53312308 : สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์
คําสําคัญ : นิติวทิ ยาศาสตร์ /นิติมานุษยวิทยา/การระบุเพศ/กระดูกโคนลิน
ดลบันดาล เศวตวงศ์ : การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกโคนลินในประชากร
ไทยเพือใช้ในการระบุเพศ. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล และ ผศ.ดร.
ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง. 140 หน้า.
การศึกษานี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาความแตกต่างทางกายวิภาคระหว่างเพศชายและ
เพศหญิ ง กรณี ต้องการระบุ เพศจากศพ โดยใช้ก ระดู ก โคนลิ น เนื องจากเป็ นกระดู ก ที มี โอกาส
แตกหัก เสี ย หายและถู ก ทําลายได้น้อย นอกจากนี ในระบบสื บ สวนสอบสวนและกระบวนการ
ยุติธรรม ความรู ้ทางด้านกายวิภาคและกลไกร่ างกายมนุษย์สามารถนํามาใช้อา้ งอิงกับศาลได้
กระดู ก โคนลิ นที นํา มาทํา การศึ ก ษาในครั งนี นํา มาจากห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารกายวิ ภ าค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย ( simple random sampling ) มีจาํ นวน 61 ชิ น เป็ นเพศชายจํานวน 38 ชิ น เพศหญิง 23
ชิ น ในช่ วงอายุตงแต่
ั
21- 99 ปี ทําการวัดทังหมด 17 จุด นําค่าที ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
คณิ ตศาสตร์โดยใช้สถิติการจําแนก ( Discriminant Analysis ) ผลการวัดกระดูกโคนลินของเพศชาย
และเพศหญิง พบว่าบริ เวณ body มีค่าความแตกต่างกันของตัวแปรในทุกจุด โดยทังจุด M3 M4
M5 M16 และ M17 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05 ) ส่ วน
บริ เวณ greater cornu ข้างซ้ายทีจุด M1 และ M6 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
( p-value =0.000 ) และบริ เวณ greater cornu ข้างขวา ทีจุด M2 และ M11 พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p-value =0.000 ) โดยจุดทีมีค่าความถูกต้องเฉลียในเพศชายและเพศหญิง
สู งสุ ด คือ M4 คิดเป็ น 83.6 % หลังทําการทดสอบด้วยค่าสถิติ chi-square ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
พบว่า เพศและการเชือมปิ ดของกระดูกโคนลินในประชากรไทยไม่มีความสัมพันธ์กนั
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The major propose of this research was to investigate the anatomical differences
between male and female from Thai cadavers by using hyoid bone since it is hardly broken
and destroyed among unstable condition. Furthermore, the data of this result may help the
investigative and judicial system. Sixty one hyoid bones had been used; 38 from male and 23
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from female at the age ranging from 21-99 years old.

Seventeen

measurements were

determined on each bone. Discriminant analysis was required to transform the variables
measurements. P-value that less than 0.05 was considered as significant differences. Left
greater counu revealed significant differences ( p-value = 0.00 ) at M5 and M6 points. And
part of right greater counu revealed statistical significant differences ( p-value = 0.00 ) at M2
and M11 points. The most accuracy percent values of male and female is at M4 ( 83.6 %).
And the result from chi-square analysis between sex and osseous fusion showed no
significant differences. Thus, sex and osseous fusion in Thai populations has no correlation.
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เรื อง การศึ ก ษาลัก ษณะทางกายวิภ าคของกระดู ก โคนลิ นใน
ประชากรไทย เพือใช้ในการระบุเพศ สามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีจากความกรุ ณาช่วยเหลือจาก
บุ คคลหลายท่านที ได้สละเวลาให้ค วามรู้ คําแนะนํา ข้อคิ ดเห็ นทีมีคุณ ค่า และเป็ นประโยชน์แก่
วิทยานิพนธ์ฉบับนีเป็ นอย่างยิง ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล และผศ.ดร.ธนาภรณ์
รุ่ งเรื อง ทีได้กรุ ณาเป็ นทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และให้คาํ แนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทําให้
ฉบับ นี ให้มีคุ ณค่ า และสมบู รณ์ ยิงขึ น ตลอดจนคณาจารย์จากโรงเรี ย นนายร้ อยตํา รวจและคณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากรทุ ก ท่ า นที ได้ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช าความรู้ ม าตลอด 4 ภาค
การศึกษา ซึ งเป็ นสิ งที มี คุณค่ายิงต่อแนวทางในการศึกษาวิจยั วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ ทีนี
ขอขอบพระคุณร่ างอาจารย์ใหญ่ทุกท่านทีได้เสี ยสละร่ างกายให้ได้ศึกษาวิจยั ตลอดจน
พีๆ เจ้าหน้าทีภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ ง
ได้ค อยช่ วยเหลื อและอํา นวยความสะดวกให้เป็ นอย่า งดี ตังแต่ข นตอนการเก็
ั
บรวบรวมข้อมู ล
อุปกรณ์ และสถานที ตลอดจนคําแนะนําทีมีประโยชน์อย่างยิงจนการวิจยั ครังนีสําเร็ จลงได้
ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ น้องๆ หลักสู ตรนิติวทิ ยาศาสตร์ รุ่ นที 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีคอยช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษา และให้กาํ ลังใจกันมาตลอด ขอเป็ นกําลังใจให้พีๆ เพือนๆ และน้องๆ
ร่ วมรุ่ นทุกคนเช่นกัน
ขอขอบพระคุณพีๆ เพือนๆ น้องๆ ที หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสมเด็จพระ
นางเจ้า สิ ริกิ ติ ที เอาใจช่ วยในการเรี ย นครั งนี และสนับ สนุ น มาตลอด 2 ปี และเพื อนๆ พยาบาล
ทหารเรื อทีสละเวลาช่วยกันเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขอบคุณในนําใจของเพือนๆ เป็ นอย่างมาก
และสุ ด ท้า ยขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา และครอบครั ว ของข้า พเจ้า ที คอย
สนับสนุน เป็ นกําลังใจ คอยรับฟังปั ญหา และยินดีให้ได้ทาํ ในสิ งทีข้าพเจ้ารักมาโดยตลอด
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