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บทคัดย่อ 
 
        การประมาณอายุถือเป็นหน่ึงในวิธีการท่ีสามารถน ามาใชใ้นการระบุตวับุคคล ซ่ึงรอยต่อของ
กะโหลกศีรษะสามารถน ามาใชเ้ป็นตวับ่งช้ีหน่ึงในการประมาณอายุได ้เน่ืองจากแต่ละรอยต่อของ
กะโหลกศีรษะนั้นมีช่วงเวลาในการปิดท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้ น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อประมาณอายุจากการปิดของรอยต่อทางด้านผิวนอกของกะโหลกศีรษะ              
ในตวัอย่างกะโหลกศีรษะของประชากรไทยท่ีไดจ้ากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 100 ตวัอยา่ง ท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 15-96 ปี โดยรอยต่อทางดา้นผิว
นอกของกะโหลกศีรษะท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ รอยต่อ coronal, sagittal และ lambdoid      
ในการศึกษาการปิดของรอยต่อกะโหลกศีรษะเหล่าน้ี ลกัษณะของรอยต่อจะถูกท าการบนัทึกขอ้มูล
โดยแบ่งออกเป็นสองวธีิ คือ วธีิการถ่ายภาพและวธีิการบนัทึกรอยเส้น ซ่ึงภาพของลกัษณะรอยต่อท่ี
ไดจ้ะน ามาท าการค านวณหาปริมาณ pixel โดยใชโ้ปรแกรม ImageJ จากการวิเคราะห์ปริมาณ pixel 
ของรอยต่อกะโหลกศีรษะโดยใชส้ถิติ Pearson correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่มี
เพียงปริมาณ pixel ของรอยต่อ coronal ท่ีได้จากการบนัทึกลกัษณะด้วยวิธีการบนัทึกรอยเส้น
เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอายุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และจากการใชส้ถิติ          
linear regression โดยวิธีการ stepwise ท าให้ได้สมการพยากรณ์ในการประมาณอายุเท่ากับ               
77.982 – (0.602 x ปริมาณ pixel ของรอยต่อ coronal ท่ีไดจ้ากการบนัทึกลกัษณะดว้ยวิธีการบนัทึก
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รอยเส้น) ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั ±14.290 ปี เน่ืองจากการศึกษา
ในคร้ังน้ีถือเป็นการศึกษาแรกในประเทศไทยท่ีใชว้ิธีการใหม่ในการประมาณอายุจากการปิดของ
รอยต่อทางด้านผิวนอกของกะโหลกศีรษะ ดังนั้ นผลการศึกษาท่ีได้อาจเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใชป้ระมาณอายเุพื่อของตวับุคคลในงานทางดา้นมานุษยวทิยา และนิติวทิยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 
        Age estimation is one of several methods that can be used for human classification. Cranial 
sutures can also be used as indicators for age estimation, since each of them has a different time 
of closure. The purpose of this study was to estimate age by using ectocranial suture closure. 
Samples of 100 Thai skulls with ages ranging between 15-96 years were obtained from                  
the Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. Cranial sutures used in 
this study were the coronal, sagittal and lambdoid sutures on the ectocranial surface. In order to 
investigate the closure of these sutures, each suture was recorded by photographing and tracing. 
The degree of suture obliteration was measured by counting the pixels of the remaining sutures 
using ImageJ software. Analysis by Pearson’s correlation at the 0.05 significance level showed 
significant negative correlation between age and the number of pixels only in the coronal suture 
when measured from tracing. A predicted model established from stepwise linear regression in 
this study was age = 77.982 – (0.602 x the number of pixels in coronal suture from tracing), 
±14.290 years. Since this is the first attempt at age estimation using this method in Thailand, the 
obtained results may assist in estimating age in forensic anthropological and forensic science 
contexts. 


