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ค าน า 
 

คู่มือองค์ความรู้อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมาย
ทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ ที่จัดท าขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ผลงานวิจัยเรื่องอุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบน
พื้นผิวโลหะเพื่อใช้ตรวจหารอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมาย
ประจ าปืนหรือรถ ที่ปืนหรือรถเป็นของกลาง นอกจากนั้นยังสามารถน าไปใช้
ส าหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า
ในระดับปริญญาตรี และนิติเคมีไฟฟ้าในระดบัปริญญาโท  โดย “อุปกรณ์กัดผิวด้วย
ไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพ้ืนผิวโลหะ” นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับทุน
จากอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี 2562 จากส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ 
 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือท่ีได้จัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่นี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน หรือผู้ที่สนใจ มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากคู่มือเล่มนี้ไปใช้ หรือมีการ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสม 
 
 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร) 
                                          หัวหน้าคณะจัดท า 
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บทที่ 1 บทน า 

ประเทศไทยมีการใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรมมากที่สุดในเอเชีย 

(Kelto A, 2015) โดยอาวุธปืนหมายรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งเครื่อง

กระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด

อย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ 

(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2490)  หน่วยงานราชการได้ออกกฎหมายการ

ครอบครองอาวุธปืน โดยการจดเลขหมายทะเบียนปืน (serial number) เพื่อเป็น

ข้อมูลส าคัญเฉพาะตัวท่ีถูกระบุไว้บนอาวุธปืน ดังนั้นการตอกเลขหมายทะเบียนปืน

จึงเป็นเอกลักษณ์บ่งช้ีที่มาของอาวุธปืน และเพื่อระบุความเป็นเจ้าของ  การก่อ

อาชญากรรมหลากหลายประเภทมีการใช้อาวุธปืน  ซึ่งผู้ใช้อาวุธมักจะอ าพรางคดี

ด้วยการขูดลบเลขหมายทะเบียนปืน หรือมีการตอกตัวเลขใหม่ ท าให้ยากต่อการ

ตรวจสอบ ยิ่งไปกว่านั้นผู้กระท าผิดมักจะน าปืนไปขายในตลาดมืดเพื่อก าจัด

หลักฐาน ดังนั้นการตรวจสอบรายละเอียดและการตรวจหารอยขูดลบแก้ไข

เครื่องหมายทะเบียนและเลขประจ าปืนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากทะเบียนปืน

สามารถเช่ือมโยงไปสู่ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความนั้นได้ (สุเจตน์ , 

2555)  

นอกจากนั้นพบว่าคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงมีการ

โจรกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะของการโจรกรรมเป็นขบวนการหรือองค์กร

อาชญากรรม  มีเครือข่ายการกระท าความผิดทั้งในและนอกประเทศ โดยมีการ

ปลอมแปลงสวมทะเบียนเลขตัวรถ  ท่ีเกิดจากการท าลายโดยการขูดลบเลขตัวรถ

ออกและมีการตอกตัวเลขใหม่เข้าไป ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ  ซึ่งสร้างความ

เดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวม  เนื่องจากทั้งรถยนต์และ
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รถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์สินท่ีมีราคาแพงและง่ายต่อการโจรกรรม  เป็นที่ต้องการ

ของตลาดรับซื้อผิดกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ  อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของ

ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดตอ่กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะยาว  ประกอบกับ

ความต้องการใช้รถที่ได้จากการโจรกรรมยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก  จึงเป็นปัจจัย

เกื้อหนุนให้มีการลักลอบน ารถที่ถูกโจรกรรมส่งไปขายในประเทศเพื่อนบ้านตาม

แนวชายแดนมาก  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายตามมาเช่น เกิดจากการที่

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใช้งานนานท าให้มีสนิมกัดกร่อนตรงบริเวณเลขตัวรถ 

ช่างซ่อมรถรู้เท่าไม่ถึงการณ์  โรงงานท่ีตอกตัวเลข ตอกเลขตัวรถบางเกินไป เมื่อใช้

งานเป็นระยะเวลานานตัวเลขจะเลือนหายไปและจากการโดนกรด หรือน้ ากลั่นจาก

แบตเตอรี่ เป็นต้น  ดังนั้นการตรวจสอบทะเบียนเลขตัวรถ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะ

สามารถหาเจ้าของรถหรือเช่ือมโยงไปสู่ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความนั้น

ได้ (Azlan Mohd. Zaili, Kuppuswamy et al., 2007) 

วิธีทั่วไปท่ีใช้ในการกู้เลขหมายทะเบียนปืนและเลขหมายทะเบียนรถ คือ

การใช้น้ ายาเคมี  โดยน้ ายาเคมีจะมีสูตรหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว

ของวัสดุที่มีการขูดลบแก้ไข ตัวอย่างเช่น การใช้กรดไนตริก (HNO3) ร่วมกับเฟอร์

ริกคลอไรด์ (FeCl3 ) หรือการใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ร่วมกับคอปเปอร์คลอไรด์ 

(CuCl2) เป็นต้น (White R.M. et. al, 2015, Richa et. al, 2013) ซึ่งน้ ายาเคมี

เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการกู้คืนเลขหมายทะเบียนปืนได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม

พบว่าในทุกๆ สูตรประกอบด้วยกรดแก่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาก ซึ่งไอของกรดแก่

เหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานหากมีการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง  ดังนั้น

กระบวนการตรวจสอบจะต้องท าในตู้ดูดไอสารเคมี (fume hood) ไม่สามารถ

น าไปใช้นอกห้องปฏิบัติการได้  ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะได้
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ประดิษฐ์ “ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิว” ที่ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ

งานชุบเคลือบโลหะมีค่าบนตัวเรือนเครื่องประดับ เช่น การชุบแหวนทอง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับงานกัดผิวเพื่อสร้างโลโก้ ลายเส้น หรือตราสินค้า

บนโลหะ ซึ่งหลักการกัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่

ขั้วบวก (แอโนด, anode) มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ส าหรับการเก็บกู้เลข

หมายทะเบียน เนื่องจากบริเวณที่มีและไม่มีการตอกเลขหมายทะเบียนจะเกิดการ

กัดกร่อนต่างกันเนื่องจากความหนาแน่นของโลหะบริเวณที่มีและไม่มีการตอกเลข

หมายมีความแตกต่างกันซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบ

หรือแก้ไข แต่อย่างไรก็ตามพบว่า “ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิว” ที่ได้ประดิษฐ์นี้

มีข้อจ ากัดคือ 

- สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 9 V และมีค่ากระแสไฟฟ้าที่ 1 A 

ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอส าหรับใช้ในงานเก็บกู้ทะเบียน

บนปืนที่ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดของโลหะที่น ามาใช้ท าปืน (เช่น ปืนลูกโม่, 

ปืนลูกโม่รมด า, ปืนแม็กกาซีน, ปืนแม็กกาซีนรมด า, ปืนซองยาว หรือ ปืนไทย

ประดิษฐ์ จะใช้โลหะที่แตกต่างกัน มีความแข็งแรงที่ต่างกัน )  อีกทั้งพบว่าค่า

แรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอส าหรับใช้ในงานเก็บกู้ทะเบียนบน

โครงรถจักรยานยนต์ บนเครื่องยนต์ที่เป็นอะลูมีเนียม และบนโครงรถยนต์ ซึ่งท า

จากโลหะที่แข็งแรง 

- ปริมาตรน้ ายากัดผิวในตัวปากกาน้อยมาก ไม่เหมาะสมส าหรับงานเก็บ

กู้ทะเบียน 

- ไฟเบอร์ทิปที่อยู่ที่ปลายปากกามีขนาดเล็ก และมีความแข็งไม่ยืดหยุ่น 

ไม่เหมาะสมส าหรับงานเก็บกู้ทะเบียน 
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จากข้อจ ากัดดังนั้นผู้วิจัยและคณะจึงได้ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์

คิดค้น “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิว

โลหะ” ด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้งานได้ง่ายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวก

ในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลด

การน าเข้าน้ ายาเคมีจากต่างประเทศ โดย“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้

เลขหมายทะเบียน” ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมานี้มีลักษณะพิเศษคือ สามารถปรับ

ค่าแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 โวลต์และสามารถปรับค่ากระแสได้ตั้งแต่ 0 ถึง 

20 แอมแปร์ ด้วยวิธีก าหนดเองหรือแบบอัตโนมัติ มีปุ่มเมนูลัดที่ผู้ใช้ได้ก าหนดค่า

แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมไว้ก่อนหน้านี้ถึง 9 แบบที่ซึ่งสามารถ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน มีหน้าจอที่แสดงค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้

ก าหนดไว้ รวมไปถึงแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเปิด

เครื่อง 

โดย “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบน

พื้นผิวโลหะ” ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

- กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  

- กลุ่มงานตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจ ารถและทรัพย์สินท่ี

ท าด้วยโลหะ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 

- หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อใช้ตรวจหารอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจ าปืนหรือ
รถ ที่ปืนหรือรถเป็นของกลาง นอกจากนั้นยังสามารถน าไปใช้ส าหรับเป็นสื่อการ
เรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าในระดับปริญญา
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ตรี และนิติเคมีไฟฟ้าในระดับปริญญาโท  โดยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น “อุปกรณ์กัดผิว
ด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” นี้เป็นส่วนหนึ่งที่
ได้รับทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
สร้างนวัตกรรม“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบน
พื้นผิวโลหะ” และได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
จากส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์ ประจ าปี 2562 
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บทที่ 2 การใช้อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมาย

ทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ 

“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิว

โลหะ” ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือส่วนตัวเครื่องที่ท าหน้าที่

ควบคุมศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า (ดังแสดงในรูปที่ 2.1) และส่วนของน้ ายากัด

ผิวท่ีบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก ท่ีซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนตัวเครื่อง 

o ตัวเครื่องมีขนาด กว้างXยาวXสูง เท่ากับ 24X16X6 เซนติเมตร 

o ภายในมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เช่ือมต่ออยู่กับตัวควบคุมที่ประกอบอยู่บน

ตัวเครื่อง 

o มีสวติช์เปิด-ปิด  

o มีสวติช์ศักย์ไฟฟ้าที่สามารถเลือกปรับเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 

ถึง 50 โวลต์ 

o มีสวิตช์กระแสไฟฟ้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าได้

ตั้งแต่ 0 ถึง 20 แอมแปร์ 

o มีหน้าจอที่แสดงค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้ก าหนดไว้ รวมไป

ถึงแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเปิด

เครื่อง 

o  สามารถตั้งค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้  
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o ภายในตัวเครื่องจะมีตัวควบคุม มีหน้าที่ควบคุมศักย์ไฟฟ้า และ

กระแสไฟฟ้าที่ต่อเช่ือมกับสายคอนเนคเตอร์ (connector ) ที่

เชื่อมต่อกับปากคีบเพ่ือใช้ส าหรับต่อเข้ากับปืนหรือโครงรถ หรือโลหะ 

ที่ท าหน้าที่เป็นขั้วบวก (+) และต่อเช่ือมกับสายคอนเนคเตอร์ที่

เชื่อมต่อกับด้ามจับที่ปลายมีโฟมเมลามีนที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ

น้ ายากัดผิวท่ีท าหน้าที่เป็นข้ัวลบ (-) (ดังแสดงในรูปที่ 2.1) 

 

ส่วนที่สองคือน้ ายากัดผิวที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกที่เป็นสารละลายอิ

เล็กโทรไลต์ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 3 โมลาร์ 

 
รูปที่ 2.1 แสดง“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกูค้ืนเลขหมายทะเบียน 

บนพ้ืนผิวโลหะ” 
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2.1 หลักการและขั้นตอนการใช้อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมาย

ทะเบียน 

การกัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนอาศัยหลักการเทคนิค

ทางเคมีไฟฟ้าที่ เรียกว่าการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้ า (electroetching) ซึ่ ง

ประกอบด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ขั้วบวก 

(แอโนด, anode) และขั้วลบ (แคโทด, cathode) โดยขั้วบวก (+) จะต่อกับวัสดุที่

ต้องการกัดผิวหน้า และขั้วลบ (-) ต่อเช่ือมกับสายคอนเนคเตอร์ที่เช่ือมต่อกับด้าม

จับที่ปลายมีโฟมเมลามนีท่ีมีคุณสมบตัิในการดดูซับน้ ายากัดผวิ (สารละลายโซเดียม

คลอไรด์) ที่ท าหน้าที่เป็นขั้วลบ เมื่อมีการจ่ายศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยังขั้วไฟฟ้า

ทั้งสองท าให้ที่ขั้วบวก (+) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ต้องการกู้เลขหมายทะเบียน

ของวัสดุจะเกิดการกัดกร่อนกลายเป็นไอออนของโลหะโดยการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (oxidation) ดังแสดงในปฏิกิริยาที่ 1 ท าให้พื้นท่ีที่ต้องการกู้เลขหมาย

ทะเบียนของวัสดุจะปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบหรือแก้ไข 

(เนื่องจากบริเวณที่มีการตอกหมายเลขทะเบียนจะมีความหนาแน่นของเนื้อโลหะ

ต่างกับบริเวณที่ไม่มีการตอกหมายเลข) 
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“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิว

โลหะ” ที่ประดิษฐ์นี้ มีขั้นตอนการใช้งานง่ายแค่ 3 ขั้นตอนคือ การเช่ือมต่อ การจุ่ม

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ และการเก็บกู้เลขหมายทะเบียน (รูปที่ 2.2) ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

o ขั้นตอนที่ 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) เข้ากับช้ินงานที่เป็น

โลหะ 

o ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วน

ปลายที่มีโฟมเมลามีนในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

o ขั้นตอนที่ 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน : ทาสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์บนบริเวณพื้นท่ีที่ต้องการเก็บกู้เลขหมายทะเบียน 
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รูปที่ 2.2 แสดงการใช้งานของ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมาย
ทะเบียน” ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1.การเช่ือมต่อ 2.การจุ่มสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ และ3.การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน  
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บทที่ 3 การประยุกต์ใช้งาน 

3.1 ตัวอย่างการเก็บกู้เลขหมายทะเบียนบนเหล็กที่ใช้ท าปืนไทยประดิษฐ์ 

เริ่มต้นด้วยการตอกหมายเลข 4 5 และ 0 บนเหล็กที่ใช้ท าปืนไทย

ประดิษฐ์ จากนั้นท าการลบหมายเลข 4 5 และ 0 ด้วยเครื่องเจียร และท าการเก็บ

กู้หมายเลขทะเบียนบนเหล็กท่ีใช้ท าปืนไทยประดิษฐ์ด้วย“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้า

ส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” (รูปที่ 3.1) โดยมีขั้นตอนการ

ใช้งานดังต่อไปนี้ 

ตรวจสอบความพร้อมของ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลข

หมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” โดยตรวจสอบการเช่ือมต่อสายคอนเนคเตอร์

ขั้วบวก (+) และสายคอนเนคเตอร์ขั้วลบ (-) กดสวิตช์ไปท่ีต าแหน่ง เปิดเครื่องตั้งค่า

ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 5 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 0.5 แอมแปร์ เมื่อตรวจสอบ

ความพร้อมของอุปกรณ์เรียบร้อยก็จะท าการเก็บกู้หมายเลข 4 5 และ 0 บนเหล็ก

ที่ใช้ท าปืนไทยประดิษฐ์ ท่ีท าได้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับแผ่นเหล็กที่ใช้ท าปืนไทย

ประดิษฐ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว: จุ่มขั้วลบ (-) ส่วนปลายที่มีโฟม 

เมลามีนในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน: ทาสารละลายโซเดียมคลอไรด์

บนบริเวณปืนท่ีต้องการเก็บกู้เลขหมาย 4 5 และ 0 บน

เหล็กท่ีใช้ท าปืนไทยประดิษฐ์ เป็นเวลาประมาณ 5 นาที 
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รูปที่ 3.1 แสดงการด้วยการตอกหมายเลข 4 5 และ 0 บนเหล็กที่ใช้ท าปืนไทย
ประดิษฐ์ แสดงการลบหมายเลข โดยใช้เครื่องเจียรจนหมายเลข 4 5 และ 0 
หายไป และท าการเก็บกู้หมายเลข 4 5 และ 0 บนเหล็กที่ใช้ท าปืนไทยประดิษฐ์
ด้วย “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” 
 
 
 
 



16 

 

3.2 ตัวอย่างการเก็บกู้เลขหมายทะเบียนบนเหล็กคัสซีรถยนต์ 

เริ่มต้นด้วยการตอกหมายเลข 7 และ 3 บนเหล็กคัสซีรถยนต์ จากนั้นท า

การลบหมายเลข 7 และ 3 ด้วยเครื่องเจียร และท าการเก็บกู้หมายเลขทะเบียนบน

เหล็กคัสซีรถยนต์ ด้วย“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียน

บนพ้ืนผิวโลหะ” (รูปที่ 3.2) โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ตรวจสอบความพร้อมของ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลข

หมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” โดยตรวจสอบการเช่ือมต่อสายคอนเนคเตอร์

ขั้วบวก (+) และสายคอนเนคเตอร์ขั้วลบ (-) กดสวติช์ไปท่ีต าแหน่ง เปิดเครื่องตั้งค่า

ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 10 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 2 แอมแปร์ เมื่อตรวจสอบ

ความพร้อมของอุปกรณ์เรียบร้อยก็จะท าการเก็บกู้หมายเลข 7 และ 3 บนเหล็กคัส

ซีรถยนต์ ท่ีท าได้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับแผ่นเหล็กคัสซีรถยนต์ 

ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วนปลายที่มีโฟม

เมลามีนในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน : ทาสารละลายโซเดยีมคลอไรด์

บนบริเวณพื้นที่ที่ต้องการเก็บกู้เลขหมายเลข 7 และ 3 บน

เหล็กคัสซีรถยนต์ เป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที 
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รูปที่ 3.2 แสดงการด้วยการตอกหมายเลข 7 และ 3 บนเหล็กคัสซีรถยนต์ แสดง

การลบหมายเลขโดยใช้เครื่องเจียรจนหมายเลข 7 และ 3 หายไป และท าการเก็บกู้

หมายเลข 7 และ 3 บนเหล็กคัสซีรถยนต์ดว้ย “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการ

กู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” 
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3.3 ตัวอย่างการเก็บกู้เลขหมายทะเบียนบนโครงจักรยานยนต์ 

น าโครงรถจักรยานยนต์หมายเลข C100MN 3007318 มาท าความ

สะอาด จากนั้นท าการลบหมายเลข C100MN 3007318 ด้วยเครื่องเจียร และท า

การเก็บกู้หมายเลขทะเบียนบนโครงรถจักรยานยนต์ด้วย “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้า

ส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” (รูปที่ 3.3) โดยมีขั้นตอนการ

ใช้งานดังต่อไปนี้ 

ตรวจสอบความพร้อมของ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลข

หมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” โดยตรวจสอบการเช่ือมต่อสายคอนเนคเตอร์

ขั้วบวก (+) และสายคอนเนคเตอร์ขั้วลบ (-) กดสวติช์ไปท่ีต าแหน่ง เปิดเครื่องตั้งค่า

ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 10 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1 แอมแปร์ เมื่อตรวจสอบ

ความพร้อมของอุปกรณ์เรียบร้อยก็จะท าการเก็บกู้หมายเลข C100MN 3007318 

บนโครงรถจักรยานยนต์ที่ท าได้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับโครงรถจักรยานยนต์ 

ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วนปลายที่มีโฟม

เมลามีนในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน : ทาสารละลายโซเดยีมคลอไรด์

บนบริเวณพื้นที่ที่ต้องการเก็บกู้เลขหมายเลข C100MN 

3007318 บนโครงรถจักรยานยนต์เป็นเวลาประมาณ 5-10 

นาที 
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รูปที่ 3.3 แสดงโครงรถจักรยานยนต์หมายเลข C100MN 3007318 แสดงการลบ

หมายเลขโครงรถจักรยานยนต์โดยใช้เครื่องเจียรจนหมายเลข C100MN 3007318 

หายไป และท าการเก็บกู้หมายเลข C100MN 3007318 บนโครงรถจักรยานยนต์

ด้วย “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” 
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3.4 ตัวอย่างการเก็บกู้เลขหมายทะเบียนบนเหล็กคัสซีรถยนต์ 

ท าความสะอาดหมายเลข LN40-107064 บนเหล็กคัสซีรถยนต์  จากนั้น

ท าการลบหมายเลข LN40-107064 โดยใช้เครื่องเจียร และท าการเก็บกู้หมายเลข

ทะเบียนบนเหล็กคัสซีรถยนต์ ด้วย“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลข

หมายทะเบียนบนพ้ืนผิวโลหะ” (รูปที่ 3.4) โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ตรวจสอบความพร้อมของ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลข

หมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” โดยตรวจสอบการเช่ือมต่อสายคอนเนคเตอร์

ขั้วบวก (+) และสายคอนเนคเตอร์ขั้วลบ (-) กดสวิตช์ไปที่ต าแหน่ง เปิดเครื่อง ตั้ง

ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 10 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 2 แอมแปร์ เมื่อตรวจสอบ

ความพร้อมของอุปกรณ์เรียบร้อยก็จะท าการเก็บกู้หมายเลข LN40-107064 บน

เหล็กคัสซีรถยนต์ที่ท าได้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับเหล็กคัสซีรถยนต์ 

ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วนปลายที่มีโฟม

เมลามีนในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน : ทาสารละลายโซเดยีมคลอไรด์

บนบริเวณพื้นที่ท่ีต้องการเก็บกู้เลขหมายเลข LN40-107064 

บนเหล็กคัสซีรถยนต์ เป็นเวลาประมาณ 7-15 นาที 
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รูปที่ 3.4 แสดงหมายเลข LN40-107064 บนเหล็กคัสซีรถยนต์  แสดงการลบ

หมายเลขบนเหล็กคัสซีรถยนต์โดยใช้เครื่องเจียรจนหมายเลข LN40-107064 

หายไป และท าการเก็บกู้หมายเลข LN40-107064 บนเหล็กคัสซีรถยนต์  ด้วย 

“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพ้ืนผิวโลหะ” 
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