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 This research focus on the analysis of prehistoric human skeletal remains 

excavated from Ban Khok Khon, Sakhon Nakhon Province, NE Thailand. This 

archaeological site can be labeled as one among the Ban Chiang Cultural Tradition 

Sites. Standard methodology of physical anthropology was applied to the sample 

analyzed for this research. Attempt was paid for recording the metrical and non-

metrical characteristics as well as traces of pathology existing, if any, on the remains. 

The comparison of the human skeletons from some Ban Chiang Cultural Tradition 

sites indicates that there are both the similarity in the common characteristics and the 

difference of some traits, while the comparison between ancient and modern NE 

Thais skeletal remains revealed the same result of human skeletons characters. The 

studies of the human skeletons also lead to some socio-cultural implications 

concerning the prehistoric population and cultures of the NE Thailand. For example, 

the present researcher is convinced that the prehistoric population of this site had 

settled continuously on the same location. The life expectancy of the new born cohort 

raised up from early to late periods. The pathological findings on the Ban Khok Khon 

skeletal specimens support the palaeodemography, dental and infracranial  

pathologies, that the health of ancient population in this area are generally good. 

There is also evidence of behavioral stress to support that the social structure was 

probably simple complex society with the division of labors. In addition, there is no 

incidence of severe trauma to indicate the interpersonal violence or any warfare.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 การศึกษาทางโบราณคดีเปนศาสตรที่วาดวยการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยในอดีต  
โดยสามารถศึกษาไดจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ ที่มนุษยในสมัยโบราณไดสรางขึ้น
และทิ้งรองรอยใหปรากฏมาจนถึงปจจุบัน  ทั้งนี้  การศึกษาทางโบราณคดีนั้นมิไดจํากัดเฉพาะ
การศึกษาจากวัตถุทางวัฒนธรรมหรือรองรอยกิจกรรมตางๆของมนุษยเทานั้น  หากแตยัง
ครอบคลุมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ “รางกาย” ของผูสรางวัฒนธรรมเหลานั้นดวยซึ่งไดแก ”โครง
กระดูกมนุษย” 
 ในระยะแรกนั้นแมวาจะมีการขุดคนแหลงโบราณคดีประเภทสุสานหรือแหลงฝงศพ
หลายแหง และไดพบโครงกระดูกมนุษยเปนจํานวนมากก็ตาม  แตส่ิงที่นักโบราณคดใีหความสนใจ
ยังคงจํากัดมุมมองอยูที่เนื้อหาเรื่องแบบแผนการฝงศพหรือคติความเชื่อในพิธีกรรมเกี่ยวกับความ
ตาย  โดยละเลยที่จะวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงกระดูกโดยตรง จนกระทั่งเมื่อประมาณ
กวา 40 ปที่ผานมา หลังจากเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงแนวทางสําหรับการศึกษาดานโบราณคดี
ไปสูแนวทางใหม (New Archaeology) ซึ่งมีลักษณะการศึกษาอยางเปนสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary)   โดยการประยุกตใชหลักการและวิธีวิทยา ตลอดจนอุปกรณหรือเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรมาใชในกระบวนการศึกษาทางโบราณคดี  ควบคูไปกับการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีและ
การสรางวิธีวิทยาเพื่อการแปลความ/อธิบายความ เกี่ยวกับเร่ืองราวทางวัฒนธรรมในอดีต อัน
นําไปสูการศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีทุกประเภทอยางละเอียดถี่ถวนและมีระบบ
มาตรฐาน(Renfrew and Bahn 1993:33-40) การศึกษาวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยโดยตรงจึง
เร่ิมตนขึ้นอยางจริงจังในชวงระยะเวลาดังกลาว (Chapman, Kinnes and Randsborg 1981:2-3) 
ซึ่งเปนการศึกษาภายใตมุมมองดานโบราณคดีที่มีความสัมพันธโดยตรงกับวิทยาการตางสาขาที่
สําคัญอยางนอย 2 สาขาคือการศึกษาดานมานุษยวิทยากายภาพ (Physical anthropology)และ
การศึกษาดานมหกายวิภาคศาสตร (Gross Anatomy) ในทางการแพทย 
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 ดวยการเปนหลักฐานทางตรงโครงกระดูกมนุษยสามารถใหขอมูลตางๆซึ่งเอื้อ
ประโยชนตอการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับรางกายของผูคนเมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยูในอดีต ตลอดจนสิ่งที่
เกี่ยวของสัมพันธกับมนุษยในสมัยโบราณไดเปนอยางดี คือ 
 ประการที่หนึ่ง ถือไดวาโครงกระดูกมนุษยเปนหลักฐานเพียงประเภทเดียวที่ทําให
ทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองเพศ อายุเมื่อตายและสัดสวนความสูง ของแตละบุคคล 
 ประการที่สอง รองรอยหรือลักษณะผิดปกติที่ปรากฏบนกระดูกหรือในโครงสรางของ
เนื้อกระดูกยอมเปนเครื่องบงชี้ถึงพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นโดยการติดเชื้อ(General infection of 
bones)บางชนิด (ประพิศ  ชูศิริ ม.ป.ป. : 6) หรืออาการบาดเจ็บ(Trauma) จากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่ง  ซึ่งเกิดขึ้นระหวางที่บุคคลผูนั้นยังคงมีชีวิตอยู  
 ประการที่สาม โดยธรรมชาตินั้นภาวะทางโภชนาการยอมสงผลตอโครงสรางของ
กระดูก ดังนั้น การศึกษาโครงสรางของกระดูกจึงเปนแนวทางที่นําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการในสมัยโบราณได (Boyd 1996: 195-204; Chapman, Kinnes and Randsborg 
1981: 22-23) 
 ประการที่ส่ี ขอมูลทางกายภาพของโครงกระดูกมนุษยสามารถนําไปสูการแปลความ
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูตายได กลาวคือรองรอยตางๆที่พบจากการศึกษากระดูกแตละสวน
นั้น เปนหลักฐานที่สะทอนถึงพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาในขณะที่ยังมีชีวิตอยูของแตละบุคคล ซึ่ง
ยอมสัมพันธกับกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่บุคคลผูนั้นกระทําอยูอยางเปนกิจวัตรอันอาจหมายถึง
อาชีพของเขาเหลานั้น (รัศมี ชูทรงเดช  2537: 146-148; Boyd 1996: 189, 220-227) เชน การ
วิเคราะหลักษณะขอตอเสื่อมที่มีอาการรุนแรงโดยสัมพันธกับกิจกรรมการใชแรงงานในการทํา
เหมืองทองแดงสมัยโบราณบริเวณที่ราบหุบเขาวงพระจันทรโดย Agelarakis(1996; 1997) หรือ
กรณีของอาการเดียวกันที่ Douglas (1996; 1997) คาดการณวาอาจเกิดขึ้นในกิจกรรมที่สัมพันธ
กับการเพาะปลูกในเขตแหลงโบราณคดีบานเชียงเมื่อหลายพันปกอน  
 ประการที่หา ลักษณะทางกายภาพบางอยางซึ่งจัดเปนลักษณะทางพันธุกรรมนั้น
สามารถนําไปสูการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบุคคลภายในชุมชนเดียวกันตลอดจน
ความสัมพันธกับบุคคลที่อยูตางถิ่น ทั้งนี้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะดังกลาวระหวางโครง
กระดูกในแหลงโบราณคดีเดียวกันรวมทั้งการเปรียบเทียบกับโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ  
 นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงกระดูกมนุษยยังเปนขอมูลที่
นําไปสูการประมวลผลกับหลักฐานและรองรอยกิจกรรมประเภทอื่นๆ อาทิลักษณะการฝงและ
ตําแหนงของโครงกระดูก  รูปแบบของสุสานหรือแหลงเก็บศพ  โบราณวัตถุอันเปนเครื่องอุทิศ ซึ่ง
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สามารถเชื่อมโยงไปสูการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผูตาย  โครงสรางทางสังคม
ของชุมชน (Chapman, Kinnes and Randsborg 1981: 3) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมในสมัยโบราณ (รัศมี  ชูทรงเดช 2537: 148–149) องคความรูที่เกิดจากการศึกษา
โครงกระดูกมนุษยจึงมีอยูอยางมหาศาล เราสามารถทราบเรื่องราวตางๆทั้งจากตัวโครงกระดูก
และจากการแปลความขอมูลทางกายภาพของกระดูกรวมกับหลักฐานแวดลอมอ่ืนๆไดอยางลุมลึก
ยิ่งขึ้นตราบเทาที่การพัฒนาในทางเทคนิควิธียังคงดําเนินตอไป ดวยเหตุนี้จึงพบวาตลอดชวงเวลา
กวาส่ีทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษาโครงกระดูกของเจาของวัฒนธรรมตางๆทั่วโลกอยาง
กวางขวาง  
 สําหรับประเทศไทยนั้นมีโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีทั้งสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรไดรับการศึกษาวิเคราะหไวเปนจํานวนมาก ทั้งโดยนัก
โบราณคดี นักมานุษยวิทยากายภาพหรือแพทยทางดานกายวิภาคศาสตรไมวาจะเปนชาวไทย 
เชน นายแพทยสุด แสงวิเชียร และวัฒนา สุภวัน (2520; Sangvichien 1966) สุกิจ เที่ยงมณีกุล 
(2518) Wiriyaromp (1984) ประพิศ ชูศิริ (2534; 2535; 3536; 2537) วรชัย  วิริยารมภ (2542) 
สุวิมล ภูรีพัฒนพงษ (2539) ตรงใจ  หุตางกูร (2540) นวรัตน แกอินทร (2542) และทนงศักดิ์ เลิศ
พิพัฒนวรกุล (2545) หรือชาวตางประเทศ อาทิ Pietrusewsky (1974; 1982; 1984;1988) 
Douglas (1996; 1997) Agelarakis (1996; 1997) Pietrusewsky and Douglas (2002) Tayle, 
Domett and Nelsen (2000) Nelsen, Tayles and Domett (2001) โดยเฉพาะในสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตรนั้นนับไดวามีการศึกษาโครงกระดูกมนุษยในปริมาณ
คอนขางสูง เนื่องจากเปนแหลงที่ปรากฏหลักฐานประเภทโครงกระดูกมนุษยในพื้นที่ประกอบ
พิธีกรรมฝงศพแทบทุกแหง ซึ่งสัมพันธกับคติความเชื่อในชวงระยะเวลากอนที่อิทธิพลทางพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมการปลงศพดวยวิธีการเผาจะแพรเขามาในดินแดนประเทศไทย   
 อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปริมาณของแหลงโบราณคดีที่มีอยูจํานวนหลายรอยแหง
ทั่วประเทศแลว  การศึกษาโครงกระดูกมนุษยเทาที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นนับวานอยมาก  
นอกจากนั้น แมวาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะบางประการระหวางโครงกระดูกจากแหลง
โบราณคดีที่มีอายุรวมสมัยกันก็ตาม แตก็ยังไมสามารถเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวางกลุม
ชนในระดับภูมิภาคขนาดใหญไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมแหลงโบราณคดีที่ปรากฏ
หลักฐานรวมแบบที่บงชี้ถึงรูปแบบวัฒนธรรมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญและมีปริมาณของแหลง
โบราณคดีจํานวนมากเชนแหลงโบราณคดีแบบวัฒนธรรมบานเชียง (Ban Chiang Cultural 
Tradition) ซึ่งกระจายตัวอยูในบริเวณ “แองสกลนคร” หรือที่ราบทางตอนบนของภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น การศึกษาเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งเปนผูถายทอด แลกรับและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมทั้งทางวัตถุและคตินิยมระหวางชุมชนตางๆนั้นยังคงเปนเรื่องที่ไมกระจางชัด  
 ทั้งนี้ จากรายงานของโครงการศึกษาคนควาและวิจัยแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมบาน
เชียง (รัชนี บรรณานุรักษ และคณะ 2534) ระบุวาจากการสํารวจไดพบแหลงโบราณคดีที่ปรากฏ
โบราณวัตถุซึ่งมีรูปแบบสัมพันธกับแหลงโบราณคดีบานเชียงจํานวน 127 แหงในเขตแองสกลนคร  
นอกจากนั้นการศึกษาตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดีแตละแหงไดนําไปสูการจัดจําแนกแหลง
โบราณคดีออกเปนกลุมๆจํานวน 7 กลุมและกําหนดชื่อเรียกแตละกลุมตามชื่อลําน้ําธรรมชาติอัน
เปนที่ตั้งของแหลงโบราณคดีกลุมนั้นๆ ไดแก 
 1.กลุมลําน้ําสวย มีแหลงโบราณคดีจํานวน 3 แหงอยูในเขตอําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี โดยมีแหลงโบราณคดีที่ไดรับการขุดคนแลวเพียงแหลงเดียวคือแหลงโบราณคดีบานโพน 
(กรกฎ   บุญลพ  2542 ก) ในเขตอําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  
 2.กลุมตนน้ําหวยดาน มีแหลงโบราณคดีจํานวน 21 แหงในเขตอําเภอเมือง อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี  แหลงที่ทําการขุดคนแลวคือ (1) บานผักตบ (2) โนนนาสราง (3) บาน
สะแบง (ธราพงษ  ศรีสุชาติ และรัชนี  ทศรัตน  2519; รัชนี บรรณานุรักษ และอาณัติ บํารุงวงษ 
2534: 50) ซึ่งอยูในพื้นที่อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 3.กลุมแมน้ําสงครามตอนบน มีแหลงโบราณคดีจํานวน 15 แหง ในพื้นที่อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี และอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร แหลงที่ทําการขุดคนแลวคือ (1) 
บานเชียง (2) บานออมแกว (3) บานธาตุ (4) บานตอง (5) โนนขี้กลิ้ง [บานหนองสระปลา] ในเขต
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี (กรมศิลปากร  2531; รัชนี บรรณานุรักษ และอาณัติ บํารุงวงษ 
2534: 50) 
 4.กลุมหวยหลวง-แมน้ําสงคราม มีแหลงโบราณคดีจํานวน 12 แหลง ตามแนวลําหวย
ทวน(ซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสงคราม) ทั้งนี้  มีแหลงโบราณคดีที่ไดรับการขุดเพียงแหลงเดียวคือ
แหลงโบราณคดีบานดุง ในเขตอําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 5.กลุมหนองหานกุมภวาป มีแหลงโบราณคดีจํานวน 29 แหง กระจายตัวรอบพื้นที่
หนองหานหรือหนองหานนอย  แหลงที่ทําการขุดคนแลวคือ (1) บานนาดี  ในเขตอําเภอหนองหาน 
(2) บานเมืองพรึก  ในพื้นที่อําเภอกุมภวาป  และ (3) โนนเกานอย ในเขตอําเภอไชยวาน  จังหวัด
อุดรธานี (กรมศิลปากร 2537; รัชนี  บรรณานุรักษ และอาณัติ  บํารุงวงษ 2534: 51) 
 6.กลุมหวยยาม-หวยปลาหางตอนบน (ซึ่งลําน้ําทั้งสองสายลวนเปนสาขายอยของ
แมน้ําสงคราม) เปนพื้นที่ที่พบแหลงโบราณคดีหนาแนนที่สุดโดยมีแหลงโบราณคดีจํานวนมากถึง 
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37 แหง   แหลงที่ทําการขุดคนแลวคือ(1) บานสรางดู  [โรงเรียนแวงพิทยาคม] (รัชนี  บรรณานุรักษ 
และอาณัติ  บํารุงวงษ 2534: 51) 
 7.กลุมหวยศาลจอด มีแหลงโบราณคดีจํานวน 6 แหง  แหลงที่ทําการขุดคนแลวคือ (1) 
บานดอนธงชัย [บริเวณวัดชัยมงคล](กรมศิลปากร 2537;  กัลญาณี  กิจโชติประเสริฐ  2541 และ
อําพัน กิจงาม  2538) (2) บานโคกคอน (กรกฎ  บุญลพ 2542 ข) ซึ่งทั้งสองแหลงตั้งอยูในเขต 
อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 
 สืบเนื่องจากขอมูลขางตนจะพบวามีแหลงโบราณคดีเพียง 16 แหงเทานั้นที่ไดรับการ
ขุดคนแลว โดยคิดเปน 12.59 เปอรเซ็นต จากจํานวนแหลงโบราณคดีทั้งหมด 127 แหงเทาที่มีการ
สํารวจพบซึ่งนับวาเปนปริมาณการขุดคนที่นอยมาก นอกจากนั้นการขุดคนสวนใหญเปนการขุด
คนในระดับเล็ก (small-scale excavation) ทั้งยังขาดการศึกษาวิเคราะหหลักฐานในเชิงลึกเปน
สวนใหญ ผลการขุดคนจึงปรากฏเปนเพียงรายงานเบื้องตนและไมอาจใชเปนขอมูลอางอิงหรือเปน
ตัวแทนของแตละกลุมไดดีเทาที่ควร กระนั้นก็ดี ขอมูลเทาที่มีอยูก็ยังประโยชนตอการศึกษา
เร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมบานเชียงไดในระดับหนึ่ง อยางนอยก็ถือเปนขอมูลเพิ่มเติมกับขอมูล
จากแหลงอางอิงสําคัญสองแหลงคือบานเชียงและบานนาดี ซึ่งเปนที่ยอมรับในเร่ืองขอมูลจากการ
ขุดคนระดับใหญอยางเปนระบบและมีการศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุในเชิงลึกคอนขางครบถวน
สมบูรณ เพราะฉะนั้น องคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมบานเชียงทั้งที่เปนวัตถุทางวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมทางความคิดจึงมีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่ง  

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในทางตรงกันขามจะพบวาเนื้อหาทางวัฒนธรรมสมัยกอน
ประวัติศาสตรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นมีอยูคอนขางมาก ทวาองคความรู
เกี่ยวกับสภาพรางกายของผูเปนเจาของวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกลาวกลับมีอยูอยางจํากัด กลาวคือ
จากจํานวนแหลงโบราณคดีที่ไดรับการขุดคนทั้ง 16 แหลงซึ่งลวนเปนแหลงที่พบหลักฐานโครง
กระดูกมนุษยทั้งหมดนั้น กลับมีขอมูลการศึกษาวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดี
เพียงสี่แหงเทานั้นไดแกแหลงโบราณคดีบานเชียง บานธาตุ บานนาดีและบานดอนธงชัย โดยคิด
เปน 25 เปอรเซ็นต ของแหลงที่มีการขุดคนทั้งหมด และคิดเปน 3.14 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบจาก
จํานวนแหลงโบราณคดีเทาที่มีการสํารวจพบทั้งหมด 127 แหลง  

ดวยเหตุนี้การเพิ่มปริมาณการศึกษาโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีวัฒนธรรม
บานเชียงจึงเปนสิ่งที่ควรดําเนินการ  ทั้งนี้ อยางนอยที่สุดจําเปนจะตองมีขอมูลดังกลาวจากกลุม
แหลงโบราณคดีแตละกลุมอยางนอยกลุมละ1แหลงเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา
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เปรียบเทียบเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของบุคคลระหวางกลุมชนตางๆที่มีรูปแบบ
วัฒนธรรมคลายคลึงกัน   
 แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  หมูที่ 2 ตําบลโคกสี  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร ซึ่งตั้งอยูในกลุมหวยศาลจอด เปนอีกแหลงหนึ่งที่มีการขุดคนและปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีประเภทตางๆอยางหนาแนนโดยพบโครงกระดูกมนุษยจํานวน 39 ตัวอยาง ทั้งจากใน
บริบทหลุมฝงศพและนอกบริบทหลุมฝงศพ จากการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2542  หลักฐานสวนใหญที่พบตั้งแตชั้นดินแรกเริ่มของการอยูอาศัยจนถึง
ระดับชั้นวัฒนธรรมระยะสุดทายมีความคลายคลึงกับโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีบานเชียง 
ทั้งนี้ ในเบื้องตนสามารถประเมินพัฒนาการทางวัฒนธรรมของแหลงโบราณคดีแหงนี้ไดสามระยะ 
(กรกฎ บุญลพ 2542 ข) ซึ่งสอดคลองกับลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของแหลงโบราณคดีบาน
เชียง (White 1982)  
 ระยะแรกเปนชวงระยะเวลากอนที่จะมีพัฒนาการในการใชโลหะ (Pre-metal using 
period) ซึ่งในที่นี้หมายถึงสมัยกอนยุคสําริด (Pre-Bronze Age) มีคาอายุระหวาง 4,400 – 3,500 
ปมาแลว  (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2546) 
 ระยะที่สองเปนชวงระยะเวลาที่มีพัฒนาการโลหกรรมสําริด (Bronze Age) มีคาอายุ
ระหวาง 3,500 – 3,000 ปมาแลว (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2546) 
 ระยะที่สามเปนชวงระยะเวลาที่มีพัฒนาการโลหกรรมเหล็ก (Iron Age) มีคาอายุตั้งแต 
2,900 – 1,800 ปมาแลว (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2546) 
 ในทางวัฒนธรรมนั้นไมเปนที่นาสงสัยวาหลักฐานและขอมูลจากแหลงโบราณคดีบาน
โคกคอนยอมมีทั้งสวนที่สนับสนุนและโตแยงสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมบานเชียง ซึ่งจะชวย
ทําใหการอธิบายภาพรวมทางวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น   ขณะเดียวกันโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนที่
พบจากการขุดคนครั้งลาสุดยอมเปนหลักฐานโดยตรงที่จะนําไปสูการทําความรูจักกับผูเปน
เจาของวัฒนธรรมที่หมูบานแหงนี้ในชวงเวลาเมื่อหลายพันปที่ผานมา  
 การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนดวยหลักการและวิธี
วิทยาทางมานุษยวิทยากายภาพและมหกายวิภาคศาสตรในทางการแพทย สามารถที่จะนํามาซึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพรางกายของผูคนที่เคยดํารงชีวิตอยูบนพื้นที่แหลงโบราณคดีแหงนี้ในอดีตได  
ขอมูลที่จะไดรับประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่สามารถวัดไดดวยมาตรวัด
ตามระบบเมตริกและขอมูลที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตริก   ขอมูลเหลานี้จะเปน
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พื้นฐานสําหรับการประเมินรายละเอียดของโครงกระดูกซึ่งประกอบดวย อายุเมื่อตาย  เพศ  
สัดสวนความสูง  ลักษณะพยาธิสภาพและอาการบาดเจ็บ    
 ขอมูลดังกลาวจะชวยใหทราบถึงรายละเอียดทางกายภาพของประชากรในสมัย
โบราณซึ่งเคยอาศัยอยูที่แหลงโบราณคดีแหงนี้ในแตละชวงเวลาของลําดับพัฒนาการทั้ง 3 ระยะ
คือตั้งแตระยะเวลากอนที่จะรูจักเทคโนโลยีทางโลหกรรม จนกระทั่งเขาสูชวงเวลาที่ปรากฏ
หลักฐานวาผูคนที่นี่มีความรูเกี่ยวกับโลหวิทยาโดยมีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชจากสําริด เหล็ก 
ตามลําดับ   
 นอกจากนั้น เมื่อประเมินจากหลักฐานตางๆประกอบกับลําดับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีแลว พบวาลักษณะสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมประการหนึ่งที่แหลงโบราณคดี
แหงนี้ คือการคลี่คลายจากสังคมที่ไมมีผูชํานาญการหรือชางฝมือเฉพาะดาน ไปสูการเปนสังคมที่
เร่ิมมีผูชํานาญการหรือชางฝมือเฉพาะดาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาตั้งแตระยะเวลาที่เร่ิมมีการตั้งถิ่น
ฐานเปนตนมานั้น ภายในชุมชนบานโคกคอนไดมีกิจกรรมประเภทตางๆเพิ่มข้ึนตามลําดับทั้งที่เปน
กิจกรรมในการดํารงชีวิตประจําวันและกิจกรรมตามความชํานาญเฉพาะดาน ซึ่งการประกอบ
กิจกรรมที่หลากหลายแตละกิจกรรมยอมสงผลใหเกิดการใชพลังงานและอวัยวะตางๆภายใน
รางกาย ผลจากการทํากิจกรรมเหลานั้นจึงสงผลกระทบตอกระดูกอันเปนโครงสรางรางกาย
โดยตรง ผลกระทบที่กระดูกไดรับสามารถสังเกตไดจากลักษณะหรือรองรอยตางๆที่ปรากฏบน
กระดูก ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกจากแตละชั้นวัฒนธรรมภายใน
แหลงโบราณคดีบานโคกคอนจึงสามารถนําไปสูการชี้ชัดถึงลักษณะความคลายคลึงและแตกตาง
กันในโครงสรางรางกายของผูคนที่นี่ในแตละชวงเวลา โดยความหลากหลายทางกายภาพที่พบ
อาจสัมพันธกับความหลากหลายของกิจกรรมที่มีอยูในแตละลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ตามที่ไดกลาวมาแลว   
 นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาโครงกระดูกมนุษยดวยหลักการและวิธีการ
ขางตนจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนกับแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรอ่ืนๆในพื้นที่
แองสกลนคร โดยเฉพาะแหลงโบราณคดีบานเชียง ซึ่งเปนแหลงที่มีรายละเอียดการศึกษาโครง
กระดูกมนุษยสมบูรณที่สุด ก็ยอมทําใหทราบถึงภาพรวมเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของกลุม
ประชากรในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได   ไมวา
จะเปนสภาพรางกายและพยาธิสภาพตลอดจนลักษณะอาการบาดเจ็บซ่ึงอาจแสดงใหเห็น
ขอบเขตการแพรกระจายของโรคบางชนิดในอดีต อันอาจใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการแปลวาม
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เชื่อมโยงกับขอมูลเพื่อการสรางภาพและเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมสมัยโบราณในประเด็นอื่นๆ
ตอไป  
 ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งเห็นจะไดแกการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครง
กระดูกมนุษยสมัยโบราณจากแหลงโบราณคดีบริเวณแองสกลนครกับโครงกระดูกมนุษยปจจุบัน
ในพื้นที่เดียวกัน ยอมทําใหทราบถึงลักษณะที่แตกตางหรือคลายคลึงกันทางกายภาพระหวางผูคน
ในชวงเวลาที่แตกตางกัน เพื่อนําไปสูการประเมินถึงลักษณะความตอเนื่องหรือการคลี่คลายทาง
กายภาพของประชากรในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตในอดีตเมื่อราว 4,000 ปมาแลว
จนกระทั่งถึงปจจุบัน  

ดวยเหตุดังกลาวขาพเจาจึงมุงทําการศึกษาวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน จังหวัดสกลนคร ดวยหลักการและวิธีการทาง
มานุษยวิทยากายภาพและมหกายวิภาคศาสตรในทางการแพทยตามแนวทางขางตน เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนขอมูลเร่ืองราวเกี่ยวกับประชากรสมัยกอนประวัติศาสตรในพื้นที่ดังกลาวซึ่งในปจจุบันมี
ขอมูลอยูอยางจํากัด ตลอดจนเพื่อที่จะศึกษาถึงความตอเนื่องหรือการคลี่คลายของลักษณะทาง
กายภาพในกลุมประชากรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน  
 

วัตถุประสงคในการวิจยั 
 

 1.เพื่อดําเนินการศึกษาทางดานมานุษยวิทยากายภาพทั้งลักษณะที่สามารถวัดได 
(MetricTraits) และลักษณะที่ไมสามารถวัดได (Non-Metric Traits) 

2.เพื่อนําผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพจากขอ 1.ไปประเมินเพื่อหาขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับสภาพรางกายของโครงกระดูกแตละโครงเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยูขอมูลดังกลาวประกอบดวย 
  2.1) ขอมูลจากลักษณะที่สามารถวัดได 
   -สัดสวนความสูง (Stature)  
   -คาดรรชนี (Index) จากการวัดตามจุดกําหนด (Landmarks) 
ของกระดูก ซึ่งนําไปสูการประเมินลักษณะทางมานุษยมิติคือรูปพรรณสัณฐานของบุคคล 
  2.2) ขอมูลจากลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
   -อายุเมื่อตาย (Age at Death) 
   -เพศ (Sex) 
   -พยาธิสภาพและอาการบาดเจ็บ (Pathology and Trauma)  
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   -ลักษณะทางมานุษยมิติอันไดแกรูปพรรณสัณฐานของบุคคล 
3.ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลตางๆที่ไดในขอ 2 ระหวางโครงกระดูกมนุษยภายในแหลง

โบราณคดีเดียวกัน เพื่อประเมินเกี่ยวกับลักษณะความคลายคลึงและความแตกตางทางกายภาพ  
4.ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลตางๆที่ไดในขอ 2 ระหวางโครงกระดูกภายในแหลง

โบราณคดีบานโคกคอนกับแหลงโบราณคดีอื่นๆ ในระยะเวลารวมสมัยซึ่งตั้งอยูในพื้นที่แอง
สกลนคร ทั้งนี้ โดยเนนเปรียบเทียบกับขอมูลจากแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนหลัก เนื่องจากเปน
แหลงโบราณคดีที่มีรายงานผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรที่สมบูรณ
ที่สุดในพื้นที่แองสกลนคร  

5.ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลตางๆที่ไดในขอ 2 ระหวางโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดี
บานโคกคอนกับขอมูลจากโครงกระดูกมนุษยปจจุบัน โดยเนนเปรียบเทียบกับโครงกระดูกของ
ประชากรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากตัวอยางโครงกระดูกมนุษยซึ่งไดรับ
การเก็บรวบรวมไวที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 6.นําผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพที่ไดไปแปลความเรื่องประชากร 
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือวัฒนธรรมบานเชียง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

 1.ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกแตละโครงและขอมูลตางๆที่สามารถ
ประเมินไดจากลักษณะทางกายภาพดังกลาว ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสภาพรางกายของ
บุคคลผูเปนเจาของวัฒนธรรมบานเชียงหรือวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2.ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตางๆของโครงกระดูกระหวางโครงกระดูก
ภายในแหลงโบราณคดีเดียวกันรวมทั้งการเปรียบเทียบกับโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีรวม
สมัยอื่นๆ สามารถนําไปสูการแปลความเกี่ยวกับความสัมพันธภายในกลุมชุมชนเดียวกันและ
ชุมชนตางถิ่นซึ่งเปนการพิจารณาภาพรวมในระดับจุลภาคและระดับมหภาคในสมัยโบราณ   

3.ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตางๆระหวางโครงกระดูกสมัยโบราณกับโครง
กระดูกมนุษยปจจุบัน ยอมแสดงใหเห็นลักษณะความตอเนื่องและการคลี่คลายหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 4.กอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมบานเชียงหรือวัฒนธรรมสมัยกอน
ประวัติศาสตรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มข้ึน 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ (โดยสังเขป) 
 

การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มตนที่แหลงโบราณคดีบานเชียง  จังหวัดอุดรธานี  โดยไมเคิล  พิทรู
ชิ วสกี  (Michael Pietrusewsky)นักมานุษยวิทยากายภาพ  จากภาควิชามานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยแหงฮาวาย  มานาว  ประเทศสหรัฐอมเริกา ( Pietrusewsky 1974; 1982; 1984; 
1988; 1997; 2000) ซึ่งเปนการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและพยาธิ
สภาพ ตลอดจนรองรอยบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บ ตอมา มิแชล  ทูเมย  ดักลาส (Michele 
Toomay Douglas) (1996; 1997) ไดรวมศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมในภายหลัง (Pietrusewsky and 
Doiglas 2002)  

แหลงโบราณคดีบานออมแกว จังหวัดอุดรธานี เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายอีกแหงหนึ่งที่มีการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย ซึ่งไดรับการวิเคราะหโดย
สุกิจ เที่ยงมณีกุล(2518) ในรายละเอียดเรื่องลักษณะผิดปกติและพยาธิสภาพ 

แหลงโบราณคดีบานธาตุ จังหวัดอุดรธานี เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
ลําดับตอมาที่มีการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย ผูที่ทําการวิเคราะหคือสุกิจ เที่ยงมณีกุล(2518)
ศาสตราจารยนายแพทยสุด  แสงวิเชียร และวัฒนา  สุภวัน (2520)  ซึ่งเปนการวิเคราะหใน
รายละเอียดเกี่ยวกับรองรอยที่ผิดปกติและลักษณะพยาธิสภาพ  
 นอกจากแหลงโบราณคดีทั้งสามแหลงตามที่ไดกลาวมาแลว แหลงโบราณคดีบานนาดี  
จังหวัดอุดรธานี นับเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรแหลงที่ส่ีในบริเวณดังกลาวที่มีการ
วิเคราะหโครงกระดูกมนุษยโดยเปนการดําเนินงานของวรชัย  วิริยารมภ (2527)ภายใตการควบคุม
โดยศาสตราจารยฟลิป  ออตัน (Houghton and Wiriyaromp 1984; Wiriyaromp 1983) 
ประกอบดวยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพบางประการ พยาธิสภาพ 
รองรอยบาดแผลและอาการบาดเจ็บ 
 สําหรับแหลงโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรแหลงลาสุดที่มีการวิเคราะหโครงกระดูก
มนุษยไดแกแหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย  จังหวัดสกลนคร       ดําเนินการวิเคราะหโดยตรงใจ  
หุตางกูร (2540) ซึ่งเปนการวิเคราะหเบื้องตนในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ พยาธิ
สภาพและรองรอยบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บ 
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 การวิเคราะหศึกษาโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณแองสกลนครจาก
แหลงโบราณคดีทั้งสี่แหงดังกลาว ลวนเปนการดําเนินงานตามหลักการและวิธีวิทยาทาง
มานุษยวิทยากายภาพและมหกายวิภาคศาสตรทางการแพทย เพื่อทราบขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของกระดูกทั้งลักษณะที่สามารถวัดไดและลักษณะที่ไมสามารวัดไดกอนที่จะใชขอมูล
พื้นฐานเหลานั้นไปประเมินเกี่ยวกับอายุเมื่อตาย เพศ สัดสวนความสูง  พยาธิสภาพและรองรอย
อาการบาดเจ็บ รวมทั้งสภาวะทางโภชนาการและสถานการณทางสังคมในอดีต   
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.ศึกษาตัวอยางกระดูกมนุษยจํานวน 39 ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 
หมูที่ 2 ตําบลโคกสี  อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งไดจากการขุดคนระหวางเดือน
ตุลาคม 2541 – เมษายน 2542 (BKK’98-99) 
 2.ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตร จากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน จังหวัดสกลนคร กับโครงกระดูกมนุษยจากแหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรวัฒนธรรมบานเชียงอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 3.ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตรจากหลงโบราณคดีบานโคกคอน  จังหวัดสกลนคร กับโครงกระดูกมนุษยปจจุบันใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากตัวอยางกระดูกมนุษยซี่งไดรับการรวบรวมไวที่ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 สมัยกอนประวัติศาสตร (Prehistoric Period) หมายถึงลําดับการแบงยุคสมัยกวางๆ
ทางโบราณคดีโดยอาศัยหลักฐานประเภทตัวอักษรเปนปจจัยหลักสําหรับการแบงยุค  ทั้งนี้  
สมัยกอนประวัติศาสตรคือชวงเวลากอนที่จะมีการประดิษฐตัวอักษรหรือภาษาเขียนสําหรับการจด
บันทึกลงบนวัสดุประเภทตางๆเพื่อบอกเลาเรื่องราวหรือเหตุการณในอดีต ชวงเวลากวางๆดังกลาว
จึงครอบคลุมต้ังแตประมาณ 2-3 ลานปมาแลวซึ่งเปนชวงเวลาที่เร่ิมปรากฏหลักฐานแสดงใหเห็น
วิวัฒนาการของมนุษยตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงชวงเวลาที่มีการประดิษฐตัวอักษรหรือภาษาเขียน 
ซึ่งในแตละภูมิภาคของโลกมีการสรางตัวอักษรหรือภาษาเขียนในระยะเวลาที่ไมพรอมกัน  การ
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ส้ินสุดของสมัยกอนประวัติศาสตรซึ่งหมายถึงการเริ่มตนของสมัยประวัติศาสตรในแตละพื้นที่จึง
เร่ิมข้ึนในชวงเวลาที่แตกตางกัน (สุรพล  นาถะพินธุ 2541:12) 
 วัฒนธรรมบานเชียง  หมายถึงนิยามศัพทที่บงชี้ถึงลักษณะทางวัฒนธรรมในสมัยกอน
ประวัติศาสตรที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือแองสกลนคร ซึ่งปรากฏ
หลักฐานในอาณาบริเวณของจังหวัดตางๆคืออุดรธานี  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  โดย
พบหนาแนนในพื้นที่รอยตอระหวางจังหวัดอุดรธานีและสกลนคร  วัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเดน
ของกลุมวัฒนธรรมดังกลาว เชน ภาชนะดินลายเขียนสีแดงบนพื้นผิวภาชนะสีนวล ภาชนะดินเผา
ลายขูดขีดผสมลายเขียนสี   เครื่องประดับสําริด  ลูกกลิ้งดินเผา  นอกจากนั้น  ความโดดเดนทาง
วัฒนธรรมบานเชียงอีกประการหนึ่งไดแกความกาวหนาของโลหวิทยาโดยเฉพาะสําริด (รัชนี 
บรรณานุรักษ และคณะ 2535; White 1982) 
 มานุษยวิทยากายภาพ หมายถึงสาขายอยสาขาหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับมนษุย เนน
การศึกษาเกี่ยวกับรางกายของมนุษยตั้งแตลําดับวิวัฒนาการในระยะแรกเริ่มมาจนถึงลําดับ
วิวัฒนาการแบบมนุษยปจจุบัน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางรางกายซึ่งหมายถึงโครง
กระดูก การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายลักษณะโครงสรางตางๆดังกลาว มานุษยวิทยา
กายภาพยังมีความสัมพันธกับวิทยาการในสาขาใกลเคียง อาทิ กายวิภาคศาสตรในทางการแพทย   
ชีววิทยา  โบราณชีววิทยา (งามพิศ สัตยสงวน 2537:4-6) ทั้งนี้ วิธีการที่สําคัญของการศึกษาทาง
มานุษยวิทยากายภาพไดแกการศึกษาลักษณะตางๆทั้งลักษณะที่สามารถวัดไดและลักษณะที่ไม
สามารถวัดได 
 แองสกลนคร หมายถึงบริเวณพื้นที่ราบทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี
ลักษณะเปนที่ราบ มีการลาดเอียงของพื้นที่ไปทางทิศเหนือและตะวันออก ลําน้ําธรรมชาติจาก
บริเวณที่ราบดังกลาวจึงระบายลงสูแมน้ําโขงทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกตามลักษณะ
ความลาดเอียงของพื้นที่ ทั้งนี้ บริเวณชายขอบของแองสกลนครมีลักาณะเปนเขตที่สูงโดยมีแนว
เขาเปนระยะๆ ตามแนวขอบทางดานตะวันตกและดานใต (ประเทือง  จินตสกุล 2528:66-69) 
 

ขั้นตอนการวจิัย 
 

 1.รวบรวม ประมวลขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและตัวอยางโครงกระดูก
สําหรับการวิเคราะห ตลอดจนตัวอยางกระดูกมนุษยในปจจุบันสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบ 
 2.บันทึกและวิเคราะหโครงกระดูก  
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  2.1) ทําความสะอาดโครงกระดูก(Cleaning)  
  2.2) ตอกระดูก (Reconstruction)  
  2.3) การจัดทําทะเบียน (Labeling) เพื่อปองกันการสับสนและสูญหาย 
ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการประกอบโครงกระดูก  
  2.4) การบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก (Data recording) โดยให
รายละเอียดของกระดูกสวนตางๆตามที่ระบุในแบบบันทึกซึ่งจําแนกเปนการบันทึกรายละเอียด
ของลักษณะที่สามารถวัดไดและลักษณะที่ไมสามารถวัดได  
  2.5) นําขอมูลจากขอ 2.4 มาศึกษาในประเด็นตางๆ ไดแก 
   -การศึกษาอายุเมื่อตาย โดยจําแนกเปนอายุเมื่อตายของโครง
กระดูกเด็กและโครงกระดูกผูใหญ เพื่อเปนการจัดหมวดหมูสําหรับการประเมินเกี่ยวกับเพศของ
โครงกระดูกแตละโครงตอไป   
   -การศึกษาเรื่องเพศ ซึ่งจะศึกษาเฉพาะโครงกระดูกผูใหญ
เทานั้น เนื่องจากไมศึกษาเพศในโครงกระดูกเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปไดเพราะกระดูกสวนตางๆ
ในรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่   
   -การประเมินความสูงโดยใชสมการ 4 สมการ คือสมการชาว
อเมริกันผิวขาว(White American)  ป 1952  สมการชาวอเมริกันผิวขาว (White American) ป 
1958  สมการชาวมองโกลอยด (Mongoloid) ป 1958 และสมการชาวไทย-จีน (Thai-Chinese)  
   -การศึกษาพยาธิสภาพและอาการบาดเจ็บตางๆ 
 3.การวิเคราะหขอมูล ศึกษาเปรียบเทียบ  แปลความ และสรุปผลการศึกษา 
 4.นําเสนอผลการศึกษา 
 

วิธีการและอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
 

 1.การเตรียมโครงกระดูกสําหรับการวิเคราะห 
1.1) ทําความสะอาดโครงกระดูก (Cleaning) ดวยอุปกรณที่เหมาะสมโดย 
เลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือทั้งสองวิธีการ ซึ่งประกอบดวย Dry 

method และ Wet method ทั้งนี้พิจารณาจากสภาพของโครงกระดูกเปนสําคัญ 
  1.2) ตอกระดูก (Reconstruction) ดวยความรอบคอบระมัดระวัง    โดยใช 
วัสดุอุปกรณที่มีคุณสมบัติ Reversible และไมเปนอันตรายตอเนื้อกระดูก เชน กาว latex หรือแถบ 
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กาว และในขั้นตอนนี้อาจทําการเสริมความแข็งแกรงใหกับกระดูกที่มีสภาพเปราะบาง 
  1.3) การจัดทําทะเบียน (Labeling) เพื่อปองกันการสับสนและสูญหาย 
ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการประกอบโครงกระดูก โดยการใชหมึกสีเขมเขียน
ลงบนดานหลังกระดูกสวนตางๆ และระบุรายละเอียดที่สําคัญ เชน แหลงที่มา ลําดับหมายเลขของ
โครงกระดูก ระดับช้ันดิน/ความลึกที่พบ  ขางซาย-ขวา 
  1.4) การบันทึกขอมูลรายละเอียด (Data recording) ใชแบบบันทึก
ลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกมนุษยซึ่งจําแนกเปนแบบบันทึกลักษณะที่สามารถวัดได 
และแบบบันทึกลักษณะที่ไมสามารถวัดได โดยอาศัยแบบบันทึกมาตรฐานของหองปฏิบัติการทาง
วิทยาการกระดูกมนุษย มหาวิทยาลัยแหงฮาวาย มานาว (University of Hawai’i – Manoa 
Osteology Laboratory : 1992) ซึ่งเปนแบบบันทึกมาตรฐานที่ใชสําหรับการบันทึกขอมูลลักษณะ
ทางกายภาพของโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดีบานเชียง  ทั้งนี้
โดยเลือกใชเฉพาะคุณลักษณะทางกายภาพที่สามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตรกิและทีไ่ม
สามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตริกบางรายการเทานั้น  ซึ่งเปนรายการที่สอดคลองกับ
สภาพหรือระดับความสมบูรณของตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  

2.การสังเกตและอธิบายลักษณะตางๆทางกายวิภาคของโครงกระดูกดวยตาเปลา 
(Gross Analysis) และการวัดดวยมาตรวัดในสวนที่สามารถวัดได ซึ่งจัดเปนวิธีการพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีทุกแหง โดยเปนวิธีการที่นําไปสูขอมูลตางๆ คือ  

2.1)การศึกษาอายุเมื่อตาย โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตของกระดูก
โดยแบงออกเปน 
   -การกําหนดอายุเมื่อตายของโครงกระดูกเด็กตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 15 ป สามารถศึกษาไดจาก (1) พัฒนาการการขึ้นของฟน (2) การวัดความยาวของกระดูก 
(Length of Long Bone)  (3) การเชื่อมตัวของกระดูก (Union of epiphysis) 
   -การกําหนดอายุเมื่อตายของโครงกระดูกผูใหญ สามารถ
ศึกษาไดจาก (1)การศึกษาความเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวหนาของกระดูกหัวเหนา(Changing of 
the Symphysial surface of pubis) ตามทฤษฎีของ Gilbert & Mckern  (2)การประสานและการ
ลบเลือนของรอยประสานกะโหลก(Cranial suture closure) (3) การเสื่อมสภาพของกระดูก 
(Degeneration changes) (4) การสึกของฟน(Dental Attrition)  

2.2)การศึกษาเรื่องเพศ โดยทั่วไปไมนิยมศึกษาเพศในโครงกระดูกเด็กแรก
เกิดจนถึงอายุ 15 ปเนื่องจากกระดูกสวนตางๆในรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ ดังนั้น การ
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จําแนกเพศของโครงกระดูกจึงเปนการศึกษาในกรณีของโครงกระดูกผูใหญที่รางกายเจริญเติบโต
เต็มที่แลว (อายุ 16–18 ปข้ึนไป)  ซึ่งความแตกตางระหวางเพศหญิงกับเพศชายจะปรากฏอยาง
ชัดเจน  กระดูกสวนสําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาไดแกกระดูกเชิงกรานซึ่งใหความเที่ยงตรงสูงถึง 
95 เปอรเซ็นต  และกะโหลกศีรษะซึ่งใหคาความเที่ยงตรงรองลงมาคือราว 80 เปอรเซ็นต 
  2.3)การคํานวณความสูง เทาที่ผานมาสวนใหญนิยมใชสมการชาว
อเมริกันผิวขาวเนื่องจากสัดสวนความยาวของกระดูกทอนบนและทอนลางของชาวอเมริกันผิวขาว
มีสัดสวนที่เกือบเทากัน  อยางไรก็ดี ในปจจุบันคณะนักวิชาการชาวไทยโดยนายแพทยสรรใจ  แสง
วิเชียร และคณะ ไดทําการคิดสมการสําหรับการคํานวณความสูงจากโครงกระดูกในกลุมคนไทย-
จีน ข้ึนและสามารถใชในการคํานวณความสูงจากโครงกระดูกในกลุมมองโกลอยดไดผลเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปสําหรับการคํานวณความสูงของโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีในพื้นที่ประเทศ
ไทย  ทั้งนี้   ในการศึกษาความสูงนั้นใชวิธีการวัดความยาวของกระดูกยาวสวนตางๆแลวนําไปเขา
สมการคํานวณความสูงที่เหมาะสม 
  2.4)การศึกษาพยาธิสภาพและอาการบาดเจ็บ โดยพิจารณาจากลักษณะ
ที่ผิดปกติของกระดูกสวนตางๆ ซึ่งอาจเปนผลมาจากการติดเชื้อบางชนิดและ/หรือเกิดจากสาเหตุ
ใดสาเหตุหนึ่งที่มีผลใหลักษณะทางกายภาพของกระดูกผิดไปจากสภาพตามธรรมชาติ  
  3.ใชอุปกรณสําหรับการวัดตามระบบมาตรฐานสากล ไดแก Osteometric 
board, Spreading caliper และ  Sliding caliper 
 4.อาศัยเทคนิคทางการแพทย สําหรับกรณีที่จําเปนสําหรับการตรวจสอบรองรอยและ
ลักษณะตางๆ เพื่อตอบขอสงสัยบางประการ เชน การใชเทคนิครังสีวินิจฉัย (X - Ray) ในการ
พิจารณารองรอยของฟนที่ยังโผลไมพนเหงือกเพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษาเกี่ยวกับอายุของ
โครงกระดูก หรือการตรวจสอบระดับความสมบูรณของโครงสรางภายในเนื้อกระดูก รองรอยของ
โรคตลอดจนลักษณะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูกสวนตางๆ  
 

สถานทีท่ําการวิจัย 
 

1.หองปฏิบัติการทางโบราณคดี สํานักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแกน 
 2.ภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 3.ภาควิชาออรโธปดิกส   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 4.ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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แหลงขอมูล 
  

1.แหลงตัวอยางโครงกระดูกมนุษย 
1.1)ตัวอยางกระดูกมนุษยจํานวน 39 ตัวอยาง จากการขุดคนแหลง

โบราณคดีบานโคกคอน หมูที่ 2 ตําบลโคกสี  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2541 – เดือนเมษายน พ.ศ.2542 ซึ่งเก็บรักษาอยูที่สํานักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแกน 

1.2)โครงกระดูกมนุษย ซึ่งไดรับการเก็บรวบรวมไวที่ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 2.แหลงขอมูลจากเอกสาร 
  คนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการโบราณคดีและมานุษยวิทยา
กายภาพ ตลอดจนวิทยการสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลในกรุงเทพมหานครและใน
ภูมิภาคคือ 

แหลงขอมูลในกรุงเทพมหานคร 
2.1)หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ 

  2.2)หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
2.3)หองสมุดสํานักโบราณคดี  

  2.4)หองสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
แหลงขอมูลในภูมิภาค 
2.6) หองสมุดสํานักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแกน 

  2.7) หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  2.8) หองสมุดคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. แหลงขอมูลออนไลนจากเครือขายอินเตอรเนท  
  3.1) ขอมูลจาก  The University Museum of the University of 
Pennsylvania; http://seasia.museum.upenn.edu/skeletal/index.htm (a web-based 
bibliography and a skeletal database) 
  3.2) ขอมูลจากสาขามานุษยวิทยากายภาพ  The University of Hawai’i, 
Manao (http://www.uhm.hawaii.edu) 
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บทที่  2 
วิธีวิทยาในการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย 

 
กระบวนการในการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย 

 
 ข้ันตอนสําหรับการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีนั้นนักโบราณคดี
และนักมานุษยวิทยากายภาพหลายทาน อาทิ ประพิศ ชูศิริ (2534:7-10)สายันต  ไพรชาญจิตร 
(2539:2-3) Brothwell (1981:2-3, 7-8, 11-13) Pietrusewsky (1974:3-4) Ubelaker (1984:36-
40) White (1991:265-287) กลาววาประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ ตั้งแตการปฏิบัติงานภาคสนาม
คือการขุดคนจนกระทั่งถึงการนําตัวอยางโครงกระดูกมนุษยที่ขุดคนพบเขาสูการวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
การขุดคนและแตงโครงกระดูก 
 ในการขุดคนเมื่อปรากฏพบรองรอยหรือขอบเขตของหลุมฝงศพหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของโครงกระดูกมนุษยโผลพนขึ้นมาจากพื้นผิวดินระดับที่กําลังขุดคนอยู จะตองปฏิบัติงานดวย
ความระมัดระวัง  โดยเลือกใชเคร่ืองมือขนาดเล็กที่เหมาะสม อาทิ อุปกรณทําฟนของทันตแพทย  
แปรงขนออนขนาดเล็ก ลูกยางเปาลม คอยๆขูดและลอกดินรอบๆโครงกระดูกสวนตางๆออกทีละ
นอยเพื่อที่จะทําใหสามารถสังเกตเห็นขอบนอกของโครงกระดูกไดอยางชัดเจนเสียกอน  หลังจาก
นั้นจึงแตงโครงกระดูกใหอยูในลักษณะที่ลอยตัว กลาวคือพยายามนําดินที่แทรกอยูระหวางกระดูก
แตละสวนของโครงกระดูกทั้งหมดออกเพื่อประโยชนในการบันทึกขอมูลของโครงกระดูกไมวาจะ
โดยการถายภาพ  การวาดภาพลายเสน และการบันทึกรายละเอียดซึ่งจะสามารถกระทําไดอยาง
ครบถวนชัดเจนและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด  อยางไรก็ดี  กอนที่จะบันทึกขอมูลตางๆ ผูขุดคน
ควรทําความสะอาดโครงกระดูกดวยการปดฝุนหรือเศษดินตลอดจนคราบสกปรกออกเสียกอน 
โดยการใชวัสดุที่ออนนุม เชน ผา หรือฟองน้ํา ชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดบนผิวของกระดูก  เพื่อให
เห็นสภาพของโครงกระดูกไดชัดเจน กระนั้นก็ตาม จะตองคํานึงถึงสภาพหรือความแข็งแรงของ
กระดูกดวย เชน ถาพบวาโครงกระดูกอยูในสภาพแวดลอมที่ชื้นและกระดูกมีสภาพผุพังหรือเปอย
ยุยยอมไมควรใหกระดูกไดรับความชื้นหรือน้ํามากเกินความจําเปน  ทั้งนี้ควรเสริมความแข็งแรง
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ของกระดูกดวยการใชสารเคมีที่ไมเปนอันตรายตอกระดูกลงบนผิวของกระดูกเพื่อปองกันไมให
กระดูกแตกหักเสียหายจากนั้นจึงดําเนินการบันทึกขอมูลใหครบถวน กอนที่จะเก็บและเคลื่อนยาย
กระดูกมนุษยไปยังหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิเคราะห 
 
การเก็บและเคลื่อนยายโครงกระดูก 
 การเก็บกระดูกที่ถูกตองนั้นผูเก็บกระดูกควรวางตัวใหอยูในตําแหนงหรือลักษณะ
ขนานกับโครงกระดูกมนุษยที่กําลังจะเก็บ กลาวคือหันหนาไปทางปลายเทาของโครงกระดูกเพื่อ
เปนการปองกันความสับสนในการแยกขางซาย-ขวา ของกระดูกแตละชิ้น  สําหรับอุปกรณที่ใชใน
การเก็บกระดูกไดแกกระดาษสําหรับหอกระดูกซึ่งควรเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติในการระบาย
ความชื้นไดดีและไมมีปฏิกิริยาทางเคมีที่กอใหเกิดความเสียหายกับกระดูก ทั้งนี้ไมควรจะใช
ถุงพลาสติกเนื่องจากไมสามารถดูดซับและระบายความชื้นได ในการหอกระดูกนั้นหากกระดูก
สวนใดพบสมบูรณทั้งชิ้นแตมีสภาพที่แตกหักเสียหายโดยเฉพาะอยางยิ่งกระดูกยาว เชน แขน ขา 
นั้น ควรที่จะนํามาหอโดยวางเรียงกระดูกที่แตกหักแตละชิ้นเขาดวยกัน จากนั้นจึงใชกระดาษที่
เตรียมไวพับและจัดใหเปนทรงเรียวยาวแลวนํามาวางขนาบทั้งสองขางของกระดูกทอนยาวสวนที่
จะเก็บ เพื่อใหกระดูกอยูในตําแหนงที่เคลื่อนไหวไดนอยที่สุด   ไมควรนํากระดูกวางซอนหรือทับกัน
โดยไมเรียงใหเปนระเบียบ  เพราะอาจจะทําใหกระดูกไดรับแรงกดทับจนเกิดการแตกหักเปนชิ้น
เล็กชิ้นนอยซึ่งจะสงผลใหยากแกการนํามาประกอบตอเขาดวยกัน    
 เมื่อหอกระดูกดวยกระดาษเสร็จเรียบรอยและมัดใหแนนดวยเทปกาวแลว ใชปากกาที่
มีหมึกกันน้ําเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับกระดูกชิ้นนั้นๆ เชน เปนกระดูกสวนใด  ขางซายหรือขาง
ขวา  หมายเลขโครงกระดูก  ตําแหนงที่พบ  ชั้นดิน  แหลงขุดคนและวันเดือนปที่ขุดคน  จากนั้นจึง
นํากระดูกที่เขียนรายละเอียดกํากับครบถวนแลวบรรจุลงในบรรจุภัณฑสําหรับเก็บรักษา  โดยการ
วางเรียงกระดูกแตละชิ้นเปนชั้นๆ ทั้งนี้ ไมควรวางกระดูกแตละชิ้นทับซอนกันโดยตรงแตควรรอง
คั่นดวยกระดาษหรือวัสดุกันกระแทก เพื่อปองกันแรงกดทับที่จะกอใหเกิดการแตกหักเสียหายได 
 กระดูกสวนเชิงกรานและกะโหลกศีรษะ เปนสวนที่จะตองไดรับการระวังรักษาใหมาก
ที่สุด เพราะเปนกระดูกชิ้นสวนสําคัญสําหรับการวิเคราะหรายละเอียดเพื่อประเมินเกี่ยวกับเพศ
และอายุเมื่อตาย ดังนั้นจึงจําเปนตองเก็บอยางระมัดระวังกลาวคือหากพบวากระดูกอยูในสภาพที่
แตกหักอยูแลวควรเก็บโดยการขูดลอกดินที่อยูรอบๆและใตกระดูกข้ึนมาดวย เพื่อใหดินดังกลาว
ทําหนาที่เปนฐานสําหรับการยึดเกาะใหกระดูกอยูในตําแหนงและสภาพเดิมมากที่สุด  จากนั้นจึง
นํามาบรรจุลงในกลองกระดาษหรือลังไมซึ่งบุผนังของกลองหรือลังดวยกระดาษหรือสําลีตลอดจน
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วัสดุกันกระแทกอื่นๆ  โดยแยกบรรจุตางหากจากกระดูกสวนอื่นๆ ทั้งนี้  ควรบุกระดาษหรือวัสดุกัน
กระแทกตามพื้นที่วางในกลองหรือลังใหเต็มแนนเพื่อตรึงกระดูกใหอยูกับที่ไมเคลื่อนไปมา  แลวจึง
ผนึกกลองโดยไมลืมที่จะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับกระดูกลงบนกลองใหครบถวนชัดเจน 
 ขอที่ควรตระหนักอีกประการหนึ่งสําหรับการเก็บกระดูกคือไมวาจะเปนกระดูกสวนใดก็
ตาม ในการเก็บกระดูกขึ้นจากพื้นดินไมควรออกแรงดึงหากกระดูกยังไมขยับเขยื้อน  ควรใชวิธีลอก
ดินบริเวณรอบๆและใตกระดูกออกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  แลวจึงคอยนํากระดูกขึ้น   อนึ่ง  การ
เก็บกระดูกนั้นควรทยอยเก็บที่ละโครง  เพื่อเปนการปองกันความสับสนในการเก็บกระดูกจากโครง
กระดูกหลายๆโครงพรอมกัน  ซึ่งอาจจะเกิดการผิดพลาดทําใหกระดูกปะปนกันได   นอกจากนั้น  
ควรเก็บกระดูกใหครบถวนทุกชิ้นสวน  แมกระทั่งสวนที่แตกหักก็ไมควรละทิ้งเปนอันขาด เนื่องจาก
กระดูกทุกชิ้นสวนสามารถที่จะนํามาตอหรือประกอบเขาดวยกันไดในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะชวยให
ไดกระดูกที่มีสภาพสมบูรณสําหรับการวิเคราะหตอไป  
 
การทําความสะอาดโครงกระดูก 
 หลังจากเก็บและขนยายกระดูกมายังหองปฏิบัติการแลวสิ่งแรกที่จําเปนจะตองทําคือ
การทําความสะอาดกระดูกสวนตางๆ  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชสวนใหญเปนเครื่องมือขนาดเล็ก 
เชน อุปกรณทันตแพทย  แปรงขนออน  ลูกยางเปาลม  สําลี  แอลกอฮอล  กรดน้ําสมเจือจาง   
 วิธีการทําความสะอาดโครงกระดูกนั้นมีหลายวิธี ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสภาพของกระดูกเปน
สําคัญ  กลาวคือหากกระดูกมีสภาพแข็งแรงสมบูรณดีไมมีคราบหินปูนเคลือบก็สามารถเลือกใช
วิธีการทําความสะอาดแหง (Dry method) โดยการใชเครื่องมือขนาดเล็กขูดคราบดินที่เกาะติดบน
ผิวของกระดูกออกใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได  การทําความสะอาดกระดูกดวยวิธี
ดังกลาวจัดเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพราะมีผลกระทบตอกระดูกนอยที่สุดนั่นเอง  แตหาก
พบวากระดูกมีคราบหินปูนเกาะติดอยูหนาแนนก็จําเปนตองใชวิธีทําความสะอาดแบบเปยก (Wet 
method) โดยการใชแอลกอฮอลหรือกรดน้ําสมเจือจางหยดลงบนคราบหินปูนที่เคลือบอยูบนผิว
ของกระดูก ทิ้งไวประมาณ 2-3 นาทีเพื่อใหสารละลายซึมผานและทําใหคราบหินปูนออนตัวลง
จากนั้นจึงคอยๆขูดหินปูนที่เกาะบนผิวกระดูกออก   โดยวิธีนี้สารละลายอาจสงผลทําลายเนื้อเยื่อ
กระดูกออกเล็กนอย  แตหากกระดูกมีความชื้นมาก เปอยยุยและแตกหักงาย  ควรนํากระดูกออก
ผ่ึงลมใหแหง  จากนั้นใชแปรงขนออนและเครื่องมือทําฟนขนาดเล็กคอยๆปดและเขี่ยดินหรือคราบ
หินปูนออกใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได    
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 หากไมมีความจําเปนจริงๆไมควรนํากระดูกแชในน้ําหรือสารเคมี  ควรพยายาม
หลีกเลี่ยงหรือแชเพียงครูเดียวเทานั้นแลวรีบนํากระดูกขึ้น  แตหากกระดูกผานการแชสารเคมี
มาแลวจะตองนํากระดูกชิ้นนั้นๆมาแชในน้ําสะอาดอีกครั้ง  หลังจากขูดดินหรือคราบสกปรกออก
จนสะอาดดีแลวจึงนํากระดูกไปผึ่งลมใหแหง ทั้งนี้ การตัดสินใจเลือกวิธีการทําความสะอาดโดยวิธี
เปยกควรพิจารณาถึงสภาพความแข็งแรงของกระดูกเปนสําคัญ    
 การทําความสะอาดโครงกระดูกแตละสวนสามารถเลือกใชวิธีการที่แตกตางกันได  
ข้ึนอยูกับสภาพและความสําคัญของกระดูกสวนนั้นๆ เชน กะโหลกศีรษะ  กระดูกเชิงกรานและ
กระดูกทอนยาว  ทั้งสามสวนดังกลาวถาไมจําเปนควรหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดดวยวิธีเปยก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กะโหลกศีรษะ 
 วิธีการทําความสะอาดควรใชเครื่องมือขนาดเล็กคอยๆเขี่ยดินหรือคราบสกปรกที่ติด
อยูบนผิวดานนอกของกระดูกออกใหหมด อาจจะใชวัสดุที่ออนนุม เชน ผา ฟองน้ําหรือสําลีชุบน้ํา
หมาดๆเช็ดคราบดินออกเพื่อใหเห็นรอยประสานหรือรองรอยการเชื่อมตอของกระดูกจุดตางๆได
อยางชัดเจน  บริเวณเบาตาและโพรงจมูกเปนสวนที่บอบบางและมีความเปราะสามารถแตกหักได
งาย ควรใชเครื่องมือปลาแหลมขนาดเล็กคอยๆเขี่ยดินที่ติดอยูออกใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทํา
ได  หลังจากทําความสะอาดดานนอกของกะโหลกศีรษะทั้งหมดเรียบรอยแลวจึงเริ่มตนทําความ
สะอาดดานในของกะโหลกศีรษะในกรณีที่กะโหลกศีรษะมีลักษณะยุบหรือบิดเบี้ยวผิดรูปเนื่องจาก
แรงบดอัดของดินหรือช้ินสวนสวนหนึ่งสวนใดของกะโหลกหลุดหรือแยกออกจากกัน ก็จําเปน
จะตองแยกกระดูกสวนนั้นๆออกจากกันเพื่อความสะดวกในการทําความสะอาด  โดยแยกเปน
สวนๆคือตามรอยประสาน(Suture)ของกะโหลกศีรษะ แยกไวเปนสวนๆ เชน สวนใบหนา  สวน
หนาผาก สวนดานขาง  สวนทายทอย  และสวนฐานกะโหลก เปนตน หลังจากทําความสะอาด

ภาพที่ 1 การทําความสะอาดโครงกระดูกมนุษย ภาพที่ 2 การทําความสะอาดโครงกระดูกมนุษย 
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กระดูกแตละสวนแลวจึงนํากระดูกที่แยกทําความสะอาดมาประกอบเขาดวยกันตอไป   อยางไรก็ดี  
หากกระดูกมีความแข็งแรงไมมีสวนหนึ่งสวนใดหลุดหรือแยกออกจากกันจนผิดรูปก็สามารถที่จะ
นําดินที่อัดอยูภายในโพรงกะโหลกออกมาไดโดยไมจําเปนจะตองแยกกะโหลกออกเปนสวนๆ 
  

กระดูกเชิงกราน 
 วิธีสําหรับการทําความสะอาดกระดูกสวนเชิงกรานควรใชวิธีทําความสะอาดแบบแหง  
โดยจะตองใหความระมัดระวังกระดูกสวนหัวเหนา (Pubis) เนื่องจากเปนสวนที่แตกหักงายและมี
ความสําคัญสําหรับการวิเคราะหเพื่อประเมินอายุเมื่อตายและเพศของโครงกระดูกในกระดูก
ผูใหญ  นอกจากสวนดังกลาวแลวกระดูกสวน “เกรทเทอร  ไซเอทิค นอทช”(Greater Sciatic 
notch) ก็เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่จําเปนจะตองไดรับการใหความระมัดระวัง เนื่องจากเปน
สวนที่แตกหักงายเชนกัน ทั้งนี้ สวนดังกลาวเปนอีกจุดหนึ่งที่มีความจําเปนในการใชประเมินเพศ
ของโครงกระดูก 
 
 กระดูกทอนยาว 
 กระดูกทอนยาวไดแกกระดูกสวน แขน ขา ซึ่งเปนกระดูกสวนที่มีความสําคัญสําหรับ
วิเคราะหเพื่อประเมินสัดสวนความสูงของโครงกระดูกดวยการวัดความยาวของกระดูกแขน ขา แต
ละสวนแลวนําคาที่ไดจากการวัดดังกลาวมาใชคํานวณความสูงโดยประมาณของโครงกระดูกแต
ละโครง  ในบรรดากระดูกทอนยาวทั้งหมดนั้น กระดูกตนขาและกระดูกปลายขาดานในหรือสวน
หนาแขง จัดเปนกระดูกชิ้นที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับการประเมินความสูง เพราะเปนกระดูกสวน
ที่ใหคาความสูงที่คอนขางเที่ยงตรงใกลเคียงความจริงมากที่สุด   กระนั้นก็ตาม  แมวากระดูกทั้ง
สองสวนดังกลาวจะอยูในสภาพที่ไมสมบูรณก็อาจสามารถใชกระดูกยาวสวนอื่นๆมาใชสําหรับการ
คํานวณเพื่อประเมินความสูงได แตผลลัพธอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
 
การประกอบหรือเชื่อมตอกระดูกที่ชํารุดแตกหัก 
 กระดูกที่อยูในสภาพชํารุดแตกหักสามารถที่จะนํามาเชื่อมตอหรือประกอบเขาดวยกัน
ไดใหมโดยการใชวัสดุเชื่อมประสานที่ไมมีคุณสมบัติในการทําลายเนื้อกระดูก เชน กาวลาเท็กซ ซึ่ง
นอกจากจะไมมีผลเสียหรืออันตรายตอกระดูกแลว  วัสดุเชื่อมประสานที่เลือกใชควรมีคุณสมบัติที่
แหงเร็วและสามารถลางทําความสะอาดไดงายในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหวางการประกอบ
เชื่อมตอกระดูก  นอกจากนั้น อาจใชเทปกาวเปนวัสดุชวยในการยึดกระดูกใหติดกัน แตการใชเทป
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กาวดังกลาวมีขอเสียคือเมื่อลอกเทปกาวออกแลวแรงดึงของกาวจะดึงผิวของกระดูกหลุดลอก
ออกมาดวยโดยเฉพาะในกรณีที่เปนกระดูกที่มีสภาพเปอยยุยหรือผุพังมาก   ทั้งนี้  การประกอบ
เชื่อมตอกระดูกแตละครั้งควรจะนํากระดูกตอเชื่อมกันทีละชิ้นเพื่อเปนการปองกันความสับสน  
การตอกระดูกควรเริ่มจากกระดูกชิ้นใหญๆเสียกอน แลวพักกระดูกสวนที่เชื่อมตอเขาดวยกันไวใน
ถาดทรายเพื่อรอใหกาวหรือวัสดุเชื่อมประสานที่ติดไวแหงสนิท   สําหรับกระดูกที่แตกเปนชิ้นเล็ก
ชิ้นนอยไมควรทิ้งแตควรเก็บไวเพื่อเทียบกับรอยแตกหักสวนที่เหลือจากการตอครั้งแรกๆที่ยังไม
ครบสมบูรณ แลวพยายามใชสวนแตกหักชิ้นเล็กๆที่เหลือมาตอเขากับสวนที่ยังไมสมบูรณดังกลาว 
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยเฉพาะกระดูกทอนยาวสวนแขน ขา  เพื่อประโยชนในการวัดและ
ประเมินความสูง 
 
การจําแนกกระดูกที่ปะปนกัน 
 หากการเก็บโครงกระดูกจากแหลงขุดคนไดรับการดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ
ระมัดระวังแลวก็ยอมทําใหสามารถเก็บและจําแนกกระดูกไดอยางครบถวนถูกตอง  ไมจําเปนตอง
นํากระดูกมาจัดจําแนกอีกครั้งในหองปฏิบัติการ  อยางไรก็ดี  ในบางกรณีนั้นโครงกระดูกที่พบอยู
ในสภาพที่ถูกรบกวนจากสาเหตุตางๆ ทั้งโดยการกระทําของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษยใน
แตละชวงเวลากอนที่โครงกระดูกเหลานั้นจะไดรับการขุดคนพบ  โครงกระดูกที่ถูกรบกวนจาก
กระบวนการตางๆดังกลาวยอมอยูในสภาพปะปนกันโดยกระดูกแตละสวนไมอยูในตําแหนงของ
การเชื่อมประสานตามลักษณะทางกายวิภาค (Non-Articulated) ดังนั้น การจําแนกกระดูกใน
ระหวางดําเนินการเก็บจากภาคสนามจึงอาจจะไมสามารถกระทําไดอยางถูกตอง เนื่องจาก
ขอจํากัดในดานระยะเวลาและงบประมาณ ดวยเหตุนี้   จึงจําเปนจะตองนํากระดูกที่ปะปนกัน
ดังกลาวมาดําเนินการคัดแยกในหองปฏิบัติการกอนที่จะดําเนินการศึกษาหรือวิเคราะหหลังจาก
การทําความสะอาดกระดูกทั้งหมดเรียบรอยแลว   โดยมีหลักและวิธีการสําหรับการจําแนกกระดูก
แตละสวนโดยสังเขป ดังนี้  
 -การจําแนกโดยพิจารณาจากสีของกระดูก โดยพิจารณาจากความแตกตางของกระดกู
แตละชิ้น แตละโครงเปรียบเทียบกัน 
 -การจําแนกโดยเปรียบเทียบจากขนาดของกระดูก 
 -การจําแนกโดยพิจารณาจากรอยประสานหรือรองรอยการเชื่อมตอระหวางกระดูก
สวนแกนกลาง (Shaft หรือ Diaphysis) กับกระดูกสวนหัว-ทาย (Proximal/Distal end หรือ 
Epiphysis) กลาวคือรอยเชื่อมประสานของกระดูกดังกลาวจะมีการพัฒนาเชื่อมตอเขาดวยกัน
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ในชวงระยะเวลาหรืออายุที่ตางกัน  โดยสังเกตไดงายคือรอยเชื่อมตอสวนหัวหรือสวนบนของ
กระดูกตนแขนและกระดูกตนขา เปนตน  นอกจากนั้น รอยเชื่อมประสานของกระดูกเหลานี้ยังเปน
สวนที่สามารถนํามาเปนเกณฑสําหรับการประเมินอายุของโครงกระดูกคราวๆไดดวยคือหากพบวา
มีการเชื่อมประสานของกระดูกสวนตางๆสนิทหรือสมบูรณดีแลวก็แสดงใหเห็นวาเปนโครงกระดกูที่
อยูในวัยผูใหญหรืออายุมากแลว ในทางตรงกันขามหากพบวาการเชื่อมประสานยังไมสนิทหรือไม
สมบูรณก็สามารถประเมินในเบื้องตนไดวา โครงกระดูกดังกลาวยังอยูในวัยเยาว   
 -การจําแนกโดยพิจารณาจากรูปพรรณสัณฐานหรือคุณลักษณะของกระดูกที่ไม
สามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตริกซึ่งไดแกลักษณะทางพันธุกรรมอยางหนึ่ง ที่หมายถึง
คุณลักษณะซึ่งเกิดจากกระบวนการของเซลลในรางกายที่สงผลตอรูปพรรณสัณฐาน  ลักษณะทาง
กายภาพภายนอกของกระดูกแตละสวน เชน รอยประสานของกะโหลกศีรษะสวนหนาผากที่
คลาดเคลื่อนไปจากลักษณะปกติโดยทั่วไป (Metopic suture) ซึ่งพบไดไมบอยนัก นอกจากนี้
อาจจะสังเกตจากลักษณะการเสื่อมสภาพหรือรองรอยการสึกกรอนของกระดูกบางสวน 
 -การจําแนกโดยพิจารณาจากรูปพรรณสัณฐานของฟน  เชน  ลักษณะการสึกของฟน   
ลักษณะการสบฟน 
 -การจําแนกโดยพิจารณาจากเพศในกระดูกสวนเชิงกราน กะโหลกศีรษะและอาจจะ
รวมถึงขนาดของกระดูก 
 
การวิเคราะหโครงกระดูก  
 เมื่อกระดูกสวนตางๆของโครงกระดูกแตละโครงที่ไดจากการขุดคนผานกระบวนการ
ตางๆตามที่กลาวมาขางตนแลว  ก็สามารถนํากระดูกเหลานั้นเขาสูข้ันตอนสุดทายของการศึกษา
คือการวิเคราะหรายละเอียดตางๆ ทั้งโดยการวัดเพื่อนําขอมูลไปสูการประเมินเกี่ยวกับสัดสวน
ความสูง  อายุ  เพศ  หรือคาดรรชนีของลักษณะทางกายภาพตางๆ  และโดยการพิจารณา
รูปพรรณสัณฐานหรือคุณลักษณะตางๆทางกายภาพของกระดูกที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัด
ตามระบบเมตริก เพื่อเปนพื้นฐานประกอบการประเมินเรื่องอายุเมื่อตาย  เพศ   พยาธิสภาพและ
รองรอยบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บ  ลักษณะบางประการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือ
พฤติกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิตและแบบแผนทางวัฒนธรรมในอดีต  เปนตน    
 อยางไรก็ตาม การศึกษาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกเพื่อทราบ
รายละเอียดตางๆนั้น  จะไดรับขอมูลที่เที่ยงตรงหรือมีความถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
นอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับสภาพของกระดูกและความละเอียดรอบคอบของผูดําเนินการขุดคน
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และศึกษาโครงกระดูกวาดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนตางๆตามที่กลาวมาอยางเครงครัด
รัดกุมเพียงใดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร ในวัฒนธรรมบานเชียงจากแหลง
โบราณคดีบานโคกคอน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเปนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดผานกระบวนการ
ขางตนอยางรอบคอบที่สุดตั้งแตการขุดคน   การจัดเก็บ  การทําความสะอาดซึ่งโครงกระดูกเกือบ
ทั้งหมดไดรับการทําความสะอาดโดยวิธีแหงและบางสวนจําเปนตองใชการทําความสะอาดดวยวิธี
เปยกโดยเฉพาะตัวอยางที่มีคราบหินปูนเคลือบหนาแนนซึ่งไดแกโครงกระดูกจากชั้นวัฒนธรรม
ระยะตนๆ หลังจากทําความสะอาดแลวชิ้นสวนกระดูกสวนตางๆของแตละโครงที่อยูในสภาพชํารุด
แตกหักไดรับการซอมแซมโดยการประกอบเชื่อมตอใหมเพื่อใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุดตาม
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรกอนที่จะไดรับการวิเคราะหในรายละเอียดตอไป ทั้งนี้  การวิเคราะห
โครงกระดูกทั้งหมดอยูบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิจัยทางมหกายวิภาคศาสตรและ
มานุษยวิทยากายภาพ ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป 
 วิธีวิทยาที่ใชสําหรับการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยคร้ังนี้  ผูเขียนจําแนกเปน 2 หมวด
คือ วิธีวิทยาสําหรับการศึกษาลักษณะที่สามารถวัดได (Metric traits) และวิธีวิทยาสําหรับ
การศึกษาลักษณะที่ไมสามารถวัดได (Non-Metric traits) โดยมีรายละเอียดในแตละหมวดดังนี้ 
 

การศึกษาลกัษณะทีส่ามารถวัดได 
  

ดังไดกลาวแลววาการศึกษาวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีนั้น เปน
การศึกษาบนพื้นฐานของหลักการ แนวคิด วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยากายภาพและมหกายวิภาค
ศาสตรทางการแพทย  ซึ่งอาจกลาวโดยรวมวาวิทยาการทางมานุษยวิทยากายภาพและสรีระวทิยา

ภาพที่  3  การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย 
                     ในหองปฏิบัติการ 

ภาพที่  4  การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย 
                     ในหองปฏิบัติการ 
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หรือกายวิภาคศาสตรทางการแพทยนั้น ลวนเปนวิทยาการสําหรับการศึกษาโครงกระดูกมนุษย 
(Osteology) ซึ่งเปนการศึกษาที่มีกระบวนการเปนวิทยาศาสตรสามารถตรวจสอบไดและมีผล
การศึกษาที่มีน้ําหนักนาเชื่อถือ  วิธีการสําคัญของวิทยาการกระดูกมนุษยที่นํามาซึ่งผลการศึกษา
อันเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือประการหนึ่งนอกเหนือจากการศึกษาโดยการสังเกตลักษณะตางๆ
ดวยตาเปลาไดแกการศึกษาโดยวิธีการวัด  วิธีการดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่นํามาซึ่งขอมูลเชิง
ปริมาณหรือขอมูลตัวเลข เกี่ยวกับลักษณะตางๆของกระดูกอันเปนโครงสรางรางกายของมนุษย 
อาทิ ลักษณะความกวาง ยาว ของกระดูกหรือรองรอยยึดเกาะของกลามเนื้อที่ปรากฏบนพื้นผิว
ของกระดูก ที่สามารถวัดไดโดยอาศัยหนวยนับหรือมาตรวัดตามระบบเมตริกตางๆ เชน หนวยนับ
มิลลิเมตร  เซนติเมตร  เมตร  จากอุปกรณหรือเครื่องมือในการวัดหลายชนิด (White 1991:290) 
ทั้งนี้  การศึกษาลักษณะที่สามารถวัดได(Metric traits or Anthropometric technique) นั้น 
สามารถจําแนกเปนการวัดกระดูกสวนกะโหลกศีรษะ(Skull measurement or Craniometry) และ
สวนที่นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะ (Osteometry for Post Cranial) ซึ่งในที่นี้จะเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีวิทยาสําหรับการวัดกระดูกทอนยาวเพื่อการประเมินความสูงสําหรับโครงกระดูกผูใหญ 
และการประเมินอายุเมื่อตายสําหรับโครงกระดูกวัยเด็ก 
 
อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับการวัดกระดูก 
 การวัดสวนตางๆของกระดูกเพื่อใหไดมาซึ่งตัวเลขอันเปนคามาตรฐานของสัดสวน
ความกวาง/ยาว หรือความหนาของกระดูกนั้น จําเปนตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่เปนมาตรฐาน
ไดรับการยอมรับอยางเปนสากล  นักมานุษยวิทยากายภาพ นักวิชาการดานวิทยาการกระดูก
มนุษย (Osteologist) นักกายวิภาคศาสตรหรือนักสรีรวิทยา (Anatomist) ตางใหการยอมรับ
อุปกรณหรือเครื่องมือ ตางๆดังตอไปนี้ (ภาพที่ 5-7 )วาเปนเครื่องมือที่ใหคาเที่ยงตรงสําหรับการวัด
กระดูกมนุษยและมีการนํามาใชงานอยางแพรหลาย (Brothwell 1981:79; White 1991:290)  

Sliding vernier caliper  
เปนเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการวัดกระดูกโดยทั่วไป ประกอบดวยสวนที่เปนเดอืยคูกบั

สวนที่เปนดามหรือแกนมาตราสวน  สวนที่เปนเดือยคูนั้นเปนสวนสําหรับประกบเขากบักระดกูสวน
ที่ตองการวัด โดยเดือยดานหนึ่งอยูในสภาพที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได และเดือยอีกดานหนึ่งเปน
เดือยที่สามารถเลื่อนเขาเลื่อนออกไดไปตามแนวแกนของดามที่มีมาตราสวนขนาดความยาว
กํากับ  เดือยสวนที่สามารถเคลื่อนที่ไดจะเปนตัวบงชี้ขนาดของกระดูกหรือระยะหางระหวางจุด
ตางๆของกระดูกที่ตองการวัด โดยการอานคาตัวเลขจากมาตราสวนที่ปรากฏอยูบนแนวแกนของ
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ดาม  เครื่องมือชนิดนี้สามารถใชสําหรับการวัดขนาดความกวาง/ยาว ของกระดูกโดยทั่วไปแทบจะ
ทุกสวน  ยกเวนสวนที่โคงมน เชน กะโหลกศีรษะ 

Spreading caliper 
เปนเครื่องมือพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใชสําหรับการวัดกระดูกนอกเหนือจาก Sliding 

vernier caliper ประกอบดวยสวนเดือยคูกับสวนดามหรือแกนมาตราสวนเชนกัน สวนเดือยคู
สําหรับประกบเขากับกระดูกสวนที่ตองการวัดนั้นมีลักษณะแตกตางไปจากสวนเดือยคูของ 
Sliding vernier caliper คือเดือยคูของ Spreading caliper จะมีขนาดที่ยาวกวาและสวนปลาย
ของเดือยจะมีลักษณะโคงมนคลายเขาสัตวปลายมน ซึ่งเหมาะสําหรับการวัดกระดูกสวนที่มีความ
โคงมน อันเปนสวนที่ Sliding vernier caliper ไมสามารถวัดได  โดยทั่วไปนิยมใชเครื่องมือชนิดนี้
ในการวัดกะโหลกศีรษะ โดยเฉพาะการวัดระยะระหวางจุดสองจุดซึ่งตองออมสวนโคงของกะโหลก
ศีรษะ (ยอดชาย   บุญประกอบ 2536:23) สําหรับการอานคาตัวเลขที่วัดไดนั้นอานไดจากมาตรา
สวนที่อยูบนสวนดามหรือแกนนอนของเครื่องมือ 

Osteometric board 
เปนอุปกรณพื้นฐานประเภทหนึ่งสําหรับวัดความยาวของกระดูกโดยเฉพาะกระดูก

ทอนยาว  มีลักษณะคลายอุปกรณสําหรับการวัดสวนสูงของรางกายมนุษยตามแนวตั้ง แตอุปกรณ
ชนิดนี้ใชสําหรับการวัดความยาวของกระดูกโดยการวัดตามแนวนอน ประกอบดวยสวนที่เปนแผน
ตั้งฉาก สองแผนซึ่งจะเปนแผนที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดหนึ่งแผนและอีกหนึ่งแผนสามารถเลื่อนเขา/
ออกได   กับสวนที่เปนแผนราบซึ่งไมสามารถเคลื่อนที่ได  โดยมีมาตราสวนตัวเลขบอกขนาดความ
ยาวปรากฏอยูบนสวนที่เปนแผนราบ  การวัดกระดูกจะนํากระดูกวางลงบนแผนราบโดยใหปลาย
ดานใดดานหนึ่งของกระดูกประชิดกับแผนตั้งฉากในแนวตั้งจากนั้นเลื่อนแผนตั้งฉากที่สามารถ
เคลื่อนที่ไดเขามาประกบปลายกระดูกดานที่เหลือ กระดูกจะถูกตรึงอยูกับที่แลวอานคาความยาว
ของกระดูกจากมาตราสวนที่อยูบนแผนราบ  อุปกรณชนิดนี้ใชสําหรับการวัดความยาวของกระดูก
ทอนยาวไดทุกสวน (White 1991:290) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  Sliding caliper ภาพที่ 6  Spreading caliper ภาพที่ 7 Osteometric board 
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การวัดกะโหลกศีรษะ (Craniometry) 
 กะโหลกศีรษะเปนกระดูกสวนที่นิยมทําการศึกษาวิเคราะหโดยวิธีการวัดมากที่สุด 
เนื่องจากโดยพื้นฐานแลวกะโหลกศีรษะเปนกระดูกสวนที่นาสนใจและชวนใหทําการศึกษาเพราะ
เปนโครงสรางที่สัมพันธโดยตรงกับมันสมองของมนุษย เมื่อพิจารณาในแงรูปพรรณสัณฐานแลวจะ
เห็นวากะโหลกศีรษะมีรองรอยหรือลักษณะตางๆที่หลากหลาย สามารถสังเกตไดงายและชัดเจน
กวากระดูกสวนอื่นๆรองรอยหรือลักษณะตางๆที่ชัดเจนนี่เองไดเอื้อตอการกําหนดจุดอางอิงที่
เหมาะสมตอการวัดจุดตางๆบนกะโหลกศีรษะ (Brothwell 1981:77) จึงพบวานับตั้งแตเร่ิมมี
การศึกษาโครงกระดูกโดยวิธีการวัดนักวิชาการดานวิทยาการกระดูกมนุษยจึงสามารถรวบรวม
ขอมูลเชิงตัวเลข จากการวัดกะโหลกศีรษะมนุษยอยางกวางขวางทั้งจากโครงกระดูกมนุษยใน
ชวงเวลารวมสมัยกับปจจุบันหรือโครงกระดูกมนุษยในสมัยโบราณ  

การวัดกะโหลกศีรษะเริ่มตนดวยการกําหนดจุดอางอิง (Landmarks) โดยการใชดินสอ
ดําทําเครื่องหมายตามจุดตางๆ สําหรับจุดอางอิงหรือจุดกําหนดในการวัดกะโหลกศีรษะนั้นอาศัย
วิธีการวัดตามแนวทางของ Martin ป 1928 และไดรับการรวบแลวนํามาเรียบเรียงไวโดย
ศาสตราจารย Jorgen B.Jorgensen แหงมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก(1968, อาง
ถึงใน ยอดชาย บุญประกอบ 2536:12) ซึ่งไดเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ประกอบดวยจุดตางๆที่นิยม
ใชในการวัดกะโหลกศีรษะของมนุษย (Brothwell  1981:79-83; Krogman 1962:315-319; White 
1991:50-56) ซึ่งสามารถจําแนกไดเปนกลุมจํานวน 3 กลุม(ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:24-25) 
ไดแก  

-จุดอางอิงตามแนวกลางลําตัว (Median sagittal plane) ซึ่งเปนจุดกําหนดที่มีอยู
เพียงจุดเดียว (Unpaired points)  

-จุดอางอิงนอกแนวกลางลําตัว ซึ่งเปนจุดกําหนดที่ปรากฏอยูสองขางของแนวกลาง
ลําตัว (Paired points on either side of median sagittal plane)  

-จุดอางอิงบนขากรรไกรลาง  
 
จุดอางอิงตามแนวกลางลําตัว  

 1.Bregma คือจุดที่รอยประสาน Sagittal มาบรรจบกับรอยประสาน Coronal ทั้งนี้ 
หากปรากฏวาจุดดังกลาวบนกะโหลกศีรษะที่เปนตัวอยางในการศึกษาเบี่ยงไปจากแนวกลางลาํตวั
นั้น ในการวัดจะตองเลื่อนจุดนี้กลับเขาหาแนวกลางลําตัว 
 2.Lambda คือจุดบรรจบระหวางรอยประสาน Sagittal กับรอยประสาน Lambdoid  
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 3.Opisthion คือจุดที่ขอบหลังของ Foramen magnum มาเชื่อมกับสวน External 
และ Internal ของกระดูกทายทอย 

4.Nasion คือจุดที่เปนรอยประสาน Naso-frontalis  ติดกับแนวกลางลําตัว  
 5.Basion คือจุดที่แนวกลางลําตัวตัดกับขอบสวนหนาของ Foramen magnum 
เนื่องจากขอบของ Foramen magnum มีความหนาจุดดังกลาวจึงมีสองจุด ถาวัด Basion ถึง 
Nasion จุดนี้ไดแกจุดที่คอนไปดานหลังกวาเวลาวัดความสูงของกะโหลกศีรษะเล็กนอย เพราะใน
การวัดความสูงของกะโหลกศีรษะนั้นจุด Basion จะอยูที่บริเวณขอบต่ําสุดของขอบสวนหนาของ 
Foramen magnum  

6.Glabella คือจุดนูนสูงสุดซึ่งเปนตําแหนงกึ่งกลางในระดับเหนือสันคิ้ว (Supraciliary 
arches)  

7.Alveolare (Alveolar point) คือจุดนูนสูงที่สุดระหวางฟนตัดซี่กลางในชุดขากรรไกร
บน (Upper central incisors:11,21)  

8.Asterion คือจุดบรรจบระหวางรอยประสานทั้งสามไดแกรอยประสาน Temporal, 
Parietal และ Occipital 
 9.Opistocranion คือจุดนูนสูงที่สูงที่สุดของสวนทายทอย (Occiput) แตไมใชบริเวณ 
External occipital protuberance  
 10.Staphylion คือจุดที่แนวกลางลําตัวตัดกับเสนสัมผัสของรอยหวํา (notch) ทั้งสองที่
ขอบสวนหลังของกระดูกเพดานปาก (Hard palate)  
 11.Orale คือจุดที่แนวกลางลําตัวตัดกับเสนสัมผัสของขอบสวนหลังสุดของเบาฟน 
(Sockets) สําหรับฟนตัดซี่กลางในชุดขากรรไกรบนทั้งสอง (Upper central incisors: 11,21) 
 12.Upper alveolar point คือจุดที่ต่ําที่สุดของกระดูกระหวางฟนตัดซี่กลางชุดบนใน
แนวกลางลําตัว 
 13.Nasospinale คือจุดที่ต่ําที่สุดของขอบลางของโพรงจมูกสวนหนากะโหลก 
(Anterior nasal aperture) 

จุดอางอิงนอกแนวกลางลําตัว  
14.Dacryon คือจุดบรรจบของรอยประสานกระดูก Frontal, Maxilla และ Lacrimal  
15.Nariale คือจุดที่ต่ําที่สุดของขอบลางดานในโพรงจมูกทั้งสองขาง 
16.Maxillo-frontale คือจุดที่ Anterior lacrimal crest บรรจบกับรอยประสาน Fronto-

maxillary 
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 17.Lacrimale คือจุดที่ Posterior lacrimal crest บรรจบกับรอยประสาน Fronto-
maxillary 
 18.Ektokonchion คือจุดกึ่งกลางของขอบเบาตาดานขางของ Orbital margin เมื่อตอ
แนวดังกลาวไปยังจุด Maxillo-frontale จะเปนแนวเสนแบงขอบดานหนาของเบาตาออกเปนสอง
สวนเทาๆกัน 
 19.Orbitale คือจุดที่ต่ําที่สุดของขอบดานลางของ Orbital margin  
 20.Zygomaxillare คือจุดที่ต่ําที่สุดของรอยประสาน Zygomatico-maxillary 
 21.Endomolare คือจุดกึ่งกลางระหวางขอบในของฟนกรามซี่ที่สองในชุดขากรรไกร
บน  
 จุดอางอิงบนขากรรไกรลาง 
 22.Gnathion คือจุดที่ต่ําที่สุดของขากรรไกรลางตามแนวกลางลําตัว 
 23.Intradentale จุดที่อยูในตําแหนง Antero-superior ของขอบ Alveolare ระหวาง
ฟนตัดซี่กลางในชุดขากรรไกรลาง (Lower central incisors : 31,41) 

24.Gonion คือจุดที่อยู Lateral-posterior-inferior ที่สุดของมุมขากรรไกรลาง 
(Mandibular angle)  
 25.Mentale คือจุดที่อยูสวนหนาสุดของขอบ Mental foramen  
 
 เมื่อกําหนดจุดตางๆดังกลาวแลวจะทําการวัดระยะระหวางจุด  โดยในการวัดระยะ
ระหวางจุดอางอิงหรือจุดกําหนดบนกะโหลกศีรษะจะระบุอักษรยอซ่ึงหมายถึงชื่อของเครื่องมอืหรือ
อุปกรณที่ใชในการวัดไวในวงเล็บทายระยะที่ทําการวัด  (ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:25-27; 
Brothwell 1981:82-83; Krogman 1962:319-320) อักษรยอดังกลาวไดแก 
 Spr : Spreading caliper 
 Sl : Sliding vernier caliper 
 สําหรับระยะระหวางจุดอางอิงหรือจุดกําหนดบนกะโหลกศีรษะที่จะทําการวัด
ประกอบดวยระยะตางๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 8  จุดกําหนด (Landmarks) สําหรับ 
               การวัดกะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 9  จุดกําหนด (Landmarks) สําหรับ 
               การวัดกะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 10  จุดกําหนด (Landmarks) สําหรับการวัดกะโหลกศีรษะ 
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 Maximum length (Spr) คือเสนผานศูนยกลางดานยาวมากที่สุดของกะโหลกศีรษะ 
(Cranium vault) โดยวัดจากจุด Glabella ถึงจุด Opistocranion  
 Maximum breadth of the vault (Spr) คือเสนผานศูนยกลางดานกวางมากที่สุดของ
กะโหลกศีรษะซึ่งจะไมรวม Zygomatic arch ขณะที่วัดปลายของเครื่องมือตองอยูในระนาบ
เดียวกัน และระนาบระหวางปลายทั้งสองดานของเครื่องมือจะตองตั้งฉากกับแนวกลางลําตัว ทั้งนี้ 
เสนผานศูนยกลางดังกลาวจะอยูในแนวระหวางกระดูกกะโหลกศีรษะดานขาง(Parietal) ทั้งสอง
ขาง 
 Minimum frontal breadth (Spr) คือระยะที่ส้ันหรือแคบที่สุดระหวาง Temporal 
ridge ทั้งสองแนว  โดยในขณะที่วัดปลายของเครื่องมือจะตองตั้งอยูในระนาบเดียวกัน 
 Maximum frontal breadth (Spr) คือระยะที่ยาวหรือกวางที่สุดระหวางรอยประสาน 
Coronal ทั้งสองขาง  ในขณะที่วัดปลายของเครื่องมือจะตองอยูในระนาบเดียวกัน 
 Basion-Bregma height (Spr) คือระยะจากจุดกําหนด Basion – Bregma  
 Bizygomatic  breadth (Spr, Sl) คือระยะที่ยาวที่สุดระหวาง Zygomatic arches ทั้ง
สองขาง 
 Maxillar breadth (Spr) คือระยะจาก Zygomaxillare ดานหนึ่งไปยัง Zygomaxillare 
อีกดานหนึ่ง  
 Facial height (Sl) คือระยะจาก Nasion ถึง Gnathion  ระยะดังกลาวนี้จะสามารถวัด
ไดก็ตอเมื่อจัดใหขากรรไกรลางอยูในตําแหนงที่ถูกตองตามลักษณะทางกายวิภาคศาสตรตามปกติ  
โดยฟนลางและฟนบนอยูในลักษณะการสบฟนพอดีตามตําแหนงที่ถูกตองเชนกัน  
 Upper facial height (Sl) คือระยะจาก Nasion ถึง Upper alveolare  
 Posterior  interorbital breadth (Sl) คือระยะระหวางจุด Lacrimale ทั้งสองขาง
ภายในเบาตา 
 Anterior interorbital breadth (Sl) คือระยะระหวางจุด Maxillo-frontale  ทั้งสองขาง 
 Orbital breadth (Sl) คือเสนผานศูนยกลางทางดานกวางหรือคอนขางเปนแนวระนาบ
ของเบาตาโดยวัดจาก Maxillo-frontale ถึง Ektokonchion  โดยระยะดังกลาวนี้ กําหนดไวที่เบาตา
ขางซาย 
 Orbital height (Sl) คือเสนผานศูนยกลางทางดานตั้งหรือคอนไปทางแนวดิ่งของเบา
ตา  การวัดระยะตามแนวนี้กําหนดใหเปนแนวหรือเสนตั้งฉากกับระยะ Orbital breadth  
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 Nasal breadth (Sl) คือการวัดระยะความกวางที่สุดของโพรงจมูกสวนหนากะโหลก
ศีรษะ 
 Nasal height (Sl) คือการวัดระยะจากจุด Nasion ถึงจุด Nasospinale   
 Palatal length (Sl) คือการวัดระยะจากจุด Orale ถึงจุด Staphylion  
 Palatal breadth (Sl) คือการวัดระยะจากจุด inner margin ของ Alveolae จากฟน
กรามซี่ที่สองชุดขากรรไกรบน (Upper second molars หรือฟนชุด 16 และ 26) ทั้งสองขาง 
 Bigonal breadth (Sl) คือระยะระหวางจุด Gonion ทั้งสองขาง 
 Mental height (Sl) คือการวัดระยะจาก Gnathion ถึงจุดที่สูงที่สุดของกระดูกซึ่งอยู
ระหวางฟนตัดซี่กลางชุดขากรรไกรลาง (Lower central incisors) ทั้งสอง 
 Height of mandibular ramus (Sl) คือการวัดระยะจากจุด Gonion ถึงจุดที่สูงที่สุด
ของ Condyle โดยการวัดระยะดังกลาวนี้จะวัดจากขางซาย 
 Breadth of mandibular ramus (Sl) คือการวัดระยะของความกวางนอยที่สุดของ 
Ramus of mandible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 12  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 13  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 14  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 15  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 
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 คาตัวเลขจากการวัดระยะระหวางจุดกําหนดตางๆดังกลาวสามารถนํามาเปนขอมูล
ประกอบการอธิบายรูปพรรณสัณฐานของกะโหลกศีรษะ ซึ่งอาจใชคาใดคาหนึ่งเพียงคาเดียว
(Univariate) หรืออาจจะใชสองคา (Bivariate) (White 1991:292) อยางไรก็ตาม  บางคาอาจจะ
ไมสามารถนํามาใชไดผลอยางสมบูรณ เนื่องจากคาเหลานี้จะไมมีความแนนอนคือสามารถผัน
แปรไดในระหวางกลุมชนสายพันธุ(Race)เดียวกัน ทั้งยังมีความคาบเกี่ยวหรืออาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากตัวแปรที่เปนผลมาจากการผสมผสานระหวางเชื้อชาติดวย  คาที่ไดจึงแตกตาง
กันไปตามขนาดหรือสัดสวนของรางกาย ดังนั้นคาที่ไดจากกการวัดจึงไมอาจนํามาใชเปรียบเทียบ
หรือบงบอกคุณลักษณะทางเชื้อชาติไดอยางชัดเจน  ดวยเหตุนี้  จึงตองนําคาที่วัดไดของระยะ
ตางๆที่มีความสัมพันธกันมาหาสัดสวนคิดเปนรอยละเพื่อใหไดมาซึ่งคาดรรชนี (Index)  อันเปน
ลักษณะการใชขอมูลตัวเลขจากการวัดสวนตางๆหลายๆชุด (Multivariate) (ยอดชาย บุญประกอบ 
2536:27; White อางแลว) คาดรรชนีที่ไดเหลานี้จะเปนคาที่มีความสําคัญสําหรับการศึกษา
เปรียบเทียบและเปนคาที่ใชบงชี้คุณลักษณะทางกายภาพของกลุมชนตางๆไดดีกวาคาที่วัดได
เพียงคาใดคาหนึ่งเทานั้น คาดรรชนีที่สามารถหาไดจากการหาความสัมพันธระหวางคาของระยะ
ตางๆ ประกอบดวย 
 1. Cranial Index หรือ Length-breadth Index หรือ Cephalic Index (Brothwell 
1981:87) 
 เปนคาดรรชนีที่มีความสําคัญที่สุดของกะโหลกศีรษะสามารถคิดไดจากสมการตอไปนี้ 
  Cranial  Index    =   Maximum breadth x 100 

    Maximum length 
 Wilder (1920, อางถึงใน ยอดชาย บุญประกอบ 2536:27) ไดกําหนดแบงคาดรรชนี
จาก Cranial Index เพื่อจําแนกกะโหลกศีรษะเปนประเภทตางๆตามสัดสวนความกวาง/ยาว คือ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 65  Ultradolichocranial 

ภาพที่ 16  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 

ภาพที่ 17  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 

   ภาพที่ 18  การวัดระยะตางๆของ 
                กะโหลกศีรษะ 
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 คาดรรชนีระหวาง 65-70  Hyperdolichocranial 
 คาดรรชนีระหวาง 70-75  Dolichocranial 
 คาดรรชนีระหวาง 75-80  Mesocranial 
 คาดรรชนีระหวาง 80-85  Brachycranial 
 คาดรรชนีระหวาง 85-90  Hyperbrachycranial 
 คาดรรชนีมากกวา 90  Ultrabrachycranial 
  
 2. Length-height Index      =   Basion-bregma height x 100 
            Maximum length 
 สามารถใชคาดรรชนีมาจําแนกประเภทของกะโหลกศีรษะตามสัดสวนความยาว/สูงคอื  
 คาดรรชนีต่ํากวา 70  Chamaecranial 
 คาดรรชนีระหวาง 70-75  Orthocranial 
 คาดรรชนีมากกวา 75  Hypsicranial 
 
 3. Breadth-height Index    =  Basion-bregma height x 100 
            Maximum breadth 
 Wilder (1920,อางถึงใน ยอดชาย บุญประกอบ 2536:28) ไดจําแนกประเภทของ
กะโหลกศีรษะเปนประเภทตางๆตามสัดสวนความกวาง/สูง คือ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 92  Tapinocranial 
 คาดรรชนีระหวาง 92-98  Metriocranial 
 คาดรรชนีมากกวา 98  Acrocranial 

4. Transverse  frontal Index =  Minimum frontal breadth x 100 
         Maximum frontal breadth 
 
 5. Transverse  fronto-parietal Index = Minimum frontal breadth x 100 
       Maximum breadth 
 
 6. Mean  height Index     =  Basion-bregma height x 100 
    คาเฉลี่ยของดรรชนีในขอ 2 และ 3 
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 Stewart (1940, อางถึงใน ยอดชาย บุญประกอบ 2536:28) ไดนําคาดรรชนีมาใช
จําแนกกะโหลกศีรษะออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 80.4  ประเภทกะโหลกศีรษะต่ํา 
 คาดรรชนีระหวาง 80.5-83.4  ประเภทกะโหลกศีรษะปานกลาง 
 คาดรรชนีมากกวา 83.4  ประเภทกะโหลกศีรษะสูง 
 
 7. Facial Index    =  Facial height x 100 
   Bizygomatic breadth 
 
 สามารถนําคาดรรชนีที่ไดมาจําแนกกะโหลกศีรษะออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 80  Hyereuryproscopic 
 คาดรรชนีระหวาง 80-85  Euryproscopic 
 คาดรรชนีระหวาง 85-90  Mesoproscopic 
 คาดรรชนีระหวาง 90-95  Leptoproscopic 
 คาดรรชนีมากกวา 95  Hyperleptoproscopic 
 
 8. Superior facial Index (Kollman)  = Upper facial height x 100 
              Bizygomatic breadth 
 
 9. Superior facial Index (Verchow) = Uppe facial height x 100 
                 Maxillary  breadth 
 
 10. Orbital  Index  =   Orbital  height x 100 
      Orbital  breadth 
 
 สามารถนําคาดรรชนีที่ไดมาจําแนกเปนกะโหลกศีรษะประเภทตางๆดังนี้ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 76  Chamaeconch 
 คาดรรชนีระหวาง 76-85  EMesoconch 
 คาดรรชนีมากกวา 85  Hypericonch 
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 11. Interorbital Index      =  Anterior interorbital breadth x 100 
               Biorbital  breadth 
 
 12. Nasal Index   =  Nasal  breadth x 100 
         Nasal  height 
 สามารถนําคาดรรชนีที่ไดมาจําแนกกะโหลกศีรษะออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 47  Leptorrhine 
 คาดรรชนีระหวาง 47-51  Mesorrhine 
 คาดรรชนีระหวาง 51-58  Chamaerrhine 
 คาดรรชนีมากกวา 58  Hyperchamaerrhine 
 
 13. Palatal Index   =  Palatal  breadth x 100 
         Palatal  length 
 สามารถนําคาดรรชนีที่ไดมาจําแนกกะโหลกศีรษะออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 คาดรรชนีต่ํากวา 80  Leptostaphyline 
 คาดรรชนีระหวาง 47-85  Mesostaphyline 
 คาดรรชนีมากกวา 85  Brachystaphyline  
 
 14. Ramus  Index  =  Breadth of mandibular ramus x 100 
         Height of mandibular ramus 
 
 

15. Transverse Craniofacial Index    =  Bizygomatic breadth x 100 
          Maximum  breadth 
 
 16. Jugomandibular  Index   =  Bigonial  breadth x 100 
      Bizygomatic  breadth 
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การวัดขนาดฟน (Odontometry or Dental measurement)  
 แมวาฟนจะเปนกระดูกสวนที่มีรูปทรง สัดสวนและขนาดที่มีความหลากหลายหรือผัน
แปรแตกตางกันไปในแตละบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่รูปทรงของฟนมีมิติที่โคงเวาเปนสวน
ใหญและมีขนาดเล็ก จนทําใหดูเหมือนวาเปนการยากที่จะกําหนดจุดอางอิงหรือจุดสังเกต
มาตรฐานสําหรับการศึกษาโดยวิธีการวัดดวยมาตรวัดตรามระบบเมตริกก็ตาม แตหลังจากไดมี
การทดลองศึกษาการวัดขนาดของฟนในไพรเมท เชน ลิงชิมแพนซี ตั้งแตป 1845 เปนตนมา ก็
พบวาเราสามารถจะศึกษาขนาดของฟนมนุษยโดยวิธีการวัดไดเชนเดียวกับการวัดขนาดของฟนใน
ไพรเมท ทั้งนี้ ในป 1874 Muhlreiter เปนบุคคลแรกที่เร่ิมนําวิธีการดังกลาวมาใชสําหรับการวัด
ขนาดของฟนมนุษย ซึ่งเปนการวัดขนาดของฟนจากขนาดเสนผานศูนยกลาง (Diameter) สวน 
Crown ของฟน  (Hillson 1990:232-233) ซึ่งประกอบดวยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางสวน 
Crown ของฟนแตละซี่ใน 2 แนวแกน (ภาพที่19 )หรือระยะของพื้นที่ชองปาก ไดแก 
 1.การวัดขนาดเสนผานศูนยกลางระยะใกลแนวแกนกลาง – ระยะไกลจากแนวแกน
กลาง (Mesio-Distal diameter or mesiodistal length) (Hillson 1990:233) 
 2.การวัดขนาดเสนผานศูนยกลางระยะประชิดกระพุงแกม – ระยะประชิดลิ้น (Bucco-
Lingual diameter or buccolingual breadth) (Hillson 1990:233)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอมูลจากการวัดขนาดของฟนแตละซี่จึงประกอบดวยคาตัวเลข 2 คาของขนาดเสน
ผานศูนยกลางตามแนวหรือระยะดังกลาวเสมอ  
 เนื่องจากฟนเปนกระดูกที่มีขนาดเล็กและลักษณะการวางตัวหรือตําแหนงของฟนมี
การประชิดซึ่งกันและกันมาก  ดังนั้น การวัดขนาดของฟนจึงควรใชเครื่องมือขนาดเล็ก  โดยในการ

ภาพที่ 19 มิติในการศึกษาฟน 
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วิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนครั้งนี้ ไดใชเครื่องมือ Micrometer 
เปนอุปกรณสําหรับวัดขนาดของฟนเพื่อใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดนอยที่สุด  
 ทั้งนี้ การวัดขนาดของฟนสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการวัดขนาดของฟนแทในชุด
ขากรรไกรบนและขากรรไกรลางเฉพาะในโครงกระดูกผูใหญเทานั้น โดยจะนําขอมูลที่ไดไปศึกษา
เปรียบเทียบกับขอมูลคาเฉลี่ยจากการวัดขนาดของฟนจากแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรอ่ืนๆ ในกลุมวัฒนธรรมบานเชียงซึ่งไดแกขอมูลจากแหลงโบราณคดีบานเชียง 
(Pietrusewsky and Douglas 2002) และขอมูลจากแหลงโบราณคดีบานนาดี (Wiriyaromp 
1984) 
 
การวัดกระดูกสวนโครงสรางสาขาของรางกาย (Osteometry for Post Cranial) 
 นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะและฟนแลวการศึกษากระดูกมนุษยโดยวิธีการวัดยัง
สามารถใชศึกษากระดูกสวนอื่นๆในรางกายไดดวย(Brothwell 1981:85-87; Krogman 
1962:320-323)โดยเฉพาะกระดูกทอนยาว  ซึ่งเปนกระดูกสวนที่นิยมทําการศึกษาโดยการวัดมาก
ที่สุด  ทั้งนี้  ขอมูลเชิงตัวเลขจากการวัดกระดูกยาวในมิติตางๆนั้นสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงสรางรางกายของมนุษยในหลายๆประเด็น ประเด็นแรกคือการแปลความเกี่ยวกับพฤติกรรม
หรืออากัปกิริยาของมนุษยในขณะที่มีชีวิตอยูซึ่งจะสงผลกระทบตอรูปพรรณสัณฐานของกระดูก
ยาวสวนตางๆ เชน กรณีศึกษาของ Mukherjee, Rao and Trevor (1955 อางใน Brothwell 
1981:85) ในตัวอยางโครงกระดูกมนุษยสมัยโบราณในประเทศซูดาน  สวนประเด็นที่สองไดแกการ
แปลความเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เชื่อวานาจะเปนตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสัณฐานกระดูกยาวโดยเฉพาะกระดูกตนขา ทั้งนี้ ดูเหมือนวาประเด็นดังกลาวจะ
มีความชัดเจนในกรณีศึกษาโครงกระดูกของโฮมินิด(Hominid) ดังกรณีศึกษาของ Scholfield 
(1955,quoted in  Brothwell 1981:85; Krogman 1962:154) อยางไรก็ตาม  นอกจากประเด็น
ขางตนแลวสาระประโยชนจากการวัดขนาดของกระดูกทอนยาวสวนตางๆของรางกายมนุษยที่
ปรากฎแพรหลายในปจจุบันเห็นจะไดแกการใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการคํานวณเพื่อประเมิน
ความสูง(Estimation of Stature) ของรางกาย (ประพิศ ชูศิริ 2534:133-134; Brothwell 1981:85, 
Ubelaker 1984:44-45; White 1991:328) และการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตซึ่งเปนประเด็นหลักที่
ผูเขียนจะทําการศึกษา ดังนั้น  ในที่นี้จึงขอกลาวถึงเฉพาะวิธีวิทยาสําหรับการวัดกระดูกทอนยาว
เพื่อการประเมินสัดสวนความสูงของรางกายและการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิต 
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การวัดกระดูกทอนยาวเพื่อประเมินความสูงในโครงกระดูกผูใหญ 
 หลักการอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวัดสัดสวนความยาวของกระดูกทอน
ยาวเพื่อนํามาประเมินความสูงคือความสูงของแตละบุคคลนั้นยอมมีความแปรผันไปตามสัดสวน
ความยาวของกระดูกทอนยาว (Ubelaker 1984:44;White 1991:328) ดังนั้น นักวิชาการทางดาน
วิทยาการกระดูกมนุษยจึงไดคิดคนและพัฒนาทฤษฎีตลอดจนวิธีการประเมินความสูงจากการวัด
กระดูกทอนยาวสวนตางๆ ตั้งแตราวปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา โดยการอาศัยตัวอยาง
กระดูกทอนยาวสวนแขน ขา จากโครงกระดูกมนุษยปจจุบันทั้งในภาคพื้นยุโรปและอเมริกา ในการ
คิดคนสมการสําหรับการคํานวณเพื่อประเมินความสูง (Manouvrier 1893; Pearson 1899; Rollet 
1888) ทั้งนี้ สมการที่ไดรับความเชื่อถือเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางสําหรับการประเมินความสูง
ไดแกสมการจากการศึกษาของ Trotter and Glesser (1952:463-514) ซึ่งเปนสมการที่คิดคนจาก
การศึกษาตัวอยางโครงกระดูกชาวอเมริกันผิวขาวและอเมริกันนิโกร (American whites and 
Negroes) ที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองในสมรภูมิประเทศเกาหลี  อาจกลาวไดวาสมการ
ขางตนเปนสมการที่เหมาะสม สําหรับการประเมินความสูงของโครงกระดูกมนุษยในกลุม
คอเคซอยด(Caucasoid) และนิกรอยด (Negroid) อยางไรก็ตาม  Trotter and Glesser (1958) 
ไดปรับปรุงและแกไขสมการสําหรับการประเมินความสูงดังกลาวในป ค.ศ.1958 ซึ่งนอกเหนือจาก
สมการที่เปนผลจากการศึกษาโครงกระดูกชาวอเมริกันผิวขาวและนิโกรแลว ยังไดศึกษาเพิ่มเติม
จากตัวอยางโครงกระดูกมนุษยชาวอเมริกันอินเดียน สงผลใหเกิดสมการเพื่อการประเมินความสูง
ที่เหมาะสมสําหรับโครงกระดูกมนุษยกลุมมองโกลอยด (Mongoloid)  ทั้งนี้   Trotter and Glesser 
ยังไดเพิ่มเติมการศึกษาของพวกเขาดวยการศึกษาจากตัวอยางโครงกระดูกมนุษยชาวเม็กซิกัน
(Mexican)และเปอรโตริกัน (Peurto Rican) ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  20 การวัดความยาวของกระดูกทอนยาว 
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ตารางที่  1 สมการประเมินความสูงของกระดูกยาวเพศชายและหญิงชาวอเมริกันผิวขาว 
 

ชาย หญิง 
3.08  Hum + 70.45 
3.78  Rad  + 79.01 
3.70  Uln   + 74.05 
2.38  Fem + 61.41 
2.52  Tib   + 78.62 
2.68  Fib   + 71.78 
1.30  (Fem + Tib) + 63.29 
1.42 Fem + 1.24 Tib + 59.88 
0.93 Hum + 1.94 Tib + 69.30 
0.27 Hum+1.32 Fem+1.16 Tib + 58.57 

+/- 4.05 
+/- 4.32 
+/- 4.32 
+/- 3.27 
+/- 3.27 
+/- 3.29 
+/- 2.99 
+/- 2.99 
+/- 3.26 
+/- 2.99 

3.36  Hum  +  57.97 
4.74  Rad  +  54.93 
4.27  Uln  +  57.76 
2.47  Fem  +  54.10 
2.90  Tib  +  61.53 
2.93  Fib  +  59.61 
1.39 (Fem + Tib) + 53.20 
1.48 Fem + 1.28 Tib + 53.07  
1.35 Hum + 1.95 Tib + 52.77 
0.68 Hum+1.17Fem+1.15 Tib+50.122 

+/- 4.45 
+/- 4.24 
+/- 4.30 
+/- 3.27 
+/- 3.66 
+/- 3.57 
+/- 3.55 
+/- 3.55 
+/- 3.67 
+/- 3.51 

 
ตารางที่  2  สมการประเมินความสูงของกระดูกยาวชาวอเมริกันผิวขาวและมองโกลอยดเฉพาะเพศชาย 
 

ชาวอเมริกันผิวขาว มองโกลอยด 
1.31 (Fem+Fib) + 63.05 
1.26 (Fem+Tib) + 67.09 
2.60 Fib + 75.50 
2.32 Fem + 65.53 
2.42 Tib + 81.93 
1.82 (Hum+Rad) + 67.97 
1.78 (Hum+Uln) + 66.98 
2.89 Hum +78.10 
3.79 Rad + 79.24 
3.76 Uln + 75.55 

+/- 3.62 
+/- 3.74 
+/- 3.86 
+/- 3.94 
+/- 4.00 
+/- 4.31 
+/- 4.37 
+/- 4.57 
+/- 4.66 
+/- 4.72 

1.22 (Fem+Fib) + 70.24 
1.22 (Fem+Tib) + 70.37 
2.40 Fib + 80.06 
2.39 Tib + 81.45 
2.15 Fem + 72.57 
1.68 (Hum+Uln) + 71.18 
1.67 (Hum+Rad) + 74.83 
2.68 Hum + 83.19 
3.54 Rad + 82.00 
3.48 Uln + 77.45 

+/- 3.18 
+/- 3.24 
+/- 3.24 
+/- 3.27 
+/- 3.80 
+/- 4.14 
+/- 4.16 
+/- 4.25 
+/- 4.60 
+/- 4.66 

 
การประเมินความสูงโดยอาศัยสมการดังกลาวเปนผลจากการคํานวณหาคาคงที่ของ

สมการดวยวิธีการทางพีชคณิต  คาตัวเลขจากการวัดความสูงของรางกายและขนาดความยาวของ
กระดูกทอนยาวแตละสวน โดยยึดตามหลักการของความสูงของแตละบุคคลที่แปรผันไปตาม
สัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวนดังไดกลาวมาแลว การหาคาความสัมพันธ
ระหวางความสูงของรางกายกับความยาวของกระดูกทอนยาวจึงเปนที่มาของสูตรสมการถดถอย
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(Regression) (ภัทราภรณ   ธีรรัตนกุล และสมุทร  รักวานิชพงศ 2525; วสันต ศรีสุรินทร และวีระ 
วัฒนายิ่งสกุล 2524;สรรใจ แสงวิเชียร และคณะ 2528) เพื่อการคํานวณความสูงโดยประมาณ 

อยางไรก็ดี  แมจะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาสมการสําหรับการประเมินความสูง
จากโครงกระดูกดังกลาวโดยเฉพาะสมการจากกระดูกยาวของชาวอเมริกันผิวขาวจะใหคาความสงู
ที่ใกลเคียงความเปนจริง ทวาสมการดังกลาวก็ยังคงมีขอจํากัดที่ไมสามารถนําไปใชเพื่อการ
ประเมินความสูงสําหรับโครงกระดูกมนุษยทุกกลุม กลาวคือสมการขางตนเปนสมการที่ไดจาก
การศึกษาตัวอยางของชาวอเมริกันผิวขาวและนิโกรซึ่งเปนกลุมคอเคซอยดและนิกรอยด จึงเปน
สมการที่เหมาะสมสําหรับการประเมินความสูงในกลุมดังกลาวมากกวา (Ubelaker 1984:44) 
ดวยเหตุนี้ การใชสมการขางตนเพื่อการประเมินความสูงจากกระดูกทอนยาวในกลุมชนที่ตั้งถิ่น
ฐานแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนกลุมมองโกลอยดจึงอาจจะไดคา
ความสูงที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงมาก  เนื่องจากความสัมพันธของกระดูกทอนยาวที่
แปรผันตามความสูงนั้นยอมมีการแปรผันแตกตางกันไปตามลักษณะโครงสรางรางกายของแตละ
บุคคลในแตละกลุมสายพันธ  เพศ รวมทั้งขนาดของรางกาย (Ubelaker 1984:44)  ทั้งนี้  ลักษณะ
โครงสรางของสายพันธคอเคซอยดหรือชาวผิวขาวนั้นมีสัดสวนความยาวของรางกายชวงบนที่
คอนขางสมมาตรกับชวงลาง  ขณะที่กลุมสายพันธมองโกลอยดหรือกลุมชนที่มีสีผิวเปนสีน้ําตาล
ปนเหลืองนั้น จะมีสัดสวนรางกายชวงบนที่ส้ันกวาชวงลาง ดังนั้น การนําสมการสําหรับประเมิน
ความสูงของชาวผิวขาวมาใชประเมินความสูงจากกระดูกทอนยาวของกลุมมองโกลอยด ซึ่งหมาย
รวมถึงกลุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณประเทศไทยดวย จึงยอมสงผลใหไดความสูงทีค่ลาดเคลือ่น
คือคาความสูงที่ไดนาจะเปนความสูงที่มากเกินความเปนจริง 

จากขอจํากัดของสมการสําหรับประเมินความสูงตามที่กลาวมานั้น   นักวิทยาการ
กระดูกมนุษยชาวไทยจึงพยายามศึกษาเพื่อกําหนดสมการในการประเมินความสูงจากกระดกูทอน
ยาวที่เหมาะสมสําหรับกระดูกมนุษยกลุมไทย-จีนซึ่งเปนสายพันธมองโกลอยดข้ึน ซึ่งไดแกสมการ
จากการศึกษาของคณะนักวิทยาการกระดูกมนุษยแหงภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล คือนายแพทยสรรใจ  แสงวิเชียร และคณะ 
(2524) ซึ่งเปนสมการเพื่อการประเมินความสูงจากกระดูกทอนยาวสวนขา จากโครงกระดูกกลุม
ไทย-จีน จํานวน 77 โครง นอกจากนั้น ยังมีการสรางสมการสําหรับการประเมินความสูงจาก
กระดูกทอนยาวสวนแขนซึ่งศึกษาจากโครงกระดูกมนุษยกลุมไทย-จีน เชนเดียวกันจํานวน 44 
โครง อันเปนผลการศึกษาโดยนักวิทยาการกระดูกมนุษยจากสถาบันเดียวกันไดแกผลงานของภัท
ราภรณ  ธีรรัตนกุลและสมุทร  รักวานิชพงศ (2525)  
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 สมการสําหรับประเมินความสูงจากกระดูกทอนยาวกลุมไทย-จีนดังกลาวไดรับการ
นํามาทดสอบแลวไดผลเปนที่นาพอใจและสามารถยอมรับได  กลาวคือคาความสูงที่ไดจากสมการ
ที่คิดคนขึ้นนี้เปนคาความสูงที่ใกลเคียงกับความเปนจริง  นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ประเมินความสูงของโครงกระดูกคนไทยระหวางการใชสมการสําหรับชาวอเมริกันผิวขาวและ
อเมริกันอินเดียนของ Trotter and Gleser กับการใชสมการสําหรับกลุมไทย-จีน   พบวาคาความ
สูงจากสมการสําหรับกลุมไทย-จีน มีคาใกลเคียงความเปนจริงมากกวาคาความสูงที่ไดจากการใช
สมการของชาวอเมริกันผิวขาวและอเมริกันอินเดียน  อยางไรก็ตาม   แมวาสมการสําหรับกลุมคน
ไทย-จีน จะใหผลเปนที่นาพอใจแตก็ยังไมเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปนัก เนื่องจากเปนสมการที่ไดจาก
การศึกษาโครงกระดูกมนุษยจํานวนไมมาก (สรรใจ   แสงวิเชียร และคณะ 2528) 
 
ตารางที่  3  สมการประเมินความสูงจากคาความยาวสูงสุด (Maximum length) ของกระดูกทอนยาว 

  ในโครงกระดูกมนุษยกลุมไทย-จีน  
 

ชาย หญิง 
1.7289 Fem + 88.1320 
2.7638 Tib + 62.6946 
2.5992 Fib + 71.0390 
1.4210 (Fem+Tib) + 49.6080 
3.3658 Rad + 81.4874 
3.4970 Uln + 72.8812 
3.0197 Hum +  70.0304 
1.8816 (Hum+Rad) + 59.2273 

+/-5.3885 
+/-4.5232 
+/-4.2087 
+/-4.2087 

2.5815 Fem + 49.2412 
2.9716 Tib + 51.601 
2.4256 Fib + 71.4944 
1.4074 (Fem+Tib) +48.4454 
2.6743 Rad + 92.5011 
2.7025 Uln + 87.1950 
2.7501 Hum + 74.0862 
1.6192 (Hum+Rad) + 70.4181 

+/-3.0007 
+/-3.4687 
+/-4.4003 
+/-3.1019 

 
ตารางที่  4  สมการประเมินความสูงจากคาความยาวตามลักษณะกายวิภาคศาสตร 

(Anatomical length) ของกระดูกทอนยาวในโครงกระดูกมนุษยกลุมไทย-จีน 
 

ชาย หญิง 
2.6724 Fem + 47.8236 
2.3854 Tib + 79.6539 
1.5410 (Fem+Tib) + 42.4826 
3.4741 Rad + 79.7840 
3.4678 Uln + 75.5272 
3.4811 Hum +  57.1569  
2.1278 (Hum+Rad) + 41.2612 

+/-4.6023 
+/-5.1118 
+/-3.9825 

2.5737 Fem + 50.3365 
2.8203 Tib +  60.6192 
1.4177 (Fem+Tib) + 50.1346 
3.0402 Rad +  87.8839 
2.9272  Uln +  83.7786 
2.7277  Hum +  75.6241 
1.6488  (Hum+Rad) + 71.3319 

+/-3.2148 
+/-4.5932  
+/-2.0624  
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วิธีการวัดกระดูกทอนยาวสําหรับประเมินความสูง 
การวัดความยาวของกระดูกทอนยาวเพื่อการประเมินความสูงนั้นประกอบดวยการวัด

กระดูกสวนตนแขน (Humerus) ปลายแขน (Radius-Ulna) ตนขา (Femur) และปลายขา (Tibia-
Fibula)  รวมทั้งหมด 6 สวน โดยการใชอุปกรณตามที่ไดกลาวถึงมาแลวเพื่อการวัดความยาวทั้ง
แบบ Maximum length หรือ Total length ซึ่งเปนการวัดคาความยาวสูงสุดของกระดูก และแบบ 
Anatomical length หรือ Oblique length/Bicondylar length ซึ่งเปนการวัดคาความยาวตาม
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร (Krogman 1962:320; Ubelaker 1984:44)) ทั้งนี้  การวัดความ
ยาวแบบ Maximum length นั้นนิยมใช Osteometric board เปนอุปกรณในการวัด สวนการวัด
ความยาวแบบ Anatomical length นั้นนิยมใช Spreading  caliper เปนอุปกรณในการวัด   โดยมี
วิธีการวัดกระดูกทอนยาวแตละสวน ดวยคาความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตร ดังนี้ 

กระดูกตนแขน 
-การวัดความยาวแบบ Maximum length คือการวัดความยาวสูงสุดจากจุดปลายสุด

ของ Medial condyle ถึงปลายบนสุดของ Head of Humerus ทําการวัดโดยวางกระดูกลงบน 
Osteometric board ใหปลายสุดดาน Medial condyle ประชิดกับแผนตั้งฉากดานที่ถูกตรึงอยูกับ
ที่แลวใชแผนตั้งฉากดานที่สามารถเคลื่อนที่ได เลื่อนเขามาประชิดกับสวน Head of Humerus 
แลวจึงอานคาความยาวที่ได (Brothwell 1981:85; Krogman 1962:321) 

-การวัดความยาวแบบ Anatomical length คือการวัดความยาวตามลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร  ทําการวัดโดยวางกระดูกลงบน Osteometric board ให Humeral codyle ทั้งสอง
วางประชิดกับแผนตั้งฉากตัวที่ถูกตรึงอยูกับที่แลวเลื่อนแผนตั้งฉากที่สามารถเคลื่อนที่ไดเขามา
ประชิดกับสวน Head of Humerus  แลวจึงอานคาตัวเลข   ในการวัดลักษณะนี้กระดูกตนแขนจะ
วางตัวในลักษณะเอียงเล็กนอย   ทั้งนี้  สามารถวัดความยาวของกระดูกตามลักษณะ Anatomical 
length ไดโดยใช Spreading caliper เปนอุปกรณในการวัดได  โดยวัดจากสวนบนสุดของ Head 
of Humerus จนถึงปลายสุดของ Lateral condyle (Krogman 1962:321) 

กระดูกปลายแขน Radius 
-การวัดความยาวแบบ Maximum length คือการวัดความยาวสูงสุดโดยวัดจากจุด

ปลายสุดบน Head of Radius ไปจนถึงปลายสุดของ Styloid process โดยการใชอุปกรณและ
วิธีการเดียวกันตามที่ไดกลาวมาแลวในการวัดกระดูกตนแขน(Brothwell 1981:85; Krogman 
1962:322) 
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-การวัดความยาวแบบ Anatomical length คือการวัดความยาวตามลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร ทําการวัดโดยใช Spreading caliper เปนอุปกรณในการวัด  โดยวัดจากจุดกึ่งกลาง
ของ Articular surface ของปลายบนและลาง ในกรณีนี้สวนปลายลางจะไมครอบคลุมถึง Styloid 
process (Krogman 1962:322) 

กระดูกปลายแขน Ulna 
-การวัดความยาวแบบ Maximum length คือการวัดความยาวสูงสุดจากจุดที่สูงที่สุด

ของ Olecranon process ไปจนถึงสวนปลายสุดของ Styloid process ดวยการใช Osteometric 
board เปนอุปกรณในการวัด (Brothwell 1981:85; Krogman 1962:321) 

-การวัดความยาวแบบ Anatomical length คือการวัดความยาวตามลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร โดยวัดจากจุดหนาสุดของ Upper lip of  Olecranon process ไปยังจุดกึ่งกลางของ 
Articular surface ของสวน Head of Ulna ดวยการใช Spreading calioer เปนอุปกรณในการวัด 
(ภัทราภรณ  ธีรรัตนกุล และสมุทร  รักวานิชพงศ 2525:7; Krogman 1962:321) 

กระดูกตนขา 
-การวัดความยาวแบบ Maximum length คือการวัดความยาวสูงสุดจากสวนปลายสุด

ของ Medial condyle ของ Femur ไปจนถึงสวนปลายสุดของ Head of Femur ดวยการใช 
Osteometric board ตามกรรมวิธีเดียวกันกับการวัดกระดูกตนแขน (Brothwell 1981:85; 
Krogman 1962:320-321) 

-การวัดความยาวแบบ Anatomical length คือการวัดตามลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตร โดยวัดจากสวน Femural condyle ทั้งสองดานไปจนถึงปลายสวนบนสุดของ Head of 
Femur  ดวยการใช Osteometric board เปนอุปกรณในการวัด (Brothwell 1981:85; Krogman 
1962:320-321) 

กระดูกปลายขา Tibia 
-การวัดความยาวแบบ Maximum length คือการวัดความยาวสูงสุดจากสวน 

Articular surface ของ Medial หรือ Lateral condyle โดยไมรวม Spine (Brothwell 1981:85; 
Krogman 1962:322) โดยการใช Osteometric board เปนอุปกรณในการวัด  อยางไรก็ตาม  
สําหรับการวัดแบบ Maximum length ดังกลาวเปนการวัดเพื่อใชสมการของชาวอเมริกันผิวขาวใน
การประเมินความสูง  แตหากตองการใชสมการไทย-จีน เพื่อการประเมินความสูงนั้น การวัดแบบ 
Maximum length จะตองวัดตั้งแตสวน Intercondylar eminence คือสวน Spine ไปจนถึงปลาย
สุดของ Medial malleolus (สุวิมล ภูรีพัฒนพงษ  2539:77) 
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-การวัดความยาวแบบ Anatomical length คือการวัดตามลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตรโดยวัดจากสวน Articular surface ของ Condyle ดานใดดานหนึ่งไปยังสวน Articular 
surface ที่อยูใกลกับ Medial malleolus (วสันต ศรีสุรินทร และวีระ วัฒนายิ่งสกุล 
2524:6;Krogman 1962:322) 

กระดูกปลายขา Fibula 
ทําการวัดความยาวเพียงแบบเดียวคือการวัดแบบ Maximum length คือการวัดความ

ยาวสูงสุดโดยวัดจาก Styloid process ของ Head of Fibula ไปยังจุดปลายสุดของ Lateral 
malleolus  (วสันต  ศรีสุรินทร และวีระ  วัฒนายิ่งสกุล 2524:6; Brothwell 1981:85) 

การวัดความยาวของกระดูกแตละสวนเพื่อประเมินความสูงนั้นควรวัดจากกระดูกที่มี
ความสมบูรณมากที่สุดโดยเฉพาะกระดูกสวนตนขา  ทั้งนี้  หากมีกระดูกยาวครบทุกสวนควรจะวัด
ความยาวของกระดูกแตละสวนทั้งซายและขวา หลังจากนั้นจึงนําคาความยาวของกระดูกยาวสวน
ตางๆมาเขาสมการเพื่อประเมินความสูง โดยสมการที่เลือกใชควรเปนสมการที่เหมาะสมสําหรับ
โครงกระดูกของกลุมชนแตละสายพันธุ เมื่อไดคาความสูงจากการคํานวณดวยสมการที่เหมาะสม
แลวจึงนําคาความสูงทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยของโครงกระดูกทั้งโครงตอไป (Brothwell 1981:100) 
อยางไรก็ดี  คาความสูงที่ไดดังกลาวเปนเพียงความสูงโดยประมาณเทานั้น โดยความสูงที่ไดจาก
การประเมินดวยสมการตางๆอาจมากกวาหรือนอยกวาคาความสูงที่เปนจริง ทั้งนี้  กระดูกยาวแต
ละสวนภายในบุคคลคนเดียวกันนั้นยังมีระดับของความคลาดเคลื่อนสําหรับการประเมินความสูง
แตกตางกันไปดวย นอกจากนั้น ในการประเมินความสูงจากแตละสมการยังมีขอจํากัดที่ไม
สามารถนําไปใชประเมินความสูงไดครอบคลุมทุกวัย  โดยสามารถใชไดผลดีเฉพาะกับโครงกระดูก
ผูใหญเทานั้น (Brothwell 1981:102) 

 
การวัดกระดูกทอนยาวเพื่อประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตในโครงกระดูกเด็ก 

 การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตนั้นสามารถจําแนกเปนการประเมินอายุสําหรับโครง
กระดูกในวัยเด็กและการประเมินอายุสําหรับโครงกระดูกในวัยผูใหญ  โดยการประเมินอายุสําหรับ
ทั้งสองกลุมดังกลาวมีหลักการที่ตางกันคือ กรณีโครงกระดูกเด็กนั้นจะเปนการประเมินอายุดวย
การศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของกระดูกแตละสวนซึ่งมีพัฒนาการไปตามชวงอายุ 
สวนการประเมินอายุในโครงกระดูกผูใหญจะเปนการพิจารณาถึงลักษณะการเสื่อมสภาพของ
กระดูกหลังการเจริญเติบโตอยางสมบูรณแลว (Ubelaker 1984:53-54; White 1991:308) ทั้งนี้  
สําหรับโครงกระดูกเด็กนั้นแมวานิยมประเมินอายุจากการศึกษาพัฒนาการของฟนเปนหลัก แตใน
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หลายๆกรณีเราพบวาฟนในขากรรไกรของโครงกระดูกเด็กที่เปนตัวอยางสําหรับการศึกษาไดสูญ
หายไป  ซึ่งในกรณีนี้ยอมไมสามารถประเมินอายุเมื่อตายได  กระนั้นก็ดี แมวาจะไมสามารถใชฟน
เปนปจจัยเพื่อการประเมินอายุได  แตเรายังสามารถทราบถึงอายุเมื่อเด็กผูนั้นเสียชีวิตไดโดย
พิจารณาจากกระดูกทอนยาวสวนตางๆ    
 การประเมินอายุโดยอาศัยกระดูกทอนยาวเปนเกณฑนั้นไดแกการพิจารณาจาก
สัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวน ดวยการนํากระดูกทอนยาวเหลานั้นมาทําการวัด
(หนวยความยาววัดเปนมิลลิเมตร) โดยการวัดคาคาความยาวสูงสุดของกระดูกเฉพาะสวนที่เปน
กานหรือแกนกลาง (Shaft or Diaphysis) ของกระดูกทอนยาวทั้ง 6 สวนคือกระดูกตนแขน 
(Humerus) ปลายแขน(Radius-Ulna) ตนขา (Femur) และปลายขา (Tibia-Fibula) หลังจากนั้น
จึงนําคาความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวนที่วัดได  มาเทียบกับตารางแสดงคาความยาว
สูงสุดของกระดูกทอนยาวสําหรับการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิต ตามผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางชวงอายุในวัยเด็กกับสัดสวนความยาวของกระดูก ซึ่งศึกษาโดย Merchant & Ubelaker ป 
1977(Ubelaker 1984:46-52; White 1991:313) 
 อยางไรก็ตาม แมวาการวัดความยาวจากสวนกานกระดูกจะสามารถนําไปสูการ
ประเมินอายุเมื่อตายสําหรับโครงกระดูกเด็กได  ทวาวิธีการประเมินอายุเมื่อตายดังกลาวยังคงมี
ขอจํากัดซึ่งสงผลใหคาอายุที่ไดไมเปนที่นาเชื่อถือมากนัก  เนื่องจากโดยธรรมชาติประกอบดวย
ปจจัยหลายอยางที่มีสวนในการกําหนดและทําใหสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวมีความ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ปจจัยดังกลาวไดแกระดับหรืออัตราการเจริญเติบโต ซึ่งยอมข้ึนอยู
กับสภาวะทางโภชนาการและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ นอกจากอัตราการเจริญเติบโตแลวโครงสราง
ของรางกายที่แตกตางกันไปในแตละสายพันธุของมนุษยก็ถือเปนเงื่อนไขประการหนึ่งที่มีสวนใน
การกําหนดความยาวของกระดูกที่แตกตางกัน (Ubelaker 1984:48) ดวยเหตุนี้  การนําทฤษฎีและ
วิธีการดังกลาวมาใชเพื่อประเมินอายุของโครงกระดูกเด็กที่พบจากแหลงโบราณคดีตางๆใน
ประเทศไทย จึงจะตองคํานึงถึงขอจัดดังกลาวดวย ทั้งนี้ ควรตระหนักวาตารางแสดงคาความยาว
สูงสุดของกระดูกทอนยาวแตละสวนที่เปนพื้นฐานสําหรับการประเมินอายุนั้นเปนผลจาก
การศึกษาตัวอยางกระดูกมนุษยชาวอเมริกันอินเดียนซึ่งเปนสายพันธุมองโกลอยดคนละสายพันธุ
กับมนุษยมองโกลอยดในพื้นที่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นแผนดินใหญ
โดยทั่วไป (สุวิมล  ภูรีพัฒนพงศ  2539:54)  
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ตารางที่  5  ความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับความยาวกระดูกทอนยาวสวนแขน 
 

Humerus Radius Ulna อายุ
โดยประมาณ

(ป) 
ยาว 

(ม.ม.) 
ชวงความยาว 

(ม.ม.) 
ยาว 

(ม.ม.) 
ชวงความยาว 

(ม.ม.) 
ยาว 

(ม.ม.) 
ชวงความยาว 

(ม.ม.) 
แรกเกิด-0.5 

0.5 - 1.5 
1.5 - 2.5 
2.5 - 3.5 
3.5 - 4.5 
4.5 - 5.5 
5.5 - 6.5 
6.5 - 7.5 
7.5 - 8.5 
8.5 - 9.5 

9.5 - 10.5 
10.5 - 11.5 
11.5 - 12.5 
12.5 - 13.5 
13.5 - 14.5 
14.5 - 15.5 
15.5 - 16.5 
16.5 - 17.5 
17.5 - 18.5 

70.5 
102.5 
129.5 
139.5 
156.5 
167.6 
180.1 
192.1 
211.8 

- 
228.6 
245.0 
254.5 

- 
- 

255.5 
- 
- 
- 

63.5 - 89.0 
84.0 - 119.0 

121.0 – 138.0 
118.0 – 157.0 
154.0 – 159.0 
161.0 – 179.5 
172.5 – 192.0 
187.5 – 204.0 
206.5 – 217.0 

- 
225.0 – 235.0 

- 
251.0 – 258.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

57.4 
81.0 
97.1 
106.3 
118.3 
128.1 
140.6 
149.5 
168.0 

- 
185.7 
189.0 
190.9 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

49.0 – 73.0 
67.7 – 92.0 

84.0 – 104.0 
93.5 – 119.0 

116.0 – 120.5 
125.0 – 132.5 
134.0 – 149.0 
146.0 – 153.0 

- 
- 

178.0 – 196.0 
- 

169.5 – 200.0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

66.1 
92.1 
108.5 
117.9 
129.8 
142.8 
153.8 
167.1 
180.0 

- 
201.5 

- 
217.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

60.0 – 82.5 
74.5 – 103.0 
94.0 – 116.0 
100.0 – 129.5 
126.5 – 133.0 
140.0 – 145.5 
145.0 – 166.0 
161.0 – 175.0 
176.0-184.0 

- 
194.5 – 213.0 

- 
216.0 – 219.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ที่มา : Douglas H. Ubelaker, Human skeletal remains; excavation, analysis interpretation (Washington, 
D. C. : Smithsonian Institution, 1984), 48-49. 
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ตารางที่  6  ความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับความยาวของกระดูกทอนยาวสวนขา 
 

Femur Tibia Fibula อายุ
โดยประมาณ 

(ป) 
ยาว 

(ม.ม.) 
ชวงความยาว 

(ม.ม.) 
ยาว 

(ม.ม.) 
ชวงความยาว 

(ม.ม.) 
ยาว 

(ม.ม.) 
ชวงความยาว 

(ม.ม.) 
แรกเกิด-0.5 

0.5 - 1.5 
1.5 - 2.5 
2.5 - 3.5 
3.5 - 4.5 
4.5 - 5.5 
5.5 - 6.5 
6.5 - 7.5 
7.5 - 8.5 
8.5 - 9.5 

9.5 - 10.5 
10.5 - 11.5 
11.5 - 12.5 
12.5 - 13.5 
13.5 - 14.5 
14.5 - 15.5 
15.5 - 16.5 
16.5 - 17.5 
17.5 - 18.5 

82.5 
126.9 
167.1 
185.1 
231.0 
243.3 
248.6 
262.0 
292.8 

- 
321.0 
342.0 
344.5 

- 
- 

356.0 
- 
- 

4.6 

62.5 – 106.5 
92.5 – 161.5 
141.0 – 186.0 
155.0 – 215.0 
208.0 – 218.0 
225.0 – 243.0 
236.0 – 277.0 
252.0 – 274.0 
285.0 – 300.5 

- 
320.0 – 322.0 

- 
399.0 – 350.0 

- 
- 

345.0 – 368.0 
- 
- 
- 

71.6 
104.8 
138.6 
153.8 
170.5 
190.8 
201.6 
221.4 
242.5 

- 
272.3 
285.0 
287.5 
299.0 

- 
306.5 

- 
- 

334.5 

59.5 – 94.0 
81.0 – 131.5 

125.0 – 151.0 
127.0 – 184.0 
165.0 – 176.0 
181.0 – 201.5 
191.0 – 222.0 
212.0 – 229.5 
227.0 – 258.0 

- 
261.5 – 284.5 

- 
279.0 – 296.0 

- 
- 

294.0 – 319.0 
- 
- 
- 

68.9 
103.0 
133.2 
152.3 
168.5 
185.8 
194.4 
216.9 
246.0 

- 
264.0 
280.0 
285.0  
291.5 

- 
299.0 
332.5 

- 
330.0 

60.0 – 88.0 
75.0 – 122.0 
111.5 – 142.5 
124.0 – 182.0 
163.0 – 174.0 
178.0 – 193.5 
188.0 – 201.0 
209.0 – 227.0 

- 
- 

255.0 – 275.5 
- 

273.0 – 292.0 
- 
- 

287.0 – 310.0 
- 
- 
- 

 
ที่มา : Douglas H. Ubelaker,Human skeletal remains; excavation, analysis, interpretation (Washington, 
D.C.: Smithsonian Insitution, 1984), 48-49. 
 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอายุกับความยาวของกระดูกทอนยาวสวนตางๆ ซึ่ง
อาจใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบสําหรับการประเมินอายุเมื่อตายสําหรับกรณีโครงกระดูก
เด็กได  ทั้งนี้  ขอมูลที่ปรากฏในตารางขางตนเปนผลจากการศึกษาตัวอยางโครงกระดูกมนษุยสมยั
กึ่งกอนประวัติศาสตร (Protohistory) ของชาวอเมริกันอินเดียนเผาอาริการา (Arikara) ในรัฐเซาธ
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ดาโกทา (South Dagota)ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการศึกษาวิเคราะหของ Merchant และ 
Ubelaker ป 1977 (Ubelaker 1984:47-48) 

 
การวัดกระดูกเชิงกราน Ilium เพื่อประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตในโครงกระดูกเด็ก 
การประเมินอายุสําหรับโครงกระดูกในวัยเด็กและวัยรุนซึ่งเปนวัยที่รางกายยัง

เจริญเติบโตไมเต็มที่นั้น นอกเหนือจากการวัดสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวสวนแขนและ
ขาตามที่ไดกลาวมาแลว  ยังมีการประเมินอายุเมื่อตายสําหรับโครงกระดูกในวัยเยาวอีกวิธีการ
หนึ่ง  ไดแกการวัดขนาดความกวาง – ยาว ของกระดูกเชิงกรานเฉพาะสวน Ilium ซึ่งในวัยเด็กนั้น
กระดูกสวนดังกลาวยังไมมีการเชื่อมประสานเขาเปนชิ้นเดียวกันกับกระดูกเชิงกรานสวนที่เหลืออีก 
2 สวนคือสวน Ischium และ Pubis ทั้งนี้  ผลการศึกษาของ Merchant & Ubelaker 1977 จาก
ตัวอยางกระดูก Ilium วัยทารก-วัยเด็ก สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร กลุม Arikara แถบมลรัฐเซาธดา
โกทา (South Dakota) จํานวน 127 ตัวอยาง ไดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางสัดสวนความ
กวาง-ยาวกับอายุ ที่สามารถเชื่อถือได (Ubelaker 1984:47-48) ดวยเหตุนี้  ผลการศึกษาจาก
ตัวอยางกระดูกมนุษยที่เปนสายพันธุมองโกลอยดสายพันธุหนึ่ง ซึ่งยอมมีความสัมพันธกับสาย
พันธุมองโกลอยดอ่ืนๆในระดับหนึ่ง จึงอาจนําวิธีการวัดสัดสวนความกวาง-ยาว ของกระดูก Ilium 
ที่สัมพันธกับอายุในวัยเด็กจากผลการศึกษาดังกลาว มาเปนพื้นฐานสําหรับการเทียบเคียงเพื่อ
ประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกเด็กจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนได    

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความกวาง-ยาว ของกระดูกเชิงกรานสวน 
Ilium กับอายุในวัยเด็กโดย Merchant & Ubelaker 1977 มีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่  7  ความสัมพันธระหวางสัดสวนความกวาง-ยาว ของ Ilium กับอายุในวัยเด็ก  
 

Ilium อายุ 
โดยประมาณ (ป)  ความกวาง-ยาวเฉลี่ย (ม.ม.) ชวงของความกวาง-ยาว (ม.ม.) 
แรกเกิด – 0.5 

0.5 – 1.5 
1.5 – 2.5 
2.5 – 3.5 
3.5 – 4.5 
4.5 – 5.5 
5.5 – 6.5 

37.0 
55.8 
69.3 
73.4 
80.3 
83.5 
92.8 

32.5 – 44.5 
46.0 – 65.0  
60.0 – 74.5 
64.0 – 82.0  
79.0 – 81.5 
69.0 – 89.0  
90.5 – 96.0  
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Ilium อายุ 
โดยประมาณ (ป)  ความกวาง-ยาวเฉลี่ย (ม.ม.) ชวงของความกวาง-ยาว (ม.ม.) 

6.5 – 7.5 
7.5 – 8.5 
8.5 – 9.5 
9.5 – 10.5 

10.5 – 11.5 
11.5 – 12.5 
12.5 – 13.5 
13.5 – 14.5 
14.5 – 15.5 
15.5 – 16.5 
16.5 – 17.5 
17.5 – 18.5 

97.4 
108.5 

- 
119.2 
123.0 
119.1 
137.8 

- 
126.0 
144.0 

- 
141.0 

95.0 – 98.5  
105.0 – 112.0 

- 
117.0 – 122.0  

- 
114.0 – 126.0  
129.5 – 148.0  

- 
123.0 – 131.0  

- 
- 
-  

 
ที่มา : Douglas H. Ubelaker,Human skeletal remains; excavation, analysis, interpretation (Washington, 
D.C.: Smithsonian Insitution, 1984), 49. 
 

การวัดกระดูกสวนตางๆเพื่อประเมินเพศ (Estimation of Sex) 
การประเมินเพศของโครงกระดูกนั้นสวนใหญเปนการพิจารณาจากลักษณะทาง

กายภาพหรือรูปพรรณสัณฐานของกระดูกสวนตางๆ โดยวิธีการสังเกตดวยตาเปลาเปนสําคญั(ประ
พิศ  ชูศิริ 2534:126-132; สายันต ไพรชาญจิตร 2539:139-142; สุเมธ พงษลิมานนท 2522:17-
18; Brothwell 1981:62-63; Krogman 1962:112-150; Ubelaker 1984:42; White 1991:320-
327) อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการประเมินเพศดวยตาเปลาดังกลาวแลว  ยังสามารถศึกษา
โครงกระดูกเพื่อประเมินเพศไดโดยวิธีการวัดดวย (หมอมราชวงศวีรพันธุ ทวีวงศ 2508:679-690; 
Brothwell 1981:62-63; Krogman 1962:130-142) โดยเฉพาะกระดูกเชิงกราน  กะโหลกศีรษะ
และกระดูกทอนยาวสวนตางๆ 

กระดูกเชิงกราน 
กระดูกเชิงกรานเปนกระดูกสวนที่มีเหมาะสมที่สุดสําหรับการศึกษาเพื่อประเมินเพศ 

ในการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยคร้ังนี้จะนําเสนอเฉพาะหลักการและวิธีการวัดกระดูกเชิงกราน
เพียงบางสวนซึ่งเปนสวนที่มีความนาเชื่อถือเพียงพอสําหรับการประเมินเพศ  โดยเปนวิธีการวัดที่
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นายแพทยหมอมราชวงศวีรพันธุ  ทวีวงศ (2508) ใชวัดเพื่อประเมินเพศของโครงกระดูกมนุษย
ไทย-จีน จํานวน 64 คน ประกอบดวยกระดูกเชิงกรานจํานวน 128 คู โดยเปนตัวอยางกระดูกจาก
กลุมผูใหญที่มีอายุระหวาง 20-32 ปซึ่งมีขอมูลเร่ืองเพศชัดเจนอยูแลว  

การวัดกระดูกเชิงกรานเพื่อประเมินเพศดังกลาวนั้นเปนการวัดตามจุดกําหนดตางๆ 
(Landmarks) แลวนํามาคํานวณเพื่อทราบคาดรรชนีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินเพศ  
ประกอบดวยการวัดและคาดรรชนีที่สําคัญดังนี้ 

 
- Ischium-Pubic index  
คาดรรชนีนี้สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้ 

                          ความยาวของ Pubis x 100 
                            ความยาวของ Ischium 

1.คาความยาวของกระดูก Pubis  ระยะที่ยาวที่สุดจากจุดศูนยกลางของ Acetabulum 
ถึง Symphysial surface ของกระดูก Pubis หรือระยะ OM  (ภาพที่  21) 

2.คาความยาวของกระดูก Ischium ระยะที่ยาวที่สุดจากจุดศูนยกลางของ 
Acetabulum ถึง Ischial tuberosity  หรือระยะ ON (ภาพที่   21)  

 
- ระยะ OB ของ Greater sciatic notch 

 วัดระยะจากจุดที่เสนความลึกมากที่สุดบรรจบกับเสนความกวางมากที่สุดไปจนถึงปุม
ขนาดเล็กหนาสวนลางของ auricular surface (ภาพที่  22) 
 
 - Index 2 ของ Greater sciatic notch 
 คาดรรชนีนี้สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้ 
   ความยาว OB x 100 
       ความกวาง AB 
 1.คาความกวางมากที่สุดของ Greater sciatic notch ระยะจากจุดยอดของปุมแหลม 
Ischial (Ischial spine) ไปจนถึงปุมเล็กๆที่อยูหนาสวนลางของ auricular surface ปุมดังกลาวจะ
อยูหนารองพอดี (ระยะ AB) (ภาพที่ 22)  
 2.คาความยาวของระยะ OB  
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 ผลการศึกษากระดูกเชิงกรานดวยวิธีการวัดเพื่อประเมินเพศโดยนายแพทยหมอม
ราชวงศวีรพันธุ  ทวีวงศ  พบวาคาตางๆและดรรชนีที่ไดในกระดูกเชิงกรานเพศหญิงจะมีคาตัวเลข
มากกวาในกระดูกเชิงกรานเพศชาย  นอกจากนั้น ยังกลาวไดวาการวัดกระดูกเชิงกรานเพื่อทราบ
คาดรรชนี Ischium-Pubis index เพียงคาเดียวก็สามารถใหผลการประเมินเพศที่ถูกตองในระดับ 
79 %  
 
ตารางที่  8  เปรียบเทียบคาจากการวัดกระดูกเชิงกรานมนุษยไทย-จีน ระหวางเพศชาย-หญิง 
 

ตําแหนง/ระยะในการวัด เพศชาย เพศหญิง 
1.Ischium-Pubis index 
2.ระยะ OB 
3.Index ที่ 2 ของ greater sciatic notch 

83.43 
5.52  mm 

12.19 

95.36 
14.65 mm 

29.91 
 
ที่มา : ม.ร.ว.วีระพันธุ   ทวีวงศ. “การตัดสินเพศจากลักษณะกระดูกเชิงกราน”,สารศิริราช  17,11  (พฤศจิกายน 
2508): 63 
 นอกจากการวัดกระดูกเชิงกรานตามแนวทางดังกลาวแลว ยังสามารถศึกษามิติของ
กระดูกเชิงกรานดวยวิธีการวัดในสภาพของชุดกระดูกสะโพกซึ่ง จะตองนํากระดูกสวนตางๆมา
ประกอบเขาดวยกันไดแก กระดูกเชิงกราน (Pelvis) ขางขวาและซาย กระดูกกระเบนเหน็บ
(Sacrum) และกระดูกสันหลังชวงลําตัว (Lumbar) ชิ้นที่ 5  โดยทําการวัดบริเวณจุดอางอิงหรือจุด

ภาพที่ 21 จุดกําหนดในการวัดระยะ Ischium – Pubis ภาพที่ 22 จุดกําหนดในการวัดระยะ AB, OB บริเวณ  
                Greater sciatic notch 
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กําหนดตางๆตามวิธีการของ Wilder  (1920, อางถึงใน นันทยา  อุดมพาณิชย 2539:15) ซึ่งเปน
วิธีการที่ไดรับการนํามาศึกษากระดูกเชิงกรานในกลุมตัวอยางกระดูกคนไทยภาคกลาง โดยกมล
ทิพย  รัตนไพโรจน (2515) ภาคอีสาน โดยกมลทิพย  (รัตนไพโรจน) บราวน และกิมาพร  ขมะ
ณรงค (2532) และภาคเหนือโดยนันทยา  อุดมพาณิชย (2539) ซึ่งเปนการวัดระยะตางๆกอนที่จะ
นําคาที่ไดจากการวัดในแตละระยะไปคํานวณเพื่อหาคามิติของกระดูกเชิงกราน โดยประกอบดวย
การวัดระยะ 2 พื้นที่หลักๆ บนกระดูกเชิงกราน ตามวิธีการดังนี้ (นันทยา  อุดมพาณิชย  2539:20-
23) 
 -Outer measurement of pelvic girdle as a whole  
  1.Maximum pelvic height (spr.)  วัดจากจุดสูงสุดของ iliac crest ถึงจุด
ต่ําสุดของ ischial  tuberosity ในกระดูก pelvis ขางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.Maximum pelvic breadth (Intercristal diameter) (spr.) วัดจากขอบ
นอกสุดของ iliac crest ในกระดูก pelvis ขางซายไปยังขางขวา 
  3.Maximum pelvic depth (Dorso-ventral or sagittal diameter) (spr.) 
วัดจากสวนที่ยื่นออกไปมากที่สุดทางดานหลัง ในแนวกลางของกระดูกกระเบนเหน็บ ไปถึงสวน
หนาสุดของ pubic symphysis  
  4.Conjugata  externa (Lumbo-pubic depth) (spr.) วัดจาก dorsal 
spine ของกระดูกสันหลังชวงเอวหรือลําตัวชวงลางชิ้นที่ 5 ถึงสวนหนาของ pubic symphysis 
  5.Outer intertuberal breadth (spr.) วัดจากขอบนอกสุดทางดานลาง
ของ ischial tuberosity จากขางซาย ไปยังขอบนอกสุดของ ischial tuberosity ขางขวา  

ภาพที่ 23 จุดกําหนดในการวัด maximum pelvic height 
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  6.Spinal  breadth (Interspinal  diameter) (spr.) วัดจากขอบนอกสุด
ของ anterior superior iliac spine ขางซายไปยังขางขวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Measurement   of  the  pelvic  besin 
  7.Upper  sagittal  diameter (conjugata  vera) (sl.) วัดจากจุดกึ่งกลาง
ทางดานหนาของ sacral  promontary ไปยังขอบบนสุดทางดานในของ pubic symphysis  
  8.Lower sagittal  diameter (conjugata  diagonalis) (sl.) วัดจากจุด
กึ่งกลางทางดานหนาของ sacral  promontary ไปยังจุดสูงสุดของ pubic  angle ทางดานใน  

ภาพที่ 24 จุดกําหนดในการวัด maximum pelvic depth และ conjugata externa 

ภาพที่ 25 จุดกําหนดในการวัด maximum pelvic breadth (AB), interspinal breadth (CD), 
lower transverse diameter (GH) และ outer intertuberal breadth (EF) 
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  9.Upper  transverse diameter (sl.) วัดจาก iliopectineal line ทาง
ดานซายไปยังดานขวา ซึ่งเปนจุดที่กวางที่สุดของ transverse diameter ของ pelvic  brim  
  10.Lower  transverse diameter (sl.) วัดจากจุดที่แหลมที่สุดของ ischial 
spine ขางซายไปยังจุดเดียวกันขางขวา  
  11.Oblique  diameter  of  the  pelvic  brim (sl.) วัดจาก iliopectineal 
line บริเวณ iliosacral suture ไปยัง iliopectineal crest  ดานตรงขาม  ซึ่งจะอยูใกลๆกับ
จุดเริ่มตนของ iliopubic suture และอยูทางดานขางของ obturator foramen โดยจะตองวัดสอง
ขางคือจากซายไปขวา และจากขวาไปซาย แลวจึงนําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ย  
  12.Depth  of the pelvic  basin (sl.) วัดจาก iliopectineal line ในบริเวณ
ของ iliopectineal crest ถึงจุดต่ําสุดของ ischial tuberosity  ในขางเดียวกัน 
  13.Plane  of  the  greastet pelvic  dimension (Tape) วัดจากจุด
กึ่งกลางของ pubic symphysis ทางดานหลังไปยังดานหนาของ  2nd  sacral disc   
  14.Diagonal  conjugate  of  the  outlet (sl.) วัดจากจุดที่ต่ําที่สุดของ 
pubic  symphysis ทางดานในไปยังปลายสุดของ sacral ทางดานหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 จุดกําหนดในการวัด upper transverse diameter(AB), upper sagittal diameter 
               (CD) oblique diameter of the pelvic brim(EF), depth of the pelvic basin 
 
 

ภาพที่ 27 จุดกําหนดในการวัด lupper sagittal diameter(MN), lower sagittal diameter (ON), 
plane of  greater pelvic diameter(OR), diagonal conjugata diameter of the outlet (OP) 
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 เมื่อไดคาจากการวัดระยะตางๆ ขางตนแลวจึงนําไปคํานวณ เพื่อหาคาดัชนีสําคัญ 4 
รายการซึ่งจะคํานวณจากคาระยะตางๆ 2 คา ที่มีความสัมพันธกันโดยหาสัดสวนคิดเปนรอยละซึ่ง
หมายถึงคาดัชนีแตละดัชนี  ประกอบดวยการหาคาดัชนีดังนี้ 
 1.Breadth – height Index  =  Maximum pelvic height       x  100 
     Maximum  pelvic  breadth 
 2.Breadth – depth Index  =  Maximum  pelvic  depth      x  100 
     Maximum  pelvic  breadth 
 3.External  conjugate Index =     Conjugata  externa           x  100 
     Maximum  pelvic  breadth 
 4.Pe;vic  brim  Index   =   Upper  sagittal  diameter    x  100 
     Upper  transverse  diameter  
 ทั้งนี้  คาดัชนีที่ไดจาก Pelvic  brim  Index จะจําแนกรูปรางของกระดูกเชิงกราน
ออกเปนประเภทตางๆ คือ 
 ประเภท Platypellic    = x – 89.9 
 ประเภท Mesatipellic    = 90.0 – 94.9  
 ประเภท Dolichopellic    = 95.0 – x  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ผลการศึกษากระดูกเชิงกรานในสภาพที่ประกอบเขากับกระดูกกระเบนเหน็บและกระดูกสันหลัง
ชวงเอวชิ้นที่ 5 จากกลุมตัวอยางกระดูกคนไทยในภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือ พบวา
คาเฉลี่ยของขนาดเชิงกรานสวนใหญในเพศหญิงจะมีคามากกวาเพศชาย (กมลทิพย  บราวน และ 
กิมาพร  ขมะณรงค  2532:61-62; นันทยา  อุดมพาณิชย  2539:ข, 32-64)  

ภาพที่ 28 รูปทรงของเชิงกราน 3 ลักษณะตาม Pelvic brim Index 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

ตารางที่  9  เปรียบเทียบคาดัชนีระหวางเพศชุดกระดูกเชิงกรานและสะโพกคนไทย (Bony pelvis)  
 

คาดรรชนี เพศชาย เพศหญิง 
1.Breadth – height Index 
2.Breadth – depth Index 
3.Conjugata externa Index  
4.Pelvic Brim Index  

73.92 – 79.03 
62.67 – 64.51 
64.37 – 71.39  
89.39 – 92.12 

69.90 – 75.44 
65.07 – 67.30 
69.26 – 75.61 

93.51 – 101.49 
ที่มา :  นันทยา  อุดมพาณิชย, มิติกระดูกเชิงกรานของคนไทยที่รวบรวมในภาคเหนือ (ขอนแกน:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2539), 43,49. 

กะโหลกศีรษะ 
 กะโหลกศีรษะเปนกระดูกสวนที่สําคัญรองลงมาจากกระดูกเชิงกรานสําหรับการ
ประเมินเพศ  นอกเหนือจากการสังเกตลักษณะเดนตามจุดตางๆในกะโหลกศีรษะดวยตาเปลาเพื่อ
จําแนกเพศแลวยังสามารถศึกษากะโหลกศีรษะโดยวิธีการวัดเพื่อประเมินเพศชาย-หญิงไดดวย   
 การวัดกะโหลกศีรษะเพื่อการจําแนกเพศนั้นเปนการวัดเพื่อทราบคาดรรชนี (Index) 
ตางๆที่สามารถใชเปนขอมูลประกอบการประเมินเพศได สําหรับคาดรรชนีที่นิยมวัดเพื่อการ
ดังกลาวไดแกคา Cranial index ซึ่งวิธีการวัดกะโหลกศีรษะนั้นไดนําเสนอไวในสวนรายละเอียด
เกี่ยวกับการวัดกะโหลกศีรษะที่ผานมาแลว    
 รายงานผลการประเมินเพศจากคาการวัดและคาดรรชนีของกะโหลกศีรษะดังกลาวที่
นาสนใจและสามารถนํามาเปนแนวทางการจําแนกเพศไดคือผลการศึกษาของสรรใจ แสงวิเชียร 
ซึ่งเปนการศึกษาตัวอยางกะโหลกศีรษะของคนไทยบริเวณภาคกลาง (2513:41-43, 60) และผล
การศึกษากะโหลกศีรษะของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยยอดชาย บุญประกอบ         
(2536:104,108,112,116,120,124,128,132) ซึ่งเปนการศึกษากะโหลกศีรษะจากกลุมตัวอยางที่
ทราบเพศชัดเจนแลว  ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่  10  เปรียบเทียบผลการวัดกะโหลกศีรษะคนไทยระหวางเพศชาย-หญิง 
 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาเฉลี่ย 
เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง 

-Max length 
-Max breadth 
-Cranial index 

174.14 
142.79 
82.55 

164.55 
139.48 
84.82 

167.61 
142.02 
83.88 

165.73 
137.85 
83.51 
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จากผลการศึกษาของสรรใจ  แสงวิเชียร และยอดชาย  บุญประกอบ ขางตนอาจกลาว
ไดวาคาจากการวัดกะโหลกศีรษะที่แสดงความแตกตางในเพศชายและหญิงคือคา Maximum 
length และคา Maximum breadth ซึ่งมีความสอดคลองกันคือในเพศชายจะไดคาที่สูงกวาในเพศ
หญิง สวนคา Cranial index นั้นไมถือวามีความแตกตางระหวางเพศทั้งสองมากนัก  โดยคา
ดรรชนีของทั้งสองเพศลวนจัดอยูในกลุม Brachycranial ซึ่งหมายถึงลักษณะกะโหลกศีรษะที่ส้ัน
และกวางตามการจําแนกประเภทกะโหลกศีรษะของ Wilder (1920ม อางถึงใน ยอดชาย  บุญ
ประกอบ 2536:27) ดังนั้น ในการประเมินเพศจึงอาจอนุมานไดวาหากคา Maximum length และ 
Maximum breadth สูงยอมบงชี้วาเปนเพศชาย  หากคาทั้งสองต่ําก็ยอมบงชี้วาเปนเพศหญิง 
 อยางไรก็ตาม  แมวาคาการวัดและคาดรรชนีของกะโหลกศีรษะจะสามารถใชเปน
เกณฑประกอบการประเมินเพศของโครงกระดูกได แตก็ยังไมอาจถือวาเปนเกณฑที่ใหผล
การศึกษาที่แนนอนนัก เพราะยังมีความเหลื่อมลํ้าระหวางเพศชาย-หญิงคอนขางสูง   ดวยเหตุนี้  
นักวิทยาการกระดูกมนุษยจึงยังไมนิยมใชคาการวัดและคาดรรชนีมาใชสําหรับการประเมินเพศ
มากนัก (สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ  2539:47) 

กระดูกยาวสวนตางๆ 
 กระดูกยาวสวนตางๆของรางกายเปนอีกสวนหนึ่งที่อาจนํามาใชศึกษาเพื่อประเมินเพศ
ได  โดยเฉพาะการประเมินเพศจากการสังเกตดวยตาเปลา อยางไรก็ดี นอกจากการสังเกตดวยตา
เปลาแลวยังสามารถประเมินเพศจากกระดูกทอนยาวแตละสวนดวยวิธีการวัดไดเชนกัน   กระนั้นก็
ตาม คาตัวเลขจากการวัดกระดูกยาวนั้นมักมีความคลาดเคลื่อนและมีความเหลื่อมลํ้าระหวางเพศ
ชายและหญิงคอนขางสูง ทั้งนี้  นักวิทยาการกระดูกมนุษยบางทานไดประเมินเพศของโครงกระดูก
มนุษยชาวอเมริกันผิวขาว โดยการวัดความยาวของกระดูกทอนยาวสวนตางๆ คือ 
 1.การวัดคาความยาวเสนผานศูนยกลางแนวตั้งที่สวนหัวของกระดูกตนขา (Dwight 
1904-05:19-31, Maltby 1917-18:363-382; Parsons 1913-15:238-267; Pearson  1917) 
 2.การวัดคาความยาวเสนผานศูนยกลางแนวตั้งที่สวนหัวของกระดูกตนแขน (Dwight 
1904-05:19-31) 
 3.การวัดขนาดความยาวของกระดูกยาวในโครงกระดูกเพศชาย-หญิง (Krogman 
1955) 
 4.การวัดเสนรอบวงตรงแกนกลางของกระดูกทอนยาว (Black 1978:227-232; Olivier 
199:127-281 ) 
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การศึกษาลกัษณะที่ไมสามารถวัดได 
 

 แมวาวิทยาการเกี่ยวกับกระดูกมนุษยจะไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานดวยแนวคิด 
วิธีวิทยาที่เปนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะการศึกษาลักษณะตางๆ ดวยการวัดทั้งสวนกะโหลกศีรษะ
และกระดูกสวนโครงสรางสาขาของรางกายดังไดกลาวมาแลวก็ตาม แตเราไมสามารถปฏิเสธไดวา
ลักษณะตางๆของกระดูกแตละสวนนั้นก็ไมสามารถทําการศึกษาดวยการวัดไดทั้งหมด ดังนั้น 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของกระดูกจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาลักษณะสําคัญทั้งหมด
ทั้งลักษณะที่สามารถวัดไดและลักษณะที่ไมสามารถวัดได  

กลาวไดวาลักษณะทางกายภาพของกระดูกมนุษยที่ไมสามารถวัดไดนั้น มีความหมาย
และขอบเขตครอบคลุมคุณลักษณะของรูปพรรณสัณฐานทั้งหมดในกระดูกแตละสวน คุณลักษณะ
ดังกลาวสามารถอธิบายไดดวยคณุศัพทแสดงขนาดในเชิงพรรณาเทานั้น เชน มีขนาดใหญ  เล็ก มี
ความกวาง ความแคบ  ซึ่งไมสามารถอธิบายเจาะจงลงไปไดดวยตัวเลขที่มีหนวยนับตามมาตรวัด
ระบบเมตริกวาขนาดใหญ เล็ก กวางหรือแคบนั้นมีคาเปนกี่มิลลิเมตร  เซนติเมตรหรือเมตร      
นอกจากนั้น คุณลักษณะสําคัญตางๆที่ไมสามารถวัดไดเหลานี้ยังไดรับการศึกษาเพื่ออธิบายวามี
การปรากฎหรือไมปรากฏ (Present or Absent) ของลักษณะตางๆในกระดูกแตละสวนของแตละ
บุคคล โดยนัยนี้ จึงอนุมานไดวาการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่ไมสามารถวัดไดนั้นเปน
การศึกษาบนพื้นฐานของการสังเกตดวยตาเปลาโดยปราศจากอุปกรณหรือเคร่ืองมือประกอบการ
วัดเปนสําคัญ เพื่อศึกษารูปพรรณสัณฐานแตละจุดของกระดูกแตละสวน ที่สามารถสังเกตหรือ
มองไดดวยตาเปลาอยางชัดเจน ในทางมานุษยวิทยาเรียกขอมูลทางกายภาพของกระดูกที่ไดจาก
การศึกษาตามนัยดังกลาววา”ขอมูลของลักษณะที่ไมสามารถวัดได”(Non-metrical characters, 
or discontinuous morphological traits, or discrete traits, or Anthroposcopic data) (ยอด
ชาย บุญประกอบ 2536:4; Brothwell 1981:90)  

การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพที่ไมสามารถวัดไดซึ่งเปนการสังเกตดวยตาเปลา
นั้นจึงเปนวิธีการอยางหนึ่งที่สามารถประเมินไดวากระดูกแตละสวนมีคุณลักษณะทางกายภาพที่
ปกติหรือผิดปกติไปจากลักษณะตามธรรมชาติหรือลักษณะทางกายวิภาคศาสตรหรือไม  ทั้งนี้ ใน
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาคุณลักษณะทางกายภาพบางประการที่สามารถสังเกตไดดวยตาเปลา
เหลานี้ เปนลักษณะที่ไดรับการควบคุมดวยลักษณะทางพันธุกรรม(Gene) ซึ่งอาจมีปจจัยทาง
พันธุกรรมเพียงปจจัยเดียวหรือหลายปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณลักษณะทางกายภาพดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ยังไมเปนที่แนชัดวาลักษณะทางกายภาพของกระดูกลักษณะใดบางที่อาจเกิดจาก
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อิทธิพลของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ (Brothwell 1981:90) นอกจากนั้น คุณลักษณะตางๆ
ทางกายภาพที่ปรากฎบนกระดูกซึ่งเปนโครงสรางของรางกายนั้นยังมีความแตกตางกันไปในแตละ
สายพันธุของมนุษย ลักษณะบางประการอาจเปนลักษณะที่พบไดเสมอๆหรือเปนลักษณะเดนที่
พบไดในมนุษยบางสายพันธุแตอาจไมปรากฏพบในสายพันธุอ่ืน ขอแตกตางของลักษณะทาง
กายภาพที่สังเกตไดจากกระดูกดังกลาวจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถใชจําแนกกลุมหรือสายพันธุ
ของมนุษย(Brothwell 1981:90) ขณะเดียวกัน  ลักษณะทางกายภาพบางประการอาจเปน
ลักษณะที่สามารถพบไดในโครงกระดูกมนุษยจากหลายสายพันธุ อยางไรก็ตาม การปรากฏ
ลักษณะทางกายภาพหนึ่งหรือหลายลักษณะที่เปนลักษณะจําเพาะของกระดูกมนุษยสายพันธุที่
แตกตางกันในโครงกระดูกมนุษยคนใดคนหนึ่ง ยอมแสดงใหเห็นการผสมผสานทางพันธุกรรมของ
มนุษยตางกลุมหรือตางสายพันธุ จึงสงผลใหเกิดลักษณะทางกายภาพบนกระดูกที่ผสมผสานกัน
ในทายาทรุนตางๆ ลักษณะทางกายภาพที่ผสมผสานกันดังกลาวอาจเปนหลักฐานบงชี้ถึงการ
เคลื่อนยายของผูคนได    

นอกเหนือจากการใชเปนปจจัยในการจําแนกกลุมหรือสายพันธุของมนุษยแลว 
คุณลักษณะทางกายภาพที่สามารถสังเกตเห็นไดจากกระดูกแตละสวน ยังใหรายละเอียดหรือ
ขอมูลบางประการของแตละบุคคลไดดวย อาทิ  คุณลักษณะทางเพศ  อายุ   ซึ่งเปนคุณลักษณะ
ทางกายภาพตามปกติหรือลักษณะตามธรรมชาติที่มีความแตกตางกันไปตามเพศและชวงวัยหรือ
อายุ  (Brothwell 1981:91) นอกจากนั้น  ลักษณะทางกายภาพที่มีความผิดปกติของกระดูกยังเปน
หลักฐานบงชี้ถึงปจจัยที่สงผลใหเกิดลักษณะที่ผิดปกติเหลานั้น  เชน โรคหรือพยาธิสภาพ การ
บาดเจ็บจากสาเหตุตางๆ  การดัดแปลงสภาพของกระดูกภายใตเงื่อนไขทางวัฒนธรรม เปนตน  ซึง่
สามารถจะตรวจสอบไดวารองรอยตางๆเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลผูนั้นยังคงมีชีวิตอยู (Premortem) 
หรือเปนรองรอยที่ปรากฏภายหลังที่เสียชีวิตแลว(Postmortem) ดวยสาเหตุตางๆ (Ubelaker 
1984:74-77; White 1991:331) 

ทั้งนี้ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของกระดูกที่ไมสามารถวัดไดนั้น จําแนกเปน 
-การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่ไมสามารถวัดไดหรือลักษณะมานุษยมิติของ

กะโหลกศีรษะ (Cranioscopic) 
-การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่ไมสามารถวัดไดหรือลักษณะมานุษยมิติของกระดูก

สวนอื่นๆนอกเหนือจากกะโหลกศีรษะ (Osteoscopic)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 61

การศึกษาลักษณะมานุษยมิติของกะโหลกศีรษะ  
ลักษณะตางๆทางกายภาพของกะโหลกศีรษะที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัดตาม

ระบบเมตริกนั้นเริ่มไดรับการศึกษาตั้งแตประมาณตนคริสตศวรรษที่ 20 เปนตนมาและไดรับการ
พัฒนามาโดยลําดับ ประกอบดวยการศึกษาลักษณะทางกายภาพหรือบริเวณพื้นผิวภายนอกของ
กะโหลกศีรษะสวนตางๆ อาทิ รองรอยการยึดเกาะหรือพาดผานของเสนประสานบริเวณสันคิ้ว 
ลักษณะการเชื่อมตอของรอยประสานกระดูก นอกจากนั้น ยังประกอบดวยการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพภายในชองปากทั้งสวนขากรรไกรบนและขากรรไกรลางรวมทั้งลักษณะปุม(Cusp)และ
จํานวนของฟนในชุดขากรรไกรทั้งสอง (Hillson 1990) ทั้งนี้  ขอมูลจากการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพแตละลักษณะเหลานี้ยังไดรับการศึกษาในเชิงสถิติซึ่งนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับความถี่หรือ
ความสม่ําเสมอที่สามารถพบไดของลักษณะตางๆ ในกระดูกของผูคนแตละกลุม  ที่สําคัญคือ
สามารถใชชุดคุณลักษณะทางกายภาพที่ไมสามารถวัดไดของกะโหลกศีรษะไปประมวลเขากับชุด
ขอมูลดรรชนีคุณลักษณะทางกายภาพในสวนตางๆที่สามารถวัดไดของกะโหลกศีรษะ เพื่อการ
จําแนกกลุมมนุษยที่ตั้งถิ่นฐานอยูตามอาณาบริเวณตางๆของโลก ออกเปนกลุมตางๆทั้งกลุมหลัก
(Major group) และกลุมยอย (Minor group) ของแตละกลุมหลัก (Brothwell 1981:91-92)  

ลักษณะทางมานุษยมิติที่สําคัญของกะโหลกศีรษะ 
 ลักษณะทางมานุษยมิติของกะโหลกศีรษะซึ่งอาศัยการสังเกตลักษณะตางๆภายนอก
นั้นไดรับการศึกษาไวทั้งโดยนักวิทยาการกระดูกมนุษยชาวตางประเทศและชาวไทย (ยอดชาย  
บุญประกอบ 2536; สรรใจ  แสงวิเชียร  2513; Laughlin and Jorgensen 1956) โดยพบวามี
ลักษณะทางมานุษยมิติที่หลากหลายซึ่งสามารถสังเกตได  ทั้งนี้  ในการวิเคราะหลักษณะทาง
กายภาพของกะโหลกศีรษะมนุษยในงานวิจัยเลมนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะลักษณะทางกายภาพที่
นาสนใจ จํานวน 21 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.รูปทรงของกะโหลกศีรษะ (Shape of skull) ซึ่งศึกษาไดโดยการพิจารณากะโหลก
ศีรษะ 2 ดาน คือการพิจารณาจากดานบนและการพิจารณาจากดานหลังหรือดานทายทอย 
 การพิจารณาจากดานบน (Norma verticalis)  

เราสามารถแบงรูปรางของกะโหลกศีรษะออกเปน 8 ชนิดตามวิธีการแบงของ Sergi 
(1900, อางถึงใน ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:6) (ภาพที่  29)ซึ่งประกอบดวย 
 Pentagonoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีรูปรางคลายหาเหลี่ยมดานหนาผากตัด 
ดานทายทอยทอดเปนมุมปาน 
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 Ovoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีลักษณะเกือบเปนรูปไข ทางดานทายทอยกวาง
กวาทางดานหนา 
 Ellipsoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีความรีมากกวากะโหลกศีรษะชนิด Ovoid 
นอกจากนั้นสวนที่กวางที่สุดจะอยูที่ดานหนามากกวาชนิด Ovoid  
 Rhombdoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีรูปรางคลายรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู สวนของ
หนาผากแคบ สวนที่กวางที่สุดของกะโหลกศีรษะอยูทางดานหลัง 
 Spheroid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีรูปรางคอนขางมน 
 Sphenoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะคอนขางสั้น ชวงหลังกวางกวาชวงหนา สวนของ
ทายทอยมน หนาผากแลดูกวาง 
 Brisoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีรูปรางคลายชนิด Sphenoid แตชวงทายจะ
แคบกวาและชวงหนาจะกวางกวาชนิด Sphenoid เล็กนอย 
 Short ovoid เปนลักษณะกะโหลกศีรษะที่คลายชนิด Ovoid แตจะสั้นกวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพิจารณาจากดานทายทอย (Norma occipitalis) 
 หากพิจารณารูปรางขอบนอกของกะโหลกศีรษะเมื่อมองจากดานหลังหรือดานทาย
ทอย เราสามารถจําแนกรูปรางของกะโหลกศีรษะออกเปน 2 แบบคือ 
 Arch shape คือลักษณะกะโหลกศีรษะที่เปนรูปโคงมนทั้งดานขางและดานบน  
 House shape คือลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีขอบของผนังทางดานขางมีลักษณะตั้ง
ตรงเกือบจะขนานกันและสวนผนังดานบนของกะโหลกศีรษะจะมีลักษณะคลายหลังคา  
 2.ลักษณะ Clinocephalia คือลักษณะกะโหลกศีรษะที่สวนนตรงกลางของกะโหลก
แอนลงเปนรูปอานมาเมื่อมองจากดานขาง (Norma lateralis)  

ภาพที่ 29รูปทรงของกะโหลกศีรษะเมื่อพิจารณาจากดานบน (Norma verticalis) 
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 3.ลักษณะ Scaphocephalia คือลักษณะที่เปนสันนูนตรงกลางของกะโหลกศีรษะเมื่อ
มองจากดานหนา (Norma frontalis)  
 4.ลักษณะ Chignon คือลักษณะของกระดูกทายทอย (occiput) ที่โปงออก   
 5.จํานวนของ Supra-orbital foramen สังเกตวาดานขวาและดานซายมีจํานวนเทาใด  
ทั้งนี้  จากการศึกษาพบวารูนี้เปนทางผานของเสนประสาทและกลุมเสนเลือด Supra-orbital  
 6.จํานวนของ Infra-orbital foramen ทําการศึกษาโดยการสังเกตและนับจํานวน
เชนเดียวกับกรณีการนับจํานวน Supra-orbital foramen  ทั้งนี้ รูนี้เปนทางผานของเสนประสาท
และกลุมเสนเลือด Infra-orbital 
 7.จํานวนของ Mental foramen  ศึกษาจากกระดูกสวนขากรรไกรลาง (mandible) 
โดยการสังเกตวามีจํานวนรูขางซายและขางขวาขางละเทาใด  รูดังกลาวนี้เปนทางผานของ
เสนประสาท Mental  
 8.Criba orbitalia คือรอยปรุหรือรอยพรุนของกระดูกจากสวนบน (roof) ของเบาตา   
สวนใหญถาปรากฏลักษณะดังกลาวมักจะพบวามีทั้งดานขวาและดานซาย  สาเหตุของลักษณะ
ดังกลาวสันนิษฐานวาเปนพยาธิสภาพเกี่ยวกับโรคเลือด  ทําใหกระดูกบริเวณดังกลาวมีลักษณะ
พรุน (Osteoporosis) 
 9.Wormain bones หรือ Sutural bones เปนกระดูกซึ่งมีขนาดเล็กๆ แทรกอยูระหวาง
รอยประสานของกะโหลกศีรษะ กระดูกเหลานี้สามารถบงบอกสถานการณเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของกระดูกกะโหลกศีรษะได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 ลักษณะ Wormain bone 
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 10.Metopism เปนสภาวะการคงอยูของรอยประสานกะโหลกศีรษะสวน Frontal ซึ่ง
โดยทั่วไปตามปกติแลวรอยประสานกะโหลกศีรษะดังกลาวจะเชื่อมติดกันสนิทกอนอายุ 2 ขวบ แต
ในบางคนอาจจะปรากฏรอยประสานโดยไมลบเลือนและคงอยูไปจนตลอดชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.Inca bones คือกระดูกรูปสามเหลี่ยมที่พบในบริเวณทายทอย โดยเกิดในรอย
ประสานกะโหลกศีรษะในแนวนอนระหวางรอยประสาน Lambdoid ทั้งสองขางเปนฐาน โดยมี 
Lambda เปนมุมยอดของสามเหลี่ยม  ลักษณะของกระดูก Inca อาจจะมีความแปรผันออกไปได
อีกคือเกิดมีรอบประสานตามแนวตั้ง แบงกระดูก Inca ออกเปนกระดูกขนาดเล็กๆลงไปอีกสองหรอื
สามชิ้น  โดยสรุปแลวกระดูก Inca ก็คือ Sutural bone ที่มีขนาดใหญนั่นเอง  ทั้งนี้  การกําหนดชื่อ
เรียก Inca เนื่องจากปรากฏหลักฐานของกระดูกลักษณะดังกลาวเปนครั้งแรกในกะโหลกศีรษะชาว 
Inca ที่ไดรับการขุดคนพบในประเทศเปรู (Brothwell 1981) นักมานุษยวิทยารุนเกาเชื่อวากระดูก 
Inca bone จะพบมากใน Primitive race   อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันแนวความคิดนี้ไดถูกปฏิเสธ
แลว(ยอดชาย   บุญประกอบ  2536:8)  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 ลักษณะ Metopism 

ภาพที่ 33 ลักษณะ Inca bone 
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 12.Pterion เปนการสังเกตุเพื่อดูลักษณะการบรรจบกันของกระดูกสวนที่มาประกอบ
เปน Pterion วามีลักษณะเปนอยางไร จากคําจํากัดความทางกายวิภาคศาสตรนั้น Pterion คือ
บริเวณที่กระดูก Frontal, Parietal, Temporal และ Sphenoid มาบรรจบกัน ตามปกตินั้นมักจะมี
รอยประสานระหวางกระดูก Parietal กับกระดูก Sphenoid ทําใหรูปราง Pterion มีลักษณะเปนรูป
คลายตัวอักษร H (Sphenoparietal contact หรือ H-shape) อยางไรก็ตาม ลักษณะดังกลาวอาจ
มีการผันแปรไปแตกตางกันไปในแตละบุคคล เชน บางคนรอยประสานดังกลาวเกิดจากการ
ประสานกันระหวางกระดูก Frontal กับกระดูก Temporal ทําใหเกิด Pterion ที่มีรูปรางคลายอกัษร
ตัว I เรียกวา Pterion en retourne หรือ T-F (Temporofrontal contact หรือ I-shape) นอกจากนี้ 
อาจมีความเปนไปไดที่กระดูกทั้งสี่ชิ้นมาบรรจบกันที่จุดๆเดียวทําใหรูปรางของ Pterion มีลักษณะ
คลายรูปดาวสี่แฉกหรือคลายอักษรภาษาอังกฤษตัว K จึงเรียกวา Pterion en K (Star shape หรือ 
K-shape contact) หรืออาจเรียกวา 4-bone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.Epiteric bone หรือ Sutural bone ที่เกิดขึ้นเหนือบริเวณ Pterion 
 14.Parietal notch  หรือ Sutural bone ที่เกิดขึ้นบริเวณ Parietal incisure 
 15.Os Japonicum คือกระดูกสวนลางของกระดูกโหนกแกมซ่ึงแยกเปนกระดูกอีกชิ้น
หนึ่งเนื่องจากมีรอยประสานเกิดขึ้นตั้งตนจากรอยประสาน Zygomaticomaxillary ไปยังรอย
ประสาน Zygomatico-temporal กระดูกชนิดนี้พบครั้งแรกในชาวญี่ปุน 
 
 

ภาพที่ 34 ลักษณะตางๆของ Pterion 
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 16.Piriform aperture เปนการศึกษาลักษณะโพรงจมูกสวนหนากะโหลก โดยแยก
ออกเปนชนิดตางๆ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anthropine เปนรูจมูกที่มีขอบลางเปนสันชัดเจนมากเพราะฉะนั้น ขอบเขตของโพรง
จมูกสวนหนาของกะโหลกแบบนี้จึงชัดเจนมาก 
 Paranasal sulcus เปนลักษณะที่โพรงจมูกสวนลางมนและเนียนลงมาถึงเบาฟนหรือ
บริเวณ alveolare process ซึ่งลักษณะเชนนี้จะไมพบขอบลางเปนสันชัดเจน 
 Paranasal fossa เปนลักษณะที่ขอบลางของโพรงจมูกแยกจากกันเปนสันกระดูก 2 
สันและมีแองตรงกลาง 
 17.ทิศทางของ Superior sagittal sinus ซึ่งพบวารอยการเบนของ Sinus นี้จะเห็น
ชัดเจนมากจากดานในของกระดูกทายทอยซึ่งประกอบดวย 3 แบบ คือเบนไปทางขวา  เบนไป
ทางซายและแบงออกเปนสองเพื่อไปเชื่อมกับ lateral sinus ทั้งสองขาง  ในการศึกษาลักษณะ
เชนนี้  ถากะโหลกศีรษะเปดแลวดูดวยตาเปลาได แตถากะโหลกศีรษะนั้นยังไมไดเปดจะใชวิธีการ
คลําโดยการสอดนิ้วเขาไปทาง Foramen magnum 

ภาพที่ 35 ลักษณะ Os Japonicum 

ภาพที่ 36 ลักษณะตางๆของ Piriform aperture 
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 18.Palatine torus  เปนลักษณะกระดูกที่ยื่นนูนออกมาจากเพดานแข็ง(Hard palate) 
ซึ่งอาจจะมีผิวเรียบหรือขรุขระก็ได (ภาพที่  37) 
 19.Maxillary torus เปนลักษณะกระดูกที่ยื่นนูนขึ้นมาจากเบาฟนของขากรรไกรบน
ทางดานนอกหรือดานในของบริเวณฟนกราม (ภาพที่  37) 
 20.Mandibular torus เปนลักษณะกระดูกที่ยื่นเขามาทางดานในของกระดูก
ขากรรไกรลาง  โดยปกติจะพบในบริเวณฟนกรามนอย (ภาพที่  37) 
 21.Mylohyoid arch คือสันกระดูกที่ทอดขาม Mylohyoid sulcus สามารถสังเกตจาก
ทางดานในของขากรรไกรลาง (ภาพที่  37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิต (Estimation of Age) 

ในการศึกษาโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีนั้นเมื่อกลาวถึงการประเมินอายุ
ของโครงกระดูกยอมหมายถึงการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิต (Estimation of Age at death) ทั้งนี้  
โดยการเปรียบเทียบขอมูลจากผลการศึกษากระดูกแตละสวนของมนุษยในปจจุบัน ที่มีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุตางๆ (Hillson 1990:180-187; Ubelaker 1984:45)  

ดวยเหตุที่กระดูกแตละสวนในรางกายของมนุษยมีการเจริญเติบโตในชวงเวลาที่
ตางกันทั้งยังมีระดับของพัฒนาการที่แตกตางกันซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนจากลักษณะ

ภาพที่ 37 ลักษณะตางๆในขากรรไกรลางและขากรรไกรบน 
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ภายนอกของกระดูกสวนตางๆ ดังนั้น การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตจึงสามารถจําแนกเปนการ
ประเมินอายุในโครงกระดูกเด็กกับการประเมินอายุในโครงกระดูกผูใหญ โดยมีหลักการสําหรับการ
ประเมินอายุที่แตกตางกันระหวางโครงกระดูกทั้งสองกลุม กลาวคือกรณีของการประเมินอายุ
สําหรับเด็กนั้นมักเปนการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตหรือระดับของพัฒนาการในกระดูกสวน
ตางๆ ซึ่งจะคอยๆเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับชวงอายุ   อาทิ การศึกษาระดับพัฒนาการของกระดูก
เพื่อประเมินอายุในโครงกระดูกเด็กสามารถพิจารณาไดจากพัฒนาการของฟน การเชื่อมประสาน
ของสวนปลายบนและลาง (Proximal and Distal end or Epiphysis) เขากับสวนกานหรือ
แกนกลางของกระดูก(Shaft or Diaphysis) รวมถึงขนาดความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวน 
(Brothwell 1981:64; Ubelaker 1984:46) ขณะที่การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตในโครงกระดูก
ผูใหญซึ่งเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอยางเต็มที่แลวนั้น จะเปนการศึกษาจากลักษณะ
และระดับการเสื่อมสภาพของกระดูกเปนสําคัญ (Ubelaker 1984:53-54; White 1991:308)
เพราะฉะนั้น  โดยนัยดังกลาวในการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกจึงจําเปนจะตอง
พิจารณาวาโครงกระดูกแตละตัวอยางที่นํามาศึกษานั้นประกอบดวยโครงกระดูกเด็กหรือโครง
กระดูกผูใหญดวยการสังเกตจากรูปพรรณสัณฐานที่ปรากฏบนกระดูกทุกๆสวน เพื่อที่จะจําแนกให
ไดวาโครงกระดูกโครงใดเปนโครงกระดูกในวัยเด็กและโครงกระดูกโครงใดบางที่อยูในวัยผูใหญ 
เมื่อจําแนกไดแลวจึงเลือกใชทฤษฎีและวิธีการสําหรับการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตที่เหมาะสมกับ
วัยสําหรับโครงกระดูกนั้นๆ (White 1991:309-310) 

 
การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกวัยเด็ก-วัยรุน 
1.พัฒนาการของฟน (Dental development) 
การประเมินอายุสําหรับโครงกระดูกในวัยเด็กโดยพิจารณาจากการขึ้นของฟน นับวา

เปนทฤษฎีและวิธีการที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด ทั้งยังใหผลที่มีระดับความเที่ยงตรงหรือ
ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดโดยเฉพาะกรณีของโครงกระดูกเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ
ประมาณ 10 ขวบ เนื่องจากพัฒนาการของฟนในวัยเด็กนั้นไดรับการควบคุมจากปจจัยทาง
พันธุกรรมโดยตรงและอาจไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมนอยมาก นอกจากนั้น  แมวาการติดเชื้อ
จากโรคบางชนิดจะเปนสาเหตุที่สงผลกระทบตอระดับพัฒนาการของฟน ทวาเชื้อโรคสวนใหญ
ดังกลาวก็สงผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของฟนในอัตราที่นอยมาก (Ubelaker 1984:46) 

การแบงประเภทของฟนเปนชุดฟนน้ํานมหรือชุดฟนแทรวมไปถึงการพิจารณาเกี่ยวกับ
การงอกหรือการขึ้นของฟนจนโผลพนจากเหงือกแลวนั้น ถือเปนเกณฑหรือปจจัยทางกายภาพที่
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สามารถใชระบุอายุของเด็กเล็กจนถึงชวงวัยรุนไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดโดยเฉพาะ
ตั้งแตชวงอายุ 6 เดือน-10 ขวบ (ประพิศ   ชูศิริ 2534:106) (ภาพที่ 38) 

การจําแนกฟนออกเปน 2 ชุดประกอบดวย 
ฟนน้ํานม (Deciduous teeth) 
โดยปกติตามธรรมชาติแลวฟนจะเริ่มสรางตัวและไดรับการพัฒนาขึ้นในกระดูก

ขากรรไกรทั้งบนและลาง ตั้งแตชวงเวลาระหวาง 3-6 เดือนของการตั้งครรภ จนกระทั่งเมื่อทารก
คลอดออกมาแลวฟนน้ํานมทั้งชุดและฟนแทบางซี่จะมีพรอมอยูในขากรรไกรทั้งชุดบนและลาง
เรียบรอยแลวรอวันที่จะโผลพนขึ้นมาจากเหงือก  หลังจากนั้นเมื่อทารกมีอายุยางเขาเดือนที่ 6 ฟน
ตัดคูหนาในชุดขากรรไกรลาง (Lower central incisors หรือ ฟนลําดับที่ 51 และ 61) จะโผลพน
ข้ึนมาจากเหงือก   ตอจากนี้ไปฟนน้ํานมซี่อ่ืนๆจะทยอยขึ้นตามมาจนครบทุกซี่ระหวางอายุครบ 2-
2 ขวบครึ่ง  โดยชุดฟนน้ํานมทั้งหมดจํานวน 20 ซี่ จะประกอบดวย  ฟนตัด (Incisors) จํานวน 8 ซี่  
ฟนเขี้ยว (Canines) จํานวน 4 ซี่  ฟนกราม(Molars)จํานวน 8 ซี่ (ประพิศ ชูศิริ 2534:135; Hillson 
1990:188-194; Ubelaker 1984:47; White 1991:309-311)  
 
ตารางที่  11  แสดงลําดับเวลาพัฒนาการของฟนน้ํานม 
  

ตําแหนง เวลาที่ขึ้น (เดือน) เวลาที่หลุด (ป) 
ฟนหนา (ตัด) ซี่กลางลาง  (Lower central incisors : 71, 81) 
ฟนหนา (ตัด) ซี่กลางบน (Upper central incisors : 51, 61) 
ฟนหนา (ตัด) ซี่ขางบน (Upper lateral incisors : 52, 62) 
ฟนหนา (ตัด) ซี่ขางลาง (Lower lateral incisors : 72, 82) 
ฟนกรามซี่ที่ 1 (First molars : 54, 64, 74, 84) 

6-8 
7-9 
8-10 
9-13 

12-15 

7 
7 
8 
8 
10 

ฟนเขี้ยว (Canines : 53, 63, 73, 83) 
ฟนกรามซี่ที่ 2 (Second molars : 55, 65, 75, 85) 

16-18 
20-30 

11 
11 

ที่มา : ประพิศ  ชูศิริ, คูมือการศึกษาโครงกระดูกมนุษยเบื้องตน (กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, 2534),136. 
 
 ฟนแท (Permanent teeth) 

หลังจากฟนน้ํานมขึ้นครบทุกซี่ในราว 2-2 ขวบครึ่งแลว ฟนชุดดังกลาวจะยังคงอยู
จนกระทั่งเมื่อเด็กมีอายุ 6 ขวบฟนน้ํานมจะเริ่มหลุดและจะหลุดหมดทุกซี่เมื่ออายุ 12 ขวบ ใน
ระหวางที่ฟนน้ํานมซี่ตางๆคอยๆหลุดออกไปนั้น ฟนแทจะเริ่มโผลข้ึนมาแทนที่ตามลําดับและจะขึ้น
ครบทุกซี่ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 32 ซี่เมื่ออายุประมาณ 25 ป  อยางไรก็ตาม  ในบางคนฟนกรามซี่
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สุดทายซึ่งไดแกฟนกรามซี่ที่ 3 อาจจะขึ้นหลังชวงอายุดังกลาวหรืออาจจะไมข้ึนเลยก็ได    ชุดของ
ฟนแททั้งหมดจํานวน 32 ซี่ ประกอบดวย  ฟนตัด (Incisors) จํานวน 8 ซี่   ฟนเขี้ยว (Canines) 
จํานวน 4 ซี่ ฟนกรามนอย (Premolars) จํานวน 8 ซี่  ฟนกราม (Molars) จํานวน 12 ซี่ (ประพิศ 
ชูศิริ 2534:135; Hillson 1990:188-195; Ubelaker 1984:47; White 1991:311)  
 
ตารางที่  12  แสดงลําดับเวลาพัฒนาการของชุดฟนแท 
 

ตําแหนง เวลาที่ขึ้น (ป) 
ฟนกรามซี่ที่ 1 (1st Molars : 16, 26, 36, 46) 
ฟนหนาหรือฟนตัดซี่กลาง (Central incisors : 11, 21, 31, 41) 
ฟนหนาหรือฟนตัดซี่ขาง (Lateral incisors : 12, 22, 32, 42) 
ฟนกรามนอยซี่ที่ 1 (1st Premolars : 14, 24, 34, 44) 
ฟนกรามนอยซี่ที่ 2 (2ndPremolars : 15, 25, 35, 45) 
ฟนเขี้ยว (Canines : 13, 23, 33, 43) 
ฟนกรามซี่ที่ 2 (2nd Molars : 17, 27, 37, 47) 
ฟนกรามซี่ที่ 3 (3rd Molars :  18, 28, 38, 48) 

6-7 
7-8 
8-9 

10-12 
10-12 
12-14 
12-16 
17-25 

 
ที่มา : ประพิศ  ชูศิริ, คูมือการศึกษาโครงกระดูกมนุษยเบื้องตน (กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, 2534),136. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 ลําดับพัฒนาการของฟน 
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2.การประสานหรือการเชื่อมตัวของกระดูกสวนตางๆ (Union of Epiphysis) 
นอกเหนือจากฟนและการพิจารณาจากสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวแลว  

การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตในโครงกระดูกเด็กอีกวิธีการหนึ่งไดแกการศึกษาจากการเชื่อม
ประสานบริเวณสวนปลายกระดูกทั้งกระดูกทอนยาวและกระดูกสวนอื่นๆ(Ubelaker 1984:52-53) 

ภายในรางกายของมนุษยซึ่งมีกระดูกเปนโครงสรางนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของขนาด
และรูปรางกระดูกแตละสวนตั้งแตยังอยูภายในครรภ จนกระทั่งคลอดออกมาเปนทารกกระดูกทุกๆ
สวนจะยังคงมีการพัฒนาและเติบโตไปตามชวงอายุจนเขาสูวัยผูใหญอยางเต็มที่ การเจริญเติบโต
ของกระดูกจึงจะยุติลง  ทั้งนี้  พัฒนาการของกระดูกมนุษยในระยะแรกเริ่มนั้นจะอยูในสภาวะการ
เปนกระดูกออน  จากนั้นจึงเริ่มมีการสรางกระดูกภายในกระดูกออนแตละสวนโดยมีศูนยกลางการ
สรางกระดูก (Ossification center) เกิดขึ้นบริเวณใจกลางของกานกระดูก (Shaft or diaphysis) 
กอนที่จะเกิดการสรางกระดูกตามมาที่บริเวณสวนปลายทั้งสองดาน  สําหรับกระดูกทอนยาวจะมี
การพัฒนาเติบโตจากการเปนกระดูกออนเชนกันโดยเริ่มตนที่สวนปลายของกระดูก (Epiphysis or 
Proximal and Distal end) ซึ่งมีการแบงตัว สงผลใหเกิดการเจริญเติบโตตามแนวยาวของกระดูก
และการแบงตัวของเซลลที่อยูภายในชั้นในของเยื่อหุมกระดูก ทําใหมีการเติบโตในแนวกวางหรือ
การเจริญเติบโตในสวนความหนาหรือผนังของกระดูกนั่นเอง (สุกิจ แสงนิพันธกุล 2534:16-17; 
Krogman 1962:18-21) 

ชวงวัยเด็กถึงชวงวัยรุนเปนชวงอายุที่กระดูกออนบริเวณปลายทั้งสองดานของกระดูก
ทอนยาวนั้นยังไมเชื่อมประสานติดกับสวนกานกระดูก  ทั้งนี้  สภาพดังกลาวเปนธรรมชาติการ
เติบโตของกระดูกในชวงที่ยังพัฒนาไมเต็มที่ กระดูกสวนปลายและสวนกานที่ยังเชื่อมกันไมสนิท
นั้นจะสงผลใหเกิดพื้นที่วางสําหรับการแบงเซลลและการขยายตัวเพื่อเพิ่มความยาวของกระดูกซึ่ง
ยอมหมายถึงความสูงของบุคคลดวย  จนเมื่ออายุยางเขาสูวัยผูใหญซึ่งรางกายมีการเจริญเติบโต
อยางเต็มที่แลว  สวนปลายของกระดูกทั้งสองดานจะเชื่อมติดกับสวนกานกระดูกอยางสมบูรณ
พรอมๆกับความสูงของรางกายซึ่งจะคงที่ไมเพิ่มข้ึนอีกตอไป  

กระดูกทอนยาวซึ่งไดแกกระดูกสวนแขนและขาสวนตางๆจะมีระยะการเชื่อมตัวของ
สวนปลายกระดูกทั้งสองดานที่แตกตางกันไปในแตละชวงอายุ ซึ่งสามารถสังเกตเห็นรองรอยการ
เชื่อมประสานบริเวณรอยเชื่อมตัวระหวางสวนกานกระดูกกับสวนปลายทั้งสองดานไดในกระดกูแต
ละสวน  ทั้งนี้  นอกเหนือจากการเชื่อมตัวของสวนปลายกระดูกในกระดูกทอนยาวดังกลาวแลว  
เรายังสามารถสังเกตเห็นรองรอยการเชื่อมตัวของกระดูกสวนขอบหรือสวนปลายในกระดูกสวน
อ่ืนๆไดดวย ไมวาจะเปนกระดูกสะบัก (Scapula) กระดูกไหปลารา (Clavicle) กระดูกซี่โครง 
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(Ribs) กระดูกเชิงกราน (Pelvis) และกระดูกกระเบนเหน็บรวมทั้งสวนกนกบ (Sacrum and 
Coccyx) โดยการเชื่อมประสานของกระดูกแตละสวนดังกลาวสามารถจําแนกตามชวงอายุไดดัง
รายละเอียดในตารางตอไปนี้  

 
ตารางที่  13  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับการเชื่อมตัวของ Epiphysis ในกระดูกสวนตางๆ 
 

สวนของกระดูก 
 

ชวงอายุในการเชื่อมตัวของ Epiphysis (ป) 

1.Clavicle 
   -Medial end 
   -Lateral end 

 
18 – 13 
20 - 25 

2.Scapula 
   -Acromian and Coracoid 
  - Medial border 

 
17 – 23 
17 - 23 

3.Humerus 
   -Proximal end 
   -Distal  end 

 
16 – 25 
13 - 20 

4.Radius 
   -Proximal  end 
   -Distal  end 

 
13 – 19 
15 - 23 

5.Ulna 
   -Proximal  end  
   -Distal  end 

 
13 – 19 
15 - 25 

6.Hand 
   -Carpal 
   -Meta carpal and Phalanges 

 
15 – 23 
14 - 21 

7.Ribs 
   Head and Tubercle 

 
20 – 25  

8.Pelvis 
   -Ilium : Illiac crest 
   -Ischium – Pubis  
   -Ischium Tuberosity 
   -Body of Ilium, Ischium, and Pubis (เชื่อมกันที่  

 
16 – 23 

7 – 9 
17 – 25 
13 – 17  
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สวนของกระดูก 
 

ชวงอายุในการเชื่อมตัวของ Epiphysis (ป) 

Acetabulum) 
9.Sacrum 
   -Body 
   -Auricular surface 

 
16 – 30 
25 – 30  

10.Femur 
   -Proximal end; Head 
               Greater trochanter 
               Lesser trochanter    
   -Distal end 

 
15 – 22 
14 – 22 
14 – 22  
15 – 24  

11.Tibia 
   -Proximal end 
   -Distal  end 

 
16 – 23  
16 – 20  

12.Fibula 
   -Proximal  end 
   -Distal  end  

 
16 – 25 
15 – 25  

13.Feet 12 – 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับพัฒนาการในการเชื่อมประสานของกระดูกสวนตางๆดังปรากฏรายละเอียดตาม
ตารางขางตนนั้นเปนการประมวลจากผลการศึกษาของนักวิทยาการกระดูกมนุษยหลายทานทั้ง

ภาพที่ 39 การเชื่อมประสานของ Epiphysis สวนตางๆตามชวงอายุ 
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ชาวไทยและชาวตางประเทศ อาทิ สุเมธ พงษลิมานนท และคณะ (2522:32-40) Brothwell 
(1981:66) Krogman (1962:21-71) Ubelaker (1984: 53) และ  White (1991:314) โดยขอมูล
ดังกลาวเปนผลสรุปดวยการเลือกชวงอายุที่ต่ําที่สุด-ชวงอายุที่สูงที่สุดของการเชื่อมประสานใน
กระดูกแตละสวน (สุวิมล ภูรีพัฒนพงษ 2539:59) ซึ่งจะเห็นไดวาการเชื่อมประสานของกระดูกนั้น
เปนพัฒนาการที่เร่ิมตนขึ้นระหวางชวงอายุที่คอนขางกวางคือกระดูกบางสวนมีการเชื่อมตัวตั้งแต
กอนชวงอายุ 10 ป ขณะที่กระดูกสวนใหญมีการเชื่อมตัวหลังอายุ 10 ปเปนตนไปจนถึงชวงอายุที่
มากที่สุดคือประมาณ 30 ป  ทั้งนี้  การเชื่อมประสานของกระดูกในรางกายมนุษยจะเริ่มตนจาก
กระดูกสะโพก ขอเทา ไปสูขอศอก หัวเขาจนกระทั่งสิ้นสุดที่บริเวณหัวไหลและหนาอก อยางไรก็
ตาม  การประเมินอายุโครงกระดูกเด็กจากการพิจารณารองรอยการเชื่อมประสานของกระดูก
ดังกลาว มีขอที่ควรคํานึงบางประการคือเงื่อนไขเกี่ยวกับเพศและกลุมคนซึ่งจะมีการเชื่อมตัวของ
กระดูกในรางกายแตกตางกันไป ผลจากการศึกษาของนักวิทยาการกระดูกมนุษยหลายทานแสดง
ใหเห็นวา การเชื่อมประสานของสวนปลายกระดูกมนุษยนั้นมักจะเกิดขึ้นในเพศหญิงเร็วกวาเพศ
ชาย โดยมีชวงระยะหางของอายุระหวาง 2-6 ปในการเชื่อมประสานของสวนปลายกระดูกใน
กระดูกสวนเดียวกันระหวางเพศหญิง-ชาย (Ubelaker 1984:52-53) ซึ่งสามารถสังเกตไดงายคือ
เพศหญิงจะมีพัฒนาการทางรางกายเขาสูวัยสาวเร็วกวาการพัฒนาเขาสูวัยหนุมของเพศชาย  

3.รอยประสานกระดูกสวนกะโหลกศีรษะ (Cranial sutures)  
รอยประสานของกระดูกสวนกะโหลกศีรษะเปนอีกสวนหนึ่งที่สามารถใชเปนเกณฑ

สําหรับการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกเด็กได  ทั้งนี้  นักวิทยาการกระดูกมนุษยได
ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินอายุในโครงกระดูกจากกระดูกสวนดังกลาว โดย
ตรวจสอบการเชื่อมประสานของกระดูกสวนตางๆที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ซึ่งกระดูกแตละ
สวนจะมีการเชื่อมตัวที่จุดประสานในแตละตําแหนงแตกตางกันไปตามชวงอายุ อยางไรก็ดี แมวา
วิธีการประเมินอายุจากการพิจารณารอยประสานของกระดูกสวนกะโหลกศีรษะจะไมอาจช้ีชัดถึง
อายุที่แนนอนของโครงกระดูกก็ตาม  ทวา ก็สามารถที่จะใชเปนสวนประกอบในการสนับสนุนหรือ
ตรวจสอบชวงอายุโดยสังเขปของโครงกระดูกได (Krogman 1962:89) โดยมีตําแหนงของการ
เชื่อมประสายในกระดูกสวนกะโหลกศีรษะที่สามารถสังเกตไดดังนี้ 

-Bregma  
คือจุดบรรจบระหวาง Coronal-Sagittal suture มีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

ขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว อาจเรียกสวนดังกลาวไดวา “กระหมอม” หรือ “ขมอม” (Anterior 
Fontanelle)  ในวัยทารกนั้นจุดดังกลาวจะถูกปกคลุมดวย membrane ที่ธรรมชาติสรางให  โดย
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กระดูกจะยังไมเชื่อมประสานเขาดวยกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการคลอดตามธรรมชาติ  
กลาวคือเมื่อศีรษะของเด็กเคลื่อนตัวผานชองคลอดนั้น จะสามารถยอหรือขยายตัวไดเล็กนอยทํา
ใหสามารถคลอดได นอกจากนั้น ยังเอื้อตอการเจริญเติบโตของสมองเด็กในชวงขวบปแรก จุด 
Bregma นี้จะเปลี่ยนสภาพจาก membrane ไปสูสภาพของการเปนกระดูกในชวงกอนอายุ 2 ขวบ
(สุเมธ  พงษลิมานนท  และคณะ 2522:24) 

-Lambda 
คือจุดบรรจบระหวาง Sagittal กับ Lambdoid suture ซึ่งเรียกวา Posterior 

Fontanelle  บริเวณนี้จะถูกปกคลุมดวย membrane เชนเดียวกันกับจุด Bregma และจะเปลี่ยน
สภาพไปเปนกระดูกในชวงกอนอายุ 1 ขวบ (สุเมธ  พงษลิมานนท  และคณะ 2522:24) 

-การปดของรอยประสานแสกกระหมอม (Sagittal suture) 
กะโหลกศีรษะประกอบดวยกระดูกจํานวน 22 ชิ้นประสานเขาดวยกัน ในวัยเด็กกระดูก

เหลานี้ยังสามารถสังเกตเห็นเปนชิ้นๆหลายสวนเนื่องจากยังไมมีการเชื่อมประสานกันสนิท การ
เชื่อมประสานของกระดูกแตละสวนจะเกิดขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของรางกายมนุษย เมื่อกระดูกสวนตางๆดังกลาวมีการพัฒนาและประสานเขาดวยกัน
อยางสมบูรณแลวรอยประสานของกระดูกแตละชิ้นจะคอยๆลบเลือนไปซึ่งเปนลักษณะการปดของ
รอยประสานกระดูกที่เกิดขึ้นทั้งดานนอกและดานในของกะโหลกศีรษะ (Ubelaker 1984:59)  ทัง้นี ้ 
นักวิทยาการกระดูกมนุษยไดใหความสําคัญกับการปดของรอยประสานดังกลาว  จึงนําไปสู
การศึกษารายละเอียดของการปดรอยประสานกะโหลกศีรษะเพื่อเปนบรรทัดฐานสําหรับการ
ประเมินเกี่ยวกับอายุ  เพศและกลุมสายพันธุมนุษย เชน ผลการศึกษาจากตัวอยางกะโหลกศีรษะ
ของชายชาวอเมริกาเหนือโดย Mckern และ Stewart (Ubelaker 1984:59-60) ซึ่งไดขอสรุปวา
รอยประสานของกะโหลกศีรษะดานในจะเริ่มปดเมื่ออายุประมาณ 22 ป การปดของรอยประสาน
กะโหลกศีรษะจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณเมื่ออายุราว 35 ป  กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นในเพศ
ชายเร็วกวาเพศหญิง จากการศึกษาไมปรากฏวามีความแตกตางกันระหวางมนุษยในกลุมสาย
พันธุตางๆ  นอกจากนั้น ยังพบวาการปดของรอยประสานกะโหลกดานในมีความสัมพันธกับอายุ
มากกวาการปดของรอยประสานกะโหลกดานนอก (สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:24-25) 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการปดของรอยประสานกะโหลกศีรษะบริเวณรอยประสานแสก
กระหมอม โดยนายแพทยสุเทพ  เตียงพิทักษ(2507:635-640) จากตัวอยางกะโหลกศีรษะไทย-จีน 
จํานวน 110 ตัวอยางซึ่งเปนกะโหลกศีรษะของบุคคลอายุระหวาง 15-89 ป โดยเปนการศึกษาการ
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ปดของรอยประสานแสกกระหมอมทั้งดานนอกและดานในของกะโหลกศีรษะ ปรากฏผลการศกึษา
โดยสรุปดังนี้ 

การปดของรอยประสานดานในมีความสัมพันธที่แนนอนกับอายุมากกวาการปดของ
รอยประสานกะโหลกดานนอก  โดยการปดของรอยประสานดานในนั้นเริ่มเกิดขึ้นระหวางชวงอายุ 
23-37 ป และจะเกิดการปดรอยประสานอยางสมบูรณภายในอายุ 71 ป  ซึ่งจะเกิดการเชื่อมของ
รอยประสานที่สวนปลายดานหนาและดานหลังของกะโหลกศีรษะกอนจากนั้นจึงแผเขาสูสวน
กึ่งกลางของกะโหลกศีรษะ 

สําหรับการปดของรอยประสานกะโหลกศีรษะดานนอกนั้นจะเริ่มเกิดขึ้นระหวางชวง
อายุ 25-50 ป การเชื่อมของรอยประสานกะโหลกจะเชื่อมจากบริเวณสวนกลางไปสูสวนปลาย
ดานหนาและดานหลังของกะโหลกศีรษะ (สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:25-27) 

-การปดของรอยประสานกระดูกหนาผาก (Frontal  suture) 
ในวัยทารกนั้นหนาผากซึ่งประกอบดวยกระดูก Frontal bone จํานวน 2 ชิ้น ที่มี

ลักษณะเรียบและโคงนูน  กระดูกหนาผากจํานวน 2 ชิ้นดังกลาวจะแยกออกจากกันโดยมีรอบ
ประสานของกระดูกหนาผาก (Frontal suture) ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน  จนกระทั่งเมื่ออายุราว 
2 ขวบ รอยประสานสวนดังกลาวจึงจะเชื่อมติดกัน อยางไรก็ดี สําหรับในโครงกระดูกผูใหญบางคน
รอยประสานนี้จะยังคงปรากฏใหเห็นอยูและอาจจะไมมีการลบเลือนไปจนตลอดชีวิต  เรียก
ลักษณะของรอยประสานกระโหลกศีรษะสวนหนาผากที่ไมมีการปดอยางสนิทในผูใหญวา 
Metopic suture (ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:22; สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:28 
Krogman 1962:87) 

-ลักษณะ Basis-sphenoid synchondrosis 
เปนขอตอระหวางกระดูกศีรษะรูปปกผีเสื้อหรือ sphenoid bone กับสวนกะโหลก

ศีรษะดานลาง (Basilar part of occipital condyle) จากการศึกษาพบวาอยางนอยที่สุด 95 % 
ของกะโหลกศีรษะที่ไดทําการศึกษาไวจะเกิดการเชื่อมประสานเขาดวยกันระหวางอายุ 20-25 ป
โดยมีคาเฉลี่ยของอายุประมาณ 23 ปสําหรับการเชื่อมประสานของกระดูกสวนนี้ (สุเมธ  พงษลิมา
นนท และคณะ 2522:28; Brothwell 1981:65; White 1991:313) 

-การสังเกตสวนอื่นๆของกะโหลกศีรษะ 
บริเวณกะโหลกสวนใบหนาหากเปนโครงกระดูกเด็กจะพบวาเสนผานศูนยกลางของ

ขอบเบาตา (Orbital) ในแนวดิ่งมักเทากับความสูงตามแนวดิ่งของขากรรไกรบนและลาง  ในขณะ
ที่โครงกระดูกผูใหญจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางของขอบเบาตาในแนวดิ่งเปน 1 ใน 3 ของขนาด
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ความสูงตามแนวดิ่งของขากรรไกรทั้งบนและลาง  ทั้งนี้  เนื่องจากการเจริญเติบโตของสวนโพรง
กระดูกในขากรรไกรบน (maxillary sinus) และกระดูกสวน alveolare process ที่อยูรอบๆฟนแท
ในโครงกระดูกผูใหญจะสงผลใหใบหนาสวนลางยาวขึ้นกวาในวัยเด็ก (สุเมธ  พงษลิมานนท  และ
คณะ 2522:28)  

ผิวของกะโหลกศีรษะในเด็กและวัยรุนโดยทั่วไปมักมีลักษณะเรียบและเปนเงาทั้งดาน
นอกและดานในของกะโหลก  หากเปนกะโหลกศีรษะของผูใหญที่มีอายุประมาณ 25 ปข้ึนไป
พื้นผิวของกระดูกจะเริ่มดานและเปนลาย มีความหยาบและมีรองรอยของกลามเนื้อยึดเกาะ
ปรากฎเพิ่มมากขึ้นและชัดเจนขึ้น  โดยเฉพาะดานขางของกะโหลกศีรษะ (Temporal line)  
ดานหลังหรือดานทายทอย (Nuchal line) และดานขางของกระดูกขากรรไกรสวนลาง 
(masseteric attachment) สวนภายในกะโหลกศีรษะบริเวณรอยประสานแสกกระหมอมมักมีหลุม
หรือรอยกดทับ (Pachionian depression) ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและความลึกตามอายุที่
มากขึ้น (Todd 1939; Cobb 1952, อางถึงใน สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ  2539:62) 

4.กระดูกขากรรไกรลาง (Mandible)  
การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกเด็กโดยการศึกษาจากขากรรไกรลาง

นั้น มีจุดสังเกตความแตกตางของชวงอายุระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ ดังนี้ 
-มุมของขากรรไกรลาง (Mandibular angle) 
มุมของขากรรไกรลางคือมุมที่บรรจบกันระหวางแนวขอบหลังของ Ramus และแนว

ขอบลางของ Body ของขากรรไกร (ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:35; สรรใจ  แสงวิเชียร 
2513:47) โดยในกะโหลกศีรษะที่มีวัยแตกตางกันนั้นยอมมีมุมของขากรรไกรลางที่แตกตางกนัดวย  
เชน ในวัยเด็กแรกเกิดจะมีมุมของขากรรไกรลางที่มีลักษะเปนมุมปานกวางมากที่สุด  สวนในวัย
ผูใหญนั้นมัมีคาของมุมขากรรไกรลางอยูในระดับประมาณ 110o–120o หากเปนวัยสูงอายุที่ฟน
หลุดรวงทั้งหมดแลว มุมของขากรรไกรลางจะมีความกวางขึ้นราว 140o แตจะแคบกวาในเด็กทารก 
(สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:28) 

-รอยประสานของขากรรไกร (Symphysis menti) 
แนวรอยประสานของขากรรไกรลางไดแกแนวกึ่งกลางของใบหนา ซึ่งเปนบริเวณที่

ขากรรไกรลางทั้งสองขางเชื่อมประสานเขาดวยกัน   ในโครงกระดูกผูใหญนั้นรอยประสานดังกลาว
จะเชื่อมติดกันสนิทสามารถสังเกตเห็นเปนสันกระดูก  สวนในเด็กแรกเกิดรอยประสานนี้จะเชื่อม
กันดวย Fibrous tissue ซึ่งจะประสานเขาดวยกันจนสนิทอยางแทจริงเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ 
(สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:28) 
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-รูของหลอดเลือดและเสนประสาทเมนทัล (Mental foramen) 
รูของหลอดเลือดและเสนประสาทเมนทัลมีลักษณะเปนรูขนาดเล็กรูปไข  อยูใน

ตําแหนงประมาณกึ่งกลางระหวางขอบบนและขอบลางของตัวขากรรไกร   รูดังกลาวเปนทางผาน
ของเสนประสาทและหลอดเลือด (Mental canal) ในเด็กที่ฟนแทยังไมข้ึน Mental foramen มักอยู
ตรงกับฟนกรามซี่แรกและอยูใกลกับขอบลางของตัวขากรรไกร  สําหรับในกะโหลกศีรษะผูใหญที่
ฟนแทยังไมหลุดนั้น รูนี้จะอยูในแนวตรงกับฟนกรามนอยซี่ที่สอง  หรือระหวางฟนกรามนอยซี่แรก
กับซี่ที่สอง  หางจากเสนกึ่งกลางของใบหนาประมาณ 1 นิ้ว  และในกะโหลกศีรษะของผูสูงอายุที่
ฟนแทหลุดทั้งหมดแลวจะพบวารูของหลอดเลือดและเสนประสาทเมนทัล จะอยูใกลกับขอบบน
ของตัวขากรรไกรลางมาก  ทั้งนี้ เนื่องจากกระดูกชวง Body ของขากรรไกรจะบางและเล็กลง ซึ่ง
เปนผลมาจากการยุบตัว (Resorption) ของโครงสรางกระดูกภายใน (สุเมธ  พงษลิมานนท และ
คณะ 2522:29) 

 
การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกวัยผูใหญ 
การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกผูใหญนั้นเปนการศึกษาโดยการ

พิจารณาจากลักษณะการเสื่อมสภาพของกระดูกแตละสวนเปนหลัก  ซึ่งสามารถสังเกตการ
เสื่อมสภาพของกระดูกสวนตางๆ ดังนี้ 

1.ผิวหนาของสวนประสานบริเวณกระดูกหัวเหนา (Symphysis surface of Pubis) 
การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตจากสวนดังกลาวเปนการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสวน

พื้นผิวหรือผิวหนาของกระดูก Pubis โดยในวัยเด็กจนถึงชวงวัยรุนนั้นบริเวณดังกลาวจะมีลักษณะ
เปนรองลึกขรุขระไมเรียบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจน   คร้ันเมื่อเจริญเติบโตมีอายุมากขึ้นแลว
สวนผิวหนาของกระดูก Pubis จะคอยๆสึกอันเปนลักษณะการเสื่อมสภาพตามวัย  กลาวคือพื้นผิว
ที่ขรุขระจะเกิดการสึกกรอนและมีความราบเรียบมากขึ้นเรื่อยๆ  นอกจากนั้นยังมีการงอกของ
กระดูกบริเวณขอบของสวนผิวหนาโดยรอบ เนื่องจากการเสียดสีและแรงกดทับของกระดูกซึ่ง
กระทําตอกัน (Ubelaker 1984:53; White 1991:315) 

การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกจากการสังเกตดวยตาเปลาโดยวิธีนี้จัดวา
เปนวิธีการที่ใหผลคอนขางเที่ยงตรงนาเชื่อถือมากที่สุด จากการตรวจสอบระดับความเที่ยงตรง
ของการประเมินอายุกับโครงกระดูกของมนุษยปจจุบันปรากฏวาสามารถประเมินอายุไดใกลเคียง
กับความเปนจริงมากที่สุด  อยางไรก็ดี  เมื่อนํามาใชศึกษากับโครงกระดูกมนุษยสมัยโบราณจาก
แหลงโบราณคดีตางๆพบวาวิธีการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตดังกลาวมีขอจํากัดหลายประการ เปน
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ตนวาการเสื่อมสภาพของกระดูกที่ถูกกลบฝงอยูใตดินเปนระยะเวลานาน กระดูกแตละสวนรวมทั้ง
สวน Pubis ยอมไดรับการปรับเปล่ียนสภาพจากปจจัยทางธรรมชาติที่เปนองคประกอบในดิน  
ดังนั้นกระดูกสวนนี้ซึ่งตามปกติมีความเปราะบางอยูแลวยอมสามารถเกิดการสึกกรอนมากขึ้นได
โดยงาย ซึ่งหลังจากไดรับการขุดคนแลวนํามาศึกษาเพื่อการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตนั้นอาจเกิด
ความเขาใจผิดวาลักษณะความสึกกรอนของกระดูกสวนดังกลาวเปนการสึกกรอนอยางแทจริงที่
เกิดขึ้นตามวัย  ซึ่งยอมสงผลใหไดคาอายุที่คลาดเคลื่อนก็เปนได  นอกจากนั้น  ยังพบวาการ
ประเมินอายุเมื่อตายดวยวิธีนี้มีปญหาเกี่ยวกับการแตกหักและสูญหายของกระดูกสวน Pubis 
เสมอๆ ดังนั้น การประเมินอายุโดยวิธีนี้จึงจําเปนตองอาศัยประสบการณและการไดรับคําปรึกษา
แนะนําจากนักวิทยาการกระดูกมนุษยเพื่อปองกันความผิดพลาด (สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 2539:64; 
Ubelaker 1984:59) 

Todd (1920, quoted in Ubelaker 1984:53) คือนักวิทยาการกระดูกมนุษยทานแรก
ที่ริเร่ิมและคนควาวิธีการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกผูใหญ ดวยการพิจารณาจากพื้น
ผิวหนาสวนประสานของกระดูกหัวเหนา โดยศึกษาจากโครงกระดูกมนุษยปจจุบันเพศชายชาว
อเมริกันผิวขาวที่ทราบอายุแนนอนจํานวน 306 ตัวอยาง  ซึ่งสามารถสังเกตความแตกตางของอายุ
จากตําแหนงตางๆบนผิวหนาของสวนประสานกระดูกหัวเหนา โดยประกอบดวยตําแหนงสําคัญ 4 
ตําแหนงไดแก 

1.Ventral border (Rampart) ไดแกพื้นผิวสวนหนาทอง (ดานหนา) 
2.Dorsal border (Rampart) ไดแกพื้นผิวสวนหลังทอง (ดานหลัง) 
3.The superior extremity คือสวนปลายดานบน 
4.The inferior extremity คือสวนปลายดานลาง 
เมื่อสังเกตสวนตางๆแลวจึงจําแนกลักษณะตางๆออกเปน 10 ลักษณะยอยๆ ซึ่งเปนไป

ตามชวงอายุแตละชวงระหวางชวงอายุกวางๆคือ 18-50 ปข้ึนไป โดยแบงชวงระยะหางประมาณ
ชวงละ 3-4 ป   ทั้งนี้ ลักษณะทั้ง 10 ลักษณะดังกลาวสามารถกําหนดเปนชวงอายุใหญๆ ได 3 ชวง  

ชวงที่ 1 = ลักษณะที่ 1–3 หรืออายุระหวาง 18–24 ป ซึ่งไดแกชวงหลังวัยรุนหรือวัยรุน
ตอนปลายหรือวัยผูใหญระยะแรกเริ่ม 

ชวงที่ 2 = ลักษณะที่ 4-6 หรือชวงอายุระหวาง 25 – 35 ป เปนชวงที่เกิดการสรางขอบ
นูนขึ้นรอบๆ symphysial surface  

ชวงที่ 3 = ลักษณะที่ 7 – 10 หรือชวงอายุระหวาง 35 – 50 ปข้ึนไป  โดยเปนชวงที่เกิด 
การเปลี่ยนแปลงขึ้นบริเวณพื้นผิวภายใน symphysial surface  (สุเมธ พงษลิมานนท  และ คณะ 
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 2522:40-41; Krogman 1962:92-96; Ubelaker 1984:54-59; White 1991:315) 
นักวิทยาการกระดูกมนุษยหลายทาน เชน Krogman (1962:97) McKern and 

Stewart (1957, quoted in Ubelaker 1984:58-59) ไดนําวิธีการของ Todd ไปใชศึกษาเพื่อ
ประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกผูใหญแลวพบวามีขอบกพรองหลายประการ   กลาวคือ
เปนวิธีการที่ใหคาการประเมินอายุมากเกินความเปนจริงและสามารถที่จะเชื่อถือไดเฉพาะลกัษณะ
ที่กําหนดไวในชวงอายุระหวาง 20–40 ปเทานั้น  ดวยเหตุนี้  McKern and Stewart ( 1957 
quoted in Ubelaker 1984:58-59) จึงไดคิดคนวิธีการใหมสําหรับการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตใน
โครงกระดูกผูใหญจากกระดูก Pubis ซึ่งเปนการแกไขปรับปรุงจากวิธีการเดิมที่ Todd ไดนําเสนอ
ไว  วิธีการที่ McKern  and Stewart ไดพัฒนาขึ้นดังกลาวสามารถใชไดผลเปนที่นาเชื่อถือและ
ไดรับการยอมรับมากกวาวิธีการของ Todd  ทั้งนี้  แนวทางของ McKern and Stewart ไดจาก
การศึกษาตัวอยาง Pubis จากโครงกระดูกมนุษยเพศชายจํานวน 349 ตัวอยาง โดยแบง
องคประกอบ (Component) ของกระดูกออกเปน 3 สวน สําหรับการพิจารณาเพื่อประเมินอายุ 
(ภาพที่ 40) ดังนี้ 

Component 1 เปนการพิจารณาเฉพาะแนวแบงครึ่งดานหลังทอง (หรือดานใน) ซึ่ง
ไดแกดาน Dorsal half บอกลักษณะของรองตามแนวขวางที่ลึก  ยาวและขรุขระในชวงที่อายุยัง
นอยแลวคอยๆเรียบราบมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Component 2 เปนการพิจารณาเฉพาะแนวแบงครึ่งดานหนาทอง (หรือดานนอก) ซึ่ง

ไดแกดาน Ventral half  ซึ่งบอกลักษณะของพื้นผิวหนาที่มีการงอกของกระดูกเปนเนินตะปุมตะปา 
ในชวงอายุมาก 

ภาพที่ 40 การจําแนกลักษณะ Pubic symphysis ตามวิธีการของ McKern & Stewart (57) 
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Component 3 เปนการพิจารณาจากสวนขอบหรือริมรอบๆ Symphysial surface เพื่อ
บอกถึงลักษณะของการเกิดเปนสันหรือขอบนูนขึ้นรอบๆผิวหนาของกระดูกที่อยูในชวงอายุมาก 

ในแตละสวนสามารถจําแนกลําดับพัฒนาการของการเสื่อมสภาพกระดูกเปน 6 ระดับ 
(Stage) จาก 0 ซึ่งหมายถึงไมปรากฏลักษณะดังกลาวเลย ไปจนถึงระดับที่ 5 ซึ่งหมายถึงการ
ปรากฏของลักษณะนั้นในระดับชัดเจนมากที่สุด (Brothwell 1981:68-70; Krogman 1962:100-
106; Ubelaker 1984:58-59; White 1991:315) เมื่อไดคาระดับการเสื่อมสภาพของกระดูกแตละ
สวนทั้ง 3 สวนแลว จึงนําคาระดับทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นจึงนําไปเทียบเพื่อประเมินอายุของ
โครงกระดูกตามตารางเทียบอายุตอไปนี้ 
 

ตารางที่  14  การแปลงคาระดับอายุจาก Pubic symphysis ของโครงกระดูกเพศชาย 
 

คาระดับรวม ชวงอายุ (ป) อายุโดยเฉลี่ย (ป) 
0 

1-2 
3 

4-5 
6-7 
8-9 
10 

11-13 
14 
15 

-17 
17-20 
18-21 
18-23 
20-24 
22-28 
23-28 
23-29 
29+ 
36+ 

17.29 
19.04 
19.79 
20.84 
22.42 
24.14 
26.05 
29.18 
35.84 
41.00 

ที่มา : Douglas H. Ubelaker,Human skaletal remains; excavation, analysis, interpretation (Washington, 
D. C. : Smithsonian Institutuio, 1984), 58-59. 
 หลังจากสามารถคิดคนวิธีการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกเพศชาย
และสามารถใชไดผลเปนที่นาเชื่อถือแลว ในเวลาตอมา McKern รวมกับ Gilbert (1973, quoted 
in Ubelaker 1984:58-59) ไดนําวิธีการสําหรับประเมินอายุในโครงกระดูกเพศชายมาใชเพื่อ
ทดลองประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตในโครงกระดูกมนุษยเพศหญิงจํานวน 103 ตัวอยาง  พบวามี
ความคลาดเคลื่อนคอนขางมาก  ทั้งนี้ เนื่องจากกระดูกสวน  Pubis ในโครงกระดูกเพศหญิงมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากผลกระทบของการคลอดบุตร  ดวยเหตุนี้  นักวิทยาการกระดูกมนุษยทั้ง
สองจึงไดปรับเปล่ียนลักษณะการแปลคาระดับอายุจากการประเมินอายุของโครงกระดูกมนุษย
เพศชาย (McKern and Stewart 1957, quoted in Ubelaker 1984:58) ใหมีความเหมาะสมมาก
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ข้ึนสําหรับการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกเพศหญิง (ภาพที่ 41) (Brothwell 
1981:70; Ubelaker 1984:58-59; White 1991:315) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  15  การแปลงคาระดับอายุจาก Pubic symphysis ของโครงกระดูกเพศชาย 
 

คาระดับรวม ชวงอาย ุ(ป) อายุโดยเฉลี่ย (ป) 
0 
1 
2 
3 

4-5 
6 

7-8 
9 

10-11 
12 
13 

14-15 

14-18 
13-24 
16-25 
18-25 
22-29 
25-36 
23-39 
22-40 
30-47 
32-52 
44-54 
52-59 

16.00 
19.80 
20.15 
21.50 
26.00 
29.62 
32.00 
33.00 
36.90 
39.00 
47.75 
55.71 

ที่มา : Douglas H. Ubelaker,Human skaletal remains; excavation, analysis, interpretation (Washington, 
D. C. : Smithsonian Institutuio, 1984), 58-59 

2.การสึกกรอนของฟน (Dental attrition) 
 วิธีการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตสําหรับโครงกระดูกในวัยผูใหญอีกวิธีการหนึ่งซึ่งไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปจากบรรดานักวิทยาการกระดูกมนุษย นอกเหนือจากการพิจารณาลักษณะ

ภาพที่ 41 การจําแนกลกัษณะ Pubic symphysis ในเพศหญิง ตามวิธีการของ McKern & Stewart (73) 
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การสึกกรอนของกระดูกรอยประสานหัวเหนาแลวไดแกการพิจารณาลักษณะและระดับการสึก
กรอนของฟน 
 การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตจากลักษณะและระดับการสึกกรอนของฟนนั้น เปนไป
ตามหลักการสําหรับการประเมินอายุโครงกระดูกผูใหญทั่วๆไปซึ่งเปนการพิจารณาจากลักษณะ
การเสื่อมสภาพของกระดูกในวัยที่กระดูกทุกๆสวนผานการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตมาโดย
สมบูรณแลว  สําหรับการสึกกรอนของฟนนั้นความหมายโดยทั่วไปหมายถึงการชํารุด การสึกกรอน
ของพื้นผิวฟนดานสบฟน (Occlusal surface) ซึ่งเปนผลมาจากการเสียดสีกันไปมาระหวางฟนใน
ชุดขากรรไกรบนกับฟนในชุดขากรรไกรลางโดยเปนการเสียดสีระหวางการบดเคี้ยวอาหารซึ่งมา
จากวัตถุดิบหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอาหารที่มีเนื้อแข็งและมีลักษณะที่เปนเสนใย เชน 
อาหารในกลุมตระกูลหญาหรือวัชพืช ตลอดจนพืชประเภทอื่นๆซึ่งมักสงผลใหเกิดการเสียดสีและ
นําไปสูการเกิดรองรอยการสึกกรอนของฟนขึ้นไดมาก (Brothwell 1981:71) ดวยเหตุนี้  การสึก
กรอนของฟนจึงยอมไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับอายุของเจาของฟนแตละคน แตดังไดกลาว
แลววาการตรวจสอบหรือประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกผูใหญนั้น  เปนการประเมินอายุ
ของบุคคลในชวงวัยที่การเจริญเติบหรือการพัฒนาของกระดูกอันเปนโครงสรางรางกายไดหยุดลง
แลว การพิจารณาระดับการเสื่อมสภาพของกระดูกโดยเฉพาะในกรณีของฟนจึงเปนวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ สําหรับการอนุมานวาเมื่อปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพหรือการสึก
กรอนในระดับที่รุนแรงมากก็ยอมแสดงใหเห็นวาบุคคลผูนั้นอยูในชวงวัยที่อายุมาก (สุวิมล ภู
รีพัฒนพงษ 2539:68) 
 การประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกมนุษยในวัยผูใหญดวยการพิจารณา
ลักษณะและระดับการสึกกรอนของฟน เปนวิธีการที่นักวิทยาการกระดูกมนุษยหลายทานได
นํามาใช โดยมีการกําหนดคาระดับการสึกกรอนของฟนเพื่อการประเมินอายุ ปรากฏผลการศึกษา
เปนที่นาพอใจและไดคาอายุที่คอนขางนาเชื่อได อยางไรก็ดี การตัดสินใจเลือกวิธีการดังกลาวเพื่อ
ประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตนั้น ควรเปนการประเมินอายุเฉพาะในกลุมตัวอยางของมนุษยที่อยูใน
กลุมหรือสายพันธุเดียวกัน ทั้งยังไมควรที่จะนําระดับการสึกกรอนของฟนที่ไดจากฟนในกลุมชนคน
ละกลุมมาเปนบรรทัดฐานสําหรับการประเมินอายุสําหรับโครงกระดูกของอีกกลุมหนึ่ง  เนื่องจาก
การสึกกรอนของฟนที่เกิดขึ้นในกลุมมนุษยหลายๆกลุม ยอมมีความแตกตางและแปรผันไป
ตามปจจุยตางๆ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมที่เปนตัวกําหนดชนิดและคุณภาพของอาหารสําหรับ
การบริโภค หรือการกระทํากิจกรรมที่แตกตางกัน  (Ubelaker 1984:63) อยางไรก็ตาม การ
ประเมินอายุเมื่อเสียชิวิตโดยวิธีการพิจารณาระดับการสึกกรอนของฟนนั้น ดูเหมือนวาจะยังมี
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ขอบกพรองในบางประเด็น เชน กรณีเปรียบเทียบลักษณะและระดับการสึกของฟนมนุษยในสมัย
หรือชวงเวลาของพัฒนาการทางสังคมประวัติศาสตรที่หางไกลกันมากโดยเฉพาะระหวางฟนของ
มนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรกับฟนของมนุษยในสมัยปจจุบัน  เนื่องจากการดําเนินกิจกรรม
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษยตางชวงเวลาดังกลาวนั้นมีแตกตางกันมากซึ่งจัดไดวา
เปนความแตกตางทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง  ยอมสงผลใหเกิดการสึกกรอนของฟนในระดับและ
ชวงอายุที่แตกตางกัน การเปรียบเทียบระดับการสึกกรอนระหวางมนุษยสองสมัยดังกลาวจึงอาจ
ไดคาอายุที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได (Brothwell 1981:71)  
 คาระดับการสึกกรอนของฟนสามารถเทียบเคียงและประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครง
กระดูกไดจากภาพตอไปนี้  (ภาพที่  42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การเสื่อมสภาพของกระดูกแตละสวนในรางกาย (Degenerative changes) 
 หลังจากกระดูกอันเปนโครงสรางรางกายไดรับการพัฒนาและมีการเจริญเติบโตอยาง
เต็มที่แลวเมื่อแตละบุคคลเริ่มมีอายุมากขึ้นและผานการดําเนินชีวิตที่ตองทํากิจกรรมอยาง
หลากหลาย ยอมสงผลใหกระดูกแตละสวนเกิดการเสื่อมสภาพไปตามวัย   โดยภาวะการ
เสื่อมสภาพหรือการสึกหรอของกระดูกนั้นสามารถเกิดขึ้นไดกับกระดูกหลายๆสวน เชน สวนขอทั้ง
ขอมือ ขอเทา  สวนสันหลัง เอว สะบา เปนตน (สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:41) โดย
ปรากฏวามักจะเกิดการเสื่อมสภาพที่บริเวณกระดูกสันหลังชวงเอว (Lumba) มากกวาในกรณีของ
กระดูกสวนอื่นๆในรางกายมนุษย   
 Stewart (1958) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังเพื่อใช
ยืนยันถึงปจจัยการเสื่อมสภาพที่สัมพันธกับอายุ โดยไดกําหนดลักษณะการเสื่อมของกระดูก
ออกเปน 5 ระดับ (0-4) แลวคํานวณคาระดับที่ไดเปนเปอรเซ็นตนําเสนอในรูปแผนภูมิแทง 

ภาพที่ 42 ลักษณะการสึกของฟนแทตามชวงอายุ 
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(Stewart 1958:144-151)  อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงนั้นภาวะกระดูกเสื่อมสามารถ
เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ อาทิ อายุที่เพิ่มมากขึ้น ภาวะทุพโภชนาการ  การทํางานหนักโดยอาศัย
อวัยวะในสวนตางๆตลอดจนโรคประจําตัวของแตละบุคคล ดวยเหตุนี้จึงไมอาจชี้ชัดไดวาการ
เส่ือมสภาพมีสาเหตุจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงประการเดียว นอกจากจะใชเปนเหตุผล
ประกอบในการสนับสนุนทฤษฎีอ่ืนๆที่นาเชื่อถือไดมากกวา (Ortner 1985:31)  
 โดยภาพรวมแลวเมื่อเปรียบเทียบแนวคิด วิธีวิทยาสําหรับการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิต
ของโครงกระดูกแตละวัยไมวาจะเปนวัยเด็ก  วัยรุนและวัยผูใหญดังไดกลาวมาแลว  จะพบวาการ
ประเมินอายุของโครงกระดูกในวัยเด็กและวัยรุนซึ่งเปนวัยที่รางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มทั่ยนั้น 
สามารถศึกษาไดงายและใหผลการประเมินอายุที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวากรณีการ
ประเมินอายุในโครงกระดูกมนุษยที่อยูในวัยผูใหญ   ซึ่งในวัยผูใหญนั้นการประเมนิอายจุะคอนขาง
ยากและเสี่ยงตอการผิดพลาดในระดับที่คอนขางมาก เนื่องจากการเสื่อมสภาพของกระดูกนั้น
นอกเหนือจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามวัยแลว ยังเกิดจากเหตุปจจัยอื่นๆอีก
หลายประการที่มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของกระดูกสวนตางๆอันเปนโครงสราง
รางกายของแตละบุคคล กระนั้นก็ตาม ถึงแมการประเมินอายุเมื่อเสียชีวิตของโครงกระดูกที่มีอายุ
ตั้งแตประมาณ 25-30 ปข้ึนไปจะเปนเรื่องที่คอนขางซับซอนและยุงยากก็ตาม ทวา การประเมิน
อายุจากการเสื่อมสภาพของกระดูกแตละสวนโดยกําหนดชวงอายุหางกันราว 5-10 ปก็นับวาเปน
แนวทางและวิธีการที่สามารถจะชวยใหผลการศึกษาในโครงกระดูกแตละตัวอยางไดผลเปนที่
นาเชื่อถือและยอมรับได (Krogman 1962:96) 
 
การประเมินเพศ (Estimation of Sex) 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางรางกายตามธรรมชาติระหวางเพศชายกับ
เพศหญิงในแตละวัยแลว  จะพบวาเมื่อยังอยูในวัยเด็กนั้นเด็กหญิงและเด็กชายจะไมมีความ
แตกตางกันมากนักโดยอาจจะมีรูปรางและขนาดของรางกายที่ใกลเคียงกัน ความแตกตางที่ยังไม
ปรากฏชัดเจนในวัยเด็กของทั้งสองเพศนั้นเปนผลจากการที่ฮอรโมนเพศตามธรรมชาติทั้งชายและ
หญิงยังไมเร่ิมตนทํางาน    ทั้งนี้   ลักษณะความแตกตางทางกายภาพของเพศหญิงและชายจะเริ่ม
ปรากฏชัดเจนเมื่อเร่ิมยางเขาสูวัยรุน  โดยการเปลี่ยนแปลงในแตละเพศจะอยูภายใตกระบวนการ
ของฮอรโมนเพศ จนกระทั่งเมื่ออายุมากขึ้นจนเขาสูวัยผูใหญลักษณะความแตกตางของรางกาย
ระหวางเพศทั้งสองจะยิ่งเดนชัดมากขึ้น    
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 กระดูกซึ่งเปนโครงสรางของรางกายมนุษยทั้งชายและหญิงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปรางลักษณะ ขนาดและสภาพของแตละสวน ซึ่งจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไประหวาง
เพศชายและหญิงเมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุน  หลังจากนั้นกระดูกทุกๆสวนในรางกายของทั้งหญิงและชาย
จะพัฒนาเจริญเติบโตตอไปเร่ือยๆจนกระทั่งเขาสูวัยผูใหญ  ดังนั้น  การประเมินเพศในโครงกระดูก
มนุษยจึงไมนิยมจําแนกเพศสําหรับโครงกระดูกที่อยูในวัยเด็กซึ่งไดแกชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง
ระหวาง 15-18 ป เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดไดเพราะในวัยเด็กยังไมปรากฏความแตกตางที่
ชัดเจนในโครงสรางกระดูกทั้งสองเพศ (Krogman 1962:113; Ubelaker 1984:42; White 
1991:320-322)  
 ในบรรดากระดูกทั้งหมดที่ประกอบเปนโครงสรางรางกายนั้น  กระดูกสวนที่มีความ
จําเปนและมีความสําคัญสําหรับการประเมินเพศที่นาเชื่อถือมากที่สุดไดแกกระดูกเชิงกราน 
(Pelvis) เพราะกระดูกสวนดังกลาวเปนสวนที่มีการพัฒนาแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางเพศ
ชายและหญิง กลาวคือตามธรรมชาตินั้นเพศหญิงทําหนาที่ในการตั้งครรภและใหกําเนิดบุตร  ดวย
เหตุนี้กระดูกเชิงกรานในเพศหญิงจึงมีความกวาง มีลักษณะทางกายวิภาคที่เหมาะสมเอื้ออํานวย
ตอการโอบอุมและปกปองทารกไวในครรภ ซึ่งเปนลักษณะและสภาวะตามธรรมชาติที่ไมปรากฏใน
กระดูกเชิงกรานของเพศชาย นอกจากนั้น  ผลจากการตั้งครรภและการคลอดบุตรตามธรรมชาติใน
กระดูกเชิงกรานเพศหญิงที่ทิ้งรองรอยลงบนพื้นผิวของกระดูก ยังเปนรองรอยสําคัญอีกสวนหนึ่ง
สําหรับการประเมินเพศไดอยางนาเชื่อถือ (Brothwell 1981:62; Krogman 1962:130-142; 
Ubelaker 1984:42; White 1991:323-327)  
 นอกจากกระดูกเชิงกรานแลว กระดูกอีกสวนหนึ่งที่สามารถใชประกอบการศึกษาเพื่อ
ประเมินเพศคือกะโหลกศีรษะ (Skull) ซึ่งกลาวไดวาเปนสวนที่เหมาะสมในระดับรองลงมาจาก
กระดูกเชิงกรานสําหรับการประเมินเพศ ทั้งนี้ หลักการโดยทั่วไปในการประเมินเพศของโครง
กระดูกโดยการพิจารณาจากกะโหลกศีรษะคือ   โครงสรางรางกายของเพศหญิงจะมีขนาดเล็กและ
บอบางกวาเพศชายซึ่งมีโครงสรางขนาดใหญและแข็งแรงกวา (White 1991:320-322)  อยางไรก็ดี  
การประเมินเพศโดยการพิจารณาจากขนาดและลักษณะโครงสรางรางกายดังกลาว  ควร
เปรียบเทียบกันระหวางโครงกระดูกเพศชาย-หญิงที่อยูในกลุมหรือสายพันธุเดียวกันเทานั้น (White 
1991:322) หากศึกษาเปรียบเทียบขามกลุมแลวอาจกอใหเกิดความผิดพลาดได  เนื่องจากกลุม
ประชากรแตละกลุมทั่วโลกนั้นมีขนาดของโครงสรางรางกายที่แตกตางกัน อาทิ ลักษณะกระดูก
สวนสันคิ้วบนกะโหลกศีรษะที่ปรากฏพบอยางชัดเจนในเพศชายชาวยุโรปนั้น อาจเปนลักษณะที่
สามารถพบไดในกะโหลกศีรษะของเพศหญิงชาว Australian Aborigines  หรืออาจจะเปนกรณี
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ความแข็งแรงของกระดูกในเพศหญิงชาว Australia Aborigines อาจเปนลักษณะที่แสดงใหเห็น
ความแข็งแรงกวากระดูกเพศชายกลุมพิกมี่ (Pygmies) เปนตน (Brothwell 1981:59) 
 สําหรับการประเมินเพศนั้น นอกเหนือจากการพิจารณาจากระดูกเชิงกรานและ
กะโหลกศีรษะแลว ยังสามารถอาศัยการพิจารณาความแตกตางระหวางเพศชาย-หญิงจากกระดูก
สวนอื่นๆในรางกายไดดวย เชน กระดูกทอนยาว(Long bones)  กระดูกสันหลัง(Vertebral 
column) กระดูกหนาอก(Sternum) และกระดูกไหปลารา(Clavicles)  อยางไรก็ตาม  แมวาจะ
สามารถประเมินเพศจากกระดูกเหลานี้ได  ทวา  ระดับความนาเชื่อถือจากการใชกระดูกดังกลาว
ประเมินเพศนั้นก็ไมมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะรูปรางโดยทั่วไปของกระดูกเหลานี้ ไมมีความ
แตกตางที่ชัดเจนระหวางเพศชาย-หญิง นอกจากจะยืนยันดวยการวัดเพื่อใหไดคาตัวเลขที่แนนอน
ชัดเจนสําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของขนาดกระดูกแตละสวนระหวางเพศทั้งสอง  โดยยึด
หลักการเดียวกันกับการประเมินเพศจากกะโหลกศีรษะซึ่งหมายถึงกระดูกของเพศชายยอมมี
ขนาดและรูปรางที่ใหญกวาเพศหญิง(Brothwell 1981:59) 
 โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวาการประเมินเพศในโครงกระดูกมนุษยเพื่อจําแนกเพศ
ชาย-หญิงนั้น  จะมีความเที่ยงตรงและไดผลถูกตองชัดเจนเพียงใดยอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย
โดยเฉพาะในกรณีของโครงกระดูกมนุษยที่ไดจากการขุดคนจากแหลงโบราณคดีแตละแหงนั้น  
สภาพและระดับความครบถวนสมบูรณของกระดูกแตละสวนยอมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การศึกษาวิเคราะหเพื่อประเมินเรื่องเพศ  ทั้งนี้  นักวิทยาการกระดูกมนุษยไดจัดลําดับความ
นาเชื่อถือของการประเมินเพศจากกระดูกสวนตางๆดังนี้ (Krogman 1962:112; Ubelaker 
1984:42) 
 โครงกระดูกสภาพครบสมบูรณทั้งโครง (Entire skeleton) = 100 % 
 กระดูกเชิงกราน (Pelvis)   = 95  % 
 กะโหลกศีรษะ (Skull)    = 90  % 
 กระดูกทอนยาว (Long bones)   = 80  % 
 กระดูกเชิงกราน+กะโหลกศีรษะ   = 98  % 
 กระดูกเชิงกราน+กระดูกทอนยาว   = 95  % ข้ึนไป 
 กะโหลกศีรษะ+กระดูกทอนยาว   = 90-95 %  
 

อยางไรก็ตาม  นักวิทยาการกระดูกมนุษยบางทาน เชน Stewart (1948; 1951) ให
ความเห็นวาในการประเมินเพศของโครงกระดูกนั้น ถึงแมจะมีแนวคิดทฤษฎีหรือวิธกีารทีก่าํหนดไว
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อยางชัดเจน แตผูที่ทําการศึกษาตางก็มีอคติสวนตัวในการพิจารณาบางไมมากก็นอย นอกจากนั้น  
โครงกระดูกที่เปนโครงสรางรางกายแตละสวนก็มีความเบี่ยงเบนของลักษณะทางเพศอยูบางไม
มากก็นอย  ดวยเหตุนี้ Stewart จึงกําหนดระดับความนาเชื่อถือจากการประเมินเพศของโครง
กระดูกดวยการพิจารณากระดูกสวนตางๆในระดับที่ต่ํากวาระดับความนาเชื่อถือที่กลาวถึงกอน
หนานี้  กลาวคือโครงกระดูกทั้งโครงหรือกระดูกเชิงกรานนั้นใหคาความนาเชื่อถือที่ 90-95 % สวน
กะโหลกศีรษะนั้นไดใหความนาเชื่อถือที่ระดับ 80 % เทานั้น (Krogman 1962:112-113) 

 
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศชาย-หญิงจากกระดูกสวนตางๆ 

 กระดูกเชิงกราน (Pelvis) 
 การพิจารณาลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงจากกระดูกสวนเชิง
กรานประกอบดวยลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบไดระหวางเพศทั้งสองดังนี้(ประพิศ ชูศิริ 
2534:126-130; สายันต ไพรชาญจิตร 2539:139-142; สุเมธ พงษลิมานนท และคณะ 2522:17-
18; Brothwell 1981:62-63; Krogman 1962:122; Ubelaker 1984:42; White 1991:320-327) 
 
ตารางที่  16  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะกระดูกเชิงกรานระหวางเพศชาย-หญิง 
 

ลักษณะ 
 

เพศชาย เพศหญิง 

-ลักษณะทั่วไป 
 
 
 
-Greater sciatic notch 
 
 
-Preauricular  sulcus 
 
-Auricular area 
 
-Sacroiliac articulation 

ขนาดใหญ หนาเทอะทะ น้ําหนัก
มาก แสดงใหเห็นความแข็งแรง มี
รอยยึดเกาะของกลามเนื้อชัดเจน 
 
เล็ก แคบ มีลักษณะคลายรูปตัว J 
(มุมแหลม)  
 
มีนอยไมชัดเจนหรือไมปรากฏเลย 
 
เรียบและมีพื้นที่ใหญกวาเพศหญิง 
 
ใหญ 

ขนาดเล็ก บอบบาง น้ําหนักเบา 
พื้นผิวกระดูกเรียบกวาเพศชาย 
 
 
ใหญ กวาง มีลักษณะคลายรูปตัว 
L (มุมปาน) 
 
มีมากชัดเจน เปนรองลึก 
 
ขรุขระ มีพื้นที่เล็กกวาเพศชาย 
 
เล็ก วางตัวในแนวเฉียง 

-Pubis & Superior pubic ramus 
 

ส้ันกวาในเพศหญิง 
 

ยาวกวาในเพศชาย 
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ลักษณะ 
 

เพศชาย เพศหญิง 

-Pubic  symphysis 
 
 
-Subpubic angle 
 
 
-Obturator foramen 

มีลักษณะสูงและแคบกวาในเพศ
หญิง 
 
ลักษณะคลายรูปตัว V (มุมแหลม) 
 
 
ใหญ ลักษณะคลายรูปไข 

มีลักษณะต่ําและกวางกวาในเพศ
ชาย 
 
ลักษณะคลายรูปตัว U กลมมน มุม
ปานผายออกกวางกวา 90o 
 
เล็กลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อยางไรก็ตาม ถึงแมกระดูกเชิงกรานจะเปนสวนที่สามารถใชพิจารณาความแตกตาง

ระหวางเพศหญิง-ชายจากลักษณะตางๆดังรายละเอียดขางตน และผลการประเมินเพศจาก
กระดูกสวนดังกลาวไดรับการยอมรับวามีความแนนอนคอนขางมาก ทวา ก็มีขอควรพิจารณาบาง
ประการเกี่ยวกับการศึกษากระดูกเชิงกรานเพื่อการประเมินความแตกตางระหวางเพศทั้งสอง คือ 

-Greater sciatic notch ซึ่งแมวาจะใหผลที่คอนขางแนนอนแตก็มีโอกาสคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริงได หากนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูกคนละกลุม ดังกรณีกระดูกในเพศ
เดียวกันระหวางกลุม Anglo-Saxsons กับกลุม British Mediaval นั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะ
พบวา Greater sciatic notch ในกระดูกเชิงกรานจากทั้งสองกลุมมีขนาดความแคบ-กวางแตกตาง
กัน (Brothwell 1981:62) 

ภาพที่ 43 ความแตกตางระหวางเพศชาย-หญิง ในกระดูกเชิงกราน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

-Preauricular sulcus   ซึ่งเปนรองที่เกิดขึ้นบริเวณสวนหนาของ Auricular surface  ที่
มักจะปรากฎในกระดูกเชิงกรานเพศหญิง  เนื่องจากเปนรองที่แสดงถึงการตั้งครรภ  โดยในระหวาง
ระยะเวลาของการตั้งครรภนั้นน้ําหนักตัวของทารกที่อยูในครรภจะกดทับลงบนสวนดังกลาว 
กอใหเกิดเปนรองที่มีลักษณะยาวและลึก อยางไรก็ดี  นักวิทยาการกระดูกมนุษยบางทานไดให
ขอสังเกตเพิ่มเติมวา  รองที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะบงชี้ถึงการมีบุตรแลว  ยังอาจเปนรองรอยที่แสดง
ใหเห็นการติดยึดของเอ็นขอตอสะโพกไดดวย (Houghton 1974:381-390)   ทั้งนี้  มีรายงานผล
การศึกษากระดูกเชิงกรานเพศชายบางตัวอยางวาไดพบลักษณะ Preauricular sulcus เชนกันโดย
พบในกระดูกเชิงกรานเพศชายที่มีอายุยังไมถึงวัยเจริญพันธ นอกจากนั้น ก็ปรากฏรองรอยดงักลาว
ไดบนกระดูกเชิงกรานเพศหญิงที่ยังไมเขาสูวัยเจริญพันธเชนกัน ทวาพบในจํานวนตัวอยางที่ไม
มากนัก  ดังนั้น การพิจารณาสวนดังกลาวของกระดูกเชิงกรานเพื่อประเมินเพศจึงควรระมัดระวัง
ถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากขอสังเกตนี้ดวย 

นอกจากนั้น T.W. Phenice (1969:297-302 อางถึงใน สุวิมล ภูรีพัฒนพงษ  2539:41) 
ไดคนควาเพื่อหาวิธีการประเมินเพศจากกระดูกเชิงกรานที่ไดผลแมนยํา  รวดเร็วและเปนวิธีการที่
สามารถดําเนินการไดงายทั้งยังใหระดับความแมนยําไมนอยกวา 95 %   ทั้งนี้  การประเมินเพศ
ตามแนวทางของ Phenice ไดแกการพิจารณาจากลักษณะ Pubis  ซึ่งประกอบดวย 3 ลักษณะ
สําคัญคือ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 44 ความแตกตางระหวางเพศชาย-หญิง ในเชิงกรานสวน Pubis 
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1.รองรอยของเสนบน Femoral surface ของ Pubis ซึ่งในกระดูกเชิงกรานเพศหญิง
เรียกชื่อของเสนดังกลาววา “Ventral arc”  รองรอยของเสน Femoral surface จะเริ่มตนตั้งแต 
Pubic crest แลวทอดตัวโคงลงมาทางดานลางจนบรรจบกับของใกลกลางของ Ischiopubic 
ramus  บริเวณสวนริมสุดของ Subpubic concavity  สวนในเพศชายนั้นแนวเสนดังกลาวจะ
เร่ิมตนตั้งแต Pubic crest หรือ Pubic tubercle แลวทอดตัวเปนแนวยาวลงมาสองทางคือ 

-ทอดตัวลงมาตามแนวขอบใกลกลางสูขอบลางของ Symphysial surface 
-ทอดตัวลงมาเบื้องลางขนานกับขอบหนาของ Symphysial surface จนถึงตําแหนง

ของ Superolateral ตอกับ Subpubic angle  แลวแนวของเสนดังกลาวจะหักมุมไปทางใกลริม  
โดยทอดตัวขนานไปกับขอบใกลกลางของ Ischiopubic ramus  ทั้งนี้  รอยเสน Femoral surface 
ของเพศชายตามแนวนี้จะไมบรรจบกับขอบใกลกลางของ Ramus  

การสังเกตเพื่อพิจารณารอยเสน Femoral surface บนกระดูกเชิงกรานสวน Pubis 
จะตองวางกระดูกใหดาน Femoral surface อยูในตําแหนง Anteroposterior plane  

2.ขอบใกลกลางของ Ischiopubic ramus ในเพศหญิงสวนมากจะมีลักษณะเวาซึ่ง
เรียกวา Subpubic concavity สําหรับในเพศชายกระดูกสวนดังกลาวมักจะตรงหรือโคงออก 
(Convex) และบางครั้งอาจจะพบลักษณะ Subpubic concavity ในกระดูกเชิงกรานของเพศชาย
ไดบางและพบเพียงเล็กนอยไมปรากฏชัดดังที่ปรากฏในกระดูกเชิงกรานของเพศหญิง  

3.ลักษณะของพื้นผิวกระดูกดานใกลกลางของ Ischiopubic ramus  ในตําแหนงที่ต่ํา
กวา Symphysial surface ของเพศหญิงมักจะมีสันกระดูกเล็กๆ  สวนในเพศชายมักจะเปนผิว
เรียบไมปรากฏสันกระดูกแตอยางใด 

ทั้งนี้  นายแพทยหมอมราชวงศวีรพันธุ  ทวีวงศ (2513:1-7) ไดศึกษาตัวอยางโครง
กระดูกมนุษยไทย-จีน ที่ทราบประวัติชัดเจนจํานวน 162 ตัวอยาง เพื่อทําการประเมินเพศโดย
อาศัยวิธีการศึกษาตามแนวทางของ Phenice ในการศึกษาดังกลาวใชการพิจารณาลักษณะ
กระดูกเชิงกรานสวน Pubis ลักษณะที่ 1 เปนลักษณะสําคัญที่สุด  โดยใชลักษณะที่ 2 เปน
ลักษณะสําคัญรองลงมาและพบวาลักษณะที่ 3 ตามแนวทางของ Phenice นั้นมีความเหลื่อมลํ้า 
(Overlap) ระหวางเพศชายและหญิงมาก จึงใชขอมูลจากลักษณะสุดทายเปนเพียงขอมูลประกอบ
เพื่อตรวจสอบสนับสนุนผลการประเมินเพศดวยลักษณะสองลักษณะแรก ผลการประเมินเพศใน
โครงกระดูกของกลุมตัวอยางดังกลาวซึ่งจําแนกเปน 2 กลุมยอยคือกลุมที่มีอายุระหวาง 16-19 ป
ซึ่งเปนกลุมโครงกระดูกอายุนอย กับกลุมตัวอยางโครงกระดูกอายุมากที่มีอายุในชวงระหวาง 20-
74 ป พบวาในกลุมที่โครงกระดูกอายุนอยมีความแมนยําในการประเมินเพศที่ระดับ 95.63 % 
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ขณะที่กลุมโครงกระดูกที่มีอายุมากไดรับการประเมินเพศถูกตองในระดับ 97.32 %  ซึ่งแสดงให
เห็นวาวิธีการศึกษาโครงกระดูกเพื่อประเมินเพศของกลุมตัวอยางโครงกระดูกมนุษยไทย-จีน 
ดังกลาวตามแนวทางของ Phenice นั้นสามารถใชไดผลดีและมีความเที่ยงตรงสําหรับโครงกระดูก
ผูใหญที่มีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป สวนการประเมินเพศของโครงกระดูกเด็กดวยวิธีการเดียวกันนัน้จะ
มีความผิดพลาดมากกวา 

กะโหลกศีรษะ (Skull) 
การพิจารณาลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงจากกะโหลกศีรษะ

ประกอบดวยลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบไดระหวางเพศทั้งสองดังนี้(ประพิศ  ชูศิริ 2534:131-
132; สุเมธ พงษลิมานนท และคณะ 2522:9-14; Brothwell 1981:59-61; Ubelaker 1984:42; 
White 1991:322-323) 
 
ตารางที่  17  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะกะโหลกศีรษะระหวางเพศชาย-หญิง 
 

ลักษณะ 
 

เพศชาย เพศหญิง 

-ลักษณะทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
-หนาผาก 
 
 
 
 
-Supraorbital ridge 
 
 
-Glabella 
-Orbit 

ขนาดใหญ น้ําหนักมาก ปริมาตร
ค ว า ม จุ ก ะ โ ห ล ก (Cranial 
capacity) มากกวาในเพศหญิง
ประมาณ 200 ลบ.ซม. พื้นผิวไม
เรียบมีรอยยึดเกาะของกลามเนื้อ
มาก ชัดเจน 
 
ลาดเล็กนอยจนถึงชัน  มีลักษณะ
กลมมนนอยกวาในเพศหญิง 
 
 
 
ขนาดปานกลาง-ใหญ  หนา นูนสูง
อยางชัดเจน 
 
ใหญ 
ลักษณะคลายรูปส่ีเหลี่ยม ขอบเบา

ขนาดเล็ก บอบบาง มีรอยประสาน
กะโหลกศี รษะที่คอนขาง เรียบ 
พื้ น ผิ ว เ รี ยบ  รอย ยึด เกาะของ
กลามเนื้อนอยไมชัดเจน 
 
 
 
กลมมนมากกวาจนถึงยื่นโหนกมา
ขางหนา   เรียบและเปนเสนตั้ ง
ม า กก ว า   หน า ผ า ก เ ต็ ม จ ะมี
ลักษณะคลายหนาผากเด็ก 
 
ขนาดเล็ก -ปานกลาง  บาง  ไม
ชัดเจน 
 
เล็ก 
ลักษณะคลายรูปทรงกลม ขอบเบา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

ลักษณะ 
 

เพศชาย เพศหญิง 

 
 
 
 
-Zygomatic arch 
 
 
-Mastoid  process 
 
 
-Nasal aperture 
 
 
 
-Palate 
 
-Mandible 
 
 
 
 
 
 
 
-Teeth 
 
 
-Chin 
 
-Frontal eminence 
-Parietal eminence 
-Temporal line 

ตาดานบนมีลักษณะมน   อยูใน
ระดับต่ํา (ประมาณเสนแบงครึ่ง
ของกะโหลกศีรษะ) 
 
ขนาดปานกลาง  หนา  ดานขางมี
ลักษณะโคงมาก 
 
ขนาดปานกลาง-ใหญ   รองรอย
การยึดเกาะของกลามเนื้อชัดเจน 
 
สูงและแคบ  เปนสันคม   Nasal 
bone ขนาดใหญ ประกอบเขา
ดวยกันเปนมุมแหลม 
 
ใหญ  กวาง  คลายรูปตัว U  
 
ใหญ  หนา มีน้ําหนักมาก  
Body สูง  
Ramus กวาง 
Condyle ใหญ  
มุมของขากรรไกรทั้งสองขางผาย
ออกกวาง(Gonial everse) คางมี
ลักษณะเปนเหลี่ยม มุม 
 
ขนาดใหญ  Lower first molar มัก
มี 5 cusps  
 
U-shaped  
 
ใหญ 
ใหญ 
ใหญ  ชัดเจน 

ตาดานบนเรียบคม อยูในระดับสูง 
และเมื่ อ เทียบกับขนาดใบหนา
สวนบนจะมีขนาดใหญกวา  
 
ขนาดปานกลาง   บาง  ดานขาง
แบนและบีบเขามา 
 
ขนาดเล็ก-ปานกลาง 
 
 
กวางและแบน เปนสันนอย 
 
 
 
เล็ก ส้ัน โคงเปนรูป Parabolar 
 
เล็ก บอบบาง  
Body และ Ramus ส้ันและแคบ 
Chin prominence ไมชัดเจน 
รอยยึดเกาะกลามเนื้อนอย 
มุมของขากรรไกรทั้งสองขางแคบ 
 
 
 
ขนาดเล็ก Lower first molar มักมี 
4 cusps 
 
V-shaped 
 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก บาง 
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ลักษณะ 
 

เพศชาย เพศหญิง 

-Occipital  
 
 
 
 
-Base  of  skull 

แ น ว ยึ ด เ ก า ะ ข อ ง ก ล า ม เ นื้ อ 
(Nuchal crests) และปุมยื่น
(External occipital 
protuberance) ชัดเจน 
 
Occipital  condyle และ For 
amen  magnum ขนาดใหญ สวน
ฐานคือกระดูก Occipital และ 
Body ของ Sphenoid มีลักษณะ
ยื่นยาว 

ลักษณะเรียบ รองรอยการยึดเกาะ
ของกลามเนื้อสวนตนคอนอย 
 
 
 
กระดูกและรองรอยสวนตางๆมี
ขนาดเล็กและสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ลักษณะของรองรอยและกระดูกสวนตางๆที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะซึ่งจัดเปน

ลักษณะบงชี้ที่ชัดเจนในการประเมินและจําแนกเพศระหวางชาย-หญิงไดแกสวน Supraorbital 
ridge, Mastoid process และ Mandible  ในขณะที่สวนที่มีความเหลื่อมลํ้าระหวางเพศทั้งสอง
มากที่สุดคือสวน Glabella (สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 2539:46) 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกทอนยาวในรางกายของมนุษยประกอบดวยกระดูกสวนตางๆจํานวน 6 ชิ้น 
ไดแกกระดูกตนแขน  กระดูกปลายแขน  กระดูกตนขา และกระดูกปลายขา ซึ่งเปนกระดูกสวนที่

ภาพที่ 45 ความแตกตางระหวางเพศชาย-หญิง ในกะโหลกศีรษะ 
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สามารถศึกษาเพื่อการประเมินเพศไดโดยเฉพาะกระดูกตนขา อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับกระดูก
สวนสําคัญอื่นๆที่สามารถศึกษาเพื่อจําแนกเพศแลว กระดูกทอนยาวเปนสวนที่มีความเหลื่อมลํ้า
ระหวางเพศชายกับเพศหญิงพอสมควร กลาวคือจะพบวามีลักษณะความแตกตางระหวางเพศทั้ง
สองนอยมากเมื่อพิจารณาดวยตาเปลา กระนั้นก็ดี  โดยทั่วไปแลวเมื่อเปรียบเทียบกระดูกทอนยาว
ของเพศชายกับเพศหญิงนั้นจะพบวามีความสอดคลองกับหลักการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางเพศคือกระดูกทอนยาวของเพศชายยอมแสดงใหเห็นลักษณะความแข็งแรงที่มีมากกวา
กระดูกของเพศหญิง เชน รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อและน้ําหนักของกระดูกที่มีมากกวา  
ทั้งนี้  ขอควรคํานึงสําหรับการประเมินเพศนั้นไดแกการศึกษาเปรียบเทียบที่ควรอยูในขอบเขตของ
กลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน    
 การประเมินความแตกตางระหวางเพศจากกระดูกยาวสวนตางๆมีรายละเอียดดังนี้ 
 กระดูกตนแขน 
 Godycki (1957:405-410,อางถึงใน สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 2539:48) ตั้งขอสังเกตวา
สวนที่เปนรูใน Olecranon fossa ของกระดูกตนแขนนั้นจะปรากฏในกระดูกเพศหญิงมากกวาใน
เพศชาย  โดยเฉพาะกระดูกตนแขนขางซาย 
 กระดูกปลายแขนดานใน (Ulna) 
 Godycki (1957:405-410 อางถึงใน สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 2539:48) ไดพิจารณา
พื้นผิวของกระดูกปลายแขน Ulna สวน Segmoid notch ซึ่งแบงออกเปนสองสวนโดยรอง 
(groove) แลวสรุปวา Notch ที่แบงไดนั้นเปนกระดูกของเพศชาย  ในขณะที่ Notch ที่ปรากฏใน
กระดูกปลายแขน Ulna ของเพศหญิงจะไมสามารถแบงไดอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม  การจาํแนก
เพศจากเกณฑดังกลาวยังพบวามีความเหลื่อมลํ้าคอนขางมาก 
 กระดูกตนขา 
 กระดูกตนขาเปนกระดูกทอนยาวสวนที่นิยมนํามาศึกษาเพื่อประเมินเพศมากที่สุดใน
บรรดากระดูกทอนยาวทั้งหมด  เมื่อสังเกตดวยตาเปลาเปรียบเทียบระหวางกระดูกตนขาของเพศ
ชายกับเพศหญิงนั้นโดยทั่วไปแลวจะพบวากระดูกตนขาของเพศชายมีขนาดใหญและสัดสวน
ความยาวที่มากกวากระดูกตนขาของเพศหญิง  โดยเฉพาะสวนหัวของกระดูก  สวนปุมดานปลาย
ลาง(Distal condyle)  และสวนกานกระดูก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากดานตัดขวาง (cross section) จะ
เห็นวากานกระดูกในเพศชายมีความกวางและหนากวาในเพศหญิง  นอกจากนั้น  สภาพโดยทั่วไป
ของกระดูกเพศชายจะมีรองรอยบงชี้การยึดเกาะของกลามเนื้อ เชน Linea espera ที่ชัดเจนและ
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หนาแนนกวาในกระดูกเพศหญิง (สุเมธ พงษลิมานนท และคณะ 2522:18-19; Brothwell 
1981:63; Ubelaker 1984:44) 
 นอกจากกระดูกเชิงกราน  กะโหลกศีรษะ และกระดูกทอนยาวสวนตางๆดังกลาวแลว 
การประเมินเพศจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของกระดูกดวยตาเปลา ยังสามารถศึกษาได
จากกระดูกสวนอื่นๆในรางกายซึ่งประกอบดวยกระดูกไหปลารา กระดูกหนาอกและกระดูกสันหลัง 
 กระดูกไหปลารา (Clavicles) 
 กระดูกสวนนี้แมจะไมเปนที่นิยมสําหรับนํามาศึกษาเพื่อประเมินเพศ  แตก็มีรายงาน
ของการประเมินเพศจากกระดูกสวนดังกลาว โดย Parson (1916:71 อางถึงใน สุวิมล  ภูรีพัฒน
พงษ 2539:51) ตั้งขอสังเกตวากระดูกไหลปลาราจะมีขนาด สัดสวนที่ใหญและแสดงใหเห็น
ลักษณะความแข็งแรงกวาในกระดูกไหปลาราเพศหญิง 
 กระดูกหนาอก (Sternum) 
 กระดูกสวนหนาอก ซึ่งประกอบดวยกระดูกชิ้นตางๆจํานวน 3 ชิ้นคือสวน Manubrium 
ซึ่งเปนสวนที่อยูดานบนสุด ตอดวยสวน Body และปลายลางสุดเปนสวน Xiphoid process  ทั้งนี้ 
Ashley (1956:27-43 อางถึงใน สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 2539:51) ไดศึกษากระดูกหนาอกเพื่อจํา
แหนเพศแลวพบวาสวน Body ในกระดูกหนาอกเพศชายจะมีสัดสวนความยาวอยางนอยเปนสอง
เทาของสวน Manubrium สวนในเพศหญิงมักจะสั้นกวาในเพศชาย 
 กระดูกสันหลัง (Vertebral column) 
 แมวากระดูกสันหลังจะมีลักษณะความแตกตางบางประการระหวางเพศซึ่งสามารถ
นํามาพิจารณาเพื่อการจําแนกเพศไดก็ตาม แตการศึกษาความแตกตางระหวางเพศจากกระดูก
สวนนี้ก็มีขอควรตระหนักหลายขอไดแก 
 1.โดยสวนใหญกระดูกสันหลังไมสามารถบงบอกความแตกตางที่แนนอนชัดเจน
ระหวางเพศชายและเพศหญิงได   เพราะฉะนั้น  การประเมินเพศจากกระดูกสันหลังจําเปนจะตอง
มีขอมูลนําหรือขอมูลสนับสนุนจากกระดูกสวนสําคัญอื่นๆประกอบดวยเสมอ 
 2.สวนกระเบนเหน็บ (Sacrum) เปนสวนที่สามารถใชจําแนกเพศไดชัดเจนที่สุดใน
บรรดาชุดกระดูกสันหลังทั้งหมด  กลาวคือในวัยเด็กนั้นกระดูกสวนนี้จะประกอบดวยกระดกูทีย่งัไม
เชื่อมประสานกันจํานวน  5 ชิ้น  แลวจะคอยๆเชื่อมประสานเขาดวยกันจนสนิทเมื่อรางกายเติบโต
จนเขาสูวัยผูใหญอยางสมบูรณ ทั้งนี้  กระดูกสวนกระเบนเหน็บซึ่งอยูในตําแหนงตรงกลางระหวาง
กระดูกเชิงกรานทั้งสองขางนั้น มีลักษณะที่บงบอกความแตกตางระหวางเพศชายกับเพศหญิงดังนี้ 
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-สวนที่ลึกที่สุดของ Sacrum ในเพศชายจะปรากฏในชิ้นที่ 3 ขณะที่สวนที่ลึกที่สุดใน
เพศหญิงจะปรากฏในชิ้นที่ 4 
 -เมื่อพิจารณาจากดานขางจะพบวาลักษณะรูปทรงโดยทั่วไปของ Sacrum ในเพศชาย
จะมีรูปทรงเปนแนวโคงมากกวาในเพศหญิง  สวนรูปทรงของเพศหญิงจะมีลักษณะเปนแนวโคง
นอยกวาในเพศชายกลาวคือจะมีสวนบนที่คอนขางแบนโดยสวนลางจะเปนมุมแหลม 
 -สวนเชื่อมตอระหวาง Sacrum กับ Illium ของ Pelvis หรือสวน Auricular surface ใน
กระดูก Sacrum เพศชายจะมีพื้นที่ขยายกวางลงมาจนถึงชวงกลางของชิ้นที่ 3 ขณะที่ในเพศหญิง
พื้นที่ของ Auricular surface จะมีขอบเขตอยูเพียงแคชิ้นที่ 1-2 เทานั้น  
 -สวนที่เปนขอตอเชื่อม Sacrum เขากับกระดูก Lumbar ชิ้นที่ 5  ซึ่งเปนสวน Facet รูป
ไขของ Sacrum นั้นจะพบวาดานขางทั้งสองมีกระดูกแผออกเปนปก(Alar  of  Sacrum) ในเพศ
ชายจะมีสัดสวนความกวางประมาณครึ่งหนึ่งของความกวางรวมทั้งหมดของ Facet และ Alar  of  
Sacrum   ขณะที่ในเพศหญิงจะมีสัดสวนความกวางเปน 1 ใน 3 หรืออาจจะนอยกวา 1 ใน 3 ของ
ความกวางรวมทั้งหมด    โดยลักษณะดังกลาวเปนลักษณะที่สามารถบงชี้ขอแตกตางระหวางเพศ
ชาย-หญิงไดชัดเจนที่สุดอีกลักษณะหนึ่ง (Brothwell 1981:51) 
 อยางไรก็ดี โดยทั่วไปแลวเพศชายกับเพศหญิงมีลักษณะความแตกตางที่สามารถ
สังเกตเห็นไดจากชุดกระดูกสันหลัง ดังนี้(Brothwell 1981:61) 
 
ตารางที่  18  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะกระดูกสันหลังระหวางเพศชาย-หญิง 
 

ลักษณะ 
 

เพศชาย เพศหญิง 

-ลักษณะทั่วไป 
 
 
 
-Spinal canal 

ขนาดใหญ  โดยเฉพาะกระดูกสัน
หลังชวงเอว (Lumbar) พื้นผิว
กระดูกขรุขระ  มีรองรอยการยึด
เกาะของกลามเนื้อชัดเจน  
ขนาดใหญ  ยาว 

ขนาดเล็ก พื้นผิวเรียบ มีรองรอย
การยึ ด เกาะของกล าม เนื้ อ ไม
ชัดเจน 
 
ขนาดเล็ก  ส้ัน 

-Atlas 
-Sacrum 

ขนาดใหญ  กวาง แลดูเทอะทะ 
ยาว  แคบ 

บาง  แคบ 
ส้ัน  กวาง 
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การศึกษาลักษณะผิดปกติของกระดูก 
 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัด
ตามระบบเมตริกนั้น นอกเหนือจากการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปตามธรรมชาติของกระดูก
แตละสวนในรางกายอันเปนลักษณะปกติทางกายวิภาคเพื่อการประเมินเกี่ยวกับอายุเมื่อตายและ
เพศของโครงกระดูกตามที่ไดกลาวมาแลว  ยังครอบคลุมถึงการสังเกตลักษณะทางกายภาพที่
ผิดปกติไปจากสภาพตามธรรมชาติซึ่งเปนรองรอยบงชี้ถึงพยาธิสภาพในสมัยโบราณหรือรองรอย
ของโรคตางๆ(Palaeopathologies)ที่สงผลกระทบถึงโครงสรางรางกายซึ่งไดแกกระดูกสวนตางๆ 
นอกจากนั้นลักษณะที่ไมปกติดังกลาวที่ปรากฏบนกระดูกยังอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆซึ่งเกิดขึ้นกับ
แตละบุคคลในขณะที่ยังมีชีวิตอยูทั้งโดยความตั้งใจ เชน การประกอบกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง 
หรือการดัดแปลงสภาพของกระดูกภายใตเหตุผลทางวัฒนธรรมบางประการ    และบางสาเหตุที่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยไมตั้งใจ อาทิ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เปนตน   อยางไรก็ดี   เหตุ
ปจจัยตางๆที่เกิดขึ้นกับแตละบุคคลดังกลาวไมวาจะโดยความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม  ยอมสงผล
ใหลักษณะภายนอกหรือคุณลักษณะทางกายภาพของกระดูกมีความผิดปกติไปจากสภาพตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่จะไดกลาวถึงในการวิเคราะหโครงกระดูก
มนุษยสมุยกอนประวัติศาสตรในวัฒนธรรมบานเชียงจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  จังหวัด
สกลนคร    
 ดังนั้น ในที่นี้จึงไดจําแนกลักษณะทางกายภาพของกระดูกที่ผิดปกติออกเปน 2 
ลักษณะสําคัญคือ 
 1.ลักษณะทางกายภาพของกระดูกที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นโดยตั้งใจ 
 2.ลักษณะทางกายภาพของกระดูกที่ผิดปกซึ่งเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ 
 การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสําหรับกลุมตัวอยางจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 
จังหวัดสกลนคร ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกตินั้น  จะดําเนินการศึกษา
บนพื้นฐานขอมูลจากผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลง
โบราณคดีตางๆในบริเวณแองสกลนครและแหลงโบราณคดีอ่ืนๆในประเทศไทย  ที่ไดดําเนินการไว
แลวเปนหลัก   ทั้งนี้   จากผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติของโครงกระดูกมนุษย
สมัยกอนประวัติศาสตรดังกลาวไดกลาวถึงรายละเอียดของลักษณะของกระดูกที่บงชี้ถึงสาเหตุ
การเกิดทั้งโดยความตั้งใจและโดยไมตั้งใจดังตอไปนี้   
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ลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติของกระดูกซ่ึงเกิดขึ้นโดยตั้งใจ 
 ลักษณะ Trephination 
 ลักษณะอาการ เปนลักษณะความผิดปกติที่ปรากฏบนกะโหลกศีรษะ โดยพบวา
กะโหลกศีรษะไดรับการเจาะเปนรูทะลุ  โดยการใชเครื่องมือตางๆ บริเวณขอบหรือริมของรูดังกลาว
จึงมีลักษณะเรียบอันเปนลักษณะของการซอมแซมของกระดูก(นวรัตน  แกอินทร 2542; สุด  แสง
วิเชียร และวัฒนา  สุภวัน  2520) 
 สาเหตุ เปนการตั้งใจเจาะกะโหลกศีรษะดวยเครื่องมือบางประเภทดวยจุดประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง เชน เพื่อการรักษาโรค ทั้งนี้  ในทางการแพทยปจจุบันจะเจาะกะโหลกศรีษะเพือ่
รักษาโรคที่เกี่ยวกับสมอง อาทิ การปวดศีรษะขางเดียว(Migraine) โรคลมบาหมู นอกจากการเจาะ
เพื่อการรักษาโรคแลวการเจาะดังกลาวอาจจะดวยวัตถุประสงคเพื่อพิธีกรรมบางอยาง (สุด  แสง
วิเชียร และวัฒนา  สุภวัน 2520)  
 

ลักษณะการขัดหรือกรอฟนหนา 
 ลักษณะอาการ เปนลักษณะการขัดแตงหรือถูฟนบริเวณพื้นผิวสวนหนา ซึ่งมักพบการ
ขัดแตงฟนในชุดฟนตัดของขากรรไกรบน (Upper Incisors) ดานที่ติดกับริมฝปาก (Labial 
surface) ซึ่งจะแสดงใหเห็นลักษณะผิวหนาของฟนที่ราบเรียบมากกวาปกติตามธรรมชาติ (ชิน อยู
ดี 2529:41; Sangvichien 1966:4) 
 สาเหตุ เปนการตั้งใจขัดแตงฟนตามประเพณีนิยมของกลุมชนบางกลุม (ชิน  อยูดี  
2529:41-43; Sangvichien 1966:4-6) 
 

ลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติของกระดูกซ่ึงเกิดขึ้นโดยไมต้ังใจ 
 -ลักษณะของโรคภายในชองปาก (Oral pathologies) 
 รองรอยของโรคภายในชองปากไดแกโรคที่เกี่ยวกับฟนและกระดูกรอบฟนหรือโรค
เหงือก ที่มีระดับความรุนแรงหลายระดับ ซึ่งประกอบดวย 
 
 โรคฟนผุ (Dental caries) 
 ลักษณะอาการ  พื้นผิวของฟนเกิดการกรอนยุยนิ่มเปนขุยจนกระทั่งเกิดเปนรูผุข้ึน  
บริเวณที่ปรากฏรองรอยของฟนผุสวนใหญไดแกพื้นที่สบฟน (Occlusal surface) โดยเฉพาะ
บริเวณรองฟน (Dental groove) และคอฟน (Cervical area) โดยรอบทั้งดานที่ติดกับล้ิน 
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(Lingual) และดานที่ติดกับริมฝปาก (Labial) ดานประชิดและดานริมของฟน (Mesial-Distal) 
(Brothwell 1981) 
 ทั้งนี้ อาการของฟนผุสามารถแบงไดเปน 4 ระยะ (สมนึก  วัฒนสุนทร 2529) คือ 
 ระยะที่ 1 เปนระยะที่ฟนเริ่มถูกทําลาย  เกิดการสึกกรอนระยะแรกเริ่มโดยปรากฏเปน
จุดสีดําหรือน้ําตาลบนผิวฟน 
 ระยะที่ 2 เปนระยะที่เกิดการลุกลามลงไปสูสวนเนื้อฟน เนื้อฟนจะเกิดการออนยุย รู
ของฟนผุขยายกวางขึ้นรวมกับอาการเสียวฟน 
 ระยะที่ 3 เปนระยะที่รุนแรงขึ้นโดยแพรกระจายลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟนที่อยูกลาง
ตัวฟน  อาการปวดฟนจะรุนแรงขึ้นจนอาจจะไมสามารถเคี้ยวอาหารได 
 ระยะที่ 4 เปนระยะที่รุนแรงถึงขั้นเกิดอาการเหงือกและกระดูกเบาฟนบวมจากการติด
เชื้อ จนมีการอักเสบ กลัดหนอง มีอาการปวดที่รุนแรงและทรมานมาก 
 สาเหตุ ฟนผุโดยทั่วไปเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus matans และ 
Lactobacillus ในปากซึ่งยอยสลายคราบอาหาร (Dental plaque) โดยเฉพาะอาหารจําพวก
คารโบไฮเดรต ที่เกาะบนผิวหรือซอกฟนกอใหเกิดกรด (Lactic acid) ข้ึนในชองปาก กรดดังกลาว
จะเปลี่ยนสภาวะของน้ําลายจากสภาวะดางซึ่งมีระดับ pH = 7 จนกลายเปนสภาวะที่เปนกรดใน
ระดับ pH = 4-5  อันเปนระดับที่มีปริมาณกรดเขมขนที่สามารถสงผลทําลายฟนผิวหรือเนื้อกระดูก
ของฟน โดยกรดที่เกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมบนพื้นผิวฟนและเนื้อฟน เมื่อแคลเซียม
ละลายออกไปผิวของฟนจะกรอนยุยและสลายไปจนกลายเปนรูหรือโพรงลึกลงไป อันเปนลักษณะ
ของฟนผุ (สมนึก  วัฒนสุนทร 2529) 
 
 โรคปริทันต หรือโรครํามะนาด หรือโรคเยื่อหุมฟน(เหงือก) อักเสบ 
(Periodontitis) 
 ลักษณะอาการ  เชื้อโรคจะทําลายเหงือกและกระดูกที่เปนเบาฟน (Dental Socket) 
เกิดการถอยรนของเหงือก (Gingival retraction) เมื่อเหงือกเกิดการเสื่อมสภาพจะสงผลใหฟนโยก
และอาจเกิดการหลุดรวงออกมา (สมจินตนา  รัตรสาร 2533) 
 สาเหต ุอาการเยื่อหุมฟนอักเสบหรือโรคเหงือกนี้เปนอาการของเหงือกอักเสบระยะที่ 2 
โดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ฟนผุรุนแรงขึ้น เกิดการติดเชื้อ  ขาดธาตุอาหาร รวมทั้งการทําความ
สะอาดที่ไมเพียงพอ  คราบหินปูนซึ่งมักมีเชื้อแบคทีเรียสะสมตัวเคลือบฟนทับถมมากขึ้นจนกระทั่ง
เกิดการระคายเคืองตอเหงือกหรือกระดูกรอบฟน (สมนึก  วัฒนสุนทร 2529; สมจินตนา  รัตรสาร 
2533) 
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 โรคหนองในโพรงฟน (Dental Abscess) 
 ลักษณะอาการ กระดูกรอบฟนจะถูกทําลายและมีหนองในโพรงฟน โดยเกิดหนองทั้งที่
บริเวณผิวนอกของกระดูกขากรรไกรและฝงลึกลงไปภายในกระดูกขากรรไกร (สมจินตนา  รัตนสาร 
2533) 
 สาเหตุ เปนผลตอเนื่องที่รุนแรงขึ้นมากจากฟนผุ  โรคปริทันตหรือโรคบริเวณรอบฟน 
(นวรัตน  แกอินทร 2542) 
 
 โรคไฮโพพลาสติก อินาเมล (Hypoplastic enamel) 
 ลักษณะอาการ บนเคลือบฟนจะปรากฏลักษณะของเสนขวาง ซอนๆกัน (Transverse 
line on the teeth) (วรชัย  วิริยารมภ 2527; Wiriyaromp 1983) 
 สาเหตุ อาจเกิดไดจากสายเหตุหลายประการ เชน การเจ็บปวย  การขาดอาหาร ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดภาวะชะงักงันของการเจริญเติบโตหรือการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาปกติ โดยอาการ
ดังกลาวจะเริ่มปรากฏตั้งแตในวัยเด็ก (วรชัย  วิริยารมภ  2527; Brothwell 1981:159; 
Wiriyaromp 1984) 
 
 โรคเพริอาพิคัล  แอบเซส (Periapical abscess) 
 ลักษณะอาการ เกิดการอักเสบและมีหนองในโพรงฟนของฟนในชุดขากรรไกรบน หาก
ปลอยทิ้งไวเปนเวลานานจะขยายตัวไปยังกระดูกขากรรไกร ทําใหกระดูกขากรรไกรเปนรูทะลุและ
สงผลใหฟนหลุดรวงได  โรคดังกลาวมักเกิดในวัยสูงอายุ (วรชัย  วิริยารมภ  2527; Wiriyaromp 
1984) 
 สาเหต ุอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  
 
 ลักษณะฟนคุด (Impacted tooth) 
 ลักษณะอาการ ฟนจะไมข้ึนมาในชองปากตามปกติที่ควรจะเปน โดยอาจจะปรากฏ
ข้ึนมาเพียงบางสวนหรือฝงจมอยูภายในกระดูกขากรรไกร ฟนเหลานี้อาจฝงตัวอยูในขากรรไกรใน
หลายลักษณะ เชน ตะแคง เอียง ขวาง  นอกจากลักษณะและตําแหนงของการขึ้นที่ไมเปนไป
ตามปกติแลว ยังพบวาฟนคุดมักมีขนาดและรูปรางที่ไมปกติดวย อาทิ สวนตัวฟนหรือรากฟนที่มี
ขนาดใหญผิดปกติ  รากงอโคงหรือมีจํานวนรากฟนมากกวาปกติ  ทั้งนี้  ฟนที่มักเกิดการคุดไดแก
ชุดฟนแทโดยเฉพาะฟนกรามซี่ที่ 3 (Third molar) รองลงมาไดแกฟนเขี้ยว (Canine)  
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 เมื่อเกิดฟนคุดขึ้นกับบุคคลใดจะสงผลใหผูนั้นมีอาการปวดฟนและอาการดังกลาวจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะฟนที่คุดจะเจริญเติบโตและเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาเพื่อที่จะงอก
ข้ึนมา  แตไมสามารถที่จะงอกขึ้นมาไดตามปกติเพราะมีฟนหรือสวนของกระดูกขางเคียงกีดขวาง
อยู  เมื่อไมสามารถโผลหรืองอกขึ้นมาไดก็จะเกิดแรงกดดันขึ้นภายในขากรรไกรที่ตําแหนงของฟน
คุดฝงตัวอยู  นอกจากนั้นการจมตัวของฟนอยูภายในขากรรไกรอาจจะไปกดดันอวัยวะสําคัญอื่นๆ
ที่อยูใกลเคียง  สงผลใหเกิดการกระทบกระเทือนตออวัยวะสวนนั้นๆ เชน ฟนคุดดานบนงอกอยู
ภายในโพรงจมูกหรืองอกอยูใตกระบอกตาอาจทําใหเกิดอาการปวดในโพรงจมูกหรือเกิดตาพรามัว  
สวนฟนคุดที่บริเวณกระดูกขากรรไกรลางอาจงอกขึ้นที่ตําแหนงใตคาง ใตล้ิน หรือฝงตัวในลักษณะ
นอนจมอยูลึกจนกดประสาทเสนใหญที่ทอดตัวมาหลอเลี้ยงกระดูกขากรรไกร สงผลใหเกิดอาการ
ปวดศีรษะเปนประจํา ปวดหูเร้ือรังหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเปนอัมพาตที่ใบหนาคือลักษณะปากบิด
เบี้ยว  อักเสบ บวม เปนหนอง หาเชื้อลุกลามสูกระดูกขากรรไกรจะเกิดการเนาของกระดูกและจะมี
อาการบวมขนาดใหญ (สมนึก  วัฒนสุนทร  2529) 
 สาเหตุ การเกิดฟนคุดนั้นประกอบดวยสาเหตุหลายประการ เชน กระดูกขากรรไกรมี
ความหนาแนนมากขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งทําใหกระดูกสวนดังกลาวมีการเจริญเติบโตลาชา 
จนกระทั่งไมมีเนื้อที่ที่พอเพียงสําหรับใหฟนทุกซี่ข้ึนมาไดอยางปกติ   นอกจากนั้น อาจเกิดจาก
สาเหตุของโรคบางชนิด เชน  ซิฟลิสที่มีมาแตกําเนิด (Congenital syphilis) วัณโรค 
(Tuberculosis) ภาวะตอมไรทอทํางานผิดปกติ  ภาวะทุพโภชนาการ หรือในกรณีเกี่ยวกับทฤษฎี
เชิงวิวัฒนาการนั้นมีการระบุวาอาการฟนเกิดจากสาเหตุการลดขนาดของขากรรไกรจากพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ถูกทําใหสุกทําใหมนุษยไมตองใชแรงในการบดเคี้ยวอาหารมาก จึงสงผลให
กระดูกขากรรไกรลดลงจนกระทั่งไมมีพื้นที่ที่พอเพียงสําหรับการขึ้นของฟนจนเกิดฟนคุดขึ้นในที่สุด 
(มนัส โรจนวนาการ 2531) 
 

-ลักษณะของโรคเกี่ยวกับระบบเลือดผิดปกติที่สงผลตอกระดูก 
 ลักษณะกะโหลกศีรษะหนาผิดปกติ (Porotic Hyperostosis) 
 ลักษณะอาการ เมื่อระบบเลือดผิดปกติรางกายจะเกิดการสรางเม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น  
สงผลให Marrow cavity ในกะโหลกศีรษะขยายกวางขึ้น  ทําใหกะโหลกศีรษะมีความหนาเพิ่มข้ึน
ในที่สุด  โดยพบวามีความหนาระหวาง 7-11 มิลลิเมตร   ความหนาของกะโหลกศีรษะดังกลาวนั้น
เกิดจากการกอตัวของชั้น Diploic tissue ซึ่งมีความหยาบมากกวากระดูกตามปกติโดยทั่วไป  ดวย
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เหตุนี้ กระดูกสวนที่เปนโรคโดยเฉพาะกะโหลกศีรษะจึงมีเนื้อกระดูกที่หยาบกวาปกติดวย (สม
จินตนา  รัตรสาร  2533; นวรัตน  แกอินทร  2542) 
 สาเหต ุลักษณะกะโหลกศีรษะหนาผิดปกติเปนลักษณะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
กระดูกจากสภาวะโลหิตจางเรื้อรัง  ซึ่งจะมีการสรางเม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น ทําให Marrow cavity 
ในกะโหลกศีรษะขยายกวางขึ้นและดันสวนกะโหลกใหพองออก  กะโหลกศีรษะจึงมีความหนามาก
ข้ึน  โรคโลหิตจางซึ่งเปนสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน 
 -ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เปนโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมทําใหมีการสราง
ฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) ในระดับที่นอยกวาปกติหรือไมสามารถสรางฮีโมโกลบินบางชนิดได
เลย 
 -ฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ (Abnormal Haemoglobin) เปนฮีโมโกลบินบางประเภทที่จัดวา
เปนประเภทที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ชนิดของฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ 
เชน ฮีโมโกลบิน อี (Haemoglobin E) ฮีโมโกลบิน เอส (Haemoglobin S) ซึ่งฮีโมโกลบินที่ไมปกติ
นี้จะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ไมไดเทากับฮีโมโกลบินปกติ (Sangvichien 1966:6-7, 17)  
 ทั้งนี้  ความผิดปกติที่เปนผลสืบเนื่องมาจากธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินชนิดที่ไมปกติ  
โดยเฉพาะฮีโมโกลบินชนิด อี นั้นเปนสาเหตุที่ปรากฏในกลุมประชากรไทยปจจุบันในปริมาณที่สูง
มาก ทั้งนี้  ในบางจังหวัดมีรายงานของการพบกรณีดังกลาวสูงถึง 50 เปอรเซ็นต (สมจินตนา  รัตร
สาร 2533; นวรัตน  แกอินทร 2542) 
 
 โรคเลือด (Deficiency Anemia) 
 ลักษณะอาการ กระดูกโดยทั่วไปมีความพรุนมากกวาปกติ 
 สาเหตุ เปนลักษณะของโรคที่สัมพันธุกับสภาวะทางโภชนาการและระบบทางเดิน
อาหาร เชน สภาวะขาดธาตุเหล็กและวิตามินบางชนิดในอาหาร  หรืออาจเกิดจากกรณีที่ลําไสไม
สามารถดูดซึมสารอาหารเขาสูรางกายได  นอกจากนั้นอาจมีสาเหตุจากอาการเสียเลือดเร้ือรัง 
(สุรินทร  ภูขจร และคณะ 2537) 
 
 -ลักษณะของกระดูกที่เกิดการติดเชื้อ 
 ลักษณะวัณโรคกระดูก (Tuberculosis of bone) 
 ลักษณะอาการ เกิดอาการอักเสบของกระดูกสวนตางๆภายในรางกาย  โดยกระดูกที่
บริเวณที่ติดเชื้อและเกิดการอักเสบนั้นจะมีการออนตัวลงแลวอาจเกิดการแตกหักได หลังจากนั้น
การอักเสบจะขยายตัวลุกลามไปยังกระดูกสวนที่อยูใกลเคียงตอเนื่องกัน   สําหรับกรณีการติดเชื้อ
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และเกิดการอักเสบบริเวณกระดูกสันหลังจะสงผลใหผูที่ติดเชื้อมีสภาพเปนคนหลังคอมซ่ึงเรียก
อาการดังกลาววา Angular kyphosis (สมจินตนา  รัตรสาร 2533) 
 สาเหตุ การติดเชื้อวัณโรคของกระดูกเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium 
tuberculosis (White 1991) ทําใหสวนขอเกิดการอักเสบ  ตําแหนงของกระดูกที่ปรากฏอาการของ
โรคสวนมากจะไดแกกระดูกที่อยูใกลเคียงกับสวนขอกระดูกที่เปนโรค   อยางไรก็ดี วัณโรคที่พบ
บริเวณกานของกระดูกทอนยาวนั้นมักจะไมเกิดรวมกับขออักเสบจากเชื้อวัณโรค (อนันต  สงแสง 
2528) 
 
 ลักษณะโรคเรื้อน 
 ลักษณะอาการ  ผูที่ไดรับเชื้อโรคเรื้อนอาจปรากฏอาการตางๆหลายลักษณะ ดังนี้ 
 1.เกิดการผุกรอนของกระดูกบริเวณเบาฟน(Socket) ของฟนตัดในชุดขากรรไกรบนทั้ง
ซายและขวาทั้งหมดจํานวน  4 ซี่ ซึ่งอาจเปนผลใหฟนดังกลาวหลุดรวงออกมา 
 2.เกิดการยุบตัวของดั้งจมูกดานใน สงผลใหดั้งจมูกและสวนตางๆที่ตอเนื่องกันมีขนาด
เล็กลงกระดูกบางสวนบริเวณจมูกอาจหายไป 
 3.เกิดการอักเสบบริเวณเพดานปาก (Palatine osteitis) หรือเพดานปากยุบหายไป 
 4.ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อโรคเรื้อนตั้งแตในวัยเด็กอาจสงผลใหสภาพของฟนผิดปกติ
โดยเฉพาะลักษณะความผิดปกติในการงอกของรากฟน 
 5.กระดูกนิ้วสวนกลางและสวนปลายแสดงถึงการขยายตัวของชองทางเดินของเลือดที่
เขาสูกระดูก (Enlarge nutrient foramina) โดยเมื่อมองจากภายนอกอาจเห็นถึงการเสื่อมสภาพ
ของกระดูกบริเวณดังกลาวที่มีขนาดเล็กลง  
 6.กระดูกสวนปลายขาทั้งสวนหนาแขงและสวนนองจะปรากฏรองรอยการกดทับของ
เสนเลือด ซึ่งอาจมีอาการอักเสบของเยื่อไฟเบอรบริเวณผิวหุมกระดูกปรากฏรวมดวย  
 7.กระดูกสวนฝาเทา (Metatarsals) และนิ้วเทา(Phalanges) อาจเกิดการบิดเบี้ยวโคง
ผิดรูปรวมทั้งเกิดกระดูกผุในบริเวณเดียวกัน ในบางกรณีจะปรากฏอาการขยายตัวของชองทางเดิน
ของเลือดที่เขาสูกระดูกแลวอาจเกิดอาการอักเสบบริเวณสวนขอตอตามมา   
 โดยทั่วไประยะของการติดเชื้อที่สามารถสงผลใหกระดูกสวนตางๆเกิดการเปลีย่นแปลง
สภาพทั้งภายในและภายนอกกระดูกมากที่สุดคือระยะชวงกลางของการรับเชื้อ (Intermediate or 
Maculoanaesthetic  Leprosy) (สมจินตนา  รัตรสาร 2533) 
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 สาเหตุ ในทางการแพทยปจจุบันระบุวาการติดเชื้อวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด 
Mycobacterium laprae หรือ Hansen’s bacillus (สมจินตนา  รัตรสาร  2533) 
 
 ลักษณะเนื้องอกของกระดูก (Bone tumor) 
 -ลักษณะเนื้องอกของกระดูกที่ไมรายแรง (Bening tumor) 
 ลักษณะอาการ เกิดการงอกเพิ่มของกระดูกขึ้นมาบนเนื้อกระดูกธรรมดา (สมจินตนา  
รัตรสาร 2533)  
 สาเหตุ เปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวาอาการอักเสบของกลามเนื้อนําไปสูการเปนเนื้อ
งอก และสภาพเนื้องอกอาจสงผลใหเกิดสภาพกระดูกงอก (สมจินตนา  รัตรสาร 2533) 
 
 -ลักษณะเนื้องอกของกระดูกชนิดรายแรงซึ่งเกิดจากโรคมะเร็งที่แพรกระจาย
มาสูกระดูก (Mestatasis Carcinoma, Osteoblastic)  
 ลักษณะอาการ อาการของโรคมะเร็งที่แพรมาสูกระดูกนั้นจะปรากฏในลักษณะของ
การทําลายกระดูก เชน มะเร็งเตานม มะเร็งปอด  มะเร็งที่ไต  มะเร็งที่ตอมธัยรอยด หรืออาจจะ
ปรากฏในลักษณะที่เปนการสรางกระดูก (อนันต  สงแสง 2528) 
 สาเหตุ เกิดจากการเปนมะเร็งที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแลวมะเร็งดังกลาวเกิดการ
แพรกระจายไปยังสวนที่เปนกระดูกซึ่งอยูในบริเวณติดกับอวัยวะสวนนั้นๆ (อนันต  สงแสง 2528) 
 
 ลักษณะของโรคพยาธิตัวกลมที่พบในปอดหมู (Angiostrogylus Cantonesis 
หรือ Nematode) 
 ลักษณะอาการ พยาธิที่เขาสูรางกายจะเขาสูสมองโดยผานทางเสนเลือด  ไขสันหลัง
และน้ําในไขสันหลัง เมื่อเขาสูรางกายแลวพยาธิจะทําลายระบบประสาทกอใหเกิดอาการตางๆ 
เชน ปวดศีรษะ  ปสสาวะลําบาก อัมพาต  วิกลจริต (พนอจิตร จริยา และทรงวุฒิ  เทศเจริญ 2528) 
โดยกะโหลกศีรษะดานในอาจจะมีรองรอยของการถูกทําลายโดยพยาธิเหลานั้น (สุรินทร ภูขจร 
และคณะ 2537) 
 สาเหตุ เกิดจากพยาธิตัวกลมซึ่งเปนสายพันธุเดียวกันกับพยาธิปากขอ  ซึ่งจะอยูใน
สัตวจําพวกหนู  หอยบก(Land snails) หอยทาก  หอยโขง  กบ  กุง ปูและปลาน้ําจืด  โดยตัวออน
ของพยาธิเหลานี้จะอาศัยอยูตามพืชผักที่ข้ึนอยูบริเวณริมน้ํา  สามารถเขาสูรางกายของมนุษยทาง
ปากโดยการรับประทานสัตวดังกลาวและผักดิบ ตลอดจนน้ําดิบจากแหลงที่มีพยาธิ นอกจากนั้น
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พยาธิเหลานี้ยังอาจะเขาสูรางกายมนุษยไดโดยการไชเขาไปตามบาดแผลบนผิวหนัง (พนอจิตร  
จริยา และทรงวุฒิ  เทศเจริญ 2528) 
 
 ลักษณะของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) 
 ลักษณะอาการ กะโหลกศีรษะจะไดรับการทําลายไปอยางตอเนื่องจนกระทั่งอาจเกิด
การทะลุได 
 สาเหตุ เยื่อหุมสมองอักเสบสามารถเกิดขึ้นไดจากเชื้อโรคหลายชนิดที่แทรกซึมเขาสู
สมอง (นวรัตน  แกอินทร  2542) 
 
 ลักษณะของโรคบริเวณขอตอ 
 -ลักษณะโรคขอเสื่อม (Osteoartritis, Degenerative Arthritis) 
 ลักษณะอาการ อาการของขอตอเสื่อมจะปรากฏในลักษณะของพื้นที่ระหวางขอตอ
ตางๆลดลงโดยเกิดการแคบกิ่วหรือตื้นลง โดยปราศจากการเชื่อมตอระหวางขอตอ (ยกเวนกระดูก
สันหลัง) หรือปรากฏรองรอยการเสียดสีกันระหวางขอตอจนแนนและมีผิวเกลี้ยงเกลาคลายงาชาง 
นอกจากนั้นยังสงผลใหเกิดการอักเสบของพังผืดและเนื้อรอบกระดูก (สมจินตนา  รัตรสาร  2533) 
 สาเหต ุ เปนการอักเสบของขอตอและกระดูก บริเวณที่ยึดเกาะของกลามเนื้อหรือขอบ
ของขอตอที่เรียกวา Lipping ซึ่งอาจเกิดจากหลายปจจัยซึ่งเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกออน เซลลกระดูกออน(Chondrocyte)เปนตัวการสําคัญที่ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงจนเกิดโรคขอตอ   

ปจจัยตางๆที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปจะมี 2 แบบ แบบแรกคือหลังจาก
ที่มีปจจัยมากระทบกับเซลลของกระดูกออนคือเซลลจะตายและสลายไป แบบที่สองคือเกิด
กระบวนการของการเสื่อม (Degenerative) โดยเซลลจะสราง DNA เพิ่มข้ึน สงผลใหปริมาณเซลล
เพิ่มมากขึ้นพรอมกับมีการสราง Proteoglycan, Hyaluronate และ Collagen เพิ่มมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็จะมีการสรางและหลั่งสาร Protease และ Collagen มากขึ้น กอใหเกิดการทําลาย
ของ Matrix กระดูก กระดูกออนจะบวมและ Collagen จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเสื่อม
สลายของ Proteoglycan aggregate  อันเปนการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพและเคมีของกระดูก
ออน  ซึ่งเมื่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกระดูกออนมีการเปลี่ยนแปลแลว จะทําใหการ
ทํางานของขอตอตางๆผิดปกติไป  หลังจากนั้นปจจัยรวมอื่นๆ เชน การทํางานหนักหรือการ
เคลื่อนไหวรางกายดวยทาทางที่มีผลกระทบตอกระดูก ก็จะสงผลใหเกิดการกระทบกระแทกของ
กระดูกออนและขอเพิ่มมากข้ึน ในบางกรณีอาจมีเศษกระดูกออนหลุดออกมาจากขอตอจนทําให
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เกิดการอักเสบของเยื่อบุขอตอ ซึ่งจะกระตุนการหลั่งสารตางๆออกมาทําลาย Matrix ในขอตอ
กระดูกและกระดูกออนก็จะถูกทําลายในที่สุด ทั้งนี้ อาการขอตอเสื่อมยังสัมพันธุกับอายุโดยจะ
ปรากฏลักษณะขอตอเสื่อมในวัยสูงอายุเปนสวนใหญ ดังนั้น  โดยภาพรวมอาจกลาวไดวาภาวะ
กระดูกขอตอเสื่อมนั้นเกิดจากปจจัยรวมหลายประการคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงใน
กระดูกออน รวมทั้งในบางครั้งอาจเกิดจากอุบัติเหตุที่สงผลใหกระดูกหักและขอเคลื่อน ซึ่งความ
รุนแรงของขอเสื่อมจากอุบัติเหตุยอมสัมพันธกับระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดวย (สุร
ศักดิ์  นิลกานุวงศ  2541) 
 
 -ลักษณะกระดูกงอกและกระดูกสันหลังงอกบริเวณสวนขอตอ (Osteoarthrosis 
และ Spinal degeneration) 
 ลักษณะอาการ มีการงอกของกระดูกบริเวณขอบสวนบนและลางของกระดูกที่อยู
บริเวณขอตอ  จนกระทั่งอาการรุนแรงขึ้นกระดูกสวนที่งอกเพิ่มข้ึนมาจะเชื่อมประสานติดกัน 
(Fuse) โดยมักพบอาการดังกลาวที่ขอเขาและกระดูกสันหลัง (สุกิจ  เที่ยงมณีกุล 2518)  
 สาเหตุ การงอกของกระดูกบริเวณขอตอนั้นเปนผลสืบเนื่องจากขออักเสบหรือขอเสื่อม
ที่รุนแรงมากขึ้น (สุกิจ  เที่ยงมณีกุล 2518)  
 
 -ลักษณะโรคสันหลังโคง (Kyphosis หรือ Scheuerman)   
 ลักษณะอาการ แนวการเรียงตัวของกระดูกสันหลังจะมีลักษณะโคงหรือโกงมากกวา
ปกติ สงผลใหผูปวยมีลักษณะหลังโกง 
 สาเหตุ การอักเสบของกระดูกสันหลังเนื่องจากกระดูกอยูใกลกัน การอักเสบดังกลาว 
จะทําใหกระดูกมีรูปรางที่ผิดปกติ (นวรัตน  แกอินทร  2542) 
 

ลักษณะการขาดวิตามินหรือธาตุอาหารบางประเภท  
 ลักษณะอาการ อาการที่แสดงใหเห็นภาวะขาดสารอาหารหรือวิตามินบางชนิดนั้น 
ประกอบดวย 
 1.หากตรวจสอบดวยวิธีการ X-Ray จะพบแนวเสนขวาง(Transverse line) ซึ่งเรียกวา 
Harris line ในสวนของกระดูกทอนยาว โดยแนวเสนเหลานี้จะเริ่มกอตัวตั้งแตอยูในชวงวัยเด็กซึ่ง
เร่ิมเกิดภาวะทุพโภชนาการ (วรชัย  วิริยารมภ 2527) 
 2.กระดูกจะออนแอ ทําใหสวนที่ทําหนาที่รับน้ําหนักมีลักษณะโคงมากกวาปกติ (สุกิจ  
เที่ยงมณีกุล  2518) 
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 สาเหตุ เกิดจากภาวะทุพโภชนาการสงผลใหรางกายขาดหรือไดรับวิตามิน แรธาตุ 
ตลอดจนสารอาหารบางประเภท เชน แคลเซียม  เหล็ก ฟอสฟอรัส ไมเพียงพอ  
 
 ลักษณะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ที่ไมทราบสาเหตุแนชัด 
 ลักษณะอาการ กระดูกสวนที่เรียกวา Bone trabeculae จะบาง มีขนาดและปริมาตร
ลดลงจนสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นกระดูกโดยทั่วไปจะปรากฏรูพรุนขนาดเล็ก 
(สมจินตนา  รัตรสาร 2533)  
 สาเหตุ ยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด โดยคาดวาสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ อาทิ 
สาเหตุที่เกี่ยวของกับฮอรโมน และการขาดสารอาหารบางชนิด เชน กรณีสตรีวัยสูงอายุที่ขาด
แคลเซียมและวิตามิน ตั้งแตระยะเริ่มหมดประจําเดือน (สมจินตนา  รัตรสาร 2533)หรือการเกิด
สภาวะผิดปกติของระบบเลือด (Pietrusewsky 1982) 
 
 ลักษณะกระดูกผิดปกติที่มีมาแตกําเนิด (Congenital abnormality) 
 ลักษณะอาการ ความผิดปกติของกระดูกที่มีมาแตกําเนิดอาจปรากฏในหลายลักษณะ 
อาทิ  

1.การยื่นของกระดูกออกมาบนสวนกานกระดูกชวงลางของกระดูกตนแขนมีรูปราง
คลายตะขอที่มีปลายลางชี้ลง  ซึ่ งอาจเรียกลักษณะกระดูกยื่นดังกลาวไดหลายชื่อคือ 
Supracondylar eminence, Supracondyloid process, Supracondylar tubercle, 
Supracondylar prosess หรือ Epicondylar process (Well 1964:37-38; Brothwell 1981:99) 
โดยสวนปลายของกระดูกสวนนี้จะมี Fibrous  band ทอดตัวไปติดกับสวนยึดเกาะ (Origin) ของ
กลามเนื้อ Pronator teres หรือติดกับกระดูกที่อยูบริเวณนั้น  อาจทําใหกระดูกสวนนี้เปนรู 
Supracondylar foramen ข้ึน ทั้งนี้ กระดูกสวนที่ยื่นออกมาดังกลาวพบไมมากนักและไมมรีายงาน
วาลักษณะความผิดปกติของกระดูกเชนนี้มีผลเปนอันตรายตอรางกายแตอยางใด เนื่องจากสวนที่
ยื่นออกมามักมีขนาดเล็ก  อยางไรก็ดี หากขนาดของกระดูกที่ยื่นนออกมามีขนาดใหญมากอาจ
สงผลใหเกิดการกดทับเสนเอ็นหรือกลามเนื้อสวนใกลเคียงได (นลินี  เตียววัฒนวิวัฒน และเยาว
ลักษณ  ชาญศิลป 2521)  

2.ลักษณะ Third trochanter ซึ่งปรากฏบนกระดูกตนขา บริเวณเหนือ Gluteal 
tuberosity หรือทางดาน Lateral ของ lesser trochanter เปนลักษณะของปุมขนาดเล็กที่ยื่นขึ้นมา
สูงกวาผิวกระดูกเดิม (Brothwell 1981:98) โดยตําแหนงที่ปรากฏลักษณะดังกลาวเปนตําแหนง
ยึดเกาะสวนปลาย (Insertion) ของกลามเนื้อสําคัญไดแกกลามเนื้อ Gluteus maximus ที่ทํา
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หนาที่ชวยในการยึดเหยียดหรือกางขา (Spence 1990) ซึ่งปุมขนาดเล็กสวนที่เพิ่มข้ึนมาไมนาจะมี
ผลกระทบตอระบบการเคลื่อนไหวของตนขาและสวนใกลเคียงมากนัก 

ลักษณะกระดูกที่ผิดปกติดังกลาวจัดเปนลักษณะผิดปกติที่ไมไดเกิดการถายทอดทาง
พันธุกรรมทั้งสิ้น  
 สาเหต ุ ลักษณะความผิดปกติของกระดูกที่มีมาแตกําเนิดนั้นสามารถเกิดขึ้นไดทั้งโดย
การถายทอดทางพันธุกรรมและที่ไมไดเกิดจากการถายทอดผานทางพันธุกรรม 
 ความผิดปกติของกระดูกที่ไมไดเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรมนั้นอาจเกิดไดจาก
สาเหตุหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงของการสืบทอดทางกรรมพันธุ (Inherited genetic 
deviation) และการไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆในภาวะการเปนตัวออนในครรภมารดา 
(Foetus) (Well 1964) ดังนั้น  ลักษณะผิดปกติของกระดูกจะไมปรากฏตอเนื่องจากรุนหนึ่งไปสูอีก
รุนหนึ่ง (Discontinuous morphological) และมีโอกาสพบลักษณะดังกลาวไดนอย  เชน ลักษณะ
ตาบอดสี ซิฟลิสแตกําเนิด(Congenital syphilis) หูหนวกแตกําเนิดเนื่องจากมารดาเปนหัด
เยอรมันในขณะตั้งครรภ  ปากแหวงหรือพิการแตกําเนิด  อยางไรก็ตาม  ความผิดปกติบางชนิดก็
พิจารณาไดยากวาเปนเพียงสภาวะของการผิดปกติ (Abnormality) หรือเปนสภาวะของโรค 
(Disease) หรือความผิดปกตินั้นเปนอันตรายมากนอยเพียงใด (Well 1964:37-38; Brothwell 
1981:90) โดยจะปรากฏรองรอยความผิดปกติไมมากนักบนกระดูก 
 

ลักษณะกระดูกผิดปกติที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการทํากิจกรรมซ้ําๆ 
 ลักษณะอาการ ลักษณะกระดูกที่ผิดไปจากธรรมชาติบางลักษณะนั้นมิไดเกิดจาก
สาเหตุของโรคหรือการติดเชื้อ  ตลอดจนการดัดแปลงรูปพรรณสัณฐานของกระดูกดวย
วัตถุประสงคบางประการ  หากแตอาจแสดงใหเห็นลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ถึงการใชอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งเพื่อการทํากิจกรรม การงานหรืออาชีพบางอยางและอาจจะเปนลักษณะ
พฤติกรรมตลอดจนอากัปกิริยาที่บุคคลผูนั้นกระทําอยูอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาของการมี
ชีวิตอยู ซึ่งไดแกลักษณะความผิดปกติดังนี้ 
 1.ลักษณะความผิดปกติในกระดูกตนแขน 

-ลักษณะ Epitrochlea foramen คือลักษณะที่เนื้อที่กระดูกภายใน Olecranon fossa 
และ Coronoid fossa ถูกทําใหบางลงเรื่อยๆ โดยการกดทับและการเสียดสีของ Olecranon 
process ลงบน Septum ทางดาน Olecranon fossa เมื่อเวลาเหยียดแขนเต็มที่และเมื่องอแขน
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เต็มที่ Coronoid process ก็จะกด Septum ทางดาน Coronoid fossa จนกระทั่งเปนรูทะลุถึงกัน 
ของกระดูก Ulna โดยรูดังกลาวคือรูที่เรียกวา “Epitrochlea  foramen”  

-ลักษณะ Deltoid tuberosity ที่ปรากฏเปนสันเดนชัดกวาปกติในกระดูกตนแขน   
กระดูกตนแขนสวน Deltoid tuberosity จะมีลักษณะนูนขึ้นมาจากผิวกระดูกปกติ 

2.ลักษณะความผิดปกติในกระดูกตนขา  
-ลักษณะ Platymeria  คือลักษณะผิดปกติที่ปรากฏบนกระดูกตนขา โดยเปนลักษณะ

ของกระดูกตนขาชวงบนของกานกระดูกที่แบนกวาปกติทั้งดานหนาและดานหลัง (Antero-
posterior flattening) ทําใหกระดูกดานขางทั้งสองดานในแนวขวางหรือแนวระนาบ (Transverse) 
เกิดการขยายออก ซึ่งตามปกตินั้นกระดูกในสวนดังกลาวจะมีรูปทรงคอนขางกลม (Brothwell 
1981)  

3.ลักษณะความผิดปกติในกระดูกปลายขาสวนหนาแขง 
-ลักษณะ Platycnemia คือลักษณะผิดปกติที่ปรากฏบนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง 

โดยสวนกานกระดูกจะมีลักษณะแบนในแนวขวางหรือแนวระนาบ (Transverse flattening, side 
to side flattening) ทําใหกระดูกดานหนาและดานหลังยืดตัวขึ้น  กระดูกจึงดูเรียวเล็กมากกวา
ปกติถาพิจารณาจากดานหนาหรือดานหลัง นอกจากนั้น  Anterior border, Interosseous border 
จะมีลักษณะเปนสันแหลมขึ้นมามากกวาปกติ (Brothwell 1981:89) 

-ลักษณะ Squatting facet คือสวนที่มีลักษณะเปนแองตื้นขนาดเล็กที่ปรากฏเพิ่มข้ึน
มาบริเวณสวนหนา (Anterior) ของชวงปลายลาง (Distal epiphyseal) กระดูกปลายขาสวนหนา
แขง ซึ่งเปนสวนที่ตอกับกระดูกขอเทา โดยในสภาพปกติตามธรรมชาตินั้นสวนดังกลาวจะ
ปราศจากรองรอยของแองใดๆ   พื้นผิวของกระดูกจะมีลักษณะราบเรียบสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ นอกจาก
รองรอยของแองจะปรากฏที่สวนปลายของกระดูกหนาแขงแลวยังปรากฏรองรอยของแองลักษณะ
เดียวกันที่ผิวสัมผัสของกระดูกขอเทาสวน Talus ซึ่งสัมผัสกับสวนปลายหนาแขง (Brothwell 
1981:90; Ubelaker 1984:74-75) 

-ลักษณะ Soleal line ของกระดูกหนาแขง ที่เปนสันเดนชัดมากกวาปกติและการ
ปรากฏลักษณะของสันที่ดานหลัง (Posterior border) ของกระดูกหนาแขง ซึ่งลักษณะที่ปรากฏ
ทั้งหมดดังกลาวเปนลักษณะบงชี้ถึงความแข็งแรงของกลามเนื้อขา โดยกลามเนื้อ Soleus ที่มีสวน
ปลาย (Insertion) เกาะยึดอยูที่บริเวณ Soleal line นี้จะทําหนาที่สําคัญสําหรับการเหยียดขอเทา 
(รําแพน   พรเทพเกษมสันต 2529)  
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ทั้งนี้  ในโครงกระดูกของคนคนเดียวอาจปรากฏลักษณะความผิดปกติทั้งสามขางตน
ได  แตก็อาจจะปรากฏเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได   โดยลักษณะความผิดปกติดังกลาวอาจ
นํามาเปนคุณลักษณะประกอบการแปลความเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของมนุษยซึ่งอาจ
หมายถึงการทํามาหากินหรือการดํารงชีวิตที่จําเปนตองมีอากัปกิริยาในทานั่งขัดสมาธิและการนั่ง
ยองๆ  นอกจากนั้น  ในบางกรณีไดมีการพิจารณาถึงลักษณะทานั่งตางๆขางตนวาเปนเกณฑ
สําหรับการประเมินถึงระดับของพัฒนาการทางสังคม กลาวคือเชื่อกันวากลุมประชากรในสงัคมทีม่ี
พัฒนาการระดับสังคมดั้งเดิม (Primitive society) นั้นนิยมนั่งในทานั่งซึ่งกอใหเกิดลักษณะความ
ผิดปกติทั้ง 3 ลักษณะตามที่ไดกลาวมาแลว (Brothwell 1981:90) 
 สาเหตุ  
 ลักษณะ Epitrochlea foramen เกิดจากการทํากิจกรรมหนักที่ตองใชกําลังแขนมากทั้ง
ในลักษณะการงอและการเหยียดแขน ซึ่งอาจจะไดแกกิจกรรมการนวดขาว  การตีโลหะ และการ
ตัดไมเปนตน  อยางไรก็ดี ในบางทฤษฎีกลาววาสาเหตุของการเกิดลักษณะดังกลาวนั้นคือการ
เปลี่ยนแปลงจาก Fibrous tissue ไปสูการเปนกระดูก แตกระดูกสวนดังกลาวไดรับการกีดขวาง 
ทั้งนี้ จัดเปนลักษณะทางพันธุกรรมเพราะเปนลักษณะที่สามารถพบไดใน Primate อ่ืนๆดวย (นลินี   
เดียววัฒนวิวัฒน และเยาวลักษณ  ชาญศิลป 2521) 
 ลักษณะ Deltoid tuberosity ในกระดูกตนแขนที่เปนสันเดนชัดมากกวาปกติ อาจเกิด
จากการใชกลามเนื้อ Deltoid หรือกลามเนื้อแขนมาก  โดยกลามเนื้อสวนดังกลาวเปนกลามเนื้อ
สวนที่มีสวนยึด (Origin) มาจากปลายนอกของกระดูกไหปลารา  Acromion process และ Spine 
ของกระดูกสะบัก  โดยมีสวนปลายของกลามเนื้อยึดเกาะอยูที่สวน Deltoid tuberosity ของกระดูก
ตนแขน  กลามเนื้อ Deltoid ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการการตนแขนขึ้นเปนมุมฉาก (รําแพน  พรเทพ
เกษมสันต 2529) การใชกลามเนื้อสวนดังกลาวมากจะสงผลใหกลามเนื้อดึง Deltoid tuberosity 
มากขึ้นเพราะกลามเนื้อ Deltoid มีความแข็งแรงขึ้น  ทั้งนี้  กิจกรรมบางประเภทจัดเปนกิจกรรมที่
สงผลใหเกิดการใชกําลังของกลามเนื้อสวนนี้มากขึ้น เชน การตีโลหะ  นวดขาว หรือยกของที่มี
น้ําหนักมากขึ้นสูที่สูงอยูเปนประจํา  
 ลักษณะ Platymeria ซึ่งปรากฏในกระดูกตนขาและลักษณะ Platycnemia ซึ่งปรากฏ
ในกระดูกปลายขาสวนหนาแขงนั้น อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดจากการขาดสารอาหารที่
จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของกระดูกไดแก แคลเซียมหรือวิตามิน นอกจากนั้น อาจจะเกิดจาก
การเปนโรค Osteoarthritis และ Osteoperiostitis (Brothwell 1981:89) อยางไรก็ตาม  นัก
วิทยาการกระดูกมนุษยบางทาน เชน สุด  แสงวิเชียร (2528) ใหทัศนะวาลักษณะความผิดปกติ
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ของกระดูกดังกลาวอาจเกิดจากการนั่งในทาขัดสมาธิเปนประจํา โดยการนั่งในทานี้จะสงผลให
ระบบกลามเนื้อสงผลกระทบตอกระดูกจนทําใหกระดูกสวนดังกลาวมีลักษณะแบนกวาปกติ 
นอกจากนั้น  รองรอยความผิดปกติบางอยางโดยเฉพาะรองยาวที่อยูดานใดดานหนึ่งบริเวณ
สวนบนของกานกระดูก (Proximal shaft) ของกระดูกตนขาก็อาจเกิดจากสาเหตุเดียวกันนี้ 
(Ubelaker 1984) 

ลักษณะ Squatting facet ซึ่งปรากฏในกระดูกปลายขาสวนหนาแขงอาจเกิดจากการ
นั่งในทานั่งยองๆเปนประจําทําใหกระดูกสวนปลายลางของหนาแขงกดทับหรือเบียดเขากับพื้นผิว
สวนบนของกระดูกขอเทาชิ้น Talus จนกระทั่งเกิดรองรอยของแองขนาดเล็กขึ้นในที่สุด (วรชัย วิริ
ยารมภ 2527; Brothwell 1981:90; Wiriyaromp 1984; Ubelaker 1984:74-75) 

ลักษณะ Soleal lineซึ่งปรากฏในกระดูกปลายขาสวนหนาแขงนั้นอาจเกิดจากการใช
กําลังขามาก สงผลใหกลามเนื้อขาแข็งแรงจึงไปดึงและบีบรัดกระดูกมากยิ่งขึ้นทําใหเกิดเปนสัน
กระดูกที่เดนชัด  

 
 ลักษณะกระดูกที่ผิดปกติจากการบาดเจ็บหรือบาดแผล (Trauma or Injuries)  
 ลักษณะอาการ กระดูกที่ไดรับผลกระทบจากการบาดเจ็บหรือบาดแผลนั้นอาจมี
ลักษณะการแตกหักและอาจจะมีหรือไมมีการซอมแซมของกระดูกสวนที่ไดรับความเสียหาย(วรุิฬห 
เหลาภัทรเกษม 2529; Ubelaker 1984:79)นอกจากนั้น บาดแผลในแตละสวนของรางกายอาจ
เปนชองทางที่ทําใหเกิดการติดเชื้อและสงผลกระทบลึกลงไปสูกระดูกสวนตางๆ ในลักษณะของ
กระดูกอักเสบจากการติดเชื้อ  
 สาเหตุ การไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุตางๆ เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวยแตกําเนิด หรือ
การตอสู ซึ่งกอใหเกิดบาดแผลในระดับที่รุนแรงลึกลงไปจนถึงกระดูก (Manchester 1983; 
Ubelaker 1984:79-81) 
 

การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยโดยวิธรีังสวีินิจฉัย 
  

นอกเหนือจากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของโครงกระดูกมนุษยโดยการ
พิจารณาหรือการสังเกตุดวยตาเปลา  เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะทางมานุษยมิติและรองรอยตางๆที่
ปรากฏบนกระดูกแตละสวนทั้งในสวนที่สามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตริกและลักษณะที่
ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัดหรือมาตราใดๆแลว เทคนิคหรือวิธีการอีกอยางหนึ่งที่นักวิทยาการ
กระดูกมนุษยใหการยอมรับและนิยมนํามาใชเพื่อการศึกษาวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลง
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โบราณคดีไดแกวิธีการรังสีวินิจฉัยจากภาพบนฟลมเอกซเรย (X-Rays Images or Radiography) 
(Brothwell 1981:55; Ubelaker 1984:85)  
 X-Ray เปนรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnatic)ที่อยูในสภาวะของคลื่นแสง
ที่ส้ันมาก สามารถเดินทางผานหรือทะลุทะลวงผานวัตถุที่มีความหนาแนนซึ่งรวมทั้งโครงกระดูก
มนุษยได โดยมีความสามารถที่จะผานวัตถุที่มีความหนาแนนแตกตางกันในปริมาณที่ตางกัน   
เมื่อใชความเขมของรังสีเอกซที่เหมาะสมจะชวยใหเกิดภาพขึ้นบนฟลมที่ใชรองรับซึ่งเปนการ
ถายภาพดวยหลักการเดียวกันกับการถายภาพตามปกติ   ทั้งนี้  ในกรณีของการถายภาพเอกซเรย
นั้นรังสีที่ผานไมไดหรือผานไดนอยรังสีสวนดังกลาวก็จะตกกระทบบนฟลมอยางเบาบาง   ขณะที่
รังสีสวนที่สามารถทะลวงผานวัตถุไดมากก็จะมีปริมาณรังสีกระทบบนแผนฟลมไดอยางเขมขน   
หลังจากนั้นเมื่อนําฟลมเอกซเรยมาลางจะปรากฏภาพที่แสดงภาพเอกซเรย   การใชวิธีรังสีวินิจฉัย
โครงกระดูกนั้นสามารถที่จะชวยใหศึกษารายละเอียดตางๆของกระดูกแตละสวนผานฟลมแสดง
ภาพเอกซเรยของกระดูกสวนนั้นๆได   ซึ่งจัดเปนวิธีการหนึ่งที่ปลอดภัยตอชิ้นสวนกระดูก   
 นักวิทยาการกระดูกมนุษยนิยมใชวิธีการดังกลาวเพื่อจุดประสงคในการตอบคําถาม
บางประการโดยเฉพาะในกรณีตองการตรวจสอบหรือยืนยันผลการศึกษาลักษณะ รองรอยที่ผาน
การพิจารณาดวยตาเปลาแลวแตยังไมเปนที่แนชัดนัก  เชน รองรอยบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บที่
เกิดจากสาเหตุตางๆ เพื่อที่จะประเมินถึงระดับความรุนแรงของโรคหรือการติดเชื้อที่ปรากฏบน
กระดูก วิธีการเดียวกันนี้ยังชวยในการยืนยันผลการประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูก 
โดยเฉพาะในกรณีของโครงกระดูกเด็ก ซึ่งสามารถตรวจสอบรองรอยของฟนซี่ที่ยังโผลไมพน
ขากรรไกรได   ขณะเดียวกันการวินิจฉัยรองรอยตางๆของฟนในโครงกระดูกผูใหญก็สามารถใช
ภาพถายจากฟลมเอกซเรยเพื่อตรวจสอบระดับของอาการฟนผุ ซึ่งอาจจะไมชัดเจนเมื่อพิจารณา
เฉพาะลักษณะทางกายภาพภายนอกของฟนแตละซี่ (Brothwell 1981:55) การใชวิธีการทางรังสี
วิทยาดังกลาวยังสามารถนํามาใชในการตรวจสอบอายุเมื่อตายสําหรับโครงกระดูกผูใหญจากสวน
หัวของกระดูกทอนยาวทั้งแขนและขา โดยพิจารณาจากปริมาณความหนาแนนของสวนรูพรุนใน
กระดูก (Cancellous) (Walker and Lovejoy 1985:67-68 อางถึงใน สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 
2539:20)  นอกจากนั้น  ยังสามารถศึกษาระดับหรืออัตราของสภาวะการเจริญเติบโต ตลอดจน
ความสมบูรณของรางกายจากฟลมเอกซเรยกระดูกสวนขอมือและกระดูกทอนยาวสวนหนาแขง 
(วรชัย  วิริยารมภ  2527:44-45; Wiriyaromp 1984:4-15, 4-17) 
 โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวาการศึกษาวเิคราะหโครงกระดูกมนษุยโดยวิธีรังสีวินจิฉัย
นั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบหรือยืนยันผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ 
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มนุษยในสวนที่ไมสามารถวดัไดดวยมาตรวัดหรือมาตราใดๆ 
 

การศึกษาทางโบราณคดีเชิงประชากร (Demographic Archaeology) 
 
โบราณคดีประชากร คือ กระบวนการศึกษาทางโบราณคดีแนวทางหนึ่งที่มีจุดมุงหมาย

เพื่อหาขอมูลดานสถิติของประชากรในสังคมสมัยโบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในสมัยกอน
ประวัติศาสตร  ทั้งนี้โดยการศึกษาวิเคราะหจากโครงกระดูกมนุษยที่ขุดคนไดจากแหลงโบราณคดี  
ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่สําคัญทางชีวภาพและกายภาพของคนสมัยโบราณอันนําไปสูการศึกษาดาน
ประชากรในสมัยโบราณในประเด็นตางๆ ดังนี้  (วรชัย  วิริยารมภ  2542 : 40-41) 
 1.ศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของประชากร  ไดแก  จํานวนประชากร  ความหนาแนนของ
ประชากร  การเพิ่มจํานวนประชากร  อัตราการเจริญพันธุ  อัตราการตาย  สัดสวนระหวางเพศ  
อายุของประชากรและลักษณะการอพยพยายถิ่นของประชากร 
 2.ศึกษาลักษณะของแนวโนมทางประชากรที่สําคัญ 
 3.การวิเคราะหกลไกของปรากฏการณทางประชากรที่สําคัญ เชน การเพิ่มจํานวน
ประชากรที่มีสวนสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดํารงชีวิตจากแบบดั้งเดิมมาสูการ
เกษตรกรรม 
 4.การวิเคราะหความผันแปรทางประชากรที่เกี่ยวของกับระบบวัฒนธรรมสําคัญๆ เชน 
ความสัมพันธระหวางประชากรกับประเพณีการแตงงาน  ภาษาและการดํารงชีวิต 
 5.การวิเคราะหบทบาทความผันแปรทางประชากรที่มีสวนสัมพันธกับวิวัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
 6.การเสนอทฤษฎีทางโบราณคดีประชากร เพื่อใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
สมัยกอนประวัติศาสตร 
 อยางไรก็ตาม  แนวทางหนึ่งของการศึกษาโบราณคดีประชากรทีใชเพื่อแสดงขอมูล
สําคัญของสถิติประชากรสมัยโบราณคือการสราง “ตารางชีพ” (Life table) อันเปนวิธีการที่
คลายกันกับการสรางตารางชีพของนักประชากรศาสตรที่ใชเพื่อศึกษากลุมประชากรในปจจุบัน 
 ตารางชีพ  (Life table) คือ  ตารางตัวเลขที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับการตายและการมีชีวิต
รอดอยูเมื่ออายุตางๆ ของประชากรกลุมหนึ่ง  ตารางชีพเปนตารางสถิติที่สรางขึ้นเพื่อวัด “ความยนื
ยาวของชีวิต” ตัวเลขในชองสุดทายของตารางชีพจะแสดงใหทราบถึง “อายุขัยเฉลี่ย” เมื่ออายุ
ตางๆ ของประชากร  ซึ่งอายุขัยเฉลี่ยนี้จะเปนดัชนีวัดภาวะสุขภาพของประชากรในสังคมนั้นๆ 
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(ปราโมทย  ประสาทกุล และคณะ 2545 จาก www.hsri.or.th  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2547; Ubelaker 1984:95-96; White 1991:372-374)   

ตารางชีพเปนที่รวมของสถิติทางประชากรที่สําคัญๆ ไดแก 
 X      ไดแก      ชวงอายุ 
 Dx    ไดแก      จํานวนประชากรที่เสียชีวิตในชวงอายุ  X  และ  X+1 
 dx    ไดแก      สัดสวนประชากรที่เสียชีวิตในชวงอายุ  X  และ  X+1 
 lx      ไดแก      จํานวนประชากรที่ดํารงชีวิตในชวงอายุ X 
 qx   ไดแก      อัตราการตายของประชากรในชวงอายุ  X  และ  X+1 
 Lx     ไดแก      จํานวนปของประชากรที่ดํารงชีวิตในชวงอายุ  X  และ  X+1 

Tx     ไดแก      จํานวนปการดํารงชีวิตของประชากรคงเหลือทั้งหมดหลังอายุ X 
 Ex     ไดแก      อายุขัยคาดคะเนคงเหลือหลังชวงอายุ X 
 การสรางตารางชีพแบบยอ (Abridge Life table) จากจํานวนประชากรแตละชวงอายุ
ที่เสียชีวิตภายในแหลงโบราณคดีตางๆ สามารถคํานวณไดตามสมการสถิติทางประชากรที่สําคัญ 
(นิพนธ  เทพวัลย 2519:157-160; Ubelaker 1984:95-96; Wiriyaromp 1984:[4-7]-[4-8])  ดังนี้  
 1.nq

x เปนความนาจะเปนไปได (Probability) ของการตายของประชากรกลุมหนึ่ง
กอนที่จะมีโอกาสมีอายุเพิ่มข้ึนอีก 1 ป (หรือ 5, 10  ป ถาการจัดหมวดอายุเปน 5, 10 ป) หรอืกลาว
อีกนัยหนึ่งคือเปนอัตราสวนของคนกลุมหนึ่งที่บรรลุถึงอายุหนึ่งในตอนตนปและตายไประหวางป
นั้นๆกอนที่จะมีชีวิตเพึ่มขึ้นอีกปหนึ่ง ตอ จํานวนของคนกลุมอายุนั้นทั้งหมดในตอนตนป การ
คํานวณคาในคอลัมนนี้ทําไดโดยใชอัตราตายตามหมวดอายุ (nM

x) เปนหลักโดยใชสมการ  
nq

x     = 2 n  .  nMx 
2 = n .nMx 

 2. คา Ix แสดงจํานวนประชากรที่เร่ิมตนในชั่วอายุคนหนึ่งที่สมมติข้ึนตามความ
เหมาะสม อาจเริ่มจาก 100 หรือ 1,000 หรือ 100,000 เปนตน ข้ึนอยูกับขนาดของจํานวน
ประชากรในกลุมที่ศึกษา คานี้จะแสดงจํานวนประชากรเกิดมีชีพวาจะมีจํานวนปที่มีชีวิตอยูเทาใด
เมื่อเร่ิมตนในแตละหมวดอายุคา Ix จะคํานวณไดจากในคอลัมน nq

x  
 3.คา nd

x เปนจํานวนการตายระหวางหมวดอายุ ซึ่งสัมพันธกับคา Ix คือ qx . lx = dx 
และ   lx  +  n = l x – ndc  
 4.คา nLx เปนจํานวนบุคคลที่มีชีวิตอยูในชั่วอายุคนหนึ่งๆที่สมมติข้ึนในตารางชีพ โดย
เปนการหาคาเฉลี่ยจาก lx  ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการ  
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                                                        nlx = n (lx + lx + n) 
                            2 

5.คา Tx เปนจํานวนรวมของประชากรที่มีชีวิตอยูในระหวางแตละหมวดหรือชวงอายุ
และหมวดอายุที่เหลือตอๆไป การหาคาในคอลัมนนี้คํานวณจากคา nLx ชวงสุดทายซึ่งจะเทากับ
คาของ Tx ในบรรทัดเดียวกัน โดยทําทีละกลุมอายุก็จะไดคา Tx ของแตละกลุมอายุจนครบตามที่
กําหนดหมวดหรือชวงอายุไวในตารางชีพ 

6.คา ex ซึ่งเปนคาอายุขัยเฉลี่ย (Expectation of Life) นั้นเปนจํานวนอายุหรือจํานวน
ปโดยเฉลี่ยของแตละกลุมชวงอายุที่อาจมีชีวิตรอดอยูได  

การสรางตารางสําหรับการศึกษาทางโบราณคดีเชิงประชากร(Demographic 
archaeology) เปนการประยุกตใชวิธีการทางประชากรศาสตรสําหรับกลุมสังคมมนุษยปจจุบันซึ่ง
สรางตารางชีพเพื่อการคาดการทางประชากรศาสตรจากคาอายุของคนที่ยังมีชีวิตอยู โดยนํา
หลักการดังกลาวมาใชการสรางตารางชีพจากคาอายุเมื่อตายเพื่อการคาดการณลักษณะทาง
ประชากรในสมัยโบราณ (Palaeodemography)   

หลักการการสรางตารางชีพในที่นี้เปนการสรางตารางชีพดวยการใชคาอัตราการตาย
ตามหมวดอายุ สภาวะของการตายที่ปรากฏในตารางชีพจะเปนคาระยะอายุเพียง 1 ป หรือ 5 หรือ 
10 หรือ 100 หรือ 1,000 ปหรือมากกวาตามความเหมาะสมกับขนาดของกลุมประชากรที่ศึกษา  
โดยการสรางตารางชีพแบบยอจะสามารถชวยใหคํานวณอัตราตางๆ ไดเร็วขึ้นเนื่องจากชวยยนยอ
การคํานวณได จึงเปนวิธีการสรางตารางชีพที่นิยมใชอยางแพรหลาย (นิพนธ  เทพวัลย 2519:157) 
และเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการสรางตารางชีพในทางโบราณคดีเชิงประชากรศาสตร เพราะ
ในทางโบราณคดีมักมีการประเมินอายุเมื่อตายในลักษณะชวงอายุ ดังนั้นการประมาณอายุเมื่อ
ตายของกระดูกมนุษยในทางโบราณคดี จึงเอื้อตอการสรางตารางชีพเปนชวงอายุตามลักษณะการ
สรางตารางชีพแบบยอ นอกจากนั้น ในกลุมประชากรปจจุบันที่ยังมีชีวิตอยูและทราบอายทุีแ่นนอน
นั้น อาจสรางตารางชีพแบบสมบูรณไดซึ่งมีการจําแนกชวงอายุไลทีละป(นิพนธ เทพวัลย 
2519:157) แตในทางโบราณคดียอมไมสามารถสรางตารางชีพแบบสมบูรณไดโดยสิ้นเชิง  ดังนั้น  
วิธีการสรางตารางชีพที่เปนไปไดและเหมาะสมสําหรับการศึกษาทางโบราณคดีเชิงประชากรจึง
ไดแกการสรางตารางชีพแบบยอ (Abridge life table) 
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บทที่  3 
แหลงโบราณคดีบานโคกคอนและตัวอยางโครงกระดูกมนุษยที่ใชในการวิจัย 

 
สังเขปขอมลูแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 

 
ที่ต้ังและสภาพทั่วไป 

บานโคกคอน ตั้งอยูในทองที่หมูที่ 2 ตําบลโคกสี  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร บริเวณเสนรุง 170 38 / 20 // เหนือ และเสนแวง 103 0 26 / 10 // ตะวันออก หรือที่พิกัด 48 
QUE 342 505 (แผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง  5644 II  พิมพคร้ังที่ 
1–RTSD) มีอาณาเขตติดตอกับหมูบานตางๆ คือ ทิศเหนือติดตอกับบานทุง ทิศใตติดตอกับบาน
โคกสี  ทิศตะวันออกติดตอกับบานหนองไผ สวนทางทิศตะวันตกติดตอกับบานดอนมวย  ซึ่ง
หมูบานทั้งหมดที่อยูรายรอบบานโคกคอoลวนอยูในเขตการปกครองของตําบลโคกสี อําเภอสวาง
แดนดิน  จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้  บานโคกคอนตั้งอยูหางจากบานโคกสีซึ่งเปนที่ตั้งตําบลราว 1 
กิโลเมตร และอยูหางจากจากตัวอําเภอสวางแดนดินมาทางทิศเหนือ 20 กิโลเมตร ขณะที่อยูหาง
จากตัวจังหวัดสกลนครมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 100 กิโลเมตร โดยประมาณ 

หมูบานแหงนี้ตั้งอยูบนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนเนินดินรูปรางกลม–รี ขนาดประมาณ 200 
x 300  เมตร  ความสูงเฉลี่ยประมาณ 155 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่โดยรอบเปนที่
ราบซึ่งอยูในระดับที่ต่ํากวาและเปนพื้นที่ทางการเกษตรทั้งพื้นที่ทําสวนและทํานา แหลงน้ํา
ธรรมชาติที่อยูใกลเคียงไดแก หวยพาน ซึ่งไหลผานทางดานทิศใตหางจากหมูบานราว 50 เมตร 
จากนั้นจะไหลออมไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับหวยซงซึ่งหางจากชุมชนประมาณ  250 เมตร  
นอกจากลําหวยดังกลาวแลวยังมี “บึงโคกสี” ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตบริเวณพื้นที่ระหวางบานโคกคอน
กับบานโคกสี โดยอยูหางจากบานโคกคอนประมาณ 500 เมตร 

 
การดําเนินงานทางโบราณคดี 

หลังจากการคนพบแหลงโบราณคดีบานเชียง ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี กระทั่งมีการศึกษาวิเคราะหตลอดจนการกําหนดอายุโบราณวัตถุโดยเฉพาะ
ภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงผิวดวยลายเขียนสีแลว ทําใหโบราณวัตถุประเภทดังกลาวไดรับความ
สนใจจากนักสะสมของเกาและเกิดความตองการที่จะมีไวในครอบครอง  เปนผลใหเกิดการลกัลอบ
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ขุดและซื้อ–ขายโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีบานเชียงและแหลงโบราณคดีอ่ืนๆที่พบ
โบราณวัตถุรูปแบบเดียวกันอยางแพรหลาย   ปรากฏการณลักลอบขุดหาโบราณวัตถุเพื่อนํามา
จําหนายในตลาดคาของเกาก็เกิดขึ้นที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนดวยเชนกัน  กอนที่จะยุติลง
เมื่อมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 189 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2515 รวมทั้งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หามมิใหผูใดขุดหาโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ 

ดวยเหตุที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนไดพบหลักฐานแบบวัฒนธรรมบานเชียงอยาง
หนาแนน  โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ในขณะนั้น) จึงไดทําการขุดคนศึกษาที่
แหลงโบราณคดีแหงนี้ระหวาง พ.ศ.2516 – 2517 อยางไรก็ตาม  ไมปรากฏรายงานผลการขุดคน
และการศึกษาวิเคราะหทางโบราณคดีจากการดําเนินงานทางวิชาการครั้งดังกลาว 

หลังจากนั้นแหลงโบราณคดีบานโคกคอนก็ไดรับการสํารวจอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.2534 โดย
โครงการศึกษาคนควาและวิจัยแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมบานเชียง ดําเนินการโดยฝายวิชาการ 
กองโบราณคดี  กรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประมวลขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้งที่
แนนอนชัดเจนทั้งทางภูมิศาสตร(พิกัด)และภูมิรัฐศาสตร(เขตการปกครอง)  ซึ่งจะชวยใหทราบถึง
ขอบเขตการแพรกระจายของวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังเปนการประเมินถึงศักยภาพทางวิชาการ
ของแหลงโบราณคดีแตละแหงวามีพื้นที่ที่ยังคงไมถูกรบกวนและสามารถทําการขุดคนศึกษาได
มากนอยเพียงใด 

ตามที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นวาบานโคกคอนไดรับความสนใจจากนักวิชาการใน
ฐานะแหลงโบราณคดีแบบวัฒนธรรมบานเชียงเปนสําคัญ ทวา ความจริงนั้นนอกเหนือจาก
โบราณวัตถุสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายดังกลาวแลวหมูบานแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของ
โบราณสถานสําคัญอีกแหงหนึ่งดวยไดแก“พระธาตุบานโคกคอน”หรือ“พระธาตุมีชัย” ซึ่งตั้งอยู
ภายในวัดธาตุโคกคอน บริเวณกลางหมูบาน โดยโบราณสถานดังกลาวเปนที่เคารพสักการะของ
ชาวโคกคอนและชาวหมูบานใกลเคียงเปนอยางมาก หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการสํารวจขั้นตนและเก็บขอมูลไวเปนระยะๆ จนกระทั่งใน 
พ.ศ.2541 ประชาคมชาวโคกคอนมีโครงการจะดําเนินการบูรณะและเสริมความมั่นคงองคพระ
ธาตุ จึงไดติดตอประสานงานมายังสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 
ขอนแกน*  กรมศิลปากร เพื่อขอความรวมมือในการขุดแตงศึกษาสําหรับการออกแบบบูรณะ  
                                                  

* ปจจุบันคือสํานักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแกน 
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สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน จึงไดดําเนินการขุดแตง
โบราณสถานแหงนี้ระหวางวันที่  20–30 ตุลาคม  2541 ทั้งนี้  นอกจากการขุดแตงศึกษา
โบราณสถานแลวคณะทํางานไดทําการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบชั้นทับถมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนแหงนี้ดวย โดยเปดหลุมขุดคนขนาด 2x2 เมตรภายในพื้นที่วัดธาตุโคกคอน 
บริเวณทางตะวันตกเฉียงใตของพระอุโบสถหางจากพระธาตุโคกคอนหรือพระธาตุมีชัยมาทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 100 เมตร  ทั้งนี้  จุดดังกลาวเปนบริเวณที่มีสภาพเปนเนินสูงและถือเปนจุดที่มี
ระดับความสูงที่สุดของเนินดินที่ตั้งชุมชน  

ผลจากการขุดคนไดปรากฏหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรโดยพบโบราณวัตถุที่มีรูปแบบรวมกับโบราณวัตถุที่พบที่แหลงโบราณคดีบานเชียง
อยางหนาแนนรวมกับหลักฐานการฝงศพ ซึ่งสงผลใหการขุดตรวจเปนไปอยางลาชาเนื่องจากตอง
ดําเนินการดวยความละเอียด  ดวยเหตุนี้เมื่อการขุดแตงโบราณสถานเสร็จส้ินลงแลวแตปรากฏวา
การขุดคนทางโบราณคดียังไมส้ินสุดจึงจําเปนตองขยายระยะเวลาการดําเนินงานในสวนของการ
ขุดคนออกไป เมื่อรวมระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมการขุดแตงจนกระทั่งการขุดคนเสร็จ
ส้ินตามกระบวนการคือถึงระดับชั้นดินธรรมชาติที่ปราศจากหลักฐานกิจกรรมของมนุษย (Sterile) 
แลวจึงแบงเปนการปฏิบัติงาน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่หนึ่ง  ดําเนินงานระหวางวันที่  20–30  ตุลาคม 2541  
ระยะที่สอง  ดําเนินงานระหวางวันที่  13–29  มกราคม 2542 
ระยะที่สาม  ดําเนินงานระหวางวันที่  25  มีนาคม – 7 เมษายน  2542 

  
ขอมูลเบื้องตนจากการปฏิบัติงานทางโบราณคดีระหวาง พ.ศ.2541-2542 
 การขุดแตงโบราณสถานพระธาตุมีชัยและการขุดคนเพื่อตรวจสอบชั้นทับถมทางวัฒน-
ธรรมภายในบริเวณวัดธาตุโคกคอน แสดงใหเห็นหลักฐานลําดับการอยูอาศัยของมนุษยในสมัย
โบราณบริเวณที่ตั้งชุมชนปจจุบันของหมูบานโคกคอน 2 สมัยกวางๆคือในสมัยกอนประวัติศาสตร
และในสมัยประวัติศาสตร 
 สมัยประวัติศาสตร 
 กิจกรรมการอยูอาศัยและการใชพื้นที่ของมนุษยในสมัยประวัติศาสตรของแหลง
โบราณคดีแหงนี้ปรากฏหลักฐานในชั้นทับถมตอนบนคือตั้งแตระดับพื้นผิวดินลงไปจนถึงความลึก
ประมาณ 50 เซนติเมตรจากพื้นผิวดิน ซึ่งเปนชั้นวัฒนธรรมที่สัมพันธกับหลักฐานบนพื้นผิวดินที่
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สําคัญคือตัวโบราณสถานพระธาตุมีชัยและกลุมใบเสมา ทั้งนี้ หลักฐานทางวัฒนธรรมดังกลาว
บงชี้ถึงแบบแผนทางวัฒนธรรมของกลุมวัฒนธรรมลานชาง 
 
 วัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเดนของกลุมวัฒนธรรมลานชางประกอบดวย 
 ภาชนะดินเผาชนิดเนื้อแกรง(Stoneware)รูปทรงไหที่มีขอบปากชั้นเดียวและขอบปาก
ซอนกันสองชั้น พื้นผิวภายนอก ภายในและเนื้อของภาชนะเปนสีเทา  ซึ่งมีทั้งแบบผิวเรียบ
ปราศจากการตกแตงผิวและแบบที่มีการตกแตงผิวดวยเทคนิคเดนคือการขูดขีดและ/หรือการปน
แปะ (Incising/Excising and Applique) บริเวณไหลภาชนะ ตลอดจนการเคลือบผิวภาชนะดวย
น้ําเคลือบใส ภาชนะดินเผารูปแบบดังกลาวจัดเปนภาชนะดินเผาที่ใชประโยชนในการประกอบ
พิธีกรรมโดยเฉพาะการใชเปนภาชนะดินเผาเพื่อการบรรจุอัฐิและการบรรจุพระพุทธรูป ผลจากการ
ขุดแตงบริเวณฐานพระธาตุมีชัย พบหลักฐานภาชนะดินเผาเหลานี้ซึ่งบรรจุอัฐิและพระพุทธรูปทั้ง
พระพุทธรูปสําริดขนาดปานกลางปางตางๆ และพระพุทธรูปดินเผาขนาดเล็กที่มีแกนดินผสมเนื้อ
วานหุมดวยแผนเงินซึ่งนิยมเรียกวาพระพุทธรูปบุเงิน    
 นอกจากภาชนะดินเผาชนิดเนื้อแกรงดังกลาวแลวยังพบวาวัตถุทางวัฒนธรรมประเภท
เดนในสมัยลานชางอีกชนิดหนึ่งไดแกกลองยาสูบดินเผาชนิดเนื้อแกรง ซึ่งมีทั้งแบบผิวเรียบและ
แบบที่มีการตกแตงผิวดวยลวดลายตางๆ 
 รูปแบบของโบราณวัตถุตามที่กลาวถึงขางตนและเนื้อหาจากจารึกบริเวณฐาน
พระพุทธรูปองคหนึ่งโดยเฉพาะเนื้อความระบุศักราชนั้น บงชี้ถึงอายุสมัยของชุมชนโบราณบาน
โคกคอนในชวงวัฒนธรรมลานชางระหวางพุทธศตวรรษที่ 21-23 โดยประมาณซึ่งเปนชวงเวลารวม
สมัยกับกรุงศรีอยุธยาบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง (กรกฎ  บุญลพ  2543: 52-55) 
 
 สมัยกอนประวัติศาสตร 
 การใชพื้นที่ของมนุษยโบราณในสมัยกอนประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดีบานโคก
คอนปรากฏหลักฐานตั้งแตระดับความลึกประมาณ 50 เซนติเมตรจากพื้นผิวดิน ตอเนื่องลงไป
จนถึงระดับช้ันดินธรรมชาติ (Sterile) ซึ่งลึกลงไปจากระดับพื้นผิวดินราว 450 เซนติเมตร   
 การจัดลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรของแหลงโบราณคดี
แหงนี้ อาศัยเกณฑเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางดานโลหกรรมเปนบรรทัดฐานหลัก 
ประกอบกับการพิจารณารูปแบบภาชนะดินเผาและแบบแผนพิธีกรรมการฝงศพ นําไปสูการ
จัดแบงลําดับยุคสมัยออกเปน  2 ระยะกวางๆ เรียงตามลําดับจากระดับพื้นผิวดินคือ 
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 1.ชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรระยะที่ปรากฏพัฒนาการทางดานโลหกรรม ซึ่ง
สามารถแบงยอยเปน 2 สมัย ตามลําดับประเภทของโลหะอันเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตสิ่งของ
เครื่องใชซึ่งไดแก สมัยสําริด (Bronze Age) และสมัยเหล็ก (Iron Age) 

2.ชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรระยะกอนที่จะปรากฏพัฒนาการทางดานโล
หกรรม (Pre-metal using period) คือชวงระยะเวลากอนสมัยยุคสําริด(Pre-Bronze Age) นั่นเอง 
 ลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมแตละสมัยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
 -สมัยเหล็ก  (Iron Age) 
 เปนชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรระยะสุดทายของแหลงโบราณคดีบานโคก
คอน ซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นดินตอจากชั้นดินของวัฒนธรรมลานชางตั้งแตระดับความลึก
ประมาณ 50 เซนติเมตรลงไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 250 เซนติเมตรจากพื้นผิวดิน  จัดเปน
ชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรที่ปรากฏหลักฐานหนาแนนที่สุด คือมีชั้นการทับถมของ
หลักฐานหนาประมาณ 2 เมตร  ซึ่งแสดงนัยของระยะเวลาการอยูอาศัยที่ยาวนานและตอเนื่อง   

ลักษณะเดนทางวัฒนธรรมในสมัยเหล็กของแหลงโบราณคดีแหงนี้คือการใชภาชนะดนิ
เผาประเภทเนื้อเครื่องดิน (Earthenware) ทั้งชนิดเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด  ประกอบดวยภาชนะ
ดินเผารูปทรงตางๆ มีการตกแตงพื้นผิวภายนอกของภาชนะดวยเทคนิคและลวดลายสําคัญคือ 

ภาชนะดินเผาที่ตกแตงผิวดวยการเขียนลวดลายอิสระโดยใชรงควัตถุสีแดงเขียนหรือ
ระบายสีลงบนพื้นผิวภาชนะที่มีการรองพื้นดวยสีเหลืองนวลหรือสีน้ําตาลปนเหลืองจางๆ (Red-
on-Buff painting)  

ภาชนะดินเผาที่ตกแตงผิวดวยการเขียนลวดลายอิสระโดยใชรงควัตถุสีแดงเขียนหรือ
ระบายสีลงบนพื้นผิวภาชนะที่มีการรองพื้นดวยสีเหลืองสมปนแดง (Red-on-Red painting)  

ภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงผิวดวยการทาหรือเคลือบน้ําดินสีแดงแลวขัดผิวมัน (Red 
slipped and Burnished)  

ส่ิงของเครื่องใชที่ทําจากโลหะในสมัยนี้ผลิตจากวัตถุดิบทั้งเหล็กและสําริด โดยพบวา
ในระยะแรกเริ่มนิยมใชเหล็กผลิตเปนเครื่องประดับในรูปของหวงหรือกําไล หลังจากนั้นจึงเปลี่ยน
ความนิยมมาใชเหล็กเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องมือหรืออาวุธ สวนเครื่องประดับและเครื่องใช
บางชนิดใชสําริดเปนวัตุถุดิบ 

วัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเดนชนิดอื่นๆของสมัยเหล็กไดแก  ลูกปดแกวสีตางๆคือสี
เขียว สีฟา สีน้ําเงินและสีสม  ลูกปดหินอาเกต  ลูกกลิ้งดินเผา  ส่ิงทอซึ่งอาจจะเปนผาหรือ
เครื่องนุงหมผลิตจากใยพืชตระกูลปานกัญชา (Hemp)  
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แบบแผนพิธีกรรมการฝงศพในสมัยเหล็กไดแกการฝงศพในลักษณะเหยียดยาว หัน
ศีรษะไปในทิศทางตางๆ  ในชวงแรกของสมัยเหล็กมีการเตรียมพื้นที่โดยการขุดหลุมฝงศพและอาจ
ใชชิ้นสวนของภาชนะดินเผาที่ตั้งใจทุบใหแตกมาปูพื้นหลุมฝงศพกอนที่จะนํารางของผูตายฝงลง
ไป จากนั้นจึงใชชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ไดรับการทุบใหแตกคลุมสวนตางๆของรางกายผูตายอีก
คร้ัง สวนในระยะหลังไดมีการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนปฏิบัติโดยการวางภาชนะทับลงบนราง
ของผูตาย สวนวัตถุอุทิศประเภทอื่นๆนอกเหนือจากภาชนะดินเผานั้นไดแกโบราณวัตถุประเภท
เดนที่พบในสมัยเหล็กตามที่ไดกลาวมาแลว โดยพบเปนเครื่องประดับรางกายหรือวางไวขางๆ
รางกายของผูตายตามตําแหนงตางๆ  

ผลการกําหนดอายุจากตัวอยางอินทรียวัตถุดวยวิธีเรดิโอคารบอน (C 14) บงชี้คาอายุ
ของชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็กที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนระหวางชวงเวลาประมาณ 2,900-
1,800 ปมาแลว (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  2546) 
 

-สมัยสําริด (Bronze Age) 
ชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริดเปนชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรระยะที่สองของแหลง

โบราณคดีบานโคกคอน  ซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นดินตอจากชั้นดินของวัฒนธรรมสมัยเหล็ก  โดย
มีชั้นการทับถมของหลักฐานหนาประมาณ 70 เซนติเมตร ตั้งแตระดับความลึกประมาณ 250 
เซนติเมตรลงไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 320 เซนติเมตรจากพื้นผิวดิน  

ลักษณะเดนทางวัฒนธรรมในสมัยสําริดของแหลงโบราณคดีแหงนี้คือการใชภาชนะ
ดินเผาประเภทเนื้อเครื่องดิน (Earthenware) ที่มีเนื้อคอนขางแกรง ประกอบดวยภาชนะดินเผา
รูปทรงตางๆ มีการตกแตงพื้นผิวภายนอกของภาชนะดวยเทคนิคและลวดลายสําคัญคือ  

ภาชนะดินเผาแบบที่มีการตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบแลวเคลือบผิวดวยน้ําดินสี
น้ําตาลออนปนเหลืองหรือสีนวล อาจมีการตกแตงบริเวณขอบปากหรือเชิงภาชนะดวยสีแดง  

ภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบแลวเคลือบผิวดวยน้ําดินสีขาว 
ผสมผสานกับการตกแตงบริเวณคอหรือสวนไหลภาชนะดวยการขูดขีดเปนลวดลายตางๆ แลว
ระบายในพื้นที่ของลายที่เกิดจากการขูดขีดดวยสีแดง   

ภาชนะดินเผาขนาดปานกลางถึงขนาดใหญที่มีการตกแตงผิวดวยการทาบเชือกอยาง
หนาแนน   

ส่ิงของเครื่องใชที่ทําจากโลหะในสมัยนี้ผลิตจากโลหะประเภทสําริดเทานั้น  ในรูปของ
ใบหอกและขวานสําริด  
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แบบแผนพิธีกรรมการฝงศพในสมัยสําริดนั้นเปนการฝงศพในลักษณะนอนเหยียดยาว 
หันศีรษะไปในทิศทางตางๆ  ทั้งนี้ ในระยะแรกนิยมใชภาชนะดินเผาสภาพสมบูรณวางไวบริเวณ
เหนือศีรษะหรือปลายเทาของผูตาย กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนการใชชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ตั้งใจทุบ
ใหแตกเพื่อนํามาคลุมศพ  โดยมีการอุทิศเครื่องมือสําริดรวมกับเปลือกหอยโดยเฉพาะหอย
กาบน้ําจืดขนาดใหญใหกับผูตาย  

ผลการกําหนดอายุจากตัวอยางอินทรียวัตถุดวยวิธีเรดิโอคารบอน (C 14) บงชี้คาอายุ
ของชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริดที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนระหวางชวงเวลาประมาณ 3,500-
3,000 ปมาแลว (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  2546) 

 
 -สมัยกอนยุคสําริด (Pre-Bronze Age)  
 ชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริดนั้น เปนชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรระยะแรก
และจัดเปนชั้นวัฒนธรรมระยะแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานหรือการเขามาใชพื้นที่ของมนุษยที่แหลง
โบราณคดีบานโคกคอน  ซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นดินตอนลางตอจากชั้นดินของวัฒนธรรมสมัย
สําริด  โดยมีชั้นการทับถมของหลักฐานหนาประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งแตระดับความลึก
ประมาณ 320 เซนติเมตรลงไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 450 เซนติเมตรจากพื้นผิวดิน  

ลักษณะเดนทางวัฒนธรรมในสมัยกอนยุคสําริดของแหลงโบราณคดีแหงนี้คือการใช
ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อเครื่องดิน (Earthenware) รูปทรงตางๆ มีการตกแตงพื้นผิวภายนอกของ
ภาชนะดวยเทคนิคและลวดลายสําคัญคือ  

ภาชนะดินเผาขนาดปานกลางคอนขางเล็กรูปทรงพิเศษที่มีฐานภาชนะเตี้ยๆรองรับ
ลําตัวภาชนะที่มีชวงสั้นในลักษณะคลายครึ่งวงกลมประกบเขาดวยกัน ตอดวยสวนคอภาชนะที่ยก
เปนทรงกระบอกสูง สวนปากภาชนะผายออกและมีสวนที่ยื่นออกไปคลายปกเปนสวนสําหรับจับ
หรือยกภาชนะ และยังพบวามีการเจาะรูในสวนดังกลาวรับกับรูที่บริเวณฐานภาชนะ ซึ่งสันนิษฐาน
วารูที่ปรากฏบริเวณขอบปากและฐานภาชนะในตําแหนงตรงกันดังกลาวอาจเพื่อประโยชนในการ
นําวัตถุบางประเภทมารอยและใชเปนสวนประกอบสําหรับการแขวนหรือหอยหรือสะพาย ทั้งนี้ 
ภาชนะดินเผารูปแบบดังกลาวมีการตกแตงผิวสวนลางของลําตัวดวยลายเชือกทาบคอนขาง
หนาแนน  โดยสวนที่เหลือจะปราศจากการตกแตงผิว 

ภาชนะดินเผาขนาดเล็กที่มีรูปแบบพิเศษโดยทําเปนภาชนะทรงชามกนตื้นหรือภาชนะ
ทรงปากแตรมีเชิงหรือฐานเตี้ยๆ บริเวณลําตัวตําแตงดวยเสนนูนที่ทําเปนสัน  
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ในชั้นวัฒนธรรมสมัยนี้ไมปรากฏหลักฐานการใชส่ิงของเครื่องใชที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ประเภทโลหะแตอยางใด  วัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเดนซึ่งเปนวัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูก
มนุษย ประกอบดวยเครื่องประดับเชนหวงคอ ปลอกแขนหรือกําไลที่ทําจากวัตถุดิบประเภทกระดูก 
ลูกปดที่ทําจากหินและดินเผา  นอกจากนั้น ยังพบวามีการใชวัตถุดิบจากทะเลคือหอยเบี้ยเปนวัตถุ
อุทิศใหกับผูตายดวย   

แบบแผนพิธีกรรมการฝงศพในสมัยกอนยุคสําริด คือการฝงศพในลักษณะนอนเหยียด
ยาว หันศีรษะไปในทิศทางตางๆ โดยตกแตงรางกายผูตายดวยเครื่องประดับที่ทําจากกระดูก หิน 
ดินเผาและหอยเบี้ย  บริเวณปลายเทาหรือเหนือศีรษะผูตายมีภาชนะดินเผารูปทรงพิเศษ สภาพ
สมบูรณจํานวน 1-2 ใบ  

ผลการกําหนดอายุจากตัวอยางอินทรียวัตถุดวยวิธีเรดิโอคารบอน (C 14) บงชี้คาอายุ
ของชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนระหวางชวงเวลาประมาณ  
4,400-3,500 ปมาแลว (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  2546) 
 

โครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากการขุดคนระหวาง พ.ศ.2541-2542 
 
โครงกระดูกมนุษยที่เปนตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนโครงกระดูกที่พบจากการขุด

คนระหวาง พ.ศ.2541-2542  ซึ่งสามารถจําแนกเปน 2 กลุมคือ ตัวอยางที่พบในบริบทของหลุมฝง
ศพ (Burial context) และตัวอยางที่พบนอกบริบทของหลุมฝงศพ (Non-Burial context)  จากชั้น
วัฒนธรรมสมัยโบราณทั้ง 3 สมัย โดยโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบทของหลุมฝงศพนั้นหมายถึง
กลุมตัวอยางที่สามารถจําแนกและนับจํานวนไดอยางชัดเจน  ขณะที่ตัวอยางซึ่งพบนอกบริบทของ
หลุมฝงศพนั้น หมายถึงกลุมที่พบในลักษณะชิ้นสวนกระดูกกระจัดกระจายอยูในชั้นวัฒนธรรมรวม
กับหลักฐานของกิจกรรมการอยูอาศัยของมนุษยโดยทั่วไปนั้นไมสามารถจําแนกเปนโครงไดอยาง
ชัดเจน  อยางไรก็ตาม ในที่นี้ไดอาศัยหลักการจําแนกชิ้นสวนกระดูกมนุษยเพื่อการประเมินจํานวน
บุคคลขั้นต่ํา (Minimum Number of Individuals : MNI) ที่สามารถเปนไปไดจากชิ้นสวนกระดูก
มนุษยดังกลาว เพื่อจัดหลักฐานที่กระจัดกระจายเหลานั้นเขาสูกระบวนการวิเคราะห  โดยการ
จําแนกชิ้นสวนกระดูกมนุษยออกจากชิ้นสวนกระดูกสัตว  จากนั้นจําแนกขางซาย-ขวาของกระดูก
แตละสวนตามจํานวนและลักษณะทางกายวิภาคศาสตร ประกอบกับการพิจารณารูปพรรณ
สัณฐานของชิ้นสวนกระดูกทั้งสี  ขนาดและเนื้อกระดูก นอกจากนั้น ยังอาศัยบริบทแวดลอมไดแก
ระดับชั้นดินสมมติและช้ันดินธรรมชาติที่พบ ตลอดจนการประเมินความสัมพันธกับกลุมหลักฐาน
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พิเศษ (Features) ตางๆ เปนเกณฑประกอบการจําแนกและจัดกลุมช้ินสวนกระดูกมนุษยที่กระจัด
กระจายดังกลาวเพื่อการประเมินจํานวนขั้นต่ํากอนทําการศึกษาวิเคราะห (White 1991: 278-
280) ทั้งนี้  ตัวอยางจากทั้งสองกลุมดังกลาวอยูในบริบททางกายวิภาคศาสตร 3 ลักษณะคือ 
ลักษณะกระดูกที่วางตัวตามตําแหนงดั้งเดิมทางกายวิภาคศาสตร (Articulated) ลักษณะกระดูกที่
ยังคงวางตัวตามตําแหนงดั้งเดิมทางกายวิภาคศาสตรเพียงบางสวน(Semi-articulated) และ
ลักษณะกระดูกที่ไมวางตัวอยูตามตําแหนงดั้งเดิมทางกายวิภาคสาสตรโดยสิ้นเชิง(Non-
articulated) (Ubelaker 1984:30) 

จากตัวอยางโครงกระดูกมนุษยในบริบทของหลุมฝงศพและการประเมินจํานวนขั้นต่ํา
ของบุคคลจากชิ้นสวนกระดูกมนุษยนอกบริบทของหลุมฝงศพตามที่กลาวมาขางตน  เมื่อนํา
จํานวนตัวอยางทั้งสองกลุมมารวมเขาดวยจึงทําใหไดตัวอยางสําหรับการศึกษาวิเคราะหคร้ังนี้
จํานวนทั้งสิ้น 39 ตัวอยาง ทั้งนี้  การใหหมายเลขตัวอยางไดเรียงตามลําดับการขุดคนพบในแตละ
ชั้นดินสมมติตั้งแตระดับพื้นผิวดินตอเนื่องลงไปจนถึงชั้นดินระดับสุดทายซึ่งเปนชั้นดินธรรมชาติที่
ไมปรากฏหลักฐานหรือรองรอยบงชี้ถึงกิจกรรมตางๆของมนุษย (Sterile)  แตละตัวอยางมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
โครงกระดูกมนุษยสมัยเหล็ก 

ตัวอยางหมายเลข 1   
(BKK’98-99/Burial # 1) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 2-4 

ระหวางความลึก 120 – 170 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) จัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 1 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
(Supine position)หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  พบรวมกับวัตถุอุทิศประเภทเครื่องมือ
เหล็กและชิ้นสวนสําริด  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร  ตัวอยางหมายเลข 1 จัดเปนโครงกระดูกที่พบไมสมบูรณ 
โดยพบเฉพาะสวนกะโหลกศีรษะ (Skull) และลําตัวชวงบนไดแกกระดูกซี่โครงบางซี่และชิ้นสวน
กระดูกตนแขนซึ่งพบเฉพาะสวนบน (Proximal end) กระดูกแตละสวนไมอยูในตําแหนงทางกาย
วิภาคศาสตร (Non-articulated) แสดงใหเห็นการถูกรบกวน สภาพของกระดูกโดยรวมคอนขาง
ชํารุดมีความผุกรอนสูง กะโหลกศีรษะและกระดูกสวนตางๆชํารุดมากจนไมสามารถประกอบกลับ
ใหมได  
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ตัวอยางหมายเลข 2 
(BKK’98-99/Burial # 2) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 4-6 
ระหวางความลึก 170 – 200 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) จัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 2 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว หัน
ศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต พบรวมกับวัตถุอุทิศหลายประเภทไดแกตางหูสําริด วัตถุสําริด
ทรงกลมคลายภาชนะปดครอบบริเวณใบหนาชวงลาง  ลูกปดหินอาเกต  ทั้งนี้  บนพื้นผิวของวัตถุ
สําริดทรงกลมที่ครอบทับใบหนาของโครงกระดูกมีชิ้นสวนของสิ่งทอซึ่งทอจากปานกัญชาประทับ
อยูดวย 
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 2 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
สภาพไมสมบูรณ พบเฉพาะกะโหลกศีรษะและลําตัวชวงบนยื่นพนจากผนังหลุมขุดคน  กระดูก
บางสวนคือบริเวณซี่โครงและขากรรไกรทั้งบนและลางไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร 
(Semi-articulated) นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะซ่ึงมีสภาพชํารุดแลวประกอบดวยกระดูกสวน
ตางๆไดแก กระดูกตนแขน (Humerus) กระดูกไหปลารา(Clavicle) กระดูกสะบัก (Scapula) 
กระดูกซี่โครง (Ribs) บางชิ้น  กระดูกสันหลัง (Vertebral column)  สภาพโดยรวมของกระดูก
คอนขางชํารุด มีความผุกรอนคอนขางมาก  
 ตัวอยางหมายเลข 3 
 (BKK’98-99/MNI # 1) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 6-7 
ระหวางความลึก 190-210 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context) โดยซอนอยูในชั้นทับถมในตําแหนงใตกะโหลกศีรษะของ
โครงกระดูกในหลุมฝงศพหมายเลข 2  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 2 วางตัวกระจัดกระจาย
ไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆดังนี้ 
 กระดูกตนแขนขางขวา สภาพสมบูรณ 
 กระดูกตนขาขางขวา-ซาย โดยกระดูกตนขาขางขวามีสภาพไมสมบูรณกลาวคือพบ
เฉพาะสวนกานกระดูกชวงลาง (Lower shaft) จนถึงสวนปลายลางของกระดูก (Distal end) สวน
กระดูกตนขาขางซายนั้นมีสภาพสมบูรณ  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
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ตัวอยางหมายเลข 4  
 (BKK’98-99/Burial # 3) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 2-4 
ระหวางความลึก 150 – 180 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 3 (BKK’98-99/Burial # 3) ใน
ลักษณะการฝงเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  โดยปราศจากวัตถุอุทิศ 
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 4 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
สภาพไมสมบูรณ โดยปรากฏเฉพาะกะโหลกศีรษะและสวนลําตัวชวงบนยื่นพนจากผนงัหลมุขุดคน 
กระดูกแตละสวนเทาที่พบอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Articulated) นอกเหนือจาก
กะโหลกศีรษะซ่ึงมีสภาพชํารุดแลวประกอบดวยกระดูกสวนตางๆไดแก กระดูกตนแขนขางขวาซึ่ง
ปรากฏเฉพาะสวนหัวและกานกระดูกชวงบน(Proximal shaft-end) กระดูกสะบักขางขวาสภาพ
ชํารุด  สภาพโดยรวมของกระดูกคอนขางแข็งแรง  
  

ตัวอยางหมายเลข 5 
 (BKK’98-99/MNI # 2) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 5 
ระหวางความลึก 180-190 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 5 วางตัวกระจัดกระจาย
ไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนปลายแขน
ดานนอก ขางขวา (Radius) สภาพไมสมบูรณกลาวคือปรากฏเฉพาะสวนหัวตอกับสวนกานกระดกู
ชวงบน (Upper shaft) เทานั้น  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
 

ตัวอยางหมายเลข 6 
 (BKK’98-99/MNI # 3)  
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 6 
ระหวางความลึก 190-200 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
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บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 6 วางตัวกระจัดกระจาย
ไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ไดแกชิ้นสวนกระดูกตนขาซายจํานวน 
1 ชิ้น สภาพชํารุดปรากฏเฉพาะสวนกานกระดูกชวงกลาง (Mid shaft) สามารถสังเกตเห็นลักษณะ
ผิดปกติที่ปรากฏบนกระดูกทางดานหลัง (Posterior)  
 สภาพโดยรวมของกระดูกคอนขางแข็งแรงแตผิวกระดูกยุยเปนขุยในบางสวนและ
ปรากฏรองรอยการถูกรบกวนโดยเครื่องมือที่มีคม (Cut marked)  
 
 ตัวอยางหมายเลข 7 

(BKK’98-99/Burial # 4) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 7-8 
ระหวางความลึก 200 – 220 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context)  ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 4 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกไดแกภาชนะดินเผาสภาพสมบูรณ
ขนาดปานกลางถึงคอนขางเล็กจํานวน 3 ใบประกอบดวยภาชนะดินเผาที่ตกแตงดวยลายเขียนสี
แบบ Red-on-Red painting ภาชนะดินเผาที่ตกแตงผิวดวยการทาน้ําดินสีแดงและขัดมัน  ภาชนะ
ดินเผาผิวเรียบสีดํา  ลูกปดแกวสีสมแบนแวนกลมโรยคลุมสวนกลางของโครงกระดูกจํานวน 32 
เม็ด ลูกปดสีดําจํานวน 15 ลูก ลูกปดสีสมจํานวน 1 ลูก  กําไลขอเทาทําดวยสําริดจํานวน 2 วง  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร  ตัวอยางหมายเลข 7 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
สภาพเกือบสมบูรณเต็มทั้งโครงโดยมีเพียงกระดูกปลายเทาขางขวาเทานั้นที่ไมปรากฎ กระดูกแต
ละสวนอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร(Articulated) สภาพโดยรวมของกระดูกคอนขาง
แข็งแรงแตมีความเปราะบางเนื่องจากเปนโครงกระดูกในวัยเด็ก  
 

ตัวอยางหมายเลข 8 
 (BKK’98-99/MNI # 4) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 7 
ระหวางความลึก 200-210 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 8 วางตัวกระจัดกระจาย
ไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

ชิ้นสวนกระดูกตนขาขางขวา ซึ่งปรากฏเฉพาะสวนกานกระดูก แตสวนหัวและปลาย
ชํารุดหักหายไป 

ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางซาย สภาพเกือบสมบูรณ สวนที่ชํารุด
หักหายไปไดแก Proximal end และ สวน Medial malleolus ซึ่งชํารุดเพียงเล็กนอย  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
 
 ตัวอยางหมายเลข 9 
 (BKK’98-99/MNI # 5/1) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 8 และ 
10  ระหวางความลึก 210-220 และ 230-240 เซนติเมตรจากระนาบสมมติตามลําดับ จัดเปน
ตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอกบริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 9 วางตัวกระจัดกระจาย
ไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ คือ  

ชิ้นสวนขากรรไกรบน (Maxilla) ขางขวา สภาพชํารุด มีฟนแทติดอยูในเบา (Socket) 
จํานวน 4 ซี่ ไดแก ฟนกรามนอย(Premolar) ซี่ที่ 1 และ 2 ฟนกราม(Molar) ซี่ที่ 1 และ 2  

กระดูกขอมือ (Carpal)สวน Cuneiform สภาพคอนขางสมบูรณ ไมสามารถระบุขางได 
กระดูกสะบา (Patella) ขางขวา สภาพสมบูรณ 
กระดูกขอเทา (Tarsal) สวน Talus  ขางขวา สภาพคอนขางสมบูรณ  
สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 

 
ตัวอยางหมายเลข 10 

 (BKK’98-99/MNI # 5/2) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 8 และ 

10  ระหวางความลึก 210-220 และ 230-240 เซนติเมตรจากระนาบสมมติตามลําดับ จัดเปน
ตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอกบริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 10 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) เปนชิ้นสวนขากรรไกรบนขาง
ขวาสภาพชํารุด โดยมีฟนแทติดอยูจํานวน 2 ซี่ไดแกฟนกรามซี่ที่ 2 และ 3 ที่มีสภาพดี  
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ตัวอยางหมายเลข 11 
 (BKK’98-99/MNI # 5/3) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 8 และ 
10  ระหวางความลึก 210-220 และ 230-240 เซนติเมตรจากระนาบสมมติตามลําดับ จัดเปน
ตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอกบริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 11 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated)ไดแกชิ้นสวนขากรรไกรลาง ขาง
ขวา สภาพชํารุดโดยปรากฏเฉพาะสวนลําตัว (Body of mandible) ซึ่งมีฟนแทซี่ตางๆติดอยู
จํานวน 2 ซี่ ไดแกฟนกราม (Molar) ซี่ที่ 1 และ 2  ฟนดังกลาวโดยเฉพาะฟนกรามมีขนาดใหญและ
ปรากฏรองรอยการสึกกรอน (Tooth wear) ของพื้นผิวฟนดานสบฟน(Occlusal) คอนขางมาก 
อยางไรก็ตามนอกเหนือจากฟนที่ยังคงติดอยูในขากรรไกรเหลานี้แลวยังพบวามีเบาฟนซึ่งไมมีฟน
ติดอยูซึ่งแสดงใหเห็นวาการหลุดรวงของฟนเกิดขึ้นหลังจากบุคคลผูนี้เสียชีวิตแลว (Postmortem 
tooth loss) เบาของฟนซึ่งฟนหลุดรวงออกไปไดแก ฟนตัดซี่ที่  2 (Lateral Incisors) ฟนเขี้ยว 
(Canine) ฟนกรามนอยทั้ง 2 ซี่ (First and Second Premolars) และฟนกรามซี่ที่ 3 (Third Molar)  
 

ตัวอยางหมายเลข 12 
 (BKK’98-99/MNI # 6) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 8 และ 
10 ระหวางความลึก 210-220 และ 230-240เซนติเมตรจากระนาบสมมติตามลําดับ  จัดเปน
ตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอกบริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 12 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ 
คือช้ินสวนกระดูกสันหลังชวงคอ (Cervical) สภาพชํารุดในสวน Transverse Process ทั้งสองขาง 

ชิ้นสวนกระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวา ซึ่งพบเฉพาะปลายบนของหัว
และกานกระดูก (Head and upper shaft) ลักษณะการเชื่อมตอของสวน Epiphysis และ 
Diaphysis ยังไมประสานสนิท 

กระดูกสะบา (Patella) ขางขวา สภาพสมบูรณ 
สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี  
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 ตัวอยางหมายเลข 13 
 (BKK’98-99/MNI # 7) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 8 และ 
10 ระหวางความลึก 210-220 และ 230-240เซนติเมตรจากระนาบสมมติตามลําดับ  จัดเปน
ตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอกบริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 13 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ 
คือช้ินสวนขากรรไกรบน (Maxilla) ขางขวา สภาพชํารุดโดยมีฟนแทติดอยูในเบาฟน (Socket) 
จํานวน 3 ซี่ไดแกฟนกรามนอย (Premolar) ซี่ที่ 1 และ2   ฟนกราม(Molar) ซี่ที่ 1 ฟนซี่ที่ยังคงอยู
เหลานี้มีลักษณะการสึกกรอนของผิวฟนในดานสบฟน (Occlusal surface) คอนขางมากและ
ชัดเจน  ขณะเดียวกันพบวามีเบาฟนของฟนซี่ตางๆที่ปราศจากฟนซึ่งไดแก ฟนตัดซี่ที่ 1 และ 2 
(Central and Lateral Incisors) ฟนกราม (Molar) ซี่ที่ 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาฟนซี่ดังกลาวไดหลุด
รวงออกมาจากเหงือกหรือเบาฟนหลังจากบุคคลผูนี้เสียชีวิต (Post-mortem tooth loss)     
 กระดูกสะบา (Patella) ขางซาย สภาพสมบูรณ 
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี  
 

ตัวอยางหมายเลข 14  
(BKK’98-99/Burial # 5) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 8-11 
ระหวางความลึก 170 – 156 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 5 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ถูกทุบใหแตกปูรองใตโครง
กระดูกและใชคลุมสวนกลางของโครงกระดูก วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกไดแก  
 ภาชนะดินเผา (จากการประกอบชิ้นสวนที่ถูกทุบใหแตก) ตกแตงผิวดวยลายเขียนสี
แบบ Red-on-Buff painting 

เครื่องมือเหล็กขนาดคอนขางใหญจํานวน 1 อัน ทับกระดูกตนขาและเชิงกรานขางขวา 
หินดุ 1 อัน ขางไหลขวา 
กอนดินเทศทับหัวเขาขวา  
ชิ้นสวนกระดูกสัตวชนิดตางๆ ไดแกกระดูกสวนขากรรไกรและขาของหมูขนาดเล็ก 

กระดูกสวนขาของวัว (อุษา  สมทรัพย 2544:46) 
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บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 14 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
สภาพไมครบสมบูรณ  โดยปรากฏเฉพาะสวนกะโหลกศีรษะและลําตัวชวงบนยื่นพนจากผนังหลุม
ขุดคน กระดูกบางสวนไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Semi-articulated) ประกอบดวย
กระดูกสวนตางๆดังนี้ 

กะโหลกศีรษะ สภาพชํารุดแตกหักและบิดเบี้ยวผิดรูปจากแรงกดทับของดินและรากไม
ที่ชอนไชเขาไปภายในกะโหลก 

กระดูกตนแขนขางขวา-ซาย สภาพชํารุดแตกหัก 
ชิ้นสวนกระดูกซี่โครงไมครบทุกซี่ กระจัดกระจายอยูทั่วไป 
กระดูกเชิงกรานขางขวา-ซาย สภาพชํารุดแตกหัก 
กระดูกตนขาขางขวา-ซาย สภาพชํารุดแตกหัก โดยตนขาขวาปรากฏเฉพาะสวนหัว

และกานกระดูกชวงบน  ตนขาซายพบเฉพาะสวนกานกระดูกชวงกลาง 
 สภาพโดยรวมของกระดูกชํารุดเสียหายคอนขางมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากการกดทับของ
ดินประกอบกับการรบกวนจากกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งในอดีต  
 

ตัวอยางหมายเลข 15  
(BKK’98-99/Burial # 6) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 10-12 
ระหวางความลึก 230 – 270 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 6 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบรวมกับวัตถุอุทิศคือภาชนะดินเผาขนาดเล็กทรงมีเชิง
สูงตกแตงผิวดวยลายเขียนสีแบบ Red-on-Buff จํานวน 1 ใบ บริเวณปลายเทา และชิ้นสวนกระดกู
ขาของหมู (อุษา  สมทรัพย 2544:46) 
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 15 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม
สมบูรณเต็มโครง ปรากฏเฉพาะสวนปลายขา-ปลายเทายื่นพนจากผนังหลุมขุดคน กระดูกปลาย
ขาสวนบนทั้งสองขางชํารุดหายไปแสดงใหเห็นการรบกวน กระดูกเทาที่พบบางสวนไมอยูใน
ตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Semi-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆไดแก  

กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางซายไมปรากฏสวนหัวและกานกระดูกชวงบน 
กระดูกปลายขาสวนนอง (Fibula) ขางขวา-ซาย สภาพชํารุดไมสมบูรณ 
กระดูกเทาสวนขอเทา (Tarsal) ฝาเทา (Metatarsal) ครบสมบูรณทั้งขวา-ซาย  สวน

นิ้วเทา (Phalanges) พบทั้งสองขางแตไมครบทุกชิ้น   
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ทั้งนี้  ลักษณะของขอเทาทั้งสองขางที่ประชิดติดกันและกระดูกสวนฝาเทาตลอดจน
ปลายเทาที่พบรวมกันเปนกลุมแสดงใหเห็นวาไดมีการมัดสวนปลายเทาเขาดวยกันกอนที่จะฝง 

 
ตัวอยางหมายเลข 16 
(BKK’98-99/MNI # 8) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 10 
ระหวางความลึก 230-240เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 16 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ไดแกกระดูกปลายขาสวนหนา
แขง (Tibia) ขางซาย ที่มีขนาดเล็ก โดยปรากฏเฉพาะสวนกานกระดูก (Diaphysis) ปราศจากหัว
และปลายกระดูก (Proximal and Distal Epiphysis) จึงแสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกในวัยเด็ก
ที่ยังไมมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตของกระดูกมากนัก 

สภาพทั่วไปของกระดูกแข็งแรงดี 
 
ตัวอยางหมายเลข 17  
(BKK’98-99/Burial # 7/1) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 11-13 

ระหวางความลึก 240 – 280 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 7 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
หันศีรษะไปทางทิศเหนือ โดยมีชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ถูกทุบใหแตกปูรองรับโครงกระดูกรวมทั้งใช
คลุมสวนปลายเทา วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกประกอบดวย 

ภาชนะดินเผาขนาดปานกลางถึงคอนขางใหญ (ซึ่งสามารถประกอบจากชิ้นสวน
ภาชนะที่รองรับและคลุมโครงกระดูก) จํานวน 5 ใบไดแก ภาชนะดินเผาทรงกลมขนาดคอนขาง
ใหญ มีเชิงเตี้ย ตกแตงผิวดวยลายเขียนสีแบบ Red-on-Red painting จํานวน 4 ใบและภาชนะดิน
เผาทรงชามกนลึกตกแตงผิวดวยการทาน้ําดินสีแดงแลวขัดผิวมัน จํานวน 1 ใบ  

ชิ้นสวนเครื่องมือเหล็ก 1 อันติดกับขอเทาซาย 
กอนดินเทศติดกับขอเทาซายทับบนเครื่องมือเหล็ก 
บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 17 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม

สมบูรณเต็มทั้งโครง พบเฉพาะชิ้นสวนกะโหลกศีรษะที่แตกหักวางอยูขางกระดูกตนขาขวา สวน
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ลําตัวชวงลางลงไปจนถึงปลายเทายื่นพนจากผนังหลุมขุดคน กระดูกบางสวนไมอยูในตําแหนง
ทางกายวิภาคศาสตร (Semi-articulated)  แสดงใหเห็นการถูกรบกวนจากกิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่ง  ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆดังนี้ 

กระดูกซี่โครงบางชิ้นซึ่งพบกระจัดกระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร 
กระดูกเชิงกรานขางขวา-ซายซึ่งพบในลักษณะสลับขาง 
กระดูกตนขาขางขวา-ซาย   
กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia)สวนนอง(Fibula) สภาพสมบูรณทั้งขางขวา-ซาย 
กระดูกเทาสวนขอเทา (Tarsal) ฝาเทา (Metatarsal) สภาพสมบูรณทั้งขางขวา-ซาย 

และนิ้วเทา (Phalanges) ทั้งขางขวา-ซาย ซึ่งไมครบสมบูรณ  
สภาพโดยรวมของกระดูกคอนขางแข็งแรง 

 
ตัวอยางหมายเลข 18  
(BKK’98-99/Burial # 7/2) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 11-13 

ระหวางความลึก 240 – 280 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 7 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข  18 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่ไมอยู
ในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ไดแกชิ้นสวนกระดูกตนแขนขางซายสภาพ
คอนขางสมบูรณคือมีเพียงสวนปลายบนของกระดูกเทานั้นที่ชํารุดสูญหายไป ตัวอยางกระดูก
ดังกลาวนี้พบปะปนกับตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 17   

 
ตัวอยางหมายเลข 19  
(BKK’98-99/Burial # 8/1) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 9-10 

ระหวางความลึก 220 – 240 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 8 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ถูกทุบใหแตกรองรับสวน
กะโหลกศีรษะและบางสวนใชคลุมชวงกลางของโครงกระดูก  โบราณวัตถุที่พบจึงไดแกภาชนะดิน
เผา (ซึ่งประกอบสามารถประกอบเปนใบไดจากชิ้นสวนภาชนะที่รองรับและคลุมโครงกระดูก) ทรง
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กลมมีเชิงเตี้ยตกแตงผิวดวยลายเขียนสีแบบ Red-on-Red painting จํานวน 1 ใบและภาชนะดิน
เผาทรงพานมีเชิงสูงตกแตงผิวดวยการทาน้ําดินสีแดงแลวขัดมันจํานวน 1 ใบ  

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 19 จัดเปนโครงกระดูกที่พบไมสมบูรณ
ทั้งโครง  กลาวคือปรากฏเฉพาะกะโหลกศีรษะและลําตัวชวงบนยื่นพนผนังหลุมขุดคน  กระดูก
บางสวนคือขากรรไกรลาง และซี่โครงไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Semi-articulated) 
แสดงใหเห็นการรบกวนจากกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแตในสมัยโบราณ  ประกอบดวย
กระดูกสวนตางๆ ดังนี้ 

กะโหลกศีรษะ มีลักษณะชํารุดแตกหัก สวนขากรรไกรเคลื่อนจากตําแหนงตาม
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

กระดูกตนแขนขางขวา-ซาย ซึ่งมีสภาพชํารุดไมสมบูรณทั้งสองขาง โดยตนแขนขวาไม
ปรากฏสวนปลายลาง (Distal end) ขณะที่ตนแขนซายพบเฉพาะสวนกานกระดูกชวงบน 
(Proximal shaft) ข้ึนไปจนถึงสวนหัวของกระดูกเทานั้น   

กระดูกซี่โครง ซึ่งพบไมครบทุกชิ้น  ในสภาพกระจัดกระจายไมอยูในตําแหนงตาม
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร  

สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงแตมีการแตกหัก  
 

ตัวอยางหมายเลข 20 
(BKK’98-99/Burial # 8/2) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 9-10 

ระหวางความลึก 220 – 240 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 8 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข  20 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่ไมอยู
ในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ไดแกชิ้นสวนกระดูกตนแขนขางขวาสภาพ
คอนขางชํารุกคือมีเพียงสวนหัวและกานกระดูกสวนกลางเทานั้น นอกจากกระดูกตนแขนแลวยัง
พบชิ้นสวนกระดูกปลายแขนดานนอก(Radius) สภาพไมสมบูรณเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ตัวอยาง
กระดูกมนุษยดังกลาวพบปะปนกับตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 19  
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ตัวอยางหมายเลข 21 
(BKK’98-99/Burial # 9) 
บริบททางโบราณคดี  พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 9 

ระหวางความลึก 220 – 230 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 9 มีลักษณะการฝงศพแบบเหยียด
ยาวหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกไดแกลูกปดแกวสี
เขียว ซึ่งไมสามารถระบุไดวามีจํานวนกี่เม็ดเนื่องจากพบเปนชิ้นสวนที่แตกละเอียด และลูกปดแก
วสีดํา จํานวน 1 เม็ด พบบริเวณซี่โครงของโครงกระดูก  ทั้งนี้  โครงกระดูกมนุษยในหลุมฝงศพ
หมายเลข 9 นี้ไดรับการรบกวนโดยการขุดตัดของหลุมฝงศพหมายเลข 7 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 21 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม
สมบูรณเต็มโครง ไมพบสวนกะโหลกศีรษะโดยปรากฎเฉพาะสวนลําตัวชวงบนที่ยื่นพนผนังหลุม
ขุดคน กระดูกสวนใหญอยูในลักษณะกระจัดกระจายและไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร 
(Semi-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆไดแก 

กระดูกตนแขนขางขวา-ซาย สภาพชํารุด 
กระดูกไหปลารา ซึ่งไมสามารถจําแนกขางได เนื่องจากสภาพชํารุดมาก 
กระดูกสะบักขางขวา-ซาย สภาพชํารุด 
กระดูกซี่โครงบางชิ้น สภาพชํารุด 
อยางไรก็ตาม กระดูกสวนที่ตอจากตนแขนลงไปไมสามารถเก็บข้ึนมาศึกษาวิเคราะห

ไดเนื่องจากฝงตัวอยูในผนังหลุม  สภาพโดยรวมของกระดูกชํารุดผุกรอนคอนขางมาก  
 

ตัวอยางหมายเลข 22 
(BKK’98-99/Burial # 10) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 10-12 

ระหวางความลึก 230-270 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบทหลุม
ฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 10 ไมสามารถศึกษาทิศทางการหันศีรษะ
ของโครงกระดูกได เนื่องจากพบชิ้นสวนกระดูกมนุษยจํานวนนอยชิ้นในลักษณะกระจัดกระจาย 
แสดงใหเห็นการถูกรบกวน  อยางไรก็ตาม จากลักษณะของแนวชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ถูกทุบให
แตกและวางตัวตอเนื่องกันแสดงใหเห็นวามีการใชชิ้นสวนภาชนะดินเผาดังกลาวปูรองพื้นหลุมฝง
ศพกอนที่จะนําศพผูตายฝงวางทับลงไปบนชิ้นสวนภาชนะดินเผาเหลานั้น ทิศทางการวางตัวของ
กลุมภาชนะดินเผาที่พบวางตัวเปนแนวยาวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต จึง
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บงชี้วามีลักษณะการฝงศพแบบเหยียดยาวตามแนวทิศทางดังกลาว โบราณวัตถุที่พบรวมกับโครง
กระดูกวัตถุอุทิศที่พบรวมกับช้ินสวนโครงกระดูกไดแกภาชนะดินเผาขนาดปานกลางคอนขางเล็ก
ทรงกลม สวนไหลตอกับสวนลางของภาชนะหักมุมเปนสัน มีฐานสูง ตกแตงผิวทั้งสวนลําตัวและ
ฐานภาชนะดวยลายเขียนสีแบบ Red-0n-Buff painting  จํานวน 1 ใบ 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 22 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม
สมบูรณเต็มโครง ชิ้นสวนตางๆของโครงกระดูกอยูในลักษณะกระจัดกระจายไมอยูในตําแหนงทาง
กายวิภาคศาสตรโดยสิ้นเชิง (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆคือ 

ชิ้นสวนกะโหลกศีรษะสวนกระดูกหนาผาก (Frontal bone) 
 กระดูกตนแขนขางซาย  สภาพสมบูรณ แตมีการแตกหักซึ่งสามารถนํามาเชื่อมตอเขา

ดวยกันใหมได 
ชิ้นสวนกระดูกสันหลังสวนเอว (Lumbar) ไมครบทั้งชุด  

  สภาพโดยรวมของกระดูกแตละสวนคอนขางแข็งแรง  
 

ตัวอยางหมายเลข 23 
(BKK’98-99/Burial # 11)  

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับชั้นดินสมมติที่ 11-14 
ระหวางความลึก 240-290 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบทหลุม
ฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข11  มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว  ตาม
แนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต  ทั้งนี้  ไมสามารถศึกษาทิศทางการหันศีรษะของ
โครงกระดูกได เนื่องจากกระดูกที่พบแตละสวนกระจัดกระจายไมเปนไปตามตําแหนงทางกาย
วิภาคศาสตร  แสดงใหเห็นการถูกรบกวน วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกไดแก ภาชนะดินเผา
สภาพคอนขางสมบูรณและสภาพสมบูรณจํานวน 7 ใบ ซึ่งประกอบดวย 

-ภาชนะดินเผาที่ตกแตงผิวดวยการเขียนสีแบบ Red-on-Buff painting รูปทรงตางๆ 
จํานวน 3 ใบ   

-ภาชนะดินเผาทรงกลมสีดําที่ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ จํานวน 1 ใบ    
-ภาชนะดินเผาขนาดใหญสีขาว ตกแตงผิวดวยการขูดขีดผสมกับการเขียนสี จํานวน 1 

ใบ 
-ภาชนะดินเผามีเชิงเตี้ยสีนวลจํานวน 2 ใบ 

 นอกจากภาชนะดินเผาแลว ยังพบวัตถุอุทิศประเภทอื่นๆไดแกชิ้นสวนเครื่องประดับ
ประเภทหวงหรือกําไลทําดวยเหล็กจํานวน 9 ชิ้น และชิ้นสวนกระดูกสัตวหลายชนิดทั้งสัตวบกและ
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สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา สัตวบกประกอบดวยขากรรไกรและขาของหมู   ขาของสัตวตระกูลวัว/ควาย  ขา
ของสัตวตระกูลเกง/กวาง สวนสัตวน้ําพบชิ้นสวนกระดองเตาและตะพาบ (อุษา  สมทรัพย 
2544:47-48) 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 23 เปนโครงกระดูกที่พบไมสมบูรณ
เต็มโครง กระดูกสวนตางๆกระจัดกระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-
articulated)   ประกอบดวย กะโหลกศีรษะที่มีสภาพชํารุด  กระดูกตนแขน   ชิ้นสวนกระดูกซี่โครง   
ชิ้นสวนกระดูกสันหลัง  กระดูกตนขาขางขวา-ซาย  

สภาพโดยรวมของชิ้นสวนกระดูกดังกลาวคอนขางชํารุดและมีความเปราะบางสูง 
เนื่องจากเปนโครงกระดูกในวัยเด็ก  

 
 ตัวอยางหมายเลข 24 
 (BKK’98-99/MNI # 9) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 12 
ระหวางความลึก 256-270เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 23วางตัวกระจัดกระจาย
ไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ คือ 
 ชิ้นสวนกระดูกตนขา (Femur) ขางขวาซึ่งสวนหัวและสวนปลายชํารุดหักหายไป
คงเหลือเฉพาะสวนกานกระดูกชวงกลาง (Shaft)  
 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางซาย ซึ่งสวนหัวและสวนปลายชํารุด
หักหายไปคงเหลือเฉพาะสวนกานกระดูกชวงกลาง (Mid haft)  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
 
 ตัวอยางหมายเลข 25 
 (BKK’98-99/MNI # 10) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก ในระดับช้ันดินสมมติที่ 12 
ระหวางความลึก 256-270เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 25 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) กระดูกสวนที่พบไดแกกระดูก
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ตนขา (Femur) ขางขวา ที่มีขนาดเล็ก สวนหัวและปลายกระดูกไมปรากฏ แสดงใหเห็นลักษณะ
ของกระดูกในวัยเด็กที่ยังไมมีการพัฒนาเจริญเติบโตมากนัก 
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
 
โครงกระดูกมนุษยสมัยสําริด 

ตัวอยางหมายเลข 26 
 (BKK’98-99/MNI # 11) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับช้ันดินสมมติที่ 13 
ระหวางความลึก 270-280เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 26 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) กระดูกสวนที่พบไดแกกระดูก
ปลายขาสวนนอง (Fibula) ที่มีขนาดเล็ก ปราศจากสวนปลาย (Epiphysis) โดยพบเฉพาะสวน
กานกระดูกชวงกลาง (Mid shaft) แสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกในวัยเด็กที่ยังไมมีเชื่อม
ประสานระหวางสวนปลายกระดูกเขากับสวนกานกระดูก  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
 
 ตัวอยางหมายเลข 27 

(BKK’98-99/Burial # 12) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่ 13-14 
ระหวางความลึก 270-290 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบทหลุม
ฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 12 ที่ปรากฏเฉพาะสวนปลายขาลงไป
จนถึงปลายเทา โดยปลายเทาหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จึงแสดงใหเห็นวาในสภาพดั้งเดิม
ของโครงกระดูกที่สมบูรณเต็มทั้งโครงกอนที่จะไดรับการรบกวนนั้นนาจะมีลักษณะการฝงแบบ
เหยียดยาว โดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   โครงกระดูกดังกลาวพบรวมกับวัตถอุุทศิ
เพียงประเทศเดียวคือขวานสําริดมีบองขนาดเล็ก จํานวน 1 อัน บริเวณปลายเทา  

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 27  เปนโครงกระดูกที่พบไมสมบูรณ
เต็มโครง ปรากฏกระดูกปลายขาลงไปจนถึงปลายเทาซึ่งอยูในตามแหนงทางกายวิภาคศาสตร
ตามธรรมชาติ (Articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆคือ 

กระดูกสะบา (Patella) ขางขวา-ซาย สภาพสมบูรณ 
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กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) และสวนนอง (Fibula) ขางขวา-ซาย สภาพ
สมบูรณ  

กระดูกขอเทา(Tarsal) กระดูกฝาเทา (Metatarsals) ขางขวา-ซาย สภาพสมบูรณ  
ชุดกระดูกนิ้วเทา(Phalanges) ขางขวา-ซาย สภาพไมสมบูรณ นิ้วเทาสวนใหญทีไ่มพบ

ไดแกนิ้วเทาขอสุดทาย (Distal phalanx)    
สภาพโดยทั่วไปของกระดูกคอนขางแข็งแรงไมผุกรอนแตอยางใด  
 

 ตัวอยางหมายเลข 28 
(BKK’98-99/Burial # 13) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่ 15-18 
ระหวางความลึก 290-330 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบทหลุม
ฝงศพ (Burial context) จัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 13 ปรากฏเฉพาะลําตัวชวงลางตั้งแตสะโพก
ลงไปจนถึงปลายเทายื่นพนผนังหลุมในแนวทแยงจากผนังหลุมดานทิศเหนอืไปยงัผนงัหลมุดานทศิ
ตะวันออกมีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีการใช
ชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ถูกทุบใหแตกแลวนํามาคลุมสวนขาชวงลางลงไปจนถึงปลายเทาทั้งขาง
ขวาและซาย  โดยปราศจากการใชชิ้นสวนภาชนะปูพื้นหลุมฝงศพ     

ชิ้นสวนภาชนะดินเผาขางตนประกอบดวยชิ้นสวนของภาชนะดินเผาขนาดคอนขาง
ใหญ ทรงกลมมีสันตกแตงผิวดวยการขูดขีดผสมกับการระบายสีแดงบริเวณรอยตอระหวางใตขอบ
ปากกับคอภาชนะตอเนื่องลงไปจนถึงสวนไหลภาชนะซึ่งเปนรูปแบบภาชนะดินเผาแบบ“บานออม
แกว”จํานวน 1 ใบ  ภาชนะดินเผาทรงกลมขนาดคอนขางใหญผิวนอกสีน้ําตาลปนเหลอืงตกแตงผวิ
ดวยลายเชือกทาบ จํานวน 1 ใบ   

วัตถุอุทิศประเภทอื่นที่พบรวมกับโครงกระดูกไดแกหอยกาบน้ําจืดขนาดใหญจํานวน 2 
คู บริเวณปลายเทาและกระดูกปลา (อุษา สมทรัพย 2544:48) รวมทั้งชิ้นสวนหินทรายสีแดงขนาด
เล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมจํานวน 1 อันที่บริเวณขางปลายเทา เบี้ยดินเผาจํานวน 1 อันที่บริเวณขางลําตัว 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 28 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม
สมบูรณเต็มทั้งโครงโดยพิจารณาจากเฉพาะสวนของกระดูกที่ปรากฏยื่นพนผนังหลุมขุดคน
ดังกลาวขางตน ซึ่งพบวาสวนกะโหลกศีรษะและลําตัวทอนบนฝงตัวอยูภายในผนังหลุมขุดคนดาน
ทิศเหนือและสวนฝาเทาจนถึงนิ้วเทา(Metatarsals-Phalanges) ฝงตัวอยูภายในผนังหลุมขุดคน
ดานทิศตะวันออก สําหรับกระดูกสวนปรากฏในพื้นที่หลุมขุดคนแสดงใหเห็นวาเปนกระดกูทีว่างตวั
ตามตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Articulated) ซึ่งประกอบดวย 
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สวนของกระดูกเชิงกรานขางขวา สภาพแข็งแรง 
กระดูกตนขาขางขวาทั้งหมด และสวนกานกระดูกจนถึงปลายลางของตนขาซาย   

กระดูกตนขาทั้งสองขางมีสภาพแข็งแรงไมผุกรอน 
กระดูกสะบา ขางขวา-ซาย สภาพสมบูรณ  
กระดูกปลายขาสวนหนาแขงและนอง (Tibia-Fibula) ขางขวาทั้งหมด และบางสวน

ของกระดูกปลายขาสวนหนาแขงขางซาย ซึ่งกระดูกแตละสวนทั้งขางขวา-ซาย เทาที่ปรากฏมี
สภาพสมบูรณไมผุกรอนแตอยางใด 

กระดูกขอเทาขางขวา สภาพสมบูรณ 
สภาพของกระดูกโดยรวมมีความแข็งแรงดีแตมีหินปูนเกาะติดบนผิวกระดูก

คอนขางมาก  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากโครงกระดูกดังกลาวเปนโครงกระดูกที่มีความสมบูรณและ
สภาพดี ทวาปรากฏเพียงบางสวนโดยยังมีสวนที่เหลือฝงอยูภายในผนังหลุมขุดคน ดวยเวลาและ
งบประมาณที่จํากัดคณะขุดคนจึงไมสามารถขยายพื้นที่หลุมขุดคนไดและไดตัดสินใจเก็บโครง
กระดูกนี้เอาไวเพื่อการขุดคนศึกษาในอนาคตโดยไดวัดขนาดและสัดสวนความยาวของกระดูก
ปลายขาสวนที่พบสมบูรณทั้งชิ้น เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหโครงกระดูกเบื้องตน ดังนั้น ในการ
วิเคราะหรายละเอียดของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 13 ที่จะปรากฏในวิทยานิพนธฉบับ
นี้จึงเปนการวิเคราะหจากขอมูลภาคสนามเทานั้น โดยปราศจากตัวอยางกระดูกจริง 

 
 ตัวอยางหมายเลข 29 

(BKK’98-99/Burial # 14) 
 บริบททางโบราณคดี  พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด  ในระดับชั้นดินธรรมชาติที่ 18-
22 ระหวางความลึก 340-380 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบท
หลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 14 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว 
หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สวนแขนแนบชิดลําตัว มือทั้งสองขางสอดอยูใตสะโพก  สวน
หัวเขา ขาชวงลางลงไปจนถึงปลายเทาชิดติดกัน แสดงใหเห็นวามีการจัดทาทางของศพกอนฝง    
 วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกประกอบดวยภาชนะดินเผาสภาพสมบูรณจํานวน 2 
ใบคือภาชนะดินเผาขนาดปานกลาง ทรงพานฐานสูงสีขาวตกแตงผิวดวยลายขูดขีดผสมผสานกับ
การระบายสีแดง จํานวน 1 ใบ และภาชนะดินเผาขนาดเล็กทรงกลมสีดําตกแตงผิวดวยลายเชือก
ทาบตลอดทั้งใบ จํานวน 1 ใบ นอกจากภาชนะดินเผาแลวยังพบหินกรวดแมน้ําสีขาว จํานวน 1 
กอน  ชิ้นสวนกระดูกสวนขาหนาของควาย จํานวน 1 ชิ้น   ภาชนะดินเผาทั้งสองใบ  หินกรวด
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แมน้ําและชิ้นสวนกระดูกควายดังกลาวพบรวมกันเปนกลุมวางอยูเหนือกะโหลกศีรษะของโครง
กระดูก ขณะที่ขางไหลขวาของโครงกระดูกพบชิ้นสวนหินทรายสีแดงขนาดเล็กรูปทรงสี่เหลี่ยม
จํานวน 1 อัน   ถัดลงมาใตกระดูกสะโพกขางขวามีกระดูกสัตวขนาดเล็กทั้งตัวจํานวน 1 ตัว รวมทั้ง
ชิ้นสวนกระดูกสัตวปกตระกูลไก (อุษา สมทรัพย 2544:48) สวนบริเวณปลายเทาของโครงกระดูก
ปรากฏวัตถุอุทิศเปนใบหอกสําริดมีบองจํานวน 1 อัน และเปลือกหอยกาบน้ําจืดขนาดใหญจํานวน 
1 คู  

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 29 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดในบรรดากลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหคร้ังนี้  โดยเปนโครงกระดูกที่พบเกือบ
สมบูรณเต็มทั้งโครง เนื่องจากปรากฏในตําแหนงกึ่งกลางของพื้นที่หลุมขุดคน กระดูกแตละสวน
วางตัวตามตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Articulated) กระดูกที่พบเกือบครบทุกสวนนั้น
ประกอบดวย 

กะโหลกศีรษะ (Skull: cranial-mandible)  ซึ่งมีรองรอยการแตกราวบริเวณ 
Temporo-Parietal และสวน Zygomatic arch ขางขวาชํารุดหักหายไปบางสวน  กะโหลกศีรษะ
สวนอื่นๆสภาพสมบูรณ 

กระดูกตนแขน (Humerei) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ มีสภาพแตกราวและกระดูกหัก
บางสวนซึ่งสามารถนํามาซอมแซมและตอเขาดวยกันใหมได 

กระดูกปลายแขนทอนนอก (Radius) และกระดูกปลายแขนทอนใน (Ulnae) ขางขวา-
ซาย ครบสมบูรณ  ชํารุดแตกหักบางสวนแตสามารถนํามาซอมแซมและตอเขาดวยกันใหมได 

กระดูกขอมือ (Carpals) ขางขวา ครบสมบูรณ แตขางซายขาดหายไปบางชิ้น  
กระดูกฝามือ (Metacarpals) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ  
กระดูกนิ้วมือ (Hand phalanges) ขางขวา-ซาย ขาดหายไปบางชิ้นสวนใหญชิ้นที่ไม

พบไดแกนิ้วมือขอสุดทาย (Distal phalanx) 
กระดูกตนขา (Femora) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ ชํารุดแตกหักบางสวนแตสามารถ

นํามาซอมแซมและตอเขาดวยกันใหมได 
กระดูกสะบา (Patellae) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ 
กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibiae) และสวนนอง (Fibulae) ขางขวา-ซาย ครบ

สมบูรณ ชํารุดแตกหักบางสวนแตสามารถนํามาซอมแซมและตอเขาดวยกันใหมได 
กระดูกขอเทา (Tarsals) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ 
กระดูกฝาเทา (Metatarsals) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ  
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กระดูกนิ้วเทา (Foot phalanges) ขางขวาเกือบครบแตขาดหายไปบางชิ้นโดยเฉพาะ
ชิ้นที่สาม (Distal phalanx) สวนขางซายไมครบ   

กระดูกไหปลารา (Clavicles) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ 
กระดูกสะบัก (Scapulae) ขางขวา-ซาย ครบแตไมสมบูรณมีการชํารุดแตกหักบางสวน 
กระดูกหนาอกและลิ้นป (Sterna) คอนขางสมบูรณ มีการชํารุดแตกหักบางสวน 
กระดูกซี่โครง (Ribs) ขางขวา-ซาย เกือบครบสมบูรณ  

 ชุดกระดูกสันหลัง (Vertebrae column) ครบสมบูรณทั้งชุด แตมีการชํารุดแตกหัก
เล็กนอยในชุดกระดูกสันหลังชวงเอว (Lumbar) และมีการแตกหักคอนขางมากในชุดกระดูกสัน
หลังสวนกระเบนเหน็บและกนกบ (Sacrum-Coccyx)  
 กระดูกเชิงกราน (Pelves) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ  
  เมื่อพิจารณาจากปริมาณชิ้นสวนของกระดูกแตละสวนที่พบขางตน อาจกลาวไดวา
โครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 14 มีระดับความสมบูรณสูงถึงกวา 95 % และมีสภาพ
โดยรวมคอนขางแข็งแรงไมผุกรอน แตพบวามีคราบหินปูนเกาะติดอยูบนผิวของกระดูกโดยทั่วไป
และเปนคราบหนา แข็งในกระดูกบางสวน 
 
 ตัวอยางหมายเลข 30  

(BKK’98-99/Burial # 16) 
บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่ 21-24 

ระหวางความลึก 360-400 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบในบริบทหลุม
ฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 16 มีลักษณะการฝงแบบเหยียดยาว หัน
ศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต โดยใชชิ้นสวนภาชนะดินเผาจากการนําภาชนะดินเผาขนาด
ปานกลางถึงขนาดใหญจํานวนไมนอยกวา 3 ใบ มาทุบใหแตกแลวใชชิ้นสวนที่แตกหักดังกลาว
คลุมบริเวณปลายขาจนถึงปลายเทา แตไมมีการนําชิ้นสวนภาชนะเหลานั้นมาปูพื้นหลุมฝงศพ 
นอกจากภาชนะดินเผาแลววัตถุอุทิศประเภทอื่นๆที่พบรวมกับโครงกระดูกมนุษยในหลุมฝงศพ
หมายเลข 16 ไดแก  ขวานสําริดมีบอง จํานวน 1 อัน บริเวณขางขาขวาชวงลาง และยังพบวามี
เปลือกหอยน้ําจืดหลายชนิดโดยเฉพาะหอยนาและกอยกาบโรยคลุมศพดวย    นอกจากนั้นยังพบ
ชิ้นสวนกระดูกสวนขากรรไกร สวนขาของหมูซึ่งแสดงใหเห็นขนาดของหมูที่ยังไมโตเต็มที่  รวมทั้ง
กระดูกขาของสัตวตระกูลวัว/ควาย ดวย  (อุษา สมทรัพย 2544:48)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144

 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 30 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม
สมบูรณเต็มโครง พบเฉพาะสวนขาทอนลางจนถึงปลายเทายื่นพนออกมาจากผนังหลุมดานทิศใต 
กระดูกสวนที่เหลือยังคงฝงตัวอยูภายในผนังหลุม  ลักษณะการวางตัวของกระดูกสวนที่ยื่นพน
ออกมาจากผนังหลุมแสดงใหเห็นการวางตัวตามตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Articulated) 
ประกอบดวย 

กระดูกปลายขาสวนหนาแขง(Tibiae) ขางขวา-ซาย สภาพสมบูรณ 
กระดูกปลายขาสวนนอง(Fibulae) ขางขวาสภาพสมบูรณ สวนขางซายพบเฉพาะสวน

กานกระดูกและปลายลาง (Distal end)  
กระดูกขอเทา (Tarsals) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ 
กระดูกฝาเทา (Metatarsals) ขางขวา-ซาย ครบสมบูรณ 
กระดูกนิ้วเทา (Foot phalanges) ขางขวา-ซาย ไมครบสมบูรณ โดยกระดูกนิ้วชิ้นที่

สาม(Distal phalanx) หายไปเปนสวนใหญทั้งสองขาง  
สภาพโดยรวมของกระดูกคอนขางผุกรอนและผิวกระดูกมีลักษณะยุยเปนขุย 

นอกจากนั้น ยังพบวามีคราบหินปูนเกาะผิวกระดูกโดยทั่วไป บางสวนมีคราบหินปูนพอกหนาและ
แข็งตัวเปนแผนเกาะผิวกระดูกแนนเมื่อขูดคราบหินปูนสวนนี้ออกจะดึงผิวกระดูกติดออกมาดวย  
 
 ตัวอยางหมายเลข 31 
 (BKK’98-99/MNI # 12) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับช้ันดินสมมติที่ 17 
ระหวางความลึก 310-320เซนติเมตรจากระนาบสมมติ จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 31 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) กระดูกสวนที่พบไดแกชิ้นสวน
ขากรรไกรลาง (Mandible) ขนาดเล็กมาก มีรองรอยที่แสดงใหเห็นวาสวนลําตัว (Body of 
mandible) ทั้งขางขวาและซายยังไมเชื่อมประสานเขาดวยกัน อยางไรก็ตามขากรรไกรลางที่มี
ขนาดเล็กชิ้นนี้ มีสภาพชํารุดในสวน Ramus ซึ่งสูญหายไปทั้งสองขาง  ทั้งนี้  พบวามีฟนน้ํานม 
(Deciduous teeth) ติดอยูในเบาฟน (Socket) ของขากรรไกรลางดังกลาวคือ 

ชุดฟนในขากรรไกรลางขางขวา จํานวน 4 ซี่ คือฟนตัดซี่ที่ 1 และ 2 (Central and 
Lateral Incisors) ฟนเขี้ยว (Canine) ฟนกรามซี่ที่ 1 (First molar)  
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ชุดฟนในขากรรไกรลางขางซาย จํานวน 3 ซี่ คือฟนตัดซี่ที่ 2 (Lateral Incisor) ฟน
กราม(Molars) ซี่ที่ 1 และ 2 โดยซี่ที่ 2 นั้นยังคงฝงตัวอยูภายในเหงือกแตสามารถสังเกตเห็นได
เนื่องจากกระดูกสวนที่ปกคลุมฟนซี่ดังกลาวชํารุดจึงพบฟนกรามซี่ที 2 ที่ยังฝงตัวอยู 

อยางไรก็ตาม ในขากรรไกรดังกลาวปรากฏรองรอยการหลุดรวงของฟนบางซีซ่ึง่ปรากฏ
รองรอยของเบาฟน (Socket) ที่ปราศจากฟนติดอยู  คือเบาฟนของฟนซี่ตางๆไดแก ฟนกรามซี่ที่ 2 
ในชุดขากรรไกรลางขางขวา และฟนตัดซี่กลาง (Central Incisor) ฟนเขี้ยว (Canine) ในชุด
ขากรรไกรขางซาย  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
 
 ตัวอยางหมายเลข 32 
 (BKK’98-99/MNI # 13) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับช้ันดินสมมติที่ 18 
ระหวางความลึก 320-330เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 32 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ 
ดังนี้ 
 ชิ้นสวนกระดูกตนแขน (Humerus) ขางซาย สภาพชํารุด มีเพียงสวนกานกระดูกชวง
ลาง (Lower shaft) ปราศจากสวนหัวและสวนปลายลาง 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวา สภาพชํารุดเหลือเพียงสวนกาน
กระดูกชวงกลาง (Mid shaft) 
 ชิ้นสวนกระดูกตนขา (Femur) ซึ่งไมสามารถระบุขางได  สภาพชํารุดเหลือเพียงสวน
กานกระดูกชวงกลาง (Mid shaft)  
 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ซึ่งไมสามารถระบุขางได สภาพชํารุด
เหลือเพียงสวนกานกระดูกชวงกลาง (Mid shaft)  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี  
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ตัวอยางหมายเลข 33  
(BKK’98-99/MNI # 14) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด ในระดับช้ันดินสมมติที่ 20 
ระหวางความลึก 340-350เซนติเมตรจากระนาบสมมติ จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบนอก
บริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 33 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ 
ดังนี้ 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางซาย สภาพชํารุดเหลือเฉพาะสวน
หัวตอกับกานกระดูกชวงบน (Upper shaft)  
 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ซึ่งไมสามารถจําแนกขางได สภาพชํารุด
เหลือเพียงสวนกานกระดูกชวงกลาง (mid shaft)  
 ชิ้นสวนกระดูกขอเทา (Tarsal) สวน Calcaneous ขางขวา สภาพชํารุด 
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี   
 
โครงกระดูกมนุษยสมัยกอนยุคสําริด 
 ตัวอยางหมายเลข 34 

(BKK’98-99/Burial # 15) 
 บริบททางโบราณคด ี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่ 
21-23 ระหวางความลึก 350-390 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
บริบทหลุมฝงศพ(Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 15 มีลักษณะการฝงแบบเหยียด
ยาว หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก  วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกมนุษยไดแกภาชนะดินเผา
ทรงกลมขนาดปานกลางตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ จํานวน 1 ใบบริเวณเหนือกะโหลกศีรษะ  

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 34 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่พบไม
สมบูรณเต็มโครง กระดูกอยูบางสวนแสดงใหเห็นสภาพการถูกรบกวนทําใหไมอยูในตําแหนงทาง
กายวิภาคศาสตร (Semi-articulated) โดยพบเฉพาะทอนบนของรางกายไดแกกะโหลกศีรษะลงไป
จนถึงชวงกลางลําตัวคือสวนกระดูกเชิงกรานเทานั้น ทั้งนี้ ซีกซายของโครงกระดูกดังกลาวตลอดทัง้
แนวยังคงฝงตัวอยูภายในผนังหลุมขุดคน สําหรับกระดูกสวนที่ยื่นพนออกมาขนานไปกับแนวผนัง
หลุมนั้นประกอบดวย 

กะโหลกศีรษะ สภาพไมสมบูรณโดยสวนขากรรไกรลาง(Mandible) สูญหายไป  
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กระดูกตนแขนขางขวา หลุดจากตําแหนงเดิมไปอยูในตําแหนงของกระดูกปลายแขน   
กระดูกซี่โครง คอนขางสมบูรณ 
กระดูกเชิงกราน  เคลื่อนจากตําแหนงเดิม  
สภาพของกระดูกโดยทั่วไปคอนขางแข็งแรงดี   

  
ตัวอยางหมายเลข 35 
(BKK’98-99/Burial # 17) 

 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ในระดับช้ันดินสมมติที่ 
21-24 ระหวางความลึก 350-390 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
บริบทหลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งเปนหลุมฝงศพหมายเลข 17 ทวาเปนหลุมฝงศพที่มีสภาพ
ถูกรบกวนจากการขุดตัดผานของหลุมฝงศพหมายเลข 14 ทําใหกระดูกสวนตางๆอยูในลักษณะ
กองรวมเปนกลุม ไมสามารถศึกษาลักษณะหรือรูปแบบการตลอดจนทิศทางการวางตัว ขอบเขต
ของแนวหลุมฝงศพและโครงกระดูกได   ทั้งนี้  อยางไรก็ตาม  หางจากกลุมกระดูกที่พบปรากฏ
ภาชนะดินเผาสภาพสมบูรณขนาดปานกลางจํานวน 2 ใบตกแตงผิวสวนลําตัวดวยลายเชือกทาบ
คอนขางหนาแนนและมีเสนดินคาดบริเวณชวงไหลของภาชนะ สันนิษฐานวากลุมภาชนะดินเผา
ดังกลาวอาจมีความสัมพันธกับกลุมกระดูกมนุษยของหลุมฝงศพหมายเลข 17  โดยอาจเปนวัตถุ
อุทิศที่ฝงรวมกับโครงกระดูกเหลานั้น กอนที่จะถูกรบกวนโดยการตัดผานของหลุมฝงศพหมายเลข 
14 ตามที่ไดกลาวมาแลว   

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 35 เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
ลักษณะกระดูกสวนตางๆกองปะปนกัน ซึ่งเกิดจากการถูกรบกวน ทําใหกระดูกแตละสวน
เคลื่อนยายจากตําแหนงที่ถูกตองทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) กระดูกที่พบกองปะปน
กันนั้นประกอบดวยกระดูกสวนตางๆคือ 

ชิ้นสวนกะโหลกศีรษะ ที่มีสภาพชํารุด กระจัดกระจายแยกเปนสวนๆ ไดแกกระดูก
หนาผาก (Frontal) กระดูกขมับ (Parietal and Temporal)ขางขวา-ซาย กระดูกเบาตา (Orbital)
ขางขวา-ซายสภาพไมสมบูรณ  กระดูกทายทอย (Occipital)สภาพไมสมบูรณ ขากรรไกรบน 
(Maxilla)สภาพไมสมบูรณ และขากรรไกรลาง (Mandible) สภาพไมสมบูรณเชนกัน โดยมีฟน
เกือบครบทุกซี่ในขากรรไกรทั้งสองชุด  

กระดูกตนแขนขางขวา-ซาย โดยขางขวานั้นมีสภาพคอนขางสมบูรณปรากฏรองรอย
ปริแตกบริเวณสวน Greater Tubercle ขณะที่ขางซายพบเฉพาะสวนหัวและกานกระดูกชวงบน 
(Head and upper shaft)  
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กระดูกสะบัก (Scapulae) ขางขวา-ซาย  สภาพชํารุดไมสมบูรณทั้งสองขาง 
ชิ้นสวนกระดูกซี่โครงบางซี่ สภาพชํารุดแตกหัก  
ชุดกระดูกสันหลัง (Vertebrae column) ซึ่งพบไมครบสมบูรณ ประกอบดวย กระดูก

สันหลังชวงคอ (Cervical)  C 1(Atlas)  C 2 (Axis)  
กระดูกตนขาขางขวา-ซาย สภาพแตกหักแตสามารถนํามาประกอบกลับใหมไดใน

สภาพที่สมบูรณ ชิ้นสวนซี่โครงและกระดูกสันหลัง  สภาพกระดูกสวนใหญคอนแข็งแรงดีแตชํารุด
แตกหัก 
 
 ตัวอยางหมายเลข 36 

(BKK’98-99/Burial # 18) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่ 
21-25 ระหวางความลึก 350-400 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ  เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
บริบทหลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 18 มีลักษณะการฝงแบบ
เหยียดยาว  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงกระดูกดังกลาววางตัวซอนทับอยูบน
โครงกระดูกในหลุมฝงศพหมายเลข 19 วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกไดแกภาชนะดินเผา
ขนาดปานกลางสภาพสมบูรณมีฐานเตี้ย คอภาชนะสูง ขอบปากผายออก  ลําตัวภาชนะชวงลาง
ตกแตงดวยลายเชือกทาบ นอกจากภาชนะดินเผาแลวยังพบวามีการใชหอยชนิดตางๆทั้งหอยน้ํา
จืดคือหอยขม หอยกาบขนาดเล็ก และหอยน้ําเค็มไดแกหอยเบี้ย โรยคลุมศพดวยโดยพบเปลือก
หอยชนิดดังกลาวกระจายอยูบริเวณลําตัวชวงซี่โครงโดยทั่วไป 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 36 จัดเปนโครงกระดูกมนุษยที่
คอนขางสมบูรณ กระดูกเกือบทุกสวนวางตัวตามตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Articulated)  

สภาพโดยรวมของกระดูกคอนขางแข็งแรงทวามีคราบหินปูนยึดเกาะบนผื้นพิวกระดูก
โดยทั่วไปตั้งแตกะโหลกศีรษะจนถึงปลายเทา  กระดูกบางสวนมีหินปูนเคลือบหนาเปนแผนแข็ง  
 

ตัวอยางหมายเลข  37 
(BKK’98-99/Burial # 19) 

 บริบททางโบราณคดี  พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่  
24-25 ระหวางความลึก 380-400 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบใน
บริบทหลุมฝงศพ (Burial context) ซึ่งจัดเปนหลุมฝงศพหมายเลข 19 มีลักษณะการฝงแบบ
เหยียดยาว หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก วัตถุอุทิศที่พบรวมกับโครงกระดูกประกอบดวย บริเวณ
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เหนือศีรษะมีภาชนะดินเผาขนาดเล็กจํานวน 1 ใบ  เปนภาชนะสีดําทรงกลมมีสันแหลม คอสูง 
ปากผายออก   ผิวเรียบปราศจากการตกแตง หวงคอทําจากกระดูกสัตว  หอยเบี้ย รอยเปนพวง
สวมบริเวณลําคอ  นอกจากนั้น  ยังพบหอยเบี้ยขนาดเล็กตามกระดูกสวนลําตัวบริเวณซี่โครงและ
กระดูกสะบักเปนจํานวนมาก และบริเวณขอมือขวาพบชิ้นสวนกําไลแขน(แบบปลอก)ขนาดใหญ  
ทําดวยกระดูกสัตว จํานวน 1 ชิ้น  กระดูกสัตวที่เปนวัตถุอุทิศซึ่งพบรวมกับโครงกระดูกในหลุมฝง
ศพหมายเลข 19 ไดแกกระดูกขาหนาและขอเทาของหมูที่มีขนาดเล็ก (อุษา  สมทรัพย  2544:48) 

บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางหมายเลข 37 เปนโครงกระดูกมนุษยที่พบ
คอนขางสมบูรณเต็มโครง กระดูกไดรับการรบกวนจากหลุมฝงศพหมายเลข 18 จึงทําให
เคลื่อนยายจากตําแหนงเดิมตามกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ฝงในลักษณะนอนหงาย
เหยียดยาว   อยางไรก็ตามสภาพของกระดูกที่มีความเสียหายแสดงใหเห็นวาถูกรบกวน   
 สภาพกระดูกของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 19 ไมสมบูรณ กระดูกสวน
ตางๆไดรับความเสียหายคอนขางมาก โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะและลําตัวชวงกระดูกซี่โครง 

นอกจากนั้น  ลักษณะสีดินธรรมชาติของระดับชั้นสมมติที่พบโครงกระดูกนั้นมีสีเหลือง
จาง  ซึ่งแตกตางอยางชัดเจนกับดินบริเวณรอบๆโครงกระดูกทั้งโครงกระดูกหมายเลข 18 และ 19 
จากรองรอยดังกลาวจึงสามารถสังเกตเห็นขอบเขตของหลุมศพได   ซึ่งเปนการบงชี้วาระดับช้ันการ
อยูอาศัยของกลุมโครงกระดูกทั้งสองนี้อยูในระดับชั้นดินธรรมชาติเหนือระดับช้ันดินที่มสีีออน  และ
เมื่อมีการฝงศพก็ไดมีการขุดหลุมลงมาในระดับชั้นดินสีออนซึ่งเปนชั้นดินกอนการเขามาใชพื้นที่
เพื่อการอยูอาศัยของกลุมคนรุนแรกที่แหลงโบราณคดีแหงนี้  
 

ตัวอยางหมายเลข  38 
 (BKK’98-99/MNI # 15) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ในระดับชั้นดินสมมติที่ 
25 ระหวางความลึก 390-400 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบ
นอกบริบทหลุมฝงศพ (Non-burial context)  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 38 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ไดแกชิ้นสวนกระดูกตนแขน 
(Humerus) ขางซาย ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะการเจริญเติบโตของกระดูกที่ยังไมสมบูรณเต็มที่ 
นอกจากนั้น ยังปรากฏลักษณะความผิดปกติบางประการ  
 สภาพโดยรวมของกระดูกแข็งแรงดี 
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ตัวอยางหมายเลข  39 
 (BKK’98-99/MNI # 16) 
 บริบททางโบราณคดี พบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด ในระดับช้ันดินสมมติที่ 
21-24 ระหวางความลึก 350-390 เซนติเมตรจากระนาบสมมติ จัดเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบ
ในบริบทหลุมฝงศพ (Burial context) โดยพบปะปนกับกลุมชิ้นสวนกระดูกมนุษยในหลุมฝงศพ
หมายเลข 17  
 บริบททางกายวิภาคศาสตร ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 39 วางตัวกระจัด
กระจายไมอยูในตําแหนงทางกายวิภาคศาสตร (Non-articulated) ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆ 
ดังนี้ 
 ชิ้นสวนกะโหลกศีรษะ   
 ชิ้นสวนขากรรไกรบนซึ่งยังคงมีฟนแทซี่ตางๆ ติดอยูดวยไดแกฟนตัดซี่ริม (12) ฟนเขี้ยว 
(13) ฟนกรามนอยซี่ที่สอง (15) และฟนกรามทั้งสามซี่ (16-18)  
 สรุปจํานวนตัวอยางกระดูกมนุษยที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ทั้งที่พบในบริบทหลุมฝง
ศพและที่พบนอกบริบทหลุมฝงศพจํานวนทั้งสิ้น  39  ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางจากในบริบท
หลุมฝงศพจํานวน 22 ตัวอยาง นอกบริบทหลุมฝงศพจํานวน 17 ตัวอยาง และสามารถจําแนกเปน
ตัวอยางจากลําดับช้ันวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตร 3 สมัยดังนี้  
 ตัวอยางกระดูกมนุษยจากชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็ก จํานวน  25 ตัวอยาง จําแนกเปน
ตัวอยางจากในบริบทหลุมฝงศพจํานวน  13  ตัวอยาง นอกบริบทหลุมฝงศพจํานวน  12 ตัวอยาง 
 ตัวอยางกระดูกมนุษยจากชั้นวัฒนธรรมสมัยสําริด  จํานวน  8  ตัวอยาง จําแนกเปน
ตัวอยางจากในบริบทหลุมฝงศพจํานวน  4 ตัวอยาง นอกบริบทหลุมฝงศพจํานวน  4 ตัวอยาง 
 ตัวอยางกระดูกมนุษยจากชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนยุคสําริด จํานวน 6 ตัวอยาง จําแนก
เปนตัวอยางจากในบริบทหลุมฝงศพจํานวน 5 ตัวอยาง นอกบริบทหลุมฝงศพจํานวน  1 ตัวอยาง  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 

 
 กระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน ที่นํามาเปน
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหมีจํานวนทั้งสิ้น  39 ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางจากบริบทหลุมฝง
ศพจํานวน  22  ตัวอยาง  ตัวอยางนอกบริบทหลุมฝงศพจํานวน  17  ตัวอยาง  โดยสามารถ
จําแนกเปนตัวอยางกระดูกมนุษยจากแตละลําดับชั้นวัฒนธรรมคือสมัยเหล็กจํานวน 25 ตัวอยาง  
สมัยสําริดจํานวน 8 ตัวอยางและสมันกอนโลหะหรือสมัยหินใหมตอนปลาย จํานวน 6 ตัวอยาง 
ปรากฏผลการศึกษาในรายละเอียดของแตละตัวอยางตามลําดับ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสมัยเหล็ก 

ตัวอยางหมายเลข 1 (BKK’98-99/Burial # 1) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ (Skull)   
 จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวาดานตัดขวางหรือสวนที่เปนผนังของกะโหลกศรีษะ
โดยเฉพาะสวนหอหุมสมอง (Cranium) นั้นมีลักษณะที่หนาและเนื้อกระดูกมีความพรุนมาก โดย
สามารถวัดความหนาไดประมาณ 10 มิลลิเมตร ซึ่งลักษณะดังกลาวจัดไดวาเปนกะโหลกศีรษะที่มี
ความหนาและความพรุนมากผิดปกติ ทั้งนี้ สุด แสงวิเชียร ใหขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะกะโหลก
หนาผิดปกติไววา อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบเลือด (Sangvichien 1966:6-7,17) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 46 ลักษณะกะโหลกหนาและพรุน ในตัวอยางหมายเลข 1 
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ลักษณะที่ไมสามารถวัดได  
 เนื่องจากโครงกระดูกหมายเลข 1 เปนโครงกระดูกที่มีสภาพชํารุดและผุพังมาก จนไม
สามารถซอมแซมและนําชิ้นสวนตางๆมาประกอบเขาดวยกันใหมได จึงไมสามารถศึกษาโดย
วิธีการวัดได  ดังนั้น  การวิเคราะหรายละเอียดทางกายภาพของโครงกระดูกหมายเลข 1 จึงศึกษา
ไดเฉพาะลักษณะทางกายภาพที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตริกเปนสวนใหญ  โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 กระดูกเชิงกราน 
 โดยภาพรวมแมวากระดูกเชิงกรานของโครงกระดูกหมายเลข 1 จะชํารุดเสียหายมาก
จนไมสามารถซอมแซมและนํามาประกอบกลับเขาดวยกันใหมได แตก็สามารถสังเกตดวยตาเปลา
จากสวนสําคัญที่สามารถใชประกอบการศึกษาเพื่อการประเมินเพศของโครงกระดูกได   ทั้งนี้  จาก
การพิจารณาดวยตาเปลาบริเวณสวน Pubic angle แสดงใหเห็นลักษณะของ Pubic angle ที่
นาจะกวางโดยพบวาสวน Subpubic concavity มีลักษณะโคงเวา (Concave) อันเปนลักษณะ
ทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศหญิง   
 

ตัวอยางหมายเลข 2 (BKK’98-99/Burial # 2) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 สวนที่สามารศึกษาไดดวยวิธีการวัดไดแกสวนกะโหลกศีรษะและขากรรไกรลาง โดยใน
กะโหลกศีรษะนั้นเปนการวัดความหนาของผนังกะโหลกศีรษะ ซึ่งจากการสังเกตพบวามีความหนา
และเนื้อกระดูกมีลักษณะพรุน อันเปนอาการบงชี้สภาวะความผิดปกติของรางกายที่สัมพันธกับ 
Anemia  การวัดความหนาของผนังกะโหลกศีรษะได 11 มิลลิเมตร ซึ่งเปนความหนาที่มากผดิปกต ิ
(Sangvichien 1966:6) 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 47 ลักษณะกะโหลกหนาและพรุน ในตัวอยางหมายเลข 2 
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 นอกจากการวัดความหนาของผนังกะโหลกศีรษะแลวยังศึกษาขนาดของมุมขากรรไกร
ลางซึ่งวัดได119o   และขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่  19  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 2  
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM1 PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน - - 5.0 5.0 6.0 9.0 8.5 10.2 - - 7.5 8.0 8.5 10.5 9.2 10.2 

ลาง 5.5 5.7 6.0 5.7 5.7 9.7 8.5 10.0 5.0 5.5 7.2 7.5 7.5 10.0 9.2 9.5 

 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 กะโหลกศีรษะ  
 จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวา กะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษย
หมายเลข 2 มีสวน Frontal slope คอนขางลาด  Supraorbital ridge เปนแนวชัดเจน  Orbital 
border คอนขางมน  Mastoid process ขนาดใหญ และขนาดของฟนโดยรวมก็มีขนาดใหญ
เชนเดียวกัน  ซึ่งลักษณะทางกายภาพดังกลาวลวนเปนลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศ
ชายทั้งสิ้น  นอกจากนั้น ยังพบวาผนังของกะโหลกศีรษะมีลักษณะที่หนาและพรุน ซึ่งเปนลักษณะ
พยาธิสภาพที่อาจสัมพันธกับ Anemia (Pietusewsky M. and  Michele T. Douglas 2002:129) 
 
 ขากรรไกรบน ขากรรไกรลางและฟน 
 ขากรรไกรบนและลางของตัวอยางนี้ มีสภาพชํารุดคอนขางมากเนื่องจากไดรับแรงกด
ทับทั้งจากดินและวัตถุสําริดทรงกลมที่ครอบทับใบหนาและสวนขอบของวัตถุดังกลาวไดกดทับลง
ไปบนกระดูกสวนตางๆของใบหนา จนทําใหกระดูกสวนนี้รวมทั้งขากรรไกรไดรับการกดทับเสียหาย 
อยางไรก็ตาม แมวากระดูกจะไดรับความเสียหายมากแตยังพบวาในขากรรไกรทั้งสองสวนยังคงมี
ฟนแทติดอยูซึ่งสามารถพิจารณาดวยตาเปลาเกี่ยวกับรายละเอียดของขากรรไกรและฟนได  
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ตารางที่  20  ลักษณะของฟนตัด  จํานวนปุมและลักษณะรองฟนของฟนกรามแทของตัวอยางหมายเลข 2  
 

ลักษณะของฟน 
ขากรรไกรบน ขวา ขากรรไกรบน ซาย 

I 1 I 2 M 1 M 2 M 3 I 1 I 2 M 1 M2 M 3 
- - 4  3  4 H - - 4  3  4  

ขากรรไกรลาง ขวา ขากรรไกรลางซาย 
N N 5?  +4  +4  N N 5?  +4  +4  

 
สัญลักษณ : N : Normal, C : Carabelli ,  G : Groove cingulum,  H : Hypocone,   M : Metaconule,  P : Protostylid ,            

S : Shovel shape 
ที่มา : Simon Hillson, Teeth (Cambridge manuals in archaeology) (Cambridge : Cambridge University Press, 
1990) ,259-260, 263-265. 

 
จากการสังเกตพบวามีฟนแทข้ึนครบทุกซี่แลว โดยเปนฟนแทที่ปรากฏรองรอยของโรค

เหงือก (Periodontal) ในฟนแทบทุกซี่โดยเฉพาะในตําแหนงของฟนกรามทั้งสามซี่ทั้งในชุด
ขากรรไกรบนและลางซึ่งแสดงใหเห็นรองรอยการกอตัวของหินน้ําลายหรือหินปูน (Calculus) 
อยางไรก็ตาม การสะสมตัวของคราบหินปูนในฟนของตัวอยางดังกลาวจัดอยูในระดับที่ไม
หนาแนนนัก (Brothwell 1981:155Hillson 1990:303) อยางไรก็ดี แมจะพบวาฟนของโครงกระดูก
ดังกลาวมีการกอตัวของหินปูนเคลือบบริเวณคอฟนโดยทั่วไป แตก็ไมปรากฏปรากฏรองรอยของ
อาการฟนผุ  แตอยางใด   คงพบวามีเพียงอาการเหงือกรนเล็กนอยในตําแหนงฟนแตละซี่ที่มีคราบ
หินปูน 

นอกจากอาการโรคเหงือกตามที่ไดกลาวมาแลว ยังพบลักษณะของฟนที่มีความสึก
มากในทุกๆซี่ การพิจารณาระดับการสึกของฟนแทพบวามีระดับการสึกคอนขางมาก โดยระดับ
การสึกกรอนมีมากกวา ½ ของสวน Crown คือสึกลงไปมากจนเกือบถึงระดับของคอฟนเปดเผยให
เห็นเนื้อฟนสวนใน (Dentin) ซึ่งจัดเปนระดับ Secondary dentin attrition (Hillson 1990:198) 
การสึกกรอนของฟนดังกลาวจึงแสดงใหเห็นชวงวัยหรืออายุเมื่อตายของโครงกระดูกนี้วานาจะอยู
ในวัยสูงอายุ สามารถประเมินอายุเมื่อตายไดระหวาง 50-55 ป (Brothwell 1981:72, Hillson 
1990:196-197)พบวาสัมพันธกับสามารถประเมินอายุเมื่อตายไดระหวาง 50-55 ป 
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ตัวอยางหมายเลข 3 (BKK’98-99/MNI # 1) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได  

กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาไดประกอบดวยกระดูกทอนยาวสวนตนแขนและตน
ขา ที่มีสภาพดีแตหักเปนทอนๆ ซึ่งสามารถนํามาประกอบเขาดวยกันแลววัดสัดสวนความยาวเพื่อ
ประเมินความสูงไดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  21  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  3 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Humerus 28.6 - 
Femur - 40.8 
 
 จากคาความยาวที่ไดนําไปสูการประเมินความสูงดวยสมการตางๆ คือ 

-สมการไทย-จีน (Thai-Chinese) ป 2524-2525 สําหรับการประเมินความสูงของ
กระดูกเพศชายและหญิง (ภัทราภรณ  ธีรรัตนกุล และสมุทร  รักวานิชพงศ 2525; สรรใจ  แสง
วิเชียร และคณะ 2528)  

-สมการชาวอเมริกันผิวขาว (White American) โดย Trotter and Gleser ป 1952 
สําหรับการประเมินความสูงของกระดูกเพศชายและหญิง (Krogman 1962:162) 

 

ภาพที่ 48 ลักษณะโรคปริทันต ในตัวอยางหมายเลข 2 
 

ภาพที่ 49 ลักษณะการสึกของฟน ชุดขากรรไกรลาง  
                ในตัวอยางหมายเลข 2 
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-สมการชาวอเมริกันผิวขาว (White American) โดย Trotter and Gleser ป 1958 
สําหรับการประเมินความสูงเฉพาะกระดูกเพศชาย (Krogman 1962:163) 

-สมการมองโกลอยด (Mongoloid) โดย Trotter and Gleser ป 1958 สําหรับการ
ประเมินความสูงเฉพาะกระดูกเพศชาย (Krogman 1962:163)  
 
ตารางที่  22  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  3   
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร)  

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 
White American (1958) 
Mongoloid (1958) 

157.53 
158.52 
160.47 
160.06 

 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกตนแขนขางขวาสภาพสมบูรณมีรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อชัดเจน
พอสมควร  กระดูกมีขนาดใหญ  ซึ่งเปนลักษณะบงชี้ความแข็งแรง  ตัวอยางนี้จึงอาจเปนโครง
กระดูกมนุษยเพศชาย  
 กระดูกตนขาขางขวา ซึ่งมีสภาพชํารุด แสดงใหเห็นรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อ
ที่ชัดเจน กระดูกมีขนาดใหญ  ซึ่งบงชี้ลักษณะความเปนเพศชายมากกวาที่จะเปนเพศหญิง   
 กระดูกตนขาขางซาย สภาพสมบูรณ มีขนาดใหญ  รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อ
ชัดเจน  แสดงใหเห็นความแข็งแรง ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของกระดูกตนแขน   อันเปน
คุณลักษณะทางกายภาพของเพศชาย  นอกจากนั้น  ผลการตรวจสอบดวยวิธีรังสีวินิจฉัย (X-Ray) 
ของกระดูกตนขาขางซายนี้ โดยการวินิจฉัยของศาสตราจารยนายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม 
(2547) แหงภาควิชาออรโธพิดิกส คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาโครงสราง
ภายในของกระดูกยังคงมีความสมบูรณสูง ไมปรากฏลักษณะหรือรองรอยความผิดปกติแตอยาง
ใด สวน Epiphyseal line แสดงใหเห็นการเชื่อมประสานของ Epiphysis กับ  Diaphysis ที่
สมบูรณ อันเปนคุณลักษณะของกระดูกในวัยผูใหญที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอันเปน
โครงสรางรางกายอยางเต็มที่แลว  (ภาพที่  50) กระดูกแตละสวนขางตนไมปรากฏรองรอยหรือ
ลักษณะความผิดปกติแตอยางใด 
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ตัวอยางหมายเลข 4 (BKK’98-99/Burial # 3) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ 

การศึกษาลักษณะทางมานุษยมิติของกะโหลกศีรษะโครงกระดูกหมายเลข 3 ผาน
ขอมูลจากการวัด (Craniometry) ตามจุดกําหนดตางๆ สามารถศึกษาในแตละมิติทั้งสวนหอหุม
สมอง  สวนใบหนา ขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่  23  ผลการวัดกะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 4 
 

ระยะการวัด คาการวัด (มิลลิเมตร) 
Maximum  length of cranium 
Bigonial  breadth 
Mental  height 
Height  of  mandibular  ramus 
Breadth  of  mandibular  ramus 
Mandibular  angle 

171 
101 
30 
55 
33 

127 O 

 
 จากผลการวัดกะโหลกศีรษะและขากรรไกรลางดังกลาวสามารถคํานวณหาคาดรรชนี
ของขากรรไกรคือคา Ramus index = 60.00 % 

ภาพที่ 50 ภาพเอกซเรยกระดูกตนขา ในตัวอยางหมายเลข 3 
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นอกจากนั้น ยังสามารถวัดความหนาของผนังกะโหลกศีรษะซึ่งจากการสังเกตพบวามี
ความหนาและเนื้อกระดูกมีลักษณะพรุน อันเปนอาการบงชี้สภาวะความผิดปกติของรางกายที่
สัมพันธกับ Anemia  การวัดความหนาของผนังกะโหลกศีรษะได 10 มิลลิเมตร แสดงใหเห็นความ
หนาที่ของผนังกะโหลกศีรษะที่มากผิดปกติ (Sangvichien 1966:6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวัดขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 4 มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่  24  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 4 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน - - 7.2 6.2 6.5 9.5 8.5 - - - 7.0 7.7 8.2 11.0 9.7 - 

ลาง 4.0 4.0 6.2 6.2 6.2 10.0 8.5 8.5 5.5 6.0 7.0 7.5 7.7 10.0 9.0 8.0 

 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 กะโหลกศีรษะ 
 กะโหลกศีรษะสวนหอหุมสมอง (Nuerocranium) มีลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความ
เปนเพศหญิงคือ Mastoid process ขนาดคอนขางเล็ก 

 

ภาพที่ 51 ลักษณะกะโหลกหนาและพรุน ในตัวอยางหมายเลข 4 
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สวนใบหนา (Face) จากการสังเกตดวยตาเปลาพบวามีลักษณะ Supra orbital ridge 
ที่เรียบและบาง สวน Orbital border คอนขางคม   ลักษณะ Frontal slope ที่นูนสูง ตลอดจน  ซึ่ง
คุณลักษณะทางกายภาพดังกลาวที่ปรากฏในกะโหลกศีรษะนี้ลวนบงชี้ความเปนเพศหญิงอยาง
สอดคลองกัน    
 สวนขากรรไกรบน ขากรรไกรลางและฟน (Maxilla, Mandible, and Teeth) พบวา
ขากรรไกรบนมีลักษณะโคงของฟน (Dental arch) เปนแบบ Parabola  แสดงใหเห็นพัฒนาการ
ของชุดฟนแทที่ครบสมบูรณทั้ง 16 ซี่ ดานประชิดลิ้น (Lingual) ของชุดฟนตัดทั้งขางขวาและซาย 
(11, 21) มีลักษณะเปนแองลงไปคลายรูปพลั่ว (Shovel shape) อยางชัดเจน อันเปนลักษณะทาง
กายภาพที่พบไดทั้งในฟนของคนปจจุบันและฟนของมนุษยสมัยโบราณโดยปรากฏพบบอยในกลุม
มนุษยสายพันธุมองโกลอยด (Brothwell 1981:115-116) โดยมีการเรียงตัวของฟนที่เปนระเบียบ 
ไมปรากฏลักษณะหรือรองรอยของอาการฟนผุ ตลอดจนโรคเหงือกแตอยางใด  นอกจากนั้น  ยัง
พบวาชุดฟนแทในขากรรไกรบนมีการสึกกรอนพอประมาณ   
 
ตารางที่  25  ลักษณะของฟนตัด  จํานวนปุมและลักษณะรองฟนของฟนกรามแทของตัวอยางหมายเลข  4 
 

ลักษณะของฟน 
ขากรรไกรบน ขวา ขากรรไกรบน ซาย 

I 1 I 2 M 1 M 2 M 3 I 1 I 2 M 1 M2 M 3 
S S สึก  4 H -  S S สึก  4    

ขากรรไกรลาง ขวา ขากรรไกรลาง ซาย 
N N 4  Y4  Y5  N N 4?  Y4  +5  

 
สัญลักษณ : N : Normal, C : Carabelli ,  G : Groove cingulum,  H : Hypocone,   M : Metaconule,  P : Protostylid ,            

S : Shovel shape 
ที่มา : Simon Hillson, Teeth (Cambridge manuals in archaeology) (Cambridge : Cambridge University Press, 
1990) ,259-260, 263-265. 

 
สวนขากรรไกรลางนั้นแสดงใหเห็นลักษณะของคางที่โคงมนอยางชัดเจน  อันเปน

ลักษณะทางกายภาพที่แสดงใหเห็นความเปนเพศหญิง  เมื่อพิจารณาลักษณะของโคงฟน (Dental 
arch) พบวาเปนแบบ Parabola  สวน Body ดานใน (Lingual or inner surface) ปรากฏลักษณะ 
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Mandibular torus หรือ Tori mandibulares (Brothwell 1981:95)  เล็กนอยทั้งขางซายและขาง
ขวา  สําหรับพัฒนาการของชุดฟนแทในขากรรไกรลางปรากฏวามีฟนขึ้นครบทุกซี่จํานวน 16 ซี่  
ฟนกรามซี่ที่ 2 ทั้งขางขวาและซาย (37, 47)  มี 5 cusps สวนฟนกรามซี่ที่ 3ทั้งขางซายและขวา 
(38, 48)  มี 4 cusps ไมปรากฏรองรอยของอาการฟนผุแตอยางใด แตพบวามีลักษณะเหงือกรน
ในบริเวณฟนกราม รวมทั้งคราบหินปูน(Calculus) เกาะบริเวณคอฟนโดยเฉพาะในชุดฟนกราม
นอย (Premolar) ทั้งสองซี่ของขางขวาและซาย (34, 35, 44, 45) และฟนกราม (Molar)ทั้งสามซี่ไม
วาจะเปนขางขวาหรือขางซาย (35, 36, 37, 45, 46, 47)  ระดับการกอตัวของคราบหินปูนไมถือวา
หนาแนนนัก (Brothwell 1981:155) ฟนมีรอยสึก(Attrition)คอนขางมากโดยเฉพาะในชุดฟนกราม
ซี่แรกทั้งขางซายและขวา(35, 45)  ขณะที่ฟนซี่อ่ืนๆ มีการสึกของฟนคอนขางนอย  

ทั้งนี้  จากการพิจารณาลักษณะการสึกของฟนแททั้งในชุดขากรรไกรบนและลางได
นําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกโครงนี้ในชวงอายุระหวาง 35-40 ป(Brothwell 
1981:72; Hillson  1990:196-197)  

 
ตัวอยางหมายเลข 5 (BKK’98-99/MNI # 2) 

 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวา สภาพไมสมบูรณ  ขนาดของ
กระดูกคอนขางเล็ก รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อเบาบาง ลักษณะทางกายภาพดังกลาวมี
แนวโนมที่จะเปนโครงกระดูกเพศหญิง  เมื่อพิจารณาลักษณะ Epiphyseal line พบวามีการเชื่อม
ประสานระหวาง Epiphysis กับ Diaphysis คอนขางสมบูรณแลว  จึงแสดงใหเห็นชวงอายุที่เขาสู
วัยผูใหญ   
 สภาพของกระดูกเทาที่เหลืออยูไมปรากฏลักษณะหรือรองรอยความผิดปกติ 
  

ตัวอยางหมายเลข 6 (BKK’98-99/MNI # 3) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ชิ้นสวนกระดูกตนขาขางซาย สภาพไมสมบูรณ ขนาดของกระดูกคอนขางใหญและ
ปรากฏรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อที่ชัดเจนอันเปนคุณลักษณะทางกายภาพของเพศชาย  
ซึ่งมีอายุอยูในชวงวัยผูใหญอยางสมบูรณแลว 
 บริเวณกานกระดูกชวงกลาง (Mid shaft) ปรากฏลักษณะความผิดปกติของกระดูก ซึ่ง
เปนลักษณะของกระดูกงอกเพิ่มข้ึนมาจากผิวกระดูกตามปกติ รองรอยดังกลาวมีลักษณะเปนสัน
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กระดูกยาวประมาณ 7 เซนติเมตร สูงขึ้นมาจากผิวกระดูกปกติประมาณ 1 เซนติเมตร และหนา
ประมาณ 0.7 เซนติเมตร โดยปรากฏตลอดแนว linea aspera ทางดาน Posterior surface  
 อยางไรก็ตาม ผลจากการตรวจสอบรองรอยการงอกของกระดูกดังกลาวดวยวิธีรังสี
วินิจฉัย (X-Ray) โดยการวินิจฉัยจากศาสตราจารยนายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม (2547) แหง
ภาควิชาออรโธพิดิกส คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไมปรากฎลักษณะความผิดปกติ
หรือรองรอยบงชี้ใดๆที่จะกอใหเกิดอันตรายตอกระดูกสวนที่ปรากฏกระดูกงอก(ภาพที่ 53) อยางไร
ก็ตาม โครงสรางภายในของกระดูกที่สังเกตไดจากฟลมเอกซเรยพบวาเริ่มมีการลดลงของเนื้อ
กระดูกบางแลว ซึ่งชวยยืนยันวาบุคคลผูนี้มีอายุมากแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหมายเลข 7 (BKK’98-99/Burial # 4) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones)  
 กระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 7 ซึ่งพบจากหลุมฝงศพหมายเลข 
4 นั้นมีสภาพชํารุดเปนสวนใหญ  แตยังคงมีกระดูกทอนยาวจํานวน 1 สวนที่มีสภาพสมบูรณนํามา
ศึกษาโดยวิธีการวัดได  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่  26  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  7  
 

สวนของกระดูกทอนยาว ความยาว (มิลลิเมตร) 

Femur : :Left 127 

ภาพที่ 52  ลักษณะกระดูกงอกของตนขาขวา  
                ในตัวอยางหมายเลข 6 

ภาพที่ 53 ภาพเอกซเรยบริเวณกระดูกงอกของ 
               ตนขาขวา ตัวอยางหมายเลข 6 
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จากคาความยาวของกระดูกตนขาขางซายดังกลาว สามารถนําไปเทียบเคียงกับผล
การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวในวัยเด็กซึ่ง
ทําการศึกษาโดย Merchant & Ubelaker ในป 1977 แลวนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายของ
โครงกระดูกมนุษยจากหลุมฝงศพหมายเลข 4 ไดในชวงอายุระหวาง 6 เดือน – 1 ขวบครึ่ง 
โดยประมาณ  (Ubelaker 1984:49) ซึ่งเปนชวงอายุที่สอดคลองกับการประเมินอายุจากกระดูก
สวนอื่นๆโดยเฉพาะกะโหลกศีรษะและฟน  

กระดูกเชิงกราน (Ilium)  
 กระดูกเชิงกรานที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดคือกระดูกสวน Ilium ซึง่เปนการ
วัดขนาดความยาวเพื่อการประเมินอายุเมื่อตายตามวิธีการศึกษาของ Merchant & Ubelaker 
1977 (Ubelaker 1984:49) โดยมีรายละเอียดผลการวัดดังนี้ 
 
ตารางที่  27  ผลการวัดสัดสวนความยาวกระดูก Ilium  ของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 7  
 

ความยาวของกระดูก Ilium (มิลลิเมตร) 
ขวา ซาย 
50 50 

  
จากความยาวของกระดูก Ilium ที่สามารถวัดไดดังกลาว เมื่อนําไปเทียบผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับขนาดความยาวของกระดูก Ilium ตามวิธีการของ 
merchant & Ubelaker 1977 แลว สามารถประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 
7 จากหลุมฝงศพหมายเลข 4 ได ในชวงอายุระหวาง 6 เดือน – 1.5 ขวบโดยประมาณ (Ubelaker 
1984:49) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 54 กระดูกสวนตางๆ ของตัวอยางหมายเลข 7 
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ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ (Skull) 
 กะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 7 มีสภาพชํารุดโดยสวนหอหุม
สมองนั้นพบเฉพาะขางซาย ซึ่งประกอบดวยสวน Frontal, Parietal, Occipital ที่ยังไมมีการเชื่อม
ประสานเขาดวยกันสามารถสังเกตเห็นแนวของรอยประสานกะโหลกศีรษะสวนตางๆได  
โดยเฉพาะสวนหนาผากที่ยังไมประสานกันนั้น เปนจุดสังเกตจุดหนึ่งที่บงชี้วาอายุเมื่อตายยอมไม
เกิน 2 ขวบอยางแนนอน เนื่องจากตามปกติกระดูกหนาผากของมนุษยทั้งซายและขวาจะเชื่อม
ประสานเขาดวยกันในชวงอายุประมาณ 2 ขวบ    
 ขากรรไกรบน  ขากรรไกรลางและฟน นั้นพบวารอยประสาน Symphysis menti ใน
ขากรรไกรลางยังไมประสานเขาดวยกัน สวนฟนพบวามีฟนน้ํานมซี่ตางๆ ที่ยังติดคางอยูในเบา
รองรับฟน ซึ่งไดแกฟนกรามซี่ที่ 1 ขางขวา (54) และขางซาย (64) สวนในขากรรไกรลางนั้นพบฟน
ตัด 1 ซี่  ซึ่งฟนทั้งหมดไมปรากฏรองรอยความผิดปกติหรืออาการฟนผุแตอยางใด 
 การพิจารณาลักษณะกระดูกหนาผาก รอยประสานในขากรรไกรลางแสดงใหเห็นวา
เปนเด็กที่มีอายุเมื่อตายระหวางชวงอายุไมเกิน 2 ขวบ เมื่อพิจารณาตอไปถึงลําดับพัฒนาการใน
ชุดฟนน้ํานมโดยเฉพาะในฟนกรามซึ่งเปนฟนซี่ที่ข้ึนเปนลําดับสุดทายแลว พบวาตามธรรมชาติฟน
กรามซี่แรกในชุดฟนน้ํานมนั้นจะมีพัฒนาการในชวงอายุประมาณ 1 - 1.3 ขวบ (Ubelaker 
1984:47)เพราะฉะนั้นเมื่อประมวลผลการประเมินอายุเมื่อตายจากการงอกของฟนน้ํานมรวมกับ
การเชื่อมประสานในกะโหลกศีรษะและขากรรไกรลางแลว  จึงสามารถประเมินอายุเมื่อตายของ
เด็กคนนี้ไดในชวงอายุไมเกิน  1 ขวบ 3 เดือน  ซึ่งสัมพันธกับการประเมินอายุจากการวัดสัดสวน
ความยาวของกระดูกตนขาขางซายตามที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น จึงสรุปไดวาเด็กผูนี้เสียชีวิต
ในชวงอายุประมาณ 6 เดือน – 1.3 ขวบ  
 นอกจากกะโหลกศีรษะแลว พบกระดูกสวนอื่นๆ ประกอบดวย 
 กระดูกซี่โครง บางซี่สภาพชํารุด  
 ชิ้นสวนกระดูกตนแขนขวาซึ่งมีเฉพาะสวน Diaphysis สภาพชํารุด กลาวคือปรากฏ
เฉพาะสวนกานกระดูกชวงกลางขณะที่สวนปลายบนและปลายลาง (Proximal – Distal end) 
ชํารุดหายไป   
 ชิ้นสวนกระดูกฝามือ (Metacrapals) จํานวน 3 ชิ้น สภาพชํารุด 
 กระดูกตนขาขวา ซึ่งมีเฉพาะสวน Diaphysis แต Distal end ชํารุดหายไป 
 กระดูกตนขาซาย เฉพาะสวน Diaphysis  สภาพสมบูรณ  
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 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง ขางขวา ซึ่งพบเฉพาะชวงกลางของ Diaphysis 
โดยสวน Proximal-Distal end ชํารุด หายไป 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนนอง ซึ่งพบเฉพาะชวงกลางของ Diaphysis เทานั้น  โดย
สวน Proximal-Distal end ชํารุดหายไปเชนกัน   
 ชิ้นสวนกระดูกขอเทาสวน Calcaneous สภาพชํารุด 1 ชิ้น 
 ชิ้นสวนกระดูกเชิงกรานสวน Illiac ทั้งขางขวาและขางซาย ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะ
กระดูกเชิงกรานของเด็กที่ยังไมมีการเชื่อมประสานของกระดูกสะโพกแตละสวน ในบริเวณขอตอ
สะโพก (Hip joint) หรือ Acetabulum  
 กระดูกสันหลังจํานวน 10 ชิ้น ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะของ Body, สวน Process และ 
Spine ที่ยังไมประสานเขาดวยกัน  
 เมื่อพิจารณากระดูกแตละสวนแลวโดยภาพรวมพบวา เปนกระดูกที่มีขนาดเล็กและยัง
ไมมีการพัฒนาเจริญเติบโตมากนัก ซึ่งเปนลักษณะของกระดูกที่อยูในวัยแรกเกิด-วัยทารกชวงตนๆ    
 

ตัวอยางหมายเลข 8 (BKK’98-99/MNI # 4) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกสวนที่นํามาศึกษาไดแกชิ้นสวนกระดูกทอนยาวสวนตางๆ ซึ่งแตละสวนมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ชิ้นสวนกระดูกตนขาขางขวา  สภาพไมสมบูรณ  ปรากฏเฉพาะสวนกานกระดูกชวงบน  
กระดูกมีขนาดเล็ก รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อไมชัดเจนนัก 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางซาย สภาพไมสมบูรณ  กระดูกมี
ขนาดเล็ก รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อไมชัดเจน  
 ขนาดและลักษณะของกระดูกตนขาและปลายขาที่มีขนาดเล็กและรองรอยการยดึเกาะ
ของกลามเนื้อที่ไมชัดเจนดังกลาว แสดงแนวโนมของลักษณะทางกายภาพที่เปนเพศหญิง  
 ลักษณะที่นาสนใจอื่นๆ ในตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 8 ไดแกลักษณะ 
“Squating facet” ที่มีลักษณะเปนแองตื้นขนาดเล็กซึ่งปรากฏเพิ่มข้ึนมาบริเวณสวนหนา 
(Anterior) ของชวงปลายลาง (Distal epiphyseal) กระดูกปลายขาสวนหนาแขง ซึ่งเปนสวนที่ตอ
กับกระดูกขอเทา (Brothwell 1981:90; Ubelaker 1984:)  

นอกจากนั้น ผลการศึกษาโครงสรางภายในของกระดูกปลายขาสวนหนาแขง ดวยวิธี
รังสีวินิจฉัย (X-Ray) โดยการวินิจฉัยจากศาสตราจารยนายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม (2547) 
แหงภาควิชาออรโธพิดิกส คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีแนวเสนขวาง 
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(Transverse line or Harris line) ปรากฏในกระดูกบริเวณ Metaphysis ใกลสวน Distal end  
(ภาพที่ 55) ซึ่งบงชี้ถึงการชะงักงันของการเจริญเติบโตที่อาจจะมีสาเหตุมาจากสภาวะทุพ
โภชนาการตั้งแตในวัยเด็ก   ขณะเดียวกัน  นอกเหนือจากรองรอยของเสนขวางดังกลาวแลวเมื่อ
พิจารณาจากฟลม X-Ray ยังพบวาลักษณะของ Epiphyseal line บริเวณ Distal end มีการเชื่อม
ประสานระหวาง Epiphysis กับ Diaphysis คอนขางสมบูรณแลว จึงบงชี้ถึงชวงอายุของโครง
กระดูกในวัยผูใหญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหมายเลข 9 (BKK’98-99/MNI # 5/1) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกสวนที่สามารถศึกษาโดยการวัดไดของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  9 ไดแก
ฟนแทซึ่งมีเฉพาะในชุดขากรรไกรบนเทานั้น  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 28 
 
ตารางที่  28  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนของตัวอยางหมายเลข 9 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน - - - 7.0 7.0 12.0 11.0 - - - - 9.0 10.0 12.0 12.0 - 

ภาพที่ 55 Harris line  ที่สวนปลายลางของหนาแขงซาย  
                ในตัวอยางหมายเลข 8 
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 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ชิ้นสวนขากรรไกรบน Maxilla ขางขวา ซึ่งมีสภาพไมสมบูรณ  ที่มีฟนจํานวน 4 ซี่
ประกอบดวย  Premolar 1 (14) มีรองรอยของอาการเหงือกรน  Premolar 2  (15) มีรองรอยของ
อาหารเหงือกรน   Molar 1 (16) ปุมฟนมีจํานวน 4 ปุม (cusps) มีรองรอยการสึกของฟน  Molar 2 
(17) มีปุมฟน 4 ปุม (cusps) และมีรองรอยการสึกของฟน  ระดับการสึกของฟนสวนใหญไมรุนแรง
นัก คือเปนการสึกกรอนที่ยังไมลึกถึงสวนเนื้อฟนดานใน (Hillson 1990:198) 

ฟนที่ยังคงปรากฏดังกลาวเปนฟนที่มีขนาดใหญ แสดงใหเห็นแนวโนมของลกัษณะทาง
กายภาพที่เปนเพศชาย   ขณะที่ระดับการสึกกรอนของฟนดังกลาวนําไปสูการประเมินชวงอายุเมื่อ
ตายระหวาง 25-30 ป (Brothwell 1981:72; Hillson 1990:196-197) 

นอกจากนั้น ยังปรากฏรองรอยของฟนซี่อ่ืนๆที่ไดหลุดรวงไปหลังจากเสียชีวิตแลว 
(Post mortem tooth loss) ไดแกฟนเขี้ยว (Canine) (13)  

กระดูกสวนที่นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะประกอบดวย กระดูกสะบา ขางขวา สภาพ
สมบูรณ   กระดูกขอเทาสวน Calcaneous โดยกระดูกสวนตางๆดังกลาวไมปรากฏลักษณะความ
ผิดปกติและกระดูกขอเทาสวน Talus ขางขวา สภาพสมบูรณ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือสวน Subtalar 
articular  surface ที่แยกเปน 2 สวน (Brothwell 1981:98) 

 
ตัวอยางหมายเลข 10 (BKK’98-99/MNI # 5/2) 
ลักษณะที่สามารถวัดได 

 กระดูกสวนที่สามารถศึกษาโดยการวัดไดของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  10 
ไดแกฟนแทซึ่งมีเฉพาะในชุดขากรรไกรบนเทานั้น  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 29  
 
ตารางที่  29  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนของตัวอยางหมายเลข 10 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน - - - - - - 9.0 10.0 - - - - - - 12.0 12.0 
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 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ชิ้นสวนกระดูกที่นํามาศึกษาไดแกสวนขากรรไกรบน ขางขวา สภาพชํารุด ซึ่งมีฟน
จํานวน 2 ซี่คือ Molar 1 (16) ที่มีรองรอยของฟนผุ แตยังไมมีการสึกกรอนมากนัก ระดับการสึก
กรอนยังไมเปดเผยใหเห็นสวนเนื้อฟนดานใน (Dentin) (Hillson 1990:198)  Molar 2 (17) ที่มี
สภาพสมบูรณมาก ปุมฟนมีจํานวน 3 ปุมและมีปุมเล็กๆในลักษณะ Hypocone (Hillson 
1990:265) แทบจะไมปรากฏลักษณะความสึกกรอนเลย ขนาดของฟนในชุดขากรรไกรบนดังกลาว
มีขนาดคอนขางเล็ก อาจเปนฟนของเพศหญิง และเมื่อพิจารณาจากระดับการสึกของฟนนําไปสู
การประเมินชวงอายุเมื่อตายระหวาง 17-25 ป (Brothwell 1981:72; Hillson 1990:196-197)  
 

ตัวอยางหมายเลข 11 (BKK’98-99/MNI # 5/3) 
ลักษณะที่สามารถวัดได 

 กระดูกสวนที่สามารถศึกษาโดยการวัดไดของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  11 
ไดแกฟนแทซึ่งมีเฉพาะในชุดขากรรไกรบนลางนั้น  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 30 
 
ตารางที่   30  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนของตัวอยางหมายเลข 11 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน - - - - - 9.0 9.0 - - - - - - 10.0 10.0 - 

 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได  
 ชิ้นสวนกระดูกที่สามารถศึกษาไดคือช้ินสวนขากรรไกรลางขางขวา ซึ่งมีสภาพไม
สมบูรณ โดยเปนขากรรไกรลางที่ยังมีฟนซึ่งประกอบดวย Molar 1(46) ซึ่งมีรองรอยของฟนผุและ
อาการเหงือกรนบริเวณคอฟน Molar 2  (47) ซึ่งมีรองรอยของอาการเหงือกรน 
 ฟนทั้งสองซี่ดังกลาวมีลักษณะฟนสึกมากจนไมสามารถพิจารณาลักษณะของรองและ
จํานวนปุมฟนได  ระดับการสึกกรอนดังกลาวจัดเปนการสึกกรอนระดับ Secondary dentine ซึ่ง
ลึกลงไปจนถึงเนื้อฟนดานใน เปนลักษณะบงชี้ชวงวัยของคนสูงอายุ (Hillson 1990:198)  ซึ่ง
สัมพันธกับการเสื่อมสภาพของสวน Body ของขากรรไกรคือมีลักษณะการยุบตัวของเนื้อกระดูก 
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(Resorption) ระดับการสึกของฟนนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายในชวงอายุไมนอยกวา 55 ป 
(Hillson 1990:196-197)  
 นอกจากฟนกรามทั้งสองซี่ขางตนแลวพบวาในขากรรไกรชิ้นนี้มีรองรอยของฟนซี่ตางๆ
ที่หลุดรวงหลังจากเสียชีวิตแลว (Post-mortem tooth loss) ซึ่งไดแก Lateral Incisor(42), 
Canine(43), Premolar 1, 2 (44,45) และ Molar 3 (48)   
 

ตัวอยางหมายเลข 12 (BKK’98-99/MNI # 6) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาไดประกอบดวย 
 กระดูกสันหลังชวงคอ (Cervical) ที่มีสภาพสมบูรณ ไมปรากฏลักษณะของการ
เสื่อมสภาพแตอยางใด 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวา ที่มีขนาดเล็ก รองรอยการยึด
เกาะของกลามเนื้อไมชัดเจน ซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศหญิง นอกจากนั้น 
บริเวณ Epiphyseal line แสดงใหเห็นการเชื่อมประสานระหวาง Epiphysis กับ Diaphysis ที่
คอนขางสมบูรณแลว ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นการเจริญเติบโตของกระดูกที่อยูในชวงวัย
ผูใหญ  
 กระดูกสะบา (Patella) ขางขวาสภาพขนาดคอนขางเล็ก ปรากฏลักษณะการ
เสื่อมสภาพของกระดูก (Osteophyte) ดานลาง ซึ่งแสดงใหเห็นชวงอายุในวัยผูใหญอยางเต็มที่  
 

ตัวอยางหมายเลข 13 (BKK’98-99/MNI # 7) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกสวนที่นํามาวิเคราะหไดคือชิ้นสวนกระดูกขากรรไกรบน (Maxilla) ขางขวา ซึ่ง
ยังคงมีฟนซี่ตางๆ ไดแก Premolar 1(14) ซึ่งมีรองรอยของอาการเหงือกรนเล็กนอยและมีคราบ
หินปูนเกาะติดบางจุด  Premolar 2 (15)  มีรองรอยของอาการเหงือกรนเล็กนอยและมคีราบหนิปนู
เกาะติดอยูในบางจุด  Molar 1 (16) ซึ่งมีรองรอยของอาการเหงือกรน และมีคราบหินปูนเกาะติด
อยูบางสวน   โดยภาพรวมแลวการกอตัวของคราบหินปูนไมหนาแนนนัก (Brothwell 1981:155; 
Hillson 1990:303) 
 ฟนทั้งสามซี่ขางตนเปนฟนที่มีขนาดใหญ โดยเฉพาะฟนกรามซี่ที่ 3 อันเปนลักษณะ
บงชี้แนวโนมที่จะเปนเพศชาย ทั้งนี้ จากการพิจารณาระดับการสึกของฟนที่ปรากฏในฟนกรามซี่ที่ 
1 สามารถประเมินชวงอายุไดระหวาง 30-35 ป (Brothwell 1981:72; Hillson 1990:196-197) 
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นอกจากนั้น ยังพบรองรอยของฟนซี่อ่ืนๆ ที่ไดหลุดรวงไปหลังจากการเสียชีวิต  โดยประกอบดวย
ฟนซี่ตางๆ คือ Lateral Incisor (12), Canine (13), Molar 1 และ 2 (16, 17) 
 กระดูกสะบา (Patella)  ขางซาย สภาพสมบูรณ ปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพ 
(Osteophyte) ทางดานบนและลางของกระดูก  ซึ่งบงชี้ชวงวัยที่มีอายุอยูในวัยผูใหญอยางเต็มที่ 
 

ตัวอยางหมายเลข 14 (BKK’98-99/Burial # 5) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ 

กะโหลกศีรษะของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 5 สามารถนํามาศึกษาผาน
ขอมูลจากการวัด (Craniometry) ตามจุดกําหนดตางๆ ในแตละมิติทั้งสวนหอหุมสมอง สวน
ใบหนา สวนขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่  31  ผลการวัดกะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 14 
 

ระยะการวัด คาการวัด (มิลลิเมตร) 
Minimum  frontal  breadth 
Biorbital  breadth 
Bizygomatic  breadth 
Maxilla  breadth 
Anterior  interorbital  breadth 
Orbital  breadth (Left) 
Orbital  height (Left) 
Nasal  breadth 
Bigonial  breadth 
Mental  height 
Height  of  mandibular  ramus 
Breadth  of  mandibular  ramus 
Mandibular  angle 

102 
103 
126 
108 
23 
41 
31 
24 
96 
35 
64 
35 

116 o 
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จากชุดขอมูลดังกลาวนําไปสูการคํานวณเพื่อทราบคาดรรชนีในการบงชี้ลักษณะทาง
มานุษยมิติแบบ 2 มิติ ของกะโหลกศีรษะโครงกระดูกหมายเลข 14  ดังนี้ 
 
ตารางที่  32  คาดรรชนีของกะโหลกศีรษะตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 14 
 

ดรรชนี 
 

คาดรรชนี 
(%) 

ประเภทของกะโหลกศีรษะ 

Face 
Orbital  index 
Inter  orbital  Index 
Nasal  index 

 
75.60 
22.33 
50.00 

 
     Chamaeconch 
      - 
     Mesorrhine 

Mandible 
Ramus  index 

 
73.46 

 
      - 

 
นอกจากการศึกษาขนาดและมิติตางๆของกะโหลกศีรษะแลวยังไดทําการวัดขนาดของฟน

แทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 14  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  33  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 14 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน 7.0 - 7.7 6.7 6.0 10.0 9.5 9.0 6.5 - 8.2 6.7 6.5 11.0 9.5 9.0 

ลาง 5.0 6.0 7.2 7.0 7.0 11.0 11.0 - 5.7 6.0 7.2 7.7 8.0 11.2 10.0 - 

 
 กระดูกทอนยาว  
 กระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 14 ซึ่งมาจากหลุมฝงศพ
หมายเลข 5 ที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดประกอบดวยกระดูกสวนแขนและขา โดยมี
รายละเอียดผลการวัดและการประเมินความสูงจากกระดูกสวนดังกลาว  ดังนี้ 
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ตารางที่  34  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  14 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Humerus 
Radius 
Ulna 

- 
24.6 
26.2 

30.6 
- 
- 

Femur - 43.9 
 
ตารางที่  35  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  14  ภายใตสมการตางๆ 
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร)  

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 

159.27 
165.87 

 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 กะโหลกศีรษะ 
 กะโหลกศีรษะสวนหอหุมสมอง (Nuerocranium) จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวา
กะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 14 มีลักษณะของ บริเวณ Occipital 
protuberance คอนขางเรียบไมปรากฏรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อมากนักและ Mastoid 
process มีขนาดเล็ก   ซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพที่แสดงใหเห็นวาเปนเพศหญิง 

กะโหลกศีรษะสวนใบหนา (Face) ลวนเปนคุณลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปน
เพศหญิงทั้งหมด Frontal slope ที่นูนเดน  สวน Supraorbital ridge เรียบ Orbital border 
คอนขางคม 
 ขากรรไกรบน  ขากรรไกรลางและฟน (Maxilla, Mandible and Teeth) นั้นไมสามารถ
ศึกษาลักษณะของขากรรไกรบนไดเนื่องจากมีสภาพชํารุดมาก คงทําการศึกษาไดเฉพาะการ
สังเกตลักษณะของฟนและโรคเกี่ยวกับฟนเทานั้น ซึ่งพบวาฟนในขากรรไกรบนขางขวา แสดงให
เห็นพัฒนาการของฟนแทครบทุกซี่ โดยมีรองรอยที่นาสนใจคือการถอนฟนตัดซี่ริมทั้งสองขาง        
(ภาพที่ 56) พบรองรอยของอาการโรคเหงือกกลาวคือมีการสะสมตัวของคราบหินปูนโดยทั่วไปใน
ฟนกรามนอยซี่ที่ 1, 2 (14,15) ฟนกรามซี่ที่ 1,2 (16,17) โดยปรากฏรวมกับอาการเหงือกรน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 172

นอกจากนั้น ยังพบวาฟนเหลานี้มีการสึกกรอนคอนขางมากโดยมีการสูญเสียเนื้อฟนลึกลงไป
มากกวา ½ ของสวน Crown ซึ่งจัดเปนการสึกกรอนระดับ Secondary dentine (Hillson 
1990:198)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับขากรรไกรลางนั้น จากการสังเกตดวยตาเปลาพบแสดงใหเห็นโคงของฟน 

(Dental arch) แบบ Parabola ลักษณะการเรียงตัวของฟนคอนขางดี สําหรับพัฒนาการของชุด
ฟนแทนั้นยังขึ้นไมครบทุกซี่ โดยซี่ที่ยังไมปรากฏไดแกฟนกรามซี่ที่สามหรือซ่ีสุดทายทั้งขางซายและ
ขางขวา ฟนกรามซี่ที่ 2 มี 4 cusp รองรอยของโรคในชองปากที่พบไดแกอาการฟนผุซึ่งปรากฏใน
ฟนตัดดานริม (Lateral Incisor) ขางขวา(32) และฟนกรามซี่ที่ 2 ขางซาย(47) ซึ่งมีลักษณะเปนรู
ขนาดเล็กบนผิวสัมผัสดานสบฟน(Occlusal surface)ทางดานกระพุงแกม(Buccal) นอกจากนั้น 
พบวาฟนเกือบทุกซี่ยกเวนฟนกรามซี่ที่สองนั้นมีการสึกของฟน โดยเฉพาะฟนกรามซี่แรกทั้งขาง

ภาพที่ 56 การถอนฟนตัดซี่ริมชุดบนขางซาย  
               ตัวอยางหมายเลข 14 

ภาพที่ 57 ขากรรไกรลางของตัวอยางหมายเลข 14  
 

ภาพที่ 58 รองรอยโรคปริทันตในขากรรไกรลาง  ของตัวอยางหมายเลข 14 
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ขวาและซายมีการสึกของฟนมากที่สุด ซึ่งจัดเปนการสึกกรอนระดับ Secondary dentine (Hillson 
1990:198)  

ผลจากการพิจารณาลักษณะการสึกของฟนทั้งในชุดขากรรไกรบนและลางนําไปสูการ
ประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกดังกลาวระหวางชวงอายุ 45-50  ป (Brothwell 1981:72; 
Hillson 1990:196-197) นอกจากนั้น  สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของรองฟนและ
จํานวนของปุมฟนทั้งในสวนขากรรไกรบนและขากรรไกรลาง ดังนี้ 
 
ตารางที่  36  ลักษณะของฟนตัด  จํานวนปุมและลักษณะรองฟนของฟนกรามแทของตัวอยางหมายเลข  14 

ลักษณะของฟน 
ขากรรไกรบน ขวา ขากรรไกรบน ซาย 

I 1 I 2 M 1 M 2 M 3 I 1 I 2 M 1 M2 M 3 
N N -  -  -  - - 4  4    

ขากรรไกรลาง ขวา ขากรรไกรลางซาย 
  5?  +5  -    ?  +5  -  

สัญลักษณ : N : Normal, C : Carabelli ,  G : Groove cingulum,  H : Hypocone,   M : Metaconule,  P : Protostylid ,            
S : Shovel shape 
ที่มา : Simon Hillson, Teeth (Cambridge manuals in archaeology) (Cambridge : Cambridge University Press, 
1990) ,259-260, 263-265. 

กระดูกสะบา (Patella) ขางขวาปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพ (Osteophyte) ทาง
ดานลาง (Ventral) ของกระดูก แสดงใหเห็นวามีอายุในชวงวัยผูใหญ  
 กระดูกเชิงกราน 
 กระดูกเชิงกรานของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 5 นั้นมีสภาพชํารุดแตกหัก
มากไมสามารถนํามาซอมแซมโดยการประกอบเขาดวยกันไดอยางสมบูรณ อยางไรก็ตาม จากการ
พิจารณาสวนสําคัญที่ยังคงอยูบนชิ้นสวนกระดูกเชิงกรานขางขวานั้น พบวามีลักษณะทาง
กายภาพที่สามารถศึกษาเพื่อประเมินเกี่ยวกับเร่ืองเพศและอายุเมื่อตายของโครงกระดูกโครงนี้ได 
กลาวคือสวน Preauricular sulcus ที่แสดงใหเห็นลักษณะของรองที่ลึกอยางชัดเจนนั้นนอกจาก
จะบงชี้ความเปนเพศหญิงแลว ยังแสดงใหเห็นรองรอยของการตั้งครรภ (Imprint of pregnancy) 
ดวย นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะของผิวสัมผัสบริเวณกระดูกประสานหัวเหนา (Pubic 
symphysis) จากชิ้นสวนกระดูกเชิงกรานขางซายและประเมินคาระดับการเสื่อมสภาพของกระดูก
ดังกลาวตามวิธีการของ Gilbert & McKern (1973:31-38) แลว พบวามีคาระดับของการ
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เส่ือมสภาพในกระดูกประสานหัวเหนา=13 ซึ่งสามารถนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายของโครง
กระดูกโครงนี้ไดในชวงอายุระหวาง 44-54 ป โดยมีคาอายุเฉลี่ยประมาณ 48 ป  ซึ่งเปนชวงอายุที่
สอดคลองกับการประเมินชวงอายุเมื่อตายจากลักษณะการสึกของฟน 
 ดังนั้นจึงประเมินชวงอายุเมื่อตายจากระดับการสึกของฟนและระดับการเสื่อมสภาพ
ของกระดูกประสานหัวเหนาไดระหวางอายุประมาณ 45-50 ป  
 

ตัวอยางหมายเลข 15 (BKK’98-99/Burial # 6) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 โครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 6 หรือตัวอยางกระดูกหมายเลข 13 เปนโครง
กระดูกที่พบเฉพาะสวนปลายขาถึงปลายเทา ในสภาพที่ไมสมบูรณ จึงไมสามารถศึกษาโดยวิธีการ
วัดได  จากการสังเกตพบวาเปนกระดูกปลายขาสวนหนาแขงและนองขางขวาและซายที่สวน 
Proximal end ชํารุดสูญหาย  คงเหลือเฉพาะกานกระดูกสวนกลางลงไปจนถึงปลายลาง (Distal 
end) ขอเทา ฝาเทาและนิ้วเทาบางนิ้ว ทั้งขางขวาและซาย   กระดูกปลายขาทั้งสองสวนและปลาย
เทาทั้งหมดที่พบไมปรากฏรองรอยความผิดปกติใดๆ  อยางไรก็ตาม ไดทําการตรวจสอบชิ้นสวน
กระดูกปลายขาสวนหนาแขงขางขวาของโครงกระดูกดังกลาวดวยวิธีรังสีวินิจฉัย (X-Ray) โดยการ
วินิจฉัยจากศาสตราจารยนายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม (2547)แหงภาควิชาออรโธพิดิกส คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบแนวเสนขวาง เสนเล็กๆจํานวน 1-2 แนวบริเวณ medial 
border ที่ระดับเหนือ epiphyseal plate เล็กนอย(ภาพที่ 59)ซึ่งเปนลักษณะเสน Harris line ที่เกิด
จากภาวะชะงักงันของการการเจริญเติบ ซึ่งอาจเปนผลจากสาเหตุหนึ่งคือการขาดสารอาหารหรือ
ทุพโภชนาการ ทั้งนี้  ขนาดของกระดูกที่คอนขางเล็กและรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อ  แสดง
แนวโนมวานาจะเปนโครงกระดูกเพศหญิง ซึ่งอยูในวัยผูใหญที่อายุยังไมมากนัก สังเกตไดจาก
รองรอยการเชื่อมประสานของ epiphysis ของกระดูกและลักษณะของสวนขอตอกระดูกที่ยังไม
ปรากฏรองรอยการเสื่อมแตอยางใด  ในเบื้องตนประมาณชวงอายุเมื่อตายไดระหวาง 17-20 ป  
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 59 Harris line ที่สวนปลายลางของหนาแขงขวา ตัวอยางหมายเลข 15 
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ตัวอยางหมายเลข 16 (BKK’98-99/MNI # 8) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกสวนที่นํามาศึกษาไดแกกระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางซาย การวัด
ความยาวของกระดูกดังกลาวไดคาความยาว 122 มิลลิเมตร นําไปสูการประเมินอายุตามวิธีการ
ของ Merchant & Ubelaker (Ubelaker 1984:49) ซึ่งพบวาเด็กคนนี้เสียชีวิตในชวงอายุระหวาง 6 
เดือน – 1 ขวบครึ่ง  
 
ตารางที่  37  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  16  
 
สวนของกระดูกทอนยาว ความยาว (มิลลิเมตร) 

Tibia : :Left 122 
 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได  
 กระดูกทอนยาว (Long bones)  

ลักษณะของกระดูกเมื่อพิจารณาดวยตาเปลาพบวา เปนกระดูกที่มีสภาพสมบูรณ มี
ขนาดเล็ก  โดยมีเฉพาะสวน Diaphysis เทานั้นปราศจากสวน Epiphysis ทั้งสวนปลายบน 
(Proximal end) และปลายลาง (Distal end) ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกที่ยังอยูในชวงวัย
ทารก-วัยเด็กเล็ก (Bass 1987:183) ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินอายุจากการวัดสัดสวนความ
ยาวของกระดูกตามวิธีการของ Merchant & Ubelaker  

นอกจากนั้น พบวากระดูกของเด็กคนดังกลาวไมปรากฏลักษณะความผิดปกติใดๆ 
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดวยวิธีรังสีวินิจฉัย (X-Ray) จากภาพถายฟลมเอกซเรย พบวาบริเวณ 
Metaphysis สวนลางปรากฏแนวเสนขวาง (Transverse line or Harris line) (ภาพที่ 60) ซึ่งเปน
รองรอยบงชี้การชะงักงันของการเจริญเติบโตอันเนื่องมาจากสภาวะทุพโภชนาการหรือการ
เจ็บปวยเปนระยะเวลานาน (วรชัย  วิริยมรมภ 2527: 45; Brothwell 1981: 68) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60 Harris line ในหนาแขงซาย ตัวอยางหมายเลข 16 
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ตัวอยางหมายเลข 17 (BKK’98-99/Burial # 7/1) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาไดคือกระดูกตนขาขางขวา ซึ่งอยูในสภาพที่แตกหัก
แตสามารถนํามาประกอบเขาดวยกันแลววัดสัดสวนความยาวเพื่อประเมินความสงูไดคาความยาว
ของกระดูกและการประเมินความสูงจากกระดูกสวนดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  38  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  17 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Femur 
Tibia (with spine) 
         (without spine) 
Fibula 

43.8 
36.9 
36.5 
36.1 

- 
37.1 
36.5 
36.2 

 
ตารางที่  39  การประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  17 
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร) 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 

161.39 
165.69 

 
 กระดูกเชิงกราน 
 กระดูกเชิงกรานของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 7 ซึ่งเปนกระดูกเชิงกราน
ของเพศหญิงที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดคือกระดูกเชิงกรานขางขวาสภาพเกือบ
สมบูรณ  โดยมีผลการวัดและการคํานวณคาดรรชนี ดังนี้ 
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ตารางที่  40  คาการวัดระยะตางๆของกระดูกสะโพกตัวอยางหมายเลข 17  
 

ความยาว (มิลลิเมตร) ระยะการวัด 
ขวา ซาย 

ความยาวของ Pubis หรือระยะ OM 
ความยาวของ Ischium หรือระยะ ON 
ระยะ OB ของ Greater sciatic notch 
ระยะ AB ของ Greater sciatic notch 

80 
72 
20 
42 

- 
- 
- 
- 

 
ตารางที่  41  คาดรรชนีจากการวัดของกระดูกสะโพกตัวอยางหมายเลข 17 
 

Index 
 

คา Index  

Ischium-Pubis Index 
Index 2 ของ greater sciatic notch 

111.11 
47.619 

 
 ทั้งนี้  ผลจากการวัดระยะตางๆ โดยเฉพาะระยะความกวางของพื้นที่ Greater sciatic 
notch นั้นแสดงใหเห็นพื้นที่ของ Greater sciatic notch ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ อันเปนขอมูลที่
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของกระดูกเชิงกรานตัวอยางหมายเลข 17 ผานการประเมิน
ดวยตาเปลาซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะของ Greater sciatic notch ที่มีมุมกวางอันเปนลักษณะบงชี้
ความเปนเพศหญิง 
 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ 
 กะโหลกศีรษะของตัวอยางโครงกระดูกหมายเลข 17 เปนกะโหลกที่มีสภาพไมสมบูรณ 
โดยมีเพียงสวนที่หอหุมสมอง (Cranium) และสวนของใบหนาบางสวนประกอบดวยกระดูกชิ้น
ตางๆ คือ Frontal, บางสวนของ Zygomatic ขางซาย, Parietal, Temporal ขางซาย และบางสวน
ของ Occipital  
 จากการพิจารณาลักษณะของกะโหลกศีรษะดวยตาเปลาพบวา Supra orbital ridge 
มีลักษณะแบนเรียบไมนูนเดนชัดเจน และ Orbital margin มีลักษณะคอนขางคม สวน Frontal 
slope มีลักษณะนูนสูง  ซึ่งคุณลักษณะทางกายภาพเหลานี้บงชี้ถึงโครงสรางของกระดูกที่เปนเพศ
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หญิง  แมวาเมื่อพิจารณาสวน Mastoid process จะแสดงใหเห็นลักษณะของ Mastoid process 
ขนาดคอนขางใหญใกลเคียงกับลักษณะทางกายภาพของเพศชาย  ทวาเมื่อพิจารณาจากสวนอืน่ๆ
ของกะโหลกศีรษะดังไดกลาวมาแลว จะพบวาคุณลักษณะเหลานี้มีความสอดคลองกันที่จะเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย  ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาตัวอยางโครงกระดูกหมายเลข 15 เปนโครง
กระดูกเพศหญิง   
 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารองรอยการปดของรอยประสานกะโหลกศีรษะทั้งดานใน
และดานนอก จากรอยประสานกะโหลกศีรษะสวนตางๆ คือรอยประสานแสกกระหมอม (Sagittal 
suture) และรอยประสานของกระดูกหนาผาก (Frontal suture) พบวารอยประสานทั้งสอนสวนมี
ลักษณะลบเลือนมากเมื่อพิจารณาจากดานนอก แตเมื่อพิจารณาจากดานในลักษณะของรอย
ประสานกะโหลกยังคงสามารถสังเกตเห็นไดโดยเฉพาะบริเวณชวงกลางของแนวรอยประสานแสก
กระหมอม  ลักษณะการเชื่อมประสานของกะโหลกศีรษะดังกลาวแสดงใหเห็นชวงอายุที่ไมต่ํากวา 
23 ป ตามผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับการปดหรือการลบเลือนของรอยประสาน
แสกกระหมอมในกะโหลกศีรษะของคนไทย-จีน โดยนายแพทยสุเทพ  เตียงพิทักษ (2507:635-
640) อยางไรก็ตาม แมวาผลสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอายุกับการปดของรอยประสาน
แสกกระหมอมของนายแพทยสุเทพ เตียงพิทักษ ดังกลาวจะบงชี้ถึงชวงอายุของการปดรอย
ประสานแสกกระหมอมระหวางอายุ 23-37 ป แตสําหรับตัวอยางหมายเลข 17 นี้ไมอาจจะประเมิน
อายุไปจนถึงชวงอายุ 37 ปได เนื่องจากชวงอายุดังกลาวเปนชวงอายุที่คอนขางกวางมาก การ
ประเมินอายุเฉพาะจากรอยประสานกะโหลกศีรษะ โดยปราศจากการพิจารณากระดูกสวนอื่นๆ
ประกอบดวยนั้น อาจเปนการประเมินอายุที่คลาดเคลื่อนได ดังนั้น ในที่นี้จึงประเมินอายุสําหรับ
โครงกระดูกตัวอยางหมายเลข 15 ไวที่ชวงอายุข้ันต่ําที่เร่ิมมีการปดของรอยประสานแสกกระหมอม 
คืออายุราว 23 ป  
 กระดูกไหปลารา พบลักษณะที่นาสนใจจากกระดูกไหปลาราขางซาย ที่มีการเพิ่มข้ึน
ของกระดูกสวน conoid tubercle จนเปนตุมแหลมขึ้นมา(large exostosis) ซึ่งเกิดจากแรงดึงของ
กลามเนื้อและเอ็นจากการทํากิจกรรมที่ตองออกแรงจากสวนดังกลาว (Pietrusewsky M. and 
Michele T. Douglas 2002 : 166) นอกจากนั้น ยังพบวาสวน superior surface มีลักษณะยุบลง
เปนแองทําใหกระดูกสวนนี้มีลักษณะแบนกวาปกติ ซึ่งสันนิษฐานวาอาจเกิดจากการรองรับ
น้ําหนักที่กดลงมา  โดยสามารถเกิดจากการแบกหามวัตถุที่มีน้ําหนักมากอยู เปนประจํา 
(Pietrusewsky M. Michele T. Douglas 2002:167)  
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 กระดูกตนขา สะบา ปลายขาและเทา จากการสังเกตไมพบวามีลักษณะที่แสดงใหเห็น
การเสื่อมสภาพหรือรองรอยบงชี้ภาวะขอตอเสื่อมแตอยางใด  นอกจากนั้น  การตรวจสอบ
โครงสรางภายในของเนื้อกระดูกดวยวิธีรังสีวินิจฉัย (X-Ray) พบวาโครงสรางภายในและปริมาณ
เนื้อกระดูกยังคงสมบูรณดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระดูกเชิงกราน พบทั้งขางขวาและซาย ซึ่งมีสภาพไมสมบูรณทั้งสองขาง แตกระดูก
เชิงกรานขางขวาจะมีสภาพที่สมบูรณมากกวากระดูกเชิงกรานขางซาย  กลาวคือกระดูกเชิงกราน
ขางขวานั้นชํารุดเฉพาะสวน Pubic symphysis และ Ramus of  Pubis ทั้งสวนบนและลาง  
ขณะที่สวนอื่นๆแมจะแตกหักแตสามารถนํามาประกอบเขาดวยกันไดจนมีความสมบูรณมาก
เพียงพอสําหรับการนํามาศึกษา    
 เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของกระดูกเชิงกรานขางขวาพบวาสวน Greater 
sciatic notch มีลักษณะปานเปนมุมกวางอยางชัดเจน  รวมทั้งสวน Preauricular sulcus ที่เปน
รองอยางชัดเจนเชนเดียวกัน ซึ่งลวนเปนลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศหญิงทั้งสิ้น  
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาบริเวณ Preauricular sulcus  ยังพบรองรอยที่แสดงใหเห็นการกดทับที่
เกิดขึ้นระหวางสภาวะการตั้งครรภ (Imprint of pregnancy or child birth)(ภาพที่ 63)  
(Wiriyaromp 1983:[4-8] ; Pietrusewsky and Douglas 2001:100)  รองรอยเหลานี้ตางบงชี้
ลักษณะทางกายภาพของความเปนเพศหญิง 
 
 
 

ภาพที่ 61 ภาพเอกซเรยสวนปลายของตนขาขวา ตัวอยางหมายเลข 17 
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 สําหรับกระดูกเชิงกรานขางซายนั้นสวนที่สามารถนํามาพิจารณาไดประกอบดวยสวน 
Greater sciatic notch ซึ่งมีลักษณะปานเปนมุมกวาง เชนเดียวกันกับกระดูกเชิงกรานขางซาย  
ขณะที่ Pre auricular sulcus ก็ปรากฏรองรอยของการตั้งครรภ(ภาพที่ 63)ซึ่งเปนลักษณะที่
สอดคลองกับจุดเดียวกันบนกระดูกเชิงกรานขางขวา นอกจากนั้น สวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่งซึ่ง
สามารถศึกษาไดจากกระดูกเชิงกรานขางซายไดแกกระดูกประสานหัวเหนา หรือ Pubic 
symphysis  ซึ่งเมื่อใชวิธีการของ McKern & Stewart (1957) เพื่อการประเมินอายุจากลักษณะ
การเสื่อมสภาพของกระดูกประสานหัวเหนาแลวพบวา Pubic symphysis ของตัวอยางกระดูก
มนุษยหมายเลข  15  มีคาระดับจาก Component ทั้งสาม = 10 อันเปนคาระดับที่บงชี้ถึงชวงอายุ
โดยประมาณระหวาง 23-28 ป ตามตารางการประเมินอายุจากคาระดับโดยรวมของระดับการ
เสื่อมสภาพในกระดูกประสานหัวเหนาตามวิธีการของ McKern & Steward (1957) 
 ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินอายุจากกะโหลกศีรษะกับกระดูกเชิง
กรานแลว พบวาคาอายุจากการศึกษากระดูกสองสวนดังกลาวมีความสอดคลองกัน  จึงสรุปไดวา
ตัวอยางกระดูกมนุษยโครงนี้มีอายุเมื่อตายระหวาง 23-28 ปโดยประมาณ 
 

ตัวอยางหมายเลข 18 (BKK’98-99/Burial # 7/2) 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 โครงกระดูกเด็กพบเฉพาะชิ้นสวนกระดูกตนแขนและกระดูกปลายแขนดานนอก ซึ่ง
แสดงใหเห็นกระดูกที่มีเพียงสวน Diaphysis สภาพของกระดูกไมสมบูรณคือสวนปลายบนชํารุด
สูญหายไป คงเหลือเฉพาะสวนกานกระดูกชวงกลางลงไปจนถึงสวนปลายลาง อยางไรก็ตาม 
กระดูกตนแขนนั้นแมจะชํารุดสวนบนแตโดยภาพรวมแลวถือวาคอนขางสมบูรณเพราะสวนที่ชํารุด
นั้นเปนการชํารุดไปเพียงเล็กนอย  แมวาจะไมสามารถวัดความยาวทั้งหมดได แตก็สามารถเทียบ

ภาพที่ 62 กระดูกเชิงกรานขางขวา  
               ตัวอยางหมายเลข 17 

ภาพที่ 63  รองรอยการตั้งครรภบริเวณ Preauricular  
                 sulcus ในตัวอยางหมายเลข 17 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 181

สัดสวนและขนาดกับตัวอยางกระดูกตนแขนในวัยเด็ก จากตัวอยางหมายเลข 38 (BKK’98-
99/MNI # 15)ซึ่งมีขนาดเทากัน คือมีความยาวของสวน Diaphysis ประมาณ  226 มิลลิเมตร ซึ่ง
ใชความยาวจากการเทียบเคียงดังกลาวไปสูการประเมินอายุตามวิธีการของ Merchant & 
Ubelaker ป 1977 ไดในชวงอายุระหวาง 9 ขวบครึ่ง – 10 ขวบครึ่ง (Ubelaker 1984:48)   
 

ตัวอยางหมายเลข 19 (BKK’98-99/Burial # 8/1) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ 

การศึกษาลักษณะทางมานุษยมิติของกะโหลกศีรษะโครงกระดูกหมายเลข 19 ผาน
ขอมูลจากการวัด (Craniometry) ตามจุดกําหนดตางๆ สามารถศึกษาในแตละมิติทั้งสวนหอหุม
สมอง  สวนใบหนา ขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่  42  ผลการวัดกะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 19 
 

ระยะการวัด 
 

คาการวัด (มิลลิเมตร) 

Palatal length  
Palatal  breadth 
Bigonial  breadth 
Mental  height 
Height  of  mandibular  ramus 
Breadth  of  mandibular  ramus 
Mandibular  angle 

38 
37 
92 
29 
50 
36 

123 O 

 
 ผลจากการวัดขนาดของกะโหลกศีรษะและขากรรไกรดังกลาวสามารถนํามาคํานวณ
เพื่อทราบคาดรรชนีของขากรรไกรลางไดคือ  

Palatal index = 97.36 % จัดเปนประเภท Brachystaphyline หรือประเภทเพดาน
กวาง 

Ramus index = 72.00 % 
นอกจากนั้น ยังสามารถศึกษาขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของ

ตัวอยางโครงกระดูกหมายเลข 19 ดังนี้  
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ตารางที่   43  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 19 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน 8.0 6.5 7.5 7.2 - 9.5 10.0 9.0 6.7 6.0 6.7 8.7 - 9.5 11.0 11.0 

ลาง 5.0 5.0 7.0 7.0 - 10.0 10.5 9.7 5.5 6.0 7.0 7.5 - 9.2 10.2 9.7 

 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ (Skull) 
 กะโหลกศีรษะสวนหอหุมสมอง (Nuerocranium) มีลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความ
เปนเพศหญิงคือ Mastoid process ขนาดคอนขางเล็ก บริเวณ External Occipital 
protuberance  ไมเดนชัดและรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อในสวน Nuchal line ไมหนาแนน
นัก 

กะโหลกศีรษะสวนใบหนา (Face) จากการสังเกตดวยตาเปลาพบวามีลักษณะ Supra 
orbital ridge ที่เรียบและบาง สวน Orbital border คอนขางคม   ลักษณะ Frontal slope ที่นูนสูง 
ซึ่งคุณลักษณะทางกายภาพดังกลาวที่ปรากฏในกะโหลกศีรษะสวนนี้ลวนบงชี้ความเปนเพศหญิง
อยางสอดคลองกัน  
 กะโหลกศีรษะสวนขากรรไกรบน ขากรรไกรลางและฟน(Maxilla, Mandible, and 
Teeth) พบวาสวนขากรรไกรบนมีลักษณะโคงของฟน (Dental arch) เปนแบบ Parabola  แสดงให
เห็นพัฒนาการของชุดฟนแทที่ครบสมบูรณทั้ง 16 ซี่ ดานประชิดลิ้น (Lingual) ของชุดฟนตัดทั้ง
ขางขวาและซาย (11, 21) มีลักษณะเปนแองลงไปคลายรูปพลั่ว (Shovel shape) อยางชัดเจน 
(ภาพที่ 65) อันเปนลักษณะทางกายภาพที่พบไดทั้งในฟนของคนปจจุบันและฟนของมนุษยสมัย
โบราณโดยปรากฏพบบอยในกลุมมนุษยสายพันธุมองโกลอยด (Brothwell 1981:115-116) โดยมี
การเรียงตัวของฟนที่เปนระเบียบ ไมปรากฏลักษณะหรือรองรอยของอาการฟนผุตลอดจนโรค
เหงือกแตอยางใด นอกจากนั้น ยังพบลักษณะเสนขวางบนเคลือบฟนซึ่งเรียกวา Enamel 
hypoplasia โดยเฉพาะในชุดฟนตัดทั้งขางขวาและซาย([11-12] – [21-22]) ซึ่งเปนลักษณะบางชี้
ภาวะชะงักงันของการเจริญเติบโต ที่นาจะมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารบางประเภท สงผล
ใหการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อฟนไมสมบูรณ (Hillson 1990:128-140) สวนระดับการสึกของฟน
พบวาชุดฟนแทในขากรรไกรบนมีการสึกกรอนพอประมาณ   
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สําหรับขากรรไกรลางนั้นสวนคางมีลักษณะมน บงชี้คุณลักษณะทางกายภาพของเพศ

หญิง  โคงของฟนเปนแบบ Parabola ชุดฟนแทที่ปรากฏในขากรรไกรลางแสดงใหเห็นพัฒนาการ
ของฟนที่ข้ึนครบทุกซี่แลวจํานวน 16 ซี่  อยางไรก็ตาม แมวาชุดฟนกรามซี่ที่ 3 จะขึ้นครบทั้งขาง
ขวาและซายแลวแตมีขอสังเกตที่นาสนใจคือชุดฟนกรามนอยในขากรรไกรดังกลาวปรากฏเพียง
ขางละหนึ่งซี่ ซึ่งอาจเปนไปไดวาฟนกรามนอยของโครงกระดูกดังกลาวไดหลุดรวงไปหนึ่งซี่ทั้งซาย
และขวาในชวงกอนที่จะเสียชีวิต (Pre-mortem tooth loss) โดยกระดูกบริเวณเบาของฟน
(Socket) ที่รองรับฟนกรามนอยซี่ที่หลุดรวงออกไปไดเชื่อมประสานกันสนิทแลวจึงคงเหลือฟน
กรามนอยขางละหนึ่งซี่เทานั้น (รองรอยของโรคเกี่ยวกับฟนที่พบไดแกอาการฟนผุของฟนกรามซี่ที่ 
2 ขางซาย(37) ซึ่งแสดงใหเห็นรูขนาดเล็กบนผิวสัมผัสดานสบฟนทางดานประชิดลิ้น (Occlusal 
caries on Lingual) นอกจากนั้น ยังพบลักษณะแนวเสนขวางบนเคลือบฟน ที่เรียกวา Enamel 
hypoplasia ซึ่งเปนลักษณะที่แสดงใหเห็นภาวะชะงักงันของการเจริญเติบโต สงผลใหเนื้อเยื่อของ
ฟนเจริญเติบโตไมเต็มที่ โดยอาจมีสาเหตุมาจากสภาวะทุพโภชนาที่สงผลใหรางกายขาดสารหรือ
ธาตุอาหารไมเพียงพอ (Hillson 1990:128-140)  

เมื่อพิจารณาลักษณะการสึกของฟนจากการสังเกตพบวา ฟนโดยทั่วไปมีการสึกกรอน
นอยมาก ทั้งนี้ ฟนซี่ที่แสดงใหเห็นการสึกมากและชัดเจนคงมีเพียงฟนกรามซี่ที่ 1 ทั้งขางขวาและ
ซาย(36, 46)  การพิจารณาลักษณะการสึกของฟนพบวาระดับการสึกของฟนปรากฏเฉพาะในฟน
กรามซี่แรก(36,46) ขณะที่ฟนกรามซี่ที่ 2(37,47) และซี่ที่ 3 (38,48) นั้น ยังคงมีสภาพที่คอนขาง
สมบูรณ จึงสามารถประเมินชวงอายุเมื่อตายของตัวอยางกระดูกมนุษยโครงนี้ไดระหวาง 20-25 ป 
(Brothwell 1981:72; Hillson 1990:196-197)  
 

ภาพที่ 64 ลักษณะ Shovel shape ในฟนตัดชุดบน ตัวอยางหมายเลข 19 
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นอกจากนั้น  สามารถพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะรองฟนและจํานวนปุมฟนในชุด
ขากรรไกรบนและลาง ไดดังนี้  

 
ตารางที่  44  ลักษณะของฟนตัด  จํานวนปุมและลักษณะรองฟนของฟนกรามแทของตัวอยางหมายเลข  19 
 

ลักษณะของฟน 
ขากรรไกรบน ขวา ขากรรไกรบน ซาย 

I 1 I 2 M 1 M 2 M 3 I 1 I 2 M 1 M2 M 3 
S S 4  4 C 4  S S 4  4 C 4  

ขากรรไกรลาง ขวา ขากรรไกรลางซาย 
  4?  Y5  +4    4?  Y5  +4  

 
สัญลักษณ : N : Normal, C : Carabelli ,  G : Groove cingulum,  H : Hypocone,   M : Metaconule,  P : Protostylid ,            

S : Shovel shape 
ที่มา : Simon Hillson, Teeth (Cambridge manuals in archaeology) (Cambridge : Cambridge University Press, 
1990) ,259-260, 263-265. 
 

ตัวอยางหมายเลข 20 (BKK’98-99/Burial # 8/2) 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 ชิ้นสวนกระดูกเด็กพบเฉพาะสวนตนแขน ที่มีเพียง Diaphysis สภาพไมสมบูรณโดย
สวนปลายบนชํารุดหายไปเล็กนอย  เทียบขนาดความยาวจากตนแขนของตัวอยางกระดูก
หมายเลข 38 (BKK’98-99/MNI # 15) แลวคาดวามีความยาวประมาณ 226 มิลลิเมตร จึง
ประมาณอายุเมื่อตายของตัวอยางกระดูกหมายเลข  20  ในชวงอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตาม
วิธีการของ Merchant & Ubelaker ป 1977 (Ubelaker 1984:48-49)  
 

ตัวอยางหมายเลข 21 (BKK’98-99/Burial # 9) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 21 ซึ่งพบจากหลุมฝงศพหมายเลข 9 นั้น เปนโครง
กระดูกที่มีขนาดกระดูกขนาดเล็กมาก แสดงใหเห็นลักษณะทางกายภาพของวัยทารก  กระดูกแต
ละสวนจึงไมสามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดได อยางไรก็ตาม  แมวาเราจะสามารถประเมินอายุ
เมื่อตายของโครงกระดูกในวัยเด็กจากการวัดสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวได  ทวา 
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สําหรับกรณีของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 21 นี้เนื่องจากกระดูกทอนยาวที่พบมีสภาพชํารุด
จึงไมอาจนํามาวัดเพื่อการประเมินอายุได    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระดูกสวนตางๆ ที่พบประกอบดวย 
 ชิ้นสวนกระดูกตนแขน (Humerus) ขางขวา 

ชิ้นสวนกระดูกตนแขนขางซาย (Humerus) ที่มีเฉพาะสวน Diaphysis สภาพชํารุด 
โดยมีเพียงสวนกานกระดูกชวงลาง ขณะที่กานกระดูกชวงบนชํารุดหายไป 
 ชิ้นสวนกระดูกสะบัก (Scapulas) ทั้งขางขวาและซาย สภาพชํารุด แสดงใหเห็น
ลักษณะที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่  กลาวคือในกระดูกสะบักทั้งสองขางดังกลาวนั้นไมปรากฏสวน 
Coracoid process คงมีเพียงสวน Body, Glenoid cavity และสวน Spine ที่ปราศจาก Head of 
spine ซึ่งแสดงใหเห็นชวงวัยหลังแรกเกิดไมมากนัก  
 ชิ้นสวนกระดูกซี่โครง (Ribs) บางซี่ซึ่งมีขนาดเล็กมาก 
 ชิ้นสวนชุดกระดูกสันหลัง (Vertebrae column) จํานวน 11 ชิ้น ซึ่งแสดงใหเห็น
ลักษณะของกระดูกที่อยูในวัยหลังแรกเกิดไมมากนักเชนเดียวกันกับกระดูกสวนอื่นๆ  กลาวคือ
สวน Body, Transverse process และ spine ของกระดูกยังไมประสานเขาดวยกัน  
 อยางไรก็ดี แมวาลักษณะของกระดูกเทาที่พบทั้งหมดของตัวอยางกระดูกมนุษย
หมายเลข 21 จะแสดงใหเห็นชวงวัยทารกหลังแรกเกิดไมนานนัก ทวาเนื่องจากไมพบกระดูกสวน
กะโหลกศีรษะและฟนซึ่งเปนสวนที่บงชี้ชวงอายุที่ชัดเจนสําหรับเด็ก รวมทั้งกระดูกทอนยาวที่
สามารถจะวัดสัดสวนความยาวเพื่อประเมินอายุไดนั้นก็อยูในสภาพชํารุด  ดังนั้น  การประเมิน
อายุของเด็กคนนี้จึงอาศัยการเทียบเคียงลักษณะและขนาดของกระดูกจากตัวอยางกระดูกเด็ก

ภาพที่ 65 กระดูกสวนตางๆ ของตัวอยางหมายเลข 21 
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อ่ืนๆที่มีขนาดใกลเคียงกันและสามารถประเมินอายุเมื่อตายไดแลว  โดยพบวาตัวอยางกระดูก
มนุษยหมายเลข 17 มีลักษณะและขนาดใกลเคียงกับตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  7(โครง
กระดูกเด็กจากหลุมฝงศพหมายเลข 4) จึงสรุปไดวาโครงกระดูกมนุษยจากหลุมฝงศพหมายเลข 9 
หรือตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 17 นาจะอยูในชวงวัยเดียวกันกับกระดูกมนุษยจากหลุมฝง
ศพหมายเลข  4 กลาวคือเปนทารกที่เสียชีวิตลงในระหวางชวงอายุ 6 เดือน – 1.3 ขวบ 
โดยประมาณ 
 

ตัวอยางหมายเลข 22 (BKK’98-99/Burial # 10) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ 
 กะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 22 เปนกะโหลกศีรษะที่ไมสมบูรณ
ปรากฏเฉพาะสวนกระดูกหนาผาก (Frontal bone) ซึ่งเมื่อพิจารณาดวยตาเปลาพบวาชิ้นสวน
กระดูกหนาผากมีลักษณะคอนขางลาดเท Supraorbital ridge คอนขางชัด ขอบเบาตาดานบน
คอนขางมน  ลักษณะทางกายภาพเหลานี้ลวนเปนลักษณะบงชี้ความเปนเพศชายทั้งสิ้น   
 กระดูกสันหลังชวงทรวงอกหรือลําตัวสวนบน (Thoracic vertebrae)มีลักษณะการกด
ทับจนขอบของสวน Body ปูดขึ้นมา(Lipping or bony spur) อยางไรก็ดี ไมพบวาสวนกลาง 
(Centra) ของกระดูกมีลักษณะพรุนหรือเสื่อมสภาพแตอยางใด  
 

ตัวอยางหมายเลข 23 (BKK’98-99/Burial # 11) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดประกอบดวยกระดูกทอนยาวสวน
ตางๆ ซึ่งเปนการวัดสัดสวนความยาวสําหรับโครงกระดูกในวัยเด็กเพื่อประกอบการประเมินอายุ
เมื่อตายตามวิธีการศึกษาของ Merchant & Ubelaker 1977 (Ubelaker 1984:48-49) สําหรับผล
การวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 23 ซึ่งมาจากหลุมฝงศพหมายเลข 11 
มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่  45  ความยาวของกระดูกทอนยาว  ตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  23  
 

ความยาว (มิลลิเมตร) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Humerus 200 - 
Femur 
Tibia 
Fibula 

286 
242 
268 

283 
- 
- 

 
 ผลจากการวัดความยาวในกระดูกทอนยาวดังกลาว  นําไปเทียบเคียงกับผลการศึกษา
ของ Merchant & Ubelaker 1977 เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับสัดสวนความ
ยาวของ Diaphysis ในกระดูกทอนยาวแตละสวนแลว  สามารถประเมินอายุเมื่อตายของโครง
กระดูกมนุษยจากหลุมฝงศพหมายเลข 11 หรือตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 23 ไดระหวางชวง
อายุ 7-9 ขวบ (Ubelaker 1984:48-49) 

กระดูกเชิงกราน (Ilium)  
 กระดูกชิงกรานที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดคือกระดูกสวน Ilium ซึ่งเปนการ
วัดขนาดความยาวเพื่อการประเมินอายุเมื่อตายตามวิธีการศึกษาของ Merchant & Ubelaker 
1977 (Ubelaker 1984:49) โดยมีรายละเอียดผลการวัดดังนี้  
 
ตารางที่  46  ผลการวัดสัดสวนความยาวกระดูก Ilium  ของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 23  
 

ความยาวของกระดูก Ilium (มิลลิเมตร) 
ขวา ซาย 
90 90 

  
จากสัดสวนความยาวของกระดูก Ilium ที่สามารถวัดไดดังกลาว เมื่อนําไปเทียบผล

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับขนาดความยาวของกระดูก Ilium ตามวิธีการของ 
merchant & Ubelaker 1977 แลว สามารถประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 
19 จากหลุมฝงศพหมายเลข 11 ได ในชวงอายุระหวาง 6-7 ขวบโดยประมาณ (Ubelaker 
1984:49) 
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 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากขนาดของกระดูกทอนยาวและกระดูกเชิงกรานสวน ilium แลว
จึงประมาณอายุเมื่อตายไวที่ชวงอายุระหวาง 7-9 ขวบ  
 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะขากรรไกรและฟน 
 กะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 23 แสดงใหเห็นลักษณะทาง
กายภาพของผูที่อยูในวัยเด็กซึ่งรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ กลาวคือสวนหอหุมสมองยังไมมี
การเชื่อมประสานอยางสมบูรณของรอยประสานกะโหลกศีรษะในสวน Sagittal suture, Coronal 
suture, และ Lambdoid suture อยางไรก็ดี  รอยประสานกะโหลกศีรษะสวน Frontal bone นั้นได
มีการเชื่อมเขาดวยกันแลว ซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติที่รอยประสานของกะโหลกศีรษะสวน
ดังกลาวจะเชื่อมตอเขาดวยกันเมื่ออายุประมาณ  2 ขวบ  ทั้งนี้ กะโหลกศีรษะดังกลาวปราศจาก
สวนขากรรไกรที่สมบูรณ โดยพบชิ้นสวนขากรรไกรบนและชิ้นสวนขากรรไกรลางสภาพชํารุดคือ
สวนกลางหักไมสามารถนํามาเชื่อมตอเขาดวยกันใหมได   อยางไรก็ตาม  ขากรรไกรบนเทาที่ยังคง
อยูนั้นคือขากรรไกรบนขางขวาที่มีฟนติดอยูไดแกฟนตัดซี่กลางและซี่ริม (11,12) ที่แสดงใหเห็น
ลักษณะของดานประชิดลิ้นแบบรูปพลั่ว (Shovel shape) ชัดเจนมาก  ฟนกรามนอยซี่ที่ 2 (15) 
และฟนกรามซี่แรก (16) ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะปุมฟน (cusp) จํานวน 5 ปุม นอกจากนั้น ยังพบ
ชิ้นสวนขากรรไกรบนขางซายที่มีฟนแทติดอยูเพียงซี่เดียวคือฟนกรามซี่ที่ 1 (26) ซึ่งแสดงลักษณะ
ปุมของฟนจํานวน 5 ปุม เชนเดียวกับปุมฟนของฟนกรามในตําแหนงเดียวกันขางขวา  

สําหรับขากรรไกรลางเทาที่ยังคงอยูนั้นพบวามีฟนแทซึ่งยังขึ้นไมครบทุกซี่โดย
ประกอบดวยฟนในขากรรไกรขางขวาคือฟนกรามนอยซี่ที่ 1, 2 (44,45) ฟนกรามซี่ที่ 1,2 (46,47)  
สวนขากรรไกรลางขางซายนั้น ประกอบดวยฟนกรามนอยซี่ที่ 1,2 (34,35) และฟนกรามซี่ที่ 1,2 
(36,37)  นอกจากนั้น ยังพบวามีชิ้นสวนของฟนกรามจากชุดขากรรไกรบน 
 ฟนแททั้งในชุดขากรรไกรบนและขากรรไกรลางที่พบในตัวอยางกระดูกมนุษย
หมายเลข 23  นั้นมีลักษณะที่คอนขางสมบูรณมาก  ปรากฏรองรอยฟนผุเปนจุดเล็กๆเทานั้นบน
พื้นผิวดานประชิดกระพุงแกม(Buccal) ของฟนกรามซี่ที่ 2 ในขากรรไกรลางดานขวา  
 จากพัฒนาการของชุดฟนแทดังกลาวนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูก
จากหลุมฝงศพหมายเลข 23 ไดในชวงอายุระหวาง 14.5 – 16 ป (Brothwell 1981:64; Hillson 
1990:188-194)  
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 ดังนั้น  แมวาการวัดความยาวสวน epiphysis ในกระดูกทอนยาวจะแสดงใหเห็นชวง
อายุประมาณ 7-9 ขวบ แตเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของฟนแลวกลับพบวาบงชี้ชวงอายุที่สูง
กวาคือระหวาง 14.5 – 16 ป   ซึ่งเมื่อเทียบระดับความนาเชื่อถือระหวางการประเมินอายุเมื่อตาย
จากความยาวในกระดูกยาวกับพัฒนาการของฟนแลว  พัฒนาการของฟนจะใหคาอายุที่เที่ยงตรง
นาเชื่อถือกวา  ในที่นี้ จึงยึดผลการประเมินอายุจากพัฒนาการของฟนเปนหลัก  โดยประเมินอายุ
เมื่อตายของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 11 หรือตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 23 ไว
ระหวาง 14.5 – 16 ป  
 กระดูกทอนยาว Long bones)  
 ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆของแขนและขา ไดแก 
 กระดูกตนแขน (Humerus) ขางขวา ที่แสดงใหเห็นสวน Diaphysis และ Epiphysis 
ทั้งบนและลาง ที่แยกจากกันอยางชัดเจน  สวนตนแขนขางซายนั้น Diaphysis มีสภาพชํารุด
บริเวณกานกระดูกชวงกลาง โดยสวน Diaphysis กับ Epiphysis ยังไมประสานเขาดวยกัน  
 กระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวาสภาพชํารุดโดยสวน Distal end หัก
หายไป เปนกระดูกที่ปรากฏเฉพาะสวน Diaphysis  สวนขางซายไมปรากฏ 
 กระดูกปลายแขนดานใน (Ulna) พบเฉพาะขางขวา ซึ่งมีเพียงสวน Diaphysis สภาพ
คอนขางสมบูรณ โดยสวนปลายลางชํารุดเล็กนอย แสดงใหเห็นลักษณะกระดูกที่ยังไมมีการเชื่อม
ประสานระหวาง Diaphysis และ Epiphysis  
 กระดูกตนขา (Femur) ทั้งขางขวาและขางซาย สภาพชํารุดแตกหักแตสามารถนํามา
ประกอบกลับเขาดวยกันใหมไดทั้งสองขาง  โดยเปนกระดูกที่แสดงใหเห็นลักษณะ Diaphysis และ 
Epiphysis ที่ยังไมเชื่อมประสานเขาดวยกัน   
 กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางขวาสภาพสมบูรณ  ขณะที่ขางซายมีสภาพ
ชํารุดบริเวณสวนปลายลาง ทั้งนี้ กระดูกปลายขาดังกลาวแสดงใหเห็นลักษณะที่ยังไมมีการเชื่อม
ประสานระหวางสวน Diaphysis กับ Epiphysis  
 กระดูกปลายขาสวนนอง (Fibula) พบทั้งขางขวาและขางซาย ซึ่งปรากฏเฉพาะสวน 
Diaphysis  ที่ยังไมมีการเชื่อมประสานเขากับสวน Epiphysis  โดยขางขวาอยูในสภาพที่สมบูรณ
ขณะที่ขางซายมีสภาพชํารุดคือมีเพียงสวนกานกระดูกชวงบน   
 โดยภาพรวมแลว กระดูกทอนยาวสวนแขนขาของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 19  
นั้นลวนแสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกที่ยังมีการพัฒนาไมสมบูรณ  อันเปนลักษณะทางกายภาพ
ที่บงชี้วามีอายุอยูในชวงวัยเด็ก ซึ่งสามารถประเมินอายุเมื่อตายของเด็กคนดังกลาวไดระหวางชวง
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อายุประมาณ 7-9 ขวบ จากการวัดสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวน ตามที่ไดกลาว
มาแลว 
 กระดูกเทา (Foot bones)  
 พบกระดูกสวนฝาเทา (Metatarsals) ขางขวาจํานวน 4 ชิ้น  ขางซายจํานวน 1 ชิ้น ซึ่ง
แสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกที่บิดเบี้ยวผิดรูป   ทั้งนี้  กระดูกเหลานี้ลวนมีขนาดเล็กซึ่งแสดงให
เห็นชวงอายุที่ยังอยูในวัยเด็ก   
 กระดูกไหปลารา (Clavicles)  
 กระดูกไหปลาราที่พบประกอบดวยกระดูกไหปลาราขางขวาและขางซาย  สภาพ
สมบูรณ  มีขนาดเล็ก ซึ่งแสดงใหเห็นชวงอายุในวัยเด็ก 
 กระดูกสะบัก (Scapulas) 
 กระดูกสะบักพบทั้งขางขวาและขางซาย สภาพสมบูรณ  ขนาดเล็ก แสดงใหเห็น
ลักษณะของกระดูกในชวงวัยเด็กที่ยังไมมีการพัฒนาหรือยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ กลาวคือเปน
กระดูกสะบักที่ยังไมมีการเชื่อมประสานอยางสมบูรณในสวนเชื่อมตอตางๆของกระดูกที่ประกอบ
เขาดวยกันเปนกระดูกสะบัก  นอกจากนั้น  กระดูกสะบักทั้งสองขางดังกลาวพบวาปราศจากสวน 
Coracoid  process  
 กระดูกซี่โครง (Ribs)  
 กระดูกซี่โครงที่พบพบเพียงบางซี่  ในสภาพที่แตกหัก อยางไรก็ตาม  ซี่โครงแตละซี่ที่
พบลวนมีขนาดเล็ก ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนกระดูกที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่คืออยูในชวงวัยเด็ก   
 กระดูกสันหลัง (Vertebrae column)  
 กระดูกสันหลังที่พบมีจํานวน 24 ชิ้น จําแนกเปนชุดกระดูกสันหลังชวงคอ (Cervical) 
จํานวน 7 ชิ้น  ชุดกระดูกสันหลังชวงทรวงอก (Thoracic) จํานวน 12 ชิ้น และชุดกระดูกสันหลัง
สวนลําตัวชวงลางหรือเอว (Lumbar) จํานวน 5 ชิ้น  ทั้งนี้  กระดูกสันหลังทุกสวนเหลานี้มีสภาพ
คอนขางสมบูรณ โดยแสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกที่ยังไมมีการเจริญเติบโตอยางสมบูรณ   
กลาวคือสวน Body กับสวน Process และ Spine มีรองรอยบงชี้วาพึ่งเกิดการเชื่อมตอเขาดวยกัน 
โดยสวน Body ยังไมเกิดการสึกกรอนแตอยางใด  นอกจากนั้น  กระดูกสันหลังแตละชุดยังมีขนาด
เล็กซึ่งลวนเปนลักษณะทางกายภาพที่แสดงใหเห็นวามีอายุอยูในชวงวัยเด็ก  
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 กระดูกสะโพก (Pelvis girdle) 
 ประกอบดวยกระดูกเชิงกรานขางขวาและขางซาย ซึ่งลวนเปนกระดูกเชิงกรานที่ยังไม
มีการเชื่อมประสานของกระดูกสวนตางๆไมวาจะเปนสวน Ilium, Ischium และ Pubis ทั้งนี้  
กระดูกเชิงกรานขางขวานั้นพบเฉพาะสวน Ilium ขณะที่ขางซายพบทั้งสามสวน   
 นอกจากกระดูกเชิงกรานแลว พบกระดูกสวนกระเบนเหน็บ (Sacrum) จํานวน 3 ชิ้น
คือกระเบนเหน็บช้ินที่ 1, 3 และ 4 ซึ่งแสดงใหเห็นวายังไมเกิดการเชื่อมประสานเขาดวยกัน 
 โดยภาพรวมแลวกระดูกเชิงกรานและกระเบนเหน็บดังกลาวลวนมีขนาดเล็ก บงชี้วา
เปนกระดูกที่มีอายุในชวงวัยเด็ก  ซึ่งยังไมมีการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ กลาวคือ
กระดูกแตละสวนยังไมมีการเชื่อมประสานเขาดวยกัน และยังไมปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพ
ตามสวนเชื่อมตอตางๆแตอยางใด 
  

ตัวอยางหมายเลข 24 (BKK’98-99/MNI # 9) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ตัวอยางกระดูกสวนที่สามารถนํามาวิเคราะหไดคือชิ้นสวนกระดูกตนขา (Femur) ขาง
ขวา สภาพไมสมบูรณ ที่มีขนาดเล็ก  รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อไมหนาแนน  สภาพ
โดยทั่วไปไมปรากฏลักษณะหรือรองรอยความผิดปกติใดๆ  
 กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ขางซาย สภาพไมสมบูรณ ขนาดคอนขางเล็ก 
รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อเบาบาง สภาพโดยทั่วไปไมปรากฏรองรอยหรือลักษณะความ
ผิดปกติแตอยางใด 
 ชิ้นสวนกระดูกตนขาและปลายขาทั้งสองดังกลาว ซึ่งมีขนาดเล็ก ผิวคอนขางเรียบและ
มีรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อไมชัดเจนนั้น  เปนคุณลักษณะทางกายภาพที่บงชี้แนวโนม
ความเปนเพศหญิง  อยางไรก็ตาม  จากการพิจารณาสภาพโดยทั่วไปนั้นพบวาโครงกระดูกโครงนี้
นาจะมีอายุอยูในชวงวัยผูใหญแลวแตไมสามารถระบุชวงอายุที่ชัดเจนได 
 

ตัวอยางหมายเลข 25 (BKK’98-99/MNI # 10) 
 ลักษณะที่สามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมริก 
 กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาไดคือกระดูกตนขา (Femur) ขางขวา การวัดสัดสวน
ความยาวของกระดูกตนขาชิ้นนี้ ไดคาความยาว 147 มิลลิเมตร นําไปสูการประเมินอายุตาม
วิธีการของ Merchant & Ubelaker (Ubelaker 1984:49) พบวาชวงอายุที่เด็กเสียชีวิตคืออายุ
ระหวาง 1 ขวบครึ่ง –2 ขวบครึ่ง   
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ตารางที่  47  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  25  
 
สวนของกระดูกทอนยาว ความยาว (มิลลิเมตร) 

Femur : Femur 147 

 
 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 ลักษณะของกระดูกจากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวามีสภาพสมบูรณ ขนาดเล็ก มี
เพียงสวน Diaphysis ปราศจาก Epiphysis ทั้งสวนบน (Proximal epiphysis) และสวนลาง 
(Distal epiphysis) แสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกที่อยูในวัยเด็ก ซึ่งยังไมมีการเจริญเติบโตมาก
นัก (Bass 1987:165) สอดคลองกับผลการประเมินอายุจากการวัดสัดสวนความยาวของกระดูก
ตามวิธีการของ Merchant & Ubelaker ดังไดกลาวมาแลว นอกจากนั้น ไมปรากฏลักษณะหรือ
รองรอยความผิดปกติแตอยางใด ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากภาพถายฟลมเอ็กซเรยดวยวิธีการ
รังสีวินิจฉัย (X-Ray) พบวาโครงสรางภายในของกระดูกมีสภาพที่สมบูรณดี (ภาพที่  66)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะหโครงกระดูกสมัยสําริด 

ตัวอยางหมายเลข 26 (BKK’98-99/MNI # 11) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกสวนที่นํามาศึกษาไดแกชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนนอง (Fibula) สภาพไม
สมบูรณ คงเหลือเฉพาะสวนกานกระดูกชวงลางลงไปจนถึงสวนปลายของ Diaphysis โดย
ปราศจากสวน Epiphysis ลักษณะของกระดูกที่มีขนาดเล็ก และปราศจากสวน Epiphysis นั้น 

ภาพที่ 66 ภาพเอกซเรยของกระดูกตนขาขวา ตัวอยางหมายเลข 25 
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แสดงใหเห็นชวงอายุที่ยังอยูในวัยเด็กระหวางอายุประมาณ 1-5 ขวบ ตามวิธีการในการประเมิน
จากลักษณะกระดูกปลายขาสวนนองในแตละระยะอายุตางๆ (Bass 1987:193)  
 สภาพโดยทั่วไปของกระดูกเมื่อพิจารณาดวยตาเปลาไมปรากฏลักษณะหรือรองรอย
ความผิดปกติใดๆ  
 

ตัวอยางหมายเลข 27 (BKK’98-99/Burial # 12) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 ตัวอยางโครงกระดูกหมายเลข 27 ซึ่งพบจากหลุมฝงศพหมายเลข 12 พบเฉพาะสวน
ปลายขาชวงลางลงไปจนถึงปลายเทาในสภาพที่สมบูรณ ดังนั้น กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษา
โดยวิธีการวัดไดจึงมีเพียงกระดูกปลายขาสองขางทั้งกระดูกสวนหนาแขง (Tibia)และกระดูกสวน
นอง(Fibula) ซึ่งสามารถนําผลการวัดสัดสวนความยาวของกระดูกสวนดังกลาวมาใชสําหรับการ
ประเมินความสูงได คาความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวนและการประเมินความสูงของโครง
กระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 12 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  48  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  27 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Tibia (with spine) 
          (without spine) 
Fibula 

34.8 
34.6 
34.2 

35.2 
34.5 
34.6 

 
ตารางที่  49  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  27  
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร) 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 
White American (1958) 
Mongoloid (1958) 

159.64 
165.91 
166.28 
164.58 
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 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกสะบา พบลักษณะ Vastus notch ซึ่งปรากฏบริเวณ anterior superior-lateral 
border ของกระดูกสะบาขางซาย  ลักษณะดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดจากการกระทําหรือแรงดึง
ของกลามเนื้อ vastus lateralis และเอ็น Quadricept (Pietrusewsky M. and Michele T. 
Douglas 2002:91)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ในกระดูกสะบาทั้งสองขางนั้นยังพบรองรอยการขยายตัวของผิวกระดูกดาน medial 
(medial extension) หรือลักษณะ Vastus medialis ซึ่งแสดงใหเห็นกลไกการทํางานของกลามเนือ้ 
Quadricept muscles ที่ยึดระหวางสวนสะบากับสวนบนของกระดูกหนาแขง จากนั้น การ
ขยายตัวของกระดูกสวนดังกลาวยังไดรับแรงดึงจากกลามเนื้อของกระดูกตนขาดวย โดยเฉพาะใน
กรณีที่เปนการนั่งคุกเขาหรืออากัปกิริยาที่กอใหเกิดแรงดึงซึ่งกันและกันระหวางตนขา หัวเขา 
ตอเนื่องไปยังปลายเทา ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาพบวาลักษณะกระดูกดังกลาวมักพบรวมกับ
ลักษณะ squatting facet ในกระดูกปลายเทาและขอเทาดวย (Pietrusewsky M. Michele T. 
Douglas 2002:170)  

ภาพที่ 67  ลักษณะ Vastus notch ของสะบาซาย  
                ตัวอยางหมายเลข 27 

ภาพที่ 68 ลักษณะ Vastus medialis ของสะบา  
                ตัวอยางหมายเลข 27 

ภาพที่ 69 การเสื่อมสภาพรอบผิวสัมผัสดาน Ventral ของสะบา ตัวอยางหมายเลข 27 
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นอกจากนั้น ยังพบวาเกิดการเสื่อมสภาพ (Osteophyte) ทั้งขางขวาและซาย ไมวาจะ
เปนสวนบนหรือสวนลางของกระดูก ซึ่งบงชี้ชวงอายุของผูใหญอยางเต็มที่ อยางไรก็ดีการ
เสื่อมสภาพที่ปรากฏไมมีลักษณะบงชี้วาเกิดสภาวะขอตอเสื่อม (Osteoarthritis) ที่รุนแรง 
 กระดูกขอเทาสวน Calcaneous ขางขวามีลักษณะพื้นผิว sustentaculum tali ที่ไม
ตอเนื่องคือปรากฏลักษณะแบงเปน 2 สวน (anterior calcaneal double) (Brothwell 1981:99) 
และกระดูกขอเทาสวน Talus ขางขวาที่มีลักษณะพื้นผิวของ Inferior talar articular surface แบง
ออกเปน 2 สวน เชนกัน (Brothwell 1981:98)  
 กระดูกฝาเทาขางซายชิ้นที่ 1 (1st Metatarsal) มีลักษณะการเสื่อมสภาพโดยปรากฏ
การปูดของเนื้อกระดูก (Osteophyte) บริเวณดาน medial ของปลายกระดูกสวนที่เชื่อมตอกับ
นิ้วเทาที่ 2 ขอแรก (distal phalanx) ซึ่งบงชี้การเกิดแรงกดทับบริเวณสวนดังกลาว   
 กระดูกฝาเทาขางซายชิ้นที่ 2 (2nd Metatarsal) ปรากฏลักษณะ enlarge nutrient 
foramen ซึ่งจัดเปนอาการบงชี้ภาวะตอบสนองตอโรคเลือดประเภท Anemia  ซึ่งรางกาย
จําเปนตองเรงเพิ่มปริมาณเลือดแดงทําใหรูหลอดเลือดหรือชองทางรับสารอาหารขยายตัวขึ้น ทั้งนี้  
พบวาอาการขยายตัวของหลอดเลือดหรือชองทางรับสารอาหารดังกลาวมักเกิดขึ้นตั้งแตในวัยเด็ก 
(Pietrusewsky M. and Mechele T. Douglas 2002: 131) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 70 ลักษณะ Anterior calcaneal facet  
               แบบ double ในตัวอยางหมายเลข 27 
 

     ภาพที่ 71 ลักษณะ Enlarge nutrient foramen  
                    ใน Metatarsal ตัวอยางหมายเลข 27 

ภาพที่ 72 ลักษณะ Enlarge nutrient foramen ใน Metatarsal ตัวอยางหมายเลข 27 
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ตัวอยางหมายเลข 28 (BKK’98-99/Burial # 13) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 ตัวอยางกระดูกมนุษยจากหลุมฝงศพหมายเลข 13 หรือตัวอยางกระดูกหมายเลข 28 
นั้นเปนตัวอยางที่มิไดนําขึ้นมาจากหลุมขุดคนเนื่องจากพบในลักษณะติดผนังหลุมขุดคน  อยางไร
ก็ตามมีกระดูกบางสวนเทานั้นที่ยื่นพนออกมา  ซึ่งไดแกบางสวนของกระดูกเชิงกราน  สวนตนขา
จนถึงปลายเทาขางขวา และสวนปลายเทาจนถึงขอเทาขางซาย ทั้งนี้  เมื่อไดตัดสินใจที่จะคงเก็บ
โครงกระดูกโครงนี้เอาไวเพื่อทําการขุดคนในโอกาสตอไป ผูเขียนจึงไดบันทึกรายละเอียดของ
กระดูกสวนที่ยื่นพนออกมาไว โดยเปนรายละเอียดจากการสังเกตดวยตาเปลา  ซึ่งสามารถนํา
รายละเอียดจากบางสวนของกระดูกดังกลาวมานําเสนอเปนขอมูลประกอบเกี่ยวกับลักษณะที่ไม
สามารถวัดไดตามระบบเมตริก ดังนี้   
 กระดูกตนขา ปลายขาและเทาแสดงใหเห็นกระดูกที่มีขนาดใหญ แข็งแรง จึงเปน
ลักษณะทางกายภาพที่บงชี้แนวโนมของเพศชาย  นอกจากนั้น  เมื่อพิจารณารองรอยการเชื่อม
ประสานของกระดูกบริเวณ epiphysis ของกระดูกตนขาสวนปลายลางและกระดูกหนาแขงสวน
ปลายลางและปลายบนแลว พบวามีการเชื่อมประสานคอนขางสนิทแลว  จึงกลาวไดวาโครง
กระดูกโครงนี้มีอายุอยูในวัยผูใหญ ซึ่งอาจมีอายุไมต่ํากวา 25 ป (Ubelaker 1984:53)และนาจะ
เปนเพศชาย 
 

ตัวอยางหมายเลข 29 (BKK’98-99/Burial # 14) 
ลักษณะที่สามารถวัดได 

 กะโหลกศีรษะ (Skull)  
 การศึกษากะโหลกศีรษะโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 14 ผานขอมูลจากการ
วัดนั้น ประกอบดวยชุดขอมูลจากการวัดตามจุดกําหนดตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะทางมานุษ
ยมิติของกะโหลกศีรษะดังนี ้
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ตารางที่  50  ผลการวัดกะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 29 
 

ระยะการวัด คาการวัด (มิลลิเมตร) 
Maximum  length of cranium 
Maximum  breadth  of  cranium  vault 
Minimum  frontal  breadth 
Maximum  frontal  breadth 
Basion-bregma  height 
Biorbital  breadth 
Bizygomatic  breadth 
Maxilla  breadth 
Facial  height 
Upper  facial  height 
Anterior  interorbital  breadth 
Posterior   interorbital  breadth 
Orbital  breadth (Left) 
Orbital  height (Left) 
Nasal  breadth 
Nasal  height   
Palatal  length 
Palatal  breadth 
Bigonial  breadth 
Mental  height 
Height  of  mandibular  ramus 
Breadth  of  mandibular  ramus 
Mandibular  angle 

188 
140 
91 
99 
158 
99 
145 
100 
119 
72 
24 
29 
45 
35 
25 
56 
47 
45 
92 
34 
62 
35 

120 O 

 
 

จากชุดขอมูลดังกลาวนําไปสูการคํานวณเพื่อทราบคาดรรชนีในการบงชี้ลักษณะทาง
มานุษยมิติแบบ 2 มิติ ของกะโหลกศีรษะโครงกระดูกมนุษยจากหลุมฝงศพหมายเลข 14 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 51 
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ตารางที่  51  คาดรรชนีของกะโหลกศีรษะตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  29  
 

ดรรชนี 
 

คาดรรชนี ประเภทของกะโหลกศีรษะ 

Neurocranium 
Cranial index or Length-breadth index 
Length-height  index 
Breadth-height  index 
Transverse  frontal  index 
Transverse  fronto-parietal  index 
Tranverse  Craniofcial  index 
Mean  height  index 

 
74.5 
84.0 
112.9 
91.9 
48.4 
77.1 

160.50 

 
Dolichocranial (Wilder 1920) 
Hypsicranial 
Acrocranial (Wilder 1920) 
- 
- 
- 
High cranial (Stewart  1940) 

Face 
Facial  index  
Superior  facial  index (Kollman) 
Superior  facial  index (Verchow) 
Orbital  index 
Inter  orbital  Index 
Nasal  index 

 
82.1 
49.7 
72.0 
77.8 
24.2 
44.6 

 
Euryproscopic 
- 
- 
Mesoconch 
- 
Leptorrhine 

Maxilla 
Palatal  index 

 
95.7 

 
Brachystaphyline 

Mandible 
Ramus  index 
Jugomandibular  index 

 
56.5 
63.4 

 
- 
- 

 
 
 นอกจากนั้น ในสวนของขากรรไกรทั้งบนและลางซึ่งประกอบดวยฟนแทครบทั้ง 32 ซี่
สามารถศึกษาขนาดของฟนจากการวัดในแตละตําแหนงดังนี้  
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ตารางที่  52  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 29 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน 8.5 7.0 7.0 7.0 6.5 10.5 9.0 8.7 7.7 6.0 7.5 9.0 8.2 11.0 10.0 11.0 

ลาง 5.0 6.7 7.5 7.5 7.0 11.0 10.0 11.0 5.5 6.0 8.0 8.0 8.0 11.2 10.0 10.7 

 
กระดูกทอนยาว (Long bones)  

 ตัวอยางนี้เปนโครงกระดูกที่พบในสภาพเกือบครบสมบูรณทั้งโครงและจัดเปนโครง
กระดูกที่มีระดับความสมบูรณมากที่สุดในบรรดาตัวอยางทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห กระดูกสวนที่
สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดคือกระดูกทอนยาวทุกสวน ซึ่งสวนใหญอยูในสภาพคอนขางดี
และมีบางสวนที่หักเปนทอนๆ แตสามารถนํามาประกอบเขาดวยกันแลววัดสัดสวนความยาวเพื่อ
ประเมินความสูงได คาความยาวของกระดูกทอนยาวและการประเมินความสูงของตัวอยางกระดูก
มนุษยหมายเลข 29  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  53  แสดงผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  29 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Humerus 
Radius 
Ulna 

31.7 
25.5 
27.3 

31.7 
25.5 
27.0 

Femur 
Tibia 
Fibula 

45.3 
38.0 
36.5 

45.4 
38.0 
36.8 
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ตารางที่  54  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  29 
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร) 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 
White American (1958) 
Mongoloid (1958) 

167.06 
171.86 
172.48 
170.61 

  
กระดูกสะโพก  

 กระดูกเชิงกรานของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 14 ซึ่งเปนกระดูกเชิงกราน
ของเพศหญิงที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดคือกระดูกเชิงกรานขางขวา ซึ่งมีสภาพเกือบ
สมบูรณ  โดยมีผลการวัดและการคํานวณคาดรรชนี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 73 กระดูกเชิงกราน เพศชาย  ตัวอยางหมายเลข 29 
 

ภาพที่ 74  กระดูกเชิงกราน เพศชาย   ตัวอยางหมายเลข 29 
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ตารางที่  55  ผลการวัดระยะตางๆของกระดูกสะโพกตัวอยางหมายเลข 29 
 

ความยาว (มิลลิเมตร) ระยะการวัด 
ขวา ซาย 

ความยาวของ Pubis หรือระยะ OM 
ความยาวของ Ischium หรือระยะ ON 
ระยะ OB ของ Greater sciatic notch 
ระยะ AB ของ Greater sciatic notch 

79  
86  
7  
44  

75  
86  
10  
39  

 
ตารางที่  56 คาดรรชนีจากการวัดของกระดูกสะโพกตัวอยางหมายเลข  29 
 

คาดรรชนี (%) Index 
ขวา ซาย 

Ischium-Pubis Index 
Index 2 ของ greater sciatic notch 

91.86 
15.90 

87.20 
25.64 

 
 ทั้งนี้  ผลจากการวัดระยะตางๆ โดยเฉพาะระยะความกวางของพื้นที่ Greater sciatic 
notch นั้นแสดงใหเห็นพื้นที่ของ Greater sciatic notch ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก อันเปนขอมูลที่
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของกระดูกเชิงกรานตัวอยางหมายเลข 25 ผานการประเมิน
ดวยตาเปลาซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะของ Greater sciatic notch ที่มีมุมแคบอันเปนลักษณะบงชี้
ความเปนเพศชาย  
 นอกจากการวัดระยะและการหาคาดรรชนีในกระดูกเชิงกรานดังกลาวแลว ยังสามารถ
ศึกษากระดูกเชิงกรานในมิติของกระดูกสะโพก ซึ่งหมายถึงการศึกษากระดูกเชิงกรานในสภาพที่
ประกอบเขากับกระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) ผานวิธีการวัดระยะตางๆและการคํานวณคา
ดรรชนีสําคัญ (นันทยา อุดมพาณิชย 2529:15-29) ดังนี้  
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ตารางที่  57  ผลการวัดกระดูกเชิงกรานของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  29 
 

ระยะการวัด 
 

คาระยะ (มิลลิเมตร) 

Outer measurement  of pelvic girdle as a whole 
      Maximum  pelvic height 
      Maximum  pelvic  breadth (Intercristal diameter) 
      Maximum pelvic  depth (Dorso-ventral or sagittal diameter) 
      Conjugata  externa (Lumbo-pubic depth) 
      Outer  intertuberal  breadth 
      Spinal  breadth (Interspinal diameter) 

 
215.5 
275 
160 
175 
124 
245 

Measurement  of  the  pelvic  besin 
      Upper  sagittal  diameter (Conjugata vera) 
      Upper  transverse diameter  
      Lower  transverse diameter 
      Oblique  diameter  of the  pelvic brim  
      Depth  of  the  pelvic  basin 
      Diagonal  conjugata  of  the  outlet 

 
96 
112 
83 
110 
94 
109 

 
ตารางที่  58  คาดัชนีจากการวัดกระดูกเชิงกรานของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 29 
 

ดัชนี 
 

คาดัชนี (%) 

Breadth-Height   index 
Breadth-Depth  index 
External conjugata  index 
Pelvic  brim  index 

78.36 
58.18 
63.63 
85.71 

 
 ทั้งนี้  สามารถจําแนกรูปรางของกระดูกเชิงกรานในตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 25 
จากคาดัชนี Pelvic  brim  Index  เปนประเภท Platypellic (นันทยา  อุดมพาณิชย  2539:23, 29) 
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ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ (Skull)  
 สภาพทั่วไปของกะโหลกศีรษะโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 14 หลังจากการ
ขุดคนพบมีสภาพคอนขางสมบูรณเปนสวนใหญ มีลักษณะที่ผิดรูปจากแรงบดอัดของดินทางดาน
ซายของกะโหลก ซึ่งเมื่อทําความสะอาดและนํามาประกอบเขาดวยกันแลวสามารถศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของรูปพรรณสัณฐานกะโหลกศีรษะ (cranial morphology) ดังนี้ 
 สัณฐานของกะโหลกเมื่อพิจารณาจากดาน norma verticalis เปนแบบ Ovoid shape 
คือมีขอบนอกของกะโหลกเปนรูปทรงรีคลายรูปไข สวนทายกวางกวาสวนหนา (ยอดชาย  บุญ
ประกอบ 2536:21)  
 สัณฐานของกะโหลกเมื่อพิจารณาจากดาน norma occipitalis เปนแบบ Arch shape 
คือมีขอบนอกดานขางตั้งตรงเกือบขนานกันและขอบบนของกะโหลกเปนทรงโคง (ยอดชาย  บุญ
ประกอบ 2536:21) 
 สัณฐานของกะโหลกเมื่อพิจารณาจากดาน norma lateralis เปนแบบ Rounded 
occiput คือมีขอบนอกของกะโหลกเปนทรงนูนโคง(สุวิมล  ภูรีพัฒนพงษ 2539: 231) 

กระดูกสวนหอหุมสมอง (Nuerocranium) มีรองรอยการแตกราวบริเวณกระดูก 
Parietal และ Temporal ซายจนกระดูกยุบลงไป ซึ่งแสดงใหเห็นอาการบาดเจ็บ (Trauma or 
injury) ที่อาจจะเกิดจากแรงกระแทกโดยอุบัติเหตุหรือวัสดุบางอยางที่ไมมีความคมนัก 
นอกจากนั้น พบวาลักษณะโดยทั่วไปของกะโหลกสวนนี้แสดงใหเห็นคุณลักษณะทางกายภาพของ
เพศชาย ไดแก External occipital protuberance และ Nuchal crest  ที่ชัดเจนแสดงใหเห็นความ
แข็งแรงจากการยึดเกาะของกลามเนื้อจํานวนมาก  Mastoid process มีขนาดใหญ นอกจาก
ลักษณะดังกลาวแลวเมื่อพิจารณาจากดานนอกพบวารอยประสานของกะโหลกศีรษะในสวนตางๆ
มีการเชื่อมตอกันคอนขางสมบูรณดีแลว อันเปนคุณลักษณะประการหนึ่งที่บงชี้ชวงอายุในวัย
ผูใหญซึ่งมีอายุมากแลว  

กะโหลกศีรษะสวนใบหนา (Face) ปรากฏลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศ
ชายคือสวนหนาผากหรือ Frontal slope ที่คอนขางลาด  สันคิ้วหรือ Supra orbital ridge ที่ใหญ
นูนเดนชัดเจน Orbital border คอนขางมน กระดูกโหนกแกม (Zygomatic bone) คอนขางใหญ
และกวาง สวนจมูก(Nasal bone) เปนสันเล็กนอย นอกจากลักษณะดังกลาวแลวพบวาบริเวณ
ใบหนาปรากฏลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่สามารถสังเกตไดคือ 

Supra orbital notch ทั้งขางซายและขวา ขางละ 1 notch   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 204

Infra orbital foramen ทั้งขางซายและขวา ขางละ 1 foramen  
Piriform aperture แบบ Anthropine ซึ่งเปนลักษณะขอบลางของชองจมูกที่เปนสัน

ชัดเจน (ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:9) (ภาพที่  75-79)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 75 กะโหลกศีรษะ เพศชาย  
               ตัวอยางหมายเลข 29 

ภาพที่ 76 กะโหลกศีรษะรูปทรงคลายรูปไขเมื่อมอง 
                จากดานบน ตัวอยางหมายเลข 29 
 

ภาพที่ 78 กะโหลกศีรษะรูปทรงโคง เมื่อมองจากดาน 
                ทายทอย   ตัวอยางหมายเลข 29 
 

ภาพที่ 77 กะโหลกศีรษะ เพศชาย ดานลาง  
               ตัวอยางหมายเลข 29 
 

ภาพที่ 79 กะโหลกศีรษะ เพศชาย ดานขาง ตัวอยางหมายเลข 29 
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กะโหลกศีรษะสวนขากรรไกรบน  ขากรรไกรลางและฟน (Maxilla,Mandible, and 
Teeth) สามารถพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของรองฟนและปุมฟนไดดังนี้ 
 
ตารางที่  59  ลักษณะของฟนตัด  จํานวนปุมและลักษณะรองฟนของฟนกรามแทของตัวอยางหมายเลข  29 
 

ลักษณะของฟน 
ขากรรไกรบน ขวา ขากรรไกรบน ซาย 

I 1 I 2 M 1 M 2 M 3 I 1 I 2 M 1 M2 M 3 
G G สึก  สึก  3?  G G สึก  4  4  

ขากรรไกรลาง ขวา ขากรรไกรลางซาย 
N N 5?  4?  5?  N N 5?  4?  5?  

 
สัญลักษณ : N : Normal, C : Carabelli ,  G : Groove cingulum,  H : Hypocone,   M : Metaconule,  P : Protostylid ,            

S : Shovel shape 
ที่มา : Simon Hillson, Teeth (Cambridge manuals in archaeology) (Cambridge : Cambridge University Press, 
1990) ,259-260, 263-265. 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาดวยตาเปลาพบวาขากรรไกรบนคอนขางใหญ เพดาน
ปากกวางและลึก โคงฟน(Dental arch) มีลักษณะเปนแบบ Parabola  แสดงใหเห็นพัฒนาการใน
ชุดฟนแทที่สมบูรณครบทั้งชุดจํานวน 16 ซี่ ฟนมีการเรียงตัวคอนขางดี ไมปรากฏลักษณะของโรค
เกี่ยวกับเหงือกและฟน  แตฟนมีการสึกกรอนคอนขางมากในทุกซี่  จึงไมสามารถสังเกตลักษณะ
ทางกายภาพของฟนไดชัดเจนนัก   

สวนขากรรไกรลางนั้น จากการสังเกตดวยตาเปลาพบวา โคงฟนมีลักษณะแบบ 
Parabola มีฟนแทข้ึนครบสมบูรณทั้ง 16 ซี่แลว  แตฟนมีการจัดเรียงตัวที่ไมเปนระเบียบในชุดฟน
ตัดทั้งขางขวาและซาย (11, 12, 21 และ 22) ฟนทุกซี่ไมมีรองรอยของโรคเกี่ยวกับฟน แตปรากฏ
ลักษณะอาการเหงือกรนเล็กนอยบริเวณชุดฟนกรามทั้งขางซายและขวา อาการเหงือกรนดังกลาว
ไมปรากฏรวมกับการกอตัวของคราบหินปูนแตอยางใด นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะการสึก
ของฟนพบวามีการสึกกรอนอยางมากและชัดเจนทุกซี่โดยเฉพาะชุดฟนกรามทั้งสามซี่ไมวาจะเปน
ขางซายหรือขางขวา  จากลักษณะของฟนที่มีความสึกมากทําใหไมสามารถสังเกตลักษณะของปุม
ฟนได  
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ทั้งนี้   ระดับการสึกของฟนที่ปรากฏนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูก

โครงนี้ระหวางชวงอายุประมาณ 35-40 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่สัมพันธกับผลการประเมินชวงอายุเมื่อ
ตายจากลักษณะการเสื่อมสภาพของผิวสัมผัสสวนกระดูกประสานหัวเหนา(Pubic symphysis) 
ในกระดูกเชิงกราน  รวมทั้ง ลักษณะการปดของรอยประสานในกะโหลกศีรษะซึ่งบงชี้ชวงอายใุนวยั
ผูใหญที่มีอายุมากเชนกัน  

กระดูกทอนยาวสวนตางๆ  
กระดูกทอนยาวในสวนแขนและขาและขอตอ สวนใหญไมปรากฏรองรอยความ

ผิดปกติแตอยางใด  คงพบลักษณะการเสื่อมสภาพเฉพาะในสวนขาและเทา ไดแกรองรอย 
osteophyte บริเวณกระดูกสะบา(Patella) ทั้งซายและขวา รวมทั้งรองรอยการขยายตัวของผิว
กระดูกสะบาดาน medial (medial extension) หรือลักษณะ Vastus medialis ทั้งขางซายและ
ขวา แสดงใหเห็นกลไกการทํางานของกลามเนื้อ Quadricept muscles ที่ยึดระหวางสวนสะบากับ
สวนบนของกระดูกหนาแขง จากนั้น การขยายตัวของกระดูกสวนดังกลาวยังไดรับแรงดึงจาก
กลามเนื้อของกระดูกตนขาดวย โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการนั่งคุกเขาหรือการใชทาทางที่
กอใหเกิดแรงดึงระหวางตนขา หัวเขา ไปยังปลายเทา ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาพบวาลักษณะ
กระดูกดังกลาว มักพบรวมกับลักษณะ squatting facet ในกระดูกปลายเทาและขอเทาดวย 
(Pietrusewsky M. Michele T. Douglas 2002:170)  

 
 
 

ภาพที่ 80 ขากรรไกรลาง เพศชาย  
                ตัวอยางหมายเลข 29 

ภาพที่ 81 ขากรรไกรลาง เพศชาย  
                ตัวอยางหมายเลข 29 
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กระดูกปลายขาสวนหนาแขงทั้งซายและขวาชวงบนปรากฏรองรอยการเสื่อมสภาพ 
(Osteophyte) เล็กนอย ซึ่งนาจะสัมพันธกับการเสื่อมสภาพของกระดูกสะบาทั้งสองขาง  ขณะที่
บริเวณปลายหนาแขงปรากฏลักษณะ tibial squatting ที่เกิดขึ้นไดจากการนั่งคุกเขาหรือกิริยา
อาการที่กอใหเกิดแรงกดทับลงบนปลายขาเปนประจํา (Brothwell 1981:90,98; Ubelaker 1984:  
74-75) โดยรองรอยกดทับดังกลาวในสวนปลายของกระดูกหนาแขงของตัวอยางกระดูกมนุษย
หมายเลข 29 นั้น สัมพันธกับรอยกดทับบนกระดูกขอเทาสวน Talus ซึ่งเรียกวา talus squatting  

นอกจากนั้น  จากการตรวจสอบโครงสรางภายในของกระดูกปลายขาสวนหนาแขงทั้ง
สองขางดวยวิธีรังสีวินิจฉัย(X-Ray) โดยการวินิจฉัยของศาสตราจารยนายแพทยวิรุฬห  เหลาภัทร
เกษม (2547) แหงภาควิชาออรโธพิดิกส  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาเหนือ
ระดับ epiphyseal plate เล็กนอยของกระดูกปลายขาสวนหนาแขงขางซายปรากฏแนวเสนขวาง
ขนาดเล็ก ตลอดทั้งแนวของกระดูกสวนดังกลาว  ซึ่งเปนลักษณะของ Harris line ที่เปนรองรอย
บงชี้ถึงสภาวะการชะงักงันของการเจริญเติบโตโดยสาเหตุประการหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากการขาด
สารอาหารในสภาวะทุพโภชนาการ อยางไรก็ตาม แมจะพบหลักฐานที่บงชี้วาอาจเกิดภาวะทุพ
โภชนาการดังกลาว  แตก็พบวาโครงสรางภายในของกระดูกเมื่อพิจารณาจากฟลมเอกซเรย นั้น
ยังคงมีความสมบูรณของเนื้อกระดูกสูง  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 82 ลักษณะ Lateral squat สวนปลายลางของหนาแขง ตัวอยางหมายเลข 29 
 

ภาพที่ 83 ภาพเอกซเรยสวนหัวของตนขาซาย ตัวอยางหมายเลข  29 
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สําหรับสวนเทานั้นพบรองรอยการเสื่อมสภาพในลักษณะ Osteophyte ที่ไมรุนแรงใน
กระดูกนิ้วหัวแมเทาขอที่ 1 ขางขวา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดูกไหปลาราและสะบัก (Clavicle and Scapula)  
กระดูกไหปลาราทั้งขางขวาและซายมีสภาพสมบูรณทั้งสองขาง  สวนกระดูกสะบักซึ่ง

พบทั้งสองขางเชนกัน มีสภาพไมสมบูรณโดยชํารุดแตกหักในสวน subscapula fossa และ 
Medial border โดยคงเหลือสวน Acromion, Glenoid fossa ตอเนื่องกับ Coracoid  process 
และ Lateral border ทั้งขางซายและขวา    ทั้งนี้  กระดูกไหปลาราและสะบักไมปรากฏลักษณะ
หรือรองรอยความผิดปกติแตอยางใด  คงพบเพียงรองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อที่ชัดเจนใน
กระดูกไหปลาราและการเสื่อมสภาพสวนขอตอบริเวณ Glenoid fossa ของกระดูกสะบักทั้งสอง
ขาง ซึ่งเปนสวนขอตอระหวางกระดูกดังกลาวกับหัวกระดูกตนแขน  รองรอยดังกลาวไมจัดวาเปน
อาการของโรคขอเสื่อม (Osteoarthritis) ที่รุนแรง 
 กระดูกทรวงอก (Thorax) 
 กระดูกสวนดังกลาวประกอบดวยกระดูกหนาอก (Manubrium, Sternum, and 
Xiphoid) และกระดูกซี่โครง (Ribs) ซึ่งพบวากระดูกสวนหนาอกนั้นมีสภาพปกติ ขณะที่กระดูก
ซี่โครงจํานวน 12 คู หรือ 24 ชิ้นนั้น สวนใหญก็แสดงใหเห็นลักษณะที่สมบูรณ แตปรากฏลักษณะ
ของกระดูกที่มีรองรอยการแตกราวบางชิ้น  
 กระดูกสันหลัง (Vertebral column) 
 ชุดกระดูกสันหลังของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 14 ประกอบดวยกระดกูสัน
หลังสวนคอ (Cervical) กระดูกสันหลังสวนหนาอก (Thoracic) และกระดูกสันหลังสวนเอว 
(Lumbar)  

ภาพที่ 84 การเสื่อมสภาพของ Metatarsal ชิ้นที่ 1 ขางขวา ตัวอยางหมายเลข 29 
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จากการพิจารณาดวยตาเปลาไมปรากฏลักษณะผิดปกติใดๆในสวนกระดูกสันหลังชวง
คอ  แตพบลักษณะที่แสดงใหเห็นการกดทับลงบนสวน Body ของกระดูกสวนคอทั้ง 5 ชิ้นที่พบ ไม
วาจะเปนสวนบนและลาง    

สําหรับกระดูกสันหลังสวนหนาอก(Thoracic)นั้นไมปรากฏลักษณะความผิดปกติ
เชนกัน  คงพบเพียงลักษณะของการกดทับลงบนสวน Body ทั้งบนและลางของกระดูกชุดดังกลาว
ทั้งหมด 12 ชิ้น โดยรองรอยการกดทับปรากฏชัดเจนตั้งแต T 4-12 และการกดทับมีความรุนแรง
มากในกระดูก T 9-11 ซึ่งพบวามีการปูดของกระดูกสวนขอบ Body ออกมา (bony spur) อยาง
ชัดเจน (ภาพที่ 85)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะที่กระดูกสวนหลังสวนเอว(Lumbar)ซึ่งประกอบดวยกระดูกจํานวน 5 ชิ้นนั้นก็ไม

ปรากฏลักษณะความผิดปกติแตอยางใด คงพบเพียงรองรอยการกดทับเชนเดียวกับกระดูกสันหลัง
สวนคอกับสวนหนาอก   โดยพบลักษณะการกดทับบริเวณ Body ทั้งบนและลาง (ภาพที่  86)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 85 การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังชวง Thoracic ตัวอยางหมายเลข 29 
 

ภาพที่ 86 การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังชวง Lumbar ตัวอยางหมายเลข 29 
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เมื่อเทียบระดับของการกดทับในชุดกระดูกสันหลังทั้ง 3 สวนแลวพบวาสวนหนาอก
แสดงใหเห็นการกดทับซึ่งหมายถึงการรับน้ําหนักมากที่สุด รองลงมาไดแกชุดกระดูกสันหลังชวง
เอวและชุดกระดูกสันหลังสวนคอ ตามลําดับ 
 กระดูกสะโพก (Hip bone)ซึ่งสามารถพิจารณาลักษณะทางกายภาพดวยตาเปลาแยก
เปนสวนตางๆ คือกระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) และกระดูกเชิงกราน (Pelvis) ตามลําดับ ดังนี้ 
 กระดู กกระ เบน เหน็บนั้ นพบว ามี การ เชื่ อมประสานที่ สม บูรณ (developed 
sacralization) ลักษณะโดยทั่วไปแสดงใหเห็นความแข็งแรง กลาวคือกระดูกมีขนาดใหญ หนา
และมีน้ําหนักมาก  โดยเฉพาะสวน Facet ซึ่งเปนสวนเชื่อมประสานกับขอตอของกระดูกสันหลัง
ชวงเอว (Lumbar) ชิ้นที่ 5 นั้น มีความกวางถึง ½  ของความกวางโดยรวมทั้งหมด อันเปนลักษณะ
ทางกายภาพที่แสดงใหเห็นความเปนเพศชาย  
 กระดูกเชิงกรานมีลักษณะทางกายภาพโดยรวมบงชี้คุณลักษณะของความเปนเพศ
ชายอยางชัดเจน (ภาพที่ 74-75)กลาวคือมีสวน Greater sciatic notch ที่แคบพื้นที่ของ Auricular 
surface คอนขางกวาง  สวน Preauricular sulcus แทบจะไมปรากฏ  ขณะที่ Pubic angle มี
ลักษณะแคบซึ่งเมื่อทดสอบดวยการใชนิ้วมือไมสามารถขยับนิ้วไดมากนัก สวน Obturater 
foramen มีขนาดใหญและมีลักษณะรูปรางคลายรูปไข  นอกจากนั้น  ยังพบวา Acetabulum มี
ขนาดใหญมาก   และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจากสวนตางๆไดแก Illium, Ischium และ Pubis จะ
เห็นวามีขนาดใหญแสดงใหเห็นความแข็งแรง ซึ่งลักษณะทางกายภาพโดยรวมทั้งหมดตามที่กลาว
มาของกระดูกเชิงกรานนั้นลวนแสดงใหเห็นความเปนเพศชายอยางสอดคลองกัน   
 ทั้งนี้เมื่อนํากระดูกเชิงกรานและกระดูกกระเบนเหน็บ มาทดลองประกอบเขาดวยกัน
เปนสวนสะโพกของตัวอยางหมาย 29  จะพบลักษณะของพื้นที่ภายใน (Pelvic cavity) ที่เปน
รูปทรงคลายรูปหัวใจโดยมีลักษณะสอบ แคบและตั้งสูง  ซึ่งลวนเปนคุณลักษณะทางกายภาพที่
บงชี้ความเปนเพศชายทั้งสิ้น 
 การเสื่อมสภาพบริเวณกระดูกเชิงกรานและกระดูกที่สัมพันธกันโดยรอบไมวาจะเปน
สวนเชื่อมประสานของเชิงกรานกับกระเบนเหน็บ  สวนขอตอสะโพก (Acetabulum) ก็ไมพบการ
เส่ือมสภาพที่ชัดเจนหรือรุนแรงแตอยางใด จึงกลาวไดวาโดยภาพรวมแลวไมปรากฏอาการโรคขอ
ที่ชัดเจนในตัวอยางกระดูกหมายเลข 29  
 การพิจารณาลักษณะของผิวสัมผัสบริเวณกระดูกประสานหัวเหนา  (Pubic 
symphysis) และประเมินคาของการเสื่อมสภาพของกระดูกดังกลาวตามวิธีการของ McKern & 
Stewart (1957) นั้น สามารถประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกโครงนี้ไดในชวงอายุระหวาง 36 
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– 41 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่สอดคลองกับผลการประเมินชวงอายุเมื่อตายจากการพิจารณาระดับการ
สึกของฟนจากดานสบฟน 
 ดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวากระดูกกระเบนเหน็บ กระดูกเชิงกราน ที่ประกอบกันเปนสวน
สะโพกของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข  14  ลวนมีลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปน
เพศชาย  ในชวงวัยฉกรรจ-วัยกลางคน 
 

ตัวอยางหมายเลข 30 (BKK’98-99/Burial # 16) 
ลักษณะที่สามารถวัดได 
กระดูกทอนยาว (Long bones)  

 กระดูกสวนที่นํามาศึกษาประกอบดวยกระดูกทอนยาวสวนปลายขา ซึ่งมีทั้งชิ้นที่
สมบูรณและชิ้นที่หักเปนทอนๆ แตสามารถนํามาประกอบเขาดวยกันแลววัดสัดสวนความยาวเพื่อ
ประเมินความสูงได คาความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวนและผลการประเมินความสูงของ
ตัวอยางดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  60  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  30 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Tibia (with spine) 
          (without spine) 
Fibula 

35.0 
34.7 
34.5 

- 
- 
- 

 
ตารางที่  61  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  30   
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร) 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 
White American (1958) 
Mongoloid (1958) 

160.09 
165.53 
165.91 
163.27 
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ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกทอนยาวที่นํามาศึกษาแสดงใหเห็นลักษณะความสมบูรณของกลามเนื้อ ซึ่ง
บงชี้ถึงการยึดเกาะที่หนาแนนอันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นความแข็งแรง  ซึ่งสัมพันธกับลักษณะทาง
กายภาพของเพศชายมากกวาเพศหญิง  นอกจากนั้นบริเวณ Distal end ดาน Lateral border 
ของ Tibia  ยังแสดงใหเห็นลักษณะกระดูกงอกขนาดเล็ก(Osteophyte) (ภาพที่ 89)ซึ่งอาจเกิดจาก
การกดทับอันเนื่องมาจากการใชกลามเนื้อบริเวณขอเทา   ทั้งนี้  ผลจากการตรวจสอบโครงสราง
ภายในของเนื้อกระดูกปลายขาสวนหนาแขงขางขวาดวยวิธีรังสีวินิจฉัย (X-Ray) โดยการวินิจฉัย
ของศาสตราจารยนายแพทยวิรุฬห  เหลาภัทรเกษม (2546) พบวาโครงสรางของเนื้อกระดูกยังคงมี
ความสมบูรณสูง  
 Vastus notch ซึ่งปรากฏบริเวณ anterior superior-lateral border ของกระดูกสะบา
ขางขวา  ลักษณะดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดจากการกระทําหรือแรงดึงของกลามเนื้อ vastua 
lateralis และเอ็น Quadricept (Pietrusewsky and Douglas 2002:91)  
 นอกจากนั้นพบวามีการเสื่อมสภาพ (Osteophyte) ของกระดูกฝาเทาชิ้นที่ 1 (1st 
matatarsal) ขางขวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 87 ลักษณะ Vastus notch ในสะบาขวา 
               ของตัวอยางหมายเลข 30 

ภาพที่ 88 การเสื่อมสภาพบริเวณสวนปลายลางของ 
                หนาแขงขวา ตัวอยางหมายเลข 30 

ภาพที่ 89 การเสื่อมสภาพบริเวณ Metatarsal  
               ของตัวอยางหมายเลข 30 

ภาพที่ 90 ภาพเอกซเรยสวนปลายลางของหนาแขงขวา  
                ตัวอยางหมายเลข 30 
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ตัวอยางหมายเลข 31 (BKK’98-99/MNI # 12) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกสวนที่นํามาวิเคราะหไดแกชิ้นสวนกระดูกขากรรไกรลาง (Mandible) สภาพไม
สมบูรณ คงเหลือเพียงสวน Body ทั้งขางขวาและซายขณะที่สวน Ramus ชํารุดทั้งสองขาง   
 ชิ้นสวนขากรรไกรลางดังกลาวเปนขากรรไกรที่มีขนาดเล็กและมีฟนน้ํานมติดคางอยู 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนขากรรไกรของเด็กที่อยู ในวัยทารก-วัยเด็กเล็ก  โดยฟนที่ยังคงอยู
ประกอบดวยฟนซี่ตางๆคือ ขางขวา ฟนตัดซี่กลางและซี่ริม (81, 82) ฟนเขี้ยว (83) และฟนกรามซี่
ที่ 1 (Mol(84)  ขางซาย ไดแก ฟนตัด (72) (Lateral Incisor) และฟนกรามซี่แรก (74)  
 นอกจากฟนซี่ตางๆขางตนแลวยังพบวามีฟนกรามซี่ที่ 2 ในชุดขากรรไกรลางขางซายที่
ยังคงฝงตัวอยูในเหงือกและยังพบรองรอยการหลุดรวงของฟนน้ํานมหลังจากเด็กคนนี้ไดเสียชีวิต
แลวซึ่งไดแกฟนกรามซี่ที่ 2 ขางขวา (85) ฟนตัดซี่กลาง (71) ฟนเขี้ยว (73)ในชุดขากรรไกรลางขาง
ซาย 
 เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของชุดฟนน้ํานมในขากรรไกรลางดังกลาวแลว สามารถ
ประเมินอายุเมื่อตายของเด็กคนนี้ไดระหวางชวงอายุประมาณ 1.5 – 2.5 ขวบ (ประพิศ  ชูศิริ 
2534:136; White 1991:309-310; Ubelaker 1984:47)  

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากการเชื่อมประสานของ Symphysis menti ในสวน Body 
ของขากรรไกรลางทั้งสองขาง พบวายังเชื่อมประสานกันไมสนิท จึงแสดงใหเห็นวาเด็กคนดังกลาว
คงมีอายุยังไมถึง 2 ขวบบริบูรณ  เนื่องจากตามธรรมชาตินั้น Symphysis menti จะเชื่อมตอเขา
ดวยกันอยางสมบูรณในอายุ 2 ขวบ (สุเมธ  พงษลิมานนท และคณะ 2522:28) ดังนั้น  จึงกลาวได
วาเด็กคนนี้คงเสียชีวิตเมื่ออายุไมเกิน 2 ขวบ  ทั้งนี้ พิจารณาจากการขึ้นของชุดฟนน้ํานมซึ่งฟน
กรามซี่ที่ 2 ยังไมโผลพนเหงือกจึงควรจะมีอายุไมถึง 1.5 ขวบ ดวยเหตุนี้  เด็กทารกคนดังกลาว
นาจะมีอายุเมื่อตายระหวาง 1-1.5 ขวบ 
 

ตัวอยางหมายเลข 32 (BKK’98-99/MNI # 13) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกที่สามารถนํามาศึกษาไดประกอบดวยชิ้นสวนของกระดูกทอนยาวสวนตางๆ 
คือ 
 กระดูกตนแขน (Humerus) ขางซาย สภาพไมสมบูรณ  สวนกานกระดูกชวงลาง 
(Lower shaft or Metaphysis) ซึ่งตอกับสวนปลายลาง (Distal epiphysis) แสดงใหเห็นการ
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เชื่อมตอที่ยังไมสมบูรณ นําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายไดวานาจะอยูในชวงอายุไมเกิน 20 ป 
(Ubelaker 1984:48) 
 กระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวา สภาพไมสมบูรณ คงเหลือเฉพาะสวน
กานกระดูกชวงกลาง (Mid shaft)  
 กระดูกตนขา (Femur) สภาพไมสมบูรณ คงเหลือเฉพาะกานกระดูกชวงกลาง  (Mid 
shaft)   

กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) คงเหลือเฉพาะกานกระดูกชวงลาง (Lower shaft 
or Metaphysis)  

สภาพโดยทั่วไปเมื่อพิจารณาดวยตาเปลาพบวา กระดูกมีสภาพที่ดีไมปรากฏรองรอย
หรือลักษณะความผิดปกติใดๆ นอกจากนั้น จากลักษณะและขนาดของกระดูกแสดงใหเห็นวามี
พัฒนาการเขาสูวัยผูใหญในระยะตนแลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากกระดูกแตละสวนมีสภาพไม
สมบูรณปราศจากรองรอยสําคัญที่เอ้ือตอการประเมินเรื่องเพศได  ในที่นี้จึงไมสามารถประเมินได
วาตัวอยางหมายเลข 28 เปนโครงกระดูกเพศใด     
 

ตัวอยางหมายเลข 33 (BKK’98-99/MNI # 14) 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาไดคือช้ินสวนกระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) 
ซึ่งคงเหลือเฉพาะสวน Head และ Metaphysis สภาพดี การเชื่อมตัวบริเวณ Epiphyseal line 
คอนขางสมบูรณ แสดงใหเห็นชวงอายุในวัยผูใหญอายุไมต่ํากวา 18-19 ป (Ubelaker 1984:50; 
White 1991:314) 
 ชิ้นสวนกระดูกปลายขาสวนนอง (Fibula) สภาพไมสมบูรณคงเหลือเฉพาะสวนกาน
กระดูกชวงกลาง (Mid shaft)   
 กระดูกขอเทา (Tarsal) สวน Calcaneous สภาพคอนขางสมบูรณ 
 จากลักษณะโดยทั่วไปของกระดูกเมื่อพิจารณาดวยตาเปลาพบวามีสภาพสมบูรณไม
ปรากฏรองรอยหรือลักษณะความผิดปกติแตอยางใด  โดยเปนกระดูกที่อยูในชวงวัยผูใหญ ซึ่งไม
สามารถประเมินเพศได 
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ผลการวิเคราะหโครงกระดูกสมัยกอนยุคสําริด 
ตัวอยางหมายเลข 34 (BKK’98-99/Burial # 15) 

 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 เนื่องจากโครงกระดูกของหลุมฝงศพหมายเลข 15 นั้นพบเพียงครึ่งขวาสวนครึ่งซาย
ยังคงติดอยูภายในพื้นที่ของผนังหลุมขุดคน และคณะผูขุดคนไดตัดสินใจคงโครงกระดูกดังกลาว
เอาไวโดยมิไดเก็บข้ึนมา การศึกษาโดยวิธีการวัดในสภาพที่กระดูกยังคงติดอยูกับพื้นดินในหลุมขุด
คนจึงสามารถศึกษาไดเฉพาะสวนที่เปนกระดูกทอนยาวซึ่งมีเพียงกระดูกตนแขน (Humerus) ขาง
ขวา เทานั้น สําหรับคาความยาวของกระดูกตนแขนและการประเมินความสูงจากกระดูกสวน
ดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  62  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  34 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Humerus 31.0 - 
 
ตารางที่  63  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  34 
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร) 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 
White American (1958) 
Mongoloid (1958) 

163.64 
165.93 
167.69 
166.27 

 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 จากการสังเกตดวยตาเปลาระหวางขุดคนพบวากะโหลกศีรษะของโครงกระดูกจาก
หลุมฝงศพหมายเลข 15 หรือตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 34 มีลักษณะของหนาผากที่ลาดเท 
และสันคิ้วคอนขางเดนชัด ซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศชาย  นอกจากนั้น  
สวนของกระดูกเชิงกรานยังแสดงใหเห็นลักษณะ greater sciatic notch ที่คอนขางแคบ  ซึ่งเปน
ลักษณะทางกายภาพของเพศชายที่ชัดเจน   ดังนั้น  จึงสรุปไดวาโครงกระดูกมนุษยโครงนี้เปนเพศ
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ชาย  แตเนื่องจากไมไดนําโครงกระดูกดังกลาวขึ้นมาทําการศึกษาจึงไมสามารถพิจารณาเกี่ยวกับ
อายุเมื่อตายที่ชัดเจนได  อยางไรก็ตาม  ระหวางการขุดคนไดพิจารณาลักษณะพัฒนาการของฟน
ที่ปรากฏในสวนขากรรไกรบนพบวาเปนฟนแทที่ข้ึนครบทั้งขางขวาและซายแลว ในเบื้องตนจึง
ประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกดังกลาวไดไมต่ํากวา 21ปโดยประมาณ (Brothwell 1981:64; 
Hillson 1990:188-194) 
 

ตัวอยางหมายเลข 35 (BKK’98-99/Burial # 17) 
ลักษณะที่สามารถวัดได 

 กะโหลกศีรษะ (Skull) 
เนื่องจากการศึกษากะโหลกศีรษะโครงกระดูกหมายเลข 17 มีสภาพที่ไมสมบูรณ 

ดังนั้นการศึกษาลักษณะทางมานุษยมิติของกะโหลกศีรษะผานขอมูลจากการวัด (Craniometry) 
ตามจุดกําหนดตางๆจึงไมสามารถทําไดมากนัก อยางไรก็ตาม เทาที่สภาพและระดับความ
สมบูรณของกะโหลกศีรษะจะเอื้ออํานวยนั้น สามารถศึกษากะโหลกศีรษะของโครงกระดูกดังกลาว
ในมิติตางๆทั้งสวนหอหุมสมอง  สวนใบหนา ขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่  64  ผลการวัดกะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 35 
 

ระยะการวัด คาการวัด (มิลลิเมตร) 
Maximum  length of cranium 
Maximum  breadth  of  vault 
Minimum  frontal  breadth 
Maximum  frontal  breadth 
Maxilla  breadth 
Nasal  breadth 
Palatal  breadth 
Bigonial  breadth 
Mental  height 
Height  of  mandibular  ramus 
Breadth  of  mandibular  ramus 
Mandibular  angle 

174 
135 
100 
116 
45 
22 
47 
96 
29 
49 
36 

124 O 
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จากชุดขอมูลดังกลาวนําไปสูการคํานวณเพื่อทราบคาดรรชนีในการบงชี้ลักษณะทาง
มานุษยมิติแบบ 2 มิติ ของกะโหลกศีรษะโครงกระดูกหมายเลข 17 ดังรายละเอียดในตารางที่ 65 
 
ตารางที่  65 คาดรรชนีของกะโหลกศีรษะตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 35 
 

ดรรชนี 
 

คาดรรชนี (%) ประเภทของกะโหลกศีรษะ 

Neurocranium 
Cranial index or Length-breadth index 
Transverse  frontal  index 
Transverse  fronto-parietal  index 

 
77.58 
86.20 
74.07 

 
Mesocranial (Wilder 1920) 

Mandible 
Ramus  index 

 
73.46 

 
- 

 
 นอกจากการศึกษารายละเอียดโดยการวัดกะโหลกศีรษะแลว ยังสามารถศึกษาขนาด
ของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางจากตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 35 ดังนี้  
 
ตารางที่  66  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนและลางของตัวอยางหมายเลข 35 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน 9.0 7.5 8.0 7.0 6.5 10.0 8.0 7.0 7.0 6.0 7.5 9.0 9.0 11.0 11.0 10.5 

ลาง 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 11.0 10.0 10.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 10.0 9.5 9.7 

 
กระดูกทอนยาว (Long bones) 

 กระดูกสวนที่สามารถนํามาศึกษาไดประกอบดวยกระดูกทอนยาวสวนตนแขนและตน
ขา ซึ่งมีสภาพดีแตหักเปนทอนๆ สามารถนํามาประกอบเขาดวยกันแลววัดสัดสวนความยาวเพื่อ
ประเมินความสูงได คาความยาวของกระดูกทอนยาวและการประเมินความสูงจากกระดูกแตละ
สวน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่  67  ผลการวัดกระดูกทอนยาวของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  35 
 

Maximum length (cm) สวนของกระดูกทอนยาว 
ขวา ซาย 

Humerus - 29.8 
Femur 41.5 41.6 

 
ตารางที่  68  ผลการประเมินความสูงของตัวอยางหมายเลข  35   
 

สมการ 
 

ความสูง (เซนติเมตร) 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 

156.33 
157.47 

 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 กะโหลกศีรษะ (Skull) 
 กะโหลกศีรษะสวนหอหุมสมอง (Neurocranium) เมื่อสังเกตดวยตาเปลาเกี่ยวกับ
สัณฐานของกะโหลกศีรษะในมิติตางๆ พบวาสัณฐานภายนอกของกะโหลกสวนหอหุมสมองมี
รูปทรงดังนี้ 
 สัณฐานของกะโหลกเมื่อมองจากดานบน (Norma verticalis) เปนแบบ Sphenoid คือ
เปนกะโหลกศีรษะที่คอนขางสั้น  ชวงหลังกวางกวาสวนหนา สวนทายทอยมน (ยอดชาย  บุญ
ประกอบ 2536:21) 
 สัณฐานของกะโหลกเมื่อมองจากดานหลังหรือดานทายทอย (Norma occipitalis) 
เปนแบบ Arch shape คือมีลักษณะขอบของกะโหลกดานขางตั้งตรงเกือบขนานกัน สวนบนโคง 
(ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:21)  
 สัณฐานของกะโหลกเมื่อมองจากดานขาง (Norma lateralis)เปนแบบ Rounded 
occiput คือแนวขอบของดานทายทอยแลดูมน  
 นอกจากลักษณะทางมานุษยมิติดังกลาวแลว เมื่อพิจารณาในสวนสําคัญอื่นๆพบวามี
รอยประสานของกะโหลกศีรษะแบบ Wormain bone หรือ Sutural bone จํานวน 1 จุด แทรกอยู
ใน Lambdoidal suture ขางซาย (ภาพที่ 94) 
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Mastoid process ทั้งสองขางมีขนาดเล็ก ซึ่งเปนคุณลักษณะทางกายภาพที่แสดงให
เห็นความเปนเพศหญิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยางไรก็ดี  นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพตามธรรมชาติที่กลาวมาแลว  ยังพบ

รองรอยที่บงชี้อาการบาดเจ็บ (Trauma or injury) ซึ่งเปนลักษณะการแตกราวแบบวงแหวนที่มี
รัศมีจากจุดศูนยกลาง อันเปนการแตกราวที่นาจะเกิดจากการโดนกระแทกดวยสาเหตุหรือวัสดุ
บางอยางที่มีความแข็งแตไมมีคม ทั้งนี้ รองรอยอาการบาดเจ็บที่กลาวถึงนี้ปรากฏในสวนขมับตาม
แนวของ Coronal suture ขางซายโดยอยูในตําแหนงกึ่งกลางของแนว Suture ดังกลาว(ภาพที่ 94)  

ภาพที่ 91 กะโหลกศีรษะ เพศหญิง  
               ตัวอยางหมายเลข 35 

ภาพที่ 92 กะโหลกศีรษะรูปทรงคลายปผีเส้ือ เมื่อ        
               มองจากดานบน ตัวอยางหมายเลข 35 

ภาพที่ 93 กะโหลกศีรษะรูปทรงโคง เมื่อมองจาก 
               ดานทายทอย ตัวอยางหมายเลข 35 

ภาพที่ 94 รองรอยแตกราว Coronal suture ขางซาย 
                ในกะโหลกศีรษะ ตัวอยางหมายเลข 35 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 220

 กะโหลกศีรษะสวนใบหนา (Face) จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวากะโหลกศีรษะ
ของตัวอยางโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 35 มีลักษณะ Frontal bone ที่โหนกนูน  Supraorbital 
ridge เรียบ Orbital border ดานบนคอนขางมน เมื่อพิจารณาจากสวนทายทอยพบวา External 
Occipital protuberance ไมเดนชัด รองรอยการยึดเกาะของกลามเนื้อบริเวณทายทอย(Nuchal 
line) ไมหนาแนนนัก   คุณลักษณะทางกายทั้งหมดตามที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นลักษณะทาง
กายภาพของเพศหญิงทั้งสิ้น สวนลักษณะทางกายภาพสําคัญอื่นๆบริเวณใบหนาที่สามารถ
พิจารณาไดคือ ลักษณะ Supra orbital notch  ซึ่งปรากฏบริเวณขอบเบาตาขางขวาจํานวน 1 
notch(ภาพที่ 91-94) ชองจมูกสวนหนา (Piriform aperture) มีขอบลางเปนแบบ Paranasal 
sulcus ซึ่งแสดงใหเห็นขอบลางของโพรงจมูกที่กลมมนปราศจากสวนขอบหรือสันรอบนอกของ
ชองจมูกที่ชัดเจน โดยจะลาดเทลงมาจนถึงสวน Alveolar process(ภาพที่ 95) (ยอดชาย  บุญ
ประกอบ 2536:9-10) 
 กะโหลกศีรษะสวนขากรรไกรบน ขากรรไกรลางและฟน (Maxilla, Mandible, and 
Teeth) นั้น สามารถพิจารณาลักษณะรองและจํานวนปุมฟนไดดังนี้  
 

ตารางที่  69  ลักษณะของฟนตัด  จํานวนปุมและลักษณะรองฟนของฟนกรามแท ตัวอยางหมายเลข   35 
 

ลักษณะของฟน 
ขากรรไกรบน ขวา ขากรรไกรบน ซาย 

I 1 I 2 M 1 M 2 M 3 I 1 I 2 M 1 M2 M 3 
G G 4  4  3  G G 4  4  4 H 

ขากรรไกรลาง ขวา ขากรรไกรลางซาย 
N N Y5  +4  +4  N N Y5  +4  +4  

สัญลักษณ : N : Normal, C : Carabelli ,  G : Groove cingulum,  H : Hypocone,   M : Metaconule,  P : Protostylid ,              
S : Shovel shape 

ที่มา : Simon Hillson, Teeth (Cambridge manuals in archaeology) (Cambridge : Cambridge University Press, 
1990) ,259-260, 263-265. 
จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวาในขากรรไกรบนนั้น มีลักษณะของโคงฟน (Dental 

arch) คอนขางเปนรูปตัว U  เพดานปาก (Palate) มีลักษณะคอนขางกวางและลึกพอสมควร ทั้ง
ยังแสดงใหเห็นลักษณะ Maxillar torus หรือ Tori maxillares เล็กนอยบริเวณแนวฟนกราม ซึ่งเปน
ลักษณะทางกายภาพที่พบไดไมบอยนัก (Brothwell 1981:95) พัฒนาการของชุดฟนแทใน
ขากรรไกรบนนั้นขึ้นครบสมบูรณทั้ง 16 ซี่แลว การเรียงตัวของฟนสวนใหญอยูในลักษณะที่เปน
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ระเบียบ มีเพียงฟนตัดขางขวาซี่ริม (12) จํานวนซี่เดียวเทานั้นที่วางตัวในลักษณะยื่นล้ําออกมา
จากแนวการเรียงตัวของฟนซี่อ่ืนๆ (ภาพที่ 95) ชุดฟนตัดซี่กลางทั้งขางขวาและซาย (11, 21) แสดง
ใหเห็นลักษณะของฟนที่มีแองตรงกลางของพื้นผิวดานประชิดลิ้น (lingual) คลายรูปพลั่ว (Shovel 
shape) ซึ่งจัดเปนลักษณะเดนทางกายภาพประการหนึ่งของมนุษยในสายพันธุมองโกลอยด 
อยางไรก็ดี ลักษณะทางกายภาพของฟนดังกลาวสามารถพบไดทั้งในฟนของมนุษยในอดีตและใน
สมัยโบราณ (Brothwell 1981:97-98, 115-116) พบรองรอยการหลุดรวงของฟนหลังจากเสียชีวิต
แลว (Post-mortem tooth loss) ของฟนกรามซี่ที่สามขางขวา (18)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนั้น ไดพบลักษณะฟนที่มีสีเหลืองและแนวเสนขวางเปนคลื่น อันเปนลักษณะ

บงชี้สภาวะ Enamel Hypoplasia  ที่มีสาเหตุประการหนึ่งจากการขาดแรธาตุหรือสารอาหาร ซึ่ง
สงผลใหเกิดการชะงักงันของการเจริญเติบโต (Hillson 1990:128-140) 

โดยภาพรวมแลวชุดฟนแทในขากรรไกรบนมีสภาพที่ดีและแข็งแรง ไมปรากฏอาการฟน
ผุหรือเหงือกรนแตอยางใด  คงพบเพียงลักษณะฟนสึก (Dental attrition) ที่ไมรุนแรงนัก  

ขากรรไกรลางแสดงใหเห็นสวนคาง (Chin) ที่มีลักษณะมน อันเปนลักษณะทาง
กายภาพประการหนึ่งที่บงชี้ความเปนเพศหญิง  เมื่อพิจารณาลักษณะโคงของฟน (dental arch) 
พบวามีลักษณะแบบรูปตัว U  สําหรับพัฒนาการของฟนนั้นแสดงใหเห็นวามีฟนแทข้ึนครบ
สมบูรณทั้ง 16 ซี่แลว แนวการเรียงตัวของชุดฟนตัด (31, 32, 41, 42) มีการวางตัวอยูในระนาบ
เดียวกัน   ฟนโดยสวนใหญมีการจัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบ  อยางไรก็ดี  พบวามีฟนบางซี่ได

ภาพที่ 95 ขากรรไกรบน เพศหญิง ตัวอยางหมายเลข 35 
 

ภาพที่ 96 การขัดแตงดานสบฟน (Occlusal  
                surface) และรองรอย Enamel  
                Hypoplasia ในฟนตัดซี่กลางชุดบน  
                ของตัวอยางหมายเลข 35 
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หลุดรวงไปหลังจากเสียชีวิตแลว (Pos-motrem tooth loss) ซึ่งไดแกฟนตัดทั้งสองซี่และฟนเขี้ยว
ขางซาย(31, 32, 33)  ปรากฏรองรอยของโรคเกี่ยวกับฟนคืออาการฟนผุอยางรุนแรงในดานสบฟน
(Occlusal caries) (Brothwell 1981:155) ของฟนกรามซี่ที่สามขางซาย(38) สวนฟนซี่อ่ืนๆมี
ลักษณะสมบูรณและมีระดับการสึกกรอนของฟนนอยมาก ซึ่งทําใหสามารถสังเกตลักษณะของปุม
ฟนไดโดยพบวาฟนกรามซี่ที่ 1 นั้นมี 5 cusps สวนฟนกรามซี่ที่ 3 มี 4 cusps นอกจากนั้น  ยังพบ
ลักษณะพิเศษของแนว Mylohyoid arch หรือ Mylohyoid bridge หรือ Osseous bridge ทางดาน
ในของขากรรไกรลาง (ภาพที่ 99)รองรอยดังกลาวเกิดจากสวนของกระดูกที่ทอดขาม Mylohyoid 
sulcus เพื่อเชื่อมขากรรไกรลางเขากับกะโหลกศีรษะ (Pietrusewsky and Douglas 2002:166)ซึ่ง
เปนลักษณะที่พบไดไมบอยนัก (ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:11)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาลักษณะการสึกของฟนเพื่อประเมินอายุ พบวาชุดฟนแทในขากรรไกรบน

และลางซึ่งขึ้นครบทั้ง 32  ซี่แลวนั้นมีรองรอยการสึกกรอนไมมากนัก สามารถประเมินไดวาบุคคลผู
นี้ไดเสียชีวิตลงระหวางชวงอายุประมาณ 30-35 ป(Brothwell 1981:72; Hillson 1990:196-197)  

          ภาพที่ 97 ขากรรไกรลาง เพศหญิง  
                         ตัวอยางหมายเลข 35 
 

ภาพที่ 98 รองรอยฟนผุในฟนกรามซี่ที่ 3 ขางซาย 
                ของขากรรไกรลาง ตัวอยางหมายเลข 35 
 

ภาพที่ 99 ลักษณะ Mylohyoid arch ดานในขากรรไกรลางขางขวาตัวอยางหมายเลข 35 
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กระดูกทอนยาว  
กระดูกทอนยาวซึ่งประกอบดวยกระดูกสวนแขนและขานั้น ไมปรากฏลักษณะผิดปกติ

แตอยางใด นอกจากนั้น บริเวณขอตอของกระดูกแตละตําแหนงก็ไมปรากฏอาการขอตอเสื่อมหรือ
โรคขอ (Ostearthritis) ที่ชัดเจนหรือรุนแรง   

ชุดกระดูกสันหลัง (Vertebral column)  
 กระดูกสันหลังของโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 17 ประกอบดวยกระดูกสัน
หลังชุดคอ (Cervical vertebrae) จํานวน 6 ชิ้น จากจํานวนทั้งหมด 7 ชิ้น  โดยชิ้นที่สูญหายไป
ไดแกกระดูกสันหลังชวงคอชิ้นที่ 1 (Atlas)  จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวากระดูกสันหลัง
สวนคอทั้ง 6 ชิ้นที่พบไดแก  C 2 (Axis), 3, 4, 5, 6 และ 7 นั้นมีสภาพที่คอนขางสมบูรณไมปรากฏ
รองรอยหรือลักษณะของความผิดปกติแตอยางใด 
 กระดูกสันหลังสวนทรวงอกหรือลําตัวชวงบน (Thoracic vertebrae) และกระดูกสัน
หลังสวนเอวหรือลําตัวชวงลาง (Lumbar vertebrae) ซึ่งพบวามีการเสื่อมสภาพ (Osteophyte) ที่
คอนขางชัดเจน กลาวคือในกระดูกสันหลังสวนทรวงอกชิ้นที่ 9-12 (T 9 – 12) และกระดูกสันหลัง
สวนเอวทั้ง 5 ชิ้น แสดงใหเห็นสวนขอบของ Body ที่มีกระดูกปูนนูนออกมา (lipping or bony 
sour)   
  กระดูกเชิงกราน  
 พบชิ้นสวนกระดูกเชิงกรานทั้งขางขวาและขางซายในสภาพที่ไมสมบูรณ กลาวคือขาง
ขวานั้นมีเพียงสวน iliac ที่แสดงใหเห็นพื้นที่ auricular surface ขนาดไมใหญนัก ตลอดจน 
preauricular sulcus ที่ชัดเจน รวมทั้งรองรอยการตั้งครรภ (Imprint of pregnancy)(ภาพที่ 100)  
ซึ่งลักษณะดังกลาวลวนบงชี้ความเปนเพศหญิงทั้ง ส้ิน  สวนกระดูกเชิงกรานขางซายนั้น
ประกอบดวยสวนของ ilium บริเวณ iliac crest และสวนของ ischium รวมทั้ง pubis ซึ่งพบวาสวน
ผิวสัมผัสระหวาง กระดูกประสานหัวเหนา (pubic symphysis) ยังคงอยูและสามารถนํามาศึกษา
เพื่อประเมินอายุเมื่อตายตามวิธีการของ McKern & Gilbert ป 1973 (Ubelaker 1984:59) ได 
โดยเมื่อพิจารณาระดับการเสื่อมสภาพแลวรวมคาการประเมินระดับของการเสื่อมสภาพจาก
องคประกอบทั้งสามสวนแลวสามารถประเมินอายุเมื่อตายจากกระดูกสวนดังกลาวไดระหวางชวง
อายุราว 33 ป (Ubelaker 1984:59)  
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 กระดูกกระเบนเหน็บ  
 แสดงใหเห็นลักษณะการเชื่อมประสานที่สมบูรณ (developed sacralization) 
ปราศจากรองรอยการเสื่อมสภาพหรือลักษณะความผิดปกติใดๆ  
 

ตัวอยางหมายเลข 36 (BKK’98-99/Burial # 18) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones)  
 เนื่องจากโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข  18 เปนโครงกระดูกของเด็ก ดังนั้น
การศึกษาความยาวในโครงกระดูกเด็กจึงไมใชการศึกษาดวยการวัดความยาวจากกระดูกที่มี
พัฒนาการเต็มที่แลวดังกรณีโครงกระดูกของผูใหญ หากแตเปนการวัดความยาวเฉพาะสวนที่เปน
กานกระดูกหรือสวน Diaphysis เทานั้น โดยคาความยาวที่ไดจากการวัดก็ยอมมิใชคาความยาว
เพื่อการนําไปประเมินความสูง หากแตเปนคาความยาวสําหรับการนําไปประเมินอายุเมื่อตายของ
เด็กคนนั้นๆ   ทั้งนี้  คาความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวนในตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 
32 มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่  70  ความยาวของ Diaphysis แตละสวนจากตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  36 
 

ความยาว (มิลลิเมตร) สวนของกระดูกยาว 
ขวา ซาย 

Humerus 120 119 
Femur 
Tibia (with spine) 

156 
134 

156 
134 

 

ภาพที่ 100 รองรอยการตั้งครรภบริเวณ Preauricular sulcus ตัวอยางหมายเลข 35 
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 จากความยาวของกระดูกสวนตางๆดังปรากฏในตารางสามารถนําไปเทียบกับผล
การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับสัดสวนความยาวของกระดูกทอนยาว ซึ่งได
ศึกษาโดย Merchant & Ubelaker ป 1977 แลวประเมินอายุเมื่อตายของตัวอยางกระดูกมนุษย
หมายเลข 36 หรือโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 18 ไดในชวงอายุระหวาง 1.5 – 2.5 ขวบ 
(Ubelaker 1984:48-49) 

กระดูกเชิงกราน (Ilium)  
 กระดูกชิงกรานที่สามารถนํามาศึกษาโดยวิธีการวัดไดคือกระดูกสวน Ilium ซึ่งเปนการ
วัดขนาดความยาวเพื่อการประเมินอายุเมื่อตายตามวิธีการศึกษาของ Merchant & Ubelaker 
1977 (Ubelaker 1984:49) โดยมีรายละเอียดผลการวัดดังนี้  
 
ตารางที่  71  ความยาวกระดูก Ilium  ของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 36  
 

ความยาวของกระดูก Ilium (มิลลิเมตร) 
ขวา ซาย 
58 58 

  
จากสัดสวนความยาวของกระดูก Ilium ที่สามารถวัดไดดังกลาว เมื่อนําไปเทียบผล

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุในวัยเด็กกับขนาดความยาวของกระดูก Ilium ตามวิธีการของ 
merchant & Ubelaker 1977 แลว สามารถประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 
36 จากหลุมฝงศพหมายเลข 18 ได ในชวงอายุประมาณ 1.5 – 2.5 ขวบ (Ubelaker 1984:49)  
  
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กะโหลกศีรษะ (Skull)  
 กะโหลกศีรษะของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 32 แสดงใหเห็นลักษณะทาง
กายภาพของผูที่อยูในวัยเด็กซึ่งรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ กลาวคือสวนหอหุมสมองยังไมมี
การเชื่อมประสานอยางสมบูรณของรอยประสานกะโหลกศีรษะในสวน Sagittal suture, Coronal 
suture, และ Lambdoid suture อยางไรก็ดี  รอยประสานกะโหลกศีรษะสวน Frontal bone นั้นได
มีการเชื่อมเขาดวยกันแลว ซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติที่รอยประสานของกะโหลกศีรษะสวน
ดังกลาวจะเชื่อมตอเขาดวยกันเมื่ออายุประมาณ  2 ขวบ  
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 ขากรรไกรบน ขากรรไกรลางและฟนนั้นพบวามีสภาพที่สมบูรณ โดยในขากรรไรลาง
นั้นรอยประสาน Sumphysis menti แสดงใหเห็นวามีการเชื่อมประสานเขาดวยกันแลว ซึ่งตาม
ธรรมชาตินั้นการเชื่อมตัวของรอยประสานดังกลาวในขากรรไกรลางจะเกิดขึ้นในชวงอายุประมาณ 
2 ขวบ   

สําหรับลักษณะของฟนนั้นปรากฏชุดฟนน้ํานมในขากรรไกรทั้งสองสวนจํานวนรวม 20 
ซี่ โดยจําแนกเปนในขากรรไกรบน 10 ซี่และในขากรรไกรลาง 10 ซี่   ซึ่งในขากรรไกรแตละสวน
แบงออกเปนขางขวาและขางซาย ขางละ 5 ซี่ ประกอบดวย ฟนตัดซี่กลาง ฟนตัดซี่ริม  ฟนเขี้ยว 
ฟนกรามซี่ที่ 1 และฟนกรามซี่ที่ 2 ตามลําดับ รวมทั้งหมด 20 ซี่  แสดงใหเห็นพัฒนาการของชุดฟน
น้ํานมที่สมบูรณ ซึ่งนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายจากลําดับพัฒนาการของฟนน้ํานมคือชวงอายุ
ประมาณ 2 – 2.5 ขวบ อันเปนชวงอายุที่ฟนน้ํานมซี่สุดทายคือฟนกรามซี่ที่ 2 โผลพนเหงือกโดย
สมบูรณ (Ubelaker 1984:47)  จากการพิจารณาดวยตาเปลาพบวาชุดฟนน้ํานมดังกลาวเปนฟนที่
มีสภาพสมบูรณไมปรากฏอาการของฟนผุหรือโรคเหงือกแตอยางใด กระนั้นก็ดี จากการสังเกต
กลับพบวามีแนวเสนขวางปรากฏบนฟนของโครงกระดูกมนุษยจากหลุมฝงศพหมายลข 18  ซึ่ง
แนวเสนขวางเปนร้ิวซอนกันนั้นคือลักษณะ Enamel hypoplasia ซึ่งมีสาเหตุจากการขาด
สารอาหารหรือแรธาตุบางประเภท จึงสงผลใหเกิดภาวะการชะงักงันของการเจริญเติบโต โดย
ปรากฏรองรอยอยางหนึ่งที่แสดงสภาวะของการเจริญเติบโตที่เกิดการชะงักเปนแนวเสนขวางที่
สามารถสังเกตไดบนเคลือบฟน (Hillson 1990:128-140)  ทั้งนี้  สําหรับกรณีของตัวอยางกระดูก
มนุษยหมายเลข 32 หรือโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข 18 นั้น สามารถสังเกตเห็นลักษณะ
ดังกลาวไดอยางชัดเจนจากฟนตัดซี่กลางในชุดขากรรไกรบน (51, 61)  

ภาพที่ 101 กะโหลกศีรษะวัยเด็ก ตัวอยางหมายเลข 36 
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 กระดูกทอนยาว Long bones)  
 ประกอบดวยกระดูกสวนตางๆของแขนและขา ไดแก 
 กระดูกตนแขน (Humerus) ขางขวาและขางซายที่แสดงใหเห็นสวน Diaphysis และ 
Epiphysis ทั้งบนและลาง แยกจากกันอยางชัดเจน  
 กระดูกปลายแขนดานนอก (Radius) ขางขวาและขางซาย ซึ่งปรากฏเฉพาะสวน 
Diaphysis สภาพชํารุดโดยสวน Distal end หักหายไปทั้งสองขาง  
 กระดูกปลายแขนดานใน (Ulna) พบเฉพาะขางขวาและขางซาย ซึ่งปรากฏเฉพาะสวน 
Diaphysis สภาพชํารุดโดยสวน Distal end หักหายไปทั้งสองขาง  
 กระดูกตนขา (Femur) ทั้งขางขวาและขางซาย  ซึ่งพบเฉพาะสวน Diaphysis ในสภาพ
คอนขางสมบูรณทั้งสองขาง  
 กระดูกปลายขาสวนหนาแขง (Tibia) ทั้งขางขวาและขางซาย ซึ่งพบเฉพาะสวน 
Diaphysis ในสภาพคอนขางสมบูรณทั้งสองขาง   
 โดยภาพรวมแลว กระดูกทอนยาวสวนแขนขาของตัวอยางกระดูกมนุษยจากหลุมฝง
ศพหมายเลข 19 นั้นลวนแสดงใหเห็นลักษณะของกระดูกที่ยังมีการพัฒนาไมสมบูรณ อันเปน
ลักษณะทางกายภาพที่บงชี้วามีอายุอยูในชวงวัยเด็ก ซึ่งสามารถประเมินอายุเมื่อตายของเด็กคน
ดังกลาวไดระหวางชวงอายุประมาณ 1.5 – 2.5  ขวบ จากการวัดสัดสวนความยาวของกระดูกทอน
ยาวแตละสวน ดังไดกลาวมาแลว  
 กระดูกไหปลารา (Clavicles)  
 กระดูกไหปลาราที่พบประกอบดวยกระดูกไหปลาราขางขวาและขางซาย  สภาพ
สมบูรณ  มีขนาดเล็ก ซึ่งแสดงใหเห็นชวงอายุในวัยเด็ก 
 กระดูกสะบัก (Scapulas) 
 กระดูกสะบักพบทั้งขางขวาและขางซาย สภาพสมบูรณ  ขนาดเล็ก แสดงใหเห็น
ลักษณะของกระดูกในชวงวัยเด็กที่ยังไมมีการพัฒนาหรือยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ กลาวคือเปน
กระดูกสะบักที่ยังไมมีการเชื่อมประสานอยางสมบูรณในสวนเชื่อมตอตางๆของกระดูกที่ประกอบ
เขาดวยกันเปนกระดูกสะบัก  นอกจากนั้น  กระดูกสะบักทั้งสองขางดังกลาวพบวาปราศจากสวน 
Coracoid  process  
 กระดูกซี่โครง (Ribs)  
 กระดูกซี่โครงที่พบพบเพียงบางซี่  ในสภาพที่แตกหัก อยางไรก็ตาม  ซี่โครงแตละซี่ที่
พบลวนมีขนาดเล็ก ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนกระดูกที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่คืออยูในชวงวัยเด็ก    
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 กระดูกสะโพก (Pelvis girdle) 
 ประกอบดวยกระดูกเชิงกรานขางขวาและขางซาย ซึ่งลวนเปนกระดูกเชิงกรานที่ยังไม
มีการเชื่อมประสานของกระดูกสวนตางๆไมวาจะเปนสวน Ilium, Ischium และ Pubis ทั้งนี้  พบ
เฉพาะสวน Ilium ทั้งขางขวาและซาย  โดยปราศจากสวน Ischium และ Pubis    
 โดยภาพรวมแลวกระดูกเชิงกรานที่พบนั้นมีขนาดเล็ก บงชี้วาเปนกระดูกที่มีอายุในชวง
วัยเด็ก โดยสามารถประเมินอายุเมื่อตายจากการวัดสัดสวนความยาวของกระดูก Ilium ไดในชวง
อายุประมาณ 1.5 – 2.5 ขวบ  ตามที่ไดกลาวมาแลว  ลักษณะทางกายภาพของกระดูกสวน
ดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวายังไมมีการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ กลาวคือกระดูกแตละ
สวนยังไมมีการเชื่อมประสานเขาดวยกัน และยังไมปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพตามสวน
เชื่อมตอตางๆแตอยางใด 
 

ตัวอยางหมายเลข 37 (BKK’98-99/Burial # 19) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones)  
 เนื่องจากโครงกระดูกจากหลุมฝงศพหมายเลข  19 เปนโครงกระดูกของเด็กเชนกัน 
ดังนั้นการศึกษาความยาวในโครงกระดูกเด็กจึงไมใชการศึกษาดวยการวัดความยาวจากกระดูกที่
มีพัฒนาการเต็มที่แลวดังโครงกระดูกของผูใหญ หากแตเปนการวัดความยาวเฉพาะสวนทีเ่ปนกาน
กระดูกหรือสวน Diaphysis เทานั้น โดยคาความยาวที่ไดจากการวัดก็ยอมมิใชคาความยาวเพื่อ
การนําไปประเมินความสูง หากแตเปนคาความยาวสําหรับการนําไปประเมินอายุเมื่อตายของเด็ก
เชนเดียวกับกรณีของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 37 ซึ่งเปนโครงกระดูกของเด็กเชนเดียวกัน   
ทั้งนี้  คาความยาวของกระดูกทอนยาวแตละสวนมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่  72  ความยาวของ Diaphysis แตละสวนจากตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  37 
 

ความยาว (มิลลิเมตร) สวนของกระดูกยาว 
ขวา ซาย 

Radius 
Ulna 

176 
180 

- 
- 

Femur 
Tibia 
Fibula 

295 
265 

- 

- 
- 

256 
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จากคาความยาวของ Diaphysis ในกระดูกทอนยาวแตละสวนของโครงกระดูกมนุษย
จากหลุมฝงศพหมายเลข 19 หรือตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข 37 นั้น สามารถนําไป
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาความสัมพันธระหวางกระดูกทอนยาวกับอายุของเด็กชาวอเมริกัน
อินเดียนโดย Merchant & Ubelaker (1984:48-49) แลวนํามาประเมินอายุเมื่อตายของโครง
กระดูกเด็กจากหลุมฝงศพหมายเลข 19 ไดชวงอายุระหวาง 5-6 ขวบ 
 
 ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 การศึกษาลักษณะตางๆของกระดูกทอนยาวแตละสวนโดยการพิจารณาดวยตาเปลา
พบวากระดูกดังกลาวมีสภาพสมบูรณ  ขนาดเล็ก การเชื่อมตอระหวาง Epiphysis ทั้งสวนปลาย
บนและปลายลางเขากับ Diaphysis นั้นยังไมเชื่อมประสานอยางสมบูรณรองรอยของ Epiphyseal 
line ยังคงสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน สวนสภาพโดยทั่วไปนั้นไมปรากฏรองรอยความ
ผิดปกติใดๆ 
 

ตัวอยางหมายเลข 38 (BKK’98-99/MNI # 15) 
 ลักษณะที่สามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 กระดูกที่สามารถนํามาศึกษาดวยวิธีการวัดไดคือกระดูกตนแขน (Humerus) ขางซาย 
สภาพสมบูรณ การวัดสัดสวนความยาวของกระดูกตนแขนดังกลาวเพื่อการประเมินอายุตาม
วิธีการของ Merchant & Ubelaker ป 1977 ไดคาความยาว 226 มิลลิเมตร ซึ่งเปนชวงคาความ
ยาวของกระดูกที่มีอายุระหวาง 9 ขวบครึ่ง – 10 ขวบครึ่ง (Ubelaker 1984:48)   
 

ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 
 กระดูกทอนยาว (Long bones) 
 การศึกษาลักษณะตางๆของกระดูกตนแขนขางซายโดยการพิจารณาดวยตาเปลา
พบวา กระดูกดังกลาวมีสภาพสมบูรณ  ขนาดเล็ก พบวาการเชื่อมตอระหวาง Epiphysis ทั้งสวน
ปลายบนและปลายลางเขากับ Diaphysis นั้นยังไมเชื่อมประสานอยางสมบูรณรองรอยของ 
Epiphyseal line ยังคงสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน สวนสภาพโดยทั่วไปนั้นแสดงใหเห็น
ลักษณะของกระดูกที่สมบูรณดีไมปรากฏรองรอยความผิดปกติใดๆ  
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ตัวอยางหมายเลข 39 (BKK’98-99/MNI # 16) 
ลักษณะที่สามารถวัดได 

 กระดูกสวนที่สามารถศึกษาโดยการวัดไดของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  39 
ไดแกฟนแทซึ่งมีเฉพาะในชุดขากรรไกรบนและลางบางซี่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  73  ขนาดของฟนแทในชุดขากรรไกรบนของตัวอยางหมายเลข  39 
 

ขนาด (มิลลิเมตร) 

Mesio – distal  Bucco – lingual  

 
 
ขากรรไกร 

I 1 I 2 C PM
1 

PM 
2 

M1 M2 M3 I 1 I 2 C  PM
1 

PM
2 

M1 M2 M3 

บน - 5.0 6.0 - 7.0 9.0 9.5 10.5 - 6.5 7.0 - 8.7 10.0 11.5 11.5 

ลาง - 7.0 - - - - - - - 7.5 - - - - - - 

 
ลักษณะที่ไมสามารถวัดได 

 ตัวอยางโครงกระดูกหมายเลข 35 นั้นพบในสภาพที่ไมสมบูรณ เนื่องจากเปนตัวอยาง
ที่ไดรับการรบกวน  จึงพบชิ้นสวนของกระดูกสวนตางๆในสภาพชํารุดเปนสวนใหญ  อยางไรก็ตาม  
ในการวิเคราะหไดเลือกชิ้นสวนของกระดูกแตละสวนที่มีสภาพคอนขางดีและสามารถศึกษา
ลักษณะทางกายภาพไดมาทําการศึกษา  โดยสามารถศึกษาไดเฉพาะลักษณะที่ไมสามารถวัดได  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กะโหลกศีรษะ (Skull) 
 กะโหลกศีรษะสวนหอหุมสมอง (Nuerocranium) ซึ่งไดแกชิ้นสวนกระดูก Parietal ทั้ง
ขางขวาและซาย จากการสังเกตพบวาดานตัดขวาง (Cross section) ของเนื้อกระดูกมีสภาพ
คอนขางแข็งแรง ความพรุนนอย มีความหนาประมาณ 0.4 เซนติเมตร  รอยประสานของกะโหลก
ศีรษะสวน Lamdoidal suture ขางซายแสดงใหเห็นลักษณะของ Sutural bone หรือ Wormain 
bone จํานวน 1 จุด   
 กะโหลกศีรษะสวนใบหนา (Face) ไดแกชิ้นสวนของเบาตาขางขวา ที่มีลักษณะ
คอนขางมน อันเปนลักษณะทางกายภาพที่บงชี้ความเปนเพศหญิง ตําแหนงใตขอบเบาตาขวา
ปรากฏ Infra orbital foramen จํานวน 1 รู  กระดูกสวนแกมหรือ Zygomatic แสดงใหเห็นลักษณะ
ของโหนกแกมที่คอนขางสูงและมีขนาดใหญ  สวนโพรงจมูกดานหนา (Piriform aperture) มี
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ลักษณะขอบลางเปนแบบ Anthropine ซึ่งแสดงใหเห็นสันของขอบลางที่ชัดเจน (ยอดชาย  บุญ
ประกอบ 2536:9)  
 กะโหลกศีรษะสวนขากรรไกรบนและฟน (Maxilla and Teeth) พบเฉพาะชิ้นสวนของ
ขากรรไกรบนและฟนขางขวาติดกับเบาตาและโหนกแกมขางขวา ลักษณะของเพดานปากใน
ขากรรไกรชิ้นดังกลาวเปนเพดานที่คอนขางตื้นแสดงใหเห็นพัฒนาการในชุดฟนแทที่สมบูรณแลว 
โดยพบวามีฟนแทติดกับสวนเบารองรับฟนจํานวน  3 ซี่ ไดแก ฟนเขี้ยว (13) ฟนกรามซี่ที่ 1 และ 2 
(16, 17)  ทั้งนี้  ฟนเขี้ยวที่ปรากฏนั้นยังโผลไมพนเหงือกอยางเต็มที่นัก ขณะที่ฟนกรามจํานวน 2 ซี่
ที่กลาวถึงไดโผลพนเหงือกอยางเต็มที่แลว ลักษณะปุมฟนของฟนกรามซี่ที่ 1 มีจํานวน 4 ปุม สวน
ฟนกรามซี่ที่ 2 มี 4 ปุมเชนกัน นอกจากนั้นในฟนกรามซี่ที่ 2 ยังปรากฏลักษณะของ “Carabelli 
cusp” ทางดานประชิดลิ้น (Lingual) ซึ่งจัดเปนปุมพิเศษ(Extra cusp) ของฟนที่เพิ่มข้ึนมา
นอกเหนือจากปุมของฟนโดยทั่วไป (Supernumerary cusp)((ภาพที่ 102) (Brothwell 1981:115-
116) นอกจากนั้น ยังพบวามีฟนซี่ที่หลุดรวงหลังจากเสียชีวิตแลว (Post-mortem tooth loss) คือ
ฟนตัดซี่ริม (12) ฟนกรามนอย (14 หรือ 15) และฟนกรามซี่สุดทาย (18) อยางไรก็ตาม  ในระดับ
เหนือฟนกรามซี่ที่ 3 เยื้องไปทางดานหลังเล็กนอยมีรองรอยของฟนที่ยังคงฝงตัวอยูในกระดูกและ
ไมสามารถเจริญเติบโตได ซึ่งจัดเปนลักษณะของฟนคุด (Impacted tooth)ลักษณะดังกลาวจงึเปน
รองรอยบงชี้ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการของฟนในบุคคลผูนี้  โดยฟนซี่ที่ฝงตัวอยูในกระดูก
เหนือฟนกรามซี่สุดทายนี้ นาจะเปนฟนน้ํานมที่ไมสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาไดและยังคงฝงตัวอยู
แมวาบุคคลผูนี้ จะไดเจริญเติบโตเขาสูวัยผูใหญและชุดฟนแทไดพัฒนาขึ้นมาโดยสมบูรณแลวก็
ตาม(ภาพที่ 103) ลักษณะความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการของฟนในลักษณะดังกลาวนี้ไดรับการ
รายงานวาเปนลักษณะที่ปรากฏในชุดฟนของกลุมประชากรบางกลุม เชน กลุมชาวอันดามัน 
(Andamanese) (Brothwell 1981:112-113)  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 102 ลักษณะ Carabelli’s cusp ในฟนกราม 
                 ชุดบนซี่ที่ 1 ขางขวา ตัวอยางหมายเลข 39 

ภาพที่ 103 ลักษณะการคงคางของฟน (Delayed  
                 or failure tooth) ในขากรรไกรบนขาง 
                 ขวา   ตัวอยางหมายเลข 39 
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 นอกจากลักษณะความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญเติบของฟนตามที่ไดกลาวมาแลว ยัง
พบวามีรองรอยที่แสดงใหเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการของฟนในตําแหนงของฟนกราม
นอยดวย  กลาวคือจากรองรอยของเบารองรับฟน (Socket) ที่หลุดรวงไปนั้น แสดงใหเห็นตําแหนง
ของฟนกรามนอยจํานวนเพียง 1 ซี่เทานั้น ทั้งนี้ ตามธรรมชาติฟนกรามนอยในชุดฟนแทนั้นจะมี
จํานวน 2 ซี่  ซึ่งหากฟนกรามนอยในขากรรไกรบนของบุคคลผูนี้มีการเจริญเติบโตตามปกติครบ
จํานวน 2 ซี่แตไดหลุดรวงไปกอนที่บุคคลผูนี้จะเสียชีวิต (Pre-mortem tooth loss)นั้น ควรจะมี
รองรอยที่แสดงใหเห็นการหลุดรวงกอนเสียชีวิต คือควรจะมีลักษณะการเชื่อมประสานของกระดูก
สวนเบารองรับฟนในตําแหนงดังกลาว โดยมีชองวางหรือระยะหางในตําแหนงของฟนที่หลุดรวงไป
ระหวางฟนกรามซี่ที่ 1 กับฟนกรามนอยซี่ที่ยังคงอยู รวมทั้งสวนของ Alveolus ที่จะยุบตัวลง
(Resorbed)ทวา ในขากรรไกรลางของตัวอยางกระดูกหมายเลข 35 นี้ ไมปรากฎลักษณะการเชื่อม
ประสานของกระดูกเบาฟนแตอยางใด ทั้งยังไมมีชองวางระหวางฟนกรามซี่ที่ 1 กับฟนกรามนอยซี่
ที่ยังเหลืออยู  จึงมีความเปนไปไดมากวาชุดฟนกรามนอยในชุดฟนแทของบุคคลผูนี้มีจํานวนเพียง  
1 ซี่  ซึ่งจัดเปนลักษณะความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของฟน ที่สงผลใหจํานวนของฟน
โดยรวมในชุดฟนแทมีจํานวนนอยกวาปกติ (Variation in tooth number as absence of teeth) 
(Brothwell 1981:111-112)  
 กระนั้นก็ตาม นอกเหนือจากฟนในชุดขากรรไกรบนตามที่ไดกลาวมาแลว ยังพบฟนที่
หลุดรวงออกจากขากรรไกร ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบวาเปนฟนในชุดขากรรไกรบนซึ่งมาจาก
ขากรรไกรบนดานซาย  ประกอบดวยฟนซี่ตางๆ คือ ฟนตัด (Incisor) จํานวน 1 ซี่  ฟนเขี้ยว 
(Canine) จํานวน 1 ซี่  ฟนกรามนอย (Premolar) จํานวน 2 ซี่ และฟนกรามซี่ที่ 2 จํานวน 1 ซี่   
 รองรอยที่นาสนใจซึ่งสังเกตพบบนเคลือบฟนของตัวอยางกระดูกมนุษยหมายเลข  39 
ไดแกลักษณะฟนที่มีสีเหลืองและแนวเสนขวางเปนคลื่น อันเปนลักษณะบงชี้สภาวะ Enamel 
Hypoplasia  ที่มีสาเหตุประการหนึ่งจากการขาดแรธาตุหรือสารอาหาร ซึ่งสงผลใหเกิดการชะงัก
งันของการเจริญเติบโต (Hillson 1990:128-140) 

โดยภาพรวมแลวฟนที่ปรากฏในชุดขากรรไกรบนของบุคคลผูนี้ ไมปรากฏลักษณะหรือ
รองรอยบงชี้สภาวะฟนผุหรือโรคอื่นๆในชองปากที่รุนแรงแตอยางใด  คงมีเฉพาะลักษณะเหงือกรน
เล็กนอยบริเวณฟนกรามซี่ที่ 2 เทานั้น  และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการสึกของฟน (Dental 
attrition) พบวาฟนมีการสึกนอยมาก โดยพบวามีฟนเพียงซี่เดียวที่แสดงใหเห็นการสึกไดแกฟน
กรามซี่ที่ 1 (16) และเมื่อพิจารณาระดับการสึกของฟนรวมกับพัฒนาการของชุดฟนแทที่แสดงให
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เห็นวาขึ้นครบสมบูรณ จึงนําไปสูการประเมินอายุเมื่อตายของบุคคลผูนี้ไดในชวงอายุระหวาง 20-
25 ป  
 กระดูกซี่โครง (Ribs) เทาที่พบประกอบดวยชิ้นสวนของกระดูกซี่โครง จํานวน 3 ชิ้น
เทานั้น  จากการศึกษาดวยตาเปลาไมพบรองรอยหรือลักษณะความผิดปกติแตอยางใด   
 

ตารางชพีแบบยอของประชากรสมัยโบราณแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 
 

ผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรของแหลงโบราณคดีบาน
โคกคอนทั้งจากบริบทหลุมฝงศพและนอกบริบทหลุมฝงศพ จํานวนทั้งหมด 39 ตัวอยาง พบวา
ประกอบดวยโครงกระดูกในวัยทารก-วัยเด็ก ซึ่งหมายถึงชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 15 ป จํานวน 
12 คน  โครงกระดูกในวัยผูใหญซึ่งไดแกกลุมที่มีอายุไมต่ํากวา 16 ปนั้นมีจํานวน  27  คน  อยางไร
ก็ดีจากผลการประเมินอายุของโครงกระดูกมนุษยมนุษยทั้งสองวัยดังกลาวนั้น พบวามีตัวอยาง
กระดูกมนุษยจํานวน 31 ตัวอยางที่สามารถระบุไดวามีอายุเทาใด  สวนตัวอยางที่เหลืออีกจํานวน 
8 ตัวอยางนั้น ไมสามารถระบุหรือประเมินอายุเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน  คงระบุไดเพียงแควาอยู
ในวัยเด็กหรือวัยผูใหญเทานั้น  ทั้งนี้  ตัวอยางกระดูกมนุษยกลุมที่ไมสามารถระบุอายุเปนตัวเลข
ไดนั้นลวนเปนตัวอยางกระดูกที่มีสภาพชํารุดผุพังมากหรือมีองคประกอบไมสมบูรณครบถวนตาม
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร   

สําหรับตัวอยางกระดูกมนุษยจํานวน 31 ตัวอยางที่สามารถประเมินอายุเมื่อตายไดนั้น
ประกอบดวย ประกอบดวยเด็กจํานวน 12  ตัวอยาง ผูใหญจํานวน 19 ตัวอยาง จําแนกเปนเพศ
ชายจํานวน 8 ตัวอยาง เพศหญิงจํานวน  9  และผูใหญที่ไมสามารถประเมินเพศไดจํานวน 2 
ตัวอยาง  

ตัวอยางจากสมัยเหล็กจํานวน 17 ตัวอยาง จําแนกเปนเด็กจํานวน 7 ตัวอยาง ผูใหญ
จํานวน 10  ตัวอยาง โดยจําแนกเปนเพศชายจํานวน 3 ตัวอยาง เพศหญิงจํานวน 7 ตัวอยาง โดย
ในกลุมผูใหญจํานวน 10 ตัวอยางดังกลาวนั้นยังอาจจําแนกเปนผูใหญในชวงอายุมากคืออายุ
ตั้งแตประมาณ 25 ปข้ึนไปจํานวน 8 ตัวอยาง ผูใหญในชวงที่มีอายุนอยคืออายุไมเกิน  25 ป 

ตัวอยางจากสมัยสําริดจํานวน  8  ตัวอยาง จําแนกเปนเด็กจํานวน  2 ตัวอยาง ผูใหญ
จํานวน  6 ตัวอยาง ซึ่งจําแนกเปนเพศชายจํานวน  4 ตัวอยางที่มีอายุมากและผูใหญชวงอายุไม
นอยซึ่งลวนมีอายุเกิน 20 ปที่ไมสามารถประเมินเพศไดจํานวน 2 ตัวอยาง 
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ตัวอยางสมัยกอนโลหะหรือสมัยหินใหมตอนปลายจํานวน 6 ตัวอยาง จําแนกเปนเด็ก
จํานวน 3 ตัวอยาง  ผูใหญจํานวน 3 ตัวอยางซึ่งลวนเปนผูใหญที่มีอายุตั้งแต 25 ปข้ึนไปทั้งหมด 
จําแนกเปนเพศชายจํานวน 1 คนและเพศหญิงจํานวน 2 คน 

 
ตารางที่  74  ตัวอยางกระดูกมนุษยที่สามารถนําขอมูลอายุเมื่อตายมาสรางตารางชีพแบบยอ 
 
ตัวอยาง 
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย อายุ  
(ป) 

ชวงอายุ 
(ป) 

เพศ 

2 Burial # 2 เหล็ก 45 45 - 50 ชาย 
4 Burial # 3 เหล็ก 37 35 - 40 หญิง 
7 Burial # 4 เหล็ก 1 0.6-1.5 เด็ก 
9 MNI # 5/1 เหล็ก 27 25 - 30 ชาย 

10 MNI # 5/2 เหล็ก 23 17 - 25 หญิง 
11 MNI # 5/3 เหล็ก 53 50 - 55 หญิง 
13 MNI # 7 เหล็ก 33 30 - 35 ชาย 
14 Burial # 5 เหล็ก 48 45–50 หญิง 
15 Burial # 6 เหล็ก 19 17–20 หญิง 
16 MNI # 8 เหล็ก 1 0.5-1.5 เด็ก 
17 Burial # 7/1 เหล็ก 28 25-30 หญิง 
18 Burial # 7/2 เหล็ก 10 9.5-10 เด็ก 
19 Burial # 8/1 เหล็ก 30 30-35 หญิง 
20 Burial # 8/2 เหล็ก 10 9.5-10 เด็ก 
21 Burial # 9 เหล็ก 1 0.6-1.3 เด็ก 
23 Burial # 11 เหล็ก 15 15 - 16 เด็ก 
25 MNI # 10 เหล็ก 2 1.5-2.5 เด็ก 
26 MNI # 11 สําริด 3 1 – 5 เด็ก 
27 Burial # 12 สําริด 30 25 - 30 ชาย 
28 Burial # 13 สําริด 30 25-30 ชาย 
29 Burial # 14 สําริด 40 35 - 40 ชาย 
30 Burial # 16 สําริด 33 30 - 35 ชาย 
31 MNI # 12 สําริด 1 1 – 1.5 เด็ก 
32 MNI # 13 สําริด 20 15 - 20 ผูใหญระบุเพศไมได 
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ตัวอยาง 
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย อายุ  
(ป) 

ชวงอายุ 
(ป) 

เพศ 

33 MNI # 14 สําริด 19 15 - 20 ผูใหญระบุเพศไมได 
34 Burial # 15 หินใหม 35 30 - 35 ชาย 
35 Burial # 17 หินใหม 33 30 - 35 หญิง 
36 Burial # 18 หินใหม 2 1.5-2.5 เด็ก 
37 Burial # 19 หินใหม 6 5 - 9 เด็ก 
38 MNI # 15 หินใหม 10 9.5 - 10 เด็ก 
39 MNI # 16 หินใหม 25 20 - 25 หญิง 

 
ตัวเลขจากการประเมินอายุเมื่อตายดังกลาวสามารถนําไปสูการสรางตารางชีพแบบ

ยอ (Abridge Life table) ของประชากรสมัยโบราณที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนได  
 ตารางชีพ  คือ  ตารางตัวเลขที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับการตายและการมีชีวิตรอดอยู
ระหวางชวงอายุใดอายุหนึ่งของประชากรกลุมหนึ่ง  ตารางชีพเปนตารางสถิติที่สรางขึ้นเพื่อวัด 
“ความยืนยาวของชีวิต” ตัวเลขในชองสุดทายของตารางชีพจะบงชี้ใหทราบถึง “อายุขัยเฉลี่ย” ใน
แตละชวงอายุตางๆ ของกลุมประชากรที่ทําการศึกษา ซึ่งอายุขัยเฉลี่ยนี้จะเปนดัชนีอยางหนึ่งที่
สามารถชี้วัดภาวะสุขภาพของประชากรในแตละสังคมได (ปราโมทย ประสาทกุล และคณะ 2545 
จาก www.hsri.or.th  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 
เม.ย.2547)   
 ตารางชีพจึงเปนที่รวมของสถิติทางประชากรที่สําคัญๆ (นิพนธ  เทพวัลย 2519:156-
161; วรชัย  วิริยารมภ  2542:41-42) ซึ่งประกอบดวย 
 X     ไดแก      ชวงอายุ 
 Dx   ไดแก      จํานวนประชากรที่เสียชีวิตในชวงอายุ  X  และ  X+1 
 Dx   ไดแก     สัดสวนประชากรที่เสียชีวิตในชวงอายุ  X  และ  X+1 
 Lx   ไดแก      จํานวนประชากรที่ดํารงชีวิตในชวงอายุ X 
 Qx   ไดแก     อัตราการตายของประชากรในชวงอายุ  X  และ  X+1 
 Lx    ไดแก      จํานวนปของประชากรที่ดํารงชีวิตในชวงอายุ  X  และ  X+1 

Tx    ไดแก      จํานวนปการดํารงชีวิตของประชากรคงเหลือทั้งหมดหลังอายุ X 
 Ex    ไดแก      อายุขัยคาดคะเนคงเหลือหลังชวงอายุ X 
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 ตารางชีพของกลุมประชากรสมัยกอนประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  75 ตารางชีพแบบยอของกลุมประชากรสมัยกอนประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีบานโคกคอน 
 

Age 
Interval 

 
(X) 

Number of 
Deaths 

 
(Dx) 

% of Deaths 
 
 

(dx) 

Survivors 
Entering 

 
(lx) 

Probability of 
Deaths 

 
(qx) 

Total Years 
Lived  

(X and X+5) 
(Lx) 

Total Years 
Lived after 

Lifetime 
(Tx) 

Life 
Expectancy 

 
(Ex) 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 

7 
1 
3 
3 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
0 

22.58 
3.23 
9.68 
9.68 
6.45 
9.68 

19.35 
6.45 
3.23 
6.45 
3.23 
0.00 

100.00 
77.42 
74.19 
64.52 
54.84 
48.39 
38.71 
19.35 
12.90 

9.68 
3.23 
0.00 

0.2258 
0.0417 
0.1304 
0.1500 
0.1176 
0.2000 
0.5000 
0.3333 
0.2500 
0.6667 
1.0000 
0.0000 

443.548 
379.032 
346.774 
298.387 
358.065 
217.742 
145.161 

80.645 
56.452 
32.258 

8.065 
0.000 

2266.129 
1822.581 
1443.548 
1096.774 

798.387 
540.323 
322.581 
177.419 

96.774 
40.323 

8.065 
0.000 

22.66 
23.54 
19.46 
17.00 
14.56 
11.17 

8.33 
9.17 
7.50 
4.17 
2.50 
0.00 

 
ขอมูลดานอายุที่สําคัญซึ่งไดจากการสรางตารางชีพจากผลการประเมินอายุเมื่อตาย

ของโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีที่มักจะนํามาพิจารณา(วรชัย  วิริยารมภ 2542:43) นั้น  ไดแก 
 1.อัตราการตายของประชากรกลุมอายุตางๆ หรือคาของระดับความเปนไปไดที่จะ
เสียชีวิตของประชากรในแตละกลุมอายุ  (Probability of Deaths; qx) 

สําหรับแหลงโบราณคดีบานโคกคอนนั้น เมื่อพิจารณาจากตารางชีพจะเห็นไดวา
ประชากรชวงอายุ 45-49 ปนั้นมีอัตราการตายสูงที่สุด (0.6667) ขณะที่กลุมประชากรที่มีอัตราการ
ตายต่ําสุดคือประชากรในกลุมชวงอายุ  5-9  ป  (0.0417) 
 2.อายุขัยคาดคะเนของประชากรหรือคาความคาดหวังในการมีอายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรในแตละกลุมอายุ (Life Expectancy; Ex)  ซึ่งนิยมพิจารณาที่กลุมประชากรแรกเกิด 
(E0) และกลุมประชากรอายุ  15  ป (E15 ไดแก กลุมชวงอายุ 10-14 ป  ในตารางชีพ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 237

 ในกรณีของแหลงโบราณคดีบานโคกคอนนัน้พบวาอายุขัยคาดคะเนของกลุมประชากร
แรกเกิดเทากบั  22.66  ป  สวนคาอายุขัยคาดคะเนของกลุมประชากรอายุ  15  ปนั้นมีคาเฉลีย่  
19.46  ป  
 อยางไรก็ตาม หากไมพิจารณาจากขอมูลในตารางชีพแตพิจารณาจากคาอายุโดยรวม
จากการประเมินอายุเมื่อตายกอนที่จะนํามาสรางตารางชีพนั้น พบวากลุมตัวอยางกระดูกมนุษย
จากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนมีอายุเมื่อตายเฉลี่ยดังนี้ 
 อายุเฉล่ียจากกลุมวัยเด็กและวัยผูใหญทัง้หมด = 21.64 ป หรือราว 22 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะวยัเด็ก   = 5.25 ป หรือราว 5 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะวยัผูใหญทัง้สองเพศ = 31.20 ป หรือราว 31 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะผูใหญเพศชาย  = 34.12 ป หรือราว 34 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะผูใหญเพศหญิง  = 32.88 ป หรือราว 33 ป 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



348 

 
 

บทที่  6 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยในงานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาจากตัวอยางกระดูก
มนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรในวัฒนธรรมบานเชียง จากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน ในเขต
ตําบลโคกสี  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  

ผลจากการขุดคนและการศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีบงชี้ลําดับพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรของแหลงโบราณคดีแหงนี้ 3 ระยะไดแกสมัยกอนยุคสําริด 
สมัยสําริดและสมัยเหล็ก ตามลําดับ โดยมีผลการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรดวยวิธีเรดิโอ
คารบอน (C 14) ในสมัยกอนยุคสําริดระหวาง 4,400 – 3,500 ปมาแลว สมัยสําริดมีอายุระหวาง  
3,500 – 3,000 ปมาแลว  ขณะที่สมัยเหล็กมีอายุระหวาง 2,900 – 1,800 ปมาแลว   

กระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน ที่นํามาเปน
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหมีจํานวนทั้งสิ้น  39 ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางจากบริบทหลุมฝง
ศพจํานวน  22  ตัวอยาง  ตัวอยางนอกบริบทหลุมฝงศพจํานวน  17  ตัวอยาง  โดยสามารถ
จําแนกเปนตัวอยางกระดูกมนุษยจากแตละลําดับช้ันวัฒนธรรมดังนี้  
 
ตารางที่  107  จํานวนตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ที่นํามาวิเคราะห 
 
 

จํานวนตัวอยาง สมัย ตัวอยาง
หมายเลข ในบริบทหลุมฝงศพ นอกบริบทหลุมฝงศพ 

รวม 

เหล็ก 
สําริด 
กอนยุคสําริด 

1 – 25  
26 – 33  
34 – 39  

13 
4 
5 

12 
4 
1 

25   
8    
6    

รวม  22 17 39 
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สรุปผลการวจิัย 
 
อายุเมื่อตาย 
 ผลการประเมินอายุเมื่อตายตัวอยางกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลง
โบราณคดีบานโคกคอน จํานวน 39 ตัวอยางพบวาประกอบดวยโครงกระดูกที่มีอายุนอยที่สุด 
ประมาณ 1 ขวบ และอายุมากที่สุดประมาณ 53 ป  จําแนกเปนวัยผูใหญทั้งสิ้น 27 ตัวอยาง และ
วัยเด็กจํานวน 12 ตัวอยาง ดังรายละเอียดในตารางที่ 108 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินอายุเมื่อตายจากตัวอยางทั้งหมดทุกชั้นวัฒนธรรมพบวา 
 อายุเฉล่ียจากกลุมวัยเด็กและวัยผูใหญทัง้หมด = 21.64 ป หรือราว 22 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะวยัเด็ก   = 5.25 ป หรือราว 5 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะวยัผูใหญทัง้สองเพศ = 31.20 ป หรือราว 31 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะผูใหญเพศชาย  = 34.12 ป หรือราว 34 ป 
 อายุเฉล่ียเฉพาะผูใหญเพศหญิง  = 32.88 ป หรือราว 33 ป 
 
ตารางที่   108  การประเมินอายุเมื่อตายของโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดี 

   บานโคกคอน 
 
ตัวอยาง 
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย อายุ 
(ป) 

ชวงอายุ 
(ป) 

บรรทัดฐานในการประเมิน 

1 Burial # 1 เหล็ก - ผูใหญ ขนาดและลักษณะของกะโหลกศีรษะ 
2 Burial # 2 เหล็ก 45 45 - 50 พัฒนาการและการสึกของฟน  

การเชื่อมประสานของกระดูก 
3 MNI # 1 เหล็ก - ผูใหญ ขนาดและลักษณะของกระดูก 
4 Burial # 3 เหล็ก  35 - 40 พัฒนาการและการสึกของฟน  

การเชื่อมประสานของกระดูก 
5 MNI # 2 เหล็ก - ผูใหญ ขนาดและลักษณะของกระดูก 
6 MNI # 3 เหล็ก - ผูใหญ ขนาดและลักษณะของกระดูก 
7 Burial # 4 เหล็ก 1 0.6-1.5 พัฒนาการของฟน  

ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว  
ความกวาง – ยาว ของ ilium 

8 MNI # 4 เหล็ก - ผูใหญ ขนาดและลักษณะของกระดูก 
9 MNI # 5/1 เหล็ก 27 25 - 30 พัฒนาการและการสึกของฟน 
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ตัวอยาง 
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย อายุ 
(ป) 

ชวงอายุ 
(ป) 

บรรทัดฐานในการประเมิน 

10 MNI # 5/2 เหล็ก 25 17 - 25  พัฒนาการและการสึกของฟน 
11 MNI # 5/3 เหล็ก 53 50 - 55  พัฒนาการและการสึกของฟน  
12 MNI # 6 เหล็ก - ผูใหญ ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
13 MNI # 7 เหล็ก 33 30 - 35  พัฒนาการและการสึกของฟน 
14 Burial # 5 เหล็ก 48 45–50  พัฒนาการและการสึกของฟน   

ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก  
การเสื่อมสภาพของ pubic symphysis 

15 Burial # 6 เหล็ก 19 17–20   ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
16 MNI # 8 เหล็ก 1 0.5-1.5  ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว 
17 Burial # 7/1 เหล็ก 28 25-30  การลบเลือนของรอยประสานกะโหลกศีรษะ 

ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก  
การเสื่อมสภาพของ pubic symphysis 

18 Burial # 7/2 เหล็ก 10 9.5-10  ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว 
19 Burial # 8/1 เหล็ก 30 30-35  พัฒนาการและการสึกของฟน  
20 Burial # 8/2 เหล็ก 10 9.5-10  ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว 
21 Burial # 9 เหล็ก 1 0.6-1.3  ความยาวสวน Diaphysis ในกระดูกยาว        

ความกวาง – ยาว ของ ilium 
22 Burial # 10 เหล็ก  ผูใหญ ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก  
23 Burial # 11 เหล็ก 16 15 - 16  พัฒนาการของฟน  

ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว 
ความกวาง – ยาว ของ ilium  

24 MNI # 9 เหล็ก  ผูใหญ ขนาด และลักษณะของกระดูก 
25 MNI # 10 เหล็ก 2 1.5-2.5  ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว 
26 MNI # 11 สําริด 3 1 – 5  ขนาดและความยาวสวน diaphysis กระดูกยาว 
27 Burial # 12 สําริด 30 25 - 30  ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
28 Burial # 13 สําริด 30 25-30 ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
29 Burial # 14 สําริด 40 35 - 40   พัฒนาการและการสึกของฟน   

ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
การเสื่อมสภาพของ pubic  symphysis 

30 Burial # 16 สําริด 33 30 - 35   ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
31 MNI # 12 สําริด 1 1 – 1.5   พัฒนาการของฟน 
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ตัวอยาง 
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย อายุ 
(ป) 

ชวงอายุ 
(ป) 

บรรทัดฐานในการประเมิน 

การเชื่อมประสานของ symphysis  menti 
32 MNI # 13 สําริด 20 15 - 20  ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
33 MNI # 14 สําริด 19 15 - 20  ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
34 Burial # 15 กอนยุค

สําริด 
35 30 - 35 ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 

35 Burial # 17 กอนยุค
สําริด 

33 30 - 35 พัฒนาการและการสึกของฟน 
ขนาด  ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก 
การเสื่อมสภาพของ pubic symphysis 

36 Burial # 18 กอนยุค
สําริด 

2 1.5-2.5 พัฒนาการของฟน   
การเชื่อมประสานของรอยประสานกะโหลกศีรษะ  
frontal  
การเชื่อมประสานของ symphysis  menti 
ความยาว diaphysis ในกระดูกยาว 
ความกวาง – ยาว ของ ilium 

37 Burial # 19 กอนยุค
สําริด 

6 5 - 9 ความยาว diaphysis ในกระดูกยาว  

38 MNI # 15 กอนยุค
สําริด 

10 9.5 - 10 ความยาวสวน diaphysis ในกระดูกยาว 

39 MNI # 16 กอนยุค
สําริด 

25 20 - 25 พัฒนาการและการสึกของฟน 
ขนาด ลักษณะและการเชื่อมประสานของกระดูก  

 
เพศ 
 การประเมินเพศของตัวอยางกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลง
โบราณคดีบานโคกคอน ซึ่งสามารถจําแนกเพศไดเฉพาะกลุมวัยผูใหญจากทุกลําดับชั้นวัฒนธรรม
จํานวน 27 คนนั้น พบวาประกอบดวยเพศชายจํานวน 11 คน เพศหญิงจํานวน 14 คน และผูใหญ
ที่ไมสามารถประเมินเพศไดจํานวน 2 คน  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 109 และ 110 
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ตารางที่  109  การประเมินเพศของโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 
 
ตัวอยาง
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย เพศ บรรทัดฐาน 
ในการประเมิน 

1 Burial # 1 เหล็ก หญิง เชิงกราน 
2 Burial # 2 เหล็ก ชาย กะโหลกศีรษะ   
3 MNI # 1 เหล็ก ชาย ขนาดและลักษณะของกระดูก 
4 Burial # 3 เหล็ก หญิง กะโหลกศีรษะ 
5 MNI # 2 เหล็ก หญิง ขนาดและลักษณะของกระดูก 
6 MNI # 3 เหล็ก ชาย ขนาดและลักษณะของกระดูก 
7 Burial # 4 เหล็ก ทารก - 
8 MNI # 4 เหล็ก หญิง ขนาดและลักษณะของกระดูก 
9 MNI # 5/1 เหล็ก ชาย ขนาดและลักษณะของฟน 

10 MNI # 5/2 เหล็ก หญิง ขนาดและลักษณะของฟน 
11 MNI # 5/3 เหล็ก หญิง ขนาด ลักษณะของฟนและขากรรไกรลาง 
12 MNI # 6 เหล็ก หญิง ขนาดและลักษณะของกระดูก 
13 MNI # 7 เหล็ก ชาย ขนาด และลักษณะของฟน 
14 Burial # 5 เหล็ก หญิง กะโหลกศีรษะ   และเชิงกราน 
15 Burial # 6 เหล็ก หญิง ขนาดและลักษณะของกระดูก 
16 MNI # 8 เหล็ก ทารก - 
17 Burial # 7/1 เหล็ก หญิง กะโหลกศีรษะ และเชิงกราน 
18 Burial # 7/2 เหล็ก เด็ก - 
19 Burial # 8/1 เหล็ก หญิง กะโหลกศีรษะ 
20 Burial # 8/2 เหล็ก เด็ก - 
21 Burial # 9 เหล็ก ทารก - 
22 Burial # 10 เหล็ก ชาย กะโหลกศีรษะ 
23 Burial # 11 เหล็ก เด็ก - 
24 MNI # 9 เหล็ก หญิง ขนาดและลักษณะของกระดูก 
25 MNI # 10 เหล็ก ทารก - 
26 MNI # 11 สําริด เด็ก - 
27 Burial # 12 สําริด ชาย ขนาดและลักษณะของกระดูก 
28 Burial # 13 สําริด ชาย ชิงกราน 
29 Burial # 14 สําริด ชาย กะโหลกศีรษะ และเชิงกราน 
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ตัวอยาง
หมายเลข 

รหัส 
(BKK’98-99) 

สมัย เพศ บรรทัดฐาน 
ในการประเมิน 

30 Burial # 16 สําริด ชาย ขนาดและลักษณะของกระดูก 
31 MNI # 12 สําริด ทารก - 
32 MNI # 13 สําริด ระบุไมได - 
33 MNI # 14 สําริด ระบุไมได - 
34 Burial # 15 กอนยุคสําริด ชาย กะโหลกศีรษะ และเชิงกราน 
35 Burial # 17 กอนยุคสําริด หญิง กะโหลกศีรษะ และเชิงกราน 
36 Burial # 18 กอนยุคสําริด ทารก - 
37 Burial # 19 กอนยุคสําริด เด็ก - 
38 MNI # 15 กอนยุคสําริด เด็ก - 
39 MNI # 16 กอนยุคสําริด หญิง กะโหลกศีรษะ  ขนาดของฟน  

 
 
ตารางที่  110  ประชากรแหลงโบราณคดีบานโคกคอนแตละเพศจําแนกตามลําดับชั้นวัฒนธรรม 
 

จํานวน (คน) 
ผูใหญ 

สมัย 
เด็ก 

เพศชาย เพศหญิง ประเมินเพศไมได 

รวม 

เหล็ก 
สําริด 
กอนยุคสําริด 

7 
2 
3 

6 
4 
1 

12 
- 
2 

- 
2 
- 

25 
8 
6 

รวม 12 11 14 2 39 
 
 
ความสูง 
 การประเมินความสูงจากการวัดความยาวของกระดูกทอนยาวสวนตางๆ ดวยสมการ
สําหรับประเมินความสูง 4 สมการ แสดงใหเห็นความสูงของกลุมประชากรเพศชายและหญิง 
สมัยกอนประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 111 
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ตารางที่  111  ความสูงเฉลี่ยของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  
 

ความสูง (เซนติเมตร) สมการ 
ชาย หญิง 

Thai-Chinese (2524-2525) 
White American (1952) 
White American (1958) 
Mongoloid (1958) 

161.59 
165.55 
165.56 
164.95 

158.99 
163.08 

- 
- 

 
หมายเหตุ  :  คาเฉลี่ยความสูงในแตละสมการเปนการคํานวณจากคาการประเมินความสูงของโครงกระดูก 

เพศชายจํานวน 3 โครง โครงกระดูกเพศหญิงจํานวน  2 โครง 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตรสมัยโบราณ 

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรในสมัยโบราณ (Palaeodemography) หรือ
การศึกษาทางโบราณคดีเชิงประชากรศาสตร (Demographic archaeology) ของแหลงโบราณคดี
บานโคกคอน จากขอมูลผลการประเมินอายุเมื่อตายและจํานวนประชากรแตละเพศและวัยนั้น 
พบวาอายุขัยคาดคะเนของกลุมประชากรวแรกเกิด = 22.66 ป  สวนอายุขัยคาดคะเนของกลุม
ประชากรอายุ  15  ป = 19.46  ป (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 75 ในบทที่ 4 และตารางผนวกที่ 
32-35)  
 นอกจากนั้น พบวามีอัตราการเสียชีวิตของประชากรในวัยแรกเกิดสูงโดยเฉพาะในชวง
สมัยกอนยุคสําริด หลังจากนั้นอัตราการตายจะลดลงในชวงวัยรุน กอนที่จะเพิ่มสูงขึ้นในชวงวัย
ผูใหญโดยเฉพาะผูใหญวัยกลางคนซึ่งสอดคลองกับจํานวนประชากรในวัยดังกลาวที่พบวามี
จํานวนมาก อยางไรก็ตาม แบบแผนอัตราการเสียชีวิตในกลุมวัยผูใหญไมมีความแตกตางอยาง
ชัดเจนระหวางเพศหญิงกับเพศชาย จากนั้นแนวโนมการเสียชีวิตจะลดลงในชวงวัยสูงอายุโดยมี
จํานวนประชากรในวัยดังกลาวไมมากนัก(ดูรายละเอียดจากตารางที่ 83 และภาพที่ 107 ในบทที่ 
5) 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนั้นพบวามีในสมัยกอนยุคสําริดและ
สมัยสําริดนั้น มีประชากรไมหนาแนนโดยจํานวนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบจากการขุดคนในชั้น
วัฒนธรรมดังกลาวไมแตกตางกันมากนัก  การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรที่แหลงโบราณคดีแหง
นี้ปรากฏอยางชัดเจนในสมัยเหล็กซึ่งเปนชวงสุดทายของการอยูอาศัยในสมัยกอนประวัติศาสตรที่
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แหลงโบราณคดีแหงนี้  โดยพบวามีการเพิ่มข้ึนของตัวอยางกระดูกมนุษยในชั้นวัฒนธรรมสมัย
เหล็กจํานวนไมนอยกวา 3 เทาของสมัยสําริด  
 
ลักษณะทางกายภาพของกระดูกมนษุยสมัยกอนประวัติศาสตร 

ผลการศึกษาตัวอยางกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดีบาน
โคกคอน เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของกระดูกมนุษยทั้งที่สามารถวัดไดดวยมาตรวัดตาม
ระบบเมตริกและลักษณะที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบเมตริก และการศึกษา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษากระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรอ่ืนๆ 
บริเวณแองสกลนคร รวมทั้งการเปรียบเทียบกับตัวอยางกระดูกมนุษยจากตัวอยางปจจุบันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวากระดูกสวนตางๆของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดี
บานโคกคอน และตัวอยางจากแหลงโบราณคดีรวมสมัยอ่ืนๆในพื้นที่เดียวกัน ตลอดจนตัวอยาง
ปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ปรากฏลักษณะทางกายภาพดังนี้  
 

กะโหลกศรีษะ 
 เพศชาย  

การศึกษาโดยวิธีการวัดพบวาเพศชายมีกะโหลกศีรษะเปนแบบ Dolichocrane เมื่อ
พิจารณาจากคาดรรชนี Cranial index คือเปนกะโหลกที่มีลักษณะแคบแตยาวหรือกลาวอีกนัย
หนึ่งคือมีความยาวมากกวาความกวาง (ยอดชาย  บุญประกอบ 2536:14) และเมื่อพิจารณาจาก
คาดรรชนี Length – hight index พบวาเปนกะโหลกศีรษะแบบ Hypsicrane  และจัดเปนแบบ 
Acrocrnae เมื่อพิจารณาจากคาดรรชนี Breadth – height index  ซึ่งลวนเปนลักษณะกะโหลก
ศีรษะที่มีความสูงและยาวมาก  สวนใบหนาของเพศชายแสดงใหเห็นลักษณะหนาผากที่แคบ ชวง
ใบหนาตามแนวยาวคอนขางสั้น(Eureyprosopic) ขณะที่ชวงใบหนาตามแนวกวางแสดงใหเห็น
ระยะโหนกแกมที่กวาง ขนาดของเบาตาคอนขางเล็กแคบ (Chamaeconch)  โพรงจมูกมีขนาด
ปานกลางคอนขางเล็ก (Leptorrhine) เพดานปากมีลักษณะกวาง (Brachystaphyline) ขนาดของ
ขากรรไกรลางแสดงใหเห็นความแข็งแรง มุมของขากรรไกรกวางประมาณ 120o  

การศึกษาโดยการสังเกตรูปพรรณสัณฐานดวยตาเปลาพบวา เพศชายมีลักษณะ
กะโหลกศีรษะเปนแบบรูปไข (Ovoid) เมื่อพิจารณาจากทางดาน Norma verticlais และเปนแบบ 
Arch shape เมื่อพิจารณาจากดาน Norma occipitalis  
 ลักษณะขอบลางของโพรงจมูกเพศชายมีทั้งลักษณะที่เปนแบบ Anthropine คือ
ปรากฏแนวขอบชัดเจน และแบบที่ไมมีแนวขอบชัดเจนคือลักษณะแบบ Paranasal sulcus 
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 เพศหญิง  
การศึกษาโดยวิธีการวัดพบวา เพศหญิงมีกะโหลกศีรษะเปนแบบ Mesocrane เมื่อ

พิจารณาจากคาดรรชนี Cranial index คือเปนกะโหลกศีรษะที่มีลักษณะที่ไดสัดสวนระหวางสวน
ยาวกับสวนกวางหรือกลาวโดยรวมวาเปนกะโหลกที่มีขนาดปานกลาง (ยอดชาย  บุญประกอบ 
2536:14) และเมื่อพิจารณาจากคา Length – height index พบวาเปนกะโหลกศีรษะแบบ 
Hypsicrane คือจัดเปนกะโหลกศีรษะที่มีความสูงมาก  อยางไรก็ตามไมสามารถทราบคาดรรชนี 
Breadth – height index ไดเนื่องจากกะโหลกชํารุดในสวนที่จะตองวัดเพื่อทราบคา Basion – 
bregma  สวนใบหนาของเพศหญิงมีลักษณะหนาผากคอนขางกวาง ขอบเบาตามีขนาดคอนขาง
เล็ก (Chamaeconch) โหนกแกมคอนขางกวางและสูง โพรงจมูกมีขนาดคอนขางกวาง  เพดาน
ปากมีลักษณะกวาง (Brachystaphyline) ขากรรไกรลางแสดงใหเห็นความแข็งแรง มีมุมขากรรไกร
ลางกวางระหวาง 116o – 127o  

การศึกษาโดยการสังเกตรูปพรรสัณฐานดวยตาเปลา พบวาเพศหญิงมีลักษณะ
กะโหลกศีรษะเปนทรงคลายปกผีเส้ือ (Sphenoid) เมื่อพิจารณาจากดาน Norma verticalis และ
เปนแบบ Arch shape เมื่อพิจารณาจากดาน Norma occipitalis นอกจากนั้นยังพบรองรอยพิเศษ
อ่ืนๆไดแกรอยประสานกะโหลกศีรษะ Metopic suture ซึ่งปรากฏรางๆบริเวณหนาผากของ
กะโหลกศีรษะตัวอยางหมายเลข 17 (BKK’98-99/Burial # 7/1)เพียงตัวอยางเดียวจากสมัยเหล็ก 
นอกจากนั้นยังปรากฏลักษณะ Wormain bone ที่ปรากฏในแนว Lambdoid suture ซีกซายบน
กะโหลกศีรษะของตัวอยางหมายเลข 35(BKK’98-99/Burial # 17) และตัวอยางหมายเลข 
39(BKK’98-99/MNI # 16) ซึ่งทั้งสองตัวอยางดังกลาวเปนตัวอยางเพศหญิงจากสมัยกอนยุคสําริด   

ลักษณะของขอบลางโพรงจมูกเพศหญิงมีทั้งแบบที่ปรากฏแนวขอบชัดเจนหรือแบบ
Anthropine และแบบ Paranasal sulcus คือไมปรากฏแนวขอบชัดเจน  
 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของกะโหลกศีรษะระหวางตัวอยางจากแหลง
โบราณคดีบานโคกคอนกับแหลงโบราณคดีกลุมวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรอ่ืนๆในบริเวณ
แองสกลนคร รวมทั้งการเปรียบเทียบกับตัวอยางกะโหลกศีรษะมนุษยปจจุบันในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงใหเห็นลักษณะรวมและความตอเนื่องทางกายภาพตั้งแตในสมัย
โบราณจนกระทั่งถึงปจจุบัน กลาวคือในกะโหลกศีรษะสวนใหญจะแสดงใหเห็นวาเพศชายมีขนาด
ตางๆของมิติที่สามารถวัดไดใหญกวาเพศหญิง โดยเฉพาะคาดรรชนี Cranial index ซึ่งผลจาก
การศึกษากะโหลกศีรษะจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน บานเชียงและตัวอยางจากมนุษย
ปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลวนมีความสอดคลองกันคือมีคา Cranial index ที่มากกวา
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เพศหญิง นอกจากนั้นผลการวัดยังบงชี้วาสวนใหญกลุมประชากรในพื้นที่แองสกลนครชวงกอน
ประวัติศาสตรและประชากรปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกะโหลกศีรษะที่คอนขางยาวแต
มีสวนกวางนอย โดยมีสวนสูงของกะโหลกศีรษะคอนขางมาก     
 ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของกะโหลกศีรษะที่สามารถสังเกตไดดวยตาเปลานั้น พบวา
ตัวอยางกะโหลกศีรษะจากแหลงโบราณคดีบานเชียงและกะโหลกศีรษะปจจุบันมีลักษณะสัณฐาน
สวนใหญรวมกันคือ เมื่อพิจารณาจากดานบน (Norma verticalis) จะแสดงใหเห็นลักษณะรูปทรง
แบบ Sphenoid และเมื่อพิจารณาจากดานทายทอย (Norma occipitalis) จะแสดงใหเห็นลกัษณะ
รูปทรงแบบ Arch shape  ทั้งในเพศชายและหญิง   อยางไรก็ตาม  กะโหลกศีรษะในกลุมประชากร
สมัยโบราณและกลุมประชากรสมัยปจจุบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถพบรูปทรงของ
กะโหลกศีรษะแบบอื่นๆไดดวยคือลักษณะรูปทรงแบบ Ovoid เมื่อพิจารณาจากดานบน และ
ลักษณะรูปทรงแบบ House shape เมื่อพิจารณาจากดานทายทอย  แตลักษณะสัณฐานกะโหลก
ศีรษะทั้งสองชนิดหลังนี้เปนรูปทรงที่พบไดนอยในกลุมประชากรดังกลาว  นอกจากนั้น รองรอย
พิเศษอื่นๆ โดยเฉพาะรอยประสานกะโหลกศีรษะไมวาจะเปนลักษณะ Metopism, Wormain 
bone ลวนเปนลักษณะที่พบไดนอยในกลุมประชากรสมัยโบราณและกลุมประชากรปจจุบัน   
 โครงสรางใบหนาของกลุมประชากรสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณแองสกลนครและ
กลุมตัวอยางกะโหลกศีรษะของมนุษยปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็แสดงใหเห็นลักษณะ
ที่คลายคลึงกัน กลาวคือเพศชายจะมีสวนหนาผากคอนขางกวางแตจะพบวาเพศหญิงจะกวางกวา
เพศชาย   สวนโหนกแกมคอนขางสูงและกวาง  ระยะหางระหวางขอบเบาตามาก ขณะที่สวนเบา
ตามีขนาดคอนขางเล็กแคบ  ขอบลางของโพรงจมูกสวนใหญจะแสดงใหเห็นแนวขอบชัดเจน แตก็
พบวามีลักษณะแนวขอบลางแบบที่ไมปรากฏแนวขอบชัดเจนดวย  สวนเพดานปากคอนขางกวาง 
ระยะหางระหวางมุมขากรรไกรลางทั้งซายและขวาคอนขางกวางซึ่งสัมพันธกับสวนโหนกแกมที่
กวาง อยางไรก็ตาม ลักษณะบางอยางนั้นพบวามีการปรากฏในกลุมตัวอยางกะโหลกศีรษะมนุษย
ปจจุบันมากกวากะโหลกศีรษะมนุษยในสมัยโบราณ คือลักษณะ Palatine torus  
  

ฟน 
 ผลการศึกษาขนาดของฟนโดยวิธีการวัดแสดงใหเห็นขนาดพื้นที่ของฟน(Tooth size 
areas) ซึ่งหมายถึงขนาดพื้นที่รวมของฟนจากชุดขากรรไกรบนและลางของเพศชายที่มีขนาดเล็ก
กวาเพศหญิง  โดยพบวาเพศหญิงมีขนาดพื้นที่ของฟน = 1,054.83 ตารางมิลลิเมตร สวนเพศชาย
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มีขนาดพื้นที่ของฟน = 1,047.82 ตารางมิลลิเมตร (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 และจากตารางผนวกที ่
19-20)  
 การศึกษารูปพรรณสัณฐานของฟนโดยวิธีการสังเกตดวยตาเปลาแสดงใหเห็นลักษณะ
เดนตางๆคือ  
 ในชุดขากรรไกรบนปรากฏลักษณะรองฟนตัดรูปพลั่ว (Shovel shape) ในฟนตัดทั้ง
สองซี่โดยเฉพาะฟนตัดซี่กลางซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏไดแพรหลายในกลุมมนุษย
สายพันธุมองโกลอยดกลุมตางๆ  นอกจากนั้น ยังพบลักษณะปุมฟนพิเศษ (Extra cusp) แบบ 
Carabelli’s cusp ในฟนกรามซี่ที่ 1 และ 2 สวนในฟนกรามทั้งสามซี่มีจํานวนปุมฟนคละกันทั้ง
แบบ 3, 3+, 4-, 4, 4+ และ Wrinkle 
 ในชุดขากรรไกรลางปรากฏลักษณะของการเบียดเสียดระหวางกลุมฟนตัดซี่ ริม 
(Winging of central incisors) ซึ่งเปนลักษณะดังกลาวพบไดไมมากนัก  นอกจากนั้น เมื่อ
พิจารณาลักษณะของปุมฟนในฟนกรามชุดลางทั้งสามซี่พบวาในฟนกรามซี่ที่ 1 มีปุมฟนแบบ  5, 
+5 และ Y 5 โดยปราศจากลักษณะพิเศษแบบ Protostylid สวนในฟนกรามซี่ที่ 2 และ 3 ปรากฏ
ลักษณะปุมฟนคละกันทั้งแบบ 4, + 4, + 4 Wrinkle 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีกลุมวัฒนธรรมบานเชียงในบริเวณแอง
สกลนครพบวาฟนของมนุษยจากแหลโบราณคดีบานโคกคอนทั้งเพศชายและหญิงมีขนาดที่
ใกลเคียงกันกับฟนของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากชุมชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
จากผลรวมขนาดของพื้นที่ในชุดขากรรไกรบนและลาง พบวาทั้งผลรวมขนาดพื้นที่ของฟนทั้งเพศ
ชายและหญิงจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุด  

ผลก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ตั ว อ ย า ง ฟ น ข อ ง มนุ ษ ย ป จ จุ บั น ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาคาเฉลี่ยขนาดของฟนจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนทั้งเพศชาย
และเพศหญิงเกือบทุกซี่มีขนาดเล็กกวาฟนจากตัวอยางปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งฟนกรามซี่ที่ 
1-3ซึ่งพบวาในตัวอยางฟนในชุดขากรรไกรทั้งสองของเพศหญิงจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน 
มีขนาดเล็กกวาฟนกรามจากตัวอยางปจจุบันทั้งหมดไมวาจะเปนการวัดจากมิติใดๆ สวนเพศชาย
นั้นฟนกรามทั้งสามซี่ในชุดขากรรไกรบนเฉพาะการวัดในมิติดาน Bucco – lingual และฟนในชุด
ขากรรไกรลางทั้งการวัดในมิติดาน Mseio – distal และ Bucco – lingual ลวนมีขนาดเล็กกวาฟน
ของตัวอยางจากปจจุบัน สวนในการวัดจากมิติดาน Mesio – distal พบวาฟนกรามเกือบทุกซี่ก็
ลวนมีขนาดเล็กกวาฟนจากตัวอยางปจจุบัน  โดยมีเพียงฟนกรามซี่ที่ 1 และ 3 ([17-27],[18-28] 
เทานั้น ที่มีขนาดใหญกวาฟนจากตัวอยางปจจุบัน นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบจากผลรวมขนาด
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พื้นที่ฟนทั้งชุดขากรรไกรบนและลางแลว แสดงใหเห็นวาฟนจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนทั้ง
ชายและหญิงมีผลรวมขนาดพื้นที่ของฟนที่เล็กกวาผลรวมขนาดพื้นที่ฟนของตัวอยางฟนปจจุบัน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

การเปรียบเทียบลักษณะรูปพรรณสัณฐานของฟนทั้งการเปรียบเทียบกับขอมูลจาก
แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรอ่ืนๆที่อยูในพื้นที่แองสกลนคร และการเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางฟนปจจุบัน แสดงใหเห็นวาฟนของมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนและฟนของ
มนุษยจากชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนฟนของมนุษยปจจุบันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะรวมที่คลายคลึงกันคือมีการปรากฏของรองฟนแบบ Shovel shape 
ในฟนตัดทั้งสองซี่โดยจะปรากฏชัดเจนในฟนตัดซี่กลางชุดขากรรไกรบน  รวมทั้งลักษณะ 
Carabelli’s cusp ซึ่งเปนปุมฟนพิเศษที่ปรากฏในฟนกรามซี่ที่ 1 หรือ 2 ชุดขากรรไกรบน  สวนปุม
ฟนในชุดขากรรไกรบนพบวามีลักษณะคละกันทั้งแบบ 3, 3+, 4-, 4, 4+ และ Wrinkle  สวนใน
ขากรรไกรลางนั้น ปรากฏลักษณะรวมกันคือปราศจากรองรอยพิเศษ Protostylid  โดยมีปุมฟน
คละแบบ 5, +5 และ Y 5 ในฟนกรามซี่แรก สวนในฟนกรามซี่ที่ 2 และ 3 ปรากฏลักษณะปุมฟน
แบบ 4, + 4, และ + 4 Wrinkle 

 
กระดูกสวนโครงสรางสาขาของรางกาย 

 การศึกษากระดูกสวนโครงสรางสาขาของรางกายพบวาเพศชายมีสัดสวนชวงขากับ
ชวงแขนที่ใกลเคียงกัน ขณะที่เพศหญิงมีสัดสวนชวงขายาวกวาชวงแขน โดยผลการประเมินความ
สูงแสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวเพศชายมีความสูงมากกวาเพศหญิง โดยมีความแตกตางของ
ความสูงระหวางเพศทั้งสองประมาณ  4 เซนติเมตร (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 85, 86 และ 87  
ในบทที่ 5)  
 นอกจากนั้น ยังพบวากระดูกสวนตางๆ ไมวาจะเปนตนแขน ตนขา เขา หนาแขง ขอ
เทา ปรากฏรองรอยทางกายภาพบางอยางที่สัมพันธกับอากัปกิริยาหรือทาทางตางๆ ที่กระทําอยู
เปนประจํา (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 และจากตารางที่ 90 ในบทที่ 5)  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพในกระดูกสวนโครงสรางสาขาของ
รางกายจากแหลงโบราณคดีกับแหลงโบราณคดีกลุมวัฒนธรรมบานเชียงอื่นๆ รวมทั้งตัวอยาง
ปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงใหเห็นวาผูคนในสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณแอง
สกลนครกับประชากรปจจุบันบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสูงไลเล่ีนกัน  นอกจากนั้น  
ยังแสดงใหเห็นวาตัวอยางประชากรสมัยโบราณคดีจากพื้นที่แองสกลนครกับตัวอยางปจจุบันใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีลักษณะทางกายภาพของกระดูกที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะรองรอย
บางอยางแสดงใหเห็นวาเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมตางๆ ดวยกิริยาอาการที่สามารถสงผลใหเกิด
แรงกดทับ แรงดึงร้ัง จนกระดูกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพได เชน ลักษณะ Squat บริเวณปลาย
กระดูกหนาแขงและกระดูกขอเทา Talus   
 
ลักษณะพยาธิสภาพและรองรอยอาการบาดเจ็บหรือบาดแผล 

ลักษณะพยาธิสภาพที่ปรากฏในตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคก
คอนสวนใหญ แสดงใหเห็นวาเปนรองรอยของโรคที่ไมรุนแรงนัก ประกอบดวยโรคในชองปากและ
ฟนซึ่งไดแกอาการฟนผุ(Caries)  โรคปริทันต (Periodontal)  ซึ่งแสดงใหเห็นรองรอยการกอตัวของ
คราบหินปูนที่ไมหนาแนนและลักษณะเหงือกรน  รวมทั้งรองรอยการสึกของฟน  สําหรับโรคใน
กระดูกสวนโครงสรางของรางกายพบวาสวนใหญเปนลักษณะการเสื่อมสภาพของกระดูก
(Degenerative change) และขอตอเสื่อม (Osteoarthritis) ที่ไมรุนแรงนัก อาการของโรคกระดูก
ดังกลาวนั้นพบวาเปนการเสื่อมสภาพที่สัมพันธกับอายุและการทํางาน  สวนลักษณะพยาธสิภาพที่
สําคัญนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวไดแกลักษณะของโรคเลือดชนิด Anemia ที่อาจสัมพันธกับ
ภาวะความบกพรองของธาตุเหล็ก  ธาลัสซีเมียตลอดจนมาเลเรีย อาการบงชี้ลักษณะของโรคเลือด
ที่พบจากตัวอยางกระดูกมนุษยที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนไดแกลักษณะกะโหลกศีรษะที่มี
ความหนาและพรุนมากกวาปกติ รวมทั้งการขยายตัวของรูหลอดเลือดและชองทางลําเลียงอาหาร
ในกระดูกฝาเทา สําหรับลักษณะพยาธิสภาพที่แสดงใหเห็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เปนมา
แตกําเนิด(Congenital anomalies) นั้น ปรากฏเฉพาะลักษณะการคงอยูของฟนน้ํานมแมวาฟนแท
จะพัฒนาขึ้นโดยสมบูรณแลวก็ตาม  
 รองรอยของบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บนั้นแสดงใหเห็นวาเปนบาดแผลที่นาจะเกิด
จากอุบัติเหตุมากกวาที่จะเกิดจากการประทุษราย  นอกจากนั้น  ยังปรากฏลักษณะการหลุดรวง
ของฟนตัดที่อาจเกิดจากการตั้งใจถอนตามประเพณีนิยมบางอยาง   
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพยาธิภาพและรองรอยอาการบาดเจ็บกับผล
การศึกษากระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลงโบราณคดีกลุมวัฒนธรรมบานเชียงอื่นๆ 
ในบริเวณแองสกลนคร   ตลอดจนการเปรียบเทียบกับตัวอยางมนุษยปจจุบันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา รองรอยของโรคที่ปรากฏสวนใหญไดแกอาการของโรคในชองปากและ
ฟน คืออาการฟนผุ  โรคปริทันตที่พบรวมกับรองรอยการกอตัวของคราบหินปูน ตลอดจนอาการ
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อักเสบในโพรงประสาทฟนและกระดูกรอบฟน ทั้งนี้ พบวาโรคในชองปากและฟนดังกลาวปรากฏ
มากและรุนแรงในกลุมตัวอยางปจจุบัน 

นอกจากโรคในชองปากและฟนดังกลาวแลว พบวาพยาธิสภาพในกระดูกสวน
โครงสรางสาขาของรางกายนั้นสวนใหญเปนลักษณะการเสื่อมสภาพของกระดูก (Degenerative 
change) หรือโรคขอ (Osteoarthritis) ตามขอตอสวนตางๆไมวาจะเปนขอตอชวงไหล ขอศอก ขอ
ตอสะโพก  ขอมือและนิ้วมือ  ขอเขา ขอเทาและนิ้วเทา ทั้งนี้   ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีบาน
โคกคอนและตัวอยางจากแหลงโบราณคดีรวมสมัยอื่นๆ(ยกเวนแหลงโบราณคดีบานเชียง) 
ตลอดจนตัวอยางกระดูกมนุษยปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ไมปรากฏอาการของการ
อักเสบจากการติดเชื้อหรือลักษณะเนื้องอกของกระดูกแตอยางใด ขณะที่ตัวอยางจากแหลง
โบราณคดีบานเชียงนั้นปรากฏรองรอยการอักเสบจากการติดเชื้อ รวมทั้งลักษณะเนื้องอกของ
กระดูก แตไมถือวาเปนการอุบัติการณของโรคที่พบในจํานวนมาก  นอกจากนั้น  รองรอยของเนื้อ
งอกในกระดูกที่พบจากแหลงโบราณคดีดังกลาวก็จัดเปนเนื้องอกชนิดที่ไมรายแรง   

อยางไรก็ตาม แมจะมีรายงานบงชี้ภาวะของโรคเลือดชนิด Anemia วามีการปรากฏ
อาการของโรคในกลุมประชากรปจจุบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางแพรหลาย  แตจาก
ตัวอยางกระดูกปจจุบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นํามาศึกษา  พบลักษณะพยาธิสภาพทีบ่งชี้
ภาวะของโรคดังกลาวนอยมาก  โดยปรากฏลักษณะกะโหลกศีรษะที่มีความหนา รวมทั้งความพรนุ
สูง  สวนตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนปรากฏลักษณะบงชี้พยาธิสภาพ
ของโรคดังกลาวจากศีรษะและฝาเทา เชนเดียวกับตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบาน
เชียง ทั้งนี้ ที่แหลงโบราณคดีบานเชียงนั้นนอกเหนือจากลักษณะกะโหลกศีราะที่มีความพรุนและ
หนามากผิดปกติ ตลอดจนลักษณะการขยายตัวของรูหลอดเลือดและชองทางรับอาหารในกระดูก
ฝาเทา ซึ่งเปนอาการบงชี้ภาวะของโรคเลือดตามที่กลาวมาแลว  ยังพบวามีลักษณะความพรุนของ
กระดูกบริเวณเบาตาดานบน (Orbital roof) ดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ไมปรากฏในตัวอยาง
กะโหลกศีรษะจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน รวมทั้งตัวอยางกะโหลกศีรษะปจจุบันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

สําหรับรองรอยอาการบาดเจ็บ นั้นปรากฏพบมากในตัวอยางจากแหลงโบราณคดีบาน
เชียง ขณะที่ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนและตัวอยางจากแหลงโบราณคดีบานนาดี
แสดงใหเห็นรองรอยอาการบาดเจ็บเล็กนอย   ทั้งนี้ รองรอยอาการบาดเจ็บจากแหลงโบราณคดีทั้ง
สามแหงแสดงใหเห็นวาเปนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยสามัญ ซึ่งอาจเปนอุบัติเหตุระหวางการทํา
กิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน   
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สวนตัวอยางกระดูกมนุษยปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นํามาศึกษาแสดงให
เห็นรองรอยอาการบาดเจ็บนอยมากโดยปรากฏชัดเจนจากโครงกระดูกเพศชายโครงหนึ่ง อายุ 27 
ปที่มีรองรอยกระดูกหักในสวนซี่โครง ทั้งนี้  ขอมูลในทะเบียนประวัติระบุวาโครงกระดูกดังกลาว
ประสบอุบัติเหตุจากการตกตนไม  ทวา ไมปรากฏรองรอยการแตกหักของกระดูกมากนัก 
 

นัยยะทางสงัคมและวัฒนธรรมจากผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย 
ผลจากการวิเคราะหตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนและ

การศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาโครงกระดูกมนุษย จากแหลงโบราณคดีในกลุมวัฒนธรรมบาน
เชียงอื่นๆ ในบริเวณแองสกลนครไดแกแหลงโบราณคดีบานเชียง  แหลงโบราณคดีบานออมแกว  
แหลงโบราณคดีบานธาตุ  แหลงโบราณคดีบานนาดี  ในจังหวัดอุดรธานี และแหลงโบราณคดีบาน
ดอนธงชัย ในจังหวัดสกลนคร  สามารถใชเปนขอมูลแวดลอมหรือเปนหลักฐานทางออมที่นําไปสู
การตั้งขออนุมานและคําอธิบายเกี่ยวกับแนวโนมของสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปน
นัยยะสําคัญทางโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรระหวางชวงเวลาตั้งแตกวา 4,000 – 2,300 ปที่
ผานมา ทั้งภายในแหลงโบราณคดีและในภาพกวางของกลุมวัฒนธรรมบานเชียงในประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้  
ลักษณะทางประชากรศาสตรสมัยโบราณ 
 ขอมูลจากการประเมินอายุเมื่อตาย เพศ  ของตัวอยางโครงกระดูกมนุษยจากแหลง
โบราณคดีบานโคกคอนและแหลงโบราณคดีรวมสมัยอ่ืนๆทางตอนบนของที่ราบสูงโคราช ไดเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพิจารณาอายุเฉลี่ยของประชากรและการสรางตารางชีพสมัยโบราณ  ซึ่ง
นําไปสูการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรในภูมิภาค
เดียวกัน ดังนี้  
 ผลการประเมินอายุเมื่อตายในแตละวัย ซึ่งนําไปสูการประมาณอายุเฉลี่ยของ
ประชากรวัยเด็กกับวัยผูใหญในแตละเพศนั้นบงชี้วา แบบแผนและอัตราการเสียชีวิตของประชากร
สมัยโบราณจากแหลงโบราณคดีแตละแหงเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือในสมัยกอนยุคโลหะ
และยุคโลหะตอนตนนั้น มีอัตราการเสียชีวิตของทารกวัยแรกเกิดสูง  กอนที่จะลดลงในสมัยหลัง  
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมตามชวงอายุแลว จะพบวาชวงอายุที่มีการเสียชีวิตสูงสุดไดแกชวง
อายุระหวางแรกเกิดถึง 5 ขวบ หลังจากนั้นเมื่อเขาสูชวงวัยรุนจะลดลง   ตอมาเมื่อถึงชวงวัยผูใหญ
โดยเฉพาะในชวงอายุระหวาง 20 – 35 ปนั้น เปนชวงอายุที่ปรากฏแนวโนมการเสียชีวิตสูงสุด  ซึ่ง
ถือวาเปนภาวะการณปกติเนื่องจากชวงอายุดังกลาวเปนชวงวัยผูใหญ ซึ่งมีภาระหนาที่ตอง
รับผิดชอบการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัยจึงยอมมีโอกาสเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงกวาวัยเด็ก
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และวัยชรา  เมื่อผานชวงอายุในวัยผูใหญดังกลาวแลว  พบวาอัตราการเสียชีวิตจะลดลงในชวง
อายุมากกวา 40 ปข้ึนไปซึ่งถือเปนวัยสูงอายุสําหรับสมัยนั้น เปนการแสดงใหเห็นวาการลดลงของ
แนวโนมการเสียชีวิตนั้นเนื่องจากวัยสูงอายุเปนวัยที่มีหนาที่ความรับผิดชอบนอยกวาวัยฉกรรจ 
ตามเงื่อนไขเรื่องอายุและสุขภาพนั่นเอง  ดังนั้น  กลุมประชากรในชวงอายุดังกลาวจึงอาจเสียชีวิต
ตามปกติดวยวัยชรามากกวาจะเสียชีวิตจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงดังที่ปรากฏในชวงวัยฉกรรจ  
 การสรางตารางชีพสมัยโบราณจากผลการประเมินอายุเมื่อตายของตัวอยางกระดูก
มนุษยจากแหลงโบราณคดีจํานวน 3 แหลงแสดงใหเห็นแนวโนมของการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นในสมัย
หลัง กลาวคือในระยะตนของการตั้งถิ่นฐานนั้นอัตราการเสียชีวิตในวัยแรกเกิดจะสูงที่สุด พรอมๆ
กับอายุขัยคาดคะเนเฉลี่ยที่อยูในเกณฑต่ํา  หลังจากนั้นจะพบวาเมื่อเขาสูสมัยหลังอัตราการตาย
ของทารกจะเริ่มลดลงพรอมๆกับการเพิ่มขนของอายุขัยคาดคะเนเฉลี่ย ซึ่งเปนดัชนีบงชี้ตาม
หลักการทางประชากรศาสตรโดยทั่วไปวา กลุมประชากรวัยแรกเกิดในสังคมที่มีความกาวหนา มี
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการดํารงชีวิตรวมทั้งภาวะโภชนาการที่ดีนั้น ยอมมี
อายุขัยเฉลี่ยสูงพรอมๆกับอัตราการเสียชีวิตต่ํา ปรากฏการณทางประชากรศาสตรดังกลาวได
ปรากฏชัดในชั้นวัฒนธรรมสมัยหลังโดยเฉพาะในชวงยุคเหล็ก  ซึ่งพบวามีการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางดานโลหกรรม การเพาะปลูกแบบเขมขนที่สามารถเพิ่มปริมาณธัญญาหารไดอยางพอเพียง  
ควบคู ไปกับการเลี้ยงสัตว  ทั้ ง เพื่อการใชแรงงานและเพื่อการบริ โภค  ตลอดจนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางหลากหลายทั้งบนบกและในน้ํา  ยอมสงผลใหประชากรสมัยกอน
ประวัติศาสตรชวงยุคเหล็กบริเวณแองสกลนคร ปราศจากภาวะความกดดันในเรื่องอาหารกับ
จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  จึงกอใหเกิดภาวะสุขภาพอนามัยที่ดี  เปนผลใหอัตราการตาย
โดยเฉพาะในวัยทารกลดลงและมีอายุขัยยืนยาวขึ้น  ซึ่งนับเปนความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางชัดเจน  
 
แบบแผนการตั้งถิ่นฐาน 
 ผลการศึกษาของรัชนี ทศรัตนและคณะ(2535) แสดงใหเห็นวากลุมชนในสมัยกอน
ประวัติศาสตรบริเวณแองสกลนครมีแบบแผนในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบนเนินดินในพื้นที่ราบลุม
ใกลแหลงน้ํา  โดยแหลงโบราณคดีบานโคกคอนนั้นแวดลอมดวยลําน้ําธรรมชาติอยางนอย 2 สาย
และมีลําน้ําสงครามอยูหางจากที่ตั้งชุมชนประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเปนระยะทางที่ไมไกลนัก
สําหรับการเดินทางไปยังลําน้ําใหญดังกลาว แหลงน้ําสายใหญและเล็กเหลานี้ไดชวยหลอเลี้ยง
ชุมชนทั้งประโยชนในการอุปโภคบริโภคและการเปนแหลงอาหารที่สําคัญ นอกจากนั้น ผลการ
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วิเคราะหหลักฐานประเภทกระดูกสัตวบกจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอนโดยอุษา สมทรัพย 
(2544) บงชี้สภาพแวดลอมในสมัยโบราณรอบๆชุมชนแหงนี้วาเปนปาที่มีสัตวปาชุกชุม  ประชากร
ในสมัยกอนประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดีดังกลาวจึงสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในปา
และจากลําน้ําที่อยูใกลเคียงไดอยางกวางขวาง  ปจจัยดานสภาพแวดลอมเหลานี้จึงเอื้ออํานวยตอ
การดํารงชีวิตทําใหมีการตั้งถิ่นฐานอยูบนพื้นที่เดิมอยางตอเนื่องเปนเวลานานนับพันป โดยไม
ปรากฏวามีการทิ้งรางระหวางยุคสมัยแตอยางใด(กรกฎ  บุญลพ 2542 ข)  
 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจากแหลง
โบราณคดีบานโคกคอน  ชวยยืนยันวาปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเหมาะสม
ตอการดํารงชีวิต ทําใหมีการตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่เดิมโดยไมมีการเคลื่อนยายของผูคนออกจาก
ชุมชนเดิมมากนัก ทั้งนี้ ลักษณะทางมานุษยมิติที่ไมสามารถวัดไดบางอยางโดยเฉพาะลักษณะ
ของกะโหลกศีรษะนั้น บงชี้วามีการสืบทอดอยางตอเนื่องและไมเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแตระยะ
แรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานจนถึงชั้นวัฒนธรรมระยะสุดทายในสมัยกอนประวัติศาสตร  นอกจากนั้น 
ผลการศึกษากระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานเชียงโดย  Pietrusewsky and 
Douglas(2002:191-193) ก็แสดงใหเห็นการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางอยาง อยาง
ตอเนื่องระหวางกลุมประชากรตั้งแตสมัยตนจนถึงสมัยปลายที่แหลงโบราณคดีดังกลาว ซึ่งเปน
หลักฐานสนับสนุนวากลุมประชากรสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณตอนบนของที่ราบสูงโคราช ไดมี
การอยูอาศัยอยางตอเนื่องในที่ตั้งถิ่นฐานเดิม โดยไมมีการเคลื่อนยายของผูคนจากภูมิภาคอื่นเขา
มาไมวาจะในยุคสมัยใด (Pietrusewsky and Douglas 2002:194)  
 
แบบแผนการดํารงชีวิตและภาวะสุขภาพอนามัย 

หลักฐานที่พบจากการขุดคนในแหลงโบราณคดีบานโคกคอนและแหลงโบราณคดีรวม
สมัยอ่ืนๆ แสดงใหเห็นแบบแผนการดํารงชีวิตที่มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางหลากหลาย
(Broad spectrum economy) โดยเฉพาะจากสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ํารวมทั้งพืชบางชนิดเพื่อ
การยังชีพ ลักษณะฟนที่มีรอยสึกมากในแทบทุกซี่จากตัวอยางในสมัยกอนหินโลหะหรือสมัยกอน
ยุคสําริดตอนปลาย  แสดงใหเห็นวามีการบริโภคพืชที่มีเสนใยมากและเปนไปไดวาการบริโภค
เนื้อสัตวอาจเปนการบริโภคในลักษณะที่ยังไมสุกนัก  ทั้งนี้  พืชที่เปนอาหารในชวงระยะเวลา
ดังกลาวนาจะเปนพืชผักหรือผลไมที่มีปริมาณคารโบไฮเดรทต่ํา  จึงสงผลใหอัตราการการเกิดฟนผุ
ตอบุบคลรวมทั้งอัตราการเกิดฟนผุตอจํานวนประชากรที่พบอยูในระดับตํ่า  ขณะที่เมื่อพัฒนาเขาสู
ยุคโลหะโดยเฉพาะสมัยเหล็กนั้น  หลักฐานโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน
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แสดงใหเห็นวามีการเพิ่มข้ึนของอัตราโรคในชองปากคืออาการฟนผุและโรคปริทันต  จึงแสดงให
เห็นวานาจะมีการนิยมบริโภคอาหารที่มีปริมาณคารโบไฮเดรทเพิ่มมากขึ้น แหลงคารโบไฮเดรทที่
สําคัญนาจะมาจากขาว  ทั้งนี้ มีขอมูลจากผลการขุดคนแหลงโบราณคดีรวมสมัยอื่นๆ เชน แหลง
โบราณคดีบานนาดีที่แสดงใหเห็นวามีการขยายตัวของการเพาะปลูกอยางกวางขวางในสมัยเหล็ก
ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางโลหกรรมและการเพาะปลูกแบบเขมขน (ชารลส  ไฮ
แอม และรัชนี  ทศรัตน 2542: 108; Higham 1996:328-330)  อยางไรก็ตาม  แมจะพบวามีการ
ขยายตัวของการเพาะปลูกในสมัยหลังแตไมปรากฏวาผูคนที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน แหลง
โบราณคดีบานเชียงแหลงโบราณคดีบานนาดีและนาจะรวมทั้งแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ มิไดมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการยังชีพแตอยางใด  หลักฐานจากแหลงโบราณคดีเหลานี้ยังคงแสดงให
เห็นวามีปริมาณการใชประโยชนจากสัตวชนิดตางๆอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น(อุษา สมทรัพย  
2544:121; Higham and Kijngam 1984:386-387)  
 แบบแผนการยังชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามาโดยลําดับ  ไดแสดงให
เห็นวาประชากรสมัยกอนประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอนและแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ 
ในบริเวณแองสกลนคร ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหดีข้ึนเรื่อยๆ ดังจะ
พบวารองรอยการปรากฏอาการของโรคในแหลงโบราณคดีแตละแหงนั้น ไมปรากฏวามีอุบัติการณ
ของโรครายอยางรุนแรง รองรอยของโรคที่อาจจะรายแรงบางชนิดก็พบวามีการปรากฏเปนจํานวน
นอยเมื่อพิจารณาจากจํานวนตัวอยางกระดูกมนุษยที่พบ   
 ความสําเร็จดังกลาวซึ่งบงชี้ภาวะสุขภาพอนามัยที่ได รับการพัฒนาใหดี ข้ึนนั้น 
สอดคลองกับผลการประเมินอายุเมื่อตายและการสรางตารางชีพจากแหลงโบราณคดีทั้งสาม
แหลง ไมวาจะเปนแหลงโบราณคดีบานเชียง(Pietrusewsky and Douglas 2002:195-196) แหลง
โบราณคดีบานนาดี(Wiriyaromp 1984:[4-1]-[4-8]) หรือแหลงโบราณคดีบานโคกคอน ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาในระยะแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานทุกแหลง มีอัตราการเสียชีวิตของประชากรในวัยเด็ก
แรกเกิดสูง หลังจากนั้นอัตราการเสียชีวิตของทารกหรือเด็กแรกเกิดไดลดลงตามลําดับในสมัยหลัง 
โดยลดลงต่ําที่สุดในสมัยเหล็ก นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบอายุขัยคาดคะเนเฉลี่ยของประชากร
วัยแรกเกิดระหวางลําดับช้ันวัฒนธรรมตางๆภายในแหลงโบราณคดีแตละแหง ก็พบวาอายุขัย
คาดคะเนเฉลี่ยของเด็กแรกเกิดในแหลงโบราณคดีเหลานั้น มีการเพิ่มข้ึนตามลําดับ  ซึ่งเปนดัชนี
บงชี้วาประชากรในสมัยหลังมีความเปนไปไดในการรอดชีวิตยืนยาวขึ้น  ถือเปนขอมูลที่สอดคลอง
กับอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดที่ลดลง รวมทั้งชวงอายุเมื่อตายของประชากรในวัยผูใหญที่
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มากขึ้นในสมัยหลังของทุกแหลง  ขอมูลเชิงประชากรศาสตรสมัยโบราณดังกลาวจึงสนับสนุนให
เห็นวาในแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณแองสกลนครมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรซึ่งรวมถึงภาวะสุขภาพอนามัยและระดับโภชนาการใหดีข้ึนตามลําดับ โดยประสบ
ผลสําเร็จสูงสุดในสมัยหลังของการตั้งถิ่นฐาน  ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีไม
วาจะเปนดานโลหกรรมหรือการเพาะปลูก ควบคูไปกับการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
จากสิ่งแวดลอมรอบๆชุมชน  
 
โครงสรางและสถานการณทางสังคม 
 ลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะลักษณะที่ไมสามารถวัดไดดวยมาตรวัดตามระบบ
เมตริกในกระดูกสวนโครงสรางสาขาของรางกาย ไมวาจะเปนแขน ขา มือและเทา  สันหลังและ
เชิงกราน  ที่แสดงใหเห็นภาวะการเสื่อมสภาพและรองรอยที่เกิดแรงดึงร้ัง  การกดทับจาก
กลามเนื้อและเอ็นยึดโยงตางๆ ที่ปรากฏในตัวอยางกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรทั้งที่
แหลงโบราณคดีบานโคกคอน แหลงโบราณคดีบานเชียง(Pietrusewsky and Douglas 
2002:160-178) ตลอดจนแหลงโบราณคดีบานนาดี (Wiriyaromp 1984) อาจเปนหลักฐาน
ทางออมที่นําไปสูขออนุมานเกี่ยวกับภาวะการเกิดของลักษณะดังกลาวที่สัมพันธกับกิจกรรมตางๆ 
(Activities-induce) อันเปนหนาที่หรืออาชีพ  ทั้งนี้  โดยอาศัยขอมูลเชิงพฤติกรรมจากกลุมชน
ปจจุบันในการเทียบเคียง  
 ปจจุบันพบวากลุมประชากรในสังคมชนบททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแหง ที่
มีพื้นฐานการยังชีพแบบเกษตรกรรมนั้น  มีการประกอบกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในการผลิตเชิง
การเกษตรไมวาจะเปนการเพาะปลูกหรือการประมง   นอกจากกิจกรรมดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรม
หลักแหลงกลุมเกษตรกรเหลานี้ยังมีกิจกรรมที่เปนอาชีพเสริมหลายประเภท เชน การปนภาชนะ
ดินเผา(สุรีรัตน  บุบผา 2544:93-120) การจักสาน  การผลิตโลหะ  ซึ่งเปนลักษณะของกิจกรรมที่
หลากหลายตามความถนัดหรือความชํานาญ ซึ่งเปนแบบแผนการแบงงานหรือหนาที่ในสังคมที่มี
ความซับซอน อยางไรก็ตาม การประกอบกิจกรรมเหลานี้ไมวาจะเปนกิจกรรมหลักหรือกิจกรรม
รองลวนมีกระบวนการและขั้นตอนที่จะตองใชพลังงานจากกลามเนื้อของอวัยวะสวนตางๆใน
รางกายอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเปนเวลานาน การใชอวัยวะไมวาจะเปนแขน มือ ขาหรือเทา ลวน
กอใหเกิดการเสื่อมสภาพของกระดูกไมวาจะเปนสวนขอตอหรือสวนกานกระดูก นอกจากนั้น ยัง
กอใหเกิดแรงดึงร้ังและการกดทับจากกลามเนื้อและเอ็นยึดโยงไปยังกระดูกแตละสวน 
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 จากสถานการณในปจจุบันดังกลาวเราอาจใชขอมูลขางตนเปนตัวแบบในการ
เทียบเคียงเพื่ออธิบายสถานการณทางสังคมสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวรแองสกลนคร ทั้งที่แหลง
โบราณคดีบานโคกคอนและแหลงโบราณคดีอ่ืนๆได ทั้งนี้ ดวยเหตุผลที่วาหลักฐานจากแหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรเหลานี้มีนัยยะบงชี้วากลุมชนโบราณดังกลาว เปนกลุมสังคม
เกษตรกรรมที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรในลักษณะหมูบานกสิกรรม  นอกจากนั้น  โบราณวัตถุบาง
ชนิด เชน ภาชนะดินเผา เครื่องใชโลหะ เครื่องประดับบางอยาง นาจะเปนผลงานที่ไดรับการผลิต
ข้ึนโดยชางผูชํานาญงาน  ซึ่งเปนสถานการณที่คลายคลึงกับสังคมหมูบานเกษตรกรรมในชนบท
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังไดกลาวมาแลว  
 ดังไดกลาวแลววากิจกรรมการผลิตในภาคเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูก การประมง 
การเลี้ยงสัตว ตลอดจนการทํางานหัตกรรมที่เปนอาชีพเสริมนั้น  สามารถกอใหเกิดรองรอยตางๆ
บนกระดูกได  ดังนั้น จึงอาจอนุมานไดวารองรอยที่ปรากฏในกระดูกจากแหลงโบราณคดีตางๆ
รวมทั้งแหลงโบราณคดีบานโคกคอนนั้นเปนผลมาจากทวงทาหรืออากัปกิริยา ทั้งการเดิน ยืน นั่ง 
ระหวางการทํากิจกรรมเหลานั้น  ซึ่งเปนอาชีพตามความถนัดของแตละคน  เชน รองรอย Squat ที่
ปรากฏบนกระดูกปลายขาสวนหนาแขง และขอเทา Talus ของเพศหญิงโครงหนึ่งในสมัยเหล็กที่
แหลงโบราณคดีบานโคกคอน ซึ่งพบวามีหินดุเปนวัตถุอุทิศฝงรวมอยูดวย อาจเปนหลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาหญิงคนดังกลาวเปนชางปนภาชนะดินเผาซึ่งตองนั่ง ยืนและใชอวัยวะโดยเฉพาะ
สวนแขนมือ และเทาในกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอนการผลิตภาชนะดินเผาอยูเสมอ  การนั่งดวย
ทาทางบางอยางโดยเฉพาะการนั่งคุกเขาหรือการนั่งบนสนเทาระหวางการนวดดินปน จะกอใหเกดิ
แรงดึงร้ัง แรงกดทับที่ตอเนื่องตั้งแตขอตอสะโพก  ตนขา ขอเขา ปลายขา ขอเทาจนถึงนิ้วเทา  ซึ่ง
สามารถกอใหเกิดรองรอย Squat บริเวณปลายลางของหนาแขงและขอเทา talus รวมทั้ง  
Poroneal tubercle ทางดานในของสนเทาหรือ Calcaneous ตลอดจนลักษณะ Vastus facet 
บริเวณกระดูกสะบาได  นอกจากนั้น  กระดูกตนแขนของหญิงคนดังกลาวยังแสดงใหเห็นลักษณะ
กระดูกที่โปงอยางชัดเจนบริเวณที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ Deltoid (Deltoid tuberosity)  
 ตัวอยางของรองรอยบางอยางที่ปรากฏพบบนกระดูกมนุษย ซึ่งมีหลักฐานแวดลอม
ชัดเจนวานาจะเปนชางผูชํานาญการ ดังกลาวแสดงนัยวามีการแบงงานตามความถนัดเฉพาะดาน
เกิดขึ้นในสังคมสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณแองสกลนครอยางชัดเจน การแบงงานดังกลาวจึง
สะทอนสถานการณทางสังคมในหมูบานเกษตรกรรมสมัยกอนประวัติศาสตรของพื้นที่นี้วามี
ลักษณะโครงสรางทางสังคมที่ซับซอนพอสมควร  ซึ่งเปนสถานการณเดียวกันที่ยังคงพบเห็นไดใน
สังคมหมูบานเกษตรกรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบัน   
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 อยางไรก็ดี นอกจากจะชวยสนับสนุนใหเห็นวาหมูบานเกษตรกรรมสมัยกอน
ประวัติศาสตรบริเวณแองสกลนครมีโครงสรางทางสังคมที่ซับซอนแลว ผลการวิเคราะหโครง
กระดูกมนุษยยังสามารถใชเปนขอมูลเชื่อมโยงในการตั้งขออนุมานเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
สภาวะการณทางสังคมทางสังคมไดอีกทางหนึ่งดวย โดยพิจารณาจากลักษณะบาดแผลหรือ
รองรอยอาการบาดเจ็บที่ปรากฏบนกระดูกสวนตางๆ (Boyd 1996:204-216)  
 การศึกษาลักษณะบาดแผลและรองรอยอาการบาดเจ็บที่ปรากฏบนตัวอยางกระดูก
มนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน พบวานอกเหนือจากบาดแผลที่ปรากฏบนกะโหลกศีรษะ
ของเพศหญิงจากสมัยกอนยุคสําริดตอนปลายเพียงคนเดียวแลว บาดแผลสวนใหญที่พบจาก
ตัวอยางอื่นๆเปนบาดแผลที่ไมฉกรรจซึ่งปรากฏบนกระดูกในตําแหนงที่มิใชจุดสําคัญหรือจุดที่
เส่ียงตอการเสียชีวิต ทั้งยังแสดงใหเห็นวามิไดเปนบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งนิยมใชเปนอาวุธ 
เพราะฉะนั้น  จึงอนุมานไดวาอาการบาดเจ็บที่พบเปนการบาดเจ็บโดยมิไดตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได
โดยอุบัติเหตุระหวางการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน  นอกจากนั้น  ผลการวิเคราะหรองรอย
บาดแผลจากโครงกระดูกมนุษยที่แหลงโบราณคดีบานเชียง(Douglas 1996:284-294; 1997; 
Pietrusewsky and Douglas 2002:104-160) และแหลงโบราณคดีบานนาดี (Wiriyaromp 
1984:[4-18]) ตางก็แสดงใหเห็นลักษณะบาดแผลที่ไมรายแรงและปราศจากรองรอยของมีคมหรือ
อาวุธเชนเดียวกัน  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวจึงกลาวไดวาหลักฐานจากตัวอยางกระดูกมนุษย
ดังกลาว แสดงใหเห็นสภาวการณทางสังคมในสมัยกอนประวัติศาสตรของแหลงโบราณคดีบาน
โคกคอน รวมทั้งสังคมโดยรวมในพื้นที่แองสกลนครวาเปนสังคมที่ไมมีความขัดแยงจนเกิดการตอสู
และทํารายรางกายกันอยางรุนแรงแตอยางใด (Douglas 1996:294; 1997:116; Pietrusewsky 
and Douglas 2002:117)  
 

ขอเสนอแนะ 
  

แมวาการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรในวัฒนธรรมบานเชียง
จากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  และการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษย
จากแหลงโบราณคดีรวมสมัยอื่นๆในพื้นที่แองสกลนคร ตลอดจนการจะแสดงใหเห็นลักษณะทาง
กายภาพของมนุษยจากโครงกระดูกแตละสมัยในมิติตางๆ ตลอดจนสถานการณทางสังคมและ
วัฒนธรรมในสมัยกอนประวัติศาสตรดังไดกลาวมาแลวก็ตาม  แตผลจากการวิจัยครั้งนี้ก็ยังมี
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จุดบกพรองบางประการซึ่งอาจกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหรือการตั้งขออนุมาน
ในแตละประเด็น  จุดบกพรองที่เปนเงื่อนไขในการวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยคร้ังนี้ไดแก 
 1.เงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณตัวอยาง(Sample size) สําหรับการศึกษา  กลาวคือตัวอยาง
ที่นํามาศึกษาครั้งนี้เปนตัวอยางที่มีจํานวนไมมากนักจึงอาจสงผลใหปรากฏผลการศึกษาอยาง
จํากัด ทั้งนี้ ลักษณะทางกายภาพที่อยางอาจจะพบไดในโครงกลุมประชากรสมัยกอน
ประวัติศาสตรที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  แตกลุมตัวอยางกระดูกมนุษยที่ขุดคนพบเปน
ตัวอยางกลุมที่ไมมีรองรอยลักษณะเหลานั้น  จึงทําใหขอสรุปเกี่ยวกับการปรากฏหรือไมปรากฏ
ของลักษณะตางๆอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  นอกจากนั้น จะเห็นไดวาปริมาณ
ตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีตางๆ นั้นก็มีจํานวนไมเทากัน  โดยพบวาแหลง
โบราณคดีบานเชียงและแหลงโบราณคดีบานนาดีนั้นเปนแหลงที่มีการขุดคนขนาดใหญทําใหพบ
ตัวอยางกระดูกมนุษยจํานวนมาก  โอกาสที่จะพบลักษณะและรองรอยตางๆบนกระดูกจึงยอม
มากกวาแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ  ดังนั้น  การแผลความเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประชากรที่
แหลงโบราณคดีเหลานี้จึงใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวาแหลงโบราณคดีบานโคกคอนและ
แหลงโบราณคดีบานออมแกว  บานธาตุและบานดอนธงชัย   นอกจากนั้น ปริมาณตัวอยางที่นอย
ยังสงผลใหการหาคาเฉลี่ยของมิติตางๆเปนไปอยางจํากัดและอาจไมเปนตัวแทนที่ดีหรือนาเชื่อถือ
พอ ในการที่จะสรุปเกี่ยวกับลักษณะและขนาดของมิติตางๆในกลุมประชากรที่นี่  ทั้งนี้  เงื่อนไข
เดียวกันนี้ยังกอใหเกิดขอจํากัดในลักษณะเดียวกันสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอยาง
กระดูกมนุษยปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพ (Preservation condition)และระดับความสมบูรณ
(Completeness) ของตัวอยางในการศึกษา  จะเห็นวาตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดี
บานโคกคอนสวนใหญมีสภาพชํารุดโดยเฉพาะตัวอยางจากสมัยเหล็กซึ่งพบวามีระดับการผุพัง
เปอยยุยสูง  ทําใหไมสามารถศึกษาไดอยางละเอียดโดยเฉพาะกระดูกสวนกะโหลกศีรษะ ซึ่งเปน
สวนที่มีจุดกําหนดสําหรับการศึกษาโดยวิธีการวัดมากนั้น กะโหลกศีรษะจากสมัยเหล็กทั้งเพศ
หญิงและชายไมสามารถใชศึกษาโดยการวัดและการประเมินคาดรรชนีตางๆได ดังนั้น การ
ประเมินลักษณะทางมานุษยมิติของกะโหลกศีรษะ จากขอมูลการวัดจึงมีไมมากนักสําหรับกลุม
ประชากรสมัยเหล็ก คงมีเพียงขอมูลของลักษณะมานุษยมิติที่ไดจากการสังเกตรูปพรรณสัณฐาน
ของกะโหลกศีรษะดวยตาเปลาเปนสวนใหญ   นอกจากนั้น สวนตางๆของโครงกระดูกสวนใหญยัง
พบในลักษณะที่สมบูรณตามบริบททางกายวิภาคศาสตร  จึงนาจะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การศึกษา อาทิ การประเมินความสูงในบางตัวอยางเปนการประเมินจากกระดูกสวนแขนซึ่งเปน
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สวนที่มีความคลาดเคลื่อนสูง ก็ยอมสงผลใหการพิจารณาเกี่ยวกับความสูงในภาพรวม โดยเฉพาะ
การหาคาเฉลี่ยความสูงของประชากรทั้งหมดมีความคลาดเคลื่อนตามไปดวย  ทั้งนี้  ความคลาด
เคลื่อนดังกลาวยังครอบคลุมถึงขอผิดพลาดในการศึกษาเปรียบเทียบทั้งระหวางกลุมประชากร
สมัยกอนประวัติศาสตรดวยกัน และกลุมประชากรตางสมัยคือตัวอยางกระดูกมนุษยปจจุบันใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 3.เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดพื้นที่และตําแหนงในการขุดคน ซึ่งเปนการขุดคนในพื้นที่ขนาด
เล็ก ประมาณ 4 ตารางเมตร หลักฐานโครงกระดูกมนุษยที่นํามาเปนตัวอยางสําหรับการวิเคราะห
จึงมาจากจุดจุดเดียว  ของพื้นที่แหลงโบราณคดีที่มีขนาดประมาณ  60,000  ตารางเมตรซึ่ง
สามารถรองรับการอยูอาศัยของประชากรจํานวนหลายรอยคน ทั้งนี้ ปจจุบันหมูบานโคกคอนมกีาร
อยูอาศัยของประชากรจํานวนประมาณเกือบ 500 - 600 คน ดังนั้น ตําแหนงการขุดคนที่มีเพียงจุด
เดียวจึงอาจสงผลใหไมสามารถพบลักษณะทางกายภาพของตัวอยางกระดูกมนุษยจากพื้นที่สวน
อ่ืนๆ ของชุมชนไดครอบคลุมทั้งหมด  ทั้งนี้  หากมีการแบงพื้นที่สําหรับการฝงศพตามเกณฑตางๆ 
เชน เพศ  วัย สถานภาพทางสังคม ก็อาจกลาวไดวาขอมูลจากผลการวิเคราะหหลักฐานจากการ
ขุดคนเพียงจุดเดียวยอมไมสามารถใชเปนขอมูลอางอิงที่ดีพอ เพื่อการอธิบายถึงลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมของประชากรทั้งหมด   
 4.การแปลความและขออนุมานเกี่ยวกับสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ 
อาจจะยังไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนผลมาจากเงื่อนไขทั้ง 3 ประการตามที่ไดกลาว
มาแลว รวมทั้งวิธีการศึกษาดวยตาเปลาสวนใหญไมสามารถชี้ชัดไดถึงสาเหตุที่แทจริงของโรคบาง
ชนิด รวมทั้งภาวะทางโภชนาการ  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยวิธีการทางเคมี เชน การวิเคราะห
ปริมาณไอโซโธป(Beaven 2004; Boyd 1996) ของธาตุตางๆ เพื่อการอธิบายถึงภาวะทาง
โภชนาการที่ชัดเจน  ทวา ในการวิเคาะหโครงกระดูกมนุษยคร้ังนี้มิไดมีการวิเคราะหดวยวิธีการ
ดังกลาว ดวยเหตุผลขอจํากัดเรื่องงบประมาณและระยะเวลา เพราะฉะนั้น  ในอนาคตเมื่อมีความ
พรอมโดยเฉพาะทางดานงบประมาณ จึงควรนําตัวอยางกระดูกมนุษยชุดเดียวกันนี้ เขาสู
กระบวนการศึกษาวิเคราะหทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆที่เหมาะสม เพื่อการตรวจสอบและการตอบ
คําถามในประเด็นตางๆที่ยังไมชัดเจน อนึ่ง ขณะนี้ Christopher King (2004) กําลังศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพอนามัยและลักษณะทางโภชนาการสมัยโบราณ จากตัวอยางกระดูกมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตรของแหลงโบราณคดีบานเชียง  ในอนาคตหากสามารถศึกษาในประเด็นเดียวกัน
ดวยเทคนิควิธีดังกลาว โดยใชตัวอยางกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน ก็อาจ
อธิบายไดถึงความแตกตางหรือความคลายคลึงของภาวะทางโภชนาการตลอดจนระดับสุขภาพ
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อนามัยที่ชัดเจน ของประชากรในแหลงโบราณคดีทั้งสองแหงได  รวมทั้งใชเปนขอสรุปในการ
อธิบายภาพกวางของเรื่องราวเกี่ยวกับประชากรและสังคมสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณแอง
สกลนครของประเทศไทยได 
 นอกจากนี้ จะเห็นวาการตั้งขออนุมานเกี่ยวกับลักษณะการจําแนกแรงงานตามความ
ถนัดหรือความชํานาญเฉพาะดานจากลักษณะทางกายภาพตางๆของกระดูกแตละสวน ซึ่งเชื่อวา
อาจเกิดจากทาทางในการประกอบกิจกรรมตามกระบวนการผลิตงานแตละประเภทนั้น  อาจจะยัง
ไมมีน้ําหนักนาเชื่อถือนัก แมวาจะมีขอมูลทางชาติพันธของกลุมชางฝมือในสังคมชนบททางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบัน เปนตัวแบบสําหรับการเทียบเคียงถึงแนวโนมการเกิดรองรอย
ตางๆบนกระดูกแตละสวน จนกระทั่งนําไปสูการเสนอขออนุมานเกี่ยวกับลักษณะการแบงงานตาม
ความชํานาญเฉพาะดานในสังคมสมัยโบราณ  อยางไรก็ดี  แนวทางหนึ่งที่อาจเปนวิธีการใน
ตรวจสอบวารองรอยบนกระดูกแตละสวนนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจากอากัปกิริยาตางๆของชางฝมือ
แตละประเภทไดหรือไมนั้น  คือการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏบนกระดูกสวนตางๆของ
กลุมชางฝมือในสังคมชนบทปจจุบัน  โดยการศึกษาจากภาพถายบนฟลมเอ็กซเรยหรือวิธีการทาง
รังสีวินิจฉัย จากนั้นจึงนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกับลักษณะของกระดูกในสมัยโบราณที่
คาดวาอาจเปนโครงกระดูกของชางฝมือประเภทตางๆ เชน ชางปนภาชนะดินเผา  ชางโลหะ เปน
ตน   

อยางไรก็ตาม  ในทายที่สุดแลวขอจํากัดจากปริมาณตัวอยางที่นอย แตละตัวอยางมี
ความสมบูรณไมเพียงพอ รวมทั้งการเปนตัวอยางจากจุดจุดเดียวของพื้นที่แหลงโบราณคดีทั้งหมด
ที่มีขนาดใหญนั้น ควรไดรับการขยายผลการศึกษาโดยการขุดคนเพิ่มเติมในพื้นที่อ่ืนๆของแหลง
โบราณคดีแหงนี้ ซึ่งควรเปนการขุดคนในขนาดพื้นที่หลุมขุดคนขนาดใหญข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหได
ตัวอยางกระดูกมนุษยและหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถใชเปน
ตัวแทนที่เหมาะสมและนาเชื่อถือ ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาโครงกระดูก
มนุษยและการแปลความเกี่ยวกับสถานการณทางสังคม วัฒนธรรมในอดีตจากการวิจัยครั้งนี้ ไม
วาจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประชากร ตลอดจนสถานการณทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนแหงนี้ รวมทั้งการอธิบายภาพรวมภายในพื้นที่แองสกลนคร จากการ
เปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษาโครงกระดูกมนุษยของแหลงโบราณคดีรวมสมัยอื่นๆในพื้นที่
เดียวกัน   
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