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การวิจยัครังนี มีจุดประสงค์เพือศึกษาลกัษณะรูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints) และ
ความแตกต่างในการระบุเพศ ทาํการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม อายุระหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 130 คน สร้างลายพิมพป์ากโดยใชลิ้ปสติกสีเข้ม เนือ
ด้าน ไม่เป็นมนัวาว ลอกลายด้วยเทคนิคเทปกาวใส และปิดลงบนกระดาษ แบ่งลายพิมพ์ปาก
ออกเป็น 6 ส่วน ใชก้ารจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากของ ซูซุกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki &Tsuchihashi 

Lip prints’s classification) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ลิปสติกสีเขม้ เนือดา้นไม่มีความ
วาว ไมพ้นัสําลีกา้นเล็ก (cotton bud) เทปกาวใส (Transparent adhesive tape) บนัทึกรูปภาพและ
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์ วิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window 

version 16 ขอ้มูลทงัหมดนาํเสนอเป็นความถีและร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ Chi-Square Test 

(p<0.05) และ วเิคราะห์ผลค่าร้อยละของความแม่นยาํในการทาํนายเพศ 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1.มีการกระจายตวัของรูปแบบลายพิมพ์ปากในทุกส่วนของริมฝีปาก แต่ละส่วนพบ

มากกว่า 1 รูปแบบ ไม่พบชนิด Type III ทงัเพศชายและเพศหญิง และไม่พบลายพิมพ์ปากที
เหมือนกนั 

2.ลกัษณะเด่นของเพศหญิง เป็นชนิด Type I ในQ1st (81.39%) ลกัษณะเด่นของเพศชาย 

เป็นชนิด Type V ใน Q2nd (70.45%) 

3.เพศหญิงพบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type I (p=0.000) และเพศชายพบลกัษณะเด่นเป็น
ชนิด Type IV (p=0.000) พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 
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The lip prints unique to an individual just like fingerprints used to personal 

identification and sex determination. This study has the purpose to studies the lip prints 

pattern and difference for use in sex determination. By this subject is including of 130 persons 

with Thai Race and aged between 21-30 years which is the population of Muang District, 

Samut Songkhram Province. The subjects with inflammation, deformity, surgical scars, ulcers, 

of the lips and known hypersensitivity to lipstick were excluded from the study. Lip 

impressions were made using dark color and non glossy lipstick. The transparent adhesive 

tape was carefully lifted from the lips and attached to a piece of paper; the lip was divided into 

six quadrants. The lip prints were classified according to Suzuki and Tsuchihashi Lip prints’s 

classification. All the data were recorded and analyzed using SPSS/FW version 16, and 

presented as frequency and percentages. Chi-square test was used to analyzed the lip prints 

pattern and compare accuracy with the level of significance p<0.05.  
The result are as follows 

     1.The distribution of various types of lip prints were found in all quadrants. Type III 

pattern did not occur among males and females in all quadrants, and the same lip prints was 

not found. 

     2.Type I was predominant in female in first quadrant (81.39%) and Type V was 

predominant in male in second quadrant (70.45%). 

     3.Type I was predominant in female. (p=0.000), while type IV was predominant in 

male. (p=0.000). The distribution of lip prints type was seen to be statistically significant 

p<0.05. 
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แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆของงานวจิยัในครังนี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  
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ไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํในการทาํวจิยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการและเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลลาดใหญ่
ทุกท่าน รวมถึงอาสาสมคัรหมู่บา้น ทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือเป็นอยา่งมากในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และการวิจยัในครังนีจะสําเร็จมิได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชากรของชุมชน บ้านบาง
ตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง สมุทรสงคราม ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 

สุดทา้ยนี ผูว้จิยัขอขอบคุณ ครอบครัวและเพือนๆของผูว้จิยั สนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจ
ในการศึกษา ซึงมีส่วนช่วยเหลือจนวทิยานิพนธ์ ประสบผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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