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ค าน า 

คู่มือองค์ความรู้ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย
ทะเบียนปืน” ที่จัดท าขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ผลงานวิจัยเร่ือง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน
ปืน” ให้กับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน
กลาง และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต าร วจ 
นอกจากนั้นยังสามารถน าไปใช้ส าหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าในระดับปริญญาตรี และนิติ
เคมีไฟฟ้าในระดับปริญญาโท  โดย “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้
เลขหมายทะเบียนปืน” นี้ ได้รับทุนจากส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2560 “การจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง” และในโครงการวิจัยนี้มีความ
ร่วมมือกับพ.ต.อ.สิทธิภูมิ  เธียนชัยวัฒนา  พ.ต.อ.อนุวัตร บัวสรวง 
และพ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 จังหวัดสงขลา 
ในการพัฒนาวิธีการใช้ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย
ทะเบียนปืน”  
 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่นี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน หรือผู้ที่สนใจ มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากจากคู่มือ
เล่มนี้ไปใช้ หรือมีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสม 
 
                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร) 

                                     หัวหน้าคณะจัดท า 
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บทที่ 1 บทน า 

 

ประเทศไทยมีการใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรมมาก

ที่สุดในเอเชีย (Kelto A, 2015) โดยอาวุธปืนหมายรวมอาวุธทุกชนิด

ที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลม

หรือเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน 

และส่วนหนึ่ งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ (ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2490)  หน่วยงานราชการได้ออกกฎหมายการครอบครอง

อาวุธปืน โดยการจดเลขหมายทะเบียนปืน (serial number) เพ่ือ

เป็นข้อมูลส าคัญเฉพาะตัวที่ถูกระบุไว้บนอาวุธปืน ดังนั้นการตอกเลข

หมายทะเบียนปืนจึงเป็นเอกลักษณ์บ่งชี้ที่มาของอาวุธปืน และเพ่ือ

ระบุความเป็นเจ้าของ  การก่ออาชญากรรมหลากหลายประเภทมี

การใช้อาวุธปืน  ซึ่งผู้ใช้อาวุธมักจะอ าพรางคดีด้วยการขูดลบเลข

หมายทะเบียนปืน หรือมีการตอกตัวเลขใหม่ ท าให้ยากต่อการ

ตรวจสอบ ยิ่งไปกว่านั้นผู้กระท าผิดมักจะน าปืนไปขายในตลาดมืด

เพ่ือก าจัดหลักฐาน ดังนั้นการตรวจสอบรายละเอียดและการตรวจหา

รอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขประจ าปืนจึงเป็น

สิ่งจ าเป็น เนื่องจากทะเบียนปืนสามารถเชื่อมโยงไปสู่ผู้กระท าผิดหรือ

ผู้ที่เกีย่วข้องกับคดีความนั้นได้ (สุเจตน์, 2555)  
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วิธีทั่วไปที่ใช้ในการกู้เลขหมายทะเบียนปืน คือการใช้น้ ายา

เคมี  โดยน้ ายาเคมีจะมีสูตรหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนผิว

ของวัสดุที่มีการขูดลบแก้ไข ตัวอย่างเช่น การใช้กรดไนตริก (HNO3) 

ร่วมกับเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3 ) หรือการใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

ร่วมกับคอปเปอร์คลอไรด์ (CuCl2) เป็นต้น (White R.M. et. al, 

2015, Richa et. al, 2013) ซึ่งน้ ายาเคมีเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพใน

การกู้คืนเลขหมายทะเบียนปืนได้ดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในทุกๆ 

สูตรประกอบด้วยกรดแก่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาก ซึ่ งไอของกรดแก่

เหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานหากมีการสูดดมหรือสัมผัส

โดยตรง  ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบจะต้องท าในตู้ดูดไอสารเคมี 

(fume hood) ไม่สามารถน าไปใช้นอกห้องปฏิบัติการได้   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ด้วย

สารละลายเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์ , NaCl) ที่ใช้งานได้ง่ายทั้งใน

และนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลดการน าเข้าน้ ายาเคมีจาก

ต่างประเทศ โดยอุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย

ทะเบียนปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน

ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือหน่วยงาน
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อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ตรวจหารอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียน

และเลขหมายประจ าปืนที่ปืนเป็นของกลาง โดยองค์ความรู้ “อุปกรณ์

กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” เป็นส่วนหนึ่งที่

ได้รับทุนจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติประจ าปี 

2559 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งองค์ความรู้นี้ได้มี

การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 2 ชิ้น ได้แก่ 1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

หมายเลขค าขอ 1603001868 เรื่อง อุปกรณ์เคลือบผิวและกัดผิววัสดุ

ด้วยไฟฟ้าแบบพกพา ยื่นจดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และ 2. 

สิทธิบัตรการออกแบบ หมายเลขค าขอ 1602003608 เรื่อง อุปกรณ์

เคลือบผิวและกัดผิวโลหะ ยื่นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 

อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนที่

ประดิษญ์อาศัยหลักการกัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันที่ขั้วบวก (แอโนด, anode) ที่ซึ่งสามารถน ามาใช้ส าหรับ

การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน เนื่องจากบริเวณที่มีและไม่มีการตอกเลข

หมายทะเบียนจะเกิดการกัดกร่อนต่างกันเนื่องจากความหนาแน่ของ

โลหะบริเวณที่มีและไม่มีการตอกเลขหมายมีความแตกต่างกันซึ่งจะ

ส่งผลให้ปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบหรือแก้ไข 
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เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ.2490 
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บทที่ 2  

อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน 

 

2.1 ส่วนประกอบอุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย

ทะเบียนปืน 

“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน

ปืน” ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือส่วนตัวเครื่องที่

ท าหน้าที่ควบคุมศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า (ดังแสดงในรูปที่ 1) 

และส่วนของน้ ายากัดผิวที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก ที่ซึ่งมีคุณสมบัติ

ต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนตัวเครื่อง 

 น้ าหนัก: 0.25 กรัม 

 กว้าง ยาว สูง : 3.5x3.5x20 เซนติเมตร  

 หน้าจอ : แสดงค่าศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  

 ปุ่มปรับแรงดัน : สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 

12 โวลต์ และมีวงจรควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้าให้คงท่ี 

 ไฟเบอร์ทิป (fiber tip) : สามารถเปลี่ยนปลายไฟเบอร์ทิป

ขนาดต่างๆ ได้ หรือ ใช้ส าลี 
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 สายคอนเนคเตอร์ (connector) : สามารถเลือกใช้ชนิดของ

สายคอนเนคเตอร์ (connector) ที่เหมาะสมกับชิ้นงาน 

 ภายในตัวเครื่องจะมีตัวควบคุม มีหน้าที่ควบคุมศักย์ไฟฟ้า 

และกระแส ไฟ ฟ้ าที่ ต่ อ เชื่ อ มกั บ ส ายคอน เน ค เตอร์ 

(connector) ที่เชื่อมต่อกับปากคีบเพ่ือใช้ส าหรับต่อเข้ากับ

ปืนที่ท าหน้าที่เป็นขั้วบวก (+) และต่อเชื่อมกับสายคอนเนค

เตอร์ที่เชื่อมต่อกับด้ามจับที่ปลายมีไฟเบอร์ทิปหรือส าลีที่มี

คุณสมบัติในการดูดซับน้ ายากัดผิวที่ท าหน้าที่เป็นขั้วลบ (-) 

(ดังแสดงในรูปที่ 1) 

 

ส่วนที่ 2 เป็นน้ ายากัดผิวที่บรรจุอยู่ในขวดพาสติกที่เป็นสารละลาย 

อิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 3 โมลาร์ 
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รูปที่ 1 แสดง“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย
ทะเบียนปืน” 
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2.2 หลักการและขั้นตอนการใช้อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับ

เก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน 

การกัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนอาศัย

หลักการเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าที่เรียกว่าการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้า 

(electroetching) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

สารละลายอิเล็กโตรไลต์ ขั้วบวก (แอโนด , anode) และขั้วลบ 

(แคโทด, cathode) โดยขั้วบวก (+) จะต่อกับวัสดุที่ต้องการกัด

ผิวหน้า และขั้วลบ (-) ต่อเชื่อมกับสายคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ

ด้ามจับที่ปลายมีไฟเบอร์ทิปหรือส าลีที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ ายา

กัดผิวที่ท าหน้าที่เป็นขั้วลบ เมื่อมีการจ่ายศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยัง

ขั้วไฟฟ้าทั้งสองท าให้ที่ขั้วบวก (+) โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่ต้องการกู้

เลขหมายทะเบียนของวัสดุจะเกิดการกัดกร่อนกลายเป็นไอออนของ

โลหะโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน (oxidation) ดังแสดงใน

ปฏิกิริยาที่ 1 ท าให้พ้ืนที่ที่ต้องการกู้เลขหมายทะเบียนของวัสดุจะ

ปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบหรือแก้ไข (เนื่องจาก

บริเวณที่มีการตอกหมายเลขทะเบียนจะมีความหนาแน่นของเนื้อ

โลหะต่างกับบริเวณท่ีไม่มีการตอกหมายเลข) 
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“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” 

ที่ประดิษฐ์นี้ มีขั้นตอนการใช้งานง่ายแค่ 3 ขั้นตอนคือ การเชื่อมต่อ 

การจุ่มสารละลายกัดผิว และการเก็บกู้เลขหมายทะเบียน (รูปที่ 2) 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเชื่อมต่อ : ต่อข้ัวบวก (+) เข้ากับปืน  

ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วน

ปลายมีไฟเบอร์ทิปหรือส าลีในขวดพลาสติกที่มี

สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน : ทาสารละลาย

เกลือโซเดียมคลอไรด์บนบริเวณพ้ืนที่ที่ต้องการ

เก็บกู้เลขหมายทะเบียน 

หมายเหตุ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้ เลขหมาย

ทะเบียนปืน” ที่ประดิษฐ์นี้สามารถใช้ได้กับปืนลูกโม่ ปืนแม็กกาซีน 

ส่ วน ปื น อา วุ ธส งค ราม เช่ น  เอ็ม 16  ต้ อ งอาศั ย เค รื่ อ งที่ มี

ความสามารถในการจ่ายศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยังขั้วไฟฟ้า

มากกว่า 12 โวลต์ 
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการใช้งาน“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บ

กู้เลขหมายทะเบียนปืน” 
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บทที่ 3 การประยุกต์ใช้งาน 

ตัวอย่างการเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนลูกโม่ที่ผ่านการขูดลบ 

ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 จังหวัดสงขลา 

การเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนลูกโม่ที่ผ่านการขูดลบด้วย 

“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ณ 

ศูนย์พิ สู จน์ หลั กฐาน  9 จั งหวัดสงขลา  ภายใต้ ความร่วมมื อกับ         

พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา พ.ต.อ.อนุวัตร บัวสรวง และพ.ต.อ.หญิง 

วิภาวดี เกษมวรภูมิ ในการพัฒนาวิธีการใช้ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้า

ส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน”  

โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ตรวจสอบความพร้อมของ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับ

เก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” โดยตรวจสอบการเชื่อมสายคอนเนค

เตอร์ขั้วบวก (+) และสายคอนเนคเตอร์ขั้วลบ (-) กดสวิทช์ไปที่

ต าแหน่ ง เปิด เครื่อง ปรับค่าศักย์ ไฟฟ้าเท่ ากับ  5 โวลต์  และ

กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1.3 แอมแปร์ เมื่อตรวจสอบความพร้อมของ

อุปกรณ์เรียบร้อยก็จะท าการเก็บกู้หมายเลขทะเบียนปืนที่ท าได้ง่าย

แค่ 3 ขั้นตอนคือ 
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ขั้นตอนที่ 1 การเชื่อมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับปืน 

 ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ส่วน

ปลายที่มีไฟเบอร์ทิปหรือส าลีในขวดพลาสติกที่มี

สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน : ทาสารละลาย

เกลือโซเดียมคลอไรด์บนบริเวณปืนที่ต้องการ

เก็บกู้เลข เป็นเวลาประมาณ 7 นาที จะตรวจ

พบเครื่องหมายทะเบียนเดิมคือ *บ ๓/๗๑๒๒ 

โดย * แทนตัวอักษรที่อ่านได้ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจ

เป็น ล, ส หรือ อ (ดังแสดงในรูปที่ 3) 
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รูปที่ 3 แสดงการน า“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย

ทะเบียนปืน” ไปใช้ส าหรับการเก็บกู้ทะเบียนปืนชนิดปืนลูกโม่ 

ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 จังหวัดสงขลา  
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