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คําสําคัญ : การเปรียบเทียบ/ลายมือเขียน/ การจับปากกา
วารี แสงแสน : การเปรียบเทียบวิธี การจับปากกา กับ คุณสมบัติ ของ การเขียน .
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร. สมวดี
ไชยเวช. 88 หนา.
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณสมบัติของ
การเขียนของ การจับปากก าสามนิ้วเปดอุงมือ การจับปากกา สี่นิ้วเปดอุงมือ การจับปากกา สามนิ้ว
โดยปดอุงมือ และการจับปากกาโดย นิ้วหัวแมมือ โอบมาที่นิ้วชี้ คุณสมบัติของการเขียนที่ศึกษา
ไดแก ระยะหางระหวางตัวอักษรกับเสนบรรทัด ความเอนเอียงของตัวอักษร ความสูงของตัวอักษร
ชองไฟของตัวอักษรและ ขนาดของตัวอักษร กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัคร จํานวน 80 คน ตรวจ
วิเคราะห ลายมือเขียน ดวย กลองกําลัง ขยายสูง Digital CCD Microscope MS-804 Scopeman
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย พบวา การจับปากกาสามนิ้วเปดอุงมือใหคาเฉลี่ยของระยะหางระหว่าง
ตัวอักษรกับเสนบรรทัดมากที่สุด, การจับปากกาสามนิ้วปดอุงมือใหคาเฉลี่ยของความเอนเอียงและ
ความสูงของตัวอักษรมากที่สุด, การจับปากกาโดยนิ้วหัวแมมือโอบมาที่นิ้วชี้ ใหคาเฉลี่ยของชองไฟ
และขนาดของตัวอักษรมากที่สุด
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51312322 : MAJOR : FORENSIC SCIENCE
KEY WORDS : COMPARISON / HANDWRITING / PEN HOLDING
WAREE SAENGSAEN : A COMPARISON OF PEN HOLDING METHODS AND
HANDWRITING CHARACTERISTICS. THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. POL.COL. PATCHARA
SINLOYMA, Ph.D., AND ASST. PROF. POL. LT. COL. SOMVADEE CHAIYAVEJ, Ph.D. 88 pp.
The objective of this research was to compare handwriting characteristics of four
grasp patterns : tripod grasp with open web space, quadrupod grasp with open web space,
tripod grasp with closed web space and tripod or quadrupod grasp.The features of
handwriting examined included alignment, slant, height, space and size of letters. The sample
consisteds of 80 volunteers. Handwriting examination was performed by using a high power
microscope (Digital CCD Microscope MS-804 Scopeman). All data analyses were performed
by using a software package.
The results indicated that handwriting produced by the tripod grasp with open web
space had the maximum alignment, while handwriting produced by the tripod grasp with
closed web space had showed the biggest slant and highest height. In addition, handwriting
produced by the tripod or quadrupod grasp had the widest space and biggest size.
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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกก งานวิจัยครั้งนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความรวมมือ และความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทานที่ไดสละเวลา ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
งานวิจัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ . พ.ต.อ.หญิง ดร .พัชรา สินลอยมา ที่ไดกรุณาเปน
อาจารยที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ตรวจแก ไขขอบกพร องตางๆ ทําให งานวิจัย ฉบับนี้มคี วาม
สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
กกกกกกกกผูวิจัยใครขอขอบพระคุณ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สมวดี ไชยเวช ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา
ในการแกไขงานวิจัยฉบับนี้จนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ก
กกกกกกกก ขอขอบ พระ คุณ พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม ที่ไดแนะนําหัวขอวิทยานิพนธในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณธเนศ เกษศิลป ร.ต.อ.หญิง ปทมคีติกา กิฎามร คุณธนวัฒน ชยณัฐฐปนนท
ที่ใหคาํ แนะนําและใหความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณผูที่มิไดเอยนามมา ณ ที่นี้
ซึ่งมีสวนชวยเหลือจนทําใหงานวิจัยนี้ประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี
กกกกกกกก สุดทาย นี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ครอบครัว เพื่อนๆ
ทุกทาน ที่กรุณาใหความชว ยเหลือ ใหการสนับสนุน แนะนํา และเปนกําลังใจ จนวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยางที่ตั้งใจไว
กกกกกกกก
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