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บทคัดย่อ 
 
        วิธีการทางนิติมานุษยวิทยาท่ีใชใ้นการระบุตวับุคคลจากโครงกระดูกมีอยู ่4 วิธี ประกอบดว้ย 
การแยกเพศ การระบุเช้ือชาติการประมาณอายุ และการประมาณความสูง ซ่ึงการแยกเพศนั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้ในการพิสูจน์บุคคลจากโครงกระดูก จากการศึกษาท่ีผ่านมาการแยกเพศโดยใช้
กระดูกเชิงกรานและกะโหลกศีรษะสามารถระบุการแยกเพศไดค้วามแม่นย  าค่อนขา้งสูงแต่กระดูก
เหล่าน้ีอาจแตกหกัเสียหายไดง่้ายโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั เช่น สึนามิ อุบติัเหตุตึกถล่ม 
หรือในคดีฆาตกรรม ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ีอาจเป็นข้อจ ากัดในการระบุตัวบุคคลท าให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน นักวิจยัหลายท่านจึงได้ท าการศึกษาจากกระดูกช้ินเล็ก เช่น กระดูกฝ่าเท้า ซ่ึงพบว่า
สามารถแยกเพศจากโครงกระดูกได ้แต่ยงัไม่มีการศึกษาใดรายงานถึงการแยกเพศจากการกระดูกฝ่า
เทา้ในกลุ่มประชากรไทย ดงันั้น วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี คือ การศึกษาศกัยภาพในการ
แยกเพศของกระดูกฝ่าเทา้ จากกระดูกฝ่าเทา้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล น ามาจากโครง
กระดูกจ านวน 200 โครง ประกอบดว้ยเพศชายจ านวน100โครง อายุระหวา่ง 36-91 ปี และเพศหญิง
จ านวน 100 โครง อายุระหว่าง 26-93 ปี ณ ห้องสะสมกระดูก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประเทศไทย ท าการวดักระดูกฝ่าเทา้ 7 ตวัแปร การวิเคราะห์
โดยวิธี discriminant analysisพบว่า ตวัแปรทั้งหมดมีความสามารถในการแยกเพศอยู่ระหว่าง 
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ร้อยละ 82.5-91.0และการวิเคราะห์ทางสถิติ stepwise discriminant analysis การเลือกตวัแปรท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อน ามาสร้างสมการในการแยกเพศ พบว่า สมการท่ีสร้างมีความสามารถในการแยกเพศอยู่
ระหว่างร้อยละ 81.5-91.5 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบว่ากระดูกฝ่าเทา้มีศกัยภาพในการ
น ามาใช้ส าหรับการแยกเพศจากโครงกระดูก และยงัเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นงานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์และมานุษยวิทยาเพื่อการแยกเพศในกลุ่มประชากรไทย
ไดต่้อไป  
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ABSTRACT 
 
        The four factors of forensic anthropology in building of biological profile consist of sex, 

race, age at death and stature. In forensic context, sex determination from skeletal remains is the 

first vital step for personal identification which helps to reveal most of biological and cultural 

factors of the skeletons. Previous studies described that sex determination from skull and pelvic 

bone showed highly accurate for sex identification. But in forensic contexts, the skeletal remains 

such as skull and pelvic bone or long bone may be fragmented, damaged or incomplete in severe 

scene such as tsunami, building collapse and murder. Therefore, many researchers need to 

develop the alternative method for sex determination by using small bones, such as metatarsal 

bones. Many studies suggested that these bones were able to use as sex indicator but there were 

not any studies in Thailand. Therefore, this study aim to investigate sexual dimorphism from 200 

individual skeletons belonging to 100 Thai males, age range between 36-91 years and 100 Thai 

females, age range between 26-93 years from Department of Anatomy, Faculty of Medicine, 

Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. Seven parameters were measured from each 
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metatarsal bone. Discriminant analysis was used to analyze each metatarsal bone, and the results 

showed the accuracy levels of sex determination from metatarsal bones at 82.5% - 91.0%. 

Classification accuracies by the stepwise discriminant analysis ranged from 81.5% - 91.5%. From 

these results suggested that the metatarsal bones are useful for sex determination in Thai 

population and forensic anthropology. 

 

 

 

 


