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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

จากการแทงดังกล่าวมาวิเคราะห์ความแตกต่างซ่ึงใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์โดยดูจากลกัษณะทาง

กายภาพท่ีปรากฏบนผา้พร้อมทั้ งวดัขนาดความยาวของรอยแทงท่ีปรากฏบนผา้ สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์  คือ  สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (pearson  correlation)   

 พบว่ารอยแทงท่ีปรากฏบนผา้จะมีความสมัพนัธร์ะหว่างความกวา้งของอาวุธและความ

ยาวของรอยขาดบนผา้  นั ่นคือรอยขาดท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งเป็นเส้นตรงและมีขอบเรียบ  ลกัษณะ

ดงักล่าวเกิดจาก มีดท่ีมีความคมด้านเดียว ส่วนรอยขาดท่ีลกัษณะค่อนขา้งเป็นเส้นตรงและขอบ

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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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์  โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จาก     

รศ.พ.ต.อ.สันต์ิ  สุขวจัน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซ่ึงได้ให้ความกรุณาให้ คาํปรึกษาแนะนํา 

ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพ่ือใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีถกูตอ้ง มีความสมบูรณ์ยิ ่งข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึก

ซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ท่ีไดรั้บ  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 

 ผูว้ิจัยขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาให้คาํแนะนําในการสร้างเคร่ืองมือ  

โดยเฉพาะคุณลม่อม  อ่อนละมา้ย   ผูจ้ดัการโรงงาน  บริษทัโอสถสภา  จาํกัด  ท่ีช่วยคิด   ช่วยสร้าง

เคร่ืองมือใหเ้คร่ืองใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการทดลองทุกประการ  

 ขอขอบคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ตาํรา หนงัสือ  ทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสืบคน้ขอ้มลูท่ี

ไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ ณ  ท่ีน้ี  

 ขอขอบพระคุณพ่อ  แม่  พ่ีๆ ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัในความสําเร็จท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนและให้กาํลงัใจและกาํลงัทรัพยต์ลอดมา    ขอบคุณเพ่ือนๆของผูว้ิจยัทุกคนท่ีให้ความ

ช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํในการทาํวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี และขอบคุณคู่ชีวิตท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและ

อยูเ่คียงขา้งเสมอมา  

 คุณค่าและประโยชน์จากการคน้ควา้อนัพึงมีของวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบทดแทน

บุญคุณต่อบิดา  มารดา  และครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสัง่สอนศิษยม์าตลอด 
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