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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีไดท้ าการศึกษาความสมัพนัธ์ของร่องรอยความเสียหายของแผน่โลหะและหัวกระสุน จากมุม
ตกกระทบต่างๆ ผลของการศึกษาคาดวา่จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูต้รวจในการหามุมตกกระทบของหัว
กระสุนในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีท่ีมีอาวธุปืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการท่ีจะหามุมตกกระทบจะตอ้งใชค้วาม
เช่ือมโยงจากวธีิการต่างๆหลายวธีิ ประกอบดว้ย (1) การใชฟั้งกช์นัตรีโกณมิติซ่ึงคลา้ยกบัวิธีท่ีใชใ้นการหาทิศทาง
การกระเด็นของหยดเลือด; (2) การสังเกตการกระจายของเน้ือตะกัว่ บริเวณท่ีหวักระสุนกระทบกบัเป้าหมาย; (3) 
การอ่านค่าโดยตรงจาก template และ (4) การสังเกตจากซากช้ินส่วนของหัวกระสุน ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็น
ว่า แมจ้ะสังเกตพบว่าการกระจายของเน้ือตะกั่วมีความแตกต่างกันในแต่ละมุม แต่ไม่สามารถระบุค่ามุมตก
กระทบเป็นตวัเลขท่ีถูกตอ้งได ้ ท าให้จ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัผลท่ีไดจ้ากวิธีการต่าง ๆมาพิจารณารวมกนั เพ่ือท่ีจะ
สามารถไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพส าหรับการระบุมุมตกกระทบท่ีถูกตอ้ง  โดยสรุปคือเม่ือ
ใช้วิธีการต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างตน้ร่วมกัน พบว่าการระบุค่ามุมตกกระทบใกลเ้คียงกับค่าอ้างอิงมากข้ึน
โดยเฉพาะมุมตกกระทบท่ีมีขนาดเลก็ 

 
ค าส าคญั: การตรวจสถานท่ีเกิดเหต,ุ มุมตกกระทบ, วถีิกระสุน, นิติวทิยาศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 This research studies the correlation between the damaged area of a metal plate and deformed bullet 
fired on different bullet impact angles. The result are expected to give a guideline for investigators to reconstruct 
the bullet trajectory in shooting crime scene. Different methods are proposed to decode the impact angle from the 
correlation found. The methods include (1) the use of trigonometric function similarly used in the blood pattern 
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analysis; (2) the observation of the spreading of the lead deposition due to the bullet contacting the target; (3) the 
direct reading from a template and (4) the interpretation of the bullet fragments. The experimental results show 
that although the spreading of the lead deposition from individual impact angles are rather different, numerical 
value of the impact angles cannot be accurately selected. This suggests that a combination of the methods are 
required so as to correctly achieve both qualitative and quantitative impact angles. In all, the results obtained from 
the combination of proposed methods provided better matching of estimated impact angles to the preset ones, 
especially the lower impact angles. 
 
KEYWORDS: crime scene investigation, impact angle, bullet trajectory, forensic science 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 อาวธุปืนเป็นหน่ึงในอาวธุท่ีใชใ้นการก่อคดีอาชญากรรมในประเทศไทย เพราะอาวธุปืนนั้นสามารถหา
มาครอบครองไดง่้ายทั้งกรณีท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซ่ึงเป็นเหตุใหค้ดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวธุปืนมีจ านวนเพ่ิม
มากข้ึน และปืนขนาด .45 เป็นอาวธุปืนขนาดหน่ึงท่ีผูค้นใชก้นัเป็นจ านวนมากเน่ืองจากหาใชง้านไดโ้ดยสะดวก 

ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ผูต้รวจ ควรรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีส าคญัใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงคดีท่ีมี
อาวธุปืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่ิงส าคญัท่ีผูต้รวจตอ้งการทราบคือลูกกระสุนชนิดใดและขนาดใด ยงิมาจากปืนชนิดและ
ขนาดใด และท่ีส าคญัคือยิงมาจากมุมใด ซ่ึงในปกติการหาทิศทางการยงิของลูกกระสุนปืนหรือการหาวิถีกระสุน
จะใชร่้องรอยการทะลุของเป้าหมาย ดงันั้นร่องรอยความเสียหาย ตอ้งประกอบดว้ย รูกระสุนเขา้และออก จึงจะหา
ทิศทางไดอ้ยา่งแม่นย  า แต่ในบางกรณี ลูกกระสุนปืนท่ีตกกระทบกบัวตัถุไม่ทะลุผ่านแต่เกิดการแฉลบบนพ้ืนผิว 
ท าให้วิธีการเดิมท่ีใชก้บัการทะลุน ามาใชไ้ม่ไดก้บักรณีกระสุนแฉลบบนพ้ืนผิว  ซ่ึงประเด็นน้ีถูกน ามาใชเ้ป็น
ปัญหาในการวจิยั โดยในการวจิยัน้ีใชแ้ผน่เหลก็ในการศึกษาหาร่องรอยความเสียหายกบัมุมตกกระทบต่าง ๆ ของ
ลูกกระสุน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
การวจิยัน้ีไดศึ้กษาหาความสมัพนัธ์ของลกัษณะร่องรอยความเสียหายท่ีปรากฏบนแผน่เหลก็ กบัมุมตก

กระทบต่างๆของลูกกระสุน เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปเปรียบเทียบยอ้นกลบัจากร่องรอยความเสียหายไปหามุมตก
กระทบของลูกกระสุนได ้ 
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ภาพที่ 2 แสดงนิยามการวดัมุมตกกระทบ  ของหวักระสุนในการวิจยั 

 

 

  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
        ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงพิจารณาจากตวัแปรตน้ คือมุมตกกระทบของหวักระสุน และความเร็ว
ของลูกกระสุน จะส่งผลใหร่้องรอยความเสียหายปรากฏท่ี แผน่เหลก็ตวัอยา่ง และลกัษณะซากหวักระสุนปืนท่ีตก
กระทบ มีลกัษณะแตกต่างกนั ซ่ึงลกัษณะท่ีปรากฏเฉพาะในแต่ละมุมยิงนั้น สามารถน าไปเปรียบเทียบยอ้นกลบั
ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคดีท่ีเก่ียวกบัอาวธุปืนเพ่ือหามุมยงิต่างๆได ้

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจยัไดศึ้กษาร่องรอยความเสียหายจากมุมยิงต่างๆ ซ่ึงการทดลองไดท้ าท่ีระยะการยิง 5 เมตร ท่ีแผน่
เหลก็ชนิดเดียวกนั กระสุนขนาด .45 ยงิจากปืน Colt automatic M1911A1 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะถูกควบคุมใหเ้หมือนกนั
ทุกมุมยิง การทดลองจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนประกอบดว้ย ส่วนแรกยิงดว้ยกระสุนปกติ และส่วนที่สองยิงดว้ย
กระสุนท่ีถูกลดดินปืนออก ซ่ึงแต่ละส่วนแผน่เหล็กจะถูกยิงท่ีมุม 90, 75, 60, 45 และ 30 องศา วดัเทียบกบัระนาบ
ของแผ่นเหล็ก ในแต่ละมุมท าการทดลองยิง 2 คร้ัง ร่องรอยความเสียหายทั้งหมดถูกบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูป
แบบดิจิตอลยี่ห้อ Nikon รุ่น D90 ติดตั้งให้ท ามุมตั้งฉากกบัแผ่นเหล็ก ร่องรอยความเสียหายจะถูกวดัขนาดดว้ย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และใช ้template รูปวงรีมาเทียบหามุมท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด 
 

    
        

- มุมตกกระทบของลูก
กระสุนกบัแผน่เหล็ก 

- ความเร็วของลูกกระสุน 

- ลกัษณะความเสียหายของแผน่เหล็ก 
- ลกัษณะของเศษหวักระสุนท่ีเหลือ 

ส่งผล 

ตรวจสอบยอ้นกลบั 

Ɵ
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ภาพที่ 3 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะหมายเลข 1(ทางซา้ย) และหมายเลข 2 (ทางขวา) 

  

ภาพที่ 4 ซากหวักระสุนหมายเลข 1 

  

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีสังเกตคือ มุมตกกระทบของหัวกระสุนและความเร็วของลูกกระสุนท่ีจะส่งผลให้ไดล้กัษณะ

ของความเสียหายท่ีปรากฏแตกต่างกนั 
4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการใชห้ลกัการเดียวกนักบัการหา

ทิศทางการกระจายของโลหิต โดยการวดัความกวา้งและความยาวของร่อยรอยการแฉลบของหวักระสุนกบัแผน่
โลหะและหาค่าทางตรีโกณมิติ  sin⁻¹ เพื่อให้ได้มาซ่ึงมุมตกกระทบของหัวกระสุน ขั้นตอนท่ีสองคือการใช้ 
template เปรียบเทียบ โดยในแผน่ template มีรูปวงรีท่ีมีขนาดระบุชดัเจนส าหรับทาบลงบนร่องรอยความเสียหาย
เพื่อหาช่วงมุมตกกระทบของหัวกระสุน ขั้นตอนท่ีสามคือ การสังเกตร่องรอยอ่ืนๆของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนบน
แผ่นโลหะ ในท่ีน้ีจะสังเกตการกระจายของเน้ือตะกัว่ตรงจุดปะทะเน่ืองจากการแตกตวัของหัวกระสุนบนแผ่น
โลหะ และขั้นตอนสุดทา้ยคือสงัเกตซากของหวักระสุนท่ีเก็บได ้
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 หัวกระสุนขนาด .45 ความเร็วกระสุน ~1170-1180 Fps ขนาดดนิปืนประมาณ 0.35 กรัม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

1 90° 1177 357.5 14.6 14.6 90° 75°-90° เท่ากนัทุกดา้น 
2 90° 1177 357.5 12.7 12.6 82.8° 75°-90° ดา้นบนมากกวา่ 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

3 75° 1166 355.4 13.5 14.1 73.2° 75°-90° ดา้นบนมากกวา่ 
4 75° 1167 357.7 15.3 16.0 72.9° 75°-90° ดา้นบนมากกวา่ 
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ภาพที่ 5 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 3  

  

ภาพที่ 6 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 4 

  

ภาพที่ 7 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 5 

  

ภาพที่ 8 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 6  

  

ภาพที่ 9 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะหมายเลข 7(ทางซา้ย) และหมายเลข 8(ทางขวา) 

  

ภาพที่ 10 ซากหวักระสุนหมายเลข 8 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

5 60° 1170 356.6 11.7 13.7 58.6° 60°-75° ดา้นบนดา้นเดียว 
6 60° 1171 356.9 13.1 15.3 58.9° 60°-75° ดา้นบนดา้นเดียว 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

7 45° 1167 355.7 11.3 14.0 53.7° 45°-60° ดา้นบนดา้นเดียว 

8 45° 1170 356.6 9.4 12.2 50.4° 45°-60° ดา้นบนดา้นเดียว 
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ภาพที่ 11 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะหมายเลข 9(ทางซา้ย) และหมายเลข 10(ทางขวา) 

  

ภาพที่ 12 ซากหวักระสุนหมายเลข 9 

  

ภาพที่ 13 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะหมายเลข 1(ทางซา้ย) และหมายเลข 2(ทางขวา) 

  

ภาพที่ 14 ซากหวักระสุนหมายเลข 1 

  

ภาพที่ 15 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 3 

  

ภาพที่ 16 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 4 

  

 
 
 
 

 
 
 
5.2 หัวกระสุนขนาด .45 ความเร็วกระสุน ~600-700 Fps ขนาดดนิปืนประมาณ 0.21 กรัม 

 
 
 
 

 
  

 

  
 
 
 
 
 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

9 30° 1170 356.6 16.1 33.6 28.6° 15°-30° - 
10 30° 1168 356.0 15.2 30.0 30.4° 15°-30° - 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

1 90° 601 183.1 13.5 13.2 76.9° 75°-90° - 
2 90° 601 183.1 12.3 11.8 73.0° 75°-90° - 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

3 75° 623 189.9 10.6 10.9 76.5° 75°-90° - 
4 75° 673 205.1 12.6 13.6 72.6° 75°-90° - 
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ภาพที่ 17 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 5 

  

ภาพที่ 18 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 6 

  

ภาพที่ 19 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 7 

  

ภาพที่ 20 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 8 

  

ภาพที่ 21 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 9 

  

ภาพที่ 22 ความเสียหายท่ีแผน่โลหะและลูกกระสุนหมายเลข 10 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

5 60° 635 193.5 14.0 15.1 67.9° 60°-75° - 
6 60° 634 193.2 13.0 14.1 67.2° 60°-75° - 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

7 45° 604 184.1 13.1 18.0 46.7° 45°-60° - 
8 45° 592 180.0 13.3 18.8 45.0° 45°-60° - 

No. มุมตกกระทบ ความเร็ว 
(fps) 

ความเร็ว 
(mps) 

กวา้ง 
(mm) 

ยาว 
(mm) 

sin⁻¹ มุมท่ีวดัจาก 
template 

การกระจายของ
เน้ือตะกัว่ 

9 30° 569 173.4 - - - 30°-45° - 
10 30° 622 189.5 - - - 30°-45° - 
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ตารางสรุปการหามุมตกกระทบทีค่่ามุมตกกระทบต่างๆ 

6. อภิปรายผล  
จากการทดลองจะเห็นไดว้า่การระบุมุมยิงให้ถูกตอ้งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตอ้งอาศยัวิธีการกนั

หลายๆอยา่งรวมกนั ส าหรับกระสุนปกติความเร็วลูกกระสุนประมาณ 1170-1180 fps  มุมตกกระทบท่ี 75 และ 90 
องศา ร่องรอยความเสียหายมีลกัษณะเป็นวงกลม ยากท่ีจะใชว้ธีิการวดัหาค่า sin⁻¹ หรือการใช ้template เพื่อหามุม
ตกกระทบเพ่ือแบ่งแยกมุมตกกระทบทั้งสอง แต่ทั้งสองมุมมีความแตกต่างท่ีการกระจายตวัของเน้ือตะกัว่ท่ีเกิด
จากการสัมผสักนัอยา่งรุนแรงระหวา่งหัวกระสุนกบัเป้าโลหะ ท าให้ปรากฏเป็นรอยตะกัว่กระจายบนแผ่นเหลก็ 
ซ่ึงท่ีมุม 90 องศา การกระจายของเน้ือตะกัว่รอบ ๆ รอยท่ีเสียหายมีขนาดเท่ากนัทุกๆดา้น ในขณะท่ี มุม 75 องศา 
พบวา่เน้ือตะกัว่กระจายไปตามทิศการแฉลบของหัวกระสุนมากกวา่ทางตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีตั้งแต่มุม 60 องศา
ลงมา การกระจายของเน้ือตะกัว่จะมีเพียงทิศทางเดียวคือทิศทางการแฉลบของหัวกระสุน และการใช ้template 
เทียบกบัรอยความเสียหายเร่ิมมุมเฉพาะค่าหน่ึงก็ใหผ้ลท่ีใกลเ้คียงกบัค่าอา้งอิง เช่น ท่ีมุม 45 องศา เราสามารถใช ้
template ระบุมุมตกกระทบไดแ้ละพบวา่เน้ือตะกัว่มีการกระจายตวัในมุมท่ีแหลมกวา่ 60 องศา ส่วนท่ีมุม 30 องศา 
การวดัหาค่า sin⁻¹ และ template จะให้ผลท่ีใกล้เคียงกับมุมตกกระทบเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีหัวกระสุนท่ี
สามารถเก็บได ้มีเพียงมุมขนาด 30 องศา ท่ียงัมีสภาพท่ีดีอยู ่ 

ส าหรับกระสุนท่ีลดความเร็วเหลือประมาณ 600-700 fps ดว้ยการปรับลดปริมาณดินปืนก่อนยิง ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าลกัษณะความเสียหายบนแผ่นเหล็กคลา้ยกับความเสียหายท่ีเกิดจากการปะทะด้วยหัว
กระสุนจากความเร็วปกติ แต่จะไม่พบร่อยรองการกระจายของเน้ือตะกัว่ในทุก ๆ มุม สาเหตุอาจเน่ืองมากจากแรง
ปะทะจากหัวกระสุนท่ีกระท าต่อเป้าโลหะมีค่าต ่าลงกว่าคร่ึงหน่ึงของค่าเดิม นอกจากน้ีพบหัวกระสุน มีสภาพ
สมบูรณ์ท่ีมุมตกกระทบ 45 และ 30 องศา ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะสามารถใชเ้ป็นตวัตดัสินในการวดัรอยกระสุน
ดงักล่าวได ้ 

โดยสรุปแลว้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ แมจ้ะพบการกระจายของเน้ือตะกัว่ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
มุม แต่ค่าของมุมตกกระทบท่ีบ่งบอกเป็นตวัเลขยงัไม่สามารถระบุไดแ้น่ชัด  ซ่ึงท าให้จ าเป็นตอ้งประยุกต์ใช้
วิธีการต่าง ๆ รวมกนั เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการระบุมุมตกกระทบ
ทั้งหมดท่ีท าการทดลอง  ซ่ึงเม่ือใชว้ธีิการต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาประกอบกนัพบวา่สามารถระบุค่ามุมตกกระทบได้
ใกลเ้คียงมากข้ึนโดยเฉพาะค่ามุมตกกระทบท่ีมีขนาดไม่โตมากนกั 
 
 
หวักระสุนขนาด .45 ความเร็วกระสุนท่ี 1170-1180 fps  
 

มุมตกกระทบ sin⁻¹ Template ดูการกระจายของเนือ้ตะกัว่ 
 90° x x x 

75° x x x 
60° x x x 
45° √ √ x 
30° √ √ x 
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หวักระสุนขนาด .45 ความเร็วกระสุนท่ี 600-700 fps  
 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ผลการทดลองท่ีไดม้าสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจ าลองสถานการณ์ในท่ีเกิดเหตุไดใ้นระดบั
หน่ึง แต่เพ่ือความสมบูรณ์อาจตอ้งมีการใช้อุปกรณ์สร้างแนววิถีกระสุน เช่นเลเซอร์ท่ีสามารถจ าลองแนววิถี
กระสุนยอ้นกลบัไปหาต าแหน่งของผูย้งิได ้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
สามารถด าเนินการการวิจยัคร้ังต่อไปกบัวตัถุเป้าหมายชนิดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได ้หรือการหาความเช่ือมโยง

ต่าง ๆ ของตวับ่งช้ีใหม่ในการยงิแต่ละมุม รวมถึงชนิดกระสุนต่าง ๆท่ีอาจส่งผลต่อความเสียหายของเป้าหมาย 
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มุมตกกระทบ sin⁻¹ Template ดูการกระจายของเนือ้ตะกัว่ 
 90° x x √ 

75° x x √ 

60° x x √ 

45° √ √ √ 
30° √ √ √ 
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