลนส์กบัวตัถุ   วตัถุยิง่ใกลเ้ลนส์มากเท่าใดยิง่ท  าใหร้ะยะชดั
แคบลงมากยิง่ข้ึน กลบักนัหากวตัถุไกลจากเลนส์มากข้ึนระยะชดัจะมากข้ึนตาม และถึงจุดๆ หน่ึง
จะชดัถึงระยะอนนัต ์( Infinity) ซ่ึงระยะน้ีจะเรียกวา่ Hyperfocal Distance (ระยะชดัสุดพิสัย) โดย
ระยะท่ีห่างออกไปจะมีความคมชดัลดนอ้ยลง แต่ยงัพอรับได ้(ไม่ชดัเท่ากบัจุดท่ีโฟกสัไว)้ 

 ระยะความชดัของเลนส์ เป็นช่วงท่ีเลนส์ใหภ้าพชดัจากจุดโฟกสัไป
ดา้นหนา้วตัถุ (ND, Near Distance) และจากจุดโฟกสัไปดา้นหลงัวตัถุ ( FD, Far Distance) ซ่ึงระยะ
จาก ND ไปหา FD จะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการคือ การเปิดหนา้เลนส์ใหรั้บแสง ( f), 
ช่วงของเลนส์ ( Focal Length) และระยะห่างของวตัถุกบักลอ้ง ซ่ึงระยะชดัจาก ND ไปหา FD ถา้
มากจะเรียกวา่ ชดัลึก ถา้นอ้ยจะเรียกวา่ ชดัต้ืน เม่ือเปล่ียนจุดโฟกสัเขา้ใกลก้ลอ้งมากข้ึนระยะโฟกสั
จะนอ้ยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 แสดงระยะความชดัของเลนส์  
ท่ีมา:  การถ่ายภาพเบือ้งต้น,  เขา้ถึงเม่ือ 19 กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://4.bp.blogspot.com /-orJBNzorGew/Tvm 



 จากปัจจยัท่ีระบุไวจ้ะเห็นไดช้ดัเจนวา่ ระยะชดันอกจากจะข้ึนกบัค่า F แลว้
ยงัมีระยะห่างและทางยาวโฟกสัอีก จึงไม่จ  าเป็นวา่ F กวา้งๆ จะท าใหร้ะยะชดัต้ืนมากเท่านั้น เราจึง
เห็นหลายๆ ภาพท่ีใช ้ F แคบมากๆ แต่ระยะชดัยงัไม่มาก เพราะวตัถุอยูใ่กลก้ลอ้งมากกวา่ กลบักนั 
เลนส์จะมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงคือมีระยะโฟกสัท่ีมีความชดัจากจุดโฟกสัไปดา้นหลงัวตัถุท่ีชดัไป
จนถึงระยะอนนัต ์เรียกวา่  Hyperfocal Distance หนงัสือบางฉบบัจะแปลเป็นภาษาไทยวา่ ระยะชดั
สุดพิสัย แต่ระยะชดัไม่ไดช้ดัเหมือนกบัความชดัท่ีจุดโฟกสั แต่หลงัจากจุดโฟกสัไปแลว้ความคมชดั
ของวตัถุในภาพจะลดนอ้ยลง แต่ยงัอยูใ่นวสิัยท่ีรับได ้(การถ่ายภาพเบ้ืองตน้, 2558)     

 1.9  ความเร็วชัตเตอร์ 
 ก่อนจะกล่าวถึงความเร็วชตัเตอร์ หรือ Speed Shutter ควรรู้จกักบั ม่านชตัเตอร์ 
(Shutter) คือ ม่านบางๆท่ีกั้นระหวา่งเลนส์กบัตวัเซ็นเซอร์ท่ีควบคุมปริมาณแสงท่ีตกลงสู่เซ็นเซอร์ 
ม่านชตัเตอร์น้ี ปกติจะปิดอยูต่ลอด ดงันั้นแสงท่ีผา่นจากตวัเลนส์มาไม่วา่จะมากหรือนอ้ยก็จะไม่
สามารถตกลงสู่ตวัเซ็นเซอร์ไดจ้นกวา่ม่านชตัเตอร์จะเปิดใหแ้สงผา่น ม่านชตัเตอร์จะเปิดก็ต่อเม่ือ
กดปุ่มชตัเตอร์ลงไปสุด การเปิด-ปิด ม่านชตัเตอร์ มีระยะเวลาท่ีแน่นอน มีหน่วยเป็น วนิาที เช่น 
1/250 (หน่ึงส่วนสองร้อยหา้สิบวนิาที), 1/8000 (หน่ึงส่วนแปดพนัวนิาที) หากม่านชตัเตอร์เปิดนาน 
แสงจะเขา้สู่เซ็นเซอร์ไดม้าก ภาพก็จะสวา่งมาก หากม่านชตัเตอร์เปิด-ปิดเร็ว แสงก็จะเขา้ไดน้อ้ย 
ภาพก็จะมืดลง (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 161) 
 ความเร็วชัตเตอร์ (Speed Shutter) หมายถึง ระยะเวลาท่ีชตัเตอร์ของกลอ้งเปิดออก
เพื่อรับแสงเขา้มายงัเซนเซอร์ในตวักลอ้งขณะถ่ายภาพ คุณจึงควบคุมการถ่ายภาพตวัแบบท่ีก าลงั
เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 หลกัการและผลการท างานของความเร็วชตัเตอร์ เม่ือก าหนดความเร็วชตัเตอร์ใหท้  างาน
เร็ว ชตัเตอร์จะช่วยหยดุส่ิงท่ีเคล่ือนไหวใหน่ิ้งสนิท เม่ือก าหนดใหช้ตัเตอร์ชา้ จะเกิดเอฟเฟ็กต ์ 
“Motion Blur (ภาพเบลอขณะเคล่ือนไหว)” เพื่อแสดงการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในภาพ  นอกจากจะ
ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของตวัแบบท่ีปรากฏในภาพแลว้ ความเร็วชตัเตอร์ยงัควบคุมระยะเวลาการรับ
แสงของเซนเซอร์ภาพ ซ่ึงจะก าหนดปริมาณแสงต่อไป เพื่อใหย้งัคงปริมาณแสงท่ีตกกระทบบน
พื้นท่ีเซนเซอร์ภาพท่ีเหมาะสมไว ้จะตอ้งลดขนาดรูรับแสงลงหากตอ้งการเปิดชตัเตอร์คา้งไวเ้พื่อรับ
แสงยาวนานข้ึน ในทางกลบักนั ถา้ความเร็วชตัเตอร์สูงข้ึน รูรับแสงจะตอ้งเปิดกวา้งข้ึนเพื่อจะ
เปิดรับแสงไดม้ากกวา่ โดยสรุป ความเร็วชตัเตอร์มีความสัมพนัธ์กบัค่ารูรับแสงอยา่งใกลชิ้ดและ
เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยใหภ้าพสวยนอกจากจะมีหนา้ท่ีควบคุมปริมาณแสงท่ีผา่นจากเลนส์
ไปสู่เซ็นเซอร์แลว้ สปีดในการเปิด-ปิดม่านชตัเตอร์ก็ยงัส่งผลต่อภาพท่ีไดคื้อ การจบัการเคล่ือนไหว
ของวตัถุในภาพ  



 
 
ภาพท่ี 14 แสดงการจบัการเคล่ือนไหวของวตัถุในภาพ                                                                                                    
ท่ีมา:  เรียวซูกิ ทาคาฮาชิ, การถ่ายภาพเบือ้งต้น,  เขา้ถึงเม่ือ 19 กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/324.jpg 
 
 ความเร็วในการเปิด-ปิด ม่านชตัเตอร์ เป็นความสามารถของตวักลอ้ง และโดยปกติ
แลว้กลอ้งมกัจะมีความเร็วในการเปิด-ปิดม่านชตัเตอร์ เท่าๆ  กนัหมด จะต่างกนัท่ีความเร็วสูงสุด 
ต ่าสุด ท่ีกลอ้งจะท าได ้เช่น 1/8000 วนิาที ต ่าสุดจนถึง Bulb (เคล็บลบัการถ่ายภาพ  [บทท่ี 4] ท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเร็วชตัเตอร์, 2558) 

1.10  ค่าความไวแสง 
 ค่าความไวแสงหรือ ISO เป็นศพัทก์ลอ้งท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ISO ยอ่มาจาก 

“International Organisation for Standardisation” ซ่ึงหมายถึงส่วนประกอบท่ีก าหนดมาตรฐานสากล 
ในการถ่ายภาพดิจิตอล ความไวแสง ISO จะใชใ้นการก าหนดความไวต่อแสงของเซนเซอร์ CMOS 
เช่นเดียวกบัแนวคิดเร่ืองความไวแสง ISO ระดบัต่างๆ ในกลอ้งฟิลม์ เช่น ISO 100 และ 400 การเพิ่มค่า 
ISO นั้นจะเป็นการเพิ่มระดบัความไวต่อแสง ท าหนา้ท่ีควบคุมระดบัความไวต่อแสงท่ีมากระทบ
ของเซนเซอร์ภาพ การตั้งค่า ISO สูงๆ ท าใหเ้ซนเซอร์กลอ้งไวต่อแสงมากข้ึน จึงถ่ายภาพในท่ีมืดได ้
ทั้งน้ี ISO ยงัมีผลต่อภาพถ่ายในดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 



 ความไวแสง ISO และค่าการเปิดรับแสง 

 
ภาพท่ี 15  แสดงความไวแสง ISO และค่าการเปิดรับแสง  
ท่ีมา:  เรียวซูกิ ทาคาฮาชิ, เคลบ็ลบัการถ่ายภาพ [บทที ่5] ความไวแสง ISO คืออะไร?,  เขา้ถึงเม่ือ 13 
กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก https://snapshot.canon-asia.com/article/th/lesson-5-what-is-iso-speed 

 
 การเพิ่มความไวแสง ISO เอ้ือใหคุ้ณสร้างสรรคภ์าพท่ีคมชดัไดแ้มใ้นท่ีซ่ึงแสงสลวั 

การเลือกความไวแสง ISO สูงในสถานท่ีท่ีสวา่งยงัเป็นการเปิดใหเ้ซนเซอร์ภาพรับเอาปริมาณแสง
ไดม้ากในเวลาอนัสั้น ท าใหใ้ชง้านชตัเตอร์ความเร็วสูงกวา่เม่ือตั้งค่าความไวแสง ISO ต ่า ส าหรับ
การถ่ายภาพกีฬา เป็นธรรมดาท่ีจะใชค้วามเร็วชตัเตอร์สูงๆ อยา่ง ISO 400 เม่ือถ่ายภาพในช่วง
กลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://snapshot.canon-asia.com/article/th/lesson-5-what-is-iso-speed


ISO 200, 1/50 วนิาที       ISO 800, 1/200 วนิาที 
 

 
ภาพท่ี16 แสดงค่าความไวแสง ISO สอดคลอ้งกบัสตอ็ปของความเร็วชตัเตอร์ 
ท่ีมา:  เรียวซูกิ ทาคาฮาชิ, เคลบ็ลบัการถ่ายภาพ [บทที ่5] ความไวแสง ISO คืออะไร?,  เขา้ถึงเม่ือ 13 
กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/451-4.jpg และ 
https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/451-5.jpg 

 
 การลดจุดรบกวนหลายภาพ ( Multi Shot Noise Reduction) ช่วยลดจุดรบกวนท่ี

ความไวแสง ISO สูงจุดรบกวนเกิดข้ึนเม่ือมีความผดิปกติในคล่ืนสัญญาณขณะท่ีก าลงัแปลงแสงท่ี
ไดรั้บบนเซนเซอร์ CMOS ใหเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้า หรือเม่ือขยายสัญญาณ โดยปกติ จุดรบกวนมี
แนวโนม้จะเกิดมากข้ึนเม่ือใชค้วามไวแสง ISO สูง อยา่งไรก็ตาม ส าหรับซีรีย ์ EOS กลอ้งจะมี
เซนเซอร์ภาพ CMOS ซ่ึงสามารถลดจุดรบกวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีระบบประมวลผล
ภาพสมรรถนะสูง ( DIGIC) ก็ท างานเพื่อขจดัจุดรบกวนเช่นกนั อาทิ กลอ้งท่ีมาพร้อมกบั DIGIC 5 
จะไม่มีจุดรบกวนปรากฏใหเ้ห็นเม่ือใชค้วามไวแสงสูงถึง ISO 6400 กระทัง่ภาพท่ีถ่ายดว้ย ISO 
25600 ยงัสามารถน ามาพิมพภ์าพขนาด 3R ได ้ขณะเดียวกนั กลอ้งท่ีวางขายในปี 2012 หรือหลงัจาก
นั้นต่างมีคุณสมบติั  “การลดจุดรบกวนหลายภาพ”  ซ่ึงจะถ่ายภาพต่อเน่ืองส่ีภาพ เม่ือกดชตัเตอร์ห
น่ึงคร้ัง และรวมภาพเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมติัเพื่อขจดัจุดรบกวนในภาพ 

 
 



 ภาพถ่ายทีใ่ช้การลดจุดรบกวนหลายภาพ 

 
ภาพท่ี17 แสดงภาพถ่ายท่ีใชก้ารลดจุดรบกวนหลายภาพ 
ท่ีมา:   เรียวซูกิ ทาคาฮาชิ, เคลบ็ลบัการถ่ายภาพ [บทที ่5] ความไวแสง ISO คืออะไร?, เขา้ถึงเม่ือ 
13 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/451-6.jpg 

 
 แมใ้นเวลาท่ีถ่ายภาพดว้ยความไวแสง ISO สูงถึง 12800 จุดรบกวนก็ลดลงอยา่ง
มากดว้ยคุณสมบติั การลดจุดรบกวนหลายภาพ 

 จุดรบกวน (Noise) หมายถึง  จุดท่ีปรากฏบนภาพเม่ือถ่ายภาพดว้ยความไวแสง 
ISO สูง ในการเพิ่มความไวแสง ISO นั้น จ  าเป็นตอ้งขยายสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณรบกวนจะเกิดข้ึน
ระหวา่งกระบวนการน้ี จุดรบกวนเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในกลอ้งดิจิตอล โดยระดบัของจุด
รบกวนท่ียอมรับไดน้ั้นจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคลปัญหาจุดรบกวน (Noise) หรือสัญญาณ
รบกวนน้ีเป็นเร่ืองปกติท่ีอยูคู่่กบักลอ้งดิจิตอลมานานแลว้ (เทียบไดก้บั “เกรน” ของภาพในกลอ้ง
ฟิลม์) กลอ้ง DSLR ในปัจจุบนัจะมีวงจรลดสัญญาณรบกวนอยูแ่ลว้ และยงัมีฟังกช์ัน่ลดสัญญาณ
รบกวนใหผู้ใ้ชเ้ลือกปรับเพิ่มเติมไดอี้ก ท าใหก้ลอ้งรุ่นใหม่ๆสามารถถ่ายภาพโดยใชค้่า ISO ไดสู้ง
กวา่ 800 โดยไม่มี Noise ปรากฏออกมากนกั อยา่งไรก็ดี กลอ้งแต่ละรุ่นแต่ละค่ายต่างก็มีปริมาณ 
Noise ท่ีแตกต่างกนั นอกจากการใชค้่า ISO สูงแลว้การใช ้สปีดชตัเตอร์ ต ่ามากๆ เช่น ต ่ากวา่ 1 วนิาที ก็
เป็นสาเหตุของการเกิด  Noise ดว้ยเช่นกนั (Ryosuke Takahashi, เคล็ดลบัการถ่ายภาพ [บทท่ี 5] 
ความไวแสง ISO คืออะไร?, 2558) 

 
 
 



 การท างานร่วมกนัระหว่างรูรับแสง สปีดชัตเตอร์   
 ในการถ่ายภาพ ส่ิงท่ีตอ้งควบคุมเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีมีความสวา่งตามท่ีตอ้งการ คือ ค่า

รูรับแสงกบัค่าสปีดชตัเตอร์ เม่ือน าค่าทั้งสองมาผสมผสานกนัก็จะไดแ้สงในปริมาณหน่ึงท่ีตกลงบน
เซ็นเซอร์เพื่อท าใหเ้กิดภาพ ดงันั้นหวัใจส าคญัในการถ่ายภาพก็คือ “การควบคุมปริมาณของแสงให้
ไดต้ามท่ีเราตอ้งการ” โดยผา่นกลไกของรูรับแสงกบัสปีดชตัเตอร์ 

1.11  การวดัแสงของกล้อง DSLR 
 ในกลอ้ง DSLR จะมีเคร่ืองวดัแสงซ่ึงเป็นอุปกรณ์ช้ินเล็กๆ  บรรจุอยูภ่ายใน ท า

หนา้ท่ีวดัค่าแสงท่ีสะทอ้นจากวตัถุ หากดูในช่องมองภาพหรือบนจอ LCD ของกลอ้งดิจิตอล จะเห็น
ขีดสเกลท่ีแสดงปริมาณของแสงอยู ่เรียกวา่ สเกลวดัแสง  ตรงแถบวดัแสงจะมีเขม็เล็กๆ อยู ่ซ่ึงเป็น
ตวับอกค่าใหเ้รารูวา่ มีแสงมากนอ้ยเพียงใด หรือ ก าลงัพอดี โดยถา้เขม็ช้ีไปทางลบ แสดงวา่ แสง
นอ้ยเกินไป ภาพท่ีถ่ายออกมาจะดูมืดไป และในทางกลบักนั หากเขม็ช้ีไปทาง บวก แสดงวา่มีแสง
เขา้มากเกินไป ภาพท่ีไดอ้อกมาก็จะดูสวา่งไป 
เสกลวดัแสง 
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ภาพท่ี 18 แสดงเสกลวดัแสง  
ท่ีมา: ตะวนั พนัธ์แกว้, คู่มือการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ:  โปรวชิัน่, 
2558), 177. 
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 ระบบวดัแสงแบบต่างๆ ของกล้อง DSLR 
 ระบบวดัแสง คือ ระบบวธีิการค านวณหาค่าแสงของกลอ้ง การท่ีเราจะเลือกใช้
ระบบวดัแสงแบบใดนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ หรือสภาพแสงท่ีจะถ่าย ระบบวดัแสงแบบต่างท่ีมี
อยูใ่นกลอ้ง DSLR มีดงัน้ี 

 1.11.1  ระบบวดัแสงแบบเฉล่ีย  (Evaluative, Average, Matrix, Multi-Sement) 
  ระบบน้ีจะมีในกลอ้ง DSLR ทุกรุ่น ซ่ึงจะมีช่ือเรียกแตกกนัไป ในแต่ละรุ่น 
หลกัการท างานของระบบน้ีคือ กลอ้งจะท าการแบ่งพื้นท่ีในช่องมองภาพออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงจะ
แบ่งเป็นก่ีส่วนก็ข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิตแต่ละราย จากนั้นจึงน าค่าแสงจากทุกๆ ส่วนมาค านวณหาค่ากลาง 
โดยผูผ้ลิตกลอ้งแต่ละยีห่อ้จะมีค่าการค านวณในการวดัแสงท่ีแตกต่างกนัออกไป (กลอ้งบางรุ่นใช้
ขอ้มูลจากเลนส์มาค านวณร่วมดว้ย) ปัจจุบนัระบบวดัแสงแบบเฉล่ียกา้วหนา้ไปมากแต่ละค่าย
พยายามพฒันาใหไ้ดค้่าแสงท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด บางค่ายวดัแสงและน าค่าไป
เปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลภาพในตวักลอ้งเพื่อดูวา่เป็นภาพลกัษณะใดเพื่อการค านวณหาค่ากลาง ท า
ใหไ้ดค้วามถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน ระบบวดัแสงน้ีเหมาะส าหรับการถ่ายภาพทัว่ๆ ไป ท่ีสภาพแสงในแต่
ละส่วนไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั เช่น การถ่ายภาพววิทิวทศัน์ ขอ้ดีของระบบน้ี คือ ใชง้านง่าย 
ครอบคลุมการใชง้านทัว่ไป แต่ ไม่ควรน าไปใชก้บัการถ่ายภาพท่ีสภาพแสงไม่ปกติ เช่น ถ่ายภาพ
ยอ้นแสงต่าง ๆ  ภาพทอ้งฟ้ากบัพื้นดินท่ีมีความสวา่งต่างกนัมากๆ มี Contrast สูง หรือภาพถ่าย
ภายในร่มแต่พื้นท่ีดา้นนอกสวา่งมากๆ  โอกาสเกิดการผดิพลาดจะมีค่อนขา้งสูง 

1.11.2   ระบบวดัแสงแบบเฉล่ียหนกักลาง  (Center-Weighted) ระบบวดัแสงแบบ
เฉล่ียหนกักลางน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัระบบแรกแต่จะใหค้วามส าคญัท่ีส่วนกลางของภาพ มากกวา่
ส่วนท่ีอยูร่อบๆ ท่ีมีของระบบวดัแสงน้ีมาจากเวลาท่ีถ่ายภาพส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัวตัถุท่ี
อยูบ่ริเวณกลางภาพเป็นหลกั ระบบน้ีเหมาะส าหรับการถ่ายภาพท่ีใหค้วามส าคญักบัส่วนตรงกลาง
ของภาพ เช่น การถ่ายภาพบุคคล หรือภาพท่ีตอ้งการใหว้ตัถุอยูก่ลางภาพแต่การใชร้ะบบวดัแสง
แบบน้ีมีขอ้ควรระวงัในการระบบวดัแสงแบบเฉล่ียหนกักลาง คือ เวลาวดัแสงตอ้งแน่ใจวา่วตัถุท่ี
ถ่ายมีขนาดใหญ่และครอบคลุมตรงกลางของช่องมองภาพเพียงพอเพราะหากวตัถุท่ีตอ้งการถ่ายมี
ขนาดเล็กระบบน้ีไปวดัแสงในส่วนของฉากหลงัแทน ซ่ึงอาจท าใหก้ารวดัแสงผดิพลาดได ้

1.11.3  ระบบวดัแสงแบบเฉพาะจุด  (Spot Meterring) ระบบการวดัแสงแบบ
เฉพาะจุดน้ีจะมีพื้นท่ีส าหรับการวดัแสง 3-5 เปอร์เซ็นตใ์นช่องมองภาพโดยแสดงเป็นวงกลมเล็กๆ 
ใหเ้ห็นในช่องมองภาพ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีกลอ้งจะวดัแสง หากตอ้งการวดัแสงตรงจุดใดก็ใหเ้ล็งวงกลม
เล็กๆ ไปตรงจุดนั้น แลว้กด ชตัเตอร์ ลงคร่ึงหน่ึง กลอ้งจะท าการวดัแสงตรงส่วนนั้นผูท่ี้เลือกใช้
ระบบวดัแสงชนิดน้ี ควรรู้จกัเลือกวตัถุท่ีมีค่าการสะทอ้นแสง 18 เปอร์เซ็นต ์หรือเทียบเท่าสีเทา



กลาง  โดยทัว่ไปนิยมใชก้นับ่อยๆ ในการอา้งอิง ก็อยา่งเช่น สนามหญา้ ทอ้งฟ้าบริเวณท่ีเป็นสีเขม้
หน่อย เมฆสีเทาๆ เป็นตน้ แต่ถา้ตอ้งการความแม่นย  าจริง แนะน าใหใ้ช ้กระดาษสีเทา 18% ซ่ึงจะ
ใหค้วามแม่นย  าในการวดัแสงค่อนขา้งสูงมากแมว้า่ระบบวดัแสงแบบเฉพาะจุดจะมีความแม่นย  า
ค่อนขา้งสูง แต่มีขอ้ระวงัระวงัคือ 

 1.11.3.1  ใหเ้ล็งวตัถุท่ีจะวดัแสงใหอ้ยูภ่ายในวงกลมใหพ้อดี ตอ้งไม่คลุม
เอาส่วนฉากหลงัมาดว้ย ซ่ึงถา้หากไม่พอดีแลว้ไปติดเอาฉากหลงัมาดว้ยแลว้การวดัค่าแสงก็จะเกิด
การผดิพลาดทนัที ควรซูมเขา้ไปวดัแสงใกล้ๆ  วตัถุแลว้ท าการล็อคค่าแสงเอาไว ้จะดีท่ีสุด 

1.11.3.2  ตอ้งรู้จกัการชดเชยแสง หากใชร้ะบบน้ีในการวดัแสง ซ่ึงหาก
ไม่มีการชดเชยแสง ตรงจุดท่ีวดัแสงนั้นจะไดค้่าแสงท่ีเท่ากบัสีเทากลาง ตวัอยา่ง เช่น หากวดัแสงไป
ยงัวตัถุสีขาวแลว้ถ่าย สีขาวของวตัถุจะมืดลงกลายเป็นสีเทา และในทางตรงกนัขา้ม หากวดัแสงไป
ท่ีวตัถุสีด าแลว้ถ่าย สีของวตัถุจะมีความสวา่งข้ึนกลายเป็นสีเทาเช่นกนั ดงันั้นแลว้หากตอ้งการใช้
ระบบวดัแสงระบบเฉพาะจุดน้ี ตอ้งศึกษาวธีิการชดัเชยแสงดว้ย เพื่อใหไ้ดค้่าแสงตามท่ีตอ้งการ
ส าหรับการถ่ายภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชร้ะบบวดัแสงเฉพาะจุด คือ การถ่ายภาพบุคคลยอ้น
แสง  การถ่ายภาพมาโคร หรือการถ่ายภาพท่ีสภาพแสงแตกต่างกนัมากๆ เช่น ตอนพระอาทิตยข้ึ์น 
หรือตก เป็นตน้ (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 170-186) 

 
1.12  การชดเชยแสง 

 การชดเชยแสง หมายถึง การปรับความสวา่งท่ีกลอ้งค านวณ เพื่อใหต้รงกบัความพอใจ
ของช่างภาพ ปริมาณแสงนั้นถูกก าหนดตามปริมาณของแสงสวา่งท่ีสะทอ้นจากตวัแบบ เม่ือ
ถ่ายภาพตวัแบบท่ีมีพื้นท่ีสีขาวอยูม่าก กลอ้งจึงมีแนวโนม้ท่ีจะลดปริมาณการเปิดรับแสงลง โดยคิด
วา่ภาพจะสวา่งเกินไป ในทางกลบักนั ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มปริมาณการเปิดรับแสงข้ึน  เม่ือตวัแบบมี
สีด าอยูม่าก โดยคิดวา่ภาพอาจมืดเกินไป ดงันั้น การชดเชยแสงจึงเป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชเ้พื่อปรับปริมาณ
การเปิดรับแสงในเวลาท่ีการควบคุมการเปิดรับแสงอตัโนมติัของกลอ้งท างานไม่ตรงตามภาพในใจ
ของช่างภาพ  การชดเชยแสงเป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชใ้นกลอ้ง DSLR ทัว่ไป สามารถใชไ้ดก้บัการถ่ายภาพ
ยอ้นแสง เม่ือถ่ายภาพบุคคลท่ีสวมเส้ือผา้สีขาวหรือสีด า และในสถานการณ์อ่ืนๆ อีกมากมายหลาย
กรณี เม่ือเขา้ใจในการชดเชยแสงและวธีิการใชง้านแลว้ การถ่ายภาพจะน่าสนุกยิง่ข้ึนและภาพท่ี
ออกมาจะพฒันาข้ึนอยา่งมากดว้ย ท าตามขั้นตอนการใชง้านของกลอ้งแต่ละตวัจนเช่ียวชาญกบั
เทคนิคการชดเชยแสง ทั้งน้ี การชดเชยแสงไม่สามารถใชไ้ดใ้นโหมด Basic Zone การชดเชยแสงจะ
ใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด Creative Zone เท่านั้น 

 



A: Creative Zone 
 โหมดการถ่ายภาพใน Creative Zone ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ลือกและตั้งค่าฟังกช์ัน่ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไว ้

B: Basic Zone 
 โหมดการถ่ายภาพใน Basic Zone กลอ้งจะเลือกการตั้งค่าท่ีเหมาะสมโดยอตัโนมติั 
ตามฉากท่ีเลือกไว ้
 ส่วนในโหมด M จะไม่มีการชดเชยแสงเพราะเป็นการปรับรูรับแสงกบัสปีดชตัเตอร์เอง 
ในการชดเชยแสงผูถ่้ายภาพตอ้งเปล่ียน ตั้งค่าเอง เช่น เม่ือเลือกใชโ้หมด  A (โหมด A เป็นโหมดท่ี
ก าหนดรูรับแสงเอง ส่วนชตัเตอร์กลอ้งจะปรับให)้ (รีโอซูเกะ ทาคาฮาชิ, 2558) 
  การชดเชยแสงเมื่อใช้ระบบวดัแสงเฉพาะจุด ส าหรับการใชร้ะบบวดัแสงแบบ
เฉพาะจุด การวดัแสงไปยงัวตัถุต่างๆ เช่น ใบหนา้คน ดอกไม ้ตน้ไมห้รือเส้ือผา้ จ  าเป็นตอ้งชดเชย
แสงตามไปดว้ย เพื่อท่ีจะใหว้ตัถุต่างๆมีสีสันท่ีถูกตอ้ง หากไม่ชดเชยแสงส่ิงต่างๆท่ีวดัสงแลว้
ถ่ายภาพออกมา จะมีความสวา่งเท่ากบั เทากลาง 18 % ดงันั้น หากวดัแสงไปท่ีวตัถุสีอะไร จึงควรท่ี
จะชดเชยแสงตามไปดว้ย มีหลกัการดงัน้ี 
 ถ่ายภาพวตัถุท่ีมีสีขาว  หรือมีสีสวา่ง สะทอ้นแสงไดม้าก เช่น ใบไมท่ี้ถูกแสงแดด 
ผา้สีขาว ดอกไมสี้เหลือง คนผวิขาว ใชช้ดเชยแสงไปทางบวก เรียกวา่ ถ่ายให ้Over  
 ถ่ายภาพทีม่ีสีด า หรือวตัถุท่ีมีสีเขม้สะทอ้นแสงไดน้อ้ย เช่น เส้ือสีด า โตะ๊สีน ้าตาล 
รองเทา้สีน ้าเงินเขม้ เป็นตน้ ใหช้ดเชยแสงไปทางลบ เรียกวา่ ถ่ายให ้Under (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 
190-192) 

1.13  ฮิสโทแกรม 
 ฮิสโทแกรม เป็นกราฟแสดงจ านวนพิกเซลท่ีความสวา่งต่างๆ ของภาพ สังเกตได้

จากภาพแรกดา้นล่าง แกนนอนเป็นระดบัความสวา่งท่ีแบ่งระดบัเป็น 256 ระดบั มกัเรียกวา่
ระดบัสีเทา หรือ gray level โดยมีค่าตั้งแต่ 0-255 เม่ือระดบัสีเทามีค่าต ่า (ดา้นซา้ยมือ) หมายถึงมี
ความสวา่งนอ้ย จะมองเห็นเป็นสีด า ค่าระดบัสีเทามาก (ดา้นขวามือ) หมายถึงมีความสวา่งมากจะ
มองเห็นเป็นสีขาว แกนตั้งของกราฟแสดงจ านวนพิกเซลในแต่ละความระดบัสีเทาซ่ึงเป็นค่า
สัมพทัธ์ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19 แสดงระดบัค่าสีเทาและจ านวนพิกเซล  
ท่ีมา: ฮิสโทแกรม (histogram),  เขา้ถึงเม่ือ 19 กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
fotofile.net/learning/histogram/Fig1his.jpg 
 
 จากภาพฮิสโทแกรมดา้นบน พอจะวเิคราะห์ไดว้า่ภาพถ่ายน้ีน่าจะไดรั้บการเปิดรับ
แสงมาอยา่งถูกตอ้งเพราะมีจ านวนพิกเซลครอบคลุมอยูต่ ั้งแต่ค่าระดบั สีเทานอ้ยๆ ในส่วนเงา ไป
จนค่าระดบัสีเทามากๆ ในส่วนสวา่ง (ฮิสโทแกรม (Histogram), 2558) 

 

ภาพท่ี 20 แสดงภาพถ่ายและค่าฮิสโทแกรม  
ท่ีมา: ฮิสโทแกรม (Histogram),  เขา้ถึงเม่ือ 19 กุมภาพนัธ์ 2558,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
fotofile.net/learning/histogram/Kyoto.jpghttp://www.fotofile.net/learning/histogram/overhis.jpg 
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1.14  การลอ็คค่าแสง 
 การล็อคค่าแสงคือการสั่งใหก้ลอ้งจ าค่ารูรับแสงและสปีดชตัเตอร์ตรงจุดท่ีเราท า

การวดัแสง มีประโยชน์ส าหรับการวดัแสงแบบเฉพาะจุด เช่น การวดัแสงจากวตัถุอา้งอิงจุดหน่ึง 
กลอ้งจะแสดงค่ารูรับแสงและสปีดชตัเตอร์ท่ีเหมาะสมให ้ ผูถ่้ายภาพท าการล็อคค่าแสงแลว้  ไม่วา่
จะมีการหนักลอ้งไปทางใดกลอ้งก็จะไม่วดัแสงใหใ้หม่  ค่ารูรับแสงและสปีตชตัเตอร์ก็ยงัคงค่าเดิม
ไว ้ ท าใหส้ามารถถ่ายภาพถ่ายภาพไดภ้ายใตแ้สงท่ีไดจ้ากการวดัแสงจากวตัถุอา้งอิงจุดหน่ึงไดโ้ดย
ไม่ตอ้งวดัแสงใหม่ทุกคร้ัง 

 Color Space เลือกโหมดสีใหเ้หมาะสม  โหมดสีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับการ
ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล DSLR โดยเฉพาะการถ่ายภาพเป็นไฟล ์ JPEG แลว้น าไปใชง้านทนัทีโดย
ไม่ผา่นการตกแต่งภาพ  กลอ้งดิจิตอล DSLRส่วนใหญ่จะมีโหมดสี (Colour Space) ใหเ้ลือกอยู ่2 
แบบคือ  

1.14.1 sRGB  เป็นโหมดสีท่ีเหมาะส าหรับหรับช่างภาพท่ีนิยมน าไปอดัตามร้าน
แลปอดัภาพทัว่ไป น าเสนอผา่นส่ือต่างๆ แสดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือเวบ็บราวเซอร์ แมว้า่จะ
มีขอบเขตของสีท่ีไม่กวา้งมากนกั (นอ้ยกวา่ท่ีตามองเห็น) แต่ก็ไดถู้กออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบั
การแสดงภาพผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ เวบ็บราวเซอร์ หรือเคร่ืองอดัภาพตามแลปอดัภาพทัว่ไป 

1.14.2 Adobe RGB  เป็นโหมดสีท่ีมีขอบเขตของสีกวา้งกวา่ sRGB คือแสดงเฉด
สีท่ีมากกวา่ แต่ไม่เหมาะส าหรับการแสดงผลผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือเวบ็บราวเซอร์ใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากอุปกรณ์เหล่าน้ีไม่สนบัสนุน หากเลือกใชโ้หมด Adobe RGB  ในการถ่ายภาพ
แลว้น าไป แสดงภาพผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ เวบ็บราวเซอร์ หรือเคร่ืองอดัภาพตามแลปอดั
ภาพทัว่ไป สีสันท่ีปรากฏจะผดิเพี้ยนไป  โหมด Adobe RGB น้ีเหมาะส าหรับการถ่ายภาพท่ีตอ้งการ
น าไปใชใ้นกระบวนการพิมพ ์เช่น พิมพห์นงัสือ เพราะระบบการพิมพร์วมถึงโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
พิมพจ์ะรองรับโหมดสีน้ี 

1.15  การใช้งานระบบ Live View 
 กลอ้ง DSLR รุ่นใหม่ๆมกัมีระบบ Live View ท่ีแสดงภาพท่ีจะท าการถ่าย ผา่นทาง

จอ LCD หลงักลอ้งช่วยใหส้ะดวกในการถ่ายภาพ ช่วยในการเช็คจุดท่ีจะโฟกสัใหไ้ดภ้าพท่ีคมชดั 
ส าหรับการใชง้านระบบ Live View โดยส่วนใหญ่จะมีปุ่มใหก้ดเพื่อใชง้านกลอ้งท่ีอยูใ่นระบบ Live 
Viewจะแสดงภาพท่ีก าลงัถูกบนัทึกโดยเซนเซอร์ภาพบนจอแสดงผลดา้นหลงั กลอ้ง CSC 
(Compact System Camera) และกลอ้งคอมแพคแบบเล็งแลว้ถ่ายจะมีระบบ Live View เป็นค่า
เร่ิมตน้อยูแ่ลว้กลอ้ง DSLR นั้นจ าเป็นตอ้งเลือกใชร้ะหวา่งการถ่ายภาพดว้ยช่องมองภาพและระบบ 



Live View ส่วนวธีิการสลบันั้นก็ข้ึนอยูก่บักลอ้งแต่ละรุ่น ในกลอ้ง DSLR บางตวัตอ้งปรับสวติช์
บนตวักลอ้ง แต่บางตวัก็เพียงกดปุ่มดา้นหลงักลอ้งเท่านั้น 

 การเลือกใชร้ะบบ Live View ในกลอ้ง DSLR ภาพจะแสดงผา่นทางจอ LCD 
เท่านั้นไม่สามารถมองภาพผา่นช่องมองภาพหรือ  Viewfinder ได ้เน่ืองจาก ระบบ Live View 
จ าเป็นตอ้งรับภาพจากเซ็นเซอร์ตลอดเวลา กระจกสะทอ้นภาพในตวักลอ้ง DSLR จึงพบัตวัข้ึน
ส่งผลให ้ช่องมองภาพหรือ  Viewfinder กลายเป็นความมืดและการแสดงภาพผา่นทางจอ LCD 
ตลอดเวลาจึงใหแ้บตเตอร่ีหมดอยา่งรวดเร็ว   

 การโฟกสัภาพเม่ือใชร้ะบบ Live View จะมีความแตกต่างจากการถ่ายภาพแบบ
ปกติบา้ง กล่าวคือ กลอ้งจะมีระบบการโฟกสัเพิ่มมากข้ึนทั้งหมด 3 แบบ คือ 

1.15.1 Phase Detection (Quick mode, Handheld mode) การโฟกสัแบบปกติใช้
วธีิการเดียวกบัการถ่ายภาพทัว่ไปคือ กลอ้งจะยกกระจกสะทอ้นภาพข้ึนแลว้จึงค่อยโฟกสั ระบบน้ี
เหมาะส าหรับถ่ายภาพทัว่ไป โดยเฉพาะเม่ือตอ้งถ่ายภาพในมุมสูงหรือต ่ากวา่ปกติมากๆ ขอ้ดีคือ 
โฟกสัไดร้วดเร็ว 

1.15.2 Contrast Detection  (Live mode) การโฟกสัแบบตรวจจบัคอนทราสต ์
โดยใชเ้ซ็นเซอร์รับภาพเป็นตวัวเิคราะห์ ( Contrast Detection) ระบบน้ีท างานค่อนขา้งชา้ ขอ้ดีคือ 
สามารถเลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการจะโฟกสัไดอ้ยา่งอิสระ โดยการเล่ือนกรอบโฟกสัไปยงัจุดท่ี
ตอ้งการ เหมาะส าหรับการตั้งกลอ้งกบัขาตั้งกลอ้ง และการถ่ายภาพท่ีมีเร่งรีบนกั เช่นการถ่ายภาพ
ในสตูดิโอ 

1.15.3 Face Dectection การปรับโฟกสัแบบตรวจจบัใบหนา้ กลอ้งจะท าการ
ตรวจจบัใบหนา้บุคคลท่ีอยูใ่นภาพ หากมีการท าการปรับโฟกสัเฉพาะบริเวณใบหนา้ใหค้มชดั 
เหมาะส าหรับการถ่ายภาพบุคคล (ตะวนั พนัธ์แกว้, 2558: 195-200) 

 
2. พืน้ฐานความรู้เกีย่วกบัเลนส์ 

เม่ือ 3,000 ปีท่ีแลว้ ชาวอาหรับสมยัโบราณไดม้องเห็นภาพของอูฐท่ีเดินอยูน่อก
กระโจมเป็นภาพท่ีปรากฏอีกดา้นหน่ึงของกระโจมในแบบหวักลบัและกลบัซา้ยขวา และคน้พบวา่
เกิดจากรูร่ัวขนาดเล็กๆ บนเน้ือผา้ของกระโจมท่ีแสงผา่นเขา้มาได ้และเม่ือถึงยคุท่ีนกัวทิยาศาสตร์
รู้จกัการเคลือบสารไวแสงแลว้ พบวา่ถา้ใชว้สัดุแผน่เรียบท่ีเคลือบสารไวแสงไปติดไวบ้นผนงัใน
หอ้งมืด และสร้างรูเจาะขนาดเล็กๆ เพื่อเปิดใหแ้สงผา่นเขา้มาไดเ้พื่อใหส้ารเคลือบผวิไวแสงไดรั้บ
แสง และเม่ือน าวสัดุนั้นไปผา่นกระบวนการทางเคมีท่ีท าปฏิกิริยากบัสารเคลือบได ้ก็จะเกิดเป็น
ภาพ 



กลอ้งรูเขม็ (Pinhole Camera)  เป็นจุดเร่ิมของการประดิษฐก์ลอ้งถ่ายภาพ และพฒันา
ต่อมาจนมีขนาดเล็ก และปรับควบคุมไดม้ากมายจนเป็นกลอ้งท่ีใชง้านไดส้ะดวกเช่นในปัจจุบนั  
รูเจาะเล็กๆ บนผนงัก็คือเลนส์ เส้นผา่ศูนยก์ลางของรูเจาะคือ ช่องรับแสง และการใชว้สัดุปิดรูเจาะ
นั้นไวแ้ลว้จึงเปิดออกในระยะเวลาท่ีพอเหมาะกบัสารไวแสงแลว้ปิดช่องรับแสง  นัน่คือการควบคุม
ความไวชตัเตอร์ ภาพจากกลอ้งรูเขม็มกัดูนุ่มนวล มีความมวัมาก เหมือนชดัแต่ไม่ชดัมาก มีสีสันท่ี
จืดจางไม่สมจริงและมีความชดัเจนต ่า ในปัจจุบนัก็ยงัมีผูใ้ชก้ลอ้งเพื่อใชถ่้ายทอดศิลปะท่ีน าเสนอได้
อยา่งแปลกตา  

2.1  คุณสมบัติของเลนส์  
 เลนส์ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัตาของมนุษยห์นา้ท่ีของ

เลนส์ คือการใหแ้สงท่ีสะทอ้นจากวตัถุผา่นเขา้ไปเป็นปริมาณพอเหมาะเพื่อบนัทึกภาพลงบนฟิลม์ 
พร้อมกบัท าหนา้ท่ีปรับรังสีของแสงท่ีจะไปบนัทึกเป็นภาพบนฟิลม์ใหมี้ความชดัเจน เลนส์เป็นวสัดุ
โปร่งใสเช่นเดียวกบัแกว้หรือพลาสติก มีผวิดา้นหน่ึงโคง้ หรือโคง้ทั้ง 2 ดา้น แบ่งไดเ้ป็นเลนส์นูน 
(Converging or Convese Lens) และ เลนส์เวา้ (Diverging or Concave Lens)   

2.1.1  เลนส์นูน จะท าหนา้ท่ีรวมแสงใหไ้ปรวมกนัท่ีจุด ๆ หน่ึง เรียกวา่จุดโฟกสั
ของเลนส์ (focus of lens) เม่ือน าวตัถุไปวางหนา้เลนส์ แสงท่ีสะทอ้นจากวตัถุจะผา่นเลนส์นูนและ
หกัเหท าใหเ้กิดภาพบนวตัถุท่ีรองรับ ดงันั้น เลนส์นูนจึงท าหนา้ท่ีสร้างภาพ เช่น เลนส์นูนในดวงตา
ของมนุษย ์ 

2.1.2   เลนส์เวา้ จะท าหนา้กระจายแสง ดงันั้น จึงไม่ท าใหเ้กิดภาพเลนส์ของกลอ้ง  
ถ่ายภาพแบบ DSLR มกัจะถอดได ้เปล่ียนไดเ้พื่อเปล่ียนความยาวโฟกสัได ้ความยาวโฟกสัเป็น 
คุณสมบติัท่ีส าคญัในการใชจ้  าแนกเลนส์ออกเป็นช่วง โดยแบ่งเป็นเลนส์มุมกวา้ง มาตรฐานเลนส์ 
เทเลโฟโต ้ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของมุมรับภาพ ท่ีจะท าใหภ้าพมีมุมกวา้ง หรือแคบตามท่ี 
เลือกใชด้ว้ย นอกจากมุมรับภาพแลว้ ความยาวโฟกสัยงัสร้างความแตกต่างในเร่ือง อตัราขยายและ 
ทศันมิติ ความยาวโฟกสั 50 mm. รวมถึงช่วงใกลเ้คียงวา่เป็น ช่วงมาตรฐานหรือช่วง ปกติ ส่วน 
เลนส์มุมกวา้ง หมายถึงเลนส์ท่ีมีทางยาวตั้งแต่ 35 mm. ลงไปเร่ือยๆและเม่ือถึง 20  mm. ก็จะเรียกวา่   
เลนส์มุมกวา้งพิเศษ เลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัตั้งแต่ 70 mm. ข้ึนไปจะเรียกวา่ เลนส์เทเลโฟโต ้เลนส์
ท่ีมีทางยาวโฟกสัเพียง 1 ค่า เช่น 50 mm., 85 mm., 300 mm. เป็นเลนส์ประเภท เลนส์เด่ียว หมายถึง  
เลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัค่าเดียวและปรับเปล่ียนไม่ได ้มกัเรียกวา่เลนส์ฟิกซ์ ส่วนเลนส์ท่ีออกแบบ
ใหป้รับเปล่ียนความยาวโฟกสัไดห้ลายค่า เช่น 24-70 mm., 70-200 mm. เป็นตน้ เรียกวา่ Variable  
focal-length Lens นกัถ่ายภาพมกันิยมเรียกวา่เลนส์ซูม เป็นตน้ (สุรเดช วงศสิ์นหลัง่, 2555: 25-28) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 21 แสดงมุมรับภาพของเลนส์ช่วงต่างๆ 
ท่ีมา: สุรเดช วงศสิ์นหลัง่, รวมความรู้เร่ืองเลนส์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง, 2555),  29. 



2.2  ชนิดของเลนส์  
ซ่ึงชนิดของเลนส์จ าแนกออกไดเ้ป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 

2.2.1    เลนส์มาตรฐานหรือเลนส์ปกติ 
2.2.2  เลนส์มุมกวา้งและมุมกวา้งพิเศษ  
2.2.3  เลนส์เทเลโฟโต ้
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 2.2.1   เลนส์มาตรฐานหรือเลนส์ปกติ  
 ยอ้นกลบัไปเม่ือ 30-40 ปีท่ีผา่นมา เลนส์มาตรฐานแบบฟิกส์เป็นเลนส์ท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและถูกน ามาใชเ้ป็นเลนส์คู่กบักลอ้งจนถูกเรียกวา่เป็นเลนส์มาตรฐานคู่ใจ
ผูใ้ชก้ลอ้ง SLR เลนส์มาตรฐาน หมายถึง เลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัเท่ากบัความยาวของเส้นทแยงมุม
ของฟิลม์ 35mm. (กวา้ง 24  mm.  ยาว 36 mm.) เม่ือวดัเส้นทแยงมุมในหน่วยมิลลิเมตร ก็จะวดัได ้
43 mm.  ซ่ึงถา้ใชท้ฤษฎีน้ีเลนส์มาตรฐานก็คือ 43 mm. ผูผ้ลิตกลอ้งและเลนส์เกือบทั้งหมดเลือกผลิต
เลนส์ช่วง 50  mm. เพราะเป็นตวัเลขท่ีลงตวั จดจ าง่ายจึงถือวา่เลนส์ 50  mm. คือเลนส์มาตรฐานของ
การถ่ายภาพระบบ 35 mm. และในท่ีน้ีก็จะถือวา่เลนส์ 50 mm. และใกลเ้คียง (+/- 10 mm.) ไดถู้กจดั
ใหเ้ป็นช่วงความยาวโฟกสัของเลนส์มาตรฐานดว้ย  

 เลนส์มาตรฐานของระบบ 35  mm. หมายถึงเลนส์ท่ีมีมุมรับภาพกวา้ง
ประมาณ 43-45 องศา หรือมีความยาวโฟกสัประมาณ 43-44 mm. และช่วงท่ีคาบเก่ียวกนั เช่น เลนส์
ฟิกซ์ 50 mm. ท่ีมุมรับภาพแคบลงอีกเล็กนอ้ย (40 องศา) ก็อนุโลมวา่เป็นเลนส์มาตรฐานตามท่ีเรียก
กนัมา ส่วนการมองเห็นของเลนส์ 50 mm.  นั้นจะมีมุมรับภาพท่ีแคบกวา่การมองเห็นดว้ยตาทั้งขา้ง
ของมนุษย ์เพราะตาของมนุษยท์งัสองขา้งจะมองเห็นภาพรวมไดด้ว้ยมุมรับภาพประมาณ 90 องศา 
แต่ถา้มองดว้ยตาขา้งเดียวก็จะมองเห็นภาพไดก้วา้งใกลเ้คียงกบัเลนส์มาตรฐาน ดงันั้นก็จะท าใหเ้กิด
ความรู้สึกอึดอดัเม่ือตอ้งมองภาพกวา้งๆ ดว้ยตาเพียงขา้งเดียวและดว้ยการมองเห็นท่ีคลา้ยตามนุษยข์า้ง
เดียวจึงเรียกวา่ Normal Lens ซ่ึงแปลตรงตวัวา่ เลนส์ปกติ ในต่างประเทศนิยมเรียกวา่ Standard 
Lens หรือ Ordinary Lens ซ่ึงแปลวา่เลนส์สามญั  

 ถึงแมเ้ลนส์มาตรฐานจะใหภ้าพท่ีไม่กวา้งมากนกัและไม่แคบมากนกั หาก
ตอ้งเลือกใชเ้ลนส์สักช้ินมาใชถ่้ายภาพไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ควรตอ้งเลือกท่ีดีท่ีสุด ตวัเลือกท่ีเหมาะสม 
ควรจะเป็นเลนส์ซูมท่ีมีการเร่ิมตน้ท่ีมุมกวา้ง และส้ินสุดท่ีช่วงเทเล ซ่ึงครอบคลุมช่วงมาตรฐานไป
ดว้ย ดงันั้นเลนส์มาตรฐานในยคุปัจจุบนั ซ่ึงผูผ้ลิตมกัเรียกวา่เลนส์ KIT หมายถึงเลนส์ท่ีมาเป็นชุด
พร้อมกบักลอ้งท่ีมีราคาไม่สูงนกั เช่น เลนส์ 18-55 mm. (ท่ีใชไ้ดเ้ฉพาะกบักลอ้ง DX ท่ีมีเซ็นเซอร์



เล็กกวา่ฟิลม์) เป็นเลนส์ท่ีถ่ายไดท้ั้งภาพทิวทศัน์ ภาพหมู่กลุ่มคน รวมถึงภาพบุคคลแบบเด่ียวและ
ภาพระยะใกล้ๆ  ของวตัถุท่ีมีขนาดไม่เล็กเกินไปท าใหเ้ลนส์ KIT กลายมาเป็นเลนส์ซูมมาตรฐาน
ของนกัถ่ายภาพมือใหม่ในปัจจุบนั 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 22 แสดงเลนส์มาตรฐานหรือเลนส์ปกติ  
ท่ีมา: Learn My Shot. Com, 50MM F18 PRIME LENS REVEW,  accessed February 20, 2015, 
available from http://learnmyshot.com/50mm-f1-8-prime-lens-review/ 
 

2.2.2  เลนส์มุมกวา้งและมุมกวา้งพิเศษ 
 เลนส์มุมกวา้งแบ่งกวา้งกวา้งเป็นสองช่วงคือเลนส์มุมกวา้ง (Wide Angle 

Lens) คือ เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัเท่ากบัหรือมากกวา่ 24 mm. ข้ึนไป และ เลนส์มุมกวา้งพิเศษ 
(Super Wide Angle Lens) คือ เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัต ่ากวา่ 24 mm. รวมถึงเลนส์แบบ Fisheye ซ่ึง
เป็นเลนส์แบบพิเศษดว้ย ส่วนเลนส์มุมกวา้งแท้ๆ ท่ีมีช่องรับแสงกวา้งสุดสองค่า เช่น 19-35 mm.  
F/3.5-4.5, 20-35mm. F/3.5-4.5 หรือเลนส์รุ่นใหม่ เช่น EF-S 10-22 mm.  F/3.5-4.5 ของ Canon, 
เลนส์11-18 mm.  F/4.5-5.6 ของ SONY ใชก้บักลอ้ง DSLR ระดบัเร่ิมตน้ (Entry Level) และกลอ้ง
ระดบัก่ึงมืออาชีพ (Sami-pro Level) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://learnmyshot.com/50mm-f1-8-prime-lens-review/


ตารางท่ี 2 แสดงความยาวโฟกสัเลนส์มุมกวา้งและมุมรับภาพ   
 

ความยาวโฟกสั เทยีบเท่ากบัระบบ 35 mm. มุมรับภาพ (องศา) 
35mm 55 
28mm 65 
24mm 75 
20mm 85 
16mm 99 
14mm 105 

14mm (Fisheye) 180 
10mm (Fisheye) 180 

 
ท่ีมา: สุรเดช วงศสิ์นหลัง่, รวมความรู้เร่ืองเลนส์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง, 2555), 72.    
                                                                           
  นอกจากการถ่ายภาพไดก้วา้งมากกวา่เลนส์ช่วงมาตรฐานแลว้ ผลท่ีส าคญั
จากเลนส์มุมกวา้งคือ ช่วงความชดัลึก ท่ีลึกมากกวา่ เลนส์มาตรฐาน เลนส์มุมกวา้งยงัมีสัดส่วนท่ี
ผดิเพี้ยนและทศันมิติของวตัถุในภาพท่ีกวา้งออกไปมากข้ึน ส่วนในดา้นของออฟติกนั้น ขอ้เสียท่ี
เป็นประเด็นส าคญัก็คือ Distortion หรือความบิดเบือน ซ่ึงเลนส์มุมกวา้งจะเบนเส้นตรงใหแ้ลดูเป็น
เส้นโคง้ท่ีขอบ หากใชเ้ลนส์มุมกวา้งถ่ายภาพใบหนา้คนในระยะใกลท่ี้สุด จะไดภ้าพท่ีผดิเพี้ยนจาก
ความเป็นจริง หรือน าไปทดสอบในการถ่ายภาพตึก ถนนท่ีมีเสาไฟฟ้า จะใหค้วามรู้สึกวา่สูงใหญ่
กวา่ความจริง หรือในสัดส่วนท่ีควรจะเป็นเส้นตรงจะบิดโคง้ ยิง่ใชเ้ลนส์มุมกวา้งมากเท่าใด ความชดัลึก 
ความผดิเพี้ยนของรูปทรง ความบิดเบือนก็จะยิง่มากข้ึน  
 เลนส์ตาปลา (Fisheye Lens) เป็นเลนส์มุมกวา้งประเภทหน่ึงท่ีมีมุมรับภาพ
ท่ีกวา้งมากถึง 180 องศาหรือกวา่นั้น ภาพท่ีไดจ้าก  Fisheye Lens จะมีความบิดเบือนแบบป่องออก 
(Barrel Distortion) มากกวา่เลนส์มุมกวา้งพิเศษอยา่งมากมาย และ  Fisheye Lens ยงัแบ่งออกเป็น
สองประเภท คือ Fisheye Lens แบบใหภ้าพเป็นวงกลม ( Circular Fisheye) มีความยาวโฟกสั 6-10 
mm. ซ่ึงภาพจะเป็นวงกลมอยูใ่นขอบส่ีเหล่ียมของเฟรมท่ีด ามืดตวัอยา่งเช่น Nikkor 6mm.  F/2.8 มี
น ้าหนกัถึง 5.2 กิโลกรัมและมีเส้นผา่ศูนยก์ลางมากถึง 236 mm. มุมรับภาพกวา้งถึง 220 องศา ส่วน



อีกแบบหน่ึงเป็น  Fisheye Lens ท่ีใหภ้าพเตม็พื้นท่ีของเฟรมปกติ (Rectangular Fisheye) เลนส์
ประเภทน้ีนิยมผลิตในช่วง 15-16 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 แสดงเลนส์ตาปลา  
ท่ีมา: สุรเดช วงศสิ์นหลัง่, รวมความรู้เร่ืองเลนส์,  พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง, 2555),  96. 
 

2.2.3   เลนส์เทเลโฟโต้ 
 เลนส์เทเลโฟโตเ้ป็นเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัยาวกวา่ปกติ ประกอบดว้ยช้ิน

เลนส์ชุดขยายภาพ ซ่ึงช่วยใหภ้าพวตัถุจากระยะทางไกลๆ ถูกขยายใหใ้หญ่ข้ึน  เลนส์เทเลโฟโตมี้
ความยาวโฟกสัเร่ิมตั้งแต่ 70 mm.  ข้ึนไปและอาจมีมีความยาวโฟกสัสูงข้ึนไปเร่ือยๆ อยา่งไม่
ส้ินสุด จึงมีการจดัแบ่งเลนส์เทเลโฟโตอ้อกเป็นกลุ่มไวด้งัน้ี   

 ช่วงตั้งแต่ 70  mm. -135mm. จดัเป็นเลนส์เทเลโฟโตช่้วงตน้ท่ีเหมาะกบัการ
ถ่ายภาพบุคคลมากท่ีสุด เลนส์ช่วง 70 mm. เหมาะส าหรับใชถ่้ายภาพกลุ่มคน 3-4 คน ส่วนเลนส์ช่วง 
85 mm.  เหมาะกบัการถ่ายภาพบุคคลคร่ึงตวั เน่ืองจากใหส้ัดส่วนของรูปหนา้และล าตวัท่ีไม่
ผดิเพี้ยน เลนส์ เป็นช่วงท่ีถ่ายภาพแบบเตม็รูปหนา้และไหล่ไดดี้ท าใหรู้ปหนา้ท่ีไม่เกิดความบิดเบือน
มากนกั ช่วง 85  mm. และช่วง 135  mm.จึงเป็นเลนส์สองช่วงท่ีนิยมเลือกใช ้เลนส์ความยาวโฟกสั
คงท่ี (เลนส์ฟิกส์) ส าหรับใชถ่้ายภาพบุคคลเม่ือตอ้งการคุณภาพสูงและใชภ้าพในการในการขยาย
ใหญ่  

 



 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 แสดงเทเลแบบฟิกซ์ Nikkor AF-S VR 400mm F/2.8 D ED  
ท่ีมา: สุรเดช วงศสิ์นหลัง่, รวมความรู้เร่ืองเลนส์, พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง, 2555), 104. 
 

 ช่วงตั้งแต่ 135  mm. - 200 mm. เหมาะกบัการถ่ายภาพระยะไกลท่ียงัใชมื้อ 
ถือกลอ้งได ้ถ่ายภาพธรรมชาติ กิจกรรมของคน ภาพชีวติ รวมทั้งถ่ายภาพบุคคลท่ียนือยูท่่ามกลาง
ฉากหลงัท่ีมีลวดลายหรือมีสีสันอ่ืนๆอยูใ่กล้ๆ  เช่นการถ่ายภาพรับปริญญา ปัจจุบนัมีเลนส์ซูมช่วง 
70-200mm. มีความไวแสงสูง มีคุณภาพสูง ช่วง 200 mm.  เป็นช่วงท่ีใชถ่้ายภาพกีฬา  

 ช่วงตั้งแต่ 200  mm. – 400 mm. เป็นเลนส์เทเลโฟโต ้ช่วงกลางเหมาะกบั  
การถ่ายภาพส่ิงเล็กๆในระยะไกล เช่น ดอกกลว้ยไมใ้นลกัษณะช่อดอก นกขนาดเล็กในใน
ระยะใกล้ๆ  จนไปถึงส่ิงท่ีมีชีวติขนาดปานกลาง จากระยะท่ีห่าง การเจาะจงส่วนของทิวทศัน์
ระยะไกล หรือใชถ่้ายภาพการแข่งกีฬา  

 ช่วงตั้งแต่ 500  mm. ข้ึนไป ถือเป็นเลนส์ช่วงซูเปอร์เทเล เลนส์ประเภทน้ี
สามารถถ่ายภาพ ส่ิงท่ีไม่เล็กมากนกั เช่น นกขนาด 20-30 ซม.  ในระยะใกล้ๆ  5-8 เมตร ใหมี้ขนาด
พอดีกบัเฟรมและยงัสามารถถ่ายภาพส่ิงของใหญ่ๆ ในระยะไกลใหพ้อดีกบัเฟรมไดเ้ช่นกนั 

 การแบ่งประเภทของเลนส์เทเล แบ่งตามลกัษณะของการออกแบบเลนส์ 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  เลนส์ฟิกส์ และเลนส์ซูม ในประเภทของเลนส์ซูมไดแ้บ่งเลนส์เป็น
แบบธรรมดากบัเลนส์ไวแสงอีกดว้ย นอกจากเลนส์เทเล จะมีมุมจบัแสงท่ีแคบกวา่มุมรับภาพของตา
คนปกติการถ่ายภาพดว้ยเลนส์เทเล จึงเหมือนเป็นการครอบ (crop) เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของ
พื้นท่ีกวา้งๆ และเม่ือถ่ายภาพดว้ยเลนส์เทเล จะมีช่วงความชดัท่ีต้ืนลง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีช่วยให้
ฉากหลงัเบลอไดดี้ ยิง่ใชเ้ลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัสูงข้ึนเท่าใด ช่วงความชดัก็ยิง่ต้ืนมากข้ึน  

2.2.4   เลนส์กระจก 
 เลนส์กระจก ( Mirror Lens) หรือนิยมเรียกทบัศพัทก์นัวา่ เลนส์รีเฟล็กซ์ 
(Reflex Lens) เป็นเลนส์เทเลชนิดหนึงท่ีมีวธีิการออกแบบท่ีแตกต่างกบัเลนส์เทเลปกติ ซ่ึงเลนส์เทเล 



ปกตินั้นเป็นเลนส์ท่ีมีช้ินเลนส์นูนอยูท่างดา้นหนา้เพื่อรวมแสง และแสงจะผา่นช้ินเลนส์แต่ละช้ิน 
แต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มโฟกสัและกลุ่มขยายแสง ผา่นทา้ยเลนส์เขา้สู่ตวักลอ้งและตกลงระนาบความชดั
ซ่ึงเป็นต าแหน่งของเซนเซอร์รับแสงของกลอ้งดิจิตอล ยิง่ออกแบบใหมี้ความยาวโฟกสัสูงข้ึนเท่าใด
กระบอกเลนส์ก็ยิง่มีความยาวมากข้ึน  แต่ในเลนส์รีเฟล็กซ์กลบัมีช้ินเลนส์ดา้นหนา้เป็นผวิเรียบๆ
และจะมองเห็นกระจกสะทอ้นแสงเป็นวงกลม ช้ินหน่ึงติดอยู ่โดนดา้นท่ีสะทอ้นแสงจะหนัเขา้ไป
ในกระบอกเลนส์ และท าหนา้ท่ีสะทอ้นแสงเหมือนกบักระจกเงา เม่ือมองจากดา้นหนา้ของเลนส์จะ
เห็นดา้นหลงัของกระจกสะทอ้นแสงช้ินน้ี เม่ือแสงผา่นกระจกดา้นหนา้ของเลนส์เขา้มาแลว้ ภายใน
กระบอกเลนส์ ก็จะมีช้ินกระจกสะทอ้นแสงรอรับอยูท่างตอนทา้ย การสะทอ้นแสงคร้ังน้ี แสงจะถูก
บีบใหแ้คบลงเพื่อผา่นสะทอ้นแสงนั้นไปยงัช้ินกระจกสะทอ้นแสงอีกช้ินหน่ึง การสะทอ้นแสง
กลบัไปกลบัมาหลายคร้ังท าใหภ้าพวตัถุมีขนาดใหญ่ข้ึน ภาพวตัถุท่ีผา่นทา้ยเลนส์ไปยงัเซนเซอร์จึง
มีขนาดใหญ่ เปรียบไดก้บัภาพท่ีถ่ายดว้ยเลนส์ซูเปอร์เทเล แต่ดว้ยการสะทอ้นของแสงถึงสองคร้ัง
ดว้ยกระจกสะทอ้นแสง ท าใหส้ามารถออกแบบเลนส์ใหมี้ขนาดสั้นลงได ้
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25 แสดงเลนส์กระจก  
ท่ีมา: สุรเดช วงศสิ์น, แหล่งรวมความรู้เร่ืองเลนส์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2555), 124.         
                                                                          

แต่การสะทอ้นแสงก็ท าใหเ้กิดผลพิเศษ เม่ือถ่ายภาพโดยมีฉากหลงัเป็นจุด
แสงสวา่ง จุดแสงจะกลายเป็น แสงวงเล็กๆ นวลๆ ท่ีตรงกลางทึบ ลกัษณะคลา้ยวงโดนทั ( Donut 



ring) เลนส์รีเฟล็กซ์มีการผลิตหลายช่วงความยาวโฟกสั แต่ส่วนใหญ่จะเร่ิมจาก mm F/8 ข้ึนไป เป็น 
1000mm.  F/11 จนถึงสูงสุดท่ีเคยมีการผลิตคือ 2000 mm.  F/16 เลนส์รีเฟล็กซ์ท่ีออกแบบมา
ตามปกติจะมีระยะโฟกสัใกลสุ้ดในช่วง 5-6 เมตรข้ึนไป ท าใหถ่้ายภาพวตัถุขนาดเล็กระยะใกล้
ไม่ได ้ ต่อมาไดมี้การออกแบบใหโ้ฟกสัไดใ้นระยะเพียงหน่ึงเมตรเศษ ขอ้ดอ้ยของเลนส์รีเฟล็กซ์มี
ค่อนขา้งมากเช่น มีช่องรับแสงเพียงขนาดเดียวปรับเปล่ียนไม่ไดท้  าใหไ้ม่สามารถควบคุมช่วงชดัลึก
หรือต้ืนตามตอ้งการได ้  ใหสี้สันท่ีค่อนขา้งซีด จึงจ าเป็นตอ้งปรับตั้งค่าตวัแปรต่างๆของกลอ้ง
ดิจิตอลใหเ้หมาะสม Contrast, Saturation,และ Sharpen ซ่ึงอาจตอ้งปรับมากข้ึนถึง 50 % ของเสกลท่ี
ปรับตั้งได ้แต่นกัถ่ายภาพสนใจเลนส์ชนิดน้ีในการสร้างความน่าสนใจของฉากหลงัแบบวงโดนทั
ซ่ึงเลนส์แบบอ่ืนไม่สามารถท าได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 แสดงภาพกลุ่มดอกไมข้นาดเล็กๆเม่ือพน้ระยะโฟกสัไปจะกลายเป็นจุดแสง (Hot Spot) 
 ท าใหเ้กิดวงโดนทัข้ึน  
ท่ีมา: Nikon 500 mm f/8 Reflex-NIKKOR (1983-2005),  accessed February 20,  2015,  available 
from  http://www.kenrockwell.com/nikon/500mm-f8-n.htm 
 

2.2.5   เลนส์มาโครและอุปกรณ์เสริมพเิศษ 
 เลนส์มาโคร ( Macro Lens) เป็นเลนส์ชนิดหน่ึงท่ีออกแบบใหโ้ฟกสัไดใ้กล้
ไดม้ากกวา่ปกติ เพื่อการถ่ายภาพดว้ยอตัราขยายสูงโดยเฉพาะ และสามารถน าไปใชใ้นการถ่ายภาพ
ระยะปกติไดเ้ช่นเดียวกบัเลนส์ทัว่ไป ค าวา่ มาโครนั้น หมายถึงการถ่ายภาพวตัถุท่ีอตัราส่วนของ
ภาพในขนาดเท่าจริง (Life size, 1:1) หรือมากกวา่ เลนส์ท่ีถ่ายภาพไดถึ้ง 1:1 โดยไม่ใชอุ้ปกรณ์เสริม
พิเศษใดใด จะเป็นเลนส์มาโครแท้ๆ  ซ่ึงมีความยาวโฟกสัค่าเดียว มีช่องรับแสงค่าเดียวและกวา้งถึง 
F/2.8 บางรุ่นก็มีช่องรับแสงกวา้งสุดท่ีแคบลงเป็น F/3.5 เพื่อใหข้นาดของเลนส์ไม่ใหญ่นกั ปัจจุบนั

http://www.kenrockwell.com/nikon/500mm-f8-n.htm


มีเลนส์เทเลซูมท่ีใหโ้ฟกสัไดใ้กลม้ากๆ เช่น 70-300 mm.  F/4-5.6 Macro ซ่ึงใหอ้ตัราส่วนของภาพ
สูงสุด 1:2 และยงัมีเลนส์อ่ืนๆท่ีออกแบบใหโ้ฟกสัไดใ้กล้ๆ และถ่ายภาพไดอ้ตัราส่วน 1 :4, 1:3 หรือ 
1:2.5 ซ่ึงมกัจะเป็นเลนส์เทเลมาโคร เทเลซูมมาโคร และเลนส์นอร์มอลซูมมาโครเป็นเลนส์ท่ี
ออกแบบใหถ่้ายภาพท่ีอตัราส่วนของภาพสูงๆไดม้กัระบุค าวา่ “Macro” ไวก้บัช่ือเลนส์เพื่อใหท้ราบ
เสมอ 
 

 
 
ภาพท่ี 27 แสดงเลนส์มาโคร  
ท่ีมา: Nikon 60mm AF-S G Micro-NIKKOR G,  accessed February 20, 2015,  available from 
http://www.kenrockwell.com/nikon/60mm-afs.htm 
 

เลนส์มาโครแท้ๆ ซ่ึงเป็นเลนส์ฟิกซ์ มกัจะเป็นเลนส์ไวแสง มีขนาดช่องรับ
แสงกวา้งสุด F/2.8 และไม่เกิน F/3.5 ส าหรับเลนส์มาโครท่ีออกแบบใหอ้ยูใ่นช่วงเทเล 180 mm  
ส่วนเทเลมาโคร เทเลซูมมาโคร ใหอ้ตัราส่วนของภาพสูงสุดไดไ้ม่เกิน 1:2 หรือ 1:3  

 ส าหรับผูใ้ชก้ลอ้ง DSLR รุ่น DX (มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก35 mm.) ถา้น าเอา
เลนส์มาโครท่ีถ่ายภาพไดถึ้ง 1:1 มาใชก้บักลอ้ง DX  และถ่ายภาพท่ีระยะโฟกสัใกลสุ้ดเพื่อใหไ้ด้
อตัราส่วนของภาพสูงสุด อตัราส่วนของภาพสูงสุดข้ึนตามตวัคูณเพื่อแปลงความยาวโฟกสั (Focal 
Length Conversion Factor) แต่ถา้ใชเ้ลนส์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชก้บักลอ้ง DSLR รุ่น DX ก็จะไดภ้าพ
ท่ีอตัราส่วนของภาพเท่าขนาดจริงเช่นกนั เม่ือใชถ่้ายภาพในระยะใกลท่ี้อตัราส่วนของภาพสูงๆ 
ตั้งแต่ 1:4 ลงมาจนถึง 1 :1 เลนส์มาโครจะมีช่วงชดัต้ืนท่ีมากเพียงไม่ก่ีมิลลิเมตร ซ่ึงการปรับช่องรับ
แสงในระดบัค่อนขา้งกวา้งหรือกวา้งท่ีสุดจะท าใหค้วามชดัลึกครอบคลุมบางส่วนเท่านั้น การโฟกสั
ท่ีผดิพลาดไปเพียงนอ้ยนิดอาจท าใหจุ้ดส าคญัของภาพไม่สมบูรณ์  
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 การเสียแสงของเลนส์มาโครการใช้ เลนส์มาโคร ในการถ่ายภาพระยะใกล้
มากๆ จะมีการสูญเสียปริมาณแสงจากการโฟกสัระยะใกล ้แมจ้ะใชเ้คร่ืองวดัแสงแยกจากตวักลอ้ง 
(hand-help meter) และการถ่ายภาพมาโคร ดว้ยการเปิดรับแสงตามท่ีเคร่ืองวดัค่าแสงได ้จะพบวา่
ภาพท่ีไดจ้ะดูมืด แทบมืดสนิท นัน่เป็นเพราะการโฟกสัในระยะใกลม้ากๆจนถึงมากท่ีสุดของเลนส์
มาโครจะท าใหช้ิ้นเลนส์บางกลุ่ม มีการเคล่ือนตวัออกจากกลุ่มอ่ืนๆ แมเ้ลนส์มาโครรุ่นใหม่ๆหลาย
รุ่นจะถูกออกแบบใหม้องไม่เห็นการยดืตวัออกไปของกระบอกเลนส์ใหเ้ห็นจากภายนอกก็ตามแต่ก็
ยงัมีการสูญเสียปริมาณแสงจากการโฟกสัระยะใกล้ๆ เช่นกนั 
 การเลอืกใช้เลนส์มาโคร  

 เลนส์ท่ีออกแบบมาส าหรับการถ่ายภาพระยะใกล ้เลนส์มาโครแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม กลุ่ม แรกมีความยาวช่วงมาตรฐาน 50  mm. –  60 mm. ช่วงต่อมาคือ 90 mm. –  105 mm. 
และช่วงท่ีมี ความยาวโฟกสัสูงท่ีสุดคือ 180 mm. –  200 mm. เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัสั้นกวา่ จะมี
ระยะโฟกสัใกลท่ี้สุดท่ีใกลก้วา่ท่ีมีทางยาวโฟกสัสูงกวา่เล็กนอ้ย เช่น เลนส์ 50 mm. – 60 mm. จะมี
ระยะโฟกสัใกลสุ้ดประมาณ 20 ซม. ส่วนเลนส์มาโครช่วง 90 mm. – 105 mm. จะมีระยะโฟกสัใกล้
สุดเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 28-31  ซม.  และช่วง 180 mm.  –  200 mm.  แต่ความแตกต่างความยาว
โฟกสัมีผลต่อช่วงความชดั โดยเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัสั้นกวา่จะใหช่้วงความชดัมากกวา่เลนส์ท่ีมี
ทางยาวโฟกสัสูงเม่ือใชรู้รับแสงขนาดเท่ากนั ซ่ึงการเลือกเลนส์มาโครเพื่อน าไปใชง้านจะตอ้ง
ค านึงถึงเร่ืองน้ีเป็นหลกั 
 อุปกรณ์เสริมเพือ่ถ่ายภาพมาโคร  มีอุปกรณ์เสริมพิเศษหลายชนิดท่ีจะท าให้
เลนส์ท่ีออกแบบมาตามปกติสามารถถ่ายภาพมาโคร ในระดบั 1:1 หรือใกลเ้คียง หรือช่วยใหเ้ลนส์ท่ี
ถ่ายไดอ้ตัราส่วนของภาพในระดบัไม่สูงนกัสามารถถ่ายภาพไดใ้นอตัราส่วนของภาพ ท่ีสูงกวา่เดิม
ไดอุ้ปกรณ์เสริมพิเศษเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่ เลนส์โคลสอพั  (Close-up Lens) ท่อต่อเลนส์ ( Extension 
Tube)  เทเลคอนเวอร์เตอร์ (Tele-Converter, TC)  วงแหวนกลบัเลนส์ (Reverse Ring)  หนงัจีบยดื
เลนส์หรือเบลโลวส์ (Bellow) เป็นตน้ อุปกรณ์เหล่าน้ีใชไ้ดก้บัเลนส์มาโครขนาด 2:1 และ 1:1 ได ้
เพื่อใหเ้ลนส์เหล่านั้นใหอ้ตัราส่วนของภาพไดสู้งข้ึนกวา่เดิม 
 ท่อต่อเลนส์ ( Extension Tube) ท่อต่อเลนส์ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้วมเขา้
ระหวา่งกลางของกลอ้งและเลนส์ มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอก กลวงสั้นๆ มีหลายขนาด โดยมี
เมาทส์ าหรับยดึกบักลอ้งซ่ึงเป็นแบบเดียวกบัเมาทข์องเลนส์อยูท่างดา้นทา้ย และมีเมาทท์างดา้นหนา้ 
เพื่อน าเอาเลนส์มาติดตั้งไว ้ในส่วนภายในจะไม่มีช้ินเลนส์ใดๆอยู ่โดยพื้นผวิภายในจะเป็นสีด า
สนิท เคลือบดว้ยสารป้องกนัการสะทอ้นแสงอุปกรณ์น้ีจะท าใหเ้ลนส์สามารถโฟกสัไดใ้นระยะใกล้
สุดท่ีใกลม้ากข้ึนและ  ไดอ้ตัราส่วนของภาพท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะ  ท่อต่อเลนส์ มีขนาด 6  มม.  9 มม. 



12มม.  20 มม.  25 มม.  และ 36 มม.  ท่อต่อเลนส์สามารถใชก้บัเลนส์ถ่ายภาพไดเกือบทุกประเภท
รวมทั้งเลนส์มาโคร ส าหรับเลนส์ท่ีไม่สามารถใชก้บัท่อต่อเลนส์ไดคื้อเลนส์ตาปลา (Fisheye lenes) 
และเลนส์มุมกวา้งพิเศษท่ีใหมุ้มกวา้งมากๆ เช่น เลนส์ 14  mm.  เพราะเลนส์เหล่าน้ีมีระยะโฟกสัท่ี
สั้นมากอยูแ่ลว้ ในการโฟกสัควรเป็นวธีิปรับตั้งเอง แมนนวลโฟกสั กรณีต่อท่อเลนส์กบัเลนส์ฟิกซ์
ใหข้ยบักลอ้งเขา้ - ออกจากวตัถุเพื่อหาระยะโฟกสัท่ีใกลเ้คียงแลว้จึงค่อยขยบัวงแหวนเพื่อปรับภาพ
ใหช้ดั หากใชเ้ลนส์ซูม ควรปรับโฟกสัเลนส์ไวท่ี้ Infinity แลว้จึงค่อยขยบัวงแหวนเพื่อปรับภาพให้
ชดัจนภาพท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุด  
 เลนส์โคลสอพั (Close-up lens) เลนส์โคลสอพัหรือเลนส์ถ่ายใกล ้มีลกัษณะ
เลนส์เหมือนฟิลเตอร์จะมีพื้นผวินูนเป็นช้ินเลนส์ใส ไม่มีสี เป็นช้ินเลนส์เดียวท่ีติดกบัขอบโลหะท่ี
เป็นเกลียวส าหรับหมุนยดึกบัหนา้เลนส์ เลนส์โคลสอพั มีขนาดใหเ้ลือก มีหน่วยเป็นตวัเลข
ก าลงัขยายไดออปเตอร์ (Diopter, d) โดยมีค่าเป็น + ซ่ึงหมายถึง เลนส์นูนหรือเลนส์ขยาย จะมี
เคร่ืองหมายและตวัเลขแสดงเคร่ืองหมายไว ้เช่น +2, +3, +6 เป็นตน้  
 เทเลคอนเวอร์เตอร์ (Tele-converter, TC) เทเลคอนเวอร์เตอร์เป็น
อุปกรณ์เสริมพิเศษท่ีมีช้ินเลนส์ หลายช้ินอยูภ่ายใน ช้ินเลนส์เหล่าน้ีท าหนา้ท่ีขยายภาพท่ีผา่นจาก
ส่วนปลายของเลนส์เขา้มาและขยายบริเวณส่วนกลางภาพใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน ผลท่ีไดเ้หมือนกบัการ
ตดัส่วนภาพ และขยายใหใ้หญ่ ข้ึนเตม็พื้นท่ีของเฟรม เทเลคอนเวอร์เตอร์มีหลายขนาดโดยบอกเป็น
จ านวนเท่าของความยาวโฟกสั ท่ีจะเพิ่มข้ึน เช่น TC 2x จะมีความยาวโฟกสัเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าเม่ือใช้
กบัเลนส์มาโครท่ีถ่ายภาพไดอ้ตัราส่วน 1 :1 ก็จะไดอ้ตัราส่วนของภาพสูงสุดเพิ่มข้ึนเป็น 2 :1  หรือ
สองเท่าของขนาดจริงโดยเทเลคอนเวอร์เตอร์มีขนาดท่ีแพร่หลายคือ 1.4x, 1.7x และ 2x 
 เทเลคอนเวอร์เตอร์ไม่มีผลท าใหร้ะยะโฟกสัสุดเปล่ียนแปลงไป แมเ้ลนส์จะ
ถูกผลกัออกไปใหใ้กลว้ตัถุมากข้ึน แต่ขนาดท่ีใหญ่ข้ึนของวตัถุจะมีผลจากช้ินเลนส์ท่ีท าหนา้ท่ีขยาย
ภาพในเทเลคอนเวอร์เตอร์มากกวา่ จึงท าใหไ้ดอ้ตัราส่วนของภาพท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย แต่จะมีการ
สูญเสียปริมาณแสง โดยเม่ือใส่ TC 1.4x จะเสียแสงประมาณ 1 stop และ TC 1.7x จะเสียแสง
ประมาณ 1.5 stop และ TC 2x จะเสียแสงประมาณ 2stop และไม่ควรใส่ซอ้นกนัเพราะคุณภาพของ
ภาพ จะลดทอนลงอยา่งมาก โดยหากใส่เทเลคอนเวอร์เตอร์จะท าใหค้อนทราสและความคมชดั
ลดลงไป 
 ส าหรับการถ่ายภาพลกัษณะมาโคร การใชเ้ทเลคอนเวอร์เตอร์กบัเลนส์แบบ
อ่ืนๆ เช่น เลนส์มุมกวา้ง หรือเลนส์มาตรฐานก็มกัจะใหผ้ลในการขยายภาพนอ้ยกวา่เม่ือใชก้บัเลนส์
เทเลหรือมาโครและมีเมาทต่์อเขา้กบักลอ้งและต่อกบัเลนส์ท่ีน ามาใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัการใชท้่อต่อ
เลนส์ 



 หนังจีบยดืเลนส์หรือเบลโลวส์ (Bellows) เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษส าหรับ
การถ่ายภาพมาโครโดยเฉพาะ อุปกรณ์ช้ินน้ีจะใชส้วมเขา้ระหวา่งเลนส์กบักลอ้งเพื่อเพิ่มก าลงัขยาย
ของเลนส์ธรรมดาอยา่งเลนส์มาตรฐานเพื่อใหถ่้ายภาพมาโครในขนาดเท่าจริงหรือในขนาดท่ีใหญ่
กวา่จริงได ้เบลโลวส์จะมีลกัษณะเป็นหนงัจีบท่ียดืใหย้าวข้ึนได ้ภายในโล่ง กลวง ไม่มีช้ินเลนส์อยู่
ภายในและเคลือบผวิภายในดว้ยวสัดุท่ีไม่สะทอ้นแสง เบลโลวส์ประกอบดว้ยช้ินส่วนกลไก มีราง
เล่ือนส าหรับเล่ือนใหย้ดืยาวออกไป มีกลไกการล็อคเพื่อท าหนา้ท่ี บงัคบัการยดื เม่ือไดร้ะยะตาม
ตอ้งการแลว้ ส่วนฐานของเบลโลวส์จะมีช่องสกรูส าหรับยดึกบัขาตั้งกลอ้งซ่ึงตอ้งใชร่้วมกนัเสมอ 
ดา้นหนา้เป็นเมาทส์ าหรับใส่เลนส์ ดา้นหลงัจะเป็นเมาทส์ าหรับยดึติดเขา้กบัตวักลอ้ง เม่ือเราหมุน
สกรูเพื่อปรับระยะใหห้นงัจีบยดืออกไป ก็จะท าใหเ้ลนส์เขา้ใกลว้ตัถุไดม้ากข้ึน ช่วยท าใหภ้าพ มี
อตัราส่วนของภาพสูงมาก และดว้ยการหมุนปรับท่ีละเอียด ท าใหส้ามารถปรับขนาดของวตัถุได้
ตามท่ีตอ้งการ  
 เบลโลวส์เป็นอุปกรณ์ท่ีใหอ้ตัราส่วนไดสู้งมากแต่มีความยุง่ยากในการ
ติดตั้ง ซ่ึงท าใหถ่้ายภาพไดช้า้ การยดืออกของกระโปรงยดืท าใหแ้สงจากเลนส์เดินทางไกลมากข้ึน 
เสียแสงมากข้ึนหลาย stop และคุณภาพของภาพก็ลดทอนลงมากมาย จึงเหมาะกบัการถ่ายภาพส่ิงท่ี
อยูน่ิ่งกบัท่ีไดน้านมากๆ เช่น ซากของแมลง เกสรของดอกไม ้การถ่ายภาพดว้ยเบลโลวส์นั้นจะมี
ช่วงความชดัท่ีต้ืนมาก จึงควรหร่ีช่องรับแสงใหแ้คบท่ีสุด  เม่ือรวมกบัการเสียแสงแลว้ ชตัเตอร์
อาจจะต ่าหลายสิบวนิาทีหรือตอ้งใชแ้ฟลตท่ีมีก าลงัไฟสูงๆ เบลโลวส์มีขอ้ดีคือการท าใหเ้ลนส์
ธรรมดาบางตวัสามารถถ่ายภาพไดท่ี้อตัราส่วนภาพสูงถึง 5 หรือ 7 เท่าจากขนาดจริง (5:1 หรือ 7:1) 
 เม่ือถ่ายภาพดว้ยอตัราขยายสูงมาก ความสั่นมกัจะมีผลต่อภาพมากยิง่กวา่
เม่ือใชเ้ลนส์เทเล ขาตั้งกลอ้ง ( Tripod) หรือแสตนถ่ายภาพ (Copy Stand) จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
มาก ถา้ตอ้งการภาพท่ีมีคุณภาพดี มาเสียแสงของเลนส์มาโคร เม่ือโฟกสัระยะใกลสุ้ดถึงประมาณ 2  
stop ร่วมกบัการหร่ีของช่องรับแสงใหแ้คบลงเพื่อผลของช่วงความชดัท่ีมีความลึกมากพอ ชตัเตอร์
มกัจะต ่ามากๆในระดบัวนิาทีหรือหลายวนิาที ขาตั้งกลอ้งหรือแสตนถ่ายภาพจึงมีความผกูพนักบั
การถ่ายภาพมาโคร อยา่งแยกไม่ออก นอกจากความสั่นท่ีเกิดจากความไวชตัเตอร์ต ่า แมจ้ะตั้งกลอ้ง
บนขาตั้งกลอ้งหรือแสตนถ่ายภาพแลว้ก็ตาม ความสั่นเพียงเล็กนอ้ยท่ีเกิดจากกลไกการท างาน
ภายในตวักลอ้งเองก็มีผลต่อความสั่นท่ีจะปรากฏใหเ้ห็นในภาพดว้ย กลอ้ง DSLR ส่วนใหญ่จึง
ออกแบบมาใหมี้ระบบล็อคกระจกสะทอ้นภาพ หรือ Mirror Lockup เพื่อยกกระจกสะทอ้นภาพข้ึน
ครู่หน่ึงก่อนท่ีชตัเตอร์ จะท างานเพื่อล็อคความสั่นท่ีจะเกิดข้ึนกบักลอ้งจากการยกข้ึนของกระจก 
นอกจากน้ี การใชน้ิ้วกดปุ่มชตัเตอร์โดยตรงก็ท าใหก้ลอ้งสั่นมากเช่นกนั ควรใชส้ายลัน่ชตัเตอร์ใน



การลัน่ชตัเตอร์ทุกคร้ัง หากไม่มี ก็ควรใชร้ะบบหน่วงเวลาถ่ายภาพใหท้ างานแทน (สุรเดช วงศสิ์นหลัง่, 
2555: 53-156) 
 
3.  อาวุธปืน 
 อาวธุปืนตามความหมายในพระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวใ้นมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 

 (๑) "อาวธุปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวธุทุกชนิดซ่ึงใชส่้งเคร่ืองกระสุน ปืนโดย
วธีิระเบิดหรือก าลงัดนัของแก๊สหรืออดัลมหรือเคร่ืองกลไกอยา่งใด ซ่ึงตอ้งอาศยัอ านาจของ
พลงังานและส่วนหน่ึงส่วนใดของอาวธุนั้นๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา่ส าคญัและไดร้ะบุไวใ้น 
กฎกระทรวง” 

 (มาตรา ๔ (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัอาวธุปืนเคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๐๑) 

 (๒) "เคร่ืองกระสุนปืน" หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุน
แตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไม่มีกรดแก๊ส เช้ือเพลิง ไอพิษ หมอก
หรือควนั หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั หรือ
เคร่ืองหรือส่ิงส าหรับอดัหรือท า หรือใชป้ระกอบเคร่ืองกระสุนปืน  

 (มาตรา ๔ (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัอาวธุปืนเคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ.  ๒๕๐๑) 

 นอกจากน้ีกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี ๓พ.ศ. ๒๔๙๑ออกตามความใน
พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ ขอ้ 1 ระบุเพิ่มเติมอีกวา่ ส่วนของอาวธุปืนต่อไปน้ีใหถื้อเป็นอาวธุปืน ไดแ้ก่ 

 ๑. ล ากลอ้งปืน 
 ๒. เคร่ืองลูกเล่ือน หรือส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองลัน่ไก 
 ๓. เคร่ืองลัน่ไก หรือส่วนประกอบส าคญั ของเคร่ืองลัน่ไก 
 ๔. เคร่ืองส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบส าคญัส่ิงเหล่าน้ี 
 นอกจากน้ีตามกฎหมายยงัสามารถแบ่งอาวธุปืนออกเป็น 2 จ าพวกคือ จ าพวกแรกเป็น

อาวธุแบบท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไ้ด ้กบัจ าพวกท่ีสอง คืออาวธุปืนแบบท่ีนายทะเบียน
อาวธุปืนจะออกใบอนุญาตใหไ้ม่ได ้(พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืนพ.ศ. 2490, 2558: 1) 

 



3.1   อาวุธปืนสมัยใหม่ (Modern Firearms) 
 ภายหลงัจากท่ีมีการประดิษฐก์ระสุนปืนแบบ Rim Fire และ Center Fire ข้ึนมาได ้

อาวธุปืนแบบและขนาดต่างๆก็ถูกพฒันาข้ึนมากมายตั้งแต่ปี 1857 ถึงปัจจุบนัในท่ีน้ีจะจ าแนกปืน
สั้น ดงั Diagram ต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 28 ไดอะแกรมจ าแนกปืนสั้น  
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  65. 

 

3.1.1   HandGun ไดแ้บ่งประเภทไวด้งัน้ี 
3.1.1.1  Single Shot Pistol  เป็นปืนพกชนิดบรรจุกระสุนปืนทางทา้ยล า

กลอ้งดว้ยมือคร้ังละ 1 นดั  (Breech Loader) หรืออาจเป็นหลายนดั หรือมีหลายล ากลอ้ง เช่น ปืน  
Derringer 
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ภาพท่ี 29 แสดงปืน Single Shot Pistol, Single and Multiple Barrels.   
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  67. 

 
3.1.1.2  Revolver เป็นปืนพกท่ีมีส่วนบรรจุกระสุนปืนท่ีเรียกวา่ลูกโม่ 

(Cylinder) ไม่ติดล ากลอ้งและสามารถหมุนไดต้ามระบบกลไกของการข้ึนนกหรือเหน่ียวไกปืน ซ่ึง
มีระบบการท างานดว้ยกนั 3 แบบ คือ 

 3.1.1.2.1  Single Action Revolver เป็นปืนท่ีบรรจุกระสุนใส่ลูกโม่
ทางช่องทางดา้นขา้งและจะยงิไดก้็ต่อเม่ือข้ึนนกก่อนและเหน่ียวไกปืน 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 30 แสดง Single Action Revolver   



ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  68. 

   3.1.1.2.2  Double Action Revolver เป็นปืนท่ีบรรจุกระสุนทางทา้ย
ลูกโม่และสามารถยงิไดท้ั้งข้ึนนกปืนก่อน แลว้เหน่ียวไกหรือจะเหน่ียวไกปืนเลยก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31  แสดงปืน Double Action Revolver  
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  68. 
 

3.1.1.2.3 Automatic Revolver เป็นปืนท่ีมีลกัษณะคลา้ย Single 
Action คือ การยงินดัแรกตอ้งข้ึนนกปืนก่อน แต่นดัต่อๆ ไป นกจะข้ึนเองโดยระบบการถอยหลงั
ของส่วนบนของปืน จึงเหน่ียวไกยงิเพียงอยา่งเดียวในนดัต่อๆ ไป 
 

 
ภาพท่ี 32 แสดงปืน Automatic Revolver  



ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  69. 

3.1.1.3  Semi-Automatic Pistol เป็นปืนพกท่ีบรรจุกระสุนปืนไดห้ลาย
นดัดว้ยการบรรจุไวใ้นแมกกาซีนเม่ือจะยงิตอ้งดึง ลูกเล่ือน ถอยหลงั (ข้ึนล า) แลว้ปล่อยมือ เพื่อให้
ลูกเล่ือนพากระสุนนดับนสุดของแมกกาซีนเขา้สู่รังเพลิง แลง้จึงจะเหน่ียวไกปืนยงิไดเ้ม่ือยงิออกไป
แลว้ลูกเล่ือนจะถอยหลงักลบัเอง พร้อมทั้งดึงปลอกกระสุนปืนท่ียงิแลว้ออกทิ้ง แลว้ตอนท่ีลูกเล่ือน
วิง่กลบัเขา้ท่ีจะพากระสุนปืนนดัใหม่จากแมกกาซีนเขา้สู่รังเพลิงอีก ถา้หากผูย้งิยงัเหน่ียวไกคา้งไว ้
กระสุนนดัใหม่จะยงัไม่เล่ือน ตอ้งปล่อยน้ิวใหไ้กปืนกลบัสู่ท่ีเดิมก่อน แลว้จึงเหน่ียวไกปืนใหม่ 
กระสุนปืนจึงจะลัน่ออกไปไดอี้ก จะเห็นไดว้า่ระบบการท างานเป็นแบบออโตเมติก เฉพาะการร้ัง 
คดัปลอกกระสุนปืน และการบรรจุกระสุนปืนนดัใหม่เท่านั้น ส่วนการยงิตอ้งเหน่ียวไกทุกคร้ัง จึงมี
ช่ือเรียกวา่ Semi-Automatic หรือก่ึงอตัโนมติั หากเหน่ียวไกคร้ังเดียวกระสุนปืนถูกยงิออกไปจน
หมดแมกกาซีน  เรียกวา่ Full Automatic 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33 แสดงปืน Semi-Automatic   
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  70. 



 
 เฟรมของปืนกึง่อตัโนมัติท าด้วยวสัดุ 4 ชนิดคือ  

1. เหล็ก  เป็นวสัดุท่ีมีความแขง็แรงทนทาน  มีน ้าหนกัมากท าใหย้งิ
ไดนุ่้มนวล ไม่ทนต่อสารเคมี  

2. สเตนเลส  เป็นวสัดุท่ีมีความแขง็แรง ทนต่อการเกิดสนิมไดดี้  
พื้นผวิภายนอกสะทอ้นแสงสวยงาม  

3. อลูมิเนียมอลัลอย  เป็นวสัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา เหมาะกบัการพก
ซ่อนติดตวัเป็นเวลานาน แตกร้าวง่าย 

4. โพลิเมอร์ น ้าหนกัเบาไม่เกิดสนิมทนต่อสารเคมีและส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ ช่องบรรจุกระสุนมากกวา่ปืนมาตรฐาน เกือบ 2 เท่า  (สมนึก  สีสังข,์ ม.ป.ป.) 

3.1.1.4  Miscellaneous Handgun 
ผูผ้ลิตปืนทัว่โลกพยายามผลิตปืนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหผู้ท่ี้ไม่เคย

พบเห็นคิดวา่เป็นของอยา่งอ่ืนไม่ใช่อาวธุปืน  การผลิตดงักล่าวส่วนใหญ่ ผลิตเพื่อน าไปใหส้ายลบั
หรือหน่วยงานนอกกฎหมาย ใชป้้องกนัตวัหรือปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย มีบา้งท่ีผลิตเพื่อ
การคา้ แต่ก็มกัจะเป็นของตอ้งหา้มในเกือบทุกประเทศ เพราะปืนเหล่าน้ีมีขนาดเล็ก ซุกซ่อนไดง่้าย
และยงัสังเกตไดย้าก วา่เป็นปืนหรือไม่ เช่น ปืนปากกา ปืนหวัเขม็ขดั ปืนไฟแช็ค ปืนพวงกุญแจ ปืน 
แหวน ปืนไมเ้ทา้ ฯลฯ (อมัพร  จารุจินดา, 2555: 65-92) 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 34 แสดงใหเ้ห็นปืนรูปร่างแปลกๆ ท่ีไม่เหมือนอาวธุปืนทัว่ๆไป   
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  92-99. 



4.  กระสุนปืน (Firearm Cartridges) 
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ตามความ ในมาตรา ๔ (๒) แห่ง พระราชบญัญติัอาวธุปืน 

เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ.๒๕๐๑ ไดบ้ญัญติัเคร่ืองกระสุนปืนไวด้งัน้ี 

"เคร่ืองกระสุนปืน" หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก 
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไม่มีกรดแก๊ส เช้ือเพลิง ไอพิษ หมอกหรือ
ควนั หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั หรือเคร่ือง
หรือส่ิงส าหรับอดัหรือท า หรือใชป้ระกอบเคร่ืองกระสุนปืน (พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืนพ.ศ. 2490, 2558:  2)  

4.1 ส่วนประกอบของกระสุนปืน  โดยทัว่ไปกระสุนปืนมีส่วนประกอบท่ี
ส าคญั 4 ส่วนคือ 

4.1.1  ลูกกระสุนปืน หรือหวักระสุนปืน (Bullet) 
4.1.2  ปลอกกระสุนปืน (Cartridge Case) 
4.1.3  ดินส่งกระสุนปืน (Gun Power) 
4.1.4  แก๊ป (Primer Cap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 35 แสดงส่วนประกอบส าคญัของกระสุนปืน  
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  44. 



4.2  ลูกกระสุนปืน หรือหัวกระสุนปืน  
 ลูกกระสุนปืนในสมยัก่อนจะท าเป็นลูกทรงกลม น ามาใชก้บัปืนประจุปากและลูก

กระสุนปืนมีขนาดเล็กกวา่รูล ากลอ้งปืน ในปี ค.ศ.1836 กองทพับกองักฤษ ไดท้  าปืนท่ีมีช่ือวา่ 
Brunswick Rifle ซ่ึงเป็นปืนประจุปาก เขา้ประจ าการในกองทพั ปืนน้ีเกลียวภายในล ากลอ้ง 2 
เกลียว ลูกกระสุนปืนท่ีใชเ้ป็นทรงกลมมีสันนูนท่ีลูก ต่อมาในปี ค.ศ.1846 ร้อยเอก Charles Minie 
แห่งกองทพัฝร่ังเศส ไดใ้ชก้ระสุนปืนท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกยาว ฐานเวา้ปลายมน ซ่ึงใหผ้ล
ดีกวา่กระสุนปืนแบบทรงกลมท่ีใชก้นัมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ถึงแมว้า่จะเป็นปืนประจุปาก 
ต่อมาทางองักฤษและอเมริกาก็ไดน้ าไปใช ้

 ลูกกระสุนปืนในปัจจุบนัมีดว้ยกนั 3 แบบ คือ 
 4.2.1   Lead Bullets 
 ลูกกระสุนปืนในปัจจุบนัท่ีมีความเร็วตน้ต ่ากวา่ 2,000 ฟุตต่อวนิาที มกัจะท า

ดว้ยตะกัว่ เพราะราคาถูกและทนความร้อนเน่ืองจากแรงระเบิดของดินปืนไม่ท าใหต้ะกัว่ละลาย แต่
ลูกกระสุนปืนนั้นไม่ไดท้  าดว้ยตะกัว่ลว้นๆ เพราะจะอ่อนเกินไป ตอ้งใชโ้ลหะอ่ืนผสมเขา้ไปเพื่อให้
แขง็แรงข้ึนไดแ้ก่ พลวง  (Antimony) หรือ ดีบุก (Tin)ในลูกกระสุนปืนขนาดเล็ก เช่น ปืนพกทัว่ๆ 
ไปท่ีโรงงานผลิตออกขายใชต้ะกัว่ผสมกบัพลวงลูกกระสุนปืนท่ีอดัใชเ้องจะใชต้ะกัว่ผสมกบัดีบุก
เพราะง่ายในการหลอมและหล่อลูกกระสุนส าหรับลูกกระสุนปืนท่ีอดัใชเ้อง โดยใชดิ้นปืนแบบ 
Black Power เป็นตวัขบัดนั ใชอ้ตัราส่วน ดีบุก : ตะกัว่ 1:5 ก็ใชไ้ดแ้ลว้ แต่มาตรฐานใช ้ดีบุก : ตะกัว่ 
1:20 ลูกกระสุนปืนท่ีมีส่วนผสมต่างๆมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ “Type Metal Bullet” ลูกกระสุนปืนตะกัว่
มีช่ือเรียกต่างกนัหลายแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปร่างลกัษณะของลูกกระสุนปืนนั้น 

1. Round Nose (RN) เป็นลูกกระสุนธรรมดาทัว่ๆไปปลายมน 
2. Semi-Wad Cutter (SWC) เป็นลูกกระสุนปืนท่ีมีส่วนปลายท่ีพน้ปลอก

กระสุนออกมามีขนาดเล็กกวา่ส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นปลอกกระสุน และส่วนปลายตดัตรงไม่มน 
3. Wad Cutter (WC) เป็นลูกกระสุนปืนท่ีส่วนปลายสั้นเสมอปากปลอก

กระสุนปืนและปลายตดัตรง 
4.  Hollow Point (HP) เป็นลูกกระสุนปืนมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบ  Round 

Nose แต่ท่ีส่วนปลายสุดจะมีรูเจาะลึกลงไปพบไดง่้ายในลูกปืนลูกกรดขนาด .22 Short, .22 Long 
Rifle และกระสุนขนาดอ่ืนๆ 

 
 



 ในปัจจุบนัลูกกระสุนปืนท่ีท าดว้ยตะกัว่มีลกัษณะตอนทา้ยลูกกระสุนปืนอยู ่
10 แบบคือ 

1.  Plain Base  ส่วนกน้กระสุนปืนจะเรียบเสมอกนัขอบกน้ไม่มน 
2. Base Guard ส่วนกน้กระสุนปืนคลา้ย Plain Base ต่างกนัท่ีมีตุ่มยืน่

ออกมาตรงกลาง 
3.  Bevel Base ส่วนกน้กระสุนปืนคลา้ย Plain Base แต่ขอบจะมน เพื่อมิให้

เกิดแรงดึง ณ จุดหน่ึงจุดใดขณะท่ีลูกกระสุนจะวิง่พน้ปากล ากลอ้ง 
4.  Disc Base ส่วนกน้กระสุนปืนจะเวา้เพียงเล็กนอ้ย 
5.  Cup Base ส่วนกน้กระสุนปืนจะเวา้ลึกกวา่แบบ Disc Base 
6.  Heel Base ส่วนกน้กระสุนปืนจะเล็กกวา่ตวักระสุนเล็กนอ้ย และท่ีส่วน

กน้จะเวา้เขา้ลึกพอสมควร 
7.  Hollw Base ส่วนกน้กระสุนปืนจะเวา้เขา้ลึกมากหรือกลวงลึก 
8.  Gas Check Base ส่วนกน้กระสุนปืนมีถว้ยทองแดงหรือทองเหลืองหุม้ไว ้

เพื่อป้องกนัตะกัว่ส่วนกน้เน่ืองจากความร้อนในกระสุนแบบ High Temperature and Pressure 
9.  Zinc Washer Base ส่วนกน้กระสุนปืนจะชุบดว้ยสังกะสี (Zinc) เพื่อเป็น

การป้องกนัไม่ใหต้ะกัว่ส่วนกน้ละลาย เน่ืองจากความร้อนและยงัท าหนา้ท่ีเป็นตวัลา้งเอาเศษตะกัว่
ท่ีติดอยูภ่ายในล ากลอ้งปืนเดิม00ออกมาอีกดว้ย 

10. Short or Half Jacketed  ส่วนกน้กระสุนปืนหุม้ดว้ย Jacket สูงข้ึนมา
ประมาณ ¼  หรือ ¾ ของความสูงของลูกปืน ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหต้ะกัว่ท่ีกน้และขา้งลูกกระสุน
ปืนละลายติดล ากลอ้งปืนเช่นเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพท่ี 36 แสดงส่วนทา้ยกระสุนปืนตะกัว่แบบต่างๆ   
ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  48. 

 
4.2.2   Jacketed Bullet  

 กระสุนปืนท่ีมีความเร็วตน้ตั้งแต่ 2,000 ฟุตต่อวนิาทีข้ึน เป็นลูกกระสุนปืนท่ี
มีโลหะหุม้แกนตะกัว่หรือแกนเหล็กไวอี้กชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัส่วนกน้และผวิดา้นขา้งของลูก
กระสุนปืนไม่ใหล้ะลายตะกัว่จึงไม่ติดคา้งอยูใ่นล ากลอ้งปืน ท าใหดู้เหมือนวา่ลูกกระสุนปืนนั้นท า
ดว้ยโลหะท่ีเห็นลว้นๆโลหะท่ีหุม้อยูภ่ายนอกเรียกวา่  Jacket ส่วนแกนตะกัว่หรือแกนเหล็กภายใน
เรียกวา่  Core ในสมยัเร่ิมแรกท่ีมี  Jacket Bullet นั้นตวั Jacket ท าดว้ยทองแดงผสมนิกเกิลใน
อตัราส่วนต่างๆกนัแต่ในปัจจุบนั  Jacket ส่วนใหญ่ท าดว้ย ทองแดง 90%, ดีบุก 5% และสังกะสี  5% 
บางชนิดท าดว้ยเหล็กชุบนิกเกิลหรือชุบทองแดง, แบบใหม่ล่าสุดท าดว้ยอลูมิเนียมส าหรับ  Core นั้น
ท าดว้ยตะกัว่ลว้นหรือบางทีอาจท าดว้ยเหล็กก็ได ้

 มีลูกกระสุนปืนท่ีท าดว้ยตะกัว่แบบหน่ึง ซ่ึงถา้ดูภายนอกเหมือนเป็นกระสุน
ปืนแบบท่ีมี Jacket ทองแดงหุม้ แทจ้ริงแลว้เป็นเพียงตะกัว่ท่ีชุบดว้ยโลหะเพียงบางๆเท่านั้น 
สามารถใชเ้ล็บขดูเอาออกได ้ในปัจจุบนัพบไดบ้างขนาด เช่น .22 Short, .22 Long Rifle, .38 
Special, .357 Magnum และ .44 Magnum เป็นตน้ วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัไม่ใหต้ะกัว่ละลายติดล า



กลอ้งปืน และยงัท าใหดู้สวยงามน่าใชก้วา่ลูกปืนท่ีท าดว้ยตะกัว่ธรรมดา เรียกวา่  Lubaloy หรือ 
Copper Washed  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 แสดงลูกกระสุนปืนแบบLubaloy หรือ Copper Washed 

ท่ีมา: อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  49. 
 

  Jacketed Bullets เป็นลูกกระสุนปืนท่ีมีโลหะหุม้แกนตะกัว่หรือแกนเหล็ก
ไวอี้กชั้นหน่ึง โลหะท่ีหุม้อยูภ่ายนอกเรียกวา่  Jacket ส่วนแกนตะกัว่หรือแกนเหล็กภายในเรียกวา่ 
Core ตวั Jacket ส่วนใหญ่ท าดว้ย Copper 95% +Zinc 5% เรียกวา่ Gilding Metal บางชนิดท าดว้ย
เหล็กชุบนิเก้ิล หรืออาบทองแดง (Copper Washed) บางชนิดท าดว้ย อลูมิเนียม บางชนิดหุม้ดว้ย 
Teflon หรือ Polymers ส าหรับ Core นั้นท าดว้ยตะกัว่ลว้น หรือบางทีอาจท าดว้ยเหล็กก็ได ้ Jacketed 
Bullet มีลกัษณะของการหุม้ของ Jacket บน Core หลายแบบ แต่ละแบบถูกผลิตข้ึนเพื่อความมุ่ง
หมายใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด  

1. Full Metal Jacket (FMJ) เป็นลูกกระสุนปืนท่ีมี Jacket หุม้ทั้งหมด ปลาย
มน เรียกวา่Metal Bullet ส่วนกน้กระสุนเปิดไวท้องเห็นแกนตะกัว่ 

2. Total Metal Jacket (TMJ) มีผลิต 2 ลกัษณะ คือ 
2.1 แบบแรกเหมือน FMJ แต่ก่อนพบัขอบ Jacket จะใส่แผน่ทองแดงท่ี

ใชท้  า Jacket (แผน่กลม) ลงไปแลว้จึงพบั 



2.2  แบบหลงั เป็นวธีิใหม่ล่าสุดใชท้องแดงหุม้บางมาก โดยวธีิ 
Electroplated หรือชุบไฟฟ้า 

3. Jacketed Hollow Point (JHP)  เป็นลูกกระสุนปืนท่ีมี Jacket หุม้แต่ส่วน
ปลายมีรูเจาะเขา้ไปใน0เน้ือของ Core ลึกพอควร 

4. Jacketed Soft Point (JSP)  เป็นลูกกระสุนปืนท่ีมี Jacket หุม้เกือบทั้งลูก
เวน้ตอนปลายสุดเป็นตะกัว่ไม่มีรู 

5. Pointed  เป็นลูกกระสุนปืนท่ีมี Jacket หุม้แบบ FMJ และปลายแหลม 
6. Metal Piercing (MP) หรือเป็นกระสุนปืนท่ีใชย้งิเจาะโลหะบางๆหรือ

เกราะกนักระสุนปืน  Armour Piecing (AP) แบบ MP เป็นกระสุนเล็กเช่น ปืนพกทัว่ไป ส่วนปลาย
ลูกกระสุนปืนจะแหลม Jacket ท่ีหุม้ส่วนปลายน้ีจะมีความหนาไม่มากนกั เช่นตวัถงัรถยนต ์

ส าหรับแบบ  AP เป็นกระสุนปืนท่ีใชก้บัการทหารส่วนใหญ่ กระสุนปืนจะ
แหลม Jacket เป็นทองแดงหรือเหล็กชุบทองแดง ส่วน Core จะท าดว้ย Hardened Steel, Tungsten 
or Tungsten Carbine ซ่ึงมีความแขง็มาก สามารถเจาะทะลุเกราะยานยนตหุ์ม้เกราะของทหาร หรือ
ยงิทะลุแผน่วตัถุหรือโลหะท่ีมีความหนามากๆ ได ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 38 แสดง Jacketed Bullets แบบต่างๆ  
ท่ีมา:  อมัพร จารุจินดา, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืน” (เอกสารอดัส าเนา ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัอาวธุปืนและกระสุนปืนส าหรับผูเ้ขา้อบรม กองพิสูจน์หลกัฐาน ส านกังานวทิยาการ
ต ารวจ, 2557):  51-52. 



4.2.3   Frangible Bullets 
  ส่วนกน้ลูกกระสุนปืนจะเล็กลงกวา่ตวักระสุนปืน เล็กนอ้ยและส่วนท่ีเล็กลง

น้ีจะสอบเขา้หากนัเหมือน Boat Tail ลูกกระสุนปืนน้ีไดรั้บการพฒันาใหมี้ความแม่นย  าดีข้ึนกวา่

แบบ Boat Tail 

 ลูกกระสุนปืนท่ีมีความเร็วตน้ตั้งแต่ 2,000 ฟุตต่อวนิาทีข้ึนไป จะตอ้งเป็น

แบบ Jacked Bullet เท่านั้นหากเป็นแบบ  Lead Bullet จะท าใหส่้วนกน้และผวิดา้นขา้งของลูก

กระสุนละลาย ท าใหมี้ตะกัว่ติดคา้งอยูภ่ายในล ากลอ้งปืน ท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อความแม่นย  าของ

ปืนนั้น (อมัพร จารุจินดา, 2555: 44-53) 

4.3  กระสุนขนาด 9 มม. 
 กระสุนขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ เป็นกระสุนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ใน

ปัจจุบนัทั้งในระดบักองทพั เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หน่วยรักษาความปลอดภยั และในชั้นประชาชน ท่ี
ตอ้งการหลกัประกนัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของตนเองและคนอนัเป็นท่ีรัก ส าหรับใน
บา้นเรา กระสุนขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ถือเป็นกระสุนท่ีไดรั้บความนิยมสูงอนัเป็นผลมาจาก
องคป์ระกอบในหลายๆดา้น ไดรั้บการออกแบบและพฒันาโดยชาวอเมริกนั คือ เกเออ้ร์  ลูเกอ้ร์ 

 กระสุนขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่ ไดรั้บความนิยมสูงถึงขีดสุดเม่ือกองทพัสหรัฐฯ
ตดัสินใจปลดประจ าการเอม็ 1911 เอ 1 หลงัจากท่ีใชเ้อม็ 1911 เอ 1 กบักระสุนขนาด .45 เอซีพี มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 โดยรับเเบเร็ตตา้ 92 เอฟเอส ขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่ เขา้ประจ าการแทนดว้ย
เหตุผล 2-3 ประการหลกัๆคือ 

1. สะดวกแก่การส่งก าลงับ ารุงเพราะทุกประเทศในสนธิสัญญานาโต ้(NATO) ใช้
ปืนออโตฯ้ ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ เป็นปืนประจ ากายของทหาร 

2. กระสุนขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ มีน ้าหนกัเบากวา่ ในขนาดน ้าหนกัท่ีเท่ากนั
ทหารสามารถน ากระสุน 9 มม.  พาราเบลลัม่ ติดตวัไปไดม้ากกวา่ 

3. กระสุน 9 มม.  พาราเบลลัม่มีวถีิกระสุนท่ีราบเรียบและหวงัผลไดไ้กลกวา่ .45 
เอซีพี 

 ส าหรับในประเทศไทยนอกเหนือไปจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ขอ้ก าหนด
หรือกฎกระทรวงท่ีก าหนดใหน้ายทะเบียนมีความเขม้งวดเป็นพิเศษในการออกใบอนุญาตซ้ือหรือ 
ป.3 ส าหรับกระสุน .45 เอซีพี ในปืนออโตเ้มตริก และ .357 แมก็นัม่ ส าหรับปืนรีวอลเวอ่ร์ ท าให้
การขออนุญาตปืนท่ีใชก้ระสุนทั้งสองขนาดดงักล่าวเป็นไปดว้ยความยากล าบาก โดยก าหนดใหน้าย
ทะเบียนสมควรอนุญาตใหป้ระชาชนมีและใชไ้ดไ้ม่เกิน 9 มม.  พาราเบลลัม่ส าหรับปืนออโตเ้มตริก



และ .38 สเปเช่ียล ส าหรับปืนรีวอลเวอ่ร์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีใหก้ระสุนขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ 
กลายเป็นกระสุนท่ีไดรั้บความนิยมสูง ในยคุน้ีจึงเป็นยคุของปืนออโตเ้มตริกขนาด 9 มม.  พารา
เบลลัม่ อยา่งแทจ้ริง  กระสุนขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ไดรั้บการคิดออกแบบข้ึนมาคร้ังแรกเม่ือปี 
ค.ศ. 1902 ใกลเ้คียงกบักระสุนขนาด .45 เอซีพี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 ภาพแสดงโครงสร้างภายในของกระสุนขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่  
ท่ีมา: The 9mm para,  accessed January 22, 2016,  available from http://militarycartridges.nl/uk/ 
british_images/pistol/9mm/9mm_ball.jpg 
 

กระสุน 9 มม. พาราเบลลัม่ 

รูปแบบ กระสุนปืนสั้น 

ตน้ก าเนิด อาณาจกัรเยอรมนั  

ประจ าการ กลุ่มสนธิสัญญานาโตแ้ละประเทศอ่ืนๆ  

ใชใ้นสงคราม สงครามโลกคร้ังท่ี 1มาจนถึงปัจจุบนั  

ผูอ้อกแบบ เอเกอร์ ลูเกอร์  

ปีท่ีออกแบบ ค.ศ.1901  

ปีท่ีเร่ิมผลิต ค.ศ.1902-ปัจจุบนั  

ช่ือท่ีเรียกขาน 9 มม.พาราเบลลัม่  

 9 มม.ลูเกอ้ร์  

 9 x19 มม. 



 9 มม. นาโต้  

 9 มม. พาราเบลลัม่  +พี  7  เอน็  21 

 9 มม. พาราเบลลัม่  +พ+ี  7  เอน็  31 

ตน้แบบ 7.65 x22 มม. พาราเบลลัม่ 

รูปแบบปลอก ริมเลสส์, เทเป้อร์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 40 โครงสร้างภายนอกของกระสุนขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่  
ท่ีมา: 9× 19 mm Parabellum, accessed January 22, 2016 ,  available  from   https://en. wikipedia.org/ 
wiki/9%C3%9719mm_Parabellum#/media/File:9x19mm_Parabellum.svg 
 

เส้นผา่ศูนยก์ลางหวักระสุน  9 มม./0.354 น้ิว  

ปลายปลอก 09.65  มม./0.380  น้ิว  

ฐานปลอก 09.93  มม./0.391  น้ิว 

จานทา้ย 09.96  มม./0.392  น้ิว 

ความหนาขอบจานทา้ย 00.90  มม./0.035  น้ิว 

https://en/


ความยาวปลอก 19.15  มม./0.754  น้ิว  

ความยาวตลอดทั้งนดั  29.69  มม./1.169  น้ิว  

ความจุปลอกกระสุน  0.86  ตร.ซม./13  กรัม  (นน.น ้า)  

จอกชนวน แบบเบอร์ดนั,  บอ๊กเซ่อร์  (ขนาดเล็ก)  

แรงดนัในรังเพลิงสูงสุด  235 เอม็พีเอ/34,084  ปอนด/์ตารางน้ิว   

  กระสุน 9 มม. ประเภทต่างๆ  

 4.3.1 ขนาด 9 มม.  ช็อร์ต (9 mm Kruz, .380 ACP, 9X17 mm.) 

 กระสุนขนาด .380 เอซีพี ออกแบบข้ึนมาโดย จอห์น โมเสส เบราวน่ิ์งก ์

โดยน าออกแบบเผยแพร่ในยโุรปก่อนเป็นคร้ังแรกโดย เอฟเอน็แห่งเบลเยีย่ม ในปี ค.ศ. 1912 รู้จกั

กนัในช่ือ 9 มม.  เบราวน่ิ์งก ์ช็อร์ต ท่ีใชอ้ยูก่บัปืน เบราวน่ิ์งก ์เอม็ 1 แต่มีการใชม้าก่อนแลว้ใน

สหรัฐฯกบัโคล้ท ์พอ็คเก็ต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 โดยเรียกวา่ .380 เอซีพี ( ACP = Automatic Colt 

Pistol) กระสุน .380 เอซีพี ไดรั้บการบรรจุเขา้ประจ าการในกองทพัของหลายประเทศ รวมไป

ถึงเชคโกสโลวะเกีย (ก่อนแยกประเทศ) อิตาลี และสวเีดน นอกจากน้ีก็ยงัใชเ้ป็นกระสุนประจ าการ

ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอีกหลายประเทศในยโุรป ท่ีรหสัเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ 9 x17 มม. , 9 มม.  

ครู้ซ และ .380 ออโตเมติก ในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือไปจากโคล้ทแ์ลว้ก็ยงัมีอีกหลายบริษทัท่ีผลิต

ปืนออกมาใชก้บักระสุน .380 เอซีพี เช่น ไฮ สแตนดาร์ด, เรมิงตนั, อินเตอร์อาร์มส, นอร์ธ อเมริกนั

อาร์มสและซาเวจ ส่วนในยโุรปก็มี เบราวน่ิ์งก,์ เบเร็ตตา้, เบยาร์ด, ซีแซด, ฟรอมเม่อร์, แอสตร้า, สตาร์, 

ลาม่า, วอลเธ่อร์และยีห่อ้อ่ืนๆอีกมากท่ีผลิตปืนใชก้ระสุนขนาด .380 เอซีพี  กระสุน .380 เอซีพ ีเป็น

กระสุนอีกขนาดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นกระสุนท่ีใชไ้ดดี้กบัตวัปืนท่ีมี

ขนาดก าลงัเหมาะมือ เป็นกระสุนท่ีมีอ านาจหยดุย ั้งและหวงัผลไดไ้กลกวา่ ครอบคลุมวตัถุประสงค์

ในการใชง้านไดเ้หนือกวา่ขนาด .32 เอซีพี เป็นขนาดกระสุนท่ีทหารและเจา้หนา้ท่ีต ารวจเลือกใช้

กบัปืนส ารอง  

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงขีปนวถีิ 9 มม. ชอร์ต  

ตารางขีปนวถีิ 9 มม.  ชอร์ต 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

90 JHP 900 162 
95FMJ 900 171 
85 JHP 1,000 189 
88 JHP 990 191 
90 JHP 1,000 200 
95 FMJ 955 192 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม. WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555),  45. 
 

4.3.2  ขนาด 9 มม. โพลีซ (9 mm.Police/ 9 mm.  Ultra)  
 กระสุนขนาด 9 มม. โพลีซ รู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงวา่ 9 มม. อลัตร้า ( 9 mm.  

Ultra) ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาในปี  ค.ศ.  1936 เพื่อใชใ้นกองทพัอากาศของเยอรมนัแต่ไม่ไดรั้บการ
บรรจุเขา้ในกองทพัอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.  1972 คาร์ล วอลเธ่อร์ก็พฒันาวอลเธ่อร์ พีพี-ซูเป้อร์ 
ปืนออโตฯ้ ระบบโบลวแ์บค็ใชก้ระสุนขนาด 9 มม. อลัตร้า  โดยใชโ้ครงสร้างของวอลเธ่อร์ พีพี
ขนาด .380 เอซีพีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นปืนประจ าการส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจเยอรมนัตะวนัตก 
แต่ไดมี้การผลิตออกจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปดว้ยในปี ค.ศ.  1975 แต่ในจ านวนท่ีไม่มาก
นกัแต่หลงัจากประจ าการไดไ้ม่นาน กรมต ารวจของเยอรมนัก็ปลดปืนและกระสุนขนาดน้ี
นอกเหนือไปจากวอลเธ่อร์ พีพีซูเป้อร์แลว้ ซิก-ซาวเออ้ร์ ก็ผลิตพี 230 และเบเนลล่ีก็ผลิตเอม็ 76 
ออกมาใชก้บักระสุนขนาด 9 มม.  อลัตร้าดว้ย กระสุนขนาด 9 มม.  อลัตร้า มีปลอกกระสุนยาวกวา่ 
.380 เอซีพี 1 มิลลิเมตรและสั้นกวา่ 9 มม.  พาราฯ 1 มิลลิเมตร อานุภาพอยูร่ะหวา่ง .380 เอซีพีกบั 9 มม.  
พาราฯ  

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 แสดงขีปนวถีิ 9 มม. อลัตร้า (โพลีซ)   
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม.  อลัตร้า (โพลีซ) 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

100 1,010 225 
123 FMJ 1,070 350 
124 MFJ 1,050 308 

                                                                                                                                  
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร, สุดยอดปืนเลก็ 9 มม. WONDER NINE (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555),  46. 
 

4.3.3  ขนาด 9 มม.  เบราวน่ิ์งก ์ลอง (9 mm.  Browning Long) 

 เป็นกระสุนขนาด 9 มม.ท่ี จอห์น เอม็.เบราวน่ิ์งก ์ท าการพฒันาข้ึนมาเพื่อใช้
กบั เบราวน่ิ์งก ์เอม็ 1903 ซ่ึงเป็นปืนท่ีประเทศสวเีดนรับเขา้ประจ าการในกองทพัโดยเร่ิมท าการผลิต
ในปี ค.ศ. 1907 มาจนถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงปลดประจ าการออกจากกองทพั โดยในตลาด
อเมริกาไดมี้การดดัแปลงน าเอากระสุนขนาด .380 เอซีพี มาใชย้งิปืนเอม็ 1903 นอกเหนือไปจากปืน
ยีห่อ้เบราวน่ิ์งกแ์ลว้ก็ยงัมียีห่อ้ เลอฟรานเซียส ( Lefrancais) และ เวบ็เล่ย ์แอนด ์สก็อตต ์( Webley 
and Scott) ท่ีผลิตปืนออโตฯ้ออกมาใชก้บักระสุนขนาดน้ี  

 
ตารางท่ี 5 แสดงขีปนวถีิ 9 มม. เบราวน่ิ์งก ์ลอง  
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม. เบราวน่ิ์งก ์ลอง 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

75  Lead 1,078 192 
95FMJ 1,000 255 

110 FMJ 1,100 300 
 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร, สุดยอดปืนเลก็ 9 มม. WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555),  47. 

 



4.3.4   ขนาด 9 มม.  กลิสเซ็นติ (9 mm.  Glisenti) 
 เป็นกระสุนท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาและกองทพับกของอิตาเล่ียนรับเขา้

ประจ าการพร้อมกบัปืน กลิสเซ็นติ โมเดล 1910 ท่ีเขา้ประจ าการในปี ค.ศ. 1910 นอกจากน้ีก็ยงัมี
การน าเอาไปใชปื้นกลมือท่ีใชใ้นกองทพัอีกดว้ย โดยกองทพัของอิตาเล่ียนใชปื้นและกระสุนขนาด 
9 มม.  กลิสเซ็นติ ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงปลดประจ าการ
กระสุน 9 มม.  กลิสเซ็นติ มีลกัษณะทางกายภาพท่ีใกลเ้คียงกบักระสุน 9 มม.  พาราฯ แต่มีอานุภาพ
ท่ีต ่ากวา่ จึงสามารถน าเอากระสุน 9 มม.  แบบมาตรฐานหรือแบบธรรมดาทัว่ไปยงิในปืน 9 มม.  
กลิสเซ็นติได ้  

 
ตารางท่ี 6 แสดงขีปนวถีิ 9 มม. กลิสเซ็นติ  
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม. กลิสเซ็นติ 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

116 FMJ 1,070 294 
123FMJ 1,070 350 
124FMJ 1,050 308 

   
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 
2555), 47. 
 

4.3.5   ขนาด 9 มม. เบยาร์ด ลอง (9 mm. Bayard Long) 

 กระสุนขนาดน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาส าหรับปืนก่ึงอตัโนมติั เบิร์กมานน์-
เบยาร์ด เอม็ 1910 ซ่ึงไดรั้บการน าเขา้ประจ าการอยูใ่นกองทพับกของประเทศเดนมาร์กอยูห่ลายปี  
เช่นเดียวกบัประเทศสเปน นอกจากน้ีสเปนก็ยงัมีการผลิตปืนออโตฯ้ออกมาเพื่อใชก้บักระสุน 9 มม.
เบยาร์ดอีกดว้ยคือ ยีห่อ้แอสตร้า ซ่ึงใชร้ะบบปฏิบติัการแบบโคล้ท์-เบราวน่ิ์งก ์ 

 

 

 



ตารางท่ี 7 แสดงขีปนวถีิ 9 มม. เบยาร์ด 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม. เบยาร์ด 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

116 JPS 1,280 420 
125FMJ 1,120 352 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร, สุดยอดปืนเลก็ 9 มม. WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555),  48. 
 

4.3.6 ขนาด 9 มม.  สไตเออ้ร์ (9 mm.  Styer) 
 กระสุนขนาด 9 มม.  สไตเออ้ร์ เป็นกระสุนท่ีประจ าการอยูใ่นกองทพัของ

ประเทศออสเตรียโดยไดรั้บการพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บัปืนสไตเออ้ร์ โมเดล 1912 ปลอกกระสุนมี
ความยาว 23 มม. ในขณะท่ีปลอกกระสุน 9 มม.  พาราฯ ยาว 21 มม.  ความเร็วและอานุภาพของ
กระสุนมีความใกลเ้คียงกนั นอกเหนือไปจากประเทศออสเตรียแลว้ ประเทศท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั เช่น 
โรมาเนียก็รับเอาสไตเออ้ร์และกระสุนขนาด 9 มม.  สไตเออ้ร์น้ีเขา้ประจ าการดว้ยเช่นเดียวกนั 
ลกัษณะทางกายภาพของกระสุน 9 มม.  สไตเออ้ร์ คลา้ยคลึงกบั 9 มม.  เบิร์กมานน์-เบยาร์ดมาก  

 
ตารางท่ี 8 แสดงขีปนวถีิ 9 มม.  สไตเออ้ร์ 
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม.  สไตเออ้ร์ 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

119 Lead 1,200 379 
115 FMJ 1,200 360 
116 FMJ 1,200 370 

 

ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555) 49. 

 

 



4.3.7 ขนาด 9X21มม.  (9X21 mm.) 
 ในหลายประเทศเช่น อิตาลี เมก็ซิโก และฝร่ังเศส กฎหมายไม่อนุญาตให้

ประชาชนมีอาวธุปืนก่ึงอตัโนมติัท่ีใชก้ระสุนขนาดเดียวกบัท่ีใชใ้นกองทพั ซ่ึงปัจจุบนัก็คือกระสุน 

9 มม. พาราฯ หรือ 9X19 ตามรหสัของนาโต ้แต่ดว้ยความตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการอาวธุปืน

ก่ึงอตัโนมติัท่ีมีอานุภาพสูงเม่ือไม่สามารถใชก้ระสุนแบบเดียวกบัท่ีใชใ้นกองทพัไดก้็ท  าใหมี้การ

พฒันากระสุนขนาด 9 มม.  ข้ึนมาใหม่ 

 ในปี ค.ศ.  1980 ไดมี้การพฒันากระสุน 9X21 ข้ึนมาจากกระสุน 9X21 แต่
ปลอกกระสุนมีความยาวกวา่ 2 มิลลิเมตร โดยท่ียงัคงใชก้ระสุนท่ีมีหนา้ตดั 9 มม.เท่ากนั หวักระสุน
เป็นแบบ ทร้ังเคสเตด็ โคน ( Truncated Cone) ท่ีถูกกดลึกเขา้ไปในปลอกกระสุนมากกวา่ปกติ
เพื่อใหค้วามยาวตลอดของกระสุนทั้งนดัเท่ากบั 9 มม.  พาราฯ ทั้งน้ีก็เพื่อใหใ้ชก้บัปืนขนาด 9 มม.  
พาราฯทัว่ไปไดโ้ดยใหมี้การปรับแต่งนอ้ยท่ีสุด เพียงแค่ขยายความยาวของรังเพลิงใหเ้หมาะสมกบั
ความยาวของปลอกกระสุนเท่านั้น แต่ยงัคงใชแ้มก็กาซีน สไลด้ ์ขอเก่ียวปลอกกระสุนและอีเจค็
เตอ้ร์ของเดิมได ้อานุภาพของกระสุน 9X21 มีความใกลเ้คียงกบักระสุนขนาด 9 มม.  พาราฯ  

 
ตารางท่ี 9 แสดงขีปนวถีิ 9 มม.  9x21 มม.  
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม. 9x21 มม. 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

90 JHTP 1,482 437 
124 FMJ 1,335 490 
147 Lead 1,089 385 
123 FMJ 1,181 380 
124 FMJ 1,110 340 

  

ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555) 50. 

 

 

 



4.3.8  ขนาด 9 มม.  เฟดเดอรัล (9 mm.  Federal) 
กระสุนขนาดน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดย บริษทั เฟดเดอรัล แคร์ทริดจ ์

คอมปานี ปรากฎตวัออกมาคร้ังแรกในแคตตาล็อคกระสุนของบริษทัเฟดเดอรัลในปี ค.ศ.1989 เป็น
การน าเอากระสุน 9 มม.  พาราฯ มาท าการพฒันาขอบจานทา้ยเสียใหม่ใหเ้ป็น แบบริมด ์( Rimmed) 
เจตตาเพื่อใหเ้ป็นกระสุนท่ีน าเอาไปใชก้บัปืนรีวอลเวอ่ร์ท่ีออกแบบข้ึนมาส าหรับใชก้ระสุน 9 มม.  
พาราฯ ปืนรีวอลเวอ่ร์กระบอกแรกท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บักระสุน 9 มม.  เฟดเดอรัล โดยเฉพาะคือ 
ชาร์เตอ้ร์ อาร์มส พิท บูลล ์ท่ีผลิตออกมาในปี ค.ศ.1989 เจตนาของการออกแบบก็เพื่อใหส้ามารถ
น าไปยงิในปืนรีวอลเวอ่ร์ ขนาด 9 มม.  ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชฟู้ลล-์มูน คลิพหรือ ฮาลฟ์-มูน คลิพ 
โดยออกแบบใหมี้ขอบจานทา้ยท่ีหนากวา่ปกติเล็กนอ้ย แต่ในปี ค.ศ.1992 เฟดเดอรัลก็ยติุ
สายการผลิตกระสุนขนาดน้ีลงโดยส้ินเชิง โดยชาร์เตอ้ร์ อาร์มสไดปิ้ดตวัเองไปก่อนหนา้น้ีเล็กนอ้ย 

 
ตารางท่ี 10 แสดงขีปนวถีิ 9 มม.  เฟดเดอรัล 

 
ตารางขีปนวถีิ 9 มม. เฟดเดอรัล 

น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 
(เกรน) 

ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

115 1,270 410 
115 JHP 1,280 420 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร, สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555)  51. 
 

4.3.9 ขนาด 9 มม.  เมาเซอร์ (9 mm.  Mauser) 
 กระสุนขนาด 9 มม.  เมาเซอร์ ไดรั้บการน าออกมาเผยแพร่คร้ังแรกเม่ือปี 

ค.ศ.1908 โดยพฒันาข้ึนมาใชก้บัปืนออโตฯ้ของเมาเซอร์แต่เป็นรุ่นท่ีส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ
หรือท่ีเรียกกนัวา่ เอก็ซ์พอร์ท โมเดล ( Export Model) ปืนและกระสุนขนาดน้ีไดรั้บการน าเอามาใช้
ในระยะเวลาสั้นๆ และยติุสายการผลิตลงไปในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1  กระสุน 9 มม. เมาเซอร์ 
ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาเพื่อใหมี้อานุภาพสูงกวา่กระสุน 7.63 มม.  เมาเซอร์ โดยมีการส่งไปจ าหน่าย
ในประเทศแถบแอฟริกาและอเมริกาใต ้กระสุนขนาด 9 มม.  เมาเซอร์ ไดรั้บการน าเอากลบัมาใช้
งานอีกคร้ังเม่ือสวติเซอร์แลนดไ์ดผ้ลิตปืนกลมือข้ึนมา เพื่อใชก้บักระสุนขนาดน้ีในช่วงปี ค.ศ.



1933-1934 และต่อมา สไตเออ้ร์-โซโลเธอร์น (Steyr-Solothum) ของออสเตรียก็ผลิตปืนท่ีใชก้บักระสุน 9 
มม.  เมาเซอร์ออกมาดว้ย  

 
ตารางท่ี 11 แสดงขีปนวถีิ 9 มม.  เมาเซอร์ 

 
ตารางขีปนวถีิ 9 มม. เมาเซอร์ 

น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 
(เกรน) 

ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

115 1,300 467 
128 FMJ 1,362 534 

 

ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,   สุดยอดปืนเลก็ 9 มม. WONDER NINE,  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 
2555), 52. 

4.3.10 ขนาด 9 มม.  มาคารอฟ (9 mm.  Makarov) 
 กระสุนขนาด 9 มม.  มาคารอฟ เป็นกระสุนท่ีใชก้นัอยูใ่นกลุ่มประเทศ
สหภาพโซเวยีต รัสเซีย หรือกลุ่ม วอร์ซอร์ แพค็ ( Warsaw Pact) ในอดีตและประเทศจีน ส าหรับใน
ประเทศไทยก็มีปืนและกระสุนขนาดน้ีเขา้มาใชง้านอยูเ่ป็นจ านวนไม่นอ้ย ไดรั้บการพฒันาข้ึนมา
เพื่อใชก้บัปืนสั้นก่ึงอตัโนมติัมาคารอฟ และ สเตค็ก้ิน (Stechkin) ของรัสเซีย โดยกองทพัของรัสเซีย
รับเขา้ประจ าการหลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไม่นานนกั พฒันาและออกแบบโดยไดรั้บแรง
ดลใจและประสบการณ์ท่ีไดรั้บกระสุน 9 มม. อลัตร้าของเยอรมนั กระสุน 9 มม. มาคารอฟ มีอานุภาพ และ
สมรรถนะอยูร่ะหวา่งกระสุน .380 เอซีพีและ 9 มม.  พาราฯ มีหนา้ตดัหวักระสุน .363 น้ิว ใหญ่กวา่  
9 มม.  พาราฯ 0.13 น้ิว ความยาวปลอก 0.71 น้ิว สั้นกวา่ 9 มม.พาราฯ 0.41 น้ิว ใกลเ้คียงกบัความยาว
ปลอกของ 9 มม.  อลัตร้า ซ่ึงมีความยาว .72 น้ิว จึงสามารถน าเอากระสุน 9 มม.  อลัตร้า มายงิใน 9 มม.  
มาคารอฟได ้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 12 แสดงขีปนวถีิ 9 มม.  มาคารอฟ 
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม.  มาคารอฟ 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

90 JHP 966 185 
95  FMJ 1,300 173 
95  Lead 1,362 215 
100 JHP 887 173 
95  FMJ 1,060 237 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE,  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 
2555), 52-53. 
 

4.3.11  ขนาด 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ (9 mm.  Winchester Magnum) 
 กระสุนขนาด 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ เร่ิมปรากฏในรายงานเก่ียวกบั

กระสุนในปี ค.ศ. 1977 แต่ยงัไม่มีการผลิตออกมาอยา่งเป็นทางการ จนกระทัง่อีก 11 ปีต่อมา คือ
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1988 จึงมีการผลิตออกมาและปรากฏอยูใ่นแคตตาล็อคของ บริษทัวนิเซสเตอ้ร์-
เวส เทิร์น สปอร์ต อาร์มส แอนด ์แอมมูนิชัน่ ( Winchester-Western Sport Arms and Ammunition 
catalog) แต่มีปืนท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใชก้บักระสุนขนาดน้ีนอ้ยมาก หน่ึงในจ านวนนั้นก็คือ ทอมป์สัน/
เซ็นเตอ้ร์ กระสุนขนาด 9 มม.  วนิเซสเตอ้ร์ แมก็นัม่ ถือวา่เป็นกระสุน 9 มม.  แมก็นัม่ โดยบริษทัวนิ
เชสเตอ้ร์ท าการพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บัปืนยีห่อ้ไวลเดยซ่ึ์งเป็นปืนสั้นออโตฯ้ระบบแก๊สโอเพอเรเตด็
ท่ีออกแบบข้ึนมาเพื่อใชก้บักระสุนอานุภาพหนกัหน่วง ตวัปืนมีน ้าหนกักวา่ 3 ปอนด ์แมก็กาซีนบร
รจุกระสุนได ้14 นดั เจตนาเพื่อใหเ้ป็นปืนและกระสุนส าหรับการล่าสัตวห์นงับางขนาดยอ่มกระสุน 
9 มม.  วนิเวสเตอ้ร์ แมก็นัม่ หวักระสุนมีหนา้ตดั .355 น้ิว ปลอกกระสุนยาว 1.16 น้ิว ความยาว
ตลอดทั้งนดั 1.545 น้ิว ขอบจานทา้ยมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง .394 น้ิว ใหญ่กวา่ 9 มม. พาราฯ .001 น้ิว  

 
 
 
 



ตารางท่ี 13 แสดงขีปนวถีิ 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ 
 

ตารางขีปนวถีิ 9 มม. วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

115  FMJ 1,475 556 
 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร, สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555), 54. 

 
4.3.12 ขนาด 9X23 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ (9X23 mm. Winchester) 
 กระสุน 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์กบั 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ ทั้งสองขนาดมี

ความแตกต่างกนัทั้งดา้นกายภาพและสมรรถนะ 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ มีปลอกกระสุนท่ีสั้นกวา่ 9 มม.  
วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ โดยมีความยาว .900 น้ิว สั้นกวา่ 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ .26 น้ิว ยาวตลอด
ทั้งนดั 1.235 น้ิว สั้นกวา่ 9 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ แมก็นัม่ .31 น้ิว เส้นผา่ศูนยก์ลางขอบจานทา้ย .392 น้ิว 
เล็กกวา่ .002 น้ิวกระสุน 9 มม.  แบบแมก็นัม่ หรือกระสุนความเร็วสูงไดรั้บการกล่าวถึงคร้ังแรก
โดย เจฟฟ์ คูเป้อร์ ( Jeff Cooper) ในนิตยสารกนัส์ แอนด ์แอมโม่ ฉบบัเดือนธนัวาคม ค.ศ.1973 ใน
คอลมัน์ 9 มม.แมก็นัม่ ซูเป้อร์ คูเป้อร์ ( 9 mm.  Magnum Super Cooper) อนัเป็นผลพวงมาจากช่วง
ท่ีคูเป้อร์ไปเป็นครูสอนการต่อสู้ดว้ยอาวธุอยูท่ี่ เอล ซาลวาดอร์ ( El Salvador) ในช่วงปี ค.ศ.
1970-1971 โดยลูกศิษยข์องเขาคนหน่ึงช่ือ มาริโอ โซล ( Mario Sol) ไดอ้ดักระสุนขนาด .38 ซูเป้อร์ 
ท่ีมีความเร็วสูงพิเศษข้ึนมาในระดบัท่ีเรียกวา่ ฮอ็ท-ร็อดด ์( Hot-Rodded) ส าหรับใชใ้นปืนต่อสู้
ป้องกนัตวัซ่ึงผลจากการใชง้านจริงๆ ท าใหคู้เป้อร์ประทบัใจกบัอานุภาพของกระสุนมาก โดยใชห้วั
กระสุนหนกั 130 เกรน มีความเร็วตน้ 1,350 ฟุต/วนิาที ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอานุภาพของกระสุนขนาด 
.357 แมก็นัม่ 

 ต่อมาไดมี้การพฒันากระสุนขนาด 9 X23 มม. ข้ึนมาโดยอิงอานุภาพของ
กระสุน  .38 ซูเป้อร์แบบฮอ็ท-ร็อดดด์งักล่าว เป็นกระสุนท่ีมีแรงดนัในรังเพลิงสูงมากในระดบั
เดียวกบัแรงดนัในรังเพลิงของปืนไรเฟ่ิล คือ 52,000 ปอนด/์ตารางน้ิว เม่ือวนิเชสเตอ้ร์ท าการผลิต
ออกมาก็ลดแรงดนัในรังเพลิงลงเหลือ 48,000 ซียพูี โดยออกแบบปลอกกระสุนใหมี้ความแขง็แรง
ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการผลิตกนัออกมาส าหรับกระสุนชนวนกลางโดยมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัปลอกของ
กระสุนขนาด .223 เรมิงตนั ดว้ยน ้าหนกัหวักระสุน 124 เกรน ใหค้วามเร็วตน้ 1,700 ฟุต/วนิาที และ
ในน ้าหนกัหวักระสุน 90 เกรน สามารถเร่งความเร็วตน้ไปถึง 2,000 ฟุต/วนิาทีในปี ค.ศ. 1981 และ 



ค.ศ.1982 ชิพ แมค็คอร์มิค ( Chip Mccormick) น าเอาปืนดีเวลติดตั้งคอมเพนเชเตอ้ร์ซ่ึงใชก้ระสุน
ขนาด .38 ซูเป้อร์ ลงแข่งขนั สตีล แชลแลน้จ ์(Steel Challenge), บิแองช่ี คพั ( Bianchi Cup) และ ไอ
พีเอสซี ( IPSC) และประสบความส าเร็จอยา่งงดงาม ชาร์ลส เคลซ่ีย ์( Charles Kelsey) ซ่ึงเป็น
ผูอ้อกแบบปืนเดเวล ไดทุ้่มเทความพยายามออกแบบปืนในขนาด 9 X23 มม.  ข้ึนมาใหม่ ใชก้ระสุน
หนกั 125 เกรน ใหค้วามเร็วตน้ 1,600 ฟุต/วนิาที แต่ในท่ีสุดปืนของดีเวลก็ตอ้งยติุสายการผลิตลงไป
กระสุน 9X23 มม.วนิเชสเตอ้ร์ สามารถใชไ้ดดี้กบัปืนในแบบเอม็ 1911 อานุภาพของกระสุนมีความ
ใกลเ้คียงกบั .38 ซูเป้อร์ ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมใชใ้นการแข่งขนัแอค็ชัน่ ชูต้ต้ิงในสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนั้นก็ยงัมีการน าเอามาใชใ้นปืนต่อสู้ป้องกนัตวัอีกดว้ย ไดรั้บความนิยมมากกวา่ 9 มม. วนิเชสเตอ้ร์ 
แมก็นัม่ เน่ืองจากมีมิติของกระสุนท่ีกะทดัรัดมากกวา่ สามารถน าเอามาใชก้บัปืนในแบบเอม็ 1911 
ไดอ้ยา่งลงตวั ในขณะเดียวกนักลไลของตวัปืนก็ท างานไดอ้ยา่งไม่มีปัญหาเหมือนกบักระสุนขนาด 
9 มม.พาราฯ ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตอาวธุปืนหลายยีห่อ้ท่ีผลิตปืนในขนาด 9 มม.วนิเชสเตอ้ร์ออกมารองรับ
กระสุนขนาดน้ี   

 
ตารางท่ี 14 แสดงขีปนวถีิ 9X23 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ 
 

ตารางขีปนวถีิ 9X23 มม.  วนิเชสเตอ้ร์ 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

125 JRN 1,449 538 
125 JRN 1,458 590 
125 JRN 1,425 564 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 
2555), 57. 
 

4.3.13 ขนาด 9 มม.  แอค็ชัน่ เอก็ซ์เพรสส์ (9 mm.  Action Express) 
 กระสุน 9 มม.  แอค็ชัน่ เอก็ซ์เพรสส์ เป็นกระสุนในแบบคอขวดเป็นกระสุน 

9 มม.  ถือเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาเม่ือปี ค.ศ.1988 โดน อีวาล ไวลดี์น ซึงเป็น
ประธานกรรมการของบริษษัแอค็ชัน่ อาร์มส ในช่วงเวลานั้น เป็นกระสุนท่ีเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงวา่ 9 มม.  
เออี เป็นการนพเอาปลอกกระสุนขนาด .41เออี มาบีบคอลงเพื่อจบักระสุนขนาด 9 มม.  ท่ีมีหนา้ตดั  



.355 น้ิว จานทา้ยเป็นแบบ รีเบท (Rebate) คือจานทา้ยเล็กกวา่ปลอกกระสุน โดยส่วนของจานทา้ย
เท่ากบัปลอกกระสุน 9 มม.  พาราฯ  ดว้ยการออกแบบดงักล่าวเจตนาใหส้ามารถน ากระสุน 9 มม.    
เออีน้ีไปใชย้งิในปืนขนาด 9 มม.  พาราฯไดโ้ดยไม่ตอ้งดดัแปลงหนา้ลูกเล่ือนหรือขอเก่ียวปลอก
กระสุน เพียงแค่เปล่ียนล ากลอ้งท่ีควา้นรังเพลิงข้ึนมาเพื่อใชก้บักระสุนขนาดน้ีเท่านั้น โดยมีการ
น าไปใชก้บัปืนก่ึงอตัโนมติัยีห่อ้อูซ่ีและเอม็ 1911 ท่ีมีการปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนล ากลอ้งใหม่ ดว้ย
น ้าหนกัหวักระสุน 95 เกรนใหค้วามเร็วตน้จากการยงิดว้ยล ากลอ้งทดสอบ 10 น้ิวไดค้วามเร็วหวั
กระสุน 1,880 ฟุต/วนิาที ดว้ยแรงดนัในรังเพลิง 31,760 ปอนด/์ตารางน้ิว เม่ือยงิดว้ยหวักระสุนหนกั 
100 เกรน ไดค้วามเร็วหวักระสุน 1,903 ฟุต/วนิาที ดว้ยแรงดนัในรังเพลิง 34,880 ปอนด/์ตารางน้ิว 
ซ่ึงเป็นแรงดนัในรังเพลิงท่ีอยูใ่นเกณฑค์่าเฉล่ียของกระสุนขนาด 9 มม.  พาราฯ  นอกจากน้ีไดมี้การ
ทดลองยงิดว้ยกระสุน 124 เกรน ไดค้วามเร็วหวักระสุน 1,590 ฟุต/วนิาที ดว้ยแรงดนัในรังเพลิง 
28,550 ปอนด/์ตารางน้ิวเท่านั้น จึงสามารถน ากระสุน 9 มม.  เออี ไปใชย้งิในปืนออโตฯ้ขนาด 9 
มม.พาราฯไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่ส่ิงท่ีไดม้าก็คือ ความเร็วของหวักระสุนปืนท่ีเพิ่มมากข้ึนจนกล่าวได้
วา่น่ีคือ กระสุน 9 มม.  แมก็นัม่ 

 
ตารางท่ี 15 แสดงขีปนวถีิ 9X23 มม. เออี 

 
ตารางขีปนวถีิ 9 มม. เออี 

น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 
(เกรน) 

ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

155 JHP 1,825 850 
124 JHP 1,225 415 
124 JHP 1,530 645 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE  (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 
2555),  58. 

 
4.3.14 ขนาด 9X25 มม.  ดิลล่อน (9X25mm.  Dillon) 

 กระสุนปืนขนาด 9 มม.  ดิลล่อน อาจเป็นช่ือท่ีไม่คุน้เคยส าหรับนกัยงิปืน
ในประเทศไทยมากนกั แต่เป็นกระสุนปืนขนาด 9 มม.  ท่ีน่าสนใจในดา้นของอาวธุศึกษา กระสุน 
ขนาด 9 มม.  ดิลล่อนไดรั้บการพฒันาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1988 แต่ไม่ไดน้ ามาใชง้านอยา่งจริงจงั 



ในปี ค.ศ.1991 ร็อบ เลแธ่ม (Rob Lea-tham) นกัแข่งไอพีเอสซีระดบัแนวหนา้ไดน้ ากระสุนปืน
ขนาด 9 มม.  ดิลล่อน ไดน้ ามาทดสอบ กระสุน 9 มม.  ดิลล่อน ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดยกลุ่ม
นกัยงิปืนท่ี บริษทั ดิลล่อน พรีซิสชัน่ โพรดกัซ์ ( Dillon Precision Product, Inc)  ซ่ึงเป็น
บริษทัผูผ้ลิตกระสุนและเคร่ืองอดักระสุนชั้นแนวหนา้ของสหรัฐฯ ภายใตแ้นวความคิดของ แรนด้ี 
แชลล่ี (Randy Shelly) ซ่ึงเป็นหวัหนา้ทีมโดยตอ้งการกระสุนขนาด 9 มม.  แบบพิเศษท่ีสามารถใช้
งานไดใ้นปืนขนาด 9 มม.  ทัว่ไปโดยไม่ตอ้งมีการดดัแปลงระบบปฏิบติัการหรือหลกัการท างาน
ของตวัปืน แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งมีค่าเพาเวอ่ร์ แฟคเตอ้ร์ ตามก าหนดของไอพีเอสซี และท่ีส าคญัก็
คือไม่เพิ่มแรงดนัในรังเพลิงใหม้ากเกินความจ าเป็น ดว้ยการน าเอาปลอกกระสุนขนาด 10 มม.  มา
บีบคอลงเพื่อใหจ้บัหวักระสุนขนาด 9 มม.  ผลคือไดก้ระสุน 9 มม. ท่ีมีค่าเพาเวอ่ร์ แฟคเตอ้ร์ ตาม
ก าหนดของไอพีเอสซี โดยท่ีมีแรงรีคอลย์ นอ้ย ควบคุมปืนไดง่้าย  (วทิยา สุขสมโสตร, 255 5: 
18-59) 

 

ตารางท่ี 16 แสดงขีปนวถีิ 9X25 มม.  ดิลล่อน 
 

ตารางขีปนวถีิ 9X25 มม.  ดิลล่อน 
น ้าหนกั/แบบหวักระสุน 

(เกรน) 
ความเร็วตน้ฟุต/วนิาที แรงปะทะตน้ฟุต/ปอนด์ 

100FMJ/RN 1,751 680 
100FMJ/RN 1,769 690 

115 JHP 1,587 640 
115 JHP 1,566 625 

124 JHP/FP 1,529 640 
130 Cast 1,479 630 

 
ท่ีมา: วทิยา สุขสมโสตร,  สุดยอดปืนเลก็ 9 มม.  WONDER NINE (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2555), 58. 
 
 
 
 
 



 
 4.4  กระสุนปืนขนาด 9 มม.  +P  และ  +P+ 

 กระสุนปืนขนาด 9 มม.   +P  และ  +P+ เป็นกระสุนปืนท่ีมีความแรงกวา่กระสุน
ปืนมาตรฐานและเช่ือกนัวา่มีอ านาจหยดุย ั้ง อ านาจสังหารสูง เหมาะท่ีจะใชใ้นการต่อสู้ป้องกนัตวั
และก็พยายามแสวงหาเพื่อท่ีจะเอาไวใ้ชง้าน อยา่งนอ้ยมีไวเ้พื่อความอุ่นใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41  ภาพแสดงกระสุนขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่กระสุนขนาด9 มม.  พาราเบลลัม่ +P+ ไฮดร้า - 
 ช็อคพรีเม่ียม ของเฟดเดอรัล  
ท่ีมา: FEDERAL P9HS1 HYDRA-SHOK HOLLOW POINT 124GR 9MM BULLETS - 
(20/BOX), accessed January 21, 2016, available from http://www.huntersrefuge.com/federal- 
p9hs1-hydra-shok-hollow-point-124gr-9mm-bullets-20-box/ 
 

กระสุนปืน +P  คือ พลสั เพาเวอร์ (Plus Power) หมายถึง กระสุนปืนท่ีไดรั้บการพฒันา
ใหมี้อานุภาพสูงกวา่ธรรมดาหรือเรียกวา่เป็น กระสุนแมก็นัม่ (Magnum) ของกระสุนขนาด 9 มม.  
ก็ไม่ผดิความจริงนกั (เพียงแต่วา่ กระสุนแมก็นัม่โดยความหมายแทจ้ริงมกัเป็นกระสุนท่ีพฒันาข้ึน
มาใหมี้รูปลกัษณ์แตกต่างออกไปจากกระสุนมาตรฐานอยา่งชดัเจน จนไม่สามารถท่ีจะน าไปยงิใน
ปืนท่ีใชก้ระสุนมาตรฐานได ้เน่ืองจากจะมีปลอกท่ียาวกวา่ท าใหไ้ม่สามารถบรรจุเขา้รังเพลิงของปืน
ท่ีใชก้ระสุนมาตรฐานได ้ มีแรงดนัในรังเพลิงสูงกวา่ปืนมาตรฐานมาก หากสามารถบรรจุเขา้รัง
เพลิงของปืนท่ีใชก้ระสุนมาตรฐานไดอ้าจท าใหโ้ครงสร้างปืนเกิดการช ารุดเสียหายและผูย้งิอาจ
ไดรั้บบาดเจบ็) กระสุนปืน +P  หรือ  +P+  จะมีการระบุเอาไวท่ี้กล่องอยา่งชดัเจนเพื่อแจง้บอกให้
ผูใ้ชท้ราบ นอกจากเคร่ืองหมายท่ีแสดงไวท่ี้กล่องแลว้ ก็ยงัใชสี้ของปลอกกระสุนปืนเป็นสัญลกัษณ์ 
โดยปลอกกระสุนปืนท่ีมีความเร็วสูงเหล่าน้ี ชุบนิคเก้ิลเป็นสีเงิน เช่น กระสุนปืนไฮดร้า-ช็อค ของ



เฟดเดอรัล กระสุนปืนโกลเดน้ เซเบอ้ร์ ของเรมิงตนั กระสุนปืนแมก็แซฟ ตบอดจนกระสุนปืนเกล
เซอร์ เวฟต้ี สลกักระสุนปืน + P เป็นกระสุนปืนสายพนัธ์แรกท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาก่อนและเป็น
กระสุนปืนในชั้น  .38 สเปเช่ียล ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย จากนั้นจึงมีกระสุนปืน + P+ 
ไดรั้บการพฒันาตามออกมาในเวลาไม่นานนกั  ในสหรัฐอเมริกาถือเป็นตน้ทางของ กระสุนปืน + P 
ซ่ึงในความหมายของสัญลกัษณ์ + P กระสุนปืน + P นั้นไดรั้บความนิยมจากนกัโหลดกระสุน
สมคัรเล่นก่อน เม่ือไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ผูผ้ลิตกระสุนปืนยีห่อ้ต่างๆ ก็เร่ิมน าเขา้สู่การผลิต 
ต่อมาไดมี้การพฒันากระสุนปืนมีอานุภาพสูงข้ึนจากระดบั + P ใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน เรียกวา่ + P+ 
หรือ  พลสั เพาเวอร์ พลสั (Plus Power Plus) มีความแรงกวา่กระสุนมาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต ์แรง
ปะปะเพิ่มข้ึนเป็น 10 เปอร์เซ็นตด์ว้ยเช่นกนัองคป์ระกอบส าคญัของกระสุนปืน  + P  และ +P+  ก็
คือ การเพิ่มดินขบัเพื่อใหมี้ความเร็วของหวักระสุนปืนสูงข้ึน นัน่หมายรวมถึง แรงดนัในรังเพลิง
จะตอ้งสูงตามไปดว้ย ในการผลิตกระสุนปืนของโรงงานต่างๆจะมีมาตรฐานการผลิตท่ีเหมือนกนั 
เพื่อท่ีสามารถน าไปใชก้บัอาวธุของผูผ้ลิตทุกรายไดอ้ยา่งปลอดภยั ทั้งต่อตวัปืนและต่อตวัผูย้งิ 
ดงันั้นในการผลิตปืนและกระสุนปืนจึงตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัและควบคุมอยา่งเขม็งวด SAAMI 
or Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’Institute หรือท่ีเรียกกนัวา่ Sammy คือ สถาบนั
ควบคุมมาตรฐานการผลิตกระสุนและอาวธุปืนของสหรัฐอเมริกา ก าหนดในเร่ืองรหสัของปืน 
สเป๊กของกระสุนและรังเพลิงใหท้ั้งปืนและกระสุนปืนมีมาตรฐานเดียวกนัโดยมาตรฐานของ 
SAAMI ก าหนดมาตรฐาน กระสุน  +P ตอ้งมีแรงดนัในรังเพลิงสูงกวา่มาตรฐานไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นต ์ส่วนกระสุนประเภท ฮอทโหลด (Hot Load) ไม่ไดก้  าหนดอยา่งชดัเจน โดยประมาณค่า
แรงดนัในรังเพลิงใหสู้งกวา่มาตรฐานไม่เกิน 30-40 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนใหญ่กระสุนปืนประเภท + P  
และ + P+มกัเป็นกระสุนหวัรูท่ีเนน้การแบะบานหรือการขยายหนา้ตดัของหวักระสุน โดยอาศยั
ความเร็วเขา้ช่วย  ในการสร้างอ านาจหยดุย ั้ง  ถึงแม่วา่จะมีการลดน ้าหนกัหวักระสุนใหเ้บาลง แต่
แรงรีคอยลน์ั้นกลบัหนกัหน่วงกวา่กระสุนปืนมาตรฐาน และคุมไดย้ากกวา่ ดงันั้น จึงไม่ควรท่ีจะยงิ
กระสุนปืนประเภท + P  และ +P+ บ่อยๆ ควรตอ้งยงิบา้งบางคร้ังคราว เพื่อการใชง้านอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ เม่ือตอ้งใชเ้พื่อป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์น  (วทิยา สุขสมโสตร, 2555: 375-384). 

 
5.  แสง 

แสง คือ พลงังานชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ท าใหเ้กิดความสวา่ง และท า
ใหเ้รา มองเห็นส่ิงต่างๆได ้คล่ืนชนิดต่างๆ เช่น คล่ืนแสง คล่ืนเสียง มีสมบติัท่ีส าคญั 2 ประการ
คือ  ความยาวคล่ืน  หมายถึงระยะทางท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบมีหน่วยเป็นเมตรหรือหน่วยยอ่ย
ของเมตร  



ความถ่ีของคล่ืน หมายถึง จ านวนรอบของคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีผา่นจุดใดจุดหน่ึงในเวลา 1 วนิาที ความถ่ี
ของคล่ืนจึงมีหน่วยเป็นจ านวนรอบต่อวนิาที (s-1) หรือเรียกช่ือเฉพาะวา่เฮิรตซ์ (Hz) 

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีประสาทของมนุษยส์ามารถรับรู้ไดเ้รียกวา่แสงท่ีมองเห็นได ้ซ่ึงมี
ความยาวคล่ื อยูใ่นช่วง 400-700 นาโนเมตร แสงในช่วงคล่ืนน้ีจะประกอบดว้ยแสงสีต่างๆ  กนั 
ตามปกติประสาทตาของมนุษยส์ามารถสัมผสัแสงบางช่วงคล่ืนท่ีส่องมาจากดวงอาทิตยไ์ด ้แต่ไม่
สามารถแยกเป็นสีต่างๆได ้จึงมองเห็นเป็นรวมกนัซ่ึงเรียกวา่  แสงขาว ( White Light) คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้ามีความถ่ีและความยาวคล่ืน (นายภาณุพงศ ์ตั้งจิรัฏฐิติกาล, 2559) 

 

 
ภาพท่ี 42 ภาพแสดงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถ่ีและความยาวคล่ืน  
ท่ีมา:  คลืน่และสมบัติของคลืน่แสง,  เขา้ถึงเม่ือ 21 กุมภาพนัธ์ 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.  
ponglearning.com/?p=865 
 

5.1  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) เป็นคล่ืนตามขวาง (Transverse 
Wave) ประกอบดว้ยสนามไฟฟ้า  (Electric Field)  และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Field) ท่ีมี
การสั่นในแนวตั้งฉากกนัและทิศทางการเคล่ือนท่ี (Propagation of Direction) ของคล่ืนนั้นตั้งฉาก
กบัการสั่นของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ดงัแสดงในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีไม่ตอ้ง
ใชต้วักลางในการเคล่ือนท่ี สามารถเคล่ือนท่ีในสุญญากาศไดด้ว้ยอตัราเร็วของแสง ( Speed of 
Light) (c=299,792,458 m/s ~3x108m/s) 



ภาพท่ี 43 ภาพแสดงการสั่นและทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

ท่ีมา: สตรีรัตน์ ก าแพงแกว้ โฮดคั, เทคนิคการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์เบือ้งต้น,  (กรุงเทพฯ:  แอคทีฟ พร้ิน
, 2556), 3. 

 
5.2  สเปกตรัม (Spectrum) ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบดว้ยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ท่ีมีความถ่ีและความยาวคล่ืนในช่วงท่ีต่างกนั โดยเรียงล าดบัความถ่ีต ่าไปยงัความถ่ีสูง หรืออีกนยั
หน่ึง เรียงล าดบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคล่ืนสูงไปยงัความยาวคล่ืนต ่า จะไดเ้ป็นสเปกตรัม
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเน่ืองตามภาพท่ี 42 ไดแ้ก่ คล่ืนวทิย ุ (Radio Waves) คล่ืนไมโครเวฟ (Micro 
Waves) รังสีอินฟาเรด (Infrared) แสงท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า ( Visible Light) แสงอลัตราไวโอเลต 
(Ultraviolet Light) รังสีเอกซ์(X-Rays) ประกอบดว้ยรังสีเอกซ์พลงังานต ่า หรือซอฟตเ์อกซเรย ์ (Soft 
X-rays) กบั รังสีเอกซ์พลงังานสูง หรือฮาร์ดเอกซเรย ์ (Hard X-Rays)และรังสีแกรมมา (Gamma 
Rays) ตามล าดบั โดยท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวคล่ืน ( Wavelength :λ) ความถ่ี (Frequency: 

ƒ)  และอตัราเร็วของแสง (Speed of Light : c) เป็นไปตามสมการ 𝑓 =
𝑐

𝜆
  ส าหรับความสัมพนัธ์



ระหวา่งพลงังาน (Energy: E)  และความยาวคล่ืนเป็นไปตาม  สมการ 𝐸 =
ℎ𝑐

λ
  เม่ือ hเป็นค่าคงท่ี

ของพลงัค ์(Planck’s constant) มีค่าประมาณ 6.626 x 10-34จูล-วนิาที 
 

 

ภาพท่ี 44 ภาพแสดงสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
ท่ีมา:  Electromagnetic Spectrum, accessed Feburary 4, 2016, available from https://upload. 
wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/thumb/c/cf/EM_Spectrum_Properties_edit.svg/675px-EM_Spectrum_Proper
ties_edit.svg.png 

                                                                                    
5.3  คลืน่วทิยุ (Radio waves)  มีความถ่ีช่วง 10 4-109Hz หรือความยาวคล่ืนช่วงตั้งแต่ 

10 -1-105 เมตร เน่ืองจากคล่ืนในช่วงความถ่ีน้ีสามารถหกัเหและสะทอ้นไดใ้นชั้นบรรยากาศ จึง
น ามาใชป้ระโยชน์ในการติดต่อส่ือสารจากเคร่ืองส่งของสถานีไปยงัเคร่ืองรับตามบา้น มีการส่ง
สัญญาณ 2 ระบบ คือ ระบบเอเอม็ ( Amplitudemodulation : AM) มีช่วงความถ่ี 530-1600 kHz และ 
ระบบเอฟเอม็ (Frequency modulation : FM) มีช่วงความถ่ี 88-108 MHz 

5.4  คลืน่ไมโครเวฟ ( Microwaves)  มีความถ่ีช่วง 10 8-1012Hz หรือความยาวคล่ืนช่วง
ตั้งแต่ 10 0-10-3 เมตร พบไดใ้นเตาไมโครเวฟท าอาหาร และใชส่้งสัญญาณโทรทศัน์จากการท่ีคล่ืน
ไมโครเวฟไม่สะทอ้นกลบัสู่ผวิโลกท่ีชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ( Ionosphere) จึงท าใหส้ามารถ



ทะลุผา่นชั้นบรรยากาศไปนอกโลกได ้นอกจากน้ีคล่ืนไมโครเวฟยงัสะทอ้นกบัผวิโลหะไดดี้อีกดว้ย 
จึงน าไปใชใ้นการเป็นเรดาร์ตรวจหาต าแหน่งของอากาศยาน 

5.5  รังสีอนิฟราเรด ( Infrared)   เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ รังสีใตแ้ดง มีความถ่ีช่วง 
10 11 -10 14 Hz หรือความยาวคล่ืนช่วงตั้งแต่ 10 -6-10 -3 เมตร ซ่ึงมีช่วงความถ่ีคาบเก่ียวกบัคล่ืน
ไมโครเวฟ วตัถุร้อนและส่ิงมีชีวติสามารถแผรั่งสีอินฟราเรดได ้รังสีอินฟราเรดสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัเส้นใยน าแสง ใชเ้ป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมการท างานของอุปกรณ์จากระยะไกล 
เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ ใชเ้ก่ียวกบัการควบคุมอาวธุน าวถีิเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมายไดแ้ม่นย  าถูกตอ้ง  

5.6  แสงทีม่องเห็นด้วยตาเปล่า ( Visible Light)  มีช่วงความถ่ีก่ึงกลางระหวา่ง 
1014-1015Hz หรือความยาวคล่ืนเฉพาะเป็น 3.8  x 10-7- 7.6 x 10 -7 เมตร หรือพลงังานในช่วง 
1.63-3.26 eV เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมนุษยม์องเห็นดว้ยตาเปล่า สเปกตรัมของแสงท่ีมองเห็นดว้ย
ตาเปล่ามีความยาวแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สีแดง (610-760 nm.) สีส้ม (590-610 nm.) สีเหลือง (570-590 
nm.) สีเขียว (500-570 nm.) สีน ้าเงิน (450-500 nm.) สีม่วง (380-450 nm.)  

5.7  แสงอลัตราไวโอเลต ( Ultravioletlight)  เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ รังสีเหนือม่วง มี
ความถ่ีช่วง 10 15-1018Hz หรือความยาวคล่ืนช่วงตั้งแต่ 10 -10-10-7 เมตร เป็นรังสีตามธรรมชาติส่วน
ใหญ่มาจากการแผรั่งสีของดวงอาทิตย ์ซ่ึงท าใหเ้กิดประจุอิสระและไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอ
โนสเฟียร์ รังสีอลัตราไวโอเลตสามารถท าใหเ้ช้ือโรคบางชนิดตายได ้แต่มีอนัตรายต่อผวิหนงัจนถึง
ขั้นมีผลท าใหเ้ป็นมะเร็งผวิหนงัถา้ถูกแสงน้ีเป็นระยะเวลา แสงอลัตราไวโอเลตท าใหอิ้เลคตรอนข
องอะตอมเกิดการเปล่ียนระดบัพลงังาน (Electronic transition) ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัการสร้างเซลล์
แสงอาทิตยแ์สงยวูแีบ่งเป็น 3 ช่องตามลกัษณะท่ีมีผลกระทบกบัผวิหนงัของมนุษย ์

5.7.1 UV A ช่วงความยาวคล่ืน 315 – 400 nm.  เป็นช่วงความยาวคล่ืนท่ีมี
พลงังานต ่าท่ีสุดของแสง UV ซ่ึงจะส่งผลกระทบท าใหผ้วิหนงัมีสีน ้าตาล ( Sun Tanning) แต่
เน่ืองจากเป็นคล่ืนท่ีอยูใ่กลก้บัแสงท่ีตามองเห็น จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ Near UV 

5.7.2 UV B ช่วงความยาวคล่ืน 280 – 315 nm. จะมีพลงังานสูงข้ึน สามารถท าให้
ผวิหนงัไหมเ้กลียม และมีหลกัฐานวา่ ท าใหเ้กิดมะเร็งผวิหนงัได ้ 

5.7.3 UVC ช่วงความยาวคล่ืน 200 – 280 nm.  ซ่ึงมีพลงังานสูงกวา่แสงยวูที ั้งสอง
ชนิดแรก สามารถดูดกลืนโดย DNA, RNA ในนิวเคลียสของเซลลท์  าใหเ้ซลลเ์กิดการกลายพนัธ์ุ เกิด
เซลลม์ะเร็ง และเกิดการตายของเซลล ์สมยัก่อนมีการใชแ้สงยวูฆ่ีาเช้ือเซลลท่ี์อยูบ่นผวิหนงัของคน
ท่ีเป็นโรคเร้ือน แต่ถา้ไดรั้บแสงยวูดีว้ยตาเปล่า อาจท าใหเ้กิดการไหมข้องจอประสาทตา ท าใหต้า
บอดได ้เน่ืองจาก UVC สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย และไวรัสได ้บางคร้ังเรียกวา่ Germicidal UV 
rang) แสงยวูท่ีีมีความคล่ืนนอ้ยกวา่ 200 nm เรียกวา่ Vacuum UV จะมีพลงังานมากพอท่ีจะท าลาย



พนัธะทางเคมี และถูกดูดกลืนโดยสารประกอบได ้บางคร้ังอาจเรียกวา่ Ozone UV เพราะเป็นแสง   
ยวูท่ีีสามารถกระตุน้ออกซิเจนในอากาศใหเ้ป็นโอโซนได้   เน่ืองจากแสงยวูช่ีวงความยาวคล่ืนน้ีถูก
ดูดกล่ินโดยสารประกอบไอน ้า และออกซิเจนในอากาศแสงยวูน้ีี จึงคล่ืนท่ีผา่นตวักลางท่ีเป็น
สุญญากาศจึงเรียก Vacuum UV 

 
ภาพท่ี 45 ภาพแสดงสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
ท่ีมา: แสวง เกิดประทุม, รังสีอลัตราไวโอเลต, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.tistr.or.th/ed/wp-content/uploads/2014/08/11-4.jpg     
                                                                                      

5.8  รังสีเอกซ์  (X-rays)  มีความถ่ีช่วง 10 15-1022Hz หรือความยาวคล่ืนช่วงตั้งแต่ 
10 -14 -10 -8 เมตร สามารถเคล่ือนท่ีทะลุส่ิงกีดขวางหนาๆได ้หลกัการของรังสีเอกซ์ คือ ท าให้
อิเล็กตรอนเกิดความเร่ง หากยงิอิเล็กตรอนท่ีมีพลงังานมากเขา้ไปชนอิเล็กตรอนในชั้นลึกๆ ของ
อะตอมจะท าใหไ้ดรั้งสีท่ีมีพลงังานมาก เรียกวา่ ฮาร์ดเอกซเรย ์ (Hard X-ray) มีความยาวคล่ืนช่วง 
0.10-0.01 นาโนเมตร ถา้อิเล็กตรอนท่ีใชย้ิง่มีพลงังานนอ้ย อิเล็กตรอนนั้นจะเขา้ไปในชั้นอะตอมไม่
ลึกนกั จะใหรั้งสีท่ีเรียกวา่ (Soft X-ray) มีความยาวคล่ืนช่วง 10-0.10 นาโนเมตร รังสีเอกซ์มี



ประโยชน์ทางการแพทยใ์นการฉายผา่นร่างกายเพื่อตรวจดูความปกติของอวยัวะภายใน ในวงการ
อุตสาหกรรมใชใ้นการตรวจหารอยร้าวภายในช้ินส่วนโลหะ ใชเ้ป็นอุปกรณ์ด่านตรวจในการ
ตรวจหาวตัถุท่ีน่าสงสัยและใชส้ าหรับการวเิคราะห์สสารต่างๆ 

5.9 รังสีแกมมา (Gamma rays)  มีความถ่ีช่วง 10 18-1022Hz หรือความยาวคล่ืนช่วง
ตั้งแต่ 10-14-10-8 เมตรหรือความยาวคล่ืนช่วงตั้งแต่ 10-14-10-10เมตร ความยาวคล่ืนของรังสีแกมมาสั้น
กวา่รังสีเอกซ์ แต่มีบางช่วงความยาวคล่ืนท่ีคาบเก่ียวกบัรังสีเอกซ์ อยา่งไรก็ตามรังสีแกมมาสามารถ
ทะลุส่ิงกีดขวางไดดี้กวา่รังสีเอกซ์ รังสีแกมมามีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าต่างกบัรังสีบีตา (Beta ray) 
(อิเล็กตรอนพลงังานสูง มีสภาพเป็นลบทางไฟฟ้า) และรังสีแอลฟา (Alpha ray) (นิวเคลียสของ
อนุภาคฮีเลียม มีสภาพเป็นบวกทางไฟฟ้า) รังสีแกมมาไม่เบ่ียงเบนในสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก อีกทั้งยงัไม่มีมวลและเคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็วแสง รังสีแกมมาเป็นคล่ืนแม่เหล็กฟ้าท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของนิวเคลียสธาตุ โดยท่ีนิวเคลียสท่ีอยูใ่นสถานะกระตุน้กลบัสู่สถานะพื้น 
เรียกวา่ การสลาย (Decay) เน่ืองจากรังสีแกรมมา มีอ านาจทะลุทะลวงสูงสามารถท าลายเซลล์
ส่ิงมีชีวติไดจึ้งน าไปใชป้ระโยชน์ทางการแพทยใ์นการท าลายเซลลม์ะเร็ง ท่ีมา : สตรีรัตน์  ก าแพง
แกว้ โฮดคั., “เทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์เบ้ืองตน้” 

5.10  สเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) เป็นเทคนิคท่ีศึกษาเก่ียวกบัอนัตรกิริยา (Interaction) 
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) กบัสะสาร (Matter) เม่ือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
กระทบกบัสะสาร อนัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดไดห้ลายปรากฏการณ์ ไดแ้ก่ 

5.10.1 การสะทอ้น (Reflection) 
5.10.2 การส่งผา่น (Transmission) 
5.10.3 การดูดกลืน (Absorption) 
5.10.4 การเปล่งแสง (Luminescence) ประกอบดว้ย 

5.10.4.1 การเรืองแสง (Phosphorescence) 
5.10.4.2 การวาวแสง (Fluorescence) 

5.10.5 การกระเจิง (Scattering) 
5.10.6 การหกัเห (Refraction) 
5.10.7 การเล้ียวเบน (Diffraction) (สตรีรัตน์  ก าแพงแกว้ โฮดคั, 2556: 2-6) 
5.10.1  การสะทอ้น ( Reflection)  เม่ือแสงเดินทางมากระทบวตัถุแสงจะสะทอ้น

กลบัไปยงัตวักลางเรียกวา่การสะทอ้น หรือหกัเห เม่ือเดินทางผา่นตวักลางเรียกวา่การหกัเห แสงเม่ือ
เดินทางมากระทบวตัถุกนัการสะทอ้นของแสง ท าใหเ้กิดมุมตกกระทบคือมุมท่ีแสงตกกระทบท า
กบัเส้นตั้งฉากกบักระจก และมุมสะทอ้นคือมุมท่ีแสงสะทอ้นท ากบัเส้นตั้งฉากกบักระจก 



 กฎของการสะท้อน  กล่าววา่ “เม่ือเกิดการสะทอ้นแสงทุกคร้ังมุมตก
กระทบเท่ากบัมุมสะทอ้นเสมอ” 
 กฎการสะทอ้นแสง 
  1.  รังสีตกกระทบ เส้นปกติและรังสีสะทอ้นยอ่มอยูบ่นพื้นระนาบ
เดียวกนั 
  2.  มุมในการตกกระทบยอ่มโตเท่ากบั มุมสะทอ้น (ส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 289-290) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 ภาพแสดงการสะทอ้นของแสงเม่ือตกกระทบผวิสะทอ้นราบ  
ท่ีมา: การสะท้อนของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.atom. 
rmutphysics. com/charud/oldnews/0/286/16/20/511.jpg 
 
 กระจกราบ ( Plane Mirrors) เม่ือวตัถุอยูห่นา้กระจก วตัถุจะสะทอ้น
ล าแสงออกมานบัลา้นเส้น มายงักระจก แต่ขอเขียนล าแสงตวัแทนมาสัก 4 เส้น เม่ือเกิดการสะทอ้น
แสงท่ีกระจกมุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น ท าใหเ้กิดล าแสงเสมือนตดักนัจนเกิดภาพเสมือนท่ี
หลงักระจก ภาพเสมือนท่ีหลงักระจกจะมีขนาดเท่ากบัวตัถุ และกลบัซา้ยเป็นขวา 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงการเกิดภาพในกระจกเงาราบ  

ท่ีมา: การสะทอ้นของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.atom. 
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/512.jpg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 48 ภาพแสดงการเกิดภาพสะทอ้นจ านวนมากเม่ือตั้งกระจกสองอนัหนัเขา้หากนั  
ท่ีมา: การสะทอ้นของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.atom. 
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/513.gif 
 
 การสะท้อนบนพืน้ผวิขรุขระ ( Diffuse Reflection) เม่ือแสงสะทอ้นท่ีผวิ
ขรุขระ แสงจะสะทอ้นออกไปหลายทิศทางพื้นผวิถนนท่ีแหง้อยูมี่การสะทอ้นแสงบนพื้นผวิขรุขระ



จึงมีแสงสะทอ้นมายงัตาเรา แต่เม่ือถนนนองไปดว้ยน ้า ผวิน ้าท าใหเ้กิดการสะทอ้นบนผวิเรียบท าให้
แสงจากรถสะทอ้นไปดา้นหนา้รถอยา่งเดียวมีเพียงแสงส่วนนอ้ยท่ีสะทอ้นเขา้ตาเราท าใหเ้รามอง
พื้นถนนหลงัฝนตกไม่ชดัเจน 

 เม่ือแสงเดินทางจากตวักลางหน่ึงตกกระทบกบัผวิของอีกตวักลางหน่ึง 
แสงจะเกิดการสะทอ้นข้ึนกลบัมาในตวักลางเดิม โดยแสงท่ีสะทอ้นออกมาจะเปล่ียนแปลงตาม
พื้นผวิ โดยถา้พื้นผวิเรียบแสงสะทอ้นจะเป็นระเบียบ แต่ถา้ผวิขรุขระ แสงสะทอ้นจะกระจดักระจาย
ไม่เป็นระเบียบ (การสะทอ้นของแสง, 2559) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงการสะทอ้นคล่ืนวทิยบุนจารรับสัญญาณดาวเทียมเป็นการสะทอ้นบนผวิขรุขระ 
ท่ีมา: การสะท้อนของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.atom. 
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/514.jpg 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 50 ภาพแสดงการสะทอ้นบนผวิขรุขระ  
ท่ีมา: การสะท้อนของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.atom. 
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/515.gif 

http://www.atom/
http://www.atom/


 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 51 ภาพแสดงเปรียบเทียบการสะทอ้นบนผวิเรียบและผวิขรุขระ                                                                                           
ท่ีมา: การสะท้อนของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.atom. 
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/516.gif 
 

5.10.2  การส่งผ่าน ( Transmission) เป็นคุณสมบติัพื้นผวิท่ีเกิดข้ึนในเฉพาะ
ตวักลางโปร่งแสง (Semitransparent) หมายถึง คุณลกัษณะอยา่งหน่ึงของผวิท่ียอมใหแ้สงผา่นทะลุ 
เรียกวา่ Transmissivity  

ภาพท่ี 52 ภาพแสดงค่าการสะทอ้นรังสีตั้งฉากและการดูดกลืนของรังสีตั้งฉากของผวิเลือก  
ท่ีมา: ทววีฒัน์ สุภารส และคณะ, การแผ่รังสีความร้อน,  เขา้ถึงเม่ือ 8 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Thermal%20Radiation/7-0/p14.gif 
 

5.10.3 การดูดกลนื ( Absorption) การดูดกลืน หมายถึงการท่ีแสงถูกดูดกลืนหาย
เขา้ไปในตวักลางทัว่ไปเม่ือ พลงังานแสงถูกดูดกลืนหายเขา้ไปในวตัถุใดๆ เช่น เตาอบพลงังาน
แสงอาทิตยเ์คร่ืองตม้น ้า พลงังานแสงและยงัน าคุณสมบติัของการดูดกลืนแสงมาใชใ้น

http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Thermal%20Radiation/7-0/p14.gif


ชีวติประจ าวนั เช่น การเลือกสวมใส่เส้ือผา้สีขาวจะดูดแสงนอ้ยกวา่สีด า จะเห็นไดว้า่ เวลาใส่เส้ือผา้
สีด าอยูก่ลางแดดจะท า ใหร้้อนมากกวา่ สีขาว (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 292) 

 ในคุณสมบติัอยา่งหน่ึงของพื้นผวิในการดูดกลืนรังสีความร้อนไว ้และยงั
แสดงลกัษณะท่ีข้ึนอยูก่บัทิศทาง และการเปล่ียนแปลงความยาวคล่ืน ค่า  Spectral Directional 
Absorptivity นิยามวา่เป็นเศษส่วนของความเขม้ท่ีความยาวคล่ืนหน่ึงท่ีตกกระทบผวิ  (Iλ,i) ใน
ทิศทางของ (u,φ) ท่ีดูดกลืนโดยผวิดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 53 ภาพแสดงค่า Spectral directional absorptivity  
ท่ีมา: ทววีฒัน์ สุภารสและคณะ,  การแผ่รังสีความร้อน,  เขา้ถึงเม่ือ 8 กุมภาพนัธ์ 2559,  เขา้ถึงได้
จากttp://mte.kmutt.ac.th/elearning/Thermal%20Radiation/6-0/2-36.gif 
 

5.10.4  การเปล่งแสง  (Luminescence) คือการปลดปล่อยแสงออกจากสารหน่ึง
โดยการกระตุน้ดว้ยแสง  ปฏิกิริยาเคมีหรือรังสีอิออไนซ์  (Ionizing Radiation) เช่น  รังสีเอกซ์
ประกอบดว้ย 
  5.10.4.1  การเรืองแสง ( Phosphorescence) คือ การเรืองแสงชนิดท่ีการ
ปลดปล่อยแสงออกมาเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการกระตุน้แลว้นานกวา่ 10-8วนิาที และการเรืองแสง
ด าเนินต่อไปอีกนานกวา่สัดส่วนของวนิาทีเม่ือหยดุการกระตุน้แลว้ เหตุการณ์น้ีเรียกวา่ After Glow 
หรือ Lag  

 5.10.4.2  การวาวแสง (Fluorescence) คือ การเรืองแสงชนิดท่ีการปลดปล่อย
แสงออกมาเกิดข้ึนทนัทีทนัใดภายในเวลา 10-8 วนิาที และหยดุทนัทีเม่ือเลิกการกระตุน้ (การใชอิ้น
เทนซิฟายอิงสกรีน, 2559)   

5.10.5   การกระเจิง( Scattering) การกระเจิงของแสงเกิดจากอนัตรกิริยาระหวา่ง
แสงกบัอนุภาค หรือในโมเลกุลท่ีแสงเคล่ือนท่ีผา่น มีการถ่ายเทพลงังานเกิดข้ึนในการกระเจิง โดย
ท่ีโฟตอนจะถ่ายเทพลงังานทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนใหก้บัอนุภาคในตวักลางถา้ไม่มีการเสีย



พลงังานของแสงท่ีกระเจิงการกระเจิงในลกัษณะน้ีเรียกวา่ การกระเจิงแบบยดืหยุน่ ( Elastic 
Scattering) เช่น การกระเจิงแบบเรเล่ย ์(Rayleigh Scattering) ซ่ึงเสียพลงังานในการกระเจิงนอ้ยมาก 
(วสิันต ์สกุลเจริญ และคณะ, 2559) 

5.10.6 การหักเห ( Refraction) หมายถึงการท่ีแสงเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางหน่ึงไปยงั
อีกตวักลางหน่ึง ท าใหแ้นวล าแสงเกิดการเบ่ียงเบนไปจากแนวเดิม ความถ่ีของแสงยงัคงเท่าเดิม 
ส่วนความยาวคล่ืน และความเร็วของแสงจะไม่เท่าเดิมทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงจะอยูใ่นแนว
เดิมถา้แสงตกตั้งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลางจะไม่อยูใ่นแนวเดิม ถา้แสงไม่ตกตั้งฉากกบัผวิ
รอยต่อของตวักลางเช่น แสงผา่นจากอากาศไปยงัน ้า ดงัแสดงในรูป (ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 290-291) 

 

 
ภาพท่ี 54 ภาพแสดงลกัษณะการเกิดหกัเหของแสง  
ท่ีมา: ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือเรียนสาระความรู้พืน้ฐาน 
รายวชิา วทิยาศาสตร์ (พว21001) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น,  เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559,  เขา้ถึง
ไดจ้าก http://202.143.165.163/sci_t1/chap12/chap12_4.pdf 
 

5.10.7  การเลีย้วเบน ( Diffraction) เกิดข้ึนเม่ือคล่ืนถูกกีดขวาง ส่ิงกีดขวางอาจ
เป็นฉากท่ีมีรูเปิดเล็กๆ หรือช่องแคบท่ีปล่อยใหค้ล่ืนผา่นไปไดส้มมติล าแสงขนานมาจากทางซา้ย
ผา่นช่องแคบดงัรูป ถา้แสงไม่มีการเล้ียวเบนแสงท่ีผา่นออกไปจะมีขนาดเท่ากบัช่องแคบ S แต่ความ
จริงแลว้แสงมีการเล้ียวเบน จึงปรากฏเป็นแถบมืดและสวา่งสลบัซา้ยขวาดงัรูปภาพท่ี 53 แสดง
ลกัษณะการเกิดหกัเหของแสง  ความกวา้งของแถบสวา่งกลางสัมพนัธ์กบัความกวา้งของช่องแคบ
และความยาวคล่ืน  (ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, 2559) 

http://202.143.165.163/sci_t1/chap12/chap12_4.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 55 ภาพแสดงการเล้ียวเบนของคล่ืน  
ท่ีมา: ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, การเลีย้วเบนของแสง,  เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_23_files/image84.jpg  
                                                                                                

 สมมติล าแสงขนานมาจากทางซา้ยผา่นช่องแคบดงัรูป ถา้แสงไม่มีการ
เล้ียวเบนแสงท่ีผา่นออกไปจะมีขนาดเท่ากบัช่องแคบ S แต่ความจริงแลว้แสงมีการเล้ียวเบน จึง
ปรากฏเป็นแถบมืดและสวา่งสลบัซา้ยขวาดงัภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 56 ภาพแสดงการเล้ียวเบนของแสง  
ท่ีมา: ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, การเลีย้วเบนของแสง,  เขา้ถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_23_files/image085.jpg 
 

http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_23_files/image085.jpg


6.  เคร่ืองโพลไีลท์ (Polilight) 
เคร่ืองโพลีไลทเ์ป็นเคร่ืองมือตรวจหาร่องรอยวตัถุพยานได ้จากการตรวจหาลายน้ิวมือ

แฝง ตรวจหาคราบอสุจิ สารคดัหลัง่ น ้าปัสสาวะ น ้าลาย คราบโลหิต เส้นขน เส้นผม รอยเหยยีบ
ต่างๆ ร่องรอยของตวัอกัษรท่ีมีการขีดเขียนทาบทบัการขดูลบแกไ้ขเอกสารต่างๆ โดยใชส้ารเคมี
ช่วย หรือใชเ้ทคนิคการระเหยออก การยอ้ม สี  โดยการปรับเลือกคล่ืนแสงตามความเหมาะสม  
เคร่ืองมือน้ีใชห้ลอดไฟแบบ Metal halide arc lamp มีระบบน าแสง (Optical) ท่ีมีความเขม้ขน้ของ
ล าแสงสูง สามารถเลือกช่วงคล่ืนแสงโดยใชแ้ผน่กรองแสงไดห้ลากหลายช่วงแสง คือ Band pass 
Filter: UV 350 หรือ 365, 415, 450 หรือ 455, ( Crime Scene Search filter : short pass filter SP540) 
หรือ LP530, 515, 530 หรือ 535,620, หรือ 630, White light เป็นตน้ในดา้นการท างานเคร่ืองโพ
ลีไลทเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีมีน ้าหนกัเบา สามารถใชไ้ดท้ั้งในและนอกสถานท่ี จึงเหมาะกบังานตรวจ
พิสูจน์หลกัฐาน (เจพี โทเท่ิลโซลูชัน่, 2558) 

6.1  POLILIGHT PL400 : ROFIN AUSTRALIA PTY.LTD. 
 เป็นเคร่ืองก าเนิดแสงท่ีมีความเขม้ขน้ของแสงสูง ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงการสัมผสั

กบัส าแสงหรือการมองเห็นโดยตรง ในกรณีท่ีตอ้งสัมผสัล าแสงควรใสถุงมือ และควรแต่งกายให้
มิดชิดโดยใส่เส้ือแขนยาวกางเกงขายาว ในกรณีท่ีตอ้งสัมผสัล าแสงโดยตรงไม่ควรสัมผสัล าแสง
เกิน 12 นาทีต่อวนั หรือ 4 นาทีในกรณีต่อเน่ือง และตอ้งสวมแวน่ตาตามตารางแนะน า ผูไ้ม่ใส่แวน่ 
ควรห่างจากล าแสง การท างานในระยะ 1.5 เมตร 

 
ตารางท่ี 17 แนะน าการใชแ้วน่เพื่อป้องกนัแสง 

 
Filter Clear Yello Orange Red Applications 
White   /  General searching 

UV 350 / / / / General searching 
415  / /  Blood print, splatter 
430   /  General searching (Semen, urea, fiber) 
450   /  General searching (Semen, urea, fiber) 
470   /  General searching (Semen, urea, fiber) 
480   /  General searching (Semen, urea, fiber) 
490   /  General searching (Semen, urea, fiber) 

LP530 /  /  Broad searching 



ตารางท่ี 17 แนะน าการใชแ้วน่เพื่อป้องกนัแสง (ต่อ) 
 

Filter Clear Yello Orange Red Applications 
LP560 /  / / General for all treatments 

505   / / Ninhydrin & super-glue treatments 
515    / Ninhydrin & super-glue treatments 
530    / DFO & super-glue treatments 
550    / DFO & super-glue treatments 
560    / DFO & super-glue treatments 
570    / Ninhydrin prints, background reduction 
590    / Ninhydrin prints, background reduction 
620    / Ninhydrin prints, background reduction 
650    / Ninhydrin prints, background reduction 

 
ท่ีมา:  เจพี โทเท่ิลโซลูชัน่,  “ คู่มือแนะน าการใชง้าน ROFIN POLOLIGHT PL400”  (เอกสารอดัส าเนา 
คู่มือแนะน าการใชง้าน ROFIN POLILIGHT PL400 สถาบนันิติเวชวทิยาโรงพยาบาลต ารวจ. 
 

6.2  แผ่นกรองแสง (Filter)  
 แผน่กรองแสงมีลกัษณะเป็นแกว้ สวมไวท่ี้หนา้เลนส์ของกลอ้งดิจิตอล ท าหนา้ท่ี

เป็นฉากกั้นแสงสีบางสี และเพิ่มแสงสีบางสีใหต้กไปท่ีฟิลม์ ท าใหภ้าพถ่ายมีสีสันถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
หรือผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ช่วยเปล่ียนความเขม้ของสีของวตัถุใหม้องเห็นแตกต่างกนั หาก
สวมแผน่กรองแสงสีใดถ่ายภาพ แผน่กรองแสงก็จะดูดกลืน ( Absorb) สีอ่ืนไว ้ปล่อยใหสี้ท่ี
เหมือนกบัแผน่กรองแสงส่องผา่น ( Transmit) เขา้ไปยงัเซ็นเซอร์ของกลอ้งดิจิตอล นกัวทิยาศาสตร์
เรียกทฤษฎีน้ีวา่ ทฤษฎีการเลือกดูกลืนและเลือกส่องผา่นสี ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าวท าใหเ้ราสามารถ
ถ่ายภาพใหสี้บางสีสวา่ง หรือเขม้ไดต้ามตอ้งการ สวมแผน่กรองแสงสีแดงไวท่ี้หนา้เลนส์ ภาพสีท่ี
ถ่ายนั้นจะมีส่วนรวมเป็นสีแดง เพราะแผน่กรองแสงจะดูดกลืนสีเขียวและสีน ้าเงินไว ้ปล่อยใหแ้สง
สีแดงผา่นเขา้ไปบนัทึกลงในฟิลม์เพียงสีเดียว และเม่ือใชแ้ผน่กรองแสงสีแดงในการถ่ายภาพขาวด า 
แสงสีผา่นเขา้ไปสู่ดอกไมแ้ละส่ิงอ่ืนท่ีมีสีแดง จะมีปริมาณแสงเขา้ไปบนัทึกในฟิลม์มากกวา่สีอ่ืน
เพราะแวน่กรองแสงสีแดงจะดูดกลืนแสงสีอ่ืนๆ คือสีเขียวและสีน ้าเงินไว ้จึงท าใหเ้ซ็นเซอร์ของ



กลอ้งดิจิตอล ในส่วนท่ีเป็นสีแดงหนาเขม้กวา่ส่วนท่ีเป็นสีอ่ืน ภาพท่ีปรากฏในส่วนท่ีเป็นสีแดงใน
ภาพจึงมีความขาวสวา่งกวา่ส่วนท่ีเป็นสีอ่ืน (แผน่กรองแสง, 2559) 

6.2.1  Mounted OG550 nm Longpass Colored Glass Filter 
 การส่งผา่น (รวมถึง การสะทอ้นพื้นผวิ ) เป็นการแสดงความยาวคล่ืนแสงท่ี
สามารถทะลุผา่นแผน่กรองแสงไปได ้ และในช่วงความยาวคล่ืนแสงท่ีสั้นกวา่จะไม่สามารถผา่น
แผน่กรองแสงได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 57 ภาพแสดงความยาวคล่ืนของแสงท่ีสามารถทะลุผา่นฟิลเตอร์ OG550 
ท่ีมา:  เจพี โทเท่ิลโซลูชัน่,  “ คู่มือแนะน าการใชง้าน ROFIN POLOLIGHT PL400”  (เอกสารอดัส าเนา 
คู่มือแนะน าการใชง้าน ROFIN POLILIGHT PL400 สถาบนันิติเวชวทิยาโรงพยาบาลต ารวจ. 
 

  6.2.2   OG590 nm Longpass Colored Glass Filter 
 การส่งผา่น (รวมถึง การสะทอ้นพื้นผวิ ) เป็นการแสดงความยาวคล่ืนแสงท่ี

สามารถทะลุผา่นแผน่กรองแสงไปได ้ และในช่วงความยาวคล่ืนแสงท่ีสั้นกวา่จะไม่สามารถผา่น
แผน่กรองแสงได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 58 ภาพแสดงความยาวคล่ืนของแสงท่ีสามารถทะลุผา่นฟิลเตอร์ OG590                                                          
ท่ีมา: เจพี โทเท่ิลโซลูชัน่,  “ คู่มือแนะน าการใชง้าน ROFIN POLOLIGHT PL400”  (เอกสารอดัส าเนา 
คู่มือแนะน าการใชง้าน ROFIN POLILIGHT PL400 สถาบนันิติเวชวทิยาโรงพยาบาลต ารวจ. 
 
7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจุบนัมีการศึกษาดา้นการถ่ายภาพโดยการใชเ้ทคนิคพื้นฐานของการถ่ายภาพดว้ย
แสงโดยทัว่ไป และการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ผลการศึกษาพบวา่ การถ่ายภาพแบบ 
Full Spectrum Digital ท่ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการน ามาใชส้ าหรับถ่ายภาพวตัถุพยานในกรณีการ
กระท าผดิเก่ียวกบัมนุษย ์โดยมีการศึกษาเก่ียวกบัประเภทของการถ่ายภาพวถัตุพยาน ท่ีเหมาะสมกบั
กรณีต่างๆ และเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ  ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ในทางนิติ
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ของเทคนิคการ ถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ส าหรับการถ่ายภาพ
ในทางนิติวทิยาศาสตร์ ท่ีใชเ้ทคนิคเฉพาะทางในแต่ละกรณี เพื่อเป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงไวด้า้นนิติ
วทิยาศาสตร์รวมถึงดา้นการถ่ายภาพทางนิติวทิยาศาสตร์ของงานวจิยัต่างประเทศดงัน้ี 

งานวจิยัต่างประเทศ 
แฟรงก้ิน ดี ไรท ์ และ เกรกอร่ี เอส โกลเดน้ ( Franklin D. Whight, and Gregory S. 

Golden,  2010:  59-67) การใชก้ารถ่ายภาพแบบ full Spectrum Digital ส าหรับการเก็บรวบรวม
และการเก็บรักษาวตัถุพยานในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติทนัตกรรม โดยศึกษาเอกลกัษณ์เฉพาะของ
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital  ช่วงความยาวคล่ืนแบบ Full Spectrum ของรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า เร่ิมจากความยาวคล่ืนท่ีสั้นท่ีสุด  (200-375 นาโนเมตร) ซ่ึงก็คือแสงอลัตราไวโอเล็ต 
(UV) ผา่นช่วง Visible Spectrum (400-700 นาโนเมตร)ไปจนถึงช่วงความยาวคล่ืนท่ียาวกวา่ความยาวคล่ืน
อินฟราเรดของ 700-900 นาโนเมตรส าหรับวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีจะอธิบายลกัษณะทาง
กายภาพของผวิหนงัในกรณีเกิดการบาดเจบ็ท่ีผวิหนงัของผูเ้สียหายท่ียงัมีชีวติอยูก่ารถ่ายภาพแบบ 



Full Spectrum Digital ของการบาดเจบ็ในรูปแบบต่างๆ  ในผวิหนงัจะเกิดปฏิกิริยา 4 ปฏิกิริยาของ
ผวิหนงัเม่ือถูกกระทบโดยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายภาพในสเปกตรัมท่ีมองเห็นได ้เป็นเพียงแค่
การถ่ายภาพในบางส่วนของปฏิกิริยาทั้ง 4 ปฏิกิริยาท่ีเกิดทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีแสงมาตกกระทบ
ผวิหนงั ภาพท่ีถ่ายไดจ้ะเป็นการบนัทึกการบาดเจบ็เหมือนกบัท่ีมนุษยม์องเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าใน
เวลาท่ีเกิดการถ่ายภาพนั้น การถ่ายภาพดว้ยแสงยวูจีะสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของการ
บาดเจบ็บริเวณผวิชั้นนอกของผวิหนงั ในขณะท่ีการถ่ายภาพดว้ยแสง  IR จะแสดงใหเ้ห็นถึง
รายละเอียดของเน้ือเยือ่ท่ีเกิดการบาดเจบ็ในระดบัท่ีลึกลงไปถึงชั้นหนงัแทแ้ละท่ีลึกไปกวา่นั้น การ
ถ่ายภาพดว้ยเทคนิค ALI จะบนัทึกความแตกต่างระหวา่งผวิหนงัท่ีไม่ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีอยูติ่ดกบั
ผวิหนงัท่ีไดรั้บบาดเจบ็โดยเกิดการเรืองแสง (Fluorescence) การถ่ายภาพแบบ IR อาจจะไม่สามารถ
สร้างภาพท่ีแสดงรายละเอียดของบาดแผลได ้เน่ืองจากผวิหนงับริเวณนั้นมีความหนาไม่มาก
พอท่ีจะแสดงถึงรูปแบบของรอยช ้าท่ีเกิดข้ึนใตผ้วิหนงัท่ีลึกลงไป 3 มิลลิเมตร ถา้ไม่พบการบาดเจบ็
ในระดบัพื้นผวิของผวิหนงับริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็ ก็จะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของการบาดเจบ็
ไดโ้ดยการถ่ายภาพดว้ยแสงยวูี 

การใชง้านการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ในทางนิติทนัตกรรม การถ่ายภาพ  

ยวูใีนกรณีท่ีเก่ียวกบัท่ีมีการหลุดของฟัน ท่ีเป็นส่ิงท่ีเหลืออยูพ่อท่ีจะสามารถใชร้ะบุตวัตนได ้ท่ีถูก

ซ่อนไว ้การถ่ายภาพยวูจีะเป็นการแสดงเคร่ืองหมายไวบ้นฟันหรือกระดูกท่ีติดกบัฟันท่ีหลุดออกไป 

การกระท าผดิเก่ียวกบัมนุษยโ์ดยทัว่ไปมกัจะพึ่งหลกัฐานจากภาพถ่ายของการไดรั้บ
บาดเจบ็ การถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital จะมีความส าคญัในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษา
หลกัฐานของการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน และอาจจะใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดเ้ช่นกนั ข้ึนอยูก่บั
ชนิด และอายขุองการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน 

รอยกดั (Bitemarks) การถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital จะมีการใชม้ากและ
ส าคญัท่ีสุดส าหรับการใชง้านทางนิติทนัตกรรม ในกรณีของรอยกดั (Bitemark Cases) การวเิคราะห์
รอยกดัท่ีเกิดข้ึนมกัจะวเิคราะห์ในเชิงของการคาดเดาขนาดจริงของรอยดบัจากภาพถ่าย ซ่ึงจะ
น าไปใชใ้นการเปรียบเทียบกบัรอยกดัของผูต้อ้งสงสัย รายละเอียดท่ีส าคญัของการเกิดรอยกดั 
มกัจะปรากฏรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเม่ือถ่ายภาพดว้ยวธีิการท่ีใชแ้สง  Visible, UV, IR และ ALI 
การถ่ายภาพโดยวธีิทั้ง  4 น้ีจะเป็นการเพิ่มปริมาณของหลกัฐานท่ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์ และยงั
สามารถน าไปเพิ่มความน่าเช่ือถือของความเห็นในการวเิคราะห์รอยกดัท่ีเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย 

 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็น การศึกษา เปรียบเทียบการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนดว้ยแสงหลาย
ความยาวคล่ืน จะท าใหไ้ด ้รายละเอียดของการถ่ายภาพเพื่อแสดงรอยต าหนิร่องเกลียวและสันเกลียวบน
ลูกกระสุนปืนไดม้ากกวา่แสงธรรมชาติมากนอ้ยเพียงใด และแสงใดช่วยท าใหแ้สดงรายละเอียด
ของลูกกระสุนปืน หรือร่องรอยอ่ืน ใหก้ารถ่ายภาพลูกกระสุนปืนไดดี้ท่ีสุด 
 
1.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย  

1.1  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด Full Frame Nikon D750 
 1.2 Nikon Lens 60mm f/2.8 AF-S Micro-Nikkor 

 1.3  แสตนถ่ายภาพวตัถุพยาน (Evident Stand) 
 1.4  เคร่ืองใหแ้สงหลายความยาวคล่ืน POLILIGHT PL 400 : ROFIN 

 1.5  แวน่ตาใส สีเหลือง สีส้ม สีแดง  
 1.6  ฟิลเตอร์กรองแสงสีส้ม OG 550 และสีแดง OG 590 
  1.7  ปืนพกก่ึงอตัโนมติั ขนาด 9 มม. จ านวน 15 กระบอก 
  1.8 กระสุนปืน ขนาด 9 มม.พาราฯ ยีห่อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE 

 1.9  เพลทพลาสติกสีด าชนิดดา้น ส าหรับติดลูกกระสุนปืน เสกลบอกขนาด 
รายละเอียด พร้อมกล่องครอบชนิดใส 
 1.10 ถงัแสตนเลสยงิเก็บหวักระสุนปืนระบบน ้าวนตา้นความเร็วสูง  (Illuminated 
Water Tank) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 59 แสดงภาพกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด FX Nikon D750 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 60 แสดงเลนส์ถ่ายภาพระยะใกล ้Nikon Lens 60mm f/2.8 AF-S Micro-Nikkor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61 แสตนถ่ายภาพวตัถุพยาน (Evident Stand) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 62 แสดงเคร่ือง POLILIGHT PL 400 : ROFIN 
 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 63 แสดงแวน่ตาใส สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 64 แสดงฟิลเตอร์กรองแสงสีส้ม OG 550 และสีแดง OG 590 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 65 แสดงกระสุนปืน ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE 

 
ภาพท่ี 66 แสดงเพลทพลาสติกสีด าชนิดดา้น ติดลูกกระสุนปืน เสกลบอกขนาดและรายละเอียด 
 พร้อมกล่องครอบชนิดใส  

 
ภาพท่ี 67 แสดงถงัแสตนเลส ยงิเก็บลูกกระสุนปืนระบบน ้าวน 



2. วธีิการทดลอง 
2.1 จดัเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี อาวธุปืนพกก่ึงอตัโนมติั จ  านวน 1 5 กระบอก และลูก

กระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE  

2.2  สวมถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกนัเสียง ก่อนยงิปืน   

2.3  ท าการยงิปืนเขา้ถงัแสตนเลสยงิเก็บลูกกระสุนปืนระบบน ้าวนตา้นความเร็วสูง ท า

การยงิดว้ย อาวธุปืนก่ึงอตัโนมติั ขนาด 9 มม.  ยงิซ ้ า 3 นดัอยา่งต่อเน่ือง โดยแต่ละนดัไม่หยดุท า

ความสะอาดล ากลอ้ง  

2.4  เก็บลูกกระสุนปืน 3 นดัของแต่ละกระบอก ผึ่งลมใหแ้หง้และน าไปบรรจุใส่ถุงเพื่อ

แยกเก็บลูกกระสุนปืน  

2.5  น าลูกกระสุนปืนมาติดลงเพลทพลาสติกสีด า ชนิดดา้น ติดเสกลบอกขนาดและ

รายละเอียด พร้อม กล่องครอบชนิดใส จ านวนทั้งส้ิน 15 ชุด   

2.6  น าชุดลูกกระสุนปืน ทั้ง 15 ชุดมาถ่ายภาพ ดว้ยแสงธรรมชาติแบบสี และ แบบ

Monotone และแสงจากเคร่ือง Polilight หลายความยาวคล่ืน แบบMonotone จดัแสงท ามุมท่ี 45 

องศา  

2.7  ติดแผน่กรอง OG 550 หรือ OG 590 ติดท่ีหนา้เลนส์  Nikon Lens 60mm f/2.8 

AF-S Micro-Nikkor และน ากลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด FX Nikon D750 ยดึจบักบัแสตนถ่ายภาพ  

2.8  ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถึงลูกกระสุนปืน วดัจากเสกลท่ีแสดงไวบ้นแสตนถ่ายภาพ

ท่ีระยะ32 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นระยะชดัท่ีสุด ท าการวดัแสงแบบเฉพาะจุดจากกลอ้งดิจิตอล ท่ี  

NORMAL หรือ “O” 

2.9 ในทุกการเปล่ียนความยาวคล่ืนแสง ตอ้งท าการวดัแสงก่อนการถ่ายภาพ และ

สังเกตทุกภาพใหแ้สงท่ีวดัไดจ้ากกลอ้ง ใหค้่าเป็น NORMAL หรือ “O” เสมอ 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 68 แสดงชุดเคร่ืองมือ-อุปกรณ์การถ่ายภาพลูกกระสุนปืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 69 แสดงการถ่ายภาพดว้ยแสงหลายความยาวคล่ืน  
 

ภายหลงัจากน าลูกกระสุนปืนมาติดลงเพลทพลาสติกสีด าชนิดดา้น และท าการถ่ายภาพ
ดว้ยแสงต่างๆ ในการถ่ายภาพท่ีแสงมาจากเคร่ือง Polilight  เป็น Visible Light ตั้งค่าการบนัทึกภาพ
แบบ Monotone เพื่อการแสดงภาพและสังเกตความชดัเจนของรอยร่องเกลียวท่ีลูกกระสุนปืนไดง่้าย
ยิง่ข้ึน ในการถ่ายภาพดว้ยแสงหลายความยาวคล่ืนนั้นไดแ้สดง ตารางค่าแสงท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ 



การวดัแสง ฟิลเตอร์ และตารางการบนัทึกภาพสี ภาพโมโนโทนและเทคนิคการถ่ายภาพดงัตาราง
ในภาคผนวก ก.    

 
3.  การวเิคราะห์ผล  

น าไฟลภ์าพถ่ายส่งแลปอดัภาพ ขนาด 5 x7 น้ิว และใส่อลับั้มภาพ และใหผู้ช้  านาญการ

ดา้นการตรวจอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุน เป็นผูใ้หค้ะแนนภาพถ่ายลูกกระสุนปืนโดยเปรียบเทียบ

ภาพถ่ายกบัลูกกระสุนปืนท่ีติดลงบนเพลท ดว้ยเคร่ือง  Integrated Ballistic Identification System 

(IBIS) ผา่นโปรแกรมในการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 
งานวจิยัคร้ังน้ี ไดท้  าการเก็บลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  Bullet 

Master  ชนิด LEAD ROUND NOSE ดว้ยการยงิจากอาวธุปืนก่ึงอตัโนมติั ขนาด 9 มม. เพื่อดูรอย
ร่องเกลียว สันเกลียวท่ีลูกกระสุนปืน อนัเกิดจากเกลียวล ากลอ้งตามหลกัไจโรหรือการหมุนควงเพื่อ
รักษาวถีิ  ซ่ึงปืนแต่ละกระบอกจะมีการเกิดรอยร่องเกลียว สันเกลียว ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ใน
ปัจจุบนั การตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนวา่ ลูกกระสุนปืนไดใ้ชย้งิมาจากอาวธุปืนท่ีตอ้งสงสัย
หรือไม่ โดยวธีิหน่ึงท่ีนิยมใชคื้อการเปรียบเทียบรอยร่องเกลียวปืนจากวตัถุพยานลูกกระสุนปืนท่ีติด
มากบั ผูบ้าดเจบ็หรือติดมากบัศพ กบัลูกกระสุนปืนท่ียงิดว้ยอาวธุปืนท่ีจบัยดึไดจ้ากผูต้อ้งหาหรือผู ้
ตอ้ง สงสัยเพื่อท าการตรวจพิสูจน์ 

ภายหลงัท าการถ่ายภาพเสร็จส้ินแลว้ น าไฟลภ์าพมาท าการเปรียบเทียบโดยให้
ผูช้  านาญการ ดา้นการตรวจอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุน เป็นผูใ้หค้ะแนนภาพถ่ายลูกกระสุนปืนโดย
เปรียบเทียบ  ภาพถ่ายกบัลูกกระสุนปืนท่ีติดลงบนเพลท ดว้ยเคร่ือง  Integrated Ballistic 
Identification System (IBIS) ผา่นโปรแกรมในการตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอก
กระสุนปืน เพื่อวเิคราะห์ ภาพถ่ายลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้ Bullet Master ชนิด 
LEAD ROUND NOSE ในความชดัของร่องเกลียวกบัความยาวคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย 

1. ตวัอยา่งภาพถ่ายแสดงผลการทดลอง  
2. การใหผ้ลคะแนนภาพถ่าย ลูกกระสุนปืน โดยผูช้  านาญการตรวจอาวธุปืนและ

เคร่ืองกระสุนปืน  
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงผลการทดลอง  

 
ภาพท่ี 70 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงธรรมชาติ แบบสี  
 

 
ภาพท่ี 71 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงธรรมชาติ แบบ Monotone 
 



 
ภาพท่ี 72 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 430 นาโนเมตร แบบ
 Monotone  

 
ภาพท่ี 73 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 440 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 



 
ภาพท่ี 74 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 

 
ภาพท่ี 75 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 



 
ภาพท่ี 76 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 

 
ภาพท่ี 77 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 



 
ภาพท่ี 78 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน LP1 แบบ Monotone 
 

 
 
ภาพท่ี 79 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 



 
ภาพท่ี 80 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 

 
 
ภาพท่ี 81 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 



 
ภาพท่ี 82 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 555 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 

 
 
ภาพท่ี 83 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 560 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 



 
ภาพท่ี 84 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 

 
 
ภาพท่ี 85 แสดงตวัอยา่งภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 590 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 



 
ภาพท่ี 86 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 620 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 
 

 
 
ภาพท่ี 87 แสดงตวัอยา่งภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 650 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 



2.  การให้ผลคะแนนภาพถ่ายลูกกระสุนปืน โดยผูช้  านาญการตรวจอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน   
โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

ความคมชดั 20   เปอร์เซ็น  ระดบัคะแนนเท่ากบั 1  

ความคมชดั 40   เปอร์เซ็น  ระดบัคะแนนเท่ากบั 2  

ความคมชดั 60   เปอร์เซ็น  ระดบัคะแนนเท่ากบั 3  

ความคมชดั 80   เปอร์เซ็น  ระดบัคะแนนเท่ากบั 4  

ความคมชดั 100  เปอร์เซ็น  ระดบัคะแนนเท่ากบั 5  

พบรอยต าหนิท่ีสายตามนุษยไ์ม่เห็น   ระดบัคะแนนเท่ากบั * 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลคะแนนภาพถ่ายลูกกระสุนปืนโดยผูช้  านาญการงานตรวจอาวธุปืนและเคร่ือง

 กระสุนปืน  

 

 

 



ตารางท่ี 18 แสดงผลคะแนนภาพถ่ายลูกกระสุนปืนโดยผูช้  านาญการงานตรวจอาวธุปืนและเคร่ือง  
 กระสุนปืน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการวจิยัพบวา่  ภาพถ่ายลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  Bullet 
Master ชนิด LEAD ROUND NOSE จ านวน 15 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 3 ลูก ในความชดัของร่อง
เกลียวท่ีมีการเปล่ียนแปลงกบัความยาวคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 



 2.1 การถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ดว้ยแสงธรรมชาติ แบบสี พบวา่มีแสดงรายละเอียดสัน
เกลียวบนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจน แต่ในร่องเกลียว สันเกลียวของปืน GLOCK แสดงรายละเอียดได้
ชดัเจนนอ้ยกวา่และมีแสงสีอ่ืนๆ รบกวนสายตา  

 
ภาพท่ี 88 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงธรรมชาติ แบบสี แสดงรายละเอียดไดช้ดัเจนนอ้ย

 กวา่และมีแสงสีอ่ืนๆ รบกวนสายตา 
 

2.2  การถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ดว้ยแสงธรรมชาติ แบบ  Monotone พบวา่มีแสดง
รายละเอียดสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจน แต่ในร่องเกลียว สันเกลียวของอาวธุปืน GLOCK 
แสดงรายละเอียดไดช้ดัเจนนอ้ยและไม่มีแสงสีอ่ืนๆรบกวนสายตา  

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 89 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงธรรมชาติ แบบ Monotone ในอาวธุปืน GLOCK 
 แสดงรายละเอียดชดัเจนไดน้อ้ยกวา่อาวธุปืนอ่ืนๆ 



 2.3 การถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ดว้ยคล่ืนแสง 505 นาโนเมตร พบวา่มีแสดงรายละเอียด
สันเกลียวบนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจนท่ีสุด คิดเป็น 100% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.9 และคล่ืนแสง LP1 
และ 530 นาโนเมตร  พบวา่มีแสดงรายละเอียดสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนได้ ชดัเจนคิดเป็น 80 % 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1  
 

  
 

ภาพท่ี 90 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงธรรมชาติแบบ Monotone เปรียบเทียบกบัภาพถ่าย 
 ความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร ท่ีแสดงความแตกต่างในรายละเอียดสันเกลียวบนลูก
 กระสุนปืนไดช้ดัเจนท่ีสุด   

 
ภาพท่ี 91 แสดงภาพส่วนขยายจากกรอบภาพท่ี 90 แสดงความแตกต่างในรายละเอียดสันเกลียวบน
 ลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจนท่ีสุด  



2.4 การถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ดว้ยคล่ืนแสง 450 นาโนเมตร พบวา่มีแสดงรายละเอียด
ต าหนิร่องเกลียวบนลูกกระสุนปืนท่ีสายตามนุษยม์องไม่เห็น คิดเป็น 100% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4 

 

 
 

ภาพท่ี 92 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงธรรมชาติแบบ Monotone เปรียบเทียบกบัภาพถ่าย

 ความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร แสดงรายละเอียดต าหนิร่องเกลียวบนลูกกระสุนปืน ท่ี

 สายตามนุษยม์องไม่เห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 93 แสดงภาพส่วนขยายจากกรอบภาพท่ี 92 แสดงรายละเอียดต าหนิร่องเกลียวบนลูกกระสุน
 ปืน ท่ีสายตามนุษยม์องไม่เห็น 



 
 

บทที ่5 
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยต าหนิร่อง

เกลียวและ สันเกลียวบนลูกกระสุนปืนแบบใชแ้สงต่างความยาวคล่ืน เป็นการวจิยัท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงต่างความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสม การถ่ายภาพดิจิตอลกบั ลูกกระสุน
ปืน  โดยท าการยงิทดสอบดว้ยอาวธุปืนก่ึงอตัโนมติักบั กระสุนปืน ขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่ ยีห่อ้  
Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE และท าการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล โดยใชแ้สงท่ี
ความยาวคล่ืน 430 นาโนเมตร, 440 นาโนเมตร, 450 นาโนเมตร, 470 นาโนเมตร, 480 นาโนเมตร, 
490 นาโนเมตร, LP1, 505 นาโนเมตร, 530 นาโนเมตร, 550 นาโนเมตร, 555 นาโนเมตร,  560 นาโน
เมตร,  570 นาโนเมตร,  590 นาโนเมตร,  620 นาโนเมตร,  650 นาโนเมตร, แสงธรรมชาติ และ
เปรียบเทียบต าหนิพิเศษท่ีร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุนปืน 

 
1.  สรุปผลการวจัิย 

1.1 พบวา่ท่ีแสงความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร ใหภ้าพถ่ายแบบ Monotone แสดงรอย
ต าหนิสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจนท่ีสุด จึงเหมาะสมกบัการน าไปใชก้ารถ่ายภาพลูก
กระสุนปืนท่ียงิมาจากปืนท่ีมีสันเกลียว  

1.2 พบวา่ท่ีคล่ืนแสงความยาว 450 นาโนเมตร  สามารถแสดงร่องรอยขีดข่วนในร่อง
เกลียวบนลูกกระสุนปืน ท่ีการถ่ายภาพปกติไม่สามารถมองเห็น  

1.3 การถ่ายภาพ ลูกกระสุนปืน ดว้ยแสงธรรมชาติ ภาพสี พบวา่ บนลูกกระสุนปืนท่ี
แสดงร่องเกลียวท่ีชดัเจน  เช่น SMITH&WESSON, STEYR และ TAURUS แสดงรายละเอียดสันเกลียว
บนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจน แต่ในอาวธุปืน GLOCK แสดงรายละเอียดไดช้ดัเจนนอ้ยกวา่และมีแสง
สีอ่ืนๆรบกวนสายตา  

1.4 การถ่ายภาพลูกกระสุนปืน ดว้ยแสงธรรมชาติ ภาพขาวด า พบวา่ บนลูกกระสุนปืน
ท่ีแสดงร่องเกลียวท่ีชดัเจน  เช่น SMITH&WESSON, STEYR และ TAURUS แสดงรายละเอียดสันเกลียว
บนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจน แต่ในอาวธุปืน GLOCK แสดงรายละเอียดไดช้ดัเจนนอ้ยลง 

 

 



2. อภิปรายผลการวจัิย  
การถ่ายภาพลูกกระสุนปืนแสงความยาวคล่ืนท่ี 505 นาโนเมตร  เป็นช่วงคล่ืนแสงท่ีท า

ให้ ภาพถ่ายรอยสันเกลียวร่องต้ืนบนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจนท่ีสุด เน่ืองจากแสงท่ีความยาวคล่ืน 
505 นาโนเมตร กระทบกบัวตัถุท่ีเป็นโลหะ  (ลูกกระสุนปืน )  ผา่นแผน่กรองแสงสีแดง ( OG590) ท่ี
หนา้เลนส์ ในการถ่ายภาพขาวด า แสงสีแดงท่ีผา่นเขา้ไปจะมีปริมาณแสงมากกวา่สีอ่ืนเพราะแผน่
กรองแสงสีแดง ( OG590)  “จะดูดกลืนแสงสีอ่ืนๆ คือสีเขียวและสีน ้าเงินไว”้ จึงท าใหไ้ดภ้าพใน
ส่วนท่ีเป็นสีแดงจึงมีความขาวสวา่งกวา่ส่วนท่ีเป็นสีอ่ืนอยา่งเหมาะสมกบัการมองเห็นของสายตา
มนุษย ์และเป็นแสงสวา่งท่ีพอเหมาะกบัการบนัทึกภาพ พบวา่ท่ีคล่ืนแสงความยาว 450 นาโนเมตร 
สามารถแสดงร่องรอยขีดข่วนในร่องเกลียวบนลูกกระสุนปืน ท่ีการถ่ายภาพปกติไม่สามารถ
มองเห็นได้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ แฟรงก้ิน ดี ไรท์ , เกรกอร่ี เอส โกลเดน้ ( Franklin D.  
Whight, Gregory S. Golden 2010: 59-67) การใชก้ารถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital การ
ถ่ายภาพดว้ยเทคนิค ALI  (ท่ีแสงความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร เท่านั้น) จะบนัทึกความแตกต่าง
ระหวา่งผวิหนงัท่ีไม่ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีอยูติ่ดกบัผวิหนงัท่ีไดรั้บบาดเจบ็โดยเกิดการเรืองแสง 
(Fluorescence) ในระดบัพลงังานต ่า จากผวิหนงัท่ีไดรั้บบาดเจบ็ เม่ือ Monochromatic Light กระทบ
ผวิหนงั ก็สามารถตรวจพบการเรืองแสง Fluorescence ท่ีระดบัพลงังานท่ีสูงกวา่ จึงเช่ือวา่แสงความยาว 
450 นาโนเมตร สามารถสะทอ้นร่องรอยขีดข่วนท่ีมีขนาดเล็กมากกวา่ตามนุษยม์องเห็น และเกิด
การสะทอ้นกลบั ผา่นแผน่กรองแสงสีแดง ( OG590)  สู่เซนเซอร์รับภาพของกลอ้งดิจิตอล เป็น
กระบวนการสร้างภาพท่ีเหมาะสม 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  

เน่ืองการวจิยัขา้งตน้พบวา่ท่ีแสงความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร ใหภ้าพถ่ายแบบ 

Monotone แสดงรอยต าหนิสันเกลียวบนลูกกระสุนปืนไดช้ดัเจนท่ีสุด จึงเหมาะสมกบัการน าไปใช้

การถ่ายภาพลูกกระสุนปืนท่ียงิมาจากปืนท่ีมีสันเกลียว ท่ีคล่ืนแสงความยาว 450 นาโนเมตร  

สามารถแสดงร่องรอยขีดข่วนในร่องเกลียวบนลูกกระสุนปืน ท่ีการถ่ายภาพปกติไม่สามารถ

มองเห็น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

3.1 ทดลองใชก้บัลูกกระสุนปืนท่ีเสียสภาพวา่จะยงัคงใช ้
3.2 ใชลู้กกระสุนปืนท่ีมีความหลากหลายมากกวา่การใชก้ระสุนปืน ขนาด 9 มม.  พา

ราเบลลัม่ ยีห่อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE เพียงชนิดเดียว 



3.3 น ากลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลชนิด DX ซ่ึงใชเ้ซ็นเซอร์ขนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 35 มม.  (APS 
Sensor)  มาใชใ้นการทดลอง แทนการใชก้ลอ้ง FX (Full frame) 

3.4 ท าการทดลองการถ่ายภาพดว้ยแสงต่างความยาวคล่ืนร่วมกบัแสงธรรมชาติ 
3.5 น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานท่ีเกิดเหตุจริง โดยการถ่ายภาพวตัถุพยานใน LIGHT 

BOX (ตอ้งเป็นวสัดุผวิดา้นสีด าทึบแสง) ใชแ้สงจากโพลีไลทแ์ทนแสงสวา่งจากหลอดไฟ ท่ีสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งสะดวก 
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เทคนิคการถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 19  แสดงค่าแสงท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ การวดัแสง ฟิลเตอร์ และการบนัทึกภาพสี ภาพโมโนโทน 
 
แสง (นาโนเมตร) ระบบวดัแสง FILTER OG550 FILTER OG590 COLOUR Monotone 
Natural Light Normal “O”   /  
Natural Light Normal “O”    / 
430 Normal “O” /   / 
440 Normal “O” /   / 
450 Normal “O” /   / 
470 Normal “O” /   / 
480 Normal “O” /   / 
490 Normal “O” /   / 
LP1 Normal “O” /   / 
505 Normal “O”  /  / 
530 Normal “O”  /  / 
555 Normal “O”  /  / 
560 Normal “O”  /  / 
570 Normal “O”  /  / 
590 Normal “O”  /  / 
620 Normal “O”  /  / 
650 Normal “O”  /  / 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 20 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 430 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 21 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 440 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 22 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 23 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 24 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 25 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 26  แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน LP1 แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 27 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 28 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 29 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 30 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 555 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 31 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 560 นาโนเมตร แบบMonotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 32 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 33 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 590 นาโนเมตร แบบMonotone 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 34 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ยแสงความยาวคล่ืน 620 นาโนเมตร แบบ Monotone 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 35 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Natural Light แบบMonotone 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 36 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Natural Light แบบColor 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพถ่ายลูกกระสุนปืนชนิดตะกัว่ล้วน ขนาด 9 มม. ด้วยแสงต่างความยาวคลืน่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพท่ี 94 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 430 นาโนเมตร แบบ 
 Monotone 1-2 
 
 
 



ภาพท่ี 95 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 430 นาโนเมตร แบบ 
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 96 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 440 นาโนเมตร แบบ 
 Monotone 1-2 



 

ภาพท่ี 97 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 440 นาโนเมตร แบบ 
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 98 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร แบบ 
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 99 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร แบบ 
 Monotone 2-2 



ภาพท่ี 100  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 101 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 102  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 103  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 104  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 105 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 106  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน LP1 แบบMonotone 2-1 



 

 
ภาพท่ี 107 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน LP1 แบบMonotone 2-2 



ภาพท่ี 108  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 109 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 505 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



ภาพท่ี 110  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



 

ภาพท่ี 111 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



ภาพท่ี 112  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 113 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 114  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 555 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 115 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 555 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



ภาพท่ี 116  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 560 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 117 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 560 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



ภาพท่ี 118  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



 
ภาพท่ี 119 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 

 
ภาพท่ี 120  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 590 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



 

ภาพท่ี 121 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 590 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 122  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 620 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



 

 
ภาพท่ี 123 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 620 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 

ภาพท่ี 124  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 650 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-1 



ภาพท่ี 125 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ยแสงความยาวคล่ืน 650 นาโนเมตร แบบ
 Monotone 2-2 



 

 
ภาพท่ี 126  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ย Naturel Light แบบ Monotone 2-1 
 



 
ภาพท่ี 127  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ย Naturel Light แบบ Monotone 2-2 



 
ภาพท่ี 128  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ย Naturel Light แบบ Color 2-1 



 
ภาพท่ี 129  แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุนปืนฯ ดว้ย Naturel Light แบบ Color 2-2 
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