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การประเมินส่วนสงูคนไทยในปัจจบุนั 

จากความยาวของกระดกูยาว

	 บทความน้ีนำเสนอสมการประเมนิสว่นสงูคนไทยป�จจบุนั	 จากความ 

ยาวของกระดกูยาวสว่นแขนขา	 ทีไ่ดจ้ากการศกึษารา่งมนุษยช์าวไทยป�จจบุนั 

(วยัผูใ้หญ่)	จำนวน	275	รา่ง	อายรุะหวา่ง	25-97	ปี	ทีเ่จา้ของรา่งไดบ้รจิาคเพือ่

การศกึษาแก่ภาควชิากายวภิาคศาสตร	์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	

มหาวทิยาลยัมหดิล	 โดยการวเิคราะหท์างสถติดิว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(Microsoft	Excel	2003	และ	Minitab	14)	เพือ่ศกึษาสถติพิรรณนา	ทดสอบ 

ความสมัพนัธ	์(ทีร่ะดบันยัสำคญั	0.05)	และวเิคราะหก์ารถดถอย	ระหวา่ง	2 

ตวัแปร	 คอื	 ส่วนสูงของมนุษย์กบัความยาวของกระดูกยาวส่วนแขนขา	

จำนวน	6	ชิน้	ไดแ้ก่	Humerus,	Radius,	Ulna,	Femur,	Tibia	และ	Fibula	

ทัง้น้ีการศกึษาจะจดัแบง่ขอ้มลูออกเป็น	3	กลุม่	 ไดแ้ก่	 เพศชาย	 เพศหญงิ	

และรวมเพศ	(เพศชาย+เพศหญงิ)	เพือ่หาสมการประเมนิสว่นสงูของแต่ละ

กลุม่และเป็นประโยชน์ต่อการใชง้านต่อไป		

	 ผลการศกึษาพบวา่ความยาวของกระดกูยาวสว่นแขนขาทัง้	6	ชิน้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นสงูอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิ (ทีร่ะดบั	 0.05)	 และเมือ่ 

วเิคราะห์การถดถอยเพื่อหาสมการประเมนิส่วนสูงพบว่ากระดูกส่วนขา 

และแขนทีต่่อกนั	2	ชิน้	โดยเฉพาะกระดกู	Femur	(max)	+	Tibia	(max)	มี

คา่ความแมน่ยำในการใชป้ระเมนิมากกวา่กระดกูชิน้เดยีว	 สว่นกระดกูชิน้ 

เดยีวทีม่คีา่ความแมน่ยำในการใชป้ระเมนิสว่นสงูมากทีส่ดุ	 คอืกระดกู	 Femur 

นอกจากนัน้	 ยงัพบวา่ในเพศชายกระดกูแขนสามารถใชป้ระเมนิสว่นสงูได ้

ดกีว่ากระดูกส่วนขา	 (ยกเวน้	 Femur)	 ในขณะที่เพศหญิงความยาวของ 

กระดกูสว่นขาสามารถใชป้ระเมนิสว่นสงูไดด้กีวา่กระดกูสว่นแขน	



Abstract

Estimating the Stature of Modern Thais from their Long Bones

	 The	lengths	of	long	bones	of	adult	skeletons	are	commonly	used	

to	estimate	stature.	The	regression	equations	used	for	calculating	stature	

were	established	by	equating	the	relationship	between	the	height	and	the	

length	of	long	bones.	We	measured	275	adults,	ranging	in	age	from	25	to	

97	years	old.	The	length	of	six	long	bones:	humorous,	radius,	ulna,	femur,	

tibia	and	fibula,	were	used	in	our	calculations.	Both	the	femur	and	tibia	were	

measured	by	2	different	methods:	maximum	length	and	anatomical	length.		

Microsoft	Excel	2003	and	Minitab	14,	a	statistics	based	computer	software	

program,	were	used	to	calculate	and	establish	the	regression	equations	for	

stature	estimations	of	three	groups:	male,	female	and	unknown	sex	(α = 

0.05).	The	results	suggest	that	the	length	of	two	long	bones,	especially	fe-

mur	(max)	+	tibia	(max),	provides	the	highest	levels	of	accuracy	for	stature	

estimation	in	all	three	groups.		For	a	single	long	bone,	the	femur	is	the	most	

accurate	for	every	group.	Overall,	the	results	indicate	that	the	upper	extremi-

ties	more	accurately	present	the	stature	than	the	lower	extremities	(except	

femur)	for	males.	Alternatively,	the	femur,	tibia	and	fibula	provide	the	most	

accurate	stature	estimations	for	females.
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	 ในอดตีการหาคา่สว่นสงูคนไทยจากโครงกระดกูยงัตอ้งใชส้ตูรคำนวณ 

หาความสูงของนักวชิาการต่างประเทศ	 ที่ได้จากการศกึษาร่างกายชาว 

ตะวนัตก	 ทำใหผ้ลคำนวณความสงูทีไ่ดม้คีวามคลาดเคลือ่นคอ่นขา้งมาก 

อาจเพราะมสีาเหตุจากป�จจยัด้านเชื้อชาตทิี่แต่ละเชื้อชาตมิสีดัส่วนของ 

รา่งกาย	(Body	proportion)	แตกตา่งกนั	ตอ่มาจงึเริม่มกีารคดิคน้สตูรคำนวณ 

ความสงูทีไ่ดจ้ากวดักระดกูยาว	 (สว่นแขน-ขา)	ของคนไทยและคนจนี	 (ใน 

ประเทศไทย)	(วสนัต	์ศรสีรุนิทร	์และวรีะ	วฒันายิง่สกุล	2524;	ภทัราภรณ์	

ธรีรตัน์กุล	และสมทุร	รกัวานิชพงศ	์2525;	Sangvichien	et al.	1985;	Khan-

petch	 et al.	 2010)	 ทำใหผ้ลการประเมนิสว่นสงูของเจา้ของโครงกระดกู 

ทีเ่ป็นคนไทยและคนจนี	 (ในประเทศไทย)	 แมน่ยำมากขึน้	 นอกจากน้ีนกั 

วชิาการบางท่านไดค้ดิคน้วธิกีารประเมนิส่วนสูงจากชิน้ส่วนแตกหกัของ 

กระดกูแขน-ขา	(Khanpetch	et al.	2011a;	2011b) 

	 อยา่งไรกต็าม	 การศกึษาเพือ่หาสตูรคำนวณความสงูจากความยาว 

ของกระดกูแขน-ขาของคนไทยป�จจบุนัในครัง้น้ี	 ถอืเป็นการศกึษาทีใ่ชจ้ำนวน 

กลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมกีารศกึษามา	 อกีทัง้ยงัสามารถนำไปใช ้

ประเมนิส่วนสูงของเจ้าของโครงกระดูกทัง้ที่ทราบเพศ	 (ชาย/หญิง)	 และ 

ไมท่ราบเพศ 

วิธีการศึกษา

	 ศึกษาร่างคนไทยป�จจุบนัจากผู้ที่บริจาคร่างกายให้กบัภาควิชา

กายวภิาคศาสตร	์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	 มหาวทิยาลยัมหดิล	

ระหวา่งปี	พ.ศ.2548-2551	จำนวน	275	รา่ง	มอีายรุะหวา่ง	25-97	ปี	แบง่ 

เป็นเพศชาย	142	รา่ง	และเพศหญงิ	133	รา่ง	
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ตารางที	่1	แสดงจำนวนกระดกูยาวทีใ่ชใ้นการวจิยั

	 การศกึษาในขัน้แรก	 คณะวจิยัไดว้ดัสว่นสงูของรา่งมนุษย	์ (Body	

height)	โดยวดัจากจุดทีส่งูทีสุ่ดของกะโหลกศรีษะ	(Vertex)	จนถงึฝา่เทา้	 

บรเิวณตำแหน่งทีเ่ป็นสว่นขอ้ตอ่ระหวา่งกระดกู	Talus	และ	Calcaneus	โดย 

ใชเ้ครือ่งมอืวดัรา่งทีท่ำจากไมก้ระดานตดิสเกลไมบ้รรทดัเหลก็	หลงัจากนัน้ 

จงึเลาะสว่นทีเ่ป็นกลา้มเน้ือและทำความสะอาดบรเิวณขอ้ต่อกระดกูแต่ละ

ชิน้	 แลว้นำกระดกูยาวสว่นรยางคห์รอืแขน-ขา	 จำนวน	 6	 ชิน้	 ไดแ้ก่	 Hu-

merus	(Hu),	Radius	(Ra),	Ulna	(Ul),	Femur	(Fe),	Tibia	(Ti)	และ	Fibula	

(Fi)	ไปวดัความยาวโดยเครือ่งมอืวดักระดกู	รายละเอยีดของการวดัมดีงันี้

	 (1)	วดัความยาวสงูสดุ	(Maximum	length	-	max)	ของกระดกูทัง้	6	

ชิน้	ตามวธิกีารวดัใน	Standards for Data Collection from Human Skel-

etal Remains	(Buikstra	and	Ubelaker	1994)	โดยใชเ้ครือ่งมอืวดักระดกู

ทีเ่รยีกวา่	Field	Osteometric	Board	ของบรษิทั	Paleo-Tech	Concepts

	 (2)	วดัความยาวตามลกัษณะกายวภิาค	(Anatomical	length	-	ana) 

ของ	Femur	และ	Tibia	ตามวธิกีารวดัใน	Standards for Data Collection 

from Human Skeletal Remains	 (Buikstra	 and	 Ubelaker	 1994)	 โดย 

การวดั	Femur	ใชเ้ครือ่งมอื	Field	Osteometric	Board	สว่นการวดั	Tibia	
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ใชเ้ครือ่งมอื	 Spreading	 Caliper	 เครือ่งมอืทัง้สองประเภทผลติโดยบรษิทั	

Paleo-Tech	Concepts

	 หลงัจากวดัสว่นสงูรา่งมนุษยแ์ละความยาวของกระดกูยาวแลว้	จงึ 

นำผลทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติเิพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง	 2	 ตวัแปร 

(คอืสว่นสงูของรา่งมนุษยแ์ละความยาวของกระดกูยาวแตล่ะชิน้)	 เมือ่พบวา่ 

ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสำคญั	 (ที	่ 0.05)	 และมคีวาม 

สมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิเสน้	 (Linear)	 กว็เิคราะหก์ารถดถอย	 (Regression	

Analysis)	เพือ่หาสมการคำนวณประเมนิสว่นสงูตอ่ไป	โดยจะศกึษาทัง้แบบ 

รวมเพศ	(ชาย+หญงิ)	และแยกเพศ		

ผลการศึกษา

	 จากการศกึษาตวัอยา่งรา่งมนุษย	์จำนวน	275	รา่ง	พบวา่กระดกูยาว 

บางชิน้ไมส่ามารถวดัได	้ เน่ืองจากไดร้บัความเสยีหายทัง้ในชว่งเวลากอ่นและ 

หลงัเสยีชวีติ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระดกู	Humerus	ทีศ่กึษาไดเ้พยีง	43.46%	

เทา่นัน้สาเหตุสำคญัสว่นหน่ึงมาจากการทีบ่รเิวณขอ้ต่อกระดกูหวัไหล่ขา้ง

ใดขา้งหน่ึงของรา่งทุกรา่งจะตอ้งถกูผา่ออกเพือ่ทำการศกึษาโดยนกัศกึษา

แพทย	์ทำใหส้ว่นหวักระดกู	(Head	of	Humerus)	ขา้งนัน้แตกหกัเสยีหาย	

ไมส่ามารถวดัได	้ นอกจากน้ียงัมสีาเหตุอืน่ๆ	 เชน่	 โรคขอ้	 (ก่อนเสยีชวีติ)	

และกระดูกแตกหกัเน่ืองจากกระดูกส่วนหวัมกัตดิแน่นอยู่ในเบ้ากระดูก	

(หลงัเสยีชวีติ)	เป็นตน้	

	 ผลการวเิคราะหท์างสถติเิพือ่ทดสอบความสมัพนัธ	์ พบวา่ความยาว 

ของกระดกูยาวแต่ละชิน้	 ทัง้	 6	 ชิน้	 มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นสงูของเจา้ของ 

โครงกระดกูอยา่งมนียัสำคญั	(ทีร่ะดบั	0.05)	
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การศึกษาแบบรวมเพศและสมการแบบไม่แบง่เพศ

	 จากการวเิคราะหท์างสถติขิอ้มลูแบบรวมทัง้	 2	 เพศ	 โดยเฉพาะ 

วเิคราะหก์ารถดถอย	(ตารางที	่2	และ	3)	พบวา่กระดกูทีต่่อกนั	2	ชิน้ของ 

สว่นแขนและขา	 สามารถนำไปใชป้ระเมนิสว่นสงูมนุษยช์าวไทยป�จจบุนัแบบ 

ไมแ่บง่เพศ	ไดแ้มน่ยำกวา่กระดกูชิน้เดยีว	กลา่วคอื	กระดกู	Femur	(max)	+ 

Tibia	(max)	มคีา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	(Coefficient	of	Determination 

หรอื	 R2)	 หรอืมคีวามแมน่ยำในการใชป้ระเมนิมากทีส่ดุ	 (85.3%)	 และม ี

คา่ความคลาดเคลือ่น	 (SE)	 น้อยทีส่ดุ	 (±3.14333)	 รองลงมาไดแ้ก่กระดกู	

Femur	(ana)	+	Tibia	(ana)	(คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	84.4%,	คา่ความ 

คลาดเคลือ่น	±3.23626)	และกระดกู	Humerus	+	Radius	(คา่สมัประสทิธิ ์

การตดัสนิใจ	78.8%,	คา่ความคลาดเคลือ่น	±3.88901)	

	 สว่นกระดกูชิน้เดยีวทีม่คีวามแมน่ยำในการใชป้ระเมนิสว่นสงูแบบ 

ไมแ่บง่เพศมากทีส่ดุ	 ไดแ้ก่	 กระดกู	 Femur	 (max)	 (คา่สมัประสทิธิก์าร 

ตดัสนิใจ	78.7%,	คา่ความคลาดเคลือ่น	±3.80761)	ในขณะทีก่ระดกู	Humerus 

มคีวามแมน่ยำในการใชป้ระเมนิน้อยทีส่ดุ	 แต่กย็งัสามารถใชป้ระเมนิไดด้	ี 

เน่ืองจากมคีา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจถงึ	71.4%	และคา่ความคลาดเคลือ่น	

±4.53902			
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ตารางที	่2	แสดงสถติพิรรณนาทีไ่ดจ้ากการวดัสว่นสงูของรา่งมนุษย	์(Body	

Height)	และความยาวของกระดกูยาวสว่นแขน-ขา	(รวม	2	เพศ)	

(max)	=	maximum	length	(ความยาวสงูสดุ)

(ana)	=	anatomical	length	(ความยาวตามลกัษณะกายวภิาค)
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ตารางที	่3	แสดงสมการ	(Equation)	คำนวณสว่นสงูของมนุษยช์าวไทยป�จจบุนั 

(รวม	2	เพศ	หรอืแบบไมแ่บง่เพศ)	จากความยาวของกระดกูยาวสว่นแขน-ขา	

(max)	=	maximum	length	(ความยาวสงูสดุ)

(ana)	=	anatomical	length	(ความยาวตามลกัษณะกายวภิาค)

การศึกษาแบบแยกเพศ

	 ขอ้มูลส่วนสูงร่างและความยาวกระดูกยาวของเพศชายและหญงิ 

เมื่อนำมาวเิคราะหท์างสถติพิบว่ากระดกูทีส่ามารถใชป้ระเมนิสว่นสงูของ 

เพศชายและหญงิชาวไทยปจัจบุนัไดด้นีัน้	 เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการประเมนิ 

แบบไมแ่บง่เพศ	คอืกระดกูทีต่่อกนั	2	ชิน้	มคีา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจหรอื 

ความแมน่ยำในการใชป้ระเมนิมากกวา่กระดกูชิน้เดยีว	 โดยเฉพาะกระดกูขา 
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Femur(max)	+	Tibia	(max)	(เพศชาย	:	คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	80.1%	 

คา่ความคลาดเคลือ่น	±2.83059,	เพศหญงิ	:	คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	72.1% 

คา่ความคลาดเคลือ่น	±3.00056)	และ	Femur	(ana)	+	Tibia	(ana)	(เพศชาย	: 

คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	79%	คา่ความคลาดเคลือ่น	±2.90794,	เพศหญงิ	: 

คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	71.6%	คา่ความคลาดเคลือ่น	±3.03243)

	 ในเพศชาย	กระดกูยาว	(ชิน้เดยีว)	ทีส่ามารถใชป้ระเมนิไดด้ทีีส่ดุ	คอื	 

Femur	 ทัง้แบบการวดัความยาวสงูสดุ	 (max)	 และความยาวตามลกัษณะ 

กายวภิาค	(ana)	(Femur	(max)	:	คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	69.5%	คา่ความ 

คลาดเคลือ่น	±3.49894,	Femur	(ana)	:	คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	67.3%	

คา่ความคลาดเคลือ่น	±3.63158)	

	 ในขณะทีเ่พศหญงิ	กระดกูยาว	(ชิน้เดยีว)	ทีใ่ชป้ระเมนิไดด้ทีีส่ดุ	คอื 

Fibula	(คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	67.3%	คา่ความคลาดเคลือ่น	±3.17354) 

และ	Tibia	(max)	(คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	66.2%	คา่ความคลาดเคลือ่น	

±3.23794)	

	 ส่วนกระดูกทีม่คีวามแม่นยำต�ำสุดสำหรบัการใชป้ระเมนิส่วนสูง 

ของเพศชาย	ไดแ้ก	่กระดกู	Tibia	(ana)	(คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	52.8%	 

คา่ความคลาดเคลือ่น	±4.28737)	และ	Fibula	(คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	

52.8%	 คา่ความคลาดเคลือ่น	 ±4.16902)	 ในเพศหญงิ	 กระดกู	 Humerus	

มคีา่ความแมน่ยำในการใชป้ระเมนิน้อยทีส่ดุ	 (คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ	

49.1%	คา่ความคลาดเคลือ่น	±4.19312)	
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ตารางที	่4	แสดงสถติพิรรณนาทีไ่ดจ้ากการวดัสว่นสงูของรา่งมนุษย	์(Body	

Height)	และความยาวของกระดกูยาวสว่นแขน-ขา	ของเพศชาย

(max)	=	maximum	length	(ความยาวสงูสดุ)

(ana)	=	anatomical	length	(ความยาวตามลกัษณะกายวภิาค)
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ตารางที	่5	แสดงสถติพิรรณนาทีไ่ดจ้ากการวดัสว่นสงูของรา่งมนุษย	์(Body	

Height)	และความยาวของกระดกูยาวสว่นแขน-ขา	ของเพศหญงิ

(max)	=	maximum	length	(ความยาวสงูสดุ)

(ana)	=	anatomical	length	(ความยาวตามลกัษณะกายวภิาค)
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ตารางที	่6	แสดงสมการ	(Equation)	คำนวณสว่นสงูของมนุษยเ์พศชายและ 

หญงิชาวไทยป�จจบุนั	จากความยาวของกระดกูยาวสว่นแขน-ขา
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(max)	=	maximum	length	(ความยาวสงูสดุ)

(ana)	=	anatomical	length	(ความยาวตามลกัษณะกายวภิาค)

วิจารณ์และสรปุ

	 จากการศกึษาสว่นสงูของตวัอยา่งมนุษยช์าวไทยป�จจบุนักบัความ 

ยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา	 พบว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นั 

อย่างมนีัยสำคญั	 (ที	่ 0.05)	 และเมื่อวเิคราะหก์ารถดถอยทำใหไ้ดส้มการ 

สำหรบัประเมนิสว่นสงูของมนุษยจ์ากความยาวของกระดกูยาวจำนวน	 33	

สมการ	แบง่ออกเป็น	3	กลุม่	ไดแ้ก่	(1) สมการคำนวณส่วนสงูของมนุษย ์

ชาวไทยปัจจบุนั (ไมแ่บง่เพศ) จากความยาวของกระดกูยาวส่วนแขน - 

ขา	11	สมการ	(คา่ความแมน่ยำอยูร่ะหวา่ง71.4-85.3%)	(2) สมการคำนวณ 

ส่วนสงูของมนุษยเ์พศชายชาวไทยป �จจบุนัจากความยาวของกระดกู 

ยาวส่วนแขน-ขา	11	สมการ	(คา่ความแมน่ยำอยูร่ะหวา่ง52.8-80.1%)	และ 

(3) สมการคำนวณส่วนสงูของมนุษยเ์พศหญิงชาวไทยปัจจบุนัจากความ 

ยาวของกระดกูยาวส่วนแขน - ขา	11	สมการ	(คา่ความแมน่ยำอยูร่ะหวา่ง	

49.1-72.1%)

	 ในทกุกลุม่สมการพบวา่ความยาวของกระดกูยาวทีต่อ่กนั	 2	 ชิน้	 ทัง้ 

สว่นขา	(Femur	+	Tibia)	และแขน	(Humerus	+	Radius)	มคีา่ความแมน่ยำ 

สำหรบัการประเมนิสว่นสงูมากกวา่กระดกูชิน้เดยีว	 สว่นในกรณขีองกระดกู 

ชิน้เดยีวพบวา่ความยาวของกระดกูสว่นขา	โดยเฉพาะ	Femur	สามารถใช้

ประเมนิสว่นสงูไดแ้มน่ยำกวา่ความยาวของกระดกูสว่นแขน	

	 กระดูกชิ้นเดยีวที่สามารถใช้ประเมนิส่วนสูงได้ดนีอกเหนือจาก 

กระดกู	Femur	ในเพศชาย	ไดแ้ก	่Humerus,	Radius	และ	Tibia	(max)	สว่น 

เพศหญงิ	ไดแ้ก	่Fibula	และ	Tibia	มขีอ้สงัเกตวา่ในกรณกีระดกูชิน้เดยีวโดย 
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รวมนัน้	 ในเพศชายความยาวของกระดกูสว่นแขนสามารถใชป้ระเมนิสว่นสงู 

ไดด้กีวา่กระดกูสว่นขา	 (ยกเวน้	Femur)	ขณะทีใ่นเพศหญงิความยาวของ

กระดกูสว่นขาสามารถใชป้ระเมนิสว่นสงูไดด้กีวา่กระดกูสว่นแขน	

	 เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่างสมการคำนวณความสงูแบบไม่

แบง่เพศกบัแบบแบง่เพศ	(ชาย/หญงิ)	นัน้	พบวา่สมการแบบไมแ่บง่เพศมคีา่ 

ความแมน่ยำในการใชป้ระเมนิมากกวา่	 แต่สมการแบบแบง่เพศมคีา่ความ 

คลาดเคลือ่นน้อยกวา่	ซึง่แปรผนัโดยตรงกบัจำนวนกลุม่ตวัอยา่ง	(N)	

	 ทัง้น้ี	การนำไปใชง้าน	หากทราบเพศของเจา้ของโครงกระดกู	ควร 

ใชส้มการคำนวณความสงูในแต่ละเพศ	 ส่วนสมการคำนวณความสงูแบบ 

ไมแ่บ่งเพศควรใชใ้นกรณีทีไ่มส่ามารถระบุเพศของเจา้ของโครงกระดกูได ้

เทา่นัน้
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