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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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บทท ี  
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยทีีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัทาํ

ใหก้ารลกัษณะการดาํรงชีวิตของคนไทยเปลียนไป จากวถีิชีวติทีเรียบง่ายและเกือกลูในอดีต 
กลายเป็นสังคมทีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัและความมีศีลธรรมของคนนอ้ยลงตามโลกยคุโลกาภิ-วตัน์ 

จนทาํใหว้ฒันธรรมและจริยธรรมของบุคคลลดลงอยา่งมาก ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมอาชญากรรม
ดา้นต่างๆมากมาย เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชนส่งผลต่อความ
มนัคงของชาติอยา่งหลีกเลียงไม่ไดอี้กทงัยงัมีแนวโนม้เพิมขึนอยา่งต่อเนือง 
           ความเจริญกา้วหนา้ดา้นต่างๆแมว้า่จะทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศโดยรวมพฒันาขึน 
โดยเฉพาะความเจริญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขอ้มูลข่าวสารเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อ
ชีวติประจาํวนัของประชาชนทงัในเมืองและชนบทค่อนขา้งมาก มีช่องทางการสือสารทีมีความ
รวดเร็วเกิดขึนมากมายทงั อินเตอร์เน็ต ระบบการถ่ายทอดโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม เครือข่ายวทิยุ
ชุมชน ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทวัโลกไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ แต่ก็พบวา่ความ
เจริญเหล่านีก็เสมือนเป็นดาบสองคม ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของบุคคลไม่ประสงคดี์ถูก
นาํไปใชใ้นดา้นลบ เพือเป็นลู่ทางในการกระทาํความผดิใหแ้นบเนียนและสลบัซบัซอ้นยงิขึน 
รวมถึงเกิดการกระทาํความผิดรูปแบบใหม่ๆ ใชสื้อเหล่านีเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
ทางทรัพยสิ์นจากประชาชนผูรู้้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การฉอ้โกงทางอินเตอร์เน็ต การฉอ้โกงบตัร
เครดิต การหลอกใหโ้อนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาํใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายออกไปในวง
กวา้งไดม้ากและรวดเร็วยงิขึนกวา่ในอดีต หน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชน เขา้มาควบคุม
และตรวจสอบไดย้ากขึนและไม่ทนัต่อสถานการณ์ เนืองจากขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ เช่น อาํนาจ
หนา้ทีตามกฎหมาย จาํนวนเจา้หนา้ที และงบประมาณทีใชใ้นการดาํเนินการ จากปัจจยัดงักล่าวทาํ
ใหส้ถานการณ์อาชญากรรมต่างๆ ทีมีแนวโนม้เพิมขึนและมีรูปแบบทีสลบัซบัซอ้น กระทบต่อการ
ปฏิบติัหนา้ทีปราบปรามอาชญากรรมของเจา้พนกังานทีเกียวขอ้งยากขึนตามลาํดบั  โดยเฉพาะเจา้
พนกังานสืบสวนสอบสวนหรืองานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 
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งานดา้นนิติวทิยาศาสตร์อนัเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง เพือเกิดผลในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายและนาํตวัผูก้ระทาํผดิทีแทจ้ริงมาลงโทษตามกระบวนการยติุธรรม โดยหนึง
กระบวนการอนัดบัแรกๆทีสาํคญัอยา่งยงิ คือ การรวบรวมพยานหลกัฐานจากสถานทีเกิดเหตุมา
ยนืยนัใหส้ามารถพิสูจน์ความผดิ โดยนาํเอาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้
ในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานต่างๆเชือมโยงกบับุคคล เรียกวา่การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลเพือคน้หา
ผูก้ระทาํผดิเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
          การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลหรือการระบุตวับุคคล (Identification) [1] เป็นขนัตอนทีสาํคญัยงิ
ในกระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์  โดยเป็นกระบวนการอนัเกิดจากการพิสูจน์พยานหลกัฐานทีได้
จากสถานทีเกิดเหตุ เพือเชือมโยงและระบุตวัตนของบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของอนัเกียวขอ้งทางคดี  ไม่วา่
บุคคลนนัจะเป็นผูก้ระทาํความผดิ ผูเ้สียหายหรือผูที้คาดวา่เกียวขอ้ง ซึงพยานหลกัฐานทีไดน้นัมกั
ไดม้าจากการตรวจสถานทีเกิดเหตุเป็นสาํคญั ไม่วา่จะเป็นหลกัฐานทางชีววทิยา เช่น คราบเลือด 
คราบอสุจิ  เส้นผม เส้นขน หลกัฐานทางฟิสิกส์ เช่น ร่องรอยการต่อสู้ เชียวชน หรือแมแ้ต่ร่องรอยที
เกิดจากการสัมผสัหรือเหยยีบยาํ เช่น รอยนิวมือ รอยฝ่าเทา้ ซึงพบวา่รอยฝ่าเทา้เป็นวตัถุพยานทีมกั
พบเป็นอนัดบัแรก และสามารถตรวจพบไดง่้ายในสถานทีเกิดเหตุ[1]  จึงมกัพบรอยฝ่าเทา้ในพืน
ของสถานทีเกิดเหตุไม่วา่จะเป็น พืนดิน พืนโคลนหรือบริเวณตวัอาคารพืนไม ้ พืนขดัเงา พืนปาเก ้
พืนซีเมนต ์ เป็นตน้ แต่วตัถุพยานเหล่านีกลบัถูกละเลยจากพนกังานเจา้หนา้ที เนืองจากไม่เห็น
ความสาํคญัเท่าทีควร 

ทงัทีในความเป็นจริงแลว้รอยเทา้ถือวา่เป็นพยานหลกัฐานทีมีคุณค่าอยา่งยงิในการ
สืบสวนสอบสวน เนืองจากไม่เพียงบอกขนาด รูปร่างของเทา้เท่านนั ดว้ยคุณลกัษณะทีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของโครงร่างกระดูกและกลา้มเนือของแต่ละบุคคลได ้ ทาํให้
รอยเทา้สามารถบ่งบอกลกัษณะรูปร่างความเป็นไปไดข้องเจา้ของฝ่าเทา้ดว้ย เช่น เพศ นาํหนกั 
ส่วนสูง[2] ทีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะตวัหรือแมแ้ต่บอกเอกลกัษณ์บุคคลและระบุตวัตนได ้ เนืองจาก
มีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างร่างกาย และลายเส้นทีปรากฏในรอยฝ่าเทา้สามารถใชพ้ิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลไดเ้ช่นเดียวกบัรอยนิวมือ ซึงหากพนกังานเจา้หนา้ทีมีความตระหนกัถึงคุณค่าของ
วตัถุพยานประเภทรอยฝ่าเทา้ สามารถตรวจสถานทีเกิดเหตุดว้ยความละเอียดถีถว้นและระมดัระวงั
อาจทาํใหไ้ดพ้ยานหลกัฐานและเบาะแสทีสาํคญัในการสืบสวนสอบสวนได ้[3] 

แมว้า่รอยฝ่าเทา้จะเป็นวตัถุพยานทีมีคุณค่าทางนิติวทิยาศาสตร์อยา่งยงิ แต่พบวา่
หน่วยงานทงัดา้นการศึกษาและหน่วยงานดา้นการตรวจพิสูจนที์เกียวขอ้ง ไม่ไดมี้การศึกษาวจิยั
เกียวกบัรอยฝ่าเทา้เท่าทีควร ทงัทีการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา[4]  ตุรกี[5]  หรือ
อินเดีย[6]  ไดมี้การวิจยัเกียวกบัรอยฝ่าเทา้อยา่งกวา้งขวางและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการ
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สืบสวนสอบสวนเพือคลีคลายทางคดีไดจ้ริง โดยเฉพาะในประเทศไทยรอยฝ่าเทา้มกัเป็นวตัถุพยาน
ทีผูก้ระทาํความผดิมกัทิงเอาไวใ้นสถานทีเกิดเหตุ ดว้ยลกัษณะมารยาททางวฒันธรรมทอ้งถินที
ปฏิบติักนัมาแต่ครังโบราณกาลทีตอ้งถอดรองเทา้ไวน้อกบา้นเสมอ อีกทงัการสวมรองเทา้บางครัง
ทาํใหก้ารปีน การเดินในบางพืนทีไม่สะดวก  หรือทาํให้เกิดเสียงดงัอาจทาํให้เหยอืรู้ตวัก่อน ทาํใหมี้
ความเป็นไปไดสู้งทีจะพบวตัถุพยานประเภทรอยฝ่าเทา้ไดม้ากกวา่วตัถุพยานชนิดอืน นอกจากนี
วตัถุพยานรูปแบบอืนนนัอาจถูกอาํพรางการกระทาํความผิดไดง่้ายกวา่เนืองจากผูก้ระทาํความผดิ
ปัจจุบนัมีความรู้ในการปกปิดพยานหลกัฐานทีเชือมโยงสู่ตนจากขอ้มูลข่าวสารทีปัจจุบนัสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายจากสือต่างๆ พยานหลกัฐานในเรืองรอยเทา้อาจเป็นเรืองทีค่อนขา้งแปลกใหม่และมี
ผูใ้หค้วามสนใจค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่ค่อยถูกนาํมาใชใ้นการตรวจพิสูจน์ทงัทีในความเป็นจริงแลว้
สามารถถูกตรวจพบไดง่้ายกวา่วตัถุพยานชนิดอืน 

รอยฝ่าเทา้ยงัมีคุณค่าในแง่ของความคุม้ค่าในการตรวจพิสูจน์ เนืองจากวธีิการพิสูจน์
สามารถตรวจวเิคราะห์ไดง่้าย ขนัตอนไม่ยุง่ยาก สามารถตรวจสอบไดเ้กือบทุกสถานที ไม่ตอ้งอาศยั
เทคโนโลยรีาคาแพงหรืออาศยัผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น ทาํใหส้ะดวกและประหยดังบประมาณในการ
ตรวจพิสูจน์ ทงัจากวธีิการตรวจเอกลกัษณ์บุคคลจากลายเส้นทีเกิดจากรอยฝ่าเทา้ได ้ จากการอาศยั
หลกัการสังเกตลกัษณะลายเส้นทีเกิดจากรอยประทบัของเทา้ในแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนั[3] และ
โดยการตรวจรอยฝ่าเทา้โดยไม่คาํนึงถึงลายเส้น (Bare footprints) ซึงสามารถบอกไดถึ้งลกัษณะทาง
กายวภิาคของเจา้ของรอยฝ่าเทา้นนั เนืองจากมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักระดูกและลกัษณะโครง
ร่างของบุคคลหนึงๆ ดงันนัจากความจาํเพาะในเรืองทางกายวภิาคของเจา้ของรอยฝ่าเทา้ รอยฝ่าเทา้
จึงสามารถเป็นตวัชีวดัรูปร่างความสูงหรือกระทงัเพศของเจา้ของรอยฝ่าเทา้ได ้

แต่การตรวจพิสูจน์ในการสืบสวนสอบสวนโดยใชล้ายเส้นของรอยฝ่าเทา้ แมจ้ะมี
ประโยชน์ในการยนืยนัเอกลกัษณ์บุคคลแต่ยงัมีขอ้จาํกดั เช่น กลุ่มผูต้อ้งสงสัยทีมีจาํนวนมากอาจ
เป็นการยุง่ยากและใชร้ะยะเวลาในการตรวจพิสูจน์นาน หากตอ้งพิมพร์อยฝ่าเทา้เพือเทียบเคียงกบั
รอยฝ่าเทา้ตน้ฉบบั และในสถานทีเกิดเหตุจริงอาจพบลกัษณะของรอยฝ่าเทา้ทีเกิดจากมีการ
เคลือนไหว หรือเคลือนทีของบุคคลร่วมดว้ย เช่น การเดิน การวงิหรือการบิดหมุนตวั หรือรอยเทา้ที
เดินบนพืนผวิทีสกปรก เปือนฝุ่ น เช่น บนหลงัคาบา้น ฯลฯ ซึงทาํใหก้ารพบรอยฝ่าเทา้ทีเห็นลายเส้น
ชดัเจนเพียงพอสาํหรับพิสูจน์ลายพิมพเ์ทา้ไดน้อ้ย ดงันนัการตรวจพิสูจน์รอยฝ่าเทา้โดยไม่อาศยั
ลายเส้นก็จะมีประโยชน์อยา่งมากในการคดักรองเบืองตน้ และหากสามารถพิสูจน์ระบุเพศของ
เจา้ของรอยเทา้ไดก้็จะสามารถแยกเจา้ของรอยฝ่าเทา้ไดถึ้งครึงหนึงเลยทีเดียว ดงันนัการศึกษาที
น่าจะเป็นประโยชน์เพือช่วยในกระบวนการสืบสวนสอบสวนทีแทจ้ริง โดยเฉพาะเมือตอ้งใชใ้น
การตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์ควรคาํนึงถึงการประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีเกิดเหตุจริงไดด้ว้ย  
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ในประเทศไทยการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการตรวจพิสูจน์รอยฝ่าเทา้เพืออา้งอิงกบัรูปร่าง
บุคคลมีค่อนขา้งจาํกดั เนืองจากความสนใจเกียวกบัคุณค่าของวตัถุพยานชนิดนียงันอ้ย การศึกษา
ของกาญจนา[7] ไดท้าํการเปรียบเทียบรอยพิมพฝ่์าเทา้เพือการวธีิการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลและทาํ
การเปรียบเทียบรอบพิมพฝ่์าเทา้ของคนเดียวกนัในท่ายนื เดินและวงิ ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจาํนวน 

 คน พบวา่รอยพิมพฝ่์าเทา้กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะทางกายภาพทีแตกต่างกนั และรอยฝ่าเทา้ของ
บุคคลเดียวกนัทีเกิดจากท่าทางการยนื เดินและวงิมีความแตกต่างกนั ขณะทีการศึกษาของอจัฉรา
ภรณ์[8] ไดท้าํการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวของเทา้กบัความสูงของบุคคลและนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประเมินความสูงของบุคคล จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 500 คน เพศชาย 194 คน 
และเพศหญิง 306 คน พบวา่ในเพศชายค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) ทีสูงสุดจากความยาวของ
นิวโป้งเทา้ขา้งซา้ย เช่นเดียวกบัในเพศหญิง แต่ยงัไม่มีการศึกษาใดเลยในไทยทีใชร้อยฝ่าเทา้เพือ
ช่วยในการทาํนายเพศ 

Ozden และคณะ[5] ไดท้าํการศึกษาคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคลจากการวดั
รอยเทา้และรองเทา้ในกลุ่มประชากรประเทศตุรกีจาํนวน  คน เพศชาย  คนและเพศหญิง 

 คน ผลการศึกษาพบความสัมพนัธ์สูงสุดระหวา่งความสูงของเพศชายกบัความยาวรองเทา้ขา้ง
ขวา (r = 0.591, p < 0.001) และพบความสัมพนัธ์สูงสุดระหวา่งความสูงของเพศหญิงกบัความยาว
ฝ่าเทา้ขวาและรองเทา้ขา้งขวา (r = 0.460, p < 0.001) ในขณะทีความยาวของรอยฝ่าเทา้และรองเทา้
ทงัซา้ยและขวา มีความสัมพนัธ์ทีค่อนขา้งสูงกบัเพศ และสามารถใชใ้นการระบุแยกเพศไดดี้กวา่
ความกวา้งของทงัรอยฝ่าเทา้และรองเทา้ 

ดงันนัผูศึ้กษาจึงสนใจการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากรอยฝ่าเทา้ดว้ยวธีิการใหม่ เพือใชใ้น
การคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคลจากของรอยฝ่าเทา้จากรอยพิมพฝ่์าเทา้เปล่า ทีไดจ้ากกลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งในประเทศไทย ตลอดจนสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการวจิยัครังนีไปพฒันาและ
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในกระบวนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลในกระบวนสืบสวนสอบสวนใน
ประเทศต่อไป สมกบัหนา้ทีของนกัพิสูจน์หลกัฐาน ทีวา่ “จะตอ้งพยายามใชป้ระโยชน์จาก
พยานหลกัฐานทีมีอยูใ่หม้ากทีสุด” 
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วตัถุประสงค์งานวจัิย 
1. เพือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวและความกวา้งของรอยฝ่าเทา้กบัความสูงและ

เพศของบุคคล 

2. เพือคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคลจากความยาวและความกวา้งของรอยฝ่าเทา้ 

3. เพือหาวธีิการใหม่ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากรอยฝ่าเทา้ 
 

สมมติฐานงานวจัิย 
1. ความยาวและความกวา้งของรอยฝ่าเทา้สามารถคาดคะเนความสูงของบุคคลได้ 

. ความยาวและความกวา้งของรอยฝ่าเทา้สามารถคาดคะเนเพศของบุคคลได้ 
 

ขอบเขตงานวจัิย 
ในการศึกษาครังนี ผูท้าํการวจิยัไดท้าํการเปรียบเทียบรอยเทา้ โดยเก็บจากขอ้มูลตวัอยา่ง

รอยพิมพฝ่์าเทา้จากประชากรเชือชาติไทย ทาํการศึกษาเฉพาะจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ 
เนืองจากสามารถจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดง่้ายและใหค้วามร่วมมือในการศึกษาเป็นอยา่งดี 
โดยเป็นเพศชาย จาํนวน 100 คน และเพศหญิง จาํนวน 100 คน ทีมีช่วงอายุระหวา่ง 18 – 55 ปี 
เนืองจากเป็นช่วงอายทีุมีสรีระทางดา้นร่างกายและการเจริญเติบโตทีค่อนขา้งคงที และกลุ่มตวัอยา่ง
ทุกคนตอ้งไม่มีลกัษณะความผดิปกติทางร่างกายภายนอกทีเห็นไดช้ดัเจน เช่น ภาวะเข่าโก่ง กระดูก
สันหลงัคด เทา้ผดิรูป เทา้ปุก หรือ เคยมีประวติักระดูกขาหกั เป็นตน้ โดยทาํการเก็บรอยพิมพฝ่์าเทา้
ทีเกิดจากท่าทางการยนื แลว้ทาํการเปรียบเทียบลกัษณะความยาวและความกวา้งของรอยฝ่าเทา้เพือ
คาดคะเนความสูงและเพศของบุคคล 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ตาํแหน่งจุดกึงกลางส่วนโคง้ส้นเทา้ (pternion; pte) กาํหนดจุดตาํสุดของส้นเทา้ให้

ตงัฉากกบัแกนของรอยพิมพฝ่์าเทา้ และเส้นสัมผสัทีตงัฉากกบัแกนเทา้คือ เส้น base line (BL) จุด
สัมผสัคือ pternion นนัเอง  

2. ตาํแหน่งจุดปลายสุดของนิวทียาวทีสุดของเทา้ (Tip of toe) 
3. ตาํแหน่งนูนทีสุดของฝ่าเทา้ดา้นนอก (lateral metatarsal point; mt.l) คือจุดนอกสุด

ของ metatarsophalangeal joint 

4. ตาํแหน่งเวา้ทีสุดของฝ่าเทา้ดา้นใน (medial metatarsal point; mt.m) คือจุดในสุด
ของ metatarsophalangeal joint 
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5. ความยาวฝ่าเทา้ (Foot Length) คือ ความยาวสูงสุดของฝ่าเทา้ เป็นระยะทีวดัจากจุด
กึงกลางส้นเทา้ (pte) ไปจนถึงจุดปลายสุดของนิวเทา้ทียาวทีสุดของเทา้นนัๆ (อาจเป็นนิวโป้งเทา้
หรือนิวชีเทา้)  

6. ความกวา้งฝ่าเทา้ (Foot Width) คือ ความกวา้งสูงสุดของฝ่าเทา้ เป็นระยะทีวดัจาก
จุดสัมผสัดา้นนอกสุดไปยงัจุดสัมผสันอกสุดของฝ่าเทา้ 

 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  

1. สามารถคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคลจากความยาวและความกวา้งของรอยฝ่า
เทา้ได ้

2. เพือเป็นแนวทางในการนาํวตัถุพยานประเภทรอยฝ่าเทา้ทีไดไ้ปใชใ้นกระบวนการพิสูจน์ 
เอกลกัษณ์บุคคล 

3. เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัรอยฝ่าเทา้ทีเกียวขอ้งกบัการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
ต่อไป 
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บทท ี  

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การศึกษาวจิยัเรือง การคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคลจากรอยพิมพฝ่์าเทา้ในกลุ่ม
ประชากรไทย กรณีศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร 
ทฤษฎี และงานวจิยัทีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งเพือสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้งและใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษาวจิยั เพือใหส้ามารถดาํเนินการศึกษาวจิยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยงิขึน โดยจาํแนกประเด็นทีมี
ความเกียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปนี 

 

1. ส่วนที  แนวคิดและทฤษฎี  
2. ส่วนที  ลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ของเทา้ 
3. ส่วนที  การเกิดรอยฝ่าเทา้และการตรวจพิสูจน์รอยฝ่าเทา้ 
4. ส่วนที  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรอยฝ่าเทา้กบัความสูง 
5. ส่วนที  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัรอยฝ่าเทา้การเคลือนไหวของเทา้  
6. ส่วนที  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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ส่วนท ี  แนวคิดและทฤษฎี 
 

แนวคิดเกยีวกบัการพสูิจน์หลกัฐาน 

   อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์ และคณะ[9] ไดใ้หนิ้ยามวา่ การพิสูจน์หลกัฐาน 
(Criminalistics) จดัเป็นนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science) ประเภทวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural 

Science) โดยสมาคมพิสูจน์หลกัฐานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Association of Criminalists) 
ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ “การพิสูจน์หลกัฐาน” ไวห้มายถึง กฎเกณฑท์งัทางอาชีพและทาง
วทิยาศาสตร์ทีมุ่งเนน้การรับรองการชีเฉพาะ การจาํแนกและการตีความหมายของวตัถุพยาน โดย
นาํเอาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยกุตใ์ชใ้นกรณีทีเกียวขอ้งกนัระหวา่งกฎหมายกบัวทิยาศาสตร์ 
หรืออาจขยายใหช้ดัเจนวา่ การพิสูจน์หลกัฐานเป็นศาสตร์แขนงหนึงทีอาศยักฎเกณฑ ์ ทฤษฎีต่างๆ
ของวทิยาศาสตร์หลายสาขา เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววทิยา มารวมกนัภายใตก้ฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย เพือ
บรรลุวตัถุประสงคที์สาํคญัคือการพิสูจน์การกระทาํความผดิหรือความบริสุทธิของผูถู้กกล่าวหา 
โดยอาศยัหลกัการสาํคญั  ประการคือ 

1. การจาํแนก (Classification) เป็นการจดัวตัถุ จดัประเภท การแสดงใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่าง เช่น กรณีรถหายแจง้ความกบัตาํรวจ เมือตาํรวจพบรถ ผูเ้สียหายตอ้งสอบถามก่อนวา่เป็น
รถชนิดใด สีอะไร ยีหอ้อะไร ซึงเป็นการจาํแนกก่อนขนัตอนการชีเฉพาะ 

2. การชีเฉพาะ (Identification) เป็นการจดัใหสิ้งของทีมีตวัตนหนึงสิง โดยอาศยั
หลกัการทีกาํหนดไวแ้ลว้จากลกัษณะสาํคญัพิเศษต่างๆ เช่น fingerprint identification โดยการชี
เฉพาะตอ้งอาศยัคุณลกัษณะ  ประการคือ 

 .  คุณลกัษณะโดยทวัไป (Class Characteristic) เช่น รถรุ่นอะไร มีตาํหนิหรือการ
ตกแต่งเฉพาะอะไรบา้ง 

 .  คุณลกัษณะเฉพาะ (Individual Characteristic) เช่น ตวัถงัเลขรถอะไร  
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ประวตัิการพสูิจน์หลกัฐาน 

การพิสูจน์หลกัฐานเริมปรากฏขึนมาตงัแต่สมยักลางทศวรรษที  โดยอลัฟองเซ 
เบอทิล ลอง (Alphonse Bertillon, ค.ศ. 1853 - 1914) เป็นบุคคลแรกทีวางรากฐานของการชีเฉพาะ 
(Identification) เมือปี ค.ศ.  โดยใชห้ลกัฐานชีตวับุคคลทีเรียกวา่ Anthropometry ซึงมีหลกัการ
วา่ “บุคคลสองคนไม่มีโอกาสทีขนาดของร่างกายตรงกนัไดทุ้กประการ” เขาไดจ้ดัระบบการวดั
ขนาดอวยัวะส่วนต่างๆของร่างกายไวเ้พือเป็นหลกัฐานการชีตวับุคคล จนเป็นทียอมรับในองคก์าร
ตาํรวจและส่วนหนึงคือการใชภ้าพแสดงลกัษณะบุคคล (Portrait Pate) ซึงยงัคงใชจ้นถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  อลัฟองเซ เบอทิลลอง (Alphonse Bertillon, ค.ศ. 1853 - 1914)  
ทีมา : Alphonse Bertillon [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.all-about-forensic-science.com/alphonse-bertillon.htmlpg 

 

 
 

   

 

 

 

 

รูปที  วธีิการวดัขนาดบุคคลของอลัฟองเซ เบอทิลลอง  

ทีมา : Bertillon measurements [Online], เขา้ถึงเมือ 6 September 2010.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.all-about-forensic-science.com/alphonse-bertillon.html  
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ต่อมาปี พ.ศ.  เซอร์ ฟรานซิส กาลตนั (Sir Francis Galton, ค.ศ. 1822 - 1911) นกั
มานุษยวทิยาชาวองักฤษ เป็นผูริ้เริมคน้ควา้เรืองลายพิมพนิ์วมือและพบวา่ลายนิวมือของแต่ละคน
ไม่เหมือนกนั ไม่สืบทอดไปถึงลูกหลาน เป็นความเด่นชดัทางมานุษยวทิยาและสามารถนาํลายพิมพ์
นิวมือมาชียนืยนัตวับุคคล ไดตี้พิมพเ์ป็นบทความทางวิชาการเป็นครังแรกเกียวกบัระบบแบบแผน
ลายนิวมือทีสามารถระบุบุคคลไดด้ว้ยลกัษณะพิเศษของลายเส้นบนนิวมือ ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
บุคคลทีเรียกวา่ จุดสาํคญั (minutiae point) ซึงสามารถคงอยูไ่ดน้านถาวรตลอดอายุของบุคคลนนั
และไดเ้ขียนหนงัสือชือ Fingerprints ซึงไดก้ล่าวถึงวธีิพิสูจน์หลกัฐานตวับุคคล ระบบลายนิวมือ
โดยใชจุ้ดสาํคญัของกาลตนันียงัคงใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัและมีการพฒันาเก็บไวเ้ครืองตรวจลายนิวมือ
อตัโนมติั (AFIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที 3 เซอร์ ฟรานซิส กาลตนั (Sir Francis Galton F.R.S., 1822 - 1911) 
 ทีมา : Sir Francis Galton [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010  

 เขา้ถึงไดจ้าก http://lesstewart.wordpress.com/category/shame-humiliation 
 

นอกจากนีในช่วงสมยัเดียวกนั Edmond Locard (ค.ศ. 1877 - 1966) ผูใ้หก้าํเนิดทฤษฎี 
Locard’s Exchange Principle Theory ชาวฝรังเศสไดท้าํการบุกเบิกดา้นวทิยาศาสตร์และอาชญา
วทิยา โดยมีความเชือวา่ ทุกวธีิการในวชิาทีเกียวกบัธรรมชาติโดยตรงสามารถดดัแปลงมาใชง้านใน
ดา้นการเปรียบเทียบเพือชียนืยนัตวับุคคลและเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ซึงเป็นทีมาของทฤษฎี
ทีวา่ เมือวตัถุสองสิงมากระทบกนัยอ่มเกิดการแลกเปลียนซึงกนัและกนั (Every contact leaves a 

trace) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4 เอด็มอน โลคาร์ด (Edmond Locard) 
ทีมา : Professor Edmond Locard [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010  

เขา้ถึงไดจ้าก http://rcloudsbio-tech.blogspot.com/2009_01_01_archive.html 

 

ทฤษฎีของ Locard ก่อใหเ้กิดแนวคิดในการเชือมโยงพยานหลกัฐานซึงเป็นรากฐานใน
การปฏิบติังานของผูต้รวจสถานทีเกิดเหตุในปัจจุบนั 

ขอบเขตของงานพิสูจน์หลกัฐาน[10] ประกอบดว้ย 

1. การตรวจลายนิวมือ ฝ่ามือและฝ่าเทา้ (Fingerprint, Palmprint, Footprint) รวมถึง
ระบบตรวจลายพิมพนิ์วมืออตัโนมติั 

2. การตรวจเอกสาร (Document) ไดแ้ก่ การตรวจหมึกพิมพ ์ การตรวจลายเซ็น 
ลายมือเขียน การตรวจอายเุอกสาร 

3. การตรวจอาวธุปืนและกระสุนปืน (Forensic Ballistics) 
4. การตรวจสถานทีเกิดเหตุและการถ่ายรูป (Crime scene investigation and Forensic 

photography) 
5. การตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ (Forensic chemistry and physics) เช่น การตรวจ

วเิคราะห์สารต่างๆ ตรวจร่องรอยการเฉียวชน 

6. การตรวจวตัถุพยานทางชีววิทยา (Biological trace evidence) เช่น ตรวจเส้นผม 
เลือด นาํลาย 

7. การตรวจทางนิติเวช (Forensic medicine) เช่น งานนิติพยาธิ งานชีววทิยา งาน
พิสูจน์บุคคล งานภาพทางแพทย ์
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กระบวนการตรวจพสูิจน์หลักฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 1 กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ (Forensic Examination) [11] 

 

กระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์นนัเริมตน้จาก 

1. สถานทีเกิดเหตุ 

       ผูท้าํการตรวจสถานทีเกิดเหตุตรวจพบและใหก้ารรับรอง (Recognition) การมีอยู่
จริงของวตัถุพยานนนัในสถานทีเกิดเหตุ 

 

2. หอ้งปฏิบติัการ 

 การระบุชดั (Identification) วตัถุพยานถูกส่งมาตรวจพิสูจน์ทีหอ้งปฏิบติัการ ซึง
การตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบติัการก็จะเริมชีชดัก่อนวา่วตัถุพยานนนัคืออะไร โดยอาศยัการ
ทดสอบคุณสมบติัทางเคมี ชีววิทิยาหรือฟิสิกส์ 

 การตรวจเปรียบเทียบ (Comparison) เป็นขนัตอนการตรวจพิสูจน์พยานวตัถุทีไม่
สามารถระบุไดช้ดัจากคุณสมบติัทางเคมี ชีววิทิยาหรือฟิสิกส์ ตอ้งอาศยัตวัอยา่งเปรียบเทียบในการ
ตรวจพิสูจน์ 

 การระบุความเป็นเอกลกัษณ์ (Individualization) เป็นขนัตอนต่อเนืองจากการ
ตรวจกบัตวัอยา่งทีทราบแหล่งทีมา ใชก้ารตรวจพิสูจน์ยนืยนัโดยอาศยัเอกลกัษณ์ความเป็นหนึง
เดียวของสิงทีตรวจได ้เช่น ตาํหนิรอยพิมพนิ์วมือ ลายพิมพดี์เอน็เอ 
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3. ชนัสอบสวน 

        เป็นขนัตอนการปะติดปะต่อเรืองราว (Reconstruction) เป็นการนาํผลการตรวจ
พิสูจน์และขอ้มูลจากการสืบสวนสอบสวน มาสร้างลาํดบัยอ้นเหตุการณ์ทีเกิดขึนในสถานทีเกิดเหตุ 

 
ส่วนท ี  ลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ของเท้า 

 

1. ทฤษฎกีายวภิาคส่วนเท้า 

พรทิพย ์ บุญเรืองศรี[12] กล่าววา่ เทา้ (Foot) เป็นอวยัวะส่วนล่างสุดของร่างกาย ทีต่อ
จากส่วนปลายของขาทีขอ้เทา้ ทาํหนา้ทีรับนาํหนกัทงัหมดของร่างกายทีผา่นลงสู่เบืองล่าง ดงันนั
โดยทวัไปจึงนิยมเรียกเทา้วา่เป็น “Weight bearing foot” นอกจากนนัยงัช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย
ในการยนื (Standing) หรือเดิน (Walking) ทีควบคุมการทาํงานโดยอาศยัการทาํงานของกลา้มเนือที
จะเคลือนทีจากจุดเกาะปลาย (Insertion) ไปสู่จุดเกาะตน้ (Origin) ทาํใหเ้กิดการเคลือนไหวของเทา้
ใหส้ัมพนัธ์กบัการเคลือนทีของบุคคล 

มานิตย ์ หยมูาก[13] ไดอ้ธิบายวา่ เทา้เป็นส่วนหนึงของร่างกายมนุษยอ์ยูใ่นส่วนทีเป็น
รยางคล่์าง เรียกวา่ Lower limb หรือ lower extremities ซึงต่อมาจากกระดูกของปลายขาส่วนล่าง 
กระดูกขาส่วนล่างประกอบดว้ย 

1. กระดูกหน้าแข้ง (Tibia bones) มี 1 ชินในแต่ละขา้ง อยูด่า้นหนา้และดา้นในของ
ขาส่วนล่าง พนืปลายบนเวา้เขา้เป็นทีรองรับปุ่มของกระดูกตน้ขา ดา้นหนา้ปลายบนมีปุ่มนูน 

เรียกวา่ปุ่มทิเบียล (Tibial tuberosity) สาํหรับเป็นทียดึเกาะของเอ็นกระดูกสะบา้ ปลายล่างจะเล็ก
กวา่ปลายบน มีปุ่มยนืออกไปขา้งๆ เรียกวา่ ตาตุ่มดา้นใน (Medial malleolus) ปลายล่างนีจะไปต่อ
กบักระดูกทาลสั (Talus) ของขอ้เทา้ 

2.  กระดูกน่อง (Fibula bones) มี 1 ชินในแต่ละขา้ง อยูด่า้นนอกและขนานกบั
กระดูกหนา้แขง้ แต่เล็กกวา่ และเรียวทีสุดในจาํพวกกระดูกยาว ปลายล่างเป็นรูปสามเหลียมไม่เรียบ
ซึงกลายเป็นตาตุ่มดา้นนอกของเทา้ (Lateral malleolus) 
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รูปที 5 แสดงกระดูกของขาส่วนตน้และขาส่วนปลาย 
 ทีมา : Human anatomy leg bones [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010  

เขา้ถึงไดจ้าก http://frog-bone-anatomy.anatomyandphysiologyss.com/human- 

anatomy-leg-bones/ 

 
กระดูกทีต่อเนืองจากกระดูกปลายขานนัคือ กระดูกเทา้ซึงประกอบดว้ยกระดูกเล็ก

จาํนวน 26 ชิน แบ่งเป็น  ส่วนใหญ่ คือ tarsal bone 7 ชิน metatarsal 5 ชิน และ phalanges 14 ชิน 
1. กระดูกขอ้เทา้ (Tarsal bones) มี 7 ชินในแต่ละขา้ง แต่ละชินจะโตกวา่กระดูก

ขอ้มือและมีรูปร่างไม่เหมือนกนั กระดูกชินใหญ่และแข็งแรงทีสุดของขอ้เทา้ คือ กระดูกส้นเทา้ 
(Calcaneus) ซึงทาํหนา้ทีรองรับนาํหนกัครึงหนึงของร่างกาย ประกอบดว้ยกระดูก Calcaneus 1 ชิน 
กระดูก Talus 1 ชิน กระดูก Cuboid 1 ชิน กระดูก Navicular 1 ชิน และ กระดูกCuneiform 3 ชิน 

2. กระดูกฝ่าเทา้ (Metatarsal bones) มี 5 ชินในแต่ละขา้ง ซึงคลา้ยกบัฝ่ามือ จดัเป็น
กระดูกชนิดยาวประกอบดว้ยฐาน (base) ดา้ม (shaft) และหวั (head) กระดูกฝ่าเทา้แต่ละชินจะมี
ปลายขา้งหนึงต่อกบักระดูกขอ้เทา้เกิดเป็นขอ้ต่อทีเรียกวา่ tarsometatarsal joint ส่วนปลายดา้นหวั
อีกขา้งหนึงต่อกบักระดูกนิวเทา้ชินบน (proximal phalanx) เกิดเป็นขอ้ต่อทีเรียกวา่ 
metatarsophalangel joint 
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3. กระดูกนิวเทา้ (Phalanges) มี 14 ชินในแต่ละขา้ง คลา้ยกบันิวมือ คือ แต่ละนิวจะมี
กระดูก 3 ชิน ยกเวน้หวัแม่เทา้มี 2 ชิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

รูปที 6 แสดงกระดูกของขาส่วนตน้และขาส่วนปลาย 
ทีมา : Tarsal [online], เขา้ถึงเมือ  December 2011 

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.bcnlp.ac.th/Anatomy/page/apichat/bone/page/tarsal.html 

 

ระบบข้อต่อและเอน็ของข้อเท้า 
ข้อต่อและเอน็ (Joints and Ligaments) 

มานิตย ์ หยมูาก[13] ไดอ้ธิบายวา่ขอ้ต่อเป็นส่วนทีกระดูกตงัแต่สองชินขึนไปมาต่อกนั 

โดยมีเอน็ยดึกระดูก (Ligament) ยดึเกาะระหวา่งกระดูกกบักระดูก ทาํใหก้ระดูกมีการทาํงานร่วมกนั
เป็นระบบ เพือการคาํจุนปกป้องร่างกายและการเคลือนไหวในรูปแบบต่างๆ ทีเหมาะสม การ
เคลือนไหวนีจะเกิดขึนรอบๆ ขอ้ต่อโดยมีขอ้ต่อเป็นจุดหมุนของการเคลือนไหว ขอ้ต่อแต่ละส่วน
ของร่างกายทีกระดูกมาต่อกนันนั อาจมีช่องวา่งเพือสะดวกต่อการเคลือนไหว แต่หากบริเวณนีไม่มี
ช่องวา่งก็จะทาํใหข้อ้ต่อนนัเคลือนไหวไม่ได ้ 

1. ข้อต่อ (Joints) หมายถึงบริเวณทีกระดูกตงัแต่สองชินขึนไปมีการติดต่อกนั ขอ้ต่อ
ในร่างกายมนุษยมี์หลายแบบ สามารถจดัจาํแนกไดต้ามลกัษณะโครงสร้าง และคุณสมบติัในการ
เคลือนไหว ดงันี 

.  ข้อต่อจัดจําแนกตามโครงสร้าง สามารถแบ่งชนิดของขอ้ต่อในร่างกาย ตาม
ลกัษณะการติดต่อกนัของกระดูกแต่ละชิน โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 
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1.1.1 ขอ้ต่อแบบเส้นใย (Fibrous joints) ขอ้ต่อลกัษณะนีกระดูกจะเชือม
ติดกนัโดยเนือเยือเกียวพนัชนิดหนาแน่น (Dense connective tissue) ซึงทาํใหข้อ้ต่อชนิดนี
เคลือนไหวไม่ได ้ หรือเคลือนไหวไดน้อ้ยมาก ไดแ้ก่ ขอ้ต่อทีอยูร่ะหวา่งกระดูกแต่ละชินของ
กะโหลกศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 7 แสดงขอ้ต่อแบบเส้นใยของกะโหลกศีรษะ 

                          ทีมา : Shier, David, Jackie Butler and Ricki Lewis. Hole’s Essentials of Human          

                           Anatomy &Physiology, 10th ed. (New York : McGraw-Hill Companies Inc.,  

                          2009.) . 
 

1.1.2 ขอ้ต่อแบบกระดูกอ่อน (Cartilaginous joints) ขอ้ต่อในแบบนีจะมีการ
เชือมติดกนัโดยมีกระดูกอ่อนคนัอยูต่รงกลาง เนืองจากกระดูกอ่อนมีความยดืหยุน่ จึงทาํใหข้อ้ต่อ
ในลกัษณะนีมีการเคลือนไหวไดม้ากกวา่ขอ้ต่อแบบเส้นใย แต่นอ้ยกวา่ขอ้ต่อแบบซินโนเวยีล ไดแ้ก่
ขอ้ต่อระหวา่งกระดูกซีโครงกบักระดูกอก 

 

1.1.3 ขอ้ต่อแบบซินโนเวยีล (Synovial joints) ขอ้ต่อแบบนีไม่ไดมี้การเชือม
ติดต่อกนัของกระดูกโดยตรง แต่จะมีโครงสร้างทีเรียกวา่ แคปซูลขอ้ต่อ (Articular capsule) เป็น
ตวักลาง และภายในแคปซูลขอ้ต่อนีจะเป็นโพรงขอ้ต่อ (Articular space) ซึงจะมีของเหลว คือ ซิน
โนเวยีล ฟลูอิด (Synovial fluid) ทีสร้างจากเนือเยอืโดยรอบแคปซูลขอ้ต่อ ช่วยในการเคลือนไหว
ของขอ้ต่อ ขอ้ต่อในแบบซินโนเวยีลจึงเป็นขอ้ต่อทีเคลือนไหวไดม้าก และพบไดใ้นเกือบทุกขอ้ต่อ
ของแขนและขา 
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รูปที 8 แสดงโครงสร้างของขอ้ต่อแบบซินโนเวยีล 

ทีมา : SynovialJoints [online], เขา้ถึงเมือ 24 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat/Notes/Image585.gif 

 

1.2 ข้อต่อจําแนกตามลักษณะและระดับของการเคลือนไหว ซึงจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะทางโครงสร้างของขอ้ต่อนนัๆ โดยสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ ขอ้ต่อที
เคลือนไหวไม่ได ้ (Synarthrosis) ขอ้ต่อทีเคลือนไหวไดน้อ้ย (Amphiarthrosis) และขอ้ต่อที
เคลือนไหวไดม้าก (Diarthrosis) 

 
1.2.1 ข้อต่อทีเคลือนไหวไม่ได้ (Synarthrosis) และขอ้ต่อทีเคลือนไหวได้

นอ้ย(Amphiarthrosis) ขอ้ต่อในทงัสองแบบนีมกัมีการเชือมต่อกนัโดยตรง หรือมีกระดูกอ่อนเป็น
ตวัเชือม จึงทาํใหก้ารเคลือนไหวจาํกดัอยา่งมาก ขอ้ต่อในลกัษณะนีจะมีความเสถียรสูง โดยส่วน
ใหญ่ขอ้ต่อทีมีการเคลือนไหวทีจาํกดันีจะเป็นขอ้ต่อแบบเส้นใย หรือเป็นขอ้ต่อแบบอ่อน 

 

1.2.2 ข้อต่อทีเคลือนไหวได้มาก (Diarthrosis) ขอ้ต่อในลกัษณะนีมกัจะเป็น
ขอ้ต่อแบบซินโนเวยีล และมีการเคลือนไหวไดท้งัในสองมิติและสามมิติ ขอ้ต่อแบบนีมีหลายแบบ
ไดแ้ก่ แบบบานพบั แบบเดือย แบบเบา้ แบบวงรีแบบเลือน แบบอานมา้ รายละเอียดดงันี 
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1.2.2.1 ขอ้ต่อแบบบานพบั (Hinge joint) มีการเคลือนไหวในสองมิติ
คลา้ยบานพบัประตู ตวัอยา่งของขอ้ต่อแบบบานพบั เช่น ขอ้ศอก และขอ้เข่า 

 

1.2.2.2 ขอ้ต่อแบบเดือย (Pivot joint) เป็นขอ้ต่อทีกระดูกชินหนึงจะมี
ส่วนยนืออกไปเป็นเดือย และรับกบักระดูกอีกชินทีมีลกัษณะคลา้ยเบา้หรือวงแหวน ทาํใหเ้กิดการ
เคลือนไหวแบบหมุนตามแนวแกนของเดือย ตวัอยา่งทีเห็นชดั คือ ขอ้ต่อระหวา่งกระดูกสันหลงัชิน
ที 1 และชินที 2 (Atlantoaxial joint) ซึงทาํใหมี้การหมุนของศีรษะและลาํคอได ้ รอยต่อระหวา่ง
กระดูกปลายแขนอนัในกบัปลายแขนอนันอก 

 

1.2.2.3 ขอ้ต่อแบบเบา้ (Ball and socket joint) เป็นขอ้ต่อทีมีความ
อิสระในการเคลือนไหวสูงทีสุด เนืองจากสามารถเคลือนไหวไดใ้นสามมิติ อยา่งไรก็ตามขอ้ต่อ
แบบเบา้มีโอกาสเลือนหลุดไดง่้าย จึงจาํเป็นตอ้งมีเอน็รอบขอ้ต่อและกลา้มเนือจาํนวนมาก เพือเพิม
ความเสถียรของขอ้ต่อ ตวัอยา่งของขอ้ต่อแบบเบา้ ไดแ้ก่ ขอ้ต่อกลีโนฮิวเมอรัล (Glenohumeral 

joint) ของไหล่ ขอ้ต่อสะโพก (Hip joint) 

 

1.2.2.4 ขอ้ต่อแบบวงรี (Condyloid joint) มีพืนผวิของขอ้ต่อคลา้ยกบั
ขอ้ต่อแบบเบา้ แต่จะมีการจาํกดัการเคลือนไหวในดา้นใดดา้นหนึง เช่น ขอ้ต่อของขอ้มือ 

 

1.2.2.5 ขอ้ต่อแบบเลือน (Gliding joint) เป็นขอ้ต่อทีมีเพียงการ
เคลือนไหวในแนวระนาบ เช่น ขอ้ต่อระหวา่งกระดูกขอ้มือ 

 

1.2.2.6 ขอ้ต่อแบบอานมา้ (Saddle joint) เป็นขอ้ต่อทีมีการประกบ
กนัของส่วนเวา้ของปลายกระดูกทงัสองในแนวทีต่างกนัทาํใหมี้การจาํกดัการหมุน ไดแ้ก่ ขอ้ต่อฝ่า
มือของนิวหวัแม่มือ 
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รูปที 9 แสดงขอ้ต่อชนิดทีเคลือนไหวไดม้ากแบบต่างๆ 

                          ทีมา : Shier, David, Jackie Butler and Ricki Lewis. Hole’s Essentials of Human          

                           Anatomy &Physiology, 10th ed. (New York : McGraw-Hill Companies Inc.,  

                          2009.) . 
 

2. เอน็ (Ligament) 

   เอน็ (Ligament) หมายถึง เอน็ของขอ้ต่อซึงยดึเชือมกระดูกเขา้ดว้ยกนั เพือเกิดเป็นขอ้
ต่อ (Joint) ส่วนเอน็ทียดึกลา้มเนือกบักระดูก เรียกวา่ เอ็นกลา้มเนือ (Tendon) เอน็เป็นเนือเยือ
เกียวพนัชนิดหนาแน่นและเป็นระเบียบ (Dense regular connective tissue) เหนียวและสัน มี
องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นเส้นใยคอลลาเจน เอน็มีคุณสมบติัยดืหยุน่ เมือมีแรงดึงจะสามารถยดื
ออกไดเ้ล็กนอ้ย (ต่างจากเอ็นกลา้มเนือซึงไม่มีความยดืหยุน่) อยา่งไรก็ตามถา้เอ็นถูกยดืมากเกินไป 

ขอ้ต่อก็จะอ่อนแอลงและอาจเกิดขอ้เคลือนไดด้งันนัก่อนการเล่นกีฬาจึงควรอบอุ่นร่างกายดว้ยการ
เหยยีดยดื (Stretching exercise) เพือให้เอ็นโคง้งอไดง่้าย 
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ลกัษณะข้อต่อของข้อเท้า 
โครงสร้างทางกายวภิาคของขอ้เทา้ ประกอบดว้ยส่วนบนเป็นกระดูก tibia-fibular ซึง

ประกอบกนัเป็น distal tibiofibular joint และส่วนล่างเป็นกระดูก talus โดยดา้น medial กระดูก 

distal tibia ยนืลงมาเป็นตาตุ่มใน (medial malleolus) และดา้น lateral ส่วน distal fibular เป็นตาตุ่ม
นอก (lateral malleolus) กระดูกส่วน posterior ของ distal tibia มีลกัษณะยนืงุม้ลงเล็กนอ้ย จึงทาํให้
บ่อยครังทีเรียกวา่ third malleolus โครงสร้างลกัษณะนีทาํใหก้ารเคลือนไหวของขอ้เทา้อยูใ่นทิศทาง 

sagittal plane ซึงในขอ้ปกติเคลือนไหวประมาณ 70° แบ่งเป็น 20° of dorsiflexion และ 50° of 

plantarflexion เป็นลกัษณะการเคลือนไหวแบบ Pivot Joint นอกจากนีเส้นเอน็ deltoid ligament ซึง
ยดึระหวา่ง medial malleolus และ talus เป็นโครงสร้างสาํคญัทีทาํใหข้อ้เทา้ดา้น medial มีความ
มนัคงมากกวา่ดา้น lateral 

ขณะทีระหวา่งกระดูก Tarsal bone ดว้ยกนัเองจะเคลือนทีแบบ Gliding joint และ
เคลือนไหวแบบ Pivot joint กบักระดูก Metatarsal bone และพบขอ้ต่อแบบ Hinge joint ระหวา่งนิว
หวัแม่โป้ง  และพบการเคลือนไหวของกระดูก Metatarsal bone กบั กระดูก Phalanx เป็นแบบ
ลกัษณะ Condyloid joint 

 
การเคลอืนไหวของเท้า 

.    การเคลอืนไหวของข้อต่อ 

 การเคลือนไหวของขอ้ต่อมีการเคลือนไหวในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1.1 การงอ (Flexion) คือ การทาํใหป้ลายกระดูกขา้งหนึงเขา้หากระดูกอีกดา้นหนึง 

โดยมุมระหวา่งกระดูกลดลง เช่น การงอขอ้ศอก การงอเข่า ฯลฯ 

1.2 การเหยยีด (Extension) คือ การเคลือนไหวทีตรงขา้มกบัการงอ 

1.3 การกาง (Abduction) คือ การเคลือนไหวในลกัษณะทีห่างออกไปจากเส้นผา่
กลางของร่างกาย (Middle line) เช่น กางแขน กางขา กางนิวมือ ฯลฯ 

1.4 การหุบ (Adduction) คือ การเคลือนไหวทีตรงขา้มกบัการกาง 

1.5 การบิดรอบแกน (Rotation) คือ การเคลือนไหวในลกัษณะการบิดรอบแกนแต่
ไม่ครบรอบ โดยหมุนอยูก่บัทีหนัไปมา เช่น การบิดคอ การบิดขอ้มือ 

1.6 การหมุนเป็นวงกลม (Circumduction) คือ การเคลือนไหวชนิดทีหมุนเป็น
วงกลม เช่น การแขนใหเ้ป็นวง การหมุนขาให้เป็นวง ฯลฯ 

1.7 การควาํมือ (Pronation) 

1.8 การหงายมือ (Supination) 
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รูปที 10 แสดงการเคลือนไหวของขอ้ต่อ 

ทีมา : Plane and motions used in anatomy [online], เขา้ถึงเมือ 24 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Limbs/Planes-and-motions-diagrams 
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.        การเคลอืนไหวของเท้า 
2.1 Plantar flexion เป็นการเคลือนไหวทีปลายเทา้ชีลงและมีการงอ (flexion) ของ

ขอ้เทา้ (ankle joint) ส่วนของส้นเทา้ (heel) ชีขึน  
2.2 Dorsiflexion เป็นการเคลือนไหวทีกระดกปลายเทา้ชีขึนบน โดยทีมีการเหยยีด 

(extension) ของขอ้เทา้ (ankle joint) ส่วนส้นเทา้ชีลง 

2.3 Adduction เป็นการเคลือนส้นเทา้เขา้หาแกนกลาง (midline axis) ซึงแกนกลาง
ของฝ่าเทา้คือ นิวที  ส่วนแกนกลางของเทา้คือเส้นทีลากผา่นตรงกลางของเอ็นร้อย-หวาย (Achilles 

tendon) 
2.4 Abduction เป็นการเคลือนออกจากแกนกลาง (midline axis) ตรงขา้มกบั 

adduction 

2.5 Inversion เป็นการตะแคงฝ่าเทา้ดา้นใน (medial) ขึนจากพืน โดยมีการทาํ 
adduction ของส้นเทา้ร่วมดว้ย 

2.6 Eversion เป็นการตะแคงฝ่าเทา้ดา้นนอก (lateral) ขึนจากพืน โดยมีการทาํ 
abduction ของส้นเทา้ร่วมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงการเคลือนไหวของเทา้ลกัษณะต่างๆ 

ทีมา : Motions of the foot and ankle [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.orthoticshop.com/orthotic-adjustments-foot- biomechanics.html 

Plantar flexion 

Dorsiflexion 

Adduction  

Abduction  

Eversion 

Inversion 
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 3.     วงจรการเดินและการเกิดรอยเท้า 
ปริญญา[14] ไดอ้ธิบายเกียวกบัวงจรการเดิน (Gait cycle) วา่ หนึงวงจรการเดินเริม

จากระยะทีส้นเทา้ของขาขา้งหนึงแตะพืน สินสุดเมือเทา้ของขาขา้งนนัแตะพืนอีกครังหนึงจะคิด
เป็นระยะทางมีค่าเท่ากบั  เปอร์เซ็นต ์หนึงวงจรการเดินแบ่งเป็น  ช่วง คือ 

 

.  ช่วงรับนาํหนกั (stance phase) เริมเมือส้นเทา้แตะพืน สินสุดเมือเทา้ขา้งนนัพน้
พืนในคนปกติคิดเป็นระยะทางประมาณ  เปอร์เซ็นตข์องวงจรการเดิน การเดินช่วงนีแบ่งเป็น  
ระยะคือ 

. .  ระยะทีส้นเทา้แตะพืน (heel strike) เป็นระยะทีเทา้ทงัสองขา้งนนัแตะพืน 

. .  ระยะเทา้วางราบ (flat foot) เป็นระยะสันๆหลงัจากส้นเทา้แตะพืนแลว้ ฝ่า
เทา้ทงัหมดวางราบกบัพืน 

. .  ระยะยนืกลาง (mid stance) เทา้ขา้งนนัจะรับนาํหนกัทงัหมด ระยะนีจะ
สินสุดเมือส้นเทา้พน้พืน 

. .  ระยะถีบเทา้ (push off หรือ toe off) เป็นระยะทีปลายเทา้กาํลงัถีบพืนเพือ
ส่งเทา้ขา้งนนักา้วเดิน 

.  ช่วงแกวง่ขา (swing phase) เป็นช่วงทีขาแกวง่เทา้พน้พืน ในคนปกติคิดเป็น  
เปอร์เซ็นตข์องวงจรการเดิน การเดินช่วงนีแบ่งเป็น  ระยะคือ 

. .  ระยะมีอตัราเร่ง (acceleration) เป็นระยะแรกของการแกวง่ขา ขาจะมี
อตัราเร่งเพือกา้วต่อไป ระยะนีลาํตวัจะอยูห่นา้ต่อขาทีแกวง่ 

. .  ระยะแกวง่กลาง (mid swing) เป็นระยะทีขากาํลงัแกวง่อยูใ่นแนวกลาง
ลาํตวัเป็นระยะทีขาหดสันทีสุดเพือใหเ้ทา้พน้พืน 

. .  ระยะลดอตัราเร่ง (deceleration) เป็นระยะทีขาเคลือนไหวมาดา้นหนา้ต่อ
ลาํตวัและมีการลดอตัราของขาลง โดยการทาํงานของกลา้มเนือเพือใหส้้นเทา้แตะพืน ระยะนีลาํตวั
จะอยูห่ลงัต่อขาทีแกวง่ 

3.3 ช่วงทีเทา้ทงัสองขา้งแตะพืนพร้อมกนั (double support) เป็นระยะทีแทรกอยู่
ระหวา่งช่วงรับนาํหนกัและช่วงแกวง่ขาในคนปกติ คิดเป็นระยะทางประมาณ  เปอร์เซ็นตข์อง
วงจรการเดิน การเดินช่วงนีเกิดในระยะแรกและระยะหลลงัของช่วงทีขารับนาํหนกั คือ ขณะทีเทา้
ของขาหนา้กาํลงัสัมผสัพืนและเทา้ของขาหลงัยงัคงสัมผสัพืน เมือเดินเร็วขึนระยะเวลาทีเทา้ทงัสอง
ขา้งแตะพืนพร้อมกนัจะสันลงและระยะนีจะหายไปเมือเป็นการวงิ 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.     ความผดิปกติของเท้า  

  อารี ตนาวลี[15] กล่าววา่เนืองจากเทา้และขอ้เทา้ เป็นโครงสร้างทีอยูต่าํสุดของร่างกาย 

มีความจาํเป็นตอ้งรับนาํหนกัมากและถูกใชง้านทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างทีอยูเ่หนือขึนไป 

ดงันนัจะเกิดการบาดเจบ็ความผดิปกติของเทา้และขอ้เทา้ทีไดง่้าย 

.  นิวหวัแม่เทา้เอียง (Hallux valgus) เป็นความผดิปกติของเทา้ทีมีลกัษณะการเอียง
ของนิวหวัแม่หวัเทา้เฉออกทางดา้นขา้ง ในท่าเดินปกตินิวหวัแม่เทา้จะตอ้งงอประมาณ  องศา 
ก่อนทีเทา้จะกา้วพน้พืนแต่ถา้นิวหวัแม่เทา้ไม่สามารถงอในลกัษณะทีช่วยเป็นแรงส่งไดก้็จะเกิด
อาการบาดเจบ็ขึนไดที้นิวหวัแม่เทา้ ในบางคนการเฉของนิวดงักล่าวมากจนไปเลือนทบัเกยนิวที  
ได ้ เนืองจาก Sesamoid ทีอยูใ่ตห้วัของนิวหวัแม่เทา้นูนโปนออกมาอาจเสียดสีกบัรองเทา้เกิดการ
อกัเสบของ bursa เรียกวา่ bunion บางครังอาจเกิด hard corn ซึงเป็นการอกัเสบของผิวหนงัทีหนา
บริเวณดา้นบนของ proximal interphalangeal joint โดยเฉพาะนิวที   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  วงจรการเดินในแต่ละช่วง 

Double support 

รูปที  แสดงนิวหวัแม่เทา้เอียง (Hallux valgus) 
ทีมา : Hallux valgus [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.graphicshunt.com/health/images/hallux_valgus-1311.htm 
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.  นิวหวัคอ้น (Hammer toe) เป็นการผดิรูปที proximal phalanx ทีอยูใ่นท่างอนิว
อยา่งถาวรที Metatarsophalangeal joint และ middle phalanx อยูใ่นท่างุม้นิวเทา้ที proximal 

interphalangeal joint ส่วน diatal phalanx งอหรือเหยยีดทาํใหนิ้วเทา้ (ซึงมกัเป็นนิวเทา้ที ) มี
ลกัษณะคลา้ยคอ้น การผดิรูปของนิวเทา้หนึงหรือมากกวา่นนัอาจเกิดจากการอ่อนแรงของกลา้มเนือ 
lumbricals และ interossei ซึงทาํหนา้ทีงอ metatarsophalangeal joint กบัเหยยีด interphalangeal 

joint บริเวณของผวิหนงัของหลลังนิวเทา้ทีเสียดสีกนัซาํอีกกบัรองเทา้อาจทาํใหผ้ิวหนงัส่วนนนั
หนาและแขง็ขึน เรียกวา่ callosity หรือ callus  

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลกัษณะนิวหวัคอ้น (Hammer toe) 
ทีมา : Hammer toe [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://feetdoc.com/hammer_toes.htm 

 

4.3 Claw toes มีลกัษณะการเหยยีดของ metatarsophalangeal joint มากเกินไปและงอ 

interphalangeal joint มกัเป็นทีนิวเทา้ทงั  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลกัษณะ Claw toes 

ทีมา : Claw toes [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://blog.yogapro.com/2010/11/30/hammer-toe-claw-toe-mallet-

toe-cross-toe-and-foot-pain-part-1/ 
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4.4 เทา้แบน (Pes planus หรือ flat feet) ในเทา้ของทารกแบบเทา้ลกัษณะนีถือวา่ปกติ 
เนืองจากมีไขมนัใตช้นัผิวหนงัทีหนาของฝ่าเทา้ ความโคง้ของเทา้จะปรากฏชดัเจนจนกระทงัเดินได ้

-  เดือน เทา้แบนในวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่เป็นผลมาจากโคง้ medial longitudinal แฟบลง เมือยนืลง
นาํหนกัจะทาํให ้plantar ligament ทงัหลายและ plantar aponeurosis จะถูกยดืออก หากเกิดการแบน
เนืองจากการยนืเป็นระยะเวลานาน อาจตามดว้ยการเฉออกนอกของเทา้ส่วนหนา้ 
 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลกัษณะเทา้แบน 

ทีมา : Flat feet [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.touchabletoes.com/five-foot-problems-caused-by-flat-feet 

 

4.5 เทา้ปุก (Club foot) หมายถึงลกัษณะเทา้ทีบิดออกจากตาํแหน่งปกติมีหลายชนิด 
ซึงเป็นตงัแต่กาํเนิดทงัสิน พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง เกิดจากความผดิปกติของ subtalar joint 

บิดเขา้ใน ขอ้เทา้อยูใ่นเทา้กระดกลง ทาํใหเ้ทา้มีลกัษณะคลา้ยกีบมา้จึงใชศ้พัท ์ equines (แปลวา่มา้) 
ครึงหนึงของผูป่้วยโรคนีไม่สามารถเดินลงนาํหนกัทีเทา้ท่าปกติได ้มกัจะลงนาํหนกัทีปลายเทา้แทน  

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลกัษณะเทา้ปุก (club foot) 
ทีมา : Club foot [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.hmh.net/AdamHealth/Surgery%20and%20Procedures  

/13/100056.htm 
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4.6 Pes calcaneus คือสภาวะทีส้นเทา้ติดพืน แต่ปลายนิวเทา้ลอยอยูใ่นอากาศ คลา้ยอยู่
ในท่ากระดกนิวเทา้ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลกัษณะเทา้แบบ Pes calcaneus 

ทีมา : Pes calcaneus [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.fachgebaerdenlexikon.de/index.php?id=2140 

 

4.7 Pes cavus สภาวะทีรูปของเทา้มีลกัษณะ medial longitudinal arch ของเทา้สูงกวา่
ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลกัษณะเทา้แบบ Pes cavus 

ทีมา : Pes cavus [Online], เขา้ถึงเมือ 25 December 2011 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.comfortshoe.com/foot-conditions/charcot-marie-tooth/ 
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ส่วนท ี  การเกดิรอยฝ่าเท้าและการตรวจพสูิจน์รอยฝ่าเท้า 
 

รอยฝ่าเทา้หรือรอยรองเทา้ ถือเป็นวตัถุพยานทีเกิดรอยประทบัทีไดจ้ากการเหยยีบยาํ
ประทบัของเทา้ สามารถพบไดง่้ายและพบไดม้ากในสถานทีเกิดเหตุ เนืองจากผูก้ระทาํความผดิหรือ
ผูที้เกียวขอ้งเหยยีบเขา้ไปในสถานทีเกิดเหตุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

. รอยฝ่าเทา้ทีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า (Patent print) แบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 ชนิดคือ 

.  ชนิด 2 มิติ เป็นรอยฝ่าเทา้ทีเกิดจากการเปือนสารทีทาํใหเ้กิดร่องรอยก่อนประทบั
รอยฝ่าเทา้ เช่น รอยฝ่าเทา้เปือนเลือด รอยฝ่าเทา้ทีเหยยีบยาํบนพืนทีมีฝุ่ นเกาะผวิหนา้ และสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

.  ชนิด 3 มิติ เป็นรอยฝ่าเทา้ทีไปสัมผสัหรือกดบนผิวของพืนทีอ่อน ไม่ยดืหยุน่ (ไม่
คืนตวั) เช่น พนืทราย พนืดินเหนียว ทาํใหเ้กิดร่องรอยบนวตัถุนนัทีเป็น 3 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี21 รอยฝ่าเทา้ทีบนพืนดิน 
ทีมา : Footprint [Online], เขา้ถึงเมือ6 November 2010  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.msnbc.msn.com/id/14063446/ 

รูปที 20 รอยฝ่าเทา้ทีเกิดจากเทา้ทีเปียกบนพืน 

ทีมา : wet footprints on stone floor [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.shutterstock.com/pic-33048376/stock-photo-wet-footprints-on-stone-floor.html 
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. รอยฝ่าเทา้แฝง (Latent footprint) เป็นรอยฝ่าเทา้ทีไม่เห็นชดัดว้ยตาเปล่า เช่น รอยเทา้
บนพืนกระเบือง รอยเทา้บนพืนขดัมนั รอยเทา้ประเภทนีตอ้งใชว้ธีิทางฟิสิกส์ เคมี หรือเคมีฟิสิกส์ 
ช่วยจึงจะทาํใหร้อยปรากฏขึน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 22 รอยฝ่าเทา้แฝง 
ทีมา : Latent Footprint [Online], เขา้ถึงเมือ 6 November 2010  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sirchie.com/training/training-programs/-atent-

palm-print-course.html 

 

การตรวจรอยฝ่าเท้าและรูปแบบรอยฝ่าเท้าในสถานทีเกดิเหตุ 
 

.     การรักษาสถานทเีกดิเหตุ 

ตาํแหน่งของรอยเทา้หรือรอยรองเทา้ทีอยูบ่นพืน บางครังยากทีจะตรวจพบ 
โดยเฉพาะรอยเทา้ รอยเทา้แฝง หรือร่องรอยทีเกือบมองไม่เห็นดว้ยแลว้ยงิตอ้งใชค้วามพยายามมาก 
บ่อยครังทีตอ้งใชเ้ทคนิคของแสงช่วยซึงผูที้ตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่ไม่มีความชาํนาญ
เรืองนี อีกทงัมีความพยายามทีจะหาวตัถุพยานนีอยา่งจริงจงั นอกจากนนีรอยเทา้หรือรอยรองเทา้
อาจถูกเหยยีบทบัจากเจา้หนา้ทีอืนทีเขา้มาในสถานทีเกิดเหตุก่อน ทาํใหผู้ต้รวจสอบมองขา้ม
ความสาํคญัไป ทงัทีรอยเทา้นนัอาจไม่ถูกทาํลายเนืองจากการซอ้นทบันนั ดงันนัเจา้หนา้ทีที
เกียวขอ้งจึงควรป้องกนัสถานทีเกิดเหตุ โดยเฉพาะเส้นทางทีคาดวา่น่าจะมีรอยฝ่าเทา้แฝงอยู ่ เช่น 
ทางเขา้ออกประตูหรือทางเขา้ออกของคนร้าย ทางเลียงริมฝาผนงั บริเวณทีมีการต่อสู้ เพือรักษาซึง
คุณค่าของวตัถุพยานรอบเทา้หรือรอยรองเทา้นี 
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.     รูปแบบของรอยเท้าทตีรวจพบในสถานทเีกดิเหตุ 

รอยเทา้ทีปรากฏชดัเห็นลายเส้นในสถานทีเกิดเหตุนนั หากมีลายเส้นปรากฏเพียงพอ
ก็สามารถนาํไปเปรียบเทียบเอกลกัษณ์บุคคลดว้ยวธีิเดียวกนักบัการเปรียบเทียบลายพิมพนิ์วมือ แต่
หากรอยเทา้นนัปรากฏลายพมิพไ์ม่ชดัเจน รอยเทา้นนัก็ยงัมีคุณค่าโดยการวเิคราะห์รายละเอียดอืนที
สามารถนาํมาใชเ้ปรียบเทียบได ้ ดว้ยคุณลกัษณะของขนาดและรูปร่างของเทา้ซึงสามารถใชใ้นการ
ตรวจพิสูจน์ไดเ้ช่นกนั ซึงในสถานทีเกิดเหตุนนัอาจตรวจรอยฝ่าเทา้ได ้  รูปแบบ คือ 

.  รูปแบบรอยประทบัทีไม่มีอะไรห่อหุม้เทา้ 
 

 

 

 

 

 
 

รูปที 23 รอยประทบัของเทา้บนพืนทีไม่มีอะไรห่อหุม้ 
ทีมา : Footprint [Online], เขา้ถึงเมือ November 2010  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cryptomundo.com/cryptozoo-news/yowie-dog09/l 

 

.  รอยประทบัทีเกิดจากการสวมถุงเทา้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 24 รอยประทบัทีเกิดจากการสวมถุงเทา้ 
ทีมา : Footprint [Online], เขา้ถึงเมือ 8 September2010 
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รูปที 25 รอยประทบัและร่องรอยทีถูกทิงไวบ้นผวิหนา้ของพืนรองเทา้ทีสวมใส่ 

ทีมา : Footprint [Online], เขา้ถึงเมือ 8 September2010 

 

.  รอยเทา้ประเภทรอยประทบัและร่องรอยทีถูกทิงไวบ้นผวิหนา้ของพืนรองเทา้ที
สวมใส่ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การตรวจพสูิจน์เปรียบเทียบรอยเท้า 
1.     เทคนิคการวดั 

.  เทคนิคการวดัระยะห่าง ระหวา่งจุดศูนยก์ลางของนิวเทา้แต่ละนิว ใชว้ธีิการ
กาํหนดจุดศูนยก์ลางของนิวเทา้แต่ละนิว แลว้ลากเส้นโยงจากจุดศูนยก์ลางนิวโป้งไปยงัจุด
ศูนยก์ลางของนิวอืน วดัระยะห่างของแต่ละเส้นทีโยงจะพบวา่ บุคคลแต่ละคนจะมีระยะห่าง
ระหวา่งนิวไม่เท่ากนั สามารถนาํมาเปรียบเทียบระหวา่งบุคคลตอ้งสงสัยวา่เป็นเจา้ของฝ่าเทา้นนั
หรือไม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 26 เทคนิคการวดัระยะห่างระหวา่งจุดศูนยก์ลางของนิว 
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รูปที 27 เทคนิคการวดัความกวา้งและความยาวของฝ่าเทา้ 

.  เทคนิคการวดัขนาดความยาวของฝ่าเทา้ ใชว้ธีิการวดัระยะจากจุดปลายสุดของ
ส้นเทา้ไปยงัจุดศูนยก์ลางของนิวเทา้แต่ละนิวแลว้ตีกรอบเป็นสีเหลียมใหส้ัมผสักบัส้นเทา้ ฝ่าเทา้ 
นิวชีและนิวกอ้ย จะพบวา่บุคคลแต่ละคนจะมีขนาดความยาวของฝ่าเทา้ไม่เท่ากนัและมีระยะทางที
วดัจากจุดปลายสุดของส้นเทา้ไปยงัจุดศูนยก์ลางของนิวเทา้แต่ละนิวไม่เท่ากนัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  เทคนิคการวดัรูปแบบการแผก่วา้งของฝ่าเทา้ ใชว้ธีิกาํหนดจุดหนึงจุดห่างจากส้น
เทา้ของฝ่าเทา้นนัพอประมาณและกึงกลางของฝ่าเทา้ จากนนัลากเส้นออกจากจุดนี  เส้น โดยเส้นที 

 ลากไปยงัขอบฝ่าเทา้ดา้นในใหส้ัมผสัทงัส้นเทา้และฝ่าเทา้ดา้นบน ลากเส้นที     และ  ไปยงั
จุดศูนยก์ลางของนิวเทา้ทงั  เรียงตามลาํดบั ลากเส้นที  ไปยงัขอบฝ่าเทา้ดา้นนอกให้สัมผสัทงัส้น
เทา้และฝ่าเทา้ดา้นนอก จะพบวา่บุคคลแต่ละคน มีรูปแบบของฝ่าเทา้ไม่เหมือนกนั สามารถนาํมาใช้
ตรวจเปรียบเทียบกบัผูต้อ้งสงสัยได ้
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รูปที 28 เทคนิคการวดัแบบรอยแผก่วา้งของฝ่าเทา้ 
 

.      ตรวจจาก สัณฐานวทิยา (Morphology) ของเทา้ 
1.4.1    รูปแบบของรอยพิมพฝ่์าเทา้ทีเป็นแบบแบนราบ (Flat Foot) 

. .     รูปแบบความยาวของนิวเทา้ (Lengths of toes pattern) 

. .     จาํนวนรอยพิมพฝ่์าเทา้ทีไม่ปรากฏรอยนิวเทา้ที 5 (Missing 5th toe) 

1.4.4    จาํนวนแนวโคง้หยกับนแนวนิวเทา้ (hump) 
1.4.5    จาํนวนรอยขอ้นิวทีปรากฏในรอยพิมพฝ่์าเทา้ซา้ยและเทา้ขวา

(Phalange Marks)  

1.5   การทาบแบบ (Tracing) –เป็นการลอกรอยฝ่าเทา้ทีพบในสถานทีเกิดเหตุไป
ทาบซอ้น   บนรอยฝ่าเทา้ของผูต้อ้งสงสัย      
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.     การหาลายนิวมือและนิวเท้าแฝง [16] 

ลายนิวมือของคนเรานนั มีอยูส่ามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

2.1 ลายนิวมือนิวเทา้ทีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
2.2 ลายนิวมือทีไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เรียกวา่ ลายนิวมือนิวเทา้แฝง 

 

วธีิการหาลายนิวมือและนิวเท้าแฝงแฝง 

                1.     การใช้ผงฝุ่นเคมี 

คือนาํเอาสสารทีเป็นของแขง็บางอยา่งมาทาํเป็นผงฝุ่ นสีต่างๆ ซึงแต่ละสีมีคุณสมบติั
และความเหมาะสมต่างกนั ในอนัทีจะทาํใหร้อยลายนิวมือแฝงมองเห็นไดช้ดัเจนพร้อมทีจะนาํไป
ตรวจเปรียบเทียบ สีทีเหมาะสมทีสุดคือสีดาํ เนืองจากเหงือจะปรากฏอยูใ่นสภาพไร้สีและมกัพบ
เห็นไดอ้ยา่งดีทีสุดบนพืนผิววตัถุทีเรียบเป็นมนั เช่น แกว้ กระจก เครืองเรือนขดัมนั เป็นตน้ ซึงสีดาํ
นีจะตดักบัสีของพืนผวิวตัถุจนเห็นรอยไดช้ดัเจน แต่ถา้เป็นพืนผวิวตัถุทีมีสีมืดก็ควรใชแ้ป้งฝุ่ นสี
ขาว (White Powder) จะเห็นภาพไดช้ดัเจนเช่นเดียวกนั นอกจากนีพืนผวิวตัถุบางอยา่งอาจมีความ
เหมาะสมกวา่ทีจะใชผ้งฝุ่ นกวา่ 2 ชนิดขึนไปผสมกนั เพือใหเ้ห็นรอยและเก็บรอยแฝงไดดี้ขึน ใน
การใชผ้งฝุ่ นเคมีจะตอ้งมีอุปกรณ์อืนเพือการปัดหาและการเก็บลอกถอดรอยลาย คือ 

1.1   แปรง ซึงมีอยูท่วัๆ ไป 3 ชนิด คือ 

                               1.1.1 แปรงขนกระต่าย ซึงใชใ้นการปัดผงฝุ่ นเบืองตน้ 

 

 

 

 

 

 

           รูปที 29 แปรงขนกระต่าย 
       ทีมา : แปรงขนกระต่าย [Online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010  

       เขา้ถึงไดจ้าก http://www.science-proof.com/product.php 
 

1.1.2 แปรงขนกระรอก ใชปั้ดผงฝุ่ นเพือใหเ้ห็นรอยลายอยา่งละเอียดและใน
กรณีทีไม่มีแปรงขนกระต่าย สามารถใชแ้ปรงขนกระรอกเพียงอยา่งเดียวก็ไดผ้ลดีเช่นเดียวกนั 

แปรงทีใชใ้นการปัดฝุ่ นมีหลายชนิด ไม่วา่จะเป็นแปรงขนอูฐ  แปรงขนกระรอก  แปรงขนหางมา้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

35 

รูปที 31 แปรงแม่เหล็ก 
ทีมา : แปรงแม่เหล็ก [Online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.science-proof.com/product.php 

แปรงขนไฟเบอร์  แต่ทีใชไ้ดผ้ลดีทีสุดน่าจะเป็นแปรงขนกระรอกเพราะขนแปรงมีความอ่อนนุ่ม
มากกวา่แปรงชนิดอืน ควรระวงัทีจะไม่ใชน้าํหนกัมือกดลงไปทีพูแ่ปรงจนเกินไป ซึงอาจมีผลต่อ
ความคมชดัของลายเส้นได ้

 

 

 

 

 

 

                                

รูปที 30 แปรงขนกระรอก 
        ทีมา : แปรงปัดผงฝุ่ นขนกระรอก [Online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010  

           เขา้ถึงไดจ้าก http://www.plastrochem.com/finger_1.html 
 

1.1.3 แปรงแม่เหลก็ ใชก้บัผงฝุ่ นสีดาํทีมีผงแม่เหล็กเป็นส่วนผสมอยู ่ซึงแปรงที
เป็นตวัแม่เหล็กหรือ Magna Brush นนัไม่ไดมี้ลกัษณะของรูปร่างแปรงทีเป็นตวัแม่เหล็กและใชก้บั
ผงฝุ่ นชนิดพิเศษ เรียงผงฝุ่ นทีวา่นีติดอยูก่บัแปรงนนัจนสัมผสัพบกบัเหงือทีเป็นรอยลายแฝงอยูก่็จะ
แตะติดทีรอยแทน การใชแ้ปรงแม่เหล็กนีใหผ้ลดีมากโดยเฉพาะกบัการหารอยทีดา้นใตว้ตัถุ เช่น ใต้
ลินชกัหรือเมือพืนผวิวตัถุมีความยดืหยุน่ได ้ อาทิ พืนหนงั และยงัไม่เปลืองผงฝุ่ นโดยไม่จาํเป็น
ในช่วงทีมีการซดัฝุ่ นออกไปในเบืองตน้เพือหารอยอยา่งคร่าวๆ อยา่งไรก็ตามขอ้จาํกดัทีไม่มีความ
เหมาะสมกบัการใชแ้ปรงแม่เหล็กคือ สามารถตรวจหารอยลายทีอาจปรากฏอยูก่บัวตัถุทีมีพืนผวิทาํ
ดว้ยโลหะไดเ้ท่านนั 
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.2 เทปกาวใส (Scotch Tape) หรือเทปกาวยาง (Rubber Lifter) ใชใ้นการลอกรอย
แฝง หลงัจากปัดผงฝุ่ นเห็นชดัเจนแลว้ สาํหรับเทปกาวใสควรใชช้นิดดีและเหมาะสมมากทีสุดควรมี
ขนาดกวา้งของเทปประมาณ 3/4 นิวฟุต ส่วนเทปกาวยางหรือ Rubber Lifter นนั ใชไ้ดง่้ายและใหญ่
มีขนาดกวา่ สามารถตดัออกมาไดต้ามขนาดทีตอ้งการโดยไม่ตอ้งต่อเทป เหมาะสมอยา่งยงิกบัการ
ลอกรอย ฝ่ามือ ฝ่าเทา้และถอดรอยอุง้มือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้และส้นเทา้  
  

 

 

 

 

 

 

รูปที 32 เทปกาวยาง 
ทีมา : Rubber- jell lifting tape [Online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.science-proof.com/product.php 
 

1.3    กระดาษปะรอยแฝงทีลอกออกมา 
        หากใชผ้งฝุ่ นสีดาํหรือสีเขม้ควรใชเ้ทปกาวใสลอกออกมา แปะลงบนกระดาษ

ขาวเรียบมนัทีไม่มีแนวเส้นบรรทดั แต่หากเป็นการใชผ้งฝุ่ นสีอ่อนหรือสีขาว ก็จาํเป็นจะตอ้งใช้
กระดาษสีดาํเพือให้เห็นรอยลายเส้นทีเก็บมาตดักบัสีพืนโดยรอบของกระดาษนนั 

           ส่วนกรณีทีใชเ้ทปกาวยางหรือ Rubble Lifter ไม่จาํเป็นตอ้งแปะกบักระดาษ
เนืองจากลกัษณะของ Rubber Lifter ประกอบดว้ยแผน่กาวยาง (สีนวล หรือสีดาํ) ซึงมีแผน่
เซลลูลอยด ์ (Celluloid) ติดอยู ่ เมือนาํมาใชก้็ตดัขนาดของแผน่เทปกาวนีตามทีตอ้งการ แลว้ดึงแผน่
เซลลูลอยดแ์ปะทาบลงไปทีรอยนิวมือแฝงซึงปัดเรียบร้อยแลว้ จากนนัดึงแผน่เซลลูลอยดขึ์นนาํไป
ปะกลบัไวที้ส่วนกาวยางเหมือนเดิม ดว้ยวธีิการนีรอยลายนิวมือแฝงทีไดม้านนัจะปรากฏอยูอ่ยา่ง
ถาวรโดยจะไม่ถูกสภาวะอากาศ อุณหภูมิ หรือธรรมชาติอยา่งอืนทาํอนัตรายใหเ้สียหายได ้พร้อมที
จะนาํไปดาํเนินการทีจาํเป็นเพือระบุรายละเอียด ซึงควรทาํเครืองหมายกาํกบัก่อนส่งมอบไปตรวจ
พิสูจน์หรือตรวจเปรียบเทียบต่อไป 
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 วธีิการปัดผงฝุ่น 

เพือใหเ้ห็นภาพรอยลายมือแฝงไดช้ดัเจน สามารถนาํวธีิการใชผ้งฝุ่ นปัดไดอ้ยา่งง่าย คือ 

เทผงฝุ่ นเพียงจาํนวนเล็กนอ้ยออกจากภาชนะบรรจุเทใส่ไวใ้นกระดาษขาวสะอาดธรรมดา แลว้ใช้
แปรง(ขนกระต่ายหรือขนอูฐ) แตะผงฝุ่ นแลว้สลดัออกเบาๆเพียงทีติดอยูก่บัแปรงเท่านนั หากผงฝุ่ น
เกาะกนัมากจนเกินไป อาจทาํใหเ้ป็นลายเส้นเลอะและใชไ้ม่ได ้ดงันนัการใชแ้ปรงแตะผงฝุ่ นแมจ้ะดู
เป็นเรืองเล็กนอ้ย แต่ถา้ขาดความระวงัในการใชง้านอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อวตัถุพยานได ้

ทงันีตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่รอยลายนิวมือแฝงในสถานทีเกิดเหตุเป็นสิงทีบอบบางมากแต่มีค่าอยา่งสูง
ในการยนืยนัพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 

         เมือใชแ้ปรงแตะผงฝุ่ นแลว้ จบัแปรงในลกัษณะตงัฉากกบัพืนผวิของวตัถุทีจะตรวจหา
รอยแลว้ปัดแปรงอยา่งเบาๆเป็นรูปวงกลมหรือปัดวน หากพืนผวินนัมีรอยลายแฝง ผงฝุ่ นก็จะ
เกาะติดอยูก่บัคราบเหงือบนลายเส้นนนั สิงทีตอ้งทาํต่อไปคือพยายามปัดฝุ่ นซาํๆ ลงไปตรงบริเวณ
นนัเพือใหภ้าพชดัเจนยงิขึน ทงันีตอ้งปัดแปรงไปตามทิศทางของรอยลายเส้นของรูปแบบลายนิวมือ
นนัๆดว้ยเพือป้องกนัการปัดของแปรงทีจะทาํใหร้อยอาจเสียรูปได ้

          จากนนัใชเ้ทปกาวยางเก็บลอกถอดรอยดงัทีกล่าวมาแลว้ คือ ตดัขนาดตามตอ้งการ ดึง
เซลลูลอยดอ์อก แปะทาบทบัและกดลงไปบนรอยโดยตรง (อยา่ใหเ้คลือนเด็ดขาด) แลว้ดึงกลบั
ขึนมาปะไวก้บัแผน่กาวยางชินเดิมเป็นอนัเสร็จสินกระบวนการ 

          แต่ถา้เป็นกรณีทวัไปทีมกันิยมใชเ้ทปกาวใสเนืองจากมีความสะดวกต่อการใชง้าน โดยให้
ดึงเทปออกมาจากมว้นใหย้าวพอสมควร (ประมาณ 5-6 นิวฟุตสาํหรับหนึงรอยนิวมือ) แต่ตอ้งระวงั
ดว้ยทีจะไม่ใหมี้รอยพบั หรือรอยหยดุของเทปปรากฏอยูใ่นช่วงความยาวของเทปทีตอ้งการ 

เนืองจากไม่ตอ้งการรอยอืนใดทีไม่จาํเป็นนอกจากรอยทีเห็นจากภาพรอยลายแฝงเท่านนั และ
ขณะทีดึงเทปก็ยงัตอ้งระวงัไม่ใหมี้การมว้นหกัหรืองอดว้ย เมือไดเ้ทปทีตอ้งการแลว้จึงนาํไปแปะ
ทาบทบัลงไปตรงทีพืนผวิวตัถุบริเวณทีเห็นรอยแลว้ โดยระวงัไม่ใหมี้ฟองอากาศอยูซึ่งสามารถทาํ
ไดโ้ดยขณะทีแตะเทปดา้นหนึงลงไปทีวตัถุ (ระยะห่างจากรอยเล็กนอ้ย) แลว้ดึงอีกปลายใหตึ้งแลว้
กดทบัลงไป ใชนิ้วรีดลงไปบนตวัเทปนนัโดยตรงจนไม่เหลือฟองอากาศตรงรอย ความระวงัเช่นนี
ยงัคงมีเช่นเดียวกนัในขณะลอกรอยนนัขึนมาจากวตัถุ แลว้นาํไปปะทาบไวก้บักระดาษหรือ
แบบฟอร์ม โดยเทคนิคการวางเทปทาํนองเดียวกนั จากนนัจึงเขียนรายละเอียดของคดีและ
เครืองหมายกาํกบั รวมทงัร่างแผนทีสังเขปอยูด่า้นหลงัของกระดาษหรือแบบฟอร์มแผน่นนั 
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การตรวจหารายนิวมือนิวเท้าแฝงด้วยนํายาทางเคมี 
           เทคนิคสาํหรับการตรวจหารอยลายแฝงดว้ยวธีิการทางเคมีนนั โดยหลกัการไดค้รอบคลุม
ถึงการใชป้ระโยชน์ของสสารหรือสารประกอบทางเคมีทีเป็นของเหลวในรูปสารเคมีละลาย 
(Immersion) เช่น นาํยานินไฮดริน (Ninhydrin) และนาํยาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Solution) 

และนาํยาผลึกม่วง (Crystal Violet) หรือวคิตอเรียเพียวบลู (Victoria Pure Blue) รวมทงัการใช้
ประโยชน์ของสารประกอบทางเคมีบางชนิดทีระเหย หรือระเหิดเป็นไอดงัทีบางครังเราอาจเรียกกนั
ไดว้า่เป็นวธีิรมควนั (Fuming) เช่น การใชเ้กล็ดไอโอดีน(Iodine) และกาว (Super Glue) ดงัมี
คาํอธิบายใหพ้อเขา้ใจถึงสิงทีเจา้หนา้ทีวทิยาการหรือกองพิสูจน์หลกัฐานใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตรวจหารอยลายนิวมือแฝงจากพืนผวิวตัถุทีเป็นกระดาษ (ทงัอ่อนและแขง็) ไมเ้ปลือย (ไม่ไดท้าสี) 
ตลอดจนพืนผวิทีมีคุณสมบติัดูดซึมอืนๆ ดงันี 

 

1.    นํายานินไฮดริน (Ninhydrine Method) 

      นาํยาเคมีชนิดนีมีส่วนผสมของนินไฮดริน 0.5 กรัม ละลายในอาซิโตน (Acetone) 100 

มิลลิลิตร เป็นสารละลายทีมีความเหมาะสมในการตรวจของกลางประเภทกระดาษและเอกสาร
ต่างๆ แต่สิงทีพึงระลึกดว้ยเสมอนาํยาทางเคมีประเภทนีอาจทาํใหห้มึกในเอกสารนนัเสียหายได ้ จึง
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคู่กรณีซึงเป็นเจา้ของเสียก่อนลงมือปฏิบติั 

           วธีิการโดยตรวจหาร่องรอยของกรดอะมิโน (Amino acid) ซึงเป็นส่วนประกอบ
สาํคญัของโปรตีนทีมีอยูใ่นร่างกายของมนุษยทุ์กส่วน รวมทงัส่วนทีเป็นเหงือดว้ย การใชน้าํยานิน
ไฮดรินนนัอาจทาํไดท้งัฉีดเป็นละอองฝอย การจุ่ม หรือการแปรง อยา่งไรก็ตามเมือพืนผวิวตัถุถูก
อาบดว้ยนาํยานีแลว้ ควรนาํไปอาบความร้อนทบัซึงอาจใชเ้ตารีดไฟฟ้านาบลงไปโดยตรงหรือใชว้ธีิ

รูปที 33 ขนัตอนการปัดผงฝุ่ นเพือเก็บรอยนิวมือแฝง 
ทีมา :เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.odec.ca/projects/ /mcgo s /public_html/t /fingerprints.html 
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ผงึไวก้ลางแดดหรือผงึดว้ยลมร้อนก็ไดแ้ต่ตอ้งระวงัอยา่ใชค้วามร้อนถึงขนัทีจะลุกไหมไ้ด ้

         ดว้ยกระบวนการทีกล่าวมาแลว้ หากพนืผวินนัๆ มีรอยลายนิวมือแฝงอยูก่็จะเกิดภาพ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเนืองจากนาํยานินไฮดรินจะไปทาํปฏิกิริยากบัโปรตีนในเหงือ นาํยาเปลียน
จากภาวะไร้สี (Colorless) ไปสู่สีม่วงปนนาํเงิน เมือเห็นเช่นนีแลว้จึงควรถ่ายภาพโดยทนัที แลว้จึง
เอาเทปกาวใสปิดทบัลงไป ถ่ายภาพซาํอีกครังหนึง จดรายละเอียดแลว้จึงนาํส่งตรวจพิสูจน์และ
ตรวจเปรียบเทียบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

รูปที 34 ขนัตอนการเก็บรอยนิวมือแฝงโดยใชน้าํยานินไฮดริน 
ทีมา : Revealing Latent Fingerprints Using Ninhydrin [online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://blog.makezine.com/science_room/forensics/forensics_laboratory_83_revealing_l/ 

2.    นํายาเกลอืเงินไนเตรท (Silver Nitrate Method) 

      วธีิการตรวจดว้ยนาํยาเคมีชนิดนีเป็นวธีิการตรวจหาเกลือแกง (Sodium Chloride) ที
อยูใ่นเหงือของมนุษย ์(ส่วนประกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ นาํประมาณ 98.5-99.5% และมีอตัราส่วนของสิง
ทีเป็นของแขง็เพียง 0.5-1.5% เท่านนั ส่วนหลงันีเองทีประกอบดว้ยสสารประเภทอโลหะ ซึงส่วน
ใหญ่เป็นเกลือถึง 1 ใน 3 อีก 2 ใน 3 มีธาตุยเูรีย (Uria) นาํมนั และกรดชนิดต่างๆ ทีมีส่วนประกอบ
ของโลหะอยูที่แนวจีบยน่ต่างๆ ทีดา้นในของนิวมือ ฝ่ามือและฝ่าเทา้ส้นเทา้) นาํยาเกลือเงินไนเตรท
จะทาํปฏิกิริยากบัเกลือแกงทีมีอยูที่รอยเกิดเป็นเงินคลอไรด ์ (Silver Chloride) ไดแ้ละจะสามารถให้
ผลไดดี้มากสาํหรับกาสรตรวจของกลางประเภทกระดาษและไม ้

         นาํยามีส่วนผสมของเกลือเงินไนเตรทละลายนาํความเขม้ขน้ 3% (เงินไนเตรท 3 

กรัม ผสมกบันาํ 100 มิลลิลิตร) ซึงเราอาจใชว้ธีินาํเอกสารจุ่มลงไปในนาํยาโดยตรง หรือเป็นละออง
ฝอย แลว้ปล่อยใหแ้หง้เองในหอ้งมืด เมือแหง้แลว้จึงนาํมาใหแ้สงสวา่งจา้ (ประมาณ 1,000 แรง
เทียน) ก็จะปรากฏเห็นรอยแฝงซึงเคยสัมผสัทีบริเวณพืนผิวของวตัถุนนัไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นลายเส้น
สีนาํตาลไหมเ้ขม้ รอยทีปรากฏขึนนีจะตอ้งใชว้ธีิการตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพบนัทึกใกล ้
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       ขอ้ควรระวงัอยา่งทีสุดสาํหรับการใชน้าํยาทางเคมี ตอ้งตระหนกัดว้ยวา่อาจเป็นการ
ทาํใหว้ตัถุทีตรวจเกิดความเสียหายไปจากเดิม จึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของก่อนและสาํหรับ
นาํยาเกลือเงินไนเตรทนี ยงัเป็นการทาํลายไขมนั นาํมนั และกรดอะมิโนดว้ย ซึงลว้นเป็นสิงจาํเป็น
ทีเราตอ้งตรวจหาจากวธีิการของนินไฮดริน และการรมดว้ยควนัไอโดดีน ดงันนัถา้ประสงคจ์ะใช้
ทงั 3 วธีิในการตรวจรอยเดียวกนั จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการตรวจตามลาํดบัก่อนหลงัดงันี 

 ขนัที 1 ตรวจดว้ยวธีิรมควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) เพือหาไขมนัในเหงือ 

                        ขนั ที 2 ตรวจดว้ยวธีิการของนินไฮดริน เพือหากรดอะมิโนในโปรตีนของเหงือ 

                        ขนัที 3 ตรวจดว้ยวธีิการของนาํยาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate) เพือตรวจหา
เกลือแกงในเหงือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.     วธีิรมด้วยควนัไอโอดีน (Iodine Fuming) 

       การใชป้ระโยชน์ของสารไอโอดีนเพือตรวจรอยลายแฝงเหมาะกบัการตรวจของกลาง
ไดห้ลายอยา่ง รวมทงักระดาษ ผนงั และพนืผวิทีมีความเหนียวเหนอะหนะดว้ย 

       หลกัการโดยนาํเกล็ดไอโอดีนซึงเป็นสสารแขง็ทีมีคุณสมบติัทีจะระเหิดเป็นก๊าซได้
เมือไดรั้บความร้อน ในระดบัหนึง และสามารถใชรู้ปแบบของการตรวจในห้องทดลองปฏิบติัการ
ไดโ้ดยใชตู้ไ้อโอดีน (Iodine Fuming Cabinet) ส่วนหากจะนาํไปใชต้รวจ ณ สถานทีเกิดเหตุก็
เหมาะสมทีจะใชแ้บบทีบรรจุอยูใ่นกระบอกแกว้เล็กๆ ซึงมีความสะดวกในการพกพาและตรวจหา
บนบริเวณพนืผวิทีไม่กวา้งขวางเกินไปนกั กระบอกเช่นนีเรียกวา่ Iodine Fuming Gun ความร้อน
ของตูใ้นอุณหภูมิที ประมาณ 80 - 90 Celsius’s degree จะสามารถทาํใหเ้กร็ดไอโอดีนในตูร้ะเหิด
เป็นควนัขึนได ้  ซึงถา้ไม่ใชต้ะเกียงวทิยาศาสตร์วางไวใ้ตตู้ต้รงภาชนะบรรจุเกล็ดไอโอดีน ก็อาจใช้

รูปที 35 ขนัตอนการเก็บรอยนิวมือแฝงโดยใชน้าํยาเกลือเงินไนเตรท 
ทีมา : Revealing Latent Fingerprints Using Silver Nitrate[online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://blog.makezine.com/science_room/forensics/laboratory_84_revealing_latent_fing/ 
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หลอดไฟฟ้าขนาด 60 -100 แรงเทียนใส่ไวที้ดา้นล่างในตูไ้ด ้การใชค้วามร้อนช่วย จะทาํใหป้รากฏ
ภาพรอยไดร้วดเร็วขึนสาํหรับการใชก้ระบอกไอโอดีน (Iodine Fuming Gun) ซึงเหมาะกบัการ
พกพาไปในการตรวจหารอยลายแฝง ณ สถานทีเกิดเหตุนนั เป็นหลอดหรือกระบอกแกว้ทีภายใน
บรรจุใยแกว้ (Glass Wool) เกล็ดไอโอดีน (Iodine Crystals) และแคลเซียมคลอไรด ์ (Calcium 

Chloride) ซึงภายในหลอดแกว้มีท่อยางโปร่งอยูต่รงกลางสาํหรับใชเ้ป่าได ้ เมือนาํมาใชใ้นการ
ตรวจหารอยแฝงก็ใชก้ารเป่าท่อยาง ลมร้อนจากปากจะผา่นแคลเซียมคลอไรดสู่์ไอโอดีนทาํให้เกิด
การระเหิดของไอโอดีนขึน ไอระเหยหรือควนัของไอโอดีนก็จะถูกปล่อยออกมายงัปลายท่อยางอีก
ขา้งหนึง ซึงตอ้งจ่อไวใ้กลที้สุด (แต่ไม่ชิดหรือสัมผสักบัพืนผวิของวตัถุทีตอ้งการตรวจหารอยลาย
แฝง ซึงหากเคยมีการใชมื้อหรือเทา้เปลือยสัมผสัมาก่อนแลว้ ก็จะปรากฏรอยลายเส้นใหเ้ห็นขึนได้
อยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัการใชตู้ไ้อโอดีนตรวจหา 
           ในทางปฏิบติัปกติ เมือเราใชเ้ทคนิคนีในการตรวจหาตวัอยา่งของลายแฝง 

จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการหยบิจบัดว้ยปากคีบหรือสวมถุงมือโดยเสมอ และพยายามไม่สัมผสัเลยไปกวา่
บริเวณขอบวตัถุโดยไม่จาํเป็นเพือหลีกเลียงการสัมผสัซาํทบัลงไปบนบริเวณทีอาจมีรอยลายแฝง
ปรากฏอยูไ่ด ้ เมือนาํไปใส่หนีบจบัไวใ้นตูไ้อโอดีนแลว้ใชค้วามร้อนช่วยหรือการใชล้มปากเป่าท่อ
ยางไอโอดีน ลมร้อนอุ่นๆ เช่นนีจะเป็นปัจจยัใหเ้กล็ดไอโอดีนระเหิดเป็นไอและควนัสีม่วง ซึงถา้มี
ไขมนัหรือนาํมนั (ของเหงือ) ปรากฏอยูดู่ดซึมไอควนัเหล่านีไวป้รากฏเห็นเป็นรอยเส้นสีนาํตาย
หรือออกสีเหลืองๆ ขึนตดักบัสีพืนวตัถุนนั เมือภาพรอยปรากฏชดั ตอ้งถ่ายภาพไวโ้ดยทนัที 

เนืองจากรอยเส้นเหล่านีจางหายอยา่งรวดเร็วเมือกระบวนการนีสินสุดลง ส่วนวตัถุทีปรากฏของ
ลายแฝงเหล่านี ทาํเครืองหมายกาํกบักาํหนดตาํแหน่งอยา่งถูกตอ้งเพือการนาํไปพิสูจน์เอกลกัษณ์
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  ขนัตอนการเก็บรอยนิวมือแฝงดว้ยวธีิรมควนัไอโอดีน 
ทีมา : [online], เขา้ถึงเมือ12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.leelofland.com/wordpress/?p=259 
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.4     วธีิการใช้การระเหยจากกาว (Super Glue) 

 วธีิการใช ้ Super Glue จะคลา้ยคลึงกบัการรมควนัดว้ยไอโอดีน แต่ต่างตรงทีใชก้าร
ระเหยจาก Super Glue เมือสาร Cyanoacrylate Ester ไดรั้บความร้อนก็จะระเหยเป็นไอซึงมีความ
เขม้ขน้สูงและจะทาํปฏิกิริยากบัโปรตีนและนาํทีมีอยูใ่นเหงือทาํใหป้รากฏเห็นเป็นรอยลายสีขาว
แลว้จึงใชผ้งฝุ่ นเคมีปัดขึนอีกครังหนึงเพือเก็บถอดลอกรอยลายนนัออกมาตามปรกติ 

 

1.5    วธีิการใช้ผลกึม่วง (Crystal Violet) หรือวคิตอเรีย เพยีว บลู (Victoria Pure Blue) 

        การใชผ้ลึกม่วงตรวจหารอยลายแฝงทีติดอยูก่บัพืนผิววตัถุมีความเหนียว เช่น เทป
กาวใสหรือกระดาษกาวหรือเทปยางทีมีผูนิ้ยมในการมดัห่อยาเสพติดไวภ้ายใน ซึงบริเวณทีมีความ
เหนียวนนั มกัจะมีรอยลายนิวมือของผูห่้อติดอยูด่ว้ยเสมอแต่ไม่สามารถเก็บรอยลายแฝงนนัไดด้ว้ย
วธีิการปัดฝุ่ นปรกติ ส่วนผสมของนาํยาชนิดนีประกอบดว้ยผลึกม่วง (Crystal Violet) ขนาด 1 - 1.5 

กรัม ละลายในเอธิลแอลกอฮอล ์ (Ethyl Alcohol) ปริมาณ 100 มิลลิลิตร แลว้นาํนาํยาทีผสมแลว้นี 
ปริมาณ 2 มิลลิลิตรเติมลงไปในนาํ 100 มิลลิลิตรใส่ในภาชนะต่อจากนนัจุ่มหรือวางวตัถุชินนนัแช่
ลงไปในนาํยาจนรอยลายแฝงปรากฏเห็นไดแ้ลว้ลา้งนาํ เพือลา้งสีส่วนทีเกินออกไปจะเหลือแต่รอย
ลายเส้นของรอยลายแฝงเท่านนั ต่อจากนนัจึงนาํไปวางบนดา้นมนัของกระดาษอดัรูปทียงัไม่ไดรั้บ
แสงและมีความเปียกหมด นาํไปรีดดว้ยความร้อนอ่อนๆ แลว้จึงดึงเทปทีเป็นวตัถุทีมีรอยลายแฝง
ออกจากกระดาษอดัรูป จากนนัใหต้รวจเก็บรอยลายดงักล่าวทีกระดาษนนัดว้ยการถ่ายภาพบนัทึก
ไว ้ส่วนการทาํเครืองหมายกาํกบัในการตรวจเก็บของกลางก็ตอ้งทาํไวเ้ช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 37 รอยนิวมือแฝงดว้ยวธีิการใชผ้ลึกม่วง 

ทีมา : stain from Crystal Violet [online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.evidentcrimescene.com/cata/chem/chem.html 
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การตรวจหารอยลายแฝงด้วยวธีิการทางฟิสิกส์ 

           วธีิการทีใชม้ากในการตรวจสถานทีเกิดเหตุเกียวกบัการหารอยลายนิวมือแฝงก็คือ 

ประโยชน์ของแสงและทีมีใชอ้ยูใ่นการทาํงานของกองพิสูจน์หลกัฐานในประเทศไทยปัจจุบนั คือ
แสงเลเซอร์ (LASER) และเครืองโพลีไลท ์(Polilight) 

 

1.     แสงเลเซอร์ (LASER) 

       แสงเลเซอร์มาจากคาํยอ่ภาษาองักฤษวา่ Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation ซึงเป็นแสงกลา้ทีเป็นอุปกรณ์ทาํขึนประกอบดว้ยผลึกก๊าซหรือสารอยา่งอืนทีมีความ
เหมาะสม ซึงอะตอมภายในนนัเมือถูกกระตุน้ขึนดว้ยการรวมจุดของคลืนแสงทงัหลายจะขยายและ
รวมกนัอยูที่คลืนเหล่านีแลว้จึงฉายเปล่งออกมาเป็นลาํแสงแคบและจา้มาก 

           ในเครืองเลเซอร์ทีเราใชอ้ยูเ่ป็นแสงทีเกิดจากการกระตุน้โดยใชเ้ครืองมือซึงมี
ปรมาณูก๊าซอาร์กอน (Argon-Ion) ซึงเป็นธาตุบริสุทธิประเภทหนึงเป็นแหล่งกาํเนิดแสง โดยใช้
ประโยชน์ของแสงเลเซอร์นีในการตรวจหารอยลายแฝงทีวตัถุพืนผวิชนิดต่างๆ ได ้เช่น แกว้ กระจก 
ผนงั พลาสติก และไม ้ เป็นตน้ และยงัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการตรวจร่องรอยในลกัษณะ
อืนๆ ไดอี้ก เช่น รอยขดูลบแกไ้ขเอกสาร ชนิดของหมึก รอยเหยยีบยาํเป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 38 หารอยนิวมือแฝงดว้ยแสงเลเซอร์ 
ทีมา : Specialist Fingerprints[online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.fsni.gov.uk/services/areas-of-expertise/specialist-

fingerprints/ 
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2.     เครืองโพลไีลท์ (Polilight) 

เครืองโพลีไลทเ์ป็นเครืองมือตรวจหาร่องรอยวตัถุพยานไดห้ลายอยา่ง กล่าวคือ
นอกเหนือจากการตรวจหารอยลายแฝงต่างๆ แลว้ยงัตรวจหาคราบนาํเชือ คราบโลหิต รอยเหยยีบยาํ 
ร่องรอยของตวัอกัษรทีมีการขีดเขียนทาบทบัการขดูลบแกไ้ขเอกสารต่างๆไดโ้ดยปรับคลืนแสงตาม
ความเหมาะสม 

         เครืองมือนีใชโ้คมแสงก๊าซซีนอน (Xenon Arc Lamp) ซึงเป็นก๊าซทีเป็นธาตุบริสุทธิ 

มีนาํหนกัมาก (นาํหนกัปรมาณูเท่ากบั 131.3 เท่าของไฮโดรเจน) ในดา้นการทาํงานนนัใช ้ Xenon 

Arc Lamp เป็นแหล่งกาํเนิดแสงซึงเป็นเครืองมือนาํหนกัเบา สามารถใชไ้ดท้งัในและนอกสถานที
ปรกติมีสภาวะทางแสงเป็นสีขาวทีสามารถเปลียนเป็นแสงสีต่างๆ ได ้ 5 ช่องสีโดยการใชเ้ครือง
กรองแสง (Filter) ซึงแสงแต่ละช่องสีจะมีความเหมาะสมกบัการตรวจหารอยลายแฝงบนพืนผวิและ
วตัถุ ทีมีลกัษณะต่างๆ กนั 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ส่วนท ี  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรอยฝ่าเท้ากบัความสูง 
 

ความสูง9
 หมายถึง ระยะทางทีวดัจากส้นเทา้จนถึงส่วนทีสูงทีสุดของศีรษะ โดยทาํการวดัในท่ายนื 

หลงัตรง เทา้ทงัสองขา้งชิดติดกนั ระดบัสายตามองขนานไปกบัพืนราบ 
 

ปัจจัยสําคัญทมีีผลต่อการพัฒนาการความสูง  

1. พนัธุกรรม ส่วนสูงของพอ่แม่เป็นปัจจยัสาํคญัอนัหนึง ทีเป็นตวักาํหนดส่วนสูงของเด็ก  

2. ฮอร์โมน บางชนิดหากหลงัออกมามาก หรือนอ้ยเกินไปจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต  

รูปที 39 หารอยนิวมือแฝงดว้ยเครืองโพลีไลท ์

ทีมา : The Polilight [online], เขา้ถึงเมือ 12 December 2010 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/416/0416469.html 
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3. การออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายอยา่งสมาํเสมอจะช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของ
กลา้มเนือและกระดูกเป็นผลใหมี้การพฒันาการดา้นการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเตม็ที  

4. ภาวะโภชนาการ การไดรั้บสารอาหารอยา่งเตม็ทีครบถว้น และเหมาะสมต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย จะช่วยส่งเสริมกระบวนการของร่างกายใหพ้ฒันาการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

5. การนอน การนอนหลบัทีเพียงพอในช่วงกลางคืนจะช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตไดดี้
ขึน เนืองจาก Growth Hormone จะหลงัออกมามากขณะนอนหลบั โดยจะเริมหลงัตงัแต่ช่วงหวัค่า
เป็นตน้ไป 

6. เชือชาติ ดว้ยลกัษณะทางกายวภิาคทีแตกต่างกนัระหวา่งแต่ละชนชาติ จากปัจจยัขา้งตน้
ทาํใหค้วามสูงระหวา่งเชือชาติต่างกนั เช่น คนยุโรปมกัจะมีความสูงเฉลียมากกวา่คนเอเชีย เป็นตน้ 
 

การคาดคะเนความสูงจากกระดูกยาว  

ลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกยาว (Long bone)[13] 
ส่วนของกระดูกยาว (Long bone) บริเวณปลายเรียกวา่ Epiphysis เมือผา่ดูภายในจะเห็น

ลกัษณะของ Spongy bone บริเวณตรงกลางจะแคบ เรียกวา่ Diaphysis เมือผา่ดูภายใน Diaphysis จะ
พบโพรง Marrow cavity และขอบของกระดูกยาวจะเป็น Compact bone 

ในเด็กทีกาํลงัอยูใ่นวยัเจริญเติบโตทีบริเวณรอยต่อระหวา่ง Epiphysis กบั Diaphysis จะมี
แผน่กระดูกอ่อนทีเป็น Hyaline cartilage กนัอยูเ่รียกวา่ Epiphyseal plate ซึงมีความสาํคญั คือ เป็น
บริเวณทีกระดูกอ่อนมีการแบ่งตวัไดแ้ละกระดูกอ่อนก็ถูกแทนทีดว้ยกระดูก (Bone) ทาใหก้ระดูก
สามารถยาวขึนเรือย ๆ ในเด็กทีอยูใ่นวยัเจริญเติบโต จนอายปุระมาณ 20 ปี ในเพศหญิง และ อายุ 25 

ปี ในเพศชาย อตัราการแบ่งตวัของกระดูกอ่อนเหล่านีจะชา้ลงและถูกแทนทีดว้ยกระดูกจนหมดใน
ทีสุด บริเวณทีเคยเป็น Epiphyseal plate จะกลายเป็นเส้นบาง ๆ แบ่งระหวา่ง Epiphysis กบั 

Diaphysis เรียกแนวนีวา่ Epiphyseal line 

กระดูกยาวหลาย ๆ ชนิดสามารถนาํมาใชใ้นการคาดคะเนความสูงไดเ้ป็นอยา่งดี โดย
กระดูกทีนกัวทิยาศาสตร์นิยมนาํมาศึกษา และนาํมาคาดคะเนความสูงของมนุษยไ์ดแ้ก่ กระดูกตน้
ขา(Femur) กระดูกหนา้แขง้ (Tibia) กระดูกตน้แขน (Humerus) กระดูกปลายแขนดา้นใน (Ulna) 

กระดูกปลายแขนดา้นนอก (Radius) และกระดูกนิวมือ นิวเทา้ (Phalanges) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

46 

ส่วนท ี  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัรอยฝ่าเท้า 

 

เพศ[19] มีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Sex ใหห้มายถึงเพศทีกาํหนดขึนโดยธรรมชาติและ
เป็นขอ้กาํหนดทางสภาวะชีววทิยาซึงเปลียนแปลงไม่ได ้ เป็นตวักาํหนดบทบาทหนา้ทีใหเ้พศหญิง
และเพศชายมีบทบาทมีหนา้ทีทีแตกต่างกนั เช่น มนุษยผ์ูห้ญิงตงัครรภแ์ละคลอดบุตร มนุษยเ์พศ
ชายจะมีส่วนในการใหก้าํเนิดโดยเป็นผูผ้ลิตอสุจิทีจะผสมกบัไข่จากหญิงในการก่อกาํเนิดทารก 

 

การแตกต่างกระดูกโครงร่างระหว่างเพศชายและหญงิ 
จรัสพล รินทระ[20] ไดก้ล่าวไวว้า่เนืองจากปัจจยัทางดา้นชีววทิยา เช่น อิทธิพลของ

ฮอร์โมน และปัจจยัทางดา้นกายภาพ เช่น การใชแ้รงงาน ทาํใหล้กัษณะโครงร่างกระดูกของเพศชาย
และหญิงมีลกัษณะทีแตกต่างกนัสามารถและสามารถนาํมาระบุเพศได ้ 

เมือศึกษาโครงร่างกระดูกมนุษยท์งัร่างกาย พบวา่กระดูกหลายชินสามารถแยกความ
แตกต่างระหวา่งเพศหญิงและชายได ้ เช่น กระดูกเชิงกราน (pelvic bone) กะโหลกศีรษะ (skull) 

กระดูกไหปลาร้า (sternum) และกระดูกยาว (long bone) ส่วนกระดูกทีสามารถระบุเพศไดน่้าเชือถือ
มากทีสุด คือ กะโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกราน โดยกระดูกกะโหลกศีรษะทีนิยมนาํมาพิจารณา
ในการแยกเพศไดแ้ก่ กระดูกหนา้ผาก (frontal bone) มีตาํแหน่งทีแตกต่างกนัชดัเจนระหวา่งเพศชาย
และเพศหญิง (ไดแ้ก่ supraorbital ridge และ frontal bossing) กระดูกขมบั (temporal bone) (มี
ตาํแหน่งทีแตกต่างกนัทีนิยมนาํมาเปรียบเทียบระหวา่งสองเพศไดแ้ก่ mastoid process และ 

zygomatic process length) กระดูกทา้ยทอย (occipital bone) (ตาํแหน่งทีมีความแตกต่างกนัคือ 

external occipital protuberance) กระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) (ตาํแหน่งทีมีความแตกต่างกนั
คือ ramus และ รูปร่างของคาง)  

ยงัมีกระดูกชินอืนทีมีความสําคญัในการระบุเพศหรือประมาณอายผุูต้ายไดใ้นเชิงนิติ
วทิยาศาสตร์ และจะสามารถเพิมนาํหนกัทีจะยนืยนัหรือระบุบุคคลไดดี้ยงิขึนหากไดข้อ้มูลจาก
กระดูกหลาย ๆ ชินประกอบกนั 
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ส่วนท ี  งานวจัิยทเีกียวข้อง 

 
การคาดคะเนความสูงจากกระดูกนิวเท้าและรอยฝ่าเท้า 

ชญานิษฐ ์มนูญผล[17] ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์และการประมาณความสูงจากขนาดเทา้
ในคนไทย จาํนวน 630 คน เพศชายจาํนวน 330 ราย เพศหญิงจาํนวน 300 รายอายรุะหวา่ง 18-25 ปี 

โดยทาํการวดัขนาดของเทา้ ทงัความยาวและความกวา้งของเทา้ดว้ยแคลิปเปอร์ชนิดเลือน พบวา่ 
ค่าเฉลียขนาดเทา้ในเพศหญิงค่าเฉลียขนาดเทา้ขา้งขวามีค่ามากกวา่ขา้งซา้ยเล็กนอ้ย ( .   
เซนติเมตร)  ส่วนในเพศชายมีค่าเฉลียความยาวเทา้ขา้งซา้ยเท่านนัทีมีค่ามากกวา่ขา้งขวาเล็กนอ้ย 
( .   เซนติเมตร) แต่เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียขนาดของเทา้ระหวา่งเพศชายและหญิงพบวา่มีความ
แตกต่างระหวา่งเพศและระหวา่งเทา้ทงัสองขา้งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.01) จากผล
การศึกษานีผูว้จิยัไดอ้นุมานวา่คนไทยมีความสูงประมาณ 7 เท่าของความยาวเทา้ และ ชายไทยมี
ความสูงประมาณ 17 เท่าของความกวา้งเทา้ ส่วนหญิงไทยมีความสูงประมาณ 18 เท่าของความ
กวา้งเทา้ เมือวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆกบัความสูง พบในเพศชายความยาวฝ่า
เทา้ทงัเทา้ขวาและเทา้ซา้ยมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง (r = 0.68 และ r = 0.70) เช่นเดียวกบัใน
เพศหญิงทีพบความยาวฝ่าเทา้ขวาและเทา้ซา้ยมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง (r = 0.54 และ r = 

0.53) ในขณะความกวา้งฝ่าเทา้เพศชายทงัเทา้ขวาและเทา้ซา้ยแสดงความสัมพนัธ์ระดบัตาํกบัความ
สูง (r = 0. และ r = 0.29) เช่นเดียวกบัในเพศหญิงทีพบความกวา้งฝ่าเทา้ขวาและเทา้ซา้ยมี
ความสัมพนัธ์ระดบัตาํเช่นกนั (r = 0.15 และ r = 0.16) การศึกษาครังนีสามารถสร้างสมการถดถอย
เพือใชพ้ยากรณ์ ความสูงทีเหมาะสม ทีสุดคือ ความสูง = 82.234 + 3.430 X ความยาวเทา้เฉลีย ของ
ทงั 2 ขา้ง สมการนี  

กาญจนา สุขาบูรณ์[7] ทาํการเปรียบเทียบรอยพิมพฝ่์าเทา้เพือพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจาก
รอยพิมพฝ่์าเทา้และทาํการเปรียบเทียบรอยพิมพฝ่์าเทา้ของบุคคลคนเดียวกนัในท่ายนื เดินและวงิ 
ในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาเพศชายจาํนวน  คน มีช่วงอายรุะหวา่ง  -  ปี ทาํการศึกษาโดยการ
ทาบรอยพิมพฝ่์าเทา้และพิจารณาลกัษณะทางกายภาพดว้ยวธีิการวดัความกวา้ง (Width) ความยาว 
(Length) และมุม (Angle) วดัรอยฝ่าพิมพฝ่์าเทา้ในรูปแบบต่างๆ ทงัหมด  วธีิ ในลกัษณะท่า
เคลือนไหวแบบยนื เดินและวงิ พบวา่รอยพิมพฝ่์าเทา้ของกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะทางกายภาพที
แตกต่างกนั อตัราการเกิดรูปแบบเทา้แบบ fibularis สูงทีสุด รองลงมากคือ tibialis และ 
intermediate ตามลาํดบั และรอยพิมพฝ่์าเทา้ทงั  ขา้งไม่มีรอยพิมพใ์ดทีทาบกนัไดส้นิท แสดงให้
เห็นวา่รอยฝ่าเทา้สามารถระบุเอกลกัษณ์บุคคลได ้ และรอยพิมพฝ่์าเทา้ทีเกิดจากการยนื เดินและวงิ
แตกต่างกนั 
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อจัฉราภรณ์ วฒิุรักรังสรรคแ์ละสุทศัน์ ดวงจิตร[8]  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของความยาว
เทา้ในตาํแหน่งต่างๆกบัความสูงของบุคคลจากรอยพิมพเ์ทา้เปล่า จากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 

จาํนวน 500 คน เพศชาย 194 คน และเพศหญิง 306 คน อายตุงัแต่ 18 ถึง 55 ปี ทีอาศยัอยูใ่น
ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง โดยทาํการวดัความยาวของรอยพิมพฝ่์าเทา้ทงั 2 ขา้ง โดยวดัความ
ยาวของนิวเทา้ทงั 5 นิว ความยาวสูงสุดของเส้นสัมผสัดา้นในของปลายนิวเทา้ที 1 (DLA) และ
ความยาวสูงสุดของเส้นตงัฉากกบัเส้นฐานของส้นเทา้ (Lmax) ผลการศึกษาพบวา่ในเพศชายมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) ทีสูงสุดคือ 0.755 ซึงไดจ้ากความยาวของนิวเทา้นิวที 1 ขา้งซา้ย (LL1) 

ในเพศหญิงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สูงทีสุดคือ 0.728 ซึงไดจ้ากความยาวของเส้นสัมผสันิวเทา้ที 

1 ขา้งซา้ย สามารถสร้างสมการถดถอยสาํหรับการประเมินความสูงในเพศชายคือ ความสูง = 

61.347+4.526(LL1) ซม. และในเพศหญิงคือ ความสูง = 56.898+4.558(LDLA) ซม. ในกรณีทีไม่
จาํแนกเพศสามารถหาความสูงไดจ้าก ความสูง = 46.883+5.040(LDLA) ซม. 

L.M. Robbins[4]  ไดศึ้กษาเรืองลกัษณะเอกลกัษณ์ของรอยฝ่าเทา้มนุษย ์ไดริ้เริมศึกษาจาก
ถาํในสมยัก่อนประวติัศาสตร์แถบเมือง Kentucky ร่วมกบันกัโบราณคดีในปี ค.ศ. 1972 พบรอยฝ่า
เทา้ทีแยกเป็นกลุ่มๆบนพืนทีอดีตเคยเป็นโคลน บางรอยเทา้พบวา่รอยเทา้ทีเป็นเส้นแขง็ของชาว
อินเดียแดง จึงทาํการบนัทึกและถ่ายภาพไวเ้นืองจากยงัไม่มีอุปกรณ์ทีใชเ้ก็บรอยฝ่าเทา้ จากการวจิยั
ดงักล่าวสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการหาจาํนวนคนจากลกัษณะเฉพาะของรอยฝ่าเทา้ นบัเป็น
จุดเริมตน้ของการศึกษารอยฝ่าเทา้ในมนุษยเ์พือคาดคะเนลกัษณะต่างๆ เช่น เพศ นาํหนกั ความสูง 
ในบุคคลตามมา 

Robert B. Kennedy[17]  ไดศึ้กษาวจิยัลกัษณะเฉพาะของรอยพิมพฝ่์าเทา้และความเป็นไป
ไดใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล โดยการศึกษาคุณลกัษณะของรอยพิมพฝ่์าเทา้ของอาสาสมคัร
จาํนวน ,  รอย โดยวธีิการวดั  วธีิและใชว้ธีิการทาบรอยฝ่าเทา้ โดยไดมี้การสร้างฐานขอ้มูล
ในการศึกษาเปรียบเทียบดว้ย พบวา่รอยพิมพฝ่์าเทา้โดยส่วนมากทาบกนัไม่สนิท แต่มีเพียงบางรอย
ทีสามารถทาบกนัไดส้นิททงัแมไ้ม่ใช่รอยเทา้อนัเดียวกนั แต่ทงันีผูว้จิยัไดอ้ธิบายวา่ความผดิพลาด
อาจเกิดจากวธีิการทาบรอยวดัทีใชใ้นการศึกษาทีหยาบเกินไป  ผลการศึกษาชีใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างกนัของคุณลกัษณะของรอยเทา้ในแต่ละบุคคลและสามารถนาํไปใชใ้นการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคล ซึงผลการศึกษาครังนีไดถู้กนาํมาอา้งอิงในการศึกษาต่อๆมา 

Kewal Krishan[6]   ไดศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวฝ่าเทา้กบัความสูงของ
บุคคลจากรอยพิมพฝ่์าเทา้ของชนกลุ่ม Gujjars เพศชาย จาํนวน ,  คน ทีมีช่วงอายุระหวา่ง  – 

 ปี รอยฝ่าเทา้และเส้นขอบร่างฝ่าเทา้ทงัสองขา้งของแต่ละบุคคลจะใชว้ธีิการวดั 10 และ 8 วธีิ
ตามลาํดบั ผลการศึกษาชีใหเ้ห็นวา่เส้น T-2 (เส้นความยาวทีลากจากส้นเทา้ถึงปลายนิวชีเทา้) กบั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

49 

เส้น T-5 (เส้นความยาวทีลากจากส้นเทา้ถึงปลายนิวกอ้ยเทา้) และ เส้น T-1 (เส้นความยาวทีลากจาก
ส้นเทา้ถึงปลายนิวโป้งเทา้), เส้น T-4 (เส้นความยาวทีลากจากส้นเทา้ถึงปลายนิวนางเทา้) กบัส่วน 
bread of ball (ความกวา้งของฝ่าเทา้) ของเส้นขอบร่างฝ่าเทา้มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติเมือเทียบระหวา่งเทา้ทงัสองขา้ง อีกทงัยงัแสดงความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ระหวา่งความสูงของบุคคลกบัการวดัความยาวฝ่าเทา้ทีใชใ้นการศึกษาครังนี (P < 0.001 และ 0.01)  

จะเห็นไดว้า่การศึกษาครังนีไดแ้สดงความสัมพนัธ์อยา่งสูงระหวา่งความสูงของบุคคลกบั
ความยาวของเทา้ ดว้ยวธีิการวดัรอยฝ่าเทา้ทีถูกใชใ้นการศึกษาครังนี ( .  – . ) การวเิคราะห์เชิง
ถดถอยพบวา่มีค่าเฉลียความผดิพลาดในการประมาณความสูงทีตาํ ดงันนัสมการถดถอยทีสร้างจาก
การศึกษาครังนีมีความแม่นยาํในการประมาณความสูงของบุคคล 

 
การคาดคะเนเพศจากกระดูกนิวเท้าและรอยฝ่าเท้า 

มนีรัตน์ ปัจจฉิมะศิริ[21] ศึกษาขนาดเทา้ของคนงานไทยในโรงงงานอุตสาหกรรม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาขนาดรอยเทา้ของคนไทยไดแ้ก่ การวดัเปรียบเทียบและแบ่งประเภทจากกลุ่ม
ตวัอยา่งคนงานไทยในอุตสาหกรรมจาํนวน ,  คน เป็นชาย  คนและเป็นหญิง  คน 
กาํหนดจุดอา้งอิง  จุดและวดั  สัดส่วน โดยใชส้ายวดัเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่
ขนาดเทา้ของชายโตกวา่หญิงในทุกสัดส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สามารถแบ่งประเภทเทา้ได ้ 4 

ประเภท คือ เทา้สันป้อม เทา้เรียวยาว เทา้เล็กและเทา้ใหญ่ 
Hilmi Ozden และคณะ[4] ทาํการหาความสัมพนัธ์และประมาณความสูงและเพศของ

บุคคลจากรอยฝ่าเทา้และขนาดรองเทา้ โดยวดัทงัความยาวและความกวา้ง จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
569 คน เพศชาย 294 คนและเพศหญิง 275 คน อายมุากกวา่ 19 ปี พบวา่มีความสัมพนัธ์ทีสูงสุด
ระหวา่งความสูงของบุคคลกบัความยาวของรอยฝ่าเทา้และความยาวรองเทา้ทงัซา้ยและขวา โดย
สามารถสร้างสมการความสูงไดด้งันีคือ เทา้ขวา, ความสูง = 47.93 + 1.083 (ความยาวรอยฝ่าเทา้
สูงสุด) + 0.788 (ความยาวรองเทา้) 1.813 (เบอร์รองเทา้) และเทา้ซา้ย, ความสูง = 47.33 + 1.139 

(ความยาวรอยฝ่าเทา้สูงสุด) + 0.593 (ความยาวรองเทา้) - 1.924 (เบอร์รองเทา้) ในขณะเดียวกนัพบ
ความสัมพนัธ์ทีค่อนขา้งสูงระหวา่งความยาวของรอยฝ่าเทา้และรองเทา้กบัเพศอีกดว้ย  

Gulsah Zeybek, Ipek Ergur และ Zehra Demiroglu[22] ในปี 2008 ทาํการศึกษาโดยมี
วตัถุประสงคเ์พือประมาณความสูงและเพศจากการวดัขนาดของเทา้ โดยวดัความยาว ความกวา้ง 
ความสูงของกระดูก malleol และความสูงของกระดูก navicular จากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 249 คน ผล
การศึกษาพบวา่เพศชายมีความสูงและขนาดของเทา้ใหญ่กวา่เพศหญิง พบความสัมพนัธ์ทีสูงมาก
ระหวา่งความยาวฝ่าเทา้ทงัซา้ยและขวากบัความสูง  แต่พบความสัมพนัธ์ทีค่อนขา้งตาํเมือเทียบ
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ความกวา้งของเทา้ และยงัพบวา่เมือสร้างสมการความสูงโดยใชเ้พศในการคาํนวณร่วมดว้ย จะมี
ความผดิพลาดในการประมาณนอ้ยกวา่เมือเทียบกบัการประมาณความสูงโดยใชค้วามยาวฝ่าเทา้
อยา่งเดียว (ความผดิพลาดในการประมาณเมือใชเ้พศร่วมดว้ยเท่ากบั 4 เซนติเมตร ขณะทีใชค้วามสูง
เพียงอยา่งเดียวมีความผิดพลาดในการประมาณเท่ากบั 9-10 เซนติเมตร) การทาํนายเพศในการศึกษา
ครังนีมีความแม่นยาํถึง 95.6% สาํหรับเทา้ขวาและ 96.4% ในเทา้ซา้ย การศึกษานีสามารถสรุปไดว้า่
สามารถประมาณความสูงและเพศไดจ้ากการวดัขนาดเทา้ 

 
  จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้า่รอยฝ่าเทา้นนัมีความสัมพนัธ์กบัความสูง

และเพศของบุคคล อีกทงัยงัสามารถคาดคะเนทงัความสูงและเพศไดโ้ดยการวดัรอยฝ่าเทา้ แต่ทงันี
ในประเทศไทย ยงัไม่มีการวดัรอยฝ่าเทา้เพือใชใ้นการหาความสัมพนัธ์หรือคาดคะเนทงัความสูง
และเพศ ดงันนัการศึกษานีจึงสนใจทาํการหาความสัมพนัธ์และคาดคะเนความสูงและเพศของ
บุคคลจากรอยฝ่าเทา้ในกลุ่มประชากรในประเทศไทย ทงันีเพือเป็นฐานขอ้มูลในการศึกษาวจิยั
เกียวกบัรอยฝ่าเทา้และเป็นประโยชน์ในการประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงนิติ
วทิยาศาสตร์ในไทยต่อไป 
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บทท ี  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
หวัขอ้วิจยัเรือง การคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคลจากรอยฝ่าเทา้ เป็นการวจิยั

ทดลองเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พือคาดคะเนความสูงและทาํนายเพศ
ของบุคคลจากรอยพิมพฝ่์าเทา้เปล่าทีไดจ้ากท่ายนื โดยทาํการวดัตวัแปรสาํคญั  ตวัแปร คือ ความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ย ความยาวฝ่าเทา้ขวา ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่าเทา้ขวา โดยมีขนัตอน
ดาํเนินการวจิยัดงันี 

 
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูมี้เชือชาติไทย ทีมีช่วงอายุระหวา่ง 18 – 55 

ปี ซึงเป็นช่วงอายุทีร่างกายและกระดูกเจริญเติบโตเต็มทีและไม่ใช่วยัสูงอายุทีมีการเสือมของ
กระดูก ซึงจะทาํให้เกิดรอยฝ่าเทา้ทีมีลกัษณะสมบูรณ์ [23] โดยใช้การสุ่มแบบจาํเพาะเจาะจง
เนืองจากผูว้ิจยัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดง่้ายและกลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
จงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ จาํนวน 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 100 คนและ เพศหญิง 100 คน  

 
สถานทเีกบ็ข้อมูล 
1. โรงพยาบาลตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
2. สถานีรถไฟ จงัหวดัอุตรดิตถ ์

3. อาํเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
4. อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
  
แมก้ลุ่มตวัอยา่งจากงานวิจยันีแมจ้ะมีความขาดความหลากหลายดา้นประชากรทีจะเป็น

ตวัแทนภาคต่างๆ ซึงแมว้า่ลกัษณะความหลากหลายทางดา้นภูมิลาํเนาซึงก่อให้เกิดความแตกต่าง
ทางดา้นสภาพการดาํเนินชีวิต ภาวะโภชนาการ หรืออาจมีความแตกต่างทางดา้นพนัธุกรรมของ
กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละภูมิภาค โดยปัจจยัเหล่านีอาจเป็นผลทาํใหเ้กิดความแตกต่างในเรืองของ
ส่วนสูงหรือสัดส่วนร่างกายส่วนอืน ๆ ซึงอาจทาํใหเ้กิดความคลาดเคลือนในการสร้างสมการเพือ
ทาํนายส่วนสูงของประชากรไทย แต่ในความเป็นจริงเนืองจากมีปัจจยัภายนอก เช่น ในการยา้ยถิน
ฐานของประชากร หรือการแต่งงานกนัของประชากรต่างภูมิภาค ทาํใหบุ้ตรทีเกิดมาไม่สามารถระบุ
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วา่เป็นประชากรภาคใดไดช้ดัเจน ดว้ยเหตุนีทางผูว้จิยัจึงเห็นวา่สามารถใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการ
สุ่มเก็บจากประชากรเขตภาคเหนือเพียงภาคเดียว  

โดยกลุ่มตวัอยา่งทีเขา้ร่วมงานวจิยัในครังนีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ 
โดยส่วนมากคือ ผูที้มารับบริการ ณ หน่วยงานของผูว้ิจยั (งานคลินิกกายภาพบาํบดั โรงพยาบาลต
รอน จงัหวดัอุตรดิตถ)์ คิดเป็นร้อยละ  

 เนืองจากการศึกษาครังนีตอ้งการรอยพิมพฝ่์าเทา้ทีมีลกัษณะทีสมบูรณ์เท่านนั 
ดงันนัก่อนการเก็บตวัอยา่งจึงตอ้งมีการกาํหนดเกณฑค์ดัเขา้และเกณฑค์ดัออกของกลุ่มตวัอยา่งทีจะ
เขา้ร่วมงานวจิยั ดงันีคือ 

 

 เกณฑ์การคัดเข้า  
1. ผูที้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยและมีสัญชาติไทย อาย ุ18-55 ปี 

2. สามารถยนืไดโ้ดยไม่ใชเ้ครืองช่วยเดิน 

3. ใหค้วามร่วมมือและสามารถเขา้ร่วมการศึกษาไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 

4. ไม่เคยไดรั้บการฝ่าตดับริเวณรยางคข์า 
 

เกณฑ์การคัดออก 
1. ผูที้ใชก้ายอุปกรณ์เทียมทงัรยางคแ์ขนและรยางคข์า (Orthosis or Prosthesis) 
2. มีความผดิปกติอยา่งอืนร่วมทาํใหมี้ปัญหาการทรงตวั เช่น ตาบอด, การบกพร่องการ

รับรู้ความรู้สึก, มึนงงหรือสับสน  
3. มีลกัษณะของรยางคข์าทีผดิปกติ เช่น เข่าโก่ง ขา  ขา้งยาวไม่เท่ากนั  
4. มีลกัษณะของเทา้ทีมีความพิการ ผดิปกติ หรือผดิรูปชดัเจน เช่น เทา้ปุก (Club foot) 

นิวเทา้กุด ขาด คดหรือ งอ 

 

ขนัตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ทาํการคดัเลือกผูก้ลุ่มตวัอยา่งทีจะเขา้ร่วมงานวจิยัโดยใชเ้กณฑค์ดัเขา้และเกณฑ์คดั

ออกทีกล่าวมาขา้งตน้ จากนนักรอกขอ้มูลส่วนตวักลุ่มตวัอยา่งลงบนแบบบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ ชือ – 
สกุล อาย ุอาชีพ เชือชาติ สญัชาติ เพศ ทีอยู ่หลงัจากซกัประวติัและกรอกขอ้มูลดงักล่าวแลว้ จะทาํ
การวดัและเก็บขอ้มูลสาํคญัทีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล กล่าวคือ นาํหนกัทาํการวดัโดยใชเ้ครืองชงั
นาํหนกัแบบหนา้จอตวัเลข (Digital screen) ทีผา่นการสอบเทียบแลว้ ขณะทีความสูงทาํการวดัโดย
ใชเ้ครืองชงัคานสมดุล RGT-200 (ภาคผนวก ข) 
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จากนนัชีแจงวตัถุประสงค ์ ขนัตอนรายละเอียดของงานวจิยั และแนะนาํวธีิการพิมพร์อย
ฝ่าเทา้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจก่อนโดยละเอียด พร้อมสาธิตวธีิการยนืหลงักลิงหมึกลงบนฝ่าเทา้ลง
บนเทา้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยก่อนการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งตอ้งเซ็นใบยนิยอมเขา้ร่วมงานวจิยัดว้ย
ทุกครัง  

2. เตรียมพนืทีทีใชใ้นการพิมพร์อยฝ่าเทา้ โดยวางประดาษขาวขนาดบาง (Flip chart) บน
พืนราบและอยูด่า้นหนา้เกา้อีของกลุ่มตวัอยา่ง ตดัเทปกาวใสเพือป้องกนัการปลิวและติดเทปกาวทบั
สนิทระหวา่งหวัและทา้ยกระดาษกบัพืน เพือป้องกนัไม่ให้กระดาษเคลือนระหวา่งการยืนทดสอบ 

. กลุ่มตวัอยา่งทาํความสะอาดเทา้ของตนเองโดยใชส้บู่และนาํ แลว้ใชผ้า้เช็ดอีกครังจน
แหง้ก่อนนงับนเกา้อีทีผูว้จิยัเตรียมไว ้

4. กลุ่มตวัอยา่งฝึกยนืบนกระดาษ Flip chart โดยยงัไม่กลิงหมึกบนฝ่าเทา้ เพือใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งรู้สึกคุน้เคย แลว้จึงเริมการทดสอบจริง 

5. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งวางทาบเทา้ลงบนแท่นพิมพที์ละขา้งโดยลงนาํหนกัเล็กนอ้ย จากนนัใช้
ลูกกลิงยาง กลิงหมึกบนฝ่าเทา้กลุ่มตวัอยา่งซาํอีกครังหนึงบนเทา้ทงัเทา้ซา้ยและขวาจากฝ่าเทา้ดา้น
ในไปยงัฝ่าเทา้ดา้นนอก จากส่วนส้นเทา้ไปสู้ปลายนิวทงัหา้จนหมึกทวัเสมอกนัทงัฝ่าเทา้ 

6. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งลุกขึนยนืตรงบนกระดาษ Flip chart ทีเตรียมไว ้แลว้นาํกระดาษทีพิมพ์
เสร็จแลว้พึงลมใหแ้หง้ บนัทึกชือ – สกุล บนหวักระดาษทีทดสอบ 
 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เมือไดร้อยพิมพฝ่์าเทา้แลว้ จากนนัผูว้จิยัจะทาํการกาํหนดตาํแหน่งอา้งอิงและเส้นทีจะใช้
ในการวเิคราะห์ 2 เส้น โดยใชว้ธีิการวดัดว้ยไมบ้รรทดัในการหาจุดอา้งอิงและเส้นอา้งอิงในการวดั
รอยฝ้าเทา้เพือให้เกิดความถูกตอ้งแม่นยาํในการวดั ก่อนนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวดัระยะและวเิคราะห์ตวั
แปรดงันี 

 

วธีิกาํหนดจุดอ้างองิ 
1. ตาํแหน่งจุดกึงกลางส่วนโคง้ส้นเทา้ (pternion; pte) กาํหนดจุดตาํสุดของส้นเทา้ให้

ตงัฉากกบัแกนของรอยพิมพฝ่์าเทา้ และเส้นสัมผสัทีตงัฉากกบัแกนเทา้คือ เส้น base line (BL) จุด
สัมผสัคือ pternion นนัเอง  

2. ตาํแหน่งจุดปลายสุดของนิวแต่ละนิว 

3. ตาํแหน่งนูนทีสุดของฝ่าเทา้ดา้นนอก (lateral metatarsal point; mt.l) คือจุดนอกสุด
ของ metatarsophalangeal joint 
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4. ตาํแหน่งเวา้ทีสุดของฝ่าเทา้ดา้นใน (medial metatarsal point; mt.m) คือจุดในสุด
ของ metatarsophalangeal joint 
 

วธีิวดัความยาวรอยฝ่าเท้า 
1. ความยาวฝ่าเทา้ (Foot length) คือความยาวสูงสุดของรอยพิมพฝ่์าเทา้ ทาํการวดั

โดยลากเส้นตรงจากจุดกึงกลางส้นเทา้ (pte) ใหส้ัมผสักบัจุดปลายสุดของรอยพิมพฝ่์าเทา้ (ซึงอาจ
เป็นนิวโป้งหรือนิวชี)  

2. ความกวา้งฝ่าเทา้ (Foot width) คือความกวา้งสูงสุดของรอยพิมพฝ่์าเทา้ ทาํการวดั
โดยลากเส้นจากฝ่าเทา้ดา้นนอกสุด (mt.l) คือจุดนูนทีสุดของฝ่าเทา้ดา้นนอกของ 
metatarsophalangeal joint ถึงฝ่าเทา้ดา้นในสุด (mt.m) คือจุดโคง้เวา้ในสุดของ metatarsophalangeal 

joint 
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. นาํค่าอาย ุ นาํหนกั ความสูง ความยาวและความกวา้งรอยพิมพฝ่์าเทา้ ทีรวบรวมได้

ทงัหมด มาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยทาํการวเิคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ดงันี 

 .  ค่าตาํสุด สูงสุด 

 .  ค่าเฉลีย 

 .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
 

สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ผล 
       Karl Pearson’s correlation coefficients ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความยาว

และความกวา้งจากวธีิการวดัรอยฝ่าเทา้กบัความสูง 

Spearman’s correlation coefficients ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความยาวและ
ความกวา้งจากวธีิการวดัรอยฝ่าเทา้กบัเพศ 

Regression analysis ใชใ้นการสร้างสมการถดถอยในการคาดคะเนความสูงของบุคคลจาก
การวดัวธีิต่างๆทงัรอยฝ่าเทา้  

Logistic regression analysis ใชใ้นการสร้างสมการถดถอยในการคาดคะเนเพศของบุคคล
จากการวดัวธีิต่างๆทงัรอยฝ่าเทา้  

Independent student t – test ใชใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉลียจากการวดัวธีิต่างๆของรอยฝ่า
เทา้เพศชายเพศหญิง 

Paired sample t – test ใชใ้นการเปรียบเทียบความต่างค่าเฉลียจากการวดัวธีิต่างๆทงัรอย
ฝ่าเทา้ของเทา้ซา้ยและเทา้ขวาในกลุ่มเพศเดียวกนั 
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บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษานีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึงทาํการคาดคะเนความสูง
และเพศของบุคคลจากการวดัขนาดของรอยพิมพฝ่์าเทา้ มีวตัถุประสงคเ์พือประมาณความสูงและ
ทาํนายเพศของบุคคลจากการวดัตวัแปรสาํคญัจากรอยพิมพฝ่์าเทา้  ตวัแปร คือ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย 
(Left foot length) ความยาวฝ่าเทา้ขวา (Right foot length) ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย (Left foot width) 
และความกวา้งฝ่าเทา้ขวา (Right foot width)  จากรอยพิมพฝ่์าเทา้เปล่าทีไดจ้ากท่าทางการยนื ใน
กลุ่มประชากรเชือชาติไทย มีช่วงอายรุะหวา่ง  –  ปี (ซึงเป็นช่วงอายทีุโครงร่างกลา้มเนือและ
กระดูกมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์เตม็ทีและยงัไม่เกิดภาวะเสือม) จาํนวน  คน เป็นเพศชาย  
คนและเพศหญิง  คน ซึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ 

  
ข้อมูลทวัไปของผู้เข้าร่วมการศึกษา ทงัสองกลุ่มอนัไดแ้ก่ อาย ุ ความสูง นาํหนกั เมือ

เปรียบเทียบขอ้มูลทวัไประหวา่งกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงโดยใชส้ถิติ Independent student t-
test ในการศึกษาครังนีพบวา่ อายเุฉลียอายเุพศชายเท่ากบั 40.12  10.73 ปีและในเพศหญิงเท่ากบั 
40.47  8.81 ปี และทงัสองกลุ่มมีค่าอายเุฉลียไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (t = 6.098, p = 0.829)  

 เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียนาํหนกัและความสูง พบวา่เพศชายมีนาํหนกัและความสูง
มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 3.159, p < 0.001; t = 0.021, p < 0.001 ตามลาํดบั) 
โดยค่าเฉลียนาํหนกัเพศชายคือ 67.23  12.04 กิโลกรัมและค่าเฉลียความสูงเพศชาย 167.38  5.64 
เซนติเมตร ในขณะกลุ่มเพศหญิงมีค่าเฉลียนาํหนกั 59.84 11.82 กิโลกรัมและค่าเฉลียความสูง 
155.52  4.71 เซนติเมตร ดงัแสดงในตารางที 1 

เมือเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นอาชีพของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาทีไดจ้ากแบบสอบถาม ใน
การศึกษาครังนีพบวา่ทงัในเพศชายและเพศหญิงมีกลุ่มอาชีพทีคลา้ยคลึงกนั โดยพบวา่กลุ่มอาชีพที
เขา้ร่วมการศึกษาครังนีมากทีสุดคือ กลุ่มขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ ในเพศหญิงกลุ่มขา้ราชการและ
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาคือเกษตรกร คิดเป็น  เปอร์เซ็นต ์ อนัดบัสามคือ
ลูกจา้งหน่วยงาน คิดเป็น  เปอร์เซ็นต ์ (ดงัแสดงแผนภูมิที ) ขณะทีเพศชายกลุ่มขา้ราชการและ
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 รัฐวสิาหกิจ คิดเป็น  เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเป็น  เปอร์เซ็นต ์อนัดบั
สามคือ รับจา้งทวัไป คิดเป็น  เปอร์เซ็นต ์(ดงัแสดงแผนภูมิที ) 

 
 

แผนภูมิท ี  แสดงอาชีพของผูร่้วมการศึกษาในเพศหญิง (คิดเป็นเปอร์เซ็นต)์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท ี  แสดงอาชีพของผูร่้วมการศึกษาในเพศชาย (คิดเป็นเปอร์เซ็นต)์ 
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 ตวัแปรทีสาํคญัทีไดจ้ากการวดัขนาดของรอยพิมพฝ่์าเทา้ในการศึกษาครังนี  ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย ความยาวฝ่าเทา้ขวา ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย และความกวา้งฝ่าเทา้ขวา เมือ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มเพศชายและเพศหญิง พบวา่ค่าเฉลียความยาวฝ่าเทา้กลุ่มเพศชายมีค่า
มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัเทา้ซา้ยและขวา (t = 3.985, p < 0.001 cและ t = 8.058, 
p < 0.001 ตามลาํดบั) โดยค่าเฉลียความยาวฝ่าเทา้ซา้ยในเพศชายเท่ากบั 23.87  1.04 เซนติเมตร 
ขณะทีค่าเฉลียความยาวฝ่าเทา้ซา้ยเพศหญิงเท่ากบั 22.28  0.84 เซนติเมตร และค่าเฉลียความยาวฝ่า
เทา้ขวาในเพศชาย 23.87  1.02 เซนติเมตร ขณะทีค่าเฉลียความยาวฝ่าเทา้ขวาในเพศหญิงเท่ากบั 
22.22  0.82 เซนติเมตร  

 เช่นเดียวกบัค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้ทีพบวา่ในกลุ่มเพศชายมีค่ามากกวา่กลุ่มเพศหญิง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัเทา้ซา้ยและเทา้ขวา (t = 2.616, p < 0.001 และ t = 0.137, p < 0.001 
ตามลาํดบั) โดยค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ยในเพศชายเท่ากบั 9.56  0.46 เซนติเมตร ขณะที
ค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ยเพศหญิงเท่ากบั 8.86  0.56 เซนติเมตร และค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้
ขวาในเพศชาย 9.52  0.48 เซนติเมตร ขณะทีค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้ขวาในเพศหญิงเท่ากบั 8.86 

 0.52 เซนติเมตร ดงัแสดงในตารางที   
 

ตารางท ี  แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t - value ค่า p - value ขอ้มูลทวัไปของผูร่้วมการศึกษา  
 

กลุ่ม 
 
ข้อมูลทวัไป 

Average  S.D. t-value p-value 
เพศชาย 

(จํานวน  คน) 
เพศหญงิ 

(จํานวน  คน) 
อาย ุ(ปี) 40.12  10.73 40.47  8.81 6.098 0.829 
นาํหนกั (กิโลกรัม) 67.23  12.04 59.84 11.82 3.159 0.000* 
ความสูง (เซนติเมตร) 167.38  5.64 155.52  4.71 0.021 0.000* 
ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย (เซนติเมตร) 23.87  1.04 22.28  0.84 3.985 0.000* 
ความยาวฝ่าเทา้ขวา(เซนติเมตร) 23.87  1.02 22.22  0.82 8.058 0.000* 
ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย (เซนติเมตร) 9.56  0.46 8.86  0.56 2.616 0.000* 
ความกวา้งฝ่าเทา้ขวา (เซนติเมตร) 9.52  0.48 8.86  0.52 0.137 0.000* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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เมือเปรียบเทียบตวัแปรทีไดจ้ากการวดัขนาดรอยพิมพฝ่์าเทา้ในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ 
ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย ความยาวฝ่าเทา้ขวา ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย และความกวา้งฝ่าเทา้ขวา ระหวา่งเทา้
ซา้ยและขวาในกลุ่มเพศเดียวกนัโดยใชส้ถิติ Paired sample t-test พบวา่มีเพียงค่าเฉลียความยาวฝ่า
เทา้ในเพศหญิงเท่านนัทีแสดงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 2.446, p = 0.16) โดย
พบวา่ค่าผลต่างระหวา่งความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมีค่ามากกวา่ความยาวฝ่าเทา้ขวา 0.0650  0.2653 
เซนติเมตร ขณะทีค่าผลต่างระหวา่งค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้ในกลุ่มเพศหญิงเท่ากบั 0.0065  
0.2554 เซนติเมตร และไม่พบความแตกต่างกนัระหวา่งเทา้ซา้ยและเทา้ขวา (t = 0.254, p = 0.800) 

เช่นเดียวกบัความยาวและความกวา้งฝ่าเทา้ในกลุ่มเพศชาย ทีพบวา่ค่าผลต่างระหวา่ง
ค่าเฉลียความยาวฝ่าเทา้ระหวา่งเทา้ซา้ยและเทา้ขวาเท่ากบั 0.0005  0.3619 เซนติเมตร และค่า
ผลต่างระหวา่งค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้เท่ากบั 0.0425  0.2631 เซนติเมตร และไม่พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัสองตวัแปร (t = -0.014, p = 0.989 และ t = 1.615, p = 0.110 
ตามลาํดบั)  

และเมือเปรียบเทียบความยาวและความกวา้งของฝ่าเทา้ทงัสองขา้งในกลุ่มตวัอยา่งทีไม่
ระบุเพศ พบวา่ค่าผลต่างระหวา่งค่าเฉลียไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (t = 1.433, p = 0.153 และ t = 
1.336, p = 0.183 ตามลาํดบั) โดยค่าผลต่างระหวา่งค่าเฉลียความยาวฝ่าเทา้ในกลุ่มระบุไม่เพศเท่ากบั 
0.0322  0.3182 เซนติเมตร ขณะทีค่าผลต่างระหวา่งค่าเฉลียความกวา้งฝ่าเทา้ในกลุ่มไม่ระบุเพศ
เท่ากบั 0.0245  0.2593 เซนติเมตร ดงัแสดงในตารางที  
 

ตารางท ี  ค่าผลต่างระหวา่งค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-value และค่า p- value เปรียบเทียบ
ระหวา่งเทา้ทงัสองขา้งในกลุ่มเพศเดียวกนั 
 

ตัวแปร Mean difference  S.D. t-value p-value 
ความยาวฝ่าเทา้ชาย   (เซนติเมตร) 0.0005  0.3619 -0.014 0.989 
ความกวา้งฝ่าเทา้ชาย (เซนติเมตร) 0.0425  0.2631 1.615 0.110 
ความยาวฝ่าเทา้หญิง  (เซนติเมตร) 0.0650  0.2653 2.449 0.016* 
ความกวา้งฝ่าเทา้หญิง(เซนติเมตร) 0.0065  0.2554 0.254 0.800 
ความยาวฝ่าเทา้ไม่ระบุเพศ  (เซนติเมตร) 0.0322  0.3182 1.433 0.153 
ความกวา้งฝ่าเทา้ไม่ระบุเพศ  (เซนติเมตร) 0.0245  0.2593 1.336 0.183 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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เมือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทงั  ตวัแปรในการศึกษาครังนีกบัความสูง วเิคราะห์โดยใช้
สถิติ Karl Pearson’s correlation coefficients ในกลุ่มเพศชายพบวา่ความยาวฝ่าเทา้ทงัซา้ยและขวา
แสดงความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัความสูง (r = .  และ r = 0.738 ตามลาํดบั) ขณะทีความกวา้ง
ฝ่าเทา้ทงัซา้ยและขวามีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ (r = .  และ r = 0.465 ตามลาํดบั)  

ในกลุ่มเพศหญิงความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมีความสัมพนัธ์ในระดบัทีสูงกบัความสูง (r = . ) 
ขณะทีความยาวฝ่าเทา้ขวามีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง r = . ) ในส่วนของความกวา้งฝ่า
เทา้ทงัซา้ยและขวานนัมีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํกบัความสูงเช่นเดียวกบัในกลุ่มเพศชาย (r = .  
และ r = 0. ) 

เมือศึกษารอยฝ่าเทา้โดยไม่ระบุเพศ พบวา่ความยาวฝ่าเทา้ทงัซา้ยและขวามีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูงกบัความสูง (r = .  และ r = 0. ) ขณะทีความกวา้งฝ่าเทา้ทงัซา้ยและขวามี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความสูง (r = .  และ r = 0.633) 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) ทีสูงสุดคือ .  ซึงไดจ้ากความยาวฝ่าเทา้ขา้งซา้ยใน
กลุ่มเพศชาย ขณะทีในเพศหญิงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สูงทีสุดคือ 0.718 ทีไดจ้ากความยาวฝ่า
เทา้ขา้งซา้ยเช่นเดียวกนั หากไม่จาํแนกเพศพบวา่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สูงทีสุดคือ ความยาวฝ่า
เทา้ขา้งซา้ย = 0.855 ซึงจะสังเกตไดใ้นการศึกษานีวา่ ทงัในกลุ่มเพศชาย เพศหญิงและกลุ่มไม่ระบุ
เพศ พบผลการศึกษาทีเหมือนกนักล่าวคือ ความยาวฝ่าเทา้ขา้งซา้ยนนัแสดงค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์สูงสุดกบัความสูง ทงั  กลุ่ม ดงัทีแสดงในตารางที  

 

ตารางท ี  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของค่าการวดัตาํแหน่งต่าง ๆ ของรอยพิมพฝ่์าเทา้กบัส่วนสูง 
 
 

กลุ่ม 
 

ตัวแปร 

r 
ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ 

ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย (เซนติเมตร) 0.745*** 0.718*** 0.855*** 
ความยาวฝ่าเทา้ขวา (เซนติเมตร) 0.738*** 0.679** 0.853*** 
ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย (เซนติเมตร) 0.338* 0.420* 0.629** 
ความกวา้งฝ่าเทา้ขวา (เซนติเมตร) 0.465* 0.331* 0.633** 

 

    * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

เมือวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ของค่าการวดัตาํแหน่งต่าง ๆ ของรอยพิมพ์
ฝ่าเทา้กบัความสูง จะพบวา่ความยาวฝ่าเทา้ทงัเทา้ซา้ยและเทา้ขวานนัส่วนมากแสดงความสัมพนัธ์ที
สูงกบัความสูงของบุคคล ทงักลุ่มเพศชาย เพศหญิง และกลุ่มไม่ระบุเพศ ยกเวน้ความยาวฝ่าเทา้ขวา
ในกลุ่มเพศหญิงทีแสดงความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ขณะทีความกวา้งฝ่าเทา้ทงัเทา้ซา้ยและเทา้
ขวาส่วนมากแสดงความสัมพนัธ์ทีตาํกบัความสูงของบุคคล ทงัเพศชายและเพศหญิง ขณะทีกลุ่มไม่
ระบุเพศแสดงความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางทงัเทา้ซา้ยและขวา ดงันนัอาจกล่าวนยัหนึงไดว้า่ความ
ยาวฝ่าเทา้สามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัคาดคะเนส่วนสูงไดเ้ป็นอยา่งดี เพือใหเ้กิดความแม่นยาํสูงสุดใน
การประมาณหรือทาํนาย คือ ค่าการวดัในตาํแหน่งทีมีค่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สูงสุดในแต่ละ
ขา้ง แต่ทงันีพบวา่มีความแตกต่างระหวา่งความยาวฝ่าเทา้ทงัสองขา้ง ผูว้จิยัจึงไดส้ร้างสมการ
คาดคะเนความสูงโดยแยกเป็นสมการของเทา้ซา้ยและเทา้ขวา ดว้ยวธีิการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression analysis)  

อีกทงัในการตรวจสถานทีเกิดเหตุแต่ละครัง หากตรวจพบหลกัฐานประเภทรอยฝ่าเทา้
แลว้ ทงันีหากเจา้หนา้ทีพิสูจน์หลกัฐานยงัไม่มีความชาํนาญในเรืองการจาํแนกรอยพิมพฝ่์าเทา้ ก็จะ
ไม่สามารถวเิคราะห์แยกไดว้า่เป็นรอยฝ่าเทา้ของหญิงหรือชาย ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความแตกต่าง
ทางดา้นโครงสร้างร่างกายส่วนต่าง ๆ ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง จึงไดส้ร้างสมการจาํแนกตาม
เพศและไม่ระบุเพศ เพือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชส้มการไปใชใ้นสถานการณ์จริงทีเหมาะสม  ดงั
แสดงไวใ้นตารางที 4 

 

ตารางที 4 สมการถดถอยในการประมาณค่าความสูงในแต่ละกลุ่มประชากร 
 

กลุ่ม สมการประมาณความสูง 
ซ้าย ขวา 

ชาย Stature = 71.192 + 4.029(Lt. foot length)  3.778 Stature = 70.133 + 4.083(Rt. foot length)  3.823 
หญิง Stature = 65.755 + 4.029(Lt. foot length)  3.291 Stature = 68.675 + 3.909(Rt. foot length)  3.4  

ไม่ระบุเพศ Stature = 35.585 + 5.454(Lt. foot length)  4.097 Stature = 36.598 + 5.418(Rt. foot length)  4.  
ไม่ระบุเพศ Stature = 33.964 + 2.966(Lt. foot length) + 2.562(Rt. foot length)   5.366 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ยของเพศชาย พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัความสูงจริง ที
ระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ยพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of 
estimation) ไดด้งันี 

 

   Stature = 71.192 + 4.029(Lt. foot length)  3.778............(1) 
 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 
.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความสูงจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั 3.778 เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = 0.555 หรือ 55.5 % 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) 55.5 % ทีเหลืออีก 44.5 % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ขวาของเพศชาย พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ขวามีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัความสูงจริง ทีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับคาดคะเนความสูงจากความยาวฝ่า
เทา้ขวาพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of 
estimation) ไดด้งันี 

 

   Stature = 70.133 + 4.083(Rt. foot length)  3.823............(2) 
 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 
.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั 3.  เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = 0.544 หรือ 54.4 % 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ขวา) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) 54.4 % ทีเหลืออีก 45.6 % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ยของเพศหญิง พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัความสูงจริง ที
ระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ยพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of 
estimation) ไดด้งันี 

 
   Stature = 65.755 + 4.029(Lt. foot length)  3.291............(3) 
 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 
.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั 3.  เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = 0.516 หรือ 51.6 % 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) 51.6 % ทีเหลืออีก 48.4 % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ขวาของเพศหญิง พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ขวามีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัความสูงจริง ที
ระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ขวาพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of 
estimation) ไดด้งันี 

 

   Stature = 68.675 + 3.909(Rt. foot length)  3.4 ............(4) 
 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 
.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั 3.  เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = 0.  หรือ .  % 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ขวา) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) .  % ทีเหลืออีก .  % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ยของกลุ่มไม่ระบุเพศ พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัความสูงจริง 
ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ซา้ยพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of 
estimation) ไดด้งันี 
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   Stature = 35.585 + 5.454(Lt. foot length)  4.097............(5) 
 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 
.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั 4.097 เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = .  หรือ .  % 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) . % ทีเหลืออีก .  % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ขวาของกลุ่มไม่ระบุเพศ พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ขวามีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัความสูงจริง 
ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับคาดคะเนความสูงจากความ
ยาวฝ่าเทา้ขวาพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of 
estimation) ไดด้งันี 

 
Stature = 36.598 + 5.418(Rt. foot length)  4. ............(6) 

 
จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 

.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั .  เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = 0.  หรือ .  % 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ขวา) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) .  % ทีเหลืออีก .  % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

และเมือทาํการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสูงจาก
ความยาวฝ่าเทา้ทงัสองขา้งในกลุ่มไม่ระบุเพศ พบวา่ ความยาวฝ่าเทา้ทงัสองขา้งมีความสัมพนัธ์เชิง
เส้นกบัความสูงจริง ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสาํหรับ
คาดคะเนความสูงจากความยาวฝ่าเทา้ทงัสองขา้งพร้อมทงัแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานใน
การประมาณค่า (Standard error of estimation) ไดด้งันี 

 

Stature = 33.964 + 2.966(Lt. foot length) + 2.562(Rt. foot length)   5.366............(7) 
 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากบั 
.  เซนติเมตร หมายความวา่ ความแปรปรวนของความจริงทีแตกต่างไปจากความสูงจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากบั .  เซนติเมตร อีกทงัยงัพบวา่สมการถดถอยมีค่า R2 = 0.  หรือ .  % 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ขวา) ทีอยูใ่นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตวัแปรตาม (ความสูง) .  % ทีเหลืออีก .  % เป็นผลเนืองมาจากตวัแปรอืน 

เมือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทงั  ตวัแปรกบัเพศดว้ยสถิติ Spearman’s 
correlation coefficients พบวา่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของค่าการวดัตาํแหน่งต่าง ๆ ของรอย
พิมพฝ่์าเทา้กบัเพศ ไดแ้ก่ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย ความยาวฝ่าเทา้ขวา ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย และความ
กวา้งฝ่าเทา้ขวา มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัเพศ (r = . , r = 0.691, r = 

.583 และ r = 0.560 ตามลาํดบั) โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ทีสูงสุดอยูที่ความยาวฝ่าขวา (r = 
0.691) ดงัแสดงตารางที   

 
ตารางท ี  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของค่าการวดัตาํแหน่งต่าง ๆ ของรอยพิมพฝ่์าเทา้กบัเพศ 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ ทงัความยาวและความกวา้งฝ่าเทา้

ทงัเทา้ซา้ยและเทา้ขวาสามารถนาํมาใชส้ร้างสมการเพือคาดคะเนเพศไดดี้เช่นเดียวกนั โดยสามารถ
นาํมาสร้างสมการถดถอยโดยใชส้ถิติ Logistic regression analysis ไดด้งันี 
 
ตารางท ี  สมการถดถอยในการทาํนายเพศ 
 

เท้า สมการ 
ซ้าย Sex = 43.175 – 1.409 (foot length) – .  (foot width) 
ขวา Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .  (foot width) 

 
 

ตัวแปร r 
ความยาวฝ่าเท้าซ้าย (เซนติเมตร) . * 
ความยาวฝ่าเท้าขวา (เซนติเมตร) . * 
ความกว้างฝ่าเท้าซ้าย (เซนติเมตร) . * 
ความกว้างฝ่าเท้าขวา (เซนติเมตร) . * 

   ส
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จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ พบวา่สมการถดถอยทีสร้างขึนจากรอยพิมพฝ่์าเทา้ขวามีค่า R2 
= 0.  หรือ .  % หมายความวา่สมการนีมีตวัแปรอิสระ (ความยาวฝ่าเทา้ขวาและความกวา้งฝ่า
เทา้ขวา) สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม (เพศ) ไดถึ้ง .  %  

 

ตารางท ี  ผลของการทาํนายเพศจากสมการทีไดจ้ากความยาวฝ่าเทา้ขวาและความกวา้งฝ่าเทา้ขวา 
 

  

การทาํนายจากสมการถูกต้อง 
 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) เปอร์เซ็นตก์ารทาํนายทีถูกตอ้ง 
เพศชาย (คน)   .  
เพศหญงิ (คน)   .  
รวมทงัหมด   .  

 
ตารางที  แสดงผลของการทาํนายตวัแปรตามในการศึกษานีคือ เพศ โดยใชส้มการทีได้

จากความยาวฝ่าเทา้ขวาและความกวา้งฝ่าเทา้ขวา กาํหนดค่านอ้ยกวา่ .  คือเพศชายและค่ามากกวา่ 
.  คือเพศหญิง จากตารางพบวา่สมการสามารถทาํนายเพศชายไดถู้กตอ้งถึง  คน (คิดเป็น  
เปอร์เซ็นต)์ ขณะทีทาํนายวา่เป็นเพศชายแต่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจาํนวน  คน (คิดเป็น  
เปอร์เซ็นต)์ และสามารถทาํนายเพศหญิงไดถู้กตอ้งถึง  คน (คิดเป็น  เปอร์เซ็นต)์ ขณะทีทาํนาย
วา่เป็นเพศหญิงแต่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายจาํนวน  คน (คิดเป็น  เปอร์เซ็นต)์ โดยสามารถ
วเิคราะห์เปอร์เซ็นตร์วมของการทาํนายทีถูกตอ้งไดถึ้ง .  เปอร์เซ็นต์ 

การวเิคราะห์การถดถอย (Logistic regression analysis) ของสมการคาดคะเนเพศจาก
ความยาวฝ่าเทา้ขวาและความกวา้งฝ่าเทา้ขา้งขวา พบวา่ทงัความยาวฝ่าเทา้ขวาและความกวา้งฝ่าเทา้
ขา้งขวามีความสัมพนัธ์กบัเพศจริง ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยสาํหรับ
คาดคะเนเพศไดด้งันี 

 
Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .  (foot width)............(8) 
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เมือวิเคราะห์สมการถดถอยทีสร้างขึนจากรอยพิมพฝ่์าเทา้ซา้ย พบวา่ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย
และความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย มีค่า R2 = 0.  หรือ .  % หมายความวา่สมการนีมีตวัแปรอิสระ 
(ความยาวฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย) สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม (เพศ) 
ไดถึ้ง .  %  
ตารางท ี  ผลของการทาํนายเพศจากสมการทีไดจ้ากความยาวฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย 
 

  

การทาํนายจากสมการถูกต้อง 
 

เพศชาย (คน) เพศหญงิ (คน) เปอร์เซ็นต์การทาํนายทถูีกต้อง 
เพศชาย (คน)   .  
เพศหญงิ (คน)   .  
รวมทงัหมด   .  
 
ตารางที  แสดงผลของการทาํนายตวัแปรตามในการศึกษานีคือ เพศ โดยใชส้มการทีได้

จากความยาวฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย กาํหนดค่านอ้ยกวา่ .  คือเพศชายและค่ามากกวา่ 
.  คือเพศหญิง จากตารางพบวา่สมการสามารถทาํนายเพศชายไดถู้กตอ้งถึง  คน (คิดเป็น  
เปอร์เซ็นต)์ ขณะทีทาํนายวา่เป็นเพศชายแต่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจาํนวน  คน (คิดเป็น  
เปอร์เซ็นต)์ และสามารถทาํนายเพศหญิงไดถู้กตอ้งถึง  คน (คิดเป็น  เปอร์เซ็นต)์ ขณะทีทาํนาย
วา่เป็นเพศหญิงแต่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายจาํนวน  คน (คิดเป็น  เปอร์เซ็นต)์ โดยสามารถ
วเิคราะห์เปอร์เซ็นตร์วมของการทาํนายทีถูกตอ้งไดถึ้ง .  เปอร์เซ็นต์ 

การวเิคราะห์การถดถอย (Logistic regression analysis) ของสมการคาดคะเนเพศจาก
ความยาวฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่าเทา้ขา้งซา้ย พบวา่ทงัความยาวฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่าเทา้
ขา้งซา้ยมีความสัมพนัธ์กบัเพศจริง ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยสาํหรับ
คาดคะเนเพศไดด้งันี 

 
Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .  (foot width)............(9) 
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บทท ี  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือประมาณความสูงและทาํนายเพศของบุคคล และหาวธีิการ

ใหม่ๆในการใชป้ระโยชน์จากพยานหลกัฐานประเภทรอยประทบั โดยการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
จากการวดัขนาดของรอยฝ่าเทา้ อนัไดแ้ก่ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย (Left foot length) ความยาวฝ่าเทา้ขวา 
(Right foot length) ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย (Left foot width) และความกวา้งฝ่าเทา้ขวา (Right foot 

width) ในกลุ่มประชากรทีมีเชือชาติไทย ช่วงอายุระหวา่ง  –  ปี จาํนวน  คน เป็นเพศชาย 
 คน และเพศหญิง  คน   โดยการเก็บรอยฝ่าเทา้ทีไดจ้ากการกลิงหมึกบนฝ่าเทา้กลุ่มตวัอยา่ง 

จากนนัพิมพล์งบนกระดาษขาว นาํรอยพิมพฝ่์าเทา้ทีไดม้าทาํการวดัขนาดความยาวฝ่าเทา้ (จากจุด
กึงกลางส้นเทา้ใหส้ัมผสักบัจุดปลายสุดของรอยพิมพฝ่์าเทา้อาจเป็นนิวโป้งหรือนิวชี) และความ
กวา้งฝ่าเทา้ (จากฝ่าเทา้ดา้นนอกสุดถึงฝ่าเทา้ดา้นในสุด) จากนนันาํขอ้มูลมาทาํการวเิคราะห์หา
ความสัมพนัธ์และสร้างสมการคาดคะเนความสูงและเพศ ซึงสามารถวเิคราะห์ผลไดด้งันี 

 

1) ในกลุ่มเพศหญิงมีความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมากกวา่ความยาวฝ่าเทา้ขวาอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ขณะทีในกลุ่มเพศชายไม่พบความแตกต่างกนัระหวา่งเทา้ทงัสองขา้ง 

2) เมือเปรียบเทียบความยาวฝ่าเทา้ระหวา่งกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิง พบวา่กลุ่ม
เพศชายมีความยาวฝ่าเทา้มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัเทา้ซา้ยและเทา้ขวา 

3) ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติระหวา่งความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ยและความกวา้งฝ่า
เทา้ขวาทงัในกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง 

4) เมือเปรียบเทียบความกวา้งฝ่าเทา้ระหวา่งกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิง พบวา่กลุ่ม
เพศชายมีความกวา้งฝ่าเทา้มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัเทา้ซา้ยและเทา้ขวา 

 

จากขอ้มูลพืนฐานทีเป็นคุณลกัษณะของผูที้เขา้ร่วมการศึกษาทงัสองกลุ่ม พบวา่ค่าเฉลีย
ตวัแปรส่วนใหญ่ของเพศชาย ไดแ้ก่ นาํหนกั ความสูง และขนาดจากการวดัรอยฝ่าเทา้ทงั  ตวัแปร 
คือ ความยาวฝ่าเทา้ซา้ย ความยาวฝ่าเทา้ขวา ความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ย และความกวา้งฝ่าเทา้ขวา มีค่า
มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้เพียงอายทีุไม่พบความแตกต่างกนัและความหลาย
ทางอาชีพทีอาจมีผลต่อลกัษณะของรูปแบบเทา้ของทงัสองกลุ่มก็คลา้ยคลึงกนั สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Hilmi Ozden และคณะ[5] พบวา่นาํหนกั ความสูง ความยาวฝ่าเทา้และความยาว
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รองเทา้ ความกวา้งฝ่าเทา้และความกวา้งรองเทา้ รวมถึงขนาดของรองเทา้มีค่าเฉลีย
มากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และการศึกษาของ Gulsah Zeybek, Ipek Ergur และ 
Zehra Demiroglu[22] พบวา่เพศชายมีความสูงและขนาดของเทา้ใหญ่กวา่เพศหญิง ขณะทีการศึกษา
ในประเทศไทยอจัฉราภรณ์[8] ศึกษาในกลุ่มประชากรเชือชาติไทยทีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นภาคเหนือ
ตอนล่าง จาํนวน  คน พบวา่ค่าเฉลียความสูงและความยาวตาํแหน่งการวดัรอยฝ่าเทา้ทงั  ขา้ง
จาํนวน  วธีิ มีค่ามากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียขนาดของรอยฝ่าเทา้ของคนไทยทงั 2 เพศกบัผลการศึกษาขนาด
เทา้ ในชนชาติอืน เช่น คนอินเดีย[6] หรือคนอเมริกนั[24] จะเห็นไดว้า่ขนาดเทา้ของคนไทยนนัเล็ก
กวา่ ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปหลายการศึกษาก่อนหนา้นีทีรายงานเกียวกบัความแตกต่างของขนาด
เทา้ในกลุ่มประชากรแต่ละเชือชาติ[25, 26, 27] 

เป็นทีทราบกนัดีวา่ลกัษณะอาชีพทีมีการใชก้าํลงัหรือการใชง้านส่วนของร่างกายนนัๆ
มาก อาจทาํให้เป็นปัจจยัหนึงทีทาํใหเ้กิดการเจริญเติบโตของของร่างกายหรือกระดูกทีโตเพิมกวา่
สภาวะการทาํงานตามปกติ โดยเฉพาะอาชีพทีตอ้งเดินหรือใชร้ยางคข์ามากอยา่งอาชีพเกษตรกรรม 
อาจส่งผลถึงลกัษณะรูปทีแตกต่างกนักบัอาชีพรับราชการทีมีการใชแ้รงงานหรือเดินนอ้ยกวา่ แต่ใน
การศึกษาครังนีพบวา่ลกัษณะกลุ่มอาชีพของทงัเพศชายเพศหญิงในการศึกษาครังนีพบวา่มีความ
หลากหลายใกลเ้คียงกนั ดงัเช่นการศึกษาของ Kewal Krishan[6] ในปี  ทีทาํการวดัรอยฝ่าเทา้
และรอยขอบฝ่าเทา้ในกลุ่มชาวกุจจาทางตอนเหนือของอินเดีย ไดใ้หค้วามเห็นวา่การประกอบอาชีพ
ปศุ-สัตวเ์ป็นส่วนใหญ่ของชาวกุจจา ส่งผลใหข้นาดของเทา้ซา้ยต่างจากเทา้ขวาชดัเจน เนืองจากการ
ใชล้กัษณะการใชแ้รงงาน การเดินดว้ยเทา้เปล่าและการเดินขึนเขา 

เมือพิจารณาถึงความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ระหวา่งเทา้ซา้ยกบัเทา้ขวา ใน
การศึกษานี พบวา่มีเพียงความยาวฝ่าเทา้ในกลุ่มเพศหญิงเท่านนัทีแสดงความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที p < 0.05 โดยมีความยาวฝ่าเทา้ซา้ยมากกวา่เทา้ขวา ขณะทีความยาวฝ่าเทา้เพศ
ชาย ความกวา้งฝ่าเทา้เพศชายและความกวา้งฝ่าเทา้เพศหญิงไม่แตกต่างกนั เรียกลกัษณะเช่นนีวา่ 
“ความไม่สมมาตรของเทา้ทงัสองขา้ง (Bilateral asymmetrical) ” ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรของ Robbins[4] ในปี 1986 ซึงไดร้ะบุถึงความไม่สมมาตรกนัระหวา่งเทา้ทงัสองขา้ง โดย
ขอ้เทจ็จริงนีสามารถอธิบายอา้งอิงจากการศึกษาของได ้ Singh และ Phookan[25] วา่การทีรยางคข์า
ขา้งซา้ยมีขนาดใหญ่กวา่ขา้งขวานนัเนืองจากการเดินลงนาํหนกัและใชใ้นการพยงุร่างกายมากกวา่ 
เนืองจากคนส่วนมากมกัใชใ้นการเตะ และยก ในการเคลือนไหวทาํงาน ขณะทีรยางคข์าซา้ยทาํ
หนา้ทีในการพยงุร่างกายหลายๆชวัโมงในแต่ละวนั เป็นสาเหตุหนึงทีเทา้ซา้ยซึงทาํหนา้หลกัทีพยงุ
ร่างกายทงัหมดขณะทีเราวงิ หมุนตวั หรือแมแ้ต่เตน้รํา จึงใหญ่กวา่เทา้ขวา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

70 

เมือพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้
กบัความสูง ไดผ้ลดงันี 

1) ในกลุ่มเพศชายความยาวฝ่าเทา้ทงัซา้ยและขวา แสดงความสัมพนัธ์ในระดบัทีสูง
กบัความสูง ขณะทีเพศหญิงพบความยาวฝ่าเทา้ซา้ยทีมีความสัมพนัธ์ในระดบัทีสูงกบัความสูง 
ขณะทีความยาวฝ่าเทา้ขวามีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 

2) ความกวา้งฝ่าเทา้ทงัเทา้ซา้ยและขวาในทงัสองกลุ่มเพศแสดงความสัมพนัธ์ใน
ระดบัตาํกบัความสูง 

3) ความยาวฝ่าเทา้ซา้ยแสดงความสัมพนัธ์สูงสุดกบัความสูงทงัสองกลุ่มเพศ 

4) ในกลุ่มทีไม่ระบุเพศของรอยฝ่าเทา้ พบวา่ความยาวฝ่าเทา้แสดงความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงกบัความสูงขณะทีความกวา้งฝ่าเทา้แสดงความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง และความยาวฝ่า
เทา้ซา้ยก็แสดงความสัมพนัธ์ในระดบัสูงสุดกบัความสูงเช่นเดียวกบักลุ่มเพศชายและเพศหญิง 

 

การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวและความกวา้งฝ่าเทา้นีกบัความสูง เพือประโยชน์
สร้างเป็นสมการเพือคาดคะเนความสูง ซึงผลการศึกษานีพบวา่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความ
ยาวฝ่าเทา้ในกลุ่มเพศชายอยูใ่นระดบัทีสูง (r = 0.  - 0.745) ขณะทีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ของความยาวฝ่าเทา้ในกลุ่มเพศหญิงในการศึกษานีอยูใ่นระดบัทีปานกลางถึงสูง ( .  – . ) ซึง
คลา้ยกบัการศึกษาของอจัฉราภรณ์[7] ทีทาํการวดัรอยพิมพฝ่์าเทา้ในกลุ่มประชากรไทยจาํนวน  
คน พบความความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวฝ่าเทา้เพศชายอยูใ่นระดบัทีสูงเช่นเดียวกนั (r = 0. 93 - 
0.755)  แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่พบความสัมพนัธ์ระดบัตาํถึงสูงในกลุ่มเพศหญิง  (r = 0.  - 0.720) 

และการศึกษาครังนีพบค่าระดบัความสัมพนัธ์ทีสูงกวา่การศึกษาของชญานิษฐ์[17] ทีทาํการวดัรอย
ฝ่าเทา้เปล่าดว้ยเครืองวดัคาลิปเปอร์ในกลุ่มคนไทย  คน พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวฝ่า
เทา้เปล่ากบัความสูงในระดบัปานกลางทงัในเพศชายและเพศหญิง (r = 0.  - 0.70 และ r = 0.  - 
0.  ตามลาํดบั)  แต่ยงันอ้ยกวา่การศึกษาของ Krishan[6] เล็กนอ้ย ทีทาํการวดัความยาวรอยฝ่าเทา้
และรอยขอบฝ่าเทา้ในคนอินเดียเพศชายจาํนวน ,  คน (r = 0.85 – 0.87 ในเพศชาย และ r = 0.83 

– 0.86 ในเพศชาย) 
ขณะทีความสัมพนัธ์ระหวา่งความกวา้งฝ่าเทา้กบัความสูงในการศึกษาครังนีพบวา่ทงักลุ่ม

เพศชายและเพศหญิงแสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ในระดบัตาํทงัเทา้ซา้ยและเทา้ขวา จะเห็นได้
วา่ผลการศึกษาทีไดมี้ค่ามากกวา่การศึกษาของชญานิษฐ์[17] ในปี  ทีพบวา่ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความกวา้งฝ่าเทา้กบัความสูงอยูใ่นระดบัตาํมาก 
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การศึกษาครังนีไดเ้พิมเติมโดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่า
เทา้กบัความสูงในกลุ่มไม่ระบุเพศ เพือประโยชน์ในการใชง้านในสถานทีเกิดเหตุจริงกรณีทีไม่
ทราบวา่เจา้ของรอยฝ่าเทา้ในสถานทีเกิดเหตุนนัคือเพศใด จะเห็นไดว้า่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ทงัความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้อยูใ่นระดบัทีสูงและมากกวา่ทงั  กลุ่มเพศ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อจัฉราภรณ์[8] ทีพบวา่ความยาวฝ่าเทา้ในกลุ่มไม่ระบุเพศแสดงความสัมพนัธ์
ระดบัสูงกบัความสูง แต่แสดงเฉพาะส่วนของเทา้ซา้ยเท่านนั 

การศึกษานีตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ เพือ
นาํมาใชใ้นการสร้างสมการพยากรณ์ความสูงของบุคคล ซึงจะมีประโยชน์อยา่งมากในการตรวจ
สถานทีเกิดเหตุจริง เจา้พนกังานสืบสวนสอบสวนสามารถอา้งอิงใชส้มการพยากรณ์ความสูงของ
เจา้ของรอยเทา้ เพือคดักรองผูต้อ้งสงสัยในขนัตน้ได ้ แต่จากทีกล่าวมาขา้งตน้เนืองดว้ยความ
แตกต่างของขนาดเทา้ของประชากรต่างเชือชาติ ผูว้จิยัเห็นสมควรวา่หากพิจารณานาํสมการไปใช้
จริง ควรคาํนึงถึงเรืองเชือชาติและกลุ่มประชากรดว้ยเนืองจากเมือนาํสมการไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
บางเชือชาติ ทาํใหเ้กิดความคลาดเคลือนอยา่งมาก จึงมีเหตุผลและความเหมาะสมทีควรมีการ
ศึกษาวจิยัหาตวัแบบสมการถดถอยเพือใชพ้ยากรณ์ความสูงจากขนาดเทา้สาํหรับใชก้บัคนไทย
โดยเฉพาะ  

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดส้ร้างสมการเพือใชใ้นการคาดคะเนความสูง โดยแบ่ง
ออกเป็นสมการของกลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มไม่ระบุเพศ จาํนวน 7 สมการ โดยใชเ้ฉพาะ
ความยาวฝ่าเทา้ โดยพิจารณาจากระดบัความสัมพนัธ์เพือนาํมาสร้างสมการทีมีความแม่นยาํและมี
ความคลาดเคลือนนอ้ยทีสุด ดงัที Singh และ Phookan[25] ไดใ้หค้วามเห็นในการศึกษาของพวกเขา
วา่การคาดคะเนความสูงจากความยาวฝ่าเทา้ใหผ้ลทีดีกวา่การใชค้วามกวา้งฝ่าเทา้ เช่นเดียวกบั
การศึกษาของ Jasuja และ Manjula[28] ทีประมาณความสูงจากการพิมพเ์ทา้เปล่าและขณะสวม
รองเทา้ พบวา่ประมาณความสูงจากความยาวฝ่าเทา้ดีกวา่ความกวา้งฝ่าเทา้ และรอยฝ่าเทา้เปล่า
สามารถประมาณความสูงไดดี้กวา่ขณะสวมรองเทา้ เนืองจากมีค่าความคลาดเคลือนในการ
ประมาณนอ้ยกวา่นนัเอง 

และเมือพิจารณาค่าความคลาดเคลือนจากการประมาณในการศึกษาครังนี พบวา่ในกลุ่ม
เพศชาย (3.778 – . เซนติเมตร) มีค่ามากกวา่ในกลุ่มเพศหญิงเล็กนอ้ย ( .  – .  
เซนติเมตร) และนอ้ยกวา่การศึกษาอืนทีไดท้าํการศึกษาในกลุ่มประชากรเดียวกนั[8, 16] จึงมีความ
แม่นยาํในการพยากรณ์ความสูงมากกวา่ อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้า่กลุ่มไม่ระบุเพศมีค่าความ
คลาดเคลือนจากการประมาณมากกวา่ทงัสองกลุ่มเพศ ( .  – .  เซนติเมตร) โดยเฉพาะการใช้
ความยาวฝ่าเทา้ทงัสองขา้งในสมการคาดคะเนความสูงทีปรากฏค่าความแม่นยาํสูงทีสุดในการ
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ประมาณของการศึกษาครังนี (R2 = 0.742) แต่เมือพิจารณาค่าความคาดเคลือนในการประมาณกลบั
สูงทีสุดถึง .  ดงันนัการอา้งอิงเพือใชใ้นสถานการณ์ทีแทจ้ริง หากสามารถคาดการณ์หรือระบุ
เพศของเจา้ของรอยฝ่าเทา้ได ้ จะทาํใหค้วามคาดเคลือนในการประมาณความสูงไดใ้กลเ้คียงความ
เป็นจริงไดดี้ดว้ย  

การศึกษานีไดท้าํการคาดคะเนเพศจากความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ โดยผล
การศึกษาพบวา่ความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาในประเทศญีปุ่นของ Ashizawa[26] พบวา่แมใ้นกลุ่มชาติพนัธ์เดียวกนั ใน
เพศชายและเพศหญิงทีมีความสูงเท่ากนัแต่กลบัมีความยาวฝ่าเทา้ทีแตกต่างกนั และขนาดฝ่าเทา้ใน
การศึกษานียงัมีความสัมพนัธ์กบัเพศอยูใ่นระดบัปานกลาง ( .  – . ) ซึงใกลเ้คียงกบั
การศึกษาของ Hilmi Ozden[4] ทีศึกษาในกลุ่มประชากรประเทศตุรกี ( .  – . )  

Smith[27] ไดท้าํการศึกษาโดยรวมกระดูก distal และ proximal phalanges กบักระดูก 

metatarsal เพือประโยชน์ในการจาํแนกเพศกรณีทีกะโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกรานไม่สามารถใช้
การไดพ้บวา่มีความอตัราความแม่นยาํถึง 86–98%  

เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ทงัความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้กบัเพศใน
การศึกษานี พบวา่สามารถใชส้ร้างสมการเพือคาดคะเนเพศได ้ จาํนวน  สมการดว้ยกนั โดยความ
อตัราความแม่นยาํอยูใ่นระดบัทีสูง ถึง 81– 84% ในเทา้ขวา และ  –  % ในเทา้ซา้ย  
 

สรุปสมการคาดคะเนความสูงและเพศทไีด้จากการศึกษาครังนี 
 

ลกัษณะการทาํนาย สมการคาดคะเน 
เท้าซ้าย เท้าขวา 

ความสูงเพศชาย Stature = 71.192 + 4.029(Lt. foot length)  3.778 Stature = 70.133 + 4.083(Rt. foot length)  3.823 

ความสูงเพศหญิง Stature = 65.755 + 4.029(Lt. foot length)  3.291 Stature = 68.675 + 3.909(Rt. foot length)  3.4  

ความสูงไม่ระบุเพศ Stature = 35.585 + 5.454(Lt. foot length)  4.097 Stature = 36.598 + 5.418(Rt. foot length)  4.  

ความสูงไม่ระบุเพศ Stature = 33.964 + 2.966(Lt. foot length) + 2.562(Rt. foot length)   5.366 
ทาํนายเพศ Sex = 43.175 – 1.409 (foot length) – .  (foot 

width) 
Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .  (foot 

width) 
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ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวจัิยเพอืประโยชน์ในคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคล 
ขนัตอนในการวดัรอยฝ่าเท้า 

1. ทาํการเก็บรอยพิมพฝ่์าเทา้ทีปรากฏเห็นชดัหรือรอยพิมพฝ่์าเทา้แฝง ดว้ยวธีิการอนั
เหมาะสมกบัรูปแบบหรือลกัษณะของรอยพิมพฝ่์าเทา้บนวสัดุแต่ละชนิด 

2. กาํหนดจุดตาํสุดและสูงสุดของรอยฝ่าเทา้ จากนนัลากเส้นตรง วดัระยะจากจุด
ตาํสุดของเทา้ไปยงัจุดสูงสุดของเทา้ ระยะทีไดเ้ป็นขนาดของ ความยาวฝ่าเทา้ 

3. กาํหนดจุดนูนสุดของฝ่าเทา้ดา้นในและจุดนูนสุดของฝ่าเทา้ดา้นนอก จากนนั
ลากเส้นตรง วดัระยะจากทงัสองจุด ระยะทีไดเ้ป็นขนาดของ ความกวา้งฝ่าเทา้ 

4. นาํระยะทงัสองใส่ในสมการทีเหมาะสมเพือทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

ข้อแนะนําในประยุกต์ใช้สมการคาดคะเน 
1. ในการตรวจวิเคราะห์ กรณีไม่ทราบเพศของเจา้ของรอยฝ่าเทา้ ควรทาํการวเิคราะห์

ดว้ยสมการคาดคะเนเพศก่อน จากนนัทาํการคาดคะเนความสูงจากสมการคาดคะเนความสูงแยก
เพศ ซึงมีความแม่นยาํมากกวา่สมการคาดคะเนทีไม่ระบุเพศ เนืองจากความคลาดเคลือนจากการ
ประมาณนอ้ยกวา่ 

2. กรณีคาดคะเนเพศ ควรใชข้อ้มูลความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ขวามาทาํการ
วเิคราะห์ จะใหค้วามแม่นยาํมากกวา่สมการคาดคะเนเพศทีไดจ้ากความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่า
เทา้ซา้ย 

3. กรณีคาดคะเนความสูงทงัในกลุ่มเพศชาย เพศหญิงและกลุ่มไม่ระบุเพศ โดยใช้
ขอ้มูลความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ซา้ยมาทาํการวเิคราะห์ จะใหค้วามแม่นยาํมากกวา่
สมการคาดคะเนความสูงทีไดจ้ากความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ขวา เนืองจากมีความ
คลาดเคลือนจากการประมาณนอ้ยกวา่ 

4. กรณีคาดคะเนความสูงในกลุ่มเพศชายและกลุ่มไม่ระบุเพศ สามารถใชข้อ้มูลความ
ยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ ขา้งใดขา้งหนึงก็ไดใ้นการคาดคะเนเนืองจากไม่มีความแตกต่างของ
เทา้ทงัสองขา้ง 

5. กรณีคาดคะเนความสูงในกลุ่มเพศหญิง เนืองจากมีความแตกต่างของเทา้ทงัสอง
ขา้ง จึงควรใชข้อ้มูลความยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้ขา้งซา้ยมากกวา่เทา้ขวาเนืองจากมีความ
คลาดเคลือนจากการประมาณนอ้ยกวา่  
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จะเห็นไดว้า่การศึกษานีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสูงและเพศกบัรอยฝ่าเทา้ และ
สามารถสร้างสมการเพือคาดคะเนความสูงและเพศในกลุ่มคนเชือชาติไทยไดใ้นระดบัทีมีความ
น่าเชือถือ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์การตรวจสอบรอยฝ่าเทา้ในสถานทีเกิดเหตุจริง
ได ้ อยา่งนอ้ยหากสามารถจาํแนกเพศไดก้็จะสามารถลดประชากรทีตอ้งสงสัยไดค้รึงหนึงเลยทีเดียว 
แต่การทีนาํสมการไปใชก้บักลุ่มประชากรหรือเชือชาติอืน ๆ ผูว้จิยัเห็นวา่อาจทาํใหค้่าความสูงทีได้
หรือการคาดคะเนเพศไม่มีความแม่นยาํและมีความคลาดเคลือนไปจากค่าความสูงจริงไดม้าก จึง
ควรปรับหรือทาํการศึกษาวจิยัในกลุ่มประชากรนนัๆดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
การศึกษานียงัจาํกดัแค่การคาดคะเนความสูงจากรอยฝ่าเทา้ในท่ายนืเท่านนั แต่ในสถานที

เกิดเหตุจริงอาจมีรอยเทา้ในลกัษณะอืนร่วมดว้ย เช่น การเดินหรือการวงิ ซึงรอยฝ่าเทา้อาจมีลกัษณะ
ทีแตกต่างกนั แมจ้ะเพียงเล็กนอ้ย แต่สาํคญัในการสร้างสมการเพือประมาณความสูงหรือทาํนายเพศ
ไดแ้ม่นยาํมากขึนดงันนั หากงานวจิยัต่อไปในอนาคตควรมีการวิเคราะห์รอยฝ่าเทา้เพิมเติมขา้งตน้
ร่วมดว้ย  

จะเห็นไดว้า่ในการศึกษาครังนีพบความต่างระหวา่งเทา้ซา้ยทีใหญ่กวา่เทา้ขวาในกลุ่มเพศ
หญิง แต่ขาดการเก็บบนัทึกขอ้มูลความถนดัของเทา้เพือศึกษาอิทธิพลมีต่อตวัแปรฝ่าเทา้ ดงันนัทาํ
ใหไ้ม่สามารถสรุปไดว้า่เกิดจากการถนดัเทา้ในกลุ่มตวัอยา่งทีแตกต่างกนัหรือไม่ 

อีกทงัผูว้จิยัเห็นวา่ควรจะมีการศึกษาโดยทาํการเก็บขอ้มูลจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีมาก
ขึน หรือเพิมความหลากหลายในวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแยกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ เพือแสดงใหเ้ห็นวา่
สัดส่วนร่างกายและรอยฝ่าเทา้ของประชากรไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนัหรือไม่ เพือ
ใหผ้ลการศึกษามีความแม่นยาํและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่องานนิติ
วทิยาศาสตร์ในประเทศไทยไดจ้ริงมากขึน 
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1. แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. แบบตารางบนัทึกขอ้มูลตวัแปรทีไดจ้ากการวดัรอยฝ่าเทา้ 
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นาํหนกั ………………………กิโลกรัม  ส่วนสูง ………………. เซนติเมตร  
 

ข้อมูลด้านสุขภาพ 
1. มีความผดิปกติทางระบบโครงร่างกลา้มเนือและกระดูกอยา่งรุนแรง 

 (  ) ไม่มี 

  (  )  มี ระบุ………………………………………. 

2. สายตาการมองเห็น (  )  ชดัเจน (  ) พอมองเห็น     (  ) มองไม่ชดัเจน 

3. ปัญหาการทรงตวั (  ) มี  (  ) ไม่มี  
4. อุปกรณ์เสริมหรือเทียมทีใส่ในร่างกาย  

(  ) ไม่ใส่ (  ) ใส่ บริเวณ........................................ 

5. ใชเ้ครืองช่วยเดิน 

(  ) ไม่ใช ้  (  ) ใช ้  ประเภท.................................... 

6. ท่านสามารถยนืโดยไม่ใชเ้ครืองช่วยเดิน 

       (  )  ได ้   (  )  ไม่ได ้
7. ลกัษณะความผดิปกติ / ผดิรูปของเทา้  

เทา้ซา้ย    (  ) ไม่มี        (   ) มี  ระบุ ………………………………… 

เทา้ขวา    (  ) ไม่มี        (   ) มี  ระบุ ………………………………… 
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วนัทีทาํการบนัทึก........................................ 

 

ตารางบันทกึข้อมูลตัวแปรทไีด้จากการวดัรอยฝ่าเท้า 
 

ชือ..........................................นามสกุล........................................อาย.ุ...............ปี 
เพศ…………………….เชือชาติ …………….สัญชาติ …………… 

 นาํหนกั ………………………กิโลกรัม  ส่วนสูง ………………. เซนติเมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรทวีดัรอยฝ่าเท้า เท้าซ้าย(เซนติเมตร) เท้าขวา(เซนติเมตร) 
Foot length   
Foot bread    
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ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

1. เครืองมือแปละอุปกรณ์ต่างๆทีใชใ้นการทดสอบ 

2. วธีิการทดสอบ 
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ภาคผนวก ข 
เครืองมือแปละอุปกรณ์ต่างๆทใีช้ในการทดสอบและวธีิการทดสอบ 

 
1. เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที  อุปกรณ์ทีใชท้าํความสะอาดเทา้ก่อนและหลงัการพิมพร์อยฝ่าเทา้ ไดแ้ก่ นาํยาลา้งเทา้ 

แปรงขดัเทา้ ผา้ขนหนูสาํหรับเช็ดเทา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที  อุปกรณ์สาํหรับใชพ้ิมพร์อยฝ่าเทา้ ไดแ้ก่ กระดาษ Flip chart ขนาด  x  
เซนติเมตร ลูกกลิงยาง แท่นพิมพห์มึกและหมึกพิมพเ์ทา้ 
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รูปที  อุปกรณ์สาํหรับใชเ้ก็บขอ้มูลและวดัรอยฝ่าเทา้ ไดแ้ก่ ไมบ้รรทดับอกความละเอียด

ระดบัมิลลิเมตร ปากกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที  อุปกรณ์วดัส่วนสูง (ก) และชงันาํหนกั (ข) 

 
2. วธีิการทดสอบ 

2.1 ทาํการชีแจงวตัถุประสงค ์ ขนัตอนรายละเอียดของงานวจิยั และวธีิการพิมพร์อยฝ่าเทา้
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจก่อนโดยละเอียด พร้อมสาธิตวธีิการยนืหลงักลิงหมึกลงบนฝ่า

(ก) (ข) 
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เทา้ลงบนเทา้ของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจกระบวนการทดสอบแลว้ก็ให้
กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเซ็นใบยนิยอมเขา้ร่วมงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงการเตรียมพืนทีสาํหรับการพิมพร์อยฝ่าเทา้หลงัจากกลิงหมึกลงบนฝ่าเทา้
ของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ 

 
2.2 ขนัตอนการพิมพร์อยฝ่าเทา้ 

1) ใชลู้กกลิงยางกลิงลงบนบนแท่นพิมพห์มึกทีมีหมึกสาํหรับพิมพเ์ทา้เรียบร้อยแลว้ 
โดยทาํการกลิงหมึกในทิศทางเดียวสมาํเสมอเพือป้องกนัการเกาะกลุ่มของหมึก
พิมพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงการคลึงหมึกสีดาํพร้อมกลิงบนแท่นพิมพ ์
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2) ใหก้ลุ่มตวัอยา่งวางทาบเทา้ลงบนแท่นพิมพที์ละขา้งโดยลงนาํหนกัเล็กนอ้ย 

จากนนัใชลู้กกลิงยาง กลิงหมึกบนฝ่าเทา้กลุ่มตวัอยา่งซาํอีกครังหนึงจนทวั
สมาํเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที  แสดงการใชลู้กกลิงยางซาํบนฝ่าเทา้ของกลุ่มตวัอยา่งทีละขา้ง 

 

3) ทาํการพิมพฝ่์าเทา้ทงัสองขา้งในท่ายนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 รูปที  แสดงการพิมพฝ่์าเทา้กลุ่มตวัอยา่งในท่ายนื (ก) และตวัอยา่งรอยพิมพ ์ฝ่าเทา้(ข) 

(ก) (ข) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

89 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล   นางสาววรารัตน์  ก่อเกิด  
ทีอยู ่   26/1 หมู่  ต.ร้องเขม็ อ.ร้องกวาง จ. แพร่  

 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2548 สาํเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขากายภาพบาํบดั  

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2552  ศึกษาต่อระดบัปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  
ศิลปากร 

 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2549 -2550   นกักายภาพบาํบดั โครงการฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์

พ.ศ.2550 –ปัจจุบนั  นกักายภาพบาํบดั ประจาํโรงพยาบาลตรอน ต.บา้นแก่ง อ.ตรอน จ. 

อุตรดิตถ์ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



