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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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บทที
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ทํา
ให้การลักษณะการดํารงชีวิตของคนไทยเปลียนไป
จากวิถีชีวติ ทีเรี ยบง่ายและเกือกูลในอดีต
กลายเป็ นสังคมทีเต็มไปด้วยการแข่งขันและความมีศีลธรรมของคนน้อยลงตามโลกยุคโลกาภิ-วัตน์
จนทําให้วฒั นธรรมและจริ ยธรรมของบุคคลลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมอาชญากรรม
ด้านต่างๆมากมาย เกิดความเสี ยหายต่อร่ างกาย ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนส่ งผลต่อความ
มันคงของชาติอย่างหลีกเลียงไม่ได้อีกทังยังมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื อง
ความเจริ ญก้าวหน้าด้านต่างๆแม้วา่ จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมพัฒนาขึน
โดยเฉพาะความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
ชีวติ ประจําวันของประชาชนทังในเมืองและชนบทค่อนข้างมาก มีช่องทางการสื อสารทีมีความ
รวดเร็ วเกิดขึนมากมายทัง อินเตอร์ เน็ต ระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เครื อข่ายวิทยุ
ชุมชน ทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทัวโลกได้รวดเร็ วทันเหตุการณ์ แต่ก็พบว่าความ
เจริ ญเหล่านีก็เสมือนเป็ นดาบสองคม
ทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลไม่ประสงค์ดีถูก
นําไปใช้ในด้านลบ
เพือเป็ นลู่ทางในการกระทําความผิดให้แนบเนียนและสลับซับซ้อนยิงขึน
รวมถึงเกิดการกระทําความผิดรู ปแบบใหม่ๆ ใช้สือเหล่านีเป็ นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
ทางทรัพย์สินจากประชาชนผูร้ ู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การฉ้อโกงทางอินเตอร์ เน็ต การฉ้อโกงบัตร
เครดิต การหลอกให้โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดผลกระทบและความเสี ยหายออกไปในวง
กว้างได้มากและรวดเร็ วยิงขึนกว่าในอดีต หน่วยงานทีเกียวข้องทังภาครัฐและเอกชน เข้ามาควบคุม
และตรวจสอบได้ยากขึนและไม่ทนั ต่อสถานการณ์ เนื องจากข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น อํานาจ
หน้าทีตามกฎหมาย จํานวนเจ้าหน้าที และงบประมาณทีใช้ในการดําเนินการ จากปัจจัยดังกล่าวทํา
ให้สถานการณ์อาชญากรรมต่างๆ ทีมีแนวโน้มเพิมขึนและมีรูปแบบทีสลับซับซ้อน กระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าทีปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าพนักงานทีเกียวข้องยากขึนตามลําดับ โดยเฉพาะเจ้า
พนักงานสื บสวนสอบสวนหรื องานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
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งานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ อนั เป็ นงานทีเกียวข้องกับการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง เพือเกิดผลในการ
บังคับใช้กฎหมายและนําตัวผูก้ ระทําผิดทีแท้จริ งมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
โดยหนึง
กระบวนการอันดับแรกๆทีสําคัญอย่างยิง คือ การรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานทีเกิดเหตุมา
ยืนยันให้สามารถพิสูจน์ความผิด โดยนําเอาความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆเชือมโยงกับบุคคล เรี ยกว่าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพือค้นหา
ผูก้ ระทําผิดเข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรื อการระบุตวั บุคคล (Identification) [1] เป็ นขันตอนทีสําคัญยิง
ในกระบวนการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ โดยเป็ นกระบวนการอันเกิดจากการพิสูจน์พยานหลักฐานทีได้
จากสถานทีเกิดเหตุ เพือเชือมโยงและระบุตวั ตนของบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของอันเกียวข้องทางคดี ไม่วา่
บุคคลนันจะเป็ นผูก้ ระทําความผิด ผูเ้ สี ยหายหรื อผูท้ ีคาดว่าเกียวข้อง ซึ งพยานหลักฐานทีได้นนมั
ั ก
ได้มาจากการตรวจสถานทีเกิดเหตุเป็ นสําคัญ ไม่วา่ จะเป็ นหลักฐานทางชีววิทยา เช่น คราบเลือด
คราบอสุ จิ เส้นผม เส้นขน หลักฐานทางฟิ สิ กส์ เช่น ร่ องรอยการต่อสู ้ เชียวชน หรื อแม้แต่ร่องรอยที
เกิดจากการสัมผัสหรื อเหยียบยํา เช่น รอยนิวมือ รอยฝ่ าเท้า ซึงพบว่ารอยฝ่ าเท้าเป็ นวัตถุพยานทีมัก
พบเป็ นอันดับแรก และสามารถตรวจพบได้ง่ายในสถานทีเกิดเหตุ[1] จึงมักพบรอยฝ่ าเท้าในพืน
ของสถานทีเกิดเหตุไม่วา่ จะเป็ น พืนดิน พืนโคลนหรื อบริ เวณตัวอาคารพืนไม้ พืนขัดเงา พืนปาเก้
พืนซี เมนต์ เป็ นต้น แต่วตั ถุพยานเหล่านีกลับถูกละเลยจากพนักงานเจ้าหน้าที เนืองจากไม่เห็น
ความสําคัญเท่าทีควร
ทังทีในความเป็ นจริ งแล้วรอยเท้าถือว่าเป็ นพยานหลักฐานทีมีคุณค่าอย่างยิงในการ
สื บสวนสอบสวน เนืองจากไม่เพียงบอกขนาด รู ปร่ างของเท้าเท่านัน ด้วยคุณลักษณะทีมี
ความสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติบโตของโครงร่ างกระดูกและกล้ามเนือของแต่ละบุคคลได้
ทําให้
รอยเท้าสามารถบ่งบอกลักษณะรู ปร่ างความเป็ นไปได้ของเจ้าของฝ่ าเท้าด้วย เช่น เพศ นําหนัก
ส่ วนสู ง[2] ทีแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวหรื อแม้แต่บอกเอกลักษณ์บุคคลและระบุตวั ตนได้ เนืองจาก
มีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างร่ างกาย
และลายเส้นทีปรากฏในรอยฝ่ าเท้าสามารถใช้พิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลได้เช่นเดียวกับรอยนิวมือ ซึ งหากพนักงานเจ้าหน้าทีมีความตระหนักถึงคุณค่าของ
วัตถุพยานประเภทรอยฝ่ าเท้า สามารถตรวจสถานทีเกิดเหตุดว้ ยความละเอียดถีถ้วนและระมัดระวัง
อาจทําให้ได้พยานหลักฐานและเบาะแสทีสําคัญในการสื บสวนสอบสวนได้ [3]
แม้วา่ รอยฝ่ าเท้าจะเป็ นวัตถุพยานทีมีคุณค่าทางนิติวทิ ยาศาสตร์อย่างยิง
แต่พบว่า
หน่วยงานทังด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านการตรวจพิสูจน์ทีเกียวข้อง ไม่ได้มีการศึกษาวิจยั
เกียวกับรอยฝ่ าเท้าเท่าทีควร ทังทีการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา[4] ตุรกี[5] หรื อ
อินเดีย[6] ได้มีการวิจยั เกียวกับรอยฝ่ าเท้าอย่างกว้างขวางและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในการ
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สื บสวนสอบสวนเพือคลีคลายทางคดีได้จริ ง โดยเฉพาะในประเทศไทยรอยฝ่ าเท้ามักเป็ นวัตถุพยาน
ทีผูก้ ระทําความผิดมักทิงเอาไว้ในสถานทีเกิดเหตุ ด้วยลักษณะมารยาททางวัฒนธรรมท้องถินที
ปฏิบตั ิกนั มาแต่ครังโบราณกาลทีต้องถอดรองเท้าไว้นอกบ้านเสมอ อีกทังการสวมรองเท้าบางครัง
ทําให้การปี น การเดินในบางพืนทีไม่สะดวก หรื อทําให้เกิดเสี ยงดังอาจทําให้เหยือรู ้ตวั ก่อน ทําให้มี
ความเป็ นไปได้สูงทีจะพบวัตถุพยานประเภทรอยฝ่ าเท้าได้มากกว่าวัตถุพยานชนิดอืน นอกจากนี
วัตถุพยานรู ปแบบอืนนันอาจถูกอําพรางการกระทําความผิดได้ง่ายกว่าเนื องจากผูก้ ระทําความผิด
ปัจจุบนั มีความรู้ในการปกปิ ดพยานหลักฐานทีเชื อมโยงสู่ ตนจากข้อมูลข่าวสารทีปั จจุบนั สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายจากสื อต่างๆ พยานหลักฐานในเรื องรอยเท้าอาจเป็ นเรื องทีค่อนข้างแปลกใหม่และมี
ผูใ้ ห้ความสนใจค่อนข้างน้อย จึงไม่ค่อยถูกนํามาใช้ในการตรวจพิสูจน์ทงที
ั ในความเป็ นจริ งแล้ว
สามารถถูกตรวจพบได้ง่ายกว่าวัตถุพยานชนิดอืน
รอยฝ่ าเท้ายังมีคุณค่าในแง่ของความคุม้ ค่าในการตรวจพิสูจน์
เนืองจากวิธีการพิสูจน์
สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ง่าย ขันตอนไม่ยงุ่ ยาก สามารถตรวจสอบได้เกือบทุกสถานที ไม่ตอ้ งอาศัย
เทคโนโลยีราคาแพงหรื ออาศัยผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน ทําให้สะดวกและประหยัดงบประมาณในการ
ตรวจพิสูจน์ ทังจากวิธีการตรวจเอกลักษณ์บุคคลจากลายเส้นทีเกิดจากรอยฝ่ าเท้าได้ จากการอาศัย
หลักการสังเกตลักษณะลายเส้นทีเกิดจากรอยประทับของเท้าในแต่ละบุคคลทีแตกต่างกัน[3] และ
โดยการตรวจรอยฝ่ าเท้าโดยไม่คาํ นึงถึงลายเส้น (Bare footprints) ซึงสามารถบอกได้ถึงลักษณะทาง
กายวิภาคของเจ้าของรอยฝ่ าเท้านัน เนืองจากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระดูกและลักษณะโครง
ร่ างของบุคคลหนึงๆ ดังนันจากความจําเพาะในเรื องทางกายวิภาคของเจ้าของรอยฝ่ าเท้า รอยฝ่ าเท้า
จึงสามารถเป็ นตัวชีวัดรู ปร่ างความสู งหรื อกระทังเพศของเจ้าของรอยฝ่ าเท้าได้
แต่การตรวจพิสูจน์ในการสื บสวนสอบสวนโดยใช้ลายเส้นของรอยฝ่ าเท้า
แม้จะมี
ประโยชน์ในการยืนยันเอกลักษณ์บุคคลแต่ยงั มีขอ้ จํากัด เช่น กลุ่มผูต้ อ้ งสงสัยทีมีจาํ นวนมากอาจ
เป็ นการยุง่ ยากและใช้ระยะเวลาในการตรวจพิสูจน์นาน หากต้องพิมพ์รอยฝ่ าเท้าเพือเทียบเคียงกับ
รอยฝ่ าเท้าต้นฉบับ
และในสถานทีเกิดเหตุจริ งอาจพบลักษณะของรอยฝ่ าเท้าทีเกิดจากมีการ
เคลือนไหว หรื อเคลือนทีของบุคคลร่ วมด้วย เช่น การเดิน การวิงหรื อการบิดหมุนตัว หรื อรอยเท้าที
เดินบนพืนผิวทีสกปรก เปื อนฝุ่ น เช่น บนหลังคาบ้าน ฯลฯ ซึงทําให้การพบรอยฝ่ าเท้าทีเห็นลายเส้น
ชัดเจนเพียงพอสําหรับพิสูจน์ลายพิมพ์เท้าได้นอ้ ย ดังนันการตรวจพิสูจน์รอยฝ่ าเท้าโดยไม่อาศัย
ลายเส้นก็จะมีประโยชน์อย่างมากในการคัดกรองเบืองต้น
และหากสามารถพิสูจน์ระบุเพศของ
เจ้าของรอยเท้าได้ก็จะสามารถแยกเจ้าของรอยฝ่ าเท้าได้ถึงครึ งหนึงเลยทีเดียว ดังนันการศึกษาที
น่าจะเป็ นประโยชน์เพือช่วยในกระบวนการสื บสวนสอบสวนทีแท้จริ ง โดยเฉพาะเมือต้องใช้ใน
การตรวจทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ควรคํานึงถึงการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทีเกิดเหตุจริ งได้ดว้ ย
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ในประเทศไทยการศึกษาทีเกียวข้องกับการตรวจพิสูจน์รอยฝ่ าเท้าเพืออ้างอิงกับรู ปร่ าง
บุคคลมีค่อนข้างจํากัด เนืองจากความสนใจเกียวกับคุณค่าของวัตถุพยานชนิ ดนียังน้อย การศึกษา
ของกาญจนา[7] ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเพือการวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและทํา
การเปรี ยบเทียบรอบพิมพ์ฝ่าเท้าของคนเดียวกันในท่ายืน เดินและวิง ในกลุ่มตัวอย่างเพศชายจํานวน
คน พบว่ารอยพิมพ์ฝ่าเท้ากลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะทางกายภาพทีแตกต่างกัน และรอยฝ่ าเท้าของ
บุคคลเดียวกันทีเกิดจากท่าทางการยืน เดินและวิงมีความแตกต่างกัน ขณะทีการศึกษาของอัจฉรา
ภรณ์[8] ได้ทาํ การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเท้ากับความสู งของบุคคลและนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินความสู งของบุคคล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 500 คน เพศชาย 194 คน
และเพศหญิง 306 คน พบว่าในเพศชายค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) ทีสู งสุ ดจากความยาวของ
นิวโป้ งเท้าข้างซ้าย เช่นเดียวกับในเพศหญิง แต่ยงั ไม่มีการศึกษาใดเลยในไทยทีใช้รอยฝ่ าเท้าเพือ
ช่วยในการทํานายเพศ
Ozden และคณะ[5] ได้ทาํ การศึกษาคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากการวัด
รอยเท้าและรองเท้าในกลุ่มประชากรประเทศตุรกีจาํ นวน
คน เพศชาย
คนและเพศหญิง
คน ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์สูงสุ ดระหว่างความสู งของเพศชายกับความยาวรองเท้าข้าง
ขวา (r = 0.591, p < 0.001) และพบความสัมพันธ์สูงสุ ดระหว่างความสู งของเพศหญิงกับความยาว
ฝ่ าเท้าขวาและรองเท้าข้างขวา (r = 0.460, p < 0.001) ในขณะทีความยาวของรอยฝ่ าเท้าและรองเท้า
ทังซ้ายและขวา มีความสัมพันธ์ทีค่อนข้างสู งกับเพศ และสามารถใช้ในการระบุแยกเพศได้ดีกว่า
ความกว้างของทังรอยฝ่ าเท้าและรองเท้า
ดังนันผูศ้ ึกษาจึงสนใจการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากรอยฝ่ าเท้าด้วยวิธีการใหม่ เพือใช้ใน
การคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากของรอยฝ่ าเท้าจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเปล่า ทีได้จากกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างในประเทศไทย ตลอดจนสามารถนําความรู ้ทีได้จากการวิจยั ครังนีไปพัฒนาและ
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริ งในกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกระบวนสื บสวนสอบสวนใน
ประเทศต่อไป สมกับหน้าทีของนักพิสูจน์หลักฐาน ทีว่า “จะต้องพยายามใช้ประโยชน์จาก
พยานหลักฐานทีมีอยูใ่ ห้มากทีสุ ด”
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วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและความกว้างของรอยฝ่ าเท้ากับความสู งและ
เพศของบุคคล
2. เพือคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากความยาวและความกว้างของรอยฝ่ าเท้า
3. เพือหาวิธีการใหม่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากรอยฝ่ าเท้า
สมมติฐานงานวิจัย
1. ความยาวและความกว้างของรอยฝ่ าเท้าสามารถคาดคะเนความสู งของบุคคลได้
. ความยาวและความกว้างของรอยฝ่ าเท้าสามารถคาดคะเนเพศของบุคคลได้
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ขอบเขตงานวิจัย
ในการศึกษาครังนี ผูท้ าํ การวิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบรอยเท้า โดยเก็บจากข้อมูลตัวอย่าง
รอยพิมพ์ฝ่าเท้าจากประชากรเชือชาติไทย
ทําการศึกษาเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
เนืองจากสามารถจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ง่ายและให้ความร่ วมมือในการศึกษาเป็ นอย่างดี
โดยเป็ นเพศชาย จํานวน 100 คน และเพศหญิง จํานวน 100 คน ทีมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 55 ปี
เนืองจากเป็ นช่วงอายุทีมีสรี ระทางด้านร่ างกายและการเจริ ญเติบโตทีค่อนข้างคงที และกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนต้องไม่มีลกั ษณะความผิดปกติทางร่ างกายภายนอกทีเห็นได้ชดั เจน เช่น ภาวะเข่าโก่ง กระดูก
สันหลังคด เท้าผิดรู ป เท้าปุก หรื อ เคยมีประวัติกระดูกขาหัก เป็ นต้น โดยทําการเก็บรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
ทีเกิดจากท่าทางการยืน แล้วทําการเปรี ยบเทียบลักษณะความยาวและความกว้างของรอยฝ่ าเท้าเพือ
คาดคะเนความสู งและเพศของบุคคล
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ตําแหน่งจุดกึงกลางส่ วนโค้งส้นเท้า (pternion; pte) กําหนดจุดตําสุ ดของส้นเท้าให้
ตังฉากกับแกนของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า และเส้นสัมผัสทีตังฉากกับแกนเท้าคือ เส้น base line (BL) จุด
สัมผัสคือ pternion นันเอง
2. ตําแหน่งจุดปลายสุ ดของนิ วทียาวทีสุ ดของเท้า (Tip of toe)
3. ตําแหน่งนูนทีสุ ดของฝ่ าเท้าด้านนอก (lateral metatarsal point; mt.l) คือจุดนอกสุ ด
ของ metatarsophalangeal joint
4. ตําแหน่งเว้าทีสุ ดของฝ่ าเท้าด้านใน (medial metatarsal point; mt.m) คือจุดในสุ ด
ของ metatarsophalangeal joint
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5. ความยาวฝ่ าเท้า (Foot Length) คือ ความยาวสู งสุ ดของฝ่ าเท้า เป็ นระยะทีวัดจากจุด
กึงกลางส้นเท้า (pte) ไปจนถึงจุดปลายสุ ดของนิวเท้าทียาวทีสุ ดของเท้านันๆ (อาจเป็ นนิวโป้ งเท้า
หรื อนิวชีเท้า)
6. ความกว้างฝ่ าเท้า (Foot Width) คือ ความกว้างสู งสุ ดของฝ่ าเท้า เป็ นระยะทีวัดจาก
จุดสัมผัสด้านนอกสุ ดไปยังจุดสัมผัสนอกสุ ดของฝ่ าเท้า
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. สามารถคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากความยาวและความกว้างของรอยฝ่ า
เท้าได้
2. เพือเป็ นแนวทางในการนําวัตถุพยานประเภทรอยฝ่ าเท้าทีได้ไปใช้ในกระบวนการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล
3. เพือเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั รอยฝ่ าเท้าทีเกียวข้องกับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ต่อไป
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บทที
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื อง การคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในกลุ่ม
ประชากรไทย กรณี ศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้า เอกสาร
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องเพือสร้างความเข้าใจทีถูกต้องและใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาวิจยั เพือให้สามารถดําเนิ นการศึกษาวิจยั ได้อย่างสมบูรณ์ยงขึ
ิ น โดยจําแนกประเด็นทีมี
ความเกียวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่ วนที
ส่ วนที
ส่ วนที
ส่ วนที
ส่ วนที
ส่ วนที

แนวคิดและทฤษฎี
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเท้า
การเกิดรอยฝ่ าเท้าและการตรวจพิสูจน์รอยฝ่ าเท้า
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอยฝ่ าเท้ากับความสู ง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรอยฝ่ าเท้าการเคลือนไหวของเท้า
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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ส่ วนที แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกียวกับการพิสูจน์ หลักฐาน
อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคณะ[9] ได้ให้นิยามว่า การพิสูจน์หลักฐาน
(Criminalistics) จัดเป็ นนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science) ประเภทวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
Science) โดยสมาคมพิสูจน์หลักฐานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Association of Criminalists)
ั
พและทาง
ได้อธิ บายความหมายของคําว่า “การพิสูจน์หลักฐาน” ไว้หมายถึง กฎเกณฑ์ทงทางอาชี
วิทยาศาสตร์ทีมุ่งเน้นการรับรองการชีเฉพาะ การจําแนกและการตีความหมายของวัตถุพยาน โดย
นําเอาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในกรณี ทีเกียวข้องกันระหว่างกฎหมายกับวิทยาศาสตร์
หรื ออาจขยายให้ชดั เจนว่า การพิสูจน์หลักฐานเป็ นศาสตร์ แขนงหนึงทีอาศัยกฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่างๆ
ของวิทยาศาสตร์ หลายสาขา เช่น เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา มารวมกันภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย เพือ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทีสําคัญคือการพิสูจน์การกระทําความผิดหรื อความบริ สุทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหา
โดยอาศัยหลักการสําคัญ ประการคือ
1. การจําแนก (Classification) เป็ นการจัดวัตถุ จัดประเภท การแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่าง เช่น กรณี รถหายแจ้งความกับตํารวจ เมือตํารวจพบรถ ผูเ้ สี ยหายต้องสอบถามก่อนว่าเป็ น
รถชนิดใด สี อะไร ยีห้ออะไร ซึงเป็ นการจําแนกก่อนขันตอนการชี เฉพาะ
2. การชีเฉพาะ (Identification) เป็ นการจัดให้สิงของทีมีตวั ตนหนึงสิ ง โดยอาศัย
หลักการทีกําหนดไว้แล้วจากลักษณะสําคัญพิเศษต่างๆ เช่น fingerprint identification โดยการชี
เฉพาะต้องอาศัยคุณลักษณะ ประการคือ
. คุณลักษณะโดยทัวไป (Class Characteristic) เช่น รถรุ่ นอะไร มีตาํ หนิหรื อการ
ตกแต่งเฉพาะอะไรบ้าง
. คุณลักษณะเฉพาะ (Individual Characteristic) เช่น ตัวถังเลขรถอะไร
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ประวัติการพิสูจน์ หลักฐาน
การพิสูจน์หลักฐานเริ มปรากฏขึนมาตังแต่สมัยกลางทศวรรษที
โดยอัลฟองเซ
เบอทิล ลอง (Alphonse Bertillon, ค.ศ. 1853 - 1914) เป็ นบุคคลแรกทีวางรากฐานของการชีเฉพาะ
(Identification) เมือปี ค.ศ.
โดยใช้หลักฐานชีตัวบุคคลทีเรี ยกว่า Anthropometry ซึงมีหลักการ
ว่า “บุคคลสองคนไม่มีโอกาสทีขนาดของร่ างกายตรงกันได้ทุกประการ” เขาได้จดั ระบบการวัด
ขนาดอวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกายไว้เพือเป็ นหลักฐานการชีตัวบุคคล จนเป็ นทียอมรับในองค์การ
ตํารวจและส่ วนหนึงคือการใช้ภาพแสดงลักษณะบุคคล (Portrait Pate) ซึงยังคงใช้จนถึงปัจจุบนั
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รู ปที อัลฟองเซ เบอทิลลอง (Alphonse Bertillon, ค.ศ. 1853 - 1914)
ทีมา : Alphonse Bertillon [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010.
เข้าถึงได้จาก http://www.all-about-forensic-science.com/alphonse-bertillon.htmlpg

รู ปที วิธีการวัดขนาดบุคคลของอัลฟองเซ เบอทิลลอง
ทีมา : Bertillon measurements [Online], เข้าถึงเมือ 6 September 2010.
เข้าถึงได้จาก http://www.all-about-forensic-science.com/alphonse-bertillon.html
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ต่อมาปี พ.ศ.
เซอร์ ฟรานซิ ส กาลตัน (Sir Francis Galton, ค.ศ. 1822 - 1911) นัก
มานุษยวิทยาชาวอังกฤษ เป็ นผูร้ ิ เริ มค้นคว้าเรื องลายพิมพ์นิวมือและพบว่าลายนิวมือของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ไม่สืบทอดไปถึงลูกหลาน เป็ นความเด่นชัดทางมานุษยวิทยาและสามารถนําลายพิมพ์
นิวมือมาชียืนยันตัวบุคคล ได้ตีพิมพ์เป็ นบทความทางวิชาการเป็ นครังแรกเกียวกับระบบแบบแผน
ลายนิวมือทีสามารถระบุบุคคลได้ดว้ ยลักษณะพิเศษของลายเส้นบนนิวมือ ทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
บุคคลทีเรี ยกว่า จุดสําคัญ (minutiae point) ซึงสามารถคงอยูไ่ ด้นานถาวรตลอดอายุของบุคคลนัน
และได้เขียนหนังสื อชือ Fingerprints ซึงได้กล่าวถึงวิธีพิสูจน์หลักฐานตัวบุคคล ระบบลายนิวมือ
โดยใช้จุดสําคัญของกาลตันนียังคงใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั และมีการพัฒนาเก็บไว้เครื องตรวจลายนิวมือ
อัตโนมัติ (AFIS)
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รู ปที 3 เซอร์ ฟรานซิส กาลตัน (Sir Francis Galton F.R.S., 1822 - 1911)
ทีมา : Sir Francis Galton [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010
เข้าถึงได้จาก http://lesstewart.wordpress.com/category/shame-humiliation
นอกจากนีในช่วงสมัยเดียวกัน Edmond Locard (ค.ศ. 1877 - 1966) ผูใ้ ห้กาํ เนิดทฤษฎี
Locard’s Exchange Principle Theory ชาวฝรังเศสได้ทาํ การบุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์ และอาชญา
วิทยา โดยมีความเชือว่า ทุกวิธีการในวิชาทีเกียวกับธรรมชาติโดยตรงสามารถดัดแปลงมาใช้งานใน
ด้านการเปรี ยบเทียบเพือชียืนยันตัวบุคคลและเป็ นประโยชน์ต่อการสื บสวน ซึงเป็ นทีมาของทฤษฎี
ทีว่า เมือวัตถุสองสิ งมากระทบกันย่อมเกิดการแลกเปลียนซึ งกันและกัน (Every contact leaves a
trace)
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รู ปที 4 เอ็ดมอน โลคาร์ด (Edmond Locard)
ทีมา : Professor Edmond Locard [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010
เข้าถึงได้จาก http://rcloudsbio-tech.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
ทฤษฎีของ Locard ก่อให้เกิดแนวคิดในการเชื อมโยงพยานหลักฐานซึงเป็ นรากฐานใน
การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสถานทีเกิดเหตุในปัจจุบนั
ขอบเขตของงานพิสูจน์หลักฐาน[10] ประกอบด้วย
1. การตรวจลายนิวมือ ฝ่ ามือและฝ่ าเท้า (Fingerprint, Palmprint, Footprint) รวมถึง
ระบบตรวจลายพิมพ์นิวมืออัตโนมัติ
2. การตรวจเอกสาร (Document) ได้แก่ การตรวจหมึกพิมพ์ การตรวจลายเซ็น
ลายมือเขียน การตรวจอายุเอกสาร
3. การตรวจอาวุธปื นและกระสุ นปื น (Forensic Ballistics)
4. การตรวจสถานทีเกิดเหตุและการถ่ายรู ป (Crime scene investigation and Forensic
photography)
5. การตรวจทางเคมีและฟิ สิ กส์ (Forensic chemistry and physics) เช่น การตรวจ
วิเคราะห์สารต่างๆ ตรวจร่ องรอยการเฉี ยวชน
6. การตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยา (Biological trace evidence) เช่น ตรวจเส้นผม
เลือด นําลาย
7. การตรวจทางนิติเวช (Forensic medicine) เช่น งานนิติพยาธิ งานชีววิทยา งาน
พิสูจน์บุคคล งานภาพทางแพทย์
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กระบวนการตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์
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แผนภูมิที 1 กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ (Forensic Examination) [11]
กระบวนการทางนิติวทิ ยาศาสตร์นนเริ
ั มต้นจาก
1. สถานทีเกิดเหตุ
ผูท้ าํ การตรวจสถานทีเกิดเหตุตรวจพบและให้การรับรอง (Recognition) การมีอยู่
จริ งของวัตถุพยานนันในสถานทีเกิดเหตุ
2. ห้องปฏิบตั ิการ
การระบุชดั (Identification) วัตถุพยานถูกส่ งมาตรวจพิสูจน์ทีห้องปฏิบตั ิการ ซึ ง
การตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบตั ิการก็จะเริ มชีชัดก่อนว่าวัตถุพยานนันคืออะไร
โดยอาศัยการ
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ชีววิ ทิ ยาหรื อฟิ สิ กส์
การตรวจเปรี ยบเทียบ (Comparison) เป็ นขันตอนการตรวจพิสูจน์พยานวัตถุทีไม่
สามารถระบุได้ชดั จากคุณสมบัติทางเคมี ชีววิ ทิ ยาหรื อฟิ สิ กส์ ต้องอาศัยตัวอย่างเปรี ยบเทียบในการ
ตรวจพิสูจน์
การระบุความเป็ นเอกลักษณ์ (Individualization) เป็ นขันตอนต่อเนืองจากการ
ตรวจกับตัวอย่างทีทราบแหล่งทีมา ใช้การตรวจพิสูจน์ยนื ยันโดยอาศัยเอกลักษณ์ความเป็ นหนึง
เดียวของสิ งทีตรวจได้ เช่น ตําหนิรอยพิมพ์นิวมือ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
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3. ชันสอบสวน
เป็ นขันตอนการปะติดปะต่อเรื องราว (Reconstruction) เป็ นการนําผลการตรวจ
พิสูจน์และข้อมูลจากการสื บสวนสอบสวน มาสร้างลําดับย้อนเหตุการณ์ทีเกิดขึนในสถานทีเกิดเหตุ
ส่ วนที ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของเท้า
1. ทฤษฎีกายวิภาคส่ วนเท้า
พรทิพย์ บุญเรื องศรี [12] กล่าวว่า เท้า (Foot) เป็ นอวัยวะส่ วนล่างสุ ดของร่ างกาย ทีต่อ
จากส่ วนปลายของขาทีข้อเท้า ทําหน้าทีรับนําหนักทังหมดของร่ างกายทีผ่านลงสู่ เบืองล่าง ดังนัน
โดยทัวไปจึงนิยมเรี ยกเท้าว่าเป็ น “Weight bearing foot” นอกจากนันยังช่วยรักษาสมดุลของร่ างกาย
ในการยืน (Standing) หรื อเดิน (Walking) ทีควบคุมการทํางานโดยอาศัยการทํางานของกล้ามเนือที
จะเคลือนทีจากจุดเกาะปลาย (Insertion) ไปสู่ จุดเกาะต้น (Origin) ทําให้เกิดการเคลือนไหวของเท้า
ให้สัมพันธ์กบั การเคลือนทีของบุคคล
มานิตย์ หยูมาก[13] ได้อธิ บายว่า เท้าเป็ นส่ วนหนึงของร่ างกายมนุษย์อยูใ่ นส่ วนทีเป็ น
รยางค์ล่าง เรี ยกว่า Lower limb หรื อ lower extremities ซึงต่อมาจากกระดูกของปลายขาส่ วนล่าง
กระดูกขาส่ วนล่างประกอบด้วย
1. กระดูกหน้ าแข้ ง (Tibia bones) มี 1 ชินในแต่ละข้าง อยูด่ า้ นหน้าและด้านในของ
ขาส่ วนล่าง พืนปลายบนเว้าเข้าเป็ นทีรองรับปุ่ มของกระดูกต้นขา ด้านหน้าปลายบนมีปุ่มนูน
เรี ยกว่าปุ่ มทิเบียล (Tibial tuberosity) สําหรับเป็ นทียึดเกาะของเอ็นกระดูกสะบ้า ปลายล่างจะเล็ก
กว่าปลายบน มีปุ่มยืนออกไปข้างๆ เรี ยกว่า ตาตุ่มด้านใน (Medial malleolus) ปลายล่างนีจะไปต่อ
กับกระดูกทาลัส (Talus) ของข้อเท้า
2. กระดูกน่ อง (Fibula bones) มี 1 ชินในแต่ละข้าง อยูด่ า้ นนอกและขนานกับ
กระดูกหน้าแข้ง แต่เล็กกว่า และเรี ยวทีสุ ดในจําพวกกระดูกยาว ปลายล่างเป็ นรู ปสามเหลียมไม่เรี ยบ
ซึ งกลายเป็ นตาตุ่มด้านนอกของเท้า (Lateral malleolus)
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รู ปที 5 แสดงกระดูกของขาส่ วนต้นและขาส่ วนปลาย
ทีมา : Human anatomy leg bones [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010
เข้าถึงได้จาก http://frog-bone-anatomy.anatomyandphysiologyss.com/humananatomy-leg-bones/
กระดูกทีต่อเนืองจากกระดูกปลายขานันคือ
กระดูกเท้าซึ งประกอบด้วยกระดูกเล็ก
จํานวน 26 ชิน แบ่งเป็ น ส่ วนใหญ่ คือ tarsal bone 7 ชิน metatarsal 5 ชิน และ phalanges 14 ชิน
1. กระดูกข้อเท้า (Tarsal bones) มี 7 ชินในแต่ละข้าง แต่ละชินจะโตกว่ากระดูก
ข้อมือและมีรูปร่ างไม่เหมือนกัน กระดูกชินใหญ่และแข็งแรงทีสุ ดของข้อเท้า คือ กระดูกส้นเท้า
(Calcaneus) ซึ งทําหน้าทีรองรับนําหนักครึ งหนึงของร่ างกาย ประกอบด้วยกระดูก Calcaneus 1 ชิน
กระดูก Talus 1 ชิน กระดูก Cuboid 1 ชิน กระดูก Navicular 1 ชิน และ กระดูกCuneiform 3 ชิน
2. กระดูกฝ่ าเท้า (Metatarsal bones) มี 5 ชินในแต่ละข้าง ซึ งคล้ายกับฝ่ ามือ จัดเป็ น
กระดูกชนิดยาวประกอบด้วยฐาน (base) ด้าม (shaft) และหัว (head) กระดูกฝ่ าเท้าแต่ละชินจะมี
ปลายข้างหนึงต่อกับกระดูกข้อเท้าเกิดเป็ นข้อต่อทีเรี ยกว่า tarsometatarsal joint ส่ วนปลายด้านหัว
อีกข้างหนึงต่อกับกระดูกนิ วเท้าชินบน
(proximal
phalanx)
เกิดเป็ นข้อต่อทีเรี ยกว่า
metatarsophalangel joint
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3. กระดูกนิวเท้า (Phalanges) มี 14 ชินในแต่ละข้าง คล้ายกับนิวมือ คือ แต่ละนิวจะมี
กระดูก 3 ชิน ยกเว้นหัวแม่เท้ามี 2 ชิน
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รู ปที 6 แสดงกระดูกของขาส่ วนต้นและขาส่ วนปลาย
ทีมา : Tarsal [online], เข้าถึงเมือ December 2011
เข้าถึงได้จากhttp://www.bcnlp.ac.th/Anatomy/page/apichat/bone/page/tarsal.html
ระบบข้ อต่ อและเอ็นของข้ อเท้า
ข้ อต่ อและเอ็น (Joints and Ligaments)
มานิตย์ หยูมาก[13] ได้อธิ บายว่าข้อต่อเป็ นส่ วนทีกระดูกตังแต่สองชิ นขึนไปมาต่อกัน
โดยมีเอ็นยึดกระดูก (Ligament) ยึดเกาะระหว่างกระดูกกับกระดูก ทําให้กระดูกมีการทํางานร่ วมกัน
เป็ นระบบ เพือการคําจุนปกป้ องร่ างกายและการเคลือนไหวในรู ปแบบต่างๆ ทีเหมาะสม การ
เคลือนไหวนีจะเกิดขึนรอบๆ ข้อต่อโดยมีขอ้ ต่อเป็ นจุดหมุนของการเคลือนไหว ข้อต่อแต่ละส่ วน
ของร่ างกายทีกระดูกมาต่อกันนัน อาจมีช่องว่างเพือสะดวกต่อการเคลือนไหว แต่หากบริ เวณนีไม่มี
ช่องว่างก็จะทําให้ขอ้ ต่อนันเคลือนไหวไม่ได้
1. ข้ อต่ อ (Joints) หมายถึงบริ เวณทีกระดูกตังแต่สองชินขึนไปมีการติดต่อกัน ข้อต่อ
ในร่ างกายมนุษย์มีหลายแบบ สามารถจัดจําแนกได้ตามลักษณะโครงสร้าง และคุณสมบัติในการ
เคลือนไหว ดังนี
. ข้ อต่ อจัดจําแนกตามโครงสร้ าง สามารถแบ่งชนิดของข้อต่อในร่ างกาย ตาม
ลักษณะการติดต่อกันของกระดูกแต่ละชิน โดยแบ่งได้เป็ น 3 แบบ คือ
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1.1.1 ข้อต่อแบบเส้นใย (Fibrous joints) ข้อต่อลักษณะนีกระดูกจะเชื อม
ติดกันโดยเนือเยือเกียวพันชนิดหนาแน่น (Dense connective tissue) ซึ งทําให้ขอ้ ต่อชนิ ดนี
เคลือนไหวไม่ได้ หรื อเคลือนไหวได้นอ้ ยมาก ได้แก่ ข้อต่อทีอยูร่ ะหว่างกระดูกแต่ละชินของ
กะโหลกศีรษะ
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รู ปที 7 แสดงข้อต่อแบบเส้นใยของกะโหลกศีรษะ
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 ข้อต่อแบบกระดูกอ่อน (Cartilaginous joints) ข้อต่อในแบบนีจะมีการ
เชือมติดกันโดยมีกระดูกอ่อนคันอยูต่ รงกลาง เนืองจากกระดูกอ่อนมีความยืดหยุน่ จึงทําให้ขอ้ ต่อ
ในลักษณะนีมีการเคลือนไหวได้มากกว่าข้อต่อแบบเส้นใย แต่นอ้ ยกว่าข้อต่อแบบซินโนเวียล ได้แก่
ข้อต่อระหว่างกระดูกซี โครงกับกระดูกอก
1.1.3 ข้อต่อแบบซินโนเวียล (Synovial joints) ข้อต่อแบบนีไม่ได้มีการเชื อม
ติดต่อกันของกระดูกโดยตรง แต่จะมีโครงสร้างทีเรี ยกว่า แคปซูลข้อต่อ (Articular capsule) เป็ น
ตัวกลาง และภายในแคปซูลข้อต่อนีจะเป็ นโพรงข้อต่อ (Articular space) ซึงจะมีของเหลว คือ ซิน
โนเวียล ฟลูอิด (Synovial fluid) ทีสร้างจากเนือเยือโดยรอบแคปซูลข้อต่อ ช่วยในการเคลือนไหว
ของข้อต่อ ข้อต่อในแบบซิ นโนเวียลจึงเป็ นข้อต่อทีเคลือนไหวได้มาก และพบได้ในเกือบทุกข้อต่อ
ของแขนและขา
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รู ปที 8 แสดงโครงสร้างของข้อต่อแบบซินโนเวียล
ทีมา : SynovialJoints [online], เข้าถึงเมือ 24 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat/Notes/Image585.gif
1.2 ข้ อต่ อจําแนกตามลักษณะและระดับของการเคลือนไหว ซึงจะสอดคล้องกับ
ลักษณะทางโครงสร้างของข้อต่อนันๆ โดยสามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 แบบ คือ ข้อต่อที
เคลือนไหวไม่ได้ (Synarthrosis) ข้อต่อทีเคลือนไหวได้นอ้ ย (Amphiarthrosis) และข้อต่อที
เคลือนไหวได้มาก (Diarthrosis)
1.2.1 ข้ อต่ อทีเคลือนไหวไม่ ได้ (Synarthrosis) และข้อต่อทีเคลือนไหวได้
น้อย(Amphiarthrosis) ข้อต่อในทังสองแบบนีมักมีการเชือมต่อกันโดยตรง หรื อมีกระดูกอ่อนเป็ น
ตัวเชือม จึงทําให้การเคลือนไหวจํากัดอย่างมาก ข้อต่อในลักษณะนีจะมีความเสถียรสู ง โดยส่ วน
ใหญ่ขอ้ ต่อทีมีการเคลือนไหวทีจํากัดนีจะเป็ นข้อต่อแบบเส้นใย หรื อเป็ นข้อต่อแบบอ่อน
1.2.2 ข้ อต่ อทีเคลือนไหวได้ มาก (Diarthrosis) ข้อต่อในลักษณะนีมักจะเป็ น
ั
ติและสามมิติ ข้อต่อแบบนีมีหลายแบบ
ข้อต่อแบบซิ นโนเวียล และมีการเคลือนไหวได้ทงในสองมิ
ได้แก่ แบบบานพับ แบบเดือย แบบเบ้า แบบวงรี แบบเลือน แบบอานม้า รายละเอียดดังนี
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1.2.2.1 ข้อต่อแบบบานพับ (Hinge joint) มีการเคลือนไหวในสองมิติ
คล้ายบานพับประตู ตัวอย่างของข้อต่อแบบบานพับ เช่น ข้อศอก และข้อเข่า
1.2.2.2 ข้อต่อแบบเดือย (Pivot joint) เป็ นข้อต่อทีกระดูกชินหนึงจะมี
ส่ วนยืนออกไปเป็ นเดือย และรับกับกระดูกอีกชินทีมีลกั ษณะคล้ายเบ้าหรื อวงแหวน ทําให้เกิดการ
เคลือนไหวแบบหมุนตามแนวแกนของเดือย ตัวอย่างทีเห็นชัด คือ ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังชิน
ที 1 และชินที 2 (Atlantoaxial joint) ซึงทําให้มีการหมุนของศีรษะและลําคอได้ รอยต่อระหว่าง
กระดูกปลายแขนอันในกับปลายแขนอันนอก
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อิสระในการเคลือนไหวสู งทีสุ ด เนืองจากสามารถเคลือนไหวได้ในสามมิติ อย่างไรก็ตามข้อต่อ
แบบเบ้ามีโอกาสเลือนหลุดได้ง่าย จึงจําเป็ นต้องมีเอ็นรอบข้อต่อและกล้ามเนือจํานวนมาก เพือเพิม
ความเสถียรของข้อต่อ ตัวอย่างของข้อต่อแบบเบ้า ได้แก่ ข้อต่อกลีโนฮิวเมอรัล (Glenohumeral
joint) ของไหล่ ข้อต่อสะโพก (Hip joint)
1.2.2.4 ข้อต่อแบบวงรี (Condyloid joint) มีพืนผิวของข้อต่อคล้ายกับ
ข้อต่อแบบเบ้า แต่จะมีการจํากัดการเคลือนไหวในด้านใดด้านหนึง เช่น ข้อต่อของข้อมือ
1.2.2.5 ข้อต่อแบบเลือน (Gliding joint) เป็ นข้อต่อทีมีเพียงการ
เคลือนไหวในแนวระนาบ เช่น ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อมือ
1.2.2.6 ข้อต่อแบบอานม้า (Saddle joint) เป็ นข้อต่อทีมีการประกบ
กันของส่ วนเว้าของปลายกระดูกทังสองในแนวทีต่างกันทําให้มีการจํากัดการหมุน ได้แก่ ข้อต่อฝ่ า
มือของนิวหัวแม่มือ
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รู ปที 9 แสดงข้อต่อชนิดทีเคลือนไหวได้มากแบบต่างๆ
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. เอ็น (Ligament)
เอ็น (Ligament) หมายถึง เอ็นของข้อต่อซึงยึดเชื อมกระดูกเข้าด้วยกัน เพือเกิดเป็ นข้อ
ต่อ (Joint) ส่ วนเอ็นทียึดกล้ามเนือกับกระดูก เรี ยกว่า เอ็นกล้ามเนือ (Tendon) เอ็นเป็ นเนื อเยือ
เกียวพันชนิดหนาแน่นและเป็ นระเบียบ (Dense regular connective tissue) เหนี ยวและสัน มี
องค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นเส้นใยคอลลาเจน เอ็นมีคุณสมบัติยดื หยุน่ เมือมีแรงดึงจะสามารถยืด
ออกได้เล็กน้อย (ต่างจากเอ็นกล้ามเนือซึ งไม่มีความยืดหยุน่ ) อย่างไรก็ตามถ้าเอ็นถูกยืดมากเกินไป
ข้อต่อก็จะอ่อนแอลงและอาจเกิดข้อเคลือนได้ดงั นันก่อนการเล่นกีฬาจึงควรอบอุ่นร่ างกายด้วยการ
เหยียดยืด (Stretching exercise) เพือให้เอ็นโค้งงอได้ง่าย
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ลักษณะข้ อต่ อของข้ อเท้า
โครงสร้างทางกายวิภาคของข้อเท้า ประกอบด้วยส่ วนบนเป็ นกระดูก tibia-fibular ซึง
ประกอบกันเป็ น distal tibiofibular joint และส่ วนล่างเป็ นกระดูก talus โดยด้าน medial กระดูก
distal tibia ยืนลงมาเป็ นตาตุ่มใน (medial malleolus) และด้าน lateral ส่ วน distal fibular เป็ นตาตุ่ม
นอก (lateral malleolus) กระดูกส่ วน posterior ของ distal tibia มีลกั ษณะยืนงุม้ ลงเล็กน้อย จึงทําให้
บ่อยครังทีเรี ยกว่า third malleolus โครงสร้างลักษณะนีทําให้การเคลือนไหวของข้อเท้าอยูใ่ นทิศทาง
sagittal plane ซึงในข้อปกติเคลือนไหวประมาณ 70° แบ่งเป็ น 20° of dorsiflexion และ 50° of
plantarflexion เป็ นลักษณะการเคลือนไหวแบบ Pivot Joint นอกจากนีเส้นเอ็น deltoid ligament ซึ ง
ยึดระหว่าง medial malleolus และ talus เป็ นโครงสร้างสําคัญทีทําให้ขอ้ เท้าด้าน medial มีความ
มันคงมากกว่าด้าน lateral
ขณะทีระหว่างกระดูก Tarsal bone ด้วยกันเองจะเคลือนทีแบบ Gliding joint และ
เคลือนไหวแบบ Pivot joint กับกระดูก Metatarsal bone และพบข้อต่อแบบ Hinge joint ระหว่างนิว
หัวแม่โป้ ง และพบการเคลือนไหวของกระดูก Metatarsal bone กับ กระดูก Phalanx เป็ นแบบ
ลักษณะ Condyloid joint
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การเคลือนไหวของเท้า
. การเคลือนไหวของข้ อต่ อ
การเคลือนไหวของข้อต่อมีการเคลือนไหวในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี
1.1 การงอ (Flexion) คือ การทําให้ปลายกระดูกข้างหนึงเข้าหากระดูกอีกด้านหนึง
โดยมุมระหว่างกระดูกลดลง เช่น การงอข้อศอก การงอเข่า ฯลฯ
1.2 การเหยียด (Extension) คือ การเคลือนไหวทีตรงข้ามกับการงอ
1.3 การกาง (Abduction) คือ การเคลือนไหวในลักษณะทีห่างออกไปจากเส้นผ่า
กลางของร่ างกาย (Middle line) เช่น กางแขน กางขา กางนิ วมือ ฯลฯ
1.4 การหุบ (Adduction) คือ การเคลือนไหวทีตรงข้ามกับการกาง
1.5 การบิดรอบแกน (Rotation) คือ การเคลือนไหวในลักษณะการบิดรอบแกนแต่
ไม่ครบรอบ โดยหมุนอยูก่ บั ทีหันไปมา เช่น การบิดคอ การบิดข้อมือ
1.6 การหมุนเป็ นวงกลม (Circumduction) คือ การเคลือนไหวชนิดทีหมุนเป็ น
วงกลม เช่น การแขนให้เป็ นวง การหมุนขาให้เป็ นวง ฯลฯ
1.7 การควํามือ (Pronation)
1.8 การหงายมือ (Supination)
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รู ปที 10 แสดงการเคลือนไหวของข้อต่อ
ทีมา : Plane and motions used in anatomy [online], เข้าถึงเมือ 24 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Limbs/Planes-and-motions-diagrams
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การเคลือนไหวของเท้ า
2.1 Plantar flexion เป็ นการเคลือนไหวทีปลายเท้าชีลงและมีการงอ (flexion) ของ
ข้อเท้า (ankle joint) ส่ วนของส้นเท้า (heel) ชีขึน
2.2 Dorsiflexion เป็ นการเคลือนไหวทีกระดกปลายเท้าชีขึนบน โดยทีมีการเหยียด
(extension) ของข้อเท้า (ankle joint) ส่ วนส้นเท้าชีลง
2.3 Adduction เป็ นการเคลือนส้นเท้าเข้าหาแกนกลาง (midline axis) ซึงแกนกลาง
ของฝ่ าเท้าคือ นิวที ส่ วนแกนกลางของเท้าคือเส้นทีลากผ่านตรงกลางของเอ็นร้อย-หวาย (Achilles
tendon)
2.4 Abduction เป็ นการเคลือนออกจากแกนกลาง (midline axis) ตรงข้ามกับ
adduction
2.5 Inversion เป็ นการตะแคงฝ่ าเท้าด้านใน (medial) ขึนจากพืน โดยมีการทํา
adduction ของส้นเท้าร่ วมด้วย
2.6 Eversion เป็ นการตะแคงฝ่ าเท้าด้านนอก (lateral) ขึนจากพืน โดยมีการทํา
abduction ของส้นเท้าร่ วมด้วย
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Dorsiflexion

Abduction

Plantar flexion

Adduction

Inversion

Eversion

รู ปที แสดงการเคลือนไหวของเท้าลักษณะต่างๆ
ทีมา : Motions of the foot and ankle [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.orthoticshop.com/orthotic-adjustments-foot- biomechanics.html
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3. วงจรการเดินและการเกิดรอยเท้า
ปริ ญญา[14] ได้อธิบายเกียวกับวงจรการเดิน (Gait cycle) ว่า หนึงวงจรการเดินเริ ม
จากระยะทีส้นเท้าของขาข้างหนึงแตะพืน สิ นสุ ดเมือเท้าของขาข้างนันแตะพืนอีกครังหนึงจะคิด
เป็ นระยะทางมีค่าเท่ากับ เปอร์เซ็นต์ หนึงวงจรการเดินแบ่งเป็ น ช่วง คือ
. ช่วงรับนําหนัก (stance phase) เริ มเมือส้นเท้าแตะพืน สิ นสุ ดเมือเท้าข้างนันพ้น
พืนในคนปกติคิดเป็ นระยะทางประมาณ เปอร์ เซ็นต์ของวงจรการเดิน การเดินช่วงนีแบ่งเป็ น
ระยะคือ
. . ระยะทีส้นเท้าแตะพืน (heel strike) เป็ นระยะทีเท้าทังสองข้างนันแตะพืน
. . ระยะเท้าวางราบ (flat foot) เป็ นระยะสันๆหลังจากส้นเท้าแตะพืนแล้ว ฝ่ า
เท้าทังหมดวางราบกับพืน
. . ระยะยืนกลาง (mid stance) เท้าข้างนันจะรับนําหนักทังหมด ระยะนีจะ
สิ นสุ ดเมือส้นเท้าพ้นพืน
. . ระยะถีบเท้า (push off หรื อ toe off) เป็ นระยะทีปลายเท้ากําลังถีบพืนเพือ
ส่ งเท้าข้างนันก้าวเดิน
. ช่วงแกว่งขา (swing phase) เป็ นช่วงทีขาแกว่งเท้าพ้นพืน ในคนปกติคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ของวงจรการเดิน การเดินช่วงนีแบ่งเป็ น ระยะคือ
. . ระยะมีอตั ราเร่ ง (acceleration) เป็ นระยะแรกของการแกว่งขา ขาจะมี
อัตราเร่ งเพือก้าวต่อไป ระยะนีลําตัวจะอยูห่ น้าต่อขาทีแกว่ง
. . ระยะแกว่งกลาง (mid swing) เป็ นระยะทีขากําลังแกว่งอยูใ่ นแนวกลาง
ลําตัวเป็ นระยะทีขาหดสันทีสุ ดเพือให้เท้าพ้นพืน
. . ระยะลดอัตราเร่ ง (deceleration) เป็ นระยะทีขาเคลือนไหวมาด้านหน้าต่อ
ลําตัวและมีการลดอัตราของขาลง โดยการทํางานของกล้ามเนือเพือให้ส้นเท้าแตะพืน ระยะนีลําตัว
จะอยูห่ ลังต่อขาทีแกว่ง
3.3 ช่วงทีเท้าทังสองข้างแตะพืนพร้อมกัน (double support) เป็ นระยะทีแทรกอยู่
ระหว่างช่วงรับนําหนักและช่วงแกว่งขาในคนปกติ คิดเป็ นระยะทางประมาณ
เปอร์ เซ็นต์ของ
วงจรการเดิน การเดินช่วงนีเกิดในระยะแรกและระยะหลลังของช่วงทีขารับนําหนัก คือ ขณะทีเท้า
ของขาหน้ากําลังสัมผัสพืนและเท้าของขาหลังยังคงสัมผัสพืน เมือเดินเร็ วขึนระยะเวลาทีเท้าทังสอง
ข้างแตะพืนพร้อมกันจะสันลงและระยะนีจะหายไปเมือเป็ นการวิง
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. ความผิดปกติของเท้า
อารี ตนาวลี[15] กล่าวว่าเนื องจากเท้าและข้อเท้า เป็ นโครงสร้างทีอยูต่ าสุ
ํ ดของร่ างกาย
มีความจําเป็ นต้องรับนําหนักมากและถูกใช้งานทีสุ ด เมือเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างทีอยูเ่ หนือขึนไป
ดังนันจะเกิดการบาดเจ็บความผิดปกติของเท้าและข้อเท้าทีได้ง่าย
. นิวหัวแม่เท้าเอียง (Hallux valgus) เป็ นความผิดปกติของเท้าทีมีลกั ษณะการเอียง
ของนิวหัวแม่หวั เท้าเฉออกทางด้านข้าง ในท่าเดินปกตินิวหัวแม่เท้าจะต้องงอประมาณ
องศา
ก่อนทีเท้าจะก้าวพ้นพืนแต่ถา้ นิวหัวแม่เท้าไม่สามารถงอในลักษณะทีช่วยเป็ นแรงส่ งได้ก็จะเกิด
อาการบาดเจ็บขึนได้ทีนิวหัวแม่เท้า ในบางคนการเฉของนิวดังกล่าวมากจนไปเลือนทับเกยนิวที
ได้ เนืองจาก Sesamoid ทีอยูใ่ ต้หวั ของนิวหัวแม่เท้านูนโปนออกมาอาจเสี ยดสี กบั รองเท้าเกิดการ
อักเสบของ bursa เรี ยกว่า bunion บางครังอาจเกิด hard corn ซึงเป็ นการอักเสบของผิวหนังทีหนา
บริ เวณด้านบนของ proximal interphalangeal joint โดยเฉพาะนิวที

รู ปที แสดงนิวหัวแม่เท้าเอียง (Hallux valgus)
ทีมา : Hallux valgus [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://www.graphicshunt.com/health/images/hallux_valgus-1311.htm
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. นิวหัวค้อน (Hammer toe) เป็ นการผิดรู ปที proximal phalanx ทีอยูใ่ นท่างอนิว
อย่างถาวรที Metatarsophalangeal joint และ middle phalanx อยูใ่ นท่างุม้ นิวเท้าที proximal
interphalangeal joint ส่ วน diatal phalanx งอหรื อเหยียดทําให้นิวเท้า (ซึงมักเป็ นนิ วเท้าที ) มี
ลักษณะคล้ายค้อน การผิดรู ปของนิวเท้าหนึงหรื อมากกว่านันอาจเกิดจากการอ่อนแรงของกล้ามเนือ
lumbricals และ interossei ซึงทําหน้าทีงอ metatarsophalangeal joint กับเหยียด interphalangeal
joint บริ เวณของผิวหนังของหลัลงนิวเท้าทีเสี ยดสี กนั ซําอีกกับรองเท้าอาจทําให้ผิวหนังส่ วนนัน
หนาและแข็งขึน เรี ยกว่า callosity หรื อ callus
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รู ปที แสดงลักษณะนิวหัวค้อน (Hammer toe)
ทีมา : Hammer toe [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://feetdoc.com/hammer_toes.htm
4.3 Claw toes มีลกั ษณะการเหยียดของ metatarsophalangeal joint มากเกินไปและงอ
interphalangeal joint มักเป็ นทีนิวเท้าทัง

รู ปที แสดงลักษณะ Claw toes
ทีมา : Claw toes [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://blog.yogapro.com/2010/11/30/hammer-toe-claw-toe-mallettoe-cross-toe-and-foot-pain-part-1/
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4.4 เท้าแบน (Pes planus หรื อ flat feet) ในเท้าของทารกแบบเท้าลักษณะนีถือว่าปกติ
เนืองจากมีไขมันใต้ชนผิ
ั วหนังทีหนาของฝ่ าเท้า ความโค้งของเท้าจะปรากฏชัดเจนจนกระทังเดินได้
- เดือน เท้าแบนในวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่เป็ นผลมาจากโค้ง medial longitudinal แฟบลง เมือยืนลง
นําหนักจะทําให้ plantar ligament ทังหลายและ plantar aponeurosis จะถูกยืดออก หากเกิดการแบน
เนืองจากการยืนเป็ นระยะเวลานาน อาจตามด้วยการเฉออกนอกของเท้าส่ วนหน้า
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รู ปที แสดงลักษณะเท้าแบน
ทีมา : Flat feet [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://www.touchabletoes.com/five-foot-problems-caused-by-flat-feet
4.5 เท้าปุก (Club foot) หมายถึงลักษณะเท้าทีบิดออกจากตําแหน่งปกติมีหลายชนิด
ซึ งเป็ นตังแต่กาํ เนิดทังสิ น พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เกิดจากความผิดปกติของ subtalar joint
บิดเข้าใน ข้อเท้าอยูใ่ นเท้ากระดกลง ทําให้เท้ามีลกั ษณะคล้ายกีบม้าจึงใช้ศพั ท์ equines (แปลว่าม้า)
ครึ งหนึงของผูป้ ่ วยโรคนีไม่สามารถเดินลงนําหนักทีเท้าท่าปกติได้ มักจะลงนําหนักทีปลายเท้าแทน

รู ปที แสดงลักษณะเท้าปุก (club foot)
ทีมา : Club foot [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จากhttp://www.hmh.net/AdamHealth/Surgery%20and%20Procedures
/13/100056.htm
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4.6 Pes calcaneus คือสภาวะทีส้นเท้าติดพืน แต่ปลายนิวเท้าลอยอยูใ่ นอากาศ คล้ายอยู่
ในท่ากระดกนิวเท้าตลอดเวลา
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รู ปที แสดงลักษณะเท้าแบบ Pes calcaneus
ทีมา : Pes calcaneus [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://www.fachgebaerdenlexikon.de/index.php?id=2140
4.7 Pes cavus สภาวะทีรู ปของเท้ามีลกั ษณะ medial longitudinal arch ของเท้าสู งกว่า
ปกติ

รู ปที แสดงลักษณะเท้าแบบ Pes cavus
ทีมา : Pes cavus [Online], เข้าถึงเมือ 25 December 2011
เข้าถึงได้จาก http://www.comfortshoe.com/foot-conditions/charcot-marie-tooth/
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ส่ วนที การเกิดรอยฝ่ าเท้ าและการตรวจพิสูจน์ รอยฝ่ าเท้ า
รอยฝ่ าเท้าหรื อรอยรองเท้า
ถือเป็ นวัตถุพยานทีเกิดรอยประทับทีได้จากการเหยียบยํา
ประทับของเท้า สามารถพบได้ง่ายและพบได้มากในสถานทีเกิดเหตุ เนื องจากผูก้ ระทําความผิดหรื อ
ผูท้ ีเกียวข้องเหยียบเข้าไปในสถานทีเกิดเหตุ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
. รอยฝ่ าเท้าทีมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า (Patent print) แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิดคือ
. ชนิด 2 มิติ เป็ นรอยฝ่ าเท้าทีเกิดจากการเปื อนสารทีทําให้เกิดร่ องรอยก่อนประทับ
รอยฝ่ าเท้า เช่น รอยฝ่ าเท้าเปื อนเลือด รอยฝ่ าเท้าทีเหยียบยําบนพืนทีมีฝนเกาะผิ
ุ่
วหน้า และสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
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รู ปที 20 รอยฝ่ าเท้าทีเกิดจากเท้าทีเปี ยกบนพืน
ทีมา : wet footprints on stone floor [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.shutterstock.com/pic-33048376/stock-photo-wet-footprints-on-stone-floor.html
. ชนิด 3 มิติ เป็ นรอยฝ่ าเท้าทีไปสัมผัสหรื อกดบนผิวของพืนทีอ่อน ไม่ยดื หยุน่ (ไม่
คืนตัว) เช่น พืนทราย พืนดินเหนียว ทําให้เกิดร่ องรอยบนวัตถุนนที
ั เป็ น 3 มิติ

รู ปที 21 รอยฝ่ าเท้าทีบนพืนดิน
ทีมา : Footprint [Online], เข้าถึงเมือ6 November 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.msnbc.msn.com/id/14063446/
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. รอยฝ่ าเท้าแฝง (Latent footprint) เป็ นรอยฝ่ าเท้าทีไม่เห็นชัดด้วยตาเปล่า เช่น รอยเท้า
บนพืนกระเบือง รอยเท้าบนพืนขัดมัน รอยเท้าประเภทนีต้องใช้วธิ ี ทางฟิ สิ กส์ เคมี หรื อเคมีฟิสิ กส์
ช่วยจึงจะทําให้รอยปรากฏขึน
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รู ปที 22 รอยฝ่ าเท้าแฝง
ทีมา : Latent Footprint [Online], เข้าถึงเมือ 6 November 2010
เข้าถึงได้จาก
http://www.sirchie.com/training/training-programs/-atentpalm-print-course.html
การตรวจรอยฝ่ าเท้ าและรูปแบบรอยฝ่ าเท้ าในสถานทีเกิดเหตุ
. การรักษาสถานทีเกิดเหตุ
ตําแหน่งของรอยเท้าหรื อรอยรองเท้าทีอยูบ่ นพืน
บางครังยากทีจะตรวจพบ
โดยเฉพาะรอยเท้า รอยเท้าแฝง หรื อร่ องรอยทีเกือบมองไม่เห็นด้วยแล้วยิงต้องใช้ความพยายามมาก
บ่อยครังทีต้องใช้เทคนิคของแสงช่วยซึ งผูท้ ีตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุส่วนใหญ่ไม่มีความชํานาญ
เรื องนี อีกทังมีความพยายามทีจะหาวัตถุพยานนีอย่างจริ งจัง นอกจากนนี รอยเท้าหรื อรอยรองเท้า
อาจถูกเหยียบทับจากเจ้าหน้าทีอืนทีเข้ามาในสถานทีเกิดเหตุก่อน
ทําให้ผตู ้ รวจสอบมองข้าม
ความสําคัญไป ทังทีรอยเท้านันอาจไม่ถูกทําลายเนืองจากการซ้อนทับนัน ดังนันเจ้าหน้าทีที
เกียวข้องจึงควรป้ องกันสถานทีเกิดเหตุ โดยเฉพาะเส้นทางทีคาดว่าน่าจะมีรอยฝ่ าเท้าแฝงอยู่ เช่น
ทางเข้าออกประตูหรื อทางเข้าออกของคนร้าย ทางเลียงริ มฝาผนัง บริ เวณทีมีการต่อสู ้ เพือรักษาซึ ง
คุณค่าของวัตถุพยานรอบเท้าหรื อรอยรองเท้านี
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. รูปแบบของรอยเท้ าทีตรวจพบในสถานทีเกิดเหตุ
รอยเท้าทีปรากฏชัดเห็นลายเส้นในสถานทีเกิดเหตุนนั หากมีลายเส้นปรากฏเพียงพอ
ก็สามารถนําไปเปรี ยบเทียบเอกลักษณ์บุคคลด้วยวิธีเดียวกันกับการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์นิวมือ แต่
หากรอยเท้านันปรากฏลายพิมพ์ไม่ชดั เจน รอยเท้านันก็ยงั มีคุณค่าโดยการวิเคราะห์รายละเอียดอืนที
สามารถนํามาใช้เปรี ยบเทียบได้ ด้วยคุณลักษณะของขนาดและรู ปร่ างของเท้าซึงสามารถใช้ในการ
ตรวจพิสูจน์ได้เช่นกัน ซึ งในสถานทีเกิดเหตุนนอาจตรวจรอยฝ่
ั
าเท้าได้ รู ปแบบ คือ
. รู ปแบบรอยประทับทีไม่มีอะไรห่ อหุ ม้ เท้า
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รู ปที 23 รอยประทับของเท้าบนพืนทีไม่มีอะไรห่ อหุม้
ทีมา : Footprint [Online], เข้าถึงเมือ November 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.cryptomundo.com/cryptozoo-news/yowie-dog09/l
. รอยประทับทีเกิดจากการสวมถุงเท้า

รู ปที 24 รอยประทับทีเกิดจากการสวมถุงเท้า
ทีมา : Footprint [Online], เข้าถึงเมือ 8 September2010
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. รอยเท้าประเภทรอยประทับและร่ องรอยทีถูกทิงไว้บนผิวหน้าของพืนรองเท้าที
สวมใส่
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รู ปที 25 รอยประทับและร่ องรอยทีถูกทิงไว้บนผิวหน้าของพืนรองเท้าทีสวมใส่
ทีมา : Footprint [Online], เข้าถึงเมือ 8 September2010
การตรวจพิสูจน์ เปรียบเทียบรอยเท้า
1. เทคนิคการวัด
. เทคนิคการวัดระยะห่าง ระหว่างจุดศูนย์กลางของนิ วเท้าแต่ละนิว ใช้วธิ ี การ
กําหนดจุดศูนย์กลางของนิวเท้าแต่ละนิว
แล้วลากเส้นโยงจากจุดศูนย์กลางนิวโป้ งไปยังจุด
ศูนย์กลางของนิวอืน วัดระยะห่างของแต่ละเส้นทีโยงจะพบว่า บุคคลแต่ละคนจะมีระยะห่าง
ระหว่างนิวไม่เท่ากัน สามารถนํามาเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลต้องสงสัยว่าเป็ นเจ้าของฝ่ าเท้านัน
หรื อไม่

รู ปที 26 เทคนิคการวัดระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของนิว
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. เทคนิคการวัดขนาดความยาวของฝ่ าเท้า ใช้วธิ ีการวัดระยะจากจุดปลายสุ ดของ
ส้นเท้าไปยังจุดศูนย์กลางของนิวเท้าแต่ละนิวแล้วตีกรอบเป็ นสี เหลียมให้สัมผัสกับส้นเท้า ฝ่ าเท้า
นิวชีและนิวก้อย จะพบว่าบุคคลแต่ละคนจะมีขนาดความยาวของฝ่ าเท้าไม่เท่ากันและมีระยะทางที
วัดจากจุดปลายสุ ดของส้นเท้าไปยังจุดศูนย์กลางของนิวเท้าแต่ละนิวไม่เท่ากันด้วย
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รู ปที 27 เทคนิคการวัดความกว้างและความยาวของฝ่ าเท้า
. เทคนิคการวัดรู ปแบบการแผ่กว้างของฝ่ าเท้า ใช้วธิ ี กาํ หนดจุดหนึงจุดห่างจากส้น
เท้าของฝ่ าเท้านันพอประมาณและกึงกลางของฝ่ าเท้า จากนันลากเส้นออกจากจุดนี เส้น โดยเส้นที
ลากไปยังขอบฝ่ าเท้าด้านในให้สัมผัสทังส้นเท้าและฝ่ าเท้าด้านบน ลากเส้นที
และ ไปยัง
จุดศูนย์กลางของนิวเท้าทัง เรี ยงตามลําดับ ลากเส้นที ไปยังขอบฝ่ าเท้าด้านนอกให้สัมผัสทังส้น
เท้าและฝ่ าเท้าด้านนอก จะพบว่าบุคคลแต่ละคน มีรูปแบบของฝ่ าเท้าไม่เหมือนกัน สามารถนํามาใช้
ตรวจเปรี ยบเทียบกับผูต้ อ้ งสงสัยได้

33

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รู ปที 28 เทคนิคการวัดแบบรอยแผ่กว้างของฝ่ าเท้า
.

ตรวจจาก สัณฐานวิทยา (Morphology) ของเท้า
1.4.1 รู ปแบบของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทีเป็ นแบบแบนราบ (Flat Foot)
. . รู ปแบบความยาวของนิวเท้า (Lengths of toes pattern)
. . จํานวนรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทีไม่ปรากฏรอยนิวเท้าที 5 (Missing 5th toe)
1.4.4 จํานวนแนวโค้งหยักบนแนวนิ วเท้า (hump)
1.4.5 จํานวนรอยข้อนิวทีปรากฏในรอยพิมพ์ฝ่าเท้าซ้ายและเท้าขวา

(Phalange Marks)
1.5 การทาบแบบ (Tracing) –เป็ นการลอกรอยฝ่ าเท้าทีพบในสถานทีเกิดเหตุไป
ทาบซ้อน บนรอยฝ่ าเท้าของผูต้ อ้ งสงสัย
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. การหาลายนิวมือและนิวเท้าแฝง [16]
ลายนิวมือของคนเรานัน มีอยูส่ ามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
2.1 ลายนิวมือนิวเท้าทีเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
2.2 ลายนิวมือทีไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เรี ยกว่า ลายนิวมือนิ วเท้าแฝง
วิธีการหาลายนิวมือและนิวเท้าแฝงแฝง
1. การใช้ ผงฝุ่ นเคมี
คือนําเอาสสารทีเป็ นของแข็งบางอย่างมาทําเป็ นผงฝุ่ นสี ต่างๆ ซึ งแต่ละสี มีคุณสมบัติ
และความเหมาะสมต่างกัน ในอันทีจะทําให้รอยลายนิวมือแฝงมองเห็นได้ชดั เจนพร้อมทีจะนําไป
ตรวจเปรี ยบเทียบ สี ทีเหมาะสมทีสุ ดคือสี ดาํ เนืองจากเหงือจะปรากฏอยูใ่ นสภาพไร้สีและมักพบ
เห็นได้อย่างดีทีสุ ดบนพืนผิววัตถุทีเรี ยบเป็ นมัน เช่น แก้ว กระจก เครื องเรื อนขัดมัน เป็ นต้น ซึงสี ดาํ
นีจะตัดกับสี ของพืนผิววัตถุจนเห็นรอยได้ชดั เจน แต่ถา้ เป็ นพืนผิววัตถุทีมีสีมืดก็ควรใช้แป้ งฝุ่ นสี
ขาว (White Powder) จะเห็นภาพได้ชดั เจนเช่นเดียวกัน นอกจากนีพืนผิววัตถุบางอย่างอาจมีความ
เหมาะสมกว่าทีจะใช้ผงฝุ่ นกว่า 2 ชนิดขึนไปผสมกัน เพือให้เห็นรอยและเก็บรอยแฝงได้ดีขึน ใน
การใช้ผงฝุ่ นเคมีจะต้องมีอุปกรณ์อืนเพือการปั ดหาและการเก็บลอกถอดรอยลาย คือ
1.1 แปรง ซึ งมีอยูท่ วๆ
ั ไป 3 ชนิด คือ
1.1.1 แปรงขนกระต่ าย ซึงใช้ในการปั ดผงฝุ่ นเบืองต้น
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รู ปที 29 แปรงขนกระต่าย
ทีมา : แปรงขนกระต่าย [Online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.science-proof.com/product.php
1.1.2 แปรงขนกระรอก ใช้ปัดผงฝุ่ นเพือให้เห็นรอยลายอย่างละเอียดและใน
กรณี ทีไม่มีแปรงขนกระต่าย
สามารถใช้แปรงขนกระรอกเพียงอย่างเดียวก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน
แปรงทีใช้ในการปั ดฝุ่ นมีหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ นแปรงขนอูฐ แปรงขนกระรอก แปรงขนหางม้า
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แปรงขนไฟเบอร์ แต่ทีใช้ได้ผลดีทีสุ ดน่าจะเป็ นแปรงขนกระรอกเพราะขนแปรงมีความอ่อนนุ่ม
มากกว่าแปรงชนิดอืน ควรระวังทีจะไม่ใช้นาหนั
ํ กมือกดลงไปทีพูแ่ ปรงจนเกินไป ซึ งอาจมีผลต่อ
ความคมชัดของลายเส้นได้
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รู ปที 30 แปรงขนกระรอก
ทีมา : แปรงปั ดผงฝุ่ นขนกระรอก [Online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.plastrochem.com/finger_1.html

1.1.3 แปรงแม่ เหล็ก ใช้กบั ผงฝุ่ นสี ดาํ ทีมีผงแม่เหล็กเป็ นส่ วนผสมอยู่ ซึงแปรงที
เป็ นตัวแม่เหล็กหรื อ Magna Brush นันไม่ได้มีลกั ษณะของรู ปร่ างแปรงทีเป็ นตัวแม่เหล็กและใช้กบั
ผงฝุ่ นชนิดพิเศษ เรี ยงผงฝุ่ นทีว่านีติดอยูก่ บั แปรงนันจนสัมผัสพบกับเหงือทีเป็ นรอยลายแฝงอยูก่ ็จะ
แตะติดทีรอยแทน การใช้แปรงแม่เหล็กนีให้ผลดีมากโดยเฉพาะกับการหารอยทีด้านใต้วตั ถุ เช่น ใต้
ลินชักหรื อเมือพืนผิววัตถุมีความยืดหยุน่ ได้ อาทิ พืนหนัง และยังไม่เปลืองผงฝุ่ นโดยไม่จาํ เป็ น
ในช่วงทีมีการซัดฝุ่ นออกไปในเบืองต้นเพือหารอยอย่างคร่ าวๆ อย่างไรก็ตามข้อจํากัดทีไม่มีความ
เหมาะสมกับการใช้แปรงแม่เหล็กคือ สามารถตรวจหารอยลายทีอาจปรากฏอยูก่ บั วัตถุทีมีพืนผิวทํา
ด้วยโลหะได้เท่านัน

รู ปที 31 แปรงแม่เหล็ก
ทีมา : แปรงแม่เหล็ก [Online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.science-proof.com/product.php
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.2 เทปกาวใส (Scotch Tape) หรือเทปกาวยาง (Rubber Lifter) ใช้ในการลอกรอย
แฝง หลังจากปัดผงฝุ่ นเห็นชัดเจนแล้ว สําหรับเทปกาวใสควรใช้ชนิดดีและเหมาะสมมากทีสุ ดควรมี
ขนาดกว้างของเทปประมาณ 3/4 นิวฟุต ส่ วนเทปกาวยางหรื อ Rubber Lifter นัน ใช้ได้ง่ายและใหญ่
มีขนาดกว่า สามารถตัดออกมาได้ตามขนาดทีต้องการโดยไม่ตอ้ งต่อเทป เหมาะสมอย่างยิงกับการ
ลอกรอย ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้าและถอดรอยอุง้ มือ ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้าและส้นเท้า
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รู ปที 32 เทปกาวยาง
ทีมา : Rubber- jell lifting tape [Online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.science-proof.com/product.php
1.3 กระดาษปะรอยแฝงทีลอกออกมา
หากใช้ผงฝุ่ นสี ดาํ หรื อสี เข้มควรใช้เทปกาวใสลอกออกมา แปะลงบนกระดาษ
ขาวเรี ยบมันทีไม่มีแนวเส้นบรรทัด แต่หากเป็ นการใช้ผงฝุ่ นสี อ่อนหรื อสี ขาว ก็จาํ เป็ นจะต้องใช้
กระดาษสี ดาํ เพือให้เห็นรอยลายเส้นทีเก็บมาตัดกับสี พืนโดยรอบของกระดาษนัน
ส่ วนกรณี ทีใช้เทปกาวยางหรื อ Rubble Lifter ไม่จาํ เป็ นต้องแปะกับกระดาษ
เนืองจากลักษณะของ Rubber Lifter ประกอบด้วยแผ่นกาวยาง (สี นวล หรื อสี ดาํ ) ซึ งมีแผ่น
เซลลูลอยด์ (Celluloid) ติดอยู่ เมือนํามาใช้ก็ตดั ขนาดของแผ่นเทปกาวนี ตามทีต้องการ แล้วดึงแผ่น
เซลลูลอยด์แปะทาบลงไปทีรอยนิวมือแฝงซึงปัดเรี ยบร้อยแล้ว จากนันดึงแผ่นเซลลูลอยด์ขึนนําไป
ปะกลับไว้ทีส่ วนกาวยางเหมือนเดิม ด้วยวิธีการนีรอยลายนิวมือแฝงทีได้มานันจะปรากฏอยูอ่ ย่าง
ถาวรโดยจะไม่ถูกสภาวะอากาศ อุณหภูมิ หรื อธรรมชาติอย่างอืนทําอันตรายให้เสี ยหายได้ พร้อมที
จะนําไปดําเนินการทีจําเป็ นเพือระบุรายละเอียด ซึ งควรทําเครื องหมายกํากับก่อนส่ งมอบไปตรวจ
พิสูจน์หรื อตรวจเปรี ยบเทียบต่อไป
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วิธีการปัดผงฝุ่ น
เพือให้เห็นภาพรอยลายมือแฝงได้ชดั เจน สามารถนําวิธีการใช้ผงฝุ่ นปั ดได้อย่างง่าย คือ
เทผงฝุ่ นเพียงจํานวนเล็กน้อยออกจากภาชนะบรรจุเทใส่ ไว้ในกระดาษขาวสะอาดธรรมดา แล้วใช้
แปรง(ขนกระต่ายหรื อขนอูฐ) แตะผงฝุ่ นแล้วสลัดออกเบาๆเพียงทีติดอยูก่ บั แปรงเท่านัน หากผงฝุ่ น
เกาะกันมากจนเกินไป อาจทําให้เป็ นลายเส้นเลอะและใช้ไม่ได้ ดังนันการใช้แปรงแตะผงฝุ่ นแม้จะดู
เป็ นเรื องเล็กน้อย แต่ถา้ ขาดความระวังในการใช้งานอาจจะทําให้เกิดความเสี ยหายต่อวัตถุพยานได้
ทังนีต้องระลึกไว้เสมอว่ารอยลายนิวมือแฝงในสถานทีเกิดเหตุเป็ นสิ งทีบอบบางมากแต่มีค่าอย่างสู ง
ในการยืนยันพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
เมือใช้แปรงแตะผงฝุ่ นแล้ว จับแปรงในลักษณะตังฉากกับพืนผิวของวัตถุทีจะตรวจหา
รอยแล้วปัดแปรงอย่างเบาๆเป็ นรู ปวงกลมหรื อปั ดวน หากพืนผิวนันมีรอยลายแฝง ผงฝุ่ นก็จะ
เกาะติดอยูก่ บั คราบเหงือบนลายเส้นนัน สิ งทีต้องทําต่อไปคือพยายามปั ดฝุ่ นซําๆ ลงไปตรงบริ เวณ
นันเพือให้ภาพชัดเจนยิงขึน ทังนีต้องปั ดแปรงไปตามทิศทางของรอยลายเส้นของรู ปแบบลายนิวมือ
นันๆด้วยเพือป้ องกันการปั ดของแปรงทีจะทําให้รอยอาจเสี ยรู ปได้
จากนันใช้เทปกาวยางเก็บลอกถอดรอยดังทีกล่าวมาแล้ว คือ ตัดขนาดตามต้องการ ดึง
เซลลูลอยด์ออก แปะทาบทับและกดลงไปบนรอยโดยตรง (อย่าให้เคลือนเด็ดขาด) แล้วดึงกลับ
ขึนมาปะไว้กบั แผ่นกาวยางชินเดิมเป็ นอันเสร็ จสิ นกระบวนการ
แต่ถา้ เป็ นกรณี ทวไปที
ั
มักนิยมใช้เทปกาวใสเนืองจากมีความสะดวกต่อการใช้งาน โดยให้
ดึงเทปออกมาจากม้วนให้ยาวพอสมควร (ประมาณ 5-6 นิวฟุตสําหรับหนึงรอยนิวมือ) แต่ตอ้ งระวัง
ด้วยทีจะไม่ให้มีรอยพับ
หรื อรอยหยุดของเทปปรากฏอยูใ่ นช่วงความยาวของเทปทีต้องการ
เนืองจากไม่ตอ้ งการรอยอืนใดทีไม่จาํ เป็ นนอกจากรอยทีเห็นจากภาพรอยลายแฝงเท่านัน
และ
ขณะทีดึงเทปก็ยงั ต้องระวังไม่ให้มีการม้วนหักหรื องอด้วย เมือได้เทปทีต้องการแล้วจึงนําไปแปะ
ทาบทับลงไปตรงทีพืนผิววัตถุบริ เวณทีเห็นรอยแล้ว โดยระวังไม่ให้มีฟองอากาศอยูซ่ ึ งสามารถทํา
ได้โดยขณะทีแตะเทปด้านหนึงลงไปทีวัตถุ (ระยะห่างจากรอยเล็กน้อย) แล้วดึงอีกปลายให้ตึงแล้ว
กดทับลงไป ใช้นิวรี ดลงไปบนตัวเทปนันโดยตรงจนไม่เหลือฟองอากาศตรงรอย ความระวังเช่นนี
ยังคงมีเช่นเดียวกันในขณะลอกรอยนันขึนมาจากวัตถุ
แล้วนําไปปะทาบไว้กบั กระดาษหรื อ
แบบฟอร์ม โดยเทคนิคการวางเทปทํานองเดียวกัน จากนันจึงเขียนรายละเอียดของคดีและ
เครื องหมายกํากับ รวมทังร่ างแผนทีสังเขปอยูด่ า้ นหลังของกระดาษหรื อแบบฟอร์ มแผ่นนัน
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รู ปที 33 ขันตอนการปั ดผงฝุ่ นเพือเก็บรอยนิวมือแฝง
ทีมา :เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.odec.ca/projects/ /mcgo s /public_html/t /fingerprints.html

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การตรวจหารายนิวมือนิวเท้าแฝงด้ วยนํายาทางเคมี
เทคนิคสําหรับการตรวจหารอยลายแฝงด้วยวิธีการทางเคมีนนั โดยหลักการได้ครอบคลุม
ถึงการใช้ประโยชน์ของสสารหรื อสารประกอบทางเคมีทีเป็ นของเหลวในรู ปสารเคมีละลาย
(Immersion) เช่น นํายานินไฮดริ น (Ninhydrin) และนํายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Solution)
และนํายาผลึกม่วง (Crystal Violet) หรื อวิคตอเรี ยเพียวบลู (Victoria Pure Blue) รวมทังการใช้
ประโยชน์ของสารประกอบทางเคมีบางชนิดทีระเหย หรื อระเหิดเป็ นไอดังทีบางครังเราอาจเรี ยกกัน
ได้วา่ เป็ นวิธีรมควัน (Fuming) เช่น การใช้เกล็ดไอโอดีน(Iodine) และกาว (Super Glue) ดังมี
คําอธิ บายให้พอเข้าใจถึงสิ งทีเจ้าหน้าทีวิทยาการหรื อกองพิสูจน์หลักฐานใช้เป็ นแนวทางในการ
ตรวจหารอยลายนิวมือแฝงจากพืนผิววัตถุทีเป็ นกระดาษ (ทังอ่อนและแข็ง) ไม้เปลือย (ไม่ได้ทาสี )
ตลอดจนพืนผิวทีมีคุณสมบัติดูดซึ มอืนๆ ดังนี
1. นํายานินไฮดริน (Ninhydrine Method)
นํายาเคมีชนิดนีมีส่วนผสมของนินไฮดริ น 0.5 กรัม ละลายในอาซิ โตน (Acetone) 100
มิลลิลิตร
เป็ นสารละลายทีมีความเหมาะสมในการตรวจของกลางประเภทกระดาษและเอกสาร
ต่างๆ แต่สิงทีพึงระลึกด้วยเสมอนํายาทางเคมีประเภทนีอาจทําให้หมึกในเอกสารนันเสี ยหายได้ จึง
ต้องได้รับอนุญาตจากคู่กรณี ซึงเป็ นเจ้าของเสี ยก่อนลงมือปฏิบตั ิ
วิธีการโดยตรวจหาร่ องรอยของกรดอะมิโน (Amino acid) ซึงเป็ นส่ วนประกอบ
สําคัญของโปรตีนทีมีอยูใ่ นร่ างกายของมนุษย์ทุกส่ วน รวมทังส่ วนทีเป็ นเหงือด้วย การใช้นายานิ
ํ น
ไฮดริ นนันอาจทําได้ทงฉี
ั ดเป็ นละอองฝอย การจุ่ม หรื อการแปรง อย่างไรก็ตามเมือพืนผิววัตถุถูก
อาบด้วยนํายานีแล้ว ควรนําไปอาบความร้อนทับซึงอาจใช้เตารี ดไฟฟ้ านาบลงไปโดยตรงหรื อใช้วธิ ี
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ผึงไว้กลางแดดหรื อผึงด้วยลมร้อนก็ได้แต่ตอ้ งระวังอย่าใช้ความร้อนถึงขันทีจะลุกไหม้ได้
ด้วยกระบวนการทีกล่าวมาแล้ว หากพืนผิวนันๆ มีรอยลายนิวมือแฝงอยูก่ ็จะเกิดภาพ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนเนื องจากนํายานินไฮดริ นจะไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนในเหงือ นํายาเปลียน
จากภาวะไร้สี (Colorless) ไปสู่ สีม่วงปนนําเงิน เมือเห็นเช่นนีแล้วจึงควรถ่ายภาพโดยทันที แล้วจึง
เอาเทปกาวใสปิ ดทับลงไป ถ่ายภาพซําอีกครังหนึง จดรายละเอียดแล้วจึงนําส่ งตรวจพิสูจน์และ
ตรวจเปรี ยบเทียบต่อไป
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รู ปที 34 ขันตอนการเก็บรอยนิวมือแฝงโดยใช้นายานิ
ํ นไฮดริ น
ทีมา : Revealing Latent Fingerprints Using Ninhydrin [online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://blog.makezine.com/science_room/forensics/forensics_laboratory_83_revealing_l/

2. นํายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Method)
วิธีการตรวจด้วยนํายาเคมีชนิดนีเป็ นวิธีการตรวจหาเกลือแกง (Sodium Chloride) ที
อยูใ่ นเหงือของมนุษย์ (ส่ วนประกอบหลักๆ ได้แก่ นําประมาณ 98.5-99.5% และมีอตั ราส่ วนของสิ ง
ทีเป็ นของแข็งเพียง 0.5-1.5% เท่านัน ส่ วนหลังนีเองทีประกอบด้วยสสารประเภทอโลหะ ซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นเกลือถึง 1 ใน 3 อีก 2 ใน 3 มีธาตุยเู รี ย (Uria) นํามัน และกรดชนิดต่างๆ ทีมีส่วนประกอบ
ของโลหะอยูท่ ีแนวจีบย่นต่างๆ ทีด้านในของนิวมือ ฝ่ ามือและฝ่ าเท้าส้นเท้า) นํายาเกลือเงินไนเตรท
จะทําปฏิกิริยากับเกลือแกงทีมีอยูท่ ีรอยเกิดเป็ นเงินคลอไรด์ (Silver Chloride) ได้และจะสามารถให้
ผลได้ดีมากสําหรับกาสรตรวจของกลางประเภทกระดาษและไม้
นํายามีส่วนผสมของเกลือเงินไนเตรทละลายนําความเข้มข้น 3% (เงินไนเตรท 3
กรัม ผสมกับนํา 100 มิลลิลิตร) ซึ งเราอาจใช้วธิ ี นาํ เอกสารจุ่มลงไปในนํายาโดยตรง หรื อเป็ นละออง
ฝอย แล้วปล่อยให้แห้งเองในห้องมืด เมือแห้งแล้วจึงนํามาให้แสงสว่างจ้า (ประมาณ 1,000 แรง
เทียน) ก็จะปรากฏเห็นรอยแฝงซึงเคยสัมผัสทีบริ เวณพืนผิวของวัตถุนนได้
ั อย่างชัดเจน เป็ นลายเส้น
สี นาตาลไหม้
ํ
เข้ม รอยทีปรากฏขึนนีจะต้องใช้วธิ ี การตรวจเก็บโดยการถ่ายภาพบันทึกใกล้
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ข้อควรระวังอย่างทีสุ ดสําหรับการใช้นายาทางเคมี
ํ
ต้องตระหนักด้วยว่าอาจเป็ นการ
ทําให้วตั ถุทีตรวจเกิดความเสี ยหายไปจากเดิม จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนและสําหรับ
นํายาเกลือเงินไนเตรทนี ยังเป็ นการทําลายไขมัน นํามัน และกรดอะมิโนด้วย ซึ งล้วนเป็ นสิ งจําเป็ น
ทีเราต้องตรวจหาจากวิธีการของนินไฮดริ น และการรมด้วยควันไอโดดีน ดังนันถ้าประสงค์จะใช้
ทัง 3 วิธีในการตรวจรอยเดียวกัน จําเป็ นต้องใช้วธิ ี การตรวจตามลําดับก่อนหลังดังนี
ขันที 1 ตรวจด้วยวิธีรมควันไอโอดีน (Iodine Fuming) เพือหาไขมันในเหงือ
ขัน ที 2 ตรวจด้วยวิธีการของนินไฮดริ น เพือหากรดอะมิโนในโปรตีนของเหงือ
ขันที 3 ตรวจด้วยวิธีการของนํายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate) เพือตรวจหา
เกลือแกงในเหงือ
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รู ปที 35 ขันตอนการเก็บรอยนิวมือแฝงโดยใช้นายาเกลื
ํ
อเงินไนเตรท
ทีมา : Revealing Latent Fingerprints Using Silver Nitrate[online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://blog.makezine.com/science_room/forensics/laboratory_84_revealing_latent_fing/
. วิธีรมด้ วยควันไอโอดีน (Iodine Fuming)
การใช้ประโยชน์ของสารไอโอดีนเพือตรวจรอยลายแฝงเหมาะกับการตรวจของกลาง
ได้หลายอย่าง รวมทังกระดาษ ผนัง และพืนผิวทีมีความเหนียวเหนอะหนะด้วย
หลักการโดยนําเกล็ดไอโอดีนซึงเป็ นสสารแข็งทีมีคุณสมบัติทีจะระเหิ ดเป็ นก๊าซได้
เมือได้รับความร้อน ในระดับหนึง และสามารถใช้รูปแบบของการตรวจในห้องทดลองปฏิบตั ิการ
ได้โดยใช้ตไู้ อโอดีน (Iodine Fuming Cabinet) ส่ วนหากจะนําไปใช้ตรวจ ณ สถานทีเกิดเหตุก็
เหมาะสมทีจะใช้แบบทีบรรจุอยูใ่ นกระบอกแก้วเล็กๆ ซึงมีความสะดวกในการพกพาและตรวจหา
บนบริ เวณพืนผิวทีไม่กว้างขวางเกินไปนัก กระบอกเช่นนีเรี ยกว่า Iodine Fuming Gun ความร้อน
ของตูใ้ นอุณหภูมิที ประมาณ 80 - 90 Celsius’s degree จะสามารถทําให้เกร็ ดไอโอดีนในตูร้ ะเหิด
เป็ นควันขึนได้ ซึ งถ้าไม่ใช้ตะเกียงวิทยาศาสตร์ วางไว้ใต้ตตู้ รงภาชนะบรรจุเกล็ดไอโอดีน ก็อาจใช้
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หลอดไฟฟ้ าขนาด 60 -100 แรงเทียนใส่ ไว้ทีด้านล่างในตูไ้ ด้ การใช้ความร้อนช่วย จะทําให้ปรากฏ
ภาพรอยได้รวดเร็ วขึนสําหรับการใช้กระบอกไอโอดีน (Iodine Fuming Gun) ซึงเหมาะกับการ
พกพาไปในการตรวจหารอยลายแฝง ณ สถานทีเกิดเหตุนนั เป็ นหลอดหรื อกระบอกแก้วทีภายใน
บรรจุใยแก้ว (Glass Wool) เกล็ดไอโอดีน (Iodine Crystals) และแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium
Chloride) ซึงภายในหลอดแก้วมีท่อยางโปร่ งอยูต่ รงกลางสําหรับใช้เป่ าได้ เมือนํามาใช้ในการ
ตรวจหารอยแฝงก็ใช้การเป่ าท่อยาง ลมร้อนจากปากจะผ่านแคลเซี ยมคลอไรด์สู่ไอโอดีนทําให้เกิด
การระเหิ ดของไอโอดีนขึน ไอระเหยหรื อควันของไอโอดีนก็จะถูกปล่อยออกมายังปลายท่อยางอีก
ข้างหนึง ซึ งต้องจ่อไว้ใกล้ทีสุ ด (แต่ไม่ชิดหรื อสัมผัสกับพืนผิวของวัตถุทีต้องการตรวจหารอยลาย
แฝง ซึงหากเคยมีการใช้มือหรื อเท้าเปลือยสัมผัสมาก่อนแล้ว ก็จะปรากฏรอยลายเส้นให้เห็นขึนได้
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับการใช้ตไู้ อโอดีนตรวจหา
ในทางปฏิบตั ิปกติ
เมือเราใช้เทคนิคนีในการตรวจหาตัวอย่างของลายแฝง
จําเป็ นต้องใช้วธิ ีการหยิบจับด้วยปากคีบหรื อสวมถุงมือโดยเสมอ และพยายามไม่สัมผัสเลยไปกว่า
บริ เวณขอบวัตถุโดยไม่จาํ เป็ นเพือหลีกเลียงการสัมผัสซําทับลงไปบนบริ เวณทีอาจมีรอยลายแฝง
ปรากฏอยูไ่ ด้ เมือนําไปใส่ หนีบจับไว้ในตูไ้ อโอดีนแล้วใช้ความร้อนช่วยหรื อการใช้ลมปากเป่ าท่อ
ยางไอโอดีน ลมร้อนอุ่นๆ เช่นนีจะเป็ นปั จจัยให้เกล็ดไอโอดีนระเหิดเป็ นไอและควันสี ม่วง ซึงถ้ามี
ไขมันหรื อนํามัน (ของเหงือ) ปรากฏอยูด่ ูดซึ มไอควันเหล่านีไว้ปรากฏเห็นเป็ นรอยเส้นสี นาตาย
ํ
หรื อออกสี เหลืองๆ ขึนตัดกับสี พืนวัตถุนนั เมือภาพรอยปรากฏชัด ต้องถ่ายภาพไว้โดยทันที
เนืองจากรอยเส้นเหล่านีจางหายอย่างรวดเร็ วเมือกระบวนการนีสิ นสุ ดลง ส่ วนวัตถุทีปรากฏของ
ลายแฝงเหล่านี ทําเครื องหมายกํากับกําหนดตําแหน่งอย่างถูกต้องเพือการนําไปพิสูจน์เอกลักษณ์
ต่อไป
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รู ปที ขันตอนการเก็บรอยนิวมือแฝงด้วยวิธีรมควันไอโอดีน
ทีมา : [online], เข้าถึงเมือ12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.leelofland.com/wordpress/?p=259
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.4 วิธีการใช้ การระเหยจากกาว (Super Glue)
วิธีการใช้ Super Glue จะคล้ายคลึงกับการรมควันด้วยไอโอดีน แต่ต่างตรงทีใช้การ
ระเหยจาก Super Glue เมือสาร Cyanoacrylate Ester ได้รับความร้อนก็จะระเหยเป็ นไอซึ งมีความ
เข้มข้นสู งและจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนและนําทีมีอยูใ่ นเหงือทําให้ปรากฏเห็นเป็ นรอยลายสี ขาว
แล้วจึงใช้ผงฝุ่ นเคมีปัดขึนอีกครังหนึงเพือเก็บถอดลอกรอยลายนันออกมาตามปรกติ
1.5 วิธีการใช้ ผลึกม่ วง (Crystal Violet) หรือวิคตอเรีย เพียว บลู (Victoria Pure Blue)
การใช้ผลึกม่วงตรวจหารอยลายแฝงทีติดอยูก่ บั พืนผิววัตถุมีความเหนียว เช่น เทป
กาวใสหรื อกระดาษกาวหรื อเทปยางทีมีผนู ้ ิยมในการมัดห่ อยาเสพติดไว้ภายใน ซึงบริ เวณทีมีความ
เหนียวนัน มักจะมีรอยลายนิวมือของผูห้ ่อติดอยูด่ ว้ ยเสมอแต่ไม่สามารถเก็บรอยลายแฝงนันได้ดว้ ย
วิธีการปัดฝุ่ นปรกติ ส่ วนผสมของนํายาชนิดนีประกอบด้วยผลึกม่วง (Crystal Violet) ขนาด 1 - 1.5
กรัม ละลายในเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ปริ มาณ 100 มิลลิลิตร แล้วนํานํายาทีผสมแล้วนี
ปริ มาณ 2 มิลลิลิตรเติมลงไปในนํา 100 มิลลิลิตรใส่ ในภาชนะต่อจากนันจุ่มหรื อวางวัตถุชินนันแช่
ลงไปในนํายาจนรอยลายแฝงปรากฏเห็นได้แล้วล้างนํา เพือล้างสี ส่วนทีเกินออกไปจะเหลือแต่รอย
ลายเส้นของรอยลายแฝงเท่านัน ต่อจากนันจึงนําไปวางบนด้านมันของกระดาษอัดรู ปทียังไม่ได้รับ
แสงและมีความเปี ยกหมด นําไปรี ดด้วยความร้อนอ่อนๆ แล้วจึงดึงเทปทีเป็ นวัตถุทีมีรอยลายแฝง
ออกจากกระดาษอัดรู ป จากนันให้ตรวจเก็บรอยลายดังกล่าวทีกระดาษนันด้วยการถ่ายภาพบันทึก
ไว้ ส่ วนการทําเครื องหมายกํากับในการตรวจเก็บของกลางก็ตอ้ งทําไว้เช่นเดียวกัน
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รู ปที 37 รอยนิวมือแฝงด้วยวิธีการใช้ผลึกม่วง
ทีมา : stain from Crystal Violet [online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.evidentcrimescene.com/cata/chem/chem.html
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การตรวจหารอยลายแฝงด้ วยวิธีการทางฟิ สิ กส์
วิธีการทีใช้มากในการตรวจสถานทีเกิดเหตุเกียวกับการหารอยลายนิวมือแฝงก็คือ
ประโยชน์ของแสงและทีมีใช้อยูใ่ นการทํางานของกองพิสูจน์หลักฐานในประเทศไทยปั จจุบนั คือ
แสงเลเซอร์ (LASER) และเครื องโพลีไลท์ (Polilight)
1. แสงเลเซอร์ (LASER)
แสงเลเซอร์มาจากคําย่อภาษาอังกฤษว่า Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation ซึ งเป็ นแสงกล้าทีเป็ นอุปกรณ์ทาํ ขึนประกอบด้วยผลึกก๊าซหรื อสารอย่างอืนทีมีความ
เหมาะสม ซึ งอะตอมภายในนันเมือถูกกระตุน้ ขึนด้วยการรวมจุดของคลืนแสงทังหลายจะขยายและ
รวมกันอยูท่ ีคลืนเหล่านีแล้วจึงฉายเปล่งออกมาเป็ นลําแสงแคบและจ้ามาก
ในเครื องเลเซอร์ทีเราใช้อยูเ่ ป็ นแสงทีเกิดจากการกระตุน้ โดยใช้เครื องมือซึ งมี
ปรมาณูก๊าซอาร์ กอน (Argon-Ion) ซึงเป็ นธาตุบริ สุทธิ ประเภทหนึงเป็ นแหล่งกําเนิดแสง โดยใช้
ประโยชน์ของแสงเลเซอร์นีในการตรวจหารอยลายแฝงทีวัตถุพืนผิวชนิ ดต่างๆ ได้ เช่น แก้ว กระจก
ผนัง พลาสติก และไม้ เป็ นต้น และยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตรวจร่ องรอยในลักษณะ
อืนๆ ได้อีก เช่น รอยขูดลบแก้ไขเอกสาร ชนิดของหมึก รอยเหยียบยําเป็ นต้น
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รู ปที 38 หารอยนิวมือแฝงด้วยแสงเลเซอร์
ทีมา : Specialist Fingerprints[online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.fsni.gov.uk/services/areas-of-expertise/specialistfingerprints/
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2. เครืองโพลีไลท์ (Polilight)
เครื องโพลีไลท์เป็ นเครื องมือตรวจหาร่ องรอยวัตถุพยานได้หลายอย่าง
กล่าวคือ
นอกเหนือจากการตรวจหารอยลายแฝงต่างๆ แล้วยังตรวจหาคราบนําเชื อ คราบโลหิ ต รอยเหยียบยํา
ร่ องรอยของตัวอักษรทีมีการขีดเขียนทาบทับการขูดลบแก้ไขเอกสารต่างๆได้โดยปรับคลืนแสงตาม
ความเหมาะสม
เครื องมือนีใช้โคมแสงก๊าซซี นอน (Xenon Arc Lamp) ซึ งเป็ นก๊าซทีเป็ นธาตุบริ สุทธิ
มีนาหนั
ํ กมาก (นําหนักปรมาณูเท่ากับ 131.3 เท่าของไฮโดรเจน) ในด้านการทํางานนันใช้ Xenon
Arc Lamp เป็ นแหล่งกําเนิดแสงซึงเป็ นเครื องมือนําหนักเบา สามารถใช้ได้ทงในและนอกสถานที
ั
ปรกติมีสภาวะทางแสงเป็ นสี ขาวทีสามารถเปลียนเป็ นแสงสี ต่างๆ ได้ 5 ช่องสี โดยการใช้เครื อง
กรองแสง (Filter) ซึ งแสงแต่ละช่องสี จะมีความเหมาะสมกับการตรวจหารอยลายแฝงบนพืนผิวและ
วัตถุ ทีมีลกั ษณะต่างๆ กัน
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รู ปที 39 หารอยนิวมือแฝงด้วยเครื องโพลีไลท์
ทีมา : The Polilight [online], เข้าถึงเมือ 12 December 2010
เข้าถึงได้จาก http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/416/0416469.html
ส่ วนที การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างรอยฝ่ าเท้ ากับความสู ง
ความสู ง9 หมายถึง ระยะทางทีวัดจากส้นเท้าจนถึงส่ วนทีสู งทีสุ ดของศีรษะ โดยทําการวัดในท่ายืน
หลังตรง เท้าทังสองข้างชิดติดกัน ระดับสายตามองขนานไปกับพืนราบ
ปัจจัยสํ าคัญทีมีผลต่ อการพัฒนาการความสู ง
1. พันธุกรรม ส่ วนสู งของพ่อแม่เป็ นปั จจัยสําคัญอันหนึง ทีเป็ นตัวกําหนดส่ วนสู งของเด็ก
2. ฮอร์ โมน บางชนิดหากหลังออกมามาก หรื อน้อยเกินไปจะทําให้มีผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโต
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3. การออกกําลังกาย การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอจะช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนือและกระดูกเป็ นผลให้มีการพัฒนาการด้านการเจริ ญเติบโตได้อย่างเต็มที
4. ภาวะโภชนาการ การได้รับสารอาหารอย่างเต็มทีครบถ้วน และเหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่ างกาย จะช่วยส่ งเสริ มกระบวนการของร่ างกายให้พฒั นาการเจริ ญเติบโตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. การนอน การนอนหลับทีเพียงพอในช่วงกลางคืนจะช่วยกระตุน้ การเจริ ญเติบโตได้ดี
ขึน เนืองจาก Growth Hormone จะหลังออกมามากขณะนอนหลับ โดยจะเริ มหลังตังแต่ช่วงหัวค่า
เป็ นต้นไป
6. เชือชาติ ด้วยลักษณะทางกายวิภาคทีแตกต่างกันระหว่างแต่ละชนชาติ จากปั จจัยข้างต้น
ทําให้ความสู งระหว่างเชื อชาติต่างกัน เช่น คนยุโรปมักจะมีความสู งเฉลียมากกว่าคนเอเชีย เป็ นต้น
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การคาดคะเนความสู งจากกระดูกยาว
ลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกยาว (Long bone)[13]
ส่ วนของกระดูกยาว (Long bone) บริ เวณปลายเรี ยกว่า Epiphysis เมือผ่าดูภายในจะเห็น
ลักษณะของ Spongy bone บริ เวณตรงกลางจะแคบ เรี ยกว่า Diaphysis เมือผ่าดูภายใน Diaphysis จะ
พบโพรง Marrow cavity และขอบของกระดูกยาวจะเป็ น Compact bone
ในเด็กทีกําลังอยูใ่ นวัยเจริ ญเติบโตทีบริ เวณรอยต่อระหว่าง Epiphysis กับ Diaphysis จะมี
แผ่นกระดูกอ่อนทีเป็ น Hyaline cartilage กันอยูเ่ รี ยกว่า Epiphyseal plate ซึงมีความสําคัญ คือ เป็ น
บริ เวณทีกระดูกอ่อนมีการแบ่งตัวได้และกระดูกอ่อนก็ถูกแทนทีด้วยกระดูก (Bone) ทาให้กระดูก
สามารถยาวขึนเรื อย ๆ ในเด็กทีอยูใ่ นวัยเจริ ญเติบโต จนอายุประมาณ 20 ปี ในเพศหญิง และ อายุ 25
ปี ในเพศชาย อัตราการแบ่งตัวของกระดูกอ่อนเหล่านีจะช้าลงและถูกแทนทีด้วยกระดูกจนหมดใน
ทีสุ ด บริ เวณทีเคยเป็ น Epiphyseal plate จะกลายเป็ นเส้นบาง ๆ แบ่งระหว่าง Epiphysis กับ
Diaphysis เรี ยกแนวนีว่า Epiphyseal line
กระดูกยาวหลาย ๆ ชนิดสามารถนํามาใช้ในการคาดคะเนความสู งได้เป็ นอย่างดี โดย
กระดูกทีนักวิทยาศาสตร์นิยมนํามาศึกษา และนํามาคาดคะเนความสู งของมนุษย์ได้แก่ กระดูกต้น
ขา(Femur) กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) กระดูกต้นแขน (Humerus) กระดูกปลายแขนด้านใน (Ulna)
กระดูกปลายแขนด้านนอก (Radius) และกระดูกนิวมือ นิวเท้า (Phalanges)
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ส่ วนที การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างเพศกับรอยฝ่ าเท้า
เพศ[19] มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sex ให้หมายถึงเพศทีกําหนดขึนโดยธรรมชาติและ
เป็ นข้อกําหนดทางสภาวะชีววิทยาซึ งเปลียนแปลงไม่ได้ เป็ นตัวกําหนดบทบาทหน้าทีให้เพศหญิง
และเพศชายมีบทบาทมีหน้าทีทีแตกต่างกัน เช่น มนุษย์ผหู ้ ญิงตังครรภ์และคลอดบุตร มนุษย์เพศ
ชายจะมีส่วนในการให้กาํ เนิดโดยเป็ นผูผ้ ลิตอสุ จิทีจะผสมกับไข่จากหญิงในการก่อกําเนิดทารก
การแตกต่ างกระดูกโครงร่ างระหว่ างเพศชายและหญิง
จรัสพล ริ นทระ[20] ได้กล่าวไว้วา่ เนืองจากปั จจัยทางด้านชีววิทยา เช่น อิทธิ พลของ
ฮอร์โมน และปัจจัยทางด้านกายภาพ เช่น การใช้แรงงาน ทําให้ลกั ษณะโครงร่ างกระดูกของเพศชาย
และหญิงมีลกั ษณะทีแตกต่างกันสามารถและสามารถนํามาระบุเพศได้
เมือศึกษาโครงร่ างกระดูกมนุ ษย์ทงร่
ั างกาย
พบว่ากระดูกหลายชินสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างเพศหญิงและชายได้ เช่น กระดูกเชิงกราน (pelvic bone) กะโหลกศีรษะ (skull)
กระดูกไหปลาร้า (sternum) และกระดูกยาว (long bone) ส่ วนกระดูกทีสามารถระบุเพศได้น่าเชือถือ
มากทีสุ ด คือ กะโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกราน โดยกระดูกกะโหลกศีรษะทีนิยมนํามาพิจารณา
ในการแยกเพศได้แก่ กระดูกหน้าผาก (frontal bone) มีตาํ แหน่งทีแตกต่างกันชัดเจนระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง (ได้แก่ supraorbital ridge และ frontal bossing) กระดูกขมับ (temporal bone) (มี
ตําแหน่งทีแตกต่างกันทีนิยมนํามาเปรี ยบเทียบระหว่างสองเพศได้แก่ mastoid process และ
zygomatic process length) กระดูกท้ายทอย (occipital bone) (ตําแหน่งทีมีความแตกต่างกันคือ
external occipital protuberance) กระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) (ตําแหน่งทีมีความแตกต่างกัน
คือ ramus และ รู ปร่ างของคาง)
ยังมีกระดูกชินอืนทีมีความสําคัญในการระบุเพศหรื อประมาณอายุผตู้ ายได้ในเชิงนิติ
วิทยาศาสตร์
และจะสามารถเพิมนําหนักทีจะยืนยันหรื อระบุบุคคลได้ดียงขึ
ิ นหากได้ขอ้ มูลจาก
กระดูกหลาย ๆ ชินประกอบกัน
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ส่ วนที งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การคาดคะเนความสู งจากกระดูกนิวเท้ าและรอยฝ่ าเท้ า
ชญานิษฐ์ มนูญผล[17] ทําการศึกษาความสัมพันธ์และการประมาณความสู งจากขนาดเท้า
ในคนไทย จํานวน 630 คน เพศชายจํานวน 330 ราย เพศหญิงจํานวน 300 รายอายุระหว่าง 18-25 ปี
โดยทําการวัดขนาดของเท้า ทังความยาวและความกว้างของเท้าด้วยแคลิปเปอร์ชนิดเลือน พบว่า
ค่าเฉลียขนาดเท้าในเพศหญิงค่าเฉลียขนาดเท้าข้างขวามีค่ามากกว่าข้างซ้ายเล็กน้อย
(.
เซนติเมตร) ส่ วนในเพศชายมีค่าเฉลียความยาวเท้าข้างซ้ายเท่านันทีมีค่ามากกว่าข้างขวาเล็กน้อย
( . เซนติเมตร) แต่เมือเปรี ยบเทียบค่าเฉลียขนาดของเท้าระหว่างเพศชายและหญิงพบว่ามีความ
แตกต่างระหว่างเพศและระหว่างเท้าทังสองข้างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) จากผล
การศึกษานีผูว้ จิ ยั ได้อนุมานว่าคนไทยมีความสู งประมาณ 7 เท่าของความยาวเท้า และ ชายไทยมี
ความสู งประมาณ 17 เท่าของความกว้างเท้า ส่ วนหญิงไทยมีความสู งประมาณ 18 เท่าของความ
กว้างเท้า เมือวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆกับความสู ง พบในเพศชายความยาวฝ่ า
เท้าทังเท้าขวาและเท้าซ้ายมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.68 และ r = 0.70) เช่นเดียวกับใน
เพศหญิงทีพบความยาวฝ่ าเท้าขวาและเท้าซ้ายมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.54 และ r =
0.53) ในขณะความกว้างฝ่ าเท้าเพศชายทังเท้าขวาและเท้าซ้ายแสดงความสัมพันธ์ระดับตํากับความ
สู ง (r = 0. และ r = 0.29) เช่นเดียวกับในเพศหญิงทีพบความกว้างฝ่ าเท้าขวาและเท้าซ้ายมี
ความสัมพันธ์ระดับตําเช่นกัน (r = 0.15 และ r = 0.16) การศึกษาครังนีสามารถสร้างสมการถดถอย
เพือใช้พยากรณ์ ความสู งทีเหมาะสม ทีสุ ดคือ ความสู ง = 82.234 + 3.430 X ความยาวเท้าเฉลีย ของ
ทัง 2 ข้าง สมการนี
กาญจนา สุ ขาบูรณ์[7] ทําการเปรี ยบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเพือพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจาก
รอยพิมพ์ฝ่าเท้าและทําการเปรี ยบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าของบุคคลคนเดียวกันในท่ายืน เดินและวิง
ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเพศชายจํานวน คน มีช่วงอายุระหว่าง - ปี ทําการศึกษาโดยการ
ทาบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าและพิจารณาลักษณะทางกายภาพด้วยวิธีการวัดความกว้าง (Width) ความยาว
(Length) และมุม (Angle) วัดรอยฝ่ าพิมพ์ฝ่าเท้าในรู ปแบบต่างๆ ทังหมด วิธี ในลักษณะท่า
เคลือนไหวแบบยืน เดินและวิง พบว่ารอยพิมพ์ฝ่าเท้าของกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะทางกายภาพที
แตกต่างกัน อัตราการเกิดรู ปแบบเท้าแบบ fibularis สู งทีสุ ด รองลงมากคือ tibialis และ
intermediate ตามลําดับ และรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทัง ข้างไม่มีรอยพิมพ์ใดทีทาบกันได้สนิท แสดงให้
เห็นว่ารอยฝ่ าเท้าสามารถระบุเอกลักษณ์บุคคลได้ และรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทีเกิดจากการยืน เดินและวิง
แตกต่างกัน
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อัจฉราภรณ์ วุฒิรักรังสรรค์และสุ ทศั น์ ดวงจิตร[8] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความยาว
เท้าในตําแหน่งต่างๆกับความสู งของบุคคลจากรอยพิมพ์เท้าเปล่า
จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง
จํานวน 500 คน เพศชาย 194 คน และเพศหญิง 306 คน อายุตงแต่
ั 18 ถึง 55 ปี ทีอาศัยอยูใ่ น
ภาคเหนื อและภาคเหนือตอนล่าง โดยทําการวัดความยาวของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทัง 2 ข้าง โดยวัดความ
ยาวของนิวเท้าทัง 5 นิว ความยาวสู งสุ ดของเส้นสัมผัสด้านในของปลายนิวเท้าที 1 (DLA) และ
ความยาวสู งสุ ดของเส้นตังฉากกับเส้นฐานของส้นเท้า (Lmax) ผลการศึกษาพบว่าในเพศชายมีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) ทีสู งสุ ดคือ 0.755 ซึ งได้จากความยาวของนิวเท้านิวที 1 ข้างซ้าย (LL1)
ในเพศหญิงค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์สูงทีสุ ดคือ 0.728 ซึงได้จากความยาวของเส้นสัมผัสนิวเท้าที
1 ข้างซ้าย สามารถสร้างสมการถดถอยสําหรับการประเมินความสู งในเพศชายคือ ความสู ง =
61.347+4.526(LL1) ซม. และในเพศหญิงคือ ความสู ง = 56.898+4.558(LDLA) ซม. ในกรณี ทีไม่
จําแนกเพศสามารถหาความสู งได้จาก ความสู ง = 46.883+5.040(LDLA) ซม.
L.M. Robbins[4] ได้ศึกษาเรื องลักษณะเอกลักษณ์ของรอยฝ่ าเท้ามนุษย์ ได้ริเริ มศึกษาจาก
ถําในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แถบเมือง Kentucky ร่ วมกับนักโบราณคดีในปี ค.ศ. 1972 พบรอยฝ่ า
เท้าทีแยกเป็ นกลุ่มๆบนพืนทีอดีตเคยเป็ นโคลน บางรอยเท้าพบว่ารอยเท้าทีเป็ นเส้นแข็งของชาว
อินเดียแดง จึงทําการบันทึกและถ่ายภาพไว้เนืองจากยังไม่มีอุปกรณ์ทีใช้เก็บรอยฝ่ าเท้า จากการวิจยั
ดังกล่าวสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการหาจํานวนคนจากลักษณะเฉพาะของรอยฝ่ าเท้า นับเป็ น
จุดเริ มต้นของการศึกษารอยฝ่ าเท้าในมนุษย์เพือคาดคะเนลักษณะต่างๆ เช่น เพศ นําหนัก ความสู ง
ในบุคคลตามมา
Robert B. Kennedy[17] ได้ศึกษาวิจยั ลักษณะเฉพาะของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าและความเป็ นไป
ได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยการศึกษาคุณลักษณะของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าของอาสาสมัคร
จํานวน , รอย โดยวิธีการวัด วิธีและใช้วธิ ีการทาบรอยฝ่ าเท้า โดยได้มีการสร้างฐานข้อมูล
ในการศึกษาเปรี ยบเทียบด้วย พบว่ารอยพิมพ์ฝ่าเท้าโดยส่ วนมากทาบกันไม่สนิท แต่มีเพียงบางรอย
ทีสามารถทาบกันได้สนิททังแม้ไม่ใช่รอยเท้าอันเดียวกัน แต่ทงนี
ั ผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายว่าความผิดพลาด
อาจเกิดจากวิธีการทาบรอยวัดทีใช้ในการศึกษาทีหยาบเกินไป
ผลการศึกษาชีให้เห็นถึงความ
แตกต่างกันของคุณลักษณะของรอยเท้าในแต่ละบุคคลและสามารถนําไปใช้ในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล ซึ งผลการศึกษาครังนีได้ถูกนํามาอ้างอิงในการศึกษาต่อๆมา
Kewal Krishan[6] ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวฝ่ าเท้ากับความสู งของ
บุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าของชนกลุ่ม Gujjars เพศชาย จํานวน , คน ทีมีช่วงอายุระหว่าง –
ปี รอยฝ่ าเท้าและเส้นขอบร่ างฝ่ าเท้าทังสองข้างของแต่ละบุคคลจะใช้วธิ ี การวัด 10 และ 8 วิธี
ตามลําดับ ผลการศึกษาชีให้เห็นว่าเส้น T-2 (เส้นความยาวทีลากจากส้นเท้าถึงปลายนิวชีเท้า) กับ
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เส้น T-5 (เส้นความยาวทีลากจากส้นเท้าถึงปลายนิวก้อยเท้า) และ เส้น T-1 (เส้นความยาวทีลากจาก
ส้นเท้าถึงปลายนิวโป้ งเท้า), เส้น T-4 (เส้นความยาวทีลากจากส้นเท้าถึงปลายนิวนางเท้า) กับส่ วน
bread of ball (ความกว้างของฝ่ าเท้า) ของเส้นขอบร่ างฝ่ าเท้ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติเมือเทียบระหว่างเท้าทังสองข้าง อีกทังยังแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระหว่างความสู งของบุคคลกับการวัดความยาวฝ่ าเท้าทีใช้ในการศึกษาครังนี (P < 0.001 และ 0.01)
จะเห็นได้วา่ การศึกษาครังนีได้แสดงความสัมพันธ์อย่างสู งระหว่างความสู งของบุคคลกับ
ความยาวของเท้า ด้วยวิธีการวัดรอยฝ่ าเท้าทีถูกใช้ในการศึกษาครังนี ( . – . ) การวิเคราะห์เชิง
ถดถอยพบว่ามีค่าเฉลียความผิดพลาดในการประมาณความสู งทีตํา ดังนันสมการถดถอยทีสร้างจาก
การศึกษาครังนีมีความแม่นยําในการประมาณความสู งของบุคคล
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การคาดคะเนเพศจากกระดูกนิวเท้าและรอยฝ่ าเท้ า
มนีรัตน์ ปัจจฉิมะศิริ[21] ศึกษาขนาดเท้าของคนงานไทยในโรงงงานอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาขนาดรอยเท้าของคนไทยได้แก่ การวัดเปรี ยบเทียบและแบ่งประเภทจากกลุ่ม
ตัวอย่างคนงานไทยในอุตสาหกรรมจํานวน ,
คน เป็ นชาย
คนและเป็ นหญิง
คน
กําหนดจุดอ้างอิง จุดและวัด สัดส่ วน โดยใช้สายวัดเวอร์ เนียคาลิปเปอร์ ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่
ขนาดเท้าของชายโตกว่าหญิงในทุกสัดส่ วนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สามารถแบ่งประเภทเท้าได้ 4
ประเภท คือ เท้าสันป้ อม เท้าเรี ยวยาว เท้าเล็กและเท้าใหญ่
Hilmi Ozden และคณะ[4] ทําการหาความสัมพันธ์และประมาณความสู งและเพศของ
บุคคลจากรอยฝ่ าเท้าและขนาดรองเท้า โดยวัดทังความยาวและความกว้าง จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน
569 คน เพศชาย 294 คนและเพศหญิง 275 คน อายุมากกว่า 19 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์ทีสู งสุ ด
ระหว่างความสู งของบุคคลกับความยาวของรอยฝ่ าเท้าและความยาวรองเท้าทังซ้ายและขวา โดย
สามารถสร้างสมการความสู งได้ดงั นีคือ เท้าขวา, ความสู ง = 47.93 + 1.083 (ความยาวรอยฝ่ าเท้า
สู งสุ ด) + 0.788 (ความยาวรองเท้า) 1.813 (เบอร์รองเท้า) และเท้าซ้าย, ความสู ง = 47.33 + 1.139
(ความยาวรอยฝ่ าเท้าสู งสุ ด) + 0.593 (ความยาวรองเท้า) - 1.924 (เบอร์รองเท้า) ในขณะเดียวกันพบ
ความสัมพันธ์ทีค่อนข้างสู งระหว่างความยาวของรอยฝ่ าเท้าและรองเท้ากับเพศอีกด้วย
Gulsah Zeybek, Ipek Ergur และ Zehra Demiroglu[22] ในปี 2008 ทําการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพือประมาณความสู งและเพศจากการวัดขนาดของเท้า โดยวัดความยาว ความกว้าง
ความสู งของกระดูก malleol และความสู งของกระดูก navicular จากลุ่มตัวอย่างจํานวน 249 คน ผล
การศึกษาพบว่าเพศชายมีความสู งและขนาดของเท้าใหญ่กว่าเพศหญิง พบความสัมพันธ์ทีสู งมาก
ระหว่างความยาวฝ่ าเท้าทังซ้ายและขวากับความสู ง
แต่พบความสัมพันธ์ทีค่อนข้างตําเมือเทียบ
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ความกว้างของเท้า และยังพบว่าเมือสร้างสมการความสู งโดยใช้เพศในการคํานวณร่ วมด้วย จะมี
ความผิดพลาดในการประมาณน้อยกว่าเมือเทียบกับการประมาณความสู งโดยใช้ความยาวฝ่ าเท้า
อย่างเดียว (ความผิดพลาดในการประมาณเมือใช้เพศร่ วมด้วยเท่ากับ 4 เซนติเมตร ขณะทีใช้ความสู ง
เพียงอย่างเดียวมีความผิดพลาดในการประมาณเท่ากับ 9-10 เซนติเมตร) การทํานายเพศในการศึกษา
ครังนีมีความแม่นยําถึง 95.6% สําหรับเท้าขวาและ 96.4% ในเท้าซ้าย การศึกษานีสามารถสรุ ปได้วา่
สามารถประมาณความสู งและเพศได้จากการวัดขนาดเท้า
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้วา่ รอยฝ่ าเท้านันมีความสัมพันธ์กบั ความสู ง
และเพศของบุคคล อีกทังยังสามารถคาดคะเนทังความสู งและเพศได้โดยการวัดรอยฝ่ าเท้า แต่ทงนี
ั
ในประเทศไทย ยังไม่มีการวัดรอยฝ่ าเท้าเพือใช้ในการหาความสัมพันธ์หรื อคาดคะเนทังความสู ง
และเพศ
ดังนันการศึกษานีจึงสนใจทําการหาความสัมพันธ์และคาดคะเนความสู งและเพศของ
บุคคลจากรอยฝ่ าเท้าในกลุ่มประชากรในประเทศไทย
ทังนีเพือเป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจยั
เกียวกับรอยฝ่ าเท้าและเป็ นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในกระบวนการสื บสวนสอบสวนเชิงนิติ
วิทยาศาสตร์ ในไทยต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที
วิธีดําเนินการวิจัย
หัวข้อวิจยั เรื อง การคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากรอยฝ่ าเท้า เป็ นการวิจยั
ทดลองเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพือคาดคะเนความสู งและทํานายเพศ
ของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเปล่าทีได้จากท่ายืน โดยทําการวัดตัวแปรสําคัญ ตัวแปร คือ ความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้าย ความยาวฝ่ าเท้าขวา ความกว้างฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ าเท้าขวา โดยมีขนตอน
ั
ดําเนินการวิจยั ดังนี
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ประชากรเป้าหมายและกลุส่ มำ
ตัวอย่ าง

ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูม้ ีเชื อชาติไทย ทีมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 55
ปี ซึ งเป็ นช่ วงอายุที ร่ า งกายและกระดู กเจริ ญเติบโตเต็ม ที และไม่ใ ช่ วยั สู งอายุทีมี ก ารเสื อมของ
กระดูก ซึ งจะทําให้เกิ ดรอยฝ่ าเท้า ที มี ลกั ษณะสมบู รณ์ [23] โดยใช้การสุ่ ม แบบจํา เพาะเจาะจง
เนื องจากผูว้ ิจยั สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและกลุ่มตัวอย่างให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จาก
จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ จํานวน 200 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 100 คนและ เพศหญิง 100 คน
สถานทีเก็บข้ อมูล
1. โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2. สถานีรถไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. อําเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์
4. อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
แม้กลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั นีแม้จะมีความขาดความหลากหลายด้านประชากรทีจะเป็ น
ตัวแทนภาคต่างๆ ซึงแม้วา่ ลักษณะความหลากหลายทางด้านภูมิลาํ เนาซึงก่อให้เกิดความแตกต่าง
ทางด้านสภาพการดําเนินชีวิต ภาวะโภชนาการ หรื ออาจมีความแตกต่างทางด้านพันธุ กรรมของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละภูมิภาค
โดยปั จจัยเหล่านี อาจเป็ นผลทําให้เกิดความแตกต่างในเรื องของ
ส่ วนสู งหรื อสัดส่ วนร่ างกายส่ วนอืน ๆ ซึ งอาจทําให้เกิดความคลาดเคลือนในการสร้างสมการเพือ
ทํานายส่ วนสู งของประชากรไทย แต่ในความเป็ นจริ งเนืองจากมีปัจจัยภายนอก เช่น ในการย้ายถิน
ฐานของประชากร หรื อการแต่งงานกันของประชากรต่างภูมิภาค ทําให้บุตรทีเกิดมาไม่สามารถระบุ
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ว่าเป็ นประชากรภาคใดได้ชดั เจน ด้วยเหตุนีทางผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าสามารถใช้กลุ่มตัวอย่างทีได้จากการ
สุ่ มเก็บจากประชากรเขตภาคเหนื อเพียงภาคเดียว
โดยกลุ่มตัวอย่างทีเข้าร่ วมงานวิจยั ในครังนีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
โดยส่ วนมากคือ ผูท้ ีมารับบริ การ ณ หน่วยงานของผูว้ ิจยั (งานคลินิกกายภาพบําบัด โรงพยาบาลต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์) คิดเป็ นร้อยละ
เนืองจากการศึกษาครังนี ต้องการรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทีมีลกั ษณะทีสมบูรณ์เท่านัน
ดังนันก่อนการเก็บตัวอย่างจึงต้องมีการกําหนดเกณฑ์คดั เข้าและเกณฑ์คดั ออกของกลุ่มตัวอย่างทีจะ
เข้าร่ วมงานวิจยั ดังนีคือ
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เกณฑ์ การคัดเข้ า
1. ผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและมีสัญชาติไทย อายุ 18-55 ปี
2. สามารถยืนได้โดยไม่ใช้เครื องช่วยเดิน
3. ให้ความร่ วมมือและสามารถเข้าร่ วมการศึกษาได้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ไม่เคยได้รับการฝ่ าตัดบริ เวณรยางค์ขา
เกณฑ์ การคัดออก
1. ผูท้ ีใช้กายอุปกรณ์เทียมทังรยางค์แขนและรยางค์ขา (Orthosis or Prosthesis)
2. มีความผิดปกติอย่างอืนร่ วมทําให้มีปัญหาการทรงตัว เช่น ตาบอด, การบกพร่ องการ
รับรู้ความรู้สึก, มึนงงหรื อสับสน
3. มีลกั ษณะของรยางค์ขาทีผิดปกติ เช่น เข่าโก่ง ขา ข้างยาวไม่เท่ากัน
4. มีลกั ษณะของเท้าทีมีความพิการ ผิดปกติ หรื อผิดรู ปชัดเจน เช่น เท้าปุก (Club foot)
นิวเท้ากุด ขาด คดหรื อ งอ
ขันตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทําการคัดเลือกผูก้ ลุ่มตัวอย่างทีจะเข้าร่ วมงานวิจยั โดยใช้เกณฑ์คดั เข้าและเกณฑ์คดั
ออกทีกล่าวมาข้างต้น จากนันกรอกข้อมูลส่ วนตัวกลุ่มตัวอย่างลงบนแบบบันทึกข้อมูล ได้แก่ ชือ –
สกุล อายุ อาชีพ เชือชาติ สัญชาติ เพศ ทีอยู่ หลังจากซักประวัติและกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะทํา
การวัดและเก็บข้อมูลสําคัญทีใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล กล่าวคือ นําหนักทําการวัดโดยใช้เครื องชัง
นําหนักแบบหน้าจอตัวเลข (Digital screen) ทีผ่านการสอบเทียบแล้ว ขณะทีความสู งทําการวัดโดย
ใช้เครื องชังคานสมดุล RGT-200 (ภาคผนวก ข)
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จากนันชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอนรายละเอียดของงานวิจยั และแนะนําวิธีการพิมพ์รอย
ฝ่ าเท้าให้กลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจก่อนโดยละเอียด พร้อมสาธิ ตวิธีการยืนหลังกลิงหมึกลงบนฝ่ าเท้าลง
บนเท้าของกลุ่มตัวอย่าง โดยก่อนการทดสอบกลุ่มตัวอย่างต้องเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั ด้วย
ทุกครัง
2. เตรี ยมพืนทีทีใช้ในการพิมพ์รอยฝ่ าเท้า โดยวางประดาษขาวขนาดบาง (Flip chart) บน
พืนราบและอยูด่ า้ นหน้าเก้าอีของกลุ่มตัวอย่าง ตัดเทปกาวใสเพือป้ องกันการปลิวและติดเทปกาวทับ
สนิทระหว่างหัวและท้ายกระดาษกับพืน เพือป้ องกันไม่ให้กระดาษเคลือนระหว่างการยืนทดสอบ
. กลุ่มตัวอย่างทําความสะอาดเท้าของตนเองโดยใช้สบู่และนํา แล้วใช้ผา้ เช็ดอีกครังจน
แห้งก่อนนังบนเก้าอีทีผูว้ จิ ยั เตรี ยมไว้
4. กลุ่มตัวอย่างฝึ กยืนบนกระดาษ Flip chart โดยยังไม่กลิงหมึกบนฝ่ าเท้า เพือให้กลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกคุน้ เคย แล้วจึงเริ มการทดสอบจริ ง
5. ให้กลุ่มตัวอย่างวางทาบเท้าลงบนแท่นพิมพ์ทีละข้างโดยลงนําหนักเล็กน้อย จากนันใช้
ลูกกลิงยาง กลิงหมึกบนฝ่ าเท้ากลุ่มตัวอย่างซําอีกครังหนึงบนเท้าทังเท้าซ้ายและขวาจากฝ่ าเท้าด้าน
ในไปยังฝ่ าเท้าด้านนอก จากส่ วนส้นเท้าไปสู ้ปลายนิวทังห้าจนหมึกทัวเสมอกันทังฝ่ าเท้า
6. ให้กลุ่มตัวอย่างลุกขึนยืนตรงบนกระดาษ Flip chart ทีเตรี ยมไว้ แล้วนํากระดาษทีพิมพ์
เสร็ จแล้วพึงลมให้แห้ง บันทึกชือ – สกุล บนหัวกระดาษทีทดสอบ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือได้รอยพิมพ์ฝ่าเท้าแล้ว จากนันผูว้ จิ ยั จะทําการกําหนดตําแหน่งอ้างอิงและเส้นทีจะใช้
ในการวิเคราะห์ 2 เส้น โดยใช้วธิ ีการวัดด้วยไม้บรรทัดในการหาจุดอ้างอิงและเส้นอ้างอิงในการวัด
รอยฝ้ าเท้าเพือให้เกิดความถูกต้องแม่นยําในการวัด ก่อนนําข้อมูลทีได้ไปวัดระยะและวิเคราะห์ตวั
แปรดังนี
วิธีกาํ หนดจุดอ้างอิง
1. ตําแหน่งจุดกึงกลางส่ วนโค้งส้นเท้า (pternion; pte) กําหนดจุดตําสุ ดของส้นเท้าให้
ตังฉากกับแกนของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า และเส้นสัมผัสทีตังฉากกับแกนเท้าคือ เส้น base line (BL) จุด
สัมผัสคือ pternion นันเอง
2. ตําแหน่งจุดปลายสุ ดของนิ วแต่ละนิว
3. ตําแหน่งนูนทีสุ ดของฝ่ าเท้าด้านนอก (lateral metatarsal point; mt.l) คือจุดนอกสุ ด
ของ metatarsophalangeal joint
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4. ตําแหน่งเว้าทีสุ ดของฝ่ าเท้าด้านใน (medial metatarsal point; mt.m) คือจุดในสุ ด
ของ metatarsophalangeal joint
วิธีวดั ความยาวรอยฝ่ าเท้า
1. ความยาวฝ่ าเท้า (Foot length) คือความยาวสู งสุ ดของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า ทําการวัด
โดยลากเส้นตรงจากจุดกึงกลางส้นเท้า (pte) ให้สัมผัสกับจุดปลายสุ ดของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า (ซึ งอาจ
เป็ นนิวโป้ งหรื อนิวชี)
2. ความกว้างฝ่ าเท้า (Foot width) คือความกว้างสู งสุ ดของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า ทําการวัด
โดยลากเส้นจากฝ่ าเท้าด้านนอกสุ ด
(mt.l)
คือจุดนูนทีสุ ดของฝ่ าเท้าด้านนอกของ
metatarsophalangeal joint ถึงฝ่ าเท้าด้านในสุ ด (mt.m) คือจุดโค้งเว้าในสุ ดของ metatarsophalangeal
joint
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BL

รูปที การวัดความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้า
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. นําค่าอายุ นําหนัก ความสู ง ความยาวและความกว้างรอยพิมพ์ฝ่าเท้า ทีรวบรวมได้
ทังหมด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยทําการวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ดังนี
. ค่าตําสุ ด สู งสุ ด
. ค่าเฉลีย
. ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ผล
Karl Pearson’s correlation coefficients ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาว
และความกว้างจากวิธีการวัดรอยฝ่ าเท้ากับความสู ง
Spearman’s correlation coefficients ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวและ
ความกว้างจากวิธีการวัดรอยฝ่ าเท้ากับเพศ
Regression analysis ใช้ในการสร้างสมการถดถอยในการคาดคะเนความสู งของบุคคลจาก
การวัดวิธีต่างๆทังรอยฝ่ าเท้า
Logistic regression analysis ใช้ในการสร้างสมการถดถอยในการคาดคะเนเพศของบุคคล
จากการวัดวิธีต่างๆทังรอยฝ่ าเท้า
Independent student t – test ใช้ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียจากการวัดวิธีต่างๆของรอยฝ่ า
เท้าเพศชายเพศหญิง
Paired sample t – test ใช้ในการเปรี ยบเทียบความต่างค่าเฉลียจากการวัดวิธีต่างๆทังรอย
ฝ่ าเท้าของเท้าซ้ายและเท้าขวาในกลุ่มเพศเดียวกัน
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บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานีเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึงทําการคาดคะเนความสู ง
และเพศของบุคคลจากการวัดขนาดของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า มีวตั ถุประสงค์เพือประมาณความสู งและ
ทํานายเพศของบุคคลจากการวัดตัวแปรสําคัญจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า ตัวแปร คือ ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย
(Left foot length) ความยาวฝ่ าเท้าขวา (Right foot length) ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย (Left foot width)
และความกว้างฝ่ าเท้าขวา (Right foot width) จากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเปล่าทีได้จากท่าทางการยืน ใน
กลุ่มประชากรเชือชาติไทย มีช่วงอายุระหว่าง – ปี (ซึ งเป็ นช่วงอายุทีโครงร่ างกล้ามเนือและ
กระดูกมีการเจริ ญเติบโตสมบูรณ์เต็มทีและยังไม่เกิดภาวะเสื อม) จํานวน
คน เป็ นเพศชาย
คนและเพศหญิง คน ซึ งมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
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ข้ อมูลทัวไปของผู้เข้ าร่ วมการศึกษา ทังสองกลุ่มอันได้แก่ อายุ ความสู ง นําหนัก เมือ
เปรี ยบเทียบข้อมูลทัวไประหว่างกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงโดยใช้สถิติ Independent student ttest ในการศึกษาครังนีพบว่า อายุเฉลียอายุเพศชายเท่ากับ 40.12 r 10.73 ปี และในเพศหญิงเท่ากับ
40.47 r 8.81 ปี และทังสองกลุ่มมีค่าอายุเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (t = 6.098, p = 0.829)
เมือเปรี ยบเทียบค่าเฉลียนําหนักและความสู ง
พบว่าเพศชายมีนาหนั
ํ กและความสู ง
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t = 3.159, p < 0.001; t = 0.021, p < 0.001 ตามลําดับ)
โดยค่าเฉลียนําหนักเพศชายคือ 67.23r 12.04 กิโลกรัมและค่าเฉลียความสู งเพศชาย 167.38 r 5.64
เซนติเมตร ในขณะกลุ่มเพศหญิงมีค่าเฉลียนําหนัก 59.84 r11.82 กิโลกรัมและค่าเฉลียความสู ง
155.52 r 4.71 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที 1
เมือเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านอาชีพของผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาทีได้จากแบบสอบถาม
ใน
การศึกษาครังนีพบว่าทังในเพศชายและเพศหญิงมีกลุ่มอาชีพทีคล้ายคลึงกัน โดยพบว่ากลุ่มอาชีพที
เข้าร่ วมการศึกษาครังนีมากทีสุ ดคือ กลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ในเพศหญิงกลุ่มข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ น 49 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเกษตรกร คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์ อันดับสามคือ
ลูกจ้างหน่วยงาน คิดเป็ น เปอร์เซ็นต์ (ดังแสดงแผนภูมิที ) ขณะทีเพศชายกลุ่มข้าราชการและ

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเป็ น
สามคือ รับจ้างทัวไป คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์ (ดังแสดงแผนภูมิที )

เปอร์ เซ็นต์ อันดับ

แผนภูมิที แสดงอาชีพของผูร้ ่ วมการศึกษาในเพศหญิง (คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์)
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แผนภูมิที แสดงอาชีพของผูร้ ่ วมการศึกษาในเพศชาย (คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์)

ตัวแปรทีสําคัญทีได้จากการวัดขนาดของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในการศึกษาครังนี
ตัวแปร
ได้แก่ ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย ความยาวฝ่ าเท้าขวา ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย และความกว้างฝ่ าเท้าขวา เมือ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มเพศชายและเพศหญิง
พบว่าค่าเฉลียความยาวฝ่ าเท้ากลุ่มเพศชายมีค่า
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงเท้
ั าซ้ายและขวา (t = 3.985, p < 0.001 cและ t = 8.058,
p < 0.001 ตามลําดับ) โดยค่าเฉลียความยาวฝ่ าเท้าซ้ายในเพศชายเท่ากับ 23.87 r 1.04 เซนติเมตร
ขณะทีค่าเฉลียความยาวฝ่ าเท้าซ้ายเพศหญิงเท่ากับ 22.28 r 0.84 เซนติเมตร และค่าเฉลียความยาวฝ่ า
เท้าขวาในเพศชาย 23.87 r 1.02 เซนติเมตร ขณะทีค่าเฉลียความยาวฝ่ าเท้าขวาในเพศหญิงเท่ากับ
22.22 r 0.82 เซนติเมตร
เช่นเดียวกับค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าทีพบว่าในกลุ่มเพศชายมีค่ามากกว่ากลุ่มเพศหญิง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงเท้
ั าซ้ายและเท้าขวา (t = 2.616, p < 0.001 และ t = 0.137, p < 0.001
ตามลําดับ) โดยค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าซ้ายในเพศชายเท่ากับ 9.56 r 0.46 เซนติเมตร ขณะที
ค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าซ้ายเพศหญิงเท่ากับ 8.86 r 0.56 เซนติเมตร และค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้า
ขวาในเพศชาย 9.52 r 0.48 เซนติเมตร ขณะทีค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าขวาในเพศหญิงเท่ากับ 8.86
r 0.52 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที
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ตารางที แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t - value ค่า p - value ข้อมูลทัวไปของผูร้ ่ วมการศึกษา
กลุ่ม
ข้ อมูลทัวไป
อายุ (ปี )
นําหนัก (กิโลกรัม)
ความสู ง (เซนติเมตร)
ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย (เซนติเมตร)
ความยาวฝ่ าเท้าขวา(เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าขวา (เซนติเมตร)
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

Average r S.D.
เพศชาย
เพศหญิง
(จํานวน คน) (จํานวน คน)
40.12 r 10.73
40.47 r 8.81
67.23r 12.04
59.84 r11.82
167.38 r 5.64
155.52 r 4.71
23.87 r 1.04
22.28 r 0.84
23.87 r 1.02
22.22 r 0.82
9.56 r 0.46
8.86 r 0.56
9.52 r 0.48
8.86 r 0.52

t-value

p-value

6.098
3.159
0.021
3.985
8.058
2.616
0.137

0.829
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

เมือเปรี ยบเทียบตัวแปรทีได้จากการวัดขนาดรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในการศึกษาครังนี ได้แก่
ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย ความยาวฝ่ าเท้าขวา ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย และความกว้างฝ่ าเท้าขวา ระหว่างเท้า
ซ้ายและขวาในกลุ่มเพศเดียวกันโดยใช้สถิติ Paired sample t-test พบว่ามีเพียงค่าเฉลียความยาวฝ่ า
เท้าในเพศหญิงเท่านันทีแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t = 2.446, p = 0.16) โดย
พบว่าค่าผลต่างระหว่างความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมีค่ามากกว่าความยาวฝ่ าเท้าขวา 0.0650 r 0.2653
เซนติเมตร ขณะทีค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าในกลุ่มเพศหญิงเท่ากับ 0.0065 r
0.2554 เซนติเมตร และไม่พบความแตกต่างกันระหว่างเท้าซ้ายและเท้าขวา (t = 0.254, p = 0.800)
เช่นเดียวกับความยาวและความกว้างฝ่ าเท้าในกลุ่มเพศชาย
ทีพบว่าค่าผลต่างระหว่าง
ค่าเฉลียความยาวฝ่ าเท้าระหว่างเท้าซ้ายและเท้าขวาเท่ากับ 0.0005 r 0.3619 เซนติเมตร และค่า
ผลต่างระหว่างค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าเท่ากับ 0.0425 r 0.2631 เซนติเมตร และไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงสองตั
ั
วแปร (t = -0.014, p = 0.989 และ t = 1.615, p = 0.110
ตามลําดับ)
และเมือเปรี ยบเทียบความยาวและความกว้างของฝ่ าเท้าทังสองข้างในกลุ่มตัวอย่างทีไม่
ระบุเพศ พบว่าค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (t = 1.433, p = 0.153 และ t =
1.336, p = 0.183 ตามลําดับ) โดยค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลียความยาวฝ่ าเท้าในกลุ่มระบุไม่เพศเท่ากับ
0.0322 r 0.3182 เซนติเมตร ขณะทีค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลียความกว้างฝ่ าเท้าในกลุ่มไม่ระบุเพศ
เท่ากับ 0.0245 r 0.2593 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที
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ตารางที ค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-value และค่า p- value เปรี ยบเทียบ
ระหว่างเท้าทังสองข้างในกลุ่มเพศเดียวกัน
ตัวแปร
ความยาวฝ่ าเท้าชาย (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าชาย (เซนติเมตร)
ความยาวฝ่ าเท้าหญิง (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าหญิง(เซนติเมตร)
ความยาวฝ่ าเท้าไม่ระบุเพศ (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าไม่ระบุเพศ (เซนติเมตร)
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

Mean difference r S.D.
0.0005 r 0.3619
0.0425 r 0.2631
0.0650 r 0.2653
0.0065 r 0.2554
0.0322 r 0.3182
0.0245 r 0.2593

t-value
-0.014
1.615
2.449
0.254
1.433
1.336

p-value
0.989
0.110
0.016*
0.800
0.153
0.183

เมือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง ตัวแปรในการศึกษาครังนีกับความสู ง วิเคราะห์โดยใช้
สถิติ Karl Pearson’s correlation coefficients ในกลุ่มเพศชายพบว่าความยาวฝ่ าเท้าทังซ้ายและขวา
แสดงความสัมพันธ์ในระดับสู งกับความสู ง (r = . และ r = 0.738 ตามลําดับ) ขณะทีความกว้าง
ฝ่ าเท้าทังซ้ายและขวามีความสัมพันธ์ในระดับตํา (r = . และ r = 0.465 ตามลําดับ)
ในกลุ่มเพศหญิงความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมีความสัมพันธ์ในระดับทีสู งกับความสู ง (r = . )
ขณะทีความยาวฝ่ าเท้าขวามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง r = . ) ในส่ วนของความกว้างฝ่ า
เท้าทังซ้ายและขวานันมีความสัมพันธ์ในระดับตํากับความสู งเช่นเดียวกับในกลุ่มเพศชาย (r = .
และ r = 0. )
เมือศึกษารอยฝ่ าเท้าโดยไม่ระบุเพศ พบว่าความยาวฝ่ าเท้าทังซ้ายและขวามีความสัมพันธ์
กันในระดับสู งกับความสู ง (r = . และ r = 0. ) ขณะทีความกว้างฝ่ าเท้าทังซ้ายและขวามี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับความสู ง (r = . และ r = 0.633)
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) ทีสู งสุ ดคือ . ซึงได้จากความยาวฝ่ าเท้าข้างซ้ายใน
กลุ่มเพศชาย ขณะทีในเพศหญิงค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์สูงทีสุ ดคือ 0.718 ทีได้จากความยาวฝ่ า
เท้าข้างซ้ายเช่นเดียวกัน หากไม่จาํ แนกเพศพบว่าค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์สูงทีสุ ดคือ ความยาวฝ่ า
เท้าข้างซ้าย = 0.855 ซึ งจะสังเกตได้ในการศึกษานีว่า ทังในกลุ่มเพศชาย เพศหญิงและกลุ่มไม่ระบุ
เพศ พบผลการศึกษาทีเหมือนกันกล่าวคือ ความยาวฝ่ าเท้าข้างซ้ายนันแสดงค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์สูงสุ ดกับความสูง ทัง กลุ่ม ดังทีแสดงในตารางที
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ตารางที ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของค่าการวัดตําแหน่งต่าง ๆ ของรอยพิมพ์ฝ่าเท้ากับส่ วนสู ง

ชาย

r
หญิง

0.745***
0.738***
0.338*
0.465*

0.718***
0.679**
0.420*
0.331*

กลุ่ม
ตัวแปร
ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย (เซนติเมตร)
ความยาวฝ่ าเท้าขวา (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าขวา (เซนติเมตร)
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ไม่ ระบุเพศ
0.855***
0.853***
0.629**
0.633**

เมือวิเคราะห์จากค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ ของค่าการวัดตําแหน่งต่าง ๆ ของรอยพิมพ์
ฝ่ าเท้ากับความสู ง จะพบว่าความยาวฝ่ าเท้าทังเท้าซ้ายและเท้าขวานันส่ วนมากแสดงความสัมพันธ์ที
สู งกับความสู งของบุคคล ทังกลุ่มเพศชาย เพศหญิง และกลุ่มไม่ระบุเพศ ยกเว้นความยาวฝ่ าเท้าขวา
ในกลุ่มเพศหญิงทีแสดงความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ขณะทีความกว้างฝ่ าเท้าทังเท้าซ้ายและเท้า
ขวาส่ วนมากแสดงความสัมพันธ์ทีตํากับความสู งของบุคคล ทังเพศชายและเพศหญิง ขณะทีกลุ่มไม่
ระบุเพศแสดงความสัมพันธ์ระดับปานกลางทังเท้าซ้ายและขวา ดังนันอาจกล่าวนัยหนึ งได้วา่ ความ
ยาวฝ่ าเท้าสามารถนํามาใช้เป็ นตัวคาดคะเนส่ วนสู งได้เป็ นอย่างดี เพือให้เกิดความแม่นยําสู งสุ ดใน
การประมาณหรื อทํานาย คือ ค่าการวัดในตําแหน่งทีมีค่าค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์สูงสุ ดในแต่ละ
ั พบว่ามีความแตกต่างระหว่างความยาวฝ่ าเท้าทังสองข้าง ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างสมการ
ข้าง แต่ทงนี
คาดคะเนความสู งโดยแยกเป็ นสมการของเท้าซ้ายและเท้าขวา
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
(Regression analysis)
อีกทังในการตรวจสถานทีเกิดเหตุแต่ละครัง หากตรวจพบหลักฐานประเภทรอยฝ่ าเท้า
แล้ว ทังนีหากเจ้าหน้าทีพิสูจน์หลักฐานยังไม่มีความชํานาญในเรื องการจําแนกรอยพิมพ์ฝ่าเท้า ก็จะ
ไม่สามารถวิเคราะห์แยกได้วา่ เป็ นรอยฝ่ าเท้าของหญิงหรื อชาย ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความแตกต่าง
ทางด้านโครงสร้างร่ างกายส่ วนต่าง ๆ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง จึงได้สร้างสมการจําแนกตาม
เพศและไม่ระบุเพศ เพือสามารถนําไปประยุกต์ใช้สมการไปใช้ในสถานการณ์จริ งทีเหมาะสม ดัง
แสดงไว้ในตารางที 4
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ตารางที 4 สมการถดถอยในการประมาณค่าความสู งในแต่ละกลุ่มประชากร
กลุ่ม

สมการประมาณความสู ง

ซ้ าย
ขวา
ชาย
Stature = 71.192 + 4.029(Lt. foot length) r 3.778 Stature = 70.133 + 4.083(Rt. foot length) r 3.823
หญิง
Stature = 65.755 + 4.029(Lt. foot length) r 3.291 Stature = 68.675 + 3.909(Rt. foot length) r 3.4
ไม่ ระบุเพศ Stature = 35.585 + 5.454(Lt. foot length) r 4.097 Stature = 36.598 + 5.418(Rt. foot length) r 4.
ไม่ ระบุเพศ
Stature = 33.964 + 2.966(Lt. foot length) + 2.562(Rt. foot length) r 5.366

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้ายของเพศชาย พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสู งจริ ง ที
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้ายพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of
estimation) ได้ดงั นี
Stature = 71.192 + 4.029(Lt. foot length) r 3.778............(1)
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
. เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความสู งจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ 3.778 เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = 0.555 หรื อ 55.5 %
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิ พลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) 55.5 % ทีเหลืออีก 44.5 % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าขวาของเพศชาย พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าขวามีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสู งจริ ง ทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับคาดคะเนความสู งจากความยาวฝ่ า
เท้าขวาพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of
estimation) ได้ดงั นี
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Stature = 70.133 + 4.083(Rt. foot length) r 3.823............(2)
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
.
เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ 3. เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = 0.544 หรื อ 54.4 %
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าขวา) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) 54.4 % ทีเหลืออีก 45.6 % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้ายของเพศหญิง พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสู งจริ ง ที
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้ายพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of
estimation) ได้ดงั นี
Stature = 65.755 + 4.029(Lt. foot length) r 3.291............(3)
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จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
.
เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ 3. เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = 0.516 หรื อ 51.6 %
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิ พลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) 51.6 % ทีเหลืออีก 48.4 % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าขวาของเพศหญิง พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าขวามีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสู งจริ ง ที
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าขวาพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of
estimation) ได้ดงั นี
Stature = 68.675 + 3.909(Rt. foot length) r 3.4 ............(4)
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
.
เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ 3. เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = 0. หรื อ . %
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าขวา) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิ พลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) . % ทีเหลืออีก . % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้ายของกลุ่มไม่ระบุเพศ พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสู งจริ ง
ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าซ้ายพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of
estimation) ได้ดงั นี

Stature = 35.585 + 5.454(Lt. foot length) r 4.097............(5)
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
.
เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ 4.097 เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = . หรื อ . %
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิ พลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) . % ทีเหลืออีก . % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าขวาของกลุ่มไม่ระบุเพศ พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าขวามีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสู งจริ ง
ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับคาดคะเนความสู งจากความ
ยาวฝ่ าเท้าขวาพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of
estimation) ได้ดงั นี
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Stature = 36.598 + 5.418(Rt. foot length) r 4. ............(6)
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
.
เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ . เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = 0. หรื อ . %
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าขวา) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) . % ทีเหลืออีก . % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน
และเมือทําการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) ของสมการคาดคะเนความสู งจาก
ความยาวฝ่ าเท้าทังสองข้างในกลุ่มไม่ระบุเพศ พบว่า ความยาวฝ่ าเท้าทังสองข้างมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับความสู งจริ ง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับ
คาดคะเนความสู งจากความยาวฝ่ าเท้าทังสองข้างพร้อมทังแสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานใน
การประมาณค่า (Standard error of estimation) ได้ดงั นี
Stature = 33.964 + 2.966(Lt. foot length) + 2.562(Rt. foot length) r 5.366............(7)
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ
.
เซนติเมตร หมายความว่า ความแปรปรวนของความจริ งทีแตกต่างไปจากความสู งจากการ
คาดคะเนมีค่าเท่ากับ . เซนติเมตร อีกทังยังพบว่าสมการถดถอยมีค่า R2 = 0. หรื อ . %

หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าขวา) ทีอยูใ่ นสมการถดถอยมีอิทธิ พลต่อการ
เปลียนแปลงของตัวแปรตาม (ความสู ง) . % ทีเหลืออีก . % เป็ นผลเนืองมาจากตัวแปรอืน
เมือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง ตัวแปรกับเพศด้วยสถิติ Spearman’s
correlation coefficients พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของค่าการวัดตําแหน่งต่าง ๆ ของรอย
พิมพ์ฝ่าเท้ากับเพศ ได้แก่ ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย ความยาวฝ่ าเท้าขวา ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย และความ
กว้างฝ่ าเท้าขวา มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับเพศ (r = . , r = 0.691, r =
.583 และ r = 0.560 ตามลําดับ) โดยค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ทีสู งสุ ดอยูท่ ีความยาวฝ่ าขวา (r =
0.691) ดังแสดงตารางที
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ำ มพันธ์ของค่าการวัดตําแหน่ลงต่าางงๆ ของรอยพิมพ์ฝ่าเท้ากับเพศ
ตารางที ค่าสัมประสิ ทธิสสหสั
r

ตัวแปร

ความยาวฝ่ าเท้าซ้ าย (เซนติเมตร)
ความยาวฝ่ าเท้าขวา (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าซ้ าย (เซนติเมตร)
ความกว้างฝ่ าเท้าขวา (เซนติเมตร)

.
.
.
.

*
*
*
*

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ทังความยาวและความกว้างฝ่ าเท้า
ทังเท้าซ้ายและเท้าขวาสามารถนํามาใช้สร้างสมการเพือคาดคะเนเพศได้ดีเช่นเดียวกัน โดยสามารถ
นํามาสร้างสมการถดถอยโดยใช้สถิติ Logistic regression analysis ได้ดงั นี
ตารางที สมการถดถอยในการทํานายเพศ
เท้า
ซ้ าย
ขวา

สมการ
Sex = 43.175 – 1.409 (foot length) – .
Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .

(foot width)
(foot width)

จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น พบว่าสมการถดถอยทีสร้างขึนจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขวามีค่า R2
= 0. หรื อ . % หมายความว่าสมการนีมีตวั แปรอิสระ (ความยาวฝ่ าเท้าขวาและความกว้างฝ่ า
เท้าขวา) สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม (เพศ) ได้ถึง . %
ตารางที ผลของการทํานายเพศจากสมการทีได้จากความยาวฝ่ าเท้าขวาและความกว้างฝ่ าเท้าขวา

การทํานายจากสมการถูกต้ อง
เพศหญิ
ง (คน) เปอร์เซ็นต์การทํานายทีถูกต้อง
ม
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ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
.
เพศชาย (คน) สำ
เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)
รวมทังหมด

.
.

ตารางที แสดงผลของการทํานายตัวแปรตามในการศึกษานีคือ เพศ โดยใช้สมการทีได้
จากความยาวฝ่ าเท้าขวาและความกว้างฝ่ าเท้าขวา กําหนดค่าน้อยกว่า . คือเพศชายและค่ามากกว่า
. คือเพศหญิง จากตารางพบว่าสมการสามารถทํานายเพศชายได้ถูกต้องถึง คน (คิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์) ขณะทีทํานายว่าเป็ นเพศชายแต่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงจํานวน คน (คิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์) และสามารถทํานายเพศหญิงได้ถูกต้องถึง คน (คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์) ขณะทีทํานาย
ว่าเป็ นเพศหญิงแต่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายจํานวน คน (คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์) โดยสามารถ
วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์รวมของการทํานายทีถูกต้องได้ถึง . เปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์การถดถอย (Logistic regression analysis) ของสมการคาดคะเนเพศจาก
ความยาวฝ่ าเท้าขวาและความกว้างฝ่ าเท้าข้างขวา พบว่าทังความยาวฝ่ าเท้าขวาและความกว้างฝ่ าเท้า
ข้างขวามีความสัมพันธ์กบั เพศจริ ง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยสําหรับ
คาดคะเนเพศได้ดงั นี
Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .

(foot width)............(8)

เมือวิเคราะห์สมการถดถอยทีสร้างขึนจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าซ้าย พบว่าความยาวฝ่ าเท้าซ้าย
และความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย มีค่า R2 = 0. หรื อ . % หมายความว่าสมการนีมีตวั แปรอิสระ
(ความยาวฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย) สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม (เพศ)
ได้ถึง . %
ตารางที ผลของการทํานายเพศจากสมการทีได้จากความยาวฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย

การทํานายจากสมการถูกต้ อง
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รวมทังหมด
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ตารางที แสดงผลของการทํานายตัวแปรตามในการศึกษานีคือ เพศ โดยใช้สมการทีได้
จากความยาวฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย กําหนดค่าน้อยกว่า . คือเพศชายและค่ามากกว่า
. คือเพศหญิง จากตารางพบว่าสมการสามารถทํานายเพศชายได้ถูกต้องถึง คน (คิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์) ขณะทีทํานายว่าเป็ นเพศชายแต่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงจํานวน คน (คิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์) และสามารถทํานายเพศหญิงได้ถูกต้องถึ ง คน (คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์) ขณะทีทํานาย
ว่าเป็ นเพศหญิงแต่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายจํานวน คน (คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์) โดยสามารถ
วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์รวมของการทํานายทีถูกต้องได้ถึง . เปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์การถดถอย (Logistic regression analysis) ของสมการคาดคะเนเพศจาก
ความยาวฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ าเท้าข้างซ้าย พบว่าทังความยาวฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ าเท้า
ข้างซ้ายมีความสัมพันธ์กบั เพศจริ ง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยสําหรับ
คาดคะเนเพศได้ดงั นี
Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – .

(foot width)............(9)
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บทที
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือประมาณความสู งและทํานายเพศของบุคคล และหาวิธีการ
ใหม่ๆในการใช้ประโยชน์จากพยานหลักฐานประเภทรอยประทับ โดยการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
จากการวัดขนาดของรอยฝ่ าเท้า อันได้แก่ ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย (Left foot length) ความยาวฝ่ าเท้าขวา
(Right foot length) ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย (Left foot width) และความกว้างฝ่ าเท้าขวา (Right foot
width) ในกลุ่มประชากรทีมีเชือชาติไทย ช่วงอายุระหว่าง – ปี จํานวน คน เป็ นเพศชาย
คน และเพศหญิง คน โดยการเก็บรอยฝ่ าเท้าทีได้จากการกลิงหมึกบนฝ่ าเท้ากลุ่มตัวอย่าง
จากนันพิมพ์ลงบนกระดาษขาว นํารอยพิมพ์ฝ่าเท้าทีได้มาทําการวัดขนาดความยาวฝ่ าเท้า (จากจุด
กึงกลางส้นเท้าให้สัมผัสกับจุดปลายสุ ดของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าอาจเป็ นนิวโป้ งหรื อนิ วชี) และความ
กว้างฝ่ าเท้า (จากฝ่ าเท้าด้านนอกสุ ดถึงฝ่ าเท้าด้านในสุ ด) จากนันนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์และสร้างสมการคาดคะเนความสู งและเพศ ซึ งสามารถวิเคราะห์ผลได้ดงั นี
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1) ในกลุ่มเพศหญิงมีความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมากกว่าความยาวฝ่ าเท้าขวาอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ขณะทีในกลุ่มเพศชายไม่พบความแตกต่างกันระหว่างเท้าทังสองข้าง
2) เมือเปรี ยบเทียบความยาวฝ่ าเท้าระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิง พบว่ากลุ่ม
เพศชายมีความยาวฝ่ าเท้ามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงเท้
ั าซ้ายและเท้าขวา
3) ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างความกว้างฝ่ าเท้าซ้ายและความกว้างฝ่ า
เท้าขวาทังในกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง
4) เมือเปรี ยบเทียบความกว้างฝ่ าเท้าระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิง พบว่ากลุ่ม
เพศชายมีความกว้างฝ่ าเท้ามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงเท้
ั าซ้ายและเท้าขวา
จากข้อมูลพืนฐานทีเป็ นคุณลักษณะของผูท้ ีเข้าร่ วมการศึกษาทังสองกลุ่ม พบว่าค่าเฉลีย
ตัวแปรส่ วนใหญ่ของเพศชาย ได้แก่ นําหนัก ความสู ง และขนาดจากการวัดรอยฝ่ าเท้าทัง ตัวแปร
คือ ความยาวฝ่ าเท้าซ้าย ความยาวฝ่ าเท้าขวา ความกว้างฝ่ าเท้าซ้าย และความกว้างฝ่ าเท้าขวา มีค่า
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นเพียงอายุทีไม่พบความแตกต่างกันและความหลาย
ทางอาชีพทีอาจมีผลต่อลักษณะของรู ปแบบเท้าของทังสองกลุ่มก็คล้ายคลึงกัน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Hilmi Ozden และคณะ[5] พบว่านําหนัก ความสู ง ความยาวฝ่ าเท้าและความยาว
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รองเท้า ความกว้างฝ่ าเท้าและความกว้างรองเท้า รวมถึงขนาดของรองเท้ามีค่าเฉลีย
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และการศึกษาของ Gulsah Zeybek, Ipek Ergur และ
Zehra Demiroglu[22] พบว่าเพศชายมีความสู งและขนาดของเท้าใหญ่กว่าเพศหญิง ขณะทีการศึกษา
ในประเทศไทยอัจฉราภรณ์[8] ศึกษาในกลุ่มประชากรเชื อชาติไทยทีมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นภาคเหนื อ
ตอนล่าง จํานวน
คน พบว่าค่าเฉลียความสู งและความยาวตําแหน่งการวัดรอยฝ่ าเท้าทัง ข้าง
จํานวน วิธี มีค่ามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมือเปรี ยบเทียบค่าเฉลียขนาดของรอยฝ่ าเท้าของคนไทยทัง 2 เพศกับผลการศึกษาขนาด
เท้า ในชนชาติอืน เช่น คนอินเดีย[6] หรื อคนอเมริ กนั [24] จะเห็นได้วา่ ขนาดเท้าของคนไทยนันเล็ก
กว่า ซึงสอดคล้องกับข้อสรุ ปหลายการศึกษาก่อนหน้านีทีรายงานเกียวกับความแตกต่างของขนาด
เท้าในกลุ่มประชากรแต่ละเชือชาติ[25, 26, 27]
เป็ นทีทราบกันดีวา่ ลักษณะอาชีพทีมีการใช้กาํ ลังหรื อการใช้งานส่ วนของร่ างกายนันๆ
มาก อาจทําให้เป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้เกิดการเจริ ญเติบโตของของร่ างกายหรื อกระดูกทีโตเพิมกว่า
สภาวะการทํางานตามปกติ โดยเฉพาะอาชีพทีต้องเดินหรื อใช้รยางค์ขามากอย่างอาชีพเกษตรกรรม
อาจส่ งผลถึงลักษณะรู ปทีแตกต่างกันกับอาชีพรับราชการทีมีการใช้แรงงานหรื อเดินน้อยกว่า แต่ใน
การศึกษาครังนีพบว่าลักษณะกลุ่มอาชีพของทังเพศชายเพศหญิงในการศึกษาครังนีพบว่ามีความ
หลากหลายใกล้เคียงกัน ดังเช่นการศึกษาของ Kewal Krishan[6] ในปี
ทีทําการวัดรอยฝ่ าเท้า
และรอยขอบฝ่ าเท้าในกลุ่มชาวกุจจาทางตอนเหนื อของอินเดีย ได้ให้ความเห็นว่าการประกอบอาชีพ
ปศุ-สัตว์เป็ นส่ วนใหญ่ของชาวกุจจา ส่ งผลให้ขนาดของเท้าซ้ายต่างจากเท้าขวาชัดเจน เนื องจากการ
ใช้ลกั ษณะการใช้แรงงาน การเดินด้วยเท้าเปล่าและการเดินขึนเขา
เมือพิจารณาถึงความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าระหว่างเท้าซ้ายกับเท้าขวา
ใน
การศึกษานี พบว่ามีเพียงความยาวฝ่ าเท้าในกลุ่มเพศหญิงเท่านันทีแสดงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที p < 0.05 โดยมีความยาวฝ่ าเท้าซ้ายมากกว่าเท้าขวา ขณะทีความยาวฝ่ าเท้าเพศ
ชาย ความกว้างฝ่ าเท้าเพศชายและความกว้างฝ่ าเท้าเพศหญิงไม่แตกต่างกัน เรี ยกลักษณะเช่นนีว่า
“ความไม่สมมาตรของเท้าทังสองข้าง (Bilateral asymmetrical) ” ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรของ Robbins[4] ในปี 1986 ซึ งได้ระบุถึงความไม่สมมาตรกันระหว่างเท้าทังสองข้าง โดย
ข้อเท็จจริ งนีสามารถอธิบายอ้างอิงจากการศึกษาของได้ Singh และ Phookan[25] ว่าการทีรยางค์ขา
ข้างซ้ายมีขนาดใหญ่กว่าข้างขวานันเนืองจากการเดินลงนําหนักและใช้ในการพยุงร่ างกายมากกว่า
เนืองจากคนส่ วนมากมักใช้ในการเตะ และยก ในการเคลือนไหวทํางาน ขณะทีรยางค์ขาซ้ายทํา
หน้าทีในการพยุงร่ างกายหลายๆชัวโมงในแต่ละวัน เป็ นสาเหตุหนึงทีเท้าซ้ายซึ งทําหน้าหลักทีพยุง
ร่ างกายทังหมดขณะทีเราวิง หมุนตัว หรื อแม้แต่เต้นรํา จึงใหญ่กว่าเท้าขวา
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เมือพิจารณาถึงค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้า
กับความสู ง ได้ผลดังนี
1) ในกลุ่มเพศชายความยาวฝ่ าเท้าทังซ้ายและขวา แสดงความสัมพันธ์ในระดับทีสู ง
กับความสู ง
ขณะทีเพศหญิงพบความยาวฝ่ าเท้าซ้ายทีมีความสัมพันธ์ในระดับทีสู งกับความสู ง
ขณะทีความยาวฝ่ าเท้าขวามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
2) ความกว้างฝ่ าเท้าทังเท้าซ้ายและขวาในทังสองกลุ่มเพศแสดงความสัมพันธ์ใน
ระดับตํากับความสู ง
3) ความยาวฝ่ าเท้าซ้ายแสดงความสัมพันธ์สูงสุ ดกับความสู งทังสองกลุ่มเพศ
4) ในกลุ่มทีไม่ระบุเพศของรอยฝ่ าเท้า พบว่าความยาวฝ่ าเท้าแสดงความสัมพันธ์ใน
ระดับสู งกับความสู งขณะทีความกว้างฝ่ าเท้าแสดงความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และความยาวฝ่ า
เท้าซ้ายก็แสดงความสัมพันธ์ในระดับสู งสุ ดกับความสู งเช่นเดียวกับกลุ่มเพศชายและเพศหญิง
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและความกว้างฝ่ าเท้านีกับความสู ง เพือประโยชน์
สร้างเป็ นสมการเพือคาดคะเนความสู ง ซึ งผลการศึกษานีพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของความ
ยาวฝ่ าเท้าในกลุ่มเพศชายอยูใ่ นระดับทีสู ง (r = 0. - 0.745) ขณะทีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
ของความยาวฝ่ าเท้าในกลุ่มเพศหญิงในการศึกษานี อยูใ่ นระดับทีปานกลางถึงสู ง ( . – . ) ซึง
คล้ายกับการศึกษาของอัจฉราภรณ์[7] ทีทําการวัดรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในกลุ่มประชากรไทยจํานวน
คน พบความความสัมพันธ์ระหว่างความยาวฝ่ าเท้าเพศชายอยูใ่ นระดับทีสู งเช่นเดียวกัน (r = 0. 93 0.755) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าพบความสัมพันธ์ระดับตําถึงสู งในกลุ่มเพศหญิง (r = 0. - 0.720)
และการศึกษาครังนีพบค่าระดับความสัมพันธ์ทีสู งกว่าการศึกษาของชญานิษฐ์[17] ทีทําการวัดรอย
ฝ่ าเท้าเปล่าด้วยเครื องวัดคาลิปเปอร์ ในกลุ่มคนไทย
คน พบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวฝ่ า
เท้าเปล่ากับความสู งในระดับปานกลางทังในเพศชายและเพศหญิง (r = 0. - 0.70 และ r = 0. 0. ตามลําดับ) แต่ยงั น้อยกว่าการศึกษาของ Krishan[6] เล็กน้อย ทีทําการวัดความยาวรอยฝ่ าเท้า
และรอยขอบฝ่ าเท้าในคนอินเดียเพศชายจํานวน , คน (r = 0.85 – 0.87 ในเพศชาย และ r = 0.83
– 0.86 ในเพศชาย)
ขณะทีความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างฝ่ าเท้ากับความสู งในการศึกษาครังนีพบว่าทังกลุ่ม
เพศชายและเพศหญิงแสดงค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ในระดับตําทังเท้าซ้ายและเท้าขวา จะเห็นได้
ว่าผลการศึกษาทีได้มีค่ามากกว่าการศึกษาของชญานิษฐ์[17] ในปี
ทีพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างความกว้างฝ่ าเท้ากับความสู งอยูใ่ นระดับตํามาก
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การศึกษาครังนีได้เพิมเติมโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ า
เท้ากับความสู งในกลุ่มไม่ระบุเพศ
เพือประโยชน์ในการใช้งานในสถานทีเกิดเหตุจริ งกรณี ทีไม่
ทราบว่าเจ้าของรอยฝ่ าเท้าในสถานทีเกิดเหตุนนคื
ั อเพศใด จะเห็นได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
ทังความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าอยูใ่ นระดับทีสู งและมากกว่าทัง กลุ่มเพศ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อัจฉราภรณ์[8] ทีพบว่าความยาวฝ่ าเท้าในกลุ่มไม่ระบุเพศแสดงความสัมพันธ์
ระดับสู งกับความสู ง แต่แสดงเฉพาะส่ วนของเท้าซ้ายเท่านัน
การศึกษานีต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้า เพือ
นํามาใช้ในการสร้างสมการพยากรณ์ความสู งของบุคคล ซึ งจะมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจ
สถานทีเกิดเหตุจริ ง เจ้าพนักงานสื บสวนสอบสวนสามารถอ้างอิงใช้สมการพยากรณ์ความสู งของ
เจ้าของรอยเท้า เพือคัดกรองผูต้ อ้ งสงสัยในขันต้นได้ แต่จากทีกล่าวมาข้างต้นเนืองด้วยความ
แตกต่างของขนาดเท้าของประชากรต่างเชือชาติ ผูว้ จิ ยั เห็นสมควรว่าหากพิจารณานําสมการไปใช้
จริ ง ควรคํานึงถึงเรื องเชือชาติและกลุ่มประชากรด้วยเนืองจากเมือนําสมการไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
บางเชือชาติ ทําให้เกิดความคลาดเคลือนอย่างมาก จึงมีเหตุผลและความเหมาะสมทีควรมีการ
ศึกษาวิจยั หาตัวแบบสมการถดถอยเพือใช้พยากรณ์ความสู งจากขนาดเท้าสําหรับใช้กบั คนไทย
โดยเฉพาะ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้สร้างสมการเพือใช้ในการคาดคะเนความสู ง โดยแบ่ง
ออกเป็ นสมการของกลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มไม่ระบุเพศ จํานวน 7 สมการ โดยใช้เฉพาะ
ความยาวฝ่ าเท้า โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์เพือนํามาสร้างสมการทีมีความแม่นยําและมี
ความคลาดเคลือนน้อยทีสุ ด ดังที Singh และ Phookan[25] ได้ให้ความเห็นในการศึกษาของพวกเขา
ว่าการคาดคะเนความสู งจากความยาวฝ่ าเท้าให้ผลทีดีกว่าการใช้ความกว้างฝ่ าเท้า
เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Jasuja และ Manjula[28] ทีประมาณความสู งจากการพิมพ์เท้าเปล่าและขณะสวม
รองเท้า พบว่าประมาณความสู งจากความยาวฝ่ าเท้าดีกว่าความกว้างฝ่ าเท้า และรอยฝ่ าเท้าเปล่า
สามารถประมาณความสู งได้ดีกว่าขณะสวมรองเท้า
เนืองจากมีค่าความคลาดเคลือนในการ
ประมาณน้อยกว่านันเอง
และเมือพิจารณาค่าความคลาดเคลือนจากการประมาณในการศึกษาครังนี พบว่าในกลุ่ม
เพศชาย (3.778 – . เซนติเมตร) มีค่ามากกว่าในกลุ่มเพศหญิงเล็กน้อย ( .
– .
เซนติเมตร) และน้อยกว่าการศึกษาอืนทีได้ทาํ การศึกษาในกลุ่มประชากรเดียวกัน[8, 16] จึงมีความ
แม่นยําในการพยากรณ์ความสู งมากกว่า
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่ กลุ่มไม่ระบุเพศมีค่าความ
คลาดเคลือนจากการประมาณมากกว่าทังสองกลุ่มเพศ ( . – . เซนติเมตร) โดยเฉพาะการใช้
ความยาวฝ่ าเท้าทังสองข้างในสมการคาดคะเนความสู งทีปรากฏค่าความแม่นยําสู งทีสุ ดในการ
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ประมาณของการศึกษาครังนี (R2 = 0.742) แต่เมือพิจารณาค่าความคาดเคลือนในการประมาณกลับ
สู งทีสุ ดถึง . ดังนันการอ้างอิงเพือใช้ในสถานการณ์ทีแท้จริ ง หากสามารถคาดการณ์หรื อระบุ
เพศของเจ้าของรอยฝ่ าเท้าได้ จะทําให้ความคาดเคลือนในการประมาณความสู งได้ใกล้เคียงความ
เป็ นจริ งได้ดีดว้ ย
การศึกษานีได้ทาํ การคาดคะเนเพศจากความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้า
โดยผล
การศึกษาพบว่าความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าระหว่างเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศญีปุ่ นของ Ashizawa[26] พบว่าแม้ในกลุ่มชาติพนั ธ์เดียวกัน ใน
เพศชายและเพศหญิงทีมีความสู งเท่ากันแต่กลับมีความยาวฝ่ าเท้าทีแตกต่างกัน และขนาดฝ่ าเท้าใน
การศึกษานียังมีความสัมพันธ์กบั เพศอยูใ่ นระดับปานกลาง ( .
– . ) ซึ งใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ Hilmi Ozden[4] ทีศึกษาในกลุ่มประชากรประเทศตุรกี ( . – . )
Smith[27] ได้ทาํ การศึกษาโดยรวมกระดูก distal และ proximal phalanges กับกระดูก
metatarsal เพือประโยชน์ในการจําแนกเพศกรณี ทีกะโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกรานไม่สามารถใช้
การได้พบว่ามีความอัตราความแม่นยําถึง 86–98%
เมือพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ทงความยาวฝ่
ั
าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้ากับเพศใน
การศึกษานี พบว่าสามารถใช้สร้างสมการเพือคาดคะเนเพศได้ จํานวน สมการด้วยกัน โดยความ
อัตราความแม่นยําอยูใ่ นระดับทีสู ง ถึง 81– 84% ในเท้าขวา และ – % ในเท้าซ้าย
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สรุปสมการคาดคะเนความสู งและเพศทีได้ จากการศึกษาครังนี
ลักษณะการทํานาย

สมการคาดคะเน

เท้ าซ้ าย
เท้ าขวา
ความสู งเพศชาย Stature = 71.192 + 4.029(Lt. foot length) r 3.778 Stature = 70.133 + 4.083(Rt. foot length) r 3.823
ความสู งเพศหญิง Stature = 65.755 + 4.029(Lt. foot length) r 3.291 Stature = 68.675 + 3.909(Rt. foot length) r 3.4
ความสู งไม่ ระบุเพศ Stature = 35.585 + 5.454(Lt. foot length) r 4.097 Stature = 36.598 + 5.418(Rt. foot length) r 4.
ความสู งไม่ ระบุเพศ
Stature = 33.964 + 2.966(Lt. foot length) + 2.562(Rt. foot length) r 5.366
Sex = 43.175 – 1.409 (foot length) – . (foot Sex = 46.909 – 1.576 (foot length) – . (foot
ทํานายเพศ
width)
width)
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ข้ อเสนอแนะในการประยุกต์ ใช้ ผลการวิจัยเพือประโยชน์ ในคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคล
ขันตอนในการวัดรอยฝ่ าเท้า
1. ทําการเก็บรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทีปรากฏเห็นชัดหรื อรอยพิมพ์ฝ่าเท้าแฝง ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมกับรู ปแบบหรื อลักษณะของรอยพิมพ์ฝ่าเท้าบนวัสดุแต่ละชนิด
2. กําหนดจุดตําสุ ดและสู งสุ ดของรอยฝ่ าเท้า จากนันลากเส้นตรง วัดระยะจากจุด
ตําสุ ดของเท้าไปยังจุดสู งสุ ดของเท้า ระยะทีได้เป็ นขนาดของ ความยาวฝ่ าเท้า
3. กําหนดจุดนูนสุ ดของฝ่ าเท้าด้านในและจุดนูนสุ ดของฝ่ าเท้าด้านนอก
จากนัน
ลากเส้นตรง วัดระยะจากทังสองจุด ระยะทีได้เป็ นขนาดของ ความกว้างฝ่ าเท้า
4. นําระยะทังสองใส่ ในสมการทีเหมาะสมเพือทําการวิเคราะห์ผลต่อไป
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ข้ อแนะนําในประยุกต์ ใช้ สมการคาดคะเน
1. ในการตรวจวิเคราะห์ กรณี ไม่ทราบเพศของเจ้าของรอยฝ่ าเท้า ควรทําการวิเคราะห์
ด้วยสมการคาดคะเนเพศก่อน จากนันทําการคาดคะเนความสู งจากสมการคาดคะเนความสู งแยก
เพศ ซึงมีความแม่นยํามากกว่าสมการคาดคะเนทีไม่ระบุเพศ เนืองจากความคลาดเคลือนจากการ
ประมาณน้อยกว่า
2. กรณี คาดคะเนเพศ ควรใช้ขอ้ มูลความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าขวามาทําการ
วิเคราะห์ จะให้ความแม่นยํามากกว่าสมการคาดคะเนเพศทีได้จากความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ า
เท้าซ้าย
3. กรณี คาดคะเนความสู งทังในกลุ่มเพศชาย เพศหญิงและกลุ่มไม่ระบุเพศ โดยใช้
ข้อมูลความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าซ้ายมาทําการวิเคราะห์
จะให้ความแม่นยํามากกว่า
สมการคาดคะเนความสู งทีได้จากความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าขวา
เนืองจากมีความ
คลาดเคลือนจากการประมาณน้อยกว่า
4. กรณี คาดคะเนความสู งในกลุ่มเพศชายและกลุ่มไม่ระบุเพศ สามารถใช้ขอ้ มูลความ
ยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้า ข้างใดข้างหนึงก็ได้ในการคาดคะเนเนื องจากไม่มีความแตกต่างของ
เท้าทังสองข้าง
5. กรณี คาดคะเนความสู งในกลุ่มเพศหญิง เนืองจากมีความแตกต่างของเท้าทังสอง
ข้าง จึงควรใช้ขอ้ มูลความยาวฝ่ าเท้าและความกว้างฝ่ าเท้าข้างซ้ายมากกว่าเท้าขวาเนื องจากมีความ
คลาดเคลือนจากการประมาณน้อยกว่า
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จะเห็นได้วา่ การศึกษานีพบความสัมพันธ์ระหว่างความสู งและเพศกับรอยฝ่ าเท้า และ
สามารถสร้างสมการเพือคาดคะเนความสู งและเพศในกลุ่มคนเชือชาติไทยได้ในระดับทีมีความ
น่าเชือถือ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การตรวจสอบรอยฝ่ าเท้าในสถานทีเกิดเหตุจริ ง
ได้ อย่างน้อยหากสามารถจําแนกเพศได้ก็จะสามารถลดประชากรทีต้องสงสัยได้ครึ งหนึงเลยทีเดียว
แต่การทีนําสมการไปใช้กบั กลุ่มประชากรหรื อเชื อชาติอืน ๆ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าอาจทําให้ค่าความสู งทีได้
หรื อการคาดคะเนเพศไม่มีความแม่นยําและมีความคลาดเคลือนไปจากค่าความสู งจริ งได้มาก จึง
ควรปรับหรื อทําการศึกษาวิจยั ในกลุ่มประชากรนันๆด้วย
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
การศึกษานียังจํากัดแค่การคาดคะเนความสู งจากรอยฝ่ าเท้าในท่ายืนเท่านัน แต่ในสถานที
เกิดเหตุจริ งอาจมีรอยเท้าในลักษณะอืนร่ วมด้วย เช่น การเดินหรื อการวิง ซึ งรอยฝ่ าเท้าอาจมีลกั ษณะ
ทีแตกต่างกัน แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่สาํ คัญในการสร้างสมการเพือประมาณความสู งหรื อทํานายเพศ
ได้แม่นยํามากขึนดังนัน หากงานวิจยั ต่อไปในอนาคตควรมีการวิเคราะห์รอยฝ่ าเท้าเพิมเติมข้างต้น
ร่ วมด้วย
จะเห็นได้วา่ ในการศึกษาครังนีพบความต่างระหว่างเท้าซ้ายทีใหญ่กว่าเท้าขวาในกลุ่มเพศ
หญิง แต่ขาดการเก็บบันทึกข้อมูลความถนัดของเท้าเพือศึกษาอิทธิ พลมีต่อตัวแปรฝ่ าเท้า ดังนันทํา
ให้ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ เกิดจากการถนัดเท้าในกลุ่มตัวอย่างทีแตกต่างกันหรื อไม่
อีกทังผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรจะมีการศึกษาโดยทําการเก็บข้อมูลจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีมาก
ขึน หรื อเพิมความหลากหลายในวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแยกเป็ นภูมิภาคต่าง ๆ เพือแสดงให้เห็นว่า
สัดส่ วนร่ างกายและรอยฝ่ าเท้าของประชากรไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันหรื อไม่ เพือ
ให้ผลการศึกษามีความแม่นยําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานนิ ติ
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้จริ งมากขึน
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1. แบบบันทึกข้อมูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบตารางบันทึกข้อมูลตัวแปรทีได้จากการวัดรอยฝ่ าเท้า
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วันที..............................
แบบบันทึกข้ อมูลส่ วนตัว
สําหรับเพือการศึกษาวิจยั ประกอบการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโทสาขานิติวทิ ยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชือ..........................................นามสกุล........................................อายุ................ปี
อาชีพ...................................เชือชาติ…………….สัญชาติ……………เพศ…………………….
บ้านเลขที.........หมู่.......ตําบล...................อําเภอ..................จังหวัด..............................
เบอร์โทรศัพท์......................................
นําหนัก ………………………กิโลกรัม ส่ วนสู ง ………………. เซนติเมตร
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ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
1. มีความผิดปกติทางระบบโครงร่ างกล้ามเนือและกระดูกอย่างรุ นแรง
( ) ไม่มี
( ) มี ระบุ……………………………………….
2. สายตาการมองเห็น ( ) ชัดเจน
( ) พอมองเห็น ( ) มองไม่ชดั เจน
3. ปัญหาการทรงตัว ( ) มี
( ) ไม่มี
4. อุปกรณ์เสริ มหรื อเทียมทีใส่ ในร่ างกาย
( ) ไม่ใส่ ( ) ใส่ บริ เวณ........................................
5. ใช้เครื องช่วยเดิน
( ) ไม่ใช้
( ) ใช้ ประเภท....................................
6. ท่านสามารถยืนโดยไม่ใช้เครื องช่วยเดิน
( ) ได้
( ) ไม่ได้
7. ลักษณะความผิดปกติ / ผิดรู ปของเท้า
เท้าซ้าย ( ) ไม่มี ( ) มี ระบุ …………………………………
เท้าขวา ( ) ไม่มี ( ) มี ระบุ …………………………………
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วันทีทําการบันทึก........................................

ตารางบันทึกข้ อมูลตัวแปรทีได้ จากการวัดรอยฝ่ าเท้ า
ชือ..........................................นามสกุล........................................อายุ................ปี
เพศ…………………….เชือชาติ …………….สัญชาติ ……………
นําหนัก ………………………กิโลกรัม ส่ วนสู ง ………………. เซนติเมตร
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ตัวแปรทีวัดรอยฝ่ าเท้า
Foot length
Foot bread

เท้าซ้ าย(เซนติเมตร)

เท้าขวา(เซนติเมตร)
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1. เครื องมือแปละอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในการทดสอบ
2. วิธีการทดสอบ
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ภาคผนวก ข
เครืองมือแปละอุปกรณ์ ต่างๆทีใช้ ในการทดสอบและวิธีการทดสอบ
1. เครืองมือและอุปกรณ์ทใช้
ี ในการทดสอบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รู ปที

อุปกรณ์ทีใช้ทาํ ความสะอาดเท้าก่อนและหลังการพิมพ์รอยฝ่ าเท้า ได้แก่ นํายาล้างเท้า
แปรงขัดเท้า ผ้าขนหนูสาํ หรับเช็ดเท้า

รู ปที

อุปกรณ์สาํ หรับใช้พิมพ์รอยฝ่ าเท้า ได้แก่ กระดาษ Flip chart ขนาด x
เซนติเมตร ลูกกลิงยาง แท่นพิมพ์หมึกและหมึกพิมพ์เท้า
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อุปกรณ์สาํ หรับใช้เก็บข้อมูลและวัดรอยฝ่ าเท้า ได้แก่ ไม้บรรทัดบอกความละเอียด
ระดับมิลลิเมตร ปากกา

(ก)

(ข)

รู ปที อุปกรณ์วดั ส่ วนสู ง (ก) และชังนําหนัก (ข)
2. วิธีการทดสอบ
2.1 ทําการชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอนรายละเอียดของงานวิจยั และวิธีการพิมพ์รอยฝ่ าเท้า
ให้กลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจก่อนโดยละเอียด พร้อมสาธิตวิธีการยืนหลังกลิงหมึกลงบนฝ่ า
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เท้าลงบนเท้าของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากกลุ่มตัวอย่างเข้าใจกระบวนการทดสอบแล้วก็ให้
กลุ่มตัวอย่างต้องเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั
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แสดงการเตรี ยมพืนทีสําหรับการพิมพ์รอยฝ่ าเท้าหลังจากกลิงหมึกลงบนฝ่ าเท้า
ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว

2.2 ขันตอนการพิมพ์รอยฝ่ าเท้า
1) ใช้ลูกกลิงยางกลิงลงบนบนแท่นพิมพ์หมึกทีมีหมึกสําหรับพิมพ์เท้าเรี ยบร้อยแล้ว
โดยทําการกลิงหมึกในทิศทางเดียวสมําเสมอเพือป้ องกันการเกาะกลุ่มของหมึก
พิมพ์

รู ปที

แสดงการคลึงหมึกสี ดาํ พร้อมกลิงบนแท่นพิมพ์
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2) ให้กลุ่มตัวอย่างวางทาบเท้าลงบนแท่นพิมพ์ทีละข้างโดยลงนําหนักเล็กน้อย
จากนันใช้ลูกกลิงยาง
กลิงหมึกบนฝ่ าเท้ากลุ่มตัวอย่างซําอีกครังหนึงจนทัว
สมําเสมอ
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รู ปที แสดงการใช้ลูกกลิงยางซําบนฝ่ าเท้าของกลุ่มตัวอย่างทีละข้าง
3) ทําการพิมพ์ฝ่าเท้าทังสองข้างในท่ายืน

(ก)

(ข)

รู ปที แสดงการพิมพ์ฝ่าเท้ากลุ่มตัวอย่างในท่ายืน (ก) และตัวอย่างรอยพิมพ์ ฝ่ าเท้า(ข)
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