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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  ศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม เปรียบเทียบ
แบบตัดขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมกับแบบตดัขนาดตัวมาตรฐานปรับปรุงใหม่  ทดสอบสมบัติทาง
กายภาพของผา้สีพรางทหาร ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ และส ารวจความ
พึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก   

วิธีด  าเนินการวิจัยคือ เก็บรวบรวมข้อมูลสัดส่วนขนาดตัวดั้งเดิมจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์ น าไปท าแบบตดัจ าลองบนหุ่นคนเสมือนจริงด้วยโปรแกรมสามมิติ ทดสอบสมบติัทาง
กายภาพของผา้สีพรางทหาร น าไปตดัเยบ็เป็นเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบและส ารวจความพึง
พอใจเคร่ืองแบบทหารบกตน้แบบจากทหาร 50 นาย สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า แบบตดัดั้งเดิมสดัส่วนลบ 1 น้ิวคือ แขนยาว รอบสะโพก กางเกงยาว และ
รอบปลายขา สมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหารพบว่าความหนาแน่นของผา้ต่อน้ิวคือ ดา้ยยนื 110 
เสน้ ดา้ยพุ่ง 63 เสน้ ความหนาของผา้ 0.01 มิลลิเมตร ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด แนวดา้ยยืน 16.22
แนวดา้ยพุ่ง 27.30 นิวตนั น ้ าหนกัผา้ 232.76 กรัมต่อตารางเมตร และความคงทนต่อแรงดึง แนวดา้ยยนื 
1009.80 แนวดา้ยพุ่ง 553.80 นิวตนั  ผลการออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ
พบว่า สดัส่วนคลาดเคล่ือน ¼ น้ิว คือ รอบอก  ไหล่กวา้ง  แขนยาว  รอบปลายแขน  เส้ือยาว  รอบเป้า  
กางเกงยาวและรอบปลายขา  และความพึงพอใจเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบดา้นรูปแบบของ
เส้ือแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.17 : 3.48) และกางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.21 : 3.16)   

 
ค าส าคญั: ขนาดตวัมาตรฐาน  แบบตดั  เคร่ืองแบบสนามทหารบก   
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the traditional standard size of the Thai army 

uniform, to compare the traditional one with the newly developed standard size pattern, to test the 
physical properties of military/army fabric, to design and sew a prototype of the Thai army uniform, 
and to survey the army officers’ satisfaction towards the Thai army uniform.  

In this study, data on shape and body size were collected by means of observation and 
interview.  A human-shaped virtual model was developed through the 3D program while the 
physical properties of the fabric were tested.  The fabric was then used to produce the prototype of 
the Thai army uniform.  Data about their satisfaction were collected from 50 military officers and 
statistically analyzed in terms of percentage, mean and standard deviation. 
 It was found that the ratio of the traditional pattern was -1 inch in relation to the following: 
sleeve length, hip circumference, trousers length, and leg opening width circumference. Concerning 
the physical properties of the military fabric, it was found that density per inch consisted of 110 
warp yarns and 63 weft yarns; fabric thickness was 0.01 millimeters; tearing strength of warp yarns 
and weft yarns were 16.22 N and 27.30 N;  fabric weight was 232.76 gram per square meter; tensile 
strength of warp yarns and weft yarns were 1009.80 N and 553.80 N.  Concerning the designed and 
developed Thai army uniform, ¼ inch tolerance was found in relation to the following: the chest, 
across shoulder, sleeve length, sleeve opening width circumference, front length, crotch 
circumference, trousers length, and leg opening width circumference. The samples were more 
satisfied with the newly developed shirts than the traditional one (4.17 : 3.48) and more satisfied 
with the new model trousers than the traditional one (4.21 : 3.16).   
Keywords: standard size, pattern, Thai army uniform  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ตามระเบียบกองทพับก ว่าดว้ยความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.2535 ก  าหนดให้กรม

พลาธิการทหารบก รับผดิชอบส่ิงอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนอน เคร่ืองใชป้ระจ ากาย และ
ประจ าหน่วย [1] เคร่ืองแบบสนามทหารบกอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยและเพื่อการผลิตส่งก าลงั
แจกจ่ายใหก้บัหน่วยงานทหารทัว่ประเทศ ซ่ึงขนาดตวัของเคร่ืองแบบสนามทหารบกท่ีผลิตอยูมี่ขนาด
ท่ีไม่ค่อยเหมาะสมกบัสรีระของทหารบกในยคุปัจจุบนั เมื่อทหารบกไดรั้บเคร่ืองแบบสนามไปใส่แลว้
ชุดไม่เหมาะสมกบัรูปร่างของผูส้วมใส่ ดงันั้นขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามท่ีไม่สมส่วนกบัรูปร่างท าให้
เป็นปัญหาอยา่งหน่ึงในขณะฝึกภาคสนาม  

เคร่ืองแบบสนามทหารบก เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ภาคสนาม เพราะในปัจจุบนัเคร่ืองแบบสนามทหารบก หรือชุดสนามนั้น นอกจากจะมีไวเ้พื่อแต่งกาย
ใหถู้กตอ้งตามระเบียบแลว้ยงัออกแบบมาเพื่อความสง่างาม การสวมใส่สบาย และสามารถพรางการ
สงัเกตการณ์ของฝ่ายตรงขา้มไดดี้ ผูว้ิจยั เป็นนักวิชาการผลิตส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการ ปฏิบติัหน้าท่ี
สงักดั โรงงานผลิตเคร่ืองแต่งกายทหาร กองการผลิตส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก 
มาเป็นเวลา 6 ปี จากประสบการณ์ดงักล่าวท าใหท้ราบถึงปัญหา เร่ืองการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามของ
ทหารบกท่ีไม่เหมาะสมตามสรีระของผูส้วมใส่  และกรมพลาธิการทหารบกเป็นตน้แบบการผลิต
เคร่ืองแบบสนามทหารบก   

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม 
ท าแบบตดัเสมือนจริงบนตวัหุ่นมาตรฐานดว้ยโปรแกรมสามมิติ (3D) ปรับแบบตดัขนาดตวัมาตรฐาน
เคร่ืองแบบสนามทหารบกใหม่ น าแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมเปรียบเทียบกบัแบบตดัขนาดตวั
มาตรฐานปรับปรุงใหม่ ทดสอบสมบัติทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร ออกแบบและตัดเย็บ
เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ และส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบ
สนามทหารบก จ านวน 5 ขนาด คือ ขนาด S  M  L  XL และ XXL การวิจยัคร้ังน้ีมีประโยชน์คือ 
พฒันาแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบกให้ได้มาตรฐานตามสรีระของ
ทหารบกในยุคปัจจุบัน ช่วยลดความสูญเสียของการฉีกขาดของเคร่ืองแบบสนาม การสวมใส่
เคร่ืองแบบสนามท่ีมีขนาดตวัพอดีกบัสรีระจะช่วยสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆในภาคสนามให้มี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ีแลว้จะช่วยลดตน้ทุนและยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองแบบสนาม
ทหารบกดว้ย  

 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิยั 
     1.2.1  ศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม   
     1.2.2  เปรียบเทียบแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานปรับปรุง
ใหม่         

   1.2.3  ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร 
   1.2.4  ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ  

1.2.5  ส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก      
   
1.3  ขอบเขตของกำรวิจยั 

1.3.1  ศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม โดยการตรวจสอบขอ้มูลตวัเลขจาก
ขนาดตวัเส้ือและขนาดตวักางเกงของเคร่ืองแบบสนามทหารบก แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสรุป
สดัส่วนขนาดตวัท่ีตอ้งการปรับปรุง 

1.3.2  เปรียบเทียบแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานปรับปรุง
ใหม่ โดยการสร้างหุ่นมาตรฐานขนาด M และน าแบบตดัมาตรฐานดั้งเดิมขนาด M มาจ าลองบนตวัหุ่น
คนเสมือนจริงในโปรแกรมสามมิติ (3D) ปรับแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานของเคร่ืองแบบสนาม
ทหารบกใหม่ให้ไดส้ัดส่วนกับตวัหุ่นมาตรฐาน และปรับเพ่ิมและลดแบบตดั (Grading) ออกเป็น  
5 ขนาด คือ S  M  L  XL และ XXL                 

1.3.3  ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร คือ การหาค่าความหนาแน่นของ
จ านวนเสน้ดา้ยในผา้ทอต่อหน่วยความยาว  ทดสอบหาความหนาของผา้  ทดสอบความแข็งแรงของ
ผา้ทอต่อการฉีกขาด  ทดสอบหาน ้ าหนกัของผนืผา้  และทดสอบความคงทนของผา้ทอต่อแรงดึง 

 1.3.4  ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่  จากสัดส่วน
แบบตดัปรับปรุงใหม่ น าเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ท่ีเยบ็ส าเร็จแลว้ 5 ขนาด คือ 
S  M  L  XL และ XXL มาตรวจวดัพิกดัสดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก  
                 1.3.5  ส ารวจความพึงพอใจของทหารกองประจ าการ และนายทหารชั้นประทวน สังกดั
กรมพลาธิการทหารบก จ านวน 50 นาย ท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบกทั้งแบบดั้งเดิมกบั
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แบบปรับปรุงใหม่ ทั้ง 5 ขนาด คือ S  M  L  XL และ XXL โดยให้ทหารท่ีมีรูปร่างของแต่ละขนาด
สวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบกขนาดละ 10 นาย 

 
1.4  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวจิยั 

1.4.1 สัดส่วน (Shape) หมายถึง พิกัดกรอบนอกของเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนาม
ทหารบก 

1.4.2 ปรับเพ่ิมและลดแบบตัด (Grading) หมายถึง วิธีการปรับแบบตัดขนาดกลางให้
เพ่ิมข้ึนและลดลงตามแต่ละขนาดท่ีก  าหนด 

1.4.3  แบบตดั (Pattern) หมายถึง แบบตดัพ้ืนฐานท่ีสร้างโดยสดัส่วนต่างๆท่ีมีความจ าเป็น
ในการท าแบบตดั ทั้งตวัเส้ือและกางเกง ซ่ึงแบบตดัสามารถน าไปดดัแปลงเป็นแบบเส้ือและกางเกงได้
หลายแบบโดยไม่เสียเวลาวดัใหม่ ถา้รูปร่างของผูส้วมใส่ไม่เปล่ียนแปลงมาก 

1.4.4  ขนาดตวัมาตรฐาน (Standard Size) หมายถึง ขนาดท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งวดัตวัเพื่อ
น าค่าท่ีไดไ้ปหาค่าเฉล่ียแลว้น ามาค านวณเป็นขนาดกลางท่ีเหมาะสมกบัสรีระของแต่ละบุคคล 

1.4.5  เคร่ืองแบบสนามทหารบก (Thai Army Uniform ) หมายถึง เส้ือสนามคอเปิดแขน
ยาว  และกางเกงขายาวสีพราง 

1.4.6 ส่ิงอุปกรณ์ (Equipment) หมายถึง ประเภทเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองนอน  เคร่ืองใช้
ประจ ากายของทหาร 

1.4.7  S (Small) หมายถึง ขนาดเลก็ 
1.4.8  M (Medium) หมายถึง ขนาดกลาง 
1.4.9  L (Large) หมายถึง ขนาดใหญ่ 
1.4.10  XL (Extra Large)  หมายถึง ขนาดใหญ่มาก 
1.4.11  XXL (Extra Extra Large) หมายถึง ขนาดใหญ่มากมาก 
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1.5  กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ไดแ้บบตัดขนาดตัวมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก ท่ีมาตรฐานตาม
สรีระของทหารบกในยคุปัจจุบนั  

1.6.2  ไดเ้คร่ืองแบบสนามส าหรับทหารบกท่ีมี ขนาด แบบ และความพอดีในการสวมใส่  
มีความคล่องตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ีภาคสนาม   

1.6.3  ทราบถึงขอ้มูลความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนาม
ทหารบก 
 

ศึ กษ าขน า ดตั ว เ ค ร่ื อ งแบบสนาม

ทหารบกดั้ ง เ ดิ ม  ป รับป รุงแบบตัด

สดัส่วนขนาดกลาง  เปรียบเทียบแบบตดั

ดั้งเดิมกบัแบบตดัปรับปรุงใหม่ น าแบบ

ตดัสัดส่วนขนาดกลางใหม่ไปปรับเพ่ิม

และลดแบบตดั (Grading) เป็น 5 ขนาด 

คือ S  M  L  XL และ XXL และทดสอบ

สมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร  

ออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแบบสนาม

ทหารบกต้นแบบปรับปรุงใหม่  และ 

น าชุดไปส ารวจความพึงพอใจของทหาร

ท่ีมีต่อการสวมใส่  



บทที่ 2 

วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก มี
วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาขนาดตัวเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม เปรียบเทียบแบบตัดขนาดตัว
มาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานปรับปรุงใหม่ ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพราง
ทหาร ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ และส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมี
ต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก มีวรรณกรรมหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
  

2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1  ความเป็นมาและความหมายของการพฒันา  
          การพฒันา เร่ิมมีการใช้ค  าน้ีกนัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีประเทศเกิดใหม่หลาย

ประเทศ ประเทศท่ีชนะสงครามได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเกิดใหม่และประเทศยากจนเพื่อให้
ประเทศเหล่านั้นพน้สภาพความยากจนและพฒันา โดยยดึถือทฤษฎีการพฒันาเพ่ือสร้างความทนัสมยั 
(Modernization) และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ [2] 

          โดยรูปศพัท์ การพฒันา มาจากค าภาษาองักฤษว่า Development แปลว่า การ
เปล่ียนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดบัขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดบัท่ีสามารถขยายตวัข้ึน เติบโต
ข้ึน  มีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจกา้วหน้าไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีน่า
พอใจ [3]  

  ส่วนความหมายจากรูปศพัท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การท าความเจริญ การ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ถา้เป็นกริยา ใชค้  าว่า พฒันา หมายความ
ว่า ท าใหเ้จริญ คือ ท าใหเ้ติบโตได ้งอกงาม ท าใหง้อกงามและมากข้ึน [4] 

 การพฒันา โดยความหมายจากรูปศพัทจึ์งหมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้
เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป็นท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกล่าวน้ี เป็นท่ีมาของ
ความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอ่ืนๆ [5] 
                           จากความหมายดังกล่าวอาจพอสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง
ปรับเปล่ียน รูปแบบ วิธีการ กระบวนการจากเดิมใหมี้ระบบระเบียบและมีคุณภาพมากข้ึน โดยอาศยั
ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก  าหนดใหส่ิ้งนั้นๆสามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปได ้
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2.1.2  การพฒันาเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
           เดิมในอดีตเคร่ืองแบบสนามจุดประสงคห์ลกัคือมีไวเ้พื่อการฝึกภาคสนาม รูปแบบ

ของชุดมีส่วนประกอบของกระเป๋าเพียงไม่ก่ีใบ และจนถึงปัจจุบันน้ีพฒันามาเร่ือยๆได้รับการ
ปรับปรุงออกแบบลกัษณะเคร่ืองแบบสนามทหารบก ดังภาพท่ี 2.1 ให้มีกระเป๋าหลายใบเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน [6] เพราะจะตอ้งใช้สวมใส่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีภาคสนามและเพื่อสวมใส่
ในทางราชการ กองทพับกจึงไดใ้ห้ความส าคญักบัเคร่ืองแบบสนามมากข้ึน ไม่ใช่เพ่ือความสวยงาม
ของรูปแบบเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสมกบัภูมิประเทศและขณะออกปฏิบติั
ภาคสนามดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  ลกัษณะเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
 

2.1.3  การท าแบบตดั  
    การท าแบบตดัเส้ือผา้ท าได ้2 วิธี คือ ท าแบบตดัจากหุ่น กบัท าแบบตดัจากกระดาษ 

ในการท าแบบตดัเส้ือผา้ โดยทัว่ไปนิยมท าแบบตดัจากกระดาษมากกว่าท าจากหุ่น เพราะสะดวกและ
เร็วกว่า [7] แบบตดัท่ีสร้างแรกเร่ิมบนกระดาษสร้างแบบนั้นจะเป็นขนาดกลาง (Medium Size)  โดย
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ใชส้ัดส่วนมาตรฐานสร้างไวใ้ชส้ าเร็จรูป แลว้น าแบบตดัมาตรฐานท่ีสร้างไวม้าดดัแปลงให้เป็นไป
ตามท่ีออกแบบ [8] ซ่ึงในระบบอุตสาหกรรมเส้ือผา้จะมีวิธีการท าแบบตดั ดงัน้ี 

    2.1.3.1 การสร้างแบบตดั ดว้ยสูตรการสร้างแบบตดัเส้ือบุรุษ โดยสร้างแบบตดัขนาด
กลาง (Medium Size) ตามสดัส่วนท่ีก  าหนด ดงัน้ี 
                                1)  วิธีการสร้างแบบตดัเส้ือบุรุษแผน่หนา้ ดงัภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี 

 (1)  1 เป็นจุดเร่ิมตน้ตีเสน้ตรงออก 2 ทาง 
 (2)  2 จาก 1 = ความยาวของตวัเส้ือ บวก ¼ น้ิว (เผือ่เยบ็) 
 (3)  3 จาก 1 = 4 หารรอบอก 
 (4)  4 จาก 1 = 6 หารรอบคอ 
 (5)  5 จาก 1 = 4 จาก 1 
 (6)  6 ตีเสน้จาก 4 กบั 5 มาพบกนั โคง้วงคอ จาก 4 ถึง 5 
 (7)  7 จาก 3 = 4 หารรอบอก 
 (8)  8 จาก 7 = 2 น้ิว (ความหลวมของตวัเส้ือ)  
 (9)  9 จาก 1 = คร่ึงหน่ึงของไหล่กวา้ง ลบ ¼ น้ิว 
 (10)  10 จาก 9 = 2 น้ิว ตีเสน้ 5 ถึง 10 
 (11)  11 จาก 7 = 1 น้ิว ตีเสน้ 10 ถึง 11 โคง้วงแขนจาก 8 ถึง 10 
 (12)  12 จาก 2 = 8 จาก 3  ตีเสน้ 8 ถึง 12 
 (13)  13 จาก 4 = ¾ น้ิว 
 (14)  14 จาก 2 = ¾ น้ิว ตีเสน้ 13 ถึง 14 (แนวสาบแผน่หนา้) 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  การสร้างแบบตดัเส้ือบุรุษแผน่หนา้ 
ที่มา : [9] 
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2)  วิธีการสร้างแบบตดัเส้ือบุรุษแผน่หลงั ดงัภาพท่ี 2.3 ดงัน้ี 
 (1)  15 จาก 1 = 1 น้ิว 
 (2)  16 จาก 15 = คร่ึงหน่ึงของไหล่กวา้งบวก ¼ น้ิว  
 (3)  17 จาก 16 ลงมา ¼ น้ิว โคง้แนวไหล่จาก 15 ถึง 17 และ โคง้วงแขน

จาก 8 ถึง 17 
 

 
(ก) 

 

        
(ข) 

 
ภาพที่ 2.3  ก : การสร้างแบบตดัเส้ือบุรุษแผน่หลงั (ต่อบ่า) 
                  ข : การสร้างแบบตดัเส้ือบุรุษแผน่หลงั (ไม่ต่อบ่า) 
ที่มา : [9] 

 
3)  วิธีการสร้างแบบตดักางเกงขายาวบุรุษแผน่หน้าขอบในตวั ดงัภาพท่ี 2.4 

ดงัน้ี 
 (1)  1 เป็นจุดเร่ิมตน้ตีเสน้ตรงออก 2 ทาง 
 (2)  2 จาก 1 = ความยาวของกางเกง  
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 (3)  3 จาก 1 = 4 หารรอบสะโพก บวก 1 ¼ น้ิว  
 (4)  4 จาก 1 = ความยาวเอวถึงเข่า 
 (5)  5 จาก 3 = 1 ¾ น้ิว 
 (6)  6 จาก 5 = 2 น้ิว 
 (7)  7 จาก 1 = 2 น้ิว ตีเสน้ 6 ถึง 7 และโคง้แนวเป้าไปหา 3 
 (8)  8 จาก 5 = 6 หารคร่ึงหน่ึงของรอบสะโพก  
 (9)  9 จาก 7 =  ¼ น้ิว 
 (10)  10 จาก 9 = 4 หารรอบเอว โคง้แนวเอว 9 ถึง 10  
 (11)  11 จาก 8 = 4 หารรอบสะโพก 
 (12)  12 จาก 3 = คร่ึงหน่ึงของรอบโคนขา ลบ 1 น้ิว โคง้เสน้ดา้นขา้ง 10 

ผา่น 11 ถึง 12 
 (13)  13 แบ่งคร่ึง 3 กบั 12 
 (14)  14 จาก 4 = 3 ถึง 13 
 (15)  15 จาก 2 = 3 ถึง 13 ตีเสน้จาก 13 ผา่น 14 ถึง 15 
 (16)  16 จาก 14 = 4 หารรอบเข่าลบ ¼ น้ิว 
 (17)  17 จาก 14 = 4 หารรอบเข่าลบ ¼ น้ิว 
 (18)  18 จาก 15 = 4 หารรอบปลายขา ลบ ¼ น้ิว โคง้ใตข้า จาก 3 ผา่น 16  

ถึง 18 
 (19)  19 จาก 15 = 4 หารรอบปลายขา ลบ ¼ น้ิว โคง้ดา้นขา้งจาก 12 

ผา่น 17 ถึง 19 
 

 
 
ภาพที่ 2.4  การสร้างแบบตดักางเกงขายาวบุรุษแผน่หนา้ขอบในตวั 
ที่มา : [9] 
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4)  วิธีการสร้างแบบตดักางเกงขายาวบุรุษแผ่นหลงัขอบในตวั  ดงัภาพท่ี 2.5 
ดงัน้ี 

 (20)  20 จาก 7 = 1 - 1½ น้ิว และห่างจากเสน้แนวเอว ½ น้ิว 
 (21)  21 จาก 8 = ¼ - ½ น้ิว 
 (22)  22 จาก 3 = 8 หารคร่ึงรอบสะโพก (ประมาณ 2 ¼ - 2 ½ น้ิว) และให้

มาทางซา้ยมือ ½ น้ิว ตีเสน้จาก 20 ถึง 21 โคง้แนวป้าถึง 22 
 (23)  23 จาก 16 = 1 ¼ น้ิว  
 (24)  24 จาก 18 = 1 ¼ น้ิว โคง้ตะเข็บใตข้า จาก 22 ผา่น 23 ถึง 24 
 (25)  25 จาก 20 = 4 หารรอบเอว บวกเกลด็ 1 น้ิว  
 (26)  26 จาก 21 = 4 หารรอบสะโพกบวก ¾ น้ิว โคง้ดา้นขา้งจาก 25 ผ่าน 

26 ไปพบดา้นขา้งของแผน่หนา้ 
 (27)  27 ถึง 28 ความกวา้งปากกระเป๋า และ 29 แบ่งคร่ึงกลาง 
 (28)  30 แบ่งคร่ึงจาก 20 ถึง 25 และ 31 กบั 32 ตีเส้นเกล็ดออกขา้งละ ½ 

น้ิว  
 

 
 
ภาพที่ 2.5  การสร้างแบบตดักางเกงขายาวบุรุษแผน่หลงัขอบในตวั 
ที่มา : [9] 

 
 2.1.3.2  การปรับขนาดแบบตดั 
              การปรับขนาดแบบตัด หมายถึง การเพ่ิมหรือลดขยายแบบตัด (Grading) 

จากขนาดมาตรฐานเดิมท่ีมีอยู่ให้เป็นขนาดท่ีต้องการของลูกค้าหรือตามค่าเฉล่ียท่ีท าการส ารวจ 
ปัจจุบนัมีการปรับขนาดแบบตดัดว้ยคอมพิวเตอร์ ดงัภาพท่ี 2.6 โดยใชห้ลกัการปรับแบบตดัจากขนาด
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หน่ึงเป็นอีกขนาดหน่ึง  ท าไดโ้ดยการเล่ือนแบบตดัแม่แบบจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง จากเส้นรอบ
ของแบบตดัเฉพาะจุดท่ีตอ้งการปรับใหม่ เม่ือครบทุกจุดตามท่ีก  าหนดไวแ้ลว้จึงลากเส้นทั้งหมดนั้น
เช่ือมต่อกนั ก็จะไดแ้บบตดัออกมาหลายขนาด [10] เน่ืองจากผูส้วมใส่เส้ือผา้มีขนาดตวัท่ีแตกต่างกนั
จึงตอ้งก  าหนดค่าเฉล่ียของผูใ้ส่เส้ือผา้โดยวดัขนาดของผูใ้ชเ้ป็นกลุ่มข้ึนไปในการก าหนดขนาดเส้ือผา้
อาจจ าแนกได ้5 ขนาด [11] ดงัน้ี  

1)  ขนาดเล็ก นิยมใช้อักษร S ซ่ึงเป็นตัวย่อมาจากค าว่า  Small เป็น
เคร่ืองหมายแสดง 

2)  ขนาดกลาง นิยมใช้อกัษร M ซ่ึงเป็นตัวย่อมาจากค าว่า Medium เป็น
เคร่ืองหมายแสดง 

3)  ขนาดใหญ่ นิยมใช้อักษร L ซ่ึงเป็นตัวย่อมาจากค าว่า Large เป็น
เคร่ืองหมายแสดง 

4)  ขนาดใหญ่มาก นิยมใชอ้กัษร XL ซ่ึงเป็นตวัย่อมาจากค าว่า Extra Large 
เป็นเคร่ืองหมายแสดง 

5)  ขนาดใหญ่มากมาก นิยมใชอ้กัษร XXL ซ่ึงเป็นตวัย่อมาจากค าว่า Extra 
Extra Large เป็นเคร่ืองหมายแสดง 
 

 
 

ภาพที่ 2.6  การปรับขนาดแบบตดัดว้ยคอมพิวเตอร์  
ที่มา : [12] 

 2.1.3.3  การวางแบบตดั 
        ปัจจุบนัมีการวางแบบตดัทั้งดว้ยแรงคนและวางแบบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

ดงัภาพท่ี 2.7 ซ่ึงการวางแบบดว้ยคอมพิวเตอร์มีความส าคญัมากในอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผา้ เป็น
ตวัช่วยส าหรับช่างท าแบบตดัและนักออกแบบเส้ือผา้ ท าให้แบบตดัออกมาไดม้าตรฐานตามท่ีลูกคา้
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ตอ้งการและช่วยประหยดัเวลาในการท าแบบหลายขนาด และนอกจากน้ีแลว้ในขั้นตอนแรกเร่ิมของ
การท าแบบตดัดว้ยมือก็เป็นส่ิงส าคญั เพราะแบบตดัจะออกมาไม่ไดถ้า้ไม่ไดผ้า่นการสร้างตน้แบบจาก
ช่างท าแบบตดั 

 

 
 
ภาพที่ 2.7  เคร่ืองออกแบบเคร่ืองปรับลดขนาดเส้ือผา้และเคร่ืองวางแบบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มา : [13] 
 

การวางแบบตดั คือ การวาดแบบตดัให้ครบทุกช้ิน ลงบนกระดาษวางแบบ 
โดยเราจะก าหนดกระดาษสร้างแบบท่ีมีความกวา้งของหนา้กระดาษเท่ากบัความกวา้งของหนา้ผา้ท่ีจะ
ใชต้ดัจริง ในการวางแบบตดัเป็นขั้นตอนต่อจากการสร้างแบบ ควรวางให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ผา้และ
ประหยดัผา้ใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าไดเ้พราะหากท าเช่นน้ีไดแ้ลว้จะช่วยลดตน้ทุนในการผลิตไดม้าก 
[10] Chiu [14]  ไดแ้นะน าวิธีการวางแบบตดั ดงัน้ี  

1)  ตรวจช้ินงานของแบบตดัให้ครบ แบบตัดแต่ละช้ินจะต้องมีข้อความ
ก ากบัเพื่อป้องกนัความผดิพลาดและความสบัสน ใหร้ะบุช่ือช้ินงานแต่ละช้ิน เช่น แผ่นหน้าซา้ย แผ่น
หนา้ขวา ขนาด S และช่ือของรูปแบบตวัเส้ือนั้นๆ 

2)  ตอ้งน าแบบตดัทุกช้ินส่วนไปวางบนกระดาษจนครบ เพ่ือดูภาพรวมของ
การวางแบบตดั โดยใหว้างแบบตดัช้ินใหญ่ก่อน แลว้แทรกช้ินเลก็ตามช่องว่างท่ีเหลืออยู ่

3)  ขอ้ควรระวงัในการวางแบบตดับนผา้ คือ วางแบบให้ไดเ้กรนผา้ ถา้ผา้มี
ลายหรือเป็นตารางควรวางใหล้ายต่อกนั โดยเฉพาะกระเป๋าและตะเข็บขา้ง ถา้วางผา้แบบเฉลียงจะตอ้ง
วางใหไ้ด ้45 องศา 
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 2.1.3.4  เทคโนโลยกีารท าแบบตดัสามมิติ 
              ปัจจุบนัปัญหาอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผา้เฉพาะบุคคล เช่น เส้ือผา้ไม่เขา้

รูปร่าง ใชส้ายวดัตวัขนาดรูปร่างไม่ไดข้นาดท่ีเหมาะสม ออกแบบแบบตดัดว้ยกระดาษ ลองตวัอย่าง
เส้ือผา้กบัหุ่น โปรแกรมออกแบบเส้ือผา้ใชแ้ค่ค่าจุดวดัในการปรับหุ่นจ าลอง ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นปัญหา
ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการผลิตเส้ือผา้และช่างท าแบบตดั ดงันั้นอุตสาหกรรมเส้ือผา้จึงไดน้ านวตักรรม
การออกแบบเส้ือผา้โดยน าเทคโนโลยีโปรแกรมท าแบบตัดสามมิติ (3D) ดังภาพท่ี 2.8 และ
คอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการท าแบบเพ่ือช่วยท าใหก้ารท าแบบง่ายและสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ลด
ขั้นตอนในการสร้างแบบตดั และจะไดแ้บบตดัขนาดตวัมาตรฐานท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า [15], [16]  
 

 
 
ภาพที่ 2.8  โปรแกรมท าแบบตดัสามมิติ (3D) 
 

2.1.4  ขนาดตวัมาตรฐานคนไทย  
          การก าหนดขนาดตวัมาตรฐานของคนไทย (Size Thailand) จะตอ้งมีการส ารวจขอ้มูล

สดัส่วนรูปร่างคน โดยใชว้ิธีการวดัรูปร่างคนไทย โดยแยกออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดงันั้น จุดวดั
รูปร่างประชากรไทยกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง ดังภาพท่ี 2.9 จึงมีความส าคญัต่อการหา
ค่าเฉล่ียรูปร่างประชากรไทย เพราะเส้ือผา้จะออกมาเขา้รูปกบัผูส้วมใส่หรือไม่นั้น ก็ข้ึนอยู่ท่ีค่าเฉล่ียท่ี
ก  าหนดไว ้ปัจจุบนัมีการวดัขนาดตวัโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวดัเรือนร่างของ
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดข้นาดตวัมาตรฐานส าหรับรูปร่างของคนไทยโดยเฉพาะ  
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ภาพที่ 2.9  แสดงจุดวดัรูปร่างประชากรไทยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิง 
ที่มา : [17] 

 
 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [17]  ไดท้  าการส ารวจวดั

เรือนร่างดว้ยเทคโนโลยีสามมิติ (3D Body Scanning) ท่ีทนัสมยักบักลุ่มตวัอย่างทั้งชายและหญิง 
หลายช่วงอาย ุจ  านวน 13,442 คน ทัว่ประเทศ พร้อมวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ จน
ไดข้นาดมาตรฐานของชายไทย ดงัตารางท่ี 2.1 และขนาดมาตรฐานของหญิงไทย ดงัตารางท่ี 2.2 มา
เป็นขอ้มูลค่าเฉล่ียและน าขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบผลการส ารวจของผูช้าย ดงัตารางท่ี  2.3 และ
เปรียบเทียบผลการส ารวจของผูห้ญิง ดังตารางท่ี 2.4 ควบคู่กบัข้อมูลผลการส ารวจของส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) [18] 

  
ตารางที่ 2.1  ขนาดมาตรฐานชายไทย 

ขนาด 
                          รอบอก                           รอบเอว 

น้ิว เซนติเมตร น้ิว เซนติเมตร 

32 31.00-33.00 79.00-84.00 25.00-27.00 64.00-69.00 

34 33.00-35.00 84.00-89.00 270.00-29.00 69.00-74.00 

36 35.00-37.00 89.00-94.00 29.00-31.00 74.00-79.00 

38 37.00-39.00 94.00-99.00 31.00-33.00 79.00-84.00 

40 39.00-41.00 99.00-104.00 33.00-35.50 84.00-90.00 
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ตารางที่ 2.1  ขนาดมาตรฐานชายไทย (ต่อ) 

ขนาด 
                          รอบอก                           รอบเอว 

น้ิว เซนติเมตร น้ิว เซนติเมตร 

42 41.00-43.00 104.00-109.00 35.50-38.00 90.00-96.00 

44 43.00-45.00 109.00-114.00 38.00-40.00 96.00-102.00 

46 45.00-47.00 114.00-119.00 40.00-42.50 102.00-108.00 

48 47.00-49.00 119.00-124.00 42.50-45.00 108.00-114.00 

ที่มา : [17] 

 
ตารางที่ 2.2  ขนาดมาตรฐานหญิงไทย 

ขนาด 
รอบอก รอบเอว รอบสะโพก 

น้ิว เซนติเมตร น้ิว เซนติเมตร น้ิว เซนติเมตร 

28 27.00-29.00 69.00-74.00 22.50-24.50 57.00-62.00 29.50-31.50 75.00-80.00 

30 29.00-31.00 74.00-79.00 24.50-26.50 62.00-67.00 31.50-33.50 80.00-85.00 

32 31.00-33.00 79.00-84.00 26.50-28.50 67.00-72.00 33.50-35.50 85.00-90.00 

34 33.00-35.00 84.00-89.00 28.50-30.50 72.00-77.00 35.50-37.50 90.00-95.00 

36 35.00-37.00 89.00-94.00 30.50-33.00 77.00-83.00 37.50-40.00 95.00-101.00 

38 37.00-39.00 94.00-99.00 33.00-35.00 83.00-89.00 40.00-42.00 101.00-107.00 

40 39.00-41.00 99.00-104.00 35.00-37.50 89.00-95.00 42.00-44.50 107.00-113.00 

42 41.00-43.00 104.00-109.00 37.50-40.00 95.00-102.00 44.50-47.00 113.00-120.00 

44 43.00-45.00 109.00-114.00 40.00-43.00 102.00-109.00 47.00-50.00 120.00-127.00 

46 45.00-47.00 114.00-119.00 43.00-46.00 109.00-116.00 50.00-53.00 127.00-134.00 

ที่มา : [17] 
 
ตารางที่ 2.3  ตารางเปรียบเทียบผลการส ารวจของผูช้าย  

สัดส่วน โครงการส ารวจปี พ.ศ. อาย ุ17-19 ปี อาย ุ20-29 ปี อาย ุ30-39 ปี อาย ุ40-49 ปี 

ความสูง สมอ. (2524-2525) 164.40  164.20  163.40  162.40  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 166.70  166.50  166.20  164.80 
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ตารางที่ 2.3  ตารางเปรียบเทียบผลการส ารวจของผูช้าย (ต่อ) 

สัดส่วน โครงการส ารวจปี พ.ศ. อาย ุ17-19 ปี อาย ุ20-29 ปี อาย ุ30-39 ปี อาย ุ40-49 ปี 

 
สมอ. (2536-2537) 167.00  167.00  166.00  165.00  

 
สมอ. (2543-2544) 168.40  167.20  166.60  166.00  

 
Size Thailand (2550-2551) 172.30  171.40  170.20  169.20  

น ้าหนกั สมอ. (2524-2525) 52.80  55.20  58.30  60.40  

(กิโลกรัม) สมอ. (2529-2530) 55.20  57.40  61.40  64.10  

 
สมอ. (2536-2537) 56.30  59.30  62.20  63.30  

 
สมอ. (2543-2544) 59.20  60.10  64.30  66.40  

 
Size Thailand (2550-2551) 63.30  67.10  71.00  71.10  

รอบอก สมอ. (2524-2525) 80.00  83.10  85.30  87.80  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 82.00  84.50  87.90  90.30  

 
สมอ. (2536-2537) 82.30  85.20  88.00  89.50  

 
สมอ. (2543-2544) 83.30  84.40  87.90  89.50  

 
Size Thailand (2550-2551) 93.80  96.90  100.00  100.40  

รอบเอว สมอ. (2524-2525) 66.00  69.30  74.50  78.50  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 69.60  72.40  78.40  82.80  

 
สมอ. (2536-2537) 69.70  73.00  78.00  81.40  

 
สมอ. (2543-2544) 74.10  75.40  80.10  83.20  

 
Size Thailand (2550-2551) 75.70  80.10  85.50  87.50  

รอบสะโพก สมอ. (2524-2525) 83.60  84.60  86.80  88.20  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 85.20  86.50  89.10  90.70  

 
สมอ. (2536-2537) 85.60  87.40  89.60  90.40  

 
สมอ. (2543-2544) 87.20  87.60  90.30  91.40  

  Size Thailand (2550-2551) 91.40  93.80  96.10  96.10  

ที่มา : [17]  
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ตารางที่ 2.4  ตารางเปรียบเทียบผลการส ารวจของผูห้ญิง 
สัดส่วน โครงการส ารวจปี พ.ศ. อาย ุ17-19 ปี อาย ุ20-29 ปี อาย ุ30-39 ปี อาย ุ40-49 ปี 

ความสูง สมอ. (2524-2525) 153.90  153.40  152.90  152.90  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 154.60  154.20  153.80 153.30  

 
สมอ. (2536-2537) 155.80  155.40  154.9  153.90  

 
สมอ. (2543-2544) 155.90  155.70  154.70  153.80  

 
Size Thailand (2550-2551) 159.50  159.00  157.80  157.00 

น ้าหนกั สมอ. (2524-2525) 47.10  47.70  51.50  54.80  

(กิโลกรัม) สมอ. (2529-2530) 48.10  48.30  51.00  54.60  

 
สมอ. (2536-2537) 48.70  49.10  52.50  55.10  

 
สมอ. (2543-2544) 49.20  50.20  53.50  56.50  

 
Size Thailand (2550-2551) 51.70  53.90  57.50  59.80  

รอบอก สมอ. (2524-2525) 80.00  80.60  84.10  87.70  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 81.80  81.60  84.30  87.60  

 
สมอ. (2536-2537) 81.40  82.10  85.20  88.70  

 
สมอ. (2543-2544) 81.90  82.70  86.20  89.50  

 
Size Thailand (2550-2551) 84.60  86.30  90.20  93.40  

รอบเอว สมอ. (2524-2525) 63.50  64.30  68.90  72.70  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 62.50  62.50  66.40  70.70  

 
สมอ. (2536-2537) 64.90  65.00  69.30  73.40  

 
สมอ. (2543-2544) 64.30  65.50  68.90  72.60  

 
Size Thailand (2550-2551) 71.70  74.10  78.80  81.90  
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ตารางที่ 2.4  ตารางเปรียบเทียบผลการส ารวจของผูห้ญิง (ต่อ) 
สัดส่วน โครงการส ารวจปี พ.ศ. อาย ุ17-19 ปี อาย ุ20-29 ปี อาย ุ30-39 ปี อาย ุ40-49 ปี 

รอบสะโพก สมอ. (2524-2525) 87.10  87.90  90.80  93.00  

(เซนติเมตร) สมอ. (2529-2530) 87.60  87.80  90.20  92.40  

 
สมอ. (2536-2537) 88.00  88.40  91.20  93.00  

 
สมอ. (2543-2544) 88.50  89.10  91.50  93.60  

  Size Thailand (2550-2551) 91.30  93.30  96.40  98.00  

ที่มา : [17] 

 
          ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [17]  ไดท้  าโครงการส ารวจ

และวิจยัมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย ปี 2550-2551 โดยไดข้อ้มูลค่าเฉล่ียรูปร่างประชากรไทยกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชายช่วงอาย ุ26-59 ปี จ  าแนกตามขนาดไทย ดงัตารางท่ี 2.5 และค่าเฉล่ียรูปร่างประชากร
ไทย กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงช่วงอาย ุ26-59 ปี จ  าแนกตามขนาดไทย ดงัตารางท่ี 2.6 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2.5  ค่าเฉล่ียรูปร่างประชากรไทยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายช่วงอาย ุ26-59 ปี จ  าแนกตามขนาดไทย 

ต าแหน่ง ช่ือจุดวดั 
ขนาดไทย (เซนติเมตร) 

34 36 38 40* 42 44 46 

1 รอบคอ 35.50 37.20 37.90 39.40 41.00 42.70 44.30 

2 รอบวงแขน 38.30 40.30 42.10 43.60 45.40 46.80 48.90 

3 รอบตน้แขน 29.40 31.10 32.50 34.10 35.60 37.40 39.20 

4 รอบขอ้ศอก 22.60 23.70 24.50 25.50 26.70 27.80 28.90 

5 รอบขอ้มือ 15.90 16.40 16.70 17.30 17.90 18.40 19.00 

6 รอบอก (ช) 87.30 92.20 96.70 101.30 106.10 111.20 115.80 

8 รอบเอว 71.40 76.30 81.50 86.90 93.10 98.80 105.20 

9 รอบสะโพก 85.50 89.40 93.00 96.30 100.20 103.90 108.60 

10 รอบสะโพกบนสุด 75.60 79.90 85.00 90.00 95.80 101.00 107.40 

11 รอบสะโพกบน 80.10 83.90 88.20 92.30 97.40 101.80 108.10 
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ตารางที่ 2.5  ค่าเฉล่ียรูปร่างประชากรไทยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายช่วงอาย ุ26-59 ปี จ  าแนกตามขนาดไทย     
(ต่อ) 

ต าแหน่ง ช่ือจุดวดั 
ขนาดไทย (เซนติเมตร) 

34 36 38 40* 42 44 46 

12 ความยาวเป้า 66.80 68.20 70.00 70.80 73.20 73.70 75.90 

13 ความสูงเป้า 71.30 71.30 71.00 71.20 71.00 71.10 71.10 

14 รอบตน้ขา 48.40 50.90 53.20 55.50 57.50 60.10 62.60 

15 รอบกึ่งกลางตน้ขา 41.20 43.50 45.40 47.30 49.10 50.80 53.40 

16 รอบเข่า 34.60 35.50 36.70 38.00 39.10 40.00 41.70 

17 รอบขอ้เทา้ 20.30 21.00 21.60 22.30 22.90 23.50 24.30 

18 ความยาวปุ่ มขา้งคอถึงตน้ขา 74.10 75.50 76.50 77.70 79.20 80.70 82.30 

19 ความกวา้งไหล่ 36.80 37.00 37.90 38.90 39.80 41.40 42.20 

20 ปุ่ มขา้งคอถึงปลายไหล่ 13.90 14.00 14.20 14.50 14.80 15.40 15.70 

21 ปุ่ มหวัไหล่ถึงขอ้มือ (วดัตรง) 53.90 54.90 55.20 55.80 55.90 56.40 56.40 

22 ความกวา้งบ่าหนา้ 31.40 32.60 33.90 35.20 36.40 37.80 39.00 

23 ความกวา้งบ่าหลงั 30.60 32.00 33.30 34.70 36.00 37.40 38.80 

24 ความยาวล าตวัหลงั 44.30 45.40 45.90 47.20 47.70 49.60 50.80 

25 ความยาวเอวถึงเข่า 53.00 53.20 53.30 53.30 53.70 53.40 53.50 

26 ความสูงเอว 97.50 98.00 98.30 98.60 99.20 99.00 99.40 

29 ปุ่ มคอหนา้ถึงเอว 36.20 38.10 39.40 40.60 41.90 44.10 46.00 

30 ความสูงเอวถึงสะโพก 15.70 15.60 15.50 15.10 15.10 14.40 14.10 

หมายเหตุ : * คือ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งเพศชายส่วนมากอยูใ่นขนาด 40 
ที่มา : [17] 
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ตารางที่ 2.6  ค่าเฉล่ียรูปร่างประชากรไทยกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงช่วงอายุ 26-59 ปี จ  าแนกตามขนาด
ไทย 

ต าแหน่ง ช่ือจุดวดั 
ขนาดไทย (เซนติเมตร) 

30 32 34        36* 38 40 42 

1 รอบคอ 31.00 31.20 32.60 34.10 35.40 36.50 37.70 

2 รอบวงแขน 32.10 34.40 36.50 39.00 41.60 42.50 43.70 

3 รอบตน้แขน 26.00 27.70 29.40 31.40 34.10 35.40 36.80 

4 รอบขอ้ศอก 20.20 21.30 22.40 23.60 25.10 26.50 28.70 

5 รอบขอ้มือ 14.80 15.10 15.30 15.70 16.20 16.90 17.80 

7 รอบอก (ญ) 76.60 81.60 86.40 91.60 96.70 101.30 106.60 

8 รอบเอว 64.20 69.20 74.50 80.10 86.00 91.80 98.50 

9 รอบสะโพก 83.20 88.20 92.50 97.70 103.30 109.50 115.40 

10 รอบสะโพกบนสุด 70.50 75.50 81.00 87.30 93.00 98.60 106.00 

11 รอบสะโพกบน 77.10 81.80 87.20 93.40 99.60 105.30 113.20 

12 ความยาวเป้า 62.80 63.60 66.20 67.90 70.60 74.00 76.40 

13 ความสูงเป้า 67.20 68.40 68.70 68.80 68.50 67.50 66.40 

14 รอบตน้ขา 47.90 51.20 54.10 57.40 61.00 64.60 66.50 

15 รอบกึ่งกลางตน้ขา 40.80 43.30 45.70 48.20 51.50 54.30 56.40 

16 รอบเข่า 33.10 34.40 35.80 37.40 39.30 41.20 42.00 

17 รอบขอ้เทา้ 19.10 19.90 20.60 21.20 22.00 22.70 23.20 

18 ความยาวปุ่ มขา้งคอถึงตน้ขา 67.30 68.60 69.90 70.80 72.10 73.70 74.30 

19 ความกวา้งไหล่ 34.10 34.70 35.50 35.60 36.60 37.60 38.70 

20 ปุ่ มขา้งคอถึงปลายไหล่ 13.50 13.60 13.90 13.70 14.10 14.900 14.50 

21 ปุ่ มหวัไหล่ถึงขอ้มือ (วดัตรง) 44.90 47.70 49.20 50.00 49.90 50.00 48.30 

22 ความกวา้งบ่าหนา้ 28.40 29.60 30.60 31.50 32.20 32.90 33.50 

23 ความกวา้งบ่าหลงั 27.90 29.20 30.50 31.40 32.40 33.80 34.30 

24 ความยาวล าตวัหลงั 38.90 39.60 40.30 40.80 41.50 42.10 42.40 
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ตารางที่ 2.6  ค่าเฉล่ียรูปร่างประชากรไทยกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงช่วงอายุ 26-59 ปี จ  าแนกตามขนาด
ไทย (ต่อ) 

ต าแหน่ง ช่ือจุดวดั 
ขนาดไทย (เซนติเมตร) 

30 32 34        36* 38 40 42 

25 ความยาวเอวถึงเข่า 50.50 50.90 51.90 52.00 52.30 52.20 52.00 

26 ความสูงเอว 91.20 92.40 93.50 93.80 94.00 93.80 93.10 

27 ปุ่ มคอหนา้ถึงจุดยอดอก 18.50 19.80 20.60 21.60 22.20 22.80 23.50 

28 ระยะอกห่าง 16.30 17.20 17.90 18.70 19.60 20.40 21.00 

29 ปุ่ มคอหนา้ถึงเอว 32.80 33.30 33.60 34.50 35.00 35.60 36.40 

30 ความสูงเอวถึงสะโพก 16.80 16.50 16.80 16.70 16.70 16.70 16.40 

หมายเหตุ : * คือ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงส่วนมากอยูใ่นขนาด 36 
ที่มา : [17] 
 
   การส ารวจวดัสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ ผูท่ี้
จะเขา้รับการคดัเลือกใหเ้ป็นทหารกองประจ าการ ซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นทหารกองประจ าการ
นั้น จะตอ้งผ่านการตรวจร่างกายและวดัสัดส่วนให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนดไวก่้อน โดยมี
เทคนิคในการวดัเพื่อเป็นฐานขอ้มูลประกอบการวิจยั ดงัน้ี 
   2.1.4.1  การวดัร่างกายบุคคลคดัเลือกเขา้ทหารกองประจ าการ 
                 กฎหมายก าหนดใหรั้บสมคัรบุคคลจ าพวกท่ี 1 ซ่ึงจ  าพวกท่ี 1 ไดแ้ก่ คนซ่ึง
ร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวยัวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด โดยวดัร่างกายบุคคล คดัเลือกเขา้ทหาร  
กองประจ าการ ดังภาพท่ี 2.10 ให้มีขนาดสูง 160 เซนติเมตร ข้ึนไป และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76  
เซนติเมตรข้ึนไปก่อน (การวดัขนาดรอบตวัให้วดัในขณะท่ีหายใจออกเต็มท่ี) ถา้บุคคลดงักล่าวมีไม่
พอกบัจ านวนท่ีทางราชการตอ้งการจึงให้รับบุคคลท่ีมีขนาดสูงถดัรองลงมาตามล าดบั (ส่วนขนาด
รอบตวัคงถือเกณฑ ์76 เซนติเมตรข้ึนไปตามเดิม) เช่น คนสูง 160 เซนติเมตรข้ึนไป มีไม่พอกบัจ านวน
ท่ีทางราชการต้องการก็ให้รับคนขนาดสูง 159 เซนติเมตร ถา้ไม่พออีกก็ให้รับคนขนาดสูง 158 
เซนติเมตร เป็นตน้ ถา้รับถึงขนาดใดพอกบัความตอ้งการ ก็ใหห้ยดุรับ การรับสมคัรตามวิธีน้ีหากมีคน
ขนาดสูงกว่าพอกบัจ านวนท่ีทางราชการตอ้งการ จะรับคนขนาดต ่ากว่าน้ีไม่ได ้[19]     
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ภาพที่ 2.10  แสดงการวดัร่างกายบุคคลคดัเลือกเขา้ทหารกองประจ าการ 
ที่มา : [20]  
 
   2.1.4.2  การวดัตวั 
                           การวดัตวัมีความส าคญัมาก เพราะการวดัตวัท่ีถูกตอ้งจะช่วยให้การสร้าง
แบบพอดีกบัรูปร่างของผูส้วมใส่ท าให้เกิดการผิดพลาดน้อย ควรท าดว้ยความละเอียดประณีต ตอ้ง
สงัเกตรูปร่างลกัษณะของคนท่ีตอ้งการจะวดั และก่อนการวดัตวัควรให้ลูกคา้ยืนในท่าท่ีสบายท่ีเขา
ถนดั ควรสงัเกตส่ิงใดผดิปกติเก่ียวกบัรูปร่างสดัส่วนของผูถู้กวดัเพ่ือจดบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลในการท า
แบบตดั มีเทคนิคการวดัตวั [21] ดงัภาพท่ี 2.11 ดงัน้ี    
 

 
 

ภาพที่ 2.11  เทคนิคการวดัตวั  
ที่มา : [21]  
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    1)  รอบคอ    วดัตรงใตลู้กกระเดือกพอดี ใหเ้อาน้ิวช้ีสอดไวใ้ตส้ายวดั 
   2)  กวา้งอกหนา้    วดัดา้นหนา้ตรงแนวรักแร้พอดี 
   3)  รอบอก    วดัพอดีชิดใตรั้กแร้ ใหน้ิ้วช้ีอยูใ่ตส้ายวดั ไม่ตึงเกินไป 
   4)  ไหล่กวา้ง    วดัแนวไหล่ตกทั้งสองขา้ง 
   5)  แขนยาว    วดัจากแนวไหล่เหนือขอ้ศอก 2 น้ิว (เส้ือแขนสั้น) และ
ส าหรับเส้ือแขนยาวใหว้ดัเลยขอ้มือ 1 น้ิว 
   6)  รอบปลายแขน แขนสั้นใหว้ดัพอดีบวกหลวม 4 น้ิว ส่วนแขนยาววดัพอดี
ขอ้มือบวก 2½ น้ิว 
   7)  ลึกเอว     วดัจากจุดต่อไหล่ตรงชิดคอลงมาถึงข้อศอกพอดี หรือ
ตรงเสน้รอบเอว 
   8)  ความยาว     วดัจากจุดต่อไหล่ตรงชิดคอ ปล่อยเชือกวดัยาวลงมาให้
เลยเอวประมาณ 6 น้ิว ส าหรับเส้ือชายเสมอ  

 
2.1.5  ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองแบบสนามทหารบก 

 2.1.5.1  ชุดลายพรางทหาร 
                 ชุดลายพรางทหาร (Military Camouflage) หรือ เคร่ืองแบบสนามทหารบก 

ดงัภาพท่ี 2.12 หมายถึง เส้ือสนามคอเปิดแขนยาว และกางเกงขายาวสีพราง สีพรางคือสีท่ีกลมกลืนกบั
ภูมิประเทศ [22] ไดรั้บแนวคิดมาจากบรรดาสตัวเ์ล้ือยคลานหลายชนิด มนุษยจึ์งน าเอาหลกัการน้ีมาใช้
ในยทุธวิธีการรบทางการทหารตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 มาแลว้ โดยเร่ิมจากการทาหน้าตาเพ่ืออ  าพรางตวั
ในป่า ยทุธวิธีการพรางตวัเร่ิมมาจากจุดเลก็ๆ ในการฝึกลูกเสือในองักฤษ ก่อนท่ีจะมีการน าไปใชจ้ริง
ในกองทพัองักฤษท่ีไปประจ าการท่ีอินเดีย ในปี 1857 โดยการทาตวัและหน้าตาเป็นสีต่างๆ ก่อนจะ
พฒันาเป็นชุดสีกากี ส าหรับเคร่ืองแบบทหารชุดแรกเกิดท่ีองักฤษ ซ่ึงน าไปใส่คร้ังแรกในสงครามบวัร์ 
ท่ีแอฟริกาใต ้เมื่อปี 1902 [23] 
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ภาพที่ 2.12  เคร่ืองแบบสนามทหารบก 
ที่มา : [24] 

 
    สหรัฐอเมริกาไดอ้อกแบบชุดทหารเป็นสีกากีตามมาในปีเดียวกนั รัสเซีย

เร่ิมมีชุดทหารในปี 1908 ประเทศอิตาลีออกแบบชุดทหารเป็นสีเขียวหม่น ระหว่างปี 1906-1909 
เพื่อใหเ้ขา้กบัภูมิประเทศแถบเทือกเขาแอลป์ ส่วนเยอรมนีท่ีมีอากาศหนาว ออกแบบชุดทหารเป็นสี
เทา ออกมาคร้ังแรกในปี 1910 คนท่ีมาเปล่ียนแบบใหม่ของชุดทหารให้มีสีสันข้ึน โดยเพ่ิมสีแดงเขา้
ไป ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส ท่ีออกแบบกางเกงสีแดงของทหารฝร่ังเศสในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (ช่วงปี 1915) 
เขา้กบัแจ็กเกตสีน ้ าเงิน และเข็มขดัสีด า นอกจากน้ี ยงัเป็นประเทศแรกท่ีออกแบบชุดลายพรางข้ึนอยา่ง
เป็นทางการในปีเดียวกนั ซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตจากผา้ตาข่าย และใชก้ารระบายสีลงไป องักฤษเห็นฝร่ังเศส
ท าอย่างนั้น ก็ออกแบบชุดลายพรางของตวัเองข้ึนมาในปี 1916 เช่นเดียวกบัอเมริกาในปี 1917 และ
พยายามก้าวล  ้ ากว่า ด้วยการตั้งหน่วยออกแบบชุดลายพรางส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ ในปี 1918 
นอกจากนั้น ยงัมีเยอรมนี เบลเยยีม รัสเซีย โดยเร่ิมมีการใชค้  าว่า ชุดลายพราง หรือ Camouflage เป็น
คร้ังแรกในองักฤษ ปี ค.ศ. 1917 ลายพรางจึงกลายเป็นลวดลายท่ีคนรู้จกันับจากนั้นมา ความเป็นมา
เคร่ืองแบบชุดพรางท่ีใชก้นัอยู่ในแต่ละเหล่าทพันั้น มีสีสันและลวดลายไม่เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของชุดพรางก็คือการพรางตวัไม่ให้ฝ่ายตรงขา้มสังเกตเห็นไดง่้าย จึงเป็นจุด
ก าเนิดของการพฒันาชุดพรางของทหารบก จากเดิมชุดพรางของทหารบกเป็นลวดลายพรางแบบ  
Woodland ดงัภาพท่ี 2.13 ตามแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่สามารถหลีกเล่ียงการตรวจจบั 
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ดว้ยเคร่ืองมือสมยัใหม่ได ้เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างทหารมีการพฒันาไปมาก การตรวจจบัฝ่ายตรง
ขา้มมิไดใ้ชส้ายตามนุษยเ์พียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีการใชก้ลอ้ง Infrared และการตรวจจบัจากดาวเทียม
ดว้ย จึงไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนลายพรางจากเดิมมาเป็นลายพรางแบบดิจิตอล ดงัภาพท่ี 2.14 ซ่ึงมีคุณสมบติั
ในการพรางตวัจากเคร่ืองมือตรวจจบัสมยัใหม่ไดดี้กว่า [23] และในปัจจุบนัทหารบกเปล่ียนมาใชล้าย
พรางแบบดิจิตอลกนัมากข้ึน   

 

 
 
ภาพที่ 2.13  ลายพรางแบบ Woodland 
 

 
 
ภาพที่ 2.14  ลายพรางแบบดิจิตอล 
 

 2.1.5.2  คุณลกัษณะเฉพาะของผา้สีพรางทหาร  
                         ผา้สีพรางทหารท่ีผลิต มีคุณลกัษณะตา้นการยบั วตัถุประสงค์ในการใชง้าน
ส าหรับตัดเย็บเคร่ืองแบบสนามทหารบก  และส่ิงอุปกรณ์ชนิดอ่ืนเพ่ือการพรางในภูมิประเทศ 
คุณลกัษณะเฉพาะของผา้สีพรางกนัยบั ในทางเทคนิค [25] มีดงัน้ี   
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1)  ชนิดผา้และลกัษณะการทอ เป็นผา้ทอใยผสมแบบลายสอง เน้ือผา้แน่น 
และผา่นการตกแต่งก่อนการยอ้ม และพิมพสี์พราง มีส่วนผสม 

(1)  ดา้ยยนื เป็นฝ้าย ร้อยละ 80±5 และพอลีเอสเตอร์ ร้อยละ 20±5  
(2)  ดา้ยพุ่ง เป็นฝ้ายลว้น 

2)  จ  านวนเสน้ดา้ย 25.4 มิลลิเมตร ไม่นอ้ยกว่า  
(1)  ดา้ยยนื 100 เสน้ (ควบ 2)  
(2)  ดา้ยพุ่ง 50 เสน้ (ดา้ยเด่ียว) 

3)  แรงดึง ไม่นอ้ยกว่า  
(1)  ทางดา้ยยนื 100 กิโลกรัมแรง  
(2)  ทางดา้ยพุ่ง  40 กิโลกรัมแรง 

4)  แรงฉีกขาด ไมน่อ้ยกว่า  
(1)  ทางดา้ยยนื 2000  กรัมแรง  
(2)  ทางดา้ยพุ่ง  1200  กรัมแรง         

5)  แรงตา้นทานต่อการเล่ือนของเสน้ดา้ย โดยการใชต้ะเข็บ (Seam Slippage 
Resistance) ไม่นอ้ยกว่า  

(1)  ทางดา้ยยนื 15  กิโลกรัมแรง  
(2)  ทางดา้ยพุ่ง  18  กิโลกรัมแรง 

6)  น ้ าหนกั ไม่นอ้ยกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร 
7)  การเปล่ียนแปลงขนาด ไม่เกินร้อยละ 3 ทั้งทางดา้ยยนืและทางดา้ยพุ่ง 
8)  ผา้ตอ้งผา่นกระบวนการชุบมนั เพ่ือใหผ้า้มีความเรียบ มนัเงา และคงรูป 
9)  ผา้ตอ้งผา่นกระบวนการท าเมอร์เซอร์ไรด์ผา้ดว้ยแอมโมเนีย เพื่อการคืน

ตวัของผา้หลงัการใชง้านท่ีดียิง่ข้ึน 
10)  สีพราง 4 สี ประกอบดว้ย สีกากีนวลแกมเขียว สีกากีแกมเขียว สีน ้ าตาล 

และสีด า ตามมาตรฐานกรมพลาธิการทหารบก 
11)  ค่าความแตกต่างของสี เมื่อเปรียบเทียบกับสีผา้มาตรฐานของกรม

พลาธิการทหารบก ตั้งแต่ระดบั 2-3 ข้ึนไปของเกรยส์เกล 
12)  ความคงทนของสี ดงัน้ี 

        (1)  ต่อแสง ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไปเม่ือเปรียบเทียบกบัผา้บลูวูลมาตรฐาน 
       (2)  ต่อผงซกัฟอก ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป ของเกรยส์เกล 
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                                (3)  ต่อเหง่ือ ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป ของเกรยส์เกล ในสภาพกรดและด่าง 
         (4)  ต่อคลอรีนในน ้ า ตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป ของเกรยส์เกล  

13)  คุณสมบัติการป้องกันการตรวจจับจากกล้องตรวจการณ์กลางคืน 
รายละเอียดการตรวจวดั ดงัน้ี 

(1)  การตรวจวดั ย่านความถ่ีคล่ืนอินฟราเรด (หน่วยวดั : Nm) และค่า
การสะทอ้น คล่ืนอินฟราเรด (หน่วยวดั: ร้อยละ) 

(2)  ย่านความถ่ีของคล่ืนอินฟราเรด ท่ีใช้ตรวจวดัความยาวคล่ืนอยู่
ในช่วง ตั้งแต่ 900-1,000 นาโนเมตร (Nm.) 

(3)  ค่าการสะทอ้นคล่ืนอินฟราเรด ผา้สีพรางทั้ง 4 สี มีค่าการสะทอ้น
เป็นร้อยละ เมื่อตรวจวดัดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer ดงัน้ี  
                                                       สีด  า ระหว่าง ร้อยละ 20-30±5  
                  สีน ้ าตาล ระหว่าง ร้อยละ 30-40±5 
                                                       สีเขียวแก่ (สีกากีแกมเขียว) ระหว่าง ร้อยละ 40-50±5   
      สีเขียวอ่อน (สีกากีนวลแกมเขียว) ระหว่าง ร้อยละ 50-60±5  

(4)  การตรวจวดัค่าการสะทอ้นคล่ืนอินฟราเรด สีพรางทั้ง 4 สี ค่าท่ีได้
จากการวดัตอ้งไม่ซอ้นทบักนั ตลอดช่วงความยาวคล่ืนอินฟราเรดท่ีก  าหนด (900-1,000 นาโนเมตร)  

14)  ความสามารถในการตา้นการยบั หลงัผา่นการซกั 
                                          (1)  หลงัผา่นการซกั 1 คร้ัง ไม่นอ้ยกว่าระดบั 3 
                                         (2)  หลงัผา่นการซกั 10 คร้ัง ไม่นอ้ยกว่าระดบั 2 

15)  การพิมพผ์า้ลายพราง ตอ้งพิมพต่์อเน่ืองกนัตลอด ตามลวดลายพรางท่ี
ก  าหนด และตามตวัอยา่งผา้มาตรฐานของทางราชการ (กรมพลาธิการทหารบก) โดยการยอ้มสีผา้พ้ืนสี
กากีนวลแกมเขียวด้วยสี DISPERSE + VAT และพิมพผ์า้ลวดลายพรางดว้ยสี DISPERSE + VAT 
เช่นเดียวกนั 

16)  สีและสารเคมีท่ีใชใ้นการยอ้มและพิมพผ์า้ ตอ้งมีความปลอดภยั ไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชง้าน ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมผา้ : ความปลอดภยั
จากสีและสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย ดงัน้ี  

(1)  ปริมาณฟอร์มลัดีไฮด ์ตอ้งไม่เกิน 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(2)  ความเป็นกรด-ด่าง ของผา้ อยูร่ะหว่าง 4.0 - 7.5 
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2.2  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
กตัติกา [26]  ไดท้  าการวิจยัการพฒันาการยบัย ั้งแบคทีเรียในชุดทหารดว้ยไมโครเอนแคป

ซูเลชัน่จากน ้ ามนัหอมระเหยสมุนไพร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาสมบติัทางกายภาพและ
องคป์ระกอบทางเคมีของ น ้ ามนัหอมระเหยจากสมุนไพร  วิธีการผลิตไมโครเอนแคปซูเลชัน่น ้ ามนั
หอมระเหยจากสมุนไพร และตกแต่งส าเร็จผา้ชุดทหารดว้ยการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชัน่ วิธีการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ  ท าการศึกษาสมบติัทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยจาก
สมุนไพร 3 ชนิดคือ  ผวิมะกรูด  ใบตะไคร้และเปลือกสม้โอ  ทดสอบเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการ
ยบัย ั้งแบคทีเรีย  น ามาผลิตเป็นไมโครเอนแคปซูลและตกแต่งส าเร็จผา้ชุดทหารด้วยการเคลือบ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพยบัย ั้งแบคทีเรียของผา้ตดัชุดทหารท่ีผา่นการเคลือบ ผลของการศึกษาพบว่า 
สมบติัทางกายภาพของน ้ ามนัหอมระเหยสมุนไพรแต่ละชนิดมี ลกัษณะเป็นน ้ าใสๆ มีสีท่ีแตกต่างกนั 
มีกล่ินเฉพาะตวั องคป์ระกอบส่วนใหญ่คลา้ยกนั โดยน ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้  มีประสิทธิภาพใน
การยบัย ั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือ น ้ ามนัหอมระเหยจากผิวมะกรูด
และเปลือกสม้โอ ตามล าดบั ไมโครเอนแคปซูลท่ีผลิตจากน ้ ามนัหอมระเหยตะไคร้  มีขนาดอนุภาคท่ี
หลากหลายและเป็นรูปทรงกลมไม่เท่ากนั ประสิทธิภาพการซกัมีปริมาณการยดึติดของไมโครแคปซูล
ลดลงตามจ านวนคร้ังในการซกั การทดสอบประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรียในภาคสนามของทหาร
ประจ าการจ านวน 5 คน โดย ประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในแต่ละ
บุคคลไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัภูมิคุม้กนั และภูมิตา้นทานของแต่ละบุคคล   

นิตยา [27]  ไดท้  าการวิจยัแนวทางการผลิตแบบ Mass Customization: การศึกษาขนาด
รูปร่าง ความนิยมความพอดีและ ความพึงพอใจของสตรีไทยท่ีมีต่อเส้ือผา้ส าเร็จรูป ในระบบการผลิต
แบบ Mass Customization จ าเป็นต้องมีข้อมูลเก่ียวกับขนาดและรูปร่างรายบุคคล งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาขนาดรูปร่าง ความนิยมความพอดีของขนาด เส้ือผา้ ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความพึงพอใจในรูปร่างของสตรีไทยกับความพอดีของเส้ือผา้ส าเร็จรูป มูลค่า ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคและ ลกัษณะประชากร แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจท่ีมีการให้ระดบัประเมิน
ขนาดรูปร่าง ความนิยมความพอดีของเส้ือผา้ ความพึงพอใจในส่วนต่างๆ ของร่างกายและมูลค่าความ
พึงพอใจในการบริโภค จากการวิจยั พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายกบัขนาดรูปร่างและระดบัความพึงพอใจน้ี ข้ึนอยู่กบัชนิดรูปร่างของแต่ละคน ขนาดรูปร่างมี
ความสมัพนัธก์บัขนาดเส้ือผา้ท่ีใชใ้นเชิงกลบักนัอย่างมีนัยส าคญั ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม
อายใุนระหว่าง 18-24 ปี ท่ีมีโครงร่างรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดเส้ือ กระโปรง และกางเกงท่ีสวมใส่เป็น
ขนาดเดียวกนัคือขนาด M ความเขา้ใจในขนาดและความนิยมความพอดีของเส้ือผา้ มูลค่าความพึง
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พอใจในการบริโภคเป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับผูผ้ลิต มีการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยในปัจจุบันมีขนาด 
รูปร่างท่ีหลากหลายและมีจ านวนน้อยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดในเส้ือผา้ส าเร็จรูป ผลการวิจยัจะเป็น
พ้ืนฐานขั้นตน้ ส าหรับการส ารวจชนิดรูปร่างสตรีไทยทัว่ประเทศดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสแกนรูปร่าง
ระบบ 3 มิติ 

สุรสิทธ์ิ [28]  ไดท้  าการศึกษาหาขนาดมาตรฐานของนกัศึกษาชายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยัสงขลา  วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีคือ การวดัขนาดสัดส่วนร่างกายของ นักศึกษา
ชาย ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา จ  านวน 36 สัดส่วน โดยใชเ้คร่ืองมือวดั 2 
ชนิด คือ เคร่ืองมือวดั ความสูง ขนาด 100 เซนติเมตร และเคร่ืองมือวดัความสูง ขนาด 240 เซนติเมตร 
และเคร่ืองมือวดัจากห้องปฏิบัติการกายศาสตร์ ประกอบด้วย เคร่ืองมือวดัคาลิปเปอร์ ขนาด 30 
เซนติเมตร และเคร่ืองมือวดัคาลิปเปอร์ ขนาด 60 เซนติเมตร จากการสุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาชาย จ  านวน 
200 คน มีค่าเฉล่ียอายุ ส่วนสูง และน ้ าหนัก เป็น 21±3.50 ปี และ 173.55±13.35 เซนติเมตร และ  
67±3.20 กิโลกรัม ตามล าดบั ผูถู้กทดสอบทั้งหมดมีสุขภาพ และขนาดร่างกายปกติ การวดัขนาด
สดัส่วนร่างกายโดยใชเ้คร่ืองมือวดัทั้ง 2 ชนิด ท าการวดัทั้งหมด 36 สดัส่วน โดยแต่ละสดัส่วนจะวดั 3 
คร้ัง ผูถู้กทดสอบจะสวมชุดรัดรูป จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัทั้ง 36 สัดส่วน มาค านวณค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 และ 95 แลว้น าไปเปรียบเทียบขนาดสัดส่วนร่างกาย
ของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี กบัผลงานวิจยัภายในประเทศโดยใชค่้าสถิติ Z 

สานิตย ์[29]  ไดท้  าการวิจยัการศึกษาสดัส่วนร่างกายของนกัเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสดัส่วนร่างกาย ซ่ึงประกอบดว้ย 
เปอร์เซ็นตไ์ขมนัเสน้รอบวงของร่างกาย ความกวา้งของกระดูกและความยาวของกระดูก ประชากรท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ จ  านวน 766 นาย การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี LSD ผลการวิจยั
พบว่า 1) เปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายของนกัเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ บริเวณ
ตน้แขนดา้นหลงัและเหนือเชิงกราน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.5 2) เส้นรอบวงแขนของ
ร่างกายของนกัเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ บริเวณศีรษะ คอ อก กลา้มเน้ือแขน
ท่อนบนขณะเหยยีด แขนท่อนล่าง ไหล่ ช่วงทอ้งวดัท่ีเอว และขอ้เทา้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.5 3) ความกวา้งของกระดูกในร่างกายของนกัเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
บริเวณศีรษะช่วงไหล่ อก สะโพกบน สะโพกล่าง กระดูกขอ้เทา้ และกระดูกขอ้มือ แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 4) ความยาวของกระดูกในร่างกายของนักเรียนนายร้อยทหารบก บริเวณศีรษะ 
ส่วนสูง ช่วงขา และช่วงแขนทั้งสอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 

เบญจวรรณ [30]  ไดท้  าการวิจยัพฒันาการออกแบบ แบบตดัเส้ือเทเลอร์ส าหรับสตรีรูปร่าง
พิเศษ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทดลองท าแบบตดัเส้ือเทเลอร์สตรีวิธีขององักฤษ เยอรมนี 
และไทย สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: 
CRD) 2) ดดัแปลงแบบตดัเส้ือเทเลอร์สตรีตน้แบบ SIZE L ตามรูปร่างพิเศษทั้ง 5 รูปร่าง สถิติท่ีใชคื้อ 
การเปรียบเทียบอตัราส่วน (Ratio) โดยให้สัดส่วนทั้งหมดของสตรีรูปร่างปกติมีสัดส่วนเท่ากบั 1 3) 
ส ารวจความพึงพอใจของผูท่ี้สวมใส่เส้ือเทเลอร์ส าหรับสตรีรูปร่างพิเศษจากผา้ทั้ง 3 ชนิด คือ ผา้ไหม 
ผา้ฝ้ายและผา้ขิด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า เฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 เร่ือง ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี คือ ครู 2 คน นักเรียน 
2 คน ชุมชน 2 คน และร้านตดัเส้ือ 2 คน รวม 8 คน กลุ่มสตรีรูปร่างพิเศษ 5 รูปร่างคือ รูปร่างทรง
นาฬิกาทราย  รูปร่างทรงแอปเป้ิล  รูปร่างทรงลูกแพร  รูปร่างทรงกลม  รูปร่างทรงตรง และกลุ่ม
ตวัอยา่งประเมินความพึงพอใจต่อเส้ือเทเลอร์ส าหรับสตรีรูปร่างพิเศษจากผา้ไหม ผา้ฝ้าย และผา้ขิด 
จ  านวน 100 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) แบบตดัเส้ือเทเลอร์สตรีวิธีของไทยใชเ้วลาน้อยท่ีสุดเฉล่ีย 70.29 
นาที 2) ผลการดดัแปลงแบบสตรี SIZE L 5 รูปร่างสตรีรูปร่างทรงกลมมีขนาดอก เอว สะโพกใหญ่
กว่าสตรีรูปร่างอ่ืนๆ คือ อก 1:1.06 เอว 1:1.08 สะโพก 1:1.06 3) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความพึง
พอใจต่อเส้ือเทเลอร์ส าหรับสตรีรูปร่างพิเศษท่ีตดัเยบ็จากผา้ไหมอยู่ในระดบัมาก คือ x̄  เท่ากบั 4.18 
รองลงมาคือ ผา้ขิด x̄  เท่ากบั 4.12 และผา้ฝ้าย  x̄  เท่ากบั 4.10 ตามล าดบั  

 McLendon [31]  ไดท้  าการศึกษาการตรวจสอบการก าหนดขนาด การลดขยายแบบ และ
ความพอดีในการท าแบบตดัเยบ็ผา้ ว่าความพอดีของชุดท่ีสวมใส่ (Fit) คือองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดเพื่อ
สร้างความพอใจให้ลูกค้า การศึกษาน้ีมุ่งประเมินการก าหนดขนาด (Sizing) การลดขยายแบบ 
(Grading) และความพอดี (Fit) ในการท าแบบตัดเยบ็ผา้  และน าเสนอวิธีการปรับปรุงการก าหนด
ขนาดและความพอดีของเส้ือผา้ มาตรฐานการวดัขนาดเพ่ือท าแบบตดัเยบ็ผา้ในสหรัฐใชข้นาด 6-22 
โดยอิงการศึกษาการวดัสดัส่วนของร่างกาย (Anthropometric Studies) ท่ีท าการศึกษามานานกว่า 71 ปี 
บริษทัผูผ้ลิตเส้ือผา้ในสหรัฐไม่ไดเ้ปล่ียนมาตรฐานการวดัขนาดมาตั้งแต่ปี 1972 ขอ้มูลจากแบบส ารวจ 
เช่น Size USA แสดงรูปร่างของร่างกาย และขนาดตวัหรือรูปร่างของประชากรหญิงชาวอเมริกนัได้
เปล่ียนแปลงไป การวดัขนาดในสหรัฐอเมริกา อิงหุ่นทรงนาฬิกาทราย (Hourglass Figure) ซ่ึงหญิง
ชาวอเมริกามีสัดส่วนหุ่นแบบนาฬิกาทรายคิดเป็นเพียงร้อยละ 8 ของประชากรหญิงทั้งหมด จึงเกิด
ความสบัสนในการเลือกขนาดแบบตดั เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือชุดหลายขนาดมากกว่าซ้ือขนาด
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ท่ีท าส าเร็จ ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจ ัยได้ซ้ือแบบตัดพ้ืนฐาน (Fitting Shells) และแบบตัดประเภท  
Semi-fitted sheath dress จาก 5 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ Burda  Butterick  McCalls  New Look  และ Vogue เลือก
ขนาด 10 และ 18 เพื่อตดัเยบ็ชุดตวัอย่าง ใชว้ิธีเชิงปริมาณเพื่อวดัขนาดของร่างกาย เช่น ช่วงอก เอว 
สะโพก และเปรียบเทียบกบัแบบวดัชุดส าเร็จจากบริษทัท่ีขายแบบตดัแห่งอ่ืนๆใชเ้กณฑว์ดัความสบาย 
และการวดัแบบตดัส าเร็จรูป เพ่ือดูว่าระบบการวดัเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดความสบายหรือตรง
ตามแบบตดัท่ีพิมพ ์เปรียบเทียบความพอดีของยีห่อ้ทั้ง 5 กบัหุ่นของนางแบบโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ ประเมินความพอดีเพื่อหาปัญหาท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัแบบตดั วดัแบบตดัเพื่อตรวจสอบว่าความ
ยาวรอบอก เอว และสะโพก ตรงกบัเกณฑ์วดัสัดส่วนร่างกายของบริษัทท่ีท าแบบตัดหรือไม่ ผล
การศึกษาบ่งช้ีว่าการก าหนดขนาดของแบบตดัน้ีไม่ได ้เป็นไปตามสัดส่วนร่างกายของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั   และไม่พบความพอดีในกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ การศึกษาน้ียงัพบว่าการก าหนดขนาดแบบ
ตดัในปัจจุบนัไม่ไดส้อดคลอ้งกบัการก าหนดขนาดท่ีบ่งช้ีตามแบบส ารวจ ผลการศึกษาแสดงว่ายี่ห้อ
ส่วนใหญ่ท่ีศึกษาไม่ไดคิ้ดถึงความสบายในการใส่ และมาตรวดับางตวัท่ีพิมพอ์อกมาแตกต่างไปจาก
มาตรวดัจริง ผลการศึกษาบ่งช้ีถึงความแตกต่างในความพอดีของยี่ห้อต่างๆ  และบ่งช้ีว่า ยี่ห้อส่วน
ใหญ่มีวิธีการลดขยายแบบตามการวดัของบริษทัท่ีผลิตแบบตดั งานวิจยัน้ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมท าแบบเพ่ือตดัเยบ็เส้ือ โดยจะช่วยปรับปรุงแบบตัดให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
ผูเ้ช่ียวชาญอาจไดรั้บประโยชน์จากการก าหนดขนาดแบบตดัและความพอดีท่ีศึกษาในคร้ังน้ี  
  Hwang [32]  ไดท้  าการศึกษาระบบสแกนร่างกายแบบสามมิติส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม
เคร่ืองแต่งกาย ว่าเทคโนโลยกีารสแกนร่างกายมนุษยแ์บบสามมิติไดถู้กน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย เช่น 
ใชท้ า Special Effects ในหนงั ใชใ้นดา้นมานุษวิทยา ใชใ้นโรงพยาบาล และใชท้างการทหาร รวมถึง
ใชว้ดัรูปร่างในอุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย   การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาหลกัการของระบบสแกน เพ่ือดูว่า
ระบบดงักล่าวมีโอกาสน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกายหรือไม่ รวมถึงท าการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบระบบ ตรวจสอบบริษัททั้ง 19 แห่ง เคร่ืองสแกนเช่น Cyberware Hamano Vitronic 
TecMath TC2 Telmat Wicks and Wilson และ Hamamatsu เหมาะสมในการตรวจสอบใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย หลกัการของระบบสแกนร่างกายแบบสามมิติจะใชห้ลกัการ Optical 
Triangulation โดยใชเ้ลเซอร์หรือไม่ก็ใชร้ะบบ Light Projection เคร่ืองสแกนร่างกายใชส้แกนพ้ืนผิว
ของวตัถุแบบสามมิติ โดยใชห้ลกัการฉายแสงของเลเซอร์หรือแสง  และใชอุ้ปกรณ์ในการจบัภาพ
รูปร่างของวตัถุ  ข้อมูลจากระบบสแกนจะถูกดึงออกมาใชไ้ด้ โปรแกรมเคร่ืองสแกน Cyberware  
Vitronic  Hamano  TecMath และVitronic  ใชเ้ลเซอร์ ส่วน TC2  Wicks and Wilson  Telmat และ 
Hamamatsu  ใชแ้หล่งท่ีมาของแสง และเทคนิคจบภาพอ่ืนๆ เคร่ืองสแกน TC2 and Wicks และ 
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Wilson ใชว้ิธีการเดียวกนัโดยใชแ้หล่งท่ีมาของแสงขาว  อย่างไรก็ตามบริษทั Hamamatsu ใชแ้สง 
LED อินฟราเรดดว้ยวิธี PSD ในการเปรียบเทียบระบบสแกน  ผูว้ิจยัพบว่าเคร่ืองสแกนประเภทฉาย
แสง เช่น TC2 และ Triform มีความเร็วในการสแกนมากกว่า แต่ในการดึงขอ้มูลพบว่าชา้กว่าเคร่ือง
สแกนชนิดเลเซอร์ เคร่ืองสแกน Hamamatsu BL ท่ีใชร้ะบบ Near Infrared LED และ SYMCAD มี
ความเร็วในการดึงขอ้มูลมากกว่าระบบสแกนร่างกายท่ีใชด้ว้ยเทคนิค moiré technique ระบบสแกน
ร่างกายทั้ง  3 ชนิด มีขอ้ดีในเร่ืองความแม่นย  าและความเร็วสูงในกระบวนการวดั หากเทียบกบัวิธีการ
แบบเดิม มนัคือเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในการพฒันาการผลิตสินค้า
ปริมาณมากตามสัง่ การสแกนร่างกายดว้ยสามมิติท่ีรวดเร็วและการวิเคราะห์ขอ้มูลอาจช่วยระบุขนาด
ท่ีไดม้าตรฐานตรงกนัเพื่อลดเวลา ความผดิพลาด และตน้ทุน แต่ก็ยงัพบปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลสูญหาย
เน่ืองจากความไม่สอดคลอ้งในการก าหนดต าแหน่งร่างกาย 
 Ashdown [33]  ไดท้  าการวิจยัการใชร้ะบบสแกนสามมิติ (3D Scans) เพื่อวิเคราะห์ความ
พอดีของเส้ือผา้ งานวิจยัน้ีมุ่งทดสอบประสิทธิภาพในการใชร้ะบบสแกนสามมิติ โดยมุ่งตรวจสอบ
ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา ในกระบวนการวิเคราะห์ความพอดีของเส้ือผา้ การศึกษาน้ีใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คนเป็น
ผูดู้ผลสแกนของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาจ านวน 155 คน เพื่อดูว่าขนาดกางเกงพอดีกบัสัดส่วนหรือไม่ 
ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งประเมิน  13 จุด และประเมินว่าความพอดีอยู่ในระดบัใด กล่าวคือ ระดบัยอมรับได ้  
ระดับความพอดีระดบัต ่า หรือ ระดับยอมรับไม่ได้ จากนั้น ให้ประเมินจากมุมมองด้านหน้าและ
ดา้นหลงั  การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดจะน ามารวมกนัเพ่ือพฒันาความพอดีในระดบัยอมรับได ้
ระดบัความพอดีระดับต ่า หรือ ระดบัยอมรับไม่ได ้ จากนั้นน าผลท่ีได้เปรียบเทียบโดยใชค้วามถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละเพื่อหาจุดท่ีมีปัญหาไม่พอดี สามารถพบความสบาย  รูปร่าง ความสมดุล และความ
เขา้รูปไดภ้าพสแกน และสามารถประเมินหน่วยมาตราวดั (Grain) โดยผลกระทบท่ีมีต่อเคา้โครง เรา
จึงสรุปไดว้่า การใชร้ะบบสแกนสามมิติเพ่ือวิเคราะห์ความพอดีของชุดมีประโยชน์ดงัน้ี 1) เพื่อใช้
บนัทึกขอ้มูลความพอดีซ่ึงระบบสามารถหมุนและขยายมุมมองได้  2) เพื่อสร้างฐานขอ้มูลการสแกน
ร่างกายส่วนต่างๆ และขนาดท่ีสวมใส่ 3) เพื่อสแกนเคร่ืองแต่งกายตามตน้แบบความพอดีไดใ้นหลาย
ท่าทาง จึงสามารถประเมินความสมัพนัธร์ะหว่างเส้ือผา้และร่างกายระหว่างเคล่ือนไหวได ้และ 4) เพื่อ
สร้างคณะผูเ้ช่ียวชาญเสมือนจริง โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้
 Vithanage [34]  ไดท้ าการศึกษาการพฒันาระบบวดัขนาดกางเกงส าหรับผูห้ญิงชาวศรีลงักา 
ว่าการผลิตจ านวนมาก (Mass Production) ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มจะตอ้งอาศยัแผนภาพก าหนด
ขนาดสัดส่วนของร่างกาย (Pre-defined Size Charts) โดยอิงจากขอ้มูลการวดัสัดส่วนของร่างกาย 
(Anthropometric Data) แผนภาพก าหนดขนาดเหล่าน้ีให้ขอ้มูลแก่ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเส้ือผา้ในการ
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วางแผนการผลิตและวางแผนสินคา้คงคลงัทุกประเภทจะตอ้งมีระบบก าหนดขนาดเป็นของตนเองโดย
อิงตามประชากรเป้าหมาย ทั้งน้ีเพ่ือท าผลิตขนาดเส้ือผา้ท่ีเหมาะหรือพอดีกับผูใ้ส่ และเป็นการ
ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า ท าแบบส ารวจข้อมูลการวดัสัดส่วนของร่างกาย (Anthropometric 
Survey) ในกลุ่มผูห้ญิงชาวศรีลงักา อายุ 20-30 ปี เลือกผูห้ญิง 645 คน เพื่อท าการศึกษาน าร่อง และ
เป็นตวัแทน 5 จงัหวดัในศรีลงักา ใชเ้คร่ืองมือวดั 8 ประเภทเพื่อวดัสัดส่วนของร่างกายส่วนล่างตาม
มาตรฐานของ ISO 8559:1998 ใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัหรือ Principle Component Analysis 
เพื่อลดตัวแปรลงให้อยู่ใน 2 องค์ประกอบหลกั และระบุตัวแปรส าคัญ ใช้การวิเคราะห์แบบ  
Two - stage Cluster analysis  ไดแ้ก่  Hierarchical cluster analysis  และ K-means algorithm  เพื่อหา
ประเภทของร่างกาย และแบ่งกลุ่มขอ้มูลออกเป็นกลุ่มขอ้มูลท่ีเหมือนกนั ดงันั้น จึงระบุประเภทของ
ร่างกายไดเ้ป็น 5 ประเภท และสร้างขนาดสดัส่วนของร่างกายไดจ้ากการวดัทั้ง 3 อยา่ง ระบบวดัขนาด
ส าหรับกลุ่มท่ี 1 (Cluster 1) สดัส่วนของร่างกายประเภท D (Body type D) จะถูกแสดงโดยใชร้้อยละ
ของประชากรในแต่ละขนาด ซ่ึงระบบวดัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตและผูข้ายเพ่ือวางแผนการผลิต
และวางแผนเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 

Lin [35]  ไดท้ าการศึกษาการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการท าคลงัขอ้มูลเพื่อพฒันาระบบวดัขนาด
เส้ือผา้ใหก้บัทหารในประเทศไตห้วนั ว่าในการผลิตเส้ือผา้นั้น  การวางแผนและการควบคุมการผลิต
รวมถึงสินคา้คงคลงัเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น ดงันั้นการสร้างระบบวดัขนาดเส้ือผา้ใหมี้มาตรฐานจึง
ส าคญัต่อผูผ้ลิตเส้ือผา้ในประเทศไต้หวนั เม่ือระบบก าหนดขนาดเส้ือผา้ให้ไดม้าตรฐานจะต้องใช้
ขอ้มูลการวดัสดัส่วนของร่างกายเพ่ือใชอ้า้งอิง ดงันั้นจึงไดส้ร้างฐานขอ้มูลการวดัสัดส่วนของร่างกาย
(Anthropometric Database) ข้ึนเป็นคร้ังแรกให้แก่ทหารในประเทศไตห้วนัโดยมีเป้าหมายช่วยให้
กระบวนการวดัขนาดเส้ือผา้ง่ายข้ึน ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกใช้เพ่ือสร้างระบบก าหนดขนาด (Sizing 
Systems) วิธีการท าคลงัขอ้มูลได้ถูกน ามาใชใ้นโครงการน้ี มีงานวิจยัน้อยมากท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
สร้างระบบก าหนดขนาด (Sizing Systems) การศึกษาน้ีมุ่งสร้างระบบวดัขนาดเส้ือผา้ให้แก่ทหารโดย
ใชเ้ทคนิคการท าคลงัขอ้มูล ระบบก าหนดขนาด (Sizing Systems) ระบบใหม่น้ีอาจถูกน าไปใชท้ านาย
ความต้องการขนาดต่างๆของชุดเคร่ืองแบบ และใช้เพื่อสร้างกระบวนการวางแผนการผลิตได ้   
การศึกษาน้ีพบว่า ในการใช้เทคนิคการท าคลงัข้อมูล ต้นทุนสินค้าคงคลงัท่ีไม่จ  าเป็นอาจลดลง   
ซ่ึงตน้ทุนดังกล่าวเกิดจากการจบัคู่ผิดจากการวดัขนาดสัดส่วนของร่างกายทหารไม่ตรงกนักบัชุด
เคร่ืองแบบท่ีผลิตออกมา 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
                การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก มี
วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาขนาดตัวเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม เปรียบเทียบแบบตัดขนาดตัว
มาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานปรับปรุงใหม่ ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพราง
ทหาร ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ และส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมี
ต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  วสัดุและอุปกรณ์ 
3.1.1  วสัดุ คือ ผา้สีพราง (ตา้นการยบั) ดงัภาพท่ี 3.1 เป็นผา้ท่ีใชใ้นการตดัเยบ็เคร่ืองแบบ

สนามทหารบก เป็นผา้ทอใยผสมแบบลายสอง มีส่วนผสมของด้ายยืนเป็นฝ้ายร้อยละ 80 และ 
พอลีเอสเตอร์ร้อยละ 20 ดา้ยพุ่งเป็นดา้ยฝ้ายร้อยละ 100 โครงสร้างการทอลายสอง  
 

 
 

ภาพที่ 3.1  ผา้สีพราง (ตา้นการยบั)  
 

3.1.2  อุปกรณ์ 
 3.1.2.1  อุปกรณ์ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร  

                1)  เคร่ืองวดัความหนาของผา้ DIAL GAUGE STAND (TYPE)   
2)  เคร่ืองวดัความแข็งแรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด Elmatear Digital Tear 

Tester จากบริษทั James H. Heal & Co. Ltd. 
   3)  เคร่ืองหาน ้ าหนกัของผนืผา้ 4 ต าแหน่งทศนิยม   
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4)  เคร่ืองวดัความคงทนของผา้ทอต่อแรงดึง Tensile Test Machines รุ่น 
H5KT จากบริษทั Tinius Olsen  

                  3.1.2.2  อุปกรณ์ท าแบบตดั   
                1)  โปรแกรมสองมิติ (2D) Optitex จากวิทยาลยัสารพดัช่างนครหลวง 

2)  โปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex จากบริษทั เอพีพี. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 
3)  เคร่ือง Digitizer ยีห่อ้ Numonics Accu-Grid จากวิทยาลยัสารพดัช่างนคร

หลวง 
 3.1.2.3  อุปกรณ์การออกแบบตดัเยบ็   

1)  ดินสอ 
2)  ยางลบ 

   3)  ไมบ้รรทดั 
   4)  สายวดัตวั 
   5)  กรรไกร 
   6)  กระดาษสีน ้ าตาล 120 แกรม  
   7)  ดา้ยพอลีเอสเตอร์สีกากีแกมเขียวเบอร์ 40   
   8)  ซิปทองเหลืองมีแถบผา้ประกอบฟันซิปสีกากีแกมเขียว  

9)  กระดุมเทอร์โมเซตติงพลาสติกสีกากีแกมเขียว  
10)  จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรมในสายงานการผลิตเคร่ืองแบบสนามทหารบก 

โรงงานผลิตเคร่ืองแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ไดแ้ก่ จกัรเข็มเด่ียว  จกัรเข็มคู่  จกัรพนัริม 3 
เสน้ดา้ย  และจกัรขอ้ศอกฝีเข็มลูกโซ่ 
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3.2  แผนการทดลอง 

 

3.3  วธีิการวจิยั 
3.3.1  การศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม 
           ศึกษาสดัส่วนขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบดั้งเดิม ดงัภาพท่ี 3.2 ยอ้นหลงั 

1-3 ปี โดยการสังเกต และการสัมภาษณ์จากทหารผูส้วมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้ งเดิม 
ตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนจากขนาดตวัเส้ือและขนาดตัวกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก แลว้น า
ขอ้มูลสดัส่วนมาวิเคราะห์ สรุปสดัส่วนแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานท่ีจะปรับปรุงต่อไป   

 

 
 

ภาพที่ 3.2  การศกึษาสดัส่วนขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบดั้งเดิม 

ศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม 

 

ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ 

 

ส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก 

 

เปรียบเทียบแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัปรับปรุงใหม่ 

 

ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร 
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3.3.2  การเปรียบเทียบแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐาน
ปรับปรุงใหม ่ 

            3.3.2.1 บันทึกช้ินส่วนแบบตัดเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้ งเดิมขนาดกลาง 
(Medium: M) ดว้ยเคร่ือง Digitizer ยี่ห้อ Numonics Accu-Grid ดังภาพท่ี 3.3 แลว้เคร่ืองจะบนัทึก
ขอ้มูลลงในโปรแกรมสองมิติ (2D) Optitex ท าการบนัทึกขอ้มูลเป็นแฟ้มเอกสาร (File) และน าแฟ้ม
เอกสารท่ีไดไ้ปปรับแบบตดัปรับปรุงใหม่ในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex ต่อไป 
  

             
 
ภาพที่ 3.3  เคร่ือง Digitizer ยีห่อ้ Numonics Accu-Grid  
ที่มา : [36]      

 
           3.3.2.2  ท าหุ่นคนเสมือนจริงขนาดตวักลาง (Medium: M) ในโปรแกรมสามมิติ 

(3D) Optitex ดังภาพท่ี 3.4 โดยกรอกขอ้มูลสัดส่วนเพศชาย ซ่ึงไดจ้ากฐานข้อมูลศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม จะไดหุ่้น
คนเสมือนจริงท่ีเป็นมาตรฐาน    
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ภาพที่ 3.4  การท าหุ่นคนเสมือนจริงขนาดตวักลาง (M) ในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex  
 

           3.3.2.3   ทดลองสวมแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิมขนาดกลาง (Medium: 
M) บนหุ่นคนเสมือนจริงในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex ดงัภาพท่ี 3.5 โดยน าแฟ้มเอกสาร (File) 
ช้ินส่วนแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิมขนาด M ท่ีไดจ้ากการบนัทึกไวใ้นโปรแกรมสองมิติ 
(2D) Optitex มาใส่ลวดลายสีพรางบนช้ินส่วนแบบตดั และน าช้ินส่วนแบบตดันั้นมาสวมบนตวัหุ่น
คนเสมือนจริง แลว้ปรับสดัส่วนใหส้วยงาม สรุปผลการปรับปรุงสดัส่วนแบบตดั       
 

                          
 

ภาพที่ 3.5  การทดลองสวมแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิมบนหุ่นคนเสมือนจริง  
                  ในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex  
 

 3.3.2.4  น าสดัส่วนผลของการปรับปรุงแบบตดัขนาด M  มาปรับเพ่ิมและลดแบบตดั 
(Grading) ในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex ดงัภาพท่ี 3.6 เป็น 5 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (Small size: S)  
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ขนาดกลาง (Medium size: M) ขนาดใหญ่ (Large size: L) ขนาดใหญ่มาก (Extra large size: XL) และ
ขนาดใหญ่มากมาก (Extra extra large size: XXL) จะไดช้ิ้นส่วนแบบตดัปรับปรุงใหม่ 5 ขนาด  

 

 
 

ภาพที่ 3.6  การปรับเพ่ิมและลดแบบตดั (Grading) ในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex  
 

 3.3.2.5  วางแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่ ในโปรแกรมสามมิติ 
(3D) Optitex ดงัภาพท่ี 3.7 โดยวางช้ินส่วนแบบตดัทุกช้ินส่วนทั้ง 5 ขนาด และท าการพิมพแ์บบตดั
ออกมาเพื่อน าแบบตดัไปตดัเยบ็เป็นเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่   

 

 
 

ภาพที่ 3.7  การวางแบบตดัในโปรแกรมสามมิติ (3D) Optitex  

 
3.3.3  การทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร  
          ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร 5 รายการ ดงัน้ี 

            3.3.3.1 การหาค่าความหนาแน่นของจ านวนเส้นด้ายในผา้ทอต่อหน่วยความยาว 
มาตรฐานการทดสอบ ISO 7211/ 2: 1984 ใชว้ิธีการนับ โดยตดัผา้ตามแนวยืนขนาด 1 น้ิว จ  านวน  
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5 ช้ิน และตดัผา้ตามแนวพุ่งขนาด 1 น้ิว จ  านวน 5 ช้ิน และนบัจ านวนเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุ่งต่อน้ิว 
ดงัภาพท่ี 3.8 จดบนัทึกค่าท่ีนบัไดข้องช้ินงานทดสอบเพ่ือหาค่าเฉล่ีย  
 

 
 

ภาพที่ 3.8  การนบัจ านวนเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุ่งต่อน้ิว 
 

 3.3.3.2  ทดสอบหาความหนาของผา้  มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 1777-1996 
(Reapproved 2007) โดยตดัผา้เป็นรูปวงกลมขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 11 เซนติเมตร จ  านวน 5 ช้ิน น า
ช้ินผา้ท่ีตดัไปทดสอบความหนาของผา้ดว้ยเคร่ืองวดัความหนาของผา้ DIAL GAUGE STAND 
(TYPE) ดงัภาพท่ี 3.9  ทดสอบการวดั 10 คร้ัง จดบนัทึกค่าความหนา (มิลลิเมตร) เพ่ือหาค่าเฉล่ีย 

 

 
 
ภาพที่ 3.9  เคร่ือง DIAL GAUGE STAND (TYPE) 
ที่มา : [37]     

 3.3.3.3  ทดสอบความแข็งแรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด มาตรฐานการทดสอบ 
ASTM D 1424-2009 โดยตดัผา้ขนาดกวา้ง 7.5 เซนติเมตร ยาว 10.5 เซนติเมตร ตามแนวดา้ยยืน 5 ช้ิน 
และตามแนวดา้ยพุ่ง 5 ช้ิน น าช้ินผา้ท่ีตดัไปทดสอบความแข็งแรงต่อการฉีกขาด ทดสอบช้ินงานแนว
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ดา้ยยนื 5 คร้ัง และทดสอบแนวดา้ยพุ่ง 5 คร้ัง ดว้ยเคร่ือง Elmatear Digital Tear Tester ดงัภาพท่ี 3.10 
จดบนัทึกค่าความแข็งแรงต่อการฉีกขาดเพ่ือหาค่าเฉล่ีย 

 

                 
 
ภาพที่ 3.10  เคร่ือง Elmatear Digital Tear Tester 
ที่มา : [38]      
 

 3.3.3.4  ทดสอบหาน ้ าหนักของผืนผา้ มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 3776-2009 
(Option C) โดยตดัผา้เป็นรูปวงกลมขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 11 เซนติเมตร จ  านวน 5 ช้ิน น าช้ินผา้ท่ี
ตดัไปทดสอบหาน ้ าหนกัผา้ดว้ยเคร่ืองหาน ้ าหนกัผา้ 4 ต าแหน่งทศนิยม ดงัภาพท่ี 3.11 ทดสอบ 5 คร้ัง 
จดบนัทึกค่าน ้ าหนกัช้ินทดสอบเพ่ือหาค่าเฉล่ีย 
 

 
 
ภาพที่ 3.11  เคร่ืองหาน ้ าหนกัของผา้ 4 ต าแหน่งทศนิยม 
ที่มา : [39]     
 

 3.3.3.5  ทดสอบความคงทนของผา้ทอต่อแรงดึง มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 
5034-2009 โดยตดัผา้ขนาดกวา้ง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ตามแนวดา้ยยืน 5 ช้ิน และตาม
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แนวดา้ยพุ่ง 5 ช้ิน น าช้ินผา้ท่ีตดัไปทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง และทดสอบระยะการยดืตวัออก 
ทดสอบช้ินงานแนวดา้ยยืน 5 คร้ังและทดสอบแนวดา้ยพุ่ง 5 คร้ัง ดว้ยเคร่ือง Tensile Test Machines 
รุ่น H5KT ดงัภาพท่ี 3.12  
 

 
 
ภาพที่ 3.12  เคร่ือง Tensile Test Machines รุ่น H5KT   
ที่มา : [40]     
 

3.3.4  การออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ 
                            3.3.4.1 ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ ดงัภาพ
ท่ี 3.13 จากสดัส่วนแบบตดัปรับปรุง ทั้ง 5 ขนาด โดยใชผ้า้สีพรางทหารในการตดัเยบ็   
 

 
 

ภาพที่ 3.13  การตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ 
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 3.3.4.2  น าเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ท่ีเยบ็ส าเร็จแลว้ 5 ขนาด 
คือ S  M  L  XL และ XXL มาตรวจวดัพิกดั (Specification) สดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนาม
ทหารบก มีรายละเอียดตรวจวดั 11 รายการ ดงัตารางท่ี 3.1  

  
ตารางที่ 3.1  วิธีการตรวจวดัพิกดัสดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก 

รายการวดัสดัส่วน  รูปภาพประกอบ 

 
1.  รอบคอ 
     - วดัจากฐานปกเส้ือจากซา้ยไปขวา 

 

 
2.  รอบอก 
     - วดัจากตะเข็บใตรั้กแร้จากซา้ยไปขวา

และคูณ 2 จะเป็นความกวา้งรอบอก  
      

 

 
 
 
3.  ไหล่กวา้ง 
     - วดัจากตะเข็บหัวแขนด้านซ้ายไปจรด               

ตะเข็บหวัแขนดา้นขวา 

 

 
 

http://dict.longdo.com/search/specification
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ตารางที่ 3.1  วิธีการตรวจวดัพิกดัสดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก (ต่อ)  

รายการวดัสดัส่วน       รูปภาพประกอบ 

 

4.  แขนยาว 
     - วดัจากตะเข็บหวัไหล่ลงมาสุดถึงชาย

ปลายแขนเส้ือ 

 

 
5.  รอบปลายแขน 
     - วดัจากชายปลายแขนเส้ือจากซา้ยไป

ขวาและคูณ 2 จะเป็นรอบปลายแขน
กวา้ง  

 

 
 
6.  เส้ือยาว 
     - วดัจากจุดต่อไหล่ตรงชิดคอปล่อย

สายวดัยาวลงมาถึงชายเส้ือ 
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ตารางที่ 3.1  วิธีการตรวจวดัพิกดัสดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก (ต่อ)  

รายการวดัสดัส่วน       รูปภาพประกอบ 

7.  รอบเอว 
     - วดัจากขอบเอวกางเกงจากซา้ยไป

ขวาและคูณ 2 จะเป็นรอบเอวกางเกง 

 

 

8.  รอบสะโพก  
     - วดัจากตะเข็บขา้งจากซา้ยไปขวาและ

คูณ 2 จะเป็นรอบสะโพกกางเกง ซ่ึง
ต าแหน่งเส้นสะโพกจะอยู่ห่างจาก
เส้นเอว หาได้จากรอบสะโพกท่ีว ัด
สัดส่วนจากตวับุคคลแลว้หารดว้ย 4 
จะเป็นต าแหน่งเส้นเอวลงมาถึงเส้น
สะโพก  
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ตารางที่ 3.1  วิธีการตรวจวดัพิกดัสดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก (ต่อ)  

รายการวดัสดัส่วน       รูปภาพประกอบ 

 

9.  รอบเป้า 
     - จบัขอบเอวดา้นหนา้และดา้นหลงัให้

เสมอกนั แลว้วดัจากขอบเอวลงมาถึง
ต าแหน่งเป้ากางเกง ตามภาพ และคูณ 
2 จะไดร้อบเป้ากางเกง  

 

10.  กางเกงยาว 
      - พบักางกางให้เป็นสันทบ ตามภาพ 

แลว้วดัตรงเส้นตะเข็บขา้ง จากขอบ
เอวยาวลงมาถึงชายปลายขากางเกง 
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ตารางที่ 3.1  วิธีการตรวจวดัพิกดัสดัส่วนเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก (ต่อ)  

รายการวดัสดัส่วน       รูปภาพประกอบ 

 
11.  รอบปลายขา   
       - พบักางกางให้เป็นสันทบ ตามภาพ

วัดจากชายปลายขากางเกงจาก 
ซา้ยไปขวาและคูณ 2 จะเป็นรอบ 
ปลายขากวา้ง   

 

 
3.3.5  การส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก 

 3.3.5.1  น าเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ทั้ง 5 ขนาด ไปให้ทหาร
ทดลองสวมใส่ขนาดละ 10 นาย โดยทหาร 1 นาย สวมใส่ 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 สวมใส่แบบดั้งเดิม และ
คร้ังท่ี 2 สวมใส่แบบปรับปรุงใหม่ และในแต่ละคร้ังท่ีทดลองสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบกให้
ทหารกลุ่มตวัอยา่งเคล่ือนไหวอิริยาบถ ลุกนัง่ เดิน หมอบคลาน และกล้ิงนอนกบัพ้ืน 

                       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ทหารกองประจ าการและนายทหารชั้น
ประทวน สงักดักรมพลาธิการทหารบก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มละ 10 นาย ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 
ทหารผูม้ีรูปร่างขนาด S กลุ่มท่ี 2 ทหารผูม้ีรูปร่างขนาด M กลุ่มท่ี 3 ทหารผูม้ีรูปร่างขนาด L กลุ่มท่ี 4 
ทหารผูม้ีรูปร่างขนาด XL และกลุ่มท่ี 5 ทหารผูม้ีรูปร่างขนาด XXL รวมจ านวน 50 นาย   

          3.3.5.2  ให้ทหารกลุ่มตวัอย่าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการสวมใส่
เคร่ืองแบบสนามทหารบกทั้งแบบดั้งเดิมกบัแบบปรับปรุงใหม่ แบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

 1)  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ 
ชั้นยศ ระดบัการศึกษา  รายได ้และขนาดตวั ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) 

                        2)  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีต่อลกัษณะของเคร่ืองแบบสนามทหารบก ดงัน้ี 
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      (1)  ดา้นรูปแบบของตวัเส้ือและตวักางเกง      
      (2)  ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็  
      (3)  ดา้นการสวมใส่  

              3)  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด   
 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัฉบบัน้ีใชส้ถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการประเมินความพึงพอใจใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) ในการศึกษาความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย สามารถแปลผลความหมายไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ียของคะแนน    ความหมาย 
ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  อยูใ่นเกณฑ ์ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  อยูใ่นเกณฑ ์ มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40  อยูใ่นเกณฑ ์ มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  อยูใ่นเกณฑ ์ มีความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  อยูใ่นเกณฑ ์ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  

 



4 

 10 

 11 

 4 

บทที่ 4 

ผลการทดลองและการวิจารณ์ 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก มี
วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาขนาดตัวเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม เปรียบเทียบแบบตัดขนาดตัว
มาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานปรับปรุงใหม่ ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพราง
ทหาร ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ และส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมี
ต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก มีผลการทดลองและการวิจารณ์ดงัต่อไปน้ี 
  

4.1  ผลการศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม 
การศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า 

สดัส่วนแบบตดัขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกขนาดกลาง (M) มี 4 รายการท่ีปรับปรุง ดงัภาพท่ี 
4.1 คือ แขนยาว (4)  รอบสะโพก (8) กางเกงยาว (10) และรอบปลายขา (11) ดงัตารางท่ี 4.1 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.1  สดัส่วนแบบตดัขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกขนาดกลาง (M) ท่ีปรับปรุง  

 8 
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ตารางที่ 4.1  การเปรียบเทียบปรับปรุงสดัส่วนแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกขนาดกลาง (M)   
  หน่วย : น้ิว  

สดัส่วน 
ขนาดแบบตดั 

ค่าต่าง ร้อยละ 
แบบดั้งเดิม แบบปรับปรุงใหม ่

1.  รอบคอ    15½    15½ 0 0.00 
2.  รอบอก 40 40 0 0.00 
3.  ไหล่กวา้ง 18 18 0 0.00 
4.  แขนยาว* 25 24          -1 4.00 
5.  รอบปลายแขน 16 16 0 0.00 
6.  เส้ือยาว 29 29 0 0.00 
7.  รอบเอว 31 31 0 0.00 
8.  รอบสะโพก* 41 40          -1 2.44 
9.  รอบเป้า 27 27 0 0.00 
10.  กางเกงยาว* 42 41          -1 2.38 
11.  รอบปลายขา* 18 17          -1 5.56 
หมายเหตุ : * คือ สดัส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากแบบตดัดั้งเดิม 

 
จากตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบปรับปรุงสดัส่วนแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม

กบัแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่ขนาดกลาง (M) พบว่า ลบสัดส่วน 1 น้ิว คือแขน
ยาว (ร้อยละ 4) รอบสะโพก (ร้อยละ 2.44)  กางเกงยาว (ร้อยละ 2.38) และรอบปลายขา (ร้อยละ 5.56) 
จากสดัส่วนแบบตดัท่ีปรับปรุงขนาดกลาง (M) จะน าไปปรับเพ่ิมและลดแบบตดั (Grading)  

 

4.2  ผลการเปรียบเทียบแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานดั้งเดิมกับแบบตัดขนาดตัวมาตรฐาน
ปรับปรุงใหม่  

4.2.1  จากการทดลองสวมแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิมกบัแบบตดัเคร่ืองแบบ
สนามทหารบกปรับปรุงใหม่ขนาดกลาง (Medium: M) บนตวัหุ่นมาตรฐานขนาดกลาง พบว่า ภาพตวั
หุ่นทั้งสองมีความแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 4.2 ภาพ (ก) คือการจ าลองสวมใส่แบบตดัเคร่ืองแบบสนาม
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ทหารบกดั้งเดิม ชุดไม่สมส่วนกบัตวัหุ่นมาตรฐาน ภาพ (ข) คือการจ าลองสวมใส่แบบตดัเคร่ืองแบบ
สนามทหารบกปรับปรุงใหม่ ชุดสมส่วนกบัรูปร่างตวัหุ่นมาตรฐาน 

 
                

 
 
 
 
 
 
 

    ก                                                   ข 
ภาพที่ 4.2  ก : แบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม 
                  ข : แบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่ 
 

4.2.2  จากการน าสัดส่วนแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิมขนาด M มาปรับปรุง
เป็นขนาดแบบตดัสัดส่วนปรับปรุงใหม่ โดยการปรับเพ่ิมและลดแบบตัด (Grading) เป็น 5 ขนาด  
ในโปรแกรมสามมิติ (3D) มีผลการปรับปรุงขนาดแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่  
ดงัตารางท่ี 4.2  ดงัน้ี  

 
ตารางที่ 4.2  ขนาดแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่ 

หน่วย : น้ิว 
สดัส่วน S M L XL XXL ค่าต่างเพ่ิม - ลด 

1. รอบคอ 15    15½ 16    16½ 17   0.5 
2. รอบอก 38 40 42 44 46 2 
3. ไหล่กวา้ง*   17½ 18    18½ 19    19½   0.5 
4. แขนยาว* 24 24  25 25 26 1 
5. รอบปลายแขน 15 16 16 17 17 1 
6. เส้ือยาว 28 29 30 31 31 1 
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ตารางที่ 4.2  ขนาดแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม ่(ต่อ) 
หน่วย : น้ิว 

สดัส่วน S M L XL XXL ค่าต่างเพ่ิม - ลด 

7. รอบเอว 29 31 33 35 38 2 
8. รอบสะโพก*     *39 40 42 44   *47 2 
9. รอบเป้า 26 27 28 29 30 1 
10. กางเกงยาว* 40 41 42 43 44 1 
11. รอบปลายขา* 16 17 18 19 20 1 
หมายเหตุ : * คือ สดัส่วนท่ีปรับปรุงใหม่จากแบบตดัดั้งเดิม   

 
จากตารางท่ี 4.2 ขนาดแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่ พบว่า สัดส่วนท่ี

ปรับปรุงใหม่จากแบบตดัดั้งเดิม มี 5 รายการ คือ ไหล่กวา้ง มีค่าต่างเพ่ิมลด (0.5 น้ิว) แขนยาว  
(1 น้ิว) รอบสะโพก (2 น้ิว) กางเกงยาว (1 น้ิว) และรอบปลายขา (1 น้ิว) ขนาดแบบตดัเคร่ืองแบบ
สนามทหารบกปรับปรุงใหม ่11 รายการ  

รอบคอ พบว่า ขนาดสดัส่วนแบบตดัปรับปรุงใหมมี่ขนาดเท่าสดัส่วนแบบตดัดั้งเดิม เพราะ
เหมาะกบัการสวมใส่ฝึกภาคสนาม 

รอบอก พบว่า ขนาดสดัส่วนแบบตดัปรับปรุงใหมมี่ขนาดเท่าสดัส่วนแบบตดัดั้งเดิม เพราะ
เหมาะกบัการสวมใส่ฝึกภาคสนาม 

ไหล่กวา้ง พบว่า ปรับปรุงขนาดสดัส่วนใหมี้ค่าต่างเพ่ิมลด 0.5 น้ิว ซ่ึงจากสัดส่วนดั้งเดิมมี
ค่าต่างเพ่ิมลด ทั้ง 5 ขนาดไม่เท่ากนั โดยก าหนดตามความเหมาะสมของกรอบนอกตวัเส้ือในแต่ละ
ขนาด   

แขนยาว พบว่า ปรับปรุงขนาดสดัส่วนใหมี้ค่าต่างเพ่ิมลด 1 น้ิว ก าหนดใหแ้ขนยาวขนาด S  
M เท่ากนั และ L  XL เท่ากนั โดยก าหนดตามความเหมาะสมของกรอบนอกตวัเส้ือในแต่ละขนาด 

รอบปลายแขน พบว่า ขนาดสัดส่วนแบบตดัปรับปรุงใหม่มีขนาดเท่าสัดส่วนแบบตัด
ดั้งเดิม เพราะเหมาะกบัการสวมใส่ฝึกภาคสนาม 

เส้ือยาว พบว่า ขนาดสดัส่วนแบบตดัปรับปรุงใหมมี่ขนาดเท่าสดัส่วนแบบตดัดั้งเดิม เพราะ
เหมาะกบัการสวมใส่ฝึกภาคสนาม  

รอบเอว พบว่า ขนาดสัดส่วนแบบตัดปรับปรุงใหม่มีขนาดเท่าสัดส่วนแบบตัดดั้งเดิม 
เพราะเหมาะกบัการสวมใส่ฝึกภาคสนาม 
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รอบสะโพก พบว่า ปรับปรุงขนาดสดัส่วนใหมี้ค่าต่างเพ่ิมลด 2 น้ิว ก าหนดให้รอบสะโพก 
ขนาด M  L และ XL มีค่าต่างเพ่ิมลดเท่ากนั โดยก าหนดตามความเหมาะสมของกรอบนอกตัว
กางเกงในแต่ละขนาด ขนาด XXL มีค่าต่างเพ่ิม 3 น้ิว เหตุผลเพราะทหารผูท่ี้มีรูปร่างขนาด XXL มี
รูปร่างอว้นลงพุง โคนขาใหญ่ ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทหารท่ีไดรั้บแจกจ่ายชุดไปใส่จริ ง 
และขนาด S มีค่าต่างลด 1 น้ิว เหตุผลเพราะจะผลิตกางเกงขนาดเลก็ ไวส้ าหรับแจกจ่ายในกรณีพิเศษ
ส าหรับสนบัสนุนผูบ้งัคบับญัชาผูท่ี้มีรูปร่างเอวขนาดเลก็แต่สะโพกใหญ่ คือขนาดเลก็สามารถสวมใส่
ไดท้ั้งทหารหญิงและทหารชาย 

รอบเป้า พบว่า ขนาดสัดส่วนแบบตัดปรับปรุงใหม่มีขนาดเท่าสัดส่วนแบบตัดดั้งเดิม 
เพราะเหมาะกบัการสวมใส่ฝึกภาคสนาม  

กางเกงยาว พบว่า ปรับปรุงขนาดสดัส่วนให้มีค่าต่างเพ่ิมลด 1 น้ิว ซ่ึงจากสัดส่วนดั้งเดิมมี
ค่าต่างเพ่ิมลด ทั้ง 5 ขนาดไม่เท่ากนั โดยก าหนดตามความเหมาะสมของกรอบนอกตวักางเกงในแต่ละ
ขนาด   

รอบปลายขา พบว่า ปรับปรุงขนาดสดัส่วนใหมี้ค่าต่างเพ่ิมลด 1 น้ิว ซ่ึงจากสดัส่วนดั้งเดิมมี
ค่าต่างเพ่ิมลด ทั้ง 5 ขนาดไม่เท่ากนั โดยก าหนดตามความเหมาะสมของกรอบนอกตวักางเกงในแต่ละ
ขนาด        

 

4.3  ผลการทดสอบสมบัตทิางกายภาพของผ้าสีพรางทหาร   
การทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร มีผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพ  

5 รายการ ดงัน้ี  
4.3.1  การหาค่าความหนาแน่นของจ านวนเสน้ดา้ยในผา้ทอต่อหน่วยความยาว  (มาตรฐาน

การทดสอบ ISO 7211/ 2: 1984) มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
    

ตารางที่ 4.3  การหาค่าความหนาแน่นของจ านวนเสน้ดา้ยในผา้ทอต่อหน่วยความยาว  

รายละเอียด 
ค่าเฉล่ียจ านวนเสน้ดา้ยต่อน้ิว 

แนวยนื (Warps or Ends)  แนวพุ่ง (Wefts or Picks)  

ค่าท่ีนบัไดข้องช้ินงานทดสอบ 110  63  
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จากตารางท่ี 4.3 การหาค่าความหนาแน่นของจ านวนเส้นดา้ยในผา้ทอต่อหน่วยความยาว 
พบว่า แนวยืน (Warps or Ends) มีค่าเฉล่ียจ  านวนเส้นดา้ยต่อน้ิวมากกว่าแนวพุ่ง (Wefts or Picks) 
(110 : 63)  

 
4.3.2 การทดสอบหาความหนาของผา้ มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 1777-1996 

(Reapproved 2007) พบว่า ผา้สีพรางทหาร (ตา้นการยบั) มีค่าเฉล่ียความหนา 0.01 มิลลิเมตร 
4.3.3  การทดสอบความแข็งแรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 

1424-2009 มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.4  การทดสอบความแข็งแรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด  
หน่วย : นิวตนั 

ตวัอยา่งช้ินทดสอบ ค่าเฉล่ีย    

แนวดา้ยยนื 16.22 
แนวดา้ยพุ่ง 27.30 

 
จากตารางท่ี 4.4 การทดสอบความแข็งแรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด พบว่า แนวดา้ยพุ่งมี

ค่าเฉล่ียความแข็งแรงต่อการฉีกขาดมากกว่าแนวดา้ยยนื (27.30 : 16.22)  
 
4.3.4 การทดสอบหาน ้ าหนักของผืนผา้ มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 3776-2009 

(Option C) พบว่า ช้ินผา้ทดสอบมีน ้ าหนักเฉล่ีย 2.33 กรัม มีค่าเฉล่ีย 232.76 กรัม/เมตร2 (G/M2) และ  
6.87 ออนซ/์หลา2 (OZ/Yd2)  

4.3.5  การทดสอบความคงทนของผา้ทอต่อแรงดึง มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 5034-
2009 มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.5  การทดสอบความคงทนของผา้ทอต่อแรงดึง  

ตวัอยา่งช้ินทดสอบ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง (นิวตนั) ระยะการยดืตวัออก (ร้อยละ) 

แนวดา้ยยนื 1009.80 21.08 
แนวดา้ยพุ่ง   553.80 15.49 

 
จากตารางท่ี 4.5 การทดสอบความคงทนของผา้ทอต่อแรงดึง พบว่า แนวดา้ยยืนมีค่าเฉล่ีย

ความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่าแนวดา้ยพุ่ง (1009.80 : 553.80) และแนวดา้ยยนืมีค่าเฉล่ียระยะการยืด
ตวัออกมากกว่าแนวดา้ยพุ่ง (21.08 : 15.49)  

 
4.4  ผลการออกแบบและตดัเย็บเคร่ืองแบบสนามทหารบกต้นแบบ 

น าเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ ดงัภาพท่ี 4.3 ท่ีเยบ็ส าเร็จ ทั้ง 5 ขนาด 
มาตรวจวดัพิกัด (Specification) สัดส่วนตัวเส้ือและกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก มีผลการ
เปรียบเทียบขนาดของแบบตดักบัขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ ดงัตาราง
ท่ี 4.6 ดงัน้ี   

        

 
 
ภาพที่ 4.3  เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ 
 

http://dict.longdo.com/search/specification
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ตารางที่ 4.6  ผลการเปรียบเทียบขนาดของแบบตดักบัขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ
ปรับปรุงใหม ่ 

สดัส่วน 
ขนาดของแบบตดั 
ปรับปรุงใหม ่

ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบก
ตน้แบบปรับปรุงใหม่   

S M L XL XXL  S M L XL XXL  

1.  รอบคอ 15 15½ 16 16½ 17 15 15½ 16 16½ 17 
2.  รอบอก 38 40 42 44 46 38 *39¾ *41¾ 44 *45¾ 
3.  ไหล่กวา้ง 17½ 18 18½ 19 19½ *17¼ 18 *18¼ 19 19½ 
4.  แขนยาว 24 24 25 25 26 *23¾ 24 25 25 *25¾ 
5. รอบปลายแขน 15 16 16 17 17 15 16 *15¾ 17 17 
6.  เส้ือยาว 28 29 30 31 31 *27¾ 29 30 31 31 
7.  รอบเอว 29 31 33 35 38 29 31 33 35 38 
8.  รอบสะโพก  39 40 42 44 47 39 40 42 44 47 
9.  รอบเป้า 26 27 28 29 30 26 27 28 *29¼ 30 
10.  กางเกงยาว 40 41 42 43 44 40 41 *41¾ 43 44 
11.  รอบปลายขา     16 17 18 19 20 16 17 18 19 *19¾ 
หมายเหตุ : * คือ ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนจากขนาด   

ของแบบตดัปรับปรุงใหม่  
 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบขนาดของแบบตัดกับขนาดของเคร่ืองแบบสนาม
ทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ โดยตรวจสอบการวดัพิกดั (Specification) สดัส่วน 11 รายการ   

รอบคอ พบว่า ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ทั้ง 5 ขนาด วดัได้
ตามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่    

รอบอก พบว่า ขนาด S  XL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ ขนาด M  L  XXL  
ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว    

ไหล่กวา้ง พบว่า  ขนาด M  XL  XXL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ ขนาด  S  
L ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว 

http://dict.longdo.com/search/specification
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แขนยาว พบว่า  M  L  XL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่  ขนาด S  XXL ขนาด
ของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว   

รอบปลายแขน พบว่า ขนาด S  M  XL  XXL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่  
ขนาด L ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว  

เส้ือยาว พบว่า ขนาด M  L  XL  XXL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ ขนาด S 
ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว   

รอบเอว พบว่า ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ทั้ง 5 ขนาด วดั
ไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่   

รอบสะโพก พบว่า ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ทั้ง 5 ขนาด 
วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่     

รอบเป้า พบว่า ขนาด S  M  L XXL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ ขนาด XL 
ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนบวก ¼ น้ิว  

กางเกงยาว พบว่า ขนาด S  M  XL  XXL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ ขนาด 
L ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว     

รอบปลายขา พบว่า ขนาด S  M  L  XL วดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ ขนาด 
XXL ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่คลาดเคล่ือนลบ ¼ น้ิว   

ผลการเปรียบเทียบขนาดของแบบตดักับขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกต้นแบบ 
ปรับปรุงใหม่ พบว่า ขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกต้นแบบปรับปรุงใหม่ทั้ง 5 ขนาด ท่ี
ตรวจสอบการวดัไดต้ามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่  มี 3 รายการ คือ รอบคอ  รอบเอว และรอบ
สะโพก บางรายการขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่ตรวจสอบการวดัไม่ได้
ตามขนาดของแบบตดัปรับปรุงใหม่ มีความคลาดเคล่ือนบวกลบ ¼ น้ิว ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ค่าบวก
ลบไม่เกิน ¼ น้ิว ของการตรวจสอบการวดัพิกดัสดัส่วนเคร่ืองแบบสนามทหารบกหลงัการตดัเยบ็  
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4.5  ผลการส ารวจความพงึพอใจของทหารที่มีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก 
    การส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก มีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของทหารดา้นอาย ุ

                      N = 50  
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ
  

           20 – 29 ปี 42 84.00 
           30 – 39 ปี   1   2.00 
           40 – 49 ปี   2   4.00 
           มากกว่า 50 ปีข้ึนไป   5  10.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คือ ร้อยละ 

84.00 รองลงมาคือ ผูม้ีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป คือ ร้อยละ 10.00 และผูม้ีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี คือ 
ร้อยละ 2.00 เป็นล าดบัสุดทา้ย 

 
ตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของทหารดา้นชั้นยศ 

                      N = 50 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ชั้นยศ 
  

           ทหารกองประจ าการ 39 78.00 
           นายทหารชั้นประทวน 11 22.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัชั้นยศทหารกองประจ าการ คือ ร้อยละ 

78.00 มีมากกว่า ระดบันายทหารชั้นประทวน คือ ร้อยละ 22.00 
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ตารางที่  4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของทหารด้านระดับ           
การศึกษา 

                               N = 50 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 
  

           ต ่ากว่าอนุปริญญา 29 58.00 
           อนุปริญญา  7 14.00 
           ปริญญาตรี 14 28.00 
           สูงกว่าปริญญาตรี   0   0.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าอนุปริญญา 

คือ ร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี คือ ร้อยละ 28.00 และมีระดบัอนุปริญญา คือ ร้อยละ
14.00 เป็นล าดบัสุดทา้ย 

 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของทหารดา้นรายได ้

                      N = 50 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

รายได ้
  

           ต ่ากว่า 5,000 บาท   5 10.00 
           5,001 – 10,000 บาท 26 52.00 
           10,000 – 15,000 บาท   8 16.00 
           มากกว่า 15,000 บาท 11 22.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 5,001-10,000 

บาท คือ ร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ผูม้ีรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท คือ ร้อยละ 22.00 และผูม้ีรายไดต้  ่า
กว่า 5,000 บาท คือ ร้อยละ 10.00 เป็นล าดบัสุดทา้ย  
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ตารางที่ 4.11  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อลกัษณะของเส้ือเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
                           N = 50 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  x̄ ± SD แปลผล 

แบบดั้งเดิม แบบใหม่ แบบดั้งเดิม แบบใหม่ 
1.  ด้านรูปแบบของตัวเส้ือ 3.48±0.80 4.17±0.77 มาก มาก 
     1.1  ขนาดของกระเป๋าเหมาะสมกบัตวัเส้ือ  3.78±0.84 4.18±0.72 มาก มาก 
     1.2  กรอบนอกของตวัเส้ือ  3.44±0.97 4.22±0.82 มาก มากที่สุด* 
     1.3  ความยาวแขนเส้ือ 3.22±0.98 4.10±0.91 ปานกลาง มาก 
2.  ด้านความประณีตในการตัดเยบ็ 3.60±0.90 4.11±0.84 มาก มาก 
     2.1  ความละเอียดเที่ยงตรงของฝีเขม็ 3.60±0.93 4.12±0.92 มาก มาก 
     2.2  ความถี่ห่างของฝีเขม็ 3.60±0.93 4.10±0.81 มาก มาก 

3.  ด้านการสวมใส่ 3.23±0.85 4.13±0.77 ปานกลาง มาก 
     3.1  ความพอดีกบัรูปร่าง 3.00±1.05 4.14±0.83 ปานกลาง มาก 
     3.2  ความสะดวกในการสวมใส่และถอด 3.30±0.95 4.08±0.90 ปานกลาง มาก 
     3.3  ความสบายขณะสวมใส่รวมทั้งการ  

เคลื่อนไหวอิริยาบถ 
3.40±0.90 4.16±0.82 ปานกลาง มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความพึงพอใจของเส้ือ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดับมาก ด้าน

รูปแบบของตวัเส้ือแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.17±0.77 : 3.48±0.80) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบั
มาก ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็แบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.11±0.84 : 3.60±0.90) ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจดา้นการสวมใส่แบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.13±0.77 : 3.23±0.85) อย่างไรก็ตามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองกรอบนอกของตวัเส้ือแบบใหม่ (4.22±0.82)   

 
ตารางที่ 4.12  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อลกัษณะของกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก  

                           N = 50 

ความพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย  x̄  ± SD แปลผล 

แบบดั้งเดิม แบบใหม่ แบบดั้งเดิม แบบใหม่ 
1.  ด้านรูปแบบของตัวกางเกง 3.16±0.84 4.21±0.74 ปานกลาง มากที่สุด* 
     1.1  ขนาดของกระเป๋าเหมาะสมกบัตวักางเกง 3.64±0.92 4.22±0.76 มาก มากที่สุด* 
     1.2  กรอบนอกของตวักางเกง 3.12±0.92 4.22±0.84 ปานกลาง มากที่สุด* 
     1.3  รอบปลายขากางเกง 2.92±1.05  4.20±0.76 ปานกลาง มาก 
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ตารางที่ 4.12  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อลกัษณะของกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบก (ต่อ) 
                           N = 50 

ความพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย  x̄  ± SD แปลผล 

แบบดั้งเดิม แบบใหม่ แบบดั้งเดิม แบบใหม่ 
     1.4  ความยาวกางเกง 2.94±1.20  4.20±0.83 ปานกลาง มาก 
2.  ด้านความประณีตในการตัดเยบ็ 3.42±0.88  4.20±0.65 มาก มาก 
     2.1  ความละเอียดเที่ยงตรงของฝีเขม็ 3.42±0.93  4.16±0.65 มาก มาก 
     2.2  ความถี่ห่างของฝีเขม็ 3.42±0.88  4.22±0.71 มาก มากที่สุด* 
3.  ด้านการสวมใส่ 3.26±0.87 4.10±0.76 ปานกลาง มาก 
     3.1  ความพอดีกบัรูปร่าง 3.04±0.99  4.06±0.87 ปานกลาง มาก 
     3.2  ความสะดวกในการสวมใส่และถอด 3.34±0.98  4.16±0.81 ปานกลาง มาก 
     3.3  ความสบายขณะสวมใส่รวมทั้งการ   

เคลื่อนไหวอิริยาบถ 
3.38±1.07 4.08±0.78 ปานกลาง มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของกางเกง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

คือ ดา้นรูปแบบของตวักางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.21±0.74 : 3.16±0.84) ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจระดบัมาก ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็กางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.20±0.65 : 
3.42±0.88) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดับมาก ด้านการสวมใส่กางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม 
(4.10±0.76 : 3.26±0.87) อยา่งไรก็ตามมีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ขนาดของกระเป๋า
เหมาะสมกบัตวักางเกงแบบใหม่ (4.22±0.76) กรอบนอกของตวักางเกงแบบใหม่ (4.22±0.84) และ
ความถ่ีห่างของฝีเข็มกางเกงแบบใหม่ (4.22±0.71)  

 

4.6  การวจิารณ์ 
4.6.1  จากผลการศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม พบว่ามีสดัส่วนแบบตดัท่ี

ควรปรับปรุงจากแบบตัดดั้งเดิมนั้น แสดงให้เห็นว่ารูปร่างของทหารยุคปัจจุบันกบัชุดท่ีสวมใส่มี
ความสัมพนัธ์กนั เพราะรูปร่างของชายไทยแต่ละคนมีความหลากหลาย ช้ีให้เห็นว่าการท่ีจะผลิต
เส้ือผา้ให้เป็นท่ีพอใจส าหรับผูส้วมใส่นั้นจ  าเป็นตอ้งมีการเก็บขอ้มูลสัดส่วนร่างกายทหารไทยเพ่ือ
ประกอบการท าแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบกให้เป็นท่ีพอใจส าหรับ
ทหารท่ีสวมใส่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lin [35]  ท่ีไดท้  าการศึกษาการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการ
ท าคลงัขอ้มูลเพ่ือพฒันาระบบวดัขนาดเส้ือผา้ใหก้บัทหารในประเทศไตห้วนั ว่าในการผลิตเส้ือผา้นั้น  
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การสร้างระบบวดัขนาดเส้ือผา้ใหมี้มาตรฐานจึงส าคญัต่อผูผ้ลิตเส้ือผา้ เม่ือระบบก าหนดขนาดเส้ือผา้
ใหไ้ดม้าตรฐานจะตอ้งใชข้อ้มูลการวดัสดัส่วนของร่างกายเพื่อใชอ้า้งอิง 

4.6.2 จากผลการเปรียบเทียบแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานดั้งเดิมกับแบบตัดขนาดตัว
มาตรฐานปรับปรุงใหม่ พบว่าแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบปรับปรุงใหม่มีความพอดีและ
สมส่วนมากกว่าแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม เม่ือจ  าลองแบบตดัทั้ง 2 แบบ สวมใส่บนหุ่น
คนเสมือนจริง ซ่ึงจากการท าแบบตดัดั้งเดิมใชว้ิธีการสร้างแบบตดั การวาดแบบตดั และการวางแบบ
ตดัดว้ยมือ แต่แบบตดัปรับปรุงใหม่ไดน้ าเทคโนโลยีการท าแบบตดัสามมิติมาประยุกต์ใชก้บัการท า
แบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบปรับปรุงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ  Hu [15] และ 
Kennedy [16]  ท่ีกล่าวไวว้่า เทคโนโลยีการท าแบบตดัสามมิติมีความส าคัญกบัการท าแบบตดัใน
ระบบอุตสาหกรรมเส้ือผา้มาก เพ่ือช่วยท าใหก้ารท าแบบง่ายและสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ลดขั้นตอนใน
การสร้างแบบตดั และจะไดแ้บบตดัขนาดตวัมาตรฐานท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 

4.6.3  จากผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร พบว่าผลการทดสอบทาง
เทคนิคของผา้ไดค่้าใกลเ้คียงกบั กรมพลาธิการทหารบก [25]  ท่ีไดก้  าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผา้สี
พรางทหารต้านการยบัเอาไว ้เพื่อการสวมใส่สบายในชีวิตประจ าวนั และการออกปฏิบติัหน้าท่ีฝึก
ภาคสนาม        

4.6.4 จากผลการออกแบบและตดัเย็บเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ พบว่าผลการ
เปรียบเทียบขนาดของแบบตดักบัขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่หลงัการ
ตดัเยบ็นั้น สดัส่วนบางรายการคลาดเคล่ือน ¼ น้ิว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขั้นตอนในกระบวนการเยบ็ 
เป็นแบบสายงานการผลิต คือเยบ็ช้ินงานของเคร่ืองแบบสนามทหารบกหลายคน แลว้มาประกอบเป็น
ตวัเส้ือกบัตวักางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบระบบอุตสาหกรรม ดงันั้นความช านาญในการเยบ็
ผา้ของก าลงัพลแต่ละนายมีทกัษะและความช านาญต่างกนั อาจเป็นสาเหตุท าให้สัดส่วนคลาดเคล่ือน
ได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ McLendon [31]  ท่ีไดท้  าการศึกษาการตรวจสอบการก าหนดขนาด 
การลดขยายแบบ และความพอดีในการท าแบบตดัเยบ็ผา้  ว่าความพอดีของชุดท่ีสวมใส่ (Fit) คือ
องค์ประกอบส าคญัท่ีสุดเพ่ือสร้างความพอใจให้ลูกคา้ ดงันั้นกระบวนการเยบ็หรือการท าแบบตัด
เส้ือผา้เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการผลิตอุตสาหกรรมท าแบบเพ่ือตดัเยบ็เส้ือผา้  

4.6.5 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนาม
ทหารบก จากทหารกลุ่มตวัอย่างนั้น มีความพึงพอใจในการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบ
ปรับปรุงใหม่มากกว่าเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบดั้งเดิม ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะไดน้ าเทคโนโลยกีารท า
แบบตดัสามมิติมาประยกุตใ์ชก้บัการท าแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก
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นั้นมีความส าคญั เพราะเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบปรับปรุงใหม่มีความพอดีสมส่วนกบัรูปร่าง
ของทหารบกในยคุปัจจุบนั มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก เหมือนกบัผลการวิจยัของ Ashdown 
[33]  ท่ีไดท้  าการวิจยัการใชร้ะบบสแกนสามมิติ (3D Scans) เพ่ือวิเคราะห์ความพอดีของเส้ือผา้ มี
ประโยชน์คือเพื่อสแกนเคร่ืองแต่งกายตามตน้แบบความพอดีไดใ้นหลายท่าทาง จึงสามารถประเมิน
ความสมัพนัธร์ะหว่างเส้ือผา้และร่างกายระหว่างเคล่ือนไหวได ้ 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก มี
วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาขนาดตัวเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม เปรียบเทียบแบบตัดขนาดตัว
มาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานปรับปรุงใหม่ ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพราง
ทหาร ออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ และส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมี
ต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก สามารถสรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
 

5.1  สรุปผลการทดลอง 
5.1.1 ผลการศึกษาขนาดตวัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม พบว่า เคร่ืองแบบสนาม

ทหารบกขนาดกลางสดัส่วนแบบตดัท่ีปรับปรุงใหม่ มี 4 รายการ ลบสดัส่วน 1 น้ิว จากแบบตดัดั้งเดิม
คือ แขนยาว รอบสะโพก กางเกงยาว และรอบปลายขา  

5.1.2  ผลการเปรียบเทียบแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานดั้งเดิมกบัแบบตดัขนาดตวัมาตรฐาน
ปรับปรุงใหม่ จากการทดลองสวมแบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิมกบัแบบตดัเคร่ืองแบบ
สนามทหารบกปรับปรุงใหม่ขนาดกลาง (Medium: M) บนตวัหุ่นมาตรฐานขนาดกลาง พบว่า การ
จ าลองสวมใส่แบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกดั้งเดิม ชุดไม่สมส่วนกบัตวัหุ่นมาตรฐาน และการ
จ าลองสวมใส่แบบตดัเคร่ืองแบบสนามทหารบกปรับปรุงใหม่ ชุดสมส่วนกบัรูปร่างตวัหุ่นมาตรฐาน 

5.1.3  ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้สีพรางทหาร ซ่ึงมีคุณลกัษณะตา้นการยบั มี
คุณลกัษณะเฉพาะ คือ ผา้เป็นเสน้ใยผสมระหว่างฝ้าย ร้อยละ 80 พอลีเอสเตอร์ ร้อยละ 20 มีสมบติัทาง
กายภาพ คือ แนวยนืมีค่าเฉล่ียจ  านวนเส้นดา้ยต่อน้ิวมากกว่าแนวพุ่ง (110 : 63 ) มีค่าเฉล่ียความหนา 
0.01 มิลลิเมตร แนวดา้ยพุ่งมีค่าเฉล่ียความแข็งแรงต่อการฉีกขาดมากกว่าแนวดา้ยยืน  (27.30 : 16.22) 
ช้ินผา้ทดสอบมีน ้ าหนักเฉล่ีย 2.33 กรัม มีค่าเฉล่ีย 232.76 กรัม/เมตร2 (G/M2) และ 6.87 ออนซ์/หลา2 
(OZ/Yd2) และแนวดา้ยยืนมีค่าเฉล่ียความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่าแนวดา้ยพุ่ง (1009.80 : 553.80) 
และแนวดา้ยยนืมีค่าเฉล่ียระยะการยดืตวัออกมากกว่าแนวดา้ยพุ่ง (21.08 : 15.49)  

5.1.4  ผลการออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบ จากผลเปรียบเทียบ
ขนาดของแบบตดักบัขนาดของเคร่ืองแบบสนามทหารบกตน้แบบปรับปรุงใหม่หลงัการตดัเยบ็ พบว่า
สดัส่วนท่ีวดัไดต้ามขนาดของแบบตดั คือ รอบคอ  รอบเอว และรอบสะโพก สัดส่วนคลาดเคล่ือน ¼ 
น้ิว คือ รอบอก  ไหล่กวา้ง  แขนยาว  รอบปลายแขน  เส้ือยาว  รอบเป้า  กางเกงยาว และรอบปลายขา    
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5.1.5  ผลการส ารวจความพึงพอใจของทหารท่ีมีต่อการสวมใส่เคร่ืองแบบสนามทหารบก 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ 84.00) อยู่ในระดบัชั้นยศเป็น
ทหารกองประจ าการ (ร้อยละ 78.00) ระดบัการศึกษาต ่ากว่าอนุปริญญา (ร้อยละ 58.00) และมีรายได้
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 52.00) ความพึงพอใจของเส้ือพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบั
มาก ดา้นรูปแบบของตวัเส้ือแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.17±0.77 : 3.48±0.80) ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจระดับมาก ด้านความประณีตในการตัดเย็บแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.11±0.84 : 
3.60±0.90) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการสวมใส่แบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.13±0.77 : 
3.23±0.85) อยา่งไรก็ตามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองกรอบนอกของตวัเส้ือแบบ
ใหม่ (4.22±0.82) ความพึงพอใจของกางเกงพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ ด้าน
รูปแบบของตวักางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม (4.21±0.74 : 3.16±0.84) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ระดับมาก ด้านความประณีตในการตัดเย็บกางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้ งเดิม (4.20±0.65 : 
3.42±0.88) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดับมาก ด้านการสวมใส่กางเกงแบบใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม 
(4.10±0.76 : 3.26±0.87) อยา่งไรก็ตามมีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ขนาดของกระเป๋า
เหมาะสมกบัตวักางเกงแบบใหม่ (4.22±0.76) กรอบนอกของตวักางเกงแบบใหม่ (4.22±0.84) และ
ความถ่ีห่างของฝีเข็มกางเกงแบบใหม่ (4.22±0.71)   
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.2.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
          การพัฒนาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบกนั้ น 

จ  าเป็นตอ้งพฒันาการท าแบบตดัใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปร่างทหารบกในยุคปัจจุบนั 
เพื่อใหก้  าลงัพลทหารในทุกภาคส่วนท่ีไดรั้บชุดไปสวมใส่เกิดความรู้สึกประทบัใจ ใส่พอดีกบัรูปร่าง 
เหมาะกบัการฝึกภาคสนาม    

5.2.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
          ในการพฒันาแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบกในคร้ัง

ต่อไป ควรมีการศึกษารายละเอียดและความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
5.2.2.1 การศึกษาเคร่ืองแบบการแต่งกายของทหารเหล่าทพัอ่ืนๆ เช่น ทหารเรือ 

ทหารอากาศ ต ารวจ เป็นตน้  
5.2.2.2  การส ารวจขนาดตวัของทหารทุกเหล่าทพั เพื่อเก็บขอ้มูลน ามาจดัท าขนาด

ตวัมาตรฐานของทหารไทย 
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5.2.2.3 ควรปรับปรุงผา้ส าหรับตัดชุดเคร่ืองแบบทหารให้เป็นส่ิงทอเทคนิค 
(Technical Textiles) เฉพาะทาง เช่น ตกแต่งตา้นเช้ือรา ตกแต่งป้องกนัยงุ เป็นตน้  
 

http://web.en.rmutt.ac.th/te/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=31&id=180
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามโครงการวิจัย เร่ือง การพฒันาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐาน 

ส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
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เลขท่ีแบบสอบถาม....................... 

 
 

แบบสอบถามโครงการวิจยั 
เร่ือง 

การพฒันาแบบตดัขนาดตวัมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ ์
ในหลกัสูตรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อลกัษณะของเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาใชเ้พ่ืองานวิจยัเท่านั้น  

ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานส าหรับเคร่ืองแบบสนาม
ทหารบก  

 
 

      ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ 
   นางสาวระพีพรรณ จนัสุราช 

นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน       หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างใหต้รงกบัความเป็นจริงและ             

ตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. อาย ุ

20 – 29 ปี                 40 – 49 ปี 
30– 39 ปี       50 ปีข้ึนไป  

2. ชั้นยศ 
ทหารกองประจ าการ   นายทหารชั้นประทวน 

3. ระดบัการศึกษา 
ต ่ากว่าอนุปริญญา                ปริญญาตรี 

          อนุปริญญา    สูงกว่าปริญญาตรี 
4. รายได ้

           ต ่ากว่า 5,000 บาท                10,000 – 15,000 บาท 
           5,001 – 10,000 บาท   มากกว่า 15,000 บาท 

5. ขนาดตวั 
           ขนาด  S      ขนาด  XL    
           ขนาด  M                  ขนาด  XXL 
           ขนาด  L   
  

ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อลกัษณะของเคร่ืองแบบสนามทหารบก 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน       ให้ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด  โดยมี 
                 ระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

  5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 

 3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 
 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
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2.1  ลกัษณะของเส้ือเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบดั้งเดิม 
 

รายการประเมิน 
แบบดั้งเดิม  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นรูปแบบของตวัเส้ือ             
     1.1  ขนาดของกระเป๋าเหมาะสมกบัตวัเส้ือ                            
     1.2  กรอบนอกของตวัเส้ือ                             
     1.3  ความยาวแขนเส้ือ                            
2. ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็            
     2.1  ความละเอียดเท่ียงตรงของฝีเข็ม             
     2.2  ความถ่ีห่างของฝีเข็ม             
3. ดา้นการสวมใส่               
     3.1  ความพอดีกบัรูปร่าง             
     3.2  ความสะดวกในการสวมใส่และถอด             
     3.3  ความสบายขณะสวมใส่รวมทั้ง 
            การเคล่ือนไหวอิริยาบถ               
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2.2  ลกัษณะของกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบดั้งเดิม 
 

รายการประเมิน 
แบบดั้งเดิม  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นรูปแบบของตวักางเกง             
     1.1  ขนาดของกระเป๋าเหมาะสมกบัตวักางเกง                             
     1.2  กรอบนอกของตวักางเกง                            
     1.3  รอบปลายขากางเกง                          
     1.4  ความยาวกางเกง                    
2. ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็            
     2.1  ความละเอียดเท่ียงตรงของฝีเข็ม             
     2.2  ความถ่ีห่างของฝีเข็ม              
3. ดา้นการสวมใส่               
     3.1  ความพอดีกบัรูปร่าง             
     3.2  ความสะดวกในการสวมใส่และถอด             
     3.3  ความสบายขณะสวมใส่รวมทั้ง 
            การเคล่ือนไหวอิริยาบถ               
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2.3  ลกัษณะของเส้ือเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบปรับปรุงใหม่ 
 

รายการประเมิน 
แบบปรับปรุง

ใหม่ ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นรูปแบบของตวัเส้ือ             
     1.1  ขนาดของกระเป๋าเหมาะสมกบัตวัเส้ือ                             
     1.2  กรอบนอกของตวัเส้ือ                             
     1.3  ความยาวแขนเส้ือ                            
2. ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็            
     2.1  ความละเอียดเท่ียงตรงของฝีเข็ม             
     2.2  ความถ่ีห่างของฝีเข็ม             
3. ดา้นการสวมใส่               
     3.1  ความพอดีกบัรูปร่าง             
     3.2  ความสะดวกในการสวมใส่และถอด             
     3.3  ความสบายขณะสวมใส่รวมทั้ง 
            การเคล่ือนไหวอิริยาบถ               
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2.4  ลกัษณะของกางเกงเคร่ืองแบบสนามทหารบกแบบปรับปรุงใหม่  
 

รายการประเมิน 
แบบปรับปรุง

ใหม่ ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นรูปแบบของตวักางเกง             
     1.1  ขนาดของกระเป๋าเหมาะสมกบัตวักางเกง                             
     1.2  กรอบนอกของตวักางเกง                           
     1.3  รอบปลายขากางเกง                          
     1.4  ความยาวกางเกง                    
2. ดา้นความประณีตในการตดัเยบ็            
     2.1  ความละเอียดเท่ียงตรงของฝีเข็ม             
     2.2  ความถ่ีห่างของฝีเข็ม             
3. ดา้นการสวมใส่               
     3.1  ความพอดีกบัรูปร่าง             
     3.2  ความสะดวกในการสวมใส่และถอด             
     3.3  ความสบายขณะสวมใส่รวมทั้ง 
            การเคล่ือนไหวอิริยาบถ               

          
  

 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………...…..
.……………………………………………………………………………………………………….... 
.……………………………………………………………………………………………………….... 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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