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54312316: สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ 

คาํสาํคญั: ฟรอนทลั ไซนสั/การพยากรณ์เพศและส่วนสูงจากโครงกระดูก 
 รัตติกาล   กมัสิทธิ : การศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนสูงและเพศกบัขนาดของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทย  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ   

สืบพงษศิ์ริ.   หนา้ 
 

 การพยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูงของบุคคลไม่ทราบชือนนันบัวา่เป็นเรืองทีสาํคญั
ทีสุดอยา่งหนึงในทางนิติวิทยาศาสตร์ แมปั้จจุบนัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจะมีอยูห่ลายวธีิ 
เช่นการตรวจลายพิมพนิ์วมือและการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ แมก้ารพยากรณ์เพศและส่วนสูงจะ
สามารถทาํไดดี้จากโครงกระดูกยาว แต่ในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมไปถึงคดีฆาตกรรม
ทีมีการซ่อนเร้นทาํลายศพอาจทาํให้สภาพศพของผูเ้สียชีวิตไดรั้บความเสียหายมากหรือสูญหายจน
โอกาสทีจะพบโครงกระดูกทีสมบูรณ์มีนอ้ยลง การตรวจพิสูจน์บุคคลดว้ยขนาดของ Frontal Sinus 

เพือพยากรณ์เพศและส่วนสูงจึงเป็นตวัแปรสาํคญัทีเพิมโอกาสในการระบุตวับุคคลไดม้ากขึน    
 การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนสูงและเพศกบัขนาดของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั และสร้างสมการทีจะสามารถใชพ้ยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูงใน
ประชากรไทย โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นขนาดอ้างอิง  ตาํแหน่งจากการวดัขนาดของฟรอนทลั  
ไซนสั จากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยข์องผูป่้วยจาํนวน 56 ราย  และนาํมาคาํนวณดว้ยวิธีการทาง
สถิติโดยใช้ Logistic Regression เพือหาความสัมพันธ์กับเพศ  และใช้ Linear  Regression หา
ความสัมพนัธ์กบัส่วนสูง และหาตวัแปรทีมีค่าความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงและเพศมากทีสุด  จากนนั
ใชเ้ทคนิค Stepwise  method วิเคราะห์หาสมการทีค่าความสัมพนัธ์กบัเพศและส่วนสูงมากทีสุด, มี
ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานตาํทีสุด  ผลการศึกษาพบวา่ตวัแบบทีมี Rt.สูง และ Lt. กวา้งเป็นตวั
แปรอิสระนนัสามารถแยกเพศไดถู้กตอ้งร้อยละ 6.  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  เมือทดสอบความ
เหมาะสมของตวัแบบ พบวา่ค่าไคส-แควร์มีค่า . , ค่า sig. = 0.489 > 0.05, แต่พยากรณ์ส่วนสูง
ในเพศชายไดร้้อยละ .  และพยากรณ์ส่วนสูงในเพศหญิงไดร้้อยละ . โดยมีความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั + 6.708 แปลผลไดว้า่ขนาดของฟรอนทลั ไซนสัมีความสัมพนัธ์
และสามารถใชพ้ยากรณ์เพศไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่ไม่เหมาะทีจะนาํไปใชใ้นการประมาณ
ส่วนสูงของมนุษย ์

สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร       
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 RUTTIKAL  KUMMASITT : A  STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN 

HEIGHT AND GENDER WITH  SIZE OF FRONTAL SINUS  IN  THAI  POPULATION. A 
THESIS ADVISOR: Pol. Lt. Col. SARIT SUEBPONGSIRI.   pp. 

 

 Height and gender forecasting of an unidentified  person, which  is the most important 

in forensic science. Although, there are several ways to identify people such as a fingerprint or 

DNA.  The height and gender forecasting can be made from the long bones.  However in the event 

of  natural disasters or major accidents, and including the murder of a underhand mutilated body 

may cause the state funeral of the deceased have been damaged or lost as an opportunity to find a 

complete skeleton has fewer.  Therefore an using the size of Frontal Sinus to predict gender and 

height is an important factor that increases the probability of correctly identifying.  

 This study aims to examine the relationship between gender and height to the size of 

the frontal sinus, and create equation to be used in Thai population gender and height forecasting.  

The sample size by 4 positions of measurements from 156 radiographic photo of frontal sinus.  Then 

calculated by statistical methods using Logistic Regression to find the relationship to gender, and 

Linear Regression correlation with height.  And the variables that have the most sex and height.  

Then using the Stepwise method to find the equation that correlated with most relationship with 

gender and high and the standard error is minimum.  The results showed that the model with Rt. 

High- Lt. Broad as independent variables that can separate sex and 76.5 % accuracy statistically 

significant, when testing the fit of the model, and the chi - square values = 7.453, sig. = 0.489> 

0.05.  But the forecast of high is 20.4 % and the standard error of prediction was +  6.708.  

Interpretation that size of frontal sinus correlated with and forcasting gender accuracy statistically 

significant, but it not suitable to be applied for human ‘s height forecasting. 
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กติติกรรมประกาศ 

  

 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาของพนัตาํรวจโท ดร.สฤษดิ   สืบพงษศิ์ริ 
ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ทีไดก้รุณาในการให้
คาํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาในทุกขนัตอนของการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี  และใหค้วามช่วยเหลือใน
การปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์และสําเร็จลงไดด้้วยดี  ตลอดทงัคณาจารยจ์าก
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจและคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน  ทีให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้จิยัตลอดมา  จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจทุกท่าน  ทีกรุณาให้ความ
อนุเคราะห์และอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัครังนี 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจเอกสันติ   สุขวจัน์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์, รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจเอกวรธชั   วิชชุวาณิชย ์และ ดร.ชยัชาญ   ไชยรังสิตนนัท์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าของท่านมาเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ครัง
นี  รวมถึงใหค้าํแนะนาํ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ยงิขึน 
 คุณประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัขอมอบแด่ บิดา มารดา คณาจารยผ์ู ้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ทุกท่านทีได้อบรมสังสอน ผูที้ให้โอกาสและสิงทีดีในชีวิต จนทาํให้ผูว้ิจยั
บรรลุผลสาํเร็จในการทาํวทิยานิพนธ์นีจนสาํเร็จลงดว้ยดี   
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