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บทคดัย่อ 

 ลายพิมพฝ่์าเทา้ (Footprints) เป็นพยานหลกัฐานท่ีมีความสําคญัและสามารถตรวจพบไดใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ
เกือบทัว่ไป และยงัเป็นพยานหลกัฐานสําคญัในกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลเนน้เช่ือมโยงไปถึงตวับุคคลผูเ้ป็น
เจา้ของ การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาค่าเฉล่ียความยาวของรอยพิมพฝ่์าเทา้และความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาว
รอยพิมพฝ่์าเทา้และความสูง เพ่ือสร้างเป็นสมการถดถอยสําหรับใชใ้นการประมาณความสูง ในการศึกษาไดว้ดัความ
ยาวรอยพิมพ์ฝ่าเท้า จากกลุ่มอาสาสมัครจาํนวน 120 คน ในชาติพนัธ์ุภูไท อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นผูช้าย 60 คน และผูห้ญิง 60 คน มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 – 55 ปี โดยใชห้มึกพิมพม์าตรฐานในการพิมพฝ่์า
เทา้เก็บตวัอยา่ง ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง มีความสูงเฉล่ียเท่ากบั 153.37 ซม. เพศชาย 166.33 ซม. และจากการวดัความ
ยาวรอยพิมพฝ่์าเทา้ทั้งสองขา้งไดค้่าเฉล่ีย เพศหญิง 21.57 ซม. เพศชาย 23.79 ซม. นอกจากน้ีความยาวของรอยพิมพฝ่์า
เทา้ยงัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสูง ผูว้ิจยัยงัไดส้มการถดถอยเพ่ือใชใ้นการประมาณความสูงสาํหรับเพศหญิง คือ 
Y = 111.440 + 1.944 (รอยพิมพ์ฝ่าเท้า) และสมการถดถอยเพื่อใช้ในการประมาณความสูงสําหรับเพศชาย คือ Y = 
113.993 + 2.200 (รอยพิมพฝ่์าเทา้) ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตรวจสอบรอยฝ่าเทา้ท่ีพบใน
สถานท่ีเกิดเหตุและยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการประมาณความสูงไดอ้ยา่งคร่าวๆในการพิสูจน์บุคคล 
 

ABSTRACT 
 Footprints is a very importance evidence. It is also a key witness in the trial court landing a person who is 
the owner. This research aims to determine the average length of a footprint and the relationship between footprints 
length and height to create a regression equation for estimating height. The studies have measured footprint length in 
a volunteer group total 120 people of 60 male and 60 female in age from 25 to 55 years of Phu Tai tribes in the 
northeast of Thailand. Using standard ink samples for foot imprint. In female the average height was 153.37 cm. and 
measuring the length of a footprint on both sides average length 21.57 cm. and in males the average height , 166.33 
cm. length measuring footprint on both sides average length of 23.79 cm. The length of a footprint also positively 
correlated with the height. The regression equation to predict the height for females was Y = 111.440 + 1.944 (Foot 
length) and regression equation to predict the height was Y = 113.993 + 2.200 (Foot length) for male. Results of this 
study can be used as preliminary data to detect footprints found at the crime scene and can also be used to estimate 
height. The evidence at the crime scene involving individuals can use prove the person in a case involving forensic 
science. 
Key Words:  forensic science, Footprints, Stature 
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บทนํา 
นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) เป็นการ

นาํเอาวิชาความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและ
พิสูจน์หลกัฐาน ตรวจร่างกายและวตัถุพยานเพ่ือช่วย
ในการค้นหาความจริง มักเป็นการใช้วิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิหรือวทิยาศาสตร์ประยกุต ์เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ใน
การสืบสวน และดาํเนินคดีในทางกฎหมายเพ่ือช่วยใน
กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและช้ี
นาํไปสู่ผูก้ระทาํความผิดทางอาญา ปัจจุบนัไดมี้การนาํ
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กบักระบวนการยุติธรรม 
ซ่ึงมีความสําคัญมากข้ึนในต่างประเทศ เพ่ือลดการ
โตแ้ยง้ ความหวาดระแวงระหว่างผูค้วบคุมกฎหมาย
กับผู ้ถูกกล่าวหา เน่ืองด้วยวิทยาศาสตร์เป็นเร่ือง
หลกัการและเหตุผลท่ีเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได ้

เม่ือเกิดคดีในทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ตรวจพิสูจน์บุคคล (Biometrics) จาํเป็นจะต้องมีการ
ตรวจพิสูจน์บุคคลเพ่ือหาขอ้เท็จจริง ดงันั้นการตรวจ
พิสูจน์บุคคลจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการตรวจพิสูจน์ยนืยนั
ตวับุคคล วา่บุคคลมีชีวติ ศพ เศษช้ินส่วนของศพ โครง
กระดูก เศษช้ินส่วนกระดูก เลือดหรือเน้ือเยือ่ ตลอดจน
คราบต่าง ๆ  ท่ี เกิดจากเน้ือเยื่อหรือสารคัดหลั่งจาก
มนุษย ์เป็นใครหรือเป็นของใคร  ความรู้ทางดา้นการ
พิสูจน์บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมากในการระบุ
ตวั ซ่ึงการตรวจพิสูจน์บุคคลจะใชโ้ครงสร้างทางกาย
วิภาค  (Anatomical) และสมบัติทางการแพทย์ ซ่ึ ง
ประกอบไปดว้ยหลกัการสองขอ้ คือ การพิสูจน์บุคคล
โดยใช้คุณสมบัติกวา้งๆหลายอย่างรวมกัน เช่น เพศ 
ความสูง  เช้ือชาติ  อายุ จากช้ินส่วน ท่ีพบรวมกับ
หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ซ่ึงอาจช่วย
บอก เพศได้บ้ าง  และการพิ สู จ น์ บุ คคลโดยการ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลต่างๆก่อนตาย เช่น ประวติัการ
ทาํฟัน ภาพเชิงซ้อนกบัรูปถ่าย ประวติัการผ่าตดั เป็น

ตน้(พรทิพย,์ 2544) โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากสถานท่ี
เกิดเหตุมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการใชพิ้สูจน์บุคคล     

ในประเทศไทยได้มีการศึกษาการพิสูจน์
บุคคลมากมาย รวมถึงการศึกษาการพิสูจน์บุคคลของ
ต่างประเทศดว้ย แต่เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ การศึกษาหรือขอ้มูล
ทางชาติพนัธ์ุท่ีเป็นชนกลุ่มเล็กๆในประเทศไทยไม่
ค่อยจะมีขอ้มูลหรือมีผูศึ้กษากนัมากนักของชาติพนัธ์ุ
ต่างๆท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย เช่น ชาติพนัธ์ุภูไทท่ีสามารถ
พบได้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
เป็นตน้ ลกัษณะทางกายภาพของมนุษยก์มี็ความสาํคญั
ในการพิสูจน์บุคคล  ซ่ึงมนุษย์มีลักษณะร่างกายท่ี
แตกต่างกนัอยู่มาก เช่น ลกัษณะของร่างกาย ใบหน้า 
ความสูง เป็นตน้  แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อร่างกาย
เช่น การออกกาํลงักายและโภชนาการ ดงันั้นลกัษณะ
ความสูงของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนช่วยในการพิสูจน์
บุคคลไดเ้ช่นกนั 

ความสูงของร่างกายมีความสัมพันธ์เชิง
ชีววิทยาท่ีแน่นอนและแปรผนักบัทุกส่วนของร่างกาย 
เช่น หัว ใบหนา้ ลาํตวั มือและเทา้ ความสัมพนัธ์น้ีช่วย
นกันิติวิทยาศาสตร์คาํนวณความสูงส่วนของร่างกายท่ี
ถูกแยกและเป็นช้ินส่วนในการตรวจสอบทางนิติ
วิทยาศาสตร์  (Krishan,2008) นอกจากความสูงท่ี มี
ความสําคญัในการช่วยตรวจพิสูจน์บุคคลแลว้ รอยฝ่า
เท้ าก็ มี ค ว าม สํ าคัญ ม าก มิ ใ ช่ น้ อ ย  เพ ร าะ เป็ น
พยานหลกัฐานท่ีพบไดเ้ป็นลาํดบัแรกๆในสถานท่ีเกิด
เหตุและเป็นพยานสําคัญในท่ีเกิดเหตุ สามารถท่ีจะ
ตรวจพบไดใ้นสถานท่ีเกิดเหตุเกือบทุกประเภท อีกทั้ง
ย ัง มี ค วาม เป็ น เอกลักษ ณ์ และไ ม่ เป ล่ี ยนแปลง 
เช่นเดียวกบัรอยลายน้ิวมือท่ีพบไดใ้นสถานท่ีเกิดเหตุ 

จากข้อมูลท่ีผู ้วิจัยได้ศึกษามานั้ น  จึงเห็น
ค ว าม สํ าคัญ แ ล ะ มี ค ว าม ส น ใจ ท่ี จ ะ ศึ ก ษ าห า
ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวของรอยเทา้และความ
สูงเพ่ือใช้ประมาณความสูงของกลุ่มชาติพนัธ์ุภูไทท่ี
พบได้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
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อีกทั้งยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี
ไป ใช้ป ระโยช น์ ในการตรวจพิ สู จ น์ บุ คคลใน
กระบวนการสืบสวนสอบสวนและพฒันาให้สามารถ
ประยุกต์ใชไ้ดจ้ริงในทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศ
ไทย 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือหาลกัษณะรูปแบบของรอยเทา้ในชาติ
พนัธ์ุภูไทท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสกลนคร นครพนมและ
กาฬสินธ์ุ 

2. เพ่ือหาค่าเฉล่ียความยาวของรอยฝ่าเทา้ใน
ชาติพนัธ์ุภูไทท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสกลนคร นครพนม
และกาฬสินธ์ุ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวฝ่าเทา้และความสูงในกลุ่มชาติพนัธ์ุภูไทใน
จงัหวดัสกลนคร นครพนมและกาฬสินธ์ุ  

4. เพ่ือสร้างสมการถดถอยสําหรับใชท้าํนาย
ความสู ง  ในชาติพัน ธ์ุ ภู ไท ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด
สกลนคร นครพนมและกาฬสินธ์ุ 

 
ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรท่ีทาํการศึกษาแบ่งเป็น 3 จงัหวดั 
คือชาติพนัธ์ุภูไทท่ีอาศยัอยูจ่งัหวดัสกลนคร นครพนม
และกาฬสินธ์ุ อายุตั้งแต่ 20-55 ปี ประชากรละ 40 คน 
โดยแบ่งเป็นเพศชายจํานวน  20 คน  และเพศหญิง
จาํนวน 20 คน รวมเป็นจาํนวน 120 คน 
 
การเกบ็รอยเท้า 

1. วดัส่วนสูงอาสาสมัครด้วยท่ีวดัส่วนสูง
มาตรฐาน 

2. ผูว้ิจัยจะต้องทําความสะอาดฝ่าเท้าของ
อาสาสมคัรโดยใชผ้า้สะอาดเช็ดใหท้ัว่บริเวณฝ่าเทา้ ใน
ขั้นตอนการพิมพ์รอยเทา้ของอาสาสมคัร ผูว้ิจยัจะใช้
แป้นหมึกพิมพ์สีดาํ เป็นหมึกพิมพ์พิเศษท่ีทางตาํรวจ
พิสูจน์หลกัฐานใช้ในการเก็บรอยน้ิวมือ รอยเท้า ซ่ึง

เป็นวิธีมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไป โดยให้อาสาสมคัรใช้
เทา้เหยียบลงบนแป้นหมึกพิมพ์ให้ทัว่เท้า จากนั้นให้
อาสาสมัครวางเท้าลงบนกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์
รอยเทา้(กระดาษขนาด A4)  ซ่ึงมีขวดแกว้ลองกระดาษ
อยู ่แลว้ใหอ้าสาสมคัรเหยยีบลงบนปลายกระดาษ แลว้
หมุนขวดเพ่ือให้รอยเทา้พิมพล์งบนกระดาษทัว่ทั้ งฝ่า
เทา้  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัจะตอ้งวดัขนาดความยาวของรอยเทา้
ท่ีพิมพ์ได้ของอาสาสมัครโดยวัดความยาวจากจุด
ก่ึงกลางส่วนโค้งของส้นเท้าจนถึงจุดปลายสุดของ
น้ิวเทา้ และวดัความกวา้งของรอยเทา้โดยวดัจากส่วนท่ี
กวา้งท่ีสุดของดา้นหัวแม่เทา้ไปจนถึงส่วนท่ีกวา้งสุด
ของน้ิวสุดทา้ย 

2 . คํานวณค่ าทางส ถิ ติโดยใช้  Statistical 
Package for the Social Sciencesversion  17.0 software 
(SPSS Inc., IL, USA) โดยจะหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รอยฝ่าเทา้และความสูงกลุ่มอาสาสมคัรในกลุ่มชาวภู
ไทในจงัหวดัสกลนครนครพนมและกาฬสินธ์ุ 

 
ผลการศึกษา 
ลกัษณะรูปแบบของรอยเท้า 
 จากการศึกษาการประมาณความสูงของ
ร่างกายจากฝ่าเท้า กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 120 คน โดย
แยกเป็น เพศชายจาํนวน 60 คน และเพศหญิงจาํนวน 
60 คน ของชนชาติพนัธ์ุภูไท โดยลกัษณะรอยเทา้ท่ีได้
เก็บตวัอย่างมาทาํการศึกษาบางส่วนของกลุ่มชนชาติ
พนัธ์ุภูไทจะพบลกัษณะรูปแบบรอยเท้า โดยในเพศ
หญิงมีลกัษณะเทา้ในรูปแบบท่ี 1 มีลกัษณะแบนพบได้
ร้อยละ 10% ลกัษณะเทา้ในรูปแบบท่ี 2 มีน้ิวท่ีสองยาว
กว่าน้ิวแรก  พบร้อยละ  61 .67 และลักษณะเท้าใน
รูปแบบท่ี 3 พบร้อยละ 28.33 ส่วนในเพศชาย พบวา่มี
ลกัษณะเทา้ในรูปแบบท่ี 1 มีลกัษณะแบนพบไดร้้อยละ 
16.67% ลกัษณะเทา้ในรูปแบบท่ี 2 มีน้ิวท่ีสองยาวกวา่ 
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น้ิวแรกพบร้อยละ 43.33 และลกัษณะเทา้ในรูปแบบท่ี 
3 พบร้อยละ 40 
 
 
 

 
 
          
              รูปแบบท่ี 1                             รูปแบบท่ี 2                          รูปแบบท่ี 3       

ภาพท่ี 1 รูปแบบรอยเทา้ท่ีพบไดใ้นชาติพนัธ์ุภูไท 
 
การศึกษาการประมาณความสูงจากฝ่าเท้า 

กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 120 คน โดยแยกเป็น เพศหญิง
จาํนวน 60 คนและเพศชายจาํนวน 60 คน โดยในกลุ่ม
ตวัอย่างเพศหญิง มีความสูงเฉล่ียเท่ากับ 153.37 ซม. 
วดัความยาวฝ่าเทา้ทั้งสองขา้งไดค้่าเฉล่ีย 21.5683 ซม. 
และวดัความกวา้งของฝ่าเท้าทั้ งสองข้างเฉล่ีย 8.617 
ซม.  ส่วนในเพศชายมีความสูงเฉล่ียเท่ากบั 166.33 ซม. 
วดัความยาวฝ่าเทา้ทั้งสองขา้งไดค้่าเฉล่ีย 23.7867 ซม. 
และวดัความกวา้งของฝ่าเท้าทั้ งสองข้างเฉล่ีย 9.376 
ซม.   
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปร

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศคือ
เพศหญิงและเพศชาย ของความสูง ความ
ยาวฝ่าเทา้และความกวา้งฝ่าเทา้   

 Levene’s Test 
for Equality of 

Variances 

F Sig. 
Stature Equal variances assumed .228 .634 
 Equal variances not 

assumed 
  

Foot length Equal variances assumed 7.379 .008 
 Equal variances not 

assumed 
  

Foot width Equal variances assumed 7.202 .008 
 Equal variances not assumed   

จากตารางท่ี  1  ส่วนของความสูงไดท้ดสอบ
ความแปรปรวนโดยใช้ส ถิ ติ  F-test ได้ค่ า  .228 มี
นยัสําคญัท่ี .634  แสดงความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม
มีค่าเฉล่ียความสูงระหว่างเพศของเพศชายและเพศ
หญิงแตกต่างกนั(p<0.001)    

ส่วนของความยาวฝ่าเท้าทดสอบความ
แปรปรวนโดยใชส้ถิติ F-test ไดค้่า 7.379 มีนยัสาํคญัท่ี 
.008  แสดงความแปรปรวนของทั้ ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ีย
ความยาวระหว่างเพศของเพศชายและเพศหญิ ง
แตกต่างกนั(p<0.001)    

ส่วนของความกว้างฝ่าเท้าทดสอบความ
แปรปรวนโดยใชส้ถิติ F-test ไดค้่า 7.202 มีนยัสาํคญัท่ี 
.008 แสดงความแปรปรวนของทั้ ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ีย
ความกวา้งฝ่าเทา้ระหวา่งเพศของเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกนั(p<0.001)    
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ทางสถิติสําหรับใชป้ระมาณความ

สูงจากความยาวฝ่าเทา้ของเพศชาย 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 113.993 11.125  10.247 .000 

Foot length 2.200 .467 .526 4.714 .000 

จากตารางท่ี 2  นาํมาสร้างเป็นสมการถดถอย
ของเพศชาย ได ้ดงัน้ี     

 Y = 113.993  + 2.200  (Foot length)   
 เม่ือ  Y แทน ความสูง  โดยมีค่า R2  = .27 

 
ตารางที่ 3 วเิคราะห์ทางสถิติสาํหรับใชป้ระมาณความ

สูงจากความยาวฝ่าเทา้ของเพศหญิง 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 111.440 14.349  7.766 .000 

Foot length  1.944 .665 .359 2.925 .005 
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จากตารางท่ี 3  นาํมาสร้างเป็นสมการถดถอยของเพศ
หญิง ได ้ดงัน้ี  

Y = 111.440 + 1.944 (Foot length)    
เม่ือ  Y แทน ความสูง โดยมีค่า R2  = .129 

 
อภิปรายผล  
 การประมาณความสูงจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า 
ของชาติพันธ์ภูไทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยประชากรท่ีทาํการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม  คือชาติพันธ์ภูไทท่ีอาศัยอยู่จังหวัดสกลนคร
นครพนมและกาฬสินธ์ุ โดยแบ่งเป็นชายจาํนวน 60 
คน และเพศหญิงจาํนวน 60 คน รวมเป็นจาํนวน 120 
คน ซ่ึงจะเป็นชาติพนัธ์ภูไทแทอ้ย่างน้อย 2 ชัว่รุ่น ใน
การคดัเลือกประชากรท่ีจะศึกษาจะใช้แบบสอบถาม
ประวติัครอบครัวและให้ผูน้ ําชุมชนหรือผูใ้หญ่บ้าน
เป็นผูค้ดัเลือกประชากรท่ีจะนาํมาศึกษาเพื่อให้ไดช้าติ
พนัธ์ภูไทแทอ้ยา่งนอ้ย 2 ชัว่รุ่นตามท่ีตอ้งการ โดยกลุ่ม
ประชากรดังกล่าวท่ีเก็บตวัอย่างมาทาํการศึกษาจะมี
อายุตั้งแต่ช่วง 20 ปี ถึง 55 ปี เพราะในช่วงอายุท่ีผูว้ิจยั
เลือกทาํการศึกษานั้นเป็นช่วงของการเจริญเติบโตและ
โครงร่างของร่างกายเร่ิมจะเขา้สู่ภาวะปกติ ซ่ึงเป็นช่วง
ท่ีมีความเหมาะสมในการทาํการศึกษา  แต่ในช่วงอายุ
ท่ีมากเกินไปร่างกายก็จะเร่ิมแก่ตัวลงเข้าสู่ว ัยชรา 
กระดูกเร่ิมผุกร่อนและบางลง เปราะและหักได้ง่าย 
เซลลไ์ม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้
ส่ งผล ต่ อความ สู งโดย เร่ิ ม ลดลงป ระม าณ  1 -2 
เซนติเมตร  เน่ืองจากหมอนรองกระดูกเกิดการผุ
กร่อนลง แต่กย็งัมีปัจจยัต่าง ๆหลายประการท่ีส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและพฒันาการของทุกช่วงวยั  ไดแ้ก่  
พันธุกรรม  เช้ือชาติ  ภาวะโภชนาการ การเจ็บป่วย  
เป็นตน้ โดย ขญานิษฐ์ (2549) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์
และการประมาณความสูงจากขนาดของเทา้ในคนไทย 
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจาํนวน 330 คน
มีความสูงเฉล่ีย 170.16 ซม.ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.02 
ช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95 % เท่ากบั 169.59 - 170.72 จาก

การวดัความยาวเทา้ไดค้่าเฉล่ียของเท้าขา้งขวา 25.37 
ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 ช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95 
% เท่ากับ 25.25-25.49 และ ค่าเฉล่ียของเท้าขา้งซ้าย 
25.44 ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 ช่วงความเช่ือมัน่
ท่ี 95 % เท่ากบั 25.32-25.56 จากการวดัความกวา้งเทา้
ได้ค่าเฉล่ียของเท้าข้างขวา 9.99 ซม . ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.61 ช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95 % เท่ากบั 9.92-
10.06 และ  ค่าเฉ ล่ียของเท้าข้างซ้าย  9.99 ซม . ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.59 ช่วงความเช่ือมั่นท่ี  95 % 
เท่ากบั 9.92-10.05  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจาํนวน 300 
คน มีความสูงเฉล่ีย 160.15 ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.89 ช่วงของความเช่ือมั่นท่ี 95 % เท่ากับ 159.57 - 
160.73 จากการวดัความยาวเทา้ไดค้่าเฉล่ียของเทา้ขา้ง
ขวา 22.97 ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.19 ช่วงของ
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % เท่ากบั 22.83-23.10 และ ค่าเฉล่ีย
ของเทา้ขา้งซ้าย 22.95 ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.25 
ช่วงของความเช่ือมัน่ท่ี 95 % เท่ากบั 22.80-23.10 จาก
การวดัความกวา้งเทา้ไดค้่าเฉล่ียของเทา้ขา้งขวา 8.85 
ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 ช่วงของความเช่ือมัน่ท่ี 
95 % เท่ากบั 8.76-8.94 และ ค่าเฉล่ียของเทา้ขา้ง ซ้าย 
8.81 ซม. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0 . 74 ช่วงของความ
เช่ือมัน่ท่ี 95 % เท่ากบั 8.72-8.90 ซ่ึงการศึกษาในกลุ่ม
ของชาติพนัธ์ุภูไทสาํหรับค่าความสูงเฉล่ีย ในเพศหญิง 
มีค่า 153.37 ซม . วดัความยาวฝ่าเท้าทั้ งสองข้างได้
ค่าเฉล่ีย 21.5683 ซม. ความกวา้งฝ่าเทา้ทั้งสองขา้งเฉล่ีย 
8.617ซม.ในเพศชาย ค่าความสูงเฉล่ีย  มีค่า 166.33 ซม. 
วดัความยาวฝ่าเทา้ทั้งสองขา้งไดค้่าเฉล่ีย 23.7867 ซม. 
ความกวา้งฝ่าเท้าทั้ งสองขา้งเฉล่ีย 9.376 ซม. ในเพศ
ชายมีค่าความยาวและความกวา้งของฝ่าเท้ามากกว่า
เพศหญิง ซ่ึงทุกค่าเช่นค่าเฉล่ียของความสูง ความยาว
ของฝ่าเทา้และความกวา้งของฝ่าเทา้มีความสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ขญานิษฐ์ (2549) ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่
มีความแปรปรวนของทั้ ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียความสูง
ระหวา่งเพศของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั โดย
งานวิจยัในกลุ่มของชาติพนัธ์ุภูไทซ่ึงเป็นความเฉพาะท่ี

692



BMP26-6 

 

สามารถจําแนกกลุ่มประชากรได้อย่างชัดเจนอีก
รูปแบบหน่ึง  อยา่งไรกต็ามความแตกต่างท่ีมีค่าห่างกนั
มากความแปรปรวนก็จะมากข้ึนด้วยด้วย  อีกทั้ ง
งานวิจัยของ อัจฉราภรณ์  และ  สุทัศน์  (2556) ได้
ทาํการศึกษาการประมาณความสูงบุคคลจากความยาว
ฝ่าเท้าในกลุ่มประชากรไทยภาคเหนือและภาคเหนือ
ตอนล่าง จากการศึกษาพบว่าความสูงของแต่ละบุคคล
มีความสัมพนัธ์กับความยาวของเท้าและยงัสามารถ
นาํมาประมาณความสูงของบุคคลในแต่ละเพศ ในเพศ
ชายตาํแหน่งการวดัท่ีประมาณความสูงได้ดีท่ีสุดคือ 
LL1สมการประมาณความสูงคือ ความสูง = 61.347 + 
4.526(LL1) ± 4.416 เซนติเมตร และเพศหญิงค่าท่ีมี
ความแม่นยาสูงสุดคือ LDLA และสมการประมาณ
ความสูงคือ  ความสูง = 56.898 + 4.558(LDLA) ± 
4.404 เซนติเมตร และหากไม่สามารถระบุเพศของ
รอยเทา้ไดค้่าท่ีเหมาะสมนาํมาประมาณความสูงไดดี้
ท่ีสุดคือ LDLA และสมการท่ีใชป้ระมาณการคือ ความ
สูง = 46.883 + 5.040(LDLA) ± 4.604 เซนติเมตร โดย
งาน วิ จัยขอ งอัจฉ ราภ รณ์  และ  สุ ทั ศ น์  (2 5 5 3 ) 
ทําการศึกษาในกลุ่มประชากรไทยภาคเหนือและ
ภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงจะสามารถใช้ได้กับพ้ืนท่ี ท่ี
ทาํการศึกษานั้น ส่วนของในกลุ่มชาติพนัธ์ุภูไท จะใช้
สมการท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีได้จากการ
ทดลองน้ี เท่านั้ น  ซ่ึงไม่ เหมาะสมและไม่สามารถ
นําไปใช้ร่วมกับสมการในพ้ืนท่ีอ่ืนได้ ส่วนงานวิจัย
ของต่ างป ระ เท ศ  Kanchan (2008 ) ได้ ศึ กษ าก าร
ประมาณความสูงจากขนาดของเทา้ โดยความสูง ความ
ยาวของเทา้และความของกวา้งของเทา้ โดยอาสาสมคัร 
200 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 100 คน และเพศหญิง 
100 คน ผลการศึกษาพบวา่การวเิคราะห์ทางสถิติแสดง
ให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทั้ งคู่ของเท้า อย่างไม่มี
นัยสําคญัสําหรับการวดัทั้ งหมดยกเวน้ความกวา้งเทา้
ในเพศชาย (p <0.01) ความแตกต่างของเพศพบว่ามี
ความสําคญัอยา่งมากสําหรับการวดัทั้งหมด (p <0.01) 
สมการเชิงเส้นและสมการถดถอยสาํหรับการประมาณ

ความสูงจะถูกคาํนวณโดยใชต้วัแปรและปัจจยัของการ
คูณก็จะถูกนํามาคาํนวณ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างความสูงและขนาดของเทา้ท่ีพบเป็นเชิงบวก
และพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติสูง ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างความสูงและความยาวของเทา้ใน
เพศชายและความกวา้งของเท้าในเพศหญิงแสดงให้
เห็นว่าความยาวของเทา้มีความน่าเช่ือถือสูงสุดและมี
ความแม่นยาํในการประมาณความสูงของเทา้ท่ีสงสัย
ในเพศชายและความกวา้งของเทา้ในเพศหญิง ซ่ึงการ
คาดการณ์ของความสูงจะมีความถูกตอ้งมากท่ีสุดโดย
การวิเคราะห์สมการถดถอย  ซ่ึงงานวิจยัของ Kanchan 
(2008) ก็มีความสอดคลอ้งกันในส่วนของความยาว
และความกวา้งของเท้า ซ่ึงในแต่ละเพศจะมีความ
แตกต่างกนั ในกลุ่มชาติพนัธ์ุภูไท ท่ีไดท้าํศึกษามานั้น 
ความยาวรอยพิมพฝ่์าเทา้ของเพศชายและเพศหญิง จะ
มีความแตกต่างกันระหว่างเพศอยู่แล้ว ในส่วนของ
ความกว้างของรอยพิมพ์ฝ่ าเท้าของเพศชายจะมี
ความสัมพนัธ์กบัความสูงมากกว่าความกวา้งของรอย
พิมพ์ฝ่าเท้าใน เพศหญิง   ย ังมีงานวิจัยของ  Pawar 
(2012) ท่ีได้ศึกษา ความยาวของเท้าเป็นพารามิเตอร์
สําหรับใชใ้นการประมาณความสูง โดยใชห้มึกพิมพ์
ในการเก็บรอยเทา้  เพศชายจาํนวน 100 และเพศหญิง 
100 ซ่ึงกไ็ดข้อ้สรุปดงัน้ี 
 1. การศึกษาพบว่าระดับสูงมีนัยสําคญัของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวเทา้และความสูงของแต่
ละบุคคล 
 2. ความสัมพนัธ์ของความยาวเทา้และความ
สูง ค่าอา้งอิงระหวา่ง 12.03% และ 15.78% 
 3. สมการถดถอยไดม้าจากความยาวเท้าใน
การคาดการณ์ความสูงของบุคคลในเพศชายและเพศ
หญิง 
 4 . เน้ื อห าขอ งก าร ศึ กษ าค ร้ั ง น้ี จะ เป็ น
ประโยชน์ในการทําศัลยกรรมและการผ่าตัด  ใน
การศึกษาทางดา้นมานุษยวทิยา เพ่ิมเติม 
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 5. ความสูงของบุคคลสามารถท่ีจะคาํนวณได้
จากขนาดของเท้า โดยเฉพาะในท่ีร่างกายถูกพบแต่
ช้ินส่วนเทา้  เช่นในช่วงท่ีเกิดภยัพิบติั หรือเกิดอุบติัเหตุ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถไฟและเคร่ืองบิน 
 จากการศึกษาในกลุ่มของชาติพันธ์ุภูไทก็
เช่นกนัพบว่ามีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งความยาวของ
รอยเทา้และความสูงของทั้งเพศชายและเพศหญิง อีก
ทั้งยงัพบลกัษณะของรูปแบบรอยเทา้ท่ีเกบ็ไดจ้ากกลุ่ม
ประชากรซ่ึงจะมีลักษณะเท้าปกติแต่มีลกัษณะแบน 
ลักษณะเท้าปกติแต่มี น้ิวท่ี  2 ยาวกว่าน้ิวแรก  และ
ลกัษณะเทา้แบบปกติทัว่ไป ในการทาํการศึกษาคร้ังน้ี
ไดค้ดัเลือกกลุ่มประชากรท่ีมีสุขภาพปกติ ไม่เป็นโรค
และมีเทา้ทั้ ง 2 ขา้งท่ีสมบูรณ์ จึงทาํให้รอยพิมพ์เทา้ท่ี
เกบ็ไดเ้ห็นฝ่าเทา้ชดัเจน แต่ยงัมีรอยพิมพเ์ทา้บางส่วนท่ี
อาจดูไม่เรียบหรือมีลักษณะมีรอยขรุขระ เน่ืองจาก
ประชากรท่ีทาํการศึกษาจะมีรูปแบบเทา้ท่ีมีลกัษณะผิว
บริเวณส่วนของส้นเท้าท่ีหนา แข็งและแตกเป็นลาย  
เพราะส่วนใหญ่แลว้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํ
นา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํให้เทา้ไดถู้กใชง้านมากกว่าปกติ 
จึงส่งผลให้รูปแบบเท้ามีลักษณะผิวท่ีหนา แข็งและ
แตกเป็นลายไดบ้า้ง  ในการเก็บรอยฝ่าเทา้จึงจะตอ้งให้
อาสาสมคัรช่วยลงนํ้ าหนกัในขณะทาํการพิมพเ์ทา้ เพ่ือ
จะไดเ้ห็นขอบและลายผิวชดัเจนมากยิ่งข้ึน  อย่างไรก็
ตามการศึกษาน้ีต้องการทราบถึงลักษณะรูปแบบ
รอยเทา้เบ้ืองตน้ของชาติพนัธ์ภูไทเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ือง
ในการพิสูจน์บุคคลและอาจใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ของชาติพนัธ์ภูไทไดแ้ละในส่วนของ
ความยาวของรอยพิมพฝ่์าเทา้ท่ีวดัไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
เม่ือนํามาทาํเป็นสมการถดถอยเพ่ือใช้ในการทาํนาย
ความสูงนั้น  สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นกลุ่มประชากรของ
ชาติพนัธ์ภูไทเท่านั้น  
 
 สรุปผลการทดลอง 

จากผลการศึกษาการประมาณความสูงจาก
ร อ ย พิ ม พ์ ฝ่ า เท้ า  ข อ งช า ติ พั น ธ์ ภู ไ ท ใน ภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เม่ือนาํมาสร้าง
เป็นสมการถดถอย จะไดท้ั้งหมด 2 สมการ โดยสมการ
ถดถอยของเพศหญิงท่ีใช้ทํานายความสูง คือ  Y = 
111.440 + 1.944 (Foot length)   และ สมการถดถอย
ของเพศชายท่ีใช้ทาํนายความสูง คือ Y = 113.993  + 
2.200  (Foot length)   จากสมการท่ีไดท้ั้ง 2 สมการจะ
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในกลุ่มตวัอยา่งของชาติพนัธ์ภูไท
เท่านั้นและจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันระหว่างความยาวของรอยเท้าและ
ความสูงของชาติพนัธ์ภูไท มีงานวิจยัของต่างประเทศ
และในประเทศไทย ไดมี้การศึกษาการประมาณความ
สูงจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้ามากมายโดยในการศึกษานั้ น
ข้อ มู ล ท่ี ได้ จ ะส าม ารถนํ าไป ใช้ ได้ ใน พ้ื น ท่ี ท่ี
ทาํการศึกษานั้นๆ  แต่ในชาติพนัธ์ุภูไทท่ีพบไดม้าก ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้ น ไม่มี
ขอ้มูลและไม่เคยมีผูท้าํการศึกษามาก่อน โดยงานวจิยัน้ี
ไดเ้ร่ิมทาํการศึกษาเป็นคร้ังแรกในกลุ่มชาติพนัธ์ภูไท 
จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษามานั้นสามารถนาํความรู้
และสมการท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์
ในการประมาณความสูงจากบุคคลในกลุ่มของชาติ
พนัธ์ภูไท อีกทั้ งยงัใชเ้ป็นขอ้มูลในชาติพนัธ์ภูไท ใน
กระบวนการสืบสวนสอบสวน และพฒันาให้สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในทางนิติวทิยาศาสตร์ 
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