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โฆษณาน้ำหวานตราสิงห ของบุญรอดบริเวอรี่ (พ.ศ.2483)
สังเกตพาดหัวคำวา ‘ไม’ และ ‘เหมาะ’ คำแรกของบรรทัด
เขียนสระหนาดวยขนาดใหญเลยเสนฐานลงมา

ดีบี อรชร

ความลับในจริต
DB Orrachorn คือฟอนต ไทยแบบลายมือเขียนที่ ‘ปรุงจิต’
เขาไปใหเสนดูพริ้วหวาน

ซองยา ‘ทัมใจ’ Trademark ปจจบัน
เขียนไมตางจากชื่อเดิมที่ชื่อ ‘ทันใจ’ นัก

ตัวอักษรคำวา ‘ทันใจ’ ในซองยาแกปวดที่ผมเห็นมา
แตเด็กจำไดวาอยูมาวันหนึ่งชื่อตองเปลี่ยนเปน ’ทัมใจ’
และใชมาจนถึงปจจบันเพราะไปขัดกับกฎหมายไทยขอที่วา
หามตั้งชื่อยาในเชิงโฆษณาสรรพคุณ. ลักษณะการเขียน
คำวา ’ทันใจ’ เดิมเปนเสนออนชอย มีการขมวดในจังหวะ
ที่เสนเปลี่ยนทิศทางเปนจดเดนที่สังเกตไดชัด. เมื่อเปลี่ยน
เปน ‘ทัมใจ’ นั้น คนซื้อแทบไมเห็นความเปลี่ยนแปลงเลย
เพราะตัว ม ถูกพยายามทำใหก้ำกึ่งระหวาง ม กับ น โดย
มีขมวดมวนที่ฐานทั้งหนาและหลัง เพียงแตขมวดมวนใหญ
กวาเพื่อใหออกเสียงเปน ม เทานั้นเอง!
ตามประสาเด็กที่ริอานทำอะไรแบบผูใหญ ผมชอบ
สังเกตลายมือพี่ๆ ลายมือคุณครูบนกระดานที่เขียนได
รวดเร็ว แลวลักจำเอามาลองหัดเขียนดูบาง (โดยมากเปน
ตัวเอนขวา). จำไดวาทั้งหางตัว ศ, ษ และ ส จะเขียนตอ
เนื่องโดยไมยกปากกา. ตัว ก นิยมเขียนเสนหนาเปนเสน
ตรงขึ้นไปแลวขมวดมุมเล็กๆ เปนปมตวัดโคงลงมาที่ฐาน.
สวนตัว ย จะกลับกันกับ ก คือ จากหัวตวัดโคงลงมาขมวด
ปมที่ฐานแลวลากเปนเสนตรงขึ้นไป. เสนที่ขมวดบนซองยา
แกปวดและบนกระดานดำในลายมือหวัดที่เปนครูของผม
ดังกลาวมาไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหผมคิดประดิษฐตัว
พิมพลายมือไทยขึ้นมาใหมโดยมีโจทยสำคัญวาทำอยางไร
ใหดูรวมสมัยขึ้น?

This script font has a loose handwriting
style with a distinctive loop where a
stroke changes its direction ; as can be
seen in characters like ก, จ, ช, ผ, พ, ศ, ส
and so on. The font should be noted for
the terminals of its in-line vowels
(เ, แ, โ, ใ, ไ ) which are extended below
the baseline.
Typographers have always been annoyed
with the uneven distribution of vowels
above and below a line of Thai letters
due to the predominance of overhead
symbols in the language: seven vowels
and four tone marks; while the space
below a line is quite empty except for
two vowels. This often gives rise to
clutter above a line when a number of
overhead symbols are placed side by side
with ascenders. Such imbalance would be
compensated by the downward extension
of DB Orrachon’s in-line vowels; which
also adds visual interest, without adding
confusion, to a line of type.

ผมลองคนควาตัวลายมือเขียนตามสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ
เกาๆ ดูเพิ่มเติมเพื่อหาลูกเลนดีๆ ที่อาจพอมีโอกาสปรับมา
ใชรวมกันได. ปรากฏวาลายมือประดิษฐที่สรางแรงบันดาล
ใจใหผมมากที่สุดก็คือกลุมที่เขียนสระหนายาวเลยเสนฐาน
ลงไป! ผมเคยตั้งขอสังเกตไวนานแลวเมื่อตอนออกแบบ
ฟอนตไทยใหมๆ วาแตละแถวตัวอักษรที่พิมพนั้นจะหนัก
บนมากกวาลาง เพราะภาษาไทยเรามีรูปวรรณยุกตรวม
การันตอยูถึง 5 รูป วางอยูบนตัวอักษร อีกทั้งรูปสระบน
ที่ใชประจำอีก 7 รูป (รวมสระอำ เขาไปดวย) ขณะที่มีรูป
สระลางอักษรเพียง 2 รูปเทานั้น. ถาเราลองเทียบดูกับตัว
script ของฝรั่งที่นิยมเขียนตัว f ต่ำเลยฐานลงมา จะพบวา
สัดสวนจำนวนตัวอักษรที่มีรูปเกิน x-height ขึ้นไป
ตอ จำนวนอักษรที่มีรูปล้ำเลย baseline ลงมา มีคา
เทากับ 7 : 6 (จด i, j เล็กๆ ไมนับ) ตัดตัว f ที่มีรูปล้ำทั้ง
บนและลางทิ้งก็จะเปน 6 : 5 ถือวาสูสี. ถาคิดความถี่ใน
การใชงานจริง เชน j, q มีที่ใชนอย ตัดทิ้ง 2 ตัว ก็จะเปน
6 : 3 หรือ 2 : 1. เมื่อเทียบกับลายมือเขียนของไทยดูยังไง
ก็ตองมากกวา 2 : 1 (ใครไมเชื่อลองคนหา เอาคาเฉลี่ย
ความถี่ในการใชงานมาคำนวณดูเองก็ได)
ดวยเหตุนี้ การเขียนสระหนาใหหอยต่ำกวาเสนฐาน
ลงมาจึงนาจะเปนหนทางใหมที่ชวยปรับสมดุลความเขม
ระหวางบนและลางแถวตัวอักษรลายมือเขียนไทยใหเฉลี่ย
ใกลเคียงกันมากขึ้น.

แบบใหม
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เปนมนุษยสุดประเสริฐเลิศคุณคา
กวาบรรดาฝูงสัตวเดรัจฉาน
จงฝาฟนพัฒนาวิชาการ
ไมลางผลาญฤๅเขนฆาบีฑาใคร
ไมถือโทษโกรธแชงซัดฮึดฮัดดา
หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย
ประพฤติปฏิบัติกฎกำหนดใจ
พูดจาใหจะๆ จานาฟงเอยฯ
บทกลอนที่มีรูปอักษรไทยครบทุกตัว

เมื่อความคิดตกผลึกแลว ผมหาชวงเวลาสบายๆ
เขียนชุดตัวอักษรในจินตนาการออกมาดวยปากกาลูกลื่น
บนกระดาษ มันเสร็จลงอยางรวดเร็วอยางไมนาเชื่อ. เคล็ด
ลับก็คือผมไมไดคอยๆ รางทีละตัวเปนกลุมๆ ตามลักษณะ
ความคลายคลึงกันเหมือนตอนรางแบบตัวพิมพเนื้อเรื่อง
(text) หรือตัวพิมพหัวเรื่อง (display) ที่เคยทำผานๆ มา.
ลายมือเขียนจะดูเปนธรรมชาติก็ตองเกิดจากการเขียนเนื้อ
ความตอเนื่องไปเรื่อยๆ. ผมเลือกเอากลอนพิเศษ 2 บทที่
มีคนแตงไวใหใชรูปอักษรไทยครบทุกตัวนำมาเขียนดวย
อารมณไหลลื่น. มันไมเชิงเปนลายมือหวัด เพียงแตเอา
วิธีการเขียนหวัดที่ชอบขมวดมวนแบบโบราณมาเขียนให
ละเมียดขึ้นดวยการเขียนใหชาลง เหมือนเอาเพลงเร็วมา
เปลี่ยนจังหวะใหมใหชาลง เพื่อมีเวลาพอที่จะเพิ่มเสียง
เอื้อนเขาไป. เบื้องหลังของการเขียนตนแบบฟอนตตัวนี้ที่
สำคัญมีอยู 3 เรื่อง คือ การขมวดมวนเสน, การเปลี่ยน
ทิศทางของการเขียน, และการเปลี่ยนรูปอักษร.

ร ธ ฐ
ผพ
ศษ ส
การเขียนขมวดนั้นถือเปนจดเดนสำคัญประการหนึ่งที่
มีพบอยูทั่วไป. ความยากคือ การตัดสินใจเลือกใสจริตแต
พองาม. ตัว ก และอักษรคลายของมันซึ่งมีมาก ผมเลือก
ขมวดที่ปากทุกตัวใหเกิดชองวางเนนๆ เปนการคุมสไตล.
สวนตัว ข เลือกที่จะไมขมวดเลย ไปเนนขมวดอวนๆ ที่ตัว
ช แทน เพราะลองเขียน ข แบบขมวดที่ฐานใหเกิดชองวาง
ดู ถึงหางจะสั้นก็มีโอกาสดูสับสนเปนตัว ช ได.
ตัว จ ผมเขียนเลียบแบบ จ จากซองทันใจ ในความ
ทรงจำวัยเด็ก. ตัว ง ผมไมเขียนแบบ จ เพราะรูสึกฝน.
เชนเดียวกัน ตัว ล ผมก็ไมขมวดมวนแบบตัว จ ที่ฐาน
เพราะเล็งที่จะขมวดหางเปน ส อยูแลว (ถาเขียน ส ขมวด
ทั้งลางและบน จะตองฝนเขียนและดูรุงรัง). สวนตัว ฐ ถา
เขียนแบบตัว จ จะทำใหตองขมวดหางแบบตัว ส รวมกับ
ขมวดที่เชิงเขาไปคงเปรอะเกินไป จึงเลี่ยงเขียนเปน
s-curve แบบตัว ร ซึ่งดูรวมสมัยกวา.
ตัว ผ, พ และตัวคลายของมันผมเนนขมวดกลางตัว
ใหเกิดชองวางไปเลย. สวนพวกหัวหยัก เชน ฆ หรือเสน
บนหยัก เชน ต นั้น แคขมวดเปนมุมตันๆ ไวก็พอ. ใน
ตัวเลขไทยก็เชนกัน ขมวดตันพบอยูไดทั่วไป ยกเวนที่ฐาน
ของเลข ๔, ๕ และที่เสนทะแยงของเลข ๙ จะเนนขมวด
ใหเกิดพื้นที่วาง. สวนวรรณยุกตตรี (ที่รูปคลายเลข ๗)
และไมไตคู (ที่รูปคลายเลข ๘) ตั้งใจเขียนใหมีขนาดเล็ก
แบนเพื่อปรับสมดุลไมใหเหนือตัวพยัญชนะดูเขมไป จึง
ตองลดการมวนไปโดยปริยาย.
ระหวางที่ผมเขียนดวยลูกลื่นนั้น ผมจินตนาการวามือ
กำลังถือพูกันจุมสีเขียนอยู. เมื่อตองเขียนสระหนายาวๆ
ล้ำเสนฐานลงมาใหพริ้วหวานเปนธรรมชาตินั้นการเขียน
ตองเปนไปตามธรรมชาติดวย. เคล็ดลับก็คือผมเขียนจาก
บนลงลางนั่นเอง (ถาไมเชื่อลองเอาพูกันเขียนสระหนา
ยาวๆจากหัวขึ้นไปดู). การเขียนสระหนาแบบนี้แทจริง
เกิดจากการจงใจเปลี่ยนรูปอักษรกอน.
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ไปๆมาๆ

ใบปดถวยขาวผัดปู 7 FRESH ของเครือ ซี.พี.
ถาเขียนคำวา ‘เขาแลว’ ดวยลายมือเขียนแบบเดียวกันนี้
อาจอานผิดเปน ‘เชาแลว’ ก็เปนได

หลักการสำคัญของการเปลี่ยนรูปอักษรที่ผมที่ผมใช
ประจำก็คือ ตองไมสงผลตอการอาน. จะเห็นไดวาสระ
หนาที่ยาวเลยฐานลงมาดูยังไงก็ไมสับสนกับตัวอักษรอื่นๆ
อยูแลว. ผมลองเลนคลื่นที่สวนบนของไมมลายแลวขมวด
มุมทึบกอนลากลงมา พบวามันนาสนใจดี จึงขยายผล
ตอไปที่ตัวไมยมก (ๆ) แตคราวนี้ขมวดเนนพื้นที่วางแทน
เพราะเห็นวานานๆ ใชทีเลยเอาเสียหนอย. แมวาการเขียน
ไ, ๆ ของผมจะแตกตางไปจากมาตรฐานเดิม แตยังคงอาน
ไดสบายไมสับสนกับตัวอื่น.
ตัว script ฝรั่งถูกเขียนขึ้นใหเขากับลายเขียนไทยดวย
ปากกาลูกลื่นเชนกัน. ผูชวยของผมเพิ่มน้ำหนักเสนเขาไป
ใหดูคลายเสนพูกันในคอมพิวเตอรจนไดออกมาอยางที่
เห็น. ถือเปนตัวพิมพลายมือวาดแบบออนชอยที่ชวยชะลอ
กระแสโลกที่รีบเรงและรอนแรงใหผอนคลายลง. มันดูตาง
จากลายมือปรกติของผมซึ่งดูหวัดกวานี้ เพราะมักตองรีบ
เขียนเพื่อเก็บความคิดไวใหไดทันกอนจะหายวับไป! ดวย
ความที่มันดูไทยๆ ดี ผมจึงคิดหาทางตั้งชื่อเปนคำไทยๆ
ที่สามารถอธิบายลักษณะของตัวพิมพไดอยางเหมาะสม.
ในที่สุดผมตัดสินใจใหชื่อฟอนตชุดนี้วา ‘อรชร’ เพราะ
นอกจากจะแสดงภาพลักษณของฟอนตไดดีแลว ยังเปน
ชื่ออาคารเรียนของผมสมัยอยูปหนึ่งเตรียมอุดมฯ พญาไท
ผมอยูหอง 1 ตึกอรชร 3 หองนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อวาหอง
สิ่งประดิษฐ 1. นี่คือความลับของความหมาย.
‘อรชร’ ก็คือ ‘สิ่งประดิษฐ’ ที่ผานการประดิษฐ
ประดอยใหออนชอยนั่นเอง.

