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ค ำน ำ 

 

 ขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่จ านวนมากอยา่งกวา้งขวางและสามารถสืบคน้ไดอ้ย่างง่ายดายในปัจจุบนั

นั้น มีส่วนส าคญัยิง่ต่อการพฒันาสงัคมทั้งในระดบัมหภาคและในแต่ละปัจเจกบุคคล อยา่งไรก็ตามขอ้มูล

จ านวนมหาศาลเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง น่าเช่ือถือ ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปทั้งหมด 

ถา้ผูรั้บข้อมูลผลีผลามน าขอ้มูลท่ีไม่ถูกต้องไปใชง้าน ย่อมส่งผลเสียอย่างใดอย่างหน่ึง วิธีการหน่ึงท่ี

จ  าเป็นอย่างยิ่งคือ การสร้างกระบวนคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ให้กับทุกคน เพ่ือจะได้น ามาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการเลือก คดักรองและตรวจสอบขอ้มลูว่ามีความน่าเช่ือถือถกูตอ้งเพียงใด ก่อนท่ีจะน าขอ้มูล

นั้นไปประยกุตใ์ชง้านต่อไป 
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กำรระบุเพศโดยกำรประเมินจำกกระดูกแข้งในคนไทย 

Sex identification by using evaluation of tibia in Thai people 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บทคดัย่อ 

การพิสูจน์บุคคลเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นในงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ดงันั้นจึงมีการน าความรู้ทางดา้นนิติ

มานุษยวิทยามาประยุกต์ใชใ้นแต่ละคดีท่ีมีหลกัฐานเป็นโครงกระดูก ซ่ึงกระดูกแต่ละช้ินมีลกัษณะเฉพาะตวั และมี

รายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถน ามาช่วยในการระบุเพศของบุคคลได ้อย่างไรก็ตามการระบุเพศจากกระดูกแต่ละช้ินมี

ความแม่นย  าในการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละเช้ือชาติ    ดงันั้นเพื่อท่ีจะวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของดชันีกระดูก

แข้ง (Tibia) ส าหรับใช้ระบุเพศในประชากรไทยได้อย่างแม่นย  ามากข้ึน  จึงได้ท  าการศึกษากระดูกแข้งจาก

หอ้งปฏิบติัการมหกายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 

66 ช้ิน ประกอบดว้ยเพศชาย 46 ช้ิน และเพศหญิง 20 ช้ิน โดยท าการวดักระดูกแขง้ 4 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่  Tibial length,   

Maximum Proximal Epiphyseal Breadth, Maximum Distal Epiphyseal Breadth, Maximum Diameter at the Nutrient 

Foramen ผลการวดัน ามาวิเคราะห์ทางสถิติและจ าแนกเพศโดยใช ้Discriminant function analysis โปรแกรม SPSS 

V.17.0   พบว่าค่าเฉลี่ยทุกดชันีในเพศชายมีค่ามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ทั้งน้ี Tibial length 

เป็นพารามิเตอร์ที่มีความแม่นย  าส าหรับการแยกเพศมากถึง 83.33 เปอร์เซ็นต์  สรุปไดว้่ากระดูกแขง้มีความน่าเช่ือถือที่

สามารถน าไปวิเคราะห์ดว้ยสมการจ าแนกเพศส าหรับประชากรไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่องาน

พิสูจน์บุคคลในอนาคต  

ค ำส ำคญั: การระบุเพศ การตรวจพิสูจน์บุคคล กระดูกหนา้แขง้ นิติมานุษยวิทยา ประชากรไทย 
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Abstract 

Personal identification is a vital part of forensic science. Therefore, the application of forensic 

anthropology for criminal cases with skeleton evidence is mandatory. Each bone has unique 

morphological aspect that allows for sex identification. However, the accuracy of sex identification 

may vary among races. Therefore, in order to examine the reliability of the tibia measurement indices 

for precise gender identity in Thai population, this study examines 66 tibias from Human Gross 

Anatomy Laboratory, Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University 

comprising 46 males and 20 females. Four tibial parameters are collected including Tibial length, 

Maximum Proximal Epiphyseal Breadth, Maximum Distal Epiphyseal Breadth, Maximum Diameter at 

the Nutrient Foramen. The measurements were analyzed for gender identification using Discriminant 

function analysis of the SPSS V.17.0 program. The results showed that the average of all the tibial 

parameters in males were significantly higher than in females at p < 0.05.  The tibial length was the 

most accurate parameter for sex determination with accuracy at 83.33 percent. Thus, the tibial 

parameters offer high reliability for performing sex discriminant equation for identification in Thai 

population which will be useful to personal identification in the future.   

Keywords: Sex determination, Personal identification, Tibia, Forensic anthropology, Thai population  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทน ำ 

 การระบุตัวผู ้เสียชีวิต (human identification)  เป็นกระบวนการท่ีจ  าเป็นในงานด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงกระดูกแต่ละช้ินสามารถน ามาระบุตวับุคคลได ้ศพในคดีต่าง ๆ ส่วนมากมกัมีปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีท าใหศ้พมีการเปล่ียนแปลงยากต่อการตรวจพิสูจน์ เช่น การเผาศพเพื่อท าลายหลกัฐาน การกดัแทะจาก

สตัวป่์า การฆ่าหัน่ศพ หรือการฝังศพ ท าใหส้ภาพของศพไม่ครบสมบูรณ์ หรือศพมีสภาวะเปล่ียนแปลง

ไปมากเน่ืองจากเน้ือเยื่อและกระดูกถูกท าลายไป การตรวจพิสูจน์โดยใชห้ลกัการทางนิติมานุษยวิทยา

วิทยา และกายวิภาคศาสตร์โดยกระดูกนั้นกระท าไดง่้ายกว่าการพิสูจน์จากศพและส่วนของศพ เช่น 

เน้ือเยื่อจากศพ เน่ืองจากมีความคงทนมากกว่า ซ่ึงถา้หากใช้หลักการทางกายวิภาคศาสตร์และนิติ

มานุษยวิทยา อยา่งถกูตอ้งและครบถว้นแลว้  อาจท าใหท้ราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ จนกระทัง่สามารถบอก
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เพศของผูต้ายได ้และอาจน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาในคดีนั้น ๆ ได ้การระบุตวับุคคลโดยเฉพาะการระบุ

เพศนั้นสามารถท าไดจ้ากกระดูกชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่   1. กระดูกยาว (long bone) เช่น กระดูกตน้แขน 

กระดูกตน้ขา กระดูกปลายแขน และกระดูกปลายขา (1-4) 2.กระดูกแบนหรือกะโหลกศีรษะ (5, 6) และ 

3. กระดูกท่ีมีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น กระดูกขอ้มือ กระดูกขากรรไกรล่าง กระดูกส้นเทา้ เป็นตน้ (7-9)  

เน่ืองจากในกระดูกชนิดยาว ( long bone) นั้น เช่น กระดูกแขง้ (Tibia) สามารถน ามาใชใ้นการแยกเพศได้

ดี (10) แต่ขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกับกระดูกแขง้นั้นมีผูว้ิจยัน้อยมากในประชากรไทย ดว้ย

เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้และดว้ยความแตกต่างของมนุษยใ์นแต่ละภูมิภาคต่างๆบนโลกในดา้นต่าง  ๆ คือ 

กรรมพนัธุ ์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โภชนาการ กิจวตัรประจ าวนั การออกก าลงักาย จึงท าให้ขอ้มูล

ของการศึกษาวิจยัในประชากรกลุ่มหน่ึง ๆ อาจไม่เหมาะในการน ามาประยุกต์ใชก้บัประชากรอีกกลุ่ม

หน่ึงได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้นใจการศึกษาจากกระดูกแขง้ของคนไทย 

วธิีกำรทดลอง 

 ท าการวดักระดูกแขง้ (Tibia) จ านวน 66 ช้ินโดยแบ่งเป็นเพศชาย 46 ช้ิน และเพศหญิง 20 ช้ิน  ท่ี

ไดจ้าก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร ท าการวดักระดูกดว้ย 

vernier caliper และ osteometric board ท าการวดั 4 ต  าแหน่ง  ไดแ้ก่ 1.ความยาวมากท่ีสุดของกระดูกแขง้ 

(Tibia Length (TL))  2. ความกวา้งของ Proximal epiphyseal end (Maximum Proximal Epiphyseal 

Breadth (PEB)) 3. ความกวา้งของ Distal Epiphyseal end (Maximum Distal Epiphyseal Breadth (DEB)) 

4. ความกวา้งมากท่ีสุดท่ี nutrient foramen (Maximum Diameter at nutrient foramen (DNF)) ท าการ

บนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสถิติ SPSS V.17.0 เพื่อท าการแยกเพศของกลุ่มตวัอย่างโดยใช ้

Discriminant function analysis และสร้างสมการการแยกเพศ 

ผลกำรทดลอง 

จากกลุ่มตวัอยา่งกระดูกแขง้เพศชาย 46 ช้ิน และกระดูกแขง้เพศหญิง 20 ช้ิน เม่ือท าการวิเคราะห์

ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ SPSS V.17.0 และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทุกพารามิเตอร์ในเพศชายและหญิง

พบว่าทั้ง 2 เพศ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) จากขอ้มลูพบว่า เพศชายมีค่าเฉล่ีย

ของทุกพารามิเตอร์มากกว่าเพศหญิง ดงัตารางท่ี 1 
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ตำรำงที่1 ขอ้มูลพารามิเตอร์ในต าแหน่งต่างๆของกระดูก Tibia จากกลุ่มตวัอยา่ง 

ต ำแหน่งกำรวัด เพศ 
ค่ำเฉล่ีย 
(มม.) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 
(S.D.) 

ค่ำ Sig      
 (2-tailed) 

Tibia Length 
ชาย 368.54 18.67 

0.00 
หญิง 333.7 26.80 

Maximum Proximal  ชาย 72.09 3.71 
0.00 

Epiphyseal Breadth หญิง 66.19 6.25 
Maximum Distal  ชาย 49.78 4.33 

0.00 
Epiphyseal Breadth หญิง 41.7 5.09 

Maximum Diameter at  ชาย 22.56 3.15 
0.00 

the Nutrient Foramen หญิง 18.95 1.57 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้Discriminant function analysis จะสามารถน าแต่พารามิเตอร์ของ

กระดูกแขง้ มาสร้างสมการเพื่อจ  าแนกเพศจดักลุ่มของตวัอยา่งได ้ดงัตารางท่ี 2 การน าสมการการจ าแนกเพศ

ไปใชใ้นการประเมินเพศนั้นท าไดโ้ดยการแทนค่าตวัแปรท่ีวดัไดล้งในสมการทั้งสองเพศตามขอ้มูลของ

พารามิเตอร์ท่ีสามารถวดัได ้เมื่อแทนค่าแลว้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากสมการเพศใดมีค่ามากกว่า  ก็หมายความว่า

กระดูกช้ินนั้นมีความน่าจะเป็นเพศท่ีตรงกบัสมการการจ าแนกเพศนั้น ๆ  

ตำรำงที่ 2 สมการค านวณ ที่ไดจ้าก Discriminant function analysis ในแต่ละพารามิเตอร์เพื่อแยกเพศชาย และเพศหญิง 

ต ำแหน่งกำรวัด 
เพศ สมกำรกำรระบุเพศ 

ควำม
แม่นย ำ 

  

Maximum Length (TL) 
ชาย TLmale         = 0.804TL - 148.866 

83.33% 
หญิง TLfemale    = 0.728TL - 122.175 

Maximum Proximal  ชาย PEBmale      = 3.389PEB - 122.851 
81.81% 

Epiphyseal Breadth (PEB) หญิง PEBfemale  = 3.112PEB - 103.671 

Maximum Distal  ชาย DEBmale    = 2.381DEB - 59.970 
81.81% 

Epiphyseal Breadth (DEB) หญิง DEBfemale  = 1.995DEB - 42.283 

Maximum Diameter at  ชาย DNFmale   = 2.929DNF - 33.732 
75.76% 

the Nutrient Foramen (DNF) หญิง DNFfemale = 2.461DNF - 24.010 
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วจิำรณ์ผลกำรทดลอง 

 ในการศึกษากระดูกท่ีจะน ามาใชแ้ยกเพศนั้นจ  าเป็นตอ้งทราบเช้ือชาติดว้ย เพราะในแต่ละเช้ือชาติมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละพารามิเตอร์ของกระดูก  ซ่ึงโดยทั่วไปแลว้กลุ่มประชากรในแต่ละพ้ืนท่ีนั้นมี

โครงสร้างทางดา้นร่างกายท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นการทราบเช้ือชาติจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากในการใช้

กระดูกกระบุเพศ โดยสมการท่ีใชใ้นการระบุเพศนั้นจะมีความแปรผนัไปตามกลุ่มประชากร ในการศึกษา

คร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาในประชากรไทย ซ่ึงพบว่ามีการศึกษาในประชากรไทยน้อยมาก การศึกษาคร้ังน้ีจึง

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจพิสูจน์ตวับุคคลได ้

 จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลองพบว่า ในพารามิเตอร์ท่ีท าการวดัในของเพศชายจะมีค่ามากกว่าเพศ

หญิง เช่น ในเพศชายจะมีค่าเฉล่ียความยาวของกระดูกแขง้ท่ีมากกว่าเพศหญิง คือ 368.54±18.67 มิลลิเมตร 

ส่วนในเพศหญิงค่าเฉล่ียความยาวของกระดูกแขง้คือ 333.70±26.80 มิลลิเมตร นอกจากน้ีในพารามิเตอร์

ส่วนอ่ืน ๆ ของเพศชายก็มากกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกนั ดงัท่ีกล่าวไวใ้นผลการทดลองขา้งตน้     ซ่ึงสอดคลอ้ง

กลบัหลาย ๆ การศึกษาท่ีพบว่าทั้งความยาวรวมและขนาดของกระดูกของเพศชายนั้นใหญ่กว่าเพศหญิงอยา่ง

ชดัเจน และเมื่อท าการทดสอบทางสถิติก็พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงในแต่ละพารามิเตอร์ โดยสรุปเป็นตาราง ดงัตารางท่ี 3 

 

ตำรำงที่3    แสดงค่า Maximum Length, Maximum proximal epiphyseal breadth และ Maximum distal epiphyseal breadth 

ทั้งสองเพศในแต่ละกลุ่มประชากร 

เช้ือชำติ/
ประเทศ 

Maximum Length  Maximum proximal 
epiphyseal breadth 

Maximum distal epiphyseal 
breadth 

เพศชาย (มม.) เพศหญิง (มม.) เพศชาย (มม.) เพศหญิง(มม.) เพศชาย(มม.) เพศหญิง(มม.) 
กานาเรียส 
 สเปน(11) 

369.12±26.02 334.71±13.76 77.51±3.87 66.64±2.44 44.78±2.47 40.27±1.90 

โครเอเชีย(12)  389.28±21.36 352.63±19.26 79.94±3.72 70.56±5.67 55.64±3.61 49.13±3.74 
 อินเดีย(13) 392.11±31.95 365.29±35.49 70.78±4.49 62.86±5.19 45.11±4.65 39.97±3.40 
ไทย** 368.54±18.67 333.70±26.80 72.09±3.71 66.19±6.25 49.78±4.33 41.70±5.09 

 ** ขอ้มูลจากการวจิยัในคร้ังน้ี 

 

http://www.google.co.th/search?q=gulbarga+karnataka&newwindow=1&hl=th&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ht52Ue2NEMTyrQeq3ICIBQ&ved=0CEoQsAQ
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จากผลการทดลองเมื่อน าขอ้มลูไปจ าแนกการแยกประเภทดว้ย Discriminant function analysis ดว้ย

โปรแกรมทางสถิติ พบว่าการใชค้วามยาวของกระดูกแขง้ (Maximum Length) ใหค่้าความแม่นย  าสูงสุดและ

มีความแม่นย  าสูงมากซ่ึงมีความแม่นย  าสูงถึง 83.33 % ค่า นอกจากน้ี Maximum proximal epiphyseal 

breadth และ Maximum distal epiphyseal breadth มีค่าความแม่นคือ 81.81% เท่ากนั ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี

สูงมาก จึงเหมาะน ามาใชใ้นการประเมินเพศโดยใชก้ระดูกในงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์อยา่งยิง่  
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ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนิสิตคณะแพทยศำสตร์ต่อรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่ม ี
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

 
 

พงษพ์ิทกัษ ์ภูติวตัร์ 1* 
 สุทศัน์ ดวงจิตร 1 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การจดัการเรียนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบนั มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) 

ซ่ึงท าใหมี้ระยะเวลาในการเรียนแต่ละรายวิชาที่นอ้ยลง และจบเน้ือหาภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ซ่ึงเน้ือหาในบางหัวขอ้
มีการสอนบรรยายติดต่อกนัหลายชัว่โมง ท าใหน้กัศึกษาไม่สามารถจบัประเดน็ความส าคญัของเน้ือหาและตามเน้ือหาในชั้น
เรียนได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิจยัโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) เพื่อเป็น
ตวัก  าหนดขอบเขตเน้ือหาและกระตุน้ใหนิ้สิตเกิดความต่ืนตวัต่อการเรียนบรรยายในหวัขอ้นั้นๆ จากการศึกษาพบว่า นิสิตมี
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งไดรู้้ถึงสาระส าคญัในบทเรียนท่ีตอ้งท าความเขา้ใจเพิ่มเติมขณะฟัง
บรรยาย นอกจากน้ีนิสิตยงัมีความพึงพอใจในระดบัมากในการใช ้แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงั
เรียน (post-test) ในการบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
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บทน ำ 
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการมุ่งเนน้ในเร่ืองของ

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริงและการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา 30 ท่ีระบุไวว้่า “ให้สถานศึกษาพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถท าวิจัยเพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา” ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดบัไหนก็
ตามส่ิงส าคญัต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ผูเ้รียน ผูส้อน ส่ือประกอบการ
สอนรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม  และเน่ืองจากในการสอนบรรยายในแต่ละคร้ังหรือในแต่ละเร่ืองประกอบดว้ย
เน้ือหาเป็นจ านวนมาก ยิง่เป็นการเรียนในหลกัสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ท่ีเรียนเป็นแบบระบบโมดูล 
เน้ือหาท่ีเรียนในบางโมดูลมีมากบา้งนอ้ยบา้ง การท่ีจะท าใหนิ้สิตยงัคงอยูใ่นบทเรียนตลอดเวลาท่ีนิสิตยงัคง
อยูใ่นคาบเรียนเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก  ดงันั้นการให้นิสิตท าแบบทดสอบก่อนเรียน น่าจะท าให้นิสิตติดตาม
เน้ือหาท่ีจะเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน และหลงัจากสอนบรรยายเสร็จแลว้ก็ให้นิสิตท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือเป็น
การประเมินว่าท่ีนิสิตเรียนผ่านมานั้น มีความเขา้ใจในเน้ือหามากน้อยเพียงใด นอกจากน้ีการให้นิสิตท า
แบบทดสอบดังกล่าวก็ยงัเป็นการกระตุ้นให้นิสิตไม่ขาดเรียนได้อีกทางหน่ึงด้วย ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นเคร่ืองมือเพ่ือดึงดูดความสนใจของนิสิตเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 

ขั้นตอนและวธิีกำร 
จากการจดัการเรียนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 138 คน เป็นนิสิตหญิง 

จ  านวน 46 คน และนิสิตชาย จ  านวน 92 คน (ขอ้มูลในแต่ละคร้ังอาจมีจ  านวนน้อยกว่าระบุ เน่ืองจากเป็น
การศึกษาจากการเรียนการสอนจริงซ่ึงบางหวัขอ้นิสิตมีการขาดเรียน) จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
มีแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ใน 3 รายหวัขอ้บรรยาย ไดแ้ก่  

1. Gross anatomy of lower respiratory system  
2. Histology of respiratory system  
3. Structure of vessels  
ซ่ึงในแบบทดสอบของแต่ละคร้ังเป็นขอ้สอบปรนัยจ  านวน 10 ขอ้ ซ่ึงมีจ  านวน 5 ตวัเลือก เวลาท า

ขอ้สอบคร้ังละ 10 นาที โดยใหนิ้สิตท าแบบทดสอบก่อนเรียนบรรยาย 10 นาที และหลงัจากสอนบรรยายจบ
ก็ใหนิ้สิตท าแบบทดสอบหลงัเรียนอีก 10 นาที หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปทดสอบดว้ย paired t- test เพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย เมื่อจบการสอนในหัวขอ้นั้นๆ นิสิตจะไดท้ าแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test)  
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ผลกำรศึกษำ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตโดยดูจากคะแนน pre-test และ post-test 

ค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบแต่ละคร้ัง จะเห็นไดว้่าการสอบ post-test จะมีค่าเฉล่ียของคะแนน
มากกว่าการสอบ pre-test ทุกคร้ัง โดยการท า pre-test และ post-test ของเร่ือง Gross anatomy of lower 
respiratory system มีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากบั 5.07 และ 8.50 ตามล าดบั เร่ือง Histology of respiratory 
system มีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากบั 6.16 และ 9.11 ตามล าดบั และเร่ือง Structure of vessels มีค่าเฉล่ียของ
คะแนนเท่ากบั 4.36 และ 9.25 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และจากค่าทางสถิติของการทดสอบ paired 
sample t-test ของการท าแบบทดสอบ pre-test และ post-test พบว่าค่า sig น้อยกว่าค่า p ซ่ึงมีค่า 0.05 แสดง
ว่าการสอบ pre-test และ post-test ในแต่ละคู่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบ pre-test และ post-test ในแต่ละหวัขอ้ 

พำรำมิเตอร์ต่ำงๆ Mean N Std. 
Deviation 

Sig.         
(2-tailed) 

Pair 1 
Pre-test gross anatomy of  lower respiratory system 5.07 107 1.912  

0.00 Post-test gross anatomy of lower respiratory system 8.50 107 1.586 

Pair 2 
Pre-test histology of respiratory system 6.16 106 1.741 

0.00 
Post-test histology of respiratory system 9.11 106 1.063 

Pair 3 
Pre-test structure of vessels 4.36 107 1.809  

0.00 Post-test structure of vessels 9.25 107 1.206 

 

 
2. ผลสรุปแบบประเมินระดบัความพึงพอใจของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 ต่อรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

นิสิตท่ีตอบแบบสอบถาม มีความรู้สึกพึงพอใจในระดบั ท่ี 4 ซ่ึงถือว่ามีความพึงพอใจมากเกือบ
ทั้งหมดดงัแสดงในตารางท่ี 2  
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่าความพึงพอใจในดา้นต่างๆ จากการเรียนการสอนที่ pre-test และ post-test ในหวัขอ้บรรยาย 

หัวข้อที่ หัวข้อที่ประเมิน 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
ในระดับคะแนนควำมพึงพอใจต่ำงๆ 

ค่ำระดับ
คะแนน
เฉล่ีย 5 4 3 2 1 รวม 

1 
แบบทดสอบก่อนเรียน  (pre-test) ท าให้นิสิต
ติดตามเน้ือหาท่ีบรรยายในคร้ังนั้นๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 

23.9 49.3 25.4 1.4 0.0 100 4.0 

2 
แบบทดสอบก่อนเรียน  (pre-test) ท าให้นิสิต
เขา้ใจเน้ือหาท่ีบรรยายในคร้ังนั้นๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 

19.6 44.9 29.7 5.8 0.0 100 3.8 

3 

แบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ท าให้นิสิตรู้
ว่าตัวเองต้องกลับไปอ่านทบทวนตรงจุดไหน
เป็นพิเศษ 

42.8 41.3 13.8 2.2 0.0 100 4.2 

4 

การท าแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ท าให้
นิสิตรู้ว่าตวัเองมีพฒันาการก่อนเรียนและหลัง
เรียนมากนอ้ยแค่ไหน 

34.1 47.1 17.4 0.7 0.7 100 4.1 

5 

การมีแบบทดสอบก่อนเรียน  (pre-test) และ
แบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ท าให้นิสิต
กลบัไปอ่านหนงัสือทบทวนไดต้รงประเดน็ 

33.3 44.9 20.3 1.4 0.0 100 4.1 

6 

นิสิตชอบการเรียนการสอนที่มีแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน 
(post-test) มากนอ้ยเพียงใด 

36.2 37.7 22.5 3.6 0.0 100 4.1 

7 

การมีแบบทดสอบก่อนเรียน  (pre-test) และ
แบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ท าให้นิสิต
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าข้อสอบ
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

35.5 44.9 15.2 4.3 0.0 100 4.1 

 
 

สรุปผลกำรวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตโดยดูจากคะแนน pre-test และ post-test จะเห็นได้ว่าการสอบ 
post-test จะมีค่าเฉล่ียของคะแนนมากกว่าการสอบ pre-test ทุกคร้ัง และจากค่าทางสถิติของการทดสอบ 
paired sample t-test ของการท าแบบทดสอบ pre-test และ post-test พบว่าค่า sig น้อยกว่าค่า p ซ่ึงมีค่า 0.05 
แสดงว่าการสอบ pre-test และ post-test ในแต่ละคู่มีค่าเฉล่ียของคะแนนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
สามารถท าใหนิ้สิตติดตามเน้ือหาท่ีเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน ส่วนผลการตอบแบบประเมินระดบัความพึงพอใจของ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 ต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
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และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) พบว่า แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ท าให้นิสิตติดตามและเขา้ใจ
เน้ือหาบรรยายในคร้ังนั้นๆ ได้ดียิ่งข้ึน และสามารถกลบัไปอ่านทบทวนได้ตรงประเด็น ส่วนการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ท าใหนิ้สิตรู้ว่าตวัเองมีพฒันาการก่อนเรียนและหลงัเรียนมากนอ้ยแค่ไหน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าข้อสอบได้ โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีมี
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน นิสิตมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 
กิตติกรรมประกำศ 
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Abstract 

 The pinworm, Enterobius vermicularis, is a cause of enterobiasis or oxyuriasis which causes anal 

itching and enuresis among school-age children. In woman and girls this worm is responsible for genital 

inflammation and irritation. The objective of this study was to determine the egg positive rate of pinworm 

infection in students of three schools of Uttaradit province. Scotch tape method was used to identify the 

infection of pinworm. Of 160 students examined 37(23.12%) were found positive for pinworm eggs. The 

rate of boys (27.39%) found positive of pinworm is higher than that of girls (19.54%). The results of the 

present study indicate that pinworm infection is highly prevalence and is needed to control in the studied 

area. 
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Introduction 

 The pinworm, Enterobius vermicularis, is one of the most common world-wide distributed 

parasites of man particularly in school children. It is characterized by an esophagus with a posterior bulb. 

The worms are most abundant in the cecum and appendix. Human are generally thought to be the only 

host, but these worm have been reported in a few other primates for example, chimpanzee and gibbon 

(Noble et al, 1989). Nocturnal migration of the female worms to host’s anus for laying eggs frequently 

leads to severe irritation. Most cases are asymptomatic. However, anal or vaginal pruritus, abdominal 

pain, constipation or diarrhea can occur. Children are more commonly infected than adult, presumably 

because they are less fastidious in matters of personal hygiene. (Paingjai et al, 1992) 

 Uttaradit is a province in the Lower North and Uttaradit has a long history developing the years 

since prehistoric time. The site of the original town was located on the right bank of the Nan River. It 

flourished as a port for goods transportation. Uttaradit is located 491 kilometers from Bangkok and covers 

an area of 7,838 square kilometers and is divided into the following districts: Muang, Tron, Laplae, 

Phichi, Tha Pla, Nam Pat, Fak Tha, Ban Khok and Thong Saen Khan. 

 

Materials and Methods 

 A survey of Enterobius vermicularis was carried out in three schools (Chumchonbanhuadong 

School, Watmaechey School, and Denchat School) in Uttaradit, the 160 children in these areas, age 1-13 

years were recruited in this study with verbal informed consent form their parents. The children were 

clarified for using cellophane tape as described by Beaver et al. 1984. 
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Results 

 A total of 37 (23.12%) of the 160 samples were positive for pinworm egg. The egg positive rate 

among boys (27.39%) was higher than that among girls (19.54%). The result was shown in table 1. 

 

Table.1 Egg positive rates of Enterobius vermicularis among children in three school of Uttaradit. 

__________________________________________________________________________________ 

School name   Boys   Girls   Total 

__________________________________________________________________________________ 

Chumchonbanhuadong  1/20 (5%)  4/22 (18.88%)  5/42 (11.96%) 

Watmaechey   13/35 (37.14%)  11/51 (21.57%)  24/86 (27.91%) 

Denchat    6/18 (33.33%)  2/14 (14.28%)  8/32 (25.00%) 

__________________________________________________________________________________ 

Total    20/73 (27.39%)  17/87 (19.54%)  37/160 (23.12%) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Discussion 

 The overall infection rate was 23.12% (37/160) in with the egg positive rate. Positive rate among 

boys (27.39%) was higher than that among girls (19.54%). The result of the present study is nearly as 

much as other workers in Thailand. By using the same method, The infection rates were 15.49% and 

21.54% in Mae Chame, Chiang Mai and Bang Khum Thian, Bangkok, respectively (Saksirisampant et al, 

2004, Changsab et al, 2000). However, a high prevalence in the hill tribal children Mae Suk district and 
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Karen hilltribe villages in Chiang Mai were 41.60% (Chaisalee et al, 2004). In that study the egg positive 

rate among boys (19.02%) was no significant differences that among girls (18.52%). Nevertheless, a total 

of 307 (18.50%) of the 1,661 samples were positive for Enterobius vermicularis eggs. The egg positive 

rate ranged from 0% to 59.30% by location on western and southern coastal of the republic of Korea. 

(Park et al .2005) 

 The prevalence of enterobiasis greatly depends upon socioeconomic situation levels, and on 

personal hygiene and habits. A lack of personal hygiene and close contact between people encourage the 

spread of Enterobius vermicularis. Other factors including playing on the floor, nail biting, failure to wash 

hand before meals, and living in non-apartment dwelling have also been reported to associated with the 

prevalence of enterobiasis (Sung et al, 2001). In this respect, kindergarten and school based mass control 

activities are likely to be more effective than individual treatment. 

 Enterobiasis is a disease with usually mild symptoms such as, perianal itching and dermatitis; it is 

asymptomatic in most adult who have low worm burdens. However, in children, particularly who have 

heavy worm burdens, neurological symptoms including nervousness, restlessness, irritability, and 

distraction may occur, and these may influence child growth (Beaver et al, 1984, Cook, 1994, Song et al, 

2003). Rarely ectopic infections in the pelvic area or urinary tract of woman can occur. 

 Egg positive rate in our study is rather low, may be form using a single test. Goldsmith and 

Heyneman (1989) suggested that 3 tests will detect 90.00% and 99.00% in 5 tests. Repeated cellophane 

tape method must be done again to get the real prevalence in these communities. 

 Effective chemotherapeutic regimens have been developed and used for decades; however, the 

control of enterobiasis is difficult because of frequent reinfection and a short life cycle (Lee et al, 2001). 

Repeated health education concerning improved personal hygiene and regular inspections and mass 

chemotherapy with appropriate antehelmintics are essentially required to control enterobiasis among 

children in three school of Uttaradit. 
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Fig 1.  Enterobius vermicularis  egg (scotch tape technique: 40X) 
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 เอกพจน์ พรมพนัธ ์** 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

บทคดัย่อ 

 ฤดูฝนที่ยาวนานผิดปกติในปี พ.ศ. 2557 มีผลให้หอยทากชนิดหน่ึงมีการเพิ่มจ านวนอย่างมาก ท าให้ผูอ้าศยัใน

จงัหวดัพิษณุโลกบางส่วนเกิดความกงัวลต่อการเพิ่มจ านวนของหอยทากน้ี ผูร้ายงานจึงไดท้  าการศึกษาและวินิจฉัยเบ้ืองตน้

เพื่อศึกษาชนิดของหอยชนิดน้ีโดยสัณฐานของเปลือกและอวยัวะท่ีเรียกว่า radula ผลการศึกษาพบว่าหอยทากชนิดน้ีคือ 

Achatina fulica ซ่ึงสามารถเป็นพาหะตวักลางของพยาธิปอดหนู Angiostrongylus cantonensis ได ้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

*     ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

**   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
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บทน ำ 

 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี 2557 ท่ีผา่นมา มีฝนตกชุกในเขตจงัหวดัพิษณุโลก และมีการ

เพ่ิมจ านวนของหอยชนิดหน่ึงซ่ึงผูอ้าศยัในเขตเมืองจ านวนมากเกิดวิตกกงัวลว่าหอยทากดังกล่าวจะเป็น

อนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตหรือพืชผลท่ีปลกูไวห้รือไม่ ผูร้ายงานจึงเก็บตวัอย่างหอยดงักล่าวมาเพ่ือศึกษาลกัษณะ

เปลือกและอวยัวะท่ีใชใ้นการขดูเพื่อกินอาหารท่ีเรียกว่า radula โดยอวยัวะน้ีสามารถวินิจฉยัชนิดของหอยฝา

เดียวคร่าวๆ ได ้

 

วธิีกำรศึกษำ 

 น าหอยทากท่ีมีชีวิตมาศึกษาลกัษณะภายนอกของเปลือก และน าหอยท่ีถูกท าให้เปลือกแข็งส่วน

นอกถกูท าลายตามทางเดินคณะสหเชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร มาท าการยอ่ยตวัหอยดว้ยสารละลาย 10% 

KOH  ขา้มคืน (ภาพท่ี3) และน าส่วน radula ยอ้มดว้ย methylene blue และตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

ก  าลงัขยาย 100 200 และ 1000 เท่า 1-5 

 

ผลกำรศึกษำ 

สัณฐานภายนอก 

 หอยมีลกัษณะเป็นหอยฝาเดียว เปลือกแข็ง ยอดแหลม สีน ้ าตาลเขม้สลบัน ้ าตาลอ่อน ไม่มีฝาปิดปาก

เปลือก (operculum) การขดตวัของเปลือกมีลกัษณะวนขวา ส่วนของ whorl มีส่วนช่องเปิดปากอยู่ดา้นขวา

(dextral) ไม่มีสะดือ (umbrilicus)2-4  (ภาพท่ี1 และ 2) 

ลักษณะ radula 

 เมื่อยอ้มสีส่วน radula ดว้ยสี methylene blue พบว่า ขอบทั้งสองขา้งมีหนามแหลมขนาดเล็กสอง

ขา้ง ตรงกลางมีหนามแหลมขนาดใหญ่หน่ึงอนั (ภาพท่ี 4-6) 
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ภำพที่ 1 แสดงเปลือกภายนของหอยตวัอยา่งขณะมีชีวิต 

 

 

ภำพที่ 2  ปากเปิดและการวนของเปลือกหอยตวัอยา่ง 
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ภำพที่ 3  แสดงการยอ่ยตวัหอยเพื่อน าส่วน radula มาท าการศึกษา 

 

 

ภำพที่ 4  ลกัษณะ radula จากก าลงัขยาย 10 เท่า 
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ภำพที่ 5 ลกัษณะ radula จากก าลงัขยาย 20 เท่า 

 

 

ภำพที่ 6  ลกัษณะ radula จากก าลงัขยาย 40 เท่า 
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สรุปและวจิำรณ์ 

 ชาวพิษณุโลกจ านวนมากท่ีเกิดความกงัวลเก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวนของหอยทากชนิดน้ี เน่ืองจาก

หอยชนิดน้ีไดท้ าลายพืชท่ีปลกูไวเ้พ่ือประดบัรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรดว้ย รวมทั้งมีค  าถามเกิดข้ึนว่าหอย

ทากชนิดน้ีมีอนัตรายต่อมนุษยด์า้นอ่ืนหรือไม่ จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาของ  อภิชาติ วิทยต์ะและคณะ 

พบว่า หอยทากชนิดน้ีสามารถเป็นพาหะตวักลางท่ีน าโรคพยาธิปอดหนู Angiostrongylus cantonenesis ซ่ึง

จากการส ารวจของผูร้ายงานเดียวกนัน้ีพบว่า หอยทาก 307 ตวั พบหอยทากน้ีมีตวัอ่อนระยะติดต่อของพยาธิ

น้ี 38 ตวั คิดเป็นการติดเช้ือ 12.8 % และเมือ่ท าการดกัหนู 62 ตวัท่ีสงสยัว่าน่าจะเป็นพาหะโดยธรรมชาติซ่ึง

ไดแ้ก่ Rattus argentiventer, R. rattus, Bandicota savilei และ B. indica พบว่า  R. rattus  มีการติดเช้ือพยาธิ

น้ี 1.61 %  ซ่ึงผลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า พาหะของโรคพยาธิน้ีในจังหวดัพิษณุโลกสามารถเป็นแหล่ง

แพร่กระจายโรคพยาธิปอดหนูมายงัชาวพิษณุโลกได้6  

 

 

ภำพที่ 7  ไมป้ระดบัท่ีถูกหอยทากท าลาย 

 

 ในวงจรชีวิตของหนอนพยาธิปอดหนูท่ีหอยทากยกัษ์แอฟริกาเป็นพาหะก่ึงกลางนั้น พบว่าคน

สามารถรับระยะติดต่อจากการกินหอยทากน้ี (ท่ีมีตวัอ่อนระยะติดต่ออาศยัอยู่ในหอย) หรือกินพืชผกัท่ี

ปนเป้ือนเยือ่เมือก(slime) ของหอยทากซ่ึงในเยือ่เมือกจะมีตวัอ่อนระยะติดต่อของหนอนพยาธิอยู่ เมื่อเขา้สู่
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ระบบทางเดินอาหาร ตัวอ่อนจะเจริญลอกคราบและสู่เยื่อหุ้มสมองและท าให้เกิด  eosinophilic 

meningoencephalitis ส าหรับความรุนแรงของพยาธิสภาพและอาการจะข้ึนอยู่ก ับจ านวนพยาธิและการ

ตอบสนอง โดยหลงัจากกินตวัอ่อนพยาธิเขา้ไปผูป่้วยจะปวดทอ้ง ทอ้งร่วงและมีผื่นตามผิวหนัง ต่อมาจะมี

อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ชกั แขนขาอ่อนแรง คล่ืนไส้ อาเจียน ใบหน้าเป็นอมัพาต และจะมีไขต้  ่า ๆ 

หากตวัอ่อนไชไปท่ีตาอาจท าใหเ้กิดรอยเลือดออกในตาซ่ึงท าให้ตาบอดได ้คนไขอ้าจไอหรือมีอาการปอด

อกัเสบได้7 

  ถึงแมว้่าหอยทากชนิดน้ีจะท าลายพืชท่ีปลกูไว ้(ภาพท่ี 7) รวมทั้งมีความเก่ียวขอ้งพยาธิปอดหนูซ่ึง

เป็นโรคพยาธิท่ีมีความรุนแรงต่อคน แต่หอยทากเหล่าน้ีจะมีการเพ่ิมจ านวนมากในช่วงฤดูฝนเท่านั้น การ

ควบคุมโดยการก าจดัหอยทากน้ี อาจผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม ดงันั้นการควบคุมจ านวนหอยทาก

ชนิดน้ีควรมีการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และชีววิทยาดา้นอ่ืนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการควบคุม

ต่อไปดว้ย 

 

กติตกิรรมประกำศ 

 ขอขอบคุณคุณกิตตินนัท ์รัตนพิทกัษก์ุล เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลาง คณะสหเวชศาสตร์ ในการ

ถ่ายภาพ radula ของตวัอยา่งและขออุทิศส่วนกุศลใหก้บัหอยท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 
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Prosthogonimus pellucidus (von Linstow, 1873) ที่แยกได้จำกไก่พืน้บ้ำน (Gallus gallus 

domesticus) ในตลำดค้ำสัตว์ปีกจังหวดัพษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

อภิชาติ วิทยต์ะ ** 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

Prosthogonimid เป็นปรสิตใน cloaca, bursa of Fabricii และ oviduct ของนก ไก่และเป็ด การศึกษาน้ีเก็บล  าไส้ไก่

จ  านวน 10 ตวัอยา่ง จากตลาดคา้สัตวปี์กในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ลา้งและยอ้มดว้ยสี acid carmine จากลกัษณะและ

รูปร่างของปรสิตช้ีใหเ้ห็นว่าปรสิตน้ีคือ Prothogonimus pellucidus 

ค ำรหัส:  Prothogonimus pellucidus,  Gallus gallus domesticus  จงัหวดัพิษณุโลก 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
*     ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก  

**   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวรจงัหวดัพิษณุโลก 
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Prosthogonimus pellucidus (von Linstow, 1873), isolated from domestic chickens (Gallus 

gallus domesticus), in poultry market, Phitsanulok province. 

 

Saengchai Nateeworanart * 

Apichat Vitta **  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Abstract 

Prosthogonimid is a parasite in cloaca, bursa of Fabricii and oviduct of bird, chicken and duck. 20 

chicken intestine samples from poultry market in Maung district, Phitsanulok province, were collected and 

wash, stained with acid carmine. Based on the morphological characteristics, the parasite was identified as 

Prothogonimus pellucidus. 

Keywords: Prothogonimus pellucidus,  Gallus gallus domesticus ,Phitsanulok province. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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Introduction 

Prosthogonimus spp. infection of the oviduct and bursa of fabricius can cause inflammation of the 

oviduct, decreased egg laying and occasionally mortality. Prosthogonimus infections are considered the 

most pathogenic trematode infection of fowls and ducks. Clinical signs are most often seen in birds. Birds 

infected with Prosthogonimus spp. have a tendency to sit on the nest. Furthermore, there may be a milky 

discharge from the cloaca, and they may lay eggs with soft shells or without any shell. In chronic cases 

peritonitis may develop. 

The life cycle of this worm is the eggs are excreted with the faeces and hatch in the free. The 

miracidium enters the Bithynia spp. or other related snails and becomes a mother sporocyst which 

produces daughter sporocysts. The sporocyst then produces cercariae without forming rediae. The cercaria 

are then excreted from the snail and enters dragonfly larvae. In the dragonfly, the cercaria encysts thus 

become a metacercaria. The final host becomes infected when eating the larvae or adult stage of 

dragonfies1 . In this study we described P. pellucidus recovered from chicken from poultry market, 

Phitsanulok province. 

 

Materials and methods 

Chicken’s intestines from poultry market, Phitsanulok province, were collected and wash with tap 

water. The sediment was examined and worm was collected. The worm was stained with acid carmine, 

dehydrated cleared and mounted in permount and observed by light microscopy. 
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Results 

The parasite was spindle-shaped and measured 5x2.5 mm. The genital pore opened on the anterior 

right margin of the oral sucker, and the cirrus sac was sinuous, extending beyond the intestinal bifurcation 

to the ventral sucker. The pharynx was very small, and the ovary was present immediately posterior to the 

ventral sucker. The spherical testes were situated posterior to the ovary on both sides. The vitelline gland 

extended from the level of the ventral sucker, to the area posterior to the testes (fig. 1). Based on these 

morphological characteristics, the fluke was identified as P. pellucidus. 

 

 

Fig 1. Prosthogonimus pellucidus isolated from domestic chickens (Carmine stain). 
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Conclusion and Discussion 

Based on the morphological characteristics, The fluke was identified as P. pellucidus. The genus 

Prosthogonimus comprises over thirty species, some species are closely similar to one another. P. 

pellucidus occurs worldwide in fowls and ducks. P. macrorchis has been reported from poultry and ducks 

in North America, whereas P. ovatus is seen in fowl and geese in Africa, Europe, Asia as well as in North 

and South America. The adult worm measures 8 - 9 by 4 - 5 mm. being broad in the posterior end while P. 

ovatus is slightly smaller, measuring 3 - 6 by 1 - 2 mm.1 Similarity to our study. P. pellucidus was found 

in Australia2. Whereas P. ovatus was isolated from Indonesian native chickens in 5 areas in Indonesia3. 

The species report in Egypt recorded the presence of P. cuneatus in nymphs of the dragonfly Anas 

imperator.4 The recent study reported P. ovatus were recorded in Brazil.5In Thailand the presence of 

Prosthogonimus spp. From the native chickens is high prevalence. P. pellucidus was reported as 5.9% 

from duck and fowl in Central Thailand6 P. furcifer was recovered from duck intestines collected form 

Khon Kaen province. In this study we found P. pellucidus isolted from domestic fowl in Phitsanulok 

province. 

P. furcifer differs from P. pellucidus in location of cirrus sac; nearly reach ventral sucker in P. 

furcifer and anterior to caeca bifurcation in P. pellicidus. Vitellia terminate beyond testes in P. furcifer but 

terminate at testes level in P. macrorchis. It appears that several species of Prosthogonimus fluke 

presented all over Thailand. 
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ด้วงก้นกระดก หรือ แมลง freshy ที่พบในมหำวทิยำลัยนเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

 

บทน ำ 

 ดว้ยมหาวิทยาลยันเรศวรตั้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการท าการเกษตรอยู่โดยรอบ และมีสัตวป์ระเภท

แมลงจ านวนมาก จากช่วงเวลาในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 ท่ีผา่นมา นิสิตเป็นจ านวนมากมีแผลท่ีมี

อาการปวดแสบ ปวดร้อน หลงัจากนั้นแผลท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะเป็นตุ่มน ้ าใสและเจ็บมาก นิสิตเป็นจ านวน

มากท่ีเป็นกงัวล โดยบางคนคิดว่าเป็นแผลงูสวดับา้งหรือแพส้ารเคมีบา้ง และมีนิสิตท่านหน่ึงน าแมลงท่ีคาด

ว่าเป็นตน้เหตุของแผลท่ีผพุองมาท่ีคณะและสอบถามเก่ียวกบัแมลงชนิดดงักล่าวว่าน่าจะเป็นสาเหตุของแผล

ท่ีเกิดหรือไม่ 

 

รูปที่ 1. ดว้งกน้กระดกที่พบในมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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วธิีกำรศึกษำ  

 เมื่อน าแมลงดังกล่าวท่ีขณะท าการศึกษายงัมีชีวิตอยู่มาสลบด้วย ether และส่องภายใต้กลอ้ง

จุลทรรศน์  stereomicroscope พบว่าแมลงมีขนาด ประมาณ 8.3 มิลลิเมตร ขา 3 คู่ หัวสีด า มีหนวดสองคู่

คลา้ยปลอ้งเลก็เรียงต่อกนั ส่วนอกและล าตวัสีสม้สลบัด า (รูปท่ี 1) 

 

ผลกำรศึกษำลกัษณะของแมลงที่พบ  

 จากลกัษณะของแมลงท่ีแสดงในรูป คาดว่าแมลงดงักล่าวคือดว้งกน้กระดก  

 

สรุปผลกำรศึกษำและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 ดว้งกน้กระดก (Rove beetle)  มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Paederus fuscipes นอกจากน้ี ดว้งน้ียงัเรียกว่า 

ดว้งปีกสั้น หรือ ดว้งกน้งอน  นิสิตและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลกรู้จกัแมลงชนิดน้ีใน

นามแมลง freshy อาจเพราะแมลงน้ีจะพบมากช่วงนอ้งใหม่เปิดเทอม รวมทั้งแมลงชนิดน้ีมกัท าให้เกิดแผล

ในผูส้มัผสัช่วงรับนิสิตนอ้งใหม่ ดว้งน้ีขนาดเลก็ประมาณ 7 - 10 มม.  กวา้ง 0.5 - 1 มม. ส่วนหัวมีสีด  า ปีกสี

น ้ าเงินเขม้ และส่วนทอ้งมีสีสม้ มีความสามารถในการเคล่ือนไหวไดร้วดเร็ว และมกัจะงอส่วนทอ้งส่ายข้ึน

ลงเม่ือเกาะอยูก่บัพ้ืน จึงมกัเรียกว่า "ดว้งกน้กระดก"  

ดว้งชนิดน้ีอาศยับริเวณพงหญา้ท่ีมีความช้ืน ดว้ยลกัษณะโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวรท่ีลอ้มรอบ

ดว้ยทุ่งนา จึงพบดว้งชนิดน้ีไดม้าก ดว้งชนิดน้ีสามารถปล่อยสารท่ีเรียกว่า  paederin ออกมา สารชนิดน้ีมี

ความเป็นพิษท าลายเน้ือเยือ่ แผลท่ีเกิดจากการสัมผสัสารน้ีอาจท าให้เขา้ใจผิดว่าเป็นงูสวดัได ้เพราะฉะนั้น 

ไม่ควรต ีหรือขยี ้ซ่ึงสารน้ีจะถกูปล่อยยอกมา ท าใหป้วดแสบปวดร้อน พุพอง รายท่ีแพรุ้นแรงอาจมีไข ้ปวด

เสน้ประสาทกลา้มเน้ือนานหลายเดือน หากพิษเขา้ตาอาจท าให้ตาบอดได ้หากถูกพิษให้ใชน้ ้ าสะอาดหรือ

แอมโมเนียเช็ดออกและรีบพบแพทย ์1-4 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน พ.ศ.2558 

~ 39 ~ 
 

 ดว้งชนิดน้ีชอบออกมาเล่นไฟในยามค ่าคืน พบมากในฤดูฝน ผูท่ี้สัมผสัล  าตวัดว้งชนิดน้ี หรือตบตี

จนท าใหน้ ้ าพิษแตกออกมา จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนมาก รวมทั้งจะคนัแผลท่ีเกิดจากดว้งน้ี ในรายท่ี

เป็นมาก อาจมีไขป้วดศีรษะ หากเขา้ตาอาจท าใหต้าบอดได ้แผลท่ีเกิดจากการสมัผสัสาร paederin มีลกัษณะ

เป็นทางยาว อาจจะพบเป็นตุ่มใส (vesicle) อาการเหล่าน้ีจะหายเองไดภ้ายใน  7 - 10 วนั 1, 4 

 แมว้่าดว้งกน้กระดกจะเป็นสาเหตุของแผลพุพองในคน แต่โดยธรรมชาติแมลงชนิดน้ีเป็นนักล่าท่ีมี

ความส าคญัทางการเกษตรอยูไ่ม่นอ้ยเหมือนกนั เพราะดว้งชนิดน้ีจะท าลายแมลงศตัรูพืช รวมทั้งมีประโยชน์

ในทางนิติกีฏวิทยาในการประมาณเวลาในการตายได ้นอกจากน้ียงัมีการศึกษาสาร pederin เพื่อพฒันาเป็น

สารตา้นมะเร็งอีกดว้ย1 
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พษิของไม้ประดับ: บำนบุรีสีเหลือง 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

  

 

บานบุรีเหลืองจดัอยูใ่นวงศ ์Apocynaceae  ช่ือวิทยาศาสตร์คือ  Allamanda cathartica Linn. และช่ือ

สามญัไดแ้ก่  Allamanda, Common allamanda, Golden trumpet, Golden trumpet vine, Yellow bell   

  ตน้บานบุรีเป็นพรรณไมพุ่้มก่ึงเล้ือย หรือเป็นไมเ้ถาอาศยัตน้ไมอ่ื้นพยงุตวัเจริญเติบข้ึนสูงจากระดบั

พ้ืนดิน ส่วนล าตน้หรือเถามีลกัษณะกลมเรียบและเป็นสีน ้ าตาล ทุกส่วนของตน้มียางสีขาวขน้ ล  าตน้ไม่มีขน    

ล  าตน้มีความสูงประมาณ 2  -4.5 เมตร ขยายพนัธุด์ว้ยวิธีการปักช า วิธีการตอน และวิธีการเพาะเมลด็ ชอบน ้ า

ปานกลาง เจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีร่วนซุยหรือดินร่วนปนทราย ปลูกเล้ียงไดง่้าย เติบโตเร็ว ทนความแลง้

และดินเค็มไดดี้ มกัข้ึนกลางแจง้ ชอบแสงแดดแบบเต็มวนั แต่อยู่ได้ทั้งในท่ีร่มร าไรและท่ีมีแสงแดดจัด 

ตน้ไมจ้  าพวกบานบุรีมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิดน้ี ในแต่ละชนิดก็จะมีสีของดอกท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ลกัษณะของใบบานบุรีเป็นรูปขอบขนานแกมรูปหอก รูปรี หรือเป็นรูปไข่กลบั ปลายใบแหลมหรือ

เป็นต่ิงแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2 - 6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6 - 

16 เซนติเมตร แผน่ใบดา้นบนเป็นสีเขียวเขม้เรียบเป็นมนั มองเห็นเสน้ใบไดช้ดัเจน ส่วนทอ้งใบมีสีอ่อนกว่า 

กา้นใบยาวประมาณ 2 - 9 เซนติเมตร 1, 2, 8 (ภาพท่ี 1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน พ.ศ.2558 

~ 41 ~ 
 

 ดอกบานบุรี ดอกมีขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อกระจุกบริเวณยอด โดยจะออกตามซอกใบและท่ี

ปลายก่ิง ดอกมีกลีบเล้ียงเป็นสีเขียวปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก ส่วนดอกยอ่ยเป็นสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ 

ลกัษณะเป็นรูปขอบขนานหรือเป็นรูปหอก ปลายกลีบดอกมนใหญ่ มีขนาดกวา้งประมาณ 3 มิลลิเมตร และ

ยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร โคนเช่ือมติดกนัเป็นท่อสั้นหรือเป็นหลอดแคบ ดอกตูมนั้น กลีบดอกจะบิดไป

ในทางเดียวกนั ดอกมีเกสรเพศผูป้ระมาณ 5 อนั ติดอยู่ดา้นในใกลก้บัโคนท่อดอก ส่วนเกสรเพศเมียนั้นมี

ช่องเดียว ภายในมีรังไข่อ่อนเป็นจ านวนมาก กา้นเกสรมีขนาดสั้นและมีขน ส่วนอบัเรณูมีลกัษณะเป็นรูป

คลา้ยหวัลกูศร ดอกเมื่อบานเต็มท่ีจะมีขนาดกวา้งประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร และสามารถออกดอกไดต้ลอด

ทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะออกดอกดกเป็นพิเศษ1, 2, 4, 8 

 ผลบานบุรี ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงกลม เป็นหนาม เมื่อแก่ตะแตกออกได ้ภายในผลมีเมลด็รูปไข่

จ  านวนมาก 1, 2 

 

ภำพที่ 1 แสดงใบและดอกของตน้บานบุรีสีเหลือง 

 

  บานบุรีเหลืองเป็นพืชมีพิษ 1, 2, 5  หากรับประทานยางหรือผลเข้าไปจะท าให้อาเจียน ท้องเสีย 

ทอ้งเดิน ทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง มีอาการหายใจไม่สม ่าเสมอ มีไขสู้ง ถา้หากสูญเสียน ้ าและเกลือแร่มากก็อาจ

ท าใหเ้สียชีวิตได ้3 ทั้งตน้และยางมีสารพิษ digitalis (ออกฤทธ์ิเป็นพิษต่อหัวใจและเลือด) หากรับประทาน

เขา้ไปจะเกิดอาการระคายเคืองเยือ่บุในปากและในกระเพาะอาหารก่อน แลว้ตามดว้ยอาการอาเจียน ทอ้งเดิน 

ปวดทอ้ง และปวดศีรษะ ถา้หากรับประทานเขา้ไปในปริมาณมากและลา้งทอ้งไม่ทนั สารพิษดงักล่าวจะถูก

ดูดซึมผา่นทางล าไสแ้ละแสดงความเป็นพิษต่อหัวใจ (จะเกิดข้ึนชา้หรือเร็วข้ึนอยู่กบัชนิดของไกลโคไซด์)  
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ผลและยางจากตน้มีพิษ (สารท่ีเป็นพิษคือ Resin ซ่ึงเป็นส่วนผสมของ Phenol และ Polycyclic acid) หากยาง

จากตน้ถกูผวิหนงัจะท าใหเ้กิดอาการอกัเสบ คนั แดง 3  
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สถิตแิละความน่าจะเป็นในงานนิตวิทิยาศาสตร์ (1)  

 

นพ.ณัฐ ตนัศรีสวสัด์ิ * 

 

สถิติ (statistics) และความน่าจะเป็น (probability) เป็นค าท่ีมกัจะถูกใชท้ดแทนกนั คนทัว่ไปมกัจะ

เขา้ใจว่าทั้งสถิติและความน่าจะเป็นคือส่ิงเดียวกนั มีความหมายเหมือนกนั แต่ในมุมมองของนกัวิทยาศาสตร์

และนกัคณิตศาสตร์แลว้ สถิติและความน่าจะเป็นนั้นมีความหมายแตกต่างกนั 

สถิติ เป็นการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง (sample) ซ่ึงเลือกมาจากกลุ่ม

ประชากร (population) เป้าหมายท่ีสนใจ  ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอย่างนั้นสามารถน าไปพรรณนา 

(descriptive statistics) เพื่อบรรยายลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีก  าลงัศึกษา  หรือน าไปอนุมาน (inferential 

statistics) เพื่ออา้งอิงกลบัไปถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ความน่าจะเป็นนั้นไม่มีนิยามท่ีแน่ชดั  อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีเขา้ใจกนัไดว้่าความน่าจะเป็นคือ โอกาส 

(chance) หรือความเป็นไปได ้(likelihood) ในการเกิดเหตุการณ์   

ในงานนิติวิทยาศาสตร์นั้น เม่ือมีคดีความเกิดข้ึนและมีการใชนิ้ติวิทยาศาสตร์ในการสืบคน้ ตรวจ

วิเคราะห์ ก็จะใชค้วามรู้เร่ืองความน่าจะเป็นน ามาใชใ้นการตั้งสมมติฐาน แลว้ศึกษาหาค่าท่ีน่าจะเป็นไปได้

ของสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนไว ้ ทั้งน้ี ความน่าจะเป็นถูกยอมรับว่าเป็นวิธีการเดียวท่ีมีพ้ืนฐานบนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ในงานนิติวิทยาศาสตร์ การคน้หาความจริงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมเป็น

ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบหลกัท่ีส าคญั โดยอาศยัความรู้และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ท าการ

สืบคน้ ตรวจวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผล ซ่ึงข้อมูลท่ีไดจ้ากการตรวจวิเคราะห์นั้นเป็นท่ีรับทราบและ

ยอมรับโดยทัว่ไปว่า ไม่มข้ีอมูลใดที่สมบูรณ์แบบถูกต้องโดยไม่มข้ีอผดิพลาด การแปลผลและการสรุปผลจึง

ตอ้งอาศยัหลกัความน่าจะเป็นโดยมีการตั้งสมมติฐานในทางคดีท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีตรวจ

ไดเ้พื่อน ามาค านวณความน่าจะเป็น 

กรอบความคิดของความน่าจะเป็นนิยมแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. Classical or theoretical approach 

2. Relative frequency or empirical approach 

3. Subjective approach 

 

Classical approach 

กรอบความคิดน้ีตั้ งตน้จากสมมติฐานว่าเหตุการณ์ย่อยท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความคลา้ยคลึงกนัหรือเท่า

เทียมกนั ดงันั้น P(A) ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ A ค านวณจาก จ  านวนท่ีเหตุการณ์ย่อย n(A) ท่ี

สามารถเกิดข้ึนได ้หารดว้ยจ านวนเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด n(S) 

P(A) = n(A) / n(S) 

ตัวอย่าง  การโยนเหรียญ 2 อนั จะมีหนา้เหรียญท่ีออกมาได ้4 รูปแบบ โดยเขียนในรูปแบบเซต ไดด้งัน้ี 

S = {HH, HT, TH, TT}  เมื่อ S คือ sample space  H คือ ออกหวั  และ T คือ ออกกอ้ย  อกัษรตวัหนา้

คือเหรียญแรก อกัษรตวัหลงัคือเหรียญท่ีสอง 

ดงันั้น ถา้มีค  าถามว่า ความน่าจะเป็นท่ีโยนเหรียญ 2 อนั แลว้ไดผ้ลออกหวั 1 อนั คือเท่าไหร่ 

ค าตอบ คือ  เหตุการณ์ออกหวัไดแ้ก่  HT หรือ TH ซ่ึงมีจ  านวนเหตุการณ์ได ้2 แบบ  

ดงันั้น   n(A) = 2 
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ส่วนการโยนเหรียญ 2 อนั มีจ  านวนเหตุการณ์ทั้งหมดได ้4 แบบ  ดงันั้น n(S) = 4 

ความน่าจะเป็นท่ีโยนเหรียญ 2 อนั ออกหวั 1 อนั คือ     P(A) = n(A) / n(S)    =  2 / 4  =  0.5 

                   

Relative frequency approach 

คือความน่าจะเป็นท่ีค  านวณจากความถ่ีของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนต่อเน่ืองจ านวนมากหลายคร้ัง โดยท่ี

เหตุการณ์นั้นอาจจะไดจ้ากการทดลองหรือจากการสงัเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ 

การค านวณความน่าจะเป็นดว้ยวิธีน้ีถา้ไดค่้าจากการทดลองหรือเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนหลาย

คร้ังหรือมีจ  านวนคร้ังท่ีมากข้ึนเท่าใดก็จะยิ่งจะไดค่้าความน่าจะเป็นซ่ึงมีค่าใกลค้วามเป็นไปไดท่ี้ใกลเ้คียง

ความจริงมากเท่านั้น 

ตัวอย่าง    การยงิจรวดส่งดาวเทียมข้ึนวงโคจรจ านวน 100 คร้ังท่ีผา่นมา มีความลม้เหลวโดยเกิดจรวดระเบิด 

2 คร้ัง ดงันั้นความน่าจะเป็นในการยงิจรวดส่งดาวเทียมลม้เหลวคือ 2 / 100 = 0.02 

กรอบแนวความคิดน้ี อาศยัขอ้มูลจากการสังเกตหรือการทดลองท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นไม่ตอ้งอาศยั

การค านวณหรือการระบุจ านวนเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ (sample space) ดังเช่นกรอบ

แนวความคิด classical approach 

 

Subjective approach 

สมมติฐานของกรอบแนวคิดน้ีใชใ้นการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หน่ึงในสถานการณ์หน่ึง 

ซ่ึงไม่มีขอ้มลูเบ้ืองตน้ (prior data) ท่ีแน่นอน ดงันั้นตอ้งอาศยัความเช่ือหรือความเห็นของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ

เหตุการณ์นั้นภายใตส้ถานการณ์นั้นในการก าหนดค่าส าหรับมาใชค้  านวณความน่าจะเป็น ซ่ึงความเห็นหรือ

ความเช่ือของแต่ละบุคคลต่อเหตุการณ์นั้นแตกต่างกันไปได้โดยข้ึนกับความรู้ การศึกษา ความเช่ือ 

สญัชาตญาณ หรือขอ้มลูจากการทดลองทดสอบเบ้ืองตน้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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ตัวอย่าง    ในความเห็นของผม ทีมชาติไทยมีโอกาสไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ยคร้ังต่อไป 2%  

 กรอบแนวความคิดแบบ subjective approach น้ีถกูน ามาใชแ้ละเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในงาน

นิติวิทยาศาสตร์ยคุปัจจุบนั โดยอาศยั Bayesian statistics ในการค านวณหาความน่าจะเป็น เหตุผลท่ีกรอบ

แนวความคิดถูกคดัเลือกน ามาใชก้็เน่ืองจากในแต่ละคดีนั้น มกัจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะแตกต่างกนัไป และ

มกัจะไม่มีข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถใช้ classical หรือ frequency 

approach มาค านวณความน่าจะเป็นของคดีท่ีเกิดข้ึนได ้จอ้งอาศยั subjective approach ในการหาความน่าจะ

เป็นภายหลงัการสืบสวน สอบสวนและการตรวจดว้ยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดของ subjective approach จะกล่าวถึงในบทความคร้ังต่อไป  
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บุคคลส ำคญั 

Thomas Bayes 

 

Thomas Bayes เป็นพระชาวองักฤษในคณะ Presbyterian ของนิกายโปรแตสแตนต์ มีชีวิตอยู่

ระหว่าง ค.ศ.1701 – 1761 ท่านศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั Edinburgh ในสาขาตรรกศาสตร์และเทววิทยา และมี

ผลงานท่ีโดดเด่นทั้งในดา้นปรัชญาและสถิติ     

 

 

 

ผลงานท่ีส าคญัของท่านปรากฏทั้งในดา้นเทววิทยาและคณิตศาสตร์ โดยท่ีผลงานซ่ึงยงัถูกอา้งอิง

และมีการน ามาประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวางคือ ทฤษฎีบทของเบยส์ (Bayes Theorem) ซ่ึงเป็นการหาความ

น่าจะเป็นของเหตุการณ์เฉพาะซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีเฉพาะ โดยตอ้งอาศยัความเช่ือของผูต้ ั้งสมมติฐานมาค านวณ

ความน่าจะเป็น ซ่ึงมีประโยชน์ในศาสตร์หลายสาขารวมถึงนิติวิทยาศาสตร์ 
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