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บทคัดย่อ 

 

 การแยกเพศได้อย่างถูกต้องแม่นย  าเป็นปัจจัย ท่ีส าคัญอย่างยิ่งในงานทางด้านนิติ

วทิยาศาสตร์และมานุษยวิทยา โดยปกติในงานนิติวิทยาศาสตร์และมานุษยวิทยามกัจะแยกเพศโดย

การใช้กระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกสะโพกเน่ืองจากกระดูกเหล่าน้ีมีขนาดใหญ่และให้ความ

แม่นย  าสูง อยา่งไรก็ตาม กระดูกเหล่าน้ีมกัจะไดรั้บความเสียหายและไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ต่อมามี

หลายการศึกษาได้ระบุแล้วว่าสามารถแยกเพศจากกระดูกขอ้มือ (carpal bones) ได ้แต่ก็ยงัไม่มี

การศึกษาใดรายงานถึงการแยกเพศจากการใช้กระดูกข้อมือในกลุ่มประชากรไทย ดังนั้ น 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ท าการศึกษาศกัยภาพในการแยกเพศของกระดูก lunate, 

กระดูก scaphoid และกระดูก hamate ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระดูกขอ้มือในกลุ่มประชากรไทย โดย

การศึกษาจากโครงกระดูกทั้งส้ิน 200 โครง แบ่งออกเป็นเพศชาย 100 โครงและหญิง 100 โครง 

ทราบเพศและอายุขณะท่ีเสียชีวิตอย่างชัดเจน กระดูกท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมาจาก ภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประเทศไทย ช่วงอายุอยู่ระหวา่ง 20-93 ปี 

ท าการวดักระดูก lunate, กระดูก scaphoid และกระดูก hamate โดยใชต้วัแปรระหวา่ง 5-7 ตวัแปร 
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วิเคราะห์โดยใช้สถิติ stepwise discriminant analysis 2 วิธี จากสถิติ univariate stepwise 

discriminant analysis วิเคราะห์ความสามารถในการแยกเพศของตวัแปรแต่ละตวัแปรของกระดูก 

lunate, กระดูก scaphoid และกระดูก hamate พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดมีความสามารถในการแยกเพศ

อยูร่ะหวา่ง 68.0%-88.5% และจากสถิติ multivariate stepwise discriminant analysis เลือกตวัแปรท่ี

ดีท่ีสุดเพื่อน ามาสร้างสมการในการแยกเพศ พบวา่ สมการท่ีสร้างมีความสามารถในการแยกเพศอยู่

ระหว่าง 86.5%-90.5% จากผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงศกัยภาพในการน ากระดูก lunate, 

กระดูก scaphoid และกระดูก hamate มาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และ

มานุษยวทิยาเพื่อแยกเพศในกลุ่มประชากรไทยได ้
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ABSTRACT 

 

 Correct sex identification of human skeleton is an important factor in both forensic 

science and forensic anthropology contexts. Sex is usually assessed by examination of the skull 

and pelvis. However, the retrieved skeletal remains were mostly fragmented and incomplete. In 

the last few years, the literature has shown that sexual dimorphism is presented in carpal bones. 

Since the carpal bones have never been studied for this purpose in Thailand, the aim of this study 

is to develop sex-determining methods using lunate, scaphoid and hamate in a Thai population. A 

sample of 200 individuals (100 males and 100 females) of known age and sex, kindly supplied by 

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 

was examined. The age of the individuals ranged between 20-93 years. Between 5 and 7 

measurements of lunate, scaphoid and hamate were analyzed by dicriminant function. Univariate 

measurements produced accuracy levels that ranged from 68.0%-88.5%. Classification accuracy 

ranged from 86.5%-90.5% in the multivariate stepwise discriminant analysis. These results 
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suggested that lunate, scaphoid and hamate could be used for assessing sex in both forensic 

science and forensic anthropology identification procedures and that bone dimensions were 

population specific. 


