50312321 : สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์
คําสําคัญ : รอยพิมพ์ฟัน / นิติวทิ ยาศาสตร์ / ทันตกรรม
ภูพชิ ิต เมืองนาม : การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบเอกลักษณ์
บุคคลโดยใช้รอยพิมพ์ฟัน. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง. 51 หน้า.
ในการระบุเอกลักษณ์บุคคล สามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การระบุโดยใช้รอยพิมพ์นิว
มือ, การระบุเอกลักษณ์จากบุคคลจาก DNA, หรื อการระบุเอกลักษณ์จากประวัติการทําฟัน เป็ นต้น
งานวิจยั นีศึกษาโดยการเปรี ยบเทียบจากตําแหน่งของจุดรอยพิมพ์ฟัน ในการระบุเอกลักษณ์บุคคล
การศึกษานีใช้อาสาสมัครจํานวน 8 คน กัดบนชุดกระดาษเก็บตัวอย่างรอยพิมพ์ฟัน จากนันใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พนฐานในการวิ
ื
เคราะห์ขอ้ มูลรอยพิมพ์ฟันโดยศึกษารู ปแบบรอยกัดของฟัน
โดยการวัดตําแหน่งของรอยกัดของฟันเทียบกับมุมบนด้านซ้ายของแผ่นกระดาษสร้างรู ป
สามเหลียม 2 รู ปทีเกิดจากรอยกัดทีตําแหน่งที 1,3,7 และที 1,2,8 ตามลําดับ และคํานวณพืนที
สามเหลียมทัง 2 รู ป นําข้อมูลทีได้มาศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูล และ นําชุด
ข้อมูลดังกล่าวไปแปลงเป็ นบาร์โค้ด เพือใช้ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแต่ละรอยพิมพ์ฟัน
ผลจากการศึกษาพบว่า รู ปแบบของรอยพิมพ์ฟันในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะ
เป็ นไปได้ ใช้เป็ นแนวทางในการประยุกต์สาํ หรับพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทางนิติวทิ ยาศาสตร์
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Various methods have been used in identification of a person such as the analysis of
finger prints, the DNA analysis and the person’s dental data. In this work, analysis of bite marks
was studied. Bite marks were taken on eight volunteers by using bite mark print sheet . The
marks on the print sheet were then analysed by a computer program. The procedure involved the
measurements of the bite mark positions relative to the upper left corner of the print sheet.
The formations of two triangles from the bite mark number 1,3, and 7 and number 1,2 and 8
were made and the areas of the two triangles were calculated. The positions of the bite marks and
the areas of the two triangles were then used as parameters in bite mark analysis. The parameters
were converted into a bar code for an individual bite mark pattern. It was found that different
patterns of bite marks gave different sets of parameters measured. It is possible that, the approach
used in this study can be applicable to forensic identification of persons.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Program of Forensic Science Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2011
Student’s signature…………………………………………
Thesis Advisor’s signature………………………………………..
จ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําวิทยานิพนธ์เรื อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ
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