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มอรโฟเมทริกสในงานดานสัตววิทยา: พ้ืนฐานของมอรโฟเมทริกส 

Morphometrics in Zoology: Basic of Morphometrics 
พรพิมล เจียระนัยปรเีปรม1 

 

บทคัดยอ 

มอรโฟเมทริกสเปนการนําหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ

เชิงปริมาณและสถิติของรูปรางและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุที่สนใจ ในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรชีวภาพวิธีการทางมอรโฟเมทริกสถูกนํามาใชในการศึกษารูปแบบทางชีววิทยาของ

สิ่งมีชีวิต ทําใหอธิบาย วิเคราะห และแปลผลในรูปเชิงปริมาณของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ

ความแปรผันทางสัณฐานของสิ่งมีชีวิตน้ันไดมอรโฟเมทริกสมีเน้ือหาคอนขางกวางและมีรายละเอียด

เชิงลึก ดังน้ันบทความน้ีจึงมุงเนนนําเสนอเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางมอรโฟเมทริกส และแนวคิด

ในการประยุกตใชการวิเคราะหทางมอรโฟเมทริกสในงานดานสัตววิทยา 
 

ABSTRACT 

Morphometrics is the empirical fusion of mathematics and statistics study 

involving the metrical and statistical properties of shape and interested objects’ 

shape changing. In biological science studies, morphometric approaches are used to 

characterize biological relevant forms and patterns of organisms in ways that allow 

quantitative description and analysis, and interpretation of their morphology and 

morphological variation. Morphometrics has broad and deep contexts, thus the 

recent article aims to present the basic principle of morphometric analysis and ideas 

of morphometric analysis applications in zoological science. 
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1. บทนํา 

ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาและความ

แตก ต า ง ข อง ค วา มแ ปร ผัน ทาง สัณ ฐ า น วิ ทย า 

(morphological variation and difference) ของ

ส่ิงมีชีวิตเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพ (biological 

process) หลายกระบวนการ เชน การเจริญพัฒนา 

การเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ การปรับตัวใหเหมาะสม

กับปจจัยของส่ิงแวดลอมในแหลงอาศัยและการแยก

แขนงทางวิวัฒนาการ เปนตน ซ่ึงความแปรผันทาง

สัณฐานวิทยาเปนสัญญาณบงช้ีถึงความแตกตางเชิงการ

ทํางาน (functional roles) ของโครงสรางหรืออวัยวะ

ของสัตว ซ่ึงเกิดจากการตอบสนองตอแรงกดดันของ

การคัดเ ลือกโดยธรรมชาติ  (natural selection 

pressure) เปนผลทําใหเกิดความแปรผันทางสัณฐาน

วิทยาขึ้นในระหวางกระบวนการเจริญพัฒนาและการ

สรางรูปราง (processes of development and 

morphogenesis) การศึกษาเก่ียวกับความแปรผันทาง

สัณฐานวิทยาจะทําใหเขาใจสาเหตุ ปจจัย และทิศทาง

ของกระบวนการ นอกจากน้ีขอมูลลักษณะสัณฐาน

วิทยาของส่ิงมีชีวิตยังเปนขอมูลสําคัญอันดับแรกที่ถูกใช

ในการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการเชิง

สัณฐานวิทยาของส่ิงมีชีวิต และยังเปนขอมูลพื้นฐาน

ของการศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพดานอ่ืน ๆ อีกดวย 

มอรโฟเมทริกส (morphometrics) เปน

วิธีการหรือเครื่องมือที่ถูกใชในการศึกษาลักษณะ

สัณฐานวิทยาของส่ิงมีชีวิตดวยวิธีการเปรียบเทียบเชิง

ปริมาณโดยใชหลักและวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 

การวิเคราะหทางมอรโฟเมทริกสสามารถใชอธิบายและ

เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ มีความ

คลุมเครือ ใกลเคียงกัน หรือซับซอนไดอยางชัดเจนและ 

แมนยํา และเห็นภาพชัดเจน โดยผลจากการศึกษาทํา

ใหสามารถอธิบายหรือเปรียบเทียบความแปรผันและ

ความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

ส่ิงมีชีวิตไดทั้งในระดับประชากร (population) ชนิด 

(species) สกุล (genus) หรือตามลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป 

อีกทั้งยังสามารถใชประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับการ

จั ด จํ า แ น ก ท า ง อ นุ ก ร ม วิ ธ า น  (taxonomic 

classification) การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยา

เน่ืองจากกระบวนการเจริญพัฒนาและวิวัฒนาการ 

(ontogeny and evolution) การศึกษาเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางรูปแบบทางสัณฐานวิทยากับการ

ทํางานหรือที่เรียกวาลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงหนาที่ 

(functional morphology) และการศึกษาเก่ียวกับ

ปฏิสัมพันธระหวางลักษณะทางสัณฐานวิทยากับปจจัย

ของส่ิงแวดลอมในแหลงอาศัยหรือที่เรียกวาลักษณะ

สัณฐานวิทยาเชิงนิเวศ (ecomorphology) เปนตน 

เน่ืองจากมอรโฟเมทริกสเปนเรื่องที่มีเน้ือหา

กวางและหลากหลาย ดังน้ันในบทความน้ีจะมุงเนน

นําเสนอเก่ียวกับหลักพื้นฐานและวิธีการทางมอรโฟ-

เมทริกสที่ใชในการศึกษาทางดานสัณฐานวิทยาของ

ส่ิงมี ชีวิต ตลอดจนแนวทางและตัวอยางของการ

ประยุกตใชการวิเคราะหทางมอรโฟเมทริกสในงาน

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

2. หลักพ้ืนฐานของมอรโฟเมทริกส 

2.1 ความหมายมอรโฟเมทริกส 

มอรโฟเมทริกสมีรากศัพทมาจากภาษากรีก

สองคํารวมกัน คือคําวา morph = form (รูปแบบ) 

และคําวา metrikos = measure (การวัด) (Lestrel, 

2000) ดังน้ันโดยความหมายทั่วไปมอรโฟเมทริกสจึง
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หมายถึงการวัดคาลักษณะรูปแบบของวัตถุหรือส่ิงที่

สน ใ จ  ซ่ึ ง เ ป นทั กษะการ สํ าร วจต ร วจสอบ เ ชิ ง

วิทยาศาสตร ที่ขยายจากทักษะการสังเกตเพื่อใหได

ขอมูลที่ละเอียดและแมนยํายิ่งขึ้น 

สําหรับความหมายในเชิงลึกมอรโฟเมทริกส

คือการศึกษาเ ก่ียวกับความแตกตาง (difference) 

ความแปรผัน (variation) และการเปล่ียนแปลง 

(change) ขอ ง รู ป แบ บ ทา ง สัณฐา น วิ ท ย า 

(morphological form) ซ่ึงอธิบายถึงคุณสมบัติดาน

ขนาดและรูปรางของวัตถุหรือส่ิงที่สนใจ (Bookstein, 

1982; Rohlf and Marcus, 1993; Cadrin, 2000; 

Zelditch et al., 2004) รวมถึงลักษณะเชิงโครงสราง

ตาง ๆ เชน แบบรูป (pattern) พื้นผิว (texture) สี 

(color) และทิศทางเชิงปริภูมิ (spatial orientation) 

(Lastrel, 2000) โดยที่คุณสมบัติของรูปแบบทาง

สัณฐานวิทยาของตัวอยางส่ิงมีชีวิตที่สนใจ (รูปที่ 1) จะ

ถูกทําใหกลายเปนลักษณะเชิงปริมาณ โดยใชหลักและ

วิ ธี ก า รท า ง คณิ ต ศ าส ต ร แ ละ สถิ ติ อ ธิ บ าย แล ะ

เปรียบเทียบในลักษณะของการบรรยายเชิงปริมาณ

(quantitative description) (Rohlf and Marcus, 

1993; Roth and Mercer, 2000; Lastrel 2000) 

หลักการวิเคราะหทางมอรโฟเมทริกส เปนการวิเคราะห

รูปแบบทางสัณฐานวิทยาที่ เนนวิ เคราะห เฉพาะ

คุณสมบัติเ ชิงรูปรางของวัตถุหรือโครงสรางที่สนใจ

เทาน้ัน หรือที่เรียกวา “การวิเคราะหรูปรางเชิงสถิติ” 

(statistical shape analysis) (Dryden and Mardia, 

1998) ดังน้ันคุณสมบัติหรือลักษณะของรูปแบบทาง

สัณฐานวิทยาอ่ืน ๆ จะถูกกําจัดออกไปกอนที่จะทําการ

วิเคราะหทางมอรโฟเมทริกส  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง

คุณสมบัติที่เก่ียวของกับขนาด ตองถูกปรับคาหรือกําจัด

ออกไปจากคาการวัด เพื่อที่จะใหคาการวัดอธิบายถึง

ลักษณะรูปรางที่ตองการศึกษาเทาน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก

คาที่วัดจากตัวอยางที่มีขนาดตางกัน ยอมมีอิทธิพลตอ

ความแปรผันของขนาดรางกาย ซ่ึงจะมีผลตอการ

อธิบายถึงคุณสมบัติดานรูปรางของส่ิงที่สนใจ ทั้งที่

ตั ว อย า ง น้ั น มี รู ป ร า งที่ เ ห มื อน กัน ก็ต าม  เ รี ย ก

กระบวนการน้ีวาการปรับขนาด (size adjustment 

หรือ size correction) ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องน้ี

จะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

 

 
รูปท่ี 1 โมเดลรูปแบบทางสัณฐานวิทยาของส่ิงมีชีวิต (ดัดแปลงจาก http://www.americanfishes.com/shop 

/images/100126.jpg) 
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รูปท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับปฏิสัมพันธรวมกันของปจจัยทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่

มีผลตอความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของส่ิงมีชีวิตซ่ึงแสดงออกมาในรูปของฟงกชันการเจริญเติบโต โดย

ลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมจะถูกคัดไว และถายทอดไปยังรุนตอไปผานการสืบพันธุ (ดัดแปลง

จาก Cadrin, 2000) 
 

2.2 แนวคิดการวิเคราะหมอรโฟเมทริกสในงาน

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

การวิเคราะหมอรโฟเมทริกสในการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาอาศัยของส่ิงมีชีวิตอาศัย

หลักการที่วา ส่ิงมีชีวิตแตละตัวตน มีความแปรผันของ

การเติบโต การเจริญ และการเจริญเติบโตเต็มที่ 

(maturation) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความแปรผันและความ

แตกตางทางสัณฐานวิทยาภายในสปซีส โดยเกิดจาก

อิทธิพลรวมกันของปจจัยทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม 

และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Alberch et al., 

1979; Wimberger, 1992; Robinson and Wilson, 

1996; Cadrin, 2000) ทั้งน้ีส่ิงมีชีวิตแตละตัวจะมี

ลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะตัว ปจจัยความแตกตาง

ทางพันธุกรรมจะสงผลตอกระบวนการทางสรีรวิทยา

ของส่ิงมีชีวิตแตละตัว โดยมีปจจัยของส่ิงแวดลอมเขา

มามีสวนรวมดวย กลไกทางสรีรวิทยาดังกลาวจะมีผล

ตอการเจริญเติบโต โดยลักษณะหน่ึงที่ เปนผลของ

กระบวนการเจริญเติบโต คือ ความแตกตางของขนาด

และรูปราง ซ่ึงเปนคุณสมบัติทางมอรโฟเมทริกสของ

ส่ิงมีชีวิตที่จะตอบสนองตอแรงผลักดันจากกระบวนการ

การถายทอดทางพันธุกรรม 

(genetic inheritance) 

กระบวนการทางสรีรวิทยา 

(physiological process) 

การเจริญเติบโต 

(growth and development) 

การเกิดและการตาย 

(fertility and mortality) 

การเติบโตและพลวัตของประชากร 

(population growth and dynamics) 
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คัดเ ลือกตามธรรมชาติ  ส่ิงมี ชี วิตตัวที่ มี ลักษณะที่

สอดคลองเหมาะสมกับส่ิงแวดลอมในชวงเวลาน้ันจะมี

ชีวิตรอดและสามารถสืบพันธุเพื่อถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมไปยังรุนตอไป (Alberch et al., 1979; 

Cadrin, 2000) ดังสรุปไดในรูปที่ 1 

 

3. ขอมูลและการนําเขาขอมูลสําหรับการ

วิเคราะหทางมอรโฟเมทริกส 

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหทางมอโฟเมทริกส

คือขอมูลเชิงปริมาณที่ ไดจากการวัดหรือการสกัด 

(extraction) ดวยวิธีการทางเรขาคณิตจากตัวอยาง 

คาที่ ไดจะถูกใชเปนตัวแปรรูปรางสําหรับใชในการ

วิเคราะหผลตอไป สามารถจําแนกประเภทของขอมูล

ทางมอรโฟเมทริกสออกไดเปน 2 แบบ คือ ขอมูลมอร

โ ฟ เ ม ท ริ ก ส ห ล า ย ตั ว แ ป ร  (multivariate 

morphometrics) และมอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิต 

(geometric morphometrics) ขอมูลมอรโฟเมทริกส

มีรายละเอียดแตละแบบ ดังน้ี 

3.1 มอรโฟเมทริกสหลายตัวแปร 

มอรโฟเมทริกสหลายตัวแปร หรือมอรโฟ-

เมทริกสแบบดั้งเดิม (traditional morphometrics) 

เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ม อ ร โ ฟ เ ม ท ริ ก ส ที่ อ ธิ บ า ย 

เปรียบเทียบ และแสดงใหเห็นถึงลักษณะ รูปแบบ 

ความแปรผัน และความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของ

ส่ิ ง มี ชี วิ ต โ ด ย ใ ช ห ลั ก ก า ร ส ถิ ติ ห ล า ย ตั ว แ ป ร 

(multivariate analysis) โดยกําหนดใหลักษณะที่

สน ใจอยู ใ นรู ป ของตั วแป รทางสถิติ  (statistical 

variable) ซ่ึงคาไดมาจากการวัดลักษณะสัณฐานวิทยา

จากตัวอยางส่ิงมีชีวิต (Rohlf and Marcus, 1993; 

Turan, 1999; Roth and Mercer, 2000) ดังน้ัน

ขอมูลมอรโฟเมทริกสหลายตัวแปรจึงเปนขอมูลตอเน่ือง

ที่ไดจากการวัดซ่ึงอยูในรูปของระยะทาง (distance) 

มุม (angle) และอัตราสวน (ratio) ซ่ึงสามารถจําแนก

รูปแบบของขอมูลออกไดเปน2 แบบ ตามวิธีการวัดที่ใช

ในการนําเขาขอมูล ดังน้ี 

1) การวัดแบบ ด้ัง เ ดิม (traditional 

measurement) เปนการวัดคาของโครงสรางหรือ

อวัยวะ ที่ อ างอิงบนระนาบแนวแกนของรางกาย 

(body-axis plane) โดยมีการใชตําแหนงหรือจุดปลาย

ของโครงสรางหรืออวัยวะ น้ันเปนจุดเริ่มตนหรือ

จุด ส้ิน สุดของการ วัด  ทํ า ให จุดบาง จุดถู กใช เป น

จุดเริ่มตนของการวัดคาหลายคา และคาที่ไดจากการวัด

จะสัมพันธกับความยาวหรือความลึกของรางกาย ดัง

แสดงในรูปที่ 3 
 

   
รูปท่ี 3 ตัวอยางการวัดคามอรโฟเมทริกสแบบดั้งเดิม (ดัดแปลงจาก กรมประมง, 2550) 
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2) การวัดแบบรางแหโครงยึด (truss 

network measurement) เปนวิ ธีการ วัดที่ถู ก

พัฒนาขึ้นโดย Struss and Bookstein (1982) 

หลักการของการวัดแบบน้ีคือการกําหนดจุดกําหนดบน

ตัวอยาง โดยจุดกําหนดแตละจุดตองเปนจุดเสมือนที่

ตรงกันในทุกตัวอยาง (homologous point) จากน้ัน

สรางเสนตรงสมมติเช่ือมระหวางจุดใหเกิดเปนตาราง

ร า ง แห ที่ ส า น กัน อ ย า ง เ ป น ร ะ เ บี ย บ  (uniform 

network) คลุมทั่วตัวอยาง ดังแสดงในรูปที่ 4 วัดคา

ความยาวของเสนตรงแตละเสน และใชเปนตัวแปร

ลักษณะสัณฐานวิทยา ในทางทฤษฎีคาที่ไดจากการวัด

วิธี น้ีจะทําใหความนาจะเปนของการอธิบายและ

แยกแยะความแตกตางทางมอรโฟเมทริกสมากกวาการ

ใชขอมูลการวัดแบบดั้งเดิม (Struss and Bookstein, 

1982; Turan, 1999; Cadrin, 2000) 

 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางการวัดคามอรโฟเมทริกสแบบรางแหโครงยึด (ดัดแปลงจาก Zelditch et al., 2004) 

 

 
รูปท่ี 5 คุณสมบัติการปรับขนาด (rescaling) การเล่ือนขนาน (translation) และการหมุน (rotation) ของ

รูปราง ซ่ึงไมทําเกิดการเปล่ียนแปลงของรูปรางเดิม (ดัดแปลงจาก Zelditch et al., 2004) 
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3.2 มอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิต 

มอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิตเปนการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยใชหลักการทางเรขาคณิต 

(Lastrel, 2000; Zelditch et al., 2004) ขอมูลทีใชใน

การวิเคราะหคือขอมูลรูปราง เชิงเรขาคณิตทั้งหมด

ตัวอยาง ซ่ึงเปนขอมูลหลายมิติอยูในตัว (inherent 

multidimensional) แตไมมีหนวย (dimensionless) 

รวมทั้งมีการกําจัดอิทธิพลของตําแหนง มาตราสวน 

และการกําหนดทิศทางออกไป ดังน้ันการเล่ือนขนาน 

(translation) การปรับขนาด (rescaling) และการ

หมุน (rotation) ไมมีผลทําใหรูปรางเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม (Kendall, 1977; Dryden and Mardia, 

1998; Zelditch et al., 2000) คุณสมบัติของรูปราง

ในทางมอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิตแสดงไดดังในรูปที่ 

5 

ลักษณะของขอมูลและวิธีการนําเขาขอมูล

สําหรับการวิเคราะหมอโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิตมี 2 

แบบ ดังน้ี 

1) ขอมูลเชิงจุดกําหนด (landmark-

based data) เปนขอมูลพิกัดคารทีเซียน (Cartesian 

coordinate) ในระนาบสองมิติ (x,y) หรือระนาบสาม

มิติ (x,y,z) ของจุดที่กําหนดลงบนโครงสรางหรืออวัยวะ

ของตัวอยางที่สนใจ โดยจุดดังกลาวตองเปนจุดคู

เหมือน (homologous point) ที่มีตําแหนงตรงกันทั้ง

ในระดับภายในและระหวางประชากรของตัวอยาง

ส่ิงมีชีวิตที่ทําการศึกษา นอกจากน้ีจุดดังกลาวตอง

แสดงถึงความสัมพันธ เชิงหนาที่ของโครงสรางหรือ

อวัยวะน้ันที่เรียกวา “โฮโมโลจี” (homology) ดวย 

(Dryden and Mardia, 1998; Zelditch et al., 

2004) ตัวอยางของการกําหนดจุดกําหนดดังแสดงใน

รูปที่ 6 ซ่ึงเปนการกําหนดจุดกําหนดเพื่อวิเคราะห

ความแตกตางแปรผันทางสัณฐานวิทยาของตัวอยาง

ปลาในอันดับ (order) Cypriniformes (Armbruste, 

2012

 

 
 

 

 
x1 y1
x2…
x18

y2…
y18

 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางการกําหนดจุดกําหนดเพื่อวิเคราะห ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของปลาอันดับ 

Cypriniformes (Armbruster, 2012) และลักษณะของขอมูลมอรโฟเมทริกสที่ไดจากหน่ึงตัวอยาง 
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รูปแบบจุดกําหนดที่ ใช ในการวิ เคราะห 

มอรโฟเมทริกสจําแนกไดเปน 3 แบบ (Zelditch et 

al., 2004; Hammer and Harper, 2006) ดังน้ี 

1.1) จุดกําหนดเชิงกายวิภาค (anatomical 

landmark) เปน จุ ดที่ กํ าหนดขึ้ น โ ดยอาศั ยความ

สอดคลองและตรงกันในเชิงหนาที่ของโครงสรางหรือ

อวัยวะในทุกตัวอยาง ตัวอยางของจุดกําหนดประเภทน้ี 

ไดแก จุดเช่ือมระหวางกลามเน้ือและกระดูก จุดส้ินสุด

ของขอบเบาตา และจุดเริ่มตนของฐานครีบ เปนตน 

1.2) จุดกําหนดเชิงคณิต (mathematical 

landmark) เปนจุดที่กําหนดขึ้นโดยอาศัยคุณสมบัติ

ทางคณิตศาสตรหรือเรขาคณิต เชน จุดที่มีความโคง

มากที่สุด จุดที่เวาลึกที่สุด และจุดปลายแหลมสุด เปน

ตน 

1.3) จุดกําหนดเทียม (pseudo-landmark) 

เปนจุดที่สรางขึ้นโดยอางอิงจากจุดกําหนดสองประเภท

แรก ตัวอยางเชน จุดก่ึงกลางระหวางจุดกําหนดเชิงกาย

วิภาคสองจุด เปนตน 

2) ขอมูลเชิงโครงราง (outline-based 

data) เปนขอมูลของเสนรอบรูปที่แสดงถึงเคาโครง

ของรูปรางของวัตถุหรือโครงสรางที่สนใจ โดยการเก็บ

ข อ มู ล รูป ร า ง ในรู ป ของ ชุ ดพิ กั ด จุ ด  (set of 

coordinates) ที่ เ รียงตัวในระยะหางเทา ๆ กัน

ลอมรอบขอบของวัตุหรือโครงสรางที่สนใจ เรียกวา 

“พิกัดก่ึงจุดกําหนด” (semi-landmark) โดยขอมูลจะ

อยูในรูปของ “รหัสสายโซ” (chain code) ซ่ึงเปน

ระบบที่กําหนดทิศทางของเสนขอบดวยระบบตัวเลข 

(Zelditch et al., 2004; Hammer and Harper, 

2006) ดังแสดงในรูปที่ 7 

การใชขอมูลเชิงโครงรางจะชวยแกปญหาการ

ไมสามารถระบุจุดคูเหมือนที่บงช้ีถึงความเปนโฮโมโลจี

ของโครงสรางไดดังแสดงในรูปที่ 8 นอกจากน้ียังใชใน

กรณีที่ขอมูลเชิงจุดกําหนดไมสามารถระบุหรือแสดงถึง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แทจริงของโครงสรางหรือ

อวัยวะน้ันได เน่ืองจากตัวอยางที่ทําการศึกษามีความ

ซับซอนหรือมีลักษณะที่ยากตอการอธิบายดวยวิธีการ

เชิงจุดกําหนด ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 

 
 

รูปท่ี 7 ขอมูลโครงรางที่อยูในรูปของชุดพิกัดจุด ในภาพแสดงขอมูลโครงรางที่สกัดจากลักษณะฟนกรามของหนู

ชนิดหน่ึง (ก-ข, Polly, 2003) และรูปแบบการกําหนดรหัสสายโซของเสนขอบโครงราง (ค-ง, Anderson 

and Shapiro, 2006) 
 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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รูปท่ี 8 ลักษณะโครงสรางบริเวณสวนปลายกระดูกซ่ีโครงชวงตน (proximal ribs) ของสัตวเล้ือยคลาน ซ่ึงไม

สามารถกําหนดจุดกําหนดที่เหมาะสมที่แสดงถึงความสัมพันธเชิงหนาที่หรือโฮโมโลจีของโครงสรางได 

(ที่มา: Romer, 1956) 
 

 
 

รูปท่ี 9 ตัวอยางฟนของปลากลุมโคโนดอนท (Conodonts) ที่ขอมูลมอรโฟเมทริกสเชิงจุดกําหนดไมสามารถ

อธิบายความแตกตางของรูปแบบทางสัณฐานวิทยาของตัวอยางเหลาน้ีได (Mac Leod, 1999) 
 

3) การปรับคาขนาดของรางกาย (size 

adjustment) วิธีการปรับคาขนาดเพื่อกําจัดความ

แปร ผันที่ เ กิดจากอิท ธิพลของขนาดร างกายถู ก

พัฒนาขึ้นหลายวิธี แตโดยสรุปแบงออกเปน 3 วิธีดังน้ี 

3.1) วิ ธี ป รั บ ค า อั ต ร า ส ว น  (ratio 

adjustment) การปรับคาอัตราสวนเปนการแปลงคา

ขอมูลที่ไดจากการวัดโดยเทียบกับสัดสวนขนาดรางกาย

ของตัวอยาง คาที่นิยมใชเปนตัวเปรียบเทียบคือคา

ความยาวมาตรฐาน (standard length, SL) ซ่ึงมี

ความสัมพันธกับคาจากการวัดทุกตัว (Reist, 1985; 

Turan, 1999) หรืออาจแปลงคาในรูปลอการิทึมของ

อัตราสวน (logarithm of ratio) ซ่ึงจะทําใหขอมูลมี

การกระจายแบบปกติ (Reist, 1985) สําหรับสมการที่

ใชในการแปลงขอมูลดวยวิธีปรับคาอัตราสวนแสดงใน

สมการที่ 1 และสมการที ่2 (Turan, 1999) 

Madj =
M

 SL
                        (1) 

Madj  = 
log (M)

log ( SL)
 =  log (

M

SL
)            (2) 

เม่ือ M = คาจากการวัดโดยตรง 

 Madj = คาการวัดที่ผานการแปลงแลว 

 SL = ความยาวมาตรฐานของตัวอยาง 

3.2) วิธีการถดถอยอัลโลเมทรี (allometric 

regression) การปรับคาขนาดดวยวิธีการถดถอย 

อัลโลเมทรีเปนการปรับคาโดยอิงจากสมการการเติบโต

แบบอัลโลเมทรีของสัตว  โดยหาคาความสัมพันธ

ระหวางการเปล่ียนแปลงรูปรางและขนาดดวยการ

วิเคราะหการถดถอย (regression analysis) ระหวาง

คาจากการวัดกับคาความยาวมาตรฐาน จากน้ันนํา 

สัมประสิทธการถดถอยน้ันมาแทนคาในสมการที่ 3 

(Turan, 1999) 
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Madj = log M – β (log SL - log SLmean)   (3) 

เม่ือ M = คาจากการวัดโดยตรง 

 Madj = คาการวัดที่ผานการแปลงแลว 

 SL =ความยาวมาตรฐานของแตละตัวอยาง 

 SLmean = ความยาวมาตรฐานเฉล่ียของตัวอยาง

ทั้งหมด 

 β = สัมประสิทธ์ิของการถดถอยเชิงเสนโดยรวม 

(overall linear regression) ระหวาง log M และ log 

SL 

3.3) วิธีปรับคาโดยใชสถิติหลายตัวแปร 

(multivariate adjustment) การปรับคาวิธีน้ีอาศัย

หลักที่วาอิทธิพลของขนาดรางกายที่ มีผลตอความ

แปรปรวนของรูปรางไมไดเกิดขึ้นเน่ืองจากความยาว

เพียงความยาวเดียว แตเกิดจากลักษณะรวมกันของ

หลายตัวแปร (Teissier, 1960; Rohlf and 

Bookstein, 1987; Cadrin, 2000) เม่ือนําตัวแปรมอร

โฟเมทริกสมาวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบหลัก (principal component 

analysis, PCA) พบวาแกนองคประกอบหลักที่ 1 

(PC1) มีความสัมพันธกับขนาดของตัวอยางมากกวา

การอธิบายถึงรูปรางของตัวอยาง (Teissier, 1960) 

ดังน้ันจึงมีการคิดคนหลายวิธีที่จะกําจัดอิทธิพลความ

แปรปรวนของขนาดรางกายสัตวออกไปโดยอาศัย

หลักการของสถิติหลายตัวแปร ซ่ึงแตละวิธีใหผลที่

แตกตางกันเพียงเล็กนอย แตวิธีที่นิยมใชมากที่สุดคือ

วิธีการปรับคาขนาดของเบอรนาบี (Burnaby’s size-

adjustment method) (Rohlf and Bookstein, 

1987; Cadrin 2000) ซ่ึงวิธีการปรับคาขนาดของเบอร

นาบี (Burnaby, 1966) เปนวิธีที่มีความสัมพันธกับ

ภาพฉาย (projection) ของขอมูลบนปริภูมิแนวตั้งฉาก

ของเวกเตอรขนาด (size vector) วิธีการน้ีจะดึงความ

แปรปรวนที่ขนานกับเวกเตอรเง่ือนไขจําเพาะออก และ

ลดมิติของความแปรปรวนลง หรืออีกนัยหน่ึง หากใช 

PC1 เปนเวกเตอรขนาด ความแปรปรวนเน่ืองจาก

อิทธิพลของขนาดจะถูกปรับคาโดยคํานวณจากคา

นํ้าหนักปจจัยของ PC1(Burnaby, 1966; Rohlf and 

Bookstein, 1987; Rohlf 1990; Mc Coy et al., 

2006) 

อยางไรก็ตาม ประเด็นเก่ียวกับการปรับคา

ขนาดยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยู เน่ืองจากการสกัด

ขอมูลของรูปรางออกจากขอมูลของขนาดเปนเรื่องที่ทํา

ไดยาก ขณะเดียวกันมีหลายแนวคิดที่เสนอวาขอมูล

ของขนาดที่ถูกแยกออกจากขอมูลรูปรางยอมไมใช

ขอมูลที่แสดงถึงขนาดที่แทจริง (Zelditch et al., 

2004) นอกจากน้ีผลการศึกษาจํานวนหน่ึงแสดงใหเห็น

วาทั้งขนาดและรูปรางเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการ

แปลความหมายในทาง ชีว วิทยา อิท ธิพลความ

แปรปรวนของขนาดรางกายสัตวยังเปนประเด็นที่ตอง

คํานึงถึงเม่ือประยุกตใชวิธีการทางมอรโฟเมทริกสใน

การศึกษาความแปรผันทางสัณฐานวิทยาในแงของ

สัณฐานวิทยาเ ชิ งหน าที่  การ เจริญพัฒนา หรื อ

วิวัฒนาการ ซ่ึง Swain and Foote (1999) เสนอแนะ

วา ขนาดของรางกายสัตวไมควรจัดเปนองคประกอบ

รบกวน (noise component) แตควรจัดเปนตัวแปร

สําคัญที่ตองทําการวิเคราะห สอดคลองกับการศึกษา

ของ Klingenberg (1998) ที่ศึกษาเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา (heterochrony) ในรูปของ

โมเดลการเติบโตของส่ิงมีชีวิตที่พบวารูปแบบการเติบโต

มีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงทั้งในดานของขนาด

และรูปราง เชนเดียวกับการศึกษาของ Jørgensen et 

al. (2008) ที่พบวาความแปรผันของรูปรางถูกควบคุม

อยางรุนแรงโดยปจจัยทางดานพันธุกรรม แตความแปร

ผันของขนาดรางกายสัตว เปนการเปล่ียนแปลงรูปราง 

(plastic response) เพื่อตอบสนองตอความแตกตาง

ของปจจัยดานส่ิงแวดลอม และในการศึกษาของ 

Marroig (2007) ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับชีวประวัติและ
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วิวัฒนาการเชิงสัณฐานวิทยาของลิงสกุล Cebus และ

สกุล Saimiri พบวาลิงทั้งสองสกุลมีรูปแบบอัลโลเมทรี 

(alometric pattern) ที่คลายกัน และมีความแตกตาง

ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่กําจัดความแปรปรวน

ของขนาดรางกายออกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมี

ความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ไมได

กําจัดความแปรปรวนของขนาดรางกายออกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ

 

4. การวิเคราะหผลทางสถิติเบื้องตน 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ส ถิ ติ ห ล า ย ตั ว แ ป ร 

(multivariate statistical analysis) เปนวิธีวิเคราะห

ผลที่ จําเปนสําหรับทั้งการวิเคราะหมอรโฟเมทริกส

หลายตัวแปรและมอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิต โดยวิธี

วิเคราะหทางสถิติที่งายและนิยมใชกันอยางแพรหลาย 

ไดแก  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (principal 

component analysis, PCA) และการวิเคราะห

จําแนกกลุม (discriminant analysis, DA) ซ่ึง

รายละเอียดของทั้งสองวิธีมีดังน้ี 

4.1 การวิเคราะหองคประกอบหลัก (principal 

component analysis, PCA) 

การวิเคราะหองคประกอบหลักเปนเทคนิคที่

วิ เ คราะหความสัมพันธ ระหว างตัวแปร โดยที่ ไม

จําเปนตองทราบการเปนสมาชิกของกลุมของตัวอยาง

มากอน (no a-priori defined group) วัตถุประสงค

หลักของการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบโครงสรางของชุด

ตัวแปรที่มีผลตอลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะ

ทําใหทราบถึงปจจัยหรือองคประกอบแฝงในขอมูล เพื่อ

ลดมิติของขอมูลใหนอยลงแตสูญเสียขอมูลสําคัญไป

นอยที่สุด ซ่ึงจะทําใหงายตอการเขาใจและการจัดการ

ขอมูล และเพื่อจัดกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ

กันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน ตัวแปรที่อยูในปจจัย

เดียวกันจะมีความสัมพนัธกันมาก โดยอาจเปนไปในทิศ

ทางบวก (ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน) หรือ

ทิศทางลบ (ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงขามกัน) 

สวนตัวแปรที่อยูตางกลุมปจจัยจะไมมีความสัมพันธกัน

หรือมีความสัมพันธ กันนอย (Reyment, 1985; 

Lestrel, 2000; Johnson and Wichern, 2007) 

การจัดกลุมตัวแปรหรือปจจัยอาศัยหลักการ

ผสมเชิงเสนของตัวแปร (แสดงในสมการที่ 4) โดยเลือก

ผสมตัวแปรที่อธิบายความแปรผันของขอมูลไดมาก

ที่สุดกอน จากน้ันหาการผสมที่สองที่สามารถอธิบาย

ความแปรผันไดมากที่สุดรองลงมา โดยที่การผสมครั้ง

หลังตองไมมีความสัมพันธกับการผสมกอนหนา ทําการ

ผสมตอไปจนไดองคประกอบหลัก (หรือปจจัย) ที่

สามารถอธิบายความแปรผันของทุกตัวแปรไดครบถวน 

ดังน้ันองคประกอบหลักจะอธิบายความแปรผันได

นอยลงตามลําดับ (Lestrel, 2000; Johnson and 

Wichern, 2007) 

Fi  =wi1x1+wi2x2+ …+wipxp          (4) 

เม่ือ Fi = ปจจัยหรือองคประกอบที่ i 

 W = นํ้าหนักปจจัยของตัวแปร X ตัวที่ 1 ถึง p 

ในปจจัยที่ i 

 X = ตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง p 

วิธีการวิเคราะหองคประกอบหลักถูกใชเพื่อ

จัดกลุมของตัวแปรที่กําจัดอิทธิพลของขนาดออกไป

แลวเขาดวยกัน แลววิเคราะหรูปแบบความแปรผันทาง

สัณฐานวิทยาที่เปนผลเน่ืองจากกลุมตัวแปรหรือปจจัย

ทางมอรโฟเมทริกสน้ัน (Reyment, 1985; Thorepe, 

1988; Cadrin, 2000; Lestrel, 2000) 

4.2 การวิเคราะหจําแนกกลุม (discriminant 

analysis, DA) 

การวิเคราะหจําแนกกลุมเปนเทคนิคที่ใชเพื่อ

แยกตัวอยางที่มีการกําหนดหรือรูกลุมอยูกอนหนาแลว 

(a-priori defined group) โดยใชขอมูลที่สังเกตไดของ



496 KKU Science Journal Volume 42 Number 3 Review 

 

 

แตละกลุม (Fisher, 1936; MacGarigal et al., 2000; 

Johnnson and Wichern, 2007) วัตถุประสงคของ

การวิเคราะหจําแนกกลุมเพื่อหาสาเหตุหรือปจจัยที่ควร

ใชในการแบงกลุม เพื่อสรางสมการจําแนกกลุม และ

เพื่อนําสมการจําแนกกลุมมาใชจําแนกหนวยวิเคราะห

หรือตัวอยางใหมวาควรจัดอยูในกลุมใด (MacGarigal 

et al., 2000; Johnson and Wichern, 2007) หรือ

กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของการวิเคราะหจําแนก

กลุมสามารถแบงออกเปน 2 แนวทางหลักคือ การ

แบงกลุม (discrimination) และการจําแนกกลุม 

(classification) 

1) การแบงกลุมคือ การแบงหรือแยกกลุมที่

เหมาะสมของตั วอย าง โดยอาศั ยฟ งก ชันจําแนก 

(discriminant function หรือ canonical function 

หรือ canonical root) ที่ไดจากการผสมเชิงเสนของตัว

แปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป เพื่อใหไดฟงกชันที่สามารถแยก

กลุมตัวอยางที่กําหนดไวกอนหนาแลวออกจากกันได

มากที่สุด โดยแตละฟงกชันจําแนกเปนการผสมเชิงเสน

ของตัวแปรที่มีการถวงนํ้าหนักตามความสามารถในการ

จําแนกของตัวแปรน้ัน (แสดงในสมการที่ 5)  

퐷 = Χi1+β2Χi2+ …+ βnΧin+ β            (5) 

เม่ือ Di = คะแนนจําแนก (canonical score) ฟงกชัน

ที่ i 

 Xi = ตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง n ของฟงกชัน

จําแนกที่ i  

 β = สัมประสิทธ์ิการจําแนก (discriminant 

coefficient) 

 n = จํานวนตัวแปรอิสระที่ใชในการจําแนกกลุม 

2) การจําแนกกลุม คือ กระบวนการในการ

ตัดสินใจวาตัวอยางน้ันเปนสมาชิกหรือมีความใกลเคียง

กับกลุมใด หรืออีกนัยหน่ึง คือ การจัดจําแนกตัวอยาง

ใหเขาเปนสมาชิกของกลุมโดยฟงกชันจําแนกที่สราง

ขึ้นมาจากขั้นตอนการการแบงกลุม (MacGarigal et 

al.,2000; Johnson and Wichern, 2007) โดยวิธีการ

วัดคาระยะหางระหวางตัวอยางกับกลุมที่นิยมใชกันคือ 

วิธีการวัดคาระยะหางมาฮาลานอบิส (Mahalanobis 

distance, D2) เปน วิ ธีการที่ คิ ดขึ้ นมาโด ย 

Mahalanobis (1963) การคํานวณหาระยะหาง

ระหวางตัวอยางสองตัวอยางแสดงในสมการที่ 6 

퐷   =    푋 − 푋 훴 푋 − 푋       (6) 

เม่ือ D2 = คาระยะหางมาฮาลานอบิส 

 Σ = เมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวน

รวมภายในกลุม (pooled within-groups variance-

covariance matrix) 

 푋  = เวกเตอรคะแนนการจําแนกของตัวอยาง j 

 푋  = เวกเตอรคะแนนการจําแนกของตัวอยาง k 

 

5. สรุป 

มอร โ ฟ เ มทริ กส เ ป น วิ ธี ก า รที่ ถู ก ใ ช ใ น

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสัตว เพื่อ

วิเคราะห อธิบาย และเปรียบเทียบความแตกตางและ

แปรผันของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโครงสราง 

อวัยวะ หรือรูปรางของสัตว โดยผลของการวิเคราะหอยู

ในรูปของการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลของ

รูปรางของตัวอยางที่สนใจดวยวิธีการทางคณิตศาสตร

และสถิติ หลักการโดยสรุปของการวิเคราะมอรโฟ- 

เมทริกสประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสกัด

และนําเขาขอมูลรูปร าง การปรับคาขนาด  การ

วิเคราะหขอมูลของรูปราง และการเปรียบเทียบขอมูล

ของรูปรางดวยวิธีการทางสิถิติ ผลจากการวิเคราะหทํา

ใหสามารถอธิบายและเปรียบเทียบความแตกตางและ

แปรผันทางสัณฐานวิทยาของส่ิงมีชีวิตไดทั้งในระดับ

ภายในและระดับระหวางประชากร ชนิด สกุล และ

ระดับที่สูงขึ้นไป ทําใหมอรโฟเมทริกสถูกประยุกตใชใน

งานวิทยาศาสตรชีวรูปที่หลากหลาย ทั้งในดานของ
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