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 ความเสียหายของผา้และเส้นใยท่ีเกิดจากการแทงด้วยของมีคมเป็นพยานวตัถุท่ีมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่  ซ่ึงมกัพบไดบ่้อยทั้งในคดีความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทุษร้ายต่อทรัพย ์  

และคดีความผดิท่ีเก่ียวกบัชีวิต  โดยท่ีพยานวตัถุดงักล่าวสามารถใชใ้นการวิเคราะห์รอยฉีกขาดท่ี

ปรากฏบนผา้เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการสืบสวน 

 โดยในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขนาดของอาวุธจากรอยแทงท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

แทงผา่นผา้ชนิดต่างๆและศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ   โดยการศึกษา

ของงานวิจยัน้ีใชอ้าวุธมีดแตกต่างกนัคือ มีดปอกผลไม,้ มีดทาํครัว, มีดสปาร์ตา้, มีดพบั  กบัเส้นใย

ผา้ 4 ชนิดคือ ผา้ฝ้าย , ผา้ไหม, ผา้โพลีเอสเทอร์, ผา้ไนลอน ทาํการทดลองแทงโดยเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยั

ประดิษฐข้ึ์นเอง ซ่ึงสามารถรองรับนํ้ าหนกัอาวุธท่ีต่างขนาดกนัซ่ึงนาํมาหนีบติดกบัเคร่ืองมือ   โดย

ควบคุมทิศทางการแทงใหอ้าวุธนั้นแทงลงบนผา้ในแนว 90 องศากบัผา้    แลว้นาํรอยแทงท่ีเกิดข้ึน
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วิเคราะห์  คือ  สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (pearson  correlation)   

 พบว่ารอยแทงท่ีปรากฏบนผา้จะมีความสมัพนัธร์ะหว่างความกวา้งของอาวุธและความ

ยาวของรอยขาดบนผา้  นั ่นคือรอยขาดท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งเป็นเส้นตรงและมีขอบเรียบ  ลกัษณะ
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หลุดลุ่ยเกิดจากใบมีดท่ีมีความคมดา้นหน่ึงและขอบดา้นหน่ึงหยกั  สรุปไดว้่าลกัษณะเฉพาะของมีด

จะแสดงจุดเด่นพิเศษของรอยขาดเม่ือแทงผา่นเสน้ใยผา้  จึงสามารถใชป้ระโยชน์ในการจดัจาํแนก

ชนิดของอาวุธได ้ นอกจากน้ียงัพบว่า  ขนาดความกวา้งมีดกบัความยาวรอยแทงบนผา้ฝ้ายและผา้

ไหมมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก สามารถประมาณความกวา้งของมีดไดจ้ากสมการ  ขนาดมีด  (ความ

สูง) = 1.277+0.514*  รอยแทงมีด 
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 Damaged fabric and fiber caused by sharp are important evidence usually found in 
the violent crime. This evidence can be used to analyze tears on the fabric to benefit in the 
process of investigation, to find the intent of the criminal. While the relationship of trauma and 
tear on the victim’s clothing can be used for further  analysis  of  the  case. The objective of 
this study is to determine the size of weapons from the tear when the stabbing occurred 
through various types of fabrics, and study the relationship between the tear and weapon 
size. In this study used 4 kinds of knives were paring knife, kitchen knife, sparta knife and 
pocket knife with 4 kinds of fabrics were cotton, silk, polyester and nylon. For examination 
,researcher created the stabbing tool which can control direction in the same standard for  
every stabbing. We attached the weapons with the tool and pull the lever to release the 
weapons stab into the fabrics along the 90 degree to the fabrics. Then analyzed the tear on 
the fabrics by using investigation technique based on the physical characteristics of fabrics 
and measured the length of tear on fabrics.  The statistics used for analyzing data were 
Pearson Correlation. 
 
 The result found that the tear appeared on fabrics had relation between  size of 
weapons and length of tear on fabrics. A straight  tear  with  a  smooth  edge  made  by  a  
single  edged  knife, meanwhile, the straight tear with frayed edges caused by the single edge 
knife with a serrated side. The conclusions of this study show that the difference 
characteristics of knives will result  in  a difference  in  characteristics  of  the tear, and can be 
useful for identification of the weapon type. Furthermore, width  of weapons were positively 
influences on  length of tear on cotton and  silk fabrics. And the equation  for estimate width 
knife is weapon size (length) = 1.277+0.514*tear size. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 จากสภาพสังคมไทยกาํลงัประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ทาํให้มีผูค้น

จาํนวนมากตอ้งถูกให้ออกจากงาน การทาํมาคา้ขายต่างๆ ก็ไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองตน้ทุน

สินคา้ท่ีสูงข้ึนและยอดขายท่ีลดลง สภาพเช่นน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาคนตกงาน  ไม่มีอาชีพพอท่ีจะหาเงิน

เล้ียงตวัเองและครอบครัว เป็นเหตุใหมี้โจรผูร้้ายก่ออาชญากรรมเป็นอนัมาก อาชญากรรมดงักล่าว

อาจเกิดข้ึนในลกัษณะของการฉกชิงวิ ่งราวทรัพย  ์การจับตัวเรียกค่าไถ่ การทะเลาะวิวาทอัน

เน่ืองมาจากปัญหาความเครียด อาวุธท่ีใชใ้นการกระทาํผดิอาจเป็นไดต้ั้งแต่ใชก้ารชกต่อย, ใชไ้ม,้ใช้

อาวุธมีด หรืออาวุธปืน จากสถิติคดีอาชญากรรมในประเทศพบว่า  ผูก้ระทาํความผิดใชอ้าวุธปืนใน
การกระทาํความผดิมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 32.2 รองลงมาใชอ้าวุธมีดคือ ร้อยละ 22.9 (กญัชลี ศิริมงคล, 

2552)  

 เม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนมาก  บทบาทของงานนิติวิทยาศาสตร์ในด้านของการ

สนับสนุนงานสืบสวนก็ยิ ่งตอ้งเพิ่มมากข้ึนด้วย นั้นคือความจาํเป็นท่ีนักนิติวิทยาศาสตร์จะตอ้ง

สามารถวิเคราะห์ร่องรอยพยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์กบัเจา้หนา้ท่ีสืบสวน ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์เหล่านั้นอาจสามารถทาํให้เจา้หน้าท่ีสืบสวน

สามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิไดอ้ยา่งรวดเร็วหรืออยา่งนอ้ยก็สามารถจาํกดักลุ่มผูต้อ้งสงสัยให้แคบได้

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนในลาํดบัต่อไปอยา่งยิง่ สาํหรับปัญหาของอาชญากรรมท่ีคนร้าย

ใชอ้าวุธมีดในการกระทาํผิดแลว้หลบหนีนั้น ดงัตวัอย่างเช่น คนร้ายใชมี้ดแทงผูต้ายโดยแทงผ่าน

เส้ือผา้ของผูต้ายแลว้หลบหนี  ทิ้งศพไวใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ  ส่ิงหน่ึงท่ีนักนิติวิทยาศาสตร์จะเขา้มี

บทบาทในเร่ืองน้ีคือ การวิเคราะห์ลกัษณะของอาวุธมีท่ีคนร้ายใชแ้ทง เช่น เป็นมีดแบบใด  (มีด

ปลายแหลม, มีดมีคมสองดา้น) หรือใบมีดมีขนาดความกวา้งเท่าใด ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงชนิดของมีด

ท่ีคนร้ายใชใ้นการกระทาํผิด  จากขอ้มูลการวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าขนาดความกวา้งของอาวุธนั้นจะ

กวา้งกว่าขนาดของรอยบาดแผล เน่ืองจากผวิหนงัมีการหดตวั ซ่ึงการหดตวัของผวิหนงันั้นยงัข้ึนอยู่

กบัลกัษณะเฉพาะของผวิหนงัแต่ละคนดว้ย เช่น คนอายมุากอายนุอ้ย คนอว้นคนผอม ปัจจยัดงักล่าว 
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เป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได ้ผลดงักล่าวทาํให้การศึกษาเพ่ือคาดคะเนขนาดของอาวุธท่ี

แทจ้ริงจากรอยบาดแผลท่ีผวิหนงัใหมี้ความแม่นยาํนั้นเป็นเร่ืองยาก 

จากปัญหาน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจว่า  กรณีการแทงผา่นเส้ือผา้ จากรอยขาดของเส้ือผา้จะ

สามารถคาดคะเนขนาดของอาวุธไดแ้ม่นยาํหรือไม่  ผา้ท่ีต่างชนิดกนัจะมีผลต่อความยาวของรอย

ขาดหรือไม่  นอกจากน้ีหากนาํสมการทางคณิตศาสตร์มาใชจ้ะสามารถชดเชยความคลาดเคล่ือนท่ี

เกิดข้ึนไดห้รือไม่  

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ เม่ือแทงดว้ยอาวุธ

ต่างชนิดกนั 

2.2  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ต่างชนิดกนั เม่ือใช้

อาวุธมีคมแทงผา่นลงไป  

2.3  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ 

 

3.  กรอบแนวคดิ  (Conceptual  Framework) 

 

  

 

 

4.  ขอบเขตการศึกษา 

4.1  การศึกษาขนาดของอาวุธจากรอยแทงท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผ่านผา้ 4 ชนิดคือ  ผา้ฝ้าย       

ผา้ไหม  ผา้ไนลอน  และผา้โพลีเอสเทอร์  โดยอาวุธมีด 4 ชนิดคือ  มีดพบั  มีดปอกผลไม ้ มีดทาํ

ครัว  และมีดสปาร์ตา้   

4.2 ทาํการทดลองแทงโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเอง  ซ่ึงสามารถกาํหนดมุมในการแทง

ใหเ้ป็นมาตรฐานเท่ากนัทุกคร้ัง 

4.4  การศึกษาน้ีใช ้gelatine พนัดว้ย wrab เพ่ือรองรับการแทงแทนเน้ือเยือ่อ่อนมนุษย ์

4.5  การศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะรอยขาดทะลุท่ีเกิดจากการแทงเท่านั้น 

 

5.  นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

 Clothing  damage  คือ    ความเสียหายท่ีเกิดจากการแทงผา้ 

อาวุธมีดแทงบนผา้ต่างชนิด ขนาดและลกัษณะรอยแทง 
ท่ีปรากฏบนผา้ 
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 Stab  clue    คือ    ร่องรอยลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดจากการแทงผา้ 

 Single  edged  คือ    ความเสียหายท่ีเกิดจากการแทงผา้ท่ีมีขอบผา้เรียบ 

  Frayed edges   คือ    ความเสียหายท่ีเกิดจากการแทงผา้ท่ีมีขอบผา้หลุดลุ่ย 
 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 สามารถคาดคะเนชนิดของมีดไดจ้ากรอยแทงท่ีปรากฏบนผา้ 

6.2 สามารถคาดคะเนขนาดความกวา้งของใบมีดจากรอยแทงท่ีปรากฏบนผา้ 
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บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประมาณขนาดของอาวุธจากรอยแทงบนผา้ชนิดต่างๆ”  ผูว้ิจยั

ได้ศึกษาจากหนัง สือ   ตํารา   บทความ   เอกสาร   งานวิจัยต่ างๆท่ี เ ก่ี ยวข้องดัง ต่อไปน้ี 

 1.  หลกัการทางดา้นส่ิงทอ 

1.1 เสน้ใยและองคป์ระกอบของเสน้ใย 

1.2 คุณสมบติัของเสน้ใยผา้ 
1.3 โครงสร้างทางกายภาพ 

1.4 โครงสร้างทางเคมี 

1.5 การเรียงตวัของโมเลกุล 

1.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัเสน้ใย 

 2.  หลกัการดา้นอาวุธมีด 

  2.1  ประวติัของมีดในประเทศไทย 

2.2  รูปแบบใบมีด 

2.3  ส่วนประกอบของมีด 

2.4  ประเภทของมีด 

2.5  ชนิดมีดท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี 

 3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัการทางด้านส่ิงทอ 

 ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ  เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของคนเรา  เม่ือมองไปรอบๆตวัเราจะ

พบว่า  มีส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยูห่ลายชนิดเช่น  เส้ือผา้  ผา้ปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  ผา้ห่ม   พรม  ผา้ม่าน 

ลว้นทาํมาจากใยส่ิงทอทั้งนั้น (อรรฆิศา  ฮสัซนัอาลี  และเกศทิพย ์ กร่ีเงิน, 7) 

 เส้นใยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ (แผนภูมิ    

ท่ี 1)  (ศรีนวล  แกว้แพรก, 2550 : 27) 
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คาํจาํกดัความ   

 เส้นใย (Fiber) คือ  หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุด  มีความยาวมากกว่าความกวา้ง ไม่จาํกดัขนาดและ

รูปร่าง  ใชส้าํหรับการผลิตเสน้ดา้ยและผนืผา้ 

 เส้นด้าย  คือ  เสน้ใยท่ีรวมกนัเขา้หลายๆเสน้  ต่อกนัเป็นเส้นยาว  มีขนาดใหญ่กว่าเส้น

ใย  เหนียวกว่า  เสน้ดา้ยแบ่งออกเป็นสองชนิด  คือ 

 ด้ายทอผ้า  (Yarn) คือ  เสน้ดา้ยท่ีใชส้าํหรับการทอผา้  มีบางชนิดไม่ตอ้งเขา้เกลียวและ

บางชนิดตอ้งเขา้เกลียว 

 ด้ายเยบ็ผ้า  (Thread) คือ  ดา้ยท่ีใชใ้นกิจกรรมอ่ืน  เช่น เยบ็ปักถกัร้อย  เป็นเส้นดา้ยท่ี

ไดรั้บการตกแต่งเพิ่มเติมคุณสมบติับางประการลงไปใหมี้ความเหนียวข้ึนใหเ้ป็นมนัข้ึน  ควัน่เกลียว

ใหแ้น่นข้ึน  ยอ้มสี  ลงแป้ง  ขดัมนั  เป็นตน้ 

 ผ้า  (Fabric) คอื  วสัดุท่ีทาํเป็นผนื  ทาํจากเสน้ใย  จะดว้ยวิธีทอ , ถกั , อดัหรือไม่ก็ได ้
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แผนภูมิที่ 1  แสดงการจดัจาํแนกชนิดของเสน้ใย      

       

 

เสน้ใยธรรมชาติ  ( Natural  fiber)  
เสน้ใยประดิษฐ ์( M

an – M
ade  fiber ) 

โพลีเอสเตอร์  

ใยจากเมล็ด 

เสน้ใยเซลลโูลส   

ฝ้าย   

นุ่น   

ใยจากลาํตน้ 

ลินิน   

ป่าน   

 อะบะกะ   

สับปะรด   

ไหม   

ขนสัตว ์  

เส้นใยโปรตีน 

ใยหิน 

แร่ธาตุ 

เสน้ใยกึ่งสงัเคราะห์ 
เส้นใยสังเคราะห์ 

เส้นใยสังเคราะห์

จากเซลลูโลส
 

เส้นใยสังเคราะห์

จากโปรตีน
 

เรยอน   

อาซีเตด  

ไตรอาซี

แอสลอน  

อะคริลิค  

ไนทริล  

โอลิฟิน  

ไนลอน  

6 

เสน้ใย(Fibers ) 
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เส้นใยและองค์ประกอบของเส้นใย 

1.  เส้นใย  (fibers) 

เสน้ใยเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหน่ึงท่ีเรานาํมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั เช่น ใชท้าํ

เคร่ืองนุ่งห่ม ใชท้าํเคร่ืองใชต่้างๆ เป็นตน้  

ประเภทของเส้นใย   

สามารถแยกประเภทของเสน้ใยไดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะการจดัแบ่ง  ในท่ีน้ีแบ่ง

ตามแหล่งกาํเนิดของเส้นใยซ่ึงจะแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆ  คือ  เส้นใยธรรมชาติและเส้นใย

ประดิษฐ์  ในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติแบ่งย่อยไดเ้ป็นเส้นใยท่ีมาจากพืช  จากสัตว์  และจากแร่  

ส่วนเสน้ใยประดิษฐส์ามารถแยกเป็นเสน้ใยประดิษฐจ์ากธรรมชาติ  เส้นใยสังเคราะห์  และเส้นใย

ประดิษฐจ์ากวสัดุอ่ืน  (ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, 2553) 

1.1  เส้นใยจากธรรมชาต ิ

ใยประเภทน้ีเป็นใยท่ีมีกาํเนิดเป็นเส้นใยอยู่แลว้ในธรรมชาติ เพียงแต่นํามาดัดแปลง

เพียงเลก็นอ้ยก็ใชป้ระโยชน์ได ้ ใยธรรมชาติไดม้าจากหลายทางดว้ยกนั  คือ 

1.1.1  เส้นใยจากพชื 

หมายถึง  เสน้ใยท่ีมีส่วนประกอบมลูฐานเป็นเซลลูโลส  อนัเป็นส่วนประกอบท่ี

สาํคญัยิง่ท่ีนาํมาใหพื้ชยนืตน้อยูไ่ด ้ ประกอบดว้ยกลุ่มไฮโดรกลโูคสจาํนวนมาก  มาจบักลุ่มต่อกนั

ยาวหรือเป็นโมเลกุลใหญ่  กลโูคสแต่ละตวัจะประกอบดว้ย  คาร์บอน 44%  ไฮโดรเจน  1.2 % และ  

ออกซิเจน  49.4%  ใยเซลลูโลสไดจ้ากส่วนต่างๆของพืช  เช่นจาก  เมล็ด  ใบ  และลาํตน้  ไดแ้ก่  

ฝ้าย  นุ่น  ลินิน  ปอ  ป่าน  ฯลฯ  สาํหรับเสน้ใยธรรมชาติท่ีใชก้นัมากท่ีสุด  คือ  ฝ้าย   

1.1.2  เส้นใยจากสัตว์   

หมายถึง  เสน้ใยท่ีมีส่วนประกอบมลูฐานเป็นโปรตีน  ประกอบดว้ยกรดอะมิโน  

ซ่ึงจบัตวักนัเป็นโซ่ในรูปของโพลีเปปไทด ์ ซ่ึงมีนํ้ าหนกัโมเลกุลค่อนขา้งสูง  และยงัประกอบดว้ย

ธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  และไนโตรเจน   เส้นใยจากสัตวส่์วนมากไดจ้ากไหม  (silk)  

ขนแกะเมอริโน ขนแกะแองกอรา  (โมแฮร์)  ฯลฯ 

1.1.3  เส้นใยจากสินแร่  

ไดแ้ก่ ใยหิน ทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี ทนไฟ ไม่นาํไฟฟ้า 
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1.2   เส้นใยประดษิฐ์ 

เป็นเส้นใยท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึน  เพ่ือทดแทนความไม่เพียงพอของผลผลิตเส้นใย

ธรรมชาติและเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขสมบติัท่ีบกพร่องของใยธรรมชาติ  ใยประดิษฐไ์ดด้ดัแปลงข้ึนจาก

วตัถุธรรมชาติ  หรือสงัเคราะห์ข้ึนมาจากสารเคมีโดยตรง  เพ่ือให้มีเส้นใยเลือกใชไ้ดม้ากมายตาม

วตัถุประสงค์ของผูบ้ริโภค  เพราะปัจจุบนัน้ีเส้นใยประดิษฐ์ถือเป็นปัจจยัสาํคญัมาก  ใยประดิษฐ์

เป็นเสน้ใยท่ีแปลงรูปใหไ้ดต้ามความตอ้งการมีทั้ งเส้นใยสั้นและใยยาว  ให้ประโยชน์หลากหลาย

รูปแบบ  ซ่ึงสามารถจดัจาํแนกไดส้องประเภทดว้ยกนัผา้ท่ีผลิตจากใยโปรตีนจะมีราคาแพงกว่าใย

เซลลโูลสเพราะตน้ทุนสูง 

1.2.1  เส้นใยกึง่สังเคราะห์ 

เป็นเสน้ใยท่ีผลิตข้ึนโดยการแปลงรูปใยจากพืชและสตัว ์ ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ีคือ 

เซลลูโลสสังเคราะห์  เป็นเส้นใยท่ีผลิตจากการสังเคราะห์  เซลลูโลสธรรมชาติ  

เช่น เยือ่ไม ้(Wood Cellulose) เศษฝ้าย (Cotton Waste) และเศษฝ้ายติดเมลด็ (Cotton Linter) โดยใช้

สารละลายเซลลูโลสเหล่าน้ีผ่านกระบวนการทางเคมี  กดหรืออดัผ่าน  Spinneret  ให้เป็นเส้นยาว  

เสน้ใยประเภทน้ีไดแ้ก่  เรยอน  อาซิเตท  ไตรอาซิเตท  เป็นตน้ 

โปรตนีสังเคราะห์  คือ  ใยท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นโดยการแปลงรูปใยท่ีไดจ้ากสตัว์

และพืชมารวมกบัสารใหม่ข้ึน  ใยสงัเคราะห์จากสารโปรตีน  เรียกว่า  แอสลอน 

โปรตีนสงัเคราะห์แบ่งออกเป็น  2 ชนิดคือ 

1. ใยโปรตีนสงัเคราะห์จากสตัว ์ เช่น  หางนม 

2. ใยโปรตีนสงัเคราะห์จากพืช  เช่น  ขา้วโพด  ถัว่เหลือง  ถัว่ลิสง 

ใยโปรตีนสงัเคราะห์ทั้งสองชนิด  คือ  ใยโปรตีนสงัเคราะห์จากสัตวแ์ละจากพืช  

จะแตกต่างกนัตามท่ีมาของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต  เช่น  จากสตัวจ์ะไดส้ารโปรตีนจากหางนม  และจาก

พืชจะไดส้ารโปรตีนจากขา้วโพด  ถัว่เหลือง  และถัว่ลิสง  นอกจากนั้นแตกต่างกนัทางกระบวนการ

ผลิตและคุณสมบติับางประการ 

สมบติัทัว่ไปของเสน้ใยโปรตีนสังเคราะห์  ซ่ึงมีผลต่อการใชแ้ละการดูแลรักษา  

มีสมบติั  นุ่ม  อุ่น  ดูดความช้ืนไดดี้ 

1.2.2 เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคม ี

ใยสงัเคราะห์จากสารเคมี  เป็นเสน้ใยท่ีผลิตข้ึนโดยใชส้ารเคมีอณูเล็กๆ  ท่ีไดจ้าก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมมารวมตวักนัเป็นอณูใหม่  ซ่ึงเรียกว่า  โพลิเมอร์ (polymer) ใยท่ีไดส่้วนใหญ่

เป็นเสน้ใยท่ีไม่ทนร้อน  มีอยูห่ลายชนิดเรียกช่ือตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตตั้งข้ึน  เช่น  เดครอน  เทอร์ริลีน  

ไนลอน  อาร์ลอน  เป็นตน้ 
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2.ด้าย (yarns) 

 เส้นดา้ยมีลกัษณะเป็นเส้นยาวท่ีประกอบข้ึนจากเส้นใยหลายๆเส้นรวมกนั โดยอาจมี

การข้ึนเกลียวหรือไม่ก็ได ้แบ่งออกเป็นสองชนิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  ดา้ยทอผา้ (Yarn) และดา้ย

เยบ็ผา้     

2.1 ด้ายทอผ้า แบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี 

ดา้ยธรรมดา (Simple yarn) คือ ดา้ยท่ีมีขนาดเท่ากนั จาํนวนเกลียวสมํ่าเสมอกนัตลอด

ทั้งเสน้ จาํแนกออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

2.1.1 ด้ายเส้นเดี่ยว (Single yarn)  มีเสน้ดา้ยเพียงเสน้เดียว เขา้เกลียวแน่นหรือ 

หลวมก็ไดมี้หลายขนาด 

 
ภาพท่ี  1   แสดงผนืผา้จากดา้ยเสน้เด่ียว 

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, ความรู้และเทคโนโลยีส่ิงทอ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ  11  

กนัยายน  2553.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/textile_sci.html 

 

2.1.2 เส้นด้ายรวม  (Ply yarn) คือ เสน้ดา้ยเด่ียวรวมกนัตั้งแต่ 2 เสน้ข้ึนไป 

 

 
 

ภาพท่ี  2   แสดงผนืผา้จากเสน้ดา้ยรวม 

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, ความรู้และเทคโนโลยีส่ิงทอ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ  11  

กนัยายน  2553.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/textile_sci.html 

             

2.1.3 เส้นด้ายเชือก (Cord) คือ นาํเสน้ดา้ยรวมมาเขา้เกลียวรวมกนัทีละคู ่เป็นดา้ย 

เชือกดา้ยจะเหนียวมาก 
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ภาพท่ี 3  แสดงผนืผา้จากเสน้ดา้ยเชือก 

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, ความรู้และเทคโนโลยีส่ิงทอ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ  11  

กนัยายน  2553.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/textile_sci.html 

 

2.1.4 เส้นด้ายพเิศษ (Novelty yarn or Complex yarn) เป็นเสน้ดา้ยท่ีมีลกัษณะไม่ 

สมํ่าเสมอกนัอาจเป็นปุ่ม ห่วง ขนฟหูรือเสน้ใยต่างสี มีเสน้ดา้ยเด่ียวเป็นหลกัก่อนหน่ึงเสน้ แลว้ใช ้

ดา้ยอ่ืนหรือเสน้ใยมาพนัทบัอีกคร้ังหน่ึง เสน้สุดทา้ยเป็นเส้นยดืใหด้า้ยเสน้ท่ี 2 หรือเสน้ใยติดแน่น 

กบัดา้ยเสน้แรก มีแตกต่างกนัหลายชนิด 

 

 
 

ภาพท่ี  4   แสดงผนืผา้จากเสน้ดา้ยพิเศษ 

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, ความรู้และเทคโนโลยีส่ิงทอ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ  11  

กนัยายน  2553.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/textile_sci.html 

 

 2.2  ด้ายเยบ็ผ้า (Thread) ปัจจุบนัดา้ยเยบ็ท่ีนิยมทัว่ไป แบ่งไดต้ามชนิดของวตัถุดิบท่ีใช ้

ดงัน้ี 

 2.2.1 ด้ายเยบ็จกัรฝ้าย (Cotton Thread) เป็นดา้ยเยบ็ท่ีผลิตจากเสน้ใยฝ้ายลว้น 100%    

ซ่ึงเป็นดา้ยท่ีนิยมใชก้นัมานานแลว้ มีคุณสมบติัท่ีสาํคญั คือ 

1. ทนต่อการซกัรีด 

2. มีอตัราการยดื หด ตํ่า 

3. ทนต่อความร้อนท่ีเกิดจากเตารีดหรือความร้อน 
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จากคุณสมบติัดงักล่าว ทาํให้ดา้ยฝ้ายเหมาะสาํหรับการเยบ็เส้ือผา้ท่ีทาํจากฝ้ายผา้บางชั้นสูงท่ีไม่

ตอ้งการรอยยน่เพราะการยดืหดตวัของเสน้ดา้ย และเส้ือผา้ท่ีเยบ็ดว้ยจกัรท่ีมีความเร็วรอบสูง 

 2.2.2 ด้ายเยบ็จกัรใยประดิษฐ์ (Man – made Thread) เป็นดา้ยท่ีเยบ็ผลิตข้ึนจากเสน้

ใยสงัเคราะห์ท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนมาแทนดา้ยเยบ็ผา้ฝ้าย มีอยู่หลายชนิด แต่นิยมมากท่ีสุด ในปัจจุบนั 

คือ Spun Polyester มีคุณสมบติัท่ีดีเด่น ดงัน้ี 

1. เสน้ดา้ยเหนียว 

2. สีไม่ตก คงทน 

3. อตัราการยดืค่อนขา้งสูง 

ดา้ยเยบ็ประเภทน้ีใชส้าํหรับเยบ็ผา้ใยประดิษฐท์ัว่ไป มีอตัราการยดืของผา้ค่อนขา้งสูง ขณะสวมใส่ 

 2.2.3 ด้ายเยบ็จกัร (Core Thread) เป็นดา้ยท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่สูง ซ่ึงเป็นดา้ยท่ีผลิต

โดยมีเส้นใย ใยฝ้ายเคลือบรอบ ๆ (Wrapping) เส้นใยยาว โพลีเอสเตอร์ (Polyester Filament) มี

ลกัษณะพิเศษ คือ 

1. ทนความร้อนทั้งการรีดและการเสียดสีสูง 

2. มีความเหนียวสูง 

3. การยดื - หด ตํ่า 

4. ทนต่อการซกั - รีด 

ดา้ยชนิดน้ี เหมาะสําหรับการเยบ็ผา้ทุกชนิด ท่ีไม่ตอ้งการผลผลิตต่อระยะเวลาสูง ความคงทน 

แข็งแรง ทนต่อการเสียดสีและทนต่อแรงดึงท่ีมีความแรงของจักร  6,000 รอบต่อนาทีได ้           

(ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, 2553) 

 

2.3  ขนาดของด้าย  (Yarn size) 

ขนาดของดา้ยสามารถวดัไดด้ว้ยการระบบวดัหลายแบบ คือเลขดา้ย (yarn number)  

ดีเนียร์ (denier) และ เท็กซ ์(tex)  

 2.3.1    ระบบการวดัแบบเลขด้าย (yarn number) มกัใชก้บัดา้ยท่ีทาํดว้ยเสน้ใยสั้น  

(spun yarn) โดยเป็นค่าความยาว (หลา)ต่อนํ้ าหนกั 1 ปอนดข์องดา้ย หน่วยวดัความยาวหน่ึงท่ีใชใ้น

ระบบน้ีคือ แฮงค ์(hank) โดย 1 แฮงคย์าว 840 หลา ดา้ยท่ีมีขนาดเลก็ก็จะมีค่าเลขดา้ยสูงกว่าดา้ยท่ีท่ี

มีขนาดใหญ่กว่า  

  2.3.2   ดีเนียร์และเท็กซ์ (denier and tex) ใชก้บัดา้ยท่ีทาํดว้ยเสน้ใยยาว เป็นการวดั

ค่านํ้ าหนกั (กรัม) ต่อความยาว 9000 เมตร เช่นเดียวกบัท่ีใชก้บัเส้นใย (ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและ

วสัดุแห่งชาติ, 2553) 
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2.3.3  กระบวนการผลติด้าย (yarn manufacturing)  

กระบวนการผลิตดา้ยจากเสน้ใยสั้น จะมีกระบวนการหลายขั้นตอน กว่าการผลิต

ดา้ยจากเส้นใยยาว ซ่ึงมีเพียงการนาํเอาเส้นใยมารวมกนั แลว้ข้ึนเกลียว ดงันั้นในท่ีน้ีจะกล่าวถึง

กระบวนการผลิต เสน้ดา้ยจากเสน้ใยสั้น โดยจะยกตวัอยา่งกระบวนการผลิตของเสน้ใยฝ้าย 

การผลติด้ายจากเส้นใยส้ัน (spun yarn) มีขั้นตอนกระบวนการผลิตดงัน้ี 

1. การเปิด (opening) เป็นการทาํใหเ้สน้ใยท่ีอดัอยูใ่นกอง (bale) มีการเปิด

และกระจายตวั รวมทั้งทาํการผสมเสน้ใยใหท้ัว่ถึง (uniform) มากข้ึน 

2. การสางใย (carding) เป็นการทาํใหเ้สน้ใยเรียงตวัไปในทิศทางเดียวกนั 

เสน้ใยมีการสานกนัไปมาเป็นใย (web) บาง 

3. การดึง (drawing) เป็นการเพิ่มการจดัทิศทางของเสน้ใยให้ขนานกนั

มากข้ึน โดยใย (web) ท่ีไดจ้ะถูก ดึงผ่านลูกกลิ้งท่ีมีความเร็วต่างกนั ทาํให้เกิดเป็นเส้นดา้ยท่ีมีการ

รวมตวัของเสน้ใยอยา่งหลวมๆ 

4. การข้ึนเกลียว (roving) เป็นการดึงเพิ่มเติมเพ่ือจดัเสน้ใยใหมี้การเรียงตวั

ไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน มีการข้ึนเกลียวนิดหน่อยเพ่ือเพิ่มแรงยดึระหว่างเสน้ใย  

   5. การปั่นเสน้ดา้ย (spinning) เป็นการนาํเอาดา้ยท่ีมีการข้ึนเกลียวเล็กน้อย 

มาข้ึนเกลียวเพิ ่ม เพ่ือให้ได ้ เส้นดา้ยท่ีมีความแข็งแรง (ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ, 

2553) 

 

3.  ผ้า  (Fabric) 

ผา้หมายถึง  วสัดุท่ีเป็นผืนมีความกวา้งและความยาวผลิตมาจากเส้นใย  จะทาํเป็น

เส้นด้ายก่อนหรือไม่ก็ได้  และจะทาํเป็นผา้ด้วยวิธีใดก็ได้  เม่ือแบ่งแยกตามลักษณะการผลิต  

สามารถแบ่งประเภทผา้ออกเป็น  3  แบบคือ  ผา้ทอ (woven  fabrics) ผา้ถกั (knitted  fabrics) และ

ผา้อดั (nonwoven) 

3.1  ผ้าทอ  (woven  fabrics)   

เป็นการผลิตจากการใชเ้สน้ดา้ยสองกลุ่มหรือมากกว่า มาสอดขดักนัเป็นมุมฉากซ่ึงกนั

และกนั เรียกว่าเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุ่ง ผา้ทอจะสามารถเลาะเสน้ดา้ยออกจากผืนผา้ไดที้ละเส้น 

มีแนวของเส้นด้าย (grain) ท่ีบอกตาํแหน่งเส้นด้ายยืนและเส้นดา้ยพุ่ง ส่วนแนวเฉียงท่ีแท้จริง 

(truebias) คือเสน้ทแยงมุม ในผนืผา้ส่ีเหล่ียม 

การทอพ้ืนฐานจะแบ่งเป็น  3  แบบไดแ้ก่ 

3.1.1  การทอลายขดั 
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เป็นการทอเสน้ดา้ยยนืสอดขดัสลบักบัเสน้ดา้ยพุ่งเป็นมุมฉาก เสน้ดา้ยยนืทุกเสน้ 

จะสอดกบัเสน้ดา้ยพุ่งทุกเสน้ทาํใหเ้กิดการสอดขดัสลบักนัตลอดความยาวของผนืผา้ ลกัษณะเฉพาะ

ของการทอแบบน้ีก็คือผา้ท่ีไดจ้ะไม่มีดา้นถกูและดา้นผดิ จึงสามารถใชง้านไดท้ั้ง 2 ดา้น ยกเวน้จะมี

การตกแต่งบนผวิผา้ดา้นใดดา้นหน่ึง การสอดขดัของเสน้ดา้ย 2 หมู่เช่นน้ีทาํให้ไดผ้า้ค่อนขา้งแน่น 

ทนทาน ไม่ลุ่ยง่าย ผวิผา้เรียบ เหมาะสาํหรับใชเ้ป็นผา้สาํหรับพิมพล์ายหรือขดัลายนูนเป็นลวดลาย

ต่างๆ ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นเน้ือผา้ชนิดต่างๆ ดงัน้ี  ผา้ทอลายขดัเน้ือบาง  ผา้ทอลายขดัเน้ือปานกลาง ผา้

ทอลายขดัเน้ือหนา  และผา้ทอลายขดัดดัแปลง 

 

              
 

ภาพท่ี 5  แสดงโครงสร้างผา้ทอลายขดั 

ท่ีมา : มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, วิทยาศาสตร์ส่ิงทอเบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : หอรัตนชยัการพิมพ,์ 2541. 

 

3.1.2  การทอลายสอง 

เป็นการทอชนิดหน่ึงท่ีเสน้ดา้ยยนืหรือเสน้ดา้ยพุ่งแต่ละเสน้จะสอดขา้มอีกเสน้ 

หน่ึงไปสองเสน้หรือมากกว่า แลว้อาจสอดขา้มไปทางดา้นหนา้หรือหลงัคร้ังละ 1 เสน้ การทอเช่นน้ี

ทาํใหเ้กิดลายผา้เป็นแนวเสน้ทแยงท่ีเห็นชดัเจนไปทางดา้นซา้ยหรือขวา การทอลายสองมกัระบุเป็น

ตวัเลข เช่น 2/1 อ่านว่า “ข้ึนสอง ลงหน่ึง” ลกัษณะเฉพาะของการทอแบบน้ีก็คือ มีดา้นถกูและดา้น

ผดิ แต่ไม่มีดา้นข้ึนและดา้นลง เน่ืองจากการสอดขดักนันอ้ยคร้ังทาํใหเ้สน้ดา้ยสามารถเคล่ือนไหว

อิสระมากข้ึนจึงทาํใหผ้า้มีความอ่อนนุ่มข้ึน สามารถโคง้งอ (ทิ้งตวั) ไดง่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัผา้ทอ

ลายขดั อีกทั้งยงัคืนรอยยบัไดดี้กว่า นอกจากน้ีผา้ลายสองยงัสามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆตามลกัษณะ

ของเน้ือผา้ไดด้งัน้ีผา้ทอลายสองธรรมดา  และผา้ทอลายสองสมดุล 
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ภาพท่ี 6  แสดงการทอลายสอง 

ท่ีมา : มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, วิทยาศาสตร์ส่ิงทอเบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : หอรัตนชยัการพิมพ,์ 2541. 

 

3.1.3  การทอต่วน 

เป็นการทอท่ีเสน้ดา้ยยนืแต่ละเสน้สอดขา้มเสน้พุ่ง 4 เสน้ (4/1) และไปขดักบัดา้ย

เสน้ท่ี 5 สอดขา้มไปดา้นขวาหรือดา้นซา้ย ทาํใหเ้ห็นเสน้ยนืลอยอยูบ่นหนา้ผา้เป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า

ต่วนดา้ยยนื ถา้หากใชด้า้ยพุ่งขา้มเสน้ดา้ยยนื 4 เสน้ แลว้สอดขดักบัดา้ยยืนเส้นท่ี 5 (1/4) ตามลาํดบั

ไปทางดา้นขวาหรือซา้ย เรียกว่าต่วนดา้ยพุ่ง มีลกัษณะเฉพาะของการทอแบบน้ีคือ จะมีดา้นถูกและ

ดา้นผดิ ดา้นถกูจะมีความมนัเงา ส่วนดา้นผดิจะไม่เงาหรือมีความขรุขระ ถา้เสน้ดา้ยลอยขา้มยาวไม่

มากจะทาํใหผ้า้จะมีความแข็งแรง เน้ือแน่น แต่ถา้ดา้ยขา้มยาวก็จะทาํให้เน้ือผา้ มีความเงามนัมาก 

ทิ้งตวัดี ลมผา่นยาก ทาํใหผ้า้แนบเน้ือเวลาเดินตา้นลม แต่เสน้ดา้ยท่ียาวขา้มจะทาํให้ถูกเก่ียวขาดได้

ง่าย ไม่ทนต่อการขดัถ ูจึงไม่ค่อยทนทาน ผา้ต่วนยงัแบ่งไดเ้ป็นหลายชนิดดงัน้ี  ผา้ซาติน (satin)  ผา้

ซาทีน (sateen)  ผา้เครปต่วน (crepe back satin) 

 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงต่วนดา้ยยนื 

ท่ีมา : มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, วิทยาศาสตร์ส่ิงทอเบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : หอรัตนชยัการพิมพ,์ 2541. 
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ภาพท่ี 8  แสดงต่วนดา้ยพุ่ง 

ท่ีมา : มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, วิทยาศาสตร์ส่ิงทอเบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : หอรัตนชยัการพิมพ,์ 2541. 

 

นอกจากน้ียงัมีเทคนิคการทอแบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

การทอขน (pile weave) เช่น การทอขนดว้ยเสน้ลวด การทอผา้ขนหนู การทอขน 

แบบผา้สองผนื แบ่งเป็นการทอขนดา้ยยนื และการทอขนดา้ยพุ่ง 

การทอยกดอก (figure weave) เช่น การทอยกดอกแบบแจ็คการ์ด การทอแบบ

tapestry การทอยกดอกขนาดเลก็ การทอเลโน หรือการทอกอซ การทอลายจุด การทอดอกแบบซิก

แซค การทอปักดอก 

 

3.2  ผ้าถัก  (knitted  fabrics)   

ผลิตจากการใชด้า้ยเสน้เดียวหรือมากกว่า มาทาํใหเ้กิดเป็นห่วงสอดคลอ้งกนัต่อเน่ือง ผา้

ถกัจึงสามารถเลาะออกไดเ้ฉพาะตรงปลายสุดเท่านั้น ห่วงท่ีเรียงไปตามแนวนอนเรียกว่า คอร์ส 

(course) เปรียบไดก้ับแนวเส้นดา้ยพุ่งของผา้ทอ ส่วนห่วงท่ีเรียงข้ึนไปตามแนวตั้ งเรียกว่า เวล 

(wale) เปรียบไดก้บัแนวเสน้ดา้ยยนืของผา้ทอ เข็มเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีทาํให้เกิดห่วงและการคลอ้ง

เก่ียวอยา่งต่อเน่ือง ผา้ถกัน้ีมีคุณสมบติัท่ีสาํคญัคือความยืดหยุ่น สามารถยืดขยายไปตามสรีระและ

การเคล่ือนไหวของร่างกาย 

ผา้ถกัจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

3.2.1  ผา้ถกัดา้ยพุ่ง (weft knit)  

เกิดจากห่วงคลอ้งกนัต่อเน่ืองตามแนวนอน ทุกๆห่วงเกิดจากเส้นดา้ยเส้นเดียวกนั

ลกัษณะของห่วงมีความแตกต่างกนัคือ ห่วงถกัท่ีให้ห่วงใหม่สอดข้ึนจากดา้นหลงัห่วงเดิม (plain 

knit) มองเห็นลกูโซ่ตามแนวตั้ ง ดา้นหลงัเห็นลูกคล่ืนตามขวาง การถกัลกัษณะน้ีไดแ้ก่  ผา้เจอร์ซ่ี 

(single jersey)  ผา้ถกัเพิล  ผา้ถกัริบ  ถกันิตธรรมดา 
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ถักนิตธรรมดา   ถักนิตเพร์ิล 

ภาพท่ี 9   แสดงถกันิตดา้ยพุ่ง 

ท่ีมา : อจัฉราพร ไศละสูต ศ.พิเศษ, ความรู้เร่ืองผา้. พิมพค์ร้ังท่ี 10.  กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ – 

วิชาการ, 2539. 

 

3.2.2 ผา้ถกัดา้ยยนื (warp knit)  

ผา้เกิดจากห่วงคลอ้งต่อเน่ืองกนัตามแนวตั้ง แต่ละแถวของห่วงถกัตามแนวตั้ง เกิด

จากการใชเ้สน้ดา้ยแต่ละเสน้คลอ้งคลอ้งกนักบัห่วงถกัในแนวแถวต่อไป ไดแ้ก่ ผา้นิตตริโก (Tricot) 

ผา้นิตมิลานิส (Milanese) และผา้นิตราเชล (Raschel) 
 

   

  
การถักนิตตริโก (Tricot)     การถักแบบนิตมลิานิส 

 

ภาพท่ี 10   แสดงถกันิตดา้ยยนื 

ท่ีมา : อจัฉราพร ไศละสูต ศ.พิเศษ, ความรู้เร่ืองผา้. พิมพค์ร้ังท่ี 10.  กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ – 

วิชาการ, 2539. 
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3.3  ผ้าอดั  (nonwoven) 

ผลิตจากการใช้เส้นด้ายใยสั้ นหรือใยยาว นํามาโรยให้เป็นแผ่น แล้วใช้ความร้อน 

สารเคมี และแรงอดั ช่วยใหเ้สน้ดา้ยเกาะเก่ียวติดกนัเป็นแผ่นได ้สามารถกาํหนดความหนาของผา้

และความหนาแน่นของผา้ไดต้ามตอ้งการ (อจัฉราพร ไศละสูต, 2539 : 379) 

 

คุณสมบัตขิองเส้นใยผ้า (Fiber  Properties) 

ผา้แต่ละชนิดมีคุณสมบติั  แตกต่างกนัตามชนิดและท่ีมาของเส้นใย  ถา้เป็นผา้ท่ีไดจ้าก

เสน้ใยธรรมชาติการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทาํไดย้ากกว่าผา้ท่ีไดจ้ากเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงสามารถ

ผลิตและเพิ่มเติมปรับปรุงคุณสมบติัไดต้ามท่ีผูเ้ช่ียวชาญคน้ควา้โดยคาํนึงถึงประโยชน์ใชส้อย  การ

ดูแลรักษาความสวยงามและความเหมาะสมในเร่ืองราคา 

ในคุณสมบติัท่ีสาํคญัของเสน้ใยเหล่าน้ี  ก็จะมีคุณสมบติัท่ีช่วยเสริมใหผ้า้น่าใชย้ิง่ข้ึน  เช่น ความมนั  

การดดูซึมความช้ืน  การยดืหด  และการคืนตวั   (ศรีนวล  แกว้แพรก, 2550 :  4-16) 

1. ความเหนียว  (Tenacity)  ความสามารถในการทนแรงดึงหรือฉีกขาด  เส้นใยบาง

ชนิดจะเพิ ่มความเหนียวข้ึนและบางชนิดจะลดความเหนียวลงเมื่อเปียก  บางชนิดไม่เปล่ียนแปลง

เลย  เสน้ใยธรรมชาติจากพืชเช่น  ฝ้าย  ลินิน  ป่าน  ปอ  รามี  จะเพิ่มความเหนียวข้ึนเม่ือเปียก  ซ่ึงมี

ประโยชน์ต่อการซกัรีด  ส่วนไหมและขนสตัวจ์ะลดความเหนียวลงเมื่อเปียก (อรรฆิศา  ฮสัซนัอาลี  

และเกศทิพย ์ กร่ีเงิน, 12) 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าความเหนียวของเสน้ใยแต่ละชนิด  

ใยผ้า แห้ง 

(กรัม/ดิเนียร์) 

เปียก 

(กรัม/ดิเนียร์) 

 

ฝ้าย 

ลินิน 

ไหม 

ขนสตัว ์

อไครลิก 

อาซีเตด 

ใยแกว้ 

ใยหิน 

โมคาไครลิค 

ไนลอน 

โอลิฟิน 

โพลีเอสเตอร์ 

ซาแรน 

สแปนเด็กซ ์

เรยอน 

ออร์ลอน 

 

3.0-5.0 

5.5-6.5 

2.4-5.1 

1.0-1.7 

2.0-3.6 

1.2-1.4 

6.3-6.9 

2.5-3.1 

2.0-3.1 

4.3-9.0 

3.5-8.0 

2.5-6.3 

1.4-2.4 

0.5-1.5 

2.4-3.0 

4.5 

 

 

5.0 

6.5 

3.9 

1.0 

1.8-3.3 

0.8-1.2 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

3.2-6.5 

6.0 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

1.3-4.0 

4.4 

ท่ีมา : ศรีนวล  แก้วแพรก, ความรู้เร่ืองผา้และเส้นใย, พิมพ์คร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550), 6. 

 

2.  อตัราส่วนความยาวต่อความกว้าง  (High  Length to width Ratio) หมายถึงการ

เปรียบเทียบเทียบส่วนระหว่างความยาวของเสน้ใยกบัเส้นผ่าศูนยก์ลางของเส้นใยนั้นๆ  ในการนาํ

เสน้ใยมาผลิตเป็นผา้  ความยาวของเสน้ใยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า  100 ส่วน  ต่อความกวา้ง 1 ส่วน  โดย

ใหเ้สน้ผา่ศนูยก์ลางของเสน้ใยเทียบเป็น 1 ส่วน  เสน้ใยท่ีมีความยาว ½ นิ้ว  มีใชน้้อย  หรือแทบจะ

ไม่ไดน้าํมาใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอเลย  เส้นใยยาวเม่ือปั่นเป็นเส้นดา้ยจะเหนียว  ผา้จะทนทาน

และมีเน้ือเรียบ  แสดงให้เห็นว่าความยาวของเส้นใยมีความสัมพนัธ์กบัความเหนียวของเส้นดา้ย  

   ส
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เสน้ใยสั้นเม่ือนาํมาปั่นเป็นเส้นดา้ยจะไม่เหนียวแต่ไดผ้ิวสัมผสัอ่อนนุ่ม  เพราะมีปลายของเส้นใย

ลอยอยูบ่ริเวณผวิผา้ 

3.  การปรับสภาพโค้งงอได้  (Flexibility  or  Pliability) หรือความอ่อนตวัของเส้น

ใย  คือ ความสามารถจดัผา้ให้เป็นรูปแบบใดก็ได ้ เส้นใยท่ีสามารถปรับโคง้งอไดดี้จะช่วยให้เขา้

เกลียว  เป็นเส้นด้ายไดดี้และง่ายกว่าเส้นใยท่ีแข็งปรับสภาพโคง้งอยาก  เม่ือนาํมาตัดเยบ็ก็ไม่

สามารถปรับตามรูปร่างไดดี้  ฉะนั้นเสน้ใยท่ีนาํมาทอผา้จึงตอ้งมีความอ่อนตวัและโคง้งอไดดี้ยิ ่งดี

มาก  การเขา้เกลียวจะทาํไดดี้  จดัเขา้รูปง่าย  ใหค้วามนุ่มนวล  จบัจีบไดดี้ 

4.  แรงดึงดูดหรือแรงเกาะกัน (Cohesiveness)  หรือ คุณภาพในการนํามาปั่น

(Spinning quality) คุณสมบติัน้ีจาํเป็นสาํหรับเส้นใยผา้ท่ีตอ้งนาํมาปั่นเป็นเส้นดา้ย  และทอเป็นผา้

คือเสน้ใยจะตอ้งมีคุณสมบติัเกาะกลุ่มกนัไดดี้  เพราะการนาํเสน้ใยมาเขา้เกลียวเป็นเส้นดา้ย  เส้นใย

ตอ้งมีแรงดึงดูดระหว่างกนั  เกาะติดกนัไดดี้ เส้นใยจาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติัขอ้น้ีมากกว่าเส้นใยยาว  

และถา้เป็นเสน้ใยท่ีมีผวิโครงสร้างภายนอกขรุขระ  มีความหงิกงอจะช่วยใหเ้สน้ใยมีการเกาะกนัได้

ดีดว้ย  ส่วนเสน้ใยยาวมีความยาวท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีดีเพียงพอท่ีจะเขา้เกลียวอยูแ่ลว้  ไม่จาํเป็นตอ้งมี

คุณสมบติัขอ้น้ีมากนกัก็ได ้

5. ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  (Uniformity) ในการปั่นเสน้ดา้ย  ถา้เป็นเส้นใยท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกนั  มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  มีแรงเกาะกนั  คลอ้ยตามกนัและปรับสภาพความโคง้งอ

ไดดี้ก็จะเขา้เกลียวไดดี้  จะไดเ้ส้นดา้ยท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอ  ซ่ึงมีผลมาจากเส้นใยชนิดเดียวกัน  มี

ลกัษณะความเป็นหน่วยเดียวกนัสูง  แต่ถา้นาํเส้นใยผสมมาปั่นเป็นเส้นดา้ย  จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง

ความเป็นหน่วยเดียวกนัดว้ย  

6.  ความหนาแน่นและความถ่วงจําเพาะ  (Density  and  Specific  Gravity) ความ

หนาแน่นของสารใดๆ หมายถึง  มวลของสารนั้ นต่อหน่ึงหน่วย  ปริมาตรหน่วยท่ีใช้วดัความ

หนาแน่น  วัดเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  ส่วนความถ่วงจําเพาะของสารใดๆหมายถึง  

อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมวลสารหรือนํ้ าหนักของสารกบัมวลสาร  หรือนํ้ าหนักของนํ้ าท่ีมี

ปริมาตรเท่ากันหรือเป็นตวัเลขซ่ึงไม่มีหน่วยท่ีแสดงให้ทราบว่าสารหนักเป็นก่ีเท่าของนํ้ าเม่ือมี

ปริมาตรเท่ากนั 

ฉะนั้นผา้ท่ีมีความหนาแน่นมากหรือมีความถ่วงจาํเพาะสูง  ก็คือผา้ท่ีมีนํ้ าหนักมาก  

ส่วนผา้ท่ีมีความหนาแน่นน้อย  ความถ่วงจาํเพาะตํ่า  ก็คือผา้ท่ีมีนํ้ าหนักเบา  ไม่ไดห้มายถึงความ

หนาบางของผา้เป็นเกณฑผ์า้บางชนิดหนามากแต่นํ้ าหนกัเบา  และผา้บางชนิดบางแต่มีนํ้ าหนกั 

7.  การดูดซึมนํ้าและความช้ืน (Absorbency and Moisture regain) หมายถึง  

ความสามารถของเสน้ใยท่ีจะดูดความช้ืนจากอากาศเขา้ไวใ้นเส้นใยภายใตบ้รรยากาศปกติท่ีใชใ้น
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การทดสอบเสน้ใยคือ  มีความช้ืนสมัพทัธ ์ 65 %  ท่ีอุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  จาํนวนความช้ืนท่ี

เพิ่มข้ึนจะคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละของนํ้ าหนกัเสน้ใย  เสน้ใยท่ีสามารถดูดความช้ืนและระเหยออก

อยา่งรวดเร็วจะเกิดผลดีต่อผูใ้ช ้ สวมใส่แลว้จะรู้สึกสบายตวัไม่ร้อน  มีผลดีต่อสุขภาพ  ไม่ทาํใหเ้กิด

ไฟฟ้าสถิตง่าย  เม่ือยอ้มสีจะทาํใหสี้ติดง่าย  สีติดไดดี้  และเป็นผา้ท่ีทาํความสะอาดง่ายดว้ย 

คุณสมบัติการดูดซึมความช้ืนได้ดีของเส้นใยข้ึนอยู่กับโครงสร้างโมเลกุล  เส้นใย

เซลลโูลสประกอบดว้ยหมู่ไฮดรอกซิลมาก  มีการเรียงตวัของโมเลกุลไม่เป็นระเบียบ  จึงสามารถ

ดูดความช้ืนได้ดี  ส่วยเส้นใยโปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนทาํปฏิกิริยากบักลุ่มคาร์บอกซิล 

จาํนวนมาก  กล่าวคือโครงสร้างภายนอกของเสน้ใยขนสตัวเ์รียงซอ้นกนัเป็นเกล็ด  จึงทาํให้เส้นใย

ขนสตัวมี์ช่องว่างดูดและอมความช้ืนไดม้าก  แต่กลุ่มของเส้นใยสังเคราะห์มีโครงสร้างโมเลกุลท่ี

เรียงตวักนัเป็นระเบียบแน่นและขนานกนัตลอด  นํ้ าและความช้ืนซึมผ่านไดย้าก  ผา้ท่ีผลิตจากเส้น

ใยสงัเคราะห์จึงดูดนํ้ าและความช้ืนไดน้อ้ย 

 ฉะนั้นเสน้ใยแต่ละชนิดจึงดูดความช้ืนไดไ้ม่เท่ากนั  การผลิตผา้และการตกแต่งผา้

ในขั้นสุดทา้ย  สามารถเพิ ่มคุณสมบติัในการดูดความช้ืนได ้ เช่น  การทอผา้เน้ือหลวมหรือการ

ตกแต่งใหผ้า้มีขนฟสูามารถดูดความช้ืนไดม้ากกว่าผา้ท่ีทอเน้ือเรียบ  และการชุบมนัหรือขดัมนัทาํ

ใหเ้สน้ใยดูดความช้ืนไดม้ากข้ึน  แต่การเพิ่มหมู่  อาเซติล  (Acetylation)  ทาํให้เส้นใยดูดความช้ืน

นอ้ยลง 

8.  ความยดืได้  ( Elongation ) เสน้ใยท่ีสามารถดึงยดืไดถึ้งจุด ๆหน่ึงจึงขาดความมนั  

(Luster) ความมนัของผา้เป็นสมบติัท่ีทาํใหเ้กิดความงามสามรถมองเห็นได ้ ข้ึนอยู่กบัปริมาณแสง

สะท้อนจากเส้นใย  แสงสะท้อนมากก็มนัมาก  พ้ืนผิวผา้ยิ ่งเรียบก็จะสะท้อนแสงได้มาก  ใย

ธรรมชาติท่ีมีเน้ือมนั  ไดแ้ก่ไหม  สาํหรับใยสงัเคราะห์จะมีความมนัในโครงสร้างของเสน้ใยอยูแ่ลว้ 

9. ความยดืหยุ่น  ( Elastic  Recovery ) สมบติัของเสน้ใยเม่ือยดืออกมาแลว้  หดกลบั

เท่าเดิมไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่ลบัแรงท่ีใชดึ้ง  ถา้ใชแ้รงนอ้ยยดืไดม้าก  เป็นผลให้ผา้มีความคืนตวั

ทนยบัได ้ ความยดืหยุน่ของเสน้ใยทาํใหด้า้ยไม่ค่อยขาด  ดา้ยและผา้เหนียวข้ึน  ความยดืหยุน่น้ีจะมี

ความสมัพนัธก์บัความคืนตวั 

10. ความคนืตวั ( Resiliency ) หมายถึง  การท่ีเสน้ใยสามารถกลบัคืนสภาพไดด้งัเดิม

อยา่งรวดเร็ว เช่น  เส้ือผา้ท่ีใส่แลว้ยบั  เม่ือแขวนทิ้งไวส้กัพกัหน่ึงรอยยบัก็หายไปไดโ้ดยไม่ตอ้งรีด  

ลกัษณะเหล่าน้ีมกัจะพบในเส้ือผา้ท่ีทาํจากเส้นใยขนสัตว ์ ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีคุณสมบติัขอ้น้ีดี  มกัจะมี

การยดืหยุน่ดีดว้ย  ใชง่้าย  สวยงาม  ทนทาน  ทาํความสะอาดและดูแลรักษาง่าย 
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11. การทนทานต่อแรงเสียดสี  (Abrasion  Resistance)  หมายถึง  การท่ีเสน้ใยหรือผา้

ท่ียงัคงสภาพเดิมอยู่ไดน้านถึงแมจ้ะไดรั้บการเสียดสีมากจากการใชป้ระจาํวนั  เช่น  ผา้ท่ีใชท้าํ

สายพานเคร่ืองยนต ์ หรือผา้ท่ีใชบุ้เกา้อ้ีเคร่ืองเรือน  จาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติัขอ้น้ีดี  

12.  การทนต่อความร้อน  (Heat  Tolerance) หมายถึง  ความสามารถของเส้นใยใน

การทนต่ออุณหภูมิก่อนการเปล่ียนสภาพ  เส้นใยแต่ละชนิดทนความร้อนต่างกันข้ึนอยู่กับ

ส่วนประกอบของโมเลกลุ  เสน้ใยเซลลโูลสทนความร้อนไดดี้กว่าเส้นใยโปรตีน  เส้นใยธรรมชาติ

ทนความร้อนไดดี้กว่าเสน้ใยสงัเคราะห์  คุณสมบติัของการทนความร้อนน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้น

ขั้นตอนการทาํความสะอาดและการดูแลรักษา  เช่น  อุณหภูมิของนํ้ าท่ีใชใ้นการซกั  อุณหภูมิของ

ความร้อนท่ีใชใ้นการรีด  การจบัจีบ  ผูใ้ชค้วรทราบว่าเส้นใยชนิดใดสามารถทนความร้อนไดม้าก

นอ้ยเพียงใด  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบันํ้ าท่ีใชซ้กั  และความร้อนท่ีใช้

ในการรีดผา้แต่ละชนิด  เช่นผา้ใยสังเคราะห์บางชนิดเม่ือถูกความร้อนมากจะย่นยบัเสียรูปทรง  

หรืออาจหลอมละลายได้  แต่ผา้บางชนิด  เช่น  ใยเซลลูโลส  สามารถทนความร้อนได้สูง  

นอกจากน้ีอุณหภูมิของความร้อนท่ีเหมาะสาํหรับผา้ใยสังเคราะห์ยงัมีประโยชน์ช่วยในการจบัจีบ  

หรืออดักลีบถาวรไดด้ว้ย(Heat  set) 

13.  การนําไฟฟ้า (Electrical  Conductivity) หมายถึงปฏิกิริยาของเสน้ใยท่ีเกิดข้ึนต่อ

การเหน่ียวนาํกระแสไฟฟ้าให้ผ่านออกจากเน้ือผา้กบัร่างกายผูส้วมใส่  ผา้ท่ีมีคุณสมบติัในการดูด

ซึมนํ้ าและความช้ืนไดดี้  จะเป็นตวันาํไฟฟ้าท่ีดีดว้ย  คือทาํให้ประจุไฟฟ้าไหลเวียนเขา้ออกได ้ ไม่

เกิดไฟฟ้าสถิตในการสวมใส่  ทาํใหส้บายตวั  เส้ือผา้ไม่แนบตวั  ไม่เกิดความรําคาญ  ผา้ท่ีดูดนํ้ าและ

ความช้ืนไดดี้  จะมีคุณสมบติันาํไฟฟ้าไดดี้ดว้ย  เช่น  ผา้ท่ีไดจ้ากเส้นใยเซลลูโลส  ฝ้าย  และลินิน  

ส่วนผา้จากใยสงัเคราะห์  เป็นผา้ท่ีมีการนาํไฟฟ้าไดไ้ม่ดี  สวมใส่แลว้แนบตวัทาํใหเ้กิดความรําคาญ  

เช่นผา้ไนลอน  โพลีเอสเทอร์  เป็นตน้ 

14.  การนําความร้อนและการเกบ็ความร้อน (Thermol conductivity and Retention)  

หมายถึง ความสามารถในการถ่ายเทออกจากผา้และร่างกายเม่ือสวมใส่แลว้ไม่ร้อนรู้สึกสบาย  เช่น  

ผา้ท่ีไดจ้ากใยเซลลโูลส  ส่วนการเก็บความร้อน  หมายถึงคุณสมบติัของผา้ท่ีถ่ายเทความร้อนไดไ้ม่

ดี  ความร้อนไม่สามารถระบายออกได ้ เช่น ผา้ใยสงัเคราะห์  นอกจากคุณสมบติัพ้ืนฐานของเส้นใย

แลว้  ลกัษณะการผลิตผา้ยงัมีผลทาํใหเ้กิดคุณสมบติัขอ้ดีดว้ย  เช่น ผา้เน้ือหนาทอขนดว้ยเส้นดา้ยฟ ู 

จะเก็บความร้อนไดดี้  ทาํใหเ้กิดความอบอุ่น  ส่วนผา้ท่ีทอเน้ือบางโปร่ง  เช่น  ผา้ป่าน  ผา้มสัลิน  จะ

นาํและระบายความร้อนไดดี้  เป็นตน้ 

15.  การทนไฟ (Flame Resistant) หมายถึง  ผา้ท่ีไม่ติดไฟง่าย ถึงแมจ้ะโดนเปลวไฟ  

เช่น  ใยแกว้สามารถทนไฟและไม่ติดไฟ (Flameproof) ดว้ยอุณหภูมิสูงถึง  1400F -3033F  การ
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ทนไฟสามารถตกแต่งดว้ยกระบวนการทางเคมีได ้ จะทราบว่าผา้ชิ้นใดตกแต่งให้ทนไฟดูจากป้าย

รายละเอียดท่ีติดมากบัผา้และเส้ือสาํเร็จรูป 

16.  ความมนั (Luster) หมายถึงคุณสมบติัของผา้หรือเส้นใย  ท่ีสามารถสะทอ้นแสง

ไดต้ามพื้นผวิเรียบ  เกิดจากความล่ืนและเป็นเงาสดใส  ผา้ท่ีมีสะทอ้นแสงมากจะมีความมนัมาก  ผา้

ท่ีความสะทอ้นแสงนอ้ยจะมีความมนันอ้ย  และผา้ผวิสมัผสัเรียบจะเป็นมนัมากกว่าผา้ท่ีมีผิวสัมผสั

ขรุขระ  ผา้สีอ่อนจะสะทอ้นแสงไดดี้กว่าสีเขม้  ผา้ท่ีไดจ้ากเสน้ใยธรรมชาติท่ีมีความมนัมากคือ ผา้

ไหม ส่วนผา้ท่ีผลิตจากใยสงัเคราะห์เกือบทุกชนิดจะมีความมนัมาก  ถา้ตอ้งการลดความมนัของผา้

ใยสังเคราะห์ลงจะต้องเติมสารบางอย่างลงไปในขั้นตอนการผลิตเป็นของเหลวก่อนท่ีจะผลิต

ออกมาเป็นเสน้ใย 

17.  ความโปร่งแสง (Translucence) หมายถึง  คุณสมบติัของผา้ท่ีแสงสามารถผ่านได้

มาก  ผา้สีอ่อนจะโปร่งแสงมากกว่าสีเขม้  เส้นดา้ยขนาดเล็กทอผา้หลวม  หรือการถกัห่วงหลวมๆ

ด้วยเส้นด้ายขนาดเล็ก   จะช่วยให้ได้ผา้ท่ีมีคุณสมบัติโปร่งแสงด้วย  ซ่ึงมักจะผลิตข้ึนตาม

จุดประสงคแ์ละประโยชน์ของการใชส้อยผา้นั้นๆ 

18.  ความทนต่อแสงแดด (Sunlight Resistance ) หมายถึง  ความสามารถในการทน

ต่อแสงแดดไดใ้นระยะเวลานาน  โดยไม่เส่ือมคุณภาพ  ผา้ท่ีจาํเป็นตอ้งเลือกเพ่ือให้มีคุณสมบติัทน

ต่อแสงแดดไดดี้  เช่น  ผา้ม่าน  ผา้คลุมรถ  ฯลฯ  ผา้ท่ีทนต่อแสงแดดไดดี้เยีย่ม  ไดแ้ก่  ใยแกว้  อะคริ

ลิค  โมดาคริลิค ทนไดดี้ ไดแ้ก่ ซาแรน  โพลีเอสเทอร์ ลินิน  เรยอน  ฝ้าย  อาซิเตด  ทนไดต้ ํ่าไดแ้ก่  

ไนลอน  ขนสตัว ์ ไหม  (ศรีนวล  แกว้แพรก, 2550 : 4-15) 

 

โครงสร้างทางกายภาพ  หมายถึง  คุณสมบติัในเร่ืองรูปร่าง  ส่วนประกอบเฉพาะของเสน้ใย  ไดแ้ก่ 

1.  โครงสร้างภายนอก  (External Fiber Structure) เสน้ใยผา้โดยทัว่ไปแบ่งความยาว

ออกเป็น 2 ชนิด 

1.1  ความยาวของเส้นใย (Fiber  Length ) เสน้ใยยิง่ยาวเมื่อผลิตเป็นเสน้ดา้ย  ยิง่

เหนียว  ผา้จะยิง่เหนียวและทนทาน  และมีเน้ือเรียบ  เม่ือเปรียบเทียบกบัใยสั้น  เม่ือทาํเป็นเส้นดา้ย

จะไม่เหนียว  ผิวสัมผสันุ่ม  มีขน  เพราะปลายของเส้นใยลอยข้ึนมาอยู่บนผิวผา้มากเส้นใยผา้

โดยทัว่ไปแบ่งความยาวเป็น  2  ชนิด  (อรรฆิศา  ฮสัซนัอาลี  และเกศทิพย ์ กร่ีเงิน, 12) 

1.1.1   เส้นใยสั้น (Staple fiber) เป็นเส้นใยท่ีใชว้ดัความยาวเป็นนิ้ว     

(1/2-15 นิ้ว) เสน้ใยธรรมชาติทุกชนิดยกเวน้เสน้ไหมเป็นเสน้ใยสั้น  ส่วนเสน้ใยสงัเคราะห์ข้ึนอยูก่บั

การผลิตและจุดประสงคก์ารนาํไปใช ้  
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1.1.2 เสน้ใยยาว (Filament fiber) เป็นเสน้ใยท่ีวดัความยาวเป็นหลา  ใย

ไหมเป็นใยธรรมชาติชนิดเดียวท่ีวดัความยาวเป็นหลา  ส่วนใยสังเคราะห์และใยก่ึงสังเคราะห์  

สามารถผลิตไดท้ั้งเสน้ใยสั้นและเสน้ใยยาว  ทั้งน้ีเพราะสามารถควบคุมการผลิตได ้ แต่ส่วนใหญ่

จะผลิตเป็นเส้นใยยาวมากว่า  และจะผลิตเป็นเส้นใยสั้ น  เพ่ือต้องการได้ผา้ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ

เพิ่มข้ึน  เช่น  ผา้ท่ีมีผวิสมัผสัอ่อนนุ่ม  พองฟ ู หนาและใหค้วามอบอุ่นดี  เป็นตน้  

1.2 ความกว้างของเส้นใย (fiber dimenter) หมายถึง  เส้นผ่าศูนยก์ลางของ

เส้นใย  เส้นใยท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กจะมีลักษณะเส้นใยท่ีละเอียดอ่อนนุ่ม  เส้นใยท่ี มี

เสน้ผา่ศนูยก์ลางใหญ่  จะไดเ้สน้ใยท่ีหยาบ  หนาแข็งกระดา้ง  เสน้ผา่นศนูยก์ลางของเส้นใยวดัเป็น

ไมครอน 

1.3 พืน้ผิวภายนอกของเส้นใย (Surface Contour) หมายถึง  ลกัษณะของ

เซลล์ชั้นนอกสุดท่ีหุ้มเซลล์ภายใน  ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกันตามชนิดของเส้นใย  เส้นใย

ธรรมชาติจะมีพ้ืนผิวภายนอกไม่เรียบเหมือนกนัตลอดทั้ งเส้น  แต่เส้นใยสังเคราะห์จะมีลกัษณะ

รูปแบบเดียวกนัตลอดตามความยาวของเสน้หน่ึงๆ  ฉะนั้นเม่ือตอ้งการนาํเส้นใยธรรมชาติผสมกบั

เสน้ใยสงัเคราะห์  จึงตอ้งผลิตใหเ้สน้ใยสังเคราะห์มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัเส้นใยธรรมชาติ  จึงจะ

ผสมกนัไดดี้  รูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ีจะทาํใหเ้สน้ใยมีคุณสมบติัท่ีต่างกนั  เราสามารถดู

ลกัษณะพื้นผวิภายนอกของเสน้ใยดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  ในลกัษณะรูปร่างดา้นหนา้ตดัขวางของเสน้

ใย 

1.4 รูปร่างด้านหน้าตัดขวางของเส้นใย (Cross Section Shape) หมายถึง  

รูปร่างลกัษณะตามขวางของเสน้ใย  ท่ีดูจากกลอ้งจุลทรรศน์  ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะบอกถึงคุณสมบติั

ของเสน้ใยได ้เช่น ความมนั  ความดา้น  ความเกาะกนั  ความแข็ง  ความอ่อนนุ่ม  เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 11   แสดงลกัษณะภายนอกของเสน้ใยและรูปร่างหนา้ตดัขวางของเสน้ใยแต่ละชนิด 
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ท่ีมา : โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จ.เชียงใหม่, รูปร่างหน้าตดัขวางของเส้นใย [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 

10 กุมภาพนัธ ์2554.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.mochiza.com/chem605/Fiber7.html   

 

1.5 ความหงิกงอของเส้นใย  (Crimp) เป็นคุณสมบติัของเสน้ใยธรรมชาติบาง

ชนิดท่ีเกิดข้ึนเอง เช่น  ใยขนสัตว ์ ความหงิกงอของเส้นใยจะมีผลทาํให้เกิดการรวมตวัหรือเกาะ

กลุ่มของเส้นใยดีเม่ือปั่นเป็นเส้นดา้ย  ความหงิกงอท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจะมีลกัษณะโคง้มน  

ความหงิกงอท่ีเกิดจากการผลิตเสน้ใยสงัเคราะห์มกัจะหักเป็นมุมแหลม  เส้นใยท่ีมีลกัษณะหงิกงอ

จะช่วยใหส้ามารถรวมตวักนัไดง่้าย  เขา้กนัไดดี้  ทาํใหเ้พิ่มความเหนียว  เม่ือนาํไปปั่นเป็นเส้นดา้ย  

มีความนุ่ม  หนา  ดดูซึมนํ้ าไดดี้  เก็บความร้อนไดดี้และใหค้วามอบอุ่น 

2.  โครงสร้างภายในของเส้นใย  (Internal Fiber Structure) หมายถึง ลกัษณะการท่ีต่อ

กนัเป็นการเรียงตวัและยดึติดกนัของโมเลกุลดว้ยวิธีต่างๆ  ซ่ึงประกอบดว้ยโมเลกุลแต่ละตวัและมี

ห่วงหรือโซ่คลอ้งกนัเป็นโซ่ยาว  โมเลกุลท่ีต่อกนัโซ่ยาวเรียกว่า  polymer  โครงสร้างของโมเลกุล

จะมีลกัษณะแตกต่างกนั 3  ประเภท 

2.1  ความยาวของโซ่โมเลกุลที่คล้องกนั  มีอิทธิพลต่อคุณสมบติัของเส้นใยเร่ือง

ความเหนียว  โซ่โมเลกุลต่อกนัยาวมากเท่าไร  ก็จะทาํใหมี้ความเหนียวมากเท่านั้น  จะไดเ้ส้นใยท่ีมี

ความแข็งแรงทนทานสูง  ขาดยาก 

2.2  ลักษณะการเรียงตัวของโมเลกุล  หมายถึง  ความเป็นระเบียบของโมเลกุล

ภายในเสน้ใยและการเช่ือมต่อโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบภายในเส้นใยนั้นๆ  เส้นใยท่ีมีการเรียงตวั

และเช่ือมต่อโมเลกุลอยา่งเป็นระเบียบ  จะทาํใหไ้ดผ้า้ท่ีเหนียว  แข็งแรง  ทนทานกว่าเส้นใยท่ีมีการ

เรียงตวัและการเช่ือมต่อโมเลกุลท่ีไม่เป็นระเบียบ 

2.3  การยดึกนัและแรงยดึกนัระหว่างโมเลกุล  (bond)  เกิดข้ึนได ้ 3  ลกัษณะ  คือ 

   2.3.1  Hydrogen  Bonds  เป็นการยึดกนัระหว่างไฮโดรเจนอะตอมกบั

อะตอมท่ีมีอิเลคโตรเนคกะทีฟ  เป็นลกัษณะการยึดกนัของโมเลกุลท่ีดีจะเกิดแรงยึดท่ีแข็งแรง  

เหนียวแน่น  พบในบริเวณโมเลกุลของเสน้ใยท่ีเรียงตวักนัเป็นระเบียบ  เรียกว่า  High  Orientation 

   2.3.2  Van  der  Waals  force  เป็นการยึดกนัของโมเลกุลในลกัษณะท่ี

อะตอมเกาะเก่ียวกนัไม่ดี  ผา้ท่ีไดจ้ะมีความเหนียวแข็งแรงทนทานตํ่า  มกัพบในบริเวณท่ีโมเลกุล

ของเสน้ใยเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ  เรียกว่า  Low  Orientation 

   2.3.3  Cross  linking  การยดึขา้มระหว่างโมเลกุล  แต่ละโมเลกุลจะมีตวั

ยดึขา้มระหว่างสายโมเลกุล  ซ่ึงสามารถเอนลู่ไปตามแรงดึงและสปริงตวักลบัคืนท่ีเดิมไดโ้ดยไม่

ขาด  ถา้การเอนลู่สปริงตวักลบัคืนท่ีเดิมทาํไดดี้จะช่วยทาํใหเ้กิดคุณสมบติัท่ีดีดึงผา้ไม่ยบัง่าย  คืนตวั
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ไดดี้  มกัพบในเสน้ใยท่ีมีการเรียงตวัของโมเลกุลดี  เช่น  เสน้ใยขนสตัว ์ (ศรีนวล  แกว้แพรก, 2550 

: 16-20) 

 

โครงสร้างทางเคม ี

โครงสร้างทางเคมีของเสน้ใยเป็นพ้ืนฐานในการจดัจาํแนกเสน้ใย  เสน้ใยท่ีมีโครงสร้าง

ทางเคมีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  จะจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั  คือ 

1. ใยเซลลโูลส  เช่น  ฝ้าย  ลินิน   ป่าน  ปอ  รามี  ใยกลว้ย  ใยสบัปะรด  เป็นตน้   

ประกอบดว้ยกลุ่มโพลิไฮดร๊อกซี  แอลกอฮอล ์(polyhydroxy alcohols) 

2. ใยโปรตีน  เช่น  ไหม ขนสัตว ์ ประกอบดว้ย  กรดอะมิโน (amino acid ) หลายๆ

ชนิดรวมกนั 

3. ใยอาซีเตด  เช่น  ใยอาซีเตด  ไตรอาซิเตด  ประกอบดว้ย  โพลิเอสเตอร์ของ 

เซลลโูลส (polyester of cellulose) 

4. ใยไนลอน  ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของโพลิเอไมด ์ (poly amides) 

5. ใยโพลีเอสเทอร์  เป็นโพลิเมอร์ของเอสเทอร์  ซ่ึงเกิดจากไดไฮดริก  แอลกอฮอล ์  

(Ester of dihydric alcohol)  และกรดเทเรพทาลิค  (Terephthalic acid) 

6. ใยอะคริลิค   เป็นโพลิเมอร์ของอะคริโลไนทริล   (Addition polymer of 

acrylonytrile) 

7. ใยโมดาไครลิค  ประกอบดว้ยส่วนผสมของโพลิเมอร์อะคริโลไนทริล  และสาร

อ่ืน (Co-polymers of acrylonitrile and other substance) 

8. ใยไนทริล   ประกอบด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลลิดีน   ไดไนทริล  (Addition  

polymers of Vinylidene dinylrill) 

9. ใยซาแรน  ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของไวนิลลิดีน  ไดไนทริล (Addition  polymers 

of Vinylidene chloride) 

10. ใยวินยอน  ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของไวนิล  คลอไรด์ (Addition polymers of 

Vinyl chloride) 

11. ใยไวแนล  ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของไวนิล  แอลลกอฮอล ์(Addition polymers 

of Vinyl alcohol) 

12. ใยสแปนเด๊กซ ์ เป็นอิลาสโตเมอร์ชนิดโพลิยนิูเทน (polyure  thane) 

13. ใยโอลิฟิน  ประกอบดว้ยโพลิเมอร์ของเอทิลีนหรือหน่วยของโอลิฟินชนิดหน่ึงๆ 

(นวลแข  ปาลิวานิช, 2554 : 55) 
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การเรียงตวัของโมเลกลุ 

เสน้ใยประกอบดว้ยโมเลกุลจาํนวนมาก โมเลกุลเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นเสน้ยาวเรียกว่าโพ

ลิเมอร์ (polymer) ท่ีเกิดจากการเรียงตัวของหน่วยโมเลกุลเล็กๆคือมอนอเมอร์ (monomer) และ

เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมีดว้ยกระบวนการสงัเคราะห์ท่ีเรียกว่า โพลิเมอไรเซชนั (polymerization) 

ขนาดของโพลิเมอร์ข้ึนอยูก่บัความยาวของโมเลกุลซ่ึงบอกไดจ้ากจาํนวนของมอนอเมอร์ท่ีอยูใ่น 

โพลิเมอร์นั้ น (degree of polymerization) โพลิเมอร์ท่ีมีเส้นโมเลกุลยาวจะมีนํ้ าหนักโมเลกุล 

มากกว่าโพลิเมอร์ท่ีมีเส้นโมเลกุลสั้นเน่ืองจากจาํนวนมอนอเมอร์ท่ีมากกว่านั ่นเอง ซ่ึงจะมีผลต่อ

ความแข็งแรงของเสน้ใยท่ีโพลิเมอร์นั้นเป็นองคป์ระกอบอยู ่

โมเลกุลหรือโพลิเมอร์ท่ีอยู่ในเส้นใยจะมีการเรียงตวัแตกต่างกนั เม่ือแต่ละโมเลกุลมี

การเรียงตวัอยา่งไร้ทิศทาง (random) ก็จะทาํใหเ้สน้ใยบริเวณนั้นมีความเป็นอสัณฐาน (amorphous) 

ส่วนในบริเวณท่ีโมเลกุลมีการเรียงซอ้นขนานอย่างเป็นระเบียบก็จะมีความเป็นผลึก (crystalline) 

เกิดข้ึน เส้นใยท่ีมีความเป็นผลึกมากก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าเส้นใยท่ีมีความเป็นผลึกน้อย 

อยา่งไรก็ตามปริมาณความเป็นผลึกไม่ใช่ปัจจยัท่ีกาํหนดความแข็งแรงของเสน้ใย หากรวมไปถึงทิศ

ทางการจดัเรียงตวัของโมเลกุลท่ีเป็นระเบียบเหล่าน้ีดว้ย ถา้โมเลกุลมีการจดัเรียงตวัอยู่ในทิศทางท่ี

ขนานกบัแกนตามความยาวของเสน้ใย ก็จะช่วยใหเ้สน้ใยมีความแข็งแรงมาก เน่ืองจากโมเลกุลเรียง

ตวัในทิศทางเดียวกบัแรงท่ีกระทาํต่อเสน้ใย(ตามความยาว) ทาํใหส้ามารถมีส่วนช่วยในการรับแรง

เต็มท่ี เรียกว่าเสน้ใยนั้นมีการจดัเรียงตวัของโมเลกุลท่ีดี (oriented fiber) ในอีกกรณีหน่ึงแมเ้ส้นใย

จะมีบริเวณท่ีเป็นผลึกมาก แต่มีทิศทางการจดัเรียงตวัท่ีไม่ขนานกบัแกนตามยาวของเสน้ใย โมเลกุล

ก็ไม่สามารถรับแรงในทิศทางการดึงเส้นใยไดเ้ต็มท่ีทาํให้มีความแข็งแรงน้อยกว่าในกรณีแรก 

ดงันั้นในกระบวนการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ จึงตอ้งมีการดึงยืดเส้นใยท่ีออกมาจากหัวฉีด เพ่ือเพิ่ม

ความเป็นผลึกโดยการจดัเรียงโมเลกุลให้เป็นระเบียบ และทาํการจดัเรียงโมเลกุลท่ีเป็นระเบียบ

เหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นทิศทางเดียวกบัแกนตามยาวของเสน้ใย กระบวนการน้ีเรียกว่าการดึงยืด (stretching 

หรือ drawing) (ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, 2553) 

 

ปัจจยัที่มผีลต่อคุณสมบัตเิส้นใย 

นอกจากคุณสมบัติของเส้นใยท่ีกล่าวมาแลว้  ส่ิงท่ีทาํให้เส้นใยมีคุณสมบัติต่างกัน

ออกไปยงัประกอบดว้ยส่ิงสาํคญั 3 ชนิด คือ 

1. โครงสร้างทางกายภาพของเสน้ใย 

2. องคป์ระกอบทางเคมีของเสน้ใย 

3. การเรียงตวัของโมเลกุล 
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ความแตกต่างในปัจจยัทั้งสามน้ี ทาํใหเ้สน้ใยมีสมบติัท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั ซ่ึง

สมบติัของเสน้ใยก็จะมีผลต่อสมบติัของผา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากเส้นใยนั้น ทั้งในส่วนท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการและไม่ตอ้งการต่อการนาํไปใชง้าน ยกตวัอยา่งเช่น ในเสน้ใยท่ีสามารถดูดซบันํ้ าไดน้อ้ย จะ

ส่งผลใหผ้า้ท่ีทาํจากเสน้ใยชนิดน้ีมีสมบติัดงัน้ี 

เกดิไฟฟ้าสถิตย์  (Static build-up) บนเน้ือผา้ไดง่้าย ทาํใหผ้า้ลีบติดตวั 

ผ้าแห้งเร็ว เน่ืองจากมีปริมาณนํ้ าท่ีดูดซบันอ้ยและไม่มีพนัธะ (bond) ระหว่างเสน้ 

ใยและ โมเลกุลของนํ้ า           

ย้อมตดิสียาก เน่ืองจากการยอ้มสีส่วนใหญ่อาศยันํ้ าเป็นตวักลางพาโมเลกุลของสีเขา้ไป

ในเน้ือผา้ ผา้ท่ีไม่ดูดซบันํ้ าจึงติดสียอ้มไดย้ากกว่า 

สวมใส่สบายน้อยกว่า เน่ืองจากการเหง่ือท่ีอยูบ่นผวิถกูดูดซบันอ้ยทาํใหรู้้สึกเปียกช้ืนได้

คงรูปได้ขณะเปียก (หรือขณะซกั) และผา้ยบันอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณนํ้ าท่ีถกูดูดซบัมี 

น้อย และไม่เกิดพนัธะระหว่างเส้นใย และโมเลกุลของนํ้ า ท่ีจะทาํให้โครงสร้างเปล่ียนแปลงไป 

(อรรฆิศา  ฮสัซนัอาลี  และเกศทิพย ์ กร่ีเงิน, 7) 

 

หลกัการทางด้านอาวุธมดี 

1.  มดี (Knife) 

มีด  คือเคร่ืองมือชนิดแรกๆ ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนเพ่ือใช้ในชีวิตประจาํวนัมาอย่าง

ยาวนาน เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัแทบจะทุกกิจกรรม ในการดาํเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเผา่พนัธุ ์หรือกลุ่ม

สงัคมใดๆ ก็ตาม มีดเป็นเคร่ืองมือตดัเฉือนชนิดมีคมสาํหรับใช ้สับ หั ่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมี

ปลายแหลมสาํหรับกรีด หรือแทง มกัมีขนาดเหมาะสมสาํหรับจบัถือดว้ยมือเดียว หลายๆประเทศ

มกัมีมีดเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีชนชาวพ้ืนเมืองใชส้อยกนัหรือ นิยมใชเ้ป็นประจาํ เช่น มีดกรูข่า 

ท่ีใช้ในประเทศอินเดีย กริชของประเทศอินโดนีเซีย หรือมีดตระกูลโบวี ท่ีใช้ในประเทศทาง

ตะวนัตก สาํหรับประเทศไทยมีดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เช่น มีดเหน็บ หรือ มีดปาดตาลท่ี เป็นเอกลกัษณ์ท่ี

ลงตวัและใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุดในการพกพาเพ่ือป้องกนัตวัหรือล่าสัตว  ์การออกแบบรูปทรงมีด

อาจจะแตกต่างกนับา้ง ซ่ึงช่างแต่ละคนจะสร้างสรรค์ข้ึนมา เพ่ือจุดประสงค์ท่ี แตกต่างกนัออกไป 

แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีตวัมีดตีข้ึนจากเหลก็กลา้ ผา่นกระบวนการตีจนไดรู้ปมีด

ท่ีสวยงาม ปลายแหลมตํ่าลงเลก็นอ้ย ตรงกลางของมีดป่องออกแลว้ไปคอดกิ่วตรงดา้ม กัน่ของมีด

เรียวเลก็ ยาวพอประมาณเพ่ือเป็นแกนต่อกบัดา้มมีด เพ่ือท่ีสามารถแล่ ฟัน แทง รวมไวใ้นมีดเหน็บ

เพียงเล่มเดียว ซ่ึงต่างจากมีดของประเทศอ่ืนๆ  ท่ีมีคุณสมบติัในการใชง้านเพียงหน่ึงหรือสองอย่าง

เท่านั้น 
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ภาพท่ี 12  แสดงมีดเหน็บ 

 

1.1  ประวตัขิองมดีในประเทศไทย 

คน้พบคร้ังแรกราว 30,000 ปี ตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ โดยวสัดุท่ีใชท้าํมีด จะแตกต่าง

กนัไปตามยคุสมยั มีดในยคุหิน มกัทาํจากกระดูกหรือหินท่ี กระเทาะใหมี้ความแหลมคมเพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือและอาวุธ โดยมีหลกัฐานจากแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคต่างๆ เช่น แหล่งโบราณคดีถํ้ า

หลงัโรงเรียน จังหวัดกระบ่ี ถํ้ าในอาํเภอไทรโยค ถํ้ าต่างๆในบริเวณลุ่มนํ้ าแควน้อย จังหวัด

กาญจนบุรี ถํ้ าผีแมนในจังหวดัแม่ฮ่องสอน เพิงผาช้างท่ีอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง จังหวดั

เชียงใหม่ แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวดักาญจนบุรี แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย แหล่ง

โบราณคดีบา้นท่าแค อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แหล่งโบราณคดีโคกเจริญ แหล่งโบราณคดีโนนนก

ทา อาํเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น แหล่งโบราณคดีโนนเก่าน้อยในดา้นตะวนัออกของหนองหาน 

อาํเภอกุมภวาปี แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี   เป็นตน้ 

 

มดีในยุคสําริด  

ทาํจากวสัดุสาํริดข้ึน รูปโดยการหล่อและการตี มกัพบตามแหล่งโบราณคดีในพ้ืนท่ีซ่ึง

เป็นสายแร่ทองแดง เช่น แหล่งโบราณคดีภูโลน้ ริมฝั่งแม่นํ้ าโขง จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงมีช่วงอายุ

ประมาณ 3,750-3,425ปี แหล่งโบราณคดี บา้นนาดี อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี พบการหล่อ

สมัฤทธเ์ป็นเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั มีอายปุระมาณ 2,700-2,400ปี แหล่งโบราณคดีในลุ่มนํ้ ามูล 

ท่ีมีการใชส้ัมฤทธ์ เช่น ท่ีบา้นประสาท บา้นหลุมขา้ว อาํเภอโนนสูงจงัหวดันครราชสีมา มีแหล่ง

โบราณคดีแหล่งศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ พบการใชส้าํฤทธ์ิเป็นเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั มีอายุ

ประมาณ 3,000 ปีมาแลว้ แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย บ้านห้วยโป่งอาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดั

ลพบุรี เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตแร่ทองแดงประมาณ 3,500-3,000 ปีมาแลว้ อ่างเก็บนํ้ านิลกาํแหง 

อายปุระมาณ 3,301-2,900 ปี 
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1.2  รูปแบบใบมดี ( Pattern  of  the  blade  point ) 

 

 
 

ภาพท่ี 13  แสดงรูปแบบใบมีด 

ท่ีมา : Knife Blade Types [Online],  accessed 10 February 2012.  Available from  http://www.the-

knife-connection.com/knife-blade-types.html 

 

1. ใบมีดแบบปกติ  ขอบคมมีดมีความโคง้  ขอบโคง้น้ีเพ่ือใชต้ดัจุดท่ีขนาดเลก็ไดง่้าย   

ขอบบนท่ือใชแ้รงจากนิ้วในการกดสนัมีดเพ่ือตดั  หัน่  หรือแล่ 

2. ใบมีดแบบโคง้ข้ึนบน    ขอบคมใบมีดโคง้ข้ึนบน  ใชเ้พ่ือหัน่หรือฟัน 

3. ใบมีดแบบท่ีมีความโคง้เวา้เขา้ดา้นในใชต้ดัในจุดท่ีแคบหรือเลก็ ขอบโคง้จะเพิ่ม 

ความรุนแรงในการเจาะ /  แทง   

4. ใบมีดแบบขอบโคง้นูน  มีความแข็งแกร่งนอ้ย  เหมาะสาํหรับใชเ้ป็นมีดพกสปริง 
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5. ใบมีดท่ีมีความโคง้ทั้งสองดา้น    อาจมีคมดา้นเดียวหรือมีคมสองดา้น  ส่วนใหญ่

ใชใ้นมีดพบั 

6. ใบมีดปลายแหลม มีลกัษณะสมมาตร เรียวแหลมมีคมสองดา้น  ส่วนใหญ่นาํไปใช้

เป็นอาวุธในการต่อสู ้ 

7. ใบมีดแบบปลายมีดตดัตรงและคมมีดโคง้ลง  ใชส้าํหรับทาํหมนัสตัว ์

8.  ใบมีดแบบปลายมีดตดั  ลกัษณะคลา้ยส่ิว  ใบมีดมีความหนา   

9. ใบมีดแบบท่ีดา้นสนัมีดมีความโคง้นูน โดยโคง้ข้ึนบริเวณปลายมีด  เหมาะสาํหรับ

ใชใ้นการตดัแต่งกีบเทา้แกะ  

10.  ใบมีดแบบท่ีดา้นสนัมีดมีความโคง้นูน  โดยโคง้ลงตามขอบคมมีด  ใบมีดชนิดน้ีมี

ความหนามากกว่าชนิดอ่ืน 

11. และ 12 ใบมีดแบบท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม / คร่ึงวงกลม  ใบมีดชนิดน้ีจะมีท่ีจบัอยู่

ตรงกลาง  เหมาะสาํหรับใชใ้นการขดูและสบั หรือลดความหนา 

 

1.3  ส่วนประกอบของมดี 

 

 
 

ภาพท่ี 14  แสดงส่วนประกอบของมีด 

ท่ีมา  :  F. Dick Corporation.  Knife information [online],  accessed 10 February 2012.  Available 

from http://www.greatknives.com/knife_information.htm   

 

A (ปลายมีด,TIP) จุดปลายสุดของใบมีด  เป็นส่วนท่ีแหลมท่ีสุด, มีไวใ้ช้

ในการแทงหรือเจาะใหเ้ป็นรู 

B (ขอบคมใบมีด,EDGE) เป็นส่วนต้นของใบมีด(1ใน3ส่วน),ใช้เม่ือตัดส่ิงท่ีมี

ขนาดเล็ก  พ้ืนท่ีของใบมีดท่ีใช้ตัด เฉือน ,ส่วนน้ีมี

ความสําคัญเพราะเป็นส่วนท่ีใช้จัดจาํแนกชนิดของ

ใบมีด 
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C (สนัมีด, SPINE) ส่วนท่ีอยู่ตรงข้ามกับขอบคมใบมีด  ส่วนน้ีจะมีความ

หนามากกว่าส่วนขอบคมมีด 

D (สน้,HEEL) ส่วนขา้งท้ายของดา้นใบมีด,ใชส้ําหรับตัดส่ิงท่ีมีความ

แข็ง ตอ้งใชแ้รงมาก 

E (โคนมีด,BOLSTER) ส่วนท่ีอยูร่ะหว่างใบมีดและดา้มมีด  ส่วนน้ีทาํให้ใบมีด

มีความสมดุล  เป็นส่วนทา้ยสุดของใบมีดเป็นส่วนท่ีมี

คมหนาท่ีสุดและ  เพ่ือป้องกันการหักในบริเวณน้ี 

เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีแคบท่ีสุดอีกดว้ย โคนมีดเหมาะ

สาํหรับสบัของท่ีมีความแข็ง  เพ่ือใหแ้ตกออกไดง่้ายเช่น 

ผา่ไม ้ผา่กะลามะพร้าว ฟันลวด หรือตะปู เป็นตน้  

F (กัน่,TANG) ส่วนแกนมีดท่ีเสียบลงในดา้มมีดเพ่ือยึดต่อกบัดา้ม  ทาํ

มีดมีความทนทานและสะดวกในการใชง้าน  โดยส่วน

ใหญ่ดา้มมีดจะประกอบไปดว้ยวสัดุสองอนัประกอบกบั

ดา้มมีด 

G ปลายดา้ม,BUTT) ส่วนปลายสุดของดา้มมีด  

 

1.4  ประเภทของมดี  แบ่งไดเ้ป็น  3  กลุ่มดงัน้ีตามจุดประสงคข์องการใชง้าน 

1.4.1   มดีเป็นอาวธุ (Knives as weapons) 

มีดนอกจากมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะใชด้าํรงชีพ ยงัสามารถใชเ้ป็นอาวุธใน

การป้องกนัตวัดว้ยยกตวัอยา่งดงัน้ี 

1.  มีดต่อสู ้หรือมีดสั้น (combat knife, fighting knife, tactical knife) มีด 

ท่ีออกแบบมาเพ่ือใชต่้อสูร้ะยะใกล ้

2.    มีดปลายปืน หรือดาบปลายปืน (knife bayonet) เป็นมีดใชติ้ดท่ีปลาย

ของอาวุธปืนเช่นปืนยาว 

3.    มีดสนามเพลาะ (trench knife) มีดท่ีสร้างข้ึนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ

อยา่ง พบไดใ้นสงครามสนามเพลาะ (trench warfare) เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

4.  มีดพกสปริง (switchblade) มีดท่ีใบมีดซ่อนอยูใ่นตวัดา้ม และถกูปล่อย

ออกมาโดยการกดปุ่มหรือดว้ยกลไกอ่ืนของมนั 

5.  มีดโบวี่ (bowie knife) มีดในฝักขนาดใหญ่ มีลกัษณะเฉพาะออกแบบ

โดยพนัเอก จิม โบวี (Colonel Jim Bowie) 
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6.  มีดผีเส้ือ (butterfly knife) หรือบาลิซง (balisong) มีดพบัท่ีดา้มแยก

ออกเป็นสองขา้ง มีตน้กาํเนิดจากฟิลิปปินส์ 

7.  ชิฟ (shiv) คาํสแลงเรียกของมีคมทุกชนิดท่ีถกูใชเ้ป็นอาวุธ ช่ือเรียกอ่ืน

เช่น แชงก ์(shank) 

1.4.2  มดีเป็นเคร่ืองใช้ (Knives as utensils)  

มีด เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัชิ้นหน่ึงของครัว เพราะในการทาํครัวแต่ละวนั มีดถูก

ใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ เช่น ใชมี้ดหัน่ผกั ปอกเปลือก หัน่เน้ือ เป็นตน้ มีดมีขนาดต่าง ๆ กนัแลว้แต่การใช้

งานดงัน้ี 

1. มีดเชฟ (chef's knife) หรือมีดฝรั่งเศส (French knife) มีดท่ีใช้

สาํหรับเตรียมอาหาร ใชส้าํหรับหัน่เป็นตน้ 

2. มีดตดัขนมปัง (bread knife) มีดท่ีมีฟันเล่ือยใชต้ดัขนมปัง 

3. มีดปาดหนา้เคก้ (frosting spatula) มีดท่ีไม่มีคมใชส้าํหรับตกแต่ง 

ครีมบนเคก้ บางแห่งเรียกมีดชนิดน้ีว่า palette knife 

4.       มีดเลาะกระดูก (boning knife) มีดท่ีใชเ้ลาะกระดูกหรือกา้งออก 

จากเน้ือเป็ดไก่ เน้ือววั หรือเน้ือปลา 

5. มีดแล่ (carving knife) มีดขนาดใหญ่ใช้สาํหรับเฉือนอาหาร

ออกเป็นชิ้นบางๆ  มีดชนิดน้ีบางกว่ามีดเชฟ ไม่เหมาะกบัการหัน่ 

6.       มีดโต ้(cleaver) มีดอีโต ้หรือมีดปังตอ เป็นมีดขนาดใหญ่ ใบมีด 

หนา ใชต้ดัเน้ือท่ีติดกระดกู หรือใชส้บั 

7.       มีดปอกผลไม ้(utility knife, paring knife) มีดขนาดเลก็ ใบมีดยาว 

ตั้งแต่ 3-5 นิ้ว ใชป้อกผวิผลไม ้หรือหัน่ตดัผกัผลไมชิ้้นเลก็  ๆ

8.          มีดไฟฟ้า (electric knife) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีใบมีดเป็นใบเล่ือย 

9.         มีดบนโต๊ะอาหารเช่น มีดปาดเนย (butter knife) มีดสเต๊ก (steak  

knife) 

1.4.3 มดีเป็นเคร่ืองมอื (Knives as tools) 

1.  มีดผา่ตดั (scalpel) มีดทางการแพทยเ์พ่ือใชใ้นการผา่ตดั 

2.  มีดโกน (straight razor) ใบมีดขนาดบางบนดา้มท่ีพบัได ้ใชส้าํหรับ

โกนขนหรือผม 

3.  มีดผสมสี (palette knife) หรือเกรียงผสมสี เป็นมีดท่ือใชส้าํหรับผสมสี

ในงานวาดภาพ 
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4.  มีดคตัเตอร์ (utility knife / box cutter) มีดอเนกประสงคเ์พ่ือใชต้ดัวสัดุ

แผน่บางเช่น กระดาษ กระดาษแข็ง เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองเขียน 

5.  มีดพบัสวิส (Swiss Army knife) หรือมีดพบั มีดท่ีรวมเคร่ืองมืออ่ืนๆ 

ไวด้ว้ยกนั ตน้กาํเนิดมาจากกองทพัสวิตเซอร์แลนด ์

6.  มีดเหน็บ มีดพ้ืนบา้นของไทยมีขนาดใหญ่อยู่ในฝักมีลกัษณะเฉพาะ

ปลายแหลมทอ้งใบกวา้งโคนใบแคบ 

 

1.5 ชนิดมดีท่ีใช้ในงานวจิยันี ้

มดีปอกผลไม้  (paring  knife) 

มีดปอกผลไม ้เป็นมีดท่ีมีขนาดเล็ก ใชป้อกผิวผลไม ้หรือหั ่นตดัผกัผลไมชิ้้นเล็กๆ มีด

ชนิดน้ีประกอบดว้ยใบมีดเช่ือมต่อกบัดา้มมีด  โดยส่วนใบมีดมีความคมดา้นเดียวขอบบนใบมีดท่ือ  

มีดปอกผลไมม้กัควรมีความยาวของใบมีด อยูร่ะหว่าง 4-5 นิ้ว หรือ 11-13 เซนติเมตร (ภาพท่ี  15) 

 

  
 

ภาพท่ี 15  แสดงมีดปอกผลไม ้
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มดีพบั (pocket  knife) 

มีดพบัพกพาง่าย  เน่ืองจากมีนํ้ าหนกัเบา  เป็นมีดท่ีใชป้ระโยชน์ในการตดัวสัดุท่ีมีขนาด

เลก็ ,บาง ประกอบดว้ยส่วนใบมีด 1ส่วนและดา้มมีด1 ส่วน  ท่ีสาํคญัคือบริเวณดา้มมีดมีช่องสาํหรับ

พบัเก็บใบมีดได ้ เม่ือตอ้งการใชง้านสามารถกดสลกัเพ่ือยดืหรือกางใบมีดออกและสามารถเก็บพบั

ใบมีดเขา้ในตาํแหน่งเดิมได  ้  ส่วนใบมีดมีความยาวประมาณ  3-5  นิ้ว  หรือ  8-13  เซนติเมตร    

(ภาพท่ี 16 และภาพท่ี 17) 

 

 
 

ภาพท่ี 16  แสดงมีดพบั        

 

 
 

ภาพท่ี 17  แสดงการใชมี้ดพบัดว้ยมือเดียว 
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มดีทําครัว (kitchen  knife) 

มีดทาํครัว เป็นมีดบางใชป้ระโยชน์สาํหรับปอก ตดั หั ่นและเกลา ผกั ผลไม ้ เน้ีอสัตว ์

เหมาะสาํหรับหัน่พืช  ผกั  ผลไม ้ หรือเน้ือสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่  วสัดุท่ีใชเ้ป็นใบมีดควรเป็น สแตน

แลสหรือทองเหลือง เพ่ือไม่ให้ผกัหรือผลไมด้าํ   ปลายใบมีดส่วนใหญ่มีความโคง้และขอบบน

ใบมีดท่ือ ส่วนใบมีดทาํครัวควรมีความยาวของใบมีด 5-7 นิ้ว หรือ 13-18  เซนติเมตร(ดงัภาพท่ี  18) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 18  แสดงมีดทาํครัว 
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มดีสปาร์ต้า  (sparta knife) 

ใบมีดมีดมีลักษณะคล้ายดาบ  โดยส่วนมากจะไม่หนานักแต่จะมีความแข็งแรง 

ประโยชน์ใชส้าํหรับดายหญา้ ฟันกิ่งไม ้ ล่าสตัวใ์บมีดมีความคมดา้นเดียว  สนัมีดมีลกัษณะเป็นฟัน

เล่ือย  ส่วนใบมีดมีความยาวประมาณ  13-15  นิ้ว  หรือ  30-40  เซนติเมตร  (ดงัภาพท่ี  19) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19  แสดงมีดสปาร์ตา้ 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กญัชล ี ศิริมงคล.  “การศึกษาทางจุลภาคของรอยฉีกขาดบนผา้ท่ีเกิดจากเคร่ืองมือชนิด

ต่างๆ . ” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท .   สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์   บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552. ไดท้าํการศึกษาลกัษณะการฉีกขาดบนผา้ท่ีเกิดจากอาวุธมีคมชนิดต่างๆท่ี

นิยมใชใ้นประเทศไทย  ในการทดลองผูว้ิจยัใชอ้าวุธมีคม  13  ชนิด  มาทาํให้เกิดการฉีกขาดบนผา้  

3  ชนิด  ประกอบดว้ย  ผา้ทอ  ผา้ถกั  และผา้ยีนส์  หลงัจากนั้นนาํผา้ท่ีฉีกขาดมาทาํการตรวจสอบ

ขั้นพ้ืนฐานดว้ยตาเปล่า  และตรวจสอบอยา่งละเอียดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ   

จากการศึกษาพบว่า   

ผ้าทอ   

1. มีดท่ีมีความคมดา้นเดียว  ปรากฏรอยขาดมีลกัษณะคลา้ยเสน้ตรงขอบเรียบ     

2. มีดท่ีมีใบมีดหยกัปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงขอบลุ่ย 

3. ดาบปลายปืน, ส่ิว,  ไขควงปากแฉก,  ตะไบปากแบน, กรรไกร ปรากฏรอยขาดท่ีมี 

ลกัษณะรูยาวขอบลุ่ย 

4. ท่ีเปิดขวดชนิด  waiter’s friend  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูกลมขอบเรียบ 

5. ไขควงปากแบน , ตะไบปลายกลม , ท่ีเปิดขวดชนิดเกลียวต้ืน  ปรากฏรอยขาดท่ีมี

ลกัษณะรูกลมขอบลุ่ย 

ผ้าถัก   

1. มีดท่ีมีความคมดา้นเดียว  ปรากฏรอยขาดมีลกัษณะคลา้ยเสน้ตรงขอบเรียบ     

2. มีดท่ีมีใบมีดหยกั  ปรากฏรอยขาดมีลกัษณะคลา้ยเสน้ตรงขอบลุ่ย 

3. ดาบปลายปืน , ไขควงปากแบน , ตะไบปากแบน , กรรไกร , ส่ิว    ปรากฏรอยขาด

ท่ีมีลกัษณะรูยาวขอบลุ่ย 

4. ไขควงปากแฉก , ท่ีเปิดขวดชนิดเกลียวต้ืน , ท่ีเปิดขวดชนิด  waiter’s friend  

ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูขวางและขอบเรียบ 

5. ตะไบชนิดปลายกลม  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูขวางขอบและขอบลุ่ย 

ผ้ายนีส์ 

1. มีดท่ีมีความคมดา้นเดียว  ปรากฏรอยขาดมีลกัษณะคลา้ยเสน้ตรงขอบเรียบ     

2. มีดท่ีมีใบมีดหยกั  ปรากฏรอยขาดมีลกัษณะคลา้ยเสน้ตรงขอบลุ่ย 

3. ดาบปลายปืน , ไขควงปากแบน , กรรไกร  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูยาวขอบลุ่ย 

4. ไขควงปากแฉก  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูกลมขอบลุ่ย 

5. ท่ีเปิดขวดชนิด  waiter’s friend  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูขวางและขอบเรียบ 
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6. ตะไบปลายกลม , ท่ีเปิดขวดชนิดเกลียวต้ืน  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะรูขวางและ

ขอบลุ่ย 

7. ตะไบปลายแบน และ ส่ิว  ปรากฏรอยขาดท่ีมีลกัษณะเป็นร่องยาว 

 

Jorma  Jussila,Ari  Leppaniemi,Mikael  Paronen,Eekki Kulomaki  งานวิจยัน้ี

ทาํการศึกษาแบบจาํลองของเน้ือเยือ่มนุษยด์ว้ยวิถีกระสุน  เพ่ือทดสอบความแม่นยาํน่าเช่ือถือของ

แบบจาํลองเน้ือเยือ่  โดยเตรียมแบบจาํลองเน้ือเยื่อมนุษยไ์ดจ้าก  นํ้ า+gelatine  (10-20%) ซ่ึงใชเ้พ่ือ

ทดสอบทางออกวิถีกระสุนและเปรียบเทียบกบัคุณสมบัติเน้ือเยื่อมนุษย ์ พบว่า   อตัราเร็วของ

กระสุนออกมีค่า  90.7 m/s  ,ความยืดหยุ่นมีค่า  20.89 ±4.11 MPa  และการยืดหดตวัภายใตแ้รง

กดดนัมีค่า  61±9%  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑค่์าเฉล่ียของเน้ือเยื่อมนุษย ์ แสดงดงัน้ี คืออตัราเร็วของกระสุน

ออกมีค่า  94.4 m/s  ,ความยดืหยุน่มีค่า  18 ±2 N/mm2  และการยืดตวัภายใตแ้รงกดดนัมีค่า  65,5% 

สรุปไดว้่า  แบบจาํลองท่ีทาํจาก  นํ้ า+gelatine  (10-20%)  น้ีมีค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบัเน้ือเยือ่มนุษย ์

 

Niamh  Nic  Daeid  ,  Marie  Cassidy  ,  andShane  McHugh ไดท้าํการศึกษาความ

แตกต่างของร่องรอยบาดแผลจากอาวุธ  4  ชนิด  กบัเส้นใยผา้หลายๆชนิด โดยการศึกษาน้ีทาํการ

สร้างเคร่ืองมือท่ีมีสปริงสามารถรับนํ้ าหนักของอาวุธท่ีจะทาํการศึกษา  โดยนําอาวุธเหล่านั้นมา

หนีบติดกบัเคร่ืองมือ  จากนั้นทาํการโยกคนัโยกท่ีเคร่ืองมือเพ่ือใหอ้าวุธนั้นแทงลงมาท่ีกล่องไมใ้น

แนว 90 องศากบักล่องไมน้ั้น  ซ่ึงอาวุธจะแทงทะลุผา้ท่ีวางไวบ้นกล่องไมโ้ดยมีทั้งการแทงทะลุผา่น

ผา้ธรรมดาท่ีไม่มีผวิหนงัรองรับ  และผา้ท่ีมีผวิหนงัรองรับโดยการศึกษาจะทาํการศึกษา 2 ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี หน่ึงศึกษากบัผา้ท่ีมีการขึงผา้ให้ตึงเหนือผิวหนังและปล่อยผา้ให้หลวมเหนือผิวหนัง  ผล

การศึกษาพบว่ามีดพบั  และมีดแล่เน้ือมีลกัษณะรอยบาดแผลท่ีค่อนขา้งเท่ียง  โดยมีดหั ่นสเตก็ไม่มี

ความเท่ียงท่ีไดจ้ากการทดสอบ  และพบความยาวของบาดแผลบนผิวหนังสัมพนัธ์กบัร่องรอยแผล

บนเส้ือผา้เม่ือการทดลองนั้นมีการขึงผา้ใหตึ้ง 

 

S.E  Kemp  ,  D.J  Carr  ,  J.  Kieser ,   B.E.  Niven  ,  andM.C.  Taylor .  ได้

ทาํการศึกษาผลของชนิดอาวุธ (มีดแล่เน้ือ  ,มีดทาํครัว,ไขควง,) ต่อการแทงผา่นผา้ใหม่และผา้ท่ีผา่น

การซกัรีด  โดยใชก้ารทดลอง 2  แบบ  คือแบบท่ี1  ให้คนมีส่วนร่วมในการทดลองแทง  แบบท่ี  2 

จาํลองการแทงโดยการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูโดย  สงัเกตลกัษณะสัณฐานวิทยาของ

รอยแทงท่ีเกิดข้ึน  พบว่าอาวุธท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  จะปรากฏรอยแทงท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่าง

กนัอีกทั้งยงัสามารถใชป้ระมาณอาวุธไดโ้ดยท่ีสามารถสังเกตไดจ้าก  การวิเคราะห์ความต่างของ
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รอยแทงบนเส้ือผา้ดา้นรูปร่าง  ,ขนาดของรอย  ,ระดบัความเสียหายของเส้ือผา้  ,ลกัษณะตาํแหน่ง

รอยขาดของเสน้ดา้ย  ,ส่วนของloopดา้ย  ,ขดดา้ย  และสณัฐานวิทยาของการขาดของเสน้ดา้ย     นัน่

คือโครงสร้างผา้มีผลต่อสณัฐานวิทยาของรอยขาด  และการใชเ้คร่ืองมือในการแทงสามารถสร้าง

รอยแทงท่ีมีความสมํ่าเสมอกว่าการแทงโดยใชแ้รงคน 

 

D.J.Carr,A.Wainwright  ทาํการศึกษาแบบจาํลองเน้ือเยือ่อ่อนมนุษยด์ว้ยวสัดุท่ีต่างกนั 

3  ชนิดคือ เน้ือหมู  ,20%gelatine  และ  polystyrene  แลว้ทาํการทดลองแทงดว้ยมีด สองชนิดคือ  

มีดแกะสลกัและมีดหั ่นขนมปัง  โดยแทงผ่านผา้  T-shirt (100%  cotton single jersey) และนาํรอย

แทงท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวรอยแทงกบัชนิดมีด  โดยใชแ้บบจาํลอง

ของเน้ือเยื่ออ่อนมนุษยท่ี์แตกต่างกนัพบว่าวสัดุท่ีใชเ้ป็นแบบจาํลองเน้ือเยื่ออ่อนของมนุษยท่ี์เป็น  

20%gelatine  เป็นแบบจาํลองท่ีเหมาะสมและมีความแม่นยาํท่ีไดจ้ากการทดสอบมากท่ีสุด 
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บทท่ี  3 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาถึงการศึกษาขนาดของอาวุธจากรอยแทงท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผ่านผา้

ชนิดต่างๆ  โดยทดลองแทงผา้ประเภทต่างๆซ่ึงมีความหลากหลายของเส้นใย   ผา้ท่ีใช้ทดสอบ

คดัเลือกจากชนิดผา้ท่ีนิยมใชใ้นการสวมใส่จาํนวน 4 ชนิดคือ  ผา้ฝ้าย  ผา้ไหม  ผา้ไนลอน  ผา้โพลี

เอสเทอร์ และการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ  โดยใชอ้าวุธมีด 4 ชนิดท่ี

พบบ่อยในการก่ออาชญากรรมคือ  มีดพบั  มีดปอกผลไม ้ มีดทาํครัว  มีดสปาร์ตา้  โดยนาํสมการ

ทางคณิตศาสตร์มาใชค้าํนวณชดเชยความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

3.1   อุปกรณ์ 

3.1.1  อาวุธมีด 

3.1.1.1   มีดปอกผลไม ้ (ขอบบนใบมีดท่ือ  ขอบล่างมีความคม) 

( ใบมีดมีความยาว 11.40 ซม. , ใบมีดมีความกวา้ง 1.75 ซม.) แสดงดงัภาพท่ี 15 

3.1.1.2   มีดพบั  (ขอบบนใบมีดท่ือ  ขอบล่างมีความคม)  

( ใบมีดมีความยาว 9.70 ซม. , ใบมีดมีความกวา้ง 2.10 ซม.) แสดงดงัภาพท่ี 16 

3.1.1.3 มีดทาํครัว  (ขอบบนใบมีดท่ือ  ขอบล่างมีความคม) 

( ใบมีดมีความยาว 19.70 ซม. , ใบมีดมีความกวา้ง 3.85 ซม.) แสดงดงัภาพท่ี 18 

3.1.1.4 มีดสปาร์ตา้  (ขอบบนใบมีลกัษณะเป็นฟันเล่ือย ขอบล่างมีความคม) 

( ใบมีดมีความยาว 31.75 ซม. , ใบมีดมีความกวา้ง 4.40 ซม.) แสดงดงัภาพท่ี 19 

วิธีการทดลองน้ีคดัเลือกเฉพาะมีดท่ีมีความคม 

 

3.1.2 ผา้ตวัอยา่งคดัเลือกจากผา้ท่ีนิยมใชใ้นการสวมใส่จาํนวน 4 ชนิด 

1. ผา้ฝ้าย    

2. ผา้ไหม 

3. ผา้ไนลอน   

4. ผา้โพลีเอสเทอร์  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแทง 

 

 
 

ภาพท่ี 20  เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนสาํหรับทาํการทดลองแทง  

  

 เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนสาํหรับทาํการทดลองแทง  ประกอบดว้ยเหล็กแกนกลางท่ีมีความ

สูง  60   เซนติเมตร  มีขดลวดสปริงครอบอยู่ท่ีแกนกลางนั้น  พร้อมทั้ งมีส่วนยึดจบักบัดา้มมีดซ่ึง

เช่ือมติดกบัคนัโยกท่ีทาํหนา้ท่ีในการเคล่ือนลงของอาวุธมีดเม่ือตอ้งการแทง  ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีสามารถ

ควบคุมทิศทางในการแทงได ้(มุมตั้งฉาก)  

 

3.1.4 อุปกรณ์บนัทึกภาพ 

กลอ้งดิจิตอล  ยีห่อ้  Canon  รุ่น 450D 

 

3.1.5 อุปกรณ์ทัว่ไป 

1. 15% Gelatine  powder  (160  GELATIN  BLOOM,  5kg) 

2. นํ้ ากลัน่ 

3. Wrab ห่ออาหาร 

4. กระบอกตวงขนาด 1000  ML 

5. Hot  plate 
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3.2 วิธีการทดลอง  

3.2.1   การเตรียม 15%  Gelatine 

1. Gelatine  powder 150 กรัม  ละลายในนํ้ ากลัน่  1000 มิลลิลิตร 

2. เทลงกล่อง  ท่ีเตรียมไว ้  

3. เม่ือ  gelatine  setตวั  นาํ wrab  พนัใหเ้รียบร้อย 

 

3.2.2 การเตรียมผา้ตวัอยา่ง 

นาํผา้ชนิดต่างๆท่ีจะทาํการทดลองแทง  มาขึงบน gelatineท่ีเตรียม 

จากขั้นตอน 3.2.1  โดยขึงใหแ้นบกบัผวิ gelatine  การขึงผา้ใหแ้นวเสน้ดา้ยยนืขึงอยูใ่นแนวแกน  Y  

ส่วนแนวเสน้ดา้ยพุ่งขึงอยูใ่นแนวแกน X 

 

3.2.3 การเตรียมเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนสาํหรับทาํการทดลองแทง 

ยดึติดอาวุธมีดเขา้กบัเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน โดยตั้งระยะห่างจากปลายมีด

จนถึงเป้าหมายประมาณ  30  เซนติเมตร 

 

3.2.4 การทดลองแทง 

1. นาํผา้ท่ีขึงบน gelatine เรียบร้อยแลว้นั้น  วางบนแท่นเคร่ืองมือท่ี

สร้างข้ึนสาํหรับทาํการทดลองแทง 

2. โยกคนัโยกท่ีเคร่ืองมือ  เพ่ือให้อาวุธนั้นแทงลงท่ี  gelatine  ท่ีขึง

ผา้ตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงแทงโดยใหผ้า่นส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของใบมีด  โดยใชอ้าสาสมคัรเพียงคน

เดียวตลอดการทดลอง 

3. วดัขนาดรอยแทงท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ชนิดต่างๆ   

4. ถ่ายรูปรอยแทงท่ีเกิดข้ึนดว้ยกลอ้งดิจิตอล 

5. ทาํการทดลอง 20  ซํ้ า 

 

3.2.5 การเปรียบเทียบผลการทดลอง 

1. เปรียบขนาดและชนิดของอาวุธจากรอยแทงท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ 

ชนิดต่างๆ   

2. หาความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ 

3. นาํสมการทางคณิตศาสตร์มาใชค้าํนวณชดเชยความคลาดเคล่ือนท่ี 

   ส
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 เกิดข้ึน 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือหาความความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ เม่ือให้ตวัแปรตาม  คือ 

ขนาดอาวุธมีด และตวัแปรอิสระคือ รอยแทงมีด  

2.  การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) สาํหรับหาสมการประมาณขนาดของ

อาวุธมีดจากรอยแทง   

3.  ค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage 

Error: MAPE) เพ่ือคาํนวณหาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน  

 
 

   ส
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บทท่ี 4 

 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

งานน้ีเป็นการวิจยัเชิงการทดลอง  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขนาดและลกัษณะของรอยฉีก

ขาดของผา้ต่างชนิดกนั เม่ือใชอ้าวุธมีคมแทงผา่นลงไปและศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบั

ขนาดของอาวุธ  หาสมการทาํนายขนาดของอาวุธ และนาํสมการท่ีไดม้าใชค้าํนวณหาความคลาด

เคล่ือนท่ีเกิดข้ึน   

การทดลองคร้ังน้ีจะนําข้อมูลท่ีได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ

สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหา

ความความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 

สาํหรับหาสมการประมาณขนาดของอาวุธมีดจากรอยแทง  และใชค่้ากลางของเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เพ่ือคาํนวณหาความคลาด

เคล่ือนท่ีเกิดข้ึน   ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัต่อไปน้ี 

 
1.  ขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผ้าฝ้าย  ผ้าไหม ผ้าไนลอน และผ้าโพลเีอสเทอร์ เมือ่ใช้มดี

ทั้ง 4 ชนิดแทงผ่านผ้า 

ขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ฝ้าย  ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเทอร์

เม่ือใชมี้ดทั้ง 4 ชนิดแทงผา่นผา้ มีผลการทดลองดงัตารางท่ี 2 และภาพท่ี 21-24 
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ตารางท่ี 2  แสดงรูปร่างลกัษณะของรอยฉีกขาดบนผา้ 

 

ชนิดมดี 

 

รูปร่างลกัษณะของรอยฉีกขาดบนผ้า 

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าไนลอน ผ้าโพลเีอสเทอร์ 

มีดพบั เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบเรียบ 

เสน้ค่อนขา้งตรง 

ขอบเรียบ 

มีดปอกผลไม ้ เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบเรียบ 

เสน้ค่อนขา้งตรง 

ขอบเรียบ 

มีดทาํครัว เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบเรียบ 

เสน้ค่อนขา้งตรง 

ขอบเรียบ 

มีดสปาร์ตา้ เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

เสน้ค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 
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ผา้ฝ้าย               ผา้ไหม 

 

   
 

ผา้ไนลอน                                                   ผา้โพลีเอสเทอร์ 

ภาพท่ี 21  ตวัอยา่งขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ทั้ง 4 ชนิดเม่ือแทงดว้ยมีดพบั 

 

   
 

ผา้ฝ้าย               ผา้ไหม 

 

   
 

ผา้ไนลอน                                                   ผา้โพลีเอสเทอร์ 

ภาพท่ี 22  ตวัอยา่งขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ทั้ง 4 ชนิดเม่ือแทงดว้ยมีดปอกผลไม ้
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ผา้ฝ้าย                                ผา้ไหม 

   
 

ผา้ไนลอน                                                        ผา้โพลีเอสเทอร์ 

ภาพท่ี 23  ตวัอยา่งขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ทั้ง 4 ชนิดเม่ือแทงดว้ยมีดทาํครัว 

 

   
ผา้ฝ้าย                        ผา้ไหม 

 

   
ผา้ไนลอน                                                        ผา้โพลีเอสเทอร์ 

ภาพท่ี 24  ตวัอยา่งขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ทั้ง 4 ชนิดเม่ือแทงดว้ยมีดสปาร์ตา้ 
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2. ค่าเฉลีย่ของรอยแทงมดี  

หาค่าเฉล่ียของรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ชนิดต่างๆ (ความยาวรอยขาดของผา้

(ซ.ม.)) ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียของรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ชนิดต่าง  ๆ(ความยาวรอยขาดของ    

                 ผา้ (ซ.ม.)) 

    หน่วย : เซนติเมตร 

ชนิดผ้า 
ชนิดมดี 

มดีพบั มดีปอกผลไม้ มดีสปาร์ต้า มดีทําครัว 

ผา้ฝ้าย 1.93 1.71 4.55 3.51 

ผา้ไหม 2.02 1.76 4.79 3.84 

ผา้ไนลอน 1.66 1.61 4.34 3.08 

ผา้โพลีเอสเตอร์ 1.82 1.68 4.49 3.43 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียของรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผ่านผา้ทั้ ง 4 ชนิด พบว่า 

จากการแทงผา่นผา้ดว้ยมีดทั้ง 4 ชนิด ผา้ไหมมีความยาวรอยขาดของผา้มากท่ีสุด และผา้ไนลอนมี

ความยาวรอยขาดของผา้นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผา้ไนลอนเป็นผา้ท่ีมีความเหนียวมาก ซ่ึงถือเป็น

คุณสมบติัเด่นของผา้ไนลอน 

 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ    

สมมตฐิาน ขนาดของอาวุธมีความสมัพนัธก์บัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผ่านผา้ทั้ ง 4 

ชนิด     

H0 : ขนาดของอาวุธไม่มีความสมัพนัธก์บัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด   

  

H1 : ขนาดของอาวุธมีความสมัพนัธก์บัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหว่างขนาดของอาวุธกบัรอยแทงมีดท่ี

 เกิดข้ึน เม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนัระหว่างขนาดของอาวุธกบัรอยแทง

มีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด 

r 

 

 

Sig. (2-tailed) 

0.546** 0.000 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   

จากตารางท่ี 4 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนัระหว่างขนาดของอาวุธกบัรอย

แทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผ่านผา้ทั้ ง 4 ชนิด ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธเ์พียร์สนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบั

นัยสําคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1  แสดงว่า ขนาดของอาวุธมี

ความสมัพนัธก์บัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึน โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั เท่ากบั 0.546 นั ่นคือ

ขนาดของอาวุธมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนแสดงว่าขนาดอาวุธท่ีใหญ่ข้ึนจะมี

ขนาดรอยแทงท่ีมากข้ึนนัน่เอง  

 

4. สมการทํานายขนาดของอาวธุมดีจากรอยแทงมดีท่ีเกดิขึน้เมือ่แทงผ่านผ้าท้ัง 4 ชนิด 

ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของอาวุธมีด

จากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด มีผลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของ                  

               อาวุธมีดจากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด 

 

ตวัแปรอิสระ สมัประสิทธ์ิการถดถอย  สถิติทดสอบ 

รอยแทงมีด β Std. error  t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.277 0.139  9.207 0.000* 

รอยแทงมีด 0.514 0.044  11.616 0.000* 

R –square =0.298                      

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
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จากตารางท่ี 5 พบว่า รอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผ่านผา้ทั้ ง 4 ชนิดมีผลต่อขนาดอาวุธ  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตวัแปรอิสระโดยรวมสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงใน

ตวัแปรตามคือ ขนาดอาวุธ ไดร้้อยละ 29.8 (R –square = 0.298) โดยสามารถประมาณขนาดความ

กวา้งของมีดไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

 

ขนาดมดี  = 1.277 + 0.514*รอยแทงมดี 

 

4.1 คาํนวณหาความคลาดเคลือ่นที่เกดิขึน้ 

การคํานวณหาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน โดยใช้ค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6  แสดงค่ากลางของเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) จากสมการทาํนาย 

               ขนาดของอาวุธมีดเม่ือใชมี้ดแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด 

    หน่วย : เซนติเมตร 

รอยแทง ขนาดมดีจริง (
tY ) ทํานายขนาดมดี (

tŶ ) 

1.95 2.10 2.28 

2.00 2.10 2.31 

1.75 1.75 2.18 

1.65 1.75 2.13 

3.50 3.85 3.08 

3.50 3.85 3.08 

4.70 4.40 3.69 

4.75 4.40 3.72 

MAPE = 14.52 

หมายเหตุ  :  การสุ่มรอยแทงเป็นการสุ่มแบบจบัฉลาก   

 

จากตารางท่ี 6 ไดค่้า MAPE เท่ากบั 14.52 ดงันั้นแสดงว่า ค่าทาํนายขนาดมีดมีค่าเฉล่ีย

ของความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์เม่ือเทียบกบัขนาดมีดจริงร้อยละ 14.52 
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5. สมการทํานายขนาดของอาวธุมดีจากรอยแทงมดีท่ีเกดิขึน้เมือ่จาํแนกผ้าแต่ละชนิด 

5.1 ผ้าฝ้าย 

  ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของอาวุธมีด

จากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ฝ้าย มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของ 

               อาวุธมีดจากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ฝ้าย 

 

ตวัแปรอิสระ สมัประสิทธ์ิการถดถอย  สถิติทดสอบ 

รอยแทงมีด β Std. error  t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.567 0.165  3.437 0.001* 

รอยแทงมีด 0.840 0.052  16.045 0.000* 

R –square =0.767                     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผ่านผา้ฝ้ายมีความสัมพนัธ์กับขนาดอาวุธ  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตวัแปรอิสระโดยรวมสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงใน

ตวัแปรตามคือ ขนาดอาวุธ ไดร้้อยละ 76.7 (R –square = 0. 767) โดยสามารถประมาณขนาดความ

กวา้งของมีดไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

 

ขนาดมดี = 0.567 + 0.84*รอยแทงมดี 

 

และจากสมการสามารถคาํนวณหาค่า MAPE ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 8  แสดงค่ากลางของเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) จากสมการทาํนาย 

                 ขนาดของอาวุธมีดเม่ือใชมี้ดแทงผา่นผา้ฝ้าย 

    หน่วย : เซนติเมตร 

รอยแทง ขนาดมดีจริง (
tY ) ทํานายขนาดมดี (

tŶ ) 

1.95 2.1 2.21 

2 2.1 2.25 

1.8 1.75 2.08 

1.7 1.75 2.00 

3.5 3.85 3.51 

3.5 3.85 3.51 

4.7 4.4 4.52 

4.75 4.4 4.56 

MAPE = 8.6 

หมายเหตุ  :  การสุ่มรอยแทงเป็นการสุ่มแบบจบัฉลาก   

 

จากตารางท่ี 8 ไดค่้า MAPE เท่ากบั 8.6 ดงันั้นแสดงว่า ค่าทาํนายขนาดมีดจากผา้ฝ้ายมี 

ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์เม่ือเทียบกบัขนาดมีดจริงร้อยละ 8.6 

 

5.2 ผ้าไหม   

  ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของอาวุธมีด

จากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไหม มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของ 

               อาวุธมีดจากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไหม 
 

ตวัแปรอิสระ สมัประสิทธ์ิการถดถอย  สถิติทดสอบ 

รอยแทงมีด β Std. error  t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.568 0.148  3.836 0.000* 

รอยแทงมีด 0.792 0.044  17.944 0.000* 

R –square =0.805                     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
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จากตารางท่ี 9 พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผ่านผา้ไหมมีความสัมพนัธ์กับขนาดอาวุธ  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตวัแปรอิสระโดยรวมสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงใน

ตวัแปรตามคือ ขนาดอาวุธ ไดร้้อยละ 80.5 (R –square = 0. 805) โดยสามารถประมาณขนาดความ

กวา้งของมีดไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

 

ขนาดมดี = 0.568 + 0.792*รอยแทงมดี 

 

และจากสมการสามารถคาํนวณหาค่า MAPE ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 10  แสดงค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) จากสมการทาํนาย 

ขนาดของอาวุธมีดเม่ือใชมี้ดแทงผา่นผา้ไหม 

    หน่วย : เซนติเมตร 

รอยแทง ขนาดมดีจริง (
tY ) ทํานายขนาดมดี (

tŶ ) 

2.10 2.10 2.23 

2.05 2.10 2.19 

1.75 1.75 1.95 

1.80 1.75 1.99 

3.80 3.85 3.58 

3.90 3.85 3.66 

4.35 4.40 4.01 

4.55 4.40 4.17 

MAPE = 7.8 

หมายเหตุ  :  การสุ่มรอยแทงเป็นการสุ่มแบบจบัฉลาก   

 

จากตารางท่ี 10 ไดค่้า MAPE เท่ากบั 7.8 ดงันั้นแสดงว่า ค่าทาํนายขนาดมีดจากผา้ไหม 

มีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์เม่ือเทียบกบัขนาดมีดจริงร้อยละ 7.8 
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5.3 ผ้าไนลอน   

  ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของอาวุธมีด

จากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไนลอน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 11  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาด 

                 ของอาวุธมีดจากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไนลอน 

ตวัแปรอิสระ สมัประสิทธ์ิการถดถอย  สถิติทดสอบ 

รอยแทงมีด β Std. error  t Sig. 

ค่าคงท่ี 2.152 .306  7.041 0.000 

รอยแทงมีด 0.130 .105  1.245 0.217 

R –square =0.019                     

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไนลอนไม่มีความสมัพนัธก์บัขนาด

อาวุธ (R –square =0.019) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 

5.4 ผ้าโพลเีอสเตอร์ 

  ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)เพื่อหาสมการทาํนายขนาดของอาวุธมีด

จากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้โพลีเอสเตอร์ มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของ

อาวุธมีดจากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้โพลีเอสเตอร์ 

ตวัแปรอิสระ สมัประสิทธ์ิการถดถอย  สถิติทดสอบ 

รอยแทงมีด β Std. error  t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.919 0.317  6.047 0.000 

รอยแทงมีด 0.204 0.103  1.985 0.051 

R –square =0.048                     

จากตารางท่ี 12 พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผ่านผา้โพลีเอสเตอร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ขนาดอาวุธ (R –square =0.048 ) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผล  

 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของ

ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเตอร์ เม่ือใชอ้าวุธมีดแทงผ่านผา้ โดยอาวุธมีดท่ีใชใ้นการ

ทดลองมี 4 ชนิดคือ มีดพบั มีดปอกผลไม ้ มีดสปาร์ต้า และมีดทาํครัว โดยมีวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบขนาดและลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ต่างชนิดกนั เม่ือใชอ้าวุธมีดแทง

ผา่นลงไปและศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ  หาสมการทาํนายขนาดของ

อาวุธ และนาํสมการท่ีไดม้าใชค้าํนวณหาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน   

  

สรุปผลการวจิยั 

 

1. ลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ฝ้าย  ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเทอร์ เม่ือใช้

มีดทั้ง 4 ชนิดแทงผา่นผา้ พบว่า  

ผา้ฝ้ายและผา้ไหม เม่ือแทงดว้ยมีดพบั มีดปอกผลไม ้มีดสปาร์ตา้และมีดทาํครัว 

มีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบหลุดลุ่ย 

ผา้ไนลอนและผา้โพลีเอสเทอร์ เม่ือแทงดว้ยมีดพบั มีดปอกผลไม ้และมีดทาํครัว  

มีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบเรียบ ในขณะท่ีแทงดว้ยมีดสปาร์ตา้  ผา้มีลกัษณะเส้นค่อนขา้งตรง

ขอบหลุดลุ่ย 

2. ขนาดของรอยฉีกขาดของผา้ฝ้าย  ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเทอร์ เม่ือใชมี้ด

ทั้ง 4 ชนิดแทงผา่นผา้  

จากผลการทดลอง แทงมีดพบั มีดปอกผลไม ้มีดสปาร์ตา้และมีดทาํครัว ลงบนผา้ผา้ฝ้าย  

ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเทอร์ โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึน พบว่า ผา้

ไหมมีความยาวรอยขาดของผา้มากท่ีสุด และผา้ไนลอนมีความยาวรอยขาดของผา้นอ้ยท่ีสุด  
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างรอยแทงกับขนาดของอาวุธ พบว่า ขนาดของอาวุธมีดมี

ความสมัพนัธก์บัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึน โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั เท่ากบั 0.546 นั ่นคือ

ขนาดของอาวุธมีดมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึน 

4. สมการทาํนายขนาดของอาวุธมีดจากรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด 

     ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาสมการทาํนายขนาดของ

อาวุธมีดจากรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด มีผลดงัน้ี 

4.1. กรณีผา้ทั้ง 4 ชนิด พบว่า รอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิดมีผล

ต่อขนาดอาวุธมีด โดยมีสมการทาํนายขนาดมีดดงัน้ี 

 

ขนาดมดี = 1.277 + 0.514*รอยแทงมดี 

 

   จากสมการคาํนวณค่า MAPE ไดเ้ท่ากบั 14.52 ดงันั้นแสดงว่า ค่าทาํนาย

ขนาดมีดมีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์เม่ือเทียบกบัขนาดมีดจริงร้อยละ 14.52 

4.2. เม่ือจาํแนกผา้แต่ละชนิดมีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

4.2.1  ผา้ฝ้าย พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ฝ้ายมีผลต่อขนาดอาวุธมีด 

โดยมีสมการทาํนายขนาดมีดดงัน้ี 

 

ขนาดมดี = 0.567 + 0.84*รอยแทงมดี 

 

จากสมการคาํนวณค่า MAPE ไดเ้ท่ากบั 8.6 ดงันั้นแสดงว่า ค่าทาํนาย

ขนาดมีด สาํหรับผา้ฝ้าย มีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เม่ือเทียบกบัขนาดมีดจริงร้อยละ 

8.6 

4.2.2  ผา้ไหม พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไหมมีผลต่อขนาดอาวุธ

มีด โดยมีสมการทาํนายขนาดมีดดงัน้ี 

 

ขนาดมดี  = 0.568 + 0.792*รอยแทงมดี 

 

จากสมการคาํนวณค่า MAPE ไดเ้ท่ากบั 7.8 ดงันั้นแสดงว่า ค่าทาํนาย

ขนาดมีด สาํหรับผา้ไหมมีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เม่ือเทียบกบัขนาดมีดจริงร้อยละ 

7.8 
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4.2.3  ผา้ไนลอนและผา้โพลีเอสเตอร์ พบว่า รอยแทงมีดเม่ือแทงผ่านผา้

ไนลอนและผา้โพลีเอสเตอร์ไม่มีผลต่อขนาดอาวุธ  

 นัน่คือสมการทาํนายขนาดอาวุธจากรอยแทงมีดท่ีเกิดข้ึนสามารถเขียนได ้3  สมการคือ

1.  กรณีรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ทั้ง 4 ชนิด  ( ค่า MAPE ไดเ้ท่ากบั 14.52 ) 

2.  กรณีรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ฝ้าย  ( ค่า MAPE ไดเ้ท่ากบั 8.6  ) 

3.  กรณีรอยแทงมีดเม่ือแทงผา่นผา้ไหม  ( ค่า MAPE ไดเ้ท่ากบั 7.8 ) 

 

อภิปรายผล 

1. ขนาดรอยแทงมีดบนผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเตอร์ เม่ือแทงผ่านผา้

ทั้ง 4 ชนิด พบว่า ผา้ไหมมีความยาวเฉล่ียของของรอยขาดของผา้มากท่ีสุด และผา้ไนลอนมีความ

ยาวเฉล่ียของรอยขาดของผา้นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผา้ไนลอนเป็นผา้ท่ีมีความเหนียวมากท่ีสุด ซ่ึง

ถือเป็นคุณสมบติัเด่นของผา้ไนลอน ในขณะท่ีผา้ไหมมีความเหนียวนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค่า

ความเหนียวของเสน้ใยแต่ละชนิด ของ ศรีนวล  แกว้แพรก (2550) โดยพบว่า ฝ้ายเม่ือแห้งมีความ

เหนียว 3.0-5.0 กรัม/ดิเนียร์  ผา้ไหมเม่ือแห้งมีความเหนียว 2.4-5.1 กรัม/ดิเนียร์ ไนลอนเม่ือแห้งมี

ความเหนียว 4.3-9.0 กรัม/ดิเนียร์ และผา้โพลีเอสเตอร์เม่ือแหง้มีความเหนียว 2.5-6.3 กรัม/ดิเนียร์ 

2. ลกัษณะของรอยฉีกขาดของผา้ฝ้าย  ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเทอร์ เม่ือใช้

มีดทั้ง 4 ชนิดแทงผา่นผา้ พบว่า ผา้ฝ้ายและผา้ไหม เม่ือแทงดว้ยมีดพบั มีดปอกผลไม ้มีดสปาร์ตา้

และมีดทาํครัว มีลกัษณะเส้นค่อนขา้งตรงขอบหลุดลุ่ย  ในขณะท่ีผา้ไนลอนและผา้โพลีเอสเทอร์ 

เม่ือแทงดว้ยมีดพบั มีดปอกผลไม ้และมีดทาํครัว  มีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบเรียบ 

 โดยการแทงด้วยมีดสปาร์ต้า  ผา้มีลกัษณะเส้นค่อนข้างตรงขอบหลุดลุ่ย  จากผล

การศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือใชมี้ดสปาร์ตา้ แทงบนผา้ทั้ ง 4 ชนิดลกัษณะของรอยฉีกขาดผา้ จะมี

ลกัษณะเส้นค่อนขา้งตรงขอบหลุดลุ่ย ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีดสปาร์ตา้ใบมีดมีดท่ีมีลกัษณะคลา้ยดาบ 

ใบมีดมีความคมด้านเดียว  สันมีดมีลกัษณะเป็นฟันเล่ือย จึงทาํให้ผา้ท่ีขาดมีขอบหลุดลุ่ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัชลี  ศิริมงคล (2552) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะการฉีกขาดบนผา้ท่ีเกิด

จากอาวุธมีคมชนิดต่างๆท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทย  ในการทดลองผูว้ิจยัใชอ้าวุธมีคม  13  ชนิด  มา

ทาํใหเ้กิดการฉีกขาดบนผา้  3  ชนิด  ประกอบดว้ย  ผา้ทอ  ผา้ถกั  และผา้ยนีส์ โดยพบว่า รอยขาดท่ี

มีลกัษณะคลา้ยเสน้ตรงและขอบลุ่ย  เกิดจากมีดท่ีมีใบหยกั  (ผา้ถกัและผา้ยีนส์)  และจากส่ิว  (ผา้

ทอ)  และนอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า มีดพบั มีดปอกผลไม ้และ มีดทาํครัว เม่ือแทงลงบนผา้

ฝ้ายและผา้ไหม ลกัษณะของรอยฉีกขาดบนผา้จะมีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบหลุดลุ่ย  ในขณะท่ี

แทงลงบนผา้ไนลอนและ ผา้โพลีเอสเทอร์ ผา้จะมีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบเรียบ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
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ผา้ฝ้ายและผา้ไหมเป็นผา้ท่ีทาํจากเส้นใยธรรมชาติจึงมีพ้ืนผิวภายนอกไม่เรียบเหมือนกนัตลอดทั้ง

เสน้ เม่ือแทงดว้ยมีดท่ีมีใบมีดคมดา้นหน่ึง รอยขาดบนผา้จึงมีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบหลุดลุ่ย  

ส่วนผา้ไนลอนและ ผา้โพลีเอสเทอร์ เป็นผา้ท่ีทาํจากเสน้ใยสงัเคราะห์ ซ่ึงพ้ืนผวิภายนอกของเส้นใย

มีรูปแบบเดียวกนัตลอดตามความยาวของเสน้หน่ึงๆ เม่ือแทงดว้ยมีดท่ีมีใบมีดคมดา้นหน่ึง รอยขาด

บนผา้จึงมีลกัษณะเสน้ค่อนขา้งตรงขอบเรียบ 

3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ขนาดอาวุธมีดมีความสมัพนัธก์บัรอยแทงบนผา้ นัน่คือ เม่ือ

ใช้อาวุธมีดท่ีแตกต่างกันแทงลงบนผา้ต่างชนิดมีผลทาํให้ขนาดรอยแทงบนผา้แตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ S.E  Kemp  ,  D.J  Carr  ,  J.  Kieser ,   B.E.  Niven  ,  andM.C.  Taylor  

(2009) ไดท้าํการศึกษาผลของชนิดอาวุธ  (มีดแล่เน้ือ  ,มีดทาํครัว,ไขควง,)  ต่อการแทงผ่านผา้ใหม่

และผา้ท่ีผ่านการซกัรีด  โดยใชก้ารทดลอง 2  แบบ  คือแบบท่ี1  ให้คนมีส่วนร่วมในการทดลอง

แทง  แบบท่ี  2 จาํลองการแทงโดยการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย  สังเกตลกัษณะ

สัณฐานวิทยาของรอยแทงท่ีเกิดข้ึน  พบว่าอาวุธท่ีมีลกัษณะแตกต่างกัน  จะปรากฏรอยแทงท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัอีกทั้ งยงัสามารถใชป้ระมาณอาวุธไดโ้ดยท่ีสามารถสังเกตไดจ้าก  การ

วิเคราะห์ความต่างของรอยแทงบนเส้ือผา้ดา้นรูปร่าง  ,ขนาดของรอย  ,ระดบัความเสียหายของ

เส้ือผา้  ,ลกัษณะตาํแหน่งรอยขาดของเสน้ดา้ย  ,ส่วนของloopดา้ย  ,ขดดา้ย  และสัณฐานวิทยาของ

การขาดของเสน้ดา้ย     นัน่คือโครงสร้างผา้มีผลต่อสณัฐานวิทยาของรอยขาด  และการใชเ้คร่ืองมือ

ในการแทงสามารถสร้างรอยแทงท่ีมีความสมํ่าเสมอกว่าการแทงโดยใช้แรงคน   ซ่ึงจากการ

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของขนาดอาวุธมีดกบัรอยแทงบนผา้  โดยแยกตามชนิดของผา้พบว่า  

ขนาดของอาวุธมีดมีความสัมพนัธ์กบัขนาดรอยแทงบนผา้ทั้ งผา้ไหม  และผา้ฝ้าย  แต่สําหรับผา้

ไนลอนและผา้โพลีเอสเทอร์  ขนาดของรอยแทงบนผา้ไม่มีความสมัพนัธก์บัขนาดของอาวุธมีด  จึง

ไม่สามารถเขียนเป็นสมการ  เพ่ือทํานายขนาดมีดได้    ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเน่ืองมาจากเส้นใย

สังเคราะห์มีความเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูงทาํให้เส้นใยมีการหดตวัหลงัการแทงเป็นผลให้

ขนาดของรอยแทงไม่สมัพนัธก์บัขนาดของอาวุธ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการแทงมีดลงบนผา้ชนิดต่าง ๆ โดยการนาํผา้แต่ละชนิดมา

ทาํการทดลองแทงโดยขึงบน gelatine  ในขณะท่ีโดยทัว่ไปการสวมใส่เส้ือผา้ ลกัษณะของผา้จะมี

ความยดืหยุน่แต่ละบุคคล อาจข้ึนกบัความอว้น  ผอม  อาย ุ ความแข็งแรงของชาย  หญิง   การศึกษา

คร้ังต่อไปการทดลองแทงผา้ควรใหผ้า้อยูใ่นลกัษณะท่ียดืหยุน่ใกลเ้คียงความเป็นกบัการสวมใส่มาก

ท่ีสุด 
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 2. การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนสาํหรับทาํการทดลองแทง โดยใชแ้รง1 คนแทง

ลงบนผา้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มจาํนวนคนท่ีใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนสาํหรับทาํการทดลอง

แทงมีดลงบนผา้ โดยแต่ละคนควรมีนํ้ าหนกัตวัท่ีแตกต่างกนั  แลว้บนัทึกความแตกต่างรอยแทง   

 3. การศึกษาคร้ังน้ีศึกษากบัผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ไนลอน และผา้โพลีเอสเทอร์ โดยใชมี้ดพบั 

มีดปอกผลไม ้มีดสปาร์ตา้และมีดทาํครัว  จึงควรศึกษากบัผา้ชนิดอ่ืนและมีดชนิดอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างกนัออกไป 

4.  การศึกษาคร้ังน้ีมุมท่ีใชใ้นการแทงคือมุมตั้ งฉาก  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษามุม

การแทงท่ีต่างกนัเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของมุมท่ีใชแ้ทง 
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การทดสอบจาํนวนการวดัซ้ํา 

 จากทดลอง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลู รอยแทงมีดเม่ือแทงผ่านผา้ทั้ ง 4 ชนิด ดว้ยการ

ทดลองซํ้ า 20 คร้ัง  ตอ้งการทราบว่าจาํนวนการทดลองซํ้ าพอพียงหรือไม่  โดยนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

ทดลอง มาทดสอบความพอเพียงของจาํนวนวัดซํ้ าการทดลอง  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ได้ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22  และกาํหนดค่าความผิดพลาด (e) = 0.55   ดงันั้นหาจาํนวนการวดั

ซํ้ า (n) ไดจ้าก 
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สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือหาความความสมัพนัธร์ะหว่างรอยแทงกบัขนาดของอาวุธ เม่ือให้ตวัแปรตาม (y) 

คือ ขนาดอาวุธมีด และตวัแปรอิสระ(x)คือ รอยแทงมีด ซ่ึงมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
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2.  การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) สาํหรับหาสมการประมาณขนาดของ

อาวุธมีดจากรอยแทง  โดยรูปแบบสมการการถดถอยคือ 

 

 

 

 

    

 

เม่ือ      a =    สมัประสิทธ์ิการถดถอยของค่าคงท่ี 

             b =    สมัประสิทธ์ิการถดถอยของรอยแทง 

             n =    จาํนวนขอ้มลู 

             Y =    ค่าประมาณของขนาดอาวุธมีด 

             X =    ตวัแปรอิสระคือรอยแทงมีด 
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3.  ค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 

เพ่ือคาํนวณหาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
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 เม่ือ           Yt =    ค่าจริงของขนาดอาวุธมีด 

            tŶ  =    ค่าประมาณของขนาดอาวุธมีด 

             n =    จาํนวนขอ้มลู 
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าสหสมัพนัธข์อง  pearson  ระหว่างรอยแทงและขนาดของมีด 

 

Correlations 

 

    รอยแทง ความสูง 

รอยแทง Pearson Correlation 1 .546(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 320 320 

ความสูง Pearson Correlation .546(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 320 320 

 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

r=0.546 

  

 

 

ตารางท่ี 14  แสดงค่าผลการวิเคราะห์ถดถอยสาํหรับผา้ 4 ชนิดจากโปรแกรม SPSS   

Model Summary

.546a .298 .296 .96291
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), รอยแทงa. 
 

 

Regression   

Coefficientsa

1.277 .139 9.207 .000
.514 .044 .546 11.616 .000

(Constant)
รอยแทง

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ความสูงa. 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าผลการวิเคราะห์ถดถอยสาํหรับผา้ฝ้าย จากโปรแกรม SPSS   

Model Summary

.876a .767 .764 .54887
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), รอยแทงa. 
 

r  = 0.876 

 Regression  

Coefficientsa

.567 .165 3.437 .001

.840 .052 .876 16.045 .000
(Constant)
รอยแทง

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ความสูงa. 
 

 

ตารางท่ี  16   แสดงค่าผลการวิเคราะห์ถดถอยสาํหรับผา้ไหม จากโปรแกรม SPSS   

Model Summary

.897a .805 .802 .50264
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), รอยแทงa. 
 

r  = 0.897 

 Regression  

Coefficientsa

.568 .148 3.836 .000

.792 .044 .897 17.944 .000
(Constant)
รอยแทง

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ความสูงa. 
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ตารางท่ี 17  แสดงค่าผลการวิเคราะห์ถดถอยสาํหรับผา้ไนลอน จากโปรแกรม SPSS   

Model Summary

.140a .019 .007 1.10935
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), รอยแทงa. 
 

r  = 0.140 

Regression  

Coefficientsa

2.152 .306 7.041 .000
.130 .105 .140 1.245 .217

(Constant)
รอยแทง

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ความสูงa. 
 

 

 

ตารางท่ี 18  แสดงค่าผลการวิเคราะห์ถดถอยสาํหรับผา้โพลีเอสเทอร์ จากโปรแกรม SPSS   

Model Summary

.219a .048 .036 1.09307
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), รอยแทงa. 
 

r  = 0.219 

Regression  

 

Coefficientsa

1.919 .317 6.047 .000
.204 .103 .219 1.985 .051

(Constant)
รอยแทง

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ความสูงa. 
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