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ความเสี ย หายของผ้า และเส้น ใยที่ เกิ ด จากการแทงด้ว ยของมีค มเป็ นพยานวัต ถุที่ มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งมักพบได้บ่อยทั้งในคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดีความผิดที่เกี่ยวกับชีวิต โดยที่พยานวัตถุดงั กล่าวสามารถใช้ในการวิเคราะห์รอยฉี กขาดที่
ปรากฏบนผ้าเพื่อประโยชน์ในกระบวนการสืบสวน
โดยในการศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดของอาวุธจากรอยแทงที่เกิดขึ้นเมื่อ
แทงผ่านผ้าชนิดต่างๆและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอยแทงกับขนาดของอาวุธ โดยการศึกษา
ของงานวิจยั นี้ใช้อาวุธมีดแตกต่างกันคือ มีดปอกผลไม้, มีดทําครัว, มีดสปาร์ ตา้ , มีดพับ กับเส้นใย
ผ้า 4 ชนิดคือ ผ้าฝ้ าย , ผ้าไหม, ผ้าโพลีเอสเทอร์, ผ้าไนลอน ทําการทดลองแทงโดยเครื่ องมือที่ผวู้ ิจยั
ประดิษฐ์ข้ ึนเอง ซึ่งสามารถรองรับนํ้ าหนักอาวุธที่ต่างขนาดกันซึ่งนํามาหนีบติดกับเครื่ องมือ โดย
ควบคุมทิศทางการแทงให้อาวุธนั้นแทงลงบนผ้าในแนว 90 องศากับผ้า แล้วนํารอยแทงที่เกิดขึ้น
จากการแทงดังกล่าวมาวิเคราะห์ความแตกต่ างซึ่งใช้เทคนิ คการวิเคราะห์โดยดูจ ากลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏบนผ้าพร้อมทั้งวัดขนาดความยาวของรอยแทงที่ปรากฏบนผ้า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (pearson correlation)
พบว่ารอยแทงที่ปรากฏบนผ้าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของอาวุธและความ
ยาวของรอยขาดบนผ้า นั ่ นคือรอยขาดที่มีลกั ษณะค่อนข้างเป็ นเส้นตรงและมีขอบเรี ยบ ลักษณะ
ดังกล่าวเกิดจาก มีดที่มีค วามคมด้านเดียว ส่ วนรอยขาดที่ลกั ษณะค่อนข้างเป็ นเส้นตรงและขอบ
หลุดลุ่ยเกิดจากใบมีดที่มีความคมด้านหนึ่งและขอบด้านหนึ่งหยัก สรุ ปได้ว่าลักษณะเฉพาะของมีด
จะแสดงจุดเด่นพิเศษของรอยขาดเมื่อแทงผ่านเส้นใยผ้า จึงสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดจําแนก
ชนิดของอาวุธได้ นอกจากนี้ยงั พบว่า ขนาดความกว้างมีดกับความยาวรอยแทงบนผ้าฝ้ ายและผ้า
ไหมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก สามารถประมาณความกว้างของมีดได้จากสมการ 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.
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียงิ่ จาก
รศ.พ.ต.อ.สันติ์ สุ ขวัจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ซึ่งได้ให้ความกรุ ณาให้ คําปรึ กษาแนะนํา
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถกู ต้อง มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั รู้สึก
ซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้รับ จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ านที่ ได้กรุ ณาให้ค าํ แนะนํา ในการสร้ า งเครื่ องมื อ
โดยเฉพาะคุณลม่อม อ่อนละม้าย ผูจ้ ดั การโรงงาน บริ ษทั โอสถสภา จํากัด ที่ช่วยคิด ช่วยสร้าง
เครื่ องมือให้เครื่ องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลองทุกประการ
ขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร บทความ ตํารา หนังสือ ทุกท่านที่ผวู้ ิจยั ใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่
ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณ พ่อ แม่ พี่ๆ ที่ อยู่เบื้ องหลังในความสําเร็ จ ที่ ได้ให้ค วามช่ ว ยเหลือ
สนับสนุ นและให้กาํ ลังใจและกําลังทรัพย์ตลอดมา ขอบคุณเพื่อนๆของผูว้ ิจยั ทุกคนที่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอบคุณคู่ชีวิตที่คอยเป็ นกําลังใจและ
อยูเ่ คียงข้างเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบทดแทน
บุญคุณต่อบิดา มารดา และครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่ สอนศิษย์มาตลอด
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