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ปญหาเกี่ยวกับศพไรญาติหรือศพนิรนามมีมากมายท่ัวประเทศ  ซึ่งปจจุบันสถาบันนิติ
วิทยาศาสตรมีศพนิรนามประมาณ 400 ศพ ที่ไดขอสงวนการฌาปนกิจไว  และดําเนินการเก็บขอมูล
เบื้องตน จากนั้นจะเก็บรักษาศพเหลานี้อยางเปนระบบ ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งนับเปนคร้ังแรกใน
ประเทศไทยท่ีมีการวางระบบการเก็บรักษาศพนิรนามและจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรมศพนิร
นาม เพื่อการติดตามบุคคลสูญหายตอไปในอนาคต  แตศพนิรนามเหลานี้ มักถูกทําลายทางกายภาพ
และชีวภาพภายใตสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสมเปนเวลานาน เชน สภาวะของดิน ความช้ืน ความ
รอน จุลชีพ ซึ่งสงผลตอปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอ 

 การศึกษาน้ีไดเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอดวยวิธี Phenol-Chloroform และ DNA IQTM 

System โดยเปรียบเทียบ 3 ดานดวยกันคือ ปริมาณสารพันธุกรรมท่ีสกัดได ปริมาณสารยับยั้งที่ได
หลังจากการสกัดทั้ง 2 วิธี และ เปรียบเทียบคุณภาพข องรูปแบบสารพันธุกรรมท่ีได โดยใชการเพิ่ม
ปริมาณแบบมัลติเพล็กซจากไมโครแซทเทลไลทจํานวน16 ตําแหนง ในตําแหนง (Loci): D3S1358, 

vWA, FGA, D8S1179, D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, Penta E, THO1, TPOX, 

CSF1PO,  D16S539,  Penta D และ Amelogenin ซึ่งเปนตําแหนงที่ใชระบุเพศ 

ผลที่ไดคือ ดานปริมาณนั้น ปริมาณดีเอ็นเอเฉล่ียจากการ สกัดดวยวิธี DNA IQTM System 
เทากับ 0.02245 ng/μl และ การสกัดดวยวิธี Phenol-Chloroform เทากับ 0.0406 ng/μl สวนปริมาณ
สารยับยั้งพบวามีระดับคาสารยับยั้งเพียงเล็กนอยจากตัว อยางท่ีสกัดดวยวิธี DNA IQTM System และ
คุณภาพของรูปแบบสารพันธุกรรมท่ีเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยพีซีอารมัลติเพล็กซจํานวน 16 ตําแหนง 
พบวาการสกัดดวยวิธี  DNA IQTM System ไมไดแสดงผลท่ีดีกวา วิธี Phenol-Chloroform แตมีขอดี 
คือใชเวลา แรงงานและข้ันตอนการสกัดที่ ซับซอนนอยกวา  รวมถึงการไมใชสารที่เปนอันตราย
อยางฟนอล 

 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา 2554 

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................ 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    ...........................   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

52312310 : MAJOR : FORENSIC SCIENCE 
KEY WORD :  DNA EXTRACTION/ SKELETON/ MISSING PERSONS’S IDENTIFICATION 
 DANUPHOL  SURIYANRATTAKORN : COMPARISON OF DNA EXTRACTION 
METHODS FROM UNIDENTIFIED HUMAN SKELETAL REMAINS. THESIS ADVISOR :  ASST. 
PROF. THONGCHAI TAECHOWISAN, Ph.D. 71 pp. 
 

There has been a problem of unidentified human remains which are abundant 
throughout the country. Currently, about 400 unidentified human remains were reserved by 
Central Institute of Forensic Science from their funeral processions. The institute has 
collected their personal data and skeletons were stored systematically based on international 
standard system. This was the first time in Thailand to set up a system to keep remain bodies 
and did not allow them to be cremated until enabling to track the relations based on the 
personal identification prove. This will keep the samples for DNA analysis and setting up the 
DNA database of the missing person in order to track them in the future. However, the 
obstacle to extract DNA from bone samples may have been exposed to environmental factors 
for long time such as soil conditions, humidity, heat, microorganism which can effect on DNA 
quality and quantity.    

The study showed the comparison of 2 methods of DNA extraction, Phenol-
Chloroform and DNA IQTM System. The comparison based on 3 dimensions which measure 
the quantity of DNA , the presence of inhibitors from both methods and  the quality of DNA 
which amplified by the microsatellite multiplex 16  loci : D3S1358, vWA, FGA, D8S1179, 
D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, Penta E, THO1, TPOX, CSF1PO, D16S539, 
Penta D and Amelogenin  

            Results showed DNA quantification that DNA IQTM System extracted on 
average 0.02245 ng/μl and DNA quantification that Phenol-Chloroform kit extracted on 
average 0.0406 ng/μl. Inhibition tests showed that DNA IQTM System extracts showed only 
minor levels of inhibition in DNA isolated when amplified with PP16 and analyzed STR profile.  
DNA IQTM System did not show better result than Phenol-Chloroform system but its benefit 
was less time and labor needed and the method was less complicated, including without 
using hazardous chemical such as phenol that was toxicity. 
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กกกกกกกกวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได เน่ืองจากไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจาก
บุคคลหลายฝายที่ไดสละเวลา  ใหความรู  คําแนะนํา  ที่มีคุณคาและมีประโยชนอยางท่ีสุด  ซึ่งผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย อันดับแรก ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย เตโชวิศาล ที่เปนที่ปรึกษาแกผูวิจัย และ ชี้นําแนวทางใน
การทําวิทยานิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวง 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ. พันตํารวจเอกสันติ์  สุขวัจน ประธานกรรมการ  และพันตํารวจ
โทกฤษฎา   ริบรวมทรัพย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนิติวิทยาศาสตร  ที่เสียสละ
เวลา รวมท้ังใหคําปรึกษาและตรวจสอบแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธฉบับนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย วรวีร ไวยวุฒิ ผูอํานวยการ สํานัก
ตรวจพิสูจนทางชีววิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร ที่เสนอแนะขอมูลอันมีประโยชน และเอ้ือเฟอให
ใชอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ คุณชนิดาภา ศ รีหนองหวา หัวหนา กลุมตรวจพิสูจนเอกลักษณ
บุคคลและวัตถุพยานทางชีววิทยา  สถาบันนิติวิทยาศาสตร ที่ให คําปรึกษาและ สละเวลาเพ่ือ
ตรวจสอบวิทยานิพนธทําใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
กกกกกก     ขอขอบคุณ พี่ๆนองๆ สถาบันนิติวิทยาศาสตร  ที่ชวยเหลือ แนะนํา ใหความรู และเปน
กําลังใจ ทําใหวิทยานิพนธนี้ประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี 

                 สุดทายนี ้ขอขอบคุณครอบครัวทีเ่ปนกําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด และคอยอุปการะ
ชวยเหลือใหผูวิจัยไดศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา  
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