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กกกกกก การประมาณความสู งของร่ างกายเป็ นสิ งทีสําคัญในการประเมิ นลักษณะบุคคลจาก
โครงกระดู ก เท่ากันกับตัวแปรอืน เช่น อายุ เพศ เชื อชาติ ข้อมูลนี ช่วยเพิมโอกาสในการระบุตวั
ของศพและช่วยในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ทีช่วยให้การสื บสวนสอบสวนของคดีแคบ
ลง ปั จจุบนั มีการเพิมขึนของอาชญากรรมทีมีความรุ นแรงและภัยพิบตั ิทีทําให้มีผูเ้ สี ยชี วิตจํานวน
มาก ทําให้โอกาสทีจะพบโครงกระดูกทีสมบูรณ์ มีน้อยลง แม้ว่าการประมาณความสู งทีดีได้จาก
กระดู ก ยาวแต่ ใ นบางกรณี ไ ม่ มี ก ระดู ก ยาวจํา เป็ นต้อ งประมาณความสู ง จากกระดู ก ส่ ว นอื น
การศึ ก ษาครั งนี ต้อ งการศึ ก ษาการประมาณความสู งของร่ า งกายจากกะโหลกศี ร ษะเพื อศึ ก ษา
แนวทางในการประมาณความสู งของร่ างกายจากการใช้กะโหลกศีรษะในประชากรไทยและเพือ
ประโยชน์ในการนําไปใช้กบั งานการตรวจพิสูจน์ทางมานุษยวิทยาในประเทศไทย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

จากการศึกษานี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาสู ตรประมาณความสู งจากกะโหลกศีรษะ
สําหรับประชากรไทย ใช้ตวั อย่างทังหมด 118 ตัวอย่างโดยการวัดกะโหลกศีรษะทัง 6 ตําแหน่งโดย
ใช้ Linear Regression โดยในการคํานวณตัวแปรทีมีค่าความสัมพันธ์กบั ความสู งของร่ างกายมาก
ทีสุ ด(r= 0.444) และมีค่าคลาดเคลือนมาตรฐานตําสุ ด (SEE 8.338) คือตําแหน่งของ Bizygomatic
Breadth และในการคํานวณหาสมการประมาณความสู งของร่ างกาย วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิ ค
Stepwise method สมการทีได้มีค่าความสัมพันธ์กบั ความสู งของร่ างกายมากทีสุ ด (r= 0.526) และมี
ค่าคลาดเคลื อนมาตรฐานตําสุ ดคือ (SEE 7.985) โดยใช้ตวั แปรทังหมด 3 ตัวแปร สมการคื อ
{ค่าความสู งทีประมาณได้ = [56.036 + (6.721°zy-zy) + (4.17°ba-b) ) - (4.25°ft-ft)] ±7.985 }
ซึงมีค่าความสัมพันธ์กบั ความสู งของร่ างกายมากกว่าและค่าคลาดเคลือนมาตรฐานตํากว่าการใช้ตวั
แปรเดียวในการคํานวณ
นิติวทิ ยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
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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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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทําวิทยานิ พนธ์เรื อง การประมาณความสู งของร่ างกายจากการวัดกะโหลก
ศีรษะในประชากรไทย สําเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความร่ วมมือและช่วยเหลือจากบุคคล
หลายท่าน ทีได้สละเวลาให้คาํ แนะนํา ข้อคิดและความรู้ต่างๆอันเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจยั เป็ น
อย่างยิง
กกกก
ขอขอบพระคุณ รศ.พ.ต.อ.สันติ สุ ขวัจน์ และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ผาสุ ก มหรร
ฆานุเคราะห์ ทีได้กรุ ณาเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่างๆ ทําให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี มีความสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ ิจยั รู้ สึกซาบซึ งและขอขอบพระคุ ณเป็ น
อย่างสู งมา ณ โอกาสนี
กกกขอขอบคุณ ร่ างทีอุ ทิศร่ างกายตังแต่ พ.ศ. 2549 - 2552 จากคณะกายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีทําให้มีงานวิจยั เล่มนี
สุ ด ท้า ยนี ขอบคุ ณ พี ๆ เพื อนๆและน้อ งๆ สํา นัก พิ สู จ น์ บุ ค คลสู ญ หายสถาบัน นิ ติ
วิท ยาศาสตร์ ทุ ก ท่ า นที ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํา และประสานงานในส่ ว นต่ า งๆ จนทํา ให้
วิทยานิพนธ์นีประสบผลสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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