52312332 : สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์
คําสําคัญ : การคาดคะเน / ความสู ง / เพศ / รอยพิมพ์ฝ่าเท้า
วรารัตน์ ก่อเกิด : การคาดคะเนความสู งและเพศของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในกลุ่ม
ประชากรไทย กรณี ศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ . อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.
พ.ต.อ.สันติ สุ ขวัจน์. 89 หน้า.
รอยเท้าเป็ นพยานหลักฐานทีมีคุณค่าอย่างยิงทางนิติวิทยาศาสตร์เนืองจากสามารถระบุ
เอกลักษณ์บุคคลและบ่งบอกลักษณะสําคัญเจ้าของฝ่ าเท้า เช่น เพศและความสูง ได้ ในประเทศไทยการศึกษา
เกียวกับรอยเท้ายังค่อนข้างน้อยเนืองจากขาดความตระหนักเรื องคุณค่าวัตถุพยานทังทีสามารถตรวจพบได้ง่าย
และขันตอนไม่ยงุ่ ยาก การศึกษานีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาหาความสัมพันธ์และคาดคะเนความสูงและเพศ
ของบุคคลจากความยาวและความกว้างจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า โดยทําการวัดและเปรี ยบเทียบความยาวสูงสุ ดและ
ความกว้างสูงสุ ดรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในท่ายืน จากกลุ่มตัวอย่างเชือชาติไทย ทีมีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี จํานวน
คน เป็ นเพศชาย 100 คนและเพศหญิง 100 คน ผลการวิจยั พบว่าความยาวฝ่ าเท้ามีความสัมพันธ์ส่วนมากอยูใ่ น
ระดับสูงกับความสูงทังสองกลุ่มเพศ ส่ วนความกว้างฝ่ าเท้ามีความสัมพันธ์ระดับตํากับความสูง โดยสามารถ
สร้างสมการคาดคะเนความสูงได้ สมการ ขณะทีความสัมพันธ์ความยาวและความกว้างฝ่ าเท้ากับเพศอยูใ่ น
ระดับปานกลางทังสองกลุ่มและสามารถสร้างสมการคาดคะเนความสูงได้ สมการ
การศึกษาครังนีพบว่าความยาวและความกว้างฝ่ าเท้ามีความสัมพันธ์กบั ความสู งและเพศอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สามารถนําสร้างเป็ นสมการคาดคะเนความสูงและเพศของประชากรไทยได้
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52312332 : MAJOR : FORENSIC SCIENCE
KEY WORD : ESTIMATION / STATURE / SEX / FOOTPRINTS
WARARAT KOWKERD : ESTIMATION OF STATURE AND SEX FROM
FOOTPRINTS IN THAILAND : A CASE STUDY OF UTTARADIT AND PHRAE PROVINCE.
THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF.POL.COL.SANT SOOKAWATCHANA. 89 pp.

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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างดียงจาก
ิ
รอง
ศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกสันติ สุ ขวัจน์ อาจารย์คณะนิติวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ ซึงเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พันตํารวจโทสฤษดิ สื บพงษ์ศิริ
ศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก นายแพทย์อุทยั ตีระวนินทร คณะกรรมการตรวจสอบทีได้กรุ ณาให้
คําแนะนําและคําปรึ กษาในทุกขันตอนของการทําวิจยั เรื องนี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการ
ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนีให้มีความสมบูรณ์และสําเร็ จลงได้ดว้ ยดี ผูว้ จิ ยั จึง
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณ พันตํารวจโทหญิง ดร. สมวดี ไชยเวช จากโรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
เป็ นอย่างยิงทีกรุ ณาให้ความช่วยเหลือแนะนําเรื องการเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์และให้คาํ ปรึ กษา
เกียวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั อย่างเอาใจใส่ เป็ นอย่างดียิง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ ผึงประเสริ ฐ อาจารย์พยาบาล ประจําวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ทีให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และอธิบายสถิติขนสู
ั งให้เข้าใจง่าย และสามารถ
ทําให้งานวิจยั นีลุล่วงมาได้
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านทีกรุ ณาเสี ยสละเวลาให้ผวู้ ิจยั ในการเก็บข้อมูลงานวิจยั ใน
ครังนี ตลอดจนขอขอบพระคุณผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านทีช่วยเหลือให้งานวิจยั นีสําเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ทีให้กาํ ลังใจและเชือมันว่าสามารถทําสําเร็ จลง
ได้ ขอบคุณค่ะ
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