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บทคัดย่อ
รายงานนี้เป็ นการศึกษาค่าทางสถิตขิ องความสัมพันธ์แบบพี่ -น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน (fullsibling) จากการตรวจดีเอ็นเอลาดับซ้าบนออโตโซมจานวน 15 ตาแหน่ง โดยคานวณค่า likelihood ratio (LR)
ในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มคี วามสัมพันธ์กนั (n=226 คู่) และกลุ่มที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ มี 2
รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มทีจ่ บั คู่แบบสลับ (n=145 คู่) และกลุ่มทีจ่ บั คู่แบบสุ่ม (n=200 คู่) พบว่าการกระจายของค่า
combined likelihood ratio (CLR) มี 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงทีส่ ามารถยืนยันได้ว่าบุคคลทัง้ สองมีความสัมพันธ์
กันจริง มีค่ามากกว่า 49.6034 (2) ช่วงที่ไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ มีค่าระหว่าง 0.0011 ถึง 49.6034
และ (3) ช่วงทีส่ ามารถยืนยันได้ว่าบุคคลทัง้ สองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั มีค่าน้อยกว่า 0.0011 สรุปงานวิจยั นี้มี
การนาเสนอช่วงของค่า CLR ทีส่ ามารถใช้ในการระบุความสัมพันธ์ของพี่-น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันได้
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการตรวจวิเคราะห์ดา้ นนิตพิ นั ธุศาสตร์ในการพิสจู น์ความสัมพันธ์ของการเป็ นพี่ -น้อง
ร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน
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Abstract
The current report determined full-sibling relationship based upon 15 autosomal STR loci in
Thai individuals using statistic values of likelihood ratio (LR). There are two groups of the samples
studied. The first group is true full sibling (related group) (n=226 related pairs) and the second group
is unrelated group including shuffled pair group (n=145 pairs) and random pair group (n=200 pairs).
The results demonstrated three ranges of combined likelihood ratio (CLR) values including (1) true
relationship group: CLR is greater than 49.6034, (2) uninterpretable group: CLR is between 0.0011 49.6034 and (3) non-related group: CLR is less than 0.0011. For summary, this study proposed CLR
ranges for determination of full-sibling relationship that is useful for DNA investigation in forensic
genetics.
Keywords: full-sibling; DNA; forensic genetics

1. คานา

กระบวนการวิเคราะห์ นิยมตรวจทีต่ าแหน่ งดีเอ็นเอ
ล าดั บ ซ้ า บนออโทโซม (autosomal STR) หรื อ
ดีเอ็นเอลาดับ ซ้า บนโครโมโซมเอกซ์แ ละวาย (XSTR และ Y-STR) การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลจะใช้
ค่ า ทางสถิติท่ีมีค วามจ าเพาะ เช่ น ค่ า likelihood
ratio (LR) ซึ่ง เป็ น ค่ า สถิติท่ีใ ช้ท ดสอบเพื่อ เปรีย บ
เทียบค่าความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสทีข่ อ้ มูลทีไ่ ด้จะมี
ความเหมือนกันของสองข้อมูล ซึง่ เป็ นอัตราของสอง
ความน่ าจะเป็ นของเหตุ การณ์ ท่เี หมือนกันภายใต้
สมมติฐานที่ต่ า งกัน (Butler, 2005) ซึ่ง พบว่ า การ
ค านวณค่ า LR นอกจากจะสามารถใช้ ใ นการ
ประเมินความน่ าเชื่อถือของหลัก ฐานว่ าบุค คลทัง้
สองมีค วามเป็ น พี่น้ อ งกัน จริง หรือ ไม่ ยัง สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพของค่า LR จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวนมาก ค่า LR สามารถประเมินจากกลุ่มคนทีม่ ี
ความสัมพันธ์แบบพี-่ น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่
มีการถ่ายทอดจากพ่อและแม่มาอย่างละครึง่ ในการ
ตรวจสอบตาแหน่ งดีเอ็นเอลาดับซ้าบนออโทโซม
ในความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีโอกาสใช้อลั ลีลร่ ว มกัน

ปั จ จุ บ ัน มีก ารประยุ ก ต์ใ ช้ข้อ มู ลทางวิท ยา
ศาสตร์ในกระบวนการยุตธิ รรม และเป็ นทีย่ อมรับทัง้
ในระดับ ชาติแ ละนานาชาติ การน าเทคโนยีลาย
พิมพ์ดเี อ็นเอมาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสจู น์บุคคล
พิสูจน์ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด และการยืนยัน
ผู้ก ระท าผิด ในคดีอ าชญากรรมต่ า ง ๆ ซึ่ง มีค วาม
จ าเป็ นและได้ ร ั บ ความนิ ย มเป็ นที่ ย อมรั บ ใน
กระบวนการยุตธิ รรม (อัจฉรา, 2554) การตรวจลาย
พิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอในปั จจุ บ ั น นี้ นิ ย มใช้ เ ครื่ อ งหมาย
พัน ธุ ก รรมบริ เ วณดี เ อ็ น เอล าดับ ซ้ า หรื อ short
tandem repeat (STR) ในการตรวจวิเ คราะห์ ซึ่ง
ข้อดีของการใช้ตาแหน่ ง STR ได้แก่ สามารถนาไป
ปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารได้ง่าย ใช้ได้กบั ดีเอ็นเอทีม่ ี
ปริมาณน้อย พบบ่อยในจีโนม สามารถเพิม่ ปริมาณ
ได้ดว้ ยวิธี PCR (polymerase chain reaction) และ
มีความหลากหลายของจีโนไทป์ มาก เป็ นต้น การ
ตรวจเอกลัก ษณ์ บุ ค คลด้ ว ยการใช้ เ ครื่อ งหมาย
พัน ธุ ก รรมประเภท STR ให้ผ ลการตรวจสอบที่มี
ความแม่นยาสูง ปั จจุบนั ดีเอ็นเอเป้ าหมายที่ใช้ใน
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อย่างน้อย 1 อัลลีล หรือไม่มกี ารใช้อลั ลีลร่วมกันเลย
(Qualitype, 2012) กับกลุ่มที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
โดยพบว่าค่า LR สามารถแยกความแตกต่างของทัง้
สองกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างสูง (Buckleton et al., 2004)
และเมื่อความสัมพันธ์เริ่มห่างไกลกันออกไป การ
ตัดสินด้วยการใช้ค่า LR ยิง่ เป็ นไปได้ยากมากยิง่ ขึน้
(Buckleton et al., 2004 ; Allen et al., 2007) จาก
การศึก ษาความสัมพัน ธ์แบบพี่- น้ อ งร่ว มบิด าและ
มารดาเดียวกันในต่างประเทศ โดยใช้ตวั อย่าง 50 คู่
พบว่ า กระจายตั ว ของค่ า LR ในกลุ่ ม ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กนั มีค่าระหว่าง 4.6 ถึง 1 x 109 และกลุ่มที่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั พบค่า LR ระหว่าง 4.5 x 10-8
ถึง 0.12 ซึ่งเมื่อสร้างกราฟการกระจายตัวของค่า
LR พบว่าไม่มสี ่วนซ้อนทับกัน (Reid et al., 2004)
ซึง่ ขัดแย้งกับผลของกราฟการกระจายตัวของ John
Buckleton มี ก ารแสดงส่ ว นที่ ซ้ อ นทั บ กั น อย่ า ง
ชัดเจน (Buckleton et al., 2004)
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ศึก ษาการกระจายตัว ของค่ า
LR ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์แบบพี่น้ องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันกับกลุ่มที่ไม่มีค วาม
สัมพันธ์กนั ในกลุ่มตัวอย่างคนไทย โดยจุดประสงค์
หลักของการศึกษามุ่งเน้นการคานวณค่า likelihood
ratio (LR) และค่า combined likelihood ratio (CLR)
จากผลการตรวจดีเอ็นเอด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม
ดีเ อ็น เอล าดับ ซ้ า 15 ต าแหน่ ง ได้แ ก่ D8S1179,
D21S11, D7S820, CSF1P0, D3S1358, THO1,
D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA,
TPOX, D18S51, D5S818 และ FGA

ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558 โดยเก็บ ข้อ มูลส่ว นที่เป็ น
allelic profile จาก autosomal STR 15 ต าแหน่ ง
ของทัง้ สองบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั แบบพี่-น้อง
ร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน ซึ่งการตรวจวิเคราะห์
ลายพิมพ์ดีเอ็นใช้ชุดน้ ายาสาเร็จรูป AmpFℓSTR®
Identifiler® Plus PCR Amplification Kit (Life
Technologies, USA) แบ่งเก็บข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั (related) 226 คู่ และกลุ่ม
ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั (unrelated) โดยแบ่งเป็ น 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มการจับคู่สลับ (shuffled pair)
คือกลุ่มที่สลับกันภายในกลุ่มที่มภี าคเดียวกัน 145
คู่ และ กลุ่มการจับคู่สุ่ม (random pair) คือ กลุ่มที่
เกิด จากการสุ่ ม โดยการจับ ฉลากขึ้น มา 2 บุ ค คล
จากฐานข้ อ มู ล โดยไม่ ค านึ ง ว่ า จะมาจากภาค
เดียวกันหรือไม่ 200 คู่ จากตัวอย่างทัง้ หมด 6 ภาค
ได้แ ก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ ภาคตะวัน ออก ภาคตะวัน ตก และภาคใต้
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่า งของกลุ่มที่มีความ
สัม พัน ธ์ ก ัน และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มีค วาม
สัม พัน ธ์ ก ัน ซึ่ง เป็ นกลุ่ ม การจับ คู่
สลับ โดยแบ่งเป็ น 6 ภาค (หน่วย : คู่)
กลุ่มทีม่ คี วาม กลุ่มการ
สัมพันธ์กนั จับคูส่ ลับ
ภาคเหนือ
1
0
ภาคกลาง
64
48
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24
19
ภาคตะวันออก
78
46
ภาคตะวันตก
50
27
ภาคใต้
9
5
รวม
226
145
ภูมภิ าค

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 กลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษานี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากการตรวจ
วิ เ คราะห์ ล ายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น จากฐานข้ อ มู ล ห้ อ ง
ปฏิบ ัติก ารมนุ ษย์พ ัน ธุศ าสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง

2.2 การคานวณค่าทางสถิ ติ
รายงานนี้ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์แบบพี-่
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น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันทางสถิติ จากการ
ใช้อตั ราส่วนของความน่ าจะเป็ น (likelihood ratio,
LR) และค่า CLR โดยคานวณจากสูตรคานวณค่ า
ทางสถิติท่มี คี วามแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยใช้
สูตรของ Evett และ Weir (Ayres, 2000) หรือการ
ค านวณด้ว ยโปรแกรมที่พ ัฒ นาจากสูต รเดีย วกัน
ได้ แ ก่ โปรแกรม Investigator® IDproof version
2. 2. 5 ( QIAGEN, Germany) แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
RapidDNA analysis (Pondpol, Thailand) ซึ่ ง
กาหนดค่า fixation index (Fst หรือ Theta, θ) ซึ่งมี
ค่าได้ 0-1 และค่าความถี่อลั ลีล (Pi ) จากฐานข้อมูล
ความถี่อลั ลีลของประชากรไทยจากทุกภูมภิ าคของ
ประเทศ รวมจานวนประชากร 929 คน (Shotivara-

non et al., 2009) นาค่า Log ของค่า CLR ของกลุ่ม
ที่มีความ สัมพันธ์กนั และกลุ่มที่ไม่มคี วามสัมพันธ์
กันทัง้ 2 กลุ่ม และจานวนตัวอย่างมาสร้างกราฟโดย
เรียงจากน้อยไปมาก จากนัน้ นาค่า CLR สร้างกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยแกน
Y เป็ นค่าความน่าจะเป็ น (probability density) และ
แกน X เป็ น ค่ า Log ของค่ า CLR และค านวณค่ า
ทางสถิติพ้ืน ฐาน ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด-สูงสุด ค่าความแปรปรวน และ
ค่ามัธยฐาน เป็ นต้น (ตารางที่ 2) เพื่อกาหนดช่วง
สาหรับการระบุความสัมพันธ์ทางสายเลือดของทัง้
สามกลุ่มความสัมพันธ์

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสถิติของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กนั และกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั [N : จานวน
ตัวอย่าง (คู่)]
ส่วนเบีย่ งเบน ค่า CLR* ค่า CLR สูงสุด มัธยฐาน
กลุ่มความสัมพันธ์ N (คู่) ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
ต่าสุด
11
12
มีความสัมพันธ์กนั 226 3.2859 x 10 3.8036 x 10
0.0011
5.3352 x 1013 4,736.7657
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
- การจับคู่สลับ 145
0.3952
4.1203
1.4261 x 10-7
49.6034
0.0004
- การจับคู่สมุ่
200
0.0796
0.5694
9.9456 x 10-8
7.7140
0.0005
CLR* = combined likelihood ratio

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

ทัง้ การจับ คู่แ บบสลับ และการจับ คู่แ บบสุ่ม มีก าร
กระจายตัวต่างกัน และในกลุ่มที่ไม่มคี วามสัมพันธ์
กันทัง้ 2 กลุ่ม มีการกระจายตัวและการเพิ่ม ขึ้น ที่
คล้ายคลึงกัน
การเปรีย บเทีย บค่ า ทางสถิติข องกลุ่ ม ที่มี
ความสัม พัน ธ์ ก ัน แบบพี่ - น้ อ งร่ ว มร่ ว มบิ ด าและ
มารดาเดียวกัน และกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั ทัง้
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีม่ กี ารจับคู่สลับและกลุ่มทีม่ กี าร
จับคู่สุ่ม พบว่าในกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ช่วงของ
ค่า CLR ต่าสุด 0.0011 ถึงสูงสุด 5.3352 x 1013 และ
ในกลุ่ ม ที่ไ ม่ มีค วามสัม พัน ธ์ท งั ้ แบบการจับ คู่แบบ
สลับและการจับคู่แบบสุ่ม ช่วงของค่า CLR ต่ าสุด

การค านวณค่ า ทางสถิ ติ ส าหรับ การระบุ
ความสัม พัน ธ์ แ บบพี่ - น้ อ งร่ ว มบิ ด าและมารดา
เดียวกัน ผลของจีโนไทป์ ทีไ่ ด้จากการตรวจดีเอ็นเอ
ล าดับ ซ้ า บนออโตโซมจ านวน 15 ต าแหน่ ง ของ
ตัวอย่างคนไทยใน 6 ภูมภิ าค สามารถสรุปผลเป็ น
ค่าทางสถิตเิ บือ้ งต้นได้ตามข้อมูลทางสถิตขิ องกลุ่ม
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั
(ตารางที่ 2) และเมื่อนาแต่ละกลุ่มความสัมพันธ์มา
จัดสร้างกราฟ (รูปที่ 1) โดยการเรียงค่า LR จาก
น้อยไปมาก พบว่าการคานวณค่า CLR ของกลุ่มทีม่ ี
ความสัม พัน ธ์ก ันและกลุ่ มที่ไ ม่มีความสัมพันธ์กนั
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1.4261 x 10-7 ถึง สูง สุ ด 49.6034 และช่ ว งของค่ า
CLR ต่ า สุ ด 9.9456 x 10-8 ถึ ง สู ง สุ ด 7.7140 ตาม
ลาดับ (ตารางที่ 2) เมื่อสร้างกราฟแสดงการกระจาย
ตัวของค่า CLR เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสายเลือด
ของทัง้ 2 กลุ่ม (รูปที่ 2) พบค่าการกระจายตัวของ
ค่า CLR ที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ นอนว่าบุคคล

นั ้น มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ัน เป็ นพี่ - น้ อ งร่ ว มบิด าและ
มารดาเดีย วกัน จริง จะต้ อ งมีค่ า CLR มากกว่ า
49.6034 (log CLR > 1.6955) โดยมี ค่ า มัธ ยฐาน
เป็ น 4736.7657 และส่วนทีย่ นื ยันได้ว่าบุคคลนัน้ ไม่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น เลยจะมี ค่ า CLR น้ อ ยกว่ า
0.0011 (log CLR < -2.9525)

15

ค่า log ของ CLR
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รูปที่ 1 ค่า LR แสดงเป็ นค่า Log ของ CLR ของกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการจับคู่สลับ และกลุ่มการจับคู่สมุ่ โดยเรียงจากน้อยไปมาก
การกระจายตัวของค่า CLR ในความสัมพันธ์
แบบพี-่ น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน แสดงช่วงที่
น่ าสนใจ คือ ช่วงทีไ่ ม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้
หรือ gray zone กล่าวคือ ค่าการกระจายตัวของค่า
CLR ทีต่ ่ าทีส่ ุดในกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั จะตัดกับ
ค่าการกระจายตัวของค่า CLR ทีส่ งู ทีส่ ุดของกลุ่มที่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ทัง้ ในการจับคู่สลับ และการจับ
คู่สุ่ม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0011 (log CLR = -2.9525)
ถึง 49.6034 (log CLR = 1.6955) ซึ่งเป็ นช่วงที่ไม่
สามารถแปลความหมายได้ โดยจานวนบุคคลที่มี

ความสัมพันธ์กนั แต่อยู่ในช่วงที่ซ้อนทับกันอยู่ ซึ่ง
จะต้ อ งทดสอบด้ ว ยวิ ธี อ่ื น เพื่ อ ยื น ยั น ผลของ
ความสัมพันธ์ เช่น ตรวจ autosomal STR ตาแหน่ง
อื่ น เพิ่ ม ตรวจ X-STR, Y-STR หรื อ ดี เ อ็ น เอใน
ไมโตคอนเดรียเพิม่

4. สรุป
การศึกษาค่าทางสถิตสิ าหรับระบุช่วงความ
สัม พัน ธ์แ บบพี่- น้ อ งร่ ว มบิด าและมารดาเดีย วกัน
ในตัวอย่าง 226 คู่ เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่มคี วาม
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รูปที่ 2 การกระจายตัวของค่า CLR ในกลุ่มที่มคี วามสัมพันธ์กนั และกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มการจับคู่สลับ และกลุ่มการจับคู่สมุ่
สัม พัน ธ์ก ัน ทัง้ การจับ คู่แ บบสลับ 145 คู่ และการ
จับคู่แบบสุ่ม 200 คู่ เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานอื่น
เช่ น การศึ ก ษาของ Reid และคณะ (2004) ได้
เปรียบเทียบการกระจายตัวของค่า CLR 50 คู่ ใน
ความสัม พัน ธ์ แ บบพี่ - น้ อ งร่ ว มบิ ด าและมารดา
เดีย วกัน และกลุ่ ม ที่ไ ม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ซึ่ง ค่ า
CLR ในกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง 4.6 ถึง
1 x 109 และกลุ่มที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง
4.5 x 10-8 ถึง 0.12 และไม่แสดงส่วนที่ซ้อนทับกัน
ของค่ า LR ต่ า งกัน กับ การศึก ษาของ Buckleton
และคณะ (2004) ทีแ่ สดงผลของการกระจายตัวของ
ค่า CLR ของความสัมพันธ์แบบพี-่ น้องร่วมบิดาและ
มารดาเดียวกัน มีสว่ นทีซ่ อ้ นทับกัน เช่นเดียวกันกับ
งานวิ จ ั ย นี้ ใ นกลุ่ ม พี่ - น้ อ งร่ ว มบิ ด าและมารดา
เดียวกันที่แสดงให้เห็นส่วนที่ซ้อนทับกันของข้อมูล
และมีค่ า CLR ที่ม าจากกลุ่ ม ที่มีค วามสัม พัน ธ์กนั
แบบพี-่ น้องร่วมร่วมบิดาและมารดาเดียวกันสูงกว่า
กลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น โดยในกลุ่ ม ที่ มี

ความสัมพันธ์กนั ค่า CLR มีช่วงอยู่ท่ี 5.3352 x 1013
ถึง 0.0011 ส่วนในกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั จะมี
ช่ ว งอยู่ท่ี 1.4261 x 10-7 ถึง 49.6034 สาหรับ กลุ่ ม
การจับ คู่ แ บบสุ่ ม และ 9.9456 x 10-8 ถึ ง 7.7140
สาหรับกลุ่มการจับคู่แบบสลับ โดยเมื่อพิจารณาค่า
CLR ของทัง้ สองพบว่าค่า CLR ของ Reid (2004)
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในช่ อ งของค่ า CLR ของผลการ
ทดสอบค่า CLR
โดยจากงานวิ จ ัย นี้ เ มื่ อ ดู ถึ ง ลัก ษณะการ
กระจายตั ว ของค่ า CLR ของทั ง้ 3 กลุ่ ม ของ
ความสัม พัน ธ์ แ บบพี่ - น้ อ งร่ ว มบิ ด าและมารดา
เดียวกัน มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันโดยมีการเพิม่ ขึน้
ของ slope จากค่ า ต่ า สุ ด ไปค่ า สู ง สุ ด มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั น ค่ า CLR ที่ น่ าสนใจมากที่ สุ ด ใน
งานวิจยั คือ ส่วนทีซ่ อ้ นทับกันในกราฟการกระจาย
ตัว ของค่ า LR ของกลุ่ ม ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน และ
กลุ่ ม ที่ไ ม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ซึ่ง มีช่ ว งอยู่ร ะหว่ า ง
0.0011 ถึ ง 49.6034 (มี ค่ า ต่ า งกัน 45,000 เท่ า )
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แสดงส่วนที่ซ้อนทับกันหรือ gray zone เป็ นส่วนที่
ให้ ข้ อ มู ล ที่เ ป็ นประโยชน์ ใ นการตัด สิน ช่ ว งของ
ความสัม พัน ธ์ แ บบพี่ - น้ อ งร่ ว มบิ ด าและมารดา
เดียวกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลของค่า CLR
ในคนไทยภาคเหนื อ (ธานิ น ทร์ และคณะ, 2551)
โดยค่า CLR ของกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อยู่ในช่วง
log -1.99 ถึง 8.00 และพบช่ ว งที่ไ ม่ ส ามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ได้อยู่ในช่วง log -1.99 ถึง 1.00 ซึ่ง
เมื่อเทียบกับผลของงานวิจยั นี้ ค่า CLR ดังกล่าวมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือเป็ นส่วนหนึ่ง (subset)
ของงานวิ จ ัย นี้ เ ช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะผลที่
คล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ Yang และคณะ (2013)
ซึ่งมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์แบบ
เครื อ ญาติ โดยใช้ autosomal STR 13 และ 20
ต าแหน่ ง และผลที่ ไ ด้ คื อ สามารถแยกความ
แตกต่ างของความสัมพันธ์ได้อย่า งชัด เจน ส่วนที่
ซ้อนทับกันหรือ gray zone จะต้องตรวจสอบ STR
ตาแหน่งอื่นเพิม่ เติมต่อไป
การศึก ษาของ Chang En Pu และ Adrian
Linacre ที่ เ ปรี ย บเที ย บความสัม พัน ธ์ แ บบ halfsibling คือ ความสัมพัน ธ์แบบพี่- น้ อ งที่มีบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน พบค่าการกระจายตัวของค่า CLR
โดยค่าต่าสุดมีค่า 1.40 x 10-3 และค่าสูงสุดมีค่า 2.29
x 105 สาหรับกลุ่มที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั พบส่วนที่
ซ้อนทับกันของกราฟการกระจายตัวของ CLR อยู่
ในช่วง 0.03125 ถึง 1,000 (Pu and Linacre, 2008)
เมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์แบบ full-sibling
ของงานวิจยั นี้จะมีค่าน้อยกว่าและมีส่วนที่ซ้อนทับ
กัน ของทัง้ สองความสัม พัน ธ์ หากค านวณความ
สัมพันธ์ของทัง้ สองความสัมพันธ์พร้อมกัน มีโอกาส
ที่ค่าความสัมพันธ์ CLR จะสามารถตกในกลุ่มของ
ความสัมพันธ์แบบ half-sibling ได้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่มีก ารปรับค่ า Fst เพื่อ ใช้ใ นการ
คานวณค่า LR อยู่ท่ี 0.01 (Thomson et al., 2001)
พบค่าของความสัมพันธ์มลี กั ษณะที่น้อยลง กราฟ

เลื่ อ นไปทางซ้ า ย แต่ ย ั ง พบส่ ว นที่ ซ้ อ นทั บ กั น
เช่นเดียวกัน
งานวิจยั นี้เป็ นการนาเสนอ การสรุปค่าทาง
สถิติท่ีสามารถระบุ ความสัมพัน ธ์แบบพี่ - น้ องร่วม
บิด าและมารดาเดีย วกัน ซึ่ง ประกอบด้ว ย 3 ช่ วง
ของความน่าจะเป็ น LR (CLR) คือ (1) ช่วงทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กนั จริง มีค่ามากกว่า 49.6034 (2) ช่วงทีไ่ ม่
สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ (ช่วง gray zone) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.0011 ถึง 49.6034 และ (3) ช่วงที่
ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน มีค่ า น้ อ ยกว่ า 0.0011 โดย
รายงานการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถแยกความ
แตกต่างของความสัมพันธ์แบบพี่-น้องร่วมบิดาและ
มารดาเดียวกันได้ โดยการใช้ค่า CLR ซึ่งสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ค วามสัมพันธ์ของพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน ตลอดจนการตรวจ
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