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 การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความแตกต่างทางกายวิภาคระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงกรณีต้องการระบุเพศจากศพ โดยใช้กระดูกโคนลิน เนืองจากเป็นกระดูกทีมีโอกาส
แตกหักเสียหายและถูกทาํลายได้น้อย นอกจากนีในระบบสืบสวนสอบสวนและกระบวนการ
ยติุธรรม ความรู้ทางดา้นกายวภิาคและกลไกร่างกายมนุษยส์ามารถนาํมาใชอ้า้งอิงกบัศาลได ้                     
                   กระดูกโคนลินทีนํามาทําการศึกษาในครังนี นํามาจากห้องปฏิบัติการกายวิภาค  
ภาควชิากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย ( simple random sampling ) มีจาํนวน 61  ชิน  เป็นเพศชายจาํนวน  38  ชิน   เพศหญิง 23 
ชิน ในช่วงอายุตงัแต่  21- 99  ปี  ทาํการวดัทงัหมด 17 จุด    นาํค่าทีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
คณิตศาสตร์โดยใชส้ถิติการจาํแนก ( Discriminant Analysis ) ผลการวดักระดูกโคนลินของเพศชาย
และเพศหญิง พบวา่บริเวณ body  มีค่าความแตกต่างกนัของตวัแปรในทุกจุด  โดยทงัจุด M3  M4  
M5  M16  และ M17  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ( p-value < 0.05 )  ส่วน
บริเวณ greater cornu  ขา้งซา้ยทีจุด M1 และ M6  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
( p-value =0.000 )  และบริเวณ greater cornu  ขา้งขวา ทีจุด M2 และ M11 พบความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p-value =0.000 ) โดยจุดทีมีค่าความถูกตอ้งเฉลียในเพศชายและเพศหญิง
สูงสุด คือ M4  คิดเป็น 83.6 %   หลงัทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  chi-square  ทีระดบันยัสําคญั 0.05   
พบวา่  เพศและการเชือมปิดของกระดูกโคนลินในประชากรไทยไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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 The major propose of this research was to investigate the anatomical differences 

between male and female from Thai cadavers by using hyoid bone since it is hardly  broken 

and destroyed among unstable condition. Furthermore, the data of this result may help the 

investigative and judicial system. Sixty one hyoid bones had been used;  38 from male and 23 

from female at the age ranging from 21-99 years old.  Seventeen  measurements were 

determined on each bone. Discriminant analysis was required to transform the variables 

measurements.  P-value that less than 0.05 was considered as significant differences. Left 

greater counu revealed significant differences ( p-value = 0.00 ) at  M5 and M6 points. And 

part of right greater counu revealed statistical significant differences ( p-value = 0.00 ) at  M2 

and M11 points. The most accuracy percent values of male and female is at M4 ( 83.6 %). 

And the result from chi-square analysis between sex and osseous fusion showed no 

significant differences.  Thus, sex and osseous fusion in Thai populations has no correlation.   
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การศึกษาวิทยานิพนธ์เรือง การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกโคนลินใน
ประชากรไทย เพือใชใ้นการระบุเพศ  สามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความกรุณาช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายท่านทีได้สละเวลาให้ความรู้ คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นทีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์แก่
วทิยานิพนธ์ฉบบันีเป็นอยา่งยงิ  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธงชยั เตโชวศิาล และผศ.ดร.ธนาภรณ์ 
รุ่งเรือง  ทีไดก้รุณาเป็นทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้คาํแนะนาํตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้
ฉบบันีให้มีคุณค่าและสมบูรณ์ยิงขึน ตลอดจนคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจและคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้มาตลอด 4 ภาค
การศึกษา ซึงเป็นสิงทีมีคุณค่ายิงต่อแนวทางในการศึกษาวิจยัวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนี     

ขอขอบพระคุณร่างอาจารยใ์หญ่ทุกท่านทีไดเ้สียสละร่างกายให้ไดศึ้กษาวิจยั  ตลอดจน
พีๆ เจา้หนา้ทีภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ซึง
ได้คอยช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี ตงัแต่ขนัตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
อุปกรณ์ และสถานที ตลอดจนคาํแนะนาํทีมีประโยชน์อยา่งยงิจนการวจิยัครังนีสาํเร็จลงได ้                                          

ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ นอ้งๆ หลกัสูตรนิติวทิยาศาสตร์  รุ่นที 6   มหาวทิยาลยัศิลปากร
ทีคอยช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา และใหก้าํลงัใจกนัมาตลอด  ขอเป็นกาํลงัใจใหพ้ีๆ เพือนๆ และนอ้งๆ 
ร่วมรุ่นทุกคนเช่นกนั 

ขอขอบพระคุณพีๆ เพือนๆ นอ้งๆ ทีหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง โรงพยาบาลสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติทีเอาใจช่วยในการเรียนครังนี และสนับสนุนมาตลอด 2 ปีและเพือนๆ พยาบาล
ทหารเรือทีสละเวลาช่วยกนัเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัขอบคุณในนาํใจของเพือนๆ เป็นอยา่งมาก 

และสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าทีคอย
สนบัสนุน เป็นกาํลงัใจ คอยรับฟังปัญหา และยนิดีใหไ้ดท้าํในสิงทีขา้พเจา้รักมาโดยตลอด 
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