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ถ่ายความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร ที่แสดงความแตกต่างในรายละเอียด
สันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด
...............................................

หน้า
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
115
115

116

ภาพที่
91 ภาพส่ วนขยายจากกรอบภาพที่ 90 แสดงความแตกต่างในรายละเอียดสันเกลียว
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450 นาโนเมตร แสดงรายละเอียดตาหนิร่องเกลียว
บนลูกกระสุ นปื นที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น .............................................
93 ภาพส่ วนขยายจากกรอบภาพที่ 92 แสดงรายละเอียดตาหนิร่องเกลียวบนลูก
กระสุ นปื นที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น
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Monotone 1-2 ...........................................................................................
95 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2 ...........................................................................................
96 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร แบบ
Monotone 1-2 ...........................................................................................
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Monotone 2-2 ...........................................................................................
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Monotone 2-1 ...........................................................................................
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Monotone 2-2 ...........................................................................................
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Monotone 2-1 ...........................................................................................
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั มีการนาอาวุธปื นมาใช้ก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นทุกปี พนักงานสอบสวนได้ลูก
กระสุ นปื นที่ติดมากับศพและต้องการทราบว่าลูกกระสุ นปื น ยิงมาจากปื นกระบอกใด หรื อต้องการ
ทราบว่าเป็ นลูกกระสุ นปื นที่ใช้ยงิ มาจากปื นกระบอกเดียวกันกับลูกกระสุ นปื นของกลางในคดีอื่นๆ
หรื อไม่
มีการนาเอาลากล้องแบบ Polygonal มาใช้อาวุธปื นบางชนิด ซึ่งเป็ นลากล้องแบบ
เหลี่ยมที่บิดไปตามความยาวลากล้อง ทาให้ลูกกระสุ นปื นที่ถูกยิงออกมาจากอาวุธปื นที่มีกล้องแบบ
Polygonal นั้น มีรอยตาหนิร่องเกลียวและสันเกลียวที่บางมาก ทาให้ผตู ้ รวพิสูจน์ประสบปั ญหา
ยืนยัน เพราะตาหนิบนลูกกระสุ นปื นไม่ชดั เจน
และจากสถิติการได้มาซึ่ งวัตถุพยานประเภทลูกกระสุ นปื นที่หน่วยภาพถ่ายทาง
การแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ พบว่าลูกกระสุ นปื นที่ติดมา
กับศพเป็ นลูกกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ถูกนามาใช้ในการก่ออาชญากรรมมากที่สุด
ระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ในช่วง พ.ศ. 2552-2556 ดังตารางต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กราฟแสดงสถิติวตั ถุพยานประเภทลูกกระสุ นปื นที่ติดมากับศพของสถาบันนิติเวชวิทยา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558
การถ่ายภาพวัตถุพยานลูกกระสุ นปื นด้วยแสงธรรมชาติ สาหรับการถ่ายภาพเพื่อตรวจ
เปรี ยบเทียบลูกกระสุ นปื นก็เพียงพอแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน การถ่ายภาพด้วยแสงที่มองเห็นได้ดว้ ย
ตาเปล่า (Visible Light) แบบใช้แสงต่างความยาวคลื่น จะเป็ นการเก็บหลักฐานร่ องรอยต่างๆ บนลูก
กระสุ นปื นได้ดีที่สุด ถึงรายละเอียด ร่ องเกลียว ตาหนิพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะจากปื นแต่ละกระบอก
และจะไม่เหมือนกัน หากลูกปื นนั้นถูกยิงจากปื นคนละกระบอกดังนั้นจากการตรวจเปรี ยบเทียบ
ตาหนิพิเศษเหล่านี้ จึงยืนยันได้วา่ ร่ องรอยที่พบบนลูกกระสุ นปื นยิงจากปื นกระบอกใด และมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องการบันทึกภาพวัตถุพยานลูกกระสุ นปื น ก่อนส่ งคืนพนักงานสอบสวน หรื อมีการส่ ง
มอบวัตถุพยานลูกกระสุ นปื น ไปสู่ ทุกๆกระบวนการยุติธรรม หากมีการสับเปลี่ยนระหว่างการส่ ง
มอบภาพถ่ายจึงมีความสาคัญในการตรวจสอบกลับมากที่สุด
มีการนาเอาเทคโนโลยีดา้ นการถ่ายภาพดิจิตอลมาเพื่อใช้ในการบันทึกภาพเป็ น
หลักฐานทางคดีที่สาคัญ โดยเฉพาะยิง่ งานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ มีการบักทึกภาพหลักฐานด้วยกล้อง
ดิจิตอลในสถานที่เกิดเหตุ วัตถุพยานและอื่นๆ เป็ นการเก็บหลักฐานที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการตรวจ
พิสูจน์ร่องรอยบนวัตถุที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธปื น
จากข้อมูลข้างต้นนาไปเป็ นหลักฐานสู่ กระบวนการ การตรวจเปรี ยบเทียบลูกกระสุ น
ปื นหรื อปลอกกระสุ นปื น สามารถนามาใช้เป็ นหลักฐานในชั้นศาล

ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้กว้างขึ้น อีกทั้งความรู ้ที่
ได้จากการศึกษาวิจยั การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยตาหนิร่อง
เกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นแบบใช้แสงต่างความยาวคลื่นสามารถใช้เป็ นข้อมูลในทาง
นิติวทิ ยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์ร่องรอยบนวัตถุของลูกกระสุ นปื นต่อไป
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยตาหนิร่องเกลียว
และสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นแบบใช้แสงต่างความยาวคลื่น เพื่อการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง
การใช้แสงธรรมชาติและการใช้แสงต่างความยาวคลื่น ในการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น
2.2 เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ผลในการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นด้วยกล้องดิจิตอลจากรอยตาหนิ
ร่ องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.3 เพื่อศึกษาหาความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลจาก
รอยตาหนิร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื น ในกลุ่มตัวอย่างลูกกระสุ นปื น
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 แสงต่างความยาวคลื่นใช้ในการถ่ายภาพให้ประสิ ทธิ ผลได้ดีกว่าแสงธรรมชาติ
หรื อไม่
3.2 แสงช่วงที่เท่าไหร่ สามารถให้ประสิ ทธิ ผลในการถ่ายภาพได้ชดั เจนที่สุด
3.3 แสงช่วงที่เท่าไหร่ สามารถให้ประสิ ทธิ ผลในการถ่ายภาพที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ทาการศึกษากระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด LEAD
ROUND NOSE
4.2 ทาการยิงกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด LEAD
ROUND NOSE ด้วยอาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติ ยีห่ อ้ CZ75, GLOCK19, GLOCK26, SMITH and WESSON,
STEYR และ TAURUS
4.3 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด FX Nikon D750 คุณภาพสู งมาก มีเซ็นเซอร์ ขนาดใหญ่
เทียบเท่าฟิ ล์ม 35 มม. เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้ Nikon Lens 60 mm. f/2.8 AF-S Macro-Nikkor เป็ น

เลนส์ไวแสง สาหรับการถ่ายภาพระยะใกล้แบบมาโคร 1: 1 มีขนาดช่องรับแสงกว้างสุ ด F/2.8 ที่อยู่
ในช่วงเทเล 60 mm.
4.4 วัดแสงในตัวกล้องแบบเฉพาะจุด ค่าการวัดแสงเป็ น “Normal”
4.5 ทาการจับยึดตัวกล้องด้วยแสตนถ่ายภาพวัตถุพยานที่ความห่างระหว่างกล้องกับลูก
กระสุ นปื นในระยะโฟกัสที่เท่ากันทุกความยาวคลื่นแสง
4.6 ถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด LEAD
ROUND NOSE ในระนาบแนวนอน ด้วยแสงธรรมชาติ และแสงต่างความยาวคลื่น ตั้งแต่ความยาว
คลื่นที่ 430, 440, 450, 470, 490, LP1, 505, 530, 550, 555, 560, 570, 590, 620, และ 650 นาโนเมตร
จากเครื่ อง POLILIGHT PL 400: ROFIN จัดแสงทามุม 45 องศาเท่ากันทุกความยาวคลื่นแสง เพื่อ
หาความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับถ่ายภาพแบบดิจิตอล
4.7 ทาการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด
LEAD ROUND NOSE ในห้องมืดที่ถูกควบคุมแสงสะท้อน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ตารวจ
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เห็นว่า ภาพถ่าย
ดิจิตอลจากรอยตาหนิร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นยังมีความจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
อย่างมาก ผูว้ จิ ยั จึงได้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบเป็ นกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ สรุ ปได้ดงั นี้

แสงธรรมชาติ
แสงหลายความถี่

คุณภาพของภาพถ่ าย
ทีแ่ ตกต่ างกัน

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของภาพถ่ายดิจิตอลฯ

6. ขั้นตอนการวิจัย
6.1 กาหนดปั ญหาการวิจยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ตั้งสมมติฐาน
6.2 ทบทวนกาหนดขอบเขตการวิจยั ตั้งสมมติฐาน เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.3 ออกแบบวิจยั รวบรวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
6.4 เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
6.5 ทาการวิจยั
6.6 วิเคราะห์และสรุ ปผล พร้อมข้อเสนอแนะนาเสนอการวิจยั
6.7 นาเสนอผลงานวิจยั
7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
7.1 นาภาพถ่ายโดยใช้แสงใช้แสงต่างความยาวคลื่นไปใช้ในงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
7.2 สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การถ่ายภาพวัตถุพยานประเภทลูกกระสุ นปื นอย่างมี
ประสิ ทธิ ผลเพื่อเป็ นหลักก่อนนาส่ งพนักงานสอบสวนหรื อนาสู่ กระบวกการยุติธรรม
7.3 กรณี วตั ถุพยานประเภทลูกกระสุ นปื นถูกสับเปลี่ยน สามารถนาภาพถ่ายมา
ตรวจสอบกลับได้

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอย
ตาหนิร่องเกลียว และสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นแบบใช้แสงต่างความยาวคลื่น ได้ทาการศึกษา
ค้นคว้า เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ให้ สามารถดาเนินการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ โดยจาแนกประเด็นที่มี
ความเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. กล้องดิจิตอล
2. พื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับเลนส์
3. อาวุธปื น
4. กระสุ นปื น
5. แสง
6. เครื่ องโพลีไลท์
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. กล้องดิจิตอล (Digital Camera) คือ กล้องถ่ายรู ปที่ไม่ตอ้ งใช้ฟิล์ม ภาพที่ถ่ายได้จะถูกบันทึก
แบบดิจิตอลโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้องอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ภาพ ซึ่ งสามารถส่ งเข้าไป
ยังคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ออกมาเป็ นภาพ
1.1 กล้องดิจิตอล มีการจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท
1.1.1 กล้องดิจิตอลคอมแพค ( Digital Compact) เป็ นกล้องดิจิตอลที่ใช้เซ็นเซอร์
ตลอดเวลา เพื่อส่ งภาพไปที่จอ LCD กล้องดิจิตอลคอมแพคมีเซ็นเซอร์ ขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความร้อน
ในเซ็นเซอร์นอ้ ยที่สุด เมื่อต้องการบันทึกภาพจะทาการสาเนาข้อมูลบนเซ็นเซอร์ในวินาทีที่ตอ้ งการ
แล้วส่ งข้อมูลสู่ กระบวนการในการเกิดภาพกล้องดิจิตอลคอมแพคมีเลนส์ที่ติดตั้งคู่กบั เซ็นเซอร์
ตลอดเวลาจึงไม่สามารถถอดออกได้ในการใช้งานปรกติ ภาพที่เห็นในช่องมองภาพจะใกล้เคียงกับ
ภาพที่ตอ้ งการถ่าย สามารถปรับรู รับแสงและความเร็ วชัตเตอร์ ได้นอ้ ย ตัวกล้องมีขนาดเล็ก การทางาน

เพื่อบันทึกภาพของกล้องดิจิตอลคอมแพคก็เป็ นหลักการเดียวกับกล้อง DSLR เพียงแต่กล้องดิจิตอล
คอมแพคไม่มีกระจกสะท้อนภาพเพราะใช้การแสดงผลภาพผ่านทาง Live View ไม่มีม่านชัตเตอร์
ถูกแทนที่ดว้ ยระบบ Electronics กระบวนการทางานของเซนเซอร์รับภาพให้ได้ปริ มาณแสงตามที่
เราตั้งไว้ เมื่อนาค่าแสงที่ได้ไปประมวลผลต่อจะได้ภาพสวยๆออกมาตามที่เราต้องการเพื่อให้เห็น
ภาพชัดขึ้น จึงทาให้กล้องดิจิตอลเป็ นกล้องที่มีจุดเด่นคือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และใช้งานง่าย
เป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป (การบันทึกภาพดิจิตอล, 2558)
1.1.2 กล้องดิจิตอล Mirrorless เป็ นกล้องที่มีการผสมผสานข้อดีระหว่างกล้อง 2
ประเภทเข้าด้วยกันคือ มีเซ็นเซอร์ ที่มีขนาดใหญ่ให้คุณภาพสู งเหมือนกล้องDSLR แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่ายเหมือนกล้องคอมแพค ซึ่ งกล้อง Mirrorless นั้นมีความแตกต่างจาก
กล้องคอมแพคคือ สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้เหมือนกล้อง
DSLR
แต่กล้องป ระ
เภทนี้มีจุดที่แตกต่างจากกล้อง
DSLR
คือ กล้อง Mirrorless จะไม่มี
ชุดกระจกสะท้อนภาพ แบบในกล้อง DSLR ทาให้สามารถออกแบบตัวกล้องให้มีขนาดที่เล็กลงได้
มากและเมื่อไม่มีชุดกระจกสะท้อนภาพ ช่องมองภาพของกล้อง
Mirrorless จึงเป็ นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์คือใช้จอ LCD ขนาดเล็กติดตั้งไว้ในช่องมองภาพ แต่กล้อง Mirrorless หลายๆ รุ่ นก็
ไม่มีช่องมองภาพมาจึงต้องเล็งผ่านทางจอ LCD ด้านหลังแทน จึงเป็ นการสิ้ นเปลืองแบตเตอรี่ มีการ
ตอบสนองของกล้อง Mirrorlessที่ชา้ กว่ากล้อง DSLR กล้อง Mirrorless สร้างไฟล์ภาพที่มีคุณภาพ
ได้เทียบเท่ากล้อง DSLR แต่ก็ยงั มีจุดรบกวน ( Noise) มากกว่า และอุปกรณ์เสริ มโดยเฉพาะเลนส์
ไม่สามารถใช้ร่วมกับกล้อง DSLR ได้โดยตรง ต้องใช้อะแดปเตอร์ แปลงเลนส์มาต่อจึงสามารถนา
เลนส์มาใช้ร่วมกันได้ (กล้อง Mirrorless คืออะไร, 2558)
1.1.3 กล้อง Digital Single Lense Reflex (DSLR) DSLR มาจากคาว่า Digital
Single Lens Reflex เป็ นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิตอล มีลกั ษณะเหมือนกล้องที่ใช้
ฟิ ล์ม เพียงแต่ใช้เซ็นเซอร์ ในการรับภาพแทนฟิ ล์มกล้อง DSLR มักนาตัวกล้องที่ใช้ฟิล์มแบบ 35 mm.
SLR มาดัดแปลงให้เป็ นกล้องดิจิตอล โดยเปลี่ยนฝาหลังและแทนที่ฟิล์มด้วยเซ็นเซอร์รับภาพ ซึ่งมี
ส่ วนประกอบดังนี้ เซ็นเซอร์ รับภาพ หรื อเรี ยกว่า Image Sensor ใช้ในการรับสัญญาณภาพ แล้ว
แปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอล กล้อง DSLR เป็ นกล้องระดับมืออาชีพที่นิยมใช้กนั ผูใ้ ช้ควรมีความรู ้ใน
ด้านการใช้กล้องดิจิตอลอยูบ่ า้ ง จุดสาคัญสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ และใช้การมองผ่านเลนส์โดยตรง
ผ่านช่องมองภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยการหักเหของแสง กล้องประเภทนี้จึงมีตวั กล้องที่ใหญ่ กลไกการ
ทางานของกล้องประเภทนี้ถือว่าเป็ นพื้นฐานไปสู่ การทางานของกล้องอื่นๆ ด้วย (DSLR คืออะไร,
2558)

1.2 การแบ่ งประเภทกล้อง DSLR สามารถแบ่งตามขนาดเซ็นเซอร์ รับภาพได้ออกเป็ น
3 ประเภทคือ
1.2.1 กล้อง DSLR ที่ใช้เซ็นเซอร์ ขนาดเท่าฟิ ล์ม 35 มม. (Full-Frame Sensor)
กล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ ขนาดเท่ากับฟิ ล์ม 35 มม. มักเรี ยกกันว่า กล้องฟูลเฟรม (Full-Frame) กล้อง
ประเภทนี้เป็ นกล้องระดับโปร มีราคาแพงมาก เนื่องจากใช้เซ็นเซอร์ ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับฟิ ล์ม
ถ่ายภาพสมัยก่อน ข้อดีคือคุณภาพของภาพที่ได้จะมีคุณภาพดีมาก เพราะขนาดของเซ็นเซอร์ ที่ใหญ่
จึงรับแสงได้ดีกว่ามีจุดรบกวนที่นอ้ ยกว่า และองศาที่รับภาพที่ได้จะเท่ากับเลนส์ที่ใช้จริ งรวมไปถึง
ระยะชัดลึกหรื อ Depth of Field เทียบเท่ากับกล้องฟิ ล์ม ทาให้สามารถเบลอฉากหลังได้ดีกว่ากล้อง
ที่มีเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็ก (ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายกว่า)
1.2.2 กล้อง DSLR ที่ใช้เซ็นเซอร์ ขนาดเล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม. (APS Sensor) มัก
เรี ยกกันว่ากล้องตัวคูณ กล้องประเภทนี้ใช้เซ็นเซอร์ ขนาดเล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม. จะมีขนาดเล็กกว่า
เท่าใดขึ้นอยูก่ บั ทางผูผ้ ลิตแต่ละค่ายจะออกแบบมา แต่ส่วนใหญ่มกั จะมีขนาดใกล้เคียงกับฟิ ล์ม APS
ที่ใช้ในสมัยก่อน เช่น กล้อง DSLR ของแคนนอนรุ่ น 700D จะมีเซ็นเซอร์ที่ 22.3x14.9 มม. ในขณะ
ที่กล้องนิคอนรุ่ น D5300 จะมีเซ็นเซอร์ขนาด 25.1 x16.7 มม. เซ็นเซอร์ตวั คูณจึงมักถูกเรี ยกอีกชื่อ
หนึ่งว่าเซ็นเซอร์ ขนาด APS-C นอกจากนี้กล้องบางรุ่ น เช่น Cannon EOS 1D MK IV จะมี
เซ็นเซอร์ขนาด 24.9 x18.6 มม. ซึ่ งใกล้เคียงกับขนาดของฟิ ล์ม APS-H ที่มีขนาด 30.2 x16.7 มม.
ดังนั้นจึง เรี ยกกล้องรุ่ นนี้วา่ ใช้เซ็นเซอร์ ขนาด APS-H
APS แบ่งออกได้เป็ น 3 ขนาด คือ
APS-H H ย่อมาจาก High Definition มีขนาด 30.2x16.7 มม.สัดส่ วนของ
ภาพ 16:9
APS-C C ย่อมาจาก Classic มีขนาด 25.1x16.7 มม.สัดส่ วนของภาพ 3:2
APS-P P ย่อมาจาก Panoramic มีขนาด 30.2x9.5 มม.สัดส่ วนของภาพ 3:1
1.2.3 กล้อง DSLR ที่ใช้เซ็นเซอร์ระบบ Four Third Four Thirds เป็ นระบบใหม่
ของกล้อง DSLR ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย Olympus ซึ่ งเป็ นค่ายผูผ้ ลิตกล้องและเลนส์รายหนึ่ง
ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคาดหวังว่าจะให้เป็ นมาตรฐานใหม่สาหรับการออกแบบกล้อง DSLR ใน
อนาคต เนื่องจาก Olympus มีแนวคิดที่วา่ ระบบของเลนส์และกล้อง DSLR ที่ใช้อยูป่ ั จจุบนั นั้น ถูก
พัฒนามาจากกล้องฟิ ล์ม SLR ในสมัยก่อน แต่กล้อง DSLR ใช้เซ็นเซอร์เป็ นตัวรับภาพซึ่งมีการ
ทางานแตกต่างจากฟิ ล์ม การนาเลนส์ที่แต่เดิมถูกพัฒนาเพื่อกล้องฟิ ล์มมาใช้กบั กล้อง DSLR จึงอาจ
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะปั ญหาที่พบในปั จจุบนั คือ ขนาดของตัวเลนส์ที่ใหญ่และมีน้ าหนักมาก (ยิง่

เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสและรู รับแสงกว้างมากเท่าใด ขนาดของเลนส์ยงิ่ ใหญ่ตามไปด้วย) ส่ งผลให้
มีตน้ ทุนการผลิตที่สูงเกินจาเป็ น ดังนั้น Olympus จึงได้คิดค้นระบบใหม่ข้ ึนมา โดยเปลี่ยนแนวคิด
ในการพัฒนากล้อง DSLR ใหม่หมด เริ่ มตั้งแต่การออกแบบระบบกล้อง ระบบเลนส์ ไปจนถึง
เซ็นเซอร์ รับภาพที่สอดคล้องกันทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิม
ขนาดของเซ็นเซอร์ ระบบต่ างๆ

ภาพที่ 3 ขนาดของเซ็นเซอร์ ระบบต่างๆ
ที่มา: รู้ จักกับ...Image Sensor, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.
bigcamera.co.th/triptrick/detail/594

จากภาพตัวอย่างพบว่าเซ็นเซอร์ รับภาพของกล้องที่ใช้ระบบ Four Thirds มี
ขนาดเล็กกว่าเซ็นเซอร์ ขนาด APS ของกล้องยีห่ อ้ อื่น และยังมีสัดส่ วนที่ต่างกันคือ 4 :3 (เป็ นที่มา
ของชื่อ Four Thirds ) ในขณะที่กล้อง DSLR ยีห่ อ้ อื่นจะมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 3 :2 การพัฒนาเซ็นเซอร์ใน
ระบบ Four Thirds นี้ มีขอ้ ดีคือ ช่วยให้วศิ วกรสามารถพัฒนาเลนส์และตัวกล้องให้เล็กลงกว่าเดิมได้
ซึ่ งขนาดของกล้องและเลนส์ที่ลดลงนั้นก็มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยเช่นเดียวกัน หากเป็ นเลนส์เทเลโฟโต้
ที่พฒั นาในระบบ Four Thirds ตัวเลนส์จะมีขนาดที่เล็กลงกว่าครึ่ ง มีการพัฒนาระบบออปติกใหม่
ทาให้ลาแสงจากเลนส์สามารถตกกระทบยังผิวเซ็นเซอร์ ได้ดีกว่าเดิมทาให้มีความคิดมากขึ้น ลด
ปั ญหาการเกิดขอบมืดบริ เวณมุมภาพ ทั้งยังลดปั ญหาการเกิดแสงหลอนต่างๆ ที่มกั พบเวลาใช้เลนส์
มุมกว้างถ่ายภาพ และยังมีอตั ราการใช้พลังงานที่ต่าเนื่องจากตัวเซ็นเซอร์ มีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม
เมื่อเซ็นเซอร์ในกล้องมีขนาดเล็ก พบข้อเสี ยที่ตามมา ในเรื่ องของจุดรบกวน (Noise) ซึ่ งมากกว่า
ยีห่ อ้ อื่น เรื่ องของการควบคุมระยะชัด และที่สาคัญมีผผู ้ ลิตกล้องเพียงสามรายเท่านั้นที่ใช้ระบบนี้
คือ Olympus, Leica และ Panasonic ทาให้ผใู้ ช้กล้อง DSLR ยีห่ อ้ ดังกล่าว ยังมีขอ้ จากัดในการ
เลือกใช้เลนส์ ปัจจุบนั Sigma ได้ผลิตเลนส์สาหรับระบบ Four Thirds ด้วยเช่นกัน ทาให้ผใู ้ ช้งาน
ระบบนี้มีทางเลือกมากขึ้น (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558: 36-39)
1.3 ชนิดของเซ็นเซอร์ กล้อง DSLR
กล้องดิจิตอลใช้เซ็นเซอร์รับภาพเป็ นตัวรับสัญญาณแสงแล้วแปลงให้เป็ นสัญญาณ
ดิจิตอล จากนั้นจึงส่ งข้อมูลที่ได้นาไปให้ชิปของกล้องประมวลผลออกมาเป็ นไฟล์ภาพอีกครั้ง
นอกจากนี้เซ็นเซอร์ รับภาพของกล้อง DSLR ยังเป็ นตัวกาหนดความละเอียดและคุณภาพของภาพที่
ได้อีกด้วย เซ็นเซอร์รับภาพที่นิยมใช้ในกล้อง DSLR ในปั จจุบนั มีท้ งั หมด 2 ชนิด ได้แก่
1.3.1 CCD (Charge-Coupled Device) เซ็นเซอร์ ชนิดนี้จะประกอบด้วยเซลรับ
แสง ทาหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็ นประจุไฟฟ้ าแล้วแปลงให้เป็ นสัญญาณ อนาล็อก เมื่อได้
สัญญาณอนาล็อกแล้วจึงส่ งไปแปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอลในวงจรที่แยกออกมาจากส่ วนที่รับแสง
อีกครั้ง เซ็นเซอร์ ชนิดนี้จึงมีพ้นื ที่รับแสงมาก เพราะส่ วนรับแสงกับวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก
เป็ นดิจิตอลแยกจากกัน สัญญาณที่ได้มีความสม่าเสมอสู ง มีผลต่อคุณภาพของภาพ ตามหลักการ
ของเซ็นเซอร์ ชนิดนี้จึงให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด แต่มีอตั ราการกินไฟค่อนข้างสู ง ทั้งยังใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ซบั ซ้อนกว่าเซ็นเซอร์ แบบอื่นๆ ทาให้ตน้ ทุนในการผลิตสู งขึ้นตามไปด้วย

ภาพที่ 4 แสดงเซ็นเซอร์ชนิด Charge-Coupled Device
ที่มา: 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) เซ็นเซอร์ ชนิดนี้
บนเซลรับแสงแต่ละตัวจะมีส่วนทาหน้าที่แปลงประจุเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าอยูใ่ นตัวเอง ทั้งยังรวม
วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อคเป็ นดิจิตอลเข้าไปยังตัวเซ็นเซอร์ ดว้ ยเลย ในการเพิ่มวงจรต่างๆเข้ามา
ในเซ็นเซอร์ ทาให้พ้นื ที่ในการับแสงลดน้อยลง คุณภาพของสัญญาณที่ได้จึงไม่สม่าเสมอเท่ากับ
CCD แต่ขอ้ ดีของเซ็นเซอร์ ชนิดนี้ก็คือ เมื่อมีการแปลงสัญญาณในตัวเซ็นเซอร์ ไว้แล้วทาให้ลดภาระ
ในการประมวลผลของกล้อง จึงมีการสิ้ นเปลืองพลังงานน้อยกว่า เซ็นเซอร์ แบบ
CMOS ยังมี
ขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน ทาให้ตน้ ทุนในการผลิตต่าและเทคโนโลยีของ CMOS ยังใหม่กว่า
CCD ทาให้ยงั สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตกล้อง DSLR ส่ วนใหญ่หนั มาใช้
เซ็นเซอร์ ชนิดนี้กนั เกือบทุกค่ายแล้ว

ภาพที่ 5 แสดงเซ็นเซอร์ชนิด Complementary Metal Oxide Semiconductor
ที่มา: What is a Sensor?, accessed February12, 2016, available from http://www. sensorcleaning.
com/pics/CCD_sensor_diagram.jpg
หลักการทางานของเซ็นเซอร์รับภาพ เซ็นเซอร์รับภาพ CCD หรื อ CMOS มี
หลักการการสร้างภาพสี ข้ ึนมาดังนี้
เซ็นเซอร์ รับรู ้ได้เฉพาะค่าความสวางของแสงเท่านั้น ไม่สามารถทราบค่าสี
ได้ การที่เซ็นเซอร์ รู้ค่าสี ได้น้ นั จึงต้องอาศัยฟิ ลเตอร์ แม่สีของทั้งสามสี คือ แดง เขียว และน้ าเงิน
ลักษณะเป็ นตาราง (แบบ Grid หรื อแบบ Mosaic) มากั้นไว้บนตัวเซ็นเซอร์ เพื่อกรองคลื่นแสง
ในช่วงต่างๆกันเอาไว้ จากนั้นจึงนาค่าสี ที่ได้มาคานวณเพื่อให้เกิดเป็ นภาพที่มีสีต่างๆ ออกมาอีกที
หนึ่ง เราเรี ยกการทางานของเซ็นเซอร์ ที่ฟิลเตอร์ แม่สีกรองแสงลักษณะนี้วา่ Bayer filter

ไดอะแกรม แสดงหลักการกรองแสงของฟิ ลเตอร์ สี

ภาพที่ 6 แสดงหลักการกรองแสงของฟิ ลเตอร์สี
ที่มา: ตะวัน พันธ์แก้ว, คู่มือการ ถ่ ายภาพด้ วยกล้ อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ ,
2558), 23.
FOVEON จากหลักการสร้างสี ของเซ็นเซอร์แบบ Bayer Filter ที่ผา่ นมาจะ
พบว่าแต่ละพิกเซลบนตัวเซ็นเซอร์ จะรับค่าสี ได้เพียงสี เดียวเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าพิกเซลนั้นๆ
อยู่
ภายใต้ฟิลเตอร์ สีอะไร จากนั้นจึงนาค่าสี่ ที่ได้มาคานวณร่ วมกับพิกเซลข้างๆเพื่อสร้างภาพสี ที่
ถูกต้องขึ้นมาอีกทีหนึ่ง และกระบวนการดังกล่าวมักมีโอกาสทาให้เกิดเม็ดสี ผดิ เพี้ยนตามมาได้
ปั จจุบนั มีเซ็นเซอร์ อีกแบบที่ใช้หลักการที่แตกต่างกันออกไปคือ แทนที่แต่ละพิกเซลบนเซ็นเซอร์
จะรับแสงได้แค่สีเดียวแบบเดิม ก็ทาการซ้อนพิกเซลเข้าไปถึง 3 ชั้น ซึ่ งในแต่ละชั้นก็จะไวกับสี ที่
ต่างกัน ทาให้พิกเซลแต่ละจุดสามารถรับค่าสี ท้ งั สามสี ซึ่ งตามทฤษฎีแล้วจะให้ความละเอียดและ
ความแม่นยาของสี สันได้ดีกว่าเซ็นเซอร์ ที่ใช้ Bayer filter รวมทั้งไม่ทาให้เกิดเม็ดสี ที่ผดิ เพี้ยน เพราะ
ไม่มีกระบวนการจาลองสี (Interpolated) ขึ้นมาใหม่ ปั จจุบนั มีค่ายกล้อง DSLR ที่ใช้เซ็นเซอร์ ชนิดนี้
อยูเ่ พียงตัวเดียวคือ SIGMA

ไดอะแกรม แสดงหลักการสร้ างสี ของเซ็นเซอร์ FOVEON

ภาพที่ 7 แสดงหลักการสร้างสี ของเซ็นเซอร์ FOVEON
ที่มา: ตะวัน พันธ์แก้ว, คู่มือการ ถ่ ายภาพด้ วยกล้ อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ ,
2558), 24-25.
ค่ าตัวคูณ คือ อัตราส่ วนเมื่อเทียบกับกล้องฟิ ล์ม 35 มม.มาคูณกับขนาดความเล็ก
ของเซ็นเซอร์ APS จะได้ขนาดใกล้เคียงกับฟิ ล์ม 35 มม.
Cannon ใช้เซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 22.2x14.8มม. 329mm2
Nikon ใช้เซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 23.6x15.7มม.370mm2

ตัวอย่าง ในกล้อง Cannon ใช้เซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 22.2x14.8 มม.
ซึ่ งขนาดเล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม.อยู่ 1.6 มม.คูณกับขนาดของเซ็นเซอร์ และในกล้อง Nikon ใช้เซ็นเซอร์
ชนิด APS-C ขนาด 23.6x15.7 มม. ซึ่ งขนาดเล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม.อยู่ 1. 5 มม. คูณกับขนาดของ
เซ็นเซอร์
22.2x1.6=35.5214.8x1.6=23.68
23.6x1.5=35.4015.7x1.5=23.55
กล้อง Cannon ได้เท่ากับ 35.52x23.68 มม. และกล้อง Nikon ได้เท่ากับ
35.40x23.55 มม. ในขณะที่ฟิล์ม 35 มม. มีขนาด 36x24 มม. (มีขนาดใกล้เคียงกันมาก)
ตารางที่ 1 แสดงสรุ ปค่าตัวคูณของกล้องแต่ละค่าย
กล้อง
Cannon
Cannon (เฉพาะSerie xD เช่น 1D MK IV)
Nikon
Olympus
Sony
Pentax

ค่ าตัวคูณ (Crop factor) ชื่อเรียกขนาดเซ็นเซอร์
1.6
APS-C
1.3
APS-H
1.5
APS-C
2
Four Thirds
1.5
APS-C
1.5
APS-C

ที่มา: ตะวัน พันธ์แก้ว, คู่มือการถ่ ายภาพด้ วยกล้ อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ ,
2558), 43.
ค่าตัวคูณนี้ช่วยคานวณมุมรับภาพเทียบเท่าได้ เซ็นเซอร์ APS มีการรับภาพ
ได้แคบกว่า ดังนั้นภาพที่ได้จากเซ็นเซอร์ APS จึงมีมุมหรื อองศา (ด้านกว้างและด้านสู ง) ที่แคบกว่า
ปกติของเลนส์ เช่นหากเลือกเลนส์ทางยาวโฟกัส 24 มม. มีองศาในการับภาพประมาณ 74 องศา มา
ใช้กบั กล้อง Full-frame ถือว่าเป็ นเลนส์มุมกว้างพอสมควร แต่หากนาเลนส์ทางยาวโฟกัส 24 มม.
ตัวเดิมมาใช้กบั กล้องตัวคูณ (เซ็นเซอร์ APS) มุมรับภาพจะแคบลงเพราะเซ็นเซอร์ APS เก็บมุมมอง
ภาพได้นอ้ ยกว่า หาได้โดยการนาค่าตัวคูณของกล้องแต่ละค่ายไปคูณกับทางยาวโฟกัสของเลนส์

ตัวอย่าง ในกล้อง Cannon ใช้เซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 22.2x14.8 มม.
ซึ่ งขนาดเล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม. อยู่ 1.6 มม. คูณกับทางยาวโฟกัสของเลนส์ (เลนส์ทางยาวโฟกัส 24
มม.)
ในกล้อง Nikon ใช้เซ็นเซอร์ชนิด APS-C ขนาด 23.6x15.7 มม. ซึ่งขนาด
เล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม. อยู่ 1.5 มม. คูณกับทางยาวโฟกัสของเลนส์ (เลนส์ทางยาวโฟกัส 24 มม.)
24x1.6 = 38.4
24x1.5 = 36
เมื่อเลนส์ทางยาวโฟกัส 24 มม. ใส่ กบั กล้องตัวคูณ Cannon เลนส์จะมีทาง
ยาวโฟกัส 38 มม.โดยประมาณและเลนส์ทางยาวโฟกัส 24 มม. ใส่ กบั กล้องตัวคูณ Nikon เลนส์จะ
มีทางยาวโฟกัส 36 มม. โดยประมาณ
กล้องตัวคูณจะสู ญเสี ยความกว้างของเลนส์ไป แต่ในทางตรงกันข้าม กลับ
ได้ “ระยะซูม” ที่เพิ่มขึ้นมา เพราะการใช้กล้องตัวคูณทาให้ได้ภาพที่แคบลงโดยเซ็นเซอร์ จะทาการ
ขยายภาพขึ้นมา จึงได้อตั ราการขยายเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าใช้เลนส์ 200 มม. กับกล้องตัวคูณ มุมภาพ
ที่ได้จะเหมือนการใช้เสนส์ 320 มม. ในการถ่ายภาพ
1.4 การแบ่ งระดับกล้อง DSLR
กล้อง DSLR ที่วางจาหน่ายมี 3 ระดับ คือ
1.4.1 กล้องระดับเริ่ มต้น (Entry Level)
เป็ นกล้องสาหรับกลุ่มผูใ้ ช้มือใหม่ทวั่ ๆไป ที่เพิ่งใช้กล้อง DSLR มีจุดเด่นที่
ราคาถูก น้ าหนักเบา มีฟังก์ชนั่ การทางานครอบคลุมการถ่ายภาพพื้นฐานทัว่ ไป มีโหมดอัตโนมัติให้
เลือกใช้งานครบครัน ส่ วนที่เป็ นรองกล้องในกลุ่มอื่น คือวัสดุที่บอบบางกว่า (โครงสร้างเป็ นแสตนเลส)
ความเร็ วในการทางานที่ชา้ กว่า
1.4.2 กล้องระดับกึ่งมืออาชีพ (Sami-pro Level)
เป็ นกล้องที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานด้านต่างๆสู งกว่ากล้องในระดับ
เริ่ มต้น (Entry Level) มีโครงสร้างที่แข็งแรง (โครงสร้างเป็ นแม็กนีเซียมอัลลอย) มีการซี ลกันฝุ่ น
และละอองน้ า มีขนาดและน้ าหนักที่มากกว่า ความเร็ วในการทางานที่เร็ วขึ้น ระบบการทางานหลาย
ส่ วนมีมาให้เหมือนกับในกล้องรุ่ นโปร มีโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติให้อยู่
1.4.3 กล้องระดับมืออาชีพ (Pro Level)
เป็ นกล้องDSLR ระดับสู งสุ ดของค่าย กล้องในกลุ่มนี้มีประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ที่สูงกว่ากล้องระดับอื่นๆในทุกด้าน มีโครงสร้างแข็งแรง คุณภาพสู งมาก มีเซ็นเซอร์ ขนาดใหญ่

เทียบเท่าฟิ ล์ม 35 มม. (Full-frame) ถ่ายภาพต่อเนื่องได้รวดเร็ ว ระบบวัดแสงที่แม่นยากว่า จุดโฟกัส
มากกว่า ฯลฯ (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558: 21-49)
1.5 ข้ อแตกต่ างระหว่างไฟล์ RAW และ JPEG
1.5.1 ไฟล์ RAW คือข้อมูลดิบที่ได้จากเซ็นเซอร์ ไม่ผา่ นกระบวนการประมวลผล
และบีบอัดของกล้องทาให้ไฟล์ชนิดนี้มีขอ้ มูลอยูม่ ากมีคุณภาพสู ง สามารถนาไฟล์
RAW มา
เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ดว้ ยโปรแกรมตกแต่งไฟล์ภาพ RAW ดังนั้นไฟล์ RAW จึงมีขนาดใหญ่
กว่าไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียดเท่ากันกว่า 5 เท่า และไฟล์ RAW ไม่ได้เป็ นมาตรฐาน โปรแกรม
เปิ ดดูภาพทัว่ ไปรวมถึงเว็บเบราวเซอร์ จึงมาสามารถเปิ ดดูไฟล์ RAW ได้ จึงจาเป็ นต้องนาไฟล์
เหล่านี้ไปปรับตั้งค่าต่างๆแล้วแปลงออกมาเป็ นไฟล์มาตรฐาน เช่น JPEG, TIFF เสี ยก่อนจึงจะ
สามารถนามาใช้งานได้ดงั นั้น ไฟล์ RAW หรื อไฟล์ขอ้ มูลดิบจะมีช่วงไดนามิกเรนจ์หรื อช่วงกว้าง
ของสี ที่กว้างกว่า และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนใหญ่ไว้ในภาพที่ถ่ายมา วัตถุประสงค์ของไฟล์ภาพดิบ
นั้นก็เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่รับมาจากเซนเซอร์ และสภาพแวดล้อมรู ปที่ถ่าย โดยสู ญเสี ยข้อมูลให้
น้อยที่สุด
1.5.2 ไฟล์ JPEG คือ ไฟล์รูปภาพมาตรฐานในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถ
นาไปใช้ได้ท้ งั ในระบบการพิมพ์การอัดภาพแลปสี ทวั่ ไป แต่เนื่องจากไฟล์ JPEG มีการบีบอัดข้อมูล
จึงทาให้เกิดการสู ญเสี ยข้อมูลไปบ้าง อีกทั้งเวลานาไปใช้ปรับแต่งก็จะทาได้ไม่ดี เพราะไฟล์ JPEG
ได้ถูกประมวลผลไปแล้ว และทุกครั้งที่นาไฟล์ JPEG ไปปรับแต่งและบันทึกไฟล์ภาพนั้นซ้ าๆ ไฟล์
จะถูกบีบอัดอีกรอบ ข้อมูลของภาพก็จะสู ญหายทุกๆ ครั้ง ส่ งผลให้คุณภาพโดยรวมของภาพลดลง
ไปเรื่ อยๆ
ไดอะแกรม แสดงกระบวนการสร้ างภาพของกล้อง DSLR

ภาพที่ 8 แสดงกระบวนการสร้างภาพของกล้อง DSLRที่มา: สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่งชาติ
(มหาชน), RAW file กับการถ่ ายภาพทางดาราศาสตร์ , เข้าถึงเมื่อ 20 สิ งหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/1932-raw-file-with-astrophotography

จานวนบิตทีเ่ พิม่ ขึน้ คือปริมาณโทนสี ทมี่ ากขึน้

ภาพที่ 9 แสดงจานวนบิตที่เพิ่มขึ้นคือปริ มาณโทนสี ที่มากขึ้น
ที่มา: สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่งชาติ (มหาชน), RAW file กับการถ่ ายภาพทางดาราศาสตร์ ,
เข้าถึงเมื่อ 20 สิ งหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/1932-raw-file-with-astrophotography
ภาพถ่ายทุกภาพ จะประกอบไปด้วยช่วงโทนสี ตั้งแต่ดาสนิทไปจนถึงขาว
บริ สุทธิ์ และ "Bit-Depth" นี้จะบอกถึงค่าโทนสี ที่แตกต่างกันในภาพๆ นั้น ไฟล์ JPEG นั้นเป็ นไฟล์
8 บิต ดังนั้นจึงประกอบด้วยโทน 256 โทน ขณะที่ไฟล์ RAW มักจะเป็ นไฟล์ 12 หรื อ 14 บิต ซึ่ง
ประกอบด้วยโทนอย่างน้อย 4 ,096 โทน ซึ่ งก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าละเอียดกว่าไฟล์ JPEG นัน่ เอง
(RAW file กับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ , 2558)
1.6 สมดุลสี ขาว
แสงในแหล่งกาเนิดหรื อช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีอุณหภูมิของสี ที่แตกต่างกัน
แสงจากดวงอาทิตย์ในตอนเช้าหรื อแสงในยามที่ทอ้ งฟ้ าเต็มไปด้วยเมฆ ก็จะมีอุณหภูมิและสี ที่
แตกต่างไป แสงจากหลอดไฟ แสงจากดวงอาทิตย์ก็จะมีอุณหภูมิสีแตกต่างกัน อุณหภูมิสีที่สูงมากๆ
แสงจะมีสีออกไปทางฟ้ าหรื อน้ าเงินเข้ม อุณหภูมิสีมีหน่วยเป็ น เคลวิน (Kelvin) ดวงตาของมนุษย์มี
ความสามารถในการปรับสภาพของแสงได้อย่างยอดเยีย่ มเครื่ องมือใดๆ แม้แต่กล้องดิจิตอลก็ยงั
ทางานได้ไม่มีเท่า ภายใต้แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ดวงตาของเรายังมองเห็นเสื้ อเชิ๊ตสี ขาว
เป็ นสี ขาว แต่หากเราถ่ายภาพเสื้ อเชิ๊ตสี ขาวภายใต้สภาพแสงแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซ้นต์
ภาพถ่ายที่ได้สีของเสื้ อเชิ้ตจะดูสีอมเขียว เนื่องมาจากภายใต้แสงฟลูออเรสเซ้นต์จะมีการกระจาย
แสงสี เขียวออกมามากกว่าปกติทาให้กล้องมองเห็นแสงสี ขาวและสี อื่นๆ ทาให้สีขาวนั้นผิดเพี้ยนไป

อุณหภูมิสีของแสงชนิดต่ างๆ

ภาพที่ 10 แสดงอุณหภูมิสีของแสงชนิดต่างๆ
ที่มา: ตะวัน พันธ์แก้ว, คู่มือการถ่ ายภาพด้ วยกล้ อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ ,
2558), 150.
ในสมัยก่อนมีการแก้ปัญหาเรื่ องของแสงผิดเพี้ยนในกล้องฟิ ล์มด้วยการใส่ ฟิลเตอร์
หน้าเลนส์เพื่อตัดแสงที่ไม่ตอ้ งการออกไปหรื อเลือกใช้ฟิล์มที่เหมาะกับแสงชนิดนั้น ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
ยุง่ ยากและสิ้ นเปลืองมาก ในปั จจุบนั กล้องดิจิตอลช่วยให้ถ่ายภาพได้อย่างสะดวกกว่ายุคของกล้อง
ฟิ ล์มมาก เนื่องจากกล้องดิจิตอลสามารถปรับให้รับสภาพแสงได้หลากหลาย อีกทั้งมีระบบปรับค่า
สมดุลสี ขาวโดยอัตโนมัติ ไม่วา่ จะถ่ายภาพภายใต้แสงอาทิตย์ แล้วนากล้องมาถ่ายภาพในอาคารที่ใช้
หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ ภาพที่ได้ก็จะมีสีสันที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตาเห็น แต่การปรับค่าสมดุลสี
ขาวของกล้องดิจิตอลแต่ละรุ่ น มีขีดความสามารถที่ไม่เท่ากัน บางรุ่ นมีการปรับค่าสมดุลสี ขาวได้
ค่อนข้างแม่นยาในสภาพแสงหนึ่ง แต่เมื่อนาไปถ่ายภาพอีกสภาพแสงหนึ่ง กลับทาให้สีที่เพี้ยนอย่าง
เห็นได้ชดั เจน ไม่มีกล้องดิจิตอลตัวใดที่จะปรับค่าสมดุลสี ขาว ได้สมบูรณ์แบบไปทุกสภาพแสง
ถึงแม้จะเลือกปรับตั้งค่าในกล้องให้ตรงกับสภาพแสงนั้นๆ แล้วก็ตาม บ่อยครั้งพบว่ายังมีสีที่เพี้ยน
ในกรณี น้ ีให้เลือกการตั้งค่าสมดุลสี ขาว ด้วยตนเองและใช้กระดาษสี ขาวช่วย จึงทาให้ได้ภาพที่มีสีที่
ถูกต้องขึ้น
การตั้งค่าสมดุลสี ขาว ในกล้อง DSLR จะมีฟังก์ชนั่ ที่ช่วยในการแก้ไขสี ภายใต้
แหล่งกาเนิดแสง แบบต่างๆ เพื่อให้สีสันออกมาถูกต้อง สามารถเลือกปรับได้จากเมนู หรื อปุ่ มที่
เขียนว่า WB เมื่อกดแล้วจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ปรากฏขึ้นมา เรี ยกว่า พรี เซ็ต เลือกไอคอนที่ตรงสภาพ

แสงในขณะนั้นตามหลักแล้วควรจะได้สีสันของภาพที่ตรงกับตาเห็น แต่ในความเป็ นจริ ง การตั้ง
ค่าพรี เซ็ตต่างๆ ที่กล้องนั้นยิง่ ทาให้ภาพมีสีสันผิดเพี้ยนมากขึ้น เช่น เลือกไอคอนรู ปเมฆในวันที่
ท้องฟ้ ามีเมฆมากแล้ว แต่ภาพถ่ายกลับออกมามีสีอมส้มกว่าความเป็ นจริ ง เพราะพรี เซ็ตของค่า
สมดุลสี ขาว ต่างๆ ที่อยูใ่ นกล้องดิจิตอลได้ถูกกาหนดขึ้นจากอุณหภูมิของสี ในช่วงต่างๆ ตามทฤษฎี
หรื อการตั้งค่าโดยประมาณ ซึ่ งในการใช้งานจริ ง อุณหภูมิของสี ที่เราถ่ายภาพขณะนั้น อาจไม่ตรง
กับที่กล้องได้ถูกกาหนดมา ซึ่ งเกิดจากปั จจัยต่างๆ มากมาย อาทิ ฤดูกาล ช่วงเวลา สภาพภูมิประเทศ
หรื อภูมิอากาศ อายุการงานของหลอดไฟที่ทาให้กาเนิดแสง ฯลฯ ดังนั้นหากต้องการถ่ายภาพให้ได้
ค่าแสงที่ถูกต้อง จึงควรใช้ระบบปรับตั้งค่าสมดุลสี ขาว แบบปรับตั้งค่าด้วยตนเองจะดีที่สุด
1.7 รู รับแสง
รู รับแสง คือ ม่านไดอะแฟรมที่ซอ้ นกันเป็ นกลีบบางๆอยูใ่ นกระบอกเลนส์โดยจะ
มีรูตรงกลางเพื่อให้แสงผ่านเข้าสู่ กล้อง รู รับแสงจึงเป็ นส่ วนสาสัญสิ่ งแรกที่ควบคุมปริ มาณของแสง
เข้าสู่ กล้อง ถ้ารู รับแสงแคบ แสงจะเข้ามาได้นอ้ ย ถ้ารู รับแสงกว้าง แสงก็จะเข้ามาได้มาก
ค่าของรู รับแสง มักเรี ยกว่าค่า
F-number หรื อ F-stop ซึ่ งค่ารู รับแสงจะแสดงเป็ น
ตัวเลข เช่น f/4, f/5.6, f/8… ,f/22 เป็ นต้น
การจาลองขนาดของรู รับแสง

ภาพที่ 11 แสดงการจาลองขนาดของรู รับแสง
ที่มา: ตะวัน พันธ์แก้ว. คู่มือการถ่ ายภาพด้ วยกล้ อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ ,
2558), 159.
ขนาดของรู รับแสงของเลนส์ ค่า F-stop ตัวเลขน้อย (เช่น f/2.8) หมายถึงรู รับแสง
เปิ ดกว้าง แสงเข้ามาได้มากส่ วนค่า F-stop ตัวเลขมากหมายถึงรู รับแสงเปิ ดแคบ แสงเข้าได้นอ้ ย เช่น
f/32 (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558: 153-159)

1.8 ความชัดลึก
นอกจากรู รับแสงจะมีหน้าที่ในการควบคุมแสงที่เข้าสู่ ตวั กล้อง ขนาดรู รับแสงยังมี
ผลกับภาพที่ถ่าย นัน่ ก็คือ ความชัดลึก หรื อ Depth of Field (DOF) หากถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสง
กว้าง เช่น f/1.4 ภาพที่ได้เป็ น ชัดตื้น คือ ภาพมีความคมชัดเฉพาะในส่ วนที่โฟกัสเท่านั้น ส่ วนจุดที่
เลยออกไปไม่วา่ จะอยูห่ น้าหรื อหลังจุดโฟกัสจะเบลอไปหมด ภาพชัดตื้นมักจะใช้ถ่ายภาพบุคคล
หรื อวัตถุ ที่ตอ้ งการเน้นรายละเอียด โดยที่ไม่ตอ้ งการให้ฉากหลังมาดึงความเด่นของบุคคลหรื อวัตถุ
ที่ตอ้ งการถ่ายภาพ
หากถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงแคบ เช่น f/32 ภาพที่ได้ ภาพมีความคมชัดทั้งภาพ
เรี ยกภาพลักษณะนี้วา่ “ชัดลึก ” คือ ภาพที่มีความคมชัดไปยังบริ เวณอื่นๆ นอกเหนือจากจุดโฟกัส
ด้วย ภาพชัดลึกมักจะใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ สถานที่ที่ตอ้ งการแสดงรายละเอียดในทุกระยะใน
ภาพให้ชดั เหมือนกันหมด ปั จจัยหลักที่มีผลต่อความชัดลึก-ชัดตื้นของภาพคือ รู รับแสง หากใช้รูรับ
แสงที่กว้าง (f Stop ค่าน้อย) ภาพก็ยงิ่ จะมีระยะชัดที่นอ้ ยลงตามไปด้วย

ภาพที่ 12 แสดงความชัดลึก-ชัดตื้นของภาพ
ที่มา: ปณัสญา วงศ์ศรี , รู รับแสง (Aperture), เข้าถึงเมื่อ19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก
https://panassayawongsri.files.wordpress.com/2014/11/01.jpg

ปัจจัยกาหนดระยะชัดลึก-ตืน้
1.8.1 ขนาดรู รับแสง รู ปรับแสงหรื อค่า F น้อยจะทาให้เลนส์เปิ ดกว้าง เพื่อรับแสง
มากยิง่ ขึ้นจะทาให้ระยะชัดน้อยลงเรี ยกว่า ชัดตื้น ถ้าค่า f มากขึ้นจะทาให้เลนส์เปิ ดรับแสงน้อยลง
ทาให้ระยะชัดกว้างขึ้นเรี ยกว่า ชัดลึก
1.8.2 ขนาดทางยาวโฟกัส ทางยาวโฟกัส (Focal Length) เป็ นการวัดระยะจาก
จุดรวมโฟกัสในเลนส์ไปยังระนาบฟิ ล์มมีหน่วยวัดเป็ น มม. ยิง่ ทางยาวโฟกัสสู งขึ้นระยะชัดจะแคบ
ลง ทางยาวโฟกัสน้อยลงระยะชัดจะมากขึ้น
1.8.3 ระยะห่างจากเลนส์กบั วัตถุ วัตถุยงิ่ ใกล้เลนส์มากเท่าใดยิง่ ทาให้ระยะชัด
แคบลงมากยิง่ ขึ้น กลับกันหากวัตถุไกลจากเลนส์มากขึ้นระยะชัดจะมากขึ้นตาม และถึงจุดๆ หนึ่ง
จะชัดถึงระยะอนันต์ ( Infinity) ซึ่ งระยะนี้จะเรี ยกว่า Hyperfocal Distance (ระยะชัดสุ ดพิสัย) โดย
ระยะที่ห่างออกไปจะมีความคมชัดลดน้อยลง แต่ยงั พอรับได้ (ไม่ชดั เท่ากับจุดที่โฟกัสไว้)
ระยะความชัดของเลนส์ เป็ นช่วงที่เลนส์ให้ภาพชัดจากจุดโฟกัสไป
ด้านหน้าวัตถุ (ND, Near Distance) และจากจุดโฟกัสไปด้านหลังวัตถุ ( FD, Far Distance) ซึ่งระยะ
จาก ND ไปหา FD จะมากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัย 3 ประการคือ การเปิ ดหน้าเลนส์ให้รับแสง ( f),
ช่วงของเลนส์ (Focal Length) และระยะห่างของวัตถุกบั กล้อง ซึ่ งระยะชัดจาก ND ไปหา FD ถ้า
มากจะเรี ยกว่า ชัดลึก ถ้าน้อยจะเรี ยกว่า ชัดตื้น เมื่อเปลี่ยนจุดโฟกัสเข้าใกล้กล้องมากขึ้นระยะโฟกัส
จะน้อยลง

ภาพที่ 13 แสดงระยะความชัดของเลนส์
ที่มา: การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก
http://4.bp.blogspot.com /-orJBNzorGew/Tvm

จากปั จจัยที่ระบุไว้จะเห็นได้ชดั เจนว่า ระยะชัดนอกจากจะขึ้นกับค่า F แล้ว
ยังมีระยะห่างและทางยาวโฟกัสอีก จึงไม่จาเป็ นว่า F กว้างๆ จะทาให้ระยะชัดตื้นมากเท่านั้น เราจึง
เห็นหลายๆ ภาพที่ใช้ F แคบมากๆ แต่ระยะชัดยังไม่มาก เพราะวัตถุอยูใ่ กล้กล้องมากกว่า กลับกัน
เลนส์จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมีระยะโฟกัสที่มีความชัดจากจุดโฟกัสไปด้านหลังวัตถุที่ชดั ไป
จนถึงระยะอนันต์ เรี ยกว่า Hyperfocal Distance หนังสื อบางฉบับจะแปลเป็ นภาษาไทยว่า ระยะชัด
สุ ดพิสัย แต่ระยะชัดไม่ได้ชดั เหมือนกับความชัดที่จุดโฟกัส แต่หลังจากจุดโฟกัสไปแล้วความคมชัด
ของวัตถุในภาพจะลดน้อยลง แต่ยงั อยูใ่ นวิสัยที่รับได้ (การถ่ายภาพเบื้องต้น, 2558)
1.9 ความเร็วชัตเตอร์
ก่อนจะกล่าวถึงความเร็ วชัตเตอร์ หรื อ Speed Shutter ควรรู ้จกั กับ ม่านชัตเตอร์
(Shutter) คือ ม่านบางๆที่ก้ นั ระหว่างเลนส์กบั ตัวเซ็นเซอร์ ที่ควบคุมปริ มาณแสงที่ตกลงสู่ เซ็นเซอร์
ม่านชัตเตอร์ น้ ี ปกติจะปิ ดอยูต่ ลอด ดังนั้นแสงที่ผา่ นจากตัวเลนส์มาไม่วา่ จะมากหรื อน้อยก็จะไม่
สามารถตกลงสู่ ตวั เซ็นเซอร์ ได้จนกว่าม่านชัตเตอร์ จะเปิ ดให้แสงผ่าน ม่านชัตเตอร์ จะเปิ ดก็ต่อเมื่อ
กดปุ่ มชัตเตอร์ลงไปสุ ด การเปิ ด-ปิ ด ม่านชัตเตอร์ มีระยะเวลาที่แน่นอน มีหน่วยเป็ น วินาที เช่น
1/250 (หนึ่งส่ วนสองร้อยห้าสิ บวินาที), 1/8000 (หนึ่งส่ วนแปดพันวินาที) หากม่านชัตเตอร์ เปิ ดนาน
แสงจะเข้าสู่ เซ็นเซอร์ ได้มาก ภาพก็จะสว่างมาก หากม่านชัตเตอร์ เปิ ด-ปิ ดเร็ ว แสงก็จะเข้าได้นอ้ ย
ภาพก็จะมืดลง (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558: 161)
ความเร็วชัตเตอร์ (Speed Shutter) หมายถึง ระยะเวลาที่ชตั เตอร์ของกล้องเปิ ดออก
เพื่อรับแสงเข้ามายังเซนเซอร์ ในตัวกล้องขณะถ่ายภาพ คุณจึงควบคุมการถ่ายภาพตัวแบบที่กาลัง
เคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่
หลักการและผลการทางานของความเร็ วชัตเตอร์
เมื่อกาหนดความเร็ วชัตเตอร์ ให้ทางาน
เร็ ว ชัตเตอร์ จะช่วยหยุดสิ่ งที่เคลื่อนไหวให้นิ่งสนิท เมื่อกาหนดให้ชตั เตอร์ ชา้ จะเกิดเอฟเฟ็ กต์
“Motion Blur (ภาพเบลอขณะเคลื่อนไหว)” เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพ นอกจากจะ
ส่ งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแบบที่ปรากฏในภาพแล้ว ความเร็ วชัตเตอร์ ยงั ควบคุมระยะเวลาการรับ
แสงของเซนเซอร์ ภาพ ซึ่ งจะกาหนดปริ มาณแสงต่อไป เพื่อให้ยงั คงปริ มาณแสงที่ตกกระทบบน
พื้นที่เซนเซอร์ ภาพที่เหมาะสมไว้ จะต้องลดขนาดรู รับแสงลงหากต้องการเปิ ดชัตเตอร์ คา้ งไว้เพื่อรับ
แสงยาวนานขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความเร็ วชัตเตอร์ สูงขึ้น รู รับแสงจะต้องเปิ ดกว้างขึ้นเพื่อจะ
เปิ ดรับแสงได้มากกว่า โดยสรุ ป ความเร็ วชัตเตอร์ มีความสัมพันธ์กบั ค่ารู รับแสงอย่างใกล้ชิดและ
เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยให้ภาพสวยนอกจากจะมีหน้าที่ควบคุมปริ มาณแสงที่ผา่ นจากเลนส์
ไปสู่ เซ็นเซอร์ แล้ว สปี ดในการเปิ ด-ปิ ดม่านชัตเตอร์ ก็ยงั ส่ งผลต่อภาพที่ได้คือ การจับการเคลื่อนไหว
ของวัตถุในภาพ

ภาพที่ 14 แสดงการจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ
ที่มา: เรี ยวซูกิ ทาคาฮาชิ , การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก
https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/324.jpg
ความเร็ วในการเปิ ด-ปิ ด ม่านชัตเตอร์ เป็ นความสามารถของตัวกล้อง และโดยปกติ
แล้วกล้องมักจะมีความเร็ วในการเปิ ด-ปิ ดม่านชัตเตอร์ เท่าๆ กันหมด จะต่างกันที่ความเร็ วสู งสุ ด
ต่าสุ ด ที่กล้องจะทาได้ เช่น 1/8000 วินาที ต่าสุ ดจนถึง Bulb (เคล็บลับการถ่ายภาพ [บทที่ 4] ทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็ วชัตเตอร์ , 2558)
1.10 ค่ าความไวแสง
ค่าความไวแสงหรื อ ISO เป็ นศัพท์กล้องที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ISO ย่อมาจาก
“International Organisation for Standardisation” ซึ่ งหมายถึงส่ วนประกอบที่กาหนดมาตรฐานสากล
ในการถ่ายภาพดิจิตอล ความไวแสง ISO จะใช้ในการกาหนดความไวต่อแสงของเซนเซอร์ CMOS
เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่ องความไวแสงISO ระดับต่างๆ ในกล้องฟิ ล์ม เช่น ISO 100 และ 400 การเพิ่มค่า
ISO นั้นจะเป็ นการเพิ่มระดับความไวต่อแสง ทาหน้าที่ควบคุมระดับความไวต่อแสงที่มากระทบ
ของเซนเซอร์ ภาพ การตั้งค่า ISO สู งๆ ทาให้เซนเซอร์ กล้องไวต่อแสงมากขึ้น จึงถ่ายภาพในที่มืดได้
ทั้งนี้ ISO ยังมีผลต่อภาพถ่ายในด้านอื่นๆ อีกด้วย

ความไวแสง ISO และค่าการเปิ ดรับแสง

ภาพที่ 15 แสดงความไวแสง ISO และค่าการเปิ ดรับแสง
ที่มา: เรี ยวซูกิ ทาคาฮาชิ , เคล็บลับการถ่ ายภาพ [บทที่ 5] ความไวแสง ISO คืออะไร?, เข้าถึงเมื่อ 13
กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จากhttps://snapshot.canon-asia.com/article/th/lesson-5-what-is-iso-speed
การเพิ่มความไวแสง ISO เอื้อให้คุณสร้างสรรค์ภาพที่คมชัดได้แม้ในที่ซ่ ึ งแสงสลัว
การเลือกความไวแสง ISO สู งในสถานที่ที่สว่างยังเป็ นการเปิ ดให้เซนเซอร์ ภาพรับเอาปริ มาณแสง
ได้มากในเวลาอันสั้น ทาให้ใช้งานชัตเตอร์ ความเร็ วสู งกว่าเมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO ต่า สาหรับ
การถ่ายภาพกีฬา เป็ นธรรมดาที่จะใช้ความเร็ วชัตเตอร์ สูงๆ อย่าง ISO 400 เมื่อถ่ายภาพในช่วง
กลางวัน

ISO 200, 1/50 วินาที

ISO 800, 1/200 วินาที

ภาพที่16 แสดงค่าความไวแสง ISO สอดคล้องกับสต็อปของความเร็ วชัตเตอร์
ที่มา: เรี ยวซูกิ ทาคาฮาชิ , เคล็บลับการถ่ ายภาพ [บทที่ 5] ความไวแสง ISO คืออะไร?, เข้าถึงเมื่อ 13
กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/451-4.jpg และ
https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/451-5.jpg
การลดจุดรบกวนหลายภาพ ( Multi Shot Noise Reduction) ช่วยลดจุดรบกวนที่
ความไวแสง ISO สู งจุดรบกวนเกิดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติในคลื่นสัญญาณขณะที่กาลังแปลงแสงที่
ได้รับบนเซนเซอร์ CMOS ให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า หรื อเมื่อขยายสัญญาณ โดยปกติ จุดรบกวนมี
แนวโน้มจะเกิดมากขึ้นเมื่อใช้ความไวแสง ISO สู ง อย่างไรก็ตาม สาหรับซี รีย ์ EOS กล้องจะมี
เซนเซอร์ภาพ CMOS ซึ่ งสามารถลดจุดรบกวนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขณะที่ระบบประมวลผล
ภาพสมรรถนะสู ง ( DIGIC) ก็ทางานเพื่อขจัดจุดรบกวนเช่นกัน อาทิ กล้องที่มาพร้อมกับ DIGIC 5
จะไม่มีจุดรบกวนปรากฏให้เห็นเมื่อใช้ความไวแสงสู งถึง ISO 6400 กระทัง่ ภาพที่ถ่ายด้วย ISO
25600 ยังสามารถนามาพิมพ์ภาพขนาด 3R ได้ ขณะเดียวกัน กล้องที่วางขายในปี 2012 หรื อหลังจาก
นั้นต่างมีคุณสมบัติ “การลดจุดรบกวนหลายภาพ” ซึ่ งจะถ่ายภาพต่อเนื่องสี่ ภาพ เมื่อกดชัตเตอร์ ห
นึ่งครั้ง และรวมภาพเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดจุดรบกวนในภาพ

ภาพถ่ ายทีใ่ ช้ การลดจุดรบกวนหลายภาพ

ภาพที่17 แสดงภาพถ่ายที่ใช้การลดจุดรบกวนหลายภาพ
ที่มา: เรี ยวซูกิ ทาคาฮาชิ , เคล็บลับการถ่ ายภาพ [บทที่ 5] ความไวแสง ISO คืออะไร?, เข้าถึงเมื่อ
13 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/images/451-6.jpg
แม้ในเวลาที่ถ่ายภาพด้วยความไวแสง ISO สู งถึง 12800 จุดรบกวนก็ลดลงอย่าง
มากด้วยคุณสมบัติ การลดจุดรบกวนหลายภาพ
จุดรบกวน (Noise) หมายถึง จุดที่ปรากฏบนภาพเมื่อถ่ายภาพด้วยความไวแสง
ISO สู ง ในการเพิ่มความไวแสง ISO นั้น จาเป็ นต้องขยายสัญญาณไฟฟ้ า สัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการนี้ จุดรบกวนเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในกล้องดิจิตอล โดยระดับของจุด
รบกวนที่ยอมรับได้น้ นั จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลปั ญหาจุดรบกวน (Noise) หรื อสัญญาณ
รบกวนนี้เป็ นเรื่ องปกติที่อยูค่ ู่กบั กล้องดิจิตอลมานานแล้ว (เทียบได้กบั “เกรน” ของภาพในกล้อง
ฟิ ล์ม) กล้อง DSLR ในปั จจุบนั จะมีวงจรลดสัญญาณรบกวนอยูแ่ ล้ว และยังมีฟังก์ชนั่ ลดสัญญาณ
รบกวนให้ผใู ้ ช้เลือกปรับเพิ่มเติมได้อีก ทาให้กล้องรุ่ นใหม่ๆสามารถถ่ายภาพโดยใช้ค่า ISO ได้สูง
กว่า 800 โดยไม่มี Noise ปรากฏออกมากนัก อย่างไรก็ดี กล้องแต่ละรุ่ นแต่ละค่ายต่างก็มีปริ มาณ
Noise ที่แตกต่างกัน นอกจากการใช้ค่าISO สู งแล้วการใช้ สปี ดชัตเตอร์ ต่ามากๆ เช่น ต่ากว่า 1 วินาทีก็
เป็ นสาเหตุของการเกิด Noise ด้วยเช่นกัน (Ryosuke Takahashi, เคล็ ดลับการถ่ายภาพ [บทที่ 5]
ความไวแสง ISO คืออะไร?, 2558)

การทางานร่ วมกันระหว่ างรู รับแสง สปี ดชั ตเตอร์
ในการถ่ายภาพ สิ่ งที่ตอ้ งควบคุมเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างตามที่ตอ้ งการ คือ ค่า
รู รับแสงกับค่าสปี ดชัตเตอร์ เมื่อนาค่าทั้งสองมาผสมผสานกันก็จะได้แสงในปริ มาณหนึ่งที่ตกลงบน
เซ็นเซอร์ เพื่อทาให้เกิดภาพ ดังนั้นหัวใจสาคัญในการถ่ายภาพก็คือ “การควบคุมปริ มาณของแสงให้
ได้ตามที่เราต้องการ” โดยผ่านกลไกของรู รับแสงกับสปี ดชัตเตอร์
1.11 การวัดแสงของกล้อง DSLR
ในกล้อง DSLR จะมีเครื่ องวัดแสงซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ บรรจุอยูภ่ ายใน ทา
หน้าที่วดั ค่าแสงที่สะท้อนจากวัตถุ หากดูในช่องมองภาพหรื อบนจอ LCD ของกล้องดิจิตอล จะเห็น
ขีดสเกลที่แสดงปริ มาณของแสงอยู่ เรี ยกว่า สเกลวัดแสง ตรงแถบวัดแสงจะมีเข็มเล็กๆ อยู่ ซึ่ งเป็ น
ตัวบอกค่าให้เรารู วา่ มีแสงมากน้อยเพียงใด หรื อ กาลังพอดี โดยถ้าเข็มชี้ไปทางลบ แสดงว่า แสง
น้อยเกินไป ภาพที่ถ่ายออกมาจะดูมืดไป และในทางกลับกัน หากเข็มชี้ไปทาง บวก แสดงว่ามีแสง
เข้ามากเกินไป ภาพที่ได้ออกมาก็จะดูสว่างไป
เสกลวัดแสง

Normal
Normal
Under
Under
Over
Over

ภาพที่ 18 แสดงเสกลวัดแสง
ที่มา: ตะวัน พันธ์แก้ว, คู่มือการถ่ ายภาพด้ วยกล้ อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ ,
2558), 177.

ระบบวัดแสงแบบต่ างๆ ของกล้อง DSLR
ระบบวัดแสง คือ ระบบวิธีการคานวณหาค่าแสงของกล้อง การที่เราจะเลือกใช้
ระบบวัดแสงแบบใดนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ หรื อสภาพแสงที่จะถ่าย ระบบวัดแสงแบบต่างที่มี
อยูใ่ นกล้อง DSLR มีดงั นี้
1.11.1 ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ย (Evaluative, Average, Matrix, Multi-Sement)
ระบบนี้จะมีในกล้อง DSLR ทุกรุ่ น ซึ่ งจะมีชื่อเรี ยกแตกกันไป ในแต่ละรุ่ น
หลักการทางานของระบบนี้คือ กล้องจะทาการแบ่งพื้นที่ในช่องมองภาพออกเป็ นส่ วนๆ ซึ่ งจะ
แบ่งเป็ นกี่ส่วนก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูผ้ ลิตแต่ละราย จากนั้นจึงนาค่าแสงจากทุกๆ ส่ วนมาคานวณหาค่ากลาง
โดยผูผ้ ลิตกล้องแต่ละยีห่ อ้ จะมีค่าการคานวณในการวัดแสงที่แตกต่างกันออกไป (กล้องบางรุ่ นใช้
ข้อมูลจากเลนส์มาคานวณร่ วมด้วย) ปั จจุบนั ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยก้าวหน้าไปมากแต่ละค่าย
พยายามพัฒนาให้ได้ค่าแสงที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด บางค่ายวัดแสงและนาค่าไป
เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลภาพในตัวกล้องเพื่อดูวา่ เป็ นภาพลักษณะใดเพื่อการคานวณหาค่ากลาง ทา
ให้ได้ความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ระบบวัดแสงนี้เหมาะสาหรับการถ่ายภาพทัว่ ๆ ไป ที่สภาพแสงในแต่
ละส่ วนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ข้อดีของระบบนี้ คือ ใช้งานง่าย
ครอบคลุมการใช้งานทัว่ ไป แต่ ไม่ควรนาไปใช้กบั การถ่ายภาพที่สภาพแสงไม่ปกติ เช่น ถ่ายภาพ
ย้อนแสงต่าง ๆ ภาพท้องฟ้ ากับพื้นดินที่มีความสว่างต่างกันมากๆ มี Contrast สู ง หรื อภาพถ่าย
ภายในร่ มแต่พ้นื ที่ดา้ นนอกสว่างมากๆ โอกาสเกิดการผิดพลาดจะมีค่อนข้างสู ง
1.11.2 ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง (Center-Weighted) ระบบวัดแสงแบบ
เฉลี่ยหนักกลางนี้มีความคล้ายคลึงกับระบบแรกแต่จะให้ความสาคัญที่ส่วนกลางของภาพ มากกว่า
ส่ วนที่อยูร่ อบๆ ที่มีของระบบวัดแสงนี้มาจากเวลาที่ถ่ายภาพส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับวัตถุที่
อยูบ่ ริ เวณกลางภาพเป็ นหลัก ระบบนี้เหมาะสาหรับการถ่ายภาพที่ให้ความสาคัญกับส่ วนตรงกลาง
ของภาพ เช่น การถ่ายภาพบุคคล หรื อภาพที่ตอ้ งการให้วตั ถุอยูก่ ลางภาพแต่การใช้ระบบวัดแสง
แบบนี้มีขอ้ ควรระวังในการระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง คือ เวลาวัดแสงต้องแน่ใจว่าวัตถุที่
ถ่ายมีขนาดใหญ่และครอบคลุมตรงกลางของช่องมองภาพเพียงพอเพราะหากวัตถุที่ตอ้ งการถ่ายมี
ขนาดเล็กระบบนี้ไปวัดแสงในส่ วนของฉากหลังแทน ซึ่ งอาจทาให้การวัดแสงผิดพลาดได้
1.11.3 ระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด (Spot Meterring) ระบบการวัดแสงแบบ
เฉพาะจุดนี้จะมีพ้นื ที่สาหรับการวัดแสง 3-5 เปอร์ เซ็นต์ในช่องมองภาพโดยแสดงเป็ นวงกลมเล็กๆ
ให้เห็นในช่องมองภาพ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่กล้องจะวัดแสง หากต้องการวัดแสงตรงจุดใดก็ให้เล็งวงกลม
เล็กๆ ไปตรงจุดนั้น แล้วกด ชัตเตอร์ ลงครึ่ งหนึ่ง กล้องจะทาการวัดแสงตรงส่ วนนั้นผูท้ ี่เลือกใช้
ระบบวัดแสงชนิดนี้ ควรรู ้จกั เลือกวัตถุที่มีค่าการสะท้อนแสง 18 เปอร์ เซ็นต์ หรื อเทียบเท่าสี เทา

กลาง โดยทัว่ ไปนิยมใช้กนั บ่อยๆ ในการอ้างอิง ก็อย่างเช่น สนามหญ้า ท้องฟ้ าบริ เวณที่เป็ นสี เข้ม
หน่อย เมฆสี เทาๆ เป็ นต้น แต่ถา้ ต้องการความแม่นยาจริ ง แนะนาให้ใช้ กระดาษสี เทา 18% ซึ่งจะ
ให้ความแม่นยาในการวัดแสงค่อนข้างสู งมากแม้วา่ ระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุดจะมีความแม่นยา
ค่อนข้างสู ง แต่มีขอ้ ระวังระวังคือ
1.11.3.1 ให้เล็งวัตถุที่จะวัดแสงให้อยูภ่ ายในวงกลมให้พอดี ต้องไม่คลุม
เอาส่ วนฉากหลังมาด้วย ซึ่ งถ้าหากไม่พอดีแล้วไปติดเอาฉากหลังมาด้วยแล้วการวัดค่าแสงก็จะเกิด
การผิดพลาดทันที ควรซูมเข้าไปวัดแสงใกล้ๆ วัตถุแล้วทาการล็อคค่าแสงเอาไว้ จะดีที่สุด
1.11.3.2 ต้องรู ้จกั การชดเชยแสง หากใช้ระบบนี้ในการวัดแสง ซึ่ งหาก
ไม่มีการชดเชยแสง ตรงจุดที่วดั แสงนั้นจะได้ค่าแสงที่เท่ากับสี เทากลาง ตัวอย่าง เช่น หากวัดแสงไป
ยังวัตถุสีขาวแล้วถ่าย สี ขาวของวัตถุจะมืดลงกลายเป็ นสี เทา และในทางตรงกันข้าม หากวัดแสงไป
ที่วตั ถุสีดาแล้วถ่าย สี ของวัตถุจะมีความสว่างขึ้นกลายเป็ นสี เทาเช่นกัน ดังนั้นแล้วหากต้องการใช้
ระบบวัดแสงระบบเฉพาะจุดนี้ ต้องศึกษาวิธีการชัดเชยแสงด้วย เพื่อให้ได้ค่าแสงตามที่ตอ้ งการ
สาหรับการถ่ายภาพที่เหมาะสมกับการใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด คือ การถ่ายภาพบุคคลย้อน
แสง การถ่ายภาพมาโคร หรื อการถ่ายภาพที่สภาพแสงแตกต่างกันมากๆ เช่น ตอนพระอาทิตย์ข้ ึน
หรื อตก เป็ นต้น (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558: 170-186)
1.12 การชดเชยแสง
การชดเชยแสง หมายถึง การปรับความสว่างที่กล้องคานวณเพื่อให้ตรงกับความพอใจ
ของช่างภาพ ปริ มาณแสงนั้นถูกกาหนดตามปริ มาณของแสงสว่างที่สะท้อนจากตัวแบบ เมื่อ
ถ่ายภาพตัวแบบที่มีพ้นื ที่สีขาวอยูม่ าก กล้องจึงมีแนวโน้มที่จะลดปริ มาณการเปิ ดรับแสงลง โดยคิด
ว่าภาพจะสว่างเกินไป ในทางกลับกัน ก็มีแนวโน้มที่จะเพิม่ ปริ มาณการเปิ ดรับแสงขึ้น เมื่อตัวแบบมี
สี ดาอยูม่ าก โดยคิดว่าภาพอาจมืดเกินไป ดังนั้น การชดเชยแสงจึงเป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้เพื่อปรับปริ มาณ
การเปิ ดรับแสงในเวลาที่การควบคุมการเปิ ดรับแสงอัตโนมัติของกล้องทางานไม่ตรงตามภาพในใจ
ของช่างภาพ การชดเชยแสงเป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้ในกล้อง DSLR ทัว่ ไป สามารถใช้ได้กบั การถ่ายภาพ
ย้อนแสง เมื่อถ่ายภาพบุคคลที่สวมเสื้ อผ้าสี ขาวหรื อสี ดา และในสถานการณ์อื่นๆ อีกมากมายหลาย
กรณี เมื่อเข้าใจในการชดเชยแสงและวิธีการใช้งานแล้ว การถ่ายภาพจะน่าสนุกยิง่ ขึ้นและภาพที่
ออกมาจะพัฒนาขึ้นอย่างมากด้วย ทาตามขั้นตอนการใช้งานของกล้องแต่ละตัวจนเชี่ยวชาญกับ
เทคนิคการชดเชยแสง ทั้งนี้ การชดเชยแสงไม่สามารถใช้ได้ในโหมด Basic Zone การชดเชยแสงจะ
ใช้ได้เฉพาะในโหมด Creative Zone เท่านั้น

A: Creative Zone
โหมดการถ่ายภาพใน Creative Zone ช่วยให้ผใู ้ ช้เลือกและตั้งค่าฟังก์ชนั่ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้
B: Basic Zone
โหมดการถ่ายภาพใน Basic Zone กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ตามฉากที่เลือกไว้
ส่ วนในโหมดM จะไม่มีการชดเชยแสงเพราะเป็ นการปรับรู รับแสงกับสปี ดชัตเตอร์
เอง
ในการชดเชยแสงผูถ้ ่ายภาพต้องเปลี่ยน ตั้งค่าเอง เช่น เมื่อเลือกใช้โหมด A (โหมด A เป็ นโหมดที่
กาหนดรู รับแสงเอง ส่ วนชัตเตอร์ กล้องจะปรับให้) (รี โอซูเกะ ทาคาฮาชิ, 2558)
การชดเชยแสงเมื่อใช้ ระบบวัดแสงเฉพาะจุด สาหรับการใช้ระบบวัดแสงแบบ
เฉพาะจุด การวัดแสงไปยังวัตถุต่างๆ เช่น ใบหน้าคน ดอกไม้ ต้นไม้หรื อเสื้ อผ้า จาเป็ นต้องชดเชย
แสงตามไปด้วย เพื่อที่จะให้วตั ถุต่างๆมีสีสันที่ถูกต้อง หากไม่ชดเชยแสงสิ่ งต่างๆที่วดั สงแล้ว
ถ่ายภาพออกมา จะมีความสว่างเท่ากับ เทากลาง 18 % ดังนั้น หากวัดแสงไปที่วตั ถุสีอะไร จึงควรที่
จะชดเชยแสงตามไปด้วย มีหลักการดังนี้
ถ่ายภาพวัตถุที่มีสีขาว หรื อมีสีสว่าง สะท้อนแสงได้มาก เช่น ใบไม้ที่ถูกแสงแดด
ผ้าสี ขาว ดอกไม้สีเหลือง คนผิวขาว ใช้ชดเชยแสงไปทางบวก เรี ยกว่า ถ่ายให้ Over
ถ่ ายภาพทีม่ ีสีดา หรื อวัตถุที่มีสีเข้มสะท้อนแสงได้นอ้ ย เช่น เสื้ อสี ดา โต๊ะสี น้ าตาล
รองเท้าสี น้ าเงินเข้ม เป็ นต้น ให้ชดเชยแสงไปทางลบ เรี ยกว่า ถ่ายให้ Under (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558:
190-192)
1.13
ฮิสโทแกรม
ฮิสโทแกรม เป็ นกราฟแสดงจานวนพิกเซลที่ความสว่างต่างๆ ของภาพ สังเกตได้
จากภาพแรกด้านล่าง แกนนอนเป็ นระดับความสว่างที่แบ่งระดับเป็ น
256 ระดับ มักเรี ยกว่า
ระดับสี เทา หรื อ gray level โดยมีค่าตั้งแต่ 0-255 เมื่อระดับสี เทามีค่าต่า (ด้านซ้ายมือ) หมายถึงมี
ความสว่างน้อย จะมองเห็นเป็ นสี ดา ค่าระดับสี เทามาก (ด้านขวามือ) หมายถึงมีความสว่างมากจะ
มองเห็นเป็ นสี ขาว แกนตั้งของกราฟแสดงจานวนพิกเซลในแต่ละความระดับสี เทาซึ่ งเป็ นค่า
สัมพัทธ์

ภาพที่ 19 แสดงระดับค่าสี เทาและจานวนพิกเซล
ที่มา: ฮิสโทแกรม (histogram), เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.
fotofile.net/learning/histogram/Fig1his.jpg
จากภาพฮิสโทแกรมด้านบน พอจะวิเคราะห์ได้วา่ ภาพถ่ายนี้น่าจะได้รับการเปิ ดรับ
แสงมาอย่างถูกต้องเพราะมีจานวนพิกเซลครอบคลุมอยูต่ ้ งั แต่ค่าระดับ สี เทาน้อยๆ ในส่ วนเงา ไป
จนค่าระดับสี เทามากๆ ในส่ วนสว่าง (ฮิสโทแกรม (Histogram), 2558)

ภาพที่ 20 แสดงภาพถ่ายและค่าฮิสโทแกรม
ที่มา: ฮิสโทแกรม (Histogram), เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.
fotofile.net/learning/histogram/Kyoto.jpghttp://www.fotofile.net/learning/histogram/overhis.jpg

1.14 การล็อคค่ าแสง
การล็อคค่าแสงคือการสั่งให้กล้องจาค่ารู รับแสงและสปี ดชัตเตอร์ ตรงจุดที่เราทา
การวัดแสง มีประโยชน์สาหรับการวัดแสงแบบเฉพาะจุด เช่น การวัดแสงจากวัตถุอา้ งอิงจุดหนึ่ง
กล้องจะแสดงค่ารู รับแสงและสปี ดชัตเตอร์ ที่เหมาะสมให้ ผูถ้ ่ายภาพทาการล็อคค่าแสงแล้ว ไม่วา่
จะมีการหันกล้องไปทางใดกล้องก็จะไม่วดั แสงให้ใหม่ ค่ารู รับแสงและสปี ตชัตเตอร์ ก็ยงั คงค่าเดิม
ไว้ ทาให้สามารถถ่ายภาพถ่ายภาพได้ภายใต้แสงที่ได้จากการวัดแสงจากวัตถุอา้ งอิงจุดหนึ่งได้โดย
ไม่ตอ้ งวัดแสงใหม่ทุกครั้ง
Color Space เลือกโหมดสี ให้เหมาะสม โหมดสี เป็ นเรื่ องที่สาคัญสาหรับการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล DSLR โดยเฉพาะการถ่ายภาพเป็ นไฟล์ JPEG แล้วนาไปใช้งานทันทีโดย
ไม่ผา่ นการตกแต่งภาพ กล้องดิจิตอล DSLRส่ วนใหญ่จะมีโหมดสี (Colour Space) ให้เลือกอยู่ 2
แบบคือ
1.14.1 sRGB เป็ นโหมดสี ที่เหมาะสาหรับหรับช่างภาพที่นิยมนาไปอัดตามร้าน
แลปอัดภาพทัว่ ไป นาเสนอผ่านสื่ อต่างๆ แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อเว็บบราวเซอร์ แม้วา่ จะ
มีขอบเขตของสี ที่ไม่กว้างมากนัก (น้อยกว่าที่ตามองเห็น) แต่ก็ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ
การแสดงภาพผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เว็บบราวเซอร์ หรื อเครื่ องอัดภาพตามแลปอัดภาพทัว่ ไป
1.14.2 Adobe RGB เป็ นโหมดสี ที่มีขอบเขตของสี กว้างกว่า sRGB คือแสดงเฉด
สี ที่มากกว่า แต่ไม่เหมาะสาหรับการแสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อเว็บบราวเซอร์ ใน
ปั จจุบนั เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สนับสนุน หากเลือกใช้โหมด Adobe RGB ในการถ่ายภาพ
แล้วนาไป แสดงภาพผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เว็บบราวเซอร์ หรื อเครื่ องอัดภาพตามแลปอัด
ภาพทัว่ ไป สี สันที่ปรากฏจะผิดเพี้ยนไป โหมด Adobe RGB นี้เหมาะสาหรับการถ่ายภาพที่ตอ้ งการ
นาไปใช้ในกระบวนการพิมพ์ เช่น พิมพ์หนังสื อ เพราะระบบการพิมพ์รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการ
พิมพ์จะรองรับโหมดสี น้ ี
1.15 การใช้ งานระบบ Live View
กล้อง DSLR รุ่ นใหม่ๆมักมีระบบ Live View ที่แสดงภาพที่จะทาการถ่าย ผ่านทาง
จอ LCD หลังกล้องช่วยให้สะดวกในการถ่ายภาพ ช่วยในการเช็คจุดที่จะโฟกัสให้ได้ภาพที่คมชัด
สาหรับการใช้งานระบบ Live View โดยส่ วนใหญ่จะมีปุ่มให้กดเพื่อใช้งานกล้องที่อยูใ่ นระบบ Live
Viewจะแสดงภาพที่กาลังถูกบันทึกโดยเซนเซอร์ ภาพบนจอแสดงผลด้านหลัง กล้อง
CSC
(Compact System Camera) และกล้องคอมแพคแบบเล็งแล้วถ่ายจะมีระบบ Live View เป็ นค่า
เริ่ มต้นอยูแ่ ล้วกล้อง DSLR นั้นจาเป็ นต้องเลือกใช้ระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพและระบบ

Live View ส่ วนวิธีการสลับนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั กล้องแต่ละรุ่ น ในกล้อง DSLR บางตัวต้องปรับสวิตช์
บนตัวกล้อง แต่บางตัวก็เพียงกดปุ่ มด้านหลังกล้องเท่านั้น
การเลือกใช้ระบบ Live View ในกล้อง DSLR ภาพจะแสดงผ่านทางจอ LCD
เท่านั้นไม่สามารถมองภาพผ่านช่องมองภาพหรื อ Viewfinder ได้ เนื่องจาก ระบบ Live View
จาเป็ นต้องรับภาพจากเซ็นเซอร์ตลอดเวลา กระจกสะท้อนภาพในตัวกล้อง DSLR จึงพับตัวขึ้น
ส่ งผลให้ ช่องมองภาพหรื อ Viewfinder กลายเป็ นความมืดและการแสดงภาพผ่านทางจอ LCD
ตลอดเวลาจึงให้แบตเตอรี่ หมดอย่างรวดเร็ ว
การโฟกัสภาพเมื่อใช้ระบบ Live View จะมีความแตกต่างจากการถ่ายภาพแบบ
ปกติบา้ ง กล่าวคือ กล้องจะมีระบบการโฟกัสเพิม่ มากขึ้นทั้งหมด 3 แบบ คือ
1.15.1 Phase Detection (Quick mode, Handheld mode) การโฟกัสแบบปกติใช้
วิธีการเดียวกับการถ่ายภาพทัว่ ไปคือ กล้องจะยกกระจกสะท้อนภาพขึ้นแล้วจึงค่อยโฟกัส ระบบนี้
เหมาะสาหรับถ่ายภาพทัว่ ไป โดยเฉพาะเมื่อต้องถ่ายภาพในมุมสู งหรื อต่ากว่าปกติมากๆ ข้อดีคือ
โฟกัสได้รวดเร็ ว
1.15.2 Contrast Detection (Live mode) การโฟกัสแบบตรวจจับคอนทราสต์
โดยใช้เซ็นเซอร์รับภาพเป็ นตัววิเคราะห์ ( Contrast Detection) ระบบนี้ทางานค่อนข้างช้า ข้อดีคือ
สามารถเลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการจะโฟกัสได้อย่างอิสระ โดยการเลื่อนกรอบโฟกัสไปยังจุดที่
ต้องการ เหมาะสาหรับการตั้งกล้องกับขาตั้งกล้อง และการถ่ายภาพที่มีเร่ งรี บนัก เช่นการถ่ายภาพ
ในสตูดิโอ
1.15.3 Face Dectection การปรับโฟกัสแบบตรวจจับใบหน้า กล้องจะทาการ
ตรวจจับใบหน้าบุคคลที่อยูใ่ นภาพ หากมีการทาการปรับโฟกัสเฉพาะบริ เวณใบหน้าให้คมชัด
เหมาะสาหรับการถ่ายภาพบุคคล (ตะวัน พันธ์แก้ว, 2558: 195-200)
2. พืน้ ฐานความรู้ เกีย่ วกับเลนส์
เมื่อ 3,000 ปี ที่แล้ว ชาวอาหรับสมัยโบราณได้มองเห็นภาพของอูฐที่เดินอยูน่ อก
กระโจมเป็ นภาพที่ปรากฏอีกด้านหนึ่งของกระโจมในแบบหัวกลับและกลับซ้ายขวา และค้นพบว่า
เกิดจากรู รั่วขนาดเล็กๆ บนเนื้อผ้าของกระโจมที่แสงผ่านเข้ามาได้ และเมื่อถึงยุคที่นกั วิทยาศาสตร์
รู ้จกั การเคลือบสารไวแสงแล้ว พบว่าถ้าใช้วสั ดุแผ่นเรี ยบที่เคลือบสารไวแสงไปติดไว้บนผนังใน
ห้องมืด และสร้างรู เจาะขนาดเล็กๆ เพื่อเปิ ดให้แสงผ่านเข้ามาได้เพื่อให้สารเคลือบผิวไวแสงได้รับ
แสง และเมื่อนาวัสดุน้ นั ไปผ่านกระบวนการทางเคมีที่ทาปฏิกิริยากับสารเคลือบได้ ก็จะเกิดเป็ น
ภาพ

กล้องรู เข็ม (Pinhole Camera) เป็ นจุดเริ่ มของการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพ และพัฒนา
ต่อมาจนมีขนาดเล็ก และปรับควบคุมได้มากมายจนเป็ นกล้องที่ใช้งานได้สะดวกเช่นในปั จจุบนั
รู เจาะเล็กๆ บนผนังก็คือเลนส์ เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เจาะคือ ช่องรับแสง และการใช้วสั ดุปิดรู เจาะ
นั้นไว้แล้วจึงเปิ ดออกในระยะเวลาที่พอเหมาะกับสารไวแสงแล้วปิ ดช่องรับแสง นัน่ คือการควบคุม
ความไวชัตเตอร์ ภาพจากกล้องรู เข็มมักดูนุ่มนวล มีความมัวมาก เหมือนชัดแต่ไม่ชดั มาก มีสีสันที่
จืดจางไม่สมจริ งและมีความชัดเจนต่า ในปั จจุบนั ก็ยงั มีผใู ้ ช้กล้องเพื่อใช้ถ่ายทอดศิลปะที่นาเสนอได้
อย่างแปลกตา
2.1 คุณสมบัติของเลนส์
เลนส์ เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ ทาหน้าที่เช่นเดียวกับตาของมนุษย์หน้าที่ของ
เลนส์ คือการให้แสงที่สะท้อนจากวัตถุผา่ นเข้าไปเป็ นปริ มาณพอเหมาะเพื่อบันทึกภาพลงบนฟิ ล์ม
พร้อมกับทาหน้าที่ปรับรังสี ของแสงที่จะไปบันทึกเป็ นภาพบนฟิ ล์มให้มีความชัดเจน เลนส์เป็ นวัสดุ
โปร่ งใสเช่นเดียวกับแก้วหรื อพลาสติก มีผวิ ด้านหนึ่งโค้ง หรื อโค้งทั้ง 2 ด้าน แบ่งได้เป็ นเลนส์นูน
(Converging or Convese Lens) และ เลนส์เว้า (Diverging or Concave Lens)
2.1.1 เลนส์นูน จะทาหน้าที่รวมแสงให้ไปรวมกันที่จุด ๆ หนึ่ง เรี ยกว่าจุดโฟกัส
ของเลนส์ (focus of lens) เมื่อนาวัตถุไปวางหน้าเลนส์ แสงที่สะท้อนจากวัตถุจะผ่านเลนส์นูนและ
หักเหทาให้เกิดภาพบนวัตถุที่รองรับ ดังนั้น เลนส์นูนจึงทาหน้าที่สร้างภาพ เช่น เลนส์นูนในดวงตา
ของมนุษย์
2.1.2 เลนส์เว้า จะทาหน้ากระจายแสง ดังนั้น จึงไม่ทาให้เกิดภาพเลนส์ของกล้อง
ถ่ายภาพแบบ DSLR มักจะถอดได้ เปลี่ยนได้เพื่อเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้ ความยาวโฟกัสเป็ น
คุณสมบัติที่สาคัญในการใช้จาแนกเลนส์ออกเป็ นช่วง โดยแบ่งเป็ นเลนส์มุมกว้าง มาตรฐานเลนส์
เทเลโฟโต้ ซึ่ งมีความแตกต่างกันในเรื่ องของมุมรับภาพ ที่จะทาให้ภาพมีมุมกว้าง หรื อแคบตามที่
เลือกใช้ดว้ ย นอกจากมุมรับภาพแล้ว ความยาวโฟกัสยังสร้างความแตกต่างในเรื่ อง อัตราขยายและ
ทัศนมิติ ความยาวโฟกัส 50 mm. รวมถึงช่วงใกล้เคียงว่าเป็ น ช่วงมาตรฐานหรื อช่วง ปกติ ส่ วน
เลนส์มุมกว้าง หมายถึงเลนส์ที่มีทางยาวตั้งแต่ 35 mm. ลงไปเรื่ อยๆและเมื่อถึง 20 mm. ก็จะเรี ยกว่า
เลนส์มุมกว้างพิเศษ เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสตั้งแต่ 70 mm. ขึ้นไปจะเรี ยกว่า เลนส์เทเลโฟโต้ เลนส์
ที่มีทางยาวโฟกัสเพียง 1 ค่า เช่น 50 mm., 85 mm., 300 mm. เป็ นเลนส์ประเภท เลนส์เดี่ยว หมายถึง
เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสค่าเดียวและปรับเปลี่ยนไม่ได้ มักเรี ยกว่าเลนส์ฟิกซ์ ส่ วนเลนส์ที่ออกแบบ
ให้ปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้หลายค่า เช่น 24-70 mm., 70-200 mm. เป็ นต้น เรี ยกว่า Variable
focal-length Lens นักถ่ายภาพมักนิยมเรี ยกว่าเลนส์ซูม เป็ นต้น (สุ รเดช วงศ์สินหลัง่ , 2555: 25-28)

ภาพที่ 21 แสดงมุมรับภาพของเลนส์ช่วงต่างๆ
ที่มา: สุ รเดช วงศ์สินหลัง่ , รวมความรู้ เรื่องเลนส์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2555), 29.

2.2 ชนิดของเลนส์
ซึ่งชนิดของเลนส์จาแนกออกได้เป็ น 5 ชนิด ดังนี้
2.2.1 เลนส์มาตรฐานหรื อเลนส์ปกติ
2.2.2 เลนส์มุมกว้างและมุมกว้างพิเศษ
2.2.3 เลนส์เทเลโฟโต้
2.2.4 เลนส์กระจก
2.2.5 เลนส์มาโครและอุปกรณ์เสริ มพิเศษ
2.2.1 เลนส์มาตรฐานหรื อเลนส์ปกติ
ย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปี ที่ผา่ นมา เลนส์มาตรฐานแบบฟิ กส์เป็ นเลนส์ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดและถูกนามาใช้เป็ นเลนส์คู่กบั กล้องจนถูกเรี ยกว่าเป็ นเลนส์มาตรฐานคู่ใจ
ผูใ้ ช้กล้อง SLR เลนส์มาตรฐาน หมายถึง เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับความยาวของเส้นทแยงมุม
ของฟิ ล์ม 35mm. (กว้าง 24 mm. ยาว 36 mm.) เมื่อวัดเส้นทแยงมุมในหน่วยมิลลิเมตร ก็จะวัดได้
43 mm. ซึ่ งถ้าใช้ทฤษฎีน้ ีเลนส์มาตรฐานก็คือ 43 mm. ผูผ้ ลิตกล้องและเลนส์เกือบทั้งหมดเลือกผลิต
เลนส์ช่วง 50 mm. เพราะเป็ นตัวเลขที่ลงตัว จดจาง่ายจึงถือว่าเลนส์ 50 mm. คือเลนส์มาตรฐานของ
การถ่ายภาพระบบ 35 mm. และในที่น้ ีก็จะถือว่าเลนส์ 50 mm. และใกล้เคียง (+/- 10 mm.) ได้ถูกจัด
ให้เป็ นช่วงความยาวโฟกัสของเลนส์มาตรฐานด้วย
เลนส์มาตรฐานของระบบ 35 mm. หมายถึงเลนส์ที่มีมุมรับภาพกว้าง
ประมาณ 43-45 องศา หรื อมีความยาวโฟกัสประมาณ 43-44 mm. และช่วงที่คาบเกี่ยวกัน เช่น เลนส์
ฟิ กซ์ 50 mm. ที่มุมรับภาพแคบลงอีกเล็กน้อย (40 องศา) ก็อนุโลมว่าเป็ นเลนส์มาตรฐานตามที่เรี ยก
กันมา ส่ วนการมองเห็นของเลนส์ 50 mm. นั้นจะมีมุมรับภาพที่แคบกว่าการมองเห็นด้วยตาทั้งข้าง
ของมนุษย์ เพราะตาของมนุษย์ทงั สองข้างจะมองเห็นภาพรวมได้ดว้ ยมุมรับภาพประมาณ 90 องศา
แต่ถา้ มองด้วยตาข้างเดียวก็จะมองเห็นภาพได้กว้างใกล้เคียงกับเลนส์มาตรฐาน ดังนั้นก็จะทาให้เกิด
ความรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องมองภาพกว้างๆ ด้วยตาเพียงข้างเดียวและด้วยการมองเห็ทีน่คล้ายตามนุษย์ขา้ ง
เดียวจึงเรี ยกว่า Normal Lens ซึ่ งแปลตรงตัวว่า เลนส์ปกติ ในต่างประเทศนิยมเรี ยกว่า Standard
Lens หรื อ Ordinary Lens ซึ่ งแปลว่าเลนส์สามัญ
ถึงแม้เลนส์มาตรฐานจะให้ภาพที่ไม่กว้างมากนักและไม่แคบมากนัก หาก
ต้องเลือกใช้เลนส์สักชิ้นมาใช้ถ่ายภาพได้อย่างกว้างขวาง ควรต้องเลือกที่ดีที่สุด ตัวเลือกที่เหมาะสม
ควรจะเป็ นเลนส์ซูมที่มีการเริ่ มต้นที่มุมกว้าง และสิ้ นสุ ดที่ช่วงเทเล ซึ่ งครอบคลุมช่วงมาตรฐานไป
ด้วย ดังนั้นเลนส์มาตรฐานในยุคปั จจุบนั ซึ่ งผูผ้ ลิตมักเรี ยกว่าเลนส์ KIT หมายถึงเลนส์ที่มาเป็ นชุด
พร้อมกับกล้องที่มีราคาไม่สูงนัก เช่น เลนส์ 18-55 mm. (ที่ใช้ได้เฉพาะกับกล้อง DX ที่มีเซ็นเซอร์

เล็กกว่าฟิ ล์ม) เป็ นเลนส์ที่ถ่ายได้ท้ งั ภาพทิวทัศน์ ภาพหมู่กลุ่มคน รวมถึงภาพบุคคลแบบเดี่ยวและ
ภาพระยะใกล้ๆ ของวัตถุที่มีขนาดไม่เล็กเกินไปทาให้เลนส์ KIT กลายมาเป็ นเลนส์ซูมมาตรฐาน
ของนักถ่ายภาพมือใหม่ในปั จจุบนั

ภาพที่ 22 แสดงเลนส์มาตรฐานหรื อเลนส์ปกติ
ที่มา: 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 เลนส์มุมกว้างและมุมกว้างพิเศษ
เลนส์มุมกว้างแบ่งกว้างกว้างเป็ นสองช่วงคือเลนส์มุมกว้าง (Wide Angle
Lens) คือ เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากับหรื อมากกว่า 24 mm. ขึ้นไป และ เลนส์มุมกว้างพิเศษ
(Super Wide Angle Lens) คือ เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสต่ากว่า 24 mm. รวมถึงเลนส์แบบ Fisheye ซึ่ง
เป็ นเลนส์แบบพิเศษด้วย ส่ วนเลนส์มุมกว้างแท้ๆที่มีช่องรับแสงกว้างสุ ดสองค่า เช่น 19-35 mm.
F/3.5-4.5, 20-35mm. F/3.5-4.5 หรื อเลนส์รุ่นใหม่ เช่น EF-S 10-22 mm. F/3.5-4.5 ของ Canon,
เลนส์11-18 mm. F/4.5-5.6 ของ SONY ใช้กบั กล้อง DSLR ระดับเริ่ มต้น (Entry Level) และกล้อง
ระดับกึ่งมืออาชีพ (Sami-pro Level)

ตารางที่ 2 แสดงความยาวโฟกัสเลนส์มุมกว้างและมุมรับภาพ
ความยาวโฟกัส เทียบเท่ากับระบบ 35 mm.
35mm
28mm
24mm
20mm
16mm
14mm
14mm (Fisheye)
10mm (Fisheye)

มุมรับภาพ (องศา)
55
65
75
85
99
105
180
180

ที่มา: สุ รเดช วงศ์สินหลัง่ , รวมความรู้ เรื่องเลนส์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2555), 72.
นอกจากการถ่ายภาพได้กว้างมากกว่าเลนส์ช่วงมาตรฐานแล้ว ผลที่สาคัญ
จากเลนส์มุมกว้างคือ ช่วงความชัดลึก ที่ลึกมากกว่า เลนส์มาตรฐาน เลนส์มุมกว้างยังมีสัดส่ วนที่
ผิดเพี้ยนและทัศนมิติของวัตถุในภาพที่กว้างออกไปมากขึ้น ส่ วนในด้านของออฟติกนั้น ข้อเสี ยที่
เป็ นประเด็นสาคัญก็คือ Distortion หรื อความบิดเบือน ซึ่งเลนส์มุมกว้างจะเบนเส้นตรงให้แลดูเป็ น
เส้นโค้งที่ขอบ หากใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายภาพใบหน้าคนในระยะใกล้ที่สุด จะได้ภาพที่ผดิ เพี้ยนจาก
ความเป็ นจริ ง หรื อนาไปทดสอบในการถ่ายภาพตึก ถนนที่มีเสาไฟฟ้ า จะให้ความรู ้สึกว่าสู งใหญ่
กว่าความจริ ง หรื อในสัดส่ วนที่ควรจะเป็ นเส้นตรงจะบิดโค้ง ยิง่ ใช้เลนส์มุมกว้างมากเท่าใด ความชัดลึก
ความผิดเพี้ยนของรู ปทรง ความบิดเบือนก็จะยิง่ มากขึ้น
เลนส์ตาปลา
(Fisheye Lens) เป็ นเลนส์มุมกว้างประเภทหนึ่งที่มีมุมรับภาพ
ที่กว้างมากถึง 180 องศาหรื อกว่านั้น ภาพที่ได้จาก Fisheye Lens จะมีความบิดเบือนแบบป่ องออก
(Barrel Distortion) มากกว่าเลนส์มุมกว้างพิเศษอย่างมากมาย และ Fisheye Lens ยังแบ่งออกเป็ น
สองประเภท คือ Fisheye Lens แบบให้ภาพเป็ นวงกลม ( Circular Fisheye) มีความยาวโฟกัส 6-10
mm. ซึ่ งภาพจะเป็ นวงกลมอยูใ่ นขอบสี่ เหลี่ยมของเฟรมที่ดามืดตัวอย่างเช่น Nikkor 6mm. F/2.8 มี
น้ าหนักถึง 5.2 กิโลกรัมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง 236 mm. มุมรับภาพกว้างถึง 220 องศา ส่ วน

อีกแบบหนึ่งเป็ น Fisheye Lens ที่ให้ภาพเต็มพื้นที่ของเฟรมปกติ (Rectangular Fisheye) เลนส์
ประเภทนี้นิยมผลิตในช่วง 15-16 mm.

ภาพที่ 23 แสดงเลนส์ตาปลา
ที่มา: สุ รเดช วงศ์สินหลัง่ , รวมความรู้ เรื่องเลนส์ , พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2555), 96.
2.2.3 เลนส์ เทเลโฟโต้
เลนส์เทเลโฟโต้เป็ นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวกว่าปกติ ประกอบด้วยชิ้น
เลนส์ชุดขยายภาพ ซึ่ งช่วยให้ภาพวัตถุจากระยะทางไกลๆ ถูกขยายให้ใหญ่ข้ ึน เลนส์เทเลโฟโต้มี
ความยาวโฟกัสเริ่ มตั้งแต่ 70 mm. ขึ้นไปและอาจมีมีความยาวโฟกัสสู งขึ้นไปเรื่ อยๆ อย่างไม่
สิ้ นสุ ด จึงมีการจัดแบ่งเลนส์เทเลโฟโต้ออกเป็ นกลุ่มไว้ดงั นี้
ช่วงตั้งแต่ 70 mm. -135mm. จัดเป็ นเลนส์เทเลโฟโต้ช่วงต้นที่เหมาะกับการ
ถ่ายภาพบุคคลมากที่สุด เลนส์ช่วง 70 mm. เหมาะสาหรับใช้ถ่ายภาพกลุ่มคน 3-4 คน ส่ วนเลนส์ช่วง
85 mm.
เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลครึ่ งตัว เนื่องจากให้สัดส่ วนของรู ปหน้าและลาตัวที่ไม่
ผิดเพี้ยน เลนส์ เป็ นช่วงที่ถ่ายภาพแบบเต็มรู ปหน้าและไหล่ได้ดีทาให้รูปหน้าที่ไม่เกิดความบิดเบือน
มากนัก ช่วง 85 mm. และช่วง 135 mm.จึงเป็ นเลนส์สองช่วงที่นิยมเลือกใช้ เลนส์ความยาวโฟกัส
คงที่ (เลนส์ฟิกส์) สาหรับใช้ถ่ายภาพบุคคลเมื่อต้องการคุณภาพสู งและใช้ภาพในการในการขยาย
ใหญ่

ภาพที่ 24 แสดงเทเลแบบฟิ กซ์ Nikkor AF-S VR 400mm F/2.8 D ED
ที่มา: สุ รเดช วงศ์สินหลัง่ , รวมความรู้ เรื่องเลนส์ , พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2555), 104.
ช่วงตั้งแต่ 135 mm. - 200 mm. เหมาะกับการถ่ายภาพระยะไกลที่ยงั ใช้มือ
ถือกล้องได้ ถ่ายภาพธรรมชาติ กิจกรรมของคน ภาพชีวติ รวมทั้งถ่ายภาพบุคคลที่ยนื อยูท่ ่ามกลาง
ฉากหลังที่มีลวดลายหรื อมีสีสันอื่นๆอยูใ่ กล้ๆ เช่นการถ่ายภาพรับปริ ญญา ปั จจุบนั มีเลนส์ซูมช่วง
70-200mm. มีความไวแสงสู ง มีคุณภาพสู ง ช่วง 200 mm. เป็ นช่วงที่ใช้ถ่ายภาพกีฬา
ช่วงตั้งแต่ 200 mm. – 400 mm. เป็ นเลนส์เทเลโฟโต้ ช่วงกลางเหมาะกับ
การถ่ายภาพสิ่ งเล็กๆในระยะไกล เช่น ดอกกล้วยไม้ในลักษณะช่อดอก นกขนาดเล็กในใน
ระยะใกล้ๆ จนไปถึงสิ่ งที่มีชีวติ ขนาดปานกลาง จากระยะที่ห่าง การเจาะจงส่ วนของทิวทัศน์
ระยะไกล หรื อใช้ถ่ายภาพการแข่งกีฬา
ช่วงตั้งแต่ 500 mm. ขึ้นไป ถือเป็ นเลนส์ช่วงซูเปอร์ เทเล เลนส์ประเภทนี้
สามารถถ่ายภาพ สิ่ งที่ไม่เล็กมากนัก เช่น นกขนาด 20-30 ซม. ในระยะใกล้ๆ 5-8 เมตร ให้มีขนาด
พอดีกบั เฟรมและยังสามารถถ่ายภาพสิ่ งของใหญ่ๆ ในระยะไกลให้พอดีกบั เฟรมได้เช่นกัน
การแบ่งประเภทของเลนส์เทเล แบ่งตามลักษณะของการออกแบบเลนส์
โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ เลนส์ฟิกส์ และเลนส์ซูม ในประเภทของเลนส์ซูมได้แบ่งเลนส์เป็ น
แบบธรรมดากับเลนส์ไวแสงอีกด้วย นอกจากเลนส์เทเล จะมีมุมจับแสงที่แคบกว่ามุมรับภาพของตา
คนปกติการถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเล จึงเหมือนเป็ นการครอบ (crop) เฉพาะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของ
พื้นที่กว้างๆ และเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเล จะมีช่วงความชัดที่ต้ืนลง ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่ช่วยให้
ฉากหลังเบลอได้ดี ยิง่ ใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสู งขึ้นเท่าใด ช่วงความชัดก็ยงิ่ ตื้นมากขึ้น
2.2.4 เลนส์ กระจก
เลนส์กระจก (
Mirror Lens) หรื อนิยมเรี ยกทับศัพท์กนั ว่า เลนส์รีเฟล็กซ์
(Reflex Lens) เป็ นเลนส์เทเลชนิดหนึงที่มีวธิ ี การออกแบบที่แตกต่างกับเลนส์เทเลปกติ ซึ่ งเลนส์เทเล

ปกติน้ นั เป็ นเลนส์ที่มีชิ้นเลนส์นูนอยูท่ างด้านหน้าเพื่อรวมแสง และแสงจะผ่านชิ้นเลนส์แต่ละชิ้น
แต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มโฟกัสและกลุ่มขยายแสง ผ่านท้ายเลนส์เข้าสู่ ตวั กล้องและตกลงระนาบความชัด
ซึ่ งเป็ นตาแหน่งของเซนเซอร์ รับแสงของกล้องดิจิตอล ยิง่ ออกแบบให้มีความยาวโฟกัสสู งขึ้นเท่าใด
กระบอกเลนส์ก็ยงิ่ มีความยาวมากขึ้น แต่ในเลนส์รีเฟล็กซ์กลับมีชิ้นเลนส์ดา้ นหน้าเป็ นผิวเรี ยบๆ
และจะมองเห็นกระจกสะท้อนแสงเป็ นวงกลม ชิ้นหนึ่งติดอยู่ โดนด้านที่สะท้อนแสงจะหันเข้าไป
ในกระบอกเลนส์ และทาหน้าที่สะท้อนแสงเหมือนกับกระจกเงา เมื่อมองจากด้านหน้าของเลนส์จะ
เห็นด้านหลังของกระจกสะท้อนแสงชิ้นนี้ เมื่อแสงผ่านกระจกด้านหน้าของเลนส์เข้ามาแล้ว ภายใน
กระบอกเลนส์ ก็จะมีชิ้นกระจกสะท้อนแสงรอรับอยูท่ างตอนท้าย การสะท้อนแสงครั้งนี้ แสงจะถูก
บีบให้แคบลงเพื่อผ่านสะท้อนแสงนั้นไปยังชิ้นกระจกสะท้อนแสงอีกชิ้นหนึ่ง การสะท้อนแสง
กลับไปกลับมาหลายครั้งทาให้ภาพวัตถุมีขนาดใหญ่ข้ ึน ภาพวัตถุที่ผา่ นท้ายเลนส์ไปยังเซนเซอร์ จึง
มีขนาดใหญ่ เปรี ยบได้กบั ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ซูเปอร์ เทเล แต่ดว้ ยการสะท้อนของแสงถึงสองครั้ง
ด้วยกระจกสะท้อนแสง ทาให้สามารถออกแบบเลนส์ให้มีขนาดสั้นลงได้

ภาพที่ 25 แสดงเลนส์กระจก
ที่มา: สุ รเดช วงศ์สิน, แหล่งรวมความรู้ เรื่องเลนส์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติง้
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2555), 124.
แต่การสะท้อนแสงก็ทาให้เกิดผลพิเศษ เมื่อถ่ายภาพโดยมีฉากหลังเป็ นจุด
แสงสว่าง จุดแสงจะกลายเป็ น แสงวงเล็กๆ นวลๆ ที่ตรงกลางทึบ ลักษณะคล้ายวงโดนัท ( Donut

ring) เลนส์รีเฟล็กซ์มีการผลิตหลายช่วงความยาวโฟกัส แต่ส่วนใหญ่จะเริ่ มจาก mm F/8 ขึ้นไป เป็ น
1000mm. F/11 จนถึงสู งสุ ดที่เคยมีการผลิตคือ 2000 mm. F/16 เลนส์รีเฟล็กซ์ที่ออกแบบมา
ตามปกติจะมีระยะโฟกัสใกล้สุดในช่วง 5-6 เมตรขึ้นไป ทาให้ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กระยะใกล้
ไม่ได้ ต่อมาได้มีการออกแบบให้โฟกัสได้ในระยะเพียงหนึ่งเมตรเศษ ข้อด้อยของเลนส์รีเฟล็กซ์มี
ค่อนข้างมากเช่น มีช่องรับแสงเพียงขนาดเดียวปรับเปลี่ยนไม่ได้ทาให้ไม่สามารถควบคุมช่วงชัดลึก
หรื อตื้นตามต้องการได้ ให้สีสันที่ค่อนข้างซี ด จึงจาเป็ นต้องปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆของกล้อง
ดิจิตอลให้เหมาะสม Contrast, Saturation,และ Sharpen ซึ่ งอาจต้องปรับมากขึ้นถึง 50 % ของเสกลที่
ปรับตั้งได้ แต่นกั ถ่ายภาพสนใจเลนส์ชนิดนี้ในการสร้างความน่าสนใจของฉากหลังแบบวงโดนัท
ซึ่ งเลนส์แบบอื่นไม่สามารถทาได้

ภาพที่ 26 แสดงภาพกลุ่มดอกไม้ขนาดเล็กๆเมื่อพ้นระยะโฟกัสไปจะกลายเป็ นจุดแสง (Hot Spot)
ทาให้เกิดวงโดนัทขึ้น
ที่มา: 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 เลนส์ มาโครและอุปกรณ์ เสริมพิเศษ
เลนส์มาโคร (
Macro Lens) เป็ นเลนส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบให้โฟกัสได้ใกล้
ได้มากกว่าปกติ เพื่อการถ่ายภาพด้วยอัตราขยายสู งโดยเฉพาะ และสามารถนาไปใช้ในการถ่ายภาพ
ระยะปกติได้เช่นเดียวกับเลนส์ทวั่ ไป คาว่า มาโครนั้น หมายถึงการถ่ายภาพวัตถุที่อตั ราส่ วนของ
ภาพในขนาดเท่าจริ ง (Life size, 1:1) หรื อมากกว่า เลนส์ที่ถ่ายภาพได้ถึง 1:1 โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริ ม
พิเศษใดใด จะเป็ นเลนส์มาโครแท้ๆ ซึ่ งมีความยาวโฟกัสค่าเดียว มีช่องรับแสงค่าเดียวและกว้างถึง
F/2.8 บางรุ่ นก็มีช่องรับแสงกว้างสุ ดที่แคบลงเป็ น F/3.5 เพื่อให้ขนาดของเลนส์ไม่ใหญ่นกั ปั จจุบนั

มีเลนส์เทเลซูมที่ให้โฟกัสได้ใกล้มากๆ เช่น 70-300 mm. F/4-5.6 Macro ซึ่ งให้อตั ราส่ วนของภาพ
สู งสุ ด 1:2 และยังมีเลนส์อื่นๆที่ออกแบบให้โฟกัสได้ใกล้ๆและถ่ายภาพได้อตั ราส่ วน 1 :4, 1:3 หรื อ
1:2.5 ซึ่งมักจะเป็ นเลนส์เทเลมาโคร เทเลซูมมาโคร และเลนส์นอร์มอลซูมมาโครเป็ นเลนส์ที่
ออกแบบให้ถ่ายภาพที่อตั ราส่ วนของภาพสู งๆได้มกั ระบุคาว่า “Macro” ไว้กบั ชื่อเลนส์เพื่อให้ทราบ
เสมอ

ภาพที่ 27 แสดงเลนส์มาโคร
ที่มา: Nikon 60mm AF-S G Micro-NIKKOR G, accessed February 20, 2015, available from
http://www.kenrockwell.com/nikon/60mm-afs.htm
เลนส์มาโครแท้ๆซึ่ งเป็ นเลนส์ฟิกซ์ มักจะเป็ นเลนส์ไวแสง มีขนาดช่องรับ
แสงกว้างสุ ด F/2.8 และไม่เกิน F/3.5 สาหรับเลนส์มาโครที่ออกแบบให้อยูใ่ นช่วงเทเล 180 mm
ส่ วนเทเลมาโคร เทเลซูมมาโคร ให้อตั ราส่ วนของภาพสู งสุ ดได้ไม่เกิน 1:2 หรื อ 1:3
สาหรับผูใ้ ช้กล้อง DSLR รุ่ น DX (มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก35 mm.) ถ้านาเอา
เลนส์มาโครที่ถ่ายภาพได้ถึง 1:1 มาใช้กบั กล้อง DX และถ่ายภาพที่ระยะโฟกัสใกล้สุดเพื่อให้ได้
อัตราส่ วนของภาพสู งสุ ด อัตราส่ วนของภาพสู งสุ ดขึ้นตามตัวคูณเพื่อแปลงความยาวโฟกัส (Focal
Length Conversion Factor) แต่ถา้ ใช้เลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กบั กล้อง DSLR รุ่ น DX ก็จะได้ภาพ
ที่อตั ราส่ วนของภาพเท่าขนาดจริ งเช่นกัน เมื่อใช้ถ่ายภาพในระยะใกล้ที่อตั ราส่ วนของภาพสู งๆ
ตั้งแต่ 1:4 ลงมาจนถึง 1:1 เลนส์มาโครจะมีช่วงชัดตื้นที่มากเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ซึ่ งการปรับช่องรับ
แสงในระดับค่อนข้างกว้างหรื อกว้างที่สุดจะทาให้ความชัดลึกครอบคลุมบางส่ วนเท่านั้น การโฟกัส
ที่ผดิ พลาดไปเพียงน้อยนิดอาจทาให้จุดสาคัญของภาพไม่สมบูรณ์

การเสี ยแสงของเลนส์มาโครการใช้ เลนส์มาโคร ในการถ่ายภาพระยะใกล้
มากๆ จะมีการสู ญเสี ยปริ มาณแสงจากการโฟกัสระยะใกล้ แม้จะใช้เครื่ องวัดแสงแยกจากตัวกล้อง
(hand-help meter) และการถ่ายภาพมาโคร ด้วยการเปิ ดรับแสงตามที่เครื่ องวัดค่าแสงได้ จะพบว่า
ภาพที่ได้จะดูมืด แทบมืดสนิท นัน่ เป็ นเพราะการโฟกัสในระยะใกล้มากๆจนถึงมากที่สุดของเลนส์
มาโครจะทาให้ชิ้นเลนส์บางกลุ่ม มีการเคลื่อนตัวออกจากกลุ่มอื่นๆ แม้เลนส์มาโครรุ่ นใหม่ๆหลาย
รุ่ นจะถูกออกแบบให้มองไม่เห็นการยืดตัวออกไปของกระบอกเลนส์ให้เห็นจากภายนอกก็ตามแต่ก็
ยังมีการสู ญเสี ยปริ มาณแสงจากการโฟกัสระยะใกล้ๆเช่นกัน
การเลือกใช้ เลนส์ มาโคร
เลนส์ที่ออกแบบมาสาหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ เลนส์มาโครแบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม กลุ่ม แรกมีความยาวช่วงมาตรฐาน 50 mm. – 60 mm. ช่วงต่อมาคือ 90 mm. – 105 mm.
และช่วงที่มี ความยาวโฟกัสสู งที่สุดคือ 180 mm. – 200 mm. เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสั้นกว่า จะมี
ระยะโฟกัสใกล้ที่สุดที่ใกล้กว่าที่มีทางยาวโฟกัสสู งกว่าเล็กน้อย เช่น เลนส์ 50 mm. – 60 mm. จะมี
ระยะโฟกัสใกล้สุดประมาณ 20 ซม. ส่ วนเลนส์มาโครช่วง 90 mm. – 105 mm. จะมีระยะโฟกัสใกล้
สุ ดเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 28-31 ซม. และช่วง 180 mm. – 200 mm. แต่ความแตกต่างความยาว
โฟกัสมีผลต่อช่วงความชัด โดยเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสั้นกว่าจะให้ช่วงความชัดมากกว่าเลนส์ที่มี
ทางยาวโฟกัสสู งเมื่อใช้รูรับแสงขนาดเท่ากัน ซึ่ งการเลือกเลนส์มาโครเพื่อนาไปใช้งานจะต้อง
คานึงถึงเรื่ องนี้เป็ นหลัก
อุปกรณ์ เสริมเพือ่ ถ่ ายภาพมาโคร มีอุปกรณ์เสริ มพิเศษหลายชนิดที่จะทาให้
เลนส์ที่ออกแบบมาตามปกติสามารถถ่ายภาพมาโคร ในระดับ 1:1 หรื อใกล้เคียง หรื อช่วยให้เลนส์ที่
ถ่ายได้อตั ราส่ วนของภาพในระดับไม่สูงนักสามารถถ่ายภาพได้ในอัตราส่ วนของภาพ ที่สูงกว่าเดิม
ได้อุปกรณ์เสริ มพิเศษเป็ นที่นิยมได้แก่ เลนส์โคลสอัพ (Close-up Lens) ท่อต่อเลนส์ ( Extension
Tube) เทเลคอนเวอร์เตอร์ (Tele-Converter, TC) วงแหวนกลับเลนส์ (Reverse Ring) หนังจีบยืด
เลนส์หรื อเบลโลวส์ (Bellow) เป็ นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ได้กบั เลนส์มาโครขนาด 2:1 และ 1:1 ได้
เพื่อให้เลนส์เหล่านั้นให้อตั ราส่ วนของภาพได้สูงขึ้นกว่าเดิม
ท่อต่ อเลนส์ ( Extension Tube) ท่อต่อเลนส์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สวมเข้า
ระหว่างกลางของกล้องและเลนส์ มีโครงสร้างเป็ นทรงกระบอก กลวงสั้นๆ มีหลายขนาด โดยมี
เมาท์สาหรับยึดกับกล้องซึ่ งเป็ นแบบเดียวกับเมาท์ของเลนส์อยูท่ างด้านท้าย และมีเมาท์ทางด้านหน้า
เพื่อนาเอาเลนส์มาติดตั้งไว้ ในส่ วนภายในจะไม่มีชิ้นเลนส์ใดๆอยู่ โดยพื้นผิวภายในจะเป็ นสี ดา
สนิท เคลือบด้วยสารป้ องกันการสะท้อนแสงอุปกรณ์น้ ีจะทาให้เลนส์สามารถโฟกัสได้ในระยะใกล้
สุ ดที่ใกล้มากขึ้นและ ได้อตั ราส่ วนของภาพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ ท่อต่อเลนส์ มีขนาด 6 มม. 9 มม.

12มม. 20 มม. 25 มม. และ 36 มม. ท่อต่อเลนส์สามารถใช้กบั เลนส์ถ่ายภาพไดเกือบทุกประเภท
รวมทั้งเลนส์มาโคร สาหรับเลนส์ที่ไม่สามารถใช้กบั ท่อต่อเลนส์ได้คือเลนส์ตาปลา (Fisheye lenes)
และเลนส์มุมกว้างพิเศษที่ให้มุมกว้างมากๆ เช่น เลนส์ 14 mm. เพราะเลนส์เหล่านี้มีระยะโฟกัสที่
สั้นมากอยูแ่ ล้ว ในการโฟกัสควรเป็ นวิธีปรับตั้งเอง แมนนวลโฟกัส กรณี ต่อท่อเลนส์กบั เลนส์ฟิกซ์
ให้ขยับกล้องเข้า - ออกจากวัตถุเพื่อหาระยะโฟกัสที่ใกล้เคียงแล้วจึงค่อยขยับวงแหวนเพื่อปรับภาพ
ให้ชดั หากใช้เลนส์ซูม ควรปรับโฟกัสเลนส์ไว้ที่ Infinity แล้วจึงค่อยขยับวงแหวนเพื่อปรับภาพให้
ชัดจนภาพที่เห็นชัดเจนที่สุด
เลนส์ โคลสอัพ (Close-up lens) เลนส์โคลสอัพหรื อเลนส์ถ่ายใกล้ มีลกั ษณะ
เลนส์เหมือนฟิ ลเตอร์ จะมีพ้นื ผิวนูนเป็ นชิ้นเลนส์ใส ไม่มีสี เป็ นชิ้นเลนส์เดียวที่ติดกับขอบโลหะที่
เป็ นเกลียวสาหรับหมุนยึดกับหน้าเลนส์ เลนส์โคลสอัพ มีขนาดให้เลือก มีหน่วยเป็ นตัวเลข
กาลังขยายไดออปเตอร์ (Diopter, d) โดยมีค่าเป็ น + ซึ่งหมายถึง เลนส์นูนหรื อเลนส์ขยาย จะมี
เครื่ องหมายและตัวเลขแสดงเครื่ องหมายไว้ เช่น +2, +3, +6 เป็ นต้น
เทเลคอนเวอร์ เตอร์ (Tele-converter, TC) เทเลคอนเวอร์เตอร์เป็ น
อุปกรณ์เสริ มพิเศษที่มีชิ้นเลนส์ หลายชิ้นอยูภ่ ายใน ชิ้นเลนส์เหล่านี้ทาหน้าที่ขยายภาพที่ผา่ นจาก
ส่ วนปลายของเลนส์เข้ามาและขยายบริ เวณส่ วนกลางภาพให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน ผลที่ได้เหมือนกับการ
ตัดส่ วนภาพ และขยายให้ใหญ่ ขึ้นเต็มพื้นที่ของเฟรม เทเลคอนเวอร์ เตอร์ มีหลายขนาดโดยบอกเป็ น
จานวนเท่าของความยาวโฟกัส ที่จะเพิ่มขึ้น เช่น TC 2x จะมีความยาวโฟกัสเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าเมื่อใช้
กับเลนส์มาโครที่ถ่ายภาพได้อตั ราส่ วน 1 :1 ก็จะได้อตั ราส่ วนของภาพสู งสุ ดเพิม่ ขึ้นเป็ น 2 :1 หรื อ
สองเท่าของขนาดจริ งโดยเทเลคอนเวอร์ เตอร์ มีขนาดที่แพร่ หลายคือ 1.4x, 1.7x และ 2x
เทเลคอนเวอร์ เตอร์ ไม่มีผลทาให้ระยะโฟกัสสุ ดเปลี่ยนแปลงไป แม้เลนส์จะ
ถูกผลักออกไปให้ใกล้วตั ถุมากขึ้น แต่ขนาดที่ใหญ่ข้ ึนของวัตถุจะมีผลจากชิ้นเลนส์ที่ทาหน้าที่ขยาย
ภาพในเทเลคอนเวอร์ เตอร์ มากกว่า จึงทาให้ได้อตั ราส่ วนของภาพที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่จะมีการ
สู ญเสี ยปริ มาณแสง โดยเมื่อใส่ TC 1.4x จะเสี ยแสงประมาณ 1 stop และ TC 1.7x จะเสี ยแสง
ประมาณ 1.5 stop และ TC 2x จะเสี ยแสงประมาณ 2stop และไม่ควรใส่ ซอ้ นกันเพราะคุณภาพของ
ภาพ จะลดทอนลงอย่างมาก โดยหากใส่ เทเลคอนเวอร์ เตอร์ จะทาให้คอนทราสและความคมชัด
ลดลงไป
สาหรับการถ่ายภาพลักษณะมาโคร การใช้เทเลคอนเวอร์ เตอร์ กบั เลนส์แบบ
อื่นๆ เช่น เลนส์มุมกว้าง หรื อเลนส์มาตรฐานก็มกั จะให้ผลในการขยายภาพน้อยกว่าเมื่อใช้กบั เลนส์
เทเลหรื อมาโครและมีเมาท์ต่อเข้ากับกล้องและต่อกับเลนส์ที่นามาใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้ท่อต่อ
เลนส์

หนังจีบยืดเลนส์ หรือเบลโลวส์ (Bellows) เป็ นอุปกรณ์เสริ มพิเศษสาหรับ
การถ่ายภาพมาโครโดยเฉพาะ อุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้สวมเข้าระหว่างเลนส์กบั กล้องเพื่อเพิ่มกาลังขยาย
ของเลนส์ธรรมดาอย่างเลนส์มาตรฐานเพื่อให้ถ่ายภาพมาโครในขนาดเท่าจริ งหรื อในขนาดที่ใหญ่
กว่าจริ งได้ เบลโลวส์จะมีลกั ษณะเป็ นหนังจีบที่ยดื ให้ยาวขึ้นได้ ภายในโล่ง กลวง ไม่มีชิ้นเลนส์อยู่
ภายในและเคลือบผิวภายในด้วยวัสดุที่ไม่สะท้อนแสง เบลโลวส์ประกอบด้วยชิ้นส่ วนกลไก มีราง
เลื่อนสาหรับเลื่อนให้ยดื ยาวออกไป มีกลไกการล็อคเพื่อทาหน้าที่ บังคับการยืด เมื่อได้ระยะตาม
ต้องการแล้ว ส่ วนฐานของเบลโลวส์จะมีช่องสกรู สาหรับยึดกับขาตั้งกล้องซึ่ งต้องใช้ร่วมกันเสมอ
ด้านหน้าเป็ นเมาท์สาหรับใส่ เลนส์ ด้านหลังจะเป็ นเมาท์สาหรับยึดติดเข้ากับตัวกล้อง เมื่อเราหมุน
สกรู เพื่อปรับระยะให้หนังจีบยืดออกไป ก็จะทาให้เลนส์เข้าใกล้วตั ถุได้มากขึ้น ช่วยทาให้ภาพ มี
อัตราส่ วนของภาพสู งมาก และด้วยการหมุนปรับที่ละเอียด ทาให้สามารถปรับขนาดของวัตถุได้
ตามที่ตอ้ งการ
เบลโลวส์เป็ นอุปกรณ์ที่ให้อตั ราส่ วนได้สูงมากแต่มีความยุง่ ยากในการ
ติดตั้ง ซึ่ งทาให้ถ่ายภาพได้ชา้ การยืดออกของกระโปรงยืดทาให้แสงจากเลนส์เดินทางไกลมากขึ้น
เสี ยแสงมากขึ้นหลาย stop และคุณภาพของภาพก็ลดทอนลงมากมาย จึงเหมาะกับการถ่ายภาพสิ่ งที่
อยูน่ ิ่งกับที่ได้นานมากๆ เช่น ซากของแมลง เกสรของดอกไม้ การถ่ายภาพด้วยเบลโลวส์น้ นั จะมี
ช่วงความชัดที่ต้ืนมาก จึงควรหรี่ ช่องรับแสงให้แคบที่สุด เมื่อรวมกับการเสี ยแสงแล้ว ชัตเตอร์
อาจจะต่าหลายสิ บวินาทีหรื อต้องใช้แฟลตที่มีกาลังไฟสู งๆ เบลโลวส์มีขอ้ ดีคือการทาให้เลนส์
ธรรมดาบางตัวสามารถถ่ายภาพได้ที่อตั ราส่ วนภาพสู งถึง 5 หรื อ 7 เท่าจากขนาดจริ ง (5:1 หรื อ 7:1)
เมื่อถ่ายภาพด้วยอัตราขยายสู งมาก ความสั่นมักจะมีผลต่อภาพมากยิง่ กว่า
เมื่อใช้เลนส์เทเล ขาตั้งกล้อง ( Tripod) หรื อแสตนถ่ายภาพ (Copy Stand) จึงเป็ นอุปกรณ์ที่จาเป็ น
มาก ถ้าต้องการภาพที่มีคุณภาพดี มาเสี ยแสงของเลนส์มาโคร เมื่อโฟกัสระยะใกล้สุดถึงประมาณ 2
stop ร่ วมกับการหรี่ ของช่องรับแสงให้แคบลงเพื่อผลของช่วงความชัดที่มีความลึกมากพอ ชัตเตอร์
มักจะต่ามากๆในระดับวินาทีหรื อหลายวินาที ขาตั้งกล้องหรื อแสตนถ่ายภาพจึงมีความผูกพันกับ
การถ่ายภาพมาโคร อย่างแยกไม่ออก นอกจากความสั่นที่เกิดจากความไวชัตเตอร์ ต่า แม้จะตั้งกล้อง
บนขาตั้งกล้องหรื อแสตนถ่ายภาพแล้วก็ตาม ความสั่นเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากกลไกการทางาน
ภายในตัวกล้องเองก็มีผลต่อความสัน่ ที่จะปรากฏให้เห็นในภาพด้วย กล้อง DSLR ส่ วนใหญ่จึง
ออกแบบมาให้มีระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ หรื อ Mirror Lockup เพื่อยกกระจกสะท้อนภาพขึ้น
ครู่ หนึ่งก่อนที่ชตั เตอร์ จะทางานเพื่อล็อคความสั่นที่จะเกิดขึ้นกับกล้องจากการยกขึ้นของกระจก
นอกจากนี้ การใช้นิ้วกดปุ่ มชัตเตอร์ โดยตรงก็ทาให้กล้องสั่นมากเช่นกัน ควรใช้สายลัน่ ชัตเตอร์ ใน

การลัน่ ชัตเตอร์ ทุกครั้ง หากไม่มี ก็ควรใช้ระบบหน่วงเวลาถ่ายภาพให้ทางานแทน (สุ รเดช วงศ์สินหลัง่ ,
2555: 53-156)
3. อาวุธปื น
อาวุธปื นตามความหมายในพระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ.2490 ได้ให้คาจากัดความไว้ในมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๑) "อาวุธปื น" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่ งใช้ส่งเครื่ องกระสุ น ปื นโดย
วิธีระเบิดหรื อกาลังดันของแก๊สหรื ออัดลมหรื อเครื่ องกลไกอย่างใด ซึ่ งต้องอาศัยอานาจของ
พลังงานและส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่ งรัฐมนตรี เห็นว่าสาคัญและได้ระบุไว้ใน
กฎกระทรวง”
(มาตรา ๔ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปื นเครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑)
(๒) "เครื่ องกระสุ นปื น" หมายความรวมตลอดถึงกระสุ นโดด กระสุ นปราย กระสุ น
แตก ลูกระเบิด ตอร์ ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรื อไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง ไอพิษ หมอก
หรื อควัน หรื อกระสุ น ลูกระเบิด ตอร์ ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรื อ
เครื่ องหรื อสิ่ งสาหรับอัดหรื อทา หรื อใช้ประกอบเครื่ องกระสุ นปื น
(มาตรา ๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปื นเครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๐๑)
นอกจากนี้กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๔๙๑ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ.
๒๔๙๐ ข้อ 1 ระบุเพิม่ เติมอีกว่า ส่ วนของอาวุธปื นต่อไปนี้ให้ถือเป็ นอาวุธปื น ได้แก่
๑. ลากล้องปื น
๒. เครื่ องลูกเลื่อน หรื อส่ วนประกอบสาคัญของเครื่ องลัน่ ไก
๓. เครื่ องลัน่ ไก หรื อส่ วนประกอบสาคัญ ของเครื่ องลัน่ ไก
๔. เครื่ องส่ งกระสุ น ซองกระสุ น หรื อส่ วนประกอบสาคัญสิ่ งเหล่านี้
นอกจากนี้ตามกฎหมายยังสามารถแบ่งอาวุธปื นออกเป็ น 2 จาพวกคือ จาพวกแรกเป็ น
อาวุธแบบที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ กับจาพวกที่สอง คืออาวุธปื นแบบที่นายทะเบียน
อาวุธปื นจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ (พระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิดดอกไม้
เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื นพ.ศ. 2490, 2558: 1)

3.1 อาวุธปื นสมัยใหม่ (Modern Firearms)
ภายหลังจากที่มีการประดิษฐ์กระสุ นปื นแบบ Rim Fire และ Center Fire ขึ้นมาได้
อาวุธปื นแบบและขนาดต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นมากมายตั้งแต่ปี 1857 ถึงปั จจุบนั ในที่น้ ีจะจาแนกปื น
สั้น ดัง Diagram ต่อไปนี้

Handgun (ปื น
สั้น)
Single Shot Pistol.
(Single or Multiple
Barrel) Mreech Loader

Revolver

Semi-Auto
matic Pistol

Miscellaneous
Handgun

ภาพที่ 28 ไดอะแกรมจาแนกปื นสั้น
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 65.
HandGun ได้แบ่งประเภทไว้ดงั นี้
3.1.1.1 Single Shot Pistol เป็ นปื นพกชนิดบรรจุกระสุ นปื นทางท้ายลา
กล้องด้วยมือครั้งละ 1 นัด (Breech Loader) หรื ออาจเป็ นหลายนัด หรื อมีหลายลากล้อง เช่น ปื น
Derringer
3.1.1

ภาพที่ 29 แสดงปื น Single Shot Pistol, Single and Multiple Barrels.
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 67.
3.1.1.2 Revolver เป็ นปื นพกที่มีส่วนบรรจุกระสุ นปื นที่เรี ยกว่าลูกโม่
(Cylinder) ไม่ติดลากล้องและสามารถหมุนได้ตามระบบกลไกของการขึ้นนกหรื อเหนี่ยวไกปื น ซึ่ ง
มีระบบการทางานด้วยกัน 3 แบบ คือ
3.1.1.2.1 Single Action Revolver เป็ นปื นที่บรรจุกระสุ นใส่ ลูกโม่
ทางช่องทางด้านข้างและจะยิงได้ก็ต่อเมื่อขึ้นนกก่อนและเหนี่ยวไกปื น

ภาพที่ 30 แสดง Single Action Revolver

ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 68.
3.1.1.2.2 Double Action Revolver เป็ นปื นที่บรรจุกระสุ นทางท้าย
ลูกโม่และสามารถยิงได้ท้ งั ขึ้นนกปื นก่อน แล้วเหนี่ยวไกหรื อจะเหนี่ยวไกปื นเลยก็ได้

ภาพที่ 31 แสดงปื น Double Action Revolver
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 68.
3.1.1.2.3 Automatic Revolver เป็ นปื นที่มีลกั ษณะคล้าย Single
Action คือ การยิงนัดแรกต้องขึ้นนกปื นก่อน แต่นดั ต่อๆ ไป นกจะขึ้นเองโดยระบบการถอยหลัง
ของส่ วนบนของปื น จึงเหนี่ยวไกยิงเพียงอย่างเดียวในนัดต่อๆ ไป

ภาพที่ 32 แสดงปื น Automatic Revolver

ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 69.
3.1.1.3 Semi-Automatic Pistol เป็ นปื นพกที่บรรจุกระสุ นปื นได้หลาย
นัดด้วยการบรรจุไว้ในแมกกาซีนเมื่อจะยิงต้องดึง ลูกเลื่อน ถอยหลัง (ขึ้นลา) แล้วปล่อยมือ เพื่อให้
ลูกเลื่อนพากระสุ นนัดบนสุ ดของแมกกาซี นเข้าสู่ รังเพลิง แล้งจึงจะเหนี่ยวไกปื นยิงได้เมื่อยิงออกไป
แล้วลูกเลื่อนจะถอยหลังกลับเอง พร้อมทั้งดึงปลอกกระสุ นปื นที่ยงิ แล้วออกทิ้ง แล้วตอนที่ลูกเลื่อน
วิง่ กลับเข้าที่จะพากระสุ นปื นนัดใหม่จากแมกกาซี นเข้าสู่ รังเพลิงอีก ถ้าหากผูย้ งิ ยังเหนี่ยวไกค้างไว้
กระสุ นนัดใหม่จะยังไม่เลื่อน ต้องปล่อยนิ้วให้ไกปื นกลับสู่ ที่เดิมก่อน แล้วจึงเหนี่ยวไกปื นใหม่
กระสุ นปื นจึงจะลัน่ ออกไปได้อีก จะเห็นได้วา่ ระบบการทางานเป็ นแบบออโตเมติก เฉพาะการรั้ง
คัดปลอกกระสุ นปื น และการบรรจุกระสุ นปื นนัดใหม่เท่านั้น ส่ วนการยิงต้องเหนี่ยวไกทุกครั้ง จึงมี
ชื่อเรี ยกว่า Semi-Automatic หรื อกึ่งอัตโนมัติ หากเหนี่ยวไกครั้งเดียวกระสุ นปื นถูกยิงออกไปจน
หมดแมกกาซี น เรี ยกว่า Full Automatic

ภาพที่ 33 แสดงปื น Semi-Automatic
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 70.

เฟรมของปื นกึง่ อัตโนมัติทาด้ วยวัสดุ 4 ชนิดคือ
1. เหล็ก เป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน มีน้ าหนักมากทาให้ยงิ
ได้นุ่มนวล ไม่ทนต่อสารเคมี
2. สเตนเลส เป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนต่อการเกิดสนิมได้ดี
พื้นผิวภายนอกสะท้อนแสงสวยงาม
3. อลูมิเนียมอัลลอย เป็ นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา เหมาะกับการพก
ซ่อนติดตัวเป็ นเวลานาน แตกร้าวง่าย
4. โพลิเมอร์ น้ าหนักเบาไม่เกิดสนิมทนต่อสารเคมีและสิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ ช่องบรรจุกระสุ นมากกว่าปื นมาตรฐาน เกือบ 2 เท่า (สมนึก สี สังข์, ม.ป.ป.)
3.1.1.4 Miscellaneous Handgun
ผูผ้ ลิตปื นทัว่ โลกพยายามผลิตปื นในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่ไม่เคย
พบเห็นคิดว่าเป็ นของอย่างอื่นไม่ใช่อาวุธปื น การผลิตดังกล่าวส่ วนใหญ่ ผลิตเพื่อนาไปให้สายลับ
หรื อหน่วยงานนอกกฎหมาย ใช้ป้องกันตัวหรื อปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีบา้ งที่ผลิตเพื่อ
การค้า แต่ก็มกั จะเป็ นของต้องห้ามในเกือบทุกประเทศ เพราะปื นเหล่านี้มีขนาดเล็ก ซุ กซ่อนได้ง่าย
และยังสังเกตได้ยาก ว่าเป็ นปื นหรื อไม่ เช่น ปื นปากกา ปื นหัวเข็มขัด ปื นไฟแช็ค ปื นพวงกุญแจ ปื น
แหวน ปื นไม้เท้า ฯลฯ (อัมพร จารุ จินดา, 2555: 65-92)

ภาพที่ 34 แสดงให้เห็นปื นรู ปร่ างแปลกๆ ที่ไม่เหมือนอาวุธปื นทัว่ ๆไป
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 92-99.

4. กระสุ นปื น (Firearm Cartridges)
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามความ ในมาตรา ๔ (๒) แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปื น
เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ. ๒๔๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปื นฯ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๐๑ ได้บญั ญัติเครื่ องกระสุ นปื นไว้ดงั นี้
"เครื่ องกระสุ นปื น" หมายความรวมตลอดถึงกระสุ นโดด กระสุ นปราย กระสุ นแตก
ลูกระเบิด ตอร์ ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรื อไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง ไอพิษ หมอกหรื อ
ควัน หรื อกระสุ น ลูกระเบิด ตอร์ ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรื อเครื่ อง
หรื อสิ่ งสาหรับอัดหรื อทา หรื อใช้ประกอบเครื่ องกระสุ นปื น (พระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่ อง
กระสุ นปื น วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื นพ.ศ. 2490, 2558: 2)
4.1 ส่ วนประกอบของกระสุ นปื น โดยทัว่ ไปกระสุ นปื นมีส่วนประกอบที่
สาคัญ 4 ส่ วนคือ
4.1.1 ลูกกระสุ นปื น หรื อหัวกระสุ นปื น (Bullet)
4.1.2 ปลอกกระสุ นปื น (Cartridge Case)
4.1.3 ดินส่ งกระสุ นปื น (Gun Power)
4.1.4 แก๊ป (Primer Cap)

ภาพที่ 35 แสดงส่ วนประกอบสาคัญของกระสุ นปื น
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 44.

4.2 ลูกกระสุ นปื น หรือหัวกระสุ นปื น
ลูกกระสุ นปื นในสมัยก่อนจะทาเป็ นลูกทรงกลม นามาใช้กบั ปื นประจุปากและลูก
กระสุ นปื นมีขนาดเล็กกว่ารู ลากล้องปื น ในปี ค.ศ.1836 กองทัพบกอังกฤษ ได้ทาปื นที่มีชื่อว่า
Brunswick Rifle ซึ่ งเป็ นปื นประจุปาก เข้าประจาการในกองทัพ ปื นนี้เกลียวภายในลากล้อง 2
เกลียว ลูกกระสุ นปื นที่ใช้เป็ นทรงกลมมีสันนูนที่ลูก ต่อมาในปี ค.ศ.1846 ร้อยเอก Charles Minie
แห่งกองทัพฝรั่งเศส ได้ใช้กระสุ นปื นที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกยาว ฐานเว้าปลายมน ซึ่ งให้ผล
ดีกว่ากระสุ นปื นแบบทรงกลมที่ใช้กนั มาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ ถึงแม้วา่ จะเป็ นปื นประจุปาก
ต่อมาทางอังกฤษและอเมริ กาก็ได้นาไปใช้
ลูกกระสุ นปื นในปั จจุบนั มีดว้ ยกัน 3 แบบ คือ
4.2.1 Lead Bullets
ลูกกระสุ นปื นในปั จจุบนั ที่มีความเร็ วต้นต่ากว่า 2,000 ฟุตต่อวินาที มักจะทา
ด้วยตะกัว่ เพราะราคาถูกและทนความร้อนเนื่องจากแรงระเบิดของดินปื นไม่ทาให้ตะกัว่ ละลาย แต่
ลูกกระสุ นปื นนั้นไม่ได้ทาด้วยตะกัว่ ล้วนๆ เพราะจะอ่อนเกินไป ต้องใช้โลหะอื่นผสมเข้าไปเพื่อให้
แข็งแรงขึ้นได้แก่ พลวง (Antimony) หรื อ ดีบุก (Tin)ในลูกกระสุ นปื นขนาดเล็ก เช่น ปื นพกทัว่ ๆ
ไปที่โรงงานผลิตออกขายใช้ตะกัว่ ผสมกับพลวงลูกกระสุ นปื นที่อดั ใช้เองจะใช้ตะกัว่ ผสมกับดีบุก
เพราะง่ายในการหลอมและหล่อลูกกระสุ นสาหรับลูกกระสุ นปื นที่อดั ใช้เอง โดยใช้ดินปื นแบบ
Black Power เป็ นตัวขับดัน ใช้อตั ราส่ วน ดีบุก : ตะกัว่ 1:5 ก็ใช้ได้แล้ว แต่มาตรฐานใช้ ดีบุก : ตะกัว่
1:20 ลูกกระสุ นปื นที่มีส่วนผสมต่างๆมีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า “Type Metal Bullet” ลูกกระสุ นปื นตะกัว่
มีชื่อเรี ยกต่างกันหลายแบบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปร่ างลักษณะของลูกกระสุ นปื นนั้น
1. Round Nose (RN) เป็ นลูกกระสุ นธรรมดาทัว่ ๆไปปลายมน
2. Semi-Wad Cutter (SWC) เป็ นลูกกระสุ นปื นที่มีส่วนปลายที่พน้ ปลอก
กระสุ นออกมามีขนาดเล็กกว่าส่ วนใหญ่ที่อยูใ่ นปลอกกระสุ น และส่ วนปลายตัดตรงไม่มน
3. Wad Cutter (WC) เป็ นลูกกระสุ นปื นที่ส่วนปลายสั้นเสมอปากปลอก
กระสุ นปื นและปลายตัดตรง
4. Hollow Point (HP) เป็ นลูกกระสุ นปื นมีลกั ษณะคล้ายกับแบบ Round
Nose แต่ที่ส่วนปลายสุ ดจะมีรูเจาะลึกลงไปพบได้ง่ายในลูกปื นลูกกรดขนาด .22 Short, .22 Long
Rifle และกระสุ นขนาดอื่นๆ

ในปั จจุบนั ลูกกระสุ นปื นที่ทาด้วยตะกัว่ มีลกั ษณะตอนท้ายลูกกระสุ นปื นอยู่
10 แบบคือ
1. Plain Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นจะเรี ยบเสมอกันขอบก้นไม่มน
2. Base Guard ส่ วนก้นกระสุ นปื นคล้าย Plain Base ต่างกันที่มีตุ่มยืน่
ออกมาตรงกลาง
3. Bevel Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นคล้าย Plain Base แต่ขอบจะมน เพื่อมิให้
เกิดแรงดึง ณ จุดหนึ่งจุดใดขณะที่ลูกกระสุ นจะวิง่ พ้นปากลากล้อง
4. Disc Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นจะเว้าเพียงเล็กน้อย
5. Cup Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นจะเว้าลึกกว่าแบบ Disc Base
6. Heel Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นจะเล็กกว่าตัวกระสุ นเล็กน้อย และที่ส่วน
ก้นจะเว้าเข้าลึกพอสมควร
7. Hollw Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นจะเว้าเข้าลึกมากหรื อกลวงลึก
8. Gas Check Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นมีถว้ ยทองแดงหรื อทองเหลืองหุ ม้ ไว้
เพื่อป้ องกันตะกัว่ ส่ วนก้นเนื่องจากความร้อนในกระสุ นแบบ High Temperature and Pressure
9. Zinc Washer Base ส่ วนก้นกระสุ นปื นจะชุบด้วยสังกะสี (Zinc) เพื่อเป็ น
การป้ องกันไม่ให้ตะกัว่ ส่ วนก้นละลาย เนื่องจากความร้อนและยังทาหน้าที่เป็ นตัวล้างเอาเศษตะกัว่
ที่ติดอยูภ่ ายในลากล้องปื นเดิม00ออกมาอีกด้วย
10. Short or Half Jacketed ส่ วนก้นกระสุ นปื นหุ ม้ ด้วย Jacket สู งขึ้นมา
ประมาณ ¼ หรื อ ¾ ของความสู งของลูกปื น ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตะกัว่ ที่กน้ และข้างลูกกระสุ น
ปื นละลายติดลากล้องปื นเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 36 แสดงส่ วนท้ายกระสุ นปื นตะกัว่ แบบต่างๆ
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 48.
4.2.2

Jacketed Bullet
กระสุ นปื นที่มีความเร็ วต้นตั้งแต่ 2,000 ฟุตต่อวินาทีข้ ึน เป็ นลูกกระสุ นปื นที่
มีโลหะหุ ม้ แกนตะกัว่ หรื อแกนเหล็กไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้ องกันส่ วนก้นและผิวด้านข้างของลูก
กระสุ นปื นไม่ให้ละลายตะกัว่ จึงไม่ติดค้างอยูใ่ นลากล้องปื น ทาให้ดูเหมือนว่าลูกกระสุ นปื นนั้นทา
ด้วยโลหะที่เห็นล้วนๆโลหะที่หุม้ อยูภ่ ายนอกเรี ยกว่า Jacket ส่ วนแกนตะกัว่ หรื อแกนเหล็กภายใน
เรี ยกว่า Core ในสมัยเริ่ มแรกที่มี Jacket Bullet นั้นตัว Jacket ทาด้วยทองแดงผสมนิกเกิลใน
อัตราส่ วนต่างๆกันแต่ในปั จจุบนั Jacket ส่ วนใหญ่ทาด้วย ทองแดง 90%, ดีบุก 5% และสังกะสี 5%
บางชนิดทาด้วยเหล็กชุบนิกเกิลหรื อชุบทองแดง, แบบใหม่ล่าสุ ดทาด้วยอลูมิเนียมสาหรับ Core นั้น
ทาด้วยตะกัว่ ล้วนหรื อบางทีอาจทาด้วยเหล็กก็ได้
มีลูกกระสุ นปื นที่ทาด้วยตะกัว่ แบบหนึ่ง ซึ่ งถ้าดูภายนอกเหมือนเป็ นกระสุ น
ปื นแบบที่มี Jacket ทองแดงหุ ม้ แท้จริ งแล้วเป็ นเพียงตะกัว่ ที่ชุบด้วยโลหะเพียงบางๆเท่านั้น
สามารถใช้เล็บขูดเอาออกได้ ในปั จจุบนั พบได้บางขนาด เช่น .22 Short, .22 Long Rifle, .38
Special, .357 Magnum และ .44 Magnum เป็ นต้น วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันไม่ให้ตะกัว่ ละลายติดลา

กล้องปื น และยังทาให้ดูสวยงามน่าใช้กว่าลูกปื นที่ทาด้วยตะกัว่ ธรรมดา เรี ยกว่า
Copper Washed

Lubaloy หรื อ

ภาพที่ 37 แสดงลูกกระสุ นปื นแบบLubaloy หรื อ Copper Washed
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 49.
Jacketed Bullets เป็ นลูกกระสุ นปื นที่มีโลหะหุ ม้ แกนตะกัว่ หรื อแกนเหล็ก
ไว้อีกชั้นหนึ่ง โลหะที่หุม้ อยูภ่ ายนอกเรี ยกว่า Jacket ส่ วนแกนตะกัว่ หรื อแกนเหล็กภายในเรี ยกว่า
Core ตัว Jacket ส่ วนใหญ่ทาด้วย Copper 95% +Zinc 5% เรี ยกว่า Gilding Metal บางชนิดทาด้วย
เหล็กชุบนิเกิ้ล หรื ออาบทองแดง (Copper Washed) บางชนิดทาด้วย อลูมิเนียม บางชนิดหุม้ ด้วย
Teflon หรื อ Polymers สาหรับ Core นั้นทาด้วยตะกัว่ ล้วน หรื อบางทีอาจทาด้วยเหล็กก็ได้ Jacketed
Bullet มีลกั ษณะของการหุม้ ของ Jacket บน Core หลายแบบ แต่ละแบบถูกผลิตขึ้นเพื่อความมุ่ง
หมายให้ได้ผลดีที่สุด
1. Full Metal Jacket (FMJ) เป็ นลูกกระสุ นปื นที่มี Jacket หุ ม้ ทั้งหมด ปลาย
มน เรี ยกว่าMetal Bullet ส่ วนก้นกระสุ นเปิ ดไว้ทองเห็นแกนตะกัว่
2. Total Metal Jacket (TMJ) มีผลิต 2 ลักษณะ คือ
2.1 แบบแรกเหมือน FMJ แต่ก่อนพับขอบ Jacket จะใส่ แผ่นทองแดงที่
ใช้ทา Jacket (แผ่นกลม) ลงไปแล้วจึงพับ

2.2 แบบหลัง เป็ นวิธีใหม่ล่าสุ ดใช้ทองแดงหุ ม้ บางมาก โดยวิธี
Electroplated หรื อชุบไฟฟ้ า
3. Jacketed Hollow Point (JHP) เป็ นลูกกระสุ นปื นที่มี Jacket หุ ม้ แต่ส่วน
ปลายมีรูเจาะเข้าไปใน0เนื้อของ Core ลึกพอควร
4. Jacketed Soft Point (JSP) เป็ นลูกกระสุ นปื นที่มี Jacket หุ ม้ เกือบทั้งลูก
เว้นตอนปลายสุ ดเป็ นตะกัว่ ไม่มีรู
5. Pointed เป็ นลูกกระสุ นปื นที่มี Jacket หุม้ แบบ FMJ และปลายแหลม
6. Metal Piercing (MP) หรื อเป็ นกระสุ นปื นที่ใช้ยงิ เจาะโลหะบางๆหรื อ
เกราะกันกระสุ นปื น Armour Piecing (AP) แบบ MP เป็ นกระสุ นเล็กเช่น ปื นพกทัว่ ไป ส่ วนปลาย
ลูกกระสุ นปื นจะแหลม Jacket ที่หุม้ ส่ วนปลายนี้จะมีความหนาไม่มากนัก เช่นตัวถังรถยนต์
สาหรับแบบ AP เป็ นกระสุ นปื นที่ใช้กบั การทหารส่ วนใหญ่ กระสุ นปื นจะ
แหลม Jacket เป็ นทองแดงหรื อเหล็กชุบทองแดง ส่ วน Core จะทาด้วย Hardened Steel, Tungsten
or Tungsten Carbine ซึ่งมีความแข็งมาก สามารถเจาะทะลุเกราะยานยนต์หุม้ เกราะของทหาร หรื อ
ยิงทะลุแผ่นวัตถุหรื อโลหะที่มีความหนามากๆ ได้

ภาพที่ 38 แสดง Jacketed Bullets แบบต่างๆ
ที่มา: อัมพร จารุ จินดา, “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื น” (เอกสารอัดสาเนา ความรู้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอาวุธปื นและกระสุ นปื นสาหรับผูเ้ ข้าอบรม กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการ
ตารวจ, 2557): 51-52.

4.2.3

Frangible Bullets
ส่ วนก้นลูกกระสุ นปื นจะเล็กลงกว่าตัวกระสุ นปื นเล็กน้อยและส่ วนที่เล็กลง

นี้จะสอบเข้าหากันเหมือน Boat Tail ลูกกระสุ นปื นนี้ได้รับการพัฒนาให้มีความแม่นยาดีข้ ึนกว่า
แบบ Boat Tail
ลูกกระสุ นปื นที่มีความเร็ วต้นตั้งแต่ 2,000 ฟุตต่อวินาทีข้ ึนไป จะต้องเป็ น
แบบ Jacked Bullet เท่านั้นหากเป็ นแบบ Lead Bullet จะทาให้ส่วนก้นและผิวด้านข้างของลูก
กระสุ นละลาย ทาให้มีตะกัว่ ติดค้างอยูภ่ ายในลากล้องปื น ทาให้เกิดผลเสี ยหายต่อความแม่นยาของ
ปื นนั้น (อัมพร จารุ จินดา, 2555: 44-53)
4.3 กระสุ นขนาด 9 มม.
กระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ เป็ นกระสุ นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย ใน
ปั จจุบนั ทั้งในระดับกองทัพ เจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยรักษาความปลอดภัย และในชั้นประชาชน ที่
ต้องการหลักประกันความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของตนเองและคนอันเป็ นที่รัก สาหรับใน
บ้านเรา กระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ถือเป็ นกระสุ นที่ได้รับความนิยมสู งอันเป็ นผลมาจาก
องค์ประกอบในหลายๆด้าน ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยชาวอเมริ กนั คือ เกเอ้อร์ ลูเก้อร์
กระสุ นขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่ ได้รับความนิยมสู งถึงขีดสุ ดเมื่อกองทัพสหรัฐฯ
ตัดสิ นใจปลดประจาการเอ็ม 1911 เอ 1 หลังจากที่ใช้เอ็ม 1911 เอ 1 กับกระสุ นขนาด .45 เอซีพี มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 โดยรับเเบเร็ ตต้า 92 เอฟเอส ขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่ เข้าประจาการแทนด้วย
เหตุผล 2-3 ประการหลักๆคือ
1. สะดวกแก่การส่ งกาลังบารุ งเพราะทุกประเทศในสนธิ สัญญานาโต้ (NATO) ใช้
ปื นออโต้ฯ ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ เป็ นปื นประจากายของทหาร
2. กระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ มีน้ าหนักเบากว่า ในขนาดน้ าหนักที่เท่ากัน
ทหารสามารถนากระสุ น 9 มม. พาราเบลลัม่ ติดตัวไปได้มากกว่า
3. กระสุ น 9 มม. พาราเบลลัม่ มีวถิ ีกระสุ นที่ราบเรี ยบและหวังผลได้ไกลกว่า .45
เอซีพี
สาหรับในประเทศไทยนอกเหนือไปจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้อกาหนด
หรื อกฎกระทรวงที่กาหนดให้นายทะเบียนมีความเข้มงวดเป็ นพิเศษในการออกใบอนุญาตซื้ อหรื อ
ป.3 สาหรับกระสุ น .45 เอซีพี ในปื นออโต้เมตริ ก และ .357 แม็กนัม่ สาหรับปื นรี วอลเว่อร์ ทาให้
การขออนุญาตปื นที่ใช้กระสุ นทั้งสองขนาดดังกล่าวเป็ นไปด้วยความยากลาบาก โดยกาหนดให้นาย
ทะเบียนสมควรอนุญาตให้ประชาชนมีและใช้ได้ไม่เกิน 9 มม. พาราเบลลัม่ สาหรับปื นออโต้เมตริ ก

และ .38 สเปเชี่ยล สาหรับปื นรี วอลเว่อร์ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ให้กระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่
กลายเป็ นกระสุ นที่ได้รับความนิยมสู ง ในยุคนี้จึงเป็ นยุคของปื นออโต้เมตริ กขนาด 9 มม.
พารา
เบลลัม่ อย่างแท้จริ ง กระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ได้รับการคิดออกแบบขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี
ค.ศ. 1902 ใกล้เคียงกับกระสุ นขนาด .45 เอซีพี

ภาพที่ 39 ภาพแสดงโครงสร้างภายในของกระสุ นขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่
ที่มา: The 9mm para, accessed January 22, 2016, available from http://militarycartridges.nl/uk/
british_images/pistol/9mm/9mm_ball.jpg
กระสุ น 9 มม. พาราเบลลัม่
รู ปแบบ

กระสุ นปื นสั้น

ต้นกาเนิด อาณาจักรเยอรมัน
ประจาการ กลุ่มสนธิ สัญญานาโต้และประเทศอื่นๆ
ใช้ในสงคราม สงครามโลกครั้งที่ 1มาจนถึงปัจจุบนั
ผูอ้ อกแบบ เอเกอร์ ลูเกอร์
ปี ที่ออกแบบ ค.ศ.1901
ปี ที่เริ่ มผลิต ค.ศ.1902-ปัจจุบนั
ชื่อที่เรี ยกขาน 9 มม.พาราเบลลัม่
9 มม.ลูเก้อร์
9

x19 มม.

9 มม. นาโต้
9 มม. พาราเบลลัม่ +พี 7 เอ็น 21
9 มม. พาราเบลลัม่ +พี+ 7 เอ็น 31
ต้นแบบ 7.65

x22 มม. พาราเบลลัม่

รู ปแบบปลอก ริ มเลสส์, เทเป้ อร์

ภาพที่ 40 โครงสร้างภายนอกของกระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่
ที่มา: 9× 19 mm Parabellum, accessed January 22, 2016 , available from https://en. wikipedia.org/
wiki/9%C3%9719mm_Parabellum#/media/File:9x19mm_Parabellum.svg
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระสุ น 9 มม./0.354 นิ้ว
ปลายปลอก 09.65 มม./0.380 นิ้ว
ฐานปลอก 09.93 มม./0.391 นิ้ว
จานท้าย 09.96 มม./0.392 นิ้ว
ความหนาขอบจานท้าย

00.90 มม./0.035 นิ้ว

ความยาวปลอก 19.15 มม./0.754 นิ้ว
ความยาวตลอดทั้งนัด 29.69 มม./1.169 นิ้ว
ความจุปลอกกระสุ น 0.86 ตร.ซม./13 กรัม (นน.น้ า)
จอกชนวน แบบเบอร์ดนั , บ๊อกเซ่อร์ (ขนาดเล็ก)
แรงดันในรังเพลิงสู งสุ ด 235 เอ็มพีเอ/34,084 ปอนด์/ตารางนิ้ว
กระสุ น 9 มม. ประเภทต่ างๆ
4.3.1 ขนาด 9 มม. ช็อร์ต (9 mm Kruz, .380 ACP, 9X17 mm.)
กระสุ นขนาด .380 เอซี พี ออกแบบขึ้นมาโดย จอห์น โมเสส เบราว์นิ่งก์
โดยนาออกแบบเผยแพร่ ในยุโรปก่อนเป็ นครั้งแรกโดย เอฟเอ็นแห่งเบลเยีย่ ม ในปี ค.ศ. 1912 รู้จกั
กันในชื่อ 9 มม. เบราว์นิ่งก์ ช็อร์ ต ที่ใช้อยูก่ บั ปื น เบราว์นิ่งก์ เอ็ม 1 แต่มีการใช้มาก่อนแล้วใน
สหรัฐฯกับโค้ลท์ พ็อคเก็ต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 โดยเรี ยกว่า .380 เอซีพี ( ACP = Automatic Colt
Pistol) กระสุ น .380 เอซีพี ได้รับการบรรจุเข้าประจาการในกองทัพของหลายประเทศ รวมไป
ถึงเชคโกสโลวะเกีย (ก่อนแยกประเทศ) อิตาลี และสวีเดน นอกจากนี้ก็ยงั ใช้เป็ นกระสุ นประจาการ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจอีกหลายประเทศในยุโรป ที่รหัสเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า 9 x17 มม., 9 มม.
ครู้ซ และ .380 ออโตเมติก ในสหรัฐอเมริ กา นอกเหนือไปจากโค้ลท์แล้วก็ยงั มีอีกหลายบริ ษทั ที่ผลิต
ปื นออกมาใช้กบั กระสุ น .380 เอซี พี เช่น ไฮ สแตนดาร์ ด, เรมิงตัน, อินเตอร์อาร์มส, นอร์ธ อเมริ กนั
อาร์ มสและซาเวจ ส่ วนในยุโรปก็มี เบราว์นิ่งก์, เบเร็ ตต้า, เบยาร์ด, ซีแซด, ฟรอมเม่อร์ , แอสตร้าสตาร์
, ,
ลาม่า, วอลเธ่อร์ และยีห่ อ้ อื่นๆอีกมากที่ผลิตปื นใช้กระสุ นขนาด .380 เอซีพี กระสุ น .380 เอซีพี เป็ น
กระสุ นอีกขนาดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากเป็ นกระสุ นที่ใช้ได้ดีกบั ตัวปื นที่มี
ขนาดกาลังเหมาะมือ เป็ นกระสุ นที่มีอานาจหยุดยั้งและหวังผลได้ไกลกว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการใช้งานได้เหนือกว่าขนาด .32 เอซีพี เป็ นขนาดกระสุ นที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตารวจเลือกใช้
กับปื นสารอง

ตารางที่ 3 แสดงขีปนวิถี 9 มม. ชอร์ต
น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
90 JHP
95FMJ
85 JHP
88 JHP
90 JHP
95 FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. ชอร์ต
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

900
900
1,000
990
1,000
955

162
171
189
191
200
192

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม.WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,2555), 45.
4.3.2 ขนาด 9 มม. โพลีซ (9 mm.Police/ 9 mm. Ultra)
กระสุ นขนาด 9 มม. โพลีซ รู ้จกั กันในอีกชื่อหนึ่งว่า 9 มม. อัลตร้า ( 9 mm.
Ultra) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1936 เพื่อใช้ในกองทัพอากาศของเยอรมันแต่ไม่ได้รับการ
บรรจุเข้าในกองทัพอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1972 คาร์ ล วอลเธ่อร์ ก็พฒั นาวอลเธ่อร์ พีพี-ซูเป้ อร์
ปื นออโต้ฯ ระบบโบลว์แบ็คใช้กระสุ นขนาด 9 มม. อัลตร้า โดยใช้โครงสร้างของวอลเธ่อร์ พีพี
ขนาด .380 เอซีพีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นปื นประจาการสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจเยอรมันตะวันตก
แต่ได้มีการผลิตออกจาหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ ไปด้วยในปี ค.ศ. 1975 แต่ในจานวนที่ไม่มาก
นักแต่หลังจากประจาการได้ไม่นาน กรมตารวจของเยอรมันก็ปลดปื นและกระสุ นขนาดนี้
นอกเหนือไปจากวอลเธ่อร์ พีพีซูเป้ อร์ แล้ว ซิ ก-ซาวเอ้อร์ ก็ผลิตพี 230 และเบเนลลี่ก็ผลิตเอ็ม 76
ออกมาใช้กบั กระสุ นขนาด 9 มม. อัลตร้าด้วย กระสุ นขนาด 9 มม. อัลตร้า มีปลอกกระสุ นยาวกว่า
.380 เอซีพี 1 มิลลิเมตรและสั้นกว่า 9 มม. พาราฯ 1 มิลลิเมตร อานุภาพอยูร่ ะหว่าง .380 เอซี พีกบั 9 มม.
พาราฯ

ตารางที่ 4 แสดงขีปนวิถี 9 มม. อัลตร้า (โพลีซ)
ตารางขีปนวิถี 9 มม. อัลตร้า (โพลีซ)
น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที
แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์
(เกรน)
100
1,010
225
123 FMJ
1,070
350
124 MFJ
1,050
308
ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม.WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,2555), 46.
4.3.3 ขนาด 9 มม. เบราว์นิ่งก์ ลอง (9 mm. Browning Long)
เป็ นกระสุ นขนาด 9 มม.ที่ จอห์น เอ็ม.เบราว์นิ่งก์ ทาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้
กับ เบราว์นิ่งก์ เอ็ม 1903 ซึ่ งเป็ นปื นที่ประเทศสวีเดนรับเข้าประจาการในกองทัพโดยเริ่ มทาการผลิต
ในปี ค.ศ. 1907 มาจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงปลดประจาการออกจากกองทัพ โดยในตลาด
อเมริ กาได้มีการดัดแปลงนาเอากระสุ นขนาด .380 เอซีพี มาใช้ยงิ ปื นเอ็ม 1903 นอกเหนือไปจากปื น
ยีห่ อ้ เบราว์นิ่งก์แล้วก็ยงั มียหี่ อ้ เลอฟรานเซี ยส ( Lefrancais) และ เว็บเล่ย ์ แอนด์ สก็อตต์ ( Webley
and Scott) ที่ผลิตปื นออโต้ฯออกมาใช้กบั กระสุ นขนาดนี้
ตารางที่ 5 แสดงขีปนวิถี 9 มม. เบราว์นิ่งก์ ลอง
ตารางขีปนวิถี 9 มม. เบราว์นิ่งก์ ลอง
น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที
(เกรน)
75 Lead
1,078
95FMJ
1,000
110 FMJ
1,100

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์
192
255
300

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม.WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,2555), 47.

4.3.4 ขนาด 9 มม. กลิสเซ็นติ (9 mm. Glisenti)
เป็ นกระสุ นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาและกองทัพบกของอิตาเลี่ยนรับเข้า
ประจาการพร้อมกับปื น กลิสเซ็นติ โมเดล 1910 ที่เข้าประจาการในปี ค.ศ. 1910 นอกจากนี้ก็ยงั มี
การนาเอาไปใช้ปืนกลมือที่ใช้ในกองทัพอีกด้วย โดยกองทัพของอิตาเลี่ยนใช้ปืนและกระสุ นขนาด
9 มม. กลิสเซ็นติ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงปลดประจาการ
กระสุ น 9 มม. กลิสเซ็นติ มีลกั ษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับกระสุ น 9 มม. พาราฯ แต่มีอานุภาพ
ที่ต่ากว่า จึงสามารถนาเอากระสุ น 9 มม. แบบมาตรฐานหรื อแบบธรรมดาทัว่ ไปยิงในปื น 9 มม.
กลิสเซ็นติได้
ตารางที่ 6 แสดงขีปนวิถี 9 มม. กลิสเซ็นติ

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
116 FMJ
123FMJ
124FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. กลิสเซ็นติ
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,070
1,070
1,050

294
350
308

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,
2555), 47.
4.3.5 ขนาด 9 มม. เบยาร์ด ลอง (9 mm. Bayard Long)
กระสุ นขนาดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสาหรับปื นกึ่งอัตโนมัติ เบิร์กมานน์เบยาร์ด เอ็ม 1910 ซึ่ งได้รับการนาเข้าประจาการอยูใ่ นกองทัพบกของประเทศเดนมาร์ กอยูห่ ลายปี
เช่นเดียวกับประเทศสเปน นอกจากนี้สเปนก็ยงั มีการผลิตปื นออโต้ฯออกมาเพื่อใช้กบั กระสุ น 9 มม.
เบยาร์ดอีกด้วยคือ ยีห่ อ้ แอสตร้า ซึ่งใช้ระบบปฏิบตั ิการแบบโค้ลท์-เบราว์นิ่งก์

ตารางที่ 7 แสดงขีปนวิถี 9 มม. เบยาร์ด
น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
116 JPS
125FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. เบยาร์ด
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,280
1,120

420
352

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม.WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป, 2555), 48.
4.3.6 ขนาด 9 มม. สไตเอ้อร์ (9 mm. Styer)
กระสุ นขนาด 9 มม. สไตเอ้อร์ เป็ นกระสุ นที่ประจาการอยูใ่ นกองทัพของ
ประเทศออสเตรี ยโดยได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กบั ปื นสไตเอ้อร์ โมเดล 1912 ปลอกกระสุ นมี
ความยาว 23 มม. ในขณะที่ปลอกกระสุ น 9 มม. พาราฯ ยาว 21 มม. ความเร็ วและอานุภาพของ
กระสุ นมีความใกล้เคียงกัน นอกเหนือไปจากประเทศออสเตรี ยแล้ว ประเทศที่อยูใ่ กล้เคียงกัน เช่น
โรมาเนียก็รับเอาสไตเอ้อร์ และกระสุ นขนาด 9 มม. สไตเอ้อร์ น้ ีเข้าประจาการด้วยเช่นเดียวกัน
ลักษณะทางกายภาพของกระสุ น 9 มม. สไตเอ้อร์ คล้ายคลึงกับ 9 มม. เบิร์กมานน์-เบยาร์ดมาก
ตารางที่ 8 แสดงขีปนวิถี 9 มม. สไตเอ้อร์

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
119 Lead
115 FMJ
116 FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. สไตเอ้อร์
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,200
1,200
1,200

379
360
370

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม.WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป, 2555) 94.

4.3.7 ขนาด 9X21มม. (9X21 mm.)
ในหลายประเทศเช่น อิตาลี เม็กซิ โก และฝรั่งเศส กฎหมายไม่อนุญาตให้
ประชาชนมีอาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติที่ใช้กระสุ นขนาดเดียวกับที่ใช้ในกองทัพ ซึ่ งปั จจุบนั ก็คือกระสุ น
9 มม. พาราฯ หรื อ 9X19 ตามรหัสของนาโต้ แต่ดว้ ยความต้องการของประชาชนที่ตอ้ งการอาวุธปื น
กึ่งอัตโนมัติที่มีอานุภาพสู งเมื่อไม่สามารถใช้กระสุ นแบบเดียวกับที่ใช้ในกองทัพได้ก็ทาให้มีการ
พัฒนากระสุ นขนาด 9 มม. ขึ้นมาใหม่
ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการพัฒนากระสุ น 9X21 ขึ้นมาจากกระสุ น 9X21 แต่
ปลอกกระสุ นมีความยาวกว่า 2 มิลลิเมตร โดยที่ยงั คงใช้กระสุ นที่มีหน้าตัด 9 มม.เท่ากัน หัวกระสุ น
เป็ นแบบ ทรั้งเคสเต็ด โคน ( Truncated Cone) ที่ถูกกดลึกเข้าไปในปลอกกระสุ นมากกว่าปกติ
เพื่อให้ความยาวตลอดของกระสุ นทั้งนัดเท่ากับ 9 มม. พาราฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ใช้กบั ปื นขนาด 9 มม.
พาราฯทัว่ ไปได้โดยให้มีการปรับแต่งน้อยที่สุด เพียงแค่ขยายความยาวของรังเพลิงให้เหมาะสมกับ
ความยาวของปลอกกระสุ นเท่านั้น แต่ยงั คงใช้แม็กกาซี น สไล้ด์ ขอเกี่ยวปลอกกระสุ นและอีเจ็ค
เต้อร์ของเดิมได้ อานุภาพของกระสุ น 9X21 มีความใกล้เคียงกับกระสุ นขนาด 9 มม. พาราฯ
ตารางที่ 9 แสดงขีปนวิถี 9 มม. 9x21 มม.

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
90 JHTP
124 FMJ
147 Lead
123 FMJ
124 FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. 9x21 มม.
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,482
1,335
1,089
1,181
1,110

437
490
385
380
340

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป, 2555)50.

4.3.8 ขนาด 9 มม. เฟดเดอรัล (9 mm. Federal)
กระสุ นขนาดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย บริ ษทั เฟดเดอรัล แคร์ ทริ ดจ์
คอมปานี ปรากฎตัวออกมาครั้งแรกในแคตตาล็อคกระสุ นของบริ ษทั เฟดเดอรัลในปี ค.ศ.1989 เป็ น
การนาเอากระสุ น 9 มม. พาราฯ มาทาการพัฒนาขอบจานท้ายเสี ยใหม่ให้เป็ น แบบริ มด์ ( Rimmed)
เจตตาเพื่อให้เป็ นกระสุ นที่นาเอาไปใช้กบั ปื นรี วอลเว่อร์ ที่ออกแบบขึ้นมาสาหรับใช้กระสุ น 9 มม.
พาราฯ ปื นรี วอลเว่อร์ กระบอกแรกที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้กบั กระสุ น 9 มม. เฟดเดอรัล โดยเฉพาะคือ
ชาร์เต้อร์ อาร์มส พิท บูลล์ ที่ผลิตออกมาในปี ค.ศ.1989 เจตนาของการออกแบบก็เพื่อให้สามารถ
นาไปยิงในปื นรี วอลเว่อร์ ขนาด 9 มม. ได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ฟูลล์-มูน คลิพหรื อ ฮาล์ฟ-มูน คลิพ
โดยออกแบบให้มีขอบจานท้ายที่หนากว่าปกติเล็กน้อย แต่ในปี ค.ศ.1992 เฟดเดอรัลก็ยตุ ิ
สายการผลิตกระสุ นขนาดนี้ลงโดยสิ้ นเชิง โดยชาร์ เต้อร์ อาร์ มสได้ปิดตัวเองไปก่อนหน้านี้เล็กน้อย
ตารางที่ 10 แสดงขีปนวิถี 9 มม. เฟดเดอรัล

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
115
115 JHP

ตารางขีปนวิถี 9 มม. เฟดเดอรัล
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,270
1,280

410
420

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,2555) 51.
4.3.9 ขนาด 9 มม. เมาเซอร์ (9 mm. Mauser)
กระสุ นขนาด 9 มม. เมาเซอร์ ได้รับการนาออกมาเผยแพร่ ครั้งแรกเมื่อปี
ค.ศ.1908 โดยพัฒนาขึ้นมาใช้กบั ปื นออโต้ฯของเมาเซอร์ แต่เป็ นรุ่ นที่ส่งออกจาหน่ายต่างประเทศ
หรื อที่เรี ยกกันว่า เอ็กซ์พอร์ ท โมเดล ( Export Model) ปื นและกระสุ นขนาดนี้ได้รับการนาเอามาใช้
ในระยะเวลาสั้นๆ และยุติสายการผลิตลงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 กระสุ น 9 มม. เมาเซอร์
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีอานุภาพสู งกว่ากระสุ น 7.63 มม. เมาเซอร์ โดยมีการส่ งไปจาหน่าย
ในประเทศแถบแอฟริ กาและอเมริ กาใต้ กระสุ นขนาด 9 มม. เมาเซอร์ ได้รับการนาเอากลับมาใช้
งานอีกครั้งเมื่อสวิตเซอร์ แลนด์ได้ผลิตปื นกลมือขึ้นมา เพื่อใช้กบั กระสุ นขนาดนี้ในช่วงปี ค.ศ.

1933-1934 และต่อมา สไตเอ้อร์ -โซโลเธอร์นSteyr-Solothum)
(
ของออสเตรี ยก็ผลิตปื นที่ใช้กบั กระสุ น 9
มม. เมาเซอร์ออกมาด้วย
ตารางที่ 11 แสดงขีปนวิถี 9 มม. เมาเซอร์

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
115
128 FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. เมาเซอร์
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,300
1,362

467
534

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE, (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,
2555), 52.
4.3.10 ขนาด 9 มม. มาคารอฟ (9 mm. Makarov)
กระสุ นขนาด 9 มม. มาคารอฟ เป็ นกระสุ นที่ใช้กนั อยูใ่ นกลุ่มประเทศ
สหภาพโซเวียต รัสเซี ย หรื อกลุ่ม วอร์ ซอร์ แพ็ค ( Warsaw Pact) ในอดีตและประเทศจีน สาหรับใน
ประเทศไทยก็มีปืนและกระสุ นขนาดนี้เข้ามาใช้งานอยูเ่ ป็ นจานวนไม่นอ้ ย ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใช้กบั ปื นสั้นกึ่งอัตโนมัติมาคารอฟ และ สเต็คกิ้น (Stechkin) ของรัสเซีย โดยกองทัพของรัสเซีย
รับเข้าประจาการหลังจากสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่นานนัก พัฒนาและออกแบบโดยได้รับแรง
ดลใจและประสบการณ์ที่ได้รับกระสุ น 9 มม.
อัลตร้าของเยอรมันกระสุ น 9 มม. มาคารอฟ มีอานุภาพและ
สมรรถนะอยูร่ ะหว่างกระสุ น .380 เอซีพีและ 9 มม. พาราฯ มีหน้าตัดหัวกระสุ น .363 นิ้ว ใหญ่กว่า
9 มม. พาราฯ 0.13 นิ้ว ความยาวปลอก 0.71 นิ้ว สั้นกว่า 9 มม.พาราฯ 0.41 นิ้ว ใกล้เคียงกับความยาว
ปลอกของ 9 มม. อัลตร้า ซึ่งมีความยาว .72 นิ้ว จึงสามารถนาเอากระสุ น 9 มม.อัลตร้า มายิงใน 9 มม.
มาคารอฟได้

ตารางที่ 12 แสดงขีปนวิถี 9 มม. มาคารอฟ

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
90 JHP
95 FMJ
95 Lead
100 JHP
95 FMJ

ตารางขีปนวิถี 9 มม. มาคารอฟ
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

966
1,300
1,362
887
1,060

185
173
215
173
237

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE, (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,
2555), 52-53.
4.3.11 ขนาด 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่ (9 mm. Winchester Magnum)
กระสุ นขนาด 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่ เริ่ มปรากฏในรายงานเกี่ยวกับ
กระสุ นในปี ค.ศ. 1977 แต่ยงั ไม่มีการผลิตออกมาอย่างเป็ นทางการ จนกระทัง่ อีก 11 ปี ต่อมา คือ
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1988 จึงมีการผลิตออกมาและปรากฏอยูใ่ นแคตตาล็อคของ บริ ษทั วินเซสเต้อร์ เวส เทิร์น สปอร์ ต อาร์ มส แอนด์ แอมมูนิชนั่ ( Winchester-Western Sport Arms and Ammunition
catalog) แต่มีปืนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กบั กระสุ นขนาดนี้นอ้ ยมาก หนึ่งในจานวนนั้นก็คือ ทอมป์ สัน/
เซ็นเต้อร์ กระสุ นขนาด 9 มม. วินเซสเต้อร์ แม็กนัม่ ถือว่าเป็ นกระสุ น 9 มม. แม็กนัม่ โดยบริ ษทั วิน
เชสเต้อร์ ทาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กบั ปื นยีห่ อ้ ไวลเดย์ซ่ ึ งเป็ นปื นสั้นออโต้ฯระบบแก๊สโอเพอเรเต็ด
ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กบั กระสุ นอานุภาพหนักหน่วง ตัวปื นมีน้ าหนักกว่า 3 ปอนด์ แม็กกาซีนบร
รจุกระสุ นได้ 14 นัด เจตนาเพื่อให้เป็ นปื นและกระสุ นสาหรับการล่าสัตว์หนังบางขนาดย่อมกระสุ น
9 มม. วินเวสเต้อร์ แม็กนัม่ หัวกระสุ นมีหน้าตัด .355 นิ้ว ปลอกกระสุ นยาว 1.16 นิ้ว ความยาว
ตลอดทั้งนัด 1.545 นิ้ว ขอบจานท้ายมีเส้นผ่าศูนย์กลาง .394 นิ้ว ใหญ่กว่า 9 มม. พาราฯ .001 นิ้ว

ตารางที่ 13 แสดงขีปนวิถี 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่
ตารางขีปนวิถี 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่
น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที
แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์
(เกรน)
115 FMJ
1,475
556
ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม.WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป, 2555), 54.
4.3.12 ขนาด 9X23 มม. วินเชสเต้อร์ (9X23 mm. Winchester)
กระสุ น 9 มม. วินเชสเต้อร์ กบั 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่ ทั้งสองขนาดมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านกายภาพและสมรรถนะ 9 มม. วินเชสเต้อร์ มีปลอกกระสุ นที่ส้ นั กว่า 9 มม.
วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่ โดยมีความยาว .900 นิ้ว สั้นกว่า 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่ .26 นิ้ว ยาวตลอด
ทั้งนัด 1.235 นิ้ว สั้นกว่า 9 มม. วินเชสเต้อร์ แม็กนัม่ .31 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางขอบจานท้าย .392 นิ้ว
เล็กกว่า .002 นิ้วกระสุ น 9 มม. แบบแม็กนัม่ หรื อกระสุ นความเร็ วสู งได้รับการกล่าวถึงครั้งแรก
โดย เจฟฟ์ คูเป้ อร์ ( Jeff Cooper) ในนิตยสารกันส์ แอนด์ แอมโม่ ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ.1973 ใน
คอลัมน์ 9 มม.แม็กนัม่ ซูเป้ อร์ คูเป้ อร์ ( 9 mm. Magnum Super Cooper) อันเป็ นผลพวงมาจากช่วง
ที่คูเป้ อร์ ไปเป็ นครู สอนการต่อสู ้ดว้ ยอาวุธอยูท่ ี่ เอล ซาลวาดอร์ ( El Salvador) ในช่วงปี ค.ศ.
1970-1971 โดยลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งชื่อ มาริ โอ โซล ( Mario Sol) ได้อดั กระสุ นขนาด .38 ซูเป้ อร์
ที่มีความเร็ วสู งพิเศษขึ้นมาในระดับที่เรี ยกว่า ฮ็อท-ร็ อดด์ ( Hot-Rodded) สาหรับใช้ในปื นต่อสู ้
ป้ องกันตัวซึ่ งผลจากการใช้งานจริ งๆ ทาให้คูเป้ อร์ ประทับใจกับอานุภาพของกระสุ นมาก โดยใช้หวั
กระสุ นหนัก 130 เกรน มีความเร็ วต้น 1,350 ฟุต/วินาที ซึ่ งใกล้เคียงกับอานุภาพของกระสุ นขนาด
.357 แม็กนัม่
ต่อมาได้มีการพัฒนากระสุ นขนาด 9 X23 มม. ขึ้นมาโดยอิงอานุภาพของ
กระสุ น .38 ซูเป้ อร์แบบฮ็อท-ร็ อดด์ดงั กล่าว เป็ นกระสุ นที่มีแรงดันในรังเพลิงสู งมากในระดับ
เดียวกับแรงดันในรังเพลิงของปื นไรเฟิ่ ล คือ 52,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อวินเชสเต้อร์ ทาการผลิต
ออกมาก็ลดแรงดันในรังเพลิงลงเหลือ 48,000 ซียพู ี โดยออกแบบปลอกกระสุ นให้มีความแข็งแรง
ที่สุดเท่าที่เคยมีการผลิตกันออกมาสาหรับกระสุ นชนวนกลางโดยมีลกั ษณะใกล้เคียงกับปลอกของ
กระสุ นขนาด .223 เรมิงตัน ด้วยน้ าหนักหัวกระสุ น 124 เกรน ให้ความเร็ วต้น 1,700 ฟุต/วินาที และ
ในน้ าหนักหัวกระสุ น 90 เกรน สามารถเร่ งความเร็ วต้นไปถึง 2,000 ฟุต/วินาทีในปี ค.ศ. 1981 และ

ค.ศ.1982 ชิพ แม็คคอร์มิค ( Chip Mccormick) นาเอาปื นดีเวลติดตั้งคอมเพนเชเต้อร์ ซ่ ึ งใช้กระสุ น
ขนาด .38 ซูเป้ อร์ ลงแข่งขัน สตีล แชลแล้นจ์ (Steel Challenge), บิแองชี่ คัพ (Bianchi Cup) และ ไอ
พีเอสซี ( IPSC) และประสบความสาเร็ จอย่างงดงาม ชาร์ ลส เคลซี่ ย ์ ( Charles Kelsey) ซึ่งเป็ น
ผูอ้ อกแบบปื นเดเวล ได้ทุ่มเทความพยายามออกแบบปื นในขนาด 9 X23 มม. ขึ้นมาใหม่ ใช้กระสุ น
หนัก 125 เกรน ให้ความเร็ วต้น 1,600 ฟุต/วินาที แต่ในที่สุดปื นของดีเวลก็ตอ้ งยุติสายการผลิตลงไป
กระสุ น 9X23 มม.วินเชสเต้อร์ สามารถใช้ได้ดีกบั ปื นในแบบเอ็ม 1911 อานุภาพของกระสุ นมีความ
ใกล้เคียงกับ .38 ซูเป้ อร์ ปั จจุบนั ได้รับความนิยมใช้ในการแข่งขันแอ็คชัน่ ชูต้ ติ้งในสหรัฐอเมริ กา
นอกจากนั้นก็ยงั มีการนาเอามาใช้ในปื นต่อสู ้ป้องกันตัวอีกด้วย ได้รับความนิยมมากกว่า 9 มม. วินเชสเต้อร์
แม็กนัม่ เนื่องจากมีมิติของกระสุ นที่กะทัดรัดมากกว่า สามารถนาเอามาใช้กบั ปื นในแบบเอ็ม 1911
ได้อย่างลงตัว ในขณะเดียวกันกลไลของตัวปื นก็ทางานได้อย่างไม่มีปัญหาเหมือนกับกระสุ นขนาด
9 มม.พาราฯ ปัจจุบนั มีผผู้ ลิตอาวุธปื นหลายยีห่ อ้ ที่ผลิตปื นในขนาด 9 มม.วินเชสเต้อร์ออกมารองรับ
กระสุ นขนาดนี้
ตารางที่ 14 แสดงขีปนวิถี 9X23 มม. วินเชสเต้อร์
ตารางขีปนวิถี 9X23 มม. วินเชสเต้อร์
น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที
แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์
(เกรน)
125 JRN
1,449
538
125 JRN
1,458
590
125 JRN
1,425
564
ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,
2555), 57.
4.3.13 ขนาด 9 มม. แอ็คชัน่ เอ็กซ์เพรสส์ (9 mm. Action Express)
กระสุ น 9 มม. แอ็คชัน่ เอ็กซ์เพรสส์ เป็ นกระสุ นในแบบคอขวดเป็ นกระสุ น
9 มม. ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1988 โดน อีวาล ไวล์ดีน ซึงเป็ น
ประธานกรรมการของบริ ษษั แอ็คชัน่ อาร์ มส ในช่วงเวลานั้น เป็ นกระสุ นที่เรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่า 9 มม.
เออี เป็ นการนพเอาปลอกกระสุ นขนาด .41เออี มาบีบคอลงเพื่อจับกระสุ นขนาด 9 มม. ที่มีหน้าตัด

.355 นิ้ว จานท้ายเป็ นแบบ รี เบท (Rebate) คือจานท้ายเล็กกว่าปลอกกระสุ น โดยส่ วนของจานท้าย
เท่ากับปลอกกระสุ น 9 มม. พาราฯ ด้วยการออกแบบดังกล่าวเจตนาให้สามารถนากระสุ น 9 มม.
เออีน้ ีไปใช้ยงิ ในปื นขนาด 9 มม. พาราฯได้โดยไม่ตอ้ งดัดแปลงหน้าลูกเลื่อนหรื อขอเกี่ยวปลอก
กระสุ น เพียงแค่เปลี่ยนลากล้องที่คว้านรังเพลิงขึ้นมาเพื่อใช้กบั กระสุ นขนาดนี้เท่านั้น โดยมีการ
นาไปใช้กบั ปื นกึ่งอัตโนมัติยหี่ อ้ อูซี่และเอ็ม 1911 ที่มีการปรับปรุ งด้วยการเปลี่ยนลากล้องใหม่ ด้วย
น้ าหนักหัวกระสุ น 95 เกรนให้ความเร็ วต้นจากการยิงด้วยลากล้องทดสอบ 10 นิ้วได้ความเร็ วหัว
กระสุ น 1,880 ฟุต/วินาที ด้วยแรงดันในรังเพลิง 31,760 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อยิงด้วยหัวกระสุ นหนัก
100 เกรน ได้ความเร็ วหัวกระสุ น 1,903 ฟุต/วินาที ด้วยแรงดันในรังเพลิง 34,880 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ซึ่ งเป็ นแรงดันในรังเพลิงที่อยูใ่ นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกระสุ นขนาด 9 มม. พาราฯ นอกจากนี้ได้มีการ
ทดลองยิงด้วยกระสุ น 124 เกรน ได้ความเร็ วหัวกระสุ น 1,590 ฟุต/วินาที ด้วยแรงดันในรังเพลิง
28,550 ปอนด์/ตารางนิ้วเท่านั้น จึงสามารถนากระสุ น 9 มม. เออี ไปใช้ยงิ ในปื นออโต้ฯขนาด 9
มม.พาราฯได้อย่างปลอดภัย แต่สิ่งที่ได้มาก็คือ ความเร็ วของหัวกระสุ นปื นที่เพิ่มมากขึ้นจนกล่าวได้
ว่านี่คือ กระสุ น 9 มม. แม็กนัม่
ตารางที่ 15 แสดงขีปนวิถี 9X23 มม. เออี

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
155 JHP
124 JHP
124 JHP

ตารางขีปนวิถี 9 มม. เออี
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,825
1,225
1,530

850
415
645

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป,
2555), 58.
4.3.14 ขนาด 9X25 มม. ดิลล่อน (9X25mm. Dillon)
กระสุ นปื นขนาด 9 มม. ดิลล่อน อาจเป็ นชื่อที่ไม่คุน้ เคยสาหรับนักยิงปื น
ในประเทศไทยมากนัก แต่เป็ นกระสุ นปื นขนาด 9 มม. ที่น่าสนใจในด้านของอาวุธศึกษา กระสุ น
ขนาด 9 มม. ดิลล่อนได้รับการพัฒนาเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1988 แต่ไม่ได้นามาใช้งานอย่างจริ งจัง

ในปี ค.ศ.1991 ร็ อบ เลแธ่ม (Rob Lea-tham) นักแข่งไอพีเอสซี ระดับแนวหน้าได้นากระสุ นปื น
ขนาด 9 มม. ดิลล่อน ได้นามาทดสอบ กระสุ น 9 มม. ดิลล่อน ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่ม
นักยิงปื นที่ บริ ษทั ดิลล่อน พรี ซิสชัน่ โพรดักซ์ ( Dillon Precision Product, Inc) ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตกระสุ นและเครื่ องอัดกระสุ นชั้นแนวหน้าของสหรัฐฯ ภายใต้แนวความคิดของ แรนดี้
แชลลี่ (Randy Shelly) ซึ่งเป็ นหัวหน้าทีมโดยต้องการกระสุ นขนาด 9 มม. แบบพิเศษที่สามารถใช้
งานได้ในปื นขนาด 9 มม. ทัว่ ไปโดยไม่ตอ้ งมีการดัดแปลงระบบปฏิบตั ิการหรื อหลักการทางาน
ของตัวปื น แต่ในขณะเดียวกันต้องมีค่าเพาเว่อร์ แฟคเต้อร์ ตามกาหนดของไอพีเอสซี และที่สาคัญก็
คือไม่เพิ่มแรงดันในรังเพลิงให้มากเกินความจาเป็ น ด้วยการนาเอาปลอกกระสุ นขนาด 10 มม. มา
บีบคอลงเพื่อให้จบั หัวกระสุ นขนาด 9 มม. ผลคือได้กระสุ น 9 มม. ที่มีค่าเพาเว่อร์ แฟคเต้อร์ ตาม
กาหนดของไอพีเอสซี โดยที่มีแรงรี คอล์ย น้อย ควบคุมปื นได้ง่าย (วิทยา สุ ขสมโสตร, 255
5:
18-59)
ตารางที่ 16 แสดงขีปนวิถี 9X25 มม. ดิลล่อน

น้ าหนัก/แบบหัวกระสุ น
(เกรน)
100FMJ/RN
100FMJ/RN
115 JHP
115 JHP
124 JHP/FP
130 Cast

ตารางขีปนวิถี 9X25 มม. ดิลล่อน
ความเร็ วต้นฟุต/วินาที

แรงปะทะต้นฟุต/ปอนด์

1,751
1,769
1,587
1,566
1,529
1,479

680
690
640
625
640
630

ที่มา: วิทยา สุ ขสมโสตร, สุ ดยอดปื นเล็ก 9 มม. WONDER NINE (กรุ งเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ ป, 2555), 58.

4.4 กระสุ นปื นขนาด 9 มม. +P และ +P+
กระสุ นปื นขนาด 9 มม. +P และ +P+ เป็ นกระสุ นปื นที่มีความแรงกว่ากระสุ น
ปื นมาตรฐานและเชื่อกันว่ามีอานาจหยุดยั้ง อานาจสังหารสู ง เหมาะที่จะใช้ในการต่อสู ้ป้องกันตัว
และก็พยายามแสวงหาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งาน อย่างน้อยมีไว้เพื่อความอุ่นใจ

ภาพที่ 41 ภาพแสดงกระสุ นขนาด 9 มม. พาราเบลลักม่ ระสุ นขนาด9 มม. พาราเบลลัม่ P+
+ ไฮดร้า ช็อคพรี เมี่ยม ของเฟดเดอรัล
ที่มา: FEDERAL P9HS1 HYDRA-SHOK HOLLOW POINT 124GR 9MM BULLETS (20/BOX), accessed January 21, 2016, available from http://www.huntersrefuge.com/federalp9hs1-hydra-shok-hollow-point-124gr-9mm-bullets-20-box/
กระสุ นปื น +P คือ พลัส เพาเวอร์(Plus Power) หมายถึง กระสุ นปื นที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีอานุภาพสู งกว่าธรรมดาหรื อเรี ยกว่าเป็ น กระสุ นแม็กนัม่ (Magnum) ของกระสุ นขนาด 9 มม.
ก็ไม่ผดิ ความจริ งนัก (เพียงแต่วา่ กระสุ นแม็กนัม่ โดยความหมายแท้จริ งมักเป็ นกระสุ นที่พฒั นาขึ้น
มาให้มีรูปลักษณ์แตกต่างออกไปจากกระสุ นมาตรฐานอย่างชัดเจน จนไม่สามารถที่จะนาไปยิงใน
ปื นที่ใช้กระสุ นมาตรฐานได้ เนื่องจากจะมีปลอกที่ยาวกว่าทาให้ไม่สามารถบรรจุเข้ารังเพลิงของปื น
ที่ใช้กระสุ นมาตรฐานได้ มีแรงดันในรังเพลิงสู งกว่าปื นมาตรฐานมาก หากสามารถบรรจุเข้ารัง
เพลิงของปื นที่ใช้กระสุ นมาตรฐานได้อาจทาให้โครงสร้างปื นเกิดการชารุ ดเสี ยหายและผูย้ งิ อาจ
ได้รับบาดเจ็บ) กระสุ นปื น +P หรื อ +P+ จะมีการระบุเอาไว้ที่กล่องอย่างชัดเจนเพื่อแจ้งบอกให้
ผูใ้ ช้ทราบ นอกจากเครื่ องหมายที่แสดงไว้ที่กล่องแล้ว ก็ยงั ใช้สีของปลอกกระสุ นปื นเป็ นสัญลักษณ์
โดยปลอกกระสุ นปื นที่มีความเร็ วสู งเหล่านี้ ชุบนิคเกิ้ลเป็ นสี เงิน เช่น กระสุ นปื นไฮดร้า-ช็อค ของ

เฟดเดอรัล กระสุ นปื นโกลเด้น เซเบ้อร์ ของเรมิงตัน กระสุ นปื นแม็กแซฟ ตบอดจนกระสุ นปื นเกล
เซอร์ เวฟตี้ สลักกระสุ นปื น + P เป็ นกระสุ นปื นสายพันธ์แรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาก่อนและเป็ น
กระสุ นปื นในชั้น .38 สเปเชี่ยล ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย จากนั้นจึงมีกระสุ นปื น +
P+
ได้รับการพัฒนาตามออกมาในเวลาไม่นานนัก ในสหรัฐอเมริ กาถือเป็ นต้นทางของ กระสุ นปื น + P
ซึ่งในความหมายของสัญลักษณ์ + P กระสุ นปื น + P นั้นได้รับความนิยมจากนักโหลดกระสุ น
สมัครเล่นก่อน เมื่อได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย ผูผ้ ลิตกระสุ นปื นยีห่ อ้ ต่างๆ ก็เริ่ มนาเข้าสู่ การผลิต
ต่อมาได้มีการพัฒนากระสุ นปื นมีอานุภาพสู งขึ้นจากระดับ + P ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เรี ยกว่า + P+
หรื อ พลัส เพาเวอร์ พลัส (Plus Power Plus) มีความแรงกว่ากระสุ นมาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ แรง
ปะปะเพิม่ ขึ้นเป็ น 10 เปอร์ เซ็นต์ดว้ ยเช่นกันองค์ประกอบสาคัญของกระสุ นปื น + P และ +P+ ก็
คือ การเพิ่มดินขับเพื่อให้มีความเร็ วของหัวกระสุ นปื นสู งขึ้น นัน่ หมายรวมถึง แรงดันในรังเพลิง
จะต้องสู งตามไปด้วย ในการผลิตกระสุ นปื นของโรงงานต่างๆจะมีมาตรฐานการผลิตที่เหมือนกัน
เพื่อที่สามารถนาไปใช้กบั อาวุธของผูผ้ ลิตทุกรายได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อตัวปื นและต่อตัวผูย้ งิ
ดังนั้นในการผลิตปื นและกระสุ นปื นจึงต้องมีมาตรฐานเดียวกันและควบคุมอย่างเข็มงวด SAAMI
or Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’Institute หรื อที่เรี ยกกันว่า Sammy คือ สถาบัน
ควบคุมมาตรฐานการผลิตกระสุ นและอาวุธปื นของสหรัฐอเมริ กา กาหนดในเรื่ องรหัสของปื น
สเป๊ กของกระสุ นและรังเพลิงให้ท้ งั ปื นและกระสุ นปื นมีมาตรฐานเดียวกันโดยมาตรฐานของ
SAAMI กาหนดมาตรฐาน กระสุ น +P ต้องมีแรงดันในรังเพลิงสู งกว่ามาตรฐานไม่เกิน 10
เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนกระสุ นประเภท ฮอทโหลด (Hot Load) ไม่ได้กาหนดอย่างชัดเจน โดยประมาณค่า
แรงดันในรังเพลิงให้สูงกว่ามาตรฐานไม่เกิน 30-40 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนใหญ่กระสุ นปื นประเภท + P
และ + P+มักเป็ นกระสุ นหัวรู ที่เน้นการแบะบานหรื อการขยายหน้าตัดของหัวกระสุ น โดยอาศัย
ความเร็ วเข้าช่วย ในการสร้างอานาจหยุดยั้ง ถึงแม่วา่ จะมีการลดน้ าหนักหัวกระสุ นให้เบาลง แต่
แรงรี คอยล์น้ นั กลับหนักหน่วงกว่ากระสุ นปื นมาตรฐาน และคุมได้ยากกว่า ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะยิง
กระสุ นปื นประเภท + P และ +P+ บ่อยๆ ควรต้องยิงบ้างบางครั้งคราว เพื่อการใช้งานอย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ เมื่อต้องใช้เพื่อป้ องกันชีวติ และทรัพย์สิน (วิทยา สุ ขสมโสตร, 2555: 375-384).
5. แสง
แสง คือ พลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทาให้เกิดความสว่าง และทา
ให้เรา มองเห็นสิ่ งต่างๆได้ คลื่นชนิดต่างๆ เช่น คลื่นแสง คลื่นเสี ยง มีสมบัติที่สาคัญ 2 ประการ
คือ ความยาวคลื่น หมายถึงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบมีหน่วยเป็ นเมตรหรื อหน่วยย่อย
ของเมตร

ความถี่ของคลื่น หมายถึง จานวนรอบของคลื่นที่เคลื่อนที่ผา่ นจุดใดจุดหนึ่งในเวลา 1 วินาที ความถี่
ของคลื่นจึงมีหน่วยเป็ นจานวนรอบต่อวินาที (s-1) หรื อเรี ยกชื่อเฉพาะว่าเฮิรตซ์ (Hz)
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ประสาทของมนุษย์สามารถรับรู ้ได้เรี ยกว่าแสงที่มองเห็นได้ ซึ่ งมี
ความยาวคลื่ อยูใ่ นช่วง 400-700 นาโนเมตร แสงในช่วงคลื่นนี้จะประกอบด้วยแสงสี ต่างๆ กัน
ตามปกติประสาทตาของมนุษย์สามารถสัมผัสแสงบางช่วงคลื่นที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ได้ แต่ไม่
สามารถแยกเป็ นสี ต่างๆได้ จึงมองเห็นเป็ นรวมกันซึ่ งเรี ยกว่า แสงขาว ( White Light) คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ ามีความถี่และความยาวคลื่น (นายภาณุ พงศ์ ตั้งจิรัฏฐิติกาล, 2559)

ภาพที่ 42 ภาพแสดงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ามีความถี่และความยาวคลื่น
ที่มา: คลืน่ และสมบัติของคลืน่ แสง, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.
ponglearning.com/?p=865
5.1 คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) เป็ นคลื่นตามขวาง (Transverse
Wave) ประกอบด้วยสนามไฟฟ้ า (Electric Field) และสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (Magnetic Field) ที่มี
การสั่นในแนวตั้งฉากกันและทิศทางการเคลื่อนที่ (Propagation of Direction) ของคลื่นนั้นตั้งฉาก
กับการสั่นของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก ดังแสดงในรู ปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลื่นที่ไม่ตอ้ ง
ใช้ตวั กลางในการเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนที่ในสุ ญญากาศได้ดว้ ยอัตราเร็ วของแสง ( Speed of
Light) (c=299,792,458 m/s ~3x108m/s)

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการสัน่ และทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ที่มา: สตรี รัตน์ กาแพงแก้ว โฮดัค, เทคนิคการเลีย้ วเบนรังสี เอกซ์ เบือ้ งต้ น, (กรุ งเทพฯ: แอคทีฟ พริ้ น
, 2556), 3.
5.2 สเปกตรัม (Spectrum) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ที่มีความถี่และความยาวคลื่นในช่วงที่ต่างกัน โดยเรี ยงลาดับความถี่ต่าไปยังความถี่สูง หรื ออีกนัย
หนึ่ง เรี ยงลาดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากความยาวคลื่นสู งไปยังความยาวคลื่นต่า จะได้เป็ นสเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อเนื่องตามภาพที่ 42 ได้แก่ คลื่นวิทยุ (Radio Waves) คลื่นไมโครเวฟ (Micro
Waves) รังสี อินฟาเรด (Infrared) แสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ( Visible Light) แสงอัลตราไวโอเลต
(Ultraviolet Light) รังสี เอกซ์(X-Rays) ประกอบด้วยรังสี เอกซ์พลังงานต่า หรื อซอฟต์เอกซเรย์ (Soft
X-rays) กับ รังสี เอกซ์พลังงานสู ง หรื อฮาร์ ดเอกซเรย์ (Hard X-Rays)และรังสี แกรมมา (Gamma
Rays) ตามลาดับ โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น ( Wavelength :λ) ความถี่ (Frequency:
ƒ) และอัตราเร็ วของแสง (Speed of Light : c) เป็ นไปตามสมการ 𝑓 =

𝑐

𝜆

สาหรับความสัมพันธ์

ระหว่างพลังงาน (Energy: E) และความยาวคลื่นเป็ นไปตาม สมการ 𝐸 =
ของพลังค์ (Planck’s constant) มีค่าประมาณ 6.626 x 10-34จูล-วินาที

ℎ𝑐
λ

เมื่อ hเป็ นค่าคงที่

ภาพที่ 44 ภาพแสดงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ที่มา: 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 คลืน่ วิทยุ (Radio waves) มีความถี่ช่วง 10 4-109Hz หรื อความยาวคลื่นช่วงตั้งแต่
10 -1-10 5 เมตร เนื่องจากคลื่นในช่วงความถี่น้ ีสามารถหักเหและสะท้อนได้ในชั้นบรรยากาศ จึง
นามาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่ อสารจากเครื่ องส่ งของสถานีไปยังเครื่ องรับตามบ้าน มีการส่ ง
สัญญาณ 2 ระบบ คือ ระบบเอเอ็ม ( Amplitudemodulation : AM) มีช่วงความถี่ 530-1600 kHz และ
ระบบเอฟเอ็ม (Frequency modulation : FM) มีช่วงความถี่ 88-108 MHz
5.4 คลืน่ ไมโครเวฟ ( Microwaves) มีความถี่ช่วง 10 8-1012Hz หรื อความยาวคลื่นช่วง
ตั้งแต่ 10 0-10-3 เมตร พบได้ในเตาไมโครเวฟทาอาหาร และใช้ส่งสัญญาณโทรทัศน์จากการที่คลื่น
ไมโครเวฟไม่สะท้อนกลับสู่ ผวิ โลกที่ช้ นั บรรยากาศไอโอโนสเฟี ยร์ ( Ionosphere) จึงทาให้สามารถ

ทะลุผา่ นชั้นบรรยากาศไปนอกโลกได้ นอกจากนี้คลื่นไมโครเวฟยังสะท้อนกับผิวโลหะได้ดีอีกด้วย
จึงนาไปใช้ในการเป็ นเรดาร์ ตรวจหาตาแหน่งของอากาศยาน
5.5 รังสี อนิ ฟราเรด ( Infrared) เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า รังสี ใต้แดง มีความถี่ช่วง
10 11 -10 14 Hz หรื อความยาวคลื่นช่วงตั้งแต่ 10 -6 -10 -3 เมตร ซึ่ งมีช่วงความถี่คาบเกี่ยวกับคลื่น
ไมโครเวฟ วัตถุร้อนและสิ่ งมีชีวติ สามารถแผ่รังสี อินฟราเรดได้ รังสี อินฟราเรดสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั เส้นใยนาแสง ใช้เป็ นรี โมทคอนโทรลควบคุมการทางานของอุปกรณ์จากระยะไกล
เช่น เครื่ องรับโทรทัศน์ ใช้เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนาวิถีเคลื่อนที่ไปยังเป้ าหมายได้แม่นยาถูกต้อง
5.6 แสงทีม่ องเห็นด้ วยตาเปล่า ( Visible Light) มีช่วงความถี่ก่ ึงกลางระหว่าง
10 14 -10 15 Hz หรื อความยาวคลื่นเฉพาะเป็ น 3.8 x 10 -7- 7.6 x 10 -7 เมตร หรื อพลังงานในช่วง
1.63-3.26 eV เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่า สเปกตรัมของแสงที่มองเห็นด้วย
ตาเปล่ามีความยาวแตกต่างกัน ได้แก่ สี แดง (610-760 nm.) สี ส้ม (590-610 nm.) สี เหลือง (570-590
nm.) สี เขียว (500-570 nm.) สี น้ าเงิน (450-500 nm.) สี ม่วง (380-450 nm.)
5.7 แสงอัลตราไวโอเลต ( Ultravioletlight) เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า รังสี เหนือม่วง มี
ความถี่ช่วง 10 15-1018Hz หรื อความยาวคลื่นช่วงตั้งแต่ 10 -10-10-7 เมตร เป็ นรังสี ตามธรรมชาติส่วน
ใหญ่มาจากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ ซึ่ งทาให้เกิดประจุอิสระและไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอ
โนสเฟี ยร์ รังสี อลั ตราไวโอเลตสามารถทาให้เชื้อโรคบางชนิดตายได้ แต่มีอนั ตรายต่อผิวหนังจนถึง
ขั้นมีผลทาให้เป็ นมะเร็ งผิวหนังถ้าถูกแสงนี้เป็ นระยะเวลา แสงอัลตราไวโอเลตทาให้อิเลคตรอนข
องอะตอมเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงาน (Electronic transition) ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั การสร้างเซลล์
แสงอาทิตย์แสงยูวแี บ่งเป็ น 3 ช่องตามลักษณะที่มีผลกระทบกับผิวหนังของมนุษย์
5.7.1 UV A ช่วงความยาวคลื่น 315 – 400 nm. เป็ นช่วงความยาวคลื่นที่มี
พลังงานต่าที่สุดของแสง UV ซึ่ งจะส่ งผลกระทบทาให้ผวิ หนังมีสีน้ าตาล ( Sun Tanning) แต่
เนื่องจากเป็ นคลื่นที่อยูใ่ กล้กบั แสงที่ตามองเห็น จึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า Near UV
5.7.2 UV B ช่วงความยาวคลื่น 280 – 315 nm. จะมีพลังงานสู งขึ้น สามารถทาให้
ผิวหนังไหม้เกลียม และมีหลักฐานว่า ทาให้เกิดมะเร็ งผิวหนังได้
5.7.3 UVC ช่วงความยาวคลื่น 200 – 280 nm. ซึ่ งมีพลังงานสู งกว่าแสงยูวที ้ งั สอง
ชนิดแรก สามารถดูดกลืนโดย DNA, RNA ในนิวเคลียสของเซลล์ทาให้เซลล์เกิดการกลายพันธุ์ เกิด
เซลล์มะเร็ ง และเกิดการตายของเซลล์ สมัยก่อนมีการใช้แสงยูวฆี ่าเชื้อเซลล์ที่อยูบ่ นผิวหนังของคน
ที่เป็ นโรคเรื้ อน แต่ถา้ ได้รับแสงยูวดี ว้ ยตาเปล่า อาจทาให้เกิดการไหม้ของจอประสาทตา ทาให้ตา
บอดได้ เนื่องจาก UVC สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย และไวรัสได้ บางครั้งเรี ยกว่า Germicidal UV
rang) แสงยูวที ี่มีความคลื่นน้อยกว่า 200 nm เรี ยกว่า Vacuum UV จะมีพลังงานมากพอที่จะทาลาย

พันธะทางเคมี และถูกดูดกลืนโดยสารประกอบได้ บางครั้งอาจเรี ยกว่า Ozone UV เพราะเป็ นแสง
ยูวที ี่สามารถกระตุน้ ออกซิเจนในอากาศให้เป็ นโอโซนได้ เนื่องจากแสงยูวชี ่วงความยาวคลื่นนี้ถูก
ดูดกลิ่นโดยสารประกอบไอน้ า และออกซิ เจนในอากาศแสงยูวนี ้ ี จึงคลื่นที่ผา่ นตัวกลางที่เป็ น
สุ ญญากาศจึงเรี ยก Vacuum UV

ภาพที่ 45 ภาพแสดงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ที่มา: แสวง เกิดประทุม, รังสี อลั ตราไวโอเลต, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.tistr.or.th/ed/wp-content/uploads/2014/08/11-4.jpg
5.8 รังสี เอกซ์ (X-rays)
มีความถี่ช่วง 10 15-1022Hz หรื อความยาวคลื่นช่วงตั้งแต่
10 -14 -10 -8 เมตร สามารถเคลื่อนที่ทะลุสิ่งกีดขวางหนาๆได้ หลักการของรังสี เอกซ์ คือ ทาให้
อิเล็กตรอนเกิดความเร่ ง หากยิงอิเล็กตรอนที่มีพลังงานมากเข้าไปชนอิเล็กตรอนในชั้นลึกๆ ของ
อะตอมจะทาให้ได้รังสี ที่มีพลังงานมาก เรี ยกว่า ฮาร์ ดเอกซเรย์ (Hard X-ray) มีความยาวคลื่นช่วง
0.10-0.01 นาโนเมตร ถ้าอิเล็กตรอนที่ใช้ยงิ่ มีพลังงานน้อย อิเล็กตรอนนั้นจะเข้าไปในชั้นอะตอมไม่
ลึกนัก จะให้รังสี ที่เรี ยกว่า (Soft X-ray) มีความยาวคลื่นช่วง 10-0.10 นาโนเมตร รังสี เอกซ์มี

ประโยชน์ทางการแพทย์ในการฉายผ่านร่ างกายเพื่อตรวจดูความปกติของอวัยวะภายใน ในวงการ
อุตสาหกรรมใช้ในการตรวจหารอยร้าวภายในชิ้นส่ วนโลหะ ใช้เป็ นอุปกรณ์ด่านตรวจในการ
ตรวจหาวัตถุที่น่าสงสัยและใช้สาหรับการวิเคราะห์สสารต่างๆ
5.9 รังสี แกมมา (Gamma rays) มีความถี่ช่วง 10 18-1022Hz หรื อความยาวคลื่นช่วง
ตั้งแต่ 10-14-10-8 เมตรหรื อความยาวคลื่นช่วงตั้งแต่ 10-14-10-10เมตร ความยาวคลื่นของรังสี แกมมาสั้น
กว่ารังสี เอกซ์ แต่มีบางช่วงความยาวคลื่นที่คาบเกี่ยวกับรังสี เอกซ์ อย่างไรก็ตามรังสี แกมมาสามารถ
ทะลุสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ารังสี เอกซ์ รังสี แกมมามีสภาพเป็ นกลางทางไฟฟ้ าต่างกับรังสี บีตา (Beta ray)
(อิเล็กตรอนพลังงานสู ง มีสภาพเป็ นลบทางไฟฟ้ า) และรังสี แอลฟา (Alpha ray) (นิวเคลียสของ
อนุภาคฮีเลียม มีสภาพเป็ นบวกทางไฟฟ้ า) รังสี แกมมาไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้ าและ
สนามแม่เหล็ก อีกทั้งยังไม่มีมวลและเคลื่อนที่ดว้ ยอัตราเร็ วแสง รังสี แกมมาเป็ นคลื่นแม่เหล็กฟ้ าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสธาตุ โดยที่นิวเคลียสที่อยูใ่ นสถานะกระตุน้ กลับสู่ สถานะพื้น
เรี ยกว่า การสลาย (Decay) เนื่องจากรังสี แกรมมา มีอานาจทะลุทะลวงสู งสามารถทาลายเซลล์
สิ่ งมีชีวติ ได้จึงนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการทาลายเซลล์มะเร็ ง ที่มา : สตรี รัตน์ กาแพง
แก้ว โฮดัค., “เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์เบื้องต้น”
5.10 สเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) เป็ นเทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยา (Interaction)
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Wave) กับสะสาร (Matter) เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
กระทบกับสะสาร อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้หลายปรากฏการณ์ ได้แก่
5.10.1 การสะท้อน (Reflection)
5.10.2 การส่ งผ่าน (Transmission)
5.10.3 การดูดกลืน (Absorption)
5.10.4 การเปล่งแสง (Luminescence) ประกอบด้วย
5.10.4.1 การเรื องแสง (Phosphorescence)
5.10.4.2 การวาวแสง (Fluorescence)
5.10.5 การกระเจิง (Scattering)
5.10.6 การหักเห (Refraction)
5.10.7 การเลี้ยวเบน (Diffraction) (สตรี รัตน์ กาแพงแก้ว โฮดัค, 2556: 2-6)
5.10.1 การสะท้อน ( Reflection) เมื่อแสงเดินทางมากระทบวัตถุแสงจะสะท้อน
กลับไปยังตัวกลางเรี ยกว่าการสะท้อน หรื อหักเห เมื่อเดินทางผ่านตัวกลางเรี ยกว่าการหักเห แสงเมื่อ
เดินทางมากระทบวัตถุกนั การสะท้อนของแสง ทาให้เกิดมุมตกกระทบคือมุมที่แสงตกกระทบทา
กับเส้นตั้งฉากกับกระจก และมุมสะท้อนคือมุมที่แสงสะท้อนทากับเส้นตั้งฉากกับกระจก

กฎของการสะท้อน กล่าวว่า “เมื่อเกิดการสะท้อนแสงทุกครั้งมุมตก
กระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ”
กฎการสะท้อนแสง
1. รังสี ตกกระทบ เส้นปกติและรังสี สะท้อนย่อมอยูบ่ นพื้นระนาบ
เดียวกัน
2. มุมในการตกกระทบย่อมโตเท่ากับ มุมสะท้อน (สานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 289-290)

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบผิวสะท้อนราบ
ที่มา: การสะท้อนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.atom.
rmutphysics. com/charud/oldnews/0/286/16/20/511.jpg
กระจกราบ ( Plane Mirrors) เมื่อวัตถุอยูห่ น้ากระจก วัตถุจะสะท้อน
ลาแสงออกมานับล้านเส้น มายังกระจก แต่ขอเขียนลาแสงตัวแทนมาสัก 4 เส้น เมื่อเกิดการสะท้อน
แสงที่กระจกมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ทาให้เกิดลาแสงเสมือนตัดกันจนเกิดภาพเสมือนที่
หลังกระจก ภาพเสมือนที่หลังกระจกจะมีขนาดเท่ากับวัตถุ และกลับซ้ายเป็ นขวา

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการเกิดภาพในกระจกเงาราบ
ที่มา: การสะท้อนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/512.jpg

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการเกิดภาพสะท้อนจานวนมากเมื่อตั้งกระจกสองอันหันเข้าหากัน
ที่มา: การสะท้อนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/513.gif
การสะท้ อนบนพืน้ ผิวขรุ ขระ ( Diffuse Reflection) เมื่อแสงสะท้อนที่ผวิ
ขรุ ขระ แสงจะสะท้อนออกไปหลายทิศทางพื้นผิวถนนที่แห้งอยูม่ ีการสะท้อนแสงบนพื้นผิวขรุ ขระ

จึงมีแสงสะท้อนมายังตาเรา แต่เมื่อถนนนองไปด้วยน้ า ผิวน้ าทาให้เกิดการสะท้อนบนผิวเรี ยบทาให้
แสงจากรถสะท้อนไปด้านหน้ารถอย่างเดียวมีเพียงแสงส่ วนน้อยที่สะท้อนเข้าตาเราทาให้เรามอง
พื้นถนนหลังฝนตกไม่ชดั เจน
เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งตกกระทบกับผิวของอีกตัวกลางหนึ่ง
แสงจะเกิดการสะท้อนขึ้นกลับมาในตัวกลางเดิม โดยแสงที่สะท้อนออกมาจะเปลี่ยนแปลงตาม
พื้นผิว โดยถ้าพื้นผิวเรี ยบแสงสะท้อนจะเป็ นระเบียบ แต่ถา้ ผิวขรุ ขระ แสงสะท้อนจะกระจัดกระจาย
ไม่เป็ นระเบียบ (การสะท้อนของแสง, 2559)

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการสะท้อนคลื่นวิทยุบนจารรับสัญญาณดาวเทียมเป็ นการสะท้อนบนผิวขรุ ขระ
ที่มา: การสะท้อนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/514.jpg

ภาพที่ 50 ภาพแสดงการสะท้อนบนผิวขรุ ขระ
ที่มา: การสะท้อนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/515.gif

ภาพที่ 51 ภาพแสดงเปรี ยบเทียบการสะท้อนบนผิวเรี ยบและผิวขรุ ขระ
ที่มา: การสะท้อนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/16/20/516.gif
5.10.2 การส่ งผ่าน ( Transmission) เป็ นคุณสมบัติพ้นื ผิวที่เกิดขึ้นในเฉพาะ
ตัวกลางโปร่ งแสง (Semitransparent) หมายถึง คุณลักษณะอย่างหนึ่งของผิวที่ยอมให้แสงผ่านทะลุ
เรี ยกว่า Transmissivity

ภาพที่ 52 ภาพแสดงค่าการสะท้อนรังสี ต้ งั ฉากและการดูดกลืนของรังสี ต้ งั ฉากของผิวเลือก
ที่มา: ทวีวฒั น์ สุ ภารส และคณะ, การแผ่รังสี ความร้ อน, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Thermal%20Radiation/7-0/p14.gif
5.10.3 การดูดกลืน ( Absorption) การดูดกลืน หมายถึงการที่แสงถูกดูดกลืนหาย
เข้าไปในตัวกลางทัว่ ไปเมื่อ พลังงานแสงถูกดูดกลืนหายเข้าไปในวัตถุใดๆ เช่น เตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์เครื่ องต้มน้ า พลังงานแสงและยังนาคุณสมบัติของการดูดกลืนแสงมาใช้ใน

ชีวติ ประจาวัน เช่น การเลือกสวมใส่ เสื้ อผ้าสี ขาวจะดูดแสงน้อยกว่าสี ดา จะเห็นได้วา่ เวลาใส่ เสื้ อผ้า
สี ดาอยูก่ ลางแดดจะทา ให้ร้อนมากกว่า สี ขาว (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 292)
ในคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพื้นผิวในการดูดกลืนรังสี ความร้อนไว้ และยัง
แสดงลักษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่น ค่า Spectral Directional
Absorptivity นิยามว่าเป็ นเศษส่ วนของความเข้มที่ความยาวคลื่นหนึ่งที่ตกกระทบผิว
(Iλ,i) ใน
ทิศทางของ (u,φ) ที่ดูดกลืนโดยผิวดังนี้

ภาพที่ 53 ภาพแสดงค่า Spectral directional absorptivity
ที่มา: ทวีวฒั น์ สุ ภารสและคณะ, การแผ่รังสี ความร้ อน, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้
จากttp://mte.kmutt.ac.th/elearning/Thermal%20Radiation/6-0/2-36.gif
5.10.4 การเปล่งแสง (Luminescence) คือการปลดปล่อยแสงออกจากสารหนึ่ง
โดยการกระตุน้ ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีหรื อรังสี อิออไนซ์ (Ionizing Radiation) เช่น รังสี เอกซ์
ประกอบด้วย
5.10.4.1 การเรื องแสง ( Phosphorescence) คือ การเรื องแสงชนิดที่การ
ปลดปล่อยแสงออกมาเกิดขึ้นหลังจากได้รับการกระตุน้ แล้วนานกว่า 10-8วินาที และการเรื องแสง
ดาเนินต่อไปอีกนานกว่าสัดส่ วนของวินาทีเมื่อหยุดการกระตุน้ แล้ว เหตุการณ์น้ ีเรี ยกว่า After Glow
หรื อ Lag
5.10.4.2 การวาวแสง (Fluorescence) คือ การเรื องแสงชนิดที่การปลดปล่อย
แสงออกมาเกิดขึ้นทันทีทนั ใดภายในเวลา 10-8 วินาที และหยุดทันทีเมื่อเลิกการกระตุน้ (การใช้อิน
เทนซิฟายอิงสกรี น, 2559)
5.10.5 การกระเจิง( Scattering) การกระเจิงของแสงเกิดจากอันตรกิริยาระหว่าง
แสงกับอนุภาค หรื อในโมเลกุลที่แสงเคลื่อนที่ผา่ น มีการถ่ายเทพลังงานเกิดขึ้นในการกระเจิง โดย
ที่โฟตอนจะถ่ายเทพลังงานทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนให้กบั อนุภาคในตัวกลางถ้าไม่มีการเสี ย

พลังงานของแสงที่กระเจิงการกระเจิงในลักษณะนี้เรี ยกว่า การกระเจิงแบบยืดหยุน่ (
Elastic
Scattering) เช่น การกระเจิงแบบเรเล่ย ์ (Rayleigh Scattering) ซึ่งเสี ยพลังงานในการกระเจิงน้อยมาก
(วิสันต์ สกุลเจริ ญ และคณะ, 2559)
5.10.6 การหักเห ( Refraction) หมายถึงการที่แสงเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางหนึ่งไปยัง
อีกตัวกลางหนึ่ง ทาให้แนวลาแสงเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม ความถี่ของแสงยังคงเท่าเดิม
ส่ วนความยาวคลื่น และความเร็ วของแสงจะไม่เท่าเดิมทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจะอยูใ่ นแนว
เดิมถ้าแสงตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางจะไม่อยูใ่ นแนวเดิม ถ้าแสงไม่ตกตั้งฉากกับผิว
รอยต่อของตัวกลางเช่น แสงผ่านจากอากาศไปยังน้ า ดังแสดงในรู ป (สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 290-291)

ภาพที่ 54 ภาพแสดงลักษณะการเกิดหักเหของแสง
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสื อเรียนสาระความรู้ พนื้ ฐาน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ (พว21001) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึง
ได้จาก http://202.143.165.163/sci_t1/chap12/chap12_4.pdf
5.10.7 การเลีย้ วเบน ( Diffraction) เกิดขึ้นเมื่อคลื่นถูกกีดขวาง สิ่ งกีดขวางอาจ
เป็ นฉากที่มีรูเปิ ดเล็กๆ หรื อช่องแคบที่ปล่อยให้คลื่นผ่านไปได้สมมติลาแสงขนานมาจากทางซ้าย
ผ่านช่องแคบดังรู ป ถ้าแสงไม่มีการเลี้ยวเบนแสงที่ผา่ นออกไปจะมีขนาดเท่ากับช่องแคบ S แต่ความ
จริ งแล้วแสงมีการเลี้ยวเบน จึงปรากฏเป็ นแถบมืดและสว่างสลับซ้ายขวาดังรู ปภาพที่ 53 แสดง
ลักษณะการเกิดหักเหของแสง ความกว้างของแถบสว่างกลางสัมพันธ์กบั ความกว้างของช่องแคบ
และความยาวคลื่น (ปรี ยา อนุพงษ์องอาจ, 2559)

ภาพที่ 55 ภาพแสดงการเลี้ยวเบนของคลื่น
ที่มา: ปรี ยา อนุพงษ์องอาจ, การเลีย้ วเบนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_23_files/image84.jpg
สมมติลาแสงขนานมาจากทางซ้ายผ่านช่องแคบดังรู ป ถ้าแสงไม่มีการ
เลี้ยวเบนแสงที่ผา่ นออกไปจะมีขนาดเท่ากับช่องแคบ S แต่ความจริ งแล้วแสงมีการเลี้ยวเบน จึง
ปรากฏเป็ นแถบมืดและสว่างสลับซ้ายขวาดังภาพ

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการเลี้ยวเบนของแสง
ที่มา: ปรี ยา อนุพงษ์องอาจ, การเลีย้ วเบนของแสง, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_23_files/image085.jpg

6. เครื่องโพลีไลท์ (Polilight)
เครื่ องโพลีไลท์เป็ นเครื่ องมือตรวจหาร่ องรอยวัตถุพยานได้ จากการตรวจหาลายนิ้วมือ
แฝง ตรวจหาคราบอสุ จิ สารคัดหลัง่ น้ าปั สสาวะ น้ าลาย คราบโลหิ ต เส้นขน เส้นผม รอยเหยียบ
ต่างๆ ร่ องรอยของตัวอักษรที่มีการขีดเขียนทาบทับการขูดลบแก้ไขเอกสารต่างๆ โดยใช้สารเคมี
ช่วย หรื อใช้เทคนิคการระเหยออก การย้อม สี โดยการปรับเลือกคลื่นแสงตามความเหมาะสม
เครื่ องมือนี้ใช้หลอดไฟแบบ Metal halide arc lamp มีระบบนาแสง (Optical) ที่มีความเข้มข้นของ
ลาแสงสู ง สามารถเลือกช่วงคลื่นแสงโดยใช้แผ่นกรองแสงได้หลากหลายช่วงแสง คือ Band pass
Filter: UV 350 หรื อ 365, 415, 450 หรื อ 455, ( Crime Scene Search filter : short pass filter SP540)
หรื อ LP530, 515, 530 หรื อ 535,620, หรื อ 630, White light เป็ นต้นในด้านการทางานเครื่ องโพ
ลีไลท์เป็ นเครื่ องมือที่มีน้ าหนักเบา สามารถใช้ได้ท้ งั ในและนอกสถานที่ จึงเหมาะกับงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน (เจพี โทเทิ่ลโซลูชนั่ , 2558)
6.1 POLILIGHT PL400 : ROFIN AUSTRALIA PTY.LTD.
เป็ นเครื่ องกาเนิดแสงที่มีความเข้มข้นของแสงสู ง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับสาแสงหรื อการมองเห็นโดยตรง ในกรณี ที่ตอ้ งสัมผัสลาแสงควรใสถุงมือ และควรแต่งกายให้
มิดชิดโดยใส่ เสื้ อแขนยาวกางเกงขายาว ในกรณี ที่ตอ้ งสัมผัสลาแสงโดยตรงไม่ควรสัมผัสลาแสง
เกิน 12 นาทีต่อวัน หรื อ 4 นาทีในกรณี ต่อเนื่อง และต้องสวมแว่นตาตามตารางแนะนา ผูไ้ ม่ใส่ แว่น
ควรห่างจากลาแสง การทางานในระยะ 1.5 เมตร
ตารางที่ 17 แนะนาการใช้แว่นเพื่อป้ องกันแสง
Filter
White
UV 350
415
430
450
470
480
490
LP530

Clear Yello Orange
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Red
/

Applications
General searching
General searching
Blood print, splatter
General searching (Semen, urea, fiber)
General searching (Semen, urea, fiber)
General searching (Semen, urea, fiber)
General searching (Semen, urea, fiber)
General searching (Semen, urea, fiber)
Broad searching

ตารางที่ 17 แนะนาการใช้แว่นเพื่อป้ องกันแสง (ต่อ)
Filter
LP560
505
515
530
550
560
570
590
620
650

Clear Yello Orange
/
/
/

Red
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Applications
General for all treatments
Ninhydrin & super-glue treatments
Ninhydrin & super-glue treatments
DFO & super-glue treatments
DFO & super-glue treatments
DFO & super-glue treatments
Ninhydrin prints, background reduction
Ninhydrin prints, background reduction
Ninhydrin prints, background reduction
Ninhydrin prints, background reduction

ที่มา: เจพี โทเทิ่ลโซลูชนั่ , “ คูม่ ือแนะนาการใช้งานROFIN POLOLIGHT PL400” (เอกสารอัดสาเนา
คู่มือแนะนาการใช้งาน ROFIN POLILIGHT PL400 สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจ.
6.2 แผ่นกรองแสง (Filter)
แผ่นกรองแสงมีลกั ษณะเป็ นแก้ว สวมไว้ที่หน้าเลนส์ของกล้องดิจิตอล ทาหน้าที่
เป็ นฉากกั้นแสงสี บางสี และเพิ่มแสงสี บางสี ให้ตกไปที่ฟิล์ม ทาให้ภาพถ่ายมีสีสันถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
หรื อผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง ช่วยเปลี่ยนความเข้มของสี ของวัตถุให้มองเห็นแตกต่างกัน หาก
สวมแผ่นกรองแสงสี ใดถ่ายภาพ แผ่นกรองแสงก็จะดูดกลืน ( Absorb) สี อื่นไว้ ปล่อยให้สีที่
เหมือนกับแผ่นกรองแสงส่ องผ่าน ( Transmit) เข้าไปยังเซ็นเซอร์ของกล้องดิจิตอล นักวิทยาศาสตร์
เรี ยกทฤษฎีน้ ีวา่ ทฤษฎีการเลือกดูกลืนและเลือกส่ องผ่านสี ด้วยคุณสมบัติดงั กล่าวทาให้เราสามารถ
ถ่ายภาพให้สีบางสี สว่าง หรื อเข้มได้ตามต้องการ สวมแผ่นกรองแสงสี แดงไว้ที่หน้าเลนส์ ภาพสี ที่
ถ่ายนั้นจะมีส่วนรวมเป็ นสี แดง เพราะแผ่นกรองแสงจะดูดกลืนสี เขียวและสี น้ าเงินไว้ ปล่อยให้แสง
สี แดงผ่านเข้าไปบันทึกลงในฟิ ล์มเพียงสี เดียว และเมื่อใช้แผ่นกรองแสงสี แดงในการถ่ายภาพขาวดา
แสงสี ผา่ นเข้าไปสู่ ดอกไม้และสิ่ งอื่นที่มีสีแดง จะมีปริ มาณแสงเข้าไปบันทึกในฟิ ล์มมากกว่าสี อื่น
เพราะแว่นกรองแสงสี แดงจะดูดกลืนแสงสี อื่นๆ คือสี เขียวและสี น้ าเงินไว้ จึงทาให้เซ็นเซอร์ ของ

กล้องดิจิตอล ในส่ วนที่เป็ นสี แดงหนาเข้มกว่าส่ วนที่เป็ นสี อื่น ภาพที่ปรากฏในส่ วนที่เป็ นสี แดงใน
ภาพจึงมีความขาวสว่างกว่าส่ วนที่เป็ นสี อื่น (แผ่นกรองแสง, 2559)
6.2.1 Mounted OG550 nm Longpass Colored Glass Filter
การส่ งผ่าน (รวมถึง การสะท้อนพื้นผิว ) เป็ นการแสดงความยาวคลื่นแสงที่
สามารถทะลุผา่ นแผ่นกรองแสงไปได้ และในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ส้ นั กว่าจะไม่สามารถผ่าน
แผ่นกรองแสงได้

ภาพที่ 57 ภาพแสดงความยาวคลื่นของแสงที่สามารถทะลุผา่ นฟิ ลเตอร์ OG550
ที่มา: เจพี โทเทิ่ลโซลูชนั่ , “ คู่มือแนะนาการใช้งานROFIN POLOLIGHT PL400” (เอกสารอัดสาเนา
คู่มือแนะนาการใช้งาน ROFIN POLILIGHT PL400 สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจ.
6.2.2

OG590 nm Longpass Colored Glass Filter
การส่ งผ่าน (รวมถึง การสะท้อนพื้นผิว ) เป็ นการแสดงความยาวคลื่นแสงที่
สามารถทะลุผา่ นแผ่นกรองแสงไปได้ และในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ส้ นั กว่าจะไม่สามารถผ่าน
แผ่นกรองแสงได้

ภาพที่ 58 ภาพแสดงความยาวคลื่นของแสงที่สามารถทะลุผา่ นฟิ ลเตอร์ OG590
ที่มา: เจพี โทเทิ่ลโซลูชนั่ , “ คู่มือแนะนาการใช้งานROFIN POLOLIGHT PL400” (เอกสารอัดสาเนา
คู่มือแนะนาการใช้งาน ROFIN POLILIGHT PL400 สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจ.
7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั มีการศึกษาด้านการถ่ายภาพโดยการใช้เทคนิคพื้นฐานของการถ่ายภาพด้วย
แสงโดยทัว่ ไป และการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายภาพแบบ
Full Spectrum Digital ที่เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการนามาใช้สาหรับถ่ายภาพวัตถุพยานในกรณี การ
กระทาผิดเกี่ยวกับมนุษย์ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการถ่ายภาพวัถตุพยาน ที่เหมาะสมกับ
กรณี ต่างๆ และเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ แบบ Full Spectrum Digital ในทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของเทคนิคการ ถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital สาหรับการถ่ายภาพ
ในทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ที่ใช้เทคนิคเฉพาะทางในแต่ละกรณี เพื่อเป็ นฐานข้อมูลอ้างอิงไว้ดา้ นนิติ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงด้านการถ่ายภาพทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ของงานวิจยั ต่างประเทศดังนี้
งานวิจยั ต่างประเทศ
แฟรงกิ้น ดี ไรท์ และ เกรกอรี่ เอส โกลเด้น ( Franklin D. Whight, and Gregory S.
Golden, 2010: 59-67) การใช้การถ่ายภาพแบบ full Spectrum Digital สาหรับการเก็บรวบรวม
และการเก็บรักษาวัตถุพยานในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับนิติทนั ตกรรม โดยศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะของ
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ช่วงความยาวคลื่นแบบ Full Spectrum ของรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้ า เริ่ มจากความยาวคลื่นที่ส้ นั ที่สุด (200-375 นาโนเมตร) ซึ่ งก็คือแสงอัลตราไวโอเล็ต
(UV) ผ่านช่วง Visible Spectrum (400-700 นาโนเมตร)ไปจนถึงช่วงความยาวคลื่นที่ยาวกว่าความยาว
คลื่น
อินฟราเรดของ 700-900 นาโนเมตรสาหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้จะอธิ บายลักษณะทาง
กายภาพของผิวหนังในกรณี เกิดการบาดเจ็บที่ผวิ หนังของผูเ้ สี ยหายที่ยงั มีชีวติ อยูก่ ารถ่ายภาพแบบ

Full Spectrum Digital ของการบาดเจ็บในรู ปแบบต่างๆ ในผิวหนังจะเกิดปฏิกิริยา 4 ปฏิกิริยาของ
ผิวหนังเมื่อถูกกระทบโดยรังสี แม่เหล็กไฟฟ้ า การถ่ายภาพในสเปกตรัมที่มองเห็นได้ เป็ นเพียงแค่
การถ่ายภาพในบางส่ วนของปฏิกิริยาทั้ง 4 ปฏิกิริยาที่เกิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อมีแสงมาตกกระทบ
ผิวหนัง ภาพที่ถ่ายได้จะเป็ นการบันทึกการบาดเจ็บเหมือนกับที่มนุษย์มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าใน
เวลาที่เกิดการถ่ายภาพนั้น การถ่ายภาพด้วยแสงยูวจี ะสามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการ
บาดเจ็บบริ เวณผิวชั้นนอกของผิวหนัง ในขณะที่การถ่ายภาพด้วยแสง
IR จะแสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของเนื้อเยือ่ ที่เกิดการบาดเจ็บในระดับที่ลึกลงไปถึงชั้นหนังแท้และที่ลึกไปกว่านั้น การ
ถ่ายภาพด้วยเทคนิค ALI จะบันทึกความแตกต่างระหว่างผิวหนังที่ไม่ได้รับบาดเจ็บที่อยูต่ ิดกับ
ผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บโดยเกิดการเรื องแสง (Fluorescence) การถ่ายภาพแบบ IR อาจจะไม่สามารถ
สร้างภาพที่แสดงรายละเอียดของบาดแผลได้ เนื่องจากผิวหนังบริ เวณนั้นมีความหนาไม่มาก
พอที่จะแสดงถึงรู ปแบบของรอยช้ าที่เกิดขึ้นใต้ผวิ หนังที่ลึกลงไป 3 มิลลิเมตร ถ้าไม่พบการบาดเจ็บ
ในระดับพื้นผิวของผิวหนังบริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บ ก็จะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของการบาดเจ็บ
ได้โดยการถ่ายภาพด้วยแสงยูวี
การใช้งานการถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital ในทางนิติทนั ตกรรม การถ่ายภาพ
ยูวใี นกรณี ที่เกี่ยวกับที่มีการหลุดของฟัน ที่เป็ นสิ่ งที่เหลืออยูพ่ อที่จะสามารถใช้ระบุตวั ตนได้ ที่ถูก
ซ่อนไว้ การถ่ายภาพยูวจี ะเป็ นการแสดงเครื่ องหมายไว้บนฟันหรื อกระดูกที่ติดกับฟันที่หลุดออกไป
การกระทาผิดเกี่ยวกับมนุษย์โดยทัว่ ไปมักจะพึ่งหลักฐานจากภาพถ่ายของการได้รับ
บาดเจ็บ การถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital จะมีความสาคัญในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษา
หลักฐานของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น และอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้เช่นกัน ขึ้นอยูก่ บั
ชนิด และอายุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
รอยกัด (Bitemarks) การถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital จะมีการใช้มากและ
สาคัญที่สุดสาหรับการใช้งานทางนิติทนั ตกรรม ในกรณี ของรอยกัด (Bitemark Cases) การวิเคราะห์
รอยกัดที่เกิดขึ้นมักจะวิเคราะห์ในเชิงของการคาดเดาขนาดจริ งของรอยดับจากภาพถ่าย ซึ่ งจะ
นาไปใช้ในการเปรี ยบเทียบกับรอยกัดของผูต้ อ้ งสงสัย รายละเอียดที่สาคัญของการเกิดรอยกัด
มักจะปรากฏรายละเอียดที่แตกต่างกันเมื่อถ่ายภาพด้วยวิธีการที่ใช้แสง Visible, UV, IR และ ALI
การถ่ายภาพโดยวิธีท้ งั 4 นี้จะเป็ นการเพิ่มปริ มาณของหลักฐานที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ และยัง
สามารถนาไปเพิ่มความน่าเชื่อถือของความเห็นในการวิเคราะห์รอยกัดที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ น การศึกษา เปรี ยบเทียบการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นด้วยแสงหลาย
ความยาวคลื่น จะทาให้ได้ รายละเอียดของการถ่ายภาพเพื่อแสดงรอยตาหนิร่องเกลียวและสันเกลีบน
ยว
ลูกกระสุ นปื นได้มากกว่าแสงธรรมชาติมากน้อยเพียงใด และแสงใดช่วยทาให้แสดงรายละเอียด
ของลูกกระสุ นปื น หรื อร่ องรอยอื่น ให้การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นได้ดีที่สุด
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
1.1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด Full Frame Nikon D750
1.2 Nikon Lens 60mm f/2.8 AF-S Micro-Nikkor
1.3 แสตนถ่ายภาพวัตถุพยาน (Evident Stand)
1.4 เครื่ องให้แสงหลายความยาวคลื่น POLILIGHT PL 400 : ROFIN
1.5 แว่นตาใส สี เหลือง สี ส้ม สี แดง
1.6 ฟิ ลเตอร์กรองแสงสี ส้ม OG 550 และสี แดง OG 590
1.7 ปื นพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จานวน 15 กระบอก
1.8 กระสุ นปื น ขนาด 9 มม.พาราฯ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE
1.9 เพลทพลาสติกสี ดาชนิดด้าน สาหรับติดลูกกระสุ นปื น เสกลบอกขนาด
รายละเอียด พร้อมกล่องครอบชนิดใส
1.10 ถังแสตนเลสยิงเก็บหัวกระสุ นปื นระบบน้ าวนต้านความเร็ วสู ง (Illuminated
Water Tank)

ภาพที่ 59 แสดงภาพกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด FX Nikon D750

ภาพที่ 60 แสดงเลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้ Nikon Lens 60mm f/2.8 AF-S Micro-Nikkor

ภาพที่ 61 แสตนถ่ายภาพวัตถุพยาน (Evident Stand)

ภาพที่ 62 แสดงเครื่ อง POLILIGHT PL 400 : ROFIN

ภาพที่ 63 แสดงแว่นตาใส สี เหลือง สี ส้ม สี แดง

ภาพที่ 64 แสดงฟิ ลเตอร์กรองแสงสี ส้ม OG 550 และสี แดง OG 590

ภาพที่ 65 แสดงกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่Bullet
อ้ master ชนิด LEAD ROUND NOSE

ภาพที่ 66 แสดงเพลทพลาสติกสี ดาชนิดด้าน ติดลูกกระสุ นปื น เสกลบอกขนาดและรายละเอียด
พร้อมกล่องครอบชนิดใส

ภาพที่ 67 แสดงถังแสตนเลส ยิงเก็บลูกกระสุ นปื นระบบน้ าวน

2. วิธีการทดลอง
2.1 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สถานที่ อาวุธปื นพกกึ่งอัตโนมัติ จานวน 1 5 กระบอก และลูก
กระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE
2.2 สวมถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง ก่อนยิงปื น
2.3 ทาการยิงปื นเข้าถังแสตนเลสยิงเก็บลูกกระสุ นปื นระบบน้ าวนต้านความเร็ วสู ง ทา
การยิงด้วย อาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยิงซ้ า 3 นัดอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละนัดไม่หยุดทา
ความสะอาดลากล้อง
2.4 เก็บลูกกระสุ นปื น 3 นัดของแต่ละกระบอก ผึ่งลมให้แห้งและนาไปบรรจุใส่ ถุงเพื่อ
แยกเก็บลูกกระสุ นปื น
2.5 นาลูกกระสุ นปื นมาติดลงเพลทพลาสติกสี ดา ชนิดด้าน ติดเสกลบอกขนาดและ
รายละเอียด พร้อม กล่องครอบชนิดใส จานวนทั้งสิ้ น 15 ชุด
2.6 นาชุดลูกกระสุ นปื น ทั้ง 15 ชุดมาถ่ายภาพ ด้วยแสงธรรมชาติแบบสี และ

แบบ

Monotone และแสงจากเครื่ อง Polilight หลายความยาวคลื่น แบบMonotone จัดแสงทามุมที่ 45
องศา
2.7 ติดแผ่นกรอง OG 550 หรื อ OG 590 ติดที่หน้าเลนส์ Nikon Lens 60mm f/2.8
AF-S Micro-Nikkor และนากล้องถ่ายภาพดิจิตอล ชนิด FX Nikon D750 ยึดจับกับแสตนถ่ายภาพ
2.8 ระยะห่างระหว่างกล้องถึงลูกกระสุ นปื น วัดจากเสกลที่แสดงไว้บนแสตนถ่ายภาพ
ที่ระยะ32 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นระยะชัดที่สุด ทาการวัดแสงแบบเฉพาะจุดจากกล้องดิจิตอล ที่
NORMAL หรื อ “O”
2.9 ในทุกการเปลี่ยนความยาวคลื่นแสง ต้องทาการวัดแสงก่อนการถ่ายภาพ และ
สังเกตทุกภาพให้แสงที่วดั ได้จากกล้อง ให้ค่าเป็ น NORMAL หรื อ “O” เสมอ

ภาพที่ 68 แสดงชุดเครื่ องมือ-อุปกรณ์การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น

ภาพที่ 69 แสดงการถ่ายภาพด้วยแสงหลายความยาวคลื่น
ภายหลังจากนาลูกกระสุ นปื นมาติดลงเพลทพลาสติกสี ดาชนิดด้าน และทาการถ่ายภาพ
ด้วยแสงต่างๆ ในการถ่ายภาพที่แสงมาจากเครื่ อง Polilight เป็ น Visible Light ตั้งค่าการบันทึกภาพ
แบบ Monotone เพื่อการแสดงภาพและสังเกตความชัดเจนของรอยร่ องเกลียวที่ลูกกระสุ นปื นได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น ในการถ่ายภาพด้วยแสงหลายความยาวคลื่นนั้นได้แสดง ตารางค่าแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ

การวัดแสง ฟิ ลเตอร์ และตารางการบันทึกภาพสี ภาพโมโนโทนและเทคนิคการถ่ายภาพดังตาราง
ในภาคผนวก ก.
3. การวิเคราะห์ ผล
นาไฟล์ภาพถ่ายส่ งแลปอัดภาพ ขนาด 5 x7 นิ้ว และใส่ อลั บั้มภาพ และให้ผชู ้ านาญการ
ด้านการตรวจอาวุธปื นและเครื่ องกระสุ น เป็ นผูใ้ ห้คะแนนภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นโดยเปรี ยบเทียบ
ภาพถ่ายกับลูกกระสุ นปื นที่ติดลงบนเพลท ด้วยเครื่ อง Integrated Ballistic Identification System
(IBIS) ผ่านโปรแกรมในการตรวจเปรี ยบเทียบลูกกระสุ นปื นและปลอกกระสุ นปื น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการเก็บลูกกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้
Bullet
Master ชนิด LEAD ROUND NOSE ด้วยการยิงจากอาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. เพื่อดูรอย
ร่ องเกลียว สันเกลียวที่ลูกกระสุ นปื น อันเกิดจากเกลียวลากล้องตามหลักไจโรหรื อการหมุนควงเพื่อ
รักษาวิถี ซึ่ งปื นแต่ละกระบอกจะมีการเกิดรอยร่ องเกลียว สันเกลียว ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ใน
ปั จจุบนั การตรวจเปรี ยบเทียบลูกกระสุ นปื นว่า ลูกกระสุ นปื นได้ใช้ยงิ มาจากอาวุธปื นที่ตอ้ งสงสัย
หรื อไม่ โดยวิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการเปรี ยบเทียบรอยร่ องเกลียวปื นจากวัตถุพยานลูกกระสุ นปื นที่ติด
มากับ ผูบ้ าดเจ็บหรื อติดมากับศพ กับลูกกระสุ นปื นที่ยงิ ด้วยอาวุธปื นที่จบั ยึดได้จากผูต้ อ้ งหาหรื อผู ้
ต้อง สงสัยเพื่อทาการตรวจพิสูจน์
ภายหลังทาการถ่ายภาพเสร็ จสิ้ นแล้ว นาไฟล์ภาพมาทาการเปรี ยบเทียบโดยให้
ผูช้ านาญการ ด้านการตรวจอาวุธปื นและเครื่ องกระสุ น เป็ นผูใ้ ห้คะแนนภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นโดย
เปรี ยบเทียบ ภาพถ่ายกับลูกกระสุ นปื นที่ติดลงบนเพลท ด้วยเครื่ อง
Integrated Ballistic
Identification System (IBIS) ผ่านโปรแกรมในการตรวจเปรี ยบเทียบลูกกระสุ นปื นและปลอก
กระสุ นปื น เพื่อวิเคราะห์ ภาพถ่ายลูกกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet Master ชนิด
LEAD ROUND NOSE ในความชัดของร่ องเกลียวกับความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันประกอบด้วย
1. ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงผลการทดลอง
2. การให้ผลคะแนนภาพถ่าย ลูก กระสุ นปื น โดยผูช้ านาญการตรวจอาวุธปื นและ
เครื่ องกระสุ นปื น

1. ตัวอย่างภาพถ่ ายแสดงผลการทดลอง

ภาพที่ 70 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงธรรมชาติ แบบสี

ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงธรรมชาติ แบบ Monotone

ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 75 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น LP1 แบบ Monotone

ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 81 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 82 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 83 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 84 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 85 แสดงตัวอย่างภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 86 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร แบบ
Monotone

ภาพที่ 87 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร แบบ
Monotone

2. การให้ ผลคะแนนภาพถ่ ายลูกกระสุ นปื น โดยผูช้ านาญการตรวจอาวุธปื นและเครื่ องกระสุ นปื น
โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
ความคมชัด 20 เปอร์ เซ็น ระดับคะแนนเท่ากับ 1
ความคมชัด 40 เปอร์ เซ็น ระดับคะแนนเท่ากับ 2
ความคมชัด 60 เปอร์ เซ็น ระดับคะแนนเท่ากับ 3
ความคมชัด 80 เปอร์ เซ็น ระดับคะแนนเท่ากับ 4
ความคมชัด 100 เปอร์ เซ็น ระดับคะแนนเท่ากับ 5
พบรอยตาหนิที่สายตามนุษย์ไม่เห็น ระดับคะแนนเท่ากับ

*

ตารางที่ 18 แสดงผลคะแนนภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นโดยผูช้ านาญการงานตรวจอาวุธปื นและเครื่ อง
กระสุ นปื น

ตารางที่ 18 แสดงผลคะแนนภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นโดยผูช้ านาญการงานตรวจอาวุธปื นและเครื่ อง
กระสุ นปื น (ต่อ)

จากการวิจยั พบว่า ภาพถ่ายลูกกระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet
Master ชนิด LEAD ROUND NOSE จานวน 15 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ลูก ในความชัดของร่ อง
เกลียวที่มีการเปลี่ยนแปลงกับความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันดังนี้

2.1 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ด้วยแสงธรรมชาติ แบบสี พบว่ามีแสดงรายละเอียดสัน
เกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจน แต่ในร่ องเกลียว สันเกลียวของปื น GLOCK แสดงรายละเอียดได้
ชัดเจนน้อยกว่าและมีแสงสี อื่นๆ รบกวนสายตา

ภาพที่ 88 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงธรรมชาติ แบบสี แสดงรายละเอียดได้ชดั เจนน้อย
กว่าและมีแสงสี อื่นๆ รบกวนสายตา
2.2 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ด้วยแสงธรรมชาติ แบบ Monotone พบว่ามีแสดง
รายละเอียดสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจน แต่ในร่ องเกลียว สันเกลียวของอาวุธปื น GLOCK
แสดงรายละเอียดได้ชดั เจนน้อยและไม่มีแสงสี อื่นๆรบกวนสายตา

ภาพที่ 89 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงธรรมชาติ แบบ Monotone ในอาวุธปื น GLOCK
แสดงรายละเอียดชัดเจนได้นอ้ ยกว่าอาวุธปื นอื่นๆ

2.3 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ด้วยคลื่นแสง 505 นาโนเมตร พบว่ามีแสดงรายละเอียด
สันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด คิดเป็ น 100% โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.9 และคลื่นแสง LP1
และ 530 นาโนเมตร พบว่ามีแสดงรายละเอียดสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ ชัดเจนคิดเป็ น 80 %
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1

ภาพที่ 90 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงธรรมชาติแบบ Monotone เปรี ยบเทียบกับภาพถ่าย
ความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร ที่แสดงความแตกต่างในรายละเอียดสันเกลียวบนลูก
กระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด

ภาพที่ 91 แสดงภาพส่ วนขยายจากกรอบภาพที่ 90 แสดงความแตกต่างในรายละเอียดสันเกลียวบน
ลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด

2.4 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ด้วยคลื่นแสง 450 นาโนเมตร พบว่ามีแสดงรายละเอียด
ตาหนิร่องเกลียวบนลูกกระสุ นปื นที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น คิดเป็ น 100% โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4

ภาพที่ 92 แสดงภาพถ่ายลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงธรรมชาติแบบ Monotone เปรี ยบเทียบกับภาพถ่าย
ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แสดงรายละเอียดตาหนิร่องเกลียวบนลูกกระสุ นปื น ที่
สายตามนุษย์มองไม่เห็น

ภาพที่ 93 แสดงภาพส่ วนขยายจากกรอบภาพที่ 92 แสดงรายละเอียดตาหนิร่องเกลียวบนลูกกระสุ น
ปื น ที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น

บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยตาหนิร่อง
เกลียวและ สันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นแบบใช้แสงต่างความยาวคลื่น เป็ นการวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแสงต่างความยาวคลื่นที่เหมาะสม การถ่ายภาพดิจิตอลกับ ลูกกระสุ น
ปื น โดยทาการยิงทดสอบด้วยอาวุธปื นกึ่งอัตโนมัติกบั กระสุ นปื น ขนาด 9 มม.พาราเบลลัม่ ยีห่ อ้
Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE และทาการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล โดยใช้แสงที่
ความยาวคลื่น 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
เปรี ยบเทียบตาหนิพิเศษที่ร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื น
1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 พบว่าที่แสงความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร ให้ภาพถ่ายแบบ Monotone แสดงรอย
ตาหนิสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด จึงเหมาะสมกับการนาไปใช้การถ่ายภาพลูก
กระสุ นปื นที่ยงิ มาจากปื นที่มีสันเกลียว
1.2 พบว่าที่คลื่นแสงความยาว 450 นาโนเมตร สามารถแสดงร่ องรอยขีดข่วนในร่ อง
เกลียวบนลูกกระสุ นปื น ที่การถ่ายภาพปกติไม่สามารถมองเห็น
1.3 การถ่ายภาพ ลูกกระสุ นปื น ด้วยแสง ธรรมชาติ ภาพสี พบว่า บนลูกกระสุ นปื นที่
แสดงร่ องเกลียวที่ชดั เจน เช่นSMITH&WESSON, STEYR และ TAURUS แสดงรายละเอียดสันเกลียว
บนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจน แต่ในอาวุธปื น GLOCK แสดงรายละเอียดได้ชดั เจนน้อยกว่าและมีแสง
สี อื่นๆรบกวนสายตา
1.4 การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื น ด้วยแสงธรรมชาติ ภาพขาวดา พบว่า บนลูกกระสุ นปื น
ที่แสดงร่ องเกลียวที่ชดั เจน เช่นSMITH&WESSON, STEYR และ TAURUS แสดงรายละเอียดสันเกลียว
บนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจน แต่ในอาวุธปื น GLOCK แสดงรายละเอียดได้ชดั เจนน้อยลง

2. อภิปรายผลการวิจัย
การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นแสงความยาวคลื่นที่ 505 นาโนเมตร เป็ นช่วงคลื่นแสงที่ทา
ให้ ภาพถ่ายรอยสันเกลียวร่ องตื้นบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด เนื่องจากแสงที่ความยาวคลื่น
505 นาโนเมตร กระทบกับวัตถุที่เป็ นโลหะ (ลูกกระสุ นปื น) ผ่านแผ่นกรองแสงสี แดง ( OG590) ที่
หน้าเลนส์ ในการถ่ายภาพขาวดา แสงสี แดงที่ผา่ นเข้าไปจะมีปริ มาณแสงมากกว่าสี อื่นเพราะแผ่น
กรองแสงสี แดง (OG590) “จะดูดกลืนแสงสี อื่นๆ คือสี เขียวและสี น้ าเงินไว้” จึงทาให้ได้ภาพใน
ส่ วนที่เป็ นสี แดงจึงมีความขาวสว่างกว่าส่ วนที่เป็ นสี อื่นอย่างเหมาะสมกับการมองเห็นของสายตา
มนุษย์ และเป็ นแสงสว่างที่พอเหมาะกับการบันทึกภาพ พบว่าที่คลื่นแสงความยาว 450 นาโนเมตร
สามารถแสดงร่ องรอยขีดข่วนในร่ องเกลียวบนลูกกระสุ นปื น ที่การถ่ายภาพปกติไม่สามารถ
มองเห็นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แฟรงกิ้น ดี ไรท์ , เกรกอรี่ เอส โกลเด้น ( Franklin D.
Whight, Gregory S. Golden 2010: 59-67) การใช้การถ่ายภาพแบบ Full Spectrum Digital การ
ถ่ายภาพด้วยเทคนิค ALI (ที่แสงความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร เท่านั้น) จะบันทึกความแตกต่าง
ระหว่างผิวหนังที่ไม่ได้รับบาดเจ็บที่อยูต่ ิดกับผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บโดยเกิดการเรื องแสง
(Fluorescence) ในระดับพลังงานต่า จากผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อ Monochromatic Light กระทบ
ผิวหนัง ก็สามารถตรวจพบการเรื องแสงFluorescence ที่ระดับพลังงานที่สูงกว่า จึงเชื่อว่าแสงความยาว
450 นาโนเมตร สามารถสะท้อนร่ องรอยขีดข่วนที่มีขนาดเล็กมากกว่าตามนุษย์มองเห็น และเกิด
การสะท้อนกลับ ผ่านแผ่นกรองแสงสี แดง ( OG590) สู่ เซนเซอร์ รับภาพของกล้องดิจิตอล เป็ น
กระบวนการสร้างภาพที่เหมาะสม
3. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
เนื่องการวิจยั ข้างต้นพบว่าที่แสงความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร ให้ภาพถ่ายแบบ
Monotone แสดงรอยตาหนิสันเกลียวบนลูกกระสุ นปื นได้ชดั เจนที่สุด จึงเหมาะสมกับการนาไปใช้
การถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นที่ยงิ มาจากปื นที่มีสันเกลียว ที่คลื่นแสงความยาว 450 นาโนเมตร
สามารถแสดงร่ องรอยขีดข่วนในร่ องเกลียวบนลูกกระสุ นปื น ที่การถ่ายภาพปกติไม่สามารถ
มองเห็น ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
3.1 ทดลองใช้กบั ลูกกระสุ นปื นที่เสี ยสภาพว่าจะยังคงใช้
3.2 ใช้ลูกกระสุ นปื นที่มีความหลากหลายมากกว่าการใช้กระสุ นปื น ขนาด 9 มม. พา
ราเบลลัม่ ยีห่ อ้ Bullet master ชนิด LEAD ROUND NOSE เพียงชนิดเดียว

3.3 นากล้องถ่ายภาพดิจิตอลชนิด DX ซึ่ งใช้เซ็นเซอร์ ขนาดเล็กกว่าฟิ ล์ม 35 มม. (APS
Sensor) มาใช้ในการทดลอง แทนการใช้กล้อง FX (Full frame)
3.4 ทาการทดลองการถ่ายภาพด้วยแสงต่างความยาวคลื่นร่ วมกับแสงธรรมชาติ
3.5 นาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่เกิดเหตุจริ ง โดยการถ่ายภาพวัตถุพยานใน LIGHT
BOX (ต้องเป็ นวัสดุผวิ ด้านสี ดาทึบแสง) ใช้แสงจากโพลีไลท์แทนแสงสว่างจากหลอดไฟ ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
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เทคนิคการถ่ ายภาพ

ตารางที19
่ แสดงค่าแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ การวัดแสง ฟิ ลเตอร์ และการบันทึกภาพสี ภาพโมโนโทน
แสง (นาโนเมตร)
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ตารางที่ 20 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 21 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 22 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 23 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 24 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 25 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 26 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น LP1 แบบ Monotone

ตารางที่ 27 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 28 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 29 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 30 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 31 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร แบบMonotone

ตารางที่ 32 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 33 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร แบบMonotone

ตารางที่ 34 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร แบบ Monotone

ตารางที่ 35 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วย Natural Light แบบMonotone

ตารางที่ 36 แสดงเทคนิคการถ่ายภาพด้วย Natural Light แบบColor

ภาคผนวก ข
ภาพถ่ ายลูกกระสุ นปื นชนิดตะกัว่ ล้ วน ขนาด 9 มม. ด้ วยแสงต่ างความยาวคลืน่

ภาพที่ 94 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร แบบ
Monotone 1-2

ภาพที่ 95 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 96 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร แบบ
Monotone 1-2

ภาพที่ 97 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 98 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 99 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 100 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 101 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 102 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 103 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 104 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 105 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 106 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น LP1 แบบMonotone 2-1

ภาพที่ 107 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น LP1 แบบMonotone 2-2

ภาพที่ 108 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 109 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 505 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 110 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 111 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 112 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 113 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 114 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 115 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 116 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 117 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 118 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 119 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 120 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 121 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 122 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 123 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 124 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-1

ภาพที่ 125 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วยแสงความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร แบบ
Monotone 2-2

ภาพที่ 126 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วย Naturel Light แบบ Monotone 2-1

ภาพที่ 127 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วย Naturel Light แบบ Monotone 2-2

ภาพที่ 128 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วย Naturel Light แบบ Color 2-1

ภาพที่ 129 แสดงการถ่ายภาพลูกกระสุ นปื นฯ ด้วย Naturel Light แบบ Color 2-2
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