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กกกกกก การประมาณความสูงของร่างกายเป็นสิงทีสําคญัในการประเมินลกัษณะบุคคลจาก
โครงกระดูก เท่ากนักบัตวัแปรอืน เช่น อายุ เพศ เชือชาติ   ขอ้มูลนีช่วยเพิมโอกาสในการระบุตวั
ของศพและช่วยในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทีช่วยให้การสืบสวนสอบสวนของคดีแคบ
ลง ปัจจุบนัมีการเพิมขึนของอาชญากรรมทีมีความรุนแรงและภยัพิบติัทีทาํให้มีผูเ้สียชีวิตจาํนวน
มาก ทาํให้โอกาสทีจะพบโครงกระดูกทีสมบูรณ์มีน้อยลง   แมว้่าการประมาณความสูงทีดีไดจ้าก
กระดูกยาวแต่ในบางกรณีไม่มีกระดูกยาวจําเป็นต้องประมาณความสูงจากกระดูกส่วนอืน  
การศึกษาครังนีต้องการศึกษาการประมาณความสูงของร่างกายจากกะโหลกศีรษะเพือศึกษา
แนวทางในการประมาณความสูงของร่างกายจากการใช้กะโหลกศีรษะในประชากรไทยและเพือ
ประโยชน์ในการนาํไปใชก้บังานการตรวจพิสูจน์ทางมานุษยวทิยาในประเทศไทย  
 

จากการศึกษานีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาสูตรประมาณความสูงจากกะโหลกศีรษะ
สาํหรับประชากรไทย ใชต้วัอยา่งทงัหมด 118 ตวัอยา่งโดยการวดักะโหลกศีรษะทงั 6 ตาํแหน่งโดย
ใช ้Linear Regression โดยในการคาํนวณตวัแปรทีมีค่าความสัมพนัธ์กบัความสูงของร่างกายมาก
ทีสุด(r= 0.444) และมีค่าคลาดเคลือนมาตรฐานตาํสุด (SEE 8.338) คือตาํแหน่งของ Bizygomatic 
Breadth และในการคาํนวณหาสมการประมาณความสูงของร่างกาย วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 
Stepwise method สมการทีไดมี้ค่าความสัมพนัธ์กบัความสูงของร่างกายมากทีสุด (r= 0.526) และมี
ค่าคลาดเคลือนมาตรฐานตาํสุดคือ (SEE 7.985) โดยใช้ตวัแปรทงัหมด 3 ตวัแปร สมการคือ          
{ค่าความสูงทีประมาณได ้= [56.036 + (6.721 zy-zy) + (4.17 ba-b) ) - (4.25 ft-ft)]  ±7.985 } 
ซึงมีค่าความสัมพนัธ์กบัความสูงของร่างกายมากกวา่และค่าคลาดเคลือนมาตรฐานตาํกวา่การใชต้วั
แปรเดียวในการคาํนวณ 
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 The approximation of height of body is important for assessment the human feature 
as same as age, sex and race. This information increases opportunity for identifying corpses 
and decreases scope for forensic investigation. Nowadays, many people die from crime and 
disaster. This cause difficulty for discovery complete skeleton. Usually long bones is the best 
for assessment the  height of body but in many cases long bones disappear, so other bone 
were used instead. Objectives of this study are estimate height from Thai skull and use for 
Anthropological identification in Thailand   
        This research aims to develop a predicted formula of height of body from Thai skull. The 
research study 118 samples by measuring 6 positions of skull. For statistical analysis found 
that, Bizygomatic breadth (zy-zy) values is the most correlate to height of body (r = 0.444 , 
SEE 8.338). The approximation of height of the body used  Linear Regression Analysis by 
Stepwise method found that {predicted height = [56.036 + (6.721 zy-zy) + (4.17 ba-b) ) - 
(4.25 ft-ft)]  ±7.985 } (r = 0.526 , SEE = 7.985) 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการจดัทาํวิทยานิพนธ์เรือง  การประมาณความสูงของร่างกายจากการวดักะโหลก
ศีรษะในประชากรไทย สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคล
หลายท่าน ทีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดและความรู้ต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยัเป็น
อยา่งยงิ 
กกกก ขอขอบพระคุณ รศ.พ.ต.อ.สันติ  สุขวจัน์ และ ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง ผาสุก  มหรร
ฆานุเคราะห์ ทีไดก้รุณาเป็นอาจารยที์ปรึกษา ให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ยิงขึน  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงและขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

กกกขอขอบคุณ ร่างทีอุทิศร่างกายตงัแต่ พ.ศ. 2549 - 2552 จากคณะกายวิภาคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทีทาํใหมี้งานวจิยัเล่มนี 

สุดท้ายนีขอบคุณ พีๆ เพือนๆและน้องๆ สํานักพิสูจน์บุคคลสูญหายสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือ แนะนําและประสานงานในส่วนต่างๆ  จนทําให้
วทิยานิพนธ์นีประสบผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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