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นางสาวกิติวฒั นา ศรี วงศ์ : การศึกษารู ปแบบลายพิมพ์ปากในการระบุเพศ :
กรณี ศึกษาประชากรในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ สื บพงษ์ศิริ. 110 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์เพือศึกษาลักษณะรู ปแบบลายพิมพ์ปาก (Lip prints) และ
ความแตกต่างในการระบุเพศ ทําการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม อายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 130 คน สร้างลายพิมพ์ปากโดยใช้ลิปสติกสี เข้ม เนื อ
ด้า น ไม่ เป็ นมัน วาว ลอกลายด้ว ยเทคนิ ค เทปกาวใส และปิ ดลงบนกระดาษ แบ่ ง ลายพิ ม พ์ป าก
ออกเป็ น 6 ส่ วน ใช้การจําแนกรู ปแบบลายพิมพ์ปากของ ซู ซุกิและทสึ ชิฮาชิ (Suzuki &Tsuchihashi
Lip prints’s classification) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ลิปสติกสี เข้ม เนื อด้านไม่มีความ
วาว ไม้พนั สําลีกา้ นเล็ก (cotton bud) เทปกาวใส (Transparent adhesive tape) บันทึกรู ปภาพและ
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสแกนเนอร์ วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for window
version 16 ข้อมูลทังหมดนําเสนอเป็ นความถีและร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Chi-Square Test
(p<0.05) และ วิเคราะห์ผลค่าร้อยละของความแม่นยําในการทํานายเพศ
ผลการวิจยั พบว่า
1.มี การกระจายตัวของรู ปแบบลายพิมพ์ป ากในทุ กส่ วนของริ ม ฝี ปาก แต่ละส่ วนพบ
มากกว่า 1 รู ปแบบ ไม่พบชนิ ด Type III ทังเพศชายและเพศหญิง และไม่พบลายพิมพ์ปากที
เหมือนกัน
2.ลักษณะเด่นของเพศหญิง เป็ นชนิด Type I ในQ1st (81.39%) ลักษณะเด่นของเพศชาย
เป็ นชนิด Type V ใน Q2nd (70.45%)
3.เพศหญิงพบลักษณะเด่นเป็ นชนิ ด Type I (p=0.000) และเพศชายพบลักษณะเด่นเป็ น
ชนิด Type IV (p=0.000) พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (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
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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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การศึกษาวิจยั เรื องการศึกษารู ปแบบลายพิมพ์ป ากในการระบุเพศ : กรณี ศึกษา
ประชากรในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สําเร็ จลุ ล่วงได้ ด้วยความกรุ ณา จาก ผศ.
พ.ต.ท.ดร. สฤษดิ สื บพงษ์ศิริ เป็ นทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิ ชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ณีย ์ กัลยะจิตร อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ ได้ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ รวมถึง
แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆของงานวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.ศศิธร รุ จนเวช อาจารย์ ดร.ปุณยานุ ช พิมพ์ใจใส ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์สุปราณี แตงวงษ์ คณาจารย์ผสู ้ อนทุกท่าน อาจารย์รังสรรค์และคุณอริ ยา มาระเพ็ญ ที
ได้กรุ ณาให้คาํ แนะนําในการทําวิจยั เป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ าํ นวยการและเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลลาดใหญ่
ทุกท่าน รวมถึงอาสาสมัครหมู่บา้ น ทีได้ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิจยั ในครังนี จะสํา เร็ จมิ ได้ ถ้า ไม่ ได้รับความร่ วมมื อจากประชากรของชุ มชน บ้านบาง
ตะบูน หมู่ที 4 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง สมุทรสงคราม ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
สุ ดท้ายนี ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ครอบครัวและเพือนๆของผูว้ จิ ยั สนับสนุนและเป็ นกําลังใจ
ในการศึกษา ซึ งมีส่วนช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ ประสบผลสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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