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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อหาคาความเช่ือมั่นที่ใชในการแยกเพศโดยใชกระดูก
ฝามือในประชากรไทย 
 ในการวิจัยน้ีไดกระดูกฝามือจากรางอาจารยใหญ โดยความอนุเคราะหของภาควิชากาย
วิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการวัด กระดูกฝามือโดยที่
ผูวิจัยไมทราบเพศของกระดูกฝามือนี้มากอน เมื่อทําการวัดแลว จึงคัดกระดูกฝามอืทั้ง 2 ขางของ
อาจารยใหญแตละทาน ที่มีเกณฑอายุระหวาง 25 – 80 ป จํานวน 30 คู แบงเปนเพศชาย 18 คน  และ
เพศหญิง 12 คน มาทําการวัด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช
ในการวิจัยคือ t-test และการวิเคราะหจําแนก พบวาโดยสวนมากคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard deviation) ของการวัดกระดูกฝามือในเพศชายมีคาสูงกวาในเพศหญิงจาก
การศึกษาพบวากระดูกฝามือในเพศชายและเพศหญิงสวนมากมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวากระดูกฝามือสามารถใชในการแยกเพศได โดยในภาพรวม
จุดท่ีใชแยกเพศไดดีที่สุดคือจุด ECD ซึ่งเปนคาความกวางของ Epicondylar ของ Second metacarpal 
bones โดยใหคาความนาเชื่อถือสูงถึง 83.3 %  สวนผลในกลุมเพศชาย พบวาจุดท่ีสามารถแยกเพศ
ไดถูกตองที่สุดในกระดูกฝามือเพศชาย คือ จุด ECD ของกระดูกฝามือที่ 2 ขางขวา พบวามีคาความ
นาเชื่อถือจากการทํานาย 83.3 % เชนเดียวกับผลการวิเคราะหในภาพรวม และในเพศหญิงพบวาจุด
ที่สามารถแยกเพศไดถูกตองท่ีสุดในกระดูกฝามือเพศหญิง คือ จุด MLDM (คาของความกวาง
บริเวณคร่ึงหนึ่งของความยาวกระดูกชิ้นนั้น ๆ ) ของกระดูกฝามือที่ 2 ขางขวา และจุด APDDE (คา
ของความหนาของปลายกระดูกสวน distal) ของกระดูกฝามือที่ 5 ขางขวา  พบวามีคาความ
นาเชื่อถือจากการทํานายสูงถึง 91.7 % ผลการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนและเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน
การนํามาใชวิเคราะหคดีในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตรตอไป  
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                        The purpose of these work is to present and describe the reliable for sex 
determination in recent Thai population using metacarpal bones. 
                        A sample of bones corresponding to a Thai population deposited at the department 
of Anatomy, faculty of medicine Siriraj hospital, Mahidol University was analyzed. The sample 
consists of 25 – 80 years old adult individuals 30 Thai people (male = 18, female = 12).  We 
also analyzed the existence of significant differences between the mean of both sexes for 
each of variables analyzed, applying the t-test statistic and discriminant analysis procedure of 
the SPSS software. Not only we found that the mean and standard deviation of the 
metacarpal bones in male are more than female but also there were significantly different 
between male and female (P < 0.05) The  correct sex classification  progressed  83.3% in 
male and female (the best of determination is ECD in right second metacarpal bones). More 
over we found that ECD of the right second metacarpal bones is the best of determination in 
male(83.8%). However, we found that 91.7 % of reliability in female (the best of determination 
is MLDM and APDDE in right second and fifth metacarpal bones respectively). The result 
suggest that metacarpals are the one choice that can be used for sex determination in 
forensic indentifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program of Forensic Science          Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2010 
Student's signature ........................................ 
Thesis Advisors' signature 1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
           วิทยา นิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ธนาภรณ รุงเรือง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา ชี้แนะ และใหความชวยเหลือในทุกขั้นตอนตลอดการทําวิจัยเร่ือง น้ี อีก
ทั้งยังใหความชวยเหลือปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
               ขอกราบขอบพระคุณ คุณนพดล เปยมพุก ชางประกอบพลาสติก ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวมกลุม
ตัวอยางท่ีนํามาศึกษา และใหความชวยเหลือในการวิจัยตลอดมา 
               ขอกราบขอ บพระคุณ คุณณฐัชยา อมรเมตตาจิต ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยา ลัยมหิดล ที่ไดใหความ
ชวยเหลือในการเก็บกลุมตัวอยาง และคอยอํานวยความสะดวกใหตลอดการวิจัย 
               ขอกราบขอบพระคุณ คุณวิษณุ เกิดมั ยกิจ พนักงานรักษาศพ ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหความชวยเหลือและอนุเคราะหในการ
คนหาประวัติขอมูลของอาจารยใหญที่นํามาศึกษาแตละราง 
               ขอกราบขอบพระคุณอาจารยและเจาหนาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพท ยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและคอยอํานวยความสะดวกใหเปนอยางดีตลอดการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
            ขอขอบพระคุณอาจารยอัญชลี ขวัญวงค อาจารยสอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนขุนยวม 
วิทยา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอนท่ีคอยใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําอยางดีเสมอมา 
               ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร รุนที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน 
ที่คอยเปนกําลังใจใหเสมอมา 
               ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของขาพเจา ที่คอยใหกําลังใจ กําลังทรัพย 
และคอยสนับสนุนขาพเจาเปนอยางดีเสมอมา และขอขอบพระคุณผูที่ไมไดเอยนามมา ณ โอกาสน้ี 
ซึ่งมีสวนชวยเหลือจนวิทยานิพนธเลมนี้ประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




