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คาํสาํคญั: ลายพิมพป์าก / การระบุเพศ 
นางสาวกิติวฒันา ศรีวงศ ์: การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในการระบุเพศ : 

กรณีศึกษาประชากรในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ สืบพงษศิ์ริ.  110 หนา้. 
 

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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การตรวจพิสูจน์บุคคล คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆในการตรวจ
พิสูจน์เพือยืนยนัตวับุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทีมีชีวิตอยู่ เสียชีวิตแล้ว เศษชินส่วนร่างกายของ
ผูเ้สียชีวิตโครงร่างกระดูก เศษชินส่วนของกระดูก เลือดหรือเนือเยือ ตลอดจนคราบทีเกิดจาก
เนือเยือหรือสารคดัหลงั วา่เป็นใคร หรือเป็นของใคร การพิสูจน์บุคคลกลายเป็นสิงทีมีความสําคญั
เพิมมากขึน ไม่เพียงแต่จะใชใ้นระบุตวับุคคลเพียงเท่านนั ยงัใชป้ระโยชน์ทางดา้นนิติเวช และการ
สืบสวนเพือคน้หาตวัผูก้ระทาํผิดอีกดว้ย การพิสูจน์บุคคลมีหลายวิธี แต่วิธีทีไดรั้บการยอมรับเป็น
สากลมีสามวิธีไดแ้ก่ การพิมพล์ายนิวมือ  การตรวจสภาพฟันเปรียบเทียบโดยนิติทนัตแพทย ์และ
การเปรียบเทียบดีเอน็เอกบับุคคลในครอบครัว (พรชยั สุธีรคุณ,  2553 :  2) 

นอกจากการวิเคราะห์ลายนิวมือ ขอ้มูลด้านทนัตกรรม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และ การ
บนัทึกขอ้มูลหลงัเสียชีวติแลว้ ลายพิมพป์าก (Lip prints) เป็นอีกวิธีหนึงทีใชใ้นการพิสูจน์ตวับุคคล 
วิธีการนี ช่วยยืนยนัการอยู่หรือไม่อยู่ของบุคคลในสถานทีเกิดเหตุ โดยทวัไปแล้วรอยริมฝีปาก 
มกัจะพบทีเครืองใช้บนโต๊ะอาหาร ไดแ้ก่ ช้อน ส้อม หรือเครืองเคลือบดินเผา และ ก้นบุหรี แต่ก็
สามารถพบรอยทีบริเวณอืนได้เช่นกนั เช่น บนกระจกหน้าต่าง ภาพวาด ประตู หรือแมก้ระทงั 
กระเป๋าพลาสติก นอกจากนี ยงัพบไดใ้นคดีฆาตกรรม กระทาํชาํเรา หรือ การลกัทรัพย ์ร่องรอยที
ปรากฏให้เห็นนนั นาํมาใช้ประโยชน์ในการคน้หาผูต้อ้งสงสัยได้ เช่นเดียวกบัการหาร่องรอยจาก
ลายนิวมือ ดงันนัสถานทีเกิดเหตุซึงเป็นสถานทีทีมีการกระทาํความผิด จึงเป็นบริเวณทีสามารถพบ
วตัถุ สิงของ หรือร่องรอยต่างๆ ทีจะกลายเป็นพยานหลกัฐาน นาํมาใช้ในการสืบสวนสอบสวน 
เชือมโยงสู่พฤติการณ์ของการกระทาํความผิด ผูก้ระทาํความผิด หรือผูที้อยู่ในเหตุการณ์ได ้
ยกตวัอย่างเช่น คดีฆาตกรรมนักท่องเทียวชาวองักฤษทีเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เมือเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2557 ทีผ่านมา เป็นคดีทีไดรั้บสนใจทงัในประเทศไทยและสือต่างประเทศ มีการ
เชือมโยงเหตุการณ์จากหลกัฐานทีพบในเกิดเหตุ(Crime Scene Reconstruction) หลกัฐานทีพบไดแ้ก่ 
จอบ ถุงยางอนามยั และกน้บุหรีและทีศพของนกัท่องเทียวทงัสอง มีบาดแผลทีเกิดจากของถูกแข็ง
กระทบทีศีรษะ ทีจอบมีคราบเลือดติดอยู่ สันนิษฐานเบืองตน้วา่คนร้ายใช้จอบเป็นอาวุธ ส่วนการ
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วิเคราะห์ว่าเป็นคราบเลือดของใครนันทราบผลภายหลงัการตรวจดีเอ็นเอว่า เป็นคราบเลือดของ
นกัท่องเทียวหญิง กน้บุหรี 3 อนัทีพบในสถานทีเกิดเหตุ อนัแรกพบคราบลิปสติกสีแดง อนัทีสอง 
เมือนาํไปตรวจ พบดีเอ็นเอ 1 คน และอนัทีสาม พบดีเอ็นเอ 2 คน มีหนึงคนทีมีดีเอ็นเอซ้อนกนัอยู ่
แสดงให้เห็นวา่มีผูเ้กียวขอ้งอยา่งนอ้ย 3 คน (กรุงเทพธุรกิจ,  2557) หากมีการนาํลายพิมพป์ากแฝง
จากกระดาษกน้กรองของบุหรี มาใช้ในการระบุเพศ จะช่วยคดักรองทาํให้ผูต้อ้งสงสัยมีจาํนวน
นอ้ยลง ก่อนทีจะยืนยนัตวับุคคลดว้ยการตรวจดีเอ็นเอ หรือใชล้ายพิมพป์ากในการระบุตวัผูก้ระทาํ
ความผดิได ้

รูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) หมายถึง ลายทีสร้างขึนจากการจดัเรียงตวั
กันของเส้นหลายๆเส้น  มีการยกขึนและกดลงสลับกัน เห็นเป็นร่อง (grooves) หรือรอยย่น 
(furrows) บริเวณเนือเยือทีมีการเปลียนแปลง ระหว่างเยือบุริมฝีปากดา้นในและผิวหนงัดา้นนอก
ของริมฝีปาก ปรากฏให้เห็นบนบริเวณทีมีสีแดงของริมฝีปากมนุษย ์ปรากฏการณ์ทางชีววิทยานี 
(Biological Phenomenon) สังเกตเห็นเป็นครังแรกในปี 1902 โดย จอร์จ โรเบิร์ต ฟิซเชอร์ (George 

Robert. Fischer) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน พบว่ารูปแบบของร่องหรือรอยย่นนัน มีความ
แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ในปี 1932 เอ็ดมนัด์ โลคาร์ท (Edmond Locard) ชาวฝรังเศส ผูบุ้กเบิก
ดา้นวทิยาศาสตร์และอาชญาวทิยา เป็นคนแรกทีอธิบายวิธีการใชล้ายพิมพป์ากในการระบุตวับุคคล
และใชใ้นทางอาชญาวทิยา ในปี 1950 เลอมอยน์ ซายน์เดอร์(Le Moyne Snyder) ผูเ้ชียวชาญดา้นนิติ
วิทยาศาสตร์ จากรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) นาํเอาแนวคิดเกียวกบัลายพิมพป์ากมาใช้ประโยชน์
ในการระบุตวับุคคล ต่อมา มีนกัวิจยัหลายท่านให้ความสนใจในการนาํลายพิมพป์ากมาใชใ้นการ
ระบุตวับุคคลและทาํการศึกษาวจิยัมากขึน (Ghimire et al.,  2013:  229-233) 

ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจยัเกียวกบัลายพิมพป์าก ตวัอยา่งเช่น ผลงานการวิจยัของ
คูดสัเซีย สุนธนา และคณะ (Qudusia,  2014 :  668-672) ทาํการศึกษาเกียวกบัรูปแบบลายพิมพป์าก
ในชาวอินเดีย ใชว้ิธีการจาํแนกชนิดลายพิมพป์ากของซูซูกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) 
พบว่าลายพิมพ์ปากทัง 4 ส่วน (Quadrants) ในแต่ละคนมีรูปแบบทีต่างกันและแต่ละส่วนก็มี
รูปแบบทีหลากหลาย เพศชายมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type III (40%),และเพศหญิงมีลกัษณะเด่น
เป็นแบบ Type I (54%)  การวิจยัของนาสรีน อีสฮคัและคณะ (Nasreen Ishaq,  2014 :  883-887) 
ทาํการศึกษาเกียวกบัรูปแบบลายพิมพป์ากในชาวปากีสถาน ใชว้ธีิการจาํแนกชนิดลายพิมพป์ากของ
ซูซูกิและทสึชิฮาชิ เช่นเดียวกนั พบวา่ เพศชายมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type III (70%) และเพศหญิง
มีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type I (70%) และการวิจยัของของกีเมอร์ (Ghimire) และคณะ (Ghimire 

,2013 : 229-233) ทาํการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในชาวเนปาล ใชว้ิธีการของซูซูกิและทสึชิฮาชิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

 

 

เช่นเดียวกนั แต่ในการวิจยันีไดศึ้กษาเพิมเติมในแต่ละส่วนของริมฝีปาก พบว่าเพศชายมีลกัษณะ
เด่นเป็นแบบ Type I ทงั 4 ส่วน (62%,56%,54% และ 57%) และเพศหญิงมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ  
Type I ใน Q2nd,Q3rd,และQ4th (40%,45% และ 51%)และใน Q1st เป็นแบบ Type II (37%) เมือ
พิจารณาในแต่ละส่วนพบวา่ Q1st, Q2nd  Type III พบเฉพาะในเพศหญิง (5%,2%) และ Type V พบ
เฉพาะในเพศชาย (2%,1%), Q3rd Type III ,Type V พบเฉพาะในเพศชาย (6%,2%) และ Q4th Type 

V พบเฉพาะในเพศชาย (3%) นอกจากนียงัพบว่าไม่มีบุคคลทีมีลายพิมพซ์าํกนั อีกหนึงงานวิจยัที
น่าสนใจ เป็นการวิจยัของโดมิเอตี (Domiaty) และคณะ (Domiaty,  2010 :  179.e-179.e9) 
ทาํการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในชาวซาอุดิอาระเบีย โดยศึกษาในฝาแฝดและคนในครอบครัว
เดียวกนั เลือกใชก้ารจาํแนกชนิดลายพิมพป์ากของ เรนลัด์ (Ranaud) พบวา่แต่ละคนมีรูปแบบไม่
เหมือนกนั ฝาแฝดบางคู่มีลายพิมพป์ากแบบเดียวกนั กล่าวคือมีร่อง (Groove) แบบเดียวกนัแต่ชนิด 
(Type) ต่างกนั พบรูปแบบเดียวกนัทงัริมฝีปาก ในเพศชาย คิดเป็น 12.59% และเพศหญิงคิดเป็น 
5.87% ส่วนใหญ่จะมีลายพิมพป์ากตงัแต่ 2 Type ขึนไป แสดงให้เห็นว่าลายพิมพป์ากมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล  

พบวา่ทีผา่นมา ยงัไม่มีการศึกษาเกียวกบัรูปแบบลายพิมพป์ากในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากในประชากรไทย เป็นกรณีศึกษาในประชากรเขตพืนที หมู่ 4 
ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม  ซึงเป็นจังหวดัทีมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมง และ อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก มีการจา้งงานภายในทอ้งถิน การคมนาคมสะดวก มีเขตติดต่อกบัจงัหวดัทีเป็นแหล่งผลิต
ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกทีสําคญั ตาํบลลาดใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจา้ง 
สถานทีทาํงาน อยู่ภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง และอาชีพเกษตรกรรม ทาํรายได้ให้แก่
ครอบครัวได้ตลอดปี พืนทีทางการเกษตรส่วนใหญ่ถือครองโดยคนในทอ้งถิน และสืบทอดเป็น
มรดกให้แก่คนรุ่นต่อมา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถิน มีการอพยพโยกยา้ยถินฐานทีอยู่น้อย 
ส่งผลใหมี้ความผนัแปรทางพนัธุกรรมนอ้ย ดว้ยเหตุนี จึงเหมาะแก่การเป็นพืนทีในการศึกษา อีกทงั
ทีผ่านมา ยงัไม่มีการศึกษาเกียวกับรูปแบบลายพิมพ์ปากในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
รูปแบบลายพิมพป์ากในประชากรไทย ซึงมีความเป็นไดที้จะพฒันาให้เป็นอีกทางเลือกหนึงในการ
ระบุเพศและการระบุตวับุคคล เพือประโยชน์ในงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์และสาขาทีเกียวขอ้ง 
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3.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพือศึกษาชนิดของรูปแบบลายพิมพป์าก 
2.  ศึกษาความแตกต่างของรูปแบบลายพิมพป์ากเพือใชใ้นการะบุเพศ 

 
4.สมมติฐานของการวจัิย 

เพศทีต่างกนัมีรูปแบบของลายพิมพป์ากทีต่างกนั 

 
5.ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนือหา 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ในลกัษณะของการศึกษา

รูปแบบลายพิมพ์ปากในการระบุเพศ เป็นกรณีศึกษาประชากรในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยศึกษาลายพิมพ์ปาก (Lip prints) ทีได้จากการลอกลายทีริมฝีปากของกลุ่ม
ตวัอย่างลงบนกระดาษ แลว้นาํมาศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) ทีเกิดจากการ
ยกขึนและกดลงสลบักนัของเส้นทีเห็นเป็นร่อง (Grooves) หรือรอยย่น (Furrows) บนริมฝีปากทงั
บนและล่างในเพศชายและเพศหญิง 

ขอบเขตด้านประชากร 
การวจิยัครังนี ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนทงัเพศชายและเพศหญิงในชุมชนบางตะบูน 

หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ทีมีเชือชาติไทย อายุระหวา่ง 21-30 ปี ซึง
เป็นวยัทีมีการพฒันาการดา้นร่างกายทีสมบูรณ์ จาํนวน 183 คน ประกอบดว้ยเพศชาย 92 คน และ
เพศหญิง 91 คน (ทีมา : ฐานขอ้มูล JHCIS รพ.สต.ลาดใหญ่ ณ วนัที 31 มกราคม 2558) และการวิจยั
ในครังนีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยักระทาํดว้ยความสมคัรใจ โดยผูว้ิจยัไดอ้ธิบายจุดประสงคแ์ละประโยชน์
ทีไดรั้บจากการวจิยั พร้อมกบัทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การวิจยัครังนี กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนทงัเพศชายและเพศหญิง ในชุมชนบาง
ตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ทีมีเชือชาติไทย อายุระหว่าง 21-

30 ปี ไม่มีความผดิปกติหรือความพิการ ไม่รอยโรคหรืออาการทีบ่งบอกถึงการอกัเสบของโรคทีริม
ฝีปาก ไม่มีบาดแผลหรือการบาดเจ็บทีริมฝีปาก และไม่มีประวติัไวต่อสิงกระตุน้หรือประวติัแพ้
ลิปสติก จาํนวน 130 คน การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane อา้งอิงในประคอง กรรณสูตร,2538 : 10).และวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย 
(simple random sampling) 
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ขอบเขตด้านเวลา 
การวิจยัครังนี ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตงัแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน

มิถุนายน 2558  

 
ตัวแปรทศึีกษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent variables) :  เพศ แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง 
ตวัแปรตาม (Dependent variables) :  รูปแบบลายพิมพป์าก ของเพศชายและเพศหญิง 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ในลกัษณะของการศึกษา

รูปแบบลายพิมพ์ปากในการระบุเพศ เป็นกรณีศึกษาประชากรในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดกรอบแนวคิด ทีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั เป็นกรอบ
แนวคิดเกียวกบั การพิสูจน์บุคคลบนพืนฐานของทฤษฎีทีวา่ทุกคนจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ซึงเป็นการ
เปรียบเทียบสิงทีพบ กบัสิงทีเป็นอยูข่องบุคคลใด หากพิสูจน์ไดต้รงกนัสามารถใชย้ืนยนัความเป็น
บุคคลนัน ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลกัการจาํแนก (Classification) และการชีเฉพาะ 
(identification) เอ็ดมนัด์ โลคาร์ท (Edmond Locard) เป็นคนแรกอธิบายวิธีการพิสูจน์ตวับุคคลโดย
ใชล้ายพิมพป์ากและใชใ้นทางอาชญาวิทยาในปี 1932 และในปี 1950 ไนเดอร์ (LeMoyne Snyder) 

ผูเ้ชียวชาญดา้นนิติวทิยาศาสตร์จากรัฐแคลิฟอร์เนีย นาํเอาแนวคิดเกียวกบัลายพิมพป์ากมาใชใ้นการ
ระบุตวับุคคล และต่อมาในปี 1970, ซูซูกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) ไดศึ้กษาและทาํ
เป็นมาตรฐานการจาํแนกชนิดลายพิมพป์าก จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบว่า เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัลายพิมพป์าก ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

 

เพศ รูปแบบลายพิมพป์าก 
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นิยามศัพท์ 
ลายพิมพ์ปาก (Lip prints) หมายถึง รอยทีได้จากการลอกลายทีริมฝีปากของกลุ่ม

ตวัอยา่งลงบนกระดาษแลว้นาํมาศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก (lip print pattern) บนริมฝีปากทงับน
และล่างในเพศชายและเพศหญิง 

รูปแบบลายพิมพ์ปาก (Lip prints pattern) หมายถึง ลายทีสร้างขึนจากการจดัเรียงตวั
กันของเส้นหลายๆเส้น  มีการยกขึนและกดลงสลับกัน เห็นเป็นร่อง  (grooves) หรือรอยย่น 
(furrows) บนเนือเยือบริเวณทีมีการเปลียนระหวา่งเยือบุริมฝีปากดา้นในและผิวหนงัดา้นนอกของ
ริมฝีปาก  การจําแนกชนิดของลายพิมพ์ปากของซูซูกิและทสึชิฮาชิ  (Suzuki&Tsuchihashi’s 

classificationอา้งอิงใน Rachana V Prabhu,  2012 :  47-52) แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
Type I คือ เป็นเส้นหรือร่องทีชดัเจน ตดัเป็นแนวตรงตลอดริมฝีปาก 
Type I’ คือ เป็นเส้นหรือร่องตรงแบบ Type I มีเพียงบางส่วนหรือครึงหนึงไม่

ครอบคลุมริมฝีปากทงัหมด 
Type II คือ เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะแยกออกเป็นกิงกา้น สาขา 
Type III คือ เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะเป็นกากบาทหรือเส้นสองเส้นตดักนั 
Type IV คือ เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะประสานกนัเป็นร่างแห 
Type V คือ ชนิดอืนทีเส้นหรือร่องทีไม่ตรงกบัชนิดใด และไม่สามารถแยกแยะ

โครงสร้างของรูปแบบได ้
 
11.ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 

ผูว้ิจยัสนใจศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากในเพศชายและเพศหญิงของประชากรไทย
การศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากในการระบุเพศ เป็นกรณีศึกษาประชากรในเขตพืนทีอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ซึงมีความเป็นได้ทีจะพฒันาให้เป็นอีกทางเลือกหนึงในการระบุตวับุคคล
และการระบุเพศ เพือประโยชน์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสาขาทีเกียวข้อง อีกทงันาํผล
การศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพิมเติมและพฒันาการตรวจลายพิมพป์ากในอนาคต 
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

การศึกษาในครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึงผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา
และทาํนายผล การศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) เป็นกรณีศึกษาประชากรเพศชาย
และเพศหญิงในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและนาํเสนอวรรณกรรม
และงานวจิยั ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี 

1. การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 

2. นิติทนัตวทิยา 
1. ประวติัความเป็นมา 
2. นิติทนัตวทิยาในประเทศไทย 

3. การศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก 

3. พนัธุศาสตร์ของริมฝีปาก 

4. โครงสร้างของผวิหนงั 

1. การเจริญของผวิหนงั 

2. ต่อมของผวิหนงั 

3. จุลกายวภิาคของริมฝีปาก 

5. รูปแบบลายพิมพป์าก 

1. การจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์าก 

2. การวเิคราะห์ลายพิมพป์าก 

3. การใชล้ายพิมพป์ากในกระบวนการยติุธรรม 

6. เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

การพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคล 

การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล มีประโยชน์อย่างมากทงัในด้านสังคมและกระบวนการ
ยุติธรรมในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เพือยืนยนัตวัผูก้ระทาํความผิด การตรวจพิสูจน์บุคคล 
คือ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ในการตรวจพิสูจน์เพือ
ยืนยนัตวับุคคล วา่บุคคลนนัเป็นใคร หรือ ศพ เศษชินส่วนของศพ โครงกระดูก เลือดหรือเนือเยือ 
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คราบต่างๆ หรือสารคดัหลงั ดงักล่าวนีเป็นของใครการพิสูจน์บุคคลสามารถทาํไดห้ลายวธีิ กล่าวคือ 
ใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์และคุณสมบติัภายนอก การพิสูจน์บุคคลจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. วธีิการทางวทิยาศาสตร์ Scientific Method 

2. วธีิการทีไม่ใช่วทิยาศาสตร์ Non-Scientific Method 

 

1.วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) 

Scientific Method หรือ Positive Identification หมายถึง การพิสูจน์บุคคลโดยใช้
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ เชือถือไดแ้ละมีความแม่นยาํ สามารถยืนยนัผลจากการพิสูจน์โดยไม่ตอ้ง
ตรวจเพิมเติม มีหลายวธีิ ดงันี 

1.1 การตรวจสอบลายพิมพนิ์วมือ (Fingerprint) โดยนาํลายนิวมือทีได ้มาเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลลายนิวมือทีมีอยู ่

1.2 การวดัร่างกายมนุษยต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ (Anthropometry) 

1.3 การเปรียบเทียบสารทางพนัธุกรรม (DNA fingerprint) การตรวจพิสูจน์โดยการ
เปรียบเทียบสารทางพนัธุกรรมหรือ DNA กบับุคคลในครอบครัว เป็นวิธีทีได้รับการ
ยอมรับมากทีสุด 

1.4 การตรวจทางพยาธิวทิยา (Pathology) 
1.5 การตรวจสอบทางรังสีวทิยา (Radiology) 
1.6 การตรวจโดยใชข้อ้มูลทางทนัตกรรม (Dental status) โดยการนาํขอ้มูลเกียวกบัฟัน

ของบุคคลนนั มาเปรียบเทียบกบัประวติัการทาํฟัน 
 

2.วธีิการทไีม่ใช่วทิยาศาสตร์ (Non-Scientific Method) 

Non-Scientific Method หรือ Presumptive Identification หมายถึง การพิสูจน์บุคคล
โดยใช้คุณสมบติัอืนๆ ซึงไม่ใช่หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการตรวจเพิมเติมเพือยืนยนัผล 
ไดแ้ก่ 

2.1 Visual Recognition เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากบุคคลทีเคยพบเห็น รู้จกั หรือจาํได ้ซึง
อาจจะไม่สามารถใช้ยืนยนัตวับุคคลได้อย่างแน่นอน เนืองจากมีปัจจยัอืนเข้ามาเกียวข้อง เช่น 
ใบหนา้ในสภาวะปกติ แตกต่างจากภายหลงัเกิดอุบติัเหตุ หรือเสียชีวติ ส่งผลใหไ้ม่สามารถยืนยนัตวั
บุคคลไดแ้น่นอน 
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2.2 Clothing and Personal effect หมายถึง สิงทีติดตวัทีอาจจะเอกลกัษณ์ของประจาํตวั
ของบุคคลนันๆ เช่น เครืองประดบั ลกัษณะ หรือลวดลาย หรือ การตดัเย็บของเสือผา้ทีสวมใส่ 
รวมถึง รสนิยมในการเลือกสวมใส่เสือผา้ เครืองแต่งกาย มกัใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพิสูจน์ตวั
บุคคล 

2.3 Document เป็นขอ้มูลทีได้จากเอกสารต่างๆทีพบ ทีตวับุคคลนนั หรือบริเวณ
ใกลเ้คียง ซึงอาจจะใช่ หรือไม่ใช่เอกสารของบุคคลนนัก็ได ้เช่น บตัรเครดิต บตัรประชาชน หนงัสือ
เดินทาง 

2.4 Birthmark and tattoo หมายถึง สิงทีติดตวั เช่น ปาน ไฝ รอยสัก (tattoo) รอย
แผลเป็น (scar) ตามร่างกาย ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพิสูจน์ตวับุคคล 

2.5 Deformities or Surgical treatment หมายถึง ความผิดปกติหรือความพิการของ
อวยัวะบางส่วนของร่างกาย เช่น หลงัค่อม ขาไม่เท่ากนั มีการเดินลากขา เป็นตน้ การรักษาทาง
การแพทยเ์ช่น การใส่อวยัวะเทียม การดามกระดูก (พรทิพย ์โรจนสุนนัท ์, 2556) 

 

นิติทนัตวทิยา (Forensic Odontology) 

เนืองดว้ยนิติวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทีนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา
มาประยกุตใ์ชใ้นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงเพือผลในการบงัคบัใชท้างกฎหมายและการลงโทษ นิติทนัต
วทิยา (Forensic Odontology หรือ Forensic Dentistry) เป็นสาขาหนึงทีนาํมาประยุกตใ์ชใ้นงานดา้น
นิติวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารยเ์ดวิด เค วิทเทเกอร์ (David K. Whittaker) ผูเ้ชียวชาญดา้นนิติทนัต
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff University) ให้คาํนิยามนิติทนัตวิทยาว่า “เป็นการใช้
ความเชียวชาญทางดา้นทนัตกรรมเพือใชใ้นกระบวนการทางกฎหมาย”  ฟูรุฮาตะ (Furuhata) ให้คาํ
นิยามว่า “เป็นสาขาวิชาทางนิติเวชศาสตร์ ซึงใช้ความรู้ทางทนัตกรรม  เพือแก้ปัญหาด้าน
อาชญากรรมและทางกฎหมาย” ดงันนั กล่าวโดยสรุปไดว้่า นิติทนัตวิทยาเป็นศาสตร์ทีนาํความรู้
ทางดา้นทนัตกรรม มาประยุกตใ์ช้ในการระบุตวับุคคล และการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในกระบวนการ
ยติุธรรม 

นิติทนัตวทิยามีประวติัความเป็นมาตงัแต่ 49 ปีหลงัพระเยซูสินพระชนม ์มีบนัทึกไวว้า่ 
พระนางอากริพินน่า (Agripinna) มเหสีองคแ์รกของกษตัริยค์ลาวดิส (Claudis) กษตัริยแ์ห่งกรุงโรม 
เกรงวา่พระสวามีจะรัก ลอลเลีย พาวลิน่า (Lollia Paulina) มากกวา่ตนเอง พระนางจึงส่งทหารไป
ลอบฆ่าลอลเลีย สามารถสืบทราบไดว้า่เป็นศพของนางจากลกัษณะของฟันทีเป็นเอกลกัษณ์ของนาง
นนัเอง และทีประเทศอินเดีย ในปี 1193 ราชาไจซาน (Jai Chand) แห่งเมืองย่านอจั (Kannauj) 
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เสียชีวิตในสนามรบ จากสภาพศพไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นใคร และจากฟันปลอมดา้นหนา้ทาํให้
พิสูจน์ไดว้่าเป็นพระศพของพระองค์ ในปี 1850 มีการพิสูจน์ตวัผูก้ระทาํผิดและไดรั้บการลงโทษ
ดว้ยการแขวนคอในเหตุฆาตกรรม จอร์จ ปาร์คแมน (George Parkman) นกับุญชาวเยอรมนั ในเมือง
บอสตนั (Boston) และนบัตงัแต่นนัมา นิติทนัตวิทยาไดเ้ริมเขา้มีบทบาทในการพิสูจน์ตวับุคคล 
(Vikash Ranjan , 2014) 

 

ความเป็นมาของนิติทนัตวทิยาในประเทศไทย 

ยอ้นหลงัไปประมาณปี พ.ศ.2547 จากเหตุการณ์ธรณีพิบติัใน 6 จงัหวดัภาคใตข้อง
ประเทศไทย นาํมาซึงความสูญเสียทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัญหาทีสําคญัทีสุดคือการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคล จากเหตุการณ์ในครังนนั ทาํให้ทนัตแพทยเ์ขา้มามีบทบาทในงานนิติวิทยาศาสตร์
เป็นครังแรก โดยการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากขอ้มูลทางทนัตกรรม ตลอดจนนาํฟันมาสกดัสาร
พนัธุกรรม ซึงต่อมาทนัตแพทยสภา และราชวิทยาลัยทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น
ความสําคญัของนิติทนัตวิทยา จึงจดัตงัสาขานิติทนัตวิทยาขึน เป็นสาขาชาํนาญการ เพิมเติมจาก
สาขาอืนเพือเป็นการพฒันางานดา้นนิติทนัตวิทยา ตลอดจนผลิตบุคลากร ผูเ้ชียวชาญดา้นนิติทนัต
วิทยาในประเทศไทย นิติทนัตวิทยา (ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย,  2555) มีขอบเขต
การทาํงานดงัต่อไปนี 

1.พิสูจน์บุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิงในกรณีทีไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นใคร โดยการใช้
ขอ้มูลทางทนัตกรรม ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ และ บริเวณใบหนา้ ช่องปากและขอ้ต่อ
ขากรรไกร (orofacial) ใชว้ธีิการเปรียบเทียบลกัษณะของฟัน รูปร่างของฟัน การจดัเรียงตวั วสัดุอุด
ฟันหรือการรักษาฟัน ก่อนและหลงัเสียชีวิต จากภาพถ่ายหรือภาพเอกซเรย ์ดงันนั การมีขอ้มูลทาง
ทนัตกรรมของบุคคลนนัๆก่อนเสียชีวติ วธีินีจะสะดวก รวดเร็วและแม่นยาํ 

2.การตรวจสอบรอยกดั (Bite mark) โดยการเปรียบเทียบกบัลกัษณะและการจดัเรียง
ตวัของฟันกบัรูปแบบรอยกดั ทีพบไดท้งับนตวัเหยือ ผูเ้สียชีวิต หรือแมก้ระทงัรอยทีพบจากอาหาร 
ผลไม ้วธีิการนีช่วยในการคดักรองผูต้อ้งสงสัยในการกระทาํความผดิ 

3.ประมาณอายขุองผูเ้สียชีวติจากการขึนของฟันหรือการสึกของฟัน 

4.วิเคราะห์การบาดเจ็บทีเกิดขึนบริเวณช่องปากและใบหน้า ในการทารุณกรรม 

ตลอดจน ใหค้วามคิดเห็นในฐานพยานผูเ้ชียวชาญ เกียวกบัการรักษาทีผิดวิธี หรือการละเลยต่อการ
รักษา กรณีทีมีการดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

5.พิสูจน์บุคคลจากดีเอน็เอในโพรงประสาทฟัน 
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การศึกษารูปแบบลายพมิพ์ปาก (Cheiloscopy) 
นอกจากการนาํเอาเอกลกัษณ์ของฟันมาใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์ตวับุคคลแล้ว ยงั

พบว่ารูปแบบรอยย่นบนเพดานปาก (Palatal rugae) และลายพิมพ์ปาก (Lip prints) ซึงมี
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกนัฟัน ดงันนั จึงมีความเป็นไปไดที้จะนาํมาใช้ประโยชน์
ในการพิสูจน์บุคคลหรือการระบุตวับุคคลในทางนิติวทิยาศาสตร์ 

ในการศึกษาทีผา่นมาเชือกนัวา่ลายพิมพป์าก มีการสร้างขึนตงัแต่ทารกอายุประมาณ 6 

สัปดาห์ในครรภม์ารดา มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ขนาดมีการเปลียนแปลงได ้แต่รูปแบบจะ
ไม่มีการเปลียนแปลงตลอดช่วงอายุของบุคคลนนัๆ ความคลา้ยคลึงของรูปแบบลายพิมพป์ากของ
บุคคลในครอบครัวเชือกนัวา่เป็นปัจจยัทางพนัธุกรรม รูปแบบลายพิมพป์ากมีความคงทน เนืองจาก
เมือได้รับบาดเจ็บ หรือมีการอกัเสบ และเป็นโรคบางชนิด เช่น เริม (herpes) หลงัจากหายจาก
สภาวะดงักล่าวแลว้รูปแบบลายพิมพป์ากสามารถกลบัคืนไดด้งัเดิม (Qudusia, 2014) 

การศึกษาลายพิมพข์องริมฝีปาก เรียกวา่ “Cheiloscopy” ซึงมีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 

“Cheilos” แปลวา่ ริมฝีปาก และ “Skopein” แปลวา่ เพือดู หรือมองเห็นดว้ยตา ลายพิมพป์าก (Lip 

prints) หมายถึง รวมกนัของเส้นหลายๆเส้น เห็นเป็นร่องและรอยย่นบนบริเวณริมฝีปาก ดงันัน 

Cheiloscopy หมายถึง การศึกษาเกียวกบัร่อง (grooves) และรอยยน่ (furrows) ทีเกิดขึนจากการ
จดัเรียงตวักนัของเส้นหลายๆเส้น มีการยกขึนและกดลงสลบักนั บริเวณเนือเยือทีมีการเปลียนแปลง 
ระหวา่งเยอืบุริมฝีปากดา้นในและผิวหนงัดา้นนอกของริมฝีปาก ปรากฏให้เห็นบนบริเวณทีมีสีแดง
ของริมฝีปากมนุษย ์(Vermillon zone or Red part) ซึงรูปแบบของร่องหรือรอยยน่นีมีความแตกต่าง
กนัอยา่งชดัเจน หรือมีลกัษณะเฉพาะแต่ละบุคคล (Santosh Hunasgi, 2014) 

Cheiloscopy มีประวติัความเป็นมาทียาวนาน ปรากฏการณ์ทางชีววิทยานี (Biological 

Phenomenon) สังเกตเห็นเป็นครังแรกโดย จอร์จ โรเบิร์ต ฟิชเชอร์ (George Robert. Fischer) นกั
มานุษยวิทยาชาวอเมริกนั ในปี 1902  คน้พบและอธิบายรูปแบบของร่องหรือรอยยน่นนั วา่มีความ
แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  ต่อมาในปี 1932 เอ็ดมนัด์ โลคาร์ท (Edmund Locard) เป็นคนแรกที
เสนอแนะให้ใช้ลายพิมพป์ากในการระบุตวับุคคลทางดา้นอาชญากรรม แต่ทางดา้นมานุษยวิทยา 
อธิบายเพียงการเกิดและการคงอยูข่องร่องบริเวณริมฝีปากเท่านนั ไม่ไดใ้ห้ความคิดเห็นสําหรับการ
ใช้ประโยชน์จากลายพิมพป์ากอย่างแทจ้ริง จนกระทงัราวตน้ปี 1950 เลอมอยน์ ซายน์เดอร์ (Le 

Moyne Snyder) ผูเ้ชียวชาญดา้นนิติวิทยาศาสตร์จากรัฐแคลิฟอร์เนีย(California) ให้ความคิดเห็น
เกียวกบัร่องบนริมฝีปาก ในหนงัสือ “การสืบสวนคดีฆาตกรรม”(Homicide Investigation) วา่ ร่อง
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บนริมฝีปากนนัมีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในแต่ละบุคคล เช่นเดียวกบัลายนิวมือ และนาํเอาแนวคิด
เกียวกบัร่องบนริมฝีปากมาใชป้ระโยชน์ในการพิสูจน์ตวับุคคลอยา่งจริงจงั 

ต่อมาในปี 1960 ดร. มาร์ติน ซานโตส (Martins Santos) เสนอวา่ลกัษณะเฉพาะของ
ลายพิมพ์ปาก สามารถนาํมาใช้ในการระบุตวับุคคลได้และคิดคน้การจาํแนกลายพิมพ์อย่างง่าย 
กล่าวไดว้า่เป็นบุคคลแรกทีจาํแนกประเภทของร่องริมฝีปากโดยแบ่งริมฝีปากออกเป็น 4 ชนิด คือ 

เส้นตรง (Straight line) เส้นโคง้ (Curved line) เส้นหกัมุม (Angled line) และ เส้นโคง้แบบซายน์ 

(Sine-shaped curve) ถดัมาในปี 1961 มีการศึกษาวิจยัเกียวกบัลายพิมพป์ากขึนครังแรกในยุโรป ที
ประเทศฮงัการี และจากการพบรอยริมฝีปากบนประตูกระจก ทีสถานทีเกิดเหตุ ในคดีฆาตกรรมคดี
หนึง และรอยริมฝีปากมีส่วนช่วยในการสืบสวนคดี 

ในปีเดียวกนั (1960) นกัวทิยาศาสตร์ชาวญีปุ่น คาซูโอะ ซูซุกิ (Kazuo Suzuki) และยาซู
โอะ ทสึชิฮาชิ (Yazuo Tsuchihashi) ทาํการศึกษาทางด้านนิติทนัตวิทยา เพือหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งกบัริมฝีปากเพศหญิงและลิปสติกโดยวดัขนาดริมฝีปากและใชผ้งสีแดงละเอียด (rouge) ใน
การลอกรอยริมฝีปากออกมา ให้ความเห็นวา่ Morphology ของร่องบนริมฝีปากมีลกัษณะเฉพาะใน
แต่ละบุคคล และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานนิติวทิยาศาสตร์ 

ต่อมาปี 1970 ซูซุกิ และ ทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) ศึกษาลายพิมพ์ปาก
เพิมขึนอีกโดยทาํการศึกษาลายพิมพป์ากในชาวญีปุ่นจาํนวน 107 ครอบครัว และฝาแฝดแทห้รือฝา
แฝดทีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั (monozygotic twins) จาํนวน 18 คู่ พบวา่ ไม่มีฝาแฝดคู่ใดทีมีลายพิมพ์
ปากแบบเดียวกนั จากนนั ทสึชิฮาชิ ทาํการศึกษาเพิมเติมในกลุ่มบุคคลในครอบครัวจาํนวน 1,364 

คน ให้ความคิดเห็นวา่ รูปแบบของลายพิมพป์ากอาจเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
และไม่มีการเปลียนแปลงในระหวา่งช่วงเวลาหรือช่วงอาย ุร่องบนริมฝีปากสามารถกลบัคืนสู่สภาพ
เดิมได ้หลงัจากหายจากการบาดเจ็บ (Rachana V Prabhu, 2012) นอกจากนียงัพบวา่ ลายพิมพป์ากมี
ลกัษณะต่างจากทีซานโตสไดจ้าํแนกไวใ้นปี 1967 จึงจาํแนกประเภทลายพิมพริ์มฝีปากขึนใหม่ ตาม
ลกัษณะของร่องทีปรากฏบนริมฝีปาก แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ตงัชือเป็น Type I,  Type I’,  Type II, 

Type III,  Type IV, และ Type V (Ghimire, 2013) การวิจยัของทงัสอง เป็นทียอมรับและนาํไปสู่
ขอ้สรุปในความเป็นไปไดที้จะใชล้ายพิมพป์ากในการระบุตวับุคคล 

ในปี 1972 โรเนลด์ (Renaud) นกัวิทยาศาสตร์ชาวฝรังเศส ทาํการศึกษาลายพิมพป์าก
ในประชากรจาํนวน 4,000 คน พบวา่ลายพิมพป์ากมีความแตกต่างกนั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นฝาแฝด
แท้ เช่นเดียวกับ การตรวจลายนิวมือในฝาแฝดแท  ้ในปีเดียวกัน (1972) แมคดอนเนลล์ (Mc 

Donnell) ทาํการศึกษาลายพิมพ์ปากในฝาแฝดแท้ จาํนวน 2 คู่ และพบว่าลายพิมพ์ปากมีความ
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แตกต่างกนั ปี 1981 คอตตอน (Cottone) แสดงความคิดเห็นไวใ้นหนงัสือ “Outline of Forensic 

Dentistry” วา่ Cheiloscopy เป็นวิธีการหนึงทีใชใ้นการพิสูจน์ตวับุคคล ในปี 1990 Kasprzak ศึกษา
การพิสูจน์บุคคลดว้ยวิธีการของ “Cheiloscopy” ในประชากรจาํนวน 1500 คนใชเ้วลาในการศึกษา 

5 ปี นอกจากนี ระหวา่งปี 1985-1997 มีการนาํเอาวิธีการของ Cheiloscopy ไปใชใ้นกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน จาํนวน 85 คดี ประกอบดว้ย คดีลกัทรัพยจ์าํนวน 65 คดี คดีฆาตกรรมจาํนวน 15 

คดี และคดีทาํร้ายร่างกายจาํนวน 5 คดี ทงัหมดนี ยืนยนัผลการพิสูจน์ไดถู้กตอ้งจาํนวน 34 คดี นนั
แสดงให้เห็นวา่ วิธีการของ Cheiloscopy สามารถนาํไปใช้เป็นหลกัฐานในชนัศาลไดเ้ท่าเทียมกบั
หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อืนๆ และในปี 1999 FBI (Federal Bureau of investigation) และ 
ตาํรวจของรัฐอิลินอยด์ (The Illinois State Police) ลงความเห็นว่าลายพิมพป์ากมีความเป็น
เอกลกัษณ์ เช่นเดียวกบัลายนิวมือ และนาํไปใชใ้นการพิสูจน์ตวับุคคลไดแ้น่นอน  

ช่วงระยะเวลาปี 2000-2010 มีการศึกษาวิจยัเกียวกบัลายพิมพป์ากเพิมมากขึนในทงั
ประเทศอินเดีย และประเทศอืนๆ ผลทีไดจ้ากการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัว่า Morphology ของ
รูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละคนมีความต่างกนั มีเสถียรภาพมากพอทีจะใชใ้นการระบุเพศ ทาํให้
เห็นว่า Cheiloscopy มีความสําคญัมากขึนในการพิสูจน์ตวับุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ (Monica,  

2014. , Nasreen Ishaq, 2014.,  T.N. Uma Maheswari, 2011). 

 

พนัธุศาสตร์ของริมฝีปาก 

      มวัร์ คีต แอล. (Keith L. Moore) ศึกษาพนัธุศาสตร์ในระยะตวัอ่อน (Embryo) ของ
มนุษย ์และเขียนในหนงัสือ “The Developing Human Clinic Oriented Embryology” วา่ การ
เจริญเติบโตของมนุษย์นนั เป็นขบวนการทีต่อเนือง พฒันาการของมนุษย  ์เริมมีตงัแต่เมือมีการ
ปฏิสนธิ ระหว่างเซลสืบพนัธ์ุเพศผู ้(sperm or spermatozoon) และเพศเมีย (oocyte or ovum) 
ร่วมกบัการแบ่งเซลล์ การเคลือนทีของเซลล์ การตายของเซลล์ การเปลียนแปลง การเจริญและการ
จดัเรียงตวัใหม่ของเซลล์ จะเป็นปัจจยัทีเปลียนแปลง oocyte ทีผสมแลว้ให้เป็น zygote ซึงมีความ
เฉพาะเจาะจงและมีศกัยภาพอยา่งมาก กลายไปเป็นมนุษยที์มีเซลล์จาํนวนมาก การเจริญเติบโตของ
มนุษยแ์บ่งได ้2 ระยะใหญ่ๆ คือ 

1.ระยะก่อนเกิด (Pre natal period) เป็นระยะของการเปลียนแปลงทีสําคญัในระหวา่ง
การเจริญเติบโตก่อนเกิด embryo เริมเจริญตงัแต่ oocyte ถูกผสม และสินสุดในระยะที 23 (ซึงตรง
กบัวนัที 56) ระยะ fetal period เริมในวนัที 57 และสินสุดเมือทารกเกิด การพฒันาทีเห็นไดข้อง 
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embryo เกิดมากทีสุด ในระหว่างสัปดาห์ที 3-8 ของการเจริญเติบโต ระยะของการเจริญสามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยใชเ้ครือง Ultrasonography 

2.ระยะหลงัเกิด (Post natal period) เป็นระยะทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนหลงัจากเกิด
แลว้ เช่น การเจริญเติบโตของฟัน และเตา้นม 

ระยะก่อนเกดิ (Pre natal period) 
ขนัตอนของพฒันาการใน Prenatal period ในแต่ละระยะมีการพฒันาของโครงสร้าง

ต่างๆทีแน่นอนเกิดขึน การศึกษาเกียวกบั Cheiloscopy เชือกนัวา่ลายพิมพป์าก มีการสร้างขึนตงัแต่
ทารกอายุประมาณ 6 สัปดาห์ในครรภ์มารดา และมีลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับ
ลายนิวมือ การเจริญเติบโตของตวัอ่อน (embryo) จนกลายเป็นทารก (fetus) ในระยะ 3 สัปดาห์แรก 
เป็นระยะทีมีการแบ่งตวัของไซโกต (zygote or blastogenesis) ตวัอ่อนจะมีการพฒันาของระบบ
ประสาทและระบบไหลเวยีนโลหิต ในสัปดาห์ที 4-8 เป็นระยะของการสร้างอวยัวะ (organogenetic 
period) ในช่วงปลายระยะนีระบบต่างๆในร่างกายมีการพฒันาขึนแต่ยงัทาํหนา้ทีไดไ้ม่เต็มที ยกเวน้
ระบบไหลเวยีนโลหิต 
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ภาพที 1 ภาพวาดแสดงใหเ้ห็นระยะเริมตน้ของการเจริญเติบโตของมนุษยเ์ริมเมือมีการปฏิสนธิและ 

ระยะของการเจริญเติบโตของตวัอ่อน ในสัปดาห์ที 1-10 
ทีมา ;  Critical Periods of Fetal Development ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://www.cerebral-palsy.net/update2001/fetal.html. 
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ระยะของการสร้างอวยัวะ (Organogenetic Period) 
สัปดาห์ท ี4 

การเปลียนแปลงส่วนใหญ่เกิดขึนในสัปดาห์ที 4 ตวัอ่อนจะยาวประมาณ 2.0-3.5 

มิลลิเมตร มีลกัษณะตรง มี 4-12 somites เห็นเป็นรอยนูนทีผิวนอก neural tube ถูกสร้างขึนดา้นตรง
ขา้มกบั somites และเปิดออกทางดา้น rostral (anterior) neuropores และทางดา้น caudal (posterior) 

neuropores ในวนัที 24 เริมปรากฏเห็น pharyngeal (branchial) arches Arch ที 1 คือ mandibular 

arch ส่วนใหญ่จะพฒันาไปเป็นขากรรไกรล่าง (mandibular or lower jaw) หนา้ต่อ arch ที 1 มีรอย
นูนเรียกว่า maxillary prominence พฒันาไปเป็นขากรรไกรบน (upper jaw) และ Arch ที 2 คือ 
hyoid arch ซึง arch ทงัสองมีลกัษณะแตกต่างกนั (จนัทิมา รุ่งเรืองชยั,2543: 95) 

 

 
 

ภาพที 2 ภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นการสร้างอวยัวะของตวัอ่อนมนุษยอ์าย ุ4 สัปดาห์ 

ทีมา ;  Embryology BGDA Practical 7-Week 4 , accessed 8 May, 2015, Available 

fromhttps://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/BGDA_Practical_7_-_Week_4 
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ภาพที 3 ภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็น pharyngeal arches ของตวัอ่อนมนุษยอ์าย ุ4.5 สัปดาห์ 

ทีมา ;  Pharyngeal arches. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://medicine.academic.ru/102947/pharyngeal_arches 

 

การเจริญเติบโตของใบหนา้เริมตน้ขึนในสัปดาห์นี Facial primordia ปรากฏขึนรอบๆ 
ช่องปากดงัเดิม (stomodeum) ซึงมีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตของใบหนา้อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลการกระตุน้
ของ prosencephalic and rhombencephalic organizing center ซึง prosencephalic organizing center 

เกิดจาก prechordal mesoderm ทีเคลือนทีมาจาก primitive streak มาอยูห่นา้ต่อ notochord และใต้
ต่อ prosencephalon หรือ forebrain rhombencephalic organizing center จะอยู่ใต้ต่อ 
rhombencephalon หรือ hindbrain 

Facial primordial ปรากฏเป็นรอยนูนรอบๆช่องปากดงัเดิม ดงันี  
Frontonasal prominence เป็นรอยนูนเดียว 

Maxillary prominence 1 คู่ 
Mandibular prominence 1 คู่ 

Facial prominence อนัทีเป็นคู่เหล่านีเป็นส่วนหนึงของ pharyngeal arch คู่ที 1 รอยนูน
เหล่านีเกิดจากการแบ่งตวั อย่างมากของ neural crest cell ซึงเคลือนทีมาจากส่วนล่างของ 
mesencephalon และส่วนบนของ rhombencephalon ของ neural fold ในช่วงสัปดาห์ที 4 cell เหล่านี
จะเป็นแหล่งกาํเนิดของเนือเยือเกียวพนัต่างๆอนั ประกอบดว้ย กระดูกอ่อน กระดูก และเส้นเอ็น
ของใบหนา้และบริเวณช่องปาก จากผลการทดลองในตวัอ่อนไก่และหนู (mouse) พบวา่ myoblast 

เจริญมาจาก paraxial และ prechordal mesoderm ซึงจะให้กาํเนิดกลา้มเนือลาย บริเวณศีรษะและ
ใบหนา้ 
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      Frontonasal prominence (FNP) อยูบ่ริเวณ ventrolateral ของ forebrain ซึงจะให้กาํเนิด 
optic vesicle แลว้เจริญเป็นตาต่อไป ส่วน frontal ของ FNP เจริญเป็นหน้าผาก (forehead) ส่วน 
nasal ของ FNP เจริญเป็นขอบเขตของด้านบนของช่องปากดังเดิมและจมูก ส่วน maxillary 

prominence เจริญเป็นขอบเขตของดา้นล่างของช่องปากดงัเดิม facial prominence ทงั 5 นีเป็น
ศูนยก์ลางการเจริญอยา่งรวดเร็วมาก โดยการเจริญของ mesenbhyme ทีอยูลึ่กลงไปเนือเยือเกียวพนั
ของตวัอ่อนของแต่ละ prominence จะต่อเนืองกนัและกนั การเจริญของใบหน้าเกิดขึนในช่วง
สัปดาห์ที 4-8 เป็นส่วนใหญ่ ดงันนัใบหน้าของตวัอ่อนจะมีลกัษณะเป็นใบหน้ามนุษยเ์มือสินสุด
ระยะตวัอ่อน ส่วนในช่วงทารกจะมีการจดัอตัราส่วนของอวยัวะต่างๆให้เหมาะสม ส่วนแรกของ
ใบหนา้ทีเจริญขึนคือ ขากรรไกรล่างและริมฝีปากล่าง ซึงเกิดจากการเชือมต่อกนัของส่วนกลางของ 
mandibular prominence 

ปลายสัปดาห์ที 4 จะมีการหนาตวัขึนของ surface ectoderm เป็นบริเวณกลมๆ 2 ขา้ง 
ของส่วน inferolateral ของ FNP เรียกวา่ nasal placode ซึงเป็นตน้กาํเนิดของจมูก (nasal) และโพรง
จมูก (nasal cavity) ในระยะแรก placode จะมีการแบ่งตวัมากส่งผลให้กลายเป็นรอยนูนรูปเกือกมา้ 
เรียกวา่ medial และ lateral nasal prominence ลอ้มรอบรูปตรงกลางเรียกวา่ nasal pit รูนีเป็นตน้
กาํเนิดของ anterior nare (nostril) และโพรงจมูก ส่วน mesenchyme ของ maxillary prominence 

เจริญแบ่งตวัอยา่งมาก ทาํให้มีการขยายขนาดขึน และเจริญเขา้หากนัทาง medial nasal prominence 

2 ขา้งมาพบกนัตรงกลาง ส่วน lateral nasal prominence มีร่องแยกจาก maxillary prominence 

เรียกวา่ nasalacrimal groove (จนัทิมา รุ่งเรืองชยั,2543:260-265) 

 

สัปดาห์ท ี5  

การเปลียนแปลงของร่างกายในสัปดาห์นี เกิดขึนน้อยกว่าสัปดาห์ที 4 ส่วนศีรษะจะ
เจริญอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะสมองและใบหนา้ ปลายสัปดาห์ที 5 ตน้กาํเนิดของใบหูเริมเจริญขึน 
เป็นรอยนูนเล็กๆ 6 กอ้น เกิดขึนขนาบ pharyngeal groove คู่ที 1 อยูที่ archละ 3 กอ้น เป็นตน้กาํเนิด
ของใบหูและรูหู ในระยะแรกหูชนันอกจะอยูต่าํในระดบัคอ ต่อมา เนืองจาก mandible เจริญขึนจึง
ดนัใหเ้คลือนทีขึนไปอยูด่า้นขา้งของศีรษะ ตรงระดบัเดียวกบัตา (จนัทิมา รุ่งเรืองชยั, 2543: 95) 
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ภาพที 4 ภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็น Facial primordial ของมนุษยอ์าย ุ5 สัปดาห์ ทีถ่ายดว้ยกลอ้ง Electron  

Microscope  

ทีมา ;  Embryology Carnegie stage 14. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Carnegie_stage_14.  

 

สัปดาห์ท ี6 

สัปดาห์ที 6 มีการเจริญเติบโตในส่วนของรยางค ์เริมปรากฏร่องของนิวมือ มีการขยบั
ตวัและแขนขา มีการเจริญของใบหู ตามีการพฒันามากขึนเริมเกิด pigment บริเวณ retina ศีรษะจะมี
ขนาดใหญ่เมือเทียบกบัลาํตวั เมือสินสุดสัปดาห์ที 6 บริเวณริมฝีปากและเหงือกเริมมีการหนาตวั
ของ ectoderm เป็นแนวยาว เรียกว่า labiogingival lamina พร้อมกับเจริญแทรกเข้าไปใน 
mesenchyme  ต่อมาส่วนหนา้ของ lamina สลายไปเหลือเป็นรอยหวาํเรียกวา่ labiogingival groove 

แยกริมฝีปากและเหงือกออกจากกนั มีส่วนเล็กน้อยของ labiogingival lamina เหลืออยู่ตรงกลาง
เจริญไปเป็น frenulum ของริมฝีปาก ยึดริมฝีปากกบัเหงือกตรงแนวกลาง (จนัทิมา รุ่งเรืองชยั,2543:  

260-265) 

 

สัปดาห์ท ี7-10 

ระหวา่งสัปดาห์ที 7-10 medial nasal prominence 2 ขา้งจะมาบรรจบกนัตรงกลาง และ
พบกบั maxillary prominence และlateral nasal prominence เมือ prominence เหล่านีเชือมต่อกนัทาํ
ให้ทงั epithelium และ mesenchyme ทีอยูลึ่กลงไปต่อเนืองกนั และยงัทาํให้ nasal pitแยกออกจาก 
stomodeum 
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Medial nasal prominence ทงั 2 ขา้ง ทีเชือมต่อกนัตรงกลาง เรียกวา่ intermaxillary 

segment จะทาํใหก้าํเนิดส่วนต่างๆ ดงันี 

ส่วนกลางของริมฝีปากบน เรียกวา่ philtrum 

ส่วน pre maxillary ของ maxilla และเหงือกทีเกียวขอ้ง 

Primary palate 

ส่วนดา้นขา้งของริมฝีปากบน ส่วนใหญ่ของ maxilla และ secondary palate เจริญมา
จาก maxillary prominent ทางด้านขา้ง ส่วนริมฝีปากดงัเดิมและแก้มยงัมี mesenchyme ของ 
pharyngeal arch คู่ที 2 เจริญแทรกเขา้มา 
 

 
 

ภาพที 5 ภาพวาดแสดงใหเ้ห็นพฒันาการการเจริญของเพดานปาก 
ทีมา ;  Development of face and oral cavity. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://www.kck.usm.my/ppsg/histology/DF_20.htm 

 

สรุปไดว้า่ FNP เจริญไปเป็นหนา้ผาก และส่วน dorsum และปลายจมูก Lateral nasal 

prominence เจริญไปเป็นดา้นขา้งของจมูก (alae) Medial nasal prominence เจริญไปเป็น nasal 

septum Maxillary prominence เจริญไปเป็นส่วนบนของแกม้และส่วนใหญ่ของริมฝีปากบน และ 
Mandibular prominence เจริญไปเป็นคาง ริมฝีปากล่าง และแกม้ส่วนล่าง (จนัทิมา รุ่งเรืองชยั,2543:  

260-265) 

 

โครงสร้างของระบบผวิหนัง 
โครงสร้างของผวิหนงัหรือระบบปกคลุมร่างกาย ประกอบดว้ย ผิวหนงั และสิงทีเจริญ

จากผิวหนงัไดแ้ก่ ต่อมเหงือ (sweat gland) เล็บ (nail) ผมหรือขน (hair) ต่อมไขมนั (sebaceous 

gland) และกลา้มเนือ arrector pili muscle รวมถึง ต่อมนม (mammary gland) และฟัน (tooth) รูเปิด
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สู่ภายนอก เช่น รูเปิดของทางเดินอาหาร ส่วน mucous membrane และส่วนปกคลุมร่างกายจะ
ต่อเนืองกนั 

 

 
 

ภาพที 6 ภาพวาดแสดงโครงสร้างของผวิหนงั 
ทีมา ;  Skin biology and  structure. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://www.mydr.com.au/skin-hair/skin-biology-and-structure. 

 

การเจริญของผวิหนัง 

ผิวหนัง เป็นโครงสร้างทีใหญ่ทีสุดในร่างกาย เป็นระบบอวยัวะทีซับซ้อนทีปกคลุม
ป้องกนัให้กบัร่างกาย ผิวหนงัประกอบดว้ย  ชนัทีพฒันาการมาจาก  germ layer ทีต่างกนั ไดแ้ก่ 
ectoderm และ mesoderm 

1.Epidermis เป็นเนือเยอื epithelium ชนัผวิพฒันามาจาก surface ectoderm 

2.Dermis อยูช่นัลึกเขา้ไป ประกอบดว้ย เนือเยือเกียวพนัทีหนาแน่นและจดัตวัไม่เป็น
ระเบียบ(dense, irregularly arranged connective tissue) ซึงพฒันามาจาก mesoderm ร่างแหของ
เนือเยือเกียวพนัของตวัอืนหรือ mesenchyme ทีพฒันามาจาก mesoderm เจริญเป็นเนือเยือ
เกียวพนัของ demis 

การที ectoderm (epidermis) และ mesenchyme (dermis) มีปฏิกิริยาซึงกนัและกนัและ
ทาํให้เกิดกลไกชกันาํซึงกนัและกนั โครงสร้างจากส่วนหนึงของร่างกายแตกต่างจากอีกส่วนหนึง 
ตวัอยา่งเช่น ผิวหนงัของหนงัตาจะบางและอ่อนนุ่ม ขนก็เป็นเส้นละเอียด ขณะทีผิวหนงับริเวณคิว
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จะหนากว่าและมีขนทีหยาบ ผิวหนังของตัวอ่อนอายุ  ถึง  สัปดาห์ ประกอบด้วย surface 

ectoderm ชนัเดียวทีปกคลุมอยูบ่น mesenchyme 

 

 
 

ภาพที 7 ภาพวาดแสดงระยะต่อเนืองของการเจริญเติบโตของผวิหนงั 

ทีมา ;  Amatomy of the skin. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Anatomy_of_the_skin.jpg. 

 

1.Epidermis  

ช่วงไตรมาสที  และ  epidermis จะเจริญขึนเป็นชนัๆยงัส่งผลให้ epidermis มีความ
หนาเพิมขึน ส่วนทีเจริญเป็น epidermis คือชนัของ surface ectoderm เซลล์เหล่านี แบ่งตวัเพิม
จาํนวนขึนได ้ชนั epithelium ทีเซลลมี์รูปร่าง squamous หนึงชนัทีเรียกวา่ periderm และชนัฐานล่าง
ทีสามารถเพิมจาํนวนได ้(basal germinative layer) อีกหนึงชนั เซลล์ชนั periderm มีการสร้าง 
keratin (kerathinuzation) และมีเซลล์จาก basal later เจริญขึนมาแทนที เซลล์ของชนั periderm ที
ลอกหลุดออกมานนั จะรวมอยู่กบัสารมนัขาวทีปกคลุมอยู่ผิวหนงัทารกทีเรียกว่า vernix caseosa 
ต่อมา vernix (เป็นภาษาละติน แปลว่า สารเคลือบมนั) จะมี sebum ซึงก็คือ สารคดัหลงัจากต่อ
ไขมนัในผิวหนัง เป็นส่วนประกอบดว้ย vernix ป้องกนัผิวหนงัทีกาํลงัเจริญจากการทีตอ้งอยู่ใน 
amniotic fluid ทีมีนาํปัสสาวะปนอยูต่ลอดเวลาในช่วงระยะทารกทีอยูใ่นครรภ ์นอกจากนนั vernix 

caseosa ยงัมีส่วนช่วยในการทีทารกจะเกิดออกมาได ้เนืองจากลกัษณะมนัลืนของมนั 
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ชนั basal germinative ของ epidermis กลายเป็นชนั stratum germinativum ซึงสร้าง
เซลลใ์หม่ขึนมาแทนทีเซลลข์นัทีอยูผ่วิๆ ขึนไปในสัปดาห์ที  เซลล์จากชนั stratum germinativum 

จะสร้างเซลล์ชนั intermediate layer มีเซลล์มาแทนทีชนั periderm ตลอดเวลาจนถึงประมาณ
สัปดาห์ที  จากนีชนั periderm หายไปและมีชนั stratum corneum เจริญขึน การทีเซลล์ stratum 

germinativum มีการเพิมจาํนวนเซลล์ขึนนนั ทาํให้เกิดเป็นสันของ epidermis (epidermis ridge) ซึง
ยืนลงไปใน dermis ทีกาํลงัเจริญ โดยเริมพบสันของ epidermis เหล่านีตวัอ่อนอายุ  สัปดาห์ และ
จะคงอยูถ่าวรเรือยไปตอนสัปดาห์ที  สันของ epidermis ทาํให้เกิดร่องต่างๆบนผิวของฝ่ามือและ
ฝ่าเทา้รวมทงันิวต่างๆดว้ย รูปแบบต่างๆของร่องทีเกิดขึนนัน ถูกกาํหนดโดยพนัธุกรรมและเป็น
พืนฐานในการตรวจลายนิวมือในการสืบสวนทางอาชญากรรมและพนัธุกรรมทางการแพทย ์

ช่วงระยะตวัอ่อนทา้ยๆ neural crest cell เคลือนเขา้มาใน mesenchyme ของ dermis ที
กาํลงัเจริญและเปลียนแปลงเป็น melanoblast ต่อมาในเซลล์เหล่านี เคลือนไปยงัรอยต่อระหว่าง 
dermis กับ epidermis และเปลียนไปเป็น melanocytes การที melanoblast เปลียนแปลงเป็น 
melanocyte จะเกียวขอ้งกบัการสร้างเม็ดรงควตัถุ มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพบ melanocyte ใน
ผิวหนังทีกาํลังเจริญในช่วงอายุประมาณ  ถึง  วนั ซึงเป็นเวลาทนัทีหลงัจากที neuralcrest 

เคลือนทีเขา้มา ในชนผิวขาว ตวัเซลล์ของ melanocyte มกัอยูบ่ริเวณชนั basal ของ epidermis ส่วน
แขนงทีแตกแยกออกมามากมายจากตวัเซลล์จะแทรกขึนไปอยูร่ะหว่างเซลล์ของ epidermis ปกติ
แล้วบริเวณ dermis จะพบเซลล์ซึงมี melanin อยู่ภายในเพียงไม่กีเซลล์ melanocyte เริมสร้าง 
melanin (มาจากภาษากรีก melas แปลวา่ ดาํ) ในช่วงก่อนเกิดและกระจายไปยงัเซลล์ epidermis ใน
ชนชาติผิวสีนนั สามารถพบการสร้างรงควตัถุนีไดก่้อนเกิด อยา่งไรก็ตาม มีหลกัฐานเพียงเล็กนอ้ย
วา่มีการสร้างดงักล่าวในทารกผิวขาว มีการสร้าง melanin เพิมขึนเมือไดรั้บแสงอลัตราไวโอเลต
ปริมาณ melanin ใน melanocyte  เป็นตวัทาํใหผ้วิมีสีแตกต่างกนั 

การเปลียนแปลงของ surface ectoderm ไปเป็น epidermis ทีมีหลายชนันนัเป็นผลจาก
การทาํงานพร้อมกนัและชกันาํซึงกนัและกนัอยา่งต่อเนืองกบัส่วน dermis 

การจะจดัผิวหนงัว่าหนาหรือบางขึนอยูก่บัความหนาของ epidermis ผิวหนงัหนา ปก
คลุมฝ่ามือและฝ่าเทา้ ไม่มีขน กลา้ม เนือ arrector pili muscle และต่อมไขมนั แต่มีต่อมเหงือ 
ผิวหนงับาง ปกคลุมส่วนทีเหลือของร่างกาย มีขน กลา้มเนือ arrector pili muscle ต่อมไขมนัและ
ต่อมเหงือ 
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ภาพที 8 ภาพแสดงชนัของเนือเยอืผิวหนงั 

ทีมา ;  Integumentary System Layer of the epidermis. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P1_Integumentary_system.htm. 

 

2.Dermis 

Dermis พฒันามาจาก mesenchyme ซึงเจริญมาจาก mesoderm ขา้งใตต่้อ ectoderm 

บริเวณผวิ mesenchyme ส่วนใหญ่ทีเปลียนแปลงเป็นเนือเยอืเกียวพนัของ dermis มีกาํเนิดมาจากชนั 
somatic ของ lateral mesoderm อย่างไรก็ตาม บางส่วนก็ไดม้าจาก dermatome ของ somite เมือ
สัปดาห์ที  mesenchyme เริมสร้างเส้นใย collagen และเส้นใย elastic ของเนือเยือเกียวพนั ขณะที
มีการสร้าง epidermal ridge ส่วน dermis จะเจริญยืนเขา้ไปในชนั epidermis ไดเ้ป็น dermal ridge 

ในบาง ridge เหล่านีจะมีขดหลอดเลือดฝอย (capillary) เจริญขึนซึงเป็นแหล่งให้สารอาหารกบั 
epidermis ส่วน ridge ทีเหลือจะมีปลายประสาทสําหรับความรู้สึกเจริญขึน เส้นประสาทรับ
ความรู้สึกทีกาํลงัเจริญมีบทบาทสาํคญัในการสร้างลาํดบัของการรับรู้อุณหภูมิเวลาและสถานทีของ 
dermal (papillary) ridge การเจริญของรูปแบบของประสาททีมาเลียงผวิหนงั 

หลอดเลือดใน dermis เริมเกิดขึนเป็นโครงสร้างทีบุดว้ย endothelium ทีไม่ซบัซ้อนซึง
เปลียนแปลงมาจาก mesenchyme ขณะทีผิวหนังเจริญขึนจะมีหลอดเลือดฝอยขนาดใหญ่ทีเจริญ
ออกมาจากหลอดเลือดทีไม่ซบัซ้อนนีโดยจะพบหลอดเลือดลกัษณะคลา้ยหลอดเลือดฝอยเช่นนีใน 
dermis ในช่วงสัปดาห์ที  หลอดเลือดฝอยบางหลอดมีชันกล้ามเนือซึงเปลียนแปลงมาจาก 
myoblast ทีเจริญจาก mesenchyme ทีลอ้มรอบและกลายเป็นหลอดเลือดแดง arteriole และ artery 

ส่วนหลอดเลือดฝอยทีเหลือทีมีการไหลกลบัของโลหิต จะมีชนักล้ามเนือเจริญขึนและกลายเป็น
หลอดเลือดดาํ venule และ vein ขณะทีมีหลอดเลือดใหม่ๆเจริญขึน หลอดเลือดทีกาํลงัอยูใ่นช่วง
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เปลียนแปลงบางหลอดมกัสลายไปการจดัตวัของระบบหลอดเลือดทีสําคญัของ dermis ของทารก
จะสาํเร็จเรียบร้อยเมือสินไตรมาสทีหนึง 

 

ต่อมของผวิหนัง 

ต่อมสองชนิดคือ ต่อมไขมนัและต่อมเหงือ เจริญมาจาก epidermis และเจริญเขา้มาใน 
dermis ต่อมนมก็เจริญลกัษณะเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที 9 ภาพวาดแสดงชนัต่างๆของผวิหนงัและต่อมของผวิหนงั 

ทีมา ;  Integumentary System Layer of the epidermis. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_skin.jpg. 

 

ต่อมไขมัน (sebaceous gland) 

ต่อมไขมนัส่วนใหญ่เจริญในลกัษณะทีเป็นหน่อ งอกออกมาจากดา้นขา้งของ epithelial 

root sheath ของ hair follicle ทีกาํลงัเจริญ หน่อของต่อมเจริญเขา้ไปในเนือเยือเกียวพนัของตวัอ่อน
ทีล้อมรอบและแตกแขนงเพือเจริญเป็นถุงมากมาย  พร้อมท่อของแต่ละถุงเซลล์ตรงกลางของถุง
เหล่านีจะแตกออกกลายเป็นสารคดัหลงัลกัษณะเป็นนาํมนั เรียกว่า sebum ซึงถูกปล่อยเขา้ไปใน 
hair follicle และส่งผา่นไปยงัผวิหนงัซึงจะผสมปนกบัส่วน periderm ทีลอกหลุดออกไดเ้ป็น vernix 

caseosa ต่อมไขมนัทีไม่เกียวขอ้งกบั hair follicle เจริญในลกัษณะเดียวกนัโดยแตกหน่อออกมาจาก 
epidermis 
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ต่อมเหงือ (sweat glands) 

ต่อม eccrine sweat glands เป็นต่อมเหงือทวัๆไปอยูใ่นผวิหนงัทวัร่างกาย เกิดจากการที 
epidermis เจริญลงไปใน mesenchyme ทีอยูล่่างลงไป เมือหน่อของ epidermis นียืดยาวขึน ปลาย
ล่างจะขดงอเพือจะเจริญไปเป็นส่วนสร้างเหงือ (secretory part) ของต่อม ส่วน epithelium ทีติดอยู่
ระหวา่งต่อมทีกาํลงัเจริญและ epidermis จะกลายเป็นส่วนทีจะเจริญเป็นท่อ เซลลต์รงกลางของส่วน
ทีจะเจริญเป็นท่อสลายไป ไดเ้ป็นช่อง (lumen) เซลล์ดา้นขอบริมของส่วนทีมีหนา้ทีสร้างเหงือของ
ต่อม เปลียนแปลงไปเป็นเซลล์ myoeoithelial แลว้เซลล์ทีสร้างสารคดัหลงั (secretory cell) เซลล ์
myoeoithelial ถูกจดัเป็นกลา้มเนือเรียบแบบพิเศษทีช่วยการขบัเหงือออกจากต่อม ต่อมเหงือชนิดนี
จะเริมทาํงานหลงัจากเกิดไม่นาน 

ต่อม apocrine sweat gland เป็นต่อมเหงือขนาดใหญ่ อยู่ในบริเวณรักแร้ หัวหน่าว 
บริเวณระหว่างทวารหนกักบัอวยัวะสืบพนัธ์ุ และลานรอบหวันม เกิดจาก stratum germinativum 

ของ epidermis ทีจะเจริญเป็น hair follicle ดงันนัท่อของต่อมเหล่านี จึงไม่เปิดโอกาสสู่ผิวหนงั
เหมือนต่อมเหงือทวัๆไป แต่เปิดเขา้ในส่วนบนของ hair follicle เหนือรูเปิดของต่อมไขมนั ต่อม
ชนิดนีจะหลงัสารต่อเมือหลงัวยัรุ่นแลว้ 
 

 

 
 

ภาพที 10 ภาพวาดชนัของผวิหนงั แสดงใหเ้ห็นต่อมเหงือ (sweat glands) ทงัสองชนิด 
ทีมา ;  Integumentary System Layer of the epidermis. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P1_Integumentary_system.htm. 
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ภาพที 11 ภาพถ่ายแสดง Histology เปรียบเทียบระหวา่งริมฝีปาก (Lip) กบัช่องปาก (Oral mucosa)  
 ซึงมกัจะไม่อยูใ่ตเ้ยอืบุผวิของ prolabium บริเวณลูกศรชีแสดงการเปลียนแปลงแบ่งเยอืบุ    
 ผวิชนั squamous ของเยอืบุช่องปาก ในเนือเยอืเกียวพนัใตเ้ยอืบุช่องปากสามารถทีพบต่อม 

 นาํลายขนาดเล็ก 

ทีมา ;  Oral Cavity and Oesophagus. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/corepages/oral/oral.htm.  
 

จุลกายวภิาคของริมฝีปาก 
ริมฝีปาก (Lip) แกนของริมฝีปากประกอบด้วยกล้ามเนือลาย (striated voluntary 

muscle) ฝังอยูใ่นเนือเยือประสานชนิด fibroelastic และมีเยือบุผิวปกคลุม ริมฝีปากอาจแบ่งเป็น 3 

บริเวณ คือ cutaneuos area บริเวณดา้นนอกทีติดต่อกบัผิวหนงัจึงปกคลุมดว้ย stratified squamous 

epithelium ชนิด keratinized บริเวณนีมีขน (hair follicles) ต่อมไขมนั (sebaceous glands) และต่อม
เหงือ (sweat gland) ส่วน red area พบเฉพาะในมนุษย ์บุดว้ย stratified squamous epithelium มี 
keratinized เป็นชนับางๆ ใตเ้ยอืบุผวิเป็นเยอืประสานทีมีเส้นเลือดอยูม่ากทาํให้ริมฝีปากบริเวณนีมีสี
แดง บริเวณดา้นในคือ oral mucosa ปกคลุมดว้ย labial glands squamous epithelium ชนิด non 

keratinized เนือเยือประสานทีอยู่ใตเ้ยือบุผิวพบ labial glands ซึงเป็นชนิด mucous หรือ mixed 

glands ถดัลงไปมีกลา้มเนือลาย เรียกวา่ orbicularis oris muscle (กรรณิกา ชชัวาลวานิช,2546 :  167) 
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ภาพที 12 ภาพวาดแสดงตาํแหน่งอา้งอิงทางกายวภิาคของริมฝีปาก 

ทีมา ;  Anatomy of Lips, mouth, and Oral Regegion. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

https://elementsofmorphology.nih.gov/anatomy-oral.shtml 

 

 
 

ภาพที 13 แสดง Histology ภาพตดัขวางโครงสร้างของริมฝีปาก 

ทีมา ;  Histology The Lips. ,accessed 8 May, 2015, Available from http://histo-

logy.blogspot.com/2009/09/lip-structure-1-external-surface-2.html 

 

 
 

ภาพที 14 แสดง Histology ของริมฝีปาก a) เป็นริมฝีปากดา้นนอกทีเป็นชนัstratified squamous  

 epithelium ชนิด keratinized และ b) เป็นริมฝีปากดา้นในทีเป็นชนั stratified squamous  

 epithelium ชนิด non keratinized 

a) b) 
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ทีมา ;  Histology The Lips. ,accessed 8 May, 2015, Available from http://histo-

logy.blogspot.com/2009/09/lip-structure-1-external-surface-2.html 

 

vermillion zone เป็นขอบเขตทีแบ่งระหวา่งริมฝีปากทีมีสีแดง ซึงปกติแลว้จะติดอยูก่บั
ผิวหนัง แสดงให้เห็นการเปลียนแปลงของผิวหนังชันนอก (epidermis) ของผิวหนังด้านนอก 
(keratinized external skin) ทีมี keratin จาํนวนมาก กบัผวิหนงัดา้นในทีมี keratin จาํนวนนอ้ย ซึงไม่
มีต่อมไขมนั ต่อมเหงือ หรือ เส้นขน ปัจจยัทีทาํให้ vermillion zone มีสีแดง เนืองจากเป็นเยือบุผิวที
บาง และเยือบุผิวนี มี Eleidin หรือโปรตีนในเซลล์ทีมีความโปร่งใสและหลอดเลือด อยูใ่กลพ้ืนผิว
ชนั papillary แสดงให้เห็นสีของเม็ดเลือดแดง ทีมุมปากมีต่อมไขมนัทีปราศจากรูขุมขน เรียกว่า 
Fordyce’s spot 

 

 
 

ภาพที 15 ภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นบริเวณทีมีสีแดงของริมฝีปากจากภาพตดัขวาง บริเวณลูกศรชีแสดง 

 ใหเ้ห็นขอบเขตทีแบ่งระหวา่งริมฝีปากทีมีสีแดง (vermillion zone) ทีติดอยูก่บับริเวณ 

 ผวิหนงั 
ทีมา ;  Vermilion border. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://penchantpictures.blogspot.com/2009/12/vermilion-border-pictures.html 

 

รูปแบบลายพมิพ์ปาก (Lip prints pattern) 

รูปแบบลายพิมพป์าก หมายถึง ลายทีสร้างขึนจากการจดัเรียงตวักนัของเส้นหลายๆ
เส้น มีการยกขึนและกดลงสลบักนั เห็นเป็นร่อง (grooves) หรือรอยยน่ (furrows) บนเนือเยือบริเวณ
ทีมีการเปลียนระหว่างเยือบุริมฝีปากดา้นในและผิวหนงัดา้นนอกของริมฝีปาก การศึกษาเกียวกบั 
Cheiloscopy มีผูที้ทาํการศึกษารูปแบบและไดจ้าํแนกรูปแบบลายพิมพป์าก ดงันี 
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ในปี 1960-1967 ดร.ซานโตส (Santos) เป็นบุคคลแรกทีศึกษาลายพิมพป์ากโดยศึกษา
ร่อง (grooves) หรือรอยย่น (furrow) ทีมีลักษณะแตกต่างกัน และแบ่งลักษณะของการเกิดร่อง
ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1.แบบง่าย (Simple Type) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย คือ 
1 เส้นตรง (Straight line) 

2 เส้นโคง้ (Curved line) 

3 เส้นหกัมุม (Angled line) 

4 เส้นโคง้แบบซายน์ (Sine-shaped curve) 

2.แบบผสม (Compound Type) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือ 
1 แบบส่วนปลายแยกออกเป็นสองแฉก (Bifurcated) 

2 แบบส่วนปลายแยกออกเป็นสามแฉก (Trifurcated) 

3 กลุ่มอืนๆทีแตกต่างออกไป (Anomalous) 

นอกจากนี ดร.ซานโตส (Santos) ได้ให้ขอ้สังเกตว่าลกัษณะของริมฝีปากมีความ
แตกต่างกันในแต่ละชาติพนัธ์ุ จึงจาํแนกประเภทของริมฝีปาก จากความหนา-บาง แบ่งได้ 3 
ประเภท 

1. ริมฝีปากบาง ร่วมกบั คางไม่ยืน ส่วนใหญ่พบในกลุ่มคอเคซอยด์ (Caucasoid) หรือ 
ชาวยโุรป 

2. ริมฝีปากไม่หนาไม่บาง หรือแบบปานกลาง คือ ริมฝีปากจะหนาประมาณ 8-10 

มิลลิเมตร พบว่ามีความโคง้มนมากกว่า ร่วมกบัคางยืนเล็กน้อย ขากรรไกรเป็นรูปโคง้ยืนออกมา 
แบบนีพบไดใ้นกลุ่มมองโกลอยด ์(Mongoloid) หรือคนทวัไป 

3. แบบหนาหรือหนามาก ริมฝีปากจะใหญ่มาก จะเห็นเส้นริมฝีปากควาํลง ร่วมกบั
กระดูกขากรรไกรกางออก คางยนื เป็นลกัษณะเด่นของชาวนิกรอยด ์(negroid)  

4. แบบผสม พบไดท้วัไปในชาวตะวนัออก 

ต่อมาในปี 1970-1974 ซูซุกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) คิดคน้และจาํแนก
ประเภทขึนใหม่ โดยจาํแนกรูปแบบลายพิมพ์ปากจากแนวของร่องบนริมฝีปาก เป็นการจาํแนก
ประเภททีนาํมาใชใ้นการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากมากทีสุด แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

Type I  เป็นเส้นหรือร่องทีชดัเจน ตดัเป็นแนวตรงตลอดริมฝีปาก (Clear 

cut grooves running vertically across the lip) 
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Type I’  เป็นเส้นหรือร่องตรงแบบ type I มีเพียงบางส่วนหรือครึงหนึงไม่
ครอบคลุมริมฝีปากทงัหมด (Incomplete cut grooves running vertically across the lip) 

Type II  เป็นเส้นหรือร่องมีลักษณะแยกออกเป็นกิงก้าน  สาขา (The 

grooves fork in their course) 
Type III  เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะเป็นกากบาทหรือเส้นสองเส้นตดักนั 

(The grooves intersect) 
Type IV  เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะประสานกนัเป็นร่างแห (The grooves 

are reticulate) 
Type V  เป็นชนิดอืน ทีเส้นหรือร่องทีไม่ตรงกบัชนิดใด และไม่สามารถ

แยกแยะโครงสร้างของรูปแบบได้ (The grooves do not fall into any of the type I-IV and 

cannot be differentiated morphologically) 

 

ตารางที 1 แสดงการจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ 
 

ชนิด คําอธิบาย รูปแสดง 

Type I เป็นเส้นหรือร่องทีชดัเจน ตดัเป็นแนวตรงตลอด
ริมฝีปาก 

 

Type I’ เป็นเส้นหรือร่องตรงแบบ type I มีเพียงบางส่วน
หรือครึงหนึงไม่ครอบคลุมริมฝีปากทงัหมด 

 

Type II เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะแยกออกเป็นกิงกา้น 
สาขา 

 

Type III เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะเป็นกากบาทหรือเส้น
สองเส้นตดักนั 

 

Type IV เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะประสานกนัเป็นร่างแห 

 

 

Type V เป็นชนิดอืน ทีเส้นหรือร่องทีไม่ตรงกับชนิดใด 
และไม่สามารถแยกแยะโครงสร้างของรูปแบบได ้
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ทีมา ;  ดดัแปลงมาจาก Rachana V Prabhu et al. Journal of Forensic Dental Sciences : 

Cheiloscopy:  Revisited ,accessed 22 February, 2015, Available from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470419/. 

 

การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของสิมาปรีท วิค แสนภู และคณะ (Simarpreet Virk 

Sandhu,  2012 : 24-28) ทาํการศึกษาในนกัศึกษามหาวิทยาลยัปัญจาบ ประเทศอินเดีย จาํนวน 106 

คน ประกอบดว้ยเพศชาย 56 คนและเพศหญิง 50 คน จากภาพที 16 แสดงให้เห็นรูปแบบลายพิมพ์
ปากตามการจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ Type I,I’,II,III,IV,และ V 

 

 
 

รูปแบบลายพิมพป์าก Type I เป็นเส้นชดัเจน ตดัเป็นแนวตรงตลอดริมฝีปาก 

 
 

รูปแบบลายพิมพป์าก Type I’ เป็นเส้นชดัเจน ตดัเป็นแนวตรงแต่ไม่ครอบคลุมตลอดริมฝีปาก 

 

 
 

รูปแบบลายพิมพป์าก Type II เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะแยกออกเป็นกิงกา้น สาขา 
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รูปแบบลายพิมพป์าก Type III เป็นเส้นมีลกัษณะเป็นกากบาท/เส้นสองเส้นตดักนั 

 

 
 

รูปแบบลายพิมพป์าก Type IV เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะประสานกนัเป็นร่างแห 

 

 
 

รูปแบบลายพิมพป์าก Type V เป็นชนิดทีเส้นไม่ตรงกบัชนิดใดและไม่สามารถแยกแยะรูปแบบได ้

 

ภาพที 16 ภาพแสดงรูปแบบลายพิมพป์าก ตามการจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ทีไดจ้ากการวิจยั
ของสิมาปรีท วคิ แสนภู และคณะ 

ทีมา ;  ดดัแปลงมาจาก Simarpreet Virk Sandhu et al. Journal of Forensic Dental Sciences : Study 

of lipprint pattern in a Punjabi population ,accessed 22 February, 2015, Available from 

http://www.jfds.org/article.asp?issn=09751475;year=2012;volume=4;issue=1;spage=24;epage=2

8;aulast=Sandhu 
 

เรนลัด์ (Renaud) นกัวิทยาศาสตร์ชาวฝรังเศส ทาํการศึกษาลายพิมพป์ากในประชากร
จาํนวน 4,000 คน พบวา่แต่ละคนมีรูปแบบลายพิมพป์ากต่างกนั แมว้า่ฝาแฝดบางคู่ มีร่อง (groove) 
ลายพิมพป์ากแบบเดียวกนั แต่ชนิด (type) ต่างกนั จึงจาํแนกประเภทลายพิมพป์ากใหม่แบ่งออกเป็น 
10 ชนิด (Domiaty,  2010 :  179.e-179.e9) 
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ตารางที 2 แสดงการจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากของเรนลัด์ (Renaud’s classification of lip prints) 

 

ชนิด คําอธิบาย รูปแสดง 
type a เป็นเส้นตรงทงัหมดตลอดริมฝีปาก 

 
type b เป็นเส้นตรงแบบเพียงบางส่วนไม่ครอบคลุม

ตลอดริมฝีปาก  
type c เป็นเส้นแยกออกเป็น 2 ส่วนตลอดริมฝีปาก 

 
type d เป็นเส้นแยกออกเป็น 2ส่วนแต่ไม่ครอบคลุม

ตลอดริมฝีปาก  
type e เป็นเส้นตดักนัตลอดริมฝีปาก 

 
type f เป็นเส้นตดักนัแต่ไม่ครอบคลุมตลอดริม

ฝีปาก 
 

type g เป็นร่างแห 

 
type h เป็นรูปแบบของดาบ 

 
type i เป็นเส้นในแนวนอน 

 
type j เป็นชนิดอืนๆทีไม่แยกแยะโครงสร้างของ

รูปแบบได ้
 

 

ทีมา ;  ดดัแปลงมาจาก Rachana V Prabhu et al. Journal of Forensic Dental Sciences : 

Cheiloscopy:  Revisited ,accessed 22 February, 2015, Available from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470419/. 
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ปี 1985 Jarzy Kasprzak ศึกษารูปแบบของลายเส้นบริเวณทีมีสีแดงของริมฝีปาก 

(vermillion zone) อย่างละเอียดด้วยกล้อง microscope พบว่าทีบริเวณนีมีรูปแบบทีแตกต่างกัน
จาํนวน 180 ชนิด ซึงการจดัแบ่งประเภททีพบนีมีประโยชน์ในดา้นการทาํรายการของลายพิมพป์าก
เท่านนั ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการระบุตวับุคคลได ้Kasprzak เลือกใชบ้ริเวณตรงกลางของริมฝีปาก
ในการศึกษาเพือใช้พิสูจน์ตวับุคคล ไดแ้ก่ เส้นทีมีอยู่ทวัไป รูปร่างเป็นเส้นตรงแนวยาว (linear) 
เรียก “รูปแบบ L”  ถา้ลกัษณะทีเป็นแตกออกเป็นสองแฉกมีความเด่นกวา่ (furcated) เรียก “รูปแบบ 
R”  ถา้มีลกัษณะเป็นเส้นตดักนั รูปร่างขดักนัเป็นร่างแห (reticulated) เรียก “รูปแบบ S”  ในกรณีที
ไม่มีลกัษณะเด่นแสดงใหเ้ห็น (indefinite) เรียก “รูปแบบ N” แสดงใหเ้ห็นในภาพที 17 

 

 
 

 
 

L 
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ภาพที 17 แสดงรูปแบบลายพิมพป์ากพบบริเวณ vermillion zone ตามการจาํแนกของ Kasprzak 
ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska.(2014). Forensic cheiloscopy Individual identification on 

the basis of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

ในปี 2000 Kasprzak ทาํการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในประชากร 1500 คน โดยใช้
กลอ้ง microscope พบว่ารูปแบบลายพิมพป์ากมีลกัษณะมีลกัษณะเด่นทีหลากหลายและจาํแนก
รูปแบบลายพิมพป์ากออกเป็น 23 ชนิด 

 

ตารางที 3 แสดงลกัษณะเด่นของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละบุคคลของ Kasprzak 

 

 
 

S 

N 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

 

 

ทีมา ;  ดดัแปลงมาจาก Rachana V Prabhu et al. Journal of Forensic Dental Sciences : 

Cheiloscopy:  Revisited ,accessed 22 February, 2015, Available from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470419/. 

 

ตวัอย่างรูปแบบของลายเส้นบริเวณ vermillion zone ทีพบในแต่ละบุคคลของ 
Kasprzak ทีไดจ้ากการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของ Ewa Jurczyk 
 

ตารางที 4 แสดงลกัษณะเด่นของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละบุคคลของ Kasprzak ทีไดจ้าก 

 การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของ Ewa Jurczyk 

 

คําอธิบาย สัญลกัษณ์ รูปแสดง 

Simple upper furcation หมายถึง เส้นทีมีการแยก
ออกเป็นสองเส้นโดยทีส่วนปลายชีไปทางดา้นบน 

   

Closed upper furcation หมายถึง เส้นแบบ Simple 

upper furcation และมีอีกเส้นหนึงมาพาดทีสาขา
เห็นเป็นสามเหลียม ส่วนปลายชีไปทางดา้นบน   

Branching upper furcation หมายถึง เส้นทีมีการ
แยกออกเป็นสามเส้นโดยทีส่วนปลายชีไปทางดา้น
บน  

 
Simple lower furcation หมายถึง เส้นทีมีการแยก
ออกเป็นสองเส้นโดยทีส่วนปลายชีไปทางดา้นล่าง 

   
Closed lower furcation หมายถึง เส้นแบบ Simple 

lower furcation และมีอีกเส้นหนึงมาพาดทีสาขา
เห็นเป็นสามเหลียม ส่วนปลายชีไปทางดา้นล่าง 
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ตารางที 4 แสดงลกัษณะเด่นของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละบุคคลของ Kasprzak ทีไดจ้าก 

 การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของ Ewa Jurczyk (ต่อ) 

 

คําอธิบาย สัญลกัษณ์ รูปแสดง 

Branching lower furcation หมายถึง เส้นทีมีการ
แยกออกเป็นสามเส้นโดยทีส่วนปลายชีไปทางดา้น
ล่าง  

 
Line หมายถึง เส้นในแนวตงั ยาวจนถึงขอบของริม
ฝีปาก 

   
Dot หมายถึง จุดสีเขม้ 

 

 

 

 
Group of dots หมายถึง a number of darker points 

close together กลุ่มของจุดสีเขม้ทีอยูใ่กลชิ้ดกนั 

 

 

 

Eyelet หมายถึง จุดสีเข้มอยู่ตรงกลางและมีเส้น
วงกลมลอ้มรอบร่องแยก 

   

Double eyelet หมายถึง จุดสีเขม้และมีเส้นลอ้มรอบ
ร่องแยกสองเส้น เป็นลกัษณะพิเศษทีละเอียดมาก 
ลกัษณะเช่นนีจะเห็นไดต้อ้งขยายภาพ 

 

 
Bridge หมายถึง เส้นสองเส้นขนานกนัในแนวตงั
ตรง และมีอีกเส้นเชือมต่อสองเส้นนีในแนวนอน
คลา้ยเป็นสะพาน 
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ตารางที 4 แสดงลกัษณะเด่นของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละบุคคลของ Kasprzak ทีไดจ้าก 

 การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของ Ewa Jurczyk (ต่อ) 

 

คําอธิบาย สัญลกัษณ์ รูปแสดง 

Double bridge หมายถึง เส้นสามเส้นขนานกนัใน
แนวตังตรง และมีอีกเส้นเชือมต่อสามเส้นนีใน
แนวนอน 

 
 

Crossing lines หมายถึง เส้นสองเส้นตดักนั เห็น
เป็นจุดตดั 

   
Hook หมายถึง เส้นทีมีกิงเล็กๆจาก a nearly right 

angle with the main line 

 
 

 

Star like furcation หมายถึง เส้นหลายเส้นตดักนั 
เห็นจุดตดัชดัเจน 

  
 

Delta like ending หมายถึง เส้นทีขยายกวา้งออกที
บริเวณขอบริมฝีปาก 
 

 
  

Simple ending หมายถึง ความกวา้งของเส้นไม่
เปลียนแปลงทีบริเวณขอบริมฝีปาก 

 
 

 
Fence arrangement หมายถึง เส้นหลายเส้นขนาน
กันในแนวตังตรง  ทีความกว้า งของบ ริ เ วณ 
vermillion zone และมีอีกเส้นเชือมต่อเส้นเหล่านี
ในแนวนอน คลา้ยกบัรัว 
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ตารางที 4 แสดงลกัษณะเด่นของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละบุคคลของ Kasprzak ทีไดจ้าก 

 การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของ Ewa Jurczyk (ต่อ) 

 

คําอธิบาย สัญลกัษณ์ รูปแสดง 

Triangle arrangement หมายถึง มีเส้นตรงกลาง 
และมีเส้นสองเส้นทีแยกออกและบรรจบกนัห่าง
จากเส้นหลกั คลา้ยรูปสามเหลียม  

 
Quadrangle arrangement หมายถึง เส้นสองเส้นใน
แนวตงั ทีความกวา้งของบริเวณ vermillion zone 
และมีอีกสองเส้นเชือมต่อเส้นเหล่านีในแนวนอน   
Pentagon arrangement หมายถึง เส้นทีมาต่อกนั
คลา้ยรูปหา้เหลียม 
  

 
Hexagon arrangement หมายถึง เส้นทีมาต่อกนั
คลา้ยรูปหกเหลียม 
  

 
 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

ข้อมูลพนืฐานเกยีวกบัลายพมิพ์ปาก 

ความเป็นไปได้ทีจะใช้ลายพิมพ์ปากในการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ ตอ้งใช้ 3 

ประการต่อไปนี 

1. Dissimilarity ความแตกต่างกนั 

2. Permanence ความคงทน ถาวร 

3. Irremovability ไม่เคลือนที 
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1.Dissimilarity  

Dissimilarity or Individuality หมายถึงความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ซึงเป็น
หลกัการเบืองตน้ของคุณสมบติัทีจะนาํมาใชใ้นการระบุตวับุคคล ในบริบทการระบุตวับุคคลโดยใช ้
Cheiloscopy ความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล หรือ เอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล คือ บริเวณทีเห็นเป็นสี
แดงของริมฝีปาก (vermillion zone) จะมีร่องและรอยย่นทีมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในแต่ละ
บุคคล จากคุณสมบติันีจึงมีความเป็นไปไดที้จะใชใ้นการยืนยนัในการพิสูจน์ตวับุคคล เช่นเดียวกบั
ลายนิวมือ 

ซูซุกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) ทาํการศึกษาลายพิมพป์ากชาวญีปุ่นในฝา
แฝดแท ้จาํนวน 49 คู่ ผลการศึกษาพบวา่ไม่มีฝาแฝดคู่ใดทีมีรูปแบบลายพิมพป์ากทีเหมือนกนั ใน
การศึกษาของ Ewa Jurczyk ไดท้ดสอบเก็บลายพิมพป์ากของเด็กฝาแฝดคู่หนึง อายุ 2.5 ปี ลายพิมพ์
ปากทีไดม้านนัไม่สมบูรณ์ มีเพียงบางส่วนของริมฝีปากล่าง แต่มองเห็นส่วนตรงกลางของลายพิมพ์
ปากไดอ้ยา่งชดัเจนทงัสองรอย แสดงให้เห็นดงัภาพที 18 ทีบริเวณ vermillion zone ของฝาแฝดทงั
สอง พบวา่ลายพิมพป์ากมีรูปแบบชนิดเดียวกนัคือ แบบกิงกา้นสาขา (furcation or forks pattern) แต่
การเรียงตวัของร่องและรอยยน่ทีทาํใหเ้กิดเป็นลายเส้นมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 18 a) แสดงลายพิมพป์ากของฝาแฝดแท ้อาย ุ2.5 ปีทีไม่สมบูรณ์ มีเพียงบางส่วนของริมฝีปาก 

 ล่าง  b) และ c) แสดงใหเ้ห็นเส้นบนริมฝีปากจากฝาแฝดทงัสอง ซึงมีรูปแบบลายพิมพ ์

 ปากชนิดเดียวกนัแต่การจดัเรียงของเส้นต่างกนั 
ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

b)

c) a)
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แต่ละริมฝีปากนนั ไม่ได้มีรูปแบบเพียงชนิดเดียว ทาํให้มีความยุ่งยากในการจาํแนก
รูปแบบการทาํใหรู้ปแบบของลายเส้นแยกออกมาจากกลุ่มของลายเส้นจะช่วยให้จาํแนกชนิดไดง่้าย
ขึน ในการศึกษาของ Ewa Jurczyk เสนอแนวทางในการแยกลายเส้นดว้ยการเนน้บริเวณร่องของ
เส้นดว้ยสี (highlight) แสดงให้เห็นดงัภาพที 19 จากรูปลายพิมพป์ากตรงกลาง เมือนาํมาเนน้ดว้ยสี
สวา่ง ทาํใหเ้ห็นลายเส้นชดัเจนขึน (ในกรอบรูปสีเหลียม) 
 

 
 

ภาพที 19 แสดงลายพิมพป์ากเมือนาํมาเนน้ดว้ยสีสวา่ง ทาํใหเ้ห็นลายเส้นชดัเจนขึนเมือพิจารณาแต่ 

 ละส่วนของลายพิมพป์าก ดงัแสดงในกรอบรูปสีเหลียม 
ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

2.Permanence of the pattern of vermillion zone lines 

คุณสมบติัต่อมาทีใชใ้นการพิสูจน์ตวับุคคล คือ ความคงทนถาวรของรูปแบบลายพิมพ์
ปากตงัแต่ปี 1960 เป็นตน้มา มีการศึกษาเกียวกบัรูปแบบของลายพิมพป์าก รวมถึงความคงทนถาวร
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ของร่องและรอยย่นบนริมฝีปาก ประเทศโปแลนด์ ใช้เวลา 10 ปี (ปี 1982-1992) ในการศึกษา
รูปแบบลายพิมพป์าก โดยทาํการเก็บรวบรวมลายพิมพป์ากจากประชากร จาํนวน 1500 คน อีก 10 ปี
ต่อมาทาํการเก็บขอ้มูลซาํ พบประชากรทีเคยเก็บลายพิมพป์ากแลว้ จาํนวน 62 คน นาํลายพิมพป์าก
มาเปรียบเทียบกบัของเดิม จากการศึกษาพบวา่ ในจาํนวน 62 คน นนัรูปแบบของลายพิมพป์ากไม่มี
การเปลียนแปลง แต่มีการเปลียนแปลงของขนาดลายพิมพ์ปากซึงสัมพันธ์กับอายุและการ
เจริญเติบโตจึงมีความเป็นไปได ้ทีจะนาํลายพิมพป์ากมาใชใ้นการพิสูจน์ตวับุคคล 

เนืองจาก อายุและการเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงของใบหน้า 
และการคงอยู่หรือการสูญเสียของฟัน จากภาพที 20 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของการ
เปลียนแปลงของใบหนา้ในแต่ละช่วงอาย ุ35, 50, 67, และ 80 ปี จากซา้ยไปขวา ตามลาํดบั 

 

 
 

ภาพที 20 แสดงความสัมพนัธ์ของการเปลียนแปลงของใบหนา้ในแต่ละช่วงอาย ุ35, 50, 67, และ 80  

 ปี จากซา้ยไปขวา ตามลาํดบั 
ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 
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ภาพที 21 ภาพถ่ายแสดงลายพิมพป์ากของบุคคลในช่วงเวลา 3 ปี โดยมีการเก็บลายพิมพป์ากเป็น 

 ระยะทุก 6 เดือน หลงัจากเก็บครังแรก พบวา่รูปแบบของเส้นบนริมฝีปากไม่มีการ     
 เปลียนแปลง 

ทีมา ;  Friday Weird Science : We need you ID, kiss on the dotted line. ,accessed 8 May, 2015, 

Available from http://scicurious.scientopia.org/2010/05/14/friday-weird-science-we-need-your-

id-kiss-on-the-dotted-line/ 

 

 
 

ภาพที 22 ภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลงของใบหนา้ ก่อนและหลงัทาํศลัยกรรม บริเวณที 

ลูกศรชี เมือเปรียบเทียบลายเส้นบริเวณริมฝีปาก ภาพ a) ก่อนทาํศลัยกรรม ผิวหนงับริเวณ
เหนือริมฝีปากมีริวรอย เหียวยน่ตามวยั และ b) หลงัทาํศลัยกรรม ผิวหนงับริเวณเหนือริม
ฝีปากมีความตึงตวัขึน แต่รูปแบบลายพิมพป์ากของทงัสองภาพเหมือนกนั 

ทีมา ;  Plastic Surery. ,accessed 8 May, 2015, Available from 

http://www.obiplasticsurgery.com/laser-skin-resurfacing.php 

 

3.Irremovability  

จากการที epidermis มีการสร้างขึนใหม่เพือทดแทนชนัเดิมได ้จึงทาํให้ไม่สามารถ
นาํเอารูปแบบลายพิมพป์ากทีมีอยูอ่อกไปได ้

 

a b 
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ภาพที 23 แสดงลายพิมพป์ากจากผูที้ติดเชือไวรัสเฮอร์ปีย ์(Herpes) ใน 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่  a) ก่อน 

การไดรั้บเชือ  b) ร่องรอยทีเกิดจากการติดเชือ และ  c) ภายหลงัการติดเชือ ตามลาํดบัจาก  
ซา้ยไปขวา พบวา่ภายหลงัจากทีหายจากการติดเชือไวรัสเฮอร์ปียแ์ลว้ 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของลายพิมพป์าก ไดแ้ก่ การไดรั้บบาดเจ็บ 
หรือร่องรอยทีเกิดจากโรค เช่น การติดเชือไวรัสเริม (Herpes) ความพิการมาแต่กาํเนิด เช่น ปาก
แหวง่ (cleft lip) เพดานโหว ่(cleft palate) คนทีเล่นดนตรีประเภทเครืองเป่า ทาํงานเกียวกบัการเป่า
แกว้ หรือการสูบ pipe เป็นประจาํ ปัจจยัเหล่านี มีความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงรูปแบบของลาย
พิมพป์ากหรือไม่ ปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาวจิยัเกียวกบัปัจจยัทีมีผลกระทบเหล่านี 

 

 
 

 

ภาพที 24 แสดงลายพิมพป์ากของบุคคล 2 คน a) ผูที้เล่นดนตรีประเภทเครืองเป่า และ b) ผูที้ 

ประกอบอาชีพเป่าแกว้ บริเวณทีลูกศรชี คือบริเวณทีริมฝีปากสัมผสัอุปกรณ์ส่งผลให ้  
เนือเยอืหนาตวัขึน และเกิดรอยเวา้จากแรงกดทบั 

a) b) c) 

a) b) 
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ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March ,2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

 
 

ภาพที 25 ภาพถ่ายผูที้มีความพิการแต่กาํเนิด ปากแหวง่เปรียบเทียบก่อนและหลงัไดรั้บการผา่ตดั  
ทีมา ;  Cleft Lip and Palate Surgery.,accessed 12 May 2015. Available from 

http://www.peacepointhospitals.com/specialities.php?id=33&page=specialities 

 

ชนิดของลายพมิพ์ 

ลกัษณะของลายพิมพ์ (prints) หรือร่องรอย (traces) มี 2 ลกัษณะ คือ Prints เป็น
ร่องรอยทีพบบนวตัถุทีมีพืนผิวมีลกัษณะแข็งและแบนราบ เช่น แกว้ กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และ 
Imprints เป็นร่องรอยทีพบบนวตัถุทีมีพืนผิวมีลกัษณะอ่อนนุ่ม เช่น เนย ช็อกโกแลต การเกิดรอย
ของลายพิมพป์าก มีความสัมพนัธ์กบัสารทีเคลือบหรือปกคลุมบนริมฝีปากดว้ยเช่นกนั 

 

 

 
 

ภาพที 26 ภาพแสดงลายพิมพป์ากทีมีลกัษณะต่างกนั a) ริมฝีปากทีมีลกัษณะแหง้  

b) ริมฝีปากทีชุ่มชืนดว้ยนาํลาย c) ริมฝีปากทีปกคลุมดว้ยสารประเภทไขมนั 

a) b) 

c) 
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ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

การสร้างลายพิมพป์ากจาํแนกได ้3 ประเภทตามกลไกการเกิด ไดแ้ก่ 

      1.Static prints เป็นการเกิดรอยจากการทีริมฝีปากและพืนผิวของวตัถุ ไม่มีการเปลียนที
หรือเคลือนยา้ยในช่วงทีสัมผสักนั เป็นลายพิมพที์เห็นเส้นบริเวณริมฝีปากไดอ้ยา่งชดัเจน 

      2.Half static print เป็นการเกิดรอยเมือบางส่วนของริมฝีปากมีการเคลือนทีหรือ
เคลือนยา้ยระหวา่งทีมีการสัมผสักบัพืนผิวของวตัถุ มีบางส่วนทีไม่มีการเคลือนที เกิดเป็นรอยแบบ 
Static prints ในทางตรงกนัขา้ม การเคลือนทีขณะทีสัมผสักนัทาํให้ริมฝีปากเลือนออกเกิดเป็นรอย
เปือนเป็นลายพิมพที์เห็นเส้นบริเวณริมฝีปากไดอ้ยา่งชดัเจนเพียงบางส่วน 

      3.Dynamic print เป็นการเกิดรอยเมือริมฝีปากและวตัถุมีการเคลือนทีในช่วงทีมีการ
สัมผสักนั ทาํให้ริมฝีปากเลือนออกเกิดเป็นรอยเปือน เป็นลายพิมพที์เห็นเส้นบริเวณริมฝีปากไม่
ชดัเจนหรืออาจไม่สามารถนาํมาวเิคราะห์ลายพิมพป์ากได ้

 
 

ภาพที 27 ภาพแสดงลายพิมพป์าก 3 ประเภทตามกลไกการเกิด a) Static prints b) Half static prints  

 c) Dynamic prints 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

จากกลไกการเกิดลายพิมพป์าก ตลอดจนลกัษณะของพืนผิวของวตัถุ รวมทงัประเภท
ของสารทีเคลือบหรือปกคลุมบนริมฝีปาก ดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มีผลต่อความชดัเจนของลาย

a) b) c) 
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พิมพป์ากทีจะนาํมาวเิคราะห์ เมือริมฝีปากสัมผสักบัวตัถุใดๆ ร่องรอยของลายพิมพป์ากจะถูกทิงไว้
ทีพืนผิวของวตัถุนนัๆ เช่นเดียวกบัการเกิดรอยนิวมือ และสามารถคน้หาหรือตรวจสอบลายพิมพ์
ปากได้ด้วยวิธีการเดียวกบัการคน้หาลายนิวมือแฝง พืนผิวของวตัถุทีมีความหลากหลาย ได้แก่ 
ความแตกต่างของแสง-สี เช่น สว่าง-ทึบแสง หลากสี-ไม่มีสี ความแตกต่างขององค์ประกอบ เช่น 
แกว้-กระจก หรือ แผน่อะลูมิเนียม (foil) ความสามารถในการดูดซับสารของแต่ละพืนผิวมีความ
แตกต่างกนั แบ่งตามความสามารถในการดูดซบัแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงันี 

     1.พนืผวิชนิดทีดูดซบัไดดี้ (Highly absorbent substrates) ไดแ้ก่ กระดาษ และสิงทอ 
     2.พืนผิวชนิดทีดูดซบัไดดี้ปานกลาง (Medium absorbent substrates) ไดแ้ก่ กระดาษที

เคลือบฟิลม์บางๆ กระดานทีเป็นเส้นใยไม ้และ หนงั 

     3.พืนผิวชนิดทีไม่ดูดซับ (Non absorbent substrates) ไดแ้ก่ แกว้ กระจก เครืองเคลือบ 
เครืองถว้ยชาม พนืผวิทีเคลือบดว้ยลามิเนต (Laminated) โลหะทีขดัเงา และพลาสติก เป็นตน้ 

มนุษยน์นั ใช้มือในการทาํกิจกรรมต่างๆ จึงทาํให้การเกิดรอยนิวมือติดอยู่กบัพืนผิว
ของวตัถุไดม้ากกว่าการเกิดรอยริมฝีปาก วตัถุทีพบรอยริมฝีปากติดอยู่ ได้แก่ เครืองใช้ต่างๆ เช่น 
ถ้วย แก้วนํา ช้อนส้อม หลอดดูดนํา หรือ ขวด กระจก หน้าต่าง กระดาษ ก้นกรองของบุหรี 
แมก้ระทงัผิวหนงัมนุษย ์เสือผา้ รวมถึง อาหาร เช่น เปลือกผลไม ้ช็อกโกแลต และ เนย ซึงหากใน
สถานทีเกิดเหตุ พบวตัถุดงักล่าว ควรจะสังเกตและคน้หารอยริมฝีปากแฝงเพิมเติม นอกจากนี ยงัมี
ปัจจยัทางสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อการเกิดรอย ไดแ้ก่ จาํนวนครังของการสัมผสัระหวา่งริมฝีปากกบั
พืนผิว อุณหภูมิหรือระดบัความร้อนของพืนผิว ริมฝีปากทีชดัเจน ความหนา-บางของวตัถุทีเคลือบ
บนริมฝีปาก ปัจจยัทางชีววิทยา และระยะเวลาในการสัมผสัระหวา่งริมฝีปากกบัพืนผวิ 

ถึงแมก้ารคน้หารอยริมฝีปากจะมีความยุง่ยาก แต่ก็สามารถทาํให้มองเห็นรอยแฝงได้ 
วธีิการพืนฐานทีใชใ้นการวิเคราะห์ลายพิมพป์าก ใชว้ิธีเดียวกบัการวิเคราะห์ลายนิวมือ วิธีการทีใช้
ในวเิคราะห์มี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

      1.วธีิการดูดว้ยตาเปล่า (The optical method) 

      2.วธีิการทางกายภาพ (The physical method) 

      3.วธีิการทางเคมี (The chemical method) 

 

1.วธีิการดูด้วยตาเปล่า (The optical method) 

วธีิการมองดว้ยตาเปล่า เป็นวธีิการเบืองตน้ในการคน้หารอยของริมฝีปาก ทาํไดง่้าย แต่
มีขอ้จาํกดั คือตอ้งมองเห็นตาํแหน่งของรอยริมฝีปากบนพืนผวิของวตัถุ ซึงเกิดจากความแตกต่างกนั
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ของรอยกบัพืนผิว เช่น รอยลิปสติก สามารถใชว้ิธีนี ร่วมกบัการบนัทึกภาพเพือเก็บรักษารอย จาก
การทบทวนการศึกษาเกียวกบัลายพิมพป์าก ผูว้จิยัส่วนมากจะเลือกใชว้ธีินี 

 

 
 

ภาพที 28 ภาพแสดงลายพิมพป์ากซึงเกิดจาก รอยลิปสติก ทีใชใ้นการศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก 

ทีมา ;  A Nagasupriya et al. Journal of Forensic Dental Sciences : Pattern “A crime solver” 

,accessed 12 May, 2015, Available from http://www.jfds.org/article.asp?issn=0975-

1475;year=2011;volume=3;issue=1;spage=3;epage=7;aulast=Nagasupriya 

 

2.วธีิการทางกายภาพ (The physical method) 

วิธีการทางกายภาพ เป็นวิธีเดียวกบัการใช้ผงฝุ่ นสําหรับปัดลายนิวมือ ซึงผงฝุ่ นจะยึด
ติดกบัพืนผวิและเห็นเป็นรอย เมือเปรียบเทียบกบัพืนผิว วิธีการนีใชข้นัตอนการติดแน่น (adhesion) 
ของผงฝุ่ น ทีจะยึดติดกบัสารทีเคลือบบนริมฝีปากหรือสารทีขบัออกมาจากริมฝีปาก แต่ไม่ทาํให้
องคป์ระกอบของ granule เสียหาย วธีิการนีใชก้บัรอยริมฝีปากแฝง (Latent prints) ผงฝุ่ นแต่ละชนิด
มีนาํหนกัทีต่างกนั แบ่งออกเป็น ผงฝุ่ นหนกั (Heavy powders) จาํพวก metals oxides เช่น ทองแดง 
(cuprum) ตะกวั (lead) และผงฝุ่ นเบา (Light powders) เช่น ผงอะลูมิเนียม นอกจากนียงัขึนอยูก่บัสี
ของผงฝุ่ นอีกดว้ย ผงฝุ่ นทีสีสวา่งมีส่วนประกอบของ titanium oxide, talc, chalk ควรใชก้บัพืนผิวที
มีสีทึบ ส่วนผงฝุ่ นสีทึบซึงเป็นสารประกอบประเภท  black ferrous oxide หรือ เขม่า (soot) ควรใช้
กบัพืนผวิทีมีสีสวา่ง และเพือใหเ้ห็นรอยไดอ้ยา่งชดัเจน ควรใชแ้ปรงปัดสําหรับปัดผงฝุ่ นโดยเฉพาะ 
เช่น แปรงปัดแกว้ แปรงปัดผงแม่เหล็ก เป็นตน้ 
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ภาพที 29 ภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นการโรยผงปัดฝุ่ นสีดาํทีใชใ้นการหาลายนิวมือแฝงโดยใชแ้ปรง  
 Marabou และการลอกลายพิมพป์ากจากพืนผวิวตัถุดว้ยเทปกาวใส 

ทีมา ;  Nidhi Dwivedi et al. Journal of Forensic Dental Sciences :Latent lip print development 

ans its role in suspect identification ,accessed 12 May, 2015, Available from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746469/ 

 

3.วธีิการทางเคมี (The chemical method) 

วิธีการทางเคมี ใช้ปฏิกิริยาระหว่างสารทีขบัออกมาจาก vermillon zone กบัสารเคมี 

เช่น นินไฮดริน (ninhydrin) Indigo dye 

 

  
 

ภาพที 30 ภาพแสดงการทาํใหร้อยริมฝีปากแฝงเห็นชดัเจนขึนดว้ยการใช ้Indigo dye เห็นเป็นสีนาํ 
 เงิน (ภาพขวา) และ Sudan black เห็นเป็นสีดาํ (ภาพซา้ย) 

ทีมา ;  Narendra Nath Singh,  VR Brave, and  Shally Khanna. Journal of Forensic Dental Sciences 

: Natural dyes versus lysochrome dyes in cheiloscopy : A comparative evaluation.,accessed 

12 May, 2015, Available from http://www.jfds.org/article.asp?issn=0975-

1475;year=2010;volume=2;issue=1;spage=11;epage=17;aulast=Singh 
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ภาพที 31 ภาพแสดงการทาํใหร้อยริมฝีปากแฝงดว้ยการใช ้นินไฮดริน เมือดูภายใตแ้สงสีขาว 

 

 
 

ภาพที 32 ภาพแสดงลายพิมพป์ากซึงเกิดจากการทาํใหเ้ห็นรอยชดัเจนขึนเมือดูภายใตแ้สงทีมีความ 

 ยาวคลืน 505 nm. มองผา่นฟิลเตอร์สีส้ม 

 

 
 

ภาพที 33 ภาพแสดงลายพิมพป์ากซึงเกิดจากการทาํใหเ้ห็นรอยชดัเจนขึนเมือดูภายใตแ้สงทีมีความ 

 ยาวคลืน 530 nm. มองผา่นฟิลเตอร์สีส้ม 

 

 
 

ภาพที 34 ภาพแสดงลายพิมพป์ากซึงเกิดจากการทาํใหเ้ห็นรอยจากการใช ้Cyanoacrylate 
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ภาพที 35 ภาพแสดงลายพิมพป์ากซึงเกิดจากการใช ้Cyanoacrylate ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดว้ย Ardrox  

 เมือดูดว้ยแสง UV (UV lighting) 

 

 
 

ภาพที 36 ภาพแสดงลายพิมพป์ากซึงเกิดจากการใช ้Cyanoacrylate ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดว้ย basic  

 Yellow เมือดูดว้ยแสงสีฟ้า (Blue lighting) 

 

 
 

ภาพที 37 ภาพแสดงลายพิมพป์ากทีมีลกัษณะแตกต่างกนั ทีไดจ้ากการเก็บลายพิมพป์ากดว้ยเทปใส 

และทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดว้ย wet powder (white) a) ริมฝีปากทีแหง้ b) ริมฝีปากทีชุ่มชืน 

ดว้ยนาํลาย c) ริมฝีปากทีเคลือบดว้ยสารประเภทไขมนั (fatty substance) 
 

 

 

 

a b c 
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ภาพที 38 ภาพแสดงลายพิมพป์ากทีมีลกัษณะแตกต่างกนั ทีไดจ้ากการเก็บลายพิมพป์ากดว้ยเทปใส 

และทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดว้ย wet powder (black)a) ริมฝีปากทีแหง้ b) ริมฝีปากทีชุ่มชืน 

ดว้ยนาํลาย c) ริมฝีปากทีเคลือบดว้ยสารประเภทไขมนั (fatty substance) 
ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 
การวเิคราะห์ลายพมิพ์ปาก 

การวเิคราะห์ลายพิมพป์ากมีจุดประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ 

 1) เพือการพิสูจน์ตวับุคคล หรือการระบุตวับุคคล 

 2) เพือการระบุเพศ 

 

1.เพอืการพสูิจน์บุคคล หรือการระบุตัวบุคคล 

การพิสูจน์บุคคลหรือระบุตวับุคคลโดยใชว้ธีิการทาง Cheiloscopy นนั ตอ้งกระทาํโดย
ผูเ้ชียวชาญ ซึงตอ้งแสดงให้เห็นจาํนวนของลกัษณะเฉพาะและความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 

ดงันัน การพิสูจน์บุคคลจากลายพิมพ์ปาก จึงเป็นการคน้หารูปแบบทีพบมากทีสุดในแต่ละส่วน 
(quadrant) ของริมฝีปาก จากการสังเกตและจดบนัทึกชนิดของร่อง (grooves) และนาํมาเปรียบเทียบ
กบัการจาํแนกประเภท (Rachana V prabhu ,  2012.) 

การใชรู้ปแบบลายพิมพป์ากในการระบุตวับุคคล ทาํได ้3 วธีิ คือ 
1.จากการกาํหนดลกัษณะเด่น หรือ ลกัษณะเฉพาะ 
2.จากการตดัต่อภาพถ่าย 

3.จากการวาดเส้นโครงร่าง 

 

 

a b c 
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1.กาํหนดจากคุณลกัษณะเด่นหรือ ลกัษณะเฉพาะ 

เป็นการกําหนดจากคุณลักษณะเด่นทีแสดงให้เห็น7-9 ลักษณะ  (คล้ายกับ 
dactyloscopy) เพือนาํไปสู่การระบุตวับุคคล การกาํหนดคุณลกัษณะทีพบมากทีสุดเป็นการระบุตวั
บุคคลขนัพืนฐาน มาจากสมมติฐานในการสร้างเอกลกัษณ์ระหว่างวตัถุหรือสิงทีใช้เป็นหลกัฐาน 
เปรียบเทียบกบัอีกสิงหนึง ทีมีการตรวจสอบคุณลกัษณะทวัไป และคุณสมบติัเฉพาะของบุคคล แลว้
พบวา่มีความเหมือนกนั สอดคลอ้งกนั หรือเขา้กนัไดก้บัสิงทีนาํมาเปรียบเทียบ ในการศึกษาวิจยั
ของ Dr Ewa Jurczyk ไดก้ล่าวถึงการพิสูจน์ตวับุคคลของชาวโปแลนด ์พบมีลกัษณะเด่น 7 ตาํแหน่ง
ทีตรงกนั เมือนาํเปรียบเทียบระหว่างลายพิมพ์กบัรอยทีพบ ซึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีตอ้งการ
ลกัษณะเด่นทีตรงกนั 9 ตาํแหน่ง 

การศึกษาวิจยัของ Dr Ewa Jurczyk ในการตรวจลายพิมพป์าก ใช้หลกัการคน้หา
ลกัษณะเด่นทีตรงกนั โดยใชอุ้ปกรณ์ scanner เชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์เพือให้รอยทีพบชดัเจนขึน 
กล่าวคือใชก้าร scan ใน 1,200 dpi resolution (1,200 pixels ต่อ 1 ตารางนิว) ในสัดส่วน 1:1 ซึง
ไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญ สาํหรับนาํมาวเิคราะห์ของความถูกตอ้งของภาพถ่าย ทาํให้คุณภาพ
ของภาพถ่ายดีขึนดว้ยโปรแกรม Photoshop (Photoshop graphics program) แสดงการกระจายตวั
ของ pixels ดว้ยความสวา่งทีแตกต่างกนั (ภาพที 40) 

 

 

 
 

ภาพที 39 ภาพถ่ายของเอกสารทีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการของตาํรวจ (Central Forensic Laboratory) ใน 

 กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์ในการพิสูจน์ตวับุคคลโดยใชล้ายพิมพป์าก 
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ภาพที 40 ภาพถ่ายลายพิมพป์ากจากสแกนเนอร์ แสดงการกระจายตวัของ pixels ดว้ยความสวา่งที  
แตกต่างกนัของลายพิมพป์าก 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska.  Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

ในความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ในการคน้หาลกัษณะเด่นของเส้นบนริมฝีปาก สามารถ
ทาํให้เห็นไดช้ดัเจนขึนดว้ยการเนน้ดว้ยสี แสดงให้เห็นดงัภาพที 41 เนน้ให้เห็นดว้ย highlighted สี
เหลือง ซึงเป็นส่วนทีโปร่งแสงครึงหนึง ทาํให้เห็นร่องแยกบริเวณ Vermillon zone อย่างชดัเจน 
ส่วนตรงกลางของรูป แสดงให้เห็นเส้นโครงร่างในส่วนทีเหมือนกนั ตาํแหน่งของร่องในรูป คือ
บริเวณทีชีดว้ยลูกศร และกาํหนดลกัษณะเด่นตวัเลข ดงันี 1-lower furcation, 2- lower furcation, 3-

hook, 4- lower furcation, 5-hook, 6-line, 7-line, 8-line, 9-fence, 10-fence, 11-line, 12-line, 13-line, 

14- lower furcation, 15- lower furcation, 16-hook, 17-hook, 18- lower furcation, 19- lower 

furcation, 20-group of dots, 21- upper furcation, 22- closed upper furcation, 23- lower furcation, 

24- upper furcation, 25-crossing lines, 26- upper furcation, 27-line, 28- upper furcation, 29-line, 

30- upper furcation, สําหรับรอยแผลเป็น เป็นลกัษณะเด่นเช่นกนั แต่ไม่ไดอ้ยู่ในประเภทของ
ลกัษณะเด่น แสดงใหเ้ห็นอยูใ่นเครืองหมายสีเหลียมทีริมฝีปากบนทงัรูป a) และ b) 

จากการศึกษาวิจยัของ Dr Ewa Jurczyk นาํลายพิมพป์ากทงั 2 รอย มาการเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่น ดงัแสดงให้เห็นในภาพที 42 โดยทาํการคดัลอกลกัษณะเด่นจาก “ลายพิมพ ์a” (รอยที
อยูข่า้งบน) เนน้ให้เห็นรูปแบบของลายเส้นอยา่งชดัเจนดว้ยสีนาํเงิน และ “ลายพิมพ ์b” (รอยทีอยู่
ขา้งล่าง) เน้นให้เห็นชดัเจนดว้ยสีแดง จะเห็นว่าตาํแหน่งมีไม่เปลียนแปลง ขา้งบนของรูป จะเป็น
รูปแบบลายเส้นทีคดัลอกมาจากริมฝีปากบน ในส่วนขา้งล่าง เป็นรูปแบบทีคดัลอกมาจากริมฝีปาก
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ล่าง ของทงัสองลายพิมพ ์ซึงมีความคลา้ยคลึงกนัทงัรูปแบบและตาํแหน่ง อยา่งมีนยัสําคญั สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน แสดงในภาพที 43 

ภาพที 43 ลายพิมพ ์c) และ d) เมือคน้หาลกัษณะเด่นของทงัสองลายพิมพพ์บว่า ริม
ฝีปากล่างของทังสองลายพิมพ์มีรูปแบบชนิดเดียวกัน คือด้านซ้าย เป็นรูปแบบทีไม่แน่นอน 
(indefinite pattern) และ ดา้นขวา เป็นรูปแบบทีเป็นกิงกา้นสาขา (furcated pattern) เมือพิจารณา
ตาํแหน่งของลาย พบวา่มีความแตกต่างกนั เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถสรุปไดว้า่ ลายพิมพท์งัสอง
ไม่ใช่บุคคลเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที 41 ภาพลายพิมพป์าก แสดงรูปแบบของลกัษณะเด่นทีไดจ้ากลายพิมพป์าก a) และ b) ซึงมี 

 รูปแบบเหมือนกนั และตาํแหน่งเดียวกนั 
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ภาพที 42 แสดงภาพลายเส้นทีไดจ้ากการคดัลอกลายเส้นจากลายพิมพป์ากทงับนและล่าง 

 เปรียบเทียบลกัษณะเด่น ของลายพิมพ ์a) และ b) 

 

 
 

ภาพที 43 แสดงภาพลายเส้นทีไดจ้ากการคดัลอกลายเส้นจากลายพิมพป์ากล่างเปรียบเทียบลกัษณะ 

 เด่น ของลายพิมพ ์c) และ d) 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 
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2.วธีิการตัดต่อภาพ (Photographic montage method) 

เป็นการตดัต่อภาพบางส่วนแลว้นาํเปรียบเทียบจากภาพถ่ายพยานหลกัฐาน ใชใ้นการ
สนบัสนุนวิธีการแรก ในการศึกษาของ J. Kasprzak ใช้วิธีการตดัต่อภาพในการพิสูจน์ตวับุคคล
เช่นเดียวกบัวิธีแรก การตดัต่อภาพ ขึนอยู่กบัรูปแบบของลายพิมพป์าก ใชว้ิธีการจบัคู่ของลกัษณะ
เด่นทีโครงสร้างของลายเส้นไม่มีการเปลียนรูปร่างทีสําคญั ทีนาํมาการเปรียบเทียบกบัภาพตดัต่อ 
ลายเส้นของลายพิมพ์ (prints) และร่องรอย (marks) มีลกัษณะเป็นเส้นต่อเนือง สามารถวาดตาม
ความยาวทงัหมดของลายพิมพ์ปากหรือร่องรอยได ้การตดัต่อภาพทีละชินส่วน เป็นเทคนิคทีถูก
นาํมาใชใ้นกรณีทีร่องรอยนนัเป็นเพียงชินส่วน หรือร่องรอยมีการเปลียนแปลงรูปร่างหรือมีความ
ผิดปกติ วิธีการนีใช้ในห้องปฏิบติัการของตาํรวจ (Central Forensic Laboratory) ในกรุงวอร์ซอว ์
(Warsaw) ประเทศโปแลนด ์

โปรแกรม Photoshop สามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการตดัต่อภาพทีใชใ้นการตรวจสอบ
ทางCheiloscopy, multiple image layers ถูกนาํมาใช้ในกรณีของการตรวจสอบโดยการคน้หา
ลกัษณะเด่นบุคคลทีตรงกนั หรือสอดคลอ้งกนัของผูเ้ชียวชาญ ในภาพที 47  layer ทีถูกสร้างขึนให้
ครึงหนึงโปร่งใส ทีคดัลอกมาจากลายพิมพ ์“b” วางลงบนลายพิมพ ์“a” จะเห็นไดว้า่ ทงั 5 ชินส่วนที
ถูกตดัออกมาจากลายพิมพ ์“b” เมือนาํมาวางบนลายพิมพ ์“a” ร่อง (furrows) ของลายพิมพท์งัสอง
เขา้กนัไดพ้อดี แทบจะเหมือนกนั 

 

 
 

ภาพที 44 แสดงภาพการเปรียบเทียบลกัษณะเด่น จากการตดัต่อภาพ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

 

 

 
ภาพที 45 แสดง layer 5 ชินทีคดัลอกมาจากลายพิมพ ์“b” สร้างขึนใหค้รึงหนึงโปร่งใส ก่อนทีวาง 

 ลงบนลายพิมพ ์“a” จะเห็นร่อง (furrows) ของลายพิมพท์งัสองเขา้กนัไดพ้อดี 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

3.วธีิการวาดเส้นโครงร่าง (Contour method) 

เป็นการใชแ้ผน่เซลลูลอยดที์มีลกัษณะโปร่งแสง วางลงบนภาพถ่าย เนน้ให้เห็นชดัเจน
ดว้ยหมึกสี การวาดเส้นโครงร่างนี ตอ้งวางภาพถ่ายของลายพิมพ ์และตาํแหน่งของลายเส้นตรงกนั 
การฝึกอบรมของ CFLP ใชฟิ้ล์มเซลลูลอยด์ (celluloid film) วาดโครงร่าง/รูปร่างลกัษณะของแต่
บุคคล แสดงในภาพที 46 

ภาพที 47 แสดงวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop วาดลายเส้นขอบของลายพิมพ์ปาก 
รอย a) เป็นสีแดง และรอย b) เป็นสีนาํเงิน ลกัษณะเด่นทีพบทีริมฝีปากดา้นซ้าย คือทีไฮไลทสี์เขียว 
(ในวงกลม) ส่วนกลางของภาพ แสดงถึงลกัษณะเด่นทีพบและลายเส้นขอบของลายพิมพป์ากทงั
สอง โดยทาํเป็นภาพกึงโปร่งใส ลกัษณะเด่นทีพบ เหมือนกนัทงัสองรอย 
 

a) 

b) 
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ภาพที 46 แสดง แสดงตวัอยา่งของการใชฟิ้ลม์เซลลูลอยดใ์นการวาดโครงร่าง 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

 
 

ภาพที 47 แสดง แสดงตวัอยา่งของการใชว้ธีิการใชโ้ปรแกรม Photoshop 

 

a) 

b) 
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ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

ในการศึกษาเพือวิเคราะห์ลายพิมพ์ปาก ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการมองด้วยตาเปล่า เป็น
วิธีการเบืองตน้ในการคน้หารอยของริมฝีปากทีทาํไดง่้าย ลายพิมพป์ากทีนาํมาวิเคราะห์ เป็นลาย
พิมพป์ากทีเกิดจากการสร้างรอยโดยใชส้ารทีเคลือบบนริมฝีปาก นนัคือการทาดว้ยลิปสติก เพือให้
เห็นเส้นและร่องบนริมฝีปากไดอ้ยา่งชดัเจน สร้างลายพิมพป์าก แบบ Static prints  และทาํการลอก
ลาย นาํมาเก็บไวบ้นกระดาษ ถ่ายภาพ หรือบนัทึกในคอมพิวเตอร์ เพือสะดวกในการวเิคราะห์ 

 
จุดอ้างองิในการแบ่งลายพมิพ์ปาก 

การวเิคราะห์ลายพิมพป์าก มีจุดอา้งอิงทีใชใ้นการแบ่งสัดส่วน ดงันี 
Ch (cheilion)  from dexter (Rt.)-sinister (Lt.) คือ เส้นทีลากในแนวนอนจากจุด

ดา้นขา้งทีสุดของการเปิดช่องปากดา้นขวาไปยงัดา้นซา้ย เพือแบ่งริมฝีปากดา้นบนและล่าง 

Stomion (sto) คือ จุดต่อของริมฝีปากบนและล่างตรงกลางในแนวหนา้หลงั 

Mid sagittal line คือ เส้นทีลากในแนวดิง ผา่นตรงกลางรอยหยกัของริมฝีปากบน 
เพือแบ่งริมฝีปากดา้นขวาและซา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 48 ภาพวาดแสดงจุดอา้งอิงในการแบ่งลายพิมพป์าก 

ทีมา ;  Hajime Utsuno. Forensic Science International : Preliminary study of post mortem 

identification using lip prints. ,accessed 21 Febuary, 2015, Available from 

http://www.fsijournal.org/article/S0379-0738(04)00353-6/pdf.  
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การแบ่งลายพิมพป์ากเป็น 4 ส่วน ทาํไดโ้ดยลากเส้นในแนวนอน (แกน X) จากจุด
ดา้นขา้งทีสุดของการเปิดช่องปากดา้นขวาไปยงัดา้นซ้าย เพือแบ่งริมฝีปากดา้นบนและล่าง (Ch Rt. 

- Lt.) และลากเส้นในแนวดิง (Mid sagittal line) ผา่นตรงกลางรอยหยกัของริมฝีปากบน (philtrum 

angles) เพือแบ่งริมฝีปากดา้นขวาและซา้ย (แกน Y) และกาํหนดแต่ละส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 (RUQ) หมายถึง ดา้นบนซา้ย (right upper quadrant) 
ส่วนที 2 (LUQ) หมายถึง ดา้นบนขวา (left upper quadrant) 
ส่วนที 3 (LLQ) หมายถึง ดา้นล่างขวา (left lower quadrant) 
ส่วนที 4 (RLQ) หมายถึง ดา้นล่างซา้ย (right lower quadrant) 
การแบ่งลายพิมพป์ากเป็น 6 ส่วน ทาํไดโ้ดยลากเส้นในแนวนอนเพือแบ่งริมฝีปาก

ดา้นบนและล่าง (Ch Rt. - Lt.) ลากเส้นขนานของ Mid sagittal line ดา้นขวาและซ้ายขา้งละ 5 

มิลลิเมตรและกาํหนดแต่ละส่วน ดงันี 
ส่วนที 1 (RUQ) หมายถึง ดา้นบนขวา (right upper quadrant) 
ส่วนที 2 (MUQ) หมายถึง ดา้นบนตรงกลาง (middle upper quadrant) 
ส่วนที 3 (LUQ) หมายถึง ดา้นบนซา้ย (left upper quadrant) 
ส่วนที 4 (RLQ) หมายถึง ดา้นล่างขวา (right lower quadrant) 
ส่วนที 5 (MLQ) หมายถึง ดา้นล่างตรงกลาง (middle lower quadrant) 
ส่วนที 6 (LLQ) หมายถึง ดา้นล่างซา้ย (left lower quadrant) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 49 ภาพวาดแสดงการแบ่งลายพิมพป์ากออกเป็น 4 และ6 ส่วนเพือใชใ้นการศึกษา 
 

2.เพอืการระบุเพศ 

ในการระบุเพศ จะใช้บริเวณตรงกลางของริมฝีปากล่าง โดยกาํหนดบริเวณทีอยู่
ระหวา่งเส้นขนานของ Mid sagittal line ดา้นขวาและซ้าย ห่างออกไปขา้งละ 5 มิลลิเมตร เหตุผลที
ใชบ้ริเวณนีมาศึกษา เนืองจากบริเวณนี เป็นบริเวณทีพบร่องรอยไดม้ากทีสุดสถานทีเกิดเหตุ 
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ภาพที 50 ภาพ frame ทีใชใ้นการแบ่งบริเวณตรงกลางของริมฝีปากล่าง ในการระบุเพศ 

ทีมา ;  Ewa Jurczyk-Romanowska. Forensic cheiloscopy Individual identification on the basis 

of lip prints ,accessed 22 March, 2015, Available from 

http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/Forensic+cheiloskopy+2014.pdf/9117a2f5-8829-

498e-9edb-364015ee0de5. 

 

การใช้ลายพมิพ์ปากในกระบวนการยุติธรรม 

ลายพิมพ์ปาก มีส่วนในการยืนยนัตวัผูก้ระทาํความผิด ในขนัตอนของการสืบสวน
สอบสวน พยานหลกัฐานทีได้ในสถานทีเกิดเหตุ สามารถเชือมโยงไปยงัผูที้เกียวขอ้งหรือผูต้อ้ง
สงสัยได ้ปี 1950,  Snyder ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ “Homicide Investigation” เกียวกบัการพบลาย
พิมพป์าก (Lip prints) บนบงัโคลนรถยนต์ มีการนาํเอารอยทีได ้มาเปรียบเทียบกบัลายพิมพป์าก
ของผูห้ญิงคนหนึง ซึงไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุทางรถยนต ์มีคาํถามเกิดขึนวา่ รถยนตค์นัดงักล่าว
มีส่วนในการเกิดอุบติัเหตุหรือไม่ เชือกนัว่า การพบลายพิมพป์ากบนบงัโคลนรถยนต์ในครังนัน 
เป็นคดีแรกทีใช้ Cheiloscopy ในการสืบสวนสอบสวน มีหลายคดีในต่างประเทศ ทีมีการตรวจ
พิสูจน์ลายพิมพป์ากในกระบวนการยติุธรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

ปี 1978 ในเหตุการณ์ปลน้ธนาคารแห่งหนึง ทีรัฐแคลิฟอร์เนีย จากกลอ้งวงจรปิดของ
ธนาคาร บนัทึกภาพของผูต้อ้งสงสัย เป็นหญิงชาวอเมริกนันิโกรใช้อาวุธปืนในการปลน้ธนาคาร
ขณะทีกาํลงัหลบหนี ใบหนา้ของเธอสัมผสักบักระจกของประตูทางออก ตรวจสอบจากกลอ้งวงจร
ปิด ตาํรวจสันนิษฐานไดว้า่ น่าจะเป็นรอยริมฝีปากของผูต้อ้งสงสัย จึงทาํการเก็บหลกัฐานลายพิมพ์
ปาก ดว้ยวิธีการปัดผงฝุ่ นและลอกลายดว้ยเทปกาวใส ในขนัตอนการสืบสวน โจนาธาน แจ๊คสัน 
เป็นผูต้อ้งสงสัยรายหนึง แต่เขาให้การปฏิเสธ แต่ในทีสุดแจ๊คสันก็ถูกดาํเนินคดี เขาปลอมตวัเป็น
หญิงเขา้ไปปลน้ธนาคาร จากการเปรียบเทียบลายพิมพป์ากในทีเกิดเหตุทีพบวา่ตรงกบัของแจ๊คสัน
ทาํใหเ้ขาไม่สามารถปฏิเสธได ้แจค๊สัน ถูกแจง้ขอ้หาและถูกตดัสินจาํคุก 10 ปี 
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ภาพที 51 แสดงใหเ้ห็นเปรียบเทียบกบัลกัษณะเด่นของเส้นลายพิมพป์ากทีไดจ้ากสถานทีเกิดเหตุ 

 นาํมาเปรียบเทียบกบัลายพิมพป์ากของผูต้อ้งสงสัย ในการพิสูจน์ตวับุคคล 

 

 

 
 

ภาพที 52 แสดงลายพิมพป์ากทีไดจ้ากสถานทีเกิดเหตุ นาํไปสู่การพิสูจน์ตวับุคคลในคดีปลน้ 

 ธนาคารแห่งหนึงในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ทีมา ;  Gabriel M. Fonseca et al. International Journal of Odontosmatology : Lip prints in 

Forensic Identification.,accessed 12 May, 2015, Available from 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-381X2014000100003&script=sci_arttext. 
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 1997 Tom ตกเป็นผูต้อ้งสงสัยในคดีกระทาํอนาจาร หลงัจาก
เจา้หน้าทีพบรอยริมฝีปากทีกระจกหน้าต่างอพาร์ทเมนทข์องหญิงคนหนึง คดีนีหลกัฐานในทีเกิด
เหตุมีเพียงลายพิมพป์าก เป็นคดีแรกทีเกิดขึนในรัฐเวอร์จิเนีย เจา้หน้าทีพิสูจน์หลกัฐานพยายาม
คน้ควา้หาขอ้มูลเกียวกบัลายพิมพป์าก ซึงพบวา่มีไม่มากนกั เพราะส่วนใหญ่หลกัฐานทีไดจ้ะเป็น
ลายนิวมือ มีคาํถามเกิดขึนในคดีนีวา่ ลายพิมพป์ากมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัลายนิวมือหรือไม่ 
และ จะมีคนทีมีลายพิมพป์ากซาํกนัหรือไม่ เพือคน้หาคาํตอบ เจา้หนา้ที จึงทาํการสุ่ม เลือกกลุ่มคน 
และนาํเอาลายพิมพป์ากมาศึกษา พบว่าแต่ละบุคคลมีลายพิมพป์ากทีแตกต่างกนั 2 สัปดาห์ต่อมา 
Robert N. Smith ถูกแจง้ขอ้หากระทาํอนาจาร โดยผูร้้องทุกขเ์ป็นหญิง ให้การกบัตาํรวจวา่ Smith 
แอบสะกดรอยตามและเขา้ไปในบา้นของเธอ เขาเคาะประตูเรียก  เมือเธอเปิดประตูออกมา พบว่า 
เขากาํลังสําเร็จความใคร่ด้วยตวัเองต่อหน้าเธอ ในระหว่างขนัตอนการสืบสวนสอบสวนและ
ดาํเนินคดีกบั Smith นนั ในเดือนกนัยายน เจา้หน้าที กลบัไปที อพาร์ทเมนท์ในคดีของTom ลอก
ลายพิมพ์ปากจากกระจกหน้าต่าง และเก็บลายพิมพ์ปากจากผูต้้องสงสัย นํามาส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ เพือตรวจสอบความเขา้กนัได ้Smith เขา้รับพิจารณาคดีในเดือนธนัวาคม เขาเกือบจะพน้
จากการถูกจบักุม เนืองจากไม่มีผูเ้สียหายมาแสดงตวั แต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าทีรวบรวมหลกัฐาน 
นาํมาแสดงต่อศาล ว่าลายพิมพ์ปากทีกระจกหน้าต่างอพาร์ทเมนท์นัน ตรงกบัของ Smith และมี 

เหตุการณ์ทีคลา้ยคลึงกนั 4 เหตุการณ์ ตลอดจนคาํให้การของหญิงคนหนึง ซึงเห็นเหตุการณ์และจาํ
เขาไดจ้ากรูปถ่ายของเจา้หนา้ที Smith ถูกสอบสวนอีกครังและถูกลงโทษจาํคุกเป็นเวลา 1 ปี ทาํให ้
Tom หลุดพน้จากขอ้กล่าวหา จากเหตุการณ์นี จะเห็นไดว้า่ หากไม่มีการตรวจลายพิมพป์าก ทาํให้ผู ้
บริสุทธิถูกลงโทษ คดีนีอาจไดรั้บความเสียหาย (Kelli Caplan ,  1997) 

อีกคดีหนึงเป็นคดีฆาตกรรม Patrick Pall Mall Ferguson ทีรัฐอิลลินอยส์ ในปี 1993 

คดีนี ถูกรือขึนมาพิจารณาใหม่อีกครังหลงัจากทีศาลมีคาํสังให้ปล่อยตวั Lavelle Davis ผูต้อ้งสงสัย
ในคดี เนืองจากไม่มีหลกัฐานในการชีตวัผูก้ระทาํผิด คดีถูกอุทธรณ์ต่อศาล หลงัจากทีพบว่า ลาย
พิมพ์ปาก มีส่วนในการเชือมโยง Davis เขา้กบัการฆาตกรรมในครังนนั และในปี 1997 Lavelle 

Davis ไดถู้กตดัสินจาํคุกเป็นเวลา 45 ปี ในขอ้หาฆาตกรรม Patrick Pall Mall Ferguson ดว้ยอาวุธ
ปืนลูกซอง หลกัฐานเพียงชินเดียวทีมดัตวั Davis คือ รอยแฝง (latent prints) ทีติดอยูบ่นกาวของเทป
พนัสายไฟทีไดจ้ากสถานทีเกิดเหตุ ตาํรวจเก็บตวัอย่างลายพิมพป์ากของ Davis นาํมาเปรียบเทียบ
กบัชินส่วนของเทปพนัสายไฟ อยัการสันนิษฐานวา่ Davis สาธิตวิธีการทีจะทาํให้เหยือไม่สามารถ
ส่งเสียงของความช่วยเหลือจากใครได ้โดยการกดเทปพนัสายไฟเขา้ทีปากของเขาเองให้ผูส้มรู้ร่วม
คิดเห็นเป็นตวัอยา่ง จากนนัก็ทิงเทปไวใ้นสถานทีเกิดเหตุ การพิจารณาคดีของ Davis ศาลเบิกความ
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จากผูเ้ชียวชาญในการตรวจพิสูจน์ลายพิมพป์าก 2 คน ทงัสองลงความเห็นตรงกนัวา่ รอยทีพบบน
เทปพนัสายไฟตรงกบัลายพิมพป์ากของ Davis (James Kimberly,  2005) 

จากทงั 3 คดีขา้งตน้ จะเห็นวา่การใชล้ายพิมพป์ากในการระบุตวับุคคลนนั มีมานาน
แลว้ แต่ทีไม่ไดใ้ช้กนัอย่างแพร่หลาย ส่วนหนึงอาจจะมาจาก ตอ้งกระทาํโดยผูเ้ชียวชาญทางดา้น 
Cheiloscopy การสืบสวนคดีอาญา วตัถุพยานทางชีววิทยา จึงเป็นวตัถุพยานทีสามารถแสดง
ความสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างเหตุการณ์กบัผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหาย เพือพิสูจน์ความผิดหรือปฏิเสธ
ความรับผดิในทางอาญา หากพยานหลกัฐานไม่เพียงพอหรือไม่น่าเชือถือ หรือขดัแยง้กบัรูปคดี ศาล
จะใชดุ้ลยพินิจในทางทีเป็นคุณแก่จาํเลยเสมอ 

 

งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมทางเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ยงัไม่พบวา่มีรายงาน
การวจิยัในประเทศไทย พบการวจิยัในต่างประเทศ เป็นการศึกษาเกียวกบัรูปแบบของลายพิมพป์าก
ในการพิสูจน์ตวับุคคลและกาํหนดเพศ ดงัเช่น การวิจยัของโมนิกา้ และคณะ (Monica Kinra,2014 :  

48-51) ศึกษาเกียวกบัการระบุเพศโดยใช้ลายพิมพ์ปากในประชากรชาวอินเดีย โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจากผูป่้วยนอก แผนกทนัตกรรมของวิทยาลยัทนัตกรรม Jaipur (Jaipur Dental Collage),  

Rajasthan อายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 40 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 20 คน และเพศหญิง 20 คน 

เป็นผูที้มีริมฝีปากปกติ ไม่มีบาดแผลหรือรอยโรคบริเวณริมฝีปาก ไม่มีความพิการ ไม่เป็นโรค และ 
ไม่มีประวติัการแพลิ้ปสติก เพือประเมินความแม่นยาํในการวิเคราะห์ผล ผูว้ิเคราะห์ จะไม่ทราบ
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ลายพิมพป์ากทีนาํมาวิเคราะห์นัน จะถูกปิดบงัขอ้มูลส่วนบุคคล มีเพียง
หลายเลข (Code number) สร้างรอยพิมพป์ากโดยทาปากดว้ยลิปสติกสีเขม้ไม่มีมนัวาว ใช้เทปใส 
(Transparent adhesive tape) ปิดลงบนริมฝีปากและนาํเทปใสทีมีรอยพิมพป์ากปิดลงบนกระดาษ ใช้
การจาํแนกรูปแบบลายพิมพ์ปากของ  ซูซุกิและทสึชิฮาชิ ผลการศึกษาพบว่า ทงัเพศชายและเพศ
หญิงมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type III (65%) ทงัริมฝีปากบนและล่าง ความแม่นยาํในการระบุเพศ 
เพศชาย 20 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 15 คน(75%) และเพศหญิง 20 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 12 คน 
(60%) 

การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ Chi-square test ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัใน
การเปรียบเทียบรูปแบบลายพิมพ์ปากระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย (p = 0.31)  แต่ในการ
เปรียบเทียบรูปแบบลายพิมพ์ปากกับการระบุเพศด้วย Z-test มีความสัมพนัธ์แบบมีนัยสําคญั 
ระหวา่ง Type III กบัเพศชาย  และ Type I/ I’ กบัเพศหญิง เมือเปรียบเทียบ Type I/I’ Z-score = 
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3.7134 และ p = 0.0001  มีนยัสําคญั p <0.05  สัดส่วนของ ใช่/ไม่ใช่ จากการสังเกต-1 = 0.6  จาก
การสังเกต-2 = 0.05  

การวิจยัของนาสรีนและคณะ (Nasreen Ishaq,2014 :  883-887) ศึกษาเกียวกบัการระบุ
เพศโดยใช้ลายพิมพป์ากในประชากรชาวปากีสถานโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากนกัศึกษาชนัปีที 3 

และ 4 มหาวิทยาลยั SKZMC อายุระหวา่ง 18-25 ปี จาํนวน 150 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 50 คน 
และเพศหญิง 100 คน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกคนไดรั้บการชีแจงและลงนามยินยอมเขา้ร่วมในการทาํ
วจิยัและตอ้งเป็นผูที้มีริมฝีปากปกติ ไม่มีบาดแผลหรือรอยโรคบริเวณริมฝีปาก ไม่มีความพิการ ไม่
เป็นโรค และ ไม่มีประวติัการแพลิ้ปสติก สร้างรอยพิมพป์ากโดยทาปากดว้ยลิปสติกสีเขม้ไม่มีมนั
วาว ใชเ้ทปใส (Transparent adhesive tape) ปิดลงบนริมฝีปากและนาํเทปใสทีมีรอยพิมพป์ากปิดลง
บนกระดาษ ผูว้เิคราะห์ จะไม่ทราบขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ลายพิมพป์ากทีนาํมาวิเคราะห์นนั จะถูก
ปิดบงัขอ้มูลส่วนบุคคล ใช้การจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ผลการศึกษา
พบวา่ เพศชายมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type III (70%) และเพศหญิงมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type I 

(70%) 

การวิจยัของคูดสัเซีย สุนธนาและคณะ (Qudusia Sultana,2014 :  668-672) ทีศึกษา
เกียวกบัรูปแบบของลายพิมพป์ากและการระบุเพศโดยใชล้ายพิมพป์ากในประชากรชาวอินเดีย โดย
เลือกกลุ่มตวัอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลยั Yenepoya อายุระหว่าง 17-22 ปี จาํนวน 100 คน 
ประกอบดว้ยเพศชาย 50 คน และเพศหญิง 50 คน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกคนไดรั้บการชีแจงและลง
นามยนิยอมเขา้ร่วมในการทาํวจิยั และตอ้งเป็นผูที้มีริมฝีปากปกติ ไม่มีบาดแผลหรือรอยโรคบริเวณ
ริมฝีปาก ไม่มีความพิการ ไม่เป็นโรค และ ไม่มีประวติัการแพลิ้ปสติก สร้างรอยพิมพป์ากโดยทา
ปากดว้ยลิปสติกสีเขม้ไม่มีมนัวาว ใชเ้ทปใส (Transparent adhesive tape) ปิดลงบนริมฝีปากและนาํ
เทปใสทีมีรอยพิมพป์ากปิดลงบนกระดาษในการพิสูจน์บุคคลจะแบ่งลายพิมพป์ากออกเป็น 4 ส่วน 

(Quadrants) และสังเกตรูปแบบทีเป็นลกัษณะเด่นของแต่ละส่วน ใช้การจาํแนกรูปแบบลายพิมพ์
ปากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ผลการศึกษาพบว่า ลายพิมพป์ากทงั 4 ส่วนของแต่ละคนมีรูปแบบที
แตกต่างกนัและแต่ละส่วนก็มีรูปแบบทีหลากหลาย  ในการกาํหนดเพศ เพศชายมีลกัษณะเด่นเป็น
แบบ Type III (40%),และเพศหญิงมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type I (54%) 

การวิจยัของซานโตส (Santosh Hunasgi,2014 :  83-88) ทีศึกษาเกียวกบัรูปแบบของ
ลายพิมพป์ากและการระบุเพศโดยใช้ลายพิมพป์ากในประชากรชาวอินเดีย โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง
จากนกัศึกษา BDS วทิยาลยัทนัตกรรม Navodaya และโรงพยาบาล Raichur, กรณาฏกะ (Karnatala) 

จาํนวน 50 คน (เพศชาย 25 คนและเพศหญิง 25 คน) และจากเกรละ (Karala) อีก 50 คน (เพศชาย 
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25 คนและเพศหญิง 25 คน) อายุระหวา่ง 17-21 ปี เขา้ร่วมการวิจยัดว้ยความสมคัรใจ ทาํการศึกษา
ทงั ลายพิมพป์าก รอยย่นของเพดานปาก และหมู่เลือด ตอ้งเป็นผูที้มีริมฝีปากปกติ ไม่มีบาดแผล
หรือรอยโรคบริเวณริมฝีปาก ไม่มีความพิการ ไม่เป็นโรค และ ไม่มีประวติัการแพลิ้ปสติก สร้าง
รอยพิมพป์ากโดยทาปากดว้ยลิปสติกสีเขม้ไม่มีมนัวาว ใชเ้ทปใส (Transparent adhesive tape) ปิด
ลงบนริมฝีปากและนาํเทปใสทีมีรอยพิมพป์ากปิดลงบนกระดาษ แบ่งลายพิมพป์ากออกเป็น 4 ส่วน 

(Quadrants) และสังเกตรูปแบบทีเป็นลกัษณะเด่นของแต่ละส่วน ใช้การจาํแนกรูปแบบลายพิมพ์
ปากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีคนใดทีมีลายพิมพป์ากชนิดเดียวกนัทงั 4 ส่วน
ของริมฝีปาก และไม่มีใครทีมีลายพิมพ์ปากเหมือนกนั เพศชายมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type III 

(43%),และเพศหญิงมีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type II (49%) 

การวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช ้Chi-square Test ค่าความเชือมนัทางสถิติ p <0.05 ไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

การวิจยัของสุราจ มุนทานิ และคณะ (Suraj Multani,2014 :  170-174) ศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบลายพิมพ์ปากทังเพศชายและเพศหญิงในประชากรชาวอินเดียเมือง 
Rajnandgaon อายุระหวา่ง 15-55 ปี ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ 2 ขนัตอน ขนัตอนแรกเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างเลือกประชากรในแต่ละเขตๆละ 40 คน จากนนันาํมาคดัเลือกอีกครัง
หนึงให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 100 คน และเพศหญิง 100 คน การ
วิจยันีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรม ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกคนไดรั้บการชีแจงและลง
นามยนิยอมเขา้ร่วมในการทาํวจิยั เป็นผูที้มีริมฝีปากปกติ ไม่มีบาดแผลหรือรอยโรคบริเวณริมฝีปาก 
ไม่มีความพิการ ไม่เป็นโรค และ ไม่มีประวติัการแพลิ้ปสติก และไดรั้บการตรวจสอบซาํอีกครัง
หนึงก่อนทาํการศึกษา สร้างรอยพิมพ์ปากโดยทาปากด้วยลิปสติกสีเขม้ไม่มีมนัวาว ใช้เทปใส 
(Transparent adhesive tape) ปิดลงบนริมฝีปากและนาํเทปใสทีมีรอยพิมพป์ากปิดลงบนกระดาษ 
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัแต่ละคนพิมพป์ากจาํนวน 3 ครัง ดว้ยแรงกดทีแตกต่างกนั ใชก้ารจาํแนกรูปแบบลาย
พิมพป์ากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน เป็นเพศชาย 100 คน และเพศหญิง 
100 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที 1 อายุ 15-25 ปี จาํนวน 63 คน (31.5%) เป็นเพศชาย 34 คน 
(17%) เพศหญิง 29 คน (14.5%),กลุ่มที 2 อายุ 26-35 ปี จาํนวน 77 คน (38.5%) เป็นเพศชาย 34 คน 
(17%) เพศหญิง 43 คน (21.5%),กลุ่มที 3 อายุ 36-45 ปี จาํนวน 40 คน (20%) เป็นเพศชาย 17 คน 
(8.5%) เพศหญิง 23 คน (11.5%),และกลุ่มที 4 อายุ 45 ปีขึนไป จาํนวน 20 คน (10%) เป็นเพศชาย 
15 คน (7.5%) เพศหญิง 5 คน (2.5%) ผลการศึกษาพบวา่ ลายพิมพป์ากส่วนใหญ่ทีพบในประชากร
ทงัหมดเป็น Type I (27.5%), และลาํดบัต่อมาเป็น Type III (22%), Type IV (16.5%), Type I’ 
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(16%), Type II (11%) และพบนอ้ยทีสุดเป็น Type V (7%) ในเพศชายพบ Type III มากทีสุด คิด
เป็น 41% และ ในเพศหญิงพบ Type I มากทีสุด คิดเป็น 50%  

การศึกษาลายพิมพป์ากในการระบุเพศ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มที 1 (อายุ 15-25 ปี) เพศ
ชาย 34 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 27 คน คิดเป็น 79.4% และเพศหญิง 29 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 28 คน 
คิดเป็น 96.5%, กลุ่มที 2 (อายุ 26-35 ปี) เพศชาย 34 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 28 คน คิดเป็น 82.3% 

และเพศหญิง 43 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 40 คน คิดเป็น 93%, กลุ่มที 3 (อายุ 36-45 ปี) เพศชาย 17 

คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 16 คน คิดเป็น 74.1% และเพศหญิง 23 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 20 คน คิดเป็น 
86.9%, และกลุ่มที4 (อาย ุ45 ปีขึนไป) เพศชาย 15 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 12 คน คิดเป็น 80%  

การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช ้Chi-square Test มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัในการ
กระจายตวัของรูปแบบลายพิมพป์ากในประชากรทงัหมด =13.53 กลุ่มที 1 =11.64 และกลุ่ม
ที 3 =10.43 ตามลาํดบั (p < 0.0001) การกระจายตวัของรูปแบบลายพิมพป์ากในกลุ่มที 2 

=8.32 และกลุ่มที 4 =7.84 ตามลาํดบั (p < 0.001) 

ความแม่นยาํในการระบุเพศ โดยรวมในแต่ละกลุ่ม คิดเป็น 87.95%, 87.65%, 90.5% 

และ 80% ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Gondivkar และคณะ ในปี 2009 ซึงแสดงให้เห็น
วา่มีความแม่นยาํสูง  

การวิจยัของกีเมอร์และคณะ (N Ghimire,2013 :  229-233) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ลายพิมพ์ปากเพศชายและเพศหญิงในประชากรชาวเนปาล โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั BPKIHS อายุระหวา่ง 18-25 ปี จาํนวน 200 คน ประกอบดว้ยเพศ
ชาย 100 คน และเพศหญิง 100 คน การวจิยันีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรม ผูเ้ขา้ร่วม
การวจิยัทุกคนไดรั้บการชีแจงและลงนามยินยอมเขา้ร่วมในการทาํวิจยั เป็นผูที้มีริมฝีปากปกติ ไม่มี
บาดแผลหรือรอยโรคบริเวณริมฝีปาก ไม่มีความพิการ ไม่เป็นโรค และ ไม่มีประวติัการแพลิ้ปสติก 
สร้างรอยพิมพ์ปากโดยทาปากด้วยลิปสติกสีเขม้ไม่มีมนัวาว ในการเก็บลายพิมพ์ปาก ผูว้ิจยัพบั
กระดาษคลา้ยบานพบัและขอให้กลุ่มตวัอยา่งเมม้ปากลงบนกระดาษเพือให้เกิดรอย ใช้การจาํแนก
รูปแบบลายพิมพป์ากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ผลการศึกษาพบวา่ มีลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type I ทงั
เพศชายและเพศหญิง ในเพศชายพบทงั 4 quadrants 62%, 56%, 54%, และ57% ตามลาํดบั และใน
เพศหญิง พบวา่ Type I มีลกัษณะเด่น 3 quadrants คือ Q2nd, Q3rd, Q4th คิดเป็น 40%, 45%, 51%  
ในขณะที Q1st Type II มีลกัษณะเด่น 37% 

การวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละส่วน (Quadrants) พบวา่ ใน Q1st Type III 
พบในเพศหญิง (5%) ไม่พบในเพศชาย Type V พบในเพศชาย (2%) ไม่พบในเพศหญิง การกระจาย
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ของรูปแบบมีค่าทางสถิติ ทีระดบันยัสําคญั (p <0.00),  Q2nd Type III พบในเพศหญิง (2%) ไม่พบ
ในเพศชาย Type V พบในเพศชาย (1%) ไม่พบในเพศหญิง,  การกระจายของรูปแบบไม่มีค่าทาง
สถิติ ทีระดบันยัสําคญั ( p >0.68),  ส่วนที3rd type III พบในเพศชาย (6%) ไม่พบในเพศหญิง Type 

V พบในเพศชาย (2%) ไม่พบในเพศหญิง การกระจายของรูปแบบมีค่าทางสถิติ ทีระดบันยัสําคญั (p 
<0.007)  และส่วนที4th Type V พบในเพศชาย (3%) ไม่พบในเพศหญิง การกระจายของรูปแบบไม่
มีค่าทางสถิติ ทีระดบันยัสาํคญั (p >0.74) 

การวจิยัของอุมา มหสัวารี (T.N.Uma Maheswari,2011) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลาย
พิมพป์ากทงัเพศชายและเพศหญิงใน เวลา และพืนผิวทีต่างกนั ทาํการวิจยัในประชากรชาวอินเดีย
โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูป่้วยนอกและผูเ้ขา้ร่วมจากแผนกอายรุศาสตร์ช่องปากและรังสี
วิทยา ของวิทยาลยัทนัตกรรมสวีธา (Saveetha Dental college Chennai, India) จาํนวน750 คน 
ประกอบดว้ย เพศชาย 348 คนอายุระหว่าง 3-70 ปี และเพศหญิง 402 คนอายุระหว่าง 3-69 ปี 
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัการวิจยัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ใชก้ารจาํแนกรูปแบบลายพิมพ์
ปากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ผลการศึกษาพบวา่ทงัเพศชายและเพศหญิง มีลกัษณะเด่นเป็นแบบ Type 

II (31.61%และ43.79%)ไม่พบบุคคลคู่ใดทีมีลายพิมพป์ากทีเหมือนกนั แบบเดียวกนั หรือต่างแบบ 
ไม่มีใครมีรูปแบบลายพิมพป์ากเพียงชนิดเดียวในริมฝีปากบนหรือล่าง  และรูปแบบมีความแตกต่าง
ทงัริมฝีปากบนและล่างในต่างบริเวณ ในการศึกษานี Type I, II, III, และIV แบ่งแยกอยา่งชดัเจน 

ในขณะที Type V แตกต่างจากของทสึชิฮาชิ คือใน Type V มีรูปแบบยอ่ย (subtype) 3 แบบ ไดแ้ก่ 
แบบรูปวงกลมกบัจุดเล็กๆ  แบบรูปวงรี/ไข่ กบัเส้นตามยาว และโครงร่างคลา้ยใบไมเ้ล็กๆ กบั
เส้นตรงกลางจากเส้นกิง 

ในการวิจยันียงัทาํการสังเกตลายพิมพป์ากผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย 
เพศชาย 6 คนและเพศหญิง 4 คน ทุก 3 เดือนในช่วงเวลา 1 ปี พบว่าลายพิมพ์ปากไม่มีการ
เปลียนแปลงไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือรูปร่าง ใน 3 ช่วงเวลาทีต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัทสึชิฮาชิ ที
ศึกษาลายพิมพป์ากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี ในเพศชาย 3คน และเพศหญิง 4 คน และสรุปวา่ลาย
พิมพป์ากไม่มีการเปลียนแปลงตลอดทุกช่วงเวลา 

นอกจากนี ทาํการเก็บลายพิมพป์ากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั จาํนวน 25 คน จากพืนผิววสัดุ
ต่างชนิด 3 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษ แกว้นาํ และแกว้สแตนเลส  เปรียบเทียบรูปถ่ายของลายพิมพป์ากที
ไดข้องบุคคลเดียวกนั ไม่พบความแตกต่างของรูปแบบ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง สรุปไดว้่า ไม่มีใครทีมีลายพิมพ์
ปากทีเหมือนกนัหรือเป็นแบบเดียวกนั ไม่มีใครมีรูปแบบลายพิมพป์ากเพียงชนิดเดียวในริมฝีปาก
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บนหรือล่าง และรูปแบบมีความแตกต่างทงัริมฝีปากบนและล่างในต่างบริเวณ ลายพิมพป์ากไม่มี
การเปลียนแปลงทงัช่วงอายแุละเวลาทีต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ลายพิมพป์ากมีลกัษณะเฉพาะของแต่
ละบุคคล อีกทงัพบวา่การใชล้ายพิมพป์ากมีความแม่นยาํในการระบุเพศ 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัในครังนี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพือใชใ้นการอธิบายและ
ทาํนายผลการศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) ซึงลายพิมพป์ากทีไดม้าจากการลอก
ลายจากริมฝีปากของกลุ่มตวัอย่างลงบนกระดาษ แล้วนํามาศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปาก เป็น
กรณีศึกษาประชากรในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ผูที้เข้าร่วมในการวิจยั นัน
กระทาํดว้ยความสมคัรใจ โดยผูว้จิยัไดอ้ธิบายจุดประสงคแ์ละประโยชน์ทีไดรั้บจากการวิจยั พร้อม
กบัทาํหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เป็นลายลักษณ์อกัษร การเก็บขอ้มูลและการ
จดัเก็บเป็นความลบั และนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมของการศึกษาครังนี 

วธีิการดาํเนินการวจิยัออกเป็น 4 ขนัตอน คือ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครืองมือในการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนเพศชายและเพศหญิง ในชุมชนบา้นบางตะบูน หมู่ที 4 
ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นผูที้มีเชือชาติไทย อายุระหวา่ง 21-30 ปี ซึง
เป็นวยัทีมีการพฒันาการดา้นร่างกายทีสมบูรณ์ จาํนวน 183 คน เป็นเพศชาย 92 คน และเพศหญิง 

91 คน (ทีมา : ฐานขอ้มูล JHCIS รพ.สต.ลาดใหญ่ ณ วนัที 31 มกราคม 2558)  
1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนทงัเพศชายและเพศหญิง ในชุมชนบา้นบางตะบูน 

หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยกลุ่มตวัอยา่งมีคุณสมบติัดงันี 

 1.2.1 มีเชือชาติไทย อายรุะหวา่ง 21-30 ปี 

1.2.2 ไม่มีความผดิปกติหรือความพิการบริเวณริมฝีปาก 

1.2.3 ไม่รอยโรคหรืออาการทีบ่งบอกถึงการอกัเสบของโรคทีริมฝีปาก 

1.2.4 ไม่มีบาดแผลหรือการบาดเจบ็ทีริมฝีปาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

 

 

 

1 + N(e)2 

1 + 183 (0.05)2 

1.2.5 ไม่มีประวติัไวต่อสิงกระตุน้ หรือประวติัแพลิ้ปสติก 
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 130 คน การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใชสู้ตรของทาโร ยา

มาเน (Taro Yamane อา้งอิงในประคอง กรรณสูตร,2538 : 10) ใชก้ารเลือกตวัอยา่งตามความน่าจะ
เป็น (Probability Sampling) โดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

1.3 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตร Yamane ทีระดบัความเชือมนั 95% และยอม
ใหมี้ความคลาดเคลือนเท่ากบั 0.05 จะไดก้ลุ่มประชากรทีศึกษา ดงันี 

 

สูตรยามาเน  n =         N 
  

 n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N  หมายถึง  จาํนวนประชากร 
e หมายถึง  ความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่ง  

ในการศึกษานี กาํหนดความคลาดเคลือน เท่ากบั 0.05 

 

แทนค่าในสูตร   n =       183 

       =   125.5 
 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนีเท่ากบั 126 คน ผูว้จิยัเลือกใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 130 คน 

1.4 วธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารเลือกตวัอยา่งตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
โดยใชห้ลกัการทางสถิติ เพือให้ประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกนัในแต่ละครังของการเลือก โดย
ใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ขนัตอนการสุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดของประชากร N = 183 คน 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง n = 130 คน 

ขนัที 1 ชุมชนบา้นบางตะบูน มีจาํนวน 354 หลงัคาเรือน แต่ละครัวเรือนมีกลุ่มตวัอยา่ง
ทีไม่เท่ากนั และบางครัวเรือนพบวา่ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง ครัวเรือนมีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูมี่จาํนวน 106 

หลงัคาเรือน ดงันนั ใหห้มายเลขครัวเรือนมีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยู ่จาก 1 ถึง 106  
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ขนัที 2 ทาํสลากหมายเลข 1 ถึง 106 เพือใชใ้นการเลือกสุ่มตวัอยา่งจากขนัตอนที 1  

ขนัที 3 ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใส่คืน หมายถึง ครัวเรือนทีถูกเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
แลว้จะไม่มีโอกาสถูกเลือกเป็นตวัอยา่งอีก ทาํการสุ่มจนไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 130 คน) 

1.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
การวิจัยในครังนีเป็นการศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปาก (Lip prints pattern) เป็น

กรณีศึกษาในประชากร มีเชือชาติไทย อายุระหวา่ง 21-30 ปี เพศชายและเพศหญิง จาํนวน 130 คน 
ในชุมชนบา้นบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ในระหว่าง 
เดือนเมษายน 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมระยะเวลาในการศึกษา
ทงัสิน 10 เดือน 
 

2.เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการวจิยันี ประกอบดว้ย 

2.1 เครืองมือในการเก็บลายพิมพป์าก 

2.1.1 ลิปสติกสีนาํตาล ทีไม่มีความวาวหรือประกายสี 
2.1.2 ไมพ้นัสาํลีกา้นเล็ก (Cotton bud)  
2.1.3 เทปกาวใส (Transparent adhesive tape) ขนาดความกวา้ง 1½ นิว  
2.1.4 ผา้ก๊อซ (Gauze) และสาํลีปราศจากเชือ 

2.1.5 นาํเกลือ (0.9% Normal Saline) 

2.1.6 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(3% H2O2) 
2.1.7 กรรไกร 

2.1.8 เจลใสทาํความสะอาดมือ (Alcohol Hand gel) 
2.1.9 ถุงมือสะอาด (Clean gloves) 

2.2 แบบการเก็บลายพิมพป์าก 

2.2.1 หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

2.2.2 แบบเก็บลายพิมพป์าก สาํหรับงานวจิยั 

2.3 เครืองมือในการศึกษาลายพิมพป์าก 

2.3.1 แวน่ขยาย 

2.3.2 เครืองคอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์ 

2.3.3 เครืองสแกนเนอร์ 
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ภาพที 53 ภาพถ่ายแสดงเครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการวจิยั 
 
การทบทวนเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เนืองจากไม่พบการศึกษาเกียวกับลายพิมพ์ปากในประเทศไทยมาก่อน ผูว้ิจ ัยได้
ทบทวนเอกสารและการวิจัยเกียวกับการศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากของต่างประเทศ  มีผู ้
ทาํการศึกษาและจาํแนกชนิดของรูปแบบลายพิมพป์ากหลายท่าน การจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์าก
ของซูซุกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) เป็นการจาํแนกประเภททีไดรั้บการยอมรับและ
นาํมาใช้ในการศึกษามากทีสุด ผูว้ิจยัจึงเลือกทีจะใช้การจาํแนกรูปแบบลายพิมพ์ปากของซูซุกิ
และทสึชิฮาชิ ในการวจิยัครังนี 

ซูซุกิและทสึชิฮาชิ จาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากออกเป็น 6 Type และให้คาํจาํกดัความ
ของรูปแบบแต่ละชนิด ทบทวนความถูกตอ้ง (Validity) ในการจาํแนกชนิดลายพิมพป์าก โดย ผูว้ิจยั 
นาํผลงานการวิจยัทีพบภาพถ่ายลายพิมพ์ปาก มาทบทวนการจาํแนกรูปแบบตามคาํจาํกดัความ 
พบวา่ตรงกนัทงั 6 งานวจิยั (ภาคผนวก) 

ก่อนไปทาํการเก็บขอ้มูลจริง ผูว้ิจยัและผูช่้วยในการวิจยั ไดท้าํการทดสอบวิธีการเก็บ
ลายพิมพป์ากโดยการทาํตามขนัตอนการเก็บ ซาํหลายครัง ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั และไดล้ายพิมพ์
ทีสมบูรณ์เพือนาํมาใชใ้นการศึกษา 
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3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 ขนัตอนการเก็บลายพิมพป์าก มีดงันี 

3.1.1 ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทุกคน จะไดรั้บคาํชีแจงวตัถุประสงค์ ผลทีไดจ้ากการวิจยั และ
ลงนามแสดงความยนิยอมในหนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

3.1.2 ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั บนัทึกขอ้มูลส่วนที 1 ของแบบเก็บลายพิมพป์าก ส่วนนีจะถูก
ปกปิดขณะทีทาํการศึกษา ผูว้จิยัจะไม่ทราบวา่เพศและชือเจา้ของลายพิมพป์าก ป้องกนัการ
เกิดอคติ (Bias) ขณะทาํการศึกษา และเพือวิเคราะห์ความแม่นยาํในการทาํนายเพศ ผูเ้ก็บ
ลายพิมพป์าก ตรวจริมฝีปากของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัอีกครังก่อนเก็บขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูลส่วน
ที 2 

3.1.3 ทาํความสะอาดและเพิมความชุ่มชืนให้ริมฝีปากดว้ย gauze ชุบ 0.9%Normal 

saline เนืองจากพืนผิวของริมฝีปาก มีผลต่อคุณภาพของลายพิมพป์าก และเช็ดให้แห้งดว้ย
สาํลีก่อนและหลงัการเก็บลายพิมพป์าก 

3.1.4 ใชไ้มพ้นัสําลีกา้นเล็กแทนพู่กนัในการทาปาก เพือป้องกนัการแพร่กระจาย
เชือระหว่างบุคคล ทาลิปสติกบนริมฝีปากทงับนและล่าง ทาซาํ 3 ครัง ทิงไวน้าน 1 นาที 
เพือใหลิ้ปสติกแหง้สนิท 

3.1.5 ในการลอกลาย ริมฝีปากของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัตอ้งอยูใ่นสภาวะทีผอ่นคลาย ตดั
เทปกาวใส ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร เพือให้ปิดริมฝีปากได้ทงัหมด ปิดทาบลงบนริม
ฝีปาก ใชนิ้วลูบเบาๆ ให้เทปกาวแนบกบัพืนผิวของริมฝีปาก ปิดไวน้าน 1 นาที แลว้ลอก
ออกเบาๆจากดา้นหนึงไปยงัอีกดา้นหนึง ในจงัหวะเดียว 

3.1.6 นาํเทปทีมีรอยพิมพป์าก ปิดลงบน แบบเก็บลายพิมพป์าก เช็ดรอยลิปสติก
ออกดว้ย 3%H2O2และทาํความสะอาดอีกครังดว้ยนาํสะอาด 

3.1.7 ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัแต่ละคน จะถูกเก็บลายพิมพท์งัหมด 4 ครัง โดยแต่ละครัง จะ
เริมทาํตามขนัตอน ตงัแต่ขอ้ 3.3-3.6 ทุกครัง 

การศึกษารูปแบบของลายพิมพป์าก มีจุดประสงค ์2 ประการ คือ เพือใช้การระบุตวั
บุคคล เป็นการคน้หารูปแบบทีพบมากทีสุด โดยแสดงจาํนวนของลกัษณะเฉพาะและความแตกต่าง
กนัของแต่ละบุคคล แบ่งลายพิมพป์ากออกแบ่งเป็น 4 หรือ 6 ส่วน และคน้หาคุณลกัษณะเด่น 7-9 

ลกัษณะ ในแต่ละส่วน (Quadrant) ของริมฝีปาก ซึงตอ้งทาํโดยผูเ้ชียวชาญ และเพือใชร้ะบุเพศ ซึง
จะใชบ้ริเวณตรงกลางของริมฝีปากทงับนและล่าง ความกวา้ง 10 มิลลิเมตร เนืองจากเป็นบริเวณที
พบร่องรอยมากทีสุด ในสถานทีเกิดเหตุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 

 

 

3.2 ขนัตอนการศึกษาลายพิมพป์าก มีดงันี 

3.2.1 หลงัจากได้ลายพิมพ์ปากเพือใช้ในการศึกษามาแล้ว ใส่หมายเลข (code 

number) ของลายพิมพป์าก ใหต้รงกบัเลขทีของแบบบนัทึกทงั 4 รอย 

3.2.2 ใชแ้วน่ขยาย ดูความชดัเจนของลาย และคดัเลือกรอยทีสมบูรณ์เพียง 1 รอย 
เพือนาํไปศึกษา 

3.2.3 วาง Scale จากนนั Scan เฉพาะลายพิมพป์าก ซึงจะมีเพียงหลายเลขกาํกบัไว ้
ไม่มีขอ้มูลส่วนบุคคล จดัทาํเป็นแฟ้มขอ้มูล บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพือใชใ้นการศึกษา 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาการกระจายตวัของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละ
ส่วน (Quadrant) ของริมฝีปาก เพือคน้หารูปแบบทีพบมากทีสุด และลกัษณะเด่นของเพศชายและ
เพศหญิง โดยเลือกใชก้ารแบ่งลายพิมพป์ากออกเป็น 6 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 หมายถึง ดา้นบนขวา (right upper quadrant)  ใชส้ัญลกัษณ์ Q1st 
ส่วนที 2 หมายถึง ดา้นบนตรงกลาง (middle upper quadrant)  ใชส้ัญลกัษณ์ Q2nd 

ส่วนที 3 หมายถึง ดา้นบนซา้ย (left upper quadrant)  ใชส้ัญลกัษณ์ Q3rd 
ส่วนที 4 หมายถึง ดา้นล่างขวา (right lower quadrant)  ใชส้ัญลกัษณ์ Q4th 

ส่วนที 5 หมายถึง ดา้นล่างตรงกลาง (middle lower quadrant)  ใชส้ัญลกัษณ์ Q5th 

ส่วนที 6 หมายถึง ดา้นล่างขวา (left lower quadrant)  ใชส้ัญลกัษณ์ Q6th 

3.3 วเิคราะห์ความแม่นยาํในการทาํนายเพศ 

การใชรู้ปแบบลายพิมพป์ากในการระบุเพศ จะใชบ้ริเวณตรงกลางของริมฝีปาก นนัคือ
ส่วนที 2 และ 5 ผลทีไดจ้ากการศึกษาการกระจายตวัของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละส่วน นาํมา
ทาํนายเพศโดยพิจารณาจากลกัษณะเด่นทีแสดงออกทงั 2 ส่วน (quadrant) และนาํมาเปรียบเทียบกบั
เพศ ทีระบุไวใ้นส่วนที 1 ของแบบบนัทึก 
 
4.สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW version 16 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการนาํเสนอขอ้มูล นาํเสนอเป็นความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Chi-Square Test 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพือใช้ในการอธิบายและ
ทาํนายผลการศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) ลายพิมพป์ากทีไดม้าจากการลอกลาย
พิมพ์ปากของกลุ่มตวัอย่างลงบนกระดาษ แล้วนาํมาศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปาก เป็นกรณีศึกษา
ประชากรเพศชายและเพศหญิงในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่
ประชากรทงัเพศชายและเพศหญิง ในชุมชนบา้นบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 130 คน ระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2558 เลือกกลุ่มตวัอย่าง แบบตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใช้การสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีคุณสมบติัดงันี มีเชือชาติไทย อายุระหวา่ง 21-30 ปี 
ไม่มีความผิดปกติหรือความพิการบริเวณริมฝีปาก ไม่รอยโรคหรืออาการทีบ่งบอกถึงการอกัเสบ
ของโรคทีริมฝีปาก ไม่มีบาดแผลหรือการบาดเจ็บทีริมฝีปาก และไม่มีประวติัไวต่อสิงกระตุน้ หรือ
ประวติัแพลิ้ปสติก 

สถิติทีใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือใช้สรุปลกัษณะของกลุ่ม
ขอ้มูลการนาํเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนที 2  รูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) แต่ละส่วน (Quadrant) 

ของริมฝีปาก ในเพศชายและเพศหญิง ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนที 3  การใชล้ายพิมพป์ากในการทาํนายเพศ 

ส่วนท ี1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 จากขอ้มูลประชากรทุกประเภทของการอยูอ่าศยั รวมทงับุคคลทีมีชือแต่ไม่อาศยั
อยูจ่ริง ตงัแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558   ชุมชนบา้นบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง
จงัหวดัสมุทรสงคราม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น 43% ไดแ้ก่ ทาํสวน
และนาเกลือและ รับจา้ง คิดเป็น 27% มีจาํนวน 354 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 1,553 คน อาศยัอยู่
จริง จาํนวน1,379 คน เป็นเพศชาย 663 คน คิดเป็น 48.08% และเพศหญิง 716 คน คิดเป็น 51.92% 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรทีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีจาํนวน 183 คน คิดเป็น 13.27% ของจาํนวน
ประชากรทีอาศยัอยูจ่ริง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

 

 

ตารางที 5  ขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง อาย ุ21-30 ปี 

 
ประชากร  จํานวน ร้อยละ 

เพศชาย 92 50.27 

เพศหญิง 91 49.73 

รวม 183 100 

กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน ร้อยละ 

เพศชาย 44 33.85 

เพศหญิง 86 66.15 

รวม 130 100 

 

ตารางที 5  แสดงขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา ประชากรทีศึกษา เป็นกลุ่ม
ทีอยู่ในวยัทาํงาน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 183 คน ประกอบดว้ยเพศชาย 92 คน คิดเป็น 
50.27% และเพศหญิง 91 คน คิดเป็น 49.73% สัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความ
เหมาะสม ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จึงกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี จาํนวน 130 คน เนืองจากมีขอ้จาํกดัหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประชากร 
ดา้นระยะเวลา และคุณภาพของลายพิมพป์ากทีได ้ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 130 คน เป็นเพศชาย 44 คน คิดเป็น 33.85% และเพศหญิง 86 คน คิดเป็น 66.15%  

 

ส่วนท ี2 รูปแบบลายพมิพ์ปาก (Lip prints pattern) 
การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ทงัเพศชายและเพศหญิง ใน

ชุมชนบา้นบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม อายุระหวา่ง 21-30 

ปี จาํนวน 130 คน เป็นเพศชาย 44 คน คิดเป็น 33.85 % และเพศหญิง 86 คน คิดเป็น 66.15% ใชก้าร
จาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ (Suzuki and Tsuchihashi) นาํลายพิมพป์ากทีได้
แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยลากเส้นจากจุดดา้นขา้งทีสุดของการเปิดช่องปากจากดา้นหนึงไปยงัอีก
ดา้นหนึงในแนวนอน เพือแบ่งริมฝีปากดา้นบนและล่าง ลากเส้นขนานของ Mid sagittal line หรือ
เส้นทีลากในแนวดิง ผา่นตรงกลางรอยหยกัของริมฝีปากบน ดา้นซ้ายและขวาขา้งละ 5 มิลลิเมตร
และกาํหนดแต่ละส่วน 
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ส่วนที 1 (Q1st) หมายถึง ดา้นบนขวา (right upper quadrant) 
ส่วนที 2 (Q2nd) หมายถึง ดา้นบนตรงกลาง (middle upper quadrant) 
ส่วนที 3 (Q3rd) หมายถึง ดา้นบนซา้ย (left upper quadrant) 
ส่วนที 4 (Q4th) หมายถึง ดา้นล่างขวา (right lower quadrant) 
ส่วนที 5 (Q5th) หมายถึง ดา้นล่างตรงกลาง (middle lower quadrant) 
ส่วนที 6 (Q6th) หมายถึง ดา้นล่างขวา (left lower quadrant) 

 

ในการศึกษาครังนี เมือนาํลายพิมพป์ากทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาจาํแนกชนิด พบวา่ 
Type I  เป็นเส้นหรือร่องทีชัดเจน ตดัเป็นแนวตรงตลอดริมฝีปาก ใน

การศึกษาครังนี พบสอดคล้องกบัการจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ กล่าวคือ เป็นเส้น
ชดัเจนในแนวดิง ตลอดริมฝีปาก หากความยาวของเส้นเกินครึงหนึงของริมฝีปาก ผูว้ิจยัจดั
อยูใ่นชนิดนี 

Type I’  เป็นเส้นหรือร่องตรงแบบ Type I มีเพียงบางส่วนหรือครึงหนึง
ไม่ครอบคลุมริมฝีปากทงัหมด ในการศึกษาครังนี สอดคล้องกับการจาํแนกของซูซุกิ
และทสึชิฮาชิ 

Type II  เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะแยกออกเป็นกิงกา้น สาขา คลา้ยส้อม
ในการศึกษาครังนี สอดคลอ้งกบัการจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ กล่าวคือ มีเส้นชดัเจน
ในแนวดิงเป็นเส้นหลกั และมีอีกเส้นหนึงแยกออกจากเส้นหลกั หรือ ปลายของเส้นหลกั
แยกออกเป็นสองหรือสามเส้น คลา้ยส้อม ทงัแบบส่วนปลายชีไปดา้นบนและดา้นล่าง 

Type III  เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะเป็นกากบาทหรือเส้นสองเส้นตดักนั 
(The grooves intersect) ในการศึกษาครังนีไม่พบรูปแบบชนิดนี 

Type IV  เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะประสานกนัเป็นร่างแห สอดคลอ้งกบั
การจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ในการศึกษาครังนี พบชนิดนีใน 2 ลกัษณะ กล่าวคือ
ลกัษณะแรก มีกลุ่มของเส้นในแนวดิงและแนวนอนตดักนัและมีการเชือมต่อกนัอย่างเป็น
ระเบียบ คลา้ยตาราง อีกลกัษณะหนึงเป็นกลุ่มของเส้นทีมีการเชือมต่อกนั ไม่เป็นระเบียบ 
คลา้ยร่างแห 

Type V  ไม่สามารถจาํแนกโครงสร้างของรูปแบบได้ เนืองจากไม่มี
ลกัษณะเด่น สอดคลอ้งกบัการจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ในการศึกษาครังนี พบชนิดนี 
เป็นการรวมกันของเส้นหลายชนิดทีแยกลักษณะเด่นไม่ได้ว่าเป็นชนิดใด หรือ หากมี
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รูปร่างทีแตกต่างออกไป เช่น เป็นเส้นโคง้ เป็นวงกลม และเป็นจุดเล็กๆ กระจาย ผูว้ิจยั จดั
อยู่ในชนิดนีเช่นกนั ลายพิมพ์ปากทีได้จากการศึกษาในครังนี ใช้การจาํแนกของซูซุกิ
และทสึชิฮาชิ Type I, I’, II, IV, V ไม่พบ Type III  ในกลุ่มตวัอยา่งทเพศชายและเพศหญิง 
แสดงใหเ้ห็นดงัภาพที 54  

 

 

     
ลายพิมพป์าก Type I ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 

 

     
ลายพิมพป์าก Type I’ ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 

 

     
ลายพิมพป์าก Type II ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 
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ลายพิมพป์าก Type IV ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย เรียงตวัไม่เป็นระเบียบ ลกัษณะคลา้ยร่างแห 
 

     
ลายพิมพป์าก Type IV ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง เรียงตวัเป็นระเบียบ ลกัษณะคลา้ยตาราง 

 

     
ลายพิมพป์าก Type V ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย 

 

ภาพที 54 ภาพแสดงรูปแบบลายพิมพป์าก ตามการจาํแนกของซูซุกิและทสึชิฮาชิ ทีพบในกลุ่ม 

 ตวัอยา่งทงัเพศชายและเพศหญิงในการศึกษาครังนี 
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ตารางที 6  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในแต่ละส่วนของริมฝีปากของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ส่วน 
 รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ 

 Type I Type I’ Type II Type III Type IV Type V 

Q1st จาํนวน 20 76 28 0 49 12 

 ร้อยละ 15.34 58.50 21.50 0 37.70 9.20 

Q2nd จาํนวน 13 12 5 0 12 88 

 ร้อยละ 10.00 9.20 3.80 0 9.20 67.70 

Q3rd จาํนวน 23 71 24 0 50 13 

 ร้อยละ 17.70 54.60 18.50 0 38.50 10.00 

Q4th จาํนวน 57 74 56 0 22 12 

 ร้อยละ 43.80 56.90 43.10 0 16.90 9.20 

Q5th จาํนวน 84 12 8 0 22 4 

 ร้อยละ 64.60 9.20 6.20 0 16.90 3.10 

Q6th จาํนวน 43 75 49 0 23 11 

 ร้อยละ 33.10 57.7 37.7 0 17.7 8.5 

หมายเหตุ :ในแต่ละส่วนพบไดม้ากกวา่ 1 รูปแบบ 

 

จากตารางที 6 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคน มีการกระจายตวัของรูปแบบ
ลายพิมพป์าก ในทุกส่วนของริมฝีปาก แต่ละส่วนพบมากกวา่ 1 รูปแบบ และไม่พบชนิด Type III 

ทุกส่วน เมือพิจารณาในแต่ละส่วน พบวา่ Q1st พบ Type I’ มากทีสุด คิดเป็น 58.50% พบ Type V 

นอ้ยทีสุด คิดเป็น 9.20% ,  Q2nd พบ Type V มากทีสุด คิดเป็น 67.70% พบ Type II นอ้ยทีสุด คิด
เป็น 3.80% ,  Q3rd พบ Type IV มากทีสุด คิดเป็น 38.50% พบ Type V นอ้ยทีสุด คิดเป็น 10.00% ,  

Q4th พบ Type I’ มากทีสุด คิดเป็น 56.90% พบ Type V นอ้ยทีสุด คิดเป็น 9.20% ,  Q5th พบ Type I 

มากทีสุด คิดเป็น 64.60% พบ Type V นอ้ยทีสุด คิดเป็น 3.10% และ Q6th พบ Type I’ มากทีสุด คิด
เป็น 57.7% พบ Type V นอ้ยทีสุด คิดเป็น 8.5% 
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ภาพที 55 ภาพแสดงการกระจายตวัของรูปแบบลายพิมพป์ากในแต่ละส่วนของริมฝีปาก  

 

ตารางที 7  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง ใน First quadrant 

 

ชนิดลายพมิพ์ปากทพีบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิและเพศชายใน First quadrant 

รูปแบบ 

ลายพมิพ์ปาก 
เพศหญงิ เพศชาย 

p-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Type I 14 16.27 6 13.63 0.890 

Type I’ 53 61.62 23 52.27 0.403 

Type II 19 22.09 9 20.45 1.00 

Type III Not found 0 Not found 0 - 

Type IV 33 38.37 16 36.36 0.974 

Type V 5 5.81 7 15.90 0.118 

p >0.05 

 

จากตารางที 7 แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงและเพศชายใน First quadrant พบวา่ ไม่พบลายพิมพป์ากชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิง พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’ มากทีสุด จาํนวน 53 คน คิดเป็น 61.62% พบชนิด 
Type V นอ้ยทีสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็น 5.81% และในเพศชาย พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’ มาก
ทีสุด จาํนวน 23 คน คิดเป็น 52.27% พบชนิด Type I นอ้ยทีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็น 13.63% 
 

 

                I, I’            V      II , I , I’,IV 

              II, I, I’           I       II , I , I’ 
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ตารางที 8  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง ใน Second quadrant 

 

ชนิดลายพมิพ์ปากทพีบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิและเพศชายใน Second quadrant 

รูปแบบ 

ลายพมิพ์ปาก 
เพศหญงิ เพศชาย 

p-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Type I 10 11.62 3 6.81 0.578 

Type I’ 3 3.48 5 11.36 0.779 

Type II 3 3.48 2 4.54 1.00 

Type III Not found 0 Not found 0 - 

Type IV 9 10.46 3 6.81 0.719 

Type V 57 66.27 31 70.45 0.777 

p >0.05 

 

จากตารางที 8 แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงและเพศชายใน Second quadrant พบวา่ ไม่พบลายพิมพป์ากชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิง พบลายพิมพป์ากชนิด Type V มากทีสุด จาํนวน 57 คน คิดเป็น 66.27% พบชนิด 
Type I และ I’ นอ้ยทีสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็น 3.48% และในเพศชาย พบลายพิมพป์ากชนิด Type V

มากทีสุด จาํนวน 31 คน คิดเป็น 70.45% พบชนิด Type II นอ้ยทีสุด จาํนวน 2 คน คิดเป็น 4.54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

 

 

ตารางที 9  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง ใน Third quadrant 

 

ชนิดลายพมิพ์ปากทพีบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิและเพศชายใน Third quadrant 

รูปแบบ 

ลายพมิพ์ปาก 
เพศหญงิ เพศชาย 

p-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Type I 16 18.60 7 15.91 0.890 

Type I’ 49 56.97 22 52.27 0.569 

Type II 17 19.76 7 15.91 0.766 

Type III Not found 0 Not found 0 - 

Type IV 34 39.53 16 36.36 0.872 

Type V 6 6.97 7 15.91 0.194 

p >0.05 

จากตารางที 9 แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงและเพศชายใน Third quadrant พบวา่ ไม่พบลายพิมพป์ากชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิง พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’ มากทีสุด จาํนวน 49 คน คิดเป็น 56.97% พบชนิด 
Type V นอ้ยทีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็น 6.97% และในเพศชาย พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’มาก
ทีสุด จาํนวน 22 คน คิดเป็น 52.27% พบชนิด Type I, II และV นอ้ยทีสุด จาํนวน 7 คน คิดเป็น 
15.91% 
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ตารางที 10  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง ใน Fourth quadrant 

 

ชนิดลายพมิพ์ปากทพีบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิและเพศชายใน Fourth quadrant 

รูปแบบ 

ลายพมิพ์ปาก 
เพศหญงิ เพศชาย 

p-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Type I 38 44.18 17 38.63 0.767 

Type I’ 53 61.62 21 47.72 0.184 

Type II 33 38.37 23 52.27 0.184 

Type III Not found 0 Not found 0 - 

Type IV 16 18.60 6 13.63 0.640 

Type V 4 4.65 8 18.18 0.28 

p >0.05 

 

จากตารางที 10 แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงและเพศชายใน Fourth quadrant พบวา่ ไม่พบลายพิมพป์ากชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิง พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’ มากทีสุด จาํนวน 53 คน คิดเป็น 61.62% พบชนิด 
Type V นอ้ยทีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็น 4.65% และในเพศชาย พบลายพิมพป์ากชนิด Type II มาก
ทีสุด จาํนวน 23 คน คิดเป็น 52.27% พบชนิด Type IV นอ้ยทีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็น 13.63% 
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ตารางที 11  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง ใน Fifth quadrant 

 

ชนิดลายพมิพ์ปากทพีบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิและเพศชายใน Fifth quadrant 

รูปแบบ 

ลายพมิพ์ปาก 
เพศหญงิ เพศชาย 

p-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Type I 70 81.39 14 31.81 0.00* 

Type I’ 8 9.30 4 9.09 1.00 

Type II 0 0 8 18.18 0.00* 

Type III Not found 0 Not found 0 - 

Type IV 7 8.31 15 34.09 0.00* 

Type V 1 1.16 3 6.81 0.219 

* p<0.05 

จากตารางที 11 แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงและเพศชายใน Fifth quadrant พบวา่ ไม่พบลายพิมพป์ากชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิง พบลายพิมพป์ากชนิด Type I มากทีสุด จาํนวน 70 คน คิดเป็น 81.39% พบชนิด Type 

V น้อยทีสุด จาํนวน 1 คน คิดเป็น 1.16% ในเพศชาย พบลายพิมพป์ากชนิด Type IV มากทีสุด 
จาํนวน 15 คน คิดเป็น 34.09% พบชนิด Type V นอ้ยทีสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็น 6.81% และเพศ
หญิงไม่พบ Type II แต่พบในเพศชาย จาํนวน 8 คน คิดเป็น 18.18% 
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ตารางที 12  ชนิดลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง ใน Sixth quadrant 

 

ชนิดลายพมิพ์ปากทพีบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิและเพศชายใน Sixth quadrant 

รูปแบบ 

ลายพมิพ์ปาก 
เพศหญงิ เพศชาย 

p-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Type I 27 31.39 16 36.36 0.709 

Type I’ 55 63.95 20 45.45 0.067 

Type II 29 33.72 20 45.45 0.265 

Type III Not found 0 Not found 0 - 

Type IV 17 19.76 6 13.63 0.533 

Type V 6 6.97 5 11.36 0.605 

p >0.05 

จากตารางที 12 แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบลายพิมพป์ากทีพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงและเพศชายใน Sixth quadrant พบวา่ ไม่พบลายพิมพป์ากชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิง พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’ มากทีสุด จาํนวน 55 คน คิดเป็น 63.95% พบชนิด 
Type V นอ้ยทีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็น 6.97% และเพศชาย พบลายพิมพป์ากชนิด Type I’ และ II 
มากทีสุด จาํนวน 20 คน คิดเป็น 45.45% พบชนิด Type V นอ้ยทีสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็น 11.36% 

จากตารางที 7-12 ใน Q1st, Q2nd, Q3rd, Q4th และ Q6th รูปแบบลายพิมพป์ากแต่ละชนิด
ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ (p >0.05) ยกเวน้ใน Q5th ทีลายพิมพป์ากชนิด 
Type I, II, และ IV มีความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชายอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ (p < 

0.05)  
 

ส่วนท ี3 การใช้ลายพมิพ์ปากในการทาํนายเพศ 

การใชล้ายพิมพป์ากในการระบุเพศ จะเลือกศึกษาเฉพาะบริเวณตรงกลางของริมฝีปาก
ทงับนและล่างความกวา้งขนาด 10 มิลลิเมตร เนืองจากมกัพบร่องรอยของริมฝีปากส่วนนีมากกว่า
ส่วนอืน ในการลงความเห็นว่าเป็นรูปแบบชนิดใดนนั ขึนอยู่กบัว่ารูปแบบใดมีความโดดเด่นใน
พืนทีส่วนนี ในการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 130 คน เป็นเพศชาย 44 คน และเพศหญิง 86 คน 
พบวา่ Q2nd พบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type V ทงัเพศหญิงและเพศชาย p = 0.777 ไม่พบความ
แตกต่างอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะที Q5th ในเพศหญิงพบลกัษณะเด่นเป็น
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ชนิด Type I ในเพศชายพบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type IV  p = 0.00 พบความแตกต่างอยา่งมีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ p < 0.05 แสดงในตารางที 11 

 

 
ลายพิมพป์ากบริเวณ Q5th ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง พบ Type I  

 

 
ลายพิมพป์ากบริเวณ Q5th ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง พบ Type I’ 

 

 
ลายพิมพป์ากบริเวณ Q5th ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย พบ Type IV 
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ลายพิมพป์ากบริเวณ Q5th ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย พบ Type I ซึงเป็นลกัษณะเด่นของเพศหญิง 
 

 
ลายพิมพป์ากบริเวณ Q5th ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง พบ Type IV ซึงเป็นลกัษณะเด่นของเพศชาย 

ภาพที 56 ภาพแสดงรูปแบบลายพิมพป์ากใน Q5th ในการระบุเพศ ของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
 

ตารางที 13  แสดงร้อยละของความแม่นยาํในการระบุเพศดว้ยลายพิมพป์ากในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ร้อยละของความแม่นยาํในการระบุเพศด้วยลายพมิพ์ปากในกลุ่มตัวอย่าง 
เพศ จํานวน ร้อยละ ระบุเพศ 

ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ ระบุเพศ 

คลาดเคลอืน 

ร้อยละ 

ชาย 44 33.85 27 61.364 17 38.636 

หญิง 86 66.15 78 90.698 8 9.302 

รวม 130 100.0 105 80.769 25 19.231 

 

จากตารางที 13 แสดงความแม่นยาํในการระบุเพศดว้ยลายพิมพป์ากในกลุ่มตวัอย่าง
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 130 คน ในเพศชายจาํนวน 44 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้งจาํนวน 27 คน คิด
เป็น 61.364% และเพศหญิงจาํนวน 86 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้งจาํนวน 78 คน คิดเป็น 90.698% ความ
แม่นยาํในการระบุเพศดว้ยลายพิมพป์าก คิดเป็น 80.769%  
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพือใช้ในการอธิบายและ

ทาํนายผลการศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก (Lip prints pattern) ลายพิมพป์ากทีไดม้าจากการลอกลาย
พิมพ์ปากของกลุ่มตวัอย่างลงบนกระดาษ แล้วนาํมาศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปาก เป็นกรณีศึกษา
ประชากรเพศชายและเพศหญิงในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่
ประชากรทงัเพศชายและเพศหญิง ในชุมชนบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จาํนวน 130 คน ระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เลือก
กลุ่มตวัอยา่ง แบบตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีคุณสมบติัดงันี มีเชือชาติไทย อายุระหวา่ง 21-30 ปี ไม่มีความผิดปกติ
หรือความพิการบริเวณริมฝีปาก ไม่รอยโรคหรืออาการทีบ่งบอกถึงการอกัเสบของโรคทีริมฝีปาก 

ไม่มีบาดแผลหรือการบาดเจบ็ทีริมฝีปาก และไม่มีประวติัไวต่อสิงกระตุน้ หรือประวติัแพลิ้ปสติกผู ้
ทีเขา้ร่วมในการวจิยันนักระทาํดว้ยความสมคัรใจ ผูว้จิยัไดอ้ธิบายจุดประสงคแ์ละประโยชน์ทีไดรั้บ
จากการวจิยั พร้อมกบัทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) อุปกรณ์ในการเก็บลายพิมพป์าก 2) หนงัสือ
แสดงความยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั 3) แบบเก็บลายพิมพป์ากทีสร้างขึนสําหรับงานวิจยัรูปแบบลาย
พิมพป์ากในการระบุเพศ 4) อุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูลแลประมวลผล สร้างรอยพิมพป์ากโดยการ
ทาริมฝีปากดว้ยลิปสติกเนือดา้น คดัลอกลายพิมพป์ากดว้ยเทคนิคเทปกาวใส ศึกษารูปแบบโดยใช้
แว่นขยาย ใช้การจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์ากของซูซุกิและทสึชิฮาชิ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS / FW Version 16 ผลการศึกษา อภิปรายตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัได้
ดงันี 

จุดประสงค์ข้อท ี1.  เพอืศึกษาชนิดของรูปแบบลายพมิพ์ปาก 
จากการศึกษาครังนี พบว่า ลายพิมพป์ากในแต่ละส่วนมีรูปแบบทีแตกต่างกนั แต่ละ

ส่วน สามารถพบได้หลายรูปแบบ และไม่มีบุคคลใดทีมีลายพิมพ์ปากซํากัน แม้ว่าจะพบชนิด
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เดียวกนั แต่การเรียงตวัของเส้นหรือร่องมีความแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่ง พบรูปแบบลายพิมพป์าก
ชนิด Type I มากทีสุด ทงัเพศหญิงและเพศชาย ไม่พบชนิด Type III ทงัเพศหญิงและเพศชาย 

เพศหญิงพบ Type I มากทีสุด ใน Q5th คิดเป็น 81.39%,  ชนิด Type I’ พบใน Q6th, 

Q1st, Q4th, Q3rd คิดเป็น 63.95%, 61.62% , 61.62%, 56.97% ตามลาํดบั และ Q2nd พบ Type V คิด
เป็น 66.27%  

เพศชายพบ Type V พบมากทีสุดใน Q2nd คิดเป็น 70.45%,  ชนิด Type I’ พบใน Q1st, 

Q3rd, Q6th คิดเป็น 52.27%, 52.27% , 45.45% ตามลาํดบั Type II พบใน Q4th Q6th คิดเป็น 52.27%, 

45.45% ตามลาํดบั Type IV พบมากทีสุดใน Q5th คิดเป็น 34.09% ลกัษณะเด่นของเพศหญิง เป็น
ชนิด Type I และ ลกัษณะเด่นของเพศชาย เป็นชนิด Type V  

จุดประสงค์ข้อท ี2.  ศึกษาความแตกต่างของรูปแบบลายพมิพ์ปากในการระบุเพศ 
ในการระบุเพศ จะใชบ้ริเวณ Q2nd และ Q5th คือ บริเวณตรงกลางของริมฝีปากทงับน

และล่างความกวา้งขนาด 10 มิลลิเมตร เนืองจากมกัพบร่องรอยของริมฝีปากส่วนนีมากกวา่ส่วนอืน 
ผลการศึกษาในครังนีพบวา่ใน Q2nd พบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type V ทงัเพศหญิงและเพศชาย p = 

0.777 ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั (p > 0.05) และ Q5th เพศหญิงพบลกัษณะเด่นเป็นชนิด 
Type I และเพศชายพบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type IV, p = 0.000 พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั 

(p< 0.05) ดงันนั เลือกใช ้Q5th ในการระบุเพศ 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในครังนี อภิปรายผลตามสมมติฐานของการวจิยั คือ 

สมมติฐานของการศึกษา เพศทต่ีางกนัมีรูปแบบของลายพมิพ์ปากทต่ีางกนั 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบลายพิมพป์ากแต่ละชนิด สามารถพบไดทุ้กส่วนของริม

ฝีปาก และแต่ละส่วนนันสามารถพบได้หลายชนิด แต่จะมีเพียงชนิดเดียวทีแสดงลักษณะเด่น
ออกมาให้เห็นในส่วนนนัๆ  ไม่มีลายพิมพป์ากทีเป็นลกัษณะเฉพาะของเพศหญิงหรือเพศชาย การ
ใชล้ายพิมพป์ากในการระบุเพศพบวา่ ใน Q5th เพศหญิง พบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type I คิดเป็น 
81.39% เพศชายพบลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type IV คิดเป็น 34.09% สอดคลอ้งกบัการวิจยัทีผา่นมา 
ไดแ้ก่ การวิจยัของนาสรีนและคณะ (Nasreen Ishaq,  2014) พบว่า เพศหญิงมีลกัษณะเด่นชนิด 
Type I คิดเป็น 70% เพศชายเป็นชนิด Type III คิดเป็น 70%,  คูดสัเซีย สุนธนาและคณะ (Qudusia 

Sultana,  2014)  พบวา่ เพศหญิงมีลกัษณะเด่นเป็นชนิด Type I คิดเป็น 54% เพศชายเป็นแบบ Type 

III คิดเป็น 40%, สุราจ มุนทานิ และคณะ (Suraj Multani,2014) พบวา่ เพศหญิงมีลกัษณะเด่นชนิด 
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Type I คิดเป็น 50% เพศชายเป็นชนิด Type III คิดเป็น 41% และการวิจยัของซานโตส (Santosh 

Hunasgi,  2014) พบวา่เพศหญิงมีลกัษณะเด่นชนิด Type I คิดเป็น50% เพศชายเป็นชนิด Type III 

คิดเป็น 43%  และพบว่าแตกต่างจากการวิจยัของกีเมอร์และคณะ (N Ghimire,2013) ทีพบชนิด 
Type I เป็นลกัษณะเด่นทงัเพศชายและเพศหญิง คิดเป็น 62% และ 51% และอุมา มหัสวารี 
(T.N.Uma Maheswari,  2011) พบชนิด Type II เป็นลกัษณะเด่นทงัเพศชายและเพศหญิง คิดเป็น 
31.61% และ 43.79% 

พบความสัมพนัธ์ของรูปแบบลายพิมพป์ากกบัเพศใน Quadrant นี อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.00 (p < 0.05) แตกต่างจากการศึกษาของโมนิกา้ และคณะ (Monica,  2014) ทีพบ 
Type III คิดเป็น 65% ทงัริมฝีปากบนและล่าง ทงัเพศชายและเพศหญิง 

นอกจากนี ยงัพบว่า ความแม่นยาํในการระบุเพศ ในกลุ่มตวัอย่าง เพศชายจาํนวน 44 

คน ระบุเพศไดถู้กตอ้งจาํนวน 27 คน คิดเป็น 61.364% และเพศหญิงจาํนวน 86 คน ระบุเพศได้
ถูกตอ้งจาํนวน 78 คน คิดเป็น 90.698% ความแม่นยาํในการระบุเพศดว้ยลายพิมพป์าก คิดเป็น 
80.769% สอดคลอ้งการวิจยัของสุราจ มุนทานิ และคณะ (Suraj Multani,  2014) ทาํการศึกษาลาย
พิมพป์ากโดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 4 กลุ่มตามช่วงอาย ุผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มที 1 (อายุ 15-25 

ปี) เพศชาย 34 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 27 คน คิดเป็น 79.4% และเพศหญิง 29 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 
28 คน คิดเป็น96.5%, กลุ่มที 2 (อายุ 26-35 ปี) เพศชาย 34 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 28 คน คิดเป็น 

82.3% และเพศหญิง 43 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 40 คน คิดเป็น 93%, กลุ่มที 3 (อายุ 36-45 ปี) เพศ
ชาย 17 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 16 คน คิดเป็น 74.1% และเพศหญิง 23 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 20 คน 
คิดเป็น 86.9%, และกลุ่มที 4 (อายุ 45 ปีขึนไป) เพศชาย 15 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 12 คน คิดเป็น 

80% แตกต่างจากการศึกษาของ โมนิกา้ และคณะ (Monica,  2014) กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย 
20 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 15 คน คิดเป็น75% เพศหญิง 20 คน ระบุเพศไดถู้กตอ้ง 12 คน คิดเป็น 
60% 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบของลายพิมพ์ปากที
ต่างกนั จึงสรุปสมมติฐานของการศึกษาทีคาดไวเ้ป็นความจริง  นนัคือ เพศทีต่างกนัมีรูปแบบของ
ลายพิมพป์ากทีต่างกนั 
 
ข้อค้นพบและข้อสังเกตทสํีาคัญ 

การศึกษาครังนี พบความผนัแปรของรูปแบบลายพิมพป์ากในเพศชายและเพศหญิง 
กล่าวคือ ในการทาํนายเพศโดยใช ้Q5th พบรูปแบบทีเป็นลกัษณะเด่นของเพศหญิง คือ  Type I และ 

Type I’ ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย และ พบรูปแบบทีเป็นลกัษณะเด่นของเพศชาย คือ Type IV และ 
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Type V ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ในการทาํนายเพศ พบการระบุเพศไม่ถูกตอ้ง ในเพศชายจาํนวน 
17 คน คิดเป็น 38.636% เพศหญิงจาํนวน 8 คน คิดเป็น 9.302% ความคลาดเคลือนในการระบุเพศ
ดว้ยลายพิมพป์าก คิดเป็น 19.231%  

อธิบายปรากฏการณ์นีไดด้ว้ยพนัธุศาสตร์ของลายพิมพป์าก ซึงกล่าวถึงในบทที 2 นนั
คือ ลายพิมพป์าก มีการสร้างขึนตงัแต่ระยะตวัอ่อนในครรภอ์ายปุระมาณ 6 สัปดาห์ การสร้างลายผิว 
เช่นเดียวกบัลายนิวมือ และถูกควบคุมดว้ย ยีนบนโครโมโซม เป็นการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ทีมี
สิงแวดลอ้มมีอิทธิพลร่วม ยีนหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกบัสิงแวดลอ้มในระยะตวัอ่อนในครรภ ์ส่งผล
ใหแ้ต่ละบุคคลมีการสร้างลายผิวทีแตกต่างกนั เนืองจากลายพิมพป์ากและลายนิวมือ มีลกัษณะการ
เกิดเช่นเดียวกนั ดังนัน ทาํให้เชือได้ว่ารูปแบบลายพิมพ์ปาก น่าจะถูกกาํหนดด้วย ยีนทีอยู่บน
โครโมโซม 
 

ข้อจํากดังานวจัิย 
การวิจยัครังนี เป็นการศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากในประชากรกลุ่มตวัอย่าง ชุมชน

บา้นบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม มีจาํนวน 354 ครัวเรือน 
จาํนวนประชากร 1,553 คน อาศยัอยูจ่ริง จาํนวน1,379 คน เป็นเพศชาย 663 คน คิดเป็น 48.08% 

และเพศหญิง 716 คน คิดเป็น 51.92% กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรทีมีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีจาํนวน 

183 คน คิดเป็น 13.27% ประกอบดว้ยเพศชาย 92 คน คิดเป็น 50.27% และเพศหญิง 91 คน คิดเป็น 
49.73% พบขอ้จาํกดัในทาํการวจิยั สรุปไดด้งันี 

1.สัดส่วนของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ชุมชนบ้านบางตะบูน หมู่ที 4 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมืองจังหวดัสมุทรสงคราม 

ประชากรทีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจาํนวน 183 คน เพศชาย 50.27% และเพศหญิง 49.73% 
สัดส่วนประชากร ชาย:หญิง = 1:1 มีความเหมาะสม กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 130 คน สุ่มไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง เพศชายจาํนวน 44 คน คิดเป็น 33.85% และเพศหญิงจาํนวน 85 คน คิดเป็น 66.15% 
สัดส่วนกลุ่มตวัอยา่ง ชาย:หญิง = 1:2 ซึงกลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีขนาดเล็กทาํใหมี้โอกาสคลาดเคลือน
มากกวา่  

ชุมชนบา้นบางตะบูน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น 43% 

ไดแ้ก่ ทาํสวนและนาเกลือ และรับจา้ง คิดเป็น 27% ประกอบกบัประชากรทีศึกษา เป็นกลุ่มทีอยูใ่น
วยัทาํงาน  (ทีมา : ฐานขอ้มูล JHCIS รพ.สต.ลาดใหญ่ ณ วนัที 31 มกราคม 2558) และลกัษณะของ
การประกอบอาชีพ ส่งผลใหโ้อกาสในการสุ่มและพบกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยลง  
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2.คุณภาพของลายพิมพป์าก 
ในขนัตอนการเก็บลายพิมพป์าก ผูว้ิจยักาํหนดวิธีการเก็บขอ้มูลและทดสอบก่อนการ

เก็บขอ้มูลจริง โดยคาํนึงถึงคุณภาพของลายพิมพป์าก เพือให้ไดล้ายพิมพป์ากทีชดัเจน และสามารถ
นาํมาศึกษาได ้แต่ยงัพบว่ามีลายพิมพป์ากบางส่วน ทีไม่สามารถนาํมาใช้ศึกษาได ้เช่น ไม่ชดัเจน
บางส่วนขาดหาย ส่งผลต่อการจาํแนกรูปแบบลายพิมพป์าก ลายพิมพป์ากเหล่านีถูกคดัออกไม่นาํมา
ศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพือเป็นแนวทางในการนําผลการศึกษาวิจัยทีได้จากการศึกษาในครังนีไปศึกษา
เพิมเติม ผูว้จิยัขอเสนอความคิดเห็น ดงันี 

1.การวจิยัครังนีนบัไดว้า่ เป็นครังแรกทีทาํการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในประชากร
ไทย จึงเลือกศึกษาในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก ในการศึกษาครังต่อไป ควรเพิมขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง อีกทงัทาํการศึกษาเพิมเติม ปัจจยัทีมีผลต่อรูปแบบลายพิมพป์าก เช่น การประกอบอาชีพ 
หรือ แบบแผนการดาํเนินชีวิต ปัจจยัทีมีผลต่อการผนัแปรทางพนัธุกรรม ไดแ้ก่ เชือชาติ ภูมิลาํเนา 
ส่งผลใหก้ารใชล้ายพิมพป์ากในการพิสูจน์ตวับุคคลหรือระบุเพศ ไดรั้บการยอมรับมากขึน 

2.ในสถานทีเกิดเหตุพยานหลกัฐานทีพบ มกัเป็น ลายพิมพป์ากแฝง (Latent Lip Prints) 
พบไดบ้นหลายพืนผิว เช่น ผา้ แกว้หรือกระจก กระเบืองเคลือบ สแตนเลส ซึงมีความสัมพนัธ์กบั
ความสมบูรณ์ ชัดเจนของลายพิมพป์าก การศึกษาเพิมเติม ความสัมพนัธ์ของ รอยพิมพ ์(Imprint) 
หรือรอยแฝง(Latent print) กบัปัจจยัทีเกียวขอ้งต่างๆ สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์จริง
และส่งผลให้การใช้ลายพิมพ์ปากในการพิสูจน์ตวับุคคลหรือระบุเพศ  เชือถือได้และได้รับการ
ยอมรับมากขึน 

3.กลไกการเกิดลายพิมพป์าก ลกัษณะพืนผวิของวตัถุ รวมทงัประเภทของสารทีเคลือบ
หรือปกคลุมบนริมฝีปาก มีผลต่อความชดัเจนของลาย การคน้หาหรือตรวจสอบลายพิมพป์าก
สามารถใช้วิธีการเดียวกบัการคน้หาลายนิวมือ เป็นโอกาสทีจะพฒันาให้มี “เครืองมือในการเก็บ
วตัถุพยานลายพิมพป์าก หรือ LIP PRINTS KIT SET” ในมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในการเก็บวตัถุ
พยาน ณ สถานทีเกิดเหตุ 

4.การศึกษาครังนี เป็นการศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากในการระบุเพศ ซึงเป็นเพียง
พืนฐานของการระบุตวับุคคล การศึกษารูปแบบลายพิมพป์าก เป็นส่วนหนึงของสาขานิติทนัตวิทยา 
ซึงเป็นสาขาชาํนาญการ การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลโดยใชล้ายพิมพป์าก ตอ้งกระทาํโดยผูเ้ชียวชาญ
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ดา้นนิติทนัตวิทยา การศึกษาในเชิงลึกจะส่งเสริมให้ การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์
ปาก ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

 

ลายพิมพป์าก (Lip prints) เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลอีกลกัษณะหนึง นอกเหนือจาก
ลายนิวมือ ฟัน หรือ ดีเอ็นเอ รอบขอบของริมฝีปาก จะมีต่อมไขมนัและต่อมเหงือ ทาํหน้าทีขบั
นาํมันและความชุ่มชืน เมือสัมผสักับวตัถุจะทาํให้เกิดเป็นลายพิมพ์แฝง เช่นเดียวกับการเกิด
ลายนิวมือแฝง รอยริมฝีปากทีถูกทิงไวใ้นสถานทีเกิดเหตุ สามารถนาํมาใชใ้นการคดักรองการอยู่
หรือไม่อยู่ในเหตุการณ์นันๆ และเชือมโยงไปยงัผูต้อ้งสงสัยได้ ทาํให้ผูต้อ้งสงสัยมีวงจาํกดัขึน 
ผูผ้ลิตลิปสติกมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ คิดคน้ส่วนผสมในลิปสติก เมือใช้แลว้จะไม่ทิงรอยเปือนไว้
และติดทนนานกว่า (Long lasting lipstick) นนัหมายถึง การคงอยู่ของลายพิมพป์าก แต่จากผล
การศึกษาพบวา่ ใน Q5th ลายพิมพป์ากเพศชาย พบลกัษณะเด่นของเพศหญิง และลายพิมพป์ากเพศ
หญิง พบลกัษณะเด่นของเพศชาย รวมถึงการใชล้ายพิมพป์ากในการระบุเพศมีความแม่นยาํ 80% 
กล่าวไดอี้กนยัหนึงวา่ ลายพิมพป์ากเพียงอยา่งเดียว ยงัมีศกัยภาพไม่เพียงพอ ทีจะใชใ้นการระบุเพศ
ผูว้ิจยัมีความคาดหวงัว่าการศึกษาในครังนี จะเป็นจุดเริมตน้ ในการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากซึง
เป็นโอกาสพฒันาในการนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการระบุเพศและระบุตวับุคคลในอนาคต 
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หนังสือแสดงความยนิยอมเข้าร่วมการวจัิย 

 
ส่วนท ี1 คาํชีแจงของผูว้จิยั 

 โครงการวิจยัเรือง การศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในการระบุเพศ :  กรณีศึกษา
ประชากรในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาลกัษณะรูปแบบ
ลายพิมพป์าก และศึกษาความแตกต่างของรูปแบบลายพิมพป์ากเพือใชใ้นการะบุเพศ ซึงผลทีไดจ้าก
การวจิยั สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการระบุเพศและพิสูจน์ตวับุคคล เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป ผูว้ิจยัมีความยินดีในการตอบขอ้สงสัยของท่านทุก
ประการตลอดระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัรับรองว่าขอ้มูลทีได้จะเก็บไวเ้ป็น
ความลบัและนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมเท่านนั 
 
ส่วนท ี2 แบบแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .....................................................ไดรั้บทราบถึงวตัถุประสงค์
ของการวิจยัครังนีแล้ว มีความยินยอมในการเขา้ร่วมวิจยัครังนีโดยสมคัรใจ กรณีทีเกิดขอ้สงสัย
สามารถติดต่อกับผู ้วิจ ัย  คือ นางสาวกิติว ัฒนา  ศรีวงศ์ ได้ทีภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จงัหวดันครปฐม โทรศพัท ์
034-218788 
 
 

ลงนาม................................................ ผูย้นิยอม 
(................................................) 

ลงนาม......................................................ผูว้จิยั 
(................................................) 

          วนัที..........เดือน................พ.ศ.2558 
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แบบพิมพล์ายพิมพป์าก สาํหรับการศึกษารูปแบบลายพิมพป์ากในการระบุเพศ 

 

ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ชือ................................................................. สกุล .................................................. ..................... เพศ    ชาย   หญิง 

เกิดวนัที      เดือน     พ.ศ. 25      อาย ุ   ปี เชือชาติ ..............สญัชาติ .............. 

ภูมิลาํเนา เลขที............... หมู่ ....... ถนน .....................ตาํบล..............................อาํเภอ....................จงัหวดั.............................  

ส่วนที 2 การเก็บลายพิมพป์าก (ไดรั้บความยนิยอมจากผูต้อบแบบสอบถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย   ลงใน   หนา้คาํตอบทีท่านเลือก 

  มี   ไม่มี ความผิดปกติหรือความพิการบริเวณริมฝีปาก 

  มี   ไม่มี รอยโรค หรือ การอกัเสบของโรคทีริมฝีปาก บาดแผล หรือ การบาดเจบ็ทีริมฝีปาก 

  มี   ไม่มี ประวติัไวต่อสิงกระตุน้ หรือประวติัแพลิ้ปสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................(วนั เดือน ปี ทีเก็บขอ้มูล) 

  

        

 

  

  

  

สาํหรับประกอบการศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เลขที  
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 
 

 

รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกประเภทของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ 

Definition  Type I : Clear cut grooves running vertically across the lip (เป็นเส้นหรือร่องทีชดัเจน 
ตดัเป็นแนวตรงตลอดริมฝีปาก) 

 

K.Randhawa, R.S.Narang, P.C.Aror. “Study of the effect 
of age changes on lip print pattern and its reliability in sex 
determination”,  Journal of Forensic Odontostomatol  
29.  2 (2011):  45-51 

 

N Ghimire,  et al,  “Lip prints pattern: an identification 
tool,”  Health Renaissance  11,  3 (2013):  229-233. 
 

 

 

Junaid Ahmed,  et al.: “Scope of cheiloscopy in gender 
identification” International Journal of Biomedical 

Research.(2014) 5, 6 : 423-426. 
 

 

Vijay Kautilya D., Pravir Bodkha, Naveen Rajamohan, 
“Efficacy of Cheiloscopy in determination of sex among 
south indians,”  Journal of Clinical and Diagnostic 

Research [serial online] (2013) 10 :  2193–2196. 

 

Karteek Durbakula et al, “Study and comparison of lip 
print pattern among Indian and Malaysian dental students,”  
Joural of Cranio-Maxillary Discease.(2015) 4, 1 :  5-11. 
 

 

Simarpreet Virk Sandhu,  et al.: “Study of lipprint pattern 
in a Punjabi population” Journal of Forensic Dental 

Sciences .(2012) 4, 1 : 1-24. 
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รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกประเภทของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ (ต่อ) 

Definition  Type I’ : Incomplete cut grooves running vertically across the lip (เป็นเส้นหรือร่อง
ตรงแบบ type I มีเพียงบางส่วนหรือครึงหนึงไม่ครอบคลุมริมฝีปากทงัหมด) 

 

K.Randhawa, R.S.Narang, P.C.Aror. “Study of the effect 
of age changes on lip print pattern and its reliability in sex 
determination”,  Journal of Forensic Odontostomatol  
29.  2 (2011):  45-51 

 

N Ghimire,  et al,  “Lip prints pattern: an identification 
tool,”  Health Renaissance  11,  3 (2013):  229-233. 
 

 

 

Junaid Ahmed,  et al.: “Scope of cheiloscopy in gender 
identification” International Journal of Biomedical 

Research.(2014) 5, 6 : 423-426. 

 

Vijay Kautilya D., Pravir Bodkha, Naveen Rajamohan, 
“Efficacy of Cheiloscopy in determination of sex among 
south indians,”  Journal of Clinical and Diagnostic 

Research [serial online] (2013) 10 :  2193–2196. 

 

Karteek Durbakula et al, “Study and comparison of lip 
print pattern among Indian and Malaysian dental students,”  
Joural of Cranio-Maxillary Discease.(2015) 4, 1 :  5-11. 

 

Simarpreet Virk Sandhu,  et al.: “Study of lipprint pattern 
in a Punjabi population” Journal of Forensic Dental 

Sciences .(2012) 4, 1 : 1-24. 
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รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกประเภทของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ (ต่อ) 

Definition  Type II : The grooves fork in their course (เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะแยกออกเป็นกิง
กา้น สาขา) 

 

K.Randhawa, R.S.Narang, P.C.Aror. “Study of the effect 

of age changes on lip print pattern and its reliability in sex 

determination”,  Journal of Forensic Odontostomatol  

29.  2 (2011):  45-51 

 

N Ghimire,  et al,  “Lip prints pattern: an identification 

tool,”  Health Renaissance  11,  3 (2013):  229-233. 

 

 

 

Junaid Ahmed,  et al.: “Scope of cheiloscopy in gender 

identification” International Journal of Biomedical 

Research.(2014) 5, 6 : 423-426. 

 

Vijay Kautilya D., Pravir Bodkha, Naveen Rajamohan, 

“Efficacy of Cheiloscopy in determination of sex among 

south indians,”  Journal of Clinical and Diagnostic 

Research [serial online] (2013) 10 :  2193–2196. 

 

Karteek Durbakula et al, “Study and comparison of lip 

print pattern among Indian and Malaysian dental students,”  

Joural of Cranio-Maxillary Discease.(2015) 4, 1 :  5-11. 
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in a Punjabi population” Journal of Forensic Dental 
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รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกประเภทของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ (ต่อ) 

Definition  Type III : The grooves intersect (เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะเป็นกากบาทหรือเส้นสอง
เส้นตดักนั) 

 

K.Randhawa, R.S.Narang, P.C.Aror. “Study of the effect 

of age changes on lip print pattern and its reliability in sex 

determination”,  Journal of Forensic Odontostomatol  

29.  2 (2011):  45-51 
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รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกประเภทของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ (ต่อ) 

Definition  Type IV The grooves are reticulate (เป็นเส้นหรือร่องมีลกัษณะประสานกนัเป็น
ร่างแห)  
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รูปแบบลายพมิพ์ปากตามการจําแนกประเภทของซูซุกแิละทสึชิฮาชิ (ต่อ) 

Definition  Type V :The grooves do not fall into any of the type I-IV and cannot be differentiated 

morphologically (เป็นชนิดอืน ทีเส้นหรือร่องทีไม่ตรงกบัชนิดใด และไม่สามารถแยกแยะ
โครงสร้างของรูปแบบได)้ 
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แบบบันทกึการกระจายตัวของชนิดลายพมิพ์ปาก 
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