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 รอยเทา้เป็นพยานหลกัฐานทีมีคุณค่าอยา่งยิงทางนิติวิทยาศาสตร์เนืองจากสามารถระบุ
เอกลกัษณ์บุคคลและบ่งบอกลกัษณะสาํคญัเจา้ของฝ่าเทา้ เช่น เพศและความสูง ได ้ ในประเทศไทยการศึกษา
เกียวกบัรอยเทา้ยงัค่อนขา้งนอ้ยเนืองจากขาดความตระหนกัเรืองคุณค่าวตัถุพยานทงัทีสามารถตรวจพบไดง่้าย
และขนัตอนไม่ยุง่ยาก การศึกษานีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาหาความสมัพนัธ์และคาดคะเนความสูงและเพศ
ของบุคคลจากความยาวและความกวา้งจากรอยพิมพฝ่์าเทา้ โดยทาํการวดัและเปรียบเทียบความยาวสูงสุดและ
ความกวา้งสูงสุดรอยพิมพฝ่์าเทา้ในท่ายืน จากกลุ่มตวัอยา่งเชือชาติไทย ทีมีอายรุะหวา่ง 18 – 55 ปี จาํนวน  
คน เป็นเพศชาย 100 คนและเพศหญิง 100 คน ผลการวิจยัพบวา่ความยาวฝ่าเทา้มีความสมัพนัธ์ส่วนมากอยูใ่น
ระดบัสูงกบัความสูงทงัสองกลุ่มเพศ ส่วนความกวา้งฝ่าเทา้มีความสมัพนัธ์ระดบัตาํกบัความสูง โดยสามารถ
สร้างสมการคาดคะเนความสูงได ้  สมการ ขณะทีความสมัพนัธ์ความยาวและความกวา้งฝ่าเทา้กบัเพศอยูใ่น
ระดบัปานกลางทงัสองกลุ่มและสามารถสร้างสมการคาดคะเนความสูงได ้  สมการ 

การศึกษาครังนีพบวา่ความยาวและความกวา้งฝ่าเทา้มีความสัมพนัธ์กบัความสูงและเพศอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ สามารถนาํสร้างเป็นสมการคาดคะเนความสูงและเพศของประชากรไทยได ้
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 A footprint is value evidence in forensic science. Not only use to identification but also to 

determine one’s sex or height. The less of footprints study in Thai is offered to lack of realize of its value in 

spite of the fact that can easy detect. The aim of the study was to correlate and develop a formula to estimate the 

stature and sex of an individual using foot length and width from footprints in standing position. Measurements 

of a Thai target group of 200 individuals were taken. The group was composed of 100 males and 100 females. 

The results, among the group, a significant correlation was high found in regard to stature and foot length while 

significant correlation was moderate found in regard to sex and foot dimensions. This study revealed 7 

appropriate regression equations for estimation of the stature and 2 regression equations for estimation of the 

sex for the Thai population when their foot dimensions were obtained. 

 It was understood that footprints are a criteria to estimate the stature and sex of a person that there 

was a strong relationship between foot length and width and that these can be used to aid estimation better to 

obtain meaningful results 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียงิจาก รอง
ศาสตราจารย ์พนัตาํรวจเอกสันติ  สุขวจัน์ อาจารยค์ณะนิติวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรและ
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พนัตาํรวจโทสฤษดิ สืบพงษศิ์ริ 
ศาสตราจารย ์ พนัตาํรวจเอก นายแพทยอุ์ทยั ตีระวนินทร คณะกรรมการตรวจสอบทีไดก้รุณาให้
คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในทุกขนัตอนของการทาํวจิยัเรืองนี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบันีใหมี้ความสมบูรณ์และสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัจึง
ขอขอบพระคุณท่านอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณ พนัตาํรวจโทหญิง ดร. สมวดี ไชยเวช จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

เป็นอยา่งยงิทีกรุณาให้ความช่วยเหลือแนะนาํเรืองการเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์และใหค้าํปรึกษา
เกียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยัอยา่งเอาใจใส่เป็นอยา่งดียิง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กญัญารัตน์ ผงึประเสริฐ อาจารยพ์ยาบาล ประจาํวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ทีใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ และอธิบายสถิติขนัสูงใหเ้ขา้ใจง่าย และสามารถ
ทาํใหง้านวจิยันีลุล่วงมาได ้
 ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาใหผู้ว้ิจยัในการเก็บขอ้มูลงานวจิยัใน
ครังนี ตลอดจนขอขอบพระคุณผูมี้อุปการคุณทุกท่านทีช่วยเหลือใหง้านวจิยันีสาํเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี และขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ทีใหก้าํลงัใจและเชือมนัวา่สามารถทาํสาํเร็จลง
ได ้ขอบคุณค่ะ  
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